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  بھرام رحمانی

  ٢٠١۶ جوالی ١١
  

 !کی بود کی بود من نبودم
ھای  وقگذرد اما ھر جا بحثی از کمبود، اختالس، فيش حق گيری دولت شيخ حسن روحانی می حدود سه سال از قدرت

 در مسألهاين . شود س جمھوری سابق برده میئينژاد ر شود بالفاصله نام محمود احمدی می...  تومانی و ھا ميليون کالن ده

شان نامی از   و مقامات دولت روحانی در توجيه کارھای خالفءحدی تکرار شده است که اگر وزرا اين سه سال به

در حاکميت جمھوری اسالمی، رسم بر اين است که ھر دولتی ! شوند يرت مینژاد نبرند بسياری از مردم ايران ح احمدی

ھا تبديل  ترين دولت ئیترين و مافيا ناپاک نامد اما پس از مدتی به ترين دولت می آيد نخست خود را پاک روی کار می

اسالمی از بدو دليلش بر افکار عمومی مترقی و آگاه جامعه ايران بسيار روشن است و آن ھم، حکومت . شود می

 بنيان گذاشت و ئیگر و دزد و مافيا اش را با اختناق و سرکوب و ترور، غارت ھای حاکميت قدرت رسيدنش پايه به

خواھان جامعه، با يک  ديدگان و آزادی مگر اين که روزی کارگران و ستم. ھيمن منوال پيش رفته است تاکنون نيز به

ھای قدرت نوينی ساخته شود که در آن، غير از مردم و  ويران کنند تا پايهھای اين حکومت را  انقالب اجتماعی پايه

  .شان ھيچ نيروی ديگری قدرت نداشته باشد گيرنده نھادھای تصميم

  
در روزھای ميانی ارديبھشت ماه نيز تصوير فيش حقوقی شماری از مديران ارشد بيمه مرکزی جمھوری اسالمی در 

  .چنان ادامه دارد ی انتشار يافت که بحث و جنجال درباره آن ھمھای اجتماع فضای مجازی و شبکه

ھای اکبر ھاشمی  مديران را دولت ھای باال به و آغاز پرداخت حقوق» منشأ«گرا نيز  ھای اصول سايت برخی از وب

  .اند رفسنجانی و محمد خاتمی دانسته
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 و ئیگو جواب  نيز يکی پس از ديگری مجبور بهھا دامن زده و مسولين حکومتی ھای داغی در رسانه بحث  بهمسألهاين 

ارقامی که حتی شنيدن آن برای !. کی بود کی بود من نبودم: کنند اند؛ ھمواره تکر می گيری در اين مورد شده موضع

  .انگيز است اکثريت مردم ايران بھت

ھای  ابعاد حقوقھا و   خود، از بررسی زمينه١٣٩٥ ]سرطان[ تير١٨اسحاق جھانگيری در گزارش روز جمعه 

در حالی که گزارشات ديگر از . افراد کمی محدود است  و بهئیھا امری استثنا گونه پرداخت غيرمتعارف، ادعا کرد اين

  . نفر اعالم کرد٩۵٠کم  جمله امام جمعه موقت تھران، تعداد اين افراد را دست

ران و بسياری ديگر از شھرھا نيز مطرح شد ھای نماز جمعه تھ در خطبه» نامتعارف«ھای  ھا و حقوق موضوع دريافتی

  .و امامان جمعه درباره آن نظر دادند

ھای   مدير بخش٩۵٠کم  منبع خاصی گفت که دست محمدعلی موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تھران بدون اشاره به

اند و اين رقم گاھی بسيار   ميليون تومان داشته۵٠ تا ١۵ھای ماھانه ميان  ھای دولتی دريافتی ای و شرکت بانکی، بيمه

 .تر ھم بوده است بيش

گفت که گزارش کامل ) خانه ملت( خبرگزاری مجلس  تير به١٨س کميته تحقيق و تفحص از بنياد شھيد جمعه، ئير

ه ارائه ئيرئيس قوه قضا س مجلس قرار گرفته و بخشی از آن بهئيھای مالی کالن در بنياد در اختيار ر ھا و تخلف اختالس

  .ستشده ا

ھای دولت و نمايندگان در صحن علنی مجلس  اندازی دليل سنگ اين کميته فعاليت خود را در مجلس نھم آغاز کرد اما به

 .خوانده نشده است

جبھه مشارکت «طلب   فراھانی، يکی از مديران با سابقه حکومت اسالمی و از رھبران حزب اصالحئیمحسن صفا

ترين   دولت را مھمکنترولحضور نھادھا و بنيادھای خارج از » خبرآنالين« با ئیوگو است در گفت» ايران اسالمی

 .عوامل فساد در کشور معرفی کرده است

 نھاد، ارگان و بنياد مختلف فعاليت بسيار وسيع اقتصادى دارند که مطلقا ١٢٠گفته او، در حال حاضر در کشور حدود  به

 درصد توليد ناخالص داخلی ايران دراختيار اين ۵٠ نزديک به ھم اکنون.  درستی بر عملکردشان وجود نداردکنترول

گونه حسابرسی   است که ھيچئیھا  درصد توليد ناخالص داخلی ما در اختيار بخش۵٠عبارت ديگر،  نھادھاست، به

  .شود ھا اعمال نمی  منظمی روی آنکنترولقانونمند و 

ھا و  شود که شرکت ای ياد می هللا خامنه ھای مالی آيت عنوان يکی از امپراتوری به»  فرمان امامئیستاد اجرا«از 

در فھرست  اين امپراتوری شرکت وابسته به ٣٧ تنھا. ھای متعددی در ايران و ديگر کشورھای جھان دارد گذاری سرمايه

  . قرار داردامريکاھای اياالت متحده  سياه تحريم

 با ٢٠٠٧از سال »  فرمان امامئیستاد اجرا«نوشت  گزارش مفصلی  در،٢٠١٣اواخر سال خبرگزاری رويترز 

 گوناگون نظير بيمه، توليد انرژی، پااليش نفت، ئیھا ھای کشور، و فعاليت در حوزه ترين بانک گذاری در بزرگ سرمايه

نوشته رويترز اين  به. درآمد دارد» دالرساالنه ميلياردھا «ی توليد نوشيدنی ھا ساخت و ساز، توليد سيمان و کارخانه

  .ای است هللا خامنه آيت» تحکيم قدرت«درآمدھا در خدمت 

گذار حکومت جھل و جنايت و ترور و  هللا خمينی، بنيان ھای پايانی زندگی آيت ، در ماه» فرمان امامئیستاد اجرا«

اين ستاد نھادی . حکومت پھلوی تشکيل شد  اموال وابستگان به  و مصادرهئیاسامنظور شن گر اسالمی و به غارت

  .شود ای اداره می هللا خامنه فراقانونی است و زير نظر رھبر ايران، آيت
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ايرانيانی  وابستگان رژيم سابق که متعلق به ھای نخست فعاليت ستاد، نه به  سال  شده شود، نيمی از اموال مصادره گفته می

  .اند خارج از کشور مھاجرت کرده  است که بهبوده

***  

  ھای حقوی نجومی ھای حکومتی بر سر فيش دعوای سران و جناح

ھا در نشريات منتقد دولت يازدھم،  ھا ميليونی تعدادی از مديران بيمه و بانک ھای حقوقی ده ھای اخير، انتشار فيش  در ماه

  .ا کرده استای ايران پيد ای در فضای رسانه بازتاب گسترده

ھای سياسی شده و برخی از  ھای حقوقی دولت حسن روحانی در روزھای گذشته موضوع بحث جناح انتشار فيش

   .اند دولت حمله کرده گرايان شديدا به اصول

 که در» ھای قانونی از روزنه«ھا با استفاده  اند که اين حقوق ھای دولت حسن روحانی اعالم کرده در مقابل برخی از مقام

 .جمھور سابق ايران تصويب شده، پرداخت شده است سئينژاد ر دولت محمود احمدی

 ول تيرماه، در گزارشی اعالم کرده بود که طبق اسناد موجود، در  شنبه،  در اين زمينه روزنامه دولتی ايران روز سه

