
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 
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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٨ فبروری ٠٩

  
 اند  انباشته شده... ھائی که در دست بنيادھای مذھبی و سرمايه

  !اختصاص يابند... بايد به افزايش دستمزدھا و
  

اما نه برای خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بھداشت و درمان، . به وفور ھم ھست.  فراون استدر ايران پول

دستمزد متناسب با تورم واقعی و مورد نياز کارگران و کارمندان؛ نه برای سروسامان دادن کودکان کار و خيابان، نه 

ھای سرکوب آن   ماشين دولتی را و ارگانچه که ھست نخست بايد ھر آن... برای زيست و زندگی شايسته بازنشستگان و

 تأمينھا را  چنين اطرافيان آن  و ھمئیرا بچرخاند؛ زندگی غرق در رفاه و ثروت سران و مقامات سياسی، نظامی و قضا

داران ايران  ھا اين قشر جديد سرمايه کند؛ به نھادھای امنيتی، نظامی و مذھبی اختصاص داده شود و نھايت جيب آقازاده

استفاده زا پست و   و سوءئیخواری، زورگو ن رشوه، رانتئيھای دولتی از باال تا پا در کليه نھادھا و ارگان. ر کندرا پ

تر  عمال حکومت اسالمی ايران، حافظ ثروت و کسب سود ھر چه بيش. مقام و موقعيت و فساد و فساد در جريان است

  . مشغولند است... واد مخدر، اسلحه و که به قاچاق کاال، مئیداران و باندھای مافيا سرمايه

واقعا کدام کشور جھان را سراغ داريد که کارگر کار کند اما دستمزدش را به موقع پرداخت نکنند و ھنگامی که اين 

ھا بفرستند؛ کارگران معترض را زندانی   ضدشورش را برای سرکوب به سراغ آنپوليسکارگران اعتراض کردند 

  !ار اخراج کنند و حتی بگويند اين کارگران تروريست ھستند؟کنند، شالق بزنند، از ک

شود به عرصه رفاه   که از بودجه ساالنه کشور به نھادھای مذھبی و نظامی اختصاص داده میئیھا اگر کمی از سرمايه

رود و ھم دستمزد کارگران و  و خدمات عمومی، کار و اشتغال اختصاص داده شود ھم بيکاری و فقر از بين می

 که در دست بنيادھای ئیھا بنابراين، سرمايه. ابدئيھا افزايش م ھای واقعی آن ارمندان، متناسب با تورم و گرانی و ھزينهک

  !اختصاص يابند... اند بايد به افزايش دستمزدھا و انباشته شده... مذھبی و
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ديدگان و محرومان و بيکاران جامعه را  قالب ستمکاران حاکم اسالمی در ايران، صدای پای ان  ای سردسته تبه اکنون گويا خامنه

  .شنيده است

با » تر شديدتر و جدی«، در يک سخنرانی خواستار برخورد ٢٠١٨ ژانويه ٨ - ١٣٩٦ بھمن ١٩شنبه  ای، روز پنج خامنه

 ».خت استمبارزه با ظلم و فساد بسيار س«ظلم و فساد در ميان کارگزاران حکومتی شد اما در عين حال اقرار کرده که 

خارجی خوانده و ادعا کرده بود » پاتک دشمن«ھای خيابانی در ايران، اين اعتراضات را  او، پس از شروع اعتراض

منطقه داده است تا عوامل اقتصادی، سياسی و اجتماعی آن را نفی کند و » دولت خرپول«که پول اين تجمعات را يک 

  .نسبت دھد» توطئه خارجی«به يک 

ھای روزھای اخير را   تجمع  دی، در يک سخنرانی در جمع گروھی از اھالی قم،١٩شنبه،  های روز س خامنه

، بريتانيا و اسرائيل به امريکاخواند و ضمن متھم کردن کشورھای » پاتک دشمن«و » کاری شيطنت«، »بازی آتش«

  .ت اس منطقه داده» خرپول«ھا گفت که پول اين تجمعات را يک دولت  سازماندھی اين تجمع

به مقدسات و «کنندگان در روزھای اخير را که به گفته او،  شيخ حسن روحانی نيز ھفته گذشته گروھی از تجمع

خوانده بود که به معنای » يک اقليت و گروه کوچک«کنند  می» ھای انقالب توھين و اموال عمومی را تخريب ارزش

 ».کند ی جمع میبه خوب«چنين گفت که ملت ايران، آنان را  مردم نيستند و ھم

 نفر از ٢٥کار حکومتی،  ان جنايتمأمورھای اخير براساس آمار اعالم شده از تلويزيون حکومت اسالمی،  در تجمع

و حدود . اند ھا در زير شکنجه کشته شمار را نيز در زندان تعداد بی. ھا به گلوله بستند و کشتند معترضان ار در خيابان

 .اند دهپنج ھزار نفر را نيز دستگير کر

ھای  ھای سياسی جناح ھای برخی نمايندگان مجلس و چھره شود که پيش از اين گفته ای، در حالی بيان می سخنان خامنه

ای را به دنبال  هللا خامنه شدن فساد در حکومت اسالمی، اعتراض نزديکان آيت» سيستماتيک«مختل حاکميت، درباره 

 .است داشته 

فساد «اند که فساد در نھادھای حکومتی در ايران به مرحله  يندگانی اعالم کردهاحمد توکلی و محمود صادقی نما

اما صادق الريجانی » .اند  مبارزه با فساد نيز خود به درجاتی از فساد مبتال شدهمسؤولنھادھای «رسيده و » سيستماتيک

 .اند س مجلس اين سخنان را رد کردهئيه و علی الريجانی رئيس قوه قضائير

 کشور مورد بررسی در رده ١٧٨، ايران از لحاظ درجه فساد در ميان »المللی شفافيت بين«ن گزارش سازمان در آخري

المللی در اين گزارش حکومت اسالمی را بسيار فاسدتر از برخی کشورھای منطقه  شفافيت بين.  قرار گرفت١٣١

 پله فاسدتر از مصر ارزيابی ٢٣از ترکيه و  پله فاسدتر ۵۶ پله فاسدتر از امارات، ١١٣ايران . است ارزيابی کرده

 .است شده
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ھای ارشد حکومت اسالمی از جمله فاضل الريجانی،   نيز درباره فساد مالی مقامئیھا تر گزارش در ھمين حال، پيش

چنين چند نفر از نزديکان  جمھور و ھم سئيه و مقننه، حسين فريدون، برادر حسن روحانی رئيبرادر روسای قوای قضا

 . است جمھور سابق منتشر شده سئينژاد، ر مود احمدیمح

 و ھشت ٧۴«دھد،  است، نشان می نتايج يک نظرسنجی در ايران، که با توجه به اعتراضات سراسری دی ماه انجام شده 

نيز باور به اصالح امور در حکومت اسالمی خود را از »  درصد٣١«از شرايط کشور ناراضی ھستند و » دھم درصد

  ».دانند پذير می ات اساسی امکانتغييراند و اصالح را تنھا از طريق  هدست داد

انجام داده که نتايج آن موضوع نشستی در مرکز ) ايسپا( اين نظرسنجی را مرکز افکارسنجی دانشجويان ايران

ن شناسا س جمھور و جمعی از اقتصاددانان و جامعهئيھای استراتژيک رياست جمھوری با حضور مشاور ر بررسی

 .بوده است

 نشده تأئيددر ايران مراکز نظرسنجی مستقل وجود ندارد و علمی بودن نتايج اين نظرسنجی نيز از سوی نھادھای مستقل 

ھای استراتژيک رياست جمھوری، در نشست بيان نتايج اين  س مرکز بررسیئيالدين آشنا، ر  در ھمين حال حسام.است

و » مردم به راحتی تفکيکی ميان دولت و نظام قائل نيستند«ز اعالم کرد که نظرسنجی براساس تحقيقات ميدانی اين مرک

 ».دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعيت است«توان گفت که  نمی

ای و روحانی و ھر دو جناح حکومت اسالمی گرفته  زمان به سوی خامنه در حالی که معترضين انگشت اتھام را ھم

ای و روحانی ھيچ خريداری ندارد  ھای خامنه پس اين رياکاری. عليخه کليت حکومت اسالمیبه عبرات ديگر بر . بودند

اند و  ھا را با صدای بلند صادر کرده و معترضين قاطعانه حکم رفتن حکومت جھل و جنايت و ترور و غارتگر آن

  !خودشان نيز پيگير تحقق اين حکم غيرقابل برگشت خود ھستند

مان حکومت پھلوی فعال بودند در چھل سال گذشته پس از سرنگونی اين حکومت و با روی بنيادھای مذھبی که در ز

.  کردندتأسيسھا بنياد مذھبی جديدی را نيز يکی پس از ديگری  کار آمدن حکومت اسالمی، نه تنھا باقی ماندند، بلکه ده

سازی به وجود آوردند، بلکه حتی  ھبی پولھای و مراکز مذ سران و مقامات و وابستگان حاکميت اسالمی، نه تنھا امازاده

  . ھای سيار را ھم کشف کردند و روانه روستاھا نمودند برای خالی کردن مردم روستاھای دوردست امامزاده

در حالی که ھم اکنون صدھا ھزار کارگر در نقاط .  کارگران است١٣٦٧ حداقل دستمزد سال تعييناکنون بحث بر سر 

 که در اين چھل سال گذشته، ھرگز متناسب با تورم و گرانی ئیدستمزدھا.  معوقه دارندمختلف ايران، دستمزدھای

 باعث شده است که بسياری از فرزندان مسألهھمين . اند  نشدهتعيينواقعی و نيازھای خانواده کارگران و کارمندان 

رحم   و اجبارا وارد بازار کار بیھای مزدبگير و يا بيکار يا پايشان به مدرسه نرسد و يا ترک تحصيل کنند خانواده

فروشی،  فروشی، قرينه چشم  باعث شده است که کليهمسألهھمين . داری ايارن شوند و شديدا استثمار گردند سرمايه

آسيب ھيا اجتماعی ديگری . ، در جامعه ايران به مسايلی طبيعی و روزمره تبديل شوند...فروشی و فروشی، جنين تن

خط قرمزھا را پشت سر بگذارند و زنگ ...  خانه، اعتياد، بزھکاری، دزدی، خودکشی وچون طالق، فرار از ھم

اند،  شمارشان بسته ين چشم و گوش خود را بر اين ھمه جنايات بیمسؤولخطرھا را به صدا درآورند اما ھمه مقامات و 

واقعا کدام کشور جھان را سراغ ! دکنند و دست يک گوسفند دزد را قطع می کنن ی را پروار میدالربلکه دزدان ميليادر 

  !گری و جنايت عليه شھروندان مرتکب شوند؟ داريد که حاکمتيش اين ھمه وحشی

گيرند بدون اين که کسی و نھادی جرات بازخواست حساب  اين بنيادھا، ھر سال از بودجه عمومی جامعه سھم کالنی می

ای رھبر حکومت اسالمی  ادھای به مرکز قدرت، يعنی خامنهچرا که سر اين بني. ھا را به خود راه دھد و کتاب از آن

البته در ايران، عمدتا کارگران و کارمندان . تر از ھمه، اين بنيادھای از پرداخت ماليات نيز معاف ھستند مھم. رسد می
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 دخل و خرج  جدی نيز برکنترولپردازند و  کنند در حالی که حتی بسياری از بازاريان ماليات نمی ماليات پرداخت می

  .ھا وجود ندارد آن

فرار مالياتی «:  خود، نوشته است٢٠١٨در رابطه با فرار مالياتی، رزونامه شرق در يکی از شمارھای آخر ژانويه 

   کرد ای که ارز خريدوفروش می مرده«. » ميليارد تومانی٢٣٠٠

ازمان امور مالياتی کشور برای کل س سئياين را ر. »کرد ای که ارز خريدوفروش می مرده«: شرق، نشوته است

زدن پرونده مالياتی تا  نظير است و از آتش گردد که در نوع خود بی ای برمی ماجرا به پرونده. کند بار مطرح می اولين

 . نيستمسؤولھای اين مقام  اين تنھا گفته. گنجد شده در آن می خريدوفروش ارز با شناسنامه يک فرد فوت

 ٣٠٠از ماجرای يک پرونده فرار مالياتی دوھزار و » شرق«وگو با  ور مالياتی ھم در گفتکل پيشين سازمان ام سئير

اين فرد که چند کارخانه خريدوفروش مواد پتروشيمی داشت، با نام . ميليارد تومانی يک فعال پتروشيمی پرده برداشت

 و پس از تشکيل پرونده، به برخی كرد تا از پرداخت ماليات معاف شود یت ميھمسر و فرزندانش، در اين عرصه فعال

 »!.طال را سر بريد اين سازمان مرغ تخم«: نفوذ نامه نوشت که ن صاحبمسؤوالاز 

نفوذ اشاره کرده که به  ای صاحب س کل سازمان امور مالياتی نيز در يک برنامه خبری به ماجرای فشارھای عدهئير

کند که ھرگاه  نژاد روايت می سيدکامل تقوی. آورند  میھای بانکی فشار نشدن حساب سازمان مالياتی برای بررسی

ای  کند، فشارھا افزايش يافته و مانند تله ھای بانکی برای ستاندن ماليات عادالنه و حقه اقدام می موضوع بررسی حساب

  .کند انفجاری پشت ديوارھای بتنی عمل می

 افشا کرد که در استان خوزستان ھفت شرکت را پيدا بار برای اولين» متن، حاشيه « نژاد در برنامه تلويزيونی تقوی

رئيس کل .  ميليارد تومان فرار مالياتی داشتند٧٦٠ ھزار خودرو وارد کردند و ٣٠کرديم که در تھران و خوزستان 

 ئیھای بانکی شناسا  مؤدی براساس حساب٤٩ھزارو  سه: ھای بانکی پرداخت و گفت سازمان مالياتی به بررسی تراکنش

  .ھا مطالبه کرديم  ميليارد تومان از آن ٣٠٠ھزار و  و شش

ای  ھای بانکی تحت فشار شديد است و عده  بر اينکه سازمان امور مالياتی در رابطه با بررسی حسابتأکيداو با 

 شرکت صرافی ٢٠ايم که نزديک به   کردهئیای را شناسا خانواده: کنند ما را منصرف کنند، گفت نفوذ تالش می صاحب

  . قانون کرديم١٨١ت که آن را اعمال ماده داش

اين شخص کسی بود : کرد و گفت ای اشاره کرد که دو سال پس از مرگش ھم ارز خريدوفروش می نژاد، به مرده تقوی

  . با اسمش ارز خريدوفروش شد٩٤ھای رسمی، سال   فوت کرده است، اما در سامانه٩٢که سال 

در : کنند، گفت  میتأمين درصد مؤديان کشور حدود يک درصد ماليات کشور را ٢٠اکنون  که ھم نژاد با بيان اين تقوی

ايم از فشار مالياتی بر اصناف و مشاغلی که در تور مالياتی ھستند و حساب و کتاب شفاف  ھای اخير، تالش کرده سال

  . قرار دھيمھای خود دارند، بکاھيم و به جای آن سياست مبارزه با فرار مالياتی را در اولويت برنامه

 ھزار خانوار ثروتمند براساس  ٣٠٠ ئیتر نيز احمد ميدری معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شناسا پيش

  .کدام پرونده مالياتی نداشتند ھای اطالعاتی خبر داد که ھيچ پايگاه

گويد که در دوران   میای از پرونده» شرق«وگو با  س پيشين سازمان امور مالياتی نيز در گفتئيعلی عسکری، ر

. حضور او در اين سازمان تشکيل شد و از سوی اين فرد فشارھای زيادی به سازمان امور مالياتی کشور وارد آمد

بوديم که   که در سازمان حضور داشتم، به اطالعات حساب فردی دست يافته  یا در دوره: گويد باره می عسکری دراين

 فعاليت اقتصادی به نام ھمسر و فرزندانش داشت و وقتی ماليات تشخيص داديم،  ميليارد تومان گردش٣٠٠دوھزار و 

  !طال را سر بريد به مقامات کشور نامه نوشت که اين سازمان مرغ تخم
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کرد و چند کارخانه ھم  ھا در عرصه خريدوفروش مواد پتروشيمی فعاليت می اين فرد در يکی از استان: افزايد او می

اين . با وجود فشاری که اين فرد به سازمان آورد، پرونده مالياتی او تشکيل شد و ما کوتاه نيامديمگفته او،  به. داشت

بحث يک يا دو لایر نيست و نظام مالياتی خود را . تواند کوتاه بيايد موارد، مواردی است که نظام مالياتی به راحتی نمی

  .د، آن را پيگيری کند؛ حتی اگر تحت فشار قرار بگيرد دست يابئیھا داند در ھر زمانی به چنين پرونده متعھد می

تر از اين ميزان نيز وجود داشت که البته از  مراتب بزرگ  بهئیھا چنين اعالم کرد در دوره قبل، پرونده عسکری، ھم

  .تر در اين زمينه خودداری کرد بيان جزئيات بيش

دھند،  عاليت خود را به نام حقيقی و واقعی خود انجام نمیگری اقتصاد، ف ھای واسطه که بسياری از بخش او با بيان اين

ھا ھم از ھمين  صرافی. کننده حضور دارند ھای واسط اقتصاد يعنی بين توليدکننده و مصرف اين افراد در بخش: گويد می

  .جنس ھستند

  !تغال واگذار گردنداند بايد به عرصه کار و اش  که در دست بنيادھای مذھبی انباشته شدهئیھا سرمايهبنابراين، 

کدام کشوری .  است که به ھسته مرکزی حاکميت نزديک ھستندئیھا داران به خصوص آن اساسا ايران، بھشت سرمايه

ھا حقوق کارگران را پرداخت نکند و ھنگامی که اين کارگران دست به اعتراض و  را سراغ داريد که کارفرما ماه

خورند، سرکوب  گردند؛ شالق می رو می به  و ضدشورش حاکميت روزنند با يورش نيروھای انتظامی اعتصاب می

زاده، محمود صالحی، سعيد شيرزاد، داوود  چون رضا شھابی، علی نجاتی، ابراھيم مددی، نجيبه صالح گردند و ھم می

  .شوند زندانی می... رضوی و

ھای رضا شھابی عضو ھيات مديره  فعاليتای اتھامات امنيتی را که در ارتباط با  وکيل دادگستری با امضای بيانيه ٣٢

سنديکای کارگران شرکت واحد در جھت ايجاد تشکل مستقل کارگری به رضا شھابی نسبت داده شده و سبب حکم 

