




 سازی و خاستگاه آن در قانونخصوصی

اسم رمز غارت اموال مردم و ابزارهای تولید است. اموال و ابزارهایی که با تالش مردم و از  »سازیخصوصی«

ی اخیر صاحبان رسمایه به لطف حاکم و اند، اما در دههاند و متعلق به مردممنابع عمومی ساخته شده

های آن را کرسی ،ی صاحب ثروت و البته رانتدگان (که �ایندگانی غالبأ از ه�ن طبقههمدستی مجلس �این

در آوردن  »یت خصوصیمالک«ار عمومی را خصوصی کنند. این به اند این اموال و ابز اند) توانستهاشغال کرده

مراکز درمانی و  های کشاورزی و دامپروری و حتیو مجتمعابزارهای تولید و خدمات (اعم از صنایع بزرگ 

سازی دولت و با ای مانند واگذاری به عموم مردم، کوچککنندهشده و گمراهلطیفهای تها) تحت نامبی�رستان

های توسط دولتهای اقتصادی و بهبود خدمات ایجاد رقابت بهرت، ارتقای کارایی بنگاه بیان اهدافی مانند

 مختلف پیگیری شده است.

دولت، کارکرد اقتصاد  یاقتصاد یهاتیی فعالهش دامنهکه با کا این است یساز یتوجیه طرفداران خصوص

شوند و یباال به کار گرفته � یور به طور مؤثر و با بهره ید در بخش دولتیرا عوامل تولیافت؛ زیبهبود خواهد 

از مردم فرصت  یادیق فروش سهام به مردم واگذار شوند، تعداد زیاز طر یع دولتیکه صنا ین در صورتیهمچن

 یفرد یهایت آزادیشرت و موجب تقویب ین امر باعث استقالل اقتصادیدا خواهند کرد و ایرا پ یت صنعتیمالک

 خواهد شد. یشرت یب یو اجت�ع



خود عامل تخریب و نابودی اقتصاد باشد تا با  ،های اقتصادی دولتاما سوال اینجاست که چرا باید فعالیت

قتصاد بهبود یابد؟ پاسخ مشخص است؛ وجود فساد و رانت و سؤمدیریت در متامی گیری آن، کارکرد اکناره

سازی به واگذاری سهام به مردم است؛ باید پرسید ی طرفداران خصوصیی بسیار مهم دیگر اشارهابعاد. نکته

های عظیم هایی مانند مخابرات و مجتمعند سهام رشکتنتواکدام مردم؟ آیا کارگر و معلم و نجار و کفاش می

کشد و ی تولید را به دوش میی کارگری که بار اقتصاد کشور و چرخهصنعتی و کشاورزی را بخرند!؟ آیا طبقه

فروشد و با این وجود حتی ه�ن مبلغ را هم ها زیر خط فقر نیروی کار خود را میدر نهایت با حقوقی فرسنگ

ن خرید سهام صنایع بزرگ را دارد تا بتواند فرصت کند، توادریافت می »احت�أل«ها تأخیر، آن هم با ماه

مالکیت صنعتی(!) را پیدا کند؟! پاسخ مثل روز روشن است؛ خیر! در رشایطی که تحت فشار اقتصادی و 

معیشتی تعداد زیادی از مردم نه توان مادی و نه حتی توان تصور اینچنین کارهایی را ندارند حرف زدن از 

م یمحض است که باور کن یلوحسادهبه مردم نیست. گذشته از این،  مردم جز دروغگویی و خیانت

نه و بهبود عملکرد یکاهش هز یکه تنها بر رو  ییهادهد. سازمانید را کاهش میتول یهانهی، هزیساز یخصوص

دهند یان سودآور و در دسرتس خود خدمات ارائه میشوند، تنها به مشرتیمتمرکز م یساز یمورد انتظار خصوص

دهند. امری که اخیرأ یبه همراه نداشته باشند را مورد غفلت قرار م یها منفعتآن یرا که برا یانیمشرتو 

های اساسی و ی بیمه از داروی هاشمی، با حذف تعرفهزادهتوسط وزارت بهداشت و وزیر متمولش قاضی

در حال اجرا و  ،خش سالمتی درمان باال و همچنین واگذاری أمور مربوط به بهای سخت با هزینهبی�ری

 های خصوصی).ها و کیلینیکپیگیری است (اعم از بی�رستان

اند ت و ثروتبه معنی عدم وجود راه دیگری نیست. بلکه این صاحبان قدر  »دولتی/خصوصی« اساسأ دوراهی

یگراند. تنیدگی کنند و در تالش برای نفی راه دتأکید می ،در آن جایی برای مردم نیستکه  که بر این دوگانه،

ثروت و قدرت در حکومت موجود بر کسی پوشیده نیست و این دوراهی دقیقأ مطابق نیاز و خواست عامالن 

ها و اعتصابات و اعرتاضات های بعدی با نگاه به خیزشاین تنیدگی و صاحبان ثروت و قدرت است. در بخش

را  اه شوراهای مردمی و مستقلی که این دوگانهاخیر کشور خواهیم دید که راه دیگری وجود دارد؛ راه شورا! ر 

در بسیاری از نقاط  ۵۷های ابتدایی بعد از انقالب کند. راهی که در سالشکند و از آن عبور میدر هم می

 ١.های طالیی تاریخ معارص ایران بدل گشتها و مراکز تولید پیش گرفته شد و به یکی از دورهکشور و کارخانه

 کنیم.برای آن را مرور می سازی و تولید قانونگیری خصوصیشکلروند اما پیش از آن، 

) ۸۳-۷۹و سوم () ۷۸-۷۴، دوم ()۷۲-۶۸ی اول (ی توسعهسالههای پنجو در قالب برنامه ۵۷پس از انقالب 

