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هاي جهاني، ايران  کنند که در صورت توافق اتمي ايران با قدرت هاي تبليغاتي وابسته به آن ادعا مي که دولت حسن روحاني و دستگاه در حالي

 دهد که هاي اخير نشان مي هاي به کارگرفته شده در سال هاي شکوفايي اقتصادي خود خواهد شد، بررسي قوانين، احکام و رويه وارد يکي از دوره

اجتماعي و  -المللي پول به واسطه نتايج سياسي کند که هم اکنون اتحاديه اروپا، بانک جهاني و صندوق بين اي آماده مي ايران خود را براي تجربه

يدترين چون يونان، اسپانيا و... به فکر راهي براي خروج از منجالب آن هستند: اعمال شد اروپا هم« جنوب»بار آن در کشورهاي  اقتصادي فاجعه

هم در کنار  سازي و سلب مالکيت پياپي و تحميل رياضت اقتصادي به شهروندان آن هاي نئوليبراليستي از طريق خصوصي و هارترين سياست

  ناپذير ترس از هرگونه تغيير يا حتي اصالح وضع موجود که در اروپا پيامدي جز بازگشت گفتار چپ به عرصه رسمي نداشته است. تزريق پايان

کاري شديد طبقه بورژوآ و عاليق مشترک  هاست. در ايران نه تنها گفتار چپ به واسطه محافظه وت وضعيت ايران با اروپا اما بيش از اينتفا

 رسمي صورت به وقت هيچ نيز دولتي استبداد هاي نوليبراليستي تنيده در  کند، سياست اش با ايدئولوژي غالب هرگز دست باال را پيدا نمي فرهنگي

، «طرح تحول اقتصادي»، «سپردن امور به دست مردم»هاي موجه و شيکي دارند:  ها نام شود. آن شان اعالم نمي هاي واقعي با نام و

 بروکراتيک هاي رويه و دستي پايين قوانين به دولتي روزانه و عادي نامه بخش يک حد در و صدا و سر بي بعضاً که و ... « سازي دولت چابک»

رساني توسط  هاي اطالع هم در شرايطي که تمامي عرصه سياسي کارآمد، آن -و بعيد است که در فقدان يک نيروي اجتماعي شوند مي تزريق

قول يکي  اي مشکوک يا به هاي رسانه کارتل «کارشناسان»راستي، فعاالن وراج بخش خصوصي، کارمندان سياسي حکومت و  نگاران دست روزنامه

 و ها آن از برسد اگر حتي يا برسد، «راي حق» به مجهز اميدوارانِ گوش به شده، اشباع  «کاران امنيتي نگيفره»از روشتفکران در تبعيد، 

 .باشد ساخته کاري ها صندوق

 و کالهبرداري اختالس،) اقتصادي فساد گسترش عاملِ دو طريق از عمدتاً ايران تاکنون، 6002 سال از المللي بين هاي تحريم اعمال موازات به

انباشت اوليه »ترين فرآيندهاي  سابقه سازي از سوي ديگر، شاهد يکي از بي سو و شدت بخشيدن به سياست خصوصي خواري( از يک رانت

 هاي اخير در جهان بوده است. در سده« طبقه حاکم»و ساخت « سرمايه

و ارقام فرآيند انباشت اوليه از ابتداي   ئيات آماراي درباره جز کاري نشده هاي شفاف و دست ست که بر اساس ساختار سياسي ايران، داده بديهي

اي که مقامات و نهادهاي  روي کارآمدن دولت هاشمي رفسنجاني تاکنون در دست نباشد، اما با اين حال براساس اطالعات جسته و گريخته

 مسير کلي اين فرآيند را ترسيم کنيم:توانيم  اند، ما هم اکنون مي هاي درون حکومتي به بيرون درز داده واسطه رقابت رسمي حکومت به



 

 

  

  سازي خصوصی -الف

 132[ پيداست، انباشت سرمايه و ساخت طبقه حاکم از طريق سلب مالکيت، با انتقال 1سازي] طور که از گزارش اخير سازمان خصوصي آن

واگذار شده « شبه دولتي»اين رقم به بخش  هزار ميليارد تومان از 103همراه بوده که « بخش خصوصي»ميليارد تومان سرمايه ملي به  هزار

ست و ترديدي وجود ندارد که حجم دارايي انتقال يافته به معتمدان، هم پيمانان و بستگان هيات  کاري شده و غيرواقعي است. اين رقم قطعاً دست

 هاست.  حاکمه بيش از اين حرف

تراست. او  هاي قبل و بعد در اجراي اين سلب مالکيت پررنگ د از همه دولتنژا احمدي محمود دولت سهم گزارش، همين استناد به حال، اين با 

هزارميليارد تومان از رقم کل آن در 16620طوري که  اش بوده به سال زمامداري 8سازي در طي  % پروژه خصوصي 00مامور اجراي نزديک به 

 .دوران وي صورت گرفته است

هزار ميليارد تومان دارايي عمومي سلب مالکيت شده در دوران احمدي نژاد، بيش از 16620ع سازي،از مجمو به استناد گزارش سازمان خصوصي

هزار ميليارد تومان از .302شود. بيش از  درصد را شامل مي 6028بوده که بيش از « سهام عدالت»هزار ميليارد تومان در قالب  3.26

 .02.گيرد و  ها را در برمي درصد از کل واگذاري 6.28ن دولت بوده است که ديو رد بابت و غيردولتي عمومي نهادهاي به نيز  ها واگذاري

شرکت به بخش  2.6ها بوده است. به اين ترتيب در اين بازه زماني، سهام  پوشي به شبه دولتي ها نيز رسماً و بدون هرگونه پرده درصد واگذاري

شرکت نيز به طرح سهام عدالت تعلق  22ها( و سهام  لتي)بنيادها و آستاندو عمومي غير  شرکت بابت رد ديون به بخش 121دولتي، سهام  شبه

 گرفته است.

سازي و سلب مالکيت در دوران محمود احمدي نژاد اعتراض و اعالم  جاست که دولت حسن روحاني در همان بدو امر به شيوه خصوصي جالب آن

سازي را تا  کنند، فرآيند خصوصي معرفي مي« کارآفرين»خواراني که خود را  نتکرد که براي جلوگيري از ادامه روند خلع يد از مردم به نفع را

 دولت سازي، خصوصي سازمان اخير گزارش استناد به که ست حالي در ادعا اين  اجراي آن متوقف خواهد کرد.« راه حل مناسب»زمان يافتن 

 .است بوده يازدهم دولت سهم نيز ها واگذاري ازکل درصد 32 بلکه نکرده، متوقف را ها دولتي شبه به واگذاري تنها نه روحاني حسن

  

 اختالس، کالهبرداري و رانت -ب

ميليارد دالر درآمد داشته که اين رقم از محل اخذ ماليات، اوراق مشارکت،  .82 ،11 تا .8 هاي نژاد در فاصله سال دولت محمود احمدي

