سرمایههایی که در دست بنیادهای مذهبی و ...انباشته شدهاند
باید به افزایش دستمزدها و ...اختصاص یابند!
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در ایD Dران پول فD Dراوان اسD Dت .بD Dه وفور هD Dم هسD Dت .امD Dا نD Dه بD Dرای خD DدمD Dات عمومی ،آموزش و پD Dرورش،
بهD DداشD Dت و درمD Dان ،دسD Dتمزد مD DتناسD Dب بD Dا تورم واقعی و مورد نD Dیاز کD DارگD Dران و کD DارمD Dندان؛ نD Dه بD Dرای
س Dروس Dام Dان دادن کودک Dان ک Dار و خ Dیاب Dان ،ن Dه ب Dرای زیس Dت و زن Dدگی ش Dایس Dته ب Dازنشس Dتگان و ...ه Dر
نهDای سDرکوب آن را بچDرخDانDد؛ زنDدگی غDرق در
نچDه کDه هسDت نخسDت بDایDد مDاشDین دولتی را و ارگDا 
آ 
نهDا را تDامDین کDند؛ بDه
رفDاه و ثDروت سDران و مDقامDات سDیاسی ،نDظامی و قDضایی و هDمچDنین اطDرافDیان آ 
نDهادهDای امنیتی ،نDظامی و مDذهDبی اخDتصاص داده شود و نDهایDت جDیب آقDازاد ههDا ایDن قشDر جDدیDد
نهDای دولتی از بDاال تDا پDایDین رشوه ،رانDتخواری،
سDرمDای Dهداران ایDران را پDر کDند .در کDلیه نDهادهDا و ارگDا 
زورگویی و سوءاسDتفاده زا پسDت و مDقام و موقDعیت و فDساد و فDساد در جDریDان اسDت .عDمال حکومDت
شتDر سDرمDای Dهداران و بDانDدهDای مDافDیایی کDه بDه
اسDالمی ایDران ،حDافDظ ثDروت و کسDب سود هDر چDه بDی 
قاچاق کاال ،مواد مخدر ،اسلحه و ...مشغولند است.
واقDعا کDدام کشور جDهان را سDراغ داریDد کDه کDارگDر کDار کDند امDا دسDتمزدش را بDه موقع پDرداخDت نDکنند و
نهDا بDفرسDتند؛
هDنگامی کDه ایDن کDارگDران اعDتراض کDردنDد پDلیس ضDدشورش را بDرای سDرکوب بDه سDراغ آ 
کD DارگD Dران مD Dعترض را زنD Dدانی کD Dنند ،شD Dالق بD DزنD Dند ،از کD Dار اخD Dراج کD Dنند و حتی بگویD Dند ایD Dن کD DارگD Dران
تروریست هستند؟!
اگDر کمی از سDرمDایDههDایی کDه از بودجDه سDاالنDه کشور بDه نDهادهDای مDذهDبی و نDظامی اخDتصاص داده
میشود بDه عDرصDه رفDاه و خDدمDات عمومی ،کDار و اشDتغال اخDتصاص داده شود هDم بDیکاری و فDقر از
نهDا
بDین میرود و هDم دسDتمزد کDارگDران و کDارمDندان ،مDتناسDب بDا تورم و گDرانی و هDزیDن ههDای واقعی آ 
افDزایDش مییDابDد .بDنابDرایDن ،سDرمDایDههDایی کDه در دسDت بDنیادهDای مDذهDبی و ...انDباشDته شDد هانDد بDایDد بDه
افزایش دستمزدها و ...اختصاص یابند!

اکنون گویDا خDامDنهای سDردسDته تDبهکDاران حDاکDم اسDالمی در ایDران ،صDدای پDای انDقالب سDت مدیDدگDان و محDرومDان و بDیکاران
جامعه را شنیده است.
جشDنبه  19بDهمن  8 - 1396ژانویDه  ،2018در یDک سDخنرانی خواسDتار بDرخورد »شDدیDدتDر و جDدیتDر« بDا
خDامDنهای ،روز پن 
ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی شد اما در عین حال اقرار کرده که »مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است«.
او ،پDس از شDروع اعDتراضهDای خDیابDانی در ایDران ،ایDن اعDتراضDات را »پDاتDک دشDمن« خDارجی خوانDده و ادعDا کDرده بود کDه
پول ایDن تجDمعات را یDک »دولDت خDرپول« مDنطقه داده اسDت تDا عوامDل اقDتصادی ،سDیاسی و اجDتماعی آن را نفی کDند و بDه
یک »توطئه خارجی« نسبت دهد.
خD D DامD D Dنهای روز س D D DهشD D Dنبه ۱۹ ،دی ،در یD D Dک سD D Dخنرانی در جD D Dمع گD D Dروهی از اهD D Dالی قD D Dم ،تجD D DمعهD D Dای روزهD D Dای اخD D Dیر را
شبDازی«» ،شDیطنتکDاری« و »پDاتDک دشDمن« خوانDد و ضDمن مDتهم کDردن کشورهDای آمDریDکا ،بDریDتانDیا و اسDرائDیل بDه
»آت  D
عها گفت که پول این تجمعات را یک دولت »خرپول« منطقه داد ه است.
سازماندهی این تجم 
عک Dنندگ Dان در روزه Dای اخ Dیر را ک Dه ب Dه گ Dفته او» ،ب Dه م Dقدس Dات و
شیخ ح Dسن روح Dانی ن Dیز ه Dفته گ Dذش Dته گ Dروهی از تج Dم 
شه Dای ان Dقالب توه Dین و اموال عمومی را تخ Dری Dب« میک Dنند »ی Dک اق Dلیت و گ Dروه کوچ Dک« خوان Dده بود ک Dه ب Dه م Dعنای
ارز 
مردم نیستند و همچنین گفت که ملت ایران ،آنان را »به خوبی جمع میکند«.
تکDار حکومتی 25 ،نDفر از
عهDای اخDیر بDراسDاس آمDار اعDالم شDده از تلویDزیون حکومDت اسDالمی ،مDاموران جDنای D
در تجDم 
نهDا بDه گلولDه بسDتند و کشDتند .تDعداد بیشDمار را نDیز در زنDدانهDا در زیDر شDکنجه کشDت هانDد .و حDدود
مDعترضDان ار در خDیابDا 
پنج هزار نفر را نیز دستگیر کردهاند.
س Dخنان خ Dام Dنهای ،در ح Dالی ب Dیان میشود ک Dه پ Dیش از ای Dن گ Dفتهه Dای ب Dرخی ن Dمای Dندگ Dان مج Dلس و چه Dر هه Dای س Dیاسی
تاهلل خDامDن های را
جDناحهDای مDختل حDاکDمیت ،دربDاره »سیسDتماتDیک« شDدن فDساد در حکومDت اسDالمی ،اعDتراض نDزدیDکان آی D

س Dخنان خ Dام Dنهای ،در ح Dالی ب Dیان میشود ک Dه پ Dیش از ای Dن گ Dفتهه Dای ب Dرخی ن Dمای Dندگ Dان مج Dلس و چه Dر هه Dای س Dیاسی
تاهلل خDامDن های را
جDناحهDای مDختل حDاکDمیت ،دربDاره »سیسDتماتDیک« شDدن فDساد در حکومDت اسDالمی ،اعDتراض نDزدیDکان آی D
به دنبال داشته است.
احDمد توکلی و محDمود صDادقی نDمایDندگDانی اعDالم کDرد هانDد کDه فDساد در نDهادهDای حکومتی در ایDران بDه مDرحDله »فDساد
سیس Dتمات Dیک« رس Dیده و »ن Dهاده Dای مسئول م Dبارزه ب Dا ف Dساد ن Dیز خود ب Dه درج Dاتی از ف Dساد م Dبتال ش Dد هان Dد «.ام Dا ص Dادق
الریجانی رییس قوه قضاییه و علی الریجانی رییس مجلس این سخنان را رد کردهاند.
ناملللی« ،ایDران از لDحاظ درجDه فDساد در مDیان  178کشور مورد بDررسی در رده 131
در آخDریDن گDزارش سDازمDان »شDفافDیت بDی 
ناملللی در ایDن گDزارش حکومDت اسDالمی را بDسیار فDاسDدتDر از بDرخی کشورهDای مDنطقه ارزیDابی
قDرار گDرفDت .شDفافDیت بDی 
کردهاست .ایران  113پله فاسدتر از امارات 56 ،پله فاسدتر از ترکیه و  23پله فاسدتر از مصر ارزیابی شدهاست.
شهDایی نDیز دربDاره فDساد مDالی مDقامهDای ارشDد حکومDت اسDالمی از جDمله فDاضDل الریDجانی،
شتDر گDزار 
در هDمین حDال ،پDی 
بDرادر روسDای قوای قDضایDیه و مDقننه ،حDسین فDریDدون ،بDرادر حDسن روحDانی ریDیسجDمهور و هDمچDنین چDند نDفر از نDزدیDکان
سجمهور سابق منتشر شده است.
ینژاد ،ریی 
محمود احمد 
ن Dتایج ی Dک ن Dظرسنجی در ای Dران ،ک Dه ب Dا توج Dه ب Dه اع Dتراض Dات س Dراس Dری دی م Dاه ان Dجام ش Dده اس Dت ،ن Dشان میده Dد 74» ،و
هشDت دهDم درصDد« از شDرایDط کشور نDاراضی هسDتند و » 31درصDد« نDیز بDاور بDه اصDالح امور در حکومDت اسDالمی خود را
نپذیر میدانند«.
از دست داد هاند و اصالح را تنها از طریق تغییرات اساسی امکا 
ایD Dن نD Dظرسنجی را مD DرکD Dز افD Dکارسنجی دانشجویD Dان ایD Dران)ایسD Dپا( انD Dجام داده کD Dه نD Dتایج آن موضوع نشسD Dتی در مD DرکD Dز
یهDای اسDتراتDژیDک ریDاسDت جDمهوری بDا حضور مDشاور ریDیس جDمهور و جDمعی از اقDتصاددانDان و جDامDعهشDناسDان
بDررس 
بوده است.
در ایDران مDراکDز نDظرسنجی مسDتقل وجود نDدارد و علمی بودن نDتایج ایDن نDظرسنجی نDیز از سوی نDهادهDای مسDتقل تDایDید
نشDده اسDت .در هDمین حDال حDسا مالDدیDن آشDنا ،ریDیس مDرکDز بDررسیهDای اسDتراتDژیDک ریDاسDت جDمهوری ،در نشسDت بDیان
نDتایج ایDن نDظرسنجی بDراسDاس تDحقیقات مDیدانی ایDن مDرکDز اعDالم کDرد کDه »مDردم بDه راحتی تفکیکی مDیان دولDت و نDظام
یتوان گفت که »دولت ناکارآمد است اما نظام دارای مشروعیت است«.
قائل نیستند« و نم 
در حDالی کDه مDعترضDین انگشDت اتDهام را ه DمزمDان بDه سوی خDامDنهای و روحDانی و هDر دو جDناح حکومDت اسDالمی گDرفDته
یهDای خDامDن های و روحDانی هیچ خDریDداری نDدارد
بودنDد .بDه عDبرات دیDگر بDر عDلیخه کDلیت حکومDت اسDالمی .پDس ایDن ریDاکDار 
نه Dا را ب Dا ص Dدای ب Dلند ص Dادر ک Dرد هان Dد و
و م Dعترض Dین ق Dاط Dعان Dه ح Dکم رف Dنت حکوم Dت جه Dل و ج Dنای Dت و ت Dرور و غ Dارت Dگر آ 
خودشان نیز پیگیر تحقق این حکم غیرقابل برگشت خود هستند!
بDنیادهDای مDذهDبی کDه در زمDان حکومDت پهDلوی فDعال بودنDد در چهDل سDال گDذشDته پDس از سDرنگونی ایDن حکومDت و بDا روی
کDار آمDدن حکومDت اسDالمی ،نDه تDنها بDاقی مDانDدنDد ،بDلکه د ههDا بDنیاد مDذهDبی جDدیDدی را نDیز یکی پDس از دیDگری تDاسDیس
کDردنDد .سDران و مDقامDات و وابسDتگان حDاکDمیت اسDالمی ،نDه تDنها امDازاد ههDای و مDراکDز مDذهDبی پولسDازی بDه وجود آوردنDد،
بلکه حتی برای خالی کردن مردم روستاهای دوردست امامزاد ههای سیار را هم کشف کردند و روانه روستاها نمودند.
اکنون بDحث بDر سDر تDعیین حDداقDل دسDتمزد سDال  1367کDارگDران اسDت .در حDالی کDه هDم اکنون صDدهDا هDزار کDارگDر در نDقاط
مDختلف ایDران ،دسDتمزدهDای معوقDه دارنDد .دسDتمزدهDایی کDه در ایDن چهDل سDال گDذشDته ،هDرگDز مDتناسDب بDا تورم و گDرانی
واقعی و نDیازهDای خDانواده کDارگDران و کDارمDندان تDعیین نشDدهانDد .هDمین مDسئله بDاعDث شDده اسDت کDه بDسیاری از فDرزنDدان
خDانواد ههDای مDزدبDگیر و یDا بDیکار یDا پDایDشان بDه مDدرسDه نDرسDد و یDا تDرک تDحصیل کDنند و اجDبارا وارد بDازار کDار بیرحDم
سDرمDای Dهداری ایDارن شونDد و شDدیDدا اسDتثمار گDردنDد .هDمین مDسئله بDاعDث شDده اسDت کDه کDلی هفDروشی ،قDریDنه چDشمفDروشی،
نفDروشی و ،...در جDامDعه ایDران بDه مDسایلی طبیعی و روزمDره تDبدیDل شونDد .آسDیب هDیا اجDتماعی دیDگری
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صDدا درآورنDد امDا هDمه مDقامDات و مسئولDین چDشم و گوش خود را بDر ایDن هDمه جDنایDات بیشDمارشDان بسDتهانDد ،بDلکه دزدان
م Dیلیادر دالری را پ Dروار میک Dنند و دس Dت ی Dک گوس Dفند دزد را قطع می ک Dنند! واق Dعا ک Dدام کشور ج Dهان را س Dراغ داری Dد ک Dه
حاکمتیش این همه وحشیگری و جنایت علیه شهروندان مرتکب شوند؟!
ایDن بDنیادهDا ،هDر سDال از بودجDه عمومی جDامDعه سDهم کDالنی میگDیرنDد بDدون ایDن کDه کسی و نDهادی جDرات بDازخواسDت
نه Dا را ب Dه خود راه ده Dد .چ Dرا ک Dه س Dر ای Dن ب Dنیاده Dای ب Dه م Dرک Dز ق Dدرت ،یعنی خ Dام Dن های ره Dبر حکوم Dت
ح Dساب و ک Dتاب از آ 
اسDالمی میرسDد .مDهمتDر از هDمه ،ایDن بDنیادهDای از پDرداخDت مDالDیات نDیز مDعاف هسDتند .الDبته در ایDران ،عDمدتDا کDارگDران و
یپDردازنDد و کDنترل جDدی نDیز بDر دخDل
کDارمDندان مDالDیات پDرداخDت میکDنند در حDالی کDه حتی بDسیاری از بDازاریDان مDالDیات نم 
نها وجود ندارد.
و خرج آ 
در رابDطه بDا فDرار مDالDیاتی ،رزونDامDه شDرق در یکی از شDمارهDای آخDر ژانویDه  2018خود ،نوشDته اسDت» :فDرار مDالDیاتی 2300
میلیارد تومانی«» .مردهای که ارز خریدوفروش میکرد
سکDل سDازمDان امور مDالDیاتی کشور بDرای اولDینبDار
شDرق ،نشوتDه اسDت» :مDرد های کDه ارز خDریDدوفDروش میکDرد« .ایDن را ریDی 
م D Dطرح میک D Dند .م D Dاج D Dرا ب D Dه پ D Dرون D Dد های ب D Dرمیگ D Dردد ک D Dه در نوع خود بین D Dظیر اس D Dت و از آت D Dشزدن پ D Dرون D Dده م D Dال D Dیاتی ت D Dا
خریدوفروش ارز با شناسنامه یک فرد فوتشده در آن میگنجد .این تنها گفتههای این مقام مسئول نیست.
سکDل پDیشین سDازمDان امور مDالDیاتی هDم در گDفتوگو بDا »شDرق« از مDاجDرای یDک پDرونDده فDرار مDالDیاتی دوهDزار و 300
ری Dی 
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ری Dی 
مDیلیارد تومDانی یDک فDعال پDتروشیمی پDرده بDرداشDت .ایDن فDرد کDه چDند کDارخDانDه خDریDدوفDروش مواد پDتروشیمی داشDت ،بDا
نDام همسDر و فDرزنDدانDش ،در ایDن عDرصDه فDعالDيت ميكDرد تDا از پDرداخDت مDالDیات مDعاف شود و پDس از تDشکیل پDرونDده ،بDه
بنفوذ نامه نوشت که» :این سازمان مرغ تخ مطال را سر برید!«.
برخی از مسئوالن صاح 
ریDیس کDل سDازمDان امور مDالDیاتی نDیز در یDک بDرنDامDه خDبری بDه مDاجDرای فDشارهDای عDدهای صDاحDبنفوذ اشDاره کDرده کDه بDه
سDازمDان مDالDیاتی بDرای بDررسینشDدن حDسابهDای بDانکی فDشار میآورنDد .سDیدکDامDل تقوینDژاد روایDت میکDند کDه هDرگDاه
بهDای بDانکی بDرای سDتانDدن مDالDیات عDادالنDه و حDقه اقDدام میکDند ،فDشارهDا افDزایDش یDافDته و مDانDند
موضوع بDررسی حDسا 
تلهای انفجاری پشت دیوارهای بتنی عمل میکند.
تقوینDژاد در بDرنDامDه تلویDزیونی »مDنت ،حDاشDیه« بDرای اولDینبDار افDشا کDرد کDه در اسDتان خوزسDتان هDفت شDرکDت را پDیدا
کDردیDم کDه در تهDران و خوزسDتان  30هDزار خودرو وارد کDردنDد و  760مDیلیارد تومDان فDرار مDالDیاتی داشDتند .رئDیس کDل سDازمDان
بهDای بDانکی شDناسDایی و
شهDای بDانکی پDرداخDت و گDفت :سDههDزارو  49مؤدی بDراسDاس حDسا 
مDالDیاتی بDه بDررسی تDراکDن 
نها مطالبه کردیم.
ششهزار و  300میلیارد تومان از آ 
بهDای بDانکی تDحت فDشار شDدیDد اسDت و عDد های
او بDا تDاکDید بDر ایDنکه سDازمDان امور مDالDیاتی در رابDطه بDا بDررسی حDسا 
صDاحDبنفوذ تDالش میکDنند مDا را مDنصرف کDنند ،گDفت :خDانوادهای را شDناسDایی کDردهایDم کDه نDزدیDک بDه  20شDرکDت صDرافی
داشت که آن را اعمال ماده  181قانون کردیم.
تقوینDژاد ،بDه مDرد های اشDاره کDرد کDه دو سDال پDس از مDرگDش هDم ارز خDریDدوفDروش میکDرد و گDفت :ایDن شDخص کسی بود کDه
سال  92فوت کرده است ،اما در سامانههای رسمی ،سال  94با اسمش ارز خریدوفروش شد.
تقوینDژاد بDا بDیان ایDنکDه ه Dماکنون  20درصDد مؤدیDان کشور حDدود یDک درصDد مDالDیات کشور را تDامDین میکDنند ،گDفت :در
سDالهDای اخDیر ،تDالش کDرد هایDم از فDشار مDالDیاتی بDر اصDناف و مDشاغلی کDه در تور مDالDیاتی هسDتند و حDساب و کDتاب
شفاف دارند ،بکاهیم و به جای آن سیاست مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت برنامههای خود قرار دهیم.
پDیشتDر نDیز احDمد مDیدری مDعاون وزیDر تDعاون ،کDار و رفDاه اجDتماعی از شDناسDایی  300هDزار خDانوار ثDروتDمند بDراسDاس
چکدام پرونده مالیاتی نداشتند.
پایگا ههای اطالعاتی خبر داد که هی 
علی عD Dسکری ،ریD Dیس پD Dیشین سD DازمD Dان امور مD DالD Dیاتی نD Dیز در گD Dفتوگو بD Dا »شD Dرق« از پD DرونD Dد های میگویD Dد کD Dه در دوران
حضور او در ای Dن س Dازم Dان ت Dشکیل ش Dد و از سوی ای Dن ف Dرد ف Dشاره Dای زی Dادی ب Dه س Dازم Dان امور م Dال Dیاتی کشور وارد آم Dد.
عDسکری درایDنبDاره میگویDد :در دور هاي کDه در سDازمDان حضور داشDتم ،بDه اطDالعDات حDساب فDردی دسDت یDافDته بودیDم کDه
دوهDزار و  300مDیلیارد تومDان گDردش فDعالDیت اقDتصادی بDه نDام همسDر و فDرزنDدانDش داشDت و وقتی مDالDیات تDشخیص دادیDم،
به مقامات کشور نامه نوشت که این سازمان مرغ تخ مطال را سر برید!
او میافDزایDد :ایDن فDرد در یکی از اسDتانهDا در عDرصDه خDریDدوفDروش مواد پDتروشیمی فDعالDیت میکDرد و چDند کDارخDانDه هDم
داشDت .بDهگDفته او ،بDا وجود فDشاری کDه ایDن فDرد بDه سDازمDان آورد ،پDرونDده مDالDیاتی او تDشکیل شDد و مDا کوتDاه نDیامDدیDم .ایDن
یتوانDد کوتDاه بDیایDد .بDحث یDک یDا دو ریDال نیسDت و نDظام مDالDیاتی
موارد ،مواردی اسDت کDه نDظام مDالDیاتی بDه راحتی نم 
خود را متعه Dد میدان Dد در ه Dر زم Dانی ب Dه چ Dنین پ Dرون Dد هه Dایی دس Dت ی Dاب Dد ،آن را پ Dیگیری ک Dند؛ حتی اگ Dر ت Dحت ف Dشار ق Dرار
بگیرد.
عDسکری ،ه DمچDنین اعDالم کDرد در دوره قDبل ،پDرونDد ههDایی بDهمDراتDب بDزرگتDر از ایDن مDیزان نDیز وجود داشDت کDه الDبته از بDیان
جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
شهD Dای واسD Dط هگD Dری اقD Dتصاد ،فD DعالD Dیت خود را بD Dه نD Dام حقیقی و واقعی خود انD Dجام
نکD Dه بD Dسیاری از بD Dخ 
او بD Dا بD Dیان ای D D
فکD Dننده حضور دارنD Dد.
یدهD Dند ،میگویD Dد :ایD Dن افD Dراد در بD DخشهD Dای واسD Dط اقD Dتصاد یعنی بD Dین تولD DیدکD Dننده و مD Dصر 
نم 
صرافیها هم از همین جنس هستند.
بنابراین ،سرمایههایی که در دست بنیادهای مذهبی انباشته شدهاند باید به عرصه کار و اشتغال واگذار گردند!
نهDایی اسDت کDه بDه هسDته مDرکDزی حDاکDمیت نDزدیDک هسDتند .کDدام کشوری
اسDاسDا ایDران ،بهشDت سDرمDایDهداران بDه خصوص آ 
را سDراغ داریDد کDه کDارفDرمDا مDاههDا حقوق کDارگDران را پDرداخDت نDکند و هDنگامی کDه ایDن کDارگDران دسDت بDه اعDتراض و اعDتصاب
وب Dهرو میگDردنDد؛ شDالق میخورنDد ،سDرکوب میگDردنDد و
میزنDند بDا یورش نDیروهDای انDتظامی و ضDدشورش حDاکDمیت ر 
حزاده ،محDمود صDالحی ،سDعید شDیرزاد ،داوود رضوی
هDمچون رضDا شDهابی ،علی نDجاتی ،ابDراهDیم مDددی ،نDجیبه صDال 
و ...زندانی میشوند.
 32وک Dیل دادگس Dتری ب Dا ام Dضای ب Dیان Dیهای ات Dهام Dات امنیتی را ک Dه در ارت Dباط ب Dا ف Dعال Dیته Dای رض Dا ش Dهابی عضو ه Dیات
مDدیDره سDندیDکای کDارگDران شDرکDت واحDد در جهDت ایDجاد تDشکل مسDتقل کDارگDری بDه رضDا شDهابی نسDبت داده شDده و سDبب
حDکم طوالنی زنDدان بDرای او شDده را رد کDرده و بDا اسDتناد بDه اسDاسDنامDه و مDقاول DهنDامDهی سDازمDان بDیناملللی کDار کDه حکومDت
اسDالمی نDیز عضو فDعال آن اسDت نوشDت هانDد کDه ایDجاد تDسکل مسDتقل کDارگDری حق کDارگDران اسDت .وکDالی دادگسDتری بDا
تهای پزشکی خواستار آزادی او شدهاند.
اشاره به وضعیت جسمی رضا شهابی و نیاز او به مراقب 
صDالح نDیکبخت ،نسDریDن سDتوده ،مDیترا آزرم ،نDاصDر زرافDشان ،مDرجDان ریDیسیان ،آرش دولDتشاهی و مDژگDان جDهانDمردی از
جمله امضاءکنندگان بیانیه هستند.

