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به محمد مختاری  شدگان؛و نیز به کشته «هفت تپه مبارزکارگران »بخشی و همه  به اسماعیل گان؛هبه زند شوداین مقاله تقدیم می

 «ایقتلهای زنجیره»و محمدجعفر پوینده دو تن از قربانیان 

 

 مقدمه

م وضع یداننمی و یا درآمد ماهیانه شما چقدر است.گیرید می چقدر دستمزد ؛م شما چه شغلی داریدینمی دان

یا  م چقدر پس انداز داریدیداننمی کنند.می م خانواده شما چطور زندگییداننمی اقتصادی شما چگونه است؛

 .دویدمی و لکه زنیدمی بشکن یا از خوشحالم از وضعیت موجود اقتصادی غمگین هستید ییداننمی ؟ندارید

م یداننمی .م گرایش سیاسی خاصی دارید یا نهیداننمی. کنید یا نهمی اخبار را پیگیری سیل روزانه میداننمی

 کنیدمی به هر حال اگر در ایران زندگی دارید.هایی رید و چه اندیشهنگمی چگونه و با چه منطقی به جهان

)اگر نگوئیم  کنید و از مشکالت اقتصاد رو به فروپاشیمی بینید و لمسمیحتما   وجود راشرایط اقتصادی م

اقتصادی  تاگر کسی پیدا شود و بگوید برای رفع مشکال از شما سوالی داریم:فروپاشیده شده( مطلع هستید. 

مردم بریزند تا سر  ایران یک راه حل قطعی دارد و طبق این راه حل باید با هلیکوپر از آسمان اسکناس روی

و ... حل  رکود همه مشکالت اقتصادی اعم از بیکاری،ها خرید کنند و چرخ اقتصاد بچرخد و مردم با آن

کنید طرف از می ریب به یقین یا فکررسد چه خواهد بود؟ به احتمال قمی شود اولین فکری که به ذهنتان

 ی دیگرزای فاز شیشه یا یک ماده مخدر توهمرو کنید طرفمی است و یا فکر نوظهور مجانین اینستاگرامی

 این را گوشه ذهن داشه باشید دوباره به آن باز خواهیم گشت. است.

 

 



 بخورید! کیکاگر نان ندارید اشکالی ندارد به جایش 

 یا

 اگر نان ندارید کتاب بخوانید!

 

ان و کاهش ارزش پول ملی و گرانی ایر طبقه حاکم بردر میان شوک ناشی از افزایش عمدی قیمت ارز توسط 

 اعتصابات کارگری، سرکوب ن شهرداری،اک خوردن دستفروشان از مامورتشدید همه کاالها، هر روز شاهد ک

 خورده معترضان دی ماه، بازداشت نمایندگانی دانشجویی، خفه کردن صدای فرواحکام سنگین فعاالن صنف

ایران هستیم.  فرودست و جان به لب شدن اکثریت مردم دستگیری فعاالن حقوق زنان و معلمان، کارگران

کاشت نیشکر و تولید شکر در سطح های بزرگترین طرح یکی از .هفت تپه تنها یکی از این نمونه هاست

سوی دیگر به دلیل واگذاری این  و ازشکر  خاورمیانه و جهان از یک سو در اثر فساد و رانت و واردات

به قیمت مفت، نابود شده  و ، با رانت و به افراد ناالیقن خصوصی سازیتحت عنوا مجتمع کشت و صنعت

و مغازه داران دیگر به کارگران هفت اند است. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی ماه هاست حقوق نگرفته

اقدام به ها عقب افتاده است و بانک ،دهند. اقساط کارگران به دلیل عدم دریافت حقوقنمیهم  تپه نسیه

 کرده اند. به عنوان بخشی از اقساط وام شان ود سازی حساب و برداشت یارانه آنهامسد



هاست در حال اعتراض هستند و هیچ گوش شنوایی در حاکمیت برای فریادهای  کارگران هفت تپه مدت

 اجتماعی موفق بههای حق طلبانه آنها وجود ندارد. در هنگامی که افکار عمومی ایران به مدد گسترش شبکه

شوند و با دریافت اخبار کارگران هفت تپه با می قانونی در ایرانهای دور زدن سانسور صدا و سیما و رسانه

اقتصاد نامه اقدام به انتشار این مطلب  ظاهرا بی نام و نشان با عنوان کنند یک مجله اینترنتیمی آنان همدلی

 کرده است:

 پهتوصیه به کارگران معترض هفت ت: پنج اقتصادنامه

 .سعی کنید اعتراضتان از حالت صنفی به حالت سیاسی تبدیل نشود: 1

 .رادیکال از مطالبات شما سوءاستفاده نکنندهای مراقب باشید که چپ: 2

هرگز فکر قهرمان بازی به سرتان نزند و از هدف خود که چشم انداز آینده کارخانه و داشتن شغل پایدار است، :  3

 .دور نشوید

اشته باشید و اینقدر نگویید یخچالمان خالیست. آنقدر که به فکر یخچالتان هستید، به کتابخانه عزت نفس د: 4

 کنید؟می تان فکر

کارگر یا کارمند باشید در همان سطح توقع پیشرفت داشته باشید وگرنه با تحصیالت بیشتر و به اید اگر پذیرفته: 5

 .کارآفرینان را درک کنیدهای دازید. آن موقع شاید گرفتاریکار گرفتن خالقیتتان، کسب و کاری خصوصی راه بیان

 

با  انو نسبتش تهای جاری در جامعه ایران دورنداینکه مطالب اینترنتی از این دست چقدر از واقعی سوای

 م و ماری آنتوانت با تصرف کنندگان پابرهنهنسبت لویی شانزدهمانند  واقعیت و اعتراضات طبقه کارگر ایران 

کارگران، معلمان، پرستاران، ای از آنچه که امروز بر سر بد نیست به این بهانه شرح پیوستهاست  باستیل زندان

از اتفاقاتی که شاید به ای شرح پیوسته ارائه شود. ،آیدمیکارمندان، فارغ التحصیالن دانشگاهی و مردم ایران 

 مورد توجه قرار نگیرد.ظاهر جدا از یکدیگر و بی ربط به نظر برسند یا ارتباط آنها 



اسماعیل بخشی نماینده کارگران شرکت هفت تپه در پاسخ به این هرزنویسان  مخلص کالم را البته همان موقع

 :چنین گفت

 یروزنامه نگار مبتد نیا یروزنامه نگاران و حت یاست انجمن صنف ریدر همه جا در غل و زنج یکه آزاد خورمیتأسف م»

 یروزنامه نگار یوقت .راندندیماه تا کنون، قلم م ید ابانیمردم کف خ هیآزاد بر عل ییدر فضاکاش ای ستندیآزاد ن زین

دارد  یارباب یعنی سدینویبرده وار م یعنی .ستیآزاد ن یعنی بردیم انینقدش را با نام بردن از دو حزب منفعل حاکم به پا

د .خواننمی را یسوادان یاثر قلم چه ب نمیمردم سرزم نکهیاز ا خورمیبکف آرد و تأسف م یکند تا نان یاو را راض دیو با

 «.کنممی ییو رها یآزاد یتان آرزو یروزنامه نگاران استان تهران، برا یبهداد و انجمن صنف یآقا

 

 کرباسیان، مسعود نیلی و حلقه نیاورانبرادران ، اقتصاد نامه

هم به گوشتان  حتی یک بار بهدادشاید اگر مخاطب پیگیر اخبار اقتصادی و سیاسی نباشید، اسم علیرضا 

اقتصادی های که با چهرههایی نخورده باشد. البته کسانی که هم که این اسم را شنیده اند، فارغ از مصاحبه

 اند. که به نام بررسی اقتصادی نوشته است نکردههایی دولت روحانی انجام داده است، توجهی به سیاهه

بر  (1)«گوش نظام سیاسی و اقتصادی ایراننوچپ ها، خطر بزرگ بیخ » لهاولین بار اسم علیرضا بهداد با مقا

سیاسی دی ماه به فعالیت  و کامال امنیتی که عالوه بر تقلیل اعتراضات اجتماعیای افتاد. مقالهها سر زبان



ان و عریان تر بی او از تر دانشجو )که البته اسالف امنیتی بهداد همچون حمیدرضا جالیی پور قبل چندین

اصالح طلب »که به شعار هایی کرده بودند(، عمال به دادن گرای امنیتی و نشان دادن مراکز تولید اندیشه

 :بود شدند، پرداختهمی ختم «اصولگرا دیگه تمومه ماجرا

 ریدر اعتراضات اخ یادیز اریکشورند و نقش بس یو اقتصاد یاسینظام س ندهیآ یبرا یجد یها خطرنوچپ»

  «اند.داشته ماهیتداوم اعتراضات د ژهیبه و یتشیو مع یکارگر

لیرضا بهداد در مورد این فرد و جریانی که او سخنگوی آن است جدی تر شد. عها با انتشار این مقاله سوال

 اقتصادی در ایران است؟–)؟!( چه جریان امنیتیکیست و نماینده فکری

و ها روزنامهو ای گر در نشریات زنجیرهاحبهعلیرضا بهداد سردبیر سایت اقتصادنامه، ستون نویس و مص

افراد به مهدی ترین از نزدیک و  تجارت فردا، اقتصاد آنالین، دنیای اقتصاداعتماد، همچون هایی سایت

وسازی معادن کرباسیان معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و ن

برادر مسعود کرباسیان وزیر پیشین وزیر امور اقتصادی  ،است. مهدی کرباسیان )ایمیدرو( و صنایع معدنی ایران

ای باالی اجرایی و مشاورههای سمت بعد از انقالبهای ان کرباسیان در تمام دولتو دارایی ایران است. برادر

در کارنامه را ... اقتصادی در صنعت فوالد، نفت و پتروشیمی، گمرک و های فعالیتها و عالوه بر آناند داشته

مدیریتی یا ریاست شان بر هیئت مدیره نهاد ها، سازمان ها، های لیست عضویت آنان در حلقه خود دارند.



 دولتی و خصوصی مثنوی صد من کاغذ است که با یک جست و جوی ساده اینترنتیهای و کارخانهها شرکت

اند و هم از که آنها همزمان هم از تولید ارزاق کردهدقت کنید  توانید به کارنامه درخشانشان)؟!( پی ببرید.می

 واردات و حقوق گمرکی!

کارگران  خطاب به «اقتصاد نامه»کانال تلگرامی  در علیرضا بهداد در دسته گل جدیدشطور که دیدید  همان

باشید در کارگر یا کارمند اید اگر پذیرفته»و گفته است: به خواندن کتاب تشویق کرده  آنهامعترض هفت تپه 

همان سطح توقع پیشرفت داشته باشید وگرنه با تحصیالت بیشتر و به کار گرفتن خالقیتتان، کسب و کاری 

 «.خصوصی راه بیاندازید

هاتی از کسی که بلندگوی مافیای برادران کرباسیان و با یک واسطه تریبون حلقه نیاوران است البته چنین طر

در واقع »بار هم نیست. بهداد در گزارشی در روزنامه اعتماد نوشته است: نه تنها بعید نیست که محدود به این 

اند و توقع آنان بر این است که دولت، هم به فکر زولبیا مردم ایران برای سازوکار اقتصاد آزاد پرورش نیافته

بیری برای قیمت رشته را کنترل کند و هم اینکه از االن تداو بامیه ماه رمضان آنان باشد، هم قیمت حلیم و آش

  «برنج و گوشت ماه محرم، آجیل و هندوانه شب یلدا و سیب و پرتقال شب عید بیندیشد.

