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 واگذاری سهام به کارگران 

 دام یا طعام؟

 سازی در مصرخصوصی-بخش نخست

غریبِ آن به گوشش کسی نیست که این روزها غوغای سوروسات بورس و سهام و سودهای عجیب

دار کردن سهام ینجواهایی دربارهچندی است که نرسیده باشد. جالب است که از سوی دیگر، 

واگذاری سهام، نه برای  این است که ظاهردر  ماجراشود. پس میشنیده  هادر کارخانهکارگران 

 ی حیرت استاست! که این خود مایهن، که برای پروپیمان کردن آن خالی کردن جیب کارگرا

اجرای هرگونه سیاستی که اندکی هم به نفع کارگران دارانه، های سرمایهاز جانب دولت )چرا که

نیز  واقع دراما آیا . فشار از جانب کارگران صورت نگرفته است(بدون اعمال در هیچ کشوری، باشد، 

 بار نیست که در کشور ما این بحثاست؟ این نخستین پیشنهاد این طرح برای بهبود اوضاع کارگران 

رسید. نجوای این طرح به گوش مینیز  دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانیدر شود. مطرح می

اجتماعی که در زمان پادشاهی محمدرضا -اصول سلسله تغییرات اقتصادی در میانحتی پیش از آن، 

-چنین طرحی به چشم می ،نامید "انقالب سفید"حضرت)!( آن را خود اعلی و پهلوی صورت گرفت،

فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون »اصل سیزدهم چنین بیان شده است: خورد. 

در آن  نخستین کشوری نیستیم که این ایدهما  افزون بر اینها،. «یدیگسترش مالکیت واحدهای تول

ی کشور مصر نگاهی بیندازیم. کشوری که در خواهیم به تجربهبه همین دلیل میشود. میمطرح 

اساساً دولت مصر باید بگوییم که طرح را در سطحی گسترده اجرا کرد. شرایطی بسیار شبیه به ما، این 

کنیم این طرح را در کشور خودمان مروری می یسِبقهدر بخش بعد، . ه استح بوداز نوآوران این طر

این طرح در آنها تا حدودی اجرا  اکنونهمکه کرد خواهیم در ایران بررسی را  هاییدر آخر، نمونهو 

پی بردن به چه نتایجی داشته و چه به روز کارگران آورده است. که در عمل بینیم میشده است و 

یط کارشان با مشکالت کارگرانی که در مح طرحی برای بسیاری از ی چنینماجرای پشت پرده

نا اطمینانی از ثبات شغلی و هزار و یک مشکل حقوق معوقه و قراردادهای موقت و  بسیاری همچون

 .تاثیر بسیار بگذاردآنان  یتواند بر آیندهکنند بسیار حیاتی است، و میدیگر دست و پنجه نرم می

*** 

مین ابتدا توضیح مختصری هپس اجازه دهید سروکار داریم.  "نئولیبرالیسم"در این متن با مفهوم 

که امروز برای ما بسیار  به طور کلی، نئولیبرالیسم با فرایندهایی عجین شده استی آن بدهیم. درباره

، در اقتصاد دولتنقش ، محدود کردن  دولتیسازی واحدهای تولیدیِکنند؛ خصوصیوه میطبیعی جل
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سازی از این میان، موقتیسازی نیروی کار، آزادسازی تجارت و گسترش بازارهای مالی. موقتی

ترین تاثیر را بر زندگی کارگران واسطهبییا همان کارگری قراردادی )و نه رسمی(، نیروی کار، 

تحت مالکیت دولت که ای هدر کارخانپیدا کردن کار ها به یاد دارند که زمانی احتماالً خیلیدارد. 

داشت و آن هم ثبات عمده یک مزیت  هاییدر چنین کارخانهکار چندان سختی نبود. استخدام  باشد

قرار است از صبح تا  که فرقی ندارد؛ و به هر حالدانستی می آنجا کارگر رسمی بودی. یعنیشغلی بود. 

چندرغازی کف دستت بگذارند؛ اما  برخی هم از شب تا صبح، جان بکَنی، و آخر ماه و برایشب، 

اگر این پروژه تمام یا گذاری که اگر اخراجم کنند چه؟ حداقل هر بار با این ترس سر بر بالش نمی

ها گذشته، گاهی اگر کارگر خوبی بودی و خوب جان کَنده بودی، وقتی شود چه کنم؟ تازه از این

وبیش مطمئن ی شغلی او هم حاال کمآینده ازآمد و که دیگر توان کار نداشتی پسرت جای خودت می

 ی هم در کار بود. و غالباً مزایای بیمههمواره . بودی

های دولتی، از ض شد. دولت سرِ کیسه را تنگ کرد و بسیاری از مزایا را از شغلکم روال کار عوکم

حاال تفاوت درمان دولتی، از آموزش دولتی، و خالصه از هرآنچه دولتی بود و نبود پس گرفت. 

