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بنگاه رسيده از مراكز اقتصادي حكومت سرمايه داري جمهوري اسالمي حكايت از هراس بانك ها و خبرهاي 

  هاي مالي سرمايه داري از تأثيرات فرار سرمايه و سرمايه داران از ايران دارد

  حراج سكه براي واقعي كردن قيمت در بازار ادامه دارد

ان عامل اصلی با5 رفتن افسار گسيخته یِ قيمت آن در در بازار جھانی را بعنوحاليکه بسياری از تحليلگران سرمایه افزایش ناگھانی قيمت ط� در 
از طرف .  رخ ھر اونس ط� و سکه در ایران بسيار با5تر از افزایش قيمت جھانی استبازار آزاد ایران معرفی می کنند، کام�ً واضح است که رشد ن

ا توسل می کنند، ب عترافزایش قيمت ط� در بازار داخلی نسبت به بازار بين المللی ادیگر، عده ای از کارشناسان حکومتی که به تفاوت نرخ اف
کاذب نبوده و  � در بازار ایران به ھيچ عنواننام می برند، در صورتيکه رشد تقاضا برای ط» قيمت کاذب«به شيوه یِ تبليغاتی مرسوم از آن بعنوان 

  .سرمایه داران به تبدیل سرمایه ھایشان به ارز و ط� که قابل انتقال به خارج از کشور می باشند، بسيار واقعی است روی آوری
ن اما از آنجایيکه معامله گرا.  برای کنترل افزایش نرخ ط� در بازار داخلی، بان مرکزی آغاز به حراج سکه از طریق بان کارگشایی نموده استاما 

مين جھت، دیروز در یک ھبه .  ی دانند، ھنوز نتوانسته است که تأثير دلخواه دولت را به بازار تحميل کندط� این اقدام را موقتی و مقطعی م
 .تاکيد کرد مصاحبه خبری مسئول بانک کارگشایی بر تداوم حراج سکه ط� از طرف این بانک

حراج روزانه سكه در بانك كارگشايي متعادل كردن و واقعي  ھدف: بانك كارگشايي با بيان اينكه حراج روزانه سكه ھمچنان ادامه دارد، گفت ربيس
 .بازار است كردن قيمت سكه در
 سكه در بانك كارگشايي ھمچنان ادامه دارد و در حال حاضر) صبح و بعد از ظھر( حراج روزانه: وگو با خبرگزاري فارس افزود علي عادلي در گفت

ز سوي ھدف از حراج سكه در بانك كارگشايي يا عرصه سكه ا :وي ادامه داد. ھاي جھاني ط� است ھاي داخلي سكه مطابق با قيمت نيز قيمت
سكه در بازارھاي داخلي نبايد با5تر از  قيمت ط� و: عادلي خاطرنشان كرد. كردن و واقعي كردن قيمت سكه در بازار است ھا متعادل ساير بانك

  .ھا كاذب است ھاي جھاني باشد آن قيمت ھا بيشتر از قيمت قيمت ھاي جھاني ط� باشد و چنانچه قيمت

  مهلت دوماهه بانك مركزي ايران به بدهكاران بانكي
خاذ روش انبساطی، مسئو5ن این بانک از عدم پرداخت وامھای عليرغم تغيير سياست پولی بانک مرکزی برای تزریق پول به بازار و ات ،ھمچنين

ر گزارش ھای قبلی خبر دادیم، تعداد زیادی از سرمایه دارانی که خيال خارج ساختن سرمایه ھای که دھمانطور .  ه در ھراسانندپرداخت شد
از مرکزی بانک مسئو5ن .  تبدیل به ارز و ط� کننداخذ وام از بانک ھا پرداخته تا بتوانند سرمایه ھای غير منقول خود را  خود را از کشور دارند، به

پرداخت  ازکه ھراس باز پرداخت نشدن چنين وام ھایی اقدام به اجرایِ سياست ھای تنبيھی نموده است تا بتواند به سرعت وامھایی را 
تا اما . ت نمایدوادار به پرداخه وام گيرندگان توانایی و یا خواست بازپرداخت وام ھایشان را ندارند، گذشته است و مسجل شده ک طشان اقسا

