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 شیده رخ فروز

اخیراً وزارت کار از وضعیت اسفبار قراردادھای موقت 

امضا در بازار کار ایران گزارشی ارایھ کرد.  و سفید

راھکار ارائھ شده برای حل این معضل در قالب طرحی 

کھ قرار است بھ کارگران و کارفرمایان پیشنھاد شود، 

و بار دیگر بھ صراحت بر تداوم و است بسیار با اھمیت 

کارگری حاکم، صحھ می  شدت یابی سیاست ھای ضد

انھ ای کھ با عنوان پُر گذارد. بھ بیان دیگر وزارتخ

قرار است  »تعاون و کار و رفاه اجتماعی«طمطراق 

متولی امور کار و رفاه اکثریت کارگری جامعھ باشد، 

 ھمچون حق اخراج و بیکارسازی میلیون ھا کارگر را

طرح می کند. این در حالی است کھ مسلم کارفرمایان 

حتی ھم اکنون نیز بدون ھرگونھ طرح و اصالحیۀ 

و ھمواره ندارند ذره ای امنیت شغلی ی، کارگران جدید

اخراج و بیکارِی با قراردادھای موقت و سفید  شمشیر

 آنان می چرخد!باالی سر  ،امضا

درصد کل قراردادھای  93در حال حاضر بیش از «

کاری کشور موقت و زیر یک سال منعقد می شوند. 

شرایط بھ نحوی است کھ قراردادھای موقت سھ ماھھ، 

 ماھھ و زیر یک سال رواج فراوانی پیدا کرده است.شش 

وجود این مسایل در بازار کار کشور، وزارت کار را 

بر آن داشت تا طرحی را تھیھ و بھ نمایندگان کارگران 

ھ مبنی بر اینکھ کلیو کارفرمایان کشور پیشنھاد کند. 

قراردادھای کاری کشور از موقت بھ دایم تبدیل شوند و 

خراج نیروی کار بھ صورت کامل بھ از آن سو حق ا

 )93دی ماه  6 -(شرق» .کارفرمایان واگذار شود

 کرد را از استثمار و ستم پاک خواھد ھنگامی کھ توده ھای کارگر آذرخِش اندیشۀ انقالِب اجتماعی را جذب کنند، توفاِن انقالب جامعھ

 نوشتھ ھای این شماره:

یورش رژیم سرمایھ داری اسالمی بھ طبقۀ کارگر با 

                                                                                     ۱ص                                اصالحیھ ھای قانون کار

ضعگیری طبقات کارگر نسبت بھ تضاد بین مو

 ۱٦ص                       امپریالیسم و پان اسالمیسم

 ۱۹ص                            پیام بھ کارگران صنعت نفت

 پان اسالمیستحملۀ خونین تروریست ھای 

 ۲۲ص      بھ دفتر مجلۀ طنزآمیز شارلی اِبدو در پاریس

نقطۀ عطف دیگری در  محاکمۀ مجدد بھنام ابراھیم زاده

 ۲۴ص                     برخورد رژیم با زندانیان سیاسی

 طبقاِت جامعۀ سرمایھ داری و ویژگی ھای 

 ۲٥ص                    اجتماعی ایران -ساختار اقتصادی

یورش رژیم سرمایھ داری اسالمی بھ طبقۀ کارگر 

  با اصالحیھ ھای قانون کار
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قراردادھای موقت بھ قرارداد صوری یا ظاھری تبدیل 

دایم و در ھمان حال واگذاری حق کامل اخراج نیروی 

کار صرفاً بھ کارفرما، از یک سو فریب کارگران و از 

ھ ھ ھرگونسوی دیگر در یک کالم بھ معنی خواندن فاتح

اھمیت تأکید بر بی است. در عالم واقعیت قرارداد کار 

حقوق نمودن مطلق کارگران توسط مراجع قانونی، و 

شرایط زندگی فالکتبار کنونی کارگران و خانوارھای بھ 

جان آمدۀ آنھا، کھ طی ماه ھای اخیر با اعتراض، 

اعتصاب و تجمع مقابل نھادھای رسمی، شدت یافتھ و 

دن بھ ماه ھای پایانی سال کھ با تعیین حداقل نیز نزدیک ش

و چالندن بیش از پیش مزد  94دستمزدھای سال 

ا ، مقابلۀ پیگیر باستکارگران با بھانھ ھای متعدد تؤام 

کارگری وضع موجود از سوی کارگران آگاه و فعاالن 

را برجستھ تر می سازد. عالوه بر آن آگاھی کارگران 

مسائل و آشکار نمودن  از وضعیت خود و شناخت عمیق

حقایق پیش رو، بخشی از این مبارزه است. در دستور 

روز قرار دادن مصوبھ ھا و طرح ھایی کھ با زیر منگنھ 

قرار دادن کارگران، مبارزات آنان را صرفاً در حالت 

موضع گیری تدافعی، استیصال و حفظ وضع موجود 

 برای اجتناب از بدتر شدن اوضاع، محصور می نمایند،

نظیر طرح اخیر وزارت کار، طرح استاد شاگردی، 

مصوبات قانونی حداقل دستمزد، ممنوعیت تشکل مستقل 

و محکوم نمودن نمایندگان مستقل کارگری بھ شالق و 

زندان، طرح بیمھ کارگران ساختمانی، طرح کسر بیمھ 

از اضافھ کار، طرح بیمھ ھای بی نام در بسیاری مراکز 

ار دیگر ضرورت بررسی و نقد و کارگاه ھا و ... ، ب

اصالحیۀ پیشنھادی قانون کار را کھ مسائل مذکور را در 

تمامی ابعاد مبارزه کارگران مورد یورش قرار می دھد، 

طلب می نماید. توجھ بھ این نکتھ ضروری است کھ چھ 

و چھ اصالحیھ ھای  1369قانون کار فعلی مصوب 

ضد پیشنھادی آن ھر دو بھ قدر کافی ارتجاعی و 

ھیچ جای تردیدی برای امید بھ بھبود اند و کارگری 

 د. نوضعیت کارگران در این راستا باقی نمی گذار

کھ  »انتخاب بین قانون کار بد و بدتر؟«مقالۀ  در ،ما قبالً 

قانون کار فعلی را درج شده است،  4در خیزش شمارۀ 

مورد بررسی قرار دادیم و اکنون بار دیگر بھ بازنگری 

اصالحیۀ پیشنھادی قانون کار در مھم ترین مواد طرح 

قانونی آن، کھ اخیراً نیز در نامۀ جمعی از کارگران 

  :کشور مورد اعتراض واقع گردید، می پردازیم

 قرارداد کار):  –(فصل دوم  – ۷ماده 

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاھی کھ «

السعی کاری بھ موجب آن کارگر در قبال دریافت حق 

را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما 

 انجام می دھد. 

حداکثر مدت موقت برای کارھایی کھ طبیعت  - ۱تبصره 

آنھا جنبھ غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور 

 اجتماعی تھیھ و بھ تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. 

مستمر در کارھایی کھ طبیعت آنھا جنبھ  – ۲تبصره 

دارد، در صورتی کھ مدتی در قرارداد ذکر نشود، 

 »قرارداد دائمی می شود.

حذف و عنوان تبصره  ۱در اصالحیھ قانون کار تبصره 

بھ تبصره اصالح می شود. این تبصره حذف می شود  ۲

تا دولت و نھاد قانونی وزارت کار (کھ اکنون با عنوان 

ی نامیده پرطمطراق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع

می شود) گریبان خود را از تعیین مدت موقت مشاغلی 

(موقت) دارند، رھا ساختھ و  کھ جنبۀ غیر مستمر

مسئولیتی در این رابطھ متوجۀ خود نسازد. بھ عبارت 

 اینکھ چھ کارھایینکردن دیگر، این تبصره با مشخص 

و چھ کارھایی دائم، باشند باید دارای قرارداد موقت 

ان دولتی و نیز کارفرمایان خصوصی را دست کارفرمای

برای قراردادھای موقت و سفید امضا و بیکار نمودن 

نیز بر این واقعیت سرپوش می  ومی کند کارگران بازتر 

گذارد کھ ھم اکنون بستن قراردادھای موقت یک رویھ 
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در اکثر مراکز  »طبیعت مستمر«معمول در کارھای با 

روھای قانونی بھ ھر چند کھ ھمیشھ در کارگری است.

حد کافی در این قانون موجود است تا با استناد بھ آن ھا 

ب بدین ترتی کارگران معترض را سرجای خود بنشانند!

 ھیچ با مدد اصالحیھ فوق، زمان کار در این قانون از

 ھر کرد و نخواھد تبعیت قانونی استاندارد و حدود

 کار اجرای زمان خود خواست و نیاز بھ بستھ کارفرما

کرد. این تبصره در تحکیم و رواج  خواھد تعیین را

فزایندۀ قراردادھای موقت و سفید امضا، بیکارسازی و 

اخراج کارگران بھ ارادۀ کارفرمایان و پیمانکاران نقش 

  ضد طبقھ کارگر ایران ایفا می نماید.   بھ مخربی  مھم و

در مواردی کھ کار از طریق مقاطعھ انجام  – ۱۳ماده «

یابد، مقاطعھ دھنده مکلف است قرار داد خود را با می 

مقاطعھ کار بھ نحوی منعقد نماید کھ در آن مقاطعھ کار 

متعھد گردد کھ تمامی مقررات این قانون را در مورد 

  »کارکنان خود اعمال نماید.

این ماده در اصالحیھ حذف شده و بھ جای آن چنین 

 کھ مواردی در« -13اصالحیھ ماده پیشنھاد شده است: 

 مکلف دھنده پیمان یابد، می انجام پیمان طریق از کار

کار  وزارت تعاون، تایید مورد پیمانکاران با صرفا است

 پیمانکار قرارداد در و منعقد قرارداد اجتماعی و رفاه

تبعی آن طبق  مقررات و قانون این اجرای بھ متعھد را

کھ با پیشنھاد شورای عالی کار بھ تصویب ضوابطی 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می رسد، بررسی می 

  »شود.

در این اصالحیھ، پیمانکاران باید مورد تأیید وزارت کار 

و متعھد بھ اجرای قانون و مقررات در رابطھ با 

کارگران باشند. با این اصالحیھ و بدون آن ھم آب در دل 

حضرات سرمایھ دار و کارفرما (پیمانکار) تکان نخواھد 

خورد! وزیر و وکیل و نماینده اینجا دیگر باید با 

گردن کلفت قرارگاه خاتم و باندھای سپاه و  پیمانکاران

بسیج و حامیان آنھا (رھبری و فالن آیت هللا و حجت 

االسالم و ...) در پروژه ھای عظیم و صنایع کلیدی 

(میدان ھای گازی عسلویھ، پتروشیمی ھا، اسکلھ ھای 

نفتی و کارھای قاچاق حضرات و ....) و کارخانجات و 

! این جا نیز عرصھ ای شرکت ھای دیگر مصالحھ کنند

از باند بازی ھا و درگیری ھای جناحی است تا لقمھ ھای 

چرب تری از این خوان نعمت اقتصادی نصیب شان 

گردد. از سوی دیگر این شرکا ھم بابت کنار زدن سایر 

خود را بھ جیب مبارک سرازیر می  »حق السعی«رقبا، 

بت نسکنند و ھیچ نگرانی ای ھم از بابت تعھد بھ قانون 

بھ کارگران در میان نخواھد بود زیرا آنھا قانونگذار و 

 از آن باالتر خود قانونند. بھ فاکت زیر توجھ کنید:

ما در سال گذشتھ بررسی کردیم و بھ این نتیجھ رسیدیم « 

درصد کارگران زیر حداقل دستمزد می  ۴۳کھ بیش از 

خصوصا حتی شرکت ھای پیمانکاری کھ با گرفتند. 

قرارداد داشتند حقوق ھا و مزایا را از سازمان  دستگاه ھا

 ھای دولتی می گرفتند اما زیر حداقل دستمزد می دادند

 ...«  

رئیس کانون عالی انجمن ھای  – ۵/۲/۹۰(دوشنبھ 

 تأکید از ما است)  .صنفی کارگران کشور

کھ تنھا یکی از صدھا مورد زیر پا گذاشتن  -این واقعیت 

کھ خود آن را وضع کرده  قانون از سوی کسانی است

اینکھ آنھا باالتر از قانون اند گفتن نشان می دھد  -اند 

 کردناغراق و اتھام بیجا نیست. از سوی دیگر متعھد 

پیمانکار بھ قانون کار و مقررات نیز در تبصره فوق 

چرا کھ اتکا بھ قانون کار و  ،فرمالیتھ ای بیش نیست

ت ی کارگران مثبمقررات تابعھ در صورتی می تواند برا

باشد کھ منافع آنان را تضمین نماید، کھ بھ واقع چنین 

و در مھم ترین و ابتدائی ترین مسائل مانند تعیین  نیست

دستمزد، تشکل ھای مستقل، منع قراردادھای موقت و 

سفید امضا، اخراج و بیکارسازی، حق اعتصاب، خارج 
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و ... نفر از شمول این قانون  10نمودن کارگاه ھای زیر 

 بھ خلع سالح کارگران می پردازد.

قرارداد کارگری کھ توقیف می گردد و  - ۱۷ماده «

توقیف وی منتھی بھ حکم محکومیت نمی شود در مدت 

توقیف بھ حال تعلیق درمی آید و کارگر پس از رفع 

  »توقیف بھ کار خود باز می گردد.

در اصالحیھ پیشنھادی بھ این ماده یک تبصره اضافھ 

 است با این مضمون:شده 

چنانچھ توقیف کارگر منجر بھ مجازات سھ  –تبصره «

ماه حبس یا بیشتر یا بدل از آن شود کارفرما می تواند 

قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات بھ ازای 

ھر سال سابقھ کار یک ماه آخرین حقوق فسخ نماید. در 

صورت مجازات کمتر از میزان فوق کارگر بدون 

 »افت حق السعی بھ کار سابق باز می گردد.دری

شرایطی کھ حتی خود مسئوالن رژیم بھ نبود امنیت  در

در جامعھ و تشدید این روند معترفند، برای ھر فرد و از 

 پیشدالیل جملھ کارگران ممکن است پیش آید کھ بھ 

گیر دادن بھ پوشش، جرائم رانندگی، مانند پاافتاده 

ور از خیابان در صورتی درگیری ھای لفظی، حتی عب

غیره، کھ بھ نظر نیروھای امنیتی مشکوک بیاید و 

از او رفع اتھام شود و آزادیش و تا شود بازداشت 

(در جمھوری طول بکشد ماه  ۳صورت گیرد بیش از 

حبس بدون اثبات جرم، اسالمی نمونھ ھای اینکھ افراد 

. ھمچنین یک روی کشیدند فراوان است)ھای طوالنی 

این تبصره نادیده گرفتن نوع اتھام و جرم مترتب دیگر 

رسمیت نشناختن و نبود مصونیت ھ بر آن است، مثالً ب

برای نمایندگان کارگران و نوع اتھاماتی کھ از جانب 

کارفرمایان وارد می گردد و ھمان گونھ کھ سابقھ نشان 

می دھد طوالنی بودن ناشی از تمدید قرار بازداشت ھا 

بھ محکومیت کارگر منجر نگردد،  کھ حتی ممکن است

 ھفسخ قرارداد یکجانبۀ کارگر از سوی کارفرما را ب

دنبال دارد. اینجاست کھ این ماده قانونی و اصالحیھ آن، 

کار را برای کارگر خوانده است ھر نوع تضمین فاتحھ 

 بوده وبازداشت و بھ عبارت دیگر بعد از زمانی کھ در 

گذران زندگی محروم  درآمدی برایھر خانواده اش از 

بوده اند، اکنون باید با حکم اخراج و شرمنده بھ خانھ 

برگردد. این ماده قانونی حالت دیگری نیز دارد کھ 

زیرکانھ تر از حالت قبلی است و بھ کارفرمایان کمک 

می کند کھ از شر کارگران معترض، نمایندگان کارگری 

 و حقوقشان را نیز ندو فعاالن کارگری خالص گرد

راحت تر و با استناد بھ قانون پایمال سازند. ھزاران 

کارگر زندانی (از جملھ کارگران نیشکر ھفت تپھ، 

شرکت واحد اتوبوسرانی، کارگران و کارکنان اعتصابی 

کارخانجاتی مانند چادرملو، سنگ آھن بافق، پتروشیمی 

... و شرکت ھای مختلف) در سراسر ایران با این  رازی

ھا در  بازداشتآشنا ھستند کھ بسیاری از ترفند بھ خوبی 

محل کارشان و با شکایت کارفرمایان، صورت گرفتھ و 

بدون اطالع خانواده ھا ماه ھا خبری حتی از محل 

بازداشتشان در دست نبوده است. با طوالنی شدن مدت 

اخراج صورت قانونی بھ خود می گیرد و بازداشت، 

خانواده ھا ، می شودراحتی پایمال ھ سوابق کاری ب

درمانده و سفره خالی و سالھای پرمشقت زندان پیش 

! یکی از مھمترین اشکاالت خواھد بود روی کارگر

دیگر این تبصره از جنبۀ حقوقی آن است کھ بھره مندی 

کارگر از بیمۀ بیکاری در این گونھ موارد مشخص 

 نیست. 

آری، یکی از اھداف اصلی این ماده ایجاد وحشت در 

ر صورت مبارزه برای خواست ھای کارگران د

کارگری و دموکراتیک شان است. در نظامی کھ برای 

فعالیت عادی سندیکائی و یا حتی قصد ایجاد سندیکا و 

دیگر تشکل ھای کارگری فعاالن و ھواداران را سال ھا 

 »نوید بخش«زندانی می کنند این ماده در عین حال 
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ز از دوستان بیکاری و اخراج و جدا کردن کارگران مبار

 و ھمکارانشان است.

قرارداد کار بھ یکی از طریق زیر خاتمھ  – ۲۱ماده «
 می یابد: 

 فوت کارگر  –الف 

 بازنشستگی کارگر  –ب 

 از کار افتادگی کلی کارگر  –ج 

انقضاء مدت در قراردادھای کار با مدت موقت و  –د 
 عدم تجدید صریح یا ضمنی آن 

پایان کار در قراردادھائی کھ مربوط بھ کار معین  –ه 
 است 

  »استعفای کارگر. –و 

اصالحیھ پیشنھادی چند بند دیگر بھ ھمراه یک تبصره 
 بھ این ماده افزوده است: 

کاھش تولید و تغییرات ساختاری کھ در اثر  –ز «
الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی 

زوم تغییرات گسترده در فن آوری منجر و سیاسی و یا ل
 بھ تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود 

 توافق بین کارگر و کارفرما  –ح 

  »فسخ قرارداد با تصمیم کمیتھ انضباطی کارگاه –ط 

موارد مذکور در بند (ز) در کارگاه ھای  ۲ –تبصره «

نفر کارگر باید بھ تأیید اکثریت ھیئتی مرکب  ۵۰بیش از 

 رفاه و کار تعاون، کل استاندار یا معاون وی، مدیراز 

، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی اجتماعی

، رئیس کل ربط ذی ای بیمھ صندوق نماینده کارگاه،

دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، 

نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه 

اینده تام االختیار وی برسد. چنانچھ بھ و کارفرما یا نم

تشخیص ھیئت مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود 

بھ ھمان نسبت مشمول خاتمۀ کار و مقررات بیمۀ 

  »بیکاری می شود.

ارائھ  »خاتمھ قرارداد کار«این مواد کھ تحت عنوان 

گردیده است، بیکارسازی قانونی کارگر را کھ قبال نیز 

و با پوشش قرارداد موقت موجود  »ه«و  »د«در بند 

قانونگذار از ھر  »ز«بود، باز ھم شدت می دھد. در بند 

 .تا کارگر را بی دردسر بیکار کند می جویدترفندی سود 

نبود مواد اولیھ، کاھش تولید، نصب ماشین آالت جدید 

تغییرات ساختاری کھ در اثر الزامات قانون «وعبارت 

اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا و مقررات یا شرایط 

و راه را باز  نمی رودمو الی درزش  »لزوم تغییرات ...

کھ بھ ھر بھانھ ای کھ سرمایھ داران حاکم  می گذارد

. بھ بھانھ اخراج کنندصالح می بینند کارگران را 

تغییرات ساختاری و کاھش تولید و قدیمی بودن ماشین 

ات و سایر وسایل ھا و ... با فروش حتی زمین کارخانج

ھم کھ شده باید سود خود را تضمین کنند و اینکھ سر 

 ،ھزاران خانوار کارگری چھ خواھد آمد، در این شرایط

محلی از اعراب ندارد! بسیاری از کارخانجات طی 

سالھای اخیر کارگران خود را با ھمین شیوه ھا اخراج 

تصمیم  بھ اخراج  »ط«اند. در بند کرده و یا بازخرید 

کارگر را بھ دست کمیتھ انظباطی کارگاه سپرده اند کھ 

معلوم نیست این کمیتھ دیگر چھ صیغھ ای است؟ از چھ 

کسانی تشکیل یافتھ است؟ معیار این کمیتھ برای اخراج 

کارگر چیست؟ کارگر چھ بی انضباطی مرتکب شود، 

اخراج خواھد شد؟ سر و کلھ این کمیتھ انضباطی در مواد 

، نیز پیدا ۲۳از جملھ در ماده اصالحیھ  دیگر قانون کار

  :می شود

در صورت خاتمھ قرارداد کار بھ علت  – ۲۳ماده «

توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم 

کمیتھ انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین 

مزد کارگر بھ نسبت کارکرد بھ ازای ھر سال سابقھ کار 

روز، مزد بھ کارگر پرداخت  ۳۰ان حق سنوات بھ میز

کمیتھ انضباطی ھمچون چماقی در دست  »نماید.

کارفرما، ھمیشھ حی و حاضر آماده است تا ھر وقت 
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اج اخراو را بر سر کارگر فرود آید و کند کارفرما اراده 

نکتھ دیگر این ماده این است کھ حتی برای محاسبھ کند. 

وز را در ر ۳۰حق سنوات و پرداخت آن بھ کارگر، 

 ۳۱ماه از سال ماھھای  ۶نظر گرفتھ است، در حالی کھ 

روزه ھستند (کارفرمایان موقع پرداخت، حداقل ھا را 

 فراموش نمی کنند).   

خالصۀ کالم، سرنوشت کار و تأمین معاش کارگران و  

خانواده ھایشان در دست این کمیتھ مبھم و مرموز و 

در موارد الزم با درعین حال قانونی، نھاده شده است تا 

. کنداتخاذ تصمیم در مورد اخراج کارگر، انجام وظیفھ 

) نیز در راستای اھداف گفتھ شده ۲تبصره فوق (تبصره 

در باال اعمال می شود و با خارج کردن کارگاه ھای زیر 

نفر از تأیید ھیئت ذکر شده در تبصره، شمار زیادی  ۵۰

دادشان کم ھم از کارگران شاغل در این کارگاه ھا (کھ تع

نیست) بدون ھیچ گونھ محدودیت قانونی، ھر زمان کھ 

کارفرمایان اراده کنند بھ بھانھ ھای فوق بھ خیل بیکاران 

خواھند پیوست. حال نگاھی بھ ترکیب این ھیئت 

می گوید این ھیئت مرکب  ۲بیندازیم. آن طور کھ تبصره 

 ،از استاندار یا معاون وی، مدیرکل کار و امور اجتماعی

مدیر کل دستگاه صادر کنندۀ مجوز اصلی کارگاه، مدیر 

کل تأمین اجتماعی، رئیس کل دادگستری، نمایندۀ تشکل 

کارگری حائز اکثریت استان، نمایندۀ کارفرمائی استان، 

نمایندۀ کارگران کارگاه و کارفرما یا نمایندۀ تام االختیار 

وی است کھ می توانند تعطیلی کار و بیکار کردن 

ران و مقررات بیمۀ بیکاری را تعیین کنند. در کارگ

مقام و مدیر (استانی و ریاستی)، یک  ۵ترکیب این ھیئت 

نمایندۀ استانی کارفرمائی و خود کارفرما یا نماینده اش 

مقام غیر کارگری) در برابر یک نمایندۀ تشکل  ۷(یعنی 

کارگری استان (کھ میزان مستقل بودنش از دولت و 

شخص نیست و باید حائز اکثریت استان نھادھای دیگر م

نیز باشد کھ این ھم مبھم است حائز چھ اکثریتی؟ و این 

حائز اکثریت بودن چرا شامل تشکل کارفرمائی نمی 

شود؟!) و نماینده کارگران کارگاه (اگر کارگاه نماینده 

مستقل و مورد قبول کارگران کارگاه داشتھ باشد و یا 

ما نباشد)، قرار دارند. بھ جزو عوامل وابستھ بھ کارفر

نمایندۀ کارگری در  ۲عبارت دیگر در بھترین حالت، 

عامل دولتی و کارفرمائی بھ تصمیم گیری در  ۷برابر 

مورد وضعیت کارگران خواھند پرداخت. با چنین 

ترکیب نابرابر در ھیئت مذکور نتیجۀ تصمیم،  پیشاپیش 

 حتی برای یک کودک نیز قابل درک است! 

دولتی چنین ھیات ھایی در سایر  –ارفرمائی ترکیب ک

مواد قانون کار نیز وجود دارد از جملھ در ترکیب 

. کافی است ۱۶۷اعضای شورای عالی کار در ماده 

اشاره کنیم کھ یکی از وظایف این شورا تصمیم در زمینۀ 

تعیین حداقل مزد ساالنھ برای کارگران است. در شورای 

نفر از افراد  ۲اجتماعی، وزیر کار و امور  ،عالی کار

بصیر و مطلع (از نظر مسئوالن بصیر و مطلع اند! 

چگونھ ؟!) در مسائل اجتماعی و اقتصادی بھ پیشنھاد 

وزیر کار و تصویب ھیات وزیران کھ یک نفر از آنان 

 ۳از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواھد شد، 

 ۳، ننفر از نمایندگان کارفرمایان بھ انتخاب کارفرمایا

نفر از نمایندگان کارگران بھ انتخاب کانون عالی 

عضو غیر کارگر در  ۶شوراھای اسالمی کار. باز ھم 

نماینده کارگری (کھ حتما باید بھ شوراھای زرد  ۳برابر 

 اسالمی وابستھ باشند!) 

رد پای این گونھ سیاست ھای مغرضانھ در مسائل 

و ھنگام کارگری و برای بیکارسازی کارگران 

آنان زیر پا گذاشتن حقوقی کھ در قانون یکارسازی ب

کاری کھ منافع و مصالح کارگران را در نظر بگیرد، 

نھ در بسیاری از مواد قانون کار موجود است و کارگر 

بلکھ  ،از کوچکترین امنیت شغلی برخوردار نیستتنھا 

بدین صورت بیمۀ بیکاری اش نیز از او دریغ می شود 

یروی کارش بھ ھمین نسبت کاھش و بدین ترتیب ارزش ن

. با توجھ بھ این کھ کارگران از حق تشکیل خواھد یافت
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سازمان ھای مستقل خود محرومند و اقدام بھ این کار در 

جمھوری اسالمی جرم محسوب می شود و اخراج (بھ 

بھانۀ ھمان تخطی از آئین نامھ ھای انضباطی و سر و 

و بھ  بازداشت کار داشتن با تصمیمات کمیتۀ انضباطی)،

کار و زندان را بھ دنبال دارد، از دست دادن دنبال آن 

ل و در چنگا خواھد بودابزارحمایتی ھرگونھ کارگر فاقد 

 انواع ھیأت ھا و کمیتھ ھای فرمایشی و وابستھ، گرفتار

 . خواھد شد

در اصالحیھ قانون کار باز می گردیم. قبالً  23بھ مادۀ 

کارگر از  -23مادۀ «ود: مفاد این ماده بھ این شرح ب

لحاظ دریافت حقوق یا مستمری ھای ناشی از فوت، 

بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی 

کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط بھ 

 »آنھا تابع قانون تأمین اجتماعی خواھد بود.

این ماده در اصالحیھ حذف و با متن زیر جایگزین شده  

 است: 

 توافق علت بھ کار قرارداد خاتمھ صورت در -23ماده «

 کمیتھ تصمیم با قرارداد فسخ یا و کارفرما و کارگر بین

 بھ کارگر مزد آخرین براساس باید کارگاه انضباطی

 بھ سنوات حق کار سابقھ ھرسال ازای بھ کارکرد نسبت

  »نماید. پرداخت کارگر بھ مزد روز 30 میزان

قانون کار فعلی  23با توجھ بھ این نکتھ کھ موضوع ماده 

کامالً با ماده اصالحیۀ جایگزین متفاوت است، بھ بیان 

تر می بینیم کھ موضوع دریافت ھای قانونی بھ  دقیق

ھنگام بحرانی ترین شرایط زندگی کارگران و 

زنشستگی، بیکاری، خانوارھایشان کھ با بیماری، با

تعلیق، از کارافتادگی و فوت توأم است و مقررات 

حمایتی مربوط بھ آن ھا، تحت الشعاع سیاست 

بیکارسازی و اخراج فزایندۀ کارگران، رنگ می بازد. 

 مستمری و حقوق دریافت(با حذف تمامی موارد فوق 

 و کلی کارافتادگی از تعلیق، بیکاری، فوت، از ناشی

آن ھا)،  بھ مربوط شرایط و حمایتی مقررات و یا جزیی

امتیازات کارگران تنھا بھ حق سنوات خالصھ می گردد 

ایی کذانضباطی و کارگری کھ با رأی و تصمیم کمیتھ 

با حق سنوات ناکافی و بدون شود از کار اخراج 

برخورداری از بیمۀ بیکاری مکفی بھ امان خدا رھا می 

ت کھ در بسیاری شود! توجھ بھ این نکتھ ضروری اس

 حداقل ،از مراکز کارگری مزدھای پرداختی بھ کارگران

و یا زیر حداقل ھای قانونی است کھ خود مسئوالن نیز 

بھ آن اذعان دارند و معیار قرار دادن آخرین مزد در 

پرداخت سنوات با نادیده گرفتن چنین واقعیت ھایی، تیشھ 

. استبھ ریشۀ کارگر زدن در شرایط اخراج و بیکاری 

 کاری کھ قانون گذاران با جدیت بھ آن مشغولند!

درصورت خاتمھ قرارداد کار، کار معین یا  -24ماده «

مدت موقت، کارفرما مکلف است بھ کارگری کھ مطابق 

سال یا بیشتر، بھ کار اشتغال داشتھ است  قرارداد، یک

برای ھر سال سابقھ اعم از متوالی یا متناوب بر اساس 

ماه حقوق بھ عنوان مزایای  عادل یکآخرین حقوقی م

 » پایان کار بھ وی پرداخت نماید.

 بھ«عبارت  24ماده  در اصالحیھ قانون کار در

 کار بھ بیشتر یا سال یک مطابق قرارداد، کھ کارگری

 مدت نسبت بھ« عبارت بھ »است داشتھ اشتغال

عبارت  و »کارگر« واژه بھ »وی«واژه  و »کارکرد

 ماه یک معادل«بھ عبارت  »حقوق ماه یک معادل«

 .شود می اصالح »مزد

یکسال یا بیشتر «در اصالحات این ماده نیز با حذف 

بھ «کھ مدت آن مشخص است عبارت مبھم  »سابقۀ کار

آمده است کھ راه را برای ھرگونھ  »نسبت مدت کارکرد

تفسیر مدت اشتغال کارگر توسط کارفرما کامالً ھموار 

مدت کارکرد را دورۀ آزمایشی یا  سازد: مثالً بخشی از

آموزشی محسوب نماید، دورۀ بازداشت یا زندانی نمودن 

یا تعلیق کارگر معترض یا اعتصابی را از سوابق کاری 
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کھ می  »یک ماه حقوق«حذف نماید. با حذف عبارت 

تواند سایر مزایا و مطالبات دیگر را نیز شامل گردد، 

با یک ماه مزد حداقل قابل تفسیر  »یک ماه مزد«عبارت 

خواھد بود و مزد ناچیز کارگر قابلیت آب رفتن پیدا 

 دارد:    زیر بھ شرح  ی! این ماده متن مکررکردخواھد 

 سنوات حق موظفند کارفرمایان - مکرر 24 ماده«

 را) موقت (دائم غیر یا موقت قرارداد دارای کارگران

 یا ھا بانک نزد کھ مدت بلند سپرده ھای حساب بھ

 کار عالی شورای تایید مورد اعتباری و مالی موسسات

 می کارفرما کنند واریز شود می افتتاح کارگر نام بھ

 ساالنھ یا فصلی ماھانھ، صورت بھ را سنوات حق تواند

 پیش موارد در جز نماید. کارگر واریز کار پایان در

 زمان در صرفا ماده این اجرایی نامھ آیین در شده بینی

 از برداشت بھ مجاز کلی کارافتادگی از یا بازنشستگی

 با ماده این اجرایی نامھ آیین بود. خواھد حساب این

 کار تعاون، وزیر تصویب بھ کار عالی شورای پیشنھاد

 .»رسید خواھد اجتماعی رفاه و

تبصره  با آشکاری مغایرت مکرر 24بھ طورکلی ماده 

 آمده تبصره این در. دارد فعلی کار قانون 13ماده  1

 و بوده ممتازه دیون جزء کارگر مطالبات کھ است

 بھ پیمانکارن بدھی حتی ھستند موظف کارفرمایان

پرداخت نمایند.  پیمانکار... مطالبات محل از کارگران را

در شرایط حاضر کھ بسیاری از کارفرمایان و 

(حتی در پروژه ھا و صنایع کلیدی و مادر)  پیمانکاران

ماه ھای مدید از پرداخت ھمین دستمزدھای حداقلی 

کارگرانی کھ در شاق ترین شرایط کار می کنند، سر باز 

زده و حق بیمۀ کارگر را با وجود کسورات قانونی از 

مزد، واریز نمی نمایند، معلوم نیست کھ این ماده مکرر 

ارگران ایران بزند جز این قرار است چھ گلی بھ سر ک

کھ قانونگذاران حاکم، سنوات کارگران را نیز دستخوش 

ارادۀ کارفرمایان و پیمانکاران ساختھ و یا لقمھ ای چرب 

اعتباری کھ  و مالی موسسات یا ھا بانکبرای معامالت 

با عملیات تنزیل بگیری خود بار دیگر پوست کارگران 

 می َکنند، مھیا سازند.  و تھیدستان جامعھ را بھ نوبۀ خود 

ماده «قانون کار و اصالحیھ آن توجھ کنیم:  ۲۷بھ ماده 

ھرگاه کارگر در انجام وظائف محولھ قصور  – ۲۷

ورزد و یا آئین نامھ ھای انضباطی کارگاه را پس از 

تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت 

 لباتاعالم نظر مثبت شورای اسالمی کار عالوه بر مطا

و حقوق معوقھ بھ نسبت ھر سال سابقھ کار معادل یک 

ماه آخرین حقوق کارگر را بھ عنوان (حق سنوات) بھ 

 وی پرداختھ و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدھائی کھ فاقد شورای اسالمی کار ھستند نظر 

مثبت انجمن صنفی الزم است در ھر مورد از موارد یاد 

حل نشده بھ ھیأت  تشخیص  شده اگر مسألھ با توافق

ارجاع و در صورت عدم حل اختالف از طریق ھیأت 

حل اختالف رسیدگی و اقدام خواھد شد. در مدت 

رسیدگی مراجع حل اختالف قرارداد بھ حال تعلیق در 

  »می آید.

در اصالحیھ پیشنھادی، این ماده را مختصر کرده اند و 

بیشرمانھ تر کارگران را زیر منگنھ نھاده اند ولی ماھیت 

 ھر دو ماده پیرو ھمان سیاست گفتھ شده در باالست: 

تخلفات کارگران در کمیتھ انضباطی کارگاه  – ۲۷ماده «

مطرح و در مورد آن تصمیم گیری خواھد شد. در 

اه فاقد کمیتھ انضباطی باشد موضوع صورتی کھ کارگ

مستقیما در مراجع حل اختالف مطرح و رسیدگی خواھد 

 شد.

تبصره: مقررات مربوط بھ موارد قصور، تدوین و  

تصویب آیین نامھ انضباطی و چگونگی تشکیل، ترکیب 

و رسیدگی کمیتھ انضباطی کارگاه ھا با پیشنھاد شورای 

ر و رفاه اجتماعی عالی کار بھ تصویب وزیر تعاون، کا

  »خواھد رسید.

8 

 



                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران            

   
 خیزش

تھ تر بھ آن پرداخ کھ پیش، از نقش کمیتھ انضباطیاگر 

حتی در مواردی کھ شرایط کار سبب از  بگذریم، ،شد

کار افتادگی، بیماری، یا حتی مرگ کارگر شود، و 

کارفرما نیز مقصر شناختھ شود، باز ھم حضرات 

ئل سرمایھ دار خود دست اندر کار رفع و رجوع مسا

روز مزد برای سالھا جان  ۳۰ھستند و نھایتا با پرداخت 

کندن کارگر کھ سالمتی و حتی جانش فدای سودجویی 

آنان گردیده، قضیھ را فیصلھ می دھند. تمامی موارد فوق 

باید در غیاب کارگران و یا نھاد کارگری مستقل کھ 

و تصمیم گیرنده باشد، رفع و رجوع می کارگر حامی 

گردد. در این ماده نیز جای نھادھا و تشکل ھای مستقل 

کارگری کھ باید در مقام دفاع از حقوق و منافع کارگران 

در محیط کار حضور فعال داشتھ باشند، تعمداً خالی است 

و کارگران از حق تکیھ بر چنین ابزارھای مھمی محروم 

حد کافی نشان ھ ین ماده نیز بھم 1. حذف تبصره اند

دھندۀ این واقعیت است کھ نھادھای قانونی حتی تحمل 

(شوراھای اسالمی  دخالت تشکل ھای وابستھ بھ خود

) را در بررسی 1کار و انجمن ھای صنفی در تبصره 

درستی یا نادرستی فسخ یک جانبۀ قرارداد از سوی 

ھای ضد کارفرمایان، ندارند. ُمھر قانون کار و اصالحیھ 

کارگری آن بر بی حقوقی مطلق و رسمی کارگران، بھتر 

   کوبیده شود! از این نمی توانست

اگر خاتمھ قرارداد کار در نتیجھ کاھش  -32ماده «

توانائی ھای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد 

(بنا بھ تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بھداشت و 

ی کار و یا درمان منطقھ با معرفی شورای اسالم

نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است بھ نسبت 

ھر سال سابقھ خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق بھ وی 

 »پرداخت نماید.

شورای اسالمی کار «اصالحیۀ این ماده با حذف عبارت 

بھ شرح زیر تغییر می  »و یا نمایندگان قانونی کارگر

 نماید:

کار در نتیجھ کاھش اگر خاتمھ قرارداد  -32ماده «

توانائی ھای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد 

(بنا بھ تشخیص کمیسیون پزشکی صندوق بیمھ ای 

ذیربط) کارفرما مکلف است بھ نسبت ھر سال سابقھ 

خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق بھ وی پرداخت 

 »نماید.

در این اصالحیھ طبق روالی کھ در بررسی مواد 

ن دیدیم باز ھم نظارت و دخالت نمایندگان اصالحی پیشی

قانونی کارگران (حتی شوراھای اسالمی خود ساختھ 

دولتی) را در بررسی درستی یا نادرستی ادعای کارفرما 

مبنی بر فسخ قرارداد در اثر کاھش توانایی ھای جسمی 

و فکری کارگر، تحمل ننموده و آن را حذف کرده اند. 

دادن ھدف قرار ات اخیر آنقانون کار و اصالح لبۀ تیز

مستقیم کارگران و حمالت پی در پی بر پیکر جنبش 

کارگری است تا بدون برخورداری از ذره ای حق (حتی 

نیم بند قانونی در روی کاغذ)، کارفرمایان بھ شکل 

  .اشندبمبارزه با طبقۀ کارگر یکجانبھ پیروز اصلی میدان 

یعنی مزد  حال بھ یکی از مھم ترین مواد قانون کار، 

در  41حداقل و چگونگی تعیین آن می پردازیم. مادۀ 

 قانون کار فعلی چنین است:

شورای عالی کار ھمھ سالھ موظف است،  – 41ماده «

میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور 

 و یا صنایع مختلف با توجھ بھ معیارھای ذیل تعیین نماید. 

حداقل مزد کارگران با توجھ بھ درصد تورمی کھ  – 1

از طرف بانک مرکزی جمھوری اسالمی ایران اعالم 

 می شود. 

حداقل مزد بدون آنکھ مشخصات جسمی و روحی  – 2

کارگران و ویژگی ھای کار محول شده را مورد توجھ 

قرار دھد باید بھ اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، 
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آن توسط مراجع رسمی اعالم می شود  کھ تعداد متوسط

 را تامین نماید.

کارفرمایان موظفند کھ در ازای انجام کار در  –تبصره 

ساعات تعیین شده قانونی بھ ھیچ کارگری کمتر از حداقل 

مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت 

تخلف، ضامن تادیھ ما بھ التفاوت مزد پرداخت شده و 

 »می باشند. حداقل مزد جدید

 ماده تبصره و اصالح زیر شرح بھ کار قانون (41) ماده

بھ عنوان  زیر متن و تلقی (1) تبصره عنوان بھ شده یاد

 ) بھ ماده مذکور اضافھ می گردد:2تبصره (

 سالھ ھمھ است موظف کار عالی شورای -41 ماده«

 :نماید تعیین را ذیل موارد

 سایر تغییرات و کارگران دستمزد حداقل میزان -الف

 :ذیل ھای معیار بھ توجھ با مزدی سطوح

 صالح ذی مرجع سوی از اعالمی تورم درصد -1

  .رسمی

 اعضای متوسط تعداد کھ خانواده یک معیشت تامین -2

 .شود می اعالم صالح ذی رسمی مراجع توسط آن

 .کشور اقتصادی شرایط -3

 ماده (ب) بند موضوع کارآموزان مزد حداقل  -ب

 .قانون این (112)

 التحصیل فارغ کارورزان ھزینھ کمک حداقل - ج

 .عالی آموزش مراکز

 .کارگران سال پایان عیدی میزان  -د

 تا موقت قرارداد با کارگران مزد حداقل - 2 تبصره

 دائم قرارداد دارای کارگران مزد حداقل از بیشتر 10%

 »باشد. می مورد حسب

دو معیار در تعیین حداقل دستمزد  41در اصالحات مادۀ 

کارگران، یعنی حداقل مزد در نقاط مختلف کشور و 

حداقل مزد در صنایع مختلف حذف گردیده و تعیین 

حداقل مزد با توجھ بھ شرایط اقتصادی کشور اضافھ شده 

است. بھ عبارت دیگر، در نظر گرفتن موارد جغرافیایی 

ل کار در مناطق گرم و مرطوب و کشور، بھ عنوان مثا

یا گرم و خشک و کویری، و یا مورد کار در صنایع 

ذوب فلزات و یا معادن و کارھای پرخطر و تمایز این 

گرفتھ موارد در حداقل مزد، در اصالحیھ این ماده نادیده 

و از میان برداشتھ شده است. شرط جدیدی کھ اضافھ شده 

 ھ معنایی جز اینگردیده شرایط اقتصادی کشور است ک

ندارد کھ شورای عالی کار قادر است در شرایطی کھ 

اقتصادی تشخیص می  -کشور را دچار بحران ھای مالی

د حداقل مزتعیین کند:  شکلدھد حداقل دستمزد را بھ دو 

   کاھش یابد!حتی  نیابد، یاافزایش 

کھ را با اھمیت نکات در این جا نیز قانونگذاران این 

چگونھ موجب آن و دامند؟ چھ کسانی عوامل بحران ک

گردیده اند؟ و مھم تر اینکھ تأثیر این بحران بر زندگی 

کارگران و خانوارھای کارگری چھ خواھد بود؟، را 

نادیده و تعمداً بھ فراموشی سپرده اند تا این واقعیت کھ 

در شرایط بحران اقتصادی قدرت خرید کارگران کاھش 

پرداخت تاوان آن بر  و آوار سنگینمی یابد چشمگیر 

 .کننددوش کارگران سرشکن خواھد گردید، را کتمان 

برای سرمایھ داران و کارفرمایان (و قانونگذارانی کھ 

قوانین حمایتی وضع شده برای آنان را رسمیت می 

بخشند) اھمیتی ندارد کھ چرا کارگران باید تاوان بحرانی 

 ان گونھ کھرا بدھند کھ در ایجاد آن نقشی نداشتھ اند، ھم

در شرایط مناسب اقتصادی، شورای عالی کار ضریب 

رشد اقتصادی را در افزایش حداقل مزد دخالت نخواھد 

 داد!  

