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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 بھرام رحمانی

  ٢٠١۵ مارچ ٢٧

  
 ١٣٩٣ ايران در سال ۀاوضاع اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامع

 

ست که اقتصاد  ری حکومت اسالمی، مدعیس جمھوئيچنان بحرانی است اما شيخ حسن روحانی ر اقتصاد ايران، ھم

از طرفی نيز از نان گرفته تا ميوه و . ، کسری زيادی دارد٩۴در حالی که بودجه . ايران کمی رشد داشته است

  .اند ای گران شده سابقه سبزيجات و گوشت در مقطع عيد نوروز به شکل بی

نه ماھانه يک خانواده کارگری را حدود سه ميليون و ، در حالی که ھزي»ايلنا«بر اساس گزارش خبرگزاری کار ايران، 

  . شده استتعيين تومان ٧١٢۴٢۵معادل ، ١٣٩۴مزد کارگران برای سال   ھزار تومان برآورد کرده، دست۵٠٠

ھا گرفته تا بخش خدمات  ھا و کارخانه ھای مختلف کارگری از کارگاه ، صدھا اعتصاب و اعتراض بخش١٣٩٣در سال 

  .ھا  و مطالبات خود به کارفرمايان و حکومت اسالمی برگزار شده است اران برای تحميل خواستو معلمان و پرست

سرکوب زنان و جوانان تشديد گرديد به . تر از گذشته، آشکار شد ھای حکومتی بيش در اين سال، اختالس افراد و ارگان

  .ادی از زندانيان سياسی ھم اعدام شدند، تعد٩٣ھای پايانی سال  ھا بسيار باال رفته و در ماه ويژه رقم اعدام

  .در اين سال، تھديد و دستگيری فعالين سياسی، اجتماعی، فرھنگی، محيط زيست و غيره بسيار زياد بود

شماری از شھروندان خوزستانی را راھی  ، فاجعه زيست محيطی به ويژه در خوزستان باال گرفت و تعداد بی٩٣سال 

چنان در  ، ھم...ھای ايران و زاينده رود و درياچه اروميه و بسياری از تاالب. ان را گرفتش ھا کرد و يا جان بيمارستان

  .گردند شدن ھستند و به کوير تبديل می حال خشک

کش بشار اسد و در  تر از گذشته در جنگ داخلی سوريه در دفاع از حکومت آدم ، حکومت اسالمی بيش١٣٩٣در سال 

ھای عمومی جامعه ايران را ھزينه اين  اق درگير شد و بخشی کالنی از ثروتعراق در دفاع از حکومت شيعه عر

چنين اين سياست حکومت اسالمی سبب شد که حکومت عربستان سعودی،  ھم. سوز ملی و مذھبی کرد ھای خانمان جنگ

  .ای را عليه ايران به وجود آوردند با برخی کشورھای منطقه، جبھه

ھر . چنين آمريکا اختصاص داد  و ھم١+۵رين انرژی خود را به سازش با گروه ت ، بيش٩٣حکومت اسالمی در سال 

چند که ھنوز در اين عرصه نتيجه قطعی حاصل نشده است اما ھمه شواھد حاکی از آن است که توافقات پشت پرده 

  .صورت گرفته است

 ويژه مزدبگيران جامعه که به لحاظ با اين مقدمه، به بحث خود درباره موقعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران، به

  .دھم باری در پيش دارند، ادامه می معيشتی سال سخت و مشقت
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  کسری بودجه

ھای مالی حکومتيان،  استفاده ھا و سوء کسری بودجه و کاھش درآمدھای دولت به دليل کاھش قيمت نفت و ريخت و پاش

  .ندپوشی ک تواند آن را پرده کس نمی ست که ھيچ  مھمی  مسأله

ست بخشی از درآمدھای حاصل از فروش نفت خود را از يھای مالی، حتی قادر ن ميل تحريران، به دليحکومت اسالمی ا

  .افت کنديدش دريمی و جديان قديمشتر

بودجه عمومی دولت حاوی . شود ھای دولتی می لوايح بودجه در ايران شامل بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت

  .ستا دولت و دو قوه مجلس و قوه قضائيه و ساير نھادھای عمومی غيردولتی، ھای ھا و ھزينه مدآدر

ھا  بسته به دولت و بانکانتفاعی واھای دولتی، موسسات  ھا و مصارف شرکت مدآھای دولتی نيز شامل در بودجه شرکت

 .ستا

اين در حالی است . ده بود ھزار ميليارد تومان اعالم کر۴۶ را ٩۴خبرگزاری مھر نيز پيش از اين کسری بودجه سال 

  . آذر اعالم کرده بود که بودجه سال آينده کسری ندارد١۴س جمھوری ايران روز ئيس دفتر رئيکه محمد نھاونديان، ر

س جمھوری حکومت اسالمی ايران، نيز در سخنان خود به ھنگام ارائه بودجه به مجلس، ضمن ئيحسن روحانی، ر

 . است تنظيم شده» با رعايت احتياط «٩۴ه بود که بودجه سال سابقه خواندن کاھش قيمت نفت گفت بی

ھای جاری دولت، افزايش درآمدھای غير نفتی و استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی به عنوان سه   ھزينهکنترولاو از 

 . نام برده بود٩۴ات کاھش قيمت نفت بر بودجه سال تأثيرراھکار مديريت 

دھد که دولت حسن   ماھه امسال، نشان می٩ک مرکزی از وضعيت مالی دولت در اين در حالی است که گزارش بان

 . ميليارد تومان عدم تحقق درآمد يا به تعبيری کسری بودجه داشته است٧۵٣ ھزار و ١٠روحانی در اين دوره زمانی، 

 درصد ۴١ يعنی به اندازه  ھزار ميليارد تومان٨٩ ايران، ٩۴گويد، بودجه سال  احمد توکلی، نماينده تھران در مجلس می

 .دارد» کسری«در بودجه » منابع عمومی دولت«از 

کسری بودجه ظاھرا «: ، در مطلبی نوشت٩٣به گزارش خبرگزاری فارس، اين نماينده مجلس روز جمعه اول اسفند 

کسری واقعی در اليحه م ئيھا مقايسه نما اما اگر درآمد مالياتی را از کل منابع کم کنيم و مانده را با ھزينه. صفر است

 ».شود آشکار می

 ھزار ميليارد تومان بوده که اين رقم در ١٠۵به گفته توکلی، کسری بودجه در اليحه پيشنھادی دولت نزديک به 

 . درصد منابع عمومی دولت۴١ ھزار ميليارد تومان رسيده است، يعنی ٨٩کميسيون تلفيق مجلس به 

 . ميليارد تومان در نظر گرفته شده است٩٠٧ ھزار و ٨٣٧ کشور بيش از در اليحه پيشنھادی دولت حجم کل بودجه

 ۶۶۶ ھزار و ۵٩۶ھا و موسسات انتفاعی وابسته به دولت،  ھای دولتی، بانک در ھمين حال، حجم کل بودجه شرکت

 .بينی شده است ميليارد تومان پيش

لف در سال آينده نه تنھا به بودجه، بلکه به الرضا ثروتی نماينده مجلس نيز گفته است، وضعيت بازارھای مخت موسی

شماری چون ساماندھی پرداخت يارانه نقدی، ساماندھی بازار ارز، کاھش وابستگی کشور به درآمدھای نفتی،  مسائل بی

ھای عمرانی و مواردی از اين  ھا، پروژه شدن وضعيت خوراک پتروشيمی برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، روشن

 .بينی کرد ھای مختلف ديد تا بتوان وضعيت آن بازار را پيش لذا بايد تدبير دولت را در بخش. دست دارد

زند و تا زمانی که تکيه بودجه ساالنه کشور به  متاسفانه بخش عمده اقتصاد ما را وضعيت نفت رقم می: او ادامه داد

ھای گذشته وابستگی  طور که در سال فتد؛ ھمانتوان اميدوار بود که گشايش اقتصادی اتفاق بي فروش نفت خام باشد، نمی

البته اميدواريم کاھش . بودجه به نفت اثر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است

  . پيدا کنيمئیقيمت نفت شرايطی را فراھم کند که از وابستگی به نفت رھا
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 ھزار ميليارد تومان بوده است، حدود ٧٣٠ز کل بودجه پارسال که دولت ھر سال کسری بودجه دارد و ا: ثروتی گفت

  .رسد  ھزار ميليارد تومان می٥٠ ھزار ميليارد تومان کسری داشتيم که اين کسری امسال به حدود ٣٠

 ھزار ميليارد تومان کسری ١٢ھا با  دولت در بخش ھدفمندی يارانه: اين نماينده مجلس شورای اسالمی، تصريح کرد

تواند کسری   يارانه ثروتمندان حذف شود و اين کار می٩٤ بوده که در مجلس تصويب شده است، برای سال مواجه

  .بودجه دولت را تا حدودی کاھش دھد

ھا و  ميزان درآمد دولت از محل ھدفمندی يارانه: اين عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد

 ھزار ميليارد لایر ٤٢٠ ھزار ميليارد لایر است در صورتی که ساالنه ٣٠٠ختی حدود ھای سو افزايش قيمت فرآورده

