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 همه چیز تقصیر آمار است!مقدمه: 

هاي اي به كلیه دستگاهن اول دولت حسن روحانی در ابالغیهچندی پیش معاو

ي برنامه»قتصاد مقاومتي تحت عنوان ي ستاد فرماندهي ااجرايي، تصويب نامه

 379افزايش جمعیت شاغل كشور به میزان را با هدف « 6931اشتغال فراگیر در سال 

 ابالغ كرد. 31هزار نفر در سال 

ي اشتغال فراگیر به تايید كارگروه منتخب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه

متشكل از ريیس سازمان برنامه و بودجه ي كشور، وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير 

اداري و استخدامي كشور، ريیس كل  تعاون، كار و رفاه اجتماعي، ريیس سازمان



بانك مركزي، ريیس هیات عامل صندوق توسعه ي ملي و معاون هماهنگي و نظارت 

 معاون اول ريیس جمهور رسیده است.

ای شغلی به بازار کار با هدف ایجاد فرصته تحرک بخشی»ن این قانون یوهدف از تد

 هایهای مداخالتی و طرحنشگاهی، سیاستالتحصیالن دابخصوص برای جوانان و فارغ

قالب  اجرایی و نهادهای حمایتی و عمومی غیردولتی درهای اشتغالزای دستگاه

 اعالم شده است.« عالی اشتغال در شورای برنامه اشتغال فراگیر،

 

طبق مصوبات برنامه ششم توسعه دولت حسن روحانی مکلف و موظف است که 

برای خروج اقتصاد ها از همه ناکامیکند. دولت بعد  هزار شغل ایجاد 399ساالنه 

کشور از رکود و نجات اقتصاد کشور تصمیم گرفته است از طریق اجرای برنامه اشتغال 

 فراگیر، آمار اشتغال را باال ببرد. این برنامه شمال چهار طرح است:

 

 :طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار)تکاپو(1

 سهم کارفرماای بیمههای : طرح مشوق2

 : طرح کارورزی3

 :طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی 4

 

متوجه این طرح شده فعاالن دانشجوی، دلسوزان جامعه  و فعاالن کارگریاز  بعضی

و نسبت به آن واکنش نشان داده اند اما اکثریت افراد جامعه و اکثریت فعاالن سیاسی 

هستند. فعالینی که از وضعیت و اجتماعی ایران از وجود و اجرای این طرح ها بی خبر 

 معتقد هستند اگر دیگر افراد جامعه نیز مطلع هستند و شروع به فعالیت کرده اند

چه بالیی به سر جامعه و مردم نازل شود، ها بفهمند که قرار است با اجرای این طرح

را ها صدای مخالفت خود را باال خواهند برد اما مشکل اینجاست که دولت این طرح

یک  نژاداحمدیاطالع قبلی ابالغ کرده است. همانطور که در دولت محمود  بدون



 بندی شدهزین جیرهساعت قبل از سهمیه بندی بنزین تازه مردم مطلع شدند که بن

مواجه ای است؛ در دولت حسن روحانی نیز فعاالن اجتماعی با ابالغ غافلگیر کننده

 جامعه برسانند.شدند تا فرصت نکنند صدای خود را به گوش 

 

محتوی و رویکرد در این مقاله تالش شده است به زبانی ساده و همه فهم، درباره 

 سرباز صنعت:9 مهارت آموزی در محیط کار واقعی، :2  ،کارورزی:6) سه طرح همسان

 توضیحاتی داده شود. (به صورت فراگیر ابالغ و اجرا نشده استکه هنوز 

 

 چیست؟سازی دولت اشتغال طرح

بعید است اگر یکی از وزرا یا مسئوالن دولت ، دستنویس این طرح را جلوی خود بگیرد 

توضیح بدهد که این طرح به واقع چیست و   حتی از روی کاغذ و بخواهد برای مردم

چه تاثیراتی روی زندگی مردم و اقتصاد کشور خواهد »و  چرا باید اجرا شود

چرا؟ به این دلیل که دولتها، وزرا  ، حتی خودش حرفهای خودش را بفهمد.«داشت؟

توسط یک تیم اقتصادی ها دهند! این طرحنمی و مدیران کشور خودشان کاری را انجام

ی تیداهمان اس ردارمند جزء یا چند دانشجویی که شاگشود و بعد یک کمی تنظیم

د به صورت مجانی)برای نمره یا برای به نهستند که در تیم اقتصادی دولت وجود دار

( طرحی که تیم یا حقوق ماهیانه دست آوردن دل استاد یا در مقابل یک مبلغ ناچیز

بین سپس کنند. می گیرند و تایپمی را کرده استاقتصادی دولت آنرا طراحی 

کنند تا می زنند، چند ستاره و مربع و شماره به اول خطها اضافهمی خطهای آن اینتر

کند کاری کنند می ریب سعیغی عجیب و با اضافه کردن عددها بعدخوشگل شود و 

 سر در نیاورد.ها که هیچ کس از این طرح

 

 



 مثال شماره یک:

 6931تکالیف و الزامات برنامه اشتغال فراگیر در سال : 4-2» 

ربط، تا پانزدهم ذیهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه

ای هسیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیتنسبت به تهیه بسته  6931تیرماه 

اجرایی در سطح ملی و های دستگاههای منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت

استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه 

ستاد فرماندهی  23/7/6939مورخ  32149اشتغال پایدار )موضوع مصوبه شماره 

 «نماید.اجرایی ابالغ های متی و اصالحات بعدی( به دستگاهاقتصاد مقاو

 

 مثال شماره دو:

اجرایی و نهادهای های های اشتغالزای دستگاهمداخالتی و طرحهای سیاست» 

عالی در شورای« برنامه اشتغال فراگیر»حمایتی و عمومی غیردولتی در قالب 

مزبور و متعاقب آن در  شورای 9/66/6939اشتغال مطرح و کلیات آن در جلسه مورخ 

ستاد فرماندهی اقتصاد  61/2/6931در هیئت دولت و در جلسه مورخ  3/6/6931تاریخ 

بسته اشتغال و  9این برنامه در اجرای مفاد بند  .مقامتی به تصویب رسید

ستاد فرماندهی  99/6/6931مورخ  1733توانمندسازی نیروی کار مصوبه شماره 

 «.باشدمی اقتصاد مقاومتی

 

رار ق کند. اتفاقا  نمی این توضیحات کمکی به فهمیدن موضوعبینید می همانطور که

درست  توضیحات جلوی فهمیدن واقعیت این طرحها را بگیرند.نوع است که با این 

کلمات تعداد زیادی مثل وقتی که در کشوری که زبان رسمی آن فارسی است با 

 ا امضانامه ره یک مستاجر برگه تایپ شده اجارهعربی قانون بنویسند یا مانند وقتی ک



فهمد می داخل آنرا نه مستاجرهای معنی و مفهوم نصف نوشتهکه کند در حالی می

 و نه صاحب خانه.

 بردگی شغل نیست

)که من از این به کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، سرباز صنعتهای طرح

عبارت نامم( به زبان ساده می ی دولتقلوسه های بعد برای راحتی کار آنها را طرح

فرستادن فارغ التحصیالن دانشگاه، جوانان جویای کار و سربازان وظیفه به است از 

بدون »و « بدون دستمزد قانونی»سال ایران  99تا  69کار کردن جوانان یعنی بیگاری. 

 ایع، صاحبانبرای صاحبان صن« بدون بیمه بازنشستگی»و « بیمه تامین اجتماعی

 و سرمایه داران، به دو دلیل بسیار ساده:ها کارگاه

برای دولت که ادعا کند یک میلیون ای : کاهش آمار بیکاری روی کاغذ و ایجاد بهانه6

 .رده استایجاد ک در سال شغل

دارانی که در طول دوره چهار سال ای دلجویی از ثروتمندان و سرمایهتالش دولت بر: 2

حسن روحانی به دلیل رکود شدید اقتصادی ناراضی هستند. به عبارت کابینه  اول

ه ا گفتدیگر دولت حسن روحانی به جای پرداخت یارانه بخش تولید و کشاورزی به آنه

توانید مفت و رایگان از جوانان کشور بیگاری مییش است چون پول نداریم به جا

 بکشید. این به آن در! 

 

کاری برای شما انجام دهد در  دبخواهیکه ی باالی سال به 9مروزه از هر کودک ا

مقابلش حتما از شما چیزی را طلب خواهد کرد. یک بچه نابالغ که به کالس اول 

داند که کار، ارزش و بهایی دارد. در هر جای جهان میهم   ابتدایی هم نرفته است

جوابی که به شما خواهد داد این  ترینسادهشغل چیست؟ اگر از کسی بپرسید که 

. جالب شودی گرفته میدستمزد آن است که شغل، انجام کاری است که در مقابل

 است که همه مردم جهان از جمله کودکان نابالغ و به مدرسه نرفته این نکته را

فهمند که اگر دستمزدی برای کاری پرداخت نشود آن کار، شغل یمدانند و می



ما دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی دولت که همگی عنوان شود انمی محسوب

فهمند که مجبور کردن دیگران به انجام نمی کشندک مییددکتر و استاد دانشگاه را 

 شود یا دستمزد ناچیزی برای آن پرداختنمی کاری که دستمزدی برای آن پرداخت

 بیگاری است.و نام آن  شود، شغل نیستمی

و آقایان اساتید دانشگاه و آقایان ترویج کننده  اصول و ارزشهای حتما آقایان دکترها 

ما به کاروزران، جوانان »جمهوری اسالمی خواهد گفت که: های نئولیبرال در دانشگاه

 «دهیم!می به اندازه یک سوم حقوق اداره کار دستمزدبیکار و سربازان 

غذا و جای خواب آب، ند کردمی هم در مقابل کاری کهها بردهباید از آنها پرسید 

شود که بگوئیم بردگی شغل آنها بوده است؟ هر می کردند آیا این باعثمی دریافت

 انسان سالم و با شرفی قاطعانه جواب خواهد داد که خیر.

