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 یادداشت 
 

 !دستمزدها را هم افزایش دهید ،نان را گران می کنید

 صادق کار

 

 ر سال جاریدنان  مسئولین دولتی در این هفته زیر عنوان "آنالیز" هزینه نانوانی ها مقدمات افزایش دگر بارە قیمت

 رار دادند.قهانه بنان را فراهم کردند. آنها این بار افزایش دستمزد کارگران نانوایی را جهت باال بردن رسمی قیمت 

ال . آنقدر بارفته در واقع قیمت نان مرغوب در نانوایی هایی که سهمیه آرد دولتی نمی گیرند مدتهاست که بسیار باال

ان زمینه یمت نقکه فقط توانگران قادر به پرداخت بهای آن هستند. حاال به نظر می رسد دولت قصد دارد با افزایش 

رضه و ار. عرت مرحلهای در همه نانوایی ها مهیا نماید و تعیین قیمت نان را به بازحذف سوبسید آرد را به صو

 تقاضا بسپارد.

وشت: ی ایران( نیزدان سیف ")مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتآذر این خبر را منتشر کرد به نقل از " ٤ایلنا که در 

های مؤثر در تولید، به ها و آیتمسایر نهاده ارگران وهای حمل و نقل آرد و دستمزد ک"با توجه به افزایش هزینه

ها با اناز ن استانداران سراسر کشور اختیار داده شده است تا نسبت به بررسی و آنالیز قیمت تمام شده هر کدام

نکه کنندگان اقدام نمایند". صحبت های این مسئول دولتی در ایهماهنگی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف

 ار است بزودی زود افزایش پیدا کند تردیدی باقی نمی گذاردقیمت نان قر

حمایت از  ازمانتفاوت این بار با دفعات قبلی تنها در نحوە انجام آن است. دولت این بار عالوە بر استانداران س

ظر از ن تولیدکنندگان و مصرف کنندگان را نیز ظاهرا در این تصمیم گیری شرکت دادە است تا نتیجه کارش هم

 مردم موجه تر باشد و هم آرام آرام تعیین قیمت نان را به صاحبان نانوایی ها وانهد.

ود گرانی فت "دیکی از اعضای تشکلهای کارگری نانوایی ها متعاقب انتشار این خبر، با گرانی نان مخالفت کرد و گ

 نان به چشم همه می رود".
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 ت، وقتی ازین اسادر این رابطه به ایلنا گفت حقیقت  وآباد(عبدهللا بلواسی )فعال صنفی کارگران خباز مریوان و سر

آوری گران خواهد شد". به نظر وی قیمت نان ممکن است طور سرسامگویند، قیمت نان بهآنالیز قیمت نان سخن می

 درصد باال بردە شود. ٥0تا 

انوایی ها نحبان ها بدهد و به صا او از دولت خواسته است بجای افزایش قیمت نان بن خواروبار به کارگران نانوایی

 ها که دولتوبسیدسهم یارانه بدهد. پیشنها این کارگر البته با نقشه دولت برای آزاد سازی تدریجی قیمت نان و قطع 

 روحانی دنبال می کند مغایرت دارد. بهمین جهت پذیرفته نخواهد شد.

دە و ستمزد کارگران نانوایی ها ثابت مانگفتنی است به رغم گران شدن مکرر قیمت نان در سالهای اخیر د

 ین بار نیزااند. کارفرمایان به بهانه به صرفه نبودن قیمت نان از افزایش دستمزد کارگران شان تا کنون طفرە رفته

ا یاز آنها رورد نممعلوم نیست که آنها دستمزدهای کارگران را آنقدر افزایش دهند که حداقل جبران افزایش قیمت نان 

 .دبنمای

ه سختی با ست، باهر چند دولت به آسانی با افزایش بهای کاالها و خدمات موافقت می کند و خود در این کار پیشتاز 

یر پا را ز افزایش دستمزدهای کارگران و مزدبگیران مخالفت می کند و در این راە حتی قوانین و وعدەهای خودش

این  دعا درمو حقوق بازنشستگان در سال جاری خود بهترین می گذارد. میزان افزایش ناچیز دستمزدها ی کارگران 

کشها و درصد کمتر از نرخ تورم آنهم پس از کشا 2٥خصوص است. دستمزد ها امسال نیز بر خالف قانون موجود 

بر ه برااعتراضات گستردە کارگران و دیگر مزد بگیران تعیین شد. تازە این در شرایطی بود که قیمت سوخت س

ی امنیت صدها تن در خیزش آبان سال گذشته که متعاقب افزایش قیمت بنزین شروع شد توسط نیروهایشدە بود و 

شناسان فته کارگهزار نفر به زندان محکوم شدند. حاال نیز که خط فقر در تهران و کالن شهرهای دیگر به  7کشته و 

 خدمات شان ورغم افزایش قیمت تولیدات میلیون افزایش پیدا کردە نه دولت و نه کارفرمایان به  10اقتصادی به 

ت. لت اسحاضر به افزایش دستمزدها نیستند. درست است که هزینه تولید باال رفته ولی تقصیر آن به عهدە دو

ینههای یش هزکارفرمایان و صاحبان مشاغل و دولت با افزایش قیمت محصوالتی که تولید و ارائه می کنند هم افزا

ران و زدبگیمد و هم سود و ارزش مایملک شان باال می رود. افزایش نرخ تورم سفرە های شان را از مردم می گیرن

ن، ، زمیبینوایان را کوچک و تهی می کند اما بر ثروت سرمایه داران می افزاید. چند برابر شدن ارزش مسکن

 .خودرو، دالر لوازم خانگی و غیرە طی دوسال اخیر حاکی از این واقعیت است

ه موج گرانیها و افزایش روز به روز قیمت مایحتاج مردم تامین معیشت اکثریت جمعیت کشور را در شرایطی ک

روز به روز دشوارتر می کند و سفرە های مردم کوچک و تهی می شوند، دولت تصمیم گرفته قیمت نان را افزایش 

کمبود نان در تعدادی از شهرها  دهد. مقدمه روانی این کار نیز از یکی دو ماە پیش با انتشار گزارشاتی در مورد

