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 بهروز فرهيخته

 ۱۳۹۱آذر  ۲۰

که  شورای تدوين قانون اساسی جديد مصر

المسلمين و سلفی ها  اکثريت افرادش را اخوان

برابر با  ۱۳۹۱روز دهم آذرتشکيل می دهند 

 مصرمتن قانون اساسی جديد  ۲۰۱۲نوامبر ۳۰

، ارائه داد و ُمرسیرا به رئيس جممهور، محمد 

دسامبر را برای  ۱۵آذر برابر با  ۲۵او روز 

همه پرسی اين قانون تعيين کرده است. يکی از 

که تاکنون  اعتراضات به حق مخالفان اين قانون

زخمی شدن بيش از تن و  ۷منجر به کشته شدن 

تن شده است کوتاه بودن زمان بررسی آن  ٦۰۰

توسط مطبوعات و امکان تفکر مردم مصر 

با تعيين  ُمرسیروی آن است. بويژه اينکه 

اختيارات فوق العادۀ فراقانونی برای خود، 

اساسی شرايط را برای پيشبرد اين قانون 

ر برابر مخالفان آن ايجاد کرده دارتجاعی جديد 

 است.

برای خود  ۲۰۱۲نوامبر  ۲۲در تاريخ  ُمرسی

اختيارات فوق العاده ای جهت تحکيم قدرت 

مطلق خويش و حزبش به ويژه به منظور به 
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تصويب رساندن پيش نويس قانون اساسی دست 

پخت اخوان المسلمين و سلفی ها مقرر کرد که 

 ند:برخی از آن اختيارات چنين بود

تمام تصميمات، قوانين و اعالميه هائی  -

که رئيس جمهور از تاريخ در اختيار 

گرفتن اين مقام گذرانده توسط هيچ 

اقتداری، از جمله قوۀ قضائی، قابل 

 نقض و فسخ نيستند.

اين قدرت را دارد هر تصميمی  ُمرسی -

 اتخاذ کند.» حفاظت از انقالب«برای 

ن مجبور در اثر اعتراضات وسيع مخالفا ُمرسی

شد اين فرمان خود را فسخ کند اما روی تاريخ 

همه پرسی قانون اساسی اش اصرار دارد. توده 

های معترض و اغلب احزاب سياسی به 

مخالفت با اين سند ارتجاعی و کنار رفتن 

ادامه می دهند و دعوت فريبکارانۀ او  ُمرسی

 برای مذاکره را رد کرده اند.

ی طبقات تودۀ مبارزۀ اعتراضی وسيع خيابان

مردم مصر به ضد اين قانون پان اسالميستی، 

آذر تأييد  ۲۵حتی اگر اين قانون در همه پرسی 

شود، نشانۀ آگاهِی بخش وسيعی از اين طبقات 

است و واقعيت های مبارزه در مصر حاکی از 

آن است که خوشبختانه آب خوش از گلوی 

طبقات ارتجاعی مصر پايين نخواهد رفت و اين 

سلطۀ ارتجاع و امپرياليسم را بی ترديد  مردم

 درهم خواهند شکست. 

بايد پذيرفت که مصريان از جهت مبارزه با اين 

قوانين ارتجاعی و نيز به خاطر قبول وجود و 

استقالل سنديکاهای کارگری در متن همين 

قانون ارتجاعی که حاصل وجود و مبارزۀ 

سنديکاهای مستقل کارگری فراوان در مصر 

ز ما ايرانيان پيش تر اند. ما با همۀ شور است ا

و اشتياق خويش برای تودۀ مردم مصر آرزوی 

ارتجاعی و پس راندن و درهم شکستن اين سند 

 داريم. برانداختن مرتجعين حاکم جديد را

در زير می کوشيم مقدمه و برخی از ماده های 

 کليدی اين قانون را بررسی کنيم.

 مصرجديد قانون اساسی  ۀمقدم

، جديد مصربند دوازدهم مقدمۀ قانون اساسی 

 مقدمۀ اين سند را بهکه آخرين بند آن است، 

قانون اساسی، » اصول و مبادی«عنوان 

از اين قانون می داند، » ناپذير بخشی جدايی«

از اين رو ما نخست به اين مقدمه می پردازيم 

قانون را مورد اين متن ماده هايی از و سپس 

 يم.می دهتوجه قرار 

، آزادی انديشه و فکربا آنکه بند سه مقدمه 

را  سکونت و مهاجرت شهروندان، بيان

اعالم می کند، ولی می گويد که  تضمين شده

است که حقی آسمانی «اين آزادی ها برآمده از 

خدای متعال اصول و مبادی آن را در گردش 

است. ...»  و حرکت جهان وضع کرده

آزادی ها با تشخيص استفاده از اين حقوق و 

اين منبع می  ،چه منبعی است؟ آيا در اصول
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تواند جز نمايندگان خدا بر زمين يعنی دستگاه 

 روحانيت باشد؟

نظامی گری در بند هشت مقدمه  شووينيسم و

خود را به اين صورت نمايان می کند که اين 

منابع بشری و تمام «بند خواهان آن است که 

شوند و سرمايه گذاری » وطن«برای » مالی

نيروهای مسلح دارای جايگاهی ويژه در «

باشند. اين بند به گونه ای » وجدان مردم مصر

 ۀسپر بازدارند«مضحک نيروهای مسلح را 

اعالم می » ها کشور از هرگونه باليا و خطر

نيروهای به عنوان مثال کند؛ و معلوم نيست 

باليا و ۀ بازدارندمسلح مصر چگونه می توانند 

 !ی باشند؟ی طبيعها خطر

را » شکوه و عظمت کشور«بند نه مقدمه 

می داند و با » وجود موسسات امنيتی«مديون 

های  دستگاهبدون  هيچ عدالتیاين ترفند که 

قابل اجرا نيست اين دستگاه را  امنيتی کشور

خواه يا ناخواه در برابر شش بند نخست مقدمه 

که در آنها به اصطالح حقوق شهروندان 

 قرار می دهد. تصريح شده است

ۀ يازدطلب مصری در بند  شووينيسم عظمت

وحدت آرزوی جهان «مقدمه با بيان اينکه 

عرب و ندای تاريخ و فراخوان آينده و 

ضرورتی برای تعيين سرنوشت خويش است 

که جز با حمايت امت عربی از آن محقق 

خود را ناچار ديده است که با پان » نخواهد شد

و يا با آن ترکيب  اسالميسم به سازش برسد

نيسم يکی از ايده های اساسی ياين شوو گردد.

پان اسالميسم عربی را که می خواهد 

شهروندان کشورهای گوناگون عرب زبان را 

تبديل کند پذيرفته است » امت واحد عرب«به 

ندای «تا به کمک اين پان اسالميسم بتواند 

شکوه و «را برای » هتاريخ و فراخوان آيند

امت « مصر تدارک ببيند.» رعظمت کشو

واقعيت و وحدت  چبيانگر هي» عربی

اجتماعی و سياسی نيست.  -اقتصادی

کشورهای عربی ملت های متمايزی هستند و 

حتی برخی از اين کشورها مانند عراق، 

سوريه، الجزاير و غيره خود کشوری چند 

د نمليتی اند. دين و زبان به هيج رو نمی توان

» خلق«يۀ يک ملت يا مبنا يا حتی خميرما

باشند. در زمان ناصر تالش برای سرهم بندی 

نوعی وحدت پان عربيستی بين مصر، سوريه 

و ليبی نافرجام ماند. اينک پان اسالميست های 

به قدرت رسيده در مصر می خواهند از نو با 

ذهن توده های مردم را » امت عربی«شعار 

 از مسايل حياتی اقتصادی، اجتماعی، سياسی و

فرهنگی منحرف سازند، زمينۀ مشروعيتی 

برای خود فراهم آورند و زمينۀ سلطۀ سياسی 

و اقتصادی بورژوازی مصر با قبای پان 

پان عربی و سيادت يا دست کم  -اسالميستی

و » دنيای عرب«نفوذ وسيع آن در 

 را فراهم سازند.» کشورهای اسالمی «

نيسم و پان يبند دوازهم مقدمه، پيوند شوو

بر «ميسم را تکميل می کند: از يک سو اسال

نقش رهبری و راهبری فرهنگی و فکری 
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تاکيد می » مصر در سراسر جهان و در منطقه

با ايمان «کند و از سوی ديگر ملت مصر را 

هايش و شناخت حق وطن  به خداوند و رسالت

اين ملزم و متعهد می داند که » و ملت بر خود

قانون » یاصول و مباد«به عنوان  مقدمه را

پذيرفته و بر عمل به آن و دفاع از آن « اساسی

و حمايت از آن و احترام به آن توسط تمام 

نويسندگان  تاکيد کند.» قوای موجود در کشور

قانون اساسی مصر چنان غرق ترکيب کردن 

و پان اسالميسم بوده اند که به بيهوده  نيسميشوو

حق وطن و ملت بر «گويی دچار شده اند و از 

حق وطن يعنی بر ملت سخن می گويند. » دخو

ملت ياوه گويی محض است، زيرا  و ملت بر

اگر معنی وطن سرزمين مصر باشد چگونه 

اين سرزمين می تواند بر ملت مصر حق داشته 

نيسم بدانيم و يباشد مگر آنکه آن را اسباب شوو

پوچ و از سوی ديگر حق ملت بر ملت کامال 

ودن عريضه بی معنی است و برای خالی نب

 ارائه شده است.

 جديد پان اسالميسم حاکم بر قانون اساسی 

فصل اول: اصول ، باب اول: دولت و جامعه«

 »و مبادی سياسی

ملت مصر بخشی : «)۱( ۀمادپاراگراف دوم از 

» ...جدايی ناپذير از امت عربی و اسالمی است

همان گونه که در بررسی مقدمۀ اين قانون ديديم 

ز مشاهده می کنيم ملت و و در اينجا ني

عربی و اسالمی  امتشهروندان مصری به 

روشن است که امت بجای دارا  تبديل شده اند.

بودن حقوق شهروندی بايد از فقه اسالمی 

تبعيت کند و حکومت را عطيۀ خدا بر خود 

 بداند که توسط رهبران دينی تعيين می شود.

 اسالم دين و آيين حاکم بر کشور و): ۲( ۀماد«

عربی زبان رسمی و اصول و مبادی شريعت 

» .اسالمی منبع اصلی قانونگذاری در آن است

اولين بار در زمان رياست جمهوری انور 

سادات در سازش با پان اسالميست های اخوان 

المسلمين در قانون اساسی مصر جملۀ زير 

شريعت اسالم سرچشمۀ قانون «وارد شد: 

ريج از آن زمان به تد» اساسی مصر است

آموزش و پرورش مصر و رسانه های عمومی 

مانند راديو و تلويزيون و بخشی از دادگستری 

مصر تا سقوط حسنی مبارک به کنترل اخوان 

المسلمين درآمد. اکنون قانون اساسی جديد که 

توسط باندهای بسيار ثروتمند اخوان المسلمين و 

سلفی ها تدوين شده (دو جريانی که توسط 

و امپرياليسم آمريکا حمايت  عربستان سعودی

می شوند) اين را که شريعت اسالم سرچشمۀ 

اصول و قانون اساسی باشد کافی ندانسته، بلکه 

منبع اصلی را  مبادی شريعت اسالمی

و بدين  در مصر اعالم می کند قانونگذاری

ترتيب اساس قانونی ايجاد حکومت اسالمی را 

 فراهم می نمايد.

های  ی ديگر شريعتاصول و مباد): ۳( ۀماد«

آسمانی موجود در مصر مانند مسيحيت و 

يهوديت منبع اصلی قانونگذاری در خصوص 
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احوال شخصی و امور دينی و انتخاب رهبران 

در حالی که مادۀ .» روحی و معنوی آنهاست

اصول و مبادی شريعت  ،اين قانون اساسی )۲(

در مصر  منبع اصلی قانونگذاریرا  اسالمی

 اصول و مبادی )۳( ۀماد اعالم می کند،

منبع را فقط به عنوان  مسيحيت و يهوديت

اصلی قانونگذاری در خصوص احوال شخصی 

و امور دينی و انتخاب رهبران روحی و 

ان به رسميت می و يهوديان مسيحي معنوی

شناسد و طبعا برای شهروندان سکوالر هيچ 

حقی قايل نيست و با اين همه به گونه ای 

دارای «، مصر را )۱(مادۀ فريبکارانه در 

 اعالم می دارد. » نظامی دمکراتيک

االزهر شريف هيئت و نهادی ): ۴( ۀماد«

اسالمی و مستقل دانشگاهی است که در تمام 

امور و شئون دخالت داشته و مسئوليت نشر 

دعوت اسالمی و علوم دينی و زبان عربی در 

مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر 

بزرگ االزهر شريف در امور  هيئت علمای

 .مرتبط با شريعت اسالمی خواسته خواهد شد

شيخ األزهر مستقل انتخاب شده و غير قابل 

عزل است و قانون شيوه انتخاب وی را از ميان 

اعضای هيئت علمای بزرگ االزهر مشخص 

 .کند می

الذکر را  مالی تحقق اهداف فوق  دولت هزينه

ها و  هزينه گيرد و پرداخت اين برعهده می

 ».کند ميزان آن را قانون مشخص می

قانون اساسی ای که خود را به اصطالح 

 االزهر شريف«دموکراتيک اعالم می کند به 

می دهد دخالت حق » در تمام امور و شئون... 

نظر هيئت علمای «و تصريح می کند که 

بزرگ االزهر شريف در امور مرتبط با 

بايد توجه » .شريعت اسالمی خواسته خواهد شد

اصول و مبادی شريعت  ،)۲(کرد که طبق مادۀ 

 است مصراسالمی منبع اصلی قانونگذاری در 

هيئت علمای ميلياردرهايی که نظر بنابراين 

را تشکيل می دهند و بويژه شيخ  بزرگ االزهر

، تعيين کنندۀ بالمنازع در قانونگذاری االزهر

د شد. بدين ترتيب می بينيم که نمصر خواه

ونه حقوق شهروندان مصری در تعيين چگ

سرنوشت خود زير پا گذاشته شده است و به 

و شيخ آن حق وتوی نظر  االزهر شريف

اکثريت شهروندان مصری در مورد قوانين داده 

طبق پارگراف آخر همين ماده می  شده است.

بينيم که از اين پس بخشی از ماليات شهروندان 

چله تر مصری بايد توسط دولت برای چاق و 

آن  علمای بزرگو  االزهر شريفکردن 

 صرف شود.

آمده است که ): ۷۰( ۀماددر پاراگراف نخست 

...  مندی از هر نوزاد به محض تولد حق بهره«

به عبارت ديگر قانون » رشد مذهبی دارد

اساسی جديد مصر می خواهد همۀ مصريان را 

 از بدو تولد تحت پوشش مذهب قرار دهد.
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 رب قانون اساسی جديدنيسم پان عيشوو

دولت از اصول و مبادی فرهنگی ): ۱۲( ۀماد«

و تمدنی و زبانی و عوامل تشکيل دهنده آن 

حمايت کرده و برای عربی کردن آموزش و 

 ».دارد ها و علوم و معارف گام برمی دانش

نيسم پان يدر اين ماده مالحظه می گردد که شوو

 عرب اين قانون اساسی تا آن حد قوی است که

ها و علوم و  موزش و دانشآ«می خواهد 

 را عربی کند!» معارف

تربيت دينی و «): ۶۰( ۀمادپاراگراف دوم 

تاريخ ملی از ديگر مواد اساسی آموزش پيش 

 ».دانشگاهی در تمام مراحل آن است

در اين پاراگراف مالحظه می گردد که آموزش 

نيسم يدينی و تاريخ ملی که بايد آن را تبليغ شوو

رب به حساب آورد در تمام دورۀ ابتدايی پان ع

و متوسطه اجباری می گردد. در اينجا نيز 

نيسم پان يبازتاب ترکيب پان اسالميسم و شوو

 عرب را مشاهده می کنيم.

 زادی ها و حقوق دموکراتيکآنقض 

 در قانون اساسی جديد 

هيچ حزب سياسی : «)۶(مادۀ پاراگراف دوم 

بين شهروندان يا  تواند براساس ايجاد تفرقه نمی

براساس توجه به اصول و مبادی جنسی يا دينی 

 ».و نژادی در کشور تاسيس شود

چيست؟  )۶(معنی اين پاراگرف عجيب در مادۀ 

اين پاراگرف يک پيشگيری در مقابل ايجاد 

حزب طبقاتی و حزبی است که منافع زنان را 

نمايندگی کند. براساس اين ماده حزب طبقاتی 

منظور آن حزب طبقۀ کارگر است که در واقع 

که تمايز منافع کارگران را از شهروندان غير 

کارگر و بويژه از منافع شهروندان سرمايه دار 

نشان می دهد با اتکا بر اين ماده و طبق تفسير 

آن می تواند ممنوع اعالم شود. تا آنجا که اين 

ماده با تأسيس حزب سياسی با اصول و مبادی 

الفت می کند الفزنی ای بيش دينی و نژادی مخ

 ۴نيست، زيرا اين قانون اساسی طبق مقدمه و 

مادۀ نخست خود براساس هويت اسالمی و 

عربی تعريف شده است و هدفش ايجاد حکومت 

اسالمی است؛ وانگهی انگار که اخوان 

 المسلمين حزبی سياسی نيست!

دولت اخالق، آداب و رسوم، نظام ): ۱۱( ۀماد«

های ملی، دينی و  ارزش عمومی، تربيتی،

حقايق علمی و فرهنگ عربی و ميراث تاريخی 

و تمدنی مردم را براساس آنچه در قانون ذکر 

 ».دهد آن رفته، مورد حمايت قرار می

اين ماده از قانون اساسی جديد سيمای کاملی از 

يک دولت مداخله گر در جزئيات زندگی 

ذارد. تنها يک گروزمرۀ مردم به نمايش می 

ت دينی می تواند تا اين حد خود را مجاز دول

بداند که در جزئيات زندگی مردم دخالت کند؛ 

نيستی يدولتی دينی که برای پيشبرد منافع شوو

 خود به پان عربيسم متکی است.
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توان  جز در موارد مشکوک نمی): ۳۵( ۀماد«

کسی را بازداشت يا بازرسی يا زندان يا از نقل 

ی را محدود کرد، و انتقال ممنوع و آزادی و

 همگر در اين زمينه دستور قضايی صادر شد

 ».باشد

» موارد مشکوک«اين ماده با مشخص نکردن 

می تواند بسيار کشدار شود و دولت و دستگاه 

پليس را مجاز به بازادشت شهروندان به عنوان 

يا آزادی های آنان را  مورد مشکوک نمايد

 محدود کند.

به تمام توهين يا تعرض ): ۴۴( ۀماد«

 ».فرستادگان و پيامبران ممنوع است

توهين يا تعرض به تمام «در اين ماده مفهوم 

نامشخص است. هر » فرستادگان و پيامبران

اگر از  فرستادگان و پيامبراننظری دربارۀ 

نظر دستگاه دينی نامساعد باشد می تواند توهين 

تعرض به تمام فرستادگان و «تلقی گردد. اما 

فرستادگان و چه معنی است؟  به» پيامبران

زنده نيستند که کسی بتواند به آنها  پيامبران

تعرض فيزيکی نمايد پس می ماند که مفهوم 

تعرض را ابراز نظر مخالف نسبت به آنان به 

 آوريم. بدين سان روشن است که اين مادهشمار 

  و بيان شهروندان است. انديشهنقض آزادی 

ها  رت بر رسانهنظا: «)۴۸( ۀمادپاراگراف دوم 

های خاص مانند  ممنوع است، جز در زمان

 ».العاده های فوق جنگ يا حالت

ميتوان رسانه ها را در طبق اين پاراگراف 

که مشخص  العاده های فوق حالتزمان جنگ يا 

 نيست چيستند سانسور کرد!

از جمله شرايط «): ۱۱۴( ۀمادپاراگراف دوم 

گان] نمايند مجلس[نمايندگی در اين مجلس 

داشتن تابعيت مصری و برخورداری از حقوق 

مدنی و سياسی و داشتن حداقل مدرک 

سال ميالدی  ۲۵شناسی و حداقل سن  کار

 » .است

مجلس اينکه يکی از شرايط نمايندگی در 

داشتن حداقل «نمايندگان و نيز مجلس شورا 

است سلب حق دموکراتيک » شناسی مدرک کار

اين دو مجلس  تودۀ مردم برای نمايندگی در

است. بد نيست توجه شود که نظير اين ماده در 

زمينۀ شرايط انتخاب شدن در قانون انتخابات 

ايران هم وجود دارد که در زمان خاتمی 

تصويب شد. چنين قانونی به تنهائی کافی است 

که اکثريت عظيم کارگران و دهقانان و پيشه 

وران را از حق انتخاب شدن محروم سازد. 

ه در ايران، چه در مصر، چه در ديگر زيرا چ

کشورهای سرمايه داری عقب مانده يا پيشرفته، 

اکثريت کارگران، دهقانان و پيشه وران مدرک 

ليسانس يا فوق ليسانس ندارند. جالب اين است 

که در قانون اساسی يا قانون انتخابات 

کشورهای سرمايه داری پيشرفته چنين شرطی 

ارد و بورژوازی آن برای انتخاب شدن وجود ند

کشورها روش های زيرکانه تری برای 

جلوگيری از ورود کارگران و زحمتکشان به 
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مجالس قانون گذاری به کار می برند. 

بورژوازی ارتجاعی حاکم در مصر و ايران 

در کاربست سياست آشکارا ضد کارگری 

برهمگنان و اربابان خارجی خود نيز پيشی 

 گرفته اند!

 در قانون اساسی جديدخانواده و زنان 

خانواده پايه و اساس جامعه و قوام ): ۱۰( ۀماد«

 .و استواری دين و اخالق و ملی گرايی است

دولت و ملت متعهد به حفظ هويت و ماهيت 

اصيل خانواده مصری و استقرار و ثبات آن و 

های اخالقی و حمايت از  تحکيم و تثبيت ارزش

 .اشدب آن براساس آنچه در قانون آمده، می

همچنين دولت موظف به ارائه خدمات الزم و 

رايگان به مادران و کودکان و ايجاد هماهنگی 

بين ادای وظايف خانوادگی و شغلی زنان 

 ».است

اين مادۀ قانون اساسی مصر مانند همۀ قوانين 

اساسی ارتجاعی ديگر خانواده را پايه و اساس 

قوام و استواری دين و ملی گرايی می داند و 

متعهد به حفظ هويت و «ت و ملت را دول

مصری و استقرار و  ۀماهيت اصيل خانواد

 اعالم می نمايد.» ثبات آن

از ديدگاه دموکراسی، دولت بايد موضعی بی 

طرفانه نسبت به دين داشته باشد: سرچشمۀ 

بلکه آرای  ،قوانين نه احکام و قواعد شرعی

منتخبان مردم اند که به صورت دموکراتيک 

شده باشند. دولت نبايد نه دينی را تبليغ  برگزيده

کند و نه از آن حمايت مالی نمايد، در همان 

حال بايد آزادی همۀ اديان را تضمين کند همان 

گونه که آزادی نداشتن دين را. همين امر در 

مورد خانواده نيز صادق است. پدر و مادر نمی 

توانند داشتن دين يا بی دينی را بر فرزندان خود 

يل کنند، همان گونه که مدارس چنين حقی تحم

ندارند. اينکه در قانون اساسی مصر، خانواده 

به عنوان پايه و اساس قوام و استواری دين 

مطرح شده بيانگر ديدگاهی ارتجاعی است که 

از بيخ و بن با آزادی عقيده و وجدان مخالف 

است. عين همين امر را در مورد اخالق و ملی 

 رح کرد. گرائی می توان مط

قانون اساسی مصر ديدگاهی سنتی، مذهبی و 

کهنه در مورد خانواده و زن دارد. در همين 

قانون وظايف خانه داری به زن محول شده و 

حق زنان در زمينۀ اشتغال و فعاليت های 

اجتماعی مشروط به انجام وظايف خانگی آنها 

شده است. در مادۀ نهم پيش نويس قانون اساسی 

ين دولت موظف به ارائه خدمات همچن«آمده: 

ايجاد الزم و رايگان به مادران و کودکان و 

هماهنگی بين ادای وظايف خانوادگی و شغلی 

(تکيه بر کلمات از ما است.) به .» است زنان

بين «روشنی ديده می شود که برای زنان بايد 

هماهنگی » ادای وظايف خانوادگی و شغلی

ظايف بين و» هماهنگی«ايجاد شود. اگر 

خانوادگی و وظايف شغلی الزم است چرا 
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صرفا برای زنان مطرح شده است؟! يا بايد به 

» وظايف خانوادگی«اين نتيجه رسيد که مردان 

ندارند يا اينکه دولت به وظايف خانوادگی 

مردان کاری ندارد و صرفا به وظايف 

خانوادگی زنان می پردازد و می کوشد آنها را 

 کند. » هماهنگ«

قع، اين هماهنگ سازی متکی بر ديدگاهی در وا

است که کار خانگی (آشپزی، رخت شوئی، 

نظافت خانه، قابل زيست کردن خانه از نظر 

گرما و سرما و وسايل خواب و استراحت، بچه 

داری، خريد و غيره) را اساسا کار زن می 

داند. چنين نگرشی که حتی در کشورهای 

عقب  پيشرفته کمابيش رايج است، در جوامع

مانده و در ميان بخش هائی از مردم که دچار 

تعصبات دينی و سنتی اند سلطۀ بيشتری دارد. 

زيرا تعصبات دينی و سنتی و به طور کلی 

اعتقادات دينی و سنتی با آزادی زن و برابری 

 کامل زن و مرد مخالف اند.

بورژوازی و نظام سرمايه داری به کار زن نه  

ارخانه ها، مزارع، تنها در خانه، بلکه در ک

مدارس، بيمارستان ها، ادارات و غيره نيز نياز 

دارند از اين رو حق کارکردن و آموزش زنان 

و حق رفت و آمد آزادانۀ آنها را به رسميت می 

شناسند. اما برای استثمار بيشتر از نيروی کار، 

برابری مزد زن و مرد برای کار يکسان را 

اين هستند که  رعايت نمی کنند. همچنين موافق

بار کار خانگی بر دوش زنان باشد، زيرا در 

اين صورت هزينۀ بازتوليد نيروی کار کمتر 

می شود. پيش نويس قانون اساسی مصر نيز 

کار خانگی را وظيفۀ خانوادگی زنان می داند و 

 مردان را تلويحا از اين وظيفه معاف می کند. 

