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 .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٧ دسمبر ٢۴
  

 نژاد و تداوم فساد دولتی و گرانی،  ؛ ماجرای احمدی٩٧ سال ۀآيا بودج
   !عوامل فروپاشی حکومت اسالمی ھستند

 

ترين شرايط  ئی ابتداتأمينرسد که حکومت قادر به مديريت جامعه نيست و حتی از  ه مراحلی فرا میدر تاريخ، ھموار

شوند که چنين حکومتی را قبول  چنان ناراضی می زندگی شھروندان عاجز و ناتوان است اغلب شھروندان آن جامعه، آن

در .  که خروج از آن ساده و بدون بھا نيستگردد عبارت ديگر، جامعه با يک بحران و بن بستی مواجه می به. ندارند

  !حال حاضر جامعه ما با چنين شرايطی روبروست

س جمھوری سابق ئيگويد؛ در حکومتی که ر می» الت«شان  س جمھور سابقئيه به رئيين قوه قضامسؤولدر حکومتی که 

و ميليتاريستی و نھادھای مذھبی نامد؛ در در حکومتی که دولت بودجه نظامی  می» غاصب«ه آن را ئيس قوه قضائيبه ر

کند که اگر قيمت سوخت  س جمھوری ادعا میئيدھند در حالی که کسر بودجه دارند و ر  درصد افزايش می۴٠ تا ٣٠را 

 را افزايش خواھند ھنگامی که تجارب تاکنون نشان داده ھر موقع قيمت ئیزا  درصد باال ببرند اشغال۵٠و انرژی را 

ھا به صف ميليونی  اند و صدھا ھزار کارگر آن ھای کوچک تعطيل شده ته بسياری از کارگاهسوخت و انرژی باال رف

ھا با وضعيت بحرانی  بسياری از کارخانه. وضع بيکاری در استان اصفھان ھشدار دھنده است( اند بيکاران پيوسته

دبير جامعه اسالمی کارگران «. اند  کارخانه بزرگ اين استان از وضعيت قرمز نيز عبور کرده١١روبرو ھستند و 

 آمار  .اند  ھزار کارگر بيکار شده و تقاضای حق بيکاری کرده٢٧اعالم کرده که در سال جاری » استان اصفھان

گوينند فرزندان و نزديکان مقامات   میئیين قضامسؤول در حکومتی که ؛) در صد است٢بازگشت به کار بيکاران زير 

توان کاری کرد؛ در حکومتی که باليای طبيعی مانند زلزله و  يره فعالند بنابراين نمیحکومتی در عرصه قاچاق کاال و غ

رسانی به  کاران جلو کاروان کمک گيرھا و تبه ان حکومتی مانند گردنهمأمورشود و  غيره به زنان بدحجاب نسبت داده می

زندانيان سياسی را وادار به پذيرش جرمی کنند؛ در حکومتی که  گيرند و مصادره می زدگان اخير کرمانشاه را می زلزله

کنند  کنند که مرتکب آن نشده است؛ در حکومتی که کارفرما به کارگرانی که حقوق معوقه خود را مطالبه می می

کنند  ھا پرداخت نمی کند اما حقوق بخور و نميرش را ماه ھستيد؛ در حکومتی که کارگر کار می» تروريست«: گويد می

ھای بزرگ دولتی ھستند؛ در حکومتی که آگاھانه از انتقال   درصد اقتصاد و شرکت٧۵ که بيش از ھم در شرايطی آن

 و انتظامی قربانيان خود ئیکنند تا بميرد؛ در حکومتی که مقامات قضا زندانی سياسی بيمار به بيمارستان جلوگيری می

کشند؛ حکومتی که  ھروند به ويژه کودکان میکنند و در مقابل ھزاران ش را در ميادين شھرھا از جرثقيل آويزان می
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، شالق ...التحصيلی و کنندگان در جشن و شادی در تولد و فارغ کند؛ حکومتی که به شرکت کودکان را نيز اعدام می

 در دو مھمانی در مناطق فرمانيه و لواسان پوليسان مأمور آذر، مصادف با جشن شب يلدا، ٣٠شنبه شب  پنج( زند می

مردم سر دشمنی و خصومت دارد در حکومتی که به صورت زنان اسيد ؛ )دختر و پسر را بازداشت کردند ٢٣٠تھران 

ھا نابود  ھا، جنگل ھا، تاالب شوند؛ در حکومتی که درياچه پاشند و ھرگز عاملين اين جنايت دستگير نمی می

 تھران ناشی از سوخت وسايل نقليه و  درصد آلودگی شھر٨٠دھد که بيش از  آمار رسمی دولتی نيز نشان می( گردند می

 ١٠ ھزار دستگاه خودروی کاربراتوری در تھران وجود دارد که بيش از ٣٠٠بيش از . چنين موتور خودروھا است ھم

 . درصدی در آلودگی ھوای تھران دارد۵٠شود و سھم   تھران را شامل میئیدرصد ناوگان خودرو

گذشته، مرگ و مير ناشی از آلودگی ھوا و پيامدھای آن در ايران حدود  سال ٢۵بانک جھانی اعالم کرده است که در 

، واقعا با چنين حکومتی ...؛ حکومتی که با آزادی بيان و انديشه و تشکل دشمن است؛ و) درصد افزايش يافته است١٢٠

 چه بايد کرد؟ 

***  

ی به مجلس، حتی اعتراض  از سوی دولت روحان1397شايد برای اولين بار است که بودجه ارائه شده سال 

گری، نھادھای  چرا که اين بودجه آشکارتر از گذشته در خدمت ميلتاريسم و نظامی. ھايشان را نيز درآورده است خودی

به عبارت . ترين نفعی برای مزدبگيران، خدمات عمومی و رفاه اجتماعی ندارد طور کلی کم ست که به ای مذھبی و بودجه

  .ھای سياسی و نظامی حاکميت است معه بين سران و مقامات و ارگانھای جا ديگر، تقسيم ثروت

ھای او با رقبايش در  گيرد و در سطح وسيعی رقابت س جمھوری سابق نيز دارد باال میئينژاد ر ماجرای محمود احمدی

  .ای شده است حاکميت، وسيعا رسانه

ديگر اين مخالفين .  جناحی حکومت تبديل شده است فساد دولتی نيز بيش از ھر زمان ديگری به دعواھایمسألهچنين  ھم

 در باالترين مسألهگفتند اين حکومت غرق در فساد اقتصادی و سياسی و فرھنگی است، بلکه اکنون اين  نيستند که می

  .ه، مجريه و مقننه نيز در جريان استئينھادھای حاکميت، يعنی سه قوه اصلی قضا

منطقه به رھبری عربستان عليه حکومت اسالمی شکل گرفته و در حال گسترش ، اجماعی که در مسألهاگر به اين سه 

 و سازمان ملل به توليد و آزمايشات موشکی اين امريکا و ئیھای اروپا العمل دولت المللی نيز عکس است و در سطح بين

توانيم با  وقت می ن، اضافه کنيم آ... چون سوريه، لبنان، عراق، يمن وئیحکومت و دخالت در امور داخلی کشورھا

  .م و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار دھيمئيھای حکومت اسالمی سخن بگو قاطعيت از تعميق بحران

س مجلس اسالمی ايران، گفته است که از رونق در اقتصاد ايران خبری نيست و بودجه دولت کفاف ئيعلی الريجانی، ر

 .رونق ايران تحرکی ايجاد کند ر اقتصاد بیکه بتواند د دھد چه برسد به آن ادارۀ کشور را نمی

 ٣٠٠ھای ديگر به زور به  گويد که کل منابع و درآمدھای کشور از طريق نفت و ماليات و روش س پارلمان ايران میئير

 . کردتأمين می رسد و بودجۀ جاری کشور را با ھمين پول بايد دالر ميليارد ٧٠ميليارد تومان يعنی معادل 

 بودجه عمرانی کشور ايران، تأمينطور تلويحی نسبت به مشکل  نوشت؛ الريجانی به» ايسنا«کومتی حتی خبرگزاری ح

 .اعتراف کرد

الريجانی گفته است در صندوق توسعه ملی پولی نمانده است نمانده تا از طريق آن بتوان منابع عمرانی کشور را فراھم 

 .نمود

 قانون اساسی ٤٤بران کسری بودجه مجبور شده طبق اصل س مجلس شورای اسالمی، گفته است دولت برای جئير

ه کرده که ديگر چيز زيادی تأکيدن حال يالريجانی ٮر ع.  کندتأمينھای دولتی خود را  يعنی از طريق فروش شرکت
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برای فروختن نمانده و به ھمين دليل دولت برای جبران کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق مشارکت کرده که اين نيز 

 .موجب افزايش بدھی ھای دولت می شود

 .پذير نيست الريجانی افزوده است که اداره کشور با اين بودجه جاری امکان

بخش دولتی فربه شده در حالی که وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و آموزش عالی و : چنين افزود او ھم

 .می کنندھای سنگينی را به بودجه نحيف کشور تحميل  نيروھای مسلح ھزينه

افزايد که  داند و می ھای اقتصاد کشور نمی ھای بارنشستگی را بھتر از ديگر بخش چنين وضعيت صندوق الريجانی، ھم

پذير  شود و اين روند در درازمدت امکان  میتأميناکنون منابع صندوق بازنشستگی از محل بودجه جاری کشور  ھم

 .نيست

ست وضعيت اقتصادی کشور را با صراحت و شفافيت با مردم در ميان ن کشور خوامسؤوالالريجانی بار ديگر از 

 .کند  او گفته است ادامه وضعيت فعلی به بھبود اوضاع اقتصادی کشور کمک نمی.بگذارند

*** 

 ھزار ميليارد تومان است، حدود ١١٩۵در اليحه پيشنھادی حسن روحانی به مجلس، از کل منابع بودجه که معادل 

  .ات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص داردمؤسسھا و  ھای دولتی و بانک  آن به شرکتشصت و پنج در صد

 ھزار ميليارد تومان عمال از نظارت دستگاه مقننه ٧٧٠به بيان ديگر شصت و پنج در صد بودجه کل کشور معادل 

ھم در شرايطی که سال گذشته  پردازد، آن گذار به اين بودجه کالن نمی چگونه است که قانون. کشور بر کنار مانده است

ھای دولتی، زير  ھای صاحب منصبان شرکت از پرده بيرون افتاد و بخشی از امتياز» فيش گيت« معروف به ئیرسوا

 .، افکار عمومی ايران را به شدت تکان داد»ھای نجومی حقوق«عنوان 

ھا، مساجد،  می، حمايت از امام جمعه ميليارد تومان صرف تبليغات اسال٣١٠٠  قرار است حداقل١٣٩٧ر بودجه سال د

 .ات مذھبی شودمؤسسھا و ساير  زاده امام

 ۴٨ ميليارد تومان، شورای ھماھنگی تبليغات اسالمی ٨٩٧ھای علميه برای سال آينده  بودجه مرکز خدمات حوزه

ن، شورای سياست  ميليارد توما٣٠۴ ميليارد تومان، جامعه المصطفی ۴٣٠ميليارد تومان، سازمان تبليغات اسالمی 

ه نشر مؤسس ميليارد تومان، ٣٣٠ ميليارد تومان، سازمان فرھنگ و ارتباطات اسالمی ٢٧٢ھای علميه  گذاری حوزه

ه اسالمی ديگر يعنی جمعا بيش از مؤسسھا   ميليارد تومان و ده١٠٠ھای خمينی و آموزش و پژوھش خمينی  کتاب

 .  ميليار دتومان٣١٠٠

ات مذھبی در عراق و يمن مؤسسھا و ساير  خانه زاده و طلبه ھای ھنگفتی که صرف مسجد و امام اگر به اين ليست ھزينه

چنين به اين مبلغ بايد ھزينه ھنگفتی که صرف  ھم. زند شود را ھم اضافه کرد سر به فلک می و سوريه و غيره می

ھا،  ھمه اين ھزينه. را ھم اضافه کردشود  می... ھای تروريست در سوريه، عراق، لبنان، يمن و  آموزش و تسليح گروه

شود و يا به  ھای مذھبی و تروريستی سرازير می بايد صرف خدمات عمومی جامعه و اشتغال گردد اما به جيب گروه

ھای اجتماعی در جامعه  ريزد و به تبع آن فقر و آسيب جيب سران و مقامات ريز و درشت حکومت اسالمی می

  .گردند تر می تر و خطرناک روزبروز گسترده

ھای چند بار زير خط فقر، تورم و گرانی مداوم، افزايش  اگر به سھم شھروندان از اليحه بودجه دولت نگاه کنيم با حقوق

آبادھا، مدارس ناامن، افزايش شھريه مدارس و  نشينی و زندگی در حلبی ھا، حاشيه ھزينه آب و برق و نان، کاھش يارانه

مواجه ...  و درمان، عدم اشتغال و ورشکستکی صنايع و اخراج روزانه کارگران شاغل وتر شدن طب ھا، گران دانشگاه
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ای است که از زيست و زندگی  يعنی اختصاص بودجه کالن به عرصه ميليتاريسم و نھادھای مذھبی بودجه. شويم می

 . گردد  میئیکارانه و مافيا شود و صرف سياست ھای تبه شھروندان زده می

 تنھا سی و پنج در صد بودجه کل کشور و معادل ،١٣٩٧می دولت در اليحه پيشنھادی دولت برای سال سھم بودجه عمو

کننده خدمات مثل  ھای دولتی ارائه در آمد دستگاه( »منابع اختصاصی«اين رقم از محل .  ھزار ميليارد تومان است۴٢۵

، استقراض، فروش سھام )ای ھای سرمايه ئیی داراواگذار( ھا، فروش نفت ، ماليات)ھا مراکز آموزش عالی يا بيمارستان

 منابع بودجه عمومی دولت تأمينھا و در آمد نفتی نقش اصلی را در  طبعا ماليات.  ميشودتأمينھای دولتی و غيره  شرکت

نفت  ھزار ميليارد تومان و ١٩٣ھا  در اليحه بودجه ارائه شده از سوی دولت دوازدھم به مجلس، ماليات. بر عھده دارند

  .کنند  میتأمين ھزار ميليارد تومان از منابع بودجه عمومی دولت را ١٠۶

با توجه به تداوم رکود شديد . ھا در اليحه دولت حدود يازده در صد بيش از سال گذشته است رقم پيشنھادی برای ماليات