  .و اين مبلغ توجيه اقتصادی برای دولت ندارد شود يارانه نقدی پرداخت می

تواند با وجود کاھش قيمت نفت از کسری بودجه و نوسانات در بازار جلوگيری کند  به اعتقاد ثروتی، دولت زمانی می

  .ھای اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و نگاه شعاری به آن نداشته باشد تکه سياسي

 ھزار ميليارد تومان از درآمد حاصل از فروش نفت کشور در ٢٢گوی دولت روحانی خبر داد که  از سوی ديگر، سخن

  .وصول نشده است» چند ماه اخير«

 اسفند ميزان کل ١٧چنين گفت که تا  ، ھم اسفند٢١شنبه  به گزارش خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت روز پنج

 . ھزار ميليارد تومان بوده است١۴٨» در اين بخش«درآمدھای کشور 

 تومان است، درآمد محقق نشده حاصل از فروش نفت ايران در ٣٣٠٠ در ايران که حدود دالربا توجه به نرخ فعلی 

 . بوده استدالربيش از شش ميليارد » چند ماه اخير«

 موسسات پژوھشی معتبر ٢٠١۵زمان با آغاز سال   ميالدی و ھم٢٠١۴ھا، پايان سال   گزارش رسانهچنين به ھم

  .ھای مختلف از جمله ايران پرداختند بينی اوضاع اقتصادی کشورھای جھان و در حوزه المللی به پيش بين

 است، اقتصاد ١٣٩٤ ماه سال ٩ و ٩٣زمان با سه ماه پايانی سال   که در ايران ھم٢٠١٥سال  ھا، بينی براساس پيش

  .رو خواھد بود ھای جدی روبه ايران با چالش

ھای اقتصادی ايران  کاھش قيمت نفت، افزايش نرخ طال و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتماال عدم لغو تحريم

از سوی ديگر، . شودنخواھد گذاشت که جامعه ايران، به لحاظ اقتصادی بھبود پيدا کند و رشد اقتصادی مناسبی حاصل 

ھای اداره اطالعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و  قيمت نفت که دغدغه اصلی حاکمان ايران است، براساس گزارش

 دالر WTI ۵٢ ، متوسط قيمت نفتدالر ٥٦ن خواھد بود و متوسط قيمت نفت برنت ئيچنان پا ، ھم٢٠١٥دويچه در سال 

  .تر نخواھد بود بيش دالر ٥٠ی نيز و متوسط قيمت نفت اوپک در سال جاری ميالد

 ٢٢ تا ١٧دھنده اختالف   در سال جاری ميالدی نشاندالر ٥٦ تا ٥٠به اين ترتيب، نوسان احتمالی قيمت نفت در محدوده 

بينی شده در بازار است که اين موضوع احتمال   و قيمت پيش١٣٩٤بينی شده نفت در اليحه بودجه  ی قيمت پيشدالر

چرا که در پی کاھش قيمت نفت، دولت روحانی قيمت . کند ال آينده را در اقتصاد ايران تقويت میکسری بودجه در س

 ٥٦ الی ٥٠اين در شرايطی است که قيمت نفت در سال آينده . بينی کرد  پيشدالر ٧٢نفت در اليحه بودجه سال آينده را 

 ھزار ميلياردی درآمدھای ٢٢اختالفی که تا .  داردشود که با قيمت نفت در اليحه بودجه اختالف فاحش بينی می  پيشدالر

  .دولت را به ھمراه دارد

 کل کشور را از منظر اقتصاد کالن مورد ٩٤ھای مجلس شورای اسالمی، اليحه بودجه سال  به عالوه مرکز پژوھش

 برای ھر دالر ٧٢بررسی قرار داده و اعالم کرده است با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدھای نفتی به ازای قيمت 

ھای مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار  ئیبشکه نفت خام از يک طرف و عدم تحقق درآمدھا در واگذاری دارا

  .ھای عمرانی دولت و افزايش نرخ ارز محتمل خواھد بود در اين صورت، کاھش ھزينه. نيست
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ھای  ئیواگذاری دارا«، »ای ھای سرمايه ئیاواگذاری دار«دھد که سه راھکار  ھا نشان می ھای مرکز پژوھش بررسی

 کسری بودجه ھستند و در اليحه تأمينراھکارھای » کاھش سھم صندوق توسعه ملی از درآمدھای نفتی«و » مالی

ھای مقابله با کسری بودجه، افزايش نرخ   راھکار يکی از راه٣اما عالوه بر اين . ھا اشاره شده است بودجه نيز به آن

تواند کاھش درآمدھای ريالی مورد نياز در بودجه را از اين محل تا حدودی  ه ھنگام کاھش قيمت نفت میارز است که ب

  .کنند طور معمول در اقتصاد ايران از اين ابزار استفاده می ھا به  پوشش دھد و دولت

 ھزار ٨٠درصد روی  ٥/٢٢در اين ميان در عين حال، دولت در بودجه سال آينده با افزايش درآمدھا از ماليات تا 

ميليارد تومان درآمد ناشی از وصول ماليات حساب کرده است که با توجه به رکود در بازارھای کشور بعيد به نظر 

  .رسد اين درآمد عينا محقق شود می

ھزار ميليارد تومان درآمد مالياتی که برای اليحه بودجه  ٨۶ برآوردھای کارشناسان حاکی است، از مجموع

 کل کشور ٩٤دولت در اليحه بودجه سال  .ھزار ميليارد تومان قابل تحقق است ٧٩ بينی شده است، حداکثر پيش ٩۴ سال

 ھزار ٤٢ درصد آن يعنی حدود ٤٨بينی کرده است که   ھزار ميليارد تومان درآمد حاصل از ماليات پيش٨٦بيش از 

از مجموع اين . د تومان ماليات غير مستقيم است ھزار ميليار٤٤ درصد يعنی حدود ٥٢ميليارد تومان ماليات مستقيم و 

شھای  بر اساس گزارش تحقيقی که مرکز پژوه . ھزار ميليارد تومان ماليات ارزش افزوده است٢٥ماليات ھا حدود 

 درصدی نسبت به قانون بودجه ٢٢ ھزار ميليارد تومان ماليات در سال آينده که رشد ٨٣مجلس انجام داده، پيش بينی 

 ھزار ميليارد تومان است و با فرض ثبات ٧٩رد، در حالی است که حداکثر تحقق درآمد ماليات در سال جاری امسال دا

ھای در نظر گرفته شده برای سال  رسد، رقم ماليات  نسبت به سال جاری به نظر می٩٤شرايط اقتصادی کشور در سال 

  .بينانه باشد آينده خوش

 به افزايش يک درصدی پيش بينی شده در ماليات ارزش افزوده و لحاظ با توجه«در اين گزارش تصريح شده است 

  ». ھزار ميليارد تومان است٧بينی شده برای سال آينده حدود  رسد، رقم بيش برآورد مالياتی پيش ساير شرايط به نظر می

زاده و مراکز  اران امامشود اما بازاريان و ھز ھا ھر ماه از حقوق ناچيز مزدبگيران کم می شايان ذکر است که ماليات

، که اتفاقا درآمدھای کالنی نيز دارند، ماليات ...ھای نظامی و مذھبی مانند استان قدس رضوی، چاه چمکران، ارگان

  .پردازند نمی

 ھزار ميليارد تومان جھت پرداخت يارانه ٤٥دھد که دولت بايد  ، نشان می١٣٩٤ھای دولت در سال  نگاھی به ھزينه

 ھزار ميليارد تومان بابت کسری حقوق ٢٥مزد کارمندان و  ھزار ميليارد تومان بابت حقوق و دست ٨٠ھای نقدی، 

ترين نوسان و يا بحرانی در  دھد که اگر کوچک بازنشستگان پرداخت کند، اين حساب سرانگشتی، آشکارا نشان می

ھای عمرانی و خدماتی که در برخی  خورد و در ضمن پروژه ھای دولت به ھم می ريزی کشور ايجاد شود، ھمه برنامه

 به طوری که بيژن زنگنه، .ھا شد چنان بايد منتظر فجايع در اين عرصه اند، ھم کاره رھا شده ھاست که نيمه موارد سال

بينی   دی در جلسه غيرعلنی مجلس ايران درباره قيمت نفت به نمايندگان مجلس گزارش داد و پيش١۴وزير نفت، روز 

  . خواھد مانددالر ٧٩تر از  نئي پا٢٠١۶ تا سال کرد که قيمت نفت

  

  ٩۴ سال   بودجه  نھادھای نظامی، امنيتی و مذھبی در اليحه گير بودجه رشد چشم

  حسن روحانی و مقامات اقتصادی ارشد دولت او، ھمواره از محدود بودن منابع درآمدی دولت در تنظيم اليحه بودجه

اند، در حالی که بررسی ارقام  گير بھای نفت خبر داده اقتصادی و نيز کاھش چشمھای  ، به دليل تداوم تحريم١٣٩۴سال 

 سال گذشته  ھا و موسسات نظامی، امنيتی و مذھبی در مقايسه با بودجه  نھاد اين اليحه حاکی از رشد قابل توجه بودجه

 . است
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ھای مذھبی و  ھا، شوراھا و ساير بخش ھا، دستگاه ساالنه بخشی از بودجه کشور به سازمان به گزارش صدای اقتصاد،

ھا  دھد که بودجه ساالنه اين بخش  نشان می٩۴نگاھی به اليحه پيشنھادی بودجه . نھادھای مذھبی اختصاص می يابد

