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 ها! توده
 

، سـازمـان ١٣٩٩روز چهارشنبه دوازدهم شهریورماه 
الملل، دربارٔه شهرونـدان بـازداشـت شـده در  عفو بین

در هشتاد شهـر  ١٣٩٨ماه  اعتراض های سراسری آبان
کارگیری گسـتـردٔه شـکـنـجـه و انـجـام   ایران و از به

هایی غیرقانونی از سوی نهادهای امنـیـتـی و  دادرسی

حکومت جهل و جنایت فقیـهـان بـار دیـگـر 
شـهـریـور،  ٢٢فاجعه آفرید و در سحرگاه شنبه 

گـیـر مـّلـی مـعـتـرض بـه  نوید افکاری، کشتی
حکومت ظلم و استبداد را در زندان عـادل آبـاد 
شیراز اعدام کرد. اعدام کردن نوید افـکـاری در 

یعنی ماهی که مـردم مـیـهـن مـا   ماِه شهریور،
دارنـد  خاطرٔه هزاران زندان سیاسی را گرامی می

به فرمان خمینی و به دسـت  ۶٧که در تابستان 
کسانی همچون ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی قؤه قضایی رژیم والیت فقیه کشتار شدند، بار دیگر بر این حقـیـقـت 

توجهی محض به افکار عـمـومـی ایـران و  پیشگی و بی تأکید دارد که بیداد و جنایت
 جهان در سرشِت رژیم اسالمی حاکم بر میهن ماست.  

با آغاز سال تحصیلی جـدیـد، مـردم 
کشورمان پاسخی بسیار قاطع و شفـاف 

های دولـِت ولـی فـقـیـه و  به سیاست
شخص حسن روحانی دادند. نیـمـی از 
پدر و مادران برخالف دستورهای رئیس 
دولت و وزارت آموزش پرورش، به دلیـل 

گیری کـرونـا، از  وقفۀٔ همه گسترش بی
رفتن فرزندانشان به مدرسه جلـوگـیـری 

 ١۵کردند. حسن روحانی صبح شنـبـه 
در سخنانی به مـنـاسـبـت  ٩٩شهریور 

آغاز سال تحصیلی جدید، بـه مـنـظـور 
تحمیل کـردن تصـمـیـم حـکـومـتـِی 
خطرناِک دیگری بر جـامـعـه، گـفـت: 
ــِق  ــی ــاِط دق ــب ــاِل انض ــال س "امس

آموزان اسـت؛ چـیـزی شـبـیـه  دانش
های آموزشی نیروهای مسـلـح."  پادگان

اما بالفاصله بعد از ایـن، حـکـومـت و 
چـنـان واکـنـشـی از  کارگزارانش با آن

جانب مردم روبرو شدنـد کـه دولـت و 
دستگاه تبلیغاتی "نظام" و به همراه آنان 

های مجاز بالفاصله بـا  شماری از رسانه
یـی  درجـه ١٨٠گرد و تغییر موضع  عقب

هـا  مجبور به پذیرش تصمیـم خـانـواده
 شدند.

در حالی که تا پیش از این، کارگزاران 
های  جمهور، و دستگاه حکومتی، رئیس

تبلیغاتـی 

 با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری
 برای آزادی، صلح، استقالل، عدالت اجتماعی و طرد رژیم والیت فقیه!

 ١٣٩٩شهریور  ٢۴، ١١١٢شمارۀ  
 دورٔه هشتم، سال سی و هفت

مبارزه بر ضد 
دیکتاتوری دینی و 

را  »اسالم سیاسی«
 تر کنیم  گسترده

بازهم جنایت: رژیم ضد 
مردمی والیت فقیه نوید 

 افکاری را اعدام کرد!

د! و د  ور  ه  ان   کار

 ۶ادامه  در صفحه  

الملل:  سازمان عفو بین
به شکنجه 

شدگان پایان  بازداشت
 دهید!

   ١١ادامه  در صفحه 

  ۴ادامه  در صفحه 

ای بیش نیست! قراردادهای  افسانه »بازار کار«داری نولیبرال  در سرمایه
 ٩و  ٨جمعی تنها راه مهار استثمار وحشیانه است!                     در صفحات  دسته

 گسیختٔه جمهوریخواهان نشانٔه  ستیزی لجام کمونیسم
 ١٠ضعف سیاسی آنان است                                                                       در ص 

 ١٢طور دقیق به چه مفهومی است؟                         در ص  به »سرمایٔه موهومی«
های بحران سالمت کنونی نباید به دوش زحمتکشان انداخته  هزینه

کل                  در ص  شود:بخش  ١۶هایی از مصاحبٔه آندروس کیپریانو، دبیرکل آ

ضمیمٔه کارگری 
 »مردم نامٔه «

 ٣٧شمارٔه 
 منتشر شد!

نابودی امنیت 
شغلی زحمتکشان 
با اجرای سیاست 
 تعدیل ساختاری

سازی، تاراج منابع ملـی،  منظور خصوصی با اجرای برنامه تعدیل ساختاری به
های تولیـد، در زمـیـنـٔه  سازی نیروی کار، رژیم والیی در تمامی عرصه و ارزان

بـار در وضـع مـعـیـشـت  آموزش، در حوزه درمان و خدمات، شرایطـی اسـف
های اخیر تأمیـن  زحمتکشان پدید آورده است. در مبارزات زحمتکشان در سال

تـریـن  های نیروی کار به مهم سازی، و حذف دالل امنیت شغلی، لغو خصوصی
طور مثال، اعتراض کارگران پـیـمـانـکـاری  اند. به های آنان تبدیل شده خواست

هـای اخـیـر  الدن بهشهر یکی از آخرین نمونـه
   ٢ادامه  در صفحه 



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه     ٢   ١١١٢شمارۀ  

گزارش اول شهریورماه خبرگزاری ایلنا، "دو الـی سـه  ها است. به این خواست
صـورت قـراردادی و روزمـزد از  هزار" کارگر شرکت صنعتی الدن بهشهر به

ازای هـر روز" کـار  کنند. کارگـران "بـه های پیمانکاری کار می سوی شرکت
کنند؛ و "هر ماه، فقط چند روز پیمانکار آنـهـا را بـیـمـه  دستمزد دریافت می

میلیون تومان در ماه است، در  ١٠که خط فقر در کشورمان  کند." در حالی می
هزار الی یک میلـیـون  ۵٠٠سه ماه اخیر، دریافتی بعضی از کارگران "هر ماه 
های پیمانکاری" و "عـقـد  تومان بوده است." کارگران خواستار حذف "شرکت

گوید: "ما این  قرارداد مستقیم" با کارفرما هستند؛ اما مدیر عامل مجموعه می
کار را نخواهیم کرد چون هزینه حقوق [دستمـزدهـای] مـا افـزایـش پـیـدا 

 کند."   می
های گستردۀ اخیر کارگران پیمانکاری صنعت نـفـت، گـاز، و  در اعتراض

موقع دستمزد، رفع تبعیض و پرداخت دستمزد برابر بـا  پتروشیمی، پرداخت به
دستمزد کارگران رسمی، ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، حـذف دالالن 

هـای  تـریـن خـواسـت بندی مشاغل" از مهم نیروی کار، و اجرای "طرح طبقه
کارگران بودند. این مبارزات آغاز مرحله جدیـدی از مـبـارزه طـبـقـه کـارگـر 

دهـد.  کشورمان با برنامه تعدیل ساختاری نولیبرالی رژیم والیی را نـویـد مـی
خـردادمـاه  ٢٧ای در  "مجمع نمایندگان استان خوزستان در مجلس" در بیانیه

های پیمانکاری و "تساوی کامـل حـقـوق و  ، وعده برچیدن بساط شرکت٩٩
کـدام از  مزایا" به کارگران صنعت نفت را دادند.  بعد از گذشت سه ماه، هـیـچ

با اعالم: "با قدرت  ٩٩مردادماه  ٢٧اند. وزیر نفت در  ها محقق نشده آن وعده
کنم"، دربارٔه خواست کارگران برای حـذف دالالن  از حقوق کارگران دفاع می

نیروی کار، گفت: "برخی از این اعتراضات مربوط به پیمانکاران دسـتـه دوم 
بوده که بعضًا ربطی به نفت نداشته است." در رابطه با اجرای طرحی بر پـایـٔه 

 ١٠۶بندی مشاغل ویژۀ   همین وزیر قرار بود "طبقه ٩٨اسفندماه  ١۴ابالغیۀ 
اجـرا شـود"  ٩٩ماه  هزار نفر از کارکنان پیمانکاری وزارت نفت از اول فروردین

محمد  ٩٩مردادماه  ۵ماه خبری از اجرای آن نشد تا اینکه در  ۵اما با گذشت 
سـبـک رژیـم   شریعتمداری، وزیر کار، از اجرای طرح یاد شده در باال  اما بـه

سـازی  والیی خبر داد. هـدف وزیـر کـار در اجـرای ایـن طـرح، "مـردمـی
ای در  های فنی و حرفه تراز کردن آموزش های آموزش مهارتی"، "هم فعالیت

های دانشگاهی"، و تقویت نظـارت در "صـدور  کنار مدارک تحصیلی آموزش
عـبـارت دیـگـر،  های فنی و مهارتی" است. بـه های الزم برای فعالیت تأییدیه

مردادمـاه سـرپـرسـت  ٢٠دلخواه کارگزاران فاسد رژیم. و روز  صدور تأییدیه به
درصـد"  ٧٠کـاری بـیـشـتـر " اداره کار آذربایجـان شـرقـی بـرای مـحـکـم

ها را فاقد مهارت فنی عنـوان کـرد. از طـرف دیـگـر، روز اول  تحصیلکرده
شهریورماه، کارگران قرارداد مستقیم شرکت پتروشیمی فارابی از تغییر نـحـؤه 

کـاری" و کـاهـش  کاری و جمـعـه کاری، تعطیل کاری، نوبت "محاسبه اضافه
شکل قانونـی"  دریافتی کارگران خبر دادند. واحد منابع انسانی فارابی تغییر "به

بندی مشاغل" عنوان  را جهت جلوگیری از به خطر افتادن "اجرای طرح طبقه
 کرد.   

هـایشـان  تپه و هپکو در ُدور جدیـد اعـتـراض کارگران مجتمع نیشکر هفت
پیش  سازی این دو مجتمع تولیدی را به منظور لغو خصوصی ای پیگیر به مبارزه
که وزیر اقتصاد دولت روحانی از مالک خصـوصـی نـیـشـکـر  اند. درحالی برده
کند، محمد کعب عمیر، نماینده شهرسـتـان شـوش در  تپه حمایت می هفت

تـپـه تـالش  اصطالح به حل مشکل هفت مجلس و یکی از نمایندگانی که به
هـای  مردادماه  با تأکید  بر اینکه  "حضرت آقا فرمود سیاست ٢٠کند، روز  می

 ،تـپـه هفت،باید اجرا شود" در ادامه افزود: "کل نظام درگیر موضوع  ۴۴اصل 
اصطالح "خارج شدن" از "خصـوصـی بـودن" و واگـذاری  شده" است. او به

تپه به "نهادهایی همچون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفـان یـا  مجتمع هفت
حل" مطرح کرد، اما تنها مشکـل  عنوان "راه ستاد اجرایی فرمان خمینی" را به

حل" را "حاکمیتی" بودن این نهادها و تناقـض آن بـا "واگـذاری بـه  این "راه
مردم" دانست. مانند عمیر، محسن حیدری، نماینده خوزستان در مـجـلـس 

مردادماه عملکردهای ستاد اجرایی فـرمـان خـمـیـنـی و  ٢٩خبرگان نیز روز 
تپه" به ایـن  االنبیا را "درخشان" دانسته و خواهان واگذاری "هفت قرارگاه خاتم

مردادماه نماینده دیگر مجلس یعنی عـلـی  ١٢نهادهای درخشان شد. اما روز 
تپه "به آغوش خوزستـان" و واگـذاری آن بـه یـک  خضریان بازگشت هفت

شرکت تعاونی منطقه که داری"اهلیت الزم" نـیـز اسـت را خـواهـان شـد. 
ونـرم مـثـل  ای چـرب بلعیدن لقـمـه های مختلف رژیم  عبارت دیگر، جناح به

های مکرر کوشیـده اسـت  تپه را آرزو دارند. گرچه رژیم با توطئه مجتمع هفت

 ادامۀ نابودی امنیت شغلی زحمتکشان ... 

هایی دروغـیـن آن را  اعتصاب کارگران را فرسایشی کرده و سپس با دادن وعده
مـعـنـی پـایـان  اثر و متوقف سازد، اما باید توجه داشت که توقف اعتصاب بـه بی

مبارزه و حل مشکل کارگران نیست. سخنان اسـحـاق جـهـانـگـیـری و اقـدام 
نیروهای انتظامی در هفتادودومین روز اعتصاب که کارگران را با تهدید از مقابل 

سـازد کـه  در ساختمان فرمانداری شهرستان شوش متفرق کردند، آشکـار مـی
مـردادمـاه و  ٢٨تپه کماکان آتش زیر خاکستر است. کارگران هپـکـو در  هفت

شان، از دو ماه دستمزد معوقه و "بخـشـی  چهاردهمین روز ُدور جدید از اعتصاب
مـاه از  ٩" خبر دادند. آنان گفتند که با گذشت "٩۶و  ٩۵های  از مطالبات سال

 ٢٧انـد و در روز  آغاز فعایت مدیریت" کنونی "هیچ سفارش ساخت"ی نداشتـه
روز متوالی در "کـارخـانـه  ۵٣مردادماه سال "جهش تولید" مدیریت جدید حدود 

اند. کارگران "خلع ید" از مدیریت کارخـانـه را خـواسـتـار  حضور فیزیکی" نداشته
بـا  ١٣٨۵شهریورماه خبرگزاری ایلنا، هپکو در سـال  ١شدند. مطابق گزارش 
میلـیـارد تـومـان  ٧۴مبلغ  عدد ماشین" به ٣٠٠٠تا  ٢٣٠٠ظرفیت تولید "ساالنه 

 ٣۵تـا  ٣٠اصطالح به بخش خصوصی واگذار شد که خریداران آن فـقـط " به
 ٢٣٠٠را پرداخت کـردنـد و "بـیـش از  میلیارد تومان  ٧۴میلیارد تومان" از این 

میـلـیـارد  ٢٨٠آالت" موجود در انبارهای شرکت را هم "به قیمت  دستگاه ماشین
شان بابت خرید شرکت) فروختنـد. در سـال  برابر وجه پرداختی ٩تومان (تقریبًا 

میلیارد تومان سود خالـص بـه دولـت  ٢٠نخست  واگذاری هپکو، این شرکت "
گـذاری کـنـد، مـیـان  جای اینکه آن را در تولیـد سـرمـایـه برگرداند که دولت به

 ٣طور "متوسط سالی تنها  های گذشته شرکت به سهامداران توزیع کرد." در سال
شرکت با دریـافـت ارز کـار واردات  ٣٠تا  ٢٠دستگاه تولید" کرده است. حدود "

 ١٣٨۵سازی هپکو  در سال  دهند." بعد از خصوصی آالت] را انجام می [ماشین
هزار دستگاه نو یا دسـت دوم از  ٣٢تا  ٣٠، چیزی حدود ٩۵تا  ٩٣های  "تا سال

 مبادی رسمی وارد کشور" شده است.  
آالت روز  کارگر" و با "ماشین ۵٠٠تا  ۴٠٠کارخانه کنتورسازی قزوین  با حدود "

دنیا" به بخش خصوصی واگذار شده است. مالـک فـعـلـی کـارخـانـه پـس از 
 ۵دلیل تخلفات ارزی و اقتصادی در زندان" است و کارخانـه هـم  واگذاری، "به

بهانه پیشگیری از ابتال"ی کارگران به کرونا تعطیل شده اسـت.   ماه است که "به
ماه مطالـبـات مـزدی"  ٢۶کارگر در کارخانه باقی مانده و با " ١٣۶ماه اخیر  ۵در 

ها بار مقـابـل اسـتـانـداری  اند بیمه بیکاری دریافت کنند، آنان ده هنوز نتوانسته
اند. خواست اصلی این کـارگـران  شان تجمع کرده قزوین در اعتراض به وضعیت

"خارج شدن شرکت از مدیریت بـخـش خصـوصـی" اسـت. آنـان در تـجـمـع 
میـلـیـون  ١٢٠تا  ١٠٠شهریورماه ، هر یک از آنان دریافت " ٣شان در  اعتراضی

هـزار  ٧های اخیر حدود  تومان" طلب سنوات خود را نیز خواستار شدند. در سال
آهن که در استخدام چند شرکت پیمانکاری نیـروی کـار  کارگر پیمانی شرکت راه

هایی که عـبـارت بـودنـد از:  ای زیاد را با خواست های اعتراضی هستند، تجمع
شـان،  حذف دالالن نیروی کار و (درنتیجٔه آن) تغییر وضـعـیـت اسـتـخـدامـی

انـد.  پرداخت دستمزدهای معوقه، و واریز شدن هرینه بیمه تکمیلی، بر پا کـرده
دنبال برگزاری چندین تجمع اعتراضی از سوی بخشی از ایـن کـارگـران در  به

شـان  های اعتراضی شهریورماه در تجمع ۴و  ٣، ١، آنان در روزهای٩٩مردادماه 
های پیمانکاری، "تغییر وضعیت اسـتـخـدامـی خـود بـه قـرارداد  حذف شرکت

سازی شرایط کار  را خـواسـتـار  مستقیم" ، و اجرای طرح "تجمیع" برای "یکسان
های پیمانکاری "هیچ آورده مالی  آهن با تأکید بر اینکه شرکت شدند. کارگران راه

ندارند"، از رد طرح دو سال پیش مجلس از سوی شورای نگهبان "به دلیل دیده 
 نشدن بار مالی" طرح، خبر دادند. 

هزار کـارگـر مـخـابـرات  ١٠نمایندگی از طرف حدود  نفر کارگر به ۴٠٠"حدود 
های لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خـراسـان،  روستایی از استان

بـار در اعـتـراض بـه  [و] کرمان برای پنجمـیـن
 ٣ادامه  در صفحه  وضعیت قرارداد، بیمه، و دستمزدشان در مقـابـل 



 ١١١٢شمارۀ   ١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ٣ 

]. طبق شرایـط ١٣٩٣ماه  اردیبهشت ٢٧مخابرات ایران تجمع کردند" [خبرگزاری ایلنا، 
ای با نمایندگان مجلس و نمایـنـدگـان کـارگـران  نامه و ضوابط قانون کار و طی "تفاهم

، شرکت مخابرات ایران متعهـد شـده ١٣٩٢اسفندماه    ۴مخابرات روستایی" در تاریخ  
مـاه  فـروردیـن ١بود که با کارگران "قرارداد مستقیم" تنظیم کرده و قانون کار را از تاریخ 

، کـارگـزاران مـخـابـرات ١٣٩٣ماه  اردیبهشت ٢٧"بطور کامل اجرا کند." بعد از  ١٣٩٣
انـد. در  هایی اعتراضی برگزار کـرده روستایی حداقل ده بار دیگر به تهران آمده و تجمع

این کارگران مقابل مجلس، به پایمال شـدن حـقـوق  ٩٩مردادماه  ٢٨تجمع اعتراضی 
گونه حکم کارگزینی یا دریافت حقوق و مزایای رفاهی برابر بـا  شان بدون "هیچ حداقلی

سـالـه کـاری" و  ٢۵سایر کارمندان دایمی" اعتراض کردند. با "وجود سابقـٔه بـاالی 
دستمزد "چندین برابر" حقوق [دستمزد] و مزایای کارگران رسمی، رژیم صرفًا به عـقـد 
قرارداد دایم با حقوق حداقلی با آنان بسنده کرده است. کارگران معترض صدور حـکـم 

 کارگزینی و حقوق و مزایای برابر با کارگران رسمی را خواستار بودند. 
"خانه کارگر" رژیم همواره به منحرف کردن مبارزات کارگران  سعی کرده اسـت. در  

هـای فشـار  سفر اپراتورهای پسـت ١٠که یکی از حدود  ١٣٩٧ماه  اردیبهشت ٢٠سفر 
های مختلف به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی مقابـل مـجـلـس  قوی برق از استان

شان بود، نمایندگان مجلس، و دبیرکل خانه کارگر و نـیـز  برای "تبدیل وضعیت شغلی"
رئیس کمیسیون اجتماعی وقت مجلس، یعنی علیرضا محجوب، دعوت از وزیر نـیـرو 
به مجلس تا پایان ماه رمضان آن سال و پیگیری خواست کارگران با "جدیت تـمـام" را 

ای  های فشار قوی"  با انتشار بیانـیـه وعده  دادند. "شورای هماهنگی اپراتورهای پست
ترین بخش صنـعـت  ترین و مهم ،  صنعت برق را یکی از "اساسی٩٩ماه  فروردین ١۶در 

زیربنایی" کشور خواند و با تأکید بر وضعیت حساس کنونی کشور در اثر شیوع بیـمـاری 
نفر از [اپراتورها]  ٣۵٠٠کرونا، افزود: "چگونه با وجود این حجم از مسئولیت، قریب به 

ها و  در سردرگمی نوع قرارداد هستند؟!" تا کنون رژیم ضد کارگری والیت فقیه و دولت
اش تـالش  ها، و تمام امکانـات امـنـیـتـی هایش، با استفاده از ترفندها، دروغ مجلس
دهـی تشـکـل  شان یعنی برپایی و سازمان اند از دستیابی اپراتورها به حقوق مسلم کرده

شان جلوگیری کنند. در این راه رهبران خانه کارگر همیشه هـمـراه مـطـمـئـن  مستقل
پاسخ گذاشتن کـارزار ایـن  اند. بعد از بیش از یک دهه مقابله و بی کارگزاران رژیم بوده
شان، عنصر حکومتـی  های برحق منظور دستیابی به خواست شان به اپراتورها در مبارزه

ها، صبر، استقامت" اپراتورهـا و  علیرضا محجوب، در مراسمی، ضمن تقدیر از "تالش
هـای رسـمـی" بـه  اصطالح "اعـتـبـارنـامـه "ارائه راهکارهای قانونی" از سوی آنان، به

