
۱۴۰۰پرونده ویژه بودجه 

مقدمه

 بودجۀ ساالنه سندی است که با آن می توان از بسیاری اسطوره های اقتصادی و سیاسی رمزگشایی کرد؛

با. را دود کند و به هوا ببرد« تحریم»نیم نگاهی به ارقام و اعداد آن کافی است تا افسانۀ نبود منابع به خاطر   

 بررسی این سند ساالنه نه فقط می توان تصویر کلی از وضعیت کالن اقتصادی و رفاه اجتماعی و جریان

داشت، بلکه مناسبات طبقاتی و حتی سمت و سوی جدال های اصلی کارگری در( حکومتی)انباشت سرمایه   

 سال آتی را هم ارزیابی کرد؛ چرا که تعیین موضوعِ بسیاری از مبارزات اقتصادی طبقۀ کارگر هم به بند و

.تبصره های این سند گره خورده است

 بودجۀ سال آتی اما از چند جنبۀ دیگر هم مهم است و آن اینکه اوالً سرنوشت جمهوری اسالمی و

 درآمدهایش به مذاکره با آمریکا گره خورده است؛ ثانیاً وحشت از شورش های اجتماعی در اولویت

و ثالثاً تا پنج ماه دیگر انتخاباتی در راه است و احتمال انتقال [۱]دغدغه های امنیتی جمهوری اسالمی است  

.قدرت جناحی در بخش اجرایی وجود دارد

دولت و) را مناقشه انگیز می کند و باعث تشدید دعوای جناحی ۱۴۰۰فارغ از این چند فاکتور که بودجه   

بر سر آن شده، در این مطلب نشان خواهیم داد که آنچه در واقعیت جریان دارد، اتفاقاً حاکی از( مجلس  

 توافق دو جناح بر سر گرایِش کلی و روح حاکم بر اهداف بودجه است که رّدپای آن در هر دو نسخۀ

این همان. در هر دو سناریوی ابقای تحریم ها یا لغو تحریم ها یافت می شود پیشنهادی دولت و مجلس و   

به عنوان ساِل آخر برنامۀ ششم توسعه و یکی از نقاط) ۱۴۰۰گرایشی است که قبل تر هم در چشم انداز   

-۱: پیش بینی و تحققش به سه روند کلی گره خورده بود ( زمانِی هدف گذاری شدۀ جمهوری اسالمی

به کارگیری منابع کشور برای تبدیل شدن-۳خصوصی کردن اموال عمومی و -۲حداکثرسازی استثمار طبقاتی   

.به یک اَبرقدرت نظامی

سهم بَری که در حاشیۀ توافق بر سر این گرایش کلی رخ می دهد، صرفاً بر سِر اختالفاتی تمام آن  

(پیمانکاران سپاه فی المثل سهم دالالن اتاق بازرگانی در برابر سهم )است  جناحی .
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 تصویر – روند قانونی

تصویب بودجه ساالنه در جمهوری اسالمی

در روزهای اخیر به معنای آن بود که دو جناح، فعالً توافق« رّد کلیات الیحۀ بودجه»رأی مجلس به   

را تا زمان کلید خوردِن مذاکراتشان با آمریکا( یکساله)کرده اند که هرگونه برنامه ریزی بودجه ای بلندمدت   

نشانه های این. [۲]معلق کنند و در عوض بودجه ریزی را بر مبنای سه ماه اول سال جدید انجام دهند  

]یک دعوای زرگری دو ماهه همسویی را هم در تبریک و تشکر سخنگوهای دو جناح از یکدیگر پس از 

به وضوح می توان دید [۳ .
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  – اظهارات۱تصویر 

درباره تبعات مصوبات بودجه ای احمد نادری )نماینده مجلس( و محمود واعظی )رئیس دفتر رئیس جمهور(  

.دولت و مجلس، پس از رأی مجلس به رد کلیات بودجه

 به زبان ساده دو طرف توافق  کرده اند که بودجۀ این دولت از دولت بعدی جدا شود و فعالً فقط برای سه ماه

که)مصارِف این سه ماهه نیز یا بر مبنای الیحۀ پیشنهادی جدید دولت :  برنامه ریزی شود۱۴۰۰اول سال   

که این سناریوی دوم)تنظیم می شود و یا برمبنای الیحۀ سال پیش ( نسخۀ تعدیل یافته ای از الیحۀ کنونی است  

(به معنای منتفی شدِن هرگونه افزایش مزد کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران خواهد بود .

 بنابراین اینکه الیحۀ بودجۀ دولت یا اصالحات کمیسیون تلفیق مجلس هر دو فعالً به تعلیق درآمده و در گنجۀ

۱۴۰۰کارگزاران دو جناح خاک میخورد، پرداختن به آن را بی اهمیت نمی کند؛ چه آنکه تداوم سیاست های   

.هر دو جناح پس از مذاکره با آمریکا و لغو تحریم ها را می توان از دریچۀ همین اسناد دید و شناخت



  – تبعات رد۲تصویر 

  ماه یا۳: مصارِف این ۱۴۰۰کلیات الیحۀ بودجه – توافق دو حناح بر سر بودجه ریزی سه ماه اول سال 

 برمبنای الیحه جدید دولت یا الیحه سال پیش تدوین میشود )که در این حالِت دوم، به معنای منتفی شدِن

.هرگونه افزایش مزد کارکنان دولت، بازنشستگان و کارگران خواهد بود(

در خدمِت تسریع« نعمت تحریم»توضیح داده بودیم که چرا و چطور ( ویدیو در این) ۹۸قبالً در آبان   

به همین سیاق در پروندۀ بودجه. روندهای چپاولگرانه دولت و سلِب مسئولیت های عمومی رفاهی اش می آید  

  نیز شاهد طرح های ریاضتی مشابه آبان پارسال هستیم، با این تفاوت که این بار تدوین کنندگان الیحۀ۱۴۰۰

درست در! بودجه به صراحت اعالم می کنند که احتماِل لغو تحریم ها را هم در هزینه ها لحاظ کرده اند  

 همین جا نقش گمراه کنندۀ کسانی افشا می شود که به جای مبارزۀ مستقل و سازماندهی از پایین، چشم مردم را

تو گویی لغو تحریم، خودبه خود به معنی توزیع. به مذاکرات از باال و لغو تحریم ها خیره می کرده و می کنند  

در حالیکه همینکه سند بودجۀ پیشنهادی دولت با فرض لغو تحریم ها تدوین شده،. عادالنه تر ثروت هم است  

 اما همچنان پیگیر بدترین سیاست های ریاضت اقتصادی است، نشان می دهد که قرار نبوده و نیست که از

به این ترتیب. خوان یغمای پول های بادآوردۀ نفتی و حساب های سابقاً بلوکه چیزی به طبقۀ کارگر بماسد  

 اینجا می بینیم که در کلیدی ترین بخش های بودجه، نه تفاوتی میان دو جناح است و نه تفاوتی میان شرایط

.تحریمی و غیرتحریمی
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پیچیده سازی هدفمند سند بودجۀ ساالنۀ کشور

 سند بودجه در جمهوری اسالمی به نحوی تدوین می شود که گویی قرار است عالوه بر هدف اصلی، چند

هدفمند و تعمدی در تدوین ساختار بودجه، به پیچیده سازی .هدف فرعی دیگر را هم همزمان محقق کند  

 نحوی است که بررسی دقیق آن حتی برای افراد آشنا به مسائل اقتصادی هم دستکم زمان و انرژی زیادی

پراکنده کردن مصارف در قالب برداشت از صندوق توسعۀ ملی، تبصره های)ساختار شکلی بودجه . می گیرد  

باعث می شود که تصویر( ماده واحده و جداول اصلی و اعتبارات متفرقه، به جای تجمیع شان در یک بخش  

 واقعی بودجه زیر خرواری از جداول مجزا از هم و تبصره ها، پنهان و غیرشفاف و پیچیده شود؛

 به طوری که برای یافتن تصویر واقعی از توزیع منابع مجبور شویم به شکل دستی ارقام تخصیص یافته همۀ

کاری که سازمان برنامه و بودجه ظاهراً عامدانه از آن اجتناب کرده)این بخش ها را در محاسبات لحاظ کنیم   

این پخش و پال کردِن منابعِ جدید در قالِب بسط بند و(. تا رسیدن به تصویر واقعی برای مخاطبان ساده نباشد  

مثالً)هم به نفع اهداف خود از آن بهره می گیرد ( مجلس)تبصره ها، دقیقاً همان ترفندی است که جناح دیگر   

  در گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس شاهد گنجاندِن انبوهی از امتیازهای ویژه به نفع۹۹در بهمن 

هدف از تمام(. بخش نظامی بودیم که چون در قالب جداول اصلی منظم نشده بودند، توجه رسانه ای نگرفتند  

.این ترفندها، پنهانکاری بیش از پیِش نحوۀ تخصیص منابع است

برای نمونه، امور ده گانۀ)و گمراه کننده را هم اضافه کرد  تقسیم بندی های تحریف آمیز به این موارد باید  

مثل بنیاد)؛ به نحوی که شاهدیم اموری که مرتبط با بخش نظامی کشور هستند ([۴] الیحه۶جدول - بودجه  

یا حتی خدمات حوزۀ علمیه همگی( شهید یا حقوق و بیمه های بازنشستگان نظامی و وزارت اطالعات و …  

دقیقاً با همین نوع تقسیم بندی های تحریف آمیز است که در! کشور محاسبه می شوند« امور رفاهی»به حساب   

بودجۀ کشور، سهم امور رفاهی از بخش نظامی بیشتر نمایانده شده است« رسمی»تمام نمودارهای  .

