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 شيده رخ فروز

 

در حالی که هنوز ُمرکب طرح پيشنهاد ضد 

کارگری اصالح قانون کار خشک نشده و 

اعتراضات کارگری نسبت بدان ادامه دارد، 

دولت ضد کارگری ايران يک طرح ارتجاعی 

رح ط«کرده است: َعلَم ديگر عليه طبقۀ کارگر 

 14اين طرح در ». آموزش استاد شاگردی نوين

تصويب و  1390آبان  22ماده و يک تبصره در 

برای اجرا به سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور ابالغ شد. ما در اين مقاله اين طرح را 

بررسی می کنيم. مادۀ نخست اين طرح به شرح 

 زير است: 
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 ـ اهداف1ماده «

ترهای الزم برای اشتغال اين طرح با رويکرد ايجاد بس

و همچنين  های روز مطابق با فناوریمولد و پايدار 

به استمرار و تثبيت مشاغل موجود و مورد نياز جامعه 

با استفاده از ظرفيت  ويژه در مشاغل خانگی و سنتی

های مهارتی و در  های غيردولتی در توسعه آموزش بخش

قام های کلی اشتغال ابالغی از سوی م اجرای سياست

و نظام آموزش مهارت و فناوری مصوب  معظم رهبری

قانون  21هيأت وزيران و نيز ماده  1/8/1390مورخ 

های آموزشی  پنجم توسعه برای استفاده از ظرفيت ۀبرنام

محيط کار واقعی و در راستای اجرايی نمودن سند 

راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و 

لگوهای آموزشی و با الهام ای کشور برای توسعه ا حرفه

که سال جاری را به  از فرمايشات مقام معظم رهبری

اند با اهداف  عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری کرده

 :شود زير اجرا می

و  آشنايی با محيط کسب و کار واقعیـ کسب تجربه و 1ـ1

سازی شاگرد برای ورود به عرصه اشتغال و  آماده

 .کارآفرينی

ای معطوف به نيازهای  های حرفه وانمندیـ ارتقای ت2ـ1

 .بازار کار

ـ ايجاد انگيزه و ارتقای خودباوری شاگرد با مشاهده 3ـ1
 .محيط کار واقعی

های مهارتی و روزآمد  ـ هماهنگ نمودن آموزش4ـ1
 .کردن استانداردهای آموزشی با تحوالت فنی بازار کار

های  ـ حرکت به سمت برقراری عدالت در آموزش5ـ1
ارتی در مناطقی که امکان ايجاد مراکز آموزشی مه

 .باشد مقدور نمی

های دولت و  گری ـ حرکت به سمت کاهش تصدی 6ـ1
های غيردولتی در  بخش  استفاده حداکثری از ظرفيت

 .های مهارتی ارائه آموزش

 ».ـ حفظ و تقويت مشاغل سنتی و صنايع دستی7ـ1

ناوری اشتغال مولد و پايدار مطابق با ف« به ظاهر

 »های روز و استمرار و تثبيت مشاغل موجود

اين اجرای است.  »طرح«اين يکی از هدف های 

چيزی جز توليد خرد نخواهد بود و  »طرح«

حاصل توليد خرد، که توليد پيشه وری نيز از اين 

دست است، جز مالکيت خرد بر وسايل توليدی 

نيست که به لحاظ بارآوری کاِر بسيار نازل خود، 

به رقابت با توليد بزرگ نيست و دير يا زود قادر 

شاگردانی را که اين طرح به اصطالح نوين را 

گذرانده اند به صفوف کارگران بيکار خواهد 

تحت شرايط کنونی که بسياری از کارگران راند. 

های صنعتی، با دارا  شاغل در مراکز و کارگاه

(مهارت)، به  بودن سال ها سابقۀ کار و تجربه

هانه و دليل مانند رکود توليد، نبود مواد انواع ب

 غيرهفناوری و ماشين آالت و بودن اوليه، قديمی 

 به صفوف بيکاران و بی چيزان پرتاب می گردند

ماه ها از سوی کارفرمايان  يا پرداخت مزدشان

زمين کارخانجات و به ، و حتی می افتدبه تعويق 

از سوی دولت چوب حراج زده توليدی مراکز 

د، کارشناسان رژيم با آسمان و ريسمان می شو

 ولی فقيه »فرمايشات«بافتن و دست به دامن 

در آسمان ها سير می  (که او نيز خمارآلود شدن

ات کنونی جامعه روی برمی کند و از واقعي
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 جهاد«دارند دن کيشوت وار به قصد  گرداند)،

اين هم از  جنس . شان تحقق بخشند»اقتصادی

نژاد مبنی بر وعدۀ ايجاد  ياوه گويی های احمدی

ميليون شغل در کنار تشديد موج اخراج سازی  2

ی »کم کردن نان خورها«ها و سياست ديرينۀ 

رژيم است. هنگامی که کليدی ترين بخش های 

صنعتی (مانند پتروشيمی اصفهان، خودروسازی 

ها، لوله و نورد ...) دست به اخراج کارگران می 

تی، با تعطيلی و زنند يا در بخش کشاورزی صنع

(مرغداری ها،  ورشکستگی مراکز توليدی

چای خشکنی...)،  دامداری ها، مواد لبنی،

کارگران بيرون ريخته می شوند، دولت می 

، مشاغل خانگی و سنتی را »طرح«خواهد با اين 

که نه قدرت رقابت با محصوالت مشابه دارند 

(مواد اوليه نامرغوب، بسته بندی نامرغوب، 

ر مواد خوراکی ...) و نه بودجه و آلودگی د

پشتوانۀ مالی، توسعه دهد! توليدکنندگان سنتی و 

خانگی که خود به دليل شرايط گفته شده در 

معرض ورشکستگی بسر می برند دارای چه 

قابل اتکايی هستند که دولت روی آن » ظرفيت«

 حساب باز کرده است؟

اين طرح می خواهد نظام صنفی پيشه وری را 

ارتجاعی بودن آن شکی نيست احيا کند.  که در

اين طرح مستقيما به ضد طبقۀ کارگر هم به ضد 

منافع اقتصادی او و هم به ضد روند رشد مبارزۀ 

طبقاتی اش است. اين طرح به خوبی نشان می 

دهد که چگونه روبنای سياسی حاکم حتی با روند 

رشد روابط توليدی سرمايه داری در تضاد قرار 

اين طرح آميخته ای است از » افاهد« دارد.

انشای پرگويانۀ مبتذل همراه با تناقضات 

اشتغال مولد و پايدار مطابق با «مضحکی مانند 

فناوری روز ... به ويژه در مشاغل خانگی و 

زيرا چه کارهايی مهمتر از مشاغل » سنتی

خانگی و سنتی نياز به فناوری روز دارد؟! اين 

يه داری عقب است نبوغ دولت ارتجاعی سرما

مانده که نشان خواهيم داد با اين طرح می خواهد 

را به پيش برد که در  *ی»اقتصاد مال خر«آن 

عالم واقعی متناظر آن را تنها می توان در 

 اقتصاد غارت مشاهده کرد.

آری تأکيد اين طرح بر کسب تجربه و آشنائی و 

آماده سازی شاگرد با محيط کار برای ورود به 

(آموزش استاد » ال و کارآفرينیعرصه اشتغ«

شاگردی)، احيای روابط عقب افتاده نظام صنفی 

پيشه وری است و همان گونه که در باال گفتيم به 

خوبی نشان می دهد چگونه روبنای سياسی حاکم 

حتی با روند رشد روابط توليدی سرمايه داری 

در تضاد قرار دارد. برای درک بهتر اين مقوله 

نظام توليدی، و ضديتی که و جايگاه آن در 

اجرای اين طرح با منافع اقتصادی و روند رشد 

مبارزۀ طبقاتی طبقۀ کارگر، در پی دارد، نخست 
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بايد نظام صنفی و تمايزات آن از سرمايه داری و 

 از روند تشکل يابی طبقۀ کارگر را بررسی کرد:

صنف تشکل انسان هائی با حرفۀ واحد و منافع «

اجتماعی، حقوقی و فرهنگی اقتصادی، سياسی، 

مبتنی بر آن حرفۀ واحد است (مانند صنف 

آهنگران، مسگران، بزازان، خياطان، خبازان، 

حالجان، کفاشان، زرگران، جواهرسازان و 

غيره). صنف پديده ايست که در قرون ميانه در 

جوامع فئودالی در درون کالِت شهرها به وجود 

قب مانده آمد و هنوز در جوامع سرمايه داری ع

بقايای آن موجود است و در برخی از اين 

کشورها در حيات اجتماعی نقش دارد. صنف آن 

تشکيالتی است که در شرائط تسلط تقاضا بر 

عرضه در کل اقتصاد از ثبات تاريخی 

برخوردار است، ... صنف تشکيالتی است مبتنی 

و منطبق با صنايع پيشه وری، ... صنف در 

نفس های جامعۀ فئودالی به اروپا حتی در آخرين 

پديده ای ارتجاعی تبديل شده بود و مانع ايجاد 

مانوفاکتورها در شهرها بود به طوری که 

مانوفاکتورها ناگزير بودند سازمان و تأسيسات 

خود را در خارج از شهرها بنا نهند. صنف به 

طور کلی به لحاظ سياسی، اجتماعی و فرهنگی 

و اين امتيازات حافظ امتيازات فئودالی بود 

متقابالً منافع صنف را محفوظ نگاه می داشتند. 

هر چند صنف حافظ امتيازات فئودالی بود اما 

بسيار اتفاق می افتاد که منافع اقتصادی و سياسی 

يک صنف به ويژه با سياست تجاری، تعرفه های 

گمرکی و مالياتی دولت فئودال مغايرت پيدا کند و 

صنف و دولت  منجر به کشمکش سياسی بين

تجلی سازمان صنعت  صنف اساساً فئودال شود. 

پيشه وری است و ربطی به سازمان صنايع 

سرمايه دارانه ندارد. صنف نماد اجتماعی واحد 

توليد پيشه وری است که در آن استادکار و 

تاريخی  عشاگرد به رغم تضادهای روزمره مناف

مشترک و ناگسستنی از هم دارند. صنف به 

ن نماد، سازمان مشترک استادکار و عنوان اي

، به عبارت ديگر هرگز در شاگرد با هم است

تاريخ جوامع به صنف شاگردان جدا از صنف 

منافع استادکاران برخورد نمی کنيم در حالی که 

و صف کارگران مزدی از همان آغاز از منافع و 

صف جدای صف سرمايه داران جدا شده است. 

و اينکه هرکدام از داران  کارگران از سرمايه

آنها طبقۀ جدا و در تقابل با يکديگرند برای طبقۀ 

کارگر منافع و مبارزۀ اقتصادی، سياسی، 

اجتماعی و فرهنگی جداگانه ای را ضروری 

ساخت که در مجموع مبارزۀ طبقاتی کارگران را 

تشکيل می دهند. همراه با درهم شکستن سازمان 

يد پيشه وری توليد فئودالی و رشد ماشينيسم، تول

به مرور ضعيف شد و درهم شکست. تودۀ پيشه 

ور(استادکار و شاگرد) به ويژه در بخش صنايع 

پيشه وری به سمت مبارزۀ کارگران مزدی جلب 
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شدند (به خصوص که خود اين توده در راه تبديل 

 » شدن به پرولتاريا بود).

استاد «يک وجِه اجرای طرح ارتجاعی 

می که در تمامی توسط رژيم اسال» شاگردی

حيات خونين و ننگين خود، درهم کوبيدن تشکل 

های کارگری و جلوگيری از تشکل يابی و 

ارتقای سطح مبارزات کارگران به هر قيمت را 

حتی » وحدت«اعمال نموده، و همواره بر شعار 

بين کارگران و سرمايه داران و برهم ريختن 

سه خطوط تمايز طبقاتی تأکيد دارد، دقيقاً هم کا

نشان دادن کارگران و کارفرمايان، سد کردن 

تشديد مبارزات کارگری و ايجاد رقابت و تفرقه 

در صفوف کارگران، در شرايط بحران کنونی 

است. نفی موجوديت کارگران به عنوان يک 

طبقۀ عظيم و مدرن که روز به روز بر شمار 

آنان افزوده می گردد، نفی تضاد منافع کارگران 

ان در تمامی عرصه های حيات و سرمايه دار

جامعه و تقليل روابط توليد سرمايه داری به 

روابط عقب ماندۀ نظام زوال يافتۀ صنفی، حربه 

ای است که از پس اين واقعيت سرسخت يعنی 

ناتوانی سرمايه داری از حل تضادهای ذاتی 

خويش، تضادهائی که اين نظام را به آستانۀ 

مبارزاتی فروپاشی می کشاند و توان عينی 

کارگران را به ضد استثمارگران باال می برد و 

انقالب اجتماعی پرولتاريا را در دستور کار می 

 گذارد، برنمی آيد. 

شاگرد را اينگونه تعريف  2در مادۀ » طرح«اين 

 می کند:

های  فردی است که برای کسب مهارتشاگرد  – 1- 2 «

در  الزم در يک شغل با رضايت و اختيار کامل خود و

سال با اطالع و رضايت کتبی  18مورد اشخاص زير 

ولی با نظارت سازمان و مطابق مقررات آموزشی آن در 

کارگاه مربوطه (که به عنوان کارگاه آموزشی تحت 

نامه اجرايی اين  باشد) براساس شيوه نظارت سازمان می

 ».شود طرح مشغول آموزش می

می يز مانند قانون کار رژيم اسالدر اين ماده ن

(مادۀ مربوط به کارآموزان)، به بهانۀ شاگردی، 

دسِت کارفرمايان را (در اينجا استادکاران) در 

 3استثمار کودکان کامالً باز می گذارد. در مادۀ 

سال ذکر  15(شرايط شاگرد) سن شاگرد حداقل 

سال طبق  18گرديده است و داشتن سن زير 

تعاريف نهادهای بين المللی، کودک محسوب می 

گردد. داشتن رضايت و اختيار کامل که در مورد 

 3اين کودکان به "ولی" واگذار گرديده در مادۀ 

شکلی فرمايشی و مسخره به خود می  1-3بند 

مندی و تمايل خود را کتباً  ـ شاگرد عالقه1ـ3«گيرد: 

اين تناقض که کودکی زير اگر » .اعالم نمايد

)، از فشار(به دليل فقر خانواده و يا اجبار ولی

تحصيل و بازی و نشاط دورۀ کودکی محروم شده 
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و به محيط کار رانده می شود، را در نظر 

نگيريم، از بی شرمی قانونگذاران رژيم مبنی بر 

اعالم عالقه مندی و تمايل کتبی کودک به 

بيگاری نمی توان گذشت! اين استثمار وحشيانه 

سال به خوبی درمادۀ  18در مورد کودکان زير 

 تعميم داده شده است:  طرح  5

ـ زمان آموزش بايستی حداقل دو برابر زمان 3ـ5« 

سال باشد.  2مندرج در استانداردهای آموزشی و تا سقف 

بديهی است مدت زمان اجرای دوره در اين بازه زمانی 

 » .به توافق طرفين (استادکار و شاگرد) بستگی دارد

سال يعنی  2تعيين سقف زمان آموزش شاگرد تا 

ر شاگرد بخواهد آموزشی کامل از سوی اگ

استادکار دريافت کند، مجبور خواهد بود به اين 

زمان طوالنی آموزش (کار کردن) تن در دهد 

درغيراين صورت اصوالً آموزشی در کار 

همين ماده  10-5نخواهد بود! اين بند در کنار بند 

به اوج ترفند کثيف قانونی رژيم اسالمی عليه 

 ه کودکان کار) ختم می گردد:کارگران (و بويژ

به جهت آموزشی بودن طرح هيچ مبلغی تحت  10 ـ 5«

هر عنوان از جمله مزد و حقوق توسط استادکار به 

 » .شود شاگرد پرداخت نمی

پيش از اين گفتيم که اين نظام استاد شاگردی 

متناظر با اقتصاد غارت است. در اينجا الزم 

. ما در است کمی اين موضوع را توضيح دهيم

تاريخ مالحظه می کنيم اقوامی بوده اند که شيوۀ 

اصلی معيشت شان از طريق غارت و چپاول 

مردم ديگر می گذشت بدون آنکه اساسا خود 

برای تأمين معيشت خويش کار کنند. در نظام 

برده داری، برده دار ناگزير بود بخشی از توليد 

برده را صرف معيشت او و خانواده اش کند. در 

ام فئودالی، سرفی که برای فئودال بيگاری می نظ

کرد حق کار در زمينی برای تأمين معيشت خود 

و خانواده اش داشت يا بخشی از محصول کل 

برای تأمين معيشت او و خانواده اش در اختيارش 

قرار می گرفت. در نظام سرمايه داری يا نظام 

بردگی مزدی تأمين معيشت کارگر و خانواده اش 

گرفتن کار الزم به صورت مزد در  با قرار

اختيار او، صورت می گيرد. حتی در نظام پيشه 

وری، استادکار ناگزير به تأمين معيشت شاگرد 

در تمام دورۀ شاگردی بود. اما اگر خوب دقت 

کنيم می بينيم که نظام استاد شاگردی رژيم 

اسالمی شبيه اقتصاد غارت است، زيرا در اين 

سال  2ی از کار شاگرد طی نظام مطلقاً هيچ بخش

به عبارت . برنمی گردددورۀ شاگردی به خود او 

استثمار «فراتر رفتن از » طرح«ديگر اين 

(استثماری که با طوالنی تر کردن » مطلق

روزانۀ کار يا کاهش مزد واقعی صورت می 

گيرد) و رسيدن به وضعيتی است که شايد بتوان 

 يا استثمار» استثمار فوق مطلق«آن را 

که در آن  غارتگرانه، و يا صرفا بيگاری ناميد

کار الزم برای تأمين معيشت کارگر هيچ پاداش 

 خيزش ١۵   ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره



7 

 

يا ما به ازايی ندارد. ولی روشن است که معيشت 

شاگرد بايد از محل ديگری جز کار خود او تأمين 

، چه برای »طرح«شود. اين محل بر طبق اين 

سال و چه برای شاگرد باالی اين  18شاگرد زير 

سن جايی جز خانوادۀ او نمی تواند باشد. معنی 

اين طرح برای جوانی که خانواده اش قادر به 

سال نيست اين است  2تأمين معيشت او طی اين 

که حتی نمی تواند به اميد داشتن کار و درآمد 

سال نيروی کار خود را به طور رايگان  2آينده، 

در اختيار استادکار (کارفرما) قرار دهد. معنی 

اين است که دولت سرمايه » طرح«ديگر اين 

داری ايران می خواهد هزينۀ آموزش کارگران 

آينده را بر دوش خود خانوارهای کارگری 

بگذارد و در واقع اين هزينه را از محل کار الزم 

مجموعۀ کارگران شاغل کشور تأمين نمايد 

(روشن است که قريب به اتفاق شاگردان از 

به بيان ديگر رژيم  ند)خانواده های کارگری ا

اسالمی می خواهد به هر حيله ای که بتواند سهم 

واقعی طبقۀ کارگر را از کل درآمد کشور کاهش 

اگر بتواند به طور عمومی » طرح«دهد. اين 

عملی شود (داليلی وجود دارند که حکم می کنند 

بسيار بعيد » طرح«عملی شدن عمومی اين 

عرصه ايران است) بهشت واقعی کارفرمايان در 

خواهد شد، زيرا به حساب تجديد دايمی 

کارآموزی، شاگردان (و در واقع کارگران) 

فراوانی با کار کامال رايگان در اختيار آنان قرار 

استاد شاگردی اجرای سياست نظام خواهد داد. 