ظاهرا فراهم شدە است. علت کمبود نان در واقع عمدتا به دلیل نرساندن سهمیه آرد کافی به نانوایی ها و افزایش 

هزینه نانوایها در اثر رشد شتابان قیمتها و ندادن یارانه به نانوایی ها جهت جبران هزینه های افزایش یافته آنها 

با افزایش قیمت سوخت و انرژی و گران کردن ارزهای خارجی در افزایش قیمتها نقش موثری هستند. خود دولت 

داشته و دارد. بعضی از کارشناسان اقتصادی بارها در نوشته ها و مصاحبه هایی که با رسانه های داخلی انجام 

تامین کسر بودجه دولت اعالم دادەاند افزایش قیمت دالر را که نقش اساسی در افزایش قیمتها داشته، اقدامی جهت 

کردە و دولت را مقصر می دانند. بعضا نیز علت گرانی دالر را بخشا جهت جبران بدهی بانک های خصوصی 

ورشکسته از جیب مردم می دانند. در آبان سال گذشته هنگامی که قیمت بنزین یک شبه سه برابر شد، گران شدن 
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امل های انرژی را نه تنها کارشناسان بلکه مردم عادی نیز پیشبینی قیمت سایر کاالها و خدمات در اثر گرانی ح

کردە و با خیزش آبان خشم و اعتراض شان را نسبت به آن نشان دادند. حکومت در آن هنگام که پیشبینی انفجار 

 خشم تودەهای ستمدیدە را که پیش از گرانی بنزین هم وجود داشت نمی کرد، تالش کرد با دادن وعدە اختصاص

درآمد افزایش بنزین به جمعیت زیر خط فقر در قالب یارانه از گسترش بیشتر خیزش جلوگیری نماید. اما مانند 

موارد مشابه به وعدە خود وفادار نماند. از همان فردای گران کردن سوخت رشد صعودی قیمتها آغاز و در اثر 

ت دەها میلیون شهروند ایرانی را دشوارتر از پیش اقدامات بعدی دولت افزایش قیمتها به حدی رسیدە که تامین معیش

نمودە است. حال با گران شدن قیمت نان در شرایطی که نان غذای اصلی چند دە میلیون از جمعیت ندار کشور 

است، فشار معیشتی بر این گروە از مردم بیشتر خواهد شد و این گرانی خود نیز به رشد قیمت کاالها و خدمات 

دولت و مجلس در نهایت اگر به توافق برسند قصد دارند برای مدتی احتماال موقت کاال برگ در دامن خواهد زد. 

اختیار بی چیز ترین گروە های اجتماعی قرار دهند. مبلغ این یارانه که مجلس آن را به تصویب رساندە ولی شورای 

هانه است که حتی در صورت اجرا هزار تومان ما 120نگهبان آنرا لغو نمودە و دولت نیز با آن مخالفت کردە 

هزار تومانی دولت به  100درصدی نان را که پیشبینی می کنند جبران نخواهد کرد. کمک ماهیانه  ٥0افزایش 

ماە محدود شدە است. به واقع قبل از گران کردن نان دولت  ٤بیکاران نیز اگر عملی شود موقت و دوران آن به 

ا گران کردن نان از سفرە آنها کسر می کند. درست همانطور که با کسر کردن از بودجه این کمک ناچیز به فقرا را ب

درصد افزودە به دستمزد کارگران حداقل بگیر را تمام و کمال جبران کرد و چندر  ٥حق سنوات کارگران با سابقه 

ازنشستگان و غازی را که به حقوق های بازنشستگان تامین اجتماعی افزود از فروش موسسات متعلق به خود ب

کارگران تامین کرد و ریالی از بودجه عمومی به آن اختصاص نداد! بله دولت نئولیبرال است، برگ چغندر که 

 !نیست

ی رتلهابودجه عمومی مختص خودی ها و سرمایه داران امثال اسد بیگی ها، مشهدی غضنفرها، آقازادە ها و کا

ام تهی بماند تا سفرهای حاکمان و عادی بایستی از نان و طعها ست... سفرهای مردم " امیرمنصور آریا"  امثال

 !ثروتمندان پر طعام و رنگین بماند. نان را گران می کنید، دستمزدها را نیز باید افزایش دهید

 

 !پایان دهیدسرکوب سندیکاهای کارگری به 
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 !میلیاردر ساختن از آخوندها، وارد فاز جدیدی شد

 مراد رضایی

 

 حمدتقیمتنها در فضای سیاسی و با عنوان شاگرد خاص در روزهای اخیر اظهارات احمد رهدار، که پیش از این 

ی ادعای های اجتماعی به موضوعی داغ تبدیل شد. خالصهشد، در فضای مجازی و شبکهمصباح یزدی شناخته می

 ائمه میلیاردر»ای آخوندی که تصاویر آن در حال دست به دست شدن است این است کهاحمد رهدار در مناظره

وضیح تهای این میلیاردر شدن را نیز وی در این اظهارات روش«. ن هم باید میلیاردر باشند!بودند، پس روحانیو

من قرار است امام باشم؛ تو دهن آمریکا بزنم و پول الزم دارم. بازار صفاییه و هتل » گویددهد. رهدار میمی

 «قف حوزه است.وان نیز سوم شهر اصفهعباسی اصفهان وقف حوزه است و باید خرج ما را بدهد. همچنین یک

 1٥های علمیه بر اقتصاد، در اوایل انقالب و با ایجاد بنیادهای متعدد شروع شد. بنیادهایی نظیر ی تسلط حوزهتوسعه

های متکی های علمیه شکل گرفتند و کارتلی با حوزهخرداد و فرمان امام، از همان ابتدای کار در اتصال و مراوده

شوند. هرچند به صورت سنتی نیز نهاد های علمیه تعریف میحاضر نیز در ارتباط با حوزه به این بنیادها در حال

در قالب دریافت وجوه شرعی نظیر خمس، زکات و حق امام، از توانمندی « بیوت مراجع»ی ی علمیه و شبکهحوزه