المللی کار که حکومت  ی سازمان بين نامه طوالنی زندان برای او شده را رد کرده و با استناد به اساسنامه و مقاوله

وکالی دادگستری با اشاره . اند که ايجاد تسکل مستقل کارگری حق کارگران است  آن است نوشتهاسالمی نيز عضو فعال

  .اند ھای پزشکی خواستار آزادی او شده به وضعيت جسمی رضا شھابی و نياز او به مراقبت

نمردی از سيان، آرش دولتشاھی و مژگان جھائيصالح نيکبخت، نسرين ستوده، ميترا آزرم، ناصر زرافشان، مرجان ر

  .جمله امضاءکنندگان بيانيه ھستند

   
 چندان پيچيده نيست سؤال کرد؟ جواب اين تأمينتوان   اين است که دستمزد واقعی کارگران را از چه منبعی میسؤال

 ميالدی، درآمد ايران از منبع فروش نفت ٢٠١٧شود تنھا در سال  چرا که ايران يک کشور ثروتمند است و گفته می

ھم در حالی که آموزش و پروش  روند؟ آن ھای ھنگفت به کجا می اما اين ثروت.  و نيم برابر افزايش يافته استحدود دو

 به ئیزا چنان با کسر بودجه مواجھند؛ دستمزد صد ھزار کارگر به موقع پرداخت نشده؛ اشتغال و بھداشت و درمان، ھم

 ٥٠اند و يا با ظرفيت  رھا شده» خدا«ھا به امان   آنن است؛ صنايع بزرگ و کوچک تعطيل شده و کارگانئيشدت پا
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زدگان کرمانشاه در اثر سرما جان  کنند؛ ھزاران پروژه دولتی ناتمام مانده است؛ زلزله تر کار می نئيدرصد و پا

  ...دھندو می

کارگران  ماه حقوق ٥عدم پرداخت : ترين اخبار و گزارشات و اعتراضات کارگران آمده است برای نمونه در تازه

 ماه ١٠ ماه پرستاران استان خراسان رضوی، عدم پرداخت بيش از ١٣فضای سبز شھرداری ساوه، عدم پرداخت 

 ماه مطالبات پرستاران استان قم، عدم پرداخت بيش از يک سال ٦مطالبات پرستاران استان مرکزی، عدم پرداخت 

 سال عيدی کارگران کارخانه کيان، بالتکليفی ٣ ماه حقوق و ٦پرداخت  مطالبات پرستاران شھرستان اھر، عدم

 ماه و بيمه ناقص معلمان مدارس غيردولتی يزد، اعتصاب ٩مدت  ن حقوق وعدم پرداختش بهئياستخدامی، سطح پا

 ماه حقوق، اعتصاب وتجمع کارگران ٣سازی پيش ساخته آذربايجان دراعتراض به عدم پرداخت  کارگران شرکت خانه

 ماه حقوق کارگران ١٠ ماه حقوق مقابل شرکت، عدم پرداخت ٨ دراعتراض به عدم پرداخت محور گستر جھاد نصر

ھای  ھا حقوق راننده  ھزار کارگر حفاری شمال، عدم پرداخت ماه٢ ماه حقوق ٢دم پرداخت مجتمع فوالد نطنز، ع

 ماه مطالبات ١١عدم پرداخت   ماه حقوق کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران، ٣اتوبوسرانی آبادان، عدم پرداخت 

کارگران عضو بالتکليفی معيشتی و شغلی کارگران کارخانه الوان تابلو وارد يازدھمين ماه شد، پرستاران استان فارس، 

ساله تحويل مسکن در مقابل  ۵  تعاونی مسکن شرکت واحد ھفتم بھمن در اعتراض به تعويق٣ و ٢ پروژه سپيدار

  ... اند و  ماه است حقوق نگرفته٤کارگر پتروشيمی کنگان  ٦٠٠شھرداری تھران تجمع کردند، 

ماه  ۴ در اعتراض به عدم پرداخت) شرکت تراورس(آھن شمال شرق شنبه ھشتم بھمن ماه، کارگران راه روز يک

 مھشد - آھن شاھرود تجمع کردند و در ادامه از تردد قطارھای تھران حقوق وحق بيمه دست از کارکشيدند و در راه

  ... گيری کردند وجلو

 - ١:  کارگر گروه ملی فوالد اھواز دست به اعتصاب زدند، مطالبات اين کارگران٣۵٠٠ بھمن ۴از روز چھارشنبه 

پرداخت حق بيمه - ٣موقع دستمزدھا؛   زمان دقيق و ثابت برای پرداخت بهتعيين -٢ھای معوقه؛  پرداخت باقی حقوق

 برکناری مديران ناکارآمد -۵اندازی کارخانجات توليدی   تسريع در راه-۴ اجتماعی و برقراری بيمه تکميلی؛ تأمين

  .سابق

: گويد معاون وزير آموزش و پرورش می. اند  ماه است که حقوق دريافت نکرده۴معلمان خريد خدمت در ايران بيش از 

  .بودجه دستمزد معلمان در خزانه گير کرده است

 بھمن به خبرگزاری مھر گفت پس از ٩ی آموزش و پرورش ايران دوشنبه س سازمان مدارس غيردولتئيوند ر علی زينی

 ». شده، اما در خزانه گير کرده استتأميناعتبار حقوق معلمان «گويند  ن دولتی میمسؤوالچند ماه پيگيری 

از اين گروه .  ھزار معلم خريد خدمات در ايران مشغول به کار ھستند١٠ن آموزش و پرورش مسؤوالبرپايه اعالم 

 نيروی انسانی در مناطق محروم و کمتر تأمينمعلمان بر اساس طرح خريد خدمات از بخش خصوصی و به منظور 

 .اند توسعه يافته به کار گرفته شده

 به گفته يکی از معلمان، .اند ھای گذشته بارھا به وضعيت قراردادھای خود اعتراض کرده معلمان خريد خدمتی طی ماه

 . سيستان و بلوچستان، چھار ماه است که حقوق اين گروه از معلمان پرداخت نشده استخريد خدمتی در استان

 .اعتراض معلمان خريد خدمت در چند ماه گذشته سبب شد تا بخشی از مطالبات معوق آنان پرداخت شود

ه دليل عدم  تن از کارکنان اداره آموزش و پرورش آغاجاری در استان خوزستان ب١۶در خبر ديگری در ھمين رابطه 

  .پرداخت مطالبات معوق از سمت خود استعفاء کردند
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کارکنان آموزش و پرورش آغاجاری در يک نامه جمعی به مدير کل آموزش و پرورش خوزستان اعالم کردند که به 

 جاری به کاری در سال گذشته و شش ماه اضافه کار در سال دليل عدم پرداخت مطالبات معوق مربوط به سه ماه اضافه

 .دھند جمعی استعفاء می صورت دسته

 ھزار معلم در سال تحصيلی آينده، افزايش خريد ٧٠ دی امسال با اعالم کمبود ١۴وزير آموزش و پرورش ايران 

 .خدمت از بخش خصوصی را تنھا راه اين وزراتخانه برای غلبه بر کسری بودجه عنوان کرده بود

ن شرکت ھپکو، کارکنان کارخانه ماشين سازی اراک نيز دست از کار زمان با تظاھرات کارگرا در شھر اراک اما ھم

 ماه است حقوق ٧ پرسنل اين کارخانه ١٠٠٠به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران حدود . کشيدند و اعتصاب کردند

  .اند نگرفته

 در آن به توليد مشغول  نفر٨٠٠٠ھای صنعت ايران بود و  سازی اراک که تا چند سال پيش يکی از قطب کارخانه ماشين

 .زده استان مرکزی است و در ليست وضعيت قرمز قرار دارد بودند امروز يکی از واحدھای صنعتی بحران

 بھمن، در اعتراض به بالتکليفی و حقوق ١۶نخ شھر سمنان روز دوشنبه،  در استان سمنان نيز کارگران کارخانه رنگين

خط توليد اين کارخانه مدتی است تعطيل و به دليل بدھی . تجمع کردندپرداخت نشده خود مقابل استانداری سمنان 

کار  اند که ھنوز مبالغی حقوق از کارفرما طلب کارگران نيز در حالی بيکار شده.  از کارخانه پلمب شده استئیھا بخش

 .ھستند

زاری ايلنا گفته است اداره کار اسماعيل غنيان مديرکل اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی استان سمنان در گفتگو با خبرگ

 .نخ جلسه تشکيل داده است اما نتوانسته به نتيجه برسد بارھا برای رسيدگی به مشکل کارگران رنگين

کارگران شھرداری بروجرد برای چندمين بار در اعتراض به . در شھر بروجرد نيز دو تجمع اعتراضی براگزار شد

 . ی تجمع کردندتعويق چند ماه دستمزد خود مقابل شھردار

  داران شھر بيرجند مقابل استانداری خراسان جنوبی تجمعی اعتراضی برگزار کردند چنين جرثقيل ھم

 بھمن، در اعتراض به گشايش دومين ١۶در استان کھگلويه و بوير احمد نيز جمعی از اصناف دھدشت روز دوشنبه 

معترضان . ناف کھگلويه و بوير احمد تجمع کردندای افق کوروش در دھدشت مقابل اتاق اص شعبه فروشگاه زنجيره

گفتند گشايش دومين شعبه اين فروشگاه در دھدشت در شرايطی که اصناف اين شھر در اثر رکود به مرز ورشکستگی 

 .ھا دشوارتر خواھد کرد اند کسب و کار را برای آن رسيده

ام را نتوانستم  ام، بھای برق و آب و تلفن مغازه ادهام را ند االن سه ماه است که کرايه مغازه«: يکی از معترضان گفت

مان به لب رسيده و  پرداخت کنم، اگر شعبه دوم افتتاح شود و قانون کاری نکند خودمان وارد ميدان خواھيم شد چون جان

 ».زير فشار ھستيم

تعويق مزد دست از کار  بھمن، در اعتراض به سه ماه ١۶دوشنبه ) چوکا( کارگران کارخانه صنايع چوب وکاغذ ايران

 به ھمراه داشتند در جاده کنار کارخانه چوکا در کيلومتر سی ئیھا نوشته اين کارگران معترض در حالی که دست. کشيدند

 .و چھار جاده بندر انزلی تجمع کردند

برگزار  بھمن، برای چندمين بار تجمع اعتراضی ١۶در خوزستان نيز بازنشستگان صنعت فوالد اھواز روز دوشنبه 

صنعتگران « که روی آن نوشته شده بود ئیھا ھا مقابل استانداری خوزستان در اھواز تجمع کردند و نوشته آن. کردند

 را در دست داشتند» ديروز، آوارگان امروز
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سازی حقوق بازنشستگان  ، ھمسان٩١ھايشان را شامل مطالبات معوقه از سال  گويند خواسته بازنشستگان فوالد اھواز می

 درمان با کيفيت و بازگرداندن امکانات رفاھی سلب شده از آنان که به تأمينو کارکنان بنابه آئين نامه استخدامی فوالد، 

 .اند امضای حاضران در تجمع رسيده بود را به استاندار خوزستان تحويل داده

درمان و تسريع در پرداخت  بھمن، نيز جمعی از بازنشستگان البرز با خواست افزايش مستمری و ١٦روز دوشنبه 

 .حقوق و عيدی پايان سال در ميدان شھر زيرآب واقع در سوادکوه استان مازندران تجمع کردند

 و اقتصاد استان فارس نيز که عضو تعاونی مسکن اين ئی بھمن، جمعی از کارکنان وزارت دارا١٥شنبه  روز يک

 مسکن، و نداشتن سرپناه مقابل استانداری فارس در شيراز  ساله در تحويل١٢وزارتخانه ھستند در اعتراض به تاخير 

 .تجمع کردند

شنبه در کردستان نيز تجمعی اعتراضی از سوی کارگران طرح انتقال آب سد سيازاخ ديواندره و در  زمان روز يک ھم

 . ماه دستمزد مقابل استانداری کردستان برگزار شد١٠اعتراض به عقب افتادن 

زمان با ادامه اعتصاب کارگران اين   بھمن، خبر داد که ھم١۵شنبه  تپه روز يک ت نيشکر ھفتسنديکای کارگران شرک

  .اند  تن از کارگران به دست نيروھای يگان ويژه نيروی انتظامی بازداشت شده٣۴کم   دست واحد،

حيم بساک و رمضان تپه، اسماعيل بخشی، کرامت پام، ر نوشته کانال تلگرامی سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت به

 . شده بودندئیاين چھار تن در چند روز گذشته بازجو. شدگان ھستند عليپور، از نمايندگان کارگران، جزو بازداشت

قرار گرفته بود که تاکنون ھويت  پيش از اين نيز آقای بخشی ھنگم بازگشت به خانه اش در دزفول مورد حمله نقابداران

  .ی ھم در اين مورد اظھارنظر نکرده استآنان مشخص نشده و نيروی انتظام

  .اند تپه منتقل شده شدگان به پاسگاه نيروی انتظامی ھفت اين گزارش حاکيست که بازداشت

 امنيت شوش انتقال پوليستپه در اين مورد به راديو فردا گفت که کارگران بازداشتی به  يک کارگر شرکت نيشکر ھفت

  .يافته اند

پيش . اند  و فعاالن کارگری و صنفی به اتھام ھای امنيتی بازداشت و يا محکوم به زندان شدهدر ساليان اخير، کارگران

ھا پس از اعتصاب بزرگ  آن.  تشيل شده بودئیتپه پرونده قضا کارگر شرکت نيشکر ھفت ٧٠کم  از اين نيز، برای دست

  .تپه در شھريور ماه بازداشت و يا احضار شده بودند کارگران نيشکر ھفت

 بھمن، ١۴ای گفته است که نيروھای يگان ويژه از شنبه شب  تپه با انتشار بيانيه ديکای کارگران شرکت نيشکر ھفتسن

شدت امنيتی در کارخانه برقرار است و کارخانه تبديل به  جو به«اند و   داشته »گير حضور چشم«در محوطه شرکت 

  ».پادگان شده است

ادی فوری کارگران بازداشت شده، خواستار پايان فضای امنيتی شرکت اين تشکل کارگری ضمن درخواست برای آز

  . ويژه از اين شرکت شد تپه و خروج سريع يگان نيشکر ھفت

چون و چرای  حق اوليه و بی«تپه در عين حال، اعتصاب ، تجمع و اعتراض را  سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت

حرمتی،  خواھی، اعتراض و اعتصاب و تجمع نبايد مورد بی  حقھيچ کارگری به دليل«: دانست و افزود» کارگران

  ».دستگير، بازداشت و مورد تھاجم نيروھای نظامی قرار گيرد

 و تجمع در مرکز شھر اراک و تشکيل ئیپيما  بھمن ماه با راه١۶، کارگران ھپکو روز »اراک امروز«به گزارش 

اعتراض خود را نسبت به مشکالت اين شرکت و عدم ) ی شھرميدان مرکز( زنجيره انسانی به دور ميدان شھدا اراک

  .پرداخت حقوق و معوقات خود اعالم کردند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز، زندگی کارگر روی ھواست «: کارگران در شعارھای خود فرياد می زندند

ھا  آن*» ز اين وضع، واه از اين وضعکنم در ره آزادگی، وای ا کنيم زندگی، جان فدا می زير بار ستم نمی«، »امروز

  !»گر، مرگ بر کارگر درود بر ستم«: ين و سرکوبگران شعار می دادندمسؤولچنين به طعنه و طنز خطاب به  ھم

که زمانی نه چندان دور در کشور و خاورميانه حرفی برای گفتن داشت امروز در ) ھپکو( شرکت توليد تجھيزات سنگين

ين ھنوز گره گشای مشکالت کارگران اين شرکت مسؤولھا و تالش ھای  ر گرفته است و وعدهآستانه تعطيلی کامل قرا

  .نبوده است

مديريت با مشکالت فراوانی روبه رو بوده است و طی اين مدت روز به   تا کنون به دليل سوء،٨۶اين شرکت از سال 

 که برای رفع مشکالت اين شرکت ئیل ھان ھم تا کنون به قومسؤوالروز به مشکالت اين شرکت افزوده شده است و 

  .اند داده اند عمل نکرده

يکی از کارگران شرکت ھپکو در گفتگو با خبرنگار اراک امروز يکی از مشکالت اصلی کارگران اين شرکت را 

 روز حقوق طلب دارند ١٠۶ تا به امروز ٩۶کارگران اين شرکت در سال : معوقات حقوق کارگران عنوان کرد و گفت

  .اند  را ھم به صورت کامل دريافت نکرده٩۵وه بر اينکه بسياری از کارگران حقوق سال عال

 بھمن، کارگران بخش ھای کشاورزی و کارخانه، تجھيزات، مھندسی و بازرگانی با تجمع در محوطه ١۶روز دوشنبه 

   .شرکت به اعتراض چند روزه ی خود ادامه دادند

يروھای گارد ويژه با تبانی کارفرمای شرکت، در ميان سکوت و اغماض اين کارگران ديروز با يورش گسترده ن

شان را با دستبند و پابند دستگير کردند  مقامات و نھادھای اداری و ذيصالح ھفت تپه و شوش، تعداد زيادی از ھمکاران

   .شان حاکم کردند  به خواست بر حقئیگو و فضای رعب و وحشت را به جای پاسخ

شان، متحدتر و  ھای خشم و عصيان کارگران فوران کند و آنان در ادامه اعتراضات  تا امروز شعلهھمين امر باعث شد

   .تر از روزھای گذشته ششمين روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند مصمم

 بھمن در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد و مطالبات ١٨ چھارشنبه  کارگران نيروگاه برق سمنگان در سيرجان

  .ود دست به اعتصاب زدندمزدی خ

 بھمن ھشتمين روز اعتصاب و تجمع ١٨ چھارشنبه ٣ و ٢رانندگان شرکت واحد عضو تعاونی مسکن سپيدار 

 که رانندگان ھزينه آنرا تماما ئیھا مسکن. اعتراضی خود مقابل شعرداری و شورای شھر تھران را پشت سر گذاردند

  .کاره رھا شده است ل داده شود اما نيمهھا تحوي  به آن٩١اند قرار بود سال  پرداخته

... 

، در جريان است و کارشناسان ١٣٩٧ حداقل دستمزدھای کارگران برای سال تعييندر چنين شرايطی، اکنون بحث 

  .دھند ھای حداقل زندگی کارگران می آمارھای متفاوتی از ھزينه

ھای کميته دستمزد از وضع معيشت کارگران  طبق قوانين حکومت اسالمی ايران، شورای عالی کار بايد به گزارش

  . مزد لحاظ کندتعيينھای زندگی خانوارھای کارگری را در  اھميت بدھد و حداقل

ھا را  کنند جزو اقالمی نيست که مرکز آمار و بانک مرکزی آن  که کارگران مصرف میئیبخش اعظمی از کاالھا

رسد، به ھمين دليل تالش به اصطالح   قلم نمی۴٠ تا ٣٠ران به اقالم مصرفی کارگ. عنوان تورم عمومی محاسبه کنند به

 دستمزد کارگران تعيينکارگران در شورای عالی کار اين است که نرخ تورم اين اقالم محاسبه و مبنای » نمايندگان«

  . به نرخ تورم و سبد معيشت خانوار اشاره کرده است۴١ قانون کار در ماده .قرار بگيرد
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 کاالھای اساسی و موثر در سبد ھزينه  قيمت:  گفته است،٩٧ دستمزد تعيينورای عالی کار، درباره  عضو شئیعلی خدا

 مدنظر ٩٧ مزد سال تعيينبرای  ٩۶ سبد معيشت سال ئیماه به عنوان مالک رقم نھا اقالم ضروری در ھفته آخر بھمن

  .قرار خواھد گرفت

 ميليون ١٣ بيش از ١٣٩٧ بايد تکليف ميزان افزايش دستمزد سال ھای آينده بنا به گزارشات، شورای عالی کار تا ھفته

 قانون کار حداقل دستمزد کارگران بايد بر مبنای نرخ تورم ٤١ بر اساس اين گزارش، طبق ماده .کارگر را مشخص کند

 بازار و ھای اسالمی تاکنون بدون توجه به تورم و گرانی واقعی در  شود و معموال دولتتعيينھای معيشت  و ھزينه

اند که ھمان نيز به موقع پرداخت  ھای سبد معيشت کارگران، دستمزدھای ناچيزی را تصويب کرده بدون توجه به ھزينه

جانبه، يعنی نماينده کارفرمايان و کارگران و دولت، کارگران نمايندگی  زنی سه به خصوص در چانی. نشده است

کنند  زنی می  حداقل دستمزدھا چانهتعيينجانبه بر سر  ھای سه ن نشستشوند چرا که ھمان نماينده کارگری که در اي نمی

داران و دولت حافظ  ، ھمواره منافع سرمايهئیگرا در نتيجه در اين مذاکرات سه جانبه. نماينده بخشی از حاکميت است

  . شوند نه توده کارگران سرمايه در نظر گرفته می

، حتی نماينده واقعی کارگران ھم حضور داشته باشد باز ھم ئیگرا جانبهبايد افزود در چھارچوب قوانين و سياست سه 

  .اند چرا که رای آن از قبل معلوم شده و دو به يک است کارگران بازنده

، در جلسات کارشناسی برای نخستين بار » و دولتئیھای کارگری، کارفرما گروه«برای مثال، سال گذشته نمايندگان 

 ٨، بعد از ١٣٩٥ نفر توافق کردند و در روز نھم اسنفد ٥/٣عيشت خانوار برای يک خانواده بر سر حداقل ھزينه سبد م

 ٢جلسه تخصصی کارشناسی در وزارت کار، با استناد به آمار و اطالعات دريافتی از مراجع رسمی آماری، اين نرخ 

  . شدتعيين ھزار تومان ٤٨٩ميليون و 

 ٥/١٤ اسفند سال گذشته شورای عالی کار، با رشد ٢٥، در جلسه ١٣٩٦به گزارش خبرنگار مھر، حداقل دستمزد 

بينيم   پس می. تومان افزايش يافت٩٣١ ھزار و ٩٢٩به ) ٩٥حداقل دستمزد سال ( تومان١٦٦ ھزار و ٨١٢درصدی از 

ر و  ھزا٩٢٩ ھزار تومان ھزينه را به ٤٨٩ ميليون و ٢ تعيينو » کارشناسی«ھا طبق گفته خودشان پس از کار  که آن

  !  ھزار تومان تنزل دادند؟٩٣١

حميد حاج اسماعيلی، به اصطالح نماينده . اند  درصد افزايش مزد را سر داده١٥ تا ٥اکنون نيز ھمين کار گروه، زمزمه 

ھای  رسد روند افزايش دستمزدھای کارگری نظير سال نظر می به«: ھای حل اختالف معتقد است در ھيات» کارگران«

  ». درصد افزايش يابد١٥ تا ١٠ بين ١٣٩٧شود حداقل دستمزد کارگران در سال  بينی می گذشته است و پيش

 حداقل دستمزد برای سال آينده در فضای مجازی تعيينبينی روند  ، عضو شورای عالی کار در تحليل و پيشئیعلی خدا

 تعيين ھزار تومان ٤٨٩ ميليون و ٢سبد معيشت در سال گذشته «:  مبلغ حداقل دستمزد گفتتعيينھای  با اشاره به مالک

ما نمايندگان کارگران خطاب به :  روزرسانی کنيم؛ گفت ماه دوباره آن را به ھای بھمن شد و قرار است بر اساس قيمت

 ٣٠٠بندی دقيق، شکاف يک ميليون و   اعالم آمادگی کرديم که حاضريم با يک فرمولئیدولت و نمايندگان کارفرما

با نرخ سبد معيشت حداقل خانوار را پرکنيم، عالوه بر اين، بايد ھر ساله قدرت ) حداقلی فعلیدريافتی (ھزارتومانی

  ».خريد از دست رفته کارگران را نيز احيا کنيم

کار معتقد است حداقل دستمزد کارگران با  عليرضا حيدری، عليرضا حيدری، عضو کارگری کميته مزد شورای عالی

چنين  دوران جنگ و ھم(طی ادوار گذشته:  درصد تفاوت دارد، افزود٦٠ار نفره حداقل سبد معيشت يک خانوار چھ

 به گفته او، سال گذشته در . حداقل زندگی کارگری رخ دادتأمينشکاف عميقی در )  که نرخ تورم باال بودئیھا سال
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ل مزد قرار بگيرد و  حداقتعيينشورای عالی کار پيشنھاد داديم که سبد مصرف يک خانوار چھار نفره کارگری مالک 

  . يافتتغييرمالک نرخ تورم به سبد معيشت 

مالک ياد شده نتوانست : او مالک قرار دادن نرخ تورم برای افزايش حداقل دستمزد را واقعيتی تلخ عنوان کرد و گفت

  .ھا مورد غفلت قرار گرفت معيشت خانوارھای کارگری را بھبود دھد و شکاف تورمی سال

، گفته است وقتی ھزينه ماھانه سبد خانوار ١٣٩٥انون عالی شوراھای اسالمی کار در سال علی اصالنی عضو ک

: کند، تصريح کرد  ھزار تومانی کمکی به معيشت کارگران نمی٨٠٠ ميليون تومان رسيده دستمزد ٣کارگری به مرز 

 ميليون نفری را شامل ٤٥يت ھايشان جمع  ميليون کارگر ايرانی وجود دارد که با محاسبه خانواده١٣در حال حاضر 

شود توليد بايد به مصرف داخل برسد اما با  ن صادر نمیئيوقتی تحريم ھستيم و کاالی داخل به دليل کيفيت پا. شوند می

  خرد؟ ن مردم چه کسی کاالی ايرانی میئيقدرت خريد پا

مزد براساس نرخ تورم و سبد حداقلی  حداقل تعيين  آلبرت بغزيان، اقتصاددان و استاد دانشگاه تھران، در ارتباط با

ھا که   دستمزد ھمواره چند گزينه وجود دارد؛ يکی از گزينهتعييندر بحث : معيشت خانوار، به خبرنگار ايلنا گفته است

جا  ای که در اين نکته.  حداقل دستمزد کارگران در اسفندماه براساس نرخ تورم استتعيينتاکنون نيز به آن عمل شده، 

تواند سطح رفاه قبلی کارگران را  د اين است که افزايش دستمزد براساس اين گزينه، در بھترين حالت تنھا میوجود دار

ھای گذشته قدرت خريد و توان رفاھی کارگران به مرور کاھش يافته و شکاف بين مزد و رفاه  حفظ کند، حال که در سال

  .نيز پر نشده است

يکرد اقتصادی مختلف در سطح خرد پيرامون پرداخت مزد به نيروی کار، عضو ھيئت علمی دانشگاه با بيان دو رو

داری داريم که براساس آن ھر افزايشی در ميزان  در اقتصاد خرد ما يک رويکرد متعارف حامی بنگاه: تشريح کرد

اه است که اما رويکرد ديگر مربوط به اقتصاد رف. کند ھا ارزيابی می دستمزد را باعث کاھش عملکرد اقتصای بنگاه

 کند و حتی اگر تغيير مزد تعيينھای مربوط به  شود؛ برای حفظ ميزان معينی از رفاه بايد سياست براساس آن گفته می

 . در اين راه فدا شود، بازھم بايد سطح رفاه ارتقا يابدئیچيزھا

 مزد براساس بند دوم ماده تعيين:  مزد براساس سبد معيشتی، اظھار کردتعيينن بحث ئياين کارشناس اقتصادی، ضمن تب

تواند قابل توجيه   ھزار تومان است، براساس رويکرد اقتصاد رفاه می٥٠٠ قانون کار که نزديک به دو ميليون و ٤١

 .بندی معين به منظور نيل به اين ارقام، زوايای پنھانی نيز دارد باشد؛ اما افزايش دستمزد با يک زمان

 که ما بايد برای افزايش دستمزد حقيقی کارگران مطابق با سبد معيشت، مسألهن اين اين استاد دانشگاه تھران، ضمن بيا

 کنترولزای حقيقی،  کاھش ماليات بخش مولد و اشتغال: را لحاظ کنيم؛ پيشنھاد داد» طرف عرضه«ھای  سياست

تواند  خش توليد، می واردات و انتقال ماليات و عوارض بخش تجاری به بکنترولھای استھالک از طرق مختلف،  ھزينه

ھای طرف عرضه، توان بخش توليد برای پرداخت دستمزد حقيقی را افزايش دھد؛ در غير اين  در چارچوب سياست

 .شود ايجاد می» مارپيچ دستمزد«صورت، 

 ھای حمايتی به کارفرمايان مولد، بايد ھمراه با ھا و رانت ھرچند نبايد فراموش کرد که اين حمايت:  کردتأکيدوی  

 .ھا مانند خودروسازان ناکارآمد فعلی دچار نشوند نظارت وسيع باشد تا اين توليدکنندگان به سرنوشت برخی بنگاه

ھای ادامه   ھزار تومانی تنھا کفاف ھزينه٥٠٠دستمزد دو ميليون و :  اذعان کردمسألهآلبرت بغزيان در پايان به اين 

چنان ناکافی است و طبيعی است که ما  ھای مسکن، اين رقم ھم ه ھزينهبا توجه ب. کند حيات خانوار کارگری را فراھم می

 .کنيم؛ اما اين افزايش بايد برای کل اقتصاد و خود کارگران موثر باشد اقتصاددانان از افزايش مزد استقبال می
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کرده است بايد عدالت ، چنين اقرار ٩٧، اخيرا درباره تنظيم اليحه بودجه امام جمعه موقت تھران هللا موحدی کرمانی آيت

کشد يک يا دو ميليون حقوق تصويب شده است،   ميليون و برای کارگری که زحمت می١٧برای مديران «: رعايت شود

  .اين کجايش عدالت است، ھيچ جايش عدالت نيست

يب اليحه بودجه که نمايندگان بايد در تصو  بر اينتأکيدھای دوم نماز جمعه تھران، با  هللا موحدی کرمانی در خطبه آيت

ھا و اھم و مھم را در نظر بگيرند و بودجه را برای مسائل اساسی کشور  نمايندگان بايد اولويت: خيلی دقت کنند، گفت

ن اين مسؤوالھا امانت الھی است و حاال که  يتمسؤولاين . در تصويب بودجه بايد حتما عدالت رعايت شود. ھزينه کنند

  .د در ادای امانت ظلم کرده يا ظلوم و جھول باشداند نباي ھا را پذيرفته امانت

 کرد در کجا و کی دو ميليون حقوق برای کارگران تصويب شده است؟ اين ھمه سؤالحاال بايد از اين آخوند حکومتی 

  !دروغ چرا؟

نوار  ھزار خا٨٠٠ ئیبه گزارش ايسنا، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی روزھای گذشته از شناسا

 وزارت مسألهبا توجه به اين :  ھزار تومان در ماه درآمد دارند خبر داده و اعالم کرده است٧٠٠ که زير ٩٧در بودجه 

ھای حمايتی برای  ای اختصاص يابد و دولت بسته  پيشنھاد کرده برای از بين بردن فقر شديد بودجه٩٧رفاه در بودجه 

به گفته .  ھزار تومان درآمد نداشته باشد٧٠٠ه ھيچ خانواری در ايران زير اين خانوارھا تدارک ببيند تا از سال آيند

صورت که فقر شديد يا ھمان خط فقر  ايم بدين  ميدری، برای رسيدن به رقم فقر ملی، فرمول مشخصی مدنظر قرار داده

 ٧٠٠ن آن چيزی حدود آوريم که ميانگي ھای خوراکی ھر نفر در چھار يا پنج به دست می ضرب ھزينه ملی را از حاصل

  .ھزار تومان برای ھر خانوار سه تا پنج نفره است

تر باشد البته   از نرخ تورم بيش٩٧استراتژی ما اين است که افزايش حقوق برای سال : علی ربيعی، توضيح داد

  .تر کنيم  را کمن و باالئيھای پا  ميليون تومان را درصدی افزايش خواھيم داد تا فاصله دريافتی٢ھا تا سقف  دريافتی

 ٦/٥ درصد و با نفت ٦ بدون احتساب نفت ٩٦بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، رشد اقتصادی شش ماه نخست سال 

 کرد سؤال درصد اعالم شده است از اين وزير روحانی بايد ٢/٨چنين نرخ تورم دی ماه  درصد گزارش شده است، ھم

و شوراھای اسالمی کار و وزارت اطالعات دارد، تورم واقعی در ايران که اتفاقا سابقه طوالنی کار در خانه کارگر 

   شود؟تعيين درصد است که بر اساس آن دستمزد کارگران ٢/٨

شود مانند کودکان کار، کار در  ھا کارگر ديگر نمی  شده برای کارگران، شامل ميليونتعيينتازه حداقل دستمزد 

  ...دگی، کارگران فصلی، کارگران غيررسمی و پيمانی وھای خانوا ھای زير ده نفر، کارگاه کارگاه

 حتی در يکی دو .رو شدند ان سد معبر شھرداری روبهمأمورھای گذشته بارھا با برخورد خشن  فروشان طی سال دست

  .اند ين شھرداری جان باختهمأمورھا بر اثر ضرب و شتم  نمونه آن

فروشی واقعيتی از جامعه  دست«که   بھمن با بيان اين٩ی دوشنبه به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، فاضل

 . ھزار تن اعالم کرد۴۵٠فروشان در ايران را  ، شمار دست»شود آن را کتمان کرد است که نمی

ساماندھی دستفروشان مطالبه و حق «دانست و گفت » مانع کسب کسبه و بازار«او تعدد و گستردگی دستفروشان را 

 ».فی استھمه واحدھای صن

فروشی به دليل اعتراض بازاريان  ھای شھرداری تھران و ديگر شھرھا از ممنوعيت دست پيش از اين نيز برخی از مقام

 .خبر داده بودند

آوری و دستفروشی در اين خيابان  عصر جمع فروشان خيابان ولی در ھمين راستا شھرداری تھران اعالم کرد که دست

 .فروشی در اين شھر را ممنوع اعالم کرده است دبيل نيز دست شھرداری ار.ممنوع خواھد شد
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 نتايج .کنند معاش می فروشی امرار  ميليون تن در مناطق مختلف ايران با دست٢برپايه گزارش منابع غيررسمی بيش از 

 .اند ادهفروشان در تھران قبال شاغل بوده و شغل خود را از دست د دھد که بيش از نيمی از دست يک بررسی نشان می

وگو با ايسنا، يک عضو کانون عالی شوراھای اسالمی کار تعداد کارگران قرارداد موقت در  يا علی اصالنی در گفت

  . داند  ميليون نفر می١١کشور را 

 ميليون کارگر سرپرست ١٣در حال حاضر : او در پاسخ به اين پرسش که تعداد کارگران قرارداد موقت در کشور گفت

 ميليون نفر ۵٣ھايشان جمعا   که مشمول قانون کار و تحت پوشش بيمه اجتماعی ھستند و با احتساب خانوادهخانوار داريم

 ميليون کارگر ١٣ درصد کارگران در کشور قرارداد موقت ھستند و اگر درصد بگيريم از ٨۵برابر آمارھا . ھستند

س کانون شورای اسالمی کار البرز، آمار ئيه رگفت به.  ميليون نفر دارای قرارداد موقت ھستند١١شاغل در کشور، 

 درصد کارگران ٨۵ درصد متفاوت است ولی در حالت خوشبينانه ٩۵ تا ٨٠کارگران قرارداد موقت در کشور از 

 کارفرماھا فشار آوردند ١٣٧۵ قانون کار را اصالح نکرديم و در سال ١٣۶٩از سال : وی گفت. کشور قرارداد موقتند

 نفره ١٠ھای پنج نفره و سپس  روھای رسمی را اخراج کنند و مانع توليد ھستند به ھمين دليل ابتدا کارگاهتوانند ني که نمی

 .و مدتی بعد مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی ھيچ کدام از اين کارھا گره اصلی توليد را باز نکرد

ماھه ھم باب شده است، از  دادھای موقت بيست روزه و يککه امروز در شرايطی ھستيم که قرار اصالنی با بيان اين

ن نامه تبصره يک آن مقاومت نکنند و اجازه بدھند تا ئي قانون کار و تدوين آ٧کارفرمايان خواست تا برای اصالح ماده 

  . قراردادھای کار ساماندھی شود

  . ميليون تومانی٢٠٠يارد و پاداش پايان خدمت يک ميل: ھای نجومی افشای جزئيات جديد از پرونده حقوق

 ميليونی ٢٠٠ميليارد و  موردی داشتيم که پاداش پايان خدمات يک :  مجلس گفتئیس فراکسيون نمايندگان والئير

گيرد، چند سال بايد کار کند تا يک   ھزار تومان حقوق می١٦٠دريافت کرده، با اين حساب کسی که يک ميليون و 

