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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ مارچ ٢۵
 

  !١٣٩۴وضعيت ايران در سال  نگاھی به

١ 

دوست و حتی  ت و طبيعتدوس ھای آزاده و انسان  انسانۀ طبيعت مورد توجه ھمۀنوروز و آمدن بھار و طراوت دوبار 

ھای زيبای  نوعی در وصف نوروز و جلوه شان به  فکریۀزمين ھر يک از شاعران، با توجه به. شاعران آزاده است

  :از جمله خيام. اند طبيعت اشعاری سروده

  روز خوش استـف ن روی دلــمــ چدر صــحن       تـوش اســوروز خــم نــسيــ گل نۀرــھــر چــب

  خوش باش و مگو ز دی که امروز خوش است     ی خوش نيستئذشت ھر چه بگوــه گــاز دی ک

  !ھای آزاده و نوگرا خجسته باد نوروز و سال نو و بھار بر ھمه انسان

  
  مقدمه

ھای اقتصادی؛ اجتماعی؛ سياسی؛  ای در ھمه عرصه ھای عديده جامعه ايران در سال گذشته، دچار تحوالت و بحران

  .حيطی و ديپلماتيک بودفرھنگی، زيست م

اکثريت مردم ايران، . چنان ادامه دارد پايان رسيد که بحران تورم و گرانی، بيکاری و فالکت، ھم  به١٣٩٤در حالی سال 

طوری که ديگر کليه فروشی در ايران قديمی شده و االن مردم درمانده قرينه  کنند به در فقر نسبی و مطلق زندگی می

  .فروشند شان را ھم می ی خردسالھا چشم خود و حتی بچه
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ھای اقتصادی دولت، بازگشت  گذرد بسياری از سياست اکنون نيز که بيش از دو سال از عمر دولت يازدھم می ھم

ھای حاصلی  خورده تعديل اقتصادی دوران سازندگی است و پر واضح است که ادامه اين سياست ھای شکست سياست به

 چون داووس و بيلدربرگ، و يا بانک ئیھا امروز در اجالس. بار نخواھد آورد ه بهجز بيکاری فزاينده و فقر گسترد

 برای اقتصاد آشفته ايران تدارک ئیھا ھا و بسته داری برنامه ھای اقتصاد سرمايه المللی پول، غول جھانی و صندوق بين

  .است» اجماع پساواشنگتن «سازی آن در ايران ھستند طرح  که برخی در صدد پيادهئیھا يکی از طرح. بينند می

مبانی اقتصاد نئوليبرالی گردن نھند، بلکه  کم و کاست به  چون ايران موظفند که نه تنھا بیئیدر اين طرح، کشورھا

روشن است که در صورت اجرای اين طرح در ايران و ديگر کشورھای . پردازند  ترويج و تبليغ مبانی آن به زمان به ھم

ھای اقتصادی، سياسی و فرھنگی کشورھا را ويران شده و کشورھا را  نده، تمامی زيرساختما در حال توسعه و عقب

  .  فساد و فالکت خواھد شد تر در گرداب فقر و ھر چه بيش

بحران فزاينده اقتصادی که چھره کريه خود را در باالرفتن قيمت کاالھای ضروری مردم، نرخ بيکاری و فالکت در 

ھای  پذير را از چرخه ھا و اقشار ضربه نمايش گذاشته است، اکنون بسياری از خانواده ر بهحاکميت چپاولگر و سرکوبگ

  .اجتماعی خارج کرده است

مردم «: حدی است که برای نمونه يک تحليلگر حکومتی در بخش اقتصادی با بيان جمالتی مانند ابعاد فقر در ايران، به

ھای باال، بر  کاھش قدرت خريد مردم در کنار قيمت«: مله گفته استاز ج» خودرو پول ندارند شير بخرند، چه برسد به

 بسياری از کاالھا را ندارند و حتی در تأمينھمين دليل شھروندان ايرانی توان  طرف تقاضا اثر منفی گذاشته و به

و گازوئيل خرند و حتی برق  تر می مردم اين روزھا نان کم. کنند  میئیجو کاالھای ضروری و اساسی خود ھم صرفه

  .»شود تری نيز مصرف می کم

ھا اين  ھای گذشته نگاه کنيد؛ در اين سال ھای پولی و مالی کشور طی سال سياست شما به«: افزايد سعيد ليالز در ادامه می

سمت مصرف برود نه توليد، در نتيجه رکود تورمی رخ داد و در اين شرايط قرار  ھا سبب شد نقدينگی به سياست

  .»گرفتيم

 ميليارد تومان شود و با وجود ۶٨بينی کرده حداکثر درآمدش از محل فروش نفت در سال آينده حدود  لتی که پيشدو

 ميليارد تومان در ٨٠اش، سقف تحقق درآمدھای مالياتی را از حدود  پی در تحقق درآمدھای مالياتی در ھای پی کسری

قدرت و حاکميت در  نھادھای اسالمی و امنيتی وابسته به.  ھزار ميليارد تومان افزايش داده است١٠١سال جاری به 

صفر در درآمدھای مالياتی دولت  کنند که تقريبا سھمی نزديک به ھای چند ھزار ميليارد تومانی طلب می حالی بودجه

 بنيادھای  ھزار ميليارد تومانی ديده شده در بودجه سال آينده، سھم نھادھا و١٠١از کل درآمدھای مالياتی . ايران دارند

 درصد از کل درآمد مالياتی دولت ايران در سال ٠٩٦/٠ ميليارد تومان است که اين رقم سھمی معادل ٩٨انقالبی تنھا 

  .زنند البته اين نھادھا اصوال از پرداخت ھمين ميزان ماليات ھم سرباز می. شود آينده را شامل می

 دھمين دوره مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان  مصادف بود با برگزاری نمايش انتخابات١٣٩۴پايان سال 

کننده در  ھا شرکت  ايرانی از شرکت در آن خودداری کردند، بلکه ميليون  ميليون٢٠تنھا حدود  رھبری، انتخاباتی که نه

 ٧پيام روشن انتخابات . شان را از ادامه حکومت جھل و جنايت و خرافه اسالمی اعالم کردند آن نيز انزجار عميق

کليت حکومت اسالمی و نمايش انتخاباتی آن، در عين حال  ھا شھروند ايرانی به ، نه بزرگ ميليون١٣٩۴سفندماه ا

، پيام روشن کارگران و محرومان و آزادی ١٣٩۴پيام انتخابات . طلبان حکومتی نيز بود ورشکستگی جناح اصالح

دان و اعدام، فقر و بيکاری، و خواھان پايان يافتن لب رسيده از ادامه سرکوب و سانسور، زن خواھان، و مردم جان به

ِشود و حق کانديد و انتخاب آزاد،  ترين شکلی سرکوب می خشن ِحاکميتی است که در آن حقوق اوليه و طبيعی مردم به
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» نظارت استصوابی«کار بستن  ھا وجود ندارد و با به آزادی احزاب و نھادھای دمکراتيک مردمی، اجتماعات و رسانه

چنين  از درون . دھند  صالحيت شده از سوی شورای نگھبان و مرتجعان رای میتأئيدنمايندگان مورد  ردم صرفا بهم

ی در تغييرھيچ  توان به ِھای امنيتی حکومتی، بديھی است که نمی سيله سران و ارگان و  به شده نمايش انتخاباتی مھندسی

  . رگران و مردم محروم متوھم شدسو با منافع کا شدت بحرانی کشور، و ھم اوضاع به

ھای  بندی صف ، با توجه به»پسابرجام« مرتبط با دوران ئیھا مسألهدر چنين شرايطی، بحث ھای ماراتونی درباره سلسله 

 .جديد در صحنه سياسی ايران، با آب و تاب و حرارت جريان دارد

تشکيل دو « اش به ن، پس از پايان انتخابات و اشارهکشا ای سردمدار حکومت غارتگران و دزدان و آدم پيام سيدعلی خامنه

، در کنار »ھای مھم و وظايف سنگين برعھده خواھد داشت ِمجلس آينده سرفصل«که  و اين» مجلس پرقدرت و پراھميت

 تأکيد»  اقتصادئیدلی برای شکوفا  از ھمئیِپايان رقابت، آغاز فصل نو«ھا بر  ھای رفسنجانی و روحانی که در آن پيام

المللی  ھای حکومتی و روابطه بين ھای جديد و آرايش جديد جناح بندی شده بود، خود نشانگر شرايط حساس پس از صف