 برخوردار بودند. مالی قابل مالحظه

ال س. در نابع عمومی، به بنیادهای اول انقالب محدود نماندنهادسازی برای ارتزاق از بودجه و شخصی کردن م

ریافت دجه د، بیش از بیست نهاد مرتبط با حوزه با عنوان نهادهای فرهنگی و مذهبی، مستقیماً از دولت بو1399

 اند.کرده
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 3000های علمیه نیستند، بیش از خوار مرتبط با حوزهموسسات قید شده در لیست فوق که البته تنها نهادهای بودجه

 اند.دریافت کرده 1399سال میلیارد تومان بودجه، تنها ظرف 

وبیگاه خبرهایی از دست داشتن بخشی از های علمیه در بودجه، در چهل سال اخیر گاهعالوه بر سهم داشتن حوزه

نتشر و می علمیه به عنوان محمل پولشویی روحانیون متنفذ حکومتی در فسادهای کالن اقتصادی و استفاده از حوزه

ی الکچری صادق ی عملیهها، تاسیس حوزهترین نمونهکی از آخرین و معروففضای عمومی مطرح شده است. ی

ی حوزه آملی الریجانی بود، که بیش از محل تحصیل، به یک کاخ سلطنتی شباهت دارد. منابع مالی تاسیس این

ن مچنیحساب بانکی صادق آملی الریجانی و ه 63های مطرح شده در مورد علمیه هیچگاه شفاف نشد. اما با بحث

هایی در مورد منابع مالی احداث این کاخ توان حدس، می«اکبر طبری»ی فساد میلیاردهادالری معاون او پرونده

 زد!

  میزان بودجه دریافتی  نام نهاد یا موسسه ای که بودجه دریافت می کند

 میلیارد تومان ۸00  مرکز خدمات خوزه علمیه قم -1

 میلیارد تومان 3۴5  شورای عالی حوزه های علمیه -2

 میلیارد تومان 309 العالمیه جامعه المصطفی- 3

 میلیارد تومان 51۴ سازمان تبلیغات اسالمی -۴

 میلیارد تومان 192 شورای سیاست گذاری حوزه های علیمه خواهران -5

   راسانخ ریزی و مدیریت حوزه های علمیهشورای برنامه -6
 میلیارد تومان ۸5

  

 میلیارد تومان 150  مق دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه -7

 میلیارد تومان ۸2 ساجدم برنامه حمایت از فعالیت های فرهنگی -۸

 میلیارد تومان 52 برنامه حمایت و راهبری تبلیغ و ترویج قرآن-9

 میلیارد تومان32  مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی -10

  میلیارد تومان 32 ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر -11

 میلیارد تومان30  شورای سیاست گذاری ائمه جمعه -12

 میلیارد تومان27 یامام خمین  آثارموسسه نشر -13

 میلیارد تومان20 موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی -1۴

 میلیارد تومان 16 ستاد اقامه نماز-15

 میلیارد تومان 16 آستان مقدس امام خمینی -16

 میلیارد تومان 230  تباطات اسالمیسازمان فرهنگ و ار -17 

 میلیارد تومان ٥٤ یهسازمان اوقاف و امور خیر -1۸

 میلیارد تومان ٤٤ ت اسالمیشورای هماهنگی تبلیغا -19

 میلیارد تومان ٤0 مجمع جهانی اهل بیت -20

 میلیارد تومان 31 جدمرکز رسیدگی به امور مسا -21
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سازی های اجتماعی به اظهارات احمد رهدار شده است، علنیی کاربران شبکهشاید آنچه که موجب واکنش گسترده

های از بریزوبپاش مردم همواره تئوریزه و مشروع کردن این سیما باشد.و تالش برای « دارآخوند سرمایه»سیمای 

سازی این سازوکارها و اند. اما عادیهای علمیه مرتبط است، مطلع بودهسوی آن به حوزهفسادآمیز اقتصادی که یک

 تواند حساسیت برانگیز باشد.بخشیدن مشروعیت دینی به آن، هنوز می

شود. یدار بودن برای نیروهای مذهبی جامعه از دوران هاشمی رفسنجانی آغاز متبلیغ علنی مشروعیت سرمایه

، 1369ای در آبان معروف شد، در نماز جمعه« ی مانور تجملخطبه»ای که بعدها به رفسنجانی در سخنرانی

نماز جمعه به  دارترین بخش جامعه باشند. تا جایی کهکنند نیروهای مذهبی جامعه باید سرمایهصراحتاً اعالم می

هاست و جمهوری الهیها و خودروهای وارداتی حق حزبکند بهترین خانهمانور تجمل تبدیل شود. او تصریح می

 زیستی عبور کند. زندگی شخصی هاشمی رفسنجانی نیز که در خاطرات ویاسالمی باید از مفاهیمی نظیر ساده

 سنجایی راه و روش کسب مال برای مانوراست. رف« جملمانور ت»گر اعتقاد کامل وی به انعکاس دارد، نمایان

قدر بحث از اختالس و دزدی نکنید و روحیه این» گوید دهد. وی میتجمل را نیز در همان سخنرانی توضیح می

کنیم، ممکن است از قبل آن، سازیم و مثالً ده میلیارد خرج میمردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می

تواند از این سد اختالس یا دزدی کس نمیماند و هیچلیون هم اختالس شود، اما این سد برای کشور میپانصد می

سازی مورد نظر مباح بودن هر عملی، حتی دزدی و اختالس برای کسب سرمایه هم بخشی از مشروع« کند.

