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 یادداشت 
 

 کمبود مواد غذایی هم نوعی قحطی است!

 مراد رضایی

 

ویژه و به ی قیمت دالر، بازار ایران با کمبود جدی مایحتاج عمومی مواجه شد. بهدر دور پیشین افزایش یکباره

فرنگی و پوشک بچه در بازار محسوس بود. کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای طور مشخص، کمبود رب گوجه

ر ه در سایدی غیر رسمی در بازار پیش رفت. عالوه بر این افزایش قیمت یکباربناین دو کاال حتی تا سهمیه

 حتمالکاالهای مصرفی، بخشی از مردم را از خرید ملزومات روزمره نیز ناتوان کرد. در همان دوران بحث ا

 وقوع قحطی کاالها، در میان مردم و فعاالن سیاسی مطرح بود.

ک هیچ امروز از لحاظ ذخایر استراتژی»یت پیش آمده مدعی شده بود حسن روحانی در آن دوران در توضیح وضع

جود وکنم. مشکلی که در این زمینه مشکلی در کشور نداریم و تقریباً همه روزه موجودی تمام ذخایر را چک می

جرا م ای الزدارد، عمدتاً در سیستم توزیع است که بایستی در این زمینه به چارچوبی رسیده و آن را با هماهنگ

ین تاکید روحانی و مسئول« ای برای تأمین کاالهای اساسی و ضروری خود نداشته باشند.کنیم تا مردم دغدغه

ی کافی در بازار ی گرانی مایحتاج عمومی همواره این بوده است که کاال به اندازهی او در زمینهاقتصادی کابینه

 یستم توزیع است.وجود دارد و اگر هم مشکلی هست، به دلیل معیوب بودن س

ست. اتومانی اختصاص داده  4200قلم کاالی ضروری، دالر  52عالوه بر این ادعاها، دولت مدعی است برای 

خوار و های رانتاند و سودشان به جیب های داللدالرهایی که بعدها مشخص شد از بازار سیاه دالر سردرآورده

 ی یک میلیارد و پانصد میلیون دالر از دالرهای یادکنندهدریافتدولتی رفتهاند. به عنوان مثال تنها در یک فقره، 

تپه بوده است که بخشی از دالر را به رشوه برای مسئولین و ی نیشکر هفتشده، امید اسدبیگی، مالک مجموعه

 بخش دیگر را به سود شخصی خود تبدیل کرده است.

سال اخیر به مرز  16یف ایران، که به ویژه در تومانی در این نکته است که صنایع نح 4200اهمیت دالرهای 

اند، در وضعیت کنونی توان فنی و امکانات تولید مایحتاج عمومی را ندارد. عمق و شدت این نابودی رسیده
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شود که بدانیم ایران حتی در تولید غذای دام و طیور هم خودکفا نیست، و افزایش قیمت تر میناتوانی زمانی روشن

مرغ، به دلیل افزایش قیمت غذای دام و طیور وارداتی با این بخش تولید، از شیر و گوشت تا تخم کاالهای مرتبط

 دهد!رخ می

فاز  تر کاهش ارزش لایر ایران، بحران دسترسی به کاال وارددر دور جدید افزایش قیمت ارز یا به بیان دقیق

ترین موارد گرانی در بندی کره در بازار، عیانیهآور قیمت لبنیات و تخم مرغ، و سهمجدیدی شد. افزایش سرسام

مان مانده توان یافت که از گزند این تورم در ابخش مهمی از مایحتاج عمومی هستند. در حقیقت هیچ کاالیی را نمی

 باشد.

