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 سفسطه، دروغ و فریب مردم تاکی؟
ند به را دادنفت «تأملی بر سخنان حسن روحانی و این اعتراف که: 

 »ندان را دور زدیراملت و ند ردخوو ند دبره ای و عد

 جنايت در نوار غزه را متوقف كنيد!
 خروش  پرطنين ميليون ها انسان صلح دوست و مترقي در جهان!

 6ادامه  در صفحه 

، حسن روحانـی، در »ایسنا«بر اساس گزارش 
ل و محا رچھا ن ستا رای اداری اجلسه شو 

ری، مسایلی را درباره فساد در جـمـهـوری بختیا 
اسالمی، در طول سال های اخیر، عـنـوان کـرد 
که بررسی آن از زوایای گوناگون حائـز اهـمـیـت 

 « است. روحانی در این سخنان از جمله گـفـت:
د مگر می شو را پیش  ی ا ل ھسا ه شد ق غر د فسا 

اب جو و باید بیایند  ؟ ا شست اھصد و ین سر  ابا  
ا چه ھبا بی عقلی  «و سـپـس افـزود: »  .ند ھبد 
کسی که عقل دارد آن می گویند "چه  ؟ یم دکر 
با بی دارد؟" کسی که عقل  ارد آن چه ند ارد و ند

را نفت ما  و نھا بیایند  آند که  دکر ری ا کا ھعقلی 
نفت ، ا ھتحریم  م دور زدن تحریم کنند... تحت نا 

ان یر املت  و ند  ردخو و ند دبره ای و ند به عدرا داد
ا روزھین  اایی که برخی  زی ھند ... با را دور زد

ای بر ، نت شدراجا ن می گویند فالو ند آورمی در
با ا عو دست. ما قصد  اا  ھیی  اسو رین  ن اپوشاند 
ی ا ل ھسا در نند  اباید بد دم لی مرویم ارکسی ند

 ».ستانھا گذشته آگذشته چه بر سر 
معضلی  مسئله فساد مالی در رژیم والیت فقیه،

است که دهه هـاسـت مـردم مـا بـا آن دسـت 
بگریبانند. رشوه خواری در عالی ترین سطح های 
اداری، قضایی، قانون گذاری و دولتی رژیم پدیده 
مخرب و دردناکی است که مردم ما به خـوبـی بـا 

مجدد آن از سوی »کشف«آن آشنایند و نیازی به 

حسن روحانی  نیست. آنچه مردم خواهان آننـد 
ریشه یابی علل و گسترش رشد این پـدیـده در 
تمام سطوح و مهم تر از آن برخورد با آمـران و 
عامالن اساسی این فساد است. اینـکـه امـروز 
حسن روحانی، در مقام دفاع از دولت خود، بـه 
گوشه ای از فساد گسترده در دولت قبلی اشاره 
می کند، و در حالی که فساد گسـتـرده مـالـی 
همچنان برهمه عرصه های کلیدی تصـمـیـم 
گیری های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور 
حاکم است، بی شک جای خوش بـیـنـی ای 

تدبیر و «درباره توان و یا جدی بودن عزم دولت 
 برای مقابله با این پدیده باقی نمی گذارد. »امید

پرسش جدی از آقای روحانی این اسـت کـه 
، در »ولـی فـقـیـه«چگونه او در مقام نماینده 

شورای امنیت ملی، در تمامی سال های دولت 
احمدی نژاد، که برگمارده ولی فقیه رژیم، و بـه 
گفته او محبوب ترین دولت بعد از مشروطـیـت 
در ایران بود، از دزدی هایی  این چنینی، یعنـی 

در این ابـعـاد،   بردن و خوردن پول نفت کشور،
 بی خبر بود؟ 

پرسش مهم تر  اینکه چگونه در کشوری کـه 
سیاسـی -تمامی سیاست های کالن اقتصادی

آن، از سوی یک نفر، یعنی ولـی فـقـیـه رژیـم 
اتخاذ می شود و دیگران تنها کارگزاران اوامر و 

 3و 2ادامه  در صفحات 

نقش تشکل های زرد و ارتـجـاعـی وابسـتـه بـه 
چنـدی اسـت کـه  ،»شورای عالی کار«حکومت در 

ای آشکار مـطـرح شـده و مـورد اعـتـراض  کونه به
کارگران و فعاالن سندیکایـی قـرار گـرفـتـه اسـت. 

که همگی بـا رأی  ،»شورای عالی کار«های  مصوبه
انـد، در  های زرد به اجرا درآمده نمایندگان این تشکل

ها، رویاروِی منافع کارگران و حقوق آنـان  همٔه زمینه
بوده است. وزارت کار، به ویژه در دوره دولـت حسـن 

های مختلف خط مشی معینی در  روحانی، در زمینه

شورای عالی کار، سیاست 

دولت، و منافع کارگراِن 

 میهن ما

حزب تودٔه ایران بار دیگر همزبان با میلیون ها انسان مترقی و صلح دوست جهان، که در 
روزهای اخیر در همایش های پرشکوه خود، در شهرهای مختلف جهان، ادامه سیاست های 
جنایت بار دولت اسرائیل بر ضد مردم فلسطین را محکوم کردند خواهان قطع فوری عملیات 

نظامی در نوار غزه است و همبستگی خود را با همه نیروهای مترقی و  مردمی فلسطین و اسرائیل 
 که بر ضد این سیاست های جنایتکارانه مبارزه می کنند اعالم می دارد.! 

 در این شماره
 ۴فقیه  ص احزاب، در رژیِم والیت» قانوِن «

هاِی آزاد و ویژٔه اقتصادی،  منطقه

قراردادهاِی موقت و سفیدامضا، و منافِع 

 ۵زحمتکشان                                              ص 

تضاد و پایان  ١٧«نگاهی به کتاب 

 ٧نوشتٔه دیوید هاروی     ص » داری سرمایه

صد سال از آغاِز جنگ جهانِی اول گذشت، 

 ١٢برای صلِح جهانی مبارزه کنیم!          ص 
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های تاریخ بشر، جنگ جهانـِی اول، گـذشـت.  ترین جنگ صد سال از آغاِز یکی از هولناک 
بـا  ،»اتـحـادیـه اروپـا«ویژه در کشورهای عضـو  داد تاریخی در سطح جهان، به یادکرِد این رخ

های خبری آمریکا  فریبانه و سطحی رسانه مراسم و تبلیغات معینی همراه بود. در تبلیغات عوام
جنگ جهانی اول  -گیرند بازی می مایٔه عمومی را با مهارت به که عواطف عوامانه و کم -و اروپا

گراِی آنارشیست در ترور فرانس فـردیـنـانـد،  در حکم رخدادی ناشی از اقدام گروهی جواِن ملی
سطحِی امپریالیسم خبری» های تحلیل«شود. برخالِف  مجارستان معرفی می -ولیعهد اتریش

ُبرِد مقاصد تجـاوزکـارانـٔه آمـریـکـا و  منظوِر پیش که این روزها وظیفٔه فریِب افکار عمومی به -
 -گـیـرد مـی در رویدادهای جاری در اوکراین،خاورمیانه، و آسیای شرقی را پـی» اتحادیٔه اروپا«

ناپذیر و رقابت شدید انـحـصـارهـا و  یی از تضادهای آشتی آتِش جنگ جهانی اول بر بنیاد رشته
 دارِی پیشرفتٔه آن زماِن اروپا، برافروخته شد.   کشورهای سرمایه

 
 هاِی جنگ جهانِی اول مروری بر ماهیت و سبب

کـنـنـد، از ذات و  داری آن را معرفی می  پردازاِن سرمایه جنگ، آن گونه که مبلغان و نظریه
تواند بگیرد. جنـگ پـدیـدٔه  گیرد و نمی های مختلف تاریخ َنشئت نمی ها در دوره سرشِت انسان

آیـد.  ای معـیـن پـدیـد مـی اقتصادی و تاریخی -ای گذراست که در وضعیِت اجتماعی تاریخی
هـای دارای  ها را در خصلِت جـامـعـه های برافروخته شدن آتش جنگ تر، سبب عبارت دقیق به

ها باید جستجو کـرد. لـنـیـن  های اقتصادی این جامعه های اجتماعی متناقض و در پایه طبقه
بود که جنگ با بنیادها و سرشِت مالکیِت خصـوصـی در تضـاد نـیـسـت، بـلـکـه   تاکید کرده

انـد.  داری ناپذیِر ذاِت سودجویانه و استـثـمـارگـرانـٔه سـرمـایـه ها نتیجٔه اجتناب عکس، جنگ به
 های استثمارگر حاکم است. سخنی دیگر، جنگ ادامٔه سیاسِت طبقه به

وقوع پیوست که تضادهای امپریالیسم در دهـٔه دوم سـدٔه  جنگ جهانی اول در اوضاعی به
بود. در دوراِن امپریالیسم، که باالترین مـرحـلـٔه   ) تشدید شده١٩١٧-١٩١٣های  بیستم (سال

علت تسلط و استیالی انحصارهای بزرگ، نابـرابـرِی رشـِد  داری است، به بندِی سرمایه صورت
یابد. بنابراین، بازتقسـیـِم  شدت می -نظر اقتصادی و هم ازجهت سیاسی هم از نقطه -کشورها

 بازارها و کشورهای جهان امری ناگزیر و سرشتِی مرحلٔه امپریالیسم است.
حساب این یا آن دولت، یعنی تنـهـا از طـریـق  ها) به تقسیِم مجدِد جهان (در طول آن سال

هـا بـود  یافتن تضادها، مدت پذیر گردید. همه کشورهای امپریالیستی بر اثر شدت جنگ امکان
شدند. آلمان در آخـرهـای سـدٔه نـوزدهـم  که برای جنگ در راه تقسیِم مجدِد جهان آماده می

کـرد.  اش را در بازارهای جهان تنـگ افتاد و جای رقیِب دیرینه لحاظ صنعتی از انگلیس پیش به
ای دهد. سبِب اصلی جنگ همـیـن  سود خود تغییر ریشه کوشید که نقشه جهان را به آلمان می

های تجـاوزگـر  های انگلیس و آلمان بود. ازسوی دیگر برای قدرت تضادهای میان امپریالیست
ای الزم بود تا از رقیبان عقب نمانـنـد و  و امپریالیستِی روسیٔه تزاری و فرانسه نیز بازارهای تازه

حال دست انگلیس و آلمان و دیگران را از این بازارها کوتاه کننـد. روسـیـٔه تـزاری، در  درعین
و سواحل دریـای » داردانل«و » بسفر«های استراتژیک  رقابت با آلمان، به ترکیٔه عثمانی، تنگه

هایی از خاورمیانه را برای خـود درنـظـر  مدیترانه چشم داشت. فرانسه آفریقای شمالی و بخش
حـال،  داشت. تضادها بر سر تصاحِب بازارهای جدید و بازتقسیم شدت یافته بودند، و درعـیـن

بود. در آخرهای ژوییه   داری، اقتصاد بیشتر کشورها را در کام خود فرو برده بحراِن ذاتِی سرمایه
خورشیدی)، بحراِن اقـتـصـادی بـه اوج خـود  ١٢٩٣(مطابق با مردادماه  ١٩١۴و اوایل اوت 

باعث شد تا بازارهای مالِی لندن و پاریس سقـوط  ١٩١۴بود. بحراِن عظیم مالی درسال   رسیده
طال سـر و دسـت  های کاغذی به گذاران برای تبدیل پول کنند و فروریزند. در انگلیس سرمایه

زمان طال پشتوانٔه لیره استرلینگ بود. درجـریـان  شکستند. آن می
یی کـه  داری (در آن دورٔه تاریخ)، در هفته این بحران ذاتی سرمایه

انگلیس وارِد جنگ جهانی اول شد، هـمـه بـازارهـای مـالـی و 
کشـور  ۵٠ها تعطیل شده و یا فروپاشیده بودند. در بیش از  بانک

هـایـی  ها صحنه بازاِر سهام سقوط آزاد کرد و هجوِم مردم به بانک
داری نقطٔه شروع جنگ جهانـی  دردناک پدید آورد. بحراِن سرمایه

 اول بود.
ای  با دقت و تیـزبـیـنـی ،»سرمایه«اش،  مارکس، در اثِر جاودانه

  داری را نشـان داده برانگیز، علل بحراِن ذاتِی سـرمـایـه تحسین
هـا و  آخرین علت هر بحران واقعی هـمـواره فـقـر تـوده«است: 

تـوسـعـه  داری بـه مصرف محدود آنها در مقابل تمایِل تولید سرمایه
نحوی که گویی این تولید جز اسـتـعـداد  نیروهای تولیدی است، به

شناسد... تجدیِد تولـیـِد  مصرِف مطلِق جامعه حدود دیگری را نمی
یافته مبدل به شرایط متعددی از توسعٔه ناهنـجـار  ساده و گسترش

گردند، زیرا نظر به شکِل طبیعی ایـن تـولـیـد  امکانات بحران می
 خود امـری تصـادفـی اسـت. (شیؤه تولیِد سرمایه

ْ
 ١»داری) تعادل

های اقتصادی نتـیـجـه تضـادهـای ذاتـی  دیگر سخن، بحران به
شوند.  صورت بحران نمایان می اند که هر از چندی به داری سرمایه

برپایه این بحران ژرف، تضادهای کشورهای امپریالیستـی شـدت 
ای یافت. دو بلوک متخاصم امپریالیستی شکل گـرفـت.  سابقه بی

امضا رسـانـد کـه در  امپریالیسم انگلیس با فرانسه قراردادی را به
سـرعـت بـه  مشهور شد. روسیه تزاری به» آنتانت«پیمان   تاریخ به

مجـارسـتـان و  -پیوست. آلمان نیز با امپراتوری اتریش» نتانتآ«
 ٢٨برای  مدتی با ایتالیا متحد شد. جنگ جهانی اول آغـاز شـد، 

تـدریـج بـه  کشور با جمعیتی بیش از هزار و پانصد میلیون نفر بـه
بـا  ١٩١۴یی که به سال  ورطٔه جنگ کشانده شدند. لنین در مقاله

نوشت، در تـوضـیـح » جنگ و سوسیال دمکراسی روسیه«عنوان:
خـواه تـاکـیـد  علل جنگ و وظیفٔه نیروهـای انـقـالبـی و تـرقـی

هـا  جنگ اروپا که دول و احزاب بورژوازی همه کشورهـا ده«کرد:
سال در تدارک آن بودند درگرفت. افزایِش تسلیـحـات و تشـدیـِد 

دست آوردِن بازار در مرحلٔه جدید، یعـنـی  العادٔه مبارزه برای به فوق
دارِی کشورهای پیشرو و منافِع   در مرحلٔه امپریالیستِی رشِد سرمایه

ترین کشورهای اروپـاِی خـاوری  مانده هاِی سلطنتِی عقب خاندان
شد و باالخره هم منـجـر  این جنگ منجر می بایستی به  ناگزیر می

های دیگر... منـحـرف سـاخـتـن  شد. اشغاِل اراضی و انقیاد ملت
های سیاسی داخلِی روسـیـه،  های زحمتکش از بحران توجه توده

آلمان و انگلستان و کشورهای دیگر، ایجاد تفرقه میان کارگران... 
منظوِر تضعیـف جـنـبـش انـقـالبـی  امحاِء پیشاهنِگ کارگران به

یگانه مضمون و معنا و مفهوم جنِگ کنونی اسـت. ...  -پرولتاریا
است که این معناِی  وظیفٔه سوسیال دمکراسی قبل از هرچیز این 

  ٢»واقعِی جنگ را آشکار سازد.
میلیون سربـاز و نـیـروهـای  ١٠جنگ جهانی اول، نردیک به 

میلیون زخمی را باعث شد و نسلی از  ٢١ارتشی کشته  و بیش از 
 ها نابود شد. مردم در آتش سودجویی و آزمندِی امپریالیست

 

صد سال از آغاِز جنگ جهانِی اول گذشت، برای صلِح 
 جهانی مبارزه کنیم!