 رفسنجانی است.
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رسد. دار با سخنرانی رفسنجانی به پایان نمیسرمایه-الهیدار و حزبسرمایه-سازی مفاهیمی همچون آخوندمشروع

های بازاری، آخوندهای را به حاجی« پول»ها بارها و با تولیدات مختلف تالش کرده است صداوسیما در این سال

 یوند بزند.پ« ژیگول اما مومن»دار و جوانان سپاهی امانت

 اح چپیم اقتصادی شکل گرفته بود، و جنچپ و راست جمهوری اسالمی که در دوران هاشمی رفسنجانی حول مفاه

نژاد، مدیان اححکومت را در موضع منتقد اقتصادی هاشمی قرار داده بود، به تدریج تغییر کرد. تا جایی که در دور

ساالری! اما اصالً جای تعجب ندارد که این زیستی بود و چپ حکومت طرفدار سرمایهراست حکومت طرفدار ساده

ت و تنفذ در قدرماخیر مجدداً تغییر کرده است. تا جایی که علیرضا پناهیان، از روحانیان های موقعیت در سال

هرکس که پولدار »گویداش میالهی، اخیراً و به شکلی علنی در سخنرانیهمچنین تئوریسین بخشی از نیروهای حزب

 «عرضه است!نیست، بی

ی شود و آن، ارتباط او با محمدتقدعاهای او میدر مورد احمد دهدار، یک موضوع دیگر نیز موجب توجه به ا

مصباح یزدی است. موضوع نقش مصباح یزدی و شاگردان او در سپهر سیاسی جمهوری اسالمی، همواره از 

ترین توان تندروترین بخش جمهوری اسالمی و در عین حال مافیاییمباحث پرحاشیه بوده است. این طیف را می

حکومت »آید و طرفدار در نام جمهوری اسالمی کنار نمی« جمهوری»با عنوان  قسمت آن دانست. طیفی که حتی

ی ولی فقیه است، از تقویت نیروهای شبه نظامی نیابتی حکومت در با حکومت مستقیم و بالواسطه« اسالمی

که یکی  ی مصباح یزدیتابد. محمدتقکند و حتی حقوق شهروندی و قانونی برابر را برنمیجای دنیا حمایت میهمه

سازی درون جمهوری اسالمی را گرایی در جمهوری اسالمی است، کادرسازی و شبکههای جریان اصولاز پایه

گرایان، های خود پیگیری کرده است و بنابراین حداقل در اردوگاه اصولترین برنامههمواره به عنوان یکی از اصلی

 شود.میدرت محسوب های حضور در قشرطبیعت با او یکی از پیش

خمینی و »و در مورد آرا مصباح یزدی، صراحتاً او را فردی فراتر  ۸۸ای در سال احمد رهدار در مناظره

من » »گوید کند. رهدار در این مناظره با حسین مرعشی)سخنگوی حزب کارگزاران( میمعرفی می« مطهری

م، باید از به امام رسیدی وز مدرس گذر کردیم طوری که امعتقدم که باید از امام و شهید مطهری گذر کنیم. ما همان

تمام  ه رغمبامام گذر کنیم و با منطق امام به کسی برسیم که همه امام را دارد به اضافه ده! شهید مطهری هم 

شویم، تردید نکنید لکن با مطهری و از اش، فرزند زمان خویش است. ما از مطهری رد شدیم و حتماً رد میبزرگی

کنند؟! االن ببینید گردن من ها مطهری داریم، چرا گل نمیطهری. ما در حال حاضر در حوزه دهجنس مبانی م

 «روحانی چقدر کار گذاشتید. ده برابر شهید مطهری گردن من کار گذاشتید!

های اخیر مناقشات مختلفی را ها باشد، در سالکه از نظر احمد رهدار باید محل تامین مالی طلبه« وقف»موضوع 

های های اخیر خبر وقفی بودن یک یازدهم از کوه دماوند و چندهزار هکتار از جنگلب شده است. در ماهسب

ست های مختلف مطرح شد. سازمان اوقاف با تکیه بر اسنادی چند صد ساله، بر منابع ملی دهیرکانی در رسانه

ترین و ره یکی از غیر شفافگذاشته بود و البته هنوز هم دست بردار نیست! در واقع موضوع وقف، هموا

، و «خانهتاریک»گذاشتن علنی سازمان اوقاف بر این های اقتصاد ایران بوده است. حال دستترین بخشتاریک

تر از همیشه تر و حساستشویق و تبلیغ غارت اراضی وقفی توسط شاگرد محمدتقی مصباح یزدی، مساله را حیاتی

 کند.می
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امکانات شخصی، برای ساخت امکانات « سازیعمومی»وران پیشامدرن، به معنی اگر مفهوم وقف در گذشته و د

سازی المنفعه بوده است، اکنون وقف قرار است کارکردی دقیقاً معکوس داشته باشد؛ خصوصیزیرساختی و عام

 منابع عمومی، به نفع گروهی خاص، با تکیه بر متون دینی!

های مرکزی وابسته به حکومت ی مالی گروهپول دولت، امکان تغذیهبا دشوار شدن وضعیت اقتصادی، و ته کشیدن 

ها چندان توان و شود آنها موجب میهای تعریف شده برای این گروهنیز تا حد زیادی محدود شده است. اما هزینه

جیب  ازشود، تحمل صبر نداشته باشند. خیز روحانیون برای میلیاردر شدن، که حاال به صورت علنی هم تبلیغ می

 های دوخته شده برای این خیز، و نهادهای مبلغ و مروج اینطبقات متوسط و فرودست تامین خواهد شد. جیب

ند کرد! ده خواهاستفا« غارت»گفتمان، در حد تبلیغ نخواهند ماند و اگر الزم باشد از ابزارهای حکومتی نیز برای 

ا رهای هیرکانی، توانست سازمان اوقاف اوند و جنگلسازی کوه دماما مقاومت مردمی حداقل در مورد انحصاری

شود حتی حکومت هم از تبعات اظهارنظرهایی شبیه نشینی وادار کند. بحران اقتصادی موجود موجب میبه عقب

هاست با اتحاد مردم به سر آمده های علنی، سالآنچه که احمد رهدار کرده است واهمه داشته باشد. دوران دزدی

 است.

 

 برای بیکاران ی بیکاریبیمه
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 اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل و "پساسرمایه داری" بخش دهم

 آدام بوث

 

اری، به واقع "آزادی"، "رهائی" و "تنوعی" که اقتصاد طبق درخواست وعده می دهد، ممکن است به نظر بسی

کاری  وز بههمان گونه درک شوند که وعده های مارکس و انگلس در بارۀ جامعۀ سوسیالیستی و این امکان که "امر

از  و پس و فردا به کار دیگری اشتغال داشته باشی. صبح به شکار، بعدازظهر به ماهیگیری، عصر به گله داری

 شام هم به نقد ادبی دست بزنی".

