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 یادداشت 
 

 !ریشە مشکالت خود شما هستید، مردم را دنبال نخود سیاە نفرستید

 صادق کار

 

فی ر معرسخنان هفتە گذشتە روحانی در جلسە هئیت وزیران کە امریکا را منشا تمام مشکالت و بحران های کشو

ز جی امو کرد و مردم بە تنگ آمدە از حکومت را برای حل مشکالت شان بە کاخ سفید حوالە داد در جامعە با

 .مخالفتها و انتقادات مواجە شد

ی بە م عاددامنە خشم و برائت مردم کوچە و بازار از گفتار فرافکنانە رئیس جمهور حکومت فقها افزون بر مرد

اد تا دمکان میان طرفداران و حامیان حکومتی روحانی و همچنین رقبای محافظە کار او امتداد یافت و بە آنها ا

ایای روحانی را کە در واقع کارنامە کل حکومت است با درز گرفتن نقش خودشان از زو کارنامە سیاە دولت

 .مختلف بە نقد بکشند

ی یاق وسعناصر وابستە بە محافظە کاران افراطی در پی سخنان روحانی برای حملە بە روحانی از همان سبک و 

وحانی کە رانند مند. آنها نیز در یک ضد حملە بهرە گرفتند، اما بجای نشانە رفتن کاخ سفید، روحانی را نشانەگرفت

ر ا بکابرندانە همە مشکالت را بە "واشنگتن دی سی" نسبت داد تا خودش را از زیر ضربات مخالفان برهاند، 

ش دستەاگرفتن شبکە های گستردە رسانە ای کە در اختیار دارند بار همە مشکالت را بە گردن روحانی و دارو

 ٩٠ کثریتارفند خامنەای و خودشان را از زیر ضربات انتقادات مردم برهانند و مخالفت انداختند تا با این ت

 !درصدی مردم با کل نظام را بە مخالفت با روحانی و دارودستە اش جلوە دهند
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 برخی از اصالح طلبان حکومتی حامی روحانی نیز سخنان روحانی را طوری تفسیر نمودە و بە فراافکنی

فتن ی و گین آنها نبودەاند کە برای نشاندن روحانی بر صندلی ریاست جمهوری از هیچ تالشمشغولند کە گویی ا

تهای زسیاسهیچ دروغی بە مردم و ارایە یک چهرە غیر واقعی از او فروگذاری نکرند. آنهایی کە تا مدتی پیش ا

ال س ٧می ارت اموال عموفقرآور و عدالت ستیزانە نئولیبرالی روحانی حمایت می کردند و عدەای از آنها از غ

کت کشاندە ە فالبگذشە و فسادها سهمی بردەاند حاال کە نتایج سیاستها و برنامە های دولت شان جامعە و اقتصاد را 

 دەاند!ی آورلباس منتقد بر تن کردە جهت نجات آیندە سیاسی و منافع شان و جلب آرای مردم بە انتقاد از وی رو

وی نست رقت و درستی و برای جبران خطاهای تا کنونی آنها بود شاید می توااین انتقادها هرگاە از روی صدا

مانند  ا نیزافکار عمومی اثر مثبت باقی بگذارد و بە سود مخالفان حکومت عمل کند. اما چنین نیست. مقصود آنه

برئە و ت الثروحانی و محافظە کاران با همە تفاوتهای کە با هم دارند انداختن تقصیر مشکالت بە گردن شخص ث

 یش راحکومت یا بە واقع تبرئە حکومتی است کە حفظ کردن اش نقطە اجماع همە آنهاست و موقعیت و قدرت خو

 .در بقای آن می دانند

راف ە انحباین تالشها البتە مذبوحانە است و نمی تواند مردم را بفریبد و مبارزات مردم علیە کل حکومت را 

ها هر شامل همە جناح های حکومتی است. گروەهای مختلف اجتماعی مردم باربکشاند. مخالفت و بیزاری مردم 

 و، در انتخابات مجلس و میان دورەای، در اعتصابات  ٩٨و  ٩٦گاە کە مجال پیداکردەاند، درخیزشهای 

 مت بەاعتراضات، با نوشتن درخواست جمعی برای کنارە گیری خامنەای... مخالفتشان را با هر دو جناح حکو

 رانهات بیان کردەاند. هر روز هم کە می گذرد و با افزایش فسادها و استیصال حکومت و اوج گیری بحصراح

این  مخالفت و اعتراض علیە کل حکومت بیشتر می شود. مردم مدتهاست بە این نتیجە رسیدەاند کە با وجود

برای  زندگی آنها بیشتر و ادامەحکومت دامنە بحرانهای مختلف دم بە دم گستردەتر و فشار اقتصادی و سیاسی بر 

 واستی رشان توانفرساتر می شود. درست است کە اکثریت مردم با تحریم های اقتصادی امریکا توسط دولت دست 

د دارن وزورگوی ترامپ مخالف اند و تحریمهای اقتصادی ترامپ در بە افالس کشاندن اقتصاد کشور نقش داشتە 

مت و دولت اجتماعی حکو -ت ناشی از سیاستها و برنامەهای اقتصادیاما ریشە مشکالت کشور در وهلە نخس

جە و است. امریکا از دولت جمهوری اسالمی نخواستە است کە مردم ناراضی و منتقد حکومت را زندانی، شکن

دن اعدام کند!کشتار هزاران زندانی سیاسی و فعال مدنی، سانسور روزنامە و کتاب و کشتن و زندانی کر

ومی، و روزنامە نگاران، گروەهای سیاسی، نهادهای مدنی، سندیکاها، سرکوب اقلیتهای ملی و قنویسندگان 

