
با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری

برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

۱۳۹۵شهریور ۱۵، ۱۰۰۷شماره 

 
ٔ

هشتم، سال  سی و دومدوره

ارگران ھمه کشور متحد شوید!

حکومت ظلم، دروغ و جنایت!

یا »جهت ثبت در تاریخ«

 تهمت
ِ
 های کهنهتکرار

ٔ
شده

ارتجاع!

 سازمان
ٔ

یافته با ضرورِت مبارزه

 
ٔ

 «و »سازیخصوصی«برنامه
ِ

اصالح

»قانون کار

و خصوصی سازی“ اقتصاد آزاد”مولفه های 
شده از های اقتصادی ویرانگِر دیکتهُبرِد برنامهبرای پیش

المـلـلـی پـول و سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین
هـای بانک جهانی در جهِت "آزادسازِی" اقـتـصـاد، دولـت

فقیه با ترفندها و شعارهای مـخـتـِص مختلِف رژیم والیت
عـنـوان نـمـونـه، عـالوه بـر اند. بهخود کار را آغاز کردهبه

های "دولِت تدبـیـر و امـیـد" و "دولـِت خواندن خود با نام
گویان"، کارگزاراِن دولت روحانی چپاوِل موسسه ها و راست

سـازی واقـعـی" آغـاز صنایع ملی را زیر لوای "خصـوصـی
کردند.

سـازِی های "اقتصاِد آزاد"، یعنی خصوصـییکی از مؤلفه
وسیلٔه غارتگران والیی، شـرایـطـی اموال و منابع ملی ما به

وجود آورده بار را برای طبقٔه کارگر کشورمان بهبسیار اسف
ضـِد تـاراِج امـوال است. به سه مورد از مبارزٔه کارگران بـه

که بر امنیِت شـغـلـی و مـعـیـشـت -عمومی توسط رژیم
کـنـیـم: اشـاره مـی-کارگران اثرهایی ویرانگر داشته است

کار دولـت نیا، وزیر اقتصاد، در سال اوِل آغاز بهعلی طیب
مـنـظـور فـریـب روحانی، در اجالس مجلس خبرگان، بـه

سـازی، کارگران در رابطه با اثرهای ویـرانـگـر خصـوصـی
های سالیان اخیر ما بـه درصد از واگذاری۱۳گفت:"فقط 

۹و ۸ادامه  در صفحات 

۲ادامه  در صفحه  

الله منتـظـری و انتشاِر نوار صوتی آیت
سخنان شجاعانٔه او در سفـاک خـوانـدِن 
رهبری حکومت و جنایتکار دانستِن گـروه 

شده از سوی خمینی و رهبری مرگ اعزام
اسـالمـی بـرای کشـتـاِر رژیم جمهـوری

هـای هزاران زندانی سیـاسـی در زنـدان
در پِی شکست سیاست ۶۷ایران در سال 
“ جنگ، جنگ تا پـیـروزِی ” ایران برباد ِدِه 

در طـوِرگسـتـردهحاکمیت، همچنان بـه
درون و خارج از کشور بازتاب دارد.

که زمانـی -زلزلٔه این سخنان منتظری
شماری از رهبران کـنـونـی رژیـم، او را 

فـقـیـه ” و همچنیـن “  نایب امام خمینی” 
بوسش نامیدندش و به دستمی“  عالیقدر

دهـنـده بـوده چنان تـکـانآن-رفتندمی
تا دفتر هـاشـمـی “  بیت امام” است که از 

رفسنجانی، دبیرخانٔه مجلس خبـرگـان و 
همچنین نمایندگان ریزودرشِت ارتجاع از 
فرماندهان سپاه گرفته تا امامان جمعه و 

مـنـظـور جماعات، در صـفـی واحـد، بـه
دفـاع از رویارویی با آثار آن در جامعه، بـه

اند و از شـدِت پرداخته۶۷فاجعٔه هولناِک 
درماندگی در برابر تأثیر ژرف این جنایت بر 
افکارعمومی، بناچار آن را از افـتـخـاراِت 

“ نـظـام نـمـونـهٔ ”تاریخی حکومت فقها و 
اند.جهان اعالم کرده

دروغ بزرِگ همه سخنگویان ارتجاع، از 
رفسنجانی و سرداران سـپـاه گـرفـتـه تـا 

هایی چون پـورمـحـمـدی و پیشهجنایت
فالحیان این است که، گویا در جریان این 

یی که بر “هاتروریست”دهنده تنها عام تکانقتل
اسالمی قیام مسلحانه کرده بودند ضِد جمهوری

هایی از ایـن دسـت پردازیاند. دروغاعدام شده
توانند این واقعیت را پوشیده بدارنـد کـه در نمی

جریان فاجعٔه ملی صدها تن از رهبران، کادرها، 
اعضا و هواداران حزب تودٔه ایران و همچـنـیـن 
صدها تن از اعضا و هواداران دیگر نـیـروهـای 
چپ همچون سازمان فـدائـیـان خـلـق ایـران 
(اکثریت)، راه کارگر، حزب دموکرات کردستان، 
سازمان فدائیان اقـلـیـت، اعضـا و هـواداران 

ها در زنـدان که سال-سازمان مجاهدین خلق
بودند و هیچ ربـطـی بـه عـمـلـیـات نـظـامـی 

-مجاهدین در روزهای انتهایی جنگ نداشتـنـد
جـرم و دیگران، از زن و مرد، پیر و نوجـوان، بـه

۶ادامه  در صفحه  

جبـهـه مـلـی -یی با عنوان: "جهت ثبت در تاریخ اعالمیه
ایران با اتحاد استراتژیک با روسیه و دادن پایگاه نظامی کشور 
به آن دولت مخالف است"، در روزهای اخیر، منتشر گـردیـده 

هـایـی ای نادرست و اتهاماست که در بردارندٔه مطالب تاریخی
زشت بر ضِد حزب تودٔه ایران است. انتشاِر ایـن اعـالمـیـه از 

خواند، در سوی نیرویی که خویش را ملی و طرفدار آزادی می
خواهان کشور بایـد تـمـامـی تـوان و شرایطی که همٔه آزادی

شان را بر مبارزه با رژیم استـبـدادِی حـاکـم بـر ایـران نیروی
هـایـی متمرکز کنند، مایٔه تأسف بسیار ما اسـت، و یـادآوری

سازد.هرچند کوتاه را از سوی حزب ضروری می

 اتحادیه
ٔ

های صنفی فراخوان کنگره

در بریتانیا  برای  (TUC)کارگران

۷همبستگی با کارگران ایران  ص 



۱۰۰۷شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱۵دوشنبه   ۲

گذاری بـازار کـار" بـرای یک ماه پیش، مدیرکل "توسعه و اشتغال و سیاست
الـتـحـصـیـالن با تأکید بر "وجوِد تعداد باالی فـارغ-"آزادسازِی" مزد کارگران

سازِی کارگران را در اخـتـیـار گفت:"دولت آماده است تا پتانسیل ارزان-بیکار"
توانند بدون صرِف هزینه برای حـقـوق و کارفرمایان بگذارد. ... کارفرمایان می

خدمت بگیرند" [خبرگزاری ایلنا، التحصیالن بیکار] را بهها [فارغدستمزد، آن
تیرماه، دولـت روحـانـی ۱۳]. حدود یک ماه پیش از آن، روز ۹۵مردادماه ۱۳

نژاد] پـیـشـنـهـاد که از سوی دولت دهم [احمدی-الیحٔه "اصالح قانون کار" 
دوباره به مجلس ارائه کرد، و مجلس نیز وصول آن را اعالم  کرد.-شده بود

گرچه رژیم در بیش از دو دهٔه پیش، بخِش چشمگیری از مـواد حـمـایـتـی 
ماندٔه مواِد حمایتی آن را هم اجـرا اثر کرده است و باقیقانون کار را حذف یا بی

کند. نمی
که سخنگوی آن ناصر آقاجری است در “ اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران”

مخالفت با تالش دولت روحانی برای تغییر قانون کار با انتشار بیانیه ای اعالم 
تایید و تصویب الیحه اصالح قانون کاربه وسیله دولت یا مـجـلـس، ” کرد که:  

در عمل حذف قانون اساسی کشور می باشد. از این رو می باید کلـیـه حـقـوق 
بگیران کشور چه کارگر، کارمند، مهندس و معلم با این روند قانون زدایی که با 

“ اولین دولت پس از جنگ (دولت رفسنجانی ) آغاز شده است مخالفت نمایند.
تیرماه، روحانی الیـحـٔه ۱۴زمان و در حرکتی هماهنگ با مجلس، روز هم

منطقٔه ویژه اقتصادی" را بـه ۱۲فوریتی "ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری و یک
فوریتی بودِن این الیحه را بـه تیرماه، مجلس "یک۲۶مجلس ارائه کرد و روز 

، قانون کار از 
ً
۷تصویب" رسانید. با گسترش "مناطق آزاد و مناطق ویژه،عمال

مـنـطـقـٔه ویـژٔه اقـتـصـادی خـارج خـواهـد ۱۲صنعتی و -منطقٔه تجاری
].۹۵تیرماه ۲۸شد" [خبرگزاری ایلنا، 

شده از سـوی های دیکتهدر الزام به نگاهی به اثراِت ویرانگر اجراِی سیاست
المللی پول و بانِک جهانی و فساِد گسترده [و سیستماتـیـک] در صندوق بین
 در میزگردی با مـوضـوع: "تـالش فقیه، یادآور میرژیم والیت

ً
شویم که، اخیرا

سازِی نیروی کار و اخراج کردِن هرچـه بـیـشـتـر دولت و مسئوالن برای ارزان
کنندگان در میزگرد میـانـگـیـِن کارگران از شموِل [قانون] کار"، یکی از شرکت

شدٔه کاال و خدمات... در ایران" را با " درصدِی "دستمزد در قیمت تمام۵سهم "
درصد است" مقایسه کرد و ۳۵"کشور فقیری مثل بنگالدش [که] این سهم، 

ایم و نیروی کار ما در نقشٔه دهد که ما کجای کار ایستادهگفت: "این نشان می
]. بـا ۹۵شهریورمـاه ۱جغرافیای جهان چه جایگاهی دارد" [خبرگزاری ایلنا، 

داری به امنیِت شغـلـی های حاکمٔه کشورهای سرمایهکه دستگاهتماِم یورشی
کنندگان در میزگرد، ضمن مقایسه کردِن برند، یکی دیگر از شرکتکارگران می

۶۵داری مرکز" که بالـغ بـر"قراردادهای رسمی در "برخی از کشورهای سرمایه
شود با قراردادهای رسمی در ایران که بالغ بر "سه درصد" درصِد" قراردادها می

درصـد ۲۴شود، گفت: "میانگین قراردادهای رسمی در جهان، قراردادها می
 ۲۵است." در حدوِد 

ً
ها درصِد آن۸۵سال قبل، قراردادهای کارگران که تقریبا

ماهه، روز مزدی، و ماهه، یک۳ساله، رسمی بودند، تبدیل به قراردادهایی یک
که مدیران شهرداری اند. درحالیحاال هرچه بیشتر سفید امضا و حجمی، شده

کنند و "شهرداری رشت در میلیونی" دریافت می۳۰الی ۲۰های رشت "پاداش
سال جاری بیش از یک میلیارد تومان به مدیران زیرمجموعٔه خود پاداش داده 
است"، حدود "چند صد کارگر خدماتی و فضای سبـز شـهـرداری رشـت" کـه 

کـنـنـد، "در طـی صورت حجمی تحت مسئولیت چندین پیمانکار" کار مـی"به

یابیم از ایـن بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر درمی
 واقعی بوده است" [خبرگزاری مهر، درصد واگذاری۳رقم نیز تنها 

ً
۱۵ها کامال

های تـحـت نوعی "بنگاهگرایان، اموال ملی کشور را به]. واپس۱۳۹۲اسفندماه 
دانند. روحانی در گزارش صدروزٔه نخسِت ریاست خود گفـت: مالکیت خود" می

های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصـی واقـعـی "الزم است دولت بنگاه
]. کـارگـران کشـورمـان بـا ۱۳۹۲آذرمـاه ۹واگذار کند" [خبرگزاری مـهـر، 

سازی را نیز تـجـربـه وپوست خود عواقب ویرانگر نوِع "واقعی" خصوصیگوشت
رغم سرکوب وحشیانٔه دستگاه امنیتی رژیم، بـا آن مـبـارزه نـیـز اند، و بهکرده

 بیش از نیمی از "می
ً
کارگِر رسمی، قـراردادی و پـیـمـانـِی" ۳۰۰۰کنند. اخیرا

کار" کارگران اخـراج شرکت "ایران ترانسفو"ِی زنجان، بعد از تحمیِل "بازگشت به
۱۷ای" به این شرکت، به اعتصاب و تحصِن "ماده۶شده و "امضاِی یک توافق 
سازی و واگذارِی کارخانه به بخش شان به "خصوصیروزٔه خود" بر پایٔه اعتراض

و ۲۳، ۲۱، ۲۰، ۱۹های: خصوصی" پایان دادند [خبرگزاری ایلنا، در گزارش
های این توافق عبـارت بـودنـد از: عـدم ]. ازجمله مصوبه۱۳۹۵مردادماه ۲۷

کاهش "مزایای خدماتی و رفاهی کارگران"، توقف "فروش امالک، تأسیسات و 
های ایران ترانسفو"، "عدم اخراج کارگرانی... که در تحصـن شـرکـت ساختمان

جـای "اخـراِج اند"، "منع تعدیل ["تعدیل"، واژٔه برساختٔه اقتصـاد آزاد بـهداشته
کارگران"]"، که از سوی "نمایندگاِن کارگران، کارفرما و مـقـامـات اسـتـانـداری 

سـازی" در دولـت زنجان" به امضا رسید. متعاقب اجرای نوِع "واقعِی خصوصی
"تدبیر و امید"، "مردادماه سال گذشته، یک شرکت خصوصی سی درصد سهـام 

هـای این کارخانه را خریده و در طول این یک سال، بخش عظـیـمـی از آورده
عنوان سود برداشت کرده و همچنین در ایـن مـدت سـطـح مالی کارخانه را به

تولید در این کارخانه به نصف کاهش یافته است." مصوبات توافِق اخیر کارگران 
گـاهـِی کـارگـران از "ایران ترانسفو" با کارگزاران فاسِد رژیـم والیـت فـقـیـه، آ

گذارد.نمایش میسازی از نوِع "واقعِی" آن را نیز بههای خصوصیهدف

یورش رژیم به امنیت شغلی، دستمزدها، حـقـوق کـارگـران و 
“ قانون کار”

فقیه به مزد و امنیـِت در دو ماه اخیر شاهِد یورشی وسیع از سوی رژیم والیت
ایم. به عنوان نمونه:شغلی کارگران بوده

" کـارگـر فـوالد زاگـرس، در ۲۷۴کارگر باقی مـانـده" از "مـجـمـوع ۲۸" 
رِوه کردستان به تهران "برای پیگـیـری مـطـالـبـات 

ُ
"هجدهمین" سفرشان از ق

شـان اعتنایی و پاسخ ندادِن کارفرما به مطالباِت مـزدیمزدی"شان،  پس از بی
شان را های آنان در برابر "وزارت کار"، تجمِع اعتراضی روز سومدر دو روز تجمع

۳و ۱در برابر مجلس شورای اسالمی برگزار کـردنـد [خـبـرگـزاری ایـلـنـا، 
انـد، ]. این کارگران که "یک سال تمام" دستمزد دریافت نـکـرده۹۵شهریورماه 

کردند. "دو ماه پیـش... مسـئـوالن زهرا سپری" میشب را در گورستاِن "بهشت
وزارت کار [به آنان] وعده دادند که ظرف مدت یک ماه مطالبات این کـارگـران 
پرداخت شود، اما این وعده [نیز] محقق نشد." ربیعی، وزیر کار، که این وعـده 

ماندٔه کارخانٔه فوالِد زاگرس [که مدیـران وقـت ایـن واحـد کارگر باقی۲۸را به 
۱۳۹۲تـیـرمـاه ۱۸های مختلف این واحد صنعتی را پس از صنعتی به بهانه

تعطیل اعالم کردند] داده بود، در زماِن اخراِج همکاراِن این کـارگـران گـفـتـه 
توان به رعایت کرامت کارگران نیز امـیـدوار گویان میبود:"در کنار دولت راست

سازِی این واحد صنعتی، ]. بعد از خصوصی۱۳۹۳ماه اردیبهشت۱۳بود" [ایلنا، 
۱۳۹۲ای که در اسـفـنـدمـاه العادهموجب مجمع فوق"شرکت فوالد زاگرس به

کـارگـر ۲۰۰توسط سهامداران عمده برگزار شد، منحل اعالم گردید... حدود 
۲۸این شرکت تعدیل شدند [بخوان: اخراج شدند] و در همان مجمع مقرر شد 

هـا بـه منظور انجام امور جاری و حفظ و حـراسـت از دارایـینفر از کارگران به
ها توسط سهامداران پرداخت گـردد." در فعالیت خود ادامه دهند و مزایای آن

نفـر ۱۵۰تا ۱۰۰، هر بار بین ۹۳و اوایل سال ۹۲مبارزات اعتراضی اواخر سال 
از کارگران فوالد زاگرس [ "برای پیگیری مطالبات" شـان] بـه تـهـران سـفـر 

۲۱و ۱۹مـاه، فروردیـن۲۰، ۱۳۹۲اسفندماه ۲۵کردند [خبرگزاری ایلنا، می
هـکـتـار، ۱۰۰]. کارخانه فوالد زاگرس، با "زمینی به مساحت ۱۳۹۵مردادماه 

تأکید کرده -۹۳مردادماه ۱۸-ارزش مالکیتی بسیار باالیی" داشت. وزارت کار
بود که کارگران فوالد زاگرس، مشکالت خود "را از طریق دیوان عدالـت اداری 

۳ادامه  در صفحۀ پیگیری" کنند. 