 .ميليارد تومان شود

 ھزار ٦٠که در سال آينده  ريزی و توسعه استان ھمدان، با اشاره به اين ، در شورای برنامهئیبابا یحميدرضا حاج

 ٤٠٠ ھزار و ١٧ مجبور شديم ١٨در تبصره : ميليارد تومان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است، اظھار کرد

ھای عمرانی برای  ن را از طريق بودجه ھزار ميليارد توما١٠ميليارد تومان رشد بنزين حذف کنيم ناگزير بيش از 

 .اشتغال در نظر گرفته شود

 ھزار ميليارد تومان برای افراد زرنگ و ١٨٠که سال آينده  شان، با اشاره به اين ھای حکومت او در ادامه اقرار به دزدی

لد بود و کار را دنبال ھيچ کجای کشور برای کار کردن پول کم نيست، بلکه بايد ب: کاربلد پول وجود دارد، ادامه داد

 ميليارد يا ٥ ميليارد، ٣توان  که بايد قدرت مانور را در استان باال ببريم به نحوی که می  با اشاره به اينئیبابا حاجی. کرد

:  ميليارد تومان از محل عمرانی به فردی بدھيم که کار انجام دھد و بعد انجام کار به او اوراق دھيم، افزود١٠

 . ھزار ميليارد تومان وجود دارد١٨٠رای استفاده از  بئیھا راھکار

 ھزار ميليارد بودجه عمرانی در نظر گرفته شده که بخش برای کمک و مساعدت برای ٦٠که سال آينده  او با بيان اين

 ھزار ميليارد ١٨٠ درصد قدرت مانور شما در اين ٩٩:  کردتأکيدرفتن به سمت اشتغال است، خطاب به مديران استان 

بايد : ھا زياد است، افزود که قدرت مانور شما در بانک  مجلس با بيان اينئیس فراکسيون نمايندگان والئير. تومان است

 .ھای عمومی غير دولتی وصل شود گذاری خارجی و نھاد  تعريف کرد که بتوان بانک، سرمايهئیھا پروژه
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: نيم و قدرت مانور را به اين سمت ببريم، تصريح کردکه بايد به شدت از بخش خصوصی استفاده ک او با اشاره به اين

گذاری انجام شود در حالی که بودجه   ھزار ميليارد تومان سرمايه١٤ معادل دالر ميليون ٣برای يک پااليشگاه نفت بايد 

 .عمرانی در برابر اين مقدار بسيار ناچيز است

 ميليارد آموزش و پرورش ٧٠٠ ھزار و ٧اعالم شده که در آخرين جلسه فراکسيون فرھنگيان :  ادامه دادئیبابا حاجی

 ١١٠تواند در استان   درصد باشد، آيا استاندار می١١٠کسری بودجه دارد و مقرر شده تخصيص آموزش و پرورش 

 درصد به آموزش و پرورش تخصيص دھد؟

 دارد، چرا که نبايد تأکيدوع که مجلس روی اين موض ھا پرداخت و با بيان اين او در ادامه به موضوع حقوق و دستمزد

که سال  او با گفتن اين. پذير ھستند  ميليون تومان افرادی آسيب٥حقوق بگيران تا حقوق : افراط و تفريط کرد، ادامه داد

 ١١٦ درصد به اين حقوق اضافه شود مبلغ ١٠اگر :  ھزار تومان است، افزود١٦٠ ميليون و  آينده حداقل حقوق يک

 .شود ھزار تومان می

 ھزار ١٦٠فردی که يک ميليون و : شود، افزود  درصد رشد داده می٢٠ تا ١٠ھا بين  او با بيان اينکه حقوق و دستمزد

که در کشور ميانگين حقوق معلمان   با بيان اينئیبابا حاجی. کند  درصد رشد پيدا می٢٠گيرد حقوق او  تومان حقوق می

 ھزار تومان ٩٥٠ه، در حالی که دريافتی معلمان يک ميليون و  ھزار تومان بود٣٥٠ ميليون و ٢به صورت حکمی 

 . درصد افزايش پيدا کنند١٦ يا ١٥ھا ممکن است  اين دستمزد: است، افزود

 ٢درآمد :  ھزار بايد معاف باشد، افزود٣٠٠ ميليون و ٢که در مورد ماليات گفته شده تا افرادی با درآمد  وی با بيان اين

 ٩ ھزار تومان تا ٩٠٠ ميليون و ٦ درصد و ١٠ ھزار تومان بايد ٩٠٠ ميليون و ٦ان تا  ھزار توم٣٠٠ميليون و 

 درصد و ٢٥ ھزار تومان ٨٠٠ ميليون و ١٣ ھزار تومان تا ٢٠٠ ميليون و ٩ درصد، از ١٥ ھزار تومان ٢٠٠ميليون 

 . درصد ماليات دريافت شود٣٥ ھزار تومان به باال ٨٠٠ ميليون و ١٣از 

 ميليارد و  پاداش پايان خدمات يک مورد يک:  سال است، ادامه داد٣٠ روز و ٣٠که پاداش پايان ھمان  ناو با گفتن اي

گيرد چند سال بايد کار کند تا يک   ھزار تومان حقوق می١٦٠ ميليون بوده، اين حساب کسی که يک ميليون و ٢٠٠

 .ميليارد تومان شود

ھای نجومی مصوبات مجلس بود و در اجرا و  گيری حقوق ل شکل درصد دلي٧٠که  کند به اين او صريحا اقرار می

 ٣رويم دولت يک قلم پاداش پايان خدمات به مبلغ  با اين روند که پيش می: گذاری ھم مشکل داشته است، افزود قانون

 ھزار ٣ ماه ھا در دھيم درحالی که کل يارانه ھا گير می  ميليارد تومان در نظر گرفته و بعد ما به يارانه٥٠٠ھزار و 

 .ميليارد تومان است

ھايش  داری اسالمی نگفت که قرار است حقوق خودش و ھم مجلسی داران و حکومت سرمايه البته اين نماينده سرمايه

 ميليون تومان در ماه خواھد شد و از صدھا مزايای ديگر را برخوردار ھستند که ١٠، حدود ١٣٩٧برای سال 

  .  بينند شان ھم نمی  در خواب رائیشھرونادن عادی چنين مزايا

 ١۵د ئيبه مردم بگو: ، خطاب به روحانی نوشته است٢٠١٨ ژانويه ٢٧ -  ١٣٩٦ بھمن ٧روزنامه جمھوری اسالمی، 

  . درصد اقتصاد در اختيار نھادھاست٩٠درصد قدرت در اختيار شماست و 

شود يک سوم قدرت البته با خوشبينی   میگانه، شما يک قوه را در اختيار داريد که خانه پر آن از مجموع قوای سه*

 .ولی ھمين يک سوم ھم در اختيار شما نيست. کامل

 ... درصد آن در اختيار چند نھاد غيردولتی است٩٠ای طراحی شده که تقريبا  گونه زيرا اوال اقتصاد کشور به*
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 درصد از قدرت را ٢٠ تا ١۵کثر جمھور حدا سئيبا توجه به اين واقعيت که فقط بخشی از واقعيت ھاست، شما آقای ر*

گوی تمام مشکالت و  توانيد کشور را اداره کنيد و پاسخ در اختيار داريد و روشن است که با اين ميزان از قدرت نمی

گيرد  ھا و کسانی قرار می معضالت باشيد آنھم در شرايطی که بخش قابل توجھی از بودجه دولت شما در اختيار دستگاه

 ...کنند  نقض میکه مديريت شما را

کھای مالی و نظامی  گير کم ترين گزارشات از افزايش چشم  در تازه

  .حکومت اسالمی ايران به حزب هللا لبنان خبر داد

 تا ٧٠٠شود حکومت اسالمی ايران، از جمله ساالنه مبلغ  گفته می

هللا لبنان کمک   نظاميان حزب ھای شبه  به فعاليتدالرميليون  ٨٠٠

 .کند مالی می

ھای حکومت اسالمی ايران به  پيش تر اعالم شده بود که کمک

ھای مالی و مادی و معنوی به حکومت   البته اين رقم در مقابل کمک. استدالر ميليون ٢٠٠هللا لبنان ساالنه حدود  حزب

ای شيعی در کل ھ کننده منابع مالی گروه تأمينترين  حکومت اسالمی ايران، يکی از مھم. بشار اسد، بسيار ناچيز است

سپاه قدس، نيروی برون مرزی سپاه پاسداران به فرماندھی پاسدای قاسم سليمانی، عالو ھبر . خاروميانه است

چون قاچاق کاال، سالح، مواد مخدر و تروريسم نيز  ھای شيعه در منطقه، در مسايل ديگر ھم دھی و تسليح گروه سازمان

 .فعاليت دارد

برند  ھا است در سرمای شديد در چادرھای پالستيکی بسر می گان غرب کشور اکنون ھفتهزد ست که زلزله اين در حالی

 . است زده بر اثر سرما موجی از اندوه را در ميان مردم ايران ايجاد کرده و خبر فوت کودکان زلزله

 از دستمزد مقامات ست کمی توان دستمزد کارگران را با تورم و گرانی واقعی متناسب کرد کافی يکی از منابعی که می

يا کمی از بودجه بنيادھای مذھبی کاسته شود و يا حتی . و مديران دولتی کاسته شود و به دستمزد کارگران اضافه شود

گردد و ھم دستمزدھا متناسب با   میتأمينترديد ھم دستمزدھای معوقه کارگران  ھا تعلق بگيرد بی ماليات بردرآمدھای آن

 نشده و فقر و بيکاری نيز سبب تعيينچھل سال است که دستمزد کارگران متناسب با تورم . شود  میتعيينتورم واقعی 

داری  رحم سرمايه شده است فرزندان کارگران از رفتن به مدرسه محروم بمانند و يا ترک تحصيل کنند و وارد بازار بی

داران  يروی کار ارزان و خاموش سرمايهکودکانی که ن. ھايشان به دست بياورند شوند تا بتوانند کمکی برای خانواده

   .ايران ھستند

ھای اجتماعی  ھا و شبکه اگر سيری در رسانه. ساز، بايد از آستان قدس رضوی نام برد ھا و بنيادھای پول از جمله دستگاه

 به گزارشات و خبرھای منتشر شده رسمی و غيررسمی بزنيد درباره درآمدھا و ريخت و پاش آن، سخت دچار حيرت

  . شويد می

ترين و قدرتمندترين بنياد مذھبی در ايران است و در واقع يک امپراتوری عريض و طويل  آستان قدس رضوی مھم

ھای آستان قدس  ئی و تخمين ميزان داراتعيينگران  کارشناسان و تحليل. شود بسيار قدرتمند و ثروتمند محسوب می

  . ھا و اموال خود را منتشر نکرده است ئیوی، ھرگز ميزان داراچرا که آستان قدس رض. دانند رضوی را غيرممکن می

. ھای صنعتی، تجاری و خدماتی نذورات، وقفيات و سودھای حاصل از فعاليت: آستان قدس سه نوع درآمد کلی دارداما 

  .ھای گسترده اقتصادی آستان قدس رضوی ھمان نذورات و وقفيات است ھای اصلی فعاليت گفتنی است که مايه
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ھا،  اموال منقول شامل قرآن. شود جموعه موقوفات آستان قدس به دو بخش اموال منقول و غيرمنقول تقسيم میم

و اموال غيرمنقول شامل امالک … ھا، تابلوھا و ھا، پارچه ھای خطی، جواھرات، اشيای نفيس مثل ظروف، فرش کتاب

  . ھستند… ھا، صنايع و ھا، شرکت ھا، منابع آبی، ساختمان ھا، کشتزارھا و باغ و زمين

ای بدين  همؤسسترين موقوفه جھان است و در کشورھای ديگر و ساير مذاھب، چنين  آستان قدس رضوی بزرگ

ازدوران قبل از صفويه ھيچ سندی مبنی بر وقف امالک و اموال غيرمنقول وجود ندارد، اما . گستردگی وجود ندارد

ات مؤسسھا و  آستان قدس مالک شرکت. شود ن آستان را شامل می درصد موقوفات اي٤٠موقوفات دوره صفويه حدود 

اين آستان در ساليان اخير سازمانی را برای ھدايت . ھای اقتصادی بسيار گسترده و متنوعی دارد متعددی دارد و فعاليت

  . اندازی نموده است  و راهتأسيسھای خود  ات و شرکتمؤسس

ھای اقتصادی  ، فعاليت١٣٨٣در سال » سازمان رضوی«نام  ای به هسمؤسآستان قدس باثبت : سازمان اقتصاد رضوی

 . عھده دارد ه را بهمؤسس شرکت و ٨٩ه مديريت مؤسساين . کند دھی و ھدايت می خود را در قالب اين سازمان، سازمان

  :اند  گروه تقسيم شده٥ات مزبور درمؤسسھا و  شرکت

 -٣ شرکت تھيه و توليد فرش آستان قدس رضوی -٢منگان  شرکت سيمان س- ١: ات صنعتی مؤسسھا و   شرکت- الف

 شرکت معادن -٥ شرکت کارخانجات صنايع چوبی آستان قدس رضوی -٤شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی 

 .ه چاپ وانتشارات آستان قدس رضویمؤسس - ٧ شرکت نخ ريسی و نساجی خسروی -٦و گرانيت قدس رضوی 

 شرکت -٣ شرکت خميرمايه رضوی - ٢ شرکت آرد قدس رضوی -١: ئیات صنايع غذامؤسسھا و   شرکت- ب

 - ٧ شرکت قند تربت حيدريه -٦ شرکت قند آبکوه -٥ھای لبنی رضوی   شرکت فرآورده- ٤ رضوی ئیھای غذا فرآورده

 . شرکت نان قدس رضوی-٩٩ شرکت قند خراسان رضوی - ٨شرکت قند چناران 

ھای قدس   شرکت کشاورزی و عمران جنگل-٢ورزی رضوی  شرکت کشا- ١: ات کشاورزیمؤسسھا و   شرکت- ج

 شرکت کشت و صنعت انابد -٥ شرکت کشت و صنعت اسفراين -٤ شرکت کشاورزی و موقوفات چناران -٣رضوی 

ه مؤسس -٩ه کشت و دام کنه بيست مؤسس - ٨ه باغات آستان قدس رضوی مؤسس -٧ شرکت کشت وصنعت سرخس -٦

 -١٢ه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان مؤسس -١١ه موقوفات ملک سسمؤ -١٠کشت و صنعت مزرعه نمونه 

 .ه موقوفات و کشاورزی سمنانمؤسس

 شرکت ساختمانی - ٣ شرکت داروسازی ثامن -٢ شرکت پخش رضوی -١: ات خدماتی وعمرانیمؤسسھا و  شرکت-د

 -٦ کارگزاری رضوی  شرکت-٥) فاوا( آوری اطالعات و ارتباطات رضوی  شرکت فن- ٤بتن وماشين قدس رضوی 

 شرکت مھندسی آب و خاک -٨ شرکت مھندسان مشاور آستان قدس رضوی - ٧شرکت مسکن و عمران قدس رضوی 

 .ه منطقه ويژه اقتصادی سرخسمؤسس -١١ه خدمات عمران و توسعه خراسان مؤسس -١٠ه اعتباری رضوی مؤسس -٩

 شرکت کمباين سازی ايران -٣ت شھاب يار  شرک-٢ شرکت شھاب خودرو -١: ات خودروسازیمؤسسھا و   شرکت-ه

ھا متعلق به آستان قدس است و توسط  ھای يادشده که تمام يا بخش عمده سھام آن ات و شرکتمؤسس البته به غير از -٤

ترين  از جمله معروف. دار است ھای ديگری نيز مشارکت دارد و سھام  شوند، آستان قدس در شرکت اين بنياد اداره می

 از فعاليت -٥کت فوالد مبارکه است که بخشی از سھام اين شرکت، متعلق به آستان قدس رضوی است ھا، شر آن

 . شود ات پر شمار آستان قدس رضوی ساالنه صدھا ميليارد تومان نصيب اين آستان میمؤسسھا و  مجموعه شرکت

يدات و خدمات مختلف  نوع تول١٤٥١٤٥سازمان اقتصادی رضوی بيش از : ھا ات و شرکتمؤسسھای  توانمندی

ھا، توليدات و  ئیھای مزبور، دارا شرکت. کند صنعتی، معدنی، کشاورزی، دامی و خدماتی به بازار عرضه می

. باشد  ھزار ھکتار زمين زيرکشت می١٠دارای » شرکت کشت وصنعت انابد«برای مثال، فقط . درآمدھای کالنی دارند
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 ھزار ٦٩است، » ھای قدس رضوی کت کشاورزی و عمران جنگلشر«سطح اراضی جنگلی که در شمال در اختيار 

مجموعه توليد پسته باغات آستان قدس . ھای چوبی ھستند اندازی کارخانه توليد فرآورده  ھکتار است و درصد راه٨٨٠و

 .شود  ھزار تن پسته خشک به خارج از کشور صادر می٢رسد که از اين ميزان،   ھزار تن می٦در کشور، به بيش از 

شود و سھم منابع آبی بخش   ھزار تن انواع محصوالت کشاورزی در اراضی موقوفه آستان قدس توليد می٥٠٠ساالنه 

. کشاورزی آستان قدس از منابع آبی کشور در حدود يک درصد و از منابع آبی خراسان رضوی پنج درصد است

صد ازکل توليد قند کشور، در زمينه  در١٠ درصد توليد قند استان خراسان و ٣٠درحوزه صنايع قند بيش از 

 درصد معادن کل کشور، در زمينه ساخت و توليد خودرو، اتوبوس ١١ھای گرانيت ساختمانی  سنگ) ثبت شده( معادن

ھای مربوطه   مانند خميرمايه و فرآوردهئی درصد از توليد کل کشور و در برخی صنايع غذا٣/١٧شھری و بين شھری 

وضعيت و جايگاه آستان قدس رضوی در زمينه . کشور متعلق به آستان قدس رضوی است درصد از توليد کل ١٠تا 

کند و قرار  ای است که سفير کشور ھلند در ايران، با قائم مقام توليت آستان قدس ديدار و مالقات می گونه کشاورزی به

خس، توليد بذرھای سبزی و ھای مختلف، از جمله پرورش گل در منطقه ويژه اقتصادی سر ھمکاری دوطرف در زمينه

شرکت کشت و دام کنه بيست . شود ھای فنی و صنايع تبديلی در بخش کشاورزی، گذاشته می صيفی و توسعه ھمکاری

ترين واحدھای توليد کننده شير در   راس گاو يکی از بزرگ٢٢٠ تن شير در روز و داشتن ٢٥رضوی باتوليد بيش از 