شماری از طرح ها و ردیف های بودجه را هم اضافه کرد؛ مثل برداشت ماهیت محرمانۀ به این ترفندها باید  

که حتی یک جمله« شهید عشوری» میلیون دالر از منابع صندوق توسعۀ ملی برای طرح موسوم به ۹۴  

.توضیح در دربارۀ ماهیت این طرح از زبان هیچ مقام حکومتی یا در هیچ سندی پیدا نمی شود
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- ترفندهای۳تصویر   

 فریب در آرایش بودجه–روش های پیچیده سازی عامدانه، پنهانکاری و تحریف در ترسیم تصویر کلی

مصارف بودجه

«کمک های بالعوض» هزار میلیارد تومانی برای فصل مبهم هزینه ای ۱۰.۵به همین ترتیب بودجه  ای   

یاد کمک« کمک بالعوض»اگر از عبارت (.  الیحه بودجه۲-۷مندرج در جدول )اختصاص داده  شده بود   

چون از این مبلغ، در واقع حق السهمی! به سیل زگان و زلزله زدگان و محرومان می افتید، سخت در اشتباهید  

 برای هر دستگاه و اداره و وزارتخانه در نظر گرفته شده و به زبان ساده، پول توجیبی مدیران و مسئوالن

 بوده تا هر طور دلشان خواست خرج کنند، بدون اینکه به خود زحمت دهند و حداقل برای توزیع این

در بودجه کشور را فهمید، باید« ُمفت»برای اینکه بزرگی این ارقاِم ! پول های بادآورده توجیهی بتراشند  

%۱۰۰یعنی )کل دانش آموزان کشور % ۷۰می توان برای « کمک بالعوض»دانست که با معادل این   

، تبلت دانش آموزی تهیه کرد(دانش آموزان محروم و بیشتر !



آیینۀ یک سرمایه داری افسارگسیخته

اجتماعی کشور در اختیار ما می گذارد، ترسیم یک- از مناسبات اقتصادی۱۴۰۰تصویری که بودجه   

بزرگترین. سرمایه داری هار است که افسار پاره کرده و هیچ ترمزی بر سر راهش قرار ندارد  

شرکت های وابسته به بنیادهای خامنه ای و آستان)الیگارشی های صنعتی، مالی، مستغالتی و بانکی کشور   

از آن سو. است« خصوصی»، درحالیکه سودهایشان تماماً [۵]عمالً از معافیت مالیاتی برخوردارند( قدس  

 در کشوری با منابع غنی نفت و گاز و معدن شاهد مالیات بندی های سنگین بر عموم مردم هستیم، به طوری که

و« مالیات بر حقوق و دستمزد. »حتی از ُمزد کارگراِن زیر خط فقر رسمی هم دولت مالیات می ستاند  

دو رده از مالیات هایی هستند که مستقیماً بارشان بر گردۀ عموم مردم می افتد و« مالیات بر ارزش افزوده»  

 اتفاقاً این دو فصل مالیاتی، چنان سهم بزرگی از درآمدهای مالیاتی دولت را تشکیل می دهند که با اختالف،

از طرفی به این دو فصل از. از مجموع مالیات دولت بر شرکت ها و مالیات بر ثروت بیشتر هستند  

 مالیات های عمومی باید مالیات بر واردات کاالهای اساسی یا کاالهای مصرفی را که مشابه شان در داخل

تعرفۀ مالیاتی آن ها افزایش یافته بوده است [۷]  عمال۱۴۰۰ًهم افزود که در بودجه  [۶]نیست .

- ترکیب۴تصویر   

  –وزن اصلی نظام مالیاتی کشور بر دوش مالیات های عمومی۱۴۰۰درآمد مالیاتی دولت در الیحه بودجه 
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 )شامل مالیات بر دستمزد + مالیات بر ارزش افزوده( است که عموم مردم در آن مشارکت دارند و نه

صاحبان سرمایه.

  – مقایسه درآمدهای دولت از فروش خدمات آموزش و درمان با مالیات از بنگاه های تجاری در۵تصویر 



۱۴۰۰الیحه بودجه 

% درآمدهای۴۰ –دستور به افزایش ۱۴۰۰ – مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره بودجه ۶تصویر   

 دولت از مالیات بر ارزش افزوده از محل حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری –

 اقدامی که بجای هدف گذاری مالیات گیری از شرکتها، باز هم باِر مالیاتی را بر دوش مردم بومی ساکن



مناطق آزاد می اندازد.

  –هر مالک خانۀ خالی به طور میانگین۱۴۰۰ – مالیات بندی بر خانه های خالی در الیحه بودجه ۷تصویر 

  تومان مالیات پرداخت میکند یعنی کمتر از مالیاتی که دولت بر مصرِف یک پاکت بستنی۲۷۰۰ماهانه 

.خانوادۀ کارگری می گیرد

انباشت سرمایه و ثروت در بخش نظامی

آن% ۴۷در بودجۀ پیشنهادی برای سال آینده از کل هزینه های مربوط به توسعۀ زیرساخت های کشور حدود   

  برابر بودجه ای است که برای توسعه در۳۷این رقم . [۸]در به بخش صنایع نظامی اش اختصاص یافته بود

آموزش و» برابر رقمی است که برای توسعۀ زیرساختی امور ۶و بیش از « سالمت و درمان»امور   

اما حتی این ارقام هنوز گویای وزن واقعی بخش نظامی در جریان انباشت سرمایه. هزینه می شود« پژوهش  

اصوالً بررسی این وزن بدون در نظر داشتن بازوهای اقتصادی بخش نظامی ناممکن. در کشور نیست  

شرکت های اقتصادی وابسته به سپاه نه فقط از اصلی ترین پیمانکاران و مجریان و ذی نفعان طرح های. است  

 ساخت و ساز و عمرانی طرِف قرارداِد دولت محسوب می شوند، بلکه حتی صاحب امتیازات ویژه در تعیین

کل اعتبارات% ۲۰اولویت های طرح های زیرساختی هم هستند؛ به طوری که طبق مصوبات امسال مجلس،   

[۹]مربوط به توسعۀ مناطق کم برخوردار قرار بوده به سپاه و بسیج سازندگی اختصاص یابد .
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 به همین سیاق در دو حوزۀ ساخت مسکن و ایجاد اشتغال، بخش نظامی و بنیادهای وابسته به خامنه ای، از

به. یارانه ها و تسهیالت بانکی ویژه ای برخوردارند که باز هم به معنی تغذیه از بودجه عمرانی کشور است  

  میلیارد تومان به۳۰۰۰طور مثال قرار بود که در سال بعد، بانک ها موظف شوند که با هدف ایجاد اشتغال، 

  میلیارد تومان۲۰۰۰ میلیارد تومان به بسیج سازندگی و سپاه و ۵۰۰۰بنیاد برکِت ستاد اجرایی فرمان امام، 

[۱۰]به بنیاد مستضعفان تسهیالت قرض الحسنه اختصاص دهند .

 یکی دیگر از شاخص هایی که با آن می توان وزن نهادهای نظامی در بخش انباشت سرمایه را سنجید، روند

، دولت ملزم شده بود که۱۴۰۰به طور مثال در بودجه . انتقال مالکیت اموال عمومی از دولت به آن هاست  

  هزار میلیارد تومان از بدهی هایش به قرارگاه خاتم األنبیاء و بنیاد مستضعفان را از طریق تهاتر۳۰تا سقف 

[۱۱]تسویه کند( یعنی انتقال مالکیت به آن ها)شرکت های دولتی  .

 از سوی دیگر در بخش هزینه های جاری بودجه نیز سهم امور نظامی نسبت به سایر امور به طور قابل

برخالف ترفندهای آماری حکومت برای پایین  نشان دادن سهم امور نظامی از بودجۀ. توجهی بیشتر است  

جدول ضمیمۀ انتهای) ردیف بودجۀ مربوط به نهادها و مخارج نظامی ۷۷کشور، محاسبات ما از جمع   

  هزارمیلیارد تومان می شود که از۲۰۵هم معادل  [۱۲]نشان می داد که بودجۀ همین تعداد از ردیف( متن

این تازه درحالی است که دولت از. بیشتر است( ت.م. ه۱۶۰)یا آموزش ( ت.م. ه۱۰۵)بودجۀ بخش سالمت   

  هزار میلیارد تومان پیش بینی کسب درآمد اختصاصی کرده بود که۴۲.۵دو مجرای آموزش و درمان، جمعاً 

به این دلیل ساده که)باید این درآمدهای اختصاصی را هم در هر گونه مقایسه میان این سه بخش لحاظ کرد   

 دولت بخشی از بودجه ای را که به آموزش و سالمت اختصاص می دهد، در قالب درآمد اختصاصی به خود

(برمی گرداند .
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  – مقایسه۸تصویر 

۱۴۰۰مصارف دولت در بخش آموزش، سالمت و نظامی در الیحه بودجه 

[۱۳]توضیحاتی درباره روش محاسبه •

• :منبع)تجمیع کلیه اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی : بودجه بخش سالمت  

([۱۴]گزارش مرکز پژوهش ها

•   میلیارد یورو۲ ردیف بودجه نظامی، به اضافۀ برداشت ۷۷تجمیع اعتبارات : بودجه بخش نظامی

  ظن ماهیت نظامی آن ها می رفت اما سندی قابل ذکر است که طرح هایی که)از صندوق توسعه ملی 

  میلیون یورو از۹۴با اختصاص اعتبار  طرح شهید عشوری مثل-بر اثبات ماهیت دقیق آن ها نبود 

مثل قرارگاه خاتم و اعتبارات جانبی بدهی های دولت به پیمانکاران نظامی یا- صندوق توسعۀ ملی  

(  لحاظ نشده اند   دراین محاسبه تبصره های الیحه اختصاص یافته به بخش های نظامی در قالب .

•  الیحه۶اعتبارات امور آموزش و پژوهش – جدول شماره 
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  –۹تصویر 

  میلیارد تومان به۲۰۵,۶۴۵ – معادل ۱۴۰۰ ردیف نظامی در الیحه بودجه ۷۷جمع مصارف 

 میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی۲۰۰۰اضافۀ برداشت 

۱۴۰۰تصویر اردوی کار در بودجۀ 

کارگران رسمی بخش دولتی

با کاهش ساالنۀ: در دو دهۀ گذشته بدنۀ کارمندان دولت به چند طریق نحیف تر و ضعیف تر شده  است  

؛ با برون سپاری وظایف دولتی به(یعنی افزایش ُمزد اسمی پایین تر از سطح تورم)دستمزد واقعی شان   

[۱۵]پیمانکاران و برچیدن قراردادهای استخدام رسمی و موقتی کردن نیروی تحت استخدام دولت .