شوی. تنها یک چیز از باستخدام دولت  ،چندانی ندارد که با هزار آشنا از دروهمسایه و روزها دوندگی

شکوه کارگری برای دولت باقی مانده و آن هم قرارداد دائم است. که البته دخل آن را هم با هزار 

کاری ی، طرف حسابت پیمانای دولتی مشغول به کاراند. حاال اگر در پروژهجور دوز و کلک آورده

، و دست او در تغییر تمامی شرایط کار کامالً داند چندمین واسط میان تو و دولت استاست که خدا می

خورشید از شرق طلوع کرده یک روز که مثل همیشه  مثالًیا ای کارگر قراردادی. حاال شده .باز است

واگذار شده است  فالنیدیروز دولتی بود، به ای که تا همین بینی کارخانهمی روی؛، سر کار میاست

جایی ساده، چه قرار است به روزگارت همین جابه شوداست که شصتت خبردار مید چند ماه بعتازه و 

است یا نه، چه اهلیت دارد یا  ، چه فالنی اهل این رشته بودهانتقال مالکیت به بخش خصوصیاین بیاورد. 

دارد، و نه اصال مسئولیتی در قبال تو. غذا حذف امنیت شغلی شود، نه دیگر نه قرارداد دائم سرش می نه؛

در  شود.ها آغاز میتعدیلو چنین است که  شوی.شود، حتی تو هم حذف میشود، تعاونی حذف میمی

. حاال چه با نام نهاده شده است موقتی سازی نیروی کاراین سرآغاز همان فرایندی است که واقع 

به این منظور که  اند.واحد، چه با باز گذاشتن دست واحدهایی که خصوصی بودهخصوصی کردن آن 

 بیکارکارگران یل عظیم او به خِ اعالم کند و کارگر را  "عدم نیاز"خواهد کارفرما می هر زمان

 شود. افزوده

ی کارگران یرسازی گستردهکه چنین کمر به فق ؟ آُیا دولت تغییر ماهیت داده استچرا چنین شد

حقوق مسلّم آمد مان میکه روزگاری به نظر  ین امتیازاتباید به یاد داشته باشیم که هماخیر. ؟ ستهب
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 ا طیب خاطرکارگران به دست آمده و دولت ب تاریخ پر فراز و نشیب مبارزات طی، استکارگران 

به دلیل مثال همین قانون کار که در کشور ما وجود دارد. در واقع دولت آنها را نبخشیده است. 

ی کارگران در مبارزات پیش از انقالب بود که ناچار به تصویب آن شد. قدرتی که مشارکت گسترده

شان در محیط هایی همچون شرکت نفت داشتند، هر دولتی را ناچار به پذیرش آنها به سبب همبستگی

ستین راه حل را در شود، نخداری وقتی در بحران گرفتار میاما سرمایهکرد. بهبود در شرایط کار می

کارگران اروپایی  ایِافسانهشرایط رفاهی یابد. حتما همه از وارد آوردن فشار بیشتر به کارگران می

آنها هم از این فرایند پس گرفتن  که چقدر از اینها واقعی است، به هر حال اید. جدا از اینشنیده

در برخی از واحدهای صنفی در اروپا است که نکته در این اند. اما امتیازات نیروی کار در امان نبوده

که توان بسیج کردن هزاران کارگر و توقف تولید  باقی مانده استهایی در محیط کار تشکلهنوز هم 

. آنها با این کار عالوه بر این که قدرت خود را به نمایش دارند چند روز،چه برای چند ساعت یا ، را

به همین دلیل است که به  آورند.ظم سیستم تولید به وجود میگذارند، خلل بزرگی نیز در کلیت نمی

  .ن آنها کار دشوارتری استمحاق فرستاد

اجرا شده است و یکی ما است که نزدیک به سه دهه در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور  روندیاین 

که کارگران در این  است که نئولیبرالیسم نام دارد. شرایط وحشتناکی فرایندی همان های اصلیِپایهاز 

حاال به کارفرمای خوبی تبدیل  دولتی پیشینکنند، سبب شده تا همان کارفرمای دوران تجربه می

که همدستی دولت و کارفرمای خصوصی در  با وجود اینشود که بسیاری در آرزوی بازگشت آنند. 

دولت زیاد شده  "رجخ"داری، طبق تشخیص اقتصاددانان مدافع نظم سرمایهاین فرایند واضح است. 

به دست فرد دیگری ها وتعدیلاست و باید این بار از دوش او برداشته شود. حاال چه بهتر که این جرح

فریاد اعتراض طی این سه دهه،  .طرف خود را حفظ کندی بیتا همچنان دولت وجهه انجام شود

ی همچون شرکت کشت و صنعت ایم: در واحدهای مختلفشنیده تغییراتبسیاری را به این  کارگرانِ

گهر در کرمان، معدن گل معدن سنگ آهن چادرملو،نیشکر هفت تپه، گروه ملی فوالد اهواز، 

-دره به موقتیبسیاری از کارگران نیز همچون کارگران معدن طالی آقکنتورسازی قزوین و ... . 

