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دورۀ کشتار جان   67به ويژه سال  60دهۀ 

در راه آزادی  بسيار زيادیهای شيفتۀ پرشور 

ای مردم در زندان های سياسی ايران توده ه

بود. اين همه با چنان شتابی صورت گرفت که 

تا خورشيد روشنی بخش از خاور برنيامده آثار 

اريک اين جنايات هولناک و خونبار در دل ت

خاک "خاوران" ها پنهان گردد، غافل از آنکه 

تاريخ نهايتاً هيچ حقيقت پنهانی در دل خود باقی 

 نخواهد گذاشت.

و بويژه  60شتارهای افسارگسيخته دهۀ ک

،  67کشتار سبعانۀ زندانيان سياسی سال 

مشخصۀ بارز تثبيت جمهوری اسالمی و مقدمه 

 –و زمينۀ سلطه يابی بورژوازی بوروکراتيک 

نظامی بود که با توسل به اختناق بی حد و 

حصر و در جنگ با رقبای حکومتی، برای در 

ط بر دست گرفتن اهرم های قدرت، تسل

اقتصاد، سياست و فرهنگ جامعه را به چنگ 

آورد. اين کشتارها و سرکوب خونين که با 

دستور مستقيم ولی فقيه (خمينی)، با 

سازماندهی ماشين سرکوب و هيئت های سه 

نفرۀ مرگ رژيم در چند دقيقه حکم قتل عام 

زندانيان را با به دار کشيدن هزاران انسان 

از تالش مبارز عملی می ساخت، بخشی 

طبقات حاکم سرمايه دار و زميندار بود که بايد 

حاکميت خويش را از هر گونه گزند احتمالی 

از سوی توده های کارگر و انقالبی حفظ کند و 

آن را تداوم بخشد. سرکوب و جنايات ددمنشانۀ 

که با پايمال ساختن ابتدائی ترين حقوق  60دهۀ 

توده های زحمتکش، آزادی های سياسی، 

وب زنان و جوانان، مليت ها و دانشجويان سرک
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همراه بود، بيشترين ضربات را نيز بر پيکر 

طبقۀ کارگر به عنوان اکثريت بی حقوق جامعه 

وارد ساخت. ممنوعيت تشکل های مستقل، 

اعتصاب، احزاب مستقل طبقاتی، تجمع، راه 

پيمائی، نشريات مستقل، قوۀ قضائيۀ مستقل، 

خفه ساختن حيات در آزادی بيان، عقيده ... و 

  رگهای جامعه ارتباط مسلمی با اين فجايع دارد.

کماکان به  60اکنون سالها پس از دهۀ خونين 

بند کشيدن، اعدام و کشتار زندانيان سياسی و 

مبارزان راه آزادی توده های مردم ادامه دارد 

و رژيم وقيحانه نشان می دهد به هر بهانه که 

ن فجايعی ابا ضروری بداند، از تکرار چني

ندارد. تنها کارگران و توده های زحمتکش 

انقالبی اين توان را دارند که حاکمان را به زير 

کشيده و بساط دار و تازيانه را برچينند. آمران 

و عامالن کشتار زندانيان سياسی و سرکوب 

های سال های سياه حاکميت اين جنايتکاران را 

اقعی را معرفی و محاکمه نمايند و دموکراسی و

به وسيعترين شکل ممکن اجرا و نسلی آزاد و 

پرتوان را پرورش دهند که "دار آباد" هايی 

مانند "خاوران" را به موزۀ جنايات طبقات دارا 

 تبديل کنند! 

 کارگران انقالبی متحد ايران

 

 

 

 

 

 شيده رخ فروز

هزار  15هزار تومان حق مسکن و  10افزايش 

خی بود که به تومان حق بن نقدی : تمامی پاس

ماهۀ کارگران مبنی بر  5شکايت  اعتراض و

تخلف در تعيين حداقل مزد امسال داده شد و 

 500حقوق کارگران را که تا پيش از اين به 

درصد افزايش داد.  3هزار تومان نمی رسيد، 

 10سال روی رقم  7افزايش حق مسکنی که 

هزار تومان ثابت ايستاده بود و اکنون با اين 

ناچيز حتی "يک متر واحد مسکونی هم  افزايش

نمی توان اجاره کرد زيرا اين روزها در 

بسياری نقاط پايتخت، رهن هر متر واحد 

مسکونی به يک ميليون تومان رسيده است." 

اين در حالی است که همزمان با اعالم اين 

افزايش کارفرمايان در نشست اخير شورای 

کرده  برای کارگران شرط تعيين عالی کار نيز

و به نوعی دست به تهديد زدند که اگر کارگران 

 10اين شکايت را پس بگيرند آنها افزايش 

هزار تومانی حق مسکن را اجرا خواهند کرد! 

در واکنش به اين تهديد، که می تواند باز هم 

اعتراضات وسيعتری را از جانب کارگران در 

پی داشته باشد، کانون عالی شوراهای اسالمی 

د ميدان شد تا هم اين چندغاز افزايش کار وار

را بزرگ جلوه داده و هم جلو خطر اعتراضات 

بيشتر احتمالی کارگران عليه دولت و 

افزايش حداقلی چقدر زندگی حداقلی کارگران را 
 تغيير می دهد؟
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وی با قبول اين که « کارفرمايان را سد کند: 

هزار تومانی حقوق مسکن و  25افزايش 

خواروبار کارگران نه با شرايط اقتصادی 

رگران نه به تمامی کاکشور همخوانی دارد و 

، گفت: می گيرد شاغل و بازنشسته تعلق

چنانچه در ميان جامعه کارگری برخی افراد، 

نهادها و جريان های صنفی معتقد به پيگيری 

شکايت های حقوقی هستند می توانند از طريق 

ديوان عدالت اداری و يا هر مرجع قضايی ذی 

صالح ديگری پيگير مطالبات خود باشند. ... 

پايين بودن قدرت خريد با وجود اين که 

کارگران تابعی از شرايط امروز اقتصادی و 

اوضاع اقتصادی بيش اجتماعی کشور است، 

افزايش دستمزدها را  از اين به کارگران اجازه

). به بيان 5/92/ 14(کار و کارگر.» نمی دهد

ديگر رئيس کانون عالی شوراهای اسالمی کار 

مۀ هم تأييد می کند که اين افزايش شامل ه

کارگران و بازنشستگان نمی شود و 

کارفرمايان دستشان برای هرگونه اعمال يا 

عدم اعمال اين افزايش باز است. از سوی 

ديگر، او به کارگران هشدار می دهد که ديگر 

پا را از گليمشان درازتر نکنند، بلکه قانع و 

  شاکر باشند!

هزار تومانی، مجموع  25با افزايش جديد 

کارگر مجرد در سال جاری دريافتی هر 

تومان، هر کارگر متأهل دارای يک  559700

تومان و دستمزد هر کارگر با  608669فرزند 

تومان است. با اين شرايط  657638دو فرزند 

نيز اوضاع باز هم برای کارگران تغييری 

نخواهد کرد. مسئوالن رژيم حتی قبل از تعيين 

 به تفاوت مزد اسمی و 92حداقل مزد سال 

هم اکنون يک «حقيقی کارگران واقف بودند: 

زندگی عادی برای يک خانوادۀ متوسط يک 

ميليون و صد هزار تومان در ماه هزينه دارد... 

بر اين اساس انتظار می رود که حداقل دستمزد 

» در سال آينده از نصف اين مبلغ کمتر نباشد

آفتاب) ما طی مقاالت گذشته -16/11/91(

کارگران و با توجه به  پيرامون بررسی مزد

داده های رسمی (بانک مرکزی) نشان داديم که 

هزينه متوسط ماهانۀ يک خانوار شهری در 

تومان در ماه  1878147مبلغ  1391سال 

و با توجه به  92است، اين رقم برای سال 

افزايش روزافزون هزينه ها و نرخ تورم اعالم 

ی شده باالتر از اين است. اين واقعيت و بسيار

داده های ديگر (مثالً در زمينۀ مقايسۀ مزدها 

با خط فقر) نشان می دهند که تا چه حد 

وحشتناکی سطح عمومی مزدها در ايران پائين 

است و شدت استثمار کارگران ايران تا چه حد 

باال است. از سوی ديگر بخش بزرگی از 

کارگران ايران مزدی کمتر از مزد حداقل 

ت می کنند (همانطور رسمی يا برابر آن درياف

که در نقل قول باالتر ديديم همين افزايش ناچيز 

 کارگران شاغل و بازنشسته تعلق همۀبه  اخير

نمی گيرد)، افزون بر اين می دانيم که مزد 

ميليون ها کارگر زن و نيز مزد کودکان کار 

عموماً از مزد حداقل رسمی بسيار کمتر است. 

 خيزش ۲۴شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران  



4 

 

اغل در محروميت بخش وسيعی از کارگران ش

کارگاه ها و مراکز کاری کوچک که خارج از 

شمول قانون کار و مصوبه های قانونی می 

باشند، را نيز بايد در اين مجموعه در نظر 

در مواردی تخلفاتی نيز از عدم «داشت: 

اجرای مصوبات دستمزدی توسط بنگاه ها 

آن هم معموالً در باره بنگاه منتشر می شود که 

. ... در کارگاه های فتدخرد اتفاق می ا های

بزرگ نمی توان مصوبات قانونی دربارۀ 

اين که در مواردی دستمزد را اجرا نکرد، مگر 

به دليل مشکالت مالی بنگاه ها دچار مشکل 

» تأخير ايجاد شود شوند و در پرداخت ها

) به عبارت ديگر افزايش 13/5/92 –(آفتاب 

ناچيز اخير، بخش بزرگی از کارگران ايران 

دربر نمی گيرد و تأثيری در وضعيت  را

وخامت بارشان ايجاد نمی کند. اين سطح از 

مزد بسيار پائين و از حداقل الزم برای گذران 

زندگی و حتی از خط فقر بسيار پائين تر است 

و حداقل زندگی متوسط و معمولی را نيز تأمين 

 نمی کند.

در حالی که اکثريت جمعيت کارگری ايران با 

هايشان قادر نيستند مانند يک خانوار خانواده 

متوسط زندگی کنند، وابستگان رژيم پيرامون 

حقوق و مزايايی که در قبال مقابله با توده های 

مردم نصيب شان می گردد، به مزاح و 

يک بار از من «دغلکاری می پردازند: 

وزيرعلوم) پرسيدند: چگونه دانشگاه  -(دانشجو

گفتم نمی دانم و ها را در فتنه مديريت کردی؟ 

تنها می دانم خدا کمک کرد. وی در پاسخ به 

اين سوال که چقدر حقوق می گيرد گفت: من 

وقتی کارم را در سازمان پژوهشها شروع 

تومان حقوق می  100هزار و  9کردم حدود 

، بر اساس فيشی که می 25گرفتم، االن با رتبه 

است و آنچه دستم را می  ميليون تومان 4دهند 

حدود سه و نيم ميليون تومان با اين حال  گيرد

دقيق يادم نيست چون کارتم در اختيار همسرم 

قرار دارد... درباره حقوقم هم در وزارت علوم 

است که رياست  حق مديريتیبايد بگويم يک 

جمهوری به همه وزرای خود می دهد که رقم 

آن را هم دقيقاً نمی دانم و همسرم بهتر از من 

 ) 10/5/92 -فتاب (آ» مطلع است.

شايد اين وزير در مورد اينکه چقدر درآمد دارد 

به طور استثنا راست بگويد با اين همه اين 

نشان می دهد که امثال اين حضرات و خانواده 

شان آنقدر در ثروت و رفاه غرقند که دانستن 

ميزان دريافتی ها و حق سفره ها را از ياد برده 

 25ان بايد برای اند! در مقابل طبقۀ کارگر اير

هزار تومان افزايش مشروط و يا مطالبۀ حقوق 

و مزايای ناچيز معوقۀ خود ماه ها جلو مراکز 

کار و ارگان های وابستۀ رژيم، تجمع و 

دوندگی کرده و با دست خالی شرمنده خانواده 

باشد: مانند کارگران پيمانی شرکت های بزرگ 

 "عسلويه" که پس از ماه ها دست و پنجه نرم

کردن با شرايط دشوار و خطرناک کار، نه تنها 

حقوقی دريافت نمی کنند بلکه حتی کرايۀ راه 

جهت ديدار با خانواده هايشان را نيز در جيب 
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ندارند و مجبورند حتی خانواده را ناديده 

 بگيرند! 

مزد کارگران به عالوۀ حق مسکن، به عالوۀ 

بن کارگری، به عالوۀ حق فرزند، به عالوۀ 

نه ها و غيره باز هم برای کارگرانی که يارا

مزد حداقل دريافت می کنند (که بخش عظيمی 

از کارگران مزدی را تشکيل می دهند) در 

هزارتومان در ماه می  559بهترين حالت به 

رسد (کسورات قانونی هم به کنار) که با توجه 

به اينکه مزد بخش مهمی از کارگران از سطح 

متر است، باز هم مزد حداقل قانونی نيز ک

جوابگوی تأمين زندگی يک خانوار کارگری 

 نخواهد بود. 

جعفر عظيم زاده، رئيس اتحاديه آزاد «

کارگران، دربارۀ افزايش دستمزدی که با توجه 

به تورم موجود و گرانی ها، نمی تواند نمود 

چندانی در زندگی خانوار کارگری داشته باشد، 

ا کارگران می گويد: "با توجه به اين که م

هزار تومان  25روزمره زندگی می کنيم، اين 

می تواند حداقل يک حلب روغن را تأمين کند 

و حتی می تواند چاله ای ريز از زندگی ما را 

پر کند. زندگی کارگران آنقدر حداقلی است که 

اين افزايش ناچيز می تواند در آن احساس 

). با توجه به رشد 13/5/92-(آفتاب » شود."

نۀ قيمت کاالها (بويژه کاالهای ضروری روزا

و پرمصرف خانوارها) آيا تضمينی وجود دارد 

که خانوار کارگری يک هفتۀ بعد نيز با همين 

هزارتومان بتواند يک حلب روغن بخرد و  25

 اين افزايش را باز هم حس کند؟ 

مبارزه برای افزايش مزد با زندگی روزانه و 

ن زمينه برای بقای کارگران و نيز فراهم کرد

گسترش و ارتقای مبارزات آنان پيوند دارد و 

از اين رو دارای اهميت بنيادی و حياتی است. 

تغيير واقعی و اساسی هنگامی در زندگی طبقۀ 

کارگر پيش خواهد آمد که اين طبقه به تغيير 

بنيادی روابط اجتماعی بيانديشد و برای آن 

مزد آگاهانه عمل کند. هيچ ميزانی از افزايش 

که برای نظام سرمايه داری پذيرفتنی باشد نه 

به استثمار کارگران پايان می دهد و نه به 

موقعيت فرودست آنها در جامعه. طبقه کارگر 

بايد به مبارزه سياسی مستقل برای دست يابی 

به دموکراسی و برانداختن سرمايه داران و 

ديگر استثمارگران و استقرار حکومت 

ا بتواند شرايط رهائی خود کارگری دست بزند ت

و تمام جامعه را از استثمار، کار مزدی و نظام 

 طبقاتی به طور کلی فراهم سازد.