هاِی جنگ جهانِی اول، و اثرهاِی آن بر سرگذشِت  ها و تجربه درس
 میهن ما
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کند. ربـیـعـی، بـا  سندیکایی تعقیب می -جهِت مخالِف جنبش کارگری
هاِی زرد و دولـت سـاخـتـۀ کـارگـرِی در  استفاده از نمایندگاِن تشکل

ها و شوراهای مختلف، مدام مشغوِل حـمـلـه بـه  های فکر، کمیته اتاق
منافِع طبقاتی کارگران است. یکی از ایـن شـوراهـای ضـِد کـارگـری، 

عهده  است که مسئولیِت تعییِن مزِد کارگران را نیز به» شورای عالی کار«
دارد. در زیر به دو نمونه از عملکردهای این شـوراِی ضـِد کـارگـری، و 

 ، اشاره خواهیم کرد.»از جنِس مردم«ربیعی، وزیِر 
قانوِن کار، حداقل مزد کارگران باید بـر اسـاس نـرخ  ۴١مطابِق ماده 

اسفنـدمـاه  ٢٣تورم و هزینه خانواِر کارگری تعیین گردد. براساِس گزارش 
بانک مرکزی و مرکز آمار... آخرین نرخ تـورم در «:  »ایلنا«خبرگزاری  ٩٢

 ٣٣٫۵درصد اختالف به ترتیـب  ٣) را با ٩٣زمان مذاکرات مزدی (سال 
همیـن  ٩٢اسفندماه  ٢١کردند؛ و مطابِق گزارِش » درصد اعالم ٣۶٫۵و 

هزینٔه سبد معیشِت خانوار براساس خِط فقر یک میلیـون و «خبرگزاری:
 بود.» هزار تومان٨٠٠

بـا «، بنابر گفتۀ ربیعی: ٩٢اسفندماه  ٢٣روز ، در »شورای عالی کار« 
اجماِع تمام و رأی مطلِق اعضـا و نـاظـران تشـکـلـهـای کـارگـری و 

درصـد  ٢۵را بـا  ٩٣،  دستمزِد پایه کارگران بـرای سـاِل »کارفرمایی
تومان، یعنی مبلغی معادِل یـک سـوِم خـِط  ٩٠٠هزار و  ۶٠٨افزایش، 

از همه مهمتر اینکه این جلسه [جلسـٔه «فقر، تصویب کرد. ربیعی افزود:
نوعی اجرای فرمان مقاِم معظِم رهبری و طلـیـعـه  ] به٩٣تعییِن دستمزد 

مطابِق گـزارِش » سال و نیز اجراِی برنامه اقتصاِد مقاومتی در کشور بود.
مزد کارگران در ایران یکی از کمتـریـن «ماه خبرگزاری مهر: اردیبهشت ٧

شود... [و] قـدرِت خـریـد حـداقـل مـزد  ارقامی است که پرداخت می
 »روز اول ماه خواهد بود. ١٠تومانِی امسال حداکثر تا  ۶٠٨٩٠٠

، لـغـِو »شورای عالی کـار«نمونۀ دیگری از عملکردهای ضِد کارگری 
هـای  مـطـابـِق گـزارش -کسِر حِق بیمه از بِن کارگری اسـت. ربـیـعـی

، بـه تـرتـیـب، اعـالم ٩٣تـیـرمـاه  ٢۶و  ٢۵خبرگزاری ایلنا در روزهای 
باید در خصوص منابع سازماِن تأمین اجتماعی، و تصـویـب هـر «کرد:

ای در باره این سازمان، بسیار محتاط عـمـل  قانون یا داشتِن هر مطالبه
خواهیم که کمک کند تا سازماِن تأمین اجتماعی را به  کرد. ... از خدا می

ولی در یک سـاِل اخـیـر، عـوِض بـاز » صورِت غیرسیاسی اداره کنیم.
گیرِی منابِع مالی سـازمـاِن تـأمـیـن اجـتـمـاعـی از دزداِن دوراِن  پس

نژاد در جهت تقویِت منابِع مالی سازماِن تأمیِن اجتماعی، ربیعـی  احمدی
و مدیر کِل سازماِن تأمین اجتماعی، نوربخش، بارهـا، بـرای مـثـال در 

 افزایِش سِن بازنشستگی«، به ترتیب، بر ٩٣ماه  اردیبهشت ۵و  ۶روزهاِی 
بررسِی مجدد مشاغِل سخت و زیان آور تـوسـِط سـازمـاِن «کارگران و »

تـیـرمـاه ٢۴اند. بنابر گزارِش خبرگزاری مهر، تاکید کرده» تأمیِن اجتماعی
تومان حِق بیمه از کارفرمایـان بـابـِت بـِن  ١٨۴٠٠، ابالغیٔه دریافِت ٩٣

مخالـفـِت «هزارتومانِی کارگران از ابتداِی ساِل جاری، متعاقِب  ٨٠نقدی 
شدیِد کارفرمایان و درخواسِت وزیِر صنعـت... در یـک نشـسـِت فـوری 

 » شورای عالی کار لغو شد.
 ،»شورای عـالـی کـار«یکی از اعضاِی تشکیالِت زرِد کارگری و عضو 

موضوع بررسی کسر حـق بـیـمـه از بـن «تیرماه، به ایلنا گفت: ٢۴روز 
کارگری در دستور کار جلسه نبود اما وقتی جلسه تشکیل شد، وزیـر کـار 
پیشنهاد لغو حِق بیمه یاد شده را طرح کرد... در نهایت همه حاضرین در 

اتفاق به پیشنهاد وزیر مبنی بر لغو کسِر حِق بـیـمـه از بـن  این جلسه به
در همان گزارش، محمدحسن زاد، معاوِن فنی » کارگری موافقت کردند.

گویا گالیه وزیر صـنـایـع «و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، به ایلنا گفت:
در نامه مذکور [به ربیعی] و رسیدِن اعتراِض کارفرمایان به گـوِش وزیـر 
کافی بود تا وی دست به کار شود و لغو کسِر حِق بیمه از بن کـارگـری را 

 » در دستور جلسه شورای عالی کار قرار دهد.
تیرماه، گزارش داد که، با لغو کسِر حِق بیمه از بِن  ٢۴خبرگزاری مهر، 

ساِل پایانی خدمت خـود  ٢حقوِق بازنشستگی کارگرانی که در «کارگری، 

یابد و اهرِم نظارتی بـرای تضـمـیـن پـرداخـِت حـِق بـن در  قرار داشتند کاهش می
علیرضا محمودی، یک کارشناِس کارگری، بـه » های کوچک نیز برداشته شد. کارگاه

با لغو کسِر حق بیمه از بـن کـارگـری، سـازمـاِن «مردادماه، گفت: ٣خبرگزاری ایلنا، 
میلیارد تومان حق بیمه سـاالنـه مـحـروم  ٣٧٠٠تامیِن اجتماعی از دریافِت بیش از 

اسـت. ...  ٩٢درصد از درآمد کل سازمان در ساِل  ١٠خواهد شد. مبلغ فوق بیش از 
تواند قانوِن مصوِب خود را تغییر و یا اصالح کند، بنابراین تغـیـیـر  فقط قانون گذار می

قانون کار و قانوِن تامین اجتماعی در صالحیِت شورای عالی کار یا شـورای مشـابـه 
نیست. ... کسر حِق بیمه از بن کارگری ابزاِر نظارتی بسیار مناسبی برای کنـتـرِل آن 
دسته از کارفرمایان است که به هر شکل ممکن از پرداخت تمام یا بـخـشـی از بـن 

   » زنند. سرباز می
 ١تن، معاوِن روابط کار وزارِت کـار،  بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن هفده

قانون کار... مصوبه شورای عالی کار مبنی  ٣۶ماده  ۴با استناد به تبصره «مردادماه، 
بر عدم کسر حِق بیمه از کمک هزینه اقالم خانوار (بِن کارگری) را به سازماِن تأمیـن 

 ١٢عباس اورنگ، کارشناس تامین اجـتـمـاعـی، بـه ایـلـنـا، » اجتماعی ابالغ کرد.
قانون تامین اجتماعی، بن کارگری بخشی از مزد  ٣٠براساس ماده «مردادماه، گفت:

درصد آن را به عنوان  ٣٠اند تا معادل  شود و کارفرمایان موظف کارگران محسوب می
حِق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند... حتی به موجب این مادٔه قانونی 

شـود. ... ایـن مـادٔه  پرداخت کاالیی بن کارگری نیز مشمول محاسبه حق بیمه مـی
قانون کار که در روزهای اخیر مورد استناد مخالـفـان  ٣۶قانونی هیچ منافاتی با ماده 

حتی عـلـیـرضـا » کسر شدن حق بیمه از مزایای بن کارگری قرار گرفته است، ندارد.
لغو کسر حِق بـیـمـه «تیرماه، اعالم کرد: ٢۴محجوب، نمایندۀ ضِد کارگری مجلس، 

 جزء اختیارات شورای عالی کار به شمار نـمـی
ً
ای  رود امـا عـده از بن کارگری اساسا

عـلـی خـدایـی، » اند. برای پیشبرد اهداف خود از شورای مذکور استفاده ابزاری کرده
 ١٠عضِو شوراهای اسالمی کار استان تهران، در انتـقـادی شـدیـدتـر، بـه ایـلـنـا، 

قانوِن کار برای لـغـو  ٣۶تن و وزارِت کار به ماده  استناِد آقای هفده«مردادماه، گفت:
 آشکار است... مگر ماده 

ً
قانون کار گفته  ٣۶حِق بیمه بِن کارگری یک سفسطه کامال

و ماده  ٢ماده  ۵شود؟... بند  که مزایایی نظیر بِن کارگری مشمول کسر حِق بیمه نمی
های مستمر به کارگران بـدون  قانون تأمین اجتماعی صراحِت دارند کلیه پرداخت ٣٠

 »شوند. استثناء مشمول کسر حِق بیمه می
دهد کـه  متاسفانه عملکرِد این سه نماینده نشان می«تیرماه، گزارش داد: ٢۴ایلنا، 

بیگی، رئیس شـوراهـای (دولـت  و اولیا علی» تعهدی به منافع جامعه کارگری ندارند
مـن بـه «تـیـرمـاه، گـفـت: ٢۴ساختۀ) عالی اسالمی کار کشور، به خبرگزاری مهر،  

عملکرِد نمایندگان کارگری که بدون هیچگونه قید و شرطی مصوبه را امضاء کردنـد، 
با لغِو کسِر حـِق » هزارتومانی کارگران مانع تولید است.٨٠انتقاد دارم... مگر فقط بِن 

های حقوقی کارگران خـارج خـواهـد شـد، و  بیمه از بِن کارگری، بِن نقدی از فیش
نقل از یکی دیگر از نمایندگاِن تشکیالِت زرِد کـارگـری،  تیرماه، به ٢٠خبرگزاری مهر، 

قرار گـرفـتـن «وری وزارِت کار، نوشت: یعنی فرامرِز توفیقی، رئیس کارگروه مزد و بهره
شـود تـا بـرخـی  های حقوقی کارگـران بـاعـث مـی بند مربوط به بِن نقدی در فیش

نایب رئیس اتحـادیـه کـارگـران » کارفرمایان نتوانند از پرداخت بن کارگران فرار کنند.
 ٣٠مـطـابـق مـاده «قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر ماهشهر، با یاد آوری اینکه 
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 ... صد سال از آغاِز جنگ جهانِی اولادامه 

 ایران و جنگ جهانی اول
سـوز  ها به اوج رسیـد و جـنـگ خـانـمـان که تضاد امپریالیست هنگامی

های انگلیس و روسیه تـزاری و اسـتـبـداد  درگرفت، میهن ما بر اثر دخالت
طرفـی  کرد. باوجوِد اعالم بی حاکم بر کشور، وضعیت دشواری را سپری می

های امپریـالـیـسـتـی  ازسوی دولت وقت، میهن ما مورد هجوم بلوک بندی
قرار گرفت. در آغاز جنگ جهانی اول و اشغال میهن مـا از سـوی ارتـش 

وجود آمد و جان بسیاری را گرفت. همـزمـان بـا  انگلیس، قحطی بزرگی به
ورود نیروهای تجاوزگر انگلیسی، سربازان روسیه تزاری هم به ایران حمـلـه 

عالوه، ارتش ترکیه عثمانی، با حمایت آلمان، به مناطق غـرب و  کردند. به
شمال غربی ایران یورش برد. ارتش ترکیه عثمانی در آذربایجان، کردستـان 

هایی از غرب کشور دست به کشتار وسیع مردم زد. مطابق بـرخـی  و بخش
آمارهای موجود، در خالل جنگ جهانی اول به دلیل موج گستـرده ای از 

کام مـرگ رفـتـنـد.  قحطی و بیماری های واگیر شمار زیادی از مردم ما به 
ویژه ساکـنـان  ها هزار ایرانی به فقط در جریان حمله ارتش ترکیه عثمانی ده

آذربایجان، همدان، کردستان و هم میهنان ارمنی و آشـوری قـتـل عـام 
 شدند. 

ای نـیـرومـنـد و نـیـز  کفایت و نبوِد جنبش مـردمـی دولت ضعیف و بی
بودند   وجود آورده های انگلیس و روسیه تزاری وضعیت وخیمی را به دخالت

خواهان کشور  شده بـود. آغـاز  پرستان و آزادی که مایه نگرانی همه میهن
جنگ جهانی اول و اتحاد نامقدس روسیه تزاری و انگلیس، ضربه سختـی 

 حق حاکمیِت  ملی، استقالل و تمامیت ارضی میهن ما وارد ساخت. به
پس از انقالب ناتماِم مشروطه و تداوِم حاکمیت اسـتـبـداِد مـتـکـی بـه 

ها و روحانیوِن درباری، صحنٔه سیاسی کشور با تغیـیـرهـای جـدی  فئودال
رو شد و امکان مداخله انگلیس و روسیه تزاری بیش از پـیـش فـراهـم  روبه

پرست، سبب روی  خواهان راستین و انقالبیون میهن آمد. تضعیف مشروطه 
های مرتجع و همسو با دربار قاجار گـردیـد. درنـخـسـتـیـن  کارآمدن دولت

ها، مجـلـس سـوم، کـه  های جنگ جهانی اول، زیر فشار امپریالیست ماه
وزیـرِی  بـود، بـه نـخـسـت کمی پس از تاجگذارِی احمدشاه تشکیل شـده

آمد، رأی داد. دولت جـدیـد  شمار می الدوله، که از مباشران استبداد به عین
ویژه انگلـیـس بـود. ایـن اقـدام  در حقیقت مورد حمایت روسیه تزاری و به

پرستان ازیک سو و دولت اکثریـت و  ها و میهن شکافی ژرف میان دمکرات
تـاریـخ «الشعرای بهـار در کـتـاب  اعتدالیون ازسوی دیگر پدید آورد. ملک

در توضیح وضـعـیـت ، »انقراض قاجاریه  –مختصر احزاب سیاسی در ایران 
المللی اول... مجلس سوم بـاز شـد و  در جنگ بین«نویسد:  آن زمان، می

دمکرات و اعتدال در مجلس عضو بودند و تشنجات سختی هـم در ایـن 
ها این نوبت (در مجـلـس سـوم)  داد... دمکرات جات رخ مجلس بین دسته

بودند... فشار متفـقـیـن از  زیادتر بودند، اعتدالیون به دو دسته تقسیم شده
طرفی و تحریکات متحدین ازطرف دیگر موجب شد که افکار به دو قسمت 

هـا و (بـخـشـی از  شدند. هواداران متحدین و هواداران متفقین. دمکرات
اعتدالیون)... در نتیجٔه این قضایا به هوادارِی متحدین آلمان و دوستانـش 

تر، کشـور وضـعـیـت دشـوار و  بیان دقیق به ٣»از تهران هجرت کردند. ...
هـای  بود، دارایـی  خطرناکی داشت. استقالل اقتصادی ایران از دست رفته

نـام   بانک انگلـیـسـی بـه -های امپریالیستی آن روز کشور زیر کنترل بانک
 -»استقراضی روسبانک «و بانک روس تزاری به نام » شاهنشاهیبانک «

های حیاتی کشور زیر تسلط انگلیس بود. درسال  قرارداشت. تمامی شاهرگ
یی از سوی  نامه ، دومین سال پس از آغاز جنگ جهانی اول، موافقت١٩١۶