رس از دست دادن همان کار ها کارگر، از تهرچند میلیون)اند. سازی قراردادهای کار اعتراض کرده

حاال  (کنند.بند، حتی فکر اعتراض به قراردادهای هفتگی یا ماهانه را هم نمیفرسا با حقوق نیمطاقت

، ابتدا کارگران را ها در بورسقبل از وارد کردن سهام کارخانه»رسد: ی جدیدی به گوش میزمزمه

ید به مصر برویم؛ چیزی حدود سه دهه بیایبرای پی بردن به ماجرای این پیشنهاد،  «دار کنید!سهام

 .از این پیش
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 سازی در مصری خصوصیتجربه 

دم این کشور ی ترور انور سادات، رییس جمهور مصر شد. مر، پس از واقعه1981حسنی مبارک در سال 

ه کرده بودند و با سر کار آمدن را تجرب درصد 25تورمی باالی  ،(1980ی سال پیش از آن)در میانه

ی شان تغییر چندانی نکرد. ارزش پول ملی مدام در حال کاهش بود و کسری بودجهمبارک نیز اوضاع

المللی آغاز ، نهادهای مالی بین1980ی از اوایل دهه الوقوع بود.منادیِ بحرانی قریب ی دولتفزاینده

داد. به نقل از این نهادها، ی شبح این بحران هشدار میکه دربارههایی کرده بودند ی گزارشبه ارائه

به سبب تاثیرات گسترش سریع نیروی »ی اقتصادی با سرعت در حال نزدیک شدن بود. چرا؟ فاجعه

رشد میانگین  2010تا  2000 هایسال د که بینوشبینی مییشکار در منطقه و فقدان رشد اشتغال. پ

منطقه. بنابراین در پایان در برسد، یعنی دو برابر هر کشور دیگری  %3بیش از  ی نیروی کار بهساالنه

ند بود. اگر رشد اقتصادی با سرعتی بیش از این همیلیون نفرِ دیگر نیز در جستجوی کار خوا 42دهه، 

هایی به شکل بیکاری فزاینده، ؛ هزینهشدهای اجتماعی انبوهی مواجه خواهد نباشد، منطقه با هزینه

نشینی و رشد بازار کار غیر رسمی. در این میان بیش از همه جوانان و زنان آسیب خواهند زونیِ حاشیهف

دید. بنابراین، در چنین بستری، منطقه به زودی دچار سونامیِ فساد و گندیدگی و نارضایتی اجتماعی 

ر کار قرار اقتصادی در دستو هایگرد فوری در سیاستخواهد شد. مگر این که دگرگونی و عقب

 .«گیرد

را از تاریخ مداخالت امپریالیستی  کامل طوربهکه این نوع حرف زدن از بحران،  روشن بود 

کشد. دو قرن اشغال و جنگ، وابستگِی اجباری به بازارهای کنار میبحران  سازِسببی عوامل مجموعه

؛ به کشورهای خارجی خروج ثروت به سبب بدهیخارجی برای غذا و تکنولوژی، و جریان مداوم 

وان پیامدهای این وضعیت تمامیِ اینها به سادگی از موضوع بحث کنار گذاشته شد و یا نهایتاً به عن

ی زمینهالمللی که نه به عنوان علت اصلی معضل کنونی منطقه. پس همین نهادهای مالی بین مطرح شد،

رفت از بحران بالقوه گیری برای برونبندی جهتند، نقش اصلی را در مفصلبود را ایجاد کردهبحران 

بیشتر فرصتی تلقی شد تا به  -چنان که بانک جهانی گفت-«نوعی از بحران»بر عهده گرفتند. در واقع 

 . گذارانسیاست به« تعهدی راسخ»اتخاذ  ، تحمیلخط سیر نوین اقتصادی کمک کند تحمیل

الوقوع ارائه دادند، به شکلی فریبنده ساده بود: المللی برای بحران قریبراه حلی که نهادهای مالی بین

بود. و  «دهی به رشد اقتصادیدر شرف وقوع، از طریق شتابجلوگیری از انفجار اجتماعیِ » آنها راه

به  است. بهترین راه دستیابی به این رشد، رهاسازی بخش خصوصی و ایجاد ارتباط با بازارهای جهانی

های مورد نیاز در منطقه را برآورده رشد شغل»داری ازه دهیم سرمایهاج بایداین نهادها، نقل از خود 

های جدید به جمعیت نیروی کار را جذب کرده و این حجم از بیکاری را از بین کند ... تا ورودی
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را به کار گیرد(. به بیان بانک جهانی، بخش خصوصی تبدیل  ان)به عبارت دیگر، ارتش بیکار« ببرد

 «. ر رشد قوی و پایدارموتو»خواهد شد به 

گیری تمام اصالحات سیاسی که به رهبری همین نهادهای مالی انجام شد، با الهام از این بنابراین جهت

کاهش »ی کلیدی این پروژه عبارت بود از: بازار بود. نکتهبسط و گسترش منطق منطق، اساساً به سوی 

-برای پذیرش این امر، چنین گفته می. «اندازه و مقیاس بخش عمومی، از طریق تقویت بخش خصوصی

-رود و رشد را کاهش میهای دولتی کارایی کمتری دارند، منابع مالی آنها تحلیل میشدکه شرکت