انسان  ( تأکید کرده است، "عروجخیلی، سوسیالیسم علمیتسوسیالیسم  اما چنان که انگلس در جای دیگری )در کتاب

به  و آزادی فقط زمانی ممکن است که هرج و مرج در تولید اجتماعی جای خود رااز قلمرو ضرورت به قلمر

ی شود، مپدید سازمانگری سیستماتیک و پایدار تولید داده باشد"؛ فقط آنگاه است که "مبارزه برای بقاء فردی نا

ً انسانیت از باقی قلمروهای حیوانی متمایز می شود، و از شرایط صرفاً حیوانی هستی به شرای سانی گذر  انط واقعا

 می کند".

کراتیک و ی دموفقط هنگامی که انسانیت آزاد باشد، ما همگی، به عنوان فرد، آزاد خواهیم بود. فقط زمانی که طرح

غل، درآمد شانه، عقالئی برای تولید وجود داشته باشد، خواهیم توانست آیندۀ مطمئنی را برای همگان تضمین کنیم: خ

وقع م، آن نگامی که کنترل وسائل تولید )تکنولوژی و ثروت اجتماعی( در دست جامعه باشدشایسته، ... و فقط ه

 است که ما به واقع کنترل زندگی مان را در دست خواهیم داشت. او در کتاب مذکور می نویسد:

یگر  داالحمجموعه شرایط زندگی که پیرامون انسان را محاصره کرده و تا حال حاضر بر او حکم می رانده است، 

زیرا تنها  شود، تحت سلطه و کنترل انسان درمی آید. انسان برای اولین بار به آقای واقعی و آگاه طبیعت تبدیل می

نون به ه تاکحاالست که او به آقای سازمان اجتماعی خویشتن نیل کرده است. قوانین حاکم بر عمل اجتماعی او، ک

ار تمام به ک وقوف لط بر انسان، در برابر او قد علم کرده بودند، باعنوان قوانینی طبیعی و بیگانه با انسان، و مس

به  اکنونتگرفته خواهند شد و به این ترتیب تحت سلطۀ انسان در خواهند آمد. سازمان اجتماعی خود انسان که 

 .عنوان اجبار طبیعت و تاریخ بر انسان اعمال می شد، حاال دیگر نتیجۀ عمل آزاد خود او خواهد بود
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 چرا حاال؟

دفی نیست. برجسته شده اند، ابداً تصا 200۸این واقعیت که اقتصادهای طبق درخواست و "شراکتی" در پی بحران 

کاری د دائمی بیو در چنان که پیشتر گفته شد، برای تازه کاران )استارتر( این همانا ابعاد فزایندۀ "ارتش ذخیرۀ کار"

ت این که اقتصاد طبق درخواس –یان نیروی کار ارزان و "خویش فرما" توده گیر بوده که ظاهراً به تأمین بی پا

 است. دامن می زده -چنین بر آن اتکا دارد 

 چنان که نشریۀ "مهتاب" تشریح می کند:

ر حدودی د، که بازار سقوط کرد و مشاغل تمام وقت دود شدند، تنها امکانات شغلی مطمئن بسیار م200۸در سال 

رت ین صوالتحصیل وجود داشت. این گروه خاص امکان انتخاب بسیار کمی داشت، و در غیر اختیار جوانان فارغ ا

ق او عالئ ومجبور بود در زیرزمین خانۀ والدین اش به مشاغل مقدماتی ای بپردازد که ابداً با درجۀ تحصیالت 

 همخوانی نداشتند.

د، تر شده ان تنبل ین دلیل که مردم ثروتمندتر یادر این فاصله کار اقتصاد "طبق درخواست" باال گرفته است، نه به ا

زارهای رش اببل اساساً به این دلیل که مردم از تقالی آسایش و اوقات فراغت مستأصل شده اند. ما، علیرغم گست

ه زایند"ذخیره وقت"، بیش از هر زمان دیگری به تالش معاش، فشار و دلواپسی گرفتار شده ایم. تولیدوری ف

شر قی یک ون و تکنولوژی نه به اوقات فراغت بیشتر برای اکثریت عظیم بلکه به سود بیشتر براماحصل اتوماسی

همچنان به  -چه به معنای پول و چه به معنای وقت  –نازک منجر شده و تمام منافع اقتصاد طبق درخواست 

 "باالئی" ها اختصاص یافته است.

که  ار اندریتم و شتاب زندگی در شرایط سرمایه داری گرفتکارگران همه جا چنان در منگنۀ تنگی وقت ناشی از 

وکسی فقط الی لحتی می پذیرند چیزکی بیشتر بپردازند تا کاری ابتدائی برای آنان انجام گیرد. وقت و فرصت به کا

 برای طبقات ممتاز تبدیل شده است. از این روست جذابیت اقتصاد طبق درخواست برای مردم عادی.

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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مارکسیسم پسامدرن و تجربه زندگی دیجیتال" انتشارات دانشگاه وست  –"شرایط دیجیتالی فصلی از کتاب 

 ۲۰۲۰-مینیستر

 رابرت حسن

 ترجمه:گودرز

 

 جهانی شدن بیرونی

 ر حالدیده شود، چرا که سرمایه د بخش عمده ای از روند جهانی شدن بیرونی ممکن است به عنوان 'متعارف'

ید، می گو است که هاروی در پسامدرنیته تجزیه و تحلیل می کند. همان طور که اوگسترش در راه، و به دالیلی 

ه مشکل دگی ببحران های انباشت بیش از حد پایتخت غربی ... می تواند تا حدی، به عنوان آخرین گزینه برای رسی

اشت ز جدید انبمراک تبدیل بهاَبَرانباشت تفسیر شود. تا وقتیکه این سیستم های تولید فوردیستی به بلوغ برسند، آنها 

ژیم ها رین رسرمایه می شوند. رقابت مکانی بین سیستم های فوردیست با تمایز جغرافیایی شدت گرفت، با کارآمدت