انگلیس به ایران تحمیل شد که مطابق آن تمامی امور مـالـی و نـظـامـی 
قرار » کمیسیون میکس«نام  کشور زیر نظر و هدایت کمیسیون مختلطی به

دلیل نفرت از انگلیس و  گرفت. اغلب نیروها و مبارزان سیاسی کشور به می
سود استقالل ایران و نجات  کردند پیروزِی آلمان به روسیه تزاری، تصور می

از شر دو کشور تجاوزگر (روسیه تزاری، انگلیس) خواهد بود. کانون مـبـارزٔه 
 ١٩١۶مردم ایران در حقیقت رویارویی با قرارداد تقسیم ایران بود. درسـال 

هـای سـیـاسـی در  (پاییز) دولت جدید در ایران تشکیل شد. فعل و انفعال
مجارستـان و نـیـز  -صحنه کشور شدت یافت. فروپاشِی امپراتوری اتریش

انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر و سقوط تزاریسم در دِل جنـگ جـهـانـی 
اول روی داد. این تغییر توازن [نیرو در سطح جهانی] بازتابی ژرف، گستـرده 

الشـعـرای  های ملی و میهنی در ایران داشت. در این زمینه، مـلـک و توام با هیجان
بعد از رفـتـن مـهـاجـریـن «کند: تاکید می» تاریخ مختصر احزاب...«بهار در کتاب 

قـم و کـرمـانشـاه)،  (دمکراتها و همه مخالفان روسیه تزاری و انگلیس از تهران به
هایی به دست قشون روس آمد که از طرفی تا اصفهان و از طـرف دیـگـر تـا  بهانه

همدان و کرمانشاه و نزدیک سرحد عـراق بـتـازنـد... (از سـوی دیـگـر) مـوجـب 
الدوله تشکیل گردید...  بود... کابینٔه وثوق  مهاجمات سپاه عثمانی به همدان گردیده

سفرای متفقین از بیم سقوِط تهران و آمدن قوای ترک (ترکیه عثـمـانـی)، درصـدد 
برآمدند که شاه و دربار را همراه خود به مازندران ببرند... بعد از آن که مهاجرت آغاز 
شد، چیزی نگذشت که انقالب روسیه هم درگرفت و سپاهیان روس تزاری ایران را 

الشعرای بهار در ادامه ایـن  ملک ۴»خواهان ایران برادر شدند. ترک گفتند و با آزادی
ها گـرد  روزی در مسجد شاه جمعی از دمکرات«نویسد:  بخش از اثر خود چنین می

بودند [و] من برحسب اشارٔه انجمن مخفی حزب دمکرات بـرای آنـهـا حـرف  آمده 
زدم، یکی از سخنان من این بود که گفتم: دو دشمن از دو سـو ریسـمـانـی بـه  می

گلوی کسی انداخته که او را خفه کنند. هرکـدام یـک سـر ریسـمـان را گـرفـتـه، 
کرد، آنگاه یکـی از آن دو خصـم، سـر  کشیدند و آن بدبخت در میانه تقال می می

ریسمان را رها کرد و گفت، ای بیچاره! من با تو برادرم و مرد بدبخت نجات یـافـت. 
آن مرد که ریسمان گلوی ما را رها کرده، لنین است... حزب دمکرات و آنهایی کـه 

بودند، حس کـردنـد   در تهران مانده بودند و به مهاجرت نرفته و یا از سرحد باز آمده
  ۵»توان ایران را نجات داد. که می

ای را به میهن مـا  های جدی جنگ جهانی اول مرگ و نابودی و ضربات و لطمه
الشعرای بهار با صراحت و شجـاعـت در خصـوص  ایران موجب گردید. آنچه ملک

کـنـد واقـعـیـتـی اسـت  انقالب اکتبر و تاثیر آن بر اوضاع ایران بیان می» معجزه«
های تاریـخ، بـایـد بـا تـمـام تـوان بـا  ناپذیر! ازاین روی، با استناد به تجربه کتمان

حال با قاطعیت تمام از استقـالل و حـق  ماندگی رزمید و درعین دیکتاتوری و عقب
داِد جـنـگ  هـا، رخ مان با همٔه وجود دفاع کرد. عالوه براین حاکمیت ملی و میهن
هـا و  درس -های جـهـان همانند دیگر خلق -های میهن ما اول جهانی برای خلق

ای دربر داشته است. مبارزه برای صلح، درِس بزرِگ جنگ جهانی  های ارزنده تجربه
های  افروزی در نقطه اش، با آتش اول است.. اینک امپریالیسِم غرقه در بحراِن ذاتی

داری  کند. امپریالیسم و نـظـام سـرمـایـه مختلف گسترٔه جهان، صلح را تهدید می
اند. تـجـربـٔه دو  ها دشمن طوِرسرشتی با صلح، پیشرفِت اجتماعی، و برابرِی خلق به

هاِی امروِز  افروزی ها، و نیز جنگ جنگ جهانی و کشتارهای دهشتناک درخالِل آن
امپریالیسم در فلسطین و اوکراین، در عراق و سوریه، در آمریکای التیـن، آسـیـای 

 کند! جنوب شرقی و آفریقا، این واقعیت را آینگی می
 داِر صلح جهانی باشیم، در راِه صلح، استقالل و برابری پیکار کنیم! پاس

 
، انتشـارات حـزب ۴٢و ٣٩و ٣٨های  ، جلد اول، صفحهسرمایه. کارل مارکس، ١

 .  ١٣۵٢توده ایران، 
  .            ٣١٧[به زبان فارسی]، صفحه  ، منتخب  آثار. لنین٢
، تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، انقراض قاجاریه. ملک الشعرای بهار، ٣

 . ١٣٨٧، سال  ۴٣و  ۴٢های  جلد اول، صفحه
 .  ۵٨و  ۵٧و  ۵۵های  صفحه همان،. ۴
 .  ۵٩و  ۵٨های  صفحه همان،. ۵
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 ادامه  نگاهي به پيامدهاي سياست هاي ...

آیـنـد.  شمـار مـی به» نظم نوین جهانی«هژمونِی آمریکا در چارچوب 
 بـریـکـس«دلیل اینکه روسیه یکی از کشورهای گروِه  این تهدید، به

گردد. بـایـد تـوجـه  تر می است، برای آمریکا و متحدانش بااهمیت»
 بریکـس«سیاسی بین کشورهای گروِه  -داشت که روابط اقتصادی

گسترش است. رخدادهاِی اوکراین و رویـارویـِی سـنـگـیـن  درحال»
سیاسی و اقتصادی آمریکا و متحدانش با روسیه نـیـز بـخـشـی از 

های استراتژیِک (راهبردِی) آمـریـکـا و مـتـحـدانـش  همان برنامه
منظوِر مهار کردِن نظام اقتصادی و سیاسی روسیه اسـت. روشـن  به

سو تضادهای موجود بین کشورهای امپریالیستـی و  است که از یک
هـای نـیـروهـای  ها و حرکـت از سوی دیگر استقالل نسبی سیاست

هـا و  سیاسی و اجتماعی محلی [اوکراین] و ازجـمـلـه وابسـتـگـی
هـای  دادن بـه جـنـبـه  های ملی و فرهنگی مردم در شـکـل کنش

هـا  وجود آوردن تـنـش های انسانی و به ها و فاجعه مختلف درگیری
 تأثیر گذارند.

روی دادن است فـرایـنـدی اسـت  اکنون در جهان درحال آنچه هم 
بـایـد از سـوِی  اش مـی هـای کـلـیـدی پیچیده و خطرناک که وجه
 شناسایی گردند، و بـه نیروهای مترقی و صلح

ً
مـنـظـوِر  دوست دقیقا

تـر و  جلوگیری از جنگ و برای گذار به جـهـانـی بـهـتـر، عـادالنـه
آمیز، در دستور کار فعاالن سیاسی و اجتماعـی قـرار گـیـرنـد.  صلح

شناسایِی دقیِق این فرایند پیچیده در راستای گـذر از دیـکـتـاتـوری 
ملی، برای مبارزه جنبش مردمی کشور   –والیی به مرحله دموکراتیک 

مـنـظـوِر   روی، حـزب تـوده ایـران بـه ما بسیار پراهمیت است. ازاین
ای و جـهـانـی  های منطـقـه سازی ُبعدهای مختلف سیاست روشن

هـای مـخـتـلـف  ها و نظرهای گوناگونی را از مـنـبـع آمریکا، تحلیل
 کند. بررسی می

رفیق های سیاسی پردامنه در اوکراین، مقاله اخیر  در ارتباط با تحول 
المللی حزب کمونیست  پروفسور جان فاستر، دبیر مسئول بخش بین

چاپ  به  ١٣٩٣مردادماه  ١١، »استار مورنینگ«بریتانیا، که در روزنامه 
رسیده است، شایستٔه توجه است. در ایـن مـقـالـه، جـان فـاسـتـر 

جـویـی  را در پـی» پروژه برای قرن آمریکایی جدید«مکانیسم مرکزی 
یی در انتظار اوکراین و دیگر نـقـاط اسـت، واکـاوی  اینکه چه آینده

 کند. می
 

 آمریکا به روسیه!» پیشکشِی «اوکراین، اسب تروای 
، ٩٣در پیش از نشسِت آتی سراِن کشورهای عضو ناتو، شهریورمـاه 

[چـاپ »فاینشال تایمـز«در شهر کاردیف [بریتانیا]، سرمقالٔه روزنامٔه 
ماه، خواستار تقویت سیستماتیک نیروهای ناتو شد.  مرداد   ٩لندن]، 

داری جهانـی، ضـروری بـودِن [مسـئـلـٔه]  این ارگان موثق سرمایه
را  -»نـاتـو«قیدشده در اصل پنجم پـیـمـان  -ضمانت دفاع جمعی

درحکم ستون فقرات این پیمان نظامی پیشنهاد کرد، و یـادآور شـد 
منظوِر اعتبار بخشیدن به عزِم پیمان [ناتو] در صـورِت لـزوِم  که به

دخالت در مرزهای روسیه، مرکز فرمانـدهـِی [نـاتـو] بـه یـکـی از 
 انتقال داده شود.» کشورهای شرقی"«
کنندٔه  طلب و تشوق یی جنگ طوِرمعمول روزنامه ، به»فاینشال تایمز«

دهندٔه تفکرات اسـتـراتـژیـک  گری نیست. این روزنامه بازتاب اوباش
آمریکایی است. سـرمـقـالـٔه  -های مالی انگلیسی های سرمایه نخبه
هـای  کشد که بر تـفـرقـه شده، در ادامه، این صحبت را پیش می یاد

که این سرمقاله مدعی است از وابستـگـِی بـرخـی از  -»ناتو«دروِن 
باید غلبه کرد. مقاله [از  -شود کشورها به نفت و گاز روسیه ناشی می
بـرد و  برد، ولی از آلمان نام نمـی این برخی کشورها] از ایتالیا نام می

کند. البته اوکراین جایی اسـت کـه  یی نیز به اوکراین نمی هیچ اشاره
 داستان از آنجا آغاز گردیده است.

، معاوِن اموِر اروپـا و اوروآسـیـاِی وزارت خـارجـٔه »ویکتوریا نوالد«
» دیک چـیـنـی«متحده آمریکا و مشاوِر امور سیاست خارجی  ایاالت

برقضا همسِر رابرت کیگان، یکی از  [وزیرخارجه دولت بوش]، دست
، طرح اولـیـٔه »پروژه«است. این » پروژٔه قرن جدید آمریکا«مؤسسان 

های جهانی [آمریکا] است کـه سـالـی پـیـش از  بازچینِی سیاست

هـا  بخِش مداخـلـه دهی شد، و الهام ] سازمان١٣٧۶قدرت رسیدن جورج دبلیو بوش [ به
 در خاورمیانه و آسیای مرکزی گردید.

 نشریه»وال استریت ژورنال«نشریٔه 
ً
کـاراِن  یـی داخـلـی بـرای نـومـحـافـظـه ، که عمال

]، پنج روز پـیـش ٢٠١۴فوریه  ١٩[ ٩٢ماه  بهمن ٣٠رود،  شمار می هاِی) آمریکا به (نوکان
جمهور اوکرایـن]،  ِیف [برضد یانوکوویچ، رئیس ] در شهر کی٢٠١۴فوریه [ ٢۴از کودتای 

یی را عنوان کرد و مـدعـی شـد کـه  با ارجاع دادن به منابع وزارت خارجه آمریکا، نظریه
رهـبـرِی  دست ائتالف کشورهایی بـه متحده به های ایاالت درپی سیاست های پی شکست

روسیه که به شکست ابتکاِر آمریکا برای دخالت مسلحانه در سوریـه مـنـتـهـی گشـت، 
های تهاجمی را موجب گردیده است. بر اساس بـحـث  سرانجام تحکیم اراده برای اقدام

بـرداری از  اکـنـون فـرصـت بـهـره ، هم»استریت ژورنال وال«شده از سوِی منابع  مطرح
تـر، در  در اروپای شرقی فراهم شده است. دو هـفـتـه پـیـش» های نامتقارن سیاست«

بـه » نـوالنـد«یـف،  و سفیر آمریکا در کـی» ویکتوریا نوالند«شده میان  یی ضبط مکالمه
شک لحن کالم نوالند دربـارٔه  سیاسِت مصالحه آمیِز آلمان و اتحادیه اروپا حمله کرد. بی

 ٢جمهور قبلی اوکراین، ویکتور یانوکوویچ، در روز   امضاِی قرارداد رهبران اروپا با رئیس
]  مبنی بر برگزارِی انتخابات زودهـنـگـام در راسـتـای ٢٠١۴فوریه  ٢١[   ٩٢اسفندماه 

زدایی و پایان دادن به تظاهرات خیابانی، بسیار تندتر بود. دو روز بـعـد، نـیـروهـای  تنش
ومرج و اشغال محل پارلمان، سرعت بخـشـیـدن  با برپا کردن هرج  گرا و فاشیست راست

به کودتایی را موجب شدند که بالفاصله مشـروعـیـت دولـِت بـرآمـده از آن از سـوِی 
زمینٔه ژئوُپلیتیک [جغرافیای سیاسی] فـاجـعـٔه  متحده تائید گردید. این است پیش ایاالت

های دولـِت پسـاکـودتـایـی   هایی که در رده درحال تکوین در اوکراین و همچنین اختالف
 اند.  وجود آمده یف به کی

شـدگـان غـیـرنـظـامـی  کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، اوایل هفتٔه پیش، تعداد کشتـه 
حـال،  نفر برآورد کرد. از آن زمان تـابـه ٣۴۴٢نفر و مجروحان را  ١١٢٩منطقٔه دانباس را 

هـای  ، مـوشـک»ان ان سـی«تر شده است. بنابر گزارش شـبـکـٔه خـبـری  نبرد سنگین
جـویـاِن  شوند. خبرگزاری فرانسه تعـداد پـنـاه سوی شهر دانتسک پرتاب می بالستیک به 

جـو در مـرز  هزار پـنـاه ۵١۵اکنون  نفر برآورد کرده است. هم  ٢٠٠٠درحاِل فرار را روزانه 
انـد. بـا تصـرف هـر  های پناهندگان اسکان داده شـده نفر در اردوگاه ۴٠٠٠اند و  روسیه

گـرا  های مرگ وابسته به نیروهای راسـت یف، جوخه وسیله نیروهای رژیم کی قلمروئی به
های مـنـتـخـب در دولـت  تن از مقام ٢شوند. در طول هفته گذشته،  وارد آن قلمرو می

انـد. در خـود شـهـر  قتل رسـیـده اند و به شده محلی، که هر دو کمونیست بودند، ربوده
ژوئیه]، دولت کودتایی، قانونی را به تصویب رساند که حکـم   ٣١مردادماه [ ٩یف، روز  کی

طـور نـیـز  مظنونان را، بدون دادگاه، مجاز کرد. دولت کودتایی، همین»حبس بازدارندهٔ «
ها، هزیـنـٔه  را بر همه شهروندان تحمیل کرده است و با افزایش مالیات» مالیات نظامی«

 کند. کارزار نظامی در شرق [اوکراین] را تأمین می
هایی که بازتاِب چنـددسـتـگـی و  اند، شکاف ها گشوده و آشکار شده حال، شکاف درعین

طـور  های اوکراین و همیـن دشمنِی دیرینٔه موجود در فضای سیاسی زیِر سلطٔه الیگارش
 [اختالف] میان آلمان و آمریکا است.