ميليارد دالر  208ترين منبع درآمدي ايران،  قم، سهم فروش نفت خام يعني اصلي[. از اين ر6سازي بوده است] صادرات نفت خام و خصوصي

طور که سخنگوي  شود معادل نيمي از کل درآمدهاي نفتي ايران از بدو حفر اولين چاه نفت بدين سو است، والبته ظاهراً آن بوده که گفته مي

 [.3«]خورده شده است»گويد  دولت يازدهم مي



 

 

ميليارد توماني شرکت پديده شانديز و اقمارش، اختالس  1.000ميليارد توماني بانک صادرات، کالهبرداري  3000هاي اختالس پرونده

 1000ميليارد توماني بابک زنجاني به وزارت نفت، اختالس 12000يا  1000ميليارد توماني از منابع بانکي و گمرکي، بدهي  16000

ميليارد توماني به صاحب گروه صنعتي  2200ميليارد توماني در شرکت ملي مس، وام بي بهره  1080ميليارد توماني در بنياد شهيد، اختالس 

ميليارد توماني در سازمان تامين اجتماعي، اختالس  1000ماه از کشور، اختالس  10ميليارد دالري درآمد نفتي ظرف 66، خروج «ص»

نفر و ... تنها بخشي از حکايت يکي  202هزار ميليارد تومان بدهي بانکي  600ميليارد توماني سه صرافي در دبي و البته رقم هولناک  0000

 يافته در طول تاريخ است. هاي سازمان ترين غارت سابقه از بي

-کار ساخت يک طبقه اقتصادي اندر نژاد از طريق اين دو اقدام، دست دهد که دولت احمدي نشان مي« ب»و « الف»ارقام موجود در بندهاي 

شايسته آن نيست و حال پس از « طبقه حاکم»هاي اقتصاد سياسي، عنواني جز  اي که بر اساس آموزه جديد در ايران بوده است؛ طبقهاجتماعي  

کند. اين طبقه مايل است تا از طريق رسيدن به توافق  انباشت اوليه سرمايه، گرايش سياسي خود را بر ايدئولوژي رسمي حاکميت تحميل مي

 اعمال سو و سازي و رانت از يک ها هم اکنون به لطف خصوصي جهاني، سهمي در بازار سرمايه جهاني به دست آورد. آنهاي  اتمي با قدرت

 موافقت معنا اين به. دارند را جهاني اقتصاد عرصه در حضور براي الزم شرايط ملي، پول ارزش داشتن نگه نازل و آمارها سازي مخدوش سياست

را به سرانجام برساند، « توافق»که بتواند ماموريت « اعتدالي»ر قدرت مستقر براي بر سر کار آمدن دولت ساختا در سياسي شرکاي تمامي

هاي اخير در تقسيم کار جهاني سرمايه به گردش درآيد و  حکايت از آن دارد که قرار است پس از توافق اتمي، سرمايه انباشت شده در سال

 بسا محبوب تبديل کند. عتبر و ايموجه و م« کارآفرين»را به « رانتخوارن»

 مزيت اين که ماموريتي و ميراث. آن درآوردن چرخش به مأمور هم و است غارت اين دار ميراث هم سو يک از  گراي حسن روحاني، دولت اعتدال

دولت هاي »آن را به گردن  دارد، مي بر گام مردم از مالکيت سلب براي حاکميتي توان از که هرکجا که بخشيده «اميد و تدبير» دولت به را

 شود، چهار نعل به سمت بازار جهاني بتازاند.« مند انباشت اوليه مديريت هدف»که متهم به  بياندازد و بدون آن« تحريم»و « قبلي

نبوده است. « اومتياقتصاد مق»اما با اسم مستعار « اقتصاد بازار»تمام سياست اصلي يا همان  و مانع از اجراي تام« سياست تقصير»با اين حال، 

را  00ي نوليبراليستي آغاز شده در اواسط دهه  دهد که او پروژه گراي حسن روحاني نشان مي ها و اقدامات دولت اعتدال بررسي قوانين، رويه

قه حاکم يعني کوشد تا افکارعمومي مستأصل را براي جهش بعدي طب يابي به توافق اتمي مي اکنون از طريق دست مو پيگيري کرده و هم به مو

 تر کند. ورود به چرخه اقتصاد جهاني هر لحظه آماده تر و مشتاق

هاي اتاق بازرگاني و  بر و بچه» در ابتداي روي کار آمدن دولت يازدهم و با همکاري « بسته خروج از رکود تورمي»بر اساس سندي که با عنوان 

 در موجود وضع از خروج اصلي «راهکار» دو عنوان به  «ود فضاي کسب و کاربهب»و « تثبيت وضعيت اقتصاد کالن»منتشر شد، « معادن ايران

 و تعريف به ها رسانه در پارچه يک نيز بازار معتمد «کارشناسان». شد آن اجرايي ضمانت شرط نيز «کارآمد مديريت» و گرفت قرار کار دستور

 مناقشه حال با و زودي به که دادند وعده ،«بازگشت مديريت کارآمد» ادعاي و شعار کردن برجسته با و پرداختند ها«راهکار» اين از تمجيد

 .شد خواهد تبديل «کارآفرينان بهشت» به ايران اتمي،



 

 

فعال »و « نگار اقتصادي روزنامه»، «استاد دانشگاه»، «اقتصاددان»، «کارشناس اقتصادي»اي که البته با عناويني چون  رسانه-اين باندهاي رانتي

زنند، هرگز حاضر نشدند امکان طرح اين پرسش را از سوي  در بين افکارعمومي پرسه مي -«برجسته»و البته همه هم با پسوند  -« و کارآفرين

خود تا حدي به اين پرسش پاسخ داده « بسته خروج از رکود تورمي»؟ با اين حال «مديريت کارآمد به نفع چه کسي»منتقدان فراهم کنند که 

 بود: کارآفرينان!

تنها از « بهشت کارآفرينان»، مشخص شد که تالش براي تبديل ايران به .1و قوانين بودجه  13هاي پيرامون بودجه  نيز در اسناد و بحث بعدتر

« اصالح قيمت»ها با نام جعلي  المللي پول امکان پذير است: آزادسازي قيمت طريق رعايت استانداردهاي مورد قبول بانک جهاني و صندوق بين

 ي تحريم و رکود. هاي توانفرساي رياضتي و مالياتي به بهانه سياستو اعمال 

اي ديگر  اي ديگر به عده اش، وعده بر سر کار آمد، اما در بسته خروج از رکود تورمي« بهبود وضعيت معيشتي مردم»حسن روحاني با وعده 

 .کارآفرينان براي کار و کسب فضاي بهبود و کالن اقتصاد وضعيت تثبيت  داد:

  

 :است استوار زير عمده محور سه بر جهاني، سرمايه ليگ به اش طبقاتي-سياسي شرکاي کردن وصل  ماموريت دولت يازدهم براي

  «تثبيت اقتصاد کالن»مدیریت انباشت اوليه با نام  -(1)

گذاشته « تثبيت اقتصاد کالن»نژاد و قبل از آن صورت گرفته را  در دوران محمود احمدي  اي که«مديريت انباشت اوليه»دولت يازدهم نام 

