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  بھرام رحمانی

  ٢٠١١ مارچ ١٧

 

  اوضاع وخيم اقتصادی، سياسی، اجتماعی ايران

 و وحشی گری ھای حکومت
   

  مقدمه

رين مشکالت عدم آزادی ھای سياسی فردی و اجتماعی، سرکوب ھای س ياسی، بی کاری، فقر و گرسنگی، بزرگ ت

تم سرمايه داری ۀتقسيم نابرابر نعمت ھای کر. بشريت است سان و سرکوب و س سان از ان تثمار ان ه علت اس  زمين ب

تم . غارتگر بين المللی، اين مشکالت را ھر زمان بيش تر از زمان پيش دامن می زند اه و س از اين رو، ھر انسان آگ

  .گر ھر روز به فکر چاره اين مشکالت عظيم خود نباشد، بشريت آينده مبھم تر و وخيم تری خواھد داشتديده، ا

ر و گرسنگی ئی گوشه ھاحتالشی در تشريح و توضينوشته حاضر  اری، فق ی ک ران، ب  از بی حقوق اکثريت مردم اي

  . مان و علل و راه ھای مبارزه با آن استۀدر جامع

ه حاشيه نشينی، فقر، بی  ا اجرای طرح ھدف مندسازی ياران ه ب د ک سترده بودن کاری و گرانی در ايران، آن چنان گ

ر ظعدر چنين روندی، ھيچ راھی در مقابل بخش . ھا، بيش از پيش تشديد شدند ران، غي ه اي يمی از شھروندان جامع

ااکشورھای  ازاز دست زدن به اعتصابات سراسری کارگری و شورش ھای خيابانی که ھم اکنون در برخی   ئیفريق

  .و عربی، به ويژه تونس در جريان است، وجود ندارد

ا  واره ب د، ھم ره اعالم می گردن عموما آمارھای رسمی دولتی که در رابطه با آسيب ھای اجتماعی و بی کاری و غي

 که توسط در حالی که آمارھای غيررسمی و واقعی. تعديل زياد و با در نظر گرفتن مالحظات دولت منتشر می شوند

  .تحليل گران، کارشناسان و اقتصاددانان مستقل اعالم می شوند بسيار بيش تر از آمارھای دولتی ھستند

ده است ادیيمت مسکن، فشار زيبا افزايش سرسام آور ق شر متوسط و ضعيف وارد ش د در . روی ق م درآم شار ك اق

ا پرداخت اجاريش تر نيتومان ب  ھزار٣٠٠حالی كه حقوق شان  ای ست، ب ه ھای ٢٥٠ه بھ انی و وديع زار توم  ٥ ھ

  .ی فشارھای روحی روانی زيادی را متحمل می شوندمليون

زار و ٦٤٨ و مليونايران، يک  ومتر وسعت، حدود ١٩٥ ھ ون ٧٣ کيل ر جمعيت و ملي تان دارد٣٠ نف ر .  اس يش ت ب

  .ندگی می کنندجمعيت ايران در مرکز و غرب کشور که آب و ھوای بھتر و امکانات بيش تری دارد، ز
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شور، از  ھرھای ك داد ش ال ٢٠٠تع ه ١٣٣٥ شھر در س ال ١٠١٢ ب ھر در س زا١٣٨٥ ش رده استي اف دا ک در . ش پي

تی،  ات خدمات شھری، آموزشی، بھداش اقی شھرھا از امکان زرگ ديگر، ب د شھر ب ر از پايتخت و چن حالی که غي

ه سمت  از اين رو، موج .  نيستندژه امکان اسکان و کسب و کار مناسبی برخوردارياقتصادی و به و اجرت ب ھای مھ

  . تخت و شھرھای بزرگ سبب شده است که زاغه نشينی و حاشيه نشينی ھر چه بيش تر گسترش يابديپا

ه . اکنون فقر و بی کاری در ايران به اوج خود رسيده است ده است ک ا سبب ش انواده ھ اری خ ی ک ونفقر و ب ا ملي  ھ

ی رحم شوندکودک از تحصيل محروم بمانند ار ب ازار ک ان، .  و برای کمک به خانواده ھای خود، راھی ب ن کودک اي

  .نيروی کار خاموش و ارزان سرمايه داران ايرانی ھستند

ا، . عموما بحران جھان سرمايه داری در حال عميق تر شدن است صادی اروپ الی و اقت ر بحران م ار عالوه ب ن ب اي

  . روبرو ھستندئی فقير و در حال توسعه با کمبود شديد مواد غذا، کشورھای...آمريکا، يونان، ايرلند و

اعی  ات اجتم وع انقالب در چنين شرايطی، سرمايه داران و دولت ھای آن ھا، شديدا نگران خيزش ھای مردمی و وق

ده بخش کشاورزیبرخی از کارشناسان اقتصادی و تحليل گران مسائل . ھستند ه طی سال ھای آين د ک ن باورن  بر اي

  . زمين با سوء تغذيه روبرو خواھند شدکرهزيادی از مردم 

ر خود، ر ارزه پيگي ا مب ونس ب يکارگران، جوانان و مردم تحت ستم ت راری س ئ ن کشور را ف ر اي ادام العم جمھور م

ين وزارت اطالعات را  م چن دادند و با آزادی احزاب، رسانه ھا، آزادی زندانيان سياسی و غيره در جريان است و ھ

رده -منحل و تعدادی از مامورين نظامی  دانی ک تگير و زن تند دس ردم نقش داش شتار و سرکوب م  امنيتی را که در ک

ا ھر چند که ھنو. اند ا ت يد ام ابی قطعی رس ز زود است در مورد تحوالت آتی و پرشتاب تونس، به يک نتيجه و ارزب

  . اين جا نيز مردم در پيش برد اھداف انقالبی خود موفق بوده اند

ه تحوالت سرمايه داری . جامعه ايران نيز تحت تاثير اين تحوالت جھان سرمايه داری قرار دارد يعنی ھمان طور ک

ان و بحران ھای ه ھم ذارد ب  اقتصادی، سياسی و نظامی در دولت ھای جھان در روابط و مناسبات آن ھا تاثير می گ

ر تحوالت  ابلی ب اثير متق ان ت ردم آزاده کشورھای مختلف جھ ارگران و م ی ک نسبت نيز تحوالت اعتراضی و انقالب

  . ست ھايشان بھره می جوينديکديگر دارند و ھم زمان از تجارب مثبت و منفی ھمديگر در جھت اھداف و سيا

اھد موج » انتخابات«جامعه ما سال گذشته، پس از مضحکه  ته و تقلب آشکار در آن، ش رياست جمھوری سال گذش

ود ران پايتخت ب ژه تھ يله . عظيمی از اعتراض ھای مردمی شھرھای ايران به وي ه وس راض ھای مردمی ب ن اعت اي

ر در خي ا نف د؛ ده ھ رکوب ش ی س ای امنيت دانی نيروھ ر زن ر ديگ زاران نف دند و ھ شته ش ا ک تگاه ھ ا و بازداش ان ھ اب

ی ر ن عل دين ب ن العاب د زي يگرديدن ه ئ رانی است ک ين س ونس، از اول راری ت ور ف ود «س جمھ دار محم روزی پاس پي

ی، زنگ خطر .  را به او تبريک گفت٨٨در انتخابات سال » احمدی نژاد؟ ن عل اکنون طبيعی ست که فراری شدن ب

  . و جنايت کار اسالمی به صدا درآورده استئی سيدعلی و احمدی نژاد و ديگر دار و دسته حکومت مافيارا برای

ونس، و  ه تحوالت ت يم ک ن نتيجه می رس ه اي ادگی ب ه س با نگاھی به وضعيت اقتصادی، سياسی و اجتماعی ايران، ب

شان الجزاير، اردن، مصر، آلبانی و غيره دير يا زود در ايران نيز با ابعاد ری خود را ن يع ت اعی وس  سياسی و اجتم

 ھای ضددولتی سال گذشته خود را ئی و راه پيما٥٧چرا که جامعه ايران، مستقيما تجارب ارزنده انقالب . خواھد داد

ا . دارد ران ب ده اي تم دي ردم س ان و م دان، جوان نفکران، ھنرمن ان، روش ان، دانش جوي بنابراين، اين بار کارگران، زن

ردم جمع بندی ن قاط مثبت و منفی تجارب خود از اين تحوالت و ھم چنين با استفاده از تجارب مبارزات کارگران و م

  .عدالت خواه کشورھای ديگر، جدی تر و پيگيرتر از گذشته، تحوالت سياسی و اجتماعی جامعه را رفم خواھند زد
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  حذف سوبسيدھای دولتی و افزايش سريع گرانی و تورم

اد . ھا، از جمله فاجعه آميزترين طرح ھای اقتصادی دولت احمدی نژاد استطرح حذف يارانه  ه ابع طولی نکشيد ک

ردم محروم آشکار  ارگران و م دگی اقتصادی ک ر زن سيدھا ب ويران گری اجرای طرح فوق و تاثير منفی حذف سوب

  .شد

ردم آن چه که قبال از اجرای اين طرح نيز پيرامون پيامدھا و تاثيرات مخرب حذف يارا وده ھای م دگی ت نه ھا بر زن

ه . ايران ھشدار داده می شد، ھم اکنون به سرعت در جامعه آشکار گرديده است ا از جمل افزايش سرسام آور قيمت ھ

ل  برق مصرفی که از خرداد ماه گذشته شروع شده و نيز افزايش سرسام آور قيمت بسياری از اقالم خوراکی، از قبي

ان، گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و ای آرد و ن  غيره نسبت به ماه قبل و به طور اخص نگرانی از چند برابر شدن بھ

رده است ه روشنی آشکار ک ا را ب ه ھ انون حذف ياران ابراين، . ھم اکنون پيامدھای ويران گر حاصل از اجرای ق بن

ی(ارانه ھا ي اجرای طرح حذف سيدھای دولت ردم را در تن) حذف سوب يش م يش از پ ی ب شارھای و موج گران ا و ف گن

نمونه، بالفاصله پس از آغاز  به عنوان. قيمت ھا به طور سرسام آوری باال می روند. شتی قرار داده استيسخت مع

 زي تومان افزايش يافته و کره ن١٢٠٠ تومان به ٧٠٠ ئیاجرای طرف ھدف مندسازی يارانه ھا، قيمت شکر از کيلو

ه ٢٨٠ گرمی آن که ١٠٠افزايش قيمت داشته و قالب  ون ب يد اکن روش می رس ان٣٥٠ تومان به ف ه   توم زايش يافت اف

  .ده نمی شوديان، گوشت ديرانياری از سفره ھای ايمدت ھاست كه در بس. است

اه سال جاری  رد در بھمن م زين در ۶٠ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت حکومت اسالمی اعالم ک ر سھميه بن  ليت

  .  تومان در ھر ليتر افزايش می يابد۴٠٠ به ١٠٠ قيمت آن از اختيار خودروھا قرار خواھد گرفت، اما

يچ خودروئير زوده است ھ ين اف م چن ا قيمت ئیس اين ستاد ھ ه ای ب اه سھميه ياران د ١٠٠ در بھمن م ان نخواھ  توم

ه گفتنی اس.  تومانی دارند می توانند ذخيره خود را به اين قيمت بخرند١٠٠داشت و تنھا افرادی که ذخيره بنزين  ت ک

  . تومان است٧٠٠قيمت ھر ليتر بنزين آزاد نيز 

نبه  رد از روز ش ه تاکسی٢مديرعامل سازمان تاکسيرانی تھران اعالم ک د کراي رخ جدي اه ن ه   بھمن م ن شھر ب  در اي

  .اجرا در می آيد

ا در برخی از خطوط  ه تاکسی ھ رخ کراي ا ١٢وی افزوده است ن سبت ١٩ و در برخی خطوط ديگر ت ه ن  درصد ب

  .کرايه ھا تا قبل از اجرای قانون ھدف مند کردن يارانه ھا افزايش خواھد يافت

از بيدر روزھای گذشته قبوض جد: ، نوشت١٣٨٩ دی ٣٠برای مثال، روزنامه خراسان،  شترکيد گ ن در شھر ين م

زان مصرف يش از ميب» مبلغ قابل پرداخت«برخی از شھروندان مدعی ھستند رقم مندرج در کادر . ع شديمشھد توز

... «: سدي می نو٢٠٠٠٩٩٩امک به سامانه يشھروندی با ارسال پ. و انتظار آن ھا به نسبت دوره ھای قبل بوده است

ال ح ھزار لایر٢٩قبض قبلی گاز منزلم  ا کم ی ب ود ول ی ي برآورد شده ب زار لایر٢٩٠رت قبض فعل به شده  ھ  محاس

دی ي مشمول ان قبوضي روز از طول دوره ا٨در حالی که تنھا . است انون ھدف من ا می يام پس از اجرای ق ه ھ اران

ن يش دور از انتظار گاز بھای ايری علت افزايشود، شھروندان در تماس ھای مکرر خود با روزنامه خواستار پی گ

   .دوره شدند

راه ش: ، نوشت٨٩ دی ٣٠روزنامه دنيای اقتصاد،  وا ھم ده و اين روزھا، سردی بازار خودروی کشور با سرمای ھ

  . ،اين در حالی است که فعاالن بازار برای اين بی رونقی داليل مختلفی ارائه می کنند خريد و فروش از رونق افتاده

ه از  ا ک ه ھ دی ياران انون ھدف من ه پس از اجرای ق د ک ه ٢٨برخی از آن ھا معتقدن سال آغاز و منجر ب اه ام  آذر م

ازار خودر ا ب وعی ب ه ن شتريان ب ی سوخت شد، م دگران رای خري رده و ب ر ک د و قھ اط شده ان سيار محت ال . ، ب در ح
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ا ٤٠٠، بنزين سھميه ای با قيمت ليتری  حاضر ر ب  ٧٠٠ تومان عرضه می شود و ھر ليتر بنزين آزاد نيز قيمتی براب

  .، تاثير منفی گذاشته است ، بر روند خريد و فروش در بازار خودرو تومان دارد و اين موضوع

نبه، »تايران اکونوميس«  ته است١٣٨٩ور ي شھر٢٨، يک ش وکس نوش اره قيمت کاالھای ل  :، طی گزارشی درب

 ولی بايد بپذيريد.  شبيه شوخی ھستند و باور بعضی از آن ھا ھم از جمله کارھای سخت است برخی قيمت ھا بيش تر

ين يونمل ٦٠٠ خودروی... ی ومليون ١٨ی، کيف مليون تومانی، عطر يک مليون ٣و باور کنيد، کفش  انی در ھم  توم

  .به بيماران قلبی و اعصاب و روان توصيه نمی شود شھر خودمان به فروش رفته است و البته خواندن اين گزارش

اده  به گزارش مشرق، کافی است شاھده س ا يک م تا کمی در خيابان ھای مرکزی و شمالی شھر تھران قدم بزنيد تا ب

ان می رسدمليون ٣٠٠م را که گاھا به تفاوت قيمت دو خودروی ايستاده در کنار ھ ن موضوع . متوجه شويد  توم اي

  .نيز صادق است... و در مورد بھای محصوالت لوکسی چون کيف، کفش، عينک، گوشی موبايل

ر از  به نوشته فردا، در شھری که در برخی مناطق جنوبی آن م ت دھای ک  ھزار ٢٠٠خانواده ھای پرجمعيتی با درآم

ا يک عروسک  ند و کودکانیتومان زندگی می کن ھستند که شب ھا را در آرزوی داشتن يک توپ چرمی فوتبال و ي

هئیمی روند، خانواده ھا کوچک به بالين ی ک روت ھای کالن ردن ث رای خرج ک صال ب رط استي ا   ھستند که از ف گاھ

ين   ھم میھا آن يک شبه به دست آورده اند، روی به خريد کاالھای لوکسی می آورند که حتی فروشنده د ارزش چن دان

  .قيمتی را ندارند

ه برخی دل  در شھری ک ا يک پيکان م ان آن ب ان ھای شھر در   از٥٠مردم ار خياب ا پاسی از شب، در کن  صبح ت

زارش يکی . زمستان و تابستان گز می کنند تا مسافری را جا به جا کنند و مخارج زندگی خود را تامين کنند ه گ بنا ب

ائیان ترين خودرواز خبرگزاری ھا، گر ول و ب انی وارد کشور می شود   که به صورت معم مجوز وزارت بازرگ

ا. تومان است مليون ٣٣٠با قيمتی حدود  S٥٠٠ خودروی بنز ه واردات انگشت شمار خودروھ د ب ه باي ر ئیالبت  نظي

رين خودرواشاره کرد که از اين ميان گفته می شود رکورددار فھرست گر... ھامر و فراری، المبورگينی، يک  ان ت

  !دو دستگاه پرايد يعنی معادل بھای ھفتاد و.  تومان استمليون ٦٠٠المبورگينی زرد رنگ با قيمت حدود 

دھای ا برن د و ب ه اينترنت بزني ار و  اگر سری ب ر م اتی نظي دگان کيف ھای درست شده از چرم حيوان عرضه کنن

اشويد متوجه می شويد پرداخت چند ھ آشنا... کورکوديل و ين کيف ھ د يک چن رای خري ل ب   امریئیزار دالر ناقاب

رد معمول است که در تھران خودمان ھم اتفاق افتاده که البته بايد برای سفارش آن حدود دو م صبر ک ران . ماھی ھ گ

شان   ھزار دالر٦٤ترين کيف ھای کورکوديل با مارک ھرمس را حدود  ا ن قيمت گذاری کرده اند که البته بررسی ھ

  . ھزار دالر به فروش رفته است١٨ و ١٢به قيمت ھای   دو کيف با ھمين مارک در تھرانمی دھد

م   ھزار تومانی با مارک٣ و ٢اگر عينک ھای  دار ھ ه می شوند و خري ان فروخت ی در کوچه و خياب ه تقلب ھای البت

ااستفاده می کند، الزم است بدانيد گران ترين عينک ھای معمول بازا بعضا سال ھا از آن ا  ٣ حدود ئیر قيمت ھ  ٥ت

 تومانی مليون ٢٥يک عينک   تومان دارند که البته مدير يکی از معروف ترين فروشگاه ھای عينک از فروشمليون

ه . دھد مارک کارتيه با فريم تمام طال و نگين ھای برليان خبر می رين عينک فروخت ران ت ه می شود گ د گفت ھر چن