ھيئت  به»  ميليون تومانی۴۵۶ ميليون تومانی و ۶٨٠٠ ميليون تومانی، ۴٠٠ھای يک ميليارد و  پاداش«دولت سابق 

  .ھای دولتی پرداخت شده است ھا و شرکت مديره بانک

س کميسيون اصل نود و يکی از نمايندگان مجلس ئي، معاون ديوان محاسبات، ر١٣٩٥ ارديبھشت ٢٠شب،  دوشنبه

 کردند و وگوی ويژه خبری صدا و سيمای جمھوری اسالمی ايران شرکت ی گفت صورت حضوری و تلفنی در برنامه به

 .ھای چند ده ميليون تومانی پرداختند ھای خود درباره حقوق بيان ديدگاه به

 ١٨٠ به ٩۴مطابق اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده ميزان دريافتی سه مدير ارشد بيمه مرکزی در اسفند ماه 

 .رده است ميليون تومان دريافت ک٨٧ھا در اين ماه،  رسد و تنھا يکی از آن ميليون تومان می

 ميليون تومان ٣٣کاری عنوان شده که مبلغ آن به  العاده و اضافه بخشی از دريافتی مديران بيمه در ماه اسفند، فوق

 .رسد می

در نگاه نخست بايد ديد «: س مجلس، علی الريجانی نوشته استئير رسانی نزديک به اين پايگاه اطالع» خبرآنالين«

ھای قبل مطلع بودند، با چه  معوق شدن بخشی از حقوق اين مديران طی سالطور قطع از  شخص يا اشخاصی که به

 .»اند انتشار فيش حقوقی مربوط به آن کرده مديران مورد نظر اقدام به ھدفی پس از پرداخت اين معوقات به

ن، خبرگزاری ميزا  به]ثور[ ارديبھشت٢٠با اين وجود، مصطفی زندی مدير روابط عمومی بيمه مرکزی، دوشنبه 

ھای حقوقی ندارم و اين موضوع در حال  من ھيچ اطالعی از صحت و سقم اين فيش«: ه گفتئيقوه قضا وابسته به

  .»بررسی است

گويد بررسی اين موضوع در بيمه مرکزی آغاز شده و پس از روشن شدن واقعيت ماجرا، درباره جزئيات آن  زندی می

 .رسانی خواھد شد اطالع

اين   ارديبھشت اعالم کرد که دستور رسيدگی به١٨نيا، وزير اقتصاد روز شنبه،   علی طيبگزارش خبرگزاری مھر، به

 .موضوع و ارائه يک گزارش جامع را صادر کرده است

س کل بيمه مرکزی ايران و دفتر بازرسی وزارت ئيمعاونت امور بانکی و بيمه وزارت اقتصاد، ر اين دستور خطاب به

 .شده و قرار است اين گزارش در ھفته جاری به وزير اقتصاد ارائه شود صادر ئیامور اقتصادی و دارا

ھای حقوقی افشا   کرد که اصل تخلف در فيشتأکيدوگوی ويژه خبری،  معاون امور اقتصادی ديوان محاسبات در گفت

 .شود ھای پرداختی می  درصد رقم۵٠العاده است که شامل  کاری و فوق شده در نحوه محاسبه اضافه
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العاده بايد غيرمستمر باشد و نبايد  چون فوق. ھا، غيرقانونی است نيمی از مبلغ ھر يک از پرداخت«: نسب گفت صفاری

  .»شامل محاسبه اضافه کار شود

ھای جناحی در افشای فيش حقوق مديران بيمه مرکزی منتفی نيست، اما  ورزی سياسی و رقابت گرچه احتمال غرض

 .دار است ای سابقه مسألهھای مختلف  د دولتی زير عنوانمديران ارش ھای نجومی به پرداخت

ھای دولتی و نيمه  ھا و بانک  در برخی ديگر از شرکتئیھا گويد چنين پرداخت س کميسيون اصل نود مجلس میئير

  .ھای زيادی در کميسيون وجود دارد ھا پرونده گونه تخلف دولتی نيز سابقه داشته و در مورد اين

ھا اشاره کرد که در  برخی اعضای ھيئت مديره بانک به» ھای ناموجه پاداش«ه تلويزيونی ياد شده به پورمختار در برنام

 مانند برگزاری مجمع ئیچنين يادآور شد که در مواردی برای کارھا او ھم. رسد يک ميليارد تومان می مواردی به

 .يون تومان پرداخت شده است ميل٣٠٠ تا ئیھا شود پاداش انجام می» بدون تالش و سختی«ھا که  شرکت

 شده تعيين برابر حداقل دستمزد ٧مطابق قانون مديريت خدمات کشوری حداکثر حقوق کارکنان دولت نبايد بيش از 

ترين   شده بيشتعيين ھزار تومان در ماه ٨١٢ که نزديک به ٩۵ شده برای سال تعيينحداقل دستمزد   با توجه به.باشد

  . ھزار تومان در ماه باشد٧٠٠ ميليون و ۵تر از  حقوق کارکنان دولت بايد کم

تواند تا ماھی   حداکثر حقوق کارکنان دولت میئیچنين مقرر کرده که در موارد استثنا قانون مديريت خدمات کشوری ھم

 . ميليون تومان باشد١٠

 ئیھا ز جمله راهزمان در ھيئت مديره چند شرکت، ا کاری، پاداش، حق ماموريت، حق مشاوره و عضويت ھم اضافه

 . کرده استتعيينرساند که قانون  ھستند که دريافتی مديران ارشد دولتی را به چند برابر حداکثر ميزانی می

مديران دولتی  ھای غيرمتعارف به نقش داشتن در رواج بدعت پرداخت نژاد را به س جمھور، دولت احمدیئيمعاون اول ر

  .ھای کالن داده است  نفره دولت پاداش٣٠ نفر از جمع ٢٧ در يک نوبت به نژاد گويد احمدی جھانگيری می. متھم کرد

س جمھور درباره ئيترين سخنان معاون اول ر تازه روزنامه ايران، ارگان مطبوعاتی دولت، شنبه پنجم تيرماه به

ھای دولت  ت را اقدامھای اين بدع نقل از او، يکی از سرچشمه ھای دولتی پرداخته و به ھای نامتعارف در دستگاه پرداخت

  .قبلی عنوان کرده است

 تأسفشنبه سوم تيرماه در جمع وزيران و مديران ارشد دولت ابراز  بنابر اين گزارش، اسحاق جھانگيری شامگاه پنج

نشستند دور خودشان و تصميم گرفتند «گذاری شد که در دولت دھم  ھای غيرمتعارف وقتی پايه کرد که سنت پرداخت

 .»ان و سکه بدھندخودشان نش به

 .» سکه دادند١٠٠ و ٧۵ نفر از خودشان نشان درجه دو و درجه يک با ٢٧ نفره دولت به ٣٠از يک جمع «: او افزود

ھای ملی نيازمند برگزاری مراسم و پخش از تلويزيون است اما اھدای اين  جھانگيری خاطر نشان کرد که اعطای نشان

 .»ھا را مخفيانه دادند رگزاری ھرگونه مراسم و تشريفاتی اين نشانقدر قبيح بود که بدون ب اين«ھا  نشان

ھای  مديران دولت دھم در ماه ھای اھداء شده به ارائه فھرستی از نشان روزنامه دولتی ايران در ادامه اين گزارش، به

 .نژاد پرداخت پايانی دوران رياست جمھوری محمود احمدی

ارتشا و «جرم  نژاد رسيد که اکنون به حمدرضا رحيمی، معاون اول احمدی به م٩٢ خرداد ٢٢ھا  يکی از اين نشان

 .زندانی است» تحصيل مال از طريق نامشروع

ھا قرار  دست او در جريان اعطای اين نشان نئيعضو کابينه دولت يازدھم تصريح کرد وقتی معاون وزير و مديران پا

 .ميم بگيرند و امتياز کسب کنندھا نيز برای خودشان تص شود که آن گيرند تشويق می می
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اين   که بهئیھا انه يکی از ميراثمتأسف«: گزارش خبرگزاری ايسنا، جھانگيری در جمع مديران ارشد دولت گفته است به