 

توان نشان داد که اجبار دانشجویان، سربازان و جوانان بیکار به کار می به راحتی

 اقتصادیهای برای ثروتمندان و صاحبان صنعت و بنگاه و یا با دستمزد اندک، مجانی

در عوض یارانه بخش تولید و کشاورزی، هیچ کمکی به بخش تولید و کشاورزی 

نخواهد کرد و هیچ تاثیری در رفع مشکالت اساسی سیستم اقتصادی کشور نخواهد 

 مطرح شده علل رکود اقتصادی در ایرانداشت. در ادامه این مقاله فهرستی از 

داده خواهد شد اما فعال این را گوشه ذهنتان داشته باشید  اتیو درباره آنها توضیح

 تا بعد:

روی بخش تولید در ایران، کمبود شدید ترین مشکالت پیشدو تا از مهمترین و اساسی

نقدینگی و فساد گسترده اداری است. چرا تیم اقتصادی دولت به جای بیگاری 

گیرد و نمی جلوی اختالسهای چند هزار میلیارد تومانی راکشیدن از جوانان ایران، 

ار کند؟ سه هزنمی تولید هدایت یدن بهاین مبالغ بسیار بزرگ را به سمت رونق بخش

میلیارد تومان، هشت هزار میلیارد تومان، سیزده هزار میلیارد تومان و اعدادی که 

خش تولید در ایران شود و آن وقت بمی اختالسشود می دیگر خواندش دارد سخت



 نیروی کاربرد. چرا تاوان فساد در مملکت را باید می از کمبود شدید نقدینگی رنج

 ایرانی بپردازد؟

 

 این طرح به چه کسانی مربوط است؟

 چه کسانی باید با این طرح مبارزه کنند؟

اما  اند.راست گفته«. رد و سواره از پیادهسیر از گرسنه خبر ندا»از قدیم گفته اند که 

گفتند که می دیدندمی امروز بودند و وضعیت جامعه ایران راها قدیمیاحتماال  اگر 

 .«اند و نه از وضع خودشنخبر دار هانه از وضع پیاده ای این مملکتسواره»

 

گوید که چه عیب دارد؟ جوانی یک که قران پول در جیبش می استاد دانشگاه -

 آورد!می ندارد حداقل پول سیگارش را در

مرز سیستان و  در گوید که چه عیب دارد؟ به جای اینکه بروممی سرباز -

 کنم.می روم مجانی برای دولت کارمی کشته شوم، تانبلوچس

گویند چه عیب دارد؟ برو تا دیر نشده ثبت نام کن. از هیچی بهتر می پدرها -

 است.

بگذار از این بچه گویند چه عیب دارد؟ می فارغ التحصیالن قدیمی دانشگاه -

 سوسولها کار بکشند تا آدم بشوند.

خانواده مشغول امورات فعاالن قدیم دانشجویی که امروز به کسب و کار و  -

الن اینقدر فارغ التحصیل بیکار ریخته)!( که اگویند چه عیب دارد؟ می هستند

 کنند مجانی برای شرکت ما کار کنند تا سابقه کار پیدا کنند.می التماس

 همان« کارورزی»گوید مگر می دانشجویی که در آستانه فارغ التحصیلی است -

 نیست.« کارآموزی»

 



سه قلوی دولت به همه مردم ایران ربط دارد. هر پدر و مادری که فرزندی های طرح

کند، هر کسی که آنقدر پولدار نیست می در بازار کار دارد، هر کس که خودش کار

 اشدغدغه یا، در خیابانها پورشه بازی کند یاکشور و دن که بتواند بی خیال از وضع

در معرض  اش با شماره شناسنامه نامزدش باشدست شدن شماره پالک مازراتی

سه های است و باید به جبهه مقاومت و مبارزه علیه طرحها اثرات منفی این طرح

اشتغال کشور فهمد که ایجاد شوک به بافت می ی دولت بپیوندد. هر کسی کهقلو

، افزایش میزان یت، افزایش آمار اعتیادراتش را در افزاش آمار جرم و جنابالفاصله اث

مشکل اجتماعی دیگر نشان خواهد داد باید واکنش نشان ها و ده خشونت در جامعه

مرگ ترسد باید بداند راه مقابله با می دهد. سربازی که از کشته شدن در مرز

تر شدن مرزها از طریق بهبود ن مرزبانی و امنسربازان وظیفه، تخصصی شد ناعادالنه

شرایط زندگی در مرزها و ایجاد روابط دیپلماتیک دوستانه با همسایگان است وگرنه 

کاهش جمعیت سربازان از طریق اعزام آنان به بیگاری خودش باعث کاهش امنیت 

 سربازان و افزایش میزان تلفات آنان خواهد شد.

حتما باید « من که کار دارم، به من چه؟»گوید می ن دکتر، مهندس یا کارمندی کهآ

یان قرار بگیرد که یکی از اثرات برنامه اشتغالزایی)اشتغال سازی( دولت، نا امن ردر ج

را خواهد  ترشدن بازار کار در ایران خواهد بود. نیروی کار ارزان جای نیروی کار گران

ز کار متخصصین)فارغ التحصیالن دانشگاه و مراکز فنی( به گرفت. وقتی قرار است ا

رایگان و با قیمت بسیار پائین استفاده شود، دیر یا زود همین نیروهای کار ارزان قیمت 

 «.به ما چه ربطی دارد؟»گویند می جای همانهایی را خواهند گرفت که اکنون

کند تا می وزی حمایتآن استاد دانشگاه نیز که از اعزام دانشجویان به طرح کار

باید بفهمد که اجرای طرح کاروزی یعنی « کار یاد بگیرند»و « آدم شوند»دانشجویان 

مهر تایید زدن بر اینکه دانشگاه کارآمدی خود را از دست داده است و دولت و 

جای تربیت نیروهای متخصص در دانشگاه، بعد ب خواهند از این بهمیداران سرمایه

و مراکز تجاری متعلق به خودشان تربیت کنند و این یعنی ها در کارخانه نیروهای کار را

 پایان دانشگاه!



ی دولت قلوسه های آری! اکثریت مردم ایران در معرض اثرات مخرب و زیانبار طرح

اگر همه فعاالن کارگری، فعاالن  هستند و باید در مقابل این طرحها موضوع گیری کنند.

فعاالن حقوق کودک، فعاالن حقوق معلمان و پرستاران و دانشجوی، فعاالن زنان، 

توانند در یک فرصت همه نیروهای مترقی جامعه دست در دست هم بدهند حتما می

ها پاسخ بدهند و قبل از اینکه دولت در زمانی که جامعه در اندک به یک یک این گفته

وک خارج کرده و شوک ابالغ این طرح است کار خودش را بکند، جامعه را سریع از ش

 جلوی طرح دولت را بگیرند.

گیرد، امری ضروری است. نمی که برای رضا خدای موشای افسانه زدایی از کار گربه

از تاریخ دلشان به حال مردم نسوخته است. ای در هیچ نقطهداران دولتها و سرمایه

 کنند.می را پیگیری خود)طبقه حاکم(آنها فقط منافع 

 

 

 چکار کند؟ خواهدمی دولت

 یا

 کمی هم اقتصاد سیاسی

 

نژاد به دلیل انتشار اسکناس بدون پشتوانه برای تامین در زمان دولت محمود احمدی

درصد رسید. دولت حسن  49مسکن مهر، نرخ تورم کشور به بیش از های هزینه

مهار گوناگونی تالش کرده است تا این نرخ تورم ویران کننده را های روحانی از راه

سرعت گردش پول در ایران بوده است. اگر یک  ، کاهشهاکند. یکی از این راه

بار توسط افراد مختلف دست به  بیستاسکناس هزار تومانی در طول یک روز مثال 

انجام داده است  و گردش هزار تومان  بیستدست شود در طول یک روز به اندازه 

بهای یک زمین یا ملک، پنج سال بدون  این یک تاثیر اقتصادی دارد و اگر مثال به عنوان



دولت حسن روحانی با راکد کردن بخش مسکن  گردش باقی بماند یک تاثیر دیگر دارد.

و ملک، عمال سرمایه و پولهای بسیار عظیمی را در سراسر کشور راکد کرده است. 

دوست ندارد که ساختمان نوساز یا ملک خود را زیر قیمت  دالل و سوداگری هیچ

سال قبل بفروشد برای همین صاحبان امالک دست  4و یا با قیمت نصف قیمت خرید 

نگاه داشته اند تا بار دیگر بازار مسکن رونق بگیرد و نتیجه صبر آنها تبدیل به سودهای 

 شود. و شیرین بسیار کالن

نژاد، حرکت خودخواسته به سمت راهکار دولت برای مهار تورم باالی دولت احمدی

بوده است. عاملی که دولت را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، آماج  رکود اقتصادی

انتقادات اصولگرایان و مقام باالی سر خود قرار داد. دولت چهار سال با موضوع برجام  

جز پرداختن ای سال دوم چاره رو کاهش نرخ تورم به خود مشروعیت داد اما در چها

 به مسئله رکود ندارد. 

ز مانند وضعیت امرو در وضعیتی رهای مقابله با رکود شدید اقتصادیتقریبا همه راهکا

در اقتصاد رانتی  شود.می ایران در نهایت به تزریق نقدینگی به اهدافی خاص منجر

داند می و مبتنی بر خام فروشی ایران، که هر کسی دستی در قدرت دارد حق خود

 سودی از واردات کاال به جیب بزندکه 

توان برای هدایت و تزریق نقدینگی در نظر گرفت بسیار محدود یم : اهدافی که6

 هستند.

: به دلیل فقدان نهادهای قدرتمند نظارتی و وجود فساد گسترده اقتصادی، امکان 2

تزریقی و منحرف شدن آن از طریق پارتی بازی و زد و بند  به یغما رفتن این نقدینگی  

 بسیار باالست.

سازی و پولهای بلوکه شدن در بخش ساختمان ندرآورد گردشسازی و به : فعال9

ی که چندین سال است حسرت آزاد شدن یامالک این خطر را دارد که صاحبان پولها

پولهایشان و به دست آوردن سود را دارند به شدت دست به رفتارهای هیجانی در 

اقتصادی  بازارهایی مانند طال، سکه، ارز بزنند و شوک بسیار شدیدی را به ساختار



بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به تجربه نشان داده است که  کشور وارد کنند.

هیچ وجه قدرت مقابله با حجم نقدینگی منجمد شده در بخش مسکن و امالک را 

 ندارد.

: در بدنه دولت و در کل ساختار قدرت، افراد صاحب نفوذ زیادی وجود دارند که از 4

دانند می چرخه تولید را به ضرر واردات و به ضرر منافع خودبین رفتن رکود و گردش 

کنند به هر طریق ممکن طرحهای محرک می بنابراین با انواع و اقسام روشها سعی

 این امری مسبوق به سابقه است. تولید را با شکست مواجه کنند.

 

تا  این دالیل باعث شده است که دولت تصمیم بگیرد طرحی را به اجرا در آورد که

حداکثر اعمال  ددقیقه نود در اجرای آن، نقدینگی در دستان خودش باشد تا بتوان

تصمیم گرفته شده این نقدینگی به  دخالت را در آن پیاده سازی کند. همچنین

 اشکالی در بیاید که قابل هدایت به سوی کانالی دیگر نباشد. دولت سعی کرده

 نقدینگی تزریقی برای تقویت تولید، این کانالناخواسته  است برای مقابله با تغییر 

ای هنقدینگی را تا جای ممکن به شکل غیر پولی در آورد. این شکل غیر پولی در طرح

نیروی کار زنده. تا  از سازی( عبارت استسه قلوی دولت برای اشتغالزاریی)اشتغال

رد اما از اینجای کار ظاهرا هیچ اتفاق بدی به وقوع نپیوسته و هیچ مشکلی وجود ندا

که  استپرست بازارهای ترین نئولیبرالآنجا که تیم اقتصادی دولت مرکب از متعصب

ریزی متمرکز ملی و اجتماعی باور ندارند و عقیده دارند بازار همچون به هیچ نوع برنامه

ای خودش بدون دخالت هیچ عامل ناظر و کنترل کنندهتواند میخدایی قادر و توانا 

اند که رفتن داخل آن به شدت دامی را در مقابل دولت پهن کرده کند، خودش را تنظیم

 آسان است اما بیرون آمدن از اگر نگویئم غیر ممکن، که بسیار دشوار است.

 

دانند که دست به می هم تیم اقتصادی دولت، هم فرماندهان ستاد اقتصاد مقاومتی

اند نهایت پیش سعی کردهاند از همین جهت پیشازدهای انجام چه کار پر مخاطره



( دچار شکست و مشکل شدند گویی را بکار ببرند تا اگر)قطعا  کاری و مبهمپنهان

نقدهای  و با سرعت به نقد آنان اقدام کنند رقبای اصولگرایان آنان و ژورنالیستها نتوانند

اما آنها یک چیز را فراموش کرده اند. درست  آنان نقدهای سطحی و غیر گزنده باشد.

و چپ اجازه فعالیت، سخنرانی ها مارکسیست ،اکسازی شدهپها است که دانشگاه

رسمی را ندارند و  هیچ حزب سوسیالیستی در جامعه های و انتشار مطلب در رسانه

راستی وجود ندارد اما نئولیبرالیستی جریانات دستهای برای مقابله با طرح

 خیلی تحلیل وضعیت هستندی که متخصص اناقتصاددان مارکسیست و چپ گرای

طرح دولت را کف زمین پهن کنند و ماهیت و کارکرد های توانند پیچ و مهرهمی راحت

 گرچه:واقعی آنها را به همگان نشان بدهند. 

 

: طراح اصلی این طرحها مشخص نیست و بنابراین مشخص نیست دقیقا چه 6

وجود آمده  درباره این ت به کسانی باید از لحاظ نظری و تئوریک پاسخگوی سواال

 د.نباشها طرح

 

مشخص نیست؟ باید به دولت نقد ها : مرجع دقیق پاسخگویی به تبعات این طرح2

رسد دولت سعی کرده است خود را می به نظر وارد کرد یا ستاد اقصاد مقاومتی؟

های پنهان کند تا دیگر کسی جرات نکند به طرح« اقتصاد مقاومتی»پشت عنوان 

 ی وارد کند.دولت نقد

 یا نهاد است؟ کدام مرجعها احی و اجرای این طرحجایگاه دقیق قانونی مسئول طر

مسئول است؟ روی کاغذ، ای ستاد اقتصاد مقاومتی در مقابل چه نهادهای نظارتی

توان بر آن اعمال نظارت کرد؟ در می چقدر این ستاد پاسخگو است و از چه طرقی

 امکان بازخواست از ستاد اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟واقعیت چه؟ آیا در واقعیت 

 



مشخص  ها: بار مالی و میزان دقیق بودجه در نظر گرفته شده برای اجرای این طرح9

دقیقی برای نقد و بررسی تخصصی تبعات و اثرات آسان و نیست و در نتیجه راه 

درباره این  برای یافتن اطالعات کلیدی ؟باشدنمی در دسترسها اقتصادی این طرح

باید ها دقیق مالی اجرای این طرحهای به خصوص برای پیدا کردن هزینهها طرح

زحمت زیادی کشید. چرا فعاالن کارگری، فعاالن دانشجویی، خبرنگاران، روزنامه 

عمومی های تواننند به اطالعات هزینهنمی نگاران، اساتید دانشگاه، منتقدان و مردم

 باشند؟کشور دسترسی داشته 

شوید به یک رقم واحد و ثابت و رسمی از بار نمی هرچه در اینترنت سرچ کنید موفق

فقط بعد  چرادسترسی پیدا کنید.ها مالی و بودجه در نظر گرفته شده برای این طرح

شوند تازه مردم باید در راهپیمایی درباره می از اینکه همه دنیا از چیزی مطلع

 «.حق مسلم ماست»دانند شعار بدهند که نمی چیزهایی که هیچ چیزی از آن

 

سندسازی شده است ای طرحها به گونه اعالم شده برای اینهای : ردیف بودجه4

مالیالتی طبقه های کارفرمایی و مشوقهای الغ ذیل طرحکه بخش عمده این مب

کوچک و  ایجاد مهارتو  زیرکارودر بخش ها بندی شوند و اثرات مالی این طرح

مربوط به های و میزان بودجه واقعی نیستندها د اما این ردیف بودجهاندک جلوه کن

صحیح و به عمد کوچک جلوه داده شده و به هیچ وجه ی دولت قلوطرحهای سه 

تر بسیار قدرتمند دولت،های و طرح . در روابط اقتصادی، این تصمیماتنیستندمنطقی 

ان نمونه خودتان ظاهر خواهند شد. به عنو دولتتیم اقتصادی های از عددسازی

 قضاوت کنید:

 ماه است. 62هر سال  الف:

 ماه است. 26طول مدت سربازی حداقل  ب:

 ماه در نظر گرفته شده است. 1ز رطول مدت بیگاری یک کارو پ:



 صد و سییک میلیون و  برای یک کارگر مجرد برابر است با حداقل حقوق اداره کار ت:

ایاب  699خار و بار+  669حق مسکن+  49کف حقوق +  399هزار تومان است. ) و دو

 (حق بیمه و کسورات – و ذهاب + مقداری سنوات

هزار نفر تحت این طرحها به اشتغال  379دولت اعالم کرده است قرار است   ث:

 هزار نفر فارغ التحصیل دانشگاه هستند. 699این تعداد  از که مشغول شوند.

و پس ها ی دولت بعد از پایان دورهقلواعالم شده است که دستمزد طرحهای سه  ج:

هزار تومان  712عنی مبلغ یاست.  هزار تومان 999به میزان  حداکثراز تایید نهایی، 

توانید می بین دستمزد پرداختی و دستمزد واقعی این نیروهای کار تفاوت وجود دارد.

اعداد را با هر فرضی کم و زیاد کنید، ارقام را له یا علیه این طرح رند کنید یا هر موردی 

ین ادر این واقعیت که اما تر است انتخاب کنید؛ کنید برای تحلیل مناسبکه  فکر می

به عمد نادیده گرفته شده است  بر نظام اقتصادی کشور نجومی، و تاثیرات آنها ارقام

 شود. هیچ تغییری ایجاد نمی

 هزار نیروی کار در یک سال: 379اختالف دستمزد 

379999*62*712999 =36،924،199،999،999 

 هزار نیروی کار در شش ماه: 379اختالف دستمزد 

379999*1*712999 =4،996،249،999،999 

 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی در شش ماه:699اختالف دستمزد 

699999*1*712999 =799،199،999،999 

 ماه: 26هزار سرباز در طول  499احتمالی اختالف دستمزد 

499999*26*712999=1،911،199،999،999 

 



کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و پانصد و بیست و  6931بودجه سال  د:

چهار هزار و پانصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و شصت و نه میلیون 

های سه قلوی اعداد پنهان شده در طرح ریال است.( 999،999،313،919،924،66)

 درصد کل بودجه یک سال کشور است. 7.3دولت چیزی در حدود 

 

 است. 6931سهم هفت درصدی کارگر طبق قانون سال  799396مبلغ ریال  :ذ

 است. 6931درصدی کارفرما طبق قانون سال  27سهم  2969169مبلغ  :ر

 