ید کنند. ابتدا باهاست و اینبار مردم با نگرانی بیشتری از آن صحبت میمجدداً بر سر زبان« قحطی»احتمال وقوع 

وب تعریف خود را از قحطی تدقیق کنیم. طبق تعریف امنیت غذایی، در سند امنیت غذایی سازمان ملل، مص

. یعنی ی اساسی امنیت غذایی هستند، موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا، سه پایه1986

موجود بودن مایحتاج عمومی، این  یداقت در زمینههای مسئولین اقتصادی دولت بر صبه فرض حمل صحبت

آن هم  تواند دلیل نبود قحطی باشد. عالوه بر وجود مواد غذایی، امکان دسترسی عمومی بهبه تنهایی نمی« وجود»

رقی هزار تومانی بخرد، واقعاً ف 80هزار تومانی و گوشت  30تواند برنج باید بررسی شود. برای کسی که نمی

 یی هم اشارهع تداوم دسترسی به مواد غذاازار باشند یا نه! عالوه بر این باید به موضوکند که این اقالم در بنمی

ی این اقالم به صورت مقطعی های مقطعی در برخی مواد غذایی، موجب کاهش مصرف سرانهکرد. افزایش قیمت

بروز مشکالت جدی ی مدت همین روند موجب کند. در طوالنشود و امنیت غذایی مردم را با تهدید مواجه میمی

دهد. در نتیجه حتی اگر در مورد خطر قحطی ها را کاهش میدر سالمتی مردم خواهد شد و کیفیت زندگی آن

 کند.مدت کمبود مواد غذایی مردم را تهدید میهای طوالنیالوقوع صحبت نکنیم، آسیبقریب

کند. یهای غیر مستقیم نیز ایجاد مبحرانافزایش قیمت ارز، عالوه بر تاثیر مستقیم بر گرانی مایحتاج عمومی، 

های اخیر، به کمبود مایحتاج عمومی در هاست که با صعود قیمت دالر در سالقاچاق معکوس یکی از این بحران

ی کشور دامن زده است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، قاچاق مواد مصرفی از ایران به کشورها

اند ل شدهتبدی شده است. از داروهای کمیاب، تا گوشت و آرد، به کاالهایی پر سود همسایه، به تجارتی پر سود بدل

های قاچاق، به ویژه شود و کارتلشان چند برابر قیمت در ایران میکه با قاچاق آن به کشورهای همسایه، قیمت

 کند.مند میشوند را بهرهآنان که از رانت و رابطه منتفع می

 ویژه ارومیه، موجب نگرانی گسترده در میانکمبود نان در برخی شهرهای کشور و بهدر روزهای اخیر موضوع 

ی هایی در هفتههای ارومیه، آرد الزم برای پختن نان ندارند و تعداد زیادی از این نانواییمردم شده است. نانوایی

ی خود مجبور به ان روزانهی نهیههای محلی، مردم برای ترشات خبرگزاریاند. بر اساس گزاجاری تعطیل شده

 های چند ساعته هستند. یکی از دالیل اصلی این موضوع نیز قاچاق معکوس آرد و گندم از این شهرتحمل صف

 مرزی است.

تا امروز، نانوایان در مقاطع مختلف اقدام به اعتصاب به دلیل کم بودن قیمت نان  1397عالوه بر این از سال 

ها، قیمت رسمی نان در چهار یمت گاز، برق و آب و همچنین ملزومات دیگر نانواییاند. با وجود افزایش قکرده

سال اخیر به دلیل مخالفت دولت با آن متناسب با قیمت آرد و دیگر هزینه های نانوایان افزایش نیافته است. نانوایان 
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سوی دیگر دولت، با وجود  خواهان بازگشتن بخشی از سوبسیدهای مختص نانوایی به سیستم تامین نان هستند. از

تمایل به افزایش قیمت نان، با توجه به اهمیت این کاال در سبد خانوار ایرانی و از ترس بروز اعتراضات معیشتی، 

بینی دهد و همین مساله بر مشکالت نانوایان افزوده است. با این تفاصیل پیشمایل نیست قیمت نان را افزایش 

ومیه محدود نشود و به صورت تدریجی در شهرهای دیگر کشور نیز با این مشکل شود کمبود نان تنها به ارمی

 مواجه شویم.