 ١٩٣ه به دريافت در آمدی معادل در کشور و نبود چشم انداز مثبت در اين زمينه، آيا دولت خواھد توانست در سال آيند

  ھزار ميليارد تومان اميد ببندد؟

دار کل حکومت اسالمی، در ھشت ماه نخست سال جاری سی و پنج در صد از منابع مالياتی که  گفته اکرمی، خزانه به

که از سوی منابع در سال آينده نيز، با توجه به نرخ رشدی . بينی شده بود، تحقق نيافته است  پيش١٣٩۶در قانون بودجه 

رسد که دولت بتواند به آن مقدار در آمد  نظر می بينی شده، بسيار بعيد به المللی و داخلی برای اقتصاد ايران پيش بين

  .اش ارائه داده، دست يابد مالياتی که در اليحه

دولت در . شده استکند، قيمتی است که برای نفت در نظر گرفته   سنگينی می١٣٩٧ابھام ديگری که بر اليحه بودجه 

قيمت نفت برنت دريای شمال ھم اکنون .  در نظر گرفته استدالر ۵۵اليحه خود قيمت ھر بشکه نفت صادراتی را 

 زير نفت برنت دالرمعموال حدود شش » اوپک«ميانگين بھای نفت سازمان . کند  نوسان میدالر ۶٣پيرامون ھر بشکه 

  . استدالر ۵٧ تا ۵۶ده است و به ھمين دليل، در حال حاضر در محدو

 از محل ھر بشکه نفت دالر ۵۵ھای حاکم بر بازار جھانی نفت، انتظار دريافت  ھا و ترديد با توجه به مجموعه پرسش

اليحه بودجه سال «در گزارشی زير عنوان . ھای گوناگون روبرو است صادراتی در سال اينده خورشيدی با اما و چرا

ھای مجلس شورای اسالمی   منتشر شد، مرکز پژوھش١٣٩۶، که آذر ماه »گيری  الزامات تصميم- کل کشور ١٣٩٧

 از امريکابينی سازمان انرژی  پيش«: به نوشته اين گزارش. کند تری را برای نفت به دولت پيشنھاد می رقم محتاطانه

ان، پيش بينی قيمت نفت با توجه به اختالف آن با قيمت نفت اوپک و اير.  استدالر ۵۴ برابر ٢٠١٨قيمت نفت در سال 

  ».رسد نظر می  منطقی بهدالر ۴٩ در حدود ١٣٩٧برای بودجه سال 

ھا و نفت در نظر گرفته شده، احتمال   برای ماليات،١٣٩٧ای که در اليحه بودجه  بينانه با توجه به ارقام بسيار خوش

  .لس خوشبينی دولت را تعديل کندکه مج شدت گرفتن کسری بودجه در سال آينده خورشيدی بسيار جدی است، مگر آن

که نرخ   تومان در نظر گرفته شده، حال آن٣۵٠٠ دولت ١٣٩٧ در اليحه بودجه دالرنکته قابل توجه اين که قيمت 

تر  نئيدليل اين که دولت قيمت ارز را حتی پا.  تومان است۴٢٠٧ تومان و در بازار آزاد ٣۵۴۴ای اسکناس سبز  مبادله

ن آوردن نرخ ئيايا خواسته است به بازار پيام دھد که ھدفش پا.  در نظر گرفته، خود يک معما استای از نرخ ارز مبادله

نظر  ، به) بازار آزاددالرای و نرخ   مبادلهدالر در بودجه، نرخ دالرقيمت ( در عمل با اين نظام سه نرخی. ارز است

  .شود خی عمال دورتر میيابی به ارز تک نر رسد که ھدف اعالم شده از سوی دولت در دست می
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 ١٣٩٧ھای اليحه بودجه  ھای جاری يکی ديگر از ضعف تر نسبت بودجه بودجه عمرانی به ھزينه کاھش باز ھم بيش

 ھزار ميليارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده بود که اين رقم، در ٧١، ٩۶در قانون بودجه سال . است

  )منھای پانزده در صد( .يليادر تومان کاھش يافته است ھزار م۶٠اليحه دولت دوازدھم، به 

ھا يا منابع است که از محل ماليات و عايدات نفتی  ساختار بودجه عمومی دولت از دو بخش تشکيل شده که يکی دريافت

 تأمين ھای جاری را دولت مصارف يا ھزينه. ھا ھا يا مصارف و ھزينه آيند، و دوم پرداخت ھا به دست می و ديگر در آمد

ھای  طرح( .دھد گذاری اختصاص می دھد و بخشی را نيز به عمران يا سرمايه ھايش را پس می کند، تعھدات و بدھی می

  )ھای دولتی، خريد تجھيزات و غيره ، کل ساخت و سازئیزير بنا

خصوصی شود که شرايط الزم برای فعاليت بخش  ھای عمرانی کشور در شرايطی مطرح می احتمال صفر شدن ھزينه

  .دھند گذاران خارجی نيز رغبت چندانی برای ورود به کشور از خود نشان نمی چنان نامساعد است و سرمايه ھم

ھای عمرانی به   که برای طرحئیبينيم از کل اعتبارھا می ١٣٩۶ھای اخير از جمله  با نگاھی به عملکرد بودجه در سال

 ئیھای اجرا  صد، تخصيص پيدا کرده و مابقی در چاه ويل ھزينهتصويب رسيده، مقدار کمی، اغلب بين بيست تا سی در

  .فرو رفته است

 
  !آسوده بخوابيد مجلس بيدار است؟

 ھزار ٧٠٠نويسی مجلس، حقوق نمايندگان مجلس اسالمی از پنج ميلون و  بنا به آخرين تصميم و توافق کميسيون بودجه

نويسی مجلس اسالمی، اين تصميم و توافق را در روزھای خير  دجهکميته بو. ابدئيتومان به ده ميليون تومان افزايش م

وار  ده ميليون تومان حداقل دريافتی کسانی است که کارشان چاپلوسی، چرت زدن و زندگی انگل. اعالم کرده است

 ٩٣٠ند، کن در حالی که حداقل حقوق کارگران و معلمان و پرستاران و مردمی که ھمه نيازھای جامعه را توليد می. است

  . کم چھار برابر زير خط فقر رسمی است که دست. ھزار تومان است

 درصد از مردم را حذف کند و آن را ٣٠يش تصميم گرفت يارانه نقدی ھمين مجلس جانيان و مفتخورھا بود که چندی پ

ای نجومی ديگری ھ تازه بايد به حقوق ده ميليونی ماھانه نمايندگان مجلس، دريافتی. ھا اختصاص دھد  »خودی«به 

کاری و خيلی چيزھای ديگر مخفی  ، حق مسکن، ھزينه خودرو، ھزينه سفر، ھزينه باديگارد، اضافه»حق دفتر«چون  ھم

نشينان، صاحب کارخانجات و معادن و امالک و ويالھا و غيره نيز  فراموش نکنيم که ھمه اين مجلس. را نيز اضافه کرد

  .اند ھستند که از ثروت عمومی به جيب زده
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ھای دولت ساماندھی نشده و  ھزينه، ١٣٩٧گويد در بودجه  يک اقتصاددان در تھران، میدر چنين شرايطی است که 

انديشی نکرده  ھا چاره گيرند که دولت به حال آن ھا ھستند که برای انجام وظايف مشترک بودجه می چنان برخی دستگاه ھم

  .است

اگر بخواھيم اعداد مربوط به ماليات سال : ، اظھار کرد١٣٩٧ه بودجه سال وگو با ايسنا، دربار وحيد شقاقی در گفت

 ھزار ميليارد تومانی از محل اخذ ماليات برای اقتصاد ايران ٣١رسيم که درآمد   را بررسی کنيم به اين نتيجه می١٣٩٧

 ھزار ميليارد تومان است ١٣٠٠در نظر داشته باشيد که توليد ناخالص داخلی در ايران معادل . چندان قابل توجه نيست

اين در حالی است که ميانگين نسبت درآمد مالياتی به توليد در .  درصد است١٠و نسبت درآمد مالياتی به توليد معادل 

 . درصد است٢٠ درصد و در کشورھای توسعه يافته اين ميزان ١۵دنيا 

تر است، ولی با اين حال درآمد ماليات سال آينده  نئيا پابنابراين در ايران نسبت ماليات به توليد از ميانگين دني: وی افزود

  که دولت چه مشکلی در زمينه اين. ھا را محقق کند تواند ھمه آن خوشبينانه در نظر گرفته شده است که به نظر من نمی

رسی است و آن ھا، فراريان مالياتی و غيره در يک نکته قابل بر دريافت ماليات از موديان دارد عالوه بر بحث معافيت

گيرد که  اين دو پايه مالياتی به دليل فشار صاحبان سرمايه مورد توجه قرار نمی. عدم گسترش دو پايه مالياتی مھم است

 .در نتيجه اين است که ما از درآمد مالياتی مھمی در اين دو بخش محروم ھستيم

ماليات بر سود سپرده است و به نظر من نگرفتن ھا  يکی از آن: اين اقتصاددان در توضيح اين دو پايه مالياتی، گفت

 رانتی به ثروتمندان  توان ارائه ماليات از سود سپرده يک ظلم است که در چھار پنج سال گذشته اتفاق افتاد و آن را می

زايش  درصد اف٢٠٠ تا ١٠٠که سود سپرده بانکی باال بوده است ثروتمندان بين  در پنج سال اخير با توجه به اين. دانست

که برای آن زحمتی بکشند و ماليات آن را ھم پرداخت نکردند ھمين امر به شکاف درآمدی منجر  ثروت داشتند بدون آن

 .شده است

نيا، وزير امور  ھای گذشته يکی از کسانی که پيگير اخذ ماليات از سود سپرده بود علی طيب در سال: شقاقی ادامه داد

د که او نيز به دليل فشارھای فراوانی که بر او وارد شد نتوانست آن را تصويب کند  دولت يازدھم بوئیاقتصادی و دارا

 .ای توليد ثروت بدون زحمت در ايران ماليات نداشته است و نتيجه آن شده که بدون دليل قانع کننده

ات بر ثروت و درآمد در مالي: دھند اشاره کرد و گفت او در ادامه سخنانش به يک پايه مالياتی مھم ديگری که ماليات نمی

 ١٣٨٠ھای مھم مالياتی است که در ايران نيز تصويب قانون مربوط به آن از سال  ھمه کشورھای دنيا يکی از پايه

اين مورد نيز به خاطر فشار ثروتمندان محقق نشده و به اين ترتيب فشار مالياتی . مطرح است، ولی ھرگز تصويب نشد

 .ان است که لزوما درآمدھای مناسبی ندارد از اقتصاد ايرئیھا به روی بخش

بينی کرده   ھزار ميلياردی که برای خود پيش١٣٠جاست که دولت درآمد مالياتی  سئوال اين: اين اقتصاددان اضافه کرد

 ھزار ميليارد تومان ٢٠٠ تا ١٨٠البته که در اقتصاد ايران ظرفيت پرداخت ماليات . خواھد دريافت کند است از کجا می

ھای مالياتی پردرآمد معاف از ماليات ھستند افزايش   دارد ولی تا زمانی که اصالحات الزم صورت نگرفته و پايهوجود

 .ھای اقتصاد ايران است که در تور مالياتی قرار دارند درآمد مالياتی به منزله فشار آوردن به بخش

در چھار پنج سال اخير ھمين :  يافته است، گفتکه در پنج سال اخير نابرابری در ايران افزايش شقاقی، با بيان اين

ای از ثروتمندان شده و شکاف درآمدی را افزايش داده و در عين حال با  موضوع سود سپرده منجر به افزايش درآمد عده

 .ن درآمدی، نابرابری در ايران به مرحله ھشدار رسيده استئيھای پا توجه به وضعيت نامناسب دھک

 ميليون از دريافت يارانه ٢٠بينی حذف   و پيش١٣٩٧ھا در بودجه  به موضوع وضعيت يارانهوی در ادامه سخنانش 

دولت در پنج شش سال آينده فرصت داشت بانک اطالعاتی خود را تکميل کند ولی چنين نکرد و به : اشاره کرد و گفت
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ی درآمدی را حذف کند و يارانه اکنون به نظر من دولت بايد سريعا پنج دھک باال. نظر من عزم جدی برای آن نداشت

ھای حمايتی ديگری را برای آن پنج  ن درآمدی را اضافه کند و حتی بايد به جھت کاھش نابرابری، پوششئيپنج دھک پا

 .بينی نشده است  اين پيش١٣٩٧انه در بودجه تأسفم. دھک در نظر بگيرد

 ١٣٩٧ تومانی در بودجه ٣۵٠٠بينی ارز  ن پيشبه نظر م: اين اقتصاددان در خصوص نرخ ارز نيز چنين توضيح داد

رسد و در سال   تومان می۴۵٠٠نظر من تا پايان سال به   تومان است و به۴٢٠٠ دالرمناسب نيست، چرا که ھمين حاال 

 تومان خواھد ١۵٠٠ تومان خواھد رسيد و در اين صورت شکاف بين ارز دولتی و ارزش بازار تا ۵٠٠٠ديگر نيز به 

 .اندازد نرخی کردن ارز را به تعويق می اتفاق خوبی نيست و به تشديد فقر منجر شده و سياست تکرفت که اين 

واقعيت اين است که دولت در ايران :   اشاره کرد و گفت،١٣٩٧ھای دولت در بودجه  شقاقی، در ادامه سخنانش به ھزينه

ھای اقتصاد ايران کاھش   درصد ھزينه۵٠اقل شد حد کنم اگر برونسپاری انجام می بسيار پرھزينه است و من فکر می

ھا و غيره  ھا، دستگاه بسياری از حوزه. ھا وجود ندارد ھا و وظايف دستگاه اکنون اثری از تناسب بين ھزينه. افتئيم

 ھای اين چنينی دولت بايد عزم داشته باشد که دستگاه. گيرند وظايف موازی و مشابه دارند که ھر کدام جداگانه بودجه می

ھا امسال اصال نيازی به افزايش بودجه نداشتند ولی  را يا ادغام يا منحل کند واقعيت اين است که بسياری از دستگاه

ای که بايد تخصيص   مانند بودجه عمرانی به اندازهئیھا بينيم که بودجه بودجه آنھا افزايش يافته است و در مقابل می

 .ابدئينم

ھا تخصيص يابد و چنين  که بودجه عمرانی به آن شوند بدون اين ھا فرسوده می تزيرساخ: اين اقتصاددان اظھار کرد

ھای جاری است  ھای دولت ھزينه  درصد ھزينه٩٠زند اکنون بيش از  وضعيتی به رکود حاکم بر اقتصاد ايران حاکم می

 .شود  داده نمیو بودجه عمرانی که اتفاقا در رونق بخشی در اقتصاد موثر است آنگونه که الزم است تخصيص

*** 

 و احضار اسفنديار رحيم ئینژاد و نزديکانش به قوه قضائيه پس از تشکيل دادگاه حميد بقا انتقادھای محمود احمدی

ھای  را درباره مقام» منحرف«و » ديکتاتور«، »ظالم« چون ئیھا ھای گذشته عبارت ھا در ھفته  شدت گرفته و آنئیمشا

  .اند قوه قضائيه به کار برده

 .اند خوانده» الت«و » دروغگو«نژاد را  گوی قوه قضائيه، احمدی در مقابل دادستان کل کشور و سخن

هللا جزء  ای او و حبيب اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی و رسانه نژاد، علی  سابق احمدیئی، معاون اجرائیحميد بقا

ھا در حرم  ھای قضائی عليه آن اض به اتھامنژاد در اعتر حساب نھاد رياست جمھوری در دولت احمدی خراسانی، ذی

ما «نژاد با حضور در جمع آنھا گفته بود که  نشينی احمدی در جريان اين بست. شاه عبدالعظيم در شھر ری، بست نشستند

 ».با برادران الريجانی مخالفيم

و و نزديکانش در خصوص  ساعت، اگر اسنادی عليه ا۴٨ه فرصت داده تا ظرف ئيس قوه قضائينژاد به ر محمود احمدی

  .رابطه با بابک زنجانی وجود دارد منتشر کند

 ٨جمھوری پيشين ايران تھديد کرد در غير اين صورت او نظرش را در رابطه با رئيس قوه قضائيه و عملکرد  سئير

  . او منتشر خواھد کرد ساله

زنی غير مستند متھم کرد و گفت  ا به اتھامه رئيس قوه قضائي خود صادق آملی الريجانی رئینژاد در پيام ويدئو احمدی

گر، منحرف و حامی  فتنه«صادق آملی الريجانی در يک جمع غير علنی دانشجويان او و ھمکارانش در دولت پيشين را 

  .خطاب کرده است» بابک زنجانی
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ه اصالح شود، ھمه کشور يئاگر قوه قضا«که  نژاد در اين پيام، با اشاره به اين ، احمدی»دولت بھار«سايت  گزارش وب به

ه که بيش از ھمه بايد پايبند به قانون اساسی و قوانين ئيس محترم قوه قضائيانه رتأسفم«: افزود» اصالح خواھد شد

  ».گذارد زير پا می« قانون اساسی را ٣٧ و ٣۶اصول » عادی باشد به کرات

هللا  مع دانشجويان در ھفته گذشته گفت که آيته در جئيس قوه قضائي خود، با اشاره به سخنان رئیاو در پيام ويدئو

  .عناوين مجرمانه ای را به بنده و ھمکارانم نسبت داده است«الريجانی 

نژاد و  گرا، گفته بود که احمدی وگو با گروھی از دانشجويان اصول س قوه قضائيه در ديدار و گفتئيصادق الريجانی، ر

  .اند  اغتشاشسازی و نشينی به دنبال جريان يارانش با بست

از قوه » ئیاعتمادزاد«ای از   آذر برگزار شد، گفته بود که بخش عمده٢٢صادق الريجانی در اين نشست که روز 

  ».ھای جاسوسی و امنيتی غرب دارد ھا و اقدامات سرويس ريزی ريشه در برنامه«ه ئيقضا

کار افرادی ھم «: متھم کرده و گفته بود» ریگ فتنه«نژاد و نزديکانش را به  چنين محمود احمدی ه، ھمئيس قوه قضائير

سران ... کنند نوعی فتنه است  میئینما کنند و سياه  مطرح میئیکه در حال حاضر انواع اتھامات را عليه دستگاه قضا

ھا دعوت ن آ. ه را قبول نداريمئيگويند ما قوه قضا ھا ھم می گفتند ما انتخابات و شورای نگھبان را قبول نداريم، اين فتنه می

  ».اند سازی و اغتشاش نشينی به دنبال جريان ھا ھم با بست کردند، اين به اغتشاش می

ظرف يکی دو روز «محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، روز دوشنبه در واکنش به اين تھديد اعالم کرده بود که 

  ».شود آينده به اين موضوع پاسخ داده می

ھا را منتشر کنند و گفت که  ھای اين قوه خواست که جزئيات برخی پرونده  مقامه ازئيس قوه قضائي ھمان روز ر  در

 ».کنند ه سوءاستفاده میئيرسانی قوه قضا دشمن بيرونی و جاھل درونی از خال اطالع«

گويم که در  من نمی«: گويد  آذر منتشر کرده، می٢۶شنبه  سايت دولت بھار امروز يک نژاد در فيلمی که وب حاال احمدی

دادگاه صالح زيرا از شما چنين انتظاری را ندارم، اما حتی اگر در دادگاه فرمايشی تحت امر خودتان ما به اين عناوين 

 » . ساعت اسنادش را منتشر کنيد تا ھمگان بدانند۴٨ايم، ظرف  مجرمانه محکوم شده

پايبند به قانون اساسی و قوانين عادی باشد ه که بيش از ھمه بايد ئيس محترم قوه قضائيانه رتأسفم«: گويد نژاد، می احمدی

  .گذارد به کرات اين اصول را زير پا می

 آن را ئی که در جمع غيرعلنی دانشجويان مطرح کرده و بعدا خبرگزاری وابسته به دستگاه قضائیھا ايشان در صحبت

گر، منحرف و حامی آقای بابک  ا فتنهايشان ما ر. ای را به بنده و ھمکارانم نسبت داده است منتشر کرده عناوين مجرمانه

 .زنجانی معرفی کرده و ما را به اين اتھامات متھم کرده است

شود و ما  برد و به طور غيرعلنی محاکمه می البته آقای بابک زنجانی نزديک به چھار سال است که در زندان به سر می

ال ھم بارھا اعالم کرده ايم که اگر اعضای دولت ما و که قب ضمن اين. جا گذشته است نداريم اطالعی از مسائلی که در آن

 .ھر دولت ديگری ھر ارتباطی با ايشان دارند مستندا اعالم کنند که اعالم نشد

گر،   ساعت اسناد محکوميت ما به عنوان فتنه۴٨س دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ئيخواھم موکدا از ر اما من می

 .انی را منتشر کنيدمنحرف يا حمايت از آقای بابک زنج

گويم که در دادگاه صالح زيرا از شما چنين انتظاری را ندارم اما حتی اگر در دادگاه فرمايشی تحت امر خودتان  من نمی

صورت  در غير اين.  ساعت اسنادش را منتشر کنيد تا ھمگان بدانند۴٨ايم، ظرف  ما به اين عناوين مجرمانه محکوم شده

ما و عملکرد شما طی اين ھشت سال با مردم در ميان خواھم گذاشت و از طريق مقتضی نسبت بنده نظرم را در مورد ش

 ».به احقاق حق اقدام خواھم کرد
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 ئیچه که در پيام ويدئو ه تا پايان مھلت دو روزه اقدام به انتشار اسناد نکند او به آنئيس قوه قضائياو وعده داده اگر ر

  .گويد عمل خواھد کرد خود می

 را در محضر محمود ئیفيلمی از حميد بقا» دولت بھار«چنين در کانال تلگرام  نژاد، ھم  ان محمود احمدیطرفدار

ه را تلويحا به وابستگی به ئيس قوه قضائيس سابق جمھوری اسالمی رئيدر اين فيلم معاون ر. اند نژاد منتشر کرده احمدی

  .کند بريتانيا متھم می

نژاد با گروھی از دانشجويان ديدار و   آذر محمود احمدی٢٣شنبه  اند که پنج م کردهنژاد، اعال طرفداران محمود احمدی

رونقی را که به يک محفل خانگی شباھت دارد، نشان  فيلمی که از اين ديدار منتشر شده، مجلس کم. وگو کرده است گفت

 اين جمع خطاب به صادق الريجانی  درئیحميد بقا. اند ای از ياران گرمابه و گلستان دور ھم جمع شده عده: دھد می

 :گويد می

شما . گذاری شما به لباس خودت ھم احترام نمی. علمای اسالم بست می نشستند. کنی نشينی را مسخره می شما بست«

د در ئيگفتند، بيا نشينی درحرم عبدالعظيم بودند و می ھا مخالف بست فقط انگليسی. کنی کنی، به علما توھين می جا می بی

 ».ھا بست نشستيم دھيم، مگر ما نزد انگليسی ت ما بست بنشينيد، غذا ھم به شما میسفار

 ».شدی گر نمی رفتی که فتنه می) سفارت بريتانيا( جا اگر آن «:گويد نژاد، به کنايه می محمود احمدی

، در ديدار و نژاد گرد بيايند که طرفداران محمود احمدی ه يک روز پيش از آنئيس قوه قضائيصادق الريجانی، ر

سازی و  نشينی به دنبال جريان نژاد و يارانش با بست گرا، گفته بود که احمدی وگو با گروھی از دانشجويان اصول گفت

 .گری متھم کرده بود س جمھور سابق را به فتنهئياو ر. اند اغتشاش

ن شايعه را به ياد صادق الريجانی ه ايئي در انتقاد از عملکرد قوه قضائی آذر در يک پيام ويديو٢نژاد  محمود احمدی

 :ه در ديدار با دانشجويان پاسخ دادهئيس قوه قضائير. آورده بود که دخترش به جاسوسی برای بريتانيا متھم است

گويد از  در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شورای عالی امنيت ملی می) نژاد يعنی احمدی( ھمين آقا«

گويد شما مطلع نيستيد،  به او می. دھد که اين ماجرا از اساس دروغ است ؟ ايشان پاسخ میجاسوسی دختر فالنی چه خبر

شود انسان اين  آخر می. دانيم ما اطالع دقيق داريم که وی بازداشت است و آدرس دقيق محل بازداشت وی را ھم می

  »مقدار دروغ بگويد؟

 
 »ما با برادران الريجانی مخالفيم«: نژاد احمدی

ه افزايش ئيعليه قوه قضا» ھا تخريب و ھجمه«دانان ادعا کرد که   آذر در ھمايش بسيج حقوق١٢شنبه  ريجانی يکآملی ال

  .يافته است
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در درون کشور «ه اشاره کرد و گفت که ئينژاد، به انتقادھای جنجالی او از قوه قضا بردن از محمود احمدی او بدون نام

 که ئیآقا.  را می گويند و اين دستگاه را تخريب می کنندئیھا  دروغئیگاه قضان دستمسؤواله و ئي قضا کسانی عليه قوه

انه تأسفه گفته است، چرا؟ مئي قضا  حرف خالف واقع عليه قوه۵٠ن سابق بوده، مسؤوالدر چند دقيقه صحبت کردند و از 

 ».کنند که خيانت به جمھوری اسالمی ايران است توجه نمی

 .خواند» زدن به نظام جمھوری اسالمی جر از پشتخن«نژاد را  او سخنان احمدی

يک الت از چشم «عنوان  ه از او بهئيگوی قوه قضا که سخن نژاد، ھفتم آذر فقط چند ساعت بعد از آن محمود احمدی

ای سرگشاده، با لحنی متفاوت به رھبر جمھوری اسالمی ھشدار داد که به دليل عملکرد قوه  ياد کرد، در نامه» افتاده

شده » ھاست که از خط قرمز عبور کرده و به صفر نزديک مدت«تفاوتی و ناکارآمدی دولت، وضع کشور  يه و بیقضائ

 .است

ه حمله کرده و آن را ناقض ئيبه قوه قضا» دولت بھار« با سايت ئیوگوی ويدئو شنبه دوم آذرماه نيز در گفت او روز پنج

ه داشته باشيم انقالب ئياگر قرار بود ديکتاتوری قوه قضا«: او در اين مصاحبه گفت. قانون اساسی دانسته بود

 سال است کسی از آن انتقاد ٣٨ای است که  ای است که نظارتی بر آن نيست، تنھا قوه تنھا قوه«ه ئيو قوه قضا» کرديم نمی

 ».نکرده است

ه تصرف غيرقانونی در اموال نژاد در دولت دھم را متھم ب  محمود احمدیئی، معاون اول اجرائیدادستان تھران حميد بقا

 منتشر کرده و گفته است که ئی در سايت دولت بھار ويديوئی حميد بقا . سکه بھار آزادی کرده است٧٠٣دولت از جمله 

فرمانده سپاه ( ، محمد علی جعفری)توليت آستان قدس رضوی( ھا به ابراھيم رئيسی ھا، اين سکه در زمان تحريم

، غالمحسين محسنی )س سابق ستاد کل نيروھای مسلح جمھوری اسالمی ايرانئير( ، حسن فيرورآبادی)پاسداران

س ئير( ، حسين طائب)ه، وزير اطالعات در دولت نھم و دادستان وقت کل کشورئيگوی کنونی قوه قضا سخن( ای اژه

ای با  کننده ھسته س وقت ھيات مذاکرهئيدبير وقت شورای عالی امنيت ملی و ر( سعيد جليلی) اطالعات سپاه پاسداران

  .گرفت قرار می) ھای جھانی قدرت

 :ن بلندپايه سياسی، نظامی و قضائی ايرانمسؤوالھا به   درباره اھدای سکه در دوران تحريمئیويديوی سخنان حميد بقا

او . اد شد از زندان آز  ميليارد تومانی٢٠ مرداد با قيد وثيقه ۴اش بازداشت و  تير سال جارى مقابل خانه ١٨ ئیحميد بقا

. متھم شده و چھار جلسه دادگاه او نيز برگزار شده است» تصرف غيرمجاز، اختالس و تبانی در معامالت دولتی«به 

 .کند  اين اتھامات را رد میئیبقا

و ) نژاد ای محمود احمدی مشاور مطبوعاتی و رسانه( اکبر جوانفکر ، علیئی حميد بقا٩۶ آبان ٢۴صبح چھارشنبه 

ھا در   عليه آنئیھای قضا در اعتراض به اتھام) حساب نھاد رياست جمھوری در دولت دھم ء خراسانی، ذیهللا جز حبيب