  .ومان داشته استت مليون ٤٠شده در ايران رقمی حدود 

د،  الزم نيست بابت پرداخت چند ده ھزار دتان خود خوری کني د گوشی جدي يا چند صد ھزار تومان ناقابل برای خري

ون ٦با قيمت  DIOR در شھر تھران گوشی چرا که تا به حال ه قيمت ملي ان ب ا برلي ری ب ان، بلک ب ون ١٩ توم  ملي

ه روکش طال ئیھا ان به فروش رفته و جواھر فروشی توممليون ٢١تومان و جورجيو آرمانی با قيمت  ستند ک  ھم ھ

  .کنند و جواھر مخصوص گوشی موبايل برای مشتريان خود تھيه می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

همليون ٢١به نظر شما با  ه را ک د کلي نده نيازمن د فروش وار   تومان کليه چن ر در و دي ه خود را ب روش کلي ه ف اطالعي

  .ما ھم مثل شما نمی دانيم، چون ھنوز به کليه فروشی نيفتاده ايم ھمين شھر آويزان کرده اند، می توان خريد؟

د ه قيمت  ھرچند روسری با ھر مارکی که دلتان بخواھد را می تواني ران ب ا ٤از فروشگاه ھای تھ ان ٥ ي  ھزار توم

و بخريد ولی يک بوتيک معروف تھران روسری انل، ل ون وئیبا مارک ھای اصل ش ه قيمت ھای ...  ويت  ٦٠٠را ب

  .تومان به فروش می رساند مليون ١ھزار تومان تا 

يه  شين را در تصوير کودک خردسال حاش ا ن ه دمپ الی ک رده است در خاطر ئیح ا ک ه پ ه لنگه ای را ب ه ب  ھای لنگ

  .آخر اين گزارش عجيب را مطالعه کنيد بياوريد و پاراگراف

خت است، بوتيک ھای اين خيابان عرضه کننده کفش البته محالت پايت خيابان فرشته، يکی از گران ترين خيابان ھا و

ون ١ ھزار تا ٨٠٠آن ھا بين  DIOR  ھستند که البته قيمت مارکئیھای فرانسوی و ايتاليا ان استملي ا يک .  توم ب

ر  تومان چند تا کفش زمستانی بچهمليون ان فقي ای کودک ا پ د ت وان خري تخوان سوز   گانه می ت ی از سرمای اس تھران

  ان که به زودی فراخواھد رسيد در امان بمانند؟زمستان تھر

د و   ی کنن تفاده م ا اس رمايه دار از آن ھ وچکی س ت ک ط اقلي ه فق وکس ک ای ل ام آور کاالھ ای سرس ت ھ ر از قيم اگ

م و غصه شان  ه غ کارگران و مردم فقير حتی جرات نگاه به ويترين ھای مغازه ھای لوکس را نيز ندارند چون که ب

اال می افزوده می شود؛  ی ب ه طور روزافزون با خذف سوبسيدھای دولتی، قيمت مايحتاج ضروری عموم مردم نيز ب

  .روند

ر گفت٨٩ مرداد ٢٩عاقل منش، عضو شورای اسالمی شھر رشت در تاريخ  زاری مھ ا خبرگ : ، طی مصاحبه ای ب

شويش خاطر شھرون شرھای آسيب افزايش ناگھانی مبلغ برق در قبض برق مشترکان، موجی از نگرانی و ت دان و ق

  .را فراھم کرده است) گيالن، مازندران و گلستان(پذير اجتماعی استان ھای شمالی کشور 

ر  ار براب ا چھ شھروندان گيالنی که ھم اکنون، قبض برق ماه ھای خرداد و تير را دريافت کرده اند با افزايش قيمت ت

  .مواجه شده اند

ه سطح قيمت  ی ب زايش قيمت آرد دولت ر اف ی از خب ه ٧۵آرد آزاد، يعن ان ب دين ۴۵٠٠ توم ع آن، چن ه تب ان، و ب  توم

  .است» قانون ھدف مند کردن يارانه ھا«برابر شدن قيمت نان، يکی ديگر از تبعات اوليه اجرای 

 ٢٥٠٠  درصدی از مرز٢١٠ش يلوگرم گوجه فرنگی با افزايمت ھر كيق: اخيرا خبرگزاری حکومتی فارس، نوشت

  .تومان عبور كرد

 تومان عبور كرده است و در نقاطی از شھر ٥٠٠و   ھزار٢لوگرم يمت گوجه فرنگی در سطح شھر از مرز ھر كيق

  .تومان عرضه می شود  ھزار٣لوگرم يش از ھر كيمت بيھم به ق

ان در ھر ٣٢٤ ھزار و ٢ آذرماه را ١٢منتھی به  مت گوجه فرنگی در ھفتهين گزارش قيد ائيبانك مركزی با تا  توم

  .است گرم اعالم كردهلويك

 درصد ٢١٠درصد و نسبت به ماه قبل  ٨٧مت گوجه فرنگی نسبت به مدت مشابه در ھفته ماقبل ين گزارش، قيبنابرا

  .رشد داشته است

زايجات با عبور از ھر كيگرو سبز بادنجان و كدو سبز ھم در ه ٤٠ و ٥٠ش يلوگرم ھزار تومان اف سبت ب  درصدی ن

  .گذشته داشته اند ماه
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ه دارد و در حال حاضريد صعودی قرون ان ادام م چن ات ھ ه ق مت حبوب ات ب الم حبوب ه اق  ھزار ٢ش از يمت بيھم

ه مدت ي درصدی ق٢٣ن كاالی اساسی رشد ين ايانگيم لوگرم عرضه می شود و به طوريتومان در ھر ك سبت ب مت ن

  .است مشابه سال گذشته داشته

ون می . رسيده است  ميليارد دالر١٢٧حجم بدھی ھای دولت احمدی نژاد به نھادھای داخلی و خارجی، به  دولت اکن

ه  کوشد با افزايش ماليات اصناف و قطع يارانه ھا به ويژه بنزين و نان، بدھی ھا ا ب يوه تنھ ن ش ا اي د، ام رل کن را کنت

  .فشار بر کارگران و اقشار محروم منجر می شود

ورد باين  ا و خدمات م رين کاالھ م ت ای مھ ا، بھ ه ھ دکردن ياران ترتيب، با اجرای رسمی قانون به اصطالح ھدف من

ل مالحظه  نياز روزمره توده  زان قاب ه مي ھای کارگر و مردم محروم به چند برابر افزايش يافته، نتيجتا ارزش پول ب

ولتی پيش بينی کرده اند که اين افزايش نرخ تورم برخی منابع د. ای کاھش پيدا کرده و نرخ تورم رشدی جھشی دارد

  . درصد برسد۵٠ تا ۴٠می تواند به 

   

  حاشيه نشينی

م ئیست شھری اطالق می شود که در حومه شھرھا، خانوارھاينی به آن گروه از زيه نشيحاش دون ک  با مسکن بد و ب

    . می دھندا شھرک مانندی را تشکيليتی يک مرکز جمعيترين امکانات و خدمات شھری، 

اريخ طوالنی دارديده اختصاص به عصر حاضر نداشته و رين پديده اجتماعی است و ايك پدينی يه نشيحاش . شه در ت

  . افته و ھم چنين در كشورھای در حال توسعه وجود دارديده ھم در كشورھای توسعه ين پديا

شور ا ده و شراين پديز از ايران نيك ادی دارديده مصون نمان شيحاش. ط ح ا نيه ن شور م ر ينی در ک م چون اكث ز ھ

ر دارد ه شھرھا و فق تاھا ب اھی و خدماتی . كشورھای در حال توسعه، ريشه در مھاجرت از روس ات رف ود امكان كمب

شدي و شھرھای كوچك فرآئیدر مناطق روستا رده و حاشيند مھاجرت را ت شيد ك زرگ يه ن نی در اطراف شھرھای ب

  .د آورده استيپد

ه ٤٠ن در ايران، از سال ھای ياجتماعات آلونك نشرشد و گسترش  ان ادام م چن د ھ ن رون ده و اي ن سو آغاز ش ه اي  ب

ز در ۵٠ و ۴٠نی در دھه ھای يه نشيحاش. دارد زرگ کشور را ني  ابتدا از تھران شروع شده و رفته رفته شھرھای ب

  . برگرفته است

ال يدر  ه در س سترده ای ک ات ١٣٥١ک بررسی گ ران صورت يو تحق در موسسه مطالع شگاه تھ اعی دان ات اجتم ق

انواده ھای حاش٩١گرفته مشخص شد، که  شي درصد از سرپرستان خ د، يه ن ده بودن تاھا آم ران، از روس  ٧٢ن در تھ

  .اند  درصد خرده مالک بوده ٥٩درصد آنان قبال دھقان محسوب می شدند و 

شي، در مقطع انقالب مردم ايران، جمع١٣٥٧در سال  ه ن كيت شھر ن ودي درصد رس٦٤شور ب ار، . ده ب براساس آم

ھر ا ش ران ت ال يتھ ه ي نزد١٣۵٩ور س زار و ١٠ك ب انوار و ۴۵٠ ھ زار و ۴ خ ك را در خود جای داده ۵٠٠ ھ  آلون

     .بود

تاي برای ائیربنايل کافی نبودن امکانات زيتحقيفقات و بررسی ھا نشان می دھند که به دل  ئیجاد اشتغال در نقاط روس

هاست يو س ه از اواخر دھ ه ١٣٦٠  ھای اقتصادی خاصی ک ان ادام م چن ه شھرھا ھ اجرت ب د، مھ ه ي آغاز ش ت، ب اف

الهي ب ت شھری طی دورهيطوری که رشد جمع الب، ي پ ست س ی بيش از انق رخ ١٣٣٥-١٣٥٥ن سال ھای يعن ا ن  ب

 با نرخی ١٣٥٥-١٣٧٥عنی  بعد از انقالب، ي ست سالهي ب ن روند طی دورهيش داشت و اي درصد افزا٥رشدی معادل 

  .دا کردي درصد ادامه پ٣/٤معادل 
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زا رده است و آن اف روز ك ته ب ه گذش ه دھ اری جمعيدر پايتخت، وضعيت خاصی در س تايش انفج تان ئیت روس  اس

اطق روستا٧/٥تھران است، كه با نرخی باالی  ه من ين از ئی درصد رشد داشته و مھاجران ب م چن ران و ھ تان تھ  اس

  .تاھای اطراف تھران رانده شده اندشھرھا به روس

نجم جمعي، حدود ١٣٧٥برا اساس سرشماری سال  ران، در شھرھا و شھرک ھای يک پ ه کالن شھری تھ ت منطق

  . افته انديرمتعارف و بدون خدمات شھری سکونت يه ای با ساخت و ساز غيحاش

شي اجتماعى شوراى شھر تھران، از رشد حاش-ون فرھنگى يسيس کمئير ه ٢ از نىيه ن ادر - درصد ٥ ب وان م ه عن  ب

ر داده استي سال آ١٠ طى -معضالت اجتماعى کشور ده خب ه رشد . ن ز ب شاور شھردار ني ل م دی قب ری ٨٠چن  براب

. ه شھر اشاره کرده بوديتخت به سمت حاشيت پاي درصدی جمع٢٠ر شدن يم شھر تھران و احتمال سرازيت حريجمع

  .ده استي نفر رسمليون ٥/٣نان تھران، به ي نشهيطبق اعالم رسمی شھردار تھران، حاش

زرگ کشور در ٦٧براساس مطالعات جامعه شناختی،  تان در سال ١٦ شھر کوچک و ب ساب  (١٣٨٠ اس دون احت ب

ونش از دو ين محدوده ھا که بينی مواجه ھستند، در ايه نشيده حاشيبا پد) جان شرقی و مرکزیيتھران، آذربا ر ملي  نف

افتخاری راد، سال . ( نفر در ھکتار است٢٠٠ن به طور متوسط حدود يه نشيت مناطق حاشيجمعساکن ھستند، تراکم 

٨٠(  

شي که در پژوھش حاشئین مطابق با برآوردھايھم چن ات و تحقيه ن اری شھرسازی ينی توسط مرکز مطالع ات معم ق

شيت حاشيران انجام شده، جمعيا زرگ ا١٠نی در يه ن شھد، شيران نظي شھر ب ران، م واز حدود ير تھ  ٥/٣راز، اھ