 تەاند.و مسئولین حکومت انجام گرفمهندسی انتخابات، همگی بە دستور خامنەای، روحانی، و دیگر سرگردگان 

مردمی و ظالمانە وضع  اثرات این اعمال جنایتکارانە و مخرب بە مراتب بیشتر ازاثر تحریم های اقتصادی ضد

شدە دولت امریکا بر کشور و مردم است. اگر این اعمال جنایتکارانە توسط حکومت علیە مردم صورت نمی 

گرفت و اموال مردم توسط اعوان و انصار حکومت غارت نمی شد، اگر حکومت بە تقلید از دولت امریکا بە 

تنش نمی پرداخت، یا این تحریمها حداقل در این وسعت دخالت و تجاوز در امور داخلی کشورهای منطقە و ایجاد 

نمی توانست بوجود آید و اگر بوجود هم می آمد کشور در مقابل آن بە وضع امروزی دچار نمی شد. حوالە دادن 

تمام مشکالت بە امریکا، فرستادن مردم دنبال نخود سیاە است کە نە بە حل مشکالت کمکی می کند و نە مردم را 

ند. حتی می شود گفت کە بە خاطر انزجاری کە مردم ازسران حکومت و از وضعیت معیشتی و قانع می ک

سرکوبهای خشونت بار حکومت دارند سخنان روحانی سمپاتی برای دولت امریکا و هواداران ایرانی اش در میان 
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امیابی تحریم های عدەای از مردم ایجاد می کند. از سوی دیگر ترامپ می تواند سخنان روحانی را بە حساب ک

دولت اش بگذارد و در تبلیغات ریاست جمهوری اش از آن بهرە بگیرد!خالصە کالم اینکە جامعە در آستانە انفجار 

قرار دارد، مردم بە توجیهات و وعدە وعید های فریبکارانە سران حکومت اعتماد ندارند و اساسا تاب تحمل چنین 

ر مشکالت بە گردن دیگران، تهدید مردم، فشار بە زندانیان سیاسی وتشکیل حکومتی را ندارند. لذا با انداختن تقصی

گروەهای سرکوب در محالت و مناطق شهرها یا کنار زدن روحانی و جابجایی مسئولین خللی در تصمیم اکثریت 

 .درصدی مردم برای کنار زدن حکومت بوجود نخواهد آمد ٩٠

 

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایسرکوب سند به
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 بازار آزادبازگشت کوپن بە نظام توزیع، میخی بر تابوت 

 مراد رضایی

 

مچون دستپاچگی و استیصال، توصیف درستی از وضعیت مدیران اقتصادی کشور است. آنان کە بازار آزاد را ه

کنند. حسن روحانی هم کە روزگاری سازی نطق و فریاد میدانستند اکنون در مذمت خصوصیساحتی قدسی می

هایش امر بە کرد، در آخرین صحبتاقتصاد معرفی می برجام و تا چند وقت قبل بورس را بە عنوان منجی

شود! درصد مواد غذایی ما تلف و دور ریختە می 4٠جویی در مصرف مواد غذایی کرده است و گفتە است صرفە

های اقتصادی دولت است کە امروز ی مردم بە پسماند مواد غذایی احتماالً آخرین سنگر دفاع از سیاستحوالە

 فتح شد. توسط حسن روحانی

م بە ههای اخیر سیر نزولی یافتە است و خود مدعیان ادعاهای حامل امیدواری نمایندگان دولت، هرچند در هفتە

اند. در آخرین نمونە علی ربیعی، سخنگوی دولت اند، اما هنوز تە نکیشدهبردهشدت احمقانە بودن ادعاهایشان پی

ارز بە  ورود ی نزولی خواهد شد. با وجود تداوم دالیل مانع ازادعا کرده است کە منحنی قیمت ارز و طال بە زود

تواند تنها آرزوی های نفتی، کاهش تقاضا برای خرید نفت و افت قیمت نفت، ادعای ربیعی میبازار اعم از تحریم

ایان سال ماند، بلکە با نزدیک شدن بە پهای پیِش رو سمت تقاضای ارز نە تنها ثابت نمیویژه در ماهاو باشد. بە

 های تجاری تقاضا بیشتر هم خواهد شد.میالدی و تسویە حساب

افزایش  لی دردر این شرایط حمایت از تز بازار آزاد، تنها در تشدید بحران اقتصادی موثر بوده است. تاثیر دال

اثیرات رغ، تمنرخ ارز، احتکار گسترده در بازار و البتە کمبود کاال، از کره تا لوازم خانگی، از تخم مرغ تا 

 مستقیم تمایل مسئوالن اقتصادی دولت بە بازار آزاد بوده است.

 

 افول نئولیبرالیسم ایرانی

سالە تر نئولیبرالیسم، یک گرایش حداقل سیتمایل بە بازار آزاد همراه با حمایت دولت از بازار، یا بە بیان درست

زدایی از آن، کاالسازی اکید خدمات اجتماعی تا مسئولیتسازی دولت و در اقتصاد جمهوری اسالمی است. کوچک
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زادیی از کار البتە بە نام "اصالح" های چند ملیونی است، مقرراتجایی کە حتی مرگ هم نیازمند صرف هزینە

سال اخیر جمهوری اسالمی بە های سیسازی، در دولتقانون کار، حذف تدریجی یارانە و در نهایت خصوصی

 در سطوح گوناگون دنبال شده است. اشکال مختلف و

ربطی اقتصاد ایران بە های غربی آن دارد و آن بینئولیبرالیسم ایرانی، یک ویژگی افزوده در مقایسە با مدل

های متوالی برای اتصال بە نهادهای اقتصاد جهانی، این امر بە های دولترغم تالشی خارجی است. علیسرمایە

ای در زی هیچگاه عملی نشد. سازوکار اقتصادی ایران، همواره با سرمایەبحران زا وورزی تنشدلیل سیاست

ت و وش نفچارچوب ایران حرکت و عمل کرده است. نسبت اقتصاد ایران با اقتصاد جهان نیز عموماً از درگاه فر

 مواد اولیە از یک سو و خرید تولیدات کشورهای خارجی از سوی دیگر بوده است.

وده است. داری رانتی بتە بودن بازار در ایران، موجب ایجاد و تقویت رانت اقتصادی و یا سرمایەدر این میان بس

ی ی جهانی داشتە باشد، برای تامین سرمایەها بی آنکە ارتباط ارگانیکی با سرمایەداری ایران در این سالسرمایە

ی در ایران نتیجە قدرتمندترین نهادهای اقتصاد دولتی بوده است. در ی حیات نیازمند رانت حکومتی واولیە و ادامە

مختلف نظیر « خصوصی»هایی هستند کە نزدیکترین نسبت را با رانت دارند. نقش سپاه در مدیریت صنایع آن

ی هلدینگ های عمرانی بزرگ است و همچنین حیات پیچیدهاالنبیا کە همواره پیروز مناقصەاردوگاه سازندگی خاتم

 های این همزیستی ایرانی رانت و نئولیبرالیسم است.ستقیم با دولت از نشانەشستا در ارتباط م

د. بر ی بشوعالوه بر این ویژگی، نئولیبرالیسم در ایران، حتی نتوانست عامل ایجاد رشد اقتصادی ظاهری و عدد

ادی ر رشد اقتصهای جهانی کە با وجود تحمیل فالکت بر عموم مردم، نئولیبرالیسم را بە عنوان ابزاخالف مدل

نیز ایران  کنند، نئولیبرالیسم ایرانی تنها در بازتولید فالکت موفق عمل کرده است و طبق آخرین آمارهامعرفی می

 ی دوم جهانی در شاخص فالکت را کسب کرده است.رتبە

را تجربە نژاد حریمی دوران احمدیت-های تورمی دوران رفسنجانی و بحران ارزیبازار آزاد در ایران، تکانە

 زار کاله بدوزد!ها برای رشد باکرد. اما در نهایت هم توانست از نمد همین بحران

وی های نئولیبرالیسم توسط مردم از ساما بحران اقتصادی موجود از یک سو و اعتراضات نسبت بە تمام نشانە

سازی واحدهای صوصیجە ساختە است. اعتراضات بە خبستی تاریخی موادیگر، سیاست بازار آزاد را با بن

در  ٩٨ماه تپە، هپکوی اراک و کشت و صنعت مغان، اعتراضات سراسری آبانصنعتی بزرگ نظیر نیشکر هفت

های تکرار این اعتراضات، دولت را تا دوراهی انتخاب ی قیمت بنزین، و وجود زمینەواکنش بە افزایش یکباره

ازار ن از بطبیعی است کە انتخاب دولت حفظ نظام و دور شدمیان بازار آزاد و یا حکومت مستقر پیش برده است. 

های شکر و سازی، دستگیری سلطانداغ کردن آمرین و عاملین خصوصیآزاد حتی برای مقطعی کوتاه باشد. نقره

های این سیاست هستند. آخرین نمود تمایل های حمایتی از نشانەسکە و مرغ و امثالهم و تمایل تدریجی بە سیاست

 ای نزدیک است.بە دور شدن موقت از سیاست بازار آزاد، بازگشت کوپن بە اقتصاد ایران در آینده دولت

  

 کوپن در راه بازگشت

المللی اقتصادی نژاد برای جلب نظر نهادهای بینگذرد. دولت محمود احمدیها میده سال از آخرین سری کوپن

 ی مواد مصرفی مردم نظیر نان، شیر و بنزین رارانەنظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، کوپن و یا

ی ماهانە چهل و پنج هزار تومان، کە با قیاس قیمت ی نقدی را آغاز کرد. یارانەحذف و در عوض پرداخت یارانە

شود. طرح معروف بە هزار تومان امروز میودویستو امروز، معادل بیش از یک ملیون ٨٩دالر در سال 

 ی مواجە شد.های جمهوری اسالمها کە البتە با استقبال تمام جناحەهدفمندکردن یاران
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سال در مرکز تامین نیازهای ی اقتضائات دوران جنگ، از جملە کمبود مواد غذایی بود، سیکوپن، کە زاده

ودر پمصرفی مردم قرار گرفتە بود. هرچند کاالهای کوپنی در آغاز شامل روغن نباتی، قند و شکر، برنج، 

این  های انتهای توزیع کاالی کوپنی،ده، صابون، پنیر، کره، مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز بودند، در سالشوین

 اقالم بە روغن و قند و شکر کاهش یافتە بود.