هاست. اما خودداری دولت از این مساله ای از نانواییی دولت در وضعیت بحران اقتصادی، حمایت یارانهوظیفه

قوت اکید غالب مردم تبدیل شده ت نان باشد. در وضعیتی که نان به سازی برای افزایش قیممینهزتواند به دلیل می

 های مردم گرفته است، افزایش قیمت نان حتی به صورت محدود نیزاست و جای مواد غذایی مغذی را در سفره

ی عاجل دولت است. در ی مواد غذایی مردم، وظیفهتواند بخشی از مردم را با گرسنگی مواجه کند. تامین اولیهمی

ا کمبود کنون تمواد غذایی و پیامدهای آن به عهدە دولت است. بهمین جهت از هم انتیجه مسئولیئت هر گونه کمبود 

 و گرانی مواد غذایی به قحطی تمام و کمال فرانروئیدە است دولت باید بفکر چارەای برای آن باشد.

 

 

 !زاد باید گرددآ ،سیاسیزندانی 
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 سازشی کە مبارزە علیە خصوصی سازی را پیچیدەتر خواهد کرد!

 صادق کار

 
علیرضا رزم حسینی" وزیر تازە نفس صنعت و معدن که خودش در نظام مقدس جمهوری اسالمی به واسطه "

مهارت اش در فساد و زدوبند به ثروتهای بادآوردە رسیدە و به یک سرمایهدار ذینفوذ در حکومت تبدیل شدە است، 

سرنوشت سه کارخانه آذرآب، هپکو و واگن پارس، داشت در نشستی که روز گذشته در مجلس با نمایندگان بر سر 

واسپاری آذرآب، هپکو و واگن پارس " ضمن تاکید بر مصمم بودن دولت برای "واسپاری" هر سه این کارخانه ها

به نظر می رسد بیشتر برای این بود که  44. اشارە او به اصل می شود" قانون اساسی انجام ۴۴ بر اساس اصل

قانون اساسی انجام  44بگوید این خصوصی سازی ها در واقع اجرای فرمان خامنهای بعد از تغییر و ابالغ اصل 

 !شدە و می شوند بلکه دهان مخالفان را با آن ببندد

ی حسین ذکور را منتشر نمود به نقل از رضا رزمایلنا که سخنان وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت در جلسه م

 های ذیربط در امر فعال شدن این سه شرکتوی همچنین با تاکید بر ضرورت تعامل و هماهنگی دستگاه " :نوشت

خاتم االنبیاء اگر آمادگی الزم برای فعال کردن این  های بزرگ کشور همانند قرارگاهبزرگ، گفت: مجموعه

 ها وارد انعقاد قراردادهای همکاری شوند". مقصود ازای کار بیایند و با این شرکتها را دارند، پشرکت

ژیک" به سترات"همکاری" در اینجا به احتمال قوی اعالم آمادگی برای واگذاری این سه واحد به گفته خود وزیر "ا

 !سپاە و خصولتی سازی آنها ست که ظاهرا دولت روحانی قبل از این با آن مخالفت میکرد

ی" نقالباببینیم حاال چه تغییری صورت گرفته است که وزیر همان دولت بالفاصله پس از گرفتن رای از "مجلس 

 پیشنهادی را به سپاە می دهد که با رویکرد گذشته دولت نمی خواند؟

ی فهم قضیه نظر به تشدید جنگ آشکار و پنهانی که بر سر تصاحب واحدهای اقتصادی در میان جناح های حکومت

در یکی دوسال گذشته جریان داشته است چندان غامض نیست. تغییر وزیر و رای اکثریت مجلس به وزیر جدید و 

به میدان آوردن رضا رزم حسینی با وجود فسادهایی که در سابقه اش وجود دارد به نظر می رسد به جهت ایجاد 

ردن مخالفان خصوصی سازی و سازشی بین جناح ها ی صاحب قدرت باشد. منظور دیگر از میدان بدرک

خصولتی سازی ها ست که کارگران و نیروهای ترقی در راس آن قرار دارند. اشتراک نظر هر دو جناح بر سر 

تداوم سیاست خصوصی سازی نیز در این قضیه نقش دارد. از نظر دور نیست که شکست سیاست خصوصی 

خوردن توازن قوا به ضرر دولت روحانی و به نفع سازی و پیامدهای فاجعه بار آن برای مردم و کشور و بهم 

https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/979562-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/979562-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.ilna.news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/979562-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D9%BE%DA%A9%D9%88-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
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جناح مخالف آن به مخالفان و رقبای حکومتی دولت فرصت دادە اند برای خارج کردن موسسات واگذار شدە به 