 فارغ التحصیل دانشگاه:ی نفرههزار  699سهم بیمه نیروی کار  

799396*1*699999 =6919766199999  

 هزار  نفرهی فارغ التحصیل دانشگاه: 699سهم بیمه کارفرمایی  برای 

2969169*1*699999 =2293796799999 

 هزار نفره طرح اشتغال دولت: 379سهم بیمه نیروی کار  

799396*62*379999= 1،733،213،149،999 

 هزار شغل ادعای دولت: 379کارفرمایی  برای سهم بیمه 

2969169*62*379999= 23،229،119،929،999 

 

بر مبنای آنچه که تیم اقتصادی دولت روی کاغذ برای حسن روحانی نوشته اند؛ اثرات 

درصد در بخش کارفرمایی و فقط  39.92فعال ی دولت قلوسه های مالی طرح

انسانی)نیروی کار/دانشجو، بیکار، نیروی  درصد این بودجه مربوط به 1.37

و کاری برای نظارت مردم  غ محض است و اگر سازوسرباز( است. این در



یا نظارت دقیق قانونی بر مدیران وجود داشت و آنها مجبور بودند در مقابل 

صادی تگفتار و رفتار خود به مردم و به قانون پاسخگو باشند، تمامی تیم اق

تاد اقتصاد مقاومتی، و همه لو، مسئول سقسه های دولت، طراحان طرح

کنندگان این طرح باید به جرم سندسازی و جعل ارقام، مورد ابالغ

 گرفتند.می بازخواست قرار

 

را رقم زد برابر با  نژاداحمدیکه فضاحت اقتصادی دوران محمود  کل حجم نقدینگی

دولت حسن روحانی  اد اقتصاد مقاومتی یاتمیلیارد تومان بود. یک نفر در س 49999

سازی دولت( طرح اشتغالزایی)اشتغال 4شجاعت ندارد که بگوید حجم نقدینگی برای 

میلیارد تومان( بودجه  26999میلیارد ریال)معادل  269999دقیقا چقدر است. تاکنون از 

تفکیک نشده صحبت به میان آمده است. این عدد بسیار غیر دقیق و بسیار آلوده 

های بالعوض، همه نوع مابه ازایی انکی، تا دیونات دولتی و پرداختاست. از دیونات ب

میلیارد تومان وجود دارد. توضیح و تفکیک درست و شفافی درباره آن  26999در این 

وجود ندارد و واضح است که تیم اقتصادی دولت و طراحان طرح به عمد از وارد کردن  

دداری کرده اند. آه ببخشید! یادم بسیاری از ارزشهای اقتصادی در محاسبات خود خو

های رفته بود که امثال آقای نیلی و غنی نژاد و هم مسلکان و شاگران و هم کاسه

ارزش بیگانه هستند و کار را فاقد ارزش -آنان از بیخ و بنیاد با چیزی به اسم نظریه کار

قتصادی ت ادانند. کار برای پیروان مکتب اتریش و  مکتب شیکاگو  که مدیریآفرینی می

میل جمهوری اسالمی ایران را بر عهده دارند صرفا کاالیی است که قیمت آن توسط 

های سه قلوی دولت بین صفر تا شود. فعال قیمت کار طرحتعیین می (بازارخداوند)

یک سوم قیمتی واقعی بازار رسمی است. چه کاالیی از این شیرین تر و خواستنی 

 تر؟

دیگر  نژاداحمدیترسید الاقل از بسته شدن نطفه یک نمی اگر از مردم

 بترسید



اکثریت کسانی که به روحانی رای دادند صرفا از ترس رئیسی به او رای دادند. این 

جوانی شان نابود شد بدنه اصلی  نژاداحمدیترس مادامی که جوانانی که در دوران 

ند ایالت آمریکا برای رای کشور هستند وجود خواهد داشت اما همانطور که مردم چ

برای انتخاب هیالری داران سرمایهدرون حزبی و اعمال نفوذ های دهن کجی به تقلب

م ترامپ از رح  د ماننای رای قهر کردند و به ناگاه دیوانهها کلینتون با صندوق

 دموکراسی لیبرال بیرون آمد، این امکان وجود دارد که در ایران نیز این اتفاق بیافتد.

کنند. به عنوان نمی مدتهاست که درباره خیلی از مسائل صحبتطلبان ایران اصالح

کنند که چرا در پایان دوران ریاست جمهوری سید عبا نمی مثال از این صحبت

کند( در انتخاباتی که وزارت کشور دولت خاتمی می شکالتی)همان کسی که تکرار

نژاد از صندوق رای بیرون ه است، احمدیبرگزار کرد و قاعدتا تقلبی در آن صورت نگرفت

زاده و حجاریان اعتراف کنند که در آمد؟ چهار سال طول کشید که افرادی مانند تاج

هنوز آنها تقصیر را سال  62نامزد جدی نداشته اند! با گذشت  6914انتخابات سال 

های . ساعت به ساعت در رسانهاندازندمی یارانهموضوع صرفا به گردن فقرا و 

است که  نشینان و فقرا باعث شدهشعوری حاشیهطلبان گفتند که بیاصالح

 نژاد با شعار پرداخت یارانه رای بیاورد. احمدی

نشینان و فقرا با شعار پرداخت مشخص شده است که حاشیه 6931در انتخابات سال 

ار بسیتبلیغات اند. با وجود یک مانی نیز به پای صندوق رای نرفتهتو 299999 هیاران

سی فارسی را نیز به تبلیغ برای شرکت در بیگیر که مجریان و کارشناسان بیفرا

انتخابات ریاست جمهوری کشاند، چرا میزان مشارکت در محالت فقر نشین و حاشیه 

 تهران، یک سوم میزان مشارکت در مرکز و شمال شهر تهران بوده است؟

کنند و نتایج می ست یک دروغ بزرگ را تکرارسال ا 62طلب بزرگان و متفکران اصالح

نژاد . احمدیه استآنان خط بطالن کشیدهای بر تمامی ادعای 6931انتخابات سال 

نژاد را رای مردم روستاها و فقرا رئیس جمهور نکرذ. آمدن با یارانه نیامد. احمدی

به مشکالت معیشتی و اصالحات  تدول توجهی عمدیبینژاد محصول احمدی



رئیس جمهور  6932اقتصادی مردم بود. همان دالیلی که حسن روحانی را در سال 

کرد ولی باز هم با دروغ عنوان شده که خواست مردم چیزی دیگری بوده است.نه! 

وضعیت  و  ، فشار اقتصادیهاپایانی بر تحریم هم 6932خواست مردم در انتخابات 

 بود. نابسامان زندگی

 

شود. اولین بار به صورت تراژدی و سپس می مرحله تکرار تاریخ در کشور ما طی دو

سطحی و مفتضح. تصورش کار دشواری نیست. چند های چندین بار به صورت کمدی

طلبان و طرفداران مانده است و اصالح 6499هوری سال ماه به انتخابات ریاست جم

اسحاق  دولت مطمئن هستند که مردم باز هم به آنها رای خواهند داد. احتماال  

پراکنی علیه کاندیداهایی که به فساد شهره شود تا با متلکمی جهانگیری نیز آماده

هستند محبوب قلبها شود اما شکم گرسنه و نا امنی از آینده، دل و دماغی برای 

 تماشای یک کمدی باقی نگذاشته است.

تمامی طرحهای تیم اقتصادی نئولیبرال  6499تا سال  6932تصور کنید که از سال 

دولت حسن روحانی به جای اینکه باعث بهبود وضعیت مردم شود باعث افزایس 

ی شغلی فراگیرتر شده و در ثباتشده است. بیکاری و بیداران سود و درآمد سرمایه

ت. ثباتی شغلی، ساختارهای سنتی خانوادگی در ایران متالشی شده اساثر بی

به جای  جدید چون اجازه قانونی برای مستقر شده ساختارهای فرهنگی و اجتماعی

ساختارهای کهنه وجود ندارد، جامعه ایران در یک سرگشتگی و سرگیجه عمیق فرو 

تواند می خواهد رفت. چیزی که نه شتر است و نه مرغ است. شتر مرغی است که

 اما توان پرواز و اوج گیری ندارد.با سرعت بدود و خود را به در و دیوار بکوبد 

 

در وضعیتی که حتی رای دادن نیز چندان قانونی نیست چرا باید غافلگیر شد از اینکه 

از عدالت و مبارزه با فساد و غ وربه دجامعه دل به حرفهای زیبایی کسی بسپارد که 

نژاد عاشق صورت زیبای محمود احمدی 6914مردم در سال آیا گوید؟ می رانت خواری



دهد می شده بودند که به او رای دادند؟ جامعه حتی وقتی به آزادی یا امنیت رای

این کار را با دالیل اقتصادی و بر بستری از روابط تعمیم یافته از روابط تولیدی جامعه 

طلبان از حرف همان دیو ترسناکی است که اصالح و معیشت ددهد. اقتصامی انجام

و منطق و منافع آنها در این حوزه در تضاد جدی با منافع ترسند می زدن درباره آن

جامعه و مردم قرار دارد. این تضاد یک تضاد ذاتی نیست، یک اصرار عمدی و آگاهانه 

با  طلبانطلب است. فراموش نکنید که نتیجه کشاکش اصالحدر بین نیروهای اصالح

ایت منجر به این نشد در نه 6914تا سال  6974از سال  رفسنجانیکارگزاران و طیف 

طلبان بودند که طلبان بچرخد بلکه این اصالحه خانواده رفسنجانی به سمت اصالحک

به فکر این باید  حاال پسر بزرگ رفسنجانیبه سمت خانواده هاشمی چرخیدند. 