ی توزیع مواد مصرفی و اینبار بە شکل ی مجلس اخیراً طرح برگرداندن کوپن بە عرصەکمیسیون برنامە و بودجە

 س عرضە کرده است. بر اساس این طرح دولت مکلف است بە منظور تامین بخشی ازالکترونیکی را بە مجل

ورت صو بە  ۱۳٩٩نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بە ویژه خانوارهای کم برخوردار، در شش ماهە دوم سال 

نفر را از ن ملیو ٦٠ماهانە، یارانە اعتبار خرید بە هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، شامل 

غ حداقل ز مبلاین طریق بە کارت یارانە نقدی سرپرست خانوار واریز کند. خانوارهایی کە سطح درآمد آنها کمتر ا

شوند کە شناسایی این خانوارها نیز بە عهده مند میدستمزد است، از دو برابر یارانە سایر خانوارهای مشمول بهره

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ی سال هزار ملیارد تومان کسری بودجە 25٠ی پولی است. در واقع دولت از کل اصلی این طرح، رشد پایەمش

ی مجلس هزار ملیارد تومان شده است. طرح کمیسیون برنامە و بودجە ٨٠جاری، تاکنون تنها موفق بە تامین 

اقع دولت دولت خواهد داشت. در و هزار ملیارد تومانی برای 45پیشبینی کرده است کە این طرح، یک بار مالی 

مین هزار ملیارد تومان دیگر خرج کند. تنها راه چنین کاری تا 45ی خالی و حتی منفی، مجبور است از بودجە

ترین دالیل تورم ی پولی است. تولید پول بدون پشتوانە کە بە عنوان یکی از اصلیپول طرح از طریق افزایش پایە

ان حدود هزار ملیارد توم ۱٠ر تصاددانان دایر بر اینکە افزایش پایە پولی بە ازای هشود. اگر نظر اقمحسوب می

ل درصد تورم بە دنبا ۱٦الی  ۱2کند را بپذیریم، طرح کوپنی مجلس حدود سە الی چهار درصد تورم ایجاد می

 خواهد داشت.

 سازوکارهای نظارتی را بە نفع الً ی توزیع کوپن است. دولت عمیجاد شده در نتیجەای دیگر رانت و فساد مسالە

نی بخش خصوصی از کار انداختە است. طبیعی است تولیدکنندگانی طرف قرارداد دولت در توزیع کاالی کوپ

 تری استفاده کنند. این آغاز یک فصل جدید در فساد اقتصادی است.خواهند بود کە بتوانند از رانت وسیع

امعە ها برای حفظ وضعیت جکوپن انتخاب دولت و مجلس نیست، بلکە آنبا تمام این تفاصیل، باید توجە داشت کە 

ی رکود الەچو با هدف جلوگیری از تبدیل نارضایتی گسترده بە اعتراضات ناچار بە توزیع کوپن هستند. خروج از 

ت های نجومی خواهد برد. اما مقاماتورمی موجود از طریق کوپن، طبیعتاً اقتصاد را بە سمت چاه ابرتورم

نها تب با اقتصادی در مقام انتخاب چالە و چاه نیستند. اقتصاد جمهوری اسالمی با آرزوی حصول توافقی با غر

ینبار مانده در دستشان بە دنبال خریدن وقت هستند. خرید وقت پیش بروز اعتراضات گسترده، و اابزارهای باقی

 تر از همیشە.غیر قابل کنترل

 

 کارانیب یبرا یکاریب یمهیب
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 و پساسرمایە داری اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل

 آدام بوث

 

 جهان اُرولی اقتصاد شراکتی

رای بسرمایە داری چنان کە کارل مارکس در شاهکارش، سرمایە، توضیح می دهد، در ذات خود سیستمی عمومی 

 ە )درتولید و مبادلۀ کاالست. مارکس توضیح می دهد کە کاال یک محصول یا خدمتی است کە بە منظور مبادل

ست، اشتە امصرف شخصی یا اجتماعی( تولید شده است. در حالی کە کاال در تمام جوامع طبقاتی وجود دتقابل با 

 تنها در نظام سرمایە داری است کە کاال عمومیت می یابد.

یرا ست. زامسئلۀ مالکیت خصوصی، یکی دیگر از ستونهای سیستم سرمایە داری، در ذات این معنا از کاال نهفتە 

ن کە در پی ای –لی بتواند برای مبادلە عرضە شود، ابتدا باید بە کسی بە عنوان صاحب آن برای آنکە محصو

 تعلق داشتە باشد. -مبادلە است 

الهاست. ان کادر این میان، پای بازار سرمایە داری بە میان می آید، کە همانا مجموعۀ تمامی مبادالت بین صاحب

ی خره مچرخ گردش کاالها را بە حرکت درمی آوردند. و باال پول و اعتبارات مواد روغنکاری سیستم اند، کە

ین برسیم بە نیروی محرکۀ پشت سرمایە داری کە با مسئلۀ مالکیت خصوصی پیوند خورده است، یعنی رقابت 

 صاحبان منفرد کاالها در پی سود بیشتر، کە از طریق استثمار طبقۀ کارگر حاصل می شود.

و  ، پولداری عبارت اند از: تولید و مبادلۀ کاال، مالکیت خصوصی، بازار پس عناصر پایە ای سیستم سرمایە

 اعتبارات، سود، و مناسبات بین سرمایە و کار مزدی.

ز نبە اجبنابراین سؤالی کە اکنون باید بە میان آورد این است کە اقتصادهای شراکتی و طبق درخواست کدام 

 ویسد:نسود سرمایە هنوز پابرجا است. چنان کە گاردین می سرمایە داری را "انقالبی" کرده است؟ مطمئناً 

، بە شما ی کندمپیوستن بە اقتصاد شراکتی بە عنوان یک تأمین کنندۀ خدمات، کاال، ترابری یا هر آنچە بازار طلب 

سد. رامکان می دهد پول درآورید و همزمان عضوی از یک "جنبش" باشید. این فوق العاده جذاب بە گوش می 

 نیست؟چنین 

اموش می ن، فراما اشتباه نکنید! این همان کسب و کار است. و نکتە این است کە این را با قبول خطر برای خودتا

 کنید. این کە مشارکت تان در اقتصاد شراکتی چگونە باشد، تغییری در این واقعیت نمی دهد.
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عی نیست. انتفاده اند، از زمره مشاغل غیرو نهایت این کە هیچ یک از مشاغلی کە بە میدان اقتصاد شراکتی پا نها

ت ری اسبلکە تمامی آنها شرکتهائی اند کە هدف شان کسب سود از مجرای اقتصاد شراکتی بە مراتب غیررسمی ت

 کە از قبل هم وجو داشتە است.