ھ کھ حداقل مزدی کاست نکتۀ دیگری کھ باید گفت این 

ھزار  609توسط این شورا تاکنون اعالم شده (مثالً 
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این  2)، با توجھ بھ معیار شماره 1393تومان برای سال 

قانون و محاسبھ ارقام واقعی درباره حداقل الزم برای 

معیشت، سطح تورم قابل انتظار و افزایش اسمی مزد 

بلکھ  ،حداقل، نشان می دھند کھ نھ تنھا مزدھای حداقل

بھ طور کلی مزد و حقوق کارگران و اکثریت عظیم 

کارمندان، بھ ھیچ رو برای تأمین زندگی یک خانواده 

ابر از میزان الزم کمتر است. این کافی نیست و چند بر

واقعیت ھمچنین نشان می دھد کھ سرمایھ داری ایران و 

دولت جمھوری اسالمی حتی قوانین وضع شده خود را 

 رعایت نمی کنند. 

حداقل مزد ... «قانون کار جمھوری اسالمی می گوید:  

باید بھ اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده، کھ تعداد 

توسط مراجع ذی صالح اعالم می شود را متوسط آن 

نی یع »یک خانواده زندگی«. باید پرسید »تامین نماید

چھ؟ وقتی کھ سطح این زندگی یا چگونگی تعریف و 

تعیین آن نامعلوم باشد، عبارت مطرح شده گنگ و مبھم 

خواھد بود. بھ عبارت دیگر وضع تغذیھ، مسکن، 

قل، بھره پوشاک، تحصیل، بھداشت و درمان، حمل و ن

از فرھنگ، تفریح، برخورداری از حق مندی 

بازنشستگی و غیره باید در فرمول مزد مستتر باشند. می 

ھزار تومان در ماه (و حتی زیر این حداقل  609شود با 

کھ در بسیاری از مراکز کار پرداخت مزد چنین است) 

داشت (ھمان گونھ کھ بسیاری از  »زندگی«بھ اصطالح 

ای دارند کھ با مرگ تدریجی  »زندگی«کارگران چنین 

فاصلۀ چندانی ندارد) و نیز می شود با دو میلیون و 

میلیون تومان در ماه  25پانصد ھزار تومان در ماه یا 

  . منظور کدام زندگی است؟کرد» زندگی«

اکنون دیگر ھمھ می دانند کھ کارگران بزرگترین طبقۀ 

و اجتماعی و اکثریت جمعیت را تشکیل می دھند 

بدین سان کامال  بزرگترین مولد ثروت اجتماعی اند.

طبیعی است کھ دست کم خواستار درآمدی معادل درآمد 

متوسط جامعھ ای کھ در آن زندگی می کنند باشند. پس 

درآمد یا ھزینۀ متوسط یک خانوار شھری براساس 

بودجۀ خانوار کھ از سوی بانک مرکزی منتشر می شود 

. چنین مزدی زد کارگران باشدمی تواند مبنائی برای م

باید ھر سالھ بھ تناسب تورم و رشد بارآوری اجتماعی 

 کار، افزایش یابد.

ممکن است گفتھ شود درست است کھ شعار افزایش 

مزدھا بھ تناسب تورم، بیانگر خواستی محافظھ کارانھ 

نازل مزدھا در شرایط  است اما با توجھ بھ سطح بسیار

توازن نیروھای طبقاتی،  کنونی و نیز با توجھ بھ

فراخوان مبارزه برای افزایش مزدھا بھ تناسب تورم می 

تواند قدم عملی مثبتی بھ حساب آید. پاسخ ما بھ این 

مالحظۀ محتمل چنین است: کارگران در مبارزه برای 

افزایش مزد بر حسب توازن نیروھای طبقاتی و برحسب 

مزد  درجۀ تشکل و آگاھی شان سطح معینی از افزایش

را طلب می کنند و حتی روی آن ممکن است وارد 

مذاکره شوند. افزایش مورد درخواست می تواند از نرخ 

تورم بیشتر یا با آن مساوی باشد. حتی در برخی موارد 

ممکن است کارگران مجبور شوند بھ افزایش مزدی 

کمتر از نرخ تورم تن دھند و حتی ممکن است در مبارزه 

داشتھ باشند! آنچھ اھمیت درجۀ اول ای ھیچ دستاوردی ن

دارد این است کھ کارگران در ھر مبارزه ای یک گام بھ 

آگاھی و تشکل بیشتر و بھ عقب راندن سرمایھ داران 

نزدیک تر شوند، یک قدم وضعیت مادی و روحی و 

 اخالقی خود را بھبود بخشند.

ھیچ حدی از افزایش مزدھا نباید کارگران را راضی  

ادی کارگران تنھا با محو سرمایھ داری و کند چون آز

لغو نظام کاِر مزدی میسر است و نھ از طریق افزایش 

مزد. نکتۀ مھم این است کھ اگر کارگران بخواھند میزانی 

یا معیاری برای افزایش مزد در مبارزۀ معین یا برای 

دورۀ معینی از مبارزه تعیین کنند، این میزان و این معیار 

 مایھ داران و از قانون کار آنھا وام بگیرند. را نباید از سر
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 انتخاب بین قانون کار بدما قبالً در نقد قانون کار(مقالۀ 

 41تعیین مزد حداقل در مادۀ  بھ طور مفصل) و بدتر؟

قانون کار را از زوایای مختلف آن مورد بررسی قرار 

حجیم شدن داده ایم، و بھ ھمین دلیل و جلوگیری از 

 . کنیمھ ھمین نکات بسنده می ببررسی کنونی 

 112طبق ماده  بپردازیم:قانون کار  112بھ اصالح مادۀ 

قانون کار کنونی و بند "ب" آن، نوجوانان، این بار بھ 

عنوان کارآموز، باید شرایط سخت کار را تحمل کنند: 

افرادی کھ بھ موجب قرارداد کارآموزی بھ  –ب «

معین کھ  منظور فراگرفتن حرفھ ای خاص برای مدت

زاید بر سھ سال نباشد، در کارگاھی معین بھ کارآموزی 

توام با کار اشتغال دارند، مشروط بر آنکھ سن آنھا از 

   »سال تمام بیشتر نباشد. 18سال کمتر نبوده و از  15

گردیده و تبصره  112متن زیر جایگزین بند (ب) مادۀ 

) 2) بھ شرح زیر بھ آن ماده اضافھ و شماره تبصره (2(

 .) اصالح می شود3بھ شماره تبصره (

 بھ کارآموزی قرارداد موجب بھ کھ افرادی  - ب«

 در و معین مدت برای  خاص حرفھ فراگرفتن منظور

 و استاد صورت بھ کارآموزی بھ معین کارگاھی

 ».دارند اشتغال شاگردی

 باید شوند می گمارده کار بھ کھ افرای - 2 تبصره«

 و فنی آموزش سازمان تایید بھ کھ را کار انجام مھارت

 باشند داشتھ است رسیده دیگر قانونی مراجع و ای حرفھ

 حد کھ – تاییدیھ این کسب زمان تا صورت این غیر در

 کارآموز – باشد سال سھ از بیش نباید آن زمان اکثر

 ».شوند می شناختھ

کھ اکنون بھ  »کارآموز«در اصالحیۀ فوق شرایط سنی 

نخست باید  تبدیل شده، حذف گردیده است. »کارورز«

توجھ داشت کھ بھ یُمن نظام سرمایھ داری و دولت 

جمھوری اسالمی میلیون ھا کودک در ایران کھ بھ 

معروف اند بھ جای تحصیل و ورزش و » کودکان کار«

تفریح و داشتن شرایطی کھ بھ رشد مناسب جسمی، 

بھ کار فکری، روانی و اخالقی آنھا کمک کند، مجبور 

برای بھ دست آوردن چند پشیز بھ منظور گذران زندگی 

خود و خانواده شان ھستند. این وضع حتی در آمارھای 

در اسناد مرکز آمار، بانک خود رژیم منعکس است. 

مرکزی، وزارت کار و دیگر سازمان ھای دولتی، 

بھ صورت کل جمعیت افرادی از دو » جمعیت فعال«

سال  60تا  10آنھا بین جنس تعریف می شود کھ سن 

بھ  .باشد و مشغول تحصیل یا معلول یا بازنشستھ نباشند

کار کردن کودکان بین  دست کمعبارت دیگر خود رژیم، 

سال را بھ رسمیت می شناسد. حذف شرایط  15تا  10

سنی در اصالحیھ دست کارفرمایان و سرمایھ داران را 

کشی از چھ در شھرھا و چھ روستاھا کامالً برای بھره 

و عالوه بر آن نقض موازین  می گذاردکار کودکان باز 

حقوقی و قوانین حقوق کودک را از آنچھ کھ ھست، شدت 

وحشیانھ تری می بخشد، حال چھ این بخش از جمعیت 

 بنامد »کارآموز«کارگری (کودکان کار) را قانون کار 

! اوج سیاست رزیالنھ و فرقی نمی کند »کارورز«یا 

یابی استثمار وحشیانھ از کار کودکان رسمی شدت 

) در 115کارگر را می توان در حذف کامل ماده (

 79اصالحیۀ قانون کار نیز مشاھده نمود کھ با آن مواد 

شرایط کار نوجوانان (بھ شکل نیم  ،مبحث پنجم 84الی 

بندی ھم کھ وجود داشت) نیز از میان برداشتھ می شود 

سال  15افراد کمتر از  (از جملھ ممنوعیت بھ کار گماری

تمام، ساعات کار و ماھیت کار و شرایط آن)، تا بر بی 

کودک در چنگال زالوی  »کارورزان«حقوقی مطلق این 

سرمایھ، کھ از خون کار زنده فربھ تر می گردد، ُمھر 

 تأیید زده شود. 

و  131بھ یکی از مھم ترین مواد قانون کار یعنی مادۀ 

این ماده و تبصره ھای آن با  :اصالحیۀ آن می پردازیم

ھدف قرار دادن تشکل ھای کارگری، زمینھ ھای قانونی 
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را جھت زیر سئوال بردن استقالل و درھم کوبیدن 

ھرگونھ نھاد حمایتی کارگری کھ با ابتکار خود کارگران 

 تشکیل شود، مھیا می سازد: 

اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی  در -131ماده « 

ی ایران و بھ منظور حفظ حقوق و منافع جمھوری اسالم

مشروع و قانونی، کارگران مشمول قانون کار می توانند 

نسبت بھ تشکیل انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده 

کارگران در کارگاه اقدام و کارگران یک حرفھ یا صنعت 

نیز می توانند مبادرت بھ تشکیل انجمن صنفی 

 .کارفرمایی نمایند

منظور ھماھنگی در انجام وظایف محولھ  بھ -1تبصره 

قانونی، انجمن ھای صنفی می توانند نسبت بھ تشکیل  و

کانون انجمن ھای صنفی و نمایندگان کارگران کارگاه 

ھا نیز نسبت بھ تشکیل مجمع نمایندگان کارگران سطوح 

 .شھرستان، استان و کشور اقدام نمایند

ربوط و انجمن ھای صنفی و کانون ھای م - 2تبصره 

مجامع نمایندگان کارگران بھ ھنگام تشکیل موظف بھ 

رعایت مقررات قانونی و طرح و  تنظیم اساسنامھ با

تصویب آن در مجمع عمومی و تسلیم بھ وزارت کار و 

امور اجتماعی برای ثبت می باشند. وزارت کار و امور 

اجتماعی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نسبت بھ 

 .می نماید ثبت آنھا اقدام

کارگران ایران در  نمایندگان کارفرمایان و - 3تبصره 

شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی 

تامین اجتماعی، شورای عالی حفاظت و ایمنی کار، 

آن توسط تشکل ھای  سازمان بین المللی کار و نظایر

عالی کارگری و کانون عالی انجمن ھای صنفی 

 وجود انتخاب و در غیر این کارفرمایی در صورت

صورت، توسط وزیر کار و امور اجتماعی از بین 

نمایندگان تشکل ھای موجود کارگری و کارفرمایی 

 .معرفی خواھد شد انتخاب و

کارگاھی تشکل صنفی وجود  زمانی کھ در تا - 4تبصره 

کارگران می توانند نسبت بھ انتخاب نماینده خود  ندارد

 .اقدام نمایند

آیین نامھ ھای مربوط بھ چگونگی تشکیل،  - 5تبصره 

تشکل ھا و  حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد

تشکیل، حدود و  کانون ھای مذکور، چگونگی انتخاب،

وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد نمایندگان کارگران 

چگونگی انتخاب «مربوط و ھمچنین  عدر کارگاه و مجام

گران در مجامع داخلی و بین نمایندگان کارفرمایان و کار

توسط شورای عالی کار تھیھ  3المللی موضوع تبصره 

 .و بھ تصویب وزیر کارو اموراجتماعی خواھد رسید

فعالیت و رسیدگی بھ  بھ منظور نظارت بر - 6 تبصره

تخلفات تشکل ھای کارگری و کارفرمایی و ھر کدام از 

ی اعضای ھیات مدیره یا بازرسان آنھا، ھیات نظارت

تشکیل می شود کھ آیین نامھ آن با پیشنھاد شورای عالی 

ھ تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواھد بکار 

 »رسید.

ضع بھبود و«اگر در این ماده دقت کنیم می بینیم عبارت  

کھ در قانون فعلی  »اقتصادی کارگران و منافع جامعھ

آمده در اصالحیھ این ماده حذف شده است. بھ نظر می 

ا حذف این عبارت، متولیان با خاطری آسوده حتی رسد ب

یھ سبر روی کاغذ نیز کوچکترین اعتنایی بھ بھبود یا 

وضع اقتصادی کارگران و منافع جامعھ ندارند و  روزی

آگاھانھ و تعمداً در قبال این موضوع کلیدی تأثیرگذار در 

سرنوشت اکثریت میلیونی جامعھ و خانوارھایشان، 

حفظ حقوق و منافع «سوی دیگر  پاسخگو نیستند. از

عمداً مبھم است، زیرا معلوم نیست  »مشروع و قانونی

کھ این مربوط بھ کارگران است یا کارفرمایان و یا ھر 

دو. روشن است در کشوری کھ استثمار مطلق کارگران 

 »حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی«بر آن حاکم است 

در واقع  کارگران غیر ممکن و سخنی پوچ است، پس
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ع حفظ حقوق و مناف«منظور واقعی نویسندگان قانون کار 

کارفرمایان است و چون نمی  »مشروع و قانونی

توانستند آن را بھ ھمین روشنی بگویند برای فریب 

کارگران گنگ گذاشتھ اند. از نظر حکومت اسالمی 

مشروع و «ایران بھره کشی مطلق کارگران کامال 

گاھی واقعی از اقتصاد دارد است. ھرکسی کھ آ »قانونی

می داند کھ سھم تاریخی نسبی طبقۀ کارگر (نسبت بھ 

سرمایھ داران) از آنچھ کھ تولید می کند، در ھر نسل 

کمتر از نسل ھای پیشین است. بنابراین روشن می شود 

 »بھبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان«کھ چرا 

بھ طور ھمزمان و تاریخی ناممکن و حرف پوچی بیش 

 نیست و بھ ھمین دلیل نیز باید از شرش خالص شد! 

حذف را  »شوراھای اسالمی کار«در اصالحیۀ فوق 

حال یا بھ دلیل این کھ این شورای آبروباختھ کرده اند 

کارکرد ننگین و سیاه خود را بھ اندازۀ کافی در مراکز 

است یا بھ دلیل باز ھم محدود کارگری از دست داده 

و  »تشکل صنفی«تشکل کارگری تنھا بھ کردن 

جلوگیری از تعدد تشکل ھای حتی وابستھ! ظاھراً 

از نظر رژیم اسالمی ھمان تشکل  »انجمن ھای صنفی«

اقتصادی کارگران است، کھ باید حفظ حقوق و منافع 

کارگران (بخوان کارفرمایان) را  »مشروع و قانونی«

د! اما بالفاصلھ این بھ اصطالح انجمن را با حفظ کن

بودن، محدود می کنند، تا  »مشروع و قانونی«شروط 

نتواند حقوق و منافع کارگران را حفظ نماید! در تبصرۀ 

تنظیم اساسنامھ با رعایت «اصالحیھ، در لفافۀ  2

، ھمۀ تدابیر ضد »وزارت کار«و نقش  »مقررات قانونی

ا ھرگونھ اقدام مستقل کارگری گنجانده شده است ت

و  ندنکارگران برای ایجاد تشکل را غیر قانونی اعالم ک

درھم بکوبند (ھمان شگردی کھ در مورد سندیکاھای 

کارگری اتوبوسرانی شرکت واحد و نیشکر ھفت تپھ و 

اوج  4سایر نقاط کارگری بکار بردند). در تبصرۀ 

ریاکاری در حرف و عمل بھ چشم می خورد، مگر 

پلی اکریل، سنگ آھن بافق، پتروشیمی رازی،  کارگران

چادرملو، لولھ سازی و ... نمایندگان خود را انتخاب 

نکرده بودند کھ با شکایت کارفرما و بھ حکم مراجع 

قضایی، مورد بازداشت، تھدید بھ اخراج، شالق و حبس 

قرار گرفتند؟ از سوی دیگر این تبصره کھ انتخاب 

می  »تشکل صنفی«نبودن نماینده کارگری را منوط بھ 

، حق آزادانھ و مستقل کارگران را در برپائی تشکل نماید

. این دکنو برخورداری از نمایندگان مستقل لگدکوب می 

ماده و تبصره ھای آن دست و پای کارگران را کامال 

بستھ است تا حق آزادی تشکل و سازمان ھای کارگری 

 اختناق ورا، بھ استناد قانون بھ بند بکشد و تشدید 

سرکوب فعاالن کارگری را موجھ جلوه دھد. نکتھ مھم 

دیگر این کھ ھمین تشکل ھای وابستھ نیز فقط شامل 

مشموالن قانون کار است و کارگران تعداد کثیری از 

کارخانھ ھا و کارگاه ھایی کھ مشمول این قانون نیستند، 

بالطبع نباید خواست ھیچ نوع تشکل کارگری و انتخاب 

 نمایندگان خود را داشتھ باشند!  آزادانۀ

این ماده نیز وجود ھیأتی برای نظارت بر  6در تبصرۀ 

فعالیت و رسیدگی بھ تخلفات تشکل ھای کارگری، بھ 

عنوان یک عامل بازدارنده و کنترل کننده استقالل تشکل 

ھا را قانوناً نقض می کند. گرچھ تا تدوین آیین نامھ ھا، 

 وظایف و حدود اختیارات تعیین چگونگی، ترکیب، شرح

آن توسط شورای عالی کار و تصویب وزیر ھمچنان در 

ھالۀ ابھام قرار دارد. اما کامالً آشکار است کھ این ھیأت 

در راستای حذف و تھدید نقش و مسئولیت ھرگونھ نھاد 

حمایتی کارگران (تشکل و نمایندگان مستقل کارگری) 

ساختھ شده  حرکت می کند. عالوه بر تمامی این موانع

بر سر راه استقالل تشکل ھای کارگری، دخالتگری 

فصل تشکل ھای  138باالترین مرجع حکومتی در ماده 

ن کننده تعییگویا و کارگری و کارفرمائی، بھ اندازۀ کافی 

  است:
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مقام والیت فقیھ در صورت مصلحت می  – 138ماده «

تواند در ھر یک از تشکل ھای مذکور نماینده داشتھ 

   »باشند.

 35برای واحدھای با بیش از  135طبق اصالحیۀ مادۀ 

تعریف شده است، در  »شورای اسالمی کار«نفر شاغل 

این شورا عالوه بر نمایندگان کارگران، نمایندگان 

کارکنان و مدیریت نیز دخالت دارند و ھدف این شورا 

 :استنیز خارج از حمایت از منافع و حقوق کارگران 

 :و تبصره آن بھ شرح ذیل اصالح می شود) 135ماده (

قانون اساسی  104در راستای اصل  -135ماده «

جمھوری اسالمی ایران و بھ منظور ارتقای بھره وری 

ھمکاری در پیشرفت امور کارگاه ھا و حفظ و توسعھ  و

کار شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان و 

نفر شاغل  35از بیش  نمایندگان مدیریت در واحدھای با

 .بھ نام شورای اسالمی کار تشکیل می گردد

آیین نامھ چگونگی اجرای این ماده با پیشنھاد  -تبصره

شورای عالی کار بھ تصویب وزیر کار و امور اجتماعی 

 ».خواھد رسید

بسیار قابل توجھ است کھ برای طبقھ کارگر ایران در 

ن تری ھمۀ عرصھ ھا (از جملھ تشکل کارگری)، از پایین

(!) ھمھ و ھمھ  و نماینده اش »مقام والیت فقیھ«نھادھا تا 

حق دخالت و تصمیم گیری دارند بھ جز خود کارگران. 

البتھ در پس این امر دلیل محکمی قرار دارد و آن این کھ 

چگونگی بھ زیر کنترل و اطاعت درآوردن کارگران 

یک مسئلھ دائمی رژیم در زمینھ سیاست داخلی است. با 

کھ در شرائط کنونی با جنبش سراسری کارگران و بھ آن

کھ  –ویژه با جنبش سیاسی مستقل طبقھ کارگر 

بزرگترین طبقھ اجتماعی کشور و بزرگترین طبقھ مولد 

روبرو نیستیم، با این حال، رژیم اسالمی  –کشور است 

سرمایھ داران حاکم درک می کند کھ سکوت نسبی و 

ت نابسامان و وخامت تحمل کارگران حدی دارد و وضعی

روزافزون زندگی آنان نمی تواند ھمواره با صبر و 

 ھمان گونھ کھ می بینیم چنین نیست.تحمل ھمراه باشد؛ 

قانون کار و اصالحیۀ صورت گرفتھ در آن،  160مادۀ 

با موضوع ھیأت حل اختالف، ترکیب کارگری این ھیأت 

) 160در ماده ( نفر بھ یک نفر کاھش داده است: 3را از 

سھ نفر نماینده کارگران بھ انتخاب کانون «عبارت 

ھماھنگی شوراھای اسالمی کار استان یا کانون انجمن 

بھ  »ھای صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران 

نماینده کارگران بھ انتخاب تشکل ھای  یک نفر« 

سھ نفر نماینده کارفرمایان «و عبارت » کارگری استان

یک نفر نماینده « بھ » ن واحدھای منطقھبھ انتخاب مدیرا

کارفرمایان بھ انتخاب کانون انجمن ھای صنفی 

مدیر کل کار و امور « و عبارت» کارفرمایان استان

ر مدی«بھ » اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل

کل کار و امور اجتماعی، استاندار یا نمایندگان آنھا و 

منتخب از سوی رییس کل دادگستری استان یا قضات 

 .اصالح می شود» وی

تأکید بر این نکتھ ضروری است کھ مواد قانون کار، 

 غایتبھ  وتبصره ھا و اصالحیھ ھای ضد کارگری 

 رکارگطبقۀ مبتنی بر سرکوب و خففان آن ارتجاعی 

دن عملی شبھ گونھ ای تنظیم شده اند کھ آنھا  .ان استایر

محروم از ایران، چیزی جز اکثریتی  اناز کارگرشان 

کشورھای متمدن باقی  زندگی معمولی انسان معاصر

نخواھد گذاشت. با عمل بھ این قانون و اصالحیھ ھای 

آنان تنھا جمعیتی  آن، در کنار وضع واقعی این طبقھ، از

. اند، بجا می مبی حقوقی کاملصرفا فقیر و سیھ روز با 

 این قانونبر ھا الحیھ وصلھ پینھ ھایی کھ در قالب اص

می زنند نھ تنھا آن را نیکوتر جلوه نمی پوسیده و مندرس 

بلکھ پلیدی اجتماعی آن را  دھد و توجیھ نمی کند،

آشکارتر می سازد. این قانون با ھمۀ وصلھ ھای 

اصالحیھ ای آن نشانۀ قرون وسطایی بودن و پوسیده 

جی یھیچ نوع تغییر تدربودن رژیم حاکم بر ایران است. 
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، دگرگونی واقعی و چشمگیری در نیز یا اصالح طلبانھ

این حرف بھ طور معنی وضع کارگران ایجاد نمی کند. 

ھیچ بھ طور اعم این است کھ کارگران ساده و روشن 

و بھ ویژه در نظام سرمایھ  ،آینده ای در نظام کار مزدی

 .ندارندداری جمھوری اسالمی، 

 

 

 بھروز فرھیختھ

 ۱۳۹۳دی  ۲۹

ترور گردانندگان ھفتھ نامۀ فکاھی شارلی ابدو شکاف 

فکری بین طرفداران چپ را افزایش داده است. برخی 

از آنان کھ مخالفت خود را با جریانات بھ اصطالح اسالم 

سیاسی متمرکز کرده اند و از این دیدگاه بھ این حادثھ 

می پردازند بھ نقش امپریالیسم و دولت ھای امپریالیستی 

نش و تشدید تضادھا بی توجھ اند و بخشی دیگر در آفری

کھ ھمۀ این گونھ حوادث را صرفا ناشی از ستم 

امپریالیسم و دولت ھای امپریالیستی و یا ساختھ و 

پرداختۀ آنھا می دانند و معتقدند کھ عمل جریانات مذھبی 

صرفا واکنشی نسبت بھ عملکرد دولت ھای امپریالیستی 

و گاه سازشکارانھ در زمینۀ رویھ ای مداراجویانھ است 

را با جریانات مذھبی تبلیغ می کنند و گاه حتی  اصول

این مدارا و سازش اگر نگوئیم بھ تأیید، دست کم بھ چشم 

پوشی از حرکات ارتجاعی و جنایت ھای این جریانات 

منتھی می شود. بھ اعتقاد ما چنین شکافی ھایی محصول 

دھای واقعی یکسونگری است در حالی کھ اگر بھ تضا

ای کھ ھمۀ این حوادث از آنھا برمی خیزند بھ گونھ ای 

ھمھ جانبھ نگریستھ شود زمینۀ حل صحیح این گونھ 

اختالفات در درون گرایش ھای چپ می تواند فراھم 

 گردد.

ما بی تردید بر ھرگونھ آزادی بیان و از جملھ بر آزادی 

 .تبلیغات ضد دینی و حتی حق کفر گویی پای می فشاریم

از نظر ما نھ تنھا اعمال جنایکارانۀ تروریستی بھ ضد 

آزادی بیان، بلکھ ایجاد ھرگونھ اختناق و سانسور بھ ضد 

آزادی بیان بھ شدت محکوم است. البتھ ما موافق تحریک 

پیروان ادیان با توھین بھ معتقدات آنان نیستیم. ولی باید 

نسبی «توجھ داشت کھ برخالف ارزیابی برخی از 

، کشتار اعضای ھیئت تحریریۀ شارلی ابدو و »نگرایا

بھ گلولھ بستن افراد حاضر در فروشگاه یھودی پاریس 

ناشی از عمل فردی و بھ جوش آمدن خون دو یا سھ 

متعصب مذھبی نبود. اساسا در ھیچ موردی از این قبیل 

چنین نیست. ھمان گونھ کھ فتوای قتل سلمان رشدی از 

گرمحصول غلیان تعصب جانب خمینی و صدھا مورد دی

مسلمانان معمولی نبوده و نیستند. این گونھ اعمال معموال 

با دستور تشکیالتی و با طراحی سردمداران پان 

اسالمیست حکومت ھا و یا سازمان ھای پان اسالمیست 

صورت می گیرند. بدین سان برخورد اغماضی بھ چنین 

دیدگاھی و عملش کھ مستقیما حقوق شھروندی انسان 

 نادرست است. ،اصر را ھدف گرفتھمع

اسالم «ما در بررسی این نوع مسایل از اصطالح 

استفاده نمی کنیم، زیرا بھ طور خالصھ باید » سیاسی

بگوییم کھ اسالم بھ طور اعم مانند ھر دین دیگری با 

سیاست در ارتباط است و حتی منافع ویژۀ روحانیان ھمۀ 

 با سیاست در ادیان ایجاب می کند کھ دستگاه روحانیت

ارتباط باشد. در مورد اسالم ما اصطالح تاریخی پان 

اسالمیسم را بھ کار می بریم. این اصطالح ناظر بر 

اعتقاد و عمل بخشی از روحانیت اسالمی (ھم سنی و ھم  

شیعی) و پایگاه اجتماعی آنھا است کھ خواھان سلطۀ 

دستگاه روحانیت بر حکومت و قدرت سیاسی ھستند. 

اسالمیسم برقراری حکومت اسالمی نخست  ھدف پان

در کشورھای مسلمان نشین و سپس در سراسر جھان 

است. با ظھور امپریالیسم و بھ ویژه امپریالیسم بریتانیا 

ین تضاد ب ضعگیری طبقات کارگر نسبت بھمو

 امپریالیسم و پان اسالمیسم
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و سلطھ اش بر ھند، بخش ھایی از مالکان، خان ھا، 

روحانیان و ایدئولوگ ھای اسالمی مناطق غربی 

مپریالیسم چاره مسلمان نشین این کشور در مبارزه با ا

دفع آن را در وحدت اسالمی و حکومت اسالمی دیدند. 

جنبش آزادی بخش «یا بھ عبارت دقیق ترمی کوشیدند 

بھ ضد امپریالیسم را با تالش برای تقویت موقعیت خان 

یعنی از » ھا، زمینداران، مالھا و غیره، ترکیب کنند

جنش ضد امپریالیستی توده ھا برای کسب قدرت خود و 

یگاه اجتماعی شان استفاده کنند. در ھمان حال شاھد پا

ھمدستی و ھمکاری آنھا با امپریالیسم ھای گوناگون و 

قدرت ھای محلی در طول تاریخ ھستیم: گرایش ھای پان 

اسالمیستی در طی تاریخ با امپراطوری عثمانی، 

امپراطوری آلمان و فاشیسم و نیز در مقاطع مختلف با 

یس و آمریکا در ارتباط نزدیک و امپریالیست ھای انگل

حسنھ بودند. اندیشۀ پان اسالمیستی از آن زمان تاکنون 

بھ بخش غربی ھند کھ پاکستان کنونی را تشکیل می دھد 

محدود نشد، بلکھ بھ افغانستان، تمام خاورمیانھ و ھمۀ 

مناطق مسلمان نشین شمال و شرق افریقا گسترش یافت. 

 یالیسم کھ مبتنی بر منافعمبارزۀ پان اسالمیسم با امپر

طبقات دارا، استثمارگر و کھن این کشورھاست، مبارزه 

ای رھایی بخش و مترقی با امپریالیسم نبود و نیست. پان 

اسالمیسم ایدئولوژی ارتجاعی ای است کھ با منافع توده 

ھای مردم و بھ ویژه با منافع طبقۀ کارگر مطلقا ناسازگار 

 است.

طرح مقدماتی تزھای مربوط « در ۱۹۲۰لنین در سال  

نسبت بھ پان اسالمیسم » بھ مسألۀ ملی و مستعمراتی

این تزھا کھ مربوط بھ  ۱۱ھشدار می دھد. او در بند 

کشورھای عقب مانده و زیر سلطھ است، شش نکتۀ ویژه 

را دربارۀ آنھا خاطرنشان می کند کھ دوتای آنھا چنین 

 اند: 

ن و دیگر دوم، ضرورت مبارزه بھ ضد روحانیا«

عناصر مرتجع و قرون وسطائی صاحب نفوذ در 

 »کشورھای عقب مانده

سوم، ضرورت مبارزه بھ ضد پان اسالمیسم و گرایش «

ھای نظیر آن کھ می کوشند جنبش آزادی بخش بھ ضد 

امپریالیسم اروپائی و آمریکائی را با تالش برای تقویت 

موقعیت خان ھا، زمینداران، مالھا و غیره، ترکیب 

 » کنند.

ر بدر شرایط کنونی، پایگاه اجتماعی پان اسالمیست 

زمینداران، برخی سران  حسب کشورھای مختلف

عشایر، بخش ھائی از بورژوازی تجاری و برخی سران 

و روحانیان خواستار قدرت سیاسی نظامی ھستند. 

طرفدار حفظ امتیازات روحانیت نیز یکی از ارکان مھم 

 بھ شمار می روند. کشورھاھمۀ پان اسالمیسم در 

بھ صراحت می » کاریکاتوری از مارکسیسم«لنین در  

مبارزۀ ضد امپریالیستی نباید پشتیبانی ھر ما از «گوید: 

کنیم. ما از مبارزۀ طبقات ارتجاعی بھ ضد امپریالیسم 

پشتیبانی نخواھیم کرد؛ ما از قیام یک طبقۀ ارتجاعی بھ 

 »د.یبانی نخواھیم کرضد امپریالیسم و سرمایھ داری پشت

بدین سان ھنگامی کھ پان اسالمیست ھا و امپریالیست ھا 

بر سر منافع غارتگرانھ و ارتجاعی خود با یکدیگر وارد 

درگیری و مبارزه می شوند، وظیفۀ طبقۀ کارگر و توده 

ای کدام نیست، بلکھ افش چھای زحمتکش پشتیبانی از ھی

. ھمان گونھ این دو نیروی ارتجاعی و ضد کارگری است

کھ سازش ھا و ھمکاری آنھا نیز باید برای ھمۀ مردم 

 افشا شود. این وظیفۀ پرولتاریای تمام کشورھاست.

با این ھمھ، موضعگیری طبقات کارگر ملت ھای مختلف 

بھ ویژه موضعگیری طبقات کارگر ملت ھای ستمگر و 

ملت ھای ستمدیده نسبت بھ این گونھ تضادھا نمی تواند 

سان باشد. با آنکھ مبارزۀ طبقات کارگر ھمۀ دقیقا یک
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کشورھا بھ ضد سرمایھ داری و امپریالیسم مبارزه ای 

مشترک است ولی موضعگیری طبقات کارگر ملل 

ستمگر نسبت بھ تضاد بین امپریالیسم و پان اسالمیسم با 

موضعگیری طبقات کارگر ملل ستمدیده متفاوت است. 

گر المیسم، طبقات کاردر تضاد بین امپریالیسم و پان اس

ھرکدام از آنھا، باید تمرکز مبارزۀ خود را بر روی 

ارتجاع حاکم خودی بگذارند، ضمن آنکھ ھیچ گونھ 

اغماض یا مدارائی نسبت بھ طرف مقابل نباید داشتھ 

. طبقات کارگر کشورھای امپریالیستی در تضاد باشند

امپریالیسم و پان اسالمیسم، باید در درجۀ نخست بھ 

شاگری امپریالیسم و مبارزه با آن بپردازند و طبقات اف

کارگر کشورھای تحت سلطھ بھ ویژه در آنجا کھ پان 

اسالمیسم مسلط است بھ افشا و مبارزه با آن بپردازند. 

ضمن آنکھ ھر دو در کل ِ مبارزاتشان باید ھم با 

امپریالیسم و ھم با پان اسالمیسم (و ھرگونھ ارتجاع 

 باشند.  محلی دیگر) درگیر

در زیر قطعاتی از سخنان خطیب موقت نماز جمعۀ 

دی کھ موضع  ۲٦تھران موحدی کرمانی را در روز 

واقعی رژیم جمھوری اسالمی نسبت بھ تروریسم پان 

اسالمیستی است و متعاقب ترور ھیئت تحریریۀ ھفتھ 

نامۀ فکاھی شارل ابدو بیان شده اند می آوریم تا نشان 

این ترور از سوی دولت حسن دھیم کھ محکوم کردن 

روحانی دروغی بیش نبود کھ بھ مالحظات دیپلماتیک 

توھین بھ ساحت «گفتھ شد. موحدی کرمانی می گوید: 

پیامبر اعظم (ص) بھ دلیل ھراس غرب از پیشروی 

اسالم در اروپا بود ... بگذارید این جانیان [منظور او از 

ورد نقد جانیان ھمۀ کسانی است کھ پان اسالمیسم را م

قرار می دھند] چھرۀ کریھ خود را نشان دھند و دشمنی 

خود را با اسالم آشکار کنند تا دنیای اسالم بیدار شود و 

دل بھ ناکسان نبندند. جای تأسف است کھ با کمال بی 

شرمی حمایت از این بی احترامی را حمایت از آزادی 

ی ناین جانیان و کسامی دانند ... از این عجیب تر اینکھ 

کھ خود تروریست واقعی ھستند بھ راه افتاده اند، راه 

 هللالحمد...  پیمایی کرده و تروریسم را محکوم می کنند

آنھایی کھ از تروریسم ھا حمایت کردند و آنھا را در 

آستین پروراندند حاال ھمین تروریست ھا و داعش بھ 

. ... در ایام شھادت فدائیان اسالم جان خودشان افتاده اند

ھ یک گروه پان اسالمیستی تروریستی بود و از جملھ [ک

ترور احمد کسروی را در پروندۀ اعمال خود داشت] 

 ۲۷صفوی، طھماسبی، ذوالقدر و واحدی ھستیم کھ در 

بھ شھادت رسیدند [بخوانید بھ جرم چند ترور  ۱۳۳۴دی 

اعدام شدند] و دین بزرگی بھ گردن ما دارند. اینھا در آن 

ی کھ شاه ایجاد کرده بود وارد عمل فضای رعب و وحشت

شدند [بخوانید دست بھ ترور زدند] و پشت دشمن را 

 [تکیھ بر کلمات از ما است]   ...» لرزاندند 

بدین سان بھ روشنی شاھد شادی و شعف موحدی کرمانی 

لی رکاریکاتوریست ھا و نویسندگان شا از کشتھ شدن

م. ابدو و حاضران در فروشگاه یھودی پاریس ھستی

واقعیت غیر قابل انکار این است کھ ھمۀ جریان ھای 

ارتجاعی شیعی و سنی پان اسالمیستی تروریسم را 

بخشی از وسایل پیشبرد اھداف خود می دانند و ھر زمان 

کھ شرایط ایجاب کند بھ آن متوسل می شوند. اعمال 

جنایتکارانۀ پان اسالمیست ھا و از جملھ ترورھای آن 

بھ القاعده، النصره، دولت اسالمی بھ ھیچ وجھ محدود 

(داعش) و بوکوحرام نیست. تاریخ اخوان المسلمین و 

پان اسالمیست ھای ایرانی (ھمان گونھ کھ موحدی 

کرمانی بھ خاطر این اعمال خدا را شکر می کند) و رژیم 

جمھوری اسالمی پر از ترور است. آیا ترورھای رژیم 

در خارج از جمھوری اسالمی از مخالفان سیاسی خود 

و  ٦۰کشور، یا کشتار ھزاران زندانی سیاسی در دھۀ 

 قتل ھای زنجیره ای فراموش شدنی اند؟

ترورھای اخیر پان اسالمیست ھا در پاریس، مانند 

سیاست عمومی پان اسالمیسم، بھ نفع امپریالیست ھا و 

صھیونیست ھا تمام شد. دولت فرانسھ کھ از لحاظ 
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ر ورشکستگی بھ سر می اقتصادی، سیاسی و اخالقی د

برد، از این ترور جانی گرفت و فرانسوا اوالند و کابینۀ 

او کھ ھر روز از جھات مختلف مورد حملھ و اعتراض 

بودند توانستند برای مدتی آسوده خاطر شوند و ضمن 

تقویت اقدامات امنیتی داخلی برای دخالت گری ھای 

یدا پ امپریالیستی و نظامی خود توجیھ و بھانۀ بیشتری

 کنند و میلیتاریسم فرانسھ را بیشتر تقویت کنند.   

وظیفۀ طبقۀ کارگر ایران و روشنفکران طرفدار طبقۀ 

کارگر در عرصۀ پیکار سیاسی در درجۀ نخست مبارزه 

با ارتجاع پان اسالمیستی حاکم بر این کشور یعنی رژیم 

جمھوری اسالمی، ھم در سیاست داخلی و ھم در سیاست 

رژیم است، زیرا پان اسالمیسم حاکم تودۀ خارجی این 

مردم را در رنجی عظیم گرفتار کرده و مانع مقدم پیکار 

 طبقۀ کارگر برای آزادی است. 

 

 

 رفقای کارگر صنعت نفت

طبقۀ کارگر مبارزۀ شما را در تاریخ جنبش کارگری از 

یاد نبرده و نخواھد بُرد. مبارزه کارگران صنعت نفت 

نمونھ ھای درخشانی را بھ تاریخ جنبش کارگری ایران 

افزوده است. از نطفھ ھای مبارزه برای بھ دست آوردن 

ابتدایی ترین مطالبات از دوران شروع اعتراضات 

، مانند مبارزه برای ۱۳۰۰نخست  کارگری در سال ھای

تأمین یخ و آب نوشیدنی ِ سرد در گرمای طاقت فرسای 

درجھ ای جنوب، مبارزات وسیع اقتصادی و سیاسی  ٥۰

بھ ضد امپریالیست ھای  ۱۳۳۲تا  ۱۳۲۰در سال ھای 

نفتی و دست نشاندگان داخلی آنھا، تا سازماندھی ِ 

طع ق اعتصاب سیاسی و بستن شیرھای صدور نفت برای

 . ۱۳٥۷منابع مالی رژیم شاه در انقالب 

کارگری از  –از ترویج و تبلیغ آموزش ھای انقالبی 

سوی کارگران پیشرِو صنعت نفت و تشکیل ھستھ ھای 

مخفی برای پیشبرد مبارزات کارگری، تا ارتقای سطح 

اقتصادی و ایجاد شوراھا و تشکل ھای  –مبارزه سیاسی 

، آغاجاری، مسجد سلیمان، سندیکایی کارگران در آبادان

 گچساران، خارک و تھران.