:همچنین در سال های اخیر مهم ترین فصل مبارزات کارمندان دولت، در سه بخش اصلی جریان داشته است  

.کارمنداِن غیررسمی دولتی، بازنشستگان و معلماِن آموزش و پرورش

 تا جایی که مربوط به بازنشستگان می شود، ذکر این نکته حائز اهمیت است که در سال گذشته، خیزش آبان

به لرزه درآورد که به فاصلۀ چندماه پس از آن، باألخره دولت در بهار  چنان چهارستون حکومت را ۹۸  
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  سال مطالبات۱۲هم که شده، بعد از « [۱۶]جمع کردن بازنشستگان از کِف خیابان» حاضر شد برای ۹۹

دستاوردی که می توان آن را فراتر از مبارزات خوِد. همسان سازی حقوق بازنشستگان دولتی را بدهد  

با اینحال تردیدی نیست که حتی با اجرای طرح.  دانست۹۸بازنشستگان، از نتایج مستقیم خیزش مهم آبان   

 همسان سازی نیز هنوز دستمزد بخش مهمی از بدنۀ کارمندان و بازنشستگان دولت زیر خط فقر رسمی

که به معنی کاهش واقعی ُمزد) درصدی مزد کارمندان دولت در الیحه ۲۵پیشنهاد افزایش اسمی . [۱۷]است  

([۱۸] برابر۲۱تا سقف )، به اضافۀ تثبیت قانونی حقوق  نجومی مدیران دولتی (آن ها نسبت به سال قبل است  

منابع اصلی ناشی« به شکل قانونی»به معنای تداوم ساختاری است که در آن اقلیتی انگلی از مدیران دولتی   

می بلعند، درحالی که بدنۀ اصلی( در فصل هزینه های جبران خدمات کارکنان)از افزایش بودجۀ ساالنه را   

.کارمندان دولت زیر خط فقر رسمی می مانند

  – افزایش۱۰تصویر 

  – شکاف میان این افزایش با درصد واقعی تورم به معنی۱۴۰۰اسمی ُمزد کارکنان دولت در الیحه بودجه 

کاهش واقعی ارزش ُمزد امسال نسبت به سال گذشته است.
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  – نظام۱۱تصویر 

  و۱۰ –ُمزد کارگران زیر خط فقر مطلق نیز مشمول مالیات ۱۴۰۰مالیات بر دستمزد در الیحه بودجه 

% است۱۵ .

معلمان و بودجه بخش آموزش

  برای معلمانی که از سال گذشته با خطر کرونا و محرومیت از تحصیل چند میلیون دانش آموز۱۴۰۰بودجه 

دست و پنجه نرم می کرده اند، اهمیت زیادی دارد؛ چه( به دلیل عدم دسترسی به وسایل آموزشی و…)جدید   

مثل اجرای طرح)به لحاظ منابع الزم برای آموزش از راه دور و چه به لحاظ مطالبات ُمزدی شان   

خبری رتبه بندی معلمان به طرح ردیف مجزا  اما نه فقط از اختصاص یک۱۴۰۰در بودجه (. رتبه بندی  

، دولت عمالً با این ترفند هر زمان[۱۹]نبود ، بلکه با گنجاندن نام این طرح در کنار چند طرح و نهاد دیگر  

 اراده می کرد می توانست تخصیص منابع به چنین طرحی را انکار یا تأیید کند، بدون اینکه تعهدی در قبال

از سوی دیگر دولت عمالً با اصرار به موکول کردن تدوین الیحۀ مجزا برای! اجرای عملی آن داشته باشد  

، برای خود وقت می خرد تا طرح رتبه بندی به زمان تصویب قانون(جدا از الیحۀ بودجه)رتبه بندی معلمان   

. نرسد و بتواند سپس به راحتی از باِر تخصیص اعتبار به آن شانه خالی کند۱۴۰۰بودجه 
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 در حوزۀ تخصیص منابع به بخش آموزش هم در حالی شاهِد قطع یارانه های آب و برق مدارس نسبت به

که به دستور کمیسیون تلفیق مجلس، به موازات همین قطع یارانۀ [۲۰]سال گذشته در الیحه دولت بودیم  

 مدارس، معافیت کامل حوزه ها و پایگاه های بسیج از پرداخت پول آب و برق و گاز و عوارض شهرداری

[۲۱] شده بود۱۴۰۰وارد طرح پیشنهادی بودجه  !

  – حذف۱۲تصویر 

  –)حذف ردیف های مربوطه از جدول مصارف هدفمندی۱۴۰۰یارانه برق و آب مدارس در الیحه بودجه 

  الیحه( و معافیت بسیج از پرداخت تعرفه برق و آب و گاز – مصوبات کمیسیون تلفیق )تبصره۱۴تبصره 
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(۱۲ –بند الحاقی ۶

 – مقایسه بودجه کمکی دولت به مدارس و بهداشت آنها با بودجه بسیج۱۳تصویر 

.)»ردیف »تأمین سرانه دانش آموزی « و »ارتقای سالمت دانش آموزان –بهداشت مدارس(

تأمین سرانه»تحت ردیف )از طرفی رقم های ناچیز و مضحک بودجۀ تخصیصِی دولت به مدارس   

را باید در کنار«( [۲۳]ارتقای سالمت دانش آموزان –بهداشت مدارس»یا بودجه « [۲۲]دانش آموزی  

  میلیارد تومان به۶۱ردیف هایی مثل ده  برابر کردِن کمک دولت به مدارس غیردولتی یا اختصاص 

دید( زیر نظر خامنه ای)انجمن های اسالمی دانش آموزی  .

  هزار میلیارد تومانی دولت از فروش خدمات آموزشی و۴در کنار همۀ این ها باید مسألۀ درآمدزایی 

 تجاری سازی نهادهای آموزشی را هم لحاظ کرد و این تازه بدون درآمدهایی است که دولت با اجباری کردن

بر رویش حساب باز«( سرانۀ دانش آموزی»از طریق کاهش ردیف بودجۀ )شهریه ها در مدارس دولتی   

.می کند

۴۵آن هم از طریق کاهش - همچنین دو برابر شدن ناگهانی درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان را  

باید به فهرسِت دست اندازی های دیگر دولت به بودجۀ آموزشی- معلمان این دانشگاه-درصدی ُمزد دانشجو  

معلمان را-البته کمیسیون تلفیِق مجلس چنان وقیحانه با افتخار اعالم می کرد که این کسِر ُمزد دانشجو. افزود  
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رسانده که گویی لطف کرده و  انگار نه انگار که این ُمزد حتی% ۲۵در الیحۀ پیشنهادی دولت به % ۴۵از   

کاهش ارزش واقعی داشته است% ۶۰در صورت عدم کاهِش اسمی هم نقداً  .

  – دو برابر۱۴تصویر 

  درصدی ُمزد دانشجو-معلمان این۴۵شدن ناگهانی درآمدهای اختصاصی دانشگاه فرهنگیان از طریق کاهش 

% رسانده،  گویی۲۵% به ۴۵دانشگاه. کمیسیون تلفیِق مجلس با افتخار اعالم می کند که این کسِر ُمزد را از   

% کاهش ارزش واقعی داشته است۶۰نه اینکه این ُمزد حتی در صورت عدم کاهِش اسمی هم نقداً  .

، در لوایح ساالنه اش به وزارت آموزش و پرورش و ادارات تحت نظر۱۳۹۶عالوه بر این ها دولت از سال   

، به دو وزارتخانۀ۱۴۰۰آن ها، اجازۀ تغییر کاربری فضاهای آموزشی را داده  است که این مجوز در بودجه   

.وزرات علوم و بهداشت هم تعمیم پیدا کرده بود



  – ده  برابر۱۵تصویر 

۱۴۰۰کردِن کمک دولت به مدارس غیردولتی در الیحه بودجه 



  – الیحه۱۶تصویر 

: مجوز دولت به وزارت آموزش و پرورش، وزرات علوم و بهداشت و درمان برای تغییر۱۴۰۰بودجه   

.کاربری فضاهای آموزشی و درمانی

(زیر نظر سازمان تأمین اجتماعی)کارگران بخش غیردولتی 

پرداخت بسیاری از مطالبات آن ها از.  برای کارگران غیردولتی، از چند جهت اهمیت دارد۱۴۰۰بودجه   

 افزایِش ُمزد اسمی تا طرح همسان سازی بازنشسته ها و بیمه بیکاری، همگی در گروی تسویه حساب

با این حال دولت در مورد تسویۀ این بدهی ها از همان. بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است  

یعنی به جای. حربه ای در الیحه استفاده کرده بود که در مورد مطالبات رتبه بندی معلمان هم به کار بُرده بود  

 اختصاص یک ردیف معین، در عوض با گنجاندن بدهی هایش به تأمین اجتماعی در کنار چند طرح و ردیف

 و بدهی به نهادهای دیگر، عمالً وضعیت کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی را میان زمین و هوا معلق

با این حال تا جایی که مربوط به طرح همسان سازی بازنشستگان تأمین می شود، طبق گفته های. نگه داشته بود  

  هزار میلیارد تومان از بدهی های دولت به۹۲مدیران این سازمان برای اجرای این طرح نیاز به تسویۀ 

درحالی که اخبار غیررسمی فقط خبر از تخصیص یک سوِم این مبلغ به عنوان سهم تأمین. صندوق است  

 اجتماعی داشت که تازه حتی تحقق همین یک سوم هم در گروی فروش حجم زیادی از سهام شرکت های



یعنی در صورت عدم تحقق، همین حق السهم هم قرار نبود نصیب تأمین)دولتی در سال آینده می بود   

(اجتماعی شود .