و برادر رفسنجانی در فکر  باشد که مرعشی را به عنوان شهردار تهران معرفی کند 

مانع از تغییر وزرای کارگزارانی دولت اول حسن روحانی شود. اینجاست  این است که

باعث وقوع توفان در  6931که ما معتقدیم بشکن زدن خانواده هاشمی در انتخابات 

 خواهد شد. 6499سال 

 

 

 

 تامین اجتماعی، به نام کارگران، به کام دولت

میلیارد تومان به دولت جمهوری اسالمی تا این لحظه بیش از صد و بیست هزار 

مختلف در ایران برای تامین مخارج  هایسازمان تامین اجتماعی بدهکار است. دولت

اند که صاحب اصلی آن کارگران و کسانی ردههمواره دست در اموال سازمانی ب خود

کنند. مشخص نیست با این وضع چرا وزیر کار ایران می هستند که حق بیمه پرداخت

نیروی کار و تالش برای حفظ اموال سازمان تامین اجتماعی، در به جای حمایت از 

توجه به درآمدهای از دست رفته ار قرار گرفته است و بیکنیروی صف دشمنان 

 کند.سه قلوی دولت دفاع می هایسازمان تامین اجتماعی از طرحای بیمه



این میزان متناسب هر چند نرخ اشتغال افزایش یافته اما  ۲۹از سال »گوید: می ربیعی

با نیاز بازار کار نبوده است. طرح کارانه نیز در تاریخ پنجم بهمن سال گذشته در جلسه 

م دهیشورای عالی اشتغال به تصویب رسید که در قالب این طرح ما به افراد پول نمی

 «حمایتی از کارفرمایان در قالب این طرح در دستور کار قرار دارد. هایبلکه سیاست

هزار فارغ التحصیل دانشگاه در طرح کاروزی)شش ماه کار( معادل  699سهم بیمه 

تومان و سهم حق بیمه کارفرمایان برای این تعداد نیروی کار معادل  6919766199999

هزار نیروی کار در طول یک سال  379تومان است. سهم حق بیمه  2293796799999

هزار  379سهم بیمه کارفرمایی  برای تومان و  1،733،213،149،999رقمی در حدود 

 23،229،119،929،999شغل مورد ادعای دولت برای مدت یک سال چیزی در حدود  

کنند می تومان است. این را اضافه کنید که کارفرمایانی که در طرح کاروزی شرکت

در خواست  متن صریح طرح:) سال از پرداخت حق بیمه معاف شوند 2قرار است به مدت 

بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال مطابق لیست ارسالی به شعبه تامین اجتماعی  هایراری مشوقبرق

مشخص نیست منظور طراحان این  (.در صورت استخدام کارورز، برای مقاطع کارشناسی و باالتر

دقیقا یعنی چه؟ اگر دولت قرار است این سهم بیمه را ای ها از مشوق بیمهطرح

ای پرداخت پول از طرف دولت. اگر قرار است مشوق بیمهپرداخت کند که این یعنی 

باشد این یعنی محرومیت سازمان تامین اجتماعی از ای به معنای معافیت بیمه

ام نجومی را آقای ربیعی دارد این ارق سال! 2دریافت سهم بیمه کارفرمایان به مدت 

 بخشد؟می از کیسه خلیفه

را با چاپ ها این طرح هایباید بررسی کرد که دولت قرار است هزینه نکته اول:

مصوب و  هاییف بودجهرداسکانس بدون پشتوانه تامین کند یا از طریق برداشت از 



آیا منابع این طرح را  از پیش تعیین شده؟ تیم نئولیبرال اقتصادی دولت در طرح خود

اند؟ برای یافتن پاسخ این سواالت به سند باالدستی که توسط معاون مشخص کرده

توضیحاتی است که  یکنیم. این همهمی اول رئیس جمهور ابالغ شده است نگاهی

 درباره منابع مالی این طرحها نوشته شده است:

 

 اقدامات اساسی برای تامین مالیعنوان:  »

 مالی فراگیر تامین *

 ایهای منتخب ملی و منطقهتامین مالی اختصاصی برای رسته*

 «(Micro Financing) تامین مالی خرد* 

توجه کردید؟ همین! تمام شد! کل توضیح ارائه شده توسط منابع مالی این طرحها 

ید. ینح را ببشرح اقدامات اساسی برای تامین مالی این طربینید! می همین است که

سه عبارت غیر  و بی معنا! سه جمله بی ربط !کلمه 64 ؛ فقطخودتان قضاوت کنید

 شفاف و بی سر و ته. 

 

 اند؟ه کسی یا کسانی این طرح را نوشتهسوال: چ

ولت پول)حق مشاوره و غیره( ها چقدر از دن این طرحیسوال: این افراد برای تدو

 اند؟گرفته

 

هیچ کجای این طرح توضیح داده نشده است که چرا سازمان تامین  نکته دوم:

اجتماعی باید از حق بیمه نیروهایی کاری که قرار است بدون سابقه بیمه و یک سوم 



؟ چرا باید این پول به جای وارد محروم شودحداقلی اداره کار، بیگاری کنند  حقوق

و استخدام کنندگان داران شدن به حساب سازمان تامین اجتماعی به جیب سرمایه

ی زنی برای گرفتن حق بیمهچرا وزیر کار به جای چانه نیروهای بیگاری کننده برود؟

اشته باشید که در نظر د ؟اعی، در حال دفاع از این طرح استسازمان تامین اجتم

انه ورشکستگی است و به دالیل بسیاری سودآوری و توان تسآتامین اجتماعی در 

بازنشستگی را از دست داده های برای پرداخت خدمات درمانی و هزینهتامین مالی 

بودن نامشخص برداشتهای انبوه دولت از ثروتهای سازمان تامین اجتماعی،  است.

بر اموال این سازمان،  ریگعدم نظارت عمومی و کار میزان دقیق اموال این سازمان،

در شرکتهایی که و مزایای آنها هزینه هنگفت حقوق  باها قازادهاستخدام لشگری از آ

و معیوب  واقعی و مستمر کاهش اشتغال متعلق به کارگران و بازنشستگان است،

ای یندهدالیل دیگر باعث شده است که هیچ آو بسیاری  شدن چرخه واریز حق بیمه

برای کارگران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی قابل تصور نباشد. همین یک 

و معیوب  واقعی و مستمر، کاهش اشتغالتامین اجتماعی با معضل  دلیل که سازمان

ه دچار بحران شدید شده است کافی است تا وزیر کار به شدن چرخه واریز حق بیم

سه قلوی دولت نرود اما  هایهیچ قیمتی زیر بار بیمه نشدن نیروهای کار در طرح

 پیدا کنید پرتقال فروش را! کند.می وزیر کار درست برعکس عمل

 

 

 

 

 

 

 



 اقتصادی ودکرعوامل موثر در 

فهرستی از علل رکود اقتصادی در  ،در ادامه کهشد  در ابتدای این مقاله قول داده 

اقتصادی، کارفرمایان و  نمسئوال هایاعالم گردد. بنا بر یک جمعنبدی از گفتهایران 

 کارشناسان اقتصادی، علل رکود اقتصادی در ایران به شرح زیر است:

 گسترده اقتصادی فساد: 1

 نقدینگی: کمبود شدید 2

ا پپیچیده و بسیار دست و  بوروکراسی: قوانین پیچیده و غیر ضروری و حاکم بودن 9

 .ندگیر و ک  

 سنگین در سیستم اقتصادی ایران های: وجود رانت4

و داللی بانکها و رقابت بانکها با همه فعاالن اقتصادی در همه  گریواسطه: 9

 اقتصادی سودآور هایعرصه

 کشور در همه سطوح کارفرمایی و کارگری و غیرهای نظامی بیمهناکارآمدی : 1

هدف و متناقض جمعیتی در بی هایو اجرای طرح عدم آمایش جمعیتی در ایران: 7

 آید.یا آن فرد به اجرا در میایران که بدون کارشناسی صحیح و صرفا بر مبنای نظر این 

حیاتی های و واگذاری این شبکه کشور زیر بناییهای فرسودگی و ضعف شبکه: 1

. این عامل سبب شده قانون اساسی 44نوان اصل عو ملی به بخش خصوصی تحت 

زیربنایی کشور به این بخشها و توسعه  هایرویکرد ملی به شبکهاست که به جای 

 نگاه شود که باید آنها را تا قطره آخر دوشید.ای مستمر آنها، به عنوان گاو شیرده

 داخلی و خارجی هایو عدم ایجاد امنیت برای سرمایه مشکالت سیاسی داخلی: 3

متعدد و متناوب که سبب ای المللی و بحرانهای منطقهمشکالت دیپلماتیک بین: 69

 داخلی و خارجی از ایران شده است. هایفرار سرمایه



: عدم همسویی قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی قدرتمند خارج از نظارت 66

 دولت.

 ایران. دخالت نهادهای نظامی و شبهه نظامی و شبهه حاکمیتی در اقتصاد: 62

اقتصادی موجود در ایران و  هایکارتل: عدم پرداخت مالیات از سوی بزرگترین 69

 اخت مالیات.درنی و غیر قانونی این نهادها از پمعافیت قانو

مرکات به دلیل فقدان نظارت و عدم گناکار آمدی  و عدم کنترل مرزها، قاچاق: 64

 امورات کمرگیکنترل نیروی واحد بر مرزها و 

بر مبنای نیاز سنجی دقیق و  ریزی متمرکز ملی و سراسریفقدان یک برنامه: 69

 تخصیص دقیق منابع برای رسیده به هدفهای از پیش طراحی شده و مشخص

ا ت نژاداحمدیاز )مستقر شدن یک تیم نئولیبرال در هسته اقتصادی همه دولتها: 61

با منافع ملی و منافع  هاو ناهمسو بودن منافع و نظرات تیم اقتصادی دولت (روحانی

 مردمو منافع  اجتماعی

تربیت مناسب ریزی جامع برای برنامهنظام آموزشی در ایران و فقدان  ناکارآمدی: 67

  نیروی کار در ایران.

 

نقص است اما حل هر کدام از این شود این لیستی کامل و بیالبته که ادعا نمی

تواند تاثیرات شگرفی در بهبود شرایط اقتصادی ایران ایجاد مشکالت به تنهایی می

 کند.