رفقای ما در شرکت نفت تا کنون راه پرفراز و نشیبی را 

پیموده اند و ھمواره پیشتاز مبارزه برای دستیابی بھ 

بوده اند و  مطالبات اقتصادی و سیاسی طبقۀ کارگر

تأثیرگذارترین نقش را در جنبش کارگری و مبارزات 

 ایفا کرده اند. ٥۷بی در انقالب دموکراتیک و انقال

ما کارگران می دانیم کھ از دیدگاه دولت ھای سرمایھ 

داری ھیچ جرمی مھم تر از این نیست کھ کارگران آگاه 

و با تجربھ بپاخیزند و از حقوق خود و طبقۀ کارگر دفاع 

نمایند، ولی آیا برای ما کارگران راھی جز این ھست؟ 

بپاخاستن کارگران حکومت ھای سرمایھ داری از 

صنعت نفت ھمواره در ھراس اند. شرکت نفت از صنایع 

پایھ ای تأمین منابع مالی رژیم است و کارگران آن نیز 

دارای تجربھ ھای مبارزاتی ارزنده اند. بھ ھمین دلیل 

سیاست سرکوب و مھار زدن بر اعتراضات کارگران 

سیاست دائمی حکومت سرمایھ داران است. نمونھ ای از 

بیاد داریم:  ٥۹این سیاست ضد کارگری را در سال 

خاموشی مشعل ھای پاالیشگاه آبادان و منع فیدوس 

بھ صدا درآوردن آژیر منظور  Feed usالیشگاه (پا

، حکایت از )استزمان استراحت و تغذیۀ کارگران 

ھزار کارگری  ۱٥منفعل و خانھ نشین کردن بیش از 

می » و سرسخت مبارز دلیر«داشت کھ مردم بھ آنان 

می » ستاد زحمتکشان«گفتند و پاالیشگاھشان را 

ضد مردمی » نعمت جنگ«خواندند. این ستاد را بھ پاس 

ایران و عراق ویران کردند تا رھبری کارگران پیشرو 

را در امر مبارزۀ کارگری تضعیف کنند. این آغازی بود 

بر عقب راندن کارگران و بازپس گیری ھمۀ دست 

 پیام بھ کارگران صنعت نفت
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، کھ در مبارزه ای طوالنی و با رشادت و آوردھای آنھا

جانفشانی بھ دست آورده بودند. روند بازپس گیری 

آغاز گردید.  ٥۷دستاوردھای کارگران از فردای انقالب 

لغو استخدام رسمی، عدم واگذاری منازل کارگری بھ 

کارگران، قطع جیره ھای غیر نقدی (رشن)، تمرکز 

وان مدیریت ھای زدایی و متفرق کردن کارگران زیر عن

مختلف و شرکت ھای پیمانکاری در مناطق نفت خیز و 

بھ طبع آن رواج قراردادھای موقت و پیمانی و قطع 

مزایای مربوط بھ آن. سیاست پایین نگھ داشتن و فشرده 

کردن مزدھا و قطع بسیاری از مزایای کارگران بھ ویژه 

کارگران صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، ملی حفاری و 

ع فوالد و ...، سیاستی است کھ بازتاب آن در جامعھ صنای

منجر بھ تشدید فقر کارگران کشور شده است. اما در 

روی دیگر سکۀ ستم بر کارگران، چھ سیاستی پنھان 

آیا سیاست مداران و سرمایھ داران حاکم نیز با  ؟است

ھزار تومان مصوب دولت زندگی  ٦۰۹حقوق ماھیانھ 

آیا سفرۀ وزیران و نمایندگان مجلس شورای  ؟می کنند

اسالمی نیز محقر است؟ آیا آنان زیر خط فقر بسر می 

آیا کودکان آنھا از تحصیل محرومند و ھزینۀ  ؟برند

زندگی خود را با جمع آوری مواد بازیافتی تأمین می 

 و نمایند و کودکان کار و کارتن خواب نامیده می شوند؟ 

و پوشاک و درمان مناسب  در حسرت مدرسھ و خوراک

خیر ھرگز چنین  ؟مجبور بھ فروش کلیۀ خود ھستند

نیست. آنھا در کاخ ھا، پنت ھاوس برج ھا و ویالھای 

مجلل خوش گذرانی می کنند، فرزندانشان در بھترین 

مدارس و دانشگاه ھا تحصیل می کنند و با استفاده از 

رانت ھای ویژه، بورس تحصیل در دانشگاه ھای خارج 

 کشور می گیرند.

سھم کارگران و زحمتکشان در جامعۀ سرمایھ داری فقر 

و تھیدستی، بیکاری و محرومیت از ابتدایی ترین مواھب 

زندگی و سھم سرمایھ داران و زمین داران و صاحبان 

قدرت، انباشت سرمایھ، قدرت طلبی و زندگی اشرافی 

 است. 

 رفقای کارگر صنعت نفت

ای صنعت نفت را بھ حرکت دستان توانمند شما چرخ ھ

درمی آورد و بھ قیمت رنج و محرومیت شما دولت ایران 

در روز حدود یک میلیون بشکھ نفت بھ بازارھای جھانی 

عرضھ می کند. ارزش مالی حاصل از فروش نفت بھ 

طور میانگین تا دو سھ سال پیش روزانھ حدود سیصد 

 ھشمیلیون دالر تخمین زده می شد و اکنون با وجود کا

صادرات نفت و کاھش قیمت آن باز ھم رقمی در حدود 

میلیون دالر در روز است. این حجم عظیم  ۲۰۰تا  ۱٥۰

از منابع پولی راه گشای کدامیک از آالم و مشکالت توده 

ھای محروم جامعھ بوده است؟ چھ مبلغی از این دالرھا 

بھ کم کردن آمار کودکان کار و خیابان اختصاص داده 

قدر برای رفع ستم بر زنان و مردان کارتن شده است؟ چ

خواب ھزینھ شده است؟ شما می دانید کھ فروش نفت بھ 

دالر و کسب درآمد نجومی ای  ۱۴۰قیمت ھر بشکھ 

سال، دوران طالیی  ۸میلیارد دالر طی  ۷۰۰معادل 

سردمداران حکومتی و شرکت غول پیکر قرارگاه خاتم 

زدی و اختالس االنبیاء و دیگر سرمایھ داران برای د

دارایی ھای عمومی بوده است؛ دوره ای کھ مؤسسات 

مالی بھ سودھای سرشاری دست یافتند. شما این را ھم 

 »دزدی ھا و اختالس ھای قرن«می دانید کھ بزرگترین 

 ۳ھم در ھمین دوران بھ وقوع پیوستھ است. رقم ھای 

ھزار میلیارد و ھزاران رقم ریز و  ۱۲ھزار میلیارد و 

دیگر توسط چھ کسانی جز وابستگان حکومتی درشت 

اختالس گردیده است؟ باز ھم شما می دانید کھ دقیقاً در 

ھمین دوران (و در ادامھ سنوات قبل) است کھ قانون ھا، 

تبصره ھا و آیین نامھ ھای فراوانی مبنی بر یورش بردن 

بر کار و زندگی کارگران و زحمتکشان توسط مجلس 

وزارت کار بھ تصویب رسید  شورای اسالمی، دولت و

و در ھمین دوران یارانھ ھا بر کاالھای اساسی و حامل 
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ً گرانی چند برابر بھ  ھای انرژی قطع گردید و رسما

کارگران و زحمتکشان تحمیل گردید. در ھمین دوران 

(و پیش از آن) ھزاران کارگر از کارشان اخراج شدند 

ن ھمچناو بھ صف طویل بیکاران پیوستند و این روند 

ادامھ دارد. شما می دانید کھ در ھمین دوران بود کھ 

سیاست خفھ کردن ھر صدای اعتراضی تشدید گردید، 

پرداخت مزد کارگران باز ھم بھ تعویق افتاد و پاسخ 

اعتصاب کارگران برای احقاق حقوق خود با اخراج، 

زندان و شالق داده شد. روند گران شدن کاالھا، کھ بھ 

با شیب مالیم افزایش می یابد، بھ شدت  دروغ گفتھ اند

ادامھ دارد. افزایش قیمت بنزین، افزایش بھای گاز 

خانگی، برق، تلفن و نان ... نشان از کمرشکن بودن 

 قیمت ھا و گرانی روزافزون کاالھا دارد.

 رفقای کارگر صنعت نفت

دالر  ۱۴۰دوران طالیی فروش نفت با قیمت بشکھ ای 

ی بازنگردد. اکنون قیمت نفت بھ شاید برای مدتی طوالن

دالر رسیده است. آیا می دانید کھ با پایین  ٥٥بشکھ ای 

تاوان بحران  ؟آمدن قیمت نفت چھ اتفاقی خواھد افتاد

سرمایھ داری و مناقشات میان کشورھای سرمایھ داری 

و تاوان سیاست ھای غلط دولت ھای حاکم بر کشور را 

طبق معمول باید کارگران و زحمتکشان بپردازند. 

کسانی کھ در شرایط پارو کردن دالرھای نفتی، زندگی 

کارگران را بھ روز سیاه نشاندند، در شرایط افت قیمت 

شتی برای کارگران رقم خواھند زد؟ آنچھ چھ سرنو

مسجل است ادامھ بحران اقتصادی کنونی، تشدید فشار 

اقتصادی و سیاسی بر کارگران و زحمتکشان را بھ دنبال 

خواھد داشت. چشم انداز ادامۀ بحران اقتصادی، تشدید 

بحران سیاسی و تشدید دعوای جناح ھای حکومت را 

ھ دنبال خواھد داشت. برای حفظ موقعیت ناپایدارشان ب

کارگران نباید ناظری بی طرف بر اوضاع سیاسی، 

اقتصادی و اجتماعی باشند. طبقۀ کارگر باید ُمھر خود 

را بر سیر رویدادھا بکوبد. طبقۀ کارگر باید با سیاست 

مستقل و با سازمان ھای مستقل خود وارد عمل، بھ ویژه 

 . وارد میدان مبارزه سیاسی شود

نفت از سابقۀ تاریخی طوالنی و  کارگران صنعت

درخشانی در جنبش کارگری ایران برخوردارند. تجارب 

موفق آنھا در گذشتھ، انتظار سایر کارگران در مراکز 

مختلف کارگری را برانگیختھ است. با نیروی کارگران 

صنعت نفت است کھ تولید و صدور نفت از اھواز، 

فشار نفت ماھشھر، آغاجاری و تلمبھ خانھ ھای تقویت 

و اسکلھ ھای صدور نفت در » امام حسن«، »گوره«در 

خارک امکان پذیر می شود و بھ بھره برداری می رسد. 

بدون تردید اگر این کارگران اراده کنند قادر خواھند بود 

چرخۀ تولید نفت را متوقف سازند. ھمچنان کھ در گذشتھ 

نیز شاھد بوده ایم کھ دخالت گری کارگران شرکت نفت 

نجر بھ توقف تولید و قطع صدور نفت و از دست دادن م

یکی از منابع عظیم مالی دولت ھای سرمایھ داری شده 

است. از حفاری اولین چاه نفت تا کنون، جنگ قدرت در 

دولت ھای سرمایھ داری برای تسلط بر این اھرم مالی، 

با منازعات و توطئھ ھای فراوانی بھ ضد توده ھای مردم 

ست. کارگران باید سرمایھ داران را از این ھمراه بوده ا

اھرم مالی محروم سازند. زیرا ھر چھ طبقۀ سرمایھ دار 

از قدرت مالی بیشتری برخوردار گردد، استبداد و 

دیکتاتوری نیز بیشتر حاکم می شود. دیکتاتوری طبقات 

باالی جامعھ، حکومت ھای ضد دموکراسی و ضد 

طبقاتی در جوامع  آزادی ھستند و فقر، محرومیت و ستم

 مستبد چھرۀ عریان تری از خود نشان می دھد. 

اولویت مبارزۀ کارگران صنعت نفت نیز باید 

سازماندھی تشکل طبقاتی کارگران و مبارزۀ جمعی 

برای دفاع از آزادی و رفع ستم از طبقۀ کارگر باشد. 

کارگران آگاه در شرکت نفت رسالت سازمان دھی و 

تی و آگاه ساختن ھمکاران خود آموزش سیاسی و تشکیال

را برای شناخت از موقعیت طبقاتی شان بر عھده دارند. 
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ارتقای سطح آگاھی کارگران، قدرت سازمان یابی و 

 مبارزۀ آنان را افزایش خواھد داد.

ما ایمان داریم کھ شما بر این امر فایق خواھید شد، 

ھمچنان کھ کارگران نیشکر ھفت تپھ و کارگران شرکت 

این مبارزه را تجربھ کردند و برای ایجاد تشکل  واحد

طبقاتی و سندیکای خود دست بھ مبارزه زدند. شما نیز 

می توانید این امر مھم را بھ پیش ببرید، ھمچنان کھ 

کارگران پتروشیمی رازی و پتروشیمی تبریز و 

امیرکبیر توانستند در این راه مبارزه کنند، ھمچنان کھ 

کارگران معدن بافق برای  کارگران فوالد قروه و

جلوگیری از فروش کارخانھ و خصوصی سازی معدن 

 سنگ آھن دست بھ اعتصاب زدند و مبارزه کردند. 

کارگران پتروشیمی ھای ماھشھر و بندر امام، کارگران 

پروژه ھای پارس جنوبی، کارگران تھران و تبریز و 

اصفھان و گیالن و اھواز و در یک کالم ھمۀ کارگران 

ان در این مبارزه بی شک حامی شما خواھند بود، ایر

زیرا مبارزۀ شما کارگران صنعت نفت، مبارزۀ شما 

کارگران واحدھای بزرگ صنعتی و خدماتی، مبارزۀ 

شما پیشروان طبقۀ کارگر ایران، بی گمان طالیھ دار 

مبارزۀ عظیم کل طبقۀ کارگر ایران برای دگرگونی 

 بنیادی جامعۀ ایران خواھد بود. 

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقھ ویژه ماھشھر 

 و بندر امام

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی

 فعاالن کارگری ضد سرمایھ داری گیالن

 فعاالن کارگری جنوب

 کرج - بخشی از کارگران محور تھران

 ۱۳۹۳دی ماه  ۹

   

 

 

 

) حدود 1393دی  17( 2015ژانویۀ  7روز چھارشنبھ 

ساعت یازده و نیم صبح دو تروریست بھ دفتر ھفتھ نامۀ 

در پاریس حملھ کردند. آنھا وارد جلسۀ » شارلی اِبدو«

شدند و کاریکاتوریست ھا، ھفتگی ھیأت تحریریۀ مجلھ 

مجلۀ طنزآمیز چپ گرا و  نویسندگان و تحلیل گران این

د و بھ رگبار گلولھ بستن» هللا اکبر«افشاگر را با شعار 

مجلھ را بھ حمام خون بدل کردند. تروریست ھای  دفتر

پان اسالمیست پس از این کشتار از محل دور شدند و 

امبر انتقام پی«و » رهللا اکب«ھنگام متواری شدن با فریاد 

عده ای از مردم را در خیابان زخمی کردند » را گرفتیم

و یک پلیس را کشتند. ترازنامۀ موقت این جنایت سیاسی 

کشتھ (از جملھ مسئول مجلھ و اعضای برجستۀ ھیأت  12

تحریریۀ آن، یک کارگر و دو پلیس) و حداقل یازده 

از  زخمی از مردم عادی بود. تروریست ھا کھ ظاھرا

موفقیت این جنایت پلید بھ وجد آمده بودند فریاد زدند: 

 »شارلی را کشتیم!«

این نخستین حملۀ متعصبان پان اسالمیست، این دشمنان 

خونی و قسم خوردۀ آزادی بیان، بھ دفتر این مجلھ و 

نویسندگان و کاریکاتوریست ھای آن نبود. در نوامبر 

 مولوتف موردنیز دفتر این مجلھ با کوکتل  2011سال 

حملھ قرار گرفت و بھ آتش کشیده شد و ھیأت تحریریۀ 

آن مجبور شدند پیش از استقرار در دفتر جدید، در محل 

روزنامھ ای دیگر بھ کار خود ادامھ دھند. ھمچنین 

کاریکاتوریست ھا و نویسندگان مجلھ مرتبا پیام ھای 

 تھدید آمیز دریافت می کردند.

حملۀ آدمکشان متعصب پان اسالمیست   انگیزۀ مستقیم

، کاریکاتوری از محمد و بھ ویژه انتقاد شارلی ابدوبھ 

 حملۀ خونین تروریست ھای پان اسالمیست

 بھ دفتر مجلۀ طنزآمیز شارلی اِبدو در پاریس 
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انگیزۀ این مجلھ از تروریست ھای اسالمی بود. اما 

دشمنی با آزادی بیان و قلم است.  بنیادی و واقعی آنھا

دشمنی با آزادی بیان و بھ طور کلی دشمنی با 

ن و برابری زن و دموکراسی، آزادی عقیده، حقوق زنا

مرد، خصومت با حقوق کارگران و جنبش کارگری و 

دشمنی خونین با سوسیالیسم جزء اساسی ترین ویژگی 

ھای پان اسالمیسم است: یعنی ویژگی جدائی ناپذیر کلیۀ 

جریان ھائی است کھ خواھان استقرار حکومت اسالمی 

 اند.

ھمھ می دانیم کھ خمینی، سردمدار اصلی حکومت  

ی و خونبار اسالمی در ایران، سال ھا پیش از ارتجاع

صدور فتوای ننگین اش در مورد قتل سلمان رشدی، 

فرمان شکستن قلم ھا در ایران، فرمان شکنجھ و قتل عام 

زندانیان سیاسی، فرمان بھ بردگی کشاندن زنان، فرمان 

ھای کشتار در کردستان، ترکمن صحرا و غیره، فرمان 

نسور و حملھ بھ دانشگاه ھا، ترور مخالفان، فرمان سا

دفتر روزنامھ ھا، کتاب فروشی ھا، تظاھرات 

دانشجویان و کارگران، حملھ بھ اعتصابات کارگری و 

حملھ بھ تشکل ھای کارگری را صادر کرد. جانشینان 

پلید او ھمین روش را تا امروز ادامھ داده اند و می دھند. 

ت ھا و این نشان می دھد کھ بھ رغم رقابت ھا، مخالف

دشمنی ھای درونی جریان ھای مختلف پان اسالمیستی، 

از جملھ اختالفات و رقابت ھای بین جریان پان 

اسالمیستی شیعی بھ سردمداری جمھوری اسالمی و 

وابستگان آن در عراق و لبنان و غیره، از یک طرف و 

جریان ھای سلفی و مانند آن از طرف دیگر، شباھت 

و تاکتیک ھای تمام دستھ  بسیار زیادی در سیاست ھا

بندی ھای پان اسالمیستی وجود دارد. بیھوده نیست کھ 

سخنگوی رژیم جمھوری اسالمی ضمن محکوم کردن 

، در نھایت، شارلی ابدولفظی حملھ بھ دفتر مجلۀ 

 آدمکشی ھم سنخان رژیم را توجیھ می کند.

اکثر عامالن چنین جنایت ھائی در کشورھای غربی 

ی ھستند کھ در این جوامع بھ حاشیھ فرزندان مھاجران

رانده شده اند و از محرومیت ھای اقتصادی، اجتماعی 

و فرھنگی رنج می برند. این وضعیت، جذب آنھا را 

توسط  سردمداران پان اسالمیست، کھ بھ خاطر وابستگی 

بھ طبقات استثمارگر از منابع مالی فراوان و نیز از 

ای بھشتی و خدمات مبلغان متخصص در توزیع قصرھ

 حوری و غلمان برخوردارند، تسھیل می کند.

این عامالن کھ فجیع ترین جنایات را بھ نفع سرمایھ 

داران و زمینداران پان اسالمیست و سران مذھبی انجام 

می دھند و ھمقطاران آنھا در عراق، سوریھ، لبنان، 

ایران، افغانستان، پاکستان، مصر، مالی، سومالی، یمن 

دانند کھ نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و .... نمی 

ای کھ پان اسالمیست ھا پس از تشکیل حکومت شان 

وعده می دھند چیزی جز استثمار وحشیانھ، بی حقوقی 

کامل توده ھای مردم، بردگی و کنیزی زنان، و اجرای 

کثیف ترین نقش ھا بھ نفع امپریالیسم یا قدرت ھای محلی 

 کنار زدن رقیبان نیست. برای سلطۀ بیشتر در منطقھ و

آنھا نمی دانند کھ تحکم و تعبد دینی و بستن دھان اشخاص 

بھ بھانۀ احترام بھ مقدسات دینی چیزی جز قبول زنجیر 

تعبد و بردگی سرمایھ داران و زمینداران و سردمداران 

مذھبی شریک جرم آنھا نیست. آنھا نمی دانند کھ سرمایھ 

، بھ نام خدا، برای و منافع شخصی ِ مشتی استثمارگر

آنان فتوا صادر می کنند. آنھا نمی دانند کھ سرکوب 

آزادی بیان توسط احکام دینی یکی از بدترین روش ھای 

استبداد در جامعھ و یکی از مھم ترین عوامل عقب 

ماندگی است. آنھا نمی دانند کھ پان اسالمیسم و بھ طور 

و  یکلی حکومت دینی (یھودی، مسلمان، مسیحی، ھندوئ

غیره) ھمواره در طول تاریخ دست در دست امپریالیسم 

داشتھ است و مخالفت ھا و نزاع ھای موردی آن با این 

یا آن قدرت امپریالیستی چیزی جز نزاع دزدان بر سر 

 تقسیم غنایم نیست.
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طبقۀ کارگر در مبارزه برای آزادی از استثمار سرمایھ 

بھ و نظام طبقاتی بھ طور کلی بیش از ھر چیز 

دموکراسی نیاز دارد و از این رو مبارزه برای آزادی 

بیان، عقیده، گردھمائی، تشکل، مبارزه برای جدائی دین 

از دولت، آموزش و امور قضائی، مبارزه برای آزادی 

در داشتن یا نداشتن دین یا تغییر آن، آزادی تبلیغ دینی یا 

ضد دینی، آزادی اعتراض و نقد، آزادی کاریکاتور و 

و... مانند آب و ھوا و نان برای جامعھ الزم است.  طنز

ھرگونھ تعرض بھ آزادی بیان، نقد و اعتراض، بھ نام 

 دین و غیره جز بھ نفع استثمارگران و ستمگران نیست.

بدین سان حملۀ جنایتکارانھ و ننگین بھ دفتر ھفتھ نامۀ  

 را بھ شدت محکوم می کنیم.شارلی ابدو 

 ران (آذرخش)جمعی از کمونیست ھای ای

 1393دی  19

 

 محاکمۀ مجدد بھنام ابراھیم زاده

نقطۀ عطف دیگری در برخورد رژیم با 

 زندانیان سیاسی

بھنام ابراھیم زاده فعال کارگری و زندانی سیاسی، پس 

پنج سالۀ از چھار سال و ھفت ماه زندان کشیدن از دورۀ 

محکومیت خود، بنا بھ تصمیم رژیم و رأی قوۀ قضائیھ 

مجدداً بھ نھ سال و نیم زندان محکوم شد. بھنام در 

مادۀ قانون مجازات اسالمی  ۴محاکمۀ مجددش بھ استناد 

بھ نھ سال و نیم زندان محکوم شده است، در حالی کھ 

ماده ھیچ کدام نمی توانند در مورد یک زندانی  ۴این 

مصداق داشتھ باشند. جرم واقعی بھنام از نظر رژیم 

اسالمی دفاع از حقوق کودکان، دفاع از آزادی ھا و 

حقوق مردم زحمتکش است. جرم واقعی بھنام از نظر 

این رژیم، دفاع از زندانیان سیاسی است، کھ حتی در 

ش ھای زندانبانان و دوران محکومیت، دستخوش یور

ضرب و شتم، و محروم ساختن شان از ابتدائی ترین 

وسایل زندگی و امکاناتی ھستند کھ در قوانین کشور بھ 

رسمیت شناختھ شده اند. در یک کالم موجز، محکومیت 

مجدد بھنام وسیلۀ زھر چشم گرفتن رژیم اسالمی از 

 فعاالن سیاسی و کارگری است. 

دد زندانیان سیاسی امر تازه درست است کھ محاکمۀ مج

ای نیست و در رژیم ھای شاھی و اسالمی ھر دو اتفاق 

افتاده است، ولی این ھاری رژیم ھای حاکم معموال در 

دو شرایط مختلف صورت می گیرد. یکی در شرایطی 

کھ رژیم بھ پشتیبانی مردم کشور اطمینان دارد و در این 

ر است؛ حالت میزان خشونت و جنایاتش بی حد و حص

. ۱۳٦۰مانند کشتار ھزاران زندانی سیاسی در دھۀ 

شرایطی کھ جدایی بین رژیم و اکثریت مردم رو دیگری 

بھ گسترش است، در این حالت شرایط اجتماعی بر درنده 

خویی رژیم حاکم تا حدی افسار می زند، اما وحشت 

رژیم از برآمد مبارزات تودۀ مردم موجب زھر چشم 

برخی از افراد بھ ویژه بعضی از گرفتن و نسق کردن 

زندانیان سیاسی می گردد. نمونۀ بھنام ابراھیم زاده از 

   این دست است.

بھنام ابراھیم زاده می گوید دفاع از آزادی و دفاع از 

حقوق کودکان و مبارزه با ستم و استبداد وظیفۀ ھر انسان 

آگاه است. او می خواھد ھر شھروندی خوراک، پوشاک 

ناسب، کار و آرامش و رفاه و در یک کالم و تحصیل م

حق آزاد زیستن داشتھ باشد. آری دادگاه اسالمی او را بھ 

این جرم ھا محکوم بھ پنج سال زندان کرد و چون او بر 

حقانیت افکار خود باور دارد، بر سر راه و خط خود 
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ایستاده است و برای این افکار مبارزه می کند، رژیم 

بھ نھ سال و نیم زندان محکوم کرده  اسالمی او را دوباره

است. بھنام ابراھیم زاده تسلیم طلبی را نشانھ سر فرود 

آوردن بھ حکم غیرانسانی خود می داند و راه مبارزه 

برای آزادی را از درون زندان انتخاب کرده است. 

مسئوالن زندان، پلیس امنیتی و قوۀ قضائیھ رژیم برای 

داشتنش بھ تسلیم، او را شکستن روحیۀ انقالبی او و وا

کامال بھ طور غیرقانونی محاکمھ کرده اند و می خواھند 

او را نھ سال و نیم دیگر بھ بند بکشند. او تاوان مبارزه 

برای آزادی را با محرومیت از حقوق اجتماعی و زندانی 

 بودنش می پردازد. 

او کھ در چھارچوب تنگ سلول بھ بند کشیده شده و زیر 

ھای جسمی و روحی قرار دارد، چھ راھی  انواع شکنجھ

برای افشای این بی عدالتی ھا و ناحقی ھا می تواند داشتھ 

او برای افشای این ستمگری ھا از جان خود مایھ  ؟باشد

می گذارد و با اعتصاب غذا اعتراض خود را نشان می 

دھد. او می خواھد با این عمل خود، توجھ توده ھای مردم 

سانی، رفتار سبعانۀ مسئوالن و را بھ احکام غیران

سرکوب آزادی و دموکراسی معطوف دارد. برای یک 

زندانی سیاسی وفادار بھ راه خود چھ راھی جز این باقی 

  ؟می ماند

ما افکار عمومی و وجدان آگاه توده ھای مردم را بھ 

قضاوت فرا می خوانیم و از ھمۀ آزادیخواھان و تشکل 

اجتماعی دعوت می  –ھای کارگری و فعاالن سیاسی 

کنیم کھ برای مقابلھ با این حکم ناروا و ضد انسانی بھ پا 

خیزند و برای آزادی بھنام ابراھیم زاده و ھمۀ زندانیان 

سیاسی مبارزه کنند. دفاع از بھنام ابراھیم زاده، دفاع از 

آزادی و دموکراسی و ابراز تنفر از خفقان و استبداد 

 است.

 گردد!        زندانی سیاسی آزاد باید

 کارگران پروژه ھای پارس جنوبی 

جمعی از کارگران پتروشیمی ھای منطقھ ویژه ماھشھر 

 و بندر امام 

 فعاالن ضد سرمایھ داری گیالن

 فعاالن کارگری جنوب 

 کرج  -بخشی از کارگران محور تھران

Kargaran.parsjonobi@gmail.com 

 

 

 
 سھراب شباھنگ  

 1393شھریور و مھر 

 36و  35این نوشتھ در شماره ھای  2و  1[بخش ھای 

خیزش منتشر شدند. در زیر بخش سوم آن درج می 

 شود.]

 3بخش 

 برخی ویژگی ھای سرمایھ داری ایران
را در زمینھ  ویژگی ھای سرمایھ داری ایراندر اینجا 

ھای زیر بررسی می کنیم: رابطۀ بین کار و سرمایھ، 

تمرکز تولید و ادغام سرمایھ ھای صنعتی و بانکی، نقش 

در آمد صادراتی نفت خام در انباشت سرمایھ، سرمایھ 

ن سرمایھ ھای تجاری و گذاری و وام خارجی، رابطۀ بی

صنعتی، تجارت خارجی، رابطۀ بین زمین و سرمایھ، 

دستھ بندی ھای درون بورژوازی ایران و رابطۀ روبنای 

 سیاسی و حقوقی حاکم با ساختار اقتصادی و اجتماعی.

 رابطۀ بین کار و سرمایھ

رابطۀ بین کار و سرمایھ در ایران مانند ھر کشور 

ر استثمار ارزش اضافی سرمایھ داری دیگر مبتنی ب

یعنی استثمار کاِر مزدی توسط سرمایھ یا طبقۀ کارگر 

طبقاِت جامعۀ سرمایھ داری و ویژگی ھای 

 اجتماعی ایران -ساختار اقتصادی
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توسط طبقۀ سرمایھ دار است. اما استثمار ارزش اضافی 

 در ایران با چند ویژگی خود را نشان می دھد:

: در ایران استثمار نیروی کار ارزان •

سطح مزد یعنی ارزش یا قیمت نیروی کار نسبت بھ 

سرمایھ داری دیگر ارزان است.  بسیاری از کشورھای

شماری از سرمایھ داران، اقتصاددانان، سیاستمداران و 

روشنفکراِن مدافع سرمایھ داری تفاوت سطح مزد در 

ایران و سطح مزد در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری 

را بھ اختالف بارآوری کار بین این دو نسبت می دھند. 

ن، آلمان، فرانسھ، بی گمان بارآوری کار در آمریکا، ژاپ

انگلستان، ایتالیا، کرۀ جنوبی و غیره از بارآوری کار 

در ایران باالتر است، اما اختالف بین بارآوری کار در 

این کشورھا و بارآوری کار در ایران، شکاف عمیق بین 

سطح مزد در ایران و آن جوامع را بھ ھیچ رو توضیح 

 نمی دھد. یک مثال موضوع را روشن می کند:

براساس داده ھای ادارۀ آمار کار آمریکا  2013در سال  

مزد متوسط کارگران عادی (غیر کادر و سرپرست) در 

 دالر در ساعت بود. 20.15آن کشور معادل 

تومان  487000در ھمان زمان مزد حداقل در ایران بھ  

ھزار تومان در ماه  770در ماه و متوسط مزد واقعی 

می رسید. (منبع: 

http://www.khabaronline.ir/detail/34430

1/Economy/market ( 

بدین سان مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران تقریبا 

تومان بھ  3000تومان و یا با فرض دالری  4375بھ 

ال دالر در ساعت می رسیده است. یعنی در س 1.46

مزد متوسِط ساعتِی کارگران صنعتی آمریکا  2013

برابر مزد متوسط ساعتی کارگران در ایران بوده  13.8

20.15 13.8=است (
1.46

). حال ببینیم بارآوری کار در  

آمریکا چھ نسبتی با بارآوری کار در ایران در سال 

داشتھ است؟ ما در اینجا نمی توانیم وارد  2013

وری شویم و بھ یک محاسبۀ ساده محاسبات پیچیدۀ بارآ

کھ با تقریب قابل قبولی بارآوری کار در ھر دو کشور 

 را نشان می دھد بسنده می کنیم.

کل تولید ناخالص داخلی آمریکا برابر با  2013در سال  

میلیارد دالر و جمعیت کل شاغالن در این  16799

ھزار نفر بوده است. در نتیجھ تولید  144586کشور 

 2013سرانۀ جمعیت شاغل در آمریکا در سال ناخالص 

109×16799  =  116187بھ

144586×103
دالر می رسید. در سال  

حسب داده ھای در ایران بر تولید ناخالص داخلی 1392

میلیارد دالر بالغ می  502.73تریدینگ اکونومیکز بھ 

تولید ناخالص داخلی سرانۀ جمعیت شده است. بدین سان 

حسب دالر نرخ مبادلھ ای تقریبا در ایران بر  شاغل

دالر خواھد بود (براساس داده ھای  23591برابر با 

ال تابستان س -چکیدۀ نتایج طرح آمارگیری نیروی کار«

برابر  1392مرکز آمار، جمعیت شاغل در سال » 1393

ھزار فرض شده است). بدین سان براساس  21310

 نسبت بارآوری متوسط 2013فرضیات باال، در سال 

 4.92 =کار در آمریکا بھ بارآوری کار در ایران برابر
116187
23591

و نسبت مزد متوسط در آمریکا بھ مزد متوسط  

). بھ روشنی دیده 16بوده است ( 13.8در ایران برابر 

برابر) بسیار بیشتر  13.8می شود کھ اختالف مزدھا (

برابر)  4.92از اختالف بارآوری کار در دو کشور ( 

است و اختالف بارآوری کار بھ ھیچ رو نمی تواند 

ی در سطح مزدھا بین توضیح دھندۀ چنین شکاف عمیق

اصوال در جامعۀ سرمایھ داری ایران و آمریکا باشد. 

رابطۀ ھمبستگی قوی و نزدیکی بین سطح مزد و سطح 

آمریکا از  2010. در سال بارآوری کار وجود ندارد

لحاظ متوسط دریافتی کارگران صنعتی در جھان حائز 

ام بود در حالی کھ بارآوری کار در آمریکا  14رتبۀ 

ح جھان در رتبۀ اول قرار داشت و دارد. باید توجھ درسط

داشت کھ خود کارگران آمریکا بھ شدت استثمار می 

شوند و این تصور کھ چون سرمایھ داران آمریکا دنیا را 

غارت می کنند پس کارگران آمریکا ھم از این غارت 
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بھره ای می برند و یا حداقل می توانند بھ خاطر این 

باالئی داشتھ باشند تصور درستی  غارت سطح مزد نسبتا

نیست. مزد متوسطی کھ در باال در نظر گرفتیم مزد 

کارگران عادی صنعتی (غیر کادر و سرپرست و 

رشوه ای بود.  2013کنترلگر و غیره) در ژوئن سال 

کھ سرمایھ داران بزرگ بھ صورت حقوق ھای نسبتا 

 اباال بھ اشرافیت کارگری یا بخشی از آن می دھند (و ی

درجۀ استثمار پائین تر این بخش از طبقۀ کارگر آمریکا)  

. مقایسۀ تودۀ عظیم کارگران عادی را در بر نمی گیرد

مزدھا و جبران خدمت (مزد و دریافتی ھای دیگر) 

کھ در جدول  2010کشور در سال  20کارگران عادی 

زیر درج شده نشان می دھد کھ سطح مزد بھ بار آوری 

 بستگیشورھا از نظر سلطۀ جھانی کار و بھ جایگاه ک

. آنچھ در این میان تعیین کننده است مبارزۀ چندانی ندارد

 طبقاتی کارگران و میزان تشکل و ھمبستگی آنھاست.

 

 2010کشور در سال  20میانگین مزد حداقل ساعتی و جبران خدمت ساعتی کارگران عادی صنعتی در 

 5جدول شمارۀ                           
مزد دریافتی ساعتی (دالر  کشور

 آمریکا)

(دالر جبران خدمت دریافتی ساعتی 

 آمریکا)

 57.53 قابل دسترسی نیست نروژ

 53.20 34.29 سویس

 50.70 24.01 بلژیک

 45.48 34.78 دانمارک

 43.81 25.05 سوئد

 43.76 25.80 آلمان

 42.30 22.35 فنالند

 41.07 21.67 اتریش

 40.92 23.49 ھلند

 40.60 28.55 استرالیا

 40.55 21.06 فرانسھ

 36.30 26.29 ایرلند

 35.67 24.23 کانادا

 34.74 23.22 آمریکا

 33.41 18.96 ایتالیا
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 31.99 18.32 ژاپن

 29.44 21.16 انگلستان

 26.60 14.53 اسپانیا

 22.19 13.01 یونان

 20.57 17.29 زالند نو

 منبع:
http://www.citylab.com/work/2012/01/which-countries-pay-blue-collar-workers-most/818/  

 (توجھ: جدول باال براساس جبران خدمت دریافتی ساعتی، و نھ مزد ساعتی،  بھ ترتیب نزولی تنظیم شده است.) 

 

آنچھ در مورد اختالف مزد کارگران صنعتی ایران و 

کار در آمریکا و رابطۀ (یا عدم رابطۀ) آن با بارآوری 

این دو کشور گفتھ شد در مقایسۀ بارآوری و مزد بین 

کارگران مزدی ایران و دیگر کشورھای پیشرفتۀ 

سرمایھ داری ھم صادق است. مثال بارآوری کار در 

برابر  5تا  4بھ طور متوسط  2010فرانسھ در سال 

بارآوری کار در ایران بود در حالی کھ مزد متوسط 

دالر می  21.06آن سال بھ  ساعتی کارگران فرانسھ در

برابر مزد ساعتی متوسط کارگران ایران  14.4رسید کھ 

 بود.  1391در

: ممکن نرخ باالی استثمار در ایران •

است گفتھ شود کھ پائین بودن سطح مزد در ایران الزاما 

بھ معنی شدت استثمار نیست زیرا گرچھ کارگران سطح 

ھم » یچارهسرمایھ داران ب«زندگی پائینی دارند اما 

وضع چندان درخشانی ندارند! من در مقالھ ای زیر 

خرداد  25» (میانگین نرخ استثمار در ایران«عنوان 

)، نشان دادم کھ میانگین نرخ استثمار کارگران 1389

بوده  %420حدود  1385-1386در ایران در سال 

است. بھ عبارت دیگر مزد دریافتی ماھیانۀ کارگر بھ 

او در ھمین مدت  نجم تولید خالصیک پطور متوسط از 

 فرض کنیم  100کمتر بوده است (زیرا اگر مزد را 

خواھد بود و ارزش تولید خالص بھ  420ارزش اضافی 

خواھد رسید. بنابراین نسبت مزد  520 = 420 + 100

کارگران بھ ارزش تولید خالص شان چنین خواھد شد:  
100
520

1کھ از  
5

کارگران در نرخ استثمار کمتر است).  

ایران در مقایسھ با نرخ ارزش اضافی (نرخ استثمار) 

در آمریکا، انگلستان، آلمان، کرۀ جنوبی و غیره بسیار 

م سھ«. من ھمچنین در مقالھ ای دیگر زیر عنوان باالست
) بھ 1392(دی » مزدھا در تولید ناخالص داخلی ایران

بررسی سھم مزد در کل تولید ناخالص داخلی ایران و 

قایسۀ این نسبت با دیگر کشورھای سرمایھ داری م

نشان داده شد کھ سھم مجموع مزد  پرداختم. در آنجا

بگیران و حقوق بگیران بھ تولید ناخالص داخلی در 

درصد است در حالی کھ این  23تا  14ایران رقمی بین 

 40نسبت در مورد کشورھای سرمایھ داری پیشرفتھ بین 

ی کند. سھم مزدھا در تولید درصد تغییر م 70تا  حدود 

ناخالص داخلی نیز مانند نرخ ارزش اضافی شدت 

استثمار در ایران را نشان می دھد (با توجھ بھ این 

واقعیت کھ طبقۀ کارگر بزرگترین تولید کنندۀ کشور 

تولید  %80است و اغراق نیست اگر بگوئیم کھ دست کم 

 ناخالص داخلی ایران توسط کارگراِن مزدی صورت می

 گیرد). 
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نرخ باالی استثمار کار توسط سرمایھ و افزایش آن در 

طول زمان، در ایران نیز مانند دیگر کشورھای سرمایھ 

استثمار ارزش اضافی داری براساس دو روش یعنی 

صورت می گیرد.  استثمار ارزش اضافی نسبیو  مطلق

تعریف کالسیک تشدید استثمار بھ روش اول یا استثمار 

طلق عبارت است از افزایش نرخ ارزش اضافی م

استثمار از راه  افزایش ساعات کار روزانھ با فرض 

ثابت ماندن ارزش نیروی کار (یعنی ثابت ماندن مزدھای 

حقیقی). بھ عبارت دیگر، تشدید استثمار بھ روش ارزش 

اضافی مطلق یعنی افزایش نرخ استثمار از طریق 

ی ارگرافزایش زمان کار اضافی. فرض می کنیم کھ ک

 4ساعت در روز کار می کند کھ  8، 1393در سال 

ساعتش کار اضافی است یعنی  4ساعت آن کار الزم و 

4  1 =برابر با 1393نرخ ارزش اضافی در سال 
4

یا   

این  %100 نرخ ارزش اضافیاست. (معنی  100%

است کھ کارگر درست بھ اندازۀ زمان الزم برای تولید 

کارفرما کار رایگان  ارزشی معادل مزد خود، برای

باشد یعنی کار  %150انجام می دھد. اگر نرخ استثمار 

برابر کار الزم است و اگر نرخ استثمار  1.5رایگان 

باشد بھ معنی آن است کھ کار رایگان یا کار  50%

 اضافی نصف کار الزم است.)

ساعات کار روزانۀ کارگر فرضی  1394اگر در سال 

ساعت برسد و مزد  10ساعت افزایش یابد و بھ  2ما 

ساعت سال  4حقیقی او ثابت بماند یعنی معادل ھمان 

، کار اضافی 1394باشد، در این صورت در سال  1393

ساعت و نرخ  6 = 4 - 10یا کار رایگان او برابر 

6  1.5 =استثمار او برابر با
4

خواھد بود. این  %150یا   

شیوۀ استثمار، کھ تکیھ بر افزایش زمان کار اضافی دارد 

استثمار ارزش اضافی مطلق و یا دقیق تر بگوئیم تشدید 

 استثمار با روش استثمار ارزش اضافی مطلق نام دارد.

حال اگر زمان کار روزانھ اضافھ نشود اما مزد حقیقی 

اندن بقیۀ چیزھا، با کاھش یابد، بازھم، بھ فرض ثابت م

استثمار مطلق روبرو خواھیم بود. این وضعیت بھ طور 

مثال در حالتی کھ نرخ تورم از نرخ افزایش مزد اسمی 

بیشتر باشد رخ می دھد. در ایران طی سی و پنج سال 

گذشتھ با این پدیده روبرو بوده ایم. در بیشتر سال ھای 

اسمی از  سالھ نسبت افزایش سالیانۀ مزد 35این دورۀ 

شاخص «نرخ تورم کمتر بوده است. براساس جدول 
قیمت کاالھا و خدمات مصرفی و نرخ تورم از سال 

کھ توسط بانک مرکزی منتشر شده در » 1392تا  1315

قیمت متوسط کاالھا و خدمات مصرفی  1392سال 

برابر شده بود. اگر  461بیش از  1358نسبت بھ سال 

تحول مزد حداقل اسمی را در این فاصلۀ زمانی بررسی 

 280تقریبا 1392کنیم خواھیم دید کھ مزد حداقل سال 

عدد  %60بوده است کھ تقریبا  1358برابر مزد سال 

یقی در سال است. بھ عبارت دیگر مزد حداقل حق 461

بوده  1358مزد حداقل در سال  %60بھ اندازۀ  1392

مزد 1392است و یا قدرت خرید کارگرانی کھ در سال 

 1358نسبت بھ سال  %40حداقل دریافت می کردند 

کاھش یافتھ است. اگر مزد اسمی کارگران از سال 

، ھمھ سالھ بھ نسبت نرخ تورم افزایش 1392تا  1358

برابر می  461برابر،  280بھ جای یافتھ بود می بایست 

تومان در ماه (مزد حداقل  487125شد، یعنی بھ جای 

تومان در ماه می  783700) بھ 1392رسمی در سال 

1رسید. حتی در این حالت، مزِد حداقل، از 
3

ھزینۀ  

 )17می شد. (کمتر  1392متوسط خانوار در سال 

 دماتافزایش قیمت کاالھا و خ توجھ بھ اینکھ البتھ با

واحد درصدی  2تا  1مصرفی کارگران بھ طور متوسط 

از نرخ عمومی تورم بیشتر است و با توجھ بھ اینکھ 

شمار زیادی از کارگران شاغل مزدی کمتر از مزد 

حداقل دریافت می کنند می توان گفت کھ کاھش قدرت 

ھم  %50خرید کارگران طی سی و پنج سال گذشتھ از 

 بیشتر بوده است.