، باالترين بودجه »مذھبی و انقالبی«در ميان نھادھای . برای سال آينده نسبت به سال جاری رو به افزايش گذاشته است

 ٨طبق اليحه بودجه بودجه اين نھاد برای سال آينده بيش از . اد شھيد و امور ايثارگران اختصاص داردساالنه به بني

  .ھزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است

ھا و  ترين منابع اعتباری سال آينده را در ميان اين گروه از سازمان  ميليارد تومانی، کم٢دانشگاه اھل بيت ھم با بودجه 

  .اھد داشتنھادھا خو

 ١١١نھاد رياست جمھوری «: چنين است ھا، اين ھا، ارقام تخصيص يافته به برخی نھاد در فھرست منتشر شده در رسانه

 ميليارد و ھشتصدميليون تومان، بنياد ١١ميليارد تومان، فرھنگستان زبان و ادب فارسی به رياست حداد عادل 

 ميليارد و ٣ ميليون تومان، شورای نظارت بر صدا و سيما ٩٣۴  ميليون تومان، فرھنگستان ھنر٧۵٢شناسی  ايران

 ٩ ميليارد تومان، مرکز مطالعات جھانی شدن ٢١دويست و بيست ميليون تومان، شورای عالی ايرانيان خارج از کشور 

کمک به  ميليارد تومان، ٨٠ ميليارد تومان، شورای نگھبان ۴٨٠ ميليون تومان، مجلس شورای اسالمی ۶٠٠ميليارد و 

 ميليارد تومان، موسسه پژوھشی ٨٨۵ده ھزار ميليارد تومان، سازمان بسيج ) هللا لبنان و حماس حزب( کشورھای ھدف

 ميليون تومان، بنياد سعدی به ۵ ميليارد و ھشتصد و ھشتاد و ٨حکمت و فلسفه ايران به رياست حسين خسروپناه 

 ٩۵ ميليارد و دويست و ١۴يزدی  امام خمينی به رياست مصباح ميليارد تومان، موسسه ۴رياست غالمعلی حدادعادل 

  ».ميليون تومان و صداوسيما بيش از ھزار ميليارد تومان

 ميليون ٧۵٩ ھزار ميليارد و ١١را از رقم » ستاد مشترک سپاه پاسداران « بر اساس اين ارقام، دولت روحانی بودجه

قرارگاه « درصد افزايش داده است که در اين ميان، سھم ۴٧معادل  ميليون تومان، ٢٨٩ ھزار ميليارد و ١٧تومان به 

 ١٠ درصدی به ١٠٠، با رشدی ١٣٩٣به عنوان بازوی اقتصادی سپاه از پنج ھزار ميليارد تومان در سال » االنبيا خاتم

  . ھزار ميليارد تومان رسيده است

 ميليارد تومان در سال آينده ٨٨۵، به ١٣٩٣ ميليارد تومان در سال ۶٢٧ھم از » بسيج«نظامی  بودجه سازمان شبه

  .  درصدی برخوردار شده است۴١افزايش پيدا کرده که از رشدی 

و » بسيج«، »ستاد مشترک سپاه پاسداران«، »ستاد مشترک ارتش«، »وزارت دفاع«در اين اليحه، مجموع بودجه 

 ھزار ٢١مان است که در مقايسه با رقم  ميليون تو١۶٧ ھزار ميليارد و ٢٨، »ستاد فرماندھی کل نيروھای مسلح«

  . دھد  درصد رشد را نشان می٣٣ ميليون تومان در سال جاری، ٢١٧ميليارد و 

 ٧/٧ علوم با  خانه  وزارت  درصد رشد پيدا کرده که بودجه٣۵ وزارت اطالعات نيز در اين اليحه در حالی  بودجه

  .به خود اختصاص داده استھا  خانه ترين ميزان رشد را در ميان وزارت درصد، کم

   درصد رشد داشته١/١۴ و ۴/٢١نيز به ترتيب » تعاون و رفاه«و » وپرورش آموزش« چون ئیھا خانه بودجه وزارت

 ھزار ميليارد تومان کمک بالعوض در نظر گرفته و ۵ نھاد مذھبی و دينی بيش از ۵٠در اين اليحه، دولت برای . است

 ٢/١۴ ميليارد تومان در سال جاری به ۵/١١رياست محمدتقی مصباح يزدی نيز از به » موسسه امام خمينی « بودجه

  .ميليارد تومان در سال آينده افزايش پيدا کرده است

بودجه امسال انقباضی بسته «: گويد س کميسيون برنامه و بودجه مجلس به ندای ايرانيان میئيغالمرضا تاجگردون، ر

  » .ھا و مشکالت افزايش پيدا کرده است ھا به رقم نگرانی ودجه برخی از نھادشده است اما ناچاريم اعتراف کنيم ب

شايد دولت به دليل نياز کشور بودجه نھادھای نظامی راافزايش «: گويد يوسفيان مال ھم می... در ھمين رابطه عزت ا

يوسفيان » کند را بررسی میبه ھر حال مجلس بودجه دولت .  تحت فشار بوده استئیداده است يا اين که از سوی نھادھا
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 ۴٠در حالی که درآمدھای دولت نسبت به سال گذشته از محل فروش نفت نزديک به «کند که   میتأئيدمال از اين خبر را 

 درصد رشد ٣٣، نزديک به ٩٣درصد کاھش يافته است، سھم بودجه نھادھای نظامی وخاص در مقايسه با بودجه سال 

  ».دھد را نشان می

  

   کافی نيست٩۴ل در بودجه سھم اشتغا

تا پايان اين : گذاری در شھرستان دورود گفت به گزارش خبرگزاری تسنيم، عباس قائدرحمت در جلسه اشتغال و سرمايه

 .دولت بايد ھشت ميليون اشتغال ايجاد شود

 را ١٠٠رتبه اکنون  جمھوری اسالمی ھم: او با توجه به اھميت توسعه فضای کسب و کار برای کاھش بيکاری، افزود

 .در فضای کسب و کار جھانی دارد که در اين راستا بايد تالش کنيم

بيکاری يکی از مسائل مھم کشور است که با امنيت ملی رابطه مستقيم دارد و بايد در کاھش : اين نماينده مجلس گفت

 .نرخ بيکاری تالش شود

ه اجتماعی اختصاص يافت که سھم اشتغال در اين  ھزار ميليارد تومان به حوزه رفا۵٠ مبلغ ٩۴در سال : او افزود

 . نگرانی کردم يت اين جانب در کميته اشتغال و کار آفرينی مجلس اظھارمسؤولاعتبار کم است که با توجه به 

 ميليارد ١٠٠ مبلغ دو ھزار ميليارد به کميته امداد اختصاص يافت که يک ھزار و ٩٢در سال : او خاطرنشان کرد

 ٢٠٠ نيز دو ھزار ميليارد تومان اختصاص يافت که در اين سال ھم تنھا يک ھزار و ٩٣شد و در سال تومان آن محقق 

 .تا پايان اين دولت بايد ھشت ميليون اشتغال ايجاد شود:  قائدرحمت افزود.ميليارد تومان آن محقق شد

 

  سھم بودجه آموزش و پرورش و بھداشت و درمان

 درصدی بودجه آموزش و پرورش در اليحه بودجه ٢٣ با بيان اين که رشد ،سعضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجل

دولت بايد متناسب با توجه به بحث بھداشت به آموزش کشور نيز :  گفت،تواند مشکالت اين حوزه را رفع کند  نمی٩۴

  .توجه کند

ا انتقاد از کاھش سھم آموزش و  ب ،وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت آبادی در گفت سھل ابوالقاسم خسروی

با توجه به اين که در حال حاضر بودجه اين وزارت خانه تنھا کفاف :  گفت، کل کشور٩۴پرورش در اليحه بودجه 

تری برای سال آتی در نظر  دھد بايد برای رفع مشکالت آموزشی کشور بودجه بيش مزد و حقوق نيروھا را می دست

 .گرفته شود

 با بيان اين که توجه صرف دولت به بحث بھداشت و ،والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی  مه،هنماينده تربت حيدري

ای که به تربيت نيروی انسانی  خانه نبايد سھم وزارت:  افزود،ھا قابل پذيرش نيست توجھی به ساير حوزه درمان و بی

 .باشدمشغول است و آينده جوانان را در دست دارد از بودجه کشور کاھش داشته 

خانه برای   بر اين که با لحاظ بودجه پيشنھادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش اين وزارتتأکيداين نماينده، با 

تر بودجه وزارت آموزش تاکنون صرف پرداخت  دولت بايد بداند که بيش:  افزود،سال آينده وضع خوبی نخواھد داشت

 .استتوجھی واقع شده  حقوق شده و ساير امور مورد بی

 استخدام نيروی جديد و غيره نيز ، تجھيز،اوبا بيان اين که دولت بايد به ساير امور آموزش و پرورش از جمله نوسازی

 .توجه در حد حرف عالج درد آموزش و پرورش نيست:  گفت،توجه داشته باشد

موزش وپرورش  درصدی بودجه آ٢٣رشد :  يادآور شد،عضو کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی

 .گشا نيست  برای رفع مشکالت مالی اين حوزه راه٩۴دراليحه 
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 وزارت بھداشت، افزايش درآمدھای حاصل از خدمات درمانی ١٣٩۴ھای بودجه سال  ترين فصل با اين حال يکی از مھم

از بخش » دماتدرآمدھای حاصل از خ«ذيل بند » درمانی - درآمد حاصل از خدمات بھداشتی«به طوری که موارد . است

 ھزار ميليارد تومان ذکر شده است، اين ٢/٢٠است که مجموع آن » درآمدھای حاصل از فروش کاالھا و خدمات«

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

  .در آبان ماه امسال استھای درمانی  وزارت بھداشت در کتاب تعرفه

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

 .  درصدی نرخ ويزيت پزشکان کرد١۵٠

بع بھداشت  درصد از منا۵۶به گزارش خبرگزاری مھر، دکتر ايرج حريرچی با اشاره به اينکه در طی چند سال گذشته حدود 

 ١٨در اين چند سال کل پرداختی دولت در بخش بھداشت و درمان حدود : و درمان را مردم خودشان پرداخت می کردند، گفت

  .درصد بوده است

 درصد از ھزينه بھداشت و درمان را مردم ۵٠ کشور در دنيا ھستند که بيش از ٣٧به گفته معاون کل وزارت بھداشت، حدود 

 .کردند  میاز جيب خود پرداخت

از نظر شاخص پرداخت ھزينه بھداشت و درمان از جيب مردم در ميان کشورھای منطقه، کشورھای : او در ادامه افزود

افغانستان، تاجيکستان، پاکستان و مصر وضعيت بدتری نسبت به ايران و کشورھای لبنان، ترکيه، بحرين و قطر به مراتب 

 .وضعيت بھتری دارند

ھای دولتی سالمت به توليد ناخالص داخلی در کشورھای با درآمد سرانه متوسط  ر خصوص نسبت ھزينهبه گفته حريرچی، د

 .به باال ، ايران فقط از کشورھای آذربايجان، آنگوال و مالزی وضعيت بھتری دارد

در کشورھای با درآمد ( ھای دولت ھای دولتی سالمت به کل ھزينه او با اشاره به اين که بسياری از کشورھا از نظر نسبت ھزينه

ھای دولتی سالمت به کل  کشور ايران در خصوص نسبت ھزينه: ، از کشور ما جلوتر ھستند، افزود)سرانه متوسط به باال

 .ھای سالمت در کشورھای با درآمد سرانه متوسط به باال وضعيت نامناسبی دارد ھزينه

 ميليارد تومان بيان ۴١٩ ھزار و ٢٢ را ٩٣رآمد عمومی در سال قائم مقام وزير بھداشت، در ادامه سھم بودجه سالمت از د

 ميليارد تومان ديده شده است که فقط دولت ١٠٠ ھزار و ٢٣ سھم بودجه سالمت از درآمد عمومی ٩۴در سال : کرد و گفت

 . از محل درآمدھای عمومی افزايش دھد٩۴ درصد بودجه سالمت را نسبت به سال ٣توانسته 

:  درصد از درآمد ناخالص ملی است، افزود۶اين که کل اعتباراتی که در حوزه بھداشت و درمان است حدود حريرچی با بيان 

 . درصد است، بنابر اين الزم است در حوزه بھداشت و درمان ھزينه کنيم٨اين عدد در دنيا باالی 

  

  ھای کالن در حکومت اسالمی اختالس

غارت و چپاول اموال عمومی . ھا شدميلياردی عنوان اصلی خبرگزاری ھزار ١٢ھای گذشته، ماجرای اختالس  در ھفته

ھای  ھا، به حدی وسيع و گسترده است که گاھی در رقابت ھای آن در جامعه ايران توسط حکومت و اطرافيان و نورچشمی

  .شود ھا نيز کشيده می جناحی، به رسانه

ھای کشور طی پنج تا شش  ئی از دارادالر ميليارد ٧٠٠گويد که  گوی دولت حسن روحانی، می محمد باقر نوبخت، سخن

  ».خورده و قورت داده شده است«سال 

گويم  من نمی« بھمن، در عين حال گفت که ٣٠شنبه  ، محمد باقر نوبخت روز پنج»ايرنا«به گزارش خبرگزاری دولتی 

 .توانم بگويم، محصول اين پول نبايد رشد منفی اقتصادی باشد ولی می» اختالس شده
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ی به دالر ميليارد ١٠٠ درآمدھای ساالنه بيش از ئیدولت يازدھم زمانی وارد کار شد که دوران طال«: او اضافه کرد

 ».پايان رسيده بود، درآمدھای ھنگفت رفته بود و به جای آن حلقه محاصره دور ملت ايران کشيده شده بود

 . کشور را اداره کنددالر ميليارد ١٧با درآمد ساليانه به گفته نوبخت، اين در حالی است که دولت حسن روحانی بايد 

نژاد،  ھا بر مشکالت اقتصادی به جای مانده از دولت محمود احمدی ن دولت حسن روحانی، پيش از اين نيز بارمسؤوال

 .اند  کردهتأکيدس جمھوری سابق، با وجود درآمدھای باالی نفتی در اين دولت ئير

ی فروش نفت دالر ميليارد ٧٠٠ دی با اشاره به درآمد ١١س جمھوری ايران، روز ئيراسحاق جھانگيری، معاون اول 

 ٣٠٠شد اکنون بايد  اگر طبق قانون برنامه عمل می« بود که تأکيدنژاد  در ھشت سال رياست جمھوری محمود احمدی

 ». در صندوق توسعه ارز داشتيمدالرميليارد 

 رياست جمھوری خود گفته بود که دولت وی خزانه را ئیھای ابتدااين در حالی است که حسن روحانی نيز در روز

نژاد نقدينگی در جامعه ھفت برابر شد و برای مسکن  تحويل گرفته است، در حالی که در دولت محمود احمدی» خالی«

 . ھزار ميليارد تومان از بانک مرکزی استقراض شد۴٣مھر 

ھای اقتصادی را  ين دولت او، ھمه کمبودھا و نقصانمسؤوله اما البته در حالی که نصف عمر دولت روحانی سپری شد

نژاد نيز ھمه کمبودھای دولت خود را به گردن  احمدی. اندازند تا خودشان را مبرا کنند نژاد می به گردن دولت احمدی

  .انداخت دولت قبلی می

ترين شعار در تاريخ کشور برای  يشب» در دوره گذشته«: گويد س جمھوری ايران میئياسحاق جھانگيری، معاون اول ر

  .در اين دوره اتفاق افتاد» ترين فسادھای قرن ھا و بزرگ ترين فساد بيش«مبارزه با فساد داده شد اما 

ھا شعار زياد داده شده است و   بھمن گفت که در اين سال١٣به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، جھانگيری روز دوشنبه 

 .ايم را با شعار گذراندهما ھم بخشی از زندگی خود 

وقت برای عبور از اين مسائل نبايد کسانی دولت را  ريزی دارد ھيچ مسائل پيچيده نياز به تدبير و برنامه«: او افزود

 ».وادار کنند که با يک سری شعار مردم را سرگرم کنند

 کنترولنژاد، برای  مدی دی نيز گفته بود که در دولت دھم محمود اح٢٧س جمھوری ايران روز ئيمعاون اول ر

 او انتقال چنين ميزانی از درآمدھای نفتی به . به دبی و استانبول صادر شده استدالر ميليارد ٢٢نوسانات بھای ارز 

 .خوانده بود» آور تعجب«خارج را 

 .فته استباره افزايش يا ھا در اين س جمھور سابق، نيز اظھار نظرئيپس از اعالم حکم محمدرضا رحيمی، معاون اول ر

آلوده بودن معاون اول دولت پيشين به فساد اقتصادی تنھا «:  بھمن، در گزارشی نوشت١٢خبرگزاری ايرنا روز 

ترين دولت  س آن مدعی بود که پاکئيای از پرونده قطور آن دولت در تخلف و سرپيچی از قانون بود؛ دولتی که ر گوشه

 ».تاريخ ايران است

» نژاد مطالبه محاکمه محمود احمدی«بوک با عناوينی چون  چنين صفحاتی در فيس پس از اعالم حکم رحيمی، ھم

 .اندازی شده است راه

ای که در دوره رو شدن اختالس سه خامنه: ين حکومت اسالمی يک کمدی کامل استمسؤولاظھارات برخی سران و 

چرا اقدام قاطع برای مبارزه «:  بار اعالم کرداين» .قدر کش ندھيد  را اينمسأله«ھزار ميلياردی گفته بود شلوغش نکنيد و 

مردم انقالب کردند تا ھيچ مفسدی بر «. البته مشخص نبود روی صحبت او با چه کسانی است. »گيرد؟ با فساد صورت نمی

؛ )هئيسخنگوی قوه قضا( »تواند به فروپاشی يک نظام منجر شودفساد می«؛ )حسن روحانی( »صندلی حکومت تکيه نزند

 ھزار ١٢بازداشت يک نفر در پرونده «؛ )س مجلسئيالريجانی، ر( »گذار در مبارزه با مفاسدتأثيراميدواری به اتفاقات «

 )...وزير دادگستری( » ھزار ميلياردی ھستيم١٢در حال رسيدگی به تخلف «؛ )دادستان تھران( »ميليارد تومانی
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  . دانندھای جامعه می که خود را صاحب مردم و مالک ثروتھا قرار دارنددر حالی که در راس غارتگران ھمين