 ت�ش بانک مرکزی برای وادار کردن بدھکاران بانکی برای پرداخت بدھی ھایشان بی ثمر بوده است کنون
نند، جریمه محمود بھمنی رئيس کل بانک مرکزی ایران به بدھکاران بانکھا ھشدار داده که اگر تا دو ماه دیگر بدھی خود را به بانک ھا پرداخت نک

 .خواھند شد
آقای بھمنی به خبرگزاری مھر گفته که جرایم بدھکاران در صورت تاخير در پرداخت به صورت تصاعدی محاسبه خواھد شد و در مقابل کسانی که 

 .بدھی خود را در فاصله این دو ماه پرداخت کنند، تشویق خواھند شد
 .دھی ھای خود را در این مدت دوماھه پرداخت کنند، بخشيده خواھد شدبه گفته رئيس کل بانک مرکزی، کل جرایم کسانی که ب

از مشتریان خود طلب دارند و نمی توانند طلب ) ميليارد د5ر 40)ھزار ميليارد تومان  40بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، بانک ھای ایرانی بيشتر از 
 .ھای خود را وصول کنند

از وثيقه ھایی را که در ازای پرداخت وام از مشتریان گرفته بودند، تصرف کرده و با فروش آن، طلب ھای بانکھا یک دوره ت�ش کردند تا بخشی 
 .اما این برنامه بی نتيجه بود. خود را وصول کنند

ی خود نداشته تملک وثيقه مشتریان بانکھا پيچيده و طو5نی است و بانک ھا زمانی از این روش استفاده می کنند که اميدی به دریافت طلب ھا
قرار می دھند و با گذر از مراحل حقوقی؛ وثيقه مشتریان را تصاحب می " مشکوک الوصول"در این شرایط بانکھا آن را در ردیف مطالبات . باشند

 .کنند
اما بانکھا . ی خود نبودندسال گذشته بانکھا سه ھزار ميليارد تومان از وثيقه مشتریان را ضبط کردند چون این مشتریان قادر به بازپرداخت وام ھا

 .اند، بگيردخيلی زود به این نتيجه رسيدند که تصاحب وثيقه نمی تواند جای وامھایی را که داده 
انک بتصميم تازه بانک مرکزی بعد از آن صورت می گيرد که دولت آئين نامه ای تصویب کرد تا مجازات ھایی برای کسانی در نظر گرفته شود که از 

  .وام گرفته اند ولی آن را پس نمی دھند

  ي به انبساطيضحكومت از انقبا هاي پولي سياست  تغيير جهت
ھاي پولي از  و به دنبال آن صعودي شدن تورم در حال نزول، سياست 86و  85ھاي  در حالي كه پس از جھش غيرعادي قيمت مسكن در سال

ھاي  كل بانك مركزي ديروز رسما از پايان اين رويكرد خبر داد، ھر چند وي سياست ساطي به انقباضي تغيير يافت، رييساز انب 86اواسط سال 
 .انقباضي دو سال اخير را تاييد نكرد

در » ارتباطي بين نقدينگي و تورم وجود ندارد«، نرخ رشد نقدينگي با اين استد5ل كه 84گفتني است پس از روي كار آمدن دولت نھم در سال 
درصد رسيد، اما به دنبال ظاھر شدن پيامدھاي اين رشد  40به مرز  85سال  اي كه اين نرخ در به شدت افزايش يافت، به گونه 85و  84ھاي  سال

به  86درصد و در سال 28به  87سابقه در قيمت مسكن و تورم، سياست مھار نقدينگي در دستور كار قرار گرفت و نرخ رشد آن در سال  بي
سابقه اتفاق افتاد، نزد فعا5ن اقتصادي به انقباض پولي  اط بيھاي پولي كه پس از انبس درصد كاھش يافت كه اين تغييرجھت تند در سياست15

بيني كرده  كل بانك مركزي مجددا از افزايش رشد نقدينگي خبر داده و پيش اكنون پس از گذشت دو سال از اين سياست، رييس.موسوم شد
  .درصد برسد23جاري به  در پايان سال 87درصدي سال 15است كه نرخ رشد 