سازی طی سازی تحت عنوان بازسازی اقتصادی به دولت ابالغ گردید و سازمان خصوصیهای خصوصیسیاست

قانون  ۴۴های کلی اصل ی عطف این جریان، ابالغ سیاستایجاد شد. اما نقطه ۸۰ی سوم توسعه در سال برنامه

ی چهارم توسعه بود. و در طول اجرای برنامه ۸۴سال  ام جمهوری اسالمی ایران در خرداداساسی توسط رهرب نظ

سه بخش  یاسالمی ایران بر پایهنظام اقتصادی جمهوری «قانون اساسی جمهوری اسالمی آمده:  ۴۴در منت اصل 

ی صنایع بزرگ، صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیهریزی منظم و ی و خصوصی با برنامهدولتی، تعاون

های بزرگ آبرسانی، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه

ها است که به آهن و مانند اینهواپی�یی، کشتیرانی، راه و راه تلفن،رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و 

 . انتشارات منجنیق۵۷د شوراهای و کتاب تاریخ مفقبرای اطالع در این مورد نگاه کنید به  -١
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صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، 

های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالکیت در این سه شود که مکمل فعالیتصنعت، تجارت و خدمات می

ی قوانین اسالم خارج نشود و موجب رشد با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدودهبخش تا جایی که 

ی زیان جامعه نشود مورد ح�یت قانونی جمهوری اسالمی است. ی اقتصادی کشور گردد و مایهو توسعه

 ۴۴اصل  کنیده�نطور که مشاهده می ».کندتفصیل ضوابط و قلمرو و رشایط هر سه بخش را قانون معین می

های کشاورزی و دامپروری بزرگ را به لحاظ قانونی فراهم سازی صنایع و معادن و مجتمعامکان خصوصی

ی رهرب نظام جمهوری اسالمی است. ابالغ بلکه ابالغیه ۴۴سازی نه اصل کند. بنابراین مجوز خصوصی�ی

در قانون است بنا بر اصل دیگری که به طور واضح تبرصه زدن بر آن و دست بردن  ۴۴های کلی اصل سیاست

 ۱بند  و پس از تغییر و بازنگری قانون اساسی به آن اضافه شد: ۶۸از قانون انجام پذیرفتنی شده که در سال 

 .۱۱۰اصل 

ی روحانیت مبارز (افرادی مانند بهشتی، مهدوی ی مجلس سوم که ترکیب مجلس از دو تشکل جامعهدر دوره

ی تازه جدا شده از آن به نام مجمع روحانیون مبارز (شامل مهدی کروبی، ) و دستهایکنی، ناطق نوری و خامنه

شد، تشکیل می…) علی ابطحی، صادق خلخالی وها، حسن صانعی، محمد خامتی، محمدوی خوئینیمحمد موس

که مربوط به تشکیل شورای عالی  ۱۷۷و  ۱۷۶تغییر یافت و دو اصل  ۱۳۵۸اصولی از قانون اساسی مصوب 

شده به قانون اساسی آمده اضافه ۱۷۷است به آن اضافه شد. در اصل ت ملی و بازنگری در قانون اساسی نیام

ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی و محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه«که: 

و والیت امر و امامت امت و نیز  های ای�نی و اهداف جمهوری اسالمی ایران و جمهوری بودن حکومتپایه

این اصل  طبیعتأ». باشدی امور کشور با اتکاء به آرای مردم و همچنین مذهب رسمی غیرقابل تغییر میاداره

ه همچنین ارتباط بین سرا به والیت امر اضافه و » مطلقه«ی که واژه ،۵۷تواند مانند تغییر اصل شده میاضافه

کرده، به لحاظ حقوقی و اصول دموکراسی جای بحث بسیاری داشته باشد که در جمهور سلب قوا را از رییس

ی رهرب نظام سازی بوده، ابالغیهاما ه�نطور که گفته شد آن چیزی که مجوز خصوصی. پردازیمجا به آن �یاین

که فرمان  ۱۱۰اصل . است ۴۴قانون اساسی پیرامون اصل  ۱۱۰اصل  ۱جمهوری اسالمی مطابق با بند 

ایف و اختیارات رهرب مربوط به وظ استناد به آن در حال انجام است های عمومی مردم باسازی داراییخصوصی

های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تعیین سیاست) ۱بند شامل:  سه، ۶۸. پس از بازنگری سال شودنظام می

های کلی ت بر حسن اجرای سیاست) نظار ۲کند) تشخیص مصلحت نظام (که اعضای آن را خود رهرب تعیین می

بنابراین قانون اساسی و در نتیجه به اختیارات رهرب اضافه شد.  ۱۱۰پرسی، به اصل فرمان همه) صدور ۳نظام 

به مجلس شورای اسالمی  ۶۸که پس از بازنگری سال  ،سوم شورای ملیشده در مجلس مطابق قانون تصویب

سازی منابع و صنایع ملی را صادر کرده و دولت موظف ر خصوصیتواند دستو رهرب نظام می ،تغییر نام داد

مجلس  »ملی«بخشیدن به منابع و اموال  »مالکیت خصوصی«ساس قانون از آن تبعیت کند. در این بر ااست 

نقش محوری را داشته. البته این تنها همدستی مجلس در هموار کردن راه قانونی و فراهم  »اسالمی«شورای 

مردمی نیست. دو مورد از این قوانین که یکی علیه کارگران و دیگری علیه زنان است �ل ضداع آوردن مجوز