هاي اقتصاد کالن است  ي سياست يکي از محورهاي برنامه خروج از رکود، مجموعه»دولت آمده است: « بسته خروج از رکود تورمي »است. در 

هاي تدوين شده براي تجهيز منابع مالي  کار بعنوان شروط الزم تحقق سياست و هاي اقتصاد کالن در کنار بهبود شرايط محيط کسب زيرا سياست

محيط »توان در دو عبارت  شوند...مجموعه مسائل را مي هاي پيشران و توسعه صادرات تلقي مي و تخصيص بهينه آن براي تحرّک بخش

اي از اين دو سرفصل اصلي، مسائل مستمر و بلندمدت  خالصه نمود. بخش عمده« شرايط بي ثبات اقتصاد کالن»و « نامساعد کسب و کار

و  1311هاي  ونهايتا شرايط سال 1310تا  1382هاي  شده در فاصله سال هاي نادرست اعمال اقتصاد کشور هستند که طبيعتاً در اثر سياست

 [.«.]اند تشديد شده 1316

که مجموعه مشکالت موجود  [ است؛ اين2«]وجدان اعتدالي»ساخته شدن ي بر اين عبارات، تکرار همان بازي دوران تبليغات انتخاباتي و لحظه

المللي بوده و دولت قصد دارد با  هاي بين هاي نهم و دهم و البته فشار فزاينده تحريم ناشي از عملکرد ضعيف دولت« رکود تورمي»در وضعيت 

تثبيت »ها از سوي ديگر، به دو هدف ذکر شده در باال يعني  سو، و حل و فصل مناقشه اتمي با غرب و لغو تحريم از يک« مديريت کارآمد»

 دست يابد.« بهبود فضاي کسب و کار»و « اقتصاد کالن

هاي کالسي دانشجويان  ها قابل رمزگشايي است. اين سند که در فرم کلي شبيه گزارش متن بسته پيشنهادي دولت از طريق غياب برخي گزاره

 هم ظاهر حفظ براي شده فراموش  قدر با عجله و شتابزده نوشته شده که حتي سي اقتصاد کالن است، آنهاي در مقطع کارشناسي درباره کتاب



 

 

 تنها يازدهم، دولت اقتصادي انشاي برگ 36 کل در. شود تبليغاتي استفاده نژاد احمدي محمود شيوه به کم دست «عدالت» واژه از شده که

 «.هاي دولت از طريق ايجاد صندوق قابل معامله سهام عدالت يه بدهيتسو»:است شده استفاده «عدالت» واژه از بار يک

هاي  ستاز قضا، اين غياب را بايد جزو نقاط قوت اين متن دانست چراکه فاجعه به بار آمده از سوي آخرين دولتي که از اين واژه براي پيشبرد سيا

از کنار گذاشته شدن تعارف و رودربايستي با مردم به واسطه حذف  اش استفاده کرد، پيش چشم ماست. به اين معنا شايد بتوان پوپوليستي

 راستي استقبال کرد. هاي دست خواهي دولت نماي عدالت ريتوريک نخ

 يک براي حتي آن به اشاره عدم: است شده مشخص کامل طور به سند اين در نيز «مردم»ي  واژه تکليف  ،«عدالت»ي  سواي سرنوشت واژه

 .بار

 ليگ به پيوستن براي را «اتاق هاي بروبچه» و حاکم طبقه دولت، عطش که ست هايي واژه کليد از مملو سند اين ب اين واژگان،به موازات غيا

 ... و بار 10 رشد بار، 23 بنگاه بار، 11 کارآفرين بار، 00 سرمايه بار، 102 بانک: دهد مي نشان  هميشه از تر واضح جهاني، سرمايه

 درآمد دالر ميليارد 060 گري بازپس به اراده ژست گرفتن  حتي يا گيري بازپس لزوم  رابر انکار مطلق و ناديده گرفتن کاملب در اما ها اين همه  

 .نيستند گويا ،(2)«نمانده باقي آن از اثري هيچ»روحاني حسن دولت اول معاون گفته به که 16 تا .8 هاي سال طي نفتي

بار  کم ماهي يک گو، وزير اقتصاد و... دست که رئيس دولت، معاون اول، سخن شود، حال آن اشاره نمي« رانت»بار هم به  در سند دولت حتي يک

  کنند. عنوان معضالت اصلي اقتصاد ايران اشاره مي به« رانت و انحصار»ها به  ها و همايش در سخنراني

رغم انکار و درز گرفتن فرآيند سلب  را علي« تثبيت وضعيت اقتصاد کالن»ر اجراي هدف اول يعني ي موجود، مشي دولت حسن روحاني د نسخه

ها  ها و عدم اشاره به واقعيت مالکيت عمومي و فساد اقتصادي سازمان يافته به خوبي نشان مي دهد: لفاظي، بازي با کلمات، تغيير معاني آن

 «.اعتدال»نام  گري به هم ذيل دال توجيه آن

يافته  را دارد، چگونه اين بهبود را با درز گرفتن غارت سازمان« بهبود وضعيت اقتصادي مردم»حتي اگر بپذيريم که دولت حسن روحاني قصد  

 ي ساخت طبقه حاکم انجام خواهد داد؟ نژاد، و ناديده گرفتن پروژه دوران احمدي

که در ايران تنها بخش محدودي از قدرت  -مان« خيرخواه»يريم که دولت بپذ« خيال پرداز»تنها بدين صورت: اين که ما با ذهنيتي سراپا 

اي دخل و تصرف شخصي و  بارديگر بتواند به درآمدي معادل ارقام تاراج شده دست يابد و بدون ذره -اجرايي و بروکراتيک را در اختيار دارد

 و... کند.« توليد»و « اشتغال»ي يعن« توسعه»رانتي، آن را صرف امور زيربنايي و ديگر کلمات قشنگ گفتار 

 در آمده دست به هاي دارايي درآوردن گردش به براي مناسب بستر ايجاد حالت، ترين خوشبينانه در دولت قصد ندارد؛ قصدي چنين ابداً اما دولت 

که نام  گذاشته است؛ حال آن «کالن اقتصاد تثبيت» را پروژه اين نام و است حاکم طبقه نفع به نژاد احمدي دولت سرمايه انباشت پروژه

 است.« پولشويي»اش  واقعي

انشاء و « بسته خروج از رکود تورمي» ، در متن «ها سياست»نام   هايي ب شان را کم و بيش در بخش نويسندگان سند اقتصادي دولت، نيات

يا « هاي جاري دولت کاهش هزينه»ياست نئوليبرالي اند. براي نمونه، س اند، اما براي هر کدام نامي به غير از نام اصلي برگزيده خالصه کرده



 

 

عدم افزايش بدهي بخش دولتي به »هاي خدمات عمومي نظير درمان، بهداشت، آموزش و ...،  هاي رفاه به برنامه همان کاهش تعهدات دولت

خواستار « 1-1»در سياست « هاي پولي سياست»که دولت در بخش  گذاري شده اند. جالب آن نام« سازي دولت چابک»و « بانک مرکزي

که بدهي اشخاص حقيقي يا همان  شده، حال آن« ها ها به بانک مرکزي و جلوگيري از اضافه برداشت بانک مديريت و کاهش بدهي بانک»

 0.هاي  توضعيت اعتدال حتي يک ريال تغيير نکرده و با وجود تهيه ليس -ها در طي دوسال عمر گفتار خواران عزيز به بانک رانت کارآفرين/

هزارميليارد تومان  82ست که دولت اصرار دارد بگويد فقط  هزارميلياردي600نفره، هنوز هم که هنوز است، همان  200نفره و  100نفره و 

يت که قاعدتاً بايد عامل اصلي خروج از وضع« بخش توليد»براي  .1ي دولت در بودجه سال  [ بد نيست اين را هم بدانيم که کل يارانه0است!] 