از نرخ تورم کاسته نشده است، بلکه  سياست در زمانی اتخاذ می شود که عليرغم پيشبرد سياست انقباضی در دو سال گذشته، نه تنھااین 
کا5ھای مختلف و سقوط بازارتأثير اتخاذ چنين سياستی، تثبيت روند رکودی به تنھا . ا لجام گسيختگی در حال افزایش استاین روزھا ب

يش از پيش فقر و تفاصل طبقاتی انجاميد که تأثيرات اجتماعی آن را در اعت�ی رشکستگی واحدھای توليدی، بيکاری کارگران و توسعه یِ بو
تاً به با اتخاذ سياست جدید پولی از طرف بانک مرکزی، طبيع . انق�بی می بينيم مبارزات کارگری و تغيير شرایط مبارزات مردمی به اتخاذ روند

نرخ شتاب فزاینده یِ تا از  ردداین اميد دارد که باعث حرکت بازارھا گحکومت سرمایه داری به اما   .خواھد انجاميدھرچه بيشتر شدن نرخ تورم 
   .کاسته شود بيکاری 
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  ادامه ي مبارزه باز نخواهد ماند زجنبش كارگري با تهديد و ارعاب ا
  ايران كارگريجنبش بيانيه تعدادي از گروه ھاي مستقل 

  ! كارگران و مردم آزاديخواه و مبارز
امروزه یکی از پایه ای ترین و ،  تاریخی و بين المللی کارگران ر این روزداول ماه مه ، روز جھانی کارگر و برگزاری مراسم  گراميداشت ◌ِ حق

   .اکثریت قریب به اتفاق کشور ھای جھان می باشد در  ۀ این طبقه ،رسميت شناخته شده ابتدائی ترین حقوق ب
تأکيد بر حقوق انسانی و  به دور ھم جمع می شوند تا ضمن مناطق مختلف عالم ،و در  ، در اقصی نقاط جھان چنين روزی در یک کارگران

به خواست ھا و مطالبات شده ، آن   متحد و یک پارچه  پيگير،  دی و سياسی خودی خویش و پافشاری بر خواست ھا و مطالبات اقتصاطبقات
  . دست آوردن و استيفای آن را وجھه ھمت خود قرار دھند

، از جمله حق  و مطالباتاین خواست ھا  بيش از یک قرن مبارزه و ت�ش و جانفشانی ھای بسيار ، برخی از ، طی ان به مثابه یک طبقهکارگر
و این حق را ن ھا تحميل نموده آ و حکومت ھای ضد کارگری جھانی بزرگداشت روز جھانی کارگر و برگزاری مراسم در این روز را به سرمایه داری

  . خود به دست آورده است  و پيگير مستمر با اتکا به اتحاد و مبارزه ی
 جنبش مستقل از تشکل ھا و فعالين خوانی که از جانب برخیفرا ، به موجب ایران نيزو فعالين کارگری  کارگرانبر این اساس ، تعدادی از 

در سنندج و در  از جمله و مناطق ایران در بعضی از شھر ھا ) 88سال ( اردیبھشت ــ سال جاری  11مه ــ  اول ماه  درداده شده بود   ، کارگری
برگزار  کارگران و تأکيد بر پيگيری آن ھااقتصادی و سياسی تا مراسم این روز را با طرح خواست ھا و مطالبات  شدندجمع  ، پارک 5لهتھران و در

   .سرمایه مواجه شده و از ادامه کار باز ماندند نه و ضد کارگری عوامل که در ھمان آغاز کار با یورش وحشيا کنند ،
نفر از آنان را بازداشت و بيش از دو ماه ، بدون  150کارگری را مورد ضرب و جرح قرار دادند و حدود  گماشتگان سرمایه تعدادی از کارگران و فعالين

ماه  ھمچنان در  6رعایت حقوق اوليه و انسانی آنان در زندان نگاه داشتند که آخرین آن ھا مھدی فرھی شاندیز است که با گذشت بيش از 
کارگر عضو تعاونی کارگران فلز کار  15در ھمان روز بيش از . ده و در          ب� تکليفی بسر می برد زندان اوین ،  به اصط�ح بازداشت موقت بو