 .ھا پايان گرفت نشينی آن ان لباسی شخصی بستمأمورحرم شاه عبدالعظيم در شھر ری بست نشستند، اما با دخالت 

ان مدعی شد که بخشی از تخلفات مالی  و حقوقی مجلس ايرئی آذر محمدعلی پورمختار، عضو کميسيون قضا۴شنبه 

 .متھم کرده است» جاسوسان« را به ارتباط با ئیچنين بقا او ھم. گردد  به مفقودشدن چھار ميليون يورو بازمیئیحميد بقا

ن وقت، دفتر ابراھيم رئيسی اعالم کرد مسؤوال درباره اھدای سکه طال به ئیساعتی بعد ار انتشار خبر ادعای حميد بقا

 ».ين موضوع کذب محض است و از اساس صحت نداردا«که 

مردان فعلی و  دولت «:زمان با اين تحوالت در مراسمی در تھران گفته است احمد خاتمی، امام جمعه موقت تھران ھم ھم

ا شود که ب اند بايد پاسخگو باشند و نمی گاه در حاشيه امن قانون نيستند و در مورد ھر عملی که انجام داده قبلی ھيچ

 ».شارالتان بازی جلوی اجرای قانون گرفته شود
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ه به دليل ئيس قوه قضائي اعالم کرد که رئی به دستگاه قضا ساعته خود،۴٨االجل   ضربنژاد در پايان محمود احمدی

است و » غاصب«و » فاقد مشروعيت«، »فاقد صالحيت«و » از عدالت ساقط شده است«، »نقض مکرر قانون اساسی«

 .ھدبايد استعفا د

مجتھد عادل، آگاه به «ه بايد ئيس قوه قضائيکه ر  قانون اساسی جمھوری اسالمی مبنی بر اين١۵۶او با اشاره به اصل 

ترين گناھان  القضات ما بزرگ دھم اما قاضی من درباره اجتھاد نظری نمی«: باشد، گفت»  و مدير و مدبرئیامور قضا

 ».شود طور مرتب و علنی مرتکب می ای پاک را بهھ يعنی ھتک آبروی افراد، افترا زدن به انسان

فرياد . گذرد معلوم است که ايشان از عدالت ساقط است و معلوم است که در دستگاه زير نظر وی چه می«: او افزود

 ». به آسمان استئیمردم از ظلم برخی عناصر قضا

ن دادرسی و امور ئيبه قانون اساسی، آايشان در دوره مديريت خود در عمل نشان داده است که «: نژاد گفت احمدی

 را متالشی کرده و از اعتبار انداخته ئیتقريبا دستگاه نيم بند قضا. گذارد ھا را زير پا می  ندارد، و آنئی آشنائیقضا

 ».است

يان خواھند و ناراضی ھستند و اين وضع را به ز را نمی) صادق الريجانی( تر، مردم ايشان  کرد که از ھمه مھمتأکيداو 

 ».دانند کشور، انقالب و نظام می

ايشان به دليل عدم صيانت نفس، نقض مکرر قانون «: ه، گفتئيس قوه قضائينژاد در ادامه انتقادھای خود از ر احمدی

ٌھای بين از عدم صالحيت، فاقد مشروعيت است و ادامه کار ايشان ناقض حقوق  اساسی و قوانين عادی، و بروز نشانه

 اسالمی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقالب است و از اين جھت غاصب شناخته رھبری و جمھوری

 ».شود می

شايد مردم از وی « شده و گفت که ئیاو در پايان خواستار استعفای صادق آملی الريجانی از سمت رياست دستگاه قضا

 ».درگذرند

 5.ادامه خواھد يافت»  احقاق حقبرای«ھای او و نزديکانش   کرد که پيگيریتأکيدنژاد،  احمدی

ھای قوه  اش اقدام گيرد که او در دوران رياست جمھوری شان در حالی اوج می هئينژاد با قوه قضا دعوای محمود احمدی

 از .ھا، ھيچ سخنی به زبان نياورده است کم عليه آن کرد و يا دست  میتأئيد را شديدا ١٣٨٨ھای سال  ه و سرکوبئيقضا

نژاد  ضوی که از متھمان اصلی پرونده زھرا کاظمی و بازداشتگاه کھريزک بود، از سوی محمود احمدیجمله سعيد مرت

 . اجتماعی منصوب شدتأمينس سازمان ئيبه عنوان ر

رھبر جمھوری اسالمی و نھادھای زير نظرش تا زمان موضوع برکناری حيدر مصلحی، وزير اطالعات، ھمواره از 

کردند اما پس از موضوع برکناری وزير اطالعات و ماجرای مشھور به  مايت مینژاد و دولتش ح محمود احمدی

 .ای به او حمله کردند هللا خامنه نژاد، برخی از نزديکان آيت احمدی»  روزه١١نشينی  خانه«

***  

ی ھای سيستماتيک از پست و مقام و موقعيت در حکومت اسالمی ايران به حد استفاده فساد سياسی و اقتصادی، سوء

ھايشان   از دزدیئیھا ھا نيز ھمواره در رقابت با ھمديگر و تقسيم قدرت و ثروت، به گوشه نھادينه شده است که خودآن

 .کنند اقرار می

 تأمين از وضعيت بحرانی و خطر ورشکستگی سازمان ١٣٩٦ماه  ھای مجلس، طی گزارشی در آبان مرکز پژوھش

تر  اقدامات فوری ارائه شده از سوی اين مرکز، محروم کردن بيش. ای نزديک گزارش داده است اجتماعی در آينده

در اين گزارش و . شود، است  اجتماعی گفته میتأمينکارگران و مردم اين جامعه از ھمان مبلغ ناچيزی است که به آن 
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   گيرد و ا در برمیکه اين بحران بيش از نيمی از کشور ر  اجتماعی، از اينتأمينشان رد رابطه با تھديد ملی  در مباحث

 تأمينھای  کنند که باز ھم پول نشيان عمال در اين گزارش خود، اقرار می مجلس. گويند تبعات اجتماعی آن سخن می

ھای  اما در عين حال از سودھای کالن و حقوق. شان است دھنده جدی بودن بحران اند، نشان اجتماعی را باال کشيده

  . تر ھم شده است و دعواھايشان بر سر دزدی و چپاول و تقسيم قدرت بيشکنند  پوشی نمی نجومی خود نيز چشم

ھای  ھای مجلس و مباحث پشت آن، عمال ھشداری به کارگران و به کل جامعه است که با خواست گزارش مرکز پژوھش

  .رار دھنداعتراضی خود، نه تنھا در مقابل اين تعرض بايستند، بلکه بديل طبقاتی خود را نيز در مقابل جامعه ق

 مجلس و دولت در مقابل يکديگر نيز آشکار ئیھای درون حکومتی و رودررو اين گزارش، گوشه ديگری از رقابت

 آغاز شده است، پيامد ١٣٩٢ اجتماعی، که از سال تأميناين گزارش از جمله به کسری نقدينگی جدی . کرده است

ست که تا سال  ان توسط دولت اعالم کرده و اخطارش اينھای حمايتی و عدم پرداخت مطالبات سازم ھا و برنامه طرح

 .شود تر می تر و عميق  شکاف منابع و مصارف سازمان عميق١٤٠٠

پرھيز دولت از دخالت در امور «از جمله در اين گزارش، بر اقداماتی عاجل اشاره شده است که يک مورد آن 

 بخش ديگر،  .ھايشان از محل اين صندوق است ت و دزدیھا بر سر غار و اين ادامه دعواھای قديمی آن. است» صندوق

 اجتماعی اين بنگاه اقتصادی دولتی و سودآور کردن آن برای تأمين» نجات«مربوط به اقدامات ميان مدت برای 

 شيوه تغييراز جمله اين اقدامات افزايش سن بازنشستگی به صورت تدريجی، . ترشان است ھای سودآور بيش دزدی

محاسبه ) انباشت( ری، افزايش تدريجی طول دوره مبنای محاسبه مزايای مستمری، کاھش ضريب تعلقپرداخت مستم

، برقراری ارتباط بين شغل و از )بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان( مستمری، بازنگری در شرايط مستمری

و تشکيل » اصالح قانون بيمه بيکاری«کارافتادگی و تجديدنظر در درصد ازکارافتادگی با توجه به شغل بيمه شده، 

ای،  سازی امکان استفاده از بازنشستگی زودھنگام با لحاظ منطق محاسبات بيمه ، فراھم)غيرمشارکتی( صندوق بيکاری

منظور ايجاد انگيزه به ماندن نيروی کار، تنظيم مزايای بازماندگان،  ھای پيش از موعد به اعمال جريمه بر بازنشستگی

 .ھدات تضمينی دولت، برقراری نظام چند اليه و برقراری بيمه مکمل بازنشستگی موثر استکاھش سطح تع

ای و   اجتماعی حکومت اسالمی، بنا بر تعريف ظاھرا قرار است به کارگران و مشمولين خود خدمات بيمهتأمينسازمان 

بيمه «اران را تحت پوشش درمانی ارائه دھد، قرار است بازنشستگان را تحت پوشش قرار دھد، قرار است بيک

قرار دھد، قرار است غرامت دستمزد ايام بيماری و از کار افتادگی و کمک ھزينه ازدواج و ديگر نيازھای » اش بيکاری

برای مثال، خدماتی که تحت عنوان خدمات درمانی به . اما از ارائه اين خدمات ھيچ خبری نيست. اوليه را جواب دھد

ھای طوالنی ھست، بسياری از  ن است و برای استفاده از آن صفئيطح آن به حدی نازل و پاشود، س کارگران ارائه می

. شود کارگران ناگريز به درمان با ھزينه شخصی خود ھستند و بخش بزرگی از درآمد آنان صرف درمان و دارو می

تر  اين خود وضع را وخيم اجتماعی به بخش خصوصی سپرده شده است و تأمينھای وابسته به  بسياری از بيمارستان

ھا کارگر و بازنشسته عمال از حق بيمه درمانی  به اين ترتيب، ميليون. کرده و يک موضوع اعتراض کارگران است

ھای دولتی، در  ھايشان، در بيمارستان ھستند، دفترچه» بيمه درمانی« ھم که دارای دفترچه ئیھا برخوردار نيستند، و آن

دليل نپرداختن حق  بخشی از کارگران نيز به. ھا، دارای اعتبار نيست ھای خصوصی و داروخانه ھا و درمانگاه بيمارستان

  .ھا ھم محرومند شان از سوی کارفرما، به اين صندوق حتی از ھم حداقل بيمه

 درصد از ٤٠بنا بر آمارھای حکومت اسالمی ايران، جمعيتی حدود . مثال ديگر، وضعيت بازنشستگان است

ھای کوچک، خانگی، کشاورزی، ساختمانی و طبعا زنان مسنی ھستند که تمام  ه اساسا کارگران کارگاهبازنشستگان ک

در نتيجه اين بخش از . گونه حقوق بازنشستگی برخوردار نيستند اند، از ھيچ طول عمر جوانی خود را در خانه کار کرده
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ندان خود ھستند و در فقر و تحقير ھر روزه روزگار ھا کار کردن، ناگزير وابسته به فرز کارگران بازنشسته پس از سال

 اجتماعی حکومت اسالمی قرار دارند، با مستمری چند تأمينآن بخش از بازنشستگانی ھم که تحت پوشش . گذرانند می

که پرداخت ھمين مستمری اندک نيز چند ماه چند ماه  ضمن اين. سر قرار دارند بار زير خط فقر در محروميت کامل به

اين وضعيت باعث شده است که بازنشستگان و . افتد و کارگر بايد با جاده بستن و اعتراض حقش را بگيرد تعويق میبه 

رو يک  از اين. ھای نزديکان و اين و آن بدوزند ھا کار و مشقت، برای بقاء خود چشم به کمک دنبال سال مندان به سال

ر اعتراض به زندگی زير خط فقر و خواست افزايش عرصه دائمی اعتراض در جامعه مبارزات بازنشستگان د

 . ميليون تومان، يعنی باالی رقم خط فقر اعالم شده خود دولت است۴ھا به باالی  مستمری

تر از خط فقر است، و اين پول نيز با ھزار اما  نئيتر از ھمان حداقل دستمزد چند بار پا بيمه بيکاری نيز ميزانش حتی کم

در اين زمينه نيز تعويق پرداخت . اند گيرد که از کار بيکار شده وتاه، فقط به کارگرانی تعلق میو اگر و برای مدتی ک

 .بيمه بيکاری و سردواندن کارگران باز خود از جمله موضوعات اعتراضات کارگری است

قبال اين پول، اما در . رود  اجتماعی میتأمينبنا بر قانون حکومت اسالمی ھر ماھه پولی از مزد کارگران به جيب 

عنوان حق بيمه   درصد حقوق يا دستمزد خود را به٧به اين معنی که ماھانه کارگران و کارکنان . شود خدماتی ارائه نمی

 ٣ درصد و دولت ٢٠کند  کارفرمايان نيز در قبال کاری که کارگر می.  اجتماعی پرداخت می کنندتأمينبه سازمان 

 ميليون کارگر تحت پوشش اين سازمان ھستند ١٢ بنا بر آمار حکومت اسالمی، .کنند درصد به اين صندوق پرداخت می

ست که اين سازمان قريب  اگر چه آخرين گزارشات حاکی. گيرد  ميليونی را در بر می٣٧که با خانواده ھايشان جمعيتی 

 . ميليون نفر را تحت پوشش خود دارد۴٢

شود، سرمايه کالنی است که   اجتماعی واريز میتأمينه به صندوق  ميليون کارگر ھر ماھ١٢ای که از جيب  پول ماھانه

 تأمينھای بزرگش، سازمان  گذاری ھم با سرمايه ھا و آن شود و اين سرمايه طی سال در صندوق اين سازمان انباشته می

اين ثروت عظيم و . ھای مالی با صدھا ھزار ميليارد تومان سرمايه تبديل کرد ترين کنسرن اجتماعی را به يکی از بزرگ

اند و حاال گزارش ورشکستی صندوق را تحويل کارگران و  ميلياردی که متعلق به کارگران است و آن را باال کشيده

 . اجتماعی بايد به آن باز گردد و صرف نيازھای اوليه و رفاه مردم شودتأميناموال به غارت برده شده . دھند مردم می

. تبديل شده است» ھای کالن اقتصادی بنگاه« اجتماعی به يکی از تأمينطی ساليان دراز با پول کارگران، سازمان 