 اصول و مبادی اقتصادی و مالکيت

 اساسی جديددر قانون  

های رشد و  برنامه« ):۱۴( ۀمادپارگراف دوم 

توسعه کشور بر ايجاد عدالت و يکپارچگی 

اجتماعی و تضمين عدالت توزيع و حمايت از 

کننده و محافظت از حقوق  حقوق مصرف

کارگران و مشارکت کار و سرمايه در رشد و 

توسعه کشور و تقسيم عادالنه درآمدهای حاصل 

 ».از آن است

ن پارگراف مشابه نظر حکومت اسالمی و اي

اصالح طلبان حکومتی در ايران است که 

مشارکت کار و سرمايه در رشد و خواست 

کشور و تقسيم عادالنه درآمدهای حاصل  ۀتوسع

را مطرح می کنند. اين ماده خواهان  از آن

بين طبقات کارگر و » يکپارچگی اجتماعی«

مجاز سرمايه دار و مشارکت آنان است. اگر 

باشيم که از عدالت سخن بگوييم آنچه برای 

طبقۀ کارگر عادالنه است اين است که ديگر 

استثمار نشود و عدم استثمار به معنی محو 

سرمايه و طبقۀ سرمايه دار است. بنابراين در 

عدالت جبهۀ کار چيزی بنام مشارکت کار و 

 سرمايه ممکن نيست.
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ای ه دولت ضامن انواع مالکيت): ۲۱( ۀماد«

مشروع از جمله عمومی، تعاونی، خصوصی و 

 ».وقف و حمايت از آنهاست

مالکيت خصوصی در کشور ): ۲۴( ۀماد«

اجتماعی خود را در  ۀتضمين شده است و وظيف

خدمت به اقتصاد ملی ادا کرده و حق ارث و 

بری در آن محفوظ است و اين مالکيت  ميراث

جز به خاطر منافع عمومی در قبال پرداخت 

 ».مت عادالنه ستانده نخواهد شدغرا

مالکيت  ،طبق اين دو مادۀ قانون اساسی جديد

خصوصی به رسميت شناخته شده و دولت 

ضامن تحقق اين مالکيت است. بخش بسيار مهم 

مالکيت خصوصی مالکيت بر وسايل توليد 

است. اين درست آن بخشی است که طبقۀ 

ا اين همه قانون کارگر کامال فاقد آن است و ب

ارانه از منافع مشترک اساسی جديد فريبک

کارگران و سرمايه داران سخن می گويد و 

 !را بين آنان برقرار می نمايد» عدالت«

دولت متعهد به احيای نظام وقف ): ۲۵( ۀماد«

های وقف  خيريه و تشويق آن است. قانون شيوه

گذاری در  اموال موقوفه و سرمايه ۀو نحوه ادار

حاصل از آن را مشخص  ها و توزيع عوايد آن

 .»کند می

مالکيت وقفی نوعی از مالکيت بازمانده از 

دوران فئودالی است و اساسا در کشورهای 

اسالمی برای تقويت دين اسالم کاربرد دارد. 

اکنون قانون اساسی جديد مصر که در واقع 

قانونی دينی است و نه مدرن دولت را موظف 

 د.  به احيای نظام مالکيت وقفی می نماي

که در اداره و اجرای  کسانی): ۲۷( ۀماد«

ها و  د، در درآمدهای ملی مشارکت دارن طرح

 ».ها نيز سهيم هستندسود حاصل از آن

اين ماده از هم اکنون خواهان تمهيداتی برای پر 

 کردن کيسۀ گشاد بوروکرات های دولتی است.

توان ملکی را ملی کرد، مگر  نمی): ۲۹( ۀماد«

عمومی درباره آن اقتضا کند و اين اينکه منافع 

در قبال ارائه غرامت مناسب امکان پذير 

 ».است

مصادره عمومی اموال ممنوع و ): ۳۰( ۀماد«

اموال خصوصی نيز جز با حکم قضايی 

 ».مصادره نخواهند شد

اين دو ماده در تکميل يکديگر هرگونه راه 

مصادرۀ عمومی را مسدود می کنند و مصادرۀ 

را مشروط به حکم قضايی و اموال خصوصی 

جبران غرامت می نمايند. در واقع اين دو ماده 

غير قانونی بودن مصادرۀ انقالبی را در دستور 

 د.نقانون اساسی مصر قرار می ده

داشتن کار حق و وظيفه و افتخار ): ۶۳( ۀماد«

برای همه شهروندان است و دولت براساس 

اصل مساوات و عدالت و فراهم کردن 

کند.  ا برای همه آن را تضمين میه فرصت

همچنين دولت پرداخت دستمزد عادالنه و 
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مرخصی و بازنشستگی و بيمه و بهداشت و 

درمان و حفظ امنيت محيط کار را تضمين 

 ».کند می

داشتن کار و نيز بيکاری پديده هايی اقتصادی 

اند و قوانين خاص خود را در شيوۀ توليد 

اجرای مساوات سرمايه داری دارند و ربطی به 

و عدالت توسط دولت ندارند. ثانيا در مقايسۀ 

مساوات «درآمدهای حاصل از کارهای مختلف 

هيچ نقشی ندارند، زيرا اين مربوط » و عدالت

» دستمزد عادالنه«نوع کار و بازار کار است. 

اندکی دربارۀ آن گفته ايم مبتنی اين که پيش از 

ه، کار و مانند سرمايسهم عوامل توليد توهم بر 

شيوۀ توليد سرمايه ثروت آفرينی در در زمين 

، در حالی که همۀ ثروت ها را فقط داری است

. در واقع اين نوع مواد کار زنده ايجاد می کند

به اصطالح قانونی جز فريبکاری و خاک 

 پاشيدن در چشم طبقۀ کارگر نيست.

در صورت فقدان «): ۷۰( ۀمادپاراگراف دوم 

دولت موظف به حمايت از  والدين به هر دليل

 اين کودکان است و اشتغال به کار کودکان در

ها را ندارد، تناسب با سن و سال آنمزمانی که 

 ».ممنوع کرده است

همان گونه که می بينيم اين پاراگراف کار 

کودکان را ممنوع نمی کند، بلکه آن را مشروط 

می نمايد. حتی اگر همان » سن و سال آنها«به 

ين پاراگراف می گويد کار کودکان گونه که ا

توسط قانون رده بندی  سن و سالبرحسب 

به يک  ،شود، برای اجرای مطابق قانون آن

دستگاه عريض و طويل بوروکراتيک نياز دارد 

هزينه است و دولت قطعا نظارت پرکه بسيار 

 بر اين امر را رها خواهد کرد.

 اختيارات رئيس جمهور

 انون اساسی جديدو نقش نيروهای مسلح در ق 

کم  مجلس شورا متشکل از دست): ۱۲۸( ۀماد«

نماينده است که به صورت محرمانه و  ۱۵۰

شوند و رئيس جمهوری يک  مستقيم انتخاب می

 ».کند دهم نمايندگان اين مجلس را انتخاب می

در اين ماده، اگر درست ترجمه شده باشد، 

مجلس معلوم نيست که انتخاب اکثر نمايندگان 

چگونه » به صورت محرمانه و مستقيم« اشور

و توسط چه مرجعی صورت می گيرد؟ اگر اين 

نمی انتخاب توسط مردم صورت گيرد طبعا 

تواند محرمانه باشد و اگر منظور رأی مخفی 

يک دهم انتخاب  است بايد صريحا گفته شود.

توسط رئيس جمهور امتياز  نمايندگان اين مجلس

 قوق ملت.ويژه ای برای اوست و ناقض ح

در صورت «): ۱۳۱( ۀمادپاراگراف دوم 

تر نسبت  انحالل هر دو مجلس بايد هرچه سريع

به اتخاذ تدابير الزم در اين خصوص اقدام کرد 

تواند،  و در اين مدت رئيس جمهور می

دستوراتی صادر کند که حکم قوانين را داشته 

کيل مجلس روز پس از تش ۱۵باشد که 

 ».ها ارائه خواهد شدنمايندگان و شورا به آن
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اين يکی ديگر از امتيازات رئيس جمهور است 

که می تواند دو مجلس را منحل کند و حق 

 صدور قوانين داشته باشد.

رئيس جمهوری مصر رئيس ): ۱۳۲( ۀماد«

کشور و رئيس قوه مجريه است و از منافع 

مردم و استقالل کشور و سالمت ارضی کشور 

گانه  ی سهمحافظت کرده بر مرز بين قوا

ها دخالت پيش  نظارت دارد تا در امور آن

 ».نيايد

طبق اين ماده رئيس جمهور به داور عالی بين 

 قوه های مقننه، مجريه و قضايی تبديل می شود.

رئيس جمهوری فرمانده کل ): ۱۴۶( ۀماد«

نيروهای مسلح است و اعالم جنگ و اعزام 

نيروی نظامی به خارج از کشور تنها با 

ا شورای دفاع ملی و موافقت اکثريت مشورت ب

 ».گيرد مجلس نمايندگان صورت می

اين ماده نشان می دهد که از نظر قانون اساسی 

جديد مصر وجود نيروهای مسلح تنها جنبۀ دفاع 

از کشور را ندارند، بلکه اين نيروها برای 

کشور نيز هستند. اين اعزام از اعزام به خارج 

نباشد در هر  اگر در ادامۀ يک جنگ دفاعی

شکل چه به صورت حملۀ مستقل مصر به 

کشورهای ديگر باشد و يا در پيمان های نظامی 

با ساير کشورها و بويژه در تبانی با دولت های 

امپرياليستی رخ دهد روح شوونيستی و متجاوز 

 اين نيروها را آشکار می کند.

بر  تواند، بنا رئيس جمهوری می): ۱۴۸( ۀماد«

ه در قانون در کشور حالت داليل مشخص شد

العاده اعالم کند و اين درخواست بايد به  فوق

مجلس نمايندگان ارائه شده و مجلس بايد ظرف 

 ».باره را اعالم کند  روز نظر خود در اين ۷

رئيس  اتو امتياز اتاين مورد مهمی از اختيار

داليل «جمهور است، بويژه آنکه در اين ماده 

ص نيست که مشخ» مشخص شده در قانون

چيستند و مشخص شدن آنها به قوانين عادی 

حواله شده اند و بنابراين می توانند غير ثابت 

هم تعريف شده » العاده حالت فوق«باشند و نيز 

نيست، می توان نتيجه گرفت که اين مادۀ قانون 

اساسی بی سر و صدا به رئيس جمهور حق 

اعالم حکومت نظامی در کشور تفويض کرده 

 است. 

رئيس جمهوری دارای اختيار ): ۱۴۹( ۀماد«

صدور عفو يا تخفيف مجازات است. اين عفو 

 ».در چارچوب قانون است

نخست آنکه در اين ماده چارچوب قانونی ای 

اختيار صدور عفو يا تخفيف  رئيس جمهورکه 

دارد نا مشخص است. دوم آنکه چرا  مجازات

 به است، بلکهقوۀ قضايی آن از نه اين اختيار 

 رئيس جمهور واگذار شده است؟

پارلمان الشعب «): ۱۵۳( ۀمادپاراگراف سوم 

روز از خالی شدن  ۶۰موظف است، ظرف 

پست رياست جمهوری اقدامات الزم برای 

انتخاب رئيس جمهور جديد را اتخاذ کند و در 
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طول اين مدت کسی که جانشين رئيس 

تواند اقدام به اصالح يا  جمهوری است نمی

ون اساسی يا انحالل آن يا انحالل تعديل قان

 ».دولت کند

آيا اين پاراگراف تلويحاً اين معنی را در خود 

ندارد که رئيس جمهور دارای اختيار تغيير و 

 حتی انحالل قانون اساسی است؟! 

پليس يک نهاد غيرنظامی و در  :)۱۹۹( ۀماد«

عين حال نظامی است رئيس عالی آن رئيس 

دمت به ملت است و جمهور و وظايف آن نيز خ

و نظم و امنيت و  هبايد تابع قانون اساسی بود

ا حفظ و آنچه را که قوانين و رآداب عمومی 

کند، اجرا کند و به  های قانونی حکم می اليحه

ده و کرامت، حقوق و شهروندان اطمينان دا

ها را  اين کار ۀها را حفظ کند و همهای آن آزادی

 ».دهد انجام می کند، آنگونه که قانون تعيين می

از اين ماده چنين برمی آيد که پليس ضابط 

دادگستری نيست و صرفا تحت فرمان رئيس 

 جمهور است.

 جمع بندی کلی

ما در باال تنها شماری از مواد پيش نويس قانون 

اساسی جديد مصر را بررسی کرديم و ماهيت 

پان اسالميستی، شووينيستی و ارتجاعی ِ 

نشان داديم. مردم مصر، سرمايه دارانۀ آن را 

به ويژه کارگران و زحمتکشان و جوانان اين 

کشور که توانستند حکومت مستبد و وابسته به 

امپرياليسم مبارک را ساقط کنند کامال حق دارند 

با اين قانون اساسی ارتجاعی نيز به مخالفت و 

مبارزۀ قاطع بپردازند. اعتراضات وسيع 

بيانگر مخالفت  خيابانی توده های مردم نه تنها

شان با اختيارات فوق العاده ای است که محمد 

برای خود قايل شده، بلکه مخالفت با  ُمرسی

پيش نويس قانون اساسی ای که او و حزبش و 

متحدان سلفی اش ارائه داده اند نيز هست. از 

اين باالتر اين اعتراضات نشان دهندۀ اين است 

که بخش بزرگی از مردم با حکومت جديد 

مصر مخالف اند و خواهان ادامۀ مبارزه برای 

در همين هنگامه، قطعاً با  برانداختن آن هستند.

توافق دولت های بزرگ امپرياليستی، صندوق 

بين المللی پول برای تقويت رژيم مصر اعالم 

ميليارد  ۸/۴کرده است که با پرداخت وام 

  مصر موافق است.تقاضای دالری مورد 

ستون های اصلی  ارتش مصر که يکی از

سياسی و اقتصادی ارتجاع حاکم بر مصر است 

و در پيش نويس قانون اساسی جديد اختيارات و 

امتيازات خود را حفظ کرده، از ترس جنبش 

مردم بيانيۀ تهديد آميزی صادر و مردم را به 

 روز. آرامش و عدم اعتراض فراخوانده است

که مصر رئيس جمهور پان اسالميست  بعد،

اختيارات فراقانونی خود را لغو  ه بودشدناچار 

کند، يک گام مرتجعانۀ ديگر برداشت و به 

ارتش مصر حق بازداشت مخالفان معترض را 

 اعطا نمود!
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توده های مردم مصر که در مبارزه با رژيم  

مبارک بی هراس از نيروهای انتظامی و 

نظامی به ميدان آمدند و در دورۀ حکومت 

از پای ننشستند، می  فرماندهان نظامی نيز

را نيز  ُمرسیتوانند اين تهديد نظاميان متحد 

 نقش بر آب کنند.

 

 آرش جاويد

وقت ناهار بود. چند نفری از همکاران دور هم 

نشسته بوديم و هر کدام در مورد موضوع 

خاصی صحبت می کرديم. يکی از گرانی می 

گفت و معضالتی که از اين بابت گريبانش را 

نتوانسته است کم ترين آسايشی  گرفته و هرگز

برای خانواده اش مهيا کند. ديگری از باال بودن 

 80اجاره خانه اش سخن می گفت که بايد 

درصد مزدش را برای پرداخت اجاره يک 

چهار ديواری اختصاص دهد و در همان 

روزهای اول برج با قرض و قوله بايد زندگيش 

واده را بگذراند. يکی ديگر از همکاران که خان

اش در شهرستان زندگی می کنند می گفت 

 7بخاطر چندرغاز حقوق و داشتن کار اآلن 

سال است که با خانواده ام زندگی نمی کنم و 

فقط در ايام تعطيلی به آنها سر می زنم و عمال 

يک خانواده کامل نيستيم. نبودن من به عنوان 

يک پدر در تمامی لحظات زندگی خانواده ام، و 

رهای روزمره و مشکالت ضربات انواع فشا

سخت روحی به تک تک ما وارد کرده است و 

زير بار اين وضعيت فرسوده شده ايم. گويی 

دوستان در نوبت بودند تا دردها و نگرانی های 

خود را از اوضاع نابسامان زندگی شان ابراز 

نمايند. اما آقا "مسعود" که منتظر فرصت 

د، در حالی مناسبی بود که زبان به سخن بگشاي

که بغض گلويش را گرفته بود، گفت: "خوش به 

حال شما که هر چه داريد و نداريد و هر جوری 

که می خوريد و می پوشيد فقط خودتان از آن 

باخبريد. اما من چه بگويم که بخاطر پايين بودن 

سطح دستمزدم، با وجودی که اآلن يکسال از 

ای  ازدواجمان می گذرد هنوز نتوانسته ام خانه

اجاره کنم که با همسرم زير يک سقف زندگی 

کنيم. هر روز يک جا آواره ايم. يا بايد منزل 

پدر خانمم باشيم و يا اينکه به خانوادۀ خودم 

تحميل شويم. بيشتر اوقات دوست دارم هنگامی 

از کار به خانه برگردم که همه در خواب باشند 

ی و کسی از آمدن و يا رفتنم باخبر نشود. من نم

دانم اين چه جور زندگی ای است که ما داريم و 

نمی دانم تا کی بايد به اين شکل زندگی کنيم." 

من که تا کنون با سکوت به حرفهای دوستانم 

گوش می دادم، نگرانی آنان و بغض آقا مسعود 

پيش از اين  را نمی خواستم بی پاسخ بگذارم.

گاهی اوقات در بارۀ علت سيه روزی و بدبختی 

علت گرانی و تورم با هم گفتگو می  ران،کارگ

کرديم، خبرهای مربوط به اين مسائل را از 

روزنامه های خود رژيم که جالب بودند با آنها 

در ميان می گذاشتم. چيزی که در صحبت های 

امروز همگی مان مشخص بود اين نکته بود که 

ما کارگران به دليل موقعيت و جايگاه طبقاتی 

 گپی در جمع همکاران
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نی رنگی از آسايش و بويی مان در جامعۀ کنو

از زندگی احساس نمی کنيم. همه چيز را از ما 

سلب کرده اند تا ناديده بگيرندمان. ما گروه های 

بزرگی از توليدکنندگان مستقيم کاالها يا خدماتيم 

که وسيلۀ توليدی از خود نداريم و تنها صاحب 

نيروی کار خود و عرضه کنندۀ آن در بازار 

بر دريافت بهای نيروی کار کاريم، ما در برا

خود (مزد)، توانائی های عضالنی، عصبی و 

 فکری مان را در اختيار خريداران نيروی کار

(سرمايه داران، کارفرمايان) قرار می دهيم و 

با مصرف اين توانائی ها در روند کار استثمار 

می شويم، يعنی خريداران نيروی کار نه فقط 

که کار اضافی معادل مزد پرداختی به ما، بل

پرداخت نشده ای را نيز به دست می آورند، ما 

در روند اجتماعی کار ناگزير پيرو اراده ی 

خريداران نيروی کاريم، ما با فروش نيروی 

کار هزينه های زندگی خود را برای دوران 

کار، بازنشستگی و نيز بقای نسل خويش تأمين 

می کنيم، ما مستقل از حرفه، سن، جنس، مليت 

عقيدۀ خود، طبقۀ واحدی تشکيل می دهيم که و 

اساسا دارای منافع اقتصادی، سياسی، اجتماعی 

 و فرهنگی مشترکيم. 

اين موقعيت ايجاب می کند که در کنار هم 

باشيم، نيازها و خواسته های خود را مشخص 

سازيم، تشکل های مورد نياز و حياتی خود را 

برای  برای ارتقاء سطح مبارزه مان برپا داريم.

تغيير ريشه ای وضعيت فرودست خود در 

جامعه سياست های طبقات حاکم و اقشار 

وابسته بدان را بشناسيم و با سياست مستقل خود 

به عنوان بزرگترين طبقۀ آفريننده ثروت که در 

عين حال هيچ نقشی در تعيين سرنوشت خويش 

ندارد، وارد صحنۀ مبارزۀ جاری شويم. 

همۀ بدبختی ها، سرمايه داری علت اصلی 

مشقت ها، رنجها و نابسامانی های زندگی مادی 

و فکری طبقۀ کارگر و توده های زحمتکش 

ديگر است. رنج های مداوم ما پايان نمی يابد 

مگر با درهم شکستن بساط حاکمان سرمايه دار 

و زميندار و کسب قدرت سياسی و به کف 

آوردن دمکراسی بوسيلۀ شوراهای کارگران و 

انی که خود هم قانونگذار و هم مجری زحمتکش

 قانونند. 

 

 

 

 

 

 
 سهراب شباهنگ

 1391آبان  28

  

شروع به » جنبش سبز«در روزهای اخير 

کلمۀ «به نام » تک برگی«انتشار يک 

 «کرده است. به گفتۀ سايت کلمه » کارگری

ای برای مستضعفان، اين  کلمه کارگری؛ نشريه
 ست.ا» گری ترين پايگاه اصالح مطمئن

تالش اصالح طلبان حکومتی 

 برای رخنه در جنبش کارگری

و نقش دالالن بورژوازی در 

درون نيروهای به اصطالح چپ 

 و دموکرات
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اين تالش بورژوازی رانده شده از قدرت برای 

سوار شدن بر جنبش کارگری و به خدمت خود 

در آوردن آن، از جانب برخی سازمان ها و 

» کارگری«بودن يا » چپ«جريانات که ادعای 

بودن دارند نيز مورد پشتيبانی » دموکرات«يا 

قرار می گيرد و اينان يا به خاطر اشتباه در 

فهمی و يا به خاطر منافع ارزيابی و کژ

دو، به  شخصی، گروهی يا طبقاتی و يا هر

کارگزاران و دالالن بورژوازی تبديل می شوند 

و ضربات سنگينی بر جنبش کارگری وارد می 

 آورند.

ما در زير برای نشان دادن سرشت واقعی اين 

تالش اصالح طلبان و دنباله روان و دالل 

و » چپ«را  هايشان در ميان نيروهائی که خود

سی دقيق رو غيره می نامند به بر»  دموکرات«

نوشتار و يک گفتگو در اين  3تر و تفصيلی تر 

 باره می پردازيم:

کلمه کارگری؛ «الف) نوشته ای زير عنوان 
ترين  ای برای مستضعفان، اين مطمئن نشريه

، »کلمه«مندرج در سايت » گری پايگاه اصالح

تک «م انتشار ، که بيانيۀ اعال1391آبان  23

است، و نيز شمارۀ اول » برگی کلمۀ کارگری

اين نشريه که انگيزه ها و اهداف آن را بيان می 

 کنند.

ب) مصاحبه ای با محمد مالجو زير عنوان 

همراهی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه «
 که در سايت کلمه منتشر شده است.» نيمه تمام

زی ارگان مرک» نامۀ مردم«پ) مقاله ای در 

 و ها، كيتاكت بر یتأمل« حزب توده زير عنوان 
 جنبش شبردپي یبرا یمناسب مبارزات یاستراتژ

 .1391مرداد  9، 900، شمارۀ »یمردم

1 

ای برای  کلمه کارگری؛ نشريه«در مقالۀ 
اين نشريه بناست «نوشته شده: » ... مستضعفان

از منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعه 

ازد، آنها را هم موضوع و کارگری کشور بپرد

هم مخاطب قرار دهد و به بستری برای گفت و 

گاهی بخشی آگو و تبادل اطالعات کارگران و 

 ».نها تبديل شودآبه 

منظر جنبش سبز به حيات و معيشت جامعۀ «

چيست؟ ديدگاه جنبش سبز در مهم » کارگری

ترين خطوط خود آن چنان که بارها و بارها 

همان ديدگاه رژيم شده توسط رهبرانش بيان 

است که در زمينه های  جمهوری اسالمی

سياسی، اجتماعی و مدنی در قانون اساسی، 

قانون کار، قوانين مدنی و جزائی و قانون 

تجارت اين رژيم متبلور شده است و با عملکرد 

کارگزاران جمهوری اسالمی (خواه کارگزاران 

رسمی دولتی يا کارگزاران غير رسمی آن) 

می يابد. رهبران جنبش سبز، با افتخار بر تحقق 

دو سند ارتجاعی و ننگين رژيم يعنی قانون 

اساسی جمهوری اسالمی و قانون کار آن تکيه 

می کنند و آنها را سرلوحۀ فعاليت و مبارزۀ 

کلمه «خود قرار داده اند. در همين مقالۀ 
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گفته  »... ای برای مستضعفان کارگری؛ نشريه

بز، بازگشت به شعارها و آرمان جنبش س«شده 

اهداف متعالی انقالب و بازگشت به قانون 

کلمۀ «در سرمقالۀ شمارۀ نخست ». اساسی است

ملت ايران در سال «نيز آمده است: » کارگری

برای به دست آوردن حقوق اساسی خود  1357

قيام کرده بود استقالل، آزادی و عدالت از 

اسی خواست های مهم مردم بود که در قانون اس

 »برآمده از انقالب نيز متبلور شد.

بدين سان به روشنی ديده می شود که 

قانون اساسی » کلمۀ کارگری«سردمداران 

حقوق «جمهوری اسالمی را تبلور و بيانگر 

قلمداد می کنند و می » اساسی ملت ايران

خواهند اين را به کارگران نيز حقنه کنند.  