    .ن رقم استيش تر از ايار بين زده شده که اکنون قطعا بسي نفر تخممليون

اريخ  رداد ٧خبرگزاری مھر، در ت ه امروز ر١٣٨٩ م زارش داد ک ي، گ تئ نندج گف ر : س شورای اسالمی شھر س ب

اطق حاشي درصد از جمع٥٥اساس مطالعات صورت گرفته در حال حاضر  نندج در من ه ای و سکونت يت شھر س

  .ررسمی زندگی می کننديگاه ھای غ

نفر به شھر کرمان تنھا طی چھار سال اخير   ھزار٢٠٠شھردار کرمان نيز در گفتگو با خبرنگار مھر، از مھاجرت 

کرمان، يکی از مناطق مھاجرپذير جنوب شرق کشور محسوب می شود،  شھر:  ابوالقاسم سيف الھی، افزود.خبر داد

 ٢٠٠ ھزار نفر بوده است اما طی چھار سال گذشته، ٥١٤ جمعيت شھر کرمان ٨٥سال   سرشماریبه طوری که در

  .به جمعيت شھر افزوده شده است که بيش تر مھاجران و حاشيه نشينان ھستند ھزار نفر

ه  شاغلی را رواج داده ک ران، م شين اي يه ن اجران حاش در فقر شديد اقتصادی و ھم چنين عدم مھارت فنی در ميان مھ

ره  ردی و غي ه گ اذب، زبال ی ھای ک اال، دالل متن زيست شھری به وضوح قابل رويت است، دست فروشی قاچاق، ک

  .امروز نه تنھا در حاشيه شھر، بلکه در متن شھرھا نيز نمود تام دارد

   

  قيمت ھای سرسام آور مسکن

ه  شينان پايتخت ب يه ن ران، حاش رار شھردار تھ ه اق ا ب ق برآوردھای ونملي ٥/٣در حالی که بن يده است طب ر رس  نف

درت .  ھزار خانه خالی وجود دارد٢٠٠شورای شھر تھران، در شھر تھران حدود  ی ق ردم، حت چرا که بسياری از م

  .خريد ارزان ترين خانه ھا را نيز ندارند

وان پ٤٠خريد واحدھای زير  ه ت شر جوان جامع ام آور است و ق ا سرس ه قيمت اجاره بھ رداخت  متر در شرايطی ک

ه . تری را ندارد، پررونق است پول بيش ن واحدھای ب د اي وان خري ه، ت اما ھنوز ھم کارگران و قشر کم درآمد جامع

  .را نيز ندارند» ارزان«اصطالح 
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ع واحد  ر مرب د قيمت ھر مت به گزارش خبرنگار مھر، پس از افزاش جمعيت در شھرھای بزرگ و روند رو به رش

ھرھا سکونی در کالن ش ای  مائیم ه ھ اخت خان ه س ر شروع ب يش ت ود ب ال دريافت س ه دنب ازندگان ب ران، س د تھ نن

ا وئيت ھ ه اصالح س ا ب تند، ئیکوچک ي ر را نداش زرگ ت ه ب د خان وان خري ه ت ه ک شر خاصی از جامع ه ق د ک  کردن

  .صاحبخانه شوند

ک خوابه ساخته می شوند  متر که در اغلب نقاط تھران وجود دارند به شکل سوئيت يا واحدھای ي٤٠ زير ئیخانه ھا

از در محيط کوچک  اد فضای ب که صاحبخانه ھا با ارايه شرايطی مانند وام بانکی يا در نظر گرفتن بالکن برای ايج

در واقع به دليل اين که اين واحدھا کوچک ھستند ايده . اين واحدھا، متقاصيان بيش تری را برای خريد جلب می کنند

  .  تمايل خريداران داردھای سازندگان تاثير زيادی بر

ه ئیمشاوران امالک در اين ارتباط معتقدند که اغلب خريداران سوئيت ھا مجرد ھستند اما زوج ھا د ک  ھم وجود دارن

ه . زندگی در سوئيت ھای کوچک را به اجاره ھای سرسام آور ترجيح می دھند ا، واحدھای کوچک ب به اعتقاد آن ھ

ا متقاضي شور م ن دليل شرايط فرھنگی ک دگی در اي ه زن شينی را ب اره ن ا اج ان خاص خود را دارد و اغلب زوج ھ

  .واحدھا ترجيح می دھند

ا، ٣٦ھم اکنون قيمت يک سوئيت  دان گل ھ ری در مي ون ٥٠ مت د ملي ان است و واح ه در ٣٦ توم ری يک خواب  مت

  . تومان عرضه می شودمليون ٤٠ سال ساخت به قيمت ٩، با ١٠منطقه 

اريخ ساخت ٩ متری که شرايطی مانند طبقه اول، انباری و بالکن را دارد با گذشت ٤٠ھم چنين يک واحد   سال از ت

  . تومان قيمت گذاری شده استمليون ٤٥

ه مالک واحدی  ول ٣٥اين در حالی است ک امين پ رای ت ران شرايط خاصی را ب دوده قصرالدشت تھ ری در مح  مت

غ ب. خريد اين خانه به خريداران پيشنھاد کرده است ا مبل ون ١٧راين اساس، اين آپارتمان ب د، ملي ان نق ون ١٠ توم  ملي

  . وام مسکن خريدار، به فروش می رسدمليون ١٨رھن و 

اريخ  دی  ، نوشت١٣٨٩ دی ٢٨خبرگزاری آفتاب نيز در آخرين گزارش خود در ت ان اجرای ھدف من  گرچه از زم

ان برخی از  م چن ا ھ د و يارانه ھا بيش از يک ماه گذشته است ام روش واحدھای خود نمی کنن ه ف دام ب ازندگان اق س

ه  .فروش را به سال بعد موکول کرده اند ازار مسکن ک ا ٢اين روزھا ب ه ھ دی ياران ه ای پس از اعالم ھدف من  ھفت

ا  امالت ب ندگان در مع داران و فروش ان خري م چن آرامش خود را از دست داده بود دوباره به حالت قبل بازگشت اما ھ

  .مل می کننداحتياط ع

زايش ا اف ال ب ل س ا در اواي اره بھ ا  ٢٠ به گزارش خبرنگار مھر، امسال با افزايش قيمت اج رو شد و ب درصدی روب