[، هنوز به عدد 8] 13ي توليد در سال  ميلياردي يارانه 1600ميليارد تومان است؛ رقمي که با احتساب پرداخت  2600رکود تورمي باشد، تنها 

 [1رسد.]  قرار گرفته، نمي« معوقات بانکي»واگذار شده و در رديف « ص»وامي که بدون وثيقه به مدير صنايع پروفيل 

  

   ها اي ریاضت اقتصادي و آزادسازي قيمته سياست اعمال -(2) 

دهند. مخاطب آنان اما  ها داد سخن مي مندي يارانه اجراي طرح هدف« معايب»روز درباره  هاي تبليغاتي حکومت ايران شبانه دستگاه و تمامي دم

 المللي پول است. جهاني و صندوق بين  که بانک« مردم»نه

اي که از عمر کابينه حسن روحاني مي گذرد، گرفتار پرداخت يارانه نقدي به  س، دولت در دو سال ماليبه ادعاي مقامات دولتي و نمايندگان مجل

 هزارميلياردي.1 مثال) اختالس هاي پرونده از يکي يا بانکي، هاي بدهي از نيمي از کمتر معنا يک به يا تومان هزارميليارد80 شهروندان به مبلغ 

در چند « طرح تحول اقتصادي» همين ميزان تعهد مالي را نيز به بهانه اجراي قانون  .1که قرار است در سال  آن حال است، بوده( شانديز پديده

فرسايي به بودجه عمراني وارد کرده است. بله! اماهيچ يک از اين  ست يارانه نقدي فشار طاقت مرحله از دوش خود بردارد؛ چراکه دولت مدعي

زنند. بماند  اند، دم نمي ها متحمل شده فرسايي که مردم از آزادسازي قيمت درباره فشار طاقت« مان ملتخاد»و « خيرخواهان»و « کارشناسان»

گيرند:  دهند و يا در آستانه انتخابات ژست اپوزيسيون مي جناحي چنين آمار دهشتناکي به بيرون درز مي-هاي باندي که گاهي براي تسويه حساب

دهک  6تغذيه و  دهک از جامعه ايراني دچار سوء 2[، 10درصد گرفتار گرسنگي سلولي هستند ] 30ي و درصد مردم دچار کمبود مواد غذاي 20

 [ و...16اند ] نشين شده درصد از مردم ايران زاغه 62[، 11اند ] گرفتار پرخوري

 اش گذاشته است. ج سال بر عهدهپن براي «اقتصادي تحول طرح» که تعهداتي شر از خالصي و  «سازي چابک»: دارد ديگري مأموريت اما دولت

عنوان يکي  به« به غير از کاالهاي اساسي و انحصاري 1313گذاري دولتي تا پايان سال  حذف تدريجي قيمت»در بسته خروج از رکود تورمي، 

اصالح »گويند:  هاي مطبوعاتي به آن مي هاي حامي دولت در کارتل ذکر شده است. اين همان بخشي است که ميرزا بنويس« ها سياست»از 

 پيوند دارد.« افزايش»همواره با « اصالح»جاست که اين  جالب آن«. قيمت

 توان مشاهده کرد: ي کاالهاي اساسي و انحصاري در جدول زير به خوبي مي منظور از اصالح قيمت را درباره

  



 

 

 

  

  

هاي دولتي بودند، تنها بخشي از  ها در ايران مشمول حمايت مندسازي يارانه درصدي کاالهايي که تا پيش از طرح هدف 30افزايش ميانگين 

 هاي رياضتي بر شهروندان است. اعمال سياست

 ران کسري بودجه خود دارد:جب در سعي ، با دو سياست ديگر،13اش از اواسط سال  دولت به دليل افت بيش از پيشبيني درآمدهاي نفتي

 تثبيت قيمت ارز 

 افزايش درآمدهاي مالياتي 

هاي به  شوند. اما اگر اين سياست هاي دولت تدبيرو اميد محسوب مي«مزيت»ها از سوي حاميان اقتصادي دولت از جمله  هر دوي اين سياست

 تر خواهند شد: ها مشخص هايي ساده به شکل زير بازنويسي کنيم، معاني واقعي آن را تنها با افزودن پرسش« خوب»ظاهر

  

  تثبيت قيمت ارز بر پایه چه نرخی و با چه هدفی؟

اش داد. رئيس بانک مرکزي که تا پيش از اين  هاي پرشور و هيجان ابتداي روي کار آمدن پاسخ سوال اول را دولت يازدهم در همان هفته

هزار ميلياردي فاضل خداداد  163الس اخت) انقالب از پس اختالس مشهور پرونده اولين که ست فردي همان و کرد مي زندگي امارات در  سمت

 3600[، بالفاصله در بدو ورود به ساختمان بانک مرکزي، قيمت 13دوست( در زمان رياست او بر بانک صادرات صورت گرفت ] و مرتضي رفيق

سرآسيمه در « هاي اتاق برو بچه»هاي منتهي به توافق اتمي نيز که در هفته [. جالب آن.1دانست ]« واقعي»و « خوب»تومان را براي دالر 

 [12هاي حکومتي از احتمال افت قيمت دالر و ضرر ناشي آن بر صادرات)کدام صادرات؟( ابراز نگراني کردند.] سايت



 

 

نژاد آن را عامل تباهي زندگي جمعي ايرانيان در  فشارند که تا پيش از اين، تمامي منتقدان احمدي رئيس بانک مرکزي و شرکاء، بر سياستي پا مي

 ميليارد دالر رسيد. 21123هايي که واردات کاالها و خدمات لوکس به ايران به رقمي معادل  دانستند؛ سال مي 16تا  81اصله سال ف

برادران »و « هاي اتاق برو بچه»تومان بماند تا عالوه بر حفظ جذابيت واردات براي  3000معناي حرف آقاي رئيس چيست؟ نرخ بايد باالي 

 تر شود. کار ايران در بازارجهاني روز به روز از طريق پيگيري سياست يکسان سازي نرخ ارز، ارزان، نيروي «قاچاقچي

که توافق اتمي به صورت رسمي اعالم شود،  المللي و چند ميليتي، از هم اکنون و پيش از آن هاي بين جداول زير گوياي آن است که چرا شرکت

 اند. المللي ابراز تمايل و آمادگي کرده هاي بين خاک ايران به محض برداشته شدن تحريم نسبت به راه اندازي خطوط توليدشان در داخل

 شود. نيروي کار محسوب مي« سرمايه»که تنها « کار»مخرج مشترک اين جداول، چيزي نيست جز سقوط ارزش کااليي به نام 

  

 89تا  98جدول مقایسه اي سقوط ارزش نيروي کار از سال 

  

  

  

 

  

  

 کشور به دالر 11اي حداقل دستمزد در  جدول مقایسه

  

  



 

 

 

  

کم سه برابر افزايش  تومان به دست 1000که قيمت ارز ناگهان از  13تا  81هاي  دهند که کارگران ايراني در فاصله سال جداول فوق نشان مي

هاي آينده برداشته شود،  ها در طي ماه که اگر موانع سرمايه گذاري ناشي از تحريم اند. رقمي دالر دستمزد دريافت کرده 2يافت، روزانه ميانگين 

 المللي را براي راه اندازي خطوط توليد در ايران ترغيب خواهد کرد. هاي بين ترديد کمپاني بي

بازار مصرف محصوالت خانگي  لطف روابط حسنه از زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني تا کنون، که به« سامسونگ»براي نمونه، شرکت 

و نيم ميليون لشگر ذخيره بيکاران 0در ايران را در انحصار خود دارد، از هم اکنون به صرافت افتاده تا با توجه به ارزان شدن نيروي کار و وجود 

زينه توليد را به ميانجي نيروي کار خطوط توليد خود را براي مصرف طبقه حاکم و بورژآ به داخل منتقل کند و ه« پس از توافق اتمي»در ايران، 

 [.12دالر، کسر هزينه حمل و نقل و گمرکات و ... کاهش دهد ] 2روزي 

  

  

 افزایش درآمدهاي مالياتی از طریق دریافت ماليات از چه کسانی؟

اي اشاره  سامسونگ به نکته اقتصادي کره جنوبي، نماينده-در خالل مذاکرات رئيس سازمان توسعه تجارت دولت يازدهم با هيات ديپلماتيک

حضور ما در ايران بايد بر »کند:  هاي اقتصاد ايران را در پرتو نزول بازگشت ناپذير قيمت نفت، تا حدي روشن مي انداز سياست کند که چشم مي



 

 

است؛ مسئله افزايش « ماليات»[ بله! با ارزان شدن نيروي کار در ايران، مسئله اصلي براي سامسونگ 10«.]اساس قوانين مالياتي با ثبات باشد

کنندگان  از يکي از بزرگترين مصرف ناگهان .601که امريکا از سال  داند که با توجه به اين درآمدهاي مالياتي دولت. نماينده سامسونگ مي

د گشت، دولت ايران که نخواه باز دالر 100 مرز به هرگز ديگر نفت قيمت  نفت، به بزرگترين توليدکننده تبديل شد و اين بدان معناست که

هاي افزايش خراج و ماليات را  هاي خود سياست گيري سرمايه ملي به تاراج رفته ندارد، ناچار خواهد بود تا براي تامين هزينه اي براي بازپس اراده

هاي احتمالي آتي  مکان استقراضاي کند که ا جهاني ، جايگزين خالء مالي و پولي گسترده المللي پول و بانک بر اساس استانداردهاي صندوق بين

 .کرد خواهد رنگ کم را المللي بين نهاد دو اين از ايران

 اساس بر. است بسته کار به مدت همين اي از اقدامات ضربتي را براي افزايش درآمدهاي مالياتي خود در طي  دولت حسن روحاني، مجموعه

نژاد رشد داشته و دولت در اليحه  رصد نسبت به سال پاياني دولت محمود احمديد10 ، 13 سال در  دولت مالياتي درآمدهاي موجود، آمارهاي

 درصد 30 حدود به ماليات افزايش رقم، اين تحقق براي که است کرده بيني پيش را ماليات درآمدهاي درصدي 63 رشد  ،.1بودجه سال 

 [18. ]رسيد خواهد

طور  [ آن11دهد.]  نشان مي .1درصد در سال 66به  13درصد در سال 18اغل از اين تصميم به خوبي خود را در افزايش ماليات تضميني مش

 3080، به 13ميليارد تومان در سال  3200پيشبيني کرده، قرار است درآمدهاي مالياتي از مزدبگيران، از  .1که دولت در اليحه بودجه سال 

 برسد. .1ميليارد تومان در سال 

 ها به خود اين نهاد وابسته است: کارگران و کارمندان. داند سازوکار درآمدي آن آورد که مي هايي از جامعه وارد مي شار را بر گروهدولت بيشترين ف

از « ماليات بر ارزش افزوده»دولت و بازار مبني بر اخذ « عرفي»عالوه بر کسر نزديک به يک چهارم از درآمد ماهانه کارگران و کارمندان، توافق 

 وارد کرده است.« پذير آسيب»هاي موسوم به  رف کگنندگان، فشار بيشتري را به گروهمص

طور  اي زد. بر اساس اين قانون باالدستي، قرار شد که به حکومت ايران در اليحه برنامه پنجم توسعه خود دست به درآمدزايي تازه

به جيب دولت سرازير شود. « ماليات بر ارزش افزوده»در قالب  فروشنده و خريدار بين مالي تراکنش هر از درصدي ساالنه  «آزمايشي»

 حساب به حکومت متحدان جمله از سياسي لحاظ به  رو که هم فروشندگان و بازاريان از همان ابتدا با پرداخت اين ماليات مخالفت کردند و از آن

، از پرداخت سهم خود از اين ماليات معاف شدند و به شکل غيرقانوني بودند برخوردار پرنفوذ هاي اتحاديه از مزدبگيران، خالف بر هم و آمدند مي

  [60مازاد قيمت ماليات بر ارزش افزوده را بر روي اجناس وکاالها کشيدند و سهم خود را از جيب مصرف کنندگان پرداخت کردند.] 