نون طبيعی است مبارزه ای که مبتنی بر قا

اساسی و قانون کار جمهوری اسالمی باشد 

قطعا مبارزه ای به ضد کارگران و ديگر 

زحمتکشان است و نه به نفع آنها. اقتصاد و 

سياست جمهوری اسالمی در طول سی و سه 

سال گذشته، از جمله در دوره هائی که 

ميرحسين موسوی نخست وزير، خاتمی و 

رفسنجانی رئيس جمهور و کروبی رئيس 

س بودند و ديگر سران اصالح طلبان يا مجل

رهبران جنبش سبز مقامات مهم حکومتی (از 

جمله مقامات امنيتی، نظامی و پليسی) را در 

دست داشتند، آری در تمام اين دوره ها، سياست 

و اقتصاد جمهوری اسالمی سياست و اقتصادی 

پيگيرانه ضد کارگری و در خدمت 

سال  استثمارگران بود. در طول سی و سه

حکومت جمهوری اسالمی، از جمله در دوره 

هائی که اصالح طلبان مسئوليت های حکومتی 

داشتند کارگران توسط رژيم سرکوب، زندانی، 

شکنجه و کشته می شدند؛ سطح زندگی و قدرت 

خريد آنها تنزل می کرد؛ اخراج می شدند، 

تأمين اجتماعی نداشتند و از حق ايجاد تشکل 

اجتماعی  -ی و اقتصادی های حرفه ای، صنعت

مستقل خود و نيز ايجاد تشکل سياسی مستقل 

خود، يعنی حزب سياسی طبقۀ کارگر، محروم 

بودند. در ضمن نويسنده يا نويسندگان مقاله 

چنين تصور يا وانمود می کنند که گويا مسألۀ 

کارگران تنها مسألۀ معيشت است و سياست و 

جامعه مسايل سياسی صرفا مشغلۀ طبقات باالی 

 است. 

بحث خود را چنين » کلمه«مقالۀ مندرج در

توجه به کارگران، چيزی «ادامه می دهد: 

است. اين توجه  يک قشرفراتر از توجه به 

خاص، يک جهت گيری و رويکرد متفاوت با 

وقتی از رويکرد حاکم را بازتاب می دهد. 

و به آنها اهميت می  کارگران صحبت می کنيم

و روز آنها هستيم و از نگران حال دهيم و 

حيات ، در واقع از دغدغه های آنها می گوييم

اقتصادی و اجتماعی اين جامعه سخن می گوييم 

که زير چکمه های استبداد نظامی و فساد 

فراگير سياسی و اقتصادی در حال از بين رفتن 

 (تکيه بر کلمات از ما است)» .است

نخست بايد توجه داشت که نويسنده يا 

يک «ان مقاله از کارگران به عنوان نويسندگ
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حرف می زنند، در حالی که کارگران » قشر

مزدی (خواه کار بدنی انجام دهند يا کار فکری 

اند: آری يک  يک طبقهيا ترکيبی از اين دو) 

طبقه و آن هم بزرگترين طبقۀ اجتماعی و 

بزرگترين مولد ثروت در جامعۀ ايران. بی 

اليه به جای  يا» قشر«گمان کاربرد اصطالح 

، تنها يک اشتباه لفظی و صرفا ناشی »طبقه«

نيست. آن از بی سوادی نويسنده يا نويسندگان 

هراس دارند  طبقه اينها از کاربرد اصطالح

چون اين اصطالح، در معنی و مفهوم علمی 

اش، ناگزير مباررۀ طبقاتی و انقالبی، 

برانداختن طبقات استثمارگر در روند اين 

انداختن استثمار و نظام طبقاتی را مبارزه و بر

دربر دارد و اينها را تداعی می کند، اينهاست 

که ترس و نفرت آنها را برمی انگيزد و در 

نتيجه حتی از واژۀ طبقه می گريزند. از ديد 

است و » عامل توليد«اينها کارگر صرفا يک 

آنها اين است که اين » نگرانی و دغدغۀ«

تصادی و حيات اق«که » عامل توليد«

زير «جامعه در گرو فعاليت او است » اجتماعی

چکمه های استبداد نظامی و فساد فراگير 

قرار دارد. خواننده توجه » سياسی و اقتصادی

دارد (و در ادامۀ اين بحث روشن تر خواهد 

منظر جنبش سبز از حيات و «شد) که در 

، اثری از استثمار نيست. »معيشت کارگران

، از بابت »کلمه«نويسندگان  نگرانی نويسنده يا

استثمار کارگران و تيره روزی ناشی از 

استثمار نيست، بلکه  از اين است که چرا اين 

زير چکمه های استبداد نظامی » عامل توليد«

در حال تباهی است. نخست بايد گفت اين 

استبداد نظامی، يا بهتر بگوئيم قدرت سياسی 

جمهوری اسالمی که در آن بورژوازی 

نظامی نقش درجۀ اول دارد متکی  -روکراتبو

بر همان قانون اساسی و همان واليت فقيهی 

ذره ای جرأت » جنبش سبز«است که رهبران 

تخطی از آن ندارند و سنگ آن را به سينه می 

زنند. مثال بارها رهبران اينان و از جمله 

موسوی، کروبی و خاتمی و غيره تأکيد کرده 

خواهان تغيير نظام  اند که اصالح طلبان هرگز

جمهوری اسالمی و نفی واليت فقيه نبوده و 

نيستند. از سوی ديگر در جامعۀ ايران،، تنها 

سران نظامی و بوروکرات های بزرگ و 

 –روحانيان حاکم و پايگاه های اجتماعی 

مسلط سرمايه  اقتصادی آنها يعنی بخش مهم و

داران بزرگ و زمينداران بزرگ ايران (اعم از 

ه های خصوصی يا دولتی)، استثمارگر بنگا

(يعنی  همۀ مالکان وسايل توليدنيستند. در واقع 

مالکان سرمايه و زمين يا ديگر منابع طبيعی) 

که به برکت اين مالکيت، و نه کاِر خود، زندگی 

خود را می گذارانند، خواه مستقيما در قدرت 

سياسی سهيم باشند يا نباشند استثمارگرند زيرا 

وليد به خودی خود محصول و ارزش وسايل ت

توليد نمی کنند و درآمدی که اين صاحبان 

وسايل توليد دارند از طريق استثمار کاِر زنده 

عايدشان می شود، يعنی از طريق استثمار 

مولدانی که روی اين وسايل کار می کنند ولی 

 صاحِب آن وسايل نيستند. 
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استبداد نظامی و فساد «کسی که صرفا از 

حرف می زند و کلمه ای » ی و اقتصادیسياس

از استثمار بر زبان نمی آورد در حقيقت می 

خواهد با دست يابی به قدرت سياسی سهم 

بيشتری از استثمار مولدان مستقيم به دست 

آورد. در جوامع سرمايه داری ای هم که 

استبداد نظامی، و فساد سياسی و اقتصادی حاکم 

شدت استثمار  نيست استثمار وجود دارد و حتی

بيشتر از ايران باشد.  می توانددر اين جوامع 

استبداد نظامی و فساد سياسی و «استثمار، زادۀ 

نيست، در واقع استبداد نظامی و » اقتصادی

فساد سياسی و اقتصادی زادۀ استثمار و حامی 

و گسترش دهندۀ آن هستند. به روشنی ديده می 

تثمار نويسندگان کلمه نه اس» دغدغۀ«شود که 

کارگران، بلکه سهم بزرگ تر اين استثمار 

است که فعال رقيب حاکم بدان چنگ انداخته و 

استثمار کارگران و ديگر » سهم شير«

زحمتکشان را از آن خود کرده است. دغدغۀ 

استثمار و بی حقوقی سياسی و  ،کارگران

اقتصادی است که سرچشمۀ همۀ سيه روزی ها 

جتماعی و و نابسامانی های اقتصادی، ا

فرهنگی، و علت اصلی ستم و سرکوب سياسی 

بر آنهاست. اما از نظر نويسندگان کلمه 

 ... ،دغدغه کارگران يعنی دغدغه توليد«

؛ که با دغدغه کارگران يعنی دغدغه استقالل

خون شهدا و رنج ملت به دست آمده و حاال 

حاکميت بی کفايت با ناتوانی از تنظيم بازار و 

اردات بی مهار، به نقض آن متوسل شدن به و

دغدغه کارگران يعنی دغدغه می پردازد. 

فردای ايران؛ که قرار است پس از عبور از 

مزاحمت های خودکامان و بدکاران، بار ديگر 

ايران را بسازد و نياز به دستان پرتوان و کم 

(تأکيد بر کلمات از » .توقع زحمتکشان دارد

 ماست) 

 «ا نويسندگان مقالۀ بدين سان از ديد نويسنده ي

ای برای مستضعفان، اين  کلمه کارگری؛ نشريه
غدغۀ ، د»گری ترين پايگاه اصالح مطمئن

متخصصان «است! اين » توليد«کارگران، 

با چه » توليد«از خود نمی پرسند » دغدغه

هدفی، در چارچوب چه روابطی و زير 

مديريت و کنترل چه کسانی و راهگشای چه 

محصوالت توليد شده؟ آيا  نوع توزيع اجتماعی

آن  کارگران دغدغۀ توليدی را دارند که در

يا دقيق تر بگوئيم » عامل توليد«صرفا همچون 

به کار انداخته شوند و در  وسيلۀ توليدهمچون 

تعيين هدف اين توليد نقشی نداشته باشند؟ آيا 

يا آن کار می کنند و  چارچوب روابطی که در

اعی کار دارند موقعيتی که در سازمان اجتم

؟ آيا می خواهند صرفا نقش مهم نيستبرايشان 

مجری و فرمانبر برعهده گيرند؟ آيا برايشان 

اين امر اهميتی ندارد که کارفرمای غير مولد 

تنها به خاطر مالکيت وسايل توليد، ادارۀ توليد 

را در دست داشته باشد يا ادارۀ توليد و 

که  سازماندهی کار را به مدير يا مديرانی

مجری اهداف او هستند واگذار کند؟ آيا برای 

کارگر مهم نيست که به عنوان مولد چه سهمی 

از توليد بايد به او تعلق گيرد؟ اين گونه پرسش 
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نشريۀ «کلمه و » دغدغه شناسان«ها برای 

دغدغۀ «آنها مطرح نيست. تنها » کارگری

مطرح است. اما هنگامی که از توليد » توليد

دف و برنامۀ توليد و چگونگی حرف بزنيم و ه

روابط توليدی و سازماندهی کار و چگونگی 

توزيع محصول کار را مسکوت بگذاريم در 

حقيقت از توليد سرمايه داری استثمارگرانه ای 

که برای کارگر حقی جز زنده ماندن برای 

استثمار شدن و تداوم آن قايل نيست، حرف زده 

اکنون در  نظام توليدی ای که هم ايم. يعنی از

ايران در کارخانه ها، معادن، کارگاه های 

ساختمانی، مؤسسات حمل و نقل و ارتباطات و 

مخابرات، مزارع بزرگ، بيمارستان ها، 

مدارس، فروشگاه های بزرگ، بانک ها و 

غيره، يعنی در همۀ بنگاه ها و مؤسسات 

خصوصی يا دولتی مبتنی بر نظام کاِر مزدی 

. توليدی که اين حاکم است، سخن گفته ايم

از آن سخن می گويند و » دغدغه شناسان«

برای آن سينه چاک می کنند چيزی جز نظام 

توليدی موجود و وضع موجوِد حاکم نيست. پس 

به توليد و به کارگر، » کلمۀ کارگری«رويکرد 

يک جهت گيری «برخالف گفتۀ سردمدارانش 

نيست، » و رويکرد متفاوت با رويکرد حاکم

ر همان محتوا و غالبا همان کلمات بلکه بيانگ

 استثمارگران حاکم در رژيم اسالمی است.

بر آن » کلمه«موضوع ديگری که نويسندگان 

دغدغه کارگران يعنی «تکيه دارند چنين است: 

دغدغه استقالل؛ که با خون شهدا و رنج ملت 

به دست آمده و حاال حاکميت بی کفايت با 

شدن به  ناتوانی از تنظيم بازار و متوسل

 .»واردات بی مهار، به نقض آن می پردازد

کلمۀ استقالل مانند کلمات آزادی و دموکراسی  

از واژه هائی است که پيوسته مورد سوء 

استفادۀ کسانی قرار می گيرد که به جای 

روشنگری می کوشند خاک بر چشمان توده ها 

بپاشند و آنها را از ديدن و شناخت واقعيات و 

تالش برای تغيير انقالبی شرايط در نتيجه از 

معموال در » استقالل«زندگی خود بازدارند. 

مفهوم استقالل سياسی و اقتصادی از قدرت 

های بزرگ و يا امپرياليسم (نظام سرمايه داری 

انحصاری بين المللی يا جهانی) به کار می 

رود: استقالل يعنی توانائی تصميم گيری در 

دون دستور عرصه های سياسی و اقتصادی ب

گرفتن از آن قدرت ها و نيز بدون اجرای 

سياست آنها در اثر اجبار اقتصادی. برای آنکه 

کشوری بتواند مدعی استقالل کامل و واقعی 

بين سياست و  تفاوتی ريشه ایگردد بايد 

اقتصادش با سياست و اقتصاد کشورهای غير 

مستقل از امپرياليسم وجود داشته باشد، همچنين 

بين سياست و استقالل  وتی ريشه ایتفابايد 

کشوری که مدعی استقالل است و سياست و 

اقتصاِد خوِد قدرت های بزرگ امپرياليستی 

وجود داشته باشد. اگر قرار باشد کشوری 

همان سياست و همان اقتصادی را » مستقل«

» استقالل«داشته باشد که پيش از به اصطالح 

ل کند که داشت، و يا سياست و اقتصادی را دنبا
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در ماهيت خود از سياست و اقتصاد قدرت های 

امپرياليستی متمايز نباشد، حداقل چيزی که 

دربارۀ آن می توان گفت اين است که استقالل 

 او دچار کمبودهای بزرگی است. 

ايران در زمان رژيم پهلوی مستقل نبود. اين 

عدم استقالل در سياست داخلی و خارجی رژيم 

ايران در آن زمان متجلی می  شاه و در اقتصاد

شد. سياست داخلی رژيم شاه مبتنی بود بر 

استبداد نظامی و بوروکراتيک، غير منتخب 

رأی آزاد مردم)، قدرت نبود بودن (در مفهوم 

نامحدود و غير مسئول شاه، نقض آزادی ها و 

حقوق دموکراتيک مردم، سرکوب کارگران و 

جه تشکل های مستقل کارگری، دستگيری، شکن

و کشتار مخالفان، عدم استقالل قوۀ قضائی، 

تسلط قوۀ اجرائی بر ديگر قوا، نابرابری زن و 

مرد در عرصه های اقتصادی و سياسی (به 

رغم به رسميت شناختن رأی زنان)، ستم ملی و 

فرهنگی، تخصيص مسئوليت ها و مقامات مهم 

به نزديکان دربار و هزار فاميل و غيره. 

گران سياسی بر آن بودند  اکثريت عظيم تحليل

که سياست داخلی رژيم شاه ناشی از وابستگی 

چند به امپرياليسم است. اين تحليل هرآن رژيم 

اين نقص را داشت که ساختار طبقاتی جامعۀ 

حاکم و حمايت  ديکتاتوری طبقاتیايران و 

طبقات باالی جامعه از رژيم پهلوی و منافع اين 

ديده می گرفت، طبقات در استبداد سياسی را نا

اما به هر حال حقيقتی را در خود داشت: سلطۀ 

امپرياليستی بر ايران و استثمار و غارت 

امپرياليستی نيازمند اختناق و سکوت قبرستانی 

شاه) بود از اين رو » جزيرۀ ثبات(«در ايران 

سلطۀ امپرياليسم نقش غير قابل انکاری در 

مل و استبداد سياسی داخلی داشت هرچند تنها عا

موجد آن نبود. رژيم شاه در عرصۀ سياست 

خارجی نيز تابع سياست عمومی امپرياليسم به 

ويژه اهداف امپرياليسم آمريکا و انگليس در 

منطقۀ خليج فارس و در خاورميانه بود. حال 

ببينيم با روی کار آمدن رژيم جمهوری اسالمی 

چه تغييری در سياست داخلی و خارجی ايران 

ايران رخ داده است؟ در سياست  و در اقتصاد

داخلی ايران درست مانند رژيم شاه و به 

مقياسی بسيار بزرگتر از آن شاهد استبداد 

نظامی و بوروکراتيک در شکل ديکتاتوری 

فردی، قدرت نامحدود و غير مسئول ولی فقيه، 

بی معنا بودن رأی مردم، نقض فاحش و مستمر 

کوب آزادی ها و حقوق دموکراتيک مردم، سر

کارگران و تشکل های مستقل کارگری، ستم 

جنسی و ملی، عدم استقالل قوۀ قضائی، سلطۀ 

قوۀ اجرائی بر قوای ديگر، دستگيری وسيع، 

شکنجه و کشتار مخالفان، کشتار زندانيان 

سياسی، تخصيص مسئوليت ها و مقامات مهم 

به نزديکان ولی فقيه، سران نظامی و روحانيان 

م و غيره هستيم. تنها و بوروکرات های حاک

جدا از ابعاد بزرگ تر سرکوب و  -فرقی که 

وجود دارد اين است که  -اختناق و کشتار

سياست ارتجاعی داخلی رژيم جمهوری 

اسالمی اساسا ملهم از منافع طبقات استثمارگر 

و مرتجع داخلی است هرچند که به طور غير 
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مستقيم به نفع قدرت های امپرياليستی نيز 

عبارت ديگر سهم ارتجاع داخلی در  هست. به

تعيين سياست داخلی ايران در رژيم جمهوری 

 اسالمی، نسبت به رژيم شاه بيشتر است.

در سياست خارجی که روی ديگر سياست 

داخلی و مکمل آن است نيز وضع به همين 

صورت است. سياست خارجی رژيم اسالمی 

که هدف اصلی آن از يک سو تأمين بقای رژيم 

سوی ديگر گسترش نفوذ آن در منطقۀ و از 

خليج فارس و خاورميانه است، به طور غير 

مستقيم به نفع امپرياليسم و ارتجاع منطقه است. 

به به عبارت ديگر اگر سياست خارجی شاه 

در خدمت امپرياليسم به  طور مستقيم و کنشی

ويژه امپرياليسم آمريکا و متحدان او (به طور 

) بود و شاه نقش مشخص انگليس و اسرائيل

ژاندارم امپرياليسم در منطقه را بازی می کرد، 

به طور غير سياست خارجی جمهوری اسالمی 

در خدمت امپرياليسم  مستقيم و به شکل واکنشی

است. در اينجا بايد امپرياليسم را در معنی 

وسيع و جهانی کلمه ديد و رقبای امپرياليسم 

وشن آمريکا و غرب را نيز به حساب آورد. ر

است که واکنش امپرياليسم در برابر سياست 

هژمونی طلبانه و ارتجاعی رژيم جمهوری 

اسالمی به تقويت پايگاه های سياسی و نظامی 

امپرياليسم در منطقه و گسترش نظامی گری و 

افزايش خطر تجاوز و جنگ منجر شده و می 

شود. اين به معنی آن نيست که سياست 

جنبۀ واکنشی دارد، امپرياليسم صرفا يا اساسا 

بلکه منظور نشان دادن اين جنبه از سياست 

امپرياليسم و نقش جمهوری اسالمی در آن 

 سياست است.

نکتۀ بسيار مهم ديگری که بايد بدان توجه 

داشت اين است که سياست امپرياليسم بدين 

جهت بد يا ارتجاعی نيست که مثال آمريکائی يا 

پنی و غيره انگليسی يا روسی و فرانسوی و ژا

» بيگانه«است، بدين خاطر بد نيست که سياست 

است. بدی و ارتجاعی بودن اين سياست به 

خاطر مبتنی بودن آن بر ستم و سلطه و استثمار 

است، به خاطر اين است که اين سياست 

 راهگشای سلطه و ستم و استثمار بيشتر بر

مردم جهان است، به خاطر اين است که اين 

گ های غارتگرانه و منهدم سياست آبستن جن

کننده است، به خاطر نقض حقوق ملت ها در 

تعيين سرنوشت خود است و اين فارغ از اين 

است که چه کشوری در پشت اين سياست قرار 

دارد. بايد با چنين سياستی مبارزه کرد خواه 

بدين سان ». بيگانه«باشد و خواه » خودی«

آيد  استقالل واقعی سياسی هنگامی به وجود می

که سياستی مترقی و انقالبی جايگزين سياست 

از هر جانب که می خواهد  –تجاوز و سلطه 

 گردد. –باشد 

آنچه در مورد استقالل سياسی گفتيم در مورد 

استقالل اقتصادی هم صادق است. استقالل 

اقتصادی از امپرياليسم تنها با استقرار روابط 

اقتصادی ای غير از روابط سرمايه داری و 

برتر از آن روابط، يعنی با استقرار روابط 
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اقتصادی سوسياليستی ميسر است نه صرفا با 

چنان که بخشی از اقتصاد دانان » تنظيم بازار«

و سياست گذاران بورژوازی آن را موعظه و 

تکرار می کنند. روابط » کلمه«نويسندگان 

سرمايه داری ناگزير به هژمونی و سلطه می 

ی طلبی و انحصارجوئی انجامند، زيرا هژمون

در ذات سرمايه و مالکيت خصوصی وسايل 

توليد نهفته است. ما اين هژمونی طلبی را حتی 

در روابط بين بزرگترين دولت های سرمايه 

 داری می بينيم.

استقالل اگر از ديدگاه طبقاتی به مسأله بنگريم، 

هنگامی به وجود می آيد که  اقتصادی کارگران

ه به سرمايه داران، کارگران ديگر وابست

وابسته به سرمايه، وابسته به کاِر مزدی نباشند. 

پس استقالل اقتصادی کارگران نمی تواند 

چيزی جز نفی سرمايه داری و نظام کاِر مزدی 

الزاما به » استقالل کشور«باشد. بدين سان 

معنی استقالل طبقۀ کارگر نيست. هرچند 

استقالل سياسی کشور در معنی مترقی آن، 

يعنی در صورت داشتن سياستی غير از 

سياست امپرياليسم و ضد سياست امپرياليستی 

از موضعی مترقی و انقالبی، می تواند 

کارگران را در مبارزه برای استقالل اقتصادی 

شان، يعنی در مبارزه برای استقرار و ساختن 

سوسياليسم ياری دهد. با توجه به مجموعۀ آنچه 

استقالل «گرفت که گفته شد می توان نتيجه 

متضمن سياستی متمايز از » جمهوری اسالمی

محتوای سياست امپرياليستی، يعنی سياست قهر 

و غلبه، سياست سرکوب و اختناق، سياست 

و  نيست هژمونی طلبی و جنگ افروزی

از نوع جمهوری اسالمی (اگر » استقاللی«

بتوان بدان نام استقالل نهاد)، نه از نظر سياسی 

ادی نمی تواند مطلوب طبقۀ کارگر و نه اقتص

 باشد.

حال به رغم همۀ اين واقعيات، نويسندگان 

از کارگران می خواهند که بجای » کلمه«

(که ضد منافع  استقالل طبقاتی خود

استثمارگرانۀ سرمايه داران و زمينداران و 

بجای سياست های داخلی و خارجی آنهاست) و 

درت تعيين سرنوشت خود با در دست گرفتن ق

در » خون شهدا و رنج ملت«، به پاس سياسی

گذشته، همچنان تابع رژيم اسالمی و البته فعال 

 در به حاکميت رساندن آنان باشند!

در آخرين عبارتی » کلمه«اما شاه بيت مقالۀ 

دغدغه کارگران «است که از آن نقل کرديم: 

يعنی دغدغه فردای ايران؛ که قرار است پس 

های خودکامان و از عبور از مزاحمت 

بدکاران، بار ديگر ايران را بسازد و نياز به 

» .دستان پرتوان و کم توقع زحمتکشان دارد

عامل «پس کارگران که از نظر اينان صرفا 

را داشته باشند » استقاللی«بايد دغدغۀ » توليدند

که سياست داخلی اختناق و خفقان و سرکوب و 

ت و سياست خارجی حفظ بقای رژيم به هر قيم

هژمونی طلبی ارتجاعی منطقه ای را يدک می 

دستان پر «کشد. افزون بر آن کارگران بايد با 

شان، ايران را برای سرمايه » توان و کم توقع

داران بسازند! تصوير ارتجاعی و توهين 
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در عبارات باال » کلمه«آميزی که نويسندگان 

از طبقۀ کارگر ارائه می دهند موجودی منفعل، 

حت فرمان و عاری از آگاهی و عضله ای ت

درک و احساس انسانی است که در اين مصرع 

بيچاره خار می «سعدی توصيف شده است: 

 » خورد و بار می برد!

به تبليغ حرکات کسانی مانند » کلمۀ کارگری«

عليرضا محجوب، سهيال جلودار زاده و غيره 

می پردازد که سی و سه سال شريک جرم 

ب ها، تصفيه ها، جمهوری اسالمی در سرکو

اخراج ها، ضرب و شتم های کارگران بوده اند 

و اينک در خوش خدمتی به مرشد و حامی شان 

رفسنجانی، و برای حفظ موقعيت خود در بازی 

های سياسی آينده به منظور داشتن سهم بيشتر 

از غارت و کنار زدن رقيبان شان می خواهند 

ر کارگران را به عامل بی ارادۀ خود و به سپ

بال تبديل کنند. کسانی که در کسوت کارگری به 

درهم شکستن شوراهای کارگری و سنديکاهای 

شرکت داشتند و  62تا  58مستقل در سال های 

حتی به هنگام بازگشائی سنديکای شرکت واحد 

و جلسات مجمع عمومی آن در ضرب و شتم 

رهبران و فعاالن اين سنديکا و برهم زدن 

نيروهای امنيتی و پليس گردهمائی های شان با 

رژيم همکاری می کردند و گاهی در درنده 

خوئی از آنها نيز پيشی می گرفتند اينک از 

کارگران می خواهند که به سمت اين 

کارگزاران بورژوازی در درون جنبش 

کارگری بروند. آنها همچنين برخی از فعاالن 

کميتۀ هماهنگی برای ايجاد تشکل «کارگری از 

، »سنديکای شرکت واحد«، »های کارگری

مانند جليل » اتحاديۀ آزاد کارگران ايران«

محمدی، شاپور احسانی، جعفر عظيم زاده، 

عباس نژند کودکی، ناصر غالمی، داود 

رضوی و وحيد فريدونی را به غرفۀ ايلنا در 

نمايشگاه مطبوعات دعوت می کنند تا به اتفاق 

و » حقوق کارگران دفاع کنند«يکديگر از 

به تبليغ اين غرفۀ و درج » مۀ کارگریکل«

بی توجهی «عليرضا محجوب مبنی بر » انتقاد«

 40رسانه ها به اخبار کارگری و به جامعۀ 

می پردازد! » ميليون نفری کارگران ايران

» کارگران را سانسور نکنيد«مقالۀ به (ر.ک. 