های فشار قوی برق کشور اعطا کرد. اما اعضـای شـورای  نمایندگان اپراتورهای پست
های فشار قوی برق سراسر کشور "بر مواضع قبلی خود در  هماهنگی اپراتورهای پست

های قانونی همکاران خود تأکید کردند" و ضمن آن  راستای تحقق مطالبات و خواسته
ابراز امیدواری کردند که "هرچه سریعتر به هدف نهایی خود که همان تبدیل وضـعـیـت 

های فشار قوی برق کشور به کـارگـری دائـم و اصـالح طـرح  کلیه اپراتورهای پست
 بندی مشاغل دستیابی پیدا کنند."   طبقه

استان کشور به شرایط قرمـز  ٢۵های اخیر و با تبدیل وضعیت شیوع کرونا در  در ماه
یا هشدار، پیامد های ویرانگر برنامٔه  تعدیل ساختاری در بخش درمان و در ادامـٔه آن 

ایم. ابـتـالی  های گستردٔه  پرستاران در شهرهای مختلف کشور را شاهد بوده اعتراض
بار معیشـت و  بیش از ده هزار پرستار زحمتکش کشور به بیماری کرونا و شرایط فاجعه

امنیت شغلی پرستاران، نتیجه مستقیم اجرای برنامه ویرانگر تـعـدیـل سـاخـتـاری در 
ها و دالالن نیروی کار به این بخش حیاتی مرتبط  بخش درمان کشور و تحمیل واسطه

با سالمت مردم و نشاندن آنان بر سر سفرۀ پرستـاران زحـمـتـکـش کشـور از سـوی 
کشـی  های اخیر رژیم والیـی در بـهـره کارگزاران رژیم والیی بوده است. یکی از ترفند

روزه بـه  ٨٩خصوص قراردادهای  حداکثری از نیروی کار در بخش درمان، تحمیل به
چنین قراردادهایی و دستمزدهایـی در  کارگیری پرستاران با بستن  پرستاران است. با به
تومان و بدون بیمه و مزایا (در شرایطی کـه خـط فـقـر در  ۵٠٠حدود یک میلیون و 

تواننـد هـر  برداران از بخش درمان می میلیون تومان در ماه است)، بهره ١٠کشورمان 
ای از بستن این نوع قـرارداد  شان خواست پرستار را اخراج کنند. در نمونه موقع که دل

در شرایط گسترش موج اول بیماری کرونا، انتشار فراخوانی در گـیـالن بـرای "جـذب 
خبرگزاری مهـر،  ٩٩مردادماه  ٢۵روزه" بود. مطابق گزارش  ٨٩پرستار در قالب قرارداد 
پاسخ ماند"، فراخوان دیگری "مبتنی بر جذب پرستار بـا قـرارداد  چون فراخوان اول "بی

هـای  شرکتی" از سوی پرستاران استقبال شد و بعضـی پـرسـتـاران "از بـیـمـارسـتـان
های دولتی به ایـن فـراخـوان  امید استخدام در بیمارستان خصوصی استعفا دادند و به

پاسخ مثبت دادند." با نزدیک شدن مدت زمان سه ماهه، کارگزاران رژیم به تـحـمـیـل 
تر از سه ماه] به پرستاران داوطب اصـرار  ورزیـدنـد کـه  روزه [یک روز کم ٨٩قرارداد 

روزه تحمـیـل شـده امـتـنـاع کـرده و  بـه  ٨٩پرستاران هم  از امضای قراردادهای 
اند. "وعده پیگیری مشکل این پرستاران... هنوز  های اعتراضی زیادی دست زده تجمع

 ادامۀ نابودی امنیت شغلی زحمتکشان ... 

خـبـرگـزاری  ٩٩مردادماه  ٢۶به سرانجام نرسیده است." بنا بر گزارش 
اصـطـالح  ایلنا، تحمیل دالالن نیروی کار به نظام سالمت کشور که با 

سپاری خدمات پـرسـتـاری" بـه  سازی دولت" و "برون نولیبرالی "کوچک
های  پیمانکاری آغاز شد، "قطع یا کـاهـش شـدیـد اسـتـخـدام  شرکت

پرستاران" و افزایش "بودجه سالمت کشور" را موجب گردید، و "انقباض 
سازی فضای شغلی، روحی و روانی را  سازی و ناامن ثبات دستمزدی، بی

به پرستاران تحمیل" کرده است. در شرایطی که شاخص تعداد پـرسـتـار 
نفر برای هر هزار نفر، در کل اروپا  و   ١۴طور مثال در کشور "دانمارک  به

نـفـر  ٣نفر برای هر هزار نفر... [و] در کمترین نسبت جهانی،  ١٠ژاپن 
برای هر هزاز نفر است، این شاخص در کشور ما طبق آمارهای موجـود 

ها از قبیل خوزستان، به حـدود نـیـم  و نیم نفر... [و] در برخی استان ١
نفر برای هر هزار نفر نیز کاهش یافته" است. مطابق همـیـن گـزارش، 

ها"ی پـیـمـانـکـاری خـود از  "برخی اعضای هیئت مدیرٔه  "این شرکت
سـپـاری پـرسـتـاران بـه  اند و از ایـن بـرون مسئوالن وزارت بهداشت

 گیرند.     ای هنگفت در اختیار می های پیمانکاری"، منابع مالی شرکت
هـای  عالوه بر کارگران صنایع مختلف و زحمتکشان شاغل در رشـتـه

تولیدی و خدماتی، فرهنگیان کشور نیز از اجـرای سـیـاسـت تـعـدیـل 
هـای  اند و در واکنش به آن در هـفـتـه هایی جدی دیده ساختاری آسیب

ای فراوان از سوی معـلـمـان کشـورمـان در  های اعتراضی اخیر تجمع
ایـم، بـخـصـوص در مـورد  شان شاهد بـوده دستیابی به حقوق انسانی

شان به امنیت شغلی. مـثـًال از  "تبدیل وضعیت استخدامی" و دستیابی
مـردادمـاه،   ١٩ها، معلمان "خرید خدمـت" در  های این اعتراض نمونه

هـا، عـده  های اعتراضی در مقابل اسـتـانـداری عالوه بر برگزاری تجمع
های مختلف به تهران آمدند و بـا خـواسـت  زیادی از  معلمان از استان

"تبدیل وضعیت استخـدامـی"شـان در مـقـابـل مـجـلـس تـجـمـع و 
دهندگان  مردادماه جمعی از آموزش ٢١شان را بیان کردند. روز  اعتراض

نهضت سوادآموزی با خواست "تعییـن تـکـلـیـف" شـدن و جـذب در 
پرورش مقابل وزارت آموزش و پرورش خواستار اقدام دولـت در  و آموزش

مردادماه، بار دیگر گـروهـی از آمـوزشـیـاران  ٢۶این زمینه شدند. روز 
نهضت سوادآموزی از شهرها و دیگر نواحی کشور به تهران آمدند  و بـا 

وپرورش مقابل مجلس گـردهـم آمـدنـد. ایـن  خواست جذب در آموزش
شان از سوی برخـی  مردادماه و با وعده پیگیری خواست ٣٠معلمان روز 

از نماینگان مجلس، "موقتًا به تجمع اعتراضی خود" پایان دادنـد. ایـن 
معلمان که اکثرًا "زنان سرپرست خانوار" هم هستند و حتی قدرت مالـی 
هزینه رفت و آمد یا گذراندن شب در مسافرخانه یا زیر سقفی در تـهـران 

های تهران" سپری کردند. همچنیـن  ها را "در پارک را هم نداشتند، شب
ای از معلمان قراردادی کـرج بـا خـواسـت جـذب در سـیـسـتـم  عده

 وپرورش روز اول شهریورماه در مقابل مجلس گردهم آمدند. آموزش
مبارزه کارگران و زحمتکشان کشورمان علیه برنامٔه تعدیل ساختاری و 
تامین امنیت شغلی ادامه داشته و خواهد داشـت. تـوقـف خصـوصـی 

های پیمانکار نیروی کار، لغو قراردادهای موقت و  سازی، حذف شرکت
شـونـد. راه  افزایش دستمزد محورهای مشترک این مبارزه محسوب می

های نـیـروی کـار، احـیـای  رهایی کارگران از تسلط این دزدان و دالل
ای پیگیر با سیاست تعدیل سـاخـتـاری رژیـم  حقوق سندیکایی و مبارزه

 دیکتاتوری والیت فقیه است.  
 



 

 ١١١٢شمارۀ 

دیانا الطـحـاوی، مـعـاون 
بخش خاورمیانـه و شـمـال 

المـلـل، بـا  آفریقای عفو بین
اشاره به کشتار معترضـان از 
سوی نیروهای سـرکـوبـگـر، 

"در روزهای پس  گفته است:
از اعــتــراضــات ســراســری، 

داد  ویدئوهایی که نشان مـی
عـمـد  نیروهای امنـیـتـی بـه

ــرضــان و شــاهــدان  ــت ــع م
کشـنـد و  غیرمسلـح را مـی

کنند، مـوجـی از  مجروح می
بهـت و خشـم در سـراسـر 
جهان گسترد. در مـقـایسـه، 

هـایـی  رحمـی ی بی مجموعه
که دور از چشـم عـمـوم، از 
سوی مقامات ایرانی در حـق 

شــــدگــــان و  بــــازداشــــت
هـای آنـان اعـمـال  خانواده

شده، بازنمود بسیار کمـتـری 
، ٩٨مـاه  هـای سـراسـری آبـان مـاه از اعـتـراض ٩رغم گذشت بیش از   یافته است." به

شـدگـان و بـازداشـت  های رسمی جمهوری اسالمی از اعالم رسمی شمـار کشـتـه مقام
الـمـلـلـی  های بین های مکرر نهادها و سازمان روند و با وجود درخواست شدگان طفره می

الـمـلـل  گفته عفو بـیـن ورزند. به  سازی امتناع می رسانی در این مورد، از شفاف برای اطالع
دست آمده کـه آشـکـارا نشـان  های سراسری در ایران  به ویدیوهایی از روزهای اعتراض

 دهند. دهند مأموران مردم عادی و غیرمسلح را مستقیمًا هدف تیراندازی قرار می می
گفته دیانا الطحاوی، معاون ریاست این سازمان در امور خاورمیانه، تصاویر یـادشـده  به

 دنیا را به بهت و حیرت فرو برده است.
تردید در خلوت زندان و دور از نگاه مردم نیز مـأمـوران  گوید که، بی خانم الطحاوی می

 اند. ای باورنکردنی با دستگیرشدگان برخورد کرده جمهوری اسالمی با قساوت و بیرحمی
الملل، نویـد، وحـیـد و حـبـیـب افـکـاری  همزمان با انتشار گزارش سازمان عفو بین

هـای شـیـراز در مـردادمـاه  سنگری، سه برادر که جزو بـازداشـت شـدگـان اعـتـراض
آنـان  اند و در نـهـایـت بـه محاکمه کشیده شده هستند، در بیدادگاه کیفری شیراز به١٣٩٧
های اعدام، شالق، و زندان داده شده است. بهیه نامجو، مادر برادران افکـاری، در  حکم

گـویـد: "پسـرانـش  ویدئوی کوتاهی که برای نجات فرزندانش منتشر کـرده اسـت، مـی
اند تا علیه همدیگر شهادت بدهند و یک پسرش در زندان دو بار خـودکشـی  شکنجه شده
گناهی پسرانش تُاکید کرده و برگزاری دادگاهی عادالنه بـرای آنـان  او بر بی کرده است." 

های اجتماعی پخـش  ای اعتراضی که در شبکه خواستار است. نوید افکاری هم طی نامه
گرفته شده است. او  شده اعالم کرده که همه اعترافات او زیر "شکنجه روحی و جسمی "

گفته است درحالی که "روی صورتش پالستیک کشیده بودند و تا مرز خفگی و مرگ پیش 
رفته"  مجبور به اقرار به "مطالب ساختگی و سراسر کذب"  شده است. عالوه بر این نامه، 
از نوید افکاری یک نوار صوتی نیز انتشار یافته که شکنجٔه آویزان کردن بـا دسـتـبـنـد از 

هـای  فرسا و طوالنی دیگری که متحمل شده، شکنـجـه های طاقت سقف، انواع شکنجه
طوری که برادرش حبیب برای اعتراف نـکـردن  برای اعتراف از آنان علیه او به  برادرانش

اجباری علیه نوید دو بار دست به خودکشی زده در آن افشا شده است. او از شـکـسـتـن 
دست و پای برادرانش، دستگیری اعضای فامیل، تهدید به دستگیری مادرش و پـرونـده 
سازی علیه اعضای دیگر فامیل سخن گفته و تأکید کرده که پرونده ساخته شده علیـه او 

 گونه اعتباری ندارد.  لحاظ حقوقی هیچ و برادرانش سراسر جعلی و به
های "مـهـدی صـالـحـی قـلـعـه  نام به ٩۶ماه  افزون بر اینان، پنج نفر از معترضان دی

شاهرخی"، "محمد بسطامی"، "عباس محمدی"، "مجید نظری کندری" و "هادی کیانـی" 
 اند.  اعدام محکوم شده نیز از سوی دادسرای اسالمی اصفهان به

الـمـلـلـی،  هـا، نـهـادهـای بـیـن ها از سـوی مـحـفـل ها و فراخوان با وجود اعتراض
هـای  های نامدار ورزشی، هنری، و اجتماعی ایران و جهان، با وجود اعـتـراض شخصیت

نـویـد را   های اجتماعی به حکم اعدام نوید افکاری و فریادهـای مان در شبکه وطنان هم
آبـاد  در زنـدان عـادل ٩٩شهریورماه  ٢٢اعدام نکنید، نوید افکاری سنگری، بامداد شنبه 

 شیراز اعدام شد. 

  ١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه     ۴ 

ان ی ا داد ی  رو  تأم

ها در رژیم جـمـهـوری اسـالمـی  فرمان آن مراجع قضایی گوش به
المـلـل از  علیه این شهروندان گزارشی مفصل انتشار داد. عفو بین

المللی تقاضا کرده است که به وضـعـیـت وحشـتـنـاک  جامعه بین
حقوق بشر در ایران توجه بیشتری نشان داده و از همه کشـورهـای 
عضو سازمان ملل خواسته است که آزادی زندانیان سیـاسـی را از 
رژیم جمهوری اسالمی خواستار شوند، زیرا زندانـیـان سـیـاسـی و 

جز استفاده از حق آزادی بیان و اجتماعات هیچ "جـرمـی"  مدنی به
اند. این گزارش زیر عنوان: "ویرانـگـران انسـانـیـت"،  مرتکب نشده

هـای  ناپدیدسازی و شکنجه دستگیرشدگان که در میدان اعتـراض
اند و در دسـتـگـاه قضـای  شده  طور غیرقانونی بازداشت مردمی  به

ها مراتب رسمی قوانین خود جمهـوری  دستگاهی که در آن -والیی
هایی واهی زده شده و  به آنان اتهام -اسالمی نیز رعایت نمی شوند

زنـدان یـا اعـدام داده  هـای درازمـدت ها حـکـم این اتهام  بر پایه
نفر   ۶٠کم  با دست  الملل بر پایه مصاحبه شود. سازمان عفو بین می

هـای  از قربانیان یا بستگان و نزدیکان قـربـانـیـان ایـن بـازداشـت
خودسرانـه، بـه ایـن نـتـیـجـه رسـیـده اسـت کـه بسـیـاری از 

ها در معرض "ناپدیدسازی  ها یا حتی ماه شدگان برای هفته بازداشت
آید: "این قربانیان در  اند. در ادامٔه این گزارش می قهری" قرار گرفته

های نامعلومی که توسط نهادهای امنیتی و اطـالعـاتـی از  مکان
شوند نگه داشـتـه  جمله وزارت اطالعات یا سپاه پاسداران اداره می

هـای پـرازدحـام یـا  شـدگـان در زنـدان اند. سـایـر بـازداشـت شده
هـای ورزشـی و  های نظـامـی، سـالـن های پلیس، پادگان پاسگاه

گسترده شـامـل ضـرب و   مدارس، تحت بازداشت مانده و شکنجه
های نمایشـی،  شتم، شالق، شوک الکتریکی، آویزان کردن، اعدام

ِالقای حس خفگی با آب، خشونت جنسی، تجویـز اجـبـاری مـواد 
اند." مستند ایـن  های پزشکی شده شیمیایی و محرومیت از مراقبت

ها تن از معترضان، عابران، و دیگر افـرادی  های هولناک، ده روایت
نحوی قهری ناپدید گشتـنـد،  است که با خشونت دستگیر شدند، به

های انفرادی و بدون امکان ارتباط با جهان بیـرون نـگـه  در سلول
هـا مـحـروم  اند، از دسترسی به وکیل در طول بازجویـی داشته شده

اند، و بارها و بارها برای اعتراف به گناهان ناکـرده شـکـنـجـه  بوده
های انتظامی، اطالعاتـی  دهد مأموران نیروی اند که نشان می شده

هـای  ها، با همدستی قضات و دادستان های زندان  و امنیتی و مقام
دهنده از موارد نقـض  ای تکان رژیم "والیت فقیه"، مرتکب مجموعه

 اند.  حقوق بشر شده
الملل پیش از این هم در گـزارشـی از کشـتـار  سازمان عفو بین

خبـر داده  ٩۶ماه   های آبان کودک در جریان اعتراض ٢٣کم  دست
بود. این کودکان با شلیک نیروهای امنیتی جـمـهـوری اسـالمـی 

دهـنـد  الملل نشـان مـی اند! تحقیقات سازمان عفو بین کشته شده
های غـیـرانسـانـی از سـوی نـیـروهـای  شکنجه و سایر بدرفتاری

ها علیـه  های زندان  سرکوبگر، اطالعاتی، و نهادهای امنیتی و مقام
چه در هنگام دستگیری و چـه در دوران -مردان، زنان، و کودکان

 کار رفته است.  هایی گسترده به شکل به -بازداشت
در ادامه گزارش تازه این سازمان آمده است: " شکنجه در جهت 

شدگان و هـمـچـنـیـن مـنـظـمـًا  مجازات، ارعاب و تحقیر بازداشت
فقط در رابطه  بـا  منظور اخذ اعترافات اجباری و اقرار به جرم، نه به

شرکت در اعتراضات، بلکه در مورد ادعاهای مـقـامـات در مـورد 
های مخالف، مدافعان حقوق بشـر،  شدگان با گروه ارتباط بازداشت

های خارجی مورد استفـاده قـرار  های خارج از ایران، و دولت رسانه
 گرفته است." 

 ادامه سازمان عفو بین الملل ...

 ۵ادامه  در صفحه  



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ۵   ١١١٢شمارۀ  

 ادامه رویدادهای ایران ...

رژیم جمهوری اسالمی از همان اولین روزهای حکومتش از حربه زنـدان، 
صـورت  ها استفاده کرده و بـه هدف مرعوب کردن توده شکنجه، و اعدام، به

های سیاسی را قلع و قـمـع  ها، و سازمان سیستماتیک مردم معترض، حزب
توان  جرئت می دهد. به های ضد بشری ادامه می این اقدام کرده و هنوز هم به

هـای حـکـومـتـی  ترین نـظـام گفت که رژیم "والیت فقیه" یکی از غیرانسانی
موجود در جهان است. امروز کـارگـران، مـعـلـمـان، زنـان، دانشـجـویـان، 
تهیدستان شهری، کشاورزان محروم و ستمدیده، فعاالن مدنی، حقوقدانان، 
و در کنار آنان، نویسندگان و هنرمندان و دیگر قشـرهـای جـامـعـه هـم در 

هـا  شان از موهبت آزادی برخوردار نبودن  تنگناهای اجتماعی و  اقتصادی و
هـای  ها و الیـه های خائنانه رژیم والیی را می خورند. این طبقه چوب سیاست

هـای اوبـاشـانـه  شان هم از رویارویـی های بحق اجتماعی در عرصه اعتراض
شوند و هم بـا زنـدانـی  ها کشته و مجروح می ذوب شدگان والیت در خیابان

شـان  بارترین روزهای زندگـی ترین و فاجعه شان تلخ شدن با پوست و استخوان
همه، آنان برای دست یافتـن بـه حـقـوق راسـتـیـن  کنند. بااین را تجربه می

خویش، آزادی، و عدالت اجتماعی و همچنین در مخالفت بـا شـیـوه هـای 
دهند. آنان  قرون وسطایی شکنجه و سرکوب مخالفان به پیکارشان ادامه می

نـفـع حـذف  رسید که برای تغییر توازن نیروهـا بـه این باور خواهند  چه بسا به
دهی مردمـی روی آورنـد، تـا از ایـن  حاکمیت والیت فقیه، باید به سازمان

های دموکراتیک و پایدار در سـطـح  رهگذر گذار میهن از دیکتاتوری به تحّول
 مّلی را امکان پذیر سازند. 
های سیاسی، نهادها و نیروهای متـرقـی  ها، سازمان حزب ما از همۀ حزب

در کشور اقدام کرده  خواهد تا از هر طریق ممکن برای لغو مجازات اعدام می
بـایسـت  مـتـحـد و  آزادی زندانیان سیاسی تالش کنند. باید و می و در راه 

طرزی مؤثر ادامه داد و از ریـخـتـه  یکپارچه کارزار علیه مجازات اعدام را به
 شدن بیشتر خون جوانان وطن مانع شد.