 

 ... من و تو

 شاملو                

 

 من و تو يکی دهانيم

 که با همه آوازش

 .به زيباتر سرودی خواناست
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 ن و تو يکی ديدگانيمم

 که دنيا را هر َدم

 در منظِر خويش                   

 .سازد تر می تازه                                     

  

 نفرتی

 از هرآنچه باِزمان دارد

 از هرآنچه محصوِرمان کند

 از هرآنچه وادارِدمان

 که به دنبال بنگريم، ــ                       

  

 دستی

 .کشد خطی گستاخ به باطل می که

 □ 

 من و تو يکی شوريم 

 يی برتر، از هر شعله

 که هيچگاه شکست را بر ما چيرگی نيست

 چرا که از عشق

 .تنيم رويينه

  

□ 

  

 و پرستويی که در سْرپناِه ما آشيان کرده است

 با آمدشدنی شتابناک

 خانه را

 شده از خدايی گم        

 کند لبريز می                             

 

 

 روی خاک
 

 فروغ فرخ زاد                  

 

 هرگز آرزو نکرده ام 

 يک ستاره درسراب آسمان شوم 

 يا چو روح برگزيدگان 

 همنشين خامش فرشتگان شوم 

 هرگز از زمين جدا نبوده ام

 ام  با ستاره آشنا نبوده

 روی خاک ايستاده ام 

 با تنم که مثل ساقهٴ گياه 

 باد و آفتاب و آب را 

 می مکد که زندگی کند 

 بارَور ز ميل 

 بارَور ز درد 

 روی خاک ايستاده ام 

 تا ستاره ها ستايشم کنند 

 تا نسيمها نوازشم کنند 

 از دريچه ام نگاه می کنم 

 جز طنين يک ترانه نيستم 

 جاودانه نيستم 

 طنين يک ترانه جستجو نمی کنم جز 

 در فغان لذتی که پاکتر 

 از سکوت سادهٴ غميست 

 آشيانه جستجو نمی کنم 
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 در تنی که شبنميست 

 روی زنبق تنم 

 بر جدار کلبه ام که زندگيست 

 با خط سياه عشق 

 يادگارها کشيده اند

 : مردمان رهگذر

 قلب تير خورده 

 شمع واژگون 

  نقطه های ساکت پريده رنگ

 بر حروف در هم جنون 

 هر لبی که بر لبم رسيد

 يک ستاره نطفه بست 

 در شبم که می نشست 

 روی رود يادگارها 

 پس چرا ستاره آرزو کنم ؟

  اين ترانهٴ منست

 دلپذير ، دلنشين  -

 پيش از اين نبوده بيش از اين

 

 

 شيده رخ فروز

روستا به زير آب فرو رفته است و هزاران  41

ائی آواره و درمانده به حاشيۀ خانوار روست

شهرها رانده شده اند تا بر روی خانه، زمين و 

مراتع شان سد "گتوند" خوزستان آبگيری و 

 افتتاح گردد.

روستا در شهرستان مسجد  18از اين روستاها 

روستای آن در حريم سد قرار  9سليمان، که 

روستا نيز در منطقه اللی  14دارد و همچنين 

روستای آن در بخش آب  11 قرار داشت که

ماهيک بود، همچنين برخی از اين روستاها 

عشاير نشين بودند: همه در آب غرق شدند. 

کارشناسان شرکت آب و نيرو برای خانه های 

تومان قيمت نهاده و برای  600روستايی متری 

زمين های کشاورزی مرغوب کنار رودخانه 

 برخی«هزارتومان قيمت گذاشتند:  20تا متری 

روستا که مالک زمين يا خانه  41از ساکنان 

ای بودند که بود و نبودش چندان تفاوتی نداشت 

همين مبلغ را گرفتند و رفتند و آنهايی هم که 

توان مقابله نداشتند، به همين مبلغ راضی 

شده... آنها به حاشيه شهرهايی مثل دزفول، 

شوشتر، چهارمحال و اصفهان رفتند چون با 

روش تمام زندگيشان گرفته بودند پولی که از ف

نمی توانستند خانه ای حتی بدون زمين 

کشاورزی در روستای ديگر بخرند. اکنون در 

حاشيه شهری مثل اهواز درست در بام شهر، 

خانه هايی وجود دارد که ساکنانش را همين 

کشاورزان و دامداران روستاهای غرق شده در 

حلبی درياچه گتوند تشکيل می دهند. آشفتگی 

آباد اهواز پس از آبگيری مراحل بعدی سد، به 

حاشيه شوشتر و دزفول هم رسيده است. وقتی 

اوضاع و احوال اين عده از روستاييان مهاجر 

ائيان آواره به صفوف کارگران پرتاب روست

 روزمزد و ارتش بيکاران
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به گوش اهالی ديگر رسيد آنها از ترک کردن 

(مردم » روستاهای خود منصرف شدند...

 ) 7/5/92-ساالری 

ندند تا آن عده از روستائيانی که در روستاها ما

محصوالت کشاورزی شان را برداشت کنند، با 

آب «واکنش شديد مسئوالن سد روبرو شدند: 

 ۀروستا را قطع کردند، در مدرسه و خان

بهداشت را بستند و سيم های برق را جمع 

پاسخ  »کردند تا اهالی جانشان به لبشان برسد...

مسئوالن به اعتراضات روستائيان اين بود که 

پرداخت به آنها مقدار پولی که  بايد به همين

وقتی يکی از ساکنان «، قانع باشند. شدخواهد 

روستای "چاله تاک" در خانه خود نشسته بود 

متوجه شد آب به درون خانه اش نفوذ پيدا کرده 

است. اگر او و ساکنان ديگر، روستا را خالی 

نمی کردند ممکن بود در آب سد گتوند غرق 

ار زدند و همان مقدار شوند پس دامهايشان را ب

پولی که بابت زمين هايشان بايد می گرفتند را 

هم نگرفتند و راهی شهرک هايی شدند که نه 

سرمايه داران و  »شهر هستند و نه روستا.

زمين داران حاکم دولتی و خصوصی که سالها 

با تخريب منابع عظيم طبيعی و اقتصادی زيان 

م وارد های جبران ناپذيری را به جامعه و مرد

کرده اند، در اجرای اين پروژه نيز که به قيمت 

بيکاری، آوارگی، حاشيه نشينی و فالکت 

همين سياست  طبقروستائيان پيش برده شده، 

حاشيه شرقی رودخانه کارون «عمل نموده اند: 

دارای بهترين موقعيت است که می شد طرح 

های خوبی برای آن در نظر گرفت اما برای 

توند از اين مکان خاک ساخت بدنه سد گ

برداری هايی به عرض صدمتر انجام شده و 

 –(آفتاب  »حاشيه رودخانه را از بين بردند.

12/5/92( 

شوری آب کارون از هفته دوم تيرماه رو به «

افزايش گذاشت. کيفيت آب که از سد گتوند (باال 

 300دست کارون) با شوری يک هزار و 

د، در ميکروموس بر سانتی متر تخليه ميش

اهواز به سه هزار ميکروموس، در آبادان به 

ميکروموس و در اروند  650شش هزار و 

ميکروموس رسيد.  300هزار و  23رود به 

 900تا  400(شوری آب مناسب شرب بين 

هزار ميکروموس  ميکروموس است و از دو

که بگذرد برای کشاورزی هم خطرناک می 

 (همانجا) » شود)

ولت و مسئوالن تنها به در اجرای اين پروژه د

راه اندازی سريع کار با کمترين هزينه (در 

رابطه با خانه و زندگی روستائيان) نظر داشتند 

و اينکه ساخت و آبگيری سد چه عواقبی برای 

روستائيان به بار خواهد آورد، کمترين اهميتی 

نداشت. آنان در مقابله با روستائيان معترض به 

آورده اند:  "بزخری" و اعمال زور روی

معترضان با ما وارد معامله نشدند در حالی «

قانون تملک می گويد در صورت  8که ماده 

استنکاف مالک، کار کارشناسی انجام، پول به 

 نماينده دادستان از طرفصندوق ثبت واريز و 
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. محتشم خانی گفت: افرادی مانند آنها امضا کند

دبير فدراسيون وزنه برداری کشور، يکی از 

عاونان انتظامی خوزستان و رئيس کانون م

وکالی استان که دارای بهترين زمينها در 

روستای شمس بوده اند، راضی به فروش ملک 

(همانجا) » شدند چطور آنها اعتراضی ندارند.

به نمايندگی از  ،اين مدير حقوقی سد گتوند

طرح می کند که  یشرکت آب و نيرو، سئوال

اما منافع  .دبعيد است خود دليلش را ندان

نهادهايی که او نماينده دفاع از آن است ايجاب 

می کند که چنين فريبکارانه دست به مقايسه ای 

دروغين بزند. او به عمد مقامات رده بااليی 

همچون معاون انتظامی، رئيس کانون وکال و 

دبير فدراسيون ورزشی را که "بهترين زمينها" 

ميزان (در وسعتی که روشن نيست بالغ بر چه 

است) را در مالکيت دارند با روستائی 

زحمتکش و خانه خراب اين مناطق در يک 

کفه قرار می دهد. آيا هست و نيست اين مقامات 

نيز مانند روستائی آواره، به خانه و تکه زمينی 

در روستا وابسته است يا اين "زمينهای 

مرغوب" گوشه ای از دارائی های کالن 

بست و استفاده از حضرات است که با بند و 

موقعيت ممتازشان با "زمينهای مرغوب" 

ديگری در مکانی ديگر به درآمد زايی خواهند 

نشست؟ آنان بيشرمانه زندگی هزاران روستائی 

بی پناه را در جهت منافع و سياست ورزی 

های خانمان برانداز خود به بازی گرفته اند: 

مسئوالن شرکت آب و نيرو می گويند که در «

گرفتن تمام زمينها و خانه های روستاييان  قبال

مسئول وظيفه پرداخت بهای عادله را دارند اما 

بيکاری روستائيان، توقف فعاليت و 

 ».مهاجرتشان به شهرهای ديگر نيستند

به راستی که مسئوليت گرفتن وسيلۀ   (همانجا)

تأمين معاش، بيکاری و فقر هزاران روستائی 

آب، هيچ مهاجر روستاهای مدفون زير 

سد گتوند را افتتاح کردند «پاسخگوئی ندارد: 

بدون اينکه به ما پولی بدهند تا بتوانيم خانه مان 

را در جای ديگری بسازيم. صد تا گوسفند را 

بار ماشين کردم اما گفتند در شهرک نمی توانيد 

گوسسفند نگه داريد پس همه را فروختم، شايد 

شب ها بهتر باشد بگويم حراج کردم. من که 

منتظر بودم زودتر صبح شود و به سر زمينم 

بروم االن چشمم به آسمان است تا زودتر سياه 

شود و چشمم به خانواده ام نيفتد و نبينم که 

پسرانم هم مثل من در گوشۀ حياط خانه نشسته 

 ) 9/5/92 -(همشهری »اند.

روستائيان روستاهای اطراف سد گتوند نيز 

آنان نيز قربانی  مانند ساير کشاورزانی که

سياست های غلط حاکمانی گرديدند که نابودی 

و ورشکستگی کشاورزی کشور را رقم زدند، 

جايی جز صفوف بيکاران و يا مهاجرات به 

شهرها و ايستادن در ميادين برای کارگری 

روزمزد، ندارند. اين رانده شدگان به صفوف 

کارگران، تنها کسانی هستند که بايد همدوش 

رگران ايران برای اين همه فالکت و ساير کا

نابود سازی انسان ها، منابع مادی، طبيعت و 
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دست حاکمان کنونی، ه محيط زيست جامعه ب

قاطعانه ترين پاسخ را ارائه و خود عملی 

 سازند.

 

 

 

 

 

 1392سهراب شباهنگ، مرداد 

ز ا«تيرماه گذشته نامه ای  15در تاريخ 

نفر از كارگران،  3000بيش از  طرف

» های نفتی ايران ها و مهندسان پروژه سينيتكن

با امضای ناصر آقاجری (کارگر پروژه ای) 

خطاب به رئيس جمهور جديد در سايت "کانون 

مدافعان حقوق کارگر" و برخی رسانه های 

 2ديگر منتشر شد. (ما اين نامه را در پيوست 

 .)می کنيماين نوشته درج 

ل خود را نظر و تحليکارگران اينکه بخشی از 

 ،کارگراندربارۀ وضعيت کار و زندگی 

اجتماعی موجود و سياست  -روندهای اقتصادی

اقتصادی نظام حاکم در دهه های گذشته ارائه 

به خودی خود گام مثبت و بجائی است.  ،دهند

چنين گام هائی را، به و يژه در شرايطی که 

تمام رسانه ها و وسايل تبليغی و تمام تريبون ها 

ها در دست طبقۀ سرمايه دار حاکم و و کرسی 

مدافعان روحانی و غير روحانی، نظامی و 

بوروکرات يا غير نظامی و به اصطالح سر 

آنهاست و » جامعۀ مدنی«برآورده از 

که بزرگترين طبقۀ اجتماعی کشور  -کارگران

و بزرگترين مولد ثروت در جامعه (حتی بدون 

هند در نظر گرفتن نفت و گاز) را تشکيل می د

، به کوچکترين تريبون و ارگان مستقلی -

دسترسی ندارند، بايد ارج نهاد. بايد کوشيد تا 

در شرايطی که هياهوی تبليغاتی و چاپلوسی 

های مشمئز کننده يا رجزخوانی ها و شاخ و 

شانه کشيدن های دار و دسته های رقيب حاکم 

و يا توجيهات و توهم پراکنی های سازشکاران 

فضای جامعه را به انحصار خود  و کاسه ليسان

در آورده و مسموم کرده اند، صدای کارگران 

راه خود را باز کند. در شرايِط تک صدائِی 

حاکم که متکی بر سرکوبگری و فريبکاری 

نيروهای وابسته به طبقۀ حاکم يا دنباله روان 

آنهاست، طبقۀ کارگر و ديگر زحمتکشان 

بزنند تا  جامعه بايد بتوانند حرف های خود را

اين جو خفقان آور تک صدائی را بشکنند، 

مبارزۀ  ،تشکل های مستقل خود را ايجاد کنند

اجتماعی و  -خود را برای بهبود اقتصادی 

سياسی و فرهنگی به پيش برند و تالش های 

خود را به منظور دگرگونی اساسی جامعه 

اين کار در عين حال . متشکل و متحد سازند

ختن ضعف های خود، اصالح بايد همراه با شنا

 ۀنگاهی به نام

نفر از  ۳۰۰۰بيش از  ز طرفا«

ها و مهندسان  سينيكارگران، تكن

 » ايرانی های نفت پروژه

 روحانی حسن جديد رئيس جمهوربه 
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اشتباهات سياسی و نظری و کنار زدن 

خطاهای تجربه شده و شناخته شده باشد. زيرا 

صدای کارگران در اين حالت رساتر و مؤثر 

چنين نگرشی نامۀ ناصر  ما باتر خواهد بود. 

  می کنيم.آقاجری را بررسی 

محتوای نامۀ آقاجری را می توان به سه بخش 

در يک بخش آن، وضعيت  کلی تقسيم کرد.