های دولتی دارند. و مطالبات متضادی که مدیران شرکت "فاسد"های دهند. چرا؟ به سبب انگیزه

های نوین خواهد بخشید و به جذب سرمایه های دولتی کارایی بازارها را بهبودسازی بنگاهخصوصی

-ی یکی از مدافعین عرب و سرشناس خصوصیبه گفته ،ترین کاری بود کهکند. این مهمکمک می

 در کشور انجام دهند. «گذاری خارجیتشویق سرمایه»توانستند برای ها میدولت، سازی

سازی را اعالم کرد. یعنی خصوصیآغاز فرایند  1991دولت مصر، به ریاست حسنی مبارک، در سال 

داران خصوصی. آنان مدعی شدند که این کار ها و موسسات بزرگ دولتی به سرمایهفروش کارخانه

، به حراج هاداند. اما هدف اصلی این برنامهرا به مصر باز خواهد گر اقتصادی رونق و شکوفایی

با استثمار  های قبلیِ خود رامایه، که سردار خصوصیای سرمایهگذاشتن ثروت ملی بود، تا عده

آنچه ی درآمد مردم را نیز از آن خود کنند. جالب است که کارگران به دست آورده بودند، باقیمانده

شبیه  هایی که در کشور ما انجام شدهگذاریدر مصر، مراکش، تونس، اردن و ... اتفاق افتاد بسیار به وا

اند. گویی این انتقال مالکیت بازشناخته "فساد"ها را همراه با بسیاری فرایند آنکه هایی است. واگذاری

ای دیگر اتفاق بیفتند و برای همه شادکامی به ارمغان بیاورد؛ گویی این انحراف از توانسته به گونهمی

اساساً نئولیبرالیسم  فرایند صحیح انتقال بوده است که موجب نابودی اقتصاد این کشورها شده است. اما

 تواند باشد. به چند نمونه که ماجرای آنها برای ما بسیار آشناست نگاه کنیم.ز این نمیچیزی ج

بود شده را خواهد فروخت. با این که ابتدا مدعی  شرکت 314اعالم کرد که  1991در سال مصر دولت 

ابقی شرکت از اینها، م 60کند، اما در واقع به غیر از ده را خصوصی میتنها واحدهای تولیدی زیان

در حدود شش هزار ای که های زنجیرهاز فروشگاهبود ای مجموعه ،عمر افندیکمپانی سودآور بودند. 

به یک شرکت و تعدادی تاجر سعودی فروخته شد. به چه قیمت؟  . این کمپانیداشتکارگر و کارمند 

از اعضای هیئت شده. مهندس یحیی، یکی میلیون لیره، یعنی کمتر از نصف میزان ارزش تعیین 500

 140ای نوشت که آنها ارزش این شرکت را در واقع یک میلیارد و گذاری این شرکت، در مقالهقیمت

برداری، آن را در گذاری و بهرهالدین، وزیر سرمایهاما دکتر محیمیلیون لیره برآورد کرده بودند. 

زیر ساخت این شرکت نیز های ارزش زمینمعادل میلیون لیره فروخت. مبلغی که حتی  589ازای 
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ونقل، و شعبه در سطح کشور، ناوگانی دریایی برای امور حمل 82در حالی که این شرکت دارای  نبود.

-ا را به یاد روال دههشم)به یقین این داستان تعدادی آپارتمان و استراحتگاه در نقاط مختلف کشور بود

منجر به برکناری حسنی  2011یتاً در سال . پس از اعتراضاتی که نهاهای کنونی خودمان میاندازد(

ی دادگاه دررا لغو کرد.  شرکت، قرارداد فروش این 2011مبارک شد، دادگاهی در مصر، در ماه می 

کتان و ، شرکت نصربخار  دیگ یتولیدواگذاری سه تولیدی بزرگ دیگر نیز لغو شد: ، حکم مشابه

بافندگی ریسندگی و  یکارخانهواگذار شده بود( و  اهل عربستانگذاری )که به سرمایه طنطاروغن 

بنا به حکم یکی از قضات  .فروخته شده بود(اندونزی متعلق به چندملیتی )که به شرکتی  بین الکومشِ

هرچند بعد از ( «تترین جنایت در حق اقتصاد ملّی یک کشور اسسازی بزرگخصوصی»ها: این دادگاه

است استیناف به دادگاه فرستاده به منظور بازگرداندن این احکام، درخو فروکش کردن اعتراضات،

 .)شد

ها تاسیس شد و های بخار مورد نیاز بیمارستان، ابتدا برای تولید دیگنصربخار  هایدیگتولیدی 

ای، مراکز تولید برق و مصارف صنعتی متعدد دیگری نیز از خریداران های انرژی هستهبعدتر ایستگاه

کارگر در آن مشغول  1100تر مربع بود و کیلوم 31زمین زیر ساخت این واحد  بودند. مساحت آن

با این حساب، میزان اهمیت این واحد تولیدی در اقتصاد کشور باید دستتان آمده باشد و  به کار بودند.