 

های آشکار گوناگونی از نیازهای ابتدایی برنیامده در جای  نمونه ها و نشانه
طرزی بس دردناک و دلخراش هرروزه مقابل دید هـمـگـان  جای میهن ما به

است. بخش های مختلفی از شهرها و مناطق مختلف کشور به صحنه های 
های گرسـنـگـی، تشـنـگـی،  های جسمی و روحی و عذاب دلخراشی  از رنج

خانمانی، درماندگی در فساد و قاچاق و اعتیاد و فحشـا تـبـدیـل  بیکاری، بی
شده است.  استان سیستان و بلوچستان، پهناورترین استان کشور، نسبت به 

جانبه مواجه اسـت . اوضـاع  ها با فقر و استیصال بیشتر و همه دیگر استان
بار سیستان و بلوچستان را  حسینعلی شهریاری، نماینده این استان در  اسف

"دولـتـمـردان ، اسـتـان  مجلس شورای اسالمی، چنین توصیف می کند: 
سیستان بلوچستان را چندان جدی نگرفتند. ... [سـیـسـتـان بـلـوچسـتـان] 

صاحب است. یعنی نه در دولت و نه در حاکمیت کسی را ندارد که  استانی بی
وگو با سایت بهارنـیـوز،  فکر این استان باشند " [گفت در زمان تقسیم غنائم به

 ].١٣٩٩شهریورماه  ٩
آید که با چنـیـن  از فحوای کالم شهریاری در ادامه گفتگویش چنین برمی

شمرد. شهریـاری در  آمیز، تخصیص بودجه را تقسیم غنائم "می ادبیات کنایه
وگو افزوده است: "رؤسای جمهور به سیستان و بلوچستان  ادامۀ همین گفت

آیند و وعده وعیـد  کنند. فقط در زمان انتخابات می به دید قلک رأی نگاه می
کنند تـا  دهند. بعد از انتخابات دوباره سیستان و بلوچستان را فراموش می می

اسـت،   ترین نماینده مجلس والیـی انتخابات  بعدی. "  شهریاری که قدیمی
داند که این نگاه مختص رؤسای جمهور نیست، بلکـه تـمـامـی  خوبی می به

مسئوالن ریز و درشت حکومتی برای مردم و حقوق آنان پشیزی ارزش قائـل 
دستی با "بـودجـه کشـور" خـوان  با گشاده نیستند. سران مرتجع رژیم والیی

های  اند تا از موقعیت شان پهن کرده یغمایی خونین برای کارگزاران زیر فرمان
 شان بهره جسته و هرچه بیشتر بر ثروت و نفوذ خود بیفزایند. رسمی

 وطنان بلوچ ما  بار هم اوضاع مشقت

قبل از شهریاری علیم یارمحمدی (نماینده مـردم زاهـدان در دورۀ دهـم 
درصـد مـردم اسـتـان  ٧۵“  گـفـه بـود:٩٧در سال  مجلس شورای اسالمی)

سیستان و بلوچستان فقر غذایی دارند و از هر نظر که فکر کنـیـد در شـرایـط 
مردم روستاهای این استان آب سـالـم بـرای ” به گفته او “  نامطلوبی هستند.

خوردن ندارند، نان ندارند و به لحاظ معیشت از هر نظر کـه فـکـر کـنـیـد در 
شرایط نامطلوبی قرار دارند... از هر بیماری که فکر کنید، در این استان هست 
و این غیرقابل کتمان است. من در مشاهداتم تعداد فراوانی از ایـن مـردم را 

ام که دچار مشکالت استخوان بندی و گوارشی هستند و عاقبت خوبی را  دیده
هـزار  ٣۵٠توان برایشان متصور شد. حتی در خود شهر زاهدان نیز بالغ بر  نمی

نفر آب سالم لوله کشی ندارند و در خیلی از نقاط خود شهر نیز با تانکر آبرسانی 
 “شود. می
در این استان کشور آب مورد استفاده مردم کمیاب است و تأمین آن بهای   

شود.  به قیمت جان مردم تمام می کند. تهیه آب در مواردی گزافی را طلب می
مشکل نبود آب آشامیدنی چنان گریبان مردم استـان را گـرفـتـه اسـت کـه 

الدین سعیدی، نمایـنـده  چاکان رژیم نیز به آن اذعان دارند، ازجمله معین سینه
گوید: "فریاد تشنگی مردم بلوچستان  نیکشهر در مجلس شورای اسالمی، می

در صد مردم در حوزه دشتیاری و چابهار بـه آب شـرب  ١٩شنوند. تنها  را نمی
رسـانـی  صورت سقایـی آب درصد مردم به ٨١بهداشتی دسترسی دارند و [به] 

 ].١٣٩٩ شهریورماه ١١می شود " [ایلنا، 
آبی روبروست و  آبی و بی سال های زیادی است که این استان با مشکل کم

هـا و  اهالی اکثر روستاها ناگزیرند آب شرب و مصـرفـی خـود را از هـوتـک
دلـیـل  لحاظ بهداشتی و هم بـه اند، هم به  ها تأمین کنند که خطرناک رودخانه

وجود برخی جانوران درنده چون گاندوها که هرازگاه حوادثی تلخ بـرای مـردم 
ویژۀ این استان نیست و تقریبًا اکثر روستاهای  زنند. مشکل کمبود آب رقم می

هـای  اند. زیر فشـار چـنـیـن گـرفـتـاری کشور در این زمینه دچار رنج و عذاب
شوند. دامنه مهاجرت چنان  ناچار راهی شهرها می پرشماری سرانجام اهالی به

اند. ایـن مـوج  وسیع است که بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه شده
 ۶گزارش روزنامـه  شـهـرونـد،  گیرد. به مهاجرت روز به روز دامنه بیشتری می

آبی در آستانه مهـاجـرت  دلیل بی میلیون روستایی به ۵/٣"    ١٣٩٩  شهریورماه
آبی و پیامدهای دهشتناک آن در دیـگـر  البته مشکل بی به شهرها هستند. "  

های کشور نیز وجود دارد تا آنجا که محمدباقـر قـالـیـبـاف را نـاگـزیـر  استان
درصد منابع آبـی ایـران در اسـتـان  ٣٠اذعان این کرده است که  "هر چند  به

آبی مواجه اسـت  روستای این استان با تنش بی ٧٠٠اند،  خوزستان قرار گرفته
 ].  ١٣٩٩شهریورماه  ١۵" [ وب سایت خانه ملت، 

کـدام از  تـنـهـا هـیـچ کفایتی مسئوالن رژیم جمهوری اسـالمـی نـه با بی 
مشکالت مردم سیستان و بلوچستان حل نخواهد شد، بلکه در تداوم حکومت 

مخاطره خواهد افـتـاد.  این تاریک اندیشان هستی و موجودیت کل میهن ما به
نباید و نمی توان انـتـظـار  اند که از این امامزاده تجربه دریافته مردم میهن ما به

های میلیونی را باید در مسـیـر ایـجـاد   معجزه داشت. این نفرت روزافزون توده
اعتراض های هماهنگ و سازمان یافته مردمی و حول شعار های استـقـالل، 

حرکت  آزادی و عدالت اجتماعی در جهت طرد رژیم ضد مردمی والیت فقیه به
 درآورد.
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دهد، و اگر الزم بـاشـد، از  آموزان دبستانی ادامه می گرایانٔه دینی بر ذهن دانش واپس
 کند. آن برای انحراف افکار عمومی نیز استفاده می

همچنین، در زیر سایۀ دیکتاتوری دینی حاکم بر کشورمان، اقـتـصـاد کشـور نـیـز 
هایی مانند میزان بیکاری، توّرم، و رشد فقر سـاخـتـاری، از  ورشکسته شده و شاخص

تر شدن اوضاع کار و زندگی برای زحمتکشان مزدبگیر، از کارگر و کـارمـنـد، و  وخیم
فرودستان شهری و روستایی (در واقع اکثریت مردم) حکایت دارد. امروزه کشور ما بـا 

هایی چندوجهـی روبـرو اسـت، امـا آنـچـه  ای تیره و بحران ای انسانی و آینده فاجعه
تواند بگوید فقط آن است که به سبک دونالـد  گوی دولت جمهوری اسالمی می سخن

ها بدهد. برای مثال، علی ربیـعـی بـا ارائـٔه  های شاخداری تحویل رسانه ترامپ دروغ
آمارهایی کامًال نامربوط به وضعیت اقتصاد و معیشت مردم، برای تـوصـیـِف مـوفـق 

گوید: "اآلن هم به رشـد  های حکومت در توضیح موضوع "نان و جان" می بودن اقدام
دهـد از  رسیدیم؛ ما رشد منفی کمی را تجربه کردیم و امسال خوشبختانه نشـان مـی

های  ها و سرشت سیاست گیری شویم." البته این سخنان نشانگر سمت رکود خارج می
هـای بـاالیـی  اقتصادی حاکمیت اسالمی در جهت تأمین منافع ثروتمـنـدان و الیـه

انـد و  دارانی است که در شش ماه گذشته از امنیت جانی و مالی برخوردار بوده سرمایه
 حتٰی ثروتشان اضافه شده است.

روشن است که اصحاب قدرت و کارگزاران رژیم والیت فـقـیـه اراده و تـوان حـل 
های چندوجهی و بهبود وضعیت معیشتی مردم را ندارند. سرشت و عـمـلـکـرد  بحران

داری کـه  های باالیی سرمایه "اقتصاد سیاسی" این حکومت و منافع عظیم ماّدی الیه
هـا و  تداوم رژیم والیت فقیه بر آنها استوار است، در تحلیل نهایی هـمـواره تصـمـیـم

هـای  های حکومتی در قبال شئون اساسی اقتصاد کشور را به سوی فـعـالـیـت برنامه
بـازی و  هـای کـاذب، سـفـتـه گرایی بر اسـاس ثـروت داللی ناموّلد و گسترش مالی

های قیمتی (سهام و اوراق بهادار، خـودرو، ارز، سـکـه، و  بازی و ایجاد حباب بورس
اند و خواهند داد. برای مثال، توضیح علی ربیعی در نشست خبری   امالک) سوق داده

دهندٔه اهمیت گسترش فرایند  شهریور در مورد وضعیت نامتعادل بازار بورس نشان 18
های اقتصادی دولِت جمهوری اسالمی است. ربیعی اعالم کـرد  گرایی در برنامه مالی

درصـد از  که برای "پایداری بازار بورس" قرار اسـت صـنـدوق "تـوسـعـٔه مـلـی" یـک
گذاری کند! بدیهی است کـه ایـن  های خود را در "صندوق تثبیت بازار" سپرده دارایی

بازی و "اقتصـاد  های دولت در گرایش دادن اقتصاد کشور به سوی بورس گونه تصمیم
کازینویی"، که خوِد دولت جمهوری اسالمی نیز در آن شرکت دارد و بـا خـریـد ارزان 

گـاه بـدون  کند، هیچ سهام و فروش آن به قیمت باالتر، بودجٔه خود را تأمین مالی می
شود. جالـب  ای اجرا نمی های حکومتی و در صدر آنان علی خامنه تأیید باالترین مقام

هـای  های اقتصادی ویرانگر به نفع الیـه گوی دولت این سیاست توجه است که سخن
ها را مبارزه برای "بقای مـلـی" و "نـان و  باالیی قدرت و سرمایه و برخالف منافع توده

کند. روشن است که هر گونه اعتراض مردم در واکنـش  جان، دین و جان" معرفی می
 به پیامدهای این سیاست با تأیید "نمایندٔه خدا روی زمین" سرکوب خواهد شد. 

و دو سال پـس   و سی ١٣۵٧چهار دهه پس از به شکست کشاندن انقالب مردمی 
، اکنـون حـکـومـت ١٣۶٧عام هزاران زندانی سیاسی و دگراندیش در تابستان  از قتل

بست سیاسی و اقتصادی روبرو شـده  دیکتاتوری مطلق والیت فقیه بیش از پیش با بن
استفاده از ایمان و باورهای دینی مـردم، بـا عـنـوان  است. از این رو، حاکمیت با سوء

هـای  هایـی کـه بـا شـیـوه کردن واژٔه "مّلی" به همراه "اسالم"، در پی مدیریت بحران
 جویی در برابر تهدید برآمده از سوی مردم است. اند، و چاره ناشدنی کنونی حل

جمهوری در خـرداد  از هم اکنون، و با نزدیک شدِن موعِد نمایش انتخابات ریاست
رقیِب دیکتاتوری دینی و تأمین و حفظ منافـع  ) برای حفظ تسلط بی١۴٠٠سال آینده (

گیری رقابت و نزاع جـنـاحـی،  خواران، به همراه اوج عظیم اقتصادی حاکمان و رانت
تـر و  هایی همچون "مّلی" و "اسالم" در کنار یکدیـگـر بـار دیـگـر وسـیـع کاربرد واژه

 ٢٠هـای اخـیـر ( ُپرسروصداتر خواهد شـد. گـفـتـه
شهریور) سردار سعید محـمـد، فـرمـانـده قـرارگـاه 

جمهوری اسالمی دائم بر اجباری بودن "آموزش حضـوری" بـا "انضـبـاط 
گوی دولـت در  شهریور علی ربیعی سخن ١٨کردند، روز  پادگانی" تأکید می

نشست خبری هفتگی مّدعی شد که "هیچ اجباری در مدرسه رفتـن وجـود 
گوی دولت برای از زیر ضربه خـارج کـردن حسـن  ندارد." در ادامه، سخن

کنیم، چه برسد به مـدرسـه."[!]  روحانی گفت: "جامعه را پادگانی اداره نمی
سخنان روحانی اتفاقًا بر اساس واقعیت و نحؤه عملکرد رژیـم والیـی بـود. 
برای نمونه، کافی است اشاره کنیم به تصمیم افزایش ضربتی قیمت بنزین 

های گستردٔه مردم با توسل بـه  و "اداره کردن" پادگانی اعتراض ٩٨در آبان 
اندازی جّو ترس و وحشت.  این شیؤه "اداره کردن  های خونین و راه سرکوب

پادگانی" کشور و تالش برای ایجاد ترس و واهمه در مـیـان مـردم و بـه 
سکوت گورستانی کشیدن کشور به هر قیمتی، هنوز هم با اعالم و اجـرای 

هـا و  بـازی های اعدام متعدد اخـیـر ادامـه دارد. ایـن گـونـه حـقـه حکم
آور برای اکثریت مردم و نیروهای مدافع و خـواهـان  های چندش گویی دروغ

پـردازان  آزادی تازگی ندارند. اما هواداران دوآتشٔه حسن روحانـی و نـظـریـه
یعنی همان کسی که در کارزار انتخاباتی دور اّولش اعالم کـرده  -مدافع او

هـا و  حاال باید دربارٔه تحلیل -بود که او "حقوقدان است و نه یک سرهنگ"
ها جامعه به صورت پادگانی اداره  مواضع آن روزشان و اینکه آیا در این سال

 گو باشند. شده است یا نه، پاسخ
ها در خنثٰی کردن تصمیم حکومت در مـورد  البته نقش مقاومت خانواده

گـوی دولـت در  گویی سخن آموزان به مدرسه و نحؤه پاسخ فرستادن دانش
هایی همچون "نان و جان"، "دیـن  ویژه تلفیق کردن واژه شهریور، به ١٨روز 

و جان" و "آموزش و جان"، قابـل تـأمـل اسـت. ایـن رخـداد و واکـنـش 
گوی دولِت والیت فقیه برای توجیه کردن وضعیت بحرانی اقتصاد و  سخن

دهـنـدٔه مـیـزان  گیری کـرونـا نشـان روش مدیریِت حکومت در مورد همه
درماندگی مجموعٔه حکومت اسالمی و هراس آن در مواجهه و مقـابـلـه بـا 

 های مردم کشور است. واکنش
های ضدانسانی در مـقـابـلـه بـا  آمیز سیاست در کشور ما اجرای افتضاح

ها بر همگان روشن اسـت. هـمـٔه  بار این سیاست کرونا و پیامدهای فاجعه
کنند به پیامدهای ویرانگر احکام عـلـی  مردمی که در ایران کار و زندگی می

های دینی او و اعوان و انصارش و  ای در شش ماه گذشته و استدالل خامنه
اند. برای مردم روشن اسـت کـه در  اجرای آنها توسط دولت روحانی واقف

های خطرناک و نحؤه تحمیل آنها بر جامعه به طـور  شش ماه اخیر، تصمیم
هـای مـردم و نـیـز بـرای  گیری اعـتـراض عمده در جهت دفع خطِر اوج

وکارها به هر قیمتی، با هدف حـفـظ مـنـافـِع کـالِن  اندازی سریع کسب راه
گیری کرونا بوده اسـت. بـخـش  داران در برابر همه های باالیی سرمایه الیه

بزرگی از جامعه متوجه شده است که حکـومـت اسـالمـی و در رأس آن 
ای در حکم "نمایندٔه خدا روی زمیـن" هـیـچ پـاسـخـی بـرای ایـن  خامنه
گیری و دو جنبٔه حفظ جان و سالمِت مردم و حفظ سالمِت اقـتـصـاد  همه

ندارند. رخدادهای شش ماه اخیر این فـریـب بـزرگ را آشـکـار کـرد کـه 
فقط شفا دهنده نیستند، بلکـه در  های مذهبی نه های زیارت در مکان آیین

هـای  شوند. تصـمـیـم گیری کنونی، باعث گسترش بیماری می شرایط همه
در ابـتـدای شـیـوع ویـروس  -و نه علمی و کارشناسانه -بار عقیدتی فاجعه

های مذهـبـی، و  کرونا در مورد قرنطینه نکردن قم و شماری از دیگر مکان
ویـژه در روزهـای  های عزاداری در ماه محّرم و بـه اخیرًا اجازۀ گردهمایی

تاسوعا و عاشورا، و آنچه ربیعی آنها را دوگانٔه "دیـن و جـان" در مـراسـم 
گـویـی و سـوءاسـتـفـادٔه  نامد، نشانگر عمق دروغ های محّرم می عزاداری

حکومت اسالمی از ایمان و باورهای دینی شخصی مردم و ترویج خرافـه و 
 تضعیف علم است.

ای که با  جانبه های مردمی همه رغم مخالفت برگزاری کنکور سراسری به
توجهی به سالمِت مردم و توجه بـه مـافـیـای  آن شد نیز مورد دیگری از بی

کنکور بود. در روزهای آغازین سال تحصیلی جدید در هفتٔه گـذشـتـه نـیـز 
موضوع حذف شدن تصویر دختران در عکس روی جلد کتاب ریاضی سـال 

زمان با کارزاری کـه بـرای نـجـات نـویـد  سّوم دبستان، آن هم درست هم
درستـی بـا واکـنـش  افکاری از اعدام در ایران و جهان به راه افتاده بود، به

اعتراضی وسیعی در افکار عمومی روبرو شد. توجیه وزارت آموزش پـرورش 
ستیزانه "خلوت کردن عکس"[!] بـود. سـرانـجـام،  در مورد این حرکت زن

 سرعت اعدام کردند.  تصویر را تغییر دادند و نوید افکاری را هم به
دیکتاتوری دینی حاکم بر کشورمان اعتبار نظری و حقانیت خـود را در 
جامعه از داده است و مشخص است که از سـر ضـعـف و درمـانـدگـی از 

هـای  آمیز و تلقیِن دیـدگـاه تأثیرگذاری بر بزرگساالن، به تأثیرگذاری تبعیض

 ادامۀ مبارزه بر ضد دیکتاتوری دینی ... 

 ٧ادامه  در صفحه  
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های سپاه پاسداران) از این لحاظ جالب توجه اسـت. او  االنبیا (از زیرمجموعه سازندگی خاتم
هـا بـود، در مـورد اجـرای  عالـی اسـتـان که "مهمان ویژه" جلسٔه سی و پنجم علنی شورای

هایی مانند "مّلت شهر" گفت: "همٔه ما بایـد  های سودآور جدید، با مطرح کردن اصطالح پروژه
باید به سمت الگوی مدرن شهر اسالمـی …  به دنبال ایجاد تمدن بزرگ اسالمی ایرانی باشیم

برویم." قابل توجه است که سعید محمد پیش از این مدیرعامل گروه "ایرانیان اطلـس" (گـروه 
سازی و مالک چندین مرکز خرید در شهرهای مختلف) بوده اسـت.  گذاری و ساختمان سرمایه

های کالن است کـه در  اندرکاراِن مهم نظامی و ُپرنفوذ متصل به سرمایه سعید محمد از دست
موازات "ثروت آفرینی"، در راه تـداوم حـکـومـت بـر  زمان و به دستگاه حکومت اسالمی، هم

 کند. آفرینی می دیکتاتوری ولی فقیه نقش  اساس تسلط "اسالم سیاسی" در زیر سایهٔ 
ها و کارگزاران "نظام" مانند سردار  تازی ُمهره کشور ما در زیر حکومت دیکتاتوری دینی و یکه

شـود.  ها و خطرهای مرگباری روبروست و این وضعیت هر روز بدتر می سعید محمدها با بحران
رفت کشور ما از این وضعیت، حذف کامل حاکمیت والیت فقیه و جدایی دیـن از  تنها راه برون

هـایـی  گـویـی های حکومتی بـر اسـاس یـاوه گری حکومت است. در این مسیر، باید با خدعه
های "نان و جان"، "دین و جان"، و "آموزش و جان" و سـوءاسـتـفـاده از  همچون طرح دوگانه

باورهای دینی مردم برای حفظ "نظام" به مبارزه برخاست. شواهِد موجود نشانگر رشـد مـیـزان 
گـرایـانـه و  گرایی و احکام واپس اندیشی و جزم های مردم در برابر تاریک ها و مقاومت اعتراض

ضدانسانی "اسالم سیاسی" حاکم بر کشورمان است. این روند را باید از هـر طـریـق مـمـکـن 
 دهی کرد و گسترش داد و در راه ایجاد جبهه وسیع ضددیکتاتوری کوشید. سازمان

 

 ادامۀ مبارزه بر ضد دیکتاتوری دینی ... 

 طور دقیق  ... به »ادامۀ سرمایٔه موهومی

ها، و از طـریـق  ها و دالل از آن به منظور وام دادن به بانک
 آنها به دنیای تجارت، استفاده کند."