کارگران، تکنيسين ها و مهندسان پروژه ای (يا 

») نيروی کار پروژه ای«به گفتۀ نويسنده 

مورد بررسی قرار می گيرد. در بخش ديگر، 

و داليل رکود و ساختار اقتصادی جامعه 

ويرانی اقتصاد کشور ارائه می شود. در بخش 

آخر، دولت و سرشت آن و پيشنهادهای آقاجری 

دربارۀ سياست اقتصادی دولت به حسن 

 به همينروحانی مطرح می گردد. ما در زير 

 ترتيب به اين  بخش ها می پردازيم.

وضعيت کارگران، تکنيسين ها و  -1

 مهندسان پروژه ای

آقاجری در اين بخش نشان می دهد که کارکنان 

وضعيت بسيار دشواری از نظر  پروژه ای در

رند. او می شرايط کار و زيست به سر می ب

های پس از جنگ به ويژه با  دولت«نويسد: 

های  سازی پذيرش تعديل ساختاری و خصوصی

داری  گسترده كه الهام گرفته از اقتصاد سرمايه

دوران معاصر (نئوليبراليسم) است، قانون كار 

را در برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری 

ی آزاد  به حاشيه راندند. فقط با اعالم منطقه

تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نيروی 

كار فنی كشور در عمل از شمول قانون كار 

خارج شدند و در زير فشار مطلق پيمانكاران 

 ».قرار گرفتند

مقررات اشتغال نيروی «در اين مناطق حتی 

صنعتی  -انسانی در مناطق آزاد تجاری

 12موضوع مادۀ  -جمهوری اسالمی ايران 

 -رۀ مناطق آزاد تجاری قانون چگونگی ادا

مثال طبق مادۀ  ).1(رعايت نمی شود » صنعتی

اين مقررات (که جانشين قانون کار در آن  16

مناطق است) ميزان ساعات کار در چهار هفتۀ 

ساعت تجاوز کند (هرچند  176متوالی نبايد از 

محدوديتی برای ساعات کار روزانه وجود 

ساعات ه طبق نامۀ آقاجری ندارد)، در حالی ک

کنان پروژه ای در چهار هفته به بيش کار کار

ساعت در دو  154ساعت می رسد ( 300از 

هفته). آقاجری همچنين متذکر می شود که 

 12ساعات کار روزانۀ کارکنان پروژه ای 

ساعت است و اضافه کاری درست پرداخت 

نمی شود. کارکنان پروژه ای تأمين شغلی 

ای اجتماعی ندارند. آنها حتی مشمول بيمه ه

نيستند و اگر بخواهند بيمه داشته باشند بايد به 

هزينۀ خود بيمۀ خصوصی شوند. کارکنان 

پروژه ای پس از بيکاری، که يا به خاطر پايان 

يافتن پروژه يا کاهش و متوقف شدن فعاليت 

های آن و يا در اثر اخراج های خودسرانۀ 

کارفرمايان صورت می گيرد، از دريافت 
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غرامت محرومند. وضعيت  مستمری يا

نامناسب و غير بهداشتی اسکان و استراحت، 

نبود امکانات ايمنی، وجود مواد و تغذيه، 

گازهای سمی و آلودگی های زيانمند برای 

سالمت، دوری از خانواده  و غيره مسايل 

ديگری هستند که بر رنج و نابسامانی کارکنان 

، آيندۀ پروژه ای می افزايند. نتيجۀ همۀ اينها فقر

نامطمئن، فرسودگی جسمی و روحی، بيماری 

 و افسردگی آنهاست.

آقاجری يک رشته خواست ها در زمينۀ مزد، 

ايجاد تشکل «ساعات و شرايط کار و ضرورت 

مطرح می کند که در » های صنفی کارگران

زير به طور خالصه به مزد، شرايط کار و 

ايجاد تشکل های کارگری می پردازيم و پس از 

بحث های آقاجری در مورد اقتصاد و آن 

سياست اقتصادی، دولت و ماهيت آن و 

چگونگی طرح مسايل اقتصادی و سياسی را 

 ارزيابی می کنيم.

آقاجری در مورد سطح مزد و در آمد کارکنان 

درآمد يك نيروی كار «پروژه ای می نويسد: 

محاسبه و پرداخت گردد كه او  ای  بايد به گونه

خوراك و پوشاك مناسب از  بتواند عالوه بر

مسكن، بهداشت، آموزش و پرورش، تامين 

مند گردد. زيرا بار  اجتماعی و بازنشستگی بهره

های او  سنگين زندگی اجتماعی (توليد) بر دوش

كند. همچنين بايد اوقات فراغتی  سنگينی می

داشته باشد تا بتواند نيروی خود را بازتوليد كند 

 .» يت نمايدو نيروی كار آينده را ترب

کسانی که با ادبيات کارگری جاری ايران 

آشنائی دارند می دانند که بحث های گوناگونی 

در مورد مزد حداقل و به طور کلی سطح مزد 

بين فعاالن کارگری جريان دارد. برخی از 

سازمان های کارگری و شماری از سازمان 

های سياسی که خود را مدافع و طرفدار طبقۀ 

پايۀ نند بر آنند که مزد حداقل (که کارگر می دا

مزدهاست و در ايران بخش اعظم  همۀ

کارگران شاغل، مزدی برابر مزد حداقل و يا 

کمتر از آن دريافت می کنند) بايد تأمين کنندۀ 

زندگی يک خانوادۀ چهارنفری (برخی می 

گويند پنج نفری) باشد و اين مزد بايد هر سال 

د. اين خواست به تناسب نرخ تورم افزايش ياب

که برخی از سازمان های سياسی حتی لقب 

به آن داده اند، همان چيزی » پرچم کارگران«

قانون کار رژيم آمده است.  41است که در مادۀ 

اين خواست، همان گونه که بارها در نوشته 

گفته شده، خواستی » خيزش«های مندرج در 

محافظه کارانه است، يعنی حفظ وضع موجود 

). زيرا اگر فرض کنيم 2می کند (را موعظه 

که همه ساله مزد کارگران به نسبت تورم 

افزايش يابد معنی آن ثابت ماندن قدرت خريد 

کارگران است. يعنی به رغم آنکه کارگران 

همواره ثروت بيشتری توليد می کنند طبق اين 

در خواست سطح زندگی آنها در بهترين حالت 

وضع  باقی خواهد ماند. اما وضع موجود

 خيزش ۲۴شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران  



13 

 

چيست؟ وضع موجود اين است که مزد  موجود

اکثريت عظيم کارگران در ايران معادل چيزی 

خظ فقر است. در نتيجه، چنين  تا  بين 

خواستی حتی اگر کامال اجرا شود و هيچگونه 

تخطی از قانون صورت نگيرد، در بهترين 

بته حالت وضع موجود را تثبيت کرده است. ال

با توجه به اينکه بارآوری کار کارگران همواره 

در حال افزايش است، تثبيت وضع موجود به 

مزد معنی سير قهقرائی است. همان گونه که 

مزدبگيران ديگر و نه اسمی کارگران و   حقيقی

در سی و چند سال گذشته سير قهقرائی داشته 

 است. 

برخی از سازمان ها و جريانات که به ناکافی 

دن و محافظه کارانه بودن فرمول باال پی بو

عالی «بودند خواست افزايش مزد مطابق  برده

را مطرح » ترين استاندارد زندگی در جهان

کردند. يک محاسبۀ ساده نشان می دهد که 

 چنين خواستی در ايران عملی نيست.

روشن است که هر فرمولی هر قدر دقيق و 

بقاتی و حساب شده باشد اگر موازنۀ نيروهای ط

ارادۀ طبقات درگير برای دسترسی به خواست 

هايشان و نيز مجموعۀ روابط اقتصادی و 

اجتماعی را در نظر نگيرد نمی تواند در عمل 

همه  موفقيت چندانی به دست آورد. با اين

داشتن يک معيار علمی و قابل دفاع برای تعيين 

مبنای مزد در سطح جامعه که در عين حال هم 

کارگران و هم پيشرفت مبارزۀ  بهبود زندگی

آنها را در مد نظر داشته باشد مفيد و ضروری 

است. ما در سال های اخير مبنائی برای مزد 

 بيان کرده ايم که نه حفظ وضع موجود است و

نه ارائۀ بهشتی رؤيائی و دست نيافتنی. پيشنهاد 

ما بر اين واقعيت غير قابل انکار استوار است 

ايران مولد بخش اعظم  که کارگران مزدی در

ثروت جامعه اند، يعنی اکثريت عظيم کاالها و 

خدمات جامعه را کارگران مزدی توليد می 

کنند. از اين رو طبيعی است که درآمد خانوار 

هزينۀ متوسط به اندازۀ   دست کمکارگری 

از آن  شهریدر جامعه باشد ( خانوار شهری

 رو می گوئيم که اکثريت بزرگ کارگران ساکن

شهرها هستند). چنين مزدی بايد هر ساله دست 

وری متوسط کار آکم به تناسب تورم و بار

 افزايش يابد.

آمار هزينۀ خانوار به طور رسمی وجود دارد 

مبنای روشن  و منتشر می گردد، از اين جهت

و قابل تعريفی برای مزد به دست داده می شود. 

اگر چنين مبنائی برای مزد در نظر گرفته شود 

جهش بزرگی در مزد کارگران به وجود خواهد 

آمد که البته هنوز به معنی نفی و حذف استثمار 

کارگران در جامعه نيست. رهائی کارگران تنها 

با از ميان رفتن سرمايه داری و نظام کاِر 

مزدی به دست می آيد. اما تا زمانی که 

کارگران موفق به از ميان برداشتن سرمايه 

نشده اند مبارزه برای  داری و کاِر مزدی

افزايش مزد و بهبود شرايط کار جزء جدائی 

 ناپذيری از مبارزۀ طبقاتی کارگران خواهد بود.
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فرمولی که آقاجری برای سطح مزد کارکنان 

 41پروژه ای ارائه می دهد شبيه فرمول مادۀ 

قانون کار است که اشکاالت آن را در باال 

می شود  توضيح داديم. در فرمول آقاجری گفته

که مزد بايد طوری باشد که عالوه بر تأمين 

زندگی مادی کارگر و بهره برداری او از 

تأمين  سطح معينی از فرهنگ و بهداشت و

نيروی «اجتماعی، هزينۀ تربيت نسل های آيندۀ 

را نيز فراهم کند. اين تعريف از مزد، » کار

همان چيزی است که در جامعۀ سرمايه داری 

ت و ضعف عمل می شود. به کمابيش و به شد

عبارت ديگر، خواست آقاجری در مورد مزد، 

همان پراتيِک جاری سرمايه داری است گيريم 

 با کمی جرح و تعديل.

در مورد زمان و شرايط کار، مسايل مربوط به 

بيمه های اجتماعی و غيره مانند هر مطالبۀ 

ديگر، بايد توجه داشت که حتی اگر کارفرمايان 

ور به پذيرفتن خواست کارگران و دولت مجب

شوند همواره امکان اجرای ناقص و يا عدم 

يا صاف و ساده بازپس  اجرای آنها در عمل و

گرفتن دستاوردهای کارگری وجود دارد. از 

اين رو هشياری کارگران و مراقبت دائمی آنها 

از دستاوردهايشان دارای اهميت ويژه ای 

ل های است. يک عنصر مهم در اين زمينه تشک

مستقل کارگری است که آقاجری نيز تحت 

بدان » های صنفی كارگران تشكل«عنوان 

اشاره کرده است. صرف نظر از واژۀ 

که کاربرد آن در مورد کارگران » صنفی«

مزدی مناسب نيست بايد توجه داشت که تشکل 

های کارگری تنها در سنديکا خالصه نمی 

ای  شوند و مبارزۀ سنديکائی هم صرفا مبارزه

يا دقيق تر بگوئيم صرفا اقتصادی » صنفی«

نيست. سنديکای کارگری نه تنها از منافع و 

حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران يک حرفه 

بلکه مدافع آزادی بيان  ،يا صنعت دفاع می کند

و تشکل و گردهمائی و حق اعتصاب و 

اعتراض و مخالف انواع تبعيض های جنسی، 

در محيط کار و در  ملی، قومی، مذهبی و غيره

بی طرفی «سطح جامعه نيز هست. شعار 

شعاری به نفع طبقات » سياسی سنديکا

استثمارگر است که می کوشند کارگران و 

سازمان های آنان را به عناصری خنثی و 

. کارگران برای )3(مطيع در جامعه تبديل کنند 

دست يابی به خواست های فوری و تاريخی 

های اقتصادی،  خود بايد در تمام عرصه

سياسی، نظری و فرهنگی مبارزه کنند و اين 

مبارزات هنگامی به ثمر می رسند که متکی بر 

استقالل نظری، سياسی و تشکيالتی کارگران 

باشند. کارگران برای مبارزه در عرصه های 

مختلف و برای پيشبرد اشکال گوناگون مبارزه 

که ضرورت می يابند به سازمان های مختلف 

دارند. در شرايط کنونی دو سازمان بنيادی نياز 

که برای پيشبرد مبارزۀ طبقۀ کارگر ضرورت 

سنديکای مستقل کارگران دارد عبارتند از الف) 

(مستقل از دولت، کارفرما، احزاب  مزدی
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حزب سياسی سياسی و نهادهای مذهبی) و ب) 

 .مستقل طبقۀ کارگر

از منافع اقتصادی و  سنديکای مستقل کارگری 

تماعی کارگران يک حرفه يا صنعت، از اج

بهبود دائمی وضعيت زندگی کارگران و شرايط 

کار به طور کلی و از حقوق سياسی و فرهنگی 

آنان دفاع می کند. سنديکا بايد زمينۀ اتحاد 

کارگران، محو رقابت بين آنها و متمرکز کردن 

مبارزاتشان به ضد استثمارگران را فراهم 

پيشبرد  طبقۀ کارگرحزب سياسی سازد. نقش 

مبارزات سياسی مستقل کارگران به عنوان يک 

طبقۀ اجتماعی است. هدف اين مبارزۀ سياسی، 

اقتصادی جامعه -تغيير اساسی ساختار اجتماعی

به منظور محو استثمار مولدان توسط صاحبان 

وسايل توليد و اداره و برنامه ريزی توليد و 

معه جامعه به طور کلی توسط خود مولدان جا

است. با تحول شرايط اجتماعی و تکامل 

مبارزۀ طبقاتی شکل های ديگِر سازمانی 

کارگران نيز ضرورت می يابند (مانند شوراها 

که ارگان قدرت سياسی طبقۀ کارگرند و کميته 

های کارخانه و محل کار که ارگان مديريت 

اما کارگری يا مديريت مولدان مستقيم هستند). 

سازمانی که فوريت دارند در شرايط کنونی دو 

. هيچ يک سنديکا و حزب سياسی طبقۀ کارگرند

از اين دو سازمان جای ديگری را نمی گيرد و 

تشکيل هيچ يک منوط به تشکيل ديگری نيست 

هرچند وجود هريک به ديگری ياری می 

رساند و هر کدام زمينۀ تکامل و شکوفائی 

 ديگری را فراهم می کند يا می تواند بکند.  

همچنين نهادهای حكومتی «آقاجری می نويسد: 

های صنفی  نبايد مانعی برای ايجاد تشكل

 تنها امكان دفاع از حقوقشانكارگران باشند كه 

(تکيه بر کلمات از .» در شرايط فعلی است

ماست). به نظر ما اين ديدگاه آقاجری که تشکل 

تشکل های «کارگری را محدود و منحصر به 

کند، نگرشی يکجانبه و می » صنفی کارگران

تقليل گرايانه است. اين درک يک جانبه و تقليل 

گرايانه، عالوه بر آنچه باالتر در بارۀ تشکل 

های کارگری و نقش آنها در عرصه های 

گوناگون مبارزۀ طبقاتی گفته شد، ناشی از 

ديدگاه های آقاجری در مورد مسايل مربوط به 

کم و ساختار اقتصادی جامعه، سرشت دولت حا

سياست های آن است. از اين رو در زير به اين 

 ديدگاه های آقاجری می پردازيم.  

و داليل ساختار اقتصادی جامعه  -2

 رکود و ويرانی اقتصاد کشور

رؤس ديدگاه های آقاجری در مورد ساختار 

اقتصادی جامعه و داليل رکود و يرانی اقتصاد 

 کشور را می توان چنين خالصه کرد:

الن متعهد ئورخواست مردم و مسبه رغم د«   -

ها  های مردمی در اوايل انقالب، دولت به آرمان

های  با گرايش متفاوت و هر كدام نيز با شعار

خاص اجتماعی يكی پس از ديگری آمدند و 
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های مناسبات  رفتند ولی نتوانستند بر كاستی

اجتماعی فائق آيند كه مرده ريگ ديكتاتوری 

 .»نظام پادشاهی بود

کاستی های «ان از نظر آقاجری بدين س

در ايران ميراث نظام » مناسبات اجتماعی

به رغم درخواست مردم و «پادشاهی بود و 

های مردمی در اوايل  والن متعهد به آرمانئمس

دولت ها (کابينه های مختلف رژيم) »  انقالب

 براين کاستی ها فائق شوند.» نتوانستند«

رژيم  واقعيت اين است که رژيم شاه (و نيز

محصول مناسبات جمهوری اسالمی)، 

که همان مناسبات  اجتماعی حاکم -اقتصادی

موجد سرمايه داری است بودند و هستند و نه 

. البته هر دو رژيم (هر کدام به آن مناسبات

روش خود که نقاط اشتراک فراوانی در مهم 

ترين زمينه ها دارند) حامی و مدافع نظام 

زير انقياد نگاه سرمايه داری و استثمار و 

داشتن کارگران و ديگر زحمتکشان بودند و 

مسئوالن «هستند. ما نمی دانيم آقاجری از کدام 

حرف می زند که از نظر او گويا » متعهد

 ،مخالف اين مناسبات بوده اند! افزون بر اين

» کامل بودن«يا » کاستی«بحث بر سر 

مناسبات اجتماعی نيست. هر نوع مناسبات 

انگر روابط بين دو يا چند طبقه، اجتماعی بي

اليه يا گروه است و هنگامی که بتوان اين 

طبقات، اليه ها يا گروه ها  و سرشت پايدار 

روابط بين آنها را تعريف کرد، اين روابط را 

دانست، »  کاستی«و بدون » کامل«می توان 

مثال مناسبات سرمايه داری که روابط بين 

در روند توليد  سرمايه داران و کارگران مزدی

هستند روابط کاملی هستند و عيب آنها در 

نيست. بحث بر سر اين است » ناقص بودنشان«

که آيا اين مناسبات مبتنی بر استثمارند يا نه؟ 

 آقاجری می نويسد:

ها نتوانستند، با اين همه  هيچ كدام از دولت « -

 –ی منابع انسانی  العاده امكانات و توان فوق

در مسير توسعه صنعتی و  طبيعی، ايران را

 .»توليد كااليی قرار دهند

در اينجا نيز مانند مورد باال روابط توليدی 

حاکم، يعنی روابط سرمايه داری، در نظر 

توليد «گرفته نشده اند و افزون بر آن مفهوم 

؟  توليد کاالئی چيستدرک نشده است. » کاالئی

ای توليد کاالئی يعنی توليد برای بازار، توليد بر

فروش که از توليد برای مصرف شخصی 

متمايز است. در ايران توليد کاالئی دست کم 

، بنا بر اين سال است که مسلط است 50

آرزوی آقاجری برای استقرار يا توسعۀ توليد 

. تمام توليدات است» تحصيل حاصل«کاالئی 

صنعتی اعم از بزرگ، متوسط يا کوچک، 

نقل، تقريبا تمام خدمات (تجارت، حمل و 

مخابرات و ارتباطات، آموزش، بهداشت، بيمه، 

بانکداری، خدمات مهندسی، مشاورۀ فنی، 

اقتصادی و حقوقی و غيره) و بخش اعظم 

محصوالت کشاورزی در گردونۀ توليد کاالئی 

اين بخش ها تمام يا قسمت  قرار دارند، در همۀ

اعظم محصوالت و خدمات برای بازار توليد 
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سه بخش مذکور تمام  می شوند و در ضمن هر

يا قسمت اعظم نيازهای خود را از بازار 

خريداری می کنند. افزون بر اين در ايران نه 

» توليد کاالئی گسترده«، بلکه کاالئی سادهتوليد 

اين  توليد کاالئی گستردهحاکم است. منظور از 

است که نه تنها بخش اعظم محصوالت شکل 

شوند)،  کاالئی دارند (يعنی خريد و فروش می

، يعنی توانائی جسمی و »نيروی کار«بلکه 

فکری کارگر که صرف توليد محصوالت و 

خدمات می شود، نيز به کاال تبديل شده است 

. اين موضوع هم در ايران کامال روشن )4(

است: طبقۀ کارگر مزدی در ايران، يعنی همۀ 

کسانی که فاقد وسايل توليد و کارند و برای 

يا توانائی کار جسمی و گذران زندگی نيرو 

فکری خود را به صاحبان وسايل توليد در قبال 

مزد عرضه می کنند، بزرگترين طبقۀ اجتماعی 

شکِل و اکثريت جامعه را تشکيل می دهند. 

 . اصلی کار در ايران، کاِر مزدی است

خالصه اينکه مشکل جامعۀ ايران اين نيست که 

نيست! در آن توليد کاالئی وجود ندارد يا غالب 

در ضمن اين واقعيت که ايران کشور صنعتی 

پيشرفته نيست منافاتی با اينکه توليد کاالئی در 

آن غالب است و نيروی کار به کاال تبديل شده 

است ندارد. در کشورهای اروپائی  پيشرفته 

مانند آلمان، فرانسه و انگلستان دويست يا 

سيصد سال است که توليد کاالئی غلبه دارد اما 

ها در اين مدت درجات مختلفی از تکامل آن

صنعتی را طی کرده اند و همواره از نظر 

 صنعتی "پيشرفته" نبوده اند.

آقاجری عواملی را که باعث رکود و ويرانی 

نابهنجاری در «صنايع و کشاورزی کشور و 

ارتباط با مناسبات کار و حقوق قانونی نيروی 

ها و  سينيكارگران صنعتی، تكنکار (

 شده اند چنين بر می شمرد:)» انمهندس

المللی، و  گری بين از يك سو داللی و واسطه« -

رويه و بدون كنترل كاالهای مصرفی  واردات بی

آن هم بدون كيفيت، صنايع و كشاورزی ما را به 

نی كشيده و از سوی ديگر اين ركود و ويرا

ها در ارتباط با مناسبات كار و حقوق  هنجاریناب

ها  ر (كارگران صنعتی، تكنسينقانونی نيروی كا

های ديگر، آفت  جنبه ۀو مهندسان) بيشتر از هم

رشد شده و نمود پيدا كرده است و بدين صورت 

صدمات جدی بر پيكر با ارزش ترين منابع ملی 

و » (نيروی كار فنی) وارد نموده است.كشور 

ی كشورمان وابسته به  آينده«می افزايد: 

 –بات اجتماعی بازنگری منطقی در اين مناس

اقتصادی مبتنی بر واردات است. مناسباتی 

المللی پول  ی صندوق بين ارتجاعی كه به توصيه

 درصد آن در اختيار آمريكاست 51نهادی كه  -

(تکيه .» به جامعه ايرانی تحميل شده است -

 برکلمات از اصل است).

ما پيش از بررسی اين پاراگراف، نخست يک 

آخر آمده تذکر می  اطالع نادرست را که در

درصد صندوق بين  51دهيم. اينکه گفته شده 
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المللی پول در اختيار آمريکاست غلط است. 

سهم  آمريکا در صندوق بين المللی پول 

 16.75درصد و حق رأی اين کشور  17.96

درصد است. برای مشاهدۀ سهم و حق رأی 

کشور عضو صندوق بين المللی پول می 188

 جوع کرد:توان به منبع زير ر

http://www.imf.org/external/np/sec/memdi

r/members.aspx 

البته سهم و حق رأی آمريکا از همۀ کشورها 

درصد ادعائی آقاجری  51بيشتر است اما از 

بسيار فاصله دارد. برای اطالع، سهم و حق 

را در جدول زير می  8کشورهای گروه  رأی

 آوريم:

 رأیحق  سهم (درصد) کشور

 (درصد)

 16.75 17.69 آمريکا

 6.23 6.56 ژاپن

 5.81 6.12 آلمان

 4.29 4.51 فرانسه

 4.29 4.51 انگلستان

 3.16 3.31 ايتاليا

 2.56 2.67 کانادا

 2.39 2.50 روسيه

 45.48 47.78 کشور 8جمع 

ی شود که حتی اگر مجموع بدين سان ديده م

سهام و مجموع حق رأی همۀ کشورهای گروه 

را به آمريکا بذل و بخشش کنيم بازهم به رقم  8

درصد که معلوم نيست آقاجری از چه  51

  منبعی نقل کرده نمی رسيم! 

اما گرفتاری اصلی پاراگرافی که از آقاجری 

نقل کرديم آمار و اطالع نادرست نيست. 

اينجاست که آقاجری رکود و گرفتاری اصلی 

داللی و واسطه «ويرانی اقتصادی کشور را به 

به توصيۀ «نسبت داده که » گری بين المللی

 –صندوق بين المللی پول مناسبات اجتماعی 

را بر ايران  » اقتصادی مبتنی بر واردات

تحميل کرده اند! بدين سان طبقۀ حاکم ايران و 

ايه داری و مهم تر از آن مناسبات توليدی سرم

بحران های ذاتی و ويرانگر اين رژيم و 

استثمار مطلق کارگران و مجموعۀ شرايط 

اقتصادی و سياسی که با غارت، فساد، تبعيض، 

روحی  سرکوب، درهم شکستن توان جسمی و

توده های مردم عجين اند، ظاهرا در اين قضيه 

 نقشی ندارند يا قابل ذکر نيستند! 

ی پول در ارتباط با عملکرد صندوق بين الملل

تجارت جهانی اساسا به خاطر نقش اين 

همکاری پولی کشورها، تضمين «صندوق در 

» ثبات مالی و تسهيل بازرگانی بين المللی

است. اين سازمان همچنين به کشورهائی که در 

پرداخت های بين المللی دچار اشکال می شوند 

تحت شرايطی وام کوتاه مدت می دهد. نکتۀ 

در روابط بين ايران و صندوق بين مهمی که 

المللی پول بايد در نظر گرفت اين است که 
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ايران در چند دهۀ اخير هرگز از اين سازمان 

. از سوی ديگر، )5(تقاضای وام نکرده است 

سياست آمريکا و متحدان او در سال های اخير، 

فشار اقتصادی و سياسی بر ايران، اعمال 

ن المللی ايران تحريم و محدود کردن روابط بي

بوده است. اگر آمريکا، آن چنان که آقاجری 

بيان کرده در صندوق بين المللی پول قدرت تام 

دارد و از سوی ديگر می دانيم که سياستش در 

رابطه با ايران، تحريم و محدود کردن تجارت، 

سرمايه گذاری و ديگر مراودات اقتصادی با 

 ايران است. پس چگونه می تواند از طريق

صندوق بين المللی پول، که ايران روابط 

ن هم آچندانی هم با آن ندارد، اقتصاد ايران را، 

 بر اساس واردات، شکل دهد؟! 

نکتۀ ديگر اين است که توان مالی (و در نتيجه 

قدرت اعمال نظر) صندوق بين المللی پول 

محدود است. در حال حاضر کل ذخيرۀ 

 188ام صندوق بين المللی پول (يا مجموع سه

 238کشور عضو در اين صندوق) حدود 

ميليارد دالر است. اين رقم که ظاهرا بسيار 

بزرگ به نظر می رسد، در مقايسه با ابعاد 

بحران و نيازهای مالی کشورهای بحران زده 

ميليارد  238رقم ناچيزی است. همچنين کل اين 

دالر در مقابل مبالغی که فدرال رزرو آمريکا 

کزی اروپا و ژاپن به يا بانک های مر

بازارهای مالی تزريق می کنند يا در مقابل 

و ديگر ابزارها و اهرم  ذخيره های ارزی چين

رقم ناچيزی است. به همين دليل  های مالی آن

است که می خواهند در آينده سرمايۀ صندوق 

بين المللی پول را دو برابر کنند که نياز به 

ر آن موافقت کشورهای عضو دارد. البته د

صورت نيز توان مالی اين صنوق به سطح 

نهادهای مالی ای که نام برديم و يا به سطح 

توان مالی غول های مالی خصوصی نخواهد 

. صندوق بين المللی پول ديگر آن )6( رسيد

قدرت و وزنی را که چند دهه پيش داشت 

 ندارد.

در اقتصاد » واردات بی رويه«آقاجری از 

و رکود اقتصاد شده  ايران که باعث ويرانی

حرف می زند. واقعيت اين است که وضعيت 

ی از ناش نابسامان اقتصاد ايران از يک سو

 بحران بزرگ اقتصادی جهانگير سرمايه داری

سا ل است ادامه دارد و هنوز  6است که حدود 

چشم انداز خروج از آن روشن نيست. از سوی 

ديگر ناشی از ويژگی های سرمايه داری 

ن، بحران های خاص اين سرمايه خاص ايرا

داری و سياست های اقتصادی رژيم جمهوری 

اسالمی است. يک عامل مهم ديگر، يعنی عامل 

سياسی هم وجود دارد که دارای ابعاد داخلی و 

خارجی است. ابعاد خارجی آن در تحريم ها 

خود را نشان می دهد و ابعاد داخلی آن در 

ی حاکم ناسازگاری کل دستگاه سياسی و حقوق

(به عبارت ديگر کل روبنای سياسی و حقوقی) 

با تکامل نيروهای مولد در جامعه است. بی 

شک منافع يک مشت تاجر بزرگ که با 

روحانيان حاکم و با دستگاه نظامی و امنيتی و 
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نهادهای اقتصادی وابسته به آنها روابط نزديک 

و ديرينه ای دارند نيز نقش منفی مخرب در 

د بازی می کند. اما اين اصل اقتصاد و تولي

 مشکل اصلیمسأله نيست. به عبارت ديگر 

اقتصاد ايران واردات بی رويه نيست. 

بورژوازی صنعتی ايران نيز چه به لحاظ 

سياسی و چه اقتصادی، ارتجاعی است. تا آنجا 

که به واردات و به طور کلی به تجارت 

خارجی مربوط می شود بايد توجه داشت که بر 

خص ها و پارامترهای تجاری نمی اساس شا

توان ويژگی های اساسی يک اقتصاد را 

دريافت. ما در زير نشان خواهيم داد که 

اقتصادهای با درجات تکامل بسيار متفاوت می 

توانند شاخص های مشابهی در عرصۀ تجاری 

اقتصادی  –مناسبات اجتماعی «داشته باشند. 