 .»دولت رسيده بود اين بود که ما با يک فساد سيستمی که مثل خوره به جان نظام افتاده بود روبرو بوديم

مبارزه « در مسير ئیگرا  بر قانونتأکيدکند؛ دولت يازدھم از ابتدای کار با  ين اقرار میمعاون اول حسن روحانی، چن

 .»ھيچ خط قرمزی در مبارزه با فساد قائل نيستيم«جمھور  سئيو بر اساس دستور ر» امان با فساد بی

 سال گذشته و با وجود اند که چرا در سه جھانگيری و ديگر اعضای دولت يازدھم تا کنون در اين باره توضيحی نداده

ھا و نھادھای دولتی  خبری در مورد برخورد با حقوق و مزايای چند ده ميليون مديران دستگاه» امان با فساد مبارزه بی«

 .و عمومی انتشار نيافته است

ی نجومی ھا ھای قانونی پرداخت  برای بستن گذرگاهئین دولت يازدھم در سه سال گذشته نه تنھا تالش قابل اعتنامسؤوال

ھا را علنی کرده  چنان ادامه داشته است اکنون جناح رقيب اين فيش ھا ھم اند، که مطابق اسناد افشا شده اين پرداخت نکرده

 .است

ريزی در روزھای گذشته بارھا بر عزم دولت برای رسيدگی به  س سازمان مديريت و برنامهئيمحمدباقر نوبخت، ر

 . کرده استتأکيدنونی با خطاھای انجام شده و برخورد قا» ھای ناعادالنه حقوق«

 حقوق و مزايای تعيين قانون مديريت خدمات کشوری، ايجاد ھماھنگی در ٧۴اين در حالی است که مطابق ماده 

 . است که نوبخت و چند وزير کابينه اعضای آن ھستندئی، بر عھده شورائیھای اجرا کارمندان دستگاه

نزديکان محسن رضائی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در مطلبی که جمعه  ، متعلق به»تابناک«سايت خبری 

گيرد و  يت خود را در ادامه اجرای قوانين دولت قبل ناديده میمسؤولچھارم تيرماه منتشر شد نوبخت را متھم کرده که 

 .خود گرفته است به» ژست اپوزيسيون و منتقد«

آورد و دومينوی افشای حقوق  ھا در نمی ای، سر از رسانه با ھر انگيزهھای حقوقی  آيا اگر اين فيش«: پرسد تابناک می

ھا که در سه سال دولت يازدھم نيز  پذيرفت يا روال پرداخت ھا صورت می داد، اين پيگيری مديران ارشد رخ نمی

 »ماند؟ چون دولت دھم استمرار داشته، ھمچنان برقرار می ھم

 شده که راه سوءاستفاده از منابع عمومی را برای مديران ارشد و کارگزاران ھای فراوانی در حکومت اسالمی باب رويه

ای برای مقابله موثر با اين  ھای مختلف از آن اراده سان جناح برداری تقريبا يک دليل بھره کند و به حکومتی ھموار می

 .خورد چشم نمی وضعيت به

شود اگر  خاطر اختالف شديد با مقام باالدست، برکنار می ھا وقتی وزيری يا مديری، حتی به مطابق يکی از اين رويه

گيرد تا بدون انجام کار خاصی از حقوق و مزايای  س خود قرار میئيمنصب مشابھی نرسد در جايگاه مشاور ر به

 .مند شود ھنگفتی بھره

، )دولت روحانی( ازدھمترين نمونه آن در دولت ي ھای نھم و دھم بارھا تجربه شده و تازه اين روالی است که در دولت

 .عنوان مشاور وزير است  وزارت خارجه بهئیانتصاب معاون برکنار شده عربی آفريقا

 تير ماه، در واکنش ٥فتد او نيز در تا پس نيس جمھور اسبق ايران نيز دست پيش گرفته است ئيمحمد خاتمی ر

مديران، از   با نظارت بر سازوکار پرداخت بهن ارشد حکومتی خواست تامسؤوالھای باالی مديران دولتی، از  حقوق به

  . از مردم عذرخواھی کنندئیھا بابت چنان حقوق

غير «ھای  حقوق و پاداش يس جمھور حکومت اسالمی، ظاھرا دستور داد بهئيھا، حسن روحانی، ر در پی اين واکنش

ز دولت قبل، اين مبالغ را دريافت جا مانده ا مديران دولتی رسيدگی شود و حتی اگر مديران با مقررات به» متعارف
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 صورت پذيرد دولت از عذرخواھی لکنت زبان نخواھد داشت اما ئیاگر خطا«: او گفت. کرده باشند، آن را پس بدھند

  .»ن نکنيمئيدر عين حال متوقع نباشيد که فسادھای گذشته را نيز برای مردم تب

ھای نجومی، در  موضوع حقوق«اسالمی نيز، با اظھار اين که ای سردمدار حکومت  هللا خامنه چند روز پيش از او، آيت

ھا،  ھمه بدانند که اين موضوع از استثناءھا است و اکثر مديران دستگاه«: ، گفته بود»ارزش ھاست واقع ھجوم به

  .»دست ھستند؛ اما ھمين تعداد کم نيز خيلی بد است و بايد حتما با آن برخورد شود ھای پاک انسان

 مسألهمعاون اول خود برای پيگيری موضوع، خواستار آن شده بود که اين  س جمھور بهئيدستور ر ا اشاره بهای ب خامنه

 .»اطالع مردم رسانده شود صورت جدی پيگيری، و نتيجه آن به حتما به«

ان ارشد و گو با يکی از مدير گفت احمد توکلی، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، در کانال شخصی تلگرام خود به

 .گيرد  ميليون تومان حقوق می٣۵ او، ماھی  گفته دولتی اشاره کرد که به

برخی : زبان آورده و ادعا کرده است ھا را به ای از واقعيت گوشه شايد احمد توکلی از نادر نمايندگانی در مجلس باشد که 

چنين فساد حکومتی را بزرگترين تھديد  او ھم. کنند را رسوا کند خواری می  که فساد اقتصادی دارند و زمينئیھا آقازاده

  .برای سرنگونی جمھوری اسالمی دانسته است

خوار از مناطق آزاد  اش در دانشگاه شيراز گفت که باندھای زمين احمد توکلی، نماينده از تھران در مجلس در سخنرانی

ين تخلفات ادامه يابند، آنان را رسوا خواھد ھا اطالع دارد و اگر ا گويد که از تخلف برخی آقازاده او می. برند سود می

 .کرد

جمھوری اسالمی وارد کند و ھشدار داد که  ای به تواند ضربه توکلی، ادعا کرد که کودتای نظامی و انقالب مخملی نمی

 .رود شمار می فساد حکومتی در جمھوری اسالمی تھديد بزرگی برای اين نظام به

من از کارھايشان خبر «و » کنند  غلط زيادی میئیھا آقازاده«ده مجلس گفته است گزارش خبرگزاری مھر، اين نماين به

رسد اشاره  نظر می او از شخص يا گروه خاصی نام نبرد اما به. »کنم کارشان ادامه دھند آنان را رسوا می دارم و اگر به

 .پايتخت ھم کشيده شده است  آزاد قشم، بهگفته شھريار مشيری، مدير عامل منطقه فساد مالی قشم است که دامنه آن به او به

فساد  کند و به ھای اقتصادی انتقاد می نژاد تاکنون از سياست ناگفته نماند که او از دوران رياست جمھوری احمدی

با اين وجود توکلی ھمانند ديگر نمايندگان و مقامات حکومت . اقتصادی حاکم در جمھوری اسالمی معترض است

 .را عملی نکرده است» مفسدان اقتصادی«ھايش مبنی بر رسوا کردن  يک از وعده چاسالمی، تاکنون ھي

ی در دالرخبرگزاری ايرنا، خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی مھرماه گذشته از فساد گسترده مالی چندين ميليون 

ا به دو مدير دوران شھريار مشيری، مديرعامل منطقه آزاد اقتصادی قشم اين فساد مالی ر. جزيره قشم خبر داده بود