  .مکانيک در محل جلسه ی خود دستگير و روانه ی زندان شدند و انان نيز اکنون احضار به دادگاه ميشوند
که کارگران می طبقه است  این تحاد طبقاتیروز ا و کارگرروز جھانی  ه ،اول ماه م ھنوز نپذیرفته اند که ، صاحبان و حاميان سرمایه در ایران 

و  حقه استيفای حقوق طبقاتی خود   بر مورد نظر و خواست ھا و مطالباتضمن تأکيد بر  بدارند و گرامیاین روز ، آن را گرد ھم آیی در با  توانند
  . ود ، از جمله این حق مسلم را نيز به عوامل و صاحبان سرمایه تحميل کنند کارگران باید با ت�ش و مبارزه خ .خویش  پای فشارند  انسانی

پس از دو ماه بازداشت و تحمل انواع بی حقوقی و فشار ، بار دیگر از جانب ستگير شده در اول ماه مه طرفه اینکه کارگران و فعالين کارگری د
گویی که چيزی ھم به عوامل سرمایه و .فرا خوانده می شوند  محاکم قضائیبه  بازجویی و محاکمه و برای حاميان و عوامل سرمایه احضار

  ؟  بدھکار شده اندسرمایه داران 
که از جانب بسياری از  ــ سئوال اساسی در اینجا این است که آیا شرکت در مراسم روز جھانی کارگر و برگزاری مراسم گرامی داشت این روز

ــ جرم بوده و مستوجب مجازات و تحميل انواع بی  برگزار می شود در بسياری از کشور ھا و مناطق جھان ھمه ساله حکومت ھا پذیرفته شده و
بر روی آن )  88سال ( آیا طرح خواست ھا و مطالبات اقتصادی و سياسی کارگران ، که در قطعنامۀ اول ماه مه امسال  حقوقی و فشار است ؟

حداقل ھای متناسب با افزایش دستمزد ھا عتصاب و ایجاد تشکل ھای توده ای و مستقل کارگران،برخور داری از حق ا ھا تأکيد شده است مثل
برابری کامل ميان  پرداخت فوری حقوق ھای معوقه کارگران،، برخورداری از مزایای تأمين اجتماعی و انواع بيمه ھای ھمگانی ، یک زندگ انسانی

کار و توليد ، برخورداری از حقوق و آزادی ھای سياسی و دموکراتيک مانند آزادی اندیشه و بيان مردان و زنان در ھمۀ شئون اجتماعی ، از جمله 
، دفاع از حقوق مھاجران و ، آزادی طبع و نشر ، آزادی اجتماعات و راھپيمائی و تظاھرات ، آزادی زندانيان سياسی ، به ویژه کاگران زندانی 

جزء مصادیق نشر اکاذیب و برھم زنندۀ امنيت  ح چنين خواست ھا و مطالباتیجرم بوده و امنيت اجتماعی را برھم می زند ؟ آیا طربسياری دیگر 
و مطالباتی امنيت کدام طبقه را به خطر می اندازد و چه کسانی از آن متضرر می شوند ؟ این خواست ھا ملی است ؟ به راستی طرح چنين 

  دام عليه امنيت و آسایش چه طبقه ای است ؟ حقوق و خواست ھا  اق
تنھا جرم نبوده بلکه در ردیف پایه ای  نهران برمی گردد ، طرح چنين خواست ھا و مطالباتی صاحبان و حاميان سرمایه بدانند تا آنجا که به ما کارگ

ه و به دفعات مورد تعرض قرار می گيرد و ھر بار بيش تر ترین و ابتدایی ترین حقوق کارگران و مزد بگيرانی است که توسط عوامل سرمایه ھمه روز
کارگران تنھا در مقابل ظلم و بی عدالتی مفرط سرمایه داران و حاميان شان از حقوق خویش دفاع . و شدید تر از پيش تضييع         می شود 