می که آقاجری از آن سخن »  مبتنی بر واردات

 گويد معنای روشن و دقيقی ندارد.

واردات  مقدار مطلقنخست بايد توجه داشت که 

يا صادرات  و غيره چيزی را روشن نمی کند. 

 200مثال اگر واردات يک کشور در سال 

ميليارد دالر باشد صرفا بر اساس اين رقم نمی 

توان گفت که اين مبلغ "زياد " است يا "کم". 

نسبی واردات،  از اين رو بايد اهميت

صادرات، کل تجارت خارجی (واردات + 

صادرات) و تراز بازرگانی (صادرات منهای 

واردات) را در مقايسه با کل توليد ناخالص 

داخلی محاسبه کرد تا بتوان رقم معنی داری به 

دست آورد و برای دقت بيشتر اين نسبت را نه 

صرفا برای يک سال بلکه برای يک دورۀ 

له مورد بررسی قرار داد. چنين زمانی چند سا

هم روند تحول بازرگانی خارجی يک  روشی

مکان مقايسۀ بين کشورهای و اهم  کشور

مختلف را از جهت اهميت نسبی صادرات، 

واردات، حجم کل بازرگانی خارجی و تراز 

بازرگانی فراهم می کند. بر اساس چنين 

مطالعه ای ديده خواهد شد که واردات ايران و 

کلی تجارت خارجی ايران (صادرات  به طور

و واردات) در کل توليد و اقتصاد ايران وزن 

چندان سنگينی ندارند. در ايران برخالف کرۀ 

جنوبی، تايلند، فيليپين، مالزی، مکزيک، ترکيه 

و غيره اهميت نسبی بازار داخلی بسيار بيشتر 

از بازار خارجی است (علت اين امر از يک 

داخلی و از سوی ديگر  سو بزرگی نسبی بازار

ناتوانی بورژوازی ايران در نفوذ به بازارهای 

صادراتی است که خود ناشی از ساختار 

اقتصادی و سياسی عقب ماندۀ ايران ايران و 

 مسايل بين المللی رژيم است).

ما برای نشان دادن اين واقعيت که وزن  

تجارت خارجی در کل اقتصاد ايران در مقايسه 

های پيشرفته و نيز کشورهای با اغلب کشور

تنظيم  مشابه ايران، نسبتا کوچک است جدولی

کرده ايم که نسبت صادرات، واردات، حجم کل 

تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز 

بازرگانی خارجی به توليد ناخالص داخلی را 

سال يعنی از  9کشور در طول  21برای 

در بر می گيرد. ما اين جدول  2012تا  2004
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مقاله  1را به خاطر مفصل بودن در پيوست 

وچک تری که چکيده درج می کنيم و جدول ک

ای از آن است و صرفا ميانگين شاخص های 

سال را نشان می دهد در  9باال در طول اين 

اينجا می آوريم. (ت. ن. د. = توليد ناخالص 

 داخلی)

 

 

 

 

 

ميانگين نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی 

 2012تا  2004کشور از  21ی برای خارجی به توليد ناخالص داخل

     (درصد)  (درصد)  (درصد)  

 

        (درصد)

 

 +11.3 43 15.9 27.1 با نفت ايران

 -13.1 28.3 20.7 7.6 بی نفت

 4.6 35.7 15.5 20.2 آرژانتين

 -5.5 52.5 29 23.5 آفريقای جنوبی

 +4.1 47.4 21.7 25.7 ندونزیا

 -8.4 33.4 21 12.4 پاکستان

 +0.9 123.7 61.3 62.4 تايلند

 -9.6 43.1 26.3 16.8 ترکيه

 +35.6 79 21.6 57.4 عربستان

 -5.4 66.3 36.1 27.2 فيليپين

 -11.4 38.1 24.9 13.5 مصر

 -1.5 54.7 28.1 26.6 مکزيک

 -5.6 22.2 19.3 8.3 آمريکا

 +4.3 55.2 25.4 29.8 چين

 +1 26.8 12.9 13.9 ژاپن

 +6.6 69.7 31.5 38.2 آلمان

 2.8 45.3 24 21.3 فرانسه

 -6 41.7 23.8 17.9 انگلستان
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 +2.5 80.1 38.8 41.3 کرۀ جنوبی

 -7 34.1 20.5 13.6 هند

 +2.5 20.5 9.5 11 برزيل

 +11.5 45.5 16.8 28.3 روسيه

کل صادرات اگر درآمد صادراتی نفت را از 

ايران و نيز از توليد ناخالص داخلی کنار 

يم (يعنی صرفا صادرات غير نفتی و ربگذا

توليد ناخالص داخلی منهای درآمد صادراتی 

نفت را در نظر بگيريم)، خواهيم ديد که 

ميانگين نسبت صادرات ايران به توليد ناخالص 

 2012تا  2004داخلی در فاصلۀ سال های 

ده که رقم کوچکی است.  % بو7.6برابر با 

نگاهی به جدول نشان می دهد که نسبت 

صادرات به کل توليد ناخالص داخلی در همين 

%)، برزيل 8.3سال ها برای آمريکا (

%)، مصر 12.4%)، پاکستان (11(

%) 13.9%) و ژاپن (13.6%)، هند (13.5(

بوده است. به عبارت ديگر ايران، آمريکا، 

و ژاپن يک  برزيل، پاکستان، مصر، هند

کشور تشکيل می دهند  21در داخل » گروه«

که ويژگی آنها کوچک بودن نسبت صادرات به 

کل توليد ناخالص داخلی است. اينکه 

کشورهائی با تکامل اقتصادی بسيار باال مانند 

آمريکا و ژاپن و کشور هائی با سطح بسيار 

پائين تر تکامل اقتصادی مانند پاکستان، مصر 

ظر نسبت صادرات به توليد و ايران از ن

ناخالص داخلی در يک دسته بندی يا گروه 

ی گيرند بدين معنی است که نسبت قرار م

معيار خوبی برای سنجيدن تکامل  ) (

. به همين طريق می توان ديد نيستاقتصادی 

) در سال های  که ميانگين نسبت ( 

تان، آلمان، برای تايلند، عربس 2012تا 2004

%، 62.4فرانسه، انگلستان به ترتيب برابر 

%  بوده 17.9% و %21.3، %38.2، 57.4

است. اين بدان معنی نيست که تايلند يا 

عربستان به خاطر باالتر بودن نسبت 

صادراتشان به توليد ناخالص داخلی، از آلمان، 

فرانسه يا انگلستان پيشرفته ترند. اينها  نشان 

ای با درجۀ تکامل اقتصادی می دهند کشوره

)  بسيار متفاوت می توانند نسبت ( 

مشابهی داشته باشند و به عکس کشورهائی با 

درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می توانند از نظر 

اين نسبت بسيا ر باهم تفاوت داشته باشند. مثال 

اين نسبت برای آمريکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و 

گی اقتصادهای بسيار پيشرفتۀ انگلستان که هم

سرمايه داری اند و از اين نظر شباهت های 

زيادی دارند، به ترتيب عبارت است از: 

% و %21.3، %38.2، %13.9، 8.3

 % که نسبت های بسيار متفاوتی هستند.17.9
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 2012تا  2004از سال   ميانگين نسبت 

آمد برای اقتصاد ايران بدون در نظر گرفتن در

صادراتی نفت در توليد ناخاص داخلی برابر 

% و با در نظر گرفتن درآمد صادراتی 20.7

% 15.9نفت در توليد ناخالص داخلی معادل 

بوده است. کشورهائی که در اين دوره نسبت 

های کمابيش مشابهی داشته اند از اين قرارند: 

%)، آمريکا 13.8%)، روسيه (12.9ژاپن (

%)، هند 15.5%)، آرژانتين (13.9(

%)، عربستان 21%)، پاکستان (20.5(

%)، انگلستان 21.7%)، اندونزی (21.6(

%). بازهم می بينيم که کشورهای با 23.8(

   درجۀ تکامل بسيار متفاوت نسبت 

 کمابيش مشابهی دارند.

اگر همين بررسی را در مورد شاخص های 

نجام دهيم  نيز ا    و  

 مشابهی خواهيم رسيد. خالصه اينکه:      به نتايج

وزن تجارت خارجی در کل اقتصاد ايران در  -1

مقايسه با بسياری از کشورهای مشابه و 

بسياری از کشورهای پيشرفته تر نسبتا کم 

 است. 

چهار شاخص مربوط به تجارت خارجی که در  -2

 ، باال ذکر شدند يعنی (

برخالف )    و  

شاخص های مربوط به توليد (مانند بارآوری 

کار و رشد آن، نرخ انباشت سرمايه، ترکيب 

ارگانيک سرمايه، نسبت سرمايۀ مولد به کل 

سرمايۀ اجتماعی و غيره)، به خودی خود 

اطالع درخوری در مورد پيشرفتگی يا عقب 

 ور به دست نمی دهند. ماندگی اقتصاد يک کش

کشورهائی با درجۀ تکامل بسيار متفاوت می  -3

توانند شاخص های تجاری مشابهی حتی در 

دوره ای نسبتا طوالنی داشته باشند. همچنين 

کشورهائی با درجۀ تکامل اقتصادی مشابه می 

توانند شاخص های تجاری بسيار متفاوتی را 

 نشان دهند.

ران را نمی در يک کالم، وضعيت اقتصادی اي

و يا اساسا با » واردات بی رويه«توان تنها با 

واردات يا به طور کلی با تجارت خارجی 

کشور توضيح داد. البته برای تحليل اقتصادی، 

بررسی تجارت و از جمله تجارت خارجی هم 

الزم است (پس از بررسی روندهای توليد و 

مناسبات توليدی)، همان گونه که بررسی 

و سرمايۀ مجازی نيز ضرورت سرمايۀ مالی 

دارد. اما روند های اقتصادی و اجتماعی و 

بحران و از هم گسيختگی اقتصادی را تنها و 

يا اساسا با تجارت و واردات نمی توان توضيح 

داد. ما در اينجا تنها يک مثال از اقتصاد ايران 

می زنيم و اين مبحث را تمام می کنيم و پس از 

جری به نهاد دولت و آن به شيوۀ برخورد آقا

سرشت آن و سياست اقتصادی دولت می 

 پردازيم.
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در شرايط فعلی در ايران بيش از يک ميليون و 

هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد  663

. اين تنها گوشه ای از وضعيت بحران )7(

اقتصادی سرمايه داری ايران است. سؤال اين 

است که آقاجری و همۀ کسانی که ويرانی و 

د اقتصادايران را به واردات بی رويه و رکو

نسبت می دهند برای » کاالهای بنجل وارداتی«

تبيين بحران عظيم مسکن چه توضيحی دارند؟ 

مسکن که ديگر "کاالی بنجل وارداتی" نيست. 

تنها راه توضيح اين بحران همان گونه توضيح 

رکود در خودروسازی، صنايع فوالد و غيره و 

ابط توليدی، روندهای غيره اين است که رو

توليد، سير انباشت سرمايه، نقش سرمايۀ مالی 

و غيره در سطح داخلی و بين المللی در پرتو 

بحران جهانی سرمايه مورد بررسی قرار 

گيرند، همچنان که سياست های اقتصادی، پولی 

و مالی دولت و پيوندهای ذاتی آن با منافع 

با  سرمايه داران بايد تجزيه و تحليل شوند.

کاالهای بنجل «و » واردات بی رويه«کليشۀ 

نمی توان بحران اقتصادی ايران را » خارجی

 توضيح داد.

دولت، سرشت و سياست  -3

 اقتصادی آن

دولت بايد به عنوان «آقاجری می نويسد: 

فقط بخش  ۀهمه مردم و نه نمايند ۀنمايند

خصوصی وارد عرصه مناسبات اقتصادی 

عامل بنيادی و گردد و نيروی كار را كه 

اساسی توليد نعمات مادی است در قبال 

(تکيه » ترفندهای دالالن سرمايه حمايت نمايد.

 بر کلمات از آقاجری است).

بايد گفت دولت، برخالف ديدگاه و يا انتظار  

آقاجری، نه در ايران و نه در هيچ کشور 

نيست » نمايندۀ همۀ مردم«سرمايه داری ديگر، 

دولت، دستگاه سلطۀ طبقاتی  و نمی تواند باشد.

يک طبقه بر طبقه يا طبقات ديگر است. در 

ايران، دولت نماينده و مدافع طبقۀ سرمايه دار، 

نظامی و  –به ويژه بورژوازی بوروکرات 

تجار بزرگ است. وابستگی نهاد دولت به يک 

طبقه و اينکه نهاِد دولت اساسا مدافع منافع طبقۀ 

کل گيری خاصی است ربطی به چگونگی ش

اين يا آن کابينه و حتی وجود يا عدم نهادهای 

دموکراتيک و عملکرد آنها ندارد. حتی در 

کشورهای بورژوا دموکراتيک که روندهای 

رأی گيری، انتخابات و تشکيل کابينه بر خالف 

می شوند، » مهندسی«اين روندها در ايران نه 

نه کانديداها از صافی شورای نگهبان می 

ا فتوا و تکفير و تهديد و تطميع گذرند، نه ب

همراه اند، نه سرانجام بايد مورد تأييد ولی فقيه 

باشند و در شرايط آزادی بيان و تظاهرات و 

تحزب و گردهمائی و مبارزات انتخاباتی بدون 

دخالت نيروهای امنيتی و انتظامی و نظامی 

، آری حتی در چنين شرايطی -انجام می شوند 

همۀ مردم نيست. دولت در  بازهم دولت نمايندۀ

سويس، آلمان، انگلستان، ژاپن، آمريکا، 

فرانسه، روسيه، سوئد و هر کشور سرمايه 
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داری ديگر، خواه رژيم آن دموکراتيک باشد و 

خواه استبدادی، خواه جمهوری باشد و خواه 

سلطنتی، خواه عرفی باشد و خواه دينی، نمايندۀ 

است.  منافع و مدافع طبقۀ حاکم سرمايه دار

البته معنی اين حرف آن نيست که از ديدگاه 

طبقۀ کارگر حکومت جمهوری دموکراتيک 

بورژوائی و حکومت خودکامۀ نظامی يا 

سلطنتی يا استبداد دينی و واليت فقيه و غيره 

همه مثل همديگر هستند و هيچ فرقی باهم 

ندارند. اينها مسلما با هم فرق دارند. اما هيچ 

مردم نيستند و طبقۀ کارگر کدام نمايندۀ همۀ 

نمی تواند مدافع هيچ کدام باشد و نبايد به هيچ 

کدام توهم داشته باشد. دولت برخالف تصور يا 

انتظار آقاجری نمی تواند هم مدافع کارگر باشد 

 از«و هم مدافع بخش خصوصی و نمی تواند 

نيروی كار را كه عامل بنيادی و اساسی توليد 

ل ترفندهای دالالن نعمات مادی است در قبا

 .»سرمايه حمايت نمايد

حسن روحانی، چه در زمان به اصطالح 

و » مناظره ها«و » مبارزات انتخاباتی«

مصاحبه ها و چه به هنگام تشکيل کابينه و 

گفتارهای خود و وزيرانش در مجلس اسالمی 

با صراحت تمام خود را مدافع بخش خصوصی 

ت. البته يعنی طبقۀ سرمايه دار اعالم کرده اس

اگر چنين اعالمی هم نمی کرد فرقی نمی 

داشت. تمام برنامۀ او و ترکيب کابينه اش و 

سوابق او و همکارانش همگی داللت بر اين 

دارند که او نيز مانند رفسنجانی، احمدی نژاد، 

خاتمی و غيره يکی از کارگزاران سرمايه 

روبنای عقب مانده تر  داری عقب ماندۀ ايران و

ی تر سياسی و حقوقی و فرهنگی و ارتجاع

 حاکم است. 