"استاندارد طال" کنار گذاشته شد (نخسـت  ١٩٣٠از دهٔه 
در آمریکا و به منظور پایان دادن به رکود بزرگ) و بـا "پـول 

ها چـاپ  قراردادی" جایگزین گردید که پولی است که دولت
کنند ولی به دارایی خاصی [مثل طال یا نقـره] وابسـتـه  می

نیست و "ارزش" آن در اساس مبتنی بر ایـن اطـمـیـنـان و 
توان از آن برای خریدن چـیـزی  اعتماد جمعی است که می

 استفاده کرد.
"بانکداری ذخیرٔه کسری"، که در آن ذخیرٔه پولی در نـزد 

گذاران است (که  بانک فقط کسری از دیون بانک به سپرده
دهد که عرضٔه پول بانک فراتر از پول پایٔه ایـجـاد  امکان می

شده توسط بانک مرکزی رشد کند) به این مـعـنـاسـت کـه 
های تجاری  دهندۀ نهایی به آن بانک منزلٔه وام دولت باید به

 عمل کند.
، بـانـک ٢٠٠٨-٢٠٠٧هـای  درنتیجه، در بحران سـال

انگلستان به طور الکترونیکی [با زدن چند کلید کامپیـوتـر] 
چیز پول جدید  ایجاد کرد. این فراینـد را "تسـهـیـل  از هیچ

نامند [به منظور افزایش نقدینگی و بـه گـردش  کّمی" می
زده]. مقداری از آن پول، در حـدود  درآوردن اقتصاد بحران

میلیارد پوند، برای "خرید" سهام رویال بانِک اسکـاتـلـنـد ۴۵
هزینه شد که اکنون ارزش آن نصف آن چیزی است که در 

دهندگـان [بـه دسـِت دولـت] بـابـت آن  آن سال مالیات
پرداختند. و مبلغ بسیار بیشتری ظاهرًا به اقتصاد "تـزریـق" 

گـذاری مسـتـقـیـم در تـولـیـد،  شد؛ نه از طریق سـرمـایـه
وپرورش یا خدمات پزشکی، بلکه بـرای  ونقل، آموزش حمل

های تجاری خصوصی که حـاال  خرید اوراق بهادار از بانک
 مصرف کنند. دلخواه خود  توانستند آن پول را به می

تسهیل کـّمـی رو بـه گسـتـرش دارد: مـیـزان آن از 
میلیارد پـونـد ۴٣۵به حدود  ٢٠٠٩میلیارد پوند در سال ٢٠٠

رسید. سال گذشته میزان آن از ایـن هـم  ٢٠١٨در سال 
چهارم تـولـیـد نـاخـالـص  چیزی در حدود یک -بیشتر بود

تا بتواند با پیامدهای برگزیت مقابلـه کـنـد.  -داخلی بریتانیا
تسـهـیـل  ١٩-گیری کووید احتمال دارد که در جریان همه

کّمی از این هم بیشتر شود، و پول بیشتری که ظاهرًا بـرای 
حمایت از تولید، اشتغال، و خدمات ضـروری بـه اقـتـصـاد 

شود، در نهایت برای یاری رساندن به نظام مالـی  تزریق می
ای صرف شـود کـه بـخـش بـزرگـی از آن در  ورشکسته
شود مـبـلـغ  های مالیاتی برونمرزی است. [گفته می گریزگاه
کار بوریس جـانسـون  میلیارد پوندی که دولت محافظه٣٠٠

داری بریتانیا به قبول تـعـطـیـل  برای متقاعد کردن سرمایه
های اقتصادی، دو ماه پیش وعده داده بـود کـه از  فعالیت

هـای  آن برای پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شـرکـت
بزرگ کشور استفاده بشود، از جنس همین "تسهیل کـّمـی" 

 بوده است].  
داری کمـک  "سرمایۀ موهومی" به بقا و دوام نظام سرمایه

های آمـوزش،  رحمانۀ بودجه کند اّما به بهای کاهش بی می
بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی رفـاهـی، و افـزایـش 

های شخصی و نهادهای دولتـی  بیش از پیش میزان بدهی
کشی از بـیـشـتـر  های محلی و مّلی)، بهره (از جمله دولت

سنگینی بـار  ها. کنند، و افزایش نابرابری کسانی که کار می
 این روند، مانند همیشه، بر دوش مردم عادی خواهد بود.

 
کتابخانـه از انتشارات گروه مطالعاتی مستقر در 

 در لندن یادبود مارکس

کل ساکت نخواهد نشست. حزب ما دیدگاه های مهم برای  های خود دربارٔه موضوع دهند. آ
 مردم را آشکارا بیان خواهد کرد. آنها نباید از ما توقع داشته باشند که ساکت باشیم.

 
 بندی خواهد شد؟ س:آیا چارچوب سیاسی آکل در کنگرٔه آتی حزب فرمول

کل در پنج سال آینده تصمیم خواهد گرفت.  گیری نه. کنگرٔه آتی دربارٔه موضع های سیاسی آ
ها و  دهی به همکاری سیاسی هستید، با حداکثر خواست شما وقتی که در تالش برای شکل

خواهید که باید با مواضع شما موافقت کنند تا شما با آنها  آیید. از دیگران نمی مواضع جلو نمی
کنید.  شود بر سر آنها همکاری کرد مطرح می همکاری کنید. چند موضوع اساسی را که می

ها در میان اینها خواهد بود، مثل خوِد مسئلٔه قبرس، اقتصاد، مسائل  ترین موضوع حتمًا مهم
ای که دارد به موضوعی عمده در جامعٔه قبرس تبدیل  پیوسته هم مربوط به فساد و منافع به

 شود...  می
 

 س:آیا کنگرٔه آکل طبق برنامه برگزار خواهد شد؟
ایم و  ساز شده است. ما به وزارت بهداشت نامه نوشته های بهداشتی مسئله پروتکل
مان را برگزار کنیم. برگزاری  توانیم کنگره ایم که به ما بگویند که با چه شرایطی می پرسیده

کنگره برای ما اهمیت زیادی دارد. ما منتظر پاسخ وزارت بهداشت هستیم و با آنها صحبت 
 خواهیم کرد. 

 
س:واکنش آکل به اینکه باز از زحمتکشان بخواهند که هزینٔه بحران را 

 بپردازند چه خواهد بود؟
واکنش ما قاطع خواهد بود، چه در پارلمان و چه در بیرون از آن. زحمتکشان تا همین حاال 

، دولت کریستوفیاس تالش کرد ٢٠١٢اند. در جریان بحران  هم هزینٔه سنگینی متحمل شده
که بار سنگین بحران فقط به دوش زحمتکشان نیفتد. سپس دولت آناستاسیادس بر سر کار 

ها و رفتارهای اشتباهش کاری کرد که زحمتکشان هزینٔه همٔه پیامدهای  آمد و با تصمیم
شمار و بقیٔه مردم در جامعٔه قبرس  بحران را بپردازند. در نتیجه، فاصلٔه میان ثروتمنداِن اندک

شد،  بیش از پیش زیاد شد، و قشرهای میانی نیز از میان رفتند. وقتی اوضاع داشت بهتر می
 گیری کنونی پیش آمد. بحران همه

اگر پیامدهای این بحران به دوش زحمتکشان انداخته شود، برای آنها قابل تحمل نخواهد 
ایم.  بود. و قشرهای ممتاز نیز باز بر ثروت خود خواهند افزود. این روند را در سراسر جهان دیده

میلیارد دالر و ثروت بیل گیتس ٨٠در مّدتی کوتاه، ثروت ِجف ِبزوس [مالک شرکت آمازون] 
دهد که  میلیارد دالر افزایش یافت. و همٔه اینها در زمانی رخ می٢٠[مالک مایکروسافت] 

های دولت باید توزیع عادالنٔه  کشند. به نظر ما، هدِف سیاست مردم دارند گرسنگی می
پیامدهای بحران کنونی باشد. از نیازمندان باید حمایت شود، و باید از آنهایی که بضاعت 

 کمک دارند، [پول] گرفت.

 های بحران سالمت کنونی ... ادامۀ هزینه



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ٨   ١١١٢شمارۀ  

پروفسور کیث ایوئینگ (استاد دانشگاه کینگز لندن) و قاضی 
های  رتبه، جان هندی، که در رابطه با مفهوم کار در جامعه عالی

اند،  در این مقاله توضیح  داری تحقیقات وسیعی داشته سرمایه
ای  گونه "بازار کار" ساده دهند که در سیستم "بازار آزاد" هیچ می
جان نیستند  ها کاالهای بی تواند وجود داشته باشد.  انسان نمی

معنی،  های بی شان کرد. برای غلبه بر این واژه که بتوان معامله
باید به مفهوم و روند اجرایی کردن مذاکرات کارگران برای انعقاد 
 قراردادهای جمعی را دگرباره توجه نشان داده و آنرا  تقویت کرد

 
داری مشروعیت می بخشد کـه در  عبارت  "بازار کار" به  یک افسانه سرمایه

آن، خرید و فروش نیروی کار بخشی طبیعی و تغییرناپذیر در شـرایـط بشـری 
کنند "منابـع  هایی که برای امرار معاش کار می است، شرایطی که در آن انسان

فـروشـنـد و  بار مصرف نیستند و در آن کسانی که نیروی کار مـی انسانی" یک
هـای  خرند با در نظر گرفتن کاالهای موجود در دکـه کسانی که نیروی کار می

هـا بـا واقـعـیـت  کنند. این افسانه "بازار کار" از لحاظ قدرت معامله برابری می
 داری ارتباطی ندارند. سرمایه

هزار سـال  ١۵٠در طول بیش از سه میلیون سال تحول بیولوژیک انسان و 
گونه که امروز مورد توجه است، خرید و فروش نیروی کـار وجـود  تاریخ بشر آن

صـورت  نداشته است. هر کاری که بیش از یک نفر به انجام آن نیـاز بـوده بـه
شـده کـه از از آن زمـره اسـت:  جمعی و در جهت منافع مشترک انجام می

نگهداری و تربیت کودکان وجوانان، مراقبت از افراد مسن و بـیـمـار، تـدارک 
 ها. غذا، شکار، ساختن سرپناه، و جز این

کـرد. هـمـچـنـیـن  کس برای کار خود حقوقی پرداخت یا دریافت نمـی هیچ
سـال  ۵٠٠٠شناسانی، مانند دیوید گرابر، در اثرش زیر عنوان "بـدهـی:  مردم

کـردنـد. از کسـانـی کـه  ها  مبادله پایاپای هم نـمـی اند که انسان اول"، گفته
هـا  کردند. انسـان رفت که کمک کنند و می توانستند کمک کنند انتظار می می

کسـب   کردند بدون داشتن هیچ توقعی بـه توانستند مساعدت می آنجا که می
شان و انتظاری به جبران شدن این لـطـف و  امتیازات و بدون ارزشیابی کمک

ها موجوداتی تعاونی هستند و در جـامـعـه  کردند. انسان کمک مساعدت می
هـایـی وجـود دارنـد کـه خـارج  از  کنند. هنوز هـم جـامـعـه همکاری می

 کنند. ها زندگی می دسترس"تمدن امروزین" مانند آن زمان
حتی در دوران فئودالیسم پرداخت پولی برای انجام کار معمول نبود، اگرچه 
صاحب زمین بخشی ازمحصول کار دهقانان و بیشتر حاصل کار او را تصاحب 

داری  اند، این سـرمـایـه طور که محققان قرارداد کار اشاره کرده کرد. همان می
 است که "حراج کار در مقابل دستمزد" را ایجاد کرده است.

ای اسـت کـه  ایدٔه معامله یا مذاکره آزادانه بین سرمایه و نیروی کـار، ایـده
کند و توجـیـه اخـالقـی  ریزی می اسطوره حقوقی "آزادی قرارداد" در کار را پایه

کند. مشکل ایـن اسـت کـه در  وسیله قانون فراهم می اجرای قوانین آن را به
جز یک بخش اسـتـثـنـایـی  ای وجود ندارد. به زنی دنیای کار چنین آزادی چانه

فرد و ضروری دارند،  هایی تقریبًا منحصر به بسیار کوچک از کارگران که مهارت
کنند. هر یک از آنان دررابطه با حقوق و مزایا بـا  کارگران جداگانه مذاکره نمی

شـود و آنـان دربـاره آن  شوند که توسط کارفرما تنظیم می شرایطی روبرو می
 شرایط حق مذاکره ندارند.

های زندگی خود و خانواده خود باید کـار کـنـنـد.  کارگران برای تأمین هزینه
طور که مقررات تحقیرآمیز سیستم تـأمـیـن   گزینه دیگر فقر وخیم است، همان

اجتماعی برای دستیابی کارگر به حداقل ممکن بـرای زنـده مـانـدن نشـان 
لحاظ قدرت بین کارگر از یک سو و کارفـرمـا از  دهد. نبوِد توازن اساسی به می

دلـیـل آن  عالی کشور هم  تشخیص داده اسـت. بـه سوی دیگر را حتا دادگاه
داری  زنی در کارگاه  و کارخانه  که ذاتی سـرمـایـه نابرابری اساسی در توان چانه

اند که استثـمـار کـارگـران و کـارمـنـدان از سـوی  است، قوانینی وضع شده
کنـد.  داری را بر اساس مکانبزم بازار آزاد در تأمین نیروی کار تعدیل می سرمایه

گرانـه و  هر کارگری احساس، قدرت درک، ابتکار، توانایی در عمل، و کار یاری

پـذیـری  البته از سوی دیگر مسـئـولـیـت
سبب  کارفرما نسبت به دیگران را دارد. به

نابرابری بنیادی قدرت در گـفـتـگـوهـای 
داری  جمعی کارگـران، نـظـام سـرمـایـه

برداری از  هایی را برای تعدیل بهره قانون
ها بر پایه یک بازار آزاد در نـیـروی  انسان

کار که خاستگاه آن در سرشت این نظـام 
جای دارد، در محیط کار گنجانـده شـده 

نـهـایـت مـعـتـدل  ها بی است. این قانون
اند کـه از  ای تدوین شده گونه هستند و به
فــرســا شــدن زنــدگــی روزمــره  طــاقــت

کنند تـا ثـبـات  زحمتکشان جلوگیری می
داری بر آن اتـکـا دارد  جامعه که سرمایه

سان، سـاخـتـارهـای  خطر نیفتد. بدین به
داری مانند مـجـلـس و هـیـئـت  سرمایه

های اندکی  ها، قانون خانه حاکمه و وزارت
اند (اما،  برداری از قدرتشان وضع کرده را در جلوگیری از آزادی کارفرمایان در بهره

هـا  مشاهده کردیم، اغلب این قـانـون ١٩-گیر شدن کووید طور که در همه همان
 اند). هم اجرا نشده

کشـی  مـنـظـور بـهـره بدین ترتیب "بازار آزاد" در اسـتـخـدام نـیـروی کـار بـه
هـای  های (حداقلی) معینی روبرو است: قانون ناپذیرش از آن با محدودیت سیری

دلیل دستمزدها، جبران از دست دادن  ناپذیر و بی داری و کاهش توجیه ضد برده
سـازی  خدمات دولتی در صورت اخراج ناعادالنه و تعدیل نـیـروی کـار، فـراهـم

حداقل خدمات الزم برای سالمت و ایمنی در محیط کار، حقوق برابر بـرای کـار 
 ها. برابر و پیگیری آن در جاهایی که چنین تبعیضی مشخص شده، و جزاین

رود،  های کارگری بدون تردید از چنین تدبیرهایی، چنانچه انتظـار مـی اتحادیه
تـوان در مـیـان هـمـٔه  اند ولی چنین استقبالی را نـمـی بیشترین حمایت را کرده

بین  کارگران دید. کارفرمایان نیز از چنین تدبیرهایی سود برده و کارفرمایان روشن
اند. علت آن است که همانند ایجاد ثبـات در جـامـعـه،  ها حمایت کرده هم از آن
دهد. این  طورکلی قدرت مصرفی زحمتکشان را افزایش می های کارگری به قانون
دهـد و  ها هم در راستای خود تقاضا را در چرخـه اقـتـصـاد افـزایـش مـی اقدام
کنند. کارفرمایـان کـارآمـدتـر  روی، کارفرمایان کاالها و خدمات را تأمین می ازاین
شـونـد،  مند هم می گذاری کنند و از آن بهره شان سرمایه اند در بنگاه تولیدی آماده

توانند از کاهش دستـمـزدهـا و هـزیـنـه نـیـروی کـار  هایی می زیرا چنین اقدام
سود کسانـی اسـت کـه در مـزیـت رقـابـتـی بـه  روی به پیشگیری کنند و ازاین

تـولـیـد  هایی  دیگر بـه گذاری در روش دهد تا با سرمایه شان اجازه می های شرکت
تر با سود بیشتر از رقیبان خود دست بزنند کـه بـرای  کاال یا خدمات بهتر یا ارزان

رفته کارایی بیشتر  هم توان از پژوهش و توسعه، فناوری، طراحی، و روی نمونه می
نام برد. اما قانون کار سازوکاری برای برقراری برابرخواهی نیست. بررسی هر گـام 

های بازدارندگی  های قضایی در محدودیت آشکار در حفاظت از کارگران با تصمیم
 برداری آزادانه کارفرمایان درهم پیچیده است. قانونی برای بهره

در حقیقت مفهوم اصلی قانون کار و  قرارداد برای اشتغال، در مـاهـیـت خـود 
بخشد. در  مراتبی است که به قدرت کارفرما عینیت می طرفه و سلسله ابزاری یک

قانون کار اتحادیه اروپا، یکی از معیارها در تعریف "کارگر"، لزوم گواهی تأیـیـد بـر 
 برداری بدون قید و شرط" کارگر است.  "فرمان

ها سال است کـه در بـرابـر  کار در بریتانیا ده گذاران محافظه و البته، سیاست
رویه کارفرمایان در پایمـال  های بی گری هایی که از افراط تصویب مقررات و قانون

اند تا هرگونه مـقـررات  مندانه برآن آرایی کرده و رضایت کردن حقوق کارگران صف
های کارگری و قدرت جمعی کارگـران در  تواند  اتحادیه قانونی تصورپذیر را که می

موازنه نگه داشتن "بازار کار" نامنظـم کـارآرایـی داشـتـه بـاشـد مـهـار کـنـنـد. 
هایی دیگر نیز هستند که در رابطه با مفهوم "بازار کار" باید درنظر گـرفـتـه  موضوع

شوند. در اینجا باید به جنبٔه حقوقی این مفهوم اشاره کرد. دیدگـاهـی کـه هـمـٔه 
کارگران و زحمتکشان را با خرید وسایل تولیدی، اسـتـخـدام، فـروش یـا کـنـار 

المللـی  های بین نامه داند، مفهومی ناراستا (مغایر) با موافقت گذاشتن همسان می
امضا رسـیـده  فیالدلفیا، و نخستین معاهدٔه  به ١٩۴۴دارد. اصل نخست اعالمیه 

المـلـلـی  پس از جنگ جهانی دوم و یکی از اصول ضمیمه اساسنامه سازمان بین
کند که " کار یک  کار ( اجرای این قانون در سراسر جهان الزامی است) اعالم می

 کاال نیست."
دار در  این مفهوم نظر افکند.  تنها از دیدگاه سرمایـه از جنبه انسانی هم باید به

جـان در یـک بـنـگـاه تـولـیـدی و  داری است که میان اشیاء بـی نظام سرمایه
کـنـنـد هـمـتـرازی مشـاهـده  هایی که نیروی کار را در آن بنگاه تامین می انسان
دار در نـظـام  شـود. از دیـدگـاه سـرمـایـه می

 ٩ادامه  در صفحه  دار در  داری است. تنها از دیدگاه سرمایه سرمایه

بازار «داری نولیبرال  در سرمایه
ای بیش نیست!  افسانه »کار

جمعی تنها راه  قراردادهای دسته
 مهار استثمار وحشیانه است!



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ٩   ١١١٢شمارۀ  

جان در یک بـنـگـاه تـولـیـدی و  داری است که میان اشیای بی نظام سرمایه
کنند هـمـتـرازی مشـاهـده  هایی که نیروی کار را در آن بنگاه تأمین می انسان
هـا،  شود. از این زاویه دید است که نیروی کار انسانی هم مانند ساخـتـمـان می

هـا، هـمـگـی، هـمـچـون  تجهیزات، ترابری، مواد خام، کاالهـا، و جـزایـن
این تـرتـیـب، هـر ابـزاری  روند. به شمار می هایی از یک بنگاه تولیدی به بخش

وری از هـر  تواند جایگزین شود، و زمان مفید بهـره ای دارد، می ارزش و هزینه
 کدام هم محدود است.
انداز بسیار متفاوت است. فروش نیروی کـار نـزد یـک  از نگاه کارگر، چشم

ناپذیر نیست. با افزایش سن و فرسودگی جسمی، از نیروی کـار او  کارگر پایان
تـوان  شود و دیگر نـمـی تدریج کاسته می که بخشی از دارایی این بنگاه است به

هـای تـولـیـدی از کـمـبـود  آن نیروی رفته را بازگرداند. در حالی که اگر بنگاه
موقع دریافت نکنـنـد  ورشکستگی بگذارند  یا مواد الزم را به گذاری رو به سرمایه
وجود بیاید امکان نو شدن برای  هایی در تقاضا برای کاال یا خدمات به یا نوسان
ها، کارگر برای کسـب درآمـد بـا  کران است. اما در مقابل آن ها بی همگی آن
ناپذیر بودن نیرویش، بازنشستگی اجباری، فرتـوتـی، و مـرگ روبـرو  جایگزین

 -هـای اجـتـمـاعـی است. و تحوالت سال جاری نشان داد که چگونه عـامـل
های ویـژه  کنند تا توانایی های کارگران را محدود می اقتصادی خارجی فرصت

حداکثر رساندن درآمد خود را از کـار خـود کسـب کـنـنـد.  مورد نیاز برای به
دار  جان و انسان کارگر وجود دارد. کارگر جان ناهمسانی دیگری بین کاالی بی

گرانـه، و الـبـتـه  از احساس، قؤه ادراک، خالقیت، توانایی در عمل، کار یاری
 پذیری نسبت به دیگران، برخوردار است. مسئولیت

انگیزی در محاسـبـه و  ها توانایی شگفت اگرچه هوش مصنوعی و الگوریتم
هـای جـدیـد فـراهـم  ها برای پاسخ به موقعیت برقراری ارتباط و برخی توانایی

شوند، برای اینکه خودگـردان  ها برای کاروری استخدام می کنند، اما انسان می
پذیرند، حس تشخیص و قؤه درک دارند، و در ارتباط و کار بـا دیـگـر  و انعطاف
نشـده  بـیـنـی هـای پـیـش اند، نوآورند و با پدیده ها) توانمند ها (و دستگاه انسان
ها در راستای سودآوری برای بنگاه تـولـیـدی  توانند برخورد کنند، همه این می
 شوند. کار گرفته می به

نـواخـت هـم صـدق  این امر حتا در مورد کارهای پرزحمت، تکراری، و یک
کـنـنـد (اغـلـب  کند؛ در آنجا، کارگران بهترین روش انجام کار را ابداع مـی می

غریزی مسئولیت  طور رسد) و به اندیشه مدیران یا طراحان نمی هایی که به روش
ای کـه  رسان به خودشان یا بنگاه تولیـدی دوری جستن از عملکردهای آسیب

دادهـای  وپاش گـرفـتـه تـا رخ گیرند (از ریخت اند را بر دوش می در آن شاغل
های مشترک، کارفرمایان  گری ناگوار در محیط کار).با این حال، در همه کنش

آمیزی با دیگران، ایستادگـی  های انسانی کارگر، توانایی او برای درهم از ویژگی
عدالتی، و مبارزه برای بردن سهمی بیشتر از سود حاصل از کارش،  در برابر بی
وجود  شود که کارفرمایان در پی به شوند. این ترس (تهدید) باعث می تهدید می

های انسانی در میـان کـارگـران  هایی در برابر بروز این ویژگی آوردن محدودیت
مـراتـبـی  های محدودکننده با ساختارهای سلسـلـه باشند. بخشی از این تالش

هـای  بـری آید، بخشی دیـگـر از فـرمـان دست می برداری و انضباط به فرمان
شونـد، و  قیدوشرط در تصویب قراردادهای پیچیده استخدامی گنجانده می بی

های قضایی و نهادهای قانونگذار برای جلوگیـری از  بخشی هم از راه ممانعت
هـای نـو  انـدازی سـامـانـه راه شـونـد. بـه های جمعی به پیش برده مـی حرکت

جز فرایند دیریـنـه گسـتـرش کـار  کار گماشتن کارگران، به کامپیوتری برای به
قصد در تنگنا قرار دادن توانایـی کـارگـران جـهـت  موقت در بین نیروی کار به

های نیروی کـار چـیـز دیـگـری  کشی و کاهش هزینه ایستادگی در برابر بهره
نیست. فرایند گسترش کار موقت بین نیروی کار، اقـدامـی بـهـنـگـام بـرای 
مدیریت و پیاده کردن نظریٔه زنجیره تأمین نیروی کار است. در این راهکار بـه 
نیروی کار هر کارگری تنها برای یک هفته، یک روز، یک ساعت یا حتـا چـنـد 
دقیقه نیاز است. همبستگی با کارگران دیگر در نتیجه دشـوارتـر اسـت، زیـرا 
کارگران دیگر در طول زمان محدود اشتغال بیرون از محـیـط کـار هسـتـنـد. 

ها  شود و آن اجتناب از پرداخت هزینه کارفرما از مزیت دیگری نیز برخوردار می
هـای  نـامـه و مسئولیت در برابر خسارت مالی و جسمی نهادینه شده در تـوافـق

وقت است. بنـابـرایـن مـفـهـوم بـازار کـار  تأمین حقوق کارگران دایمی و تمام
 معنای یک بازار آزاد در کار، هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد. به

این مفهوم یعنی بازار کار تنها در چارچوب توصیف قرارداد است کـه در آن 
کارفرمایان تا حد زیادی آزادی عمل دارند تا از راه راندن هزینه نیروی کـار بـه 

برداری کـنـنـد (کـه  ترین سطحی که کارگر دوام بیاورد از نیروی کار بهره پایین
شـود) و  های حقوقی کارگران را شامل مـی تنها میزان دستمزد، بلکه هزینه نه
دهد که حـقـوق کـار و بـیـمـه  همین ترتیب کارگران را در شرایطی قرار می به

اجتماعی (مانند حداقل دستمزد) و راهکارهای پیشگیری از فقر و یارانه دولـتـی 
-گیری کوویـد ها پیش از همه های این روند مدت یابند. جلوه تدریج کاهش می به
میلیون خانوار کارگری در فقر بسـر  ٩طور هولناکی مشهود بود. در بریتانیا،  به ١٩
مان در  ترین کارگران ایم که مهم گیر شاهد این بوده برند. از زمان بیماری همه می
کـنـیـم، از  های کلیدی، کارگرانی کـه هـمـگـی روی آنـان حسـاب مـی شغل

دستمزدهای پایین، ناامنی در اشتغال، و قرار داشتن در باالترین حد خـطـر در 
 کشند. ها می ابتال به بیماری و مرگ، سختی

توان با در نظر گرفتـن عـوامـل  در حقیقت تنها دو راه ممکن وجود دارد که می
وجـود  دیگر نظم و شرایطی فراتر از سازوکار خام عرضه و تقاضا در "بازار کـار" بـه

تواند دست به تعیین دستمزدها و شرایط بزنـد. در  آورد. نخست اینکه، دولت می
قانون کار موجود این استانداردهای حداقلی برای برخی شرایط کاری مانند آنچه 

تواند  اند. در رابطه با دستمزدها، دولت می ها اشاره شد گنجانده شده در باال به آن
مزد  حداقل مزد ساعتی سراسری را تعیین کرده و در خدمات عمومی، سقف دس

را مشخص کند و هیئتی را برای بررسـی و تـعـیـیـن حـقـوق تشـکـیـل دهـد. 
 هایی که ممکن است پذیرفته نشوند. توصیه

بخشی نیست، بلکه بیشتر مداخله دولت در تعیین راهکاری  این اسلوب رضایت
ملی برای تدوین دستمزدها و شرایطی است که از نظر کارفرمایـان یـا کـارگـران 

 پذیرفتنی نیستند.
المللی چـنـیـن  های بین جمعی است. قانون تنها گزینه دیگر گفتگوهای دسته

جـمـعـی  روش کاری را الزامی ساخته است.  فرایندهای گـفـتـگـوهـای دسـتـه
کـار  نمایندگی از سوی کارگران قدرت جمعی آنـان را بـه های کارگری به اتحادیه

 کند. تراز می گیرد و نابرابری فطری توازن قدرت در محیط کار را هم می
هـای مشـخـص  جمعی در ارتباط با بـخـش هنگامی که این گفتگوهای دسته

شوند، کارایی الزم برای تنظیم مفـاد و شـرایـط را  های تولیدی هدایت می بنگاه
ای صـدایـی  برای کل صنایع، در تطبیق با نیازهای صنعت را دارند. چنین شیـوه

دهد. در سرتاسر جهـان پـذیـرفـتـه شـده اسـت کـه  دموکراتیک به کارگران می
روی، تقـاضـا  انجامد و ازاین جمعی به افزایش در دستمزدها می گفتگوهای دسته

هـای  آورد، از یـارانـه های بیشتری پدید مـی دهد، شغل در اقتصاد را افزایش می
افزاید، و  کاهد، به مالیات از درآمد می دولتی برای جبران دستمزدهای پایین می

تر از همه، حتا اگر "سازمان همکاری و توسعه اقتصادی" با آن موافقت دارد  مهم
 دهد.  هایی نابرابری را افزایش می چنین اقدام

های تـولـیـدی  های مشخص بنگاه جمعی در ارتباط با بخش گفتگوهای دسته
سازد که هم برای ایجاد ساختارها و هم ایـنـکـه  نهادهای قانونگذار را ناگزیر می

قوت خود باقی بماند (ما بـرخـی از  حاصل این گفتگوها برای هر بنگاه تولیدی به
 ها را کم و بیش در تمام سده بیستم داشتیم ) اقدام کنند. این قانون

های تـولـیـدی  های مشخص بنگاه جمعی در ارتباط با بخش گفتگوهای دسته
ای که ما هرگز نباید در آیـنـده از دهـان  پاسخ به افسانه "بازار کار" است، گزاره

 های واقعی بشنویم. کمونیست
 

 ٢٠٢٠سپتامبر  ٢، “مورنینگ استار”به نقل از روزنامۀ 

  »بازار کار«داری نولیبرال  ادامۀ  در سرمایه

دلیـل مشـاوره بـا  کمونیست چین از حمایت گسترده برخوردار نیست. او شاید به
کار که آرزوی برخوردار نبودن حزب کمونیست چیـن از  اساتید لیبرال یا محافظه

حمایت گسترده مردم را در سر دارند، به این باور رسیده است. مسئله ایـن اسـت 
که مهم نیست که شما خودتان را مارکسیست، لیبرال یا محافظه کار بـنـامـیـد. 

هایی حماقـت  نظرهای دروغین به اقدام پیشبرد سیاست مبتنی بر مغالطه و نقطه
 بار منجر خواهند شد.

توانند شما را به باور مـوهـومـات وادار  این ولتر بود که نوشت: "کسانی که می
آمیز وادار کـنـنـد." مـا در  های خشونت ارتکاب جنایت توانند شما را به کنند، می

هـا زیـر نـام  آمـیـز رژیـم غرب بارها و بارها فریب خوردیم تا از تغیـیـر خشـونـت
دموکراسی و "رهایی" شهروندان از طریق دیپلماسی زور، حمایت کنیم. در  لیبرال

مورد چین، این عقیده که یک میلیارد نـفـر از شـهـرونـدانـش از سـوی حـزب 
هـای  ای است بـرای ارسـال "کـمـک" شوند، بهانه کمونیست چین سرکوب می

نشـیـنـد،  منظور تجاوزکاری. هنگامی که گردوغـبـار جـنـگ فـرومـی خارجی به
های امپریالیـسـتـی  های سردمداران سیاسی ما در جهت پیشبرد سیاست جنایت

ای از بوق و کرنای تبلـیـغـات دمـوکـراسـی و  ها در مه شود، مسئولیت عیان می
شوند. نارضایتی افـزایـش مـی  ها پنهان نگاهداشته می ضعف اطالعاتی از دیده

شود، و بازی بزرگ ادامـه  شود، انتخابات برگزار می یابد، سوپاپ اطمینان باز می

 گوید ... ادامۀ  آیا مایک پمپئو راست می
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پـوسـت  نمایش تصویری از معترضان سیاه تلویزینی همایش ملی جمهوریخواهان به
قصد تخریب حومه سفیدپوست نشین در حال راهپیـمـایـی  دست زدند که ظاهرًا به

بودند و در پیشاپیش آنان کوری بوش، نماینده آینده کنگره، قرار داشـت کـه زوج 
کلوسکی او را با عنوان یک فعال "مارکسیست لیبـرال کـه جـمـعـیـت را بـه  مک
کرد. هدف و مضمون تمامی سخنان این  کند" توصیف می های ما هدایت می محله

های اکثرًا سفیدپوست  پوست به محله های سیاه سخنرانان این بود که ورود خانواده
پوست برای برقراری عدالت را بـا انـقـالب  نشین و همچنین قیام طبقه کارگر سیاه

 سان سازند، سخنانی که آشکارا انباشته از نژادپرستی بود.  مارکسیستی هم
ولی این پسر دونالد ترامپ و دوست دخترش کیمبرلی گیلفویل بودند که با سعـی 
فراوان و همراه با سر دادن هیاهوی ضد کمونیستی تالش کردند جمعـیـت انـدک 
حاضر در همایش را تحریک کنند. گیلفویل با عصبانیت و تندی بسیار که با خشـم 

هـا" را سـرزنـش  کرد، "بایدن، هریس، و بقیه سوسیـالـیـسـت موسولینی رقابت می
کرد که موجب خواهند شد "آشوبگران شهرهای ما را ویران کنند"، "قاچاقچیـان  می

های آلوده به  مواد مخدر و انسان از مرزها عبور کنند"، و آمریکا به "سرزمین سرنگ
ها" تبدیل شود. این همه از قرار بخشی از طرحی بـوده اسـت تـا  هروئین در پارک

ها بیفتد و همگی اسـیـر و قـربـانـی "ایـدئـولـوژی  همه مشاغل ما به دست چینی
 ضعیف، وابسته، و لیبرال" شویم.

هـای چـنـد مـاه  های توطئه و دروغ پسرک ترامپ، بدون شک، با تکرار تئوری
گذشته رئیس جمهور، سعی دارد تا پدرش را تحت تأثیر قرار دهد. ویـروس کـرونـا 

دهـد".  هدیٔه "حزب کمونیست چین" است که "بایدن را [بر تـرامـپ] تـرجـیـح مـی
گفته ترامپ کوچک، میلیونرهای مارکسیست (اگر چنین چیزهـای مـتـنـاقضـی  به

کنند، مترصدند "آزادی اندیشـه ،  هرگز وجود داشته باشند) که از بایدن حمایت می
آزادی بیان ، آزادی دین و حاکمیت قانون" را نابود کنند. این انتـخـابـات در واقـع 
"رویارویی کلیسا، کار، و مدارس با شورش، غارت، و تخریب" اسـت. ایـن دونـالـد 
ترامپ است که در مقابل "شیاطین کمونیسم و تروریسم اسـالم تـنـدرو" ایسـتـاده 
است. شب گشایش این همایش نشان دهنده تـمـامـی سـازوکـارهـایـی بـود کـه 
جمهوریخواهان در صورت وارد شدن به رقابت با برنی سندرز، سوسیالیست واقعی، 
آماده کرده بودند. در عوض، آنان خود را در مقابله با بایدن یافتنـد و بـنـا بـر ایـن 

 نظر آمد. شان از هر زمان دیگری نابجاتر به های ضد کمونیستی دشنام
آمـوز  هـای دسـت این بسنده کنند که بایدن و هریس عروسک حال، آنان باید به

پـوسـت  زبان جمهوریخواهان معموًال به زنان رنگـیـن "چپ رادیکال"اند، لقبی که به
طبقٔه کارگر همچون الکساندرا اکازیو کورتز، ایلهان ُعمر، راشده تلیب، آینه پرسلی، 

 شود. و اکنون کوری بوش، داده می
ای حـزب  آید که طراحان مبارزات انتخاباتی و مـدیـران رسـانـه نظرعجیب می به

شان که بـه زنـده  های  تلویزیونی جمهوریخواه در واقع بر این تصور باشند که برنامه
ماند بتوانند بسیاری از مـردم را مـتـقـاعـد  ای تخیلی می شیوه کردن جنگ سرد به
وسـیـلـٔه یـک  الوقوع برای آمریکا سلطه یافتن کمونیـسـم بـه سازند که خطر قریب

 متخصص مارکسیسم یعنی جو بایدن، در پیِش رو است. 
آیا آنان واقعًا انتظار دارند که مردم این مهمالت را باور کنند؟ خـیـر، آنـان ایـن 
انتظار را ندارند. سیاست ترامپ در مقابله با  ویروس کرونا کامًال شـکـسـت خـورده 

کفایتی او باعث شده است که رکود اقتصادی نـاشـی از ایـن بـیـمـاری  است. بی
احتماًال بدترین بحران اقتصادی در تاریخ کشـور 
ما را پدید آورد. در زمانی که خشم عادالنه بر ضـد 

 ٢٠٢٠اوت  ٢۵/ ١٣٩٩شهریورماه  ۴  -نوشتٔه سی. جی. اتکینز 
کارتی در کنوانسیون ملی جمهوریخـواهـان امسـال کـامـًال  جای جو مک

 -چه از نوع حقیقی و چه غـالـبـًا خـیـالـی -ها خالی بود. نکوهش کمونیست
ایالـت  ١٩۵٠های دهه  ستیزی این سناتور سال توانست عطش کمونیست می

ای که  ویسکانسین تسکین دهنده باشد. در اوایل جنگ سرد، هیوالی خیالی
منظور شکست دادن جنبش قـدرتـمـنـد کـارگـری و  از شوروی ساخته شد به

رشد چپ در ایاالت متحده استفاده شد. امروز هم تـرامـپ و  های رو به نیروی
شـود  کار زنند. تاریخ تکرار مـی حزب جمهوریخواه سعی دارند همان ترفند را به

کارتیسم فاجـعـه  اگر مک -طور که کارل مارکس ممکن بود بگوید همان -اما
 بود، رفتار سخیف ضد سوسیالیستی جمهوریخواهان لود گی است.

هـا در  پیامی که این هفته از همایش ملی جمهوریخواهان بـه تـلـویـزیـون
آمریکا فرستاده شد این بود که در صورت انتـخـاب نشـدن مـجـدد تـرامـپ 

ای رخ خواهد داد. چندین بار تلویحًا اعالم شد که جو بایدن و  درنگ فاجعه بی
کاماال هریس مخفیانه برای تشکیل یک حکومت دیکتاتوری کـمـونـیـسـتـی 

پـوسـت  منظور از بین بردن آزادی و تحویل کشور به اعتراض کنندگان سیاه به
اند. برخی ادعاهای مطـرح شـده از  ریزی و کشورهای خارجی در حال برنامه

سوی سخنرانان در شب گشایش همایش ملی جمهوریخـواهـان را بـررسـی 
کنید در عالمی متفاوت هبوط خواهید کرد، دنیایی آخرزمـانـی کـه پـریشـان 

 کرد. کردن، تفرقه انداختن، و فریب دادن را در ذهن مجسم می
های شناختـه  مت گاتز، نماینده فلوریدا از حزب جمهوریخواه، یکی از نوچه

 ١پردازان از خواب برخـاسـتـه" شدٔه ترامپ در کنگرٔه آمریکا، اعالم کرد  "خیال
لشگری در فیلمی که دیگران نوشته، تولیـد، و کـارگـردانـی  بایدن را "سیاهی

ها همه را خلع سالح خواهند  عبارتی ظاهرًا دموکرات اند" خواهند کرد.  به کرده
کنند و  های خود حبس می کنند، همٔه ما را در خانه ها را خالی می کرد، زندان

 جانیان خشن را به زندگی در میان ما خواهند آورد.
خاطر ایسـتـادگـی  تبار آمریکایی، ترامپ را به ماکسیمو آلوارز، بازرگان کوبایی

طلب و کمونیسم" ستود و اشاره کرد که مـمـکـن  ومرج در برابر "نیروهای هرج
است بایدن را روح فیدل کاسترو تسخیر کرده باشد. آلوارز ادعا کرد چند دهـه 
پیش، زمانی که از کاسترو  سؤال شد آیا او  یک کمونیست اسـت؟ او پـاسـخ 
داد که او یک کاتولیک است. آلوارز هشدار داد بایدن که یک کاتولیک اسـت 

کند، درست مثل کاسترو، تا آمریکا را فریب دهد کـه  نیز حقیقت را پنهان می
 "قرص سمی کمونیسم را ببلعد".

اصطالح مردمی و دانشـجـویـی  ساله، که در رأس گروه به ٢۶چارلی ِکرک، 
راستگرای "ترنینگ پوینت یو اس آ" (نقطه عطف ایاالت متحده)  قرار دارد و 
مورد حمایت میلیاردرها است، انتخابات را  "انتخـابـی مـیـان حـفـظ کـردن 

شناسیم و از بین بردن همه چیـزهـایـی کـه مـا دوسـت  آمریکایی که ما می
پـا زدنـی حـاکـی از اضـطـراب  و داریم" نامـیـد. سـخـنـرانـی او دسـت می

اش بود که انگیزه بسیاری از افراد برتری طلب سفیدپوست است.  نژادپرستانه
کرک گفت: "ترامپ محافظ تمدن غرب است" و تنها چیزی اسـت کـه بـیـن 

طلب" ایستاده است. منظور دقیق آنچه کـه  های ما" و "جمعیت انتقام "خانواده
کرک واقعًا گفت این است که ترامپ مدافع آمریکای سفید در برابر معترضـان 

 ها است.   سیاه پوست، مهاجران، و خارجی
دسـت  وکالی اسلحه به -کلوسکی محتوای اظهارات مارک و پاتریشیا مک

آمـیـز  های مسـالـمـت اتهام تهدید شرکت کنندگان در اعتراض برهنه که به و پا
احسـاسـات  -شـونـد لوئیس در ماه ژوئن مـحـاکـمـه مـی پوستان سنت سیاه

نژادپرستانٔه پنهان و ضد کمونیستی خشمگینانه و آشکار بود (این دو تقـریـبـًا 
افـکـنـی بـیـن  هـراس شـان در بـه همیشه با هم هستند). آنـان در تـالش

سفیدپوستانی با درآمدهایی متوسط و باالی ساکن در حومه شـهـرهـا، ادعـا 
هریس" از بین بردن نـواحـی مـتـمـول  -کردند: "برنامه سوسیالیستی بایدن

های یک خانواری و هـمـوار کـردن راه هـجـوم "جـرم،  حومه شهری، خانه
های پررونق را شـامـل  های کم کیفیت" به محله قانونی و ساخت آپارتمان بی
شود. در زمانی که آنان مشغول صحبت بودند، تهیه کـنـنـدگـان بـرنـامـه  می

گسیختٔه  ستیزی لجام کمونیسم
جمهوریخواهان نشانٔه ضعف 

 سیاسی آنان است

 ١١ادامه  در صفحه  

جمهوریخواهان در تالشند تا نامزدهای حزب دموکرات یعنی جو بایدن و 
های تندرو که نیات  کاماال هریس را دست نشاندٔه برخی از چپ

 کمونیستی دارند، نشان دهند. 
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دهم مردم ایاالت متحده شـده  خیابان ریختن تقریبًا یک نژادپرستی نهادینه شده موجب به
طلبانه سفیدپوستان راستگرا، برای بسـیـاری از  است، وفاداری ترامپ به ایدئولوژی برتری

اند که بیشتر رأی دهندگان را نگران کرده است و  ها مواردی ها تنفرآور است. این آمریکایی
 نه آخرزمان سوسیالیستی.

نظرانه، متمرکز،  قدری تنگ شود به روایتی که در همایش ملی جمهوریخواهان پخش می
توان نتیجه گرفت نخوت و تهدیدهای ضد سوسـیـالـیـسـتـی حـزب  و افراطی است که می

جمهوریخواه جز نشانٔه  ضعف سیاسی آن چیزی دیگر نیست. این نمایشی جعلی از قـدرت 
گـراهـا  دانند ایجاد نفرت نژادپرستانـه و تـخـریـب چـپ خویش است. جمهوریخواهان می

هایی است که تنها بر تعدادی اندک از رأی دهندگان نافذ خواهـد بـود و دقـیـقـًا  تاکتیک
همین بخش کوچک است که در جریان این همایش موردنظر و مخاطب جمهوریخواهـان 

 است.  
درصد آرا  ۵١درصد و بایدن  ۴٢دهد که ترامپ  های فعلی نشان می میانگین نظرسنجی

های اخیر تغییر  اند. اختالف بین این دو، جز در چند مورد ناچیز، در ماه خود جلب کرده را به
  ٢٠٢٠نـوامـبـر  ٩٩/٣ماه  آبان ١٣چندانی نکرده است. این امر برای ترامپ در  انتخابات 

اند که کسب آرای مـردمـی  دردسرساز خواهد شد. بیشتر تحلیلگران پیشاپیش نتیجه گرفته
یادآوری است که تـرامـپ در انـتـخـابـات  برای ترامپ کامًال دور از دسترس است. الزم به

نیز اکثریت آرا  را کسب نکرد. با درنظر گرفتن اینکه چـنـدیـن  ٢٠١۶جمهوری سال  ریاست
ایالت بینابینی به بایدن متمایل باشند، پیروزی از طریق مجمع گزینندگان یا کالج الکـتـرال  

(Electoral College) .نیز برای ترامپ مشکل خواهد بود 
بنابراین، انتخاب مجدد ترامپ بر عهده فعالیت تک تک طرفداران سرسخت پـایـگـاه او 

جمهور شامل حال اوست، هر چند، این حمـایـت از او در مـیـان آن  است. مزیت رئیس
نحوی تنظیم شده اسـت کـه  ریزی همایش به آمیز است. برنامه دارودسته سخت و تعصب

هیجان آورد و حتی یک فرد وفادار به کارزار انتخاباتی ترامپ در روز انتخابـات در  آنان را به
 خانه نماند.