موجب خواهد شد که بخشی از کارگران موجود 

در بخش های مختلف به کاهش شديد دستمزدهای 

ل کنونی (استثمارمطلق) محکوم گردند يا حداق

حتی تا حدی وادار به بيگاری شوند. اعمال اين 

سياست در مورد کودکاِن شاگرد نيز که به لحاظ 

حقوقی و قانونی اختيار از آنان ساقط گرديده و 

قادر به اعتراض و يا دفاع از خود در برابر 

هرگونه اجحاف در محيط کار و در مقابل 

اهند بود، جنايت باراست! جای استادکار نخو

در راستای اجرای » طرح«تعجب ندارد که اين 

چنين رونِد ستمگرانه ای به اراجيف زير می 

 پردازد:

ـ ايجاد انگيزه و ارتقای خودباوری شاگرد با 3ـ1« 

 ».مشاهده محيط کار واقعی

محيط کار «شاگرد (و در واقع کارگر) بايد در 

سال بدون  2زشی و نه در يک محيط آمو» واقعی

کمترين مزد و تحمل شرايط طاقت فرسا (ساعات 

کار عادی، مطيع استادکار بودن، تحمل انواع 

تحقيرهای محيط کار و...) جان بکند، تا به زعم 

سرمايه داران حاکم (و کارشناسان وابسته ای که 

ارتقای «را تهيه کرده اند) به » طرح«اين 

اين  5 برسد! بندهای ديگر مادۀ» خودباوری

که شامل شرايط آموزش به روش استاد » طرح«

شاگردی نوين است، ما را بيشتر با چگونگی 
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شاگردان در رژيم اسالمی » ارتقای خودباوری«

را با » طرح«(که فريبکارانه عقب ماندگی اين 

 واژۀ نوين تزيين کرده) آشنا می سازد:  

ـ آموزش بايستی در کارگاه تعيين شده و در ساعات 1ـ5

 .عاليت عادی کارگاه اجرا گرددف

ـ بديهی است شاگردان در مدت زمان آموزش از 7ـ5

شمول قانون کار و قانون تأمين اجتماعی خارج بوده و 

 .گردد موضوع در قرارداد طرح تصريح می

بندهای فوق نشان می دهند که ساعات کار 

شاگرد، همان ساعت کار روزانه مقرر شده 

می باشد اما بدون توسط استادکار (کارفرما) 

برخورداری از حمايت های نيم بند قانون کار و 

محروميت از بيمه و ساير حقوق قانونی، و برای 

اش » ارتقای خودباوری«اينکه شاگرد در روند 

» طرح«دست از پا خطا نکند، بندهای ديگر اين 

محکم کاری های الزم را به گونۀ زير اضافه می 

 کند: 

 ـ وظايف شاگرد8ماده «

ـ شاگرد تا آخر مدت قرارداد آموزشی موظف به 1ـ 8

 .اجرای قرارداد طرح خواهد بود

ـ شاگرد بايد طبق برنامه آموزشی تعيين شده توسط 2ـ 8

 .استادکار در محل آموزش حاضر شود

ـ شاگرد در صورت غيبت (به علت بيماری و...) 3ـ 8

موظف است مراتب را در اسرع وقت به همراه اسناد و 

 .مربوطه به استادکار اطالع دهدمدارک 

ـ شاگرد بايد کليه مقررات انضباطی، ايمنی و 4ـ 8

 .آموزشی کارگاه را رعايت کند

 » .های پايان دوره شرکت کند ـ شاگرد بايد در آزمون5ـ 8

ساله همچون يک کارگر  2و البد پس از کاری 

تمام وقت اگر از پس آزمون های پايان دوره 

ی خود را به رايگان وقف پر سال زندگ 2برنيايد 

کردن جيب استادکار (بخوان کارفرما) کرده 

 است!

در مقابل وظايف (مقررات) سنگينی که شاگرد 

کار و روابط استاد شاگردی  را تحت انقياد روند

در می آورد، وظايف استادکار در حد تشريفات 

. مفاد هر کدام از اداری ساده خالصه می گردد

تادکار) همواره قابليت تبديل اين بندها (وظايف اس

شدن به حربه ای در دستان وی برای تهديد و 

مقابله با شاگرد و تحميل شرايط بدتر به وی را 

دارا است. همۀ به اصطالح وظايف استادکار 

همان گونه که در زير می بينيم چنان است که از 

شاگرد سلب شخصيت کند و انسان مطيعی از او 

الً شاگرد پس از طی بسازد. کافی است که مث

زمان طوالنی آموزش (بخوان کار برای 

کارفرما) جهت آزمون پايان دوره توسط 

  استادکار به مراکز مربوطه معرفی نگردد:
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 ـ وظايف استادکار7ماده «

های آموزشی براساس استاندارد  ـ رعايت سرفصل1ـ7

 .شغل

ـ ثبت حضور و غياب شاگرد در دفتر مخصوص 2ـ7

 .ط نماينده صنف يا اداره کلبرای بررسی توس

ـ معرفی شاگرد برای آزمون پايان دوره به مرکز 3ـ7

 .معين اداره کل بالفاصله بعد از پايان دوره

شده   های ارايه ـ تکميل و تحويل اسناد، مدارک و فرم4ـ7

 .از تشکل صنفی يا صنعتی در خصوص شاگردان

 شده از طرف اداره کل و ـ همکاری با عوامل معرفی5ـ7

های صنفی يا صنعتی مربوطه در خصوص اجرای  تشکل

 .آموزش

ـ رعايت تمام مفاد قراردادهای آموزشی مربوط به 6ـ7

 )شده بين استادکار و شاگرد (يا ولی وی طرح منعقد

های کتبی و عملی پايان  ـ همکاری در اخذ آزمون7ـ7

 .دوره آموزشی

های صنفی،  ـ اعالم ترک دوره شاگرد به تشکل8ـ7

 .و اداره کل مربوطه صنعتی

های کسب و کار به  ـ توانمندسازی شاگرد در مهارت9ـ7

از جمله بازاريابی، فروش، ( های شغلی همراه مهارت

ای) در حد متعارف شغل  امور بانکی و اخالق حرفه

 .مربوطه و رعايت کرامت انسانی

 ».ـ خودداری از محول نمودن آموزش به ديگران10ـ7

که در رابطه با » طرح« 9در تبصرۀ مادۀ 

رسيدگی به اختالفات آموزشی استادکار و شاگرد 

 است، چنين آمده است:

تبصره: مرجع رسيدگی به اختالفات آموزشی استادکار « 

باشد. در  و شاگرد، تشکل صنفی يا صنعتی مربوطه می

صورت عدم حصول نتيجه، شاگرد به مراکز آموزشی 

 ».گردد اداره کل معرفی می

ه نيز مانند قانون کار رژيم، در اين تبصر

رسيدگی به اختالفات بين استادکار و شاگرد را به 

قبل از هر  تشکل صنفی يا صنعتی سپرده است.

به » طرح«چيز خود نويسندگان وابستۀ اين 

خوبی آگاهند که ايجاد هرگونه تشکل مستقل در 

مراکز و محيط های کار غير قانونی و جرم 

ز اين مسألۀ حياتی محسوب می شود و کارگران ا

در مبارزات خود محرومند. بنابراين سخن گفتن 

تنها می تواند به معنای » صنعتی«از تشکل 

تشکل زرد وابسته به کارفرما در محيط کار باشد 

(اگر آن هم وجود داشته باشد). تشکل صنفی نيز 

به مفهوم کنونی آن از کارفرمايان حرفه های 

از سايرين می مختلف که با نفوذ و سرشناس تر 

باشند تشکيل شده که به امور مربوط به آن حرفه 

نظير تعيين نرخ خدمات، صدور جواز کسب و 

... می پردازند. پس اختالف بين استادکار و 

شاگرد را همين کارفرمايان بايد حل و فصل 

نمايند و کامالً روشن است که داوری آنان 

 خيزش ١۵ ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره  



10 

 

رد بيطرفانه نخواهد بود و در اين معرکه سِر شاگ

بی کاله می ماند! اينجا نيز از تشکل و از 

نمايندگان کارگری اثری نيست که بخواهند در 

 حل اختالفات نظر دهند.

» طرح«از سوی ديگر، بهانۀ مهارت آموزی اين 

سازمان «در حالی است که سال هاست مراکز 

(اخيراً نيز خانه کارگر از » فنی و حرفه ای

 گران خبر موزش های رايگان مهارتی به کارآ

)  در سراسر نقاط وظيفۀ ارائه 3/91/ 24داد 

آموزش مهارت را در رشته های گوناگون به 

متقاضيان برعهده داشته و پس از موفقيت در 

دوره پايانی، گواهينامۀ مهارت صادر می کنند، 

اما در پس اين بهانه و موازی کاری همان اهداف 

      پليد استثمار فوق مطلق حاکمان نهفته است.

در بررسی کلی می توان نتيجه گرفت که سياست 

و احيای نظام » طرح آموزش استاد شاگردی«

متحجر صنفی در مناسبات سرمايه دارانه بازار 

کار ايران، که در راستای تأمين منافع 

کارفرمايان (اعم از دولتی، شبه دولتی، 

خصوصی و مشاغل خانگی) صورت می گيرد، 

گردد، ضرباتی مهلک اگر به طور وسيع عملی 

 -بر پيکر جنبش کارگری چه به لحاظ اقتصادی

سياسی و چه به لحاظ اجتماعی و فرهنگی وارد 

می سازد و وضعيت سيه روزانۀ کنونی کارگران 

و خانوارهايشان را بحرانی تر و سيه روزانه تر 

می سازد. بی شک کارگران آگاه و فعاالن 

 طرح«کارگری با افشای محتوای ارتجاعی 

و عواقب وخيم اجرای » آموزش استاد شاگردی

آن، بايد در سازماندهی اعتراضات گسترده نسبت 

به اين سياست ضد کارگری رژيم اسالمی ، با 

  تمام قوا به پا خيزند!       

 اقتصاد«ت گهربار خمينی يکی اين بود که افاضااز  *

  »مال خر است
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 فريدريش انگلس

 دربارۀ برابری
 آنتی دورينگدهم از بخش اول  فصل

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 

 داشت مترجم ياد

متن زير ترجمۀ فصل دهم از بخش اول کتاب 

انگلس است. عنوانی که انگلس بر آنتی دورينگ 

است. » برابری -اخالق و حقوق«اين فصل نهاده 

ن نقد ديدگاه های اوژن دورينگ موضوع آ

که بارۀ اخالق و حقوق است و از آنجا در

اصل «دورينگ اصل بنيادی يا به قول خود 

حقوق را برابری کامل اراده های » موضوع

، نقد انگلس اساسا دو قسمت را انسانی می داند

نخست که بيش از بر می گيرد. در قسمت در

، انگلس با نقل قول های فراوان استنصف فصل 

از دورينگ و نشان دادن تناقض های او 

فرض بنيادی يا » اصل موضوع«نادرستی 

دورينگ در مورد حقوق و اخالق را ثابت می 

سال  ۱۳۰کند. اين بخش پس از گذشت بيش از 

و به رغم اينکه کمتر  آنتی دورينگاز تأليف 

کسی امروز دورينگ را می شناسد يا جدی می 

گيرد دارای اهميت زيادی است و فعليت دارد. 

و نيز به » استدالل ها«زيرا بسياری از احکام و 

يژه روش دورينگ در تحليل مسايل اجتماعی، و

سياسی و فلسفی امروز هم از جانب کسان 

بسياری که حتی ممکن است نام دورينگ را 

نشنيده باشند تکرار می شود. البته در زمان خود 

دورينگ نيز و به رغم ادعا و تصور او بسياری 

 از ايده هايش تکرار آرای ديگران بود.

ين مبحث، چنان که اشاره انگلس در قسمت اول ا 

دورينگ را نيز به نقد می  روش برخوردشد، 

روش ماقبل «کشد. اين روش که انگلس آن را 

نام نهاده، جنبه ای يا چرخشی از چيزی » تجربی

می نامد » روش ايدئولوژيکی«آن را  او است که

بارۀ يقين حاصل کردن در«يعنی تالش برای 

بلکه از  ،زويژگی های يک چيز نه از خود آن چي

راه استنتاج منطقی از مفهوم آن. نخست، مفهوم 

از [بررسی] خود آن چيز ساخته  چيز مورد نظر

ود و سپس جريان می چرخد و چيز می ش
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اساس مفهومش مورد براساس تصوير خود، بر

سنجش قرار می گيرد. [در اين روش] مفهوم 

نبايد خود را با چيز تطبيق دهد بلکه چيز بايد 

 ».مفهوم منطبق سازد خود را بر

البته در اين روش، غالبا حتی مفهوم سازی به 

درستی صورت نمی گيرد و مفهوم يک چيز در 

اين روش گاهی حتی خصلت اصلی و بنيادی آن 

چيز را در بر نمی گيرد. از اين رو انتزاعی که 

برای ساختن مفهوم در اين روش به کار برده می 

دقيق آن نمی شود گاه نه تنها کمکی به شناخت 

بلکه حتی موضوع شناخت را می ُکشد و يا  ،کند

تبديل می کند. يک نمونۀ  واژهرا صرفا به  چيز

اين گونه تجريِد سترون، تجريدی است که 

دورينگ از جامعه (و به طور کلی از روابط 

انسان ها) به عمل می آورد و آن عبارت است از 

وئيم ساختن مدلی مرکب از دو فرد (يا دقيق تر بگ

دو مرد). اين مدل چنان که انگلس به درستی 

  نشان می دهد نمی تواند تداوم و بازسازی جامعه

بر ن دهد و انقراض سريع جامعه را دررا نشا

 دارد.

انگلس پس از پايان نقد ديدگاه دورينگ دربارۀ 

برابری کامل دو «حقوق و نشان دادن اينکه ايدۀ 

ذکر می کند به داليل مختلفی که » ارادۀ انسانی

ناقضات تصوری نادرست و پر تناقض است و ت

بارۀ حقوق و اخالق دورينگ بنای تئوريک او در

را فرو می ريزد به خود بحث برابری، فارغ از 

 ديدگاه های دورينگ می پردازد.

انگلس تحليلی تاريخی و تئوريک از شکل گيری 

مفهوم و خواست برابری ارائه می کند و نشان 

يده و خواست برابری به هيچ رو می دهد که ا

 -نيست بلکه محصولی اجتماعی طبيعیچيزی 

تاريخی است و با برآمد بورژوازی و مبارزۀ اين 

ضرورت برقراری  طبقه به ضد نظام فئودالی و

شرايط مساعد برای بسط توليد کاالئی و تکامل 

روابط سرمايه داری است که ايده و خواست 

عام می يابد. برابری نضج می گيرد و رواج 

انگلس سپس نشان می دهد که چگونه ايده و 

خواست برابری در ميان دهقانان و کارگران نيز 

نفوذ می کند و از جانب آنان نيز در مبارزات 

اجتماعی و سياسی و به ويژه در انقالب های 

بورژوائی مطرح می گردد. اما برابری آن چنان 

که بورژوازی و خرده بورژوازی مطرح می 

ند در بهترين حالت خواهان لغو امتيازات کن

بر ندارد. قاتی است و ايدۀ محو طبقات را درطب

کارگران انقالبی، به ويژه در نيمۀ نخست سدۀ 

نوزدهم، هنگامی که هنوز سوسياليسم علمی 

شکل نگرفته يا دست کم بسط و گسترش نيافته 

» برابری اقتصادی«بود، می کوشيدند با طرح 

دهند. اما »  ارتقا«ابری را ايده و خواست بر

برابری اقتصادی، چه در حوزۀ توليد و چه در 
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توزيع (خواه توزيع وسايل توليد و خواه توزيع 

وسايل مصرف)، حتی پس از برانداختن 

بورژوازی و نظام سرمايه داری ممکن نيست 

نقد برنامۀ گوتا (چنان که مارکس به روشنی در 
مناسبات توضيح داده است). در شرايط سلطۀ 

ای  تنها مضمون مترقی و انقالبیسرمايه داری 

که در شعار برابری اقتصادی می تواند وجود 

داشته باشد خواست الغای طبقات است و اگر اين 

خواست به همين صورت يعنی با صراحت، 

دقت، صالبت و مبارزه جوئی اش مطرح شود 

نيازی به شعار مبهم، اشتباه برانگيز و اتوپيک 

 قتصادی نيست.برابری ا

انگلس داليل ديرپائی و جان سختی شعار برابری 

و ادامۀ آن را به روشنی توضيح می دهد. ما در 

ا تکرار نمی کنيم. بسيار ر اينجا بحث های او

بهتر است که خواننده ديدگاه او را از زبان خود 

او دريافت کند. تنها بر يک نکته که انگلس نيز 

نيم و آن اينکه بحث بدان اشاره کرده تأکيد می ک

مربوط به برابری، يعنی مباحث نيمۀ دوم نوشتۀ 

انگلس که در زير آمده در جنبش کارگری جهان 

و ايران از فعليت و اهميت بسيار باالئی 

مۀ اين فصل و جبرخوردار است و دليل اصلی تر

 نشر آن است.

 ۱۳۹۱بان آ                                   س. ش.

 منابع ترجمه

 ۱۹۷٦آنتی دورينگ، ترجمۀ انگليسی چاپ پکن 

 ۱۰فصل 

آنتی دورينگ، ترجمۀ فرانسوی، اديسيون 

  ۱۹۷۱سوسيال، چاپ سوم 

 اخالق و حقوق، برابری 

 ]فصل دهم از بخش اول آنتی دورينگ[

ما قبال چند بار اين فرصت را داشتيم که با روش 

آقای دورينگ آشنا شويم. اين روش عبارت است 

هر گروه از موضوعات معرفتی به به از تجزيۀ 

ساده ترين عناصر اين گروه، و اصطالح 

به همان اندازه ) ۱(بست اصول موضوعه ای کار

ساده و به اصطالح بديهی به اين عناصر، و 

ادامۀ کار با نتايجی که بدين ترتيب حاصل می 

شود. [از نظر دورينگ] حتی مسألۀ مربوط به 

طريق اصول  بايد از«حوزۀ زندگی اجتماعی 

موضوعه در انطباق با شکل های خاص بنيادی 

ساده حل شود چنان که گوئی با اشکال بنيادی ... 

 »سادۀ رياضيات سر و کار داريم.

از اين رو، کاربست روش رياضی در مورد 

تاريخ، اخالق و حقوق بايد در اينجا نيز به ما 

يقينی [قطعيتی] رياضی در زمينۀ حقيقت نتايجی 
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ت آورده ايم ارزانی دارد و بدان نتايج که به دس

 خصلت حقايقی اصيل و تغيير ناپذير بخشد. 