 نفر ٧٠٠بافی خود در مشھد و کاشمر  ش آستان قدس رضوی در دو کارگاه فرششرکت تھيه و توليد فر. کل کشور است

 ھزار ٢٦کند که کل  ھای حرم توليد می برای فرش کردن رواق) باف دست(  متر مربع فرش٤٠٠٠نيرو دارد و ساالنه 

کنند و   میھا را با فرش نو عوض  سال آن٦ھای مزبور پوشانده شده و نيز ھر  ھای حرم با فرش متر مربع رواق

 . اما کجا و به چه قيمت؟، نامشخص است. فروشند ھای کھنه را می فرش

آستان قدس امالک زيادی درمناطق مختلف کشور، به بھانه وقف، به چنگ آورده و : امالک و زمين خواری آستان قدس

برداری  ھا بھره  را تحت تصرف داشته و از آنئیھا آستان امالک و ساختمان. کند درآمد زيادی از اين راه کسب می

اخذ » اجاره بھاء«عنوان  ھا چسبانده شده، مبالغی به عالوه بابت امالکی که عنوان وقف آستان قدس به آن به. کند  می

 که ئیھا ارزش زمين. رساند بھانه وقفيت متصرف شده و پس از تفکيک به فروش می  را بهئیھا کند و نيز زمين می

» ورنرروف«گذاری دقيقی برای آن انجام داد ولی پروفسور  توان ارزش  قدس تصاحب کرده، بسيار باالست و نمیآستان

 که در ئیھا ارزش زمين«… : نويسد  که در مالکيت آستان مزبور قراردارد میئیھا ای، در مورد ارزش زمين طی مقاله

 ».شود تخمين زده می امريکا دالر ميليارد ٢٠مالکيت آستان قدس قرار دارد، به 

از . گيرتر است آستان قدس در تمام مناطق کشور امالک زيادی دارد ولی اين امر در برخی نواحی مانند خراسان چشم

 درصد از امالک و اراضی محدوده شھر مشھد مقدس موقوفه ٩٠قريب به … : جمله بنا به اذعان خود آستان قدس

 .  در انتظار بسياری از مناطق ديگر از جمله شھر تھران نيز ھستسرنوشتی که… آستان قدس رضوی بوده و ھست 

ھای مردم شھر سرخس به آستان قدس واگذار شده و  ھا سال پيش در اثر اقداماتی غيرقانونی، زمين از ده: امالک سرخش

ردم خالصه قضيه را وکيل حقوقی م.  نبرده استئیجا اقدامات مختلف مردم سرخس برای احقاق حق خود راه به

اقدام به تملک ) خوار کشور بود ترين زمين که بزرگ( ، رضاشاه١٣١٥در سال «: دھد معترض سرخس چنين توضيح می

 کرد و در ازای - که در شمار موقوفات آستان قدس قرار داشتند -غيرقانونی اراضی منطقه اوين، درکه و شميرانات 

پس ازانقالب، اين سند باطل و بنابر ... دس واگذار نمودآن، مالکيت سرخس و پيرامون آن را در سندی به آستان ق

 مدنی خاص، عين نظر ١٠١در شعبه … ، رای به ابطال آن داده شد٢ و کميسيون ماده ١٣٦٣مصوبه مجلس در سال 

 نام آستان قدس و واگذاری به) اوين، درکه وشميرانات(  و حکم به ابطال اسناد اين مناطقتأئيد ٢مجلس و کميسيون ماده 
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ھای گذشته، اداره  در سال.  شده استتأئيدعنوان موقوفه داده و اين حکم در شعبه اول ديوان عالی کشور نيز  به

ھا را  و اين زمين. شميرانات تھران، اقدام به ابطال اسناد مناطق اوين، درکه و لواسانات کرد) اسناد و امالک( ثبت

ا وجود حکم دادگاه، مبنی برطرف دوم قضيه که سرخس است و بايد اما ب. عنوان موقوفی به نام آستان قدس سند زد به

نام مردم منطقه سند واگذار شود، مغفول ماند و ھيچ کاری درباره  اين امالک از توليت و مالکيت آستان قدس خارج و به

سرخس داده ، به مجتمع شھيد محالتی تھران از سوی مردم ١٣٨٥-٠٢-٢٥ای که در تاريخ  در نامه. آن انجام نگرفت

نام   و حقوقی به اداره ثبت اسناد اين شھر سرخس دستور داد تا بنابر حکم صادره، اسناد زمين بهئیشده، اين نھاد قضا

مردم صادر شود ولی اداره ثبت خراسان و سرخس به اين حکم تمکين نکرده، به دليل آن که يک طرف پرونده آستان 

ھای طبيعی پسته و وجود مراتع و منابع  با توجه به وجود جنگل.  و معترضندچنان مردم بالتکليف مانده قدس است، و ھم

تواند از لحاظ حقوقی در مالکيت آستان قدس  نمی«ھای منطقه سرخس، اصال  طبيعی، اين چھار صدھزار ھکتار زمين

  ».قرار بگيرد

اراضی روستا بالغ . اقع شده است قزوين و- کيلومتری از حاشيه اتوبان تھران ٨٥روستای زياران در : امالک زياران

ھاست که کل اراضی زياران موقوفه آستان قدس رضوی اعالم شده و اين آستان به  سال.  ھکتار است١٨٠٠٠بر 

گردد که  برمی) زمان حکومت رضا شاه(  ١٣١٦ريشه دعوا به سال . گيرد ھای گوناگون از اھالی روستا اجاره می شکل

 ھزار ھکتار ١٨شوند که کل  ھای خود به اداره ثبت مراجعه و متوجه می اسناد زميندرآن تاريخ، اھالی برای تھيه 

.  صورت وقف در اختيار آستان قدس رضوی قرار گرفته است  توسط حکومت وقت، به١٣١٠ھايشان، از سال  زمين

رح، و  مالکيت زمين در کشور مطمسأله که حکومت اساليم به جای حکومت سلطنتی نشست، ١٣٥٧بعد از سال 

زمين کوشيدند به آرزوی ديرينه خود دست يابند ولی دولت جديد خيلی زود جلوی اين کار  دھقانان فقير و کم زمين و بی

ان و ئيحکومت اسالمی، سياست در اختيار گذاشتن اراضی معينی به بخشی از روستا. را با سرکوب و تھديد گرفت

توجيه .  اجرای اين سياست کردمأمورشھرت يافت را » ی ھفت نفرهھا ھيات«دھقانان را در پيش گرفت و نھادی که به 

داشت و رابطه وابستگی آنان  چنان از حق مالکيت بر زمين محروم نگاه می مذھبی اين سياست که در واقع دھقانان را ھم

ای که مھر  بنابراين تکليف اراضی موقوفه» .خدا مالک زمين است«: کرد اين بود که را به نھادھای دولتی حفظ می

ھای ھفت  اراضی زياران حتی در چارچوب سياست ھيئت. آستان قدس رضوی روی آن خورده بود، پيشاپيش روشن بود

که متعلق به اھالی محل ( ھای اطراف آبيک ، آستان قدس تصميم به فروش بخشی از زمين١٣٦٣سال . نفره ھم تقسيم نشد

، ١٣٥٧در سال . نشينی شد م و درگيری، آستان قدس وادار به عقبدار گرفت که با مقاومت مرد به چند سرمايه) بود

ھای گسترش شھری و با توجه به دورنمای افزايش قيمت اراضی مسکونی و سودھای  آستان قدس با آگاھی از طرح

سازی  اين شرکت بر روی اراضی مشخصی دست به انبوه.  کردندتأسيسکالن بخش ساختمان، يک شرکت ساختمانی 

 نيز، ١٣٨٤اوايل سال .  زد که باز ھم مقاومت اھالی و درگيری به وجود آمد و اين دعوا تا به امروز ادامه داردآپارتمان

ھای روستا از آستان قدس باعث بروز درگيری جديدی شد که در ھمان آغاز  ادعای دو خانم مبنی بر خريداری زمين

ھا به  ھای اعتراضی و شکايت جا که ارسال نامه از آن. د نفر از اھالی توسط نيروھای امنيتی ش١٦منجر به دستگيری 

 نفر از اھالی در مقابل فرمانداری آبيک تحصن ٢٠٠٠، حدود ١٣٨٤ نبرد، در اسفند ماه ئیمراجع مختلف راه به جا

ھای روستا از سوی آستان قدس، گرديدند که جھت پايان تجمع  کرده و خواھان رسيدگی به پرونده غصب و فروش زمين

در . ان دستگير و زندانی شدندئي نفر ديگر از روستا٢٦، ١٣٨٥ھا قول رسيدگی داده شد اما در شانزدھم فروردين   آنبه

ترين دليل حقوقی  مھم. ان از آستان قدس را وارد ندانستئينھايت دادگستری استان قزوين طی حکمی، شکايت روستا

يت وقفی از سوی آستان قدس، با اين ادعای مسخره آستان اھالی زياران يعنی عدم وجود و ارايه ھرگونه سند مالک
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خانه آستان قدس در دوران حمله مغول به آتش کشيده شده و اسناد وقف ده زياران ھم احتماال در آن  کتاب«: مزبور که

در ھر صورت زندگی، کار، زمين زراعی و حتی سرپناه . ، از سوی قاضی رد شده است»سوزی ازبين رفته است آتش

 .چنان مورد تھديد قرار دارد ان زياران، ھمئيستارو

، ئیربا خواری ھايش، از ھيچ ترفندی از جمله آدم عباس واعظ طبسی در مقام وقت توليت آستان قدس، در راه زمين

، برای رفع مشکالتی که )که به فساد شھره بود( س اسبق دادگستری تھرانئيبه دستور او و عليزاده ر.  نداشته استئیابا

روی داده » شريفيان«نام  تر با يک بازرگان خراسانی به ھای موقوفی و تبديل آن به قطعات کوچک ر مورد تقسيم زميند

. ھای موقوفی را به قطعات کوچک تقسيم نموده و به دالالن امور ملکی فروختند و زمين. بود، تاجر مزبور را ربودند

پردازد و حتی اداره واگذاری اراضی آستان قدس  قفی تفکيک شده میھای و البته آستان قدس مستقيما نيز به فروش زمين

اندازی سايت اينترنتی جھت فروش زمين نموده که بنا به گفته معاون امور اراضی و امالک آستان مزبور،  اقدام به راه

 . بوده است» تر برای عموم متقاضيان به منظور ايجاد تسھيالت ھر چه بيش«اقدام ياد شده 

طور  روند و تعداد زائرين به ھرسال افراد بسيار زيادی برای زيارت به مشھد می:  درآمد و چگونگی مصرفنذورات،

 ١٣٨٠طوری که بنابه آمار موجود تعداد زائرين حرم درسال  به. کند مداوم روند صعودی و رو به رشدی را طی می

، تعداد زائرين ١٣٨٤ امور خيريه مشھد در سال و به استناد نوشته اداره اوقاف و.  نفر بوده است١١٣٧٧٠٠٠٠برابر 

 درصد يا جمعيتی ١٠شود ساالنه بيش ار  طور که مالحظه می ھمان.  ميليون نفر در سال برآورد شده است٢٠حرم 

با توجه به ارقام مزبور و روند افزايش تعداد زائرين، .  نفر به تعداد زائرين اضافه شده است١٤٠٠٠٠٠تقريبا بيش از 

قدر زائر به مشھد  در ھر صورت آن.  ميليون نفر باشد٢٦ بايستی در حدود  ،١٣٨٨زبور برای سال جاری آمار م

اقتصاد مشھد، «… : س سازمان ميراث فرھنگی، صنايع دستی و گردشگری خراسان رضویئيقول ر رود که به می

 »...اقتصادی مبتنی بر زائر است 

نذرھا يک شکل نبوده و انواع مختلفی را «: رسد و به چه مصارفی میقدراست؟  حال واقعا ارزش تقريبی نذورات چه

… از طال و پول گرفته تا فرش، حبوبات، ماشين، موتورسيکلت، دام و ھزاران قلم جنس ديگر . شوند شامل شده و می

 چنان چه قابل نذورات ديگر مانند فرش… شوند داری می ھا در خزانه نگه طالھا تماما به شمش تبديل شده و بخشی از آن

تھيه … ھا وسايل موردنياز  شوند يا فروخته شده و با پول آن داری باشند، برای حفظ به خزانه و موزه تحويل داده می نگه

است و ھر کجا که مصلحت باشد مصرف ) عباس واعظ طبسی( نذورات زيرنظرمستقيم توليت وقت. شود می

 …»شود می

 ئیو اشيا… ھا، طال و جواھرات و ھا، فرش ھا، موتورسيکلت بھا مانند اتومبيل اگر در نذورات بين ارزش کاالھای گران

طور تقريبی به مبلغ کل نذورات در طول يک سال  توانيم به تر و وجوه نقد، ميانگينی در نظر بگيريم، می با ارزش کم

ر تومان در نظر بگيريم، ارزش  ھزا١٠پردازد معادل فقط  عنوان نذر می چه را که ھر زائر به اگرآن. دست پيد ا کنيم

 در ١٣٨٤ ميليارد تومان، برای سال ١٤٠ در حدود ١٣٨٠آوری شده توسط آستان قدس برای سال  تقريبی نذورات جمع

 ... گردد و  ميليارد تومان می٢٦٠ در حدود ١٣٨٨ ميليارد تومان و برای سال ٢٠٠حدود 

، بدين شرح بوده ١٣٨٧غ ھزينه شده برای نيازمندان در سال ه امداد آستان قدس رضوی، مبالمؤسسگفته مديرعامل  به

 ميليون تومان ھزينه اھدای مواد سوختی و لوازم ٢٠ ميليون تومان کمک نقدی وعيرنقدی به نيازمندان، ٦٠٠«: است

 ميليون تومان نيز جھت تھيه لباس و کفش ٣٠٠التحرير و دارو و درمان که به صورت موردی پرداخت شده و 

در .  شده بودتأمينھا از محل اعتبارات و نذورات  اين ھزينه. ھای ديگر موزان مناطق محروم مشھد و شھرستانآ دانش

ه امداد آستان قدس اختصاص داده مؤسس نيز سرپرستی نذورات آستان قدس مبلغ يکصد ميليون تومان به ١٣٨٦سال 
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. ، به يک ميليارد تومان ھم نرسيده بود١٣٨٧ سال شود که کل مبالغ ھزينه شده برای نيازمندان در مالحظه می» .بود

  . قدر دزدی شده باشد، نامعلوم است البته در ھمين خريد اقالم وملزومات برای نيازمندان، چه

برحسب گزارش ھيئت . است» المکاسب«از جمله موارد فساد اقتصادی آستان قدس، پرونده معروف : فساد آستان قدس

نام المکاسب در   شرکتی را به١٣٦٣، بانک ملی ايران در سال )دوره ھفتم( سالمیتحقيق و تفحص مجلس شورای ا

 طور  به(  ، شرکت المکاسب و چند شرکت سودآور ديگر متعلق به بانک ملی١٣٧٥در سال .  کردتأسيسدوبی 

مان مديران و ان ھمياری کوثر درواقع ھمؤسس. واگذار شدند» ھمياری کوثر«نام  ای خصوصی به همؤسسبه ) غيرقانونی

تر از بھای  ه ھمياری کوثر، با مبلغی بسيار کممؤسسھا به  اعضای ھيئت مديره بانک ملی بودند و واگذاری شرکت

ه منطقه ويژه مؤسس درصد سھام شرکت المکاسب متعلق به ٥٠در حدود .  ساله صورت گرفت٥ھا و با اقساط  واقعی آن

بوده که از ) ای است ه فرزند عباس واعظ طبسی و داماد علی خامنهبه مديريت ناصر واعظ طبسی ک(  اقتصادی سرخس

 .باشد ات زير مجموعه آستان قدس رضوی میمؤسس

ھای مافيای تجاری در ايران است که بخش مھمی از تجارت ميان ايران و دوبی  ترين شبکه شرکت المکاسب يکی از مھم

ھا  ور واردات، صادرات، خروج ارز و اختالس از بانکاين شرکت تخلفات بسيار زيادی در ام. کند  میکنترولرا 

رتبه امنيتی حکومت اسالمی نيز شريک  ان عالیمأموردر شرکت المکاسب تعدادی از فرماندھان سپاه و . داشته است

  .ھای غيرقانونی کشور در اختيار اين شرکت است ھستند و بخشی از اسلکه

گرو گذاشت ) دارنده بقيه سھام شرکت( را در دبی نزد بانک ملی) سسھم آستان قد( ناصر واعظ طبسی، شرکت المکاسب

در پرونده ناصر واعظ طبسی ) از بانک ملی( چنين اختالسی يکصد ميليارد تومانی ھم.  ميليون درھم وام گرفت٣٠و 

 دردادگاه  نه در کميته تحقيق و تفحص مجلس شورای اسالمی و نهمسألهاين . وجود داشت که به کلی ناديده گرفته شد

ای مبنی  ای علی خامنه  ماده٨بنا به يک روايت، جند تن از فرماندھان سپاه پاسداران در جھت اجرای بيانيه . مطرح شد

اين فرماندھان در خراسان با او درگير و پس . بر مبارزه با فساد اقتصادی و تبعيض، به سراغ ناصر واعظ طبسی رفتند

شکايت فرماندھان  سپس عباس واعظ طبسی نيز به.  کارش بيرون رانده شدنداز مشاجره لفظی و درگيری، از اتاق

در آن دنيا «:  نکرد و به آنان که نسبت به فساد مالی و اخالقی ناصر واعظ طبسی معترض بودند گفتئیمزبور اعتنا

 که ئیئت قضاجا شروع شد و سرانجام ھي ماجرای المکاسب از اين» .قرار نيست شما به جای ناصر حساب پس بدھيد

حکم مزبور فقط . ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را تشکيل داده بود، برای ناصر واعظ طبسی حکم بازداشت صادر کرد

ای   ميليارد تومان بود که خانه٥برده به تھران شد و البته دوام نيافت، زيرا قرار بازداشت وی مبلغ  منتھی به احضار نام

ر ناطق نوری بوده، وثيقه بازداشت او گرديد و ناصر واعظ طبسی بيش ازچند ساعت در که گفته شد متعلق به علی اکب

در عين حال قاضی صادر کننده حکم بازداشت نيز از کار برکنار و پرونده مزبور را به قاضی . تھران معطل نگرديد

ھاشمی ( هئيس قوه قضائيع، رالبته برای تنبيه قاضی اول و گماردن قاضی زار. دادند» عباسعلی زارع«نام  ديگری به