 -»سوابودا«های سابق حزب  طرفداِر اتحادیٔه اروپا و متشکل از فاشیست -»اودار«حزب 
، که دولت را در دست دارد، خارج شـد. »سرزمین پدری«هفته گذشته از [ائتالِف]حزب 

اکنون ادارٔه دولت اوکراین در انحصـاِر  این حزب در انتخابات پاییز شرکت خواهد کرد. هم
هـا در  همدسِت نازی -»استپان باندیرا«است، یعنی حزبی که از » سرزمین پدری«حزب 

ها تـالـشـی اسـت از  رسد که این حرکت کند. به نظر می  تجلیل می -جنگ جهانی دوم
داِر  جمهوِر کنونی اوکراین و سـرمـایـه ، رئیس»پترو پورشنکو«، »سلطان شکالت«سوِی 

سازی، در جهت تقویت موقعیت خـویـش در بـرابـر حـزب  الیگارش در صنعِت شکالت
 .»سرزمین پدری«

از حـزب تـازه تـأسـیـس » اودار«رود که در انتخابات آتی حـمـایـت حـزب  احتمال می
بیشتر گردد. در سـال » سوابودا«و حزب  -»پورشنکو«متعلق به شخص  -»همبستگی«

دلـیـل  ]،در زمانی که پورشنکو  سمت وزارت در دولِت وقـت داشـت، بـه٢٠٠۶[ ١٣٨۵
و متـهـم  -»سرزمین پدری«رهبِر حزب  -»یولیا تیموشنکو«پاپوش درست کردنش برای 

کردِن او به اختالِس مالی، مورد نکوهِش آمریکا قرار گرفت. زندانی شدن تیـمـوشـنـکـو 
های وزارت کشور آمریکـا  منجر شد. ایمیل  ٢٠٠۴سرانجام به افول انقالب نارنجِی سال 

پـتـرو «اند که نشانگر اختالس مالـِی خـوِد  هایی اند، حاوی مدرک که به بیرون درز کرده
تن در پـارلـمـان بـاقـی مـانـده  ٢۴٠نمایندٔه اولیه تنها  ۴۵٠که از  اند. درحالی »پورشنکو

فکران و دزدها، بر هر آنچه از پـارلـمـان  است،حاال این باند متشکل از نژادپرستان، کوته
اند. آنان،هفتٔه پیش، گردهم آمدند تـا نـمـایـنـدگـِی  مانده است مسلط شده یف باقی کی

اعضای حزب کمونیست اوکراین را در پارلمان لغو کنند. آنان غیرقانـونـی کـردِن حـزب 
 ٢٫۶اند. حزب کمونیست اوکراین تـعـداد  ها خواستار شده کمونیست اوکراین را از دادگاه

کسـب کـرد کـه مـعـادل  ٢٠١٢دهم میلیون] از آرا را در سال  ۶میلیون و ٢میلیون [
هـا  شده به صنـدوق درصِد کل آرای ریخته١۴

  8ادامه  در صفحه بود. حزب کمونیست اوکراین تنها حزبی است 
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بایست از  قانون تامین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی می
، »کـرد ها قبل بابت مزایای کارگری حق بیمه وصول می سال

مراجع رسـمـی در واکـنـش بـه «تیرماه، گفت: ٢٨به ایلنا، 
های شورای عالی کار حضـور اعضـایـی بـا عـنـواِن  تصمیم

کنند و اجـازه اعـتـراض بـه  کارگری در این شورا را بهانه می
 » دهند. کارگران نمی

یی از این نمایندگان به اصـطـالح  واقعیت این است که عده
کارگری، برای از میان برداشتِن رقبای خود و فریِب کارگـران، 

زنند. بـرای نـمـونـه، در  گاه به جنگی زرگری نیز دامن می گه
 ٩٣حیِن  به اصطالح مذاکرات بـرای تـعـیـیـن دسـتـمـزد 

اصطالح مناظره بین ناصِر چمنی، یـکـی از  کارگران، چند به
هـای صـنـفـی  اعضای هیئت مدیرٔه کانون عـالـی انـجـمـن

بیگی، رئیس کانـون عـالـی شـوراهـای  کارگران، و اولیا علی
اسالمی کار برگزار شد و خبرگزاری ایلنا مشتاِق انتـشـاِر ایـن 

 -های طوالنی در تارنگاشِت خود بود. ناصـر چـمـنـی مناظره
کرات نمایـنـدگـاِن بـه اصـطـالح  ،  به٩٣پیش از تعیین مزِد 

کارگری عضِو شورای عالی کار و عضِو کانوِن عالی شوراهای 
خـطـاب کـرده بـود. » ماشین امضای دولتی«اسالمی کار را 

نمایندگان «، گفته بود: ٩٢اسفندماه  ٢٠ناصِر چمنی به ایلنا، 
کارگران نیز کارگر هستند و همانند این قشر زحـمـتـکـش بـا 

کنند، بنابرایـن درک  مشکالت معیشتی دست و پنجه نرم می
قانـون  ۴١صحیحی از شرایط آنان دارند و جز به اجرای ماده 

از  ٩٣ولی بعد از تعییـن دسـتـمـزِد » دهند. کار رضایت نمی
سوی شورای عالی کار، روند سابق دوباره آغاز شـد؛ و اولـیـا 

یـکـی از «، گـفـت:٩٢اسـفـنـدمـاه  ٢۵بیگی به ایلنا،  علی
های صنفی کارگران در تعییـن  نمایندگاِن کانون عالی انجمن

دستمزد شبهاتی را در خصوِص حضور منفعالنه نمایـنـدگـان 
بیگی رفتار عضـِو هـیـئـت  ؛ علی»کارگران مطرح کرده است
رفـتـاِر «های صنفـی کـارگـران را  مدیره کانون عالی انجمن

توصیف کرد و اضـافـه کـرد کـه، کـانـون عـالـی » نمایشی
با اعزام هفت نماینده به شورای «های صنفی کارگران  انجمن

هـای کـارگـری حضـور  عالی کار... در مقایسه با سایر تشکل
مصـوبـه «بیگی اضـافـه کـرد: علی» بسیار پررنگتری داشت.

مورد تأیید اعضای اصلی و ناظر گـروه  ٩٣دستمزدهای سال 
کارگری (بصورت کتبی توافق کردند) شورای عالی کـار بـود. 
... افزایش مزِد کارگران نتیجه خرِد جمعی شرکای اجتمـاعـی 

با تماِم این اوصاف، چمنی، عضو هیئت مدیره کـانـون » بود.
 ١۶های صـنـفـی کـارگـران، دوبـاره، در روز  عالی انجمن
تـوسـِط سـه  ٩٣با امضای مزِد «ماه، اعالم کرد: اردیبهشت

تشکل رسمی کارگری ثابت شد اینان ماشیِن امضای مصوبـه 
     » مزدی دولتی هستند.

انـد  تجربیاِت جنبِش کارگری در ایران و جهان نشـان داده
ای هماننِد رژیِم  های خودکامه و ضدملی که حتی در حکومت

دهی کارگران در سندیکاهـای  والیِت فقیه، با اتحاد و سازمان
های جنبِش  واقعی و مستقِل کارگری، و ائتالف با سایر گردان

تواند رژیم ضد ملی را مجبور به عقب  مردمی، طبقۀ کارگر می
همچون ربیعی را » جنِس ضدمردمی«نشینی، و عناصری از 

به زیر بکشد. باید ماهیِت تشکیالِت زرِد کـارگـری و نـقـِش 
ها را نزد کارگران افشا کـرد و اهـمـیـِت  مخرِب نمایندگاِن آن

وحدت و تشکیالت را در مبارزه حساس کنونی مـورد تـاکـیـد 
 قرار داد.

 حرفٔه پرستاری، و زندگِی دشواِر پرستاران کشور...شورای عالی کار و  ادامه  

زمان بـا هـیـاهـوی  هم
تبلیغاتی رژیم مـبـنـی بـر 
گســتــرش فــعــالــیــت 

الله  های انصار حزب گشت
و عفاف و حجاب، مطابـق 
توصیه و دسـتـورالـعـمـل 
شــورای عــالــی انــقــالب 

ای  فرهنگی لباس حـرفـه
ــیــفــورم) پــرســتــاران  (اون

کند  سراسر کشور تغییر می
 اصــول اســالمــی«و بــا 

ــی» ــاق م ــب ــط ــد.  ان ــاب ی
 ،»شـود لباس پرستاران متحدالشـکـل مـی «تیرماه، در گزارشی با عنوان:٢١خبرگزاری مهر، 
عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت، تهیه لباس متحدالشکل پـرسـتـاران «ازجمله نوشت:

در دستور کار سازمان نظام پرستاری و معاونت پرستاری وزارت بهداشت قرارگرفته، این لبـاس 
ای ویـژه بـا  بندی و رنگ باید مورد تایید قراربگیرد. کمـیـتـه به لحاظ پوشش اسالمی، ترکیب
عـالـی انـقـالب  این اقدام وزارت بهـداشـت و شـورای» است.  حضور روحانیون تشکیل شده

 -گـیـرد که در چارچوب گسترش عفاف و حجاب در تمام سطوح جامعه انجام مـی -فرهنگی
عالوه برآنکه اعتراض گروهی از پزشکان و پرستاران را برانگیخته است، با مخـالـفـِت شـمـار 

است. خبرگزاری ایسنا، بـا   رو شده های سراسر کشور نیز روبه چشمگیری از رؤسای بیمارستان
هـای  جای صرف هزیـنـه انتشار گزارشی از قول یکی از اعضای خانه پرستار، تاکید کرد که، به

 دستمزد پـرسـتـاران 
ً
میلیاردی برای لباس متحدالشکل، بهتر است وضعیت شغلی و خصوصا

مورد توجه و حمایت قرار بگیرد. پیش از این هم دبیرکل خانه پرستار به خبرنگـار خـبـرگـزاری 
تـریـن  مـهـم  –دستمزد و مزایای قـانـونـی   –ها  تبعیض در پرداخت«بود: تیرماه، گفته  ١١مهر، 

دهد، تبعـیـض در  چالش جامعه پرستاری کشور است. آنچه که پرستاران زحمتکش را آزار می
افتد. درحالی که پرستاران بیشترین بار نظام سـالمـت را بـر  هایی است که اتفاق می پرداخت

های نظام سـالمـت  برابری در پرداخت ٣٠٠دوش دارند... جامعه پرستاری همواره به اختالف 
معترض بوده و االن با اجرای طرح تحول نظام سالمت در کشور، این اختالف و تـبـعـیـض 

رود. ...  است. .. غالب منابع (مالی) نظام سالمت به جیب گروهی خـاص مـی  افزایش یافته
مـیـلـیـون  ٨٠توان شاهد بود که برخی پرسنل درمانی نظام سالمـت  درهیچ کجای دنیا نمی

 » هزار تومان بگیرد. ١٠٠دریافتی داشته باشند و یک نفر (پرستار) 
شـدت  پرستاران آن بخشی از زحمتکشان کشورند که در سالیان اخیر سطح دستمزدشان به

سازی بیشتِر مراکز درمانی و پـزشـکـی و حضـور ویـرانـگـر  کاهش یافته است و با خصوصی
است. خبرگزاری مـهـر،   شان نابود و پایمال گردیده های بیمه خصوصی، امنیت شغلی شرکت
ساعت. حرفه پرستـاری بـه  ٢٠٠کار اجباری به پرستاران تا  تحمیل اضافه«تیرماه، نوشت: ٢٣

آور شناخته شده که همراه با استرس و اضطراب برای پرسـتـار  عنوان یک شغل سخت و زیان
خـدمـت،  دلیل کمبود نیروی پرستاری و نداشتن اعتبـار پـاداش پـایـان است... بااین حال، به

کـار  آور وجودنـدارد... اضـافـه امکان استفاده پرستاران از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان
گیرد،  کار باید با توافق پرستار صورت ساعت باشد و البته این اضافه ٨٠پرستاران نباید بیشتر از 

 تا  ها... برخالف قانون عمل می متاسفانه بیمارستان
ً
کـاری  سـاعـت اضـافـه ٢٠٠کنند و بعضا

امر، تـخـلـف آشـکـار اسـت. ... ایـن وضـعـیـت در  گیرند که این برای پرستاران درنظر می
که متوسط سـاعـت کـار پـرسـتـاران  شود... درحالی های تهران بیشتر مشاهده می بیمارستان

 » ساعت باشد. ١۵٠تا  ١۴٠بایست بین  دریک ماه می
های خصوصی پـرسـتـاران را فـقـط بـا  همچنین شایستٔه یادآوری است که، در بیمارستان

گونه مزایای قانونی از قبیل بازنشستگی و بیمه و  کنند و هیچ قراردادهای موقت استخدام می
شود. پرستاران در مقام بخشی از زحمتکشان کشـور،  حق اوالد و مسکن شامل حال آنان نمی

شان در قـبـال دولـت و کـالن  نیازمند سندیکای واقعی و مستقل خودند تا از منافع صنفی
ها، زندگی و  کاری اجباری در کنار کاهش سطح حقوق داران دفاع کنند. تحمیل اضافه سرمایه

 کند. امنیت شغلی پرستاران را تهدید می
تر و موثر در مبارزاِت جنبِش سندیکـایـی،  دوش با دیگر زحمتکشان و حضوِر فعال مبارزٔه هم

 وظیفٔه تاخیرناپذیر پرستاران زحمتکش و فعاالن صنفی آنان است!
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های   نگاهی به پیامدهاِی سیاست

طلبانه آمریکا در پهنٔه جهان، و  هژمونی

آمیز و  هاِی تنش گسترش تحول

 های انسانی فاجعه

متحده برای تحکیم و تـثـبـیـت هـژمـونـِی اسـتـیـال  های ایاالت سیاست
هـرروز رخـدادهـای  -»نظم نوین جهانی«بر اساِس دکترین  -اش جویانه
گناه  ها هزار انسان بی کند و ده نظامی جدیدی برپا می –آمیز سیاسی  تشنج

اند. صـلـح  شدنی گیری کند که در اساس پیش رو می هایی  روبه را با فاجعه
های خطرناک و منفِی برآمده از اصـرار  های تحول جهانی یکی از قربانی

توانـد بـاشـد،  می»نظم نوین جهانی«متحده بر ادامٔه دکتریِن  سراِن ایاالت
گذاری شد و  های پس از فروریزِی اتحاد شوروی پایه دکترینی که در سال

بر جغرافیای سـیـاسـی   ای و گسترده سال اخیر تأثیرهایی پایه ٢۵در طول 
، »نظم نوین جهـانـی«جا نهاده است.  اروپای شرقی، خاورمیانه و آفریقا به

هایی ویرانگر در اروپای  های خونین قومی و جنگ ثباتی، درگیری گرچه بی
همراه داشته است، از سوی دیگـر بـا ثـروت  شرقی، خاورمیانه و آفریقا به

های انحصاری و چندملیتی  حدوحصر، محوِر رشِد کمپانی هایی بی آفرینی
عدالتی و پـایـمـال کـردِن حـقـوق  بوده است و برای تداوم این رشد، بی

تـازانـد و  بـر  پیش می های عظیم انسانی را تشویق و به دموکراتیک توده
 کند. جهان تحمیل می

های جمعی جهانی، بسیاری از سیاستمـداران، و بـرخـی از  عمده رسانه
پـردازان در  یـی از نـظـریـه گران در کشورهای غربی و ازجمله پاره تحلیل

های انسانِی برآمده از آن  نظامی و فاجعه -های سیاسی ایران، این بحران
ها را بدون رابطه با یکدیگـر و در  نمایانند یا آن را یا رخدادهایی اتفاقی می

جـویـی و  هایی تکراری، پـی رسند. برای مثال، با بحث خأل سیاسی برمی
کارانٔه کنونِی اسرائـیـل بـه مـردم  یابِی چگونگِی شروع حملٔه جنایت ریشه