 به عبارت دیگر با این رقم نه فقط اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال

 آینده منتفی می بود، بلکه سایر مطالبات کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی هم بین روی زمین و هوا

در این وضعیت نقش تشکل های حکومت ساختۀ کارگری در این ماه های آخر سال آن بوده که. معلق می ماند  

 به مانند هر سال به تکاپو بیفتند و تا جای ممکن به اختالف اندازی بین بازنشستگان و کارگران بخش دولتی

 و غیردولتی بپردازند و جوری وانمود کنند که گویی عدم تحقق مطالبات کارگران غیردولتی، به خاطر رفاِه

!کارگران و بازنشستگان بخش دولتی است

  – مسکوت۱۷تصویر 

 گذاشتن دو طرح همسان سازی حقوق بازنشسته های تأمین اجتماعی و رتبه بندی معلمان، با حربۀ عدم تفکیک

 تعمدی ردیف های بودجه ای مربوطه، بطوریکه با چنین ترفندی هر زمان اراده کند می تواند بودجۀ چنین

!طرح هایی را انکار یا تأیید کند، بدون اینکه تعهدی عملی در قبال اجرایش داشته باشد

از اعضای) [۲۴] محمدرضا تاجیک از آن جمله می توان به سخنان فریبکارانه و ضدکارگرِی علی خدایی و  

اشاره کرد که با انتقاد از حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت، منافع کارگران تأمین( شورای عالی کار  

https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#_ftn24


 اجتماعی را در تضاد با منافع کارمندان دولت می نمایانند و حتی تا آنجا پیش می روند که بگویند اگر

قبالً! همسان سازی بازنشستگان این سازمان اجرا نشود، همسان سازی بخِش دیگر هم نباید اجرا شود  

دم خروس. نشان داده بودیم که کارویژۀ این دست نشاندگانی که نه کارگر هستند و نه مستقل چیست اینجا در  

 این ها البته آنجایی بیرون می زند که مطلقاً جرأت و جسارت انتقاد از حجم عظیم بودجه  بخش های انگلی مثل

 نهادهای نظامی و دینی را ندارند، اما برای اختالف افکنی میان بخش های مختلف کارگری و مرفه نمایاندِن

.کارگران زیِر خط فقِر بخش دولتی، آمادۀ سخنوری در تریبون های حکومتی هستند

بی ثبات کاران و کارگران غیررسمی، محرومان و بیکاران

 به جز کارگران دو بخش دولتی و سازمان تأمین اجتماعی، حجم بزرگی از طبقۀ کارگر از هر گونه چتر

آنچه حکومت از آمار رسمی بیکاران ارائه. حمایتی، کار ثابت، رابطۀ استخدامی پایدار و امثالهم محرومند  

حکومت در%(. ۱۰ادعای نرخ بیکاری زیر )می کند، البته به طرز مضحکی جعلی و دروغی است   

تالش« اشتغال»و « بیکاری»چندسال گذشته با ترفندهای آماری فریبکارانه ای مثل دستکاری مفهوِم   

تا سر حِد« )اشتغال ناقص»از جملۀ این ترفندها احتساب . می کرده نرخ بیکاری را کمتر از واقع نشان دهد  

به عنوان معیاِر شاغل بودن و یا ترفنِد پایین نشان دادن جمعیت فعال اقتصادی بوده!( یک ساعت کار در هفته  

۹۷هم از سال « جمعیت فعال اقتصادی»عالوه بر تمام این معیارهای جعلی، تعریف حکومت از . است  

،۹۹قرار گرفته، با اینحال دولت حتی به این هم اکتفا نکرده و باز هم در سال  [۲۵]مورد دستکاری  

در% ۴۵کاهش نرخ جمعیِت فعال اقتصادی از )دستکاری دیگری در آمارسازی اشتغال را رقم زده است   

آِش این دستکاری های آماری به قدری شور شده که اعتراض مرکز(! ۹۹در سال % ۴۰ به ۹۸سال   

۲.۵، نرخ بیکاری امسال را ۹۸پژوهش های مجلس هم درآمده و آن ها به اتکای همان فرموِل معیوب سال   

؛ درحالیکه اگر حذف فاکتور اشتغال ناقص را هم در فرمول[۲۶]برابر آمار رسمی دولت تخمین زده اند  

    تا  ۱۱  قریب به  یعنی. [۲۷]می رسیم% ۵۰و % ۴۰محاسبۀ نرخ بیکاری لحاظ کنیم، به نرخی تخمینی حدود 

[۲۸]   میلیون بیکار  ۱۳  .

ایجاد شبکه های حامی پروری از میان فقرای شهری

پوشیده نیست که موتور محرک بسیاری از شورش های خیابانی سه( از جمله جمهوری اسالمی)بر کسی   

 سال اخیر، فرودست ترین بخش طبقۀ کارگر و خیل عظیم بیکاران و محرومان از هر گونه چتر حمایت

درست به همین خاطر هم حکومت با یک استراتژی دوگانه، با یک دست هم آخرین قطره. اجتماعی بوده اند  

 از خدمات رفاهی و یارانه ای و آموزشی و شهری را از دهان آنان می دزدد و هم با دست دیگر، بودجۀ

چنانکه در بودجه. خود را برای جذب پایه از میان این اقشار محروم می گستراند« حامی پرور»نهادهای   
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کمیتۀ» میلیون نفر جدید زیر چتر ۲، به دستور کمیسیون تلفیق مجلس منابع الزم برای پذیرش ۱۴۰۰  

این(. [۲۹] میلیون نفر عضو زیر پوشش خیریه دولتی برسیم۱۰تا جمعاً به سرحد )پیش بینی شده بود « امداد  

 درحالی است که حکومت به شکل موازی سیاست های انقباضی تر و ریاضتی تری را با افزایش مالیات ها و

.حذف یارانه ها در بند بنِد همین سند بودجه تدارک دیده بود

 استفاده از خیریه های اسالمی به جای تأمین خدمات اجتماعی عمومی، سیاست کهنه ای است که جمهوری

آنچه باید در نظر داشت این است. اسالمی از بدو انقالب برای جلب محرومان شهری از آن استفاده می کرد  

 که کمیتۀ امداد خمینی برخالف سازمان بهزیستی، نه یک نهاد خیریۀ دولتی خنثی، بلکه یک نهاد خیریۀ

مذهبی است که از اعضای تحت پوشش خود انواع و اقسام سوء استفاده های سیاسی و-سیاسی-ایدئولوژیک  

.انتخاباتی را تا حتی بهره کشی های جنسی نسبت به زنان سرپرست خانواِر تحت پوشش اِعمال می کند

حکومت البته فقط به جلب پایه در میان فقرای شهری محدود نمی شود، اقشار« حامی پروری»سیاسِت   

 دیگری از جمله سلبریتی ها، بازیگران، هنرمندان، ورزشکاران و… نیز زیر چتر چنین سیاستی قرار

همانطور که گفتیم یکی از بودجه های مبهم و مناقشه انگیز هر سال، ارقام مربوط به فصل هزینۀ. می گیرند  

  هزار میلیارد۱۰مجموعاً بیش از ) [۳۰]وزراتخانه ها و ادارات مختلف است« کمک های بالعوض»

؛ که از این میان، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد، سازمان امور سینمایی و وزارت ورزش در الیحۀ(تومان  

معنی سرراست این قضیه، یعنی جلب سلبریتی ها برای حمایت سیاسی از نظام در.  چشمگیر بود۱۴۰۰  

 بزنگاه های مختلف، جهت دادن به افکار عمومی در صفحات مجازی، فشار روی هنرمندان و ورزشکاران

.مستقل و امثالهم

زنان

، وام ازدواج ویژه ای برای آن دسته از زوج هایی در نظر۱۴۰۰در مصوبات کمیسیون تلفیق برای بودجه   

با توجه به سن قانونی ازدواج کودکان دختر در.  سال داشته باشد۲۳زیر « زوجه»گرفته شده بود که در آن   

، چنین وام های تشویقی برای ازدواج دختران کم سن و سال، معنایی جز تشویق( سالگی۱۳)ایران   

 کودک همسری و مجوز تجاوز و خرید و فروش کودکان دختر، زیر عنوان ازدواج و به طمع دست یافتن به

طرح»عالوه بر این، مجلس در طرح دیگری با عنوان . این قبیل تسهیالت از سوی خانواده هایشان ندارد  

محدودیت های جدیدی برای حقوق و امکانات بهداشت و سالمتی زنان در نظر« جمعیت و تعالی خانواده  

این درحالی. از آن جمله است [۳۱]گرفته است که حذف توصیۀ پزشکان به غربالگری های ژنتیک مادران  

، ممنوعیت وازکتومی و(در دانشگاه ها)است که در سال های اخیر حذف آموزش های پیشگیری از بارداری   

خصوصاً در)، حذف وسایل پیشگیری از بارداری از خانه های بهداشت (بستن لولۀ رحم زنان)توبکتومی   

و امثالهم عمالً وضعیت سالمت زنان و کودکاِن طبقات محروم تر را بدتر کرده است( مناطق روستایی .
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سِر چپاول، اختالف بر سر توزیع غنایم سازش بر : جنِگ جناحی !

، با یک۱۴۰۰در بخش مقدمه توضیح دادیم که در هر دو نسخۀ پیشنهادی دولت و مجلس برای بودجه   

رخ می دهد،« اختالف»گرایِش واحد اقتصاد سیاسی طرف هستیم و آنچه در حاشیۀ این گرایش کلی به عنوان   

فی المثل سهم دالالن اتاق بازرگانی در)از غنایم است  صرفاً بر سِر جزئیات سهم بَری کارگزاران دو جناح   

( پیمانکاران سپاه که مصداِق بارزش را در قضیۀ دعوا بر سر ارزهای ترجیحی می بینیم برابر سهم .

 بخشی از موارد توافق دولت و مجلس بر سِر چپاول منابع عمومی که در هر دو نسخۀ پیشنهادی سند الیحۀ

مشترک است( کمیسیون تلفیق)دولت و سند مصوبات مجلس  :



• (۱۴از مصارف هدفمندی جدول تبصره )حذف یارانه های آب و برق عمومی 

  –۱۸تصویر 

۱۴۰۰حذف یارانه های برق و آب عمومی در الیحه بودجه 

) ) الیحه۱۴حذف چهار ردیف مربوطه از جدول مصارف هدفمندی یارانه ها در تبصره 

 

• طرح رتبه بندی)و معلمان ( برای همسان سازی حقوق)ندادن مطالبۀ بازنشسته های تأمین اجتماعی   

، آن هم درحالی که بعد از دو ماه تبلیغات پوپولیستی مجلس در این باره، در مصوبۀ نهایی(حقوق  



از یکدیگر(  – ماده و۲تبصره )کمیسیون تلفیق نه ردیف های بودجه ای مرتبط با این دو بخش   

پیدا کرده بود [۳۲]تفکیک شده بود و نه افزایش .