 سازمان
ٔ

  ...ادامه ضرورِت مبارزه
ٔ

یافته با برنامه



۱۰۰۷شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱۵دوشنبه    ۳

 سازمان
ٔ

یافته ...ادامه ضرورِت مبارزه

نشده کم سه ماه گذشته دستمزد و حق بیمٔه" پرداختدست
طلب دارند و بارها در برابر شهرداری و میدان اصلی شـهـر 

۷و ۳اند [خبرگزاری ایلنا، های اعتراضی برگزار کردهتجمع
]. در اکثر شهرهای خـوزسـتـان کـارگـران ۹۵شهریورماه 

نشده طلبکارند. بـرای ها چندین ماه مزِد پرداختشهرداری
-سازِی کارخانٔه قند فسافراهم کردن زمینه برای خصوصی

سالِی منـطـقـه و عـدم امـکـان کـاشـت به "بهانٔه خشک
"مسئوالن دولتی حاضر به تأمین شکر خام بـرای -چغندر"

۳۰۰ازسرگیری فعالیت این کارخانه نیستند" و "از حـدود 
نـفـر [بـرسـر کـار] بـاقـی ۶۸کارگر این کارخانه تـنـهـا 

]. کـارگـران ۹۵شهریـورمـاه ۲اند" [خبرگزاری ایلنا، مانده
ماه مـزد مـعـوقـه و ۷کم علت "تأخیر دستفوالد البرز، به

و هـمـچـنـیـن پـرداخـت ۹۴بابت عیدی و پاداش سال 
ماه حق بیمٔه خود به تأمین اجتماعی"، از روز ۱۶[نشدِن]  

مردادماه در محوطٔه کارخانه تجمع اعتـراضـی بـرگـزار ۳۱
رغـم ]. بـه۹۵شهریـورمـاه ۲و ۱کردند [خبرگزاری ایلنا، 

تهدیِد کارفرما به اجرایی کردِن "تعهدنامٔه کتبی" کارگران به 
عدِم اعتراض به "وضعیت موجود مـزدی"شـان، کـارگـران 

شـان، امضـاِی هـایفوالد البرز، با پایـداری بـر خـواسـت
شـان از جـانـب یی مبنی بر پرداخت مـطـالـبـاتتوافقنامه

کارفرما، به کارفرما و "برخی مسئوالن شهرستانی همانـنـد 
رغـم نمایندٔه ادارٔه کار و مقامات انتظامی" تحمیل کردند. به

تهدید و سرکوب دستگاه امنیتی، کارگران ایـران تـرانسـفـو 
یـی اند که بـا مـبـارزهزنجان و فوالد البرز قزوین نشان داده

های برحق خـود را بـه توان خواستمنسجم و متحد، می
دستگاه حاکمٔه فاسد رژیم تحمیل کرد. بـا مـبـارزه بـرای 
احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سندیکاهایی مسـتـقـل 

طـور توان قدرِت مبارزاتی جنبش کارگری را بـهکارگری می
هـای نشینی در اجراِی سیاسـتچشمگیری باال برد و عقب

ضدکارگری و ضدمردمی را به رژیم تحمیل کرد.

هایی که از ، که در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم شکل گرفتند، ژاپن از کنترل همه جزیره۱۹۴۵
طـور صـریـح از هـا بـهنـامـهدر اقیانوس آرام اشغال کرده بود محروم گردید. هرچند توافـق۱۹۱۴
رُمز یا تایوان ـ که ژاپن از سال های سپراتلی اسم نمیجزیره

ُ
ها را از آنجـا جزیره۱۹۳۹برند، اما نام ف

که "جمهوری چین" (که پیش از برپایی "جمهوری خلق کرد ـ آورده شده است. هنگامیمدیریت می
اعـالم کـرد، ۱۹۴۷اش را در سـال گانهشدٔه یازدهچینچین" در تایوان قرار داشت) خطوط خط

گاهی کامل داشت. سرحدات مرزی با تغییر دولتایاالت کنند، پس چـرا ها تغییر نمیمتحده از آن آ
هـای مـرزهـای ادعاهای چین اکنون باید زیر سؤال قرار گیرند؟  چین کمابیش تمامـی مـنـاقشـه

، چین و ویتنام ۲۰۰۰هایش حل کرده است. در سال سوِد همسایهاش را در بیشتر موردها بهزمینی
درصـد و ۵۳به توافقی در مورد مرزهای دریایی یکدیگر در خلیج تانکین رسیدند که در آن ویتنـام 

هـا حل منصفانٔه منـاقشـهطور یقین حاضر بهخود اختصاص دادند. چین بهدرصد آن را به۴۷چین 
است.

چین در همکاری نکردنش با "دیوان داورِی کنوانسیون قانون دریاها" در چارچوب حـقـوق خـود 
کشور دیگر ازجمله بریتانیا و فیلیپین، باتوجه به اختیارهای موجود در این ۳۰عمل کرد. چین مانند 

اش کنوانسیون، به شرکت نکردن در روند حل اجبارِی مناقشٔه محدود سـازِی سـرحـدات دریـایـی
تصمیم گرفت. "دیوان داورِی کنوانسیون قانون دریاها"، که در آن نمایندگان کشـورهـای اروپـایـی 
دست باال را دارند، این موضوع [اختیارهای موجود] را نادیده گرفت و از صالحیت حـقـوقـی خـود 

ها دالر صـرف یـافـتـن متحده میلیونهای ایاالتفراتر رفت. فیلیپین با درخدمت گرفتن حقوقدان
انـد. چـیـن تـر عـمـل کـردهجویانههای موجود در قانون کرد. مالزی و برونئی بسیار آشتیگریزراه

های مقابل را به گفتگـوهـای های ادعایی ناسازگار وجود دارند، اما طرفپذیرد که هنوز گفتمانمی
در کردِن رقـیـبـان هدف از میدان بهخواند. این راهکاری زورگویانه بهگشایی فرامیمستقیم برای راه

ای سازمان ملل متحد در مـورد یکی پس از دیگری نیست، بلکه در همخوانِی کامل  با اصول پایه
ای"، گفتگوهایی چندجانبه بـیـن حق حاکمیت ملی کشورها قرار دارد. چین در رویکردی "دو جنبه

سود شکل دادن توافقی همآن" (اتحاد کشورهای جنوب شرق آسیا) بهکشورهای عضو پیمان "آسه
گر ـ در حفاظت ای] سلطهای [استراتژیکیجای برنامٔه راهبردیها ـ بهمنظور مدیریت این جزیرهبه

انـد کـه از تـازگـی اعـالم کـردهاز ثبات منطقه را خواستار شد. روسیه و هندوستان هر دو باهم به
کنند. المللی کردِن این مسئله، دفاع میضِد بینگیری چین بهموضع

ادامۀ  قدرت نمایی ایاالت متحده  ...

نظر من این استراتژی است که رهبری تا امروز داشتـه به
دهند تا به دالیـل واهـی و زیـر فشـار، است و اجازه نمی

جمهوری در دور دوم خـود از رقـابـت در مـیـدان رئیس
انتخابات بازبماند و استراتژی درستی هم بوده و برای همه 

طلبـان. هم عمل شده است، هم اصولگرایان و هم اصالح
من معتقدم این روش ادامه خواهد داشت."

کـنـد کـه یونسی بدون اینکه متوجه شود، اعتـراف مـی
جـمـهـور در ای مانند رئیـسماندن یا نماندِن مقام سیاسی

گیرنـدٔه است و تصمیم“ رهبری”مسند خود، منوط به اجازٔه 
فقیه است. اما با توجه به اینکه سخنان یـونسـی اصلی ولی

نـظـر ای بیان شده است، بهچند روز قبل از اظهارات خامنه
رسد وضعیت سیـاسـی روحـانـی بـرای دورٔه بـعـد بـا می

اماواگرهایی مواجه است و بستگی تام به تصمیم ولی فقیـه 
و رهبران ارتجاع  برای چگونگی مهندسی انتخابات آیـنـده 
دارد. بااینکه تا انتخابات ریاست جمـهـوری مـدت زیـادی 

برای روحانی این اسـت “  رهبری” مانده است، رهنمود باقی
های انتخاباتی وجه خود را سرگرم بحثهیچکه وی نباید به

کند.

ادامه رویدادهای ایران...

 اتحادیه
ٔ

های صنفی ...ادامه فراخوان کنگره

ر میتیس:  چطو ی  س ه یو کــ کــنــد  کــمــک  ن  را یــ ا ر  ی د ی سندیکا ن  فعاال ه  ب د  ن وا ت
هایشان های سندیکایی و آموزش کادرهایشان داشته باشند و از این راه فعالیتدسترسی به آموزش

را بهتر و مؤثرتر کنند؟
را مــیج:  یی  سندیکا ش  ز آمو ن  ی ر هت ب که  ت  س ن دادھ ا شا ن ه ما  ب ه  ب ر ج ن در ت وا تــ

آموخته را در های نومحل زندگی و کار زحمتکشان ارائه داد تا بتوانند پیش از هر آموزش تازه، درس
های کوچکی از کارگرانـی کـه محل کارشان به کار ببندند. آموزش سندیکایی بهتر است برای گروه

های شغلی و فعالیت مشابهی دارند تدارک دیده شود، و توسط آموزشیاران سندیکایی کـه بـا زمینه
رشتٔه کاری کارگران و شرایط کاری آنها آشنایند صـورت گـیـرد. بـه هـمـیـن دلـیـل اسـت کـه 

اند. سـنـدیـکـاهـای های سندیکاییهای جهانی سندیکایی بهترین نهادها برای آموزشفدراسیون
ها در تماس باشند.ایران خوب است که با این فدراسیون

ر س:  ی ] در راه ایجاد و گسترش همبستگی مـؤثـر بـا ۱۳۶۰[   ۱۹۸۰از دهٔه  (CODIR)کود
های کارگری بریتانیا هـمـکـاری کـرده اسـت. شـمـاری از فعاالن سندیکایی در ایران با اتحادیه

 RMT، و UNISON ،NUT ،NASUWT ،UCU ،FBUهای کارگری بریتانیا مثل اتحادیه
تـوانـیـم های آن هستند. به نظر شما، ما چـطـور مـیاز اعضای همبسته با کودیر و حامی فعالیت

گسترٔه این همبستگی با زحمتکشان ایران را افزایش دهیم؟
حادیهج:  ت ا که  رد  ت دا اهمی ی  ریخیل وا شــ بــا د نــیــا  یتــا ر ب ری  رگ کا ه های  کــ ی  یــ هــا

همتایان کارگر آنها در ایران با آنها روبرویند، و با مبارزات هـمـتـایـانشـان در ایـران آشـنـا شـونـد. 
اند در ایـن های صنفی معلمان ایران داشتههایی که با اتحادیههای معلمان به خاطر تماساتحادیه

های خواهر در ایران پیوند های خارجی که با سازماناند. اتحادیهتر از دیگران بودهزمینه خیلی فعال
های شغلی مشـابـه توانند اعضایشان را بسیج کنند، چون آنهایی که در رشتهاند بهتر میبرقرار کرده

فهمـنـد، کـه هـمـیـن امـر، انـگـیـزٔه های همکارانشان را بهتر میکنند دردها و دشواریکار می
هـا و یی بریتانیایی در پی آشنا شدن بـا دشـواریهمبستگی عملی بیشتری است. فعاالن اتحادیه

توانند درک کنند که مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی در های مشابه، بهتر میمبارزات در صنف
 از مبارزه در ایران داده 

ً
ت ماهیت اسالمی حکومت ایران نیست (تصویری که غالبا

ّ
 به عل

ً
ایران صرفا

شود).می



۱۰۰۷شمارۀ 

مسائل زنان، نه بـه دولـت روحـانـی 
مربوط اسـت و نـه ایشـان [خـانـم 

توجه دیگران بـهموالوردی] در جلِب 
های زنان، کاری انجـام داده معضل

درازای است. معضِل زنان، عمری بـه
عمر رژیم دارد و گماشتگاِن حکومتی 

هـای ازجمله خود ایشان، در لـحـظـه
حساس، در جهت منحرف کردن راِه 

سـتـیـز حِل آن، به یاری حکومت زن
اند. موالوردی در جـایـی دیـگـر آمده
گوید:"از طرفی تالش کردیـم بـر می

اساس وظیفٔه ذاتی [ای] که برای ما 
های موجـود را متصور است ظرفیت

ها را مدیریـت شناسایی و این ظرفیت
و هماهنگی الزم بین بخشی را ایجاد 
کنیم تا اینکـه بـتـوانـیـم مسـائـل و 
مشکالت را رفع کنیم." و در ادامـه 

کند:"... مأموریت اصلی ما اضافه می
سـازِی سازِی جنسیتی و جاریجریان

۲۶های کالن جامعه است که توانستیم با گنجاندن مـادٔه های زنان در سیاستموضوع
 به مادٔه 

ً
تغییر یافت به سرانجام برسانـیـم. ۳۱در الیحٔه احکام برنامٔه ششم توسعه که بعدا

۵تصویب برسد و در چارچوب احکام الیحه و سند بـرنـامـه در اگر این ماده در مجلس به
اجرا درآید، چارچوب درستی را برای حرکت در مسیر فعـالـیـت سال برنامٔه ششم توسعه به

دنبـال گذاری درستی که از ابتدای برنامٔه دولت بهحوزٔه زنان و خانواده تعیین کردیم و ریل
کار دولـت تر و در اوایل آغاز بهافتد." خانم موالوردی پیشترتیب اتفاق میاینآن بودیم به

طور مستمـر شـرکـت های فعاالن زنان که وابسته به حکومت نبودند بهروحانی در محفل
کرد و حتی توانست تعدادی از این فعاالن را متقاعد کند. باایـنـکـه سـه سـال زمـان می

گـوش وآمدهای مرتب در چند سال پیش کمتـر خـبـری بـهزیادی نیست، اما از آن رفت
دهند که تمام سعی و کوشش جریان روشنی نشان میرسد. همین اظهارات باال نیز بهمی

فکری وابسته به حکومت که موالوردی نمایندٔه آن است، نقش نهادهای مدنی و فعـاالن 
کند، و غـیـر های حکومتی ارزیابی میاجتماعی را در چارچوب رأی دادن به یکی از جناح

هـم فـقـط بـرای بود، برای تصویب قوانـیـنـی کـه آناز این هم نیست، اگر جز این می
دارِی زنان تنظیم شده است منتظر کرم و بخشش نهادهای ارتـجـاعـی حـکـومـت خانه
دهد که در جواب به این پـرسـش شد. موالوردی ماهیت واقعی خود را آنجا نشان مینمی

خواست بستٔه جامع حمایتی گوید:"خیلی دلم میکه انتظارات زنان برآورده شده است، می
اجرا درآید. ... سند سیاستی اجرایی اشتغال پایدار زنان کـه دو زنان شاغل در این دولت به

التحصیل دانشگاهی و زنان سرپرست خانوار را بـا اولـویـت مـنـاطـق گروه دختران فارغ
خـواسـت در بـازاریـابـی و رسید. ... دلم مـیتصویب میمحروم هدف قرار داده است به

هـای مـا بـه دستی زنان هـمـاهـنـگـیویژه صنایعبازاررسانی و بازارداری محصوالت و به
رسید. ... کاش فرصت و امکانات و اعتبارات داشتیم تـا در تـمـام خروجی ملموسی می

آوری اجتماعی را کردیم یا طرح تاباندازی میهای سالمت خانواده راهها کلینیکاستان
های موالوردی که انتـشـار یـافـتـه، از آوردیم." در کِل صحبتاجرا درمیدر کل کشور به

مـیـان آورده نشـده اسـت. بـاایـنـکـه ای و کلیدی زنان هیچ ذکری بههای ریشهمسئله
زیست و یا مبارزه بـاکـار کـودکـان از سـوی ای مانند حمایت از محیطهای مدنیفعالیت

هـای خـانـم اند، در صـحـبـتداشتهفعاالن اجتماعی دستاوردهایی ملموس و شایسته
سالـٔه ای دربارٔه نقش نهادهای مدنی زنان نشده است. کارنامٔه سهموالوردی هیچ یادآوری

دولت روحانی در عرصٔه معضالت زنان ایران، بیانگر واقعیِت مانورِی آن و حـرکـتـش در 
چالش نطلبد.هایی است که ساختارهای حقوقی موجود را بهچارچوب

کارانی کـه مـأمـور الله منتظری در دیدارش با جنایتپیامدهای انتشار فایل صوتی آیت
بودند، مشخصٔه معین دیگری نیز پیدا کـرده اسـت. ۶۷کشتاِر زندانیان سیاسی در سال 

یابند، بر این ادعا که حاکمیـت در کـل طور متناوب انتشار میهایی که بهاخبار و گزارش
کجی به مردم و خانوادٔه قربانیان، از وفـاداران بـه برای مقابله با این فایل صوتی و دهن

شان را نسبت به این جنایت اعالم دارنـد، گیرِی صریححاکمیت اسالمی خواسته تا موضع
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دخـت وگویی را بـا شـهـیـنشهریورماه، گفت۶روزنامٔه ایران، 
جمهور در امور زنان و خـانـواده، انـجـام موالوردی، معاون رئیس

سـالـه در داده که مصادف است با هفتٔه دولت. هفتٔه دولت هـمـه
 وزاتـخـانـهنیمٔه اول شهریورماه برگزار می

ً
هـا و شود، و مـعـمـوال
شان را تشریـح و مسئوالن دولتی عملکرد خود و وزارتخانٔه متبوع

دلـیـل مـعـضـالت وگوی روزنامٔه ایران، بـهکنند. گفتبررسی می
نشدٔه زنان در چارچوب ساختار قوانین اسالمی، تغییری کیفی حل

های وقت بـا گذارد، بااینهمه اما دولتنفع زنان را پیِش رو نمیبهرا
گاهی از حساسیت افکارعمومی نسبت به مشـکـالت زنـان، در  آ

های زمانِی گوناگون ازجمله نزدیک بودِن انتخابات، در این مقطع
کنند. دولت روحانی در سـه سـال زمینٔه بخصوص مانورهایی می

پیش نیز همین رویه را دنبال کرد، و خانم موالوردی ایـن نـقـش 
هـای عهده گرفت. باتوجه به تـجـربـهنما شده را برای دولت بهنخ

بسیار، باور همگانی بر این بود که این نمایِش تکراری از حد حـرف 
ها، برخی فعاالن که دچـار تـوهـم رود، اما باهمٔه اینتر نمیپیش

گردیده بودند، و مانور دولت حسن روحانی و نماینـدٔه آن در ایـن 
هـای دخت موالوردی، را نسبت به دولـتراستا، یعنی خانم شهین

وگوی معاون روحـانـی یی متفاوت ارزیابی کردند. گفتقبلی تجربه
 
ً
که ضمن داشتن عنوان معاون امور زنان، لفظ خانواده را هم حتما

دهد که تالش بـرای روشنی نشان میدنبال داشته باشد، بهباید به
داری اسـت. در سـخـنـان حقوِق زنان، منظور همان حقوِق خانه

جد درصدد است رغم اینکه ایشان بهموالوردی آشکار است که، به
تا اینجاوآنجا با استفاده و بازی با کلمات دستاوردی در کـارنـامـٔه 

ثبت برساند، اما درنهایت، خود او هم در عرصٔه این اش بهسالهسه
شود. موالوردی در جـواب ایـن سـؤال: "از تالش مستأصل می

گوید:"اگر در چارچوب انتظـارات عملکردتان راضی هستید؟"، می
و نـه -ها و ساختارهایی وجود دارد و توقعاتی که از چنین جایگاه

 غیرواقعانتظارات بی
ً
نگاه کنید، به نـظـر -بینانهحدوحصر و بعضا

 زیادی این رضایت وجود دارد و در آن می
ً
رسد که تا حدود نسبتا

گذاری هایی را برای ریلچارچوب ما توانستیم در این سه سال قدم
درست امور زنان و خانواده در کشور برداریم همچنین بـرای ایـن 
ارزیابی باید برگردیم به شرایط و اوضاع و احـوالـی کـه از ابـعـاد 
مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دولت وارث آن 

های اصلی آن افت و تنزل شدید سرمایـٔه شده بود و یکی از مؤلفه
هـا و اجتماعی بود که در این سه سال با مجموعٔه تدابیر و برنامـه

کار بستیم. اتخاذ مواضع روشن تمام تالش خود را در ارتقای آن به
درمجموع در چارچوب تعریفی که برای رویکرد اعتدال ارائه شـده 

ها با واقعیات و امکانات و مقـدورات است ایجاد تعادل میان آرمان
را در دستورکار خود قرار دادیم."

سخنان موالوردی بسیار روشن است: توقِع زنان بایـد در حـد 
ساختارهای موجود باشد، یعنی ساختارهایی که حـقـوق زنـان را 

شناسد. یعنی اینکه برای خـدشـه وارد نشـدن بـه رسمیت نمیبه
ستیِز حـاکـم ها که همان حکومِت زنرویکرد اعتدالی، به واقعیت

ها و مقدورات بـایـد است، سر تسلیم فرود آورد و باتوجه به امکان
قدم برداشت. موالوردی در جایی دیگر، در جواِب این سـؤال کـه 

گوید:"محور چه کارهای "شاخصی" تا کنون انجام داده است، می
کنم که مـا در شـنـاسـایـی و بـررسـی گونه مطرح میاول را این

وضعیت و شناسایی مسائل و مشکالت و جلب توجهات و ایـجـاد 
حساسیت نسبت به این مسائل و مشکالت در این مـدت مـوفـق 
بودیم." موالوردی فراموش کرده است که حساسیت در رابطـه بـا 

۵ادامه  در صفحه  

ان ی ا د لی  رویدا تأ

 دولِت روحانی
ٔ
مطالباِت زنان، و کارنامه

 رژیمگریمسئولیِت نیروھای مترقی در برابر سرکوب
ِ

ھای
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ادامه رویدادهای ایران ...

آن دلیل است که ابعاد این جنایت گسترده نه کند. این بهگواهی می
اند و نه گریبان حـاکـمـیـت را رهـا از اذهان عمومی رخت بربسته

اند. ازآنجاکه انکاِر این جنایت عظیم هم غیـرمـمـکـن اسـت، کرده
هـا و اندرکاران درگیر با این جنایت هـمـراه بـا شـخـصـیـتدست
اند که ایـن اسالمی چاره را در این دیدههای مؤثر در جمهوریارگان

هـا، فشـار پذیر سازند. عالوه بر اینجنایت را با ادعاهایی پوچ توجیه
الله منتـظـری هـم افـزایـش یـافـتـه، و بـر اسـاس بر فرزند آیت

های تا کنونی، ایشان پنج بار برای بازجویی به دادگـاه ویـژٔه گزارش
شـهـریـورمـاه، ۷روحانیت قم احضار شده است. روزنامٔه اعتمـاد، 

واکنش به انتشار فایل صوتی هاشمی رفسنجانی را انعـکـاس داده 
دارد:"زحماِت بـیـت حضـرت امـام، که او در آن ازجمله اظهار می

ویژه احمد آقا برای اسالم، ایران، تشـیـع و انـقـالب اسـالمـی به
نظیر است که از عراق تا پاریس و سپس تـا ایـران و در تـمـام بی

های پس از پیروزی انقالب و حیات امام، بیت عظیم ایشان را سال
خـوبـی اداره کـرد." اندازٔه انقالب داشـت، بـهباهمٔه اهمیتی که به

هاشمی رفسنجانی در ادامه گفت:"یکی از اهداف شوِم دشمنان از 
طرح مسائل اخیر، خدشه وارد کردن به جایگاه مرحوم حاج احـمـد 
آقا و بیت معزز امام در جامعه است که نباید اجـازه داد بـه اهـداف 

خود برسند."
شهریورماه، بیانیٔه مجلس خبرگان را انـتـشـار ۷خبرگزاری مهر، 

الله منتظری حمله شده است و دربـارٔه شدت به آیتداد که در آن به
ربط این فایل صوتی با سازمان مـجـاهـدیـن خـلـق ایـران، آورده 
است:"مجلس خبرگان رهبری، ضمن محکوم نـمـودن جـنـایـات 
گروهک پلید منافقین در ایران و عراق، اقداِم سرسپردگان بـه ایـن 
گروهک در انتشار این نوار صوتی که چیزی جـز آب بـه آسـیـاب 
گـاه  دشمن ریختن نبود را تقبیح نموده و محضر مردم فـهـیـم و آ

دارد که منافقیـن بـا ویژه جوانان عزیز ایران اسالمی معروض میبه
پاشیدگی تشکیالتـی در آسـتـانـٔه اضـمـحـالل آن جنایات و ازهم

دار کـردن های مذبوحانـه بـرای لـکـهگونه تالشاند و با اینکامل
عـلـیـه و نـظـام مـقـدس تـعـالـیالـلـهساحت حضرت امام رضوان

ای از اعتـقـاد راسـخ جایی نبرده و ذرهاسالمی ایران راه بهجمهوری
راه امام و انقالب کاسته نخواهـد شما مردم بصیر، مؤمن و معتقد به

شـهـریـورمـاه، مصـطـفـی ۷گزارش خبرگزاری تسنـیـم، شد." به
داشته است۶۷های سال که نقشی کلیدی در جنایت-پورمحمدی

در جلسٔه شورای اداری استان لرستان، گفت: "خداوند فرمـودنـد -
کنند و به منـافـقـان ها به شما رحم نمیبر کفار رحم نکنید چون آن

کشـنـد نباید رحم کرد چراکه اگر بتوانند شما را به خاک و خون مـی
کنیم که دستور خـدا در که کشیدند." او عنوان کرد: "ما افتخار می

رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و مـلـت بـا 
شـهـریـورمـاه، ۹گزارش آرمان، قدرت ایستادیم و مقابله کردیم." به

حاضر بیشـتـریـن پورمحمدی در این ارتباط همچنین گفت:"درحال
بـردارنـد خواهند دستها به سمت من است و نمیحمالت و تهاجم

هـا یـک اما من در این زمینه آرام هستم و در طول تمام ایـن سـال
ام، زیرا طبق قانون و شرع اسالم عـمـل خوابی نکشیدهشب هم بی

ام." پورمحمدی با اشاره به اینکه مردم باید بدانـنـد قضـات از کرده
آیند، اظهار کرد: "افکارعمومی برای ما مهم اسـت قانون کوتاه نمی

اما قاضی نباید تحت تأثیر این فضا باشد." وزیر دادگستری گـفـت: 
"تمام تالش و سعی بنده این بوده که طبق قانون و شـرع اسـالم 

عمل کنم و امروز از لحاظ وجدانی راضی هستم."
در این مدت پس از انتشار فایل صوتی، چنین اظهاراتی یا مشابـه 

ایم، و انتظار اینکه چنین سـخـنـانـی بـا ها را خوانده یا شنیدهبا آن
شکل و شمایلی متفاوت اما با مفهوم و محتوایی واحد انتشار یابنـد، 

ای که کمتر به آن دور از ذهن نبود و نخواهد بود. اما موضوع اصلی
پرداخته شده است، بنا بر تجربٔه موردهای گذشته، ایـن اسـت کـه 

هایی سیاسـِت طور حتم و یقین در برابر چنین افشاگریحاکمیت به

انـد کننده حاکی از آنهایی نگراناکنون گزارشنشینی را انتخاب نخواهد کرد. همعقب
الله منتظری را به همکاری با سازمان مجاهدین متهم کرده و گران فرزند آیتکه سرکوب

با طرِح چنین سناریویی درصدند انتقام انتشار این فایل صـوتـی را از او بـگـیـرنـد. در 
های گستردٔه فعاالن اجتماعـی اکنون نیز همواره دستگیریهای گذشته و حتی همسال

فقیه در رابـطـه بـا ایـن مـعـضـل، ایم، و اپوزیسیون رژیم والیتو سیاسی را شاهد بوده
حلی مؤثر موفق نگردیده است. عمده کارزارها به انتشار اعالمیه و بیانیه دستیابی به راهبه

 دست رژیم برای سرکوب بیشتر باز بوده اسـت. 
ً
سـال بـعـد از ۲۸محدود بوده و عمال

اند که مسـبـبـان ها هنوز در آرزوی آنجنایت کشتار زندانیان سیاسی، بسیاری از خانواده
شان برسند، یعنی امری که تاکنون تحـقـق نـیـافـتـه اسـت. سزای اعمالاین جنایت به

اپوزیسیون مترقی در داخل و خارج از کشور، با هر عقیده و مرام، نباید بگذارد این جنایت 
های بعدی رژیم برای دستگیری و فشار به خانـواده فراموشی سپرده شود. چنانچه قدمبه

الله منتظری عملی گردد، وظیفٔه نیروهای مترقی اسـت کـه بـا اقـدامـات و فرزند آیت
الـلـه های رژیم را رقم بزنند. اقدام شجاعانٔه فرزند آیـتگریشان، پایانی بر سرکوبعملی

قربانیان این جنایـات خصوص بهتمامی مردم ایران، بهیی بس ارزشمند بهمنتظری، هدیه
و بازماندگان آنان است.  اپوزیسیون مترقی با مبارزه متحد و اعتراض های گسترده نبایـد 

الله منتظری دست بزند.اجازه دهد تا رژیم به سرکوب و انتقام گیری از فرزند آیت

ها، بارها و بارها فقیه در شکل دادن به دولتهای اخیر نقش و حیطٔه نفوذ ولیدر سال
را استثنا بدانیم، بـایـد اذعـان ۷۶موردبحث و جدل قرار گرفته است. اگر انتخابات سال 

کرد که الاقل از آن زمان به بعد، تعیین اینکه چه کسی در رأس دولت قـرار بـگـیـرد، از 
فقیه در عرصٔه سیاسی ایـران بـوده اسـت. گـرچـه ترین نمودهای دخالِت ولیمشخص

نیروهای سیاسی مخالِف حاکمیت روی کار آمدِن دولت روحانی را با رأی مردم قـلـمـداد 
کـم رنـگ کار دولت روحانی این نـگـرش کـمکنند، اما با گذشت سه سال از آغاز بهمی
فقیه بیشتر های سیاسی میهن در چارچوب ساختارهای مبتنی بر والیتبازد و واقعیتمی

، در دیـدار بـا اعضـای دولـت ۸۷ای، در شهریورماه سال گردد. علی خامنهآشکار می
تعبیـر گـردیـدنـد. او ازجـمـلـه ۸۸نژاد، سخنانی ایراد کرد که در انتخابات سال احمدی

گفت:"آنچه در مورد سال آخِر این دوره به شما عرض بکنم چند نکته است. یکی اینـکـه 
کنم همین جور است، امـا در این ساِل آخر باروحیٔه سال اول کار کنید، البته احساس می

کنم. فکر نکنید که امسال، سال آخِر دولت است، نه، مثـل کسـی حال تأکید میدرعین
که پنج سال دیگر بناست کار بکند، کار بکنید، یعنی تصور کنـیـد کـه ایـن یـک سـال 

اضافٔه چهار سال دیگر در ید مدیریت شماست. با این دید نگاه کنید و کـار کـنـیـد و به
ریزی کنید و اقدام کنید."برنامه

ای، هفتٔه گذشته، در دیدار با اعضای دولت روحانی، بازهم سخنانی مشابه علی خامنه
۴گـزارش کـیـهـان، ایراد کرد که معنا و مفهوم دیگری در آن باید جست و پیدا کرد. بـه