 

 

 

 



 گاهدانش

که برای بهبود آمار اشتغال دولت حسن روحانی  فراموش نکنید همان تیمی اقتصادی

اقدام به طراحی سیستم بیگاری در ایران کرده است همان تیمی است که 

ایران را نیز در کنترل خود دارد و اجازه تربیت  هایاقتصاد دانشگاه هایدانشکده

 دهد.نمی کسانی که نظرات مخالف با این تیم را داشه باشند

ا سوسیالیستی و ی هاینژاد آخرین استادی دارای اندیشهدر زمان محمود احمدی

ها بیرون انداخته شدند)بارنشستگی اجباری و ...( تا طرفدار منافع جامعه از دانشگاه

 جمهوری اسالمی ایران تثبیت شود. هایجایگاه نئولیبرالها در دانشگاه

ها به صورت ر اساس نیاز کشور، ظرفیت دانشگاههمچنین به جای پذیرش دانشجو ب

کردگان ایرانی به جای ورود به بازار ب افزایش یافت تا جوانان و تحصیلحساب و کتابی

یل در مقطع باالتر تحصیلی بپردازند و حاال کار از روی ناچاری و بیکاری به ادامه تحص

بازار کار ایران با انبوهی از دارندگان مدرک لیسانس و فوق لیسانس و دکتری رو به 

 ندارد.وجود  برای آنهاای رو است که هیچ جای خالی

ها و مراکز آموزشی در ایران بسیار ناکارآمد است. به طور محتوی آموزشی دانشگاه

واحد  19تا  79مهندسی در ایران به جای پاس کردن  هایرستهمثال دانشجویان 

 کنند. به آنان دروسی آموختهمی واحد درسی پاس 649تا  699درسی نزدیک بین 

افزارهایی که به دانشجویان آموخته ندارد. نرم شود که هیچ کاربرد عملیمی

ایران  هایدانشگاهشود اغلب مربوط به قرون وسطی است. نظامی ارزشیابی می

یات است و هیچ نگاهی به سوی اهداف کاربردی ندارد. در حالی که مبتنی بر حفظ

کنند در بر روی تحقیقات جدید علمی کار میمعت هایدانشگاه هایآزمایشگاه

شود به ایران همچنان از دانشجویان خواسته می هایدانشگاه هایزمایشگاهآ

 بپردازند.  Gمحاسبه 



شود. به فکر و به شیوه تفکر حمله شده است و فضای ه به همینجا ختم نمیفاجع

اندیشه در ایران)مثال  حوزه چاپ و نشر( به جوالنگاه مشترک تفکرات نئولیبرال و پست 

 هم که البته اسالمی شده است.ها مدرنیستی تبدیل شده است. دانشگاه

 

 

 پیشنهاد ایجابی

 زنند که چرا فقط نقدمی گرایان غرسوسیالیستها و جامعهها، معموال به مارکسیست

 و بعد کنندمی حذفها کنند. یعنی ابتدا آنها را از دانشگاه، نشریات و رسانهمی

 کنند.نمی گویند چرا به جای نظریات سلبی، نظریات ایجابی ارائهمی

ناصر زرافشان، فریبرز همچون البته که نویسنده این مقاله در مقابل اساتیدی 

اساتید و مطلعینی که نامشان در  ردانا، محمد مالجو و پرویز صداقت و سایرئیس

زیادی برای ارائه ندارد اما حتی به عنوان یک پیجوی خاطر هست یا نیست، حرف 

 امثالهمنژاد و توان از امثال جنابان آقایان نیلی و غنیمی مباحث اقتصاد سیاسی

درخواست کرد که اسناد و اطالعات خود را از نظام اقتصادی ایران که به عنوان 

طلب، اصولگرا و معتدل در اختیار دارند را در شاوران اقتصاد همه دولتهای اصالحم

 اختیار صاحبان اصلی آنها)یعنی مردم( قرار دهند تا مشخص شود  تفکرات دیگر چگونه

اما از آنجا که این جنابان آقایان)اعضای  پردازند.می ام اقتصادی کشوربه مشکالت و نظ

تا اطالع ثانوی( حتی محال است که مبالغ دستمزدهای  –مادام العمر همه دولتها 

خود را به افکار عمومی اعالم کنند چه برسد به اینکه مخالفین و منتقدین ای مشاوره

به قول اقتصاددان لیبرال اقتصادی ایران مطلع سازند ناچاریم  هایخود را از داده

( رقابت در کتاب نیکوکاران نابکار پروفسور هاجون چنگنظریات دانشگاه کمبریج)

در حالی  یعنی اقتصادی خود را با  نئولیبرالهای ایران در شرایط کامال برابر برگزار کنیم.

م داریکه آنها شورت ورزشی به پا دارند و صد متر جلوتر از ما هستند و ما پالتو به تن 

 باکی نیست.ده کیلویی بسته شده است.  هایو به پاهایمان وزنه



 

کل کشور بودجه ستاد مشترک ارتش جمهوری  ۲۹دولت در الیحه بودجه سال  الف:

(، ستاد مشترک 7،772،999،999،999میلیارد تومان)۷۷۹هزار و ۷اسالمی ایران را 

(، 22،249،999،999،999میلیارد تومان)۹۴۲هزار و ۹۹پاسداران انقالب اسالمی را  سپاه

( و ستاد 6،699،999،999،999میلیارد تومان ) ۵۲۲سازمان بسیج مستضعفین را یکهزار و 

( 9،926،999،999،999میلیارد تومان )۹۵هزار و ۳فرماندهی کل نیروهای مسلح را 

 تومان! 94،639،999،999،999 ا  پیشنهاد داده بود. یعنی جمع

 

نفر سرباز وظیفه وجود دارد. سالیانه تقریبا  199999در ایران هم اکنون تقریبا  :ب

 شود.سرباز وظیفه جذب می 499999

 

تا  79حقوق ماهیانه سربازان وظیفه ایران بر حسب مدرک تحصیلی، رقمی بین  :پ

 باشد.هزار تومان می 629

 

 ظیفه به خدمت فرخواندهدر ایران به صورت متوسط سالیانه چهارصد هزار سرباز و ت:

 زما معافیت از رم یشوند. تقریبا یک سوم این تعداد موفق به گرفتن معافیت دائمی

شوند. به صورت می شوند و یا به جمعیت دو میلیون نفره سربازان فراری ملحقمی

کلی هشتصد هزار سرباز وظیفه در کشور مشغول طی کردن دوران سربازی خود 

 هستند.

کند که ده می ما کارشناس مسائل نظامی نیستیم اما عقل سالم و سلیم حکم 

سرباز وظیفه با کالشنیکف  699نیروی مجرب و آموزش دیده با امکانات کافی، بهتر از 

 توانند وضعیت مرزها را تثبیت کنند.می عهد عتیق



تجهیزات انفرادی و شود که ایران در تامین می ردر خبرهای رسمی مدام تکرا ث:

چندان دور  ادعااین  بخشی از تجهیزات موتوری و زرهی، کامال خودکفا است. احتماال  

 از واقعیت نیست.

 

، هر دانشجویی که به جای خدمت سرباز صنعتتا پیش از تصویب و اجرای طرح ج: 

 199شد، هر ماه بین یک در شرکت مشغول به کار می گرفت و درسربازی، امریه می

گرفت. در طرح سرباز صنعت هیچ حقوقی به هزار تومان حقوق می 199تا 

شود. طرح سرباز صنعت هم شوند پرداخت نمیدانشجویانی که مشغول کار می

گویی همه مشکل کشور در  اکنون در دانشگاه علم و صنعت مشغول اجرا است.

ار کنند. خود سال ایران مجانی برای دیگران ک 99تا  69گروه این است که جوانان 

گانه و مسئوالن کشور و فرزندانشان چرا برای بهبود شرایط اقتصادی اعضای قوای سه

 کنند.به صورت مجانی کار نمی

اگر ایران سرباز وظیفه زیاد دارد در حدی که به آنها احتیاج ندارد و سربازان را  سوال:

 آن اجباری است؟داران می فرستد، پس چرا سربازی در برای بیگاری برای سرمایه

اگر در ایران سرباز وظیفه کم است و این سربازان به دلیل تخصص و علمی  سوال:

که دارند _در شرایط کمبود سرباز_ به خارج از محیط نظامی فرستاده می شوند که 

 کار کنند پس چرا ادعا می شود آنها کار بلد نیستند؟

می است. چرا کسی که سربازی و خدمت اجباری مربوط به محیط ها نظا سوال:

باید بنا به دستور یک نهاد نظامی ن است که در ایران به دنیا آمده ای فقط گناهش

برود و برای یک نهاد اقتصادی بیگاری کند و هیچ دستمزدی در مقابل کار خود دریافت 

 د؟نکن

 



چندی پیش کمپینی برای حذف خدمت سربازی در ایران ایجاد شد که با شکایت 

ظامی به صورت خودخواسته متوقف کردید. در ایام اخیر نیز فضا اصال  برای های نمقام

طرح این ایده مساعد نیست. جنگ در سوریه به شکلی در آمده که همه قدرتهای 

ای در حال جنگیدن با یکدیگر هستند تا سوریه را به سمت جهانی و منطقه

جریان بوده است. دموکراسی حرکت بدهند! نبرد دولت مرکزی عراق با داعش در 

اقلیم کردستان عراق قصد جدایی از عراق را دارد. عربستان ایران را تهدید کرده است 

که جنگ را به داخل خاک ایران خواهند کشاند. داعش اولین عملیات تروریستی خود 

را در پایتخت ایران انجام داده است و در جریان یک مانور اعالم نشده ضد تروریستی 

 هرآباد یکی از نیروهای امنیتی با تیر جنگی کشته شده است.در فرودگاه م

مجموعه این شرایط باعث شده است که کسی جرات پیگیری طرح حذف خدمت 

اجباری را نداشته باشد. البد در شرایطی که کشور با بحران امنیتی مواجه است 

ه همین باید از تامین نیروی انسانی برای حفظ امنیت کشور دفاع کرد. اما درست ب

 توان از حذف خدمت اجباری در ایران دفاع کرد.می دالیل

در شرایطی که کشور با بحران جدی امنیتی به خصوص در مرزهای خود مواجه است، 

از دست یک سرباز وظیفه چکاری ساخته است؟ چند سرباز دیگر باید در حال خوردن 

ست، در چادر خود چیپس و ماست در گرمای جانفرسای محیطی که برایش بومی نی

ی نیروهایی آموزش دیده و غافلگیر شوند؟ آیا بهتر نیست که امنیت مرزها به عهده

 دارای امکانات مناسب گذاشته شود.