سئوال ای Dن اس Dت ک Dه دس Dتمزد واقعی ک Dارگ Dران را از چ Dه منبعی میتوان ت Dام Dین ک Dرد؟ جواب ای Dن سئوال چ Dندان پ Dیچیده
نیسDت چDرا کDه ایDران یDک کشور ثDروتDمند اسDت و گDفته میشود تDنها در سDال  2017مDیالدی ،درآمDد ایDران از منبع فDروش نDفت
نهDم در حDالی کDه آموزش و پDروش
تهDای هDنگفت بDه کDجا میرونDد؟ آ 
حDدود دو و نDیم بDرابDر افDزایDش یDافDته اسDت .امDا ایDن ثDرو 
و بهDداشDت و درمDان ،هDمچDنان بDا کسDر بودجDه مواجDهند؛ دسDتمزد صDد هDزار کDارگDر بDه موقع پDرداخDت نشDده؛ اشDتغالزایی
نهDا بDه امDان »خDدا« رهDا شDد هانDد و یDا بDا ظDرفDیت 50
بDه شDدت پDایDین اسDت؛ صDنایع بDزرگ و کوچDک تDعطیل شDده و کDارگDان آ 
درصDDد و پDDایDDینتDDر کDDار میکDDنند؛ هDDزاران پDDروژه دولتی نDDاتDDمام مDDانDDده اسDDت؛ زلDDزلDDهزدگDDان کDDرمDDانDDشاه در اثDDر سDDرمDDا جDDان
میدهندو...
بDرای نمونDه در تDاز هتDریDن اخDبار و گDزارشDات و اعDتراضDات کDارگDران آمDده اسDت :عDدم پDرداخDت  5مDاه حقوق کDارگDران فDضای
س Dبز شه Dرداری س Dاوه ،ع Dدم پ Dرداخ Dت  13م Dاه پ Dرس Dتاران اسDتان خ Dراس Dان رضوی ،ع Dدم پ Dرداخ Dت ب Dیش از  10م Dاه م Dطال Dبات
پDرسDتاران اسDتان مDرکDزی ،عDدم پDرداخDت  6مDاه مDطالDبات پDرسDتاران اسDتان قDم ،عDدم پDرداخDت بDیش از یDک سDال مDطالDبات
پ Dرس Dتاران شه Dرس Dتان اه Dر ،ع Dدم پ Dرداخ Dت  6م Dاه حقوق و  3س Dال ع Dیدی ک Dارگ Dران ک Dارخ Dان Dه ک Dیان ،ب Dالتکلیفی اس Dتخدامی،
سDطح پDایDین حقوق وعDدم پDرداخDتش ب DهمDدت  9مDاه و بDیمه نDاقDص مDعلمان مDدارس غDیردولتی یDزد ،اعDتصاب کDارگDران شDرکDت
خDان DهسDازی پDیش سDاخDته آذربDایDجان دراعDتراض بDه عDدم پDرداخDت  3مDاه حقوق ،اعDتصاب وتجDمع کDارگDران محور گسDتر
جDهاد نDصر دراعDتراض بDه عDدم پDرداخDت  8مDاه حقوق مDقابDل شDرکDت ،عDدم پDرداخDت  10مDاه حقوق کDارگDران مجتمع فوالد
نDطنز ،عDدم پDرداخDت  2مDاه حقوق  2هDزار کDارگDر حDفاری شDمال ،عDدم پDرداخDت مDا ههDا حقوق رانDند ههDای اتوبوسDرانی آبDادان،
عDدم پDرداخDت  3مDاه حقوق کDارگDران کDارخDانDه چوب و کDاغDذ مDازنDدران ،عDدم پDرداخDت  11مDاه مDطالDبات پDرسDتاران اسDتان
فDارس ،بDالتکلیفی معیشDتی و شغلی کDارگDران کDارخDانDه الوان تDابلو وارد یDازدهDمین مDاه شDد ،کDارگDران عضو پDروژه سDپیدار
 2و  3تDعاونی مDسکن شDرکDت واحDد هDفتم بDهمن در اعDتراض بDه تعویق  5سDالDه تحویDل مDسکن در مDقابDل شهDرداری تهDران
تجمع کردند 600 ،کارگر پتروشیمی کنگان  4ماه است حقوق نگرفتهاند و...
روز یDکشDنDبDه هDشDتDم بDهDمDن مDاه ،کDارگDران راهآهDن شDمDال شDرق)شDرکDت تDراورس( در اعDتDراض بDه عDدم پDرداخDت  4مDاه حDقوق
وحق بDیDمDه دسDت از کDارکDشDیDدنDد و در راهآهDن شDاهDرود تDجDمع کDردنDد و در ادام Dه از تDردد قDطDارهDای تDه Dران -مDهDشDد
جDلوگDیری کDردنDد و...
از روز چDهDارشDنDبDه  4بDهDمDن  3500کDارگDر گDروه مDلی فوالد اهواز دسDت بDه اع DتDصDاب زدنDد ،مDطDالDبDات ایDن کDارگDران-1 :
پDرداخDت بDاقی حDقوقهDای مDعوق Dه؛  -2تDعDیDیDن زمDان دقDیق و ثDابDت بDرای پDرداخDت بDهموقع دسDتDمDزدهDا؛ - 3پDرداخDت حق
بDیDمDه تDامDیDن اج DتDمDاعی و بDرقDراری بDیDمDه تDکDمDیDلی؛  -4تDسDریع در راهان Dدازی کDارخDانDجDات تول DیDدی  -5بDرکDنDاری مDدیDران
نDاکDارآمDد سDابق.
مDعلمان خDریDد خDدمDت در ایDران بDیش از  4مDاه اسDت کDه حقوق دریDافDت نDکرد هانDد .مDعاون وزیDر آموزش و پDرورش میگویDد:
بودجه دستمزد معلمان در خزانه گیر کرده است.
علی زینیونDد ریDیس سDازمDان مDدارس غDیردولتی آموزش و پDرورش ایDران دوشDنبه  9بDهمن بDه خDبرگDزاری مهDر گDفت پDس از
چند ماه پیگیری مسئوالن دولتی میگویند »اعتبار حقوق معلمان تامین شده ،اما در خزانه گیر کرده است«.
ب Dرپ Dای Dه اع Dالم مسئوالن آموزش و پ Dرورش  10ه Dزار م Dعلم خ Dری Dد خ Dدم Dات در ای Dران مشغول ب Dه ک Dار هس Dتند .ای Dن گ Dروه از
مDعلمان بDر اسDاس طDرح خDریDد خDدمDات از بDخش خصوصی و بDه منظور تDامDین نDیروی انDسانی در مDناطق محDروم و کDمتر
توسعه یافته به کار گرفته شدهاند.
مDعلمان خDریDد خDدمتی طی مDاههDای گDذشDته بDارهDا بDه وضDعیت قDراردادهDای خود اعDتراض کDرد هانDد .بDه گDفته یکی از مDعلمان،
خرید خدمتی در استان سیستان و بلوچستان ،چهار ماه است که حقوق این گروه از معلمان پرداخت نشده است.
اعتراض معلمان خرید خدمت در چند ماه گذشته سبب شد تا بخشی از مطالبات معوق آنان پرداخت شود.
در خ Dبر دی Dگری در ه Dمین راب Dطه  16ت Dن از ک Dارک Dنان اداره آموزش و پ Dرورش آغ Dاج Dاری در اس Dتان خوزس Dتان ب Dه دل Dیل ع Dدم
پرداخت مطالبات معوق از سمت خود استعفاء کردند.
کDارکDنان آموزش و پDرورش آغDاجDاری در یDک نDامDه جDمعی بDه مDدیDر کDل آموزش و پDرورش خوزسDتان اعDالم کDردنDد کDه بDه دلDیل
عDدم پDرداخDت مDطالDبات معوق مDربوط بDه سDه مDاه اضDاف DهکDاری در سDال گDذشDته و شDش مDاه اضDافDه کDار در سDالجDاری بDه
صورت دستهجمعی استعفاء میدهند.
وزیDر آموزش و پDرورش ایDران  14دی امDسال بDا اعDالم کمبود  70هDزار مDعلم در سDال تحصیلی آیDنده ،افDزایDش خDریDد خDدمDت
از بخش خصوصی را تنها راه این وزراتخانه برای غلبه بر کسری بودجه عنوان کرده بود.
در ﺷﮭﺮ اراک اﻣﺎ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻈﺎھﺮات ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖ ھﭙﮑﻮ ،ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺳﺎزی اراک ﻧﯿﺰ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﺗﺤﺎدﯾﮫ آزاد ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﺮان ﺣﺪود  1000ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ  7ﻣﺎه اﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﻧﮕﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦﺳﺎزی اراک ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐھﺎی ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺑﻮد و  8000ﻧﻔﺮ در آن ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز ﯾﮑﯽ از
واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺤﺮانزده اﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺖ و در ﻟﯿﺴﺖ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﻗﺮار دارد.
در اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ رﻧﮕﯿﻦﻧﺦ ﺷﮭﺮ ﺳﻤﻨﺎن روز دوﺷﻨﺒﮫ 16 ،ﺑﮭﻤﻦ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺸﺪه ﺧﻮد
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺳﻤﻨﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﻌﻄﯿﻞ و ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺪھﯽ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘﻠﻤﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان
ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺣﻘﻮق از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ طﻠﺐﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻏﻨﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﺗﻌﺎون ﮐﺎر ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ اداره ﮐﺎر ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ

ﻧﯿﺰ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﯿﮑﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﻮز ﻣﺒﺎﻟﻐﯽ ﺣﻘﻮق از ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ طﻠﺐﮐﺎر ھﺴﺘﻨﺪ.
اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻏﻨﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ اداره ﺗﻌﺎون ﮐﺎر ورﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺘﺎن ﺳﻤﻨﺎن در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﯾﻠﻨﺎ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ اداره ﮐﺎر ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ
ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮان رﻧﮕﯿﻦﻧﺦ ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮﺳﺪ.
در ﺷﮭﺮ ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﯿﺰ دو ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮاﮔﺰار ﺷﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﮭﺮداری ﺑﺮوﺟﺮد ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه دﺳﺘﻤﺰد ﺧﻮد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮭﺮداری ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞداران ﺷﮭﺮ ﺑﯿﺮﺟﻨﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺗﺠﻤﻌﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ
در اﺳﺘﺎن ﮐﮭﮕﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯽ از اﺻﻨﺎف دھﺪﺷﺖ روز دوﺷﻨﺒﮫ  16ﺑﮭﻤﻦ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﮔﺸﺎﯾﺶ دوﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﮫ ﻓﺮوﺷﮕﺎه زﻧﺠﯿﺮهای
اﻓﻖ ﮐﻮروش در دھﺪﺷﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﮐﮭﮕﻠﻮﯾﮫ و ﺑﻮﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ دوﻣﯿﻦ ﺷﻌﺒﮫ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در دھﺪﺷﺖ
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ اﺻﻨﺎف اﯾﻦ ﺷﮭﺮ در اﺛﺮ رﮐﻮد ﺑﮫ ﻣﺮز ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﺮای آنھﺎ دﺷﻮارﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﮔﻔﺖ» :اﻻن ﺳﮫ ﻣﺎه اﺳﺖ ﮐﮫ ﮐﺮاﯾﮫ ﻣﻐﺎزهام را ﻧﺪادهام ،ﺑﮭﺎی ﺑﺮق و آب و ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻐﺎزهام را ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻢ ،اﮔﺮ ﺷﻌﺒﮫ
دوم اﻓﺘﺘﺎح ﺷﻮد و ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎری ﻧﮑﻨﺪ ﺧﻮدﻣﺎن وارد ﻣﯿﺪان ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ ﭼﻮن ﺟﺎنﻣﺎن ﺑﮫ ﻟﺐ رﺳﯿﺪه و زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ھﺴﺘﯿﻢ«.
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﻮب وﮐﺎﻏﺬ اﯾﺮان)ﭼﻮﮐﺎ( دوﺷﻨﺒﮫ  16ﺑﮭﻤﻦ ،در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﺰد دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮان
ﻣﻌﺘﺮض در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﻨﺪ در ﺟﺎده ﮐﻨﺎر ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭼﻮﮐﺎ در ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﯽ و ﭼﮭﺎر ﺟﺎده ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻮﻻد اھﻮاز روز دوﺷﻨﺒﮫ  16ﺑﮭﻤﻦ ،ﺑﺮای ﭼﻨﺪﻣﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﺠﻤﻊ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﻧﺪ .آنھﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﺧﻮزﺳﺘﺎن در اھﻮاز ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﯽ ﮐﮫ روی آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد »ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان دﯾﺮوز ،آوارﮔﺎن اﻣﺮوز« را در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻓﻮﻻد اھﻮاز ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎﯾﺸﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮﻗﮫ از ﺳﺎل  ،91ھﻤﺴﺎنﺳﺎزی ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻨﺎﺑﮫ آﺋﯿﻦ
ﻧﺎﻣﮫ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﻓﻮﻻد ،ﺗﺎﻣﯿﻦ درﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎھﯽ ﺳﻠﺐ ﺷﺪه از آﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﺣﺎﺿﺮان در ﺗﺠﻤﻊ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد را ﺑﮫ
اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهاﻧﺪ.
روز دوﺷﻨﺒﮫ  16ﺑﮭﻤﻦ ،ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻌﯽ از ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻟﺒﺮز ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮی و درﻣﺎن و ﺗﺴﺮﯾﻊ در ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق و ﻋﯿﺪی ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
در ﻣﯿﺪان ﺷﮭﺮ زﯾﺮآب واﻗﻊ در ﺳﻮادﮐﻮه اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
روز ﯾﮏﺷﻨﺒﮫ  15ﺑﮭﻤﻦ ،ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن وزارت داراﯾﯽ و اﻗﺘﺼﺎد اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس ﻧﯿﺰ ﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻣﺴﮑﻦ اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﮫ ھﺴﺘﻨﺪ در
اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﺗﺎﺧﯿﺮ  12ﺳﺎﻟﮫ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﮑﻦ ،و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻓﺎرس در ﺷﯿﺮاز ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮدﻧﺪ.
ھﻢزﻣﺎن روز ﯾﮏﺷﻨﺒﮫ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻤﻌﯽ اﻋﺘﺮاﺿﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان طﺮح اﻧﺘﻘﺎل آب ﺳﺪ ﺳﯿﺎزاخ دﯾﻮاﻧﺪره و در اﻋﺘﺮاض ﺑﮫ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدن
 10ﻣﺎه دﺳﺘﻤﺰد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
سDندیDکای کDارگDران شDرکDت نDیشکر هDفتتDپه روز یDکشDنبه  15بDهمن ،خDبر داد کDه هDمزمDان بDا ادامDه اعDتصاب کDارگDران ایDن
واحد  ،دستکم  34تن از کارگران به دست نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی بازداشت شدهاند.
تتDپه ،اسDماعDیل بخشی ،کDرامDت پDام ،رحDیم بDساک و رمDضان
ب DهنوشDته کDانDال تDلگرامی سDندیDکای کDارگDران شDرکDت نDیشکر هDف 
تشدگان هستند .این چهار تن در چند روز گذشته بازجویی شده بودند.
علیپور ،از نمایندگان کارگران ،جزو بازداش 
پ Dیش از ای Dن ن Dیز آق Dای بخشی ه Dنگم ب Dازگش Dت ب Dه خ Dان Dه اش در دزفول مورد ح Dمله ن Dقاب Dداران ق Dرار گ Dرف Dته بود ک Dه ت Dاکنون
هویت آنان مشخص نشده و نیروی انتظامی هم در این مورد اظهارنظر نکرده است.
تشدگان به پاسگاه نیروی انتظامی هفتتپه منتقل شدهاند.
این گزارش حاکیست که بازداش 
یDک کDارگDر شDرکDت نDیشکر هDفتتDپه در ایDن مورد بDه رادیو فDردا گDفت کDه کDارگDران بDازداشDتی بDه پDلیس امDنیت شوش انDتقال
یافته اند.
در سDالDیان اخDیر ،کDارگDران و فDعاالن کDارگDری و صنفی بDه اتDهام هDای امنیتی بDازداشDت و یDا محکوم بDه زنDدان شDدهانDد .پDیش
نهDا پDس از اعDتصاب بDزرگ
تتDپه پDرونDده قDضایی تDشیل شDده بود .آ 
از ایDن نDیز ،بDرای دسDتکDم  70کDارگDر شDرکDت نDیشکر هDف 
کارگران نیشکر هفتتپه در شهریور ماه بازداشت و یا احضار شده بودند.
تتDپه بDا انDتشار بDیانDی های گDفته اسDت کDه نDیروهDای یDگان ویDژه از شDنبه شDب  14بDهمن،
سDندیDکای کDارگDران شDرکDت نDیشکر هDف 
« داشDت هانDد و »جو ب DهشDدت امنیتی در کDارخDانDه بDرقDرار اسDت و کDارخDانDه تDبدیDل بDه
در محوطDه شDرکDت »حضور چDش مگDیر 
پادگان شده است«.
ایDن تDشکل کDارگDری ضDمن درخواسDت بDرای آزادی فوری کDارگDران بDازداشDت شDده ،خواسDتار پDایDان فDضای امنیتی شDرکDت
ن ویژه از این شرکت شد.
نیشکر هفتتپه و خروج سریع یگا 
تتDپه در عDین حDال ،اعDتصاب  ،تجDمع و اعDتراض را »حق اولDیه و بیچون و چDرای
سDندیDکای کDارگDران شDرکDت نDیشکر هDف 
قخواهی ،اع Dتراض و اع Dتصاب و تج Dمع ن Dبای Dد مورد بیح Dرمتی،
ک Dارگ Dران« دانس Dت و اف Dزود» :هیچ ک Dارگ Dری ب Dه دل Dیل ح 
دستگیر ،بازداشت و مورد تهاجم نیروهای نظامی قرار گیرد«.
بDه گDزارش »اراک امDروز« ،کDارگDران هDپکو روز  16بDهمن مDاه بDا را هپDیمایی و تجDمع در مDرکDز شهDر اراک و تDشکیل زنDجیره
انDسانی بDه دور مDیدان شهDدا اراک)مDیدان مDرکDزی شهDر( اعDتراض خود را نسDبت بDه مDشکالت ایDن شDرکDت و عDدم پDرداخDت
حقوق و معوقات خود اعالم کردند.
کDارگDران در شDعارهDای خود فDریDاد می زنDدنDد» :عDزا عDزاسDت امDروز ،روز عDزاسDت امDروز ،زنDدگی کDارگDر روی هواسDت امDروز«،
نهDا ه DمچDنین بDه
یکDنیم زنDدگی ،جDان فDدا میکDنم در ره آزادگی ،وای از ایDن وضع ،واه از ایDن وضع« *آ 
»زیDر بDار سDتم نم 
طعنه و طنز خطاب به مسئولین و سرکوبگران شعار می دادند» :درود بر ستمگر ،مرگ بر کارگر«!
ن)هDپکو( کDه زمDانی نDه چDندان دور در کشور و خDاورمDیانDه حDرفی بDرای گDفنت داشDت امDروز در
شDرکDت تولDید تDجهیزات سDنگی 
آسDتانDه تعطیلی کDامDل قDرار گDرفDته اسDت و وعDدههDا و تDالش هDای مسئولDین هنوز گDره گDشای مDشکالت کDارگDران ایDن شDرکDت
نبوده است.
ایDن شDرکDت از سDال  ،86تDا کنون بDه دلDیل سوءمDدیDریDت بDا مDشکالت فDراوانی روبDه رو بوده اسDت و طی ایDن مDدت روز بDه روز
بDه مDشکالت ایDن شDرکDت افDزوده شDده اسDت و مسئوالن هDم تDا کنون بDه قول هDایی کDه بDرای رفع مDشکالت ایDن شDرکDت داده
اند عمل نکردهاند.

بDه مDشکالت ایDن شDرکDت افDزوده شDده اسDت و مسئوالن هDم تDا کنون بDه قول هDایی کDه بDرای رفع مDشکالت ایDن شDرکDت داده
اند عمل نکردهاند.
یکی از کDارگDران شDرکDت هDپکو در گفتگو بDا خDبرنDگار اراک امDروز یکی از مDشکالت اصلی کDارگDران ایDن شDرکDت را معوقDات
حقوق کDارگDران عنوان کDرد و گDفت :کDارگDران ایDن شDرکDت در سDال  96تDا بDه امDروز  106روز حقوق طDلب دارنDد عDالوه بDر ایDنکه
بسیاری از کارگران حقوق سال  95را هم به صورت کامل دریافت نکردهاند.
روز دوشDنبه  16بDهمن ،کDارگDران بDخش هDای کDشاورزی و کDارخDانDه ،تDجهیزات ،مDهندسی و بDازرگDانی بDا تجDمع در محوطDه
شرکت به اعتراض چند روزه ی خود ادامه دادند.
ایDن کDارگDران دیDروز بDا یورش گسDترده نDیروهDای گDارد ویDژه بDا تDبانی کDارفDرمDای شDرکDت ،در مDیان سکوت و اغDماض مDقامDات
و نDهادهDای اداری و ذیDصالح هDفت تDپه و شوش ،تDعداد زیDادی از هDمکارانشDان را بDا دسDتبند و پDابDند دسDتگیر کDردنDد و
قشان حاکم کردند.
خگویی به خواست بر ح 
فضای رعب و وحشت را به جای پاس 
هDمین امDر بDاعDث شDد تDا امDروز شDعلههDای خDشم و عDصیان کDارگDران فوران کDند و آنDان در ادامDه اعDتراضDاتشDان ،متحDدتDر و
مصممتر از روزهای گذشته ششمین روز اعتصاب خود را پشت سر گذاشتند.
کDارگDران نDیروگDاه بDرق سDمنگان در سDیرجDان چDهارشDنبه  18بDهمن در اعDتراض بDه پDرداخDت نشDدن دسDتمزد و مDطالDبات مDزدی
خود دست به اعتصاب زدند.
ران D Dندگ D Dان ش D Dرک D Dت واح D Dد عضو ت D Dعاونی م D Dسکن س D Dپیدار  2و  3چ D Dهارش D Dنبه  18ب D Dهمن هش D Dتمین روز اع D Dتصاب و تج D Dمع
نهDایی کDه رانDندگDان هDزیDنه آنDرا تDمامDا
اعDتراضی خود مDقابDل شDعرداری و شورای شهDر تهDران را پشDت سDر گDذاردنDد .مDسک 
نها تحویل داده شود اما نیم هکاره رها شده است.
پرداخت هاند قرار بود سال  91به آ 
...
در چ Dنین ش Dرایطی ،اکنون ب Dحث ت Dعیین ح Dداق Dل دس Dتمزده Dای ک Dارگ Dران ب Dرای س Dال  ،1397در ج Dری Dان اس Dت و ک Dارش Dناس Dان
آمارهای متفاوتی از هزینههای حداقل زندگی کارگران میدهند.
شه Dای ک Dمیته دس Dتمزد از وضع معیش Dت ک Dارگ Dران
طبق قوان Dین حکوم Dت اس Dالمی ای Dران ،شورای ع Dالی ک Dار ب Dای Dد ب Dه گ Dزار 
لهای زندگی خانوارهای کارگری را در تعیین مزد لحاظ کند.
اهمیت بدهد و حداق 
نهD Dا را
بD Dخش اعظمی از کD DاالهD Dایی کD Dه کD DارگD Dران مD Dصرف میکD Dنند جD Dزو اقD Dالمی نیسD Dت کD Dه مD DرکD Dز آمD Dار و بD DانD Dک مD DرکD Dزی آ 
یرسDد ،بDه هDمین دلDیل تDالش بDه اصDطالح
بDهعنوان تورم عمومی مDحاسDبه کDنند .اقDالم مDصرفی کDارگDران بDه  30تDا  40قDلم نم 
»نDمایDندگDان« کDارگDران در شورای عDالی کDار ایDن اسDت کDه نDرخ تورم ایDن اقDالم مDحاسDبه و مDبنای تDعیین دسDتمزد کDارگDران
قرار بگیرد .قانون کار در ماده  41به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار اشاره کرده است.
ت ک Dااله Dای اس Dاسی و موث Dر در س Dبد
علی خ Dدایی عضو شورای ع Dالی ک Dار ،درب Dاره ت Dعیین دس Dتمزد  ،97گ Dفته اس Dت :ق Dیم 
نمDاه بDه عنوان مDالک رقDم نDهایی سDبد معیشDت سDال  96بDرای تDعیین مDزد سDال 97
هDزیDنه اقDالم ضDروری در هDفته آخDر بDهم 
مدنظر قرار خواهد گرفت.
بDنا بDه گDزارشDات ،شورای عDالی کDار تDا هDفت ههDای آیDنده بDایDد تDکلیف مDیزان افDزایDش دسDتمزد سDال  1397بDیش از  13میلیون
کDارگDر را مDشخص کDند .بDر اسDاس ایDن گDزارش ،طبق مDاده  41قDانون کDار حDداقDل دسDتمزد کDارگDران بDایDد بDر مDبنای نDرخ تورم و
ه Dزی Dن هه Dای معیش Dت ت Dعیین شود و معموال دول Dته Dای اس Dالمی ت Dاکنون ب Dدون توج Dه ب Dه تورم و گ Dرانی واقعی در ب Dازار و
ب Dدون توج Dه ب Dه ه Dزی Dنهه Dای س Dبد معیش Dت ک Dارگ Dران ،دس Dتمزده Dای ن Dاچ Dیزی را تصوی Dب ک Dردهان Dد ک Dه ه Dمان ن Dیز ب Dه موقع
پ Dرداخ Dت نش Dده اس Dت .ب Dه خصوص در چ Dانیزنی س  Dهج Dان Dبه ،یعنی ن Dمای Dنده ک Dارف Dرم Dای Dان و ک Dارگ Dران و دول Dت ،ک Dارگ Dران
یشونDد چDرا کDه هDمان نDمایDنده کDارگDری کDه در ایDن نشسDتهDای س DهجDانDبه بDر سDر تDعیین حDداقDل دسDتمزدهDا
نDمایDندگی نم 
چD DانD Dهزنی میکD Dنند نD DمایD Dنده بخشی از حD DاکD Dمیت اسD Dت .در نD Dتیجه در ایD Dن مD DذاکD Dرات سD Dه جD DانD DبهگD Dرایی ،همواره مD Dنافع
سرمایهداران و دولت حافظ سرمایه در نظر گرفته میشوند نه توده کارگران.
بDایDد افDزود در چDهارچوب قوانDین و سDیاسDت سDه جDانDب هگDرایی ،حتی نDمایDنده واقعی کDارگDران هDم حضور داشDته بDاشDد بDاز
هم کارگران بازندهاند چرا که رای آن از قبل معلوم شده و دو به یک است.
بDرای مDثال ،سDال گDذشDته نDمایDندگDان »گDروههDای کDارگDری ،کDارفDرمDایی و دولDت« ،در جDلسات کDارشDناسی بDرای نخسDتین بDار
بDر سDر حDداقDل هDزیDنه سDبد معیشDت خDانوار بDرای یDک خDانواده  5/3نDفر توافق کDردنDد و در روز نDهم اسDنفد  ،1395بDعد از 8
جDلسه تخصصی کDارشDناسی در وزارت کDار ،بDا اسDتناد بDه آمDار و اطDالعDات دریDافتی از مDراجع رسمی آمDاری ،ایDن نDرخ 2
میلیون و  489هزار تومان تعیین شد.
بDه گDزارش خDبرنDگار مهDر ،حDداقDل دسDتمزد  ،1396در جDلسه  25اسDفند سDال گDذشDته شورای عDالی کDار ،بDا رشDد  5/14درصDدی
نهDا طبق
از  812هDزار و  166تومDان)حDداقDل دسDتمزد سDال  (95بDه  929هDزار و  931تومDان افDزایDش یDافDت .پDس میبDینیم کDه آ 
گDفته خودشDان پDس از کDار »کDارشDناسی« و تDعیین  2میلیون و  489هDزار تومDان هDزیDنه را بDه  929هDزار و  931هDزار تومDان
تنزل دادند؟!
اکنون نDیز هDمین کDار گDروه ،زمDزمDه  5تDا  15درصDد افDزایDش مDزد را سDر داد هانDد .حDمید حDاج اسDماعیلی ،بDه اصDطالح نDمایDنده
لهDای
تهDای حDل اخDتالف مDعتقد اسDت» :بDهنDظر میرسDد رونDد افDزایDش دسDتمزدهDای کDارگDری نDظیر سDا 
»کDارگDران« در هDیا 
گذشته است و پیشبینی میشود حداقل دستمزد کارگران در سال  1397بین  10تا  15درصد افزایش یابد«.