ای در این دیدار با اشاره به گذشت سریع سـه سـال از عـمـر دولـت شهریورماه، خامنه
برداری را بـرای کـار و ریزی و جدیت، حداکثر بهرهیازدهم، گفتند: "دولت باید با برنامه

ای، دولـت را بـه تالش در یک سال باقیمانده انجام دهد." بنا بر همین گزارش، خامنه
های آینده که همراه با مباحـث انـتـخـابـاتـی اسـت، خصوص در ماهدوری از حواشی به

های انتخاباتی کند بلکـه وجه خود را سرگرم بحثهیچتوصیه کرد و افزود:"دولت نباید به
ریزی کنـد و بـهـتـریـن باید تا آخرین روِز کاری، برای کار، تالش و حل مشکالت برنامه

تبلیغ برای دولِت در رأس کار، اقدام و عمل آن دولت است."
،گرا عـلـیـه دولـتیافتٔه جناح موسوم به اصولهای گسترده و سازمانباتوجه به حمله

۳۱یی بـا روزنـامـه اعـتـمـاد، علی یونسی، یکی از اعضای دولت روحانی، در مصاحبه
شود"، اما، نگرانی در جمهور میگوید: "روحانی با رأی بیشتری دوباره رئیسمردادماه، می

 مشهود است. او ازجمله می
ً
گوید:"تردیـدی نـیـسـت کـه بسـیـاری از سخنان او کامال

مخالفان دولت تمایل دارند که از هر اهرمی علیه دولت استفاده کنند اما شکر خدا کشور 
دهد دیگران به میل خـود عـمـل ما هم رهبری هوشمند دارد و هم قانون که اجازه نمی

کنند و هر کاری که دوست دارند بکنند. در دور دوم آقای خاتمـی هـم بـرخـی دوسـت 
داشتند و تالش کردند تا آقای خاتمی رد صالحیت شوند ولی رهبر معظم انقالب مـانـع 

نژاد وارد عرصه تمایل داشتند آقای احمدی۸۸شدند. بسیاری از اصولگرایان هم در سال 
انتخابات نشود. حتی آقای هاشمی هم در دور دوم خود برخی مخالفانی داشت که مایل 

ای شود. دورهبودند او تک

 رھنموِد خامنه
ِ

ای به دولِت روحانی برای سال آخر

۳ادامه  در صفحه  



۱۰۰۷شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱۵دوشنبه   ۶

شورای امنیت کشور اجازه 
یــورش وحشــیــانــه و 
ــوی  ــه ک ــدازی ب ــران ــی ت

را ۸۲دانشگاه را در سال 
بگیرد بسـیـار آمـوزنـده و 

جالب است.
تـو ”  قالیباف می گوید: 

اون جلسه، آقـای عـزیـز 
جعفری شاهده. اون موقع 
فرماندٔه نیروی انتـظـامـی 
بودند، بنده هم فـرمـانـدٔه 

ناجا بودم. تو همین وزارت کشور جلسه گذاشتیم. کوی دانشگـاه را بـه آتـیـش 
کی هم تو کوی دانشگاه... همه ریخته بودند و کسی را هـم کشیده بودند. هیچ

دادند. خیابون امیرآباد شمالی هم بسته بود. اون حادثه هم توی طرشت راه نمی
 یادشونه اون زمان. 

ً
 یادتونه دیگه. بخشی از دوستان حتما

ً
اتفاق افتاده بود. حتما

ام. آقای فرجی دانا هم رئیس دانشگاه بود. خوب من تو اون جـلـسـه نشـسـتـه
خوام اسم ببرم. افرادی که تو جلسٔه شورای امنیت کشور، نه شورای عـالـی نمی

ی. تو وزارت کشور نشسته بودیم، من تو اون جلسه محکم دعوا کـردم. 
ّ
امنیت مل

خوام اینجا بزنم. در شأن جلسه نیست. یـعـنـی های بسیار تندی زدم. نمیحرف
 شأن جلسه را رعایت نکردم. و گفتم امشب هرکی بیاد بـیـاد تـو 

ً
اونجا من اصال

کوی بخواد این کارها را انجام بده، مِن قالیباف به عنوان فرماندٔه ناجـا مـحـکـم 
کنم. شمـا شـورای امـنـیـت کشـور کنم و جمعش میاش میایستم و لولهمی

گفتند اگر ها یعنی چی. خالصه. اینها حرفشون چی بود؟ میاینجایید. این حرف
خواد وارد کوی دانشگاه بشه باید مجّوز شورای امنیت کشـور نیروی انتظامی می

را داشته باشد، و دانشگاه و مدیران دانشگاه این اجازه را بدن. در اون جـلـسـه 
آقای معین، آقای ظریفیان، همه اونجا بودند. بـا ایـن کـار اونـهـا مـخـالـفـت 

ی کـه مـن یـک حـرف می
ّ

کردند. من توی این جلسه واستادم. محکم! به حد
ای تو اون جلسه زدم و بلند شدم. آقای جعفری جلوی مـن را گـرفـت. ادبانهبی

گفت آقا... گفتم نمیشه. خالصه من توی اون جلسه با برخوردی که انجام دادم 
از ۸۲مجّوز حضور نظامی و تیراندازی برای ناجا در کوی دانشگاه را در سـال 

شورای امنیت کشور، آقای الری، آقای معین، اونها پاش را امضا کردند به مـن 
و در پی حـوادث ۱۳۷۸قالیباف همچنین با افتخار می گوید که در سال “ دادند.

، مردم را با چوب می زده است و برای اولین ۱۰۰۰کوی دانشگاه، سوار بر موتور 
بار اعتراف می کند که نامه توهین آمیز و تهدید آمیز فرماندهان سپاه بـه آقـای 
خاتمی را او به همراه یکی دیگر از سرداران سپاه نوشته است. و این سردار جانی 
هم مانند پورمحمدی به یورش وحشیانه به مردم و دانشجویان معترض افتـخـار 

که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد، آن نـامـه ۷۸حادثه سال ” می کند و می گوید: 
ای را که نوشته شد من نوشتم [منظور نامه توهین آمیز فرمانـدهـان سـپـاه بـه 
رئیس جمهوری وقت محمد خاتمی بود]. بنده و آقای سلیمانی. وقتی در کـف 
خیابان به سمت بیت رهبری راه افتادند، بنده فرمانده نیروی هوایی سپاه بـودم. 

با چوب هست. با حسین خالقی. ایستادم کف ۱۰۰۰عکس من االن روی موتور 
خیابان که کف خیابان را جمع کنم. آن جایی که الزم باشد بیاییم کف خیابان و 
چوب بزنیم، جزو چوب زن ها هستیم. افتخار هم می کنیم. نگـاه نـکـردم کـه 

“من، سردار و فرمانده نیروی هوایی هستم و تو را چه به کف خیابان؟
سخنان سردار قالیباف، شهردار کنونی تهران، و کسی که این روزها به خاطـر 
غارت میلیاردها تومان پول شهرداری و مردم زیر عالمت سئـوال اسـت روشـن 
است. در این شیوه از حکومت مداری حقوق مردم پشیزی ارزش ندارد و بـرای 

می توان و باید از هرشیوه و ابزاری هرچند مذموم و ضـد انسـانـی “  نظام” حفظ 
بهره جست. راه مبارزه با این چنین حکومتی سازش با آن و در واقـع سـازش بـا 
ظلم و استبداد نیست. همان طور که گزارش مصوب پلنوم اخیر کمیتۀ مرکـزی 

مبارزه برای تحقق حاکمیِت متکی بر ارادٔه آزاد مردم و ” حزبمان تأکید می کند:  
دهی و بازسازی بدنٔه اجتماعی جنبش مردمی ـ بـا اسـتـفـاده از هـمـٔه سازمان

های جنبش مردمی است.های موجود ـ از اولویتروزنه
ترین شکِل آن و بـر پـایـٔه شـعـارهـای بسیِج نیروهای اجتماعی در گسترده

عدالتِی اجتماعی، فقر، محـرومـیـت، مشخص، ازجمله: پایان دادن به ظلم، بی
ها و جاری شدن ارادٔه آزاد مردم در جهت شـرکـت منظوِر تحقق آزادیفساد و به

شان، گامی مهم است که حزب ما و همه نیروهای مترقـی و در تعیین سرنوشت
“کار گیرند.شان را در راِه آن بهخواه باید تمام توانآزادی

شان، اعدام شدند. پورمحمدی، وزیر هایدوستی و پایبندی به آرمانمیهن
هـا، در آقای روحانی، در دفـاع از اعـدام“  تدبیر و امیدِ ” دادگستری دولت 
کنیم که دستور خدا را در رابـطـه بـا افتخار می” ، گفت: سخنانی وقیحانه

منافقین اجرا کردیم و در مقابِل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایسـتـادیـم و 
“مقابله کردیم.

یی، ازجمله مدعی شـد: دبیرخانٔه مجلس خبرگان رژیم نیز، در اطالعیه
ای درک تصمیم تاریخی و انقالبی حضرت امـام شاید هنوز هم برای عده” 

علیه در برخورِد جدی و بدوِن مسامحه با منافقیـن الله تعالیخمینی رضوان
و ۶۷و محاکمٔه عادالنٔه سران و برخی اعضای گروهک منافقین در سال 

نشان دادن فهِم عمیق و دوراندیشانٔه آن مرد الهی در حفظ نظام اسالمـی 
های پیران و جوانان این مـمـلـکـت اسـت دلها و خونکه ثمرٔه مجاهدت

...“دشوار باشد. 
نـامـد، هـمـان مـی“  محاکمٔه عادالنـه”البته آنچه مجلس خبرگان رژیم 

سؤال و جواب کوتاه میان گروِه مرگ و قربانیان این جنایت است. یـکـی از 
شان بود، یعنی هـمـان های عمده از قربانیان دربارٔه سرموضع بودنسؤال

ها معترض است و این عمـلـکـرد شدت به آنالله منتظری بهامری که آیت
هـای قـبـلـی، هیئت [مرگ] را با توجه به احکام صادرشده از سوی دادگاه

خواند.نادرست و جنایتکارانه می
هاشمی رفسنجانی هم در حمایت از این جنایت هولناک، با ابراِز تـأسـف 

 در ” ، گفت: ” برای حمله به امام (ره)” شدید از موج جدید ایجاد شده 
ً
تقریبا

 همه رسانه
ً
های معاند خارجی این موج ادامه دارد، تـا جـایـی کـه اخـیـرا

های اعدام آن زمان بـرگـزار شهردار پاریس نمایشگاهی از بازسازی صحنه
کرده است که حمایت از این گروه تروریستی در این مقطع، جای تعجـب و 

“تأمل دارد.
از مـجـلـس -فقیه از کشتار زندانیان سیاسیحمایت رهبران رژیم والیت

خبرگان گرفته تا وزرای کابینٔه دولت روحانی، مسئوالن قوه قضایِی کشـور، 
بـه -های منفور و مرتجعی همچون علم الـهـدٰی فرماندهان سپاه و چهره

گمان ما دربردارندٔه پیامی واحد و روشنگر در ارتباط با ماهیِت حـاکـمـیـت 
کنونی ایران است، پیامی که باید به آن توجه جدی کرد.

بهه
ُ

یی دربارٔه ماهیت حاکمیت فقـهـا در امروز اگر کسی هنوز شک و ش
ایران دارد، دیگر باید برایش روشن شده باشد که اساس رژیم کـنـونـی در 

پردازِی رهـبـران آن ایران بر پایٔه ظلِم گسترده بر ضد اکثریت جامعه، دروغ
و سرکوِب خشن و جنایت بـر “  سفید نشان دادن سیاه” برای فریب مردم و 

هاست که بر این امر ضد شهروندان در ابعاد گسترده، استوار است. ما سال
های اخیر نیز بار دیگر این نـظـر ها و هفتهایم و رویدادهای ماهتأکید داشته

پذیر نـیـسـت. تصـور ایـنـکـه فقیه استحالهکند که، رژیم والیترا تأیید می
ای دیگر وارد شد و به کسـانـی توان از یک بازی انتخاباتی رژیم به بازیمی

قـرمـزهـای رژیـم وجه حاضر به عبور از خـطهیچکسانی که به-رأی داد
و جامعٔه مدنی را در ایران مسـتـقـر “  ساالریمردم” و بدین ترتیب -نیستند

، که با هیاهوی بسیار “ لیست امید” کرد، رفتن در پِی سراب است. عملکرِد 
در جریان انتخابات مجلس در اسفندماه گذشته انتخاب شدنـد، در کـنـار 

شـورای ” طـلـبـاِن حـکـومـتـی و رهـبـران های اصالحشماری از چهره
و همچنین نیز سکوِت معنادار این مجموعه“  طلبانگذاری اصالحسیاست

دربارٔه کشتار زندانیان سیاسی، مـؤیـد ایـن نـکـتـٔه -و شخِص روحانی-
و “  نـظـام” قرمزهـای عبور از خطمحوری است که این آقایان نیز حاضر به

خـاطـر این افراد تنها بـه“  طلبیاصالح” دفاع کردن از حقوق مردم نیستند.
هـا شان با میلیوندلیهای دولتی است و نه همها و مقامرسیدن به کرسی

جـهـان زیسـت “  نـظـام نـمـونـهٔ ” ایرانی که در وضعیت بسیار دشواری در 
کنند.می

های اخیر همچنین اسناد جالب دیگری دربارٔه حملٔه وحشیـانـٔه در هفته
دست ما رسید و در به۷۸تیرماه ۱۸نیروهای انتظامی به کوی دانشگاه در 

های گروهی نیز انتشار یافت که گواه معتبر دیگری دربارٔه ماهیـت و رسانه
فقیه است. نوار صوتی سردار قالیباف که خـود را شیؤه عملکرد رژیم والیت

از هم اکنون برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینـده آمـاده 
توانست بـا تـهـدیـد “  ناجا” می کند درباره اینکه او چگونه در مقام  فرمانده 

ادامه حکومت ظلم، دروغ و جنایت ...
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جهانی کار فعالیتـی 
افشاگرانه و امـکـان 
خوبی اسـت بـرای 
ـــردن  ـــرح ک ـــط م
مســئــلــه، ولــی در 
ضمـن نـهـادهـای 
دیـگـر را هـم زیــر 

گذارد که از فشار می
ایران بخواهنـد کـه 
ی 

ّ
مسئولیتش را جد

بــگــیــرد و درســت 
انجام دهد.

ما باید به اعتراض خود به اینکه هیئت نمایندگی ایران در سازمان جهانی کـار 
شدٔه کارگران و نمایندٔه آنها نیست ادامه دهیم، و در ضمن بـایـد از آنـهـا انتخاب

گـیـرنـد و بـا آن مـخـالـفـت بپرسیم که چرا جلوی نقض حقوق کارگران را نمی
ها و کارفرماها [ی عضـو کنند. همچنین، باید بکوشیم که نمایندگان دولتنمی

های آن] توجه خود را روی این موضوع متمرکز کنند سازمان جهانی کار و کمیته
که ایران چگونه از عمل کردن به تعهدهای خود به عنوان عضو سازمان جهـانـی 

زند. بهترین راه برای به وجود آوردن تغییر در ایـران، افشـا کـردن کار سر باز می
ف آشکار ایران از رعایت حقوق بشر بنیادی کارگران ایران است.