های کار ی آزاد تجاری جدید یا در واقع اردوگاهمنطقه ۸ی ایجاد وار باشد؛ اولی تصویب الیحهتواند �ونهمی

یکی ت. در مناطق آزاد تجاری که اجباری برای کارگران و بهشت فرار مالیاتی و فساد برای ثرومتندان و تجار اس

کارگران  ،های دارای قدرت و ثروت استیافته برای قاچاق توسط برخی افراد و سازماناز منافذ اصلی سازمان



ساعت کار  ۱۲مشمول قانون کار نخواهند شد و دست کارفرما برای دادن حداقل حقوق، بیشرتین ساعت کار (

ی اکرب ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و واهد بود. طبق گفتهدر روز) و قرارداد سفید و موقت باز خ

 "قانون کار"ترین قانونی که مانع کسب و کار است و در این مناطق حذف شده، اصلی«مشاور حسن روحانی، 

ی منع خشونت علیه زنان است. آن هم در کشوری که طبق گزارش دیگری تصویب نکردن الیحه ٢».است

درصد از زنان ایرانی در مناطق شهری و  ۳۲های خانگی، علیه زنان است و درصد از خشونت ۹۰ونی پزشکی قان

اند. جالب است بدانید ایران در کنار سومالی، درصد در مناطق روستایی خشونت خانگی را تجربه کرده ۶۳

زنان را امضاء نکرده سودان، نائورو، پاالئو و تونگا جزو شش کشوری است که کنوانسیون رفع تبعیض علیه 

 ٣است.

 تپه و فوالد اهواز؛ امتداد خیزش گرسنگان!هفتهای نیشکر مجتمع

طلبان) هر سه در مقابل یک سلطنتو مخالفانش ( گرا)اصول/طلب(اصالح این روزها حکومت، طرفداران

اعرتاضات اخیر  با اعتصابات و هگیرند؛ در مقابل کارگران! در مواجهمی اضعی مشابه و ه�هنگمسئله مو 

کنند. انگارانه اتخاذ میگرانه و نادیدهموضعی رسکوب ،کارگری این سه گروه که حیاتشان در گرو همدیگر است

ی شهر ایران رخ داد و در نتیجه ۱۰۰ی فرودست که در بیش از و خیزش طبقه ۹۶ماه سال دیدر اعرتاضات 

تن بازداشت شدند، هر دو جناح  ۵۰۰۰و بیش از  تن کشته ۲۵طبق آمار بیش از  ،رسکوب آن توسط حکومت

اعرتاضات مردم و البته رسکوب آن  ینامیدن معرتضان سعی در تخطئه خائن، مزدور و کرکسحکومت با 

رضا شاه، «آلود ماهی گرفنت بودند و با تکیه بر رس دادن شعار طلبان هم در پی از آب گلسلطنت داشتند،

ش برای یافنت جایگاه و نقشی در این خیزش داشتند. اما هر عقل سلیم و جان در برخی شهرها، تال  »روحت شاد

داند که رس دادن آن شعار ه�ن از ی پهلوی مطلع باشد میرشیفی که اندکی از تاریخ جنایات ساواک در دوره

 هول اژدها به مار پناه بردن بود.

 »نان، کار، آزادی«و  »ماجرا هگرا، دیگه متومولطلب، اصاصالح«ماه با رس دادن شعارهایی مانند پیام خیزش دی

ی کارگر. این خیزش فراگیر را گذار از هر دو جناح حکومت بود و نشان آگاهی معطوف به خیزش طبقه

دانست. صدای مردمی که سیاست و  »آگاهی طبقاتی«ای جدید از جنبش کارگری و توان دال بر مرحلهمی

ی های دشمن مردم با همهتر و رساتر از آن بود که متامی جناحزدند بلند آگاهی تاریخی را به خیابان پیوند

ای عریض و طویلشان بتوانند آن را خفه کنند و یا حتی نادیده بگیرند. این صدا که حاصل به هم توان رسانه

ی کارگر، از ترکمن صحرا و فارس و دهه رسکوب و کشتار و حذف فرودستان و طبقه چهارپیوسنت صدای 

) ۹۳دره (سال ) و معدن طالی آق۸۲آباد (سال خاتون) تا مجتمع مس ۶۰ی اصفهان و کردستان (هر سه در دهه

شود. کارگران این دو تپه شنیده میبوده، امروز از جانب گروه صنعتی فوالد اهواز و مجتمع نیشکر هفت

ها حقوق (که پرداخت ماههایشان و وجود فساد و عدم سازی رشکتمجتمع بزرگ در اعرتاض به خصوصی

ی رهااد /نان، کار، آزادی«تپه شد) با شعار تن از کارگران هفت ۵م به خودکشی باعث خودسوزی و اقدا

فوالد، «ماه، جنبش کارگری را به جلو برانند و با رس دادن شعار ی دیدر ادامهاند تا به خیابان آمده »شورایی

                                                 
 ۶۹ی . جنیف صابر. فالخن ش�رهآزادِی مناطق آزادنگاه کنید به  -٢
 . رادیو زمانه.سال معطل مانده ۷ای که الیحهنگاه کنید به  -٣
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در  »ایم گرسنهتپه، گرسنهکارگر هفتما «و همینطور  »ی، اتحاد اتحادکارگر ایران«و  »تپه، اتحاد اتحادهفت

های خود را بستانند. آنچه در جریان ایکنار هم و سایر کارگران ایران حق نان و آزادی خود و سایر هم طبقه

هم باز  ی کارگر است. در مقابل این جریاناتی طبقهاست خود در امتداد وقایع گذشته و ابتدای وقایع آینده