وهاب شخصی به نام عبدال ،مدیر شرکتده بوده است. تمامی سودبه ایکارخانهروشن است که چنین 

ترین مدیران دولتی مصر بر "فاسد"هایش، نام او به عنوان یکی از گیریبود که بعدتر، با افشای رشوه

)یادمان باشد که برای مشروعیت بخشی به فرایند انتقال مالکیت از بخش عمومی به  ها افتادسر زبان

مدیران شود. گویی اق میو انصار آن الصم به دولت و اعوان طور مداوبه "فاسد"خصوصی، عنوان 

اند! گذاران بخش خصوصی را با درستکاری و عدالت بریدهاند اما ناف سرمایهدولتی شیر ناپاک خورده

ی این مدیران واحدهای انتقال یافته به بخش خصوصی، اساساً به سبب مضحک است که عمده

اند. بگذریم از این که بخشی اصالً همان رفتهزدوبندهایی که با دولت دارند در این جایگاه قرار گ

. (کند!شوند. انتقال مالکیت چونان غسل تعمیدی است که فساد آنان را پاک میها هستند که ابقا میقبلی

دهد و از قضا)!( چند ماه پیش از برگزاری مراسم حراج این شرکت، انفجارهای متعددی در آن رخ می

ای نمانده جز فروش شرکت! یک شرکت حاال دیگر چارهشوند. میمسئوالن مدعیِ ورشکستگی شرکت 

های آن در سال شود و برای واحدی به این عظمت، که تنها زمینامریکایی برای تعیین قیمت وارد می

-میلیون لیره ارزیابی می 24تا  16اند، قیمتی در حدود ارزشی بیش از صد میلیون لیره داشته 1994

میلیون  11به مبلغ  آید، تا این که در نهایت شرکتاین قیمت مفت از آب در نمیگویا هنوز کنند! اما 

های رسد. به این ترتیب یکی از تولیدیمیلیون لیره به فروش می 6انبار آن به مبلغ  لیره و موجودی

کانادایی فروخته شد. کافی -صنایع سنگین و حیاتی کشور با رقمی ناچیز به یک شرکت امریکایی
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ی خلیفه های شرکت را نیز از کیسهتی آنان را از پرداخت مالیات نیز معاف کردند، بدهکارینیست؟ ح

میلیون لیره، از جیب  ممورد بخشش قرار دادند تا این که تنها معادل قیمت یک آپارتمان، یعنی دو و نی

بود. خریدار که باز هم کافی نیست؟ خیر، این تازه آغاز فاجعه دار خصوصی کم شود. همایونیِ سرمایه

های تولید کانادایی، تولید دیگ بخار را در مصر متوقف کرد تا بازار دیگ-شرکتی بود امریکایی

و  اندود شده،خرد، پیکر کارخانه زنگامریکا و کانادا رونق بگیرد. حاال مصر از آنها دیگ بخار می

 .استر کارگران غبار بیکاری نشسته بر پیک

ای سیار است. تا آنجا که صنعت دوزندگی و بافندگی که از قدیم، بخش عمدههایی از این دست بنمونه

ترین واحدهای فروش عمده است در مورد سیمان؛داد نابود شد. همچنین از اقتصاد مصر را تشکیل می

به  کردند،که حدود سه هزار و چهار صد کارگر در آن کار می دسیوَاَ، همچون سیمان تولید سیمان

در دست  سیمانگذاری احتکار و قیمت های خارجی سبب شد کهان خصوصی و شرکتگذارسرمایه

 آنان قرار گیرد. 

  شد؟ "های ساختاریتعدیل"این به اصطالح ناگزیر پذیرش ساز سترچه چیزی ب

تر مداخالت امپریالیستی نام نهادیم و نقش آن را در ایجاد بیایید مروری کنیم بر آن چیزی که پیش

 مصر ببینیم.بحران در 

آغاز شده بود، برای خاورمیانه از دو سو پیامدهایی  1970ی رکود اقتصادیِ جهانی، که از اوایل دهه

ی آن برای ینهمهم به همراه داشت. نخست افزایش شدید قیمت نفت که موجب افزایش شدید هز

ح صادرات در منطقه شد. دوم کاهش تقاضای جهانی که آسیبی جدی به سط کشورهای واردکننده

ها برای کشورهای منطقه وارد کرد. و این هر دو، موجب مشکالتی جدی در توازن پرداخت

ی نفت شد. در چنین بستری بود که استراتژی کشورهای غربی در منطقه با دو کشورهای واردکننده

به  عنصر کلیدی ظهور کرد: کمک و بدهی. این دو مکانیسم توانستند چرخشی را در اقتصادهای محلی

 صادی نئولیبرالیسم به اوج رسید.های اقتسوی بازار جهانی تحمیل کنند. چرخشی که بعدتر در برنامه

ای با ی کمک غذایی امریکا بود. برنامههای عنصر نخست، یعنی کمک، برنامهترین نمونهیکی از برجسته

در امریکا آغاز شده  وری کندیدر زمان ریاست جمه 1960ی که از اوایل دهه "صلحبرای  غذا"نام 