لهDای
تهDای حDل اخDتالف مDعتقد اسDت» :بDهنDظر میرسDد رونDد افDزایDش دسDتمزدهDای کDارگDری نDظیر سDا 
»کDارگDران« در هDیا 
گذشته است و پیشبینی میشود حداقل دستمزد کارگران در سال  1397بین  10تا  15درصد افزایش یابد«.
شبینی رون Dد ت Dعیین ح Dداق Dل دس Dتمزد ب Dرای س Dال آی Dنده در ف Dضای
علی خ Dدایی ،عضو شورای ع Dالی ک Dار در تح Dلیل و پ Dی 
کهDای تDعیین مبلغ حDداقDل دسDتمزد گDفت» :سDبد معیشDت در سDال گDذشDته  2میلیون و  489هDزار
مDجازی بDا اشDاره بDه مDال 
نم Dاه دوب Dاره آن را ب Dه روزرس Dانی ک Dنیم؛ گ Dفت :م Dا ن Dمای Dندگ Dان
ته Dای ب Dهم 
توم Dان ت Dعیین ش Dد و ق Dرار اس Dت ب Dر اس Dاس ق Dیم 
لبDندی دقیق ،شDکاف یDک
کDارگDران خDطاب بDه دولDت و نDمایDندگDان کDارفDرمDایی اعDالم آمDادگی کDردیDم کDه حDاضDریDم بDا یDک فDرمو 
میلیون و  300هDزارتومDانی)دریDافتی حDداقلی فعلی( بDا نDرخ سDبد معیشDت حDداقDل خDانوار را پDرکDنیم ،عDالوه بDر ایDن ،بDایDد
هر ساله قدرت خرید از دست رفته کارگران را نیز احیا کنیم«.
عDلیرضDا حDیدری ،عDلیرضDا حDیدری ،عضو کDارگDری کDمیته مDزد شورای عDالیکDار مDعتقد اسDت حDداقDل دسDتمزد کDارگDران بDا
ح Dداق Dل س Dبد معیش Dت ی Dک خ Dانوار چ Dهار ن Dفره  60درص Dد ت Dفاوت دارد ،اف Dزود :طی ادوار گ Dذش Dته)دوران ج Dنگ و ه Dمچ Dنین
سDالهDایی کDه نDرخ تورم بDاال بود( شDکاف عمیقی در تDامDین حDداقDل زنDدگی کDارگDری رخ داد .بDه گDفته او ،سDال گDذشDته در
شورای عDالی کDار پDیشنهاد دادیDم کDه سDبد مDصرف یDک خDانوار چDهار نDفره کDارگDری مDالک تDعیین حDداقDل مDزد قDرار بDگیرد و
مالک نرخ تورم به سبد معیشت تغییر یافت.
او مDالک قDرار دادن نDرخ تورم بDرای افDزایDش حDداقDل دسDتمزد را واقعیتی تلخ عنوان کDرد و گDفت :مDالک یDاد شDده نتوانسDت
معیشت خانوارهای کارگری را بهبود دهد و شکاف تورمی سالها مورد غفلت قرار گرفت.
علی اص Dالنی عضو ک Dانون ع Dالی شوراه Dای اس Dالمی ک Dار در س Dال  ،1395گ Dفته اس Dت وقتی ه Dزی Dنه م Dاه Dان Dه س Dبد خ Dانوار
یکDند ،تDصریح کDرد :در
کDارگDری بDه مDرز  3میلیون تومDان رسDیده دسDتمزد  800هDزار تومDانی کمکی بDه معیشDت کDارگDران نم 
ح Dال ح Dاض Dر  13میلیون ک Dارگ Dر ای Dرانی وجود دارد ک Dه ب Dا م Dحاس Dبه خ Dانوادهه Dای Dشان ج Dمعیت  45میلیون ن Dفری را ش Dام Dل
یشود تولDید بDایDد بDه مDصرف داخDل بDرسDد
میشونDد .وقتی تحDریDم هسDتیم و کDاالی داخDل بDه دلDیل کDیفیت پDایDین صDادر نم 
اما با قدرت خرید پایین مردم چه کسی کاالی ایرانی میخرد؟
آلDبرت بDغزیDان ،اقDتصاددان و اسDتاد دانDشگاه تهDران ،در ارتDباط بDا تDعیین حDداقDل مDزد بDراسDاس نDرخ تورم و سDبد حDداقلی
معیشDت خDانوار ،بDه خDبرنDگار ایDلنا گDفته اسDت :در بDحث تDعیین دسDتمزد همواره چDند گDزیDنه وجود دارد؛ یکی از گDزیDن ههDا
کDه تDاکنون نDیز بDه آن عDمل شDده ،تDعیین حDداقDل دسDتمزد کDارگDران در اسDفندمDاه بDراسDاس نDرخ تورم اسDت .نDکتهای کDه در
نجDا وجود دارد ایDن اسDت کDه افDزایDش دسDتمزد بDراسDاس ایDن گDزیDنه ،در بهDتریDن حDالDت تDنها میتوانDد سDطح رفDاه قبلی
ای D
لهDای گDذشDته قDدرت خDریDد و توان رفDاهی کDارگDران بDه مDرور کDاهDش یDافDته و شDکاف بDین
کDارگDران را حDفظ کDند ،حDال کDه در سDا 
مزد و رفاه نیز پر نشده است.
عضو هDیئت علمی دانDشگاه بDا بDیان دو رویDکرد اقDتصادی مDختلف در سDطح خDرد پDیرامون پDرداخDت مDزد بDه نDیروی کDار،
تشDDریح کDDرد :در اقDDتصاد خDDرد مDDا یDDک رویDDکرد مDDتعارف حDDامی بDDنگاهداری داریDDم کDDه بDDراسDDاس آن هDDر افDDزایشی در مDDیزان
دسDتمزد را بDاعDث کDاهDش عDملکرد اقDتصای بDنگاههDا ارزیDابی میکDند .امDا رویDکرد دیDگر مDربوط بDه اقDتصاد رفDاه اسDت کDه
بDراسDاس آن گDفته میشود؛ بDرای حDفظ مDیزان معینی از رفDاه بDایDد سDیاسDتهDای مDربوط بDه تDعیین مDزد تDغییر کDند و حتی
اگر چیزهایی در این راه فدا شود ،بازهم باید سطح رفاه ارتقا یابد.
ایDن کDارشDناس اقDتصادی ،ضDمن تDبیین بDحث تDعیین مDزد بDراسDاس سDبد معیشDتی ،اظDهار کDرد :تDعیین مDزد بDراسDاس بDند دوم
مDاده  41قDانون کDار کDه نDزدیDک بDه دو میلیون و  500هDزار تومDان اسDت ،بDراسDاس رویDکرد اقDتصاد رفDاه میتوانDد قDابDل توجDیه
نبندی معین به منظور نیل به این ارقام ،زوایای پنهانی نیز دارد.
باشد؛ اما افزایش دستمزد با یک زما 
ای Dن اس Dتاد دان Dشگاه ته Dران ،ض Dمن ب Dیان ای Dن م Dسئله ک Dه م Dا ب Dای Dد ب Dرای اف Dزای Dش دس Dتمزد حقیقی ک Dارگ Dران م Dطابق ب Dا س Dبد
لزای حقیقی،
تهDای »طDرف عDرضDه« را لDحاظ کDنیم؛ پDیشنهاد داد :کDاهDش مDالDیات بDخش مولDد و اشDتغا 
معیشDت ،سDیاس D
کDنترل هDزیDنههDای اسDتهالک از طDرق مDختلف ،کDنترل واردات و انDتقال مDالDیات و عوارض بDخش تDجاری بDه بDخش تولDید،
میتوانDد در چDارچوب سDیاسDتهDای طDرف عDرضDه ،توان بDخش تولDید بDرای پDرداخDت دسDتمزد حقیقی را افDزایDش دهDد؛ در
غیر این صورت» ،مارپیچ دستمزد« ایجاد میشود.
تهDا و رانDتهDای حDمایتی بDه کDارفDرمDایDان مولDد ،بDایDد هDمراه بDا
وی تDاکDید کDرد :هDرچDند نDبایDد فDراموش کDرد کDه ایDن حDمای D
نظارت وسیع باشد تا این تولیدکنندگان به سرنوشت برخی بنگا هها مانند خودروسازان ناکارآمد فعلی دچار نشوند.
آلDبرت بDغزیDان در پDایDان بDه ایDن مDسئله اذعDان کDرد :دسDتمزد دو میلیون و  500هDزار تومDانی تDنها کDفاف هDزیDنههDای ادامDه
حDیات خDانوار کDارگDری را فDراهDم میکDند .بDا توجDه بDه هDزیDن ههDای مDسکن ،ایDن رقDم ه DمچDنان نDاکDافی اسDت و طبیعی اسDت کDه
ما اقتصاددانان از افزایش مزد استقبال میکنیم؛ اما این افزایش باید برای کل اقتصاد و خود کارگران موثر باشد.
تاهلل م #وح #دی ک #رم #انی ام #ام ج #معه م #وق #ت ته #ران ،اخDیرا دربDاره تDنظیم الیDحه بودجDه  ،97چDنین اقDرار کDرده اسDت بDایDد عDدالDت
آی  #
رعDایDت شود» :بDرای مDدیDران  17میلیون و بDرای کDارگDری کDه زحDمت میکشDد یDک یDا دو میلیون حقوق تصویDب شDده اسDت،
این کجایش عدالت است ،هیچ جایش عدالت نیست.
نکDه نDمایDندگDان بDایDد در تصویDب الیDحه بودجDه
تاهلل موحDدی کDرمDانی در خDطب ههDای دوم نDماز جDمعه تهDران ،بDا تDاکDید بDر ای D
آی D
خیلی دقDت کDنند ،گDفت :نDمایDندگDان بDایDد اولویDتهDا و اهDم و مDهم را در نDظر بDگیرنDد و بودجDه را بDرای مDسائDل اسDاسی کشور
هDزیDنه کDنند .در تصویDب بودجDه بDایDد حDتما عDدالDت رعDایDت شود .ایDن مسئولDیتهDا امDانDت الهی اسDت و حDاال کDه مسئوالن

خیلی دقDت کDنند ،گDفت :نDمایDندگDان بDایDد اولویDتهDا و اهDم و مDهم را در نDظر بDگیرنDد و بودجDه را بDرای مDسائDل اسDاسی کشور
هDزیDنه کDنند .در تصویDب بودجDه بDایDد حDتما عDدالDت رعDایDت شود .ایDن مسئولDیتهDا امDانDت الهی اسDت و حDاال کDه مسئوالن
تها را پذیرفتهاند نباید در ادای امانت ظلم کرده یا ظلوم و جهول باشد.
این امان 
حDاال بDایDد از ایDن آخونDد حکومتی سئوال کDرد در کDجا و کی دو میلیون حقوق بDرای کDارگDران تصویDب شDده اسDت؟ ایDن هDمه
دروغ چرا؟!
ﺑﮫ ﮔﺰارش اﯾﺴﻨﺎ ،ﻣﻌﺎون رﻓﺎه وزارت ﺗﻌﺎون ،ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ طﯽ روزھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  800ھﺰار ﺧﺎﻧﻮار در ﺑﻮدﺟﮫ  97ﮐﮫ زﯾﺮ
 700ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن در ﻣﺎه درآﻣﺪ دارﻧﺪ ﺧﺒﺮ داده و اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ وزارت رﻓﺎه در ﺑﻮدﺟﮫ  97ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ
ﺑﺮدن ﻓﻘﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدﺟﮫای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﺑﺪ و دوﻟﺖ ﺑﺴﺘﮫھﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮارھﺎ ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ﺗﺎ از ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ھﯿﭻ ﺧﺎﻧﻮاری در اﯾﺮان زﯾﺮ
 700ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن درآﻣﺪ ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯿﺪری ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ رﻗﻢ ﻓﻘﺮ ﻣﻠﯽ ،ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺸﺨﺼﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادهاﯾﻢ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﮫ ﻓﻘﺮ
ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺧﻂ ﻓﻘﺮ ﻣﻠﯽ را از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺰﯾﻨﮫھﺎی ﺧﻮراﮐﯽ ھﺮ ﻧﻔﺮ در ﭼﮭﺎر ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ آن ﭼﯿﺰی ﺣﺪود 700
ھﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ھﺮ ﺧﺎﻧﻮار ﺳﮫ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮه اﺳﺖ.
شت Dر ب Dاش Dد ال Dبته
علی ربیعی ،توضیح داد :اس Dترات Dژی م Dا ای Dن اس Dت ک Dه اف Dزای Dش حقوق ب Dرای س Dال  97از ن Dرخ تورم ب Dی 
دریافتیها تا سقف  2میلیون تومان را درصدی افزایش خواهیم داد تا فاصله دریافتیهای پایین و باال را کمتر کنیم.
بDر اسDاس گDزارش مDرکDز آمDار ایDران ،رشDد اقDتصادی شDش مDاه نخسDت سDال  96بDدون احDتساب نDفت  6درصDد و بDا نDفت 6/5
درصDد گDزارش شDده اسDت ،هDمچDنین نDرخ تورم دی مDاه  2/8درصDد اعDالم شDده اسDت از ایDن وزیDر روحDانی بDایDد سئوال کDرد کDه
ات Dفاق Dا س Dاب Dقه طوالنی ک Dار در خ Dان Dه ک Dارگ Dر و شوراه Dای اس Dالمی ک Dار و وزارت اط Dالع Dات دارد ،تورم واقعی در ای Dران 2/8
درصد است که بر اساس آن دستمزد کارگران تعیین شود؟
یشود مD DانD Dند کودکD Dان کD Dار ،کD Dار در
نهD Dا کD DارگD Dر دیD Dگر نم 
تD Dازه حD DداقD Dل دسD Dتمزد تD Dعیین شD Dده بD Dرای کD DارگD Dران ،شD DامD Dل میلیو 
کارگا ههای زیر ده نفر ،کارگا ههای خانوادگی ،کارگران فصلی ،کارگران غیررسمی و پیمانی و...
لهDای گDذشDته بDارهDا بDا بDرخورد خDشن مDاموران سDد مDعبر شهDرداری روب Dهرو شDدنDد .حتی در یکی دو
تفDروشDان طی سDا 
دس D
نها بر اثر ضرب و شتم مامورین شهرداری جان باخت هاند.
نمونه آ 
نک Dه »دس Dتف Dروشی واقعیتی از
ب Dه گ Dزارش خ Dبرگ Dزاری دانشجوی Dان ای Dران ،ای Dسنا ،ف Dاضلی دوش Dنبه  9ب Dهمن ب Dا ب Dیان ای  D
یشود آن را کتمان کرد« ،شمار دستفروشان در ایران را  450هزار تن اعالم کرد.
جامعه است که نم 
او تDعدد و گسDتردگی دسDتفروشDان را »مDانع کسDب کسDبه و بDازار« دانسDت و گDفت »سDامDانDدهی دسDتفروشDان مDطالDبه و حق
همه واحدهای صنفی است«.
پDیش از ایDن نDیز بDرخی از مDقامهDای شهDرداری تهDران و دیDگر شهDرهDا از ممنوعDیت دسDتفDروشی بDه دلDیل اعDتراض بDازاریDان
خبر داده بودند.
در هDمین راسDتا شهDرداری تهDران اعDالم کDرد کDه دسDتفDروشDان خDیابDان ولیعDصر جDمعآوری و دسDتفروشی در ایDن خDیابDان
ممنوع خواهد شد .شهرداری اردبیل نیز دستفروشی در این شهر را ممنوع اعالم کرده است.
تف Dروشی ام Dرارم Dعاش میک Dنند.
ب Dرپ Dای Dه گ Dزارش م Dنابع غ Dیررسمی ب Dیش از  2میلیون ت Dن در م Dناطق م Dختلف ای Dران ب Dا دس  D
نDتایج یDک بDررسی نDشان میدهDد کDه بDیش از نیمی از دسDتفDروشDان در تهDران قDبال شDاغDل بوده و شDغل خود را از دسDت
داد هاند.
توگو بDا ایDسنا ،یDک عضو کDانون عDالی شوراهDای اسDالمی کDار تDعداد کDارگDران قDرارداد موقDت در
یDا علی اصDالنی در گDف 
کشور را  11میلیون نفر میداند.
او در پDاسخ بDه ایDن پDرسDش کDه تDعداد کDارگDران قDرارداد موقDت در کشور گDفت :در حDال حDاضDر  ۱۳میلیون کDارگDر سDرپDرسDت
خDانوار داریDم کDه مشمول قDانون کDار و تDحت پوشDش بDیمه اجDتماعی هسDتند و بDا احDتساب خDانواد ههDایDشان جDمعا 53
میلیون نDفر هسDتند .بDرابDر آمDارهDا  85درصDد کDارگDران در کشور قDرارداد موقDت هسDتند و اگDر درصDد بDگیریDم از  13میلیون
کDارگDر شDاغDل در کشور 11 ،میلیون نDفر دارای قDرارداد موقDت هسDتند .ب DهگDفته ریDیس کDانون شورای اسDالمی کDار الDبرز ،آمDار
ک Dارگ Dران ق Dرارداد موق Dت در کشور از  80ت Dا  95درص Dد م Dتفاوت اس Dت ولی در ح Dال Dت خوش Dبینان Dه  85درص Dد ک Dارگ Dران کشور
قD Dرارداد موقD Dتند .وی گD Dفت :از سD Dال  1369قD Dانون کD Dار را اصD Dالح نD DکردیD Dم و در سD Dال  1375کD DارفD DرمD DاهD Dا فD Dشار آوردنD Dد کD Dه
یتوانDند نDیروهDای رسمی را اخDراج کDنند و مDانع تولDید هسDتند بDه هDمین دلDیل ابDتدا کDارگDاههDای پنج نDفره و سDپس 10
نم 
نDفره و مDدتی بDعد مDناطق آزاد را از شمول قDانون کDار خDارج کDردنDد ولی هیچ کDدام از ایDن کDارهDا گDره اصلی تولDید را بDاز
نکرد.
نکDه امDروز در شDرایطی هسDتیم کDه قDراردادهDای موقDت بیسDت روزه و یDکمDاهDه هDم بDاب شDده اسDت ،از
اصDالنی بDا بDیان ای D
کDارفDرمDایDان خواسDت تDا بDرای اصDالح مDاده  7قDانون کDار و تDدویDن آیDین نDامDه تDبصره یDک آن مDقاومDت نDکنند و اجDازه بDدهDند تDا
قراردادهای کار ساماندهی شود.
افشای جزئیات جدید از پرونده حقوقهای نجومی :پاداش پایان خدمت یک میلیارد و  200میلیون تومانی.
ریDیس فDراکسیون نDمایDندگDان والیی مجDلس گDفت :موردی داشDتیم کDه پDاداش پDایDان خDدمDات یDک مDیلیارد و  200میلیونی
دری Dاف Dت ک Dرده ،ب Dا ای Dن ح Dساب کسی ک Dه ی Dک میلیون و  160ه Dزار توم Dان حقوق میگ Dیرد ،چ Dند س Dال ب Dای Dد ک Dار ک Dند ت Dا ی Dک
میلیارد تومان شود.