د خوثل مالبتە اگر شما فقط بخش "جنبش" اش را بگیرید، هرگز بە پرارزش ترین شرکت سرمایە داری در دنیا، 

ید شد. تبدیل نخواه -میلیارد دالر، کە با برخی هتلهای زنجیره ای برابری می کند  ۱٠بە ارزش  –ایربی ان بی 

 ۱٠۱ داری خیر، شما مجبورید راهی را بیابید کە واسطە گری برایتان ثمری هم داشتە باشد. آن راه هم سرمایە

 است و نە "جنبش".

نچە آن هم سر جای خود باقی است. کافی است یک روز بیشتر از آ مالکیت خصوصی چطور؟ در اقتصاد شراکتی

 نوز همچنانهتصاد توافق کرده اید، در یکی از آپارتمانهای ایربی ان بی بمانید، خواهد دید چە خواهد شد. و این اق

قتصاد ان ە در آن پول با محصوالت و خدمات، یعنی کاال، مبادلە می شود. اگر ایبنیان است، ک-یک اقتصاد بازار

ان ە عنوببە واقع یک اقتصاد شراکتی است، در این صورت می توان تمام بخشها و صنایع درون سرمایە داری را 

یکی از  –یعنی مبادلۀ پول با کاال  –بخشهائی از اقتصاد شراکتی دستە بندی کند، زیرا این بە اصطالح "مشارکت" 

 مشخصە های اساسی تمام بازارهاست.

راکت هد. شۀ "انقالبی" اقتصاد شراکتی چیست؟ در واقع در این اقتصاد ابداً شراکتی رخ نمی دپس باالخره جنب

ت عامالحاوی نوعی معاملۀ نوعدوستانە یا مالکیت اشتراکی است. بە واقع هم زمانی )و هنوز هم( یک چنین م

رفر اوچ سکای آنالین مثل مهربانانە ای در اسالف شرکتهائی چون ایربی ان بی وجود داشتە اند؛ مثالً جمعیته

(CouchSurferکە بە مسافران اش امکان می داد بە یمن لطف دیگران محلی مجانی برای خوابیدن پیدا ) .کنند 

ده کی توآنچە ما داریم شراکتی نیست؛ در این اقتصاد خبری از لغو مالکیت خصوصی یا استقرار مالکیت اشترا

ی اجاره ده گیر تولیدات و محصوالت تحت مالکیت شخصی بە خدمات اگیر نیست. بلکە آنچە ما داریم، تبدیل تو

 است.

 

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 21مکونگ بخش  -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقە آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 دنیس آرنولد

 ترجمە گودرز

 

 (برمە) میانمار مرزی مناطق و تایلند های نمونە

 از ایانکارفرم کە زیرا آنهاست دسترس از دور معموال میشود معمولی مهاجرین شامل قانون طبق کە امتیازاتی

 کە مهاجر خود مشارکت با موارد، برخی در—کنند می خودداری اجتماعی تامین صندوق بە شان سهمیە پرداخت

 هیچ ەالبت و ست، اختیاری اجتماعی تامین صندوق و برنامە این در نام ثبت. ترسند می ها دستمزد کاهش از

 تامین صندوق در را مهاجرین کە ندارد وجود آنان اجرایی تعهد ازمایی راست و کارفرما الزام برای نیرویی

 و ردهک گوشزد کارگران بە را صندوق در عضویت منافع کارفرما کە ست براین فرض. نمایند نام ثبت اجتماعی

 و بپردازد را ویتعض حق باید کارفرما میکنند، نام ثبت کە انان برای. نماید تشویق سیستم در نام ثبت برای را انها

 و ناساییش مدارک کارفرمایان کە است شده باعث کە مدتهاست مکانیزم این; کند کم مرور بە کارگران از را ان

 را، جرمها کارگران وسرنوشت اختیار نتیجە در و بگیرند بدهی بازپرداخت تضمین عنوان بە را کارگران هویت

 .کنند کنترل انان اخراج و بازداشت نهایی حد تا کنند، ترک را کار محیط بخواهند کە اگر

 بعنوان بیشتر را این. است کننده گمراه حدودی تا و نامشخص مهاجرین اجتماعی تامین برنامە خالصە، بطور

 دولت مکانیزم از بخشی را ان میتوان وجود این با کرد، تعریف میتوان تایلند دولت محاسبە اشتباه و سردرگمی

 حمایت هدف با اجتماعی مرزبندی این دیگر ازسوی. آورد بحساب نیز سردرگمی برزخ در کارگران کنترل برای

 در شهروندی سیستم از خارج مهاجر کارگران داشتن نگاه تضمین و اجتماعی تامین رژیم در تایلندی شهروندان از

 اعالم اهداف بە رسیدن در وقتیکە حتی ها پروژه این نویسد می فرگوسن جیمز چنانچە. هست نیز ساختاری فقر

 توده و آیند می بکار دولتی بوروکراتیک قدرت و سیستم توسعە و حفظ برای بازهم اند خورده شکست خود شده

 چە هر دولتی قدرت رابطە کە انست نهایی نتیجە. کنند می جاسازی دولت قانونی هرم و شبکە درون در را مردم

 هژمونی. نماید می کانالیزه مهاجرین حیات مویرگ مثابە بە کارفرمایان طریق از را کارگران کنترل بیشتر
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 برای امنیتی تهدیدی کە مهاجرین از بزرگی جمعیت یک بر دولتی کنترل تقویت برای ای وسیلە عمال گزینشی

 بە کە تایلند رمق بی اقتصاد احیای برای دولت بازوی بعنوان حال عین در و میرسند نظر بە تایلندی شهروندان

 .مینماید عمل دارد وافر نیاز ارزان کارگر

 (پروکاریا) امن نا و متزلزل های درآمد و اشتغال کردن نهادینە و اقتصادی ویژه مناطق

 از صنعتی، رگاهکا بە زراعی کار از گذار کە مینمایند تقویت را عقیده این ایم کرده بررسی تاکنون کە هایی نمونە

 رهایکشو در کە است نداده رخ شکلی همان بە صنعتی توسعە در رسمی بە غیررسمی اشتغال از شهر، بە روستا

 (Asian Development Bank – ADB) آسیایی توسعە بانک وجود این با. است افتاده اتفاق صنعتی یافتە توسعە

 ای ژهر مثابە بە کە میدهند، قرار صف این در دا دیگری کشورهای همچنان وابستە اقتصادی ریزان برنامە و

. است افتەی نمود میشود خوانده" تهیدستان برای توسعە" سمبل با شده سازی جهانی صنعتی اقتصاد بە رسیدن برای

 بە توسعە کبان پروژه این بردن پیش در. میدهد وعده را" زای اشتغال" اقتصاد رشد از یافتە شکل رفاه کە مدلی

 نفوذ، بلغیرقا و سخت قوانین کە گویی...نکنند محکم و سخت زیاد را کار قوانین کە میکند توصیە کشورها این

 نیاز کە گینسن صنایع در کالن گذاری سرمایە بە باید یا و میدهد فراری را خارجی گذاران سرمایە و کارفرمایان

 احتمال و دهبو متراکم بسیار روستائی اقتصاد پایین در بازدهی واقع در. نمایند روی دارد مدت دراز اشتغال بە

 در رشگست و رشد دسترس قابل آینده در نتیجە در است، محدود بسیار جهانی سطح در تولید بە ارتقاع و رشد

 جاریت آزاد مناطق. ست اقتصادی توسعە در موفقیت برای موجود احتمال تنها نازل ی افزوده ارزش با صنایع

 در ردیراهب اقتصاد گسترش روند در انها استدالل درک و میکنند، بازی رشد پارادایم در شفافی و مشخص نقش

 .دهد می توضیح بسادگی را اجتماعی مسائل گرفتن نادیده منطقە

 

 !زاد باید گرددآسیاسی زندانی 
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 !نگران فقر مردم هستید یا از دست دادن قدرت

 صادق

 

 در سخنانی کە بە نقل از او فرهنگی و اجتماعی شورای اسالمی شهر تهرانرئیس کمیسیون  شناسمحمدجواد حق

انی کە ر سخندر سایت بهار نیوز روز گذشتە منتشر شد. نیز بە جمع منتقدان سیاستهای روحانی پیوستە است. او د

ان ز سخنابە نقل از وی در بهار نیوز با عنوان "قرار نبود اینطور آدرس دادە شود" منتشر شد، ضمن انتقاد 

ن درصدی نرخ بزهکاری در میا ۳5روحانی کە تقصیر مشکالت را بە گردن امریکا انداخت خبر از افزایش 

 .ندااە گذاشتە ماە گذشتە بە دلیل فقر وکاهش قدرت خرید مردم برای نخستین بار گام در این ر ٦کسانی داد کە طی 

درصد  ۳۵ الی ۳٠ اهە نخست امسال حدودم ۶ د درانآمار افرادی کە اولین بزه خود را مرتکب شده :او گفت

 .افزایش یافتە است

قاپی، اند. وجود جرائمی مانند کیفوی افزود: برخی از این افراد از سر ناچاری مرتکب بزهکاری شده

زورگیری، نا امن کردن حریم زنان و دختران و تعرض بە حریم خصوصی آحاد جامعە بە معنای گسترش 

ردم بە رید مت؛ فقری کە متاسفانە در یک سال و نیم اخیر تعمیم پیدا کرده و در پی آن قدرت خروزافزون فقر اس

 ."شدت کاستە شده است

البتە گسترش دامنە فقر محدود و مربوط بە یک سال و نیم اخیر و بە تهران نیست. دەها سال است کە همە سالە 

کە امکانات بیشتری نسبت بە سایر شهرهای کشور دارد مردم فقیر تر از سال پیشتر شدەاند. وقتی کە در تهران 

فقر این چنین پر شتاب در حال رشد و بیداد است. وضعیت در بلوچستان، کردستان و خراسان شمالی بایستی 

وحشتناکتر باشد. اشارە بە مشکالت گوناگون مردم و انتقاد از آنها در این اواخر توسط افراد حکومتی باب شدە 

انتقادات با همان سرعتی کە قیمت دالر و پراید و مرغ و تخم مرغ و اعتراضات اجتماعی باال می  است. این گونە

رود روز بە روز بیشتر می شوند. گویی وابستگان بە جناح های قدرت کە در پیدایش وضعیت کنونی هر کدام 

گیزە های آنها البتە از این کار با نقش خود را داشتەاند با مخالفان حکومت در اعتراض بە خود مسابقە گذاشتەاند. ان

اعتراضات مخالفان حکومت متضادند. مخالفان سعی می کنند مردم را علیە عوامل فقر و فالکت یعنی دولتمردان 



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 87 87شماره  2020اکتبر  2، برابر 1399مهر  11جمعه 

 

 

- 12 - 

 جُنگ کارگری

سازماندهی و بە اعتراض تشویق کنند، وابستگان بە نظام می خواهند با بیان بخشی از مشکالت و دادن وعدە های 