درصد( چندان محسوس نبود .، 10درصد و سال 3، 81سال « ) آزمايشي»هاي اوليه اجراي اين قانون ارقام افزوده شده به قيمت کاالها در سال

که  هاي بعد، و پس از آن درصد در سال8که موجب بروز تنش ميان خريداران و فروشندگان شود. اما در نهايت با افزايش اين نرخ تا سقف 

ها در بازار طال، به نفع فروشندگان تمام شد و ماجراي اخذ کامل ماليات بر  از پرداخت سهم خود سر باز زدند، بروز برخي ناآراميفروشندگان 

طور که رئيس سازمان امور مالياتي  حاال موجب شده تا آن« افتادن جا»ارزش افزوده از خريداران جا افتاد و به روالي عادي تبديل شد. همين 



 

 

هزار ميليارد تومان درآمد ساالنه خود از محل اخذ ماليات بر ارزش افزوده از شهروندان  60گويد، دولت نتواند از  روحاني ميدولت حسن 

 ماليات بر ارزش افزوده را به اين نهاد ارائه کند.« دائمي»، اليحه .1پوشي کند و به مجلس قول داده تا پايان سال مالي  چشم

هاي پايين و متوسط اجتماعي در ايران در حالي طي سال هاي روي کار آمدن دولت جديد افزايش يافته که  «دهک»فشار مالياتي شديد بر 

گيري از  معاون پيش»[ در همين باره، چندي پيش 61برآمده است.] « پليس مالياتي»حاکميت از بيم بروز نارضايتي يا تمرد، در صدد تشکيل 

کنند،  آينده نزديگ پليس و دادگاه مالياتي براي برخورد قاطع با افرادي که از پرداخت ماليات فرار مي در»اعالم کرد که « قضاييه وقوع جرم قوه

 «.شود در دستگاه قضا تشکيل مي

تواند با افتخار از اخذ  اکنون رئيس سازمان امور مالياتي دولت روحاني مي براي اخذ خراج و ماليات، هم« سياست مشت آهنين»با به کار بستن 

 که شده وصول مالياتي درآمدهاي از تومان ميليارد هزار 26  ،1313تا پايان بهمن ماه»درصدي مطالبات مالياتي سخن بگويد:  10ش از بي

 يافته تحقق مالياتي درآمدهاي درصد صد از بيش ها استان برخي در. است داشته افزايش درصد 1. ،1316 سال ماهه 11 نسبت به ميزان اين

 [66«.]درصد درآمدها محقق شده است 12درصد بوده اما به طور کلي  10ها هم زير  ناستا برخي در و

ها و بنيادها، کماکان از پرداخت  مند اقتصادي وابسته به طبقه حاکم از جمله آستان ست که نهادهاي پرنفوذ، پردرآمد و قدرت اين فشارها درحالي

هاي مکلف به پرداخت  ها در فهرست شرکت دولت و مجلس براي گنجاندن نام آنهرگونه مالياتي معاف هستند و حتي تقالهاي چندي پيش 

 [63ماليات، ناگهان و بدون هرگونه توضيحي منتفي شد! ]

  

 بهبود فضاي کسب و کار -(3) 

که اگرچه دل در جريان است. اسم رمزي « بهبود فضاي کسب و کار»هاي نوليبراليستي در ايران با اسم رمز  بخش ديگري از اجراي سياست

ست که حکومت ايران در مسير ورود به  اي ترين برنامه به نفع حسن روحاني بود، اما سخت 16بسياري از صاحبان حق رأي را در انتخابات سال 

عددي را از هاي مت«صد آفرين»آن شده و « گام به گام»ها قبل از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد، دست به کار اجراي  اقتصاد جهاني، از سال

 صندوق بين الملي پول، بانک جهاني، شرکت هاي چند مليتي و ... دريافت کرده است.

 اشاره مي شود:« بهبود فضاي کسب و کار»در زير به برخي از معاني پنهان 

  

  «شاگردي -نظام استاد»تعليق قانون کار به نام اجراي طرح  -3-1

و در دولت  11داند، از سال  مي« غيرانساني و نواستعماري»ندگان کارگران ايران آن را اين طرح که حتي تشکل حکومتي مجمع عالي نماي

، کارگراني «تربيت شاگرد»بهانه  توانند به [ به موجب اين طرح، کارفرمايان مي.6نژاد به تمامي مراجع رسمي ذيربط ابالغ شد.]  محمود احمدي

 ساعت .. سنوات، بيمه، دستمزد، حداقل پرداخت) کار قانون شمول از  کم به مدت دو سال کنند را دست ها فعاليت مي که در واحد اقتصادي آن

 در کارگري جامعه ناحيه از که اي گسترده هاي مخالفت وجود با و آن ابالغ اول سال در طرح اين. کنند خارج....( و  هفته در کار ساعت حداکثر



 

 

که دولت از ارائه هرگونه آماري در خصوصي  ي سراسر کشور به مرحله اجرا درآمد و با وجود آنملک معامالت دفاتر در شد، ابراز آن به نسبت ايران

کند، برخي از منتقدان اين طرح ميزان افرادي که  اند، خودداري مي تعداد نيروي کاري که ذيل اين قانون مورد بهره کشي کارفرمايان قرار گرفته

 [62کنند.] هزار نفر برآورد مي 100را بيش از  کنند دريافت مي« شاگردانه»، «حقوق»به جاي 

ها به ديوان عدالت اداري، هنوز  چنين شکايت آن ها نامه سرگشاده از سوي مجمع عالي نمايندگان کارگران و هم دولت روحاني، با وجود انتشار ده

 زند. دم مي« ضاي کسب و کاربهبود ف»آن در « هاي مثبت جنبه»حاضر به پس گرفتن اين طرح ضدانساني نشده و کماکان از 

هاي کوچک داراي کمتر از ده نفر کارگر از شمول  معافيت کارگاه»نامه  نام گرفته، يادآور ابالغ آيين« داري نوين برده»درستي  اين قانون که به

الح طلب محمد خاتمي در دولت اص« 61/10/1381 قانون کار هيات وزيران در جلسه مورخ (111برخي از مقررات قانون کارموضوع ماده )

-استاد نوين نظام» طريق از کار نيروي از کشي بهره سياست درآمد پيش را آن توان مي  که هنوز به قوت خود پابرجاست و است. قانوني

 .دانست «شاگردي

  

  قانون کار 7تالش براي تغيير ماده  -3-2

حضور کارگران معترضي بود که بر روي پالکاردهاي خود اين شعار را هاي منتهي به مجلس اسالمي ايران شاهد  ، خيابان13ماه سال  در دي

قانون کار ايران که به مسئله  0در آن روز قرار بود مجلس اسالمي با افزودن يک تبصره به ماده «. را متوقف کنيد! 0تغيير ماده »نوشته بودند: 

فراهم کند که به استناد اين ماده، تمامي قراردادهاي ساليانه کارگران را به  «کارآفرينان»قرارداد کارگر و کارفرما اشاره دارد، شرايطي را براي 

 کار وزارت توسط که مخصوص فرم در و کتبي بصورت بايد روز 30قراردادهاي با بيش از»روز تقليل دهند. تبصره مجلس از اين قرار بود:  30

روز تنظيم شوند، مشمول قانون کار نخواهند بود و  30که قرارداد هايي که زير  بود آن تبصره اين معناي «.باشد گيرد مي قرار طرفين اختيار در

روزه شفاهي با کارگران منعقد و در هر لحظه که اراده کردند، نيروي  61قراردادهاي موقت « هاي توليد هزينه»توانند براي فرار از  کارفرمايان مي

ها به طور موقت مسکوت ماند، اما بخش  اگرچه که به دليل اعتراضات گسترده در رسانهکار مازاد را اخراج کنند. تالش براي تصويب اين ماده 

 [62دهد.]  را نشان مي« بهبود فضاي کسب و کار»ديگري از سمت و سوي اراده دولت در 

  