ّ
تخل

ی تیس:  س هایی که برای تأمین شرایط مناسب بـرای از تالش(TUC)یو
شود همواره حمایت کرده است. برای موفقیـت در فعالیت سندیکاها در ایران می

سـی چـگـونـه یـوکنیـد؟ تـیالمللی استفاده میاین تالش، از چه مجراهای بین
های ایران به رعایـت هـمـٔه مـواد هایی که برای واداشتن مقامتواند از تالشمی

شود حمایت کند؟سازمان جهانی کار می۹۸و ۸۷های نامهمندرج در مقاوله
ر تیج:  ش ب حقوق  و  ی  ی سندیکا حقوق  ش  خ ب با  ی  س یوسـیتیآی“یو

“(ITUCتـر از کند، ولی مهمالمللی) همکاری می، کنفدراسیون سندیکایی بین
، (EI)الـمـلـل آمـوزش های سندیکایی جهانی مـثـل بـیـنآن، ما با فدراسیون

الملـلـی کـارگـران مـواد ونقل، و اتحادیٔه بینالمللی کارگران حملفدراسیون بین
کنیم که پیوندهای مستقیمی با سندیکاها در ایران دارند. غذایی و دیگران کار می

عالوه، ما از راه تبادل اطالعات و برگزاری کارزارهای مشترک، با نـهـادهـایـی به
تی که از کار پارلمان اروپا الملل همکاری میمثل عفو بین

ّ
کنیم. همچنین، در مد
تـوانـنـد بـرای اقـدام در باقی مانده است باید با اعضای این پارلـمـان کـه مـی

های گوناگون فشار بیاورند، بیشتر کار کنیم. و البته روشن است که مـا در عرصه
ایم.کار خودمان به طور مرتب با سازمان جهانی کار نیز در ارتباط و مراوده

ن س:  فعاال با  ی  عمل ی  ستگ رای همب ب م  قدا ا ن  ی ر رت ث شما مؤ ر  نظ ه  ب
سندیکایی و حمایت از آنها و همٔه کسانی که برای تأمین حقوق سنـدیـکـایـی در 

تواند باشد؟کنند چه میایران مبارزه می
نمیج:  م،  بگوی نه  قا سالصاد . ما  م ن ن دا را یــ ا م  یــ ژ ر به  که  ت  س ها

ایم. بنـابـرایـن بـایـد دربـارٔه دهیم، اّما به اندازٔه کافی پیشرفت نداشتههشدار می
 کمک بزرگی خواهد بـود اگـر هایی که بهتر نتیجه میراه

ً
ما

ّ
دهند فکر کنیم. مسل

هایی که در ایران نفوذ دارند، و کارفرمایانی که با ایران المللی، دولتنهادهای بین
کردند که رژیم ایران حقوق کارگـران را نـقـض دیدند و قبول میمبادله دارند می

کردند.کند، و سپس در مخالفت و مقابله با این گونه موارد کاری میمی
 فعاالن اتحادیه

ً
هـای هـای امـکـانیی و سندیکایی از مجرای زنجـیـرهمعموال

رساننـد، ولـی ها میکنند، و اعتراض خود را به دست سفارتخانهجهانی اقدام می
ت که رژیم ایـران ها موفقیت زیادی نداشتهما در این زمینه

ّ
ایم، از جمله به این عل

های اخیر از لحاظ دیپلماتیک در انزوا بوده است. و البته ما این احتیاط را در سال
هـای غـرب بـرای نـقـض های ما را بخشی از توطـئـهایم که اعتراضهم کرده

استقالل ایران قلمداد نکنند.
های حقـوق بشـری ما باید تالش کنیم که به کارزارهای مشترکمان با سازمان

الملل ادامه دهیم به طوری که این تـالش مـا فـقـط یـک کـارزار مثل عفو بین
یی و سندیکایی نباشد، حّتٰی اگر ما جلودار این کارزار باشیم. هـمـچـنـیـن اتحادیه

هـای المللی، از قبیل فعاالن سندیکایی و سـفـارتـخـانـهتوانیم بر ناظران بینمی
های فعاالن سندیکایی ایران حاضر شوند. یـا خارجی، فشار بیاوریم که در دادگاه

کنند بخواهیم کـه بـه اینکه از بازدیدکنندگان خارجی که سفر رسمی به ایران می
دیدن فعاالن سندیکایی زندانی در ایران بروند تا به حکومت ایران (و الـبـتـه بـه 

هایشان) نشان داده شود که دنیا مراقب آنهاست و به آنها توجه زندانیان و خانواده
دارد.

۳ادامه  در صفحه 

 اتحادیه
ٔ

های صنفی فراخوان کنگره

در بریتانیا  برای  (TUC)کارگران

همبستگی با کارگران ایران

که  (Iran Today)“ایران امروز”نشریٔه انگلیسی زبان 
در اروپا  (CODIR)کودیر“ کمیتٔه دفاع از حقوق مردم ایران”

) ۲۰۱۶کند، در شمارٔه اخیر خود (پاییز چاپ و منتشر می
اوئن تودور، رئیس بخش روابط ای داشت بامصاحبه

، (TUC)های کارگریالمللی و اروپایی کنگرٔه اتحادیهبین
المللی با کارگران و کوشندگان کارگری دربارٔه همبستگی بین

خوانید.ایران، که ترجمٔه آن را در ادامه می

جنبش سندیکایی و کارگری بریتانیا کارنامٔه ُپرافتخاری از همبستگی بـا 
ت

ّ
کـنـنـد. ایـن هایی دارد که زیر ستم دیکتاتوری و در فقر زندگـی مـیمل

جنبش نقش چشمگیری در جلب همبستگی جهانی با قـربـانـیـان رژیـم 
کـنـگـرٔه “سلطنتی سابق و رژیم کنونی والیـت فـقـیـه در ایـران دارد. 

هـای کـارگـری فدراسیونـی از اتـحـادیـه (TUC)“های کارگریاتحادیه
های این دو کشور، یعنی بیشـتـر انگلستان و ولز است که اکثریت اتحادیه

گـیـرد. میلیون عضو را در بـر مـی۶٫۲اتحادیٔه کارگری با مجموع ۵۰از 
سال پیـش تـوسـط جـمـعـی از فـعـاالن ۳۵سازمانی است که “کودیر“

سندیکایی و کارگری بریتانیا و با همکاری فعاالن دموکرات ایرانی در تبعید 
المللی تشکیل شد.برای دفاع از حقوق مردم ایران در عرصٔه بین

وتیس:  ی ی همواره صدای اعتراض خود را به نـقـض و  (TUC)س
زیر پا گذاشتن گستردٔه حقوق سندیکایی در ایران بلند کرده است. ارزیابـی 

شما از شرایط کار فعاالن کارگری و سندیکایی در ایران چیست؟
نبهج:  بی جامعٔه  ه  ب ن  را ی ا ت  ش زگ با م  چــنــد رغ ز  ا س  پ ی  الملل

سال غیبت، وضعیت کارگران این کشور بهتر نشده است. ایـران رژیـمـی 
ساالر دارد، ولی برای کارگران، مشکل اصلی این است که کارفرماهـا دین

در ایران دستشان برای حمله به سندیکاها باز است تا بتواننـد بـه لـطـف 
و -افـتـدها به تعـویـق مـیکه تازه آن هم اغلب ماه-دستمزدهای پایین
فرسا، بهره و سود مناسبی را نصیب خود کنند.شرایط کاری طاقت

اند. کسانی مانـنـد شمار زیادی [از کارگران و فعاالن کارگری] در زندان
زاده هنـوز دوران مـحـکـومـیـت خـود را اسماعیل عبدی و جعفر عظیم

های گذرانند در حالی که هیچ اتهام واقعی علیه آنها وجود ندارد. دادگاهمی
تهدیـد “یا “محاربه با خدا“اصطالح انقالب فعاالن سندیکایی را به جرم به

ها در واقع نشان دهـنـدٔه اندازند. این اتهامبه زندان می“علیه امنیت کشور
آنند که فعاالن سندیکایی برای دفاع از حقـوق خـود در بـرابـر رژیـمـی 

خیزند.سرکوبگر و خودکامه به پا می
رغم اذیت و نظیر کارگرانی که بهما باید نسبت به شهامت و شجاعت بی

آزار دهشتناک در درون و بیرون زندان، و اثـری کـه ایـن وضـع بـرای 
های آنان دارد، همچنان برای دفاع از حقـوق خـودشـان مـبـارزه خانواده

کنند، ادای احترام کنیم.می
نس:  زما سا ن،  را ی ا ی مثل  ی رها شو ر ک ی د یــ دیــکــا ســنــ هــای 

هـای نـامـهمستقل و مؤثر از حمایت قانونی برخوردار نیستـنـد و مـقـاولـه
شـود. ایـران یـکـی از سازمان جهانی کار نیز نقض و نادیده گرفتـه مـی

های سازمان جهانی کار است و هر سال هیـئـت نامهامضاکنندگان مقاوله
فـرسـتـد. کاملی را برای شرکت در کنفرانس ساالنٔه این سازمان به ژنو می

یبرای اینکه بتوان دولت ایران را مجبور کرد که مسئولیت
ّ

تـر هایش را جد
بگیرد، بهترین راه چیست؟

ن ج:  زما سا ر  که د ی  ن امکا ز  ا ید  با ن  را ی ا ن  را رگ کا عتقاد ما  ا ه  ب
جهانی کار وجود دارد استفاده کنند و از رژیـم ایـران بـه خـاطـر نـقـض 

کمیـتـٔه آزادی “و “کمیتٔه کارشناسان“های بنیادی سازمان به نامهمقاوله
شکایت کنند. چنین اقدامی به دنیا نشان خواهد داد که بـا ایـران “تشکل

شود. البتـه شود که با بقیٔه دنیا مینیز بر اساس همان معیارهایی رفتار می
ت از این معیارها تخطی کرده است. شکایت بردن به سـازمـان ایران به

ّ
شد
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های ملی آذربایجان و کردستان، امروز دیگر با تـکـراِر تـبـلـیـغـات خدمات دولت
های تاریخی این دوران را انکار کرد.توان واقعیتپوسیدٔه دستگاه ساواک شاه نمی

نکتٔه نادرست دیگر در این بیانیه، متهم کردِن اتحاد شوروی و حزب تودٔه ایـران 
های مرداد است. در خالل دهه۲۸به حمله به دولت مصدق و حمایت از کودتای 

هـای آمـریـکـا و اخیر و در پِی خروِج صدها سند از خزانٔه اسناد محرمانـٔه دولـت
ها، دیگـر روشـن شـده اسـت کـه مرداد و انتشاِر آن۲۸انگلیس دربارٔه کودتای 

خواهانٔه مردم میهن ما های توطئٔه ننگیِن کودتا برضِد جنبش آزادیدهندهسازمان
یـی اند. سؤال ما این است که دوستان جبهٔه ملی کـه اعـالمـیـهچه کسانی بوده

شـده از دهند، چرا سـنـدهـای خـارجچنینی "جهِت ثبت در تاریخ" انتشار میاین
گیرند و مرداد را نادیده می۲۸های گردانندٔه کودتای مخزن اسناد محرمانٔه دولت

روند؟ های تاریخی طفره میاز بیاِن واقعیت
دهند که، های تاریخی معتبر و مستقل دیگر نیز نشان میهمین اسناد و بررسی

مرداد هراس عمیق امپریالیسم آمریـکـا و ۲۸دهی کودتای دلیل اساسی سازمان
انگلیس از نفوِذ روزافزون حزب تودٔه ایران بود. برای نمونه به چند فاکت تاریـخـی 

زیر توجه کنید: 
] بـه ۱۳۳۱[   ۱۹۵۲"از موقعی که مذاکرات دربارٔه حل مسئلٔه نفت در تابستان 

ناکامی انجامید، آمریکا به نظریٔه انگلیس پیوست که دکتـر مصـدق دیـگـر سـِد 
اطمینانی در مقابل کمونیسم نیست..." [برگرفته از کتاب "نفِت ایران"، نوشتٔه قابل

].۳۰۶الول ساتن، ص 
]، ۱۳۳۲[   ۱۹۵۳اوت ۱۴یـی، جمهوری آمریکا، در مصاحبـهآیزنهاور، رئیس

ها خواندید کـه دربارٔه دولت مصدق و حزب ما، چنین گفت:"صبح امروز در روزنامه
وزیر ایران سرانجام توانست خود را از زیر بار انتقادات مجلـس دکتر مصدق نخست

ایران خالص کند و آن را منحل ساخت. وی البته برای رسیدن به مقصود [خود] 
ها مدد گرفت. الزم است آمریکا برای جلوگـیـری از تـوسـعـٔه نـفـوذ از کمونیست

عـمـل بـیـاورد. جمله ایران اقدامات الزم را بـهکمونیسم در کشورهای آسیا و من
نقل از مقالٔه "ماهیت امپریالـیـسـتـی اکنون تصمیماتی اتخاذ شده است..." [بههم

یاد رحیم نامور، مجـلـٔه مرداد و مدارکی چند در این زمینه"، نوشتٔه زنده۲۸کودتای 
؛ همچنین نگاه کنید به: گزارش "میلر سنتر" دربارٔه ۱۳۴۱، تابستان ۲دنیا، شمارٔه 

/http://millercenter.org-نـامــٔه آیــزنـهــاور، در ایـن آدرس: زنـدگــی
president/biography/eisenhower-foreign-affairs].

همچنین "جهِت ثبت در تاریخ" الزم است به دوستان جبهٔه ملی یادآوری کنیـم 
در نتیجٔه شرکت مستقـیـم حـزب تـودٔه ایـران در ۱۳۳۲مرداد ۲۵که، کودتای 

رو شد و سرهنگ نصـیـری، فـرمـانـدٔه گـارد اقدامی ضِدکودتایی، با شکست روبه
ای بازداشـت شـد. وسیلٔه افسران تودهسلطنتی و مأموِر بازداشت دکتر مصدق، به

شاه که از پشت صحنه سازمان دهندٔه این ماجرا بود، پس از ایـن شـکـسـت، از 
۳۰ایران گریخت. همچنین، حزب تودٔه ایران، پیش از این حملٔه کـودتـایـی، در 

، با تـمـام تـوان و ۱۳۳۱اسفندماه ۹و در ۱۳۳۱مهر –تیرماه، در کودتای شهریور 
ای در کـنـنـدههای ضد دولتی ایستاد و نقش تعییـنهایش، در برابر توطئهامکان

ها ایفا کرد.نجات دولت دکتر مصدق در این برهه
مرداد. البته ۲۸اما دربارٔه نکتٔه دیگر این بیانیه، یعنی حمایِت شوروی از کودتای 

این نخستین باری است که چنین ادعای مضحکی از سوی یک سازمان سیاسـی 
شود. حتی دستگاه تبلیغاتی شاه و رژیم فقها هم چنین ادعـایـی ایران  مطرح می

اند. واقعیت این است که، هـواداران نکرده

“ ...جهت ثبت در تاریخ”ادامۀ  

۹ادامه  در صفحه 

خوانیم: "روسیه در مـوارد مـکـرر در اعالمیٔه جبهٔه ملی ایران ازجمله می
سابقٔه ضربه زدن بر منافع ملی ایران را در کارنامٔه خـود دارد. از تـحـمـیـل 

های وسیعی از چای و بلعیدن سرزمینبار گلستان و ترکمنقراردادهای خفت
تـوپ بسـتـن ایران گرفته تا هواداری از مرتجعین در انقالب مشروطیت و بـه

مجلس، و کوشش در تجزیٔه ایران بعد از جنگ دوم، و خصـومـت بـا دولـت 
آمـوزش، تـأیـیـد و ملی مصدق چه مستقیم و چه توسط حزب تـوده دسـت

ن طالی بدهی خـود بـه ۲۸همراهی با کودتای ننگین 
ُ
مرداد، ندادن یازده ت

دولت ملی مصدق و دادن آن به کودتاچیان جانشین مصدق و در هـمـیـن 
اواخر پایمال کردن حـقـوق ایـران در دریـای مـازنـدران و رأی دادن بـه 

ای از برخوردهای روسـیـه بـا ایـران المللی علیه ایران شمههای بینتحریم
های جبهٔه مـلـی ایـران در ایـن اعـالمـیـه، در گیریاست. ..." این موضع

ها، نشانگر فـقـِر پـردامـنـٔه شـنـاخـِت ترین برخورد با محتوای آنخوشبینانه
نویسندگان بیانیه از تاریخ معاصر کشور ما و روابط آن با همسایگانش است، و 

ای رایـجـی اسـت کـه در اش، تبلیغات مبـتـذل ضـِدتـودهدر حالت واقعی
اطـالعـاتـِی شـاه -های امـنـیـتـیهفتادوپنج سال گذشته از سوی دستگاه

هـای امـنـیـتـی رژیـم وهفت سال اخیر از سوی دستگاه(ساواک) و در سی
کرات و بی هیچ پشتوانٔه مستدل و مستنـِد تـاریـخـی مـطـرح فقیه، بهوالیت

هم در حالی که در ای، آنصدایی با این کاروان تبلیغات ضِدتودهاند. همشده
خالل پنجاه سال گذشته انبوهی از سندهای افشاگرانه و معـتـبـر تـاریـخـی 

مرداد و نقِش حزب ما در رویارویی با کودتا منتشر ۲۸دربارٔه کودتای آمریکایی 
برانگیز است.حال تأملاند، جای تأسف بسیار دارد و درعینشده

بررسِی برخی "فاکت های تاریخِی"  این بیانیه
نویسندگان این بیانیه، تقسیِم ایران از سوی روسیٔه تزاری و دولت انگلیس، 

چای باِر گلستان و ترکمندر دوران سلسلٔه قاجار، و تحمیِل قراردادهای خفت
(البته با فراموش کردِن یادآوری نام دولت استعماری انگلیس و حذِف نـقـش 