رزدە روی شعلە های خشم آنها کە هر روز سرکشتر می شودآب بریزند و در کار امام زمانی بە تودەهای فق

مخالفین اخالل ایجاد کنند. این روش شگرد تازەای است کە آنها کشف کردەاند. حاال کە سرکوب کارایی پیشین اش 

مقابل مردم باشند. را از دست دادە، آنها بجای آن بایستی دنبال وسایل دیگری برای دفاع از خودشان و منافع شان 

آنها دەها سال شاهد رشد فقر و فالکت مردم بودەاند و سکوت کردەاند. حاال چە شدە کە یک هو همان کسانی کە با 

سیاست های شان مردم را بە فقر و فالکت کشاندەاند و بە قیمت فقر مردم بە ثروت های نجومی رسیدە و زندگی 

ند، فیل شان یاد هندوستان کردە و نگران رشد فقر مردم شدەاند؟ پاسخ سوپر اشرافی برای خودشان دست و پا کردەا

روشن است مردم در همە جای کشور بە اعتراض و حق خواهی علیە ستمگران حاکم برخاستەاند! اعتراضاتی از 

قسمی کە بە سادگی نمی شود سرکوب شان کرد. آنها نگران فقر مردم !نیستند، نگران از دست دادن قدرت شان 

 .تندهس

 

 را کرونا دیدگان آسیب و دستان تهی معاش باید دولت

 !کند تامین
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 گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە

 نگ کارگریج

 

کارگر صنعت نفت در اثر کرونا، شروع دور دیگری از سرکوب در هفت تپە، اعتصاب  4٠٠کشتە شدن 

صر در هاد نکارگران کارخانە قند در مهاباد، اعتصاب کارگران نیروگاە رامین در اهواز، تجمع کارکنان شرکت ج

ت فع آفادپرستاران و کادر درمانی بیمارستان روحانی در بابل، تجمع اعتراضی کارگران بخش کرمانشاە، تجمع 

مهمترین  کشاورزی در هفت تپە، تجمع دوبارە آتش نشانان در اصفهان، تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس،

 .رویدادهای کارگری گزارش شدە هفتە بودند

ر در صد و پرداخت نکردن بە موقع و منظم دستمزدها و حق بیمە همچناناعتراض نسبت بە سطح پائین دستمزدها 

 اعتراضات مطالباتی هستند. اجرای طبقە بندی مشاغل، اخراج ها و بیکاری، خصوصی سازی رعایت نکردن

 .ایمنی و بهداشت محیط های کار نیز جز مطرح ترین مطالبات هستند

 کارگر در صنعت نفت ٤٠٠کشتە شدن حداقل 

نفر از کارگران شرکت نفت در اثر ابتال بە کووید  4٠٠گزارشی کە در میانە هفتە منتشر شد تا کنون حداقل  بنا بە

کشتە شدەاند. متاسفانە تعداد واقعی جان باختگان می تواند بسی بیشتر از این آمار باشد. تردیدی نیست کە اکثر  ۱٩

تیار نداشتن وسایل بهداشتی وحفاظتی الزم و ایمن نفر در اثر طفرە رفتن دولت از قرنطینە و در اخ 4٠٠این 

نبودن محل های کار کشتە شدەاند. متاسفانە شمار کشتە شدگان در سایر واحدهای تولیدی نیز حتی ممکن است بە 

لحاظ اهمیت کمتری کە نسبت بە نفت برای حکومت دارند بیشتر باشد. تا کنون گزارشاتی در خصوص ابتال 

منتشر شدە کە از ابتالی هزاران نفر و کشتە شدن صدها تن از آنها خبر  ۱٩انی بە کووید پرستاران و کادر درم

می دهند. گزارشات سانسور شدە روزانە مسئولین دولتی نشان می دهند کە هر روز صدها تن از مردم در اثر 

و حکومت با سماجت  استیصال دولت در مقابلە با کرونا جان شان را از دست می دهند. با این اوصاف اما دولت

همچنان ازقرنطینە کردن و تجهیز محل های کار بە وسایل حفاظتی کارآمد طفرە می روند و مردم را بە کام یک 
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فاجعە دیگر رهنمود نمودە اند و می کوشند از کرونا حربەای بسازند جهت سرکوب و مهار اعتراضات اجتماعی 

دهای مدنی و کارگری است کە با تشکیل کمیتە ها و کار گروە فزایندە. در چنین شرایطی وظیفە خود مردم و نها

 .های ویژە در موسسات و محالت امکان خود حفاظتی مردم در مقابل کرونا را فراهم نمایند

 شروع دور دیگری از سرکوب در هفت تپە

در  عتصابتن از سخنگویان و سازمانگران ا ٧دور دیگری از سرکوب سازمانگران اعتصاب هفت تپە با احضار 

الری دیارد این هفتە بار دیگر کلید خورد. شاکی کارگران سهامدار اصلی کارخانە و متهم اختالس یک و نیم میل

رکوب همان جناب امید اسدبیگی است کە با وجود اثبات جرم و محاکمە شدن، آزاد است و بە کار تصفیە و س

 ٧ز اکایت د دالری وی بر افکندند. او عالوە بر شکسانی مشغول است کە پردە از دزدیها و اختالس های میلیار

غلی عیت شکارگر کە حاضر بە فروختن خودشان و خیانت بە کارگران نشدە اند، در یک اقدام انتقام جویانە موق

ە چالش ران بکارگران بخش دفع آفات مجتمع را نیز از پیمانی بە قراردادی تغییر داد کە البتە با اعتراض کارگ