 



تا دکترای  1352مهدی کرباسیان که سوابق تحصیلی اش از لیسانس حسابرسی موسسه عالی حسابداری 

ون رئیس هیات عامل شود، هم اکنمی سال را شامل 30نزدیک به  1382مدیریت از دانشگاه پیسلی اسکاتلند 

است که برای هایی و یکی از واسطه صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( استسازمان توسعه و نوسازی معادن و 

 بهبود فضای کسب و کار معادن )انعطاف پذیر کردن کارگران برای کار کردن بدون اعتراض در اعماق زمین

به منظور جذب سرمایه خارجی از هیچ  (ه خواهد دادکه در ادامه برادرش توضیح مثال اقتصادی آن را هم ارائ

 کند.نمی کاری فروگذار

م که یمسعود کرباسیان در تمام مدت تصدی خود بر وزارت اقتصاد حتی نتوانست )یا بهتر است بگوی

های گردانندگان حلقه نخواست( به ترکیب معاونان خود نیز دست بزند. چرا که وی تنها مجری سیاست

اعتقاد  مهوری اسالمیچه که در مورد برنامه اقتصادی جمسعود کرباسیان تمام آن عود نیلی است.نیاوران و مس

 دارد یا از باالدستی هایش در حلقه نیاوران شنیده است را در مصاحبه با علیرضا بهداد اینگونه بیان کرده است:

اش را دولت مین حاال ارز عمدهگویم در اقتصادی که هتا ما آزادسازی اقتصادی را در چه ببینیم. من می»

های بانکی به نحوی در اختیار دولت است، همچنین نرخ کند و حجم نقدینگی به لحاظ سیستمتامین می

های بانکی در اختیار دولت است، آزادسازی اقتصادی چگونه باید تعریف شود؟ ما باید ها و نرخسپرده

خاص خودش را از دست ندهد و برای همین هم  ها را طوری تنظیم کنیم که بخش خصوصی تحرکسیاست



کند و ما این موانع هست که آزادسازی، در واقع رفع موانعی است که از تحرک بخش خصوصی جلوگیری می

 .برداریمرا باید

 وکار گام بزرگی در ایجاد بستر برای آزادسازی اقتصاد است. واقعا اگر تولیدکنندگانبهبود فضای مستمر کسب

توانند انند به نحو موثر نقش در اقتصاد کشور داشته باشند آن وقت آحاد اقتصادی کشور هم میکشور بتو

توانند اشتغال را باال ببرند. این را هم باید درنظر داشته باشیم که آیا آزادسازی تورم را کم کنند؛ ضمن اینکه می

های ما مین مساله ارز. اگر کنترل و مکانیسمشود یا خیر. مثال درباره هاش تفسیر میاقتصاد به منزله رهاسازی

گذار خارجی وارد شود و توانیم تضمین دهیم که یک سرمایهطوری نباشد که این بازار مدیریت شود، نمی

های اقتصادی را قبول داریم اما حد و مرزی گذاری موفقی داشته باشد. ما آزادسازی فعالیتبتواند سرمایه

 (2)«برایش قائل هستیم.

 مورد مافیای برادران کرباسیان که یکی از اقتصاد به اصطالح مقاومتی و جریان داشتن تولید داخلی سود در

های برد و دیگری از واردات همان چیزی که در داخل توان تولیدی آن وجود دارد، بد نیست به صحبتمی

چند روز پیش همین مورد را به » بنیانگذار فوالد مبارکه اصفهان یعنی محمد حسن عرفانیان نگاهی بیندازید:

آقای مهدی کرباسیان گفتم که الاقل از رابطه برادری تان )مسعود کرباسیان( استفاده کنید و اجازه ندهید که 

محصول داخلی چنین وضعی پیدا کند و به روزی برسیم که محصول خارجی به راحت وارد کشور شده و 

به رئیس ایمیدرو  .غم کیفیت مناسب در کف کارخانه بماندبازار خوبی به دست آورد و محصول داخلی به ر



)مهدی کرباسیان( گفتم که الاقل شما دو برادر یکی به عنوان متولی تولید فوالد و دیگری به عنوان متولی 

توانید با هم هماهنگ باشید تا به جایی نرسیم که یکی از شما بگوید سه میلیون تن واردات این کاال می

 (3)«کارخانه مانده و دیگری ابراز کند به همین اندازه فوالد وارد کشور شده است.محصول در کف 

و شبه روزنامه نگاران قلم به مزد به عالوه مدیرانی چون برادران ها اما همانطور که اشاره کردیم، رسانه

 به آنان کرباسیان که توان سیاست گذاری اقتصادی شان فقط اجرای دستورات و خطوطی است که از باال

رسد، تنها بخشی از ماجرا هستند که ظاهرا سر و صدای زیادی دارند. اما بیاید نگاهی بیاندازیم به کسانی می

کنند و به کسی هم می نظارهاند را که نوشتهای ردیف جلوی نمایش نشسته و نمایشنامههای که بر صندلی

 پاسخگو نیستند.

 

 

 

 

 



 مسعود نیلی کیست؟

 کارشناسی شریف گرفته است. صنعتی دانشگاه از عمران مهندسی مدرک کارشناسی 1359در سال  مسعود نیلی

گرفته است. سپس در  1366 اصفهان در سال صنعتی اقتصادی را ازدانشگاههای سیستم ریزی برنامه ارشد

( 1374)دریافت کرده و سه سال بعد منچستر دانشگاه از اقتصاد ارشد کارشناسی به انگلستان رفته و 1371سال 

  از این دانشگاه مدرک دکترا گرفته است.

 

 از پس و هبود ایران بودجه و برنامه سازمان معاون رفسنجانی هاشمی جمهوری ریاست دوران در سال سه او

 دوران در .در ایران همکاری داشته است توسعه یساله پنج یبرنامه سومین و اولین تدوین و تهیه در آن

 «سازیخصوصی کمیته» سرپرست و بودجه و برنامه سازمان معاون عنوان به تمیخا محمد جمهوری ریاست

 شریف صنعتی دانشگاه اقتصاد و مدیریت دانشکده رئیس 1390 تا 1379 سال همچنین از او. دوشمی برگزیده

 . است بوده

 ریاست اندور در جهانگیری اسحاق وزارت زمان در «کشور صنعتی توسعه استراتژی سند» تدوین در نیلی

 پژوهش و آموزش عالی مؤسسه» رئیس اوایفای نقش کرده است.  1382 سال در خاتمی محمد جمهوری

 .است و استاد این موسسه بوده «جمهوری ریاست نهاد» به وابسته «ریزیبرنامه و مدیریت

 



 هایدولت در همواره بودجه و برنامه سازمان معاونت و توسعه سوم برنامه تدوین زمان از که نیلی مسعود

 و جمهور رئیس اقتصادی مشاور عنوان به حسن روحانی دولت آمدن کار روی از بعد ،داشته حضور مختلف

 هماهنگی ستاد دبیر» و وی «اقتصادی ارشد دستیار» عنوان به در دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی

 .است بوده فعالیت به مشغول «دولت اقتصادی

 

 خود همفکراز پا اندازان و بنگاهداران  طیفی ،شریف دانشگاه اقتصاد دانشکده استسال ری 11مدت  در نیلی

 دارند حضورحاکمیت  مدیریتی هایسمت در بیشتر آنهاکه  اقتصاددانانی. کرده است تربیت دانشگاه این در را

 .آیندمی حساب به مختلف هاینهاد و دولت اقتصادی مشاروان از یا و

وار ا جلب توجهات به مسئولیت او در سقوط ارزش پول ملی ایران و باال رفتن موشکب در ایام اخیرنیلی 

اقدام به انتشار چند مطلب کرده و در آنها به کلی نقش و اثر خود  ،قیمت ارزهای خارجی در برابر ریال ایران

ای کارهمت ارز منکر شده است. او اصرار دارد که در پروژه افزایش قیها اقتصادی دولتهای را در سیاست

گوید آن موقع ایران نبوده می اقتصادی دولت رفسنجانی شده وهای کالً منکر نقش خود در سیاست نبوده،

ها سازی یارانهنقدی به مردم و اجرای طرح هدفمنداست. او منکر طراحی و دفاع نظری از پرداخت یارانه 

گوید می او همچنین (4).دی کروبی شده استها( در شعار انتخاباتی مه)حذف سوبسیدها و افزایش قیمت

به حسن روحانی داده است و با وجودی که معلوم نیست چرا  را خود کتبی استعفای 14/08/1396 تاریخ در



ماه در دولت مشغول چه  10این  طی بدون اینکه بگوید ستعفای او از دولت موافقت شده،با ا ماه بعد 10

حرف ( کل 5ر توسط دولت نداشته است.)در افزایش قیمت دال هیچ نقشی مدعی است ،کاری بوده است

های ه و عضو تیم اقتصادی دولتکنندمسعود نیلی در چند نوشته اخیر خود این است که با وجود اینکه هدایت

و مصیت هیچ نقشی در هیچ یک از تصمیمات اشتباهحساس اقتصادی داشته های مختلف بوده و مسئولیت

 داشته است!بار در هیچ دولتی ن

می ادعای او تی مسعود نیلی هیچ عقل سلیدولهای قطار پست که فقط با داشتن گوشه چشمی به طبیعی است

صوری بودن داده یا نداده و شواهد زیادی از پذیرد. هنوز هم مشخص نیست او از دولت استعفا نمی را

گذار تیم سیاستاو ر دست است. صادی دولت حسن روحانی داستعفای وی و ادامه همکاری او با تیم اقت

خذ این تصمیم ادر تشویق دولت به افزایش نرخ ارز و بوده است و مشخص است هم ها اقتصادی دولت

او در  متعددهای . ضمن اینکه مصاحبهو هم معتقد و تجویز کننده این طرح بوده است نقش اساسی داشته

 (6است.) هم اکنون در دسترسحمایت از افزایش نرخ ارز 

 متوجه مردم چون...  »: است گفته ملی اعتماد روزنامه با مصاحبه در 88 ماه اردیبهشت در مسعود نیلی

 در را سودشان یا دریافت بیشتری سهام سود توانندمی نفت، قیمت افت خاطر به ارز نرخ افزایش با شوندمی

 (7)«.کنندمی ستقبالا ارز نرخ بیشتر افزایش از ،کنند حفظ نفت قیمت کاهش از قبل سطح



 در و بوده ارز نرخ افزایشمدافع  هم باز جمهور، رئیس ارشد مشاور عنوان با یازدهم دولت در نیلی مسعود

 با ملی اقتصاد که شرایطی در»: نویسدمی کشور اقتصادی وضعیت از گزارشی ارائه ضمن 94 سال ماه مهر

 را صادرات اقتصادی، رشد نرخ کاهش از جلوگیری برای تا دارد نیاز و است مواجه داخلی تقاضای کاهش

 کاهش موجب داخلی، تورم نرخ با متناسب ارز نرخ افزایش عدم و جاری ارزی سیاست ادامه دهد، توسعه

 (8)«.شودمی صادرات توسعه امکان شدن محدود و داخلی کاالهای پذیریرقابت

به بهانه حمایت از تولید داخلی، راه حل  یسناخبرگزاری ادر  طی یادداشتی 1397 فروردین در نیلی مسعود

 کاالی قیمت ارز، نرخ داشتن نگاه ثابت با»نویسد: و می دانسته ارز نرخ افزایشمشکالت اقتصادی کشور را 

 بزرگترین و خدمت بیشترین ،)ثبات نرخ ارز( سیاست این اعمال با بنابراین ماندمی باقی ثابت تقریبا خارجی