 اجتماعی ايران است که تأمينگذاری متعلق به سازمان  يک شرکت سرمايه) شستا(  اجتماعیتأمينگذاری  شرکت سرمايه

 در قالب يک شرکت سھامی خاص با سرمايه ١٣٦٥ گذاری در سال عنوان يک مجموعه تخصصی در امر سرمايه به

ھا مختلف توليد،  ھای مالی کارگران در زمنيه ھا با ذخيره اين شرکت طی سال.  ميليارد تومان شروع به کار کرد٢اوليه 

از جمله اين سازمان . ات مافيائی حکومتی تبديل گرديدمؤسسگذاری کرد و به يکی ديگر از  بازرگانی، خدماتی سرمايه

دار  ھا دانشگاه علوم پزشکی سھام گذاری در ده ھای سرمايه  بيمارستان زير پوشش خود داشته و در طرح١٤٠بيش از 

صاحب ويالھای . ه اقتصادی، مالی و بازرگانی شدمؤسس شرکت و ٣٠٠چنين مالکيت بيش از  اين سازمان، ھم. شد

 درصد سھام بانک صادرات، بانک ۵١در . ده بود ميليون تومان خرج مبلمان آن ش۴٠٠فرانسوی سازی شد که تنھا 

ھای داروسازی  گذاری مسکن و شرکت ھای ديگر سرمايه آھن و بسياری از شرکت  رفاه، مس سرچشمه، راه

ھا   نفری از آن۴٠٠ تا ٣٠٠ درصد سود درآمدھای حاصل از آن به حساب اعضای شستا و ۴گذاری کرده و  سرمايه

 درصد ١٧ درصد توليد قير، ٣٠ درصد بازار توليد سيمان، ۴٠ توليد و توزيع دارو،  درصد بازار۴٠عالوه  به. رفت

 . درصد بازار پترو شيمی در انحصار اين سازمان قرار گرفت٧٠ درصد حمل و نقل نفت، و ۵٠توليد تاير، 
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ردھا پول اين سازمان آيد ميليا شود و ھر دولتی که سر کار می  اجتماعی مستقيما زير نظر دولت اداره میتأمينسازمان 

 اجتماعی، ھمواره يک موضوع مھم جدال در درون حکومت و دارو تأمينھای  از ھمين رو ثروت. کشد را باال می

 .ھای آن بوده و اکنون نيز يکی از نکات برجسته گزاش مرکز پژوھش ھای مجلس است دسته

 تأميناول کھريزک و مدير عامل سابق ھای ميلياردی سعيد مرتضوی متھم رديف  ، پرونده دزدی١٣٩٢آذر ماه 

ھای سران  دار ميلياردری که کارش واسطه گری در دزدی اجتماعی حکومت اسالمی در کنار بابک زنجانی سرمايه

 .ای گرديد حکومت بود، رسانه

تماعی  اجتأمين سازمان ئی ميليارد يورو۴ اجتماعی صحبت از قرارداد تأمينھای  در گزارشات مربوط به پرونده دزدی

 اجتماعی تأمين شرکت متعلق به سازمان ١٣٨با شرکت ھولدينک سوينت قشم به مديريت بابک زنجانی و واگذاری 

 جمھوری اسالمی، فوالد خوزستان، فوالد مبارکه ئیات مالی ای چون ھواپيمامؤسساين قرارداد، مراکز و . است

می تبريز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ايران، ھای ھما، پتروشيمی غدير، پتروشي اصفھان، بانک صادرات، ھتل

ھای مختلف از جمله   جمھوری اسالمی، بانکئیملت، ميھن، دانا، پارسيان، کشتيران( ای ھای مختلف بيمه شرکت

چنين از جريانی تحت عنوان زمين شھرک  در اين پرونده، ھم. گرفت پاسارگاد، ثات، پارسيان، دی و غيره را در بر می

ھای  که متعلق به سپاه بوده سخن رفته که از معامالت تو در توی بابک زنجانی و دزدی» ه ايران زمينپروژ«غرب 

 .ھا خبر داده شد پشت پرده آن

 ھزار لایر کارت ھديه ٨٦٦ ميليون و ٩١٢ ميليارد و ٢٠بخش ديگری از گزارشات مربوط به اين پرونده به پرداخت 

از جمله بحث بر سر پرداخت .  بود٩٢ ماھه اول سال ۵ لایر کارت ھديه در  ميليون٧٠٢ ميليارد و ١٧ و ٩١در سال 

از جمله رحيمی .  نفر از نمايندگان مجلس بر پا شد٣٧مبلغ يک ميليارد و سيصد و سی و پنج ميليون لایر کارت ھديه به 

مان رياست معاون اول احمدی نژآد، عباسی سرپرست وزارت کار جمھوری اسالمی و شيخ االسالمی معاون ز

 . اجتماعی قرار داشتتأميننژاد در ليست ھديه بگيران  جمھوری احمدی

 سکه ٧٠ ميليون تومانی و ھزار و ۴۵٠ ميليونی و ١٢٠ھای  ھای کالن به پرداخت پاداش بخش ديگری از اين دزدی

 ميليونی به ١٤ده ميليون و ھای  ھا حقوق عالوه بر ھمه اين. تمام بھار آزادی به مديران عامل و ارشد شستا اشاره داشت

جاست که در ابتدا اعالم شد  جالب اين. ھاست ھا و مديران اين سازمان قلم ديگری از اين دزدی ھفت ھزار از نورچشمی

ھای ساختمان دوم اين سازمان پيدا شدند و بنا به گزارشات  اما بعد در زير زمين. ھا، مفقود شده است که اسناد اين دزدی

اما .  اجتماعی حکومت اسالمی ليست طوالنی داردتأمينھا در  که ليست دزدی خالصه اين. ر صفحه بود ھزا٢٠دولتی، 

 .دھد ای از حقيقت را در مقابل چشم جامعه قرار می ھمين ارقام گوشه

 اجتماعی به حيات خلوت شماری از تأمينھا حاکميت جمھوری اسالمی، سازمان  واقعيت اين است که در طول سال

ھای حاکميت از حزب اسالمی کار و خانه  ھمه جناح. ھای حکومت اسالمی تبديل شده است ای و دارودسته حرفهدزدان 

بدبن .  اجتماعی دست داشته و دارندتأمينو سازمان » شستا«ھا گرفته تا سران سپاه پاسداران در اختالس  کارگری

 .ھای درون حکومت است اجتماعی، يک موضوع مھم دعواتأمينای  ھای افسانه ترتيب، ثروت

ھای رفاھی کارگران و کل جامعه را  توان بخش بسياری از ھزينه  اجتماعی میتأمين به سرقت رفته ئیبا ميلياردھا دارا

ھای سران و مقامات ريز و درشت حکومت که ھر   اجتماعی در کنار ارقام ميلياردی دزدیتأمينھای  دزدی. فراھم کرد

شود بھداشت و درمان، آموزش و پرورش را  شود، سرمايه کالنی است که با آن می ال میروز اقالم جديدی از آن بر م

توان رفاه و خدمات عمومی و شھرسازی جامعه  رايگان کرد، بخش عظيمی از نيروی بيکار جامعه را شاغل کرد و می

 .را باال برد
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 ميلياردی اعضای يک خانواده از ۴٠٠برداری ھزار و  ھفت سال از کشف يک فساد کالن بانکی که حکايت از کاله

 که يکی از متھمان ھم ئیگذرد اما ھنوز حکمی برای مفسدان صادر نشده تا جا ھشت بانک دولتی و خصوصی دارد، می

 .به خارج از کشور فرار کرده است

ا استفاده از  بود که دادسرای ويژه امور اقتصادی تھران برای يکی از بدھکاران بزرگ بانکی که ب٩٢شھريور سال  ١٨

ھای جعلی از ھشت بانک دولتی و خصوصی تسھيالت گرفته بود، کيفرخواست صادر کرد؛   رھن اسناد مجعول و فک

 . برسدئی نرسيده است و قرار ھم نيست به جائیکيفرخواستی که ھنوز به جا

از اسناد مجعول از ھشت بانک نام دارد که به مشارکت در کالھبرداری با استفاده » الف.و«متھم رديف اول اين پرونده 

 . ميليارد لایر متھم است۴٠٠ًدولتی و خصوصی جمعا به مبلغ حدود يک ھزار و 

، اين متھم با استفاده از )ويژه امور اقتصادی(  تھران٢٢بر اساس کيفرخواست صادره توسط سرپرست دادسرای ناحيه 

 ميليون لایر، بانک سينا ۵١۴ ميليارد و ٩١، بانک ملت  ميليون لایر٨٣٧ ميليارد و ٧۶اسناد جعلی از پست بانک مبلغ 

 ميليون ١٧٧ ميليارد و ٧۴ ميليون لایر، بانک ملی ٢٠٧ ميليارد و ۶٧ ميليون لایر، بانک سپه ۵٩٠ ميليارد و ١۶۶

 ١۶  ميليون لایر و از بانک تجارت٨٩ ميليارد و ۵٨١ ميليون لایر، بانک صادرات ۵٢٧ ميليارد و ۶لایر، بانک سامان 

 . ميليون لایر تسھيالت دريافت و بازنگردانده است٩۴٩ميليارد و 

 ھزار لایر و ۴۶۴ ميليون و ٣٧٢ ميليارد و ٧٩مشارکت در تحصيل مال از طريق نامشروع از بانک ملت به مبلغ 

ت جالب توجه از ديگر اتھاما.  ميليون لایر، ديگر اتھام اين بدھکار بزرگ بانکی است٢٠ ميليارد و ١٧٢بانک ملی به 

 دولت و سروان نيروی انتظامی با مأموردر اين پرونده که در کيفرخواست نيز به آن اشاره شده، جعل عنوان » الف.و«

 .استفاده از بی سيم است

ھاست و او نيز مانند پسرش به  پدر متھم رديف اول، يکی از آن» الف.م« متھم دارد که ١٠اين پرونده در مجموع 

ھای جعلی از  رداری از ھشت بانک دولتی و خصوصی با استفاده از اسناد مجعول و فک رھنمشارکت در کالھب

 .ھای ملت و ملی متھم است بانک

داماد متھم رديف دوم است که بر اساس کيفرخواست صادره به » س.ح. الف«متھم رديف نھم اين فساد اقتصادی نيز 

 . لایر متھم است١۶٠ ھزار و ٨٩٩ ميليون و ٧٢٠ارد و  ميلي٣٢تحصيل مال نامشروع از بانک صادرات به مبلغ 

ھای ملی، پست بانک، ملت، سينا، سپه، سامان، تجارت، صادرات و کشاورزی شکات اين پرونده ھستند و  بانک

ھا از جمله با  ه نيز حکايت از جعل اسناد و اخذ تسھيالت از بانکئي قضا گزارش مرجع انتظامی و حفاظت اطالعات قوه

  .ھا در پرداخت تسھيالت دارد نامه نئيه از اسناد مجعوله و عدم رعايت مقررات و آاستفاد

 مجتمع ويژه امور اقتصادی ١٠۶۵ دستگير شدند، به شعبه ٨٩پرونده اين فساد اقتصادی خانوادگی که متھمانش در سال 

 و ارسال پرونده به ٩٢ارجاع شده اما با وجود گذشت ھفت سال از کشف اين فساد و صدور کيفرخواست در سال 

 .دادگاه، ھيچ حکمی در پرونده صادر نشده است

متھم رديف دوم اين پرونده با اعالم ورشکستگی از پرداخت ھرگونه سود و » الف.م«شود  جالب اين که شنيده می

. ح.  الف«که  تر اين جالب. ديرکرد بانکی مبرا شده و طبق اخبار واصله، در حال حاضر مشغول کسب و کار جديد است

داماد متھم رديف دوم و شوھر خواھر متھم رديف اول، از تعلل در رسيدگی به پرونده استفاده و با فرار به ھلند، » س

  .پناھنده اين کشور شده است

 .خبرھا حکايت از اين دارد که متھم رديف دوم نيز درصدد متواری شدن از کشور است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۶

گی قاطع و سريع به فسادھای اقتصادی و بدھکاران کالن بانکی را دارد،  که داعيه رسيدئیرود دستگاه قضا انتظار می

 .المال را بازستاند بيش از اين در رسيدگی به پرونده ياد شده تعلل نکند تا ضمن مجازات متھمان، اموال بيت

ی روی اخيرا بر سر بحث فصاد اقتصادی و سياسی در مجلس شورای، بين نمايندگان درگيری لفظی و حتی کتک کار

فايده «بعضی ھمکاران می گويند : ک از نمايندگان مجلس ارتجاعی شورای اسالمی، گفته استئيمحمود صاقی، . داد

 ... خوابد اگر به فاسدھا دست بزنيم کارھا می» ندارد

 دسامبر مجلس شورای ١٧، محمود صادقی در نطق ميان دستور روز يکشنبه »انتخاب«به گزارش خبرگزاری 

ھای کشور سايه انداخته و بسترساز و کانون اين  ابرچالش بزرگ کشور که بر ساير چالش: ريح کرداسالمی، تص

  .ھا مبدل شده، چالش در نظام کالن تدبير و مديريت کشور است چالش

ھای مستقر حاصل از اين نظام تدبير موجب استقرار يک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته  دستگاه

آمدھای بادآورده نفتی است و موجب رويش يک اقتصاد رانتی انگلی فسادزا و ظھور يک طبقه تازه به دوران به در

ھای ساالنه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی  توزيع نامناسب اعتبارات در بودجه. ِرسيده قلدر و باجگير شده است

 ئیھا  اگر چه قدم٩٧در بودجه سال . شود  و غنا تشديد میھای ساالنه کشور شکاف فقر سال به سال با بودجه. شده است

 .برای شفافيت برداشته شده است اما کماکان ساز و کارھای مبھم و غيرشفاف در بودجه وجود دارد

» تله فساد«دچار . خوابد اگر به فاسدھا دست بزنيم کارھا می» فايده ندارد«بعضی ھمکاران می گويند : صادقی گفت

چرا اراده جدی در اين مجلس برای برخورد با . آورد که فقر، فقر می» تله فقر«آورد ھمانند  ، فساد میفساد. ايم شده

 کنيم و از افشای نام بدھکاران کالن ھراس داريم؟ مفسدان وجود ندارد؟ چرا با مفسدان ھمکاری می

ی معوقه به نظام بانکی در دست چه ھا  ھزار ميليارد تومان بدھی١٣٠آيا نمايندگان اطالع دارند که : او اضافه کرد