ھای رانت«: خوانيم کهبه رياست شيخ حسن روحانی، از البالی اخبار و سانسور شده، می» دولت تدبير و اميد«امروز در 

ای تجاری در ھای برای برخی صنايع و فعاليتھای تعرفهفراوانی که تحت پوشش ارز مرجع، مواد اوليه ارزان و تخفيف

  »...تر از فسادھای بانکی بوده استنظر گرفته شده است، به مراتب سنگين

يعنی . ».اند ميليون نفر مبتال به فقر غذائی١٢«ست که به اقرار ربيعی، اطالعاتی سابق و وزير کار کنونی  اين در حالی

  . ميليون نفر بيکارند١٠حدود 

کند، وقتی  ارد پول خرج میيلي م٢شود و  دای شورا میيطرف کاند«: ندک ر کشور دولت روحانی، چنين اقرار میيوز

ف و قاچاق به يھای کث ن پوليا... د از دوست و رفقا حاال دوستان چه نذری داشته اند بمانديگو م از کجا آورده میيپرس می

وقتی گردش مالی مواد ) ١٣٩٣فند  اس٢خبرگزاری فارس، ( ».گذارند  خود را میتأثيرتا يھا نھا نيا... کنند ھر جا نفوذ می

است نشود و سپاه يتوان تصور کرد که منابع مربوطه وارد س ا میيآ) جا ھمان( ران دو سوم بودجه کشور استيمخدر در ا

  ن گردش مالی نداشته باشند؟يروھای اطالعاتی سھمی از ايو ن

ون يليندگان پنج ميد نمائيگو می«: کرده استگرفتن نمايندگان را چنين توجيه  ، رشوه١٣٩٣ اسفند ٢محمد رضا باھنر، 

توان  شان ھم ھست، می نده که اسامیي نما١٧٠ن يم اوال ايگو لی راحت به شما میيخ. اند تومان از کسی پول گرفته

ن ئيد و آيل حقوقی را تورق کنياگر مسا. دانستند پول مال جابر ابدالی است  درصدشان نمی٨٠، ٩٠قاطعانه گفت باالی 

. د ھم عنصر مادی، ھم قانونی و معنوی وجود داشته باشديفتد باين که جرم اتفاق بيند برای ايگو د، میيني را ببدادرسی

  » .جا وجود ندارد نيعنصر معنوی ا

 به نام ابدالی آمدند و ئیند آقايگو می میيآقای رح.  که گرفتم و دادم، دقت کردم که پاک باشندئیھا من به ھمه پول«

ا ابدالی به آقای يگو. می استين از قول آقای رحيشان گفته برو پول را به باھنر بده، ايشان پول بدھند، اي اخواستند به می

رم و به صدنفر ياگر خدای ناکرده من پول ناپاک بگ. ن من حذف شدميمی گفته که من باھنر را قبول ندارم و بنابرايرح

ن اگر من به کسی يبنابرا. دستی معروف است ن باھنر به پاکچو. د ندارديکس ترد چيھم در داخل مملکت پول بدھم، ھ

ھر . کند ق کند چون باھنر پول را جای درست صرف ميست تحقينه کند احتماال الزم نيپول بدھم که در انتخابات ھز

ل، ام که منشاء پو تر از ھمه تالش کرده الت دارم و مھميانتخاباتی که بوده چون من کسی ھستم که حزب دارم، تشک

. دھم ھا پول داده و می لیيگرفتم بلکه به خ چون بنده از کسی پول نمی. ستمي نفر قطعا ن١٧٠ن آن يمن در ب... ناپاک نباشد

  ».ديع نکنيطور بزرگ و وس ني را امسألهن يا

ا يآ. دارداز ينه نيون تومان ھزيلي م٢٠٠کم  دا شود، دستيامروز اگر کسی بخواھد در انتخابات کاند«: افزايد باھنر می

شان از  ند پوليد بگويا باياند؟  نده شدهي نمااند و با دو لایر اند، پول نگرفته دا شدهيطلبانی که از اول انقالب کاند تمام اصالح

ون تومان از کسی پول يلينده پنج مي نما١٧٠ن که گفتند يا... اند  پول گرفتهئیا جايند از کسی يد بگويا بايارث پدری بوده 

کدام  چيآن زمان ھ. ن پول از کجاستياند که ا اند، دقت ھم کرده گران گرفتهيون ھم از ديلي م۵٠اد ي، به احتمال زاند گرفته

د ين بحث باي را در ادامه اسؤالن يا. شود، مطرح نبود می گفته میي که االن درباره منابع کمک مالی رحئیھا از صحبت

 »ھا از کجا پول آوردند؟ طلب د که اصالحيپرس

غات انتخاباتی، ين را در تبليا. شود نه میيھز) ارد تومانيليھزاران م( دالراردھا يليشود در ھر انتخابات م ته میگف

 .ديتوان د ھا می هيھا، سفرھا و ھد ئیراي، پذ)دھند که به کارکنانشان حقوق می( ستادھا

اجاق کاال، مواد مخدر و اسلحه محدود خواری و ق در واقع ھنر حکومت اسالمی ايران، تنھا به فساد اقتصادی و رانت

شود، بلکه اين حکومت، به عنوان يک حکومت تروريست اسالمی و دشمن درجه يک آزادی بيان، به خصوص  نمی

  .حکومت اعدام نيز معروف است
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  اعتراض و اعتصاب کارگران

 گسترده و قراردادھای ھای  مزدھای نازل و معوقه، اخراج  در اعتراض به دست١٣٩٣اعتصابات کارگری در سال 

توان سال احضار  اين سال را می. ، با تھديدھای کارفرما يا محافل امنيتی ھمراه بود...سازی و سفيدامضاء، خصوصی

  . فعالين کارگری و سال فاجعه مالی برای کارگران ناميدئیقضا

 کارگر اعتصابی معدن ٩رای برای نمونه، در اين سال ب.  و احضار کارگران معترض تشديد شد ، اخراج٩٣در سال 

 کارگر ١٣دادستان تکاب .  کارگر کارخانه پلی اکريل اصفھان پرونده تشکيل شد٨ کارگر معدن چادرملو و ٣٠بافق، 

 کارگر کاشی ايرانا را ٨پليس امنيت، . معدن آبدره را به خاطر شکايت کارفرما، احضار کرد و برايشان پرونده گشود

  .احضار کرد

به شش ماه حبس و پنجاه ضربه شالق » توھين و تھديد«و » اخالل در نظم« کارگر به اتھام ۴ازی، در پتروشيمی ر

 .اين محکوميت با اعتراض و اجتماع کارگران در برابر وزارت کار، نقض شد. محکوم شدند

وشيمی  کارگر پتر۴شنبه اول مھر ماه، جمعی از کارگران تھرانی در واکنش به صدور حکم شالق برای  صبح سه

  .مزدھای معوقه خود، مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کردند رازی و در اعتراض به وضعيت کاری و دست

ن ئي، کارگران معترض به پا١٣٩٢کنندگان نوشته است که کارفرمايان از آذر  ايرنا، به نقل از يکی از تجمع خبرگزاری

 .ھا شده است جب صدور حکم زندان و شالق برای آنکنند و ھمين مو ه معرفی میئيمزد را به قوه قضا بودن دست

ھا رفت تا اعتصاب يا تجمعات اعتراضی کارگران را مھار و سرکوب  نيروی انتظامی در اين سال به محوطه کارخانه

 .سازی اراک بود ھای حضور نيرو انتظامی در پروفيل ساوه، در کاشی ايرنا، در معدن بافق و در واگن نمونه. کند

س ئيکه گذشت، بخش قابل توجھی از مبارزات کارگران به جای کار و توليد، صرف تجمع در برابر دفتر ردر سالی 

ترين نمونه روز پنجم   در تازه.  در برابر مجلس، وزارت کار يا نھادھای دولتی ديگر شدئیکارگاه و کارخانه يا گردھما

ھای باالی سه ميليون   ھزار تومانی و ھزينه۶٠٨مزد  اسفند، جمعی از کارگران در برابر مجلس جمع شدند و دست

  .تومانی زندگی در تھران را به چالش کشيدند

 درصد از سھام اين شرکت در فرابورس، دست از ۵/٢٨آھن مرکزی بافق در واکنش به عرضه  کارگران شرکت سنگ

سازی واحد   خصوصی شروع شده و اعتراضی است به ٩٣ ارديبھشت ٢٧تحصن اين کارگران از . اند کار کشيده

  .شان کاری

گفته که شرکت فوالد خوزستان در مزايده فرابورس شرکت » ايلنا«سخنگوی شورای شھر بافق به خبرگزاری 

کارگران معترض معتقدند «: گويد محمد عباسی بافقی می.  است  درصد سھام آن را گرفته۵/٢٨آھن برنده شده و  سنگ

ی بماند و سود آن به توسعه بافق اختصاص يابد يا به شرکت تعاونی توسعه بافق چنان دولت که اين ميزان سھام بايد ھم

 ».واگذار شود

 ماه ۴ کارگر اين کارخانه نزديک ٢۵٧. اند کارگران معترض ذوب آھن اردبيل نيز تحت فشار کارفرما قرار گرفته

