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   توفان-حزب کار ايران

 ٢٠١٢ جون ٢۵

 

  افزايش فشار بن بست اقتصادی و فاز دوم حذف يارانه ھا و

   به کارگران و زحمتکشان
 

 ".فقر و تبعيض در کشور ايجاد کنيم اسالمی عاری از بايد جامعه نمونۀ"

 ٨۴احمدی نژاد انتخابات  

اری به داقتصاد سرمايه... اری يک دروغ بزرگ به نفع دزدھا و متخلفان استدبازار آزاد و نظام سرمايه"

 .".اری پايان خوشی ندارد چون ذات آن بر عدالت نيستدسمت دره در حال حرکت است و نظام سرمايه

 ٨٧ مھر١۵در مراسم معرفی رئيس بانک مرکزی محمود احمدی نژاد  

  

 کنند واعظان کين جلوه در محراب و منبر می

 کنند چون به خلوت می روند آن کار ديگر می

 حافظ

  

خوب است حافظ شاعر گرانقدر و زجر کشيده از واعظان و زاھدان ريائی در زمان ما حضور ندارد تا ببيند 

 .کنند شن و در مقابل چشم مردم آن کار ديگر را میچگونه اين زاھدان و واعظان در روز رو

و باندھای مافيائی غالب و مغلوب و مغضوب در جمھوری اسالمی ھر چند بر سر سھم بيشتر ھا  جناحۀھم

اری اسالمی با ھم اختالف نظر دارند ولی در اجراء د حفظ نظام سرمايهۀاز غارت و چپاول مردم و يا نحو

سياست . لمللی پول و بانک جھانی با ھم وحدت نظر دارنداکته شده توسط صندوق بينليبراليستی دي نوھاى سياست

و آب و برق و بھداشت و درمان و ھا بانک و ھاو کشت و صنعتھا و معادن و راه خصوصی سازی صنايع ملی

تغيير  ار معمم و مکال ودآموزش و سيستم حمل و نقل زمينی و ھوائی و دريائی و غيره به يک مشت دزد سرمايه

 پيمانکاری و رواجھاى ممانعت از استخدام رسمی و گسترش شرکت اران ودقانون کار در جھت منافع سرمايه
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گمرکی و باز کردن مرزھای کشور برای واردات ھمه گونه ھاى حذف تعرفه قراردادھای موقت و سفيد امضاء،

اگر در جھت گسترش شکاف ھا متحذف سوبسيدھا و آزاد سازی قي کاالی مصرفی و لوکس و بنجل و باالخره

اری تجاری و مالی و بوروکراتيک  و باندھای دخصوص سرمايهه ار بد سرمايهۀطبقاتی و تبعيض به نفع طبق

 مافيائی نظامی و امنيتی نيست، پس چيست؟

 و ٨٩ھاى فرصت جديد شغلی در سال ميليون ١/۴با وجود ادعای دولت در ايجاد :" نويسد سحام نيوز می

 ". ھزار نفر نيز کاسته شد۵٠٠ين مدت از جمعيت فعال و شاغل کشور ، در ا٩٠

وضعيت : " کارگر نوشتۀروزنامه جمھوری اسالمی از قول عليرضا محجوب دبير تشکيالت فرمايشی خان

 ھزار کارگر در بيش از يک ١٠٠واحدھای توليدی کشور بحرانی است و طبق آمارھای رسمی طی سال گذشته 

گاھی دو ھا واحدھای بزرگ و قالی بافیاززنان در بسياری :"او اضافه می کند." ندااخراج شدهھزار واحد توليدی 

کنند، اما از ترس از دست دادن شغل از شکايت صرف نظر  سوم دستمزد مصوب شورای عالی کار را دريافت می

 ".کنند می

صد واحدھای نساجی کاشان  در٩٠و ورشکستگی   واحد توليد کود شيميائی٣٢۵خبرگزاری ايلنا از تعطيلی 

 .دھد  واحد توليد قارچ و بيکاری کارگران خبر می۴٠و تعطيلی 

 کارگری ۀ در صد جامع٨۵: "گويد  کارگران قراردادی به خبرگزاری ايلنا میۀ بيات رئيس اتحاديافتح

 ".کنند کشور با قراردادی سه ماھه در واحدھای توليدی فعاليت می

دھد و بر اساس آمار   سال خبر می۶ی از سوء تغذيه صدھا ھزار کودک زير در گزارش  جام جمۀروزنام

 ھزار کودک ايرانی از سوء تغذيه رنج ٨٠٠نويسد دست کم   امداد میۀاعالم شده از سوی سازمان بھزيستی و کميت