 شدند ...( فت می)مانند ژاپنی ها( و رژیم های با هزینه دستمزد پایین تر )مانند رژیم هایی که در ]جهان سوم[ یا

 یرصناعی شدن به بحران کاهش ارزش می رانند. رقابت مکانی به ویژه پس ازمراکز دیگر را از طریق غ

 دت گرفت، چرا که ظرفیت حل مشکل انباشت بیش از حد از طریق جابجایی جغرافیایی تمام شد.ش 1973 سال

هانی جهانی شدن معاصر به طور جدی زمانی آغاز شد که اثرات مقررات زدایی "اجماع واشنگنتنی" سازمان ج

حساس شد. 'جابجایی جغرافیایی' هاروی حداقل یک دهه قبل از این زمان ا 19۸0 رت در اواسط تا اواخر دههتجا

یوان و تا در جریان بود، به طوری که موج اول کشورهای تازه صنعتی شده مانند هنگ کنگ، کره جنوبی، سنگاپور

کردند.  ( را جذبFDIری مستقیم خارجی )بیشتر سرمایه انباشته از کشورهای توسعه یافته در قالب سرمایه گذا

چنین گسترشی لزوماً ناهموار است، با بی ثباتی سیاسی، ارتباط با امپراتوری های سنتی، مالحظات 

 و چه ژئواستراتژیک، و فرصت کسب و کار همراه است و همه در تصمیم گیری در مورد این که سرمایه در کجا

 کنند.زمانی به کار گرفته شود، نقش ایفا می 

در مکزیک،  19۸0 ورود سرمایه به این موج اول از کشورهای تازه صنعتی شده و همچنین به موج دوم که در دهه

برزیل، چین، هند، مالزی، فیلیپین، تایلند و ترکیه پا گرفت نیز از نظر صادرات ارزش های سیاسی غرب مانند 

ایی از سنگاپور تا مالزی و از هند تا چین روشن بود برای رهبران کشوره 1990 دموکراسی ناهموار بود. در دهه

که ورود بازارهای نئولیبرال به معنای واردات ارزش های لیبرال دموکراتیک نیست. لی کوآن یو از سنگاپور، و 
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ماهاتیر محمد از مالزی، به عنوان مثال، مایل به گرفتن سرمایه گذاری غربی بودند، اما بر تامین 'ارزش های 

نشریه 'بررسی  1966 در سال به عنوان شکل هدایت کننده برنامه های مدرنیزه سازی خود اصرار داشتند. آسیایی'

پکن' با تایید رسمی حزب کمونیست چین می نویسد 'توجه داشته باشید که مدل غربی تنها راه برای مدرنیزه شدن 

ترین نمونه ها، لیبرال دموکراسی غربی نیست'. از دیدگاه امروز اما روشن است که در چین و هند، بعنوان مهم

کشش کمی به دست آورده است. چین با نظام تک حزبی خود آشکارا با لیبرالیسم خصومت دارد در حالی که به 

جذب سرمایه گذاری غرب ادامه می دهد؛ و هند، به اصطالح 'بزرگترین دموکراسی جهان'، با شور و شوق سرمایه 

حالی که به طور همزمان در حال ساخت یک ناسیونالیسم تحت سلطه هندوها یا  گذاری غرب را طلب می کند، در

'هندوتوا' است که هیچ چیزغربی یا لیبرال در چشم انداز سیاسی آن دیده نمی شود. موج سوم کشورهای تازه صنعتی 

نی که بتوانند دریافت مانند میانمار، پاکستان، بنگالدش، سریالنکا و ویتنام نیز سرمایه گذاری را هر زما NIC شده

می کنند، اما بیش از حرف زدن در بارۀ حقوق بشر، استراتژی های ضد فساد، و هنجارها و ارزش های 

 دموکراتیک غربی و غیره، هیچ کاری انجام نمی دهند.

 که ی شودماین ناهمواری در توسعه اقتصادی و سیاسی به طور فزاینده ای از طریق وابستگی های متقابل ترکیب 

 رمایهساز طریق شبکه های فناوری اطالعات که باعث انعطاف پذیری پسا فوردیست است، امکان پذیر می شود. 

ی ره هاداری های آسیایی، اروپایی و آمریکای شمالی، سایت های اصلی تمرکز سرمایه، عمیقاً از طریق زنجی

ه از کرضه، عه شده اند. این زنجیره های عرضه در تولید که زمین، دریا و هوا را به هم متصل می کنند، یکپارچ

ی تحویل غاز به شکل گیری کردند، در تولید سیستم های کامال سازمان یافته و پیچیده ای از زمان بندآ 1970 دهه

اعت عمل می کنند. آن ها زمان س 2۴ ( تولید و توزیع را تشکیل داده اند که در سراسر جهان، طیJIT"سِرموقع" )

کم و ترا سرمایه در یک فرایند دیجیتال کوتاه می کنند که هر روز عمیق تر از پیش با سرعتو مکان را برای 

تعمیر  ازی وارتباطات دیجیتال و اتصال شبکه ای به هم می پیوندند. این شبکه سازی تا حد زیادی در زیرساخت س

بتدا اه در ل می گیرد. مدلی کو نگهداری خود خودکار است و با منطق ضروریات غالب نئولیبرال پیش رانده و شک

رساند،  قل میتوسط تویوتا در ژاپن به عنوان یک سیستم تولید خودرو طرح شد که سطح مورد نیاز انبار را به حدا

یستم رای سآزاد کردن فضای انبارداری، و سرعت فرایند تولید به طور کلی، "سِرموقع" تبدیل به استعاره ای ب

ت. رکت ها بر زمان و مکان جهانی اسمحور کنترل ش-است. این هسته دیجیتالی اقتصادی به عنوان یک اصل شده

ه ما ایی کجکسب و کارها، اقتصادها و افراد از نظر اقتصادی، فرهنگی و روانی با منطق آن گره خورده اند تا 

انند موزمره، کانی آن 'کارایی' در بسیاری از جنبه های زندگی رم-اکنون انتظار داریم مزایای کوچک شدن زمان

سراب  ر پشترساندن آووکادو در ماه ژانویه از مزارع فیجی به سوپرمارکت های فرانسوی با هواپیما است. اما د

نیای امکان پذیر آن وجود دو نوع  JIT کارایِی آزاد از برونسازی، هزینه ایدئولوژیک برای سازماندهی "سِرموقع"

 دارد.