 سوی نمايندگان صنفی کارکنان،  ازمسألهمزد و حق بيمه طلب دارند اما کارفرما در واکنش به پيگيری اين  دست

 .قرارداد آنھا را تعليق کرده است

به نقل از فعاالن کارگری اردبيل نوشته که کارفرمای ذوب آھن، روز پس از اعتراضات صنفی » ايلنا«خبرگزاری 

 . کار شونداند پس از چند ساعت چالش وارد محل ھا بسته اما کارگران توانسته کارکنان، درھای کارخانه را به روی آن

 روزه کارگران ٢٢ روزه کارگران معدن سنگ آھن بافق، اکنون شاھد اعتصاب ١۶ روزه و ٣٩در پی دو اعتصاب 

 مھر دست به ١۴ تا ١٢کارگران نيشکر ھفت تپه، در ادامه اعتصابات مکرر خود، در روزھای . کاشی گيالنا بوديم
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 روز اعتصاب ۵کارگران قطار شھری اھواز . پايان دادندنشينی کارفرما به اعتصاب  اعتصاب زدند و تنھا با عقب

 روزه موقتا به اعتصاب خاتمه دادند و کارگران معدن سنگرود چھار روز دست به اعتصاب و ٢٠کردند و با وعده 

  .ھای داده شده در تھران ماندند شان برای پيگيری مطالبات کارگران و تحقق وعده  نفر از نمايندگان٣٠تجمع زدند اما 

 نشان از ١٣٩٣ شھريور   تا١٣٩٢ ماھه دولت روحانی از مرداد ١٣ھا در  آمار اعتصابات، اعتراضات و دستگيری

ھا  ھا، معادن، پتروشيمی ھا، کارگاه  تجمع، اعتراض و اعتصاب در کارخانه۴٣٨طی اين دوره، . گسترش دارد

  . ات مشابھی صورت گرفته استھا و مطالب  خدماتی و آموزش و پرورش با خواسته-ھای دولتی سازمان

ھايشان  در ساوه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد» نورد لوله صفا« نفر از کارگران کارخانه ٨٠٠اسفند،  ٢٢

کارگران پيمانی آبفای   تجمع اعتراضی- ؛ تجمع اعتراضی کارگران کارخانه آبگينه قزوين- ؛ .دست از کار کشيدند

 اعتصاب -  تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند کامياب؛ -؛  زاگرس جنوبی اعتصاب کارگران شرکت-اھواز؛ 

 تجمع - ؛ کارگران کارخانه فوالد البرز دست به اعتصاب زدند- وتجمع دوباره کارگران پيمانی منطقه عملياتی پارسيان؛ 

صدھا کارگر کارخانه  اعتراضات مداوم - تجمع کارگران کارخانه کاغذسازی کارون؛ -؛ کارکنان شرکت مخابرات آمل

؛ تجمع کارگران معدن سنگرود در برابر ساختمان وزارت کار -؛  تجمع کارگران شرکت واحد تھران-؛ تبريز کف مرند

 تجمع کارگران - ؛ زغال سنگ البرز شرقی  تجمع کارگران معدن-عادن زمستان يورت؛  اعتصاب مداوم کارگران م-

 اعتصاب -؛  تجمع کارکنان بازنشسته پتروشيمی آبادان-  تجمع کارگران شرکت عرف ايران؛ -کارخانه ساری؛ 

ھای کارگران   حضور خانواده-؛  تجمع اعتراضی کارکنان برق- ؛ سازی صدرا در مازندران کارگران کارخانه کشتی

 اسفند و ١٠ تجمع -؛ سازی ايران؛ اعتراض کارگران پايانه مخازن بوشھر ھای کنتور دراعتراض و اعتصاب کارخانه

تجمع کارکنان  -العاده شغل؛  حضورگسترده فرھنگيان در ديوان عدالت برای اعتراض به عدم اجرای صحيح امتياز فوق

 ۶ به گزارش - اض به بالتکيفی پس از واگذاری به بخش خصوصی؛ شرکت پااليش و پخش خون مقابل مجلس در اعتر

اسفند خبرگزاری مجلس، جمعی از بازنشستگان فوالد کشور در مقابل مجلس شورای اسالمی برای دومين روز تجمع 

   ؛کردند

دی خود  منطقه ويژه عسلويه در اعتراض به طوالنی شدن مطالبات مز١۶ و ١۵کاری فازھای  جمعی از کارگران پيمان

  .اند از چھار روز پيش تاکنون از انجام کار خودداری کرده

کاران مشترک است به  اين ليست که محتوای آن در ميان پيمان. کاران خبر دادند کارگران عسلويه از ليست سياه پيمان

اند و  شناخته شده دار مسألهنوعی حاوی اسامی کارگرانی است که به داليل مختلفی از جمله پيگيری مطالبات کارگران 

  ...شوند و کاران استخدام می پس از اتمام آخرين قرارداد کار به سختی توسط پيمان

 اسفند، جمعی از پرسنل شرکت مادر تخصصی پااليش و پخش خون امروز در ۶به گزارش  خبرگزاری مجلس، 

  .اعتراض به نحوه واگذاری اين شرکت به بخش خصوصی در مقابل مجلس تجمع کردند

 سال سابقه، به علت ٢۵ تا ١۵اکنون پرسنل اين شرکت با  ھم: کنندگان در تشريح داليل اعتراض خود گفت اينده تجمعنم

  .واگذاری غيرقانونی شرکت مادر تخصصی پااليش و پخش خون به بخش خصوصی در بالتکليفی قرار دارند

ھا، اين  در مراکز استان.  اعتراضی زدند، مجددا ھزاران معلم در سراسر کشور دست به تجمع٩٣ اسفند ٢۴در روز 

  .ھا نبوده است اما اين حرکت اعتراضی تنھا محدود به مراکز استان. ھا انجام شده است تجمعات در مقابل استانداری

پس از آن که تجمع دھم اسفند معلمان با پاسخ مناسب مجلس و دولت روبرو نشد و حتی معوقات معلمان پرداخت 

برای  .ای در سراسر کشور شکل گرفت ی بيست و سوم و بيست و چھارم اسفند تجمعات گستردهنگرديد، در روزھا

 .ھای شيراز، کرمانشاه، چھارمحال و بختياری، لرستان و يزد اشاره کرد توان به استان نمونه می
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ش تبعيض ميان خواستار افزايش بودجه آموزشی جھت افزايش حقوق پايه معلمان و کاھ کنندگان در وھله نخست، تجمع

 .دريافتی فرھنگيان با باقی کارمندان دولت ھستند

ھای مختلف مانند رکود اقتصادی، کمبود مواد اوليه، افت توليد، کسری منابع مالی، نبود  تعديل نيرو به عناوين و بھانه

متوسط که بنيه مالی بسياری از واحدھای توليدی کوچک و . گيرد بازار و يا مازاد نيرو در واحدھای توليدی انجام می

اند و يا پيشاپيش کارگران خود را بيکار کرده و به کار خاتمه  محدودی دارند، در سه سال گذشته يا ورشکسته شده

  .اند داده

ھا نيز با  ھا و کارخانه بخشی از کارگاه. شده يا ورشکسته و يا نيمه فعال وجود ندارد آمار دقيقی از واحدھای کاری تعطيل

حقوق معوقه کارگران بسياری واحدھا حتی به شش ماه نيز .  دوم ظرفيت واقعی خود فعاليت دارنددوسوم يا يک

  . رسد می

 کارگر، دو ماه حقوق به کارگران بدھکار بود که در دی ماه و پس از ٩٠٠سازی پارس با  خاتم االوصيا، پيمانکار واگن

ارفرما برای عدم تمديد قرارداد نماينده کارگران و اين کارخانه به دليل تالش ک. چند تجمع اعتراضی پرداخت شد

  .جايگزينی يک نظامی بازنشسته به جای او، در دی ماه صحنه اعتصابات کارگری بود

ھای گذشته از دو ماه و سه  اند و زمان معوقات نيز به نسبت سال  واحد توليدی و خدماتی حقوق معوقه داشته٣٠٠بيش از 

 .يده استماه به پنج ماه و شش ماه رس

 در سال . ھزار واحد کوچک و متوسط از ادامه کار خبر داه بود١۴، از تعطيلی ١٣٩٣وزير صنعت در تابستان سال 

سازی پارس، لوله نورد صفا، سيمان سپاھان، کيان تاير، شيشه آبگينه قزوين و يا  ، واحدھای بزرگی چون واگن١٣٩٣

 کارگر ۴٠٠ با ٩٣ يا کارخانه قند ورامين در بھمن .ا تعديل کردندپروژه قطار شھری اھواز، بخشی از کارگران خود ر

ھای متوالی و  سالی کارخانه قند قھستان در خراسان جنوبی به دليل خشک. به دليل کمبود منابع اوليه تعطيل شد

داد کار داشتند  کارگری که به صورت مستقيم با اين کارخانه قرار٢٨٠نشدن نقدينگی، به فعاليت خود پايان داد و  تأمين

 . ماه بيکار شدند٨بدون دريافت حقوق 

برند و  شود، حدود سه دھه است که بسياری از کارفرمايان در امضای قرارداد کار سليقه خود را به کار می گفته می

عالی  محمدرضا بقائيان، در شورای. کند ھا حسابرسی نمی کسی ھم از آن. گيرند ھای موجود را نيز به ھيچ می حتی قانون

 ٩٣طبق آمار ارائه شده توسط وزارت کار، تنھا ھفت درصد از کارگران قرارداد رسمی دارند و «: گويد کار ايران می

ھای قانونی، تنھا باالی  به اين ترتيب، چتر حمايت. کارند ھای موقت مشغول به مانده در قالب ديگر قرارداد درصد باقی

 ».سر گروه اندکی از کارگران قرار دارد

، ١٣٩٢، عنوان کرده بود که در سال ١٣٩٣حسن صادقی، از سران خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار در بھار 

او گفته . اند امضاء در مراجع حل اختالفات کارگری ثبت شده  ھزار شکايت در موضوع قراردادھای سفيد٣١٧نزديک 

رسند و گرنه تعداد قراردادھا به   با کارفرما میبود که اين آمار مربوط به کارگرانی است که به نقطه اوج اختالف

 .تر از اين رقم است مراتب بيش

ھا و دختران اما با  بسياری از کارفرمايان، به زن. در اين ميان وضع زنان کارگر به مراتب بدتر از کارگران مرد است

اند و کارفرما برای  ند که در ظاھر متروکهکن  استفاده میئیھا از زنان در کارخانه. دھند تر کار می دستمزدی به مراتب کم

  .کند کارگر بيمه پرداخت نمی

ھای خانگی در خانوارھای کارگری نيز به دليل تحت فشار بودن کارگران، باال   اين وضعيت باعث شده که آمار خشونت

ران را باال برده اخراج و تعديل و بيکاری، آمار افسردگی، اختالالت عصبی و مشکالت خانوادگی کارگ«: رفته است

 ».است
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اگر ھمين اعتراضات اسفند ماه را در . ای داشته است ، رشد فزاينده٩٣بدين ترتيب، جنبش اعتراضی کارگران در سال 

 .ھا اعتصاب و اعتراض در جريان بوده و يا ھنوز ھم در جريان است نظر بگيريم ده

سازی و تعطيل کردن مراکز  ھا، اخراج اخت حقوقسازی، عدم پرد ھای کارگران اعتراض به خصوص ترين خواست مھم

  . مزدھا و موارد ديگر بوده است ن بودن دستئيتوليدی و پا

ھای  در واقع يکی از خواسته. يابی است ھای مھم و جدی در جنبش کارگری، مبحث تشکل يکی ديگر از موضوع

ھای کارگری به ويژه  ، تشکل۵٧الب بھمن ھای نخست انق در سال. يابی است کارگران به ويژه فعالين کارگری، تشکل

شوراھای اسالمی و خانه کارگر . شان را گرفتند شوراھای کارگری سرکوب و منحل گرديدند و شوراھای اسالمی جای

ھا و برای دفاع از منافع کارفرمايان و  ھای ضدکارگری ھستند که نه توسط کارگران، بلکه از باالی سر آن تشکل

  .اند  ايفا کردهئی تاکنون در سرکوب کارگران نقش به سزاحکومت تشکيل شدند و

  

   ! ھزار نفر دکتر شدند ولی بيکارند١٠٠ ھزار نفری ليسانسيه بيکار؛ ٧٣٧

 در صد ۴۵ تا ٣٠ ميليون بيکار وجود دارد که ١٠ دولت روحانی، حدود  به گفته علی ربيعی وزير کار و تعاون و رفاه

. حتی در زمان جنگ ايران و عراق ھم آمار بيکاری در چنين سطحی گسترده نبود. دھا دارای مدرک دانشگاھی ھستن آن

  . است که حکومت اسالمی در زمينه اقتصادی اتخاذ کرده استئیھا  سياست حضور اين تعداد بيکاری نتيجه

ھم اکنون ليسانس ترين تعداد بيکاران  دھد بيش به گزارش خبرنگار مھر، جديدترين گزارش دولت از بازار کار نشان می

  .  ھزار نفر فوق ليسانس و پزشک بيکارند١٠۵. دارند

بررسی جديدترين گزارش مرکز آمار ايران از وضعيت اشتغال و بيکاری در کشور، بر اساس سطح سواد افراد نشان 

 ميليون و ۵اد  نفر دارای ديپلم و پيش دانشگاھی ھستند که از اين تعد۵۴٢ ھزار و ١٨٠ ميليون و ١٢دھد ھم اکنون  می

در .  نفر نيز بيکار ھستند١٩ ھزار و ۶٢٠ نفر شاغل و ٣٩٢ ھزار و ۶٨٧ ميليون و ۴ نفر فعال، ۴١٢ ھزار و ٣٠٧

 ۵ نفر آن مرد و ٨۵٨ ھزار و ۶۵٣ نفر غيرفعال ھستند که يک ميليون و ١٣٠ ھزار و ٨٧٣ ميليون و ۶اين گروه، 

 نفر داريم که از ٢٣۶ ھزار و ۶٧۵ ميليون و ٢ر مقطع فوق ديپلم، د.  نفر نيز زن ھستند٢٧٢ ھزار و ٣٠٩ميليون و 

 نفر نيز شاغل ھستند؛ ۶٣٩ ھزار و ۵٠ نفر غيرفعال و يک ميليون و ۵٨٧ ھزار و ۴۴۴اين تعداد نيز يک ميليون و 

ی ليسانس بر پايه اين گزارش، تعداد کل افراد دارا.  ھزار نفر اعالم شده است١٨۴تعداد بيکاران فوق ديپلم کشور 

 ھزار و ۴٠۴ ميليون و ٣ ھزارنفر است که از اين تعداد ١٧۴ ميليون و ٧کشور در آخرين اعالم مرکز آمار ايران 

مجموع افراد .  نفر بيکار ھستند٣۴۵ ھزار و ٧٣٧ نفر شاغل و ٧۶١ ھزار و ۶۶۶ ميليون و ٢ نفر فعال، ١٠۶

  . نفر است٩۴٨ ھزار و ٧۶٩ ميليون و ٣غيرفعال در اين گروه تحصيلی، 

  

  ھشت ميليون شاغل بيمه نشده

 ١۵در کنار اين وضعيت حکومت ادعا می کند که . »ھشت ميليون شاغل بيمه نشده داريم«: ربيعی، وزير کار گفته

ھايشان کسر شده وبه  البته حق بيمه اين ھشت ميليون نفر به طور اتوماتيک اول ماه از حقوق! ميليون شاغل بيمه ھستند

  .شوند  اجتماعی واريز میتأمينھای  حساب بيمه

اين . دھند، بيمه نيستند  ميليون نفر از جمعيت کشور را تشکيل می٢٠ھايشان رقمی باالی  ميليون شاغل که با خواده ھشت

کند که ھشت ميليون شاغل بيمه ندارند، اوج ضدانسانی و ضدکارگری بودن اين حکومت  که حکومت رسما اعتراف می

 ميليون جمعيت در واقع نه بيمه درمانی دارند، نه بيمه بيکاری، نه حق و حقوق ٢٠بيش از . کند را اثبات می
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 اين فاجعه حکومت مسؤول. اين يک فاجعه بزرگ اجتماعی است. برخورداری از حقوق و مزايای بازنشستگی دارند

 .است

 

  حوادث ناشی از کار

 نفر در کشور ۵١٧ ماھه نخست سال جاری ھزار و ١٠ر د: به گزارش مھر، سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد

اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، که تعداد متوفيات . بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست دادند

  . درصد افزايش يافته است١۴ نفر بود، ٣٣١حوادث کار، ھزار و 

 فوتی و خراسان رضوی ١٢۵ فوتی، اصفھان با ٢٠٧ھای تھران با  ، استان٩٣ ماھه، سال ١٠بر اساس اين گزارش در 

 فوت و زنجان و کھگيلويه و ٧ فوتی، چھارمحال و بختياری با ۵ھای خراسان جنوبی با  ترين و استان  فوتی بيش٩۴با 

 .اند ترين مرگ حوادث ناشی از کار را داشته  فوتی کم١٠بويراحمد ھر کدام با 

 ١٣٨١ فوتی در سال ۴۶١ترين ميزان مرگ ناشی از حوادث کار با   سال گذشته، کم١٠در : در اين گزارش آمده است

 .است  گزارش شده ١٣٩٠ فوتی در سال ۵٠٨ترين اين آمار با ھزار و  و بيش

  

   کارگران٩۴مزد سال  دست

 حکومتی و مزد برای سال جديد مراکز و نھادھای کارگری  دستتعيينبا نزديک شدن اسفند ماه و رسيدن روزھای 

 تأمينغيرحکومتی و بيش از يازده ميليون کارگر و نزديک به سه ميليون بازنشستگان و مستمری بگيران سازمان 

دھند، با نگرانی برای  اجتماعی که با احتساب جمعيت خانوادھايشان بيش از پنجاه درصد جمعيت ايران را تشکيل می

  .مزد کارگری لحظه شماری می کنند  دستتعيين

 درصد افزايش نسبت به سال جاری ١٧با «، مزد کارگران را ٩٣ اسفند ٢۵ای عالی کار جمھوری اسالمی، روز شور

  .کرد»  و تصويبتعيين تومان ٧١٢۴٢۵معادل 

گزارش کرده بود، با »  ھزار تومان۵٠٠ ميليون و ٣«، خبرگزاری مھر خط فقر را ٩٣ بھمن ٢٨در حالی که روز 

 ٩۴مزد   حکومت اسالمی و تبعيت کامل سران خانه کارگر، شورای عالی کار دستآھنگی کامل دولت و مجلس ھم

  .پنجم خط فقر تصويب کرد کارگران را تقريبا به ميزان يک

 درصد مزد ۵٠تر از  در يک ماه اخير سران خانه کارگر و شوراھای اسالمی کار، به پافشاری روی افزايش مبلغی بيش

  .چنان حفظ شود  درصد رای دادند تا منافع کارفرمايان و حکومت، ھم١٧ت به  کرده بودند نھايتأکيدسال جاری 

 درصدی مزد پايه در حالی به امضای نمايندگان کارگران رسيده است که ١٧افزايش « ايلنا نوشت، ٩٣ اسفند ٢۵روز 

 ٢۵تر از   کمپيش از اين اعضای اصلی و مشاور گروه کارگری شورای عالی کار در دو نوبت از امضا نکردن رقم

  ». درصد خبر داده بودند٢٠درصد و سپس 

. داد  ھزار تومان بود که در بھترين حالت کفاف ده روز يا دوھفته زندگی را می۶٠٩مزد کارگران  ، دست٩٣در سال 

کنند و چون با خستگی پشت دستگاه   ساعت ھم کار می١۶روزی تا . ھای دوم و سوم ھم دارند بسياری از کارگران شغل

  .تری مواجه ھستند گيرند، با خطرات بيش رار میق

شده، سطح معيشت کارگران به سه برابر زير خط فقر سقوط  بنا به گفته فعاالن کارگری و آمارھای اقتصادی منتشر

کم نيستند کارگرانی که به . کنند مزد و حقوقی دريافت می اين وضعيت زندگی کسانی است که ھنوز دست. کرده است

ھای زير ده نفر کارگر تعلق  مزد به کارگران گارگاه مزدھای معوقه دارند و يا اين دست سطح توليد، دستدليل تنزل 

ھای زير پنج کارگر و سپس زير ده نفر کارگر، از  گيرد، چرا که دوره رياست جمھوری خاتمی، نخست کارگاه نمی
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مزد ناچيز  ودکان و جوانان و زنانی ھستند که با دستھا، ک ترين کارگران اين کارگاه بيش. اند شمول قانون کار خارج شده

  .گردند  دولتی، شديدا استثمار میکنترولگونه  و ساعت کار طوالنی و بدون ھيچ

  

  گرانی و تورم

بايد : ھا در بازار گفت ن برخی ميوهئيعضو کميسيون اقتصادی مجلس با انتقاد از تدوام گرانی قيمت مرغ و کيفيت پا

ن وزارت جھاد کشاورزی تالش کنند قيمت ھر مسؤوالھای موثر بر بازار اقالم خوراکی،  ظارتعالوه بر اعمال ن

  . تومان کاھش يابد٧۵٠٠تر از  کيلوگرم گوشت مرغ به کم

  . تومان است٧٧٠٠ تومان و در برخی نقاط ديگر شھر٧٨٩٠اکنون قيمت مرغ گرم در برخی نقاط  ھم

 تومان، سيب ۶۵٠٠ تا ۶٠٠٠پرتقال : نوب شھر تھران بدين شرح استھای ج به گزارش مھر، قيمت ميوه در مغازه

  . تومان۴٠٠٠ تومان، کيوی ۵۵٠٠ تا ۵٠٠٠ تومان، سيب زرد بين ۴۵٠٠قرمز 

قيمت ھر کيلوگرم شقه گوسفندی :  گزارش خود قيمت گوشت را ھم منتشر کرده است که بدين شرح است مھر در ادامه

 ھزار تومان، راسته ٢٩ تومان، گردن گوسفندی ۵٠٠ ھزار و ٢٩ندی  تومان، سردست گوسف۵٠٠ ھزار و ٢٩

 ٣٢ ھزار تومان، گوشت گوساله ۴١ ھزار تومان، جگر گوسفندی ٣۵ ھزار تومان، ماھيچه گوسفندی ٣٠گوسفندی 

  . ھزار تومان است٣۴ ھزار تومان و ران گوسفندی ٣١ ھزار تومان، جگر گوساله ٢۵ھزار تومان، چرخ کرده مخلوط 

 ھزار تومان است، که ٨٠٠ نفره کارگری نزديک به ۴ خوراک يک خانوار   حالی که طبق محاسبات انجام شده ھزينهدر

حال تصور کنيد . شامل نان، برنج، ماکارونی، سبزيجات، حبوبات، ماھی، کره، روغن، قند و شکر و ساير اقالم است

شان برسانند تا زنده بمانند و بدون اين که قيمت  ری به بدنتوانند کمی کال  تومان، فقط می٧١٢۴٢۵مزد  کارگران با دست

  .مسکن، کفش و پوشاک، بھداشت و درمان، حمل و نقل، تحصيل و غيره را حساب کنند

  

  بندی جمع

ھای نھان و  ت ھم به علت کسریيشده و در نھا تر می حه بودجه ھر سال نسبت به سال قبل متورميھای گذشته، ال در سال

. رو شده است م روبهيھای عظ انی با کسریيمه دوم سال و به خصوص سه ماھه پايود داشت، کشور از نآشکار که وج

ھای دولتی، قاچاق کاال، اختصاص مبالغ کالن به عرصه نظامی، و جنگ داخلی  استفاده مالی مقامات و ارگان سوء

ه يرو ش بیيتقراض از بانک مرکزی، افزاه اسکناس، اسيرو ، انتشار بی...هللا لبنان، حماس و سوريه و عراق و حزب

ھای عمرانی و  نگی، کاھش بودجه عمرانی و خدماتی، آموزش و پرورش، اشتغال، کاھش و حتی حذف بودجهيحجم نقد

ھای وقت و اکنون دولت روحانی، برای جبران کسری بودجه   ھستند که تاکنون دولتئیھا ھا و روش بھداشتی، سياست

د تورم، بيکاری، يگری مثل تشديز در عمل به اتفاقات ديھا ن ن سياستيبه عبارت ديگر، ا. اند ش به کار بستهيجاری خو

 تأمينش مشکالت مردم در بخش درمان و بھداشت، آموزش و پرورش، يد و به ويژه افزايش رکود توليفقر و افزا

  .ده استيانجام... مايحتاج نيازھای روزمره خانواده و

اند اما  لولند و دچار پرخوری مقامات ريز و درشت حکومت اسالمی، در تجمالت میدر چنين شرايطی، سران و 

، با انتقاد از ٩٣  خطيب نماز جمعه تھران، دھم بھمن برای مثال، احمد جنتی، . کنند گرسنگی را به مردم توصيه می

تر  که چه اشکالی دارد اگر وضع بدھا را دارند، اعالم کرده بود  افرادی که قصد ايجاد رابطه با آمريکا و شکستن تحريم

  .شد، روزی يک وعده غذا خورده شود

 ويژه با کيفيت ئیفکرانش در حاکميت، صدھا رژيم غذا آورد که خودش و ھم جنتی در شرايطی اين سخن را به زبان می

  . باال دارند
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داری  گر سرمايه رحم و ستم ر بیھا کودک به جای اين که تحصيل کنند به ناچار وارد بازا اکنون ميليون به عالوه ھم

 مسألهمتاسفانه کار کودک و خيابانی به . مزدی اندک، به گذران خانواده خود کمک کنند اند تا با به دست آوردن  شده

کارتن . گذرند بدون اين که دچار ناراحتی شوند ھا می خيال از کنار آن معمولی در جامعه ايران تبديل شده و بسياری بی

  .طور  ھمينھا ھم خواب

 چندانی را در دستور کار خود قرار نداده ئیجو ھای اختصاصی خود، صرفه نهين است که دولت در بخش ھزيت ايواقع

بنابراين . اند که مستقيما به زيست و زندگی مردم ربط دارند  اختصاص دادهئیھا ھا را به عرصه ئیجو است، بلکه صرفه

  . ه زندگی اکثريت مردم تباه شودسياست اقتصادی حکومت اسالمی، سبب شده ک

ھای فرمايشی  ھای رنگارنگ حکومت اسالمی، انتخابات در چنين شرايطی، مسلم است که مردم نبايد اميدی به جناح

شان  شدن وضع  دولت و حتی به کليت حکومت اسالمی در راستای بھترتغييرمجلس شورای اسالمی، رياست جمھوری، 

 وضع موجود و به ھم زدن توازن قوای کنونی به نفع مردم، به تغييرن است که مردم برای رو، روش از اين. داشته باشند

ھا، مدارس، ادارت  ھا، دانشگاه ھا، کارخانه يعنی صفوف خودشان را در کارگاه. نيرو و مبارزه مستقيم خودشان اتکا کنند

ھا و مطالبات روزمره  د بتوانند ھم خواستو محالت، متحد و متشکل کنند تا با مبارزه جمعی و متحدانه و ھدفمند خو

خود را بر کارفرمايان و حاکميت تحميل کنند، ھم خود را آماده کنند و ھم فضای سياسی، اجتماعی و فرھنگی سراسر 

  !ساز و تاريخی، آماده سازند ای و اساسی سرنوشت ات پايهتغييرزدن به  کشور را برای دست
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