 .برند می

نويسد بر  می  تحصيل،ۀ درصد کودکان کشور خارج از چرخ٢٧خبرگزاری ايسنا در گزارشی تحت عنوان 

 . تحصيل قرار دارندۀ ميليون کودک خارج از چرخ۵/٣اساس آمارھای آخرين سرشماری رسمی کشور بيش از 

 اقتصادی و تحريم ۀجنايتکاران ھاىخصوص بعد از تحريمه در چنين وضعيت اقتصادی و اجتماعی که ب

ھدفمندی  فاز دوم ده است؛ دولت طرحامپرياليستی، اقتصاد کشور به بن بست رسيھاى  قدرتۀبانک مرکزی به وسيل

 ھزار ۶۶دھد که نھايتاً مجلس با تصويب رقم  به مجلس ارائه می  ھزار ميليارد تومان١٢۵را با تقاضای ھا يارانه

 .کند ميليارد تومان با آن موافقت می

قيمت  ھزار ميليارد تومان از محل افزايش ٢۵ ماه نخست اجرای طرح ھدفمندی ١۵در حالی که دولت در 

، ٩١ باقی مانده از سال ۀ مجلس، دولت بايد در ده ماھۀبا تصويب اين طرح به وسيل انرژی درآمد داشتهھاى حامل

اين مبلغ را با افزايش بھای بنزين، گاز طبيعی، آب، برق و گازوئيل و نفت کوره و نفت سفيد کسب کند؛ و اين به 

 . درصدی است٧٠مفھوم افزايش قيمتی 

 ۶۶٠٠٠ ميليارد تومان از درآمد ۴٨٠٠٠ نقدی ده ميليون نفر، ۀرار است با حذف يارانق در اين مرحله

 .پرداخت شودھا ميليارد تومانی به خانواده

اين طرح را بھترين شکل تقويت توليد ملی، حمايت از کار و ھا مرادی مدير عامل سازمان ھدفمندی يارانه

.  برابر مردم فقير است٣٠ برخوردار کشور ۀثروت طبق: " گفت ايرانی دانست و احمدی نژاد در اين مورد ۀسرماي

 ". طبقاتی کاھش يافته استۀاين فاصلھا با درآمد حاصل از طرح ھدفمند کردن يارانه
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طرح : " گويد گو با فرارو می و در گفت دکتر مھدی تقوی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی

 مجلس صحبت از اين نشده است که چند درصد مزد کارگران ۀدر مصوب. کند تر می مردم را فقيرھا ھدفمندی يارانه

گيرند،  يعنی با اين مزدی که مردم می. شود شود يا چند درصد به حقوق کارمندان دولت اضافه می اضافه می

از را به دولت اکنون بنزين و گ. شوند کند و مردم فقيرتر می فشار زندگی را بر دوش آنھا بيشتر میھا افزايش قيمت

 کشورھای ۀ مردم ايران با درآمد سرانۀفروشد؛ در حالی که درآمد سران قيمت جھانی و باالتر از آن به مردم می

افزايش حقوق نيز با تورمی که اجرای فاز اول ھدفمندی ايجاد کرد پائين  .مريکا اصالً قابل مقايسه نيستاو  اروپائی

شوند و اين کار برای ھيچ دولتی ھنر نيست که  تر می  فقير و فقيربنابراين مردم. بوده و به نوعی قالبی است

اجرای فاز دوم ھدفمندی، فشار بر مردم را .تر شوند ئی را به کار گيرد که مردمش روز به روز فقيرھاسياست

 ".کند بيشتر می

گرانی :" نويسد  ارديبھشت ماه می٢٨خبرگزاری ايسنا در گزارشی از وضعيت مسکن و شکاف طبقاتی در 

گذارد و آن باال   باال رفتن نرخ مسکن امری است که بر قشر متوسط و ضعيف اثر میۀامروز به عالوھاى  و تورم

اما . تر ھستند کنند و ھمچنان به دنبال زندگی لوکس سامان اقتصادی حس نمیھيچ فشاری از اين اوضاع نا بھا نشين

 گرانی نجومی نان و ۀکنند و از ترس و دلھر ار خم میپائين جامعه ھر روز کمر خود را زير بار فشھاى دھک

  .رسانند شب را به صبح میھا برنج و قطع ناگھانی يارانه

 

  

  ١٣٩١  خرداد ماه ٧١ حزب کارايران  شماره نقل از توفان الکترونيک نشريه الکترونيک

www.toufan.org  

 

 
 