ول موضوعۀ دورينگ] ص[روش مبتنی بر ا

صرفا پيچشی ديگر از روش مورد عالقۀ کهنۀ 

نام  ماقبل تجربیايدئولوژيکی است که روش 

بارۀ يقين حاصل کردن در دارد و عبارت است از

بلکه از  ،د آن چيزويژگی های يک چيز نه از خو

راه استنتاج منطقی از مفهوم آن. نخست، مفهوم 

از [بررسی] خود آن چيز ساخته  چيز مورد نظر

ود و سپس جريان می چرخد و چيز می ش

اساس مفهومش مورد براساس تصوير خود، بر

سنجش قرار می گيرد. [در اين روش] مفهوم 

نبايد خود را با چيز تطبيق دهد بلکه چيز بايد 

د را بر مفهوم منطبق سازد. نزد آقای خو

دورينگ، ساده ترين عناصر، آخرين تجريدهای 

ساده ای که می تواند به دست آورد، در خدمت 

مفهوم اند اما اين چيزی را عوض نمی کند؛ اين 

ساده ترين عناصر در بهترين حالت سرشتی 

صرفا مفهومی [ادراکی] دارند. بدين سان، فلسفۀ 

نامی که دورينگ  –سفۀ واقعيت امر واقعی [يا فل

مترجم فارسی] در اينجا  -به فلسفۀ خود داده بود

نيز ثابت می کند که ايدئولوژی ناب است يعنی 

بلکه از طريق  ،استنتاج واقعيت نه از خود آن

 ن. آ représentationنمايۀ 

حال ببينيم هنگامی که ايدئولوژی پردازی از اين 

از طريق مفهوم قماش، به ساختن اخالق و حقوق 

روی می » جامعه«يا عناصر به اصطالح سادۀ 

جای اينکه آنها را از روابط اجتماعی ب آورد،

واقعی انسان های پيرامونش بيرون بکشد، چه 

مواد و مصالحی برای اين ساختمان در اختيار 

دارد؟ روشن است که اين مواد و مصالح از دو 

ای نوع اند: نخست بازمانده ای ناچيز از محتو

واقعی [چيز مورد بررسی] که هنوز می تواند 

در تجريداتی که نقطۀ شروع او هستند وجود 

داشته باشد و دوم محتوائی که ايدئولوژی پرداز 

و در آن [يعنی ما از آگاهی خود بيرون می کشد 

بارۀ اخالق يا حقوق] وارد درساختمان نظری در

می کند. در آگاهی او چه چيزی وجود دارد؟ 

ظم محتوای آگاهی او عبارت است از بخش اع

که ) ۲(شهودهای [تأمالت] اخالقی و قضائی ای 

بيان کمابيش درست (ايجابی يا سلبی [مثبت يا 

منفی] و تأييد يا رد) شرايط اجتماعی و سياسی 

ای هستند که او در آن زندگی می کند و افزون 

بر آن شايد ايده هائی که از ادبيات مربوط به اين 

وام گرفته شده اند و سرانجام شايد موضوعات 

تخيالت و اوهام شخصی. ايدئولوژی پرداز ما 

می تواند هرچه می خواهد بگويد يا بکند اما 

واقعيتی که از در بيرون کرده از پنجره وارد می 

شود، او گمان می کند که آموزۀ اخالقی و قضائی 

ای برای همۀ مردم و همۀ زمان ها طرح کرده، 
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چيزی جز تصويری کج و معوج به اما در واقع 

وجود نياورده است زيرا تصويری است که از 

ی است پايۀ واقعی اش برکنده شده، تصوير

ينۀ مقعر، از معکوس، همانند تصويری در آ

 جريان های محافظه کار يا انقالبی زمان خود. 

بدين سان آقای دورينگ جامعه را به ساده ترين 

ن کار بدين نتيجه عناصرش تجزيه می کند و با اي

 دومی رسد که ساده ترين جامعه دست کم از 

شخص تشکيل شده است. از اين پس با اين دو 

شخص، اصول موضوعه اش را به کار می 

اندازد. بدين سان اصل موضوع بنيادی اخالق او 

به طور خود به خودی چنين مطرح می شود: 

کامال دو ارادۀ انسانی به مثابۀ اراده با يکديگر «

و هيچ يک در آغاز نمی تواند به طور  ،برابرند

چنين است » مثبت چيزی از ديگری بخواهد.

و نيز » خصلت شکل بنيادی عدالت اخالقی«

برای بسط و «شکل بنيادی عدالت قانونی زيرا: 

تکامل مفاهيم قضائی اصولی، ما به چيزی جز 

رابطۀ کامال ساده و ابتدائی دو شخص نيازی 

 »نداريم.

ته شود دو انسان يا دو ارادۀ انسانی، به اينکه گف

مثابۀ اراده، کامال با يکديگر برابرند نه تنها يک 

"اصل موضوع" نيست بلکه مبالغه ای بزرگ 

است. نخست بايد توجه داشت که دو انسانی که 

مبنای اصل موضوع دورينگ را تشکيل می 

دهند می توانند از نظر جنسی متفاوت باشند و از 

اگر  –ساده فورا نتيجه می گيريم که اين واقعيت 

دو  –عجالتا فرض کودکانۀ دورينگ را بپذيريم 

فرد مورد نظر او بايد نه دو مرد بلکه يک مرد و 

ای به وجود می آورند  خانوادهيک زن باشند که 

و پايۀ جامعه به لحاظ توليدی هستند. اما اين 

فرض برای آقای دورينگ اصال مناسب نيست. 

سو طبق ديدگاه او دو بنيانگذار زيرا از يک 

جامعه بايد از هر حيث تا آنجا که ممکن است 

برابر باشند و از سوی ديگر حتی آقای دورينگ 

در صورت چنين فرضی [فرض يک زن و يک 

مرد به عنوان پايۀ جامعه] قادر نخواهد بود با 

 برابری اخالقی و حرکت از خانوادۀ ابتدائی،

اين دو شق د. بنابرقضائی مرد و زن را بنا نه

بيشتر نمی تواند وجود داشته باشد يا مولکول 

اجتماعی دورينگ، که تکثيرش بايد کل ساختمان 

جامعه را به وجود آورد، از همان آغاز محکوم 

به نابودی است، زيرا دو مرد با يکديگر هرگز 

قادر به ايجاد يک کودک نيستند؛ يا اينکه بايد دو 

دو رئيس خانواده مرد مورد نظر دورينگ را 

مای بنيادی شِ   فرض کنيم. در اين حالت اخير کلِ 

به سادۀ دورينگ به ضد خود تبديل می شود: 

اکثر برابری رؤسای جای برابری انسان ها حد

نان نظرشان خانواده ثابت می شود و چون از ز

ما تبعيت و اطاعت زنان شِ پرسيده نمی شود، اين 
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 –رابری است را به اثبات می رساند [که نافی ب

 مترجم فارسی]. 

ما در اينجا خبر ناگواری به اطالع خواننده می 

رسانيم و آن اينکه تا مدتی طوالنی از شر اين دو 

مردی که دورينگ فرض کرده رها نمی شود. 

اينان در قلمرو روابط اجتماعی همان نقشی را 

] اجرام آسمانی ايفا می کنند که ساکنان [فرضی

ردند که بايد اميدوار بود ديگر کنون بازی می کتا

با آنها سروکاری نداشته باشيم. اگر مسأله ای 

اقتصادی، سياسی و غيره پيش آيد که بايد حل 

شود، دو مرد دورينگ در يک چشم به هم زدن 

با «وارد ميدان می شوند و فورا موضوع را 

حل و فصل » روش مبتنی بر اصول موضوعه

ا [دورينگ] م» فيلسوف امر واقعی«می کنند. 

کشف تحسين برانگيز، خالقانه و سيستم سازی 

جانب حقيقت را بگيريم  کرده اما اگر بخواهيم

مای دونفر، ابداع او نيست. اين فرض شِ متأسفانه 

در طول سدۀ هيجدهم  رواج داشت. اين دو تن را 

روسو که بارۀ منشأ نابرابری گفتار دردر کتاب 

و به  نوشته شده می توان يافت۱۷۵۴در سال

طور گذرا بگوئيم که آنها با روش مبتنی بر 

اصول موضوعه، عکس نظرات آقای دورينگ 

اين دو شخص فرضی  را به اثبات می رسانند.

همچنين نقش درجۀ اولی نزد نظريه پردازان 

عهده ادی از آدام اسميث تا ريکاردو براقتص

دارند؛ اما آنها دست کم از آنجا که هر يک کار 

غالبا شکار يا ماهی  –می دهند  متفاوتی انجام

و محصوالت خود را با يکديگر مبادله  -گيری، 

می کنند، نابرابرند. در حقيقت در تمام سدۀ 

هيجدهم مثال اين دو نفر اصوال مثالی ساده به 

آقای اينکه منظور تشريح يک مطلب است، طرفه 

دورينگ اين روش تشريحی را به سطح روش 

معيار همۀ شکل بندی  بنيادی کل علم اجتماعی و

درک دقيقا «های تاريخی ارتقا داده است. حقيقتا 

نمی  را از اين آسان تر» علمی اشيا و انسان ها

 توان کرد.

برای تثبيت اين اصل موضوِع بنيادی که دو 

انسان و اراده هايشان کامال با يکديگر برابرند و 

هيچ يک بر ديگری سلطه ای ندارد، به هيچ رو 

و انسان دلبخواه را در نظر گرفت. نمی توان د

واقعيت،  اين دو تن بايد به اندازه ای از هرگونه

اقتصادی، سياسی و از هرگونه روابط ملی، 

مذهبی موجود در جهان، از هرگونه ويژگی های 

جنسی و شخصی فارغ شده باشند که از هيچ کدام 

چيزی جز مفهوم سادۀ انسان بودن باقی نماند: 

». کامال برابرند«ت است که تنها در اين صور

آنها دو شبح کامل اند که همين آقای دورينگ که 

احضار «همه جا بو می کشد و گرايش های 

را افشا می کند احضارشان کرده » ارواح گونه

کاری را  است. اين دو شبح طبيعتا مجبورند هر
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که احضار کننده شان می خواهد انجام دهند و 

مام اطوار و دقيقا به اين خاطر است که ت

     شگردهايشان برای ديگران جذبه ای ندارد. 

اما بگذاريد کمی بيشتر آقای دورينگ را در  

روش مبتنی بر اصول موضوعه اش دنبال کنيم. 

دو اراده ای که بحثش را کرديم هيچ يک نمی 

توانند به طور مثبت ديگری را وادار به دادن 

بردارد و  چيزی کنند. اما اگر يکی در اين راه قدم

با زور به اهدافش برسد، يک وضعيت بی 

عدالتی، خشونت، بردگی و به طور خالصه کل 

تاريخ محکوم کردنی گذشته به وجود می آيد. اما 

روسو در اثری که باالتر از آن ياد کرديم با 

فرض دو انسان و با روشی مبتنی بر اصول 

موضوعه عکس اين موضوع را ثابت کرده 

» الف«ز اين دو شخص مثال است: يعنی يکی ا

را به زور به بردۀ خود تبديل » ب«نمی تواند 

در وضعيتی که » ب«کند و تنها با قرار دادن 

صرف نظر کند قادر به اين کار » الف«نتواند از 

خواهد بود، چيزی که به هرحال از نظر آقای 

دورينگ، زيادی ماترياليستی است. طور ديگری 

ن به در برده از به موضوع بپردازيم. دو جا

توفان را در نظر بگيريم که در جزيره ای تنها 

هستند و جامعه ای تشکيل می دهند. اراده های 

اين دو به لحاظ رسمی [صوری] کامال برابرند و 

هر دو اين را قبول دارند. اما از نقطه نظر مادی 

مصمم » الف«نابرابری بزرگی بين شان هست. 

، الابالی نامصمم» ب«و پر انرژی است و 

کودن است. چقدر » ب«هشيار و » الف«و ُشل. 

طور  بهرا ارادۀ خود » الف«زمان الزم است که 

اساس منظم نخست از راه ترغيب و سپس بر

اساس رضايت آزادانه به ولی همواره برعادت 

تحميل کند؟ اينکه شکل رضايِت آزادانه » ب«

حفظ شود يا پايمال گردد تغييری در بردگی نمی 

ورود رضايت مندانه به بردگی در تمام  دهد.

دوران سده های ميانه و در آلمان تا پس از جنگ 

هنگامی که در پروس ) ۳( سی ساله ادامه داشت

، سرواژ ۱۸۰۷و  ۱۸۰٦پس از شکست های 

ۀ وابستگی دبر دارنرعيتی که در –باب [نظام ار

مترجم فارسی] ملغی شد  –رعيت به ارباب است 

تعهد اربابان در زمينۀ کمک به  همراه با اين الغا

رعيت های سيه روز، بيمار و سالخورده نيز لغو 

گرديد. دهقانان عرض حالی به شاه فرستادند و 

خواستار آن شدند که سرف [رعيت وابسته] باقی 

گام درماندگی ياری بمانند وگرنه چه کسی به هن

 يکسان مای دو شخص، به طورشِ شان می کرد؟  

هم برابری و همياری قابل هم برای بندگی و 

ما را شِ اين  نفرِ  کاربرد است، و چون مجبوريم دو

رئيس خانواده فرض کنيم، زيرا در غير اين 

صورت با انقراض نسل مواجه خواهيم شد، پس 

 بردگی موروثی نيز بايد در نظر گرفته شود.
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اما برای يک لحظه اين بحث را کنار بگذاريم. 

اصول موضوعۀ فرض کنيد که روش مبتنی بر 

قانع کرده و ما مدافعان  آقای دورينگ ما را

پرشور برابری کامل حقوقی بين دو اراده، 

، »حاکميت فرد«و » حاکميت انسانی جهانی«

عبارت پردازی های حقيقتا غول پيکری هستيم 

نوشتۀ » يگانه و ويژگی هايش«که نزد آنها 

چند که او ناشيگری ای بيش نيست هر) ۴(اشتيرنر

تواند مدعی سهم ناچيزی در اين معرکه  هم می

شود. پس [برطبق ديدگاه دورينگ] ما همگی 

و مستقل هستيم. همگی؟ نه، همگی  کامال برابر

وجود دارند و » وابستگی های قابل قبولی«نه. 

به داليلی که نبايد آنها را در «قابل توضيح اند: 

فعاليت دو اراده بلکه در قلمرو سومی جستجو 

ر مورد کودکان بايد ناتوانی شان در کرد مثال د

 »تعيين سرنوشت خود را در نظر گرفت.

صحيح! زمينه های وابستگی را نبايد در فعاليت 

دو ارادۀ مورد بحث جستجو کرد! طبيعتا اين کار 

فعاليت يکی از  را نبايد انجام داد زيرا دقيقا از

بلکه بايد بايد در  ،گيری می شوداراده ها جلو

به دنبالش بود! اين قلمرو سوم قلمرو سومی 

چيست؟ تعين مشخص اراده ای که به عنوان 

ارادۀ ناتوان به تبعيت درآمده است! فيلسوف امر 

واقعی ما تا آن درجه از واقعيت فاصله گرفته که 

در مقابل اصطالح مجرد و توخالی «از نظر او 

، محتوای واقعی يعنی تعين شاخص اين »اراده

حال  است. در هر »قلمرو سومی«اراده، 

کنيم که برابری حقوق مجبوريم اين را مالحظه 

بر دارد. برای اراده ای که در تعيين استثنائی در

سرنوشت خود دچار کمبود است، اين برابری 

 .۱عقب نشينی شمارۀ صادق نيست. 

هنگامی که حيوان و انسان در يک «ادامه دهيم: 

شخص درهم آميخته اند می توان به نام شخص 

می که کامال انسان است پرسيد که آيا طرز دو

عمل او می تواند چنان باشد که گوئی همۀ کسانی 

... از اين رو  که رو در روی او هستند انسانند

فرض ما در مورد دو انسانی که از نظر اخالقی 

نابرابرند و يکی از آنها تا حدی خصلت واقعا 

حيوانی به معنی اخص کلمه دارد شکل بنيادِی 

همۀ روابطی است که می توانند در انطباق  ِنوعی

با اين اختالف در ميان گروه های انسانی و بين 

 »آنها ظاهر شوند.

اکنون بگذار خود خواننده اين پندنامۀ اسف انگيز 

و طفره روی های ناشيانه اش را مالحظه کند که 

در آن آقای دورينگ همچون کشيش ژزوئيتی به 

جمله پردازی تعيين اين سو آن سو می رود تا با 

کند تا چه حد شخصی که انسانيت در او غلبه 

دارد می تواند به ضد کسی که حيوانيت بر او 

غالب است پيش برود و تا چه حد می تواند عدم 

اعتماد نشان دهد و روش های حيله گرانه، سخت 
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به کار گيرد همچنان که فريب،  و حتی دهشت بار

ييرناپذير بی آنکه خود ذره ای از اخالق تغ

 منحرف شود. 

از «هنگامی که دو شخص مورد نظر دورينگ 

باشند، برابری ديگر وجود » نظر اخالقی نابرابر

نخواهد داشت. پس در اين صورت چه لزومی 

داشت مطرح شود که اين دو شخص کامال با 

يکديگر برابرند، زيرا هيچ دو نفری وجود ندارند 

د. اما فرض که از نظر اخالقی کامال برابر باشن

می شود که نابرابری عبارت است از اينکه يکی 

 رگه ایاز اين دو شحص انسان است و ديگری 

از حيوانيت در خود دارد. ولی از اينکه بشر زادۀ 

 زدنيای حيوانی است نتيجه می شود که او هرگ

کامال خود را از ويژگی های حيوانی نمی تواند 

 يا بيشتر رها سازد و همواره مسأله بر سر کمتر

انسان بودن يا حيوان بودن است يعنی اختالف در 

درجۀ اين يا آن. تقسيم نوع بشر به دو گروه کامال 

متمايز از يکديگر يعنی  به انسان های انسان و 

انسان های حيوان به خوب و به بد، به ميش و بُز 

را، به جز در فلسفۀ امر واقع دورينگ، تنها می 

به طور منطقی داور  توان در مسيحيت يافت که

جهانی خود را دارد که خوب را از بد تميز می 

اما در فلسفۀ امر واقع دورينگ، داور ) ۵(دهد. 

کيست؟ معقول است فرض شود که جريان 

دادرسی همانند چيزی است که در مسيحيت 

ميش های  صورت می گيرد که در آن خود ِ

مؤمن [پاک]، وظيفۀ داور جهانی را در ارتباط 

عهده زها يعنی همسايگان دنيوی خود بربا بُ 

دارند، و اين وظيفه را با موفقيتی که زبانزد است 

امر واقع، اگر به  انجام می دهند. فرقۀ فيلسوفانِ 

وجود آيد مطمئنا در اين زمينه از مؤمنان جهان 

عقب تر نخواهد ماند. اما اين امر به ما مربوط 

نمی شود آنچه در اينجا مورد عالقۀ ماست 

عبارت است از پذيرش اين نکته که با قبول 

نابرابری اخالقی بين انسان ها، برابری يک بار 

 .  ۲ۀ عقب نشينی شمارديگر از بين می رود. 

يکی از اين دو تن مطابق  اگر«بازهم ادامه دهيم. 

طبق خرافه  حقيقت و علم عمل کند اما ديگری بر

يا تعصب، ناگزير و به طور طبيعی ممانعت ها و 

... در  تصادم های متقابلی به وجود خواهد آمد

درجۀ معينی از رفتار حيوانی [خشونت] و يا 

گرايش های فاسد خصلتی، برخورد و درگيری 

... تنها در مقابل  ناگزير به وجود خواهد آمد

 خشونت [قهر]کودکان و ديوانگان نيست که 

آخرين راه چاره را تشکيل می دهد. خصلت 

ی طبيعی و طبقات فرهنگی بسياری از گروه ها

ممکن است به اطاعت ) ٦(موجودات انسانی 

درآوردن ارادۀ آنان را که در اثر تباهی و فساد 

خصمانه شده است به ضرورتی اجتناب ناپذير 

تبديل کند با اين هدف که به پيوندهای مشترک 
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اجتماعی بازآورده شوند. حتی در اينجا نيز ارادۀ 

 دارای حقوق برابرطرف ديگر [ارادۀ بيگانه] 

تلقی می شود اما فساِد عمل مضر و وخصمانه 

شده است و ) ۷( برابر سازیاش موجب نوعی 

اگر بر او خشونت اعمال گردد، اين خشونت 

نادرستی خود او نيست  چيزی جز به ثمر رسيدنِ 

)۸( «. 