ق قدرت خرید کارگران، چھ بھ صورت کاھش مطل

کاھش رسمی این مزد باشد و چھ در اثر تورم این وضع 
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بھ وجود آید، بیانگر روش استثمار مطلق ارزش اضافی 

کارگران است، ھرچند کھ ساعات کار روزانھ ممکن 

است افزایش نیافتھ باشند. در واقع چھ در حالت افزایش 

حقیقی و چھ در ساعات کار روزانھ بدون افزایش مزد 

قی حقی مزد ساعتیحالت کاھش مزد حقیقی در اثر تورم، 

 نسبت بھ گذشتھ کاھش می یابد.

تشدید استثمار کار توسط سرمایھ در ایران تنھا بھ روش  

استثمار مطلق ارزش اضافی کارگران کھ در باال گفتھ 

شد صورت نمی گیرد بلکھ افزون بر آن بھ شیوۀ دیگری 

ق نام دارد نیز تحق زش اضافی نسبیروش استثمار ارکھ 

می یابد. استثمار ارزش اضافی نسبی، متکی بر افزایش 

بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (و یا رشد مزد 

حقیقی بھ نسبتی کمتر از رشد بارآوری کار) است. در 

ایران با آنکھ نیروھای مولد از رشدی ناکافی 

ی گذشتھ رشد برخوردارند، بارآوری کار در طی دھھ ھا

سازمان ملی بھره وری «کرده است. طبق داده ھای 

، شاخص بارآوری کار (کھ مقامات دولتی و »ایران

بھره «اقتصاددانان بورژوا و مقلدانشان در ایران آن را 

 1376در سال  100می نامند) در کل اقتصاد از » وری

رسیده است. یعنی تولید  1390در سال  148.8بھ 

) در 1376(بھ قیمت ھای ثابت سال متوسط یک کارگر

رشد کرده  %48.8)، 1390تا  1376سال (از  15طول 

 1390است. بھ عبارت دیگر بارآوری کار در سال 

برابر شده است. طبق داده  1.488، 1376نسبت بھ سال 

، 1390تا  1376ھای ھمین سازمان در ھمین فاصلۀ 

، در نفت و 213.7شاخص بارآوری کار در کشاورزی 

، در آب و برق و 247.4، در صنعت و معدن 93.5ازگ

، 167.9، در حمل و نقل 96.2، در ساختمان 157.2گاز 

 بوده است. 136و در سایر خدمات  141.5در ارتباطات 

برای بررسی تشدید استثمار بھ شیوۀ استثمار ارزش 

اضافی نسبی، رشد بارآوری کار را در یک دورۀ زمانی 

نظر  می گیریم. نخست باید  در1390تا  1376مثال از 

مورد نظر ما است  کل اقتصادتوجھ کرد کھ چون 

را  148.8یعنی  شاخص بارآوری کار در کل اقتصاد

انتخاب می کنیم (نھ شاخص ھای جزئی مانند صنعت، 

را  1376کشاورزی و غیره). ما نرخ استثمار در سال 

نمی دانیم. برای نشان دادن تأثیر بارآوری کار بر نرخ 

ستثمار فرض می کنیم کھ کارگران بھ طور متوسط در ا

 4ساعت در روز کار می کرده اند کھ  8، 1376سال 

 4ساعت آن کار الزم (معادل مزد دریافتی شان) و 

ساعت دیگرش کار اضافی (کار رایگان یا پرداخت 

نشده) بوده است. براساس این فرض ھا نرخ ارزش 

ده است. حال بو %100یا  1اضافی در آن سال برابر 

را در نظر می گیریم و فرض می کنیم کھ  1390سال 

قدرت خرید کارگران تغییر نکرده باشد یعنی محصوالت 

و خدمات مصرفی شان (کھ معادل مزدشان است) در 

مانده باشد. ھمچنین فرض می  1376سطح ھمان سال 

کنیم کھ ساعات کار روزانھ افزایش یا کاھش نیافتھ باشند. 

برای  1376ھای ما، کارگران در سال  براساس فرض

خرید محصوالت و خدمات مصرفی معادل مزدشان کھ 

ساعت کار در آن زمان بود پرداخت می کردند.  4برابر

ساعت برای  4، مقدار کاری کمتر از 1390اما در سال 

خرید ھمان محصوالت و خدمات الزم است چون بازده 

 و بارآوری کار بیشتر شده است.

برابر بارآوری  1.488، 1390کار در سال بارآوری  

ساعت  4نھ  1390شده پس در سال  1376کار در سال 

4   2.69 =بلکھ
1.488

 41ساعت و  2ساعت کار (تقریبا  

دقیقھ) برای خرید محصوالت و خدمات مصرفی ای کھ 

در مقابل مزدش می خرید الزم  1376کارگر در سال 

بھ  1386ساعت در سال  4بوده است. یعنی کار الزم از 

کاھش یافتھ است  1390دقیقھ در سال  41ساعت و  2

ھا و (فرض کرده ایم کھ بارآوری کار در تولید کاال

خدمات مصرفی کارگران معادل بارآوری متوسط کار 

 = 2.69 - 8باشد).  پس بقیۀ زمان کار روزانھ یعنی  

دقیقھ) کار اضافی (کار  19ساعت و  5ساعت (یا  5.31
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رایگان، کار پرداخت نشده یا استثمار شده) است کھ بھ 

 جیب سرمایھ دار می رود.

برابر  1376بھ عبارت دیگر اگر نرخ استثمار در سال 

این نرخ بھ خاطر رشد  1390می بود، در سال  100%

بارآوری کار و ثابت ماندن مزد حقیقی (یعنی عدم رشد 

5.31 1.97 =مزدھای حقیقی بھ نسبت بارآوری کار)، بھ 
2.69

  

یعنی تقریبا بھ دو برابر نرخ استثمار در  %197و یا 

براساس چنین محاسبھ ای اگر می رسید.  1376سال 

می بود  %50برابر  1376ارزش اضافی در سال  نرخ

می رسید، اگر در  %123بھ  1390این نرخ در سال 

 %272بھ  1390می بود در سال  %150،  1376سال 

می  %200نرخ ارزش اضافی  1376و اگر در سال 

 بالغ می شد.  %334بھ  1390بود در سال 

ما در باال رشد میانگین بارآوری کار را در بخش ھای 

در نظر گرفتیم  1390تا  1376ختلف در سال ھای م

). رشد بارآوری کار در صنعت، بھ ویژه 48.8%(

صنایع بزرگ، از این مقدار خیلی بیشتر است. براساس 

داده ھای بانک مرکزی (سری ھای زمانی)، اگر سال 

)، در این 1383=  100را مبنا فرض کنیم ( 1383

 100ای صورت جمعیت کل شاغالن کارگاه ھای دار

بوده است.  110.5برابر  1390شاغل و بیشتر در سال 

ھمچنین اگر کل تولید این کارگاه ھای بزرگ را در سال 

فرض کنیم، کل تولید آنھا بھ قیمت  100برابر  1383

رسیده بود.  206بھ  1390در سال  1383ھای ثابت 

معنی این ارقام این است کھ عدۀ کارکنان این کارگاه ھا 

افزایش یافتھ اما تولید آنھا  %10.5سال تنھا  7در طول 

افزایش پیدا کرده است. بھ عبارت دیگر اگر  106%

100= 1برابر  1383سطح بارآوری کار در سال 
100

بوده  

206= 1.86بھ  1390در سال 
110.5

 %86رسیده یعنی  

افزایش پیدا کرده است. این معنی دیگری جز تشدید کار 

 رد.و افزایش نرخ استثمار ندا

خالصھ اینکھ در ایران، ھم روش استثمار ارزش اضافی 

مطلق (تشدید استثمار در اثر کاھش مطلق مزد حقیقی بھ 

علت عدم افزایش مزدھای اسمی بھ نسبت نرخ تورم) و 

ھم روش استثمار ارزش اضافی نسبی (بھ خاطر افزایش 

بارآوری کار و در نتیجھ کاھش زمان کار الزم) عمل 

استثمار را باال می برند. اما شیوۀ غالب  می کنند و نرخ

در ایران تشدید استثمار  بھ روش استثمار ارزش اضافی 

ۀ شیومطلق است. در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری 

استثمار، استثمار ارزش اضافی نسبی یعنی  غالب

براساس افزایش بارآوری کار است. البتھ در کشورھای 

 ار ارزش اضافی مطلقسرمایھ داری پیشرفتھ نیز استثم

مانند افزایش ساعات کار یا کاھش مطلق مزدھای حقیقی 

وجود دارد و بھ ویژه در بحران بزرگ اقتصادی اخیر، 

 این شیوه رواج بیشتری یافتھ است.

چند عامل بھ طبقۀ سرمایھ دار ایران اجازه می دھد کھ 

نرخ استثمار شدیدی بر کارگران تحمیل کند: در درجۀ 

 است کھ طی چند د سیاسی شدید و پیگیریاستبدااول 

دھھ توانستھ تالش ھای کارگران برای ایجاد تشکل ھای 

مستقل سیاسی و سندیکائی را سرکوب و مھار کند و با 

اعمال خشونت خونین و وحشیانھ، ایجاد محیط نظامی، 

امنیتی و پلیسی در کارخانھ ھا و دیگر واحدھای کار، با 

 تفریبکاری و شستشوی مغزی بھ ویژه از طریق تبلیغا

مذھبی و نیز با خریداری و اجیر کردن گروه ھائی از 

کارگران در شوراھای اسالمی کار کھ نقش عوامل 

کارفرما و پلیس را بر عھده دارند (عالوه بر مأموران 

حراست و مأموران مخفی) و در یک کلمھ با سرکوب 

مبارزات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کارگران یا 

لطۀ سرمایھ بر کار را منحرف کردن این مبارزات، س

انبوه وسیع ارتش ذخیرۀ تأمین و تحکیم کند. عامل دوم، 

توده ھای میلیونی بیکار و محروم از تأمین یعنی کار 

است کھ بھ بورژوازی  اجتماعی و مستمری بیکاری

امکان می دھد قیمت نیروی کار را بھ طور مستمر پائین 

ز ده ھای مرکدر ایران طبق دانگاه دارد و پائین تر ببرد. 
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کارگران بیکار  %4تنھا حدود  1390آمار، در سال 

مار استث. عامل سوم مستمری بیکاری دریافت می کردند

است کھ بھ خاطر بی حقوقی و تبعیض  شدید کار زنان

ھای گوناگونی کھ برآنان وارد می شود سطح مزدشان 

از مزد کارگران مرد کمتر  %40بھ طور متوسط حدود 

این، بارسنگین کار خانگی اساسا بر است. افزون بر

دوش زنان قرار دارد کھ از نظر اقتصادی بھ معنی تأمین 

رایگان بخشی از ھزینۀ بازتولید نیروی کار بھ نفع 

نیز، کھ در ایران نھ تنھا  کاِر کودکانکارفرما است. 

ھم دارد، در پائین آوردن سطح  رسمیتواقعیت بلکھ 

است. یارانھ ھا ارم عمومی مزدھا مؤثر است. عامل چھ

یارانھ عبارت است از کمک ھائی کھ دولت یا بھ صورت 

پائین نگاه داشتن قیمت یک رشتھ کاالھا و خدمات مانند 

حامل ھای انرژی، نان، گوشت، شکر، روغن نباتی، 

ھزینۀ رفت و آمد، برق و برخی کاالھا و خدمات دیگر 

مورد نیازعموم از خزانۀ عمومی می پردازد (یا می 

ھدفمندی «پرداخت) و یا کمک ھائی کھ پس از طرح 

بھ صورت پرداخت نقدی، بھ مردم داده می » یارانھ ھا

شود. یارانھ ھا، چھ در شکل پرداخت نقدی و چھ در 

شکل پائین نگاه داشتن قیمت یک رشتھ کاالھا، با تأمین 

بخشی از ھزینۀ زندگی کارگران، یا بھ عبارت دیگر با 

 بھ حساب ۀ بازتولید نیروی کارتأمین بخشی از ھزین

باعث معاف شدن سرمایھ داران از  خزانۀ عمومی،

پرداخت مزد باالتر و یا مزد عادی (در سطح ارزش 

نیروی کار) شده است و تا حدی توانستھ ضمن پائین نگاه 

داشتن مزدھا جلو شورش ھای گرسنگان را بگیرد. 

 کھ بھگسترش قراردادھای موقت و سفید امضا پنجم، 

تدریج شامل اکثریت قراردادھای کار شده اند و نھ تنھا 

واحدھای کوچک و متوسط بلکھ بنگاه ھای بزرگ و 

دولتی را ھم ھرچھ بیشتر دربر می گیرند. این قرارداد 

(سپردن بخش ھای فزاینده ای » برون سپاری«ھا و نیز 

از فعالیت ھای درونی بنگاه بھ مقاطعھ کاران یا شرکت 

رون از بنگاه)، روی آوردن سرمایھ ھا و اشخاص بی

داران بھ کار خانگی و طرح ھای استاد شاگردی و غیره، 

باعث تزلزل موقعیت کارگران و تضعیف تمرکز آنھا در 

واحدھای تولیدی می شود کھ بھ نوبۀ خود زمینھ ھای 

مادی تشکل کارگران را ناھموارتر می کنند و بھ عقب 

رما بھ خاطر تضعیف می رانند و باعث می شوند کھ کارف

ششم،  مقاومت کارگران سطح مزد حقیقی را کاھش دھد.

، بھ بی حقوقی کامل بخش عظیمی از کارگران مھاجر

ویژه کارگران افغانی، کھ از نظر مزد و بیمھ و 

بازنشستگی و محل سکونت (برای کارگران پروژه ای 

و غیره) وضعشان از کارگران ایرانی ھم بدتر است نھ 

مار و ستم کمرشکن بر آنان وارد می کند، بلکھ تنھا استث

باعث کاھش سطح عمومی مزد کارگران در ایران ھم 

بدین سان یک ویژگی مھم سرمایھ داری ایران  می شود.

غلبۀ روش استثمار مطلق بر کارگران است کھ عالوه 

بر غارت دسترنج کارگران در موارد زیادی آنھا را بھ 

بق داده ھای مرکز آمار اضافھ کاری وادار می کند (ط

 49کارگران شاغل،  %40بیش از  1390در سال 

ساعت یا بیشتر در ھفتھ کار می کردند یا بھ اشتغال بھ 

کار دوم مجبور بودند). استثمار ارزش اضافی مطلق 

موجب فرسودگی بیشتر تن و روان کارگران و بدتر شدن 

وضع سالمت خود و خانواده شان شده است. یکی از 

دیگر استثمار مطلق در ابعاد اجتماعی، محروم  عوارض

شدن کارگران از فراغت، فرھنگ و دانش است. این 

وضعیت باعث شده کھ کارگران فرصت چندانی برای 

  اندیشیدن و ارتباط با ھم طبقھ ای ھای خود نداشتھ باشند.

 تمرکز تولید و سرمایھ  

تمرکز تولید و سرمایھ در ایران نیز مانند دیگر 

رھای سرمایھ داری روندی اجتناب ناپذیر است و کشو

ھم اکنون جریان دارد. تمرکز در صنعت و معدن بھ ویژه 

در دو دھۀ گذشتھ رشد فراوانی کرده است و این تنھا بھ 

خاطر رشتھ ھائی مانند نفت و گاز، ذوب آھن، مس، 

آلومینیوم، خودرو سازی، ماشین سازی، راه آھن، برق، 

سیمان و غیره نیست کھ فعالیت خود مخابرات، دخانیات، 
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را با واحدھای بزرگ انحصاری یا شبھ انحصاری و 

دولتی آغاز کرده اند بلکھ دیگر رشتھ ھا نیز روند تمرکز 

سرمایھ را کھ یکی از قوانین عینی سرمایھ داری در تمام 

 نقاط جھان است طی می کنند.

جمعیت کل شاغالن در رشتۀ صنعت  1390در سال 

کل مزد و حقوق بگیران و کارکنان مستقل و (ساخت) (

ھزار نفر و جمعیت کل مزد  3366کارفرمایان) برابر 

ھزار نفر بود، یعنی  2264و حقوق بگیران این رشتھ 

کل شاغالن صنعتی را  %67.2مزد و حقوق بگیران 

 14962تشکیل می دادند. در ھمین سال در مجموع 

تر وجود نفر کارکن و بیش 10کارگاه صنعتی دارای 

کل  %54.9ھزار شاغل یعنی  1243داشتند کھ حدود 

کل شاغالن صنعت  %36.9مزد و حقوق بگیران و 

ھزار مزد  862(ساخت) را در برمی گرفتند. از این عده 

شاغل و  100بگیر و حقوق بگیر در کارگاه ھای دارای 

کل کارکنان صنعتی  %25.6بیشترکار می کردند کھ 

و حقوق بگیران صنعت  کل مزد %38.1(ساخت) و 

کل تولید  %60(ساخت) را تشکیل می دادند کھ بیش از 

 صنعتی (ساخت) را برعھده داشتند.

 

 

 

 

 

 1390در سال تعداد، جمعیت شاغالن، ارزش افزوده و سرمایھ گذاری کارگاه ھای صنعتی (ساخت)      6جدول 

 

 ، تنظیم شده است)1391 – سالنامۀ آماری کشور(منبع: جدول براساس داده ھای 

 نگاه کنید) 19(* بھ پانوشت  

 

کارگاه  1390می بینیم کھ در سال  6با نگاھی بھ جدول 

 %16.5شاغل و بیشتر کھ حدود  10ھای صنعتی دارای 

کل کارگاه ھای صنعتی مبتنی بر کاِر مزدی را تشکیل 

مزد و حقوق بگیران بخش  %57می دادند بیش از 

ارزش  %70.5صنعت (ساخت) را دربر می گرفتند و 

افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در ھمین سال کارگاه 

 %2.6شاغل و بیشتر کھ حدود  100ھای صنعتی دارای 

کل کارگاه ھای صنعتی مبتنی بر کاِر مزدی را تشکیل 

جمعیت کل شاغالن  % تعداد 

 (ھزار نفر)

  % سرمایھ گذاری (میلیارد لایر) % ارزش افزوده (میلیارد لایر) %

کل بنگاه ھای 

 صنعتی (ساخت)

تا  500بین 

 ھزار * 600

 3366 100 885090 100 --   

کل بنگاه ھای 

 صنعتی کاِر مزدی 

90517* 100 2165 100 -- -- --   

ھای دارای بنگاه 

 شاغل و بیشتر 10

14962 16.5 1236 57.1 624332 70.5 68342 100  

بنگاه ھای دارای 

شاغل و  100

 بیشتر

2343 2.6 862 39.8 532131 60.1 57926 84.7  
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مزد و حقوق بگیران بخش  %40می دادند نزدیک 

ند و کمی بیش از صنعت (ساخت) را در برمی گرفت

ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند و  60%

سرمایھ گذاری کارگاه ھای دارای  %85نزدیک 

 )19( شاغل و بیشتر را بھ خود اختصاص داده بودند.10

آمار بانک مرکزی در مورد ارزش افزودۀ بنگاه ھای 

نفر کارکن و بیشتر با آنچھ در جدول  100صنعتی دارای 

تفاوت دارد: طبق داده ھای بانک مرکزی  باال آمده کمی

شاغل و بیشتر  100کارگاه ھای دارای  1390در سال 

نفر کار کن  100و کارگاه ھای کمتر از  64.5%

ارزش افزودۀ صنعتی را تولید می کردند. در  35.5%

 بودند.  %36و  %64این نسبت ھا بھ ترتیب  1391سال 

ع موجود وض«کھ در زیرمی آید نشان دھندۀ  7جدول 

پروندۀ بھره برداری بھ تفکیک تعداد کارکن از ابتدا تا 

براساس داده ھای وزارت صنعت و » 1392پایان سال 

معدن و تجارت است. در این جدول تعداد کل کارگاه ھای 

شاغل  50شاغل و کارگاه ھای دارای  50دارای کمتر از 

و بیشتر، جمعیت شاغالن آنھا و نیز سرمایۀ کل این دو 

تھ بندی از کارگاه ھا درج شده است. (طبق طبقھ بندی دس

شاغل،  50این وزارت خانھ، کارگاه ھای دارای کمتر از 

شاغل و بیشتر،  50کوچک، و کارگاه ھای دارای 

 بزرگ، بھ حساب می آیند.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 تعداد کارگاه ھای  کوچک و  بزرگ، جمعیت شاغالن  این کارگاه ھا و سرمایۀ کل آنھا             7جدول 

 مجوزھای بھره برداری شرح

 نفر و بیشتر 50کارگاه ھای  نفر 50کارگاه ھای کمتر از 

 7707 82810 تعداد بنگاه (فقره)

 8.5 91.5 سھم

 1228725 395519 میزان سرمایھ (میلیارد لایر)

 75.6 24.4 سھم

 1460716 1021844 تعداد اشتغال (نفر)

 58.8 41.2 سھم

 

ارقام این جدول ھم حکایت از تمرکز صنعتی در ایران 

شاغل و بیشتر کھ  50می کنند: کارگاه ھای دارای 

کل کارگاه ھای صنعتی (ساخت) مبتنی بر کار  8.5%

کل  %75.6تشکیل می دادند  1392مزدی را در سال 

شاغالن این بخش را دربر می  %58.8سرمایھ و 

 گرفتند.

وط بھ تمرکز نیروی کار ما در محاسبۀ نسبت ھای مرب

نشان می دھد، تنھا کارگاه  6و سرمایھ، چنانکھ جدول 
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ھای مبتنی بر کاِر مزدی را در نظر گرفتیم و اشتغال 

صنعتی کارکنان مستقل در صنعت و کارکنان فامیلی 

بدون مزد را دخالت ندادیم. اگر کارکنان مستقل و 

معیت جکارکنان فامیلی بدون مزد را نیز در نظر بگیریم 

 3366ھزار نفر بھ  2165کل شاغالن صنعتی بھ جای 

ھزار نفر خواھد رسید. در این صورت نسبت جمعیت 

شاغل و  10مزد و حقوق بگیران کارگاه ھای دارای 

 %57.1بیشتر بھ کل شاغالن بخش صنعت (ساخت) نھ 

1236=   %36.7بلکھ 
3366

و نسبت جمعیت مزد و حقوق  

شاغل و بیشتر بھ کل  100بگیران کارگاه ھای دارای 

 %25.6بلکھ  %39.8شاغالن بخش صنعت (ساخت) نھ 

 =862
3366

خواھد بود. البتھ  نسبت ھای مربوط بھ سھم  

کارگاه ھای بزرگ در ارزش افزوده و در کل سرمایھ 

 تغییر زیادی نخواھند کرد.

در اینجا یک ویژگی ساختار صنعتی (و بھ طور کلی 

کز سرمایھ و تمرکز نیروی تولیدی) ایران از لحاظ تمر

کار خود را نشان می دھد: در ایران درجۀ تمرکز 

سرمایھ (وسایل تولید) از درجۀ تمرکز نیروی کار بیشتر 

مقایسھ ای بین  ،است. برای روشن تر شدن موضوع

بنگاه ھای صنعتی ایران و بنگاه ھای بزرگ و متوسط 

و کوچک فرانسھ از نظر تمرکز نیروی کار و توزیع 

زش افزوده بر حسب رده بندی ھای مختلف بنگاه ھا ار

 بھ عمل می آوریم. 

بنگاه ھای «جدول زیر کھ بر اساس داده ھای سند 
مؤسسۀ ملی آمار و «، از انتشارات 2013، »فرانسھ

تنظیم شده، تعداد  INSEE» مطالعات اقتصادی فرانسھ

 مزد و حقوق بگیران جمعیت کلکل بنگاه ھای صنعتی، 

حسب اندازۀ بنگاه ھا و اطالعات مربوط بھ فرانسھ بر 

 تولید و سرمایھ گذاری آنھا را نشان می دھد:

بنگاه ھای صنعتی خرد، کوچک، متوسط و بزرگ فرانسھ، تعداد، شاغالن، گردش کار، صادرات، ارزش    8جدول 

 (تعداد بھ ھزار و مبلغ بھ میلیارد یورو)                    2011سرمایھ گذاری در سال افزوده و 
بنگاه ھای صنعتی 

 فرانسھ

تعداد 

واحدھای 

 حقوقی 

تعداد مزد  %

و حقوق 

 بگیران

 

گردش  %

 کار 

ارزش  % صادرات %

 افزوده

سرمایھ  %

گذاری 

 فیزیکی 

% 

مزد و  9تا  0

 حقوق بگیر

203.4 85.7 304.2 10.1 72.9 6.9 5.4 1.6 23.2 9.1 12.5 21.4 

مزد و  19تا  10

 حقوق بگیر

13.7 5.8 176.9 5.9 35.6 3.4 4.3 1.3 10.8 4.2 1.4 2.4 

مزد و 24 9تا  20

 حقوق بگیر

18.5 7.8 1016.5 33.9 281.2 26.6 70.1 21.3 69.7 27.3 11.6 19.9 

مزد و  25 0

حقوق بگیرو 

 باالتر

1.7 0.7 1501.2 50.1 666.8 63.1 249.8 75.8 151.5 59.3 32.9 56.3 

 100 58.4 100 255.3 100 329.5 100 1056.6 100 2998.8 100 237.2 جمع
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مقایسۀ ارقام صنعتی ایران با ارقام متناظر در صنعت 

نسبت  1390یا  2011سال فرانسھ نشان می دھد کھ در 

 10جمعیت مزد و حقوق بگیران کارگاه ھای کمتر از 

شاغل بھ کل مزد و حقوق بگیران بخش صنعت در ایران 

)، در حالی کھ این 100 - 57.1=  42.9بوده ( 42.9%

بوده است. یعنی پراکندگی  %10.1نسبت در فرانسھ 

 4کارگران در واحدھای ُخرد صنعتی در ایران بیش از 

رابر پراکندگی کارگران واحدھای ُخرد فرانسھ بوده ب

 )20. (است

این نشان می دھد کھ تمرکز کارگران در واحدھای  

صنعتی در ایران بسیار کمتر از تمرکز کارگران در 

 واحدھای صنعتی فرانسھ است. 

در فرانسھ واحدھای  2011از سوی دیگر، در سال 

و حقوق مزد  250صنعتی بزرگ یعنی واحدھای دارای 

جمعیت شاغل در صنعت را  %50بگیر و باالتر کھ 

ارزش افزودۀ صنعتی را تولید  %59دربر می گرفتند، 

جمعیت شاغل  %25.6می کردند. در حالی کھ در ایران 

حقوق بگیران کارگاه ھای دارای  ودر صنعت کھ مزد 

ارزش افزودۀ  %60.1کارکن و بیشتر بودند  100

ی یعنی تمرکز تولید صنعت صنعتی را تولید می کردند.

 در واحدھای بزرگ در ایران بیشتر از فرانسھ است. 

در فرانسھ شاغالن بنگاه ھای صنعتی  2011در سال 

کل شاغالن  %50نفر شاغل کھ  250دارای کمتر از 

ارزش افزودۀ  % 40.7صنعتی را تشکیل می دادند 

صنعتی را تولید می کردند، در حالی کھ در ایران در 

ارزش افزودۀ صنعتی توسط  %40، 1390سال 

شاغل انجام  100شاغالن واحد ھای کمتر از  74.4%

می شد. یعنی تمرکز تولید در واحد ھای ھای کوچک و 

 متوسط فرانسھ بیشتر از ایران بود.

این تفاوت تنھا بین ساختار صنعتی ایران و فرانسھ 

کشور)، کل  27در اتحادیۀ اروپا ( 2012در سال نیست. 

شاغل)،  10اه ھای ُخرد (بنگاه ھای دارای کمتر از بنگ

ارزش افزوده و بنگاه ھای  %21.1اشتغال و  28.7%

اشتغال و  %33شاغل و بیشتر)،  250بزرگ (دارای 

 ارزش افزوده را نمایندگی می کردند. منبع: 42.4%

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/

facts-figures-analysis/performance-

review/files/supporting-

documents/2013/annual-report-smes-

2013_en.pdf 

آنچھ گفتھ شد غیر از باالتر بودن درجۀ تمرکز کارگران 

در فرانسھ (و یا اتحادیۀ اروپا) نسبت بھ ایران نشان 

این واقعیت ھم ھست کھ توزیع ارزش افزوده دھندۀ 

برحسب شاغالن کارگاه ھای بزرگ و متوسط و کوچک 

تری از ھمین » موزون«در فرانسھ نسبت بھ ایران حالت 

توزیع در صنایع ایران دارد. البتھ ناموزونی یا نابرابری 

رشد و تکامل از ویژگی ھای بنیادی سرمایھ است و در 

ی، چھ پیشرفتھ و چھ عقب ھمۀ کشورھای سرمایھ دار

مانده، و در ھمۀ جنبھ ھای تولید (از بارآوری کار گرفتھ 

تا سرمایھ گذاری، توزیع نیروی کار و غیره) وجود 

دارد. اما در ایران این ناموزونی بیشتر از کشورھای 

 سرمایھ داری پیشرفتھ است. 

ناموزونی شدید رشد سرمایھ داری در ایران در امر 

نیز خود را نشان می دھد. ھمان گونھ کھ سرمایھ گذاری 

کارگاه ھای  1390نشان داده شد در سال  6در جدول 

 %84.7کارکن و بیشتر در ایران  100صنعتی دارای 

شاغل و بیشتر  10سرمایھ گذاری در کارگاه ھای دارای 

را بھ خود اختصاص داده بودند. ما سرمایھ گذاری در 

م را نداریم تا بتوانی کل کارگاه ھای مبتنی بر کار مزدی

بھ طور دقیق سھم کارگاه ھای بزرگ در ایران از 

سرمایھ گذاری را محاسبھ کنیم. اما با قطعیت می توان 

گفت کھ ناموزونی در سرمایھ گذاری نیز ھمانند 

 ناموزونی در تولید و تخصیص نیروی کار وجود دارد. 

 کارگاه ھای 1392در باال دیدیم کھ در سال  7در جدول 

کل کارگاه ھا را  %91.5کارکن کھ  50دارای کمتر از 

ولی  %42.4تشکیل می دادند سھمشان از اشتغال برابر 
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بود در حالی کھ کارگاه ھای  %24.4سھمشان از سرمایھ 

کل کارگاه ھای صنعتی  %8.5کارکن و بیشتر کھ  50

کل  %75.6اشتغال و  %58.8را در بر می گرفتند، 

 تیار داشتند. سرمایۀ صنعتی را در اخ

معنی اجتماعی آنچھ گفتھ شد این است کھ در فرانسھ (و 

نیز در آلمان، ژاپن، آمریکا و غیره)، نسبت واحدھای 

بزرگ تولیدی بھ کل واحدھا بیشتر از نسبت مشابھ در 

ایران است. در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری 

شاغل و باالتر  250کارگران شاغل در واحد ھای دارای 

جمعیت کارگری را دربر می گیرند.  %50ا بیش از غالب

کارکن  100در حالی کھ در ایران واحدھای دارای 

کارکنان را شامل می شوند  %40مزدی و بیشتر نزدیک 

کارکن و بیشتر قطعا  250و طبیعتا واحدھای دارای 

مزد و  %30تا  %25و احتماال حدود  %40کمتر از 

ھ عبارت دیگر، در حقوق بگیران را دربر می گیرند. ب

ایران با شمار نسبتا کمی واحدھای تولیدی بزرگ در 

میان انبوھی از واحدھای کوچک با سطح بارآوری غیر 

در » کم(«قابل مقایسھ با واحدھای بزرگ مواجھیم 

مقایسھ با کشورھای اروپائی و آمریکای شمالی و ژاپن 

و نیز کشورھائی مانند کرۀ جنوبی، مالزی، چین، تایوان 

. این واحدھای بزرگ بخش مھمی از تولید  و غیره)

صنعتی را برعھده دارند و بخش کوچکی از تولید بین 

شمار انبوھی از واحدھای کوچک با بارآوری کم توزیع 

شده است. ھمین موضوع، چنانکھ دیدیم، در مورد توزیع 

سرمایھ (یا توزیع وسایل تولید) بین واحدھای بزرگ و 

 کوچک نیز صادق است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع کافی است بھ مثالی 

مقایسھ ای، این بار در درون خود صنایع ایران و نھ 

 1390مقایسھ با کشورھای دیگر، توجھ کنیم. در سال 

چنانکھ باالتر گفتھ شد، کارکنان کارگاه ھا و کارخانھ 

ھزار نفر  862شاغل و بیشتر حدود  100ھای دارای 

ن مزدی در صنعت (ساخت) و کارکنا %39.8بودند و 

کل شاغالن مزدی و غیر مزدی بخش صنعت  25.6%

(ساخت) را تشکیل می دادند. این بخش از کارگران، کھ 

می توان آنھا را کارگران واحدھای بزرگ (در مقیاس 

ارزش افزودۀ صنعتی  %60.1ایران) بھ حساب آورد، 

تولید می کردند. حال نگاھی بھ  1390را در سال 

ی صنعتی خرد بیاندازیم و صنعت فرش دستباف واحدھا

را در نظر بگیریم. بنا بھ گفتۀ معاون امور تولید مرکز 

میلیون  1.5در ایران دست کم  1385ملی فرش در سال 

بافندۀ فرش دستی وجود داشتھ و از نظر او در سال 

نیز ھمین رقم را می توان در نظر گرفت. بھ گفتۀ  1392

ئیس مرکز فرش ایران جمعیت ر محمدباقر آقاعلیخانی

ھزار  200بافندگان فرش در ایران حدود یک میلیون و 

). ما ھمین 1392بھمن  21(دنیای اقتصاد،  نفر بوده اند

رقم کوچک تر را در نظر می گیریم. می بینیم کھ جمعیت 

برابر جمعیت کارگران کارگاه  1.5بافندگان فرش حدود 

ده ای کھ این ھای بزرگ صنعتی است، اما ارزش افزو

ھزار نفر تولید می کنند از ارزش  200یک میلیون و 

افزودۀ کارگران کارگاه ھای بزرگ صنعتی بھ مراتب 

 کمتر است. 

برابر تولید  4یا  3در فرانسھ کھ تولید صنعتی اش 

ھزار واحد  237.2، 2011صنعتی ایران است در سال 

صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ وجود داشت درحالی 

ایران، چنانکھ دیدیم، تعداد کل واحدھای صنعتی  کھ در

ھزار است. البتھ در فرانسھ ھم  600تا  500چیزی بین 

ھزار واحد صنعتی یعنی  203، حدود 2011در سال

شاغل  10کل واحدھای صنعتی دارای کمتر از  85.8%

شاغالن صنعتی را  %10.1بودند اما این واحدھا تنھا 

این نسبت  1390ر سال دربر می گرفتند و در ایران د

 بود.  %43حدود 

این اختالف در بخش کشاورزی بھ صورت آشکار تری 

خود را نشان می دھد. تولیدات کشاورزی فرانسھ در 

مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات «طبق داده ھای  2012سال 

میلیارد یورو بود کھ بیش  71.2فرانسھ حدود » اقتصادی

کشاورزی ایران از یک و نیم برابر کل تولیدات بخش 
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 218در آن سال است اما این تولید در فرانسھ تنھا با 

ھزار کارکن مستقل یعنی  427ھزار مزد و حقوق بگیر و

ھزار نفر صورت می گرفت در  645مجموعا با حدود 

 5از  2012حالی کھ جمعیت کشاورزی ایران در سال 

برابرجمعیت کارکنان کشاورزی فرانسھ بیشتر بود. در 

ارزش افزودۀ بخش کشاورزی  2011آمریکا در سال 

برابر کل ارزش  3میلیارد دالر بود (حدود  173بیش از 

افزودۀ تولیدات کشاورزی ایران). در ھمان سال کل 

 2349جمعیت شاغل در کشاورزی در آن کشور بھ 

2ھزار نفر (حدود
3
ش کشاورزی در ایران) شاغالن بخ  

2می رسید. یعنی در آمریکا جمعیتی معادل
3
شاغالن   

برابر تولیدات کشاورزی  3کشاورزی ایران بھ اندازۀ 

 ایران تولید می کردند.

بی گمان در ایران نیز واحدھای کشاورزی بزرگ و 

پیشرفتھ با بازده باال و قابل مقایسھ با اروپا و آمریکا 

ران، در کشاورزی نیز مانند وجود دارند. اما در ای

صنعت، و بدتر از صنعت، با انبوه تولید خرد با بازده 

کم از یک طرف و شمار محدودی واحدھای بزرگ و 

پیشرفتھ از طرف دیگر، مواجھیم. انبوه عظیم تولید 

کنندگاِن خرد شھر و روستا و تھی دستان شھری، ارتش 

ل می یذخیرۀ وسیع بالقوه و بالفعل نیروی کار را تشک

دھند کھ زمینۀ مادی مساعدی برای سرمایھ داران در 

جھت پائین نگاه داشتن سطح مزدھا در تمام رشتھ ھای 

 اقتصادی فراھم می کند و در باال بھ آن اشاره کردیم.

تأکید ما بر ویژگی ھای تمرکز (نیروی کار، تولید یا 

ارزش افزوده و سرمایھ گذاری) بھ لحاظ نتایجی است 

ن و باید ھم در امر سازمان یابی سیاسی و کھ می توا

صنعتی پرولتاریا و پیشبرد مبارزۀ طبقاتی او قبل از 

انقالب و ھم در زمینۀ چگونگی تغییرات انقالبی در 

مالکیت وسایل تولید و سازماندھی تولید در آینده گرفت. 

چنین نتایجی می باید مبتنی بر تحلیل علمی ساختار 

ی جامعھ با در نظر گرفتن ھمۀ اجتماع –واقعی اقتصادی 

ویژگی ھای آن و نھ کلیشھ سازی و فرمول پردازی ھای 

مجرد باشند. محتوا و آھنگ تغییر انقالبی را باید 

برحسب میزان آمادگی شرایط مادی، ارزیابی عینی از 

طبقات اجتماعی، منافع، جایگاه، توان و تشکل آنھا و بھ 

ارگر و متحدان ویژه آمادگی سیاسی و سازمانی طبقۀ ک

او و آگاھی و ارادۀ این طبقھ برای تغییر انقالبی تعیین 

 کرد.  

 ادغام سرمایھ ھای صنعتی و بانکی 

یک جنبۀ مھم دیگر تمرکز سرمایھ در ایران ادغام و 

ترکیب سرمایھ ھای صنعتی بزرگ و سرمایھ ھای 

بانکی و دیگر مؤسسات مالی خصوصی و عمومی در 

بزرگترین گروه ھای صنعتی اشکال مختلف آن است. 

ایران با بانک ھای بزرگ خصوصی و دولتی پیوند 

نزدیک دارند و این پیوند نھ تنھا در زمینۀ اعتبارات و 

تسھیالت (وام ھا) بلکھ در حوزۀ سرمایھ گذاری مستقیم 

بانک ھا در مؤسسات تولیدی و نیز مالکیت سھام بانک 

ایران ھا توسط شرکت ھا و گروه ھای صنعتی مانند 

خودرو، پتروشیمی، شرکت ھای بزرگ راه و ساختمان 

و شھرسازی و غیره خود را نشان می دھد. از سوی 

دیگر عالوه بر بانک توسعۀ صنعت و معدن کھ در ابعاد 

بسیار بزرگتری نسبت بھ زمان شاه بھ امر تأمین 

اعتبارات و سرمایھ گذاری در صنایع و معادن و غیره 

بانک ھای تخصصی مانند بانک  می پردازد و عالوه بر

مسکن و کشاورزی و غیره، طی دو دھۀ گذشتھ گروه 

ھای بزرگ سرمایھ داری مانند بنیادھا، ستاد اجرائی 

فرمان امام و دیگر مؤسسات وابستھ بھ والیت فقیھ، 

آستان رضوی، صندوق ھای تعاونی و بازنشستگی سپاه 

 پاسداران و دیگر نھادھای وابستھ بھ سپاه، شرکت

سرمایھ گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، صندوق ھای 

بازنشستگی ارتش، نیروھای انتظامی، بسیج، فرھنگیان، 

صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت ھای بیمھ، یک 

رشتھ شرکت ھای بزرگ ساختمانی، شھرسازی، 

مستغالت و ھتل داری، برخی صاحبان صنایع و 
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مھندسان مشاور، تجار بزرگ و برخی صندوق ھای 

قرض الحسنھ بھ تأسیس بانک ھای خصوصی روی 

آورده اند. این مجموعھ، یعنی گروه ھای متشکل از 

نظامی و سرمایھ داران  -بورژوازی بوروکرات

خصوصی بزرگ نزدیک بھ آنھا درعین حال کنترل 

واردات و صادرات، بازار سرمایھ (بورس اوراق 

ر بھادار) و نیز بورس کاالھا و کارگزاری اوراق بھادا

 و معامالت ارز و طال را نیز در دست دارند.

در سال ھای اخیر بھ علت ورشکستگی شمار زیادی از 

واحدھای تولیدی و عدم توانائی آنھا در پرداخت وام 

ھایشان بھ بانک ھا، این واحدھا بھ تصاحب بانک ھا 

درآمده اند و بدین سان نفوذ بانک ھا و سرمایھ ھای 

 شتر شده است. دخالت بانکبانکی در صنعت و تولید بی

باعث شده کھ بانک » فعالیت ھای غیر بانکی«ھا در 

بانک ھا را موظف بھ واگذاری بنگاه ھای «مرکزی 

بکند و بر سر این موضوع و زمان آن » اقتصادی خود

ھم اکنون بین بانک ھا با بانک مرکزی، مقامات دولتی 

 و مجلس چک و چانھ زده می شود. اما در ھر حال بانک

دارائی ھای خود را بھ فعالیت ھای  %40ھا می توانند تا 

 غیر بانکی تخصیص دھند. 

(منبع: 

http://ayaronline.ir/1393/04/65260.html( 

فعالیت ھای غیر بانکی بانک ھا (بجز بانک ھای 

سات مالی تخصصی) اساساً سرمایھ گذاری در مؤس

دیگر، بیمھ، مسکن، ساختمان، تجارت، صنایع مختلف 

(پتروشیمی، سیمان، نساجی، ماشین سازی، صنایع 

غذائی، داروسازی و.....)، معادن، کشاورزی، ھتل 

سازی، پیمانکاری، لیزینگ، باشگاه ھای ورزشی، فیلم 

سازی و مانند آن را در برمی گیرد. در مجموع صدھا 

، مالی و غیره (عالوه بر صدھا بنگاه صنعتی، تجاری

بنگاه ورشکستھ) بھ بانک ھای خصوصی و دولتی 

 )21وابستھ اند. (

 600در مجموع  طبق گزارش بانک مرکزی بانک ھا 

و بنگاه در مدیریت خود دارند کھ ارزش آن حدود  شرکت

دنیای اقتصاد، ( میلیارد تومان است 620ھزار و  26
بانک دولتی (تجاری و  9در ایران  .) 1393اول آبان 

بانک خصوصی وجود دارد.  20تخصصی) و بیش از 

، رانبانک ملی ایبانک ھای تجاری دولتی عبارتند از: 

. بانک ھای شرکت دولتی پست بانکو  بانک سپھ

ت صادرا ۀبانک توسع، بانک مسکنتخصصی دولتی، 

بانک ، بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن، ایران

 ربر می گیرند.را د توسعھ تعاون

 بانک اقتصاد نوینبانک ھای خصوصی ایران شامل 

(شرکت ھای بزرگ راه و ساختمان و مجتمع ھای 

ستی، گروه صنایع بھشھر، صندوق بازنشستگی توری

کشوری، صندوق بازنشستگی و پس انداز کارکنان 

بانک ھا، چند شرکت سرمایھ گذاری جزء سھامداران 

 ستاد اجرایی(ایران خودرو و  بانک پارسیان، اصلی اند)

 بانک کارآفرین، جزء سھامداران اصلی آنند) فرمان امام

، ستاد اجرایی فرمان امام(سھامدار خصوصی بزرگ و 

 بانک سامان، )شرکت سرمایھ گذاری تأمین اجتماعی

 یصوصخسھامدار  وصندوق بازنشستگی مس و فوالد (

(شرکت سرمایھ گذاری پارس  بانک پاسارگاد، گ)بزر

آریان، مؤسسان آن از صاحب منصبان عالی رتبۀ بانکی 

، فرمان امام ھستند) و کارشناسان مالی ستاد اجرائی

بانک ، (صندوق ذخیرۀ فرھنگیان) بانک سرمایھ

(وابستھ  بانک شھر)، بنیاد مستضعفان( سینا

، )بنیاد شھید (وابستھ بھ بانک دی)، شھرداری تھران بھ

، )سپاه پاسداران (وابستھ بھ بنیاد تعاون بانک انصار

(متعلق بھ صندوق  بانک رفاه کارگران، بانک تجارت

، بانک ملت، بانک صادرات ایران، تأمین اجتماعی)

ارتش جمھوری  (وابستھ بھ بانک حکمت ایرانیان

 (سابقا بانک ایران زمین، بانک گردشگری)، اسالمی

صاحب آن نمایندۀ  تعاونی اعتباری مولی الموحدین کھ

39 

 

http://ayaronline.ir/1393/04/65260.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%D9%BE%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_(%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA_%D9%88_%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D9%84%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86


                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران            

   
 خیزش

ی نیرو (وابستھ بھ بانک قوامین، طبس در مجلس بود)

، بانک خاورمیانھ)، انتظامی جمھوری اسالمی ایران

(وابستھ بھ بنیاد  اقتصاد بانک مھر، بانک آینده

می شوند. عالوه بر  )سازمان بسیج مستضعفین تعاون

اینھا باید از بانک قرض الحسنۀ مھر ایران کھ 

سھامداران آن بزرگترین بانک ھای کشورند و بانکی 

دولتی بھ حساب می آید و بانک قرض الحسنۀ رسالت 

کھ خصوصی و وابستھ بھ ھلدینگ ھای انرژی و معدنی 

 است نام برد.

 ایران قرض الحسنھ و نظام بانکی

بانکداری «در مورد قرض الحسنھ (و بھ طور کلی 

یادآوری چند نکتھ مفید ») بانک بدون ربا«و » اسالمی

 بھ نظر می رسد:

اینکھ قرض الحسنھ برخالف ادعای مدافعانش  نخست 

 را کھ تداعی کنندۀ» بھره«وام بدون بھره نیست تنھا نام 

کھ  نامیده اند» کارمزد«ربا است عوض کرده و آن را 

بھ شمار می رود. قرض الحسنھ در عقود » حالل«

قرض  «بانکداری اسالمی چنین تعریف می شود: 

عـقدی است كھ بھ موجب آن یكی از طرفین الحسنھ 

دھنده)، مقدار معینی از مال خود را بھ طرف (قرض

ثل گیرنده مكند كھ قرضگیرنده) تملیك میدیگر (قرض

دھنده آن را بھ قرض و یا در صورت عــدم امكان، قیمت

 ....رد نماید

الحسنھ در ھر مورد، براساس ھای پرداخت قرضھزینھ

دستورالعمل بانك مركزی جمھوری اسالمی ایران 

بدین   .»گیرنده دریافت خواھد شدمحاسبھ و از قرض

و » ھزینھ«نیست. » ھزینھ«سان قرض الحسنھ بدون 

ات ادبیبھره ھستند (در » نام مستعار«صرفا » کار مزد«

مالی و بانکی غالبا بھ جای بھرۀ وام از اصطالح ھزینۀ 

 عقود اسالمیوام یا ھزینۀ تسھیالت استفاده می کنند). 

را » خودش را بیاور، اسمش را نیاور«حکمِت معروف 

 بھ کار می بندند! 

ھ نام بھره ای ک» بانکداری اسالمی بدون ربا«در سیستم 

ند را نیز عوض بانک ھا بھ سپرده گذاران می پرداز

است. » حالل«اطالق می کنند کھ » سود«کرده و بھ آن 

در نظام سرمایھ داری حذف ربا یا واقعیت این است کھ 

. بھ طور کلی در عقود اسالمی بھرۀ پول ممکن نیست

مانند قرض الحسنھ، مضاربھ، سلف، مشارکت مدنی، 

جعالھ، فروش اقساطی، اجاره بھ شرط تملک، مشارکت 

مایھ گذاری مستقیم و غیره، کھ چارچوب حقوقی، سر

حقوقی عملیات بانکداری اسالمی را تشکیل می دھند 

روابط اقتصادی سرمایھ داری و برخی بازمانده  نامتنھا 

ھای روابط اقتصادی کھن را عوض کرده اند. در ضمن 

باید توجھ داشت کھ در بانکداری اسالمی دریافت تفاوت 

بھرۀ پرداختی بھ سپرده بین نرخ بھرۀ تسھیالت و نرخ 

کھ در ھمۀ سیستم ھای بانکی یکی از  spreadھا، یا 

منابع بسیار مھم درآمد بانک ھا را تشکیل می دھد، نیز 

 است.» حالل«مجاز و 

اینکھ تشکیل صندوق ھای قرض الحسنھ و گسترش  دوم

آنھا در سھ دھۀ گذشتھ در ایران یکی از روش ھای 

. این صندوق ھا عالوه انباشت سرمایۀ پولی بوده است

بر وام دھی در فعالیت ھای اقتصادی مختلف اشتغال 

  دارند. تعدادی از آنھا بھ بانک خصوصی تبدیل شده اند.

اینکھ قرض الحسنھ تنھا از طریق صندوق ھای  سوم

قرض الحسنھ پرداخت نمی شود بلکھ بانک ھا نیز قرض 

د الحسنھ پرداخت می کنند و چنانکھ در باال اشاره ش

بانک ھای ویژۀ قرض الحسنھ ھم تشکیل شده اند. این 

وضعیت باعث شده کھ برخی از نویسندگان مقاالت 

اقتصادی و برخی از دانشگاھیانی کھ از دیدگاه ھای 

-néoلیبرالی، نئولیبرالی و یا نھادگرایانۀ نو (

institutionnalisme یا new institutionalism (
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پیروی می کنند و از این مواضع، مخالف سیاست ھای 

پولی و مالی رژیم جمھوری اسالمی ھستند در ارزیابی 

نقش قرض الحسنھ، چھ بھ عنوان یک عرصۀ ارائۀ 

تسھیالت و چھ بھ عنوان مؤسساتی کھ ظاھرا تابع 

مقررات و ضوابطی نیستند دچار اغراق شوند. برخی 

بپذیرند کھ ایران کشوری از اینان از آنجا کھ نمی خواھند 

سرمایھ داری است (با ویژگی ھای خودش)، و یا بھ 

خاطر داشتن توھم بھ نظام سرمایھ داری، سیستم بانکی 

و اعتباری ایران را چیز عجیب و غریبی کامال جدا از 

سیستم بانکی و اعتباری در نظام سرمایھ داری قلمداد 

ھای  ادعای خود بھ صندوق» اثبات«می کنند و برای 

قرض الحسنھ ای کھ در نقاط مختلف کشور تشکیل شده 

 وزن قرضیا می شوند استناد می ورزند. باید دانست کھ 

چھ بھ عنوان عرصھ ای از تخصیص تسھیالت  الحسنھ

و چھ بھ عنوان نھادی اعتباری در کل نظام بانکی و 

اعتباری ایران کوچک است و نباید در مورد آن مبالغھ 

تسھیالتی کھ بھ اسم قرض الحسنھ در  کرد: مثال ماندۀ

کل  %5.4پرداخت شده تنھا برابر  1392پایان بھمن 

ماندۀ تسھیالت اعطائی بانک ھا و مؤسسات اعتباری 

 بوده است.

تسھیالت اعطائی بانک ھا و مؤسسات اعتباری «(منبع: 
، بانک مرکزی، ادارۀ بررسی »بھ تفکیک عقود اسالمی

 26دایرۀ آمارھای پولی،  –ھا و سیاست ھای اقتصادی 

 ). 1393فروردین 

از آنجا کھ عالوه بر صندوق ھای قرض الحسنھ، بانک 

ھا نیز قرض الحسنھ پرداخت می کنند می توان نتیجھ 

گرفت کھ نقش صندوق ھای قرض الحسنھ در کل سیستم 

 ھم کمتر است.  %5.4بانکی و اعتباری ایران از 

(خصوصی)  بانک ھا و مؤسسات اعتباری غیر دولتی

 ایران

بانک ھای خصوصی (مجموع بانک ھائی کھ از ابتدا 

خصوصی بوده اند و بانک ھای دولتی خصوصی شده) 

و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در مجموع بیش از 

نصف تسھیالت اعطائی بانک ھا و مؤسسات اعتباری 

را برعھده دارند. ھمچنین سھم عمدۀ سرمایھ گذاری 

ات اعتباری در رشتھ ھای مستقیم بانک ھا و مؤسس

مختلف و نیز مشارکت بانک ھا در سھام بنگاه ھای 

صنعتی، معدنی، تجاری  و مالی و غیره، توسط بانک 

ھای خصوصی و مؤسسات اعتباری صورت می گیرد. 

جدول زیر سھم بانک ھای غیر دولتی و مؤسسات 

اعتباری را از کل تسھیالت، از کل سرمایھ گذاری 

و » مشارکت مدنی«، »حقوقی مشارکت«مستقیم، 

کھ توسط سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری » مضاربھ«

صورت گرفتھ نشان می دھد. تعریف موارد باال طبق 

 چنین اند: » عقود بانکداری اسالمی«

عبارت است از: تامین سرمایھ  گذاری مستقیمرمایھس«

ھای عمرانی ھای تولیدی و طرحالزم جھت اجرای طرح

 ھا.انتفاعی توسط بانك

عبارت است از درآمیختن سھام الشركھ  مشاركت مدنی

اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد بھ  نقدی و یا غیرنقدی

 . طبق قرارداد نحو مشاع و بھ منظور انتفاع،

است از: تامین قسمتی از عبارت  مشاركت حقوقی

ھای سھامی جدید و یا خرید قسمتی "سرمایھ" شركت

  .ھای سھامی موجوداز سھام شركت

قراردادی است كھ بھ موجب آن یكی از  مضاربھ

گردد طرفین (مالك) عھده دار تامین سرمایھ (نقدی) می

با قید اینكھ طرف دیگر (عامل) با آن تجارت كرده و 

 .»باشنددر سود حاصلھ شریك 

 (منبع: بانک کارآفرین)
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بدین سان تمام موارد فوق را می توان سرمایھ گذاری 

بانک ھا و مؤسسات اعتباری در بنگاه ھای صنعتی و 

 تجاری و غیره دانست.

 میلیارد لایر     اعتباری، سرمایھ گذاری مستقیم، مشارکت حقوقی و مدنیتسھیالت اعطائی نظام بانکی و     9جدول 

مانده تسھیالت،  پایان   

 1391اسفند 

مانده تسھیالت، پایان  درصد

 1392بھمن 

 درصد

 100 4823990.3 100 4067590.6 کل تسھیالت بانک ھا و مؤسسات اعتباری

 54 2607023.2 51.1 2078424 تسھیالت بانک ھای خصوصی و مؤسسات اعتباری 

 100 41135.0 100 44131.9 کل سرمایھ گذاری مستقیم بانک ھا و مؤسسات اعتباری

 81.4 33471.0 80.4 34592.4 سرمایھ گذاری بانک ھای خصوصی و مؤسسات اعتباری 

 100 159115.6 100 103724.3 کل مشارکت حقوقی مستقیم بانک ھا و مؤسسات اعتباری

 91.3 145224.2 83.8 86943.0 مشارکت حقوقی بانک ھای خصوصی و مؤسسات اعتباری 

 100 1838441.4 100 1581456.1 کل مشارکت مدنی مستقیم بانک ھا و مؤسسات اعتباری

 69.1 1270236.8 66 1043626.2 مشارکت مدنی بانک ھای خصوصی و مؤسسات اعتباری 

 100 141712.0 100 125732.2 اعتباری در مضاربھکل تسھیالت بانک ھا و مؤسسات 

 69.2 98006.3 66.7 83917.1 سھم بانک ھای خصوصی و مؤسسات اعتباری در مضاربھ

ک ، بان»اعتباری بھ تفکیک عقود اسالمیتسھیالت اعطائی بانک ھا و مؤسسات «(منبع: جدول باال براساس داده ھای 

 ، تنظیم شده است.)1393مرکزی، فروردین 

برای اینکھ درکی از میزان سود سھامداران این بانک 

ھا داشتھ باشیم کافی است بھ جدول زیر کھ مبلغ کل سود 

ود تقسیم شده) برای ھر سھم خالص و سود نقدی (س

 1392ھزار ریالی بانک ھای خصوصی را در سال 

 نشان می دھد، نگاھی بیاندازیم:
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 لایر                                 1392سود سھام بانک ھای خصوصی در سال                       10جدول شمارۀ 

 
 )http://www.akhbarbank.com/vdci5par.t1aww2bcct.html(منبع:  

تضعفان) بنیاد مسمی بینیم کھ مثال بانک سینا (وابستھ بھ 

 807بھ ھر سھم ھزار ریالی،  1392برای سال مالی 

لایر آن سود نقدی بوده و بقیھ  687لایر سود داده کھ 

ذخیره شده است. بھ عبارت دیگر سود این بانک در سال 

بوده است. با توجھ بھ اینکھ  %80.7معادل  1392

میلیارد  6000برابر  1391سرمایۀ این بانک در سال 

 1392بوده مبلغ کل سود سھامداران آن در سال لایر 

میلیارد لایر مانده و افزایش  6000(اگر سرمایھ ھمان 

 480یا  میلیارد لایر و 4800پیدا نکرده باشد) بیش از 

میلیارد تومان می شد. سود بانک ھای دیگر مانند 

پارسیان، پاسارگاد و انصار ھم مبالغ بزرگی را تشکیل 

پائین سود بانک آینده و بانک  می دھند. نرخ نسبتا

حکمت اساسا بھ خاطراین است کھ تازه کار خود را 

 شروع کرده اند.

جالب توجھ است کھ این سودھای گزاف در شرایطی 

تحقق می یابند کھ اقتصاد کشور در بحران و رکود 

مزمن بھ سر می برد، بسیاری از بنگاه ھا تعطیل شده 

ھم با ظرفیت کامل کار اند و بسیاری از بنگاه ھای دایر 

 نمی کنند.

 -بازرگانی -بھ طور کلی گروه ھای بزرگ صنعتی

بانکی، بھ ویژه آنھائی کھ با نھادھای وابستھ بھ والیت 

فقیھ، نھادھای نظامی و نھادھای مذھبی پیوند دارند، 

گروه ھائی کھ بھ شیوه ھای مختلف از دولت و منابع آن 

برخوردارند، و از تغذیھ می کنند و از مواھب انحصار 

امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی بھره مندند (مانند 

 آستان«مؤسسات وابستھ بھ سازمان اقتصادی رضوی 

و غیره)، در شرایط بحران و تحریم نیز سودھای » قدس

ھنگفتی بھ جیب می زنند کھ سود مؤسسات مالی وابستھ 

بھ آنھا تنھا جزئی کوچک از آن سودھا را تشکیل می 

. برای مثال بھ یک رشتھ داده ھای اقتصادی در دھد

مورد میزان فروش ساالنھ، سود ناخالص، سرمایھ 

گذاری، نیروی انسانی شاغل، نسبت ھزینھ بھ فروش و 

غیره براساس اسناد رسمی خود بنیاد مستضعفان نگاھی 

 می اندازیم:
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 1392تا  1388فروش کل سالیانھ، سود و جمعیت کارکنان بنیاد مستضعفان از        11جدول شمارۀ 

 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 204 147 105 81  60 فروش ساالنھ (ھزار میلیارد لایر)

 41 30 20 18 11 مالیات (ھزار میلیارد لایر)سود قبل از کسر 

 36 27 23 20 19 کل سرمایھ گذاری (ھزار میلیارد لایر)

 27923 28394 29333 29844 -- نیروی انسانی دائم (نفر)

 8420 7837 5492 4627 -- نیروی انسانی موقت (نفر)

 36343 36231 34825 34471 -- نیروی انسانی دائم و موقت (نفر)

 12.7 12.4 12 11.6 -- متوسط تحصیالت نیروی شاغل (سال)

(منبع: سایت بنیاد مستضعفان)

دیده می شود کھ ارقام مربوط بھ فروش (یا گردش کار) 

ساالنھ، سود پیش از مالیات و سرمایھ گذاری در سال 

ھمگی رشد سریعی داشتھ اند.  1392تا  1388ھای 

سال بھ میزان  5گردش کار (کل مبلغ فروش) در این 

و سرمایھ  %272.7، سود قبل از کسر مالیات % 240

اند. مبلغ سود کل فعالیت افزایش یافتھ  %89.5گذاری 

ھزار میلیارد تومان در سال  4.1ھای اقتصادی بنیاد 

میلیارد تومان  480یعنی  بانک سینابوده کھ سود  1392

آن را تشکیل می داده است. در فاصلۀ سال  %12تنھا 

سال میزان  4یعنی در ظرف  1392تا  1389ھای  

ارد ھزار میلی 204ھزار میلیارد لایر بھ  81فروش از 

برابر شده اما نیروی  2.5لایر رسیده یعنی بیش از 

نفر  36343نفر بھ  34471انسانی (دائم و موقت) از 

برابر شده است. بھ عبارت دیگر  1.05رسیده یعنی 

افزایش  %150سال بیش از  4میزان فروش در این 

رشد کرده است. حتی  %5یافتھ اما جمعیت کارکنان تنھا 

ھا را در نظر بگیریم بھ این نتیجھ اگر تورم در این سال 

بھ  1392تا سال  1389می رسیم کھ فروش کل از سال 

 1390بھ قیمت ھای ثابت سال  %32میزان بیش از 

افزوده  %5رشد کرده در حالی کھ جمعیت کارگران تنھا 

) البتھ مھارت ھای کارگران نیز در این 22شده است. (

نان صیل کارکمدت افزایش یافتھ کھ متوسط سال ھای تح

 می تواند یک معیار آن باشد.

جدول باال ھمچنین نشان می دھد کھ سود قبل از مالیات 

افزایش)  %273برابر شده ( 3.73تقریبا  1392در سال 

 1.9تقریبا  1392در حالی کھ سرمایھ گذاری در سال 

افزایش). بھ عبارت دیگر نسبت  %90برابر شده است (

نسبت افزایش سرمایھ بوده  برابر 3افزایش سود بیش از 

 است.

نکتۀ دیگری کھ در این جدول می توان مشاھده کرد  

روند کاھش جمعیت کارکنان دائمی و افزایش جمعیت 

کارکنان موقت است، نکتھ ای کھ باالتر در بررسی 

وضع عمومی کل جمعیت کارگری ایران نیز بھ آن 

اشاره کردیم. براساس داده ھای بنیاد مستضعفان نسبت 

در فاصلۀ سال ھای فروش  ھزینۀ پرسنل بھ کل درآمد

 چنین بوده است: 1392تا  1385
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 نسبت ھزینۀ پرسنل بھ  فروش (درصد)                                12جدول شمارۀ 

 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 سال

نسبت ھزینۀ پرسنل 

 فروش (درصد)  بھ

13.5 10.8 9 8 7.2 6.5 5.9 5.2 

دیده می شود کھ بھ رغم افزایش سریع حجم فروش کھ 

در جدول قبلی مالحظھ کردیم، ھزینۀ نسبی پرسنل (کھ 

شامل مزد کارکنان و برخی ھزینھ ھای دیگر است) 

نزولی دارد کھ بازھم آنچھ را در باال در مورد روند 

افزایش شدت کار گفتیم تأیید می کند. بنا بھ گفتھ ھای 

مقامات بنیاد بھ ازای ھر یک درصد رشد سرانۀ 

درصد بوده  1.9پرداختی بھ پرسنل، سرانۀ رشد فروش 

است. یعنی رشد فروش (و بنابراین رشد سود) از رشد 

 ده است.افزایش مزد بسیار بیشتر بو

اگر براساس داده ھای فوق مزد سرانھ را در سال ھای 

محاسبھ کنیم خواھیم دید کھ افزایش  1392و  1389

مزدھا و حقوق ھای اسمی در این فاصلۀ زمانی برابر 

بوده کھ از افزایش قیمت ھا در این فاصلھ یا تورم   72%

می رسد، بسیار  %114کھ بھ حدود  1392تا  1389بین 

 است. کمتر بوده

آنچھ در مورد بنیاد مستضعفان گفتیم در بارۀ گروه ھای 

بزرگ صنعتی و بانکی (گروه ھای مالی) دیگر و نیز 

مؤسسات و پروژه ھای وابستھ بھ ستاد اجرائی فرمان 

میلیارد  95امام (امپراتوری مالی ای کھ گفتھ می شود 

دالر سرمایھ در کنترل اوست)، سپاه پاسداران (مثال 

ھزار  5 با«خاتم االنبیا کھ بھ گفتۀ فرماندھش قرارگاه 

 135 در ارتباط است و شرکت پیمانکار بخش خصوصی

نفر نیروی  2560 تنھا کھ از این بین ھزار نفر نیرو دارد

ھزار نفر نیروی مشغول بھ  135در میان  رسمی ھستند

ھزار نفر در سطح  35بالغ بر  کار در این قرارگاه،

ھستند و بقیھ نیروھا نیز  دکتریلیسانس و مھندس، فوق

)، »شوندمحسوب می بھ لحاظ فنی، افراد ماھر و باتجربھ

آستان رضوی (با صدھا مؤسسۀ صنعتی، کشاورزی، 

ساختمانی، حمل و نقل، مستغالتی، تجاری، مالی، 

توریستی و غیره)، شرکت ھای سرمایھ گذاری و غیره 

 صادق است.

اری کھ با بانک نام برخی از شرکت ھای  سرمایھ گذ 

ھا و بنگاه ھای بزرگ صنعتی، معدنی، ساختمانی، 

تجاری، بیمھ و غیره پیوند نزدیک دارند و خود نیز غالبا 

بھ صورت ضربدری با یکدیگر و نیز با بنیادھا و دیگر 

مؤسسات وابستھ بھ والیت فقیھ در ھم آمیختھ اند از این 

 قرار است:

مایھ گذاری شركت سر، شركت سرمایھ گذاری البرز 

شركت ، شركت سرمایھ گذاری بانك ملی ایران، امید

شركت سرمایھ گذاری پارس  ،سرمایھ گذاری بھمن

شركت  ،شركت سرمایھ گذاری پارس توشھ، آریان

 ،شركت سرمایھ گذاری مسكنن، سرمایھ گذاری پارسیا

، شرکت سرمایھ شركت سرمایھ گذاری تامین اجتماعی

رمایھ گذاری توسعھ شركت سگذاری توسعھ اعتماد، 

، شركت سرمایھ گذاری توسعھ ملی ،صنعتی ایران

، شركت سرمایھ گذاری توسعھ شھری توس گستر

شركت سرمایھ ، شركت سرمایھ گذاری توكافوالد

 ،شركت سرمایھ گذاری ساختمان ایران، گذاری ری

 ت سرمایھشرک ،ت سرمایھ گذاری ساختمانی سپھشرک

 ،شركت سرمایھ گذاری صنایع پتروشیمی ،گذاری سپھ

شركت ، شركت سرمایھ گذاری صندوق بازنشستگی

45 

 



                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران            

   
 خیزش

شركت سرمایھ گذاری ، سرمایھ گذاری صنعت بیمھ

 ..... مھرگان

ھریک از این شرکت ھا یا گروه ھای سرمایھ گذاری 

صاحب بنگاه ھای بزرگ صنعتی و معدنی و مالی و 

شرکت « مثال بنگاه ھای زیر مجموعۀتجاری ھستند. 

: از این قرارند» گروه سرمایھ گذاری امید (سھامی عام)

شرکت صنعتی و معدنی چادرملو، شرکت معدنی 

صنعتی گل گھر، شرکت سرمایھ گذاری سپھ، شرکت 

سیمان ھرمزگان، شرکت سرمایھ گذاری ساختمانی 

سپھ، شرکت پترو امید آسیا، شرکت ایزینگ امید، 

اوه، مان سفید سشرکت کارگزاری بانک سپھ، شرکت سی

شرکت سیمان خاش، شرکت سیمان ایالم، شرکت سیمان 

بجنورد، شرکت کویر تایر، شرکت مدیریت توسعۀ 

گوھران امید، شرکت یزد سفالین، شرکت مرجانکار، 

شرکت مھتاب خراسان، شرکت چاپ و نشر، شرکت 

آینده اندیش نگر، شرکت توسعھ تجارت بین الملل زرین 

یدی ساگار و قطعات نسوز، پرشیا امید، شرکت تول

شرکت خمیرمایھ لرستان، تأمین سرمایھ امید، شرکت 

سرمایھ گذاری گوھران قشم امید (سھامی خاص)، امید 

تابان آسیا، ھلدینگ نوسعۀ صنایع معدنی، پامید کو، 

شرکت آھن و فوالد ارفع (سھامی خاص)، کاوند نھان 

 زمین، شرکت توسعھ آھن و فوالد گل گوھر. 

 »شرکت سرمایھ گذاری تأمین اجتماعی (شستا)« یا مثال

در رشتھ ھای نفت و پتروشیمی و الستیک، فوالد، لولھ 

سازی، مس و معادن مختلف، تولید و توزیع و پخش 

دارو، بانک و بیمھ و کارگزاری، شرکت ھای سیمان 

سازی، کاشی و سرامیک، ساختمان و عمران، صنایع 

و دامداری، چوب و کاغذ و الیاف، کشت و صنعت 

نساجی، لوازم خانگی و الکتریکی، حمل و نقل دریائی 

و ریلی، کشتی سازی، احداث پایانھ، بازرسی کاالھای 

تجاری، مجتمع ھای توریستی و غیره سرمایھ گذاری 

 شرکت بھ شستا وابستھ اند. 170دارد. حدود 

ما در اینجا نمی توانیم فعالیت ھا و نقش اقتصادی این 

رسی کنیم. ھدف ما از ذکر نام این گروه گروه ھا را بر

ھا این است کھ نمونھ ھائی از روند تمرکز سرمایھ و 

ادغام سرمایھ ھای صنعتی و بانکی از یک سو و 

سودھای ھنگفت شان را کھ ناشی از استثمار شدید 

کارگران، موقعیت انحصاری آن گروه ھا، امتیازات 

ارائھ ویژۀ آنھا و نیز غارت ثروت ھای عمومی است 

 دھیم.

 نقش درآمد نفت خام در انباشت سرمایھ

بارۀ نقش در آمد صادراتی نفت خام در اقتصاد و در

سال پیش تاکنون سخنان زیادی  50-60سیاست ایران از 

گفتھ شده است. نویسندگان بسیاری دربارۀ وابستگی 

اقتصاد و درآمد ملی ایران بھ نفت کھ تابع تغییرات 

رصۀ جھانی و نوسانات شدید عرضھ و تقاضای آن در ع

قیمت آن در سطح جھانی است مقالھ و کتاب نوشتھ اند. 

عده ای دیگر نقش انحصارات بزرگ نفتی جھانی را کھ 

سھم عمدۀ بازار نفت، بخش عظیم سرمایھ گذاری در 

پروژه ھای نفتی، تکنولوژی ھای مربوط بھ اکتشاف و 

 کھاستخراج و فرآوری نفت، حمل و نقل و بیمھ و شب

ھای توزیع نفت و مشتقات آن را در دست دارند و از این 

رو نھ تنھا سودھای عظیم انحصاری بھ دست می آورند 

بلکھ ارادۀ خود را بر کشورھای تولید کنندۀ نفت تحمیل 

می کنند و یا باعث بھ قدرت رساندن دار و دستھ ھای 

وابستھ بھ خود و یا موافق سیاست خود در کشورھای 

ۀ نفت می شوند، مورد تجزیھ و تحلیل قرار تولید کنند

داده اند. عدۀ دیگر بھ سھم فزایندۀ نفت در ھزینھ ھای 

دولتی، بھ ویژه مصرف درآمد ھای صادراتی نفت خام 

(و گاز طبیعی) در تأمین درآمدھای بودجۀ عمومی دولت 

پرداختھ اند و اثرات ناشی از سیاست تزریق درآمد ھای 

ھای دولتی و عمومی را در عدم  نفتی برای تأمین ھزینھ

رشد اقتصادی، کاھش کارآئی در تولید، افزایش تورم و 

غیره برجستھ کرده اند. برخی نیز بھ نقش نفت و 
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درآمدھای نفتی در تحکیم و حتی ایجاد استبداد سیاسی 

پرداختھ اند با این استدالل کھ درآمدھای نفتی در دست 

مردم احساس دولت باعث می شود کھ دولت نیازی بھ 

نکند و بنابراین خود را موظف بھ پاسخگوئی بھ مردم و 

حل مشکالت آنھا نداند و غیره. ھر یک از این نویسندگان 

بھینھ کردن استفاده از درآمدھای «نسخھ ھائی نیز برای 

ت و اس» ثروتی خدادادی«کھ از نظر بیشتِر آنان » نفتی

 راتاز جملھ از طریق تغیی» اصالح سیاسی دولت«یا 

 در نقش نفت در اقتصاد کشور تجویز کرده اند.

 ھیچ یکھدف ما از پرداختن بھ درآمدھای نفت در اینجا 

از موارد باال یا نقد و بررسی نکات درست یا نادرست 

نظرات کسانی کھ بھ بررسی اقتصاد سیاسی نفت در 

ایران پرداختھ اند نیست. منظور ما بررسی نقش بنگاه 

ھای دولتی یا خصوصی ایران در رشتۀ نفت و گاز ھم 

بررسی تأثیر درآمدھای صادراتی نیست. ھدف ما صرفا 

 بھ طور تمرکز سرمایھ در ایراننفت خام در انباشت و 

 کلی و نھ در این یا آن بخش یا رشتھ است.

برای این کار نخست می کوشیم انباشت کل سرمایھ در  

بررسی  1391تا  1378ایران را در فاصلۀ سال ھای 

دار تشکیل سرمایۀ پای«کنیم. یک معیار انباشت سرمایھ، 

رم ودر این فاصلۀ زمانی است. برای اینکھ ت» ناخالص

در این سال ھا ارقام مربوط بھ سرمایھ گذاری را بیھوده 

نکند، سرمایھ گذاری ھای پایدار ناخالص » چاق و چلھ«

را، نھ بر حسب قیمت  1391تا  1378تمام سال ھای 

ھای جاری ھرسال، بلکھ بر اساس قیمت ھای ثابت سال 

براساس داده ھای بانک  13، در جدول شمارۀ 1376

اقتصادی و ترازنامۀ بانک  گزارش«مرکزی در 
خالصۀ تحوالت «و  1389تا  1381از سال » مرکزی

و غیره درج می کنیم. سپس در » 1391اقتصادی کشور 

درآمدھای صادراتی نفت خام را  14جدول شمارۀ 

براساس قیمت ھای جاری و نیز قیمت ھای ثابت سال 

می آوریم تا بتوان با  1391تا  1378از سال  1376

کھ بر اساس » کیل سرمایۀ پایدار ناخالصتش«ارقام 

محاسبھ شده اند مقایسھ کرد  1376قیمت ھای ثابت سال 

 و ارتباط و ھمبستگی میان آنھا را نشان داد. 

 (میلیارد لایر)                     1376بھ قیمت ھای ثابت سال  ناخالص پایدار ۀتشكیل سرمای                      13جدول  

 سال

 

تشکیل سرمایۀ 

پایدار ناخالص 

 (جمع کل)

درصد  بخش دولتی

بخش 

 دولتی

درصد  بخش خصوصی

بخش 

 خصوصی
 ساختمان ماشین آالت ساختمان ماشین آالت

1378 91505 11309 22927 37.4 40356 16913 62.6 

1379 95267 9962 23635 35.3 43478 18193 64.7 

1380 108762 12809 23011 32.9 51172 21770 67.1 

1381 121826 13400 27404 33.5 56458 24564 66.5 

1382 139033 15580 30711 33.3 67877 24865 66.7 

1383 151806 16085 29995 30.3 79193 26534 69.7 

1384 164954 20516 35318 33.8 79985 29135 66.2 

1385 169837 20737 38458 34.9 82297 28345 65.1 

1386 181020 19378 40260 32.9 85835 35546 67.1 

1387 200722 25962 46046 35.9 85661 43053 64.1 

1388 198934 20557 42922 31.9 92473 42982 68.1 

1389 212661 19203 47054 31.2 100847 45557 68.8 
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1390* 214776 -- --  -- --  

1391* 167792 -- --  -- --  

می بینیم کھ تشکیل سرمایۀ پایدار  14با نگاھی بھ جدول 

ناخالص (دولتی و خصوصی) بھ قیمت ھای ثابت سال 

بھ  1378میلیارد لایر در سال  91505، از مبلغ 1376

رسیده یعنی در  1391میلیارد لایر در سال  167792

 13افزایش در  %83برابر شده است ( 1.83این فاصلھ 

در سال). اگر فاصلۀ زمانی  %6.4سال و یا رشد متوسط 

، یعنی پیش از کاھش شدید 1389تا سال  1378را از 

در نظر بگیریم، مبلغ کل  1391سرمایھ گذاری در سال 

افزایش  %132برابر شده است ( 2.32سرمایھ گذاری 

 در سال).   %12سال و یا بھ طور متوسط  11در 

ای ھ تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بخش دولتی بھ قیمت

میلیارد لایر در سال  34236از مبلغ  1376ثابت سال 

رسیده  1389میلیارد لایر در سال  66257بھ  1378

 %93برابر شده است ( 1.93سال  11یعنی در مدت 

در سال). تشکیل  %8.5افزایش و یا رشد متوسط 

سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی بھ قیمت ھای 

لیارد لایر در سال می 57269از مبلغ  1376ثابت سال 

رسیده  1389میلیارد لایر در سال  146404بھ  1378

 %156برابر شده است ( 2.56یعنی در این فاصلھ 

 در سال).  %14.1سال و یا رشد متوسط  11افزایش در 

حال ببینیم درآمد صادرات نفت خام در فاصلۀ سال ھای 

چھ تغییراتی داشتھ است و آیا  رابطۀ  1391تا  1378

ھمبستگی قوی و نزدیکی بین درآمد صادراتی نفت خام 

تا  1378و سرمایھ گذاری پایدار ناخالص در فاصلۀ 

 وجود داشتھ است؟ 1391

در جدول زیر درآمدھای صادراتی نفت خام ایران 

ر فاصلۀ سال ھای براساس داده ھای بولتن ھای اُپک د

خورشیدی) بھ قیمت  1391تا  1378( 2012تا  1999

) درج شده اند. در 1376( 1997جاری و بھ قیمت ثابت 

ھمان حال مقادیر تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص را کھ 

 1997ھستند برحسب دالر ثابت  1376بھ لایر ثابت 

 1376بھ دالر  1376محاسبھ کرده ایم. (تبدیل لایر 

نرخ رسمی نرخ بازار آزاد در آن سال، یعنی براساس 

تومان صورت گرفتھ است)  478ھر دالر معادل تقریبا 

)23(
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و سرمایھ گذاری پایدار ناخالص بھ  1997درآمد صادراتی نفت خام بھ قیمت ھای جاری و بھ قیمت ثابت    14جدول 

 (میلیارد دالر)                                                                         1391تا  1378از سال  1376قیمت ھای ثابت 

 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 سال

درآمد 

نفت  بھ 

قیمت 

 جاری

21.0 

 

28.3  

 

 

 

23.9 28.2 34.0 44.4 60.0 75.5 82.9 89.8 55.7 72.2 114.7 101.5 

درآمد 

 نفت بھ   

دالر 

ثابت 

1997* 

20.2 26.4 21.8 25.1 29.6 37.7 49.3 60.8 64.1 67.0 41.7 53.4 81.9 70.9 

تشکیل 

سرمایۀ 

پایدار 

ناخالص 

بھ قیمت 

ثابت 

1376  

19.1 19.9 22.7 25.5 29.7 31.7 34.5 35.5 37.8 42.0 41.6 44.5 44.9 35.1 

                                                       

، قیمت ھای جاری براساس 1997بھ دالر ثابت   1391تا  1378(* برای تعیین درآمد نفت خام صادراتی در سال ھای 

 نرخ ھای تورم آمریکا در سال ھای مزبور تعدیل شده اند) 

فاصلۀ سال ھای با توجھ بھ جدول باال می بینیم کھ در 

درآمد صادراتی نفت خام بھ قیمت ثابت  1387تا  1378

برابر شده و در ھمین فاصلھ کل سرمایھ گذاری  3.3

برابر گردیده است. یعنی در این سال  2.2پایدار ناخالص 

ھا سرمایھ گذاری پایدار ناخالص باشیب مالیم تری 

 نسبت بھ درآمد صادراتی نفت خام افزایش یافتھ است. از

بھ بعد این رابطھ کھ شبیھ تناسب خطی بین  1388سال 

درآمد نفت و سرمایھ گذاری است بھ ھم می خورد. در 

مدت یک تا یک و نیم سال پس از انفجار بحران 

اقتصادی جھانی اثرات آن تا حدودی بھ خاطر ذخایر مھم 

و  1390ارزی چندان محسوس نیست اما از سال ھای 

ن داخلی افزوده می شود و بحران جھانی بھ بحرا 1391

جدی تر و مؤثر تر می  1391تحریم ھا نیز از سال 

دوباره شاھد ھم جھت شدن  1390گردند. پس از سال 

تغییرات درآمد نفت (این بار بھ صورت کاھش) و 

تغییرات سرمایھ گذاری پایدار ناخالص ھستیم. درآمد 

میلیارد دالر  81.9از  1997صادراتی نفت بھ دالر ثابت 

 1391میلیارد دالر در سال  70.9بھ  1390در سال 

کاھش) و سرمایھ گذاری پایدار  %13.4کاھش می یابد (
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میلیارد دالری  35.1میلیارد دالر بھ  44.9ناخالص از 

کاھش). بھ عبارت دیگر سرمایھ  %21.8افت می کند (

گذاری با شیب تندتری نسبت بھ درآمد نفت کاھش می 

 یابد.

خالصھ اینکھ تغییرات درآمد نفت، چھ بھ صورت 

افزایش و چھ کاھش، بر روی سرمایھ گذاری پایدار 

ناخالص اثر می گذارند و سرعت و شدت اثرات کاھشی 

آنھا بیش از سرعت اثرات افزایشی است. تأثیر درآمد 

نفت بر روی سرمایھ گذاری پایدار ناخالص تنھا بھ 

د نفت سرمایھ گذاری خاطر این نیست کھ بخشی از درآم

می شود. می دانیم کھ این بخش کوچک است و بخش 

مھمی از درآمد نفت صرف ھزینھ ھای اداری دولت، 

ھزینھ ھای نظامی و ھستھ ای، واردات و غیره می 

) اما ھمین ھزینھ ھای جاری دولت و طرح 24گردد. (

ھای عمرانی دولت و مؤسسات شبھ دولتی مانند 

نیز ھزینھ ھای نظامی دولت  شھرداری ھا و غیره و

بازار مھمی برای تولیدات صنعتی و فعالیت ھای 

ساختمانی و غیره فراھم می کنند. با نگاھی بھ جدول 

سرمایھ گذاری پایدار ناخالص می بینیم کھ تشکیل 

سرمایۀ پایدار ناخالص بخش خصوصی در تمام سال 

2حدود   1389تا  1378ھای 
3

 69.7و  62.6(و یا بین   

صد) کل تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص بوده است. از در

آنجا کھ سرمایھ گذاری از محل درآمد نفت توسط بخش 

دولتی و نھ خصوصی صورت می گیرد بھ این نتیجھ می 

رسیم کھ در سال ھای مورد بررسی، اثرات درآمد 

صادراتی نفت بر روی تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص 

یم بوده و نھ مستقیم. اما بھ طور عمده اثرات غیر  مستق

چھ آثار مستقیم درآمد نفت در سرمایھ گذاری و چھ آثار 

تھ داش –اما نھ تعیین کننده  –غیر مستقیم آن نقش مھم 

 اند.

موجودی سرمایھ در اقتصاد « بر اساس داده ھای سند 
(از انتشارات بانک مرکزی، » 1353-1391ایران 

)، موجودی سرمایۀ خالص کل، ساختمان 1393تیرماه 

(بدون زمین) و ماشین آالت بھ قیمت ھای ثابت سال 

 1376میلیارد لایر در سال  4000000از حدود  1383

رسیده  1391میلیارد لایر در سال  8000000بھ حدود 

 برابر شده است (افزایش 2سال تقریبا  15یعنی طی 

 %6.4سال). این رقم با رشد متوسط  15در  100%

تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص کھ در باال از ارقام جدول 

 بھ دست آوردیم خوانائی دارد.  13

 سرمایھ گذاری مستقیم خارجی و وام خارجی

در چند دھۀ گذشتھ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در 

قایسھ ایران و نیز سرمایھ گذاری ایران در خارج، در م

با کشورھای مشابھ ایران و نیز در مقایسھ با سرمایھ 

گذاری سالیانھ در ایران و کل انباشت یا موجودی سرمایھ 

 در ایران بسیار کم بوده است.

جریان ھای ورودی  15برای مقایسھ، در جدول شمارۀ  

 2013تا  2005و خروجی سالیانۀ سرمایھ در سال ھای 

ایران براساس داده ھای را در مورد ترکیھ، تایلند و 

) UNCTADکنفرانس تجارت و توسعۀ سازمان ملل ( 

) انباشتۀ 16درج می کنیم. در جدول بعدی (جدول شمارۀ 

سرمایھ ھای ورودی بھ این سھ کشور و سرمایھ ھای 

و  1995خروجی از این سھ کشور را در سال ھای 

 براساس ھمان منبع می آوریم. 2013تا  2010
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 (میلیون دالر)                  جریان ساالنۀ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی)                       15جدول 

 2013 2012 2011 2010 2005-2007متوسط   کشور                                       سال

ورود  سرمایۀ خارجی بھ  ترکیھ

 ترکیھ

17421 9058 16171 13224 12866 

سرمایھ گذاری ترکیھ در  

 خارج 

1365 1464 2349 4074 3114 

ورود  سرمایۀ خارجی بھ  تایلند

 تایلند

9642 9147 3710 10705 12946 

سرمایھ گذاری تایلند در  

 خارج 

1500 4467 6620 12689 6620 

ورود  سرمایۀ خارجی بھ  ایران

 ایران

2408 3649 4277 4662 3050 

، ورودی سالیانۀ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی بھ ترکیھ بھ طور متوسط 2013تا  2005دیده می شود کھ طی سال ھای 

برابر ورودی سالیانۀ سرمایۀ خارجی بھ ایران بوده است. ھمچنین متوسط سالیانۀ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی  4نزدیک 

وسط سرمایھ گذاری سالیانۀ خارجی در ایران در ھمان مدت می رسیده برابر مت 2.5در تایلند در ھمین سال ھا بھ بیش از 

 است. 

 (میلیون دالر)   انباشتۀ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی (ورودی و خروجی)                        16جدول 

 2013 2012 2011 2010 1995 کشور                                             سال

 145263 187387 136449 186937 14993 سرمایۀ خارجی در ترکیھ انباشتۀ ترکیھ

 32782 29668 27681 22509 1418 انباشتۀ سرمایۀ ترکیھ در خارج

 185463 185689 159343 142498 17648 انباشتۀ سرمایۀ خارجی در تایلند تایلند

 58610 56144 41505 23570 2276 انباشتۀ سرمایۀ تایلند در خارج

 40941 37891 33230 28953 2287 انباشتۀ سرمایۀ خارجی در ایران ایران

 3725 3345 2915 2555 -18 انباشتۀ سرمایۀ ایران در خارج

در مورد انباشتۀ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی نیز 

مشاھده می شود کھ مبلغ کل انباشتۀ سرمایھ گذاری ھای 

بھ  2013مستقیم خارجی در ترکیھ و تایلند در سال 

برابر انباشتۀ سرمایھ گذاری ھای  4.53و  3.55ترتیب 

مستقیم خارجی در ایران بوده است. نسبت انباشتۀ 

قیم ترکیھ و تایلند در خارج بھ سرمایھ گذاری ھای مست

انباشتۀ سرمایھ گذاری ھای مستقیم ایران در خارج در 

برابر بوده  15.73برابر و   8.80بھ ترتیب  2013سال  
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است. خالصھ اینکھ سرمایھ گذاری مستقیم خارجی نقش 

 ناچیزی در انباشت سرمایھ در ایران دارد. 

سھ با ترکیھ حال نگاھی بھ وام ھای خارجی ایران در مقای

 2012و تایلند بیاندازیم. طبق آمار بانک جھانی در سال 

میلیارد دالر بود.  11.5انباشتۀ وام خارجی ایران حدود 

 337.5در ھمین سال انباشتۀ وام خارجی ترکیھ تقریبا 

برابر کل وام خارجی ایران) و  29.3میلیارد دالر (

برابر کل  11.7میلیارد دالر ( 134.2انباشتۀ وام تایلند 

وام خارجی ایران) بوده است. بدین سان وام خارجی نیز 

مانند سرمایھ گذاری مستقیم خارجی در انباشت سرمایھ 

 و بھ طور کلی در اقتصاد ایران نقش مھمی نداشتھ است.       

 رابطۀ بین سرمایۀ تجاری و سرمایۀ صنعتی

از نظر تاریخی، چھ در ایران و چھ در دیگر کش��ورھا، 

ۀ تج��اری و س������رم��ای��ۀ بھره آور ی��ا بھره زا   س������رم��ای��

interest - bearing capital)  بھ انگلیسی وcapital 

porteur d’intérêt  بھ فرانس������وی) مقدم بر س������رمایۀ

ص�نعتی بوده اند. این دو نوع سرمایھ در ھمۀ شیوه ھای 

تولیِد مبتنی بر استثمار وجود داشتھ اند و بھ خودی خود 

بیانگر ش����یوۀ تولید س����رمایھ داری نیس����تند. ش����یوۀ تولید 

س���رمایھ داری با غلبۀ س���رمایۀ ص���نعتی (س���رمایۀ مولد 

تکامل س��رمایھ ارزش اض��افی) مش��خص می ش��ود کھ با 

داری و انحص���اری ش���دن آن بھ ص���ورت س���رمایۀ مالی 

مدرن (درھم آمیختگی س���رمایھ ھای بزرگ انحص���اری 

ص����نعتی و بانکی) درمی آید. در جامعۀ س����رمایھ داری 

اش�����کال مختلف س�����رمایھ تابع س�����رمایۀ ص�����نعتی (و یا 

 سرمایۀ مالی در مفھومی کھ ذکر شد) ھستند.

می نویس������د:  20فص������ل  3جلد  س������رمایھمارکس، در 

تکامل خودمختار و غالب ِ س���رمایھ بھ عنوان س���رمایۀ «

)  ب�دان معنی اس������ت ک�ھ تولی�د بھ تبعیت 25س������وداگر (

س��رمایھ درنیامده اس��ت؛ پس بدان معنی اس��ت کھ تکامل 

س�رمایھ بر پایۀ ش�کل اجتماعی ای از تولید صورت می 

گیرد کھ نس��بت بھ س��رمایھ بیگانھ اس��ت. بنابراین تکامل 

مایۀ س��وداگر با تکامل عام اقتص��ادی جامعھ مس��تقل س��ر

بھ عبارت دیگر، خودمختاری »  نس�����بت معکوس دارد.

س���رمایۀ س���وداگر بھ معنی عدم اس���تقرار کامل و س���لطۀ 

س���رمایھ داری بر تولید اس���ت. با ظھور، رش���د و تکامل 

س��رمایۀ ص��نعتی (یا دقیق تر بگوئیم س��رمایۀ مولد کھ نھ 

در تولید کارخانھ ای و تنھا س������رمایھ ھای بھ کار افتاده 

ک�ارگ�اھی بلک�ھ در کش������اورزیِ  مبتنی بر کارِ  مزدی، 

بنگاه ھای س������اختمانی و راه س������ازی، معادن و خدمات 

مولد ارزش اض�����افی را نیز دربر می گیرد)، س�����رمایۀ 

تج�اری بھ س������رمایۀ ص������نعتی و بورژوازی تجاری بھ 

بورژوازی ص������نعتی وابس������ت�ھ می ش������ود ک�ھ البتھ این 

تض��اد منافع و درگیری ھای اقتص��ادی و وابس��تگی نافی 

 سیاسی میان آنھا نیست. 

در ی�ک نگ�اه کلی فع��الی�ت بورژوازی تج�اری ایران را 

می توان بھ سھ بخش یا عرصۀ مھم تقسیم کرد. عرصۀ 

اول عبارت از خرید و فروش کاالھائی است کھ عمدتا 

توس����ط تولید کنندگان خرد مانند دھقانان و ص����نعتگران 

ان خانگی تولید می شوند کھ یا در بازار کوچک یا مولد

داخلی بھ فروش می رس�����ند و یا بھ ص�����ورت کاالھائی 

مانند فرش، خش��کبار، زعفران، پس��تھ، پوس��ت و غیره 

عالوه بر فروش در بازار داخلی، صادر ھم می شوند. 

بخش مھمی از این محص���والت در ش���رائطی تولید می 

یر غر س��لطۀ ش��وند کھ یا س��رمایھ دارانھ نیس��تند و یا زی

س�����رمایھ قرار دارند از این رو می توان گفت  مس�����تقیم

تولید این محص�������والت، کمتر متکی بھ تولید س�������رمایھ 

 دارانھ و بورژوازی صنعتی مدرن است. 

عرص���ۀ دوم فعالیت بورژوازی تجاری ایران عرص���ۀ 

گردش کاالھای مص�رفی وارداتی اس�ت کھ اساسا وارد 

د بخش مھمی از چرخۀ تولید داخلی نمی ش������وند. ھرچن

این کاالھا بھ ص�ورت محصوالت مصرفی کارگران با 

مزد آنان مبادلھ می ش�������وند اما درآمد حاص�������ل از این 
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مب��ادالت ی��ا حتی بخش�������ی از آن دوب��اره وارد چرخ��ۀ 

س�������رم�ای�ۀ مولد در ایران نمی گردد، یعنی در بازتولید 

س�������رمایۀ مولد داخلی نقش�������ی ندارد. واردات کاالھای 

می تواند با کاھش قیمت برخی از مص�������رف انبوه تنھا 

محص�����والت مص�����رفی کارگران بھ پائین نگاه داش�����تن 

س����طح مزد آنھا منجر ش����ود و بدین س����ان بھ طور غیر 

» خدمت«مس�تقیم در خدمت سرمایۀ مولد باشد. اما این 

غالبا با بھ ورش�کس�تگی کش�اندن بخش ھائی از سرمایھ 

ھمراه داران کھ بھ تولید کاالھای مش���ابھ اش���تغال دارند 

 است. 

عرص����ۀ س����وم فعالیت ھای س����رمایۀ تجاری کھ اھمیت 

نس��بی آن رو بھ افزایش اس��ت متکی بر تولیدات س��رمایھ 

دارانۀ داخلی و یا بازتولید س�رمایۀ مولد در ایران است. 

این بخش یا بھ طور مس������تقیم در گردش کاالھائی کھ بھ 

ص��ورت س��رمایھ دارانھ تولید ش��ده اند فعالیت دارد یعنی 

بھ خرید و فروش محص������والت کارخانھ ھا و کارگاه ی�ا 

ھای ص��نعتی، معادن، مزارعی کھ بھ ص��ورت س��رمایھ 

دارانھ اداره می ش������وند و غیره می پردازد و یا با وارد 

کردن کاالھای سرمایھ ای و کاالھای واسطھ ای و مواد 

خام  و یا با ص������ادر کردن محص������والت کارخانھ ای و 

در خدمت س���رمایۀ مولد  معادن و غیره بھ طور مس���تقیم

 است و در روند گردش آن شرکت دارد. 

بدین سان می بینیم کھ از سھ عرصۀ مھم فعالیت سرمایۀ 

تجاری، آن سرمایھ ھائی کھ در تحقق کاالھای تولید شده 

در مراکز تولید سرمایھ دارانھ فعالیت دارند (یعنی بھ 

خرید و فروش محصوالت تولید شده بھ شیوۀ تولید 

سرمایھ داری در ایران مشغولند) و آن بخش کھ در 

سرمایھ ای، کاالھای واسطھ ای و مواد واردات کاالھای 

خام و یا صادرات کاالھای تولید شده بھ شیوۀ سرمایھ 

داری وارد بازار شده اند مستقیما در امر باز تولید 

سرمایھ در ایران و در خدمت سرمایۀ صنعتی و تولید 

اینھا در کل سرمایۀ تجاری ایران دارانھ ھستند.  سرمایھ

و رشد آنھا با رشد و تکامل  رندوزن باال و فزاینده ای دا

تولید سرمایھ داری ھماھنگ است. در سال ھای اخیر 

ارزش کاالھای سرمایھ ای و واسطھ ای و مواد خام 

وارداتی نسبت بھ کل ارزش واردات رقم باالئی بوده 

ارزشی کاالھای  نسبت 1387تا  1376سال است: از 

 سرمایھ ای، واسطھ ای و مواد خام وارداتی بھ کل
بوده است (بھ قیمت ھای  %90تا  85واردات رقمی بین 

). ھمچنین نسبت واردات کاالھای 1376ثابت سال 

سرمایھ ای، واسطھ ای و مواد خام بھ تولید ناخالص 

 1387در سال  %35بھ  1376در سال  %19از داخلی 

است. (منبع:  رسیده

http://www.borhan.ir/NSite/FullStory/New

s/?Id=5503 ( 

سھم واردات کاالھای سرمایھ  1392در یازده ماه سال 

ای و ، سھم کاالھای واسطھ %14.4ای از کل واردات 

بوده  %12.5و سھم کاالھای مصرفی  %73.1مواد خام 

 است. (گمرک ایران)

کھ مارکس آن را در » س������رمایۀ س������وداگر« باالتر از 

معنی سرمایۀ تجاری بھ عالوۀ سرمایۀ بھره آور یا بھره 

زا ب��ھ ک��ار می برد ی��اد کردیم. ح��ال ببینیم ج��ایگ��اه این 

یا » س��رمایۀ بھره آور«بخش س��رمایھ در ایران چیس��ت؟ 

در ایران اس�اسا سرمایۀ س�رمایۀ وامِی س�رمایۀ س�وداگر 

دارانۀ مدرن  امال با تولید س������رمایھب�انکی اس������ت ک�ھ ک�

افزایش محص��والتی کھ بھ  عجین اس��ت. از س��وی دیگر

در کش���ور تولید می ش���وند و نیز دارانھ ش���یوۀ س���رمایھ 

افزایش نس����بی س����ھم واردات و ص����ادراتی کھ در پیوند 

نی دارند بھ مع قرارمس���تقیم با این ش���یوۀ تولید در ایران 

ل نظام س���رمایھ تقویت روند ادغام س���رمایۀ تجاری در ک

تکامل خودمختار و غالب ِ س�����رمایھ بھ «داری و کاھش 

اس��ت. ایران کش�وری س��رمایھ » عنوان س�رمایۀ س�وداگر

داری است و در اقتصاد ایران سرمایۀ سوداگر (سرمایۀ 

تجاری و س��رمایۀ بھره آور مس��تقل از س��رمایۀ ص��نعتی 
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مولد یا س���رمایۀ مولد بھ طور کلی) مس���لط نیس���ت. زیرا 

ش س��رمایۀ بھره آور از س��رمایۀ س��وداگر اس��اس��ا بخاوال 

 دارانھ در ایرانس�رمایۀ بانکی است کھ با تولید سرمایھ 

اس�ت. ثانیا خود سرمایۀ تجاری ھم، چنان کھ  درھم تنیده

و تولید روند  درنش����ان داده ش����د، بھ طور روز افزونی 

 .جریان دارد ر ایرانسرمایھ دباز تولید 

ب�ا انبوھی از تولید کنندگان ام�ا چن�انک�ھ دی�دیم در ایران 

خرد در روس�������تا و ش�������ھر و تودۀ بزرگی از کارکنان 

خانگی بدون مزد روبروئیم. اینان کارگر مزدی نیس��تند 

اما بھ ش��کل غیر مس��تقیمی بھ س��رمایھ و نظام س��رمایھ 

داری در ایران و جھان وابس�تھ اند. آنھا از یک س�و از 

یر طریق اعتبارات بانکی (و نیز مؤس�������س�������ات مالی غ

ب��انکی و نزول خواران و غیره) زیِر انقی��اد س�������رم��ای��ھ 

قرار دارند و از س�������وی دیگر بھ بازرگانانی کھ با آنھا 

وارد قراردادھائی نظیر س�������لف خری، تأمین مواد خام 

برای ص����نایع دس����تی (خانگی یا کارگاھی)، مزارعھ و 

مانند آن می ش������وند وابس�������تگی پیدا می کنند. حجم کل 

گون��ھ روابط ص�������ورت می گیرن��د تولی��داتی ک��ھ در این 

نس����بت بھ کل تولید س����رمایھ دارانھ در ایران کم اس����ت 

(زیرا بخش اعظم تولید در ایران در شیوۀ تولید سرمایھ 

داری توس�������ط ک��ارگران مزدی اعم از ی��دی ی��ا فکری 

صورت می گیرد) اما تودۀ تولید کنندگانی کھ این تولید 

وس����یعی را  خرد را انجام می دھند، چنانکھ دیدیم، تودۀ

 این بخش از بورژوازی تجاریتشکیل می دھند. منافع 

ک��ھ تولی��د کنن��دگ��ان خرد دھق��انی و پیش�������ھ وری را از 

طریق انقیاد ص��وری ش��ان بھ س��رمایھ اس��تثمار می کند 

در حفظ تولی�د خرد و مخالفت با تولید س�������رمایھ دارانۀ 

بزرگ اس��ت. البتھ نھ تنھا تجار بلکھ بانک ھا، س��رمایھ 

ال ک�ارخ�ان�ھ ھ�ای فعال در ص�������نایع غذائی و داران (مث

نس������اجی و غیره) و دولت نیز با تولیدکنندگان خرد (بھ 

ش���وند. با توجھ بھ می دھقانان) وارد مناس���باتی با ویژه 

قدرت مالی بزرگ و ش�بکۀ وس�یع بانک ھا، و گسترش 

بنگاه ھای سرمایھ داری و تسریع روند پرولتریزه شدِن 

د از تجار کھ اس��اس��ا با تولیتولیدکنندگان خرد این بخش 

کنن�دگ�اِن ُخرد س�������ر و ک�ار دارن�د بھ تدریج مجبور می 

گردند با س�رمایھ ھای صنعتی و بانک ھا پیوند برقرار 

کنند و بھ ش������کل فعال تری وارد روند تولید و بازتولید 

  سرمایھ شوند. 

ادغ�ام س�������رم�ای�ۀ تج�اری در ک�ل روند تولید و بازتولید 

صلح و صفا بین سرمایھ داران سرمایھ، بھ معنی ایجاد 

 -ص�نعتی و تجاری نیس�ت. ھر بخش از سرمایھ داران 

خواه سرمایھ دار صنعتی باشند یا تجاری یا بانکی و یا 

س�����رمایھ داران بزرگی کھ نمایندۀ ادغام س�����رمایھ ھای 

بزرگ انحص���اری ص���نعتی و بانکی ھس���تند (س���رمایھ 

، خواس����تار تص����احب س����ھم بیش����تری از -داران مالی) 

زش اض��افی تولید ش��ده توس��ط کارگران ھس��تند و بر ار

س�ر تصاحب سھم بیشتر با یکدیگر درگیر می شوند کھ 

در شرایط بحران ھای اقتصادی و سیاسی این درگیری 

س��ھم س��رمایھ داران گوناگون از و س��تیز حادتر اس��ت. 

ارزش اضافی بھ حجم سرمایۀ آنھا، بھ موقعیت کمابیش 

میزان نفوذ و ق��درت انحص�������اری آنھ��ا در ب��ازار و ب��ھ 

. ما آماری در مورد حجم کل س��یاس��ی آنھا بس��تگی دارد

س�رمایۀ تجاری یا میزان سرمایھ گذاری سالیانھ در این 

بخش ن�داریم. البت�ھ یک جدول کوچک آماری در مورد 

تش�کیل سرمایۀ پایدار ناخالص این بخش در سری ھای 

زم�انی مرکز آمار وجود دارد. اما تش�������کیل س�������رمایۀ 

ن��اخ��الص در بخش ب��ازرگ��انی چن��دان معنی دار  پ��ای��دار

نیس��ت. آنچھ مھم تر اس��ت س��رمایھ در گردش این بخش 

اس�����ت کھ بخش مھمی از آن از اعتبارات و تس�����ھیالت 

بانکی تأمین می ش��ود. میزان اعتبارات و تس��ھیالتی کھ 

در س�ال ھای گذشتھ بھ بخش بازرگانی اختصاص یافتھ 

 ت بوده است.بخش مھم و فزاینده ای از کل تسھیال

بھ گفنۀ مھدی غضنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت 

و در بخش  1389در س���������ال « دول���ت احم���دی نژاد:
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 83ھا خالص تس�����ھیالت اعطایی بانک ۀبازرگانی، ماند

 109ب��ھ  1390ھزار میلی��ارد توم��ان بود ک��ھ در س������ال 

درص�����دی را  39ھزار میلیارد تومان رس�����ید کھ رش�����د 

ص��نعت نیز گفت  ۀحوز ۀدھد.غض��نفری دربارنش��ان می

ھزار میلیارد تومان  60کھ س��ھم این بخش از تس��ھیالت 

ھزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت و رش��د  70بوده کھ بھ 

درصدی دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت  17حدود 

ھای کش����اورزی و مس����کن را از تس����ھیالت س����ھم بخش

درص����د اعالم  40درص����د و حدود  17بانکی بھ ترتیب 

ھا از ھ وی، در حالی کھ س�����ھم س�����ایر بخشکرد. بھ گفت

تس���ھیالت افزایش یافتھ اما س���ھم ص���نعت نس���بت بھ نیاز 

آن، رشد چندانی نداشتھ است. غضنفری سھم صنعت از 

درص������د عنوان کرد و گفت: این  20کل تس������ھیالت را 

درصد، کشاورزی  32درحالی اس�ت کھ س�ھم بازرگانی 

یای دن(روزنامۀ .» درصد است 28درصد و مسکن  10
). ھمچنین رئیس بانک مرکزی 1391دی  18، اقتص���اد

با محوریت » اقتصاد یدنیا«روزنامۀ در ھمایش بزرگ 

ش��بکۀ بانکی در «گفت: » س��یاس��ت ھای پولی و ارزی«

ھزار میلیارد تومان تس����ھیالت  196حدود  1391س����ال 

ماه اول  7پرداخت کرد و حجم تس������ھیالت پرداختی در 

ھزار میلی��ارد  123 ] نیز تقریب��ا1392س�������ال ج��اری [

بھ بخش ھای  %38.9تومان بوده اس������ت. از این میزان

 %9.6بھ صنعت و معدن و  %29.3تولیدی و صنعتی (

 دنیای(روزنامۀ  »بھ کش��اورزی) تخص��یص یافتھ اس��ت
). معنی این حرف آن اس��ت کھ 18 /1392/10، اقتص��اد

در بخش خدمات  )%61.1بخش اعظم تسھیالت بانکی (

ه کھ درصد مھمی از آن بھ بخش و س�اختمان صرف شد

تجارت اختصاص یافتھ است. آمار دیگری این موضوع 

را ت�أیی�د می کند. طبق گزارش مجلس از عملکرد بخش 

ص��نعت و معدن، س��ھم ص��نعت از تس��ھیالت اعطائی در 

ب�ھ ترتیب  1387و  1386، 1385، 1384س������ال ھ�ای 

بوده است.  %8.1و  %28.2، %27.7، %32.1برابر 

 نزولی داشتھ است. یعنی روندی

مطالعات و  ۀعضو ھیات علمی موسس احمد تشكینی،

سھم «در یادداشتی زیر عنوان  پژوھش ھای بازرگانی
 در» بخش صنعت، معدن و تجارت از تسھیالت بانکی

ار نوشت« می نویسد:» باشگاه خبرنگاران جوان«سایت 

دنبال یافتن پاسخ برخی سواالت اساسی است.  بھحاضر 

اول آنکھ سھم بخش صنعت، معدن و تجارت از تسھیالت 

ھای گذشتھ چھ میزان بوده و چھ روندی  بانکی طی سال

ت تسھیال ۀدوم آنکھ میزان تغییر در ماندت؟ طی کرده اس

ارایھ شده بھ بخش صنعت، معدن و تجارت با ارقام بستھ 

 »نظارتی منطبق بوده است؟ -سیاستی

ال اول باید ؤر پاسخ بھ سد« سپس چنین ادامھ می دھد: 

عنوان داشت کھ براساس اطالعات بانك مركزی سھم 

بازرگانی داخلی، خدمات و «بخش ھای اقتصادی 

ساختمان «، »صنعت و معدن«، »کشاورزی«، »تفرقھم

دولتی  از ماندۀ بدھی بخش غیر» صادرات«و » و مسکن

 1380-87بھ بانک ھا و مؤسسات اعتباری طی دوره 

درصد بوده  2.4و  24.5، 30، 16.4، 26.7بھ ترتیب 

است. شایان ذکر است سھم بخش بازرگانی داخلی، 

 1380-87دوره خدمات و متفرقھ از ماندۀ بدھی طی 

دارای روندی صعودی بوده است، بھ گونھ ای کھ از 

-83درصد طی دوره  24.5و  22.9، 20.3، 17.2

درصد طی دوره  34.4و  35.4، 30.8، 27.4بھ  1380

افزایش یافتھ است. سھم بخش صنعت، معدن  87-1384

و تجارت از ماندۀ بدھی طی دوره مذکور دارای روند 

، 32.5، 30.7، 30.2ھ ای کھ از نزولی بوده است بھ گون

 27، 28.4، 31.6بھ  1380-83درصد طی دوره  33.5

کاھش یافتھ است.  1384-87درصد طی دوره  26.5و 

سھم صادرات نیز روندی نزولی طی کرده است بھ 

درصد طی دوره  2.3، 2.2، 2.6، 4.8کھ از  طوری

درصد طی دوره  1.8و  1.5، 1.6، 2.1بھ  83-1380

ھمچنین وضعیت توزیع  .زل یافتھ استتن 87-1384

نشان می دھد کھ سھم از مانده  1389منابع تا پایان مھر 
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بدھی بخش ھای غیردولتی بھ بانک ھا و موسسات 

درصد،  32.6اعتباری در بازرگانی، خدمات و متفرقھ 

 25.5درصد، صنعت و معدن  27.9مسکن و ساختمان 

صد در 1.3درصد و صادرات  12.7درصد، کشاورزی 

بوده است. ضمنا سھم بخش صنعت و معدن از مانده 

دولتی بھ بانك ھا و مؤسسات اعتباری  بدھی بخش غیر

دولتی) در پایان بھمن  (بانک ھای دولتی و بانکھای غیر

) درصد بوده است. 26.7و  15.7( 21.2معادل  1390

براساس اطالعات مذکور مشاھده می شود کھ توزیع 

ھای مختلف اقتصادی بھ  اعتبارات بانکی بین بخش

تدریج بھ سمت بخش خدمات و بازرگانی سوق پیدا کرده 

و بخش ھای مولد تولیدی و صادراتی سھم کمتری بھ 

در پاسخ بھ سوال دوم باید اشاره اختصاص داده اند.  خود

نظارتی سال  -) بستھ سیاستی7داشت کھ براساس ماده (

نده ابایست توزیع تغییر در م شبکھ بانکی می 1390

ھای مختلف بانكی كشور در بخش ۀتسھیالت شبك

درصد،  20صورت كشاورزی و آب ھ اقتصادی ب

 25درصد، مسكن و ساختمان  37صنعت و معدن 

 10ھای بازرگانی  درصد، صادرات و زیرساخت

درصد صورت  8درصد و بازرگانی، خدمات و متفرقھ 

دھد کھ  گیرد. اما آنچھ در عمل رخ داده است نشان می

سھم بخش  1390ماه  الی بھمن 1389ی اسفندماه ط

صنعت و معدن از كل تغییر در مانده تسھیالت اعطایی 

ھای دولتی و  سسات اعتباری (بانکؤھا و م بانك

) 25.9و  5.7( 13.7غیردولتی) طی دوره مذکور 

درصد بوده است. مقایسھ ارقام مذکور حاکی از انحراف 

  .»تصادی داردھای مختلف اق توزیع منابع بین بخش

برای مقایسۀ تسھیالت بخش  داشتن معیاری بھ منظورِ 

ھای مختلف اقتصادی بین ایران و کشورھای پیشرفتۀ 

سرمایھ داری، میزان وام بنگاه ھای غیر مالی بخش ھای 

در اینجا نقل  2012مختلف اقتصادی فرانسھ را در سال 

 می کنیم. 

               

 (میلیارد یورو)    2012وام و سرمایۀ ویژۀ بنگاه ھای غیر مالی فرانسھ در سال  17 جدول

 سرمایۀ ویژه بدھی بھ بانک ھا کل وام رشتۀ فعالیت –بخش 

 15 3 3 کشاورزی

 501 79 391 صنعت (ساخت)

 112 28 226 انرژی، آب، زبالھ

 80 29 80 ساختمان

 336 99 276 تجارت

 93 51 148 حمل و نقل و انبارداری

 20 15 34 ھتل و رستوران

 76 28 132 اطالعات و ارتباطات
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 85 108 157 فعالیت ھای مستغالتی

 75 39 91 پشتیبانی از بنگاه ھا

 11 10 18 آموزش و سالمت

 13 5 14 خانوارھاخدمات بھ 

 1416 494 1752 جمع

نوشتۀ دومینیک لو فیلیاتر و لیونل » : تنزل کارآئی اما تحکیم تعادل مالی 2012بنگاه ھای فرانسھ در سال «(منبع: مقالۀ 

، از 2013، سھ ماھۀ چھارم »بولتن بانک دو فرانس«در  Dominique LEFILLIATRE et Lionel RHEINرن 

 )48انتشارات بانک دو فرانس، ص 

در س��تون اول این جدول بخش ھا و رش��تھ ھای مختلف 

فع�الی�ت بنگ�اه ھ�ای غیرم�الی (کش������اورزی، ص������نعت، 

در ستون دوم مبلغ کل وام  خدمات غیر مالی) درج شده،

بنگاه ھای ھر بخش یا رش����تھ آمده، در س����تون س����وم آن 

بخش از وام ھ�ا کھ از بانک ھا گرفتھ ش������ده مش������خص 

گردیده و در س����تون چھارم مجموع س����رمایۀ ویژۀ بنگاه 

ھای ھر بخش یا رشتھ وارد شده است. مبالغ ستون سوم 

 دهکھ بھ طور جداگانھ آم بخش���ی از مبالغ س���تون دوم اند

اند. (در فرانس��ھ مانند بیش��تر کش��ورھای س��رمایھ داری 

پیش���رفتھ بانک ھا تنھا منبع تأمین تس����ھیالت برای بنگاه 

ھا نیستند و منابع دیگری مانند اوراق قرضۀ منتشر شده 

از سوی بنگاه ھای بزرگ و غیره بخشی از منابع تأمین 

م�الی بنگ�اه ھا را تش������کیل می دھند. اما این نکتھ مورد 

 ما در اینجا نیست.)بحث 

می بینیم ک��ھ مجموع وام ھ��ای  17ب��ا نگ��اھی ب��ھ ج��دول 

پرداخت ش��ده بھ بخش ص��نعت (س��اخت) در فرانس��ھ در 

کل  %22.3میلیارد یورو و یا  391برابر  2012س�����ال 

میلی�ارد یورو) بوده در حالی کھ مجموع  1752وام ھ�ا (

 276وام ھ��ای پرداخ��ت ش�������ده ب��ھ بخش تج��ارت برابر 

کل وام ھا بوده اس��ت.  %15.7میلیارد یورو و یا معادل 

یعنی تس����ھیالت پرداختی بھ ص����نعت (س����اخت) بس����یار 

). اگر 1.42بیش�����تر از تجارت بوده اس�����ت (برابرتقریبا 

انرژی و آب و ص�نایع مربوط بھ محیط زیست و معادن 

را ھم در نظر بگیریم تس��ھیالت تخص��ص��ی داده ش��ده بھ 

برابر تس����ھیالت  2ص����نعت (در مفھوم وس����یع کلمھ) از 

ه بھ تجارت ھم بیشتر می شود. ھمین مسألھ پرداخت ش�د

در مورد س����رمایۀ ویژۀ ص����نعت و تجارت ھم ص����ادق 

اس��ت: س��رمایۀ ویژۀ ص��نعت بس��یار بیش��تر از س��رمایۀ 

ویژۀ تجارت است. در دیگر کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ 

داری نیز با وض��عیتی کمابیش مش��ابھ فرانس��ھ در زمینۀ 

 تخصیص تسھیالت مواجھیم.

بی آنکھ دچار الگو س���ازی و کلیش���ھ پردازی ش���ویم می 

توانیم بگوئیم کھ یک ویژگی س����رمایھ داری ایران وزن 

(و نھ غالب) س�����رمایۀ تجاری و س�����ھم باالی آن از باال 

تس����ھیالت و اعتبارات بانکی در مقایس����ھ با کش����ورھای 

س����ھم باالی تس����ھیالت  س����رمایھ داری پیش����رفتھ اس����ت.

نگر س������ھم باالی س������رمایۀ تج�اری (ک�ھ بھ نوبۀ خود بیا

تجاری اس����ت) حاکی از چند چیز اس����ت: نخس����ت عقب 

ماندگی س�رمایھ داری ایران و ویژگی سرمایۀ اجتماعی 

ایران کھ در آن سھم سرمایۀ مولد ھرچند غالب است اما 
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عرص��ھ ھای وس��یعی برای س��رمایۀ تجاری باز گذاش��تھ 

ش������ده اس������ت. دوم ن�اکارآئی س������رمایۀ تجاری حتی در 

ایھ داری اس��ت کھ با جمعیت باالی تجار چارچوب س��رم

و دک���ان داران و حجم ب���االی نق���دینگی در این بخش 

نمودار می ش������ود. س������وم نفوذ باالی تجار در دس������تگاه 

، مجمع »بی���ت خ���امن���ھ ای«دولتی، مجلس خبرگ���ان، 

تش����خیص مص����لحت نظام ، مجلس ش����ورای اس����المی، 

ش������ورای پول و اعتب�ار، اتاق ھای بازرگانی و نیز نزد 

هللا ھای ریز و درش��ت متنفذ اس��ت کھ بھ آنھا امکان آیت 

می دھد در سیاست گذاری ھای اقتصادی، مالی و پولی 

و در عملکرد س����یس����تم بانکی و تخص����یص اعتبارات و 

 تسھیالت اِعمال نظر کنند.

در دولت حس���ن روحانی تغییراتی در زمینۀ وزن مطلق 

و نس���بی تس���ھیالت بخش ھای مختلف داده ش���ده و وزن 

الت ص���نعتی افزایش پیدا کرده اس���ت. آخرین داده تس���ھی

ھای بانک مرکزی در مورد میزان و نس���بت تس���ھیالت 

کش�����اورزی، ص�����نعت و معدن، مس�����کن و س�����اختمان، 

ماھۀ نخس���ت س���ال  5بازرگانی و خدمات و مقایس���ۀ بین 

 در جدول زیر آمده است: 1393و  1392، 1391ھای 

 (ص�������دھزار میلی��ار توم��ان)تس������ھیالت پرداختی ب��ان��ک ھ��ا ب��ھ بخش ھ��ای اقتص�������ادی                   18ج��دول 

 

 )1393مھر  14 دنیای اقتصاد،(منبع: روزنامۀ  

 5دیده می شود کھ سھم صنعت و معدن از تسھیالت در 

کل تسھیالت بوده  %32برابر  1391ماھۀ نخس�ت سال 

کاھش  %29.3بھ  1392ماھۀ نخس�����ت س�����ال  5کھ در 

کل  %33بھ  1393ماھۀ نخس������ت س������ال  5ی�افتھ و در 

اس���ت. ھمچنین مالحظھ می ش���ود کھ تس���ھیالت رس���یده 

تس�����ھیالت کل بخش ھا ص�����رف س�����رمایھ در  59.3%

 گردش شده است.

 وزن و نقش تجارت خارجی در اقتصاد ایران  

برای نشان دادن وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد 

ایران در مقایسھ با اغلب کشورھای پیشرفتھ و نیز در 

جدولی استفاده می از  مقایسھ با کشورھای مشابھ ایران

کنیم کھ نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت 

خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی 

58 

 

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/09b/09b545fd04143472b712fd466529923c.jpg


                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران            

   
 خیزش

 9کشور در طول  21بھ تولید ناخالص داخلی را برای 

دربر می گیرد. منبع این  2012تا  2004سال یعنی از 

بیش از  از طرف"  نگاھی بھ نامھ «جدول مقالۀ 
ھا و مھندسان كارگران، تكنیسیننفر از   3000
نوشتۀ » بھ حسن روحانی"  ھای نفتی ایرانپروژه

) است. اصل این جدول 1392سھراب شباھنگ (مرداد 

مفصل است کھ در اینجا نقل نمی کنیم و تنھا بھ درج 

چکیدۀ آن و تحلیلی کھ در آن مقالھ در این زمینھ صورت 

یلی العات تفصگرفتھ اکتفا می ورزیم. عالقھ مندان بھ اط

تر می توانند بھ مقالۀ یاد شده و یا بھ منابع آن مقالھ رجوع 

 کنند.

 

 

میانگین نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی بھ  19جدول 

 (در صد)  2012تا  2004کشور از  21لص داخلی تولید ناخا

صادرات کشور
تولید ناخالص داخلی

 
واردات

تولید ناخالص داخلی
 

صادرات + واردات
تولید ناخالص داخلی

 
صادرات واردات−
تولید ناخالص داخلی

 

ایران (با در آمد 

صادراتی نفت 

 خام)

27.1 15.9 43 11.3+ 

ایران (بدون در 

آمد صادراتی نفت 

 خام)

7.6 20.7 28.3 13.1- 

 -5.6 22.2 19.3 8.3 آمریکا

 +2.5 20.5 9.5 11 برزیل

 -8.4 33.4 21 12.4 پاکستان

 -11.4 38.1 24.9 13.5 مصر

 -7 34.1 20.5 13.6 ھند

 +1 26.8 12.9 13.9 ژاپن

 -9.6 43.1 26.3 16.8 ترکیھ

 -6 41.7 23.8 17.9 انگلستان

 4.6 35.7 15.5 20.2 آرژانتین

 2.8 45.3 24 21.3 فرانسھ

 -5.5 52.5 29 23.5 آفریقای جنوبی

 +4.1 47.4 21.7 25.7 اندونزی

 -1.5 54.7 28.1 26.6 مکزیک
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 -5.4 66.3 36.1 27.2 فیلیپین

 +11.5 45.5 16.8 28.3 روسیھ

 +4.3 55.2 25.4 29.8 چین

 +6.6 69.7 31.5 38.2 آلمان

 +2.5 80.1 38.8 41.3 کرۀ جنوبی

 +35.6 79 21.6 57.4 عربستان

 +0.9 123.7 61.3 62.4 تایلند

اگر درآمد صادراتی نفت را از کل صادرات ایران و نیز 

از تولید ناخالص داخلی کنار بگذاریم (یعنی صرفا 

صادرات غیر نفتی و تولید ناخالص داخلی منھای درآمد 

صادراتی نفت را در نظر بگیریم)، خواھیم دید کھ 

میانگین نسبت صادرات ایران بھ تولید ناخالص داخلی 

بوده  %7.6برابر با  2012تا  2004در فاصلۀ سال ھای 

کشور جدول است.  21کھ کوچکترین نسبت در میان 

نگاھی بھ جدول باال نشان می دھد کھ نسبت صادرات بھ 

کل تولید ناخالص داخلی در ھمین سال ھا برای آمریکا 

)، مصر %12.4)، پاکستان (%11)، برزیل (8.3%(

ست. ) بوده ا%13.9) و ژاپن (%13.6)، ھند (13.5%(

بھ عبارت دیگر ایران، آمریکا، برزیل، پاکستان، مصر، 

کشور تشکیل می  21در داخل » گروه«ھند و ژاپن یک 

دھند کھ ویژگی آنھا کوچک بودن نسبت صادرات بھ کل 

تولید ناخالص داخلی است. اینکھ کشورھائی با تکامل 

اقتصادی بسیار باال مانند آمریکا و ژاپن و کشورھائی با 

ر پائین تر تکامل اقتصادی مانند پاکستان، سطح بسیا

مصر و ایران از نظر نسبت صادرات بھ تولید ناخالص 

داخلی در یک دستھ بندی یا گروه قرار می گیرند بدین 

صادراتمعنی است کھ نسبت 
 تولید ناخالص داخلی

معیار خوبی برای   

. بھ ھمین طریق می توان نیستسنجیدن تکامل اقتصادی 

صادراتدید کھ میانگین نسبت 
 تولید ناخالص داخلی

ھای  در سال   

برای تایلند، عربستان، آلمان، فرانسھ و  2012تا 2004

، %38.2، %57.4، %62.4انگلستان بھ ترتیب برابر 

بوده است. این بدان معنی نیست کھ   %17.9و  21.3%

بودن نسبت  تایلند یا عربستان بھ خاطر باالتر

صادراتشان بھ تولید ناخالص داخلی، از آلمان، فرانسھ 

یا انگلستان پیشرفتھ ترند. اینھا نشان می دھند کشورھای 

با درجۀ تکامل اقتصادی بسیار متفاوت می توانند نسبت 
صادرات

 تولید ناخالص داخلی
مشابھی داشتھ باشند و بھ عکس  

ز ی توانند اکشورھائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابھ م

نظر این نسبت، بسیار با ھم تفاوت داشتھ باشند. مثال این 

نسبت برای آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسھ و انگلستان کھ 

ھمگی اقتصادھای بسیار پیشرفتۀ سرمایھ داری اند و از 

دارند، بھ ترتیب بھ ھم این نظر شباھت ھای زیادی 

 %21.3، %38.2، %13.9، %8.3عبارت است از: 

 کھ نسبت ھای بسیار متفاوتی ھستند. %17.9و 

وارداتمیانگین نسبت 
 تولید ناخالص داخلی

 2012تا  2004از سال  

برای اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن درآمد صادراتی 

و با در نظر  %20.7نفت در تولید ناخاص داخلی برابر 

گرفتن درآمد صادراتی نفت در تولید ناخالص داخلی 

بوده است. کشورھائی کھ در این دوره  %15.9معادل 

: دنسبت ھای کمابیش مشابھی داشتھ اند از این قرارن

)، %13.9)، آمریکا (%13.8)، روسیھ (%12.9ژاپن (
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)، %21)، پاکستان (%20.5)، ھند (%15.5آرژانتین (

)، انگلستان %21.7)، اندونزی (%21.6عربستان (

). باز ھم می بینیم کھ کشورھای با درجۀ تکامل 23.8%(

وارداتبسیار متفاوت نسبت 
 تولید ناخالص داخلی

کمابیش مشابھی   

 دارند. 

ر ھمین بررسی را در مورد نسبت ھای اگ
واردات+صادرات
تولید ناخالص داخلی

واردات−صادرات و 
تولید ناخالص داخلی

 نیز انجام دھیم بھ نتایج 

واردات+صادراتمشابھی خواھیم رسید: از نظر نسبت 
تولید ناخالص داخلی

 ،

کشورھای برزیل، آمریکا، ژاپن، ایران (بدون درآمد 

پاکستان، ھند و آرژانتین را می توان صادراتی نفت)، 

قرار داد کھ البتھ بھ لحاظ تکامل » گروه«در یک 

سرمایھ داری، رشد اقتصادی و غیره بسیار ناھمگن 

 اند.

واردات−صادراتاز نظر نسبت 
تولید ناخالص داخلی

، کشورھای ایران (بدون  

درآمد صادراتی نفت)، مصر، ترکیھ، پاکستان، ھند، 

 کا، آفریقای جنوبی، فیلیپین و مکزیک راانگلستان، آمری

کھ ھمگی میانگین تراز بازرگانی خارجی شان در 

منفی بوده است می  2012تا  2004فاصلۀ سال ھای 

قرار داد. باز ھم می بینیم از نظر » گروه«توان در یک 

تکامل سرمایھ داری، رشد اقتصادی و غیره شباھت 

 نی منفی وجودچندانی بین کشورھای دارای تراز بازرگا

 ندارد.

می توان کرد چنین  14جمع بندی کلی ای کھ از جدول  
 است:    

وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ایران در  -1

مقایسھ با بسیاری از کشورھای مشابھ و 

بسیاری از کشورھای پیشرفتھ تر نسبتا کم 

 است. 

چھار شاخص مربوط بھ تجارت خارجی کھ در  -2

صادراتباال ذکر شدند یعنی 
 تولید ناخالص داخلی

 ،

واردات
 تولید ناخالص داخلی

واردات+صادرات، 
تولید ناخالص داخلی

 و 

واردات−صادرات
تولید ناخالص داخلی

برخالف شاخص ھای مربوط  

بھ تولید (مانند بارآوری کار و رشد آن، نرخ 

انباشت سرمایھ، ترکیب ارگانیک سرمایھ، 

نسبت سرمایۀ مولد بھ کل سرمایۀ اجتماعی و 

اطالع  بھ تنھائیو  بھ خودی خودغیره)، 

ویژگی سرمایھ داری یک درخوری در مورد 

یا پیشرفتگی و عقب ماندگی اقتصاد آن  کشور

 یا رشد اقتصادی بھ دست نمی دھند. و 

کشورھائی با درجۀ تکامل بسیار متفاوت می  -3

توانند شاخص ھای تجاری مشابھی حتی در 

دوره ای نسبتا طوالنی داشتھ باشند. ھمچنین 

کشورھائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابھ می 

توانند شاخص ھای تجاری بسیار متفاوتی را 

 نشان دھند.