. رو شدند هللا واعظ طبسی روبه به مشھد احضار و با پرخاش آيت) عليزاده( س دادگستری تھرانئيو ر) شاھرودی

ای که  روزنامه(  روزنامه قدسمسؤولھا نبود و بعدا سيد جالل فياضی مدير  برکناری قاضی پرونده تنھا مورد برکناری

نيز، به وسيله مصطفی واعظ طبسی، آقازاده کوچک واعظ طبسی برکنار شد، زيرا ) ستمتعلق به آستان قدس رضوی ا

 .مورد رضايت ايشان نبود) در مورد دفاع از ناصر واعظ طبسی( عملکرد روزنامه قدس در جريان پرونده المکاسب

ر مورد روند  رسيدگی به پرونده شرکت المکاسب دمسؤول دادگاه ويژه جرايم اقتصادی و ٤١زارع قاضی شعبه 

پرونده شرکت المکاسب دارای دو بخش است که يک بخش آن مربوط به دعوای بانک ملی «: رسيدگی به پرونده گفت

 ميليارد تومان بود، رضايت خود را به دادگاه ٧تر از  پس از گرفتن طلب خود که کم… عليه اشخاص بوده که بانک 
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 درصد سھام شرکت المکاسب متعلق به ٥٠حدود . د باقی استالعموم در جای خو اعالم کرد اما بخش شکايت مدعی

چرا . ه نداريممؤسسه زيرمجموعه آستان قدس است که ما کاری با آن مؤسسه آزاد سرخس بوده است که ظاھا از مؤسس

ت دادگاه متھمان علنی اس. اتی است که ما حق ورود به آن را بدون دريافت مجوز الزم نداريممؤسسه جزء مؤسسکه اين 

شود تا قبل از قطعی  معنای آن نيست که اسامی آنان و مسايلی که در پرونده مطرح می ولی حضور افراد دردادگاه به

با درخواست استمھال متھمان، جلسه محاکمه آنان به روز ھشتم … يافتن حکم آنان در مرجع تجديد نظر، انعکاس يابد 

ھای قاضی مزبور، چند نکته مھم به چشم  در گفته» ...ان مطرح است ميليارد توم١٤دی ماه موکول شده ودر اين پرونده 

خورد نخست، چون طرف حساب آستان قدس رضوی و آقازاده توليت آن است، برای ورود به آن حوزه نياز به  می

مان  ميليارد تو١٤دوم، اين که دراين پرونده . باشد و چون مجوز نداريم پس با آن کاری ھم نداريم دريافت مجوز می

يعنی در مورد .  ميليارد نيست، بلکه بر سرنيمی از آن است١٤مطرح بوده که بعدا تحليل رفته وديگر بحث بر سر 

 .  ميليارد تومانی و غيره ھيچ اقدامی صورت نخواھد گرفت١٠٠اختالس 

جلسه دادگاه عنوان داشته شد و بيماری قاضی بھانه عدم تشکيل  به ھرحال، پرونده به دستور ھاشمی شاھرودی راکد نگه

س دادگاه مبنی بر اين که چرا شرکت المکاسب ئيدر دومين جلسه دادگاه، ناصر واعظ طبسی در پاسخ به پرسش ر. شد

از طرف وزارت اطالعات و نيز اطالعات سپاه پاسداران به وی پيشنھاد شد که المکاسب :  کرديد؟ گفتتأسيسرادردبی 

 .اندازی شود در دوبی راه

ناصر .  از دو سال و برگزاری سه جلسه دادگاه، حکم متھمان اعالم و متھمان از اتھامات وارده تبرئه شدندسرانجام پس

، عمال به معنای شھروندی امريکاتولد فرزند وی در .  شدامريکاواعظ طبسی، برای زايمان ھمسرش ھمراه وی راھی 

  …  بود و امريکاقانونی و حقوقی نوزاد و والدينش در 

موقوفات، نذورات، پذيره، « قانون ماليات مستقيم ١٣٩براساس بند الف ماده : الياتی آستان قدس رضویمعافيت م

معافيت مالياتی ... از پرداخت ماليات معاف است… ھا و ھدايای دريافتی نقدی و غير نقدی آستان قدس رضوی  کمک

س ھيئت دولت به ئي است که با دستور ربوده» فرمان رھبری«ھای وابسته در ابتدا به صورت  آستان قدس و شرکت

 . به معاونت درآمدھای مالياتی ابالغ می شده استئیوسيله وزير امور اقتصاد و دارا

ه اعتباری رضوی، شرکت ھلدينگ رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، مؤسسشرکت داروسازی ثامن، 

دس رضوی، شرکت شھاب خودرو، شرکت شرکت مھندسی آب و خاک قدس رضوی، شرکت ساختمانی بتن و ماشين ق

شھاب يار، شرکت کمباين سازی ايران، شرکت آرد قدس رضوی، شرکت نان قدس رضوی، شرکت فرآورده ھای 

 رضوی، شرکت فرآورده ھای لبنی رضوی، شرکت خميرمايه رضوی، شرکت قند آبکوه، شرکت قند چناران، ئیغذا

ه مؤسسھای قدس رضوی،  کت کشاورزی و عمران جنگلشرکت قند تربت حيدريه، شرکت کشاورزی رضوی، شر

باغات آستان قدس رضوی، شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه، شرکت کشت و صنعت سرخس، شرکت کشت و 

صنعت اسفراين، شرکت نساجی و نخريسی خسروی، شرکت تھيه و توليد فرش آستان قدس رضوی، شرکت معادن 

نطقه ويژه اقتصادی سرخس، شرکت فنآورزی اطالعات و ه ممؤسسقدس رضوی، شرکت نفت و گاز رضوی، 

  ...ارتباطات رضوی، شرکت کارخانجات صنايع چوب آستان قدس رضوی و 

اين مجموعه عريض و طويلی است که در کنار درآمد موقوفات و نيز درآمدھای ناشی از زائران ايرانی و خارجی که 

کند، ارقامی نجومی را  احتی و توريستی و تفريحی آن میھای فرھنگی و سي عايد آستان قدس رضوی و زيرمجموعه

و اين درآمد و گردش مالی نجومی از ھفت دولت آزاد است و مالياتی نمی پردازد و تنھا زير نظر رھبر . شکل می دھد

  .جمھوری اسالمی، فعال است
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 ھزار ١٥ت و افزون بر ھای کشاورزی استان خراسان اس  درصد زمين٩٠چنين مالک بيش از  آستان قدس رضوی، ھم

  .کارمند و حقوق بگير دارد

  
ديگان و  بينی بود اعتراضات محرومان، بيکاران، ستم گونه که به خوبی از حوادث چند ماه گذشته قابل پيش ھمان

  .سرکوب شدگان در حال گسترش است

ھای اخير دليل  ھا و سال ھای مختلف در ماه گزارش خبرگزاری فرارو، اعتصابات و اعتراضات کارگران کارخانه به

  .شان است ھا از وضعيت معيشت ديگری بر عدم رضايت آن

ھای اخير  ھای اخير حوادث خشونت باری اتفاق افتاد در ماه  که در ناآرامیئیھا ھا در بسياری از شھر بر اساس بررسی

 .اعتصاب و اعتراضات کارگری ديده شده است

  شود با زندگی واقعی کارگران تناسب دارد؟ ين اعالم میلمسؤو که از سوی ئیھا اما تا چه حد آمار

ھا بايد با واقعيت ملموس در جامعه تناسب داشته باشد و ما به  حميد حاجی اسماعيلی کارشناس اقتصادی معتقد است آمار

کنند را با  الم می که مراکز دولتی اعئیھا توانيم آمار ھای واقعی نمی دليل نبود بانک جامع اطالعاتی در حوزه کار و آمار

ھای رسمی تفاوت جدی  شود تطبيق دھيم و واقعيت اقتصادی جامعه با آمار آنچه در جامعه به طور محسوس ديده می

  .دارد

ای است که بايد به صورت اضطراری به آن  مسألهبه اعتقاد فعاالن کارگری افزايش قدرت خريد و رفاه کارگران 

  سخت معيشتی و عدم دسترسی به امکاناتعدم ثبات شغلی، وضعيت . رسيدگی شود

 ميليون و ٢ھای اساسی خود را تھيه کند نيازمند حداقل  که يک خانواده متوسط بتواند کاال ھا برای اين بر اساس برآورد

  .کند  میتأئيدھای بانک مرکزی ھم تقريبا اين عدد را  آمار.  ھزار تومان حقوق است۵٠٠

 تأمينبيمه . دھد ھای بھداشتی و درمانی کارگران را نمی ھای نياز  ھزينهتأمين اجتماعی کفاف تأميندفترچه بيمه 

 اجتماعی به شدت تأمينھای سازمان  ھا و درمانگاه ھای اساسی دارد؛ خدمات دندانپزشکی ندارد، کلينيک اجتماعی ضعف

 کنند، چون ميزان توانند از خدمات بخش خصوصی استفاده ھا سخت است، کارگران نمی محدود و دسترسی به آن

  .ھا به شدت باال است فرانشيز آن

عضو کانون عالی شوراھای اسالمی کار حکومت، در پاسخ به اين پرسش که تعداد کارگران قرارداد  علی اصالنی

 ميليون کارگر سرپرست خانوار داريم که مشمول قانون کار و تحت پوشش ١٣در حال حاضر «: موقت در کشور گفت

 درصد کارگران در ٨۵برابر آمارھا .  ميليون نفر ھستند۵٣ھايشان جمعا  ستند و با احتساب خانوادهبيمه اجتماعی ھ
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 ميليون نفر دارای قرارداد ١١ ميليون کارگر شاغل در کشور، ١٣کشور قرارداد موقت ھستند و اگر درصد بگيريم از 

  .موقت ھستند

 درصد متفاوت ٩۵ تا ٨٠گران قرارداد موقت در کشور از س کانون شورای اسالمی کار البرز، آمار کارئيگفته ر به

 . درصد کارگران کشور قرارداد موقتند٨۵است ولی در حالت خوشبينانه 

توانند نيروھای   کارفرماھا فشار آوردند که نمی١٣٧۵ قانون کار را اصالح نکرديم و در سال ١٣۶٩از سال : وی گفت

 نفره و مدتی بعد مناطق ١٠ھای پنج نفره و سپس  ه ھمين دليل ابتدا کارگاهرسمی را اخراج کنند و مانع توليد ھستند ب

 .آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی ھيچ کدام از اين کارھا گره اصلی توليد را باز نکرد

ت،  از ماھه ھم باب شده اس که امروز در شرايطی ھستيم که قراردادھای موقت بيست روزه و يک اصالنی با بيان اين

ن نامه تبصره يک آن مقاومت نکنند و اجازه بدھند تا ئي قانون کار و تدوين آ٧کارفرمايان خواست تا برای اصالح ماده 

  ».قراردادھای کار ساماندھی شود

  
آزادی بيان را زير حمله اعالم کرده » ٢٠١٧شاخص دمکراسی سال «ان اکونوميست نيز در گزارش خود با عنو نشريه

 در انتھای جدول و نظام حاکم بر ١۵٠ در گزارش اکونوميست، وضعيت آزادی و دمکراسی در ايران در رتبه .است

  . شده استئیايران، استبدادی شناسا

 .پسرفت قابل توجھی طی سال اخير شده استباره، دمکراسی جھانی متحمل  بر پايه گزارش ساالنه اکونوميست در اين

 کشور مستقل طی سال گذشته ميالدی ١۶۵ھای آزاد يا به اصطالح دمکراسی در  فھرست اکونوميست که وضعيت نظام

 ميالدی ٢٠١٠را ارزيابی کرده، بدترين عملکرد را از ھنگام دوران پس از بحران جھانی مالی و اقتصادی در سال 

 .ثبت کرده است

در مقايسه با سال  ٢٠١٧ر ارزيابی اکونوميست ھيچيک از مناطق مورد مطالعه بھبودی را در معدل خود در سال بنا ب

 .قبل رقم نزده است

خوانده شده زندگی » دمکراسی کامل«چه که يک  تر از پنج درصد جمعيت جھان در آن به برآورد اين گزارش کم

 .کنند می

ھا در زمينه آزادی بيان از طريق تھديدات در حال رشد  ای و محدوديت ی رسانه کاھش آزاديھامسألهيک عامل عمده اين 

 .ھای جديد از جانب بازيگران غيردولتی گزارش شده است سرکوب دولتی و چالش
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 ١٩ھای کامل که  اکونوميست وضعيت را از نظر آزادی و دمکراسی در قالب چھار گروه تقسيم کرده است؛ دمکراسی

ھای ترکيبی   کشور برخوردار از آن ارزيابی شده، نظام۵٧ھای ناقص که   گزارش شده، دمکراسیکشور از آن بھرمند

 . کشور استيال دارند۵٢ھای استبدادی که گزارش شده بر   شده و نظامئی کشور شناسا٣٩که حاکم بر 

عنوان  د که از آن به و ھن٣٠ اسرائيل در رتبه ،٢١ھای ناقص برای نمونه اياالت متحده در رتبه  در بخش دمکراسی

 قرار گرفته اند در حالی که در قسمت ۴٢ترين دمکراسی روی زمين ياد ميشود در رده  ترين يا پرجمعيت بزرگ

 و پاکستان ارمنستان و عراق به ترتيب در ٩۵ قرقيزستان ٨٣ اوکراين ٧٩ھای ترکيبی، گرجستان در رتبه  نظام

 .اند  محاسبه شده١١٢ تا ١١٠ھای  رتبه

 و تاجيکستان ١۵٨ ازبکستان ،١۴٩ افغانستان ،١٣۵چنين روسيه در رتبه  ھای استبدادی برای مثال ھم مت نظامدر قس

 .اند  محاسبه شده١۵٩در رتبه 

ھای مدنی پنج مولفه اصلی  ، عمل کرد دولت، مشارکت سياسی، فرھنگ سياسی و آزادیئیروند انتخاباتی و کثرت گرا

 .روند شمار می ادی و دمکراسی بهاکونوميست در ارزيابی وضعيت آز

ھای فساد در حکومت اسالمی تسلط نھادھای نظامی، مذھبی و نھادھای  بسياری از کارشناسان معتقدند يکی از ريشه

  .شود ھا انجام نمی گونه نظارتی بر فعاليت آن زير نظر رھبر حکومت اسالمی بر بخش بزرگی از اقتصاد است که ھيچ

ھای اقتصادی روی آورد در ابتدا اين کار را به اسم  ز خاتمه جنگ ايران و عراق به فعاليتسپاه پاسداران که پس ا

ھا فعال است  داد، اما اکنون تقريبا در تمام حوزه ھای جنگ انجام می استفاده از تجھيزات فنی و کمک به بازسازی خرابی

 .و بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد

کرد اما بسياری از منتقدان، از جمله شماری از  ترين دولت تاريخ ايران معرفی می د را پاکنژاد دولت خو محمود احمدی

ترين فسادھای مالی بوده است در حالی که  ساز بزرگ گويند دولت قبلی مروج و زمينه اعضای دولت حسن روحانی می

 .کنند نژاد را طی کرده و می خودشان نيز ھمان راه احمدی

 وجود حکم محکوميت  ده تھران در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در يک تذکر شفاھی ازمحمود صادقی، نماين

 ھزار ميلياردی عليه دولت گذشته در ديوان محاسبات خبر داد و ۴٨نژاد و   ھزار ميليارد تومانی عليه احمدی١٢قطعی 

 . شدن اين احکام شدئیخواھان اجرا

 مھرماه وعده داده که موضوع حکم ديوان ١۶س مجلس جمعه ئينايب ربه گزارش خبرگزاری ايلنا، مسعود پزشکيان، 

 .کند و اگر اين حکم قطعی شده باشد بايد اجرا شود نژاد را پيگيری می محاسبات عليه احمدی

ھای حقوقی  ، با انتشار فيش١٣٩٥ھای نجومی و چند ده و چند صد ميليونی از اوايل ارديبھشت  موضوع دريافت حقوق

اين امر اعتراضات گسترده را در .  بيمه مرکزی شروع شد و با چند فيش مديران دولتی ادامه پيدا کردمديران ارشد

  .رتبه کشور به ھمراه داشت ن عالیمسؤوالميان مردم و 

 نام صاحب . ميليون تومان ھمانند بمبی خبری در فضای مجازی پيچيد٦٠سال گذشته، تصوير يک فيش حقوقی با مبلغ 

ابتدا اکثر مخاطبان با اين تصور که اين .  اما عنوان بيمه مرکزی ايران بر باالی فيش حک شده بودفيش مشخص نبود

ھا کشيده شد و مشخص شد  رسانه که اين موضوع به فيش جعلی و با فتوشاپ است، خيلی ماجرا را جدی نگرفتند تا اين

  .کل بانک مرکزی بوده است سئيفيش متعلق به ر

تری  ای شد با دقت بيش جمھور را که چندی پيش رسانه سئي بيمه مرکزی به حسن روحانی رچه نامه کارکنان چنان

بر اساس سنوات گذشته و «: که شماری را در مديريت بيمه مرکزی خواھيم يافت از جمله اين بررسی کنيم، تخلفات بی
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شمول از ناحيه وزير اقتصاد عنوان رديف خارج از  در پايان ھر سال، مجوز پرداخت سقفی مشخص از اضافه کار به

  » ...شده است اخذ و در ميان جملگی کارکنان تقسيم می

از زمان رياست محمدابراھيم امين بر بيمه مرکزی، حقوق و مزايای ھيات عامل به صورت «: در نامه مذکور آمده بود

يليون لایر بوده، خارج از  م٢٠٠نجومی افزايش يافته و حتی بخشی از حقوق ماھيانه اعضای ھيات عامل که بيش از 

  »شود ھا پرداخت می فيش به آن

س ئي ميليونی ر٦٠ھای ايران، حاکی است بيمه مرکزی در واکنش به انتشار تصاوير فيش حقوقی  گزارش برخی رسانه

بانک مرکزی در اسفندماه، برای توجيه عملکرد رئيس خود، تصوير فيش يکی ديگر از مديرانش با رقمی بسيار باالتر 

بخش عمده «: را به ھمراه دو فيش بھمن و فروردين وی، برای خبرگزاری فارس فرستاد و نوشت)  ميليون٨٧( از آن

ھا و بدون  و طی فرايندھای قانونی به حساب آن.  ماه بوده است٨٤دريافتی اسفندماه مديران بيمه مرکزی معوقات 