 .نژاد نسبت داده بود محمود احمدی

 ھزار مترمربع در تھران ١٠نژاد زمينی به مساحت  روزنامه اعتماد گفته بود که در دوران احمدی مشيری چندی پيش به

 اين .سرای ويژه سازمان منطقه آزاد قشم واگذار شده است  ميليون تومان برای ساخت مھمان۶٠٠ ميليارد و ۶قيمت  به

 . ميليارد تومان بوده است۶٠واگذاری در حالی صورت گرفته که بھای واقعی زمين 

خريد زمين در اطراف مناطق آزاد  برخی افراد وابسته از مدتی قبل اقدام به«رانی تصريح کرد که  توکلی در اين سخن

 .» شوندھا بتوانند با دولت وارد بازی کردند تا در زمان تصويب منطقه آزاد در اين محل

کمبود . صنعتی در کيش، قشم، چابھار، ارس، انزلی، اروند و ماکو وجود دارد-در حال حاضر ھفت منطقه آزاد تجاری

استفاده قاچاقچيان از اين مناطق سبب شده تا   الزم و سوءئیای، محروميت مناطق، نبود امکانات زيربنا تسھيالت بيمه

 .دمناطق آزاد به مبادی قاچاق کاال تبديل شو
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گونه نظارت گمرکی دقيقی وجود ندارد و مناطقی که قرار بود  گفته برخی کارشناسان اقتصادی، در مناطق آزاد ھيچ به

 .اند پايگاه قاچاق در کشور تبديل شده رشد اقتصادی کشور کمک کند به به

ترين تھديد فعلی  ن فساد بزرگ کرد و گفت که ايتأئيدرانی، رشد فزاينده فساد اقتصادی در ايران را  توکلی در اين سخن

و » يقه سفيدھا«ن و مديران گرفت و از آنان با عنوان مسؤوالسوی  او انتقاداتش را به. جمھوری اسالمی است

 .ياد کرد» ھا آقازاده«

خواری در جزيره قشم و  ھای متعددی درباره فساد مالی و زمين نژاد گزارش در دوران رياست جمھوری محمود احمدی

دولت حسن روحانی با وعده مبارزه با فساد اقتصادی کارش را آغاز کرد و تنی . اطق آزاد تجاری منتشر شدديگر من

 .اند چند از متھمان فساد اقتصادی مانند بابک زنجانی و مھدی شمس در برابر دادگاه قرار گرفته

 رسيدن جمھوری اسالمی به ھای مجلس را ھم بر عھده داشته است، از توکلی که پيش از اين رياست مرکز پژوھش

درجاتی از   مبارزه با فساد خودشان بهمسؤولنھادھای « کرده بود که تأکيدخبر داده بود و » مرحله فساد سيستماتيک«

 .»فساد مبتال ھستند

لحاظ   کشور در سال گذشته ميالدی، جمھوری اسالمی را به١٧٧المللی شفافيت اقتصادی با بررسی وضعيت  مرکز بين

 . قرار داده است١۴۴قتصادی و اداری در جايگاه فساد ا

روابط عمومی » ! ميليونی سيمان تھران٨۶۵س جمھور از پاداش ئيسھم معاون اولی ر«در پی انتشار خبری با عنوان 

يک تخلف قانونی معاون اول دولت و  با آنکه خبر مذکور، مربوط به. ارسال جوابيه نمود کارخانه سيمان تھران اقدام به

لحاظ قانونی و حقوقی نداشت،  مندی وی از پاداش نجومی بود و کارخانه سيمان تھران در اين بين جايگاھی به  بھرهنيز

  . در اين مورد نوشتئیکيھان جوابيه بلندباال

ھای نجومی برخی از مديران  دو ماه از افشای فيش کيھان در گزارش ديگری نيز چنين نوشت؛ با گذشت نزديک به

 فيش نجومی دولت ٩۵٠اما با استعفای اين تعداد اندک از . ايم شاھد استعفای چندنفر از اين مديران بودهدولتی، تنھا 

  ھای نجومی باشد؟ تواند مدعی مبارزه و اقدامی قاطع عليه فيش چگونه می

 حسينی و گانی، صفدر رستگار، صدقی، امين، سيامک دولتی، لـله: در نگاه نخست دولت اقدام کرده و مديرانی مانند

ھای مازاد پرداختی پس گرفته شده است، اما  شد پول  تأکيدشدند و  ھيئت عامل صندوق توسعه يا استعفا دادند و يا برکنار 

ھا را  ريزی ھم در عمل مجوز اين پرداخت گويد، سازمان مديريت و برنامه طور که دادستان ديوان محاسبات می ھمان

آنچه موجب برکناری ھمين تعداد از صاحبان . وبات اين کارگروه بوده استداده و ھم در جريان نحوه اجرای مص

ھای حقوقی بوده و اگر اين  المال بازگردانده اقدام منتقدان دولت و افشاگران فيش بيت ھای نجومی شده و مبالغی را به فيش

  .افشاگری نبود عزمی برای ھمين برخورد اندک ھم در دولت نبود

  کند؟  ميراث گذشته است چرا شما را آشفته میاگر: کيھان ادامه داد

ھای حقوقی مديران  س کل قبلی بيمه مرکزی تقصيرات جنجال فيشئيقد از ر پنجم خرداد، وزير اقتصاد ضمن دفاع تمام

ھا انتظار داريم که در اينگونه موارد با صداقت و  از رسانه«: ھا و دولت گذشته انداخت و گفت بيمه را به گردن رسانه

ھای عمومی در  ئیالق اسالمی عمل کنند و اعتبار افراد شريف را در معرض آسيب قرار ندھند البته برخی نارسااخ

ھای مديران دولتی وجود دارد که ميراث به جا مانده از دولت قبلی است و وزارت اقتصاد برای ساماندھی آن  پرداختی

  :ماند گونه ادعاھا دو نکته مغفول می ھمواره در اين» .ده باشدای کر اقداماتی را انجام داده بدون اين که آن را رسانه

ظاھر ميراث از گذشته را اصالح کند اما طبق اسناد، دولت تدبير و اميد  نخست آن که دولت سه سال وقت داشته تا اين به

  .ھا را گذاشته است و در مواردی ادامه داده است خود بنای بسياری از اين پرداخت
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جا مانده از گذشته است پس الجرم دولت بايد از افشای  ھا آثار به ادعای دولتمردان مبنی بر اين که اين فيشدوم آنکه اگر 

  .گونه نبود کرد، اما ديديم که اين شد و استقبال می ھا خوشحال می آن

ش در صحن  خرداد ماه علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برای ارائه گزار٢۵و اما در مورد ديگر 

در آن جلسه، ربيعی پرداخت چنين . ميليونی بانک رفاه پرداخت٢٣۴دفاع از مديرعامل  علنی مجلس حاضر شده بود به

 منکر شد و حتی مدعی شد که ھيچ تخلفی در اين زمينه رخ نداده  مبلغی به مديرعامل بانک رفاه را از اصل و اساس،

  !است

لفی از جانب فرد صورت نگرفته و با اينکه دولت گذشته با تخلف و در اين دوره ھيچ تخ«ربيعی مدعی شد که 

چنان اين نوع فرافکنی در ميان  و ھم» .کرد، از زمين تا آسمان متفاوت است صورت پنھان، مبالغی پرداخت می به

ھا تنگ و  ھانهترتيب منتشر شد و راه بر ب ھای بعدی نيز به طلبی در جريان بود که فيش ھای اصالح مردان و رسانه دولت

  .ھای حقوقی تشکر کرد در ميان دولتمردان تنھا وزير اطالعات از افشاگران فيش. بسته شد

  

   واکنش سپاه پاسداران

 روابط عمومی سپاه پاسداران مسؤولھای حقوقی مديران،  موضوع فيش ھای مقامات حکومت اسالمی به در ادامه واکنش

س سازمان بازرسی خبر داد که گزارش ئير از سوی ديگر . د را تکذيب کردفرماندھان اين نھا» نامتعارف«ھای  حقوق