 .آن است

 کرد، بايد تأکيد... اش به مشھد روزه س جمھوری در سفر يکئير«: ماه، گزارش داد بھمن ١٨روزنامه دنيای اقتصاد، 

 ... .» را برای توسعه کشور آغاز کنيم٢برجام 

ھای بلوکه شده ايران، آزاد شده است ولی مردم چيزی از آزادی  ھا آمده ميلياردھا دالر از پول ھرچند که در گزارش

 ٦٠٠ ميليون و ٦رو، اگر ميزان مشارکت را در نظر بگيريم در تھران که بايد حدود  از اين. اند ھا حس نکرده تحريم

 درصد مردم ھيچ ٥٠بينيم که  اند می  ميليون شرکت کرده٣گويند    می کهئیکردند، و با ادعا ھزار نفر بايد شرکت می

  . دولت روحانی و کل حاکميت ندارد اعتمادی به

چنين فعالين آزادی  جويان، و ھم ھا و تھديدھای فعالين جنبش کارگری، زنان، دانشھا، دستگيری در سال گذشته، اعدام

  .زبان مادری، محيط زيست و غيره افزايش يافت

 اسفند با انتشار گزارشی اعالم کرد که در ٢٠شنبه   سازمان ملل در امور حقوق بشر در ايران روز پنج زارشگر ويژهگ

مواد مخدر مرتکب شده  ھا جرائم مربوط به اند که نيمی از آن ھزار نفر در ايران اعدام شده  ميالدی نزديک به٢٠١۵سال 

  .بودند

ھای کشور و درياچه اروميه، در معرض تخريب و  ھا و جنگل  تاالبست و غايت بحرانی وضعيت محيط زيست به

  .نابودی قرار دارند

سود  ھا به گيری آن دھد، سمت و جھت خوبی نشان می ھا به ھا و برنامه محتوای اھداف و سياست نگاھی کلی و گذرا به

  .يران و نيروی کار و رنج استرحمانه مزدبگ مندان استثمار ھر چه شديدتر و بی داران و حاکميت و قدرت سرمايه

  

  ١٣٩٥بودجه کل کشور در سال 

 ھزار ميليارد تومانی ٨٣٧سقف   ھزار ميليارد تومان بسته شده که نسبت به٩٥٢اليحه بوده سال آينده با رقمی معادل 

 ٢٥آينده گفته حسن روحانی، سھم نفت در بودجه سال   ھزار ميليارد تومان افزايش يافته است به١١٥جاری حدود  سال

ھا را از عدم تحقق درآمدھای کشور حتی  چنان کاھش شديد قيمت نفت در بازارھای جھانی نگرانی درصد بوده و ھم

  .ھمراه دارد نسبت کاھش سھم اين درآمدھا به به

ی گفته سخنگو  دالر بوده، اما بنا به٢٧، قيمت نفت در بازار منطقه حدود )٩٥زمان تصويب بودجه سال ( در حال حاضر

 .بينی شده است  دالر پيش٤٠دولت رقم فروش ھر بشکه نفت خام در بودجه سال آينده بين 
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 ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که از ٣٠٧در اين اليحه بودجه کل منابع عمومی دولت برای سال آينده حدود 

 ھزار ميليارد تومان ٩/٣٩ حدود  ھزار ميليارد تومان و سھم در آمدھای اختصاصی٢٦٧اين رقم سھم بودجه عمومی 

 .در نظر گرفته شده است

 ١٩٧ شده است و در عين حال بالغ بر تعيين ھزار ميليارد تومان ٦٠از سوی ديگر، سھم بودجه عمرانی نزديک به 

 .ای اختصاص داده شده است اعتبارات ھزينه  به١٣٩٥ھزار ميليارد تومان ديگر از مصارف بودجه 

ھای  منابع شرکت  ھزار ميليارد تومان مربوط به٦٨١ ھزار ميلياردی سال آينده نزديک به ٩٥٢چنين از بودجه  ھم

 . ھا است دولت و بانک ات انتفاعی وابسته بهمؤسسدولتی، 

ھا آمده است که در اجرای قانون ھدفمند   در خصوص ھدفمندی يارانه٩٥ بودجه سال ١٤  عالوه بر اين در تبصره

 منابع مالی حاصل از ١٣٩٥شود که در سال  دولت اجازه داده می  به١٣٨٨ ١٣٨٨-١٠- ١٥ھا مصوب  کردن يارانه

ای  ھای يارانه  ھزار ميليارد لایر و در رديف٨٠ و ٤٠٠ھای کاال و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ  اصالح قيمت

چنين برای   و نيازمند، توزيع و ھمخانوارھای ھدف ھای پرداخت نقدی و غيرنقدی به اين قانون با استفاده از انواع روش

 .بخش توليد اقدام نمايد ارائه خدمات حمايتی و کمک به

 درصد درنظر گرفته شده است و اين ١٢ در حدود ٩٥ درصد کاھش در اين بودجه سال ٢البته حقوق کارمندان دولت با 

 . درصد بوده است١٤ اين سھم ٩٤در حالی است که در بودجه سال 

 ٧٥ چيزی در حدود ٩٤ ھزار ميليارد تومان رسيد که اين رقم در بودجه سال ٨٥ درصد رشد به ١٣ز با سھم ماليات ني

 . ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود

 

  ١٣٩٥جمھوری اسالمی در سال » وزارت اطالعات«افزايش بودجه 

 .عات اختصاص داده شده استوزارت اطال  حکومت اسالمی ايران، بودجه کالنی به١٣٩۵در اليحه بودجه سال 

ھا از آن را منتشر  خانه دولت اسالمی ايران، آمار اليحه بودجه دولت ايران و سھم وزارت ھای خبری نزديک به سايت

سرکوب شکنجه روشنفکران، فعاالن سياسی، اجتماعی و مدنی مشغول است  اند که سھم وزارت اطالعات که به کرده

 .دھد  درصد افزايش نشان می۴٢سال قبل نزديک به  نسبت به

 ميليارد تومان بوده که ٢١١٧بيش از    سھم وزارت اطالعات از کل بودجه ،١٣٩٤در اليحه بودجه کل کشور در سال 

 ميليارد تومان پيشنھاد شده ٣٠٠٦ درصد رشد ٩/٤١، با ١٣٩٥خانه برای سال  درخواست اين وزارت امسال ھم بنا به

  .بود

طور  خانه ھر سال توسط دولت اسالمی ايران، به توان ديد که بودجه اين وزارت ھای قبل می سالھای  بودجه با نگاه به

  .تصاعدی افزايش يافته است

ترين ارگان اطالعاتی در خاورميانه بوده و ھر ساله ھزاران  وزارت اطالعات حکومت اسالمی ايران، يکی از محوف

خانه دستگير شده و مورد آزار و   مدنی توسط ماموران اين وزارتنفر از مخالفان دولت، فعاالن سياسی، اجتماعی و

ھا خبر  اند و کسی از آن گران وزارت اطالعات جان باخته کم نبودند زندانيانی که رد زير شکنجه. اند شکنجه قرار گرفته

  .شوند خانه اعدام می درخواست اين وزارت ھرساله صدھا نفر در ايران به. ندارد

گر آن است برخورد خشن و وحشيانه حکومت اسالمی ايران با فعاالن سياسی،  خانه نشان ين وزارتافزايش بودجه ا

 .خود خواھد گرفت تری به ھای قبل شدت بيش سال ، نسبت به١٣٩٥روشنفکران، مدنی و اجتماعی ھم در سال جديد 
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  افزايش بودجه فرھنگی قوه قضائيه

 ۴ه اختصاص يافته است که ئيقوه قضا يارد تومان بودجه فرھنگی به ميل١٤«: ماه، نوشت  بھمن١۴خبرگزاری مھر، 

  .»ابدئيھای فرھنگی اختصاص م برنامه  ميليارد تومان به١٠رسانی و  ميليارد تومان آن به بخش اطالع

وه ق ای دولت به ٔ درصد بودجه ھزينه۵ماه امسال، پيشنھاد تخصيص   مجلس نيز در اوايل بھمنئیعالوه، کميسيون قضا به

ھا  استخدام ساالنه ھزار قاضی از بين طلبه.  اعتبارات عالوه بر بودجه کلی و دائمی را تصويب کردتأمينه برای ئيقضا