در یک کالم، وضعیت اقتصادی ایران را نمی توان تنھا 

و یا اساسا با » واردات بی رویھ«با صادرات کم، با 

تجارت خارجی کشور توضیح داد (کاری کھ برخی از 

منقدان اقتصادی رژیم و حتی برخی از فعاالن چپ و 

کارگری می کنند). البتھ برای تحلیل اقتصادی، بررسی 

ت خارجی ھم الزم است (پس از تجارت و از جملھ تجار

بررسی روندھای تولید و مناسبات تولیدی)، ھمان گونھ 

کھ بررسی سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی نیز ضرورت 

دارد. اما روند ھای اقتصادی و اجتماعی و بحران و از 

ھم گسیختگی اقتصادی را تنھا و یا اساسا با تجارت و 

  واردات و صادرات نمی توان توضیح داد.

 رابطۀ بین زمین و سرمایھ در ایران
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در آغ��از این نوش������ت��ھ نقش م��الکی��ت زمین متم��ایز از 

مالکیت س�رمایھ را در جامعۀ س�رمایھ داری نش��ان دادیم 

و زمینداران را کھ منبع درآمدش��ان اجارۀ زمین یا رانت 

بھ عنوان بخش����ی از ارزش اض����افی تولید ش����ده توس����ط 

کی از طبقات ک�ارگراِن مزدی مولد اس������ت، بھ عنوان ی

جامعۀ س����رمایھ داری بر ش����مردیم. س����پس وزن نس����بی 

زمین���داران را در جمعی���ت فع���ال اقتص��������ادی آمریک���ا 

(براس��������اس آخرین آم���ارھ���ا) و نیزدر جمعی���ت فع���ال 

اقتص���ادی ایران (بر اس����اس آمارھای قابل دس����ترس����ی) 

بررسی کردیم. ھمچنین اطالعاتی در مورد اجارۀ زمین 

فتھ ترین کش��ورھای ھای کش��اورزی در برخی از پیش��ر

س������رم��ای��ھ داری و مبلغ تقریبی اج��اره ی��ا رانتی را ک��ھ  

ص��احبان زمین ھای کش��اورزی بھ خاطر مالکیت ش��ان 

بر زمین ب��ھ جی��ب می زنن��د در مورد ای��االت متح��ده و 

 فرانسھ اندازه گرفتیم.

در اینجا می کوش�یم نخست اجارۀ زمین ھای کشاورزی 

بین اجارۀ این  در ایران را بررس����ی کنیم و مقایس����ھ ای

زمین ھا در ایران و در کش����ورھای پیش����رفتۀ س����رمایھ 

 داری بھ عمل آوریم.  

 اجارۀ زمین کشاورزی در ایران

طبق داده ھای وزارت جھاد کشاورزی، معاونت برنامھ 

ریزی اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطالعات، در سند 

-1388ھزینۀ تولید محصوالت کشاورزی، سال زاعی «
(یا سال زراعی  2008در سال » جلد اول ،1387

) ھزینۀ متوسط اجارۀ یک ھکتار زمین 1388-1387

تومان بوده کھ با  208949گندم آبی در ایران برابر 

 1387-1388توجھ بھ نرخ برابری دالر آزاد در سال 

 ) 26دالر در ھکتار می شود. ( 212.56برابر 

 ھنگام بحث در مورد زمین ھای کشاورزی و میزان

اجاره بھای آنھا در کشورھای اروپائی دیدیم کھ در سال 

اجارۀ متوسط یک ھکتار زمین کشاورزی در  2008

آلمان، ایتالیا، فرانسھ، انگلستان، اسپانیا و لھستان بھ 

دالر بود  77و  163، 170، 216، 242، 301ترتیب 

ھمین نوشتھ). ھمچنین اجارۀ متوسط یک آکر  2(جدول 

ایالت آمریکا در سال  48ی در زمین محصوالت زراع

دالر در  210دالر می رسید کھ معادل  85.5بھ  2008

 ھکتار است.

حال، ایران و یک کشور اروپائی مثال انگلستان را در 

نظر می گیریم و اجارۀ یک ھکتار زمین گندم و عملکرد 

یک ھکتار گندم را در دو کشور مقایسھ می کنیم. در 

 2008کتار زمین در سال انگلستان اجارۀ متوسط یک ھ

دالر بود در حالی کھ عملکرد متوسط یک  163برابر 

 تن می رسید. (منبع: 8ھکتار گندم بھ 

t/uploads/shttps://www.gov.uk/governmen

ystem/uploads/attachment_data/file/32671

03jul14.pdf-b11-3/agindicator 

متوسط عملکرد  1387-1388در ایران در سال زراعی 

تن در ھکتار  3.672(یا برداشت) یک ھکتار گندم آبی 

بود (منبع: وزارت جھاد کشاورزی) و اجارۀ یک ھکتار 

در سال مورد نظر  زمین آبی گندم چنانکھ در باال دیدیم

دالر می رسید. می بینیم کھ اجارۀ یک  212.56بھ 

ھکتار زمین گندم آبی در ایران در سال مورد نظر حدود 

دالر از اجارۀ یک ھکتار زمین در انگلستان بیشتر  50

بوده در حالی کھ بازده محصول یک ھکتار در ایران 

بازده یک ھکتار زمین گندم در  %46تنھا بھ حدود 

ستان می رسیده است. ھمین مقایسھ را بین ایران و انگل

فرانسھ، و ایران و آمریکا ھم می توان بھ عمل آورد: در 

حالی کھ اجارۀ متوسط یک ھکتار زمین آبی در ایران 

تقریبا معادل اجارۀ متوسط یک 1387-1388در سال 

ھکتار زمین در آمریکا یا فرانسھ بوده عملکرد متوسط 

برابر  2مریکا یا فرانسھ دست کم یک ھکتار زمین در آ

عملکرد متوسط یک ھکتار زمین آبی در ایران بوده 
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است. نتیجھ اینکھ میزان اجارۀ زمین ھای کشاورزی در 

ایران بسیار باالست. بھ عبارت دیگر زمینداران بخش 

مھمی از محصول کشاورزی را استثمار می کنند (خواه 

کھ کارگران زمین شان را بھ سرمایھ داران کشاورزی 

کشاورزی را استثمار می کنند اجاره دھند یا بھ 

 کشتگرانی کھ خود زمین اجاری را کشت می کنند).  

یک مثال واقعی موضوع را بیشتر روشن می کند. این 

مثال مربوط بھ محاسبۀ ھزینۀ متوسط تولید گندم آبی در 

یک ھکتار زمین در شھرستان مرودشت یکی از قطب 

کشور است. اطالعات زیر برگرفتھ  ھای مھم کشاورزی

تخمین درآمد، ھزینۀ «از مقالھ ای است زیر عنوان 
متوسط و قیمت تمام شدۀ تولید گندم در شھرستان 

، نوشتۀ اسماعیل فالحی و ابوالقاسم »مرودشت

، »دو فصلنامۀ برنامھ و بودجھ«مرتضوی، کھ در 

منتشر شده است. نویسندگان این مقالھ  107شمارۀ  

و نتیجۀ کارشان را چنین خالصھ می کنند:  موضوع

در این مطالعھ] ھزینۀ متوسط (در واحد سطح) و «[

قیمت تمام شدۀ تولید گندم در شھرستان مرودشت با روش 

پیمایش و تکنیک آمارگیری نمونھ برداری شده است. 

است کھ از  1384-1385داده ھا مربوط بھ سال زراعی 

نتایج نشان ه است. پرسش نامھ جمع آوری شد163طریق 

می دھند کھ بیشترین ھزینھ بھ نھادۀ زمین مربوط است 

در حالی کھ نھاده ھای بذر، کود، سم و آب کمترین میزان 

ھزینھ را دارند. میزان نھادۀ نیروی کار و ماشین بین این 

. ھمچنین میزان کل ھزینۀ متوسط بھ مقدار دو سطح است

درآمد متوسط (و نیز نسبت قیمت تمام شدۀ گندم بھ قیمت 

(تکیھ بر کلمات از » است %80تضمینی آن) حدود 

 ماست). 

نویسندگان از پژوھش میدانی ای کھ پایۀ نوشتھ شان را 

تشکیل می دھد اطالعات زیر را برای محاسبۀ ھزینۀ 

تار زمین مرودشت بھ دست آورده تولید گندم در یک ھک

 اند:

 برآورد ھزینۀ متوسط آب، بذر، کود، سم، ماشین آالت، نیروی کار و زمین در یک ھکتار زمین گندم مرودشت  20جدول 

 برآورد ھزینھ

 متوسط

 

 برآورد نقطھ ای

 (لایر)

 کران خطای برآورد 

 (لایر)

 سھم از ھزینۀ متوسط کل (درصد)

 5 9535 437590 آب

 19 42210 1857550 نیروی کار

 15 32711 1406780 ماشین آالت

 8 33452 774550 بذر

 6 49510 557350 کود

 1 25129 135150 سم

 46 ----- 4391650 زمین

 100 87914 9650620 کل
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طبق داده ھای این مقالۀ پژوھشی عملکرد در واحد سطح 

یا مقدار محصول بھ دست آمده از یک ھکتار زمین 

کیلو گرم و  قیمت تضمینی  5940مرودشت برابر 

، 1384-1385فروش ھر کیلو گرم گندم درسال 

لایر بوده است. بنابراین درآمد ناخالص از  2050برابر

و یا  2050×5940یک ھکتار زمین آبی گندم بھ 

 لایر بالغ می شده است.  12177000

کھ در جدول باال آمده ھمان » ھزینۀ متوسط زمین«اما 

(ص » اجاره بھای ھر ھکتار در منطقۀ مورد نظر است«

کھ اجارۀ منبع یاد شده). بدین سان مشاھده می شود  160

ھزینۀ تولید گندم بھ دست آمده از یک ھکتار  %46زمین 

. اگر بخواھیم نسبت اجارۀ زمین سترا تشکیل می داده ا

بھ کل درآمد ناخالص حاصل از کشت گندم در منطقۀ 

مورد بررسی را بھ دست آوریم کافی است کھ مبلغ اجاره 

 را بھ کل درآمد ناخالص تقسیم کنیم:

4391650 : 12177000 = 0.3606  

یعنی اجارۀ یک ھکتار زمین در مرودشت در سال 

محصول  %36ش از معادل بی 1384-1385زراعی 

ناخالص آن زمین بوده است بھ عبارت روشن تر بیش 

از محصول ناخالص زمین بھ جیب مالک زمین  %36از 

. حتی اگر صاحب زمین، سرمایھ یا زمیندار رفتھ است

داری بوده باشد کھ در زمین مزبور سرمایھ گذاری کرده 

تغییری در اصل موضوع نمی دھد: اجاره یا رانت 

و اجارۀ تفاضلی) سھم بسیار بزرگی از  (اجارۀ مطلق

 مازاد یا ارزش اضافی تولید شده در زمین را می بلعد.

اگر سھم اجارۀ زمین از ارزش افزودۀ ناخالص یک  

ھکتار زمین گندم را براساس داده ھای باال حساب کنیم 

 خواھیم داشت:
اجاره 

ارزش افزوده ناخالص
= 

 4391650
12177000−(437590+774550+557350+135150)

 = 

42.7%      

ارزش افزودۀ ناخالص یک  %42.7یعنی اجارۀ زمین 

ھکتار زمین گندم آبی مرودشت را در سال زراعی  

تشکیل می داده است. ما میزان استھالک 1385-1384

سرمایۀ پایدار ناخالص را نداریم تا سھم اجاره از ارزش 

ست آوریم اما این نسبت با احتمال افزودۀ خالص را بھ د

 ) 27بیشتر بوده است. ( %45زیاد از 

سھم بسیار بزرگ «برای اینکھ معلوم شود منظور ما از 

در ایران چیست نسبت اجارۀ زمین ھای » اجارۀ زمین

کشاورزی بھ ارزش افزودۀ خالص آنھا را در مورد چند 

) کشور 27کشور اروپائی و نیز در کل اتحادیۀ اروپا (

بررسی کلی اقتصاد «را با استفاده از داده ھای 
از انتشارات کمیسیون اروپا، » کشتزارھای اتحادیۀ اروپا

2011، 

)http://ec.europa.eu/agriculture/rica/pdf/rep

ort_2008.pdf .در این سند جدولی ) در اینجا می آوریم

سند مذکور) کھ در آن یک رشتھ  8ھست (پیوست شمارۀ 

داده ھا مانند ارزش افزودۀ خالص، میزان کار ساالنھ، 

کاِر مزدی و کار غیر مزدی، مزد ساعتی، مساحت 

متوسط یک مزرعھ و اجارۀ یک ھکتار زمین و 

اطالعات دیگری در مورد سودآوری و غیره برای تک 

کشور و  15اتحادیۀ اروپا، برای تک کشورھای عضو 

کشور آمده اند. ما با تکیھ بر داده ھای این  27برای 

جدول، میانگین نسبت اجارۀ یک ھکتار زمین کشاورزی 

بھ ارزش افزودۀ خالص آن را برای چند کشور اروپائی، 

کشور حساب می  27کشور و میانگین  15برای میانگین 

اجارۀ زمین در ارزش کنیم تا زمینھ ای برای مقایسھ سھم 

افزودۀ خالص کشاورزی بین ایران و این کشورھا در 

 دست داشتھ باشیم.

در آلمان مساحت متوسط  2008طبق این جدول در سال 

ھکتار، اجارۀ متوسط یک ھکتار زمین  84.8یک مزعھ 

یورو و ارزش افزودۀ خالص مزرعۀ مورد نظر  216

  2008یورو بوده است. بدین سان در سال  69500
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میانگین سھم اجاره از کل ارزش افزودۀ خالص 

 کشاورزی در آلمان چنین بوده است:
اجاره 

ارزش افزوده خالص
=   84.8×216

69500
 = 26.3%       

با محاسبات مشابھ سھم اجاره از ارزش افزودۀ خالص 

، در %21.8، در فرانسھ %8کشاورزی در ایتالیا 

لھستان  و در %12.7، در اسپانیا %23.1انگلستان 

 بھ دست می آید. 10.3%

کشور اتحادیۀ  15اگر ھمین محاسبھ را در مورد میانگین 

کشور این اتحادیھ انجام دھیم خواھیم دید  27اروپا و یا 

سھم اجارۀ زمین از ارزش افزودۀ  2008کھ در سال 

بوده است. ھمۀ  %17.1و  %18.8خالص بھ ترتیب 

نسبت ھای اجاره بھ ارزش افزودۀ خالص کھ در مورد 

ب کردیم از نسبت  اجاره بھ کشورھای اروپائی حسا

، 45ارزش افزودۀ خالص در مرودشت، یعنی از % 

بسیار کوچکتر ھستند. (در سطح کل ایران نیز، این 

نسبت، دست کم در مورد مھم ترین محصوالت 

کشاورزی، از نسبت مشابھ در اروپا باالتر است). این 

نسبت نشان می دھد کھ سھم زمیندار یا مالک زمین از 

کشاورزی در ایران، بھ عبارت دیگر سھمی  محصوالت

کھ صرفا ناشی از حق مالکیت بر زمین است و بھ شکل 

اجارۀ زمین مزروعی بھ جیب مالک (حقیقی یا حقوقی) 

ریختھ می شود، در مقایسھ با کشورھای سرمایھ داری 

پیشرفتھ بسیار باالست و می توان گفت در کمتر کشور 

صول ناخالص سرمایھ داری سھم زمیندار از مح

کشاورزی بھ حد اجاره در ایران می رسد. بدین سان 

ندیدن نقش زمیندار در روابط تولیدی در کشورھای 

سرمایھ داری و بھ طور اخص در ایران بھ معنی چشم 

اجتماعی مھم در ایران  –بستن بر یک واقعیت اقتصادی 

و نادیده گرفتن یک ویژگی مھم روابط تولید سرمایھ 

 کشور است.داری در این 

 اجارۀ زمین ھای مسکونی

قیمت زمین مسکونی و مسکن در شھر و روستا تقریبا 

در تمام سال ھای چند دھۀ گذشتھ بھ شدت و بھ نرخی 

باالتر از نرخ تورم افزایش یافتھ است. در فاصلۀ سال 

قیمت زمین مسکونی بھ طور  1391تا  1370ھای 

بھ طور برابر و اجاره بھای خانۀ مسکونی  60متوسط 

 21، تجارت فردابرابر شده اند. (منبع: مجلۀ  50متوسط 

). افزایش قیمت زمین و اجارۀ خانھ از 1392اردیبھشت 

افزایش عمومی قیمت ھا (تورم) بسیار بیشتربوده است: 

در این فاصلھ براساس آمار شاخص قیمت ھا و تورم 

برابر شده  44.25بانک مرکزی، سطح عمومی قیمت ھا 

ھ قیمت زمین و اجاره بھای خانۀ مسکونی بھ در حالی ک

برابر شده اند. افزایش مداوم  50برابر و  60ترتیب 

قیمت زمین و اجارۀ مسکن در یک دورۀ طوالنی بھ 

قیمت ھای ثابت (یعنی با کنار گذاشتن آثار تورم) بھ 

معنی سطح باالی اجارۀ زمین در ایران، مسألھ ای 

ردی. البتھ افزایش ساختاری است و نھ برھھ ای یا مو

تقاضا و رشد شھر نشینی و نیز اسپکوالسیون در این 

مورد مؤثر بوده اند اما آنچھ در اینجا مورد نظر ماست 

مشخص کردن سھم قیمت زمین است کھ چنانکھ دیدیم 

 چیزی جز اجارۀ فشرده یا متراکم نیست.

اطالعات قیمت و اجارۀ مسکن در نقاط شھری «براساس 
از انتشارات مرکز آمار، در » 1392م کشور، نیمۀ دو

، قیمت حداقل، حداکثر و متوسط یک 1392نیمۀ دوم 

متر مربع زمین مسکونی در مناطق شھری بھ ترتیب 

 7320ھزار لایر و  196541ھزار لایر،  50برابر 

ھزار لایر بوده است. یعنی قیمت متوسط یک متر مربع 

بر برا 1392زمین مسکونی شھری در نیمۀ دوم سال 

یورو بوده است (ھر  179.41ھزار تومان و یا  732

در  1392تومان برای نیمۀ دوم سال  4080یورو معادل 

نظر گرفتھ شده است). با توجھ بھ قیمت متوسط زمین 

یورو است مالحظھ  139مسکونی در فرانسھ کھ برابر 

قیمت متوسط یک متر مربع  1392می شود کھ در سال 
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یورو از فرانسھ گران  40دود زمین مسکونی در ایران ح

 تر بوده است.

مورد جالب توجھ دیگر نسبت قیمت مساحت زمین 

زیربنا بھ قیمت کل واحد مسکونی است. طبق داده ھای 

مرکز آمار قیمت یک متر مربع زیربنای مسکونی در 

ھزار لایر، حداکثر  100حداقل  1392نیمۀ دوم سال 

ھزار  14196ھزار لایر و بھ طور متوسط  232432

لایر بوده است. بدین سان نسبت قیمت یک متر مربع 

زمین مسکونی بھ قیمت یک متر مربع واحد مسکونی 

50=  %50حداقل 
100

196641=  %84، حداکثر 
232432

و بھ  

7320=  %51.6طورمتوسط 
14196

بوده است. یعنی در   

ایران قیمت زمین بھ طور متوسط بیش از نصف قیمت 

 1392یل می دھد. اگر تمام سال واحد مسکونی را تشک

در نظر گرفتھ شود قیمت متوسط یک متر مربع زمین 

ھزار تومان و قیمت متوسط یک  705در کشور برابر 

ھزار تومان بوده و می  1433متر مربع واحد مسکونی 

سھم قیمت زمین از قیمت یک  1392توان گفت در سال 

 %50متر مربع واحد مسکونی بھ طور متوسط حدود 

در  سھم زمین«وده است. بھ گفتۀ حسین عبده تبریزی ب

قیمت واحدھای مسکونی بھ شدت افزایش یافتھ است. 

مشارکت در اراضی کلنگی در شمال شھر تھران کھ با 

گرفت، اکنون بھ صورت می 55-45و یا  50-50نسبت 

 70و  65نفع مالکان زمین تغییر یافتھ است. آنان سھم 

» کنند.شده را مطالبھ می درصد از بناھای ساختھ

تجارت فردا، در ھفتھ نامۀ  » قیمت زمین و ساختمان(«
 )1392اردیبھشت  21

حال مقایسھ ای از نظر سھم زمین در قیمت واحدھای 

مسکونی بین ایران و فرانسھ بھ عمل می آوریم. در 

سھم زمین در قیمت واحد  2010فرانسھ در سال 

ور و در در کل کش %33مسکونی بھ طور متوسط 

بوده است (منبع:  %49منطقۀ پاریس و حومھ 

-http://france

inflation.com/terrains_batir_prix_surface.php( 

بدین سان ھم قیمت متوسط یک متر مربع زمین مسکونی 

متر مربع زمین مسکونی  در ایران از قیمت متوسط یک

یورو)  139یورو در مقابل  179در فرانسھ بیشتر بوده (

و ھم سھم زمین در قیمت واحد مسکونی بھ طور متوسط 

در ایران از سھم زمین در قیمت واحد مسکونی بھ طور 

متوسط در فرانسھ بیشتر بوده است. مطالعات و بررسی 

ھران با ھائی در مورد مقایسۀ قیمت واحد مسکونی در ت

مونیخ، مادرید، استانبول، دھلی، ناپل و کالیفرنیا و غیره 

صورت گرفتھ کھ نشان داده قیمت مسکن در تھران از 

مسکن مشابھ یا حتی بھتر در شھرھا و مناطق یاد شده 

گران تر است. اما این موضوع بحث اصلی ما در اینجا 

ت کھ نقش اجارۀ زمین و قیمت ھدف ما این اسنیست. 

کھ اجارۀ فشرده یا متراکم است، را در اقتصاد  ،زمین

ایران بھ طور کلی و نھ تنھا در تھران یا دیگر مناطق 

. ھدف این است کھ ھمان گونھ کھ گران قیمت نشان دھیم

سھم باالی اجاره را در مورد زمین ھای کشاورزی 

مشخص کردیم بھ سھم اجاره و قیمت زمین ھای شھری 

کامل شدن بحث اشاره ای ھم  نیز بپردازیم. اکنون برای

  بھ اجاره و یا قیمت زمین ھای صنعتی می کنیم. 

 سھم فزایندۀ ھزینۀ زمین ھای صنعتی

در اینجا نمی توانیم قیمت و یا اجارۀ زمین ھائی را کھ 

برای ایجاد کارخانھ و کارگاه مورد استفاده قرار می 

 گیرند و یا اجارۀ معدن و غیره را بررسی کنیم. تنھا بھ

ھزینۀ زمین در ارتباط با تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص 

می پردازیم و نشان می دھیم کھ  1390تا  1375از سال 

این ھزینھ نھ تنھا بھ طور مطلق بلکھ بھ صورت نسبی 

ھم افزایش سریعی داشتھ است. جدول زیر ھزینۀ زمین 

نشان  1390تا  1375را در کل سرمایھ گذاری از سال 

 می دھد:
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 (میلیارد لایر)                     1390تا  1375سھم زمین در سرمایھ گذاری از سال                            21جدول 

 1375 1380 1385 1386 1387 1388 1389 1390 

سرمایھ گذاری 

 کل
6729.8 7788.9 39367.8 75711.7 85207.6 71868.9 81567.8 68342.0 

 12770.7 4160.8 2256.5 2398.5 1943.7 939.6 195.4 184.4 ھزینۀ زمین

نسبت ھزینۀ 

زمین بھ سرمایھ 

 گذاری (درصد)

2.7 2.5 2.1 2.6 2.8 3.1 5.1 18.7 

 تنظیم شده است.) 1391 – سالنامۀ آماری کشور(منبع: جدول براساس داده ھای 

دیده می شود کھ نسبت ھزینۀ زمین بھ کل سرمایھ گذاری 

نسبت کوچک و تقریبا ثابتی  1387تا  1375از سال 

این نسبت بھ سرعت افزایش پیدا  1388بوده اما از سال 

می رسد. یعنی این  %18.7 بھ 1390می کند و در سال 

برابر گردیده  7تقریبا  1390تا  1375نسبت از سال 

 است.

نرخ باالی اجارۀ زمین ھای کشاورزی (باالتر از اجارۀ 

زمین در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری)، قیمت باالی 

زمین ھای مسکونی شھری (باالتر از قیمت زمین 

ۀ و ھزینمسکونی در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری) 

فزایندۀ زمین ھای صنعتی نسبت بھ کل سرمایھ گذاری 

در تولید، ھمگی بھ معنی سھم باالئی است کھ مالکان 

حقیقی و حقوقی زمین ھای شھری و روستائی در ایران 

از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد (و نھ 

تنھا کارگران کشاورزی) و نیز از دسترنج زحمتکشان 

روستا و شھر صرفا بھ خاطر مالکیت  غیر پرولتری

زمین تصاحب می کنند. اجارۀ باالی زمین در روستا و 

شھر در ھمان حال بھ معنی عقب ماندگی سرمایھ داری 

 در ایران است.

بخش ھای مختلف طبقۀ سرمایھ دار ایران و ویژگی 

 )28(روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر جامعھ 

بورژوازی متوسط ایران، بھ ویژه  1357در بھمن 

سرمایھ داران تجاری و صنعتی ای کھ در رژیم شاه از 

قدرت سیاسی محروم بودند و آن بخش از روحانیت کھ 

بھ تصرف قدرت سیاسی می اندیشید، زیر رھبری 

خمینی و احزاب و گروه ھای بورژوای مذھبی و 

 اکثر سازمان ناسیونالیست با اتکا بر توھم توده ھا و

ھای سیاسی، در شرائط فقدان حزب کمونیست و سیاست 

مستقل کارگری و نبودن رھبری طبقۀ کارگر در جنبش 

انقالبی، بھ قدرت رسیدند. حاکمان جدید با نشستن بر 

اریکۀ قدرت بر بخش مھمی از سرمایھ ھای بورژوازی 

بزرگ بوروکراتیک کھ رژیم شاه نماینده اش بود، بر 

لتی بھ ویژه صنعت نفت و دیگر صنایع اقتصاد دو

بزرگ، بانک ھای دولتی و خصوصی و شرکت ھای 

بیمھ و زمین ھای وسیع متعلق بھ سردمداران رژیم سابق 

و وابستگان آنھا، زمین ھا و منابع طبیعی متعلق بھ 

دولت و بر دارائی ھای عظیم متعلق بھ نھادھای مذھبی 

تعلق بھ آستان (مانند سرمایھ ھا، امالک و مستغالت م

قدس رضوی) و دارائی ھای وقفی و غیره دست یافتند. 

طی یکی دو سال نخست پس از کسب قدرت، نمایندگان 

بورژوازی صنعتی متوسط کھ گرایش ھای 

ناسیونالیستی و لیبرالی داشتند از قدرت بیرون انداختھ 

شدند. روحانیت و بورژوازی تجاری ای کھ بھ قدرت 

ھمراه دستگاه نظامی و امنیتی ای دست یافتھ بودند بھ 
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دستگاھی کھ در جریان جنگ  -کھ بھ وجود آوردند 

و بخشی از  -عراق توسعھ و تکامل یافت  ایران و

بوروکراسی غیر نظامی و نظامی میراث رژیم گذشتھ، 

(حکومت مشتی متنفذ) جدیدی تشکیل دادند.  اولیگارشی

بدین سان طی سھ دھۀ گذشتھ بلوکی مرکب از 

وازی بوروکراتیک جدید (مقامات روحانی بورژ

صاحب قدرت و وابستگان آنھا، فرماندھان و کادرھای 

باالی سپاه پاسداران، ارتش، نیروھای امنیتی و انتظامی 

مؤسسات » مکتبی«و مدیران و کادرھای تکنوکرات 

اقتصادی دولتی)، و بورژوازی تجاری کھ اینک در 

لتی و دستگاه ھای اقتصادی و تصمیم گیری دو

خصوصی (مانند اتاق ھای بازرگانی و صنایع و معادن، 

اتاق ھای اصناف و غیره) نفوذ فراوانی بھ دست آورده 

بود و بخش ھائی از روحانیت را بھ طور سنتی با خود 

داشت، شکل گرفت. بورژوازی بوروکراتیک عالوه بر 

سلطھ بر وسائل تولید عمومی (سرمایھ ھا و زمین ھای 

ت، بنیادھا، آستان قدس رضوی، اموال متعلق بھ دول

مصادره ای و غیره) و درآمدھای کالن در شکل حقوق 

و مزایا و از راه ھای کمیسیون گیری در معامالت (بھ 

ویژه معامالت نظامی و نفت و گاز)، باج گیری از 

پروژه ھای گوناگون سرمایھ گذاری توسط سرمایھ 

ای داران داخلی و خارجی، دزدی ھا و اختالس ھ

زمین ھا، » بُزخری«دولتی، قاچاق کاال، تصرف یا 

ساختمان ھا، و مؤسسات دولتی و مصادره ای و غیره 

پیوست. بھ عبارت دیگر » بخش خصوصی«خود بھ 

محمل و تکیھ گاه ثروت و موقعیت ممتاز اقتصادی و 

اجتماعی او از این پس نھ فقط منصب و مقام سیاسی، 

ن بلکھ دارائی ھائی دینی، نظامی و اداری ِ اعضای آ

نیز بود کھ بھ شکل سرمایھ، زمین و دیگر منابع طبیعی 

َ بھ لطف تصدی مقامات سیاسی، نظامی و  (عمدتا

» موج نخست«اداری) بھ چنگ آورده بود. بدین سان 

انباشت سرمایۀ بورژوازی بوروکرات جدید (کھ متمایز 

از بورژوازی بوروکراتیک دوران پھلوی ولی در 

ی ادامۀ آن از لحاظ حوزه و شیوۀ عمل است) موارد زیاد

 دامنۀ خود را در کل اقتصاد ایران گسترد.

در بیرون و در کنار این بلوک اقتصادی و سیاسی حاکم 

(بورژوازی بوروکراتیک و بورژوازی تجاری 

بزرگ)، شاھد رشد بخش خصوصی ای ھستیم کھ در 

قدرت سیاسی شریک نیست و یا نقش فرعی دارد. این 

بخش بھ ویژه در سال ھای پس از پایان جنگ ایران و 

ایھ گذاری و عراق بھ دلیل نیازھای شدیدی کھ بھ سرم

فعالیت در زمینھ ھای خانھ سازی، راه سازی، 

سدسازی، حمل و نقل و انبارداری، صنایع و تأسیسات 

و ساختمان ھای نظامی، ایجاد شبکھ ھای انتقال و توزیع 

نفت و گاز، شبکھ ھا و تأسیسات مخابراتی، ارتباطات 

و برق، معادن، تأسیسات و ناوگان دریائی و ھوائی، 

سازی، صنایع غذائی و بستھ بندی،  صنایع دارو

کشاورزی و غیره وجود داشت در کنار بورژوازی 

نظامی و در ھمکاری با او رشد و تکامل  –بوروکرات 

ھرچند نھ ھمچون یافت و در اقتصاد ایران نقشی مھم، 

، بھ دست آورد. این بخش از بورژوازی بازیگر اصلی

خصوصی غیر حاکم با بھره برداری از یک رشتھ 

تنگناھای اقتصادی و برخی موقعیت ھای شبھ 

انحصاری (بھ دلیل کمبود یک رشتھ تخصص ھا، 

ماشین ھا یا مواد اولیھ)، با ورود در بعضی رشتھ ھای 

بھ ویژه در زمینۀ تکنولوژی و خدمات مھندسی  –جدید 

و مشاورۀ فنی، اقتصادی و مالی (بھ طور مشخص 

سینما،  اھمیت یابی بانک ھای خصوصی)، انتشارات،

بر ثروت و  –مؤسسات آموزشی خصوصی و غیره 

نکتۀ قابل توجھ نفوذ اقتصادی و اجتماعی خود افزود. 

این است کھ ھرچند این بخش جزء بورژوازی 

بوروکرات حاکم نیست و از امتیازات آن بی بھره است 

اما با بورژوازی بوروکرات پیوند نزدیک دارد و وابستھ 

تولیدی و تجاری غالباَ ھمچون در زمینھ ھای  بدان است:

پیمانکار یا شریک دست دوم و سوم ِ بورژوازی 
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بوروکراتیک یا کارگزار آن عمل می کند، برای دست 

یابی بھ یک قرارداد یا امتیاز، اجازۀ فعالیت، واردات و 

صادرات، اجارۀ زمین، معدن، جنگل و غیره مجبور بھ 

ھمھ  بھ مقامات است. با این» حق و حساب«پرداخت 

بھ علت وضعیت خاص اقتصادی ایران از نظر نیاز 

فزایندۀ بازار، درآمد باالی نفت کھ بخشی از آن صرف 

سرمایھ گذاری و طرح ھای عمرانی می شود، نیازھای 

بورژوازی بوروکرات بھ عوامل اجرائی و از ھمۀ اینھا 

مھم تر بھ لطف استثمار شدید و مطلق کارگران در 

ران مھاجر) و بی حقوقی آنھا، ایران (از جملھ کارگ

سطح پائین مالیات بر درآمد و سود (حتی اگر پرداختھ 

از جملھ از طریق رشوه  –شود و بھ راه ھای گوناگون 

فرار از مالیات صورت نگیرد) این بخش  -و غیره 

خصوصی در دو دھۀ اخیر رشد زیادی کرده و امکانات 

 رشد بیشتری در خود می بیند.

ژوازی کھ دارای گرایش ھای لیبرالی این بخش از بور

مدافع آزادی کسب  -اساسا در حوزۀ اقتصادی است  –

(بھ ویژه در » مقررات زدائی«و کار، بازار آزاد و 

مسائل مربوط بھ استخدام، مزد حداقل، بیمۀ بیکاری، 

اخراج کارگر و غیره)، آزادی قیمت ھا، کاھش حجم و 

، کاھش یا ھزینۀ دولت، بھبود کارآئی نظام اداری

یارانھ ھا، صرفھ جوئی در مصرف » ھدفمند کردن«

درآمد نفت، عدم استفاده از آن در بودجۀ جاری کشور، 

ذخیرۀ بخشی از آن و سرازیر کردن بخش عمدۀ آن بھ 

طرف بخش خصوصی است. بورژوازی لیبرال بھ رغم 

طرفداری از بازار آزاد ھر جا کھ منافعش اقتضا کند 

ھای دولتی، سیاست حمایتی و  خواھان دخالت و کمک

است. از نظر سیاست » پشتیبانی از اقتصاد ملی«

، نزدیکی بھ آمریکا »تنش زدائی«خارجی گرایش او بھ 

و اتحادیۀ اروپا و تالش برای پیوستن بھ سازمان جھانی 

تجارت است. او ھمچنین خواستار گسترش امکانات 

گاه دبیشتر (راه ھا، تأسیسات بندری، فرو» زیرساختی«

ھا، انبارھا و سردخانھ ھا، شبکھ ھای حمل و نقل و 

ارتباطات، برق و آب، آموزش فنی و سازمانی، بھداشت 

و غیره تا آنجا کھ برای سود آوری سرمایھ و استثمار 

بیشتر از نیروی کار الزم است) و برقراری شرائط 

سیاسی، حقوقی و فرھنگی مناسب تر برای سرمایھ 

رژوازی لیبرال تکامل و توسعۀ گذاری خارجی است. بو

یعنی تکامل و توسعۀ خود و بورژوازی بھ  –» کشور«

بھ » ادغام در اقتصاد جھانی«را در  –طور کلی 

عبارت دیگر در شرکت کامل در تقسیم کار بین المللی 

مزیت ھای نسبی یا «امپریالیستی و بھره برداری از 

 وبھ طوری کھ در این تقسیم کار تعریف  -» رقابتی

می بیند و در این چارچوب بھ دنبال  -تعیین می شود 

مزیت ھای «جایگاھی برای خود است. یکی از این 

سرمایھ داری ایران و از جملھ بخش لیبرال آن، » نسبی

نیروی کار ارزان و کارگر بی تشکل، بی حقوق و بی 

تأمین است کھ شرائط کارفرما را بھ آسانی بپذیرد و دم 

سبی دیگر موقعیت ایران ھمچون بر نیاورد. مزیت ن

 کشور تولید کنندۀ انرژی با ھزینۀ تمام شدۀ پائین است.

بورژوازی لیبرال در قدرت سیاسی شریک نیست. 

گروه ھائی از آن بھ جریان ھای لیبرالی و ناسیونالیست 

سنتی در ایران (نھضت آزادی، جبھۀ ملی، حزب ملت 

بھ جریان ایران و غیره) نزدیک اند، بخش ھای دیگری 

حکومتی » میانھ رو«اصالح طلب و یا بھ جریان 

(رفسنجانی و شرکا) چشم امید بستھ اند، گروه ھائی از 

آن می توانند با سلطنت طلبان یا مشروطھ خواھان عقد 

یا حتی با جریان ھای بھ اصطالح چپ و  اتحاد ببندند و

در واقع اپورتونیست و رویزیونیست وارد معاملھ شوند، 

 شرطی کھ اینان در عرصۀ سیاسی وزنی بیابند.بھ 

مانند کانون وکال، » مدنی«یک رشتھ از نھادھای 

انجمن ھای دفاع از حقوق بشر، نشریات اقتصادی و 

مدیریت، برخی از انجمن ھای کارفرمایان، مھندسان، 

پزشکان و استادان دانشگاه، برخی انجمن ھای دینی و 
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بورژوازی لیبرال شماری از روحانیان غیر حاکم، بھ 

وابستھ یا نزدیک اند و یا زیر نفوذ ایدئولوژیک آن قرار 

دارند. روشنفکران وابستھ بھ بورژوازی لیبرال می 

کوشند نفوذ ایدئولوژیک و سیاسی خود را در جنبش 

ھای دانشجوئی، جنبش زنان، معلمان، جنبش ھای ملی 

و حتی در میان کارگران صنعتی و غیره نیز گسترش 

و با جریان ھای رادیکال درون جنبش ھای یاد شده دھند 

مبارزه کنند و آنھا را بھ خدمت اھداف بورژوازی لیبرال 

 درآورند.

با این ھمھ، در شرائط کنونی، تودۀ بورژوازی لیبرال 

بھ سیاست توجھ و عالقۀ چندانی ندارد و تمام کوشش 

خود را صرف افزایش سرمایھ و ثروت خود می کند، 

ل خواھان سھم بیشتری در ادارۀ اقتصادی در ھمان حا

و سیاسی کشور است بی آنکھ توان و جربزۀ فعالیت 

سیاسی مستقل برای دست یابی بھ قدرت دولتی و یا 

تغییر اساسی آن بھ سود خود داشتھ باشد! یک دلیل مھم 

این امر چنانکھ گفتھ شد وابستگی او بھ بورژوازی 

 رژوا بوروکراتبوروکراتیک و منافع مشترک او با بو

ھا، تجار بزرگ و زمینداران در سرکوب مبارزات 

کارگران و زحمتکشان غیر پرولتری است. دلیل دیگر 

تمکین بورژوازی لیبرال بھ رژیم این است کھ حکومت 

دینی ھر چند برای او نیز موانع و دردسرھائی بھ وجود 

کھ از سرکوب کارگران » خیر و برکتی«می آورد اما 

آنھا در نظام جمھوری اسالمی و از مقابلۀ  و بی حقوقی

خونین رژیم با اندیشۀ انقالبی و جنبش دموکراتیک 

نصیب بورژوازی لیبرال می شود مشکالت تحمل رژیم 

 و چھرۀ کریھ آن را جبران می کند.

 روبنای سیاسی و حقوقی

تا اینجا بھ بررسی ساختار طبقاتی جامعۀ ایران براساس 

زندگی اقتصادی جامعھ کھ شالوده تحلیل روابط تولیدی و 

پرداختیم و وضعیت  استو بنیاد روابط دیگر اجتماعی 

اجتماعی طبقات استثمارگر و استثمارشونده  –اقتصادی 

را نشان دادیم. اما نمی توان جامعۀ سرمایھ داری و بھ 

ویژه جامعۀ ایران را بھ طور کامل با روابط تولیدی و 

روابط و نھاد ھای  اقتصادی توضیح داد. بلکھ باید

سیاسی، حقوقی و فرھنگی را نیز مطالعھ کرد کھ ھرچند 

موضوع این نوشتھ نیست با این حال اشاره بھ برخی 

 ویژگی ھای آن الزم بھ نظر می رسد.

روبناھای سیاسی، حقوقی و فرھنگی ھرچند از روابط 

اقتصادی و مناسبات طبقات ناشی می شوند اما عکس 

ابط نیستند؛ آنھا بھ نوبۀ خود بر برگردان سادۀ این رو

روابط اقتصادی اثر می گذارند و غالبا این تأثیرات 

(مثبت یا منفی) بسیار مھم اند. نکتۀ مھم دیگر این است 

کھ پویائی روبنا و پویائی شالودۀ اقتصادی ھمواره 

ھماھنگ نیستند. مثال بھ ھنگام وقوع انقالب، بھ ویژه 

رھبری آن را در دست  ھنگامی کھ طبقۀ انقالبی آگاه

داشتھ باشد، روبنای سیاسی و حقوقی ای کھ این طبقھ با 

عمل انقالبی خود می سازد نھ تنھا از شالودۀ اقتصادی 

موجود جلوتر است بلکھ از سطح تکامل نیروھای مولد 

ھم می تواند پیشرفتھ تر باشد. معنی پیشرو بودن و آینده 

 است. البتھ اگر نگر بودن انقالب و روند انقالبی ھمین

فاصلۀ زیادی بین اھداف فوری و میان مدت انقالب کھ 

حزب انقالبی طبقۀ کارگر مطرح می کند و درجۀ آگاھی 

و تشکل توده ھا وجود داشتھ باشد این امر می تواند باعث 

انزوای انقالبیان شود و پیشروی روند انقالبی را بھ 

 خطر اندازد. 

دھد: روبناھای عکس این حالت نیز می تواند رخ 

سیاسی، حقوقی و فرھنگی حاکم می توانند نھ تنھا از 

سطح تکامل نیروھای مولد بلکھ از روابط تولیدی 

موجود نیز عقب تر باشند و حتی بھ بازسازی روابط 

تولید عقب مانده و سپری شده بپردازند. در دوره ھای 

بازگشت و شکست انقالب و بھ ویژه در شرایط سلطۀ 

ات ارتجاعی مانند ایران با این پدیده مواجھیم. دیرپای طبق
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روبنای سیاسی و حقوقی حاکم بر ایران حتی از روابط 

سرمایھ داری موجود در ایران عقب مانده تر است و در 

 موارد متعددی بھ مانعی در برابر آن تبدیل می شود.

روبنای سیاسی حاکم بر ایران ملغمھ ای از ارتجاع 

کھن پیشاسرمایھ داری است.  سرمایھ داری و ارتجاع

مثال شکل گیری جامعۀ مدرن و روبنای سیاسی و حقوقی 

آن در تمام کشورھا با کنار نھادن و یا تضعیف امتیازات 

اشرافیت و روحانیت ھمراه بوده است. در ایران 

بسیار مھم و پرشمار روحانیت مانند قدرت  امتیازات

ل نامحدود اجرائی بدون حساب دھی، فرماندھی ک

نیروھای نظامی، انتظامی و امنیتی، ریاست قوۀ قضائی، 

سلطھ بر قوۀ مقننھ، قبضۀ بخش عظیمی از دارائی ھای 

عمومی، قبضۀ آموزش و پرورش و فرھنگ و ھنر و 

غیره و غیره توسط روحانیت در قالب والیت فقیھ بھ اسم 

بر زندگی مردم چیره گشتھ و نھادینھ شده » انقالب«

 است. 