 !زاد باید گرددآاسی سیزندانی 
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 هفتهگذر و نظری بر رویدادهای کارگری 

 جنگ کارگری

 

 پیروزی کارگران ایران خودرو

یران این ام مداعتراضات کارگران ایران خودرو با خواست تبدیل قرارداد های موقت به مستقیم نتیجه داد و سر انج

 داد مستقیم امضانفر از کارگران این کارخانه موافقت و با آنها قرار 2700شرکت در اول آذر با تبدیل قراردادهای 

تیجه نیابی کردند. با انعقاد این قرارداد هم دستمزد و هم مزایای شغلی کارگران بهبود خواهد یافت. این کام

مات ه مقااعتراضات متحدانه و مقاومت کارگران روی این خواسته شان است آشکار است با توسل و نامه نگاری ب

ایر ست که د. یقینا این کامیابی تجربهای اسقضایی، مجلس دولت و رجوع به تشکلهای حکومتی دست یافتنی نمی ش

 کارگران نیز که وضعیت مشابهای دارند در مبارزات شان از آن الهام خواهند گرفت.

  

 تجمع کارگران فصلی اخراجی و ادامه اعتراض در هفت تپه

ه داشتنایان مشکالت و درگیریها میان کارگران هفت تپه با کارفرما و سازمان خصوصی سازی به نظر می رسد پ

ر سر بباشد. با وجود اینکه مسائل هفت تپه همچنان جز مطرحترین مسائل کارگری است و همچنان نبرد سختی 

وم سع در سرنوشت مالکیت هفت تپه در جریان است، با این احوال گروهی از کارگران فصلی اخراج شدە این مجتم

ن قسمتهای ارگرار شدند. عالوە بر این در پنجم آذر نیز کآذر بار دیگر مقابل شرکت تجمع و خواستار بازگشت به کا

تپه  مختلف شرکت با برگزاری یک تجمع اعتراضی دیگر بطور متحدانه دوبارە خواستار لغو خصوصی سازی هفت

حمایت  ر اثرو تسریع آن شدند. این اقدام کارگران در واقع به واسطه نگرانی هایی است که در هفته های اخیر د

 ست.اصوصی سازی از حفظ تملک اسدبیگی و دیگر سهامداران بر هفت تپه بین کارگران بوجود آمدە سازمان خ
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 تجمع کارگران معدن ذغال سنگ به واگذاری معدن

ام وش سهکارگران معدن ذغال سنگ کرمان در پنجم آذر بار دیگر در اعتراض به تصمیم مسئولین دولتی برای فر

ین الغو  برخاستند. معدن چیان کرمانی معترض در این تجمع عالوە بر در خواست این معدن در بورس به اعتراض

ران تصمیم و مخالفت با خصوصی سازی معدن خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و استخدام مستقیم کارگ

 شدند.

ه ست کافتنی معدن ذغال سنگ کرمان هم اکنون جز شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی فوالد قرار دارد. گ

ا تگران تصمیم به واگذاری معدن به بخش خصوصی مدتها پیش گرفته شدە ولی اعتصاب و اعتراضات چند بارە کار

رگران و کا کنون مانع از عملی شدن آن شدە است. با نظرداشت اینکه دولت مصمم به واگذاری سهام این معدن است

ارند. دپیش  گران برای رسیدن به مطالبات خود راە سختی درنگران آیندە شغلی خود هستند به نظر می رسد که کار

پیش  ز اینجراهی که البته با همبستگی و مبارزە می تواند طی و به نتیجه برسد. در حال حاضر هیچ راە دیگری 

 روی کارگران قرار ندارد!

  

 تجمع پرستاران شرکتی در یزد

 وداشت یگر در اعتراض به خلف وعدەهای پیاپی وزیر بهپرستاران و دیگر کارکنان شرکتی بیمارستانها بار د

ستخدام جای ابدرمان و دیگر مدیران این بخش در دوم آذر مقابل استانداری یزد تجمع و خواستار استخدام مستقیم 

رمان ت و دشرکتی و موقت و تامین امنیت شغلی خود شدند. تجمع کنندگان همچنین نسبت به خلف وعدە وزیر بهداش

ارکنان کایای ە استخدام شان را دادە و به آن عمل نکردە است اعتراض کردند.شایان ذکر است که حقوق و مزکه وعد

د و از هستن شرکتی کمتر از کارکنان رسمی است و به دلیل موقت و غیر رسمی بودن هموارە با تهدید اخراج مواجه

 هر نظر در معرض تبعیض شدید قرار دارند.

کنان ر کارشرکتهای دالل نیروی کار که از طریق داللی بخشی از حقوق پرستاران و دیگ خواست برچیدە شدن بساط

ه بصادی را تصاحب می کنند محدود به بخش درمان نیست و به واسطه رخنه این شرکتها در رشته های مختلف اقت

ن ز ایت دولتی ایکی از خواسته های سراسری کارگران و کارکنان این شرکتهای انگلی تبدیل شدە است. مقاما

 شرکتها و رفتارشآن که در واقع در اختیار وابستگان به حکومت قرار دارد به شدت حمایت می کنند.