ی توانست نقش ی گندم ارزانای که با ارائهامههای بعدی نیز کمک بسیاری کرد. برنبه دولتو  بود

تر از آن، شد، بلکه مهماش راحت میایفا کند. نه تنها امریکا از شرّ اضافه محصوالت کشاورزی بزرگ

 ی بسیار مهمیاد نبرید که کشاورزی نقش های عرب در وابستگی به واردات بود. ازگرفتار کردن دولت

های ویژه نان( یکی از پایهکرد. آن هم در شرایطی که تضمین غذای ارزان )بهدر اقتصاد مصر ایفا می
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بود،  %70نسبت خودکفایی گندم در آن  1960اساسی مشروعیت رژیم بود. چنان که در مصر که در 

 رسید.  %23آور واردات، این رقم به ، با افزایش سرسام1980در 

رخ داد، حدود چهار میلیارد دالر  1973جنگ یوم کپور، یا جنگ اعراب و اسرائیل که در اکتبر 

برای مصر هزینه بر جای گذاشت. از سوی دیگر تنگنای عمومی مالی، که افزایش واردات غذا و 

المللی سوق ایاالت متحده، اروپا و نهادهای بینانرژی مسبب آن بود، انور سادات را به گرفتن وام از 

 داد.

-های تعدیل ساختاری که مورد حمایت صندوق بینو پذیرش بسته 1980ی متعاقب بحران بدهی دهه

، که در مداری از المللی پول بودند، مصر در خط مقدم اصالحات نئولیبرال قرار گرفت. این کشور

اش به شکلی جدی گیر افتاده بود، الگوهای بازتولید اجتماعی رجیهای خاوام آوربدهی و شروط الزام

از صدای  چرا که این کشورکننده بود، گی شد. آنچه در مصر اتفاق افتاد بسیار شوکهدچار دگردیسه

مصر، بعد از  1980ی ترین متحد ایاالت متحده تبدیل شد. طی دههناسیونالیسم عرب، به مهم پیشگام

 های خارجی ایاالت متحده در جهان بود.ی بزرگ کمککنندهفتاسرائیل، دومین دریا

 اما چرا واگذاری سهام به کارگران؟

توافق شده بین دولت مصر  های تعدیل ساختاریبستهسازی کشور به عنوان بخشی از صیوی خصبرنامه

بر قانون  "بسته" آغاز شده بود. تمرکز اصلی این 1991المللی پول در سال با بانک جهانی و صندوق بین

در شرکت متعلق به بخش عمومی تصویب شد.  314برای به حراج گذاشتن  1991بود که در سال  203

ی دولتی مصر را حدود و موسسه شرکت 314گذاری، ارزش المللی قیمتهای بین، هیئت1993سال 

میلیارد  16در ازای  تا از اینها در مجموع تنها 241میلیارد لیره برآورد کردند. در حالی که  500

باالترین تعداد بنگاه  2008برنامه چنان خوب پیش رفت که مصر در سال لیره به فروش رفت! 

چرا که بر خالف باقی کشورهای منطقه که شده را نسبت به هر کشوری در منطقه داشت. خصوصی

ی مصر گستره سازی درسازی یکی دو واحد تولیدی عمده بود، خصوصیی درآمدشان از خصوصیعمده

های امالک و مستغالت، بنگاهسیمان، های نساجی، آرد، آهن، گرفت: کارخانهوسیعی را در بر می

  کام.های تلهها و کمپانیها، هتلبانک

ی جهانی، از شروط بانک جهانی و به هدف ادغام در بازار سرمایهگریزناپذیر ی تبعیت دولت در نتیجه

ساز همان چیزی که زمینه، گرسنگی و بیکاری بر جای گذاشت. ها کارگر مصریبرای میلیون

ر بها"در مصر شد. خیزشی که به سبب فراگیری در کشورهای عرب، به  2011ی خیزش گسترده
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 بین الکوم بود؛، شِشدهایی که طی این اعتراضات بسیار شنیده مییکی از نام .ه استموسوم شد "عربی

 ی نساجی.با مطالبات کارگران کارخانه همبسته ینام

بین، مرکز استان منوفیه است، ی نساجی شبین الکوم، در شهری به همین نام قرار دارد. شِ کارخانه

ی مردمان بومیِ این ناحیه، نسل در نسل در کارخانه مایلی شمال قاهره، در دلتای نیل. 90استانی در 

، آنها در تپه(مچون کارگران بومی مزارع نیشکر هفت)هاندریسندگی و بافندگی شبین کار کرده

، این 2007اند. در سال جریب، کتان مصری را برای بازار جهانی ریسیده 150ای به مساحت کارخانه

زی فروخته شد. سازی، به یک کمپانی چندملیتی متعلق به کشور اندونکارخانه، در فرایند خصوصی

ی همچون نایک و آدیداس بودند. مالکان جدید کارخانه، به خریدار محصوالت این کمپانی برندهای

به عنوان هزینه، به چشم همواره نخستین چیزی که ها گرفتند. تصمیم بر کاهش هزینه محض جلوس،

ها، تعدیل کارگران و کاهش و نخستین اقدام برای کاهش هزینه آید، نیروی کار است؛می ارفرماک

 مزد آنان. 