د قرون وسطائی رژیم، نھاد و قوانین آن با شیوۀ برخور

زنان، انبوھی از تبعیض ھا، ستم ھا، تحقیرھا و 

محرومیت ھای زنان در تمام عرصھ ھای مدنی، 

اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و سیاسی عالوه بر ستم ھا 

و تبعیض ھائی کھ نظام سرمایھ داری بر زنان وارد می 

بدترین اشکال آن،  کند؛ اِعمال ستم ھای ملی و مذھبی در

قوانین مربوط بھ قصاص و سنگسار و مثلھ کردن و 

شالق زدن، اعدام بھ جرم بی دینی یا تغییر دین و بھ 

طور کلی مجازات اعدام و شکنجھ و غیره ھمگی 

بازمانده ھائی از دوران ھای تاریک اند کھ رژیم بر 

جامعھ تحمیل کرده است. ھمگی مصداق ترکیب ارتجاع 

 ی و ارتجاع پیشاسرمایھ داری اند.سرمایھ دار

و رویدادھای پس از آن، روند انقالب و  1357در بھمن 

روند بازگشت، روند انقالب و ضد انقالب ھمزمان بودند 

و سلطھ یابی  خفھ شدن انقالب در نطفھکھ نتیجۀ آن 

روبنای سیاسی و حقوقی ای بود کھ نھ تنھا استثمار 

وحشیانۀ سرمایھ داری بلکھ یک رشتھ امتیازات 

ارتجاعی روحانیت و دیکتاتوری ارتجاعی خونینی را 

سال بر کارگران و توده ھای میلیونی مردم  35طی 

تحمیل کرده است. والیت فقیھ یا حکومت دینی با ماشین 

 »مدرن«ژوائی و کاربست اداری بور –امنیتی  –نظامی 

ترین شیوه ھای سرکوب و کنترل و مھار مبارزات مردم 

لحاظ و نیز تخدیر ذھنی و فریب دادن توده ھا بھ 

، چیزی جز عملکردش در مقابل طبقات پائین جامعھ

ابزار اِعمال دیکتاتوری سرمایھ داران و زمینداران بر 

ھ بتوده ھای کارگر و زحمتکش نیست. یعنی تا آنجا کھ 

رویاروئی طبقات استثمارگر با طبقۀ کارگر و دیگر 

زحمتکشان مربوط می شود رژیم جمھوری اسالمی در 

خدمت استثمارگران و ابزار سرکوب استثمار شوندگان 

است. اما رژیم نمایندۀ کل بورژوازی نیست و ھمان گونھ 

کھ گفتیم اساسا نمایندۀ بورژوازی بوروکراتیک نظامی 

از طبقۀ بورژوا را تشکیل می  است کھ بخش کوچکی

دھد ھرچند بخش عمدۀ وسایل تولید و اھرم ھای 

تودۀ «اقتصادی و مالی را در دست دارد. اینکھ 

ایران بھ خاطر ضعف ھای تاریخی اش از » بورژوازی

رژیم سیاسی و حقوقی حاکم تبعیت می کند و یا بھ دنبال 

ن ی آاین یا آن جناح از دستھ بندی ھای حاکم است بھ معن

نیست کھ رژیم جمھوری اسالمی کل بورژوازی را 

نمایندگی می کند. ممکن است گفتھ شود کھ در کشورھای 

سرمایھ داری پیشرفتھ نیز دولت اساسا در خدمت 

بورژوازی بزرگ و یا بورژوازی امپریالیستی است. 

این درست است اما در آن کشورھا مانع و سد حقوقی و 

شرکت عناصر کل طبقۀ  قانونی و فرا قانونی برای

بورژوا در قدرت سیاسی وجود ندارد: تنھا قدرت مالی 

و نفوذ سیاسی بورژوازی بزرگ و احزاب وابستھ بھ آن 

سھم «باعث می شوند کھ بورژوازی بزرگ ھمواره 

از قدرت را داشتھ باشد. در ایران جایگاه ھای » شیر

اصلی قدرت سیاسی و اھرم ھای اصلی قدرت جزء 
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اند. بدین سان  بخش محدودی از طبقۀ حاکمامتیازات 

حتی در مفھوم محدود و ناقص بورژوائی  –دموکراسی 

نھ تنھا در سطح جامعھ بلکھ در سطح طبقۀ حاکم  -اش

اقتصادی یعنی در سطح طبقۀ سرمایھ دار نیز وجود 

ندارد. رژیم سیاسی حاکم نھ تنھا بر کارگران و دیگر 

ز ر بخش وسیعی ازحمتکشان شھر و روستا بلکھ حتی ب

بورژوازی نیز ِاعمال دیکتاتوری می کند ھر چند شدت 

و نوع ِاعمال دیکتاتوری رژیم بر توده ھای زحمتکش 

بلکھ بھ مراتب  ،طبقات دارا یکسان نیست بانھ تنھا 

خشونت بارتر است. البتھ در تقابل ھر قشر از 

رژیم از  ،بورژوازی با طبقات استثمار شونده

می کند. معنی آنچھ گفتھ شد این نیست بورژوازی حمایت 

ای با بخشی از بورژوازی » جبھھ«کھ می توان یا باید 

ھیچ بخش بورژوازی بھ ضد رژیم تشکیل داد. مخالفت 

با رژیم از موضعی دموکراتیک و مترقی صورت  ایران

نمی گیرد. ھر بخش بورژوازی، چھ گروه ھای اصالح 

ائی، طلب حکومتی و چھ اپوزیسیون ھای بورژو

خواھان سھمی در قدرت سیاسی برای داشتن سھمی 

بیشتر در قدرت اقتصادی و اجتماعی است. ھدف ما از 

بیان اینکھ رژیم حتی بر بخش ھای وسیعی از 

بورژوازی ِاعمال دیکتاتوری می کند نشان دادن انزوای 

رژیم و تقابل گسترش یابندۀ آن با وسیع ترین بخش ھای 

 رژوازی است.جمعیت و حتی در درون بو

در جامعۀ ایران با دو تضاد بزرگ روبروئیم کھ آزادی 

طبقۀ کارگر و توده ھای زحمتکش در گرو حل انقالبی 

آنھاست: یکی تضاد کار و سرمایھ است کھ ناشی از 

اجتماعی جامعۀ سرمایھ داری ایران  –ساختار اقتصادی 

است و دیگری تضاد بین روبنای سیاسی و حقوقی حاکم 

امل اقتصادی و اجتماعی است کھ بھ صورت و کل تک

 95تضاد بین دولت دینی مستبد و ارتجاعی با اکثریت 

درصدی یا بیشترمردم نمودار می شود. طبقۀ کارگر 

ایران ھمچون بزرگترین طبقۀ اجتماعی، ھمچون 

بزرگترین مولد ثروت کشور، ھمچون طبقھ ای کھ بیش 

بقھ ای از ھمۀ زحمتکشان استثمار می شود، ھمچون ط

کھ ھیچ نفعی در استثمار، وجود طبقات و امتیازات 

طبقاتی یا گروھی ندارد، طبقھ ای کھ منافع حیاتی اش 

در تقابل آشتی ناپذیر ھم با ارتجاع سرمایھ داری و ھم 

ارتجاع پیشاسرمایھ داری و ھرگونھ تاریک اندیشی و 

منافع حیاتی اش با دموکراسی کھ تعبد است، طبقھ ای 

اجتماعی گره خورده است، آری طبقۀ کارگر سیاسی و 

ایران یک طرف اصلی ھم در تضاد بین کار و سرمایھ 

و ھم در تضاد بین کل روبنای سیاسی و حقوقی حاکم با 

  اکثریت قاطع مردم است. 

مبارزۀ عمومی طبقۀ کارگر با سرمایھ داری جھانی و 

مبارزۀ عمومی ملت ھای تحت ستم و توده ھا با 

در پیوند نزدیک با دو تضادی است کھ در  امپریالیسم

باال ذکر شدند. بی گمان وظیفۀ انترناسیونالیستی طبقۀ 

کارگر در ایران پشتیبانی از مبارزات کارگران ھمۀ 

کشورھا بھ ضد سرمایھ داران و دولت ھای سرمایھ 

داری است. طبقۀ کارگر و زحمتکشان ایران نھ در 

پریالیستی رژیم عبارت پردازی ھای بھ اصطالح ضد ام

و نھ در اختالفات و منازعات رژیم با امپریالیست ھا و 

دیگر قدرت ھای ارتجاعی ھیچ نفعی ندارند. منافع 

کارگران و زحمتکشان ایران ھم در تقابل با سیاست 

امپریالیست ھا در منطقھ و در جھان است و ھم در تقابل 

ی تبا سیاست ھژمونی طلبانۀ رژیم. مبارزۀ ضد امپریالیس

توده ھای مردم تنھا ھنگامی می تواند ثمربخش باشد کھ 

از موضعی انقالبی و مترقی و بھ صورتی مستقل از 

 رژیم و دیگر قدرت ھای ارتجاعی صورت گیرد.

طبقۀ کارگر ایران در وضعیتی شبیھ بھ وضعیتی است 

 سرمایھکھ مارکس در مقدمۀ چاپ اول آلمانی کتاب 

ھر جا «. او می نویسد: ) بھ آن اشاره کرده است1867(

کھ در آلمان روابط سرمایھ داری پا گرفتھ (مثال بھ ویژه 

در کارخانھ ھا) وضعیت امور بسیار بدتر از انگلستان 
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است زیرا وزنۀ متقابل قوانین کارخانۀ انگلیسی در آلمان 

نھ وجود ندارد. ما [آلمانی ھا] مانند بقیۀ اروپای قاره ای 

ایھ داری بلکھ از نقص این تنھا از تکامل تولید سرم

. در کنار بدی ھای روزگار نو تکامل نیز رنج می بریم

یک رشتھ بدی ھای موروثی ناشی از بازمانده ھای لَخت 

شیوه ھای تولید کھن و سلسلھ ای از نابھنگامی ھای 

اجتماعی و سیاسی گریزناپذیر آن نیز بر ما ستم روا می 

نیز ما را عذاب می دارند. نھ تنھا زندگان بلکھ مردگان 

میراِث مرده گریبان زنده را می گیرد [وارث بی  دھند:

 ) 29» (درنگ صاحِب میراث مرده می شود].

طبقۀ کارگر ایران ھم از تکامل سرمایھ داری و ھم از 

عقب ماندگی سرمایھ داری رنج می برد. بنابراین 

ایران حرف  عقب ماندگی سرمایھ داریھنگامی کھ ما از 

 سرمایھ داری پیشرفتھمنظورمان ستایش می زنیم 

نیست، بلکھ تنھا می خواھیم بھ پیچیده بودن مبارزۀ 

پرولتاریا، بھ ضرورت درک دقیق و کامل اوضاع و بھ 

ضرورت مجھز شدن پرولتاریا بھ آگاھی و عزم انقالبی 

بیشتر تأکید کنیم. زیرا کاری کھ در پیش داریم کاری 

، دید وسیع و ھمھ بزرگ است و آگاھی عمیق انقالبی

جانبھ، تشکل درخور، عزم آھنین و تالش بی وقفھ طلب 

 می کند.

تغییر انقالبی روابط تولیدی و بھ طور کلی روابط 

اقتصادی و اجتماعی در ایران در گرو تغییرانقالبی در 

روبنای سیاسی است. یعنی نخست باید روبنای سیاسی و 

ر تغیی. حقوقی حاکم را بھ طور انقالبی دگرگون کرد

انقالبی روبنای سیاسی یعنی برانداختن رژیم جمھوری 

اسالمی، درھم شکستن ماشین نظامی بورژوائی و 

 . از ایناستقرار دولت شورائی کارگران و زحمتکشان

روست کھ بارھا گفتھ ایم برانداختن رژیم جمھوری 

اسالمی ھدف مقدم انقالب کارگری است. تنھا با چنین 

وده ھای زحمتکش می توانند آزادانھ تغییری کارگران و ت

سرنوشت خود را در دست گیرند، تنھا در چنین شرایطی 

توده ھای کارگر و دیگر زحمتکشان می توانند سر 

برآورند و انرژی و خالقیت شان را از بندھای ارتجاع 

سرمایھ داری و پیشاسرمایھ داری آزاد سازند. تنھا با 

برداشتن روابط تولیدی انقالب و ادامۀ  انقالب، از میان 

استثمارگرانھ و پی ریزی روابط تولیدی نوینی کھ عاری 

از استثمار انسان توسط  انسان باشند امکان پذیر است. 

انقالب اجتماعی بدون انقالب سیاسی ممکن نیست و 

انقالب سیاسی تنھا از راه تداوم انقالب و تکاملش بھ 

 ردد.انقالب اجتماعی کامل می شود و پیروز می گ

 

 پانوشت ھا

محاسبات باال براساس نرخ دالر مبادلھ ای در  - 16

بازار بود. اگر تولید ناخالص داخلی ایران را بھ جای 

دالر مبتنی بر «بر حسب » دالر براساس نرخ مبادلھ«

حساب کنیم در این »  )PPPبرابری قدرت خرید (

 2013صورت تولید ناخالص داخلی ایران در سال 

 954ھای صندوق بین المللی پول حداقل براساس داده 

میلیارد دالر بوده و در نتیجھ بارآوری متوسط کار در 

برابر بارآوری متوسط  2.5برابر بلکھ  4.92آمریکا نھ 

 کار در ایران بوده است.

خالصھ ای از نتایج «براساس داده ھای سند  - 17

» 1392بررسی بودجۀ خانوار در مناطق شھری ایران 

ات بانک مرکزی ایران، متوسط ھزینۀ خانوار از انتشار

ھزار لایر و یا دو میلیون  23705شھری، ماھانھ حدود 

و سیصد و ھفتاد ھزار و پانصد تومان بوده است. آنچھ 

در باال در مورد مزد حداقل گفتھ شد، و در نوشتھ ھای 

دیگر ما دربارۀ مزد حداقل با تفصیل بیشتری تجزیھ و 

دھد کھ آن سازمان ھا و احزاب تحلیل شده، نشان می 

سیاسی کھ خود را کمونیست و حزب کارگری می نامند 

قانون کار جمھوری اسالمی  41اما بھ تقلید از مادۀ 

در برنامھ ھا و بیانیھ ھای افزایش مزد بھ نسبت تورم را 

تبلیغ و ترویج می کنند و حتی برخی از آنھا کھ خود  خود

73 

 



                               ارگان کارگران انقالبی متحد ایران            

   
 خیزش

یان کمونیستی ایران و را انقالبی ترین حزب و تنھا جر

بلکھ جھان می دانند این شعار محافظھ کارانھ و دست 

می نامند! اینان دست کم » پرچم طبقۀ کارگر«راستی را 

ش افزای«اینکھ شعار نخستبھ دو واقعیت توجھ ندارند: 

در بھترین حالت بھ معنی ثابت » مزد بھ نسبت تورم

عنی ماندن و درجا زدِن وضع معیشت کارگران است، ی

است. حتی از این ھم بدتر،  محافظھ کارانھشعاری 

چون نھ رشد بارآوری کار را در  شعاری قھقرائی است

نظر می گیرد و نھ افزایش نیازھا را.  دوم اینکھ بھ 

وضعیت خاص ایران کھ در آن سطح مزد آن چنان پائین 

و شدت استثمار آن چنان باالست کھ حتی افزایش مزد بھ 

ر نرخ تورم نیز تغییر چندانی در وضع نسبتی چند براب

زندگی کارگران نمی دھد. از این رو چنانکھ بارھا گفتھ 

ایم در مورد مبنای افزایش مزدھا می توان متوسط ھزینۀ 

زندگی خانوار شھری براساس آمار بودجۀ خانوار بانک 

مرکزی و افزایش آن بھ تناسب تورم و بارآوری کار را 

 مطرح کرد.)

اد کل واحدھای صنعتی مبتنی بر کاِر مزدی ما تعد - 18

مربوط بھ سال  90517را نداریم. رقم  1390در سال 

است (بر اساس داده ھای وزارت صنعت، معدن،  1392

تجارت و کشاورزی). بھ نظر نمی رسد کھ تعداد کل 

چندان فرقی با رقم فوق  1390واحدھای صنعتی در سال 

حدھای صنعتی اعم داشتھ باشد. ما ھمچنین تعداد کل وا

از واحدھای مبتنی بر کاِر مزدی یا واحدھای صنعتی 

 1390متعلق بھ کارکنان مستقل را نداریم. در سال 

نفر بوده کھ می  781046جمعیت کل کارکنان مستقل 

ھزار واحد مشغول بھ کار  500یا  400توان گفت در 

بوده اند. حال اگر تعداد کارگاه ھای صنعتی مبتنی بر 

ھزار گرفتھ ایم بھ کارگاه  90زدی را ھم کھ حدود کاِر م

تا  500ھای کارکنان مستقل اضافھ کنیم بھ رقمی بین 

 1390ھزار برای کل کارگاه ھای صنعتی در سال  600

خواھیم رسید. این رقم بھ نظر واقع بینانھ می رسد: رقم 

 1381دقیق تعداد کل کارگاه ھای صنعتی در سال 

برابر با  1381کارگاھی براساس سرشماری عمومی 

تا  500ھزار بود و رقمی بین  480یا تقریبا  480316

 رقم محتملی بھ نظر می رسد.  1390ھزار در سال  600

کھ در ابتدای  ارزش اضافیرا با  افزوده ارزش - 19

» فزودهارزش ا«این نوشتھ تشریح شده نباید اشتباه کرد. 

اقتصاد، ، اصطالحی در »ارزش اضافی«بر خالف 

حسابداری ملی و حسابداری صنعتی سرمایھ داری 

 است.

در نشریات مرکز آمار ایران کھ یکی از منابع اصلی 

داده ھای این نوشتھ در مورد ایران است، اصطالح 

 چنین تعریف شده است:» ارزش افزوده«

 از است عبارت کارگاه صنعتی فعالیت افزوده ارزش «

 .عتیصن دادۀ فعالیت ارزش و ستانده ارزش التفاوت بھ ما

 : صنعتی فعالیت دادۀ ارزش

 ابزار اولیھ، و خام مواد ارزش مجموع از است عبارت

 سوخت ارزش شده، مصرف دوام کم ملزومات و لوازم و

 ارزش شده، خریداری آب و برق ارزش شده، مصرف

 اموال ایجاد یا ساخت جھت شده مصرف قطعات و مواد

 خدمات بابت پرداختی و کارگاه توسط ای سرمایھ

 .صنعتی

  : صنعتی فعالیت ستاندۀ ارزش

 مجموع از است عبارت صنعتی فعالیت ستاندۀ ارزش

 خدمات بابت دریافتی شده، تولید کاالھای ارزش

 جریان در کاالھای موجودی ارزش تغییرات صنعتی،

 کاالھائی خرید ارزش از فروش ارزش تفاوت ساخت،

 الامو ارزش اند، رسیده فروش بھ شكل تغییر بدون کھ

 آب و برق ارزش کارگاه، توسط شده ساختھ ای سرمایھ

 غیر قابل ضایعات ارزش منھای شده فروختھ و تولید

 .»شده تولید محصوالت فروش
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بدین سان می توان گفت ارزش افزودۀ ناخالص در یک 

دورۀ زمانی در واحدھای تولیدی سرمایھ دارانھ کھ 

شوند عبارت است از:  براساس کار مزدی اداره می

ارزش جدیدی کھ در آن دورۀ زمانی در واحد مورد نظر 

تولید شده + استھالک سرمایۀ استوار در آن دوره بھ 

 عبارت دیگر:

ارزش افزوده ناخالص در یک دوره = مزد کارگران 

مولد در آن دوره + ارزش اضافی تولید شده در آن 

  دوره + استھالک سرمایۀ پایدار در آن دوره

اگر کل شاغالن صنعتی ایران، و نھ فقط مزد و  - 20
نسبت  1390حقوق بگیران، را در نظر بگیریم در سال 

شاغل بھ کل شاغالن  10کارکنان واحدھای کمتر از 
برابر ھمین نسبت در فرانسھ  6صنعتی در ایران بیش از 

بوده است: در آن سال جمعیت کل کارکنان صنعت 
نفر و جمعیت کل  ھزار 3366(ساخت) در ایران 

 1236شاغل و بیشتر  10شاغالن کارگاه ھای دارای 
در ایران جمعیتی  1390ھزار نفر بود. بنابراین در سال 

ھزار نفر درکارگاه ھای  2130= 1236- 3366معادل 
نفر کار می کردند (شاغالن کارگاه  10صنعتی کمتر از 

شاغل و کمتر، کارگاه  9ھای مبتنی بر کار مزدی دارای 
ھای کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد). بدین 
سان نسبت جمعیت کارکنان کارگاه ھای دارای کمتر از 

شاغل بھ کل جمعیت شاغالن بخش صنعت (ساخت)  10

2130=  %63.3برابر 1390در سال 
3366
 6بود کھ بیش از  

 برابر ھمین نسبت در فرانسھ بوده است. 

 نگاه کنید. 3بھ پیوست  -21

بانک مرکزی اخیرا برای محاسبۀ شاخص کل  - 22

 1390بھای کاالھا و خدمات مصرفی در شھرھا، سال 

را مبنا گرفتھ است. یعنی شاخص قیمت ھا در سال 

فرض شده است. بر اساس داده ھای  100برابر  1390

، 82.31برابر  1389بانک مرکزی شاخص سال 

و شاخص سال  130.54برابر  1391شاخص سال 

بوده است. بنابراین افزایش قیمت  175.88برابر  1392

 %114برابرتقریبا  1389نسبت بھ  1392ھا در سال 

بوده  %150بوده در حالی کھ افزایش فروش بیش از 

افزایش یافتھ  %32است بھ عبارت دیگر شدت کار حدود 

 است.

برای مشاھدۀ نرخ دالر در بازار آزاد و نرخ رسمی  - 23

 تھ بھ نشانی اینترنتی زیرنگاه کنید:سال گذش 36دالر در 

http://www.modiriatefarda.ir/index.php?op

tion=com_content&view=article&id=87&I

temid=160 

درآمدھای  1390تا  1384در فاصلۀ سال ھای  - 24

میلیارد دالر و درآمدھای  531.882ارزی نفتی برابر 

بوده میلیارد دالر  166.257ارزی غیر نفتی معادل 

میلیارد دالر صرف  483.8است. در ھمین دوره 

آن  %17واردات کاالھا و خدمات شده است کھ حدود 

صرف واردات کاالھای سرمایھ ای و بقیھ صرف 

کاالھای مصرفی و واسطھ ای شده است. منبع: اکبر 

تأمین مالی پروژه ھای زیرساخت و انرژی با «ترکان، 
 .1391ھریور ، ش»مدیریت صحیح منابع مالی موجود

را بھ » سرمایۀ سوداگر«اصطالح  - 25

 capitalدر زبان انگلیسی، merchant capitalجای

marchand   در زبان  فرانسوی و

Kaufmannskapital  در زبان آلمانی بھ کار برده ایم

کھ از نظر مارکس سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بھره آور 

 (بھره زا یا بھره خوار) را دربر می گیرد.

برابر  1387نرخ دالر در بازار آزاد در سال   - 26

تومان بوده  1000برابر  1388تومان و در سال  966

است. بدین سان نرخ متوسط دالر بازار آزاد در سال 

تومان گرفت.  983را می توان  1387 -1388زراعی 

در نتیجھ اجارۀ متوسط یک ھکتار زمین آبی در ایران 
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208949=  212.56در سال مزبور بھ دالر برابر
983

بوده  

 است.

ما در بررسی خود تنھا ھزینۀ تولید گندم کھ یک محصول 

عمدۀ کشاورزی در ایران است و اجارۀ یک ھکتار گندم 

آبی را بررسی کردیم. اگر محصوالت کشاورزی دیگر 

را نیز در نظر بگیریم بھ نتایج مشابھی خواھیم رسید. 

ھزینۀ کل تولید نسبت ھزینۀ زمین (اجارۀ زمین) بھ 

محصوالت کشاورزی در ایران برای محصوالت عمدۀ 

 کشاورزی در زیر آمده است.

طبق داده ھای وزارت جھاد کشاورزی، معاونت برنامھ 

ریزی اقتصادی، دفتر آمار و فناوری اطالعات، در سند 

-1388ھزینۀ تولید محصوالت کشاورزی، سال زاعی «
زمین (نسبت  نسبی ھزینھ میزان، »جلد اول ،1387

اجارۀ یک ھکتار زمین بھ کل ھزینۀ کاشت و داشت و 

 از محصول 24برداشت محصول یک ھکتار ) برای 

 و درصد 50 تا 21     مطالعھ بین مورد محصول 33

 است. درصد بوده  20زیر  دیگر محصول 9برای 

 24اول  ( گروه محصوالت زمین نسبی ھزینھ

محصول)، یعنی ھزینۀ اجارۀ یک ھکتار زمین بھ کل 

 عبارتند نزولی ترتیب بھ ھزینۀ تولید کشاورزی در آن، 

 46,93 آفتابگردان دیم صد، در 49,3 دیم : كلزااز

 آبیتابستانی  سویا درصد، 41,86 دیمپنبھ  درصد،

 برنج درصد، 39,07 دیمبھاره  سویا درصد، 40,87

 برنج درصد، 37,25 دیم جو درصد، 3 8,16كوتاه  دانھ

 35,71 دیم گندم درصد، 35,94 ب مرغو متوسط دانھ

       مرغوب بلند دانھ برنج درصد،34,18 آبی  كلزا درصد،

 بلند دانھ برنج درصد،  30,58یآب نخود درصد،  30,7

 درصد،  29,74یآب گندم درصد، 30,37 محصول پر

 28,73 دیمھندوانھ  درصد، 29,02 آبیقرمز  لوبیا

  یآب آفتابگردان درصد، 27,6 یجو آب درصد،

 درصد،  26,19 یآبای  دانھ ذرت درصد،27,39

 درصد،  23,41آبیسفید  لوبیا درصد، 25,88 شلتوك

 درصد، 21,5 آبیدرصد، لوبیاچیتی  22,1 دیمنخود 

 .درصد 21,34 آبیھندوانۀ 

محصول)  9(  دوم گروه محصوالت زمین ھزینھ

 : از است عبارت

عدس  درصد، 19,39 آبیعدس  درصد، 19,6 آبیپنبھ 

 گوجھ ، درصد 17,93 آبیخیار  درصد، 19,09 دیم

 و درصد 15,9 آبیپیاز  درصد، 16,15 فرنگی آبی

 متوسط دانھ برنج درصد، 15,9 آبیسیب زمینی 

(منبع  .درصد 9,35 آبی چغندر قند و 17,72 پرمحصول

 )5باال ص 

می توان مقدار  17جدول با استفاده از داده ھای  - 27

متوسط ارزش اضافی و نرخ متوسط ارزش اضافی 

واحدھای کشاورزی را حساب کرد و سھم نسبی اجاره 

از ارزش اضافی را مشخص نمود. اگر از کل فروش 

محصول یک ھکتار زمین ھزینۀ ماشین آالت و آب و 

بذر و کود و سم (یعنی سرمایۀ ثابت مصرف شده) و 

سرمایۀ متغیر بھ کار افتاده) را کم ھزینۀ نیروی کار (

بھ دست خواھد آمد کھ » ناخالص«کنیم سود کل یا سود 

مقداری از آن صرف پرداخت اجارۀ زمین و مقداری 

صرف پرداخت بھرۀ وام (اگر وامی گرفتھ شده باشد) 

می گردد و بقیھ سود کشاورز سرمایھ دار است. پس سود 

 کل یک ھکتار برابر است با:
12177000 − (1406780 + 437590 + 774550

+ 557350 + 135150

+ 1857550) = 7008030 

یعنی سود کل یک ھکتار گندم آبی مرودشت برابر 

لایر یا  4391650لایر بوده است کھ  7008030

 آن در شکل اجاره بھ جیب زمیندار رفتھ است. 62.7%

دعوا بر سر  «قسمت اول این بخش از مقالۀ  - 28
کاندیداھای » برنامھ ھای اقتصادی«چیست؟ نگاھی بھ 

) 1392(خرداد  »ریاست جمھوری فرمایشی رژیم

، (خرداد »داوھای اقتصادی و سیاسی مجلس ھشتم«و

 ) نوشتۀ سھراب شباھنگ نقل شده است. 1387
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 Le mort saisit le vifمارکس عبارت فرانسوی  - 29

را بھ کار برده کھ یک قاعدۀ حقوقی سده ھای میانھ (سدۀ 

سیزدھم یا دوازدھم میالدی) است. معنی این قاعده کھ 

نخست در زمینۀ حقوق خصوصی بھ کار گرفتھ می شد 

چنین است: وارث بی درنگ پس از مرگ متوفی جانشین 

او می شود و فاصلھ ای برای تصاحب اموال و حقوق و 

میراث گذار توسط وارث وجود نیز پذیرش تعھدات 

ندارد. این قاعده یا اصل طی سده ھا ادامھ پیدا کرد و در 

قانون مدنی ناپلئونی نیز پذیرفتھ شد. محتوای آن در مادۀ 

قانون مدنی کنونی فرانسھ نیز منعکس شده است.  724

وارثان قانونی بر اموال، حقوق و اعمال «طبق این ماده 

 . »فرد متوفی حق کامل دارند

از آغاز سدۀ چھاردھم این قاعدۀ حقوق خصوصی را در 

زمینۀ سیاسی یعنی برای انتقال سلطنت نیز بھ کار می 

بردند. کاربرد سیاسی فرمول باال بھ این معنی بود کھ بھ 

محض مرگ شاه فرزندش (معموال پسر بزرگ تر) بدون 

ھیچ فاصلۀ زمانی و بدون ھیج تشریفاتی بھ سلطنت می 

ھرگز بی شاه نمی ماند! شاھان فرانسوی، رسد و کشور 

)، با استناد بھ این 1338-1380از جملھ شارل پنجم (

قاعدۀ حقوقی می گفتند برای انتقال سلطنت از پدر بھ 

پسر نیازی بھ تأیید کلیسا یا تشریفات مذھبی نیست، یا 

اینکھ تأیید کلیسا و تشریفات مذھبی نیست کھ سلطنت را 

کند، بلکھ صرفا با مرگ پدر این  بھ شاه جدید منتقل می

 امر خود بھ خود صورت می گیرد.

را ایرج اسکنری در  Le mort saisit le vifجملۀ 

مرده زنده را فرا «بھ  صورت  سرمایھترجمۀ جلد اول 

و حسن مرتضوی در ترجمۀ ھمان کتاب بھ  » می گیرد

بھ فارسی » مرده زنده را در چنگال خود می گیرد«شکل 

در نوشتھ ای آن را بھ   1382اند. من در سال  برگردانده

ھیچ یک ترجمھ کردم. » مرده زنده را تسخیر می کند«

از سھ ترجمۀ جملۀ باال دقیق نیستند و منظور مارکس را 

. معنی جملۀ فرانسوی کھ قاعده ای حقوقی نمی رسانند

 ا انتقال دارائی و حقوق و نیزصرفاست چنانکھ گفتھ شد 

حض مرگش بھ وارث اوست و نھ چیز تعھدات مرده بھ م

ا ی» در چنگال گرفتن«، »فراگرفتن«دیگر. منظور 

زنده از جانب مرده نیست! ھدف » تسخیر کردن«

مارکس از ذکر این عبارت حقوقی معروف و قدیمی این 

بوده کھ جامعھ میراث بِر گذشتھ است: بازمانده ھای 

ی م اقتصادی و سیاسی جامعۀ کھن بھ جامعۀ نوین انتقال

 یابند.

 3پیوست 

 : ھا بھ این شرح استبنگاه اسامی برخی از این 

 بانک صادرات

ساختمانی  شرکت، ساختمانی سپھر تھران شرکت

ساختمانی  شرکت، ساختمانی اصفھان شرکت مشھد،

نیروگاه شھید منتظر قائم ، ھلدینگ خلیج فارس، فارس

شرکت واسپاری ، گذاری غدیرسرمایھ، فردیس کرج

 شرکت سپھر انرژی، صرافی سپھر، تھران سپھر

  بانک مسکن

گذاری شرکت لیزینگ گستر آریا شرکت سرمایھ

شرکت عمرانی مسکن گستر، شرکت  ،مسکن

 ،کارگزاری بانک مسکن

شرکت تعاونی خدماتی، پشتیبانی بازنشستگان بانک 

 ،گذاری مسکنشرکت مھندسین مشاور سرمایھ ،مسکن

شرکت  ،مسکن گذاریشرکت بازرگانی سرمایھ

گذاری شرکت سرمایھ ،گذاری مسکن تھرانسرمایھ

 ،مسکن شمال شرق

شرکت  ،رود گذاری مسکن زایندهشرکت سرمایھ

گذاری شرکت سرمایھ ،گذاری مسکن پردیسسرمایھ

گذاری مسکن شرکت سرمایھ ،مسکن منطقھ غرب

شرکت  ،گذاری مسکن جنوبشرکت سرمایھ ،شمال

شرکت پارس  ،غربگذاری مسکن شمال سرمایھ

 ،گذاری مسکن الوندشرکت سرمایھ ،مسکن خزر

شرکت پارس مسکن ، شرکت پارس مسکن البرز
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 ،گذاری مسکنشرکت مھندسین مشاور سرمایھ، سامان

شرکت پارس  ،گذاری مسکنشرکت بازرگانی سرمایھ

 .شرکت ناواکو ،مسکن سامان

  بانک اقتصاد نوین

صرافی  شرکت خدمات ارزی و، شرکت بیمھ نوین

شرکت ، شرکت پرداخت نوین آرین، اقتصاد نوین

شرکت لیزینگ ، خدمات و پشتیبانی اقتصاد نوین

 ،شرکت مدیریت سرمایھ اقتصاد نوین، اقتصاد نوین

، شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

گذاری شرکت سرمایھ، شرکت تامین سرمایھ نوین

 ،ناد نویشرکت کارگزاری بانک اقتص، اقتصاد نوین

 .شرکت خدمات رایان اقتصاد نوین

 بانک ملی

 کارگزاری بانک ملی، صرافی بانک ملی

 گذاری گروه توسعھ ملیشرکت سرمایھ

 :ھای زیر می باشداین شرکت سھامدار در مجموعھ 

سھامداری در سیمان  سھامداری در پتروشیمی شازند،

سھامداری در سیمان  سھامداری در سیمان شمال، قائن،

سھامداری در ، سھامداری در سیمان اردبیل، انکرم

، سھامداری در سیمان مازندران، سیمان داراب

سھامداری در نساجی ، سھامداری در نساجی مازندران

، سھامداری در مخمل و ابریشم کاشان، بروجرد

سھامداری در ، سھامداری در دوده صنعتی پارس

 ،سھامداری در ایران ترانسفو، توسعھ صنایع بھشھر

امداری ، سھھای الکتریکی پارسسھامداری در عایق

سھامداری در قند نقش ، در چوب و کاغذ مازندران

سھامداری در ، ھامداری در شیمی کشاورز، سجھان

سھامداری در ، ھای غذایی مشھد شیفتھفرآورده

، سھامداری در  ارج، داروسازی جابربن حیان

 سھامداری در،سھامداری در صنایع کاشی اصفھان

 .سھامداری درگروه صنعتی بارز، سازی اسوهدارو

  بانک دی

شرکت خدمات مالی و ، شرکت سرمایھ گذاری بوعلی

 –حسابداری و مشاوره سرمایھ گذاری دی ایرانیان 

 سھامی خاص

شرکت ، سھامی خاص –شرکت تجارت گستر فرداد 

 شرکت، شرکت تجارت الکترونیک دی، توسعھ دیدار

شرکت ، ارگزاری بانک دیآتیھ سازان دی، شرکت ک

شرکت تجارت گستر ، شرکت لیزینگ دی، بیمھ دی

گذاری صندوق سرمایھ، شرکت صرافی دی، فرداد

شرکت عمران ، شرکت رویای روز کیش، بانک دی

 .شرکت خدمات مالی دی ایرانیان، مسکن آبادی

  بانک پارسیان

شرکت تأمین ، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

شرکت ، کاربردی کاسپینخدمات سیستم ھای 

 ،گذاری پارسیانسرمایھ

شرکت گسترش ، شرکت توسعھ ساختمانی پارسیان

 ،شرکت کارگزاری پارسیان، ھتلھای لوتوس پارسیان

شرکت خدمات مشاور خرد ، شرکت صرافی پارسیان

شرکت تامین ، شرکت تامین اندیش پارس، پیروز

 ،شرکت یاری رسان پارسیان، سرمایھ لوتوس پارسیان

 .صندوق سرمایھ گذاری لوتوس پارسیان

  بانک شھر

 ،گذاری شھر آتیھرمایھ، سگروه توسعھ اقتصادی رستا

، ساختمان و عمران شھر پایدار، نوسازان شھر تھران

، شرکت بیمھ شھر، شرکت مسکن و ساختمان جھان

، شرکت تأمین سرمایھ آرمان، شرکت صرافی شھر

 ،شرکت لیزینگ شھر

شرکت جھان اقتصاد و ، نوآوری شھرشرکت توسعھ و 

 شرکت، شرکت کارگزاری شھر، سرمایھ آتیھ ایرانیان

شرکت جھان ، کیش توسعھ تجارت جھان آتیھ شھر

 .تجارت شھر آتیھ

  بانک تجارت
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، سیمرغ، شرکت سرمایھ گذاری و ساختمانی تجارت

گروه صنعتی و معدنی سیمان ، آرتا تجارت زرین

 ،آرد تجارت، اغذ پارسگروه صنایع ک، تجارت مھریز

، ایران پوپلین، خدمات مسافرتی و توریستی آھوان

مالی توسعھ تکنولوژی  صندوق ،شھر صنعتی البرز

، ساختمانی عمرانی عامری، خدمات تجارت، ایران

بازرگانی چابک ، مولد نیروگاھی تجارت فارس

، عمرانی تجارت زیست خاور،، پتکین، تجارت

مھندسین مشاور ، فارسبرداری تولید برق بھره

 .تجارت

 پست بانک

 شرکت صرافی فراز اعتماد 

  بانک توسعھ صادرات

شرکت صرافی توسعھ ، کارگزاری توسعھ صادرات

دولتی  صندوق پژوھش و فناوری غیر، صادرات

مرکز مطالعات بانکداری ، توسعھ صادرات شریف

گذاری بانک توسعھ صندوق سرمایھ، اسالمی

 .صادرات

  یبانک کشاورز

، کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت نوین کشاورز

گذاری شرکت سرمایھ، شرکت خدمات ارزی مھر

 ،کشاورزی ایران

کت خوش طعم ، شرسازی جیرفتشرکت تراکتور

شرکت گسترش ، صندوق بیمھ کشاورزی، میبد

 .ھای نوین کشاورزفناوری

 بانک خاورمیانھ

شرکت ، شرکت کارگزاری، شرکت تأمین سرمایھ

 .شرکت فناوری اطالعات، صرافی

 بانک حکمت ایرانیان

توسعھ و عمران  ، توسعھ فناوری و تجارت حکمت 

 .حکمت ایرانیان

 بانک انصار

شرکت سامانھ الکترونیک ، پروژه بزرگ اطلس مال

شرکت سامانھ الکترونیکی ھوشمند راھبرد ، انصار

 ،ایرانیان

شرکت مادر تخصصی ، شرکت نوین پدیده انصار

، گذاری دانایان پارسسرمایھ، بانک انصارکارکنان 

 ،فناوران حفیظ سامانھ، گذاری ایرانیان اطلسسرمایھ

 .صرافی انصار، لیزینگ انصار

 بانک سامان

، سامان صرافی، پرداخت الکترونیک سامان کیش

، کارگزاری بانک سامان، ای سامانارتباطات ماھواره

، انانیرسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرشرکت اطالع

شرکت آفتاب تجارت  ، شرکت پردازشگران سامان

  .افزاری تندرنورشرکت نرم ،سامان

 بانک رفاه کارگران

شرکت کارگزاری بانک ، توسعھ فناوری رفاه پردیس

 .شرکت بازرگانی رفاه صنعت پردیس، رفاه

 بانک پاسارگاد

لیزینگ ماشین ، گذاری پارس آریانشرکت سرمایھ

مدبران ساخت آریان، ، رگادآالت و تجھیزات پاسا

سازی توسعھ انبوه، توسعھ تجارت اندیشھ نگر پاسارگاد

مبنای ، خدمات فناوری نوآور پاسارگاد، پاسارگاد

المللی گروه گسترش بازرگانی بین ، خاورمیانھ

ساختمان ، خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد ، پاسارگاد

 ادرمشرکت ، اسارگادپتدبیر گران ، و شھرسازی ھشتم

تخصصی (ھلدینگ) توسعھ معادن و صنایع معدنی 

 ،شرکت فوالد سیرجان ایرانیان، خاورمیانھ میدکو

شرکت مھندسی معیار ، شرکت فوالد زرند ایرانیان

شرکت بازرگانی آفتاب درخشان ، صنعت خاورمیانھ

شرکت فوالد ، شرکت بابک مس ایرانیان، خاورمیانھ

 ،ب پارسشرکت فروسیلیس غر، بوتیای ایرانیان

شرکت فرآوران ، شرکت کاراوران صنعت خاورمیانھ

 ،  GMI Project Ltdشرکت ، سنگ پابدانا ذغال
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شرکت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان 

شرکت خدمات ، شرکت گسترش انرژی پاسارگاد ،مانا

 شرکت، سامان ساخت آریان، پشتیبان پاسارگاد آریان

شرکت  ، سارگاد آریانفناوری اطالعات و ارتباطات پا

شرکت مدیریت بازرگانی آینده نگر ، بیمھ پاسارگاد

  ،شرکت تأمین آتیھ سرمایھ انسانی پاسارگاد ، پاسارگاد

  .بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبھ 

 بانک گردشگری

شرکت تالش گران اندیشھ ، شرکت کارت گردشگری

توسعھ امید  ، الملل ھم وطاشرکت تجارت بین، کاراد

 .افق گردشگری

 بانک قوامین

، سایان کارت ،شرکت عمران نقش پردازان امین

مؤسسھ فرھنگی، ورزشی و ، شرکت افق توسعھ قرن

 ،سرآموزشی پا

گروه اقتصادی ، گذاری مھرگانشرکت سرمایھ

 .مھرگان

 بانک ایران زمین

تأمین  ،صرافی ایران زمین، شرکت کارگزاری 

صندوق ، یران زمینصندوق بانک ا، سرمایھ

 .گذاری ملت ایران زمینسرمایھ

 بانک صنعت و معدن:

گذاری صنایع سرمایھ، بانک تجارتی ایران و اروپا 

، گذاری آتیھ دماوندسرمایھ، شیمیایی ایران

لیزینگ صنعت و ، گذاری صنعت و معدنسرمایھ

لیزینگ آتیھ ، کارگزاری بانک صنعت و معدن، معدن

 .نعت و معدنشبکھ صرافی ص، الوند

 بانک توسعھ تعاون

خدمات ، صرافی توسعھ و تعاون، شرکت سمات

 الحسنھ بانک توسعھقرض، پشتیبانی توسعھ و تعاون

 .تعاون

 منبع:

http://etedalpres.ir/11898/%D8%A8%D8
%A7%D9%86%DA%A9%D9%87%D8%
A7-%D9%BE%D9%88%D9%84-
%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-
%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-
%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-
%D9%BE%D8%B3%D8%AA%D9%88%
D9%87%D8%A7-
%D8%AE%D8%B1%D8%AC-
%D9%85.html 
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