 ») کلمۀ کارگری«در تک برگی 

2 
ه دنباله در اين تالش برای کشاندن کارگران ب

روی از اصالح طلبان حکومتی، يعنی 

نمايندگان آن بخش از بورژوازی که از 

کلمۀ «مسندهای قدرت بيرون انداخته شده اند، 

حزب اسالمی «تنها نيست. غير از » کارگری

و همگنان آن که سال هاست به تالش » کار

مشابهی دست زده اند، برخی از روشنفکران و 

» دموکرات«و » چپ«يا کارگرانی که خود را 

و غيره می نامند نيز کار چاق کن تالشی هستند 

» جنبش سبز«که هدف آن جذب کارگران به 

است. ما در اين بخش به ديدگاه های يکی از 

اين روشنفکران، محمد مالجو استاد سابق 

کانون مدافعان حقوق «دانشگاه، که در سايت 
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فصل نامۀ فرهنگی و اجتماعی «، »کارگر

و غيره مقاله می » نشريۀ مهرگان«و » گفتگو

نويسد، به طور خالصه اشاره و برخورد می 

کنيم. مالجو تنها فرد از اين گونه روشنفکران و 

حتی شاخص ترين آنها نيست. علت اينکه ما به 

بررسی ديدگاه او در اين مورد می پردازيم اين 

است که او نوشته ها و گفتارهای متعددی در 

اصطالح در نظر خود پيگير  اين باره دارد و به

» سايت کلمه«است. علت ديگر اين است که 

 1389مصاحبه ای از او را که در اواخر اسفند 

» کلمه«انجام داده و » تهران ريويو«با تارنمای 

آشکار کننده وجوهی «آن را مناسب روز و 

» مستور شده از ماهيت کنش سياسی ِ اکنون ما

» کلمه«ته تشخيص داده، درج کرده است. الب

به خرج داده چون » حسن انتخاب«در اين باره 

مصاحبۀ تقريبا دو سال پيش مالجو تالشی برای 

کارگران به دنباله روی  توجيه نظرِی کشاندنِ 

کلمۀ «از اصالح طلبان است که اينک 

 بدان مشغول شده است.» کارگری

نسخه ای که دکتر مالجو برای کارگران ايران 

بقاتی با بورژوازی و تجويز می کند سازش ط

توافق و سازش ميان همۀ «به طور کلی 

رشد «برای دست يابی هم به » طبقات

است. او » عدالت اجتماعی«و هم » اقتصادی

باب گفتگو، کارگران و دولت در «در مقالۀ 
در فصل نامۀ فرهنگی و اجتماعی » ايران

بی ترديد نوعی بازتوزيع «می نويسد: گفتگو 

ه نفع طبقۀ کارگر باشد هم ثروت اجتماعی که ب

از الزمه های رشد اقتصادی است و هم از 

الزمه های تحقق عدالت اجتماعی. بدون 

بازتوزيع ثروت اجتماعی در کشور نمی توان 

 به حداقلی از توافق و سازش ميان همۀ طبقات

(تکيه بر » برای تحقق اين هر دو هدف رسيد.

 کلمات از ماست)

ز نظر مالجو بايد به اما علت اينکه کارگران ا 

سازش با بورژوازی و به طور کلی با طبقات 

باالتر روی آورند چيست؟ پاسخ مالجو به اين 

 پرسش چنين است:

طبقۀ کارگر دست کم در کانون دو تعرض «

اجتماعی عمده که در قالب دو نوع متمايز از 

شکاف های اجتماعی تجلی می يابند جای دارد: 

ی کار و سرمايه  و از سوئی تضاد ميان نيرو

از ديگر سو تضاد ميان دموکراسی خواهی و 

اقتدارگرائی. اولی بازتاب نوعی روابط بين 

المللی است و عميقا تحت تأثير پروژۀ جهانی 

شدن سرمايه، و دومی انعکاس نوعی روند ملی 

است و سخت زير نفوذ پروژۀ دموکراسی 

 ستيزی نيروهای اقتدارگرای داخلی. 

رزيابی ها که پتانيسيل طبقۀ هماره آن دسته از ا

زير ضرب و نه چندان تشکل يافتۀ کارگر برای 

نقش آفرينی توأمان در هر دو کانون تعارض 

اجتماعی را مثبت می انگارند سخت اغراق 

آميز به نظر می رسند. تحليل گرانی که 

فراخوان به کارگران برای پيوستن به تحوالت 

طلبانه ای جاری را منطبق بر منطق انحالل 

می دانند که طبقۀ کارگر را به مذبح بورژوازی 

می فرستد با ممانعت از تمسک طبقۀ کارگر به 

ائتالف های طبقاتی عمال زمينه های انزوای 
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در شرايطی طبقاتی کارگران را مهيا می کنند. 

که کارگران نه از توان تشکيالتی چندانی 

و  برخوردارند و نه از انسجام تمام عيار طبقاتی

در عين حال چه به واسطۀ دهه ها ممانعت از 

تأسيس تشکل های مستقل و چه به واسطۀ 

انحصار حقوقی و حقيقی شوراهای اسالمی کار 

عمال از نوعی تشکل فراگير بی بهره هستند، 

طبقۀ کارگر چندان گريزی ندارد از تمرکز 

موقت روی صرفا يکی از کانون های دوگانۀ 

ن متحدان طبقاتی از تعارض اجتماعی و برگزيد

(تکيه بر کلمات .» ميان برخی طبقات فرادست

 از ماست)

خالصه اينکه از نظر مالجو طبقۀ کارگر با دو 

تضاد ميان نيروی کار «تضاد درگير است يکی 

تضاد ميان دموکراسی «و ديگری » و سرمايه

بازتاب نوعی «اولی ». خواهی و اقتدارگرائی

انعکاس « و دومی» روابط بين المللی است

طبقۀ کارگر به خاطر ضعف ». نوعی روند ملی

تشکيالتی و عدم انسجام طبقاتی نمی تواند به 

هر دوی اين تضادها بپردازد و بايد روی يکی 

متمرکز شود و ناچار است متحدانی از طبقات 

 فرادست جامعه برگزيند.

کمی روی اين دو تضادی که مالجو می گويد و 

ث کنيم. نخست اينکه نحوۀ برخورد به آنها مک

دقيق نيست » تضاد ميان نيروی کار و سرمايه«

و درست و دقيق اين است که گفته شود تضاد 

مالجو مدعی است که ) 1( ميان کار و سرمايه

اين تضاد بازتاب نوعی روابط بين المللی است، 

يعنی داخلی نيست. به عبارت ديگر ما روابط 

انعکاس توليدی سرمايه داری داخلی نداريم و 

رابطۀ جهانی سرمايه است که در ايران عمل 

می کند. هر کارگری در تجربۀ روزانه اش به 

پوچ بودن چنين ادعائی پی می برد. سرمايه 

نوعی رابطه است و نه صرفا يک شيئی. 

رابطۀ معينی بين انسان ها در روند توليد. توليد 

توسط کارگران مزدی ای که صاحب وسايل 

ی کسانی يا مؤسساتی که توليد نيستند برا

صاحب اين وسايل اند، همان توليد سرمايه 

سال اخير در  100داری است که طی بيش از 

 1340ايران رشد و توسعه يافته و از پايان دهۀ 

به شيوۀ توليد مسلط تبديل شده است. رابطۀ 

سرمايه داری از مريخ به ايران نيامده، بلکه در 

ن جامعه شکل متن تکامل نيروهای مولد خود اي

گرفته است. البته سرمايۀ خارجی و روابط 

اقتصادی و مالی بين المللی در شکل گيری و 

تکامل آن نقش داشته است، اما اين بدان معنی 

نيست که ما سرمايۀ داخلی يا انباشت داخلی يا 

بورژوازی داخلی يا روابط سرمايه داری 

تضاد ميان «داخلی نداريم. مالجو با گفتن اينکه 

نيروی کار و سرمايه ... بازتاب نوعی روابط 

در واقع، می خواهد مبارزۀ » بين المللی است

را » خودی«طبقۀ کارگر به ضد بورژوازی 

منحرف کند و اين مبارزۀ مشخص را به 

مبدل » سرمايۀ جهانی«مبارزه ای انتزاعی با 

ناتوانی «سازد که البته آن هم به خاطر 

يده است! مالجو وقتش نرس» تشکيالتی کارگران

در مقاالت ديگر خود از مبارزه در محيط کار 

سخن می گويد معلوم نيست که اگر مبارزه در 
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محيط کار به ضد روابط حاکم بر روند کار در 

آن محيط و از آن رو در تمام جامعه نباشد چه 

مضمون ديگری می تواند داشته باشد؟ تز مالجو 

سرمايه مبنی بر اينکه تضاد بين نيروی کار و 

بازتاب رابطه ای بين المللی است و در نتيجه 

منشأ داخلی ندارد، فارغ از هر نيتی که مالجو 

داشته باشد در خدمت بخش های مختلف 

 بورژوازی ايران است.

کانون «مالجو که کارگران را در انتخاب 

و » تعارض بين کار و سرمايه«يعنی » تعارض

تعارض بين دموکراسی خواهی و « 

گذاشته، يواشکی انتخاب  مخير» گرائیاقتدار

کانون تعارض دوم را همچون امر مسلمی 

نيز کارگران زمينه مفروض می گيرد و در اين 

را ناگزير از انتخاب متحدانی از طبقات 

 فرادست جامعه قلمداد می کند.  

تضاد ميان دموکراسی «واقعيت اين است که 

 که بيان ناقص و ُمدِ » خواهی و اقتدار گرائی

تضاد بسيار از » ادبيات اصالح طلبان«روز با 

مهم روبنای سياسی و حقوقی فرسوده و 

ارتجاعی با نيروهای مولد و روابط اقتصادی 

بسيار مهم ديگر،  با تضاد ،است، خود نوين

بين کار و سرمايه در پيوندی بسيار  يعنی تضاد

نزديک قرار دارد. حتی اگر بخواهيم اصطالح 

در ببريم بايد بگوئيم که مالجو را به کار 

طبقات مختلف جامعه و » دموکراسی خواهی«

درک از دموکراسی بين طبقات در به طور کلی 

گوناگون تفاوت های مهمی دارد و همگی را 

روی هم » فله ای«نمی توان به صورت 

ريخت. مثال عرفی گری (الئيسيته يا 

سکوالريسم) که از ديدگاه دموکراسی انقالبی 

ائی دين از دولت (در معنی وسيع به معنی جد

قضائی و قانونگذاری  ،اجرائی کلمه که دستگاه

قطع کمک های  ،را دربر می گيرد) و آموزش

نبود دين و مذهب  ،دولتی به نهادهای دينی

رسمی و در عين حال آزادی همۀ اديان و 

مذاهب و آزادی بی مذهبی و آزادی تبليغ ضد 

تماعی از سوی همۀ نيروهای اج ،دينی است

بدين صورت درک نمی شود. برخی، مانند 

متحدان آقای مالجو يعنی اصالح طلبان و جنبش 

سبز، عرفی گری را از بيخ و بن قبول ندارند و 

برخی تنها در مفهوم آزادی همۀ اديان قبول 

دارند، برخی بر قطع کمک های دولتی به 

مؤسسات دينی يا عدم تدريس مواد دينی در 

د و برخی نه. اختالفاتی از مدارس اصرار دارن

اين دست در مورد مسألۀ ملی، حقوق زنان، 

آزادی مطبوعات و احزاب و سنديکاها، سيستم 

قضانی، شکل حکومت و غيره و غيره وجود 

دارد. واقعيت اين است که در هيچ مسألۀ 

نمی » کانون تعارضی«اجتماعی و در هيچ 

توان عامل طبقه، منافع طبقاتی، مبارزۀ 

، درک طبقاتی و موضع طبقاتی را کنار طبقاتی

 گذاشت.

هم از طبقات، از سرمايه دار و کارگر و  مالجو

(که ظاهرا منظورش خرده » طبقۀ متوسط «از 

بورژوازی است) حرف می زند (البته 

در جامعۀ مالجو وجود ندارند » زمينداران«

همان گونه که حتی در ادبيات بسياری از چپ 

 خيزش ١٦   ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره



28 
 

ه نام زميندار در های راديکال هم چيزی ب

جامعۀ ايران وجود ندارد!). اما مالجو برای اين 

از طبقات حرف می زند که سازش طبقاتی را 

توجيه کند و نه اينکه نقش مبارزۀ طبقاتی را در 

عرصۀ دو تضاد بسيار مهم جامعه: تضاد بين 

(يا تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای مولد 

ای سياسی و اد ميان روبنکار و سرمايه) و تض

حقوقی از يک سو و نيروهای مولد و روابط 

توليدی از طرف ديگر، به عنوان نيروهای 

محرک و تکامل بخش و حل کنندۀ اين تضادها 

توضيح دهد. کافی است به گفته های زير از او 

در مصاحبه ای که با تهران ريويو در اسفند 

کرده و سايت کلمه به عنوان توجيه  1389سال 

تالش خود برای تبديل کارگران به گر نظری 

دنباله رو بورژوازی مورد استقبال قرار داده و 

 درج نموده توجه کنيم: 

های شانزده  هم بورژوازی وابسته به دولت«

سالۀ پس از جنگ، هم طبقۀ کارگر که در 

ساليان پس از جنگ به شدت زير ضرب 

های اقتصادی اين بورژوازی بوده  سياست

متوسط که در نيمه راه ميان است، و هم طبقۀ 

دو طبقۀ اخير همواره موقعيت پاندولی داشته 

هر سه، در اتحادی کمرنگ و نه چندان است، 

استوار با يکديگر در قالب جنبش سبز به 

رويارويی با بورژوازی نظامی برآمده از 

، اما عمدتاً در پهنۀ اند جريان اقتدارگرا برخاسته

. فضای مجازیسه نهاد انتخابات و خيابان و 

در عين حال، نوعی نزاع طبقاتی نيز ميان اين 

های اولترا راست  جريان :متحدان برقرار است

خواهان استمرار هژمونی بورژوازی در جنبش 

های اولترا چپ درصدد  سبز هستند و جريان

يکی از عللی برقراری هژمونی طبقۀ کارگر. 

که محل کار هنوز به محل منازعه تبديل نشده 

اگر بين اين دو . همين نزاع طبقاتی استاست 

گروه نوعی سازش طبقاتی صورت نگيرد، 

توان گفت برنده به احتمال قوی جريان  می

اقتدارگرا خواهد بود که بورژوازی نظامی 

برآمده از آن در شرف دستيابی به قدرت تمام و 

طبقات بورژوازی و متوسط که  .کمال است

اند هنوز  هبخش پرطنين جنبش سبز را شکل داد

اند با اتکا بر  که هنوز است نتوانسته

ورزی  های چهارگانۀ سياست استراتژی

انتخاباتی، فشار خيابانی، کنش ارتباطی، و 

ترين  رسانی به کوچک گسترش دايرۀ آگاهی

توفيقی در جابجايی قدرت سياسی دست يابند. 

گونه بخش عاالن طبقۀ کارگر نيز که فاقد هرف

د حتی در دهۀ اخير نيز که متشکل توانمند هستن

 زدوران عروج مجدد جنبش کارگری است هرگ

اند دستاوردهای پايداری را ولو در   نتوانسته

زمينۀ مطالبات حداقلی کارگران کسب کنند. اين 

  دو مجموعه به يکديگر عميقاً نياز سياسی

دارند، نيازی دوسويه و دوطرفه. از نگاه 

گری در گران چپ دموکرات، جنبش کار تحليل

دورۀ پس از بيست و دوم خرداد به منزلۀ 

جنبشی بوده است که مستقل از حيات جنبش 

 .کرده است فراطبقاتی سبز راه خود را طی می
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جنبش کارگری و جنبش سبز در دورۀ پس از 

انتخابات برای مبارزه با اقتدارگرايی به هيچ 

اند. به دليل  وجه در خدمت يکديگر قرار نگرفته

ای که اقتضای وضعيت  طرفهنيازهای دو

سياسی کنونی است، يگانه نامزد رفع کمبودهای 

ارتقای سطح جنبش کارگری و تبديل کردن 

های کليدی اقتصاد به محل  محل کار در بخش

منازعه و به اين وسيله از قوه به فعل رساندن 

اثربخشی سياسی نيروهای کارگری برای 

جابجايی قدرت عبارت است از بخش پرطنين 

نبش سبز که غالباً به بورژوازی شانزده سالۀ ج

ائتالف پس از جنگ و طبقۀ متوسط تعلق دارند. 

سياسی ميان جنبش سبز و جنبش کارگری 

مشخصاً به اين معناست که بخش ثروتمند و 

قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه مؤلفۀ اصلی 

حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و پوشش کارآمد 

عتراضات کارگری ميان ای را برای ا رسانه

های  متشکل نيروی کار در بخش بخش غير

(تکيه بر کلمات .» کليدی اقتصاد فراهم بياورد

 از ما است)

بدين سان از نظر مالجو سه طبقه يعنی 

بورژوازی (منظورش بورژوازی محصول 

دوره های رفسنجانی و خاتمی است)، طبقۀ 

کارگر و خرده بورژوازی ("طبقۀ متوسط ") 

ئتالفی کمرنگ در جنبش سبز گرد آمده اند. در ا

از ديد او در اين جنبش يک جريان راست 

ی وجود دارد که خواهان هژمونی فراطا

بورژوازی است و يک جريان چپ افراطی که 

خواهان هژمونی طبقۀ کارگر. مالجو می گويد 

اين دو جريان که قاعدتا يکی شان متعلق به 

کارگراست  بورژوازی و ديگری متعلق به طبقۀ

بايد با هم سازش کنند و گرنه به نفع جريان 

اقتدارگرا تمام می شود. مالجو مدعی است علت 

اينکه مبارزه به محل کار گسترش نيافته اين 

است که اين دو جريان (راست افراطی و چپ 

افراطی) با هم وارد نزاع طبقاتی شده اند. 

پرتقال «خواننده ای که در اين مسأله به دنبال 

می گردد بايد بداند که مبارزۀ مورد » فروش

نظر مالجو مبارزۀ مشترک و متحدانۀ 

بورژوازی محصول دورۀ رفسنجانی و خاتمی، 

طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط  به ضد 

حاکم است که همان جناح » بورژوازی نظامی«

اقتدارگرا است. بدين سان مالجو توصيه می کند 

ر خدمت که جنبش سبز و جنبش کارگری بايد د

 يکديگر باشند.

ما وارد نقد اين مبحث مالجو نمی شويم چون 

فکر می کنيم نکاتی که نسبتا به تفصيل در 

در » کلمۀ کارگری«و » کلمه«بررسی ديدگاه 

آغاز مقاله گفتيم پاسخ بحث اخير مالجو نيز 

هستند. تنها در اينجا به نکته ای ديگر اشاره می 

لجو، بلکه در کنيم که نه تنها در مورد بحث ما

تحليل های «مورد بسياری از به اصطالح 

احزاب، جنبش ها و غيره صادق » طبقاتی

آن نکته اين است که از روی ترکيب  است.

طبقاتی اعضا يا هواداران يا همراهان يک 

حزب يا جبهه يا جنبش نمی توان دربارۀ ماهيت 

طبقاتی آن داوری کرد. تودۀ اعضا و هواداران 

و حتی » اقتدارگرا«ی، احزاب احزاب بورژوائ
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احزاب فاشيست، افرادی از طبقات پائين 

هستند، در حالی که اين احزاب بيانگر منافع 

طبقات پائين نيستند. همچنان که در احزاب 

کارگری ممکن است عناصری که خاستگاه 

طبقاتی شان طبقات باالست وجود داشته باشند 

 با ترک موقعيت و موضع و پراتيک طبقات که

باال و اتخاذ موضع پرولتری به طبقۀ کارگر 

ماهيت حزب يا جبهه يا جنبش را پيوسته باشند. 

برنامۀ آن و سياست و عملی که برای تحقق آن 

. حال معلوم برنامه اتخاذ می کند تعيين می نمايد

چه اساسی مالجو جنبش سبز را محل  نيست بر

گردهمائی بورژوازی، کارگران و خرده 

» برنامۀ«کرده است و  وازی فرضژبور

جنبش سبز چگونه توانسته است اين سه طبقه 

را راضی کند و تنها مشکلشان اين بوده که 

 هژمونی دست که باشد؟!

در دنيای مالجو نه تنها طبقاتی که از نظر 

اجتماعی و سياسی اختالفات بنيادی  –اقتصادی 

دارند با هم مبارزه نمی کنند و می توانند وارد 

، بلکه می توانند يار و غمخوار سازش شوند

يکديگر هم باشند! به همين جهت است که 

بورژوازی جنبش «مالجو خير خواهانه به 

حمايت مالی، «توصيه می کند تا به » سبز

پشتيبانی سياسی و پوشش کارآمد رسانه ای 

اعتراضات کارگری در بخش های کليدی 

 بپردازد: » اقتصاد

و جنبش ائتالف سياسی ميان جنبش سبز «

کارگری مشخصاً به اين معناست که بخش 

ثروتمند و قدرتمند و پرطنين جنبش سبز سه 

مؤلفۀ اصلی حمايت مالی و پشتيبانی سياسی و 

ای را برای اعتراضات  پوشش کارآمد رسانه

متشکل نيروی کار در  کارگری ميان بخش غير

مالجو .» های کليدی اقتصاد فراهم بياورد بخش

ای از پول سرمايه دار و  »منصفانه«ترکيب 

 خون کارگر ساخته است.

اگر آدم ناباور و بد طينتی در اين مورد شک 

بزک نمير بهار می آد خربزه با خيار «ُکند و 

دو «را زمزمه کند يا ضرب المثل » می آد!

را يادآوری » زار بده آش و به همين خيال باش

نمايد بايد به او گفت که خبث ذاتی و عناد 

باعث شده در معجزات و کرامات  درونی اش

 شاِل سبز ميرحسين دچار شک و ترديد شود.

3 
 ها، تاكتيك بر تأملی «در اينجا نکاتی از مقالۀ 

 پيشبرد یبرا مناسب مبارزاتی استراتژی و

ارگان » نامۀ مردم«مندرج در » مردمی جنبش

، مورخ 900مرکزی حزب تودۀ ايران، شمارۀ 

سی می کنيم. اين را نقل و برر 1391مرداد  9

مقاله با آنکه حدود سه ماه و نيم پيش از انتشار 

جنبش سبز نوشته » کلمۀ کارگری«تک برگی 

حاوی مواضع و ديدگاه هائی است که  شده

گوئی پيش درآمد و نويد بخش انتشار آن تک 

برگی هستند و نويسنده يا نويسندگان مقالۀ 

می » تأملی بر تاکتيک ها و استراتژی...«

ند به خاطر اينکه  نبضشان با نبض توان

» کلمۀ کارگری«و » کلمه«نويسندگان 

است به خود تبريک بگويند.  بوده هماهنگ

پس » تأملی بر تاکتيک ها و استراتژی...«مقالۀ 
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جنبش سبز نماد مبارزات «از گفتن اينکه 

» اعتراضی مردم ميهن ما در دورۀ کنونی است

قاومت م«و اينکه اين جنبش شکست نخورده و 

ادامۀ مبارزه با استبداد » رهبران در حصر آن

ارزيابی و بازسازی و درس «است و در روند 

چنين ادامه » آموزی از گذشتۀ خود ساکن نيست

 می دهد: 

 مثبت هاینکته  از ديگر يكی رابطه، اين در«

 درونِ  كنونی های پويايی بحث كننده تأييد و

 های نقصان به بيشتر چهره توجه جنبش،

 عدالت عدبُ  كردنِ  مطرح در سبز بشجن

 با جنبش پيوند ارگانيگ لزوم و اجتماعی

 و زحمتكشان های اليه و كارگر طبقه مبارزه

 .است حاكم ديكتاتوری ضد بر ها بسيج آن

 اوج در ميرحسين موسوی كه، است تذكر شايان

 انتخاباتی به كودتای برضد سبز جنبش خيزش

 و گوييم می ما :كرد توجه خوبی به اين مسئله

 امروز كه دهيم نشان در مباحثات حاضريم

 و كارگران مستضعفان و حقوق و منافع

 فساد بزرگ يك در ملت اقشار ساير و كارمندان

 معنای ما، اعتقاد به. است شدن غرق حال در

 مبارزه و عمل در موسوی گفته ميرحسين اين

 جانبه دو رابطه حساس به داشتن توجه سياسی،

 سوی به سياسی روبنای یتغييرها ميان

 با اقتصادی بنای زير ایتغييره دموكراسی، و

 »است اجتماعی عدالت به گرايش

بدين سان از ديد حزب توده، جنبش سبز در 

جريان ارزيابی گذشته و درس گيری از آن به 

و » پيوند ارگانيک با طبقۀ کارگر«ضرورت 

طرح عدالت اجتماعی پی برده است. البته 

نويسندگان مقاله با نقل قول از نويسنده يا 

ميرحسين موسوی و مداحی او توجه نکرده اند 

اند که آنچه به نام سمت  يا خود را به تجاهل زده

گيری جديد جنبش سبز از آن نام می برند از حد 

حرفی که از ميرحسين موسوی نقل کرده اند 

فراتر نمی رود که انتقاد به فساد است و نه 

استثمار. همۀ کسانی که مباحثات انتخاباتی سال 

را دنبال کرده باشند می دانند که  1388

ات بحث يکی از موضوع» مبارزه با فساد«

همۀ کانديداهای رژيم بود. احمدی نژاد، اين 

نظامی نيز  –نوکر وقيح بورژوازی بوروکرات 

افشای فساد دولت های گذشته و مبارزه با فساد 

خود تبديل کرده بود. ما » اسب جنگی«را به 

در ابتدای مقاله به تفصيل نشان داديم که دغدغۀ 

جنبش سبز استثمار کارگران نيست و اين 

بارۀ استثمار بر زبان ن، کلمه ای دررياج

با تا نياورده است و از کارگران خواسته 

» خودکامان و بدکاران«پيوستن به جنبش سبز 

را کنار بزنند و جريان سبز را که خواستار 

اجرای قانون اساسی رژيم جمهوری اسالمی 

را با  » ايران فردا«است بر سر کار آورند و

ود بسازند. خ» دستان پرتوان و کم توقع«

خواننده توجه دارد که جنبش سبز حتی مخالفان 

سياسی خود را استثمارگر يا عامل استثمارگر 

نمی نامد و حتی در حرف وعدۀ بهبود زندگی 

ينده هم نمی دهد و می آبهتر به کارگران در 

دستان پر هم کارگران بايد با  آيندهگويد که در 

برای  کار کنند و ايران را توان و کم توقعشان
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آنها بسازند. بدين سان حزب توده مانند همۀ 

به » فضايلی«کاسۀ داغ تر از آش شده  ،مداحان

موسوی و جنبش سبز نسبت می دهد که خود 

آنها مدعی اش نيستند. همان گونه که در مداحی 

خمينی و خط امامی ها اهداف سياسی و 

اجتماعی ای را به آنها نسبت می  –اقتصادی 

ابل کردار واقعی خمينی و دار و داد که نقطۀ مق

 دسته اش بود.