  ».ر يک فيش تجميع و صادر شده استصورت کلی و د ھای مختلف، به کاری و يا در قالب فيش پنھان

که ميانگين حقوق کارمندان جزء دولت را يک ميليون و پانصد  چه يک حساب سرانگشتی داشته باشيم با فرض اين چنان

سال  روزی خود در طول يک  ميليون از دولت بابت زحمات شبانه١٨ھزار تومان در ماه بگيريم، اين کارمندان حدود 

 سال ٥ ميليونی جناب مدير، معادل حقوق ٨٧شود فيش حقوقی  با يک تقسيم ساده مشخص می. کنند حقوق دريافت می

، خبرگزاری فارسی وابسته به ارگان ھابی امنيتی ٢٥/٠٢/١٣٩٥: منبع( .حقوق يک کارمند جرء دولت خواھد بود

  )حکومت

، سخنان تندی ئیک ھمايش قضا حکومت اسالمی ايران، روز سوم آذر در حاشيه يئیس قوه قضائيصادق الريجانی، ر

خطاب به حسن روحانی به زبان آورد و در واکنش به دستور او مبنی بر رسيدگی جوانب لغو سخنرانی علی مطھری 

ای از فراکسيون  ساری است اما نماينده عالی در مورد لغو سخنرانی يک نماينده گفتيد مايه شرم حضرت«: در مشھد گفت

ه را متھم کرده است که ھزار ميليارد به حساب شخصی ئيس قوه قضائياز پشت تريبون راميد در مجلس منتسب به شما 

  ».ريخته است که صددرصد دروغ است و شما در اين مقطع وظيفه نداريد که اين مايه شرمساری نيست

» محضکذب «المال به حساب شخصی خود را  صادق الريجانی، واريز ھزار ميليارد از خزانه عمومی يا اموال بيت

ه شده و شورای پول و ئيبا اجازه رھبری در سال ھا قبل، نه دوره من، فقط اموال قوه به نام قوه قضا«: خواند و گفت

 شرعی يا قانونی است که اين مسألهکنند که آيا اين  اعتبار تصويب کرده و اذن رھبری داشته است اما اکنون بيان می

 ».يک فتنه است

س قوه ئيس محلس اين است به رئيعرض من به ر«: س مجلس نيز گاليه کردئيی در مقام راو از برادرش، علی الريجان

 ».ه در مجلس تھمت زدند و سکوت کرديد البته من به دفاع شماھا نيازی ندارمئيقضا

ھا ھزار ميليارد  موجودی حساب: ه استئي حساب شخصی به نام صادق الريجانی، رئيس قوه قضا٦٣بحث بر سر 

 موجودی نيز وجوه واريزی از سوی اشخاص حقيقی و اصحاب تأمين ميليارد تومان؛ محل ٢٢ ماھانه آن تومان و سود

ه ئيدعاوی حقوقی و کيفری و برخی متھمان دادسراھا که بابت قرارھای وثيقه و توديع خسارات به حساب قوه قضا

 .شود واريز می

تر  با ذکر جزئيات بيش» آمدنيوز«پس از آن کانال تلگرامی پخش شد و » ُدر«اين خبر اولين بار از تلويزيون اينترنتی 

 .آن را منتشر کرد

از حدود بيست سال پيش با ھماھنگی «: نيا وزير اقتصاد در توضيح و توجيه حساب يادشده گفته است علی طيب

ر سيستم بانکی ه دئيداری کل کشور و بانک مرکزی، مبالغی با رعايت موازين شرعی و قانونی به نام قوه قضا خزانه
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وجه  گذاری به ھيچ گيرد، اصل وجوه سپرده کشور سپرده گذاری شده و طبيعی است که به اين سپرده ھا سودی تعلق می

گيرد صرف برخی  ھا تعلق می مورد استفاده قرار نگرفته است و در حساب بانکی باقی مانده اما سودی که به اين حساب

 ».سته شده ائيھای معين در قوه قضا ھزينه

 که اين فعال اقتصادی از فروش نفت ئیھا سرانجام سخنان حسن روحانی درباره حکم بابک زنجانی و سرنوشت پول

 .ه بدل شدئيدست آورده است و به خزانه واريز نشده است به جدالی سخت ميان دولت و قوه قضا به

س جمھور کمک کرده است؛ ما ئينتخابات ربابک زنجانی گفته است که ميلياردھا تومان به ا«: ه گفتئيس قوه قضائير

خواستيم رسيدگی کنيم بايد  کند واال اگر می زند و ادعا زياد می دانيم و ايشان حرف زياد می سخنان او را عين واقع نمی

 ».کرديم که مرتبط بودند احضار می ھمه کسانی

ه مطرح کرده که ئيس قوه قضائيکه ر اين يکی ديگر از خبرنگاران مبنی بر سؤالگوی دولت روحانی، در پاسخ به  سخن

ام اما  چنين صحبتی را نشنيده«:  گفت ھا به ستاد انتخاباتی روحانی داده شده است، طبق گفته بابک زنجانی برخی از پول

.  مردم مصر بوده استئیگر بوده و بر ضرورت پيگيری و برگرداندن اموال و دارا ھمواره دولت در اين پرونده مطالبه

  ». تکليف شودتعيينتر رسيدگی و  رود ھرچه سريع ه است و انتظار میئي اين پرونده در اختيار قوه قضااکنون

خواھند قوه را تحت فشار قرار دھند تا دست از مبارزه با دانه  ھا می اين«که  ه، با ادعای اينئيای معاون اول قوه قضا اژه

قدر پول الزم   برای ستاد انتخاباتی رياست جمھوری يک نفر چهپرسم االن از شما می«: ، اظھار کرد»ھا برداريم درشت

  »د اين پول از کجا آمده؟ئي ميليارد؛ خب شما بگو٢٠است قطعا باالتر از 

ه حکومت ئيس قوه قضائيس جمھور و صادق الريجانی، رئيھای چندگانه و گاھی تند حسن روحانی، ر ئیرويارو

  . اين حکومت استدھند اوج فساد در سادگی نشان اسالمی، به

. ھاست از جمله در فرآنيد انتخابات آن» ھای کثيف پول « رتبه دو قوه، وجود ھای لفظی سران و مقامات عالی  جدال اين

  .در انتخابات گفته بود» ھای کثيف پول«پيش از اين نيز دولت در آستانه انتخابات مجلس از وجود 

 .ای که بايد صرف رفاه عمومی و نيازھای جامعه شود دجهخور از بو سھم بزرگ روحانيت مفتاز سوی ديگر، 

 حکومت اسالمی در ايران، کليات اليحه بودجه سال تأسيس، برای اولين بار پس از ٩٦شنبه ھشتم بھمن ماه  روز يک

 بھمن خود نوشت که توضيح اين ٩چاپ تھران در شماره » شرق«روزنامه . ، توسط مجلس شورای اسالمی رد شد٩٧

 ناپذير نيست سابقه بدون توجه به رويدادھای دی ماه در ايران امکان بیرويداد 

ھا و نقائص اساسی است  ايسنا، در گزارشی نوشت که از منظر نمايندگان مخالف، اليحه بودجه سال آينده دارای ضعف

فر، افزايش برداشت  ميليون ن٣٠ھای نقدی  ھای عمرانی، قطع يارانه کاھش بودجه طرح: ھا عبارتند از که برخی از آن

 اجتماعی و بازنشستگی، تأمينھای  توجھی به مشکالت صندوق  درصدی بودجه، بی٦٠از صندوق توسعه ملی، افزايش 

 ...ھای دولت، عدم تناسب ميان بھای نفت در بودجه و قيمت جھانی آن فقدان منابع طرح سالمت، افزايش حجم و ھزينه

ھا و نھادھای مذھبی  همؤسسھای گذشته مبالغ ھنگفتی به   آينده، مانند سالچنين در اليحه پيشنھادی بودجه سال ھم

گو نيستند از کل بودجه حفاظت از محيط زيست   پاسخئیبودجه برخی از اين نھادھا که به جا. اختصاص داده شده است

  .تر است بيش

ه مجلس شورای اسالمی ارائه  آذر ماه ب١٩س جمھور اسالمی حسن روحانی ئي که ر٩٧اليحه پيشنھادی بودجه سال 

 . جدول است٢٠   صفحه تنظيم شده و دربرگيرنده٣٨٢کرد در 
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ھای  همؤسسنام دارد و در آن نام نھادھا و » ھای اصلی و زير مجموعه خالصه بودجه دستگاه«جدول ھفتم اين اليحه 

مجمع جھانی «ی ديگر مانند ھا مشخص نيست و برخ خورد که حوزه فعاليت برخی از آن مذھبی گوناگونی به چشم می

 .دھند کارھای کمابيش مشابھی انجام می» مجمع جھانی تقريب مذاھب اسالمی«و » اھل بيت

ھای فعاليت مشابه يا  بلعند اگر حوزه تقريبا تمام نھادھای مذھبی که ھر سال صدھا ميليارد از بودجه عمومی کشور را می

 . به مقامات رسمیئیگو گريز از نظارت و عدم پاسخ: شباھت دارندکم در يک مورد  مشترکی نيز نداشته باشند دست

بودجه شورای نگھبان حکومت اسالمی، .  ميليارد تومانی به شورای نگھبان اختصاص داده شده است١٠٠ای  بودجه

ه بودجه خبرآنالين در ھمين رابطه نوشته است ک. م برابر شده استير چھار و ني سال اخ١٠سال به سال باال رفته و در 

حه ي ميليارد تومان در ال١٠۵ به بيش از ٨٧حه بودجه سال يون در اليلي ميليارد تومان م٢۴اين نھاد از نزديک به 

  .ده استي رس٩٧بودجه سال 

 
.  ميليون تومان بود۶ بودجه شورای نگھبان ١٣۶٧در سال «: ، وکيل دادگستری، يادآور شده استئیعليزاده طباطبا

 ». ھزار برابر شده است٢٠وظايف شورای نگھبان عوض نشده اما بودجه آن 

ای کالن به شورای نگھبان،  بودجهپرسند که دادن  ھا که در جبھه مخالفان يا منتقدان حکومت نيستند، می ولی حتی آن

ھم در شرايطی که وضع بودجه عمرانی و آموزش و   دارد؟ و آنئیھم در زمانی که انتخاباتی در کار نيست چه معنا آن

ھای  بگيران و افزايش قيمت حامل زدگان خراب است و دولت مجبور به حذف برخی يارانه بھداشت و رسيدگی به زلزله

 عضو و چند صد ھزار کارمند، قرار است صرف ١٢ميليارد تومان بودجه شورای نگھبان با  ١٠٠انرژی شده است؟ 

  شود؟ئیچه کارھا

نوشته است که در » "شبکه"داری يک   ميليارد تومان بودجه برای نگه١٠٠«در گزارشی با عنوان » شرق«روزنامه 

پژوھشكده شورای «ھای آن اضافه شدن  ھا حواشی شورای نگھبان گسترش عجيبی يافته است که از نشانه اين سال

 » ... ھای جاری و نهيشدن ساختمان، كارمند، ھز اضافه «ھا که معنايش   دفاتر نظارتی در استانتأسيساست و » نگھبان

 که چرا در اين مقطع زمانی سؤال و امور انتخابات شورای نگھبان، در پاسخ به اين ئیك، معاون اجرايپ امك رهيس

ن بودجه يست، ايدر سالی که انتخابات ن«: ميليون تومانی به اين نھاد اختصاص داده شده، گفته است ١٠٠ای  بودجه

  ».شود داری شبکه چند صد ھزار نفری می صرف جلسات آموزشی و نگه

اين، . ھا قرار بود براساس شايسته ساالری باشد تقسيم شغل: ، نوشت١٣٩٦ دی ١٦روزنامه جمھوری اسالمی، شنبه 

کنيم پاسخ منفی  شود؟ با قاطعيت اعالم می ھا بود و ھست، ولی آيا به آن عمل می وری انقالب و تمام دولتشعار مح

  .اظھارنظر کردن که شغل و نان و آب نيست تا شما آن را به کسانی که دوست داريد بدھيد. است
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شود که به موجب آن  ده و شنيده میھا خوانده و دي ھر وقت حکمی از رسانه. ھا چرخش نخبگان نداريم يت دادنمسؤولدر 

اين وضع اسفبار به جائی رسيده . شود در يک دايره محدود چند نفره است  دستگاه يا جائی و يا کاری میمسؤولکسی 

علی اکبر واليتی مشاور ( يتمسؤول ٣٥کارند بيش از  ھا نفر در اين کشور بی که بعضی افراد ھم اکنون که ميليون

 !ھا نيستند طوری که اگر از خودشان درباره تعداد مشاغلشان سوال شود قادر به شمارش آن دارند به) ای خامنه

. ای چند ساله دارد شان از جمله درخواست افزايش حقوق، سابقه اعتراضات و تجمعات معلمان برای طرح مطالبات

ودجه عادالنه برای آموزش و شد، با خواست ب  ھنگامی که اليحه بودجه در مجلس بررسی می،١٣٩۵معلمان اسفند سال 

ھای صادر شده، يکی از شعارھای  در آن اجتماع و اجتماعات بعدی و قطعنامه. پرورش مقابل مجلس اجتماع کردند

  .…خط فقر چھار ميليون، حقوق ما يک ميليون : معلمان اين بوده است

  . انباشته داشته است مبلغ ده ميليارد تومان کسری بودجه٩۵وزارت آموزش و پرورش در زمستان سال 

منصور مجاوری، مديرکل برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش ايران گفته است بودجه تخصيص يافته برای اين 

تر از اعتبار مورد نياز اعالم شده از سوی اين وزارتخانه   ھزار ميليارد تومان کم٤/١١ نيز مبلغ ٩۶وزارتخانه در سال 

  .به سازمان برنامه و بودجه است

در . زمان با روز جھانی معلم باز ھم اجتماعات اعتراضی سراسری برگزار کردند  مھر امسال ھم١٣معلمان روز 

ھای قبل نتوانست يک زندگی شرافتمندانه   مانند سال٩۶سال  بودجه«: قطعنامه پايانی اين تجمع سراسری گفته شده است

امسال نيز در ابالغيه . ادالنه را برای کودکان رقم بزندبرای معلمان بازنشسته و شاغل و يک آموزش باکيفيت و ع

بينی شده است که حقوق کارکنان دولت در سال آينده تنھا به ميزان  س جمھوری، پيشئي توسط ر١٣٩٧بخشنامه بودجه 

گاه س سازمان برنامه و بودجه که آموزش و پرورش را يک دستئياين ابالغيه در کنار سخنان ر. پنج درصد افزايش يابد

تری پيش روی معلمان و دانش  بودجه خوار تلقی می کند، نشان دھنده آن است که در سال آينده روزھا و شرايط سخت

  ».آموزان است

رو ھستند و برخی در پرداخت حقوق و دستمزد فعلی کارکنان خود نيز  به ھای دولتی با کسری بودجه رو اغلب دستگاه

ھا دستمزد  ھا که ماه تظاھرات و اجتماعات کارگران شھرداری. يگر ھستندھا يک نمونه د شھرداری. تاخير دارند

ھا بايد  با اين حال طبق سخنان نوبخت ھمين شھرداری. اند در سراسر ايران به امری روزمره تبديل شده است نگرفته

  .سال آينده پنج درصد ھم به مزد کارگران بيفزايند

.  دستمزد دست باال را داردتعيينای کشور است و در مذاکرات مربوط به ترين کارفرم دولت اسالمی ايران، خود بزرگ

اند که در  ھای دولت ساخته در شورای عالی کار، در چندين نوبت به دولت انتقاد کرده ھای گذشته، حتی تشکل سال

  .مذاکرات، جانب کارفرمايان بخش خصوصی را گرفته است

باره حداقل دستمزد را آغاز کند، دولت در مھرماه ميزان افزايش حقوق امسال پيش از آن که شورای عالی کار بحث در

پردازد و   درصد آن را را دولت می۵ درصد اعالم کرد که با يک فرمول ابداعی، ١٠ را ٩٧کارکنان دولت برای سال 

  . کنندتأمينھا بايد   درصد بقيه را خود دستگاه۵

 در توضيح بخشنامه ضوابط ٩۶ مھر ١١نامه و بودجه، روز س سازمان برئير محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و

  : گفته بود٩٧ مالی تنظيم بودجه سال

درصد  ٩نرخ تورم در سال آينده نيز .  استئیجو ھای جاری، سياست ما افزايش بھره وری و صرفه درباره ھزينه«

 درصد در نظر گرفتيم و به ١٠ بينی می شود که در اين شرايط افزايش حقوق کارکنان دولت و بخش کارگری را پيش
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ھا از روی صرفه  ھا گفتيم پنج درصد از اين افزايش حقوق را ما به بودجه اضافه می کنيم و باقی را خود دستگاه دستگاه

  ». کنندتأمينھای خود  ئیجو

و بر اين درصد اعالم کرد  ١٠ درصدی تورم، ميزان افزايش دستمزد کارکنان را ٨سرانجام اما دولت بر مبنای نرخ 

  .مبنا بودجه سال آينده را بست

 ميزان دستمزد ندارد، در گفتگو پيرامون تعييندر ھمان حال معاون وزير کار به نحوی که گويا دولت ھيچ نفعی در 

نظر دولت بر سه «: ھای درگير قرار دھد کند دولت را ورای طرف جلسات کميته مزد شورای عالی کار تالش می

  ». دستمزد ھستيمتعيين رويه در تعيين برای ئیھای کارگری و کارفرما بندی گروه ال منتظر جمعفع.  استئیگرا جانبه

ھای مستقل کارگری را در پی   ھزار تومان واکنش شديد فعاالن و تشکل٩٣٠ به ميزان ٩۶ شده برای سال تعييندستمزد 

شورای عالی کار به اين ترتيب حکم صادر کرده اند   و افزوده بار خوانده  شده را خفتتعيينھا دستمزد  آن. داشته است

  .باری را پيش رو داشته باشند است که کارگران يک سال ديگر را زير خط فقر مطلق زندگی کنند و زندگی مشقت

 مزد تعيينبايد در «دھد زيرا  وزير کار در پاسخ انتقادات گفته است دولت دستمزدھا را به صورت پلکانی افزايش می

  .را در نظر بگيرد» رگران و ھم توليدھم منافع کا

 ميليون تومان در ماه است ٢/٥خودشان سبد حداقل معيشتی کارگران را که طبق محاسباتشان «: اند ھا نوشته اين تشکل