در واقع هیچ قصدی برای گسترش دامنه جمعیت رأی دهنده به تـرامـپ وجـود نـدارد. 
پـوسـت روی  برای این امر خیلی دیر شده است. اگر قرار دادن چند جمهـوریـخـواه سـیـاه

روهای سفیدپوست احساس کنند که ترامـپ آن انـدازه  صحنه باعث شود تا برخی از میانه
هم نژادپرست نیست و می توانند به او رأی دهند، چه بهتر از این.  اگـر بـرخـی از زنـان 

اند بتوان نگـران امـنـیـت  جمهور متزلزل نشین را که در حمایت از رئیس سفیدپوست حومه
شان ساخت نیز یک امتیاز است. اگر یک مبارز پیر ضد کاسترو بتواند نظر برخی از  خانواده

 بخش است. رأی دهندگان به بایدن در میامی را متزلزل کند، این هم فایده
اند که از ابتـدا هـمـراه  اما مخاطبان واقعی همایش جمهوریخواهان دقیقًا همان کسانی

دهد که  اند. برای بسیج آنان، حزب جمهوریخواه دقیقًا همان کاری را انجام می ترامپ بوده
ها در طول تاریخ اخیر آمریکا در مقابل اتحاد مردم مدافـع کـارگـران و مـخـالـف  حکومت

های مرتبـط بـا گـرایـش بـایـدن بـه  اند. ترامپ و طرفدارانش اتهام نژادپرستی انجام داده
های خودشان  ها،  و ناکامی منظور انحراف اذهان عمومی از فسادها، دزدی کمونیسم را به

 کنند. عنوان می
های بهداشـتـی بـرای  مانند مراقبت -دهند های واقعی پیشنهاد می هر آنچه کمونیست

همه، کار برای همه، صلح، کنترل دموکراتیک اقتصاد، و پایان دادن به نـژادپـرسـتـی در 
کار جایی ندارند. نه بایدن، نه هریس، و نـه افـراد  های یک حزب محافظه دستورکار بحث

دوسـتـانـه و  هـای انسـان دیگر موردنظر ترامپ هرگز اجازه ورود و گفتـگـو دربـاره آرمـان
 ها را ندارند. های واقعی و گفتگو درباره آن دموکراتیک مارکسیست

میلیون شـغـل نـابـود  ۵٠میرند و بیش از  هزار نفر از ویروس کرونا می ١٨٠هنگامی که 
گیری سیاسی هـم  ای برای ادامه کار ندارد. هیچ موضع شوند، حزب حاکم دیگر برنامه می

جـز سـتـایـش  ماند. هیچ طرح سیاسی وجود نخواهد داشت. چیزی دیگر هم به باقی نمی
آفرین هر آنچه و هر آنکه هست در زیر نام کمونیسـم  گونه از رهبر و تقبیح  وحشت پرستش

 باقی نخواهد ماند.
چنین گفته شده است که سنگر ضد کمونیسم، آخرین پناهگاه خالفـکـاران اسـت. در 

هـایـی  سال نسبت به سوسیالیـسـم دیـدگـاه ٣٠دورانی که بیش از نیمی از آمریکاییان زیر 
مسلکانش رو به کاهش دارند. کارزار  مثبت دارند، مخاطبان افراد خبیثی مانند ترامپ و هم

پاچه ضد کمونیسم در همایش ملی جمهوریخواهان در این هفته نشان  زده و دست وحشت
پایان است. ضد کمونیسم دیگر ماننـد گـذشـتـه  داد که زمان این استراتژی مضحک رو به
کارتیسم را طی خواهد کرد. ولی برای پایان دادن  مؤثر نخواهد بود و ترامپیسم هم راه مک

 به آن، هنوز به مبارزه نیاز است.
-----------------------------------------  

١. “Woketopians”- احتماًالwoke utopians . 
 

 گسیختٔه  ... ستیزی لجام ادامۀ کمونیسم

ساله، نایب قهرمان نوجوانان ایـران،  ٢٧گیر  نوید افکاری، کشتی
و چـنـد روز پـس از  ١٣٩٧کار ساختمان، در شهریور  و کارگر گچ

های سراسری مرداد همان سال بـه اتـهـام  فروکش کردن اعتراض
قتل حسن ترکمان، مأمور امنیتی و کارمند حراست ادارٔه آبفای [آب 
و فاضالب] شیراز، بازداشت و سپس در دادگاه به "دو بـار اعـدام" 
محکوم شد. وحید افکاری، برادر او نیز به اتهامی مشابه بازداشت و 
به زندان افتاد، و برادر دیگر او به نام حبیب نیز بازداشت شد. وحیـد 

سال زندان با شالق محکـوم  ٢٧و  ۵۴و حبیب افکاری به ترتیب به 
 اند. شده

های موثق، گزمگان جمهوری اسالمی به روال  بر اساس گزارش
همیشگی  برای گرفتن اعتراف اجباری، نوید و بـرادرانـش را زیـر 

ها قرار داده بودند. در پیام صوتی نوید افـکـاری  شدیدترین شکنجه
صـراحـت  تازگی از زندان بیرون آمده است، نوید افـکـاری بـه که به
گوید که تحت شکنجه مجبور به اقرار به قتل کارمنـد حـراسـت  می

 آبفای شیراز شده است.
بر اساس اظهارات وکیل نوید افکاری و دیگر شـواهـد مـوجـود، 

پسندی، حکـم اعـدام  گونه مدرک محکمه دادگاه بدون داشتن هیچ
علیه نوید افکاری صادر کرده است. حسن یـونسـی، وکـیـل نـویـد 
افکاری، گفته است که ویدیوی دوربین مداربستـه کـه دادگـاه بـر 

گوید نوید افکاری مرتکب قتل شده، "مربوط به یـک  اساس آن می
 ساعت قبل از زمان قتل است."
های جمهوری اسالمی به افـکـار  چال نوید افکاری از درون سیاه

گنـاه اعـدام  عمومی ایران و جهان اعالم کرده بود که: "اگر من بی
عـدالـتـی  کند که این اولین قربانی بی شدم، عقل و منطق حکم می

محور نبوده است. سـکـوت شـمـا  این بیدادگاه به اصطالح عدالت
 یعنی حمایت از ظلم و ظالم..."

های حقوق بشر جهـانـی و  های اخیر بسیاری از سازمان در هفته
ورزشکاران جهان با ارسال نامه به رژیم جمهوری اسالمی خواهـان 
لغو حکم اعدام نوید افکاری شده بودند ولی جـنـایـتـکـاران حـاکـم 

رحـمـانـه  توجه به افکار عمومی ایران و جهان نوید افکاری را بـی بی
اعدام کردند. از جمله، الکساندر ِمدوید، بـرنـدٔه ده مـدال طـالی 
جهان و المپیک، خطاب به سران جمهوری اسالمی نوشـتـه بـود: 

کس حق ستاندن زندگی کسی را ندارد. باید به  "در عالم هستی هیچ
های  ترین پدیده است. من از مقام زندگی ارزش گذاشت، زندگی مهم

 خواهم مجازات اعدام علیه نوید افکاری را لغو کنند." ایرانی می
هـای حـقـوق  اعدام نوید افکاری نیز با محکومیت شدید سازمان

الـمـلـلـی  المللی کشتی، و حتٰی فدراسیون بیـن بشر، فدراسیون بین
فوتبال (فیفا) روبرو شد. دیانا الطحاوی، مدیر خاورمیانـه و شـمـال 

ای نـوشـت:  الملل نیز روز شنبه در بیانیـه آفریقای سازمان عفو بین
"اعدام مخفیانٔه امروز صبح نوید افکاری قهرمان کشتی، بدون آنکه 
خود او، خانواده، یا وکیلش پیشتر از این برنامه با خبر شده بـاشـنـد، 

ای غیرعادالنه، تمسخر هـولـنـاک عـدالـت  آن هم بعد از محاکمه
 المللی مواجه شود." است که باید فورًا با اقدام بین

جنایتکاران جمهوری اسالمی هراسناک از خشم مردم نسبت بـه 
بودند حتی به خانوادٔه افکاری اجازه ندادنـد   جنایتی که مرتکب شده

سپاری فـرزنـدشـان را بـرگـزار کـنـنـد. بـر اسـاس  تا مراسم خاک
های منتشر شده، پیکر نوید افکاری، زیر تدابـیـر امـنـیـتـی  گزارش

شدید، شبانه در روستای سنگر از توابع بخش همایجان شهرسـتـان 
 سپیدان در استان فارس به خاک سپرده شد.

حزب تودۀ ایران جنایت هولناک حکومت جمهوری اسـالمـی در 
کند. فقط با تشدید مبارزه  اعدام نوید افکاری را به شّدت محکوم می

و گسترش جنبش اعتراضی مردم بر ضِد جنایتکاران حاکم و حـذف 
های قدرت سیاسـی مـیـهـن مـا  کامل دستگاه والیت فقیه از اهرم

هـایـی را در  توان امید داشت که بشود جلوی این چنین جنایـت می
 آینده گرفت.

 حزب تودۀ ایران
   ١٣٩٩شهریور  ٢٢

 ادامۀ بازهم جنایت ...



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ١٢   ١١١٢شمارۀ  

طور دقیق به  به »سرمایٔه موهومی«
 چه مفهومی است؟

ها، و دیگـر اوراق بـهـادار،  امروزه انواع اوراق مالکیت بورس، سهام شرکت
هـای  بـنـدی بـحـث جـمـع های واقعی جدا هسـتـنـد. طور کامل از فراورده به

دهد که آنـچـه بـه  دهی شده توسط کتابخانۀ یادبود مارکس نشان می سازمان
ها آغاز شد، اکنون به چیزی کـامـًال  ها و بدهی صورت تعهد به بازپرداخت وام

 کاذب و ساختگی تبدیل شده است. 
یی کودکان، "طالی پریان" پـولـی جـادویـی اسـت؛  های افسانه در داستان

شـود، و مـعـلـوم  آورد و خیلی زود زایل می ای است که زیاد دوام نمی گنجینه
ارزش نبوده اسـت.  هایی بی ریز گردد که چیزی جز چند برگ، غبار یا ُخرده می

به زبانی ساده و همگانی، ثروتی ناپایدار یا واهی است که مـمـکـن اسـت بـه 
آید از کف برود. این درست مصداق وضـعـیـت  دست می همان سرعتی که به 

 بود. ٢٠٠٨و  ٢٠٠٧های  بازان پس از بحران بانکی جهانی سال برخی از سفته
هـای کـارگـری بـودنـد کـه  های اصلی در آن بحران البته خانـواده قربانی

شان را در نتیجٔه بـحـران از دسـت  انداز، خانه، کار، و گاه جان و هستی پس
دادند. آن بحران فقط ناشی از انحراف و به کژراهه رفتن از مسیر درست نبود. 

انـد، اّمـا آن  داری هـا ذاتـِی سـرمـایـه مارکس نشان داد که اگرچـه بـحـران
شـونـد کـه  موهومی" (یـا مـجـازی) نـاشـی مـی  هایی که از "سرمایهٔ  بحران

انـد. از دیـِد  داری های عمدٔه سرمـایـه زیرمجموعٔه سرمایٔه مالی است، بحران
بیشتر مردم، سرمایۀ مالی همان پول، یا پول بیش از نیاز زندگی روزمره اسـت 

تـوان پـول  گـذاری کـردن آن مـی شود و با سرمایـه که در بانک اندوخته می
بیشتری درآورد. اغلب مردم چنین پولی ندارند و آنچه هـم کـه دارنـد، سـود 

های  چندانی برایشان ندارد. اما کسانی هستند که پول فراوانی دارند، و شرکت
ها از آن هم بیشتر دارند. گاهی آن را به صورت سرمایٔه "تولیدی"  بزرگ و بانک

کنند، از جمله در عرصٔه تهیه و تولیـد مـواد خـام، انـرژی،  گذاری می سرمایه
آالت ("وسایل  زنجیرٔه تأمین (قطعات و غیره)، و بیشتر از همه در تولید ماشین

 تولید")، و استخدام نیروی کار کارگران.
مارکس این سرمایه را "سرمایۀ واقعی" نامید و آن را در کنار "سرمایۀ پـولـی" 

شـود. ایـن  کـار مصـرف مـی قرار داد که پولی است کـه در واقـع در ایـن 
دهد تا کاالیی تولید کنند که از  داران این امکان را می گذاری به سرمایه سرمایه

تـری کـه  آید، یعنی سرمایٔه مالی [پولـی] افـزون فروش آن سود به دست می
 گذاری بکنند یا نکنند. ممکن است دوباره در تولید سرمایه

داری بـرای ادامـٔه  اّما "سرمایۀ موهومی" (مجازی) متفاوت است. سرمایـه
اگـر شـمـا  کارکردش به اعتبار و بدهی متکی است. همواره چنین بوده است.

وامی بگیرید، یا برای مثال با کارت اعتباری چیزی بخریـد (دو سـده پـیـش 
خـوار  دهنده یـا نـزول توانست به صورت وام گرفتن از یک وام چنین امری می

اید بـه  منظور خرید بذر یا ابزار باشد)، شما باید کار کنید تا وامی را که گرفته به
ای کـه بـرای گسـتـرش  اش بازپرداخت کنید. صاحب کـارخـانـه اضافٔه بهره

کشی از کـارگـران  گیرد، برای بازپرداخت آن، روی بهره هایش وام می فعالیت
سـازی  کند". ولی آنچه امروز تازگی دارد، سلـطـۀ مـالـی آیندٔه خود "حساب می

اصـطـالح  ای از سرمایٔه مالی امروزی، بـه جهانی است، و اینکه بخش فزاینده
مارکس "سرمایۀ موهومی" (مجازی) است. امروزه "سرمایۀ موهومی" از تولـیـد 
واقعی کاالها (اجناس یا خدمات) مستقل است. بنیاد آن در اصـل، داشـتـن 

اند (و شاید هرگـز  "ادعای" مالی بر کاالها و خدماتی است که هنوز تولید نشده
ارزش  هم تولید نشوند). اصِل آن مبتنی بر امید به درآمد آینده بر پایـٔه اضـافـه

 تولید شده توسط کارگرانی است که در آینده استخدام خواهند شد.
سرمایٔه موهومی شامل اقالمی مثل انواع اوراق مالکـیـت بـورس، سـهـام 

بیان مارکس "صرفًا سند مالکیت بر   ها، و دیگر اوراق بهادار است که به شرکت
اند که قرار است [در آینده] از این سـرمـایـه مـحـقـق  ارزشی قسمتی از اضافه

ای یا سهمی از سودهای آتـی،  شود". در واقع، چیزی نیست جز واگذاری بهره
ای یا سهمی از ارزش تصاحب شده از کار کسانی که آن را تولیـد  در اصل بهره

 ارزش]، به صاحبان آن سرمایه. اند [یعنی اضافه کرده
های مالی بسیار پیچیدٔه  امروزه سرمایۀ موهومی شامل اختراع انواع فراورده
هـای بـهـادار  ها، دارایـی "کاغذی" (ولی در حقیقت الکترونیکی) مانند مشتق

های مسکن به ارز خـارجـی اسـت، کـه در زمـان  شده و قابل معامله، و وام

کردند و امروزه بیش از پیش از تولید کاالهای مـاّدی  مارکس تصّورش را هم نمی
ِتک"، یعنی بهبود در ارائٔه خدمات مالـی بـا  دور شده است. فّناوری مالی یا "فین

هـای  گـذاری ها و سـرمـایـه های نوین، مورد توجه ویژۀ نوآوری استفاده از فّناوری
ویژه در بریتانیای پس از برگزیت [خروج بریتانیا از اتحادیٔه اروپا] اسـت  جهانی به

 ٣٧٫۵گذاری قماری در آن دو برابر شد و بـه حـدود  که در سال گذشته سرمایه
 میلیارد پوند رسید.

هـایـی مـانـنـد  آوری کـمـک مـالـی (شـرکـت افزاری جمع های نرم  از پالتفرم
هـای  گـذاری هـوشـمـنـد و َاپ مـی) بـا سـرمـایـه-فـانـد-ستارتر و گـو کیک
ِچـیـن) و   افزارهای) خرید و فروش سهام گرفته تا زنجیرٔه بـلـوکـی (بـالک (نرم

فقـط اصـطـالح "سـرمـایـۀ  ها هستند. مارکس نه تک هایی از فین رمزَارز، نمونه
موهومی" را برای نخستین بار مطرح کرد، بلکه برای واکاوی و تحلیل آن نـیـز 
کوشش زیادی کرد. فصل "اعتبار و سرمایۀ موهومی" در جـلـد سـّوم سـرمـایـه 

ای به اعتـبـار و  داری به طور فزاینده دهد که چگونه سرمایه (کاپیتال) نشان می
 کند. بدهی به مثابه عنصرهای اصلی سرمایۀ موهومی وابستگی و اتکا پیدا می

از بدهی شخصی خوِد شما، تا بدهکاری روی کـارت  -امروزه اعتبار و بدهی
داری از اهمیت کـلـیـدی بـرخـوردار  برای سرمایه -اعتباری و بدهی ملی کشور

از جانب طلبکاران به  های وصول بدهی (َشرَخرها)  در سطح فردی، بنگاه است.
 روند تا طلبشان را بگیرند. دنبال بدهکاران می

و اگـر عـدٔه زیـادی  شود. اما اعتبار خودش یک کاالست: خرید و فروش می
 شود. مشکل ایجاد می  شان را پرداخت کنند، نتوانند بدهی

ویژه پس از فـروپـاشـی  ای تنگاتنگ با آن، به در کنار بدهی، و اغلب در رابطه
، بخش چشمگیرتری از سرمایۀ موهومی "سرمایـۀ ٢٠٠٨اقتصادی جهانی سال 
های خالی افـتـاده یـا  ای، ِملک های بارز چنین سرمایه مرده" شده است. نمونه

وساز آینده، با ارزش مصرف تحقق نیافته [زمیـن  های "افتاده" برای ساخت زمین
یا خانٔه خالی و بدون استفاده مانده] است. پولی از اجارٔه این مستغالت به دست 

شود، و "سـود"ی  گذرد، ارزش مبادلٔه آنها افزوده می آید، ولی هر روز که می نمی
 کند. خیالی [در آینده] برای صاحبان خود ایجاد می

سود در آنجا وجود دارد، بله، اّما سرمایۀ واقعی و ماّدی و امـکـان آن بـرای 
 تولید محصوالتی مفید، سر سوزنی هم تغییر نکرده است.