بدين سان نه تنها نابرابری اخالقی بلکه نابرابری 

دو اراده » کاملبرابری «فکری نيز برای حذف 

اخالقی که ) ۹( کافی است و نيز برای ايجاد

توجيه گر اعمال ننگين دولت های راهزن متمدن 

به ضد خلق های عقب مانده است از جمله قلع و 

قمع ترکستان توسط روس ها. هنگامی که در 

ژنرال کوفمن دستور حمله به  ۱۸۷۳تابستان 

و قتل قبيلۀ تاتار يومود، سوزاندن چادرهای آنان 

به شيوۀ مطلوب «عام زنان و فرزندانشان را 

، چنان که در فرمان آمده بود، »قديمی قفقازی

، او نيز مدعی بود که به زير )۱۰( صادر کرد

اطاعت درآوردن يومودهائی که به خاطر فساد 

خصلت شان روش خصمانه در پيش گرفته اند و 

به منظور بازگرداندن شان به پيوندهای جمعی 

اجتناب ناپذير است و روش های به ضرورتی 

کار رفته کامال مناسب اند: هرکه هدف را می 

خواهد خواهان وسيله نيز هست. تنها با اين 

تفاوت که [کوفمن] شقاوت را تا بدانجا ادامه نمی 

و ) ۱۱(داد که افزون برآن به آنها دشنام دهد 

سازی، با قتل عام يومود ها برای برابر بگويد که

رادۀ آنان همچون اراده ای با حقوق دقيقا به ا

برابر احترام می گذارد. يک بار ديگر در اين 

، کسانی که فرض می شود برگزيدگاندرگيری، 

مطابق حقيقت و علم عمل می کنند، يعنی در 

تحليل نهائی فيلسوفان امر واقعی هستند که بايد 

تصميم بگيرند چه چيزی خرافه و تعصب، رفتار 

د خصلت است و لحظه ای حيوانی، گرايش فاس

که خشونت و به زير اطاعت درآوردن برای 

برابر سازی الزم می شود کدام است. اين 

و  برابری عبارت است از برابر سازی با قهر

اگر ارادۀ دوم از سوی اولی همچون اراده ای با 

حقوق برابر به رسميت شناخته می شود اين امر 

ی از طريق به زير اطاعت درآوردن صورت م

که اين بار به فرار  ۳عقب نشينی شمارۀ گيرد. 

 .ننگ بار می انجامد

به طور گذرا بگوئيم عبارتی که طبق آن ارادۀ 

ه ای با بيگانه [ارادۀ طرف ديگر] دقيقا اراد

سازی قهرآميز فرض حقوق برابر از راه برابر

می شود صرفا تحريفی از نظريۀ هگل است که 

می گل طبق آن مجازات حق مجرم است: [ه

، بدين مجازات حق مجرم را دربر دارد« گويد] 

سان با مجازات مجرم به او همچون وجودی 
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 فلسفۀ حقوق » (معقول احترام گذاشته می شود.

 ، نکتۀ توضيحی.)۱۰۰[هگل] پاراگراف 

می توانيم به همين جا بسنده کنيم. نيازی نيست که 

بيش از اين آقای دورينگ را در تخريب قطعه به 

برابری ای که با روش مبتنی بر اصول  قطعۀ

موضوعه، حاکميت جهانی انسان و غيره، بنا 

کرده دنبال کنيم و ببينيم چگونه جامعۀ خود را با 

دو انسان بنا می نهد اما به شخص سومی نيز نياز 

اگر خالصه  –دارد تا دولت را مستقر سازد زيرا 

بدون اين شرکت کنندۀ سوم هيچ تصميمی  –کنيم 

تواند با اکثريت اتخاذ شود و بدون اين نمی 

تصميمات و بدون سلطۀ اکثريت بر اقليت هيچ 

دولتی نمی تواند وجود داشته باشد و اينکه چگونه 

به تدريج راه آرام تری در پيش می گيرد تا دولت 

» socialitarian   socialitaireاجتماع محور«

آيندۀ خود را تشکيل دهد که روزی در آنجا 

ما به حد ) ۱۲.(بازديد او را خواهيم داشتافتخار 

کافی ديديم که برابری کامل دو اراده تنها تا آنجا 

 هيج چيز نخواهنددوام می آورد که اين دو اراده 

و همين که اين اراده ها ديگر ارادۀ انسانی به 

مثابۀ اراده نباشند و به ارادۀ واقعی افراد، به 

ری از ميان ارادۀ دو آدم واقعی تبديل شوند براب

خواهد رفت؛ کودکی، ديوانگی، به اصطالح 

حيوانيت، به اصطالح خرافه و تعصب فرضی، 

ناتوانی مفروض يک طرف، ادعای انسانيت، فهم 

اين هرگونه حقيقت و علم از طرف ديگر و بنابر

تفاوت در کيفيت دو اراده و در فکر و هوشی که 

اين اراده را همراهی می کنند توجيه گر 

ی ای هستند که می تواند تا به زير نابرابر

اطاعت درآوردن [ديگری] ادامه يايد. پس از 

مالحظۀ اينکه آقای دورينگ بنای برابری خود 

را از بيخ و بن به شيوه ای راديکال ويران می 

 سازد ديگر چه می خواهيم؟

اما اگر کار ما در بررسی شيوۀ توخالی و ناشيانۀ 

تمام شد، اين بدان دورينگ در تحليل ايدۀ برابری 

معنی نيست که کار ما با خود اين ايده و نقشی که 

بازی می کند نيز پايان يافته است: نقش نظری 

 –اين ايده به ويژه نزد روسو و نقش عملی 

سياسی آن در انقالب کبير [فرانسه] و پس از آن، 

و حتی تا امروز، نقش تبليغی مهم آن در جنبش 

شورها، بررسی مايۀ سوسياليستی تقريباً همۀ ک

علمی اين ايده، ارزش آن را برای تبليغات 

 پرولتری نيز تعيين خواهد کرد.

اين ايده که همۀ انسانها، به عنوان انسان دارای 

چيز مشترکی هستند و به اعتبار اين چيز مشترک 

با هم برابرند البته کهنگی و ديرينگی جهانی 

دارد. اما خواست مدرِن برابری چيز کامال 

متفاوتی است؛ در اينجا منظور اين است که از 

کيفيت مشترک انسان بودن، از برابری انسانها به 

عنوان انسان، حقوق برابر سياسی و اجتماعی 
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همۀ انسانها، يا دست کم همۀ شهروندان يک 

ملت، همۀ اعضای يک جامعه استنتاج گردد. 

برای آنکه بتوان از ايدۀ نخستيِن برابری نسبی 

اعتبار انسان بودن] به نتيجۀ برابرِی  [يعنی به

حقوقی در يک دولت و جامعه رسيد، برای اينکه 

اين نتيجه گيری بتواند همچون چيزی طبيعی 

جلوه کند می بايست هزاران سال سپری شود و 

سپری شد. در جماعت های باستانی، جوامع 

بدوی، مسألۀ برابری حداکثر می توانست در 

رح باشد، زنان، ميان اعضای آن جماعت مط

بردگان و بيگانگان طبيعتاً از اين برابری طرد 

می شدند. نزد يونانيان و روميان، نابرابری بين 

انسانها بسيار بيشتر از هرگونه برابری اهميت 

داشت. اين ايده که يونانيان و بربرها، آزادگان و 

بردگان، شهروندان و بيگانگان ساکن [قلمرو 

رعايای روم (برای روم]، شهروندان رومی و 

آنکه عبارتی کلی و وسيع به کار برده باشيم) می 

بايست از ارزش سياسی برابر برخوردار باشند 

از نظر مردم باستان ديوانگی به شمار می رفت. 

در امپراتوری روم همۀ تفاوت ها به جز تفاوت 

بين آزاد و برده به تدريج از بين رفت. نتيجۀ اين 

ان، عبارت بود از امر، دست کم برای آزاد

برابری بين اشخاص خصوصی که برمبنای آن 

حقوق رومی تکامل يافت که کامل ترين حقوق 

مبتنی بر مالکيت خصوصی است که می شناسيم. 

اما تا هنگامی که تضاد بين آزادان و بردگان 

وجود داشت، مسألۀ نتيجه گيری حقوقی برپايۀ 

ما برابری عام انسانی نمی توانست مطرح باشد. 

اين را اخيراً در اياالت برده دار اتحاديۀ آمريکای 

 شمالی ديديم.

مسيحيت تنها يک نوع برابری بين همۀ انسان ها 

را به رسميت شناخت و آن برابری در ارتکاب 

گناه نخستين بود [يعنی مسيحيت همۀ انسانها را 

محصول مشترک گناه آدم در خوردن ميوه از 

ن به طور مساوی درخت معرفت بهشت و بنابراي

و برابر گناهکار می دانست] و اين کامالً با 

خصلت اين دين همچون دين بردگان و 

ستمديدگان انطباق داشت. در کنار اين برابری، 

حداکثر، برابری برگزيدگان را می پذيرفت که 

صرفاً در آغاز بر آن تأکيد می ورزيد. نشانه های 

دين اشتراک اموال نيز که در آغاز ظهور اين 

مشاهده می شود بيشتر به همبستگی بين 

ستمديدگان مربوط می گردد تا به ايده های واقعی 

برابری. بزودی تثبيت تقابل کشيشان و افراد 

عرفی به اين برابری بدوی مسيحيت پايان داد. 

اشغال اروپای غربی از سوی ژرمن ها، برای 

چندين قرن ايدۀ برابری را بدين علت که ژرمن 

ريج سلسله مراتب اجتماعی و سياسی ها به تد

پيچيده ای ايجاد کردند که تا آن زمان بی سابقه 

بود، از ميان برد. اما در همان حال اين اشغال، 

اروپای غربی و مرکزی را به حرکت تاريخ 

کشاند و برای نخستين بار سيستمی از دولت های 
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به طور غالب ملی به وجود آورد که بر هم تأثير 

تند و مراقب يکديگر بودند. بدينسان متقابل داش

اين اشغال تنها زمينه ای را که در آن به مرور 

زمان امکان سخن گفتن از ارزش های برابر 

 انسان ها و حقوق بشر به وجود آمد آماده ساخت.

افزون بر اين، قرون ميانۀ فئودالی در دل خود 

طبقه ای را که مقدر بود در تکامل خود نمايندۀ 

رن برابری باشد، يعنی بورژوازی را خواست مد

به وجود آورد. بورژوازی که خود در ابتدا يکی 

از رسته های جامعۀ فئودالی بود، صنعت اساساً 

پيشه وری و مبادلۀ محصوالت در درون جامعۀ 

فئودالی را به درجۀ نسبتاً بااليی به جلو راند و 

در پايان سدۀ پانزدهم اکتشافات دريايی راه 

يد وسيع تری بر او گشود. بازرگانِی پيشرفت جد

ن زمان تنها بين ايتاليا و آبرون اروپايی که تا 

سواحل شرقی مديترانه انجام می شد اکنون تا 

آمريکا و هند گسترش يافت و بزودی از نظر 

اهميت هم از مبادلۀ بين کشورهای مختلف 

اروپايی و هم از مبادالت داخلی هريک از اين 

سيل طال و نقرۀ آمريکا به  کشورها فراتر رفت.

اروپا سرازير شد و همچون عنصری تجزيه گر 

در همۀ شکافها و َخلَل و ُفرج جاَمعۀ فئودالی نفوذ 

کرد. بنگاه پيشه وری ديگر به نيازهای فزاينده 

پاسخ نمی داد. در صنايِع پيشاهنگ پيشرفته ترين 

کشورها، صنعت کارگاهی [مانوفاکتور] جانشين 

 پيشه وری شد.

اما اين انقالب توانمند در شرايط زندگی اقتصادی 

جامعه، به هيچ رو تغيير متناظری در ساخت 

سياسی به دنبال نداشت. نظام دولتی فئودالی باقی 

ماند، در حالی که جامعه هرچه بيشتر بورژوايی 

می شد. تجارت در مقياس بزرگ، به ويژه 

تجارت بين المللی و بيش از آن تجارت جهانی 

زم وجود مالکان آزادی است که هيچ مستل

چيزمانع حرکت آنها نشود و با حقوق برابر، 

برپايۀ [نظام] حقوقی يکسان برای همه، دست کم 

در هر ناحيۀ جداگانه، با يکديگر مبادله کنند. 

گذار از صنعت پيشه وری به صنعت کارگاهی 

مفروض بر وجود شمار معينی کارگر آزاد است 

بندهای صنفی و از سوی آزاد از يک سو از  –

ديگر از وسايلی که به آنان امکان دهد خود از 

که بتوانند  –نيروی کار خويش بهره برداری کنند 

با سرمايه دار صنعتی [صاحب کارگاه يا 

مانوفاکتور] برای اجارۀ نيروی کار خود قرارداد 

ببندند و در نتيجه در مقابل او همچون طرف 

کنند. سرانجام،  قراردادی با حقوق برابر عمل

برابری و ارزش برابر همۀ کارهای انسانی به 

اعتبار اينکه همگی به طور عام کار انسانی اند 

بيان ناآگاهانه اما دقيق خود را در قانون ارزش 

اقتصاد بورژوايی مدرن پيدا کرد که طبق آن 

ارزش هر کاال با کار اجتماعاً الزم متبلور در آن 

اما هر جا که  .)۱۳(اندازه گيری می شود 

مناسبات اقتصادی، آزادی و برابری حقوقی را 
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طلب می کرد، نظام سياسی در هر قدم موانع 

صنفی و امتيازات را در مقابل آن می گذاشت. 

امتيازات محلی، گمرک های حمايتی [ترجيحی يا 

تفاضلی يعنی حقوق گمرکی متفاوت بر يک نوع 

 کاال که از مناطق يا کشورهای مختلف وارد

شوند]، قوانين استثنايی گوناگون نه تنها بر داد و 

اً بستد خارجيان يا ساکنان مستعمرات، بلکه غال

بر بخشهای وسيعی از اتباع دولت نيز ضربه 

وارد می کرد؛ امتيازهای صنفی در همه جا بی 

وقفه و بی پايان مستقر می شد و راه را بر تکامل 

 صنعت کارگاهی سد می کرد. هيچ راهی آزاد

نبود و شانس برابر برای رقابت بورژواها وجود 

به رغم اينکه اين در صدر خواست ها  –نداشت 

 بود و بيش از هميشه فوريت داشت.

همين که اين خواست، يعنی آزادی از قيد و بند 

فئودال ها استقرار برابری حقوق از طريق حذف 

نابرابری های فئودالی برای پيشرفت اقتصادی 

ر روز قرار گرفت، بزودی ابعاد جامعه در دستو

آن گسترش يافت. اگر اين خواست در راستای 

منافع صنعت و بازرگانی مطرح می شد، می 

بايست همين برابری را برای تودۀ وسيع دهقانان 

نيز طلب کرد که در همۀ درجات بندگی، از 

سرواژ کامل تا پس از آن، مجبور بودند بخش 

ن به ارباب اعظم زمان کار خود را به رايگا

پرعطوفت خود بدهند و به دولت نيز ماليات های 

بی شمار بپردازند. از سوی ديگر، می بايست 

لغو امتيازات فئودالی، لغو معافيت مالياتی نجبا و 

امتيازات سياسِی رسته های مختلف خواسته شود. 

از آنجا که ديگر امپراتوری جهانی ای مانند 

که سيستمی از امپراتوری روم حکمفرما نبود، بل

دولت های مستقل وجود داشت که با يکديگر بر 

پايۀ برابری مرتبط بودند و درجۀ تقريباً يکسانی 

از تکامل بورژوايی داشتند بديهی بود که اين 

خواست [برابری] خصلتی عام يابد و از حدود 

دولتی خاص فراتر رود، و آزادی و برابری به 

 عنوان حقوق بشر اعالم شود.

همه آنچه به ويژه خصلت بورژايی حقوق با اين 

بشر را مشخص می کند اين است که قانون 

اساسی آمريکا که برای نخستين بار آن را به 

رسميت شناخت در همان حال بردگی رنگين 

پوستان آمريکا را پذيرفت: امتيازات طبقاتی لغو 

 و امتيازات نژادی تأييد شدند.

ای که اما همان گونه که می دانيم از لحظه 

بورژوازی از پيلۀ بورژوا فئودالی بيرون می 

آيد، از هنگامی که اين رستۀ قرون ميانه ای به 

طبقه ای مدرن تبديل می شود همواره به گونه ای 

گريزناپذير با سايۀ خود يعنی پرولتاريا همراه 

است. به همين طريق خواست های بورژوايِی 

برابری را خواست های پرولترِی برابری 

اهی می کنند. از لحظه ای که خواست همر

طبقاتی مطرح می لغو امتيازات بورژوايی برای 
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محو شود در کنار آن خواست پرولتری برای 

، نخست در شکلی مذهبی با تکيه بر خود طبقات

مسيحيت بدوی و سپس با اتکا بر خود نظريات 

برابری طلبانۀ بورژوازی ظاهر می گردد. 

زی بُل می گيرند: پرولترها از گفتمان بورژوا

برابری نبايد صرفاً ظاهری باشد، نبايد تنها در 

عرصۀ دولت مطرح شود، بلکه بايد واقعی باشد 

و به قلمرو اجتماعی و اقتصادی گسترش يابد. به 

ويژه از هنگامی که بورژوازی فرانسه پس از 

انقالب کبير برابری مدنی را به پيش کشيده، 

رابری اجتماعی و پرولتاريای فرانسه با خواست ب

اقتصادی، ضربه در مقابل ضربه، به او پاسخ 

داده و برابری به فرياد رزم پرولتاريای فرانسه 

 مبدل شده است.

بدينسان خواست برابری از زبان پرولتاريا دو 

معنی دارد. يا واکنشی خود به خودی در مقابل 

نابرابری های فاحش اجتماعی، اختالف بين 

ن، اربابان فئودال و رعيت توانگران و بی چيزا

های آنان، بين کسانی که از پرخوری می ميرند 

و گرسنگان، همان گونه که در آغاز جنگ 

دهقانی [آلمان] چنين بود، در اين صورت اين 

خواست صرفاً بيان غريزۀ انقالبی است و توجيه 

خود را تنها در آن می يابد. يا اينکه تقاضای 

ل خواست برابری برابری زادۀ واکنشی در مقاب

بورژوازی است و از آن مطالبات کمابيش 

درست و دوربردتری را بيرون می کشد و 

همچون وسيله ای برای تهييج کارگران و 

شوراندن آنان به ضد سرمايه داران، با تکيه بر 

چيزهايی که مورد تأييد خود بورژوازی است، 

بهره می گيرد، در اين حالت، اين برابری با خوِد 

رِی بورژوايی دوام می آورد و با آن برمی براب

افتد. در هر دو مورد، درونمايۀ واقعی خواست 

 محو طبقاتپرولتاريا در زمينۀ برابری، خواست 

است. هرگونه خواست برابری که از آن فراتر 

رود ضرورتاً به پوچی می رسد. ما در اين باره 

نمونه هايی به دست داده ايم و هنگامی که به 

فی های آقای دورينگ دربارۀ آينده برسيم خيال با

 باز هم نمونه های کافی ارائه خواهيم کرد.

بدينسان ايدۀ برابری، چه در شکل بورژوايی و 

چه در شکل پرولتری آن، خود محصولی 

تاريخی است که به وجود آمدن آن مفروض بر 

شرايط تاريخی معينی است که به نوبۀ خود 

ت، در نتيجه به مفروض به تاريخی طوالنی اس

هيچ رو حقيقتی ابدی نيست. اگر امروز از سوی 

عموم مردم اين خواست به اين يا آن معنی، به 

عنوان امری بديهی پذيرفته می شود، اگر به قول 

هنوز از سخت جانی نوعی پيشداوری «مارکس، 

اين نه به علت درستی  »توده ای برخوردار است

عام ايده آن همچون يک اصل، بلکه معلول پخش 

های سدۀ هيجدهم و تداوم ديرپای آن ايده در شکل 

امروزی شدۀ آنهاست. پس اگر آقای دورينگ می 

تواند دو انسان [فرضی] معروف خود را بی 
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اشکال بر پايۀ برابری به عمل وادارد از آن 

روست که اين امر در پيشداوری او کامالً طبيعی 

 به نظر می رسد. در واقع هم، آقای دورينگ

می نامد زيرا اين فلسفه  »طبيعی«فلسفۀ خود را 

از چيزهايی شروع می کند که برای او کامالً 

طبيعی به نظر می رسند. اما اين را از خود نمی 

 پرسد چرا طبيعی به نظر می رسند. 

 پانوشت ها

  axiomeبه انگليسی و  axiom، اصل موضوع -) ۱(

استدالل  به فرانسوی، به معنی فرض يا مقدمه ای برای

در منطق يا رياضيات است. به عبارت ديگر، اصل 

موضوع گزاره ای است که يا به خاطر بديهی فرض 

کردن آن و يا صرفا به عنوان مقدمه ای که درست 

يا نقطۀ پايه  ،هرچند بديهی نباشد ،انگاشته می شود

برای استدالل ها و استنتاج های بعدی است.  شروعی

ا فرض ديگری نتيجه نمی اصل موضوع، خود از اصل ي

شود و محصول و نتيجۀ استدالل هم نيست. (مترجم 

 فارسی)

 ترجمۀ فرانسوی: مفاهيم اخالقی و قضائی  -)۲(

جنگی بود که چند ) ۱٦۱۸-۱٦۴۸جنگ سی ساله ( -)۳(

دولت اروپائی در آن درگير بودند. آلمان به عرصۀ اصلی 

اين جنگ تبديل شد و موضوغ غارتگری نظامی و 

(يادداشت اهای اشغالگرانۀ دولت های متخاصم بود .ادع

 ترجمۀ انگليسی)

نوشتۀ يگانه و ويژگی های آن اشاره به کتاب  –) ۴(  

ايدئولوژی ماکس اشتيرنر است که مارکس و انگلس در 

نقد کوبنده ای بر آن نوشتند. (يادداشت ترجمۀ آلمانی 

 انگليسی)

صه ای به ق» ميش و بز«انگلس با آوردن زوج  -)۵(

اخالقی در مسيحيت اشاره دارد که طبق روايت انجيل 

 ) چنين است:۴٦تا  ۳۱آيۀ  ،۲۵باب متی (

اما هنگامی که فرزند آدم [عيسی مسيح] با شکوه  -۳۱«

و جالل باز می آيد و همۀ فرشتگان با او هستند، آنگاه بر 

در برابر او همۀ فرقه ها گرد  -۳۲تخت شکوه می نشيند. 

آنها را از هم جدا می کند مانند چوپانی که  می آيند و او

ميش ها را در سمت  -۳۳ميش را از بز جدا می کند. 

سپس  -۳۴راست و بزها را در سمت چپ قرار می دهد 

سلطان [مسيح] به آنهائی که در سمت راست او هستند 

می گويد "بيائيد ای کسانی که پدر من شما را تبرک 

جهان فراهم شده  ز آغازکرده، قلمروی را که برای شما ا

زيرا من گرسنه بودم و شما به من  -۳۵به ارث بريد. 

خوراک داديد. من تشنه بودم و شما به من نوشيدنی داديد. 

 -۳٦من بيگانه ای بودم و شما مرا به خانۀ خود برديد. 

من برهنه بودم و به من پوشاک داديد. من بيمار بودم و 

دم و شما نزد من مرا عيادت کرديد. من در زندان بو

سپس آنهائی که در سمت راست هستند به او  -۳۷آمديد." 

پاسخ خواهند داد: "سرور، ما کی شما را گرسنه ديديم و 

به شما خوراک داديم؛ يا تشنه ديديم و به شما نوشيدنی 

ما کی شما را همچون بيگانه ديديم و به خانه  -۳۸داديم؟ 

کی شما را  -۳۹ديم؟ برديم؛ يا برهنه بوديد و پوشاکتان دا

سلطان  -۴۰بيمار يا زندانی ديديم و به سوی شما آمديم؟" 

به آنها پاسخ خواهد داد "به يقين به شما می گويم همين که 

اين کار را در حق يکی از کوچک ترين برادران من 

سپس به آنهائی که در  -۴۱کرديد، برای من کرده ايد " 

ا از من دور سمت چپ او هستند خواهد گفت "ملعون ه
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شويد به آتش دوزخ جاودانی برويد که برای شيطان و 

زيرا من گرسنه بودم  -۴۲فرشتگان او فراهم شده است. 

و شما به من خوراک نداديد؛ تشنه بودم و به من نوشيدنی 

بيگانه بودم و مرا به خانۀ خود نبرديد؛ برهنه  -۴۳نداديد؛ 

ی بودم و به بودم و به من پوشاک نداديد؛ بيمار و زندان

سپس آنها نيز پاسخ خواهند داد  -۴۴مالقات من نيامديد. 

"سرور، ما کی شما را گرسنه، تشنه يا بيگانه يا برهنه يا 

و او  -۴۵بيمار يا زندانی ديدم و به شما ياری نرسانديم؟" 

به آنها پاسخ خواهد داد " به يقين به شما می گويم هر گاه 

چک ترين برادران من که شما اين کارها را در حق کو

نکرديد، در حق من نکرده ايد". اينان به سوی عذاب 

جاودانی رهسپار خواهند شد و آنانی که در سمت راست 

 »اند به سوی حيات جاودان.

انسان بين  ی که دورينگمنظور انگلس اين است که تمايز

ی که رگه انسانِ و  بين "انسان ناب"خوب و بد يا های 

قايل می شود و داوری ای که در حق  دارد  حيوانیهای 

آنها انجام می دهد مانند تمايز بين ميش و بز در قصۀ 

 ، يا شخص سوم، انجيل و داوری ای است که  "سرور"

 مترجم فارسی)(در مورد آنها می کند. 

 »تمدن« ،»فرهنگ«به جای  مۀ فرانسویجتردر  –) ٦(

 آمده است.

 ترجمۀ فرانسوی: جبران يا تالفی -)۷(

 جز واکنشِ ترجمۀ فرانسوی: اين خشونت چيزی  – )۸(

 بی عدالتی خود او نيست 

 استقرار ترجمۀ فرانسوی: برای -)۹(

هائی است که در دورۀ کشور اشاره به رويداد –) ۱۰(

گشائی های روسيۀ تزاری در آسيای مرکزی شکل 

به هنگام جنگ  ۱۸۷۳گرفت. در ماه های ژوئيه و اوت 

وفمن نيروئی زير فرماندهی ، ژنرال کKhivaخيوا 

ژنرال گولواچف با مأموريت تنبيهی به ضد قبيلۀ ترکمنی 

يومود فرستاد. اين نيرو ستمکاری و شقاوتی به نهايت 

درجه از خود نشان داد. نگاه کنيد به اوژن شويلر، 

ترکستان، يادداشت های يک سفر به ترکستان روسيه، 
 ۲جلد  جلد، ، در دو۱۸۷٦لندن، خجند، بخارا و کولجا، 

 . (يادداشت ترجمۀ انگليسی)۳۵٦-۳٦۲ص 

 ترجمۀ فرانسوی: به ريش يومودها بخندد -)۱۱(

انگلس چند جا در ادامۀ آنتی دورينگ به مناسبت  -) ۱۲(

ستم يس«يا  »محور -دولت اجتماع«ختلف ايدۀ مهای 

مترجم (دورينگ را نقد کرده است.  »محور -اجتماع

 فارسی)

های مدرن برابری را نخستين بار استنتاج ايده  -)۱۳(

مارکس در سرمايه از شرايط اقتصادی جامعۀ بورژوايی 

 انگلس). يادداشت(ارائه کرد. 
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 ده رخ فروزشي                                         

چهرۀ بی فروغ و نگاه سرد دوخته شده به 

دوردست، بيقراری و دلهره، ديگر از رويای 

سپيد، شيرين و پراميد جوانی جز غباری 

فراموش گشته و سياه هيچ در خاطر ندارد. تنها 

 سهم او از زندگی، خيابان تاريک است و ناامنی.

علل بسياری از محروميت ها و تباهی هايی را   

منجر به آسيب های شديد جسمی و روانی  که

اکثريت مردم می گردد بايد در مکانيسم های خود 

جامعۀ سرمايه داری جستجو کرد. جامعه ای که 

قانون بنيادی آن را سود و تمرکز هرچه بيشتر 

ثروت در دستانی اندک به قيمت خالی تر شدن 

دستهای محرومان بيشمار تشکيل می دهد. بالطبع 

اد، سياست، فرهنگ و مسائل تمامی اقتص

اجتماعی نيز حول همين قانون بنيادی، و 

جلوگيری از هرگونه گزند به روند تحقق آن، 

سامان می يابد. تحت شرايط سرمايه داری عقب 

مانده ايران و اعمال شديدترين شيوه های قرون 

وسطائی رژيم اسالمی، نه تنها بر دامنۀ فقر، 

د، بلکه تبعات گرانی و بيکاری افزوده می گرد

اجتماعی اين بحران فالکت بار بر سر تودۀ مردم 

آوار گشته، بويژه  زنان و کودکان را قربانی می 

سازد. يکی از اين تبعات، کشانده شدن فزاينده 

کودکان و نوجوانان به خيابان و شغل سياه 

به گزارش قانون آنالين «روسپيگری است. 

ر شهر ]، نتايج يک تحقيق ميدانی د27/1/91[

تهران نشان می دهد، سهم روسپی شدن کودکان 

در بين نمونه های تن فروشان مورد مطالعه سال 

های اخير در شهر تهران رو به افزايش است. ... 

بيانگر اين حقيقت است که در مواردی شروع 

سالگی بوده است. توجه به  8سن تن فروشی 

کودکان روسپی شده (زنانی که تن فروشی را از 

سالگی شروع کرده اند) از  18کمتر از  سنين

کاهش آنجائی حائز اهميت است که از يک سو 

ميانگين سن شروع می تواند نشانه تغيير 

شدن آمار آن الگوی تن فروشی و احتماال بيشتر 

اين واقعيت که ديگر قابل کتمان از سوی .» باشد

نهادهای وابسته دولتی نيز، نمی باشد، انعکاسی 

ر جامعه يافته، اما بدون ذره ای ملموس و تلخ د

اهميت، از سوی رژيم حاکم، تداوم می يابد. اين 

که چرا در ابعادی چنين گسترده و دهشتناک، 

قربانيان (کودکان و نوجوانان ايران) وارد اين 

محروميت از کودکی، تباهی جوانی، 

 آينده ای سياه و تاريک
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حوزه گرديده و به عنوان کارگر جنسی مورد 

بهره برداری واقع می شوند، و مسئوليت اين 

کماکان بی پاسخ به حال  فجايع برعهده کيست؟

خود رها می شود و از آنجا که اساسا وارد شدن 

به چنين حوزه ای جزو خط قرمزهای فرهنگی 

رژيم محسوب می گردد، عمق فاجعه مستور می 

ماند. بنا به تعريف نهادهای بين المللی کودکان 

سالی گفته  18کار به کودکان و نوجوانان زير 

ف در خيابان می شود که به  روش های مختل

مشغول به کار و زندگی هستند، و کودکانی که به 

روسپيگری کشانده می شوند نيز به نوعی کودک 

کار و خيابان می باشند. اين بخش از کودکان به 

داليل گفته شده از کوچکترين حمايتی محروم 

مانده و کار آنان پنهان و در کمتر آماری به 

ان داده شرايط و وضعيت بحرانی آنان توجه نش

 می شود.   

درصد  15در مطالعه صورت گرفته بيش از « 

از کسانی که در کودکی به روسپی گری روی 

) در سن 1390آورده بودند در زمان تحقيق (

سال) قرار داشتند و ساير موارد مورد  18(زير 

قرار  44تا  19مشاهده اين گروه در سنين 

 داشتند. ميانگين سن شروع تن فروشی در ميان

درصد زنان مورد  25کودکان روسپی شده (که 

مطالعه در اين پژوهش را تشکيل می دهند) 

سال و در بين افرادی که در سنين  17نزديک به 

سال بوده است  24سال روسپی شده اند  18باالی 

و بيشترين فراوانی سن شروع روسپيگری در 

» سال است. 17تا  15کودکان روسپی شده بين 

قربانيان از کرات آسمانی نيامده (همانجا). اين 

اند، آنها فرزندان محروم همين جامعه و 

خانوارهائی اند که خود نيز نسلی قربانی شده و 

گرفتار در چنگال مصائب فقر، بيکاری، اعتياد، 

طالق، بيماری و ازهم گسيختگی زندگی هستند. 

قربانيانی که به جای سرزندگی، آسايش و امنيت، 

ی ها، تحصيل و برخورداری شکوفا شدن تواناي

از آيندۀ يک زندگی انسانی و مرفه، در اوج 

تحقير و استيصال روانۀ خيابان های پرخطر و 

آسيب زای شهرها گشته اند. کار اين کودکان نه 

تنها اثرات مخربی در جسم آنان برجای گذاشته و 

بقای آنان را تهديد می کند، بلکه بيشتر از آن، 

روانی آنان را لگدکوب و رشد و تکامل روحی و 

تباه می سازد. آنان عالوه بر اين، در معرض 

خطرات کوچک و بزرگی از قبيل آلودگی به 

ويروس ايدز، محروميت از غذای کافی (سوء 

تغذيه) و امکانات پزشکی، قرار داشته و اغلب 

از بيماری های پوستی، گوارشی، تنفسی، 

 عفونی، و هپاتيت رنج می برند.    

عاليت اجتماعی زنان تن فروش به گواه نوع ف«

بسياری از جامعه شناسان و متخصصان علوم 

رفتاری بر اقدام آنها نيز مؤثر است. به طوری 

سالگی به  18درصد از زنانی که زير  21که 

روسپيگری روی آورده اند عالوه بر تن فروشی 
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مشاغلی با درآمد های پايين داشته اند. مشاغلی 

فروشندگی، آرايشگری، مانند منشی گری، 

کارگری، مشاغل خدماتی و حتی شغل های کاذب 

 هزارتومان در ماه 97درآمدی زير و سياه که 

(همانجا). با اطمينان » عايد آن ها می کرده است.

می توان گفت که درآمد زنان اساساً از طريق 

کار مزدی حاصل می شود و کم بودن درآمد 

ود شاخص زنان شاغل نسبت به مردان شاغل، خ

نابرابری شديد مزد زنان نسبت به مردان در 

مقابل کار برابر است. پايين بودن دستمزد زنان 

به نسبت مردان که حتی فاصلۀ زيادی نيز با 

حداقل دستمزد مصوب دولت و به ازای کار با 

ساعات طوالنی، دارد و کمبود فاحش سهم زنان 

نسبت به مردان در جمعيت فعال اقتصادی، خود 

 ی از زمينه های بسط تن فروشی است. يک

عالوه بر اين، روسپيگری دامنۀ وسيع خود را 

در بين نوجوانان و جوانان ايران به شيوۀ مدرن 

 70و اينترنتی نيز گسترده است. طبق آمارها 

درصد حاضران در اين فضا را جوانان تشکيل 

 45و  25تا  16درصدشان بين  55می دهند. 

سال دارند. آنها در ازای  25درصد هم باالتر از 

گرفتن شارژ موبايل و يا حضوری، از طريق 

 10«فضای مجازی وارد اين عرصه می شوند: 

هزار. نيم ساعت، يک  2دقيقه وب، يک شارژ 

هزار تومانی. آنها تن فروشی می کنند،  5شارژ 

بدن خود را به نمايش می گذارند. ... آنها به طور 

ر هر ساعت رقمی متوسط برای فروش تن خود د

هزار تومان طلب می کنند و برای  80تا  25بين 

آنکه يک شب کامل به کارگر جنسی تبديل شوند 

» هزار تومان می خواهند. 300تا  90بين 

)22/1/91  ( 

روسپيگری با رشد کارتن خوابی زنان در خيابان 

نيز ارتباط نزديک دارد، اما کارشناسان وابسته 

مختص به زنان معتاد به رژيم اسالمی آن را 

(بخشی ديگر از قربانيان) قلمداد کرده و تن 

متأسفانه کم کم «فروشان را از قلم می اندازند: 

شاهد زنان کارتن خواب در سطح شهر هستيم که 

بيانگر کاهش سن و فراگير شدن آسيب اجتماعی 

در جامعه است. ... قبال اين پديده مختص آقايان 

ن زنان نيز اين پديده بود، اما هم اکنون در ميا

مشاهده می شود که اين زنان معتاد هستند. ... 

شاهد کاهش سن آسيب ديدگان در شهر تهران 

سال است  20هستيم. ... سن زنان کارتن خواب 

» و اين بيانگر کاهش سن آسيب ديدگی است.

)10/7/91( 

اين وضعيت فاجعه باری است که رژيم اسالمی 

ن و جوانان ايران رقم برای جمعيت فزاينده کودکا

زده است. نبود شرايط برای شکوفائی استعدادها 

و توانائی ها، عدم امنيت و رفاه در جامعه، سلطۀ 

خرافات و تاريک انديشی، درک اين واقعيت که 

در اين رژيم چشم انداز آزادی و زندگی بهتر، 
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صلح و امنيت فردی و اجتماعی و ارتقای فکری، 

موانع و ديوارهای فرهنگی وجود نداشته و 

فراوانی در برابر تکامل آزاد توانائی ها، انرژی، 

احساسات و خواست های جوانان و نوجوانان قد 

اينها آن شرايط و فضايی اند که  کشيده، آری همۀ

راه ديگری جز خالص شدن از شر رژيم اسالمی 

برای تودۀ مردم باقی نمی گذارد. بايد عليه اين 

ی برخاست و آن را سرنگون رژيم به مقابلۀ انقالب

کرد.هيچ جناح و گروهی چه در درون حاکميت 

ارتجاعی کنونی و چه در بيرون از آن (اصالح 

طلب و جنبش سبز) و چه اپوزيسيون های 

رنگارنگی که تنها به دست به دست شدن قدرت 

سياسی می انديشند، توانائی حل انقالبی معضالت 

ند داشت. گريبانگير توده های محروم را نخواه

برای ساختن آيندۀ روشن کودکان و جوانان مان، 

اين ما هستيم که بايد نظم فاجعه بار کنونی را 

درهم بکوبيم و بر ويرانه های آن نسلی سرزنده، 

 شاد و در رفاه، پرورش دهيم.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 شيده رخ فروز                                         

پا به پای فقر و فشارهای روزافزون اقتصادی بر 

گردۀ محرومان و اقشار کثيری که به صفوف بی 

چيزان جامعه پرتاب می شوند، کودکان، 

بويژه زنان بيشتری، به دنبال ناتوانی نوجوانان و 

خانوارها، که از پس تأمين هزينه های سرسام 

آور زندگی و يارانۀ ناچيز دريافتی برنمی آيند، 

به خيابان ها و مراکز کار روی می آورند. اين 

خانواده ها که گاه هيچ درآمد ثابتی ندارند و يا 

سرپرست بيکار دارند، به مراتب تحت فشارهای 

تری هستند. از سوی ديگر اعمال سياست شديد

های ارتجاعی رژيم در رابطه با اشتغال زنان و 

به انزوا کشاندن آنان نظير طرح دورکاری، نيمه 

وقت کردن کارکنان زن در ادارات (استفاده از 

دو زن نيمه وقت به جای يک کارمند تمام وقت) 

و ساير تبعيضات جنسيتی در رابطه با شرايط 

 فقر و محروميت زنان نمود 

 در خيابان های شهر
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دستمزد، کمک هزينه ها (حق مسکن  کار، ميزان

و ...)، شرايط کار زنان شاغل را با دشواری 

بيش از گذشته مواجه ساخته است. آمارها در اين 

مورد (که بی شک ارقامی پايين تر از اوضاع 

واقعی اند) فقر و بيکاری زنان را منعکس می 

 2هزار الی  750حدود يک ميليون و «کنند: 

ر زن خودسرپرست، هزار نف 400ميليون و 

سرپرست خانوار و فاقد سرپرست در کشور 

وجود دارد که جامعه بزرگی را تشکيل می دهند. 

... زنان خودسرپرست، سرپرست خانوار و فاقد 

سرپرست با احتساب فرزندان و افراد تحت 

 8ميليون نفر هستند که  7پوشش جمعيتی بالغ بر 

درصد جمعيت کل کشور را تشکيل می  10تا 

ند. ... درصد بسيار زيادی از اين بانوان با ده

(آفتاب » معضل فقر و بيکاری روبرو هستند... 

) در ادامۀ اين روند پديدۀ 24/3/91 -يزد

دستفروشی زنان در شهرها يک واقعيت 

انکارناپذير گرديده است که روز به روز بر ابعاد 

آن اضافه می شود و حضور آنان را در جامعه 

در شرايط فعلی کسب «ايد: پر رنگ تر می نم

درآمد برای سرپرستان خانوارها دشوار شده و 

به همين دليل برخی از بانوان خانه دار برای 

کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانواده ها به 

دستفروشی در خيابان ها و اماکن عمومی مانند 

مترو رو آورده اند... گرانی های لجام گسيخته 

را مختل کرده است  زندگی برخی از خانواده ها

). زنان دستفروش مترو 27/6/91(همانجا ...» 

کرج) يکی از نمونه های بارز اين  -(تهران

امرند که همه روزه ميليونها مسافر شاهد رنج 

کار طاقت فرسای آنان اند. بين اين زنان رده 

های سنی مختلفی (زنان مسن تا دختران نوجوان، 

ر بساط آنان دانشجو و محصل) به چشم می آيد. د

همه چيز برای عرضه موجود است، از انواع 

خوراکی ها (نان های شيرينی، آب معدنی ...) 

آرايشی،  -گرفته تا پوشاک، لوازم بهداشتی

زينتی، کتاب و ... اين وسايل در ساک های 

سنگينی، همراه آنان مرتبا بين راهروها و واگن 

های مخصوص مسافران زن حمل می گردد. 

ان نوجوانی که  نياز در چهره و ديدن دختر

ظاهرشان موج می زند و هنوز در فروشندگی و 

شيوه های آن حرفه ای نشده اند و شرم مانع از 

بازاريابی بيشتری برايشان می شود، تأسف بار 

است. همچنين زنان مسنی که اکنون بايد دوران 

استراحت را سپری کنند با ناتوانی ساک های 

ی کشند. آنان عالوه بر سنگين را به دنبال م

ساعات طوالنی کار در خطوط مترو (به ويژه 

ساعات شلوغ که مسافران به سر کار می روند يا 

برمی گردند) با انواع آزار و تعقيب و گريز 

مأموران مترو (که به دنبال بيرون راندن آنان از 

مترو هستند)، کار خود را ادامه می دهند. به 

 –در مترو (صادقيه  دنبال همين امر چندی پيش

کرج) به هنگام درگيری مأموران با آنان، زنان 
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مسافر به حمايت از دستفروشان زن، اعتراض 

 نمودند و مانع اين عمل مأموران شدند. 

بخش ديگری از زنان، که کار طاقت فرسای آنان 

کمتر ديده می شود و در بدترين شيوۀ کار 

قطعه ای استثمار می گردند، زنانی هستند که کار 

يا کنتراتی را از کارگاه ها يا مراکز کار گرفته و 

در خانه انجام می دهند. اين زنان که به داليل 

گوناگون امکان حضور در جامعه از آنان سلب 

گرديده، در کنج خانه های محقر خويش به انجام 

بی وقفه کار عالوه بر ساير مسئوليت های کار 

شيوۀ کار خانگی مشغولند، زيرا در اين نوع 

معموال قيمت هر قطعه از کار بسيار ناچيز تعيين 

می گردد و بايد ميزان بيشتری کار با سرعت 

انجام گيرد (عالوه بر آن از ساير مزايای کار 

 مانند بيمه و ... نيز خبری نيست).

بخش ديگری از زنان محروم نيز به همراه  

فرزندان خردسال خويش به تکدی گری، و 

و به ناچار در خريد و فروش  بخشی نيز بعضا

مواد مخدر و ساير تباهی ها (روسپيگری) دست 

و پا می زنند. اين وضعيت سيه روزانه ای است 

که سرمايه داران و زمينداران حاکم رژيم 

اسالمی برای زحمتکشان جامعه و بويژه زنان 

محروم به بار آورده اند. چنگال سياه اين 

عرصه های  زالوصفتان سالهاست که بر تمامی

حيات و کار جامعه، ُمهر خونين تباهی جسمی و 

 روانی زده است.  

تداوم و تشديد روند جاری وضع را برای زنان، 

که عالوه بر ستم های خاص جامعۀ سرمايه 

داری بی حقوقی و انواع ستم ها و تبعيض های 

قرون وسطائی نيز بر دوششان سنگينی می کند، 

تکش برای مقابله بدتر خواهد ساخت. زنان زحم

با شرايط کنونی، نياز به متشکل شدن در سازمان 

های مستقل خود (در کنار شرکت در تشکل های 

مختلط ) و راديکاليزه کردن سطح مبارزات 

جاری خويش دارند. آنان همواره نشان داده اند 

که در سخت ترين شرايط عالوه بر شرکت در 

مبارزات دموکراتيک جاری، دوش به دوش 

رگران مرد آمادۀ سازمان پذيری و تدارک قوا کا

 برای انقالب کارگری هستند.
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 بهروز فرهيخته

 1391آبان 

 

هرکسی که به مسايل اجتماعی و اقتصادی جامعۀ ايران می انديشد می داند مسألۀ مسکن يکی از مشکل 

بيند حل اين مشکل وابسته به چيست های اساسی اکثريت جمعيت ايران است. بنابراين در پی آن است که ب

و از چه راه هايی قابل برطرف شدن است. در اين رابطه به ظاهر مسئوالن رژيم اسالمی نيز دست اندر 

آمارها، کتاب ها و مقاالتی انتشار می دهند که در اينجا برحسب مورد به برخی از کارند و هر از گاهی 

 وشته مورد بررسی قرار می گيرند از اين قرارند:آنها رجوع می کنيم. موضوعاتی که در اين ن

 تغييرات جمعيت و تعداد واحدهای مسکونی در ده پانزده سال گذشته در مناطق شهری و روستائی  .1

وضعيت مالکيت مسکن و زمين؛ روند افزايش شمار خانوارهای فاقد مالکيت زمين و مالکيت  .2

 مسکن

ازل کيفيت و ايمنی بسياری از خانه ها در وضع واحدهای مسکونی بر حسب نوع اسکلت: سطح ن .3

 شهر  و روستا

 افزايش شديد هزينۀ مسکن و سهم باالی آن در بودجۀ خانوار .4

 افزايش شديد قيمت زمين، افزايش شديد بهای مصالح ساختمانی   .5

 نياز به مسکن و عدم ارضای اين نياز .6

 واحدهای مسکونی خالی .7

 نتيجه گيری  .8

ای مسکونی در ده پانزده سال گذشته در مناطق شهری و تغييرات جمعيت و تعداد واحده .1

 روستائی

که در سال » نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور«در مقدمۀ يکی از اين کتاب ها به نام 

 با همکاری شهردار تهران، محمد باقر قاليباف، انتشار يافته است چنين می خواهيم: 1390

انوارهای شهری برای تأمين مسکن تحت فشار شديد قرار درصد از خ 15) بيش از 1387هنوز («

درصد در خانه های مجانی و  10درصد از خانوارهای شهری اجاره نشين هستند و  22دارند. بيش از 

سازمانی، اما به هرحال غير ملکی، سکونت دارند. افزايش قيمت مسکن، به ويژه در سال های اخير، اين 

 مسألۀ مسکن در ايران
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اشتن درآمد تمام عمر، در تأمين مسکن خود ناتوان باقی گذارده است. خانوارها را، حتی با در نظر د

درصد از خانوارهای روستايی در خانه های کم دوام، بی دوام و سانحه خيز سکونت  52هنوز حدود 

 دارند.

اکنون زمان آن رسيده است تا با در اختيار داشتن دستاوردهای پژوهش وسيع و متعدد و تجارب موجود، 

 »نده، زمينه های الزم برای رفع کمبودها و مشکالت بخش مسکن مهيا گردد.اما پراک

حال با بررسی آمارهای رسمی رژيم اسالمی و آمارهايی که در اين زمينه در گزارش ها و مقاالت 

مطبوعات کشور چاپ شده اند بايد ببينيم که حل مسألۀ مسکن چگونه به پيش می رود و آيا عمل به 

کارشناسان مسکن، اين رژيم توانسته است » ش وسيع و متعدد و تجارب موجوددستاوردهای پژوه«

که اين  1387گامی در زمينۀ حل مسألۀ مسکن بردارد يا وضع مسکن به مراتب بدتر از سال 

 ها ارائه گرديدند، شده است.» دستاورد«

 1390تا  1385طی سال های و درصد آن رشد تعداد خانوار :  1جدول 

 درصد تغيير 1390 1385 سال
 21.04 21,185,647 17,501,771 تعداد خانوارهای کل کشور

 24.36 15,427,848 12,405,584 تعداد خانوارهای شهری
 12.98 5,757,799 5,096,187 تعدد خانوار های روستايی و غير ساکن

 1390گزيدۀ نتايج سرشماری نفوس و مسکن  -: مرکز آمار ايران مأخذ

 1390تا  1385سالۀ  5درصد رشد واحد مسکونی معمولی طی  تعداد و:  2 جدول

 درصد تغيير 1390 1385 سال
 25.81 19,954,708 15,859,926 تعداد واحد مسکونی کل کشور

 29.30 14,782,114 11,431,880 تعداد واحد مسکونی شهری
 16.81 5,172,594 4,428,046 تعداد واحد مسکونی روستايی

 1390گزيدۀ نتايج سرشماری نفوس و مسکن  -ران : مرکز آمار ايمأخذ

درصد بر کل  21سال  5يعنی طی  1390تا  1385می بينيم از سال  1همان گونه در جدول شمارۀ 

 13درصد و در روستا تقريبا  24خانوارهای کشور افزوده شده است. افزايش تعداد خانوارها در شهرها 

می دهد که افزايش واحدهای مسکونی در سطح کشور  در همين دوره نشان 2درصد بوده است. جدول 

درصد بوده است.  17درصد و در روستاها نزديک به  29درصد، در شهرها بيش از  26نزديک به 

که با رشد مثبت افزايش مسکن نسبت به افزايش خانوارها مسألۀ طبق اين دو جدول به نظر می رسد 
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تعداد  1385ته همين جدول ها نشان می دهند که در سال البمسکن در ايران حل شده يا در حال حل است. 

بيشتر  1230939به ميزان 1390و در سال ، 1641845خانوارها از تعداد واحدهای مسکونی به اندازۀ 

بوده است. يعنی در اين سال ها در بيش از يک ميليون واحدهای مسکونی، بيش از يک خانوار سکونت 

 .داشته است

 کن و زمين؛ روند افزايش شمار خانوارهای فاقد مالکيت زمين و مالکيت مسکنوضعيت مالکيت مس -2

آمارهای ديگر و واقعيت های چندی مانند حجم عظيم نياز انباشته از گذشته برای مسکن، کاهش هرچه 

بيشتر تقاضای مؤثر برای تأمين مسکن (کاهش هرچه بيشتر قوۀ خريد توده های مردم) به علل گوناگون 

تورم افسارگسيخته، بيکاری عمومی، افزايش سرسام آور قيمت (مانند افزايش شديد قيمت زمين، اقتصادی 

شمار بسيار بزرگی از واحدهای مسکونی  توليد مصالح ساختمانی و غيره) و فرسوده و نيمه ويران بودن

دی کشور به علت تخريب طبيعی خانه ها و تبعيت توليد واحدهای مسکونی از وضعيت عمومی اقتصا

کشور به ويژه تأثيرگذاری بحران اقتصادی بر توليد مسکن جديد و غيره، نشان می دهند که اين نتيجه 

نگاهی به جدول های زير گيری که مسألۀ مسکن در ايران در حال حل است به هيچ وجه درست نيست. 

 موضوع را روشن می کند:

 برحسب نحوۀ تصرف واحد مسکونی: تعداد خانوارها  3جدول 

  

 

 

 درصد نحوۀ تصرف واحد مسکونی در کل کشور:  4جدول 

 

 

 

 7.8خانوارهای مالک زمين تقريبا تنها  1390تا  1385می شود که طی سال های مشاهده  3در جدول 

 درصد افزايش داشته اند در حالی که 76.5افزوده شده اند و مجموع خانوارهای مالک بنا تقريبا  درصد

 درصد تغيير 1390 1385 الس
 7.82 11,875,003 11,013,235 های مالک زمين و بناخانوار

 68.65 1,317,281 781,065 خانوارهای مالک بنا
 325.67 5,607,314 1,317,281 خانوارهای اجاره پرداز

 درصد تغيير 1390 1385 سال
 - 7 56.4 63.4 زمين و بنا)ملکی (

 1.8 6.3 4.5 ملکی (بنا)
 3.7 26.6 22.9 اجاره ای
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طی همين زمان نشان  4درصد افزوده شده اند. اما جدول  325.7خانوارهای اجاره نشين در همين مدت 

درصد بيشتر شده اند.  3.7درصدی داشته است و خانه های اجاره ای  7می دهد که مالکيت زمين کاهشی 

لۀ مسکن مواجه با ارتباط قراردادن اين دو جدول با هم، در طی زمان، با روندهای اساسی ای در مسأ

هستيم که از يک سو نشان می دهد خانوارهای هرچه کمتری مالک زمين بنای مسکونی خواهند بود و 

زمين بناهای مسکونی به انحصار در دستان هرچه کمتری در خواهد آمد و از سوی ديگر تودۀ هرچه 

و به اجاره نشين تبديل  بيشتری از خانوارهای ايرانی حتی مالکيت بنای مسکونی را از دست خواهند داد

خواهند شد. اين روندها کامال با رشد سرمايه و نظام سرمايه داری در ايران منطبق است. افزايش تقريبا 

درصدی اجاره نشينی گويای خلع يد طبقۀ کارگر و حتی بخشی از کارمندان از مالکيت واحدهای  326

 مسکونی است.

درصد  12ی کل کشور، از خود مسکن ملکی داشتند و درصد خانوارها 77، نزديک به 1365در سال 

(از اين مقدار  مسکن ملکی داشتنداز خانوارها  درصد 68نزديک به  1385اجاره نشين بودند. در سال 

اجاره نشين درصد آنان  23درصد مالک زمين واحد مسکونی خود بودند) و نزديک به  63کمی بيش از 

درصد مالک  56درصد (از اين مقدار کمی بيش از  63مسکن خانوارهای مالک  1390در سال  بودند.

درصد بودند. افزايش اجاره  27زمين واحد مسکونی خود بودند) و خانوارهای اجاره نشين نزديک به 

نشينی و کاهش مسکن ملکی، و به ويژه کاهش مالکيت زميِن مسکن، روندی است محتوم، که با رشد نظام 

شتر زمين به چيزی دارای قيمت انحصاری همراه است. انحصار زمين در سرمايه داری و تبديل هرچه بي

دستان خانوارهای هرچه کمتری در کل کشور و سلب هرچه بيشتر مالکيت توده های مردم بر زمين، آن 

عاملی است که خواست اجتماعی شدن مالکيت زمين را انجام پذير و برحق می گرداند. معنی عملی لغو 

و تبديل آن به ملک همۀ شهروندان جامعه اين است که ديگر هيچ زمينی سند  مالکيت خصوصی زمين

مالکيت شخصی نخواهد داشت و خريد و فروش نمی شود و از کسی به کس ديگر به ارث نمی رسد، بلکه 

حق بهره وری از زمين با برنامه ريزی اجتماعی برای مصارف گوناگون در اختيار نهادها و سازمان 

تعاونی ها قرار خواهد گرفت. مالکيت اجتماعی بر زمين يک عامل اساسی ريشه ای حل  های اجتماعی و

مسألۀ مسکن است، زيرا با اين عمل اجتماعی که موجب می شود زمين فاقد قيمت شود نقش آن به عنوان 

يکی از عواملی که بخش بسيار بزرگی از قيمت مسکن را تشکيل می دهد به طور کامل حذف می شود. از 

ين هنگام است که با برنامه ريزی اجتماعی در توليد مسکن می توان مشکل توده های مردم را در تهيۀ ا

 مسکن به گونه ای واقعی حل نمود.
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 وضع واحدهای مسکونی بر حسب نوع اسکلت: -3

 و روستا سطح نازل کيفيت و ايمنی بسياری از خانه ها در شهر

چه در روستاها از استحکام ، مقاومت، کيفيت و ايمنی الزم برای تعداد زيادی از خانه ها چه در شهرها و 

ن نسبت واحدهای مسکونی با اسکلت بتتعداد و  1390تا  1375زندگی برخوردار نيستند. هرچند از سال 

ن آرمه يا فلزی چه به ويژه در روستا اسکلت بت آرمه  يا فلزی افزايش يافته اما اکثر خانه ها چه در شهر و

خانه های خشت و گلی بخش بسيار مهمی از واحدهای مسکونی را به ويژه در روستاها تشکيل  ندارند و

می دهند. ما در زير دو جدول درج می کنيم. جدول نخست تغييرات نسبت واحدهای مسکونی را بر حسب 

ر های مسکونی دطور تفصيلی تر تعداد و نسبت واحدو جدول دوم به  1390تا  1375نوع اسکلت از سال 

 را بر حسب نوع اسکلت در شهرها و روستاهای کشور نشان می دهد: 1390و  1385سال های 

 1390و  1385، 1375های  واحدهای مسکونی معمولی به تفکيک نوع اسکلت بنا در سا ل -5جدول     

 اظهار نشده ساير بتن آرمه فلزی سال
 0/9 55/0 18/2 25/9 کل 1390

 0/9 46/6 20/7 31/7 شهری
 0/7 78/7 11/1 9/5 روستايی

 1/0 61/2 12/0 25/7 کل 1385
 1/2 51/2 14/5 33/1 شهری

 0/7 87/1 5/7 6/6 روستايی
 1/6 84/0 4/0 10/4 کل 1375

 1/7 77/3 5/4 15/6 شهری
 1/3 96/0 1/4 1/3 روستايی

 منبع: 
http://tmahdi1327.persianblog.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%

8C 

اسکلت دارای بوده اند و نه آرمه ن % خانه های روستائی نه بت96، بيش از 1375می بينيم که در سال 

 1390% بناهای خشت و گلی بوده اند. در سال 96فلزی، و با اطمينان می توان گفت بخش اعظم اين 

% بوده که بازهم می توان 78.7روستاها  و غير اسکلت فلزی در آرمه ننسبت واحدهای مسکونی غير بت

اکثر واحدهای  1385و  1375گفت اکثريت آنها خشت و گلی بوده اند. در شهرها نيز در سال های 

 زيرو غير اسکلت فلزی بوده اند. جدول  آرمه نغير بتدرصد آنها  46بيش از  1390مسکونی و در سال 