  . گرددتأمينو روحانيان، قرار است از اين بودجه 

الی فشار گذاشتن وک ن آن، ضمن انتقاد از عملکرد وکال در محاکم و زير مسؤواله و ئيس قوه قضائيدر ھمين حال، ر

و امری فرعی قلمداد کرده و بر مبانی حقوق شھروندی اسالمی يعنی » ثانويه«ِمستقل، موضوع حقوق شھروندی را 

  ! کردندتأکيد، ئیوال

  

  اشخاص حقوقی غيردولتی رديفی با عنوان كمك به

خورد  چشم می بهردولتی ياشخاص حقوقی غ فی با عنوان كمك بهيشود، رد ای كه توسط دولت ارائه می ھر سال در بودجه

ای  ه ای بودجهيھای سرما ئیای و تملك دارا  نهيردولتی در قالب اعتبارات ھزيات و نھادھای غمؤسسسری  كي كه در آن به

تی از سوی دولت را يص بودجه حماي اعتبار و تخصتأمينن يت اصلی ايماھ. شود ص داده میياز سوی دولت تخص

ع فرھنگی يا در راستای توزيھا  چراكه اغلب آن. وجو كرد  نھادھا جستنيھای ا تيتوان در اھداف و نوع فعال می

زان ي، م٩٥اما در سال . دار ھستند كه ظاھرا بخشی از اقدامات پژوھشی كشور را عھده نيا ايت دارند ياسالمی فعال

  اند؟ ش داشتهي چقدر افزا٩٤سال  قدر است و نسبت به ن نھادھا چهيبودجه ا

 ١٨ارد تومان از سوی دولت به نھادھای مشمول جدول يلي م٢٤٤ش از ي ب١٣٩٥ادل، در سال به گزارش خبرگزاری تع

غات اسالمی است كه توانسته در بودجه سال جاری، ين نھادھا سازمان تبليكی از اي. شود حه بودجه اختصاص داده میيال

، در ٩٥حه بودجه سال يدولت در الدر حالی كه  خود اختصاص دھد؛  ارد تومان از منابع بودجه را بهيلي م٢٤حدود 

رمجموعه يات زمؤسسگر ياما د. آن اختصاص نداده است ای را به نهيچ ھزيردولتی ھياشخاص حقوقی غ ف كمك بهيرد

اد دعبل خزاعی، سازمان ياند كه بن ش درآمد را تجربه كردهي افزا٩٥حه بودجه سال يغات اسالمی در اليسازمان تبل

ه مؤسسان و يه تبمؤسسرت، ي بصیه فرھنگمؤسسم نور، پژوھشكده باقرالعلوم، يه تسنسمؤسمدارس معارف اسالمی، 

 درصدی نسبت ٣٠٠با رشد  ای  نهياردی اعتبارات ھزيلي م١٦ش از يش بيان افزاين ميدر ا. اند ث از آن جملهيدارالحد

رسد،  ارد تومان میيلي م٢٢رقمی در حدود  ای امر به معروف و نھی از منكر كه بهي برای ستاد اح١٣٩٤سال  به

، رقمی در نظر گرفته ٩٥حه بودجه سال يه قم در اليغات اسالمی حوزه علميدفتر تبل برای كمك به. كند  میئیخودنما

. ش بودجه خواھند داشتي افزا٩٥شنھادی دولت در سال يحه پيال ن دفتر با توجه بهيرمجموعه اينشده است؛ اما مراكز ز

ون يلي م١٥٥ارد و يليك ميالعلوم و پژوھشگاه علوم و فرھنگ اسالمی با رقمی برابر در حدود  قرن راستا دانشگاه بايدر ا

سئواالت   بهئیشناسی احكام و مركز پاسخگو اند و برای مركز موضوع ت قرار گرفتهيتومان از سوی دولت مورد حما

 .نی شده استيب شيش بودجه پيز افزاينی نيد

 ٢٥ھا،  ز مصلیيل و تجھيتكم جمعه، برای كمك به گذاری ائمه  استيشورای س ، به٩٥سال ف بودجه ين در ردي بر ا عالوه

رقمی  ، به٩٥شنھادی سال يحه پيھا در ال ئیل داراين قبيای واگذار شده بود كه ارزش ا  هيھای سرما ئیارد تومان دارايليم

  .افته استيش يارد تومان افزايلي م٢٧در حدود 
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سال قبل از رقم  ون تومانی نسبت بهيلي م٧٠٠ارد و يليك ميش يای، با افزا ارانهيھای  اد ملی بازیيبن كمك به ان ين ميدر ا

ف يز در ردينی نيھای د تيده است و بودجه اقليون تومان رسيلي م٧٠٠ارد و يلي م٤ون تومان به يلي م١٥٠ارد و يلي م٣

ارد تومان يلي م٤رقمی افزون بر   به٩٤ن تومان سال ويلي م٦٢٥ارد و يلي م٢ردولتی از ياشخاص حقوقی غ بودجه كمك به

ھای مختلفی  ه اسراء كه از معاونتمؤسس.  درصدی است٥٣ش يانگر افزاين دو رقم، بيسه ايده كه مقاي رس٩٥در سال 

ھای علمی و  تيجاد ظرفيگران و ا ت پژوھشين، بسط وگسترش علوم اسالمی، آموزش و تربئيل شده و با ھدف تبيتشك

رقم  ن بخش بهيش اعتبار داشت و بودجه ايارد تومان افزايلي م٣، حدود ٩٥حه بودجه سال يكند در ال ت میي فعالپژوھشی

ن راستا يدر ھم. ش را نشان ميدھدي درصد افزا٣٦سه با سال جاری، يد كه در مقايون تومان رسيلي م٢٧٥ارد و يلي م١١

ای طرح   هيھای سرما ئیرقم اعتبارات تملك داراردولتی، ي غیاشخاص حقوق ف بودجه كمك بهيو در قالب رد

حه ي شده بود، در الئیارد تومان شناسايلي م٢٥، ٩٤كه در سال )  قانون برنامه پنجم توسعه١٢موضوع ماده ( ارتيز

ف يالبته در رد نی شده است؛ يب شيارد تومان پيلي م٢٧حدود  ش، يتومان افزا ون يلي م٥٠٠ارد و يلي م٢، با ٩٥بودجه سال 

اد شده بود كه ي قانون برنامه پنجم توسعه ١٢ن بند با عنوان موضوع ماده يردولتی از اياشخاص حقوقی غ بودجه كمك به

ھای  تيفعال ای در رابطه با كمك به  نهيان اعتبارات ھزين ميدر ا. شود ن پسوند مشاھده نمیي ا٩٥حه بودجه سال يدر ال

 در ٩٤ون سال يلي م٥٠٠ارد و يليك ميش، از يون افزايلي م٦٠٠ارد و يليك ميفرھنگی مسجد جمكران، با رقمی حدود 

ای   نهين اعتبارات ھزي بر ا عالوه. ده استيون تومان رسيلي م٧٠٠ارد و يلي م٢رقمی در حدود    به٩٥حه بودجه سال يال

، ٩٤سه با سال ي در مقانی شده است كهيب شيون تومان پيلي م٢٠٠ارد و يلي م٢، ٩٥ف بودجه سال يجشنواره عمار در رد

ھای نظارتی، با  رخانه شورای دستگاهيای دب نهيگر، اعتبار ھزياز سوی د. ش داشته استيارد تومان افزايليك ميش از يب 

. ده استي رس٩٥حه بودجه سال يارد تومان در اليلي م٥ به ٩٤ارد تومان سال يليك مير، از حدود يگ شی چشميافزا

ون تومان يلي م٧٠٠ارد و يلي م٤حدود  ، ٩٤ف بودجه سال يز كه در رديآموزی ن ھای دانش نای سازما  نهياعتبارات ھز

، ٩٥حه بودجه سال ينی دولت در اليب شيدھد؛ چرا كه با پ ش قابل توجھی را نشان میيشنھادی دولت افزايحه پيبود، در ال

  .ده استيارد تومان رسيلي م٨٨ارد تومانی به يلي م٤ش ين رقم با افزايا

جا  نيا ردولتی در بودجه ذكر شده است بهياشخاص حقوقی غ ھا كه با عنوان كمك به ش قابل توجه بودجه برخی بخشيافزا

آموزان  ھای اسالمی دانش ه انجمنيای اتحاد نهي اعتبارات ھزیون تومانيلي م٥٠٠ارد و يلي م٧ش يشود و افزا ختم نمی

حه يون تومان در نظر گرفته شده بود در اليلي م٩٠٠ارد و يلي م٨  حدود٩٤ن رقم كه در سال يا. گر آن استينمونه د

آموزی  ج دانشيای بس  نهياعتبارات ھز. ون تومان ذكر شده استيلي م٥٠٠ارد و يلي م١٦ ، ٩٥شنھادی دولت برای سال يپ

رد تومان در سال ايلي م١١ به ٩٤ارد تومان در سال يلي م٥چراكه از رقمی در حدود . نوبه خود جالب توجه است ز بهين

  .دھد ش را نشان میيون تومان افزايلي م٧٥٠ارد و يلي م٥ده كه ي رس٩٥

ون تومانی را يلي م٦٠٠ارد و يلي م٥، در حالی رقم ٩٥حه بودجه سال يز در اليصادق ن ای دانشگاه امام  نهياعتبارات ھز

ن راستا يدر ھم. ش داشته استي تومان افزاونيلي م٩٠٠ارد و يليك ميسال گذشته  خود اختصاص داده است كه نسبت به به

حه يافت كرده بود، در اليارد تومان اعتبار دريلي م٢ ، ٩٤رانتفاعی عدالت كه در بودجه سل يغ-ردولتیيبرای دانشگاه غ

ای مركز اسناد   نهيرقم اعتبارات ھز. ص داده شده استيای تخص نهيارد تومان اعتبارات ھزيلي م٤ ، ٩٥بودجه سال 

 ٩٤ارد تومان در سال يليك ميش درخور توجھی را تجربه كرده و از ي افزا٩٥حه بودجه يز در الي اسالمی نانقالب

حه بودجه يف الين ارقام در رديبررسی ا. ده استيرس  ٩٥حه بودجه سال يارد تومان در اليلي م٢٢رقمی افزون بر  به

ن اشخاص حقوقی يای ا نهي اعتبارات ھزتأميندر ص منابع دولتی را ي، در مجموع تخص٩٥شنھادی دولت برای سال يپ

ای   هيھای سرما ئیشده برای تملك دارا بر آن اعتبارات صرف عالوه. دھد ارد تومان نشان میيلي م١٨٩ردولتی، حدود يغ
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ن در حالی است كه بودجه يا. ون تومان در نظر گرفته شده استيلي م٥٥٠ارد و يلي م٥٥ز در مجموع ين بخش نيا

ارد تومان يلي م١٣٢ای حدود  نهيردولتی در سال گذشته در بخش اعتبارات ھزياشخاص حقوقی غ ده شده بهص دايتخص

  .ون تومان بوده استيلي م٥٠٠ارد و يلي م٥٠   هيھای سرما ئیدر بخش اعتبارات تملك دارا

طور مستقيم و  ی که بهھا و مراکز خانه ھا، وزارت ھر ساله از طرف دولت اسالمی ايران، بودجه کالنی برای سازمان

 .ابدئيکنند، اختصاص م ھای فاشيستی حکومت اسالمی را در جامعه ايران رھبری می غيرمستقيم سياست

 ۴۶۴ ميليارد و ٣٣٣ ميليون تومان بود که با ٣٣۶ ميليارد و ٢ يک ھزار و ١٣٩۴بودجه سازمان صدا و سيما، درسال 

  . ميليون تومان رسيده است٨٠٠ ميليارد و ٣٣۵يک ھزار و  به ٩۵ميليون تومان افزايش، در اليحه بودجه سال 

 ٢٠ و ئی شبکه راديو٢٠ و تلويزيونی استانی و برون مرزی نزديک به ئیھای راديو بدون درنظر گرفتن تعداد شبکه

ھای  تھا و ساير ملي ھا، بلوچ کنند که سھم عرب، کردھا، ترک زبان فارسی برنامه پخش می شبکه تلويزيونی سراسری به

  . ساکن ايران از آن، در حد صفر است

بودجه پيشنھادی فرھنگستان زبان و . گذاری شده است  ھجری شمسی پايه١٣۶٨ دی ماه ٢۶فرھنگستان زبان فارسی در 

 ١١ ميليون تومان است که در مقايسه با بودجه سال جاری يعنی ٧٩٧ ميليارد و ١۴، ٩۵ادب فارسی برای سال سال 

  .دھد  ميليون تومان افزايش را نشان می٩۶٠ ميليارد و ٢يليون تومان، رقمی معادل  م٨٠٠ميليارد و 

ھای غير فارسی  عملکرد فرھنگستان تا کنون تقويت و نشر زبان فارسی در داخل و خارج کشور و تضعيف ساير زبان

  .در کشور بوده است

قوت خود باقی  ی ايران، در دوران پساتحريم ھم بهخواھی نھادھای نظامی از بودجه ساالنه دولت اسالم سھمدر اين ميان 

 ٩۴تری برای بودجه نھادھای نظامی نسبت به سال  با اين تفاوت که حسن روحانی برای سال آينده، درصد رشد کم. است

 درصدی را تجربه ٣٢ رشدی نزديک به ٩۴بودجه نظامی جمھوری اسالمی ايران که در سال . در نظر گرفته است

  . درصد در نظر گرفته شده است٢/١٥ر اليحه پيشنھادی دولت يازدھم برای سال آينده، با رشدی معادل کرده بود، د

ھای کلی برنامه ششم توسعه که چندی قبل از  دولت ايران موظف است طبق بند نخست فصل دفاعی و امنيتی سياست

براين اساس .  درصد افزايش دھد۵ درصد به ٢ ای ابالغ شد، از سال آينده بودجه بنيه دفاعی را از سوی آيت هللا خامنه

 درصد از بودجه عمومی خود را به تقويت بنيه دفاعی جمھوری اسالمی ۵بايست در سال آينده حداقل  دولت ايران می

 ۵ شده که تعيينھزار ميليارد تومان  ٢۶٧ معادل ٩۵بودجه عمومی دولت ايران برای سال . ايران اختصاص دھد

  .شود  ميليارد تومان را شامل می٣۵٠ ھزار و ١٣عددی بالغ بر درصد از اين رقم 

اين در حالی است که کل بودجه نھادھای نظامی شامل بسيج، ستاد فرماندھی کل نيروھای مسلح، ارتش، سپاه، نيروی 

 ٨١۴  ھزار و٢۶بالغ بر ) … و ئیبه استثنای منابع اختصاصی، تملک دارا( انتظامی و وزارت دفاع برای سال آينده

 ايران ديده شده، بخشی از منابع ستاد فرماندھی کل ٩۵طور که در بودجه سال  آن.  شده استتعيينميليارد تومان 

تقويت بنيه دفاعی ايران اختصاص  چنين بخشی از درآمد فروش خدمت سربازی، به نيروھای مسلح و وزارت دفاع و ھم

 .ر گرفته بود قراتأکيدای مورد  موضوعی که از سوی خامنه. ابدئيم

بودجه . ای نظامی در اختيار دارد ترين سھم را از منابع بودجه چنان بيش اما سپاه پاسداران در ميان نھادھای نظامی، ھم

شده  تعيينھای اعتباری   ھزار ميليارد تومان است که در رديف۶٢٨ ھزار و ٩بينی شده سپاه برای سال آينده بالغ بر  پيش

االنبياء در نظر گرفته شده که با   ھزار ميليارد تومانی ھم برای قرارگاه خاتم۵اعتباری برای اين ارگان، يک خط 

 .رسد  ميليارد تومان می۶٢٨ ھزار و ١۴بيش از   به٩٥٩۵احتساب اين خط اعتباری، بودجه دولتی سپاه در سال 
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  فصل دين و مذھب

ھای گذشته در ايران از ساير امور فرھنگی جدا  ھای سال ، فصل دين و مذھب برخالف بودجه٩۵در اليحه بودجه سال 

  . ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شده است۵١٨ يک ھزار و ئیتنھا شده که برای فصل دين و مذھب به

 ميليارد تومان ١٠در عين حال بخشی تحت عنوان بيمه فعاالن قرآنی در اليحه سال آينده گنجانده شده و اعتباری بالغ بر 

 ميليون تومان ھم از محل ارائه ٣٠٠عالوه بر اين اعتباری معادل يک ميليارد و .  نظر گرفته شده استبرای آن در