 (9)«.است گرفته صورت داخل در خارجی محصوالت بازاریابی به کمک

 

 

 

 

 



 «انگیزه بازیگران اقتصادی»

 علم گیرد، قرار مختلف هاینحله یا عناوین ذیل بخواهد آنکه از بیش و پیش اقتصاد علم»: نیلی مسعود

 اقتصادی هایبنگاه خانوارها، از اعم اقتصادی بازیگران رفتار بر حاکم سازوکارهای همچنین و هاانگیزه بررسی

 (10«).است حاکمیت و

بیشتر به هذیان شباهت  نغلط است و از شدت غلط بود این تعریف از نظر بسیاری از مکاتب اقتصادی کامالً

به صورت  ایم و در یک مقاله دیگر مشخصاًهایی پاسخ داده( به بخشی از چنین هذیان11ای)در مقاله . قبالًدارد

در با این موضوع کار نداریم.  اما فعالً .نیاوران صحبت خواهیم کرد در مورد نظریات اعضای حلقه جامع

احمدی ،رفسنجانی، خاتمیهای مسعود نیلی و تیم اقتصادی دولتهای انتهای این مقاله به نادرستی دیدگاه

 اقتصادی ضد مردمی و ضد اجتماعیهای سیاست نژاد و روحانی باز خواهیم گشت و نشان خواهیم داد این 

با خاک یکسان کرده است. اما فعالً ما جمالت  را از جامعه ایران یعظیم ه زندگی، معیشت و آینده بخشونگچ

 دهیم.می الک سخن با خود او قرارخود مسعود نیلی را م

رسد و سپس به می تومان هزار 17 حدود تومان به 3600مدتی کوتاه از  در ایران طی قیمت دالر آمریکا

شاید کسی بگوید دالر حداکثر  شود.می هزار تومان پائین آورده 14تا  13بین  تا رقمی صورت کامال مصنوعی

حتی یک افزایش  تومان قرار داشته است. اما باید توجه کرد هزار 17 یا 16 به مدت یک تا دو هفته در کانال

هایی و ایجاد صروتعامل جابجایی ارقامی نجومی  هفقط یک هفت تتومانی در نرخ ارز به مد 1000قیمت 



تومان  3600از  دالر آمریکاگیریم قیمت می فرض نداریم و یکار سقف قیمت دالراصالً به  .استمی موهو

)سقوط(  حاکمیت از این کاهش« انگیزه»به قول آقای مسعود نیلی باید پرسید  چهار برابر شده است. تقریباً

و از اند ن سیاست اقتصادی بودهتشویق کننده ای« بازیگران اقتصادی»ارزش پول ملی چه بوده است؟ کدام 

 اند؟این تصمیم سود برده

 پاسخ ساده است:

 : دولت1

 اند.این تصمیم مطلع بوده: کسانی که از 2

توانند با سرعت مناسب اقدام به خرید ارز یا می : کسانی که پس انداز یا سرمایه مالی در اختیار دارند و3

 تبدیل سرمایه مالی خود به ارز کنند.

کاهش شدید ارزش »و « آزاد سازی نرخ ارز»پردازان، طراحان و مجریان کس به اندازه ایده عی است هیچطبی

د. کافی است دولتی به حامیان سیاسی و اقتصادی خود ندا ناز این وضعیت سود ببراند توانستهنمی «پول ملی

د را دالر و ارز خریداری کنند و بدهد که قرار است قیمت ارز چند برابر شود تا آنها هرچه پس انداز دارن

را تبدیل به ارز کنند تا پس از افزایش نرخ ارز بخش اندکی  سنگین کرده و سریعاً آنهای اقدام به گرفتن وام

نجومی های صاحب ثروت ف کنند و یک شبه یا طی چند ماهاز ارز خود را فروخته و وامهای خود را صا

 شوند.



او هستید و به ای  در شمار مخلصان یا عضو تیم رسانه ای نیلی یا کسانی کهشما عضوی از خانواده آق مثالً

آقای مسعود نیلی باشید  افزایش یابد. فرقی ندارد شما پسرعمه شود که قیمت ارز قرار استمی شما خبر داده

کنید که می مراجعههایی یا وزیر دولت یا فالن حامی اقتصادی ستاد انتخاباتی حسن روحانی؛ سریعاً به بانک

کنند و مثال صد میلیون، یک میلیارد یا ده میلیارد می سریع پرداختهای درصد وام 45با نرخ سود بیش از 

است. فرض کنید باید وام  یتومان 3600دالرِ  277800گیرید. یک میلیارد تومان تقریبا معادل می تومان وام

یک میلیارد میلیارد تومان قسط بدهید تا وام 2 نید و مثالًیک میلیارد تومانی را با بهره سنگین به بانک برگردا

رسد و می هزار تومان باالی چهاردهتومان به  3600از  قیمت دالر کوتاهی تومانی صاف شود. ظرف مدت

شود. دو میلیارد می )چهار میلیارد تومان(4000000000تقریبا معادل اید دالری که با وام خود خریده 277800

اید پرت کنید و بدون زحمت دو میلیارد تومان کاسب شوید.  حاال وانید جلوی بانکی که وام گرفتهتمی آن را

توانید کل چهار میلیارد تومان را در جیب خود بگذارید شما می به نام نظام بانکی ایرانبماند در این شهر هرتی 

در زمانی اقدام به پرداخت اقساط  ،رریال است با تاخیر بسیا مداوم ارزش دانید تورم باعث کاهشو چون می

ارزش نداشته باشد و در این مدت نیز سود چهار میلیارد  هم و دیرکرد آنها بکنید که ریال به اندازه پشگل

ممکن است ( 13)یا مکارم شیرازی (12)تومان شما سر به فلک بگذارد. تازه این وسط آقای نوری همدانی

حرام است و شما حتی دیگر مجبور نباشید به ها ساط توسط بانکفتوی دهند که گرفتن جریمه دیرکرد اق

 دلیل تاخیر در پرداخت اقساط خود جریمه بدهید.



که از تصمیم حکومت برای افزایش قیمت ارز حاصل شده است یکجا به ای گوییم ثروت خلق شدهما نمی

بستگان و  برادران و انگیری یاجیب آقای مسعود نیلی، نهاوندیان، کرباسیان، نوبخت، حسن فریدون یا جه

دولتی  ارزش پول ملی، در درجه اول طرفداران آنها رفته است. برنده اصلی این افزایش نرخ ارز و کاهش

دارد. بدهی به فرهنگیان، بدهی به بازنشستگان، بدهی به پیمانکاران، بدهی به بانک  ریالی است که بدهی

شامل  به ریال است و منبع درآمد دولت عمدتاًها همه این بدهی و ....عمرانی های مرکزی، بدهی بابت طرح

چیزی در  96. دولت روحانی در سال درآمد ریالی است و با آن کاری نداریمنفت و مالیات است. مالیات 

 هم ال. فرض کنیم امستومان بوده است 3600میلیارد دالر نفت صادر کرده است و قیمت دالر  80 حدود

تومان است. یعنی با همان مقدار کند ولی دالر مثال پانزده هزار می یلیارد دالر نفت صادرم 80دوباره دولت 

یک میلیون و دویست هزار »هزار میلیارد تومان مبلغ  228ت و با همان مقدار دالر، در خزانه دولت به جای نف

دولت را صاف کرد و های بدهی توان همهمی برابر که با آن 5.3شود. تقریباً می پول انباشته« میلیارد تومان

 تازه انبوهی از منابع ریالی برای دولت فراهم کرد.

اند و عمدتا یا معاف از مالیات که ثروت دقیق آنها مشخص نیستهستند عظیم اقتصادی های برنده بعدی بنگاه

 خ سودشانمتناسب با ثروت و نر یلیاتما ،دارایی و درآمد دقیق آنها مشخص نیست سرمایه، و یا چون

 توانند به سرعت آنها را تبدیل به ارزهای مختلف کنند.می اما انبوهی از نقدینگی دارند که .پردازندنمی



توانند می بانکی یا وجوه نقد هستند یاهای داران ایران و کسانی هستند که صاحب سپرده بعد از اینها سرمایه

 اقدام به خرید ارز کنند. کالن دریافت کنند وهای از نظام بانکی ایران وام

آید و در برابر سه گروه یاد شده اصال وزن و اهمیتی نمی خریدهای خیابانی مردم نیز سرجمع اصالً به حساب

 ندارد.

 سقوط ارزش پول ملی و افزایش سرسام آور در نتیجه به صورت مشخص حرف ما این نیست که همه عواید

روز  اما مثل .و بستگان و همفکران آنها رفته است« حلقه نیاوران»قیمت دالر و سایر ارزهای خارجی به جیب 

توانسته است برای خود ثروت هنگفتی به جیب بزند. سوال  هر کس از این تصمیم مطلع بودهروشن است که 

 ما این است:

کرده می و تیم اقصادی دولت را رهبری ق و طراح افزایش نرخ ارز بودهبه نظر شما کسی که خودش مشو

 بی بهره بوده است؟« سفره»از این  ستا

 :که فرمایندمی نیلی مسعود آقای جناب

 خود حضور سال 3 مدت به بودجه، و برنامه سازمان درخواست و کاری مشغله دلیل به 1366 سال در» الف:

 به انگلستان عزیمت کردم.  1370 سال اردیبهشت در نهایتاً و انداخته تعویق به را دکتری دوره در

 از سال 4 از بیش که است زمانی به مربوط و است 1374 سال به مربوط درصدی 50 تورم که دانیدمی اًحتم

 «است. بوده گذشته سازمان از خروجم



 نرخ که امکرده محترم جمهور رییس تقدیم شرایطی در را خود کتبی استعفای 1396 /08 /14 تاریخ در» ب:

 «.است بوده تومان 4000 حدود در ارز

 دیگر و دولت اقتصادی ستاد و دولت هیات جلسات از یک هیچ در 97 سال اردیبهشت 5 تاریخ از» پ:

 «.امنکرده شرکت گیریتصمیم مهم جلسات

تعدیل ساختاری را نوشت و به های عود نیلی همانطور که در زمان هاشمی رفسنجانی نسخه سیاستمس

 در دولت حسن روحانی نیز بار این ،بور به پاسخگویی باشدتا مبادا در خطر افتاده و مح انگلستان فرار کرد

استعفا از همان شیوه استفاده کرده و بعد از تجویز نسخه افزایش نرخ ارز و قطعی شدن احرای این تصمیم، 

شانه خالی کند. بماند که ها داد تا مانند دفعه قبل از هرگونه پاسخگویی نظریات خود در تیم اقتصادی دولت

بینند و استعفای او از می رسد که او را همچنان در جلسات دولتیمی از این طرف و آن طرف خبربار  این

  ترس این است که مورذ محاکمه قرار بگیرد.

 

 

 

 

 



 یا متوهمی روی فاز شیشه؟ مجنون اینستاگرامی

ان این باشد که در ابتدای مقاله از شما پرسیدیم که اگر راهکار یک نفر برای خروج از رکود اقتصادی در ایر

 با هلیکوپتر روی سر مردم اسکناس ریخته شود شما درباره وضعیت روحی و روانی آن فرد چه قضاوتی

 کنید و گفتیم که دوباره به این مسئله باز خواهیم گشت.می

 «هلیکوپتری پول» مجانین اینستاگرامی یا متوهم روی فاز شیشه نیستند که تزهای افرادی که از آنان سخن رفت

حلقه »فکری آقای مسعود نیلی و  ، اسطورهکنند. صاحب این طرح فضاییمی برای مشکالت اقتصادی ارائه

 به نام میلتون فریدمن است.« مکتب شیکاگو»اقتصادی به نام ای و رئیس فرقه« نیاوران

. دانندمی «گراییپول» کتبم پدر را «عمو میلتی» گویندمی نگونه که دوستان و همفکرانشآیا  فریدمن میلتون

 .خورندنمی شکست پول عرضه افزایش در گاههیچ مرکزی هایبانک کهاین نظر را اعالم کرد  1969 سال در او

 به تشنه اقتصاد سر بر آسمان از را شده و بدون پشتوانهچاپ تازه هایاسکناس توانندمی همیشه آنها که چرا

 مالی محرک از ،اقتصادی رکود مشکل حل برای «هلیکوپتری پول» از فادهاست به معتقدان. ریزند فرو نقد پول

یا بخش  شهروندان به مستقیم پرداخت یا مالیات کاهش دولت، مخارج افزایش جمله از مختلف شکلهای به)

 پول خلق طریق از مالیات یا گرفتن وام جای به آن مالی تامین که کنندمی صحبت( از آنانای گزینش شده

 .گیردمی صورت پشتوانه بدون



اقصاد دانشگاه شریف مشغول پرورش  مسعود نیلی است و نیلی در دانشکده النوع نظریرب یک چنین شیادی

است. شما واقعا توقع دارید از این زنجیره حماقت چیزی به  بر مبنای نظریات فریدمن مدیران اقتصادی ایران

 بیرون بیاید؟ داهد آن هستیش هم اکنون در کشور جز این وضعیت نابسامان که

در این مقاله فرصتی برای پرداختن کامل و مبسوط به مکتب شیکاگو و آرای اقتصادی آنان و جنایاتی که به 

مفصل ای دهیم به زودی در مقالهمی . ما قولوجود ندارددنبال نظریات آنها در نقاط مختلف جهان اتفاق افتاده 

نظریات حلقه نیاوران در ایران را بشکافیم و در معرض دید و قضاوت افکار ردازیم و پاین مسئله ب به و کامل

هایی که به طور مستقیم به موضوع این مقاله ارتباط دارند خواهیم اما به آن بخشعمومی ایران قرار دهیم. 

 پرداخت و کمی آنها را خواهیم شکافت.

 

 

 

 

 

 



 افسانه عدم دخالت دولت در اقتصاد

 ورد زبان تربیت شدگان مکتب شیکاگو است. « در اقتصادعدم دخالت دولت »شعار 

 سوق آزاد بازار سوی به را آن و دارد نگه دور اقتصاد از را خود های دست باید دولت»: بود معتقد فریدمن

 دولت اجتماعی دولتی رایگان بود. او معتقد بود دخالت هر نوع خدمات و «دولتی آموزش» او مخالف« .دهد

 است غیراخالقی من نظر از » است. (14)و هم غیر اخالقی خواهد شد یناکارآمد هم باعث اردر اقتصاد و باز

 دولت مورد دو هر در بکشم. جوانا ماری یا بخوانم را مارکس های کتاب تا شود من مانع بخواهد دولت اگر

 به را آن و گرفتن دانثروتمن از را پول. کند کنترل کنم،می استفاده آن از من که را چیزهایی تا کندمی سعی

  «.است اخالقی غیر هم دادن فقرا

 یدر دولتها یاسالم یجمهور یاقتصاد ستمیس برندهشیپ اتشیکه نظر یکس یکل سواد اقتصاددقت کنید که 

 لسوفیکارل ماکس، اقتصاددان و ف یو فلسف یاقتصاد اتیحد است که نظر نیمختلف بوده است در هم

منسجم  اتینظراست که او  یعیکند. البته طب بیبا بنگ و علف تخر سهیو مقا بزرگ جهان را با مسخره کردن

های جلسات پرسش و پاسخ او با دانشجویان و در فیلم باشد. دهیکارل مارکس را نخوانده و نفهم قیو دق

بازی و تبدیل کردن مسائل فعاالن سیاسی شیوه برخورد میلتون فریدمن همین است: دست اندازی، مسخره

 دنشینفهم یکه برا یبه کس یزیسخت است فهماندن چ»: احمد شاملوبه قول  سی به شوخی و خنده!اسا

 «.ردیگمی پول



 اقتصاد به تا دارد وظیفه دولت» کرد معتقد بودمی فریدمن که شعار عدم دخالت دولت در اقتصاد را تبلیغ

 جلوگیری رونق دوران در تورمی انفجار از نیز و شود خارج آن از تا کند کمک رکود دوران در داری سرمایه

عیف اجتماعی بد است، حمایت دولت ست، حمایت دولت از فقرا و اقشار ضیعنی دخالت دولت بد ا «کند.

از طبقه کارگر و خانواده آنها تحت هر قالبی از جمله تصویب قانون کار بد است. نقش دولت در ایجاد یک 

مالی های که مسبب بحرانهایی و بنگاهها ولی کمک به بانکت. بستر آموزش و بهداشت اجتماعی اشتباه اس

او معتقد بود دخالت دولت کاری اشتباه است مگر اینکه به نفع حفظ هستند واجب و وظیفه دولت است! 

 سرمایه داری باشد.ذاتی سیستم های و نابرابریوضعیت موجود 

)حلقه نیاوران( را  اگردان مکتب شیکاگو در ایرانتوانیم شمی اما .رسدنمی ما دستمان به میلتون فریدمن

مخاطب قرار دهیم و بپرسیم که آیا ایده آنان مبنی بر عدم دخالت دولت در اقتصاد و بازار در کشوری تحقق 

نظام سرمایه های آمریکا، چین، آلمان، انگلیس، فرانسه و سایر کشورهای صنعتی و کانون یافته است یا نه؟ مثالً

که در آن دخالت دولت در اقتصاد و بازار از بین برود و به حدی برسد که اند به جایی رسیده داری جهانی

مثل این است  ،مورد تایید آنها باشد یا نه؟ اگر نرسیده است و قرار است در آخرالزمان به این وضعیت برسیم

و اگر « رال بودن ماست!نئولیبرالیسم به ذات خود ندارد عیبی؛ هر عیب که هست از نولیب»که گفته شود 

دولت در اقتصاد و بازار در همین های دخالتترین برنامهو با ترین باید پرسید چرا بیشترین، دقیقاند رسیده

افتد؟ چرا نرخ بهره در آمریکا می اتفاق افتاده و سرمایه داری جهانیهای کشورهای پیشرفته صنعتی و کانون



سهامی های و شرکتها تغییر کند؟ چرا وقتی بانکدر سال ممکن است که چندین بار بار در سال  یک نه که

 ورشکسته( 2008اقتصادی ذاتی نظام سرمایه داری)به طور مثال بحران مالی جهانی سال های در اثر بحران

گذاری د میدان شوند و هر بانک و سرمایهدولت به جای آنکه اجازه دهد کهنه بمیرد و رقبای تازه وار ،شودمی

ات د اقدام به تزریق پول مالیخود مواجه شوهای و انتخابگذاری سرمایههای گیری و ریسکیما تبعات تصمب

د؟ چرا دخالت دولت ا نگه دارد تا آنها را سرپکنمی ورشکستههای دهندگان و اموال عمومی کشور به بانک

که صاحب بیش  جامعه( باالیی صددر 10) به نفع اکثریت مردم جامعه بد است و دخالت دولت به نفع اقلیتی

 (15)از نیمی از ثروت کل جوامع هستند کاری خوب و درست است؟

را  جمهوری اسالمیمختلف در های محض اطالع نمایندگان مکتب شیکاگو در ایران که تیم اقتصادی دولت

روسای  کشوری کهداری جهانی و به عنوان کانون سرمایه_آمریکا  دولت اند باید عرض شود کهتشکیل داده

نه  _،است تیکاپیتالیس نظامی کنند که نظام حاکم بر آمریکامی خود تاکیدهای جمهور آن مدام در سخنرانی

است  کند که برای اولین بارمی ریزی شده و عمیق در سیستم اقتصادی و بازار دخالتتنها به صورت برنامه

 از نظارت و دخالت دولت در اقتصاد و بازار صورتاین نوع  در تاریخ بشر و کل جوامع تاکنون موجود که

 گیرد. می

متحده تصویب و از در ایاالت  2010در سال  فاکتابه  «خارجی موسومهای ی حسابتمالیا قانون مقررات»

داری آمریکا را ت خزانهراوز کندمی خارجی را مکلفهای . این قانون همه بانکبه اجرا در آمد 2014سال 



شهروندان آمریکایی در خارج از کشور و همچنین هرگونه منبع های گذاریبانکی و سرمایههای از حساب

 درآمد دیگری که ممکن است از آن منتفع شوند آگاه سازد.

که به درخواست مشابهی از سوی  فرار مالیاتی(های )پناهگاه لوکزامبورگ و اتریش ،ئیسکشورهایی مانند سو 

در برابر این قانون داخلی آمریکا تسلیم شدند. این قانون سوای اثرات  ،ه بودنداتحادیه اروپا پاسخ منفی داد

جریان سرمایه مالی و و  (16)گذاری جهانیدولت آمریکا بر روند سرمایه قهریداخلی آن، دخالت مستقیم و 

ینی وضع بسیار سنگهای که به این قانون تن ندهند جریمههایی غیر مالی در سطح جهانی است و برای دولت

 (17)کرده است.

بیشترین  سرمایه داری،های صنعتی و قدرت روشنگر است که چطور خود کشورهای پیشرفته این سوال کامالً

مللی لصندوق بین ا )بانک جهانی،دخالت را در اقتصاد و بازار دارند اما از طریق نهادهای موسوم به سه خواهر

کنند که به می یهتوسعه نیافته و در حال توسعه توص یپول و سازمان تجارت جهانی( مدام به کشورها

های ؟ قدرتدهندمی دقیقا برعکس آن را انجامعمل کنند که خودشان در کشورهای خودشان هایی سیاست

در کشورهای  به تربیت افرادی مانند حلقه نیاورانداری به صورت سازمان یافته اقدام  هسرمای بزرگ نظام

بازارهای کشورهای ضعیف  ،سرمایه داریهای قدرتو ستون پنجم نقش پیاده نظام  کنند تا درمی تر ضعیف

 را به نفع نظام اقتصادی کشورهای قوی تر باز کنند.



اقتصادی ای حتی حلقه ضعیف تری از این به اصطالح اقتصاد دانان کارچاق کن که اکنون در فضای رسانه

فاتی با مکتب شیکاگو و به تبع آن با حلقه نیاوران دارند، به نیز، با وجود آنکه اختالاند ایران مهجور مانده

لحاظ نظری در به وجود آمدن وضعیت اسف بار کنونی در اقتصاد ایران سهیم هستند. جناحی که موسی 

های نژاد نمایندگی آنان را به عهده دارد و وابستگاه مکتب اتریش در ایران هستند نیز بارها از سیاستنیغ

، حذف یارانه ها، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و باز کردن درها به روی بازار آزاد جهانی با سپاریبرون

جالب اینجاست که این دو مکتب اقتصادی یعنی مکتب اند. عنوان تنها راه رسیدن به دموکراسی دفاع کرده

به عنوان نمونه  تئولیبرال در کشورهای پیرامونیهای اتریش و مکتب شیکاگو در اجرای هارترین سیاست

هستند. کافی است نظریات میلتون فریدمن و فردریش فون  نظرهمهمدل و  کشورهای آمریکای التین کامالً

 کنیم.تحوالت شیلی را مرور هایک در مورد 

از  یها من متهم شوم که یکاعث شد بعدهای ما با ژنرال پینوشه بود که باز مالقات ییک»: میلتون فریدمن

که حدود سه ربع  یادر جلسه»ام، هایم نوشتهدداشتژنرال بودم. همان طور که من در یا یوصمشاوران خص

نرال نرسیدم. در مورد شخصیت ژ یوگو با مترجم، من به نتیجه خاصتبیشتر طول نکشید و تازه آن هم گف

 یداد... ومی شوبداند. او کامالً به نظرات من گ یتا نظر ما را در مورد وضعیت شیل مشتاق بود یوی خیل

رخ دهد. غیر توانست یبود که به طور موقت م ید اما به طور آشکار، نگران بیکاربو «یشوک درمان»موافق 

در مورد نظرات خود یا دولتش بروز نداد اما او از من خواست تا در پایان سفرم به  یچیز زیاد یاز این، و



به نقل از کتاب )  پس از بازگشتم به شیکاگو انجام دادم. بود که من یاین کار« ظراتم را برایش بنویسم.شیلی ن

 (یجبل عامل ایبه زبان خودش. مترجم: پو کسونیدر دولت ن دمنیزوج خوشبخت. نقش فر کی

ممکن  یکتاتورید کیمخالفم. اما  یکتاتوریبا د تاًیبلند مدت، من نها یبه عنوان نهادها»: کیفون ها کیفردر

 کیدولت دموکرات کیرا به  برالیل کتاتورید کی شخصا …باشد یضرور ستمیس کیگذار،  یهدور یاست برا

که  _ استمعتبر  یجنوب یکایامر یبرا نیو ا_است  نیمن ا یشخص افتی. دردهمیم حیترج سمیبرالیفاقد ل

 (18)«بود. میخواه برالیبه دولت ل یکتاتوریاز دولت د یما شاهد گذار یلیمثال، در ش یبرا

خگویی در برابر این خیانت به پاس ه سریعاً برای فرار از نقد وبسیار مرسوم است کها لیبرالبین  در این مواقع

کنند تا صدای آنها را می متهمرا به ضد آمریکایی بودن و همصدا شدن با اصولگرایان و غیره  جامعه، منتقدان

ان سفت و سخت به نظریه . ما به عنوان معتقددر فضای عمومی لجن مال کنندشخصیت آنان را خفه و 

و به عنوان مخالفان جدی هرگونه سلطه اقتصادی کشورهای قدرتمند سرمایه داری بر کشورهای  امپریالیسم

کنیم که در می اعالم _ مشخص و قابل دفاعو البته بر مبنای یک منطق کامالً_در حال توسعه با صدای بلند 

میلیون ایرانی تحمیل  70گی که بر اقتصاد ایران و زندیبتی اقدامات اورژانسی برای رفع مص حال حاضر یکی از

با ایاالت متحده و  المللی متعارفاز جنس روابط بین اقدام به برقراری روابط دیپلماتیک سیاسی شده است،

 یمشکالت داخل یبرا تیاز طرف حاکم یتراشهرگونه بهانه به این ترتیب .استبهبود روابط با همسایگان 

رفته و طبقه  نیاز بای و منطقه یالمللنیبهای یریبه خارج از مرزها و درگها و حواله دادن آن نرایاقتصاد ا



طلب کنند  تیخود را از حاکم یو اجتماع یو حقوق اقتصاد یحقوق انسان توانندمی رانیکارگر و مردم ا

 جادیا یبرا یحق ایخوردن  یبرا یزیاگر چ»و به بهانه  «رانیشدن اای هیخطر سور»با چماق  نکهیبدون ا

نامعلوم موکول  یاندهیحقوق آنان به آ یفایشود و است دهیبر سر آنان کوب «یددار تیعوضش امن یدتشکل ندار

 شود.

فهمد. رابطه می فرض ما این است که مخاطب فرق بین روابط دیپلماتیک سیاسی با رابطه ارباب و بندگی را

ی و اقتصادی جهان رابطه ارباب و بندگی است. مانند رابطه بریتانیا یا بعضی کشورها با بزرگترین قدرت نظام

عربستان سعودی با آمریکا. رابطه بعضی کشورها همراهی و همکاری توام با موضع مشخص است که با 

رابطه بعضی کشورها بر اساس رقابت شدید  و هند با آمریکا.حض فرق دارد. مانند رابطه آلمان فرمانبرداری م

بعضی روابط  ه گاهی توام با تخاصم و گاهی توام با همکاری است. مانند رابطه چین و آمریکا.است ک

گیرد مانند رابطه سیاسی برقرار شده می دیپلماتیک سیاسی بین دولتها نیز در عین مخالفت ایدئولوژیک انجام

 .و فیدل کاسترو ا در دوره ریاست جمهوری باراک اوباماکبین کوبا و آمری

کدیگر در حال جنگ باشند و در عین حال وزرای خارجه آنها برای تبادل اسرا یا توانند با یور میدو کش

ای همه کشورهای غربی مخالف سیاستهای داخلی و منطقه خاتمه جنگ با یکدیگر مذاکره کنند. تقریباً

جنگ سوریه مقابل هم  جمهوری اسالمی هستند اما بیشتر آنها در ایران سفارتخانه دارند. ایران و ترکیه در

تعداد زیادی از حجاج طی دو مرحله . عربستان قطع نشدقرار داشتند اما روابط سیاسی و تجاری با یکدیگر 



کنند و می ایرانی را به قتل رساند اما مقامات جمهوری اسالمی همچنان با مقامات عربستان سعودی مداکره

 دهند. فرستند و به آنها ارز دولتی میمی هزار نفر حاجی را به عرستان سعودی 80هر سال 

مگر اینکه منافع کسی در  که رابطه دیپلماتیک بین کشورها با حفظ استقالل کشورها تناقضی ندارداین خالصه

های است و لجاجت زیچ کیو نظام سلطه  سمیالیبا امپر مخالفت ای باشد.نفهمیدن چنین مطلب ساده

. به قول گرید زیچ کی یجهان ینیو مناسبات ع یجار یتهایواقع نیترقبول نکردن ساده یبرا کیدئولوژیا

جاذبه  یرویکس بدون فهم و قبول وجود ن چیه .«عبارت است از درک ضرورتها یآزاد»انگلس:  شیفردر

 تیکه حافظ وضع یماد یروهایکس بدون قبول وجود ن یچ. هستیپرواز ن یبراای لهیوس عقادر به اخترا

  .ستیموجود ن تیوضع رییغموجود هستند قادر به ت

 

 

 

 

 



 یجعلهای دو گانه

تا  ددهنمی صورت یادیتالش ز رانیحاکم بر ا دارهیدو جناح قدرت و هر دو جناح طبقه سرما هر

مخالف  انیکه اصولگرا کنندیم غیو مردم بدهند. مثالً تبل یبه خورد افکار عموم نیدورغهای یبنددسته

نرخ ارز و مخالف بازار آزاد هستند و در آن طرف اصالح  شیفزاو مخالف ا یساختار لیتعدهای استیس

 هستند.  یساختار لیتعدهای تاسیزاد و طرفدار سآنرخ ارز و طرفدار بازار  شیطلبان موافق افزا

آنها. مثالً بعد از اعتراضات ه تضاد دارد اما نه هم گریکدیدو جناح با  نیا یاسیو س یاز منافع اقتصاد یبخش

طلبان و اصالح یهسته اصل ،یاقتصاد تینسبت به فالکت وضع 1396 ماهیدر د رانیامعه افرودستان ج

مواضع امثال  صیتشخ گریاستند که دبه مخالفت برخ تاعتراضا نیا هیعل کصدایچنان متحد و  انیاصولگرا

)به  انیهمه اصولگرا بایو تقر جعفری دولت آبادی ،یمحمد خاتم دیس پور،یجالئ درضایحم ،یعباس عبد

ممکن  گریکدی( از هستندو به دنبال جلب حمایت اجتماعی  که اکنون مغضوب قدرت هاینژادیجز احمد

 نبود.

روزها پرچم دفاع از فرودستان  نیکه اها یموسوم به بهار میو ت نژادیمحمود احمد نیکه هم نجاستیا جالب

 یو تزها اورانیحلقه ن ،یلیمسعود ن اتیدر دولت خود اجرا کننده سفت و سخت نظراند را بلند کرده رانیا

ود مدر دولت مح رانیا یاقتصاد ستمیمردم و س شتیکه به معای حد و حدود ضربهاند. بوده کاگویمکتب ش



 دولت نیا یاقتصاد میو ت یاست که در دولت حسن روحان یبا فالکت سهیوارد شد کامالً قابل مقا نژادیاحمد

و نه  یخاتم نه دولت محمد ،یرفسنجان ینازل شد. نه دولت هاشم رانیو شرکا( بر سر جامعه ا یلی)مسعود ن

 یو خصوصها ارانهینژاد اقدام به حذف  یکه دولت محمود احمد جرات نکردند آنچنان یدولت حسن روحان

طلبان اصالح ،برالهایروزها ل نیکار دست بزنند. درست است که ا نیکرد به ا رانیجامعه ا یاموال عموم یساز

دوران او  یهایساز یخصوص دیبوده است و عوا بیفرعوام ینژاد دولت یدولت احمد ندیگویم اعتدالیونو 

در دل  منطقا باید یلیمانند مسعود ن یرفته است اما قطعاً کس رانیا انیو اصولگرا ینظام یازبورژو بیدر ج

 یهاتیفعال نکهیکند. ضمن ا شی( او را ستایشجاعانه)خرک یبرالینئولهای استیو س نژادیمحمود احمد ،خود

ست و قطعاً ین دهیو پوش یآنچنان مخف نژادیدر دوران محمود احمد اورانیحلقه ن و یلیمسعود ن یاقتصاد

 قرار گرفته و افشا شود. یمقاله جداگانه مورد بررس کیدر  تواندیم

صاحب سهام،  یکیندارد.  ایدارد  هیسرما ای ی. کسشودیاصولگرا و اصالح طلب سرش نم ه،یدر ضمن سرما 

ر و معلم و پرستار و کارگ یگریرانت، مجوز واردات و صادرات هست و د ،یدیواحد تول ،یبانکهای سپرده

منطق دارد و آن  کیو فقط  طفق هیاندک دارد. سرما یفقط پس اندازها ایدر بساط ندارد  یآه مهندس و ...

 هیسرما کیکه  دیکنیدارد و نه نژاد و نه مرز. شما قبول م نینه د هیاست. سرما یمتیبه هر ق شتریکسب سود ب

آنها با هم در  یاسیفارغ از مواضع س آنها یو دامادها هاطلب دنبال سود نباشد؟ بچهاصالح ای ایدارد اصولگرا 

شود. می خبرساز نستاگرامیآقازدگان در ا نیاز ا یکیشاهکار  یهفرنگ مشغول عشق و حال هستند و هر از گا



صادق محصولی یا مهدی  ،امثال حسن فریدون ،یمنظا یاست. موتلفه، بورژواز فیاراجها یبند میتقس نیا

والدی، خانواده خانواده عسگر ا ، محمدرضا یوسفی، خانواده گرامی،علی انصاریجهانگیری و کسانی چون 

محسن  ،سید حمید حسینی ،عالء میرمحمدصادقی ی،هاشمی رفسنجانی، برادران ارجمندی، محمدرضا زونوز

 ،محمد مهدی رئیس زاده، فاطمه مقیمی ،علینقی خاموشی ، ریانیمهدی جا ،شاهرخ ظهیری، عراقیخلیلی

عباسعلی ، علی شمس اردکانی ،پدرام سلطانی ،نژادمحمد صدر هاشمی ،تقی بهرامی نوشهر، احمد امیراحمدی

 ،اکبر برادر هریسچیان ،هوشنگ ادهمی ،مسعود دانشمند ،احمد پورفالح ،محسن بهرامی ارض اقدس ،قصاعی

، غالمرضا حمیدی انارکی محمدرضاجابر انصاری، مهدی پورقاضی، احمد ترک نژاد،، ندمحمدرضا بهرام

اعضای  محمدرضا حیدری، مسعود خوانساری، جمشید عدالتیان شهریاری، فرهاد فزونی، توفیق مجد پور،

 نیهستند و نام اطبقه  کیهمه در  رهیغها و تیم اقتصادی دولت رده باالی حکومت، مدیران ارشد و اعضای

ها با هم جناح نیوجود دارد و ا ییهایجناج بند هطبق نیحاکم است. البته داخل ا دارهیطبقه سرما ،طبقه

است  نیمتحد هستند. دعوا سر ا گریکدیو با  کنندینم یطبقه کار نیخود ا تیموجود هیرقابت دارند اما عل

 قدر باشد.چ یکه سهم هر جناح

 

 



 علم، مکتب ریاضی و اقتصاد سیاسی

مانطور که گفته شده مسعود نیلی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بوده و اکنون نیز در حال تربیت ه

اقتصاددان و مشاوران اقتصادی برای حکومت و نظام اقتصادی ایران است. مسعود نیلی در اولین جلسه 

ریاضی در اقتصاد به ما منتقدان و مخالفان مکتب »گوید: می« مکتب ریاضی»درسگفتارهای خود در دفاع از 

 (19)«ز آمار و ریاضیات استفاده کنید!گویند نباید امی

علم اقتصاد باال بردن سطح  هدف از»گوید که می مسعود نیلی اواولین قسمت از درسگفتارهای  14در دقیقه 

پیچیدگی مسائل »گوید: می به بعد مسعود نیلی 55در ادامه این فیلم از دقیقه « و جهان است.ها رفاه انسان

تر از علوم مهندسی )منظورش این است که علم اقتصاد پیچیده اقتصادی اصالً قابل مقایسه با مهندسی نیست

اصال قابل مقایسه نیستند و این حتما ریاضیات قوی، هوش زیاد، تسلط  این دو با اوست(. است و حق کامالً

قبل از اینکه  ]نگاه کنید[برجسته دنیا را  های انخواهد و اگر شما اقتصاددزیاد به آمار و احتماالت می

های اقتصادی دنیا را به دان و متخصص آمار هستند. من در ادامه چندتا از نوبلیستاقتصاددان باشند ریاضی

برجسته دنیا های بک گراندهای  ریاضی خیلی خیلی باال داشتند. اصالً اقتصاددانها کنم که اینشما معرفی می

 و متخصص آمار و احتمال هستند. داناقتصاددان باشند ریاضی نکهقبل از ای



کنند و یک یک دسته توصیفی کار می دو دسته هستند:ها گوییم بله اقتصاددانولی ما در کشور خودمان می

گویند اقتصادی که در شریف تدریس میشه ریاضیه ولی اقتصاد اصلش کنند. بعد میدسته ریاضی کار می

 .همون توصیفیه

تدریس میشه، در هاروارد تدریس میشه، مقاالتی  MITهایی که در های اصلی، کتابهر کتاب اقتصاد، کتاب

توانید اصلی که مقاالت کالسیک علم اقتصاد هستند بدون برخوردار بودن از زمینه ریاضی و آمار و احتمال نمی

 (20«)دنبال بکنید. اصالً

 اول:

پس  ؟و احتماالت نیست د به قول شما صرفاً ریاضیات و آمارکه مگر اقتصاسوال ما از مسعود نیلی این است 

 های مسعود نیلی در فقطمشغول  توصیف و توضیح هستید؟ حجم مصاحبهها چرا خود شما همیشه در رسانه

 ( مشاهده کنید.22) اینجا( و 21) اینجاتوانید در می را سایت اینترنتی دو

 :دوم

دیگر است چطور باید تصمیم ای و به سود طبقهای هدف علم اقتصاد چیست؟ وقتی طرحی به ضرر طبقه 

توان گفت که زجری که اکثریت مردم ایران با کاهش می قیشود یا نشود؟ با چه منطبگرفته شود که اجرا 

شوند درست است یا نادرست؟ به فرض گفته شود این رنج ارزش پول ملی و افزایش قیمت دالر متحمل می

https://www.mehrnews.com/tag/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C
https://www.mehrnews.com/tag/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF+%D9%86%DB%8C%D9%84%DB%8C
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و بدبختی در آینده به نفع مردم ایران تمام خواهد شد اما سوال این است که چه کسی به مسعود نیلی و حلقه 

ایرانی تاثیر ها بر زندگی میلیون ای یک چنین مسئله بزرگی که مستقیماًت اجاره داده است برنیاوران و به دول

فلسفه، گذارد تصمیم گیری کند؟ آیا پاسخ دادن به این سواالت خواه ناخواه وارد حوزه تاریخ، می بنیادی

 شود؟نمی جامعه شناسی، اخالق، حقوق، روان شناسی و ...

توان به معادله و فرمول و نمودار و در کل ریاضیات محدود کرد؟ در یک می ماعی راآیا مسائل انسانی و اجت

شود و یک عدد خروجی آن است. اگر فالن فاکتور در فالن معادله کم یا می معادله ریاضی یک عدد وارد

ن معادالت جی معادله این یا آن طور خواهد شد. تصمیم گیری درباره اینکه از ایوزیاد شود تاثیر آن روی خر

« با چه هدفی و به نفع چه کسی مورد استفاده واقع شود»و از این آمارها چگونه استفاده شود و از آن مهمتر 

ترین حالت خود با علوم انسانی و تصمیم گیری درباره آن هم به پیچیده است.« اقتصاد سیاسی»مسئله اصلی 

 علوم اجتماعی و تاریخ درهم تنیده است.

کنیم اما کنیم. ما از آنها استفاده میترسیم. ما ریاضیات را نفی نمیترسیم. ما از آمار نمیم نمیما از عدد و رق

کنیم که آنها ابزار هستند نه منبع حقیقت. حرف ما با شمایی که ذوب در عدد و رقم هستید این نمی فراموش

یاست، فلسفه، جامعه شناسی و . با سربوط به هستی انسان و رندگی اجتماعی اوستاست که اقتصاد امری م

 آنها بر خالف نظر پیروان مکتب ریاضی ممکن نیست. ی اقتصاد ازغیره درهم تنیده است و جدای



می خواهید تورم را باال یا پائین ببرید؟ به نفع چه کسانی؟به ضرر چه کسانی؟ با قبول چه حدودی از تاثیرات؟ 

تضاد بین کار »داری و تا هنگامی که زیرا در اقتصاد سرمایه .شودریاضی پیدا نمیهای در فرمولها این جواب

وجود دارد و مبارزه طبقاتی بین طبقات مختلف اجتماع در جریان است هیچ راه حلی وجود « و سرمایه

در تقبال و ها چرا که منافع آن .تامین کندبا راه حلی واحد نخواهد داشت که منافع همه طبقات اجتماعی را 

اضداد  یچ آمار و احتمالی هم قادر به جمعف یکدیگر است. بنابراین هیچ فرمول ریاضی و هتضاد و مخال

 تواند معجزه کند. نیست و ریاضی نمی

 سوم:

از ریاضیات استفاده کرد و فقط توصیف کرد؟! کسی که این حرف را  نبایدچه کسی گفته است در اقتصاد  

ود پشت نمودارها گویند که برای فرار از مسئولیت نظرات خزده اسم و مشخصاتی باید داشه باشد. به شما می

از ریاضیات و آمار در  نبایدگوید که پنهان نشوید. هیچ یک از مخالفان مکتب ریاضی در اقتصاد نگفته و نمی

ای اقتصاد استفاده کرد. چنین ادعایی فقط برای شانتاژ و ناشی از کالشی است وگرنه هر کسی که اندک مطالعه

 ها بوده است.داند که ریاضیات و آمار همواره ابزاری در دست اقتصاددانقتصاد سیاسی داشه باشد میدر ا

شود که با وجود سادگی حامل و ترین سواالت آغاز میترین علوم تجربی، انسانی و نظری با سادهپیچیده

روابط ئل اساسی انسان و و مسا مایهبه بُنط وبهای مرپرسشترین مسائل آن علم هستند. حاوی اساسی



توان با فرمول و نمودار پاسخ داد. عدالت چیست؟ حق با کیست؟ محصول تولید شده در را نمیاجتماعی 

اه و شرکت؟ چرا وقتی دو ید کننده آن است یا مالک آن کارگیک کارگاه یا شرکت متعلق به نیروی کار تول

میلیون تومان دستمزد 10نویسند سرجمع ی را میافزارنرم ،مهندس جوان کامپیوتر با صرف دو ماه وقت

 میلیون آن 190فروشد و میلیون می200گیرند در حالی که رئیس شرکت بدون اینکه کاری کرده باشد آنرا می

 ها سوال دیگر.و ده گذارد؟ مالکیت از کجا آغاز شده؟ تاریخ آن چیست؟را در جیبش می

توان در فهم مسائل اساسی انسانی از ریاضیات و آمار می آید؟ت میجواب این سواالت با فرمول و آمار به دس

داران مهمالتی به هم بافت و سپس پشت ها و سرمایهنه اینکه به نفع حکومت ،و اجتماعی استفاده کرد

که را  1388مناظرات انتخاباتی سال نژاد در .)نمودارهای محمود احمدیودارها سنگر گرفتمها و نفرمول

 ست؟(یادتان ه

چه چیزی خلق کننده ارزش شود که مثالً پرسیده می همه مکاتب اقتصادی با مکتب ریاضی این استمشکل 

دهند نیروی کار و نمایندگان یک ان یک مکتب فکری و فلسفی پاسخ مینمایندگ های مادی است؟و ثروت

گویند. این ام یک درست میسرمایه. در اینجا کاری نداریم که کد دهندکری و فلسفی دیگر پاسخ میمکتب ف

و فکر دهند که زیر آن هاشور خورده است و می گویند این ارزش است! وسط کسانی یک نمودار را نشان می

 .با این کار خیلی علمی به نظر می رسند کنندمی



 چهارم:

ود دارد که هن دارند یک توهم است. توهمی وجه مسعود نیلی و حلقه نیاوران در ذعلم اقتصاد در معنایی ک 

هرچیزی مملو از فرمول و عدد باشد علمی و هرچیزی عدد و رقم نداشته باشد غیر علمی است. این نگاه به 

 شود.می های جمعی هر روز تبلیغها و رسانهدار بر دانشگاهدلیل تسلط طبقه سرمایه

ی خیلی پیش اقتصاددانان هااز زمان»نویسد: می« 21سرمایه در قرن »کتاب توماس پیکتی در فصل شانزدهم 

و آن را به این زبان  به ادعای خود علمی شان تعریف کنندهای هویت خود را از طریق روشاند در صدد بوده

چیزی  لگوهای ریاضی مبتنی است که غالباًی از افاده افراطبه ویژه بر استها در واقع امر این روش بیان کنند.