شک با مقاومت از های گسترده و کاهش مزد و مزایای کارگران، بیبیکارسازیچنان که گفتیم، این 

و در همواره برای کاستن از شدت این مقاومت  هاشود. به همین سبب دولتمیرو سوی کارگران روبه

 در سازییکی از ابتکارات مهم در فرایند خصوصید. نزندست به ابتکارات مختلفی میهم شکستن آن 

طرحی بود برای ایجاد  یت به کارگران و به عموم در قالبمصر، استفاده از به اصطالح توزیع سهام مالک

مالکیت سرمایه خوانده  "دموکراتیزاسیونِ "که  . طرحیESAداری کارگران، به نام های سهامانجمن

را  "ی سوسیالیسمقله" با اجرای این طرحدولتی حتی مدعی شده بود که آنها شد. یکی از مقامات می

یکی از اتاق فکرهای محافظه کارِ ایاالت متحده . هدف چیز دیگری بوداما در واقع،  اند!فتح کرده

های دولتی سازی شرکتآل برای خصوصیابزاری ایده»در همان زمان اظهار کرد که چنین تدابیری 

ازی را به حمایتی سبا خصوصیتقابل کارگران »تواند چرا که با پیشنهاد سهمی در کمپانی می« بودند

 .تبدیل کند« قوی

وارد  المللیی بینآژانس ایاالت متحده برای توسعهاز طرف  ها"انجمن"ایجاد این فشار اصلی برای 

های در مالکیت شرکتی انتقالِ یک شیوه»را در واقع  واگذاری سهام به کارگران، 1985شد که در 

-برای حل مشکل دیگری نیز بسیار به کار میها این انجمن همچنین نامید. «به مالکیت خصوصی دولت

 کدام بدهی؟اما حق مالکیت.  جانشین کردن بدهی با سهام یا آمدند:

های دولتی، سوبسیدها را قطع کرد و کنترل مستقیم سازیِ کمپانیدولت مصر، برای تمهید خصوصی

بور به رقابت در بازار شدند و مدیریت آنها برای ها مجآنها را از دست دولت درآورد. بنابراین کمپانی
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سازی گیری، خودمختاریِ نسبی داشت. مدیران کمپانی توانستند نیروی کار را پیش از خصوصیتصمیم

تر باشد و شاید بتوانند با فروش بنگاه سهمی نیز از کاهش دهند تا کمپانی برای خریدارانِ بالقوه جذاب

المللی برای کمک به بازسازی و بهبود های نهادهای بینموارد وام آنِ خود کنند. در بسیاری از

-ها باری بود بر دوش دولت. در حالی که سرمایهتسهیالت، پیش از فروش، استفاده شدند. این بدهی

 کردند.هایی نوسازی شده و با تجهیزاتِ نو دریافت میگذاران کارخانه

شده است که به تازگی خصوصیای سهام کمپانی را باخود از یک کشور طلب  در واقع ایاالت متحده،

یعنی به جای آن که دولت، خود . فروشداین سهام را به کارگران میکند و بعد می جانشین

خواهد، دهنده که پولش را میدهد و قرضاش را بر عهده گیرد، به جای آن سهام میبازپرداخت بدهی

به این شیوه بارِ بدهیِ دولت، مستقیماً بر کند. بش را پر میبا فروش بخشی از آن سهام به کارگران، جی

-خود کارگران نیز در حاِل کمک به خصوصی ، در این فرایند،کهجالب آنافتد. دوش کارگران می

 سازیِ کمپانیِ خودشان هستند.

واگذاری سهام به کارگران را در غالب ایجاد این مصر نخستین کشور در خاور میانه بود که رویکرد 

سازیِ کمپانِی برای خصوصی "آژانس"ای به پشتیبانی پیاده کرد. این کار شامل پروژهها "انجمن"

بازار مصر را تامین  %31مالکیت عمومی که  تحت ی تولید تایرپروژه ؛ترنکو بودنقل و مهندسِی وحمل

 کرد.می

ی واردات کاال برنامهسازی را برای دولت مصر از طریق ی خصوصیروژهوام این پ "آژانس"مرکز 

اما مشروط به د کنمیتامین  را یق آن دولت ایاالت متحده وامتامین کرد. یعنی طرحی که از طر

، "آژانس"به استناد د. با به منظور وارد کردن کاالهای ساخت امریکا استفاده شوتنها این وام که این

ابزار تولید،  بازیابیِ بازار آزاد، بازیابیِ مالکیت خصوصی برداشت: ژه چهار قطب اصلی اساس این پرو

 اقتصاد، و ارتقای دستیابیِ وسیع به مالکیت سرمایه. محدود کردن دولت در

به بود ترنکو  که مالک آن کمپانی تایر الکساندریا به نام ن پروژه کمپانیِ جدیدی ایجاد کردای