 صدور مجوز تغییر کاربری فضاهای آموزشی و درمانی به سه وزارتخانۀ آموزش و پرورش،•

.علوم و تحقیقات و وزارت بهداشت و درمان

• همان طوری که نشان دادیم در الیحۀ دولت، این تمرکز رسماً با: تمرکز منابع در بخش نظامی  

با اینحال مجلس به همین هم.  هزار میلیارد تومان به بخش نظامی قابل تشخیص بود۲۶۱اختصاص   

معافیت حوزه ها و»مثل : اکتفا نکرد و امتیازات بیشتری را برای این بخش در نظر گرفت  

  هزار۳۰اختصاص »، «پایگاه های بسیج از پرداخت تعرفۀ آب و برق و گاز و عوارض شهرداری

از اعتبارات پژوهش های% ۱۰اختصاص »، « میلیارد تومان به مصرف سوخت نیروهای مسلح  

، افزایش چشمگیر بودجۀ  نظامیاِن ترورشدۀ پروژۀ ساخت سالح هسته ای«کاربردی دانشگاه به بسیج  

  میلیارد۳۰۰۰، اختصاص (سلیمانی، احمدی روشن، فخری زاده، طهرانی مقدم)و سرکوب منطقه ای 

  میلیارد۳۲۰۰تومان به تولید محتوای ارتش سایبری حکومت در فضای مجازی، افزایش کمک 

و افزایش«( کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی»تحت عنوان گمراه کنندۀ )تومانی به صدا و سیما   

فعالیت های اجتماعی و تقویت بنیۀ»تحت عنوان گمراه کنندۀ ) میلیارد تومانی به بسیج ۱۳۰۰کمک   

و(  میلیارد تومان افزایش۱۰۰۰)، سه برابر کردن بیمۀ طالب و آخوندهای غیرشاغل «(فرهنگی  

  میلیارد تومان افزایش کمک به نیروی انتظامی، نیروی هوایی و خانوادۀ نیروهای مسلح۷۰۰

از اعتبارات بودجه های% ۲۰، همچنین الزام دولت به اختصاص (۱۴جدول تبصره )  

  هزار میلیارد۱۰محرومیت زدایی به طرح های سپاه و بسیج سازندگی و الزام دولت به تخصیص 

[۳۳]تومان تسهیالت بانکی قرض الحسنه به بنیادهای وابسته به خامنه ای .
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  – افزایش۱۹تصویر 

  – افزایش بودجه  مناسبتی نظامیاِن ترورشدۀ۱۴۰۰بودجه نظامی در مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بودجه 

پروژۀ ساخت سالح هسته ای و سرکوب منطقه ای )سلیمانی، احمدی روشن، فخری زاده، طهرانی مقدم(.



  – افزایش۲۰تصویر 

  هزار میلیارد تومان به۳۰ –اختصاص ۱۴۰۰بودجه نظامی در مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بودجه 

مصرف سوخت نیروهای مسلح.



  – افزایش۲۱تصویر 

  میلیارد تومان به تولید۳۰۰۰ – اختصاص ۱۴۰۰بودجه های تبلیغ ایدئولوژیک در مصوبات کمیسیون تلفیق 

محتوای ارتش سایبری حکومت در فضای مجازی



  – امتیازات۲۲تصویر 

% از۱۰جناحی جدید به نهادهای ایدئولوژیک شبه نظامی در مصوبات کمیسیون تلفیق– اختصاص   

.اعتبارات پژوهشهای کاربردی به بسیج

.معافیت بسیج از پرداخت تعرفه آب و برق و گاز و عوارض شهرداری

 انداختن باِر اصلی مالیاتی بر دوش عموم مردم و تفویِض معافیت مالیاتی برای بزرگترین •

(نهادهای اقتصادی وابسته به خامنه ای)الیگارشی های مالی و تجاری کشور  .

 تغییرات پیشنهادی مجلس در حوزۀ نظام مالیاتی همچنان متمرکز بر افزایش مالیات های عمومی و مردمی

(یعنی افزایش درآمد ناشی از مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر دستمزد، و مالیات بر کاالهای وارداتی)  

نیز ماهیتاً عوامفریبانه و بی اثر« مالیات بر ثروت»بخِش دیگر تغییرات پیشنهادی مجلس در حوزه . بود  

در)از کل درآمد مالیاتی دولت را شامل می شود % ۱۰اوالً به این دلیل که مالیات بر ثروت فقط . بودند  

مالیات بر»، ثانیاً می دانیم که در حوزه هایی مثل (مقابلش سنگین ترین بار مالیاتی بر دوش عموم مردم است  

  نیز ارقام و اعدادی برایش در نظر گرفته شده۹۹که در قانون بودجۀ سال « )خودروها و مسکن لوکس

یعنی)دولت حتی یک لایر هم تحقق مالیاتی نداشته است –  [۳۴]به اذعان گزارش دیوان محاسبات( – بود  

، بنابراین اینکه مجلس(هیچ اراده ای برای اخذ مالیات در این زمینه از سوی کارگزاران دولت وجود ندارد  
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  از یک بازی فریبنده با اعداد و ارقام بر یک صفر یا هزار صفر در ردیف های مربوطه اضافه کند، فراتر

.روی کاغذ نیست

 در حوزۀ مالیات بر حقوق و دستمزد هم پیشنهاِد افزایش دو پله ای مالیات بر حقوق های نجومی را گرچه

 می توان در نظر اول مثبت انگاشت، منتها وقتی ابعاد و وزن واقعی این نوع مالیات را در تصویر بزرگتِر

یعنی سهم زیاد مالیات های مردمی در برابر معافیِت فراگیر مالیاتی بزرگترین بنگاه های)نظام مالیاتی ایران   

در نظر داشته باشیم،( [۳۵]اقتصاد ایران% ۶۰ تا ۴۰به تخمینی صاحبان خصوصی )سرمایه داری کشور   

.تعبیِر درست این نوع مالیات ستانی ها جز بازی با اعشار و پول های ُخرد نیست

• %۲۵در حوزۀ دستمزدها نیز شاهد انتقاد چندبارۀ مجلسی ها و بسیجیان از پیشنهاِد افزایش اسمی   

 ُمزد کارکنان دولت و طعن و غرولندهایی بابت اینکه هنوز یک سال از اجرای همسان سازی حقوق

با اینحال مواضعِ ریاکارانۀ. بودیم)!( است « پول پاشی»بازنشستگان دولت نگذشته و این کارها   

 همین مجلِس حزب اللهی نسبت به حقوِق نجومی مدیران دولتی، معیار دقیقی از شارالتانیسم

 سیاسی شان است که با یک دست حقوِق نجومی دوستان آیندۀ خود را در مقاِم مدیر دولتی تضمین

چه آنکه تازه بعد از. می کنند و با دسِت دیگر وصلۀ ناچسِب عدالت خواهی را به قبای خود می دوزند  

نزدیک شده ایم، تازه یاِد افشاگری دربارۀ بخش نامۀ« انتخابات» سال، اکنون که مجدداً به دورۀ ۴  

بخشنامه ای که نشان میداد)افتاده اند  [۳۶]فراقانونی چهارسال پیش حقوق های نجومی مدیران دولت  

  برابِر حداقل ُمزد کارمند۲۱ برابر به ۷ سقف حقوق دریافتی مدیران دولتی را از ۹۵دولت از سال 

اما حتی بعد از علنی کردن دیرهنگام این بخشنامه هم، کوِه تبلیغات پر سر و صدای(. رسانده بود  

  برابر۲مجلس، دسِت آخر موش زایید و نه فقط این سقف را به قانون قبلی برنگرداند، بلکه آن را 

 میزان قانوِن مصوِب پیشیِن خود قرار داد و تازه عمالً مابه تفاوِت بیش از این سقف را هم تحت

یعنی به عبارتی سقِف واقعی حقوق. [۳۷]به جیب مدیران واریز خواهد کرد« تفاوت تطبیق»عنوان   

  برابِر آن۱۵ برابر حقوِق کارمندان باقی مانده است و تنها تفاوت اینست که تا سقِف ۲۱مدیران همان 

. درصدی ُمزد  شود۲۵قرار بوده مشموِل افزایش 
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  – همکاری۲۳تصویر 

  سال، تازه برای اولین بار۴دولت و مجلس در قانونی کردن حقوق های نجومی مدیران دولتی- مجلس بعد از 

 پرده از بخش نامۀ فراقانونی حقوق های نجومی مدیران دولتی پرده برداشت. اما حتی بعد از علنی کردن

  برابر۲دیرهنگام این بخشنامه هم، نه فقط مجلس، این سقف ُمزد را به قانون قبلی برنگرداند، بلکه آن را 

 میزان قانوِن مصوِب پیشیِن خود قرار داد و تازه مابه تفاوِت بیش از این سقف را هم تحت عنوان »تفاوت

  برابر۲۱تطبیق« به جیب مدیران واریز خواهد کرد. یعنی به عبارتی سقِف واقعی حقوق مدیران همان 

 برابِر آن مشموِل افزایش ُمزد میشود.۱۵حقوِق کارمندان باقی مانده است و تنها تفاوت اینست که تا سقِف 



  – سقِف۲۳-۱تصویر 

  برابر حقوِق کارمندان باقی مانده است و تنها تفاوت۲۱واقعی حقوق مدیران پس از مصوبه مجلس نیز همان 

. برابِر آن مشموِل افزایش ُمزد میشود۱۵اینست که تا سقِف 

طرح جایگزینی ارزهای ترجیحی یا حذِف یارانۀ کاالهای اساسی؟

  و همزمان با جهش قیمت دالر، دولت متعهد شد که۹۷بعد از بازگشت تحریم های اقتصادی آمریکا در سال 