که دوستان جبهٔه ملـی -مرداد"۲۸آن در تقسیم ایران!!) و "کودتاِی ننگین 
از بردن نام سازمان دهندگان اصلِی آن یعنی سازمان سیا و دولت انگـلـیـس 

های بارز تاریـخـِی ایـن دو دوران، را بدون مالحظٔه تفاوت-کنندپرهیز می
اند.پای "روسیه" نوشتهاند و بهکاسه کردهیک

نخست آنکه، تقسیِم ایران  از سوی انگلیس و روسیه، و عقِد قـراردادهـای 
مـیـالدی]  در دوران ۱۸۲۸چـای [میالدی]  و ترکمـن۱۸۱۳گلستان [

حاکمیت روسیٔه تزاری با دولت ایران در دورٔه سلطنت سلسلٔه قاجار روی داد. 
دسـامـبـر ۱۴یی که در پس از پیروزِی انقالب کبیر اکتبر، "لنین در اعالمیه

انگـلـسـتـان و ۱۹۰۷با امضای او صادر شده بود عهدنامٔه اوت سال ۱۹۱۷
مابیـن طرف فیروسیه دایر بر تقسیم ایران به دو منطقٔه نفوذ و یک منطقٔه بی

و ضمائم محرمانٔه آن را ساقط از درجٔه اعتبار اعالم داشت و تأکید کـرد کـه 
هرگونه قراردادی که با استقالل، حاکمیت ملی، تمامـیـت ارضـی و آزادی 

یـکـن لماثر و کأنایرانیان مغایرت داشته و آن را محدود کند، از این لحظه بی
ها استناد کـرد، است و همه را پاره کرده و دیگر وجود خارجی که بتوان به آن

نخواهند داشت. بیست روز پس از صدوِر اعالمیٔه لنین، نـیـروهـای روسـیـه 
فرماندهی ژنرال باراتف ایران را ترک گفتند. در همان روز که آخریـن واحـد به

شد، نیروهای انگلیسی چند شهر را در کـرمـانشـاه روس از ایران خارج می
تصرف کردند." همچنین بر اساس مدارک تاریخی مـوجـود، از "یـازدهـم تـا 

هجری خورشیدی) دولت ۱۲۹۶(دهه آخر آذر ۱۹۱۷چهاردهم دسامبر سال 
ای) روسیه در چند اعالمیه جـداگـانـه قـراردادهـای انقالب بلشویکی (توده

شده از ایران را لغو و تحمیلی دولت تزاری روسیه به ایران و امتیازهای کسب
نظر کرد" [نگاه کـنـیـد بـه:روزنـامـٔه های پولی ایران به روسیه صرفاز بدهی

//:http-، در این آدرس: ۳۰۸۷، شمارٔه ۱۳۹۲آذرماه ۲۱دنیای اقتصاد،
donya-e-eqtesad.com/news/772653].

خواهانٔه ایران در آذربایجان و کردسـتـان های ملی و آزادیحمله به جنبش
ای طوالنی دارد. رژیـم ها نیز سابقٔه تاریخیطلب نامیدِن این جنبشو تجزیه

های جنـایـتـکـارانـٔه ارتـش اش، برای توجیه حملهشاه و اربابان امپریالیستی
خواهان در آذربایجـان عاِم آزایشاهنشاهی و به خاک و خون کشاندن و قتل

خواه این مناطق ناِم مقابله سرکوِب خونین جنبش مردم آزادیو کردستان، به
با خطر "تجزیٔه ایران" دادند. با توجه به وجود سندهـای پـرشـمـار پـیـرامـون 



۱۰۰۷شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱۵دوشنبه   ۹

آمیـز حـل خواهانیم و معتقدیم که مسائل این کشور باید از طریق مذاکره و صلح
شوند. 

خـواه اما دربارٔه چگونگِی پیدایش نیروهایی همچون "القاعده"، "ارتـش آزادی
روشنـی نشـان اند که بهسوریه" و "داعش"، امروز دیگر اسناد زیادی منتشر شده

های جاسوسـی آمـریـکـا و بـا دهند این نیروهای جنایتکار از سوی دستگاهمی
های دولت عربستان سعودی، قطر و امارات متحـده سـازمـان داده کمک پول

اند [نگاه کنید به: مقالٔه تحقیقاتی و جالب "گریکای چـنـگـو"، پـژوهشـگـِر شده
دانشگاه هاروارد در این زمینه و با عنوان: "چگونه آمریکا به پدید آمدِن القاعده و 

-http://knowterrorists.com/howداعش کمک کرد"، در این آدرس:  
the-us-helped-create-al-qaeda-and-isis/].

درک مسایل حساس و بغرنج خاورمیانه و دینامیسم سیاست های امپریالیسـم 
برای کنترل و ایجاد "خاورمیانه جدید" و این امر که چگونه کشورها می توانند بـا 
این سیاست ها مقابله کنند، منافع ملی خود را حفظ نمایند و تسـلـیـم خـواسـت 
های راهبردی آمریکا و هم پیمانان او در منطقه نشوند از دریچه اینگونه ارزیابـی 
های ناپخته، شعارگونه و از نظر تاریخی نادرست امکان پذیر نیست.  ما بار دیگـر 

کنیم که، در ضمن ابراز تأسف از این موضع گیرِی دوستان جبهٔه ملی تأکید می
شرایط حساس و بحرانی کنونی کشور، باید تمام توان و انرژی را صرف مبارزه بـا 

خـواه، فقیه کرد و از برخوردهایی که به انشقاق میان نیروهای آزادیرژیم والیت
که در نهایت آب به آسیاب دشمنان مردم ما ریختن است، باید اجتناب کرد.

شدت از حمایت اتحاد شوروی از دولت مصدق عصبانی و شاه و کودتاچیان به
نگران بودند. جمال امامی، از وابستگان سرشناس دربار در مجلـس شـورای 

، ۱۳۳۰ملی، در نطقی دربارٔه خطر حزب تودۀ ایران و شوروی، در مـهـرمـاه 
کنید؟ این تنها مـن بـودم کـه ده ازجمله گفت: "چرا ریشٔه حزب توده را نمی

کنید... حاال اش را نمیدفعه در این مجلس هی گفتم و داد زدم که چرا ریشه
ام ایـن اواخـر اوضاع طوری شده که حزب توده بیاید و مسلط شود... شنیـده

کـنـد و ایشـان را رادیوی مسکو از جناب آقای دکتر مصـدق تـعـریـف مـی
هـای ، روزنـامـه۱۳۳۰مهرماه ۲داند..." [مذاکرات مجلس، پرست میوطن

اللـه مرداد"، نوشتٔه رفیق شهید فرج۲۸نقل از کتاب "تجربٔه به  –رسمی کشور 
].۱۴۹میزانی (جوانشیر)، ص 

گواهـِی اسـنـاد یادآوری این نکته هم خالی از اهمیت نیست که، باز هم به
های پیش از کـودتـا تاریخی، بخش بزرگی از رهبران جبهٔه ملی در آخرین ماه

به دولت دکتر مصدق پشت کردند و در کنار درباریان و شاه قـرار گـرفـتـنـد. 
کسانی همچون بهادری، میراشرافی، ذوالفقاری، مکی، بقایی و همـچـنـیـن 

مجـلـس ۱۳۳۱ماه آبان۱۱یوسف مشار، از رهبران جبهه ملی، که در جلسٔه 
شدت به دولت دکتر مصدق حمله کرد و تصمیماتـی را کـه مـجـلـس در به

شدت زیر سؤال برد و حمایت از مصدق و علیه دربار و انگلستان گرفته بود به
مدعی شد که نمایندگان مجلس یا "مرعوبند" و یا "مجذوب" و لذا تصمیـمـات 

مجلس معتبر نیست، و این تنها مشتی است نمونٔه خروار.
مرداد تنها کـافـی ۲۸برای بازگویی تاریخ واقعی کودتای ننگین و آمریکایی 

هـا ای و دهاست به روند حوادث کشور رجوع کرد. پس از کودتا، هزاران توده
ای که عشق به مـیـهـن و دفـاع از حـقـوق ترین افسران تودهتن از شریف

شان بود، دستگیر، شکنجه و اعدام شدنـد. زحمتکشان و محرومان تنها جرم
۲۸الله سیامک، که پس از کودتـای نـنـگـیـن رفیق قهرمان سرهنگ عزت

های اعدام سپرده شد، در بیدادگاه نظامی شاه، دربارٔه مـتـهـم مرداد به جوخه
شدن به "جاسوسی" از سوی دادستان نظامی، گفت: "این را شـمـا درسـت 

کارم. مـن هـر روز گـزارش کـاِر ادارٔه گویید آقای دادستان، من خیانتمی
دادم. بله درست است. امـا بـرخـالف سرشته داری را به یک مأمور بیگانه می

تصور شما این مأمور روسی نبود، او یک مستشار و جاسوس آمریکایی بود که 
دستور اربابان شما مجبور بودم هر روز گزارش کارها را به او بدهم."من به

نکتٔه مهم دیگر در موضوع مورد بحث بیانیٔه جبهه ملی، استفادٔه روسیه از 
های نظامی ایران، و ارزیابِی عجیب دوستان جبهـٔه مـلـی از حـوادث پایگاه

سوریه و این ادعا که گویا سوریه سبب پیدایش داعش شده است! در اعالمیٔه 
خوانیم: "روسیه برای حمایت از رژیم دیکتاتوری بشـاراسـد بـه جبهٔه ملی می

سال گذشته، صدها هزار نفر از ۵کند، رژیمی که ظرف سوریه لشکرکشی می
شهروندان خود را کشته ومیلیون ها نفر را آواره کرده و سوریه را بـه تـلـی از 

خوارانی بـه نـام داعـش بـوده خاک مبدل نموده و عامل اصلی پیدایش آدم
است."

های اخیر همواره مـخـالـفـت نخست اینکه، حزب تودٔه ایران در طول دهه
آشکار خود را با هرگونه مداخله و حضور نیروهای خـارجـی در ایـران اعـالم 
کرده است. در تمامی دوران حکومت شاه که ایران به پایگاه بیگانگان تبدیـل 
شده بود و بیش از سی هزار مستشار نظامی آمریکا در ایران حضور داشتـنـد، 

ها اعالم این تنها حزب تودٔه ایران بود که مخالفت قاطع خود را با این سیاست
های اخیـر کـه خـطـر کرد. ما همچنین در سالو علیه این حضور مبارزه می

کرد مخالفـِت شـدیـد خـود را بـا جنگ و درگیری نظامی ایران را تهدید می
ایـم، و مـان اعـالم کـردهسیاسی در امور مـیـهـن-هرگونه مداخلٔه نظامی

کنیم که، مخالـِف فشریم. ما بار دیگر تکرار میهمچنان بر این اصل پای می
هرگونه مداخله در امور کشورمان از سوی هر نیروی خارجی هسـتـیـم و بـا 

های نظامی کشورهای خارجی در ایران نیز مخالفـیـم. امـا در استقراِر پایگاه
مورد مسائل سوریه، برخالِف مدعیات دوستان جبهٔه ملی، ایـن کشـورهـای 
امپریالیستی آمریکا و انگلیس بودند که  مداخله در امـور سـوریـه و سـپـس 
لشکرکشی به این کشور را آغاز کردند، و ما متعجبیم که دوستان جبهٔه مـلـی 

یی "جـهـت قدر نگراِن سرنوشت مردم سوریه بودند، چرا هیچ اعالمیهکه این
ثبت در تاریخ" در مورد بمباران گستردٔه مردم و شهرهای سـوریـه و دخـالـت 
کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، ترکیه و انگلیس در سوریه صادر نکـردنـد؟ 

خواه مـنـطـقـه و جـهـان، پـایـاِن ما همچون همٔه نیروهای مترقی و آزادی
های نظامی و دخالت کشورهای خارجی در امور سـوریـه را درنِگ درگیریبی

“ ...جهت ثبت در تاریخ”ادامۀ  

ادامۀ  منطق سرمایه داری نولیبرال ...

رسمی مبتنی بر روش جعلی و دستکاری شدٔه تخمین فقر است. در این روش، 
ی برای ساِل پایه، به مثابه معیاری برای میزان خرج، تعریف «خط فقر“

شود، و سپس این معیار را با استفاده از شاخص بهای کاالهای مصرفی می
کنند تا تخمین بزنند که چند نفر به زیر خط فقر روز میهای بعد بهبرای سال

های بهای کاالهای مصرفی، روند. اّما باید گفت که در تعیین این شاخصمی
کنند. برای توّرم واقعی بهای کاالها را خیلی کمتر از آنچه است حساب می

ت خصوصی
ّ
سازی خدمات ضروری مثل مثال، افزایش هزینٔه زندگی به عل

گیرند.آموزش و درمان را در نظر نمی
ی سرانه در وضعیتی که شرایط زندگی زحمتکشان 

ّ
افزایش تولید ناخالص مل

بسیار وخیم است، مستلزم افزایش کالن سهم دیگران از مازاد تولید ناخالص 
ی است، و همین امر، افزایش چشمگیر و غیرعادی نابرابری درآمدها و ثروت 

ّ
مل

دهد، که زیاد شدن تعداد میلیاردرهای هندی را توضیح می“آزادسازی“در دورٔه 
یکی از شواهد و نمودهای آن است. این روند، پولدار شدن آشکار بخشی از 

ی را طبقٔه متوسط در دوره
ّ
ای از رونق اقتصادی و افزایش مازاد تولید ناخالص مل

 ناشی از این نیز توضیح می
ً
دهد. درآمد این بخش از طبقٔه متوسط یا مستقیما

کند، یا اینکه ای که صرف مصرف فاحش میمازاد است، برای مثال از هزینه
جایی وابسته به رشد آن در قلمرو سرمایٔه مالی است. عالوه بر این، جابه

تی) از کشورهای مادر هایی مثل خدمات مرتبط با فناوری اطالعات (آیفعالیت
است، نیز به این رشد کمک “سپاریبرون“به اقتصاد هند، که بخشی از پدیدٔه 

 از لحاظ اندازٔه عددی نسبی می
ً
کند. رشد این بخش از طبقٔه متوسط احتماال

آن کمتر از رشد آن از لحاظ درآمد نسبی آن در برابر زحمتکشان است.
 همراه و مرتبط با حبابرونق در سرمایه

ً
های قیمت داری نولیبرالی معموال

 قیمت امالک] است. رونق طوالنی
ً
ت سرمایهدارایی [مثال

ّ
داری جهانی که مد

حباب “[در خدمات اینترنتی] و سپس در دورٔه “کامحباب دات“نخست در دورٔه 
در اقتصاد هند بود، “آزادسازی“ادامه یافت، و پایٔه رونق اقتصادی دورٔه “امالک

بینی پیشدیگری هم در آیندٔه قابل“حباب“اکنون به پایان رسیده است، و هیچ 
آید. روزهای خوش نولیبرالیسم به سر آمده است و مبارزه برای به چشم نمی

تواند ترکیبی از دو گذار از آن در دستور کار تاریخی قرار دارد. این مبارزه می
اند، و مبارزه باشد: یکی مبارزه زحمتکشانی که قربانیان این رژیم اقتصادی بوده

هایی از طبقٔه متوسط که تا کنون از مزایای آن برخوردار دیگری، مبارزٔه بخش
 به اند ولی در حال حاضر در آستانٔه روزهای دشواری قرار گرفتهبوده

ً
اند. اّما دقیقا

ت همین امکان است که سرمایه
ّ
های داری نولیبرال بیش از پیش به گرایشعل

شود تا میان مردم تفرقه بیندازد. مسیر فاشیستی متوسل میفاشیستی و شبه
گذرد.ها مینیروهای چپ و دموکراتیک به جلو از راه مقابله با این گرایش

نوشتٔه برابهات پاتنایک
، نشریٔه حزب کمونیست Peoples Democracyنقل از 

هندوستان (مارکسیست)



۱۰۰۷شمارۀ ۱۳۹۵شهریور ماه ۱۵دوشنبه   ۱۰

 ایاالتقدرت
ِ

 نیابتی
ِ

متحده نمائی

ادامه خواهد داشت 

ــکــِم  ــس از ح پ
ـــــوان داورِی  "دی
کنوانسیون قـانـون 
دریاهـا"ــ یـکـی از 
ـــای  ـــاره ـــت ـــاخ س
ــل ـ  ــل ــان م ســازم

سوِد فیلیپیـن در به
ــــای  ــــورد ادع م
مالکیـت تـاریـخـی 

های چین بر "جزیره
ــــی"  ــــل ــــرات ــــپ س

(Spratly Islands)اند.  چیـن ها در "دریای جنوبی چین" رو به افزایش، تنش
از شرکت در روند داوری خودداری و اعالم کرد که، حکِم این دیـوان داوری را 