 تغيير معيار تعيين خط فقر -3-3

از تعيين ضريب خط فقر در ايران سر باز « مخدوش سازي آمارها»نژاد و از طريق به کاربستن سياست  دولت ايران از اوايل دوران محمود احمدي

ها و سنديکاهاي مستقل در  هاي حکومتي کارگران که در فقدان اتحاديه هاي پاياني که تشکل زده است. اين امر موجب شد تا هر ساله در هفته

باورنکردي فقر جامعه کارگري در قالب آمارها و اعداد و ارقام  کنند، قادر به ارائه مستنداتي درباره حجم شرکت مي« شورايعالي دستمزد» جلسات 

روند، ارقام  هايي که دولت و کارفرمايان زير بار آنها نمي بر اساس فرمول« کارشناسان»هاي اخير، برخي از  رسمي نباشند. با اين حال طي سال



 

 

ان معرفي کنند. در اين ميان اما پيشنهاد وزارت کار دولت حسن ميليون تومان را به عنوان ضريب خط فقر در اير 322تا  622گوناگوني بين 

 تر است: تعيين خط فقر بر اساس استاندارد بانک جهاني! دار اداره آن شده از همه جالب ي امنيتي عهده ي با سابقه روحاني که ازقضا يک چهره

بر اين باور است « اقتصاددان اصالح طلب»دولت حسن روحاني و  «رفاه اجتماعي»اند، احمد ميدري، معاون  هاي ايران نوشته طور که رسانه آن

 و ميليون1 زير درآمدشان که شرطي به کارگري نفره 2 خانوار يک و است تومان هزار 620 تنها  که خط فقر براي هر نفر در ايران ماهانه

ي  هاي متعددي از سوي فعاالن حکومتي جامعه ايتينارض ابراز و خشم با ميدري سخنان[ 60.]شوند مي محسوب«فقير» باشد، تومان هزار620

هزار تومان درآمد ماهانه را مالک تعيين 620کارگري همراه شد، اما هيچ کس از خود نپرسيد که ميدري بر اساس چه شاخصي، رقم خنده دار 

دانستند  ها نمي يخ رسيده، قرار داده است. شايد آنترين ميزان در طول تار هم در دوراني که نرخ برابري ريال و دالر به پايين خط فقر در ايران آن

المللي پول درباره توليد  صندوق بين 6011که مبناي خط فقر تعيين شده از سوي آقاي معاون، نه نسبت تورم به درآمد، که گزارش سال 

دالر مبناي تعيين خط فقر  622به  دالر 1262، از 6010تا  6002از سال « قدرت خريد»ناخالص داخلي کشورهاست که طي آن تغيير الگوي 

المللي پول نيز، معيار تعيين دستمزد در ايران قرار  رحمانه صندوق بين جاست که حتي نرخ فقر بي [ طنز تلخ ماجرا اما آن68است.]  قرار گرفته

 يابد! درصد افزايش مي 12الي  10کارآفرينان محترم « لطف و کرم»ندارد و پايه حقوق کارگري ساالنه بر اساس 

  

  ادامه سياست نفی سندیکا -3-9

تا کنون، امکان تاسيس هر گونه سنديکاي مستقل کارگري که بتواند در  21ست که ازسال  مجموعه اين فشارها بر نيروي کار ايران در حالي

و ... سازماندهي کند، وجود ندارد. و  برابر فشار فزاينده دولت و سرمايه، برخي از اقدامات اعتراضي مرسوم نظير اعتصابات کارگري، راهپيمايي

هاي  يافته از دست داده، بلکه تشکل ها سرکوب سازمان بدين ترتيب، نيروي کار نه تنها امکان سازماندهي توان تاثيرگذاري خود را به لطف سال

هاي ايراني بازي  سنديکاليست هاي نيز نقش عامل سرکوب را براي تک و توک تالش« شوراي اسالمي کار»و « خانه کارگر»اي چون حکومتي

 اند. کرده

  

  پاساژسازي، بانک زنی و پولشویی -3-5

، رقمي معادل کل درآمد نفتي يک دهه گذشته 16تا  .8هاي  به اعتراف معاون اول دولت حسن روحاني، حکومت ايران در فاصله سال

سابقه از واردات که عمده  که اين حجم بي رد کرده است. جالب آندالر کاال به کشور وا 100هزار و  201ميليون و  220ميليارد و  003يعني

هاي اقتصادي  دهد در شرايطي صورت گرفته که ايران در معرض شديدترين تحريم آن را کاالهاي لوکس مورد مصرف طبقه حاکم تشکيل مي

 به منتهي ماهه 10 در  گرفته شده به طوري که يدرصدي و بدون هر گونه تغييري در دولت حسن روحاني پ 38بوده است. اين رويه با افزايش 

 [61.] است رسيده دالر ميليارد 3. از بيش به وارداتي کاالهاي ارزش ،13 سال ماه بهمن



 

 

ست  داند، اما عمال مجري سياستي مي« بهبود فضاي کسب و کار»واردات اين حجم از کاال در حاليست که دولت حسن روحاني خود را متعهد به 

 دانست.« بهبود بستر بورژوآزي کمپورادور»توان آن را چيزي جز  که نمي

بسيار بزرگ)مال و هايپر مارکت( تنها در شهر تهران داير شده و مرکز خريد  20هاي اطالعات شهري تهران، هم اکنون بيش از  به نوشته بانک

 قريب به همين ميزان در حال ساخته شدن است.

هاي چند  ها و ويالها و برج ميلياردي، خانه 6ميليوني الي  200هاي خودروهاي  هاي فروش کاالهاي لوکس، نمايشگاه «نمايندگي»تعداد 

شناسايي شده است( « آينده»و « تات»( متعلق به علي انصاري مديرعامل بانک 30ميليارد تومان) 180مت اي به قي ميلياردي) در تهران خانه ده

 المللي است. هاي شديد بين سر به فلک گذاشته است و اين تازه در شرايطي است که ايران زير تحريم

موسسه مالي اعتباري در ايران تاسيس  .6نک خصوصي و با 63سال  10المللي، و تنها در کمتر از  هاي بين چنين در همين دوران تحريم هم

 ها در دسترس نيست. هاي تحت تملک آن شده که آمار مشخصي از ميزان دارايي

ترين  و ...، ما با يکي از گسترده« اقتصاد مقاومتي»اين اطالعات جسته و گريخته نشان مي دهند که صرفنظر از شعارهاي تبليغاتي درباره 

نباشيم تا بدانيم نتيجه آن هر « مهرنامه»ست احمق يا عضو تحريريه  ايم که کافي ي گردش سرمايه غيرمردمي در ايران مواجهها برا بسترسازي

 نخواهد بود.« بهبود فضاي کسب و کار»چه که باشد 

 موخره

 در هم آن -هراسانه چپ ادبيات  ستيزي و ترويج در چپ« جلد قرمز»اي  هاي رسانه مجموعه اين اقدامات، در کنار بازگذاشتن دست کارتل

