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قرار  یازدهم  دولت  و  روحانی  حسن  طرفدار  بی طرف«  »روزنامه نگاران  سوی  از  #تغییر_ملموس  هشتگ 

دولت جمهوری  راست گراترین  عمر  سال  چهار  در  تنها  که  دهد  نشان   – مردم  همه ی   – و  ما  به  که  است 

اسالمی همه ی »نکبت های نظام« در دوران محمود احمدی نژاد زدوده شده و »راه امید« باید تداوم یابد.

ارقام  و  اعداد  نظام«  »عقالی  و  نیاوران«  حلقه ی  »موفقیت های  دادن  نشان  برای  اعتدال  بوقچی های 

و  تجاری«  »قرارداد های  شده«،  خریداری  ایرباس های  و  بوئینگ  »تعداد  دولت«،  بین المللی  »معامله های 

به  و  می کنند  مقایسه  پیشااعتدال  دوران  با  را  »پسا اعتدال«  دوران  ایران  به  خارجی  هئیت های  شد  و  آمد 

رخ  پس پرده  در  که  آنچه  و  می دهند  بازتاب  را  ساخته  دولتی  آمار ساز  ماشین  که   آنچه  از  بخشی  دلخواه 

داده و از ِقبل همین داد و ستدها و معامالت بین المللی و سیاست های بازار آزاد بر معاش و سفره ی مردم 

پنهان می کنند. را  تحمیل شده 

با آمار دولتی که از سوی »بوقچی های بنفش« در پیش گرفته  این پنهان کاری ها و جعل واقعیت  از  یکی 

شده، افزایش قیمت مواد خوراکی و به تبع آن کاهش قدرت خرید و کوچک تر شدن سفره ی مردمی است 

یارانه ی نقدی خانوارهای »آسیب پذیر« و مستمری  افزایش  با وعده ی  انتخابات  که حاال دولت در آستانه ی 

بازنشستگان به دنبال جلب رأی آنان است.

با دوام و  350 قلم کاالی  از  از میانگین بیش  بانک مرکزی نرخ تورم رسمی – که  به روایت مرکز آمار و 

قدرت خرید  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزیر  ادعای  به  و  کاهش  یک سوم  به  می آید-  به دست  مصرفی 
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کارگران 6 درصد افزایش یافته است.

برای کشف جعلی بودن این ادعا کافی است به اسفند سال گذشته و رایزنی ها برای تعیین حداقل دستمزد 

گرفتن سبد معیشت خانوار  قرار  مبنا   1396 تعیین دستمزد سال  برای  کارگران  بازگردیم: خواسته ی  کارگران 

و  بهداشت  وزارت  تغذیه ی  بهبود  کل  دفتر  و  حکومت  به  وابسته  کارگری  تشکل های  مزد  کمیته ی  بود. 

درمان، سبد هزینه ی ماهیانه ی یک خانوار چهار نفره را حداقل 2 میلیون و 489 هزار تومان برآورد کرد.

گزارش ساالنه ی مرکز آمار از هزینه و درآمد خانوارها هم که تنها دربرگیرنده ی حدود 5 درصد خانوارهای 

ساکن ایران بود، میانگین هزینه ی ماهیانه ی یک خانوار در سال 94 را 2 میلیون و 186 هزار تومان برآورد 

11 درصدی هزینه ی خانوارها به نسبت یک سال قبل تر بود. بیانگر افزایش  کرد که 

با همه ی این ها دولت روحانی به هنگام تعیین حداقل دستمزد، در نهایت مانع از افزایش دستمزدها بر 

با کنترل و کاهش نرخ تورم،  را  مبنای سبد معیشت شد و وزیر کار وعده کرد که دولت عقب ماندگی مزد 

توزیع سبد غذایی و سیاست های حمایتی »جبران کند«.

عمومی کوری 

تقاضا«  از »رکود«، سیاست های »تحریک  بهانه ی خروج  به  دولت حسن روحانی که در چهارسال گذشته 

 2.5 را حدود  پولی  بازار  در  نقدینگی  گرفته و حجم  پیش  در  را  کاال  برای خرید  بانکی  وام دهی  افزایش  با 

برابر افزایش داده، نرخ تورم رسمی را حدود 7 درصد اعالم کرده است.

مواد  قیمت  افزایش  شیب  که  معتقدند  ادعا  همین  تکرار  با  هم  دولت  »غیردولتی«  کارگزاران  و  سخنگو 

خوراکی در چهار سال گذشته کمتر و گاهی نیز منفی و سفره ی مردم »باارزش تر« شده است.

خرده فروشی ها  در  غذایی  مواد  قیمت  از  مرکزی  بانک  ماهیانه ی  گزارش های  پرپایه ی  به  که  زیر  جدول 

تهیه شده، راست و دروغ ادعای دولت و بوقچی های آن را نشان می دهد.