کنند یا سعی در مصادره کردن آن دارند و یا در تالش برای وارونه نشان دادن شده یا سکوت میهای ذکر جناح

سازی! این طرفداران بازار آزاد و اند؛ دفاع از خصوصیچیز اما با هم مشرتکاند. در یکبزک کردن آنوضعیت و 

سازی به عنوان شرتکشان دفاع کنند، در حالی که خصوصیغارت خلق، متام قد سعی دارند تا از نظام اقتصادی م

ی تولید، مانند یکی از عوامل اصلی نابسامانی وضعیت تولید در کشور و معیشت کارگران درگیر در چرخه

 ی کارگر است.رسطان بدخیمی است که در حال پیرشوی و نابود کردن هرچه بیشرت اقتصاد و زیست طبقه

ی جمعی ها باور ادارهانهی شورایی کارخنفی مالکیت خصوصی و گشودن امکان ادارهتپه و فوالد اما با هفت

 ٤اند.ی مردم را بار دیگر زنده کردهشدهفراموش

تپه و گروه صنعتی فوالد اهواز به رشح وضعیت سازی مجتمع نیشکر هفتدر ادامه با نگاهی به روند خصوصی

به عنوان یکی از بزرگرتین  »ع کشت و صنعت مغانمجتم«اسفبار و فساد و سؤمدیریت گسرتده در 

سازی های کشاورزی و دامپروری کشور و تالش دولت و صاحبان رانت و رسمایه برای غارت و خصوصیمجتمع

های اقتصادی و آن خواهیم پرداخت. بدیهی است تنها اراده و اتحاد کارگران این مجتمع و سایر مجموعه

تواند مانع ترویج و گسرتش مالکیت سازی است که میس فروش و خصوصیتولیدِی در معرض نابودی و سپ

 ی کارگر شود.تر شدن زیست طبقههای عمومی و وخیمخصوصی بر دارایی

برداری رسید پس از انقالب و در جریان به بهره ۱۳۴۰تپه که در سال مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت

بازسازی اساسی و شده و عدم های جدی وارددر اثر آسیبفت. جنگ ایران و عراق مورد حمالت هوایی قرار گر 

ی تولیدات این کارخانه به مرور افزایش شدهبهای متاممحیطی سازی فناوری و مسائل زیستبهینه توجهی بهبی

ی واردات و همچنین حذف انحصار دولت در فراهم آوردن یافت. از طرفی دیگر به دلیل حذف و کاهش تعرفه

های کردن فعالیت ی سوم و به منظور رقابتیتوسعهی آن هم مطابق دستور برنامه ،مورد نیاز کشور قند و شکر

ی واردات شکر سفید و شکر خام به صورتی که تعرفه اقتصادی، امکان واردات این دو کاالی اساسی ایجاد شد.

 درصد کاهش یافت. ۴و  ۱۰به  ۸۶سال  در آذر درصد بود، ۱۳۰و  ۱۵۰به ترتیب معادل  ۸۴که در ابتدای سال 

نژاد تضعیف تولید لت احمدیانحصاری و ویرانگر دولت خامتی و اجرای آن توسط دو حاصل این تصمی�ت ضد

تُن بیش از میزان مورد نیاز  ۱۷۲۵مقدار  ۸۵گیری مافیای قدرمتند شکر بود؛ به طوری که در سال و شکل

در اینچنین وضعیتی کارخانجات تولید شکر با رشایط  ٥.شور شدمیلیارد دالر) وارد ک ۱شکر (به ارزش  ،وارداتی

سختی مواجه گشتند و در اثر کاهش سود و افت فروش دچار مشکل نقدینگی شدند. در نهایت برای حل این 

مالی شدند. مجتمع کشت و صنعت های مالی و غیر به نهاد مشکل، متوصل به اخذ وام و متعاقبأ بدهکار

های غلط و مخرب و همچنین فرسوده بودن امکانات رشکت، ی این سیاستنتیجه تپه هم درنیشکر هفت

اقدام  ،ده که خود بانی وضعیتش بودی زیانهای شدیدی شد. دولت برای خالصی از این مجموعهمتحمل زیان

زار تپه از طریق با، متامی سهام رشکت نیشکر هفت۹۴به واگذاری آن به بخش خصوصی �ود. در آذر ماه سال 

 ۷۳ساله به ارزش کل  ۸درصد از مبلغ معامله به صورت نقد و مابقی در اقساطی  ۵سهام با رشایط پرداخت 

 ۹۳ی مقدم. فالخن ش�ره. مهران جنگلیتپه گشودامکانی که هفتنگاه کنید به  -٤
 ی اقتصادی.، مجله۹۱تا  ۸۰های ی نگاهی به بازار شکر ایران طی سالبرگرفته از مقاله  -٥

https://goo.gl/3h7dyK


میلیون دالر  ۲۱۳های این مجتمع حالی که جمع کل دارایی هزار دالر به فروش رسید، آن هم در ۹۸۹میلیون و 

میلیارد  ۶پرداخت با پیشزئوس)  های رستمی چگنی و اسدبیگی و رشکتبود! خریداران (دو شخص به نام

سازی و همکاری دولت و ها) توانستند مالک رشکت شوند. تخلف سازمان خصوصیصدم ارزش دارایی ۱تومان (

ی واگذاری این مجتمع نبوده، بلکه در نظارت پس از همچنین سکوت مجلس در برابر آن فقط مختص مرحله

دستورالعمل  ۸ی ی متعددی داشته؛ مطابق بند (الف) مادههاواگذاری هم این سازمان تخلفات و کارشکنی

در صورت تأخیر بیش از «سازی موظف است ، سازمان خصوصی۹۶ی نظارت پس از واگذاری مصوب سال نحوه