هواداران دولت خیز بردارند. خلع ید از مالکان هفت تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آذرآب ... که با سئو 

عتراضات گستردە کارگران با سیاست خصوصی سازی ویرانگر دولت و تغییر موازنه استفادە از مخالفت و ا

قدرت انجام شدەاند، گویای این مسئله است. تخلف های بزرگی که در جریان واگذاریها توسط مدیران ارشد دولتی 

سیم اموال غارت شدە به عمل آمدە نیز مزید بر علت شدە و دولت روحانی را به ناگریز وادار به تن دادن به باز تق

کردەاند. آنچه که مسلم است هر دو جناح با برگرداندن مالکیت واحدهای غارت شدە به دولت مخالفند و سازش بر 

سر باز تقسیم آنها را به آن ترجیح می دهند. قرعه داللی این سازش در این مقطع به نام وزیر تازە صنعت و معدن 

ت روحانی چند ماە بیشتر نماندە است و جناح رقیب با در اختیار گرفتن افتادە است. درست است که از عمر دول

دولت آیندە کنترل کامل هم ارگانهای قدرت را از آن خود خواهد کرد. با این حال اوال در همین مدت ممکن است 

مسئولیت آن به  وضعیتی پیش بیاید که این فرصت نادر را از آنها بگیرد، ثانیا اگر این اقدامات اکنون انجام بشوند

گردن دولت فعلی خواهد افتاد، ثالثا با کنار رفین دولت روحانی سرمایه داران حامی وی تضعیف خواهند شد اما از 

بین نخواهند رفت. یعنی کشاکش ها بین هر دوجناح غالب و مغلوب از آن به بعد و تا باقی عمر رژیم هم ممکن 

 .است ادامه پیدا کنند

ین اگران هیم رئیسی و دارودسته سپاە از لغو خصوصی سازی و همراهی ظاهری آنها با کارحمایت طرفداران ابرا

چ یک شرکتها هم می بایست در خدمت فراهم کردن زمینه این معامله صورت گرفته باشد. بی جهت نیست که هی

نند. می زا حرف ناز بازیگران حکومتی این عرصه، از عودت دادن شرکتها به دولت پس از خلع ید از مالکان آنه

ا آنهایی هم که حرف می زنند همگی از وزرای دولت روحانی و سازمان مافیایی خصوصی سازی اش گرفته ت

ن نمایندگان مجلس و رئیس بازرسی کل کشور بر خصوصی شدن دوبارە همه شرکت های خلع ید شدە از صاحبا

ان خبر خلع ید مالکیت کشت و صنعت مغشان، تاکید می ورزند. درست در همان روز و در همان صفحهای که 

کت در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، خبر تاکید درویشیان رئیس بازرسی کل کشور بر خصوصی شدن دوبارە شر

ند. با بگیر دشت مغان نیز انتشار یافت. این ها هشدارهایی هستند که مخالفان خصوصی سازی نبایستی نادیدە شان

ناح ینه تا کنونی کارگران شرکتهای مذکور در معرض مصادرە به مطلوب جاین اوصاف نتیجه مبارزات پر هز

ی برشان سهای قدرت قرار گرفته و اگر کارگران و عدالتخواهان به موقع نسبت به آن واکنش موثر نشان ندهند 

 !کالە خواهد ماند

که  ت شدەال عمومی غاردر هر حال نتیجه این سازش مبارزە کارگران و عدالتخواهان واقعی برای پس گرفتن امو

یگر دزیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته و می گیرد را به مراتب پیچیدە و طوالنی تر می کند. از طرف 

ت باید در نظر داشت که مبارزە موثر با خصوصی سازی بدون کسب حقوق سندیکایی متصور نیست. بهمین جه

داندن واحدهای خصوصی و خصولتی شدە الزم مطالبه توقف خصوصی و خصولتی سازی و مبارزە جهت بازگر

ین ه تدواست با مطالبه حقوق سندیکایی تلفیق و با هم پیش بردە شوند. افزون بر آن مخالفان خصوصی سازی ب

 .یک برنامه یا منشور مدون در این خصوص نیاز دارند تا بتوانند منسجمