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  یثقف رضایعل

 اخوان یم به علیتقد

 ببست یدانه دام یده سوید        نشست یواریفوق د یباز مرغ

 كند یك نظرحرصش تمنا می   كند    یصحرا م یك نظر اوسوی

 ش كردیاز خرد خال یناگهان         ش كردین نظر باآن نظر چالیا

 موالنا

 :بودشده نوشته  یه داریك  پالكارد در جنبش ضد سرمای یبررو

 «به اندازه حرص همه ندارد یاز همگان دارد ولیا به اندازه نیدن»

كسان، یش ی، به صورت كم وب یغرب یه داریسرما یستم اقتصاد كشورهایگذشته از س یسه دهه  یران با الگوبرداریا یستم اقتصادیس

ستم تالش ین سیهر چند ا.بوده است هماهنگ یدر سطح جهان ینگیو گردش نقد یت بازار مالیخاص خود، در تقو یاما با تفاوت ها

ت سود كشانده یر حاكمین تالش ها را به مسیا یه دارین مشخص حاكم بر سرمایرا حفظ كند اما قوان یخود استقالل محل یكرده كه برا

 . است

 یمورد بررس یحدودتا  یدر بازار مال ینگیو چرخش نقد یاقتصاد یگردش مال( 3) ارانه های یماه پس از هدفمند ساز 9 یدر مقاله  

اقشار مختلف به خصوص كارگران  اریكه در اخت ،ارانه های یبه صورت هدفمندساز ینگیق نقدیقرار گرفت و مشخص شد كه تزر

بزرگ و واردكنندگان كاال جمع  یدست شركت ها درك چرخش یبا  رد،یگ یقرار م نانیه نشیوحاش ییران وساكنان روستایوحقوق بگ

 . قرار داد یشتر مورد بررسیران بیاقتصاد اآن را در یو چگونگ ین چرخش مالیتوان ا یاكنون م. آورد یدرم یالشده و سر از بازار م

خود استقالل دارد و حتا در  یاست و برا یجهان یران، جدا از بازار مالیا یند كه بازار مالیند بگورتالش دا یدست اندركاران بازار مال

كه  یطوره آن از رونق برخوردار بود ب یران و بازار مالیكرد، بورس ا یم یسقوط را طر یجهان مس یكه بورس ها یطیشرا

ار یارد دالر گذشت كه بسیلیم 371ران از مرز یبازار بورس ا افت ویش یدو برابر افزابه ك یشاخص بورس در ظرف سال گذشته نزد

ران ظرف یا یت، بازار مالیامن یو شورا یآژانس اتم یاعنامه د قطیخصوص چند تهده ب و یبازار مال مجدداما با سقوط . كم سابقه بود

حتا  ؛است یجهان ین بازار مالیاما تابع همان قوان ،یین نظر هر چند با تفاوت هاینشان داد كه از ا مود ویر سقوط را پیدو هفته مس یكی

 .شود یچگونه ساقط م  ،یدار هیمتروپل سرما یك قطعنامه كشورهایو با  یك اخم بازار جهانیبا  وف تر از آن یضع

ر هرم قدرت، اما در مجموع هم روند با اقتصاد یو تحت تاث یخیو بعضا تار یهر چند منطقه ا یاسیران در مقیل اقتصاد این دلیبه هم

است  یره دایحاكم بر كل جهان سرما یهمان اقتصاد انگل ین نشان دهنده آحاكم بر  یستم انگلینوع اقتصاد و س یبررس است و یجهان

  .روبروست ینده این روزها با بحران فزایكه ا

ن یمت در ایوجود حباب ق یافت كه نشان دهنده یارد دالر كاهش یلیم 19دست اندركاران  یآذر ماه  شاخص بورس بر طبق گفته  در

ارد دالر در نظر یلیم 371ومقامات بورس همان  یرسم یروزنامه  یبه گفته  ،اوراق آن را بازار است و اگر كل گردش بورس و

دالر   در برابرم كه ارزش رلارین مساله در نظر آوریو اگر در كنار ا( 7). ك سوم سقوط كردیران در ظرف دو هفته یم، بورس ایریبگ

كل  ،میتومان بسنج 7222م ارزش بورس را با دالر یكه اگر بخواه یه گونه اافته است، بیك سوم كاهش یر یاخ یحداقل در چند ماهه 

 (ك سوم سقوط كرده استیارزش بورس به حدود ) .ده استیارد دالر رسیلیم 12ورس به حدود ب

ه ین واحد سرمایها از قوان آن یگر وجود داشته است كه همه ید یبه صورت ها یجهان یمال یز در بازارهاین گردش و افت و خیا

ران یاقتصاد ا یها یژگیو، ین حاكم  كلین شكافتن آن قوانن نوشته ضمیدر ا. خاص خود یژگیبا تفاوت و و یكند ول یم یرویپ یدار

http://www.ofros.com/


 یگردد تا بتواند درمجموع كاهش نزول یكه همواره به دنبال سود م ین بازار مالیقوان. میده یقرار م یبررس امكان مورد را تا سرحد

 یا هر كاالیاچاق ارز، طال و و ق یررسمیغ یال به بازارهایبه صورت س ینگیشود كه نقد ینرخ سود خود را حفظ كند، باعث م

 .ن كاهش نرخ سود باشدین ایگزیجا تاز كند یسرر یگرید

ك سمت یدر بازار است كه به  ییها ینگین نشانگر وجود همان نقدیافت وایش یمت دالر و طال افزاین بورس، قیدر برابر سقوط ا

 یره سر در میو غ ییمواد غذا ،یا مصالح ساختمانیزارمسكن احتماال از با گر،ید كلیهمانند هر س یو پس از چند... دنشو یر میسراز

 ین كردن نرخ بهره ییباال و پا. حفظ كندرا كاالها مشهود است تا باز هم نرخ سود  یخته درهمه یلجام گس یهم اكنون گران .دنآور

بوده است كه  یمال یها و بازارها ینگین نقدیت ایهدا یبرا ی، همواره ابزار یردولتیو غ یدولت ی، فروش سهام و اوراق قرضه یبانك

 ین بازار مالیت ایالیس  یبیدارند از موج تخر یهمواره سع( 1)بزرگ  یشركت ها ین بازار با رانت  اطالعاتیاست گذاران ایس

كاهش نرخ از یریجلوگ یبرا یه داریسرما .هستندبوجود آمده از مقابله با آن عاجز ین احوال در بحران هایاما با همه ا، كنند یریجلوگ

 یثروت عمومقت خرج كردن ازیحقكه در، دولت یبودجه  یپشتوانه و كسر یبچاپ اسكناس ( 4) .دا كندیپ یدید همواره راه جدیباسود

 (1. )ده استیارد دالر رسیلیم422 ارد دالر بهیلیم 62سال گذشته از 6شود كه دریم ینگین نقدیباعث گسترش ا ،ب مردم استیو ج

 یم و ابعاد فراوانیشاهدش بود  ریاست كه در دو دهه  اخ یررسمیگسترش بازار غ ،نرخ سود یمقابله با كاهش نزول یاز راه ها یكی

 . میپرداز ین نوشته به آن میداشته است و ما در ا

هستند، گسترش بازار پنهان اقتصاد را هم دارا  یایبه زوا یكه دسترس ،خاص یفراوان در دست عده ا یگردش مال یایبالاز یكی

ن بازار ی، ایمیك اقتصاد به ظاهر تحریسال گذشته وجود  یخصوص كه در سه دارد، ب یطوالن یران سابقه ایاست كه در ا یررسمیغ

مانند  یمصرف یمختلف گرفته تا كاالها یسكه و ارزها از دالر و یررسمین بازار غیا. آن را كامال گسترش داده است یزم هایو مكان

ره و بطور یوغ یوه، مصالح ساختمانیهمانند مشود یمردم م یرد كه مربوط به زندگیگ یبرمرا در یگریز دیچا هریشكر وو، قندگاریس

 .كنند یران صحبت میدراقتصاد ا( قاچاق)یررسمین بازار غیاز مسووالن هم از بزرگتر یكه گاه برخ یطورب. رانیتمام اقتصاد ا یكل

 :میزبان خود مسووالن آمده است توجه كنر كه از یبه موارد ز

ارد یلیم 12ن واردات ین آمار مربوط به گمركات است و در شش ماهه اول سال ایدالر است كه ا اردیلیم 22ساالنه  یواردات رسم

تمام )،( 6)م، یارد دالر بدانیلیم 371ش از یران را ساالنه بیواردات ا ،ك حساب ساده بر طبق آمارهایحال اگر با  .دالر بوده است

ن یم كه در ایو اگر در نظر آور (ارد دالر بوده استیلیم 371ش از یر بیاخ یها ران در سالیا یاز آن است كه درآمد ارز یآمارها حاك

در . درصد بوده است 12ش از یحتا ب یررسمیافته است، بازار واردات غیكاهش  یمنابع رسم یهم بر طبق گفته  یر ارزیها ذخا سال

 . داشته باشد یره ارزیارد دالر ذخیلیم 61د ساالنه یران باین صورت ایر ایغ

 42 ،خر سالآمانده به  یبا دو ماه و اند 92در سال   یمعاون بانك مركز ی بنا به گفته. ز قابل اثبات استین یگریق دین ارقام از طریا

دالر صادرات  اردیلیم 92خ ین تاریكه تا ا كند یاعالم م یك مقام رسمیخ ین تاریو در هم میداشته ا یر نفتیارد دالر صادرات غیلیم

 62م و در برابر یارد دالر صادرات داشته ایلیم 312شود كه در ده ماه اول سال  یگفته م یجه به روشنیدر نت( 2).مینفت داشته ا

وجود داشته  یره ارزید معادل آن ذخیم كه بایداشته ا یارد دالر مازاد ارزیلیم 22جه به طور مشخص ینت در. ارد دالر واردات یلیم

ن حال از قول یدر هم. ران هم چنان نامشخص استیا یر ارزیزان ذخایرا میز. شده باشد یررسمیب وارد بازار غیا به هر ترتیباشد و 

كمتر  یلیتوان گفت خ ینم یكاالست ول یقانون ییم سهم قاچاق كاالمعادل حجم جابه جایخواهم بگو ینم": شود یه گفته میك مقام بلند پای

 یآنقدر مساله باال م(  3.)ده استیارد دالر رسیلیم 39به  3132سال  دركند كه حجم قاچاق كاال  یگر اذعان میمقام د" .از آن است

خواهان مبارزه با قاچاق كاال  یدر نامه ا و كنند یدگیرس یررسمیخواهند به اقتصاد غ یماز مجلس  یگزارشه درندینما 336رد كه یگ

  ،یانتظام یروین اسكله متعلق به نیو هرمزگان و چند یخوررنگ ،نامه از وجود سه اسكله متعلق به سپاه در چابهار در .شوند یم

 تااست  یهر نهاد یبرا یرقانونیغ یانگر وجود اسكله هاینام برده شده كه ب یگر دولتید و چند نهاد یاستاندار، ارتش ،ییایدر یروین

 .از پرسنل را حل كند یران و برخیمد یاقتصاد یازهاین

ن یا ،میرا هم در نظر آور یر رسمیوغ یتفاوت بازار رسم ،م و عالوه بر آنیریدرصد در نظر بگ12اگر حتا حجم قاچاق كاال را حدود 

تا  722ن یامسال ب یاز ابتدا یررسمیو غ یمت دالر در بازار رسمیرا تفاوت قیز ؛درصد خواهد شد12شتر از یب یررسمیواردات غ



 34ن یب یارد دالر واردات رسمیلیم 22ك حساب ساده یبا  .ده استیتومان رس322تا  122را به یتومان در نوسان بوده است و اخ 122

مت دالر را به صورت آزاد در واردات یاست و اگر ق یررسمیتفاوت دارد كه به نفع بازار غ یر رسمیارد دالر با بازار غیلیم 32تا 

 .ر كرده استیقاچاق تسخ یران را كاالهایك به دو سوم بازار اینزد ،میبه حساب آور( قاچاق) یررسمیغ یكاال

م كه در سال یریاگر در نظر بگ. ارد دالر بوده استیلیم 37322زان كل واردات یم 3139،آمارها در سال  یكه برطبق بعض یدر حال

دالر  اردیلیم 12تنها  ،اول ین واردات در شش ماهه یكه از كل ا توان گفت یجه میدر نت ،ز كل واردات به همان مبلغ باشدین 3192

ن آمار یرسد ا یكه البته با احتساب مصرف كاال ها در زمستان به نظر م) ن مقدار ثبت شودیز به همیثبت شده واگر در شش ماهه دوم ن

مت دالر در یكه همان تفاوت ق یر صورتشود و د یو گمركات وارد كشور م یق رسمیاز واردات از طر یمیكمتر از ن( كمتر باشد

  .میرس یران میدر ا یر رسمیدوباره به همان آمار دو سوم اقتصاد غ ،میرا در نظر آور یبازار آزاد و رسم

 323زان یم 7232ران در سال یاعالم كرده كه صادرات ا یسازمان تجارت جهان. شود ید مییز تایگر نید ین آمارها با داده هایا

ر یغ،است  یر رسمیارد دالر تفاوت آن در باراز غیلیم 13ارد دالر اعالم شده كه یلیم 61ن سال یران در همیر و واردات اارد دالیلیم

 ( 9.  )از تفاوت نرخ ارز

ت یبه رسم یررسمیاقتصاد غ یبه صورت قانون یبلكه در چرخش اقتصاد ،شود یتنها محدود به واردات نم یر رسمیاما اقتصاد غ

از طرف  یكان دولتیك طرف و به نزدیفات به سپاه از ینفت وگاز با ترك تشر یقراردادها یبه عنوان مثال واگذار. ودش یشناخته م

 :از جمله. را به همراه داشته است یه داریگر اعتراض خود طرفداران سرماید

 فاتیا بدون هر گونه تشریبه قرار گاه خاتم انب ینفت یپروژه ها یواگذار

 فاتیچ گونه تشریبدون ه( گاز یپروژه ها) یه و پارس جنوبیعسلو یفازها یواگذار

 ...ده ویفات ومزایچ گونه تشریباز هم بدون ه ،ین پروژه  راهسازیهمانند بزرگتر ییطرح ها یواگذار

 اید به قرارگاه خاتم النبیخر یارد دالر قراردادهایلیبدون مناقصه ده م یواگذار

 هیعسلو 33و 32 یفازها یواگذار

 ( 32.)ك خانواده پرداخت شدیارد تومان به یلیم 422كان دولت كه در آن یش به نزیك یفات ساخت تاالرهایبدون تشر یذارواگ

 (33)مجلس 92ون اصل ینفر در گزارش كمس 722در دست  ینگینقد  ارد تومانیلیهزار م12ن گزارش مربوط به وجود یهمچن

به  یه داریخود سرما یبرا یو قانون یاز آن است كه اقتصاد رسم یه حاكگر همیز و درشت دیهمه موارد فوق و صدها مورد ر

ك یكنند كه بتوانند در  یروابسته به مراكز قدرت آرزو میه داران غیاز سرما یاریدر آمده است و بس یافتنیدست ن یآرزو صورت

 (مه مراجعه شودیبه ضم).ت شوندیوابسته به قدرت وارد فعال یرقابت بازار با نهادها

 . آرزو شده استل به یتبد ان همه داریسرما یبرا یه داریسرما كینظم كالس حتا یآر

و قاچاق خالص  یررسمیتواند از اقتصاد غ یم یران و چه در سطح جهانیچه در ا یه داریا سرمایآ؟ ن مساله دلبخواه استیا ایاما آ

 هم داشته است؟ یگریراه د یه داریا سرمایست؟ آیتد چافیر بین مسیوادار كرده است كه در ا را یه داریشود؟  آنچه كه سرما

كه معاهده نامه  3997از سال . ستیمخصوص كشور ما ن( ن مورد قبولیدور از نظارت قوانه ب یعنی) یررسمین گسترش اقتصاد غیا

. بود یررسمیاقتصاد غقت گسترش یدر حق یجاد مناطق آزاد تجاریا. افتیگسترش  یررسمیاقتصاد غ یشمال یكاینفتا بسته شد در امر

در آن رها از  یه داریل شد كه سرمایتبد یبود، به مناطق یه دارین حاكم بر خود سرمایانش بر فرار از قوانیكه بن ،یمناطق آزاد تجار

به  الزام ،شد كه از همه مهم تر ین نظام به طور مشخص نقض میامهم ِ اصلچند  ،ن مناطقیدر ا. شد یه داریخود سرما ید و بندهایق

ن موارد به یكه همه ا ،ین گمركیست وقوانیط زین محیقوانت یعدم رعا  ،اتیعدم پرداخت مال ،وهم روند با آنبود ن كار یت قوانیرعا

وجود داشت و  یررسمیاه اقتصاد غیهر چند كه قبل از آن هم بازار س. شد یبرداشته م یه داریاز سرراه گسترش سرما یانعوعنوان م

توان در  یآن را م ینمونه  .وجود داشته است یا مواد مخدر همواره به دور از چشم اقتصاد رسمیفروش اسلحه و همانند  ییبازارها

ل به ین معامله، اسلحه از اسرائیدر ا .ت مشاهده كردیران گیا ایران كنترا و یا یان ماجرایدر جر ،رانیاسلحه به ا یررسمیفروش غ

گرفت تا  یكاراگوئه قرار میست ها در نیار مخالفان ساندنیكا در اختیول آن بدون ورود به امرشد و پ یكا داده میران تحت نظارت امریا

 (37) .آن مبارزه كنند یبا حكومت چپ گرا



 یاز شركت ها یاریگرفت و بس ین مناطق صورت میبزرگ در ا یشركت ها یدات اصلیتول ،یاما با راه افتادن مناطق آزاد تجار 

كار ارزان  یرویاز به نید كه نیآن بخش از تول یعنی ،ن مناطق منتقل كردندیرا به اشان  ید اصلیو تول خود  یاصل یبزرگ كارخانه ها

 یبزرگ یشركت ها. را در دستان خود نگه داشتند و فروش ییا كنترل نهایبخش مونتاژ  ،یو طراح یمهندس یتنها بخش فنو  داشت

مناطق  و یو جنرال موتورز به كره جنوب نده منتقل كردیل وتركیبرز  هند، یكشورها خود را به اتدات قطعیه تولیمانند مرسدس بنز كل

ن مناطق آزاد است كه ضرورت گسترش یالبته هم. روانه شد یتجارر بخش ها به مناطق آزاد یو سا. شدمنتقل  یجنوب شرق یایآزاد آس

ه یسرما ین هایسید در آن زمان كه تئوریشا. كند ید مینظام حاكم بر آن را تشد یدگیواز هم پاش یو ضرورت آنارش یه داریسرما

 ید وبندهایق یعنی) میخالص شو یرسم یه دارید وبند سرمایق 4است تا از  یحفظ نرخ سود ضرور یختند كه برایر یطرح م یدار

چ گاه گمان یه( ستیط زیمحد وبند یق - یحقوق گمرك ید وبندهایق - ات به دولت هایپرداخت مال ید و بندهایق -كار یرویاز ن یتیحما

 یه داریخود سرما ید وبندهایاز ق ییست سال پس از رهایتوان مشاهده كرد كه ب یست؟ اكنون میچ یین رهایكردند كه عواقب ا ینم

 .به چه حالت درآمده است یه داریستم سرماین نظام سین مورد قبول  ایر پا گذاشتن قوانیوز

تحت  یكه شركت ها سیاستمداران درهم آمیختند وآمیزه ای از ثروت وقدرت را به وجود آوردنددرهمین راستا است که سرمایه داران و

 یه قراردادهایكل، كا یس جمهور سابق امرییر امور خارجه و گروه بوش ریس وزیرا ازیكا و كاندولیر دفاع امریوز ینیك چیت دیحاكم

 ین سودطلبیج و تبعات این نتایاول( 31) .ئی برای اقتصاد جهانی شدندوالگو و اسلحه را در سراسرجهان از آن خود كرده بودند ینفت

جنوب  یاین، هند، آسیت و ارزان تر در مناطق آزاد، در چیفیك ید بیگانه فوق ، تول 4 ید و بندهایاز ق ییرها یعنیبزرگ  یشركت ها

شركت  یاصل یبنجل و ارزان با همان مارك هام یبنجل و ن یمتروپل از كاالها یخود كشورها یجه پر شدن بازارهایو در نت یشرق

ك، جنرال یهمانند نا یبزرگ یشركت ها. از دست بدهند یمتیمعروف خود را به هر ق یستند مارك هایكه حاضر ن ،معروف است یها

 ،استفاده كنند یتعهد چیكار ارزان بدون ه یرویخود را به مناطق آزاد منتقل كرده اند تا اوال از ن یاصل یمنس ، كارگاه هایموتورز، ز

 یداتشان باز هم ارزان تر باشد تا بتوانند سود خود را باالتر ببرند و در هر صورت كاالهایر پا گذارده و تولیرا ز یاتین مالیا قوانیثان

را به  یع بومیصنا ،نگیق بتوانند با دامپین طریبه هر جا كه بخواهند بفرستند و از ا یچ گونه عوارض و گمركیرا بدون ه خود

، كفش ، قند وشكر، لباس،  یع نساجیل را در صناین مسایا(گر را قبضه كنند ید یكشورها یداخل یبكشانند و بازارها یورشكستگ

اثر رها كنند كه در یه دارینظام سرما ید وبندهایتمام قو درانتها خود را از )میشاهد هست زیران نیادر... و یابزارآالت، قطعه ساز

بوجود   یاجتماع یمه هایحداقل دستمزد و ب، ستیط زیحفظ مح یبرا یاجتماع تروشنفكران و مبارزا،زحمتكشان،انمبارزات كارگر

  .است آمده

 یبه گسترش بازار بورس وبازار مال یتجاردات خود به مناطق آزاد یاز تول یبخش یبا واگذار یه داریسرما جه آن است كه ین نتیدوم

ها بود كه در  یه گذارین سرمایمت مربوط به ایق یها از حباب یبرخ. ن مناطق آزاد پرداختآ یبر رو یقت بورس بازیو در حق

داشته باشند، روز  یت گسترده این مناطق آزاد فعالیكه توانسته بودند در ا ییمت اوراق شركت هایق. داشت یفراوان یقت سودآوریحق

قت با بزرگ یبزرگ در حق یشركت ها.... كرد ینم یآن ها برابر یچ وجه با ارزش واقعیكه به ه یرفت به طور یبه روز باالتر م

متروپل  یدر كشورهارا خود  یا گسترش مناطق نفوذ خود در سراسر جهان، اوراق بورسیخود در مناطق آزاد و  یت هایموفق یینما

ار داشتند و از یاخت در یكالن یه هایسرما یكه به نوع یبازنشستگ ین صندوق هایمه و هم چنیب یرساندند وشركت ها یبه فروش م

 كه گریسرگردان د یه هایه را به هم زده بودند، دركنار سرمایاز سرما یعیان گذشته حجم وسیحقوق بازنشستگان در سال یجمع آور

ه ق بین طریو از اپرداختند د وفروش اوراق مشاركت و بهادار یبه خر، نداشتند میبه شكل قددات خودیگسترش تول یبرا ینه ایزم

 .تا به سودهای بادآورده برسند به بازارهای غیررسمی هدایت کرد راسرمایه داران سود همه  یزه یانگ .دامن زدند یگسترش بازار مال

 . آن است یرا كه همچنان حرص وطمع راهنمای، زفراتر است یخ در سطحیارتتكرار  یله به نوعان مسیا

 یاز ساخت راه آهن و بانكداریامتگرفتن  ران ویدر ا یه گذارین سرمایز در اولتریوس دو رویبارون جول ،3332در سال كه  یهنگام

. مت در لندن به فروش رفتین سهام با چند برابر قیكه ا نه به راه افتاده بودین زمیدر ا یغاتیآن چنان  تبل موفق شد، این کشوردر

بورس  یعنی. در لندن به فروش رفت یمت اصلیتا ده برابر قترز داده شد، سهام آن یبه رو یس بانك شاهنشاهیاز تاسیكه امت یهنگام

وه یادآور شیمناطق آزاد  ید بر رویجد یها یبورس باز( 34) .به راه افتاد یه داریسرما یتحت سلطه  یازات كشورهایامت یبرا یباز



كه اگر همان  یدرحال. ب بزندیجفراوان به  یسودها، یخواهد در گردش مال یباالتر م یم استعمار است كه اكنون در سطحیقد یها

 یبرا یو بوم یدات محلیكمتر تول یدند و با سودهایشیاند ینم یافسانه ا یبه سودها یبازنشستگ یا صندوق هایمه و یب یشركت ها

د تنها ا حتا بدون سویبا سود كمتر و  یزدند و به گسترش مراكز تعاون یكردند، به حرص و آز دست نم ید میخودشان تول یبازار داخل

 ین موضوع نشان میا. شدند یه شان مواجه نمیقت از دست رفتن كل سرمایمت ودر حقین حباب قیپرداختند، با ا یجاد اشتغال میا یبرا

با مناطق  یاستعمار یكسان است و رابطه یآن همچنان  یو سودطلب یاستعمار یر كرده اما محتواییتغ یه داریدهد هر چند ظاهر سرما

 .نان برقرار استعقب مانده هم چ

 ،هزار 3سال گذشته از شاخص كل  4 یز در طیران نیحباب بورس در انبود و یمستثن ین حباب در بورس بازیزاز ایران نیاقتصاد ا 

 ،وابسته به سپاه و دولت یگسترش حباب وار شركت ها فات ویبدون تشر یقراردادها یبه طور عمده معامله بر رو .دیهزار رس 72به 

گروه  یت هایفعالنش یو آخر... ن، پاسارگارد ویمختلف همانند اقتصاد نو یها گسترش بانك ،...مهر و یه گذاری، سرما نیشركت مب

وند از ین دو با هزاران پیاست وارتباط ا یه جهانیسرما یاز همان اقتصاد انگل یرویبه پرا بوجود آورد  كه  یك اقتصاد انگلی ... و ا یآر

 .ردیگ یطرق مختلف صورت م

 یاصل هن انگل از بدنیا .است یه انگلیقت گسترش همان سرمای، درحقهستند یه داریسرما یررسمیبازار غكه گسترش مناطق آزاد 

نده تر از یهر چه فزا یاستفاده با مناطق آزاد دات ِیتولِِ  یانگل یگسترش بازار مال. كار است یرویكند كه همان ن یه میتغذستم یس

و حقوق  یاجتماع یمه هایات، بیپرداخت مال ی نهیدر زم یه دارینظام مند سرما یستم تا حدودیختن سیم ربه  ه كار ارزان و یروین

را  یاست كه اقتصاد رسم یقت اقتصاد انگلیدر حق. متروپل شد یكار در خود كشورهایم بیعظ یرویسبب به وجود آمدن ن ...و یگمرك

ارد نفر در یلیك میش از یكنند  و ب یم یر خط فقر زندگیكا زیر در خود امرون نفیلیم 42 یبر طبق آمار رسم. راند یه میبه حاش

ه یتوانست با دست برداشتن سرما یدر جهان م یسراسر ین گرسنگیو ا ین شكاف طبقاتیتمام ا .سراسر جهان با فقر مطلق مواجه اند

فكر كند  یانسان یتواند به راه حل ها یآن سود است نم یكه مبنا ینظام ساز و كاراما . ابد یف ینده تخفیحرص فزا و یاز سودطلب یدار

در هرجا كه با بن  وبه جای چاره اندیشی برای رفع بحران،را انسان ها قرار دهد  یش رو، محور زندگیپ یمقابله با بحران ها یبرا و

 .... نددا یس میو پل یتیو امن یارتش یروهایت نیو تقو یگر یشود راه حل را گسترش نظام یبست مواجه م

دارد،  ید كامال باز میاضافه تول یمقابله با بحران ها یموثر برا یات اقتصادیرا از اتخاذ تصم یه داریسرما یر رسمیگسترش بازار غ

 .گسترش سود است،دا كردن راه حل یپ یرا كه مبنایز

 دارد؟ یین بحران موجود چه راه حل هایحل ا یبرا یه داریسرما

ك از بحران یم كه در برخورد با هر یاگر در نظر آور ست وین نظام چندان متنوع نیو صاحب نظران حفظ ا یه دارینه نظام سرمایگز

برون رفت از  یبرا یه داریسرما یش رویپ ینه هایم به گزیتوان یرا انتخاب كرده است، آنگاه بهتر م ییگذشته چه راه حل ها یها

 .میبپرداز ینظام كنون

ند و یگز یرا برنم یرون آمدن از بحران موجود راه حل كنار گذاردن بازار مالیب یبرا یه دارینظام سرماتوان گفت كه  ینان میاطم با

را با از هم یم حفظ شود، زیقد یوه ینظام است با همان ش یكه پادگان اصل یرد تا بازار مالیگ یط حاضرتمام توانش را به كار میدر شرا

 ینم یبدون بازار مال یه داریسرما. ان خواهد رفتیحفظ نظام از م یاصل یقت پشتوانه یحق در یو بورس و بانكدار یدن بازار مالیپاش

 (31. )فرا خوانده است یاو را به گسترش بازار مال یه دارینظام سرما یرا ضرورت وجودیز باشد یه داریسرما تواند

ز ین بار نین كار را انجام داده است ایچنانكه در گذشته ا را حفظ كند وهم ین بازار مالیپس تمام توان خود را به كار خواهد گرفت تا ا

 :ر باشدین تالش ها عبارت از موارد زیتمام تالش خود را به كار خواهد برد كه ا

 دتریجد یدر گسترش بازارها طیجاد شرای، واعیق پول وسیباز هم تزر

شتر  از یب یه گذاریسرما ید برایجد یش بازارهایتر و گشاه ها به مناطق بكریدر صدور سرما یكار ارزان تر و سع یرویاستفاده از ن

 .ق ممكنیهر طر

 ییل متعدد كارایبه كار گرفته شده و به دال 7223و  7227ستم و در بحران یسراسر قرن ب یبا در تمام بحران هاین دو مورد كه تقریا

 یمال یارد دالر به بازار هایلیهزار م 33ش از یبزان یبه م 7223ق پول در بحران یدر مورد اول تزر. خود را از دست داده است



وه در ین شیا. الزم را نداشت یین مقدار پول، بحران فروكش نكرده و كارآیق این تزریانجام شد و در ع( 36) كایاروپا ژاپن، امر

ن یشد و از درون ا یه داریسرما یدیخصوص رونق بخش توله ب یه داریپاسخ داد و باعث گسترش سرما یبه خوب 11تا 3979بحران 

 . دوم شد ید منجر به جنگ جهانیجد  یبازارهاد بوجود آمد و سپس رقابت بر سریجد یاز به بازارهایز و نیرونق بود كه با بحران سرر

 دهیب دیآس یق پول به بازار كشورهایتزر یعنیگر به كار گرفته شد وبا ارائه طرح مارشال یدوم بار د یوه پس از جنگ جهانین شیهم

 ید در بانكداریجد یه هایقت سرمایدر حق ،یب شده در اثر جنگ جهانیتخر یاقتصاد كشورها یاز جنگ و تالش در جهت راه انداز

مه یر بینظ یش خدمات اجتماعیافزا ،ش  حقوق كارگرانین افزایجاد اشتغال فراوان و هم چنیو موجب ا.ع به كار انداخته شدیمه و صنایب

 گان وینسبتا را یانرژن یهم چن، دیگرد كشورها از یاریدر بس ،گانیبا راینقل تقر گان ، حمل ویپرورش راآموزش و  و یاجتماع یها

 یخنث یبرا "رفاه یدولت ها"دوران جنگ سرد در ان دو اردوگاه یرقابت مدر عالوه بر آن . ار مردم قرار داشتیتا مدتها در اختره یغ

با  یجهان یكسب شده بود كه در جنگ ها یق مبارزاتین دست آوردها از طریا. ته بودافیت عام یمقبول  غات طرف مقابل،یكردن تبل

حاكم بر دوران پس از  یحقوق بشر و اصول انسان،  یسم و به دست آوردن دموكراسیمقابله با فاش یخواه برا یآزاد یروهایمشاركت ن

 .جنگ بود

ه بر یبا تك یه داریف داده و جهان سرمایتوانست بحران ها را تخف یادیدر سراسر جهان تا حدود ز 3921 یز تا سال هاین نسخه ها نیا

 .كردن باشد یزندگ یبرا ینسبتا مناسب یجا ،تحت سلطه یهارشتر كشویاستثمار هر چه ب

متوجه  ن سركوب ها رایدتریشد ...كره و، تنامیو ،ریر الجزاینظ یاستقالل طلبانه مستعمرات ین دوره با راه افتادن جنگ هایاما درهم

 یافت و پشتوانه ی یگسترش فوق العاده ا یبه بعد كه بازار مال 3921ن احوال از بحران یبا ا. مستعمره  كرد یمردم تحت ستم كشورها

ق ین آن تزریآخر(  32. )داد یكوتاه مدت م یق تر كرده و پاسخ هایق پول تنها بحران ها را عمیگر تزریطال از پول برداشته شد، د

 . بود كه آن هم افاقه نكرد یدر اقتصاد جهان 7232تا  7223 ین سال هایارد دالر بیلیمزاره 12ش از یب

خود  یت قبلیمورد حما یها  یكتاتوریرا در سوءاستفاده از مبارزات مردم تحت ستم د كه آن د استیجد یش بازارهایراه حل  دوم گشا

ن یتحت تسلط درآوردن ا یه، تونس و تالش برای، مصر، سوریبیلاز مبارزات مردم  تیحما. میكن یمشاهده م یه دارینظام سرما

نه یگز یره دایآنجا كه نظام سرما اما از . قبل است یدوران ها ییقت همان بازارگشایدر حق یزات مردمرم كردن مبایمبارزات و عق

ا بشار اسد و ی،  (تونس)یراشد غنوشو  یا بن علیو  (مصر)یا مبارك و طنطاویآن  یندارد و محدوده  ییبازارگشا یبرا یادیز یها

جه بازار یدر نت. ن استیاخوان المسلم یا مذهبید و یبرال جدیل یروهایا نیك كالم یدر ... و(یبیل یلیو جبرئ یا قذافی، (هیسور)ونیغل

ض كشمكش ها اكنون درمعر انه كهیا بخش خاور میمزبور و  یرا كشورهایز. نخواهد گشود یه دارینظام سرما یبرا یدیچندان جد

گشوده بود و حتا  یه داریسرما یش به رویاول بازارها ید است از سال ها قبل واز دوران جنگ جهانیجد یگشودن بازارها یبرا

بازتر در برابر  ببه مرات یطیگر كه شراید یوكشورها غرب بسته نبود یه داریسرما یش به رویچ گاه بازارهایران هیمانند ا یكشور

 یاز بازار مال یبخش ،قرار خواهد گرفت  یمورد بررس یران كه در بخش بعدیا یداشتند و هم اكنون بازار مالغرب  یه داریسرما

 .است یجهان یرسم یو تاحدود یررسمیغ

 كند یع میعقلش را ضا یانگل یه داریطمع سرما

 یه داریسرما .مانند طالبان مواجه شد یه ادیدر پاكستان و افغانستان با پد ی، گرسنگیكار ی، بیخانمان ینده وگسترش بیوجود فقر فزا

ن ارتش را یار ایرد و پس از آنكه اختیار گیمقاصد خود در اخت یبسازد تا آن را برا یارتش یخانمان ینده و بین فقر فزایاز ا ستخوا یم

جاد یا ، یترش امور رفاهراه حل آن را نه در گس یه داریسرما. شدیاند یم ینظام یتنها به راه حل سركوب و لشكركشداد از دست 

ع یق هم به صنایكند تا از آن طر یجست وجو م یت بودجه نظامیو تقو ی، كه در لشگركشیو آموزش یاشتغال و گسترش مراكز فرهنگ

 .ش دهدین سود ها را افزایوهمچن خود را حفظ كند یمتحد و دست نشانده  یخود كمك كند وهم حكومت ها ینظام

ك یل پرداخت و یاسرائ یاد گرایم بنیس نظام و رژیانه به تاسیكنترل خاورم یدر ابتدا برا یه داریام سرمادوم، نظ یپس از جنگ جهان

 .در منطقه بود یكتاتورید یستم هایس یت كننده یسال تقو 42مدت  یكرد كه برا یزیه ریتكار را در منطقه پایحكومت خشن، جنا

ها پس از جنگ  ینسل كش ن قتل عام ها ویاول .فرستادند یل میموزش به اسرائآ یخود را برا یتیامن یروهایمنطقه ن یكتاتورهاید

مختلف  یوه هایل ابداع كننده شیت اسرائیسازمان امن .ن اتفاق افتادیاسیریمانند كفرقاسم و د یین و در دهكده هایدوم در فلسط یجهان



گسترش  و یدر برابر غارت منابع انرژ یو روان ینیع ز با مقاومتیانه ومناطق نفت خیاگر درخاورم. د در منطقه بودیشكنجه جد

 یو قوا یلشگركش اابد بلكه بی یدموكرات منطقه م خواه و یآزاد یروهایت از نیراه حل آن را نه درحما ،شود یبازارها مواجه م

 یرا بر ذخاور انرژق  تسلطش یاز آن طرد كه یآ یبر م یمیقد یسوخته  یمهره ها یبه جا ییمهره ها ینیگزیخواهان جا ینظام

 .......شتر كند ویب

 یفرار از بحران كنون یبرا یه دارینظام سرما ینه ین گزیآخر

ن راه حل در مورد یاز هم اكنون ا.  سوخته است ین هایجاد سرزمیموجود ا یفرار از بحران ها یبرا یه دارینه نظام سرماین گزیآخر

 حاتیتسل، به جز  یگریز دیاز مخالفان ونه چ تیران نه حقوق بشر، نه حمایم به ابهانه تهاج .شود یغ میران به صورت گسترده تبلیا

ن یسوخته در ا ین هایان سرزمیعر یخواسته . مند است به طور كامل از آن بهره یه داریكه خود نظام سرما یحاتیتسل. است ینظام

را یز. زنند یگول م كنند، فقط خودشان را یم ان مطرحریا یدخالت بشردوستانه را در باره  ین كه بعضیا. مورد كامال آشكار است

از گوش به  یبرخ. است یحات نظامیران فقط تسلیبه ا یاعالم كرده است كه هدف از تدارك تهاجم نظام یبه روشن یه دارینظام سرما

در برابر  یش نظامیآرا از یه داریسرما یهدف اعالم شده و آشكار كشورها ینیریخودش یبرا یه داریان سرمایزگویفرمانان و مج

از طرفداران دخالت  یطوالن یبحث ها یتوان به جا یم. خودشان باشد منافع یبرا یهیكنند تا توج یف میران را در روز روشن تحریا

ران دخالت یدر برابر ا یاعالم كرده باشند هدف از تدارك نظام یغرب ید كه كشورهایك نمونه نشان دهید كه لطفا یبشردوستانه پرس

ران تا آنجا كه ین كشورها در برابر نقض حقوق بشر در ایدهد كه ا یاتفاقا تمام شواهد نشان م. ران استیبشردوستانه و نجات مردم ا

 .ونمونه های آنرا در سال های گذشته وبخصوص دردهه شصت کامال دیده ایم...شته اندندا یچ گونه واكنشین باشد هیمنافعشان تام

ن تنها راه حل موجود را یا یفرار از بحران كنون یسوخته تن خواهد داد و برا ین هایسرزم ینه ین گزیبه ا یاره دیا نظام سرمایاما آ

فه كارگران و ین نظام است و وظیصال ایاز است یكند كه حاك ید میینشانه هاآن را تا یهم اكنون برخاست كه  ید، مطلبیزگبرخواهد 

 .برخاسته از حرص وآز است  یها یه با جنگ طلبن نظام مقابلیزحمتكشان ومردم تحت ستم ا

*** 

 .ران یاقتصاد ا یم به بررسیگرد یحات فوق  باز میاكنون با توض

كه  افته استی یاگسترش فوق العاده  خود، یها یژگیهمراه با و یتصاد جهانقت كوركورانه از ایران در تبعیدر ا یررسمیبازار غ 

  :دین گزارشات توجه كنیبه ا .را دارد یواستعمار یلیتحم یاره دیك اقتصاد سرمای یها یژگیشتر ویب

: کی از مشکالت کشور عنوان کرد و اظهار داشتیاتی را یهای مال تیاتی گستردگی معافیس سازمان امور مالیلنا رئیبه گزارش ا

 .ستیات نیر چتر مالیزدرصد از اقتصاد کشور  ۰2اه است، به نحوی که حدود یهای خاکستری و س هیاقتصاد کشور دارای ال

دهد و با گفته  ین بخش را نشان میگسترش ا یاقتصاد است كه به خوب یررسمیهمان بخش غ ید كننده ییانگر و تاین مساله خود بیا 

 .ز انطباق داردیر مسووالن نیسا یها

تا  3132ارزش افزوده در مهر ماه  ات بریاز ابتدای اجرای قانون مال: اتی گفتین طرح تحول نظام مالییتب»ش یعلی عسکری در هما"

ارد یلیهزار م 3. 33ن رقم یاز ا: ح کردیتصر یو. ات و عوارض وصول شده استیارد تومان مالیلیهزار م 3. 33مهر ماه سال جاری 

س کل یرئ . های کشور وصول شده است یاریها و ده یارد تومان عوارض برای شهرداریلیهزار م 2ات برای دولت و یتومان مال

ک یی شده و یات بر ارزش افزوده شناسایفعال اقتصادی در قالب نظام مال 222هزار و  779تاکنون : اتی افزودیسازمان امور مال

 . افت شده استیکی دریهزار اظهارنامه به صورت الکترون 9۴2ون و یلیم

ن رقم در کشورهای یا: نند خاطرنشان ساختک یات پرداخت نمیمال( ر رسمییغ)و خاکستری ( قاچاق)اه یهای س نکه بخشیان ایوی با ب

تا  1۳افته یدرصد و برای توسعه ن 12تا  72درصد، برای کشورهای در حال توسعه  3۴اه یهای خاکستری و س افته برای بخشیتوسعه 

 ....."درصد است و  ۴2

 .درصد است62ن مسئول یوبه گفته ا. ران هم كه باالتر از همه استیا یبرا

به كارگرفته شده  یوه هایدهد كه ش یر بوده است، نشان مین اختالس دوره اخیشود بزرگتر یر كه گفته میختالس اخوه ایبه ش ینگاه

،سپس گرو گذاردن آن با یا موسسه اقتصادیك كارخانه ید یك بانك وخریوام گرفتن از : معمول در بازار است یوه هایدر آن ، همان ش



ه به ماموران ین پرداخت رشوه وهدیهمچن. است یمعمول ی، امر......د یجد یگر وگرفتن وامید یدر بانك یزان واقعیش از میب یمتیق

 یبا بانك ها یدولت یبهره بانك ها یوقت. است كه تمام دست اندر كاران بازار هرروزه با آن سرو كار دارند یامر یان بانكیومتصد

افت وام از یدر یهر كس كه دست اندر كار بازار باشد برا. رددرصد تفاوت دا42ش از یدرصد وبا بازار آزاد ب32ش از یب یخصوص

وام در بازار كه به  یوجود موسسات دالل. پر دازد یان وام ها میكالن را به متصد یه هایاق هدیوبا اشت ی، به راحت یدولت یبانك ها

ت شناخته یاز به رسم یشود، حاك یمنتشر م یرسم یرنگارنگ شان در روزنامه ها یها یت كرده وهر روزه آگهیفعال یطور رسم

رند وبه سرعت وبا یگ یوام م یا خصوصیو یدولت یاز بانك ها ین موسسات به راحتیا. است  ین موسسات  در اقتصاد رسمیشدن ا

 .شود خودشان همان نرخ آزاد وام برای وام گیرنده تمام می یگذارند كه البته با كارمزد ها یم یار متقاضیفات آن را دراختیترك تشر

 ین امكاناتیآن بدهند كه به آن زم یدر باره  یمت ارزان و در روابط خاص تصاحب كرده و سپس طرحیرا با ق ینیزم ین كه عده ایا

افت یآن وام كالن در یمت به بانك واگذار كرده و در ازاین را با چند برابر قیرد و آنگاه آن زمیر آب و برق و گاز و تلفن تعلق گینظ

ن اعتبار و ین طور چرخش مدام ایو هم یاعتبار  LC یگر كه واگذارید یوه یا شیو ( 33. )ران استیمعمول در اقتصاد ا یكنند، امر

 یاست كه تمام بانك ها ید، امریس بانك جدیتاس یحساب برا یاز و وباالبردن موجودیگرفتن امت یباال بردن حجم حساب برا

 .ران استیمعمول در اقتصاد ا یقت امریدرت كرده اند، در حقر به آن مبایاخ یجاد شده در سال هایا یخصوص

شد  یخودشان م ین گروه منجر به افتتاح بانك خصوصیا یمختلف آمده است اگر گردش اقتصاد یبه همان گونه كه در اظهار نظر ها 

 (39. )خود را بپردازند یها یتوانستند تمام بده یشد آنها م ینها گرفته نم كار آ یو جلو

 . است یمعمول یران امرینوع كار كردن در اقتصاد ان یا

 یهر عارضه  جاد شده و همانندیفرار از بحران ا یاست كه برا یعارضه ا یررسمیشود كه اقتصاد غ یروشن م یجه به خوبیدر نت

ن یم كه اینظرآورحال اگر در . شود یم منتقل میافته و مستعمرات قدیتوسعه ن ین خسارتش به كشورهایشتریب یه داریگر سرماید

 یه هاین كشورها، همان سرمایموجود در ا یه هایاز سرما یهند كشانده شده و بخش و نیمانند چ ییبه كشورها یررسمیاقتصاد غ

 .با چالش مواجه است یادیزان زیبه م یاقتصاد یم هایاست تحریم كه سیشو یمتروپل است ، آنگاه متوجه م یكشورها

ا آن گونه که ادعا می شود این مساله به خاطر تفاوت اقتصاد ایران با اقتصاد کشورهای دیگر یآ: اسخ دهیماما باید به این پرسش نیز پ

 است یا مكانیزم های نظام سرمایه داری عاجز از تاثیر گذاری تحریم های اقتصادی است؟ 

ران مثل قارچ رو به یشوند ودر ا یرشكسته مدر همه جا بانك ها و ،رود یران باال مید و در ایآ ین مییا نرخ بهره پایدر دناینكه 

سال  72در  یه داریرود كه اقتصاد جهان سرما یرا م یران همان راهینه اقتصاد این زمیدر انشان دهنده آن است که  ،گسترش هستند

و  یك چنید یهاشركت  یپا یپا جا یخواهد به نوع یران میا یاقتصاد نظام.  ك آن استید كمیقت تقلیاما در حق. ش آغاز كردیپ

خورده  یمیعظ به بحران ینظام – ین اقتصاد انحصاریط حاضر كه ایدر شرا یعنی. ساله 72-31ر یاما با تاخ. س بگذاردیزارایكاندول

 (72. )كنند یاده میآن را پ یران الگویا یر رسمیاست تازه دست اندركاران اقتصاد غ

 یبه گونه ات یواقعبه ظاهر گسترده ودر  یم هایل مختلف از جمله جنگ ، تحریسال گذشته به دال یدر س یر رسمین بازار غیهر چند ا

ر یامكان پذ یزیچ گونه برنامه رین هآكرده است كه در  یر رسمیك  اقتصاد غیل به یران را تبدیتوان گفت ا یگر عملكرد دارد و مید

ه یسرما. ستین ییاستثنا یول هرچند تفاوت هائی وجود دارد ،ران یط موجود ایدر شرا ،امان امر واقفند یست وهمگان امروز به این

 .شده است یانگل و یرسم ریغ رش اقتصادیخود مجبور به پذ یبقا یكشورها برا یدر همه  یدار

تمام شواهد وتجربیات گذشته در مورد تحریم های اقتصادی نشان می دهد  در گذشته که تسلط سرمایه داری بر اقتصاد رسمی بسیار 

عالوه برآن اقتصاد ایران درهمان مسیر اقتصاد جهانی با تفاوت های خاص .تر از امروز بود، این تحریم ها تاثیر کمی داشته است بیش

 .خود قرار گرفته است

سال  1افته است كه پس از یش یو سلطه گر افزا یبرالین اقتصاد نولیبدن انسان آنقدر در ا یقاچاق كاال، اسلحه، مواد مخدر و اعضا

كم  یعنی ،یارز یبلكه در برابر یآن هم نه به طور جد ،ن آورد ییاز ارزش كاال را پا یران تنها توانسته اند بخشیم ها بر ایوضع تحر

 یعنی. ن كننده نداردییر تعیران دارد اما  تاثیدر اقتصاد وابسته ا یر مهمین مساله هر چند تاثیا...( ورو ویدالر، ) .یشدن ارز خارج



 یانیپا یكه در سال ها یا كند اما تا سقوط به گونه یمنفآن را ممكن است. كند یكند بلكه رشد آن را ُكند م یان را ساقط نمریاقتصاد ا

 .جنگ صورت گرفت فاصله  دارد

 ات خودیتواند به ح یبدون آن نم یه داریسرما یاست كه اقتصاد انگل یدر سطح جهان یررسمیغ یآن وجود همان بازار ها یل اصلیدل

 (73).مشاهده كرد... هند و ن ویتوان در بازار چ یآن را باز هم م ینمونه ها .ادامه دهد

ن كشور ها نفوذ و یزان در ایتاچه م یررسمیدهد كه بازار غ یگر نشان مید یو كشورهاكایم ها از طرف امریموارد فراوان نقض تحر

به  یسیشركت انگل 34تا كنون  7237-7233 یسال مال یاز ابتدا(3/3/3193)تلگراف لندن  یلیك گزارش از دیبنا به . ت داردیجذاب

زان از تخلفات ِكشف شده است واگر در نظر ین میا ین منبع خبریران متهم شده اند كه به گفته همیا یم ها تجارینقض تحر یتالش برا

 یچه حجم یررسمیم كه بازار غیشو یمآنگاه متوجه ( ن برابر تخلفات كشف شدهیچند)زان است یم كه تخلفات كشف نشده چه میآور

 6خ یكا در تاریآمر یاداره حساب رس. ن مساله روشن تر خواهد شدیم، بازهم ابعاد ایرا مد نظر قرارده یگریاگر گزارشات د. دارد

م یتحر) apel)لگر آمده است كه گوگل واپیستند ودر گزارش دیبند نیران پایا یم هایبه تحر یشركت نفت 36اعالم كرده بود كه  2/339/

 (77. )كنند یران را نقض میا یها

ران روابط یكه به برادران كوش تعلق دارد با ا یپارت یجنبش ت ین شركت هایاز آن است كه بزرگتر یز حاكین یگریگزارش د

 ( 71. )رمجاز دارندیغ یبازرگان

گر یومنابع د( 74)كا خبر داد یآمر یان در دادگاه هایانریم ها از جانب ایاز وجود ده هامورد پرونده نقض تحر یرانیك مقام این یهم چن

 .....دهند  یخبر م ییكایوآمر یرانیه شركت ها واشخاص مختلف ایكا  علیآمر یمورد پرونده در دادگاه ها 422ش از یاز وجود ب

ای ریاضت اقتصادی آن بلند ودر چنین آشفته بازاری است که اعتراضات گسترده از هر سو علیه کل نظام سر مایه داری و برنامه ه

ی از یواقشار میانی وحتی الیه ها( ها یدرصد99)می شود، زیرا که اکثریت قاطع مردم ،کارگران زحمتکشان ، مزد وحقوق بگیران 

 .خود سرمایه داری درک کرده اند که این برنامه های ریاضت کشانه چیزی جز حفظ وافزایش سود های همان بازار انگلی ومالی نیست

 ؟درصد 99را چ

 یاز آن بهره م یر رسمیهمان گردانندگان اقتصاد غ یعنی ،ك درصدیده است كه تنها كمتر از یرس یبه آن چنان بن بست یه داریسرما 

ستم ین سیه پردازان ایاز نظر یگاه بعض. دانند یت را قابل قبول نمین وضعیاهم و طرفداران آن  یه داریبرند و حتا خود نظام سرما

بوده  یه داریضرورت گسترش سرما یت مالیو حاكم یررسمیت اقتصاد غیكه حاكم یدانند درحال یآن را مقصر م یدگان مالتنها پا

ن نقطه یباز به هم ،از آغاز دوران رقابت آزاد شروع كند یه داریگر سرماین است كه اگر بار دین مساله ایا یمعن. است و نه انتخاب

آن درصد وامدار  99. د ندارندیت مفیگر امكان فعالیدرصد د 99توانند از آن بهره مند شوند و  یمك درصد یرسد كه تنها كمتر از  یم

 :دین آمار دقت كنیبه ا. ك درصد هستندی

تریلیون )بدهي خارجي  تولید ناخالص ملي نام كشور

 (یورو

  427 323 فرانسه

 329 2/2 اسپانیا

   پرتغال

 7 327 ایتالیا

 322 7/2 ایرلند

 221 322 گلستانان

 (یورو)3223  جمع

 تریلیون دالر 77معادل 

 دالر 34  37 امریكا

 

در  یق شده اضافیب معادل پول تزریرسد كه به طور تقر یارد دالر میلیم 16به حدود  یه داریسرما یكشورها یها یجمع بده یعنی

كشورها  ی، بانك هایپول ، بانك جهان ین المللینند صندوق بما یمال یكشورها به نهادها نیقت ایدرحق. گذشته به بازار است یها سال

 شود كه دولت آن یكشورها مربوط م نیقت به مردم ایدر حق ین بدهیا ،البته دولت ها كه نه. ن مقدار بدهكارندیا یمال یر نهادهایو سا



 یه داریسرما یفرار از بحران ها ، دولت ها یبه طور مشخص برا. ن همه پول را وام گرفته اندیا ،از مردم یندگیمثال به نما ،هاكشور

 ین بدهكاریرا مردم اثرات ایز. ن جاست كه اعتراضات و شورش ها آغاز شده استیبدهكار كرده اند واز هم یمال یمردم را به نهادها

 .كنند یش استثمار روزانه درك میرا در فقر روز افزون وافزا

  ،یی، پول شو یستم  اقتصادیاست كه س یجمع كرده است، امر یاقتصاد یت آن نهادهارا در دس یین همه دارایزم ایحال كدام مكان

ن یباعث آن شده است و جز با توقف ا یررسمیاز همان اقتصاد غ یمت ناشیسهام و حباب ق یرواقعی، فروش غ یررسمیاقتصاد غ

 ین نهادهاین كشورها به آنها بدهكارند حذف وایكه مردم ا را یمال ید تمام نهادهایا بای. ندارد ین نظام راه حلیا یزیدورباطل و درهم ر

با چالش  یاقتصاد یها یاضت كشیل رید با تحمیا مدام بایزد و یر یبهم م یه دارین صورت نظام سرمایرا منحل كنند كه در ا یمال

ر یرلند وساین در انگلستان وایهمچنا ویا ،اسپانیتالیونان، ایآن را در  یمواجه باشند كه نمونه ها یمردم یها یریاعتراضات ودرگ

. ستند ین دور خارج نیز ازایگر نید ین مساله است و كشورهایبرهم یكا هم شاهدیآمر یه داریجنبش ضد سرما. میكشورها شاهدهست

 یراب یزیخاص قرار داده است  تا هرگونه برنامه ر یرا دردست عده ا یم مالیعظ یه هایز سرمایران نین روند است كه در ایهم

درصد قرار 99ك در صد را دربرابر یرا از آن گرفته است  وهمان  یر در روابط اقتصادییكند و توان هر   گونه تغ یاقتصاد را خنث

 .........دهد  یم

 

 :  س هایرنویز

 3192منتشر شده در وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگر آبان  -3

 3192آذر  7،  یهمشهر-7

 قرار گرفت یارانه ها مورد بررسی یهدفمند ساز ماه پس از 9یدر مقاله  -1

را  یه داریزه سرماین انگیاست وا یباالبردن ارزش اضاف ید برایجد یكشف راه ها یدائم در پ یه داریشود كه سر ما یم ینرخ سود ازآنجا ناش یكاهش نزول-4

برد اما حجم  ید هرچند حجم سود را باال میجد ین راه هایاما ا. كار باشد  یروین از ید وباالبردن بهره وریجد یژ   كند تا همواره در جهت كشف تكنولو یوادار م

ه خود هستند تا یش سرمایافزا ینالند ودائم در پ یم ینگیه داران همواره از كمبود نقدین رو است كه سرمایاز هم ابد وی یم یشتریش بیه  نسبت به آن افزایسرما

ش حجم یدر افزا یراعقب ماندگیعقب نمانند ز یاقتصاد یر رشته هایا سایو یومنطقه ا یجهان یرا داشته باشند تا از رقباه الزم ید سرمایجد یكشف راه ها یبرا

همانند  یه دارین جهت همواره سرمایست  به همیه نیش سرمایاما نرخ سود به نسبت افزا. را به همراه دارد  یبحران یدر دوران ها یه خطر ورشكستگیسرما

 .باالبردن سود است ید برایات جدیشود ،به دنبال كشف یده میآز نام چه كه حرص و ا آنی شود و یرآب نمیس كه یتشنه ا

 یانجمن جامعه شناس –تهران  یدانشكده علوم اجتماع –ت یبا جنبش وال استر ینار همبستگیمراجعه شود به مقاالت سم -1

 92مهر 73 یهمشهر -6

 س جمهوریرئ ولروزنامه اطالعات از ق 92بهمن  3 -2

 (3139)س مركز مبارزه با قاچاق ارز وكاالیرئ -3

 3192 بهمن3فارس  یخبرگزار -9

ك شركت یش به یك –ران یا ین المللیب یمجتمع تاالرها یارد تومانیلیم 422قرارداد  ی در باره یگذشته اسناد یروزها یط:  92مرداد  2 یهمشهر -32

ر یس جمهور و دبییر ییمعاون اجرا ییشركت و افراد منتشر شده است وبقا 12ك مصوبه باطل شده به یاز محل ...  یپرداخت وجه نقد توسط مشائ و یخانوادگ

 ژه اقتصاد كشوریمناطق آزاد و و یهماهنگ یشورا

 6/32/39شرق روزنامه  -33

 3931كا یندگان امریون تاور در مجلس نمایسید به گزارش كمینگاه كن -37

و  یجنبش مردم -ب شدیتصو ن سرعتیبه ا یچرا طرح تحول اقتصاد –كار  یرویو ن یه داریبحران سرما -نیكل ین شوك نوامید دكتریكن ر نگاهیبه منابع ز -31

 مقاالت منتشره در وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگر: حكومت یداخل یجناح ها

 347ص  -ران یر تحوالت استعمار درایس -34

 ت دركرج و دانشگاه تهرانیبا جنبش وال استر ید به مقاالت همبستگینگاه كن -31

 منتشر شده در وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگركار یرویو ن یه داریمقاله بحران سرما -36

 دانشگاه تهران یه داریضد سرما یجنبش جهان ید به سخنرانینگاه كن -32

 ر، وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگ3139د به مقاله دستمزد ینگاه كن -33

 ین كرباسچید به مقاله اختالس به زبان ساده غالمحسینگاه  كن -39



 http://efsha.squarespace.com/blog/7233/32/1/1222.html 

 منتشر شده در وبالگ كانون مدافعان حقوق كارگر  "كار یرویون یه داریبحران سرما"مقاله  -72

توان  یم یدانند كه به راحت یسفارش دهندگان م. شود ید مین دوكشور تولیمارك دلخواه توسط اك یاز كشور با یمورد ن یصنعت یامروزه هر قطعه كاال -73

آن كاال را  یچ گونه پرده پوشیها هم بدون ه ن كشورها سفارش دهند وآنیبه ا یگریا هر مارك دیبا، جنرال موتورز و یمنس ، اردل، توشیمارك ز را با یقطعه ا

 .برند ین معامله سود خودشان را میكنند و آن شركت ها هم از ا یافت میدر یالبته كه مجوز همان شركت ها را هم به راحتصد كنند و ید میبا همان مارك تول

77-  http://ahlulbasar.ir/thread4949 

71-  http://khabarfarsi.com/ext/1237728 

 76/1/92 یروزنامه مردم ساالر -74

 : م یضما

 :یر رسمیموارد اقتصاد غ یبرخ

 . میلیارد تومان است 771باالتر از ك گمرك مرز افغانستان یتنها در رقم قاچاق کاال 

شرکت خوشنام صادرات فرآورده  32در مورد میزان تخلف  تنها آمار اعالم شده از سوی گمرک دوغارون و گمرک مشهد: ، نوشت3192آذر  7بولتن نیوز، 

که نوع کاالی اظهار شده آن ها با نتیجه آزمایشگاه های استاندارد متفاوت است، نشان می دهد که میزان جریمه این شرکت ها تنها در یک  92های نفتی طی سال 

 .میلیارد تومان بوده است 311گمرک یعنی گمرک دوغارون حدود 

شرکت خوشنام تخلف یا قاچاق در یک گمرک  32میلیارد تومان تنها توسط  21ساس، اگر میزان تخلف یا قاچاق کاال به میزان نصف جریمه ها باشد حدود براین ا

نه تنها کاهش نیافته میلیارد تومان است و  771صورت گرفته است و اگر سایر گمرک ها، و سایر کاالهای قاچاق را در نظر بگیریم قطعا رقم قاچاق بیش از رقم 

 بلکه افزایش یافته است و سوال این است که چرا آمار تخلف شرکت های خوشنام به آمار قاچاق کاال اضافه نشده است؟

آورده های را به آن ها اضافه کنیم رقم قاچاق فر... اگر تخلفات صادراتی در حوزه فرآورده های نفتی در گمرکات بندرعباس، کردستان، سیستان و بلوچستان و

 زان مبلغ وصول نشده به گمرك را دریمعمارنژاد، م.میلیارد تومان اعالم شده توسط معاون ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است 771نفتی بسیار باالتر از رقم 

ارد یلیم 1/34د ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز، گذشته را برابر برآور زان قاچاق كاال در سالیان ارزش میاو، در پا. ارد تومان اعالم كردیلیم 9الی  3حدود 

 .كرد دالر ذكر

 -----------

باند که فعالیت  191در پنج ماهه گذشته حدود »: هللا زمانیان، رییس پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی ناجا گفت فتح : واحد مرکزی خبر، نوشت

 «.مله کاالهای گمرکی، دخانی، ممنوع و سوخت داشتند دستگیر شدندای در حوزه قاچاق کاال و ارز از ج گسترده 

نفر هستند که در زمینه موضوعات مختلف قاچاق  ۴22هزار و  17اند  هم چنین متهمانی که در این خصوص با این میزان کشفیات دستگیر شده »: او، افزود

میلیون رلار  ۴۴۰میلیارد و  92۰هزار و  1در پنج ماهه گذشته به ارزش بیش از »یان، در ایران هللا زمان  به گفته فتح« .اند  دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده

 «.کاالی قاچاق کشف شده است

 ------------

سوی ایران تنگه به  به رغم حضور ناوگانهای آمریکائی در خلیج فارس، قاچاق کاالهای لوکس از این بازار داغ قاچاق کاال از راه تنگه هرمز به سوی ایران

  .همچنان گرم است

  .است تحریمها علیه ایران افزایش می یابد، اما بازار قاچاق کاال همچنان داغ

  .از آنسوی خلیج فارس به ایران قاچاق می کنند قاچاقچیان کاال، جدیدترین مدلهای تلویزیون و میکروفر تا چای هندی و نوشابه های گازدار را

 کاال گاهی تا چند بار در روز فاصله میان بندر خزاب تا جزیره قشم را طی می بازارهای فروش این محصوالت است و قاچاقچیان جزیره قشم یکی از عمده ترین

 (39بهمن  33).فرستند از این نقطه است که فروشندگان، این اجناس را به دیگر نقاط ایران می.کنند

http://www.persian.rfi.fr/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%BA-

%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-

%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%DA%AF%D9%87-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-

%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-

20120319/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 

 

 .است یررسمیداق بارز اقتصاد غصده میفات مناقصه و مزایوابسته به قدرت بدون تشر یا شركت هایو ینظام یده ها به ارگان هایمناقصه ها و مزا یواگذار

فراورده های نفتی    ط لوله انتقالمهر با اشاره به واگذاری ساخت دو خ در گفتگو با ،مدیر عامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ،علیرضا ضیغمی

   های نفتی به صورت ترک تشریفات مناقصه به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا واگذار شده   این پروژه: ، گفت(ص)و نفت خام به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا 

به  .  مخازن جدید فرآورده نفتی هم به این مجموعه واگذار شده است تخعالوه بر این پیشتر قرارداد طرح توسعه بندر نفتی ماهشهر و سا: تصریح کرد یو . است

http://ahlulbasar.ir/thread4949


میلیارد دالر به طور رسمی به قرارگاه سازندگی  321های نفتی به ارزش تقریبی   گزارش مهر، بهمن ماه امسال قرارداد ساخت دو خط لوله انتقال نفت و فرآورده

ط لوله انتقال نفت خام ترش از منطقه سبزآب به ری و همچنین عملیات ساخت خط لوله انتقال فرآورده های بر این اساس ساخت خ .خاتم االنبیا واگذار شده است

از سوی دیگر پیش بینی می شود هفته  .کیلومتر توسط این مجموعه انجام می شود 322هزار و  اراک به ری در مجموع به طول یک -اهواز  -نفتی از آبادان 

میلیون دالر بین شرکت ملی گاز، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا و  122ه صادرات گاز ایران به اروپا به ارزش تقریبی یک میلیارد و جاری قرارداد ساخت خط لول

ا واگذار شده به قرارگاه سازندگی خاتم االنبی( خط لوله گاز پاکستان)در همین حال اخیرا قرارداد ساخت فاز دوم خط لوله هفتم سراسری  .شود بانک پارسیان امضا 

 . است

http://ghatipati.net/akhbar-iran/tabaghe%72kargare%72iran.htm 

 ---

لوله جدید انتقال نفت و گاز در بخشهای مختلف کشور  کیلومتر خطوط 122سردار عبداللهی معاون قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا هم اخیرا از اجرای هفت هزار و 

از واگذاری قرارداد ساخت  (در دوره قبل)این در حالی است که سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا .توسط متخصصان این مجموعه خبر داده است

 122ارزش تقریبی قرارداد ساخت خط لوله اتیلن مرکز حدود : ه و به مهر گفته استخط لوله پتروشیمی اتیلن مرکز به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا خبر داد

با توافق بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و قرارگاه خاتم االنبیا، قرارداد ساخت این خط لوله اتیلنی به  .برآورد می شود( میلیون دالر 122)میلیارد تومان 

 مهر یخبرگزار: منبع .اه اندازی و تامین منابع مالی امضا شده استشامل مهندسی، تدارکات، نصب، ر EPCCFصورت 

http://www.petroson.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3342:---7------&catid=11:3139-22-74-32-71-

21&Itemid=63 

 امضای قرارداد سه فاز پارس جنوبی تا شهریور: مهر یخبرگزار -3139   خرداد  1 

برای واگذاری قرارداد این سه  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیامیدان مشترک پارس جنوبی، مذاکرات با  74تا  77از طرح توسعه فازهای  ترکیهپس از کنارگذاشتن 

مجوزی برای برگزاری با روش  نفتدر امور  رئیس جمهوریرا با موافقت نمایندگان ویژه از سوی دیگر اخی .ی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذاردگازفاز 

 .ی باز گذاشته استگازرا برای توسعه این میدان مشترک  شرکت نفتبدست آمده است که دست  فازهای پارس جنوبیترک تشریفات مناقصه 

االنبیا،  رگاه خاتمقراپارس جنوبی به  74تا  77در همین حال موسی سوری مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس نیز با تایید واگذاری قرارداد فازهای 

 .ی آغاز شودگازپیش بینی می کنیم تا شهریورماه امسال مذاکرات این سه فاز پارس جنوبی نهایی و عملیات اجرایی این مگا پروژه : گفته است

تعیین شده که  دالرمیلیارد  6تا  1پارس جنوبی حدود  74تا  77، ارزش تقریبی طرح توسعه فازهای شرکت ملی نفتبر اساس برآوردهای جدید انجام گرفته در 

 .اندازی امضا شود راهشامل طراحی ، تدارک و تامین ، ساخت و  eppscی به روش گازرای اولین بار قرار است قرارداد این طرح در صورت توافق دو طرف ب

و ساالنه  گوگردتن  122ی، گازهزار بشکه مایعات  12، گازمیلیون متر مکعب  42پارس جنوبی تولید روزانه  74و  71، 77 هدف از طرح توسعه فازهای

 .است گاز مایعهزار تن  322، اتانهزار تن  212

 االنبیا قرارگاه خاتمو  شرکت گازجزئیات تفاهم نامه جدید 

برای ساخت قطعه  دالرمیلیون  122هفته گذشته تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی یک میلیارد و  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاو  شرکت ملی گازبه گزارش مهر، 

 .سوم خط لوله ششم سراسری امضا کرده اند

یاد  اروپابه  ایران صادرات گازبه عنوان خط لوله  که از آن( تا دهگالن کردستان اهواز)کیلومتری  622در صورت توافق نهایی دو طرف، ساخت این خط لوله 

 .انجام می شود قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، توسط خط لوله صلحی کنند همچون م

به توافق رسیده اند اما هنوز مذاکرات دو طرف  epcfی به روش گازاالنبیا بر روی مسائل فنی اجرای این طرح  قرارگاه خاتمو  شرکت گازتاکنون مسئوالن 

 .برای حصول توافق مالی نهایی نشده است

خط به پایان رسیده است، ضمن آنکه در مسیر قطعه سوم این  اهوازتا  عسلویهکیلومتر از  633تاکنون قطعات اول و دوم خط لوله ششم سراسری به طول تقریبی 

به شمالغرب کشور  گاز پارس جنوبیمیلیون متر مکعب  332تاسیسات تقویت فشار پیش بینی شده که با تکمیل ساخت آن امکان انتقال روزانه  2ساخت  لوله گاز

 .م خواهد شدراهف

نهایی کردن قرارداد آن االنبیا برای  قرارگاه خاتمو  شرکت گازهایی است که در شرایط فعلی مذاکرات  هم از دیگر طرح ایالم گاز پاالیشگاهطرح توسعه فاز دوم 

 .در حال انجام است

 

ب در روز میلیون متر مکع 32را به  ایالم پاالیشگاه تولید گازبرآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت  دالرمیلیون  372ی حدود گازارزش تقریبی این پروژه 

 .افزایش می یابد

 .تامین شود بانک صادراتو ادامه خط لوله ششم سراسری توسط  ایالم گاز پاالیشگاهگفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز ساخت فاز دوم 

کیلومتر، خط لوله طرح  369به طول  خرم آبادکیلومتر، خط لوله دوم  321ول به ط( پل کله –حدفاصل پتاوه )پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری 

لوله  در مسیر قطعه دوم خط گازکیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار  32به طول  کیشکیلومتر، خط لوله زیردریایی  97به طول  کیشی گازتوسعه میدان 

 .االنبیا واگذار شده بود قرارگاه خاتمششم به 
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 سوسنگردی نفتبرای توسعه میدان  شرکت نفتتوافق با 

امضا  قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاو  شرکت ملی نفتاز دیگر پروژه هایی است که اخیرا تفاهم نامه آن بین  سوسنگردی نفتبه گزارش مهر، طرح توسعه میدان 

 .شده است

 122ی را حدود نفتبا خاتم االنبیا، ارزش این پروژه  سوسنگرداروندان هم با اشاره به امضای تفاهم نامه توسعه میدان  گاز مدیرعامل شرکت نفت کریمیسلبعلی 

ی نفتطرح توسعه این میدان تاکنون ارزیابی اولیه توسعه این میدان توسط خاتم االنبیا انجام شده اما یکی از شروط واگذاری : اعالم کرده و گفته بود دالرمیلیون 

 .تامین منابع مالی آن است

بوده که پیش بینی می شود با  وزارت نفتیکی از بزرگترین اکتشافات سالهای اخیر  نفتمیلیارد بشکه ذخیره  323با در اختیار داشتن بیش از  سوسنگردمیدان 

 .اضافه شود ایران ظرفیت تولید نفتهزار بشکه به  12توسعه آن حدود 

 جاسک -خاتم االنبیا مشتری جدید خط لوله نکا 

برای ساخت سه خط  دالرمیلیون  312االنبیا تفاهم نامه ای به ارزش تقریبی  قرارگاه خاتمو  فرآورده های نفتی شرکت ملی پاالیش و پخشاسفند ماه سال گذشته 

 .کیلومتر امضا کردند 332ل یکهزار و ی در مجموع به طونفتلوله 

 .آغاز کرده است وزارت نفتنکا به بندر جاسک نیز مذاکراتی را با  نفتکیلومتری  632هزار و  اما اخیرا این مجموعه برای ساخت خط لوله یک

دریای از کشورهای حاشیه  نفتوزانه یک میلیون بشکه برآورد می شود که با اجرای آن امکان انتقال ر دالری نیز بیش از سه میلیارد نفتارزش تقریبی این پروژه 

 . م خواهد شدراهف خلیج فارسبه  خزر

http://xn--mgbfohl0j14a.energyna.ir/T_126403_____%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-

10-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-

%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-

%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7.htm 

 

 ------------

 3139خرداد  21  - فاز جدید پارس جنوبی به قرارگاه خاتم االنبیا 1واگذاری 

از واگذاری قرارداد  پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، 74تا  77مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به امضای تفاهم نامه قرارداد فازهای 

 .پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از خاتم االنبیا و چند مجموعه داخلی خبر داد 34و  31فاز 

در حال حاضر : پارس جنوبی به قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا، گفت 24 تا 77به گزارش خبرگزاری مهر، علی وکیلی با اشاره به واگذاری طرح توسعه فازهای 

 .نیز تحویل این مجموعه شده است این سه فاز پارس جنوبی با خاتم االنبیا امضا شده و زمین برای آغاز عملیات اجرایی ه توسعهتفاهم نام

همچنین : تصریح کرد به پتروپارس را مورد اشاره قرار داد و  پارس جنوبی 39مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس به واگذاری قرارداد طرح توسعه فاز 

و  31این مقام مسئول همچنین از واگذاری قرارداد فاز  .واگذار شده است( اویک)جنوبی نیز پیشتر با شرکت ساختمان صنایع نفت  پارس 73و  72فاز قرارداد 

درا، شرکت ملی سازندگی خاتم االنبیا، ص به نظر می رسد قرارگاه سازندگی: متشکل از شرکتهای داخلی خبر داد و یادآور شد پارس جنوبی به کنسرسیومی 34

میلیون  722وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون بیش از .اعضای این کنسرسیومها را تشکیل خواهند داد حفاری و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی

حوزه مشترک تا پایان شهریور ماه به این  پیش بینی می شود میزان برداشت گاز از: مشترک پارس جنوبی برداشت می شود، بیان کرد متر مکعب گاز از مخزن

 .یابد میلیون متر مکعب در روز افزایش 721

  .میلیون متر مکعب در روز خواهد رسید 322میدان گازی پارس جنوبی به  به گفته وکیلی با اجرای تمامی فازهای باقی مانده پاالیشگاهی ظرفیت برداشت از

همچنین در : درصد است، یادآور شد 41پارس جنوبی حدود  36و  15 ان اینکه هم عملیات اجرایی فازهایمدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در پایان با بی

 12در دست اجرای پارس جنوبی حدود  به عنوان بزرگترین فازهای 37درصد و فاز  42پارس جنوبی حدود  33و  32توسعه فازهای  شرایط فعلی ساخت و

 139۰3: كدخبر .درصد پیشرفت اجرایی دارند

http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1090946 

 -------

نبیا برای نهایی کردن قرارداد آن طرح توسعه فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم هم از دیگر طرحهایی است که در شرایط فعلی مذاکرات شرکت گاز و قرارگاه خاتم اال

میلیون  32میلیون دالر برآورد می شود که با اجرای آن ظرفیت تولید گاز پاالیشگاه ایالم را به  372ارزش تقریبی این پروژه گازی حدود  .در حال انجام است

ساخت فاز دوم پاالیشگاه گاز ایالم و ادامه خط لوله ششم سراسری  گفته می شود قرار است بخشی از منابع مالی مورد نیاز.متر مکعب در روز افزایش می یابد

 .توسط بانک صادرات تامین شود

http://شرکت-نفت.energyna.ir/T______شرکت-نفت.htm
http://نفت.energyna.ir/T______نفت.htm
http://سوسنگرد.energyna.ir/T______سوسنگرد.htm
http://نفت.energyna.ir/T______نفت.htm
http://سوسنگرد.energyna.ir/T______سوسنگرد.htm
http://شرکت-ملی-نفت.energyna.ir/T______شرکت-ملی-نفت.htm
http://قرارگاه-سازندگی-خاتم-الانبیا.energyna.ir/T______قرارگاه-سازندگی-خاتم-الانبیا.htm
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کیلومتر، خط لوله طرح  369کیلومتر، خط لوله دوم خرم آباد به طول  321به طول ( پل کله –حدفاصل پتاوه )پیش از این نیز ساخت خط لوله دهم سراسری 

کیلومتر و ساخت دو ایستگاه تقویت فشار گاز در مسیر قطعه دوم خط لوله  32کیلومتر، خط لوله زیردریایی کیش به طول  97توسعه میدان گازی کیش به طول 

 .ششم به قرارگاه خاتم االنبیا واگذار شده بود

http://www.boursenews.ir/fa/pages/?cid=31961 

 -----------

 3139, مهر 33, یکشنبه -واگذاری بزرگترین پروژه راه سازی ایران به قرارگاه خاتم االنبیاء سپاه پاسداران 

شمال شرق )در راستای واگذاری پروژه های بزرگ و سودآور کشور به سپاه پاسداران و با گذشت حدود یک ماه پس از واگذاری پروژۀ توسعۀ جاده هراز 

تهران »توسط دولت به شرکت  -بعنوان یکی از بزرگترین پروژه های کشور -، ساخت بزرگراه قم به مشهد نیز(وابسته به سپاه)رگاه خاتم االنبیاء به قرا( تهران

 . ، وابسته به قرارگاه خاتم االنبیاء واگذار گردید«گسترش

کیلومتر طول دارد و محمود احمدی نژاد در مراسم کلنگ زنی آن در روز شنبه نامگذاری شده، یک هزار و صد ” حرم تا حرم“به گزارش ایسنا، این بزرگراه که 

پیش از این چشم ما به دست چند “، خاطرنشان کرد ”بزرگراه حرم تا حرم بزرگترین پروژه در تاریخ کشور و منطقه است“، با بیان اینکه (اکتبر 9)مهر  32

سرمایه گذاری می کردند و هر روز هم به یک بهانه کار را متوقف می کردند؛ اما حاال همه به صف  های غربی بود که با منت زیاد شرکت خارجی و پول بانک

 .شده اند

هزار میلیارد تومان خواهد بود،  3۳تا  31هزینه این طرح بین “که  به گزارش ایسنا، در ادامه این مراسم حمید بهبهانی، وزیر راه و ترابری، با بیان این

 ”.بزرگراه با مشارکت وزارت راه، بانک ملی ایران و قرارگاه خاتم االنبیاء احداث می شود این“خاطرنشان کرد 

 http://www.kaleme.com/3139/22/33/klm-14144 

 ------------

 ینظام یبزرگ بدون مشاركت ارگان ها یدانندكه پروژه ها یامروزه همگان م.فات استیتشرن قراردادها به صورت ترك یباز هم الزم به ذكر است كه تمام ا 

ك ارگان یا با مشاركت ی یكالن به صورت قطع یه گذاریا سرمایبزرگ و  حهر گونه طر. ستیر نیوابسته به همان ارگان ها  امكان پذ یخصوص یا بانك هایو

ل ین دلیو به هم. ستیر نیبا مراكز قدرت امكان پذ یقت سود كالن داشته باشد، بدون هماهنگیكالن و درحق یه گذاریاز به سرمایكه ن یچ پروژه ایقدرت باشد و ه

 .ستینباشد كمتر هم ن یشتر از اقتصاد رسمیاگر ب یر رسمید اقتصاد غیگویم یین مقام اجرایمطرح است و باالتر "یبرادران قاچاقچ"كه بحث  است
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