 .دانشجويان، برای پرداخت شھريه حافظان قرآن در نظر گرفته شده است خدمات رفاھی به

ا برای توسعه ھای قرآنی و خبررسانی قرآنی حذف شده ام وزارت علوم اگرچه بخش پژوھش ھای مربوط به در رديف

اما نه تنھا .  ميليون تومان اختصاص پيدا کرده است۵٠٠هللا خمينی، مبلغ  ھای قرآنی و نماز و گسترش سيره آيت فعاليت

 .آيند شمار می کنندگان امتيازات و منابع درآمدی ويژه دولت ايران به افراد که نھادھای مذھبی ھم از دريافت

ھای گذشته مطرح بود موضوع رايگان بودن حق انشعاب گاز، آب و  يکی از مواردی که در ابتدای اليحه بودجه در سال

قانون تنظيم بخشی از  تصويب قانون الحاق برخی مواد به ھا و اماکن مذھبی بود که با توجه به برق مساجد و دارالقرآن

 اين قانون ١٣بر اساس ماده . ر اليحه بودجه تکرار نشده است اين بخش د١٣٩٣مقررات مالی دولت مصوب اسفندماه 

ھای  ھا، خانه ھای علميه، گلزارھای شھدا، امامزاده ھا، حوزه ات قرآنی، دارالقرآنمؤسسھا،  فضای اصلی مساجد، حسينيه

آب، فاضالب، ھای دينی مصرح در قانون اساسی از پرداخت ھزينه مصارف ماھانه  عالم روستاھا و اماکن مذھبی اقليت

 .برق و گاز معاف است

  

  بودجه آموزش و پرورش

 .دارند اشاره قتيحق كي به بلكه نه شعار به كه پالكاردھای .است شده برده باال اعتراض نشانه به بارھا معلمان پالكاردھای

 ادھایيفر از یا نمونه ھا نيا .»ونيليم كي معلم حقوق ون،يليم ٣ فقر خط« ،»است فرق از ست،ين فقر از ما صدای«

 پرورش و آموزش بودجه .شده زده آنان كوچك ھای تجمع در و سكوت در زيناچ حقوق اعتراض به كه است مكتوبی

 زين معلمان آن تبع به و ستين رسان خدمت ارگان نيا ازھایين گوی پاسخ و است محدود كارشناسان از اریيبس باور به

 و پزشكان چون ھم مشاغلی با تراز ھم معلمان حقوق جھان، افتهي وسعهت كشورھای در كه حالی در دارند نیئيپا حقوق

  .كنند تيترب جامعه برای ديمف ئیھا انسان ديبا و دارند ھا آن از دشوارتر كاری معلمان، كه چرا است مھندسان

 و نئيپا ھای حقوق و تبعيض به اعتراض ھا، آن جرم تنھا که برند می سر به زندان در معلمين فعالين از تعدادی اکنون ھم

  .است شان اجتماعی و انسانی حق از دفاع

 ، ٩٥ سال در پرورش و آموزش وزارت سھم كه بود ھمراه ريتاخ با امسال حالی در ،١٣٩٥ سال برای  بودجه توزيع

 در پرورش و آموزش وزارت عملکرد بودجه که است حالی در اين و است شده برآورد تومان ميليارد ٥٤٠ و ھزار ٢٨

 تومان ميليارد ٥٨٤ و ھزار ٢٣ رقم به ١٣٩٤ سال مصوب بودجه و بود تومان ميليارد ٦٢١ و ھزار ٢٠ ،٩٣ الس

 و ھزار ٢٨ به پرورش و آموزش بودجه ای، سرمايه ھای ئیدارا  تملک بودجه گرفتن نظر در با مجموع در و رسيد

 .است رسيده ٩٥ سال در تومان ميليارد ٦٩٠

 در که بود تومان ميليارد ٣/٦ حدود ،٩٤ سال در پرورش و آموزش عالی شورای دبيرخانه مصوب بودجه اساس اين بر

 به ای سرمايه ھای ئیدارا  تملک بودجه گرفتن نظر در با و است يافته افزايش تومان ميليارد ٤/٣ به ،٩٥ سال

 سال در تومان ميليارد ۴۶۶ و ھزار ٢٧ ھا استان پرورش و آموزش کل ادارات بودجه است؛ رسيده تومان ميليارد ٤/٤

  .بود تومان ميليارد ٨٣٠ و ھزار ٢٢ ،٩٤ سال در ھا استان پرورش و آموزش کل ادارات مصوب بودجه البته است، ٩٥
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  : گفت٩۴کسری بودجه اين وزارتخانه در سال  معاون توسعه مديريت و پشتيبانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به

 ۶٠٠بندی است و   ميليارد تومان مربوط به رتبه١٣۵٠ ھزار ميليارد تومان است البته کسری بودجه پرسنلی حدود دو

ما کمک   و پرورش کسری بودجه دارد که اميدواريم سازمان مديريت برای جبران اين کسری به ميليارد نيز خود آموزش

 .کند

  

  بودجه وزارت بھداشت

   .افزايش يافت ٩۵ ھزار ميليارد سال ٩ به ٩۴ ھزار ميليارد سال ۵افزايش بودجه وزارت بھداشت از 

 ھزار ٢١، به ١٣٩٣ ھزار ميليارد تومان در سال ٩درآمدھای وزارت بھداشت از محل خدمات پزشکی و درمانی، از 

رسد، که پيشتوانه مالی مناسبی برای   می١٣٩۵ ھزار ميليارد تومان در سال ٢٢ و ١٣٩۴ميليارد تومان در سال 

  .ھا است بيمارستان

  ظاھرا دولت بودجه وزارت بھداشت را افزايش داده اما قرار است اين افزايش بودجه را چه کسی بپردازد؟

 وزارت بھداشت افزايش درآمدھای حاصل از خدمات درمانی است؛ ١٣٩۵ھای بودجه سال  ترين فصل يکی از مھم

درآمدھای حاصل «از بخش » ل از خدماتدرآمدھای حاص«ذيل بند » درمانی -  درآمد حاصل از خدمات بھداشتی«موارد 

 ھزار ميليارد تومان ذکر شده است، اين رديف در اليحه بودجه ٢/٢٠است که مجموع آن » از فروش کاالھا و خدمات

منبع اين افزايش درآمد اما تجديد نظر وزارت بھداشت در .  ھزار ميليارد تومان ذکر شده بوده است٢/٩ تنھا ٩٣سال 

 . است١٣٩٣رمانی در آبان ماه سال ھای د کتاب تعرفه

 تا ١٠٠افزايش  گذاری خدمات درمانی اقدام به  با تجديد نظر در کتاب تعرفه،١٣٩٣وزارت بھداشت در آبان ماه سال 

کن کردن زير  ھای درمانی برای ريشه شدن تعرفه  درصدی نرخ ويزيت پزشکان کرد که اين اقدام با توجيه واقعی١۵٠

 . ميزی صورت گرفت

وزارت .  وزارت بھداشت، افزايش بودجه سازمان غذا و دارو است١٣٩۵يگر نکته حايز اھميت در بودجه سال د

چون کمبودھای سه   ھمئیھا بحران. ھای ممکن تحويل گرفت ترين بحران  اين سازمان را با بيش،١٣٩٢بھداشت در سال 

 در ئی که بيش از پيش بازار داروئیھا بحران.  کشورسابقه واردات دارو در  در بازار ايران و افزايش بیئیرقمی دارو

 .داد  کشور را تحت شعاع خود قرار میئیھای ارزی، بازار دارو واردات کرده بود و اندک تکان ايران را وابسته به

  . خواھد شدتأمينبنابراين واضح است که بخش اعظم اين بودجه، از سوی بيماران 

  

  بودجه مترو

از . ھای کشور است ترين سازمان ترين و پر حرف و حديث ين، شھرداری تھران يکی از پرحاشيهگزارش اقتصاد آنال به

  . آنتأمين اين سازمان و محل ٩٥بحث بر سر آلودگی ھوا و انتقادات برای فروش تراکم گرفته تا بودجه سال 

، ٩٤ بھمن ماه ٥ه س کميسيون سالمت شورای شھر تھران امروز در نشست خبری دوشنبئيهللا حافظی، ر رحمت

 بر پايه فروش تراکم و ٩٥ ماھه شھرداری تھران را تشريح کرد و معلوم شد بودجه سال ٩جزئيات عملکرد مالی 

 . استقراض بسته شده است

  