دری Dاف Dت ک Dرده ،ب Dا ای Dن ح Dساب کسی ک Dه ی Dک میلیون و  160ه Dزار توم Dان حقوق میگ Dیرد ،چ Dند س Dال ب Dای Dد ک Dار ک Dند ت Dا ی Dک
میلیارد تومان شود.
نکDه در سDال آیDنده  60هDزار
یبDابDایی ،در شورای بDرنDام DهریDزی و توسDعه اسDتان هDمدان ،بDا اشDاره بDه ای D
حDمیدرضDا حDاج 
مDیلیارد تومDان بودجDه عDمرانی در نDظر گDرفDته شDده اسDت ،اظDهار کDرد :در تDبصره  18مجبور شDدیDم  17هDزار و  400مDیلیارد
تومDان رشDد بDنزیDن حDذف کDنیم نDاگDزیDر بDیش از  10هDزار مDیلیارد تومDان را از طDریق بودجDههDای عDمرانی بDرای اشDتغال در
نظر گرفته شود.
تشDان ،بDا اشDاره بDه ایDنکDه سDال آیDنده  180هDزار مDیلیارد تومDان بDرای افDراد زرنDگ و
یهDای حکوم D
او در ادامDه اقDرار بDه دزد 
کDاربDلد پول وجود دارد ،ادامDه داد :هیچ کDجای کشور بDرای کDار کDردن پول کDم نیسDت ،بDلکه بDایDد بDلد بود و کDار را دنDبال کDرد.
نکDه بDایDد قDدرت مDانور را در اسDتان بDاال بDبریDم بDه نحوی کDه میتوان  3مDیلیارد 5 ،مDیلیارد یDا
حDاجیبDابDایی بDا اشDاره بDه ای D
 10مD Dیلیارد تومD Dان از محD Dل عD Dمرانی بD Dه فD Dردی بD DدهD Dیم کD Dه کD Dار انD Dجام دهD Dد و بD Dعد انD Dجام کD Dار بD Dه او اوراق دهD Dیم ،افD Dزود:
راهکا رهایی برای استفاده از  180هزار میلیارد تومان وجود دارد.
نکDه سDال آیDنده  60هDزار مDیلیارد بودجDه عDمرانی در نDظر گDرفDته شDده کDه بDخش بDرای کDمک و مDساعDدت بDرای
او بDا بDیان ای D
رفDنت بDه سDمت اشDتغال اسDت ،خDطاب بDه مDدیDران اسDتان تDاکDید کDرد 99 :درصDد قDدرت مDانور شDما در ایDن  180هDزار مDیلیارد
کهDا زیDاد اسDت ،افDزود:
تومDان اسDت .ریDیس فDراکسیون نDمایDندگDان والیی مجDلس بDا بDیان ایDنکDه قDدرت مDانور شDما در بDان D
باید پروژههایی تعریف کرد که بتوان بانک ،سرمایهگذاری خارجی و نها دهای عمومی غیر دولتی وصل شود.
او بDا اشDاره بDه ایDنکDه بDایDد بDه شDدت از بDخش خصوصی اسDتفاده کDنیم و قDدرت مDانور را بDه ایDن سDمت بDبریDم ،تDصریح کDرد:
بDرای یDک پDاالیDشگاه نDفت بDایDد  3میلیون دالر مDعادل  14هDزار مDیلیارد تومDان سDرمDای DهگDذاری انDجام شود در حDالی کDه بودجDه
عمرانی در برابر این مقدار بسیار ناچیز است.
یبDابDایی ادامDه داد :در آخDریDن جDلسه فDراکسیون فDرهDنگیان اعDالم شDده کDه  7هDزار و  700مDیلیارد آموزش و پDرورش
ح Dاج 
کس Dری بودج Dه دارد و م Dقرر ش Dده ت Dخصیص آموزش و پ Dرورش  110درص Dد ب Dاش Dد ،آی Dا اس Dتان Dدار میتوان Dد در اس Dتان 110
درصد به آموزش و پرورش تخصیص دهد؟
نکDه مجDلس روی ایDن موضوع تDاکDید دارد ،چDرا کDه نDبایDد
او در ادامDه بDه موضوع حقوق و دسDتمزدهDا پDرداخDت و بDا بDیان ای D
افDراط و تDفریDط کDرد ،ادامDه داد :حقوق بDگیران تDا حقوق  5میلیون تومDان افDرادی آسDیبپDذیDر هسDتند .او بDا گDفنت ایDنکDه سDال
آیDنده حDداقDل حقوق یDک میلیون و  160هDزار تومDان اسDت ،افDزود :اگDر  10درصDد بDه ایDن حقوق اضDافDه شود مبلغ  116هDزار
تومان میشود.
او ب Dا ب Dیان ای Dنکه حقوق و دس Dتمزده Dا ب Dین  10ت Dا  20درص Dد رش Dد داده میشود ،اف Dزود :ف Dردی ک Dه ی Dک میلیون و  160ه Dزار
یب Dاب Dایی ب Dا ب Dیان ای Dنک Dه در کشور م Dیان Dگین حقوق
توم Dان حقوق میگ Dیرد حقوق او  20درص Dد رش Dد پ Dیدا میک Dند .ح Dاج 
مD Dعلمان بD Dه صورت حکمی  2میلیون و  350هD Dزار تومD Dان بوده ،در حD Dالی کD Dه دریD Dافتی مD Dعلمان یD Dک میلیون و  950هD Dزار
تومان است ،افزود :این دستمزدها ممکن است  15یا  16درصد افزایش پیدا کنند.
وی بDا بDیان ایDنکDه در مورد مDالDیات گDفته شDده تDا افDرادی بDا درآمDد  2میلیون و  300هDزار بDایDد مDعاف بDاشDد ،افDزود :درآمDد 2
میلیون و  300ه Dزار توم Dان ت Dا  6میلیون و  900ه Dزار توم Dان ب Dای Dد  10درص Dد و  6میلیون و  900ه Dزار توم Dان ت Dا  9میلیون
 200هDزار تومDان  15درصDد ،از  9میلیون و  200هDزار تومDان تDا  13میلیون و  800هDزار تومDان  25درصDد و از  13میلیون و
 800هزار تومان به باال  35درصد مالیات دریافت شود.
او بDا گDفنت ایDنکDه پDاداش پDایDان هDمان  30روز و  30سDال اسDت ،ادامDه داد :پDاداش پDایDان خDدمDات یDک مورد یDک مDیلیارد و 200
میلیون بوده ،ایDن حDساب کسی کDه یDک میلیون و  160هDزار تومDان حقوق میگDیرد چDند سDال بDایDد کDار کDند تDا یDک مDیلیارد
تومان شود.
لگD Dیری حقوقهD Dای نجومی مصوبD Dات مجDDلس بود و در اجD Dرا و
نکD Dه  70درصDDد دلDDیل شD Dک 
او صD DریD Dحا اقDDرار میکD Dند بD Dه ای D D
نگDذاری هDم مDشکل داشDته اسDت ،افDزود :بDا ایDن رونDد کDه پDیش میرویDم دولDت یDک قDلم پDاداش پDایDان خDدمDات بDه مبلغ 3
قDانو 
ه Dزار و  500م Dیلیارد توم Dان در ن Dظر گ Dرف Dته و ب Dعد م Dا ب Dه ی Dاران Dهه Dا گ Dیر میده Dیم درح Dالی ک Dه ک Dل ی Dاران Dهه Dا در م Dاه  3ه Dزار
میلیارد تومان است.
الDبته ایDن نDمایDنده سDرمDایDهداران و حکومDت سDرمDایDهداری اسDالمی نDگفت کDه قDرار اسDت حقوق خودش و هDم مجDلسیهDایDش
بDرای سDال  ،1397حDدود  10میلیون تومDان در مDاه خواهDد شDد و از صDدهDا مDزایDای دیDگر را بDرخوردار هسDتند کDه شهDرونDادن
یبینند.
عادی چنین مزایایی را در خوابشان هم نم 
روزن#ام#ه ج#مهوری اس#المی 7 ،ب#همن  27 - 1396ژان#وی#ه  ،2018خ#طاب ب#ه روح#انی ن#وش#ته اس#ت :ب#ه م#ردم ب#گوی#ید  15درص#د ق#درت در اخ#تیار
شماست و  90درصد اقتصاد در اختیار نهادهاست.
*از مجDموع قوای سDهگDانDه ،شDما یDک قوه را در اخDتیار داریDد کDه خDانDه پDر آن میشود یDک سوم قDدرت الDبته بDا خوشDبینی
کامل .ولی همین یک سوم هم در اختیار شما نیست.
*زیرا اوال اقتصاد کشور بهگون های طراحی شده که تقریبا  90درصد آن در اختیار چند نهاد غیردولتی است...
سجDمهور حDداکDثر  15تDا  20درصDد از قDدرت را
*بDا توجDه بDه ایDن واقDعیت کDه فDقط بخشی از واقDعیت هDاسDت ،شDما آقDای ریDی 
خگوی تDمام مDشکالت و
یتوانDید کشور را اداره کDنید و پDاس 
در اخDتیار داریDد و روشDن اسDت کDه بDا ایDن مDیزان از قDدرت نم 
م Dعضالت ب Dاش Dید آن Dهم در ش Dرایطی ک Dه ب Dخش ق Dاب Dل توجهی از بودج Dه دول Dت ش Dما در اخ Dتیار دس Dتگاهه Dا و ک Dسانی ق Dرار
میگیرد که مدیریت شما را نقض میکنند...

م Dعضالت ب Dاش Dید آن Dهم در ش Dرایطی ک Dه ب Dخش ق Dاب Dل توجهی از بودج Dه دول Dت ش Dما در اخ Dتیار دس Dتگاهه Dا و ک Dسانی ق Dرار
میگیرد که مدیریت شما را نقض میکنند...
در تاز هترین گزارشات از افزایش چشمگیر ک مکهای مالی و نظامی حکومت اسالمی ایران به حزب اهلل لبنان خبر داد.
تهD Dای شD Dبه نD DظامD Dیان
گD Dفته میشود حکومD Dت اسD Dالمی ایD Dران ،از جD Dمله سD DاالنD Dه مبلغ  700تD Dا  800میلیون دالر بD Dه فD DعالD Dی 
حزباهلل لبنان کمک مالی میکند.
باهلل لDبنان سDاالنDه حDدود  200میلیون دالر اسDت .الDبته
پDیش تDر اعDالم شDده بود کDه کDمکهDای حکومDت اسDالمی ایDران بDه حDز 
کهDای مDالی و مDادی و معنوی بDه حکومDت بDشار اسDد ،بDسیار نDاچDیز اسDت .حکومDت اسDالمی ایDران،
ایDن رقDم در مDقابDل کDم 
یکی از مDهمتDریDن تDامDینکDننده مDنابع مDالی گDرو ههDای شیعی در کDل خDارومDیانDه اسDت .سDپاه قDدس ،نDیروی بDرون مDرزی سDپاه
پDاسDداران بDه فDرمDانDدهی پDاسDدای قDاسDم سDلیمانی ،عDالو هDبر سDازمDاندهی و تسDلیح گDرو ههDای شDیعه در مDنطقه ،در مDسایDل
دیگر همچون قاچاق کاال ،سالح ،مواد مخدر و تروریسم نیز فعالیت دارد.
ایDن در حDالیسDت کDه زلDزل DهزدگDان غDرب کشور اکنون هDفت ههDا اسDت در سDرمDای شDدیDد در چDادرهDای پDالسDتیکی بسDر میبDرنDد
و خبر فوت کودکان زلزل هزده بر اثر سرما موجی از اندوه را در میان مردم ایران ایجاد کرده است.
یسDت کمی از دسDتمزد مDقامDات
یکی از مDنابعی کDه میتوان دسDتمزد کDارگDران را بDا تورم و گDرانی واقعی مDتناسDب کDرد کDاف 
و مDدیDران دولتی کDاسDته شود و بDه دسDتمزد کDارگDران اضDافDه شود .یDا کمی از بودجDه بDنیادهDای مDذهDبی کDاسDته شود و یDا
نهDا تعلق بDگیرد بیتDردیDد هDم دسDتمزدهDای معوقDه کDارگDران تDامDین میگDردد و هDم دسDتمزدهDا
حتی مDالDیات بDردرآمDدهDای آ 
م Dتناس Dب ب Dا تورم واقعی ت Dعیین میشود .چه Dل س Dال اس Dت ک Dه دس Dتمزد ک Dارگ Dران م Dتناس Dب ب Dا تورم ت Dعیین نش Dده و ف Dقر و
ب Dیکاری ن Dیز س Dبب ش Dده اس Dت ف Dرزن Dدان ک Dارگ Dران از رف Dنت ب Dه م Dدرس Dه مح Dروم ب Dمان Dند و ی Dا ت Dرک ت Dحصیل ک Dنند و وارد ب Dازار
بیرحDم سDرمDایDهداری شونDد تDا بتوانDند کمکی بDرای خDانواد ههDایDشان بDه دسDت بDیاورنDد .کودکDانی کDه نDیروی کDار ارزان و
خاموش سرمایهداران ایران هستند.
از ج Dمله دس Dتگاهه Dا و ب Dنیاده Dای پولس Dاز ،ب Dای Dد از آس Dتان ق Dدس رضوی ن Dام ب Dرد .اگ Dر س Dیری در رس Dان Dهه Dا و ش Dبکهه Dای
اج Dتماعی ب Dه گ Dزارش Dات و خ Dبره Dای منتش Dر ش Dده رسمی و غ Dیررسمی ب Dزن Dید درب Dاره درآم Dده Dا و ری Dخت و پ Dاش آن ،س Dخت
دچار حیرت میشوید.
آس Dتان ق Dدس رضوی م Dهمت Dری Dن و ق Dدرت Dمندت Dری Dن ب Dنیاد م Dذه Dبی در ای Dران اس Dت و در واقع ی Dک ام Dپراتوری ع Dری Dض و طوی Dل
بDسیار قDدرتDمند و ثDروتDمند محسوب میشود .کDارشDناسDان و تحDلیلگDران تDعیین و تخDمین مDیزان داراییهDای آسDتان قDدس
رضوی را غیرممکن میدانند .چرا که آستان قدس رضوی ،هرگز میزان داراییها و اموال خود را منتشر نکرده است.
ام D D D D Dا آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ﺳﮫ ﻧﻮع درآﻣﺪ ﮐﻠﯽ دارد :ﻧﺬورات ،وﻗﻔﯿﺎت و ﺳﻮدھﺎی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺎﯾﮫھﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ھﻤﺎن ﻧﺬورات و وﻗﻔﯿﺎت اﺳﺖ.
نه Dا،
مج Dموع Dه موقوف Dات آس Dتان ق Dدس ب Dه دو ب Dخش اموال منقول و غ Dیرمنقول ت Dقسیم میشود .اموال منقول ش Dام Dل ق Dرآ 
کDتابهDای خDطی ،جواهDرات ،اشDیای نDفیس مDثل ظDروف ،فDرشهDا ،پDارچ DههDا ،تDابلوهDا و… و اموال غDیرمنقول شDامDل امDالک
تها ،صنایع و… هستند.
نها ،شرک 
نها ،کشتزارها و باغها ،منابع آبی ،ساختما 
و زمی 
گتD DریD Dن موقوفD Dه جD Dهان اسD Dت و در کشورهD Dای دیD Dگر و سD DایD Dر مD DذاهD Dب ،چD Dنین موسD Dس های بD DدیD Dن
آسD Dتان قD Dدس رضوی بD Dزر 
گسD Dتردگی وجود نD Dدارد .ازدوران قD Dبل از صفویD Dه هیچ سD Dندی مبنی بD Dر وقD Dف امD Dالک و اموال غD Dیرمنقول وجود نD Dدارد ،امD Dا
تهDا و موسDسات
موقوفDات دوره صفویDه حDدود  40درصDد موقوفDات ایDن آسDتان را شDامDل میشود .آسDتان قDدس مDالDک شDرک D
ته Dای اق Dتصادی ب Dسیار گس Dترده و متنوعی دارد .ای Dن آس Dتان در س Dال Dیان اخ Dیر س Dازم Dانی را ب Dرای
م Dتعددی دارد و ف Dعال Dی 
تهای خود تاسیس و را هاندازی نموده است .
هدایت موسسات و شرک 
سDازمDان اقDتصاد رضوی :آسDتان قDدس بDاثDبت موسDس های ب DهنDام »سDازمDان رضوی« در سDال  ،1383فDعالDیتهDای اقDتصادی
خود را در قالب این سازمان ،سازماندهی و هدایت میکند .این موسسه مدیریت  89شرکت و موسسه را بهعهده دارد.
تها و موسسات مزبور در 5گروه تقسیم شدهاند:
شرک 
تهDا و موسDسات صنعتی  -1 :شDرکDت سDیمان سDمنگان  -2شDرکDت تDهیه و تولDید فDرش آسDتان قDدس رضوی -3
الDف -شDرک D
شDرکDت کDارخDانDجات بDنای سDبک قDدس رضوی  -4شDرکDت کDارخDانDجات صDنایع چوبی آسDتان قDدس رضوی  -5شDرکDت مDعادن
و گرانیت قدس رضوی  -6شرکت نخ ریسی و نساجی خسروی  -7موسسه چاپ وانتشارات آستان قدس رضوی.
ب -شDرکDتهDا و موسDسات صDنایع غDذایی -1 :شDرکDت آرد قDدس رضوی  -2شDرکDت خDمیرمDایDه رضوی  -3شDرکDت فDرآورد ههDای
غ Dذایی رضوی  -4ش Dرک Dت ف Dرآوردهه Dای لبنی رضوی  -5ش Dرک Dت ق Dند آبکوه  -6ش Dرک Dت ق Dند ت Dرب Dت ح Dیدری Dه  -7ش Dرک Dت ق Dند
چناران  -8شرکت قند خراسان رضوی  -99شرکت نان قدس رضوی.
تهDا و موسDسات کDشاورزی -1 :شDرکDت کDشاورزی رضوی  -2شDرکDت کDشاورزی و عDمران جDنگلهDای قDدس رضوی
ج -شDرک D
 -3شDرکDت کDشاورزی و موقوفDات چDناران  -4شDرکDت کشDت و صDنعت اسDفرایDن  -5شDرکDت کشDت و صDنعت انDابDد  -6شDرکDت
کشDت وصDنعت سDرخDس  -7موسDسه بDاغDات آسDتان قDدس رضوی  -8موسDسه کشDت و دام کDنه بیسDت  -9موسDسه کشDت و
صD Dنعت مD DزرعD Dه نمونD Dه  -10موسD Dسه موقوفD Dات مD Dلک  -11موسD Dسه موقوفD Dات و کD Dشاورزی جنوب خD DراسD Dان  -12موسD Dسه
موقوفات و کشاورزی سمنان.
د -شDرکDتهDا وموسDسات خDدمDاتی وعDمرانی -1 :شDرکDت پDخش رضوی  -2شDرکDت داروسDازی ثDامDن  -3شDرکDت سDاخDتمانی

موقوفات و کشاورزی سمنان.
د -شDرکDتهDا وموسDسات خDدمDاتی وعDمرانی -1 :شDرکDت پDخش رضوی  -2شDرکDت داروسDازی ثDامDن  -3شDرکDت سDاخDتمانی
نآوری اطDالعDات و ارتDباطDات رضوی)فDاوا(  -5شDرکDت کDارگDزاری رضوی  -6شDرکDت
بDنت ومDاشDین قDدس رضوی  -4شDرکDت ف D
مDسکن و عDمران قDدس رضوی  -7شDرکDت مDهندسDان مDشاور آسDتان قDدس رضوی  -8شDرکDت مDهندسی آب و خDاک  -9موسDسه
اعتباری رضوی  -10موسسه خدمات عمران و توسعه خراسان  -11موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس.
تهDا و موسDسات خودروسDازی -1 :شDرکDت شDهاب خودرو  -2شDرکDت شDهاب یDار  -3شDرکDت کDمبایDن سDازی ایDران -4
ه -شDرک D
نهDا متعلق بDه آسDتان قDدس اسDت و توسDط
الDبته بDه غDیر از موسDسات و شDرکDتهDای یDادشDده کDه تDمام یDا بDخش عDمده سDهام آ 
فتDریDن
ایDن بDنیاد اداره می شونDد ،آسDتان قDدس در شDرکDتهDای دیDگری نDیز مDشارکDت دارد و سDهامدار اسDت .از جDمله مDعرو 
نه Dا ،ش Dرک Dت فوالد م Dبارک Dه اس Dت ک Dه بخشی از س Dهام ای Dن ش Dرک Dت ،متعلق ب Dه آس Dتان ق Dدس رضوی اس Dت  -5از ف Dعال Dیت
آ 
تها و موسسات پر شمار آستان قدس رضوی ساالنه صدها میلیارد تومان نصیب این آستان میشود .
مجموعه شرک 
یهD Dای موسD Dسات و شD DرکD DتهD Dا :سD DازمD Dان اقD Dتصادی رضوی بD Dیش از  145145نوع تولD Dیدات و خD DدمD Dات مD Dختلف
توانD Dمند 
تهD Dای مD Dزبور ،داراییهD Dا ،تولD Dیدات و
صنعتی ،مD Dعدنی ،کD Dشاورزی ،دامی و خD DدمD Dاتی بD Dه بD Dازار عD DرضD Dه میکD Dند .شD Dرک D D
درآمDدهDای کDالنی دارنDد .بDرای مDثال ،فDقط »شDرکDت کشDت وصDنعت انDابDد« دارای  10هDزار هDکتار زمDین زیDرکشDت میبDاشDد.
لهDای قDدس رضوی« اسDت 69 ،هDزار و880
سDطح اراضی جنگلی کDه در شDمال در اخDتیار »شDرکDت کDشاورزی و عDمران جDنگ 
هDکتار اسDت و درصDد را هانDدازی کDارخDانDه تولDید فDرآوردههDای چوبی هسDتند .مجDموعDه تولDید پسDته بDاغDات آسDتان قDدس در
کشور ،بDه بDیش از  6هDزار تDن میرسDد کDه از ایDن مDیزان 2 ،هDزار تDن پسDته خDشک بDه خDارج از کشور صDادر میشود .سDاالنDه
 500ه D Dزار ت D Dن انواع محصوالت ک D Dشاورزی در اراضی موقوف D Dه آس D Dتان ق D Dدس تول D Dید میشود و س D Dهم م D Dنابع آبی ب D Dخش
ک D Dشاورزی آس D Dتان ق D Dدس از م D Dنابع آبی کشور در ح D Dدود ی D Dک درص D Dد و از م D Dنابع آبی خ D Dراس D Dان رضوی پنج درص D Dد اس D Dت.
درحوزه ص D Dنایع ق D Dند ب D Dیش از  30درص D Dد تول D Dید ق D Dند اس D Dتان خ D Dراس D Dان و  10درص D Dد ازک D Dل تول D Dید ق D Dند کشور ،در زم D Dینه
گهDای گDرانDیت سDاخDتمانی  11درصDد مDعادن کDل کشور ،در زمDینه سDاخDت و تولDید خودرو ،اتوبوس
ن)ثDبت شDده( سDن 
مDعاد 
شهDری و بDین شهDری  3/17درصDد از تولDید کDل کشور و در بDرخی صDنایع غDذایی مDانDند خDمیرمDایDه و فDرآورد ههDای مDربوطDه
تDا  10درصDد از تولDید کDل کشور متعلق بDه آسDتان قDدس رضوی اسDت .وضDعیت و جDایDگاه آسDتان قDدس رضوی در زمDینه
کDشاورزی ب Dهگون Dهای اسDت کDه سDفیر کشور هDلند در ایDران ،بDا قDائDم مDقام تولDیت آسDتان قDدس دیDدار و مDالقDات میکDند و قDرار
هDمکاری دوطDرف در زمDین ههDای مDختلف ،از جDمله پDرورش گDل در مDنطقه ویDژه اقDتصادی سDرخDس ،تولDید بDذرهDای سDبزی و
یه Dای فنی و ص Dنایع ت Dبدیلی در ب Dخش ک Dشاورزی ،گ Dذاش Dته میشود .ش Dرک Dت کش Dت و دام ک Dنه
صیفی و توس Dعه ه Dمکار 
بیسDت رضوی بDاتولDید بDیش از  25تDن شDیر در روز و داشDنت  220راس گDاو یکی از بDزرگتDریDن واحDدهDای تولDید کDننده شDیر
شبDافی خود در مشهDد و کDاشDمر 700
در کDل کشور اسDت .شDرکDت تDهیه و تولDید فDرش آسDتان قDدس رضوی در دو کDارگDاه فDر 
تبDاف( بDرای فDرش کDردن رواقهDای حDرم تولDید میکDند کDه کDل  26هDزار مDتر
ش)دس D
نDفر نDیرو دارد و سDاالنDه  4000مDتر مDربع فDر 
نهDا را بDا فDرش نو عوض میکDنند و فDرشهDای
مDربع رواقهDای حDرم بDا فDرشهDای مDزبور پوشDانDده شDده و نDیز هDر  6سDال آ 
کهنه را میفروشند .اما کجا و به چه قیمت؟ ،نامشخص است .
امDالک و زمDین خواری آسDتان قDدس :آسDتان قDدس امDالک زیDادی درمDناطق مDختلف کشور ،بDه بDهانDه وقDف ،بDه چDنگ آورده و
نه Dا به Dر هب Dرداری
نه Dایی را ت Dحت ت Dصرف داش Dته و از آ 
درآم Dد زی Dادی از ای Dن راه کس Dب میک Dند .آس Dتان ام Dالک و س Dاخ Dتما 
نهDا چسDبانDده شDده ،مDبالغی بDهعنوان »اجDاره بDهاء« اخDذ
میکDند .بDهعDالوه بDابDت امDالکی کDه عنوان وقDف آسDتان قDدس بDه آ 
میک Dند و ن Dیز زم Dینه Dایی را ب  Dهب Dهان Dه وق Dفیت م Dتصرف ش Dده و پ Dس از ت Dفکیک ب Dه ف Dروش میرس Dان Dد .ارزش زم Dینه Dایی ک Dه
شگDذاری دقیقی بDرای آن انDجام داد ولی پDروفسور »ورDنرروف«
یتوان ارز 
ستان قDدس تDصاحDب کDرده ،بDسیار بDاالسDت و نم 
آ D
طی مDقالDهای ،در مورد ارزش زمDینهDایی کDه در مDالDکیت آسDتان مDزبور ق Dراردارد مینویس Dد …» :ارزش زمDینهDایی ک Dه در
مالکیت آستان قدس قرار دارد ،به  20میلیارد دالر آمریکا تخمین زده میشود«.
آسDتان قDدس در تDمام مDناطق کشور امDالک زیDادی دارد ولی ایDن امDر در بDرخی نواحی مDانDند خDراسDان چDش مگDیرتDر اسDت .از
ج Dمله ب Dنا ب Dه اذع Dان خود آس Dتان ق Dدس … :ق Dری Dب ب Dه  90درص Dد از ام Dالک و اراضی مح Dدوده شه Dر مشه Dد م Dقدس موقوف Dه
آستان قدس رضوی بوده و هست … سرنوشتی که در انتظار بسیاری از مناطق دیگر از جمله شهر تهران نیز هست.
نهDای مDردم شهDر سDرخDس بDه آسDتان قDدس واگDذار
امDالک سDرخDش :از د ههDا سDال پDیش در اثDر اقDدامDاتی غDیرقDانونی ،زمDی 
شDده و اقDدامDات مDختلف مDردم سDرخDس بDرای احDقاق حق خود راه ب DهجDایی نDبرده اسDت .خDالصDه قDضیه را وکDیل حقوقی
نخوار کشور بود( اقDدام بDه
مDردم مDعترض سDرخDس چDنین توضیح میدهDد» :در سDال  ،1315رضDاشDا ه)کDه بDزرگتDریDن زمDی 
تDملک غDیرقDانونی اراضی مDنطقه اویDن ،درکDه و شDمیرانDات  -کDه در شDمار موقوفDات آسDتان قDدس قDرار داشDتند  -کDرد و در
ازای آن ،مDالDکیت سDرخDس و پDیرامون آن را در سDندی بDه آسDتان قDدس واگDذار نمود ...پDس ازانDقالب ،ایDن سDند بDاطDل و بDنابDر
مصوب Dه مج Dلس در س Dال  1363و کمیسیون م Dاده  ،2رای ب Dه اب Dطال آن داده ش Dد… در ش Dعبه  101م Dدنی خ Dاص ،ع Dین ن Dظر
ق)اویDن ،درکDه وشDمیرانDات( و واگDذاری ب DهنDام آسDتان
مجDلس و کمیسیون مDاده  2تDایDید و حDکم بDه ابDطال اسDناد ایDن مDناط 
لهDای گDذشDته ،اداره
قDدس ب Dهعنوان موقوفDه داده و ایDن حDکم در شDعبه اول دیوان عDالی کشور نDیز تDایDید شDده اسDت .در سDا 
نه Dا را
ت)اس Dناد و ام Dالک( ش Dمیران Dات ته Dران ،اق Dدام ب Dه اب Dطال اس Dناد م Dناطق اوی Dن ،درک Dه و لواس Dان Dات ک Dرد .و ای Dن زم Dی 
ث Dب 
ب Dهعنوان موقوفی بDه نDام آسDتان قDدس سDند زد .امDا بDا وجود حDکم دادگDاه ،مبنی بDرطDرف دوم قDضیه کDه سDرخDس اسDت و
بDایDد ایDن امDالک از تولDیت و مDالDکیت آسDتان قDدس خDارج و بDهنDام مDردم مDنطقه سDند واگDذار شود ،مغفول مDانDد و هیچ کDاری
دربDاره آن انDجام نDگرفDت .در نDامDهای کDه در تDاریخ  ،1385-02-25بDه مجتمع شDهید مDحالتی تهDران از سوی مDردم سDرخDس
داده شDده ،ایDن نDهاد قDضایی و حقوقی بDه اداره ثDبت اسDناد ایDن شهDر سDرخDس دسDتور داد تDا بDنابDر حDکم صDادره ،اسDناد

