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   ايران-  علی کاظمی: فرستنده

 ٢٠١٧ فبروری ١٧
  

  :گزارشگران

 چرا حد اقل دستمزد کارگران بارھا زير خط فقر است؟
   

  
ھر روزه اخبار اعتراضات آنان . کارگران کشورمان مبارزه برای رسيدن به سقف و مرز خط فقر را زمين نگذاشته اند 

که در   شان است و اينۀموضوع  نان شب آنان و خانواد. گو از بود و نبود آنھاست و گفت. شود در جرايد منتشر می

 و مين مخارج تحصيل فرزندانشان گفتأم آور آنان گرفته تا ت سرساۀ خانۀاز اجار. سفره ھای تھی شان نانی يافت شود

راه بس دشوار است و نيازمند اتحاد . حق شان مه آلود استه چشم انداز موفقيت آنھا در دستيابی به اين خواسته ب. گوست

ھادھای  آنھا در دستور کار مقامات و نۀسرکوب و قتل و شالق زدن بر پيکر رنجديد. و تشکل يابی کارگران است

با . حاکمان بيش از ھر تھديد نظامی و سياسی از خارج از کشور از درون کشور می ھراسند. جمھوری اسالمی است

دشمنان خارجی خود ھر گونه سازش و ھمراھی و ھمدلی می کنند اما دريغ از نرمشی خفيف در برابر کارگران و 

  . زحمتکشان و خانواده ھای آنھا

بودجه را با دشمنان برونمرزی حاکميت خود تقسيم می کنند اما ذره ای در برابر مطالبات به نان و نفت و زر و طال و 

نمايندگان کارگران را در . ابعاد سرکوب سياسی و نظامی را افزايش می دھند. حق کارگران کشور کوتاه نمی آيند

 آورند و پاسخ ھر اعتراضی را با  به تجمعات آنان ھجوم می،کنند  بيکارشان می وزندانھای مخوف خود می اندازند

 ساالنه مساجد و حوزه ھای علميه از ۀخبر تعيين بودج.بازداشت و احکام قرون وسطائی و ضد بشری خود می دھند

  .ن تخصيص يافته استآھزار و ھفتصد ميليارد تومان به .  تھران منتشر شدۀبودج

 ميليارد تومان اعتبار برای ۵۵٢ ھزار و ٢نده حداقل  سال آيۀ بودجۀعالوه بر اين دولت حسن روحانی نيز در اليح

  .ھای عليمه در نظر گرفته است نھادھای مذھبی و حوزه
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 ۀ بلعيده شدن بودجندۀنگاھی به ارقام نجومی خرج و دخل نھادھای مذھبی از جيب کارگران و مولدان سرمايه نشاندھ

دست آورند و فرھنگ مردم کشورمان را با قوانين قرون ه ملی از سوی ارگان ھای مذھبی است که بتوانند نان و نمکی ب

  .ی خود بياميزند و اين تنھا يکی از دالئل مھم بارھا زير خط فقر بودن دستمزد رنجبران ايران استئوسطا

  گزارشگران

١۶/٠٢/٢٠١٧  

*****  

 ۶٨۴ک ھزار و ھای علميه در مجموع ي  بودجه برای نھادھای باالدستی حوزهۀبر اساس جدول ھای پيوست اليح

  سھم اين نھادھا در بودجه به شرح زير است. ميليارد تومان اعتبار برآورد شده است

 ميليارد تومان٣۶٧ھای علميه  شورای عالی حوزه   

 ميليارد تومان٢٢٩ خواھران ۀھای علمي گذاری حوزه شورای سياست   

 ميليون تومان٣٠٠ ميليارد و ٧٠٨ھای علميه  مرکز خدمات حوزه   

 ميليون تومان٩٠٠ ميليارد و ١١١ قم ۀ علميۀليغات اسالمی حوزدفتر تب   

  ميليون تومان۶٧٣ ميليارد و ٢۶٧جامعه المصطفی   

 ٨٠٠ ميليارد و ۵٨المللی و فرھنگی امام رضا و   ميليون تومان اعتبار به بنياد بين۶٠٠ ميليارد و ٨ت دولت ھمچنين أھي

  .ده استميليون تومان به کانون فرھنگی مساجد تخصيص دا

در .  ھزار تومان است٧٠٠ ميليون و ۵۵٢ ميليارد و ٣٧٧ دولت برای سازمان تبليغات اسالمی ۀاعتبار برآورد شد

ھمچنين .  ميليارد تومان به مرکز رسيدگی به امور مساجد اختصاص يافته است٣۵بودجه سازمان تبليغات اسالمی نيز 

 ۀ ميليون تومان از بودج۴٠٠ ميليارد و ٣٩گذاری نماز جمعه  ت ميليارد تومان و شورای سياس١٧ نماز ۀستاد اقام

  .برند تبليغات اسالمی سھم می

 ميليارد و ٢٨۵سازمان فرھنگ و ارتباط اسالمی و اوقاف و امور خيريه دو نھاد مذھبی ديگر ھستند که به ترتيب 

  .اند  سال آينده را به خود اختصاص دادهۀ ميليارد تومان از بودج١٣٨.٨

 بگيران حقيقی و  ھای علميه و نھادھای مذھبی در فھرست کمک  دولت نام برخی از حوزهۀ بودجۀه بر اين در اليحعالو

  خورد حقوقی به چشم می

ھای مذھبی  تيأای را برای کمک به مساجد و ھ  ساالنه اعتبارھای ويژهۀھمچنين شھرداری ساير شھرھا نيز در بودج

  .گيرند در نظر می

  شرح کامل اينجا

 