آقاجری به روحانی چنين توصيه می کند: 

مسير راه رشد اقتصادی ما را بايد گروهی از «

اقتصاددانان مورد بررسی قرار دهند كه به 

صنعتی و خودكفائی ايران  –استقالل اقتصادی 

ی  اعتقاد داشته باشند، نه مشتی دانش آموخته

براليستی آمريكا و اروپا كه های نئولي آكادمی

های اقتصادی آن را چون آيات الهی  فرمول

بينند. از اين رو ما، نقد  ابدی و التغيير می

بيشتر اين مناسبات كه ايران را دچار بحران 

جدی بيكاری و فقر و تورم و گرانی نموده به 

های  سپاريم و خود به برخی از آسيب ايشان می

ی نيروی كار آن بر مناسبات كار و زندگ

پردازيم و انتظار داريم رئيس جمهور  می

محترم آقای روحانی به اين درك واقعی و 

 » عميق نيروهای كار كشور توجه بفرمايند.

اين نوشته ديديم که آقاجری با  2در بخش 

طبقات استثمارگر داخلی کاری ندارد و صرفا 

سرمايۀ دالل «به صندق بين المللی پول و 

چسبيده و مشکالت را ناشی  »صفت بين المللی

از واردات بی رويه و تزهای ليبراليستی می 

داند و به مناسبات توليد سرمايه داری کاری 

ندارد. در اينجا نيزهمان ديدگاه را به طريق 

ديگری مطرح می کند و خواستار سرمايه 
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داری تميز و مستقل و خودکفا می شود. و اگر 

چنين چيزی در واقعيت عمل نمی کند 

های  ی آكادمی مشتی دانش آموخته«تقصير

كه است نئوليبراليستی آمريكا و اروپا 

های اقتصادی آن را چون آيات الهی  فرمول

رئيس  «و کافی است » بينند ابدی و التغيير می

جمهور محترم آقای روحانی به اين درك واقعی 

 ».و عميق نيروهای كار كشور توجه بفرمايند

که نزديک روحانی  آقاجری انتظار دارد که 

ترين پيوندها را با سياست مردان متمايل به 

نئوليبراليسم و با اقتصاد دانان ليبرال و 

سياست نئوليبراليستی را رها نئوليبرال دارد 

کند و با عده ای "اقتصاد دان ملی و مستقل" 

سياست کينزی و يا نو کينزی (سياست دولت 

رفاه) را که روی ديگر سکۀ سياست های 

تصادی ورشکستۀ سرمايه داری است به کار اق

بندد تا کارها درست شود! آرزو بر جوانان 

ه آقاجری در مورد عيب نيست اما بد نيست ک

هايش که از نوع نصايح اثربخشی رهنمود

الملوک مرسوم در سنت وتاريخ ايران است 

اما صرف نظر از نداشتن تأثير  کمی تأمل کند!

اين گونه  مثبت، توهم پراکنی و بدآموزی

توصيه ها و تقاضاها در عمل، بايد از خود 

پرسيد آيا وظيفۀ کارگران رهنمود دادن به 

دولت سرمايه داری است؟ آيا کارگران بايد 

آيندۀ سياسی خود را به اين يا آن جناح سرمايه 

داری، به اين يا آن کارگزار رژيم ارتجاعی، يا 

حتی به اين يا آن شخصيت اپوزيسيون 

يا خرده بورژوائی گره بزنند يا  بورژوائی

اينکه به دنبال سياست خود و تشکيالت خود 

  باشند؟

طبقۀ کارگر ايران در طول حيات بيش از صد 

سالۀ خود و به ويژه در سی و پنج سال اخير 

بايد اين را فهميده باشد که با توهم و آرزوی بی 

اساس، با دخيل بستن بر شيخ و شاه، با دنباله 

ن يا آن شخصيت اشرافی، نظامی، روی از اي

مذهبی يا روشنفکری، با تبديل شدن به سياهی 

لشگر اين يا آن جناح بورژوازی يا خرده 

بورژوازی، با اميد به فرج از آسمان يا از 

بيرون مرزها نمی تواند انتظار هيچ تغيير 

مثبتی در زندگی اقتصادی، سياسی و فرهنگی 

خود، تنها با  خود داشته باشد. تنها با اتکا بر

شناخت علمی و عينی شرايط زندگی و کار 

خود و درک و قوانين تاريخ و اقتصاد و 

جامعه، تنها با ايجاد تشکل های سنديکائی و 

حزبی مستقل خود که مبتنی بر منافع طبقاتی و 

خواست های فوری و دراز مدت کارگران 

باشند و تنها با حرکت در راه برانداختن قدرت 

تصادی سرمايه داران و زمينداران، سياسی و اق

استقرار فرمانروائی کارگران و زحمتکشان و 

پيش روی در راه سوسياليم می تواند از گرداب 

 گی رهائی يابد.دفقر و تباهی و بر
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 پانوشت ها

برای اطالع بيشتر در مورد قانون و مقررات  -)1(

به منبع » صنعتی –مناطق آزاد تجاری « مربوط به 

قانون و مقررات مناطق « وان رجوع کرد: زير می ت
با آخرين اصالحات، بهار »  صنعتی –آزاد تجاری 

، چاپ پنجم، دبيرخانۀ شورای عالی مناطق 1383سال 

صنعتی. اين سند بر روی اينترنت قابل  –تجاری 

 دسترسی است.

اقل کارگران مزد حد«مثال رجوع کنيد به مقالۀ  -  )2(

بر پيکر زخمی طبقۀ  : ضربه ای سخت1391در سال 

يا  8نوشتۀ يحيی سمندر در خيزش شمارۀ » کارگر

بر کدام  92چالش افزايش مزد کارگران در سال «

 19نوشتۀ شيدۀ رخ فروز در خيزش شمارۀ » اساس؟

« برای توضيح بيشتر در اين زمينه به مقالۀ  -)3(

برخی ويژگی های گفتار و کردار رفرميستی در جنبش 

در خيزش شمازۀ  هراب شباهنگ، نوشتۀ س»کارگری

  رجوع کنيد. 23

» نيروی کار«خواننده توجه دارد که ما اصطالح  -)4(

را در معنائی که اين اصطالح » توانائی انجام کار«يا 

در اقتصاد سياسی دارد و در باال توضيح داده شد به 

کار می بريم و نه در معنائی که آقاجری به کار می 

آن چنان که » نيروی کار«برد. آقاجری از اصطالح 

در ادارات، کارگزينی ها و سرويس های پرسنل به کار 

نيروی «برده می شود استفاده می کند که همان 

يا انسان تنها از ديدگاه کار است. در حالی که » انسانی

از نظر ما کارگر معادل نيروی کار نيست بلکه نيروی 

ت. کار تنها يکی از وجوه زندگی و شخصيت کارگر اس

اما سرمايه داران و مديران و سرپرست های نيروی 

، چه در بخش خصوصی و »منابع انسانی«انسانی يا 

نيروی کار يا چه دولتی، به کارگر صرفا به عنوان 

نگاه می کنند و نيروی کار و کارگر را به  عامل توليد

. همين ديدگاه هنگامی که از کارگر يک معنی می گيرند

سانی" سخن می گويند صادق به عنوان "سرمايۀ ان

 است.

 
ليال آقا ميرکالئی، محقق ادارۀ بررسی ها و  -)5(

سياست های اقتصادی در بانک مرکزی، در مقاله ای 

 پيش های چالش و کارکردها وظايف،«زير عنوان 

 روابط چگونگی و بين المللی پول صندوق روی

در مجلۀ روند از »  با آن ايران اسالمی جمهوری

 اخير دهه سه در«بانک مرکزی می نويسد: انتشارات 

 مالی از تسهيالت استفاده متقاضی گاه هيچ ايران

 در هرگز لذا و نبوده پول المللی بين صندوق

 ديکته سياستی يا رفتارهای خاص شروط معرض

 .» است نگرفته قرار شده

 2012برای مثال بد نيست بدانيم که در پايان سال ) 6(

تريليون  2.2و امريکا بيش از کل دارائی های بانک آ

برابر کل ذخيرۀ صندوق بين  9دالر بود يعنی بيش از 

المللی پول. همچنين در همين سال کل سپرده ها نزد 

 4.5تريليون بالغ می شد که حدود  1.1اين بانک به 

برابر کل ذخيره های صندوق بين المللی پول بود. 

س مجموع دارائی های زير نظارت بانک گلدمن ساک

ميايارد دالر می رسيد که  965به  2012در پايان سال 

برابر کل ذخيره های صندوق بين المللی  4حدود رقمی 

 .را نشان می دهدپول

 
 :  منبع -  )7(

 
http://www.ireconomy.ir/fa/page/6445/+%
D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%D
B%8C%D9%87+%DB%B5%DB%B0%D
8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D

%D8%B1%D8%A7%D98%A7%DB%8C
%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8
%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB
%8C%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8
%B3%DA%A9%D9%86+.html 
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http://www.ireconomy.ir/fa/page/6445/+%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87+%DB%B5%DB%B0%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%88+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+.html
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 ۱ پيوست

نسبت صادرات، واردات، حجم کل تجارت خارجی (صادرات + واردات) و تراز بازرگانی خارجی به 

 2012تا  2004کشور از  21توليد ناخالص داخلی برای 

X=  صادرات      M=   واردات  GDP = (ميليارد دالر) توليد ناخالص داخلی 

   2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ميانگين

 484 514 423 363 356 286 223 192 163 GDP  ايران 

(با درآمد 
صادراتی 

 نفت)

27.1 21.1 25.7 23.8 21.5 32.6 30.1 33.0 29.3 27.3 X/GDP         (%) 

15.9 10.6 12.1 15.4 14 16.1 15.7 18.3 21 19.6 M/GDP        (%) 

43.0 31.7 37.8 39.2 35.5 48.7 45.8 51.3 50.4 46.9 (X+M)/GDP (%) 

11.2 10.5+  13.6+  8.4+  7.5+  16.5+  14.4+  14.7+  8.3+  7.7+  (X-M)/GDP  (%) 

 450.3 416.3 348.2 306.1 260.6 212.6 158.8 146.2 128.1 GDP  ايران 

(بدون 
درآمد 

صادراتی 
 نفت)

7.2 7 8.1 7.6 7.1 7 7.2 8 7.1 5.3 X/GDP         (%) 

20.7 14.9 14.9 18.7 16.6 22 21.1 25.7 27.4 25 M/GDP       (%) 

27.9 21.9 23.0 26.3 23.7 29 28.3 33.7 34.5 30.3 (X+M)/GDP (%) 

13.5-  7.9-  6.8-  11.1-  9.5-  15-  13.9-  17.7-  20.3-  19.7-  (X-M)/GDP  %) 

 475 446 369 307 327 261 214 183 153 GDP آرژانتين 

20.2 17.1 18.8 18.6 18.1 21.4 21.3 21.7 22 22.6 X/GDP         (%) 

15.5 14.4 16.6 15.3 12.6 17.6 17.1 15.9 15.7 14.6 M/GDP       (%) 

35.7 31.5 35.4 33.8 30.8 39 38.5 37.7 37.7 37.2 (X+M)/GDP (%) 

4.6+  2.7+  2.2+  3.4+  5.5+  3.8+  4.2+  5.8+  6.3+  8+  (X-M)/GDP  (%) 

 384 402 363 284 273 286 261 247 219 GDP  آفريقای
 جنو.بی

23.5 25.2 24 22.2 21.6 29.6 24.4 22.3 20.9 21.1 X/GDP         (%) 

29.0 31.7 30.2 25.9 26.1 37.2 30.9 30.1 25.2 24.4 M/GDP       (%) 

52.5 56.9 54.3 48.2 47.4 66.8 55.3 52.4 46.1 45.5 (X+M)/GDP (%) 

5.5-  6.4-  6.2-  3.7-  4.3-  7.5-  6.5-  7.8-  4.3-  3.2-  (X-M)/GDP  (%) 
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 878 846 709 540 510 432 365 286 257 GDP اندونزی 

25.7 22.6 23.7 22.3 22.1 27.4 27.3 28.3 30.3 27.6 X/GDP         (%) 

21.7 21.1 20.9 19.1 17.4 25 21.5 22.1 26.5 21.4 M/GDP       (%) 

47.4 43.7 44.6 41.4 39.5 52.4 48.8 50.4 56.8 49 (X+M)/GDP (%) 

4.1+  1.6+  2.8+  3.2+  4.8+  2.4+  5.8+  6.3+  3.9+  6.2+  (X-M)/GDP  (%) 

 231.2 210.7 176.5 161.8 163.9 143.2 127.5 109.6 98 GDP پاکستان 

12.4 10.7 12 12.1 10.8 12.4 12.4 13.2 14.6 13.7 X/GDP         (%) 

21.0 14.3 20.9 21.4 19.6 25.8 22.8 23.4 23.2 18.3 M/GDP       (%) 

33.4 25 32.9 33.5 30.4 38.2 35.2 36.6 36.8 32 (X+M)/GDP (%) 

8.4-  3.6-  8.9-  9.3-  8.8-  13.4-  10.4-  8.40-  8.6-  4.6-  (X-M)/GDP  (%) 

 366 345 319 264 273 247 207 176 161 GDP تايلند 

62.4 62.7 66.4 61.3 49.8 65.2 62.3 62.5 63 60 X/GDP         (%) 

61.3 67.6 66.2 57.3 50.6 65.6 56.7 62.2 67.2 58.6 M/GDP       (%) 

123.7 130.3 132.6 118.6 108.4 130.8 119 124.9 130.2 118.6 (X+M)/GDP (%) 

0.9 4.9-  0.2 3.9+  7+  0.5-  5.6+  0.4-  4.1-  1.1 (X-M)/GDP  (%) 

 789 775 731 624 730 647 531 483 392 GDP ترکيه 

16.8 19.3 17.4 15.6 16.3 18 16.5 16.1 15.2 16.1 X/GDP         (%) 

26.3 29 31.1 25.3 22.6 27.7 26.3 26 24.1 24.9 M/GDP       (%) 

43.1 48.3 48.5 40.9 38.9 45.7 42.8 42.1 39.3 41 (X+M)/GDP (%) 

9.6-  9.7-  13.7-  9.7-  6.2-  9.6-  9.7-  9.9-  8.9-  8.8-  (X-M)/GDP  (%) 

 727.3 576.8 450.8 376.7 476.3 384.9 356.6 315.6 250.3 GDP  عربستان
 سعودی

57.4 52.5 63.3 55.7 51.1 65.7 26.6 59.2 57.3 50.4 X/GDP         (%) 

21.6 18.8 22.8 23.7 25.3 24.2 23.4 19.6 18.8 18.9 M/GDP       (%) 

79.0 71.3 86.1 79.4 76.4 89.9 84.0 78.8 76.1 69.3 (X+M)/GDP (%) 

35.6 33.6 40.4 32 25.7 41.6 37.2+  39.7+  38.4+  31.4+  (X-M)/GDP  (%) 

 250 225 200 168 174 149 122 103 91 GDP فيليپين 

 27.2 20.8 20.5 25.8 22.9 28.2 29.1 38.9 40.7 43.6 X/GDP         (%) 
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36.1 22.9 28.3 29.2 27.3 34.7 38.9 44.9 48.1 50.7 M/GDP       (%) 

66.3 43.7 49.8 55 50.2 62.9 68 83.8 88.8 94.3 (X+M)/GDP (%) 

5.4-  2-  6.8-  3.5-  3.9-  6.5-  5-  6.1-  8.1-  7.0-  (X-M)/GDP  (%) 

 257.3 236.0 218.9 189 162.8 130.5 107.5 89.7 78.8 GDP مصر 

13.5 11.0 12.9 12.1 12.2 16.1 14.7 15.5 14.4 12.3 X/GDP         (%) 

24.9 22.8 25.0 24.2 23.8 29.7 28.4 25.4 25 20.2 M/GDP       (%) 

38.4 32.8 37.9 36.3 36.0 45.8 43.1 40.9 39.4 32.5 (X+M)/GDP (%) 

11.4-  11.8-  12.1-  12.1-  11.6-  13.6-  13.7-  9.9-  10.6-  7.9-  (X-M)/GDP  (%) 

 1177.3 1158.1 1035.1 884.3 1093 1036 951.9 848.9 759.8 GDP مکزيک 

26.6 25.3 30.2 28.8 26.0 26.6 26.2 26.3 25.2 24.7 X/GDP         (%) 

28.1 25.6 31.2 30 27.3 29.1 28.0 27.7 26.9 26.6 M/GDP       (%) 

54.7 50.9 61.4 58.8 53.3 55.1 54.2 54.0 52.1 51.3 (X+M)/GDP (%) 

1.5-  0.3-  1-  1.2-  1.3-  2.5-  1.8-  1.4-  1.7-  1.9-  (X-M)/GDP  %) 

 15684 14991 14419 13974 14291 14028 13777 12622 11853 GDP آمريکا 

8.3 10.5 9.9 8.9 7.6 9 8.2 7.5 6.7 7.0 X/GDP         (%) 

13.9 14.7 15.1 13.7 11.5 15.2 14.4 13.9 13.7 13.2 M/GDP       (%) 

22.2 25.2 25 22.5 19 24.2 22.6 21.4 20.1 20.2 (X+M)/GDP (%) 

5.6-  4.1-  5.2-  4.7-  3.9-  6.2-  6.2-  6.5-  6.6-  6.2-  (X-M)/GDP  %) 

 8227 7322 5930 4991 4522 3494 2713 2257 1932 GDP چين 

29.8 24.6 25.9 26.4 24.1 31.7 34.9 35.7 33.8 30.8 X/GDP         (%) 

25.4 21.6 23.8 23.5 20.1 25 27.4 29.2 29.2 29 M/GDP       (%) 

55.2 46.2 49.7 50.1 44.2 56.7 62.3 64.9 63 59.8 (X+M)/GDP (%) 

4.3+  2.9+  2.2+  3.1+  3.9+  6.6+  7.6+  6.5+  4.5+  1.7+  (X-M)/GDP  (%) 

 5960 5897 5495 5035 4849 4356 4367 4572 4656 GDP ژاپن 

13.9 13.2 13.9 14 11.5 16.1 16.4 14.8 13 12.1 X/GDP         (%) 

12.9 13.6 14.5 12.6 11 15.7 14.3 13.3 11.3 9.8 M/GDP       (%) 

26.8 26.8 28.4 26.6 22.5 31.8 30.7 28.1 24.3 21.9 (X+M)/GDP (%) 
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1.0+  0.3-  0.5-  1.4+  0.6 0.4+  2.1+  1.5+  1.7+  2.4+  (X-M)/GDP  (%) 

 3400 3601 3284 3299 3624 3324 2903 2766 2726 GDP آلمان 

38.2 43.9 40.9 38.3 31.9 39.9 39.8 33.7 35.1 33.6 X/GDP         (%) 

31.5 37.5 34.8 32.1 28.1 32.7 31.7 31.2 28.1 27.6 M/GDP       (%) 

69.7 81.4 75.7 70.4 62.0 72.6 71.5 64.9 63.2 60.9 (X+M)/GDP (%) 

6.6+  6.3 6.1 6.2 5.9+  7.2+  8.0+  6.9+  7.0+  5.6+  (X-M)/GDP  (%) 

 2613 2780 2548 2620 2832 2582 2256 2137 2056 GDP فرانسه 

21.3 24.7 21.4 20.6 18.5 21.8 21.7 22 21.7 22.0 X/GDP         (%) 

24 25.2 25.7 23.9 21.4 25.3 24.4 24.0 23.6 22.9 M/GDP       (%) 

45.3 49.9 47.1 44.5 39.9 47.1 46.1 46 45.3 44.9 (X+M)/GDP (%) 

2.8-  3.1-  4.2-  3.4-  2.9-  3.6-  2.8-  2-  1.9-  0.9-  (X-M)/GDP  (%) 

 2435 2445 2256 2184 2649 2825 2453 2296 2196 GDP انگليس 

17.9 23.3 19.3 18 16.2 17.4 15.6 17.3 16.7 15.8 X/GDP         (%) 

23.8 27.1 26.1 24.9 22.1 23.9 22.0 24.5 22.4 21.4 M/GDP       (%) 

41.7 50.4 45.4 42.9 38.3 41.3 37.6 42.8 39.1 37.2 (X+M)/GDP (%) 

6.0-  3.7-  6.7-  6.9-  5.9-  6.5-  6.5-  6.2-  5.6-  5.6-  (X-M)/GDP  (%) 

 1130 1114 1015 834 931 1049 952 854 722 GDP کرۀ جنوبی 

41.3 48.5 49.8 45.9 43.6 45.3 35.4 34.2 33.7 35.1 X/GDP         (%) 

38.8 46.1 47.1 41.9 38.8 46.8 34.0 32.5 30.9 31.1 M/GDP       (%) 

80.1 94.6 96.9 87.8 82.4 92.1 69.4 66.7 64.6 66.2 (X+M)/GDP (%) 

2.5+  2.5+  2.8+  4.1+  4.7+  1.4-  1.4+  1.7+  2.7+  4.0+  (X-M)/GDP  (%) 

 1842 1873 1711 1365 1224 1239 949 834 722 GDP هند 

13.6 16.9 16.3 13.2 12.1 15.9 12.1 12.8 12 10.6 X/GDP         (%) 

20.5 26.5 24.7 20.5 18.8 26.2 18.5 18.8 17.1 13.8 M/GDP       (%) 

34.1 43.4 41 33.7 30.9 42.1 30.6 31.6 29.1 24.4 (X+M)/GDP (%) 

7-  9.7-  8.4-  7.2-  6.8-  10.3-  6.4-  6-  5.2-  3.2-  (X-M)/GDP  (%) 

 2253 2477 2143 1620 1653 1367 1089 882 664 GDP برزيل 
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11 11.4 10.3 9.5 9.5 12 11.8 12.6 13.4 14.6 X/GDP         (%) 

9.5 10.6 9.6 8.9 8.2 11 9.2 8.8 8.8 10 M/GDP       (%) 

20.5 22 19.9 18.4 17.7 23 21 21.4 22.2 24.6 (X+M)/GDP (%) 

2.7+  5.2+  0.8 0.5+  1.2+  0.9+  2.5+  3.8+  4.6+  4.6+  (X-M)/GDP  (%) 

 2015 1899 1525 1223 1661 1300 990 764 591 GDP روسيه 

28.3 26.9 27.5 26.3 24.8 28.4 27.2 30.7 31.9 31 X/GDP         (%) 

16.8 17.8 17 16.3 15.7 17.6 17.2 16.6 16.4 16.5 M/GDP       (%) 

45.1 44.7 44.5 42.6 40.5 46 44.4 47.3 48.3 47.5 (X+M)/GDP (%) 

11.5+  9.1+  10.4+  10+  9.1+  10.8+  10.1+  14.1+  15.5+  14.5+  (X-M)/GDP  %) 

 

بانک جهانی (برای ارقام مربوط به توليد منابع: 

)، سازمان جهانی تجارت 2011تا سال  ناخالص داخلی

تا سال  (برای ارقام مربوط به صادرات و واردات

ق بازرگانی تهران (برای ارقام مربوط به )، اتا2011

 ). 1391تاسال  صادرات غيرنفتی ايران

از منابع مختلف اقتباس  2012ارقام مربوط برای سال 

 شده اند.

  ۲ پيوست

نفر از كارگران،  3000از طرف بيش از 

 های نفتی ايران  ها و مهندسان پروژه تكنسين

 ناصر آقاجری

 آقای رئيس جمهور 

است مردم و مسووالن متعهد به به رغم درخو

ها با  های مردمی در اوايل انقالب، دولت آرمان

های  گرايش متفاوت و هر كدام نيز با شعار

خاص اجتماعی يكی پس از ديگری آمدند و 

 های مناسبات  رفتند ولی نتوانستند بر كاستی

 

 اجتماعی فائق آيند كه مرده 

 ريگ ديكتاتوری نظام پادشاهی بود، چنان كه

 فاصله طبقاتی هر روز ابعاد تصاعدی و 

 

تری پيدا كرده و فقدان آزادی انديشه و  بزرگ

قلم همچنان به همان روال ادامه يافته است. هيچ 

ها نتوانستند، با اين همه امكانات  كدام از دولت

طبيعی،  –ی منابع انسانی  العاده و توان فوق

ايران را در مسير توسعه صنعتی و توليد 

ی قرار دهند. از يك سو داللی و كاالي

رويه و  المللی، و واردات بی گری بين واسطه

بدون كنترل كاالهای مصرفی آن هم بدون 

كيفيت، صنايع و كشارزی ما را به ركود و 

ويرانی كشيده و از سوی ديگر اين 

ها در ارتباط با مناسبات كار و  هنجاری نابه

حقوق قانونی نيروی كار (كارگران صنعتی، 
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های  ی جنبه ها و مهندسان) بيشتر از همه تكنسين

ديگر، آفت رشد شده و نمود پيدا كرده است و 

بدين صورت صدمات جدی بر پيكر با ارزش 

ترين منابع ملی كشور (نيروی كار فنی) وارد 

 نموده است.

های پس از جنگ به ويژه با پذيرش  دولت

های گسترده  سازی تعديل ساختاری و خصوصی

داری دوران  گرفته از اقتصاد سرمايه كه الهام

معاصر (نئوليبراليسم) است، قانون كار را در 

برخی مناطق به نام مناطق آزاد تجاری به 

ی آزاد  حاشيه راندند. فقط با اعالم منطقه

تجاری در پارس جنوبی، چند ده هزار نيروی 

كار فنی كشور در عمل از شمول قانون كار 

مطلق پيمانكاران خارج شدند و در زير فشار 

های زير ده نفر  قرار گرفتند. با معافيت كارگاه

ترين  از قانون كار در دولت اصالحات بزرگ

بخش كارگری ايران از حداقل حقوق، سنوات، 

و نيز از امكان دريافت مستمری بازنشستگی و 

خدمات تامين اجتماعی برای هميشه محروم 

 شدند. از اين رو اين گروه عظيم زحمت كشان

هايشان بايد در سن از كارافتادگی  با خانواده

گری رو بياورند.  برای امرار معاش به تكدی

كه وعده حكومت  ای  در نظام سياسی

مستضعفان و محرومان را شعار خود قرار 

تر و  داده بود، مستضعفان فقيرتر و ضعيف

داران  تر شدند و در عوض سرمايه فرسوده

زمان (بخش خصوصی يا به قول مسووالن 

تر گشتند.  تر و فربه انقالب، طاغوتيان) ثروتمند

از سوی ديگر با تصويب بند "ز" در مجمع 

تشخيص مصلحت نظام، كارفرماها در 

هايی اختيار تام به دست آوردند كه به  بخش

اخراج كارگرانی مبادرت ورزند كه تا روز 

ها  پيش از مصوبه جديد، قانون كار از آن

 كرد. حمايت می

ت شرايط رنج آور، برای مردم و اين اس

توليدكنندگان نعمات مادی در ساختار اقتصادی 

 ی ما. امروز جامعه

ی كشورمان وابسته به بازنگری منطقی در  آينده

اقتصادی مبتنی بر  –اين مناسبات اجتماعی 

واردات است. مناسباتی ارتجاعی كه به 

نهادی كه  -المللی پول  ی صندوق بين توصيه

به جامعه  -در اختيار آمريكاست  درصد آن 51

ايرانی تحميل شده است. اين كه اقتصاددانان 

های پس از جنگ به دليل منافع  مشاور دولت

خاص خود، و باورهايی بر آمده از تبليغات 

گسترده و بدون هيچ گونه شك منطقی نسبت به 

نئوليبراليستی،  -داری عواقب مناسبات سرمايه

لی در نشريات به گسترش اين مناسبات دال

گری را تنها  روزانه و ماهانه پرداخته و واسطه

می كنند چندان  روی كشور قلمداد راه پيش

عجيب نيست؛ عجيب آن است كه اين روند 

های تلِخ دوباره و چند  مخرب، به رغم تجربه

می شود و هيچ كدام از نشريات  باره، باز تجربه

های  مدعی آزادی انديشه، از بازتاب ديدگاه

كنند. از اين رو  خالف اين باور استقبال نمیم

كنند در  ناآگاهاِن از مسائل اقتصادی تصور می
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ی بشری  واقع اين مناسبات تنها امكان جامعه

های ضد آزادی  است. دروغ بزرگی كه رسانه

 زنند. انديشه ولی مدعی آن، بدان دامن می

اين ساختار اقتصادی (نئوليبراليسم) طی چند 

جهان، جز دامن زدن به ركود  دهه سلطه بر

ها و ايجاد فاصله طبقاتی  اقتصادی و تورم قيمت

سازی فقر و يك در صدی كردن  بعيد و عمومی

های توليدی چه  غنا و ورشكستگی بنگاه

دستاورد ديگری به دنبال داشته است؟ آن هم در 

حالی كه سردمداران و رهبران جهانی اين نظم 

از  ای  قههای منط اقصادی بزرگترين جنگ

اروپا تا آسيا را به وجود آورده اند كه هنوز هم 

در منطقه خاورميانه تداوم دارد و اين در 

حاليست كه چند كشور از جمله كشور ما ايران 

های سياسی  در معرض تهديد به جنگ و چالش

اقتصادی قرار دارند. طبق اصول بنيادی و  –

كليدی اين نوع درك از مناسبات اقتصادی، 

ها حق دخالت در امور اقتصادی را  دولت

بافان اين باور در  ندارند. به زعم تئوری

صورت عدم دخالت دولت در امر اقتصادی، 

عرضه و تقاضا)، خود به خود  قوانين بازار(

دهد و رونق و  همه امور اقتصادی را سامان می

برد.  توسعه صنعتی را بدون وقفه به پيش می

كينز اقتصاد دان به قول  -های  ولی اين تئوری

در تداوم خود به جای  ای  قمارخانه -انگليسی 

را گسترش  ای  های منطقه صلح جهانی، جنگ

های ناشی  داد و به جای توسعه صنعتی بحران

ای  از تورم و ركود را به ارمغان آورد. به گونه

كه اكثر كشورهای اروپايی با بيكاری فزاينده و  

طبق اين ركود و گرانی درگير هستند اگر 

كرد،  باور، دولت در امور اقتصادی دخالت نمی

ی سرمايه داری جهانی فرو  ساختار فرسوده

های  پاشيد. ولی دولت امريكا و دولت می

اروپايی با دخالت مستقيم در امور اقتصادی بار 

های كمرشكن آن را به دوش  مالی و هزينه

مردم انداختند و با تحميل رياضت اقتصادی به 

های  ها از حساب و پرداخت بدهی بانكها  توده

های دريافتی از آنها،  پس انداز مردم و ماليات

 سرمايه داری را به صورت موقت نجات دادند.