بخش "موهومی" در اصطالح "سرمایۀ موهومی" معموًال فقط در زمان بحران 
ویژه در هنگام ورشکستگی یک شرکت یا یک بانک، موقعـی  شود، به نمایان می

گذار رسیـد آن  که سرمایٔه [ناشی از بهای] سهام یا "پول" سپرده شده (که سهام
 گردد. ارزش می را هم در دست دارد) بی

های گذشته دارد، در نقش دخـالـت دولـت  تفاوتی که بحران کنونی با بحران
های راست و چپ هر دو در ایـن  برای نجات دادن نظام اقتصادی است. دیدگاه

پاشید.  نظرند که بدون این دخالت، این نظام به طور کامل از هم فرومی مورد هم
شمار اندکی از  و البته بازگشت "رونق" اقتصادی اّدعایی [پس از بحران] فقط به

افراد محدود بوده است. دخالت دولت برای نجات دادن اقتصاد پدیدٔه جـدیـدی 
) اشـاره ٢٩فصـل   های جلد سوم سرمایـه، انگلس (در یکی از پانوشت نیست.
نظر از ذخیرٔه طالیی که در اختیـار  توانست "صرف کند که بانک انگلستان می می

داشت، هر مقدار اسکناس [که بخواهد] چاپ کند: یعنی هر مقـدار دلـبـخـواه 
سرمایٔه پولی کاغذی [که بخواهد] ایجاد کند و 

 ٧ادامه  در صفحه  



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ١٣   ١١١٢شمارۀ  

افغانستان: از اشغال توسط پنتاگون تا 
های نظامی  حکومت بالمنازع شرکت

 خصوصی در کابل
تریلیـون دالر در  ٢سال گذشته با هزینه کردن بیش از  ١٩متحده در  ایاالت

جمهور دونالد ترامپ بر ایـن  جنگ با طالبان بسر برده است. با این حال، رئیس
باور است که طالبان ممکن است متحد نویافته این کشور در جنوب آسیا بـرای 

 زده باشد. بازگرداندن صلح به افغانستان جنگ
های طالـبـان  با این حال، هنگامی که گروهی نظامی وابسته با یکی از جناح

) در حدود دوازده مـوشـک ٩٩در روزهای پایانی ماه اوت (هفته اول شهریورماه 
پایگاه نظامی بزرگ آمریکا شامل یک فرودگـاه مشـتـرک  -سوی اردوگاه دویر به

پرتاب کـرد، امـیـدهـای تـرامـپ بـه  -آمریکایی و افغانی در جنوب افغانستان
ناامیدی گرایید. چند ماه پیش، ایاالت متحده با چند حمله هـوایـی بـر عـلـیـه 

 نامٔه صلح را نقض کرده بود. واحدهای نظامی وابسته به طالبان پیمان
اسـاس  های ترامپ و بـی بینی های نظامی اخیر طالبان نادرستی پیش حمله

های اخـیـر او در تـأکـیـد بـه  وجود آمده که بر اساس بیانیه بودن امیدهای به
 ۴نـفـر بـه   ۶٠٠هزارو  ٨کاستن از  شمار نظامیان این کشور در افغانستان از 

 ) مبتنی بود، تأثیر گذاشته است.  ٩٩ماه  هزار نفر در ماه نوامبر امسال (آبان
هزار نظامـی  ١٠، حدود ٢٠١٧در آغاز دوره ریاست جمهوری ترامپ در سال 

هزار  ١٠٠آمریکایی در افغانستان حضور داشتند؛ این میزان نظامی در قیاس با 
در افـغـانسـتـان بسـیـار انـدک بـود.  ٢٠١٢  -  ٢٠١١سرباز آمریکایی در سال 
دلیل بیرون کشیدن نظامیان آمریکایی از افغـانسـتـان بـر  منتقدان، ترامپ را به

مبنای "قریب الوقوع بودن انتخابات ریاست جمهوری" آمریکا و نه بـر اسـاس 
کند، سرزنـش  بندی می مناسب بودن "زمان در رابطه با شرایط افغانستان" زمان

دهندگان آمریکایی این پیام  را  کردند. ترامپ با اعالم بیرون بردن نیروها به رأی
های نظامی ایاالت متحده در عملیات فـرامـرزی  کاستن از هزینه دهد که به می

های خارجی پایبند است. این اقدام همچنین تالشی است از سـوی  ومأموریت
سازی اندکی ثبات در روند صلح شکننده که در کـابـل  دولت ترامپ برای فراهم

درحال انجام  است. ایاالت متحده و طالبان پس از یک سـال گـفـتـگـوهـای 
نمایندگی از سوی ایاالت متحده و مال عبدالغنی  زاد به طوالنی بین زلمای خلیل

اسفندمـاه  ١٠(   ٢٠٢٠فوریه  ٢٩برادر، یکی از رهبران و بنیانگذاران طالبان، در 
) پیمان صلحی را در دوحه، پایتخت قطر، امضا کردند. دولت افغانستـان ١٣٩٨

گاهانه از روند صلح در این مرحله کنار گذاشته شده بـود. بـراسـاس  عامدانه و آ
طورکامل از افغانستان  به ٢٠٢١شود تا سال  این پیمان، ارتش آمریکا متعهد می

یابی بـه ایـن هـدف دشـوار  خارج شود. بسیاری در پنتاگون معتقدند که دست
احتمال زیاد به اجرایی کردن تعهداتش پایبـنـد نـخـواهـد  خواهد بود. طالبان به
گذاری خارجی ایاالت متحده همواره بـر ایـن اعـتـقـاد  ماند. نهادهای سیاست

ایـن بسـتـگـی دارد کـه طـالـبـان  اند که کاهش نیروها در افغانستان بـه بوده
المللی، به ویژه پیوند با القـاعـده، را  های تروریستی بین شان با شبکه های رابطه

منظور اشتراک قـدرت بـا دولـت  رود که طالبان به بگسلد. همچنین انتظار می
نامه پایدار برسد و با هم نقشه راه جدیدی را برای آیـنـده  افغانستان به یک توافق

هایی بین دولت و این گـروه شـورشـی یـعـنـی  این کشور ترسیم کنند. پیشرفت
جمهور اشرف غـنـی هـم آزاد  طالبان در روند صلح حاصل شده است و رئیس

ُبرد گفتگوهای صلح  زندانی طالبانی را برای کمک به پیش ۴٠٠کردن تدریجی 
 افتاده را آغاز کرده است. عقب

 -نامه ماه فوریه از سوی لـویـه جـرگـه مسئلٔه  آزادی زندانیان بر اساس توافق
تصویب شد که به موجب آن  -های گوناگون در افغانستان مجمع بزرگان طایفه

هزار جنگجوی طالبانی را در برابـر آزادی هـزار سـربـاز دولـتـی  ۵دولت باید 
هـای ایـاالت  توان بـه لـفـاظـی دست طالبان را آزاد کند. نمی دستگیر شده به

مـنـظـور  متحده در رابطه با عزم این کشور بـرای خـروج از افـغـانسـتـان بـه
 جویی مالی و لغزیدن به الک انزواگرانه خود اعتماد چندانی کرد. صرفه

گذاری مبتنی بر جغرافـیـای سـیـاسـی ایـاالت  ارزیابی و برآوردهای سیاست
دهد. تفکر غالب در وزارت  نشینی کامل از افغانستان را نمی متحده اجازه عقب

امور خارجه ایاالت متحده و پنتاگون بر این پایه است که تـرک افـغـانسـتـان و 
واگذاری فضای موجود به طالبان و روسیه برای اشغال کابل و واگـذاری فضـا 

های خود، نابخردانه است. بسیاری از  اندازی زیرساخت پروژه راه به چین برای به
کنند روسیه برای کشـتـن سـربـازان آمـریـکـایـی  های آمریکایی ادعا می مقام
 دست جنگجویان افغانی "جایزه" تعیین کرده است. به

ویژه در زمانی کـه اهـمـیـت  متحده افغانستان را ترک نخواهد کرد، به ایاالت
های ایران، روسیه، و چین برای گسـتـرش  جغرافیای سیاسی منطقه با فعالیت
احـتـمـال فـراوان  شود. ایاالت متحـده بـه نفوذشان در آسیای میانه بیشتر می

منظور کنترل نیروهای نظامی و امنیتی افغانستان و حـفـظ بـرتـری خـود بـه  به
نظامی و مـزدور و هـمـچـنـیـن فـنـاوری  کار گرفتن نیروهای شبه استخدام و به 

هـای کـارشـنـاسـان مـؤسـسـه  آوری اطالعات متوسل شود. براساس گفته جمع
بروکینگز، ممکن است "ایاالت متحده دو یا سه فرودگاه مهم و مـرکـز عـمـلـیـات 
جاسوسی، نیروی هوایی، و نیروهای ویژه/تکاور را در بگرام در نـزدیـکـی کـابـل 
یعنی در قلب کشور، در منطقه جنوب نزدیک قندهار، و در منطقه شرق شایـد در 

 آباد در دست گرفته و بگرداند." حوالی خوست یا جالل
 

 انتقال قدرت از پنتاگون به پیمانکاران نظامی خصوصی
زایی در رابطه با ایـن واقـعـیـت خـواهـد  نشینی" به ابهام گفتگو در مورد "عقب

انجامید که افغانستان انتقال قدرت از پنتاگون به پیمانکاران نظامی خصوصی را 
ها در دوره ریاست جمهوری تـرامـپ، اسـتـفـاده از  شاهد است. براساس گزارش

درصـد افـزایـش داشـتـه  ۶۵پیمانکاران امنیتی خصوصی در افغانستان بیش از 
نظامی خصوصی مزدور در افـغـانسـتـان  هزار شبه ۶است. در حال حاضر بیش از 

کـار  های نظامی خصوصی ایاالت متحـده بـه کنند که از سوی شرکت فعالیت می
های عراق و افغانستان بـرای  طور آشکار از جنگ اند. ایاالت متحده به گرفته شده

هـای   های امنیتی خصوصی در رستـنـگـاه خشـونـت آوردن و درگیر کردن شرکت
مند شده است. رسمیت دادن به حضور پیمـانـکـاران و بسـتـن  یافته بهره سازمان

تنها در عرصه فراهم کردن بخشی از خدمات تدارکـاتـی  ها نه قرارداد با این شرکت
هـای رو در روی  ارتش ایاالت متحده است،  بلکه آنان  در عملیات و درگـیـری

 کنند. جنگی نیز شرکت می
هـای نـظـامـی  گرمی دادن و پشتیبانی دولت ایاالت متحـده از شـرکـت پشت

طـوری کـه اریـک  ها را موجب شده است به خصوصی جسارت بیش از اندازه آن
پرینس، بنیانگذار شرکت بلک واتر (که پـس از قـتـل شـهـرونـدان عـراقـی در 

کـادمـی  سال های اول جنگ داخلی در این کشور رسوا شد و بعدها به شـرکـت آ
دهـی  تغییر نام یافت)، به دولت ایاالت متحده پیشنهاد داده اسـت کـه سـازمـان

های نظامی از جملـه  جنگ در افغانستان را کامًال دگرگون کرده و کنترل مأموریت
 طورکامل به مزدوران این شرکت بسپارد. عملیات هوایی را به

بسیاری در دولت افغانستان از جمله اشرف غنی، رئیس جمـهـور ایـن کشـور، 
سـازی جـنـگ در خـاک  چنین طرحی (طرح اریک پرینس) بـرای خصـوصـی

اند. اشرف غنی حتی از گفتگو با این شخص در طـی دیـدار  افغانستان را رد کرده
 خود از کابل خودداری کرد.

ارزش  ای بـه اریک پرینس، افسر پیشین نیروی دریایی ایاالت متحده  سرمـایـه
، (DeVos)واس  میلیارد دالر دارد. خواهرش، بـتـسـی دی ٢٫۴مبلغ  خالص به

وی  واس، مدیرعامل پیشین َاَبرشرکت ام پرورش است. او با دیک دی و وزیر آموزش
ای از  ، شرکتی آمریکایی که از راه بازاریابی شـبـکـهAmerican Way(مخفف 
ها شامل محصـوالت سـالمـتـی، زیـبـایـی و لـوازم  فروش انواع فرآورده خانه به

تـریـن  واس، یکی از بزرگ کند) ازدواج کرده است. آقای دی بهداشتی مبادرت می
ای  کار جناح راست در آمریکا است. در نوشتاری در نشریه یـواس حامیان محافظه

عنوان یـک  تودی، آقای پرینس "به شرکت هند شرقی در طول استعمار بریتانیا به
منبع رقابت برای سیاست ایاالت متحده در افغانستان اشـاره کـرد". ایـن روزهـا 

گویـد  ورزان ایاالت متحده در حال گسترش  است که می دیدگاهی در بین سیاست
هزار افسر در تسلط خود داشتـه بـاشـد، چـرا  ٢اگر بریتانیا توانست هند را تنها با 
تـریـن شـمـار  های خود را در عصر فناوری بـا کـم ایاالت متحده نتواند مستعمره

 کارکنان اداره کند.
تـریـن تـوقـیـف  تازگی وزارت دادگستری ایاالت متحده اعالم کرد که "بـزرگ به

مـیـلـیـون  ١/١١۶های سوخت از ایران را انجام داده است" و "نزدیک به  محموله
سرقـت بـرده اسـت.  بشکه نفت" را بدون استفاده از نیروی نظامی از این کشور به

این دزدی دریایی از سوی قاضی دادگاه منطقه ایاالت متحده در واشنگتن با ایـن 
ای است که سپاه پاسداران انقالب اسالمی، یکی  توجیه تأیید شد که نفت سرمایه

جانبـه آن را  متحده یک های رسمی نظامی دولت ایران که دولت ایاالت  از شاخه
سازمانی تروریستی اعالم کرده است، از طریق فروش آن نفوذ خـود را افـزایـش 

المللی بر مبنای قانـون را ویـران و  متحده مصمم است نظم بین دهد. ایاالت می
اثر سازد. نخبگان حاکم در ایاالت متحده  قصـد دارنـد  المللی را بی نهادهای بین
هـای  ای کـه در آن شـرکـت داری، مرحلـه مرحله بعدی نظام سرمایه جهان را به

راهزنی  دریایی و غارت مـنـابـع و  خصوصی مجاز خواهند بود بدون محدودیت به
نمایندگی از کنگره ایاالت متـحـده  سازی کشورها به های دریایی و مستعمره ذخیره

 دست بزنند، هدایت کنند.
ترین نخبگان هند که منکر حضور امپراتوری ایاالت مـتـحـده در ایـن  برجسته

های بـازی  کشورند، در مورد شتابی که صاحبان قدرت و پول ایاالت متحده قانون
در صحنه جهانی را زیر پوشش ترویج  ناسیونـالـیـسـم فـرهـنـگـی و مـبـارزه بـا 

 برند. آور در خواب غفلت بسر می ای شرم گونه طلبی چین تغییر می دهند، به توسعه
 



١٣٩٩شهریور ماه  ٢۴دوشنبه    ١۴   ١١١٢شمارۀ  

گوید که مردم چین  آیا مایک پمپئو راست می
 از حزب کمونیست خود متنفر هستند؟

کـنـنـد. چـرا  اکثر شهروندان چینی از حزب کمونیست چین حـمـایـت مـی
چنین است و چرا چنین واقعیتی مهم از سوی وزیر امـور خـارجـه ایـاالت  این

بـه  ٢٠٠۴شود؟ کیث لمب هم که در سـال  رسمیت شناخته نمی متحده به
دهد که چرا  چین مهاجرت کرد، زمانی این چنین تصور می کرد. او توضیح می

 در اشتباه بود و چرا ما باید به این نکته توجه کنیم.
مایک پومپئو در سخنرانی اخیرش در کـتـابـخـانـه ریـچـارد نـیـکـسـون، 
محکومیت چین و حزب کمونیست چین از سوی ایاالت متحده را خـواسـتـار 

ها حق داشت و در دیگر چیزها برخطا  اش، دربارٔه برخی چیز شد. او در ارزیابی
درستی رئیس جمهور "شی جین پینگ" را یک مارکسیسـت نـامـیـد.  بود. او به

های کـارل مـارکـس و ایـدٔه  اش به نوشته شی، در واقع، همیشه دربارٔه توجه
پرده سخن گفته است. جایی که پومـپـئـو کـامـًال  دستیابی به سوسیالیسم بی
وجود آمدن شکاف در حمایت مردم چین از حـزب  برخطا بود، تخمین او از به

کمونیست چین بود. این درکی غلط و رایج از چین است که من نیز هنگـامـی 
 به این کشور سفر کردم داشتم. ٢٠٠۴که در 

کردم کـه یـک غـربـی  ای سطحی در تاریخ چین، تصور می من با مطالعه
گاه" هستم. با روبرو شدن با حمایت گسترده و قوی مردم از حزب کمونیست  "آ

راحتی رد کردم.  چین، این حمایت را اساسًا در حکم شستشوی مغزی آنان، به
حال مانع از رخنه هر گونه  این روشی مؤثر برای انکار نظرات دیگران و در عین

تضاد در افکارم بود. وقتی به زبان چینی مسلط شدم، با همه قشرهای مـردم 
در تماس بودم و با قبول نظراتی که با نظراتم در تضاد بودند، مـجـبـور شـدم 

ای در سـرتـاسـر  تصدیق کنم که حزب کمونیست چین از پشتیبانی گسـتـرده
کشور برخوردار است. حتی بیشتر دانشجویانی که از تحصیل در خـارج  بـه 

های غربی هم قـرار گـرفـتـه  گشتند و در معرض تبلیغات رسانه کشور  بازمی
ها را  رد   ها و تجویزات آن رسانه کردند و تشخیص بودند، این نکته را بیان می

 کردند. می
واقعیت ساده این است که بیان تکراری این مـطـلـب کـه آتشـفـشـانـی از 

های اجتماعی در چین وجود دارد و آماده فـوران و بـرکـنـاری حـزب  ناآرامی
اند. البته پشتیبانی گستـردٔه مـردم  کمونیست از قدرت است، عاری از حقیقت

 -ای به سیستم سیاسـی معنای پشتیبانی یکپارچه نیست. کسانی که عالقه به
اقتصادی حاکم ندارند، حتی اگر مایل به انتشار نارضایتی خود نباشند، مـیـل 

همه، چنین افرادی کـه  بسیار دارند تا از موضع  مخالفت صحبت کنند. با این
نشان می دهـد،  (PEW)طور که مطالعات مستقل مرکز تحقیقات پیو  همان

 اند.  آشکارا و کامًال در اقلیت
وسیلٔه گزارشگرانش همچون "طوالنی  پژوهش جدید دانشگاه هاروارد که به

ترین تالش مستقل برای ردیابی تأیید شـهـرونـدان" [در حـمـایـت از حـزب 
کمونیست] توصیف شده است، نشان داد که حزب کمونیست چین در سـال 

درصد از مردم چین بوده است. این تعـداد در سـال  ٨۶/  ١مورد تایید  ٢٠٠٣
درصد افزایش یافت. آیا ممکن است این ارقام تحت تـأثـیـر  ٩٣/  ١به   ٢٠١۶

ها در این مورد باشند؟ قـطـعـًا،  های شدید چین در ارتباط با گزارش محدودیت
این امر باید یک عامل در این مورد باشد. با وجود این، ما در بـریـتـانـیـا نـیـز 

های ما را در انحصار خـود دارنـد،  های عظیمی که رسانه شاهدیم که مؤسسه
رغـم  کنـنـد و بـه ها را خفه می صدای هرگونه اعتراض بر ضد سلطه نولیبرال

های  های طبقه کارگر، رأی دادن در یک حزب کارگر متعهد به آرمان اعتراض
انـد.  برانگیز کـرده آن را [در رهبری کسی چون کوربین]، بدون اغراق، چالش

اش در خلق دیدگاهی  بنابراین، هر حاکمیتی طبیعتًا از طریق ترویج ایدئولوژی
مبتنی بر "عقل سلیم" نسبت به جهان، قدرت خویش را تحکیم بخشد. با ایـن 
همه، ایدئولوژی باید واقعیت امر را بازتاب دهد، در غیر این صورت به تـبـلـیـغ 

شود. برای مثال، تجربه اروپای شرقی کمونیستی، بازتابـی از  صرف تبدیل می
آرمانشهر سوسیالیستی نبود و شاید همین امر، می تواند تا حـدودی دلـیـلـی 

 برای فروپاشی آن باشد.
ها نشان  تر است. بررسی های چینی" عملی در مقابل، "سوسیالیسم با ویژگی

دهند که قدرت غالب سرمایه جهانی، با این قـدرت [قـدرت اقـتـصـادی  می
چین] تعامل و همکاری دارد، بدون آنکه فریب آن را بخورد. در واقع، توسـعـه 

شـود.  ای اساسی برای سوسیالیسم آینده تلقی مـی منزلٔه پایه بازار و سرمایه به
مسئله مهم این است که به این نیروهای بازار اجازه داده نشـود تـا دیـدگـاه 

شان را تـبـلـیـغ کـنـنـد.  مبتنی بر "عقل سلیم"شان  یا نیروهای فاسد سیاسی
گرایانه و غیـراتـوپـیـایـی  همین ترتیب، حزب کمونیست چین، با روشی عمل به

دهـد. بـر  همچنان به روند پیشرفت مادی واقعی شهروندان چین ادامـه مـی

، تعهد دنگ شیـائـوپـیـنـگ ٢٠٠۴اساس ارزیابی های اولیه من از چین در سال 
برای توسعه شهرهای سواحل شرقی چین و سپس روستاها و نـواحـی غـربـی، 

آمد. در واقع، این امـر هـمـان  نظر می پوششی برای اجرای هژمونی نولیبرال به
های برجسته غربی مانند دیوید هاروی و رابـرت کـاکـس  بینی مارکسیست پیش
 بود.

با وجود کارهای زیادی که هنوز باید انجام شود، تغییـرهـایـی مشـخـص در 
برانگـیـز  ام، توجه طور که من مشاهده کرده مناطق غرب و نواحی غیرشهری، آن

برای رفع فقر شدید در چین، بـا وجـود شـیـوع  ٢٠٢٠های پیمان  اند. آماج بوده
به من گفتـه  ٢٠٠۴بیماری کرونا، احتماًال بر آورده خواهند شد. اگر این حرف در 

شد، یعنی هنگامی که در کلبه مادربزرگ دوستم درحومه شهر هبی نشستـه  می
جز یک تختـخـواب آجـری  گفتم "غیرممکن است". زیرا در آن خانه به بودم، می

شد هیچ اثاثیه دیگری وجود نـداشـت.  جای نیمکت هم از آن استفاده می که به
کف خانه از ِگل سفت بود و یک سوراخ بزرگ نیز در سقف وجود داشت. الـبـتـه 
بهبود سطح زندگی در چین با باز شدن فضای اقتصادی و ورود سرمایـه غـربـی 
ارتباط زیادی داشته و در رخ دادن این تحول از اهمیت برخوردار است. بـا ایـن 
حال، موفقیت چین از پیش تعیین نشده بود. کشورهـای دیـگـری نـیـز وجـود 

اند که با پیروی از "اجماع واشنـگـتـن" دسـت بـه آزادسـازی نـه تـنـهـا  داشته
شـان زدنـد ولـی شـکـسـت  های سیاسی شان بلکه آزادسازی سیستم بازارهای

خوردند. مکزیک و روسیه تنها دو نمونه از کشورهایی هستند که شاهد کـاهـش 
راحتی از سوی کـارگـزاران  ها به های آن سطح زندگی خود شدند، زیرا دموکراسی

توان اضـافـه کـرد:  سرمایٔه جهانی مورد هجوم قرار گرفتند. این موارد را نیز می
تراژدی کشورهایی مانند عراق و افغانستان که دمکراسی با بـمـبـاران بـه آنـان 

راحتی برای مردم چین  الملل به تحمیل شد. این دو واقعیت اساسی در روابط بین
دمـوکـراسـی  ای که پـذیـرای لـیـبـرال آشکار کرده است که کشورهای غیرغربی

کـنـنـد و  ضد توده مـردم خـود عـمـل مـی نحوی غیردموکراتیک به اند، به شده
المللی رفتاری غیـردمـوکـراتـیـک دارنـد. در  کشورهای غربی هم در عرصه بین

سابـقـه  نتیجه، مشروعیت تاریخی حزب کمونیست چین، ورای دستاوردهای بی
در توسعٔه کشور،  برآمده از مقاومت در برابر نیروهای نولیبرال خـارجـی اسـت، 

های قاره آمریـکـا  ای که آفریقا را  استعمار کردند، تمدن یعنی نیروهای نولیبرالی
اشـغـال  کن کردند، هندوستان را ضمیمه بریتانیا ساختند، استرالیا را بـه را ریشه

اند. نفـوذ  شان درمحاصره گرفته های نظامی امروز چین را با پایگاه درآوردند و تا به
گاه ایجاد اختالل در جامعه چین و حتی فاسد کردن اعضای با نـفـوذ  سرمایه گه

پینگ با فساد منجر شده  حزب کمونیست بوده است. این امر به مبارزٔه شی جین
منظور جلب حمایت مردم از آن یاد شده اسـت. بـا ادامـه  که همچون تالشی به

ها از برابر مسیر حرکت به جلو برداشتـه  یافتن این مبارزه تا امروز، بسیاری از مانع
تر از حزب کـمـونـیـسـت را  اند و موفقیت تالش علیه فساد حمایت ملموس شده

گوید که حزب کـمـونـیـسـت  موجب شده است. بر این اساس، پومپئو درست می
چین از مردم خودش می ترسد، از کاهش یافتن حـمـایـت گسـتـرده مـردم از 

همه، این امری بدیـهـی  این ترسد. این سخن تا اینجا صحیح است. با خودش می
کـنـنـد بـایـد  کنند برای مردم خود کار مـی هایی که ادعا می است که همه دولت

ها هراس داشته باشند و باید  نسبت به از دست دادن حمایت گسترده مردم از آن
 شود. ویرانی منجر می ناچار به ها به بترسند از اینکه نبودن در خدمت توده

طنز قضیه در سیستم معموًال دو حزبی ما، که هر دو در سایٔه حمایت مـنـافـع 
ای مشابه قرار دارند، این است که با وجود  همه امـتـیـازهـا و  های مالی سرمایه
هـمـیـن دلـیـل در اتـخـاذ  رسد که از مردم بهراسند و به نظر نمی شان، به منابع

سالٔه چینی دوام داشته باشد تمایـلـی یـا  ۵هایی که  بیش از یک برنامه  سیاست
هـای  ها دربند نیروهای بازارند و در خالف جهت منافع توده ای ندارند. آن توانایی

شان به دیـگـران آسـیـب  شهروند خود عمل کرده و با سیاست خارجی خصمانه
روال همیشـه  ها، از سوپاپ اطمینان انتخابات به رسانند. با افزایش نارضایتی می

کنند و بازی ادامه می یابد. این دقیقًا همان سیسـتـمـی اسـت کـه  استفاده می
 پومپئو خواستار برپایی  آن در چین است.