دربDاره آن انDجام نDگرفDت .در نDامDهای کDه در تDاریخ  ،1385-02-25بDه مجتمع شDهید مDحالتی تهDران از سوی مDردم سDرخDس
داده شDده ،ایDن نDهاد قDضایی و حقوقی بDه اداره ثDبت اسDناد ایDن شهDر سDرخDس دسDتور داد تDا بDنابDر حDکم صDادره ،اسDناد
زمDین ب DهنDام مDردم صDادر شود ولی اداره ثDبت خDراسDان و سDرخDس بDه ایDن حDکم تDمکین نDکرده ،بDه دلDیل آن کDه یDک طDرف پDرونDده
لهDای طبیعی پسDته و وجود
آسDتان قDدس اسDت ،و ه DمچDنان مDردم بDالتDکلیف مDانDده و مDعترضDند .بDا توجDه بDه وجود جDنگ 
یتوان Dد از ل Dحاظ حقوقی در
نه Dای م Dنطقه س Dرخ Dس ،اص Dال »نم 
م Dراتع و م Dنابع طبیعی ،ای Dن چ Dهار ص Dده Dزار ه Dکتار زم Dی 
مالکیت آستان قدس قرار بگیرد«.
امDالک زیDاران :روسDتای زیDاران در  85کیلومDتری از حDاشDیه اتوبDان تهDران  -قDزویDن واقع شDده اسDت .اراضی روسDتا بDالغ بDر
 18000هDکتار اسDت .سDالهDاسDت کDه کDل اراضی زیDاران موقوفDه آسDتان قDدس رضوی اعDالم شDده و ایDن آسDتان بDه شDکلهDای
یگDردد کDه درآن تDاریخ،
گونDاگون از اهDالی روسDتا اجDاره میگDیرد .ریDشه دعوا بDه سDال  )1316زمDان حکومDت رضDا شDاه( بDرم 
نهDایDشان ،از
نهDای خود بDه اداره ثDبت مDراجDعه و متوجDه میشونDد کDه کDل  18هDزار هDکتار زمDی 
اهDالی بDرای تDهیه اسDناد زمDی 
سDال  1310توسDط حکومDت وقDت ،بDهصورت وقDف در اخDتیار آسDتان قDدس رضوی قDرار گDرفDته اسDت .بDعد از سDال  1357کDه
حکومDت اسDالیDم بDه جDای حکومDت سDلطنتی نشسDت ،مDسئله مDالDکیت زمDین در کشور مDطرح ،و دهDقانDان فDقیر و کDم زمDین و
بیزمDین کوشDیدنDد بDه آرزوی دیDریDنه خود دسDت یDابDند ولی دولDت جDدیDد خیلی زود جDلوی ایDن کDار را بDا سDرکوب و تهDدیDد
گ Dرف Dت .حکوم Dت اس Dالمی ،س Dیاس Dت در اخ Dتیار گ Dذاش Dنت اراضی معینی ب Dه بخشی از روس Dتای Dیان و ده Dقان Dان را در پ Dیش
تهDای هDفت نDفره« شهDرت یDافDت را مDامور اجDرای ایDن سDیاسDت کDرد .توجDیه مDذهDبی ایDن سDیاسDت
گDرفDت و نDهادی کDه بDه »هDیا 
کDه در واقع دهDقانDان را هDمچDنان از حق مDالDکیت بDر زمDین محDروم نDگاه میداشDت و رابDطه وابسDتگی آنDان را بDه نDهادهDای
دولتی حDفظ میکDرد ایDن بود کDه» :خDدا مDالDک زمDین اسDت «.بDنابDرایDن تDکلیف اراضی موقوفDهای کDه مهDر آسDتان قDدس رضوی
روی آن خورده بود ،پDیشاپDیش روشDن بود .اراضی زیDاران حتی در چDارچوب سDیاسDت هDیئتهDای هDفت نDفره هDم تDقسیم
ک)کDه متعلق بDه اهDالی محDل بود( بDه چDند
نهDای اطDراف آبDی 
نشDد .سDال  ،1363آسDتان قDدس تDصمیم بDه فDروش بخشی از زمDی 
سDرمDای Dهدار گDرفDت کDه بDا مDقاومDت مDردم و درگDیری ،آسDتان قDدس وادار بDه عDقبنشینی شDد .در سDال  ،1357آسDتان قDدس بDا
حه Dای گس Dترش شه Dری و ب Dا توج Dه ب Dه دورن Dمای اف Dزای Dش ق Dیمت اراضی مسکونی و سوده Dای ک Dالن ب Dخش
آگ Dاهی از ط Dر 
سDاخDتمان ،یDک شDرکDت سDاخDتمانی تDاسDیس کDردنDد .ایDن شDرکDت بDر روی اراضی مشخصی دسDت بDه انبو هسDازی آپDارتDمان
زد کDه بDاز هDم مDقاومDت اهDالی و درگDیری بDه وجود آمDد و ایDن دعوا تDا بDه امDروز ادامDه دارد .اوایDل سDال  1384نDیز ،ادعDای دو
نهDای روسDتا از آسDتان قDدس بDاعDث بDروز درگDیری جDدیDدی شDد کDه در هDمان آغDاز منجDر بDه
خDانDم مبنی بDر خDریDداری زمDی 
نجDا کDه ارسDال نDامDههDای اعDتراضی و شDکایDتهDا بDه مDراجع
دسDتگیری  16نDفر از اهDالی توسDط نDیروهDای امنیتی شDد .از آ 
م Dختلف راه ب Dه ج Dایی ن Dبرد ،در اس Dفند م Dاه  ،1384ح Dدود  2000ن Dفر از اه Dالی در م Dقاب Dل ف Dرم Dان Dداری آب Dیک ت Dحصن ک Dرده و
نهDای روسDتا از سوی آسDتان قDدس ،گDردیDدنDد کDه جهDت پDایDان تجDمع بDه
خواهDان رسDیدگی بDه پDرونDده غDصب و فDروش زمDی 
نه Dا قول رس Dیدگی داده ش Dد ام Dا در ش Dان Dزده Dم ف Dروردی Dن  26 ،1385ن Dفر دی Dگر از روس Dتای Dیان دس Dتگیر و زن Dدانی ش Dدن Dد .در
آ 
نDهایDت دادگسDتری اسDتان قDزویDن طی حکمی ،شDکایDت روسDتایDیان از آسDتان قDدس را وارد نDدانسDت .مDه متDریDن دلDیل حقوقی
اهDالی زیDاران یعنی عDدم وجود و ارایDه هDرگونDه سDند مDالDکیت وقفی از سوی آسDتان قDدس ،بDا ایDن ادعDای مسخDره آسDتان
بخDانDه آسDتان قDدس در دوران حDمله مغول بDه آتDش کDشیده شDده و اسDناد وقDف ده زیDاران هDم احDتماال در آن
مDزبور کDه» :کDتا 
شسوزی ازبDین رفDته اسDت« ،از سوی قDاضی رد شDده اسDت .در هDر صورت زنDدگی ،کDار ،زمDین زراعی و حتی سDرپDناه
آت  D
روستاییان زیاران ،همچنان مورد تهدید قرار دارد.
نخواری هDایDش ،از هیچ تDرفDندی از جDمله آدمربDایی،
عDباس واعDظ طبسی در مDقام وقDت تولDیت آسDتان قDدس ،در راه زمDی 
ن)کDه بDه فDساد شهDره بود( ،بDرای رفع مDشکالتی
ابDایی نDداشDته اسDت .بDه دسDتور او و عDلیزاده ریDیس اسDبق دادگسDتری تهDرا 
نهDای موقوفی و تDبدیDل آن بDه قDطعات کوچDکتDر بDا یDک بDازرگDان خDراسDانی بDهنDام »شDریDفیان« روی
کDه در مورد تDقسیم زمDی 
نه D Dای موقوفی را ب D Dه ق D Dطعات کوچ D Dک ت D Dقسیم نموده و ب D Dه دالالن امور ملکی
داده بود ،ت D Dاج D Dر م D Dزبور را ربودن D Dد .و زم D Dی 
فD DروخD Dتند .الD Dبته آسD Dتان قD Dدس مسD Dتقیما نD Dیز بD Dه فD Dروش زمD DینهD Dای وقفی تD Dفکیک شD Dده میپD Dردازد و حتی اداره واگD Dذاری
اراضی آسDتان قDدس اقDدام بDه را هانDدازی سDایDت ایDنترنتی جهDت فDروش زمDین نموده کDه بDنا بDه گDفته مDعاون امور اراضی و
امالک آستان مزبور ،اقدام یاد شده »به منظور ایجاد تسهیالت هر چه بیشتر برای عموم متقاضیان« بوده است.
ن Dذورات ،درآم Dد و چگونگی م Dصرف :ه Dرس Dال اف Dراد ب Dسیار زی Dادی ب Dرای زی Dارت ب Dه مشه Dد میرون Dد و ت Dعداد زائ Dری Dن ب Dهطور
مDداوم رونDد صعودی و رو بDه رشDدی را طی میکDند .بDهطوری کDه بDنابDه آمDار موجود تDعداد زائDریDن حDرم درسDال  1380بDرابDر
 113770000نDفر بوده اسDت .و بDه اسDتناد نوشDته اداره اوقDاف و امور خDیریDه مشهDد در سDال  ،1384تDعداد زائDریDن حDرم 20
میلیون نDفر در سDال بDرآورد شDده اسDت .هDمانطور کDه مDالحDظه میشود سDاالنDه بDیش ار  10درصDد یDا جDمعیتی تDقریDبا بDیش
از  1400000نDفر بDه تDعداد زائDریDن اضDافDه شDده اسDت .بDا توجDه بDه ارقDام مDزبور و رونDد افDزایDش تDعداد زائDریDن ،آمDار مDزبور
نقDدر زائDر بDه مشهDد میرود کDه بDهقول
بDرای سDال جDاری  ، 1388بDایسDتی در حDدود  26میلیون نDفر بDاشDد .در هDر صورت آ 
ریDیس سDازمDان مDیراث فDرهنگی ،صDنایع دسDتی و گDردشDگری خDراسDان رضوی …» :اقDتصاد مشهDد ،اقDتصادی مبتنی بDر
زائر است «...
حDال واقDعا ارزش تDقریبی نDذورات چDهقDدراسDت؟ و بDه چDه مDصارفی میرسDد» :نDذرهDا یDک شDکل نبوده و انواع مختلفی را
شDامDل شDده و میشونDد .از طDال و پول گDرفDته تDا فDرش ،حبوبDات ،مDاشDین ،موتورسDیکلت ،دام و هDزاران قDلم جDنس دیDگر …
نهDا در خDزانDه نDگ هداری میشونDد… نDذورات دیDگر مDانDند فDرش چDنان چDه
طDالهDا تDمامDا بDه شDمش تDبدیDل شDده و بخشی از آ 
نهDا وسDایDل موردنDیاز
قDابDل نDگ هداری بDاشDند ،بDرای حDفظ بDه خDزانDه و موزه تحویDل داده میشونDد یDا فDروخDته شDده و بDا پول آ 
ت)عDباس واعDظ طبسی( اسDت و هDر کDجا کDه مDصلحت بDاشDد مDصرف
… تDهیه میشود .نDذورات زیDرنDظرمسDتقیم تولDیت وق D

نهDا وسDایDل موردنDیاز
قDابDل نDگ هداری بDاشDند ،بDرای حDفظ بDه خDزانDه و موزه تحویDل داده میشونDد یDا فDروخDته شDده و بDا پول آ 
ت)عDباس واعDظ طبسی( اسDت و هDر کDجا کDه مDصلحت بDاشDد مDصرف
… تDهیه میشود .نDذورات زیDرنDظرمسDتقیم تولDیت وق D
میشود…«
شهDا ،طDال و جواهDرات و… و اشDیایی
لهDا ،موتورسDیکلتهDا ،فDر 
نبDها مDانDند اتومDبی 
اگDر در نDذورات بDین ارزش کDاالهDای گDرا 
بDا ارزش ک DمتDر و وجوه نDقد ،مDیانگینی در نDظر بDگیریDم ،میتوانDیم ب Dهطور تDقریبی بDه مبلغ کDل نDذورات در طول یDک سDال
دسDت پDید ا کDنیم .اگDرآنچDه را کDه هDر زائDر ب Dهعنوان نDذر میپDردازد مDعادل فDقط  10هDزار تومDان در نDظر بDگیریDم ،ارزش تDقریبی
عآوری شDده توسDط آسDتان قDدس بDرای سDال  1380در حDدود  140مDیلیارد تومDان ،بDرای سDال  1384در حDدود 200
نDذورات جDم 
میلیارد تومان و برای سال  1388در حدود  260میلیارد تومان میگردد و...
ب DهگDفته مDدیDرعDامDل موسDسه امDداد آسDتان قDدس رضوی ،مDبالغ هDزیDنه شDده بDرای نDیازمDندان در سDال  ،1387بDدیDن شDرح بوده
اسDت 600» :میلیون تومDان کDمک نDقدی وعDیرنDقدی بDه نDیازمDندان 20 ،میلیون تومDان هDزیDنه اهDدای مواد سوختی و لوازم
التح D Dری D Dر و دارو و درم D Dان ک D Dه ب D Dه صورت موردی پ D Dرداخ D Dت ش D Dده و  300میلیون توم D Dان ن D Dیز جه D Dت ت D Dهیه ل D Dباس و ک D Dفش
نهDای دیDگر .ایDن هDزیDنههDا از محDل اعDتبارات و نDذورات تDامDین شDده بود .در
شآموزان مDناطق محDروم مشهDد و شهDرسDتا 
دان D
سDال  1386نDیز سDرپDرسDتی نDذورات آسDتان قDدس مبلغ یDکصد میلیون تومDان بDه موسDسه امDداد آسDتان قDدس اخDتصاص
داده بود «.مDالحDظه میشود کDه کDل مDبالغ هDزیDنه شDده بDرای نDیازمDندان در سDال  ،1387بDه یDک مDیلیارد تومDان هDم نDرسDیده
بود .البته در همین خرید اقالم وملزومات برای نیازمندان ،چهقدر دزدی شده باشد ،نامعلوم است .
فDساد آسDتان قDدس :از جDمله موارد فDساد اقDتصادی آسDتان قDدس ،پDرونDده مDعروف »املDکاسDب« اسDت .بDرحسDب گDزارش هDیئت
ی)دوره هDفتم( ،بDانDک ملی ایDران در سDال  1363شDرکتی را ب DهنDام املDکاسDب در دوبی
سالم 
تحقیق و تDفحص مجDلس شورای ا D
تDاسDیس کDرد .در سDال  ،1375شDرکDت املDکاسDب و چDند شDرکDت سودآور دیDگر متعلق بDه بDانDک ملی)بDه طور غDیرقDانونی( بDه
موس Dس های خصوصی ب  Dهن Dام »ه Dمیاری کوث Dر« واگ Dذار ش Dدن Dد .موس Dسان ه Dمیاری کوث Dر درواقع ه Dمان م Dدی Dران و اع Dضای
تهDا بDه موسDسه هDمیاری کوثDر ،بDا مبلغی بDسیار ک DمتDر از بDهای واقعی
هDیئت مDدیDره بDانDک ملی بودنDد و واگDذاری شDرک D
نهD Dا و بD Dا اقD Dساط  5سD DالD Dه صورت گD DرفD Dت .در حD Dدود  50درصD Dد سD Dهام شD DرکD Dت املD DکاسD Dب متعلق بD Dه موسD Dسه مD Dنطقه ویD Dژه
آ 
س) بDه مDدیDریDت نDاصDر واعDظ طبسی کDه فDرزنDد عDباس واعDظ طبسی و دامDاد علی خDامDنهای اسDت( بوده کDه
اقDتصادی سDرخ D
از موسسات زیر مجموعه آستان قدس رضوی میباشد.
شDرکDت املDکاسDب یکی از مDه متDریDن شDبک ههDای مDافDیای تDجاری در ایDران اسDت کDه بDخش مهمی از تDجارت مDیان ایDران و دوبی
کهDا داشDته
را کDنترل میکDند .ایDن شDرکDت تخDلفات بDسیار زیDادی در امور واردات ،صDادرات ،خDروج ارز و اخDتالس از بDان D
اسDت .در شDرکDت املDکاسDب تDعدادی از فDرمDانDدهDان سDپاه و مDاموران عDالیرتDبه امنیتی حکومDت اسDالمی نDیز شDریDک هسDتند
و بخشی از اسلک ههای غیرقانونی کشور در اختیار این شرکت است.
ب)سDهم آسDتان قDدس( را در دبی نDزد بDانDک ملی)دارنDده بDقیه سDهام شDرکDت( گDرو گDذاشDت
نDاصDر واعDظ طبسی ،شDرکDت املDکاس D
ی)از بDانDک ملی( در پDرونDده نDاصDر واعDظ طبسی
و  30میلیون درهDم وام گDرفDت .هDمچDنین اخDتالسی یDکصد مDیلیارد تومDان 
وجود داشD Dت کD Dه بD Dه کلی نD DادیD Dده گD DرفD Dته شD Dد .ایD Dن مD Dسئله نD Dه در کD Dمیته تحقیق و تD Dفحص مجD Dلس شورای اسD Dالمی و نD Dه
دردادگ Dاه م Dطرح ش Dد .ب Dنا ب Dه ی Dک روای Dت ،ج Dند ت Dن از ف Dرم Dان Dده Dان س Dپاه پ Dاس Dداران در جه Dت اج Dرای ب Dیان Dیه  8م Dاد های علی
خDامDنهای مبنی بDر مDبارزه بDا فDساد اقDتصادی و تDبعیض ،بDه سDراغ نDاصDر واعDظ طبسی رفDتند .ایDن فDرمDانDدهDان در خDراسDان
بD Dا او درگD Dیر و پD Dس از مD DشاجD Dره لفظی و درگD Dیری ،از اتD Dاق کD Dارش بD Dیرون رانD Dده شD DدنD Dد .سD Dپس عD Dباس واعD Dظ طبسی نD Dیز
بDهشDکایDت فDرمDانDدهDان مDزبور اعDتنایی نDکرد و بDه آنDان کDه نسDبت بDه فDساد مDالی و اخDالقی نDاصDر واعDظ طبسی مDعترض
بودنDد گDفت» :در آن دنDیا قDرار نیسDت شDما بDه جDای نDاصDر حDساب پDس بDدهDید «.مDاجDرای املDکاسDب از ایDنجDا شDروع شDد و
سD DرانD Dجام هD Dیئت قD Dضایی کD Dه سD Dتاد مD Dبارزه بD Dا مD DفاسD Dد اقD Dتصادی را تD Dشکیل داده بود ،بD Dرای نD DاصD Dر واعD Dظ طبسی حD Dکم
بDازداشDت صDادر کDرد .حDکم مDزبور فDقط منتهی بDه احDضار نDا مبDرده بDه تهDران شDد و الDبته دوام نDیافDت ،زیDرا قDرار بDازداشDت وی
مبلغ  5مDیلیارد تومDان بود کDه خDان Dهای کDه گDفته شDد متعلق بDه علی اکDبر نDاطق نوری بوده ،وثDیقه بDازداشDت او گDردیDد و
نDاصDر واعDظ طبسی بDیش ازچDند سDاعDت در تهDران مDعطل نDگردیDد .در عDین حDال قDاضی صDادر کDننده حDکم بDازداشDت نDیز از
کDار بDرکDنار و پDرونDده مDزبور را بDه قDاضی دیDگری بDهنDام »عDباسعلی زارع« دادنDد .الDبته بDرای تDنبیه قDاضی اول و گDماردن
ن)عDلیزاده( بDه مشهDد احDضار و بDا پDرخDاش
قDاضی زارع ،ریDیس قوه قDضایDی ه)هDاشمی شDاهDرودی( و ریDیس دادگسDتری تهDرا 
یهDا نبود و بDعدا سDید جDالل فDیاضی مDدیDر
آیDتاهلل واعDظ طبسی روب Dهرو شDدنDد .بDرکDناری قDاضی پDرونDده تDنها مورد بDرکDنار 
مسئول روزنDامDه قDدس)روزنDام Dهای کDه متعلق بDه آسDتان قDدس رضوی اسDت( نDیز ،بDه وسDیله مصطفی واعDظ طبسی ،آقDازاده
ب)در مورد دفDاع از نDاصDر واعDظ
کوچDک واعDظ طبسی بDرکDنار شDد ،زیDرا عDملکرد روزنDامDه قDدس در جDریDان پDرونDده املDکاس D
طبسی( مورد رضایت ایشان نبود.
زارع قD Dاضی شD Dعبه  41دادگD Dاه ویD Dژه جD DرایD Dم اقD Dتصادی و مسئول رسD Dیدگی بD Dه پD DرونD Dده شD DرکD Dت املD DکاسD Dب در مورد رونD Dد
رسDیدگی بDه پDرونDده گDفت» :پDرونDده شDرکDت املDکاسDب دارای دو بDخش اسDت کDه یDک بDخش آن مDربوط بDه دعوای بDانDک ملی
ع Dلیه اش Dخاص بوده ک Dه ب Dان Dک … پ Dس از گ Dرف Dنت ط Dلب خود ک Dه ک  Dمت Dر از  7م Dیلیارد توم Dان بود ،رض Dای Dت خود را ب Dه دادگ Dاه
یالعموم در جDای خود بDاقی اسDت .حDدود  50درصDد سDهام شDرکDت املDکاسDب متعلق بDه
اعDالم کDرد امDا بDخش شDکایDت مDدع 
موسDسه آزاد سDرخDس بوده اسDت کDه ظDاهDا از موسDسه زیDرمجDموعDه آسDتان قDدس اسDت کDه مDا کDاری بDا آن موسDسه نDداریDم.
چDرا کDه ایDن موسDسه جDزء موسDساتی اسDت کDه مDا حق ورود بDه آن را بDدون دریDافDت مجوز الزم نDداریDم .دادگDاه مDتهمان علنی
اسDت ولی حضور افDراد دردادگDاه ب DهمDعنای آن نیسDت کDه اسDامی آنDان و مDسایلی کDه در پDرونDده مDطرح میشود تDا قDبل از
قطعی یDافDنت حDکم آنDان در مDرجع تجDدیDد نDظر ،انDعکاس یDابDد … بDا درخواسDت اسDتمهال مDتهمان ،جDلسه مDحاکDمه آنDان بDه