هـای نخواهد پذیرفت. چین پس از ایستادگی در ادعای خود، با ساختن جـزیـره
گرِی های دریایی، به نظامیزنیوسیلٔه گشتها بهساخت و پاسداری از آنانسان

متـحـده زمان با این رویدادها، ایاالتخودخواسته و آشکار متهم  شده است. هم
بر پایٔه حکم کنوانسون قانون دریاها ـ باوجوداینکه هرگز به ایـن کـنـوانسـیـون 

الـمـلـلـی هـای بـیـنداشِت قانونآوری به پاسنپیوسته است ـ با پرگویی و زبان
های دریایِی دوردست، کارزاری به نـام بهانٔه حفِظ امنیِت منطقهبرآمده است و به

و چـنـدیـن ۵۲های هـوایـی ب راه انداخته و جنگندهبه ”رانیآزادِی کشتی“
سـاخـت های دستناوشکن همراه با شماری ناِو هواپیمابر به پیرامون این پایگاه

نظامی چین گسیل کرده است. واکنش چین به تحرکات نیز چنـدیـن رزمـایـش 
جنگی در هفتٔه های گذشته بوده است.  "دیوان داوری کـنـوانسـیـون قـانـون 
دریاها" حکم داده است که، ادعاِی چین مبنی بر حـِق آن کشـور در سـرحـد 

هخطوط تعیین
ُ
هایش در دریای جنوبـی گانه، پایٔه حقوقی نداشته و فعالیتشدٔه ن

چین حقوق حاکمیت ملی فیلیپین را نقض کرده است. باتوجه به پیمان دفاعـی 
، وضعیت به سمت رودررویی کـامـل دو ۲۰۱۴متحده و فیلیپین در سال ایاالت

شود. متحده و چین ـ کشیده میای ـ ایاالتابرقدرت هسته
بیش از نیمی از ترابرِی دریایی [جهان] در دریای جنوبی چین جـریـان دارد، 

تـوانـد ای نظامی در این دریا ـ چه با برنامه و چه تصادفی ـ مـیبنابراین، درگیری
سرعت فرونشـانـده شـود، دار شود. حتی اگر آتش این بحران بهسرعت دامنهبه

تـوانـد پیامدهای سیاسِی آن هم  به اقتصاد چین و هم به اقتصاد جـهـانـی مـی
هـای سـپـراتـلـی صدمٔه بزرگی وارد آورد. آیا در ادعاِی مالکیت چین بر جـزیـره

حقانیتی وجود دارد؟ آیا چین ـ با اشتهای تیز خود به َبلِع منابع طبیعی ـ در طرِح 
ترش در پی کنترل منابع نفتی عمِق دریاهـا، های کوچکادعا  در مورِد همسایه

خرج نداده است؟ آیا چین در دریای جـنـوبـی چـیـن زورگـویـی شدت عمل به
ها منفی است.ها پاسِخ این پرسشبسیاری دلیلکند؟ بهمی

نخست، خوِد نام این دریا است. تاریخ دریای جنوبی چین با تـاریـخ چـیـن و 
هزار سال پیش ۲ای دارد. ماهیگیران چینی از ها پیوند دیرینهمهاجرت و چینی

های آن اند و بازرگانان چینی صدها سال است که در کنارهاین دریا را درنوردیده
هایی که با سرزمین و پیشینٔه خـود پـیـونـد بسـیـار اند. امروز چینیساکن بوده

درصد جمعیت مـالـزی، ۲۵نزدیکی دارند، اکثریت جمعیت سنگاپور، در حدود 
ها نفر در دهند و نیز میلیوندرصد جمعیت فیلیپین را تشکیل می۲۵تا ۱۸بین 

تواند پـایـٔه تنهایی نمیبرند. بدیهی است که یک نام بهسر میویتنام و اندونزی به
ادعای تملک سرزمینی  قرار گیرد، برای نمونه، دریای ایرلند به ایـرلـنـد تـعـلـق 

جا و منطقی این نام نیز نشانی در خود دارد.                        طور مسلم از اهمیِت بهندارد، اما به
درصِد دریای جنوبی چین است، ۹۰شود که چین مدعِی مالکیت بر گفته می

ـهچیناما خطوط خط
ُ
گـانـه در حـقـیـقـت دارای ابـهـام اسـت. ایـن شـدٔه ن

هـای سـپـراتـلـی" را در بـر ها و "جزیرههای دریایی، پایابها، تپهگذارینشانه
هـای دریـایـی را هـم در بـر معنا نیست که تمامی آبگیرد، اما این بدان می
گانه است که شدٔه یازدهچینگیرد. این ادعا [ِی تملک] مطابق با خطوط خطمی

از سوی تایوان، در انتهای شمالی"دریای جنوبی چین"، کشیده شده اسـت. 
ها از اساس در ارتباط با مسئلٔه وضعیت تـایـوان اسـت. برای چین مناقشه

هدف اصلی چین برای وحدت دوباره و پیوستن تایوان به آن است.                 
به فیلیپین و ویتنام را دارد، اما چین ادعای مالکیت نقاطی بسیار نزدیک

 بریتانیا در نزدیکی  ٔمایلی فرانسه [مستعمره۱۴با توجه به "جزیرٔه جرزی" در 
کیـلـومـتـر مـربـع] ۱۱۶ساحل نرماندی فرانسه در دریای مانش با وسعت 

مایلی ترکیه، یا "جزایر فالکلند" [متعلق بـه بـریـتـانـیـا. ۳/۵و"اسبوس" در  
کیلومـتـر مـربـع و در ۱۲،۱۷۳مساحت جزیرٔه کوچک به۷۷۶نزدیک به 

یی کـوهسـتـانـی الطارق" [دهکدهکیلومتری آرژانتین] و "جبل۴۸۳فاصلٔه 
الطارق که دریای مـدیـتـرانـه را بـه متعلق به بریتانیا، پیوسته به تنگه جبل

پیوندد و در دو سوی آن مراکش و اسپانیـا قـرار دارد] اقیانوس اطلس می
مـیـلـیـون ۲این ادعاهای چین چیزی ناروا نیـسـت. ادعـای کـمـتـر از 

کیلومترمربعی چین در قیاس با ادعاهای مالکیت از سـوی بـریـتـانـیـا در 
متحده میلیون کیلومترمربع و از سوی ایاالت۶سرحدات خارجی به وسعت 

نمایاند. این واقعیـت میلیون کیلومترمربع، بسیار کوچک می۱۰مساحت به
ای از اقـیـانـوسهای گستـردهمتحده، فرانسه و بریتانیا بر پهنهکه ایاالت

کـنـنـد، فرمـایـی مـیآتالنتیک جنوبی حکمهند و اقیانوسآرام، اقیانوس
گاه هم مورد پـرسـش قـرار گستری استعماری است و هیچبرآمده از جهان

گیرد. ادعای مالکیت ویتنام درواقع سرزمینی به بزرگی چیـن اسـت و نمی
گیرد. سـربـازان ویـتـنـامـی کـنـتـرل های سپراتلی را در بر میهمٔه جزیره

جزیره، را دراختیار خـود دارنـد. آیـا هـیـچ ۲۹ها، یعنی بیشترین تعداد آن
کند؟طلب متهم مینیرویی ویتنام را به قدرتی توسعه

جزیـره از ۲و برونئی ۵جزیره، مالزی ۸جزیره، فیلیپین نیز ۸چین تنها 
ترین جزیره که بیشتـریـن های سپراتلی را در کنترل خود دارند. بزرگجزیره

سرحد آبی را دارد "ایتو آبا" است که در کنترل تایوان است. چین در حقیقـت 
هـدف کـاوش ها بـههای فراملیتی وارد مسابقٔه  جزیرهدیرتر از بقیه شرکت

شد.۱۹۷۰نفت در بستر دریاها در دهٔه 
ها و تأسیسات نظامی اقدام چین تنها کشوری نیست که به ساخت جزیره

کرده است و همچنین تنها کشوری هم نیست که حقوق کشتیرانـی را در 
کند.هایی که در کنترلش دارد  محدود میپیرامون جزیره

نیروی دائمی نظامـی در ۱۹۵۶تایوان نخستین کشوری بود که در سال 
، چـیـن ۲۰۱۵، آخرین کشور. تا سال ۱۹۸۷جزیره مستقر کرد و چین، در 

هـا بـانـد کدام از ایـن جـزیـرهها بود، و در هیچتنها مدعی مالکیت جزیره
فیلیپین تهدید کرد که بـا تسـهـیـالت ۲۰۱۴فرودگاه نساخته بود. در سال 

هایی را که دراختیار دارد به یک "نـاو متحده، یکی از این جزیرهمالی ایاالت
سازِی چین بـدون نشدنی"  تبدیل خواهد کرد. عملیات جزیرههواپیمابِر غرق

سازی دیگران دارد. اما این عـمـلـیـات در تردید ابعادی فراتر از ابعاِد جزیره
هـا توجه نظامی در آنهایی الزم است که واحدهای قابلبرابر ساخت جزیره

ها اند. زمانی که چین به صحنٔه این ادعاها وارد شد تنها صخرهاحداث شده
های دریایی باقی مانده بودند. چین تمایلش را مبنی بر غیرنظامی نگه و تپه

مـتـحـده کـه ها اعالم کرده است، اما از سـوی ایـاالتداشتن این جزیره
گوید چین سرگرم ساختن چهار فرودگاه بزرگ برای هواپیماهای نظامـی می

شود.ها] است، این اعالم تمایل رد می[در این جزیره
رو پیشیِن "ناوگان اقیـانـوس گمان دنیس بلیر، فرماندٔه میانههرحال، بهبه

متحده، چین حتی با احیاِی گستردٔه مناطق، "توانایِی کـنـتـرل آرام" ایاالت
عقیدٔه او، شرایط "بسیار ها را ندارد." بهدریا و هوا در دریاهای پیرامون جزیره

باثبات" است، اما از سوی دیگر، بزرگ نـمـایـانـدِن تـهـدیـِد چـیـن بـرای 
های تعیین بودجٔه پنتاگون همواره مفید بوده است.مزایده

هـایشـان خـود فیلیپین و ویتنام ممکن است نسبت به حمله به سـاحـل
پذیری دارد. پذیری کنند. چین هم چنین احساسی از آسیباحساس آسیب
ویژه مـیـان هایی به، دریای جنوبی چین به صحنٔه رقابت۱۹در اواخر قرن 

های نفوذ در چین ها و منطقهکوشیدند به مستعمرهبریتانیا و فرانسه که می
، این دریا زیر نفوذ ۱۹۳۹شرقی آسیا دست یابند، تبدیل شد. پس از و جنوب

های تأسیسات نظامی جنگ جـهـانـی ژاپن درآمد و اکنون مملو از پسمانده
اش در جنـگ متحده ـ در مداخلٔه نظامیدوم است که دیرتر از سوی ایاالت

قـاهـره، داخلی چین و جنگ ویتنام ـ مورداستفادٔه  قرار گرفت. بنا بر بیانیهٔ 
پـوتسـدام، در ، و بیانـیـهٔ ۱۹۴۳در 

۳ادامه  در صفحه  
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ادامۀ  منطق سرمایه داری نولیبرال ...

های کالن از بیرون از اقتصاد گرفت، نه بر اثر سرمایهکشاورزی صورت می
ای بر اثر نفوذ و کشاورزی. امروزه، عالوه بر آن روند، چنان انباشت اّولیه

گیرد، دولتی تحمیل سرمایٔه کالن و دولت نولیبرالی از بیرون نیز صورت می
 فراطبقاتی و حافظ منافع که به

ً
اش باشد، مشغله“همگان“جای اینکه ظاهرا

مالی است. از این لحاظ، -پیش از هر چیز تأمین منافع الیگارشی شرکتی
هدایت “شاید این طور به نظر بیاید که لزومی به تمایز قائل شدن بین دورٔه 

و دورٔه نولیبرالی نیست، چون انباشت اّولیٔه سرمایه در هر دو “دولتی اقتصاد
دهد. اّما نکته این است که انباشت اّولیه از آن نوع که در دورٔه دوره رخ می
گرفت ای که در دورٔه پیشتر صورت میدهد، به انباشت اّولیهاخیر رخ می

یابد. شود، و انباشت اّولیٔه پیشین در دورٔه اخیر همچنان ادامه میاضافه می
همین فرآیند است که وخامت و زیانباری بحران کشاورزی امروزی را توضیح 

دهد.می
حمله به کشاورزی دهقانی یا کشاورزی کوچک به دو شکل صورت 

سرمایه و مستلزم “جریان“گیرد. یکی، که شامل انباشت اّولیٔه مبتنی بر می
چالندن درآمدهای کشاورزی و در نتیجه سودآوری است (مثل همان کاری 

بندی در دورٔه استعماری کرد)؛ و دیگری، که شامل انباشت اّولیٔه که مالیات
و افزایش دارایی و سرمایه، و مستلزم تصاحب “موجودی“مبتنی بر 

های دهقانان به بهایی ناچیز و اغلب بدون رضایت خودشان، و انتقال دارایی
زیرساختی“های های بازار امالک برای پروژهها و بسازوبفروشآن به شرکت

داران که در درون ها به زمیناست (عالوه بر انتقال دارایی“صنعتی“یا “
اقتصاد کشاورزی جریان دارد). حّتٰی اگر رضایتی هم جلب شود، از همٔه 
تولیدکنندگانی نخواهد بود که وابسته به هر قطعه زمین معّین هستند، و 
غرامت الزم نیز به همٔه تولیدکنندگان پرداخت نخواهد شد. آنهایی که نه 

گیرند، روشن است که حقوقی را شود و نه غرامتی میرضایتشان جلب می
دهند (از جمله حقوق متعارف و سّنتی را) که روی زمین داشتند از دست می

اند.یا انباشت دارایی«موجودی“و قربانیان بدیهی انباشت اّولیه مبتنی بر 
دربارٔه این موضوع اخیر بحث زیاد شده است، بنابراین اجازه بدهید روی 

هایی که در مورد اّول بیشتر تمرکز کنیم. در رژیم نولیبرالی، شماری از اقدام
پذیری و سودآوری کشاورزی به منظور بهبود“هدایت دولتی اقتصاد“رژیم 

انجام شده بود لغو یا وارونه شد، و فشار به دهقانان و رعایا به جایی رسید که 
حّتٰی بازتولید ساده برای شمار زیادی از آنها غیرممکن شد، که این منجر به 

هزار مورد در ها در میان دهقانان هندی شد (بیشتر از دویستموج خودکشی
توان به این موارد اشاره کرد: ها میسال گذشته). از جملٔه این اقدام۱۵

های برداشتن الیٔه محافظ کشاورزی دهقانی کوچک در برابر فرازونشیب
با استفاده از “هدایت دولتی اقتصاد“های بازار جهانی که در رژیم قیمت
های کّمی ایجاد شده بود؛ کنار گذاشتن وظیفٔه دخالت ها و محدودیتتعرفه

های که ضامن حفظ قیمت“اتاق بازرگانی صادرات کاال“در بازار توسط 
محصوالت متعدد کشاورزی هند بود؛ قرار دادن دهقانان در ارتباط و 

های های چندملیتی کشاورزی تجاری و شرکترودررویی مستقیم با شرکت
گونه پوشش یا سپر محافظ از جانب دولت؛ باال بزرگ داخلی، در نبود هیچ

های دولتی، که ناشی از این واقعیت های اّولیه از راه حذف یارانهبردن قیمت
ای دولت باید بیش از پیش به و الزام است که در رژیم نولیبرالی منابع بودجه

های پژوهشی و توسعٔه های بزرگ سرازیر شود؛ کاهش طرحسوی شرکت
کشاورزی در نهادهای دولتی؛ کاهش خدمات همگانی دولتی؛ کاهش شدید 

گام اعتبارهای دولتی به بهگذاری دولتی در کشاورزی؛ حذف گامسرمایه
های مورد شوند وامبخش کشاورزی به طوری که دهقانان مجبور می

دهندگان بگیرند؛ ای از وامهای گزاف از قشر تازه پدیدآمدهنیازشان را با نرخ
سازی خدمات ضروری مانند آموزش و بهداشت و درمان که و خصوصی

برد و آن را از دسترس زحمتکشان روستایی خارج هزینٔه آن را بسیار باال می
های تولیدکنندگان کوچک مثل ماهیگیران، کند. برای دیگر بخشمی

های توان اقداموران فّنی و صنعتگران، ریسندگان، و بافندگان نیز میپیشه
مشابهی را فهرست کرد که بر کار و زندگی آنها تأثیر اساسی گذاشته است.