  .مت می گمارند می کنند و به طرح خواست ھا و مطالبات خویش و مبارزه برای به کرسی نشاندن ان ھا ھ
 را ھا نآتصاحب دسترنج ميليونھا كارگر و زحمت كش  استثمار کارگران و با ما این است که مجرمان واقعی آن ھایی ھستند که اکيد و قاطع باور

را به ثمن بخس  کارخانه ھا و مؤسسات دولتی خصوصي سازيرفند ھا ، از جمله به بھانۀ تبا انواع  ؛ ھستي ساقط ميكنند از به معنای واقعی
  . ا به خطر می اندازندعموم مردم رع فھاي اجتماعي و منا راج به اموال عمومي ، سرمايهحچوب  در اختيار می گيرند و با
آن ھایی ھستند که با حذف یارانه ھای  مجرمان واقعی و مروجان تشویش اذھان عمومی و برھم زنندگان امنيت جامعه ،آری از نظر ما کارگران 

بقه را بيش از پيش به این طدر واقع  ،مردم کارگر و مزد بگير مثل نان و آب و برق و تلفن و سوخت و تحميل فشار مضاعف به ھای اساسی کا5 
چون منصور اسانلو و ابراھيم ھمنه کارگران و فعالينی  .نند می کشانند و بالکل از ھستی ساقط می ک اف�س کامل و فقر مطلق و بی حقوقی
  که به د5یل واھیدیگر  بسياری محمد اشرفی و و فریدون نيکو فرد و جليل احمدی و قربان علی پور و محمدحيدری مھر و ی نجاتیمددی و عل

و در واقع  به خاطر دفاع از حقوق کارگران و پيگيری مطالبات  و خزعب�تی از این نوع !!!!اقدام عليه امنيت ملی تشویش اذھان عمومی و 
قوقی کارگران حبی به  اعتراض،شرکت در مراسم روز جھانی کارگر و  این طبقه از جمله ایجاد تشکل ھای مستقل کارگری اقتصادی و سياسی
فشار  سرمایه ، تحت انواع متعددھای  و زندگی خود را در زندانمدت ھا از وقت  که مجبور می شوند می افتند و به زندان و مردم به جان آمده 

آری این کارگران به این خاطر در زندان بسر می برند که از حقوق انسانی و طبقاتی خویش دفاع می کنند و سود . د سپری کنن و تضييقات ھا
  .جویی و استثمار بی حد و حصر کارگران ، از جانب سرمایه داران را به چالش می کشند 

و ارعاب کارگران و  کامل تھدید و توقفكارگران زنداني  هویژ ، بهھمه ي زندانيان سياسي فوري و بدون قيد و شرط آزادي  خواستدرما ضمن 
از  ضمن دعوت پافشاري نموده و،   88سال بار ديگر بر مطالبات قطعنامه ي اول ماه مه  يك،  ھای مکرر و پی در پی آناناحضار و فعالين این طبقه
از  خویش و طبقاتی دستيابي به مطالبات بر حق راه ترین اساسیبه عنوان  و توده ای کارگری براي ايجاد تشكل ھاي مستقل ھمه ي كارگران

به اعمال  نسبت اعتراض خود را ، صدای به ھر شكل ممكن جامعه تقاضا داریم که سان ھاي آزادي خواه و عدالت طلبنو ا ھمه ي كارگران 
پيگيری حقوق و مطالبات این طبقه از جمله  در دفاع از حقوق کارگران وو  بلند نموده صاحبان سرمایه شيوه ھاي ضد كارگري و ضد انساني

  . دریغ نورزند از ھيچ كوششي ، سياسی آزادي زندانيان گران و راعتراض به احضار ھای مکرر کا
  آگاھي و مبارزه رمز پيروزي ماست اتحاد ،تشكل ،

ھيات بازگشایی ، د تشكل ھاي آزاد كارگرانكميته پيگيري ايجا، كميته ھماھنگي براي كمك به ايجاد تشكل ھاي مستقل كارگري
 کارگران فلزکار مکانيک، كارگري لينجمعي از فعا، سنديكاي كارگران نقاش و تزئينات ساختمان

                                                                       