 .شان افشاء نشود، ما نمايندگان که بايد اطالع داشته باشيم کند؟ نام کسانی گردش می

آيا مجلس عصاره فضائل : از مجلس شد و افزود» شفافيت«اين عضو کميسيون آموزش و تحقيقات، خواستار شروع 

نظام مالی مجلس، غيرشفاف . م شفافيت را از مجلس آغاز کنيمئيبيا. ملت است؟ ما عصاره فضائل شورای نگھبان ھستيم

دھند بودجه ساالنه مجلس به طور شفاف حسابرسی شود؟ آيا نمايندگان مجلس در جريان  چرا اجازه نمی. است

شود؟  ھای ساالنه مجلس ارائه نمی ای مجلس ھستيد؟ چرا گزارش شفافی از حسابرسی ھای ساالنه بودجه حسابرسی

س ديوان ئيگيرند ولی ر  ايراد می۴٠- ۵٠کنند  ای ديوان محاسبات ھر سال بودجه مجلس را حسابرسی میھ حسابرس

 .زند ھا را خط می محاسبات ھمه آن

بايد اراده و عزم . اگر دنبال مبارزه با فساد ھستيم، از خودمان شروع کنيم:  کردتأکيدسه فراکسيون اميد ئيعضو ھيات ر

 .ه و مجريه برای مقابله با فساد صورت گيردئي اعم از قوه مقننه، قضاجدی در ھمه نھادھای کشور

انديشی اقداماتی انجام دھند مثال رد  ھا براساس خيرانديشی و مصلحت ممکن است خيلی: نماينده تھران در مجلس گفت

ور نمايندگان  مانع حضمسألهانديشی و خيرانديشی توام است اما اين  ھای شورای نگھبان اغلب با مصلحت صالحيت

 .شجاعی که شجاعت مقابله با مفسدان را دارند، شده است

 قانون اساسی با اشاره به نطق محمود صادقی که ٧٩حسينی در اخطاری مستند به اصل  ھا، نقوی به گزارش خبرگزاری

جلس را قدر م اين: در آن گفته بود مجلس عصاره فضائل ملت نيست بلکه عصاره فضائل شورای نگھبان است، گفت

. کنند مردم مذاکرات صحن علنی را گوش می. شان را بزنند تضعيف نکنيد، بگذاريد نمايندگان اظھارنظر کنند و حرف

 .شود، چه قضاوتی خواھند کرد مطالبی مطرح می
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اگر کسی گفته مجلس عصاره فضائل شورای . من نماينده مردم ھستم و مجلس عصاره فضائل ملت ايران است: او افزود

 .بان است يعنی نمايندگان منتخب ملت نيستندنگھ

حسينی نداد و گفت که پيش از اين اديانی  علی مطھری که اداره جلسه را بر عھده داشت، اجازه ادامه صحبت را به نقوی

 .در اخطاری اين موضوع را مطرح کرده است

سه رفت و با فريادھای اعتراضی ئي رحسينی که خواستار ادامه صحبت خود بود با عصبانيت به سمت جايگاه ھيات نقوی

 .س جلسه از وی خواست روی صندلی خود مستقر شودئيدرخواست ادامه صحبت خود را داشت که ر

توانند درباره آن  تک نمايندگان می چه آقای صادقی در نطقش بيان کرد موضوعی است که تک آن: در ادامه مطھری گفت

آقای اديانی اين موضوع را مطرح کرد و ما به ايشان . ه آن اختصاص دھيمتذکر دھند و ما بايد پنج شش جلسه علنی ب

 .جواب داديم

س جلسه اعتراض کرد و جمعی از نمايندگان نيز اطراف او تجمع ئيچنان با فريادھای خود به تصميم ر حسينی، ھم نقوی

 .کردند

 ھدايت کنند که اکبر ترکی نماينده فريدن اش حسينی را به سمت صندلی در اين ميان برخی نمايندگان سعی داشتند نقوی

 .برخی از اين افراد از جمله محمدرضا تابش و محمدعلی وکيلی را به عقب ھل داد

، در خيابان ھای تھران دست به تظاھارت می زنند و می گويند »باختگان مال«ھاست که جمعی از مردم، به نام  مدت

  .اند ھا را باال کشيده ھای آن نھادھای مختلف پول

ھای مالی روز يکشنبه مقابل دادستانی تھران دست به تجمع اعتراضی زدند و  همؤسسباختگان  اخيرا نيز جمعی از مال

  .س جمھوری شعار دادندئيه و حسن روحانی، رئيس قوه قضائيعليه صادق الريجانی، ر

کردند تجمع کنندگان را پراکنده ان نيروی انتظامی سعی مأمورھای اجتماعی نشان می دھد  ويديوھای منتشر در شبکه

 .کنند

ھای البرز ايرانيان، کاسپين و افضل توس حضور داشتند و ضمن سردادن  همؤسسباختگان  در اين تجمع جمعی از مال

 .ات اعتراض کردندمؤسسھای خود در اين  شعار و حمل پالکارد نسبت به بالتکليفی سپرده

گذاران   از توافق برای حل مشکل سپردهئیدولت، مجلس و دستگاه قضاھای ارشد  ھای گذشته مقام در حالی که ھفته

ھای خود را  گويند ھنوز سپرده باختگان می ھا خبر دادند، اما شماری از مال ات ماليو پرداخت برخی مطالبات آنمؤسس

 .اند دريافت نکرده

ای گفته  ، در مصاحبه٢٠١٧بر  دسام١٨کل کشور حکومت اسالمی ايران، روز دوشنبه  محمد جعفر منتظرى دادستان

  .ھا در قاچاق کاال سھيم ھستند شان يا وابستگان آن است که برخی مقامات اين کشور، فرزندان

يکی از «:  مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت استپوليسحجت االسالم محمدجعفر منتظری، در ھمايش تخصصی 

به ھمه شما که در اين سنگر خدمت . د، قاچاق کاالستکن مفاسدی که برای کشور و مردم ايجاد مشکل و آسيب می

 ».گويم و قطعا اين خدمت برای کشور آثار مثبت فراوانی دارد کنيد خسته نباشيد و خدا قوت می می

ھاست استکبار  سال.  داردئیھا ھا و آسيب اھميت اقتصاد برای ھر کشوری امری بديھی است که مولفه«: منتظری افزود

ھا قرار داده و قصد به  ھای مبارزه با نظام را مبارزه اقتصادی از جمله تحريم ، يکی از راهامريکاآن جھانی و در راس 

 ».زمين زدن و از بين بردن نظام جمھوری اسالمی ايران را دارند

سيب قطعا مبارزه با اين امر ناگوار و آ«: کل کشور ايران در ادامه سخنانش گفت ، دادستان»آنا«گزارش خبرگزاری  به

قطعا و . اجتماعی، راھکار دارد و ھيچ مشکلی نيست که نشود حل کرد و فقط بايد برای حل آن عزم خود را جزم کنيم
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صورت قاچاق و غيرقانونی وارد شود به اقتصاد و اشتغال کشور و سالمت بازار آسيب  مسلما وقتی نيازھای مردم به

 ».رساند می

نحوی سھم دارند  سوزانه در عرصه باشند خودشان به امات و کسانی که بايد دلبينيم برخی مق وقتی می«: او تصريح کرد

يا خودشان يا فرزندانشان يا وابستگانشان در قاچاق کاال سھيم ھستند و چگونه بايد انتظار داشت اين مبارزه به نتيجه 

خواھند مبارزه جدی باشد و  اندرکاران دولتی نمی شنوم که برخی دست صراحت می  بهمسؤولوقتی از يک مقام . برسد

  »توان داشت؟ انتظاری می ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز عمال به تعطيلی کشانده شده، چه

ی را دالر ميليارد ٩٥ای يک امپراتوری  خبرگزاری رويترز چھار سال پيش در گزارشی تحقيقی اعالم کرد که خامنه

 .کند  میکنترول

را »  فرمان حضرت امامئیستاد اجرا«سالمی ايران، نظارت بر سازمانی به نام براساس اين گزارش، رھبر حکومت ا

 .شود تخمين زده می» دالر ميليارد ٩٥بالغ بر «ھای اين سازمان  ئیبرعھده دارد که ميزان دارا

  . است١٣٩١تر از صادرات نفتی ايران در سال  نوشته رويترز، اين رقم چيزی حدود چھل درصد بيش به

 کنترول«افزايد که  و می» در شش سال گذشته به يک بازوی عظيم اقتصادی تبديل شده«نويسد که اين ستاد  رويترز می

  ».ای است هللا خامنه اين امپراتوری عظيم اقتصادی تنھا دست يک نفر است و او آيت

ای انجام  لی خامنههللا ع در زمينه قدرت مالی آيت» تحقيقی ويژه«نويسد که اين خبرگزاری طی شش ماه،  رويترز می

  .تھيه کند»  فرمان حضرت امام را تا به امروزئیھای ستاد اجرا ئیترين فھرست دارا کامل«داده و موفق شده که 

ھای  که اين گزارش تحقيقی به آن دست يافته برگرفته از تجزيه و تحليل بيانيه» دالر ميليارد ٩٥«به نوشته رويترز، رقم 

چنين اطالعاتی از وزارت  ھای شرکتی و ھم سايت ورس اوراق بھادار تھران، وبھای رسمی ستاد، آمار ب مقام

 . استامريکاداری  خزانه

*** 

ھای دو وزير دولت برای حل مشکل   مديران پس از تالشئیجو  آذر، نوشت؛ مقابله٢٩روزنامه جامعه فردا چھارشنبه 

 ! کنيدئیھا را شناسا تروريست: يکی از مديران ھپکو .کارگران

ای است که بر اعتراضات  حال محدودکننده عين گفته کارگران، انتشار اين متن تنھا بخشی از فضای تھديدآميز و در به

 .آميز کارگران در اين واحد صنعتی سايه افکنده است مسالمت

از کارگران  نفر ٢٠ھا و در ھمين مدتی که گذشته حدود  بعد از اعتراض. گيره حاال چند ماھه که کسی از ما خبر نمی«

معترض را احضار کردن و پرونده براشون تشکيل دادن که پيامک شماره پرونده اين بيست نفر ھم به دستشون رسيده 

ھاست در  ھای يکی از کارگری است که سال ھا بخشی از گفته اين» .که پرونده تشکيل شده و به دادستانی ارجاع داده شده

ھا، کارگران معترض با چه اتھاماتی   اين سئوال که طی اين تشکيل پروندهاو در پاسخ به. ھپکو مشغول به کار است

اخالل در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غيرقانونی اتھامی است که ذکر : گويد می» جامعه فردا«اند، به  مواجه شده

صنعتی فعال متوقف به گفته اين کارگر احضار کارگران معترض در پی اعتصاب دو ھفته پيش کارگران اين واحد . شده

  . نفر از کارگران به دادستانی ارجاع شده است٢٠که اشاره شد، پرونده  شده و فعال چنان

 مسألهبخشی از . زمان با گسترده شدن اعتراضات در تابستان گذشته شروع شد گويند احضار ھم گونه که کارگران می اين

چه .  چه حرفی را کجا بزنیئیمدام بايد بپا«.  حاکم استھا ناشی از فضای امنيتی است که در محل کار به ادعای آن

قبال کارکنان ھپکو چند گروه گپ و گفت مجازی داشتند که با ھم . پيامی را برای کی فوروارد کنی و برای کی نکنی

  ».اما ھيچی ازشون باقی نگذاشتن. کردند درباره مشکالت کاری زدند و بحث می حرف می
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ترين تعبير يکی از مديران  اين تازه» .ھا بايد به سرعت از سازمان حذف شوند آن. نيد کئیھا را شناسا تروريست«

قصد ! از اوضاع کاری خود ناراضی ھستند و با اقدامات خرابکارانه«شرکت ھپکو از ويژگی کارکنانی است که 

، که در »مديريتی«و » تخصصی«اصطالح  گويند، در اين متن به کارگران ھپکو می» .تخريب وجھه سازمان را دارند

شوند که بايد فورا  خوانده می» ئیھا تروريست«فضای مجازی منتشر شده، کارگران معترض و ناراضی در ھپکو 

انتشار اين متن، باعث نگرانی کارگران اين شرکت بزرگ توليدکننده ماشين آالت راھسازی، .  و اخراج شوندئیشناسا

. ھای گسترده کارگران ھپکو شدت گرفته است ھای گذشته و پس از اعتراض تر شدن حلقه فشار شده که در ماه از تنگ

آنچنان که کارگران . دنبال داشته است  نفر از کارگران معترض اين شرکت را به٢٠ای که تاکنون احضار حداقل  حلقه

ما برای «. ھاستترين اتھامی است که متوجه آن گويند، اخالل در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غيرقانونی عمده می

دونيم  ديگه نمی. ھا عملی بشه حاال ھم دندان روی جگر گذاشتيم و منتظريم وعده. مطالبه حق و حقوقمون اعتراض کرديم

 »...کنه تروريست نيست کارگری که دستمزدش رو مطالبه می! …اين حرفا چيه

سازی و تعويق چندماھه  از خصوصیچندماه از اعتراض گسترده کارگران ھپکو به وضعيت نابسامان اين شرکت پس 

. کشاند ھا را به سمت ھپکو می در پرداخت مطالبات مزدی گذشته است که انتشار متنی در فضای مجازی مجددا نگاه

گيری  متنی که با بھره. ھای مجازی شروع شد ھای ھپکو در شبکه ماجرا از انتشار متنی منتسب به مدير مھندسی پروژه

ھا و بدھاست و در  بندی نيروھا به خوب دنبال دسته در سنجش عملکرد منابع انسانی سازمان، بهاز يک مدل بازاريابی 

  . نيروھای مفيد و مضر در شرکت، در فضای مجازی بازنشر شده استئیواقع توسط او برای شناسا

بکاران ميزان تعھد و بندی کارکنان سازمان به چھار دسته وفاداران، مزدوران، گروگانان و خرا در اين متن با تقسيم

ھا را  تروريست«رضايت کارکنان از فعاليت در سازمان مورد بررسی قرار گرفته است و در باالی متن با عبارت 

سرعت از مجموعه  ھا را بهتلويحا از کارکنان سازمان خواسته شده در مقابل ناراضيان بايستند و آن»  کنيدئیشناسا

اين روزھا خيلی از تروريسم و اعمال تروريستی در گوشه و کنار جھان «ه است؛ در بخشی از اين متن آمد. حذف کنند

. شود دنبال دارد، اعمال تروريستی گفته می باری که صدمات جانی، روحی و مالی به معموال به اعمال خشونت. شنويم می

ھا وجود  ھا در سازمان تروريستنوعی  م که بهئيبايد بگو. ھا وجود دارند ھا ھم تروريست کنيد آيا در سازمان فکر می

 کنيم، با اتخاذ تصميم مناسب، در بھبود فضای کاری کمک بزرگی به سازمان ئیھا را شناسا دارند و اگر بتوانيم آن

ھا در سازمان کار سختی نداريم، فقط بايد   تروريستئیبرای شناسا«در ادامه اين متن اشاره شده است که » .ايم کرده

بندی  ھا از يک مدل بازاريابی برای تقسيم  ويژگی آنئیبرای شناسا. ھا در سازمان چه ويژگی دارند بدانيم که تروريست

  ».کنيم کارکنان سازمان استفاده می

متمايز » ھا تروريست«ھا حد اعالی خرابکاران يا افرادی ناراضی از شرايط سازمان با نام  بندی در يکی از اين تقسيم... 