سه قلو به دنبال بهانه برای تزریق نوعی از  هایدولت حسن روحانی با اجرای طرح

است. طرحی که بسیاری بر این عقیده هستند  و خدمات بخش تولید بهنقدینگی 

که در پایان منجر به استخدام نیروهای کار نخواهد شد. خود کارفرمایان که قرار است 

بیشترین سود را از این طرحها ببرند اعالم کرده اند که مشکل آنها نیروی کار نیست 

باال توضیح داده از آنها در ای و مشکالت پیش روی آنان چیزهای دیگری است که پاره

 شد.



 

به بیان ساده، دولت قرار است حجمی از نقدینگی را که دقیقا مشخص نیست چقدر، 

به جایی که دقیقا مشخص نیست کجا، هدایت کند تا مشکل اشتغال در کشور حل 

شود ولی هم نیروهای کار و هم کارفرمایان معتقد هستند که در نهایت هیچ دردی 

 نخواهد شد.از اقتصاد ایران حل 

اگر یادتان باشد دولت حسن روحانی زماین برای خروج از رکود به دو طرح متوسل 

 شد:

 : وام خودرو1

 : وام خرید کاالی ایرانی2

قرار بود چه تاثیری داشته باشند؟ قرار بود این نقدینگی، به عنوان افزایش ها این طرح

مختلف تولیدی در ایران از رکود خارج  هایظرفیت بازار عمل کنند تا انبارهای بخش

خوابیده در انبارها)کاالهای بدون مشتری(  هایشده و به مدد به گردش درآمد پول

 در ارتباط بودند فعال شوند.ها قسمتهایی از اقتصاد ایران که با این حوزه

نفر  هزار 499توان این تحرک را از طریق دیگری ایجاد کرد؟ استخدام مثال نمی آیا

و ملغا کردن طرح خدمت وظیفه. ای نیروی نظامی در ارتش و تشکیل یک ارتش حرفه

یعنی اضافه  ،هزار واحد مسکونی 499هزار نفر یعنی نیاز به  499استخدام دائمی 

هزار نفره به بازار مصرف مواد غذایی، پوشاک، لوازم التحریر،  499شدن یک بازار 

از مشاغل و نه فقط ای زنجیره غیره.یعنی ایجاد تحرک درو غیره و مبلمان، حمل نقل 

 خودروسازی.

 

میلیارد  29بیائید طور دیگری نیز به مسئله نگاه کنیم. بر مبنای ادعای دولت سالیانه 

شود. می تومان کاالی قاچاق وارد ایران 39999999999999دالر یعنی تقریبا معادل 

مرکات ایران باعث شد که مبلغ نی و تجهیز گنیروی انساشود با استخدام نمی یاآ



تومان کاال به جای ورود قاچاقی به کشور به ظرفیت تولید کشور  39999999999999

اضافه شود؟ تجهیز و نوسازی کمرگ یعنی ایجاد اشتغال دائمی و تحرک حوزه آی.تی، 

م ولید لوازتید ماشین االت، صنعت لصنعت توصنایع مخابراتی و ارتباطی، صنایع اپتیک، 

ودگاهی و دریایی و غیره و ها، توسعه تجهیزات فراداری، تجهیز بنادر، توسعه راه

هزار ها هزار نیروی نظامی، ده 499یا دور از ذهن است که به جای استخدام غیره. آ

 شغل مرتبط با مشاغل زیرساختی و ضد فساد ایجاد شود؟

تسهیل »، «و قوانین آنها تهای بیمهشرک واحد کردن» توان برایمی همین منطق را

گیرنده در بخش دخالت جدی دولت و نهادهای تصمیم»، «سرمایه گذرای خارجی

ه ب»، «در ایران بهره مالکانه زمینباالی نرخ  حقوقی و اقتصادی اثرات مهلک تعدیل

 و غیره و غیره بسط داد؟« چرخش در آوردن حوزه محصوالت فرهنگی

در صد موثری هم برای نجات اقتصاد ایران وجود دارد که به  راهکارهای قدرتمند و صد

ر دور ااجرای آنها بسی دلیل تثسیم شدن جامعه ایران به خودی و غیر خودی، امکان

ضد فساد،  هایاستخدام غیر مستقیم نیروهای متخصص در بخش از تصور است.

رک بازسازی قوه قضائیه، نظام حسابرسی عمومی و مدیریت بخش مالی، تح

تواند با اعتبار می مستقل و غیره از دیگر طرحهایی است که دقیقا هایرسانه

 مشخص و محل خرج کرد مشخص و بر مبنای یک طرح هدفمند به اجرا درآید. آیا

شود با اشتغال می دانید اشتغالی که از طریق ایجاد یک روزنامه جدید ایجادمی

ای که با سرمایهای کند؟ نیروی عبث و بیهودهمی ناشی از یک پتروشیمی برابری

تواند خیلی راحت در خدمت ایجاد می هنگفت مشغول فیلتر اینترنت در ایران است

ضمن  تالی شدن بخش خرده فروشی و خدمات،مشاغل دیجیتال قرار بگیرد. دیجی

ن خدمت تواند به مقابله با فساد در ایرامی ،و ایجاد عناوین شغلی جدید ایجاد شغل

گترین اقتصاد مبتنی بر استارت تواند بزرمی بکند. کشور کوچکی مانند اسرائیل جدی

و مشاغل دیجیتال باشد و آن وقت کشور بزرگی مانند ایران که سالیانه ها ها، اپآپ

دهد امکان فعالیت می انبوهی از متخصصان مختلف را در قالب فرار مغزها از دست

 را ندارد؟ها در این عرصه



 بندیجمع

 

های اخیر بسیار سعی شده است با اختراع فرمولهای عجیب و غریب و در دهالف: 

پیچیده کردن مفاهیم، اقتصاد و اقتصاد سیاسی به اموری صرفا آکادمیک تبدیل شوند 

ز ا کابینه دولتها ارتباطی نداشته باشد. اگر قبال  اعضای  که جز به اساتید اقتصاد و 

ترین مفهوم اقتصاد و اقتصاد درباره بنیادییک اقتصاددان سیاسی یا یک فیلسوف 

زاد با زبان آدمیسیاسی سوال می کردید که نظریه ارزش چیست؟ او این مفهوم را 

گویند مساحت زیر دهند و میاد اما حاال یک نمودار به شما میدبه شما پاسخ می

! یعنی به جای اینکه یک مفهوم را به کاال استاین نمودار، تعیین کننده ارزش یک 

ها، ادیبا وجود همه این شی دهند.شما توضیح بدهند به شما یک نقاشی نشان می

مردم عادی به دلیل سر و کار داشتن روزانه با مسائل اقتصادی، با بحث ها بیگانه 

داد باز هم ر دیگر هم نمودار و جدول نشان مینژاد اگر صد بادینیستند. محمود احم

فهمیدند که قیمت گوجه در دولت دوم او چهار برابر شده است. حسن مردم می

آنطور شده است  ن یال ارائه کند و ادعا کند اقتصاد ایروحانی نیز هرچه نمودار و فرمو

 فهمند که قیمت گوجه در طول دولت اول او دو برابر شده است.باز مردم عادی می

می تواند سعی کرد با چند این را تایید کنند یا نکنند. حاال می خواهد فرمول های 

نقاشی کامپیوتری و مشتی آمار که معلوم نیست چگونه تهییه شده اند به مردم 

 دروغ گفت اما نمی توان آنها را مجبور کرد که باور کنند.

 

 دارد:  عامل اصلیتولید سه جایی برای چک و چانه زدن وجود ندارد. 

 : نیروی کار3، تکنولوژی :2: مواد اولیه، 1

به مدد گسترش خطوط حمل و نقل و تکنولوژیهای استخراجی، اکنون قیمت مواد 

اولیه تقریبا در همه جهان ثابت است. البته که نزدیکی یا دوری یک صنعت به محل 

یفون ا تولید مواد اولیه بسیار تعیین کننده است و همین دلیلی شده است که مثال  



تولید شود و لباس و کفش نایک در بنگالدش و اردوگاه آوارگان  آمریکایی در چین

فلسطینی در اردن؛ اما این عامل دیگر تاثیرات شگرف گذشته را که منجر به ایجاد 

می شد را ندارد و به جز نفت و انرژی مستقیم کشورها  استعمار و اشغال نظامی

بقیه مواد اولیه، مشکل  ردکه همچنان خاورمیانه را در جنگ نگاه داشته است، در مو

داران با ایجاد انحصارات و روی کار آوردن دولتهای دست نشانده حل شده سرمایه

 است.