کمپانی چه کسانی بودند؟ گذاران از سرمایه "گروه". این گذارانسرمایهگروهی از ی ضمیمه

نیز و ترنکو ی کارگرانی از به عالوه ایهای بومی و منطقهادی از بانکو تعدپیرلی ایتالیایی تایر 

هرچند تعداد کارگران نیز سهمی در کمپانی داشتند،  .استخدام شدندالکساندریا آنهایی که بعدتر در 

دستمزد اوست. و از آنجا که این دستمزد در قیاس با سود گیرد متناسب با که هر کارگر میسهامی 

قع به اکثریت سهام در واکند که میتضمین این نسبت  کل پروژه و دستمزدهای آن بسیار ناچیز است،

 . الکساندریا رسد، مثالً به گردانندگانی شرکت بمدیریت باال رتبه
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منافع کارگران با باقیِ منافع داخلی و »متیازات این روش متحد کردن از ا "آژانس"ی به گفته

 «. کندها را کمتر میاحتمال اعتصاب و باقی وقفه»بود. و به این قرار « خارجی

به طور کامل خصوصی شد و  الکساندریاتصدیق شد. زمانی که  1999صادقانه در سال  زنیِاین گمانه

نیز به کمپانی  ، ترنکو2005بود. بعدتر در سال  یایی پیرلیهمان شرکت ایتالی آن مالک عمده

سازی مصر، دست کم خصوصی هایه، تقریباً تمامی پروژ1990ی ی دههفروخته شد. ط میشلینفرانسوی 

 کردند.به عنوان سرآغازی برای خلع کسوت دولت استفاده  "مالکیت کارگری"ی ، از ایدهتا بخشی

. در سال سازی، فروخته شدندکمپانِی مشمولِ خصوصی 314کمپانی از  137حدود  1999در سال 

بسته بود  ، نخست وزیر آن دوران،که احمد نظیفوکار قراردادی مربوط به کسب عاقب، مت2004

صندوق های دولتی است. سازیِ بنگاههدفِ آن خصوصی ه بودشتابان شد. قراردادی که اعالم شد سرعتْ

های اقتصادیِ نظیف درخورِ ستایش است و او برنامه»کرد: ز نظیف پشتیبانی میقویاً ا المللی پولبین

دهد. اینها شروطی اولویت باالیی به مدرنیزاسیون دولت و کاهش مداخالتِ آن در مکانیزم بازار می

« برای شتاب دادن به دگرگونیِ مصر به سوی اقتصادی پویا و متکی بر بخش خصوصی. هستند ضروری

به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد،  2001تا  1994های بخش دولتی از سال رگران در شرکتتعداد کا

سازی باز هم افزایش بین بود که تحت حکمرانیِ نظیف، سرعت خصوصیخوش "صندوق"با این حال 

از حد انتظار نیز فراتر  2006و  2005های ها طی سالفروش داراییدر واقع  چنان کهخواهد یافت. 

 رفت.

شاهدی است بر چرخش تند و تیز  2008تا  2004 هایی سالهنگامهناکام نماند.  "صندوق"امیدهای 

هایی کام، بانکداری، امالک و مستغالت؛ یعنی بخشهای تلهسازی مصر به سوی بخشی خصوصیبرنامه

شنهادهای ی پیسازی نیز تغییر پیدا کرد: ارائهی پیش کمتر مورد توجه بودند. روش خصوصیکه دهه

های گذاران بالقوه، حتی گاهی بدون اعالن عمومیِ فروش دارایی. بسیاری از بنگاهمستقیم به سرمایه

شدند؛ این مساله بعدتر در مبارزات اجتماعی که در دوران شده زیرِ قیمت بازار فروخته میخصوصی

سازی طی از خصوصی های دولت مصرمبارک ظهور کردند اهمیت پیدا کرد. به طور کل، عایدی-پسا

های ساختاری سازی از آغاز تعدیلکل درآمدهای خصوصی %70بالغ بود بر  2008تا  2004های سال

بازشناخت. نه فقط  «مصلح برتر منطقه»با عنوان  2008تا  2006. بانک جهانی مصر را از سال1991در 

مصلح برتر »لقب این کشور به  ل،الملی بین، توسط بانک جهانی و شرکت مالیه2008این، بلکه در سال 

 مزیّن شد.« جهان
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ی تحملی دارد. حنای آنها، در دراز مدت، ی کارگر نیز آستانهباری، فراموش کرده بودند که طبقه 
ی ، کارگران مکرراً اوایل دههالمللیی تمامی نهادهای بینبینانهسناریوی خوش علیرغمرنگی نداشت. 

گسترده و هایی اعتصاب ،بخش منسوجات ویژه در طوربه .سرسختانه جنگیدندهایی با اعتصاب 1990
 1998در  حِلوان مصرریسندگی و بافندگی و  1994در  فاین مصر ریسندگی و بافندگی در چشمگیر
ی اتکایی بود برای نقطه 2011تا  2006همچنین اعتصابات کارگران نساجی حِلوان از سال  رخ داد.

 مصر.مبارزه طبقاتی در 
 

 پایان بخش نخست

 