ی ی رخ ممتقابال با هجوم نیروهای سرکوبگر نیز روبرو شد. این رویدادها در هفت تپە در شرایطکشیدە شد و 

بر از تصویب لغو قرارداد خ علی نیکزاد"، نایب رئیس مجلس " دهند کە خبرگزاری ایلنا در دهم مهر بە نقل از

ور ون مذکمشارکت دارند. کمیسیکارفرمای هفت تپە در کمیسیونی داد کە نمایندگان همە نهادهای ذیربط در آن 

ار بە سگ ه ظاهرا نداشتن اهلیت کارفرما را قبول کردە ولی در همان حال کارفرمای نااهل را رها کردە تا مثل

کدام از  ل هیچجان کارگران بیفتد!گفتنی است کە پیش از این نیز از اینگونە تصمیمات کم گرفتە نشدە، ولی در عم

با جناح  ت تپەاین بار نیز معلوم نیست کە نتیجە ماراتن کارگران مبارز و حق طلب هفآنها بە عمل در نیامدەاند!

ای ناح هجهای قدرت کە بر سر چنگ انداختن بر هفت تپە زمینهای آن بە جان هم افتادەاند بە کجا بکشد. همە 

. بهمین حکومتی طرفدار خصوصی سازی هستند و سیاست خصوصی سازی برای همە آنها حالت ناموسی دارد

ە کستند هجهت مانور زیاد می دهند ولی عمل بعید است بنمایند. خود کارگران و نتیجە روند تحوالت در کشور 

 !سرنوشت نبرد نە تنها در خصوص خصوصی سازی بلکە در سایر مطالبات کارگران را رقم خواهند زد

 اعتصاب کارگران نیروگاە حرارتی برق رامین

مچنین ن و هن در این هفتە در اعتراض بە پرداختن نشدن دستمزدها و حق بیمە های شاکارگران نیروگاە برق رامی

فتنی ند. گخطر اخراج کە تهدیدشان می کند اعتصاب نمودە و در مقابل کارخانە واقع در جادە اهواز تجمع نمود

واز ر اهز نیاز شهاست کە نیروگاە حرارتی رامین یکی از بزرگترین نیروگاەهای برق است کە نزدیک بە نیمی ا

 .بە برق را تولید می کند. گزارشی در مورد نتایج این اعتصاب هنوز منتشر نشدە است

 تجمع پرستاران و کادر درمانی در بابل

مهر در اعتراض بە اندک بودن دستمزد و حقوق شان و  ٧پرستاران و کادر درمانی بیمارستان روحانی بابل در 

کارانە شان تجمع کردند. خشم پرستاران زمانی بە اوج رسید و آنها را وادار بە پرداخت نشدن مزد اضافە کاری و 

هزار تومان  ۱٠٠تا  ٦٠این تجمع نمود کە مسئولین بە جای پرداخت حق کارانە یک سال گذشتە آنها مبالغی بین 

داخت حق کارانە، بابت همە طلب های آنها تحت عنوان پاداش پرداختند. معترضین در پایان تجمع شان خواستار پر

اضافە کاری و افزایش حقوق و دستمزدشان شدند. گفتنی است کە پرداخت مبلغ اندکی بعنوان پاداش بە پرستاران و 

کادر درمانی ترفندی است از طرف مسئولین برای شانە خالی کردن از پرداخت کارانە و افزایش دستمزد و حقوق 



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No: 87 87شماره  2020اکتبر  2، برابر 1399مهر  11جمعه 

 

 

- 15 - 

 جُنگ کارگری

بسیار ناچیز است و پرستاران نام صدقە را بر این پاداشهای گاە بگاە قانونی پرستاران.کە در مقابل طلب پرستاران 

 .گذاشتە اند

 اعتصاب کارگران قند در مهاباد

ە های مهر کارگران کارخانە قند مهاباد در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمە شان طی ما ٨در 

 ان معترض خواستار پرداخت بدهی مزدیمتوالی و اخراج تعدادی از همکاران شان اعتصاب کردند. کارگر

 .کارفرما و بازگشت بە کار همکاران اخراجی شان هستند

 تجمع کارکنان آتش نشانی در اصفهان

. خواست مودندنکارکنان ادارە آتش نشانی اصفهان در این هفتە بار دیگر در مقابل استانداری تجمع اعتراضی برپا 

انون ش نشانها در جزء قانون کارهای سخت و زیان آور و اجرای قاصلی کارگران معترض قرار گرفتن کار آت

ر با مذکور در مورد آتش نشانهاست!گفتنی است کە در طی یک سال گذشتە آتش نشانان اصفهانی چند بار دیگ

ردە ها نکدرخواست همین مطالبە اقدام بە اعتراض و تجمع نمودە بودند کە مسئولین اقدامی در جهت خواستە آن

 .این در حالی است کە آتش نشانها بسیار پیگیر و مصمم بە نظر می رسند بودند.

 !تجمع مربیان پیش دبستانی مقابل مجلس در اعتراض بە بالتکلیفی شغلی

 ەف نگشماری از مربیان پیش دبستانی کە سالهاست مشغول بە کار هستند ولی همچنان از لحاظ شغلی بالتکلی

دگی ر رسیداشتە شدەاند در این هفتە مقابل مجلس تجمع کردند. مربیان معترض در تجمع روز گذشتە شان خواستا

 قانونی بە وضعیت شغلی خود شدند

 :خبر گزاری ایلنا بە نقل از مربیان معترض و بە تنگ آمدە نوشت

آنها  ر سیستم آموزش و پرورش هستند؛ابقە کار دارند، خواستار جذب ددبستانی کە چندین سال ساین مربیان پیش"

 .انداز بالتکلیفی شغلی بە ستوه آمده
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