از سال. اختصاص دهد( ۴۲۰۰در قالب ارز ترجیحی )ساالنه مبالغی را به عنوان یارانه به کاالهای اساسی   

  که این سیاست اجرا شد، ندای مخالفت با این سیاست از درون هر دو جناح شنیده می شد؛ چه آنانی که۹۷

در یک شرایط تحریمی و تورمی-صراحتاً مدافع رها کردن قیمت کاالهای اساسی به دست نامرئی بازار   

بودند و چه آن دسته از کارگزاران حکومتی که هم زمان با درز اخبار فسادها و اختالس های- افسارگسیخته  

به رانت های ناشی این سبِک پرداخِت یارانه اشاره می کردند و با ناکارآمد دانستِن این روش، [۳۸]ارزی  

منتها نکتۀ کلیدی در شناخت این گروه دوم آن است که اغلب مصداق واقعی این. خواهاِن حذف آن بودند  

اغلِب اینان به فساد و رانت«. در بهترین فریب ها، ارزنی از حقیقت را باید نهفت»ضرب المثل بودند که   

 ناشی از نرخ های متفاوت یک ارز اشاره می کنند، اما پاسخ به این سؤال را مسکوت می گذارند که در

 صورِت حذف ارز ترجیحی، منابع این یارانه های حذف شده چه مقدار خواهد بود و به چه نحوی قرار است
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 به دسِت مردم برسد؟ به زبان ساده، اغلِب اینان، مخالفت با اعطای هر نوع یارانه ای به کاالهای اساسی را

با همین توافق نانوشتۀ دو جناح بود. پشِت انتقاد به اختالس و فساد در زمینه ارزهای دولتی پنهان می کردند  

 که در سه سال گذشته و در سکوت کامل رسانه ای شاهد حذِف تدریجی یارانه های دولتی بر کاالهای اساسی

، آن هم بدون آنکه سیستم( قلم رسیده است۵ قلم به تنها ۲۵بطوریکه کاالهای مشمول یارانه از )بودیم   

به عبارت دیگر سیاست هر دو جناح، در مورد حذِف یارانۀ. یارانه ای جایگزینی به عنوان بدیلش اجرا شود  

تا آنجایی که مردم تحمل»کاالهای اساسی در سه سال گذشته و گرانی آن ها پیروی از همان جملۀ مشهوِر   

چنانکه اثرات گرانی ناشی از حذف یارانه های ارزی بر گوشت قرمز، کره و برخی. بوده« [۳۹]کنند  

.حبوبات به وضوح امروز در سبد کاالیی مردم دیده می شود

  – مروری۲۴تصویر 

 تا کنون۹۷بر روند اجرای سیاست ارز ترجیحی از سال 

•   میلیارد دالر۵۵طبق ادعای نمایندگان مجلس و گزارش دیوان محاسبات، در سه سال گذشته 

 ارزهای یارانه ای به تولیدکنندگان و واردکنندگان کاالهای اساسی اختصاص داده شده که تقریباً نیمی

منتها دعوای دو جناح، نه بر سر فساد. کسی منکر فسادهای ارزی نیست! [۴۰]از آن برنگشته است  

 که بر سِر این موضوع جنجالی است که ما به ازای حذف همین هشت میلیارد دالر یارانه های ارزی
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چگونه بین کارگزاران دو جناح توزیع شود؛ درحالیکه دالالن و تاجران وابسته( ۱۴۰۰در بودجه )  

یعنی مجلس)البی می کنند، جناح مقابلشان ( برای عدم حذِف ارزهای ترجیحی)به جناح اصالح طلب   

برای آنکه بتواند از حذف یارانۀ ارزی در برابر افکار عمومی دفاع کند، ادعا کرد که( حزب اللهی  

از این مرحله به بعد بود که. به اندازۀ ما به ازای حذِف این ارزها، به مردم یارانۀ ریالی خواهد داد  

نمونۀ آن تیتر صفحۀ اول. وعدۀ دادِن ارقام نجومِی یارانه، در رسانه های این جناح تیتر می شد  

  هزارمیلیارد تومان ما به تفاوت ارز باید به۷۰۰: قالیباف: »۹۹ بهمن ۵روزنامه کیهان به تاریخ 

[۴۱]«جیب مردم برود .

  – اظهار۲۵تصویر 

  و مقایسۀ۱۴۰۰نظرات متناقض نمایندگان مجلس دربارۀ رقم ما به ازای حذف ارزهای ترجیحی در بودجه 

آن با رقم واقعی افزایش یارانه های مستقیم نقدی و غیرنقدی در مصوبات کمیسیون تلفیق

 درحالیکه به فاصلۀ کمتر از دو روز از این اظهارنظر قالیباف، باز هم کوِه عوامفریبی مجلس، موش زایید و

  هزار میلیاردتومان یارانۀ نقدی از محل حذف۷۰در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس مشخص شد که تنها 

  بودجه،۱۴در عوض سایر ارقام اضافه شده به جدول تبصره . ارز ترجیحی قرار است بین مردم توزیع شود

  هزار میلیارد تومان یارانه به صاحبان سرمایه، سه۲۵: حکایت از بریز و بپاش های جدیدی داشت، از جمله
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  میلیارد۳۲۰۰، افزایش ( میلیارد تومان افزایش۱۰۰۰)برابر کردن بیمۀ طالب و آخوندهای غیرشاغل 

۱۳۰۰و افزایش «( کاهش آسیب های فرهنگی و اجتماعی»تحت عنوان فریبندۀ )تومانی بودجۀ صدا و سیما   

۷۰۰، و «(فعالیت های اجتماعی و تقویت بنیه فرهنگی»تحت عنوان فریبندۀ )میلیارد تومان کمک به بسیج   

.میلیارد تومان افزایش کمک به نیروی انتظامی، نیروی هوایی و خانوادۀ نیروهای مسلح

  – بر سر۲۶تصویر 

۲۵سایر منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه ها )در مصوبه کمیسیون تلفیق( چه آمد؟ –   

 هزار میلیارد تومان یارانه به صاحبان سرمایه، سه برابر کردن بیمه طالب و آخوندهای غیرشاغل –

 میلیارد تومان کمک به بسیج.۱۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه صداوسیما و افزایش ۳۲۰۰افزایش 



– بر سر۲۷تصویر   

 سایر منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی و هدفمندی یارانه ها )در مصوبه کمیسیون تلفیق( چه آمد؟ )جدول

۳۶۰۰% از آن معادل ۲۰هزار میلیارد تومان برای محرومیت زدایی که ۱۸( – ۱۴مصارف تبصره   

  میلیارد۵۰۰میلیارد تومان به پروژه های منتخب سپاه و بسیج و جهاد سازندگی اختصاص می یابد. همچنین 

  میلیارد تومان کمک به خانواده نیروهای۲۰۰تومان افزایش کمک به نیروی انتظامی، نیروی هوایی و 

.مسلح



:ضمیمه

۵۵تصویر – بودجه   

 میلیارد تومان۶۵۹۰ – معادل ۱۴۰۰ردیف مذهبی در الیحه 

۱۴۰۰ ردیف بودجۀ نظامی – الیحۀ ۷۷جمع 

 اعتبار )واحد میلیارد

تومان(
نام دستگاه اجرایی

 شماره

طبقه بندی

۸
 شورایعالی امنیت ملی، هزینه های پیش

بینی نشده دفاعی-امنیتی
۱۰۱۰۳۵

۷۹۶۹ وزارت اطالعات ۱۰۲۱۰۰

۴۸
 وزارت اطالعات – تولید گذرنامه

بیومتریک
۱۰۲۱۰۵

۱۰۹۰
 وزارت اطالعات –اجرای وظایف

حاکمیتی و امنیتی فناوری اطالعات
۱۰۲۱۰۶



۱۲۸۰ وزارت اطالعات- صندوق بازنشستگی ۱۰۲۱۰۷

۱۰۰
 وزارت اطالعات- سازمان اطالعات

خارجی
۱۰۲۱۱۰

۴۶۰ وزارت اطالعات – شهید شاطری ۱۰۲۱۱۴

۹۲ وزارت اطالعات-شهدای گمنام ۱۰۲۱۱۵

۲۸۰۳۳ نیروی انتظامی ۱۰۶۰۰۰

۸۵ نیروی انتظامی- سازمان عقیدتی ۱۰۶۰۰۲

۸۱.۵ نیروی انتظامی- حفاظت اطالعات ۱۰۶۰۰۴

۱۰ نیروی انتظامی-خرید سالح ۱۰۶۰۰۷

۲۳ دانشگاه علوم انتظامی ۱۰۶۰۰۹

۱۰ فرماندهی مرزبانی ۱۰۶۰۱۱

۳۲ نیروی انتظامی-پلیس پیشگیری ۱۰۶۰۱۳

۱۱ نیروی انتظامی – فتا ۱۰۶۰۱۵

۱۰۰ نیروی انتظامی-هوشمندسازی پلیس ۱۰۶۰۱۶

۲۰ نیروی انتظامی-توسعه هواناجا ۱۰۶۰۱۷

۶۰ نیروی انتظامی-آگاهی ۱۰۶۰۱۸

۱۵۰

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 – پرداخت دیه،تامین وثائق و جبران

خسارت

۱۰۶۰۱۹

۲۰
 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

– توسعه امنیت کویر
۱۰۶۰۲۰

۲۰

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 – تقویت یگان های ویژه رهایی گروگان