اما کار اصلی حزب توده در اين روند، مداحی 

نيست. مداحی وسيله ای است برای دست يابی 

به سهمی از قدرت که انتظار دارد به 

سردمداران اين حزب پس از تغيير اوضاع 

شود. حزب توده عين همين سياست را » اعطا«

آورد و نتيجه اش را در مورد خمينی به اجرا در

ديد. ممکن است اين پرسش پيش آيد که به رغم 

همه تجربۀ منفی و ذلت بار چرا باز حزب  اين

توده همين سياست را دنبال می کند؟ علت اين 

امر را در ساختار ايدئولوژيک و در گرايش 

طبقاتی اين حزب بايد ديد. اينها همواره برای 

رند: خواه دا» باال«تغييرات اجتماعی چشم به 

طبقات و اليه های فرادست جامعۀ » باال«اين 

ايران باشد و خواه قدرت خارجی (البته به گمان 

آنها مترقی و انقالبی مانند شوروی پيش از 

فروپاشی). چنين ايده ای بر سياست و پراتيک 

هفتاد سالۀ اين حزب، حاکم بوده است. اين اتکا 

که  –ها  به طبقات باال و بی اعتمادی به پائينی

گفته نمی شود چون هيچ سياست مداری  اصريح

نمی گويد که به تودۀ مردم اعتماد ندارد صريحا 

اتحاد «و » جبهه«به شکل ضرورت  –

منظور اين و غيره مطرح می گردد. » طبقاتی

گونه اتحاد طبقاتی نيست که هر جبهه يا هر

ناشی از بی اعتمادی به توده هاست اما در 

است. ناشی از سازش طبقاتی مورد اينها چنين 

است. اين گرايش رويزيونيستی چند دهه پيش 

راه رشد غير سرمايه «به صورت سياست 

» حزب  کمونيست شوروی«از سوی » داری

فرمول بندی شد و مورد پذيرش احزاب 

دنباله رو حزب رويزيونيست » کمونيست«

شوروی قرار گرفت. ادعا بر اين بود که 

ا تشکيل جبهه و ائتالفی کشورهای نو استقالل ب

در داخل از کارگران و دهقانان و خرده 

بورژوازی شهری و بورژوازی ملی که برنامۀ 

بازسازی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ای 

متکی بر دولتی کردن بخش های عمدۀ اقتصاد 

از طريق همکاری های اقتصادی،  ،داشته باشد

سياسی، فرهنگی و نظامی با اتحاد شوروی و 

يگر کشورهای به اصطالح سوسياليست می د

توانند بدون گذار از تمام مراحل سرمايه داری 

وارد سوسياليسم شوند. مدل آنها کشورهائی 

مانند هند، سريالنکا، مصر، سوريه، عراق، 

ليبی، الجزاير، آنگوال، شيلی (در زمان آلنده)، 

، افغانستان (پس از روی کار آمدن رژيم گينه

و غيره بود. طبق اين  ر آن)طرفدار شوروی د

در » پيروزی انقالب دموکراتيک ملی«تز، با 

کشورهای مستعمره يا نيمه مستعمره و در 

انقالبی و «صورت تشکيل جبهۀ متحد طبقات 

و اتخاذ سياست ضد امپرياليستی و » مترقی

اردوگاه «همکاری همه جانبه و درازمدت با 
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ی امکان گذار از مرحلۀ اقتصاد» سوسياليستی

پيشاسرمايه داری به سوسياليسم وجود داشت. 

يعنی اين کشورها می توانستند با اتخاذ راه رشد 

و توسعه ای که مبتنی بر سلطۀ سرمايۀ 

خصوصی نباشد به سوسياليسم گذار کنند بی 

آنکه مجبور باشند تمام مراحل تکامل سرمايه 

داری را طی نمايند. در اين ديد نه مبارزۀ 

تور محرک تاريخ و نه طبقاتی همچون مو

رهبری پرولتاريا در انقالب دموکراتيک و ضد 

امپرياليستی، نه انقالب ارضی و نه تداوم 

انقالب در مفهموم مارکسيستی آن و به طور 

ذار انقالبی از انقالب دموکراتيک به گمشخص 

انقالب سوسياليستی مطرح نبود. سازش طبقاتی 

ی برای ايجاد جبهه، استقرار سرمايه دار

، گسترش روابط اقتصادی، سياسی و دولتی

و ديپلوماسی  »اردوگاه سوسياليستی«نظامی با 

 متمايل به شوروی جای همۀ اينها را می گرفت.

» راه رشد غير سرمايه داری«شکست تز  

سوسياليسم «همانند شکست به اصطالح 

باعث شد که در دو دهۀ اخير حتی » اردوگاهی

ز، از جمله حزب طرفداران پر و پا قرص اين ت

راه رشد غير سرمايه «توده، ديگر حرفی از 

که مبانی  نبودنزنند. اما اين بدان معنی » داری

ايدئولوژيک اين تز را کنار گذاشته اند. در 

غياب حامی خارجی (شوروی و بلوک شرق)، 

که يکی از ستون های اصلی تز راه رشد غير 

سرمايه داری بود و در شرايطی که سياست 

اقتصادی نئو ليبراليسم جايگاه بسيار مهم های 

سياست «تری نسبت به سياست های کينزی و 

در سراسر جهان » های سرمايه داری ارشادی

گرفته است (هرچند که با بحران اقتصادی 

تصادی کنونی امکان استفاده از برخی تدابير اق

های مالی افزايش کينزی و سياست تنظيم بازار

ی برای حزب توده و می يابد)، ابزار چندان

توسعۀ «جريان های مشابه باقی نمانده تا تز 

خود را تبليغ کنند و چشم » غير سرمايه دارانۀ

به راه اجرای آن در سايۀ تحوالت اجتماعی 

آينده باشند. از اين رو دست به دامن ميرحسين 

موسوی و شرکا شده اند و به زور می خواهند 

 وکراسی سياسی دردم«از حرف های او 

های زيربنای اقتصادی با تغيير«و » روبنا

. حزب بيرون بکشند» گرايش عدالت اجتماعی

 :توده می گويد

 گفته ميرحسين اين معنای ما، اعتقاد به«

 داشتن توجه سياسی، مبارزه و عمل در موسوی

 تغييرهای ميان جانبه دو رابطه حساس به

 دموكراسی، و سوی به سياسی روبنای

 به گرايش با اقتصادی بنای زير ایتغييره

 »  .است اجتماعی عدالت

برای اينکه مدل راه رشد غير سرمايه داری  

اسمش را نمی آورد ولی «که حزب توده 

کامل شود به عنصر » خودش را می آورد

است » بورژوازی ملی«ديگری نياز است و آن 

اش را » توليدی«که البته حزب توده نوع 

 «است که ترجيح می دهد. حزب توده بر آن 

 دليل به ما كشور در توليدی ملی بورژوازی

 اجتماعی، های طبقه بافت و جامعه رشد مرحله

در  پيشروئی و سازنده نقش بايد می و تواند می
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 دموكراتيزه با مرتبط های تحول و ملی اقتصاد

و ادامه می  »كند بازی سياسی روبنای شدن

  :دهد

 قدرت پر های كانون ... مافيايی تسلط«

 سرمايه گذاری رشد عمال و سياسی تصادیاق

 زمينه در افزا ارزش خصوصی و ملی های

 ای حرفه خدمات و صنعتی های توليد

 واقعيت .كرده اند محدود بسيار را كارشناسانه

 در توليدی ملی بورژوازی كه، است عينی اين

 بافت و جامعه رشد مرحله دليل به ما كشور

 نقش بايد می و تواند می اجتماعی، های طبقه

 های تحول و ملی در اقتصاد پيشروئی و سازنده

 بازی سياسی روبنای شدن دموكراتيزه با مرتبط

 فضای كه، گفت روشنی به توان ولی می كند.

دهه  سه در داری سرمايه بخش اين تنفسی

 در .است شده محدودتر دائم طور به گذشته

 داری ملی سرمايه خصلت از صحبت اينجا

 سوداگرانه های فعاليت ديگر ربراب در توليدی

 فهرست به اشاره نه و است مان كشور در

 شخص آن يا و اين و خصوصی های شركت

 ليدل و زهيانگ كه است واضح دار. سرمايه

 تصاحب دار هيسرما هر عمل و وجود یاصل

 كشور در و است، سود كسب و اضافه ارزش

 فعاليت خصلت و ها سرمايه عملكرد زمينه ما

 نفوذ و كالن اقتصادی منافع واسطه به ها آن

 شده تعيين حاكميت كليدی های جناح سياسی

 » .است

که حزب توده از » مرحلۀ رشدی«معلوم نيست 

آن حرف می زند چيست. در ايران روابط 

توليدی سرمايه داری مسلط است و بخش اعظم 

حتی اگر کل درآمدهای  –توليد ناخالص داخلی 

به  –ر بگذاريم صادراتی نفت و گاز را کنا

صورت سرمايه دارانه يعنی در رابطۀ 

کاِرمزدی و سرمايه توليد می شود. خود توليد 

بخش خصوصی و هم  سرمايه دارانۀ جامعه هم

بر می گيرد و بخش اعظم بخش دولتی را در

توليد سرمايه دارانه هم در واحدهای بزرگ 

خصوصی و دولتی انجام می شود. 

حزب توده در مورد نظر » بورژوازی ملی«

کجای اين ترکيب جا دارد؟ بورژوازی بزرگ 

است يا متوسط يا کوچک؟ يا بخشی از هر کدام 

او در چيست؟ » ملی بودن«را تشکيل می دهد؟ 

نخست بايد توجه داشت رابطۀ سرمايه داری، 

رابطۀ بين کاِر مزدی و سرمايه، با ملی يا غير 

ملی تعريف نمی شود. اگر منظور نقش سرمايۀ 

رجی به صورت سرمايه گذاری مستقيم خا

است بايد توجه داشت که  خارجی خارجی و وام

ميزان سرمايه گذاری مستقيم خارجی و وام 

خارجی در اقتصاد ايران، در مقايسه با 

کشورهای کمابيش همتراز ايران مانند ترکيه، 

و  ، تايلندمصر، آفريقای جنوبی، آرژانتين

ظور . اگر من)2( غيره، بسيار کم است

بورژوازی ای است که به طور مستقيم در 

قدرت سياسی حاکم شريک نيست (البته همۀ 

اليه های بورژوازی به طور غيرمستقيم  از 

سياست ضد کارگری رژيم نفع می برند)، بايد 

گفت اين بورژوازی طيف وسيعی است و بخش 

و از نظر  های بزرگ و متوسط و کوچک دارد
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ز بورژوازی هم بخشی ا حوزه های فعاليت

ورژوازی تجاری و صنعتی و هم بخشی از ب

بر می گيرد. بورژوازی ملی حتی بانکی را در

کدام يک از اينها است؟ حزب توده هيچ تعريفی 

از بورژوازی ملی و وزن و جايگاه آن و 

ائه نمی کند. تنها گرايش های سياسی آن ار

اساس يک رشته تقسيم بندی طوطی وار و بر

 50يا  40طبقاتی جامعه در  قديمی (يا ترکيب

سال پيش) فرمول هائی را تکرار می کند. اما 

از همۀ اينها بدتر اينکه درست مانند ايدئولوگ 

سرمايه داری ها و سياست مداران بورژوا بين 

رابطه ای  خصوصی و دموکراسی سياسی

و آنها را الزم و  مکانيکی برقرار می سازد

برای اينکه  . گوياملزوم يکديگر قلمداد می کند

دموکراسی سياسی رشد کند الزم است که 

 بورژوازی و سرمايه داری خصوصی رشد کند

. اين درک از دموکراسی، درک و به عکس

بورژوائی ناب است و با مفاهيم علم سياست و 

با تجربۀ تاريخی کشورهای مختلف نيز 

سازگاری ندارد. پايگاه های اجتماعی 

هقانان و بخش دموکراسی، طبقۀ کارگر، تودۀ د

هائی از خرده بورژوائی شهری هستند. اليه 

های مختلف بورژوازی در بهترين حالت 

 ليبرال اند و نه دموکرات. 

اما علت اينکه حزب توده از جنبش سبز 

خواهان دموکراسی و عدالت اجتماعی است و 

تعريف و  چبورژوازی ملی را که از آن هي

ارائه  اجتماعی و سياسی هم –تحليل اقتصادی 

نمی دهد الزمۀ دموکراسی سياسی در جامعه 

می داند چيست؟ پاسخ ساده است: اين حزب نه 

تنها هيج نسبتی با سوسياليسم و مبارزۀ انقالبی 

اساس پراتيک ، بلکه برطبقۀ کارگر ندارد

سياسی و موضع گيری های دست کم سی و 

چند سال گذشته و اتحادهای سياسی اش نشان 

هم نيست. اين حزب برای داده که دموکرات 

نزديک شدن به جنبش سبز و آستان بوسی امثال 

موسوی و کروبی و غيره نه تنها سوسياليسم و 

 ،انقالب و مبارزه با بورژوازی را رد می کند

بلکه حتی با شعار حکومت عرفی (سکوالر، 

 بر تأملی «مقالۀ الئيک) هم مخالف است. در 

 یبرا زاتیمناسب مبار استراتژی و ها، تاكتيك
» نامۀ مردم«مندرج در » مردمی جنبش پيشبرد

 نين نتيجه گيری شده است:چ، 900شمارۀ 

و صدای برخی گروه های  شعارهای پر سر«

 باد سرنگون: مانند تندرو در اپوزيسيون،

 يا و باد سوسياليسم، زنده اسالمی جمهوری

 از و بدور ذهنی قدر همان سكوالر، جمهوری

 حفظ امكان توهم به زدن ندام كه اند واقعيت

 واقعيت .فقيه واليت و اسالمی نظام جمهوری

 با اكنون هم و انقالب، با شكست كه، است اين

 و فقيه ولی دست قدرت در بيشتر هرچه تمركز

 قوه و بی خاصيت مجلس يك كنار در سپاه،

 كشور ما در ساختاری مردمی، ضد ای قضايی

 امنظ يك مضمون از حداقلی كه ندارد وجود

 بنابراين، .داد نسبت بتوان آن به جمهوری را

 سرنگونی يا حفظ با عنوان مبحثی واقع در

 مردم جنبش كنونی ۀمرحل در اسالمی جمهوری

 اكنون موضوع هم .ندارد موضوعيت مان ميهن
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و  استبداد از گذار همانا جنبش، و مردم فراروی

 مجموعه طرد يعنی است، حاكم عدالتی بی

 فعاليت با تنها اين .فقيه واليت ساختارهای رژيم

 های عرصه در تغيير متحد برای و جانبه چند

 و اقتصادی، پيوسته سياسی، هم به و مشخص

(تکيه بر کلمات از  ».است پذير امكان اجتماعی

 ما است)

بدين سان از نظر حزب تودۀ ايران که عالوه 

هم به مراتب واالئی » منطق«بر سياست در 

سرنگون باد جمهوری «ار دست يافته نبايد شع

را مطرح کرد چون اين رژيم چيزی » اسالمی

ندارد! بايد گفت حرف حسابی » جمهوريت«از 

جواب ندارد! اما شما که به کلمۀ جمهوری 

حساسيت داريد يا آن را مقدس و غيره می دانيد 

سرنگون باد «اگر ريگی به کفش نداريد بگوئيد 

ايران ، رژيم حاکم بر »حکومت اسالمی ايران

که  حکومتاگر جمهوری نباشد به هر حال 

هست. مگر اينکه مانند رضا پهلوی که چندين 

سال پيش در مصاحبه ای نظرش را در مورد 

دولت جمهوری اسالمی پرسيده بودند و او گفته 

بود در تهران دولتی وجود ندارد براين اعتقاد 

 باشيد که رژيم ايران حکومت هم نيست!

گونه سفسطه بازی ها و حزب توده با اين  

با  مبحثی واقع در«هذيان گوئی هائی از قبيل 

 در اسالمی جمهوری سرنگونی يا حفظ عنوان

 مان ميهن مردم جنبش مرحله كنونی

می کوشد به جنبش سبز » ندارد موضوعيت

نشان دهد که حزب توده هم مانند ميرحسين 

موسوی و شرکای او است اين حزب هم به 

، اين حزب هم به قانون ستدنبال سرنگونی ني

نه تنها  اساسی رژيم رأی داده است. اين حزب

شعار زنده باد سوسياليسم نمی دهد (چون 

عدالت اجتماعی و دموکراسی سياسی را در 

بطن گفته های موسوی يافته است) بلکه حتی با 

هم مخالف است! اين » جمهوری سکوالر«

حزب همه چيز را ذليالنه در طبق اخالص 

ه و برای اينکه در بازی های سياسی گذاشت

بورژوازی به بازی گرفته شود به هر چيزی 

که به گونه ای با انقالب، سوسياليسم و 

است.  دموکراسی پيوند دارد، چوب حراج زده

ن خوش است که سودا چنا«به قول شاعر: 

 »يکجا کند کسی!

 جمع بندی کلی
ن های مختلف اپوزيسيون بورژوائی جريا

جنبش سبز يکی از آنهاست، می ايران، که 

کوشند کارگران را به دنباله رو و سرباز خود 

برای دست يابی به قدرت سياسی و منافع 

استثمارگرانۀ اقتصادی خود تبديل کنند. طبقۀ 

کارگر هيچ نفعی در دنباله روی از هيچ جريان 

بورژوائی، خرده بورژوائی و غيره ندارد. 

اعی اين طبقه، يگانه راه پيشرفت سياسی و اجتم

يگانه راهی که می تواند به رهائی سياسی و 

اقتصادی اين طبقه منجر شود، خط مشی مستقل 

سياسی اين طبقه و مبارزۀ طبقاتی ای است که 

سرنگونی جمهوری اسالمی، استقرار 

دموکراسی شورائی و حرکت به سمت 

سوسياليسم را در برنامۀ خود قرار دهد. تمام 

ياسی، نظری و فرهنگی مبارزات اقتصادی، س
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طبقۀ کارگر هنگامی می توانند به ثمر برسند و 

نتايج پايدار داشته باشند که در اين راستا 

 صورت گيرند.

طبقۀ کارگر نيازمند اعتماد به خود و تکيه بر  

و متحدان طبقۀ کارگر در اين  نيروی خود است

وده های زحمتکش اند و نه مبارزه ت

پيشگانی که تا ديروز گران و نه سياست استثمار

 بودند. میشريک جرم جنايات جمهوری اسال

اری و اعتماد طبقۀ کارگر به خود و همک

شدگان و توده های همياری او با ديگر استثمار

زير ستم بايد همراه با بی اعتمادی به 

اپوزيسيون های بورژوائی و افشای بی امان 

ضمن آنکه حملۀ اصلی  ،آنها همراه باشد

اسی بايد به ضد رژيم ارتجاعی مبارزات سي

 جمهوری اسالمی رهبری گردد.

طبقۀ کارگر همچنين بايد کارگزاران و دالالن 

، »دموکرات«بورژوازی را  که در لباس 

می کوشند کارگران » فعال کارگری«يا » چپ«

را به دنباله رو بورژوازی تبديل کنند بشناسد و 

 افشا کند.

 ها پانوشت
يا  labor force( نائی انجام کارنيروی کار يا توا - 1

labor power ( در معنی توانائی های بدنی و فکری

کاالئی است که کارگر به برای انجام کار،  رکارگ

سرمايه دار (برای زمان معينی) می فروشد و سرمايه 

دار با خريد اين کاال آن را در روند توليد مصرف می 

شود. بدين کند و در نتيجه محصول يا خدمتی توليد می 

سان نيروی کار، خود جزئی از سرمايۀ مولد است که 

ناميده می  سرمايۀ متغيردر اقتصاد سياسی مارکسی، 

يعنی بخشی از سرمايه که صرف خريد نيروی  ،شود

کار مولد می شود. سرمايه دار در واقع بهای نيروی 

کار يا توانائی کار را که همان مزد است می پردازد و 

ارزش های برابر مبادله می شوند. اما در اين رابطه 

تضاد بين کار و سرمايه دقيقا ناظر بر اين است که 

سرمايه کار را استثمار می کند. چون کارگر در مقابل 

کاری  ،دريافت بهای نيروی کارش يعنی دريافت مزد

انجام می دهد که از بهای نيروی کارش بيشتر است و 

عين و مزد بين کار انجام شده در زمان م تفاضل

ارزش اضافی استثمار شده از  ،دريافتی برای اين زمان

کارگر را تشکيل می دهد. پس آنچه دو قطب تضاد را 

تشکيل می دهد کار و سرمايه است و نه نيروی کار و 

سرمايه. اگر منظور از نيروی کار خود کارگر باشد و 

نه توانائی های بدنی و فکری او، يعنی نيروی کار به 

کار رود در اين صورت بايد به   workforceجای 

گفت تضاد بين کارگر و سرمايه دار يا تضاد بين طبقۀ 

کارگر و طبقۀ سرمايه دار يا تضاد بين پرولتاريا و 

  بورژوازی.
، گزارش سرمايه گذاری در جهانطبق داده های  - 2

(کنفرانس سازمان ملل در بارۀ تجارت و توسعه، 

گذاری سرمايه وک) (کل استکل  ) انباشتۀ2012

در کشورهای آرژانتين،  2011خارجی تا پايان سال 

آفريقای جنوبی، ايران، تايلند، ترکيه و مصر چنين بوده 

 است:

         

 

 

 ميليون دالر 

 مصر ترکيه تايلند ايران آفريقای جنوبی آرژانتين کشور

 72612 140305 139735 32443 167460 95148 انباشته کل سرمايۀ خارجی

  

 خيزش ١٦ رگران انقالبي متحد ايران                                 شماره  ارگان كا



38 
 

 کشور چنين است: 6انباشتۀ کل وام خارجی همين 

 ميليون دالر                                                                                     

 مصر ترکيه تايلند ايران آفريقای جنوبی آرژانتين کشور

 30610 313600 82500 12840 80520 108900 کل وام خارجی

 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 31/12/2010 30/06/2010 30/09/2010 ختاري

 (منبع: ويکيپديا)

ديده می شود که هم انباشتۀ سرمايۀ خارجی در ايران و هم وام خارجی ايران بسيار کمتر از پنج کشور ديگر است.

 

 

                                  

 آرش جاويد

تيتر  28/8/91کشنبه روزنامۀ همشهری روز ي

اول خود را به مطلبی اختصاص داده بود که 

حاکی از نبوِد بودجه کافی برای تأمين هزينه 

های مدارس کشور است: "استمداد از والدين 

برای جبران کمبود بودجه مدارس. برخی 

مدارس هيأت امنايی و دولتی، دانش آموزان و 

اوليا را به شيوه های غيرمتعارف مجبور به 

رداخت هزينه کالس های جبرانی و ديگر پ

 هزينه های مدرسه می کنند."

اگر تاکنون مديران مدارس به هنگام ثبت نام 

دانش آموزان، اوليای آنان را مجبور به پر 

کردن فرم هايی بنام "همياری" می نمودند و يا 

به هنگام اعالم نتايج، دادن کارنامه تحصيلی 

وجوهی  دانش آموزان را منوط به پرداخت

بابت کالس های فوق العاده می کردند، اکنون 

ديگر با تهديد و ارعاب و کم کردن نمره 

انضباط (يا ندادن مدرک تحصيلی)، خانواده ها 

و دانش آموزان را مجبور به پرداخت پول می 

 نمايند.

جمهوری اسالمی که همواره فريبکارانه با 

 استناد به قانون اساسی از تحصيل رايگان مقطع

ابتدايی تا آموزش عالی سخن می راند در 

واقعيت کذب بودن تمامی اين ادعاها را به 

نمايش می گذارد. کافی است به آمار بی سوادان 

جامعه و کودکان محروم از تحصيل (و بازمانده 

از تحصيل) که هر ساله به تعداد آنها افزوده نيز 

می گردد، دقت نماييم و دريابيم که چگونه 

مانه و تبهکار حاکم بخش وسيعی از  سيستم ظال

کودکان ما را زير منگنۀ فقر و تنگدستی و بی 

سوادی و محروميت از تحصيل، به کار در 

خيابان، اعتياد و کارتن خوابی و انواع تباهی ها 

 سوق داده است.

جالب است که درست چند سطر بعد تيتر 

ديگری در روزنامۀ مذکور به چشم می خورد: 

مسجد در پايتخت ". در  72خت "کلنگ زنی سا

متن خبر به اهميت ساخت مسجد پرداخته شده و 

از زبان شهردار تهران آمده که " بايد در 

متر يک مسجد ساخته شود."  500فاصلۀ هر 

هزينه هايی که بايد در خدمت تأمين فضای 

بذل و بخشش هزينۀ تحصيل فرزندان ما 

 يمژاز سوی ر
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آموزشی مناسب برای شکوفايی و ارتقای سطح 

آموزشی و فرهنگی جامعه صرف گردد به 

نبوه سازی مکان هايی اختصاص می يابد که ا

فعاالنه در خدمت اشاعه تاريک انديشی و جهل 

و خرافه و ترويج سياست سرکوب و ارعاب و 

 چماق داری، گام برمی دارند.

نظام آموزشی منحط حاکم حتی پشيزی ارزش  

و احساس مسئوليت در قبال حفظ امنيت و جان 

نيست، تا کودکان و جوانان (فرزندان ما) قائل 

جائی که حاضر نيست کوچکترين هزينه ای 

برای سفرهای اجباری "کاروان های راهيان 

نور" و "کاروان های زيارتی" دانش آموزان و 

دانشجويانی که با تهديد به ندادن نمرۀ برخی 

مواد درسی، با ارابه های مرگ به قتلگاه و 

مکان های ناامن مناطق جنگی گسيل می شوند، 

ان باختن مکرر دانش آموزان و صرف کند. ج

دانشجويان در اردوهای اجباری و داغدار شدن 

خانواده ها گوشه ای از اين اهمال کاری ها 

 است.   

در همان تاريخ در روزنامه آفتاب تيتر ديگری 

ميليون دالری ايران  40نقش بسته است: "هديه 

به لبنان" بر اساس اين خبر،"وزير آب و برق 

که هزينه اين  پروژه (ساخت  لبنان گفته است

سد در منطقه بلعا در لبنان) نه يک قرض بلکه 

هبه (هديه) است ..."!! بخشش هايی از اين 

دست که تأمين هزينه آن از گردۀ کارگران و 

استثمار وحشيانه آنان بيرون کشيده می شود، 

در راستای سياست گسترش نفوذ سياسی 

يل شدن جمهوری اسالمی و تالش او در راه تبد

به قدرت منطقه ای و تقويت نيروهای نزديک 

به خود مانند نفوذ بيشتر و قدرت يابی حزب هللا 

 در لبنان، قرار دارد. 

اين گونه تناقضات در تمامی ابعاد حيات ننگين 

رژيم و سياست ها و عملکرد آن به ضد هستی 

توده های محروم ديده می شود و با وجود سلطۀ 

حصيل رايگان، بهداشت و جمهوری اسالمی، ت

درمان رايگان، رفاه، آزادی و امنيت ... رويائی 

بيش نخواهد بود. رويايی که برای تحقق آن به 

واقعيت بايد به تدارک و سازماندهی 

پيگيرمبارزۀ مستقل توده های انقالبی پرداخت 

 . و عليه اين جرثومۀ فساد و تباهی به پا خاست

 

 هژير سخنور                                   

 ۱۳۹۱آذر                                     

 آزادی می طلبيد؟

 چه نيکوست اين!                         

 می خواهيد آزاده و خردمند باشيد؟

 چه نيکوتر است اين!                     

 اما، امای بزرگ اين است:

 آزادگی ِ يکی و يک دانه

 خردمندی ای اين چنين و                

 چه گونه آزاد و خردمندتان می کند؟  

 يا اگر سير و مرفه باشيد
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 و مردمان جهان                 

 گرفتار نان روزانه                       

 آزادگی و خرد ِ تان

 بال می زند؟˚ چگونه سبک            

 آنان که نان روزانه را

 انمردم شکم ِ حسرت ِ           

 می کنند                                      

 و آنان که روزانه

 اسير اين نان اند                           

 يکی با ستمگری

 و آن ديگری با ستم کشی                

 هرکدام به گونۀ خويش

 آزادی و خرد ِ تان را      

 خون ِ جگر می کنند!                     

 يد می خواه

 خردمندی تان را    

 در به چنگ آوردن آزادی       

 پوياتر کنيد؟                                

 ستيز ِ آزادی ِ همگان را          

 برنهيد!                                      

 تا به آنچه همگان دارند

 نيازی به خردورزی نباشد!             

 مندی،تا ميان آزادی و خرد

 ستمگری و ستم کشی      

 در همگان                       

 جدايی جاودانه                       

 نگذارند!                                    

 و چه دلنشين و دوست داشتنی است

 که رنج ِ بسيار ِ تان      

 آزادی و خردمندی همگان را        

 بر دهد!                                     

 آزادان خردمند

 نفس نيکی را           

 رفاه و آزادی همگان              

 گفته اند                                     

 با بر تخت نشاندن ِ 

 آزادی و رفاه،                             

 همگان را 

 از نياز به           

 خردمندتک آزادگان ِ           

 رها کنيد!                                   

 

 

 آرش جاويد 

باندهای حکومتی  جنگ قدرتعريان شدن 

بيانگر حاد شدن مناقشۀ جناحهای آن در کنترل 

اهرم های قدرت سياسی برای کسب سهم عمده 

 از استثمار طبقۀ کارگر و زحمتکشان است. 

 جنگ قدرت جناح های رژيم برای چيست
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درمی يابيم که  جنگ قدرتبا دقت در اين 

چگونه هر کدام از اين فريبکاران با به حراج 

گذاشتن شرافت نداشتۀ خويش چهار دست و پا 

به امور "دنيوی" چسبيده اند تا با انباشتن مال و 

ثروت و تکيه زدن بر اريکۀ قدرت بر بی پايه 

بودن "زهد و تقوای" دروغين همۀ حاکمان 

فاسد جمهوری اسالمی و بی اساس بودن همۀ 

می"شان صحه بگذارند. از ادعاهای "مرد

"دريدن پرده های حيا و حرمت" يکديگر تا 

فحاشی و نسبت دادن رکيک ترين القاب به هم 

در رسانه های جمعی و اجير نمودن دار و 

دسته های اوباش برای حراست از مناصب 

حکومتی خود گرفته تا حتی دعوت به آموختن 

"دموکراسی"، از شگردهای اين جنايتکاران 

با تمام تلخی ها و ناگواری هايی که در است: "

انتخابات گذشته داشتيم ان شاءهللا در انتخابات 

پيش رو به گونه ای باشيم که هر کس با عدم 

اقبال مردم مواجه شد به منتخب مردم تبريک 

بگويد تا حداقل در حد ونزوئال دموکراسی را 

بياموزيم و آداب برد و باخت را رعايت 

مسئول روابط عمومی کل  کنيم."(سردار شريف

ساله جمهوری  33) اگر تاريخ 16/8/91 -سپاه

اسالمی را مرور کنيم مشاهده  می کنيم چگونه 

مشارکت طيف های مختلف بورژوازی برای 

حفظ نظام سرمايه داری در ايران، باعث گرديد 

که باز هم استبداد و سرکوب حاکم گردد و 

اهده تاروپود جامعه به انحطاط کشيده شود. مش

می کنيم چگونه بورژوازی در کنار روحانيتِ 

به قدرت رسيده، سکان دار حاکميتی گشت که 

برای تحکيم پايه های نظام سرمايه داری، از 

احساسات توده های متوهم سود جست و به 

جمهوری جهل خويش مشروعيت بخشيد. 

نيازهای حاکمان سرمايه دار به "وحدت کلمه"، 

حکومت حضرت  دولت بازرگان را "اولين

مهدی" ناميد و قاطعيت بنی صدر در اعمال 

سياست های بورژوازی حاکم را قاطعيت "علی 

وار" توصيف کرد. فراموش نکنيم چگونه با 

ترويج فرهنگ عقب مانده و متحجر در جامعه 

و با امدادهای غيبی، "مهدی" های سبزپوش را 

بر اسب های سفيد سوار نمود و در جبهه های 

عی به جوالن درآورد، و چگونه جنگ ارتجا

اکنون قصد دارد "محمود جگردار نژاد" را که 

روزی "هالۀ نور"ش فضای سازمان ملل را 

منور ساخته بود، با "تنی عريان"همچون 

 "شيطان" از "بهشت" سرمايه داران براند.

ما بر سياست و رفتارهای جناح های حکومتی 

ژيم، در نمايش اتحادها و جدال های باندهای ر

مکث نموديم تا روشن تر به موضوع اساسی 

"جنگ قدرت" در جمهوری اسالمی بپردازيم. 

پس از انقالب بهمن بورژوازی متوسط ايران 

وارث منابع عظيم ثروتی گرديد که سالها در 

آرزوی دست يافتن به آنها بود. او با در دست 

داشتن اهرم های قدرت سياسی، دولتی را بنا 

انباشتن سرمايه و به دست نهاد که رسالتش 

گرفتن بنيادهای بزرگ سرمايه داری بازمانده 

بنياد فرح  -از بورژوازی مخلوع (بنياد پهلوی

آستان قدس رضوی و ... که همگی  –پهلوی 
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در بنياد مستضعفان ادغام شدند) و مديريت 

وزارت خانه هايی را تصاحب نمود که متولی 

ادن و استخراج و فروش نفت و گاز و ديگر مع

شرکت بزرگ بيمه، مخابرات و غيره بود. 

بنابراين بسادگی می توان دريافت که منشأ همۀ 

درگيری های درون حکومت از همان ابتدا، 

تسلط بر اهرم های قدرت سياسی برای قبضه 

کردن و به انحصار درآوردن تمامی اقتصاد 

 کشور در دست جناح خود بود و هست.

ی ها و اختالس آمارهای زيادی در افشای دزد

هايی که در دوران های مختلف حيات رژيم، 

منتشر گرديده نشان می دهد که هر کدام از آنها 

توسط افراد خاصی از باندهای رژيم صورت 

گرفته است. افشای حاتم بخشی کارخانه های 

مصادره شده از سرمايه داران فراری توسط 

مير حسين موسوی در زمان نخست وزيری 

آنها به اعوان و انصارش،  وی و واگذاری

برپائی دادگاه های نمايشی در رابطه با دزدی 

های "بنياد نبوت" و شخص آذری قمی، سريال 

های نمايشی دادگاه "کرباسچی" و سوء استفاده 

 123مالی از شهرداری تهران، اختالس 

ميلياردی "مرتضی رفيق دوست" و به 

 10فراموشی سپرده شدن زودهنگام آن، قاچاق 

طال و ميلياردها دالر به ترکيه و افشای  تن

پادرميانی "احمد خمينی" برای ماست مالی اين 

هزار ميلياردی و  3موضوع، تا اختالس 

هزاران نمونه ديگر، همگی حکايت از ارتباط 

 و دست داشتن باندهای حکومتی در آنها دارد. 

موضعگيری مراجع قضايی و مقام های دولتی 

ت که برای تسويه حساب تنها تا جايی بوده اس

های جناحی از آن سود جسته اند و هر زمان 

که افشاگری در رابطه با عمق اين نوع چپاول 

ها به بيرون درز پيدا می کند، مسئولين 

حکومتی از جمله "خامنه ای " در وحشت از 

گسترش افشاگری ها و بازتاب آنها در جامعه، 

خواهان محدود کردن و مسکوت گذاشتن شان 

شوند. در واقع افشاگری جناح های رژيم  می

در رابطه با دزدی و اختالس و ناکارآمدی و 

بی لياقتی مقامات دولتی فقط برای از ميدان 

بدرکردن رقبای حکومتی کاربرد داشته و 

 دعواهای سياسی نيز چيزی بيش از اين نيست. 

در آخرين جنگ قدرت ميان "جريان انحرافی" 

شرکا، و خامنه ای و احمدی نژاد و مشاعی و 

الريجانی و شرکا، به رغم تمايل جريان خامنه 

ای به تنگ نمودن دايره حکومتی و محدود 

کردن جريان های ديگر در قدرت سياسی، به 

دليل ويژگی خاصی که در شرايط حاضر به 

دنبال اوضاع سياسی و اقتصادی پيش آمده، 

مصلحت را در آن ديده اند که فعالً نافرمانی 

احمدی نژاد را تحمل و کنترل کنند تا های 

اوضاع را به آن راهی که خود تمايل دارند، 

هدايت نمايند: "از امروز تا روز انتخابات هر 

کسی احساسات مردم را در جهت ايجاد اختالف 

به کار گيرد قطعاً به کشور خيانت کرده است." 

خيانت «) در واقع 11/8/91( خامنه ای 

مهوری به کار می در مورد رئيس ج» کردن
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رود که روزی خامنه ای در استيصال از مقابله 

با شرايط جنبش توده های مردم با وثيقه قرار 

دادن همۀ به اصطالح حيثيت خويش، از او به 

عنوان هم فکر و نزديک به خويش نام برده 

بود. در همين شرايط، که رسانه های حکومتی 

تمام کوشش خود را برای انعکاس مناقشات 

جريان انحرافی" احمدی نژاد صرف می کنند "

و تخلفات قانونی و غيرقانونی هيئت دولت و 

رئيس جمهور را با تيترهای درشت انتشار می 

دهند، بر زبان آوردن نام آزادی برای انقالبيان 

و مطالبۀ حقوق کارگران و محرومان برای 

فعاالن جرم محسوب می گردد. در شرايطی که 

ت" ميان جناح های شيپورهای "جنگ قدر

حکومتی کوس رسوايی يکديگر را به صدا در 

می آورند و ارقام نجومی دزدی ها و سوء 

استفاده های يکديگر را برمال می سازند و از 

مفقود گرديدن هزاران ميليارد از حساب های 

ارزی خبر می دهند، بيماران از نبود داروهای 

ضروری و هزينۀ گزاف درمان خويش تلف 

د، بودجه های کالن ارزی برای خريد می شون

اتومبيل های گران قيمت "پورشه" بنز و بی. 

ام. و از سوی دولت تخصيص می يابد. 

ميليون حقوق ماهانه برای وزرا و  7هنگاميکه 

وکال به تصويب می رسانند ولی مزد ماهانۀ 

هزار تومانی کارگران را شش ماه يک  390

توان از  بار هم پرداخت نمی کنند، چگونه می

فقر و درد و رنج مردم چيزی نگفت و فرياد 

اعتراض نکشيد؟ چگونه می توان با بی اعتنايی 

ميليونی بی سوادی خانواده  10از کنار آمار 

های زحمتکش، در مقابل بورسيه گرفتن 

مقامات دولتی و آقازاده ها و خريداری مدارک 

دکترای قالبی مسئوالن حکومتی، گذشت؟ 

افزايش آمار کودکان کار و چگونه می توان 

افزايش مبتاليان به اعتياد، ايدز، و ... را در 

جامعه شاهد بود و بر تمامی اين معضالت و 

پيامدهای حاکميت ننگين جمهوری اسالمی، 

درصد جمعيت  70چشم بست: "سالمت روانی 

کشور بهم خورده است" (رئيس کميسيون 

 ) 6/8/91بهداشت مجلس 

مختلف رژيم اسالمی بر  تکيه زدن جناح های

کرسی های قدرت به معنی فرصت بی نظير 

آنان در استثمار کارگران و مصونيت آنان در 

دزدی ها و اختالس هاست. بايد دست همۀ 

باندها و دارو دسته های حکومتی از قدرت 

قطع گردد. بايد رژيم جمهوری اسالمی اين 

مأمن و النۀ سرمايه داران، زمينداران و دزدان 

اختالس گران حکومتی را به زير کشيد و و 

درهم کوبيد و از نتيجۀ اين مبارزۀ انقالبی 

جمهوری دموکراتيک شورايی کارگران و 

زحمتکشان را در خدمت رفاه و سعادت تودۀ 

 مردم بنا کرد.
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 سهراب شباهنگ

 1391آذر  

اين نوشته شامل دو بخش است. در بخش اول، 

کلی و علل  علل اقتصادی تورم به طور

اقتصادی داخلی تورم در ايران را بررسی می 

کنيم و در بخش دوم به تأثيرات بين المللی بر 

نرخ تورم در ايران می پردازيم و می کوشيم 

رابطۀ تورم را با ساختار اقتصادی ايران و نيز 

با عوامل برهه ای و به طور مشخص بحران 

کنونی سرمايه داری روشن سازيم. پس از آن 

امدهای اقتصادی و سياسی تورم را در متن پي

بحران اقتصادی ايران مورد مطالعه قرار می 

  دهيم.

 1بخش 

 هاتغييرات تورم و مزد

 در سی و سه سال گذشته

 و يا افزايش عمومی و مستمر قيمت ها ،تورم

و نرخ تورم،  کاهش قدرت خريد پول است

از روی  ،يعنی نرخ افزايش عمومی قيمت ها

و خدمات مصرفی و  کاالهاشاخص بهای 

 شاخص قيمت خرده فروشی محاسبه می شود.

سال  33در و شديدی تورم مزمن در ايران  )1(

گذشته حاکم بوده است. قيمت متوسط کاالها و 

پايان  تا 1358خدمات مصرفی از آغاز سال 

(رقم دقيق  برابر شده 291بيش از  1390

درصد  29000است) يعنی بيش از  291.61

 ).را ببينيد 1پيوست ( استکرده  پيدا افزايش

اگر نرخ تورم قابل پيش بينی برای سال جاری 

را، مانند صندوق بين المللی پول، برابر 

% فرض کنيم، سطح عمومی قيمت ها در 25.2

بيش از  1358نسبت به سال  1391پايان سال 

درصد  36400برابر خواهد بود (معادل  365

پيش بينی برای  افزايش) و اگر نرخ تورم قابل

حدود ،اکونوميست را مانند نشريۀ  1391سال 

 379% فرض کنيم اين رقم به بيش از 30

درصد  37800برابر خواهد رسيد (معادل 

سال گذشته و به ويژه  33ايران در  افزايش)!

همواره جزء کشورهای   در بيست سال اخير

 دارندۀ باالترين نرخ تورم در جهان بوده است.

» عمومی«تورم به معنی افزايش گفتيم که 

قيمت کاالها و خدمات است. اما در ميان کاالها 

نيروی کار يا وجود دارد و آن  يک استثنا

است که قيمت  توانائی انجام کار توسط کارگر

 33واقعی آن، يعنی مزدهای حقيقی، در طول 

سال گذشته نه تنها افزايش پيدا نکرده بلکه به 

تا  1358از سال ست. نحو فاحشی کاهش يافته ا

برابر شده  194مزد حداقل اسمی  1390سال 

سطح عمومی  برابر شدن 291با توجه به که 

قيمت ها به خوبی ديده می شود که افزايش 

 از افزايش قيمت ها بودهمزدها بسيار کمتر 

سطح سال گذشته  33است. به عبارت ديگر در 

به طور مستمر کاهش داشته  مزدهای حقيقی
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چند مورد استثتائی، که به هيچ رو روند است با 

و گرايش عمومی کاهش قدرت خريد کارگران 

 را عوض نکرده اند. 

وضعيت کاهش قدرت خريد کارگران و به 

طور کلی طبقات پائين جامعه از آنچه در باال 

ترسيم شد وخيم تر است. زيرا نرخ تورمی که 

 1از آن حرف می زنيم و در جدول پيوست 

رض اينکه قابل اعتماد باشد و عدد آمده ، به ف

سازی در آن صورت نگرفته باشد، بيانگر 

 ميانگين نرخ تورم برای کل جمعيت شهری

متوسط نرخ تورم برای دهک های يعنی 

است. اما طبق داده های  درآمد هزينه يا مختلف

مرکز آمار و بانک مرکزی، نرخ تورم برای 

واحد  3تا  1دهک های پائين جامعه، حدود 

درصدی باالتر از نرخ تورم ميانگين جمعيت 

است و تفاوت آن با نرخ تورم برای دهک های 

واحد  3باالی درآمد در جامعۀ ايران، معموال از

درصدی بيشتراست. به عبارت ديگر بار تورم 

برای طبقات، اليه ها و گروه های کم درآمد، 

از بار تورم برای طبقات ميانی و  سنگين تر

 6ست. اگر نرخ های تورم برای باالی جامعه ا

دهک اول يعنی برای طبقات، اليه ها و گروه 

های کم درآمد جامعه را در نظر بگيريم به اين 

نتيجه می رسيم که افزايش قيمت ها در طول 

به  دست کمدهک اول  6سال گذشته برای  33

% بيشتر از افزايش قيمت ها برای 30ميزان 

ه است يا تورم متوسط بود کل دهک ها و

برای کل  را ببينيد). بدين سان اگر 2(پيوست 

در سال  قيمت ها سطح عمومیدهک ها 

برابرسطح عمومی قيمت ها   291.61، 1390

دهک کم درآمد،  6باشد، برای  1358در سال 

بالغ می  379 = 1.30×291.61اين رقم به 

 شود.

باالتر ديديم که تخمين صندوق بين المللی پول  

% 25.2در ايران  2012سال از نرخ تورم در

است. اگر نرخ تورم قابل پيش بينی برای سال 

% فرض کنيم بدين نتيجه 25.2را همين  1391

می رسيم که سطح عمومی قيمت ها در سال 

 = 1.252به  6تا  1برای دهک های  1391

سطح عمومی قيمت ها  برابر  379×474.51

خواهد رسيد. حال ببينيم تحول  1358در سال 

سال چگونه  33حداقل کارگران  در اين مزد 

 )2(بوده است؟ 

تا پايان  1358حداقل ماهانه از سال مزد اگر  

به نسبت تورم افزايش  هسال همه ،1390سال 

 1391برای سال  آن می بايست مقدارمی يافت 

، 1358برابر باشد با مزد حداقل ماهانه در سال 

که  474.51 تومان، ضرب در 1701يعنی 

است. در حالی تومان در ماه  807141معادل 

 1391که مزد حداقل رسمی برای سال 

تومان در ماه تعيين شده است  389700برابر

اقل به روز شدۀ سال که از نصف مزد حد

حتی اگر يارانۀ نقدی . هم کمتر است 1358

(يعنی حدود نفری  4ماهانه برای يک خانوار 

 اقلهزار تومان در ماه) را نيز به مزد حد 180

در سال اضافه کنيم باز خواهيم ديد که  رسمی
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با يک  درآمد يک خانوار کارگری ،1391

مزد حداقل در  درصد 70حدود  معادلشاغل 

به شرطی که مزد اخير است  1358سال 

  مطابق نرخ تورم به روز شده باشد.

  مقايسۀ مزد کارگران با خط فقر در ايران

 ز قولا 1389تير  11،دنيای اقتصادروزنامۀ 

می  رييس شورای رقابت، جمشيد پژويان

کمتر  89خانوارهای شهری که در سال  نويسد:

اند،  هزار تومان در ماه درآمد داشته 946از 

شوند و همچنين  زير خط فقر محسوب می

با درآمد ماهانه كمتر از  يیروستا یخانوارها

ر خط فقر به يهزار تومان در اين سال ز 580

  .آيند حساب می

، می توانيم خط فقر در شهر و همين مبنابر 

  1391و  1390روستا را برای سال های 

حساب کنيم. با توجه به اينکه نرخ تورم در سال 

% و نرخ تورم قابل پيش 21.5برابر  1390

(طبق داده های صندوق  1391بينی برای سال 

% است، خط فقر 25.2بين المللی پول) معادل 

و  1390ای در شهر و روستا  در سال ه

 چنين است:  1391

                       1390خط فقر در شهرها در سال 
 1.215×946000=  1149390تومان در ماه 

                      1390سال  خط فقر در روستاها در
 1.215×580000=  704700تومان در ماه 

                     1391خط فقر در شهرها در سال 
 1.252×1149390=  1439036اه تومان در م

                       1391خط فقر در روستاها در سال 
 1.252×704700=  882284تومان در ماه 

می بينيم که حتی اگر همه ساله مزد حداقل به 

تناسب تورم افزايش می يافت (يعنی در سال 

تومان درماه می رسيد)  807141به  1391

رها و هم در بازهم از خط فقر، هم در شه

 روستاها، کمتر می شد. 

از اينکه افزايش مزد اسمی در ايران به تناسب 

تورم صورت نگرفته نبايد نتيجه گرفت که پس 

بايد شعار کارگران افزايش مزد به تناسب تورم 

مزدهای اسمی به  همه سالهباشد. حتی اگر 

تناسب تورم افزايش می يافت معنی آن چيزی 

ت خريد کارگران در سطح جز اين نبود که قدر

حفظ می شد. بدين سان  1358قدرت خريد سال 

شعار افزايش مزد به تناسب تورم، شعاری 

محافظه کارانه يعنی خواستار حفظ وضع 

موجود است؛ از اين بدتر شعاری قهقرائی است 

چون افزايش بارآوری کار از يک سو، و 

افزايش وحشتناک شکاف بين فقر و ثروت در 

سوی ديگر، را در نظر نمی گيرد. بد جامعه از 

نيست بدانيم که طبق آمارهای خود رژيم، 

 1390تا  1367بارآوری متوسط کار از سال 

درصد افزايش يافته است که حتی  41بيش از 

طبق منطق سرمايه داری اين افزايش می 

 بايست در مزدها منعکس شود که نشده است.

ه بايد توجه داشت که خواست افزايش مزد ب

تناسب تورم، صرف نظر از محافظه کار بودن 

و قهقرائی بودنش که در باال توضيح داده شد، 
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قانون کار ارتجاعی جمهوری  41در مادۀ 

اسالمی هم آمده، هرچند سرمايه داران ايران و 

رژيم اسالمی حتی به قانون کار دست پخت 

خود نيز پای بند نيستند. بسيار تأسف آور است 

زمان های سياسی که خود را که شماری از سا

چپ و کمونيست می نامند، و برخی حتی خود 

کمونيسم «از نوع » ناب«را کمونيست 

اش می دانند، می کوشند سياست و » کارگری

خواست محافظه کارانه و قهقرائی افزايش 

قانون  41مزدها به تناسب تورم را، که در مادۀ 

کار رژيم ارتجاعی حاکم نيز آمده، همچون 

ری مبارزه جويانه به خورد کارگران بدهند شعا

در » پرچم طبقۀ کارگر«و از آن بدتر آن را 

  )3(مبارزه اش به ضد بورژوازی قلمداد کنند! 

مزد  1390اگر شورای عالی کار در اسفندماه 

را به جای اينکه  1391حداقل اسمی برای سال 

تومان درماه،  389700تومان به   330027از 

% افزايش دهد، آن را به 18 يعنی به ميزان

% (نرخ رسمی تورم در سال 21.5ميزان 

) افزايش می داد (و يا با توجه به اينکه 1390

نرخ تورم برای کارگران بيش از نرخ متوسط 

% در نظر 25تورم است، افزايشی در حدود 

را به  1391می گرفت)، يعنی مزد حداقل سال 

 435711تومان در ماه، مبلغ  389700جای 

تومان تعيين می کرد (که از نصف خط فقرهم 

کمتر است)، قاعدتا در آن صورت می بايست 

خواسِت ديگاهی که افزايش مزدها به تناسب 

پرچم «تورم را تبليغ می کند تحقق يافته باشد و 

کسانی که اين خواست را نقش آن » کارگری

 پرچم می انگارند به اهتزاز درآمده باشد!

 علل تورم

اب های اقتصادی سرمايه داری، در غالب کت

ريشه ها و سرچشمه های تورم به يکی از اين 

 دو طريق توضيح داده می شود:

سرمايه دارانۀ تورم که از  نخستتوضيح طبق 

) Monetarismجانب طرفداران مکتِب پولی (

، افزايش حجم پول علت تورممطرح می شود 

به ميزانی بيش از افزايش توليد است. ميلتون 

دمن يکی از تئوری پردازان سرشناس اين فري

تورم همواره و در همه جا «مکتب می گويد: 

، و همراه با، ناشی ازپديده ای پولی است که 

» افزايشی در مقدار پول نسبت به توليد است.

(تکيه بر کلمات از ما است) يعنی فريدمن علت 

تورم را افزايش حجم پول به ميزانی باالتر از 

به همين قعی توليد می داند. نرخ افزايش وا

مقدارِی نظريۀ  به کمکنرخ تورم جهت اندازۀ 

 ) توضيح داده می شود.کّمی پولپول  (نظريۀ 

طبق اين نظريه، حاصل ضرب حجم پول در  

سرعت گردش پول برابر است با حاصل 

ضرب حجم کل توليد يا توليد ناخالص داخلی 

. بنابراين اگر سرعت )4( در سطح قيمت ها

دش پول و حجم توليد ثابت باشند افزايش گر

حجم پول بيانگر افزايش سطح قيمت ها و يا 

تورم خواهد بود و نرخ افزايش حجم پول و 

نرخ افزايش قيمت ها يکسان خواهند بود. به 
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عکس اگر حجم پول و حجم توليد به يک نسبت 

افزايش يابند و سرعت گردش پول ثابت باشد، 

 نخواهد کرد. سطح عمومی قيمت ها تغيير

در توضيح تورم از طريق تغييرات حجم پول،  

منظور تنها پوِل در گردش يا پول در معنی 

محدود کلمه (اسکناس، مسکوک و سپرده های 

ديداری مانند چک و چک مسافرتی و کارت 

اعتباری و غيره) نيست بلکه پول اعتباری هم 

هست که شامل اعتبارات بانک ها و ديگر 

ه اشخاص حقيقی و حقوقی و مؤسسات مالی ب

اسناد بازرگانی و غيره نيز می شود. بدين سان 

به جای پول در معنی محدود کلمه از نقدينگی 

سخن گفته می شود که شامل پول و شبه پول 

است. پائين تر به وضع نقدينگی در ايران 

 اشاره خواهيم کرد.   

سرمايه دارانه از تورم که از  دوم توضيحطبق 

گرايان جديد مطرح می شود، تورم سوی کينز 

ناشی از سه رشته علت است: الف) کشش 

، ب) فشار هزينه »Demand-pull«تقاضا 

»Cost-push « يا ضربه [شوک] عرضه)

»Supply shock ( « و پ) تورم

يا تورمی که » inflation Built-in«ذاتی

 کشش تقاضاناشی از رويدادهای گذشته است. 

اضای کل (تقاضای عبارت است از افزايش تق

ناشی از مصرف، سرمايه گذاری، هزينه های 

دولتی و تفاضل واردات و صادرات) که با 

فشار هزينه يا افزايش حجم پول همراه است. 

عبارت است از افزايش  ] عرضه[شوکِ  ضربۀ

شديد و ناگهانی قيمت برخی ورودی های توليد 

مانند مواد خام و يا افزايش باال و مستمر 

اين ضربه همچنين ممکن است ناشی از مزدها. 

 تورم ذاتیکمبود شديد ورودی های توليد باشد. 

، تورم ناشی از کشش گذشته تورمِ  يا انباشتِ 

تقاضای پايدار يا فشار هزينۀ باال در گذشته 

 است و بر تورم جاری اثر می گذارد. 

ما در اينجا نمی توانيم موضوعات باال را بيشتر 

و نقد کنيم. تنها به يک  بسط دهيم يا بررسی

نکته در مورد ورودی های توليد و تأثير 

قيمت و در  هزينۀ توليدتغييرات قيمت آنها در 

می پردازيم. از ديدگاه  محصوالت توليدی

اکثراقتصاد دانان بورژوا، افزايش هزينۀ همۀ 

، چه اين ورودی »ورودی های توليد«

افزايش ، باعث »کار«باشد چه » سرمايه«

می  قيمت خروجیيا افزايش  محصوالتقيمت 

 است که اغلب اقتصاددانانشود. به همين علت 

بورژوا افزايش مزد را يکی از علل تورم به 

حساب می آورند. مثال در توضيح باال، يکی از 

چرخۀ علل تورِم ذاتی يا انباشت تورِم گذشته را 

می دانند به اين معنی که پس از  مزد –قيمت 

سرمايه داران قيمت ها را  هر افزايش مزدی،

باال می برند و کارگران با مشاهدۀ اين وضع و 

انتظار تورم بيشتر در آينده، دوباره تقاضای 

مزد بيشتری می کنند که با افزايش قيمت 

جديدی همراه است و اين روند تکرار می شود 

قيمت را به  -و چرخۀ افزايشی يا تصاعدی مزد

خواهيم داد که  وجود می آورد. ما در زير نشان

 خيزش ١٦ ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                                 شماره  



49 
 

افزايش مزد، علت تورم نيست، اما پيش از آن 

کافی است توجه کنيم که در ايران، چنان که 

نشان داديم، انباشِت تورم بسيار بزرگی در 

طول سی و چند سال گذشته و حتی می توان 

سال گذشته (چون در فاصلۀ سال های  40گفت 

نيز نرخ تورم در ايران باال  1357تا  1352

وجود داشته در حالی که افزايش مزدها در  بود)

اين مدت طوالنی از افزايش قيمت ها 

 به عبارت ديگر انباشتِ بسيارکمتر بوده است. 

بزرگی داريم که علت آن به هيچ بسيار تورم 

.  بسياری از اقتصاد رو افزايش مزد نيست

دانان بورژوا در ادعای خود مبنی بر اينکه 

» ضربۀ عرضه«افزايش مزدها يکی از علل 

است و در نتيجه باعث تورم » فشار هزينه«يا 

می شود، چند چيز را با هم مخلوط می کند و 

مفهوم برخی مقوالت اقتصادی و جايگاه آنها را 

. نخست بايد توجه داشت که وارونه می سازند

را » ورودی های توليد«اقتصاددانان بورژوا 

د می دانند در حالی که در تولي سرمايهو  کار

، غير از وسايل »ورودی«سرمايه داری، 

. در واقع است نيروی کاربلکه » کار«توليد، نه 

 کارآنچه کارگر به سرمايه دار می فروشد نه 

است. در  نيروی کاريا  توانائی انجام کاربلکه 

روند توليد است که وسايل توليد و نيروی کار 

مصرف می شوند يعنی کار صورت می گيرد 

صولی توليد می شود. اين و در نتيجه مح

محصول، چيزی نيست جز کار تجسم يافته که 

بخشی از آن، کاِر گذشته يا کاِر ُمرده است يعنی 

کاری که از پيش در وسايل توليد متبلور شده 

بود و اينک به محصول توليدی انتقال يافته 

است (چون وسايل توليد نيز کاال و بنابراين کار 

ه هستند)؛ و بخشی متبلور شده يا تجسم يافت

ديگر کاِر زنده يعنی کاری که در روند توليد 

وارد محصول شده است. خود اين کاِر زنده 

شامل دوبخش است: يک بخش آن، کار الزم 

است به عبارت ديگر کاری که برای باز توليِد 

نيروی کاِر مصرف شده، ضروری است، يعنی 

مزد؛ و بخش ديگِر کاِر زنده، کار اضافی يا 

پرداخت نشده يا ارزش اضافی است که  کار

توسط سرمايه دار از کارگر استثمار می شود و 

اين ارزش اضافی، منبع سود سرمايه دار، بهرۀ 

سرمايۀ وامی و اجارۀ زمين و ديگر منابع 

طبيعی است. از اين رو، افزايش مزد تا زمانی 

که از ارزش اضافی کمتر باشد باعث افزايش 

عث افزايش قيمت نمی ارزش و در نتيجه با

شود (زيرا قيمت، بيان پولِی ارزش است و 

توسط ارزش تعيين می گردد و تغييرات 

را  قيمتو نوسانات تغييرات عرضه و تقاضا 

افزايش مزد، تعيين می کند و نه خود قيمت را). 

اگر همراه با افزايش متناظری در بارآوری کار 

نباشد، صرفا سود سرمايه را کاهش می دهد 

لی در ارزش محصول توليد شده تغييری و

. در تحليل اقتصادی سرمايه ايجاد نمی کند

با هم » نيروی کار«و » کار«دارانه از يک سو 

 کارقاطی می شوند و کارگر، عرضه کنندۀ 

که  معادل کاریدريافتی او  مزدتلقی می شود و 

در حالی که  وانمود می گرددانجام می دهد 

ی کار يا توانائی کارگر، عرضه کنندۀ نيرو
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انجام کار است و نه کار؛ و مزد دريافتی او 

برای مدت معينی کمابيش معادل قيمت نيروی 

کار او در ان مدت است (يعنی معادل 

محصوالت و خدماتی که برای بازتوليد نيروی 

کار الزم اند) و نه معادل کاری که کارگر در 

 آن مدت انجام داده است. اگر روند توليد سرمايه

داری را در نظر بگيريم به روشنی متوجه 

خواهيم شد که در اين روند، کاِر کارگر در 

تصاحب يا در اختيار او نيست که بتواند آن را 

بفروشد. تنها چيزی که در اختياِر کارگر است 

نيروی کار او يعنی توانائی انجام کار است. 

کارگر در توليد سرمايه دارانه و در جامعۀ 

از کاِر خود بيگانه است: کار او سرمايه داری 

متعلق به خودش نيست، متعلق به صاحباِن 

 وسايل توليد است.

مقوالت ديگری که در تحليل اقتصاددانان  

بورژوا با هم قاطی می شوند و تصوير 

مغشوش و وارونه ای عرضه می کنند عبارت 

قيمت محصوالت و  هزينۀ توليداند از دو مقولۀ 

وسايل توليد (ماشين ها و  . اگرهزينۀ کلتوليد

ابزارهای توليد، تأسيسات، ساختمان های 

توليدی، مواد خام و کمکی، انرژی و غيره) باال 

برود و مزدها ثابت بمانند هزينۀ توليد باال می 

رود و ارزش توليد و در نتيجه قيمت 

محصوالت توليدی هم افزايش پيدا می کنند 

تنها  (محصوالت گران تر می شوند). اما اگر

مزدها باال بروند و قيمت کل وسايل توليد ثابت 

بماند هزينۀ توليد باال می رود اما ارزش کل 

محصوالت که عبارت است از ارزش وسايل 

توليدی که در آنها وارد شده (يعنی کاِر مرده) 

به عالوۀ کار زنده (يعنی کار الزم + کار 

اضافی) تغيير نمی کند، بلکه تنها توازن بين 

الزم و کار اضافی تغيير می کند يعنی کار 

ارزش اضافی و نرخ آن کاهش می يابند و به 

همان نسبت کار الزم يا مزد افزايش پيدا می 

بدين سان افزايش هزينۀ توليد، برحسب  کند.

اينکه سرچشمۀ آن افزايش قيمت وسايل توليد 

باشد يا افزايش مزد، می تواند به افزايش ارزش 

(قيمت توليد  نجر بشود يا نشودمو يا قيمت توليد 

يعنی هزينۀ توليد به عالوۀ سود متوسط سرمايه 

ای که برای توليد به حرکت در آمده است؛ 

قيمت توليد، محور يا لوالئی است که قيمت 

بازار به گرد آن نوسان می کند). اما از نظر 

اقتصاددانان بورژوا، افزايش هزينۀ توليد، 

اشد، همواره و سرچشمۀ آن هرچه می خواهد ب

به طور اتوماتيک باعث افزايش قيمت 

محصوالت می شود. زيرا از ديد آنها سود يا 

است و از اين » پاداِش سرمايه«ارزش اضافی، 

رو سرمايه بايد دست کم همان سود پيش از 

های توليد را از آِن » ورودی«افزايش قيمت 

خود کند. يک مثال عددی موضوع را روشن 

ض کنيم در جامعه ای فقط تر می سازد. فر

توليد سرمايه دارانه وجود داشته باشد و قيمت 

کل وسايل توليدی که در يک دورۀ توليد، مثال 

يک سال، برای توليد محصوالت مصرف می 

و مقدار کل کار زنده که صرف  50شود برابر 

تبديل اين وسايل به محصوالت می شود برابر 
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مزد واحد آن صرف پراخت  50باشد که  100

 50کل کارگران مولد در اين دوره می شود و 

واحد آن کار اضافِی پرداخت نشده يا ارزش 

اضافی باشد (واحد مقاديری که ذکر شده می 

تواند مثال ميليارد ساعت کار يا ميليارد دالر، 

پاوند، تومان، يورو و يا هر پول ديگری در 

نظر گرفته شود). در اين حالت هزينۀ توليد 

 است. 150ت کل توليدات و قيم 100

حال اگرهزينۀ کل وسايل توليد مصرف شده از  

برسد و کل مزد کارگران ثابت بماند  60به  50

 160و قيمت کل محصوالت  110هزينۀ توليد 

خواهد  50خواهد شد و ارزش اضافی همان 

-160)بود. در اين حالت با تورمی معادل 

مواجه خواهيم بود. اما  6.67% = 150/(150

باقی بماند  50گر هزينۀ کل وسايل توليد معادل ا

برسد، هزينۀ توليد  60ولی مزد کارگران به 

خواهد شد اما ارزش کل يا قيمت کل  110

خواهد بود زيرا ميزان  150محصوالت توليدی 

است. ولی در اين  100کل کار زنده همچنان 

 40بلکه  50حالت کل سود يا ارزش اضافی نه 

صورت به رغم افزايش مزد خواهد شد. در اين 

)، هيچ 60به  50% (از 20کارگران به ميزان 

گونه تورمی که ناشی از اين افزايش باشد ايجاد 

نخواهد شد. اما اگر سرمايه داران بخواهند با 

همين سطح توليد و همين سطح بارآوری باز هم 

را ببرند اين امر تنها از  50مثل گذشته سود 

ممکن  160به  150طريق افزايش قيمت ها از 

 % تورم است.6.67است که بيانگر 

 تورم در ايران خاصو  عامعلل 

توضيحاتی که در باال در مورد علل تورم از 

ديدگاه مکتب پولی و کينز گرايان جديد گفته شد 

(صرف نظر از ادعای نادرست شان مبنی بر 

اينکه افزايش مزد باعث تورم می شود) پديدۀ 

آن و مکانيسم های بروز  چگونگیتورم و 

عملکرد آن را کمابيش به درستی توصيف می 

به وجود آمدن  چرائیکنند، اما دقيقا علل يا 

شرايط و پارامترهائی را که به طور بی واسطه 

موجب تورم می شوند توضيح نمی دهند (مانند 

علل افزايش حجم پول يا حجم نقدينگی به طور 

ا کلی، يا علل کشش تقاضا يا ضربۀ عرضه ي

 یاديبن با تورم ما نظر به. تورم ذاتی و غيره)

 ديتول ۀويش عملکرد و تکامل نيقوان نيتر

 راه سر بر که یهائ بست بن و یدار هيسرما

 اريبس یونديپ دندار وجود ديتول ۀويش نيا

 استيس علت اصلی آن و دارد فشرده و کينزد

 آن اي نيا مسئول، آن اي نيا غلط یمال اي یپول

برخالف ديدگاه فريدمن و  .ستين حکومت

پيروان او که گرايش دارند تورم را به مسأله 

ای فنی يا حداکثر به مسأله ای در حوزۀ 

و يا صرفا اختيارات و عملکرد سياست پولی 

تورم با  ،تقليل دهنددولت يا بانک های مرکزی 

کل شيوۀ توليد سرمايه داری در زمينه های 

 شيافزا .دمبادله ارتباط دارو توليد، توزيع 

 یها سميمکان گريد و اعتبارات ديشد و یعموم

 نه غالبا اند همراه تورم با همواره که پول خلقِ 

 مسئوالن یريتدب یب و یناکارآمد از یناش
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 که هستند یمشکالت از یناش بلکه یمال و یپول

 مانند است روبرو آن با یدار هيسرما نظام

 هيسرما ليتما عدم( هيسرما انباشت نرخ کاهش

 یم خود که) مولد یگذار هيسرما به داران

کاهش  ،سود نرخ نزولی شيگرا معلول تواند

 . مصرف و غيره باشد

ما در اينجا نمی توانيم وارد اين مبحث به طور 

کلی شويم. تنها در مورد ايران به برخی از اين 

به طور علل اشاره می کنيم. البته آنچه در باال 

يز صادق است اما گفته شد در مورد ايران نعام 

علل ويژه و عالوه بر چيزهای عام بايد 

شرايط خاص هر کشور و در  پيامدهای تورم

پيش از توضيح هر دوره را نيز بررسی کرد. 

علل و پيامدهای تورم در ايران نخست به چند 

داده در مورد متغيرهای پولی مانند حجم 

نقدينگی و تغييرات آن و نيز حجم و تغييرات 

 و نرخ بهره در ايران می پردازيم. پايۀ پولی

در ايران طی سی و چند سال گذشته، به ويژه  

 به معنی محدود کلمهپول در ده سال اخير 

، (اسکناس، مسکوک، چک، کارت اعتباری

يعنی حساب  شبه پولچک و غيره) و  تراولر

های پس انداز، سپرده های مدت دار، اوراق 

  د.قرضه و غيره افزايش شديدی داشته ان

سه دهه با نقدينگی و «مقاله ای زير عنوان در 
 7( دنيای اقتصاد روزنامۀ، مندرج در»تورم

در بررسی «) چنين می خوانيم: 1391آبان 

های پس از انقالب، يعنی  روند نقدينگی در سال

شود که طبق  ، مشاهده می91تا  58از سال 

اطالعات بانک مرکزی، ميزان اين شاخص در 

ميليارد تومان در  258، از رقم ها طول اين سال

هزار و پانصد  387، به رقم 58ابتدای سال 

رسيده  91ميليارد تومان در انتهای تيرماه سال 

به عبارت ديگر، نقدينگی در طی ... است. 

برابر شده است. با  1503سال،  34تقريبا 

های مشابه در  مقايسه با ارقام نقدينگی در دوره

مشخص  ،صاد باثباتآمريکا به عنوان يک اقت

شود که در مدت زمان مشابه، نقدينگی در  می

درصد رشد داشته است، يعنی  530اين کشور 

 »برابر شده است. 6تنها 

يعنی مجموع پول ( پايۀ پولی ،همچنين در ايران

در گردش و ذخيره های قانونی و فوق العادۀ 

همراه رقم باال و  )ک مرکزینبانک ها نزد با

در  بوده است. افزايش پايۀ پولیی شديد رشد با

های ايران تا حد زيادی ناشی از درآمد

جدول زير تغييرات  دراتی نفت و گاز است.اص

نقدينگی و پايۀ پولی را در فاصلۀ بهار سال 

  نشان می دهد: 1391تا بهار سال 1384

 پايۀ پولی دوره

 (ميليارد لایر)

 نقدينگی

 (ميليارد لایر)
 704586.3 150933.1 84بهار 
 961139.2 207363.1 85بهار
 1341072.8 294668.3 86بهار 
 1622933.0 358643.6 87بهار 
 1970485.1 493476.6 88بهار 
 2466278.2 583595.0 89بهار 
 3024739.2 657285.1 90بهار 
 3760073.0 806000.0 91بهار 
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سال هم نقدينگی و  8ديده می شود که در فاصلۀ 

برابر شده اند يعنی هر دو  5.34ی هم پايۀ پول

% داشته اند.  بد نيست توجه 434رشدی معادل 

کنيم که در فاصلۀ زمانی مشابهی در آمريکا 

ميليارد دالر در سال  800پايۀ پولی از کمتر از

ميليارد دالر در سال  2650به حدود  2004

برابر شده  3.3رسيده، يعنی  تقريبا  2012

بدين  ).5(% 230 است، يعنی افزايش معادل

 سان به رغم اينکه در آمريکا برای مقابله با 

 

بيش از  2008بحران، پايۀ پولی در سال 

% افزايش داشته، نسبت رشد پايۀ پولی در 100

سال تقريبا نصف رشد  8آن کشور در طول 

 پايۀ پولی در ايران بوده است.

يک متغير پولی بسيار مهم ديگرنرخ بهره و 

خ تورم است. جدول زير نرخ ارتباط آن با نر

بهرۀ اسمی و حقيقی سپرده ها و تسهيالت 

 1389تا  1379بانکی را در فاصلۀ سال های 

 )6(نشان می دهد. 

 ميانگين موزون نرخ های تسهيالت اعطائی و سپرده ها به صورت اسمی و حقيقی

 نرخ حقيقی تورم نرخ اسمی سال
 تسهيالت سپرده ها تسهيالت سپرده ها

1379 12.9 17.8 12.6 0.3 5.2 
1380 12 17.4 11.4 0.6 6 
1381 12.1 17.3 15.8 3.8 - 1.5 
1382 12.2 17.5 15.6 3.4 - 1.9 
1383 12.6 18.3 15.2 2.6 - 3.1 
1384 12.9 18.5 10.4 2.5 8.2 
1385 11.5 14.5 11.9 0.4 2.6 
1386 12.9 12 18.4 5.5 - 6.4 - 
1387 14.4 12 25.4 11 - 13.4 - 
1388 13.3 12 10.8 2.6 1.2 
1389 12.1 17.2 12.4 0.3- 4.8 

 

سال  11سال از اين  6ديده می شود که طی 

نرخ بهرۀ حقيقی سپرده ها (نرخ بهرۀ اسمی 

منهای نرخ تورم)، منفی بوده و بقيل سال ها 

نيز نرخ بهره مثبت کوچکی بوده است. معنی 

 انداز  اين وضعيت آن است که گرايش به پس

 

کاهش می يابد و ميل به مصرف (برای کسانی 

که امکانش را دارند!) افزايش پيدا می کند. به 

عبارت ديگر حجم پول در بازار بيشتر می شود 

که تورم را دامن می زند. از سوی ديگر در 

ساله نرخ حقيقی تسهيالت  11همين فاصلۀ 
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اعطائی نيز طی دو سال منفی و در بقيۀ سال ها 

ا پائين بوده است (در مقايسه با نرخ سود نسبت

سرمايه در ايران) که بازهم بيانگر سياست 

انبساطی است. بدين سان ديده می شود سه 

متغير مهم پولی، يعنی نقدينگی، پايۀ پولی و 

نرخ بهره (به ويژه بهرۀ سپرده ها) طی سال 

های طوالنی در جهت دامن زدن به تورم عمل 

 د)کرده اند. (ادامه دار

 پانوشت ها
که همگی را چند مثال از تعاريف رسمی تورم  -1

دارند  افزايش عمومی و همه جانبۀ قيمت هانظارت بر 

 در اينجا می آوريم:

از نظر بانک مرکزی اروپا، تورم افزايش عمومی  - 

قيمت ها است و نه صرفا افزايش قيمت برخی 

 :محصوالت

 US Bureau of)ادارۀ آمار کار اياالت متحده  -

Labor Statistics)  تورم را صعود همه جانبه و

عمومی قيمت کاالها و خدمات در يک اقتصاد می 

 داند:

مؤسسۀ ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه  -

)INSEE،(  تورم را از دست دادن قدرت خريد پول

تعريف می کند که در افزايش عمومی و ديرپای قيمت 

 ها تجلی می کند: 

 شاخص قيمت های توليد کنندهرم، شاخص ديگر تو

است که تغييرات زمانِی قيمِت کاالهائی را که در 

 توليدات يک کشور به کار می روند منعکس می کند.

حرف می زنيم چند  مزد حد اقلعلت اينکه از  - 2

% کارگران همان 70زد حدود چيزاست: نخست اينکه م

اقل از آن است و از اين رو مزد حد اقل يا کمترمزد حد

در ايران معيار معنی داری برای سطح عمومی مزد ها 

که در ايران نرخ افزايش اسمی مزدهای است. دوم اين

اقل نيز از نرخ افزايش مزد حداقل، باالتر از مزد حد

اقل بخش مهمی از مزدهای باالتر از حدکمتر است و 

نيز در طول زمان به سمت مزد حداقل گرايش دارند. 

اقل يعنی مزد باالتر از مزد حدم اينکه مزدهای سو

کارگران ماهر يا با تخصص باال مضربی است از مزد 

 حداقل که مزد کارگران ساده را تشکيل می دهد. 

نکتۀ ديگر اينکه آمار دقيق و روشنی در مورد ميانگين 

مزد دريافتی کل کارگران وجود ندارد. براساس داده 

ران های موردی می توان گفت که مزد متوسط کارگ

هزار تومان در ماه است. با  550تا  500چيزی حدود 

در نظر گرفتن اين مزد ماهيانه نيز تمام نکاتی که در 

 صادق اند. متن مقاله گفته شده

برای توضيح بيشتر در اين باره رجوع کنيد به مقالۀ  -3

سير قهقرائی مزدهای حقيقی و استثمار مضاعف «
وشتۀ سهراب ، ن»زنان کارگر در جهان و در ايران

. اين مقاله  25-29، ص 1390شباهنگ، اردی بهشت 

 در سايت آذرخش قابل دسترسی است.