 .شود سران سه قوه ارسال می  تير به٦شنبه  اين سازمان روز يک

ھای  ھای منتشر شده درباره حقوق گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ضمن تکذيب مسؤول

ھای حفاظتی نبود، حتما فيش حقوقی خودم را منتشر  اگر معذوريت«فرماندھان اين نھاد گفت که » نامتعارف«

 .»کردم می

چنين گفت که حقوق و مزايای کارکنان   تير، روزنامه شرق، ھم۶شنبه  رمضان شريف در مصاحبه با شماره روز يک

 .است» تر کم«ساير نيروھای مسلح ازجمله ارتش و وزارت دفاع  سبت بهسپاه پاسداران ن

طرفين بيش از اندازه «کشيده شده و » دعواھای سياسی به«ھای حقوقی  درباره فيش» ھا فضاسازی«چنين گفت که  او، ھم

 .»پردازند آن می به

المال بازگردانده شود اما با اين قضيه  بيت  بهھا اند بايد برخورد و پول البته با کسانی که تخلف کرده«: شريف اضافه کرد

 .»نظام را از بين ببرند خواھند اعتماد مردم به ھا می فيش

ھای وابسته به سپاه پاسداران از جمله  سايت تعدادی از مديران دولتی در وب ھای حقوقی منتسب به پس از انتشار فيش

تعدادی از فرماندھان سپاه پاسداران در  منتسب به» يليونیچند ده م«ھای حقوقی  ھای فارس و تسنيم، فيش خبرگزاری

 .ھای تلگرامی منتشر شده است برخی کانال

   

  فکرش ھای تروريستی ھم ھای حکومت اسالمی برای گروه ولخرجی

 دالرھای طرفدار خود ميلياردھا  و گروه» نيابتی«ھای معروف به  در چنين شرايطی، حکومت اسالمی ايران در جنگ

ھای جامعه ايران را که بايد برای شھروندان ايرانی و خدمات عمومی از جمله اشتغال و بيمه بيکاری  تاز ثرو

  .دھد اختصاص داده شوند بر باد می
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ھا و  ای اعالم کرد که تحريم سابقه ، در اظھارات کم١٣٩٥ تير ۴ -  ٢٠١٦ ژوئن ٢۴هللا لبنان روز جمعه  دبيرکل حزب

از » طور کامل به«هللا  ی بر فعاليت اين گروه ندارد چون بودجه حزبتأثير ھيچ مريکااھای بانکی و مالی  محدوديت

  .شود  میتأمينطريق ايران 

از خوراک و پوشاک تا موشک «ھا، حسن نصرهللا گفته است که اين تشکل ھمه نيازھای خود را  گزارش خبرگزاری به

  .کند طور مستقيم از جمھوری اسالمی دريافت می به» و راکت

زبان صداوسيمای  ھای داخل ايران، از جمله شبکه العالم، فرستنده عربی اظھارات حسن نصرهللا، در بسياری از رسانه

  .جمھوری اسالمی نيز انتشار يافته است

رسد و ھيچ  هللا از ايران می بودجه حزب«: هللا در بخشی از سخنانش گفت گزارش پايگاه اينترنتی العالم، رھبر حزب به

از . کنيم  که با آن اسرائيل را تھديد میئیھا رسد، مانند موشک پول از ايران می. رتباطی با اين موضوع نداردطرفی ا

. کنيم ھای گذشته تشکر می دريغ از ما در سال خاطر حمايت بی س جمھور آن بهئيای، دولت ايران و ر حضرت امام خامنه

  ».اريمپردازيم و مشکلی در اين زمينه ند ھا را می ما حقوق

کنند مشمول  هللا ھمکاری می  که با حزبئیھا تصويب رساند که مطابق آن بانک  چند ماه پيش طرحی را بهامريکاکنگره 

  .شوند ھای اين کشور می تحريم

 حساب بانکی متعلق ١٠٠، حدود امريکامصوبه کنگره  بانک مرکزی لبنان، ماه گذشته اعالم کرد که با توجه به

  .ھا و نھادھای مرتبط با آن را بسته است  و تشکلهللا اعضای حزب به

 خواھد بود زيرا اين تشکل از طريق تأثير  کرد که مصوبه کنگره و تصميم بانک مرکزی لبنان بیتأکيدهللا  رھبر حزب

  .شبکه بانکی فعاليتی ندارد

هللا از ھمان طريقی  ه بودجه حزبافزود ک» تا زمانی که ايران پول دارد ما ھم پول داريم«حسن نصرهللا با بيان اين که 

  .ھا رسد که تجھيزات نظامی و ديگر نيازمندی به وسيله ايران به دست اين گروه می

بخشی . ھای تروريستی قرار دارند  در فھرست گروهامريکاگرايان افراطی حماس از سوی  هللا لبنان ھمچون اسالم حزب

  .ای لغو نشده است شود با توافق ھسته ت از تروريسم اعمال می عليه ايران که به دليل حمايامريکاھای  از تحريم

المللی  ھای مالی مھم بين همؤسسھا و  ای عليه جمھوری اسالمی يکی از عوامل اصلی نگرانی بانک ھای غيرھسته تحريم

  .شود برای گسترش ھمکاری با ايران محسوب می

 دالر به پرداخت ميلياردھا امريکاھای  ا ايران و نقض تحريمخاطر ھمکاری ب تر به  پيشئیھای مھم اروپا شماری از بانک

  .اند جريمه محکوم شده

آن بخش از سخنان او درباره انتقال  دردسر بزرگ ديگری که احتماال سخنان حسن نصرهللا برای ايران خواھد داشت به

  .شود پول از اين کشور از مسيرھای غيربانکی مربوط می

 را امريکاھای  هللا ھم تحريم نظاميان حزب  بودجه شبهتأمينکرده، جمھوری اسالمی برای گونه که نصرهللا توصيف  آن

  .شود ھای غيرقانونی ارسال پول نقد متوسل می شبکه کند و ھم احتماال به نقض می

 اين ھای از ای، رھبر جمھوری اسالمی به دليل حمايت هللا خامنه هللا در سخنان اخير خود از ايران و آيت رھبر حزب

 دريافت تأئيدھای ايران از خود اشاره کرده اما چنين صراحتی در  هللا پيش از اين ھم به حمايت حزب. گروه قدردانی کرد

  .سابقه است منابع مالی و تجھيزات نظامی از سوی رھبران اين جنبش کم» تمام«

يل با کمک ايران تشکيل شد، ھرچند  ميالدی در خالل اشغال لبنان توسط اسرائ١٩٨٠نظامی اوايل دھه اين گروه شبه

 .گردد  ميالدی بازمی٧٠ و ۶٠جنبش احيای اسالمی شيعه در دھه ھای  ھای عقيدتی آن به ريشه
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گران مھم قدرت در نظام سياسی لبنان بدل شده و عمال در کابينه صاحب قدرت وتو  تدريج به يکی از ميانجی اين گروه به

 .شده است

چنان در ميان بخشی از شيعيان  دانند اما اين گروه ھم  را تھديدی برای ثبات اين کشور میهللا بعضی از مردم لبنان حزب

 .لبنان پايگاه دارد

 ئیمطابق قانون وقتی افراد يا نھادھا«: سی گفت بی ان  سیامريکائی  شبکه س بانک مرکزی لبنان، بهئيرياض سالمه، ر

ھای  ھا بايد فورا حساب  قرار بگيرند، بانکامريکا ئیبه وزارت داراوابسته [ھای خارجی  ئی داراکنترولدر ليست دفتر 

 .»ھيچ تشريفاتی الزم نيست. ھا را مسدود کنند آن

 به تصويب رسيد، تاکنون امريکادر » هللا المللی حزب  مالی بينتأمينقانون ممانعت از «او گفت از ماه دسامبر گذشته که 

 . است ده حساب بانکی در لبنان مسدود ش١٠٠حدود 

او . هللا لبنان ھستند  مرتبط با حزبامريکا ئیھای مسدودشده از نظر وزارت دارا س بانک مرکزی لبنان گفت حسابئير

گيرد و به طور خودکار در لبنان اجرا   مورد بحث بانک مرکزی لبنان قرار نمیامريکا ئیگفت تصميمات وزارت دارا

 .شوند می

تازگی شورای ھمکاری خليج فارس و اتحاديه عرب ھم اين  به. داند روھی تروريستی میهللا لبنان را گ  گروه حزبامريکا

 .اند گروه را يک گروه تروريستی اعالم کرده

هللا بخشی از نقل و انتقاالت مالی خود را به صورت نقدی انجام  روزنامه ديلی استار لبنان گزارش داده است که حزب

 .دھد می

هللا در جنوب بيروت، دستمزد  ھا و مراکز اجتماعی وابسته به حزب ت که بيمارستاناين روزنامه گزارش کرده اس

 .کنند طور نقدی پرداخت می دکترھا، پرستارھا و ديگر کارکنانشان را به

 .ويژه در جنوب بيروت شبکه وسيعی از ارائه خدمات اجتماعی دارد هللا در لبنان و به حزب

ھای خيريه شيعه که در ليست تحريم وزارت  ھای سازمان  بر بسته شدن حساب مبنیئیديلی استار نوشته که ادعاھا

  .کنند  را رد میمسألهھای لبنانی اين   نيستند ھم مطرح شده است، ھرچند بانکامريکا ئیدارا

  
 روابط عمومی سپاه پاسداران ايران گفت که مسؤولهللا، سردار رمضان شريف  در پی اين اظھارات رھبر گروه حزب

 عواقب تازه ديگری ئیگو  بوده بنابراين بعيد است اين فاشئیهللا شاھد فشارھا يران از قبل به خاطر حمايت از حزبا

  .برای ايران داشته باشد

المللی و  اندازه کافی در مجامع بين  اشاره به اسرائيل و متحدان غربی و عربی اين رژيم به- رژيم صھيونيستی  « :او گفت

 .»اند ھای مطبوعاتی خود ھمواره بر حمايت جمھوری اسالمی از حماس پافشاری کرده حبهای و در مصا منطقه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

دست  تری به بيش از اين نمی توانند کاری بکنند و سخنان اخير سيدحسن نصرهللا بھانه بيش«او افزود که اين کشورھا 

 .»آنان نمی دھد

 پنھانی نبوده و اين مسأله» با اسرائيل» ز فلسطين و مبارزهدر حمايت ا«هللا  عالوه او گفت که پشتيبانی ايران از حزب به

 در سخنان امام و رھبری و مواضع رسمی جمھوری اسالمی ايران به صورت شفاف  موضع جمھوری اسالمی ايران به

 .»بيان شده است

  

  شوئی پول حکومت اسالمی ايران در ليست سياه کشورھای متھم به

ھا داشته   که برای دور زدن تحريمئیھا ويژه در ارتباط با تالش ی غيرشفاف مالی، بهھا دليل فعاليت حکومت اسالمی به

  . قرار داردئیشو پول در فھرست سياه کشورھای متھم به

ابتکار نمايندگان ھفت قدرت اقتصادی برتر جھان و با ھمکاری شماری ديگر از  که به» گروه ويژه اقدام مالی«ه مؤسس

چنان ايران  ھای تروريستی تشکيل شده، ھم  مالی گروهتأمين و ئیشو منظور مقابله با پول  بهھای نوظھور اقتصادی قدرت

   .را در فھرست کشورھای پرخطر نگاه داشته است

ه روز جمعه چھارم خرداد در کره جنوبی برگزار کردند با خارج کردن ايران از مؤسسدر نشستی که اعضای اين 

  .ه موافقت نشدمؤسسفھرست سياه اين 

 در وضعيت ايران را که شرط مھمی برای ھمکاری تغييرشود،  نيز خوانده می» المللی مالی بان بين ديده«ه که مؤسساين 

ھای تروريستی  سازی و پرھيز از حمايت مالی گروه ھای اين کشور برای شفاف تالش ھای جھانی است وابسته به با بانک

  .اعالم کرده است

ھا و  سی، از تماس بی ان وگو با شبکه سی  مرکزی ايران، ارديبھشت امسال در گفتس کل بانکئيهللا سيف، ر ولی

منظور خارج کردن جمھوری اسالمی از فھرست سياه اين  ، به»گروه ويژه اقدام مالی«ھای اين کشور با  مذاکرات مقام

  .ه خبر دادمؤسس

زه حکومت اسالمی ايران و تصويب قوانينی برای ھای تا گزارش رويترز، سيف ابراز اميدواری کرده بود که با اقدام به

  . و مقابله با تروريسم، حکومت اسالمی از فھرست يادشده بيرون گذاشته شودئیشو مبارزه با پول

 ماه و ١٢ھا عليه تھران را  در نشست کره جنوبی، اعضای گروه ويژه ضمن رد درخواست ايران پذيرفتند که محدوديت

  .حالت تعليق در آورند  اين کشور به ھای وعده داده شده تا روشن شدن نتيجه اقدام

اين گروه مسلح  هللا لبنان درباره ادامه انتقال غيرقانونی پول به در چنين شرايطی، انگيزه سخنان غيرمنتظره رھبر حزب

للی الم رفع معضالت ايران برای ارتباط با شبکه بين اسالمی توسط حکومت اسالمی مشخص نيست و در ھر حال به

  .کند بانکی کمکی نمی

 

  گيرند تر از حداقل مزد حقوق می ميليون کارگر کم ٧

.  شده استتعيينتر از خط فقر   ھزار تومان در ماه، و بسيار کم٨١٢ نزديک به ٩۵حداقل دستمزد کارگران در سال 

 .گيرند میگويد بيش از ھفت ميليون کارگر کمتر از اين ميزان حقوق  ھای صنفی می دبير کانون انجمن
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ھا باعث رشد  ، رعايت نکردن قانون کار و عدم نظارت بر کارگاه»ھای صنفی کارگران دبير کانون انجمن « گفته به

 .ای شده است اشتغال غيررسمی ھمراه با دستمزد اندک و عدم پوشش بيمه

زير «ھای صنفی اين افراد   گفت که از نظر کانون انجمن»تسنيم«خبرگزاری   ارديبھشت به١١٧ھادی ابوی روز جمعه 

 .قرار دارند» خط بقا و زندگی

دارند، بايد قرارداد دائم منعقد شود و » ماھيت دائم و جنبه مستمر« که ئی قانون کار، در کارھا٧گويد مطابق ماده  او می

 .ای مشخص کند نامه يق تدوين آئين اين ماده دولت را موظف کرده کارھای دائم و غيردائم را از طر٢تبصره 

توان انتظار  نامه به نگارش درنيامده و ھيئت وزيران آن را به تصويب نرسانده نمی نئياما وقتی آ«: ابوی در ادامه گفت

 .»داشت قانون کار به اجرا درآيد

گيرند   شده حقوق میتعيين  ميليون کارگر که کمتر از حداقل دستمزد٧بنابر اين گزارش ابوی با اشاره به وجود بيش از 

ھای جامعه کارگری ايران است که اين مشکل نيز با اجرای  داشتن حقوق مناسب يکی ديگر از دغدغه«: گفته است

 مايحتاج اصلی خود با تأمينجامعه کارگری کشور امروز به شدت از حيث معيشت و . صحيح قانون کار رفع خواھد شد

  .»کنند م میمشکالت بسيار زيادی دست و پنجه نر

تر از نيمی از ظرفيت، بسياری از کارگرانی که شغل خود  با ادامه رکود اقتصادی و فعاليت اغلب واحدھای توليدی با کم

شکل غيررسمی و با دستمزدی بسيار پائين انجام  آورند که معموال به کارھای متفرقه رو می اند به را از دست داده

 .شوند می

 علی ربيعی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی مھر ماه سال گذشته گفته بود در ايران به گزارش خبرگزاری فارس،

 .شوند و بيمه نيستند ھا اشتغال غيررسمی محسوب می  و نيم ميليون نفر شاغل ھستند که حدود يک سوم آن٢٢حدود 

ک خانواده شھری در بھار ھمان  اعالم کرده بود که متوسط ھزينه ي١٣٩٣ز سال ئيس مرکز آمار ايران پائيعادل آذر، ر