پوش گذاشتن بر توخالی بودن کارهایشان نیست. نیروی بسیار جز یک بهانه برای حضور در عرصه و سر

اقتصادی های شود، بدون اینکه واقعیتزیادی در راه تامالت نظری صرف تلف شده است و باز هم تلف می

خواهند حل کنند را به روشنی و به طور خواهند توضیح دهند یا مسائل اجتماعی و سیاسی که میکه می

 «ورد بحث قرار دهند.مشخص تعریف کنند و م

 قاومت کششی یا برشی آن آلیاژهمچنانکه برای فهم تاثیر ترکیب عناصر مختلف در یک آلیاژ بر میزانِ مثالً م

به تاریخی های تجربهبه آزمایشگاه، فرمول و آمار احتیاج است؛ برای فهم مسائل انسانی و روابط اجتماعی به 

توان با کمک علم آمار مثالٌ نشان داد طی ده سال آینده تعداد کسانی . مینیاز داریممنبع اصلی شناخت عنوان 



ای عصبی شده، مجبور به هیکه در فشار ناشی از سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت دالر دچار بیمار

 اند چند درصد افزایش یافته است و با محاسباتیاند، خودکشی کرده یا به مواد مخدر پناه بردهفروشی شدهتن

ی اتفاق بیافتد به احتمال فالن متفاوت یدیگری با جمعیت و میانگین سن شان داد اگر این سیاست در کشورن

از تیم اقتصادی دولت سوال شود چرا برای حمایت از تولید در . اما وقتی رخ می دهدمشابه  درصد وقایع

 تحریم بانکی و روابط لجوجانه اری،شرایطی که یکی از موانع اولیه تولید و رونق اقتصادی در ایران فساد ساخت

کنید یا قانون کار را روید و از افزایش دستمزد آنان جلوگیری میالمللی است به سراغ طبقه کارگر میبین

میلیون  50حساب و کتاب می کنید که نگه داشتن  ،عمالً بی اعتبار می کنید و اتفاقاً با فرمول و ریاضیات

یر خط فقر باعث چند درصد رشد سود صاحبان سرمایه و مالکین ثروت در ایران کارگر ایران و خانواده آنها ز

تواند به اعضای حلقه نیاورن کمک کند که ای در جهان نمیمطمئن باشید که هیچ فرمول ریاضی ،شودمی

 میلیون ایرانی است. 50داران و سود آنها مهمتر از زندگی و عمر و سرنوشت توضیح بدهند چرا سرمایه

داری و شیوه کندن تصاددان کسی نیست که زیر دست آقای نیلی در دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف بنگاهاق

هر تاریخ، مشاهدات میدانی، ریاضیات و از دانان اقتصادآموزد. پوست نیروی کار به نفع صاحب سرمایه را می

 علوم اجتماعیهای دیگر رشته ن ازبردهمکاری و بهره با کنند واستفاده میابزاری که در دسترس آنان است 

ارائه راهکارهایی برای رفاه بیشتر بشر، ترقی جوامع انسانی و حفظ محیط زیست  سعی می کنند انسانی و

از همه مهم تر در جهان کنونی آنچه که برای یک اقتصاددان فوق العاده تعیین کننده است، روابط سیاسی  .دهند



سیاست همه جا حضور دارد و تحوالت اقتصادی با خری می داند که  حاکم بر جامعه است. زیرا دیگر هر

 تحوالت سیاسی به شکل پیچیده و غیر قابل تفکیکی درهم تنیده اند. 

های خام الزاماً به درک و شناخت تخصص صرفاً جمع کننده آمار نیست و دفن کردن خود زیر انبوهی از داده

یک اقتصاددان سیاسی باید در تالش برای کاهش ضرورت ( 23انجامد.)ها نمیاز مسائل و یافتن راه حل

های تالش برای ضرورت ن بعد از فراغت ازاو افزایش امکان بروز خالقیت آناقتصادی در زندگی انسان 

ها میلیون انسان در معیشتی و اقتصادی باشد. اسم کسی که به قیمت گرمایش کره زمین و تباه شدن زندگی ده

ها، کارچاق دولت بیشتر صاحبان سرمایه تالش می کند اقتصاددان نیست. آنها گماشته هر کشور برای سود

 ها و پاانداز ثروتمندان هستند.قدرت کن

به نظام سرمایه داری نداریم. چیزی شیطانی در روند تکامل تاریخی جوامع  خیر و شرما نگاهی مبتنی بر 

م در پیشرفت جوامع انسانی بوده است. نظام فئودالیسم داری یک مرحله مهانسانی وجود ندارد. نظام سرمایه

در اثر روی کار آمد، به نهایت حد رشد خود رسید، نیروهای متضاد خود را در دل خودش پرورش داد و 

نظام کهنه این داری موفق به کنار زدن نظام سرمایه به قول کار مارکس قابله تاریخ است، مبارزات طبقاتی که

داری نیز به مرزهای نهایی رشد خود رسیده است و نیروهای ضد خود را در دل خود شد. سیستم سرمایه

ی رسیده باید چیده د و می پوسد. میوهدپرورانده است. میوه رسیده اگر همچنان روی درخت بماند می گن

پیمود. داری شود نیز همین مسیر را خواهد نظام تولیدی و اجتماعی دیگری که جایگزین سیستم سرمایه شود.



مارکسیسم ادعا دارد که فقط با رفع یک تضاد  این روند دیالکتیکی جوامع انسانی است. تاریخ پایانی ندارد.

)تضاد میان کار و سرمایه( در جامعه کمونیستی امکان پرداختن به تضادهای دیگر را فراهم کند. نه  اساسی

خواهند آنرا جایگزین نظام کهنه ها میسیستداری پایان تاریخ است و نه جامعه کمونیستی که مارکسرمایه

 موجود کنند.

میان مورخان، د با یکدیگر به خصوص در دوران جنگ سر هاها و مارکسیستلیبرالرویارویی متاسفانه 

رباره انسان، جوامع، روابط اجتماعی انسانها، روابط تولیدی، داقتصاددانان و حتی فالسفه به جای آنکه پژوهش 

 منجر شد.ها یم در بحثها را برانگیزد بیشتر به عقیم ساختن عمیق این مفاهنابرابری  انسانی وآینده جهان 

ای ها و زائده های دانشگاهی و رسانهها، دولتها از طرف قدرتتجدر این بین انبوهی از جعلیات و لجا

 ی تکاملی در بابگاهدیدهر گونه تالشی برای تکوین سر راه  بر جدی یها تولید شده است که موانعآن

 (24جوامع انسانی ایجاد کرده است.)

کل روابط اقتصادی و ریشه  (ها و ...، نئولیبرالمکتب اتریشمکتب شیکاگو و پیروان ) نیروهای دست راستی

 کنند. می محدود بینند و بحث در این زمینه را بسیارمی شناختیمسائل روان دراجتماعی را 

 

 



 شود: هایی آغاز میفرضصورات عامیانه موجود در این زمینه با چنین پیشهای کالسیک تا تاز نوشته

 خواه هستند.ها ذاتاً زیادهانسان -

 گرا هستند.ها ذاتاً مصرفانسان -

 ها ذاتاً متمایل به نابرابری هستند.انسان -

 کند.نمی اگر نابرابری نباشد اقتصاد پیشرفت -

 از بقیه هستند و حق دارند بهتر از آنان زندگی کنند. ترهوشها باصورت ژنتیکی بعضیبه  -

 ( 26باید از نابرابری بین افراد ثروتند و افراد فقیر دفاع کرد. ) -

- ... 

شناختی به اقتصاد و در شناس بسیار شهیر است در مخالفت با این نگاه رواناریش فروم که خود یک روان

( 27.)ای روان شناختی نیستیسم تاریخی در کل نظریهماتریال» نویسد:توضیح نظریات کارل مارکس می

اوست. و نه های و خواستها پردازد تعیین کننده اندیشهکه انسان به تولید میای این نظریه مدعی است شیوه

 ای اقتصاد نهکنند. در چنین زمینهاند که حداکثر منفعت مادی را برآورده میهاییاصلی او آنهای اینکه اشتیاق



روانی بلکه به شیوه تولید بستگی دارد. یعنی نه به عامل ذهنی و روان شناختی بلکه به عامل عینی ای انگیزهبه 

 (28« )اجتماعی مربوط است. - و اقتصادی

برای دانستن اینکه چه چیزی برای سگ مفید است باید طبیعت »گوید: کارل مارکس در بحثی علیه بنتام می

توان از اصل سودمندی استنتاج کرد. با به بکار بردن همین دریافت در را نمی سگ مطالعه شود. این طبیعت

سنجد، باید در مورد انسان باید گفت: او که همه اعمال، حرکات و روابط انسانی را با اصل سودمندی می

 در هر عصرای درجه اول سرشت انسانی را به طور عام و سپس سرشت انسانی را همچون امر تغییر یافته

 «تاریخی بسنجد.

و برای انسان ذات در نظر آید که از آسمان به زمین فرود می هاییاندیشهدر تقابل مستقیم با مارکس و انگلس 

کند یا از آنچه بشر خیال می» مارکس و انگلس. کندمی گیرند در اندیشه خود از زمین به آسمان صعود می

 کندعظیمت نمی« اشته شده یا به ادارک درآمده استشده یا پند فهمد و یا از انسان به عنوان آنچه اندیشیدهمی

 زندگی واقعیو بر اساس  کنیمواقعی و فعال شروع میهای ما از انسان»تا به انسان حی و حاضر برسیم. 

 (29)«یم.دههای ایدئولوژیکی این روند زندگی را نشان میو انعکاسها ها، تکوین بازتاب آن

او پیش بینی های آید یا از کارل مارکس را قبول ندارم، از او خوشم نمی نظرات من ممکن است کسی بگوید

ترسم. ما به خوش آمدن یا خوش نیامدن از کسی کاری نداریم. نکته و بحث اصلی بر سر روش تفکر و می



 در عالم« انسان تنها»درست است؟ شروع از  شواست که انتخاب کرده است. کدام ر نقطه آغازین بحثی

 ؟یدر عالم واقع« انسان اجتماعی»تجرید یا شروع از 

اگر پاسخ درست و روش مناسب از نظر شما پرداختن به انسان در متن مناسبات اجتماعی و آغاز کردن از 

متافیزیک  به نظریات راست گرایان و معتقدانبر خالف این نگاه و این سبک اندیشه واقعیت است باید بدانید 

، یک انسان غیر اجتماعی یک انسان جدا از روابط اجتماعی، انسان مجردشروع را یک  که در آن نقطهاست 

ها رابطه انسان« اقتصاد سیاسی»تر به صورت دقیقموضوع اقتصاد و  .گیرندمی در نظر انسان غیر واقعیو یک 

 (30با یکدیگر است نه رابطه انسان مجرد با خودش و بیرون از بستر مناسبات اجتماعی.)

ه چنین مسائلی که در واقع مبانی هر نوع اندیشیدن ر آقای مسعود نیلی فرمول ریاضی و نموداری درباراگ

زیرا  .ارائه بدهند. پیش از وارد شدن به اقتصاد باید درباره چنین مسائلی اندیشید است دارند لطف کنند و

ماعی است نه یک بازی کامپیوتری ط به روابط اجتوبروبنای خود یک مسئله انسانی و مراقتصاد در زیربنا و 

 با اعداد و ارقام.