اسDت ولی حضور افDراد دردادگDاه ب DهمDعنای آن نیسDت کDه اسDامی آنDان و مDسایلی کDه در پDرونDده مDطرح میشود تDا قDبل از
قطعی یDافDنت حDکم آنDان در مDرجع تجDدیDد نDظر ،انDعکاس یDابDد … بDا درخواسDت اسDتمهال مDتهمان ،جDلسه مDحاکDمه آنDان بDه
روز هشDتم دی مDاه موکول شDده ودر ایDن پDرونDده  14مDیلیارد تومDان مDطرح اسDت «...در گDفت ههDای قDاضی مDزبور ،چDند نDکته
مDهم بDه چDشم میخورد نخسDت ،چون طDرف حDساب آسDتان قDدس رضوی و آقDازاده تولDیت آن اسDت ،بDرای ورود بDه آن حوزه
نDیاز بDه دریDافDت مجوز میبDاشDد و چون مجوز نDداریDم پDس بDا آن کDاری هDم نDداریDم .دوم ،ایDن کDه درایDن پDرونDده  14مDیلیارد
توم Dان مDطرح بوده کDه بDعدا تحDلیل رف Dته ودی Dگر بDحث ب Dر سDر  14مDیلیارد نیس Dت ،بDلکه بDر سDرنیمی از آن اس Dت .یعنی در
مورد اختالس  100میلیارد تومانی و غیره هیچ اقدامی صورت نخواهد گرفت .
بDه هDرحDال ،پDرونDده بDه دسDتور هDاشمی شDاهDرودی راکDد نDگهداشDته شDد و بDیماری قDاضی بDهانDه عDدم تDشکیل جDلسه دادگDاه
عنوان شDد .در دومDین جDلسه دادگDاه ،نDاصDر واعDظ طبسی در پDاسخ بDه پDرسDش ریDیس دادگDاه مبنی بDر ایDن کDه چDرا شDرکDت
املDکاسDب رادردبی تDاسDیس کDردیDد؟ گDفت :از طDرف وزارت اطDالعDات و نDیز اطDالعDات سDپاه پDاسDداران بDه وی پDیشنهاد شDد کDه
املکاسب در دوبی را هاندازی شود.
س Dران Dجام پ Dس از دو س Dال و ب Dرگ Dزاری س Dه ج Dلسه دادگ Dاه ،ح Dکم م Dتهمان اع Dالم و م Dتهمان از ات Dهام Dات وارده ت Dبرئ Dه ش Dدن Dد.
ن Dاص Dر واع Dظ طبسی ،ب Dرای زای Dمان همس Dرش ه Dمراه وی راهی آم Dری Dکا ش Dد .تول Dد ف Dرزن Dد وی در آم Dری Dکا ،ع Dمال ب Dه م Dعنای
شهروندی قانونی و حقوقی نوزاد و والدینش در آمریکا بود و …
مDعافDیت مDالDیاتی آسDتان قDدس رضوی :بDراسDاس بDند الDف مDاده  139قDانون مDالDیات مسDتقیم »موقوفDات ،نDذورات ،پDذیDره،
کهDا و هDدایDای دریDافتی نDقدی و غDیر نDقدی آسDتان قDدس رضوی … از پDرداخDت مDالDیات مDعاف اسDت ...مDعافDیت مDالDیاتی
کDم 
تهDای وابسDته در ابDتدا بDه صورت »فDرمDان رهDبری« بوده اسDت کDه بDا دسDتور ریDیس هDیئت دولDت بDه
آسDتان قDدس و شDرک D
وسیله وزیر امور اقتصاد و دارایی به معاونت درآمدهای مالیاتی ابالغ می شده است.
شDرکDت داروسDازی ثDامDن ،موسDسه اعDتباری رضوی ،شDرکDت هDلدیDنگ رضوی ،شDرکDت مDسکن و عDمران قDدس رضوی ،شDرکDت
مDهندسی آب و خDاک قDدس رضوی ،شDرکDت سDاخDتمانی بDنت و مDاشDین قDدس رضوی ،شDرکDت شDهاب خودرو ،شDرکDت شDهاب
یDار ،شDرکDت کDمبایDن سDازی ایDران ،شDرکDت آرد قDدس رضوی ،شDرکDت نDان قDدس رضوی ،شDرکDت فDرآورده هDای غDذایی رضوی،
شDرکDت فDرآورده هDای لبنی رضوی ،شDرکDت خDمیرمDایDه رضوی ،شDرکDت قDند آبکوه ،شDرکDت قDند چDناران ،شDرکDت قDند تDربDت
له Dای ق Dدس رضوی ،موس Dسه ب Dاغ Dات آس Dتان ق Dدس
ح Dیدری Dه ،ش Dرک Dت ک Dشاورزی رضوی ،ش Dرک Dت ک Dشاورزی و ع Dمران ج Dنگ 
رضوی ،شDرکDت کشDت و صDنعت مDزرعDه نمونDه ،شDرکDت کشDت و صDنعت سDرخDس ،شDرکDت کشDت و صDنعت اسDفرایDن ،شDرکDت
نDساجی و نخDریسی خسDروی ،شDرکDت تDهیه و تولDید فDرش آسDتان قDدس رضوی ،شDرکDت مDعادن قDدس رضوی ،شDرکDت نDفت
و گ D Dاز رضوی ،موس D Dسه م D Dنطقه وی D Dژه اق D Dتصادی س D Dرخ D Dس ،ش D Dرک D Dت ف D Dنآورزی اط D Dالع D Dات و ارت D Dباط D Dات رضوی ،ش D Dرک D Dت
کارخانجات صنایع چوب آستان قدس رضوی و ...
ایDن مجDموعDه عDریDض و طویلی اسDت کDه در کDنار درآمDد موقوفDات و نDیز درآمDدهDای نDاشی از زائDران ایDرانی و خDارجی کDه
عDایDد آسDتان قDدس رضوی و زیDرمجDموعDههDای فDرهنگی و سDیاحتی و توریسDتی و تDفریحی آن میکDند ،ارقDامی نجومی را
شDکل می دهDد .و ایDن درآمDد و گDردش مDالی نجومی از هDفت دولDت آزاد اسDت و مDالDیاتی نمی پDردازد و تDنها زیDر نDظر رهDبر
جمهوری اسالمی ،فعال است.
آسDتان قDدس رضوی ،هDمچDنین مDالDک بDیش از  90درصDد زمDینهDای کDشاورزی اسDتان خDراسDان اسDت و افDزون بDر  15هDزار
کارمند و حقوق بگیر دارد.
ھﻤﺎنﮔﻮﻧﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از ﺣﻮادث ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮد اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺤﺮوﻣﺎن ،ﺑﯿﮑﺎران ،ﺳﺘﻢدﯾﮕﺎن و ﺳﺮﮐﻮب ﺷﺪﮔﺎن در ﺣﺎل
ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ.
له Dای اخ Dیر دل Dیل
ب Dهگ Dزارش خ Dبرگ Dزاری ف Dرارو ،اع Dتصاب Dات و اع Dتراض Dات ک Dارگ Dران ک Dارخ Dان  Dهه Dای م Dختلف در م Dاهه Dا و س Dا 
نها از وضعیت معیشتشان است.
دیگری بر عدم رضایت آ 
یهDای اخDیر حوادث خشونDت بDاری اتDفاق افDتاد در مDا ههDای
یهDا در بDسیاری از شهDرهDایی کDه در نDاآرام 
بDر اسDاس بDررس 
اخیر اعتصاب و اعتراضات کارگری دیده شده است.
اما تا چه حد آما رهایی که از سوی مسئولین اعالم میشود با زندگی واقعی کارگران تناسب دارد؟
حDمید حDاجی اسDماعیلی کDارشDناس اقDتصادی مDعتقد اسDت آمDا رهDا بDایDد بDا واقDعیت ملموس در جDامDعه تDناسDب داشDته
یتوانDیم آمDا رهDایی کDه مDراکDز دولتی
بDاشDد و مDا بDه دلDیل نبود بDانDک جDامع اطDالعDاتی در حوزه کDار و آمDا رهDای واقعی نم 
اعD Dالم میکD Dنند را بD Dا آنD Dچه در جD DامD Dعه بD Dه طور محسوس دیD Dده میشود تطبیق دهD Dیم و واقD Dعیت اقD Dتصادی جD DامD Dعه بD Dا
آما رهای رسمی تفاوت جدی دارد.
بDه اعDتقاد فDعاالن کDارگDری افDزایDش قDدرت خDریDد و رفDاه کDارگDران مDسالDهای اسDت کDه بDایDد بDه صورت اضDطراری بDه آن رسDیدگی
شود .عدم ثبات شغلی ،وضعیت سخت معیشتی و عدم دسترسی به امکانات
بDر اسDاس بDرآوردهDا بDرای ایDنکDه یDک خDانواده متوسDط بتوانDد کDاالهDای اسDاسی خود را تDهیه کDند نDیازمDند حDداقDل  2میلیون
و  500هزار تومان حقوق است .آما رهای بانک مرکزی هم تقریبا این عدد را تایید میکند.
یدهDد .بDیمه تDامDین
دفDترچDه بDیمه تDامDین اجDتماعی کDفاف تDامDین هDزیDن ههDای نDیا زهDای بهDداشDتی و درمDانی کDارگDران را نم 
اجDتماعی ضDعفهDای اسDاسی دارد؛ خDدمDات دنDدانDپزشکی نDدارد ،کDلینیکهDا و درمDانDگا ههDای سDازمDان تDامDین اجDتماعی بDه
یتوانDند از خDدمDات بDخش خصوصی اسDتفاده کDنند ،چون
نهDا سDخت اسDت ،کDارگDران نم 
شDدت محDدود و دسDترسی بDه آ 

اجDتماعی ضDعفهDای اسDاسی دارد؛ خDدمDات دنDدانDپزشکی نDدارد ،کDلینیکهDا و درمDانDگا ههDای سDازمDان تDامDین اجDتماعی بDه
یتوانDند از خDدمDات بDخش خصوصی اسDتفاده کDنند ،چون
نهDا سDخت اسDت ،کDارگDران نم 
شDدت محDدود و دسDترسی بDه آ 
نها به شدت باال است.
میزان فرانشیز آ 
علی اص Dالنی عضو ک Dانون ع Dالی شوراه Dای اس Dالمی ک Dار حکوم Dت ،در پ Dاسخ ب Dه ای Dن پ Dرس Dش ک Dه ت Dعداد ک Dارگ Dران ق Dرارداد
موقDت در کشور گDفت» :در حDال حDاضDر  13میلیون کDارگDر سDرپDرسDت خDانوار داریDم کDه مشمول قDانون کDار و تDحت پوشDش
بDیمه اجDتماعی هسDتند و بDا احDتساب خDانوادههDایDشان جDمعا  53میلیون نDفر هسDتند .بDرابDر آمDارهDا  85درصDد کDارگDران در
کشور قD Dرارداد موقD Dت هسD Dتند و اگD Dر درصD Dد بD DگیریD Dم از  13میلیون کD DارگD Dر شD DاغD Dل در کشور 11 ،میلیون نD Dفر دارای قD Dرارداد
موقت هستند.
بDهگDفته ریDیس کDانون شورای اسDالمی کDار الDبرز ،آمDار کDارگDران قDرارداد موقDت در کشور از  80تDا  95درصDد مDتفاوت اسDت
ولی در حالت خوشبینانه  85درصد کارگران کشور قرارداد موقتند.
یتوانDند نDیروهDای
وی گDفت :از سDال  1369قDانون کDار را اصDالح نDکردیDم و در سDال  1375کDارفDرمDاهDا فDشار آوردنDد کDه نم 
رسمی را اخ Dراج ک Dنند و م Dانع تول Dید هس Dتند ب Dه ه Dمین دل Dیل اب Dتدا ک Dارگ Dاهه Dای پنج ن Dفره و س Dپس  10ن Dفره و م Dدتی ب Dعد
مناطق آزاد را از شمول قانون کار خارج کردند ولی هیچ کدام از این کارها گره اصلی تولید را باز نکرد.
کمDاهDه هDم بDاب شDده اسDت ،از
اصDالنی بDا بDیان ایDنکDه امDروز در شDرایطی هسDتیم کDه قDراردادهDای موقDت بیسDت روزه و ی D
کDارفDرمDایDان خواسDت تDا بDرای اصDالح مDاده  7قDانون کDار و تDدویDن آیDین نDامDه تDبصره یDک آن مDقاومDت نDکنند و اجDازه بDدهDند تDا
قراردادهای کار ساماندهی شود«.

نشDریDه اکونومیسDت نDیز در گDزارش خود بDا عنوان »شDاخDص دمDکراسی سDال  «2017آزادی بDیان را زیDر حDمله اعDالم کDرده
اسDت .در گDزارش اکونومیسDت ،وضDعیت آزادی و دمDکراسی در ایDران در رتDبه  150در انDتهای جDدول و نDظام حDاکDم بDر ایDران،
استبدادی شناسایی شده است.
بDر پDایDه گDزارش سDاالنDه اکونومیسDت در ایDنبDاره ،دمDکراسی جDهانی متحDمل پسDرفDت قDابDل توجهی طی سDال اخDیر شDده
است.
فهDرسDت اکونومیسDت کDه وضDعیت نDظامهDای آزاد یDا بDه اصDطالح دمDکراسی در  165کشور مسDتقل طی سDال گDذشDته مDیالدی
را ارزیDابی کDرده ،بDدتDریDن عDملکرد را از هDنگام دوران پDس از بحDران جDهانی مDالی و اقDتصادی در سDال  2010مDیالدی ثDبت
کرده است.
بDنا بDر ارزیDابی اکونومیسDت هDیچیک از مDناطق مورد مDطالDعه بهDبودی را در مDعدل خود در سDال  2017در مDقایDسه بDا سDال
قبل رقم نزده است.
نچه که یک »دمکراسی کامل« خوانده شده زندگی میکنند.
به برآورد این گزارش کمتر از پنج درصد جمعیت جهان در آ 
تهDا در زمDینه آزادی بDیان از طDریق تهDدیDدات در حDال رشDد
یDک عDامDل عDمده ایDن مDسئله کDاهDش آزادیDهای رسDان Dهای و محDدودی D
سرکوب دولتی و چالشهای جدید از جانب بازیگران غیردولتی گزارش شده است.
اکونومیسDت وضDعیت را از نDظر آزادی و دمDکراسی در قDالDب چDهار گDروه تDقسیم کDرده اسDت؛ دمDکراسیهDای کDامDل کDه 19
کشور از آن بهDرمDند گDزارش شDده ،دمDکراسیهDای نDاقDص کDه  57کشور بDرخوردار از آن ارزیDابی شDده ،نDظامهDای تDرکیبی کDه
حاکم بر  39کشور شناسایی شده و نظا مهای استبدادی که گزارش شده بر  ۵۲کشور استیال دارند.
در ب Dخش دم Dکراسیه Dای ن Dاق Dص ب Dرای نمون Dه ای Dاالت متح Dده در رت Dبه  ،21اس Dرائ Dیل در رت Dبه  30و ه Dند ک Dه از آن ب  Dهعنوان
تتDریDن دمDکراسی روی زمDین یDاد میشود در رده  42قDرار گDرفDته انDد در حDالی کDه در قDسمت نDظامهDای
بDزرگتDریDن یDا پDرجDمعی 
تDرکیبی ،گDرجسDتان در رتDبه  79اوکDرایDن  83قDرقDیزسDتان  95و پDاکسDتان ارمنسDتان و عDراق بDه تDرتDیب در رتDب ههDای  110تDا 112
محاسبه شدهاند.
در قDسمت نDظا مهDای اسDتبدادی بDرای مDثال هDمچDنین روسDیه در رتDبه  ،135افDغانسDتان  ،149ازبکسDتان  158و تDاجیکسDتان
در رتبه  159محاسبه شدهاند.
یه Dای م Dدنی پنج مول Dفه
رون Dد ان Dتخاب Dاتی و ک Dثرت گ Dرایی ،ع Dمل ک Dرد دول Dت ،م Dشارک Dت س Dیاسی ،ف Dره Dنگ س Dیاسی و آزاد 
اصلی اکونومیست در ارزیابی وضعیت آزادی و دمکراسی بهشمار میروند.
بD Dسیاری از کD DارشD DناسD Dان مD DعتقدنD Dد یکی از ریD DشههD Dای فD Dساد در حکومD Dت اسD Dالمی تسD Dلط نD DهادهD Dای نD Dظامی ،مD DذهD Dبی و
نهDا انDجام
چگونDه نDظارتی بDر فDعالDیت آ 
نDهادهDای زیDر نDظر رهDبر حکومDت اسDالمی بDر بDخش بDزرگی از اقDتصاد اسDت کDه هی 
یشود.
نم 
ته Dای اق Dتصادی روی آورد در اب Dتدا ای Dن ک Dار را ب Dه اس Dم
س Dپاه پ Dاس Dداران ک Dه پ Dس از خ Dات Dمه ج Dنگ ای Dران و ع Dراق ب Dه ف Dعال Dی 
یهDای جDنگ انDجام میداد ،امDا اکنون تDقریDبا در تDمام حوزههDا فDعال
اسDتفاده از تDجهیزات فنی و کDمک بDه بDازسDازی خDراب 
است و بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد.
ینDژاد دولDت خود را پDاکتDریDن دولDت تDاریخ ایDران مDعرفی میکDرد امDا بDسیاری از مDنتقدان ،از جDمله شDماری از
محDمود احDمد 

است و بخش خصوصی توان رقابت با آن را ندارد.
ینDژاد دولDت خود را پDاکتDریDن دولDت تDاریخ ایDران مDعرفی میکDرد امDا بDسیاری از مDنتقدان ،از جDمله شDماری از
محDمود احDمد 
اعDضای دولDت حDسن روحDانی میگویDند دولDت قبلی مDروج و زمDین هسDاز بDزرگتDریDن فDسادهDای مDالی بوده اسDت در حDالی
ینژاد را طی کرده و میکنند.
که خودشان نیز همان راه احمد 
محDمود صDادقی ،نDمایDنده تهDران در نشسDت علنی مجDلس شورای اسDالمی در یDک تDذکDر شDفاهی از وجود حDکم محکومDیت
ینDژاد و  48هDزار مDیلیاردی عDلیه دولDت گDذشDته در دیوان مDحاسDبات خDبر داد و
قطعی  12هDزار مDیلیارد تومDانی عDلیه احDمد 
خواهان اجرایی شدن این احکام شد.
بDه گDزارش خDبرگDزاری ایDلنا ،مسعود پDزشDکیان ،نDایDب ریDیس مجDلس جDمعه  16مهDرمDاه وعDده داده کDه موضوع حDکم دیوان
ینژاد را پیگیری میکند و اگر این حکم قطعی شده باشد باید اجرا شود.
محاسبات علیه احمد 
شه Dای
موضوع دری Dاف Dت حقوقه Dای نجومی و چ Dند ده و چ Dند ص Dد میلیونی از اوای Dل اردیبهش Dت  ،1395ب Dا ان Dتشار ف Dی 
حقوقی مDدیDران ارشDد بDیمه مDرکDزی شDروع شDد و بDا چDند فDیش مDدیDران دولتی ادامDه پDیدا کDرد .ایDن امDر اعDتراضDات گسDترده را
در میان مردم و مسئوالن عالیرتبه کشور به همراه داشت.
س Dال گ Dذش Dته ،تصوی Dر ی Dک ف Dیش حقوقی ب Dا مبلغ  60میلیون توم Dان ه Dمان Dند بمبی خ Dبری در ف Dضای م Dجازی پ Dیچید .ن Dام
ص Dاح Dب ف Dیش م Dشخص نبود ام Dا عنوان ب Dیمه م Dرک Dزی ای Dران ب Dر ب Dاالی ف Dیش ح Dک ش Dده بود .اب Dتدا اک Dثر م Dخاط Dبان ب Dا ای Dن
تصور کDه ایDن فDیش جعلی و بDا فتوشDاپ اسDت ،خیلی مDاجDرا را جDدی نDگرفDتند تDا ایDنکDه ایDن موضوع بDهرسDان DههDا کDشیده
سکل بانک مرکزی بوده است.
شد و مشخص شد فیش متعلق به ریی 
شتDری
سجDمهور را کDه چDندی پDیش رسDان Dهای شDد بDا دقDت بDی 
نچDه نDامDه کDارکDنان بDیمه مDرکDزی بDه حDسن روحDانی ریDی 
چDنا 
بDررسی کDنیم ،تخDلفات بیشDماری را در مDدیDریDت بDیمه مDرکDزی خواهDیم یDافDت از جDمله ایDنکDه» :بDر اسDاس سنوات گDذشDته و
در پDایDان هDر سDال ،مجوز پDرداخDت سقفی مDشخص از اضDافDه کDار بDهعنوان ردیDف خDارج از شمول از نDاحDیه وزیDر اقDتصاد
اخذ و در میان جملگی کارکنان تقسیم میشده است«...
در نDامDه مDذکور آمDده بود» :از زمDان ریDاسDت محDمدابDراهDیم امDین بDر بDیمه مDرکDزی ،حقوق و مDزایDای هDیات عDامDل بDه صورت
نجومی افDزایDش یDافDته و حتی بخشی از حقوق مDاهDیانDه اعDضای هDیات عDامDل کDه بDیش از  200میلیون ریDال بوده ،خDارج
نها پرداخت میشود«
از فیش به آ 
گ Dزارش ب Dرخی رس Dان  Dهه Dای ای Dران ،ح Dاکی اس Dت ب Dیمه م Dرک Dزی در واک Dنش ب Dه ان Dتشار ت Dصاوی Dر ف Dیش حقوقی  60میلیونی
ریDیس بDانDک مDرکDزی در اسDفندمDاه ،بDرای توجDیه عDملکرد رئDیس خود ،تصویDر فDیش یکی دیDگر از مDدیDرانDش بDا رقمی بDسیار
ن) 87میلیون( را ب Dه ه Dمراه دو ف Dیش ب Dهمن و ف Dروردی Dن وی ،ب Dرای خ Dبرگ Dزاری ف Dارس ف Dرس Dتاد و نوش Dت» :ب Dخش
ب Dاالت Dر از آ 
نهDا و
عDمده دریDافتی اسDفندمDاه مDدیDران بDیمه مDرکDزی معوقDات  84مDاه بوده اسDت .و طی فDرایDندهDای قDانونی بDه حDساب آ 
بدون پنهانکاری و یا در قالب فیشهای مختلف ،بهصورت کلی و در یک فیش تجمیع و صادر شده است«.
نچ Dه ی Dک ح Dساب س Dرانگش Dتی داش Dته ب Dاش Dیم ب Dا ف Dرض ای Dنک Dه م Dیان Dگین حقوق ک Dارم Dندان ج Dزء دول Dت را ی Dک میلیون و
چ Dنا 
پ Dان Dصد ه Dزار توم Dان در م Dاه ب Dگیری Dم ،ای Dن ک Dارم Dندان ح Dدود  18میلیون از دول Dت ب Dاب Dت زح Dمات ش Dبان  Dهروزی خود در طول
کسDال حقوق دریDافDت میکDنند .بDا یDک تDقسیم سDاده مDشخص میشود فDیش حقوقی  87میلیونی جDناب مDدیDر ،مDعادل
ی D
حقوق  5سDال حقوق یDک کDارمDند جDرء دولDت خواهDد بود ).منبع ،25/02/1395 :خDبرگDزاری فDارسی وابسDته بDه ارگDان هDابی
امنیتی حکومت(
ص Dادق الری Dجانی ،ری Dیس قوه ق Dضایی حکوم Dت اس Dالمی ای Dران ،روز سوم آذر در ح Dاش Dیه ی Dک ه Dمای Dش ق Dضایی ،س Dخنان
تDندی خDطاب بDه حDسن روحDانی بDه زبDان آورد و در واکDنش بDه دسDتور او مبنی بDر رسDیدگی جوانDب لغو سDخنرانی علی
تعDالی در مورد لغو سDخنرانی یDک نDمایDنده گDفتید مDایDه شDر مسDاری اسDت امDا نDمایDند های از
مطهDری در مشهDد گDفت» :حDضر 
فDراکسیون امDید در مجDلس منتسDب بDه شDما از پشDت تDریبون ریDیس قوه قDضایDیه را مDتهم کDرده اسDت کDه هDزار مDیلیارد بDه
حDDساب شخصی ریDDخته اسDDت کDDه صDDددرصDDد دروغ اسDDت و شDDما در ایDDن مقطع وظDDیفه نDDداریDDد کDDه ایDDن مDDایDDه شDDرمDDساری
نیست«.
تامل Dال ب Dه ح Dساب شخصی خود را »ک Dذب م Dحض«
ص Dادق الری Dجانی ،واری Dز ه Dزار م Dیلیارد از خ Dزان Dه عمومی ی Dا اموال ب Dی 
خوانDد و گDفت» :بDا اجDازه رهDبری در سDال هDا قDبل ،نDه دوره مDن ،فDقط اموال قوه بDه نDام قوه قDضایDیه شDده و شورای پول و
اعDتبار تصویDب کDرده و اذن رهDبری داشDته اسDت امDا اکنون بDیان میکDنند کDه آیDا ایDن مDسئله شDرعی یDا قDانونی اسDت کDه ایDن
یک فتنه است«.
او از بDرادرش ،علی الریDجانی در مDقام ریDیس مجDلس نDیز گDالیDه کDرد» :عDرض مDن بDه ریDیس محDلس ایDن اسDت بDه ریDیس قوه
قضاییه در مجلس تهمت زدند و سکوت کردید البته من به دفاع شماها نیازی ندارم«.
بهDا هDزار مDیلیارد
بDحث بDر سDر  63حDساب شخصی بDه نDام صDادق الریDجانی ،رئDیس قوه قDضایDیه اسDت :موجودی حDسا 
تومD Dان و سود مD DاهD DانD Dه آن  22مD Dیلیارد تومD Dان؛ محD Dل تD DامD Dین موجودی نD Dیز وجوه واریD Dزی از سوی اشD Dخاص حقیقی و
اصDحاب دعDاوی حقوقی و کDیفری و بDرخی مDتهمان دادسDراهDا کDه بDابDت قDرارهDای وثDیقه و تودیع خDسارات بDه حDساب قوه
قضاییه واریز میشود.
ایDن خDبر اولDین بDار از تلویDزیون ایDنترنتی »ُدر« پDخش شDد و پDس از آن کDانDال تDلگرامی »آمDدنیوز« بDا ذکDر جDزئDیات بDیشتDر
آن را منتشر کرد.
بنDیا وزیDر اقDتصاد در توضیح و توجDیه حDساب یDادشDده گDفته اسDت» :از حDدود بیسDت سDال پDیش بDا هDماهنگی
علی طDی 
خDزان Dهداری کDل کشور و بDانDک مDرکDزی ،مDبالغی بDا رعDایDت موازیDن شDرعی و قDانونی بDه نDام قوه قDضایDیه در سیسDتم بDانکی