 دلواپسان دادن نشان سرشت هم براي طلب اصالح سياسي هاي کن کارچاق تالش ، -است گرفته جان غرب در ديگر بار چپ گفتار که شرايطي

ايي و خدماتي، سکوت اجر نهادهاي و ها وزارتخانه راس در امنيتي مقام ده از بيش حضور حکومت، نئوليبراليستي هاي سياست منتقدان و حکومتي

مصرف کاالهاي لوکس از طريق بها دادن به باندهاي فرهنگي زرد و ...، « فرهنگ خليجي»در برابر ادامه فضاي امنيتي در کشور، ترويج 

 دهند. ماموريت دولت را پس از توافق اتمي نشان مي -جملگي مختصات نيت

اکنون خود را براي برپايي يک جشن  پيوند زد، هم« اعتدال»خود را به دال « سيتوان سيا»و « وجدان»، 16طبقه متوسط مستأصلي که در سال 

زنده باد »کند. در اين جشن قرار است براي تسکين عذاب وجدان ناشي از مشارکت در تثبيت وضع موجود، بار ديگر شعار خياباني ديگر آماده مي

 مسافران استقبال به  اي   ي ابراز رضايت از تيم مذاکره کننده هستهسر داده شود و احتماال بخشي از جمعيت هيجان زده برا« اعتدال

 چيز همه و کند،  مات و کيش را دولت منتقدان تمامي «اتاق هاي بچه برو» اي رسانه هاي کارتل پروپاگانداي و بروند فرودگاه به «نجات پرواز»

 د.شو فراهم دهم مجلس هاي کرسي فتح يعني «دوم سياسي حماسه» خلق براي



 

 

 از قبل دوران از بيشتر مرتبه ها ده که اگرچه اتمي توافق. کرد استقبال آن از بايد که نيست ترديدي و است ناپذير اجتناب مرحله اين از عبور 

نزواي دو تواند ا حال مي ادغام تمام و کمال ايران در چرخه سرمايه جهاني هموار خواهد کرد، اما در عين هارترين شکل براي را راه ها، تحريم

فرهنگي بيرون از مرزهاي ملي را تا حدي کاهش دهد و هسته سخت و سترون شده  -ي جامعه ايراني در ارتباط با مناسبات سياسي چندان شده

 روابط قدرت را تا حدي بشکافد.

 ..... 

ن پيشنهاد موافقت نکرده است و در درصد از هزينه توليد را داشته که مجلس با اي 20که دولت قصد افزايش قيمت برق تا سقف  *جالب آن

 هاي خود را براي تابستان ارائه کرده است. مقابل، وزارت نيرو نيز جدول خاموشي

  

  

 ها: پانویس

  

 1313بهمن  12 -روزنامه اطالعات -سازي گزارش رسمي سازمان خصوصي -[1] 

 1316فروردين  12 -نالينخبرآ سايت  -گزارش مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام -[6]

 1313بهمن  30 -سايت عصر ايران -سخنراني محمدباقر نوبخت در همايش سراسري جوانان و هواداران حزب اعتدال و توسعه-[3]

 1313تير  66 -خبرگزاري مهر -متن کامل بسته پيشنهادي دولت براي شکستن رکود و رونق اقتصادي -[.]

 به قلم آرش ويسي و رحمان بوذري« تز يازدهم»در سايت  -«وجدان  مثابه به عتدال»ي  نگاه کنيد به مقاله -[2]

 1313 بهمن 61 -فرارو سايت -دولتي مراسم  سخنراني اسحاق جهانگيري در يک-[2]

 1313خرداد  30 -خبرگزاري ايسنا -حميد تهرانفر، معاون نظارتي بانک مرکزي-[0]

 1313اسفند  60-خرگزاري تسنيم-ريزي کشور نامهمحمدباقر نوبخت رئيس سازمان مديريت و بر-[8]

 1313اسفند  3 -خبرگزاري فارس -ميليارد توماني 2200جزئيات تازه از پرونده بانکي -[1]

 1313تير  63 -خبرگزاري ايسنا -رسول خضري عضو هيات رئيسه کميسيون بهداشت و درمان مجلس-[10]

 شهريور63-روزنامه شهروند  -عيسي کالنتري، مشاور حسن روحاني -[11]
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 1313آذر  18 -سايت باشگاه خبرنگاران خجوان -گزارش سازمان جهاني برنامه توسعه انساني -[16]

 1316 شهريور 6 -شفاف سايت -گرفته؟ درس ميلياردي163 اختالس از مرکزي بانک جديد رييس آيا -[13] 

 1316شهرير  3 -خبرگزاري مهر -مصااحبه مطبوعاتي -هلل سيفولي ا -[.1]

 قيمت درباره بازرگاني اتاق در «ها سنتي» سرکرده عسگراوالدي؛ اسداهلل و  «نوگرا»گوهاي پدرام سلطاني؛ نماينده طيف به ظاهر  و نگاه کنيد به گفت -[12]

 (1313 اسفند 62)فارس خبرگزاري و( 1313 دي 2)خبرآنالين سايت با دالر

 -هاي ال.جي و سامسونگ در ايران سفير کره جنوبي و روساي نمايندگي شرکت« سونگ وونگ يئوب»ديدار رييس سازمان توسعه تجارت ايران با  -[12]

 1313تير  18-سايت خبرآنالين

 همان -[10]



 

 

 1313اسفند  11-روزنامه آرمان -داوود دانش جعفري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام -.1سايه روشن اقتصاد ايران در سال  -[18]

 1313دي  30-خبرگزاري ايسنا -.1محمدمهدي مفتح،سخنگوي کميسيون تلفيق اليحه بودجه کل کشور سال  -[11]

 1313بهمن  61-خبرگزاري ايرنا-علي عسگري آزاد، رييس سازمان امور مالياتي -[60]

 1313اسفند  10-خبرگزاري تسنيم-باقر الفت،معاون پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه محمد -[61]

 1313اسفند  18-سايت مالي پرس  -علي عسگري آزاد، رييس سازمان امور مالياتي -[66]

 1313آذر  16-سايت تابناک -پور ابراهيمي، نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس محمد رضا -[63]

 1316 آبان 61 -مهر خبرگزاري -آرش فراز، بيرکل مجمع عالي نمايندگان کارگران ايران -[.6]

 1316 ارديبهشت 2-صما شبکه سايت-مسکن هاي بنگاه در «نوين شاگردي – نظام استاد»اجراي آزمايشي طرح  -[62]

 1313دي  60-خبرگزاري ايلنا -تجمع کارگران در اعتراض به تغيير قانون کار در برابر مجلس -[62]

 1313 اسفند 10  -.6يت تامين سا-احمد ميدري، معاون رفاه اجتماعي وزارت کار -[60]
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  1313اسفند  18-روزنامه راه مردم -بهرام بيرانوند، عضو کميسيون کشاورزي و منابع طبيعي-[61]

 1310رداد خ 6 -صراط نيوز -مالک اين قصر در شمال تهران کيست؟-[30]

 

   

  

  

 