دموکراسی در خارج از کشورهای غربی گستـرش یـابـد،  اگر قرار باشد لیبرال
باید در بیش از چند مورد کشور توسعه یافته مـوثـر بـاشـد و در دراز مـدت بـا 

محیطی (که به تفکر فارغ  ای مانند فقر، جنگ و فاجعه زیست مشکالت جهانی
های تمدن متکی بر تجارت ما نیازمند است) باید بتواند مقابله کـنـد.  از خواست

طـور کـه  آن -زور توان بـه دموکراسی را نمی نکته مهم دیگر این است که لیبرال
به دیگران تحمیل کرد، زیرا هر کشور شرایط تاریخی منحصر  -پمپئو می خواهد

قـول از ویـنـسـتـون  فرد خویش را برای مقابله با مشکالت دارد. اگر این نقل به
جز انواع دیگر آن اسـت" مـوثـق  چرچیل که "دموکراسی بدترین شکل دولت، به

زور و  طور طبیعی این سیستم را بدون نیاز به تـحـمـیـل  باشد، آنگاه کشورها به
ام بدانم که آیا پومپـئـو سـخـنـان  تهدید نظامی، انتخاب می کنند. کنجکاو شده

 ٩ادامه  در صفحه  گوید حـزب  خودش را صادقانه باور دارد که می
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در نتیجه، این باعث برخورد و مناقشه در میان جامعٔه  س:
ویژه در میان ساکنان قانونی واروشا خواهد  های قبرس، و به یونانی
 شد...

های قبرس خواهد  این اقدام باعث بروز مسائلی جّدی در میان جامعٔه یونانی
شد. برخی خواهان بازگشت خواهند شد، و بقیه آنها را خائن خواهند خواند و بین 

های قبرس  ترک  آنها رودررویی داخلی رخ خواهد داد. بدتر از همه اینکه جامعهٔ 
به آنهایی که بهشان اجازٔه بازگشت داده نخواهد شد، خواهد گفت که در این 

 صورت آنها باید ِملک خود را به دیگران بدهند.
 

آیا پیشنهاد آقای آکیلیاس دیمیتریادس، وکیل برجستٔه  س:
 حل مناسبی است؟ قبرسی، در مورد "کمیتٔه غرامت" راه

به نظر ما این پیشنهاد نیز حاوی خطرهایی است. مسئله فقط حقوقی نیست، 
ای سیاسی است که فقط از راه سیاسی قابل حل  بلکه به طور عمده مسئله

های آقای تاتار و آقای  های ترکیه و طرح است. تنها راِه پایان دادن به نقشه
وگوهای اساسی و سازنده در  قدرت اویزرسای در مورد فاماگوستا، ادامٔه گفت

های مشخص برای حل هرچه زودتر آن است،  مورد مسئلٔه کلی قبرس و نقشه
به شرط آنکه واکنش مثبتی از سوی ترکیه در مورد توافق بر سر حل مسئلٔه 

وگوها در  وگوها و به جایی که گفت قبرس نشان داده شود. بازگشتن به گفت
کرانس مونتانا [در سوییس] قطع شده بود، اکنون به "شعار" تبدیل شده است. 

جا که قطع شده بود دوباره شروع کرد و ادامه  وگوها را از همان شود گفت آیا می
حلی مناسب صورت  داد؟ نظر ما این بود که اگر حرکتی به سوی یافتن راه

تر خواهد شد. متأسفانه جریان زندگی و خوِد رخدادها  نگیرد، اوضاع بدتر و وخیم
جمهور آناستاسیادس با بیان اینکه طرِف  کند. رئیس بار دیگر نظر ما را ثابت می

وگوها را به هم زد، چیزی که دبیرکل سازمان ملل متحد و اتحادیٔه  ُترک گفت
گیرد، و  هایی صورت می وگوها را ترک کرد. حاال باز تالش پذیرد، گفت اروپا نمی

ای که قطع شده بود،  وگوها را دوباره آغاز کنیم و از همان نقطه اگر بتوانیم گفت
 ها موفق خواهد بود. وگوها را ادامه دهیم، این تالش دوباره گفت

 
وگوها قطع بود] ترکیه در مدیترانٔه  در این مّدت [که گفت س:

کنندٔه زیادی زد، و اکنون  های تحریک شرقی دست به اقدام
گیرد.  ترکیه صورت می-وگوهای یونان هایی برای آغاز گفت تالش

وگو دربارٔه خوِد مسئلٔه کلی قبرس هم  دهید که گفت آیا احتمال می
 وگوها گنجانده شود؟ همراه با مسائل دیگر در این گفت

خواهم مطرح کنم این است که ترکیه موضع  نخستین موضوعی که می
ای در پیش گرفته است و خطری برای کل منطقه است،  کننده تهاجمی تحریک

المللی باید قاطعانه به این موضوع برخورد کند. متأسفانه ما تا کنون  و جامعٔه بین
ایم. در عین حال، شاهد هیچ اقدامی  المللی ندیده چنین عزمی را در جامعٔه بین

 گیری بحران هم نیستیم. برای جلوگیری از اوج
گوید که  گیریم. از یک سو، دولت می های متناقضی از سوی دولت می پیام

توان مسئله را حل کرد، و در عین حال دولت در  های مؤثر می فقط با تحریم
های زیرمجموعٔه شرکت نفتی  تالش است که پنج نفر دیگر و برخی از شرکت

های  دولتی ترکیه را وارد فهرست سیاه [تحریم] اتحادیٔه اروپا کند. اینها اقدام
فهمیم که هدِف دولت چیست.  دانیم و نمی مؤثری نخواهد بود. ما واقعًا نمی

جو، و  ای مهاجم، فتنه دولت باید خواست و موضعش را روشن کند. ما با ترکیه
خواهیم که مسئلٔه  های ما چیست؟ ما می ناپذیر روبرو هستیم. هدف سازش

قبرس طوری حل شود که ما را از شّر اشغال ترکیه رها کند و به ترکیه حق 
ای که در  خواهیم از ثروت طبیعی مداخله در امور داخلی ما را ندهد. ما می
مند باشیم. آیا افزایش تنش به یافتن  منطقٔه اقتصادی خاص خود داریم بهره

حلی برای مسئلٔه قبرس خواهد انجامید؟ خیر، چنین نخواهد شد. فقط با  راه
توان مسئلٔه قبرس را حل  وگوهای جّدی و سازنده می زدایی و ادامٔه گفت تنش

کل اصرار دارد که اقدام های دولت در  کرد. دقیقًا به همین دلیل است که آ
شده باشد. متأسفم که باید بگویم در حال حاضر چنین  های تعیین امتداد هدف

کنید بسیار نگرانیم. ما  نیست. ما دربارٔه مسئلٔه کلی قبرس که شما مطرح می
نگران وقوع احتمالی برخورد و درگیری جّدی هستیم. پیامدهای چنین 

ای  برخوردی برای کل منطقه بسیار عظیم خواهد بود. جنگ هرگز هیچ مسئله
را حل نکرده است. برعکس، همیشه مسائل خیلی بیشتری را پیش آورده است. 

ترکیه انجام شود و -وگوهای احتمالی یونان دّوم اینکه، بله ما نگرانیم که گفت
مسئلٔه قبرس کنار گذاشته شود و اهمیت درجٔه دّوم پیدا کند. البته باید بگویم 

که به نظر من هیچ دولت یونانی برای حل مسائل خودش با ترکیه، امتیازهایی 
های یونان) چنین  به ترکیه در قبرس نخواهد داد. پیش از هر چیز، آنها (دولت

کنم هیچ دولتی در یونان چنین  حقی ندارند، ولی با وجود این، من فکر نمی
 قصدی برای در پیش گرفتن چنین شیؤه عملی داشته باشد.

 
 های دیگر فشار وارد خواهند آورد... ولی طرف س:
کنم که  وجه نباید تردید کرد که به همه فشار خواهند آورد. ولی فکر می هیچ به

تواند از آن عبور کند.  کس نمی این [مسئلٔه قبرس] "خطر قرمز"ی است که هیچ
حل  کس حق ندارد از طرف جمهوری قبرس دربارٔه راه کنم که هیچ تکرار می

 مسئلٔه قبس حرف بزند.
 

این طور که معلوم است، وضعیت در مدیترانٔه شرقی  س:
 شود کرد؟ خطرناک است. در این مورد چکار می

کل را اینجا تکرار و تأکید می المللی و  کنم: اگر ترکیه به قوانین بین نظر آ
های اتحادیٔه اروپا گردن بگذارد، و اگر بخواهد مسائلی را که با  خواست

و برای ما حل مسئلٔه قبرس اهمیت  -اش دارد حل کند کشورهای همسایه
وگو [دربارٔه مسئلٔه قبرس] را در  توان گفت در آن صورت می -بسیار زیادی دارد

تری که دربارٔه استفاده از گاز طبیعی در حوضٔه مدیترانٔه  های گسترده بحث
گیرد، شروع کرد. بگذاریم ترکیه دربارٔه همٔه اینها خوب فکر  شرقی صورت می
ای درست تصمیم  های درستی بدهیم تا ترکیه بتواند بر پایه کند، و ما هم پیام

 بگیرد.
 

آکل هرگز پنهان نکرده است که تغییر در ادارٔه کشور یکی از  س:
های حزب است. از سوی دیگر، آیا همکاری آکل با دیگر  اولویت

 شده است؟ نیروهای سیاسی تمام
شنوم که "نیروی دموکراتیک" [حزب "دموکراتیک رالی" که  من وقتی می

کل از دولت تعجب  اکنون دولت قبرس را در دست دارد] از شنیدن انتقاد آ
شوم. ما انتظار نداشتیم که آنها موافق دولت  زده می کند، واقعًا شگفت می

کل در سال کریستوفیاس [رئیس ] ٢٠١٣تا  ٢٠٠٨های  جمهور قبرس از حزب آ
باشند، و آنها مخالف آن دولت بودند. ولی توقع داشتیم که با فرهنگ 

تری عمل کنند. اگر بخواهیم در مورد نحؤه رفتار آنها با دولت دمیتریس  سیاسی
بینیم که با شیؤه رفتار ما با دولت کنونی اصًال  کریستوفیاس قضاوت کنیم، می

کنیم، در حالی که آنها ما را  قابل مقایسه نیست. ما با فرهنگ سیاسی رفتار می
کنند که انتقادمان غیرسازنده و مخّرب است. آنها در موضع مخالفت  متهم می

 تر عمل کردند. با دولت کریستوفیاس بسیار مخّرب
خواهم بگویم این است که کنار زدن دولت "نیروی  دّومین چیزی که می

یی حزب که در  دموکراتیک" از قدرت نیاز به همکاری دارد. ما در کنفرانس برنامه
هایی  کنیم، تصمیم برگزار شد، دربارٔه اینکه چه زمانی ائتالف می ٢٠١۴سال 

گیرد که چارچوب و کارپایٔه  گرفتیم. همکاری در شرایط و زمانی صورت می
های سیاسی معّینی  گیری سیاسی مشخصی وجود داشته باشد؛ یعنی موضع

وجود داشته باشد که توافق حداقلی پیرامون آن صورت بگیرد؛ و به شرط آنکه 
بر سر این موضوع توافق شود که چه کسانی نامزدهای ائتالف خواهند بود. 

 همٔه اینها را وقتی که زمانش برسد ارزیابی خواهیم کرد.
کل مربوط است، ما خواهان همکاری با  روشن است که تا جایی که به آ

های ما را در برنامه دارند.  ای هستیم که همان اولویت های اجتماعی جنبش
کنیم که اگرچه ممکن است  ای همکاری می های سیاسی همچنین، ما با حزب

هایی معّین با آنها داشته باشیم، ولی حاضر به  هایی بر سر موضوع اختالف
 تواند پایٔه همکاری با ما باشد. حمایت از چارچوب سیاسی حداقلی هستند که می

 
جدا از حزب حاکم "نیروی دموکراتیک"، خوِد دولت نیز  س:

اثر  اعتبار یا بی اولویِت آکل برای تغییر در دولت را دلیلی برای بی
 کند. کردن انتقادهای مخالفان قلمداد می
کل بارها ثابت کرده است که اولویت هایش همگی فقط در ارتباط با منافع  آ

قبرس و مّلت قبرس است. وقتی که آقای آناستاسیادس بر شالودٔه درستی در 
وگو پشتیبانی  کرد، تنها حزبی که از شیؤه گفت وگو می مورد مسئلٔه قبرس گفت

کل بود. وقتی که  کرد و مورد تحسین دولت و آقای نیوفیتو قرار گرفت، آ
ای که پیشنهادهای  گیری ویروس کورونا آغاز شد، تنها حزب سیاسی همه

کل بود، و آن پیشنهادها نیز مورد تحسین قرار گرفت.  متعددی به دولت داد، آ
کل  بنابراین، آنها بهتر است که به گفتارها و رفتارهای بچگانه دربارٔه اینکه آ

جمهور است، پایان  خواهان تضعیف رئیس

 های بحران سالمت کنونی ... ادامۀ هزینه

 ٧ادامه  در صفحه  
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هایی از مصاحبٔه آندروس کیپریانو، دبیرکل آکل (حزب مترقی  بخش
 ٢٠٢٠سپتامبر  ۶دم)  زحمتکشان قبرس) با روزنامٔه قبرسی هاراوگی (سپیده

 
هایی بر سر  کنیم که اگرچه ممکن است اختالف ای همکاری می های سیاسی ما با حزب

هایی معّین با آنها داشته باشیم، ولی حاضر به حمایت از چارچوب سیاسی حداقلی  موضوع
 تواند پایٔه همکاری با ما باشد. هستند که می

 
های تسلیحاتی قبرس  س: سفیر آمریکا گفته است که لغو بخشی از تحریم
ثبات کردن منطقه نقش  نه متوجه ترکیه بلکه متوجه روسیه است که در بی

دارد. دولت قبرس هم گفته است که نه به غرب وابسته است و نه به روسیه. 
 نظر شما چیست؟

های تسلیحاتی گام کوچکی به جلو در ارتباط با  تصمیم [آمریکا] به لغو بخشی از تحریم
گرفت. در آن زمان، آمریکا  ١٩٨٧قبولی است که آمریکا در سال  های غیرقابل تصمیم

جای تنبیه کردن ترکیه به خاطر تجاوز به قبرس، قبرس را تحریم کرد. آنچه اکنون مطرح  به
های  های تسلیحاتی به مّدت یک سال در مورد "سالح شده است، برداشتن موقتی تحریم

های غیرمرگبار] چیست! این تصمیم  غیرمرگبار" است، که معلوم نیست منظور از آن [سالح
هاست مصّرانه به آنها اشاره  قبولی همراه است که ما مّدت های غیرقابل در عین حال با شرط

ایم. هم سفیر آمریکا در قبرس و هم معاون وزارت امور خارجی آمریکا در امور  کرده
اند که شرط اجرای این تصمیم [لغو تحریم تسلیحاتی]  روشنی بیان کرده المنافع به مشترک

آن است که نیکوزیا پیوندهای خودش را با فدراسیون روسیه قطع کند. اجازه بدهید بگویم که 
اگر دولت قبرس بگوید چنین کاری نخواهد کرد، در واقع تمسخر ماست، چون در این 

توانند در مورد  صورت دولت آمریکا تصمیمش را اجرا نخواهد کرد. به این ترتیب آنها نمی
 اجرا نخواهد شد. -اگر به رهنمودهای آمریکا عمل نکنند -چیزی شادی کنند که

دّوم اینکه وزیر امور خارجی کشور و خوِد دولت قبرس تالش کردند این پیام را منتقل کنند 
شود، در این مقطع اهمیت زیادی دارد. هم معاون  که پیامی که ظاهرًا به ترکیه داده می

روشنی بیان  وزارت امور خارجی آمریکا و هم سفیر آمریکا در قبرس این موضوع را کامًال و به
جمهور  عالوه، همین هفتٔه پیش بود که رئیس اند که اقدام آنها علیه ترکیه نیست. به کرده

دونالد ترامپ از اردوغان ستایش کرد و او را بازیگری مهم در صحنٔه شطرنج سیاسی 
گویم دولت دولت قبرس دارد از موضوعی  المللی دانست. به همین دلیل است که من می بین

 گیرد. هایش را در نظر نمی کند که این جنبه شادی می
 

س:آِوروف نیوفیتو، صدر حزب "نیروی دموکراتیک" ["دموکراتیک رالی"، که 
در قدرت دولتی است]، اظهار اطمینان کرده است که در پاییز امسال 

های چشمگیری" در مسائل داخلی صورت خواهد گرفت و حّتی گفت  "تحّول
 به دلیل تحّول

ً
های آتی در مسئلٔه قبرس [و مناقشه با ترکیه] نگران  که دقیقا
کنندٔه احتمالی در اطراف منطقٔه متروک واروشا (یا ماراش  های تحریک اقدام

ای در شهر فاماگوستا در مرز ترکیه] نیست. آکل چرا نگران  به ترکی) [منطقه
 است؟

بین نیستم. پیش و بیش از هر  های متعدد و گوناگون مثل آقای نیوفیتو خوش من به عّلت
گیری برای انتخاب رهبر جدید جامعٔه  داند که نتیجٔه رأی چیز دیگر، چون کسی نمی

کینچی یا آقای توفان ارهیورمان، هر کدام،  ترک های قبرس چه خواهد بود. اگر آقای آ
وگوهای سازنده امیدوار باشیم. ولی اگر آقای تاتار  توانیم به ادامٔه گفت انتخاب شود، می

توان از ادامٔه  اندازی می "انتخاب" شود، در چه شرایط و با چه چشم
 -و نیز ترکیه -وگوهای جّدی و باارزش سخن گفت؟ آقای تاتار گفت

 کند. دولت صحبت می-حل دو آشکارا دربارٔه راه
جمهور قبرس از  دّوم اینکه موضع آقای آناستاسیادس [رئیس

نظر از آنچه او  حزب "نیروی دموکراتیک"] هنوز روشن نیست. صرف
توان این طور نتیجه گرفت که او  کند، در عمل می بیان می  در حرف

جمهور  به خواست دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اینکه رئیس
وگوهای سازنده را در دست بگیرد،  ابتکار عمل در ادامٔه گفت

دهد. برعکس، به نظر ما آقای آناستادیاس  واکنشی نشان نمی
موضع مرّدد و متزلزلی دارد. حرفش با عملش یکی نیست. در 

های زیادی دربارٔه قصد و  نتیجه، برای جامعٔه جهانی سؤال
های جمهوری قبرس پیش آمده است. نگذاریم که باز بگویند  نّیت

های  دهد. این پیام المللی می که قبرِس "بد" پیام منفی به جامعٔه بین
کل آنها  منفی به خاطر اقدام های خوِد دولت قبرس است، نه چون آ

 کند. را مطرح و بر آنها تأکید می
سّوم اینکه ما بسیار نگران رخدادهای احتمالی آتی در فاماگوستا 
کل  هستیم. اجازه بدهید یادآوری کنم که یک سال و نیم پیش، آ
نسبت به رخدادهای منفی در فاماگوستا هشدار داده بود. در آن 

کند.  زمان، وزیر امور خارجی به ما گفت که ترکیه دارد بازی می
خواهد دست به اقدامی  فقط می امروزه روشن است که ترکیه نه

آید که در  مشخص و جّدی در مورد فاماگوستا بزند، بلکه به نظر می
مشخصی هم در این مورد است. دولت قبرس نباید   حال تهیٔه نقشهٔ 

لوح است و اقدامی خواهد کرد که آن  فکر کند که ترکیه خام و ساده
المللی قرار خواهد داد. ترکیه  رودرروی جامعٔه بین  کشور را مستقیماً 

زیرکانه عمل خواهد کرد. به مالکان قانونی (در واروشا) خواهد گفت 
 -که "به ِملک خود بازگردید"، و نه زیر نظارت سازمان ملل متحد

بلکه زیر نظارت دستگاه  -های سازمان ملل متحد مطابق قطعنامه
 های قبرس. اداری ترک

 

 ١۵ادامه  در صفحه  

 مالی رسیده  کمک
 دالر ٢٠٠به یاد جان باختگان فاجعه ملی از آمریکا                 

های بحران سالمت کنونی نباید  هزینه
 به دوش زحمتکشان انداخته شود