کاهش تعداد «و » ای که باعث اخالل در روند فعالیت رشکت شودماه در پرداخت حقوق کارکنان به گونه ۲

سازی با اخطار و توبیخ کتبی ، طبق تشخیص سازمان خصوصی»جوز مندرج در قراردادکارکنان رشکت خارج از م

سازمان «شود بلکه و حتی فسخ قرارداد با خریداران برخورد کند. اما نه تنها به این دستورالعمل توجهی �ی

 ،سپاری کرده تا از طریق انعقاد قرارداد با بازرسانتالش کرده حتی همین امر نظارت را هم برونسازی خصوصی

های سازی یعنی بازرسی از رشکتاین امر محقق گردد. به یک معنا یک بخش حاکمیتی از فرآیند خصوصی

 ٦».واگذار شده بخش خصوصی شده هم به خودِ سازیخصوصی

دار و نواع میلگرد ساده، میلگرد آجبه منظور تولید ا ۴۲گروه ملی صنعتی فوالد ایران (فوالد اهواز) در سال 

اندازی و به راه ۴۶هزار تن در سال  ۶۵نبشی در اهواز تأسیس شد. خطوط تولید این رشکت با ظرفیت سالیانه 

ی محصوالت نوردی ها به آن اضافه شد. این مجتمع صنعتی اولین تولیدکنندهها و مجتمعتدریج سایر کارگاه

. های فوالدی را داردهزار تن فرآورده ۴۳۵میلیون و  ۱ت و ظرفیت تولید بیش از میلگرد و تیرآهن در ایران اس

جمهور وقت به وزیر اقتصاد و مشایی معاون رییسمطبق دستور اسفندیار رحی ۸۹ سهام این رشکت در سال

هن آ ی راهوزیر راه و ترابری، بدون برگزاری ترشیفات قانونی و مزایده به رشکت خدمات مهندسی ابنیه

، طی فرآیندی نامعلوم و با همکاری ۸۹(تراورس) واگذار شد. این در حالی است که در اردیبهشت ماه سال 

آهن کشور است، ی راههای پی�نکار در عرصهرشکتترین سازی، رشکت تراورس که یکی از مهمسازمان خصوصی

البته این تنها بخشی از فساد دولت و  آفرید امیرخرسوی فروخته شده بود!میلیارد تومان به مه ۱۲۰به مبلغ 

 ی گروه آریا بود.دهزار میلیار  ۳ها (از جمله بانک ملی) و دست داشنت در اختالس ها و بانکسازمان

رشکت) به دادستانی تهران  ۳۸، اختیار اموال وی (شامل ۹۰خرسوی در سال آفرید امیر هپس از دستگیری م

میلیارد تومانی وی به این بانک، از طرف دادستانی کشور  ۱۰۰۰ منتقل شد. سپس بانک ملی در ازای بدهی

درصد از سهام گروه فوالد اهواز را به قیمت  ۶۸مالک جدید گروه فوالد اهواز لقب گرفت. این بانک نیز که 

، میلیون تومان ۴۰۰میلیارد تومان در اختیار گرفته بود، پس از فروش برخی از اموال رشکت به مبلغ  ۱۵۰عجیب 

العمل دستور  ۸ی اقدام به واگذاری آن �ود. ه�نطور که پیش از این هم گفته شد؛ مطابق ماده ۹۵ر سال د

اعم از فروش  ی تخلفسازی موظف است در صورت مشاهدهارت پس از واگذاری، سازمان خصوصیی نظنحوه

مچنین اخراج کارکنان، و ه »بدون مجوز سازمان خصوصی«اموال و تأخیر در پرداخت حقوق بیش از دو ماه 

ای برای د. بنابراین نه تنها ارادهها در نظر بگیر رشکت اقدامات تنبیهی متنوعی را علیه خریداران و مالکان

شود، بلکه همکاری کاملی بین این سازمان و سازی مشاهده �یمقابله با این تخلفات در سازمان خصوصی

 های عمومی مردم وجود دارد.خریداران دارایی

 . فرشاد اس�عیلی. سایت میدانیساز سازِی نظارت بر خصوصیخصوصینگاه کنید به  -٦

https://goo.gl/f7FBKd


 ای که توسط بانک، مدیریت گروه ملی فوالد ایران با قیمتی نامعلوم و طی مزایده۹۶نهایتأ در آبان ماه سال 

ملی برگذار شد به عبدالرضا موسوی، مالک رشکت هواپی�یی زاگرس، باشگاه استقالل اهواز، هتل داریوش و 

شناسان حکومتی، توان و تخصص الزم برای کار  یحال که بنا به گفتهدلفین کیش واگذار شد. وی در عین پارک

اعالم کرد هیچ پولی جهت پرداخت دستمزدهای کارگران ندارد  ۹۶بهمن  ۳۰حل مشکالت کارخانه را ندارد، روز 

 باید تا سال آینده برای دریافت حقوق خود صرب کنند.کارگران و 

رد که موسوی دیگر مالک گروه ملی ، معاون امور اقتصادی استاندار خوزستان اعالم ک۹۷در اردیبهشت سال 

مشکالت گروه ملی فوالد اما همچنان رو  فوالد ایران نیست و این کارخانه به بانک ملی بازگردانده خواهد شد.

