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 معجزۀ حل معضل بيکاری در ام القرای اسالم
  

 

مقامات جمھوری . معجزه کار خداستتواند معجزه کند و   بار گفته است که نمی١۶اگر حضرت محمد در قرآن 

 سال حاکميت باندھای مافيائی معمم و مکال و برادران قاچاقچی و تجار محترم ساالنه بيش از ٣٣اسالمی در طی 

دکتر احمدی " عدالت خواه"يکی از اين معجزات حل مشکل بيکاری به شيوۀ دولت . کنند  ھزار بار معجزه می١۶

  .نژاد است

 استان شھر کبودر آھنگ در گزارشی از سفر دکتر محمود احمدی نژاد به ١٣٩٠ مھرماه ١۴خبرگزاری مھر در 

 ٢.۵ ميليون شغل در سال جاری و ٢.۵محمود احمدی نژاد با بيان اين که دولت برای ايجاد : " نويسد ھمدان می

 ميليون شغل ريشه ۵ا ايجاد بيکاری را تا سال آينده ب: گويد ميليون شغل در سال آينده برنامه ريزی کرده است ، می

 ".کن خواھيم کرد
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پس از : "گويد داريوش قنبری، نمايندۀ مجلس در نشست مجلس خطاب به محمود احمدی نژاد در اين رابطه می

ند، يا بيکار ا سال از رياست جمھوری جنابعالی اکنون مردم ايران به لحاظ اقتصادی تبديل به دو دسته شده۶گذشت 

برای مطالبات ھا احکام جلب بانکھا به جای آمدن پول نفت بر سر سفره: " کند  وی اضافه می.ھستند، يا بدھکار

آقای احمدی نژاد با ناديده گرفتن ھمۀ واقعيات جامعه در . رود مردم میھای از بدھکاران به در خانهھا بانک

آن ايجاد دو ھای  که نمونهپردازانه می زند خيالھای اقتصادی و انواع فشارھای تورمی و گرانی، حرفھای حوزه

ال اين است با ؤاکنون س.  متر زمين برای ساخت ويال به مردم است١٠٠٠و نيم ميليون شغل در سال جاری و دادن 

دانيد برای ايجاد دو و  آيا می. نداوعده داده شده ايجاد شدهھای گذشت ھشت ماه  از سال جاری چه تعداد از اين شغل

 در صد باشد در حالی که بنا بر برخی آمارھا اين نرخ ٢۵زايش نرخ رشد اقتصادی بايد نيم ميليون شغل در کشور اف

 .حدود يک درصد است

) شامل مجموع افراد شاغل و جويای کار(مطابق طرح آمارگيری نيروی کار مرکز آمار ايران جمعيت فعال کشور 

 به بيست و سه ميليون و ١٣٨٨ سال ، بيست و سه ميليون و دويست و نود ھزار نفر بوده که در١٣٨۴در سال 

 ھزار نفر و به عبارت ديگر ساالنه حدود ۵۵٠به اين ترتيب طی چھار سال . ھشتصد و چھل ھزار نفر رسيده است

البته بايد به دو نکته نيز توجه داشت يکی اين که ساالنه به طور متوسط . ندا ھزار نفر وارد بازار کار شده١۴٠

شود و دوم اين که طبق آمار رسمی رشد اقتصادی در اين  جمعيت متقاضی کار اضافه میحدود ھفتصد ھزار نفر به 

حال چگونه . اعالم شده است که در سال جاری به يک تا صفر درصد کاھش يافته است  درصد۴ تا ۶.۵بين ھا سال

ريب توليد صنعتی ضد ملی و مافيائی اقتصادی حاکم که در جھت تخھای امکان دارد در شرايطی که به دليل سياست

شود و  و کشاورزی داخلی و گسترش ھر چه بيشتر واردات به نفع تجار محترم و برادران قاچاقچی عمل می

 ميليون شغل ۵رسد تا سال آينده   می جمعیدستهھای اخراجروزانه خبر بسته شدن و ورشکستگی مراکز توليدی و 

چيزی که به وفور ! معجزۀ دروغ  .دانند الی است که پاسخ آن را تمام ملت ايران به خوبی میؤبه وجود آورد؟ اين س

 .دھند در ايران اسالمی توليد شده و تاحد تھوع به خورد مردم می

 : می نويسد" آمار دولت در مورد بيکاری دروغ است" شرق در مطلبی تحت عنوان ۀروزنام

توان  نيازی نيست پی افراد بی سواد يا ديپلمه باشيد چرا که خيلی راحت میامروز ديگر برای پيدا کردن بيکاری "

 نفر کارشناس ارشد، ١۵ الی ١٠بيکار، ) ليسانس( نفر کارشناس ۶٠، ۵٠ نفری حداقل ١٠٠ ھدفاز يک جامعه 

 ". فرد کم سواد پيدا کرد٣٠ تا ٢٠يکی دو نفر دکترا و دست آخر 

و ھا من در حالی که از وضعيت تعطيلی کارخانه:"گويد  بيکاری دولت میخباز نمايندۀ مجلس در رابطه با آمار

شود چگونه بايد اين آمار را باور  واحدھای توليدی از نزديک اطالع دارم و ھر روز بر حجم بيکاران افزوده می

 کنم؟

گويند، در استان کمتر بھا خواھيم از اين دروغ والن میاز مسؤ: "گويد سيد محمد پور فاطمی نمايندۀ تنگستان می

 ھزار نفر مشغول به کار ٨ ھزار نفر در پارس جنوبی مشغول به کار بودند اما در حال حاضر تنھا زير ٩۵بوشھر 

آمار اشتغال دولت غير واقعی است و بايد از آقای احمدی . گويند که بيکاری کم شده است آقايان چطور می. ھستند

 "آورد؟ نژاد بپرسيم اين آمار غلط را از کجا می

، ھفتصد و سی ھزار شغل در بخش ٨٩ تا پايان ٨۴ھای کند که طی سال بانک مرکزی در گزارشی مطرح می

 .کشاورزی از بين رفته است
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 ھزار ٩٠٠خبرگزاری ايلنا در گزارشی از مصاحبه با دبير سنديکای صنعت برق ايران نسبت به خطر بيکاری 

 .دھد نيروی کار اين صنعت ھشدار می

 در صد ١۴.١ ھزار و نرخ بيکاری را ۴٠٠ ميليون و ٢۶ نيروی کار ايران را ٢٠١١ت در ماه ژوئن اکونوميس

 . درصد خواھد بود١۵کند در دوسال آينده نيز نرخ بيکاری  اعالم نمود و پيش بينی می

يکار  درصد و جمعيت ب٣٠عبدالرضا ترابی عضو کميسيون اقتصادی مجلس نرخ واقعی بيکاری در ايران را باالی 

 .داند  ميليون نفر می٧.۵را دست کم 

ضمن نا موفق خواندن طرح "  عامل اساسی نرخ باالی بيکاری در ايران٧"روزنامۀ اعتماد در مطلبی تحت عنوان 

 شرکت خصوصی شده در ١۴٠٠کند در طی چھار سال اخير بيش از  دولتی اعالم میھای خصوصی سازی شرکت

 .له تشديد مشکل بيکاری را به دنبال داشته استه مسلماً اين مسأند  کاکستگی کردهايران اعالم ورش

جناب آقای دکتر احمدی نژاد برای حل مشکل رو به گسترش بيکاری به معجزۀ دروغ و " عدالت خواه"حال دولت 

خواھد  شوند، می جعل آمار رو آورده و با طرح اين که افرادی حتی با يک ساعت کار در ھفته شاغل محسوب می

  .ل بيکاری را حل کندمشک
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