درصدقیمت 96قیمت 92کـاالدرصدقیمت 96قیمت 92کـاال
40+740012400روغن290+585017000برنج

119+507012000عدس37+2900040000گوشت قرمز
40+740012400تخم مرغ37+54007500گوشت مرغ

40+700010200پنیر40+21103000شیر

به خود  را  ماهیانه ی خانوارها  از هزینه ی  که حدود یک سوم  آشامیدنی  و  مواد خوراکی  قیمت  بر  عالوه 
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افزایش  گذشته  سال  چهار  طی  نیز  انرژی  حامل های  سایر  و  آب  برق،  مسکن،  هزینه ی  می دهد،  اختصاص 

است. یافته 

برق از ابتدای آغاز به کار دولت یازدهم تا پایان سال گذشته حدود 45 درصد گران تر شده است. همچنین 

تعرفه ی مصرف گاز خانگی در دو مرحله 35 درصد افزایش داشته است.  قیمت آب هم در دولت »اعتدال 

و امید« 40 درصد گران تر شد.

مسکن  وعده ی  دولت  و  نمانده اند  مصون  گرانی  از  روحانی  دولت  در  نیز  اجاره بهاء  به ویژه  و  مسکن 

اجتماعی را که قرار است جایگزین طرح مسکن مهر شود، در آخرین روزهای سال گذشته مصوب و اجرایی 

کرد. وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم میانگین رشد قیمت اجاره بهاء را طی چهار سال گذشته حدود 10 

درصد اعالم کرده است. اما آنچه که در گزارش  رسانه ها نمایان می شود افزایش بیش از 40 درصد اجاره بهاء 

و افزایش سهم مسکن و اجاره در سبد هزینه ی خانوارها است.

غذایی  مواد  مسکن،  برای  خانوارها  درآمد  سوم  دو  حداقل  کرده  تهیه  آمار  مرکز  که  گزارشی  اساس  بر 

و  تفریح  هزینه ی  سهم  کاهش  به  خوراکی،  مواد  و  مسکن  هزینه ی  افزایش  می شود.  هزینه  آشامیدنی  و 

در  ایران  ساکن  خانوارهای  مسکن  هزینه ی  سهم  برآورد  این  براساس  است.  شده  منجر  خانوارها  سرگرمی 

امور  و  تفریح  مقابل سهم  در  و  یافته  افزایش  35 درصد  به  فعالیت دولت حسن روحانی  سه سال نخست 

یافته است. 10 درصد کاهش  فرهنگی 

حاال می توان نرخ تورم رسمی هفت درصدی را با واقعیت زندگی مردم و مزدبگیران مقایسه کرد. مدیرکل 

دفتر بهبود تغذیه ی وزارت بهداشت و درمان که سیاست خصوصی سازی خدمات درمانی را در پیش گرفته 

و با طرح بیمه ی سالمت بزرگترین خدمات را به پزشکان بخش خصوصی کرده است، زمستان سال گذشته از 

میانگین مصرف  نهاد دولتی،  این  آمار  اساس  بر  داد.  ایران خبر  لبنیات در  کاهش چشمگیر سرانه ی مصرف 

لبنیات در ایران به کمتر از 60 کیلوگرم رسیده است.

گذشته  سال  چهار  ایران طی  در  گوشت  مصرف  سرانه ی  که  می دهد  نشان  مرکزی  بانک  گزارش  همچنین 

دست کم 12 درصد کاهش یافته است. سرانه ی مصرف برنج هم در این دوره حدود 12 کیلوگرم کمتر شده 

است.

8 درصدی سرانه ی مصرف  پاییز سال گذشته منتشر شد، به صورت رسمی کاهش  گزارش بانک مرکزی که 

مواد غذایی خانوارهای ساکن ایران را تائید کرد.
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برده  نام  کم کیفیت«  مواد  »مصرف  و  »سوءمصرف«  عنوان  با  آن  از  که  آنچه  البته  و  مصرف  کاهش  این 

از  پیش  تا  که  است  او  اقتصادی  برنامه نویسان  و  روحانی  حسن  دولت  سیاست های  نتیجه ی  می شود، 

»برجام«، بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد مردم را به »حل و فصل پرونده ی هسته ای« گره زد و پس از آن 

نیز با سیاست »تحریک تقاضا« و کنترل دستوری و نمایشی نرخ تورم از یک سو و سرکوب مزدی مزد بگیران 

از سوی دیگر، معاش و سفره ی خانوارهای فقیر را نشانه گرفت.

می توان  بهتر  پرمصرف،  کاالهای  قیمت  رشد  و  مردم  معیشت  از  دولتی  منابع  داده های  همین  استناد  به 

ازدیاد تردد میهمان خارجی و توئیت های ظریف و رشد  از  معنا و مخاطب هشتگ »تغییر ملموس« را که 

فهمید  و  دریافت  مفتخرند،  »اعتدال«  دولت  به  و  مسرور  و  خوشحال  خرید  مراکز  و  »مال«ها  بی سابقه ی 

در  آن  بازارمحور  اقتصادی  توسعه ی  و  خصوصی سازی  سیاست های  که  را  نظام«  »نکبت  همه ی  چرا  که 

اعداد  با خلق  و  تقلیل می دهد  اجرایی شده،  نظام  با دستور ویژه ی رهبر  و  نظام  مجمع تشخیص مصلحت 

کارنامه ی  »روحانیسم«  و  »احمدی نژادیسم«  کاذب  دوگانه ی  البته  و  واقعیت«  »جعل  و  دروغین  ارقام  و 

بازنمایی می کند. تهیدستان  به سود  را  اسالمی  راست گرا ترین دولت جمهوری 
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