و مقابله با تروریسم

۱۰۶۰۲۱

۵۰

 نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

 – ارتقاء منزلت ، صیانت و معیشت

کارکنان

۱۰۶۰۲۲



۳۶۱ سازمان قضایی نیروهای مسلح ۱۰۸۰۰۹

۴۶۲۶ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱۱۱۱۰۰

۷۰ سازمان حفاظت اطالعات وزارت دفاع ۱۱۱۱۰۱

۸۳۲
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

– طرح حکمت
۱۱۱۱۰۴

۱۷
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-

بدهیهای معوق نیروهای مسلح
۱۱۱۱۰۵

۱۳۱ موسسه تحقیقات دفاعی ۱۱۱۱۱۰

۱۰۰
 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

– حفظ توان تولید صنایع دفاعی
۱۱۱۱۱۷

۵۱۰۲۲ تأمین اجتماعی نیروهای مسلح ۱۱۱۱۲۰

۵۰

 وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

 –هزینه های حقوقی و دادرسی دعاوی

خارجی

۱۱۱۱۵۰

۸۰
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-

بابت آب، برق، مخابرات و گاز
۱۱۱۱۸۰

۶۵ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح ۱۱۱۱۸۶

۱۴۲۰

 تأمین اجتماعی نیروهای مسلح- کمک به

  ماه حضور در۶رزمندگان با حداقل 

۲۴ تا ۵جبهه، جانبازان، معسر بین  %

۱۱۱۱۸۷

۲۴۵
 سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی –

سپند
۱۱۱۱۸۸

۲۰۱۱۵ ستاد مشترک ارتش ج.ا ۱۱۱۲۰۰

۶۰ ستاد مشترک ارتش ج.ا- شهدای مروارید ۱۱۱۲۰۱

۵۰
 طرح توسعه سواحل مکران – نیروی

دریایی ارتش ج.ا
۱۱۱۲۰۸

۸۰ سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ج.ا ۱۱۲۱۰



۹۷ دانشگاههای افسری ارتش ۱۱۱۲۱۵

۸۰
 سازمان مرکزی حفاظت اطالعات ارتش

ج.ا
۱۱۱۲۲۰

۶۰ ستاد مشترک ارتش ج.ا – شهید شیرودی ۱۱۱۲۳۷

۱۰۰ طرح شهید افشار – حکمت و معیشت ۱۱۱۲۴۵

۳۸۵۶۴ ستاد مشترک سپاه پاسداران ۱۱۱۳۰۰

۲۵۰ ۱دانشگاه جامع امام حسین  ۱۱۱۳۰۵

۱۲۰ حفاظت اطالعات سپاه پاسداران ۱۱۱۳۱۰

۲۱۲۱ بسیج ۱۱۳۱۳

۱۲۱ سپاه حفاظت ۱۱۱۳۱۶

۱۳۰ نمایندگی ولی فقیه در سپاه ۱۱۱۳۲۰

۱۰۰۰۰ ۱قرار سازندگی خاتم  ۱۱۱۳۴۶

۹۰
 دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام

حسین
۱۱۱۳۴۸

۵۳۴
 ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح

والیت
۱۱۱۳۵۰

۱۶۴
 ستاد مشترک سپاه پاسداران- ماموریتهای

۱دفاعی زمینی )طرح شهید شوشتری  *
۱۱۳۵۱

۸۰۰ ستاد مشترک سپاه پاسداران – نور ربیع ۱۱۱۳۵۲

۶۰
 ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح امام

۱حسین 
۱۱۱۳۵۸

۳۵۰

 ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح

 شهید یزدان شناس – قرارگاه جهاد

سازندگی

۱۱۱۳۶۱

۸۹۰
 ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح

شهید باقری
۱۱۱۳۶۶

۱۷۵ ۱۱۱۳۶۷ طرح مشترک سپاه پاسداران – نور



هدایت

۳۸۵
 ستاد مشترک سپاه پاسداران – شهید

اثری نژاد
۱۱۱۳۷۱

۵۱
 ستاد مشترک سپاه پاسداران – شهید

احمدی روشن
۱۱۱۳۷۲

۶۳ سازمان قائمین ۱۱۱۳۷۳

۳۵۹

 ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح

 شهید سلیمانی – پیشرفت و آبادانی

دهستانها

۱۱۱۳۷۷

۱۰۰
 ستاد مشترک سپاه پاسداران- طرح شهید

حاجی حاتم – معیشت
۱۱۱۳۸۱

۱۱۹
 ستاد مشترک سپاه پاسداران – طرح

شهید ابراهیمی – تقویت بنیه امنیتی
۱۱۱۳۹۴

۹۲
 ستاد مشترک سپاه پاسداران-طرح شهید

ورامینی – قرارگاه ثارهللا
۱۱۱۳۹۶

۳۹۶

 
ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح ۱۱۱۴۰۰

۸۷

 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – دیه

 محکومین نیازمند پرسنل نیروهای مسلح

ناشی از انجام وظایف محوله

۱۱۱۴۰۳

۶۷

۸۳
بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس ۱۱۱۴۵۰

۶۳
 ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح –

سازمان پدافند غیرعامل
۱۱۱۴۵۶

۱۰۰ ۱۱۱۴۶۷ ساماندهی بیمارستانهای نیروی مسلح –



شهید رهنمون

۵۰ قرارگاه مهارت آموزی ۱۱۱۴۶۸

۸۴ قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء ۱۱۱۵۰۰

۷۲
 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء-

طرح شهید صیاد شیرازی
۱۱۱۵۰۱

۱۰۰
 قرارگاه مرکزی حضرت خاتم االنبیاء-

شهید سوداگر
۱۱۱۵۰۲

۲۵۵۰۰

 

بنیاد شهید

 
۱۳۱۶۰۰

۴۰۹۲
 بنیاد شهید و امور ایثارگران – بیمه

تکمیلی درمان ایثارگران

 جدول

 تبصره

  الیحه۱۴

بودجه

میلیارد تومان ۲۰۵,۶۴۵ جمع

 

:پانوشت

اگر»، با استقبال از رأی مجلس به رد الیحۀ پیشنهادی دولت، گفته بود که (نمایندۀ مجلس) احمد نادری  ]۱[  

در«. الیحه پذیرفته می شد، سال بعد شاهد افزایش نابرابری ها و نارضایتی ها و شورش های اجتماعی بودیم  

  تومانی، این حجم۴۲۰۰با برداشتن نرخ »هم گفته بود که ( رئیس دفتر رئیس جمهور) محمود واعظی آن سو

 خریدهایی که انجام شده و در انبارهای بخش خصوصی و فروشگاه ها است، قیمت ها را گران می کند و مردم

.»به فروشگاه ها هجوم می آورند

در این حالت، مبالغی به عنوان تنخواه به دولت داده. گفته می شود« سه دوازدهم»اصطالحاً به آن   ]۲[  

در این فاصله، کشور عمالً فاقد بودجه خواهد بود. می شود تا چند ماِه پایانی خود را بتواند بگذراند .

و« کارشناسی»دعوایی که میلیاردها تومان از منابع مالی کشور را به اسم هزاران ساعت کاِر  ]۳[  

در واقع رأی مجلس، به معنی رّد توأمان سندهای پیشنهادی دولت و کمیسیون. سندنویسی های بیهوده هدر داد  

.تلفیق مجلس با هم بود
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: الیحه بودجه۶امور ده گانه جدول شماره   ]۴[

۱- امور محیط- ۵امور اقتصادی، - ۴امور قضایی، - ۳امور دفاعی وامنیتی، - ۲امور خدمات عمومی،   

امور فرهنگ، تربیت بدنی و- ۸امور سالمت، - ۷امور مسکن ،عمران شهری و روستایی، - ۶زیست،   

امور رفاه اجتماعی- ۱۰امور آموزش و پژوهش، - ۹گردشگری، 

در نظر گرفته« استرداد مالیات به آستان قدس»از شاهکارهای بودجه، ردیفی است که تحت عنوان   ]۵[  

 شده؛ یعنی با یک دست از آستان قدس قدری مالیات می گیرند و با دستی دیگر همان را به آستان

در مورد میزان مالیات پرداختی بنیاد مستضعفان هم با توجه به حجم عظیم درآمد این بنیاد، با! بازمی گردانند  

.ارفاق می توان وضعیِت شبِه معاف را برای این امپراطوری مالی تصور کرد

.یا با قیمت رقابتی نیست ]۶[

  تومان به نرخ نیمایی عمالً به افزایش۴۲۰۰افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کاالها از  ]۷[

مصوبات کمیسیون. کاهش یابد% ۲قیمت کاالهای وارداتی منجر می شود، ولو اینکه نرخ تعرفۀ گمرکی   

۱ – بند الحاقی ۷تلفیق – تبصره 

  هزارمیلیاردتومان – حاصل تجمیع اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای امور دفاعی و۶۰معادل   ]۸[

تقویت»و اعتبارات تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی برای (  الیحه بودجه۶جدول شماره )نظامی   

»نیروهای مسلح

۷ – بند الحاقی ۲۱مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره  ]۹[

در مناطق کم برخوردار نیز الزاماً ارتباطی به محرومیت زدایی« توسعه»این درحالی است که حتی تعریف   

«توسعه»جزو شاخص های مربوط به طرح های « ساخت حوزه علمیه»واقعی در این مناطق ندارد، مثالً   

 در مناطق محروم از سوی مجلس در نظر گرفته شده و به معنی تسهیم در بودجه عمرانی این مناطق است

( – بند و ۹مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره )

۶ و ۴ و ۳ و ۲ – بند ب – جزء ۱۶مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره  ]۱۰[

۱ –بند الحاقی ۲– تبصره  مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس . ]۱۱[

  میلیارد تومانِی بخش های۵۰در این محاسبه از احتساب تعداد نه چندان کمی از ردیف های بودجۀ زیر  ]۱۲[

 نظامی صرف نظر شده؛ این یعنی رقم اعالم شده از احتساب جداول اصلی الیحه بودجه، هنوز از رقم واقعی

.تجمیع ردیف های نظامی کمتر است
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 به دلیل شلختگی در تدوین سند بودجه و با توجه به اینکه حجم دیگری از مصارف بخش های تبصره ای ]۱۳[

برداشت از»لحاظ نمی شوند و در بخش هایی مثل ( و رقم نهایی بودجه عمومی کشور)در جداول اصلی   

«اعتبارات ردیف های متفرقه»الیحه بودجه و «  تبصره۲۱» یا در قالب « منابع صندوق توسعه ملی  

به همین. پراکنده شده اند، برای دستیابی به تصویر واقعی تر باید آن ها را نیز با ارقام جداول اصلی جمع کرد  

مثالً بخش سالمت)خاطر جهت سهولت و سرعت عمل، برای یک مقایسۀ واقعی تر، پاره ای از محاسبات را   