مـحـدود » حماس«فلسطین در غزه را در چارچوب جنِگ میان اسرائیل و 
سازند و یا این سؤال را که چـرا و چـگـونـه نـیـرویـی  کنند و عقیم می می

وقـفـه بـه  ها بـدون  باره و  در طول هفته ، یک»داعش«مانند  ضدبشری 
از شیـعـه و  -چنین کشتارهای  وحشیانه و غارت مردم مسلمان در عراق

رد و تـرکـمـن و ایـزیـدی
ُ
زنـد امـا  دسـت مـی سنی و مسیحی گرفته تا ک

هـا  کاری ها آمریکا، به این تبه های بزرگ امپریالیستی و در صدر آن قدرت
یـی از خـود  گونه واکنِش بشردوسـتـانـه کنند و هیچ تفاوتی نظاره می با بی

بـرانـگـیـِز  های سؤال گذارند (دربارٔه سیاست پاسخ می دهند، بی نشان نمی
است باید جداگانه سخـن   فقیه که در این رابطه درپیش گرفته رژیم والیت

گـران  ها در مـنـطـقـه، بسـیـاری از تـحـلـیـل گفت). در مورد این تحول
ها در زمـیـنـٔه  ومعلول رسانی و توضیح علت هایشان را تنها به اطالع تحلیل
بـررسـِی  سازند و از  ها، محدود می های مذهبی و قومی و جز این اختالف

هـا پـرهـیـز  کنندٔه آن های کلیدِی زنجیرٔه تعیین فرایندهای اصلی و حلقه
مان و  های مرتبط با میهن کنند. این گونه از برخورِد مکانیکی با معضل می

گـری  با نمایـش -ها ها و مصاحبه یا منطقه و جهان را در بسیاری از تحلیل
ای مـانـنـد  هـای تـلـویـزیـونـی در شـبـکـه -»طرف بودن بی«و تظاهر به 

تـوان  [بخش فـارسـی] نـیـز مـی»صدای آمریکا«و » سی فارسی بی بی«
هـا در رابـطـه بـا  دهـی ها و گـزارش مشاهده کرد. برای مثال، در تحلیل

، بـحـث را »١عالوهٔ  به۵«های  ای رژیم ایران با کشور گوهای هسته و گفت
آوری و اینکه این و یا آن مقام تنـدرو  های فن ها پیرامون مسئله به اختالف

 کنند.  گوید، محدود می چه گفته یا چه می
های مهم  تنزل دادِن بحث و تحلیِل سیاسی به اینکه: به این گونه تحول 

باید نـگـریسـت، و یـا بـا  الزوایا می آفرین جهانی از دیدی متساوی و خطر
ای کـه  پندارانه بر آن بود که: از هر جریان سـیـاسـی ای ساده بندی جمع

کـنـد  حتی اگر در سطح و ظاهر هم که شده با امپریالیـسـم مـبـارزه مـی
گونه کمکی بـه  توان حمایت کرد و بنابراین نباید از آن انتقاد کرد، هیچ می

کند. حزب توده ایـران از  مبارزه نیروهای مردمی، چپ، و دموکراتیک نمی
های بغرنـج، از جـایـگـاِه  دیرباز بر این باور بوده است که در بررسی پدیده

باید بسیار فراتـر رفـت و بـا درِک ریشـٔه  ها می ومعلول گرِی علت توضیح

ها، فرایندهای اصلی را تشخیص و توضیح داد.  تضادها و رابطٔه متقابل میان آن
کـنـد، و از سـوی  سو نگرشی که وجوِد امپریالیسم را انکار می در این راه، از یک

ای  پـنـدارانـه طوِرساده های بغرنج را به ای که پدیده اندیشانه های جزم دیگر تحلیل
سـاِن  رویدادها را بـه  ای که همه گرایی کند و یا چپ ها خالصه می بازی در دسیسه

یی جهانی به آمریکا و اسرائـیـل  بازی به دسیسه شب های خیمه گرداندِن عروسک
هایی بدور از واقعیـت مـنـتـهـی  دهد، سرانجام به نتیجه یا صهیونیسم نسبت می

 شوند. می
ها را با درِک رابطٔه دیالکتیکی میان تضادهـا در  کوشد تحول حزب توده ایران می

 در کشورمان، تحلیل کند. بر این مـبـنـا، مـا 
ً
عرصه جهانی، منطقه، و مخصوصا

مـوجـود در » سـیـاسـِی  اسـالِم «های فعال و قدرتمند  معتقدیم که از جانب طیف
خاورمیانه و شمال آفریقا، برای موقعیت هژمونِی آمریکا در پهنٔه جهان تهـدیـدی 
استراتژیک (راهبردی) نیستند، بلکه در رابطه با تداوِم هژمونِی آمریکـا و ثـبـاِت 

(برزیل، روسـیـه، » بریکس«قطبی، این گروه کشورهای  تک» نظم نوین جهانِی «
بـاشـد.  تواند تهدیدی بالقوه و مـهـلـک هند، چین و آفریقای جنوبی) است که می

های اخیر بـا  ، در سال ، یا کشورهای برآمده از رشِد پرشتاِب اقتصادی»بریکس«
عمل در آفریقا و آمریکای التین، گسترٔه تأثیـرشـان را وسـعـتـی اسـتـراتـژیـک

ای و  های علی خـامـنـه گویی دیگر، برخالف گزافه عبارت اند. به (راهبردی)  داده
سران سپاه، چشم اسفندیاِر تداوِم هژمونِی آمریکا در جهان، در خاورمیانه و یا در 

اسـالم «نیست، بلکه درواقع این منطقه و انواع نیروهـای » بسیِج جهان اسالم«
 موقعیت ویژه رژیم والیِی جمهوری اسالمـی و » سیاسی

ً
در درون آن، مخصوصا

وضعیِت آمیخته با استیصال آن، برای آمریکا و کشورهای قدرتمند غربی فرصت 
فقـیـه و دوام  وجود آورده است. ما معتقدیم تعامل آمریکا با رژیم والیت مهمی به

و جـای دادِن آن در بـازچـیـنـِی » اسـالم سـیـاسـی«گونه از  بخشیدن به این
وجـود آوردن  ، و بـه»خاورمیانـه نـویـن«های آمریکا در چارچوب طرح  سیاست

های مدیدی اقتصاد مـلـی کشـور مـا در اسـارت  شرایطی که در آن برای مدت
گـیـرِی  کننده در شکـل های مالی آمریکا باقی خواهد ماند، فرایندی تعیین تحریم
های آتی کشور ما و منطقه خواهد بود. طرِح امپریـالـیـسـتـی آمـریـکـا در  تحول

جویـی  های مالِی سنگین و بهره منطقه، بر استفادٔه همزمان از دیپلماسی، تحریم
لحـاظ  منظوِر کنترل و تأثیرگذاری بر کشورهای منطقه به های محلی به از مناقشه

تـوانـد بـدون حضـوِر  سیاسی و اقتصادی مبتنی است: آمریکا به این طریق مـی
کنار گذاردِن سیاسِت رویارویِی مستقیم بـا رژیـم  نظامی مستقیم [در منطقه] و به

فقیه، با مهار کردن و وارِد تعامل شدن با رژیم ایران از مـوضـِع قـدرت، و  والیت
هـای  درنتیجٔه آن، با کنترل و تأثیرگذاری بر جریان نفت و گاِز [منطقـه]، مـنـبـع

های استراتژیکش در سـطـح  عظیم انرژی منطقه را برای خدمت به اجرای برنامه
کار گـیـرد.  اش به المللی جهانی و دفِع خطر از آسیب رسیدن به موقعیِت برتِر بین

هرحال، رژیم  فقیه تداوِم بقای آن است. به بازدِه این فرایند برای دیکتاتوری والیت
های آمـریـکـا [در  جز از پذیرِش جایگاهی مشخص در بازچینِی سیاست والیی به

تواند  ] و گسترِش اقتصاد نولیبرالیستی، راه دیگری را نمی»خاورمیانه نوین«طرح 
 ).١٣٩٣ماه  اردیبهشت ١۵، ٩۴۶، شمارٔه »نامه مردم«برگزیند (نگاه کنید به: 

های روسیه و نفوذشان در جهان، در زیـر  های کالِن الیگارش رشِد سرمایه        
سایٔه حمایت هیئت حاکم روسیه به رهبرِی والدیمیر پوتین، و در کناِر آن، نـقـِش 

کنندٔه صادراِت انرژی روسیه و وابستگِی اروپـا بـه آن، یـعـنـی درعـمـل،  تعیین
طوِرمستقیـم  هایی که دیگر به داری جهانی به عامل وابستگی حیاتی نظام سرمایه

در دایرٔه نفوذ و کنترل آمریکا و مـتـحـدان اسـتـراتـژیـکـش نـیـسـتـنـد، بـرای 
گـذاران آمـریـکـا تـهـدیـدی  سیاسـت

 10ادامه  در صفحه لحاِظ استراتـژیـک بـرای  خطرناک به

 953شمارة 

ــی دروازه ــوده م ــور گش ــاِی کش ــد:  ه ــون ش
 انحصارهاِی فراملی و بازاِر ُپرسوِد ایران

وگـوهـای  هـاِی مـرتـبـط بـا گـفـت زمان با تحـول هم
های همگانی جـمـهـوری اسـالمـی از  ای، رسانه هسته

هـای بـزرگ  حضوِر تدریجی اما بسیار گسـتـردٔه شـرکـت
های مـتـعـددی  آمریکایی و اروپایی در بازاِر ایران گزارش

 منتشر کردند.
اواخر تیرماه، در گزارشـی نـوشـت:  ،»ایرنا«خبرگزاری 

گـذاری در ایـران  های خارجی بـرای سـرمـایـه شرکت«
های بزرگ انرژی جـهـان  کنند. ... شرکت ریزی می برنامه

ازجمله توتال، رویال داچ شل، خودروسازانی مانـنـد پـژو، 
هـای مـالـی  سیتروئن، (جنرال موتورز آمریکا) و شـرکـت

های) دویچه بانک و رنسانس کاپیتال روسـیـه در  (بانک
گـذاری در ایـران شـرکـت  جلسات معارفه درباره سرمایه

اند که باتـوجـه  ها جذب بازاری شده اند... این شرکت کرده
 
ً
میلیونی آن کـه اکـثـریـت آنـهـا را  ٨٠به جمعیت تقریبا

گـاه از فـنـاوری  سال، تحصیل ٣٠جوانان زیر  کـرده و آ
دهد، از پتانسیل تبدیل شدن به بزرگترین بازار  تشکیل می

هـایـی،  خاورمیانه برخوردار است... همچـنـیـن نشـسـت
های نفتی  های نفتی استات اویل و رسپول با مقام شرکت

گـذاری  های غربی برای سرمایـه اند... شرکت ایران داشته
 یک دهٔه 

ً
در صنایع داراِی تواِن رشد باالی ایران که تقریبا

 »اند، باز خواهندگشت. گذشته تعطیل بوده
زمان با انتشار گسترده این خبرها، دولت روحـانـی،  هم

اعالم کـرد کـه،  -فقیه در چارچوب اقتصاد مقاومتِی ولی
از صنایع و تولید، تدوین و اجـرایـی » حمایت«راهکارهاِی 

زدایی، و آزادسـازِی  سازی، مقررات است. خصوصی شده 
عـالوه،  مایه و اساِس این راهکارهایـنـد. بـه اقتصادی بن
فقیه درصدِد تقویت بازار بـورس و واگـذارِی  رژیم والیت

های سودده به بخش خصوصِی داخلی و خـارجـی  شرکت
است. دراین رابطه، دفتر مطـالـعـات اقـتـصـادی مـرکـز 

های مجلس، در گزارشی، با اشـاره بـه گـزارش  پژوهش
سـازی و  در خصوص خصـوصـی» بانک جهانی«سالیانٔه 

های بـزرگ، اجـراِی  وجود آوردن امکانات برای شرکت به
های این بـانـک [بـانـک جـهـانـی]  تمام و کمال نسخه

طبق حـکـم «خواستار شده است و یادآوری کرده است: 
قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به 

شود و این زمینه ارتـقـاِی   صورت آنی و الکترونیک انجام
رتبٔه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سنـد 

 »انداز... است. چشم
فاصلٔه اندک زمانی پس از انـتـشـار ایـن گـزارش و  به

شده از سـوی دولـت، بـرنـامـٔه اصـالِح  راهکارهای ارایه
قوانین و مقررات گمرکی کلید خورد. قرار اسـت تـمـامـی 

های گـمـرکـی در راسـتـای  مقررات ازجمله مسئلٔه تعرفه
آزادسازِی کامل تجارت خارجی و جلب و جذب سـرمـایـٔه 

ایـن تـرتـیـب  گام اصالح و حذف شوند و به به خارجی گام
فراهم آید. » سازمان تجارت جهانی«مقدمات پیوستن به 

باره تاکیـد کـرد  معاون سازمان توسعه تجارت ایران دراین

که، جمهوری اسالمـی در انـتـظـاِر بـازگشـت 
و » اتـحـادیـه اروپـا«مشتریان سنتی ایـران در 

گـذاری اسـت.  برقراری مراودٔه تجاری و سرمایه
اکنون سـیـل عـظـیـم  هم«صراحت گفت: او به

های خارجی را در کشور شاهـدیـم...  ورود هیات
های تجاری به زودی در  اثرات حضور این هیات
 »شود. اقتصاد ایران نمایان می

نابودی تولـیـد مـلـی و  ،»اثرات«یکی از این 
صنعتگران داخلی در بـرابـر مـوِج سـرمـایـه و 

ها، طـبـق  کاالهای خارجی است. با حذِف یارانه
ها، صنعتگران کشـور و  قانون هدفمندی یارانه

و » عادالنـه«تولیدکنندگان داخلی توانایِی رقابت 
ها و انحصارهـای فـرامـلـی و  با شرکت» برابر«

ها را نخواهند داشـت. بـرخـالف  محصوالت آن
های پوچ دولت و رژیم، یارانٔه تولـیـد نـیـز  وعده

امسال به تولیدکنندگان تعلق نخواهـد گـرفـت. 
بودجٔه مـجـلـس، بـا  و اعضای کمیسیون برنامه

ریـزی نـهـاد  استناد به گزارش معاونت بـرنـامـه
 ١٠کنند که، یارانـٔه  جمهوری، تاکید می ریاست

شود. یعنی از پرداخت یارانه به تولید خبری نـخـواهـد  هزار میلیارد[تومان]ِی تولید امسال محقق نمی
بهای نابودِی بنیٔه تولیدی و  سازی به خارجی و خصوصی این ترتیب، برنامٔه جلب و جذِب سرمایهٔ  بود. به

 شود! منافع تولیدکنندگان کشور و در عوِض آن تامیِن منافع انحصارهای امپریالیستی اجراشده و می
  

 فقیه احزاب، در رژیِم والیت» قانوِن «
گرچه مجلس الیحٔه فعالیت احزاب را برای سه ماه مسکوت گذارد، اما توجـه بـه ایـن الیـحـه از 

باید به محتوای آن دقت الزم را کرد. چندی پیش مـجـلـس شـورای  است و می هایی بسیار مهم جنبه
طرح نحؤه فعالیت «فقیه به بحث، بررسی، و تصویب بندهایی از  اسالمی در راستاِی رهنمودهای ولی

هـا،  هایی در خصـوص فـعـالـیـت حـزب طرح و بررسِی الیحه  پرداخت.» های سیاسی احزاب و گروه
گمان علـت  تواند باشد. بی ها، و نهادهای سیاسی و اجتماعی در مجلس، امری تصادفی نمی سازمان

های صحنٔه سیاسی کشـور  اند با تحول های نمایندگی مجلس تکیه زده تالِش مرتجعانی که بر کرسی
ای و سطِح احیای روابط با غـرب وگوهای هسته ویژه گفت دادهای عرصٔه سیاست خارجی به و نیز رخ

وجـود آوردِن  و چگونگِی آن، ارتباط مستقـیـم دارد. بـنـابـرایـن، بـه -و در درجٔه نخست با آمریکا -
هـای حـاکـمـیـت  ترین اهرم در برابر فعالیت سیاسی، یکی از مهم» قانونی«های  ها و مانع محدودیت

دیگر سخن، رژیم با قاطعیـت ایـن  اراده را از خـود  برای مقابله با هرگونه تحرک سیاسی است. به
بـتـوانـد بـه ای که  گونه حرکت و اقدام سیاسی گذارد که در شرایط کنونی کشور، به هیچ نمایش می به

 موجب تقویت نقش مردم گردد، اجازه بروز نخواهد داد.  گیرِی روندی بینجامد که شکل
رفت از اوضاع دشوار حـاکـم بـر کشـور و  منظوِر برون فقیه، به سراِن حکومت، و در رأِس آنان ولی

احیاِی مناسبات با امپریالیسم در چارچوِب حفظ نظام، بیش از هرچیـز بـه بـرقـرار کـردِن آرامشـی 
هـا و  از تمامـی وسـیـلـه ی،»آرامش«وجود آوردِن چنین  گورستانی در کشور احتیاج دارند، و برای به

های مؤثر دراین زمینه، ایجاد مانِع قانونـی در  کنند. یکی از اهرم برداری کرده و می هایشان بهره حربه
برابر فعالیت هر تشکل سیاسی، هر حزب و سازمان سیاسِی حتی منتقد (و نه فقط مخـالـف) اسـت. 

، »هـای سـیـاسـی نحؤه فعالیت احـزاب و گـروه«یی از طرِح  شده هاِی تصویب ها و تبصره بنابر ماده
هـا از  موجب احکام قطـعـی دادگـاه اشخاصی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به

انـد،  بـوده» مـنـحـلـه«هـای  اند یا اینکه از فعاالن و اعضای مؤثِر حـزب حقوق اجتماعی محروم شده
های جدید را نخواهند داشت و در صورِت تخطی از ایـن  هیچ وجه حق تأسیس یا عضویت در حزب به
هاِی بسیار مهِم مصوبٔه مجلس در زمـیـنـٔه  عالوه، بنا بر یکی از ماده شوند. به ، مجازات می»قانون«

فـقـیـه   خواهند در چارچوِب رژیم والیت هایی که می های سیاسی، تمامی حزب ها و گروه فعالیت حزب
شـان  را باید در اساسنـامـه و بـرنـامـه  فقیه اعتقاد داشته باشند و آن فعالیت کنند، باید به اصِل والیت

فقیـه  شده برای تأسیِس حزبی جدید، اعتقاد و التزام عملی به والیت بینی منظور دارند. در شرایط پیش
هـای  جـدیـد،حـتـی حـزب» قـانـون«است. مطابق این  در کنار التزام به قانون اساسی گنجانده شده 

اسـالمـی،  نیز امکان فعالیت نخواهند داشت و میداِن سیاسی و انتخاباتی جمـهـوری» طلب اصالح«
گرایان باقی خواهد مانـد.  شدگان در والیت یا همان اصول آن، کماکان در دست ذوب» قوانین«برپایٔه 

در حقیقت، مجلس شورای اسالمی بر تابوِت پندارها و تصوراِت واهِی آنانی که دولت حسن روحـانـی 
 اعتماد«دانستند، آخرین میخ را کوبید! روزنامه  را عامل یا امکانی از برای گشایِش فضای سیاسی می

رویکردی که «، نوشت: »تدبیر و امید«طلب و حامِی دولت  باره، از قول یکی از فعاالِن اصالح در این»
وجه پاسخگـوی وضـعـیـت  هیچ در طرح جدید نیز اعمال شده، رویکرد َسلبی است و این طرح نیز به

شان بـا  نامه ترین امور احزاب که باید خود احزاب در اساسنامه و مرام فعلی احزاب نیست. ... در جزئی
گیرد و برای آنها در این گونه امور تـعـیـیـن  توجه به کارکردی که دارند تعیین کنند، دخالت صورت می

 »است. دراین طرح شاهد نگاه امنیتی و محدودکننده  نسبت به فعالیت احزاب هستیم. تکلیف شده 
باشد. استبداِد والیی و تحجر و   تواند داشته فقیه محتوایی جز این نمی قانون احزاب در رژیم والیت
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ادامه  رويدادهاي ايران ...

پرستی، با هرگونه حقوِق دمکراتیک فردی و اجتماعی در تضاد قـرار دارد.  خرافه
 ستیز با آزادی، در سرشِت دیکتاتوری والیی و نظام حاکم است!

 
 وضعیِت مسکن، خواسِت مردم، و برنامٔه دولت  

ویژه زحمتکشان فـکـری  تأمیِن مسکن مناسب برای اکثریت مردم میهن ما، به
شـود. دولـت ضـدمـلـی  نایافتنی بـدل مـی آرزویی دست  و یدی، بیش از پیش به

را » مسکن مـهـر«نژاد، در راستای تقویت اقتصاد داللی و غیرمولد، پروژٔه  احمدی
شان تاکـنـون   بود. این طرح که برای مردم و تأمین مسکن  در دستورکار قرار داده

نـفـِع  یی نرسیده است و باید گفت که نخواهد رسید، تـنـهـا و تـنـهـا بـه به نتیجه
بفروش بوده است. اکـنـون دولـت  اندوزِی مشتی دالل و بسازو سودجویی و ثروت 

بازنگرِی طرح جـامـع «عنوان  یی را با  حسن روحانی در زمینٔه تأمین مسکن برنامه
(وابسـتـه بـه » آفتاب«تحلیلی   –است. پایگاه خبری   تدوین و آماده کرده» مسکن

گزارش نتایج بازنگری طرح جـامـع «تیرماه، در گزارشی نوشت:  ١۶رفسنجانی)، 
مسکن شامل جزئیات موردنظر در این طرح در دومین نشست شورای هماهنگی 
مسکن در حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مقرر شد [که] این طرح با رویـکـرد 

های اقتصادی، جمعیتی و نیازسنجی اصالح و از نظرات مشاوران و  تدوین مدل
کارشناسان خبره در این زمینه استفاده شود. ... نیاز به ساخت واحد مسـکـونـی، 

گذاری مورد نـیـاز و مسـاحـت  حجم ساخت و سازهای مورد نیاز و حجم سرمایه
 ١۴٠۵زمین جدید مورد نیاز ساخت و ساز شهری تا افق طـرح جـامـع مسـکـن 
ربـط  خورشیدی در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن توسط مسئوالن ذی

هـای  فاصله اندک زمانی پس از ارائـٔه ایـن طـرح جـدیـد و اقـدام به »ارائه شد.
شد که معیار جدیدی در تعـیـیـن قـیـمـت  مقدماتی وزارت راه و شهرسازی، اعالم

های  خانه«داد:  تیرماه، گزارش ١۵  ،»دنیای اقتصاد«دهد. روزنامه  می مسکن رخ
هایی که دارند از قیمت میانگین منطـقـه  متر [مربع] بر اساس ویژگی ٢٠٠باالی 

هـای  ها [خانـه گفته برخی از فعاالن بازار مسکن این خانه بسیار باالتر هستند. به
متر مربع] همیشه خریداران خودش را داشته و کمتر رکود بازار که به  ٢٠٠باالی 

  ها تاثیر گـذاشـتـه نوع خانه دلیل کاهش قدرت خرید بوده در میزان معامالت این
است... هر مالکی اختیار ملک خـود را دارد و بـراسـاس تشـخـیـص خـود... 

 »کند. گذاری می قیمت
شود که طـرح جـدیـد مسـکـِن  ها، چنین مشخص می این گزارش با استناد به

های بزرگ و ویالهـا، ارائـه  دولت برای خدمت به الیٔه معینی یعنی، مالکان خانه
هـای  ویژه زحمتکشان و الیـه های مردم به شده است تا برای تامیِن مسکن توده

هـای  بـراسـاس طـرح ،»دنیای اقتصاد«بینابینی جامعه! مطابق گزارش روزنامه 
 بازار مسـکـن«فقیه، باردیگر  دولِت حسن روحانی و الگوی اقتصاد مقاومتِی ولی

کـنـنـد.  ها سودهای کالن کسب مـی بفروش رونق یافته است و دالالن و بسازو»
مطابق گزارش بانک مرکزی هزینه ساخـت و «نوشت: » دنیای اقتصاد«روزنامه 

ساز مسکونی (بدون محاسبه قیمت زمین) در تهران در نیمه دوم سال گـذشـتـه 
است... فرد بسازوبفروش نسبت به سال قبل، سهـم  درصد افزایش پیدا کرده  ۵۵

کـنـد... امسـال،  بیشتری را از مشارکت (سود حاصله از ساخت خانه) مطالبه می
هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کـرده 

ای با در اختیار داشتن سرمایه کالن [خـوب تـوجـه کـنـیـد:  است... اگر سازنده 
سرمایه کالن، که در اختیار داشتن آن از عهدٔه  مزدبگیران خارج  و فقط در تواِن 

هاست] برای ساخت و ساز به شهرداری مـراجـعـه کـنـد،  ها و دالل بسازوبفروش
های خوبی بابت عوارض ساخت و خرید تراکم بگیرد... امسـال،  تواند تخفیف می

های عـمـده  ها و دالل تغییر نسبت مشارکت به نفع سازنده [بخوان:بسازو بفروش
 » ایسنا«عالوه، خبرگزاری  بازار مسکن] است. به

ً
خبـرداد، وام مسـکـن کـامـال

های کالن با بهرٔه کـم بـه دارنـدگـان  ها وام ها افتاده است و بانک چنگ دالل به
این ترتیب از بـرنـامـٔه جـدیـد  پردازند. به های کالن برای ساخت و ساز می سرمایه

کارانداختن سرمایه در  برند. هدف از به ها سود می دولت فقط و فقط بسازوبفروش
بازار مسکن، تامیِن سود حداکثری است. دولت روحانی در چـارچـوب اقـتـصـاد 

هـا و  های بانکی و تسهیالت متعدد را به سـاخـِت خـانـه ای، وام مقاومتِی خامنه
ویـژه  است و بنابراین اکثریت مـردم، بـه ویالهای بزرگ و تجملی اختصاص داده 

مسـکـنـی تشـدیـد  ها نیستند و مـعـضـل بـی زحمتکشان، قادر به خرید این خانه
فقیه و دولت روحانی با حمایت مستقیم رژیم والیت -داران شود. کالن سرمایه می

بازی روی معاملٔه مواد و مصالح ساختمانی، قیمت زمین و مستغالت و  از سفته -
زنـنـد،  اند و می های هنگفت به جیب زده سازی و خریدوفروش آن، ثروت نیز خانه

 کنند! خانمانی دست و پنجه نرم می های مردم با معضل بی و درهمین حال، توده

هاِی آزاد و ویـژٔه اقـتـصـادی، قـراردادهـاِی مـوقـت و  منطقه
 سفیدامضا، و منافِع زحمتکشان

رژیِم والیِت فقیه، بقاِی نظاِم پوسیده و فـاسـد را در » تدبیر و امیدِ «دولِت 
هـاِی  فـقـیـه، یـعـنـی سـیـاسـت ولی» اقتصاِد مقاومتِی «های  اجراِی سیاست

المللی پول و بانک جهـانـی، و در  اقتصادِی دیکته شده از سوی صندوِق بین
هـای  بیند، یعنی در سیـاسـت داری جهانی می تر با اقتصاِد سرمایه پیونِد محکم
ها در بیش از دو دهۀ اخیر، بـاعـِث  بیند که نتیجۀ اجراِی آن ای می اقتصادی

ها کارگر و تباهی اقتصاِد مـلـی  ویرانی هزاران کارخانۀ تولیدی، بیکاری میلیون
های حمایـتـی آن، شـامـل حـال  کشورمان گردیده است. قانوِن کار و بخش

عـبـارِت دیـگـر،  شـونـد؛ بـه نـمـی» مناطِق آزاد و ویژه اقـتـصـادی«کارگران 
صـورِت  توانند بـه داری کالن و انگلی وطنی و انحصارهای خارجی می سرمایه
 ای طبقۀ کارگِر ایران را استثمار کنند.  وحشیانه

گسـتـرش هـر چـه بـیـشـتـر » تدبیـر و امـیـد«های دولِت  یکی از اولویت
های خبرگـزاری  های آزاد و ویژه اقتصادی بوده است؛ و مطابِق گزارش منطقه
منطقـه  ۶٢در حاِل حاضر در کشور نزدیک به «مردادماه،  ۵تیرماه و  ٢٨ایلنا، 

آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد... [و ] پیشنهاِد ایجاِد منطقه آزاد در بوشهر در 
مردادماه] شورای عالی مناطِق آزاد کشور به ریـاسـت مـعـاون ۴جلسه دیروز [

مـردادمـاه، در ١٢ایلنا، » اول رئیس جمهور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
سازی نیروی کار به نفـع  دولت در مناطق آزاد بدنبال ارزان«یی با عنوان:  مقاله

هـا بـه تـامـیـن  در ایران سالهاست که دولـت«نوشت: ،»گذاران است سرمایه
اند.  کنندگان ارز ارزان برای وارد کنندگان کاالهای مصرفی خارجی تبدیل شده

تردید توسعه مناطق آزاد و یا ویژه اقتـصـادی تـنـهـا بـاعـث  در این ساختار بی
توسعه مناطق آزاد و یژه اقتـصـادی قدرتمندتر شدن سوداگران خواهد شد. ... 

در اطراف شهر تهران نه تنها هیچ رویکرد صنعتی ندارد بلکه بیشتر به ابـزاری 
حسن شریعتی، کـارشـنـاس » برای تثبیت منافع سوداگران تبدیل خواهد شد.

مردادماه، نیز از حضوِر پیمانکاراِن بهداشت و  ١٢رسمی حوادث ناشی از کار، 
ایمنی غیرمتخصص در محیط کار در مناطق ویـژه اقـتـصـادی خـبـر داد و 

مشی ایمنی در کار اطـالعـی نـدارنـد...  برخی از این پیمانکاران از خط«گفت:
در موارد رعایت بهداشت و ایمنی کـار بسـیـار  ۴، ٣، ٢البی پیمانکاران سطح 

های حفاظت در مناطـق ویـژه بـا  شود... قوانین و مقررات کمیته مشاهده می
ها در تضادند و نبوِد نمایـنـدگـان کـارگـری در ایـن  های ایمنی پروژه نامه آئین
 ٨٠یکی از کارگران معتـرض در تـجـمـِع    »ها یکی از این موارد است. کمیته

کارگِر قنِد کامیاران اصفهان در رابطه با قراردادهای موقت و سفـیـدامضـا بـه 
قرارداد کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری «مردادماه، گفت: ١٢ایلنا، 

ماهه  ٣ماهه یا  ۵تر  شود در حالی که قرارداد کار آنان پیش یک ماهه بسته می
پور، عضـو هـیـئـت  نقل از مهدی نجف ، ایلنا، بهدر همان روز» شد. منعقد می

بـرخـی «مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پـیـمـانـی کشـور، گـزارش داد:
واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی صنعتی در حالی کارگران قـراردادی را بـه 

فرستند که چندین ماه از پرداخت حقوق آنان خودداری  تعطیالت تابستانی می
 یک سال پس از آغاِز ادارۀ امور به» اند. کرده

ً
دولِت تدبیر و امید، «وسیله  تقریبا
، دبیـِر »ساماندهی قراردادهای موقِت کار«، و وعدۀ وزیِر کار به »و راستگویان

بـرخـی «یی بـه ربـیـعـی نـوشـت: مردادماه، در نامه ١خانه کارگِر قزوین، روز 
کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام کارگران با گرفتـِن چـک و 

زنـی و اعـتـراض در مـقـابـل  سفته و قرارداد سفیـد امضـاء، قـدرِت چـانـه
گیرند. ... بـرخـی دیـگـر از  شود را می هایی که بر آنان تحمیل می عدالتی بی

خواهند تا سه ماه بدوِن حقوق و قطـع  کارفرمایان در بدو استخدام از کارگر می
 مزایایی چون نهار [ناهار]، سرویس ایاب و ذهاب به صورِت رایگان کار کنند.

که مطابِق قانوِن کار، قرارداِد کار باید در سه نسخه تهیه شده و یـک  درحالی»
تا  ١کارگِر پیمانی شاغل در فازهای  ۵٠٠نسخۀ آن در اختیاِر کارگر قرار بگیرد؛ 

 ١۴«منطقۀ ویژه پارِس جنوبی (عسلویه) پس از چندین تجمِع اعتراضِی بـه  ٧
مـردادمـاه، گـزارش  ۵در یک ماه اخـیـر، ایـلـنـا، » ماه مطالباِت معوقه خود

ماه از ٢کارفرماِی پیمانکار... در نهایت... توافق کرد تا عالوه بر پرداخِت «داد:
معوقاِت مزدی، یک نسخه از قرارداد کار هر کارگر را نیز در اختیـار وی قـرار 

این نخستین بار است که در منطقه ویژه کارفرما «ایلنا در ادامه نوشت:» دهد.
وزارِت نـفـت » ای از قرارداد را به کارگران تحویل دهد. متعهد شده است نسخه

ماه مطالباِت معوقه اسـت و در واکـنـش بـه  ١۴کارفرمای اصلی کارگران با 
گرای مـجـلـس،  مرداد ماه نمایندۀ واپس ۵مطالباِت حقوقی این کارگران، روز 

اعتراض تنها راه پیـگـیـری مـطـالـبـات کـارگـران «عباس قائدرحمت، گفت:
 »نیست.
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 -سازی و تولید مواد خوراکـی مانند آموزش، خانه -بازتولید اجتماعی جمعیت
بلکه برای بازتولید و گردش سرمایه الزم است. بازاریابـی، بـه دسـت آوردن 

داری الزم  هایی که سـرمـایـه بازار، و فروش از جملٔه این کارها هستند، شغل
دارد ولی ما، با از میان رفتن آنها، این امکان را خواهیم داشت که بتوانیـم از 

 بـایـد  مان استفادٔه بهتر و انسانی وقت و تالش
ً
تری بکنیم. همٔه اینها احتماال

داری روی آخـریـن  گیری ناگزیر برساند که نظام سرمـایـه ما را به این نتیجه
های آتی، ما باید چیزی برای جـایـگـزیـن  هایش ایستاده است و در سال پایه

 کردن آن بسازیم.
تواند با اطمینان، خاطِر ما را آسوده کنـد  البته دیوید هاروی در کتابش نمی

 به پایان سرمایه که یکی یا چند تا از تضادهایی که نام می
ً
داری ختم  برد حتما

خواهد شد. حّتٰی ناممکن بودن رشد چندجانبٔه تصاعدِی ناُمتناهـی بـر روی 
 به مـعـنـای از مـیـان رفـتـن نـظـام 

ً
کرٔه خاکی محدود و ُمتناهی ما، الزاما

کند که سرمایه با توّسل  داری نیست. او این نظر را هم قاطعانه رد می سرمایه
کند، رشدی که ذخایر و منابع » غیرماّدی«تواند رشد  به اقتصاد دیجیتالی می

 مصرف نمی
ً
داری  کند. شاید راهی باشد که نظام سـرمـایـه کرٔه زمین را تماما

بتواند اقتصاد سبز را به خدمت بگیرد و از آن بهره ببرد، ولی این اقتـصـاد در 
هـای  محور (مـتـکـی بـه سـوخـت اش هنوز یک اقتصاد کرُبن شکل کنونی

 کربنی) است که برای بقای خود نیاز به مصرف زیاد دارد.
های ممکن، فـروپـاشـی مـکـانـیـکـی و  هاروی ضمن بررسی دیگر گزینه

ـد و  خود [نظام سرمایه خودبه
ّ
داری] در نتیجٔه تضاد مـیـان نـیـروهـای مـول

کند. این نـظـر مـمـکـن اسـت کـه در زمـان  مناسبات اجتماعی را رد می
توان گفت که فـقـط  تردید می انترناسیونال دّوم نظر غالبی بوده باشد، ولی بی

ها ممکن است بگویند کـه در غـیـاب یـک  ترین مارکسیست اندیش خشک
داری، این نـظـام سـرنـگـون  یی برای سرنگونی سرمایه جنبش سیاسی توده

 خواهد شد. 
اش نـگـاهـی دارد بـه  دیوید هاروی در فصل جالب دیگری از کتاب تـازه

فرانتس فانـون در نـظـم » دوزخیان روی زمین«موضوعیت داشتن امروزی 
کند که بشر علیـه  بینی می جهانی پس از دورٔه استعمار، و بر آن اساس، پیش

داری دست به یک قیام انسانگرایانٔه جهانی خـواهـد  از خود بیگانگی سرمایه
پیکر جهانی که وسـط  خواهند در یک مرکز خرید غول ها نمی زد، چون انسان

 ِکشی شده است زندگی کنند.   آن جاّده
هایی اشاره کـنـم کـه در  ترین نکته خواستم به یکی از عمده جا می همین

کتاب خواندنی و تفکربرانگیز دیوید هاروی از قلم افتاده است. در سـرتـاسـر 
 باید گـفـت کـه هـیـچ  کتاب کمتر اشاره

ً
ای به امپریالیسم شده است و قطعا

هـای  تحلیِل سیستماتیکی از آن ارائه داده نشده است. در یـکـی از فصـل
های  بخش کتاب دربارٔه توسعٔه نامتوازن، به نوشته چندان رضایت ضعیف و نه

پیشگامانی مثل لنین و اقتصاددان مارکسیست اتریشی هـیـلـِفـردیـنـگ در 
ای نشـده  های آغازین قرن بیستم دربارٔه توسعٔه نامتوازن هـیـچ اشـاره سال

های آنـتـونـی گـرامشـی دربـارٔه سـرکـردگـی  است؛ آثاری که در کنار نوشته
ها در قرن گذشته به دستاوردهـای نـظـری  ترین افزوده (ِهِژمونی) جزو مهم
 اّولیٔه مارکس بودند.

دان بـود،   دیوید هاروی، که پیش از آنکه به مارکس روی آورد یک جغرافی
کـنـد.  در دانشکدٔه محل کارش در نیویورک، در کام اژدها کار و زنـدگـی مـی

و » چـنـدگـونـه«های مکرر او دربارٔه ماهـیـت  آید که نوشته گاهی به نظر می
شـده  داری شرکتِی جهانـی متنوع توسعٔه نامتوازن، نظم جهانِی واقعِی سرمایه

کند. البته نباید ناگفته گذاشت که او  دهد و بیان نمی روشنی بازتاب نمی را به
مـنـتـشـر شـد، قـدرت  ٢٠٠٣خود که در سال » امپریالیسم نوین«در کتاب 

جهانی آمریکا را درست پس از آنکه جورج بوش نیروهای نظامی آمریکایی را 
اند کـه در  به عراق فرستاد، تحلیل کرده است. بیشتر منتقدان بر این عقیده

دورّه پس از اشغال عراق توسط آمریکا، امپراتوری آمریکا رو به افول دارد و با 
تازی و سرکردگی آمریکا را تهـدیـد  ای مثل چین که یکه های تازه ظهور قدرت

تر شده اسـت و  کنند، بندهای اسارت آن امپراتوری بر کرٔه خاکی ما سست می
سـاالر  داری جـرگـه شود، ضمن آنکه مقاومت مردمـی در بـرابـر سـرمـایـه می

به حـد  -از ونزوئال گرفته تا مصر و یونان و تایلند -(الیگارش) در سراسر جهان
 انفجار رسیده است.

دیوید هاروی در پایان کتابش، در مقابل ماتریالیسم خشک و مکانیـکـی کـه 
شد، انسانگرایی انقالبی را مـطـرح و از آن دفـاع سوسیالیسم  مانع پیشرفت 

ترین فضای باز و بـه  داری به کوچک کند، و در مقابل تهاجم و تجاوز سرمایه می
گاهانٔه بشر امروزی، او به نوعی قیام جهانی امید دارد. هر گوشه  ای از زندگی آ

های آرمانی کمونـیـسـم  بخش آخر کتاب تازٔه دیوید هاروی فهرستی از هدف
است: تأمین نیازهای ضروری برای همگان، حذف پول قـمـاری و مـجـازی، 

های غیرضروری در نـیـروی  نجات دانش و سرزمین مشترک ما، کاهش تقسیم
کار و ایجاد زمان فراغت برای نیروی کار، و پدید آوردن دنیایی برابر و مـتـنـوع؛ 

 دهد. ها ارائه نمی اّما او راهکاری برای رسیدن به این هدف
 ١٨۴٨از زمانی که مارکس برای نخستین بار در انقالب پرولتـاریـایـی سـال 

طلیعٔه یک جامعٔه نوین را دید، بشر تا امروز راه دشواری را پیموده است. با توجـه 
 کوتاه سرمایه

ً
داری [در تاریخ بشر]، شاید ما باید صبور بـاشـیـم و  به عمر نسبتا

داری که از درون تضادهای بیش از پـیـش  خود را برای  موج بعدی پساسرمایه
آید، آماده کنیم. اثر تازٔه دیوید هاروی بـه روشـن  داری بیرون می مشهوِد سرمایه

 کند.  کردن مسیر راه کمک می

تضاد ... 17ادامه  نگاهي به كتاب 

 ادامه  نگاهي به پيامدهاي سياست هاي ...

ها ایسـتـاده اسـت و خـواهـان بـرقـرارِی  که در برابر سلطٔه سیاسِی الیگارش
 جمهور است. جمهوری پارلمانی و پایان دادن به قدرت ریاست

منظوِر بـرپـایـِی خـودمـخـتـارِی  ها پیش از این به حزب کمونیست اوکراین سال
ها  ها بر پایٔه زباِن مادری آن داری از حقوق همٔه اقلیت فدرالیستی در جهت پاس

هایی مـانـنـد  فراخوان داده بود و برگزارِی رفراندومی دموکراتیک در مورد مسئله
گـیـرِی حـزب  را خواستار بوده است. موضع» اتحادیه اروپا«عضویِت اوکراین در 

سازی، رویارویی با فاشیسم، و حمایـت  کمونیست اوکراین، مخالفت با خصوصی
 باقی مانده، بوده اسـت. 

ً
از هر آنچه که از انهدام کامل رفاه اجتماعی ملی عمال
ارضی اوکرایـن قـاطـعـانـه  باوجود روی دادِن کودتا، حزب کمونیست از تمامیت
حـلـی   هـا و  یـافـتـِن راه دفاع کرده است و خواهان حفاظت از حقوق اقلـیـت

ها بوده است. ولی اکنون این حزب کمونیست ممنوع  جویانه برای اختالف صلح
 اعالم شده است.

میان آمریکا و آلمان پیرامون مسئله اوکراین تـا  روشن نیست که میزان اختالف
و تـحـمـیـل » ١٧ام اچ «چه حدی است. در پی سقوط هواپیمای مالـزیـایـِی 

های  های آن بر دوش معامله کاری کرد که بار تحریم» اتحادیه اروپا«ها،  تحریم
هـای آمـریـکـایـی انـداخـتـه شـود و  بانکی از طریق مرکز مالی لندن و بانک

های [روسیه] برای خـریـد نـاوگـان نـیـروی دریـایـی از فـرانسـه و  سفارش
 های آلمان معاف شدند. [محصوالت] مهندسی از تحریم

وابستگی آلمان و متحدان آن به بازارهای روسیه بسیار بـیـش از وابسـتـگـی  
وسیـلـٔه روسـیـه تـأمـیـن  کشورها به  آمریکا به روسیه است. نیمی از انرژی این

 خواهان بازارها و منابع اوکراین بـرای  می
ً
 اتـحـادیـه اروپـا«گردد. آلمان مسلما

نـیـازمـنـدنـد و   است. اما آلمان و متحدانش بیشتر به بازارها و انرژِی روسـیـه»
 -نـفـس زدن اسـت که در حـال نـفـس -»اتحادیه اروپا«خواهند اقتصاد  نمی

های اقتصاد ورشکستٔه اوکراین را نیز بـه گـردن بـیـنـدازد.  همزمان یوغ هزینه
خـواهـنـد بـرنـامـه  که آمریکا و قمرش در اروپا، یعنی بریـتـانـیـا، مـی درصورتی
شان را عملی سازند و وابستگِی آلمان به روسیه را به پایان  برساننـد.  ژئوُپلیتیکی

در » نـاتـو«گفته است، تقویِت بـخـش شـرقـِی » فاینشال تایمز«طور که  همان
تـوانـد  بایـد هـرچـه مـی ها قرار دارد. وظیفه ما روشن است:چپ می آن اولویت 

متحدتر برضد هیسترِی جنگ صدای خود را بلند کند، بدوِن درنـگ از حـزب 
بـاِر  های اوکراین دفاع کند و خـطـرهـای هـالکـت کمونیست و دیگر دموکرات

 پروژٔه قرن جدید آمریکا«حال  را افشا کند.  تابه» ناتو«طلبی و تجاوزگرِی  توسعه
ای را در خاورمیانه سبب شده است. ما باید آن را  نکردنی های وصف بدبختی»

 در اروپای شرقی متوقف سازیم.
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سیاست های این فرد هستند، ممکن است پول نفت کشور را دزدیـد و 
برد و مردم را دور زد و رهبر رژیم از آن بی خیر باشد و این سیاست ها و 

 اعمال بدون اطالع و تصویب او اجراء شده باشد. 
تحقیقات مجلس شـورای «مرکز در اخبار این هفته گزارش جالبی از 

-بود که موید این نظر است که در دستگاه حکـومـتـی»  اسالمی ایران
اداری جمهوری اسالمی نمی توان نفت را برد، دزدید و مردم را دور زد 
بدون آنکه رهبر از آن باخبر باشد و یا آن را تأیید کرده باشد.  بر اسـاس 

، یعنی ساختار امنیتی ای » شنود«این گزارش تمامی ساختار و سیستم 
که مکالمات و ارتباطات شهروندان، مخالفان و موافقان رژیم و حـتـی 
وکیل و وزیر رئیس جمهور تمامی  را  می تواند زیر نظر داشته باشد زیـر 
نظارت مستقیم خامنه ای عمل می کند و تنها به او پاسخگو است. بـر 
اساس این گزارش بر اساس گزارش فوق قاضی شنود تحـت نـظـارت 

قـانـون  ٢۵رهبر ایران با عنوان قاضی کل دفتر نظارت براجرای اصل 
اساسی پیش بینی شده که با ریاست شورای عالی امنیت ملی و تـایـیـد 

قـانـون  ٢۵رهبر و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسوولیت حوزه اصـل 
قانون اسـاسـی، بـازرسـی و  ٢۵اصل  اساسی را به عهده دارد. بر پایه

ها، ضبط و فاش کردن مـکـالـمـات تـلـفـنـی، افشـای  نرساندن نامه
هـا،  مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نـرسـانـدن آن
از  .استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکـم قـانـون

و ایـن واقـعـیـت »  ماهی از سر ِگنده گردد نی ز ُدم«قدیم گفته اند که 
انکار ناپذیری است که آقای روحانی و دیگران نمی توانند با سخنـرانـی 

 های این چنینی از چشم مردم ما پنهان کنند.
هایی که حسن روحانی به آنـهـا اشـاره »  بی عقلی«نکته دیگر اینکه 

می کند، همان سیاست های نابخردانه ای بوده و هست که حزب مـا 
در تمام طول هشت سال  دولت احمدی نژاد آنها را مغایر منافع مـلـی 
کشور اعالم کرد و رهبر جمهوری اسالمی معتقد بود این سیاسـت هـا 

ایران در جهان شده است! سیاست های تـحـریـک  »سربلندی«سبب 
کننده در منطقه و عرصه بین المللی، دروغ گفتن به مردم در زمینه بی 
تأثیری تحریم های مخرب اقتصادی کشورهای امپریالیستی بر حیـات 

از نفت و دیـگـر   اقتصادی جامعه، و باالخره چپاول و حراج منابع ملی،
مواد خام گرفته تا حاکمیت اختاپوس مافیایی سران سپاه و نـیـروهـای 

بر حیات اقتصادی کشور، از جمله سیاسـت  »رهبری«امنیتی، زیر نظر 
های فاجعه باری بوده است که کشور ما را به وضعیت دردناک و فاجعه 
بار امروز رسانده است. با سفسطه، دروغ و رو شویی عامالن اصلی ایـن 
بدبختی ها، یعنی ولی فقیه رژیم و سران سپاه و نیروهای امنیتی نمـی 

 دنبـال نـخـود سـیـاه«توان بازهم مردم را فریب داد و به قول معروف 
فرستاد. دولت احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی خشن ولی فـقـیـه و »

فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی، و به قیمت سرکوب خونین جنبش 
، به مردم ما تحمیل شد و ادعای اینکه عملکرد این ٨٨مردمی در سال 

دولت، به طور معجزه آسایی، سوای عملکرد ولی فـقـیـه و دسـتـگـاه 
 رهبری رژیم والیی بوده است تنها سفسطه ای است برای فریب مردم. 
حزب ما بارها به این واقعیت اشاره کرده است کـه سـیـاسـت هـای 
اتخاذ شده و عملکرد دولت ها و در مجمـوع حـاکـمـیـت جـمـهـوری 
اسالمی نمی تواند خارج از منافع طبقاتی گروه های حاکم باشد. آنچـه 

اقتصادی کشور را در دسـت دارد  -امروز در ایران اداره امور سیاسی
مجموعه ای از جناح های حافظ منافع کالن سرمایه داری کشـور از 
سرمایه تجاری گرفته تا سرمایه بوروکراتیک است. بر این اسـاس نـیـز 
سیاست های اتخاذه شده نیز نمی تواند سمت و سـویـی مـتـفـاوت از 
اهداف و سیاست های راهبردی رژیم والیت فقیه را دنبال نماید. فساد 
عمیق مالی دستگاه دولتی، قضایی و نهادهای قانون گذار کشور، بـی 
قانونی کامل و حاکمیت گروه اندکی، زیر نظر ولی فقـیـه، بـر شـریـان 

 ٣٠٠٠های اقتصادی کشور امکان رانت خواری و فساد هـای مـالـی 
میلیارد ریالی را در ایران مهیا می سازد و این بلیه بدون طرد ریشه های 

ادامه  سفسطه، دروغ و فريب ...