رده
ُ

کند و کارگران را از دایرٔه تولید را متالشی میانباشت اّولیٔه سرمایه که خ
رده

ُ
داری تازه به کار گرفته شوند، کشد تا در نظم سرمایهتولید بیرون میخ

شد که سبب این رنج برای زحمتکشان نباشد به شرط آنکه آنهایی که بر می
ای شده بودند، به طور مؤثر و گسترده“رها“تولید از قید آن اثر نابودی خرده

ت آن جذب می“ارتش فعال کار“در 
ّ
شدند. اّما این طور نشده است، و عل

هدایت دولتی “هم، از میان برداشتن یکی دیگر از مهارهایی است که 
داری یعنی بر آهنگ تغییر فناوری سرمایه“خودیخودبه“بر حرکت “اقتصاد

وری نیروی کار همراه با تغییر ساختاری زده بود. در نتیجه، آهنگ رشد بهره
ی، به

ّ
قدری زیاد بوده است که با وجود میزان باالی افزایش تولید ناخالص مل

قدر ناچیز بوده است که حّتٰی نیروی کار تازٔه ناشی از آهنگ رشد اشتغال آن
افزایش طبیعی نیروی کار در جامعه نیز جذب بازار کار نشده است، چه رسد به 

اند و جویای کارند. البته بیکاری نسبی پایی که بیکار شدهتولیدکنندگان خرده
فزایندٔه ناشی از این وضع خیلی آشکار نیست و بیشتر به شکل افزایش اشتغال 

گاه، و اشتغال پنهان (اغلب بهوقت، اشتغال گاهثبات، اشتغال پارهموقت و بی
بندی و شود. به این ترتیب، تقسیمدیده می («کارآفرینان کوچک“زیر پوشش 

 جدا 
ً
تمایز میان ارتش کار فعال و ارتش ذخیره [بیکاران] به مثابه دو دستٔه کامال

از یکدیگر، در عمل تا حد زیادی از میان رفته است. در نتیجه، این روند از یک 
مَپن پرولتاریا، و از سوی دیگر به راکد ماندن یا حّتٰی سو به رشد قارچ

ُ
گونٔه ل

کاهش دستمزد واقعی کارگران متشکل انجامیده است.
) تمرکز ۲۰۱۰تا ۲۰۰۴سال پیش (۶تا ۱۲حّتٰی اگر فقط روی بازٔه زمانی 

 سریع بوده است و توجه خود را به 
ً
ی در آن ظاهرا

ّ
کنیم که رشد تولید ناخالص مل

تقریب معادل اشتغال محدود کنیم و آن را به“وضعیت معمول“اشتغال در 
درصد در ۰٫۸بینیم که آهنگ رشد چنان اشتغالی فقط مناسب فرض کنیم، می

 
ً
سال بوده است، که بسیار کمتر از آهنگ رشد خود جمعیت (و بنابراین تقریبا

رده
ُ

تولیدکنندگان بیکار کمتر از رشد طبیعی نیروی کار) است، تازه حّتٰی اگر خ
توان گفت که شده را که جویا کار هستند در نظر نگیریم. در نتیجه، به جرئت می

در رژیم اقتصادی نولیبرالیسم، شرایط واقعی کار و زندگی زحمتکشان به طور 
تولیدکنندگان، و کارگران کلی، از جمله شامل کارگران کشاورزی، دهقانان، خرده

 بدتر سفید [یعنی غیر از کارمندان صاحب تخصص حقوقغیریقه
ً
بگیر] مطلقا

ت است که سرشت بنیادی رژیم اقتصادی نولیبرالی 
ّ
شده است. این بدان عل

شکنندٔه انباشت اّولیٔه سرمایه در شرایطی است که مستلزم تحمیل فرآیند درهم
 مثل همان وضعیتی است که در اشتغال جدیِد ناچیزی ایجاد می

ً
شود، که عینا

رژیم استعماری وجود داشت.
توان مشابهت این وضع با های خوراکی بهتر میبا نگاه به آمار تولید دانه

بحران کشاورزی دورٔه استعماری را فهمید. میانگین تولید خالص ساالنٔه سرانٔه 
۲۰۱٫۱“هند بریتانیا“در ۱۹۰۲تا ۱۸۹۷سالٔه های خوراکی در فاصلٔه پنجدانه

به ۱۹۴۴تا ۱۹۳۹سالٔه سال بعد، یعنی در پنج۴۰کیلوگرم بود، که حدود 
های بعد متأثر از جدایی پاکستان از کیلوگرم کاهش یافت (آمار سال۱۴۶٫۷

فت تولید در فاصلٔه این چهل سال بسیار زیاد و بیشتر از 
ُ
درصد ۲۵هند است). ا

ت بحران کشاورزی در این دوره است. اّما در دورٔه پس بود، که نشان
ّ

دهندٔه شد
(لیبرالیزاسیون)، این روند نزولی “آزادسازی“از استقالل هند از بریتانیا تا آغاز 

برعکس شد و بهبودی در تولید کشاورزی حاصل شد. در سه سال منتهی به 
۱۷۸٫۷۷های خوراکی به ش] رقم مشابه برای تولید دانه۱۳۷۱[۱۹۹۲

 کاهشی در تولید دیده شد: “آزادسازی“کیلوگرم افزایش یافت. اّما پس از 
ً
مجددا

های خوراکی در سه سال منتهی به میانگین تولید خالص ساالنٔه سرانٔه دانه
کیلوگرم بود.۱۶۹٫۵۲ش] فقط ۱۳۹۲[۲۰۱۳

های خوراکی نیز جالب توجه اینکه میزان خالص سرانٔه دسترسی به دانه
ای گردد به همان نکتهموازی با کاهش میزان تولید آن، کاهش یافت، که برمی

که در مورد بدتر شدن وضعیت زندگی مجموعٔه زحمتکشان پیشتر به آن اشاره 
های خوراکی عبارت است از شد. میزان خالص سرانٔه ساالنٔه دسترسی به دانه

میزان خالص تولید منهای میزان صادر شده، منهای میزان افزوده شده به 
شود). این رقم از ها (اگرچه در عمل فقط ذخایر دولتی در نظر گرفته میذخیره

سالٔه کیلوگرم در سه۱۷۷به ۱۹۵۵تا ۱۹۵۰سالٔه کیلوگرم در پنج۱۵۲٫۷۲
۱۷۲٫۱به ۲۰۱۳سالٔه منتهی به رسید. اّما همین رقم در سه۱۹۹۲منتهی به 

کیلوگرم کاهش یافت.
افت میزان مصرف مواد خوراکی

بر اساس آنچه گفته شد، کاهش میزان مصرف مواد خوراکی را بر حسب 
کنند. درصد جمعیت روستایی میزان دریافت یا مصرِف سرانٔه کالری تعریف می

کنند (که شاخص کالری در روز مصرف می۲۲۰۰که به طور سرانه کمتر از 
-۱۹۹۳های درصد در سال۵۸٫۵تعریف فقر در مناطق روستایی است) از 

های درصد در سال۶۸بود) به “آزادسازی“(که نخستین آمارگیری دورٔه ۱۹۹۴
کالری در روز ۲۱۰۰رسید. درصد جمعیت شهری که به کمتر از ۲۰۱۱-۲۰۱۲

به ازای هر فرد دسترسی داشتند (معیار تعریف فقر در مناطق شهری) از 
۲۰۱۲-۲۰۱۱های درصد در سال۶۵به ۱۹۹۴-۱۹۹۳های درصد در سال۵۷

تر از آفریقای سیاه افزایش یافت. از لحاظ شاخص گرسنگی، هند اکنون پایین
ملل متحد (کشورهای جنوب صحرای بزرگ) و کشورهایی قرار دارد که سازمان

کند. این واقعیِت افزایش جهان قلمداد می“ترین کشورهاینیافتهتوسعه“آنها را 
کند، اّما گرسنگی در هند، خالف ادعای رسمی مبنی بر کاهش فقر را ثابت می

جای تعجب نیست، چون ادعاهای 
۹ادامه  در صفحه 
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است، به این معنا که نیروی محّرک آن متکی به “خودیخودبه“داری، نظامی سرمایه
های ذاتی آن است، از قبیل کاالیی کردن هر چیز، از بین بردن تولید برخی گرایش

آید که: نقش دولت در این داری، و روند تمرکز سرمایه. این پرسش پیش میپیشاسرمایه
داری داری چیست؟ به طور کلی، دولت در یک جامعٔه سرمایهخودی سرمایهحرکت خودبه

دارد، و پیش بردن و ادامٔه داری برمیهای درونی و ذاتی سرمایهموانع را از سر راه گرایش
داری کمک بخشد و از این راه به نیروی محّرک و حرکت سرمایهها را شتاب میاین گرایش

آید که تناسب و رابطٔه متقابل نیروهای کند. البته در مقاطع معّینی از تاریخ نیز پیش میمی
طبقاتی طوری است که دولت ممکن است مجبور شود برای مهار زدن به حرکت 

داری وارد عمل شود.خودی سرمایهخودبه
مقطع زمانی پس از جنگ جهانی دّوم یکی از این مقاطع بود، که ترکیبی از رشد عظیم 

گیری جنبش تهاجمی طبقٔه کارگر در کشورهای اردوگاه کشورهای سوسیالیستی، اوج
بخش ضداستعماری در جهان سّوم موجودیِت گیری مبارزات رهاییاستعمارگر، و نیز اوج

ی تهدید مینظام سرمایه
ّ

مدیریت “کرد. استعمارزدایی، و دخالت دولت در داری را به طور جد
ی مردم و تضمین سطح اشتغال باال در کشورهای استعمارگر (که در مواردی، از «هاخواست

یجمله در اروپا که در آن تهدید سوسیالیسم از همه
ّ

های رفاهدولت“تر بود، به شکل جا جد
داری در پیش گرفت تا با بحرانی که هایی بودند که نظام سرمایهدرآمد)، از جمله راه“

داری وارد عمل شد تا در کرد مقابله کند. در واقع، دولت سرمایهموجودیت آن را تهدید می
 مقدور و ممکن، خودبه

ّ
وجه قادر به هیچداری را مهار کند، اگرچه بهخودی نظام سرمایهحد

داری است و خودی ذاتی نظام سرمایهاز میان بردن آن نبود و نیست (زیرا که حرکت خودبه
خودی هم وجود خواهد داشت). در همین مادام که این نظام برقرار است، این روند خودبه

هایی که در بیرون از کشورهای حال، در اقتصادهای رها شده از استعمار، دولت
سوسیالیستی قدرت سیاسی را در دست گرفتند، اگرچه از آنجا که به طور عمده تحّول 

های بورژوایی بودند، اّما به لطف مبارزٔه کردند در اساس دولتداری را دنبال میسرمایه
هایی داری گامخودی نظام سرمایهضداستعماری، در راه مهار و محدود کردن سرشت خودبه

ای که در این دوره صورت گرفت، خود منجر به ایجاد انباشت برداشتند. اّما تمرکز سرمایه
اش برای کنار زدن و در نوردیدن مرزهای عظیمی از سرمایٔه مالی شد که تمایل و انگیزه

ی کشورها که محدود کنندٔه حرکت آزادانه
ّ
سازی کنونی بود که اش بود، طلیعٔه روند جهانیمل

ت یا کشوری که اش جهانیمشخصه
ّ
سازی سرمایه، و پیش از همه سرمایٔه مالی است. مل

 مالی  ٔسازی سرمایهشود، خودمختاری و استقاللش را در برابر جهانیوارد چنین روندی می
دهد، چون هر حرکتی از سوی آن کشور که مخالف خواست و نیازهای سرمایٔه از دست می

شود. بنابراین، مالی باشد، موجب فرار سرمایه مالی و در نتیجه منجر به بحران داخلی می
های ذاتی سرمایه شود در واقع به جای اینکه گرایشسازی میکشوری که وارد روند جهانی
هایی را که برد. سیاستدهد و آنها را به پیش میها میدان میرا مهار کند، به این گرایش

نامیم. به طور های نولیبرالی میبندند، سیاستچنین کشورهایی در این روند به کار می
داری را ترمیم و خودی سرمایهخودبه“کند که خصیصٔه خالصه، نولیبرالیسم تالش می

رود خطا و گمراه کننده کنار می“بازار“تثبیت کند. اینکه فکر کنیم دولت نولیبرالی به سود 
ها و تقاضاهای سرمایٔه مالی جهانی و الیگارشی است؛ چنین دولتی مطابق با خواست

نظام “خودیخودبه“کند و در واقع به عملکرد مالی داخلی همبسته با آن عمل می-شرکتی
رساند.یاری می

رده
ُ

تولیداز بین بردن خ
داری از بین بردن تولید کوچک های ذاتی عمدٔه سرمایهاز آنجا که یکی از گرایش

داری، عالوه نظام سرمایه“خودیخودبه“داری است، این بروز مجدد خصیصٔه پیشاسرمایه
جا، از جمله در بر موارد دیگر، خودش را در حمله به تولید کوچک و از بین بردن آن در همه

دهد. بحران کشاورزی و خودکشی دهقانان که در دورٔه کشاورزی دهقانی کوچک، نشان می
ت 

ّ
نولیبرالی در هند شاهد آنیم، یک نمود این حمله به تولید کوچک است. این وضع نه به عل

-شودشود و از آن غفلت میگرفته می“نادیده“این است که در رژیم نولیبرالی کشاورزی 

بلکه به دلیل برداشتن -شودطور که اغلب شنیده میآن
ها در این رژیم اقتصادی است.ها و کنترلمحدودیت

تولید و از بین سازوکارهایی که از طریق آنها این حمله به خرده
گیرد، همان روندی است که مارکس آن را بردن آن صورت می

خوانده بود. اگرچه انباشت اّولیه “انباشت اّولیٔه سرمایه“فرآیند 
تفصیل و طبیعی سرمایه که مارکس به“متعارف“سرمایه از انباشت 

(کاپیتال) بررسی و تحلیل کرده است از لحاظ منطقی “سرمایه“در 
متمایز، و از لحاظ تاریخی پیش از آن است، اّمآ فقط منحصر و 

 زمانِی پیش از آنکه سرمایه روی پای خود بایستد  ٔمحدود به آن بازه
داری و با نیست. برعکس، این روند در سراسر تاریخ سرمایه

ترین سالح برای پیشُبرد آن گیری از استعمار به مثابه عمدهبهره
طور که مارکس در یابد، همانگیرد و ادامه میشکل می

های هایش دربارٔه هند به آن اشاره کرده است. دولتنوشته
رد از راه دو فرآیند 

ُ
تخلیٔه “استعماری با نابود کردن تولیدکنندگان خ

در این رونِد انباشت سرمایه تأثیرگذار و “زداییصنعت“و “مازاد
های نولیبرالی از ابزارهای اند، در حالی که دولتدخیل بوده

کنند؛ اّما در هر پردازیم استفاده میدیگری که بعدتر به آنها می
رده

ُ
تولید دیده صورت، تظاهِر آن به همان صورِت بحران خ

شود. به طور خالصه، بحران کشاورزی کنونی [در هند] بروز می
ِت دوران استعمار

ّ
اگرچه در -دوبارٔه بحران کشاورزی درازمد

تی در دورٔه -شرایطی متفاوت
ّ

هدایت دولتی “است که برای مد
ویژه در اروپا] در آن [پس از جنگ جهانی دّوم و به“اقتصاد

هدایت دولتی “ای افتاد. البته این طور نبود که در دورٔه وقفه
 صورت نگرفت: بیرون کردن “اقتصاد

ً
انباشت اّولیٔه سرمایه اصال

های کشاورزی در این دوره، که آغاز گذار از مستأجران از زمین
داری بود، دار (یونِکر) به سوی کشاورزی سرمایهاشرافیت زمین

ای بود که در نمونٔه بارزی از این روند بود. اّما این انباشت اّولیه
درون خود اقتصاد 

داری نولیبرالمنطق سرمایه

۱۱ادامه  در صفحه 

کمک های مالی رسیده

از جانباختگان فاجعه ملی    رفیق جوانشیر به یاد
یورو۱۰۰                          کاوه از هلند                                                              

دالر۱۴۰      دوستدار مردم ایران                                                                        
همه جانباختگان راه آزادی و عدالت اجتماعی به یاد

یورو۱۰۰۰سیمین از هلند                                                                                     
مین سالگرد  بنیادگذاری حزب ایران توده ایران     ۷۵فرخنده باد 

دالر۲۰۰۰راستی از کانادا                                                                                   