  ھا ھا و اختالس استفاده وضعيت اقتصادی و سوء

  . بيکاری در جامعه استھای اقتصادی حکومت اسالمی ايران، غارتگری، انباشت سرمايه و گسترش فقر  برنامه
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ِعريانی «: ، يعنی چند ھفته پيش از برگزاری انتخابات مجلس، در مطلبی با عنوان١٣٩٤ماه  بھمن ١٧روزنامه شرق، 
  . ھای مرفه جامعه پرداخت  خاص يا اليهئیھا قبضه ثروت در دستان گروه ، به»نژاد ثروت در دولت احمدی - طبقه قدرت

ھای خاص  ھای اخير با نوعی انباشت ثروت در ميان گروه در سال«: ، از جمله نوشتروزنامه شرق، در اين زمينه

. ... ای ديرينه دارد ھا سابقه وجود آمدن اين گروه ريشه به. ... ھای گسترده شده است نابرابری مواجه ھستيم که منجر به

علت تداوم آن . ... ز جنگ تحميلی حاکم شدگردد که در اقتصاد کشور پس ا ِنوع نگاھی بازمی ھا به ريشه تقويت اين گروه

بنابراين، از . تدريج وارد حوزه ثروت نيز شدند حضور گروھی از افرادی است که در درون قدرت بودند و به

ِھای توزيع منابع عمومی برای منافع شخصی بھره بردند فرصت  يا ئیجو ھای افزونه ای است که از آن با نام اين پديده. ِ

فقط توسط يک حزب و جريان سياسی، بلکه توسط ھر دو  اين اتفاقی است که در کشور ما نه. شود اد میخواری ي رانت

ھای نھم و دھم پديد  شکلی عريان و آشکارتر آن در دولت ِجناح غالب و مسلط سياسی در کشور شکل گرفته است که به

وجود آورد که سبب شد تا   را بهئیھا ھا فرصت ِدر اين دوره، منابع بزرگی نيز وارد بخش عمومی شد و توزيع آن. آمد

  )١٣٩۴ماه   بھمن١٧روزنامه شرق، ( .»ای شدند ھای بزرگ و بادآورده ھای زيادی صاحب ثروت گروه

جھت نيست  بی. توان باز شناخت ھای منتشرشده، ماھيت برنامه اقتصادی حاکميت را بھتر می آمار و گزارش با استناد به

 بنا بر . را تصويب کرد٩۵ِکليات اليحه بودجه سال » ِکميسيون تلفيق مجلس«ِايان گرفتن انتخابات، که بالفاصله پس از پ

تر  عبارت دقيق ھا، يا به ، و نيز بنا بر مفاد و محتوای اليحه برنامه ششم توسعه، ھدفمندسازی يارانه٩۵اليحه بودجه سال 

ھای غيرانسانی،  اين برنامه.  ادامه خواھد داشت١٣٩٩ال ، تا سئینتيجه نھا يابی به آزادسازی اقتصادی، برای دست

، پيامدھای ناگوار و فاجعه بار ئیويژه کارگران و محرومان شھری و روستا تاکنون برای اکثر مردم جامعه ما، به

، از دست  از اينئیھا مسألهھای اجتماعی، فقر، بيکاری، و  ِشکاف طبقاتی، افزايش نابرابری. بسياری دربر داشته است

با اجرای آزادسازی . آيند شمار می سازی به ِزمره اثرھای تاکنونی اجرای آزادسازی اقتصادی توام با خصوصی

اقتصادی، ما نتيجه ناگوار ديگر اين برنامه، فقر و نابرابری اجتماعی بشديدتری را نيز شاھديم، واقعيتی که در 

  .شود ھا پرداخته می  به آن رنگ طور کم  بهتر و ھای ھمگانی و مطبوعات داخل کشور ھرچند کم رسانه

 تأمين معينی را تضمين و  ِھای مشخص، منافع طبقه اجتماعی گيری ھر برنامه و سياست اقتصادی و اجتماعی، با جھت

ِسان و ھماھنگ منافع  صورت يک  که بهئیھا ، ما با برنامه»پسابرجام«يا » پساتحريم«بنابراين، در دوران . کند می
  .رو نيستيم کند، روبه  میتأمينرا » ھمگان در جامعه«جمھور  سئير معاون راقرا به

د، ممکن بود دوتا، سه تا وارد شده ئيزين اسب وارد شده فرض بفرما«در اواخر دولت قبل وزير مربوطه گفته بود 

ن صنايع نفتی اعالم کرده کنندگا س اتحاديه توليدئيھای صنفی صداشان بلند شده، مثال ر ، ولی االن روسای اتحاديه»باشد

س اتحاديه کفاشان اعالم کرده که يک و ئير. دھد، و ما را حذف کرده است که، دولت دارد از خارج واردات انجام می

س اتحاديه خشکبار اعالم ئير. ھای دولتی، نه توسط بخش خصوصی نيم ميليون دالر کفش، وارد شده، توسط کی؟ ارگان

مخصوصا آن اقالمی را که .  خشکبار وارد کرده، خشکباری که ما خود توليد کننده ھستيمکرده، نيم ميليون دالر دولت

بادام زمينی شمال دارد تعطيل . کند را وارد نکرده است مثال بادام ھندی که ايران توليد نمی. اند ما داريم وارد کرده

کی دارد . کنند ن داريم دارند از ترکيه وارد میای که خودما تخمه. کنند ھا ھی بادام زمينی از چين وارد می شود، اين می

اند کسی  انه حاال ھر مالحظاتی که ھست و جو امنيتی که درست کردهمتأسف. اين فاجعه است. کند؟ اداره دولتی وارد می

  . کنند ھا مخالف دولت ھستند و دارند کارشکنی می آيد که متھم نشود، که اين صدايش در نمی

  . ھزار ميليارد تومان است٣رقم مالی اين واردات، . ر يازده ماه اخير وارد شده است ھزار خودرو لوکس د٣٨
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اند،  شد، توزيع نکرده ھزار تومان، منابع ھدفمندی که بايد توزيع می  تومان رسانده به٥٠٠دولت نرخ بنزين را از 

 ھزار ٥د سنگين داشته است از ھميشه مازا. دھد که ھدفمندی ھيچ وقت کسری نداشته است گزارش تفريق ھم نشان می

  گويد که خزانه خالی است؟ باال، چرا دولت ھميشه می ميليارد تومان به

ای را  مخصوصا که طی چند مرحله يک عده.  ھزار ميليارد تومان است٣٢٨گفته اقتصاددانان، درآمد دولت از يارانه  به

شان را  اند که يارانه  ھزار نفر شکايت کرده٨٠٠. اند دهاند، بدون طی مراحل قانونی اين کار را انجام دا ھم حذف کرده

و اساس يارانه اين نبود که شما متمول ھستيد يا نيستيد، بلکه . اند که مستحق يارانه ھستند ھا ادعا کرده اند و آن قطع کرده

  .سرانه بوده و اين حق شما در تفاوت نرخ سود است

. ھا ھندوانه را دارد  افرادی است که با يک دست قصد برداشتن دهزاده وزير صنعت، معدن و تجارت از جمله نعمت

ھای خويش ندارد  دار بزرگ دولت که وقت کافی برای حساب و کتاب سرمايه ھا شرکت و سرمايه عضو ھيئت مديره ده

نگ خانه بسيار پرر ھای کشور است که فساد حول محور اين وزارت خانه ترين وزارت در حالی متصدی يکی از حساس

زاده  طلب آرمان از اين فساد پرده برداشت و از احتمال استيضاح نعمت  رسيد که روزنامه اصالحئیجا حتی کار به. است

 .دليل فساد خبر داد به

انداز  دانند بلکه چشم تنھا از عملکرد وی راضی نيستند و کارنامه وی را موفق نمی برخی نه«: در اين روزنامه آمده بود

ھای مديريتی  ترين ضعف مھم. کنند  ود وضعيت اقتصادی و رفاھی را ھم در حد مطلوب ارزيابی نمیرشد صنعت و بھب

 کاالھای اساسی و عدم کنترل  زاده اين است که در کنار افزايش نامناسب واردات و گرانی نعمت و انتقادات جدی وارده به

وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و  سته بهھای واب ھا و سازمان ھا، وجود رانت در برخی حوزه بازار و قيمت

  ». استمسألهزاده و مديران تحت امر وی نسبت به اين  نظارت مناسب و دقيق نعمت

ماه گذشته نيز عليرضا زاکانی، نماينده مردم تھران در مجلس شورای اسالمی با برگزاری يک نشست خبری اظھارات 