دنبال تخريب  ھا فعاالنه به آن. شدت ناراضی ھستند و ھيچ تعھدی به سازمان ندارند از اوضاع بهاين افراد  «. اند شده

انتشار » .سرعت بايد از مجموعه حذف شوند ھا برای ھر سازمانی حکم تروريست دارند و به آن. وجھه سازمان ھستند

عددی يادآور شدند، انتشار اين متن در شرايط ھای مت ھا در پيام آن. اين متن با واکنش کارگران معترض ھپکو مواجه شد

فعلی به منزله ھدف قرار دادن اعتراضات کارگری و خاموش کردن فضای مطالبه محوری کارگران در اين واحد 

 .صنعتی است

ھای ھپکو که انتشار  مدير مھندسی پروژه. اما انتشار اين متن در فضای مجازی، با واکنش منتشرکننده آن ھم مواجه شد

، انتساب اين متن به خود را تکذيب کرد و در »جامعه فردا« کوتاه با ئیوگو او در گفت. ين متن به او منتسب شدا

کند، گفت؛ متنی که منتشر شده از يک سايت  طور جدی نقض می اظھارنظری که با وجود مستندات، تکذيبيه او را به
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م کاربری تلگرامی و با عکس او در فضای مجازی منتشر جھت به نا انسانی استخراج شده و بی مربوط به حوزه منابع

  .انتساب متن منتشر شده به خود را تکذيب کرد! که اساسا دارای حساب تلگرامی نيست او با اعالم اين. شده است

ای است که بر اعتراضات  حال محدودکننده عين گفته کارگران، انتشار اين متن تنھا بخشی از فضای تھديدآميز و در به

  .آميز کارگران در اين واحد صنعتی سايه افکنده است مسالمت

 نفر از کارگران ٢٠ھا و در ھمين مدتی که گذشته حدود  بعد از اعتراض. گيره حاال چند ماھه که کسی از ما خبر نمی«

رسيده معترض را احضار کردن و پرونده براشون تشکيل دادن که پيامک شماره پرونده اين بيست نفر ھم به دستشون 

ھاست در  ھای يکی از کارگری است که سال اينھا بخشی از گفته» .که پرونده تشکيل شده و به دادستانی ارجاع داده شده

ھا، کارگران معترض با چه اتھاماتی  او در پاسخ به اين سئوال که طی اين تشکيل پرونده. ھپکو مشغول به کار است

اخالل در نظم جامعه و شرکت در تجمعات غيرقانونی اتھامی است که ذکر : گويد می» جامعه فردا«اند، به  مواجه شده

به گفته اين کارگر احضار کارگران معترض در پی اعتصاب دو ھفته پيش کارگران اين واحد صنعتی فعال متوقف . شده

  . نفر از کارگران به دادستانی ارجاع شده است٢٠شده و فعال چنانکه اشاره شد، پرونده 

 مسألهبخشی از . زمان با گسترده شدن اعتراضات در تابستان گذشته شروع شدگويند احضار ھم ه کارگران میگونه کاين

چه .  چه حرفی را کجا بزنیئیمدام بايد بپا«. ھا ناشی از فضای امنيتی است که در محل کار حاکم استبه ادعای آن

ن ھپکو چند گروه گپ و گفت مجازی داشتند که با ھم قبال کارکنا. پيامی را برای کی فوروارد کنی و برای کی نکنی

  ».اما ھيچی ازشون باقی نگذاشتن. کردند درباره مشکالت کاری زدند و بحث می حرف می

ولی تھديد مدام . دليل اصليش ھم ايستادگی کارگرھا بوده « .گويند در ھپکو سھم تھديد از اخراج بيشتر بوده است ھا میآن

ھا  طوريش ھم از پس مخارج زندگی و خانواده برنمياد، خيلیبينه که ھمين کارگر می. ذاره  میفشار روانی روی کارگر

  ».اما اگر اخراجش کنن که ديگر ھيچی ندارن. کارشون به طالق و قرص خوردن کشيده

اين واحد ھای گذشته، زندگی خانوادگی بسياری از کارگران  که شرايط خاص ھپکو در ماهيکی از کارگران با بيان اين

 رسيده که ھمکاران، گوشواره دختراشونو ئیبه جا «: گويد صنعتی را در معرض تھديدھای مختلف قرار داده است، می

مون کنن، معترضين رو  با اين وضعيت به جای اينکه فکری به حال پرداخت مطالبات. فروشن برای امرار معاش می

ھای گذشته در اين واحد   پرسش که روندی که در طول ماهاين کارگر در پاسخ به اين» .کنن تروريست خطاب می

البته … کن باشد معلوم نيست شايد صدا خفه «: گويد صنعتی در زمينه برخورد با کارگران طی شده نشانه چيست، می

  »…برای ھميشه

اخلی از طريق تر کردن توليد و ايجاد بازار د برطرف شدن مشکالت مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، فعال

ای بود که سه ماه قبل در   نقدينگی از مفاد جلسهتأمينھای بانکی و  بخش راه و شھرسازی، کمک به پرداخت بدھی

سازی در اين شرکت،  وزارت صنعت و معدن و در پی اعتراضات کارگران ھپکو به وضعيت نابسامان خصوصی

ی در تغييراند، ھنوز  خبرداده» جامعه فردا«احد صنعتی به با اين حال آنچنان که برخی از کارگران اين و. تصويب شد

حاضر  حال يکی از کارگران درخصوص وضعيت پرداخت مطالبات مزدی کارگران ھپکو در. وضعيت ايجاد نشده است

 تغييربعد اعتراضات و تجمعات و . شرايط خوبی نداريم: گويد و چندماه پس از پايان اعتراضات در اين شرکت، می

. ار در استان، ايشان از ھپکو بازديد کردند و قول دادند تا پايان سال ھپکو را به شرايط عادی و نرمال برگردانداستاند

ماه به آقای احمدپور، سھامدار فعلی ھپکو، فرصت دادند تا دو ماه حقوق   در پنجم آذرماه يکتأميندر جلسه شورای 

  . ملی نشده استکنون ع پرداخت کند و توليد را راه بيندازند که تا
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حاضر به  حال  ما در . طلب داريم که ھنوز خبری از پرداخت آن نيست  را ٩۶، مھر و آبان سال ٩۵سه ماھه پايانی سال 

اميدوار و منتظريم که اين فرصت يک ماھه . شويم ايم و سرکار حاضر می  تمکين کردهتأمينخواسته استاندار و شورای 

ھا عملی شد که ھيچ، اگر نشد احتماال بايد   به نتيجه مثبتی منجر بشه، اگه اين وعدهبرای پرداخت حقوق و شارژ قطعات

  »…دار جايگزين باشن و دوباره ھمان آش و ھمان کاسه به دنبال سھام

يکی از . گردد سازی در اين شرکت صنعتی بازمی مشکالت کارگران ھپکو به ده سال قبل و آغاز پروژه خصوصی

از ھمان اول ھم مخالفت وجود  «: گويد ھای گذشته می ه به فضای حاکم بر اين شرکت در سالکارگران ھپکو با اشار

کنيم، اما ھيچ کجا اسمی از اعتراض  چھار سال است که اعتراض می. مان رسيده اما چھارساله کارد به استخوان. داشت

ھا ھمه  ھا و رسانه ھو ديديم کانال يک. مسالتا باالخره بعد از چھارسال رسيديم به شھريور ا. کارگران ھپکو شنيديد؟ نه

آھن را  راه. چرا؟ چون مجبور شديم بعد از چھارسال دويدن اين بار بلندتر داد بزنيم. بار شدند صدای ھپکو برای اولين

. سر و صورتمان خونين و مالين بشود. آور بخوريم داخل کارخانه گاز اشک. ھا کتک بخوريم جلوی دوربين… ببنديم

  ». استانداری فرياد بکشيمجلوی

بعد از گذشت چند ماه، نه «. ماه ھنوز به سرانجام مطلوب نرسيده است ھا بعد از سه گويد نتيجه تمام اين اعتراض او می

بيش از نيمی از … دھند مان را می ی در مديريت شرکت به وجود آمد و نه حتی االن حقوقتغييرنه . ھپکو دولتی شد

دار شدن وضعيت  اين درحالی است که به گفته اين کارگر با ادامه» .خبری از دستمزدھا نيستآذرماه گذشته و ھنوز 

 درخصوص تقليل نيروھای ھپکو به نصف در آينده نزديک نيز شنيده ئیھا نامطلوب توليد در اين کارخانه، زمزمه

  .ھا شده است شود که باعث تشديد نگرانی می

ھاست پايش  برای از دست ندادن شغلی که سال. ھا محقق شود اند تا وعده اشتهکارگران ھپکو حاال دندان روی جگر گذ

شان  دھند، آن وقت مديرانی که ھيچی جز حساب بانکی حقمان را نمی… «اند و برای زنده ماندن ھپکو خون جگر خورده

  ».نامند یندارند و سود و دستمزدشان از ھپکو و نيروی بازوی کارگر است، ھمين کارگران را تروريست م

ھای گذشته تالشش را کرده تا معوقات مزدی کارگران ھپکو پرداخت شود و  گفته کارگران، استانداری در ماه به

اعتراضات کارگران به شيوه اداره اين شرکت توسط بخش خصوصی به نتيجه مطلوب برسد اما عمال اتفاقی که منجر 

ھا نسبت به آينده در بين برخی از کارگران ھپکو   بروز نگرانی باعثمسألهاين . به نتيجه مطلوب شود، رخ نداده است

دعواھای . ذارن بجاش دارند يکی ديگه را می حتی اگر ھم عوض بشه اين را برمی. شه چيزی عوض نمی «. شده است

 ما ديگه مالک. اما ما کارگرا حرفمون روشنه… زرگری که ھمه حرفشون اينه که از اين بگيريد به اون يکی بديد

خواست دولتی شدن ھپکو برای کارگران اين » .سازی کمرمون رو شکست خصوصی. بسه. خوايم خصوصی نمی

  .کننده ابزارآالت راھسازی، يک خواست ويژه است کارخانه بزرگ صنعتی توليد

لندباال شدن ھا از دولت دارند اين نيست که با گماردن يک مدير دولتی، فضا را برای به گفته خودشان ب ای که آن مطالبه

ما  «. خواھند خودشان در اداره امور کارخانه سھيم باشند ھا می ھای حقوقی اين يا آن مدير دولتی فراھم کند، آن فيش

اگر بخواھد . اما اين کافی نيست. ھايش را دولت تصفيه کند، برايش قرارداد بگيرد خواھيم ھپکو دولتی شود، قرض می

. رف ما اين است، دولت بايد خود کارگرھا را ھم در اداره کارخانه دخيل کندح… دولتی بشود نه پشت درھای بسته

شان   دست آالت را مثل کف کارگرھا کارخانه و ماشين. ھا بدھد ميدان عمل برای نظارت و اداره کارخانه به آن

  .ھا اعتماد کنيد ھا به آن جای غريبه به. شناسند می

***  
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تپه که  رسش از قوميت پدر افراد متقاضی استخدام در فرم استخدام شرکت ھفتدرباره پ» شرق«پس از انتشار گزارش 

وطنانمان در استان خوزستان ھمراه شد،   حقوقدانان، فعاالن کارگری، مخاطبان فضای مجازی و البته ھم با واکنش

است که الزامات ھای خوزستانی خو ای از رسانه تپه، با صدور بيانيه روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نيشکر ھفت

در بيانيه اين . سازی نکنند تپه شايعه رفتاری اين شرکت را فھم کرده و با جنجال و قضاوت ناعادالنه عليه خانواده ھفت

ھا در فرم استخدامی اين شرکت برای تسھيل استخدام   قوميتتعييندرج بخش «چنين اشاره شده بود که  شرکت ھم

تواند  و روستاھای اطراف آن بوده است، چراکه استخدام افراد از اين حوزه میتپه، شوش  شھروندان بومی، يعنی ھفت

تپه پيش  شده از سوی شرکت ھفت واضح است که دليل بيان. »شده بيش از پيش کمک کند تعيينما را در پيشبرد اھداف 

ايندگان کارگران کشور چنين يکی از نم ھای وکالی دادگستری ايران و ھم س اتحاديه سراسری کانونئياز اين توسط ر

که واقعا مديران اين شرکت از پرسش قوميتی در فرم استخدامشان ھيچ ھدفی غير از  رد شده بود، اما با فرض اين

  :اند، بايد گفت گزينی نداشته بومی

پدر ممکن است . دھد بودن يا نبودن فرد نمی  پرسش از قوميت پدر فرم متقاضی استخدام ھيچ اطالعاتی درباره بومی-١

طورکه ممکن است فردی متعلق به قوم  فردی متعلق به قوم ترکمن باشد، اما چند نسل در شوش زندگی کرده باشد؛ ھمان

کنيم غيرقانونی   که باز ھم تکرار می–توان گفت نه تنھا چنين سؤالی  پس می. عرب باشد و چندين دھه ساکن تھران باشد

کند که ھدفی ديگری در پشت   به ما نخواھد داد، بلکه اين ظن را تقويت می جوابی درباره بومی بودن يا نبودن فرد-است