در اينجا به نکته ای که در مبارزه برای افزايش مزدها 

هم از نظر عملی و هم به لحاظ اصولی اهميت دارد می 

پردازيم. ممکن است گفته شود درست است که شعار 

بيانگر خواستی محافظه  افزايش مزدها به تناسب تورم،

» پرچم طبقۀ کارگر«کارانه است و نقش کردن آن بر 

نيز چيزی جز هذيان گوئی نيست، اما با توجه به سطح 

بسيارنازل مزدها در شرايط کنونی و نيز با توجه به 

توازن نيروهای طبقاتی، فراخوان مبارزه برای افزايش 

به  مزدها به تناسب تورم می تواند قدم عملی مثبتی

حساب آيد. پاسخ ما به اين مالحظۀ محتمل چنين است: 

کارگران در مبارزه برای افزايش مزد، خواه در سطح 

کل کشور و کل اقتصاد خواه در يک رشتۀ صنعتی يا 

خدماتی و يا در کارخانه، بنگاه يا مؤسسۀ معين، بر 

حسب توازن نيروهای طبقاتی و برحسب درجۀ تشکل 

از افزايش مزد را طلب می  و آگاهی شان سطح معينی

کنند و حتی روی آن ممکن است وارد مذاکره شوند. 

افزايش مورد درخواست می تواند از نرخ تورم بيشتر 
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يا با آن مساوی باشد. حتی در برخی موارد ممکن است 

کارگران مجبور شوند به افزايش مزدی کمتر از نرخ 

تورم تن دهند و حتی ممکن است در مبارزه ای هيچ 

دستاوردی نداشته باشند! آنچه اهميت درجۀ اول دارد 

اين است که کارگران در هر مبارزه ای يک گام به 

آگاهی و تشکل بيشتر برای برانداختن سرمايه داری 

نزديک تر شوند، يک قدم وضعيت مادی و روحی و 

اخالقی خود را باالتر ببرند يعنی به طور عينی و ذهنی 

هيچ د و خود پيش بروند. بورژوازی را به عقب برانن

 حدی از افزايش مزدها نبايد کارگران را راضی کند

چون آزادی کارگران تنها با لغو نظام کاِر مزدی ميسر 

است و نه از طريق افزايش مزد و همان گونه که 

نه مزد عادالنه بلکه  پرچم کارگرانمارکس می گويد 

لغو نظام کار مزدی است. اگر کارگران بخواهند 

نی يا معياری برای افزايش مزد را در مبارزۀ ميزا

معين يا برای دورۀ معينی از مبارزه تعيين کنند، اين 

ميزان و اين معيار را نبايد از بورژوازی و از قانون 

کار او وام بگيرند. ما در جاهای ديگر پيشنهادی در اين 

مورد مطرح کرده ايم، پيشنهادی که برای همۀ 

ه از کار خود و نه از راه کارگران و همۀ کسانی ک

استثمار ديگران زندگی می کنند می تواند قابل پذيرش 

باشد: کارگران بزرگترين طبقۀ اجتماعی و بزرگترين 

مولد ثروت اجتماعی اند از اين رو طبيعی است که 

ميانگين هزينۀ سطح مزدشان در حدی باشد که بتواند 

ه های (طبق داد يک خانواده مطابق آمار هزينۀ خانوار

، چنين 1391بانک مرکزی) را تأمين کند. برای سال 

مزدی حدود يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزار تومان 

در ماه است. البته حتی اگر کارگران چنين مزدی 

دريافت کنند به معنی اين نيست که ديگر استثمار نمی 

شوند. در ضمن طرح اين پيشنهاد بدان معنی نيست که 

ی توان بدان دست يافت يا اگر اين در هر مبارزه ای م

خواست را کارگران به هر دليلی مطرح نکنند نبايد در 

مبارزه شرکت کرد. طرح اين موضوع برای نشان 

قانون کار جمهوری  41دادن آلترناتيوی در مقابل مادۀ 

اسالمی است که متأسفانه برخی از سازمان های 

 سياسی چپ طوطی وار آن را تکرار می کنند.

مارکس نظريۀ مقدارِی پول و معادلۀ آن را که در  -4

باال به صورت غير رياضی بيان کرديم در جلد اول 

، چنين مطرح کرده 2، قسمت 3، فصل سرمايهکتاب 

 است:

از اين رو در فاصلۀ معينی در روند چرخش [کاال]، «

رابطۀ زير را داريم: مقدار پولی که همچون واسطۀ 

ت با مجموع قيمت های چرخش عمل می کند برابر اس

کاالها تقسيم بر تعداد حرکت های سکه هائی که بيانگر 

 »مبلغ يکسانی هستند. اين قانون عموميت دارد.

تعداد حرکت سکه هائی که بيانگر مبلغ يکسانی هستند  

همان سرعت گردش پول است. مارکس در جاهای 

ديگر همين رابطه را نه تنها برای سکه بلکه برای 

 ز به کار برده است.اسکناس ني

منبع: فدرال رزرو بانک سنت لوئيس  - 5

http://research.stlouisfed.org/fred2/series/B

ASE/ -  

منبع: اکبر کميجانی، حسين توکليان، سياست پولی:  – 6

 1390بهمن  ،الزامات اجرائی و راهکارها
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 1391تا  1358تورم در سال های نرخ و (تومان در ماه) حداقل اسمی مزد  -1پيوست 

 سال 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365

 مزد حداقل 1701 1905 1905 1905 1905 1905 2160 2160

 رمتونرخ  %11.40 % 23.5 % 22.8 % 19.2 % 14.8 % 10.4 % 6.9 % 23.7

 

 سال 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373

 مزد حداقل 2280 2490 2490 3000 5031 6801 8982 11682

 تورم نرخ % 27.7 % 28.9 % 17.4 % 9.0 % 20.7 % 24.4 % 22.9 % 35.2

 

 سال 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381

 مزد حداقل 15999 20721 25446 30153 36183 45801 56790 69846

 تورم نرخ % 49.4 % 23.2 % 17.3 18.1% % 20.1 % 12.6 % 11.4 % 15.8

 

 سال 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389

 مزد حداقل 85338 106600 126678 150000 183000 219600 263520 303048

 ورمت نرخ % 15.6 % 15.2 % 10.4 % 11.9 % 18.4 % 25.4 % 10.8 %12.4

 

 سال 1390 1391      

 مزد حداقل 330300 389700      

پيش ( 30%      
بينی 

 )اکونوميست

 تورم نرخ 21.5%

(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی)

طبق جدول باال ديده می شود اگر سطح عمومی قيمت 

فرض کنيم در آخر سال  1برابر  1357ها در آخر سال 

، يعنی 0,114 + 1 1.114 =اين سطح به  1358

می رسد يعنی سطح عمومی قيمت ها در  1×1.114

برابر سطح قيمت ها  1.114، معادل 1358پايان سال 

بوده است. به همين ترتيب سطح  1357در پايان سال 

  1.235معادل  1359عمومی قيمت ها در پايان سال 

يجه و در نت 1358برابر سطح قيمت ها در پايان سال 

برابر قيمت ها در پايان سال  1.114×1.235معادل 

سطح عمومی قيمت ها  1360بوده در پايان سال  1357

برابر سطح عمومی قيمت ها  1.114×1.235×1.228

بوده است. اگر محاسبات را به  1357در پايان سال 

همين طريق ادامه دهيم خواهيم ديد که در پايان سال 

برابر سطح  291.61سطح عمومی قيمت ها،  1390

بوده است، يعنی  1357عمومی قيمت ها در پايان سال 
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در سی و سه سال گذشته سطح عمومی قيمت ها بيش 

 در صد افزايش يافته است. 29000از 

در مقاله  1391آبان  7مورخ  دنيای اقتصادروزنامۀ 

می » سه دهه با نقدينگی و تورم«ای زير عنوان 

های پس از انقالب  آمار تورم هم در سال«نويسد: 

، 90تا  58های  سال  بيانگر آن است که مجموعا در بازه

درصد بوده  691هزار و  34تورم کل اين دوره معادل 

ها طی مدت  به عبارتی ديگر، شاخص قيمت .است

 تصحيح از ما است] –[سی و سه سال  بيست و سه سال

 »برابر شده است.  348مذکور تقريبا 

و منابع آن را نمی  نيای اقتصاددما جزئيات محاسبۀ 

و  دنيای اقتصاددانيم. احتماال علت اختالف بين رقم 

رقمی که ما محاسبه کرده ايم يا به خاطر اختالف در 

 1390تا  1358نرخ تورم برخی سال ها در فاصلۀ 

يا بخشی  1391است و يا اينکه دنيای اقتصاد تورم سال 

است. به هر  از آن را نيز در محاسبۀ خود وارد کرده

را  1390حال چه سطح عمومی قيمت ها در پايان سال 

باشد،  1357برابر سطح قيمت ها در پايان سال  291

برابر آن  348آن گونه که ما محاسبه کرده ايم، و چه 

گزارش کرده است، در اساس  دنيای اقتصادگونه که 

استدالل ها و بحث های ما تغييری ايجاد نمی شود. هر 

يار بزرگند و هر دو از ميزان افزايش دو رقم بس

مزدهای اسمی در سی و سه سال گذشته بسيار باالترند. 

را مالک قرار دهيم شکاف  دنيای اقتصاداگر داده های 

بين افزايش سطح قيمت ها و سطح مزدهای اسمی از 

 آنچه ما گفته ايم نيز بيشتر خواهد بود.

 2پيوست 

هک های جدول زير تفاوت نرخ تورم را برای د

مختلف هزينه ای در جامعه نشان می دهد. اين جدول 

، ميانگين نرخ 1387نشان می دهد که مثال در سال 

% بوده در حالی 25.5تورم برای همۀ دهک ها برابر 

که نرخ تورم برای دهک اول (فقير ترين بخش جامعه) 

% و برای دهک دهم (غنی ترين بخش 29معادل 

 % گزارش شده است. 21.8جامعه) نرخ تورم معادل 

 (منبع: مرکز آمار ايران)

اساس جدول فوق، کل افزايش سطح قيمت ها از اگر بر

را برای همۀ دهک ها  1389تا پايان  1382آغاز سال 

(بخش کم درآمد جامعه)  6تا  1دهک  6و نيز برای 

محاسبه کنيم خواهيم ديد که ميانگين سطح عمومی قيمت 

برابر و  3.05سال ها  ها برای کل دهک ها در اين

دهک کم درآمد  6ميانگين سطح عمومی قيمت ها برای 

برابرشده است يعنی اگر شاخص قيمت ها درسال  3.26

 1389را فرض کنيم شاخص قيمت ها در سال  1381

دهک کم درآمد به  6و برای  305برای کل دهک ها به 

رسيده است. بدين سان ميزان افزايش قيمت ها  326

دهک کم  6% و برای 205هک ها برابر برای کل د

% بوده است. يعنی افزايش عمومی 226در آمد برابر 

سطح قيمت ها برای طبقات و اليه ها و گروه های کم 

از افزايش  (1/10 = 226/205)درآمد به ميزان 
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عمومی سطح قيمت ها برای کل طبقات و اليه ها و 

وده گروه هائی که در ده دهک منظور شده اند بيشتر ب

سال تعميم  33است. اگر نتايج اين محاسبه را برای 

دهيم به اين نتيجه می رسيم که افزايش عمومی سطح 

در اين مدت دست کم  6تا  1قيمت ها برای دهک های 

برابر افزايش سطح قيمت ها برای کل دهک ها  1.30

برای  در اين فاصلۀ زمانی بوده است. از اين رو اگر

، 1390قيمت ها در سال کل دهک ها سطح عمومی 

بوده برای  1358برابرسطح قيمت ها در سال  291.61

 379= 1.30×291.61دهک کم درآمد اين رقم به  6

 بالغ شده است.

 

 خيزش ١٦ شماره                   ارگان كارگران انقالبي متحد ايران                


	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	ما در زیر برای نشان دادن سرشت واقعی این تلاش اصلاح طلبان و دنباله روان و دلال هایشان در میان نیروهائی که خود را «چپ» و «دموکرات»  و غیره می نامند به بررسی دقیق تر و تفصیلی تر 3 نوشتار و یک گفتگو در این باره می پردازیم:
	الف) نوشته ای زیر عنوان «کلمه کارگری؛ نشریهای برای مستضعفان، این مطمئنترین پایگاه اصلاحگری» مندرج در سایت «کلمه»، 23 آبان 1391، که بیانیۀ اعلام انتشار «تک برگی کلمۀ کارگری» است، و نیز شمارۀ اول این نشریه که انگیزه ها و اهداف آن را بیان می کنند.
	ب) مصاحبه ای با محمد مالجو زیر عنوان «همراهی جنبش سبز و جنبش کارگری؛ پروژه نیمه تمام» که در سایت کلمه منتشر شده است.
	پ) مقاله ای در «نامۀ مردم» ارگان مرکزی حزب توده زیر عنوان « تأملی بر تاكتیك ها، و استراتژی مناسب مبارزاتی برای پیشبرد جنبش مردمی»، شمارۀ 900، 9 مرداد 1391.
	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
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	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	سهراب شباهنگ
	آذر 1391
	این نوشته شامل دو بخش است. در بخش اول، علل اقتصادی تورم به طور کلی و علل اقتصادی داخلی تورم در ایران را بررسی می کنیم و در بخش دوم به تأثیرات بین المللی بر نرخ تورم در ایران می پردازیم و می کوشیم رابطۀ تورم را با ساختار اقتصادی ایران و نیز با عوامل بر...
	بخش 1
	تغییرات تورم و مزدها
	در سی و سه سال گذشته
	تورم، افزایش عمومی و مستمر قیمت ها و یا کاهش قدرت خرید پول است و نرخ تورم، یعنی نرخ افزایش عمومی قیمت ها، از روی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و شاخص قیمت خرده فروشی محاسبه می شود. (1) در ایران تورم مزمن و شدیدی در 33 سال گذشته حاکم بوده است. قیمت مت...
	گفتیم که تورم به معنی افزایش «عمومی» قیمت کالاها و خدمات است. اما در میان کالاها یک استثنا وجود دارد و آن نیروی کار یا توانائی انجام کار توسط کارگر است که قیمت واقعی آن، یعنی مزدهای حقیقی، در طول 33 سال گذشته نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه به نحو فاحش...
	ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری
	وضعیت کاهش قدرت خرید کارگران و به طور کلی طبقات پائین جامعه از آنچه در بالا ترسیم شد وخیم تر است. زیرا نرخ تورمی که از آن حرف می زنیم و در جدول پیوست 1 آمده ، به فرض اینکه قابل اعتماد باشد و عدد سازی در آن صورت نگرفته باشد، بیانگر میانگین نرخ تورم برا...
	بالاتر دیدیم که تخمین صندوق بین المللی پول از نرخ تورم درسال 2012 در ایران 25.2% است. اگر نرخ تورم قابل پیش بینی برای سال 1391 را همین 25.2% فرض کنیم بدین نتیجه می رسیم که سطح عمومی قیمت ها در سال 1391 برای دهک های 1 تا 6 به 1.252 = 474.51×379  برابر...
	اگر مزد حداقل ماهانه از سال 1358 تا پایان سال 1390، همه ساله به نسبت تورم افزایش می یافت می بایست مقدار آن برای سال 1391 برابر باشد با مزد حداقل ماهانه در سال 1358، یعنی 1701 تومان، ضرب در 474.51 که معادل 807141 تومان در ماه است. در حالی که مزد حداقل...
	مقایسۀ مزد کارگران با خط فقر در ایران
	روزنامۀ دنیای اقتصاد،11 تیر 1389 از قول جمشید پژویان رییس شورای رقابت، می نویسد: خانوارهای شهری که در سال 89 کمتر از 946 هزار تومان در ماه درآمد داشتهاند، زیر خط فقر محسوب میشوند و همچنین خانوارهای روستایی با درآمد ماهانه كمتر از 580 هزار تومان در ا...
	بر همین مبنا، می توانیم خط فقر در شهر و روستا را برای سال های 1390 و 1391  حساب کنیم. با توجه به اینکه نرخ تورم در سال 1390 برابر 21.5% و نرخ تورم قابل پیش بینی برای سال 1391 (طبق داده های صندوق بین المللی پول) معادل 25.2% است، خط فقر در شهر و روستا  ...
	خط فقر در شهرها در سال 1390                       تومان در ماه 1149390 = 946000×1.215
	خط فقر در روستاها در سال 1390                      تومان در ماه 704700 = 580000×1.215
	خط فقر در شهرها در سال 1391                     تومان در ماه 1439036 = 1149390×1.252
	خط فقر در روستاها در سال 1391                       تومان در ماه 882284 = 704700×1.252
	می بینیم که حتی اگر همه ساله مزد حداقل به تناسب تورم افزایش می یافت (یعنی در سال 1391 به 807141 تومان درماه می رسید) بازهم از خط فقر، هم در شهرها و هم در روستاها، کمتر می شد.
	از اینکه افزایش مزد اسمی در ایران به تناسب تورم صورت نگرفته نباید نتیجه گرفت که پس باید شعار کارگران افزایش مزد به تناسب تورم باشد. حتی اگر همه ساله مزدهای اسمی به تناسب تورم افزایش می یافت معنی آن چیزی جز این نبود که قدرت خرید کارگران در سطح قدرت خری...
	اگر شورای عالی کار در اسفندماه 1390 مزد حداقل اسمی برای سال 1391 را به جای اینکه از 330027 تومان به  389700 تومان درماه، یعنی به میزان 18% افزایش دهد، آن را به میزان 21.5% (نرخ رسمی تورم در سال 1390) افزایش می داد (و یا با توجه به اینکه نرخ تورم برای ...
	علل تورم
	در غالب کتاب های اقتصادی سرمایه داری، ریشه ها و سرچشمه های تورم به یکی از این دو طریق توضیح داده می شود:
	طبق توضیح نخست سرمایه دارانۀ تورم که از جانب طرفداران مکتبِ پولی (Monetarism) مطرح می شود علت تورم، افزایش حجم پول به میزانی بیش از افزایش تولید است. میلتون فریدمن یکی از تئوری پردازان سرشناس این مکتب می گوید: «تورم همواره و در همه جا پدیده ای پولی اس...
	طبق این نظریه، حاصل ضرب حجم پول در سرعت گردش پول برابر است با حاصل ضرب حجم کل تولید یا تولید ناخالص داخلی در سطح قیمت ها (4). بنابراین اگر سرعت گردش پول و حجم تولید ثابت باشند افزایش حجم پول بیانگر افزایش سطح قیمت ها و یا تورم خواهد بود و نرخ افزایش ...
	در توضیح تورم از طریق تغییرات حجم پول، منظور تنها پولِ در گردش یا پول در معنی محدود کلمه (اسکناس، مسکوک و سپرده های دیداری مانند چک و چک مسافرتی و کارت اعتباری و غیره) نیست بلکه پول اعتباری هم هست که شامل اعتبارات بانک ها و دیگر مؤسسات مالی به اشخاص ...
	طبق توضیح دوم سرمایه دارانه از تورم که از سوی کینز گرایان جدید مطرح می شود، تورم ناشی از سه رشته علت است: الف) کشش تقاضا «Demand-pull»، ب) فشار هزینه «Cost-push» (یا ضربه [شوک] عرضه «Supply shock» ) و پ) تورم ذاتی«inflation Built-in» یا تورمی که ناشی ...
	ما در اینجا نمی توانیم موضوعات بالا را بیشتر بسط دهیم یا بررسی و نقد کنیم. تنها به یک نکته در مورد ورودی های تولید و تأثیر تغییرات قیمت آنها در هزینۀ تولید و در قیمت محصولات تولیدی می پردازیم. از دیدگاه اکثراقتصاد دانان بورژوا، افزایش هزینۀ همۀ «ورودی...
	مقولات دیگری که در تحلیل اقتصاددانان بورژوا با هم قاطی می شوند و تصویر مغشوش و وارونه ای عرضه می کنند عبارت اند از دو مقولۀ هزینۀ تولید و قیمت محصولات تولید. اگرهزینۀ کل وسایل تولید (ماشین ها و ابزارهای تولید، تأسیسات، ساختمان های تولیدی، مواد خام و ...
	حال اگرهزینۀ کل وسایل تولید مصرف شده از 50 به 60 برسد و کل مزد کارگران ثابت بماند هزینۀ تولید 110 و قیمت کل محصولات 160 خواهد شد و ارزش اضافی همان 50 خواهد بود. در این حالت با تورمی معادل (160-150)/150 = 6.67% مواجه خواهیم بود. اما اگر هزینۀ کل وسایل...
	علل عام و خاص تورم در ایران
	توضیحاتی که در بالا در مورد علل تورم از دیدگاه مکتب پولی و کینز گرایان جدید گفته شد (صرف نظر از ادعای نادرست شان مبنی بر اینکه افزایش مزد باعث تورم می شود) پدیدۀ تورم و چگونگی بروز آن و مکانیسم های عملکرد آن را کمابیش به درستی توصیف می کنند، اما دقیقا...
	ما در اینجا نمی توانیم وارد این مبحث به طور کلی شویم. تنها در مورد ایران به برخی از این علل اشاره می کنیم. البته آنچه در بالا به طور عام گفته شد در مورد ایران نیز صادق است اما علاوه بر چیزهای عام باید علل ویژه و پیامدهای تورم در شرایط خاص هر کشور و هر...
	در ایران طی سی و چند سال گذشته، به ویژه در ده سال اخیر پول به معنی محدود کلمه (اسکناس، مسکوک، چک، کارت اعتباری، تراولر چک و غیره) و شبه پول یعنی حساب های پس انداز، سپرده های مدت دار، اوراق قرضه و غیره افزایش شدیدی داشته اند.
	در مقاله ای زیر عنوان «سه دهه با نقدینگی و تورم»، مندرج درروزنامۀ دنیای اقتصاد (7 آبان 1391) چنین می خوانیم: «در بررسی روند نقدینگی در سالهای پس از انقلاب، یعنی از سال 58 تا 91، مشاهده میشود که طبق اطلاعات بانک مرکزی، میزان این شاخص در طول این ساله...
	در ایران همچنین، پایۀ پولی (یعنی مجموع پول در گردش و ذخیره های قانونی و فوق العادۀ بانک ها نزد بانک مرکزی) رقم بالا و همراه با رشد شدیدی بوده است. افزایش پایۀ پولی در ایران تا حد زیادی ناشی از درآمدهای صادراتی نفت و گاز است. جدول زیر تغییرات نقدینگی و...
	دیده می شود که در فاصلۀ 8 سال هم نقدینگی و هم پایۀ پولی 5.34 برابر شده اند یعنی هر دو رشدی معادل 434% داشته اند.  بد نیست توجه کنیم که در فاصلۀ زمانی مشابهی در آمریکا پایۀ پولی از کمتر از800 میلیارد دلار در سال 2004 به حدود 2650 میلیارد دلار در سال 20...
	بحران، پایۀ پولی در سال 2008 بیش از 100% افزایش داشته، نسبت رشد پایۀ پولی در آن کشور در طول 8 سال تقریبا نصف رشد پایۀ پولی در ایران بوده است.
	یک متغیر پولی بسیار مهم دیگرنرخ بهره و ارتباط آن با نرخ تورم است. جدول زیر نرخ بهرۀ اسمی و حقیقی سپرده ها و تسهیلات بانکی را در فاصلۀ سال های 1379 تا 1389 نشان می دهد. (6)
	میانگین موزون نرخ های تسهیلات اعطائی و سپرده ها به صورت اسمی و حقیقی
	دیده می شود که طی 6 سال از این 11 سال نرخ بهرۀ حقیقی سپرده ها (نرخ بهرۀ اسمی منهای نرخ تورم)، منفی بوده و بقیل سال ها نیز نرخ بهره مثبت کوچکی بوده است. معنی این وضعیت آن است که گرایش به پس انداز
	کاهش می یابد و میل به مصرف (برای کسانی که امکانش را دارند!) افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر حجم پول در بازار بیشتر می شود که تورم را دامن می زند. از سوی دیگر در همین فاصلۀ 11 ساله نرخ حقیقی تسهیلات اعطائی نیز طی دو سال منفی و در بقیۀ سال ها نسبتا پا...
	(منبع: آمارها و اسناد مختلف وزارت کار و بانک مرکزی)
	طبق جدول بالا دیده می شود اگر سطح عمومی قیمت ها در آخر سال 1357 برابر 1 فرض کنیم در آخر سال 1358 این سطح به = 1.114 1 + 0,114، یعنی 1.114×1 می رسد یعنی سطح عمومی قیمت ها در پایان سال 1358، معادل 1.114 برابر سطح قیمت ها در پایان سال 1357 بوده است. به ه...
	برابر سطح قیمت ها در پایان سال 1358 و در نتیجه معادل 1.235×1.114 برابر قیمت ها در پایان سال 1357 بوده در پایان سال 1360 سطح عمومی قیمت ها 1.228×1.235×1.114 برابر سطح عمومی قیمت ها در پایان سال 1357 بوده است. اگر محاسبات را به همین طریق ادامه دهیم خواه...
	روزنامۀ دنیای اقتصاد مورخ 7 آبان 1391 در مقاله ای زیر عنوان «سه دهه با نقدینگی و تورم» می نویسد: «آمار تورم هم در سالهای پس از انقلاب بیانگر آن است که مجموعا در بازه سالهای 58 تا 90، تورم کل این دوره معادل 34 هزار و 691 درصد بوده است. به عبارتی دیگ...
	ما جزئیات محاسبۀ دنیای اقتصاد و منابع آن را نمی دانیم. احتمالا علت اختلاف بین رقم دنیای اقتصاد و رقمی که ما محاسبه کرده ایم یا به خاطر اختلاف در نرخ تورم برخی سال ها در فاصلۀ 1358 تا 1390 است و یا اینکه دنیای اقتصاد تورم سال 1391 یا بخشی از آن را نیز ...
	پیوست 2
	جدول زیر تفاوت نرخ تورم را برای دهک های مختلف هزینه ای در جامعه نشان می دهد. این جدول نشان می دهد که مثلا در سال 1387، میانگین نرخ تورم برای همۀ دهک ها برابر 25.5% بوده در حالی که نرخ تورم برای دهک اول (فقیر ترین بخش جامعه) معادل 29% و برای دهک دهم (غ...
	(منبع: مرکز آمار ایران)
	اگر براساس جدول فوق، کل افزایش سطح قیمت ها از آغاز سال 1382 تا پایان 1389 را برای همۀ دهک ها و نیز برای 6 دهک 1 تا 6 (بخش کم درآمد جامعه) محاسبه کنیم خواهیم دید که میانگین سطح عمومی قیمت ها برای کل دهک ها در این سال ها 3.05 برابر و میانگین سطح عمومی ق...