بنDیا وزیDر اقDتصاد در توضیح و توجDیه حDساب یDادشDده گDفته اسDت» :از حDدود بیسDت سDال پDیش بDا هDماهنگی
علی طDی 
خDزان Dهداری کDل کشور و بDانDک مDرکDزی ،مDبالغی بDا رعDایDت موازیDن شDرعی و قDانونی بDه نDام قوه قDضایDیه در سیسDتم بDانکی
کشور سD Dپرده گD Dذاری شD Dده و طبیعی اسD Dت کD Dه بD Dه ایD Dن سD Dپرده هD Dا سودی تعلق میگD Dیرد ،اصD Dل وجوه سD Dپرد هگD Dذاری بD Dه
چوجDه مورد اسDتفاده قDرار نDگرفDته اسDت و در حDساب بDانکی بDاقی مDانDده امDا سودی کDه بDه ایDن حDسابهDا تعلق میگDیرد
هی 
صرف برخی هزینههای معین در قوه قضاییه شده است«.
سDرانDجام سDخنان حDسن روحDانی دربDاره حDکم بDابDک زنDجانی و سDرنوشDت پولهDایی کDه ایDن فDعال اقDتصادی از فDروش نDفت
بهدست آورده است و به خزانه واریز نشده است به جدالی سخت میان دولت و قوه قضاییه بدل شد.
ریDیس قوه قDضایDیه گDفت» :بDابDک زنDجانی گDفته اسDت کDه مDیلیاردهDا تومDان بDه انDتخابDات ریDیس جDمهور کDمک کDرده اسDت؛ مDا
یدانDیم و ایDشان حDرف زیDاد میزنDد و ادعDا زیDاد میکDند واال اگDر میخواسDتیم رسDیدگی کDنیم
سDخنان او را عDین واقع نم 
باید همه کسانیکه مرتبط بودند احضار میکردیم«.
نگوی دولDت روحDانی ،در پDاسخ بDه سئوال یکی دیDگر از خDبرنDگاران مبنی بDر ایDنکDه ریDیس قوه قDضایDیه مDطرح کDرده
سDخ 
ک Dه طبق گ Dفته ب Dاب Dک زن Dجانی ب Dرخی از پوله Dا ب Dه س Dتاد ان Dتخاب Dاتی روح Dانی داده ش Dده اس Dت  ،گ Dفت» :چ Dنین صحبتی را
نDشنید هام امDا همواره دولDت در ایDن پDرونDده مDطالDب هگDر بوده و بDر ضDرورت پDیگیری و بDرگDردانDدن اموال و دارایی مDردم مDصر
بوده اسDت .اکنون ایDن پDرونDده در اخDتیار قوه قDضایDیه اسDت و انDتظار میرود هDرچDه سDریعتDر رسDیدگی و تDعیین تDکلیف
شود«.
اژهای مDعاون اول قوه قDضایDیه ،بDا ادعDای ایDنکDه »ایDنهDا میخواهDند قوه را تDحت فDشار قDرار دهDند تDا دسDت از مDبارزه بDا
تهDا بDرداریDم« ،اظDهار کDرد» :االن از شDما میپDرسDم بDرای سDتاد انDتخابDاتی ریDاسDت جDمهوری یDک نDفر چDهقDدر پول
دانDه درش D
الزم است قطعا باالتر از  20میلیارد؛ خب شما بگویید این پول از کجا آمده؟«
یهDای چDندگDانDه و گDاهی تDند حDسن روحDانی ،ریDیس جDمهور و صDادق الریDجانی ،ریDیس قوه قDضایDیه حکومDت
رویDاروی 
اسالمی ،بهسادگی نشاندهند اوج فساد در این حکومت است.
نهDاسDت.
یرتDبه دو قوه ،وجود »پولهDای کDثیف« از جDمله در فDرآنDید انDتخابDات آ 
لهDای لفظی سDران و مDقامDات عDال 
ن جDدا 
ای D
پیش از این نیز دولت در آستانه انتخابات مجلس از وجود »پولهای کثیف« در انتخابات گفته بود.
تخور از بودج های که باید صرف رفاه عمومی و نیازهای جامعه شود.
از سوی دیگر ،سهم بزرگ روحانیت مف 
کشDنبه هشDتم بDهمن مDاه  ،96بDرای اولDین بDار پDس از تDاسDیس حکومDت اسDالمی در ایDران ،کDلیات الیDحه بودجDه سDال
روز ی D
 ،97توسDط مجDلس شورای اسDالمی رد شDد .روزنDامDه »شDرق« چDاپ تهDران در شDماره  9بDهمن خود نوشDت کDه توضیح ایDن
نناپذیر نیست
رویداد بیسابقه بدون توجه به رویدادهای دی ماه در ایران امکا 
فهDا و نDقائDص اسDاسی
ایDسنا ،در گDزارشی نوشDت کDه از مDنظر نDمایDندگDان مDخالDف ،الیDحه بودجDه سDال آیDنده دارای ضDع 
حه Dای ع Dمرانی ،قطع ی Dاران  Dهه Dای ن Dقدی  30میلیون ن Dفر ،اف Dزای Dش
نه Dا ع Dبارت Dند از :ک Dاه Dش بودج Dه ط Dر 
اس Dت ک Dه ب Dرخی از آ 
قهDای تDامDین اجDتماعی و
بDرداشDت از صDندوق توسDعه ملی ،افDزایDش  60درصDدی بودجDه ،بیتوجهی بDه مDشکالت صDندو 
بDازنشسDتگی ،فDقدان مDنابع طDرح سDالمDت ،افDزایDش حجDم و هDزیDن ههDای دولDت ،عDدم تDناسDب مDیان بDهای نDفت در بودجDه و
قیمت جهانی آن...
ه  Dمچ Dنین در الی Dحه پ Dیشنهادی بودج Dه س Dال آی Dنده ،م Dان Dند س Dاله Dای گ Dذش Dته م Dبالغ هنگفتی ب Dه موس Dس هه Dا و ن Dهاده Dای
مDذهDبی اخDتصاص داده شDده اسDت .بودجDه بDرخی از ایDن نDهادهDا کDه بDه جDایی پDاسخگو نیسDتند از کDل بودجDه حDفاظDت از
محیط زیست بیشتر است.
الیDحه پDیشنهادی بودجDه سDال  97کDه ریDیس جDمهور اسDالمی حDسن روحDانی  19آذر مDاه بDه مجDلس شورای اسDالمی ارائDه
کرد در  382صفحه تنظیم شده و دربرگیرند ه  20جدول است.
جDدول هDفتم ایDن الیDحه »خDالصDه بودجDه دسDتگاههDای اصلی و زیDر مجDموعDه« نDام دارد و در آن نDام نDهادهDا و موسDس ههDای
نه Dا م Dشخص نیس Dت و ب Dرخی دی Dگر م Dان Dند »مج Dمع
م Dذه Dبی گون Dاگونی ب Dه چ Dشم میخورد ک Dه حوزه ف Dعال Dیت ب Dرخی از آ 
جهانی اهل بیت« و »مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی« کارهای کمابیش مشابهی انجام میدهند.
تDقریDبا تDمام نDهادهDای مDذهDبی کDه هDر سDال صDدهDا مDیلیارد از بودجDه عمومی کشور را میبDلعند اگDر حوزههDای فDعالDیت
خگویی بDه مDقامDات
مDشابDه یDا مشDترکی نDیز نDداشDته بDاشDند دسDتکDم در یDک مورد شDباهDت دارنDد :گDریDز از نDظارت و عDدم پDاس 
رسمی.
بودج Dهای  100مDیلیارد تومDانی بDه شورای نگهDبان اخDتصاص داده شDده اسDت .بودجDه شورای نگهDبان حکومDت اسDالمی،
سDال بDه سDال بDاال رفDته و در  10سDال اخDير چDهار و نDيم بDرابDر شDده اسDت .خDبرآنDالیDن در هDمین رابDطه نوشDته اسDت کDه بودجDه
ایDن نDهاد از نDزدیDک بDه  24مDیلیارد تومDان ميليون در اليDحه بودجDه سDال  87بDه بDیش از  105مDیلیارد تومDان در اليDحه بودجDه
سال  97رسيده است.

عDلیزاده طDباطDبایی ،وکDیل دادگسDتری ،یDادآور شDده اسDت» :در سDال  1367بودجDه شورای نگهDبان  6میلیون تومDان بود.
وظایف شورای نگهبان عوض نشده اما بودجه آن  20هزار برابر شده است«.

عDلیزاده طDباطDبایی ،وکDیل دادگسDتری ،یDادآور شDده اسDت» :در سDال  1367بودجDه شورای نگهDبان  6میلیون تومDان بود.
وظایف شورای نگهبان عوض نشده اما بودجه آن  20هزار برابر شده است«.
نهDا کDه در جDبهه مDخالDفان یDا مDنتقدان حکومDت نیسDتند ،میپDرسDند کDه دادن بودجDهای کDالن بDه شورای نگهDبان،
ولی حتی آ 
نهDم در شDرایطی کDه وضع بودجDه عDمرانی و آموزش و
نهDم در زمDانی کDه انDتخابDاتی در کDار نیسDت چDه مDعنایی دارد؟ و آ 
آ 
بهDداشDت و رسDیدگی بDه زلDزل DهزدگDان خDراب اسDت و دولDت مجبور بDه حDذف بDرخی یDاران DهبDگیران و افDزایDش قDیمت حDامDلهDای
انDرژی شDده اسDت؟  100مDیلیارد تومDان بودجDه شورای نگهDبان بDا  12عضو و چDند صDد هDزار کDارمDند ،قDرار اسDت صDرف چDه
کارهایی شود؟
روزنDامDه »شDرق« در گDزارشی بDا عنوان » 100مDیلیارد تومDان بودجDه بDرای نDگ هداری یDک "شDبکه"« نوشDته اسDت کDه در ایDن
له Dا حواشی شورای نگه Dبان گس Dترش عجیبی ی Dاف Dته اس Dت ک Dه از ن Dشان Dهه Dای آن اض Dاف Dه ش Dدن »پ Dژوه Dشكده شورای
س Dا 
نهDا کDه مDعنایDش »اضDافDه شDدن سDاخDتمان ،كDارمDند ،هDزيDن ههDای جDاری و...
نگهDبان« اسDت و تDاسDیس دفDاتDر نDظارتی در اسDتا 
«
سDيامDك رهپDيك ،مDعاون اجDرایی و امور انDتخابDات شورای نگهDبان ،در پDاسخ بDه ایDن سئوال کDه چDرا در ایDن مقطع زمDانی
بودج D Dهای  100میلیون تومD Dانی بD Dه ایD Dن نD Dهاد اخD Dتصاص داده شD Dده ،گD Dفته اسD Dت» :در سD Dالی کD Dه انD DتخابD Dات نيسD Dت ،ايD Dن
بودجه صرف جلسات آموزشی و نگ هداری شبکه چند صد هزار نفری میشود«.
روزن#ام#ه ج#مهوری اس#المی ،ش#نبه  16دی  ،1396ن#وش#ت :ت#قسیم ش#غ له#ا ق#رار ب#ود ب#راس#اس ش#ایس#ته س#االری ب#اش#د .ای#ن ،ش#عار م#حوری
یک#نیم پ#اسخ منفی اس#ت .اظ#هارن#ظر ک#ردن ک#ه ش#غل و
یش#ود؟ ب#ا ق#اط#عیت اع#الم م 
ان#قالب و ت#مام دول#ته#ا ب#ود و هس#ت ،ولی آی#ا ب#ه آن ع#مل م 
نان و آب نیست تا شما آن را به کسانی که دوست دارید بدهید.
در مسئول Dیت دادنه Dا چ Dرخ Dش ن Dخبگان ن Dداری Dم .ه Dر وق Dت حکمی از رس Dان  Dهه Dا خوان Dده و دی Dده و ش Dنیده میشود ک Dه ب Dه
موجDب آن کسی مسئول دسDتگاه یDا جDائی و یDا کDاری میشود در یDک دایDره محDدود چDند نDفره اسDت .ایDن وضع اسDفبار بDه
نهD Dا نD Dفر در ایD Dن کشور بیکD DارنD Dد بD Dیش از  35مسئولD Dیت)علی اکD Dبر
جD Dائی رسD Dیده کD Dه بعضی افD Dراد هD Dم اکنون کD Dه میلیو 
نهDا
والیتی مDشاور خDامDنهای( دارنDد بDهطوری کDه اگDر از خودشDان دربDاره تDعداد مDشاغDلشان سوال شود قDادر بDه شDمارش آ 
نیستند!
تشDان از جDمله درخواسDت افDزایDش حقوق ،سDابDق های چDند سDالDه دارد.
اعDتراضDات و تجDمعات مDعلمان بDرای طDرح مDطالDبا 
مDعلمان اسDفند سDال  ،1395هDنگامی کDه الیDحه بودجDه در مجDلس بDررسی میشDد ،بDا خواسDت بودجDه عDادالنDه بDرای آموزش
و پDرورش مDقابDل مجDلس اجDتماع کDردنDد .در آن اجDتماع و اجDتماعDات بDعدی و قDطعنام DههDای صDادر شDده ،یکی از شDعارهDای
معلمان این بوده است :خط فقر چهار میلیون ،حقوق ما یک میلیون ….
وزارت آموزش و پرورش در زمستان سال  95مبلغ ده میلیارد تومان کسری بودجه انباشته داشته است.
منصور مDجاوری ،مDدیDرکDل بDرنDامDه و بودجDه وزارت آموزش و پDرورش ایDران گDفته اسDت بودجDه تDخصیص یDافDته بDرای ایDن
وزارتDخانDه در سDال  96نDیز مبلغ  4/11هDزار مDیلیارد تومDان کDمتDر از اعDتبار مورد نDیاز اعDالم شDده از سوی ایDن وزارتDخانDه بDه
سازمان برنامه و بودجه است.
مD Dعلمان روز  13مهD Dر امD Dسال ه D DمزمD Dان بD Dا روز جD Dهانی مD Dعلم بD Dاز هD Dم اجD DتماعD Dات اعD Dتراضی سD DراسD Dری بD DرگD Dزار کD DردنD Dد .در
ق Dطعنام Dه پ Dای Dانی ای Dن تج Dمع س Dراس Dری گ Dفته ش Dده اس Dت» :بودج Dه س Dال  96م Dان Dند س Dاله Dای ق Dبل نتوانس Dت ی Dک زن Dدگی
شDرافDتمندانDه بDرای مDعلمان بDازنشسDته و شDاغDل و یDک آموزش بDاکDیفیت و عDادالنDه را بDرای کودکDان رقDم بDزنDد .امDسال نDیز در
شبینی شDده اسDت کDه حقوق کDارکDنان دولDت در سDال آیDنده
ابDالغDیه بDخشنامDه بودجDه  1397توسDط ریDیس جDمهوری ،پDی 
تDنها بDه مDیزان پنج درصDد افDزایDش یDابDد .ایDن ابDالغDیه در کDنار سDخنان ریDیس سDازمDان بDرنDامDه و بودجDه کDه آموزش و پDرورش
را یDک دسDتگاه بودجDه خوار تلقی می کDند ،نDشان دهDنده آن اسDت کDه در سDال آیDنده روزهDا و شDرایDط سDختتDری پDیش روی
معلمان و دانش آموزان است«.
وبDهرو هسDتند و بDرخی در پDرداخDت حقوق و دسDتمزد فعلی کDارکDنان خود نDیز
اغDلب دسDتگاههDای دولتی بDا کسDری بودجDه ر 
یه Dا ک Dه م Dاهه Dا دس Dتمزد
یه Dا ی Dک نمون Dه دی Dگر هس Dتند .ت Dظاه Dرات و اج Dتماع Dات ک Dارگ Dران شه Dردار 
ت Dاخ Dیر دارن Dد .شه Dردار 
یهDا بDایDد
نDگرفDتهانDد در سDراسDر ایDران بDه امDری روزمDره تDبدیDل شDده اسDت .بDا ایDن حDال طبق سDخنان نوبDخت هDمین شهDردار 
سال آینده پنج درصد هم به مزد کارگران بیفزایند.
گتDریDن کDارفDرمDای کشور اسDت و در مDذاکDرات مDربوط بDه تDعیین دسDتمزد دسDت بDاال را دارد.
دولDت اسDالمی ایDران ،خود بDزر 
لهDای دولDت سDاخDته در شورای عDالی کDار ،در چDندیDن نوبDت بDه دولDت انDتقاد کDرد هانDد کDه در
لهDای گDذشDته ،حتی تDشک 
س Dا 
مذاکرات ،جانب کارفرمایان بخش خصوصی را گرفته است.
امDسال پDیش از آن کDه شورای عDالی کDار بDحث دربDاره حDداقDل دسDتمزد را آغDاز کDند ،دولDت در مهDرمDاه مDیزان افDزایDش حقوق
کDارکDنان دولDت بDرای سDال  97را  10درصDد اعDالم کDرد کDه بDا یDک فDرمول ابDداعی 5 ،درصDد آن را را دولDت میپDردازد و  5درصDد
بقیه را خود دستگاهها باید تامین کنند.
محDمدبDاقDر نوبDخت ،سخنگوی دولDت و ریDیس سDازمDان بDرنDامDه و بودجDه ،روز  11مهDر  96در توضیح بDخشنامDه ضوابDط
مالی تنظیم بودجه سال  97گفته بود:
»دربDاره هDزیDن ههDای جDاری ،سDیاسDت مDا افDزایDش بهDره وری و صDرف Dهجویی اسDت .نDرخ تورم در سDال آیDنده نDیز  9درصDد
پDیشبینی می شود کDه در ایDن شDرایDط افDزایDش حقوق کDارکDنان دولDت و بDخش کDارگDری را  10درصDد در نDظر گDرفDتیم و بDه