اما با اعالم قيمت ھا سرانجام افزايش قيمت ھا را  وجودی که مسئوالن در ابتدا از قبول اين موضوع سرباز می زدند

  .پذيرفتند

 رھن داده می شد امسال مليون ٦٠خبرنگار مھر گفت که آپارتمانی که سال گذشته يکی از موجرھا در اين رابطه به 

  . تومان رسيده استمليون ٧٠به رقم 

ا  ولی ب دان معم ارگران و کارمن ين ک ا در ب ران مطرح است عموم ژه در تھ ه وي ه ب د خان ارقامی که در عرصه خري

ی .  و دست نيافتنی استئیارقامی رويا تومانی، مليون ھزار تومانی و حتی نيم ٣٠٠ تا ٢٠٠دست مزد  ابراين، حت بن

  . بيش نيستئیتصور خشک و خالی نيز در مورد خريد خانه از سوی آنان، رويا

بی شک، برخورداری ھمه شھروندان از مسکن مناسبت و خدمات شھری، حق مسلم ھمه آن ھاست و دولت موظف 

  .به تامين آن است
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  فقر فزاينده در کشور

ھا کشمکش بر سر اين که فقر در ايران زياد شده يا کم، يک مسئول دولتی که مسئول آمار رسمی دولت بعد از مدت 

  . نفر زير خط فقر و مرز خط فقر در کشور خبر دادمليون ٤٧اسالمی نيز ھست از وجود 

انوار مليون ٤٧، مرکز آمار ١٣٨٨سال  ر از ٦ نفر را در قالب خ م ت د ک ره دارای درآم زار ت٧٨٠ نف ان اعالم  ھ وم

  .کرده است

ران،  ون ٤٧مطابق اعالم مرکز آمار اي ر از ملي م ت ه ک ه طور سرانه روزان ی ب زار و ٤ ايران د ٣٠٠ ھ ان درآم  توم

ری در «: س مرکز آمار ايران است که گفته استئياين رقم نتيجه تازه ترين اظھارات ر. دارند انواده شش نف درآمد خ

 ھزار ٧٨٨ ھزار تومان تا ٤٧٣خانوار شش نفره ای که درآمدش بين . است ھزار تومان ٤٧٣خوشه يک، کم تر از 

ون ٣٠در خوشه نخست حدود . تومان است در خوشه دو قرار می گيرد دملي رار دارن ر ق م .  نف  ١٧در خوشه دوم ھ

  ». و ششصد ھزار نفر قرار دارندمليون

ر از مليون ٣٠بدين ترتيب، درآمد روزانه حدود  م ت ر ک زار و ٢ نف ه ٦٠٠ ھ د روزان ان است و درآم ون ١٧ توم  ملي

ه .  تومان است٣٠٠ ھزار و ٤نفر ديگر روزانه کم تر از  ون ٤٧می توان اين گونه نتيجه گرفت ک  ھزار ٦٠٠ و ملي

رد مليون ١٧ در اين ميان  . تومان درآمد دارند٣٠٠ ھزار و ٤ايرانی روزانه کم تر از  ه ک داکثر حق ھزين ر ح  ٢ نف

  .ن را دارند توما٦٠٠ھزار و 

  . تومان استمليوندر حالی که تازه ترين خط فقر برآورد شده از سوی کارشناسان مستقل مبنی بر حدود يک 

ام شھروندان عضو خوشه يک و )حذف سوبسيدھای دولتی(در واقع، با اجرای قانون ھدف مند کردن يارانه ھا  ، تم

   . خشی از حاضران در خوشه سوم را ھم در برمی گيرددو به جمع فقرا می پيوندند و دامنه خط فقر مطلق حتی ب

ع آوری )  ھزار نفر١٠٧ مليون ٦١(س مرکز آمار ايران، دو سوم شرکت کنندگان ئيمطابق اظھارات ر در طرح جم

ده ئيبا اين حال اگر فرض کنيم که تمام روستا. اطالعات اقتصادی خانوار را شھری ھا تشکيل می دھند ان شرکت کنن

ون ١٩( ر٧٠٠و  ملي زار نف يش از )  ھ رح ب ن ط دود ١٣٠در اي اه ح د، آن گ د ندارن ان در روز درآم زار توم  ٢٧ ھ

  . شھری در خوشه و اول و دوم قرار می گيرندمليون

يم  ر فرض کن ب، اگ ون ١٢بدين ترتي ا در ملي صادی خانوارھ ع آوری اطالعات اقت ر شرکت نکرده در طرح جم  نف

، ھم چنين با فرض اين که روستائيان کم جمعيت تر ھمه در خوشه اول باشند تا خوشه ھای باالی درآمدی قرار گيرند

يش از  شھر نشينان پرتعدادتر ھمه خوشه درآمدی باالتر را پر کرده باشند تا جمعيت فقرا کم تر شود، به طور قطع ب

ان ب٤٧٣درآمد ماھيانه کم تر از ( ايرانی شھرنشين حاضر در خوشه اول مليون ١٠ انوار  ھزار توم ره٦رای خ )  نف

  .زير خط فقر مطلق قرار دارند

د  ه در بع ر از ٦ھم چنين شھری ھای حاضر در خوشه دوم نيز ک م ت ره ک ان ٧٥٠ نف ر ( ھزار توم ای خط فق ر مبن ب

  .درآمد دارند زير خط فقر مطلق ھستند)  نفره٤ ھزار تومان برای خانوار ٥٠٠مطلق 

ه جم يم ک ن نتيجه می رس ه اي ا در قالب پس به سادگی ب تائيان، تنھ ودن روس ر نب ا فرض فقي رای کشور را ب عيت فق

  . نفر استمليون ٢٧شھرنشين ھا، حدود 

يش ، در حال  شده  متحد ارايه  ملل  سازمان  از سوی  که  آمار جھانی براساس ر در سراسر ۵/٢ از   حاضر ب ارد نف  ميلي

دگاه. آفريقا ھستند   در قاره  درصد آنان٧٠ حدود   می کنند که دنيا زندگی ل،  سازمان از دي يش  مل ن۶٠ از   ب    درصد اي