در مورد تکنولوژی نیز این قضیه صادق است. به جز کاالی با تکنولوژی بسیار  

قطعات الکترونیکی، تسلیحات  های مولد صنعتی،هواپیما، دستگاه ها،ماهوارهباال)

ه بدنه هایی کسنسورهای بسیار دقیق و غیره( در مورد باقی کاالییپیشرفته، 

دهند و یا جزئی از سبد کاالهای مصرفی روزمره اقتصاد جهانی را تشکیل می

هستند، هر کشوری که یک نظامی دانشگاهی و تولیدی نصفه و نیمه هم داشته 

 های عادی را دارد.باشد تکنولوژی الزم برای تولید کاال

 

شی از تولید که همچنان قابل چانه زنی است، نیروی کار انسان زنده است. تنها بخ

 4ایران  درهزار تومان است و  49اینکه قیمت یک ساعت کار نیروی کار در فرانسه 

شرایط هزار تومان، یکی از دلیلی است که مدیر عامل توتال را وا می دارد که بگوید 

! دستمزد نیروی کار همان استسکسی استثنایی و سرمایه گذاری در ایران 

ها از ای را هم برای بازگشت کارخانهعاملی است که ترامپ مجهز به سالح هسته

فقط یک منطق دارد. سرمایه سود چین به آمریکا، عاجر کرده است. سرمایه 

شود که سود بیشتری وجود داشته باشد. خواهد و جایی می رود و مستقر میمی

نقاطی که دستمزد کارگر بسیار پائین است مسقر می  برای همین سرمایه ها در

 شوند.

 

 



 ایران فقط سه جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی دارد:

 

 همه چیز با پول و خرید : وجود فساد گسترده و امکان تغییر1

 توجهی کامل به مباحث محیط زیستی: بی2

 : نیروی کار بسیار ارزان قیمت3

 

 

های حسن روحانی در کنار رئیس صندوق به این عکس خوب نگاه کنید. خنده

المللی پول! یکی از سه نهادی که برای درهم کوبیدن اقتصادهای ملی و باز کردن بین

کشور سیاست های تعدیل  21راه برای قدرتهای جهانی فعالیت می کند. تا کنون 

ه است را اجرا کرده اند و در ساختاری که نسخه های صندوق بین المللی پول بود

اند. آب در آرژانتین خصوص شد و مردم به خاک سیاه نشستهکشور  21همه این 

درصد افزایش پیدا کرد. محیط زیست این کشورها ویران شد. فاسدترین  499قیمت آن 

 سیاستمداران تبدیل به سیاست مداران قانونی و رسمی این کشورها شدند.

 



ها بود که دولت تالش کرد هرطور شده است قوانین کار بعد از این دیدار و این خنده 

برای کارگران و  6997ایران را تغییر دهد. قانون کار ایران آخرین چیزی که از انقالب 

مردم ایران باقی مانده بود. دولت تالش کرد تا قانون کاری را تصویب کند که مطابق 

داران داخلی و خارجی قانونی باشد اما روی کار توسط سرمایهآن چپاول و استثمار نی

خوشبختانه با تالشهای فعاالن کارگری و نیروهای مترقی و دلسوز کشور، جلوی این 

ای به اسم برنامه جامع کار گرفته شد. حاال دولت حسن روحانی می خواهد با برنامه

 ایران حمله کند. اشتغال، با یک اسم دیگر به نیروی کار و قانون کار در

 

 

اشتباه برای مقابله با رکود  هایو طرحها رود تا با برنامهمی دولت حسن روحانی :ب

هدف یدار کردن بینژاد بیافریند یا با ب، یا فضاحتی مانند مسکن مهر احمدیاقتصادی

ا با ، ینقدینگی خوابیده در بخش راکد مسکن یک هیوالیی مهار نشدنی را بیدار کند

اجرای سیاستهای نادرست باعث افزایش نرخ تورمی شود که به صورت مصنوعی 

و یا همچون دولتهای آمریکایی معاصر با بحرانهای  پائین نگاه داشته شده است،

و غیره به جای پرداختن به  2966، 2991، 2996، 6331اقتصادی پیاپی سالهای 

و شکاف طبقاتی را در  داران بپردازدمشکالت مردم و جامعه به تقویت سرمایه

 افزایش دهد که یکبار پیش از این ترامپ خود زائیده است.ای جامعه

 

مشکل بخش تولید در ایران توسط دولت حسن روحانی اشتباه فهمیده شده  :پ

 اساسا  مشکل اصلی بخش تولید نیست،است و طراحی راه حل برای مشکلی که 

م نیروی کار ایرانی یکی از هیچ کمکی به بخش تولید نخواهد کرد. همین حاال ه

ترین نیروهای کار در جهان است. رایگان کردن قیمت نیروی کار در ایران هیچ ارزان

یگری است که کند. مشکالت بخش تولید چیزهای دنمی دردی از بخش تولید دوا

 اشاره شد. باالتر به آنها



 

روحانی و بقیه ساختارهای قدرت در ایران بهتر است به جای بیگاری دولت حسن  :ت

کشیدن از فارغ التحصیالن دانشگاهی، به اصالح اساسی و تغییر نظام آموزشی و 

و دانشگاه موظف ای دانشگاهی در ایران بپردازد. نظام آموزشی، مراکز فنی حرفه

نیاز نظام اقتصادی ایران است. هستند و باید آن چیزی را بیرون بدهند که دقیقا مورد 

مادامی که مثال  یک مهندس مجبور است درس تاریخ و جغرافیا پاس کند و در 

فنی به جای ازمایشات علمی و روش کار تحقیقی دانشجویان را  هایآزمایشگاه

عهد گالیله را تکرار کنند، وضع همین است که هست.  هایکنند آزمایشمی مجبور

 یهایست هتل یا دفتر جهانگردی باشد و به همین دلیل ایجاد شعبهدانشگاه قرار ن

کیش و آکسفورد و هاوایی و غیره، چیزی اساسا زاید و مخل نظام آموزشی و تولیدی 

 و اقتصادی در ایران است.

 

بیرون ریختن حامالن و مروجان تفکر نئولیبرال از تیم اقتصادی دولت امری ضروری  :ث

تفکرات نئولیبرالی است، هرگز ه تفکرات اقتصادی حاکم بر دولتها، است. مادامی ک

 نسخه ردم را حل کند. آنچه نئولیبرالهادولت نخواهد توانست مشکالت جامعه و م

عمومی و مستمندسازی دائمی  هایکنند برداشت دائمی سود از همه عرصهمی

ن نانی برای خوردن مادامی که اکثریت جامعه ایرا طبقه کارگر و زحمتکشان است.

پورشه  هایندارند، واردات پورشه و مازراتی دردی از اقتصاد ایران دوا نخواهد کرد. چرخ

رخد. این چرخها، چرخهای چنمی و مازراتی برای گردش چرخهای صنعت در ایران

 اند نه موتور محرکه صنعت و تولید داخلی.جگرخواری

 

شکنی کند خود باید از قانونمی قانونی در کشور نالهاگر فرد، گروه یا دولتی از بی :ج

ن باالدستی وانیتواند در مغایرت با سند و قنمی خودداری کند. هیچ سند و قانونی

سازی دولت( دارای مغایرت زاریی)اشتغالخود تصویب و اجرا شود. طرح اشتغال



انون کار، برنامه آشکار با تمامی سندهای باالدستی خود از جمله قانون اساسی، ق

ه کار که به المللی در زمینهای بینبات شورای عالی کار، مقاوله نامهتوسعه، مصو

 باشد.می اسالمی ایران رسیده است،امضا و تصویب جمهوری

قصد دولت برای  از گوید کهمی آقای علی خدایی، عضو شورای عالی کار در ایران

 اعضای از نفر یک حتی»گوید می است. اواطالع بوده ای سه قلو بیهابالغ طرح

 هک حالی در. نیستند عضو دستورالعمل این راهبردی کمیته در کارفرمایی و  کارگری

 «.اندداده گرایی جانبه سه شعار بارها

که بین جمهوری اسالمی ایران  696و  699، 39، 13، 99های شماره  نامهآیا مقاوله

امضا شده (  International Labour Organisation, ILO) کار المللیبین و سازمان

 است برای شوخی و خنده تصویب شده است؟

 

 

ها، اولین قدم در راه حرکت به سوی خرد جمعی است. سازی قوانین و دادهشفاف :چ

نامشخص با  هایمادامی که مشاوران نامشخص دولت اقدام به تدوین طرح

کنند، از دل این طرحها می ایج نامشخصتنبا  هاینامشخص برای طرح هایبودجه

ه، سازی اکثریت جامعکت، افزایش شکاف طبقاتی و مستمندیگاری، فالجز بای نتیجه

 حاصل نخواهد شد.

 

 

 

 

 



 پی نوشت ها

 (سند) ۲۹ سال در شغل هزار ۲۷۹ ایجاد برای دولت برنامه جزئیات :  ابالغ6

 (سند: مصاحبه آقای علی خدایی عضو شورای عالی کار )2

 های امضا شده بین جمهوری اسالمی ایران و سازماننامه: فهرست مقاوله9

 (سند) - (  International Labour Organisation, ILO)  کار المللیبین

 (سندمربوط به ترکیب شورای عالی کار در ایران ): قوانین 4

 (سند: برنامه های دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی )9

 (سند: سامانه کارورزی وزرات تعاون ، کار و امور اجتماعی )1

باشد. می طرحی که در حال اجرا استناد غیر قابلسند مقدماتی و  تنها: 7

 (سند)

 (سند: ابالغ همزمان چهار طرح اقتصادی توسط دولت حسن روحانی)1

 (سند) «آموزیمهارت» طرح اجرای دستورالعمل : جزئیات3

 اجرائي : یک گزارش دست و پا بسته در یک روزنامه داخلی پیرامون دستورالعمل69

 (سندواقعي ) كار محیط در آموزيمهارت

 (9سند، )(2سند(، )6سنداظهار نظر کارگری ) سه: 66

 (سند: یک نماینده مجلس: این طرح قبال  در هند شکست خرده است )62

 (سند: ارقام مربوط به رشد بودجه های نظامی در دولت حسن روحانی )69

 (سندایران ) 6931قانون بودجه سال : متن کامل 64

 (سندغایب در کشور ): تخمین تعداد سربازان 69

 (2سند( و )6سند: آمارهای ضد و نقیض از نرخ تورم در ایران )61
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