ها و افراد صاحب ثروت و رانت بر سازی، بانکبه فزونی است. مشکالتی که از طریق دولت، سازمان خصوصی

ها نه تنها ورشکستگی و نابودی تولید در این کارخانه و عدم پرداخت ماهاین کارخانه تحمیل شد و حاصل آن 

 یتوسط یک خودرو  رگرفنت کارگران معرتض به وضعیتحقوق کارکنان آن، بلکه بازداشت و تهدید و حتی زی

 ٧.ناشناس بود

 !کشت و صنعت مغان؛ بازتولیِد فساد، غارت، اعتصاب و شاید... مجتمع

ی وسیع دشت مغان، آغاز کرد. در این راستا و برداری از پهنهاورزی طرحی را برای بهره، وزارت کش۴۷در سال 

هزار هکتار از اراضی این منطقه که خاک بسیار حاصلخیز و بکری را دارا بود، دولت اقدام  ۶۳جهت تأمین آب 

 فازی، که توانایی تولید ۹ی ارس و احداث سد �ود. این طرح عظیم ی آبیاری و انحراف رودخانهبه ایجاد شبکه

با  ۵۲میلیون نفر را دارا بوده، در نهایت در سال  ۴۵۰محصوالت کشاورزی، باغی و دامی برای جمعیت حدود 

مورد  »مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان«فاز از طرح اصلی، تحت عنوان  ۱امتام اجرای فقط 

 دهه، این مجتمع نیز مانند بسیاری دیگر از ۴ت قریب و بعد از گذش ۵۷برداری قرار گرفت. پس از انقالب بهره

برنامگی به مرز نابودی کشیده شد. این مراکز بزرگ تولید کشور با سؤمدیریت و بیهای مهم و عظیم مجتمع

ر کا اند نه تنها در جهت تولید و خدمت به مردم و ایجاد رفاه بهدر کشور که با هزینه و منابع ملی ایجاد شده

توجهی و فساد مدیران حاکم در طول سالیان مت�دی شاهد غارت اموال و امکانات اند، بلکه با بیهگرفته نشد

 اند.بوده

�ای مدیریت در کشور است، ی متامحاکم بر این مجتمع و آینهآید گزارشی از وضعیت آنچه در ادامه می

توان مشاهده کرد. ن چیزی است که میمسل� مشکالت حاکم بر این مجموعه و مراکز مشابه بسیار بیشرت از آ 

حلی کسی با آن آشنا و درگیراند. ه�نطور که راه جا بهرت از هرمشکالتی که خود کارگران مشغول به کار در آن

 ترین تصمیم است.دهند بهرتین و منطقیتوانند شکل که آنان با فهم طبقاتی و اتحادشان می

هزار هکتار، در چند بخش زراعی،  ۲۲به وسعت  ایاراضیمجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان با 

ها به دلیل های تولید لبنیات و قند مشغول به فعالیت بوده. هر کدام از این بخشباغبانی، دامپروری و کارخانه

نبود کارشناس آگاه و اصول مدیریت مناسب به مرور زمان دچار فرسودگی و کاهش بازده و حتی در بسیاری از 

قبیل: نابودی توان به مواردی از برای مثال در بخش زراعی و فقط در سال جاری می اند.ر و زیان شدهموارد رض 

 .رگران توسط خودرو زیر گرفته شد؛ یکی از کااعرتاض کارگران فوالد اهوازنگاه کنید به  -٧

https://goo.gl/VPgTGx
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میلیاردی  ۵تُن گندم موجود در یکی از انبارها به دلیل عدم رسیدگی مناسب، خسارت بیش از  ۶۰۰بیش از 

رویه، به در اثر آبیاری بی ناشی از کاشت بذر فاسد چغندر، عدم کوددهی مناسب و به موقع و خفگی محصول

تن برداشت شده (میانگین برداشت گندم در مزارع  ۳الی  ۲طوری که در هر هکتار زمین زیر کشت گندم، تنها 

ی مزارع مجتمع، بالاستفاده ماندن های منطقه در محوطهی دامنشدهرویه و کنرتلچرای بیتن است)،  ۶آبی 

دار به بیرون از های مشکلم و قابل استفاده و فرستادن پمپهای عظیسازی با وجود دستگاهبخش پمپ

 ای خاص.مجتمع به دلیل نبود نظارت و منتفع شدن عده

هاست با مشکالت و فساد است سال های مهم و پرهزینهبخش دامپروری این مجتمع نیز، که از بخش

ی نژاد اصیل و گاو نر و ماده) سالههزار رأس گاو (اعم از گو  ۲۰روست؛ این بخش که دارای ای روبهگسرتده

ی دام مواجه است. عالوه بر است با وجود زمین مناسب و آب حتی بیش از حد نیاز با مشکل علوفه و تغذیه

این، به دلیل نداشنت تخصص کارکنان مشغول در بخش، به محض مریضی دام آن را به کشتارگاه منتقل و جهت 

میلیون تومان با  ۱۵در مواردی هم مشاهده شده که دامی به ارزش  دهند.مرصف گوشت به بازار ارائه می

ی . در دورهشوداقعی به پی�نکار فروخته میسوم ارزش و به یک برچسب خوردن تحت عنوان دام مریض

که  ،کیلوگرم) گاوهای هولشتاین ۱۵ریاست اروجعلی محمدی برای حل کردن مشکل شیردهی پایین (با میانگین 

ی چند میلیاردی های شیردهی با هزینهتصمیم به تعمیر ایستگاه ،کیلوشیردهی داشته باشند ۷۰باید روزانه 

بار پس از دریافت وام از بانک تصمیم به ساخت گرفته شد، با بهرت نشدن وضعیت و حل نشدن این مشکل این

ه و پس از خرج بیش ی دام گرفته شد، بازهم این مسئله حل نشدسیلوی زیرزمینی جهت نگهداری بهرت علوفه

میلیارد تومان از منابع رشکت به این نتیجه رسیدند که دام پیر است و باید دام جدید خریداری شود!  ۲۵از 