  .اين سؤال وجود دارد

شماره کدملی يا  تپه در پاسخ به سؤال ما گفته بود که فرصت ندارند پيش مديره شرکت نيشکر ھفت ھيأتس ئير -٢

ھا برای  ھا و سازمان ی ھمه شرکتکدپستی يا محل اخذ آخرين مدرک تحصيلی يا ديگر مدارک قانونی را که از سو

ترشدن کار ايشان و کمک به حذف اين سئوال  برای راحت. شود، پيدا کنند بودن افراد استفاده می تشخيص بومی

  :مئيغيرقانونی و ضدحقوق بشری از فرم استخدامشان، بايد بگو

شماره کدھای ملی  ترتيب پيش  به١٧٥ و ١٧٤، ١٨٨ و ١٨٧، ١٩٨، ١٩٣ و ١٩٢، ۵٢۶شماره کدملی  پيش

ھای شوش، انديمشک، دشت آزادگان، شوشتر و اھواز ھستند؛ يعنی شناسنامه کسانی که اين سه رقم را در  شھرستان

، ۶٣۶٣، ٣٣۶٣چنين کدھای  ھم. ھا صادر شده و بومی اين منطقه ھستند ابتدای کدملی خود دارند، در اين شھرستان

ھای شوش، انديمشک، دشت  پرورش شھرستان و ط به آموزش به ترتيب مربو۴٠۶٣ تا ٠١۶٣ و ٧٣۶٣، ٣٩۶٣

 تا دکتری درج شده است ئیآزادگان، شوشتر و اھواز ھستند و روی آخرين مدرک تحصيلی ساکنان آن مناطق، از ابتدا

، ۶۴۴٩١ تا ١١۶۴۴، ٧٩١۶۴ تا ٧١١۶۴ھای  شماره به جز اين، پيش. ھا را نشان بدھد بودن آن تواند بومی که می

ھای استان  شماره کدپستی شوش، دشت آزادگان و شوشتر است و باقی شھرستان ، به ترتيب پيش۶۴۵٩١تا  ۶۴۵١١

بودن يا نبودن افراد را از روی آن تشخيص  توانيد بومی وجو در دسترس شما ھستند که می خوزستان نيز با کمی جست

  .دھيد

يرقانونی درباره قوميت افراد و توجيه آن، ھرچه جای اصرار بر تکرار اين پرسش غ که، بھتر است به سخن آخر اين

ھای استخدام خود به وجود بياوريد و فرصت اشتغال و پيشرفت برابر را برای ھمه ايرانيان با  اتی در فرمتغييرزودتر 

  .اولويت بوميان منطقه خوزستان از ھر قوم و نژاد و زبانی که ھستند، فراھم کنيد

*** 

تورم و . چنان باال برود اند که قميت کاالھای ضروری مردم، ھم چنين فساد دولتی، سبب شده بحث بودجه سال آينده و ھم

  .گرانی و که ھيج تناسبی با دستمزدھا ندارد
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براساس اعالم بانک مرکزی متوسط قيمت خرده فروشی مواد خوراکی در تھران در : ايران اکونوميست، نوشته است

 . نسبت به ھفته گذشته استئی گروه کاال٧زايش قيمت  آذرماه حاکی از اف٢۴ھفته منتھی به 

 درصد افزايش يافته و ٩/٨اين گزارش، حاکی از آن است که در ھفته فوق قيمت تخم مرغ نسبت به دوره مشابه قبل 

 درصد کاھش قيمت را تجربه ٣/٣رفت و قيمت گوشت مرغ در اين ميان   ھزار لایر فروش ١۶٠ ھزار تا ١١٨ای  شانه

 .تکرده اس

 . درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است٤/٤٠متوسط قيمت تخم مرغ در دوره فوق 

 درصد رشد کرده و در اين ھفته در گروه برنج بھای برنج وارداتی ٣/٠ آذر ماه ٢۴قيمت برنج در ھفته منتھی به 

 ۴/٠در گروه حبوب بھای نخود معادل  درصد افـزايش داشت و قيمت ساير اقالم ثابت بود؛ ٢/٣غيرتايلندی معادل 

 . درصد افزايش داشت٧/٠ درصد تا ١/٠درصد کاھش يافت و قيمت ساير اقالم بين 

 . درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است٢/۵ و ٢متوسط قيمت برنج و حبوب در دوره فوق به ترتيب 

ان شاھد افزايش قيمت سبزی تازه نيز در ھفته پايانی آذر ماه  درصد رشد کرده که در اين مي٢/۴قيمت انواع ميوه تازه 

ساير اقالم ميوه و سبزی تازه . بوديم؛ در ھفته مورد بررسی، در ميادين زير نظر شھرداری ھندوانه عرضه کمی داشت

ن ميادين ميوه و ھا متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازما فروشی ھا از نظر کيفی در مقايسه با ساير ميوه که تعدادی از آن

ھای  کردند که در گروه ميوه ھای سطح شھر اقالم ميوه و سـبزی تازه را عرضه می فروشی ميوه. شد بار عرضه می تره

 ۴/٢۶ درصد تا ۴/٠درصد کاھش ولی قيمت ساير اقالم اين گروه بين  ١/١ درصد و موز ٧/٠تازه بھای انار معادل 

 .درصد افزايش يافت

 درصد ١/٨ بود و قيمت ساير اقالم اين گروه بين يک درصد تا تغييرازه بھای گوجه فرنگی بدون ھای ت در گروه سبزی

 .افزايش داشت

 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته ۶/۴۴ و ۴/٢۶متوسط قيمت ميوه و سبزی در دوره فوق به ترتيب 

 .است

 و در ھفته مورد گزارش در گروه لبنيات قيمت شير  درصد رشد داشته۴/٠قيمت خرده فوشی لبنيات در ھفته فوق 

 . بودتغيير درصد افزايش داشت و بھای ساير اقالم اين گروه بدون ٣/١پاستوريزه نسبت بـه ھفتـه قبل معادل 

 . درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است٣/۶متوسط قيمت لبنيات در دوره فوق 

 . گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بوددر ھفته مورد گزارش بھای گوشت

 . درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است٢/١۵متوسط قيمت گوشت قرمزدر دوره فوق 

 درصد افزايش داشت و قيمت چای داخلی، ۵/٠ خانوار اين ھفته بھای چای خارجی معادل ئیقيمت ساير اقالم سبد غذا

 .ت بوده استقند، شکر و انواع روغن ثاب

 درصد نسبت به ٩/١٢ درصد، قيمت قند و شکر ٢/٢ درصد، قيمت روغن نباتی ۵/١٩متوسط قيمت چای در دوره فوق 

 .مدت مشابه سال قبل افزايش داشته است

جمھور، طی سخنانی  سئيروحانی ر. درصدی قيمت بنزين مصمم است ۵٠طبق گزارشات، دولت برای افزايش 

در حالی که . شود  میئیزا ا برشمرده و ادعا کرده است اين افزايش قيمت فقط صرف اشتغالر» مزايای افزايش قيمت«

ھا،  ، از طريق ورشکستگی و تعطيلی بنگاه١٣٨٩دھد که در جريان شوک قيمتی انرژی در سال  ھا نشان می بررسی

حانی، کارشناس اقتصادی  از بين رفته است و طبق بررسی حسن سب٨٩ نسبت به ٩٠ در سال   ميليون شغل١/٤حداقل 

 . ھزار شغل از بين برود٨٠٠شود که با اين شوک قيمتی جديد نيز حدود  بينی می پيش
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ھای انرژی موضوع   کرد افزايش قيمت حاملتأکيدھای مجلس، بر خالف ادعای روحانی، در گزارشی  مرکز پژوھش

شود که اين کاھش رشد   می١٣٩٧ تا يک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ٧٥/٠ موجب کاھش ١٨تبصره 

کننده بعد از   شده که تورم مصرف در اين گزارش آورده.  ھزارنفری اشتغال منجر شود۴٨٠ تا ٣٦٠تواند به کاھش  می

 ٧١/٥گذاری دولت  ھای سرمايه دولت يعنی شاخص ضمنی ھزينه CPI که  حالی  درصد رسيده، در٢١شوک قيمتی به 

طور  ھای دولت را به ھای انرژی ھزينه ان ساده اين گزارش، يعنی افزايش قيمت حاملبي. درصد افزايش پيدا کرده است

بنابراين ھرچند دولت ادعا کند که با افزايش قيمت بنزين، گازوئيل، . برد تر از خانوارھا باال می  برابر بيش٣/٥متوسط 

ھای قبل نشان  جود بياورد؛ اما تجربه سالو گذاری کند و اشتغال به آورد و با آن سرمايه دست  گاز و برق، درآمدی به

 . باقی نمانده استئیزا ھا باال رفته که ريالی برای اشتغال ھای دولت و فساد بعد از افزايش قيمت قدر ھزينه دھد آن می

در دولت دھم تصويب شد؛ طرحی که قرار بود با افزايش قيمت » ھا طرح ھدفمندی يارانه«حدود ھفت سال پيش بود که 

درآمد، به کاھش سطح شکاف  عنوان يارانه نقدی به خانوارھای کم ھای انرژی و پرداخت بخشی از درآمد آن به حامل

بار درپی  درآمد فرجامی فاجعه  دولت در شناخت خانوارھای کمئی طرحی که با توجه به عدم توانا .طبقاتی منجر شود

ھا که قرار بود بخشی از آن به توليد و اشتغال  نهاين در حالی است که درآمدھای حاصل از ھدفمندی يارا. داشت

 تومانی به تمامی خانوارھای ايرانی، ۵٠٠ھزار و  ۴۵ با پرداخت يارانه نقدی ئیاز سو. تخصيص داده شود، محقق نشد

ھا معادل سه برابر بودجه عمرانی کشور شد و از سوی ديگر،   حجم يارانه پرداختی به خانوار٩١ تا ٨٩ھای  در سال

تبع آن رشد صعودی تورم تا سطوح  دليل فشار بر بخش عرضه اقتصاد، منجر به افزايش ھزينه توليد و به ن سياست بهاي

روزی قرار بود ھدف از افزايش قيمت بنزين . سابقه نرخ ارز و کاھش شديد اشتغال شد  درصد، افزايش بی۴۵بيش از 

سازی  ھا باشد و روزی ديگر اين ھدف، به بھينه ز يارانهمندی ا کردن بھای آن برقراری عدالت برای بھره و واقعی

 ئیزا فصلی ديگر ھم ھدف جلوگيری از واردات بنزين عنوان شد و امروز ھم اشتغال.  پيدا کردتغييرمصرف سوخت 

  .مطرح است

درصدی، يک شوک قوی اجتماعی و اقتصادی به  ۵٠ھای انرژی با نرخ رشد  باره قيمت حامل افزايش سريع و يک

 گذاشته و در نتيجه آسيب و حتی تأثيرتواند بر افزايش قيمت کاالھا  اين افزايش قيمت می. جامعه وارد خواھد کرد

تعطيلی واحدھای توليدی را به ھمراه داشته باشد که نتيجه آن ريزش اشتغال است و در شرايط کنونی بخش صنعت و 

 قرار تأثيروکارھای کوچک را تحت  تر کسب ت بنزين بيشافزايش قيم. توليد کشور توان تحمل چنين شوکی را ندارد

  .ھاست درصد اشتغال مربوط به آن ٨٠دھد که اتفاقا  می

 در   ميليون شغل٤/١ھا، حداقل  ، از طريق ورشکستگی و تعطيلی بنگاه١٣٨٩در جريان شوک قيمتی انرژی در سال 

 ھزار شغل از بين ٨٠٠ن شوک قيمتی جديد نيز حدود شود با اي بينی می  از بين رفته است و پيش٨٩ نسبت به ٩٠سال 

  .برود

چنان افزايش پيدا کرده است و دولت به  ھای جاری دولت، ھم ھزينه. دانند که دولت با کسری مواجه است اکنون ھمه می

 تا افزايش اين منابع از نرخ ارز. ھاست تا بتواند منابع الزم را به دست بياورد دنبال جبران منابعی برای اين ھزينه

افزايش قيمت بنزين نيز در . شود ھا و افزايش فروش اموال دولتی و غيره را شامل می عوارض، افزايش دريافت ماليات

  . آيد تا به کمکی به کسری بودجه به دست آورد واقع يک منبع جديد برای دولت به حساب می

جا که به خدمات عمومی، آموزش و پرورش، بھداشت دھد اين مجموعه تا آن نگاھی به کليت اليحه بودجه نيز نشان می

چنين  ، افزايش دستمزدھا و جلوگيری از افزايش تورم و گرانی و ھمئیزا و درمان، بازنشستگان، بيکاران و اشتغال
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حاضر وضعيت مناسبی ندارد و دولت قصد دارد سياست رياضت اقتصادی بر جامعه  کشاورزان مربوط است در حال 

  . شدت داغ و پررونق است اما در عين حال در ھمين بودجه، بازار نھادھای مذھبی و نظامی، به. کند تحميل 

ھای انرژی نيز کمکی به   حاضر ھيچ تناسبی بين رشد اقتصادی و اشتغال وجود ندارد و افزايش قيمت حامل  حال در

  .  کاذب و غيرواقعی استئی نخواھد کرد و چنين ادعائیزا اشتغال

ه در باال اشاره کرديم ھنوز بودجه به سرانجام نرسيد و افزايش قيمت انرژی آغاز نشده است ھمه کاالھای طور ک ھمان

چون  فعالين کارگری ھم. گردد ضروری مردم باال رفته در حالی که دستمزدھای ناچيز کارگران به موقع پرداخت نمی

چنان در  ی که رضا سکته کرده است اما او را ھمدر حال. برند رضا شھابی در زندانند و در شرايط سختی به سر می

  .تری ببيند ھای بيش اند تا آسيب زندان نگه داشته

، سال پرتالطمی ھم برای حاکميت و ھمه برای مردم خواھد ١٣٩٧دھند که سال  به اين ترتيب، ھمه شواھد نشان می

ھای  رو، ضروت دارد که جنبش  از اين!شايد سال در پيش، سال فروپاشی و ريزش حکومت اسالمی ايران باشد. بود

جو نيز خود را با شرايط امروز  طلب و عدالت خواه و برابری سياسی، اجتماعی و فرھنگی ايران، ھمه نيروھای آزادی

  ! ھا را از دست ندھند آماده کنند و فرصت

  ٢٠١٧مبر  بيست و سوم دس- ١٣٩٦ ]جدی[نبه دوم دیش

  

 

  