 

 



 یک مطالبه اجتماعی و خلقی

های تعدیل ساختاری و حلقه نیاوران و تمام مشوقین و اجرا کنندگان سیاستخواسته ما محاکمه عادالنه 

خواست را  سریع این ای این افراد و نهادهاممکن است دار و دسته رسانه است. نئولیبرالی دولت ها در ایران

سازی هستیم یا ما را متهم به نزدیکی با قوه قضائیه کنند. جواب ما پیراهن عثمان کنند که ما در حال پرونده

 این است:

: اگر معنای محاکمه در قوه قضائیه ایران چیز دیگری جز محاکمه عادالنه است ما قبل از درخواست محاکمه 1

ایران در همه سطوح  اده و نظارت دموکراتیک مردمت برپایه ارخواهان برقراری عدال امثال حلقه نیاوران،

 حکومت از جمله خود قوه قضائیه و نظام اقتصادی ایران هستیم.

شفافیت »گویئم محاکمه عادالنه یعنی درخواست داریم اسناد دولتی و حکومتی در راستای مطالبه : وقتی می2

 جامعه قرار بگیرد. در برابر جامعه، در اختیارر حکومت و پاسخگویی کلیت ساختا (31) «نظام اقتصادی ایران

اند و موفق شوند اثبات کنند که نقشی در افزایش قیمت ارز نداشته : ممکن است افرادی چون مسعود نیلی3

مردم ایران  متعلق به که در اصل عات نظام اقصادی کشورها و اطالاگر دادهاند. از منافع آن برخوردار نبوده

بعد از تحقیق نصفه برگزار شود و با حضور هیئت م و علنی نهقرار بگیرد و دادگاهی عادال ختیارشاناست در ا



صدور پیشاپیش  پذیرفت. درخواست محاکمه به معنی دهد ما این حکم را خواهیم آناندقیق حکم به تبرئه 

 حکم از طرف ما نیست.

باید  عنوان آخرین مشاور اقتصادی دولت موجود به برگزار شود آقای نیلی ایمحاکمه زمانی که چنین اما تا

اگر ادعا دارد که نیست پس چرا اعالم یا خیر؟  ایش نرخ ارز به دولت هستمشخص کند مدافع ایده افز

 جعلی یا دروغ است؟ دفاع از افزایش قیمت ارز کرده،متعددی که در های نکرده است مصاحبه

تیم »داریم بدانیم آقای مسعود نیلی و حلقه نیاوران به عنوان اصالً ما به عنوان شهروندان این جامعه حق  

و کدام  را نوشتههایی ؟ چه طرحاندند چه کاری انجام دادهاکه گرفتههایی در قبال حقوق« اقتصادی دولت

؟ مسعود نیلی در آخرین نوشته خود ادعا کرده است انده آنها پیاده سازی و اجرا شدهبر مبنای توصیها سیاست

مین سوال ما این است که اگر عضو تیم اقتصادی دولت بوده و در یچ کاری انجام نداده است و برای هه هک

 گرفته است؟می حقوق ادی دولت دخالت نداشته است پس بابت چه کاریهیچ تصمیم اقتص

و نیست. فرض اینکه مسعود نیلی در زمان اجرا یا با آغاز اجرای آن فلنگ را بسته باشد دلیلی بر بی گناهی ا 

کنید یک ژنرال دستور اعدام دسته جمعی مردم و مخالفان سیاسی یک حکومت را بدهد و سیستم را متقاعد 

کند که راه حل او بهترین راه حل برای بحران مشروعیت سیاسی حکومت است. وقتی فاز اجرا شروع شد از 

در این  شی در اجرا نداشته است. آیا اوکشور خارج شود یا از حکومت استعفا بدهد و بعداً ادعا کند که نق



بی گناه است؟ آیا فقط  آن قصابی که از نوک ساطور تا آرنجش به خون آغشته است مقصر است یا  جنایت

کار اصلی آنکس که صاحب ایده این کشتار بوده و سیستم را برای اجرای این کشتار متعاقد کرده است گناه

 است؟

و « ملیهای اطالع مردم از اطالعات اجتماعی و داده»و « یستم اقتصادی ایرانشفافیت س»ما معتقدیم مطالبه  

به صورت  بایداند می مردم ایران نقش داشتهمحاکمه تمامی کسانی که در سقوط ارزش پول ملی و فالکت عمو

 نیاوران، اه باید برگزار شود و حلقهیک مطالبه اجتماعی در مقیاس ملی درآید. این تحقیق گسترده و این دادگ

و همه افراد و نهادهایی که از رانت چنین اند این تصمیم نقش داشته تیم اقتصادی دولت، مسئوالنی که در

 ب پس بدهند.د و حسانید مورد محاکمه قرار بگیردر هر لباس و هر مقامی بااند سود برده اتیتصمیم

م، کارگران و زحمتکشان جامعه برگردیم. آنها کالم آخر:  مایلیم به عنون سخن پایانی این نوشته دوباره به مرد

زنجیره های و پشت رسانهها و روزنامهها که نه در گوشه امن وزارت خانه ها، هیئت مدیره ها، دفاتر دانشکده

 گردیم:می به اسماعیل بخشی بازاند. ایشان، که در کارخانه، مدرسه، دانشگاه و خیابان سنگر گرفته

معترض با شما سخن  یرانیکارگر رنجبر ا ونهایاز مل یکیبلکه بعنوان  یکارگر ندهیمابعنوان نه ن نجانبیا» 

چرا چون « تموم ماجرا گهیاصالح طلب، اصولگرا د» میما شعار نداد دییگویراست م متانیگومی و میگویم

شعار و  و به میهم گذشته ا رشعا نیما تمام شده است و از ا یدو حزب منفعل برا نیا یمدتهاست ماجرا



 ید.دار فیچقدر در خواب تشر نیحاال مشاهده فرمود میا دهیرس «یو مردم یمستقل کارگر یشوراها»عملِ 

روزنامه  یبهداد و انجمن صنف رضایهفت تپه، عل ییکایو فعال سند یکارگر ندهینما یبخش لیاسماع نجانبیا

 «.شما همه، من تک کنمیمناظره آزاد دعوت م کینگاران تهران را به 

به تبعیت از اسماعیل بخشی مسعود نیلی، برادران کرباسیان، محمد نهاوندیان، ما نویسندگان این مقاله نیز 

کنیم. می محمدباقر نوبخت و تیم اقتصادی دولت را پیرامون مسائل کالن نظام اقتصادی ایران به مناظره دعوت

 دفاعیات خود را تنظیم نماید!چرا همچنان معتقدیم این طبقه حاکمه ایران است که باید آخرین 

 

 ارتباطی با ما: هایراه

abedtavancheh@gmail.com 

https://www.facebook.com/Sina.Maleki.Official 

 علیه وضعیت موجودوبالگ 
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صورت مفصل و جامع با استفاده از انواع آمارها و  نوشته توماس پیکیتی به 21: در کتاب سرمایه در قرن 15

)ثروتمندان(  درصد باالیی جوامع10محاسبات کامپیوتری نشان داده شده است در کشورهای مختلف جهان 

درصد کل ثروتهای جامعه هستند و سهم باالترین صدک به تنهایی معادل  72تا  62امروزی به تنهایی صاحب 

مع است. این در حالی است که کل ثروت نیمه پائینی جوامع)نصف جمعیت درصد کل ثروت جوا 60تا  40

 درصد کل ثروتهای جامعه است. 6الی  4هر کشور( روی هم معادل 

این کتاب توسط دکتر ناصر زرافشان به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات نگاه منتشر گردیده و در 

 ها موجود است.فروشیکتاب
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18: Pinochet Connection: A Second Reply to My Critics-The Hayek 

 نیلی مسعود – اول جلسه – اقتصاد مبانی درس –: دانشگاه شریف 19

1lesson//1chapter//170https://maktabkhooneh.org/course// 

 همان: 20

 های مسعود نیلیمجموعه مقاالت و مصاحبه: 12

22 :nili-www.daraian.com/fa/m 

ها همیشه برای پژوهش در علوم اجتماعی هزار و یک راه وجود دارد و روی هم انباشتن اطالعات و داده»: 23

 بهرهامری اجتناب ناپذیر نیست. نه تنها چنین نیست بلکه این روش به ویژه از خالقیت و نوآوری هم بی
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های گوناگون علوم اجتماعی، همه روزنامه نگاران و مفسرین است... با این حال همه پژوهشگران رشته

مطبوعاتی، همه مبارین و فعاالن سیاسی با هر گرایشی و به ویژه همه شهروندان باید نسبت به پول، واحدها 

وجه جدی و بیشتری به خرج ها و تحوالت پیارمون آن و تاریخ آن تو روشهای اندازی گیری آن، واقعیت

ها دهند. کسانی که پول را در مقیاس کالن در اختیار دارند سرمایه داران و مستخدمین سرمایه داران در دانشگاه

داران را به عهده دارند در دفاع از منافع خود ها که وظیفه توجیه وضعیت موجود و دفاع از سرمایهو رسانه

 ]توسط متخصصان علوم انسانی و علوم اجتماعی[از سر و کله زدن با ارقام کنند. خودداری هرگز کوتاهی نمی

ها )بخوانید اکثریت مردم جوامع و جهان اعم از فرودستان، طبقه کارگر و طبقه خدمت به منافع فقیرترین

 «متوسط( نیست.

دکتر ناصر  یترجمه – نوشته اِستاد نی چنکو« نظام پولی بین المللی و بحران مالی جهانی»نگاه کنید به کتاب 

 انتشارات آزادمهر -زرافشان 

منتشر شده « جهانِ بدون یهودیان»کارل مارکس با عنوان  منسوب بهای در آمریکا جزوه: به عنوان مثال 24

درباره »ی معرفی کنند. در صورتی که کارل مارکس کتابی با عنوان زنا یهودی ستیزِ کاست تا مارکس را ی

های مربوط به نگاه تاریخی و صحبت کرده است. قسمت« جامعه مدنی»دارد که در آن درباره « مسئله یهود

در این کتاب با تغییرات فاحش، ادبیاتی « رهایی بورژوآیی»نظریات انتقادی نسبت به یهودیان در موضوع 



ر گردیده که و به نام کارل مارکس منتش شده بندیارائه شده سرهم مفاهیمِ در اساسی اتنژادپرستانه و تغییر

 .ندارد «مسئله یهوددرباره »با کتاب  ینسبتهیچ 

برابری همگانی از نظر حق صیانت ذات، مانع حق ویژه برخی »: برای نمونه نگاه کنید به نظر جان الک: 25

تر از دیگران نیست... از آن جا که صیانت ذات و سعادت ]همگان[ آن چنان نیازمند مالکیت است افراد عاقل

گر داری و حمایت از افراد صنعتشود گفت هدف نهایی جامعه مدنی، پاسداری از مالکیت است، نگاهکه می

گر و کاردان و عاقل جامعه چیز و فقیر ـ یا حمایت از افراد صنعتو کاردان و عاقل جامعه در برابر عناصر بی

 «ومی و خیر همگانی، امری اساسی است.پرورهای بخور و بخواب ـ برای سعادت عمها و تنکارهدر برابر بی

 ، ترجمه باقر پرهام«بیعی و تاریخحقوق ط»منبع: لئو اشتراوس، 

 ترجمه – انگلس فردریش و مارکس کارل –« درباره تکامل مادی تاریخ»: برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به 26

 دیگر نشر – پارسا خسرو

 اختران نشر –جاوید  زفیرو  ترجمه –م نوشته اریش فرو« سرشت راستین انسان»: کتاب 27

 انگلس و مارکس –: ایدئولوژی آلمانی 28

 « شکارچی تنها»یا  «اماهیگیر تنه»به نقطه آغاز اقتصاد از  نقد کوبنده فردیش انگلس: نگاه کنید به 29

 «.درصد بودجه را ندارند 70نمایندگان مجلس امکان رای درباره »نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس:  :30
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