برای  )وی بودهیکی دیگر از اقدامات و تدابیر ایشان بسنت قرارداد با رشکتی در ارومیه (که گویا از نزدیکان 

ی سالهچندینی مدیریت ای از شیوهاین تنها گوشه ی است.بندی کردن شیر تولیدی مجمتع دامپرور بسته

عنوان دست راست خامتی مدیرعامل سابق مجتمع کشت و صنعت مغان، اروجعلی محمدی (که در منطقه به 

 ) است.شودشناخته می

به  ایرود ساالنه سوددهیتن مشغول کاراند و مطابق پتانسیل آن انتظار می ۱۵۰ی قند این مجتمع در کارخانه

میلیاردی مواجه  ۷تا  ۵ساله این کارخانه با زیان  میلیارد تومان داشته باشد. درصورتی که هر ۱۵تا  ۱۰میزان 

هم به دلیل کاهش میزان چغندر دریافتی؛ اعم از چغندرهای تولیدی خود مجتمع و چغندر شهرهای  است، آن

شوند. برای مثال این مسئله با دالیلی توجیه میدیگر به خاطر بدحسابی با کشاورزان آن مناطق. هر سال اما 

میلیارد تومانی دریافت شد.  ۲۰، محصول تولیدی به شخصی فروخته و در قبال آن یک فقره چک ۹۴در سال 

این مبلغ اما نه تنها پرداخت نشده بلکه با دستور مقامات باالی کشوری دستور به مسکوت گذاشنت این قضیه 

گیر کارکنان و کارگران مجتمع نیست، بلکه سال پیش �تیک گسرتده تنها گریبانداده شد. این فساد سیست

حقوق کارگران فصلی که برای برداشت چغندر به منطقه آمده بودند هم پرداخت نشد و بعضأ حتی با تهدید و 

 توهین مواجه گشتند.

ان ارشد و نیروهای رسمی های نجومی شامل این مجتمع هم بوده و در بسیاری از موارد مدیر پرداخت حقوق

های اخیر کنند. در حالی که در سالمیلیون تومان در ماه حقوق و مزایا دریافت می ۱۵آن مبلغی بالغ بر 

ها حقوقشان مواجه بوده و در مواردی با اعتصاب و اعرتاض سعی در کارگران این مجتمع با عدم پرداخت ماه

 اند.احقاق حق داشته



ی سایر کنندهو ه�هنگشود های رشکت محسوب میترین بخشمکانیزاسیون، از مهمبخش فنی و پشتیبانی و 

ها و ادوات سنگین، اقدامات کاشت، داری دستگاههای مجتمع کشت و صنعت مغان است. تعمیر و نگهبخش

 ی ریاست قبلی (محمدی) با همکاریگیرد. در دورهبرداشت، باربری و حمل علوفه توسط این بخش صورت می

ای شد، اما بدون حق گمرک و دو برابر قیمت بازار! سپاه پاسداران اقدام به واردات ادوات سنگین و پیرشفته

تر از همه سؤمدیریت از دور خارج بیشرت این ادوات درحال حارض، به دلیل خرابی و نبود متخصص و مهم

ی کارگران این مجتمع شوند. به گفتههای مشابه به کار گرفته میاند و جهت تأمین قطعاِت سایر دستگاهشده

اکرث قریب به اتفاق  ن تاسیس تا پیش از انقالب است وبیشرت ادوات مورد استفاده، ه�ن ادوات قدیمی و دورا

ای خریداری شده، بال استفاده مانده و رصفأ در جهت منافع مادی عدهآالت سنگین خریداریماشینلوازم و 

 اند.شده

 قیمت بالاستفاده در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغانگرانو  ۱۵۰۰ی مدل : تراکتورها۱عکس



 قیمت بالاستفاده در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغانگرانو  ۱۵۰۰: تراکتورهای مدل ۲عکس

گاهی که حتی کارگران به خواست کارفرما و ترس از اخراج گاه است. رنجاین مجتمع اما برای کارگرانش رنج

ی کار ناچاراند دروغ بگویند و از وضعیت موجود حرفی نزنند. کارگرانی که گاهی هار دن، در مقابل بازرس ادش

کنند. در آباد زندگی میای شهر پارسهای اجارهدر دو شیفت و بدون بیمه و هیچ امنیت شغلی آن هم در خانه

ساعت  ۱۲۰اند با ثبت استخدام شده ها که متامأ از طریق رابطه و اع�ل نفوذحالی که مدیر این بخش

های لوکس و بدون حق آب و برق و گاز های چرب و مفصل، ساکن خانهکاری صوری در ماه و حقوقاضافه

 اند.شهرک غفاری این مجتمع

جذب این  »خواهددزد بازار آشفته می«در نهایت بخش خصوصی و صاحب ثروت به حکم این جمله که 

سازی یا ه�ن سازمان حافظ ، سازمان خصوصی۹۷ورزی شد و در مرداد ماه سال مجتمع عظیم صنعتی و کشا

میلیارد تومان، دو سال تنفس  ۷۱۶هزار و  ۱منافع صاحبان رسمایه اقدام به واگذاری سهام این رشکت به قیمت 

رشکت «. میلیون تومان بود ۸۳۲هزار و  ۵۲ی رشکت در این واگذاری ساله، در بورس �ود. سپرده ۹و اقساط 

ی این مزایده اعالم شد. رشکت دیگری میلیارد تومان برنده ۱۰۰پرداخت با پیش» ی تهرانی بازار رسمایهتوسعه

بود! هنگامی » ی فروشگاه رفاهمجموعه«ها معرفی شد که به عنوان رقیب در خرید این مجتمع در خربگزاری