شان ھم کمتر است  بار را که از نصف رفم پيشنھادی کنند اما در ھمان حال حاضر می شوند حداقل مزد خفت را اعالم می

  ».امضا کنند

 در مورد مسألهاين . اند نرخ بيکاری، خط فقر و جمعيت زير خط فقر در حکومت اسالمی در زمره اطالعات محرمانه

گوی  و  و رفاه اجتماعی در يک گفت  چندی پيش علی ربيعی، وزير تعاون، کار. خط فقر نيز صادق استتعيينمعيار 

 مانند اين است که بپرسيد سؤالاين «: رازآميزی زد و گفتی درباره نرخ بيکاری، لبخند سؤالتلويزيونی در پاسخ به 

  »خط فقر کجاست؟

ای پا بگذاريد،   که به ھر خانهمسألهگو با ذکر اين  و وزير کار گرچه از اعالم نرخ بيکاری طفره رفت اما در ادامه گفت

 .ای برای شناخت ابعاد بيکاری به دست داد  پنج نفر بيکارند، مظنه-چھار 

 خبرنگار . آذر ماه، باز علی ربيعی بود و خبرنگاران و اين بار پرسشی درباره جمعيت زير خط فقر٩نبه ش روز پنج

 »کنند، صحت دارد؟  ميليون نفر زير خط فقر زندگی می۴٠آيا اين گفته که «: پرسيد

 ميليون نفر ۴٠تر از   ندارم، اما بدون ترديد اين آمار کممسألهدر حال حاضر اطالع دقيقی از اين «: ربيعی پاسخ داد

 ».است

 . ھا آن را بازنشر کردند گو و سخنان ربيعی را باشگاه خبرنگاران جوان پوشش داد و برخی رسانه و اين گفت

حسين راغفر، اقتصاددان و پژوھشگر حوزه فقر معتقد . اما خط فقر ھر کجا که باشد اين واقعيت غيرقابل انکار است

 .ان زير خط فقر ھستند درصد جمعيت اير۴٠است بيش از 

 ميليون نفر از اين جمعيت که به عنوان نيازمند تحت پوشش کميته امداد و ١٢گفته زاغفر، وضعيت معيشت حدود  به

 .ھا پرونده تشکيل شده است، روشن است سازمان بھزيستی قرار دارند و برای آن

. ت سرپرستی کميته امداد و سازمان بھزيستی نيستھای تح نشينان، خانواده نان اکنون تنھا زينت سفره بيکاران، حاشيه

توجھی از کارگران  ھا دستمزد کارگران، سبب شده است معيشت بخش قابل ن بودن دستمزدھا و عدم پرداخت ماهئيپا

خريد نان حتی به صورت . ھای کارگری در عمل چندان تفاوتی با تھيدستان شھر و روستا نداشته باشد شاغل و خانواده

 :کنيم به چند نمونه اشاره می.  برای برخی کارگران دشوار شده استقسطی ھم
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 :يکی از کارگران نيشگر ھفت تپه در يادداشتی که روز ھشتم آذر برای اتحاديه آزاد کارگران فرستاده، نوشته است

توانم  ت نمیخانمم مريض است، چھار روز اس. گيرم  نان قرضی میئی روز است دارم از نانوا١٠. به خدا خسته شديم«

گردم ھر چه  چند وقت است توی محوطه شرکت می. توانم برايش بگيرم خواھد نمی ام يک آبنبات می  بچه. ببرمش دکتر

 ».ھای پوچ فروشم، ھر روز وعده برم سه چھار ھزار تومان می کنم می نان خشک است جمع می

بيش از دو ھزار کارگر پروژه دشت سيستان گفته  کارگر سيستان و بلوچستان ھم درباره  حسينعلی اکبری، دبير خانه

ھا برای  اکثريت آن«: اند، وضعيت معيشتی مناسبی ندارند است اين کارگران که سه تا پنج ماه است دستمزد نگرفته

 ».خريدن مايحتاج اوليه زندگی مانند نان و ماست به کسبه محلی بدھکارند

مانی مريوان و سروآباد نيز در واکنش به تصميم دولت مبنی بر س انجمن صنفی کارگران ساختئيل صديقی، رئيميکا

خيلی از کارگران و استادکاران ساختمانی به دليل رکود ساخت و ساز و «: افزايش قيمت نان در يادداشتی نوشته است

 ».دارند ھا و بيکاری، شکم خود و خانواده خود را با نان سير نگه می نامتعادل بودن قيمت

 .گذارند قی، بسياری از کارگران ساختمانی کارت يارانه خود را برای دريافت نان گرو مینوشته صدي به

بنابراين، ما از ھر نظر به جامعه ايران نگاه کنيم اختاپوس حاکميت اسالمی بر زيست و زندگی شھروندان چنگ انداخته 

چون شرکت دختر و پسر در   ساده مردم ھمحکومتی که حتی با شادی. کند ھا فلج و له می و با ھر فشاری تعدادی از آن

زند؛ زندانی و  رحمانه به دستگير شدگان شالق می ، سر خصومت و دشمنی دارد و بی...جشن تولد، فارغ التحصيلی و

  . کند جريمه می

حداقل . طور که اشاره کرديم رفتار حکومت اسالمی با مزدبگيران نيز بسيار غيرانسانی و غيرقابل تحمل است ھمان

اغلب حقوق ناچيز کارگران با . تر از خط فقر واقعی است کم چھار يا پنج برابر کم حقوق ناچيز کنونی کارگران، دست

کاری، قراداد موقت و سفيد امضاء، توسط  ھای پيمان سازی، شرکت گسترش خصوصی. شود تاخير پرداخت می

تسھيالت . ھا را تباه کرده است  برده و زندگی آنھای مختلف و به صورت مستمر، امنيت شغلی کارگران را از بين دولت

ھای دفاعی از حقوق و  ھا شده و سياست و خودی» ھا آقازاده«اندوزی  بانکی برای ايجاد شغل، صرف داللی و مال

خوابی، کار کودکان،  فقر و بيکار گسترش يافته و کارتن. داران، بيکاری و فقر را به اوج رسانده است سرمايه سرمايه

ھای درمانی  بيمه. فروشی و اعتياد و خودکشی نيز تکان دھنده ھستند گردی، برای سير شدن شکم رواج يافته و تن لهزبا

با گران شدن خدمات دولتی و . اختالس و دزدی اموال عمومی حد و مرزی ندارد. برای کارگران و مردم ناکارآمد است

در چنين شرايطی، اعتراضات و اعتصابات به . شدت گرفته استھا نيز   در ساير بخش ھای انرژی، تورم و گرانی حامل

  .باختگان با ضرب و شتم، اخراج، شالق و زندان پاسخ داده شده است حق کارگران، معلمان، بازنشستگان و مال

بست رسيده باشند و جز سرکوب و سانسور شديد راھی ديگر نشناسند، قادر  گران به بن طبيعتا ھنگامی که حکومت

شود  در چنين شرايطی، برباری و صبر مردم لبريز می. ھای خود داشته باشند حلی برای برون رفت از بحران د راهنيستن

ھای اعتراضات اخير دی  ھا پيش زمينه از مدت. رسد  اقتصادی، سياسی و اجتماعی فرا می و ھنگام اعتراضات گسترده

سو و  ، پرستاران، دانشجويان، بازنشستگان از يکھای مختلف با اعتراضات کارگران، معلمان صورت ماه را به

ھای نجومی در کنار  ھای پولی و بانکی حکومت ساخته از سوی ديگر، افشا شدن حقوق همؤسسشدگان اموال در  غارت

  .روزی اکثريت قاطع مردم تحت استثمار، زمينه اعتراضات سراسری را فراھم کرده است فقر و سيه

اند به اين اوضاع  ن درجه اول حکومتی، به صحنه آمده و ناچار شدهمسؤوالمقامات و  گذشته، اغلب  در چند ھفته

اند  حل خود را در اعتراضات خيابان با صدای بلند فرياد زده پس مردم راه! سامان اعتراف کنند البته با تھديد و دروغ نابه

 !»ان، مسکن، آزادین«! »خواھيم خواھيم، نمی جمھوری اسالمی نمی«: اند و قاطع و محکم گفته
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ترين و فاسدترين حکومت جھان از نظر اقتصادی و سياسی و  بدين ترتيب حکومت اسالمی ايران، يکی از وحشی

ھای مختلف،  طوری که طبق اخبار و گزارشات و تحليل فساد اقتصادی در اين حکومت، نھادينه شده به. اجتماعی است

ای تا  گاھی اجبارا از باالترين مقام آن، يعنی خامنه. کنند تھم میسران حکومت اسالمی نيز ھمديگر را به فساد م

  .اند ترين مديران آن به اين فساد اقرار کرده نئيپا

در شرايط کنونی ايران، اکثريت شھروندان اين کشور، يعنی نزديک به ھفتاد ميليون نفر، تنھا از طريق کار مستقيم و يا 

شايد در اين ميان، اکثريت ده ميليون تن از جمعيت . گذرانند اغلب به سختی میغيرمستقيم نزديکان خود زندگی خود را 

چنانی دارند  ھای بادآورده آن ھا، سوپر مرفه و ثروت ايران، تقريبا زندگی متوسط به باال و مرفه دارند و تنھا اقليتی از آن

 ٧٠ و ٦٠مديرانی که تا . ک ھستندھا ھم عمدتا به سران و مقامات و نھادھای مختلف حکومت اسالمی نزدي که آن

شماری نيز برخوردار ھستند در مقابل بخشی از کارگران رسمی و  گيرند و از مزايای بی ميليون تومان در ماه حقوق می

دھنده فاصله طبقاتی عميق و وسيع در  گيرند نشان  ھزار تومان در ماه حقوق می٩٠٠بيمه شده ايرانی تنھا  کمی بيش از

ھای کوچک  خصوص زنان و کودکانی که در کارگاه از سوی ديگر، بسياری از کارگران ايران، به. استجامعه ايران 

  . تر است تر و نازل شان از اين ھم کم مزد ماھانه کنند دست کار می

 دستمزد بر تعيينخواسته کارگران ايران . ، ھنوز به پايان نرسيده است١٣٩٧ حداقل دستمزدھای سال تعيينبحث بر سر 

شورای .  ميليون تومان ھزينه دارد٥/٢ھای کارگری حداقل  سبدی که بر اساس برآورد تشکل. مبنای سبد معيشت است

ورزد و وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی   دستمزد بر مبنای نرخ تورم اصرار میتعيينچنان بر  عالی کار اما ھم

  .دستمزد کارگران پلکانی افزايش خواھد يافت: گويد می

:  بھمن به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت١٣س اتحاديه کارگران قراردادی و پيمانی جمعه ئيهللا بيات ر فتح

 ».دھد جواب نمی«ھا را   روز ھزينه١٠دستمزد کارگران بيش از 

ر  درصد از کارگران در ايران به صورت قرارداد موقت مشغول به کا٨۵براساس اعالم فعاالن کارگرانی حداقل 

 . درصد کارگران خبر داده است٩٠معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی از موقت بودن قرارداد . ھستند

 بھمن تکميل و به شورای عالی کار ارائه خواھد ٢٣ عضو شورای عالی کار گفته است که سبد معيشت تا ئیعلی خدا

 . کرد دستمزد بر مبنای اين سبد اعالمتعييناو خواست کارگران را . شد

 ھزار تومان ۴٨٩ ميليون و ٢کميته مزد شورای عالی کار سال گذشته ھزينه سبد معيشت يک خانوار چھار نفره را 

 .تر از حداقل دستمزد اعالم شده، است  برابر بيش۵/٢برآورد کرده بود که 

ميليون تومان برآورد  ۴حسين راغفر کارشناس مسائل اقتصادی اما حداقل ھزينه خانوار در شھرھای بزرگ را حداقل 

دانست اما از دولت حسن روحانی » غيرممکن« ميليون تومانی را ۴ دستمزد بر مبنای خط فقر تعيين او .کرده است

  .ھای حمايتی ويژه به بھبود شرايط زندگی کارگران و کاھش شکاف دستمزد و ھزينه کمک کند خواست که با بسته
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ان نيشکر رانی تھران، سنديکای کارگر در بيانيه سه تشکل کارگری، يعنی سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

اد، آمده است که  ، منتشر کرده١٣٩٦ بھمن ١۵شنبه  ای که روز يک در بيانيهتپه و گروه اتحاد بازنشستگان؛  ھفت

، بايد تورم ١٣٩٧ زندگی يک خانوار شھری چھار نفره در سال تأمينمنظور برآورد مزد و حقوق الزم برای  به«

 زندگی يک تأمينر اين صورت، حداقل دستمزد الزم برای د.  را ھم در محاسبه بگنجانيم١٣٩٧ و ١٣٩٦ھای  سال

 ».گردد  به پنج ميليون تومان در ماه بالغ می١٣٩٧خانوار چھار نفره در سال 

 ھزار تومان است که شورای عالی کار در اسفند سال گذشته ٩٣٠در حال حاضر، حداقل دستمزد ماھانه کارگران حدود 

 اعالم کرده بود سبد معيشت يک خانوار ٩۶ شد که کميته مزد سال تعيين در شرايطی اين مبلغ.  و ابالغ کردتعيينآن را 

  . ھزار تومان است۴٨٠ دو ميليون و  کارگری،

گيری در مورد يکی از  ھای گذشته، در مذاکرات مربوط به مزد و تصميم ھا اشاره کردند که امسال نيز مانند سال آن

ھای گذشته،  ھا حضور ندارند، و به روال سال وق بگيران، نمايندگان واقعی آن زندگی کارگران و حقمسألهترين  بنيادی

  .گيرند  مزد يک جانبه به نفع دولت و کارفرمايان تصميم میتعيينھای دولتی و نمايندگان کارفرمايان در نھادھای  مقام

در اين ميان، .  ايجاد نشده استی در ترکيب شورای عالی کارتغييرھای اخير مطرح شده اما  اين انتقاد بارھا در سال

تر دستمزد به  امکان پرداخت بيش کنند که با توجه به شرايط اقتصادی ايران،  مقام ھای دولتی و کارفرمايان اشاره می

رانی تھران و حومه، سنديکای  اين در شرايطی است که سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس. کارگران وجود ندارد

ھا و  اقتصاد ايران به رغم تمام نابسامانی«: تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بيانيه خود نوشتند کارگران نيشکر ھفت

ھای دولتی در رابطه با عدم توان پرداخت اين مبلغ،  ھايش، توان پرداخت چنين مزدی را دارد و توجيھات مقام کاستی

  ».فريبکاری ای بيش نيست

بانک مرکزی و مرکز آمار ھر سال تورم را کمتر از تورم واقعی «که  يناين سه تشکل کارگری و صنفی با اعالم ا

 تاکنون، مزدھا به تناسب تورمی که بانک مرکزی اعالم می کند، ١٣٥٨حتی اگر از سال «:  افزودند اعالم می کنند،

، از خط فقر مطلق  گرددتعيين ممکن است ١٣٩٧افزايش يافته بودند باز ھم دستمزد حداقلی که به اين ترتيب برای سال 

  ».تر خواھد بود نئي ھزار تومان است، پا٧٠٠در اين سال که دو ميليون و 

ھا در جھان  ترين سطح مزدھا در ايران، يکی از پائين«چنين اشاره کردند که حداقل دستمزد، و به طور کلی  ھا ھم آن

ھای جھانی  ت، حتی دولتی، با قيمتاست و اين در حالی است که قيمت بسياری از اقالم کاالھای مصرفی و خدما

  ».کند برابری می

تپه و گروه اتحاد  رانی تھران و حومه، سنديکای کارگران نيشکر ھفت سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس

 حداقل دستمزد سال آينده و افزايش عمومی تعيينبازنشستگان در بخشی از بيانيه خود از روند تصميم گيری درباره 

به گفته برخی از دست اندرکاران دولتی، کارد به استخوان «اين در شرايطی است که : نتقاد کردند و افزودنددستمزدھا ا

  ».مردم، بويژه کارگران و حقوق بگيران، رسيده است

***  

طلب و  ديدگان و يک جنبش طبقاتی سرنگونی  کرد که جنبش اخير، جنبش گرسنگان و ستمتأکيدتوان  بندی می در جمع

 و امنيتی ئیاکنون مقامات قضا. کنند جنبشی زنانه است و زن و مرد دوش به دوش ھم مبارزه می. داری است يهضدسرما

در واقع ھرکسی که به دنبال سرنگونی حاکميت . گيرند حکومت اسالمی از جوانان دستگيرشده در جنبش اخير، انتقام می

نتطامی و امنيتی، چه در عملی غيرقانونی مشارکت کرده  و ائیھای سرکوبگر حاکميت قضا موجود باشد، در نزد ارگان

  .ھا بمانند چال است که بايد در زير شکنجه کشته شوند و يا در سياه» مجرم«باشد و چه نکرده باشد، يک 
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او در برابر قوانين ناعادالنه و . تنھا جرم زندانی سياسی، جسارت سياسی اوست و حاکميت را به چالش کشيده است

بنابراين حاکميت اسالمی با . دادن وضع موجود استتغييراش  ئیکنجه با قامتی استوار ايستاده و ھدف نھاتھديد و ش

 با ھدف خفه کردن ئیجو طلبی و عدالت خواھی، برابری تواند سر جنبش آزادی فاشيستی، نمیھا و اقدامات  گری وحشی

 . زير آب کند

شوند اما  گيری از دستگيرشدگان، پراکنده برگزار می يانه و انتقامھای وحش ھر چند فعال اين اعتراضات در اثر سرکوب

بار اين نيروی عمدتا جوان، با حمايت و  و اين. ھا برخواھد گشت تری به خيابان بار با تجربه و قدرت بيش اين نيرو، اين

و نويسندگان مترقی و نگاران، ھنرمندان  چنين روزنامه  و ھمئیپشتيبانی جنبش کارگری، جنبش زنان و جنبش دانشجو

 سياسی سراسری ھدايت کنند -سوی يک اعتصاب اقتصادی   ايران را به متعھد نيز دست به دست ھم خواھند داد تا جامعه

خواه آزاد، برابر، انسانی و عادالنه خود را به وجود  کش را بشکنند و جامعه دل و سرانجام کمر اين حکومت جانی و آدم

  !خواھند آورد

  ٢٠١٨ فبروری ھشتم - ١٣٩٦ ]دلو[نوزدھم بھمنشنبه  پنج

  

: دادند ين و سرکوبگران شعار میمسؤولکارگران به طعنه و طنز خطاب به .  کارگران ھپکو در اراکئیپيما راه فلم*
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