د و دارای  جزو کشورھای  که  دالر دارند در ايران  کم تر از يک فقرا درآمد روزانه ای ر   است  نفت  ثروتمن ار فق ، آم
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ق  که  کسانی یمليون   شش آمار تقريبی.   از حد انتظار است بيش ر ا  در فقر مطل م ت د ک ان٩٠٠ز  درآم  در روز در   توم

ران دگی اي شان  زن د، ن ی کنن ت دارد  م صادی دول ای اقت شه در سياست ھ ه ري ر است ک ق ت اتی عمي .  از فاصله طبق

ه٢٠   کشور در دست  درصد درآمدھا و ثروت٨٠،   دولت  از سوی  شده  آمار ارايه براساس راد جامع .   است  درصد اف

  .   بسيار عميق تر شده است  طبقاتی فقير و غنی فاصله   که  است  بيانگر آن  موضوع اين

 ھستند و   و بودجه  برنامه  سازمان  از سوی  شده  فقر اعالم  کشور زير خط  درصد جمعيت۵۵ از   ديگر، بيش از سوی

ران  درصد جمعيت٢۵ فقر درآمد دارند و تنھا   نيز ھمتراز خط  درصد افراد جامعه١۵حدود  ر  خط  روی  اي رار  فق  ق

  . می کنند  زندگی  و در رفاه داشته

   

  بی کاری

تغال زا آمار بی کاران ايران در بھار سال جاری، از شکست ه ھای اش یبرنام دئ ر می دھ م خب ی .  دولت دھ رخ ب ن

ار  ارگر   درصد٦/١٤کاری را مرکز آم ه ک يش از ١٧و خان ی طرف ب صاددانان ب ران و اقت ل گ  ٣٠ درصد و تحلي

  .اصال بی کار ندارد اما يک عضو شورای عالی کار گفته است که ايران. انددرصد اعالم کرده 

ود  بررسی گزارش ھای خبرگزاری ھا و مراکز رسمی ايران نشان می دھد ه رياست محم م ب سئوالن دولت دھ که م

  .احمدی نژاد، جتی کم ترين تالشی برای کم کردن بی کاری انجام نداده اند

تغال زا پيش، ھنگام تصرف پست رياست جمھوری ايرانمحمود احمدی نژاد، پنج سال  یاعالم کرد که اش  يکی از ئ

ا  .محورھای اصلی برنامه اقتصادی دولت وی خواھد بود ار رسمی، تنھ تناد آم ه اس روی ٧در آن زمان، ب  درصد ني

  .بودند کار ايران بی کار

ازده  ميليارد دالر از درآمدھای نفتی٢٠دولت احمدی نژاد، با صرف دست کم  ، طرح ايجاد واحدھای اقتصادی زودب

ه حدود  اما سه سال بعد، بانک مرکزی ايران. را اجرا کرد ا ب ل وصول بانک ھ ات غيرقاب ه مطالب رد ک  ١٧اعالم ک

اد  بخش. ميليارد دالر رسيده است ود ايج رار ب ه ق ازده ک ای زودب اعظم اعتبارات پرداخت شده برای اجرای طرح ھ

د کسانی پرداخت شد که اندکی بعد يا اعالم ورشکستگی کردند و يا از ايرانفوری کنند، به  اشتغال ن .گريختن ا اي  و ي

ان و . که بدھی خود را پس نمی دھند د اطرافي ه ان ا توصيه دولت از بانک گرفت ا را ب ن وام ھ ه اي بنابراين، کسانی ک

  . کالن را باال کشيده اندنزديکان دولت بوده اند که بدون اين که اشتغال به وجود آورند اين مبالغ

ه  در حال حاضر، بانک ھا به دليل عدم بازپرداخت اين اعتبارھا و ھم چنين عدم ارد دالر ۵٠پرداخت نزديک ب  ميلي

  .اشتغال زا را ندارند  تامين اعتبار برای واحدھایئیبدھی دولت، توانا

ورد اختالف م نحوه ارائه آمار بی کاران، از آغاز ژاد م وددولت احمدی ن ز مختلف ب ن اختالف، . راک رای حل اي ب

ار توجه١٣٨۴ايران در سال  مرکز آمار انی ک ه شاخص ھای سازمان جھ ار، ب ه آم د  ، اعالم کرد که در ارائ خواھ

ان . کرد ه پاي ه ب د ک الگی١۵سازمان جھانی کار، کسی را آماده اشتغال می دان د  س يده باش ين . رس راد ب ا ١۵اف  ٢٩ ت

ران، .می شوند يروی کار جوان محسوبساله، اين اين شاخص ن ار اي ا، مرکز آم ين شاخص ھ  ظاھرا با تکيه بر ھم

يش .  درصد اعالم کرده است٦/١٤امسال  درصد بی کاران را در بھار م پ ن رق به گزارش خبرگزاری کار ايران، اي

 بی کاری در دوران خبه اين ترتيب، نر.  حدود ده درصد بود١٣٨٧ درصد و در بھار سال ٧از آغاز کار دولت نھم 

  .رفته است  درصد باال۴احمدی نژاد دو برابر شده و ظرف دو سال گذشته نزديک به 

ار  مراکز مختلفی که با مساله کار و بی کاری در ايران زارش مرکز آم ذيرش درستی گ ه پ سروکار دارند، حاضر ب

   .می دھند که به شدت در تناقض است  ارائهئینيستند و خود آمارھا
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ار و »ايلنا«با حبرگزاری کار ايران  صادقی، معاون دبيرکل خانه کارگر در گفتگوحسن  ، گفته است که ھم مرکز آم

ايق ند حق اری را  ھم وزارت کار جمھوری اسالمی می کوش ی ک رخ واقعی ب ران را انکار و ن صاد اي ه اقت وط ب مرب

  .پنھان کنند

ارییئصادقی، در نتيجه شکست برنامه ھای اشتغال زا به گفته ی ک م، ضريب ب م و دھ ه   دولت ھای نھ ون ب  ١٧اکن

ستند  نفر از افراد آماده به کار بی کارمليون ۵يعنی حدود . درصد رسيده است انواده را . ھ راد يک خ اگر متوسط اف

  . نفر رسيده استمليون ١۵بدون نان آور اکنون به   نفر در نظر بگيريم، تعداد افراد٣در ايران 

  