 آن، یعنی حاکمیت یک فرد بر همه امور مملکت امکان پذیر نخواهد بود.
بی دلیل نیست که حسن روحانی تالش می کند تا با سفسطه و فریـب کـاری ولـی 
فقیه رژیم و ارگان های زیر نظر او، از جمله صدها شرکت اقتصادی وابسته به سپاه، را 
با حمله به دولت گذشته از زیر ذره بین افکار عمومی خارج سـازد. عـمـلـکـرد دولـت 

سـوِد  های راهبردِی رژیـم قـرار دارد، بـه روحانی، در انتهای کار در چارچوب سیاست
هـای  هـا و طـبـقـه همان نسبت منافع الیـه است، و به ها و طبقة اجتماعی معینی  الیه

 کند.  مال می اجتماعی مختلفی را پای
نمونه گویا و انکارناپذیر، ادامه برنامه های کالن اقتصادی دولت احمدی نـژاد و از 

ها است. امروز دیگر حـتـی  جمله ادامه پرشتاب  آزادسازی اقتصادی وهدفمندی یارانه
انـد،  را جراحـی بـزرگ نـام داده مدافعان و طراحان وطنی آزادسازی اقتصادی که آن 

کنند که، اجرای این برنامه ژرفش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و سـقـوط  اعتراف می
هـای  ای شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روسـتـا، الیـه قدرت خرید طیف گسترده

رد و متوسط را سـبـب شـده اسـت، و در مـقـابـل، 
ُ
بینابینی جامعه و تولیدکنندگان خ

های خصوصـی و  داران بانک های قدرت، سهام مؤسسات بزرگ مالی وابسته به کانون
های وابسته به سـپـاه پـاسـداران،  های دولتی، بنیادهای انگلی و شرکت مدیران بانک

 اند.  سودهای کالن کسب کرده
تـریـن  عنوان مثال، کافی است اشاره کنیم که، دولت روحـانـی فـهـرسـت بـزرگ به

 ١٢٠سازی تاریخ ایران را برای امسال تهیه کرده اسـت کـه در آن سـهـام  خصوصی
مـاه،  اردیـبـهـشـت ٢١خورد. روزنامه اعتماد،  شرکت بسیار بزرگ و کلیدی به چشم می

بـود.  هزار میلیارد تومان برآورد کـرده  ٨٠سازی را بیش از  ارزش تقریبِی این خصوصی
های همگانی در گزارشی در اواسط خردادماه، از قول یکی از مـدیـران  همچنین رسانه

نـهـاد، ارگـان، و بـنـیـاد  ١٢٠ارشد اقتصادی دوران دولت خاتمی، اعالم کردند که، 
درصد تولید ناخـالـص  ۵٠مختلف فعالیت گسترده اقتصادی در کشور دارند. نزدیک به 

 داخلی ایران در چنگ این نهادهاست. 
بـیـنـانـه از  ها چشم فروبست و بدون ارزیابی صحیح و واقـع توان براین واقعیت نمی

ماهیت، برنامه، و عملکرِد رژیم والیت فقیه و دولت مورد  تأیید ولی فقیه و نـیـروهـای 
 بوروکرات“  اعتدال“ موسوم به 

ً
های دوران سـازنـدگـی و بـرخـی  در حاکمیت، که تماما

نژاد هستند، باور داشت که معضل فساد در دستگاه های حکومتی حـل  دوران احمدی
 خواهد شد. 

دوران سفسطه، دروغ و فریب کاری برای پنهان کردن ابعاد فاجعه ای که میهن مـا 
را در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرا گرفته و نتیجه مستـقـیـم 
سیاست های اعمال شده از سوی دستگاه والیت و کارگزاران آن است بـه سـر آمـده 

 است و مردم خوب می دانند که در همچنان بر همان پاشنه می چرخد. 
حل معضل فساد، تحقق خواست های مردم در زمینه عدالـت و مسـیـر گشـایـش 
فضای سیاسی تنها با اتکاء به بازسازی جنبش مردمی و گردان هـای اجـتـمـاعـی آن 
امکان پذیر است. ما بار دیگر تکرا می کنیم که به جای خوش بین بودن به اسـتـحـالـه 

تـدبـیـر و «رژیم و اتفاق معجزه ای از سوی کارگزاران رنگـارنـگ، از جـمـلـه دولـت 
حسن روحانی، جنبش مردمی بیش از هرچیز به تشریک مساعی و فعالیت مـؤثـر  »امید

خواه، مترقی، انقالبی، و ملی کـه  های آزادی برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب
اندیشند و درعمل بدان پایـبـنـدنـد، نـیـاز  همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می

تواند و نباید از حرکت به سمت اتـحـاِد  های متفاوت نمی ها و سیاست دارد. وجوِد دیدگاه
 عمِل نیروهای ضد دیکتاتوری مانع شود. 
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تضاد و  ١٧«نگاهی به کتاب 
 » داری پایان سرمایه

 نوشتٔه دیوید هاروی

داری در حال تشدید است ولـی  تضادهای درونی سرمایه
دهد، بقـای  طور که دیوید هاروی در کتابش تذکر می همان

شکسته در دسـت  خورده و درهم آیندٔه این نظاِم شکست
 خوار است. طبقٔه رانت

گزیده ای از برگردان نوشتٔه جو گیل در روزنامٔه چپگرای انگلیسـی 
 مورنینگ استار
کنند که شاِه هندوستان از مخترع شطرنج پرسیـد کـه  حکایت می

بـرنـج... «خواهد. او پاسـخ داد:  برای این اختراعش چه پاداشی می
 ۴یک دانه روی خانٔه اّول صفحٔه شطرنج، دو دانه روی خـانـٔه دّوم، 

دانه روی خانٔه بعدی، و به همین تـرتـیـب بـه  ٨دانٔه روی خانٔه سّوم، 
هـا روی هـر خـانـٔه  طور تصاعدی تا آخر، یعنی دو برابر کردن دانـه

درنگ موافقت کرد ولی بعد فهمید که به خانٔه چهل و  شاه بی »بعدی
خانه دارد) همٔه برنـج مـوجـود در  ۶۴یکم که برسد (صفحٔه شطرنج 

 دنیا هم برای برآوردن خواسِت مخترع شطرنج کافی نخواهد بود!
این حکایت نشانگر همان چیزی است که ممکن است مرگبارترین 

تضادی باشد که پروفسور دیوید هاروی در کـتـاب  ١٧تضاد در میان 
داری، و جهـانـی کـه  اش دربارٔه سرمایه جدید بسیار جالب و خواندنی

 کند. داری بسازیم، دربارٔه آنها بحث می توانیم پس از سرمایه می
ای دانسـت کـه  ترین نـویسـنـده دیوید هاروی را شاید بتوان موفق
را به زبـان و بـیـانـی  »سرمایه«توانسته است شاهکار کارل مارکس 

های پرخوانندٔه زیادی دربـارٔه  روشن به عامٔه مردم بشناساند. او کتاب
هـای او دربـارٔه  ها نفر فیلم درس داری نوشته است و میلیون سرمایه

 اند. دیده» یوتیوب«سرمایه را روی 
طـور کـه شـاِه  کـه هـمـان -جانبه و تصاعدی به عوِض رشد همه

هندوستان متوجه شد، سرانجام به مصرف همٔه آنچه موجـود اسـت 
هر روز بیش از پیش شاهد آنیم که برای جلوگـیـری  -خواهد انجامید

مان، باید به سوی اقتصادی با رشد صفـر  از غارت و تباهی کرٔه خاکی
طور که دیوید هاروی در کتاب تازٔه خودش تـوضـیـح  برویم. اّما همان

داری غیرممـکـن  دهد، در پیش گرفتن چنین روندی برای سرمایه می
ای در کـار  بدون توسعـه، سـرمـایـه«نویسد:  و ناشدنی است. او می

دارِی با رشِد صفر، در حقیقت یک تضـاد  نخواهد بود. اقتصاد سرمایه
منطقی و منحصر به این نظام است. صاف و ساده، چـنـیـن چـیـزی 

ای کـه بـه پـول  در نظام اقـتـصـادی» تواند وجود داشته باشد. نمی
مـحـور  ای متکی است که همگام با رشد نظام مالِی بدهـی پشتوانه بی

بیش از پـیـش بـه » رشد«مفهوم   در این نظام گسترش یافته است،
معنای ایجاِد پول دیجیتالی ساختگی (مجازی) است که طـیـفـی از 

کند کـه بـزرگ و  کند و باد می های دارایی ناپایدار را ایجاد می حباب
شوند تا اینکه بترکند. دیوید هاروی در بررسی تضاد مـیـان  تر می بزرگ

رغم ویرانی مداوم محیط طبیـعـی کـرٔه زمـیـن  سرمایه و طبیعت، به
شنده و مـرگـبـار بـرای  توسط سرمایه

ُ
داری، هنوز آن را یک تضاد ک

داند. در عوض، او معتقد است کـه آنـچـه بـقـای  داری نمی سرمایه
قدرت دادن نـاخـواسـتـه بـه   دهد، سرمایه را در معرض خطر قرار می

 طبقٔه رانت
ً
خوار است. وقـتـی  مالکان زمین و منابع طبیعی، و اساسا

شود که در آنها نیروی کار هنـوز  هایی می داری وارد عرصه که سرمایه
هـای  به طور کامل منسجم نشـده و آخـریـن بـقـایـای سـرزمـیـن

برداری نشده است، زمینه برای نـبـرد بـه مـنـظـور  نخورده هنوز به طور کامل بهره دست
فـقـط  شود. این وضع نـه خواری از اقتصاد تولیدی فراهم می اندازی بر منابع و رانت دست

کشی است که آنچـه  آورد، بلکه شکلی از بهره مانعی در برابر گسترش سرمایه به وجود می
ای اسـت  ُرباید. این نکـتـه را هم که از وسیلٔه گذران زندگی کارگران باقی مانده است، می

کـنـد. او  ای بیـان و ثـابـت مـی اش به طور متقاعد کننده که دیوید هاروی در کتاب تازه
اندرکار بافـتـن  آید که سخت دست داری قرن بیست و یکم به نظر می سرمایه«نویسد:  می

یـی، و  های رسانـه خوارها، بازرگانان، غول ای از قید و بندهایی است که در آن رانت شبکه
مکند و جـان  رحمانه خون سرمایٔه صنعتی تولیدی را می های مالی، بی بیشتر از همه غول

 »زنیم. گیرند؛ حاال تازه از کارگران شاغل در تولید حرفی نمی آن را می
های  انقالب فناوری در این چند سال اخیر، در مدتی بسیار کوتاه منجر به ایجاد شرکت

تـری کـه حـاال مـجـبـورنـد  داران کوچک پیکری شده است که از سرمایه دیجیتالی غول
ِپـل«گـیـرنـد.  شان را در بازار دیجیتالی عرضه کنند و بفروشند، رانت مـی های جنس

َ
و » ا

هر دو از طریق عرضه کردن و فروِش کاالهای تـولـیـدکـنـنـدگـان دیـگـر در » آمازون«
رانـت «زنند، که نمونٔه کالسیِک  ی دیجیتالی خود مبلغ گزافی به جیب می»ها فروشگاه«

متکی بـه » بوک فیس«های دیگری مثل  است. در سوی دیگر، درآمِد شرکت» انحصاری
آنـهـا » مـوجـودی«جیره و مواجب (یعنی کارَبرها) اسـت کـه  بی» تولیدکنندهٔ «ها  میلیون

فروشند (به طـور عـمـده بـرای  های ثالث می (یعنی اطالعات شخصی آنها) را به شرکت
» انبـاشـت از راه َسـلـِب مـالـکـیـت«داری بیش از پیش به  بازاریابی و فروش). سرمایه

هـای گـونـاگـونـی  آورد، که شیوه (اصطالح مفیدی که دیوید هاروی ساخته است) رو می
گـذاران در مـدتـی  گرفته [به سرمایـه» پانزی«های مالی معروف به  دارد، از کالهبرداری

گـذاران  شود که منبِع آن، پولی است که از سرمایه کوتاه سودهایی با نرخ زیاد پرداخت می
 شود، و نه سوِد سرمایٔه به کار انداخته شده] تا غارت امپریالیستی منابع. دیگر گرفته می
خوارها روبروست، بلکه سرچشمٔه نیـروی  فقط با فشار روزافزونی از سوی رانت  سرمایه نه

تدریج در حال خشک شدن است، حّتٰی با وجود آنـکـه  کار بسیار ارزان و نامسنجم هم به
های اخیر نیروی کار جهانی به  جمعیت جهان رو به افزایش دارد. با توجه به اینکه در دهه

ای افزایش یافته است، شاید آنچه گفته شد متناقض به نظر بـیـایـد. ولـی  سابقه طور بی
نویسد، این افزایش یک امر مقطعی اسـت کـه یـک بـار  طور که دیوید هاروی می همان

افتد و بر اثر صنعتی شدن آسیا و تغییر بافت جمعیتی کشورهایی مثل چین و پیر  اتفاق می
طور که در اروپـا و ژاپـن رخ داد، ایـن  شدن جمعیت و کاهش نیروی کار در آن، همان

مـانـد کـه  افزایش مقعطی نیروی کار هم محو خواهد شد. در نتیجه، فقط آفـریـقـا مـی
شدٔه امروزی باشد. فقط   ای از نیروی کار در اقتصاِد جهانی تواند منبع بالقؤه جریان تازه می

تواند این وضع را تغییر دهد. تضاِد درازمدت دیـگـری کـه  کشی شدید می مهاجرت و بهره
د، یعنی نیروی کاری که می

ّ
ارزش  تـوانـد اضـافـه وجود دارد، کاهش نسبی نیروی کار مول

تولید کند، در نتیجٔه اتوماسیون (خودکارسازی) است، که منجر بـه کـاهـش نـرخ سـود 
 شود. می

ای از  با پیش رفتن صنعت در همان راهی که کشاورزی طـی کـرد، شـمـار فـزایـنـده
شوند، که به طور عمده کاری اسـت کـه نـه بـرای  مشغول می» کار نمادین«کارگران به 
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