  

 اعتراض جوانان بهبهان به بیکاری

به گزارش "هرانا" در سوم آذر گروهی از جوانان بیکار و جویای کار روستای شهرویی از توابع بهبهان در مقابل 

تجمع کردند. این جوانان پیش از این نیز چند مرتبه با تجمع در مقابل این پاالیشگاە نسبت به  2 پاالیشگاە بید بلند

بکار نگرفتن جوانان بیکار بومی اعتراض کردە و خواستار اختصاص سهمی از استخدام ها به اهالی بومی شدە 

عمل هیچ اقدامی جهت استخدام و یا ایجاد بودند. هر بار نیز مسئولین به آنها قول مساعد دادە بودند. با این حال در 

اشتغال برای بیکاران در منطقه نکردەاند. شایان ذکر است که وضعیت بیکاری در سایر نقاط کشور نیز بسیار حاد 
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است. مسئولین دولتی درماندە از ایجاد اشتغال سعی می کنند با دادن آمارهای دروغ از شمار بیکاران بر این واقعیت 

بگذارند. این در حالی است که در این هفته مرکز پژوهشهای مجلس با نادرست خواندن آمار زیر  عریان سرپوش

درصد اعالم کرد که معلوم نیست خود این آمار نیز گویای ابعاد  2٤درصد ماە گذشته ادارە آمار نرخ بیکاری را  10

 واقعی بیکاری باشد.

  

 اعتراض به تخریب محیط زیست در معدن سنگ

زد نسبت تان یاری ایلنا در میانه هفته جاری خبر از تجمع اعتراضی مردم کردآباد از توابع شهر تفت در اسخبرگز

ه ع و ببه تخریب محیط زیست داد. به گزارش این خبرگزای مردم این روستا در محل معدن سنگ "تراورتن "تجم

ه باجعه ن نیز بارها مردم محل با مرتخریب محیط زیست در اثر فعالیت این معدن اعتراض نمودند. پیش از ای

 خواستمدیران شرکت خواستار توقف فعالیت معدن مذکور شدە بودند ولی بی تفاوتی مدیران معدن نسبت به در

ری نیز درگی مردم موجب تجمع آنها را فراهم کردە است. ظاهر حساسیت در میان اهالی چنان زیاد است که منجر به

ین تا ا ف ماجرا به خوبی روشن نیست، ولی همین که حساسیت نسبت به محیط زیستشدە است. گرچه هنوز کم و کی

مانی زوضوع ماندازە زیاد شدە که دامنه آن به مناطق روستایی هم امتداد یافته است خبر خوشایندی است. اهمیت 

بلکه  نند،نمی ک بیشتر می شود که بدانیم دولتمردان نه تنها توجهای به حفظ محیط زیست با وجود وضعیت بد آن

های فعالین سازمانهای محیط زیست را نیز که برای توقف تخریب محیط زیست تالش می کنند به شکل وحشیان

 سرکوب و بعضی از آنها را نیز به قتل رساندەاند.

  

 انتظار از قوە قضائیه بیهودە است، وقت تان را تلف نکنید!

در ماە های اخیر انجام دادەاند،  )تراورس( کارگر ابنیه فنی راە آهنهزار 7با وجود چندین اعتصاب وسیع جمعی که 

هنوز کارفرما ازبرآوردە نمودن مطالبات به حق کارگران طفرە می رود. کارفرما برای تنبیه کارگران معترض 

برای دستمزدهایشان را بصورت منظم و به موقع و بطور کامل پرداخت نمی کند. با این احوال اعتراضات کارگران 

رسیدن به خواسته های شان که فراتر از پرداخت منظم دستمزدهاست ادامه دارد. نسرین هزارە گزارشگر 

خبرگزاری ایلنا در گزارشی که در پنجم آذر در خصوص مطالبات و مشکالت کارگران ابنیه فنی تهیه و منتشر 

انعی که بر سر راە کارگران قرار دارد نمود نظر عدەای از کارگران )تراورس( در مورد مشکالت و مطالبات و مو

را از آنها جویا شدە است. بطوری که در گزارش نسرین هزارە آمدە است شرکت ابنیه فنی قبال از طرف سازمان 

واگذار اما پس از محاکمه و اعدام امیر منصور آریا پاز این گروە س " امیرمنصور آریا خصوصی سازی به گروە "

دوبارە توسط سازمان خصوصی سازی به این گروە اقتصادی باز گرداندە شد!یعنی در واقع گرفته شد و مدتی بعد 

دستگاە قضایی در این دست به دست شدنها نقش داشته است. البته معلوم نیست که پس از اعدام مالک اصلی گروە 

گروە پر نفوذ و بسیار  امیر منصور که حرف و حدیث های فراوانی هم بر سر علل اعدام او وجود دارد، کنترل این

ثروتمند اقتصادی که بر موسسات متعدد و متنوعی تسلط دارد، در دست چه کسانی قرار گرفته است که توانستهاند 

شرکت "تراوس" را نیز پس بگیرند! ذکر این نکته اما از آنجا الزم است که در قسمتی از گزارش ایلنا از امید 

خصوصی سازی صحبت شدە است. این انتظار در حالی است که پوچ بودن  برخی کارگران به قوە قضایی برای لغو
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 جُنگ کارگری

وعدەهای قوە قضائیه در مورد لغو واگذاریهای رانتی به اختالسگران درعمل ثابت گردیدە و معلوم شدە است که 

وسسات تالشهای ریاکارانه مسئولین قضایی چیزی فراتر از رقابتهای باندهای مافیایی حاکم بر سر تسلط دزدان ر م

غارت شدە ملی نیست. انتظار به اینکه قوە قضائیه جانب عدالت و کارگران را در دفاع از مالکیت عمومی بگیرد 

انتظار خطایی است که هدف از آن سئواستفادە یک جناح حکومتی از نیروی کارگران علیه جناح دیگر و به انحراف 

ە و چارە کارگران نه امید بستن به سردمداران قوە بردن مبارزات کارگران برای حقوق سندیکایی آنهاست. را

قضائیه که خود غرق در فساد می باشد بلکه همانهایی است که خود کارگران ابنیه فنی در پیش گرفتهاند! بقیه راە ها 

 اتالف وقت، فرصت،انرژی و بد فرجام هستند!

  

 ُجنگ کارگری" می توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:*برای تماس با نشریه "

sabosob@gmail.com 

 *"ُجنگ کارگری" نشریه گروه کار کارگری حزب چپ ایران )فداییان خلق( را می توانید در آدرس زیر ببینید:

https://bepish.org/taxonomy/term/457 

 

 کند! نیکرونا را تام دگانیدبیدستان و آسیمعاش ته دیدولت با

mailto:sabosob@gmail.com
https://bepish.org/taxonomy/term/457