) مراجعه کنید، خواهد دید که این رشکت یکی ۱۳۸۴ ی تهران (تأسیسی بازار رسمایهکه به سایت رشکت توسعه

شامل: رسول ی این رشکت مدیرهاعضای هیئت است.» های رفاهی فروشگاهمجموعه«های وابسته به از رشکت

حق (عضو) و مهدی مرادی (عضو) فرهادی (مدیرعامل)، فرید فیوضاتیمدیره)، آرش محمدی (رییس هیئت

ی رسند که بدانید رسول محمدی مدیرعامل مجموعهلب و مهم به نظر میباشد. این اسامی زمانی جامی

ی رشکت کاسپین، عضو مدیرهی از قبیل عضو هیئتهایهای رفاه است و در سوابقش سمتفروشگاه



شود. حق) دیده می(مانند فرید فیوضاتی ی بنیاد مستضعفان و جانبازانهای زیرمجموعهی رشکتمدیرههیئت

هادار و مدیر هم سوابقی مانند مدیر حقوقی سازمان بورس و اوراق ب(آرش فرهادی) رشکت  عامل اینمدیر 

ی تهران ی بازار رسمایهی رشکت توسعهمدیرهمهدی مرادی، دیگر شخص عضو هیئتدارد.  حقوقی فروشگاه رفاه

 .است هم مدیر مالی صندوق بورس زمین و ساخت�ن سازمان بورس و اوراق بهادار بوده

رشکت «های رفاه توسط ی فروشگاهدرصد از سهام مجموعه ۶۷، ۹۶ی جالب این است که در سال هنکت

است. رشکت دانایان » رشکت دانایان پارس«ی مجموعهریداری شد. این رشکت نیز خود زیر خ» بازتاب سهام توس

در پارس (تأسیس سایت گروه مالی ص واگذار شده است!» گروه مالی صدر پارس«، به ۹۴پارس نیز در سال 

تا حدی  داری هستند، و) اشخاصی را به عنوان افراد کلیدی معرفی کرده که دارای اسامی معنی۱۳۸۴

گذار بانک اقتصاد تربیزی، بنیان یاند؛ حسین عبدههای مالیها و گروهی رشکتی این کالف پیچیدهکنندهروشن

سازی وزارت امور ) و مشاور خصوصی۸۴-۸۲ق بهادار (کل بورس و اوراک خصوصی ایران)، دبیر نوین (اولین بان

طلب زنجان در مجلس ششم، مشاور ی سابق و اصالحافضل موسوی، �ایندهسید). ۸۴-۸۰اقتصاد و دارایی (

های حقوقی ای شدن فیشعامل سابق بانک ملی که در جریان رسانهعلی رستگار، مدیر ). ۸۴-۸۲وزیر کشور (

رضا مدیری مدیرعامل رشکت پرتوشیمی زنجان. این گروه مالی همچنین دارای مدیران بازداشت شد و محمد

گذاری دانایان پارس، رشکت کارگزاری آریا رشکت پرتوشیمی زنجان، رشکت رسمایه«هایی از قبیل زیرمجموعه

 ».بورس و چند رشکت است

هران، پورحسین شقالن، ی تی بازار رسمایهچند روز پس از واگذاری مجتمع کشت و صنعت به رشکت توسعه

با درخواست از وزیر اطالعات و اشاره به خصولتی بودن رشکت  آباد در مجلس شورای اسالمیپارسی �اینده

زا بودن این واگذاری در منطقه و میان اهالی و کارگران خواهان جلوگیری از این خریدار و همچنین تنش

عدم «ی اردبیل دستور تعلیق این واگذاری را به دالیل معامله شد. در نهایت، مهر ماه سال جاری دادستان

 رشکت خریدار صادر کرد.» اهلیت مالی و فنی

ها و مراکز تولیدی آنچه گفته شد رشحی مخترص از روندی دراز و پردامنه بود. همین حاال بسیاری از مجتمع

ردبیل، الستیک پارس، آلومینیوم نوش اتسنیم، کاشی اصفهان، در زنجان اراک، روغن نباتی جهان یمانند: هپکو 

سازی یا ی دیگر در اثر خصوصیها مجتمع و کارخانهو دهفوالد زاگرس، سی�ن مسجد سلی�ن املهدی هرمزگان، 

ها، اسامی ها، دولتسازی زنجیری متشکل از رشکتاند. خصوصییگورشکست شده و یا در مرز ورشکست

نه با اشخاص و  »ما«دهند که اند و به بهرتین شکل نشان میی رسمایهتجاری و اشخاصی است که �اینده

توان با پتک رو هستیم. زنجیری پیچیده در دست و پای�ن که تنها میها بلکه با زنجیر رسمایه روبهدولت

 هم شکست. آن را در »اتحاد«

بزار کار است که تپه و اهواز در حال وقوع است، شکل جدیدی از ارتباط با ادر هفتچیزی که این روزها 

تپه آنجا را به مثابه خانه و دارایی جمعی منطبق و برخاسته از آگاهی طبقاتی است. هنگامی که کارگران هفت

ما «گویند: گیرند، یا هنگامی که کارگران گروه فوالد میی شورایی آن میدانند و تصمیم بر ادارهخود می

ریخنت مناسبات حاکم. در هم فرو ، یعنی آغاز »دانیمان را میی صنعتیم، ما قدرت خودمکارگریم، ما خود چرخه

قدم » راه نان، کار، آزادی و زندگی شورایی«و آگاهی در  ی کارگر است که با ارادهی متامی طبقهاینک وظیفه

 بردارد.
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