 تری نشان می دهد:تعداد و وضعيت واحدهای مسکونی را با تفصيل بيش
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 شهر و روستابنا در  اسکلت تفکيک نوع به معمولی مسکونی واحدهای : توزيع6جدول 

 توزيع نسبی آنها بر همين اساس و ۱۳۹۰ و ۱۳۸۵ های سال در 

 
 تعداد واحدهای مسکونی کل کشور

افزايش يا  ۱۳۹۰سال  ۱۳۸۵سال  

کاهش 

واحد 

 درصدی

 درصد تعداد درصد تعداد

۱٥۸٥۹۹۲٦ ۱۰۰ ۱۹۹٥٤۷۰۸ ۱۰۰ 

 

تعداد واحدهای مسکونی  
 کل کشور

 به تفکيک نوع اسکلت

 ۲/٦ ۲/۱۸ ۳٦۳٥٦۰٥ ۱۲ ۱۹۰۸۳٤۱ بتن آرمه

 ۲/۰ ۹/۲۵ ٥۱۷۷۹۷۸ ۷/۲۵ ٤۰۸۰٦٥۸ فلزی

 -۲/٦ ۵۵ ۱۰۹٦۷۰۱۸ ۲/٦۱ ۹۷۰۹۷۱٤ ساير

 -۱/۰ ۹/۰ ۱۷٤۱۰۷ ۱ ۱٦۱۲۱۳ نشده اظهار

  ۱۰۰ ۱٤۷۸۲۱۱٤ ۱۰۰ ۱۱٤۳۱۸۸۰ تعداد واحدهای مسکونی در شهرهای کشور

تعداد واحدهای 

 مسکونی شهری

 به تفکيک نوع اسکلت

 ۲/٦ ۷/۲۰ ۳۰٦۱٥٥۱ ۵/۱۴ ۱٦٥٦۸۷۸ بتن آرمه

 -۴/۱ ۷/۳۱ ٤٦۸٦۹۷۰ ۱/۳۳ ۳۷۸۹۱۰٦ فلزی

 -٦/۴ ٦/٤٦ ٦۸۹٤۱۳۱ ۲/۵۱ ٥۸٥٤۰٦٥ ساير

 -۳/۰ ۹/۰ ۱۳۹٤٦۲ ۲/۱ ۱۳۱۸۳۲ نشده اظهار

ستاهای تعداد واحدهای مسکونی در رو

 کشور

٤٤۲۸۰٤٦ ۱۰۰ ٥۱۷۲٥۹٤ ۱۰۰  

تعداد واحدهای 

 مسکونی روستايی

 به تفکيک نوع اسکلت

 ۴/۵ ۱/۱۱ ٥۷٤۰٥٤ ۷/۵ ۲٥۱٤٦٤ بتن آرمه

 ۹/۲ ٥/۹ ٤۹۱۰۰۸ ٦/٦ ۲۹۱٥٥۲ فلزی

 -۴/۸ ۷/۷۸ ٤۰۷۲۸۸۷ ۱/۸۷ ۳۸٥٥٦٤۹ ساير

 ۰/۰ ۷/۰ ۳٤٦٤٥ ۷/۰ ۲۹۳۸۱ نشده اظهار
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واحدهای  بيان شده، يعنی» ساير«ردد که واحدهای مسکونی ای که تحت نام در اين جدول مشاهده می گ

درصد  61.2، 1385ن آرمه و غير اسکلت فلزی و در واقع عمدتاً خانه های خشت و کلی، در سال غير بت

درصد کل واحدهای مسکونی کشور را تشکيل می دادند. با اين وجود شمار اين نوع  55، 1390و در سال 

واحد افزوده شده اند. يعنی اگر نسبت خود اين نوع واحد  1257304سال  5کونی در طی اين واحدهای مس

ساله در نظر  5نه در سهم آن در انواع اسکلت واحدها، بلکه تغيير خود آن را طی اين زمان  مسکونی را

اقع بی دوام درصد افزايش داشته است. اينکه توليد واحدهای مسکونی نا ايمن و در و 13بگيريم تقريباً 

درصد افزايش داشته تنها به معنی ناتوانی تودۀ مردم در هزينه کردن برای مسکن  13سال  5در طی اين 

 6.2سال تنها  5مناسب زندگی خود است. با اين حال همان گونه که در جدول باال می بينيم در طی اين 

است. اين کاهش مربوط به دوره واحد درصدی از اين واحدها نسبت به انواع ديگر مسکن کاهش يافته 

ای است که ساخت و ساز واحدهای مسکونی بيش از دوره های قبلی بوده است. ولی اگر سرعت روند 

واحد درصدی) در نظر  6.2را برای آينده، کمابيش به همين اندازه (» ساير«کاهش واحدهای نوع 

مسکونی در سطح کشور از بين  سال ديگر طول می کشد که اين نوع از واحدهای 55بگيريم، حداقل 

بروند، به عبارت ديگر از واحدهای مسکونی جديدی که ساخته می شوند سالی دويست هزار واحد آنها 

سال خانه های نوع  55بايد فقط برای جانشينی خانه های بی دوام و کم دوام موجود منظور شوند تا طی 

که رشد جمعيت را به اندازۀ کنونی حساب  در سطح کشور از بين بروند. اين در صورتی است» ساير«

کنيم و نه آن گونه که از زمزمۀ تنظيم جديد نرخ افزايش جمعيت به گوش می رسد بخواهند سياست 

تشويق افزايش جمعيت را به پيش برند که در اين صورت بايد برای جبران جانشينی واحدهای مسکونی 

 ليد شود. تعداد بسيار بيشتری واحد مسکونی تو» ساير«نوع 

] نشان 1388آمارها [در سال «دربارۀ ايمنی واحدهای مسکونی روستايی می گويد:  ...»نگاه راهبردی «

ميليون واحد مسکونی، از  2.6ميليون واحد مسکونی روستايی، يعنی  4.6درصد از کل  56می دهند که 

است و در برابر سوانح ايمن  مصالح نيمه بادوام يا کم دوام ساخته شده و يا عمر مفيد آنها بسر آمده

   »نيستند.
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 افزايش شديد هزينۀ مسکن و سهم آن در بودجۀ خانوار -4

درصد از  30در تهران اگرچه درآمد خانوارها «می نويسد: 1391شهريور 28در ی اقتصاد دنياروزنامۀ 

ها ی شهر دارد، اما تهران در اين كالن یبيشتر است و در ظاهر حكايت از مطلوبيت زندگ یميانگين كشور

ترين   بزرگ ... .كنند تامين مسكن هزينه  یاز حقوق يا دستمزدشان را برا یمجبورند ماهانه حدود نيم

با اين تفاوت كه در  است "مسكن" ساكن تهران همچون ساير شهرها یخانوارها یا فاكتور در سبد هزينه

تامين مسكن خود پرداخت  یهزار تومان برا 270ميليون و  6معادل  یسال خانوارها رقم يك یتهران ط

 هزار تومان است. 700ن و ميليو 3كشور اين رقم به طور ميانگين  یكه در ساير شهرها یكنند در حال یم

جدول زير ميانگين  »شود. یدر پايتخت صرف تامين مسكن م یزندگ  ۀدرصد از كل هزين 47به اين ترتيب 

 درآمد ساالنۀ خانوارهای ساکن تهران و سهم هزينۀ مسکن در بودجۀ خانوار را نشان می دهد:

 

درصد از  30متوسط خانوارهای تهرانی اگر همان گونه که در دنيای اقتصاد آمده فرض کنيم که درآمد 

برابر درآمد متوسط خانوارهای  1.30درآمد متوسط خانوارهای کشور بيشتر است يا به عبارت ديگر

 کشور است پس درآمد متوسط خانوارهای کشور برابر خواهد بود با:

 تومان در سال 10175385 = 1.30 ÷ 13228300

در سال صرف هزينۀ مسکن می شود که نشان می دهد به طور  هزار تومان 700ميليون و  3از اين مبلغ 

 % درآمد خانوارها به هزينۀ مسکن اختصاص می يابد:36.4متوسط 

 سهم متوسط هزينۀ مسکن از درآمد خانوار 36.4% = 10175385 ÷ 3700000
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% درآمد 22.5کشور) تنها  27برای مقايسه بد نيست بدانيم که متوسط هزينۀ مسکن در اتحاديۀ اروپا (

  خانوار را تشکيل می دهد 

 )http://www.iut.nu/Literature/2012/CECODHAS_HousingAffordability2012.pdf(منبع: 

اما چه در ايران، چه در اتحاديۀ اروپا و چه در ديگر کشورهای سرمايه داری بار نسبی هزينۀ مسکن 

ای اليه های متوسط و طبقات باالی جامعه طبقات پائين بسيار سنگين تر از بار نسبی هزينۀ مسکن بر

کشور اتحاديۀ اروپا نسبت هزينۀ مسکن به در آمد خانوارهای فقير تقريبا دو برابر نسبت  27است. در 

متوسط کشور است. نسبت هزينۀ مسکن به درآمد در مورد خانوارهای فقير در انگلستان، يونان و 

ت در حالی که نسبت متوسط هزينۀ مسکن به درآمد % درصد اس57% و 52% ، 53دانمارک به ترتيب  

. نسبت هزينۀ مسکن به درآمد در است %33% و 29%، 29برای اين سه کشور به ترتيب عبارت از: 

% برای متوسط کشور، و برای بخش فقير جمعيت 27% و 18مورد فرانسه و آلمان به ترتيب حدود 

 )3% است (منبع باال، ص 47و   %37

 د قيمت زمين و بهای مصالح ساختمانیافزايش شدي -5

 (درصد) 1388تا  1371متوسط نرخ رشد ساالنۀ قيمت مسکن از سال   -7جدول شمارۀ 

سه سال آخر برنامۀ  شرح

 اول

 1373تا  1371

 برنامۀ دوم

 1378تا 1374

 

 برنامۀ سوم

 1383تا  1379

 برنامۀ چهارم

 1388تا  1384

 26 29 28 8 (درصد) نرخ رشد

 رت مسکن و شهرسازیمأخذ وزا

  

روند کلی «با ارائۀ جدول باال گفته شده:  »نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور«کتاب در 

اقتصاد ملی نمايانگر آن است که در اغلب سال ها و دوره های پس از انقالب، نرخ رشد درآمد، از نرخ 

يمت زمين، مسکن و اجاره و کاهش توان افزايش ق» «افزايش (يا کاهش) قيمت و اجاره کمتر بوده است.

تأمين مسکن، به ويژه در خانوارهای جوان و گروه های کم درآمد، مهمترين مشکالت حاضر بخش مسکن 

درصد،  8به طور متوسط ساالنه حدود  1373تا  1371قيمت مسکن طی سال های » «محسوب می شود.
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درصد و در طول سال  29امۀ سوم حدود درصد، طی سال های برن 28طی سال های برنامۀ دوم حدود 

 »درصد افزايش يافته است. 26های برنامۀ چهارم 

برای آنکه تصور روشنی از افزايش قيمت مسکن از ابتدای سه سالۀ آخر برنامۀ اول تا پايان برنامۀ چهارم 

ن تومان ، يک ميليو1371داشته باشيم فرض می کنيم که قيمت متوسط يک واحد مسکونی معمولی در سال 

درصد افزايش قيمت، بالغ بر  8، با سالی طی سه سال)بوده باشد. بهای اين مسکن در پايان برنامۀ اول (

درصد افزايش قيمت، بالغ بر  28سالۀ دوم با سالی  5تومان می شد. در پايان برنامۀ  1259712

ش قيمت، بالغ بر درصد افزاي 29سالۀ سوم با سالی  5تومان می شد. در پايان برنامۀ  4328337

درصد افزايش قيمت، بالغ بر  26سالۀ چهارم با سالی  5تومان می شد و در پايان برنامۀ  15462140

، پس 1371تومان می شد. بدين ترتيب بهای متوسط همان خانۀ يک ميليون تومانی در سال  49104614

درصدی قيمت  4810فزايش ميليون تومان رسيد که ا 49.1به  1388سال، يعنی در پايان سال  18از 

سهم زمين از قيمت مسکن به  طور متوسط  1386متوسط مسکن طی اين مدت را نشان می دهد. درسال 

بررسی آمار بانک مرکزی در خصوص شاخص بهای «بود.  درصد 43 ،1387درصد و در سال  54

به غير از سال  ، نشان می دهد که نرخ رشد بهای مسکن،1376اقالم کليدی بخش مسکن بر پايۀ سال 

سهم هزينۀ مسکن از کل هزينۀ خانوار در مناطق » «، همواره از نرخ تورم فزونی داشته است.1378

درصد در سال  33.2به  1375درصد در سال  31.5شهری در طول دهۀ گذشته، افزايش يافته و از 

درصد در سال  13.1رسيده است. شدت افزايش اين شاخص در مناطق روستايی بيشتر بوده و از  1388

چنانچه توان مالی تأمين مسکن خانوارهای » «... رسيده است. 1388درصد در سال  16.6به  1375

شهری در دهک های درآمدی، مورد بررسی قرار گيرد، مالحظه می شود که دهک ميانی بدون کمک 

های درآمدی پايين هم  متر مربع را نداشته و دهک 50های جنبی، توان تأمين مسکن با زيربنای باالتر از 

حتی با کمک های جنبی، قادر به تآمين درآمدی برای تآمين مسکن نيستند. قابل توجه است که عدم توانايی 

همۀ اين ارقام و » دهک های پايين درآمدی برای تأمين مسکن در طول سال های اخير افزايش يافته است.

  .درصدها در سه سال اخير به شدت رشد کرده اند

 1388متر مربع در سال  125به  1365متر مربع در سال  149ط سطح زيربنای واحد مسکونی از متوس

 16تا  12متر مربع، بين  50درصد واحدهای مسکونی تازه ساز کمتر از  4تا  2رسيد. طی اين سال ها 

کی از متر مربع بوده است. ي 120درصد آن کمتر از  59تا  43متر مربع، و بين  75درصد آن کمتر از 

 علل اساسی کاهش سطح زيربنا افزايش قيمت زمين است.
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 67به  1385متر مربع بود در سال  154، 1375شاخص سطح زيربنای يک واحد مسکونی که در سال 

، رو 1382تا  1375درصد کاهش يافت. شاخص انبوه سازی پس از افزايش قابل مالحظه طی سال های 

که افزايش قابل مالحظه  1386زی در ارتفاع به غير از سال به کاهش گذاشته است. شاخص انبوه سا

 درصد بوده است. 45تا  40داشته، طی سال های اخير بين 

افزايش بی سابقۀ قيمت زمين و مسکن در شهرهای بزرگ کشور، بار ديگر مسألۀ قيمت مسکن و زمين «

آن بخش » ، تبديل کرده است.1386را، به عمده ترين مشکل اقتصادی کشور از ديدگاه خانوارها در سال 

قيمت مسکن را  1386از سرمايه که صرفاً برای خريد و فروش مسکن وارد اين بازار شده است در سال 

اجارۀ خانه نسبت به درآمد خانوارها، به ويژه در دهک های پايين «درصد افزايش داده است.  86بيش از 

 »کوچک، همواره رو به باالست.درآمدی، گران است و نرخ رشد آن در شهرهای بزرگ و 

 90تر اعالم كرده بود: در نيمه اول سال پيش یمركز بانك ،»اقتصاد ی دنيا«روزنامۀ به گزارش 

 ی، برا89درصد بيشتر از سال  60ساز كرده بودند،  و  ساخت یكه اقدام به تامين زمين برا یسازان انبوه

 .ندارد) یمركز آمار همخوانبا نرخ  یمركز  خريد زمين هزينه كردند. (نرخ بانك

 8جدول شمارۀ 

 

 

 

 

 60در تهران  89ها در سال ميزان ازدواج«دنيای اقتصاد به نقل از گزارش شهرداری تهران می نويسد: 

جديد در  یمسكون هزار واحد 100هزار مورد عنوان شده است. اين در حالي است كه در اين سال بيش از 

هزار خانه توليد شده در اين سال می توانست  40معنی است که  اين بدين.» تهران ساخته شده است

تقاضای انباشته شدۀ خريد خانه از سال های پيش را برآورده کند و نرخ رو به رشد قيمت خانه در تهران 

را کاهش دهد يا تعديل کند، ولی چرا اين نرخ همچنان در حال رشد است؟ روشن است که يکی از عوامل 

نده، افزايش قيمت توليد مسکن است، اما اين همۀ مسأله نيست، يکی از عواملی که در اين اين نرخ رشد ياب

مورد عمل می کند احتکار انبوه سازان در عرضه خانه های تازه ساز است تا مانع افت قيمت خانه و 
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نبوه بنابراين مانع کاهش نرخ سود در رشتۀ خانه سازی شود و يکی از عواملی که دامنۀ اين احتکار ا

 سازان را محدود می کند ديون آنان به بانک هاست.

از قول يک بنگاه دار در منطقۀ بهداری شهر اروميه می نويسد:  1391تير  6روزنامۀ وطن امروز در 

هزار تومان بود در حالی که  650قيمت هر متر مربع آپارتمان نوساز در سال گذشته در همين منطقه «

الزم است دقت شود که اين قيمت » هزار الی يک ميليون تومان رسيد. 900امسال اين قيمت به بيش از 

افزايش يافته مربوط به زمانی پيش از سقوط شديد برابری لایر در برابر ارزهای خارجی است. همين 

هزار تومان هم فراتر رفته و بيشتر  200قيمت زمين در اين منطقه از يک ميليون «بنگاه دار می گويد: 

ميليون تومان قيمت کذاری شده که به  2هزار تا  200مسکونی هم متر مربعی يک ميليون خانه های 

 »صورت روزانه در حال افزايش است.

گزارش های دريافتی از شهر تبريز گويای آن است «می نويسد:  1391تير  6روزنامۀ وطن امروز در 

گران شدن ملک هستند، به همين  که فروشندگان و مالکان واحدهای مسکونی اين کالن شهر در انتظار

سبب ميل زيادی برای فروش آپارتمان های خود ندارند و منتظرند با گرانی بازار مسکن، آپارتمان 

وطن امروز می نويسد: رؤسای اتحاديه های بنگاه داران شهر » هايشان را با قيمت گران تری بفروشند.

ايت می کنند. بايد توجه کرد که مالکان درصدی آن شک 60تبريز از رکود معامالت مسکن و کاهش 

 آپارتمان های نوساز شهر تبريز را، مانند همۀ نقاط ديگر ايران، انبوه سازان تشکيل می دهند.

اجاره بها در «دربارۀ اجاره بها در شهر تبريز می نويسد:  1391تير  6روزنامۀ وطن امروز در  

 .»درصد افزايش يافته است 30مقايسه با سال قبل تا 

در رابطه با قيمت زمين، مسکن، مصالح ساختمانی، پروانۀ  1391تير  6روزنامۀ وطن امروز در 

يکی از کارشناسان امالک ... می گويد از «شهرداری و تعرفه های دولتی در شهر مشهد می نويسد: 

پروانۀ شهرداری  برابر افزايش يافته بلکه مصالح ساختمانی، 2ابتدای سال تاکنون نه تنها نرخ خانه ها تا 

برابری روبرو شده است. او با بيان اينکه در اين ميان  2و تعرفه های دولتی ساختمان نيز با افزايش 

برابر باال رفته  2برابر شده است، ادامه می دهد: قيمت اجاره ها نيز تاکنون به ميزان  3قيمت زمين نيز 

 است.
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گزارش ها بيانگر اين «می نويسد: » لحظه ايستافزايش قيمت ها «روزنامۀ وطن امروز زير عنوان 

در » رکوردی بی سابقه داشته است. 90است که قيمت مسکن و اجاره بها در سطح شهر شيراز در سال 

گزارش می  90درصدی اجاره بها در شيراز در سال  50تا  30همين قسمت، وطن امروز از افزايش 

 دهد.