بر پایه محاسبات کارشناسان سازمان پژوهش های مجلس قرار داده ایم و بخش هایی را که به دلیل( و درمان  

 ماهیت محرمانه و حساسش گزارش تفصیلی آن ها از سوی مرکز پژوهش های مجلس منتشر نمی شود، به

.شکل دستی و تخمینی محاسبه کرده ایم

مشتمل بر تبصره ها و ردیف های)تجمیع کلیۀ اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ]۱۴[  

۹۹گزارش دی ماه : منبع. ) هزار و دویست و پنجاه و شش میلیارد تومان است۱۵۰معادل ( انتقال نیافته  

(اعتبارات بخش سالمت-  کل کشور۱۴۰۰بررسی الیحه بودجه سال : سازمان پژوهش های مجلس 

 این موارد عالوه بر سرکوب های همیشگی فعاالن و تشکل های مستقل و اعتراضات و اعتصابات  ]۱۵[

.کارگران همه بخشهاست

.اصطالحی که یکی از مقامات دولتی به کار برده بود ]۱۶[

، از مقایسه دهک های درآمدی کشور، نود درصد جمعیت(۹۹در آبان ) سازمان آمار طبق برآوردهای ]۱۷[  

.کشور در این سال زیر خط فقر قرار دارند

، سقف حقوق دریافتی مدیران۹۵که در سال )مجلس با علنی کردن دیرهنگام بخشنامه فراقانونی دولت   ]۱۸[  

طبق قانون مدیریت)، نه فقط این سقف را به قانون قبلی ( برابر رسانده بود۲۱ برابر به ۷دولتی را از   

  برابر میزان قانوِن پیشیِن مصوِب خود۲برنگرداند، بلکه آن را بیش از (  برابری۷خدمات کشوری سقف 

به جیب مدیران واریز« تفاوت تطبیق»قرار داد و تازه مابه تفاوِت بیش از این سقف را هم تحت عنوان   

  برابر باقی خواهد ماند و۲۱به عبارتی در حقوق های نجومی مدیران، عمالً سقف واقعی همان . خواهد کرد

. برابِر آن مشموِل افزایش ُمزد میشود۱۵تنها تفاوت آن است که که تا سقِف 

https://ana.press/fa/news/50/559306/ ً-تلفیق-کمیسیون -را-نجومی بگیران-حقوق-افزایش-صرفا

باشند-داشته-دریافتی-دستمزد-حداقل-برابر-۲۱-تا-می توانند-مدیران-کرده-متوقف !

دولت عمالً با هم کاسه کردن مطالبات رتبه بندی معلمان با مطالبات تأمین« )و»  – ماده ۲تبصره  ]۱۹[  

(اجتماعی و بنیاد شهید و … راه را برای انکار تخصیص به هر کدام باز گذاشته است .

https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#_ftnref19
https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#_ftnref18
https://www.hamshahrionline.ir/news/570418/%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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با)طرح معافیت مدارس از پرداخت پول آب و برق و گاز هرگز به شکل کامل در کشور اجرا نشد  ]۲۰[  

، با اینحال(آنکه در سال های اخیر ردیف های بودجه ناچیزی هم برای این سه بخش اختصاص داده می شد  

حذف مصارف. – خبری نیست( بر روی کاغذ) امسال حتی از همان اختصاص یارنه آب و برق مدارس   

الیحه بودجه۱۴یارانه آب و برق مدارس از مصارف هدفمندی یارانه ها در جدول تبصره 

۱۲ – بند الحاقی ۶تبصره   -مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس . ]۲۱[

  ماه تحصیلی هر مدرسه۹ مدرسه – به عبارتی برای ۹۵۹۰۰ میلیارد تومان که برای ۱۱۲۸معادل   ]۲۲[

. هزارتومان در ماه برای تأمین مخارجش دارد۳۰۰ میلیون و ۱به طور میانگین 

  ماه تحصیلی به طور میانگین هر۹ مدرسه – به عبارتی برای ۹۵۹۰۰میلیارد تومان برای  ۲۰۷ ]۲۳[

! هزارتومان در ماه بودجه برای امور سالمتی و بهداشتی و نظافتی کل مدرسه دارد۳۰۰مدرسه کمتر از 

  میلیون۴.۵چرا کف حقوق بازنشستگان صندوق های ورشکسته و دچار بحران باید : »علی خدایی  .]۲۴[

  هزار۸۰۰ میلیون و ۲ تا ۲.۵تومان باشد اما بازنشستگاِن تنها صندوق سرپا و خودکفای کشور باید بین 

  میلیون تومان حقوق می گیرد، یک بازنشسته۵ یا ۴تومان حقوق بگیرند؟… اگر یک بازنشسته دولت، 

  یا۴کارگری نیز باید همین مبلغ دریافتی داشته باشد و اگر یک کارمند شاغل با احتساب همه مزایا، حداقل 

  میلیون درآمد دارد یک کارگر شاغل که گاهاً تخصص، مدرک دانشگاهی و سابقه کار بیشتری نسبت به۵

   «  پول  »  ، اگر متوسط کارمندان دولت دارد، نباید کمتر از این رقم دریافتی ماهانه داشته باشد؛ در نهایت

؛ کارگران چگونه سیاست های یک بام و دو هوای دولت و سازمان برنامه ونیست، باید برای همه نباشد  

»!بودجه را باور کنند؟

:منبع

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1025317

، مبنای جمعیتی را ده سال به باال میگرفت،«جمعیت فعال کشور» برای احتساب ۹۷دولت تا سال   ]۲۵[  

  سال به باال، جمعیت فعال اقتصادی را از۱۵ با تغییر شاخِص جمعیِت فعال از ده سال به ۹۸اما از از سال 

.آنچه هست کمتر نشان می دهد تا نرخ بیکاری در این فرمول جدید کمتر شود

]۲۶[ https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/10/24/2431897/ -واقعی-نرخ

درصد-۴-۹-نه-است-درصد-۲۴-بیکاری

.، رقمی است که البته برخی از مقامات حکومتی هم به آن استناد می کنند% ۴۰آمار بیکاری باالی  ]۲۷[  

(۹۸تیر - است – خبرگزاری مهر% ۴۲به نقل از مسئول کمیسیون های اتاق تعاون ایران آمار بیکاری )
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در نظر بگیریم،( یعنی پیش از دستکاری امسال)، ۹۸اگر مبنای جمعیت فعال اقتصادی را آمار سال  . ]۲۸[  

  میلیون و هشتصد۱۰بیکاری آن معادل حدود % ۴۰ هزار نفر طرفیم که نرخ ۳۰۰ میلیون و ۲۷با رقم 

.هزار نفر میشود

.سهم مددجویان سازمان بهزیستی از این آمار به تقریب یک چهارم کمیته امداد است ]۲۹[

 الیحه بودجه۲-۷جدول  ]۳۰[

اصرار. غربال گری های ژنتیک هیچ گاه در ایران نه اجباری بوده و نه تحت پوشش خدمات بیمه ای ]۳۱[  

 مجلس به مقابله با تجویز و توصیه پزشکان به غربال گری های ژنتیک که از روی عناد ایدئولوژیک طبقه

 حاکم با علم و دانش به طور کل و دستاوردهای علمی برای سالمت مادر و جنین می آید، عمالً ممکن است

مثل)به محدودکردن دسترسی های زناِن کم درآمدتر از امکانات خیریه ای مشاوره و غربالگری های ژنتیک   

منجر شود( کمک هزینه های سازمان بهزیستی .

 برای اجرای همسان سازی بازنشسته های تأمین اجتماعی نیاز به منابعی سه برابر رقِم ذکرشده در ]۳۲[

.الیحۀ دولت بود

  میلیارد تومان به بنیاد برکِت ستاد اجرایی۳۰۰۰: در قسمت اول این مقاله به ردیف های آن اشاره شد ]۳۳[

. میلیارد تومان به بنیاد مستضعفان۲۰۰۰ میلیارد تومان به بسیج سازندگی و سپاه و ۵۰۰۰فرمان امام،   

۶ و ۴ و ۳ و ۲ – بند ب – جزء ۱۶مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس – تبصره 

]۳۴[ https://www.icana.ir/Fa/News/466096/ -صورت-محاسبات-دیوان-توسط-بار-اولین-برای

-خانه ها-مالیات-تحقق-عدم-بودجه-الیحه-بررسی-با-همزمان-۹۹-بودجه-اجرای-ماهه-۸-گزارش-گرفت؛ارائه

لوکس-خودروهای-و

]۳۵[ همگی( شامل بنیادها و ستاد اجرایی و آستان و…)بنگاه های تجاری وابسته به خامنه ای  سودهای   

هستند« خصوصی» .

قانون مدیریت خدمات کشوری این)ا بوده است .بخشنامه دولت نقض صریح خوِد قوانین مصوب ج ]۳۶[  

( برابر قرار داده۷سقف را  .

]۳۷[ https://ana.press/fa/news/50/559306/ ً-تلفیق-کمیسیون -حقوق-افزایش-صرفا

باشند-داشته-دریافتی-دستمزد-حداقل-برابر-۲۱-تا-می توانند-مدیران-کرده-متوقف-را-نجومی بگیران !

.یکی از معروف ترین این پرونده های فساد ارزی، مربوط به امید اسدبیگی مالک نیشکر هفت تپه بود ]۳۸[
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۹۸درباره تعیین سرحِد گرانی بنزین در سال ( وزیر نفت روحانی)جملۀ معروف بیژن زنگنه  ]۳۹[ .

عضو) با مجتبی یوسفی ۳شبکه  گفتگوی تلویزیونی | – پرونده ویژه ۱۴۰۰بررسی الیحه بودجه  .]۴۰[  

۱۵دقیقه ( – کمیسیون تلفیق

]۴۱[ https://www.magiran.com/article/414171

کمیته عمل سازمانده کارگریمنبع  : سایت   

https://ksazmandeh.com/
https://ksazmandeh.com/
https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#_ftnref41
https://www.telewebion.com/episode/2485865
https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#_ftnref40
https://ksazmandeh.com/2021/02/05/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-1400/#_ftnref39