ای چنين درآمدی نداشت، زير خط فقر قرار  بر اين اساس اگر خانواده.  ھزار تومان بوده است٨٢٢سال، يک ميليون و 

  .گرفت می

وگوی ويژه تلويزيونی اعالم   در يک گفت٩۴ھای صنفی کارگران اسفند  اللھی، عضو ھيات مديره انجمن ابوالفضل فتح

 نفره ۴ھای آموزشی، مسکن، کاالھای مصرفی و خدمات، خط فقر يک خانواده کارگر  افزايش ھزينه جه بهکرد که با تو

 . ھزار تومان رسيده است٧٠٠ ميليون و ٢به 

 ميليون تومان، ٣شھر تھران به   تلويحی رسيدن خط فقر در کالنتأئيدگوی دولت چندی پيش با  محمد باقر نوبخت، سخن

نزديک ھمين رقم را بايد اجاره خانه بدھد و بايد ھزينه تحصيل «ای دارد  ه چنين درآمد ماھانهخاطر نشان کرد فردی ک

 .» کندتأمينفرزندانش را 
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اين ترتيب، نه تنھا کارگران رسمی و غيررسمی که بخش بزرگی از کارمندان ايران در شھرھای بزرگ نيز زير خط  به

 .فقر قرار دارند

 

  ان زير خط فقر قرار دارندميليون نفر از جمعيت اير ٣٠

 ميليون نيازمند در کشور، يک اقتصاددان ١٢ ئیموازات اعالم قائم مقام وزير رفاه و امور اجتماعی مبنی بر شناسا به

 . درصد بود٣٠  زير٨۴اين آمار تا قبل از سال .  درصد جمعيت ايران زير خط فقر ھستند۴٠گويد  می

 ميليون نفر نيازمند ١٢ای از فقر در ايران وجود ندارد اما  ر رفاه گفته که ھيچ نقشهمقام وزي ابوالقاسم فيروزآبادی، قائم

سخنان او  دست نداده اما حسين راغفر، اقتصاددان در واکنش به فيروزآبادی تعريفی از نيازمندی و نقشه فقر به. ھستند

 .»کن کردن فقر وجود ندارد  برای ريشهاتفاقا نقشه فقر وجود دارد اما ھيچ برنامه خاصی از سوی دولت«: گفته است

 ھزار تومان اعالم کرده و ٧٠٠شھر تھران را دو ميليون و   نفری در کالن۵اين اقتصاددان، خط فقر برای يک خانوار 

 .شود کند و فاحش می  میتغييرافزوده است که خط فقر از يک استان به استان ديگر 

ھا از بھبود وضعيت اقتصادی ايران نشانی ندارد و  ده که روند شاخصوگو با روزنامه شرق عنوان کر راغفر در گفت

 .تر ھم خواھد شد ای نداشته باشد، آمارشان بيش  درصد جمعيت رسيده، برنامه۴٠ که تعدادشان به ئیاگر دولت برای فقرا

ھا از حيث ميزان  خوانده، سھم کالن شھر تھران نسبت به ساير استان» طراح نقشه فقر ايران«راغفر که شرق او را 

 . درصد اعالم کرده است٣٠فقيران را 

 شده از سوی وزارت رفاه، تنھا افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان ئی ميليون نيازمند شناسا١٢او گفته که 

ھای  ھمه خانوارئیبرای شناسا«: اند ھا که در اين دو نھاد پرونده ندارند، در آمارھا لحاظ نشده بھزيستی ھستند و آن

ھای مختلف به  نامه در مناطق و استان ھزينه و درآمد را در نظر گرفت و از طريق پرسش ھای مربوط به فقير، بايد داده

 .»ارزيابی وضعيت پرداخت

توان گفت که بيش    اطالعات حسين راغفر، می  و با اتکاء به٩٣ ميليون نفری ايران در پايان سال ٧٧با احتساب جمعيت 

  .اند زير خط فقر رفته نفر از جمعيت ايران به ميليون ٣٠از 

ھا و مناطق مختلف، خطوط فقر متغير  سبد مصرف متفاوت خانوارھا در استان راغفر اين را ھم گفته که با توجه به

ھزار تومانی به يکايک افراد را نيز نقد کرده  ۴۵او پرداخت يارانه . شود و بايد يک خط ميانگين را در نظر گرف می

ھای  حامل که بايد تفاوت خانوارھا از حيث جبران افزايش قيمت  گيری نشد در حالی شدت فقر خانوارھا اندازه«: است

 .»شد انرژی در نظرگرفته می

  

   درصد٥٠بيکاری باالی 

انه متأسف: کننده توصيف کرد و گفت يک عضو کميسيون صنايع مجلس شورای اسالمی، وضعيت رکود اقتصاد را نگران

رکود و بيکاری به … شود و ھمه اقشار جامعه به نوعی از وضعيت رکود در عذاب ھستند يادی به بنده میمراجعات ز

 .ای افزايش يافته و اقدامات دولت در اين زمينه نتيجه مناسبی به بار نياورده است طرز نگران کننده

بحران بيکاری در  الدگر با اشاره به، حميدرضا فو٢٠١٦ ژوئن ٢٦ برابر با ١٣٩٥ تير ماه ٦شنبه  گزارش فارس، يک به

 ٢١ درصد اعالم شده، با اين حال برخی ارقام غيررسمی ھم بر نرخ ١١نرخ بيکاری رسمی حدود : ايران گفت

 درصدی جوانان است که چيزی جز ٥٠ترين بخش آمار، بيکاری باالی  کننده درصدی بيکاری داللت دارند اما نگران

 .بحران نيست
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  ھای حقوقی در ايران  زلزله فيشگزارش بلومبرگ از

 و ديگر کشورھای پيشرفته پس از بحران مالی امريکاميزان حقوق مديران بانکی، يک موضوع سياسی است که در 

 بلومبرگ در گزارشی با عنوان جنجال بر سر ،١٣٩۵ر ي ت١۴گزارش نامه نيوز، دوشنبه   به.جھانی تشديد شد

 :ايران رسيد، نوشت رای انتخاب مجدد روحانی بهھای بانکی در زمانی حياتی ب پرداختی

ايران رسيده است و حسن  ھا و ديگر مقامات ارشد به  در بانکئیمديران اجرا ھای باال به سروصداھا بر سر پرداخت«

جمھوری اين کشور را در شرايطی در موضع دفاعی قرار داده است که خود را برای انتخاب مجدد در  سئيروحانی ر

  .کند رياست جمھوری ايران آماده میانتخابات 

ھای نجومی  ای رھبر حکومت اسالمی ايران، خواستار واکنش شديد عليه حقوق هللا علی خامنه روز شنبه گذشته نيز، آيت

  .شدند

س صندوق توسعه ملی، وزير کار در دولت اصالحات نيز يکی از کسانی بود که فيش حقوقی اش منتشر شد و ئير

  .پا کرد  بهسروصداھای بسياری

ھای نجومی مديران در ايران، خشم عمومی را در ميان مردم ايجاد کرده است، چرا که اين کشور در شرايطی  حقوق

ھای حقوقی  حاميان روحانی، بحث فيش. المللی بازسازی کند ھای بين ھا تحريم کند خود را پس از سال است که تالش می

  .دانند  قرار دادن انتخاب مجدد روحانی میيرتأثرا کمپين مخالفان تندرو او برای تحت 

***  

چنان ادامه  ھای حکومتی عليه ھمديگر ھم ھای حقوقی نجومی، انکار و توجيه سران و مقامات و جناح در رابطه با فيش

 .دارد

بايد ھای حقوقی نجومی  فيش ھای مربوط به  بر اين که گزارشتأکيد با ًه، اخيرائيای معاون اول قوه قضا محسن اژه

رسيد، ھمان مقدار را گزارش  ھر مقداری که در اين رابطه می سازمان بازرسی کشور به: مردم ابالغ شود، گفت به

باال بوده   ميليون به۴٠شان   نفره را آورده بودند که حقوق۵٠در ھمين ھفته گذشته، از يک وزارتخانه يک ليست . داد می