  . برخی مديران دولت يازدھم مطرح کرددھنده از فساد اقتصادی و اطالعاتی تکان

دنبال فساد و  که به جای اين س جمھور بهئيآقای ر: اظھار داشت» گزارش يک فاجعه«زاکانی در نشست خبری با عنوان 

بايد پرسيد آقای زنگنه در . برادر خودشان، دفتر خودشان و وزارت نفت توجه کنند سازمان فساد بگردند، بھتر است به

ھای راه، امور خارجه، ارتباطات، تعاون و رفاه  خانه وزارت. پروراند جديد نفتی چه خيالی در سر میقراردادھای 

اند و اسناد متقنی از اين موضوع در  ھای ديگر، مورد نظر اين گروه فاسد قرار گرفته  خانه اجتماعی و برخی وزارت

  .دست ماست

ازای ھر   زنگنه پرسيد که چرا در دوران صدارت شما فردی بهبايد از آقای: زاکانی در ادامه اين نشست اظھار داشت

  .کرده است کرد ھشت سنت دريافت می ملت ايران پرداخت می  سنت که اين شرکت به۵٠

ازای اصل قرارداد و کل  گروه دومی در اين پرونده وجود دارد که ما به: نماينده مردم تھران در مجلس اظھار داشت

  .کنند  پورسانت دريافت میسود يک تا يک و نيم درصد

 تأکيدکنم چرا آقای روحانی که  من تعجب می: حسين فريدون، برادر حسن روحانی اشاره کرد و گفت زاکانی در ادامه به

جمھور در اين کشور چه کار  س ئيبر مبارزه با فساد دارد از برادر خود غفلت دارد؛ يک عده بيايند و بگويند برادر ر

 که ئیھا  شده در خارج از کشور با دستورالعملتأسيسھای  امروز افرادی تحت قالب شرکت: ادوی ادامه د. کند می

منافع خود  ھای کشور را نابود کنند و امثال گروه ھندوجا در اين راستا به خواھند سرمايه اند می بيگانگان برای ما نوشته

س و ئيای در سو  ميليونی محروم باشند ولی خانواده عده٢چرا مردم ما بايد از حقوق يک تا : زاکانی ادامه داد. اند رسيده

  .يغما ببرند عنوان نابغه اقتصادی اموال ملت را به انگليس زندگی کرده و به
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شود که  اين مستندات در حالی ارائه می. دولت بايد از خود و آقای روحانی از برادر و دفترش اين پااليش را شروع کند

  ... اند ای تمام ھم و غم خود را برای تخطئه دولت قبل گذاشته يرهھای زنج دولت فعلی و رسانه

ای، و   از جانب خامنه۴۴حساب و کتاب مطابق ابالغيه اصل  ھای بی سازی ھا، خصوصی ِمبالغ ھنگفتی که از واگذاری

 بھای آب، برق ھای سوخت و آزادسازی ھا و در اقدام نخست حذف يارانه حامل ای که با حذف يارانه آزادسازی اقتصادی

در . اش گرد آمده بودند )برادران قاچاقچی«نژاد  گفته احمدی نفع حلقه حاکميت از جمله سپاه پاسداران و يا به و گاز، به

ِاجتماعی حکومت  - گيری اقتصادی ای و در چارچوب سمت اشاره خامنه نژاد با  ِحقيقت، آن جراحی بزرگی که احمدی
داری ايران  ھای غيرمولد سرمايه  برای اليهئی تاريخی و طالئیھا ؛ فرصت»وجود آورد  را بهئیھا فرصت«داد،  انجام 

  . زمان در چنگ بگيرند و موقعيت مالی و سياسی خود را تحکيم بخشند فراھم کرد تا بتوانند، ثروت و قدرت را، ھم

، حجم مبادالت »برجام«وافق ھای آزادشده ايران پس از ت  و پولئیدارا بر پايه برآورد رسمی دولت، با توجه به

شدن سرمايه بزرگ  تر و فربه معنای واردات بازھم بيش اين به. شدت افزايش خواھد يافت بازرگانی با اتحاديه اروپا به

  .ستيز است ستيز و آزادی تجاری و جذب بخش عمده آن در حاکميت، يعنی تقويت بيش از پيش حاکميت فاسد و زن

سازی و آزادسازی اقتصادی  ت اسالمی ايران، در دوران پسابرجام بر دو محور خصوصیدر اين زمينه، راھبرد حکوم

  . ٔگيری احيای مناسبات با غرب و در راس ھمه آمريکا و اتحاديه اروپا استوار است با جھت

 امضای ايتاليا و فرانسه و ِ، در گزارشی پيرامون سفر روحانی و ھيئت ھمراه به١٣٩٤ماه   بھمن١۴خبرگزاری ايسنا، 

طورکلی ھمکاری بخش خصوصی ايران با آمريکا  قراردادھای کالن واردات کاال از اين دو کشور و اتحاديه اروپا و به

  .»ِتر قراردادھای اقتصادی که با ايتاليا و فرانسه منعقد شده توسط بخش خصوصی بوده است بيش«: و اروپا، نوشت

ِاز طريق : شک پاسخ عبارت است از اند؟ بی  با آمريکا و اروپا شدهھا چگونه و از کدام طريق وارد رابطه اين شرکت
اين سئوال،  در پاسخ به. کنند چنان می ھای خصوصی اعطا کرده و ھم اين شرکت  رانت، رانتی که دولت و ديگر نھادھا به

  . منطقی و درستی داداين سئوال پاسخ  ھای حکومتی را در استفاده از رانت بازشناخت و به توان رد پای ھمه جناح می

 ميليون دالر تسھيالت صادراتی برای ٢٠٠، با مصوبه دولت، قرار بر اين است که »ِ با نرخ ترجيحی دريافت وام«

تر ثروت و در  انباشت بيش ھای پسابرجام به سياست بنابراين .صادرکنندگان خدمات فنی و مھندسی در نظر گرفته شود

آخرين . عدالتی مضاعف را در جامعه دامن خواھد زد ر شده، و در مقابل، فقر و بیداری منج  سرمايهئیھای باال اليه

معنای  چنان افزايش يافته که اين به  ھم٢ھای اخير ضريب جينی دھد که، در سال گزارش مرکز آمار ايران نشان می

  . ِتوزيع ناعادالنه درآمد و گسترش فقر و نابرابری و شکاف طبقاتی در جامعه است

باال بودن اين ضريب . ِجينی يا ضريب جينی، شاخصی اقتصادی برای محاسبه توزيع ثروت در ميان مردم استشاخص 

در يک کشور معموال در حکم شاخصی از باال بودن اختالف طبقاتی و نابرابری درآمدی در اين کشور در نظر گرفته 

  .شود می

چنان بر معيشت مردم فشار آورده و  اری و تورم ھممرکزی نيز حاکی از آن است که رکود ژرف، بيک ِگزارش بانک

جديدترين محاسبات از «:  اسفندماه، نوشت٩عالوه، خبرگزاری مھر،  به. ِموجب کاھش قدرت خريد آنان شده است

ِ ھزار تومان و عبور کل مخارج٧۵۴ِوخرج خانوار از افزايش ھزينه خوراک ماھيانه به  وضعيت دخل  ٣از ) ماھيانه( ِ

حسن . تر شده است  کرد که شکاف طبقاتی عميقتأکيدتوان  ترتيب می اين به» . ھزار تومان حکايت دارد۶٠۵ ميليون و

المللی درباره صنعت خودروسازی سخن گفته و او در اين ھمايش که بالفاصله پس از  روحانی در جريان ھمايش بين

حمايت دولت از «: جا اعالم کرد او ھمان. اشتگذ اسفندماه برگزار شد، بر آزادسازی اقتصادی انگشت  ٧انتخابات 

 بخشيدن  سخنان روحانی بھترين گواه بر شتاب. صنعت خودروسازی نامحدود نيست و اين صنعت بايد خصوصی شود
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ِھا درخدمت منافع قشری کوچک اما  اين سياست. برنامه آزادسازی اقتصادی در چارچوب پيوند با سرمايه جھانی است به
  . مان مغايرت دارد ويژه کارگان و محرومان جامعه ِارد و با منافع مردم بهپرنفوذ قرار د

نژاد  دوران دولت احمدی ھای غارتگر و انگلی فقط به وسيله اليه البته ناگفته نماند که قبضه ثروت و در نتيجه قدرت، به