ی جهانی و آشكار شدن  با وجود اين همه تجربه

های ژرف ناشی از تسلط مناسبات  بحران

های وطنی اما كه  نئوليبراليستی، اقتصادخوانده

اند، در نشرياِت  نيا پس ماندهقرن از د 4بيش از 

گرفتار روزمرگی، باز هم تعديل ساختاری و 

های  خصوصی سازی را تبليغ و طرف

شان را همچنان به تركستان گمراهی  مشورت

ِكشند. در اين مطلب ما قصد بررسی و  می

تحليل علمی روندهای اين ساختار نابهنجار 

 اقتصادی را نداريم زيرا عملكرِد به اين باور و

عوارض ويرانگرش كه امروزه همه دنيا را به 

اعتباری  چالش گرفته است خود بهترين سند بی

باشد. هدف ما بررسی تاثير اين مناسبات  آن می

ترين منابع ملی كشور يعنی نيروی  بر ارزشمند

صنعتی كشور  –كار است. نيروی كار فنی 

ها، مهندسان و  تكنسين  (كارگران صنعتی،

های بی بديل و خالق هر  رمايهدانشمندان) كه س
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 باشند . می ای  جامعه

صاحبان منافع و دستياران و مشاوران بهره مند 

 از

های مبتنی بر اقتصاد داللی  سود

(نئوليبراليستی) تعهدی نسبت به عواقب و 

های منتج از اين واقعيت ندارند و به كلی  آسيب

اند. اين  توجه نسبت به نتايج اجتماعی آن بی

شود كه  هايی می هی باعث اعمال سياستتوج بی

درعمل برآيندی جز ركود توليد و گرانی كاال و 

خدمات مصرفی، بيكاری و فقرعمومی و 

ی ديگری نخواهد  اش نتيجه تبعات اجتماعی

زاست و  ترديد بحران داشت. روندی كه بی

های اجتماعی را در پی دارد. در اين  چالش

تجاری و  مناسبات مساله با اهميت، مبادالت

كسب سود به هر قيمت است، بدين دليل 

افتند،  های توليدی جامعه به حاشيه می بخش

بازی و  رسند ولی بورس زيرا ديرتر به سود می

ژوازی تجاری و مالی به  داللی و بور

ی مناسبات اقتصادی تبديل  ترين شيوه عمده

گردد. خروجی اين مناسبات، بحران امروز  می

ورميانه و... است، امريكايی امريكا، اروپا و خا

و مذهبی و  ای  های منطقه كه تنها با ايجاد جنگ

بدين وسيله فروش انواع اسلحه توانسته بخشی 

 از صنايع بزرگش را فعال نگه دارد.

صنعتی كنونی كشورمان  -در شرايط اجتماعی 

كه رشد صنايع و تكنولوژی به كار گرفته شده 

ه جهان مانده تر از كشورهای پيشرفت عقب

ها  است، ما قادر به رقابت با توليد كااليی آن

المللی  نيستيم از اين رو پيوستن به صندوق بين

پول و تجارت جهانی باعث انهدام صنايع 

شود. هم چنين  كوچك و در حال رشد ما می

عامل اصلی نابودی كشاورزی ايران خواهد 

ورزی و  شد. لذا منافع ملی ما در گرو انديشه

ادی به مسير راه رشد اقتصادی موجود نگاه انتق

ها در پيش گرفته  است، كه پس از جنگ، دولت

صنعتی  –های علمی  اند و نيز درك ضرورت

روی از اقتصاد  باشد و نه دنباله كشورمان می

 بازار با قوانين كور عرضه و تقاضايش.

مسير راه رشد اقتصادی ما را بايد گروهی از 

ر دهند كه به اقتصاددانان مورد بررسی قرا

صنعتی و خودكفائی ايران  –استقالل اقتصادی 

ی  اعتقاد داشته باشند، نه مشتی دانش آموخته

های نئوليبراليستی آمريكا و اروپا كه  آكادمی

های اقتصادی آن را چون آيات الهی  فرمول

بينند. از اين رو ما، نقد  ابدی و التغيير می

حران بيشتر اين مناسبات كه ايران را دچار ب

جدی بيكاری و فقر و تورم و گرانی نموده به 

های  سپاريم و خود به برخی از آسيب ايشان می

آن بر مناسبات كار و زندگی نيروی كار 

پردازيم و انتظار داريم رئيس جمهور  می

محترم آقای روحانی به اين درك واقعی و 

 عميق نيروهای كار كشور توجه بفرمايند.

اختاری و تاثير مناسبات تعديل س

سازی ( نئوليبراليستی) بر كار و  خصوصی

 : ای  زندگی نيروی كار پروژه

های صنايع مادر در ايران با  ساخت پروژه
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توجه به دور بودن از مناطق شهری، زندگی 

ها، ساعات فشرده و  كارگران در خوابگاه

ساعت در روز)، شتاب كار  12طوالنی كار (

ت و مدت های ضروری ساخ بندی به دليل زمان

زمان مرخصی يك كارگر در عمل يك اردوگاه 

كار است نه يك كارگاه معمولی، كه البته همين 

كار در مناطق آزاد تجاری و ضروری نبودن 

اعمال قانون كار به يك اردوگاه كار اجباری 

 تبديل شده است.

در اردوگاه كارش بايد  ای  يك نيروی كار پروژه

 76.6شد يعنی روز دراختيار كار پروژه با 23

روز  24اش و يك كارگر بايد  درصد از زندگی

درصد زندگيش را با بدترين شرايط    80يا 

بهداشتی، غذايی و وسايل خواب نامناسب به 

ساعت كار.  12سر ببرد. با روزانه 

های  های جهانی كار پس از بررسی سازمان

علمی به اين نتيجه رسيده است كه كار روزانه 

در دراز مدت اثرات روانی و ساعت  8بيش از 

جسمی غير قابل جبرانی بر نيروی كار به جا 

گذارد از اين رو حداكثر ساعت كاری در  می

ساعت باشد و برخی از روزها  8يك روز بايد 

كه ضرورت پروژه اضافه كاری را در دستور 

 2دهد، با توافق كارگر فقط بايد  كار قرار می

هم نبايد هر ساعت اضافه كاری انجام بدهد آن 

بايد  ای  روز باشد. در حالی كه يك كارگر پروژه

ساعت ممتد كار كند و در صورت  12روزی 

ضرورت اضافه كاری بدون رضايت كارگر تا 

يابد آن هم بدون محاسبه  ساعت ادامه می 16

ی قانون  چهل درصد اضافه كاری تاييد شده

كار. عوارض ويرانگر اين شيوه در كوتاه مدت 

اعتياد شديد عموميت يافته، و از  به صورت

سوی ديگر باعث از هم پاشيدن كانون 

خانوادگی و آمار باالی طالق در ميان كارگران 

شده است. شرايط نامناسب ديگر كار پروژه 

ای، فقدان شرايط ايمنی كار است به دليل اين 

باشد. در حال  كه پروژه در حال ساخت می

برای حفظ ساخت بودن پروژه، امكانات ايمنی 

جان نيروی كار را بسيار محدود كرده است. از 

های بسيار شديد گازی،  سوی ديگر آلودگی

است كه در  ای  شيميايی، صوتی و... به گونه 

شود، با  روزهايی كه هوا دچار وارونگی می

هر تنفس بوی ادرار (آمونياك) را استشمام 

های لب و چشم به سوزش  كنيم، گوشه می

كنيم.  دهان طعم ترشی را حس میافتد و در  می

های خونی در  عوارض اين شرايط، آلودگی

 ميان كارگران است .

روز  6خواهد برای  حاال چنين نيروی كاری می

به مرخصی برود كه يك روز آن در راه رفت 

شود. اين  و يك روز آن در راه برگشت هدر می

روز  4نيروی كار مجبور است در هر ماه تنها 

فرزندان و همسرداری و همياری  را به تربيت

با او بپردازد، آن هم در صورتی كه او نه يك 

انسان شاد و با نشاط را بلكه يك جسد خسته را 

به خانه رسانده است. در سوی ديگر همسر اين 

روز  24الی  23پس از  ای  كارگر پروژه

تنهايی و چالش با گرانی و تورم و حقوق نان 

 خيزش ۲۴شماره                                 ارگان کارگران انقالبی متحد ايران  



37 

 

ها به وسيله بخش  آور خانواده كه پس از ماه

 -شود خصوصی (سرمايه داری) پرداخت نمی

ی تعديل ساختاری و  البته به لطف شيوه

المللی پول  سازی ارمغان صندوق بين خصوصی

انتظار دارد همسرش بياييد   -(اقتصاد امريكايی)

و كمی از بار اين مشكالت همه جانبه را از 

شود  دوش او بردارد، ولی با همسری مواجه می

باز هم به لطف  -جيبی خالی از حقوق  با

و با  -قانونی نظام اقتصادی نئوليبراليستی  بی

كه تنها به خوابيدن  اعصابی خسته و انفجاری 

كند. اين يك شرايط غير قابل تحمل و  فكر می

نابهنجار است كه در عمل منجر به اختالفات و 

های خانوادگی و در نهايت به جدائی  درگيری

هر دو بی گناهند،  هردو حق دارند، انجامد.  می

هردو قربانی نظام اقتصادی رايج هستند. 

ی اقتصادی نادرست  نظامی كه با اتخاذ شيوه

فشارد و برای  پايش را بر گلوی نيروی كار می

بخش خصوصی) به  داری ( رضايت سرمايه

كند. نهادهای حكومتی  ضعيف كشی اقدام می

ببينند و با ها را  وظيفه دارند كه اين واقعيت

روند اين مناسبات غير علمی و ضد انسانی كه 

هر روز بيش از پيش آرامش فردی و اجتماعی 

گيرد مبارزه كنند. دولت بايد به  را به چالش می

ی فقط  عنوان نماينده همه مردم و نه نماينده

بخش خصوصی وارد عرصه مناسبات 

اقتصادی گردد و نيروی كار را كه عامل 

ی توليد نعمات مادی است در بنيادی و اساس

قبال ترفندهای دالالن سرمايه حمايت نمايد. اين 

يكی از وظايف دولت است. همچنين نهادهای 

های  حكومتی نبايد مانعی برای ايجاد تشكل

صنفی كارگران باشند كه تنها امكان دفاع از 

 حقوقشان در شرايط فعلی است.

به و محاس ای  درآمد يك نيروی كار بايد به گونه

پرداخت گردد كه او بتواند عالوه بر خوراك و 

پوشاك مناسب از مسكن، بهداشت، آموزش و 

مند  پرورش، تامين اجتماعی و بازنشستگی بهره

گردد. زيرا بار سنگين زندگی اجتماعی (توليد) 

كند. همچنين بايد  های او سنگينی می بر دوش

اوقات فراغتی داشته باشد تا بتواند نيروی خود 

بازتوليد كند و نيروی كار آينده را تربيت  را

 نمايد .

به اين  ای  پيشنهاد نيروهای كار پروژه

 های قانونی: نارسايی

نيروی كار  ای  بررسی ساعت كاری دو هفته

 پروژه ای

با  ای  دو هفته ساعت كاری نيروی كار پروژه

توجه به عدم استفاده از تعطيالت رسمی و 

ه به كار در روز تعطيلی روز جمعه و با توج

ساعت  12ساعت و روزانه  5جمعه به مدت 

ساعت  154كار مقدار ساعت كاری دو هفته 

باشد در حالی كه يك كارگر كارخانه در  می

ساعت  8شهر يا كارمندان دولتی در روزی 

مندی از تعطيلی روز جمعه آن  كار و با بهره

با استفاده از تعطيالت   هم با دريافت حقوقش،

ساعت كار را به انجام  88هفته  2 رسمی در

 66رساند. اختالف مدت ساعت كاری  می
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ساعت است. اين مقدار، اضافه كاری است كه 

دهد. طبق  هفته انجام می 2طی  ای  كارگر پروژه

درصد  40كاری بايد  قانون كار به اين اضافه

درصد قانونی  40پرداخت گردد كه مقدار 

ع نيروی ساعت كاری. در مجمو 4/26شود  می

بدون استفاده كردن از دو روز  ای  كار پروژه

ساعت كاری) و تعطيالت رسمی  16جمعه (

ساعت  4/180جمع كل ساعت كاری ش 

ها و  باشد كه اگر ساعت كاری جمعه می

روزهای تعطيلی رسمی را به آن اضافه كنيم 

اين مقدار اضافه كاری، طی دو هفته رقمی 

ری طبق بسيار فراتر از حداكثر ساعت كا

ساعت خواهد شد. مقدار ساعت  192قانون كار 

كاری تعيين شده به وسيله قانون در يك ماه كار 

ساعت  192ساعت و حداكثر  176حداقل 

 باشد . می

با توجه به صدمات روحی و جسمی كه كار 

ای  ممتد در روز و در ماه به نيروی كار پروژه

 انتظار ای  كند، نيروهای كار پروژه وارد می 

های  دارند براساس قانون كار و مقاوله نامه

كنندگان آن  المللی كه ايران يكی از امضاء بين

را به صورت دو هفته كار  ای  است، كار پروژه

طرح اقماری)  و دو هفته مرخصی (

ريزی كنند. بدون اين كه روی حقوق  برنامه

 ها تاثير منفی به جا بگذارد. زيرا : آن

ه ساعت كاری را انجام طی دو هفته، يك ما – 1

 ساعت بيشتر 16دهند و حداقل  می

دور از شهر  كار به صورت اردوگاهی و  – 2

 و خانواده و اسكان در خوابگاه است

 ساعت 12ساعت طوالنی كار در روز،  – 3

عدم وجود امكانات ايمنی كار به دليل در  – 4

 حال ساخت بودن پروژه

قت. لذا قرارداد كار سفيد امضاء است و مو – 5

ها بايد در جستجوی  پس از هر پايان كار مدت

كار، بيكاری را بايد تحمل كرد. زيرا ادارات 

بيمه بيكاری  ای  كار به نيروی كار پروژه

 پردازند . نمی

های مرگبار در  سختی كار و وجود آلودگی – 6

 های صنايع نفت و پتروشيمی پروژه

 

15/4/92 
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