»دربDاره هDزیDن ههDای جDاری ،سDیاسDت مDا افDزایDش بهDره وری و صDرف Dهجویی اسDت .نDرخ تورم در سDال آیDنده نDیز  9درصDد
پDیشبینی می شود کDه در ایDن شDرایDط افDزایDش حقوق کDارکDنان دولDت و بDخش کDارگDری را  10درصDد در نDظر گDرفDتیم و بDه
دسDتگاههDا گDفتیم پنج درصDد از ایDن افDزایDش حقوق را مDا بDه بودجDه اضDافDه می کDنیم و بDاقی را خود دسDتگاههDا از روی
یهای خود تامین کنند«.
صرفه جوی 
سDرانDجام امDا دولDت بDر مDبنای نDرخ  8درصDدی تورم ،مDیزان افDزایDش دسDتمزد کDارکDنان را  10درصDد اعDالم کDرد و بDر ایDن مDبنا
بودجه سال آینده را بست.
در ه Dمان ح Dال م Dعاون وزی Dر ک Dار ب Dه نحوی ک Dه گوی Dا دول Dت هیچ نفعی در ت Dعیین م Dیزان دس Dتمزد ن Dدارد ،در گفتگو پ Dیرامون
فهD Dای درگD Dیر قD Dرار دهD Dد» :نD Dظر دولD Dت بD Dر سD Dه
جD Dلسات کD Dمیته مD Dزد شورای عD Dالی کD Dار تD Dالش میکD Dند دولD Dت را ورای طD Dر 
جانبهگرایی است .فعال منتظر جمعبندی گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین رویه در تعیین دستمزد هستیم«.
دسDتمزد تDعیین شDده بDرای سDال  96بDه مDیزان  930هDزار تومDان واکDنش شDدیDد فDعاالن و تDشکلهDای مسDتقل کDارگDری را در پی
تبDار خوانDده و افDزودهانDد شورای عDالی کDار بDه ایDن تDرتDیب حDکم صDادر کDرده
نهDا دسDتمزد تDعیین شDده را خDف 
داشDته اسDت .آ 
است که کارگران یک سال دیگر را زیر خط فقر مطلق زندگی کنند و زندگی مشقتباری را پیش رو داشته باشند.
وزیDر کDار در پDاسخ انDتقادات گDفته اسDت دولDت دسDتمزدهDا را بDه صورت پDلکانی افDزایDش میدهDد زیDرا »بDایDد در تDعیین مDزد
هم منافع کارگران و هم تولید« را در نظر بگیرد.
لهDا نوشDت هانDد» :خودشDان سDبد حDداقDل معیشDتی کDارگDران را کDه طبق مDحاسDباتDشان  2/5میلیون تومDان در مDاه
ایDن تDشک 
یشDان هDم
اسDت را اعDالم میکDنند امDا در هDمان حDال حDاضDر می شونDد حDداقDل مDزد خDفتبDار را کDه از نDصف رفDم پDیشنهاد 
کمتر است امضا کنند«.
نDرخ بDیکاری ،خDط فDقر و جDمعیت زیDر خDط فDقر در حکومDت اسDالمی در زمDره اطDالعDات محDرمDانDهانDد .ایDن مDسالDه در مورد
و گوی
ت 
مDعیار تDعیین خDط فDقر نDیز صDادق اسDت .چDندی پDیش علی ربیعی ،وزیDر تDعاون ،کDار و رفDاه اجDتماعی در یDک گDف 
تلویD Dزیونی در پD Dاسخ بD Dه سئوالی دربD Dاره نD Dرخ بD Dیکاری ،لD Dبخند رازآمD Dیزی زد و گD Dفت» :ایD Dن سئوال مD DانD Dند ایD Dن اسD Dت کD Dه
بپرسید خط فقر کجاست؟«
وگو بDا ذکDر ایDن مDسئله کDه بDه هDر خDانDهای پDا بDگذاریDد،
وزیDر کDار گDرچDه از اعDالم نDرخ بDیکاری طDفره رفDت امDا در ادامDه گDفت 
چهار  -پنج نفر بیکارند ،مظنهای برای شناخت ابعاد بیکاری به دست داد.
جش Dنبه  9آذر م Dاه ،ب Dاز علی ربیعی بود و خ Dبرن Dگاران و ای Dن ب Dار پ Dرسشی درب Dاره ج Dمعیت زی Dر خ Dط ف Dقر .خ Dبرن Dگار
روز پن 
پرسید» :آیا این گفته که  40میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند ،صحت دارد؟«
ربیعی پDاسخ داد» :در حDال حDاضDر اطDالع دقیقی از ایDن مDسئله نDدارم ،امDا بDدون تDردیDد ایDن آمDار ک DمتDر از  ۴۰میلیون نDفر
است«.
وگو و سخنان ربیعی را باشگاه خبرنگاران جوان پوشش داد و برخی رسان هها آن را بازنشر کردند.
این گفت 
امDا خDط فDقر هDر کDجا کDه بDاشDد ایDن واقDعیت غDیرقDابDل انDکار اسDت .حDسین راغDفر ،اقDتصاددان و پDژوهDشگر حوزه فDقر مDعتقد
است بیش از  40درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.
بDهگDفته زاغDفر ،وضDعیت معیشDت حDدود  12میلیون نDفر از ایDن جDمعیت کDه بDه عنوان نDیازمDند تDحت پوشDش کDمیته امDداد و
نها پرونده تشکیل شده است ،روشن است.
سازمان بهزیستی قرار دارند و برای آ 
نDان اکنون تDنها زیDنت سDفره بDیکاران ،حDاشDی هنDشینان ،خDانوادههDای تDحت سDرپDرسDتی کDمیته امDداد و سDازمDان بهDزیسDتی
لتوجهی از
نیسDت .پDایDین بودن دسDتمزدهDا و عDدم پDرداخDت مDاههDا دسDتمزد کDارگDران ،سDبب شDده اسDت معیشDت بDخش قDاب D
کDارگDران شDاغDل و خDانواد ههDای کDارگDری در عDمل چDندان تDفاوتی بDا تDهیدسDتان شهDر و روسDتا نDداشDته بDاشDد .خDریDد نDان
حتی به صورت قسطی هم برای برخی کارگران دشوار شده است .به چند نمونه اشاره میکنیم:
یکی از کارگران نیشگر هفت تپه در یادداشتی که روز هشتم آذر برای اتحادیه آزاد کارگران فرستاده ،نوشته است:
»بD Dه خD Dدا خسD Dته شD DدیD Dم 10 .روز اسD Dت دارم از نD Dانوایی نD Dان قD Dرضی میگD Dیرم .خD DانD Dمم مD DریD Dض اسD Dت ،چD Dهار روز اسD Dت
یتوان Dم ب Dرای Dش ب Dگیرم .چ Dند وق Dت اس Dت توی محوط Dه ش Dرک Dت
یتوان Dم ب Dبرم Dش دک Dتر .ب Dچهام ی Dک آب Dنبات میخواه Dد نم 
نم 
میگردم هر چه نان خشک است جمع میکنم میبرم سه چهار هزار تومان میفروشم ،هر روز وعدههای پوچ«.
حسینعلی اکDبری ،دبDیر خDان Dه کDارگDر سیسDتان و بلوچسDتان هDم دربDاره بDیش از دو هDزار کDارگDر پDروژه دشDت سیسDتان گDفته
نهDا بDرای
اسDت ایDن کDارگDران کDه سDه تDا پنج مDاه اسDت دسDتمزد نDگرفDت هانDد ،وضDعیت معیشDتی مDناسDبی نDدارنDد» :اکDثریDت آ 
خریدن مایحتاج اولیه زندگی مانند نان و ماست به کسبه محلی بدهکارند«.
مDیکایDیل صDدیقی ،ریDیس انجDمن صنفی کDارگDران سDاخDتمانی مDریوان و سDروآبDاد نDیز در واکDنش بDه تDصمیم دولDت مبنی بDر
افDزایDش قDیمت نDان در یDادداشDتی نوشDته اسDت» :خیلی از کDارگDران و اسDتادکDاران سDاخDتمانی بDه دلDیل رکود سDاخDت و سDاز
تها و بیکاری ،شکم خود و خانواده خود را با نان سیر نگه میدارند«.
و نامتعادل بودن قیم 
بهنوشته صدیقی ،بسیاری از کارگران ساختمانی کارت یارانه خود را برای دریافت نان گرو میگذارند.
بDنابDرایDن ،مDا از هDر نDظر بDه جDامDعه ایDران نDگاه کDنیم اخDتاپوس حDاکDمیت اسDالمی بDر زیسDت و زنDدگی شهDرونDدان چDنگ
نهDا فلج و لDه میکDند .حکومتی کDه حتی بDا شDادی سDاده مDردم ه Dمچون شDرکDت دخDتر
انDداخDته و بDا هDر فDشاری تDعدادی از آ 
و پسD Dر در جD Dشن تولD Dد ،فD Dارغ التحصیلی و ،...سD Dر خصومD Dت و دشمنی دارد و بیرحD DمانD Dه بD Dه دسD Dتگیر شD DدگD Dان شD Dالق

نهDا فلج و لDه میکDند .حکومتی کDه حتی بDا شDادی سDاده مDردم ه Dمچون شDرکDت دخDتر
انDداخDته و بDا هDر فDشاری تDعدادی از آ 
و پسD Dر در جD Dشن تولD Dد ،فD Dارغ التحصیلی و ،...سD Dر خصومD Dت و دشمنی دارد و بیرحD DمانD Dه بD Dه دسD Dتگیر شD DدگD Dان شD Dالق
میزند؛ زندانی و جریمه میکند.
هDمانطور کDه اشDاره کDردیDم رفDتار حکومDت اسDالمی بDا مDزدبDگیران نDیز بDسیار غDیرانDسانی و غDیرقDابDل تحDمل اسDت .حDداقDل
تکDم چDهار یDا پنج بDرابDر ک DمتDر از خDط فDقر واقعی اسDت .اغDلب حقوق نDاچDیز کDارگDران بDا
حقوق نDاچDیز کنونی کDارگDران ،دس D
نکD Dاری ،قD Dراداد موقD Dت و سD Dفید امD Dضاء ،توسD Dط
تD DاخD Dیر پD DرداخD Dت میشود .گسD Dترش خصوصیسD Dازی ،شD DرکD DتهD Dای پD Dیما 
نهDا را تDباه کDرده اسDت .تDسهیالت
تهDای مDختلف و بDه صورت مسDتمر ،امDنیت شغلی کDارگDران را از بDین بDرده و زنDدگی آ 
دول D
تهDای دفDاعی از حقوق و
لانDدوزی »آقDازاد ههDا« و خودیهDا شDده و سDیاس D
بDانکی بDرای ایDجاد شDغل ،صDرف داللی و مDا 
سDرمDایDه سDرمDایDهداران ،بDیکاری و فDقر را بDه اوج رسDانDده اسDت .فDقر و بDیکار گسDترش یDافDته و کDارتDنخوابی ،کDار کودکDان،
زب Dال  Dهگ Dردی ،ب Dرای س Dیر ش Dدن ش Dکم رواج ی Dاف Dته و ت Dنف Dروشی و اع Dتیاد و خودکشی ن Dیز ت Dکان ده Dنده هس Dتند .ب Dیم هه Dای
درمDانی بDرای کDارگDران و مDردم نDاکDارآمDد اسDت .اخDتالس و دزدی اموال عمومی حDد و مDرزی نDدارد .بDا گDران شDدن خDدمDات
شه Dا ن Dیز ش Dدت گ Dرف Dته اس Dت .در چ Dنین ش Dرایطی ،اع Dتراض Dات و
ی در س Dای Dر ب Dخ 
دولتی و ح Dام Dله Dای ان Dرژی ،تورم و گ Dران 
لبDاخDتگان بDا ضDرب و شDتم ،اخDراج ،شDالق و زنDدان پDاسخ داده
اعDتصابDات بDه حق کDارگDران ،مDعلمان ،بDازنشسDتگان و مDا 
شده است.
طﺒﯿﻌﺘﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺣﮑﻮﻣﺖﮔﺮان ﺑﮫ ﺑﻦﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺰ ﺳﺮﮐﻮب و ﺳﺎﻧﺴﻮر ﺷﺪﯾﺪ راھﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ راهﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮون
رﻓﺖ از ﺑﺤﺮانھﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺮﺑﺎری و ﺻﺒﺮ ﻣﺮدم ﻟﺒﺮﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻨﮕﺎم اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮا ﻣﯽرﺳﺪ .از ﻣﺪتھﺎ ﭘﯿﺶ زﻣﯿﻨﮫھﺎی اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﺧﯿﺮ دی ﻣﺎه را ﺑﮫ ﺻﻮرتھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﭘﺮﺳﺘﺎران،
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن از ﯾﮏﺳﻮ و ﻏﺎرتﺷﺪﮔﺎن اﻣﻮال در ﻣﻮﺳﺴﮫھﺎی ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﺎﺧﺘﮫ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻓﺸﺎ ﺷﺪن ﺣﻘﻮقھﺎی
ﻧﺠﻮﻣﯽ در ﮐﻨﺎر ﻓﻘﺮ و ﺳﯿﮫروزی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻗﺎطﻊ ﻣﺮدم ﺗﺤﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎر ،زﻣﯿﻨﮫ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮی را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ ،اﻏﻠﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﻣﺴﺌﻮﻻن درﺟﮫ اول ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آﻣﺪه و ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ اوﺿﺎع ﻧﺎﺑﮫﺳﺎﻣﺎن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ اﻟﺒﺘﮫ
ﺑﺎ ﺗﮭﺪﯾﺪ و دروغ! ﭘﺲ ﻣﺮدم راهﺣﻞ ﺧﻮد را در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﻓﺮﯾﺎد زدهاﻧﺪ و ﻗﺎطﻊ و ﻣﺤﮑﻢ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ» :ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ ،ﻧﻤﯽﺧﻮاھﯿﻢ«! »ﻧﺎن ،ﻣﺴﮑﻦ ،آزادی«!
بDدیDن تDرتDیب حکومDت اسDالمی ایDران ،یکی از وحشیتDریDن و فDاسDدتDریDن حکومDت جDهان از نDظر اقDتصادی و سDیاسی و
لهD Dای
اجD Dتماعی اسD Dت .فD Dساد اقD Dتصادی در ایD Dن حکومD Dت ،نD DهادیD Dنه شD Dده ب D Dهطوری کD Dه طبق اخD Dبار و گD DزارشD Dات و تحD Dلی 
مD Dختلف ،سD Dران حکومD Dت اسD Dالمی نD Dیز هD DمدیD Dگر را بD Dه فD Dساد مD Dتهم میکD Dنند .گD Dاهی اجD Dبارا از بD DاالتD DریD Dن مD Dقام آن ،یعنی
نترین مدیران آن به این فساد اقرار کردهاند.
خامنهای تا پایی 
در شDرایDط کنونی ایDران ،اکDثریDت شهDرونDدان ایDن کشور ،یعنی نDزدیDک بDه هDفتاد میلیون نDفر ،تDنها از طDریق کDار مسDتقیم و
یDا غDیرمسDتقیم نDزدیDکان خود زنDدگی خود را اغDلب بDه سختی میگDذرانDند .شDایDد در ایDن مDیان ،اکDثریDت ده میلیون تDن از
نه Dا ،سوپ Dر م Dرف Dه و ث Dروته Dای ب Dادآورده
ج Dمعیت ای Dران ،ت Dقری Dبا زن Dدگی متوس Dط ب Dه ب Dاال و م Dرف Dه دارن Dد و ت Dنها اقلیتی از آ 
نهDا هDم عDمدتDا بDه سDران و مDقامDات و نDهادهDای مDختلف حکومDت اسDالمی نDزدیDک هسDتند .مDدیDرانی کDه
نچDنانی دارنDد کDه آ 
آ 
ت Dا  60و  70میلیون توم Dان در م Dاه حقوق میگ Dیرن Dد و از م Dزای Dای بیش Dماری ن Dیز ب Dرخوردار هس Dتند در م Dقاب Dل بخشی از
نده Dنده ف Dاص Dله
ک Dارگ Dران رسمی و ب Dیمه ش Dده ای Dرانی ت Dنها کمی ب Dیش از 900ه Dزار توم Dان در م Dاه حقوق میگ Dیرن Dد ن Dشا 
طDبقاتی عمیق و وسیع در جDامDعه ایDران اسDت .از سوی دیDگر ،بDسیاری از کDارگDران ایDران ،بDهخصوص زنDان و کودکDانی کDه
در کارگا ههای کوچک کار میکنند دستمزد ماهانهشان از این هم کمتر و نازلتر است.
بDحث بDر سDر تDعیین حDداقDل دسDتمزدهDای سDال  ،1397هنوز بDه پDایDان نDرسDیده اسDت .خواسDته کDارگDران ایDران تDعیین دسDتمزد
له Dای ک Dارگ Dری ح Dداق Dل  5/2میلیون توم Dان ه Dزی Dنه دارد.
ب Dر م Dبنای س Dبد معیش Dت اس Dت .س Dبدی ک Dه ب Dر اس Dاس ب Dرآورد ت Dشک 
شورای عDالی کDار امDا هDمچDنان بDر تDعیین دسDتمزد بDر مDبنای نDرخ تورم اصDرار میورزد و وزیDر تDعاون ،کDار و رفDاه اجDتماعی
میگوید :دستمزد کارگران پلکانی افزایش خواهد یافت.
حاهلل بDیات ریDیس اتDحادیDه کDارگDران قDراردادی و پDیمانی جDمعه  13بDهمن بDه خDبرگDزاری دانشجویDان ایDران ،ایDسنا ،گDفت:
فت 
یدهد«.
دستمزد کارگران بیش از  10روز هزینهها را »جواب نم 
بDراسDاس اعDالم فDعاالن کDارگDرانی حDداقDل  85درصDد از کDارگDران در ایDران بDه صورت قDرارداد موقDت مشغول بDه کDار هسDتند.
معاون وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی از موقت بودن قرارداد  90درصد کارگران خبر داده است.
علی خDدایی عضو شورای عDالی کDار گDفته اسDت کDه سDبد معیشDت تDا  23بDهمن تDکمیل و بDه شورای عDالی کDار ارائDه خواهDد
شد .او خواست کارگران را تعیین دستمزد بر مبنای این سبد اعالم کرد.
ک Dمیته م Dزد شورای ع Dالی ک Dار س Dال گ Dذش Dته ه Dزی Dنه س Dبد معیش Dت ی Dک خ Dانوار چ Dهار ن Dفره را  2میلیون و  489ه Dزار توم Dان
برآورد کرده بود که  5/2برابر بیشتر از حداقل دستمزد اعالم شده ،است.
حDسین راغDفر کDارشDناس مDسائDل اقDتصادی امDا حDداقDل هDزیDنه خDانوار در شهDرهDای بDزرگ را حDداقDل  4میلیون تومDان بDرآورد
کDرده اسDت .او تDعیین دسDتمزد بDر مDبنای خDط فDقر  4میلیون تومDانی را »غDیرمDمکن« دانسDت امDا از دولDت حDسن روحDانی
خواست که با بستههای حمایتی ویژه به بهبود شرایط زندگی کارگران و کاهش شکاف دستمزد و هزینه کمک کند.

سرانی ته Dران ،س Dندی Dکای ک Dارگ Dران ن Dیشکر
در ب Dیان Dیه س Dه ت Dشکل ک Dارگ Dری ،یعنی س Dندی Dکای ک Dارگ Dران ش Dرک Dت واح Dد اتوبو 
هD DفتتD Dپه و گD Dروه اتD Dحاد بD DازنشسD Dتگان؛ در بD DیانD Dی های کD Dه روز یD DکشD Dنبه  15بD Dهمن  ،1396منتشD Dر کD Dردهاد ،آمD Dده اسD Dت کD Dه
»ب Dهمنظور بDرآورد مDزد و حقوق الزم بDرای تDامDین زنDدگی یDک خDانوار شهDری چDهار نDفره در سDال  ،1397بDایDد تورم سDالهDای
 1396و  1397را هDم در مDحاسDبه بDگنجانDیم .در ایDن صورت ،حDداقDل دسDتمزد الزم بDرای تDأمDین زنDدگی یDک خDانوار چDهار نDفره
در سال  1397به پنج میلیون تومان در ماه بالغ میگردد«.
در حDال حDاضDر ،حDداقDل دسDتمزد مDاهDانDه کDارگDران حDدود  930هDزار تومDان اسDت کDه شورای عDالی کDار در اسDفند سDال گDذشDته
آن را تDعیین و ابDالغ کDرد .ایDن مبلغ در شDرایطی تDعیین شDد کDه کDمیته مDزد سDال  96اعDالم کDرده بود سDبد معیشDت یDک خDانوار
کارگری ،دو میلیون و  480هزار تومان است.
له Dای گ Dذش Dته ،در م Dذاک Dرات م Dربوط ب Dه م Dزد و ت Dصمی مگ Dیری در مورد یکی از
نه Dا اشDاره ک Dردن Dد ک Dه ام Dسال ن Dیز م Dان Dند س Dا 
آ 
نهDا حضور نDدارنDد ،و بDه روال سDالهDای گDذشDته،
یتDریDن مDسئله زنDدگی کDارگDران و حقوق بDگیران ،نDمایDندگDان واقعی آ 
بDنیاد 
مقامهای دولتی و نمایندگان کارفرمایان در نهادهای تعیین مزد یک جانبه به نفع دولت و کارفرمایان تصمیم میگیرند.
ایDن انDتقاد بDارهDا در سDالهDای اخDیر مDطرح شDده امDا تDغییری در تDرکDیب شورای عDالی کDار ایDجاد نشDده اسDت .در ایDن مDیان،
مDقام هDای دولتی و کDارفDرمDایDان اشDاره میکDنند کDه بDا توجDه بDه شDرایDط اقDتصادی ایDران ،امDکان پDرداخDت بDیشتDر دسDتمزد بDه
سرانی تهDران و حومDه ،سDندیDکای
کDارگDران وجود نDدارد .ایDن در شDرایطی اسDت کDه سDندیDکای کDارگDران شDرکDت واحDد اتوبو 
یهDا
تتDپه و گDروه اتDحاد بDازنشسDتگان در بDیانDیه خود نوشDتند» :اقDتصاد ایDران بDه رغDم تDمام نDابDسامDان 
کDارگDران نDیشکر هDف 
و ک Dاس Dتیه Dای Dش ،توان پ Dرداخ Dت چ Dنین م Dزدی را دارد و توج Dیهات م Dقا مه Dای دولتی در راب Dطه ب Dا ع Dدم توان پ Dرداخ Dت ای Dن
مبلغ ،فریبکاری ای بیش نیست«.
ایDن سDه تDشکل کDارگDری و صنفی بDا اعDالم ایDنکDه »بDانDک مDرکDزی و مDرکDز آمDار هDر سDال تورم را کDمتر از تورم واقعی اعDالم
می کDنند ،افDزودنDد» :حتی اگDر از سDال  1358تDاکنون ،مDزدهDا بDه تDناسDب تورمی کDه بDانDک مDرکDزی اعDالم می کDند ،افDزایDش
یDافDته بودنDد بDاز هDم دسDتمزد حDداقلی کDه بDه ایDن تDرتDیب بDرای سDال  1397مDمکن اسDت تDعیین گDردد ،از خDط فDقر مطلق در ایDن
نتر خواهد بود«.
سال که دو میلیون و  700هزار تومان است ،پایی 
نهDا در جDهان
نتDری D
نهDا ه DمچDنین اشDاره کDردنDد کDه حDداقDل دسDتمزد ،و بDه طور کلی »سDطح مDزدهDا در ایDران ،یکی از پDائDی 
آ 
تهDای جDهانی
اسDت و ایDن در حDالی اسDت کDه قDیمت بDسیاری از اقDالم کDاالهDای مDصرفی و خDدمDات ،حتی دولتی ،بDا قDیم 
برابری میکند«.
تتD Dپه و گD Dروه اتD Dحاد
سرانی تهD Dران و حومD Dه ،سD DندیD Dکای کD DارگD Dران نD Dیشکر هD Dف 
سD DندیD Dکای کD DارگD Dران شD DرکD Dت واحD Dد اتوبو 
بD DازنشسD Dتگان در بخشی از بD DیانD Dیه خود از رونD Dد تD Dصمیم گD Dیری دربD Dاره تD Dعیین حD DداقD Dل دسD Dتمزد سD Dال آیD Dنده و افD DزایD Dش
عمومی دسDتمزدهDا انDتقاد کDردنDد و افDزودنDد :ایDن در شDرایطی اسDت کDه »بDه گDفته بDرخی از دسDت انDدرکDاران دولتی ،کDارد بDه
استخوان مردم ،بویژه کارگران و حقوق بگیران ،رسیده است«.

***
عب Dندی میتوان ت Dاک Dید ک Dرد ک Dه ج Dنبش اخ Dیر ،ج Dنبش گ Dرس Dنگان و س Dت مدی Dدگ Dان و ی Dک ج Dنبش
در ج Dم 
یطDلب و ضDدسDرمDای Dهداری اسDت .جنبشی زنDانDه اسDت و زن و مDرد دوش بDه دوش هDم
طDبقاتی سDرنگون 
مD Dبارزه میکD Dنند .اکنون مD DقامD Dات قD Dضایی و امنیتی حکومD Dت اسD Dالمی از جوانD Dان دسD DتگیرشD Dده در
جDنبش اخDیر ،انDتقام میگDیرنDد .در واقع هDرکسی کDه بDه دنDبال سDرنگونی حDاکDمیت موجود بDاشDد ،در
نهDای سDرکوبDگر حDاکDمیت قDضایی و انDتطامی و امنیتی ،چDه در عملی غDیرقDانونی مDشارکDت
نDزد ارگDا 
کD Dرده بD DاشD Dد و چD Dه نD Dکرده بD DاشD Dد ،یD Dک »مجD Dرم« اسD Dت کD Dه بD DایD Dد در زیD Dر شD Dکنجه کشD Dته شونD Dد و یD Dا در
سیا هچالها بمانند.
ت Dنها ج Dرم زن Dدانی س Dیاسی ،ج Dسارت س Dیاسی اوس Dت و ح Dاک Dمیت را ب Dه چ Dال Dش ک Dشیده اس Dت .او در
یاش تDغییردادن
بDرابDر قوانDین نDاعDادالنDه و تهDدیDد و شDکنجه بDا قDامتی اسDتوار ایسDتاده و هDدف نDهای 
یتوانDد
وضع موجود اسDت .بDنابDرایDن حDاکDمیت اسDالمی بDا وحشیگDریهDا و اقDدامDات فDاشیسDتی ،نم 
تجویی با هدف خفه کردن زیر آب کند.
یخواهی ،برابریطلبی و عدال 
سر جنبش آزاد 
ھﺮ ﭼﻨﺪ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت در اﺛﺮ ﺳﺮﮐﻮبھﺎی وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ و اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی از دﺳﺘﮕﯿﺮﺷﺪﮔﺎن ،ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﻣﺎ
اﯾﻦ ﻧﯿﺮو ،اﯾﻦﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ و ﻗﺪرت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﺑﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ﺑﺮﺧﻮاھﺪ ﮔﺸﺖ .و اﯾﻦﺑﺎر اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻮان ،ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ،ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن و ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و ھﻢﭼﻨﯿﻦ روزﻧﺎﻣﮫﻧﮕﺎران ،ھﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ و
ﻣﺘﻌﮭﺪ ﻧﯿﺰ دﺳﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ داد ﺗﺎ ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان را ﺑﮫﺳﻮی ﯾﮏ اﻋﺘﺼﺎب اﻗﺘﺼﺎدی  -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺮاﺳﺮی ھﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮐﻤﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻧﯽ و آدمﮐﺶ را ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﮫ دلﺧﻮاه آزاد ،ﺑﺮاﺑﺮ ،اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎدﻻﻧﮫ ﺧﻮد را ﺑﮫ
وﺟﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ آورد!
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*فD Dیلم راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔران ھﭘﮑو در اراک .کD DارگD Dران بD Dه طD Dعنه و طD Dنز خD Dطاب بD Dه مسئولD Dین و سD DرکوبD Dگران
شعار میدادند» :درود بر ستمگر ،مرگ بر کارگر«!https://youtu.be/F6415H7x8_0 :