 و تحکيم موقعيت  مردم ايران١٣۵٧شکست کشاندن انقالب بھمن  ويژه با به ای است که به شود، بلکه چرخه مربوط نمی

ِويژه تجاری آغاز شد و از زمان اجرای سياست تعديل اقتصادی در دولت رفسنجانی در مسير مرحله  سرمايه بزرگ، به
 حاضر روحانی نيز در  نژاد و در حال چنان در دوره خاتمی و احمدی اين چرخه، ھم. حرکت درآمد رشد و قوامش به

تر  تمام بھای فقر و فالکت عمومی و بيکاری چندنی ميليونی با شدت و خشونت ھرچه بهحرکت است و انباشت ثروت 

  . ادامه دارد

ھای  سازی و آزادسازی اقتصادی، که محور اصلی برنامه  چون خصوصیئیھا ھرروی، برای درک نتيجه سياست به

بزرگ تجاری، بوروکراتيک و وابستگان  تر ثروت در دستان سرمايه   چپاول ھر چه بيشمسأله اند، توجه به »پسابرجام«

  . ای برخوردار است ھای حکومتی، از اھميت ويژه و نورچشمی

  

  »برجام«با اجرای  اقتصادی آزادسازی و ھا، بانک به دولت کالن بدھی

ه شده پس از اجرای بست ھای مطرح ھا از زمره بحث بانک ھای دولت به ھا، موضوع بدھی با لغو و تعليق بخشی از تحريم

ھا بدھکار  بانک  ھزار ميليارد تومان به١٠٠آمار رسمی حاکی از آن است که، دولت بيش از . است» تحرک اقتصادی«

  .شود است، و ھرساله بر ميزان اين بدھی کالن افزوده می

اند  شدهن و گردانندگان دولت ارائه و اجرا مسؤوالھای کالن، تاکنون راھکارھای مختلفی از سوی  برای تسويه اين بدھی

  .اند که در عمل ناموفق از کار درآمده

المللی پول و بانک جھانی تدوين  که مطابق الگوھای صندوق بين- » تحرک اقتصادی« و سپس اجرای بسته ئیبا رونما

ًھا، و اصوال نقش سيستم بانکی در دوران پساتحريم،  بانک ھای دولت به ِ بار ديگر معضل چگونگی حل بدھی-شده است

  . جدی و مھم بدل گرديده استبه بحثی

ھا به  ِ، بدھی بانک١٣٩٤شھريور ماه   ماه منتھی به١٢اسالمی، اعالم داشته که، در  آخرين آمار بانک مرکزی جمھوری 

 ھزار ميليارد تومان عبور کرده ١٠٠ درصدی داشته و از مرز ٢٠ھا افزايشی  ِبانک مرکزی و بدھی دولت به بانک

و سپس » تحرک اقتصادی«اش در چارچوب بسته  ھا و نيز جبران کسری بودجه ساب با بانکح دولت برای تسويه. است

گونه که در  ھا، و نيز آن سازی و آزادسازی قيمت ، بر آزادسازی اقتصادی با محوريت خصوصی»برنامه ششم توسعه«

نکته . ريزی کرده است مهبرنا» تقويت بورس، محوريت بورس و اقتصاد« شده بود، تأکيد وزير ۴ٔنامه چندماه پيش 

در اين .  قرار دارد ھا فقيه نيز دقيقا بر ھمين پايه و محوريت ولی» ِاقتصاد مقاومتی«ھای کلی  که، سياست توجه اين قابل

 کل کشور نيز ٩۵کليات اليحه بودجه سال «: ، در گزارشی، نوشته بود٩٤ماه  زمينه، خبرگزاری ايرنا، اواسط آبان

شده، بنابراين، غيرممکن   ھزار ميليارد تومان بودجه عمرانی در سال آينده در نظر گرفته٢٢ه فقط حکايت از آن دارد ک

ھای بھتری نسبت به انتشار  حل برای تسويه حساب دولت بايد به راه... ھا کاھش پيدا کند بانک ِاست که بدھی دولت به

ِاز انتشار اوراق مشارکت داريم، از جمله روش تری  ھای جسورانه حل ما در اقتصاد راه... اوراق قرضه بينديشيم
يعنی برنامه  -    ميالدی١٩٩٣ تا ١٩٨٩( خورشيدی١٣٧٢ تا ١٣۶٨ جمھور وقت ترکيه، از  سئير( تورگوت اوزال

 منابع مالی تأميناوزال، برای بازسازی اقتصاد ترکيه و . است)  ضامن پيش برنده آن بود١٩٨٠اقتصادی که کودتای 

ِن و تورم باال، مانند شرايط فعلی ايران، تورگوت اوزال ئيدر شرايط رکود، يعنی رشد پا. ...  کرداين کشور اتخاذ
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. »عنوان معمار اقتصاد نوين ترکيه توانست با استفاده از فروش سھام، منابع مالی عظيمی برای اين کشور کسب کند به

ھای خصوصی را از جيب  بانک ويژه به ھای کالنش به یھا، بايد بدھ ِگزار بانک مطابق اين ديدگاه، دولت در مقام خدمت

  .ثروت ملی پرداخت کند برد به مردم و با دست

ِھا و اصوال نقش سيستم بانکی حکومت اسالمی در رواج اقتصاد داللی و انگلی و غيرمولد ھمراه با  عملکرد بانک
، در مطلبی درباره ٩٤ماه  ، آبان»ناليناقتصاد آ«سايت . سرمايه مالی، برکسی پوشيده نيست متصل کردن حکومت به

ھا اطالع  ٔمرکزی از رويه خالف بانک دولت و بانک«: ھا و بنيادھای انگلی در اقتصاد کشور، نوشته بود نقش بانک

 درصد ۵٠مند که بانک دارد و  يک دولت قدرت. ما اکنون در کشور دو دولت داريم. ... کنند دارند، اما ھيچ اقدامی نمی

ِ درصد مابقی اقتصاد ۵٠گيرد و  و دولت ديگر که رای می... گو نيست کسی ھم پاسخ کند و به شور را اداره میاقتصاد ک ِ
  .»را در اختيار دارد

  

  »ھای خارجی جذابيت قراردادھای نفتی برای شرکت«

، که با »ھای خارجی جذابيت قراردادھای نفتی برای شرکت«: ، در گزارشی با عنوان٩٤ آذرماه ١۴روزنامه شرق، 

 از مدل جديد قراردادھای نفتی ايران در روزھای ھفتم و ھشتم آذرماه با حضور نمايندگان ئیِالمللی رونما ِھمايش بين

المللی  گزارش ايرنا، يک مقام ارشد شرکت بين به«: بود، نوشت المللی از کشورھای مختلف در ارتباط   شرکت بين١٣٧

گذاری در بخش صنعت نفت و گاز ايران  ھای سرمايه ھا و زمينه حاضر فرصت  حالکه در  جی فرانسه با بيان اين جی سی

 از مدل جديد ئیالمللی رونما دانيل فان حوله، ھمايش بين. »ھا ھستيم منتظر لغو تحريم«: کنيم، گفت را بررسی می

المللی  ھا، در سطح بين یويژه خصوص ھای ايرانی، به شرکت«: قراردادھای نفتی ايران را موفق ارزيابی کرد و افزود

ھا، دولت بايد  اند و باتوجه به لزوم ھمکاری با آن تر در ابعاد داخلی کار کرده شده نيستند، زيرا تاکنون بيش چندان شناخته

ترين توليدکننده نفت و گاز طبيعی در آلمان،  مديرکل خاورميانه شرکت وينترشل، بزرگ. »ھا حمايت کند از اين شرکت

ران در مدل جديد قراردادھای نفتی را معقول و جذاب دانست و ابراز اميدواری کرد که اين شرکت نيز در ھم شرايط اي

ِالمللی سلکتيو مارين سرويسز امارات نيز گفت مديرعامل شرکت بين. ھای نفت و گاز ايران سھيم باشد توسعه ميدان ِ ِ :

ترسند، اشتباه  گذاری در ايران می  و از سرمايهگذاری در ايران باالست کنند ريسک سرمايه کسانی که فکر می«

خوبی پذيرش ريسک را توجيه  حدی باالست که به  ايران به گذاری در سود سرمايه«: ھيالری دا ويگا، گفت. »کنند می

  .»کند می

  ادامه دارد
 

 
 