  .است

کل قضات ما : قوه و بحث کمبود قاضی، خاطرنشان کرد ھای ورودی به ن پروندهای، در رابطه با حجم فراوا محسنی اژه

ھای   ميليون پرونده در جريان است؛ منھای پرونده١۵چنين  ھم.  ھزار نفر است١٠در امور ستادی و غيرستادی زير 

وشه بسيار کوچکی از يک گ ای به اين ترتيب، اژه  به. ميليون پرونده دارند۵/٣ تا ٣شورای حل اختالف که خود بين 

  .اقرار کرده است» حکومت عدل علی و الھی«و » !درخشان؟«کارنامه 

ھای حقوقی  موضوع فيش به» تيتر امشب«س سازمان بازرسی کل کشور نيز در برنامه تلويزيونی ئيناصر سراج ر

سازمان بازرسی در : گفتموضوع فرارھای مالياتی اشاره کرد و  مديران صندوق ملی توسعه اشاره کرد و در ادامه به

 شرکت داشت اما با فاکتور ٦٠٠ الی ٥٠٠عنوان مثال فردی بود که  به. خصوص فرارھای مالياتی نيز ورود کرد

  .کرد فروشی کار می

خاطر  به.  پيمانی گرفته و چک رد و بدل کرده و جعل کرده بوددالرھا  فردی وجود داشت که ميليون: او توضيح داد

 را آورد که مجبور ئیدر نھايت نيروی انتظامی شخصی روستا.  جلب آن فرد را صادر کرديماھميت موضوع، حکم

نام او گرفته  چک به اين فرد داده و تعداد زيادی دسته يک ميليون تومان به. شديم پول تو جيبی بازگشتش را ھم بدھيم

 .بودند و او ھم ھمه را امضاء کرده بود
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 بدبخت را برده بودند اتاق بازرگانی و برای وی کارت بازرگانی گرفته ئیين روستاا: س سازمان بازرسی ادامه دادئير

 .کشور بازنگشته بود نام اين شخص کاال صادر شده بود اما ارز آن به ھا ميليون به و ده

کند و شانه خالی کردن از زير بار  يت قبول نمیمسؤولکس در برخورد با مشکالت  در حکومت اسالمی ايران، ھيچ

ھای گذشته، ساير قوا، دشمنان داخلی و خارجی از جمله متھمانی  زنی، دولت توطئه، اتھام. يت عموميت استسؤولم

بنابراين، نبايد . شوند ھای حکومت اسالمی، معرفی می ھستند که در ھنگام بروز مشکل توسط سران و مقامات ارگان

و در نھايت در بھترين . کشانند انحراف می عمومی بهدنبال معرفی مقصران اصلی گشت، بلکه ذھن مردم و افکار  به

 .کنند خوردن حل می سادگی آب  آن، چنين مشکالتی را بهئیجا به حالت، با استعفای يک مدير باال دستی و يا جا

گوی دولت روحانی در توجيه حقوق ھای نجومی مديران دولتی  تر نوبخت سخن توضيح است روز قبل در پايان الزم به

 ء نداشته و فقط مصوبه دولت قبلی را اجرائیھا ای مبنی بر پرداخت چنين حقوق که دولت روحانی مصوبه«: ودگفته ب

 کرد که دولت روحانی بخشنامه ای مبنی بر پرداخت پاداش و حقوق و مزايا تصويب تأکيدزمان وی  ھم. »کرده است

 و تأئيداين يعنی . مديران ارشد حکومتی می باشدھای دريافتی   درصد حقوق۵٠ تا ٢٢ھا بين  کرده که ميزان پرداخت

البته با نظر داشت سھم مديران سپاھی و بسيجی و . مديران دولتی ھای نجومی به ادامه سياست تاکنونی پرداخت حقوق

  .ھای اطالعاتی و امنيتی حکومت و مديران بيت رھبری ارگان

مفاسد اقتصادی و غارت اموال عمومی از ماجرای فيش   بهھای حکومتی برای تبرئه کردن خود از آلودگی تقالھای جناح

چرا که کل حکومت اسالمی ايران، از بدو سر کار آمدنش سرکوب و ترور، . ثمر است  بیئیھای نجومی، تقال حقوق

چنين دزدی و غارت، تحميل فقر و فالکت  شکنجه و اعدام، دست و پا بردن و چشم درآوردن، شالق و سنگسار و ھم

کارگران و محرومان جامعه را آغاز کرده و   حصر، دستمزدھای چندين برابر زير خط فقر رسمی اعالم شده بهحد و بی

 . ھا نيز دليل روشنی بر فاسد بودن کل سيستم حکومت است اين افشاگری. ھنوز ھم ادامه دارد

، کامال با »سه ميليارد دالاری«و » یسه ھزار ميليارد تومان« به رقم ئیھا اختالس و دزدی کنيم که تأکيددر پايان بايد 

  .نيست» شگفت آفرين«عمکردھا و استانداردھای کل حاکميت جمھوری اسالمی ايران چندان ھم  

ھا   ارز از سوی نورچشمیدالر ميليارد ٢٣ی و فروش رانتی دالردزدی سه ميليارد   جھانگيری، معاون اول روحانی، به

  .دی را اشاره کرد درص٣٠در استانبول و دبی با کارمزد 

موضوع حقوق مديران دولتی را  س قوه قضائيه ايران، جداگانه دستور رسيدگی بهئيس مجلس و رئيجمھور، ر سئير

» قوانين و مقررات«با » ھا تطبيق اين دريافتی«نفره را برای  ای سه کميته جمھور  سئياند و معاون اول ر صادر کرده

   .تشکيل داده است

س سازمان بازرسی کل کشور، خبر داد که گزارش سه معاونت اين سازمان در رابطه ئيسراج، ردر ھمين حال ناصر 

نام افراد و مبالغ دريافتی «شود و در اين گزارش  ، روز يکشنبه به سران سه قوه ارسال می»ھای غيرمتعارف حقوق«با 

 .»درج شده است

اند،  ھای باال دريافت کرده با مديرانی که حقوق» برخورد« بر تأکيده نيز در يک برنامه تلويزيونی با ئيس قوه قضائير

اعتماد و اميد مردم را مخدوش «و » ئیبزرگنما«ھای حقوقی مديران را  درعين حال افزود که برخی موضوع فيش

 .»اند کرده

ن موارد ناشی از يافته در اين کشور وجود دارد خيلی از اي ام که فساد نظام اين نتيجه نرسيده ھنوز به«:  کردتأکيداو 

 .»تفسير نادرست از قانون و خيلی مواقع نيز ناشی از يک تلقی نادرست از قانون است
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جا که ھيچ فرد و نھادی حتی سازمان بازرسی کشور و مجلس شورای اسالمی اجازه ندارند در مسائل مالی  اما، از آن

ھا حسابرسی و بازرسی بکنند، عمق فساد،  ز آنای دخالت و ا بيت علی خامنه سپاه پاسداران و نھادھای وابسته به

خواری و  دزدی و فساد، رشوه. ھا فعال تا حدودی ناروشن مانده است خواری، پاداش و پرداختی در اين ارگان رشوه

خواری و  خواری، فساد و رشوه رانت. ھای مستبد و ضدمردمی است ھای ساختاری حکومت ھای باال از ويژگی پرداختی

داری ھار و استثمارگر تحت حاکميت  ھای سيستم سرمايه ھای اجتماعی جامعه ايران، از ويژگی و سرمايهچپاول ثروت 

  .اند ھای حکومتی تا خرخره در فساد فرو رفته جمھوری اسالمی است و ھمه سران و جناح

ھای اجتماعی و  بشدھی جن کشی حکومت اسالمی ايران، سازمان  مردم ايران از سرکوب و چپاول و آدمئیتنھا راه رھا

يابنده را جراحی کنند و دور  اجتماعی اين غده سرطانی رشد - در راس ھمه جنبش کارگری است که با يک انقالب سياسی

  .بريزند

  ٢٠١۶ جوالی نھم -  ١٣٩۵ ]سرطان[نوزدھم تير

  

  

 

 

 
 