 1390چه در جريان معامالت امالک شهر کرمان در سال براساس آن«روزنامۀ وطن امروز می نويسد: 

به چشم می خورد، آمارها نشان می دهند در نقاط مختلف شهر کرمان بسته به نوع منطقه رشد قيمت بين 

درصدی اجاره بها در مناطق  300تا  100همين نشريه از افزايش » درصد مشاهده شده است. 65تا  25

 مختلف اصفهان خبر می دهد.

به نقل از مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه » ماليات بر بازار مسکن 4وضع «امروز زير عنوان وطن 

سهم خانه های خالی از سکنه از «علم و صنعت می نويسد: نبود ماليات برخانه های خالی موجب شده که 

ه طور کلی از نظر اين منبع ب» درصد افزايش يابد. 10کل خانه های موجود در شهر تهران به بيش از 

 درصد خانۀ خالی معقول است. 3وجود 

                     
 نياز به مسکن و عدم ارضای اين نياز -6

نياز به مسکن را شامل بخش های زير می داند:     » نگاه راهبردی به مسکن و شهرسازی در کشور«کتاب 

نياز  - 3نياز به مسکن برای خانوارهای مهاجر  - 2های تازه تشکيل شده نياز به مسکن برای خانوار - 1«

 »نياز به مسکن برای کمبود فعلی. - 4به جايگزينی خانه های تخريب شده 

ميليون خانوار  17.5به  1365ميليون در سال  9.7تعداد خانوار کشور از «در اين کتاب می خوانيم که : 

] رسيده است. نرخ رشد تعداد خانوار طی اين 1390خانوار در سال ميليون  21.2[و به  1385در سال 

 1385درصد در سال  1.62به  1365درصد در سال  1.96مدت، برخالف نرخ رشد جمعيت [که از 

افزايش  1385درصد در سال  3.6درصد در اول دوره به   2.4رسيد]، روندی فزاينده داشته است و از 

نفر در سال  5.9ديده تا بُعد خانوار [يعنی عدۀ افراد يک خانوار] از يافته است اين افزايش موجب گر

نفر در مناطق  3.48نفر در کل کشور، به  3.55به  1390[و در سال  1385نفر در سال  4.3به  1365

روشن است که اين کاهش بُعد خانوار با در نظر » نفر در مناطق روستايی] کاهش يابد. 3.73شهری و به 
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ش جمعيت، نياز به مسکن را در سطح کشور، و به ويژه به خاطر افزايش شهرنشينی، در داشتن افزاي

 .داده استشهرها، افزايش زيادی 

، به 1388تا  1383تعداد خانوارهای تازه تشکيل شده طی سال های «می گويد: ...» نگاه راهبردی «

هزار  629هزار به  527از درصد در سال،  3.6عنوان شاخص تقاضا برای مسکن با نرخ رشد متوسط 

 »افزايش يافته است.

به  1390درصد بود در سال  47.3در کل کشور  1385در حالی که افزايش واحدهای مسکونی در سال 

درصد بود که در  65.4، 1385درصد رسيد. اين مقادير برای واحدهای مسکونی شهری در سال  25.8

درصد در  16.8به  1385درصد در سال  14.8از درصد و برای مناطق روستايی  29.3به  1390سال 

نفره، يعنی خانوارهای در مجموع تازه تشکيل  3و  2رسيد. در طی همين دوره خانوارهای  1390سال 

درصد افزايش يافت. روشن است که اين افزايش نشانگر افزايش نياز به  45.5درصد به  38.2شده، از 

 واحدهای مسکونی بيشتر است.

اندازۀ شاخص تخريب طبيعی واحدهای مسکونی در ايران  »...نگاه راهبردی«کتاب براساس گزارش

درصد در سال برآورد شده است. به اين  2.2و برای نقاط روستايی  1.5تا  0.9برای نقاط شهری بين 

 100هزار و در مناطق روستايی نزديک  195تا  117، در مناطق شهری بين 1388ترتيب، در سال 

ونی بر اثر تخريب طبيعی از بين رفته است. بنابراين بايد از مجموع افزايش واحدهای هزار واحد مسک

هزار واحد کم کرد و اين تعداد را در  200حداقل بيش از  1388مسکونی جديد در کل کشور در سال 

  حساب نيآورد.  نرخ افزايش واحدهای مسکونی به
 

 وجود برحسب يک اتاق و کمتر (واحد هزار نفر)خانوارهای ساکن در واحد مسکونی م.  9جدول شمارۀ 

 سال

 شرح

1365 1375 1385 

 درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد

 9.8 1705 11.2 1372 18.1 1727 کل کشور

 8.3 1023 9.1 721 16 88 شهری

 13.6 682 15 651 21 847 روستايی
 1385تا  1365مأخذ:مرکز آمار ايران سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال 
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، تعداد خانوارهای ساکن در يک 1385 - 1375طی دهۀ « »...نگاه راهبردی «براساس گزارش کتاب

نتايج «همين منبع اضافه می کند که » هزار خانوار افزايش يافته  است. 350اتاق و کمتر، حدود 

متر مربع و  50زير درصد از خانوارها در واحدهای  13نشان می دهد که بيش از  1385سرشماری سال 

 » متر مربع بسر می برند. 75درصد در واحدهای زير  33نزديک به 

به رغم بهبود کليۀ شاخص های کمی مسکن در سه «دربارۀ کمبود مسکن چنين است: کتاب اين گزارش 

دهۀ اخير، هنوز مسألۀ کمبود مسکن، به ويژه در شهرها، از جمله مهم ترين مسايل سکونتی جوامع 

روستايی است. چنانچه کمبود مسکن به ازای يک واحد مسکونی برای يک خانوار محاسبه  شهری و

) درکشور، بدون احتساب واحدهای مسکونی کم دوام و تقاضای بالقوۀ 1388شود، کمبود کنونی مسکن (

ميليون آن در مناطق شهری و  1.3ميليون واحد خواهد بود که  1.7خانواده های اجاره نشين، بيش از 

 »هزار واحد آن در نقاط روستايی است. 400

ميليون واحد مسکونی سکونت دارند. در  12.7ميليون خانوار شهری در  13.6]، 1388در حال حاضر [«

اين ميان، بيش از يک ميليون خانوار شهری در يک اتاق و کمتر، زندگی می کنند. هنوز در مناطق 

ده از مصالح کم دوام وجود دارد. اين رقم در روستاها ميليون واحد مسکونی ساخته ش 1.6شهری، بيش از 

ميليون واحد  4.2در شهر و روستا جمعاً  1388ميليون واحد مسکونی می رسد [پس در سال  2.6به 

مسکونی کم دوام وجود داشت.] و اين در حالی است که بخش قابل مالحظه ای از ساير واحدها که 

 »اند، در برابر زلزله يا ساير حوادث مقاوم نيستند.اصطالحاً از مصالح بادوام ساخته شده 
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 مقايسۀ درصد جمعيت برخی استان های کشور با درصد سرمايه گذاری -10جدول 

 90ن استان ها در نيمۀ اول سال بخش خصوصی در مسکن در هما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استان نخست درصد سرمايه گذاری بخش خصوصی  5همان گونه که در اين جدول مشاهده می شود در 

کونی از درصد جمعيت اين استان ها بيشتر است. در استان يزد اين درصدها برابر در ساختمان های مس

استان آخر درصد سرمايه گذاری بخش خصوصی در مسکن از درصد جمعيت اين  8يکديگرند ولی در 

استان ها کمتر است. مقايسۀ نسبت های سه استان اول به سه استان آخر، نشان دهندۀ شدت تفاوت سرمايه 

 درصد سرمايه گذاری درصد جمعيت استان

 25.6 16.2 تهران

 9.4 6.5 اصفهان

 8.6 8 خراسان رضوی

 1.2 0.19 مرکزی

 3.8 3.3 گيالن

 1.4 1.4 يزد

 3.2 4 مازندران

 2.4 2.6 کرمانشاه

 2 2.3 همدان

 1.6 2 کردستان

 1.4 2.3 لرستان

 3.2 6.1 فارس

 2.7 6 زستانخو

 0.7 3.5 سيستان و بلوچستان
مأخذ: سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار و نتايج سرمايه گذاری بخش 

 90خصوصی در مسکن بانک مرکزی در سال 

 خيزش ١۵ ي متحد ايران                                 شماره  ارگان كارگران انقالب



50 

 

ش خصوصی در اين استان ها است؛ هرچند که تهيۀ زمين برای انبوه سازان در سه استان اول گذاری بخ

بسيار گران تر از سه استان آخر تمام شده است. در استان تهران نسبت درصد سرمايه گذاری به درصد 

ا ، اما در استان فارس تقريب107.5، در استان خراسان رضوی 144.6، در استان اصفهان 158جمعيت 

بود. علت اين ناموزنی در سرمايه  20و در استان سيستان و بلوچستان فقط  45، در استان خوزستان 52.5

گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی استان های کشور را بايد در نرخ سود بسيار باال در 

ربع سطح زيربنا سه استان نخست و نرخ سود پايين در سه استان آخر جستجو کرد. زيرا قيمت هر متر م

 در سه استان اول بسيار باالتر از استان های ديگر است و اين هم شامل زمين می شود و هم شامل بنا.

خبرنامۀ شمارۀ «از قول » زير و بم ساخت و ساز از خرد تا کالن در استان مازندران« 2خبرنامۀ شمارۀ 

ت و ساز استان مازندران ساليانه سی گردش مالی ساخ«می نويسد: » نظام مهندسی استان مازندران 19

خبرنامۀ » هزار ميليارد لایر است و اين مقدار گردش مالی، چند برابر بودجۀ عمرانی استان می باشد.

می نويسد: بازار ساخت و ساز مسکن نسبت به بسياری ديگر از انواع سرمايه گذاری ها زود  2شمارۀ 

 500زی به طور متوسط قيمت يک متر مربع زمين از در شهرسا«بازده تر و دارای سود بيشتر است. 

رسيد، و قيمت يک متر مربع مسکن از  1387به حدود سه ميليون لایر در سال  1379هزار لایر در سال 

سال قيمت زمين  8يعنی طی » به شش ميليون و پانصد هزار لایر رسيد. 1379يک ميليون لایر در سال 

می نويسد: متوسط  2برابر شد. خبرنامۀ شمارۀ  6.5ع واحد مسکونی برابر و قيمت يک متر مرب 5.5خالی 

قيمت يک متر مربع زمين ساختمان های تکميل شده در مناطق شهری استان مازندران در فاصلۀ ده سالۀ 

برابر شده است. در همين مدت متوسط قيمت زمين ساختمان های تکميل شده در  25، 1385تا  1375

اين امر انگيزۀ مهمی در حرکت سرمايه های بومی و غير بومی به سمت . «برابر شده است 10کشور 

نرخ اجارۀ «همين خبرنامه دربارۀ نرخ اجاره بها می نويسد: » ساخت و ساز در استان مازندران است.

برابر شده و  4.5معادل  1387تا  1379يک متر مربع واحد مسکونی در شهر ساری در فاصلۀ سال های 

 »هزار لایر رسيده است. 24.3زار لایر به حدود ه 503از حدود 

معتقدند: ... گروهی از کارشناسان اقتصادی «می نويسد:  1391مهر  30» دنيای اقتصاد«روزنامۀ 

به  یجار یها بايد در ماه یمربوط به دو سال گذشته كه در حالت طبيع یسازها و  از ساخت یبسيار

در بازار دالر و سكه، به حالت  یباز خاطر رونق سفته  شد به یآپارتمان تبديل و به بازار مصرف عرضه م

اند، وارد  صرف كردن در تكميل آنچه ساخته یشان را به جا ها سرمايه تعطيل درآمده و سازنده  نيمه

اند. در اين بررسی ضمن شناسايی نرخ رشد قيمت مسکن در نيمه اول امسال  كرده یهيجان یبازارها

 خيزش ١۵ ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره  



51 

 

 ساخت، افت قدرت خريد مسكن به یتوقف مراحل پايان ۀضه مسكن در نتيجمشخص شده است: كاهش عر

های جديد بازار مسكن هستند كه در  خاطر كاهش ارزش لایر و افزايش حجم مستاجران از جمله خصلت 

دوم سال را ۀ تواند شرايط نيم ، می60تقاضای مسکن ناشی از متولدين دهه  ۀكنار آن، تشكيل موج تاز

 اگر بازار نتواند از پتانسيل ساخت«طالب باال، دنيای اقتصاد نتيجه می گيرد که از م» سخت کند.

 »اخير بهره ببرد، قيمت مسكن از سطح موجود باز هم فراتر خواهد رفت. یها پررونق سال یوسازها 

كه هفته گذشته در پايگاه  یامالك در ميزگرد  مشاوران ۀرييس اتحادي«دنيای اقتصاد گزارش می دهد: 

دوم امسال برگزار شد، ۀ تحوالت مسكن در نيم یبين پيش یصنوف مسكن ايران (صما) برا یرسان  العاط

مركز آمار پيشتر ...  درصد افزايش يافت. 45تا  35بين  91اول سال  ۀ اعالم كرد: قيمت مسكن در نيم

 یرسم نرخ درصد اعالم كرده بود اما هنوز اين مركز، 31نرخ رشد قيمت مسكن را در بهار امسال 

براساس اين گزارش، تبديل مسکن به کااليی لوکس در ...  اول سال را منتشر نكرده است. افزايش در نيمه 

نشينی نيز در  بينی افزايش نرخ اجاره ها، احتمال ايجاد سونامی در قيمت مسکن و پيش نتيجه افزايش قيمت

عنوان شد؛ مسووالن و کارشناسان حاضر  اين ميزگرد، احتماالت موجود برای سال آينده در بازار مسکن

در اين نشست همچنين تاکيد کردند در شش ماه ابتدايی امسال قيمت مصالح تا باالترين ميزان ممکن رشد 

از سوی ديگر، در سال ... ادامه داد:  بهلول حسينی، عضو کميسيون عمران مجلس...  قيمتی داشته است

سکن افزايش داشته است که قدرت خريداران مصرفی هم در اين ای در بازار م ها به اندازه جاری قيمت

تامين مسکن و تنظيم بازار  ۀموجود در زمين یها وجه با وعده  بازار کاهش يافته است؛ اين امر به هيچ

شد باز شاهد اتفاقات بهتری در اين زمينه  ها محقق می از اين وعده 1/0مطابقت ندارد؛ چرا که حتی اگر 

يس اتحاديه مشاوران امالک افزود: مطمئن باشيد اگر روند کنونی ادامه يابد بايد منتظر جهش ري...  بوديم.

دنيای اقتصاد از قول يک کارشناس امور مسکن می  ».ماه آينده باشيم 6ها در بازار مسکن در  قيمت

در آيندۀ نسبت اجاره نشينی  کند احتمال افزايش نگرانی بزرگی که بازار مسکن را تهديد می«نويسد: 

 »نزديک نسبت به حجم مسکن های ملکی است.
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 واحدهای مسکونی خالی -7

تعداد واحدهای مسکونی خالی در  1390برطبق گزيدۀ آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ايران در سال 

 هزار واحد آن مربوط به تهران می شد. 312واحد بود که  1663412کشور 

 نی خالی از سکنه در کل کشور: واحدهای مسکو 11جدول شمارۀ 

 درصد تغيير افزايش مطلق 1390 1385 سال
 162.54 1029843 1663412 633569 تعداد

 

افزوده شده و به  بر واحد مسکونی خالی  1029843سال  5گونه که در جدول باال می بينيم طی همان 

ه است. اين در حالی است درصدی داشت 162.5رسيده است، يعنی افزايشی  90واحد در سال  1663412

ميليون واحد مسکونی  4.2که در بيش از يک ميليون واحد مسکونی بيش از يک خانوار زندکی می کنند و 

در کشور فرسوده و فاقد ايمنی برای سکونت هستند. در بحران اقتصادی اسپانيا که با بحران اضافه مسکن 

است. اين مقدار واحد مسکونی خالی در  1200000تداعی می شود واحدهای مسکونی خالی کمی بيش از 

ايران عمدتاً نوسازند و توسط انبوه سازان به اميد فروش آنها به قيمتی با سود مناسب توليد شده اند. اين 

انبوه سازان نه تنها به سود حاصل از فروش اين واحدهای مسکونی، بلکه به نرخ سودی مناسب آن نيز 

فزايش قيمت توليد واحدهای مسکونی که خود محصول افزايش شديد قيمت می انديشند. حال با توجه به ا

و اين  -زمين، مصالح ساختمانی، هزينه های اداری، نرخ بهرۀ بانکی و سقوط ارزش پول کشور است 

تقاضای موثر يا قوۀ خريد  -حتی بر روی قيمت واحدهای مسکونی از پيش ساخته شده منظور می شود 

يش نرخ بيکاری به شدت کاهش يافته است. اين انبوه سازان خانه های خود را به قصد مردم به ويژه با افزا

فروش ساخته اند و نه اجاره دادن هرچند که همين وضع به خاطر افزايش شديد اجاره بها در مورد توان 

 انبوه سازی در ايرانمايی از ن            اجاره کردن نيز صادق است. 
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 نتيجه گيری  -8

 

o  وضع مسألۀ مسکن در ايران بسيار وخيم  است و بار سنگين هزينۀ مسکن بر دوش توده

ت های مردم و به ويژه بر دوش کارگران و ديگر زحمتکشان است که حتی قادر به پرداخ

برای يک مسکن مناسب نيستند و پرداخت اجاره بها حداقل نيمی از درآمد  هاجار

 .خانوارشان را می بلعد

o  هرچه زمان پيشتر می رود قيمت زمين و مسکن افزايش بيشتری می يابد و شمار هرچه

کمتری از خانوارها قادر به خريد مسکن مناسب و ايمن و يا اجاره خواهند شد. اين در 

که سلطۀ زمينداران و به ويژه سرمايه داران رشتۀ ساختمانی با ثروت های  حالی است

 ميلياردی بر مسکن تودۀ مردم نقش روز افزون خواهد يافت.

o   وضع مسألۀ مسکن در ايران نشان می دهد که حل اين مسألۀ در نظام سرمايه داری و به

 ويژه در رژيم اسالمی ممکن نيست.

 راه حل مسألۀ مسکن: 

کارگران انقالبی نه مالکيت انفرادی بر زمين و مسکن، بلکه دست يابی و امکان بهره مندی خواست 

همگان از مسکن ايمن و مناسب با هزينۀ قابل تحمل است. اين هزينه يا اجاره ای که ساکن واحد مسکونی 

انداخته  می پردازد بايد اساسا برای تعميرات، بازسازی، نگهداری و توسعۀ واحدهای مسکونی به کار

شود. حل کامل مسآلۀ مسکن تنها در سوسياليسم امکان پذير است. به عنوان گام هائی در جهت حل اين 

می تواند  مسألۀ اجتماعی که هم جهت با و ملهم از حل سوسياليستی مسآلۀ مسکن است، اقدامات فوری زير

 صاــختصا و مينز دنرك ملیمضمون مبارزۀ کارگران برای مسکن را در مقطع کنونی تشکيل دهد: 

گزينی تودۀ  كنـمس یارــب انتمندوثر فیاـضا یههاـخان و تـلدو زاـني رـب زاداـم تیلدو یهاناختماـس

 هـب کـكم و دمرـم یاـهدهتو هـب هاـنآ مۀه ۀراـجا و تیلدو تیـشابهد و بـمناسايمن،  یههاـخان داـيجا ،مردم

 .هـخان ختناـس یارـب ناـحمتكشز و انرـگراـك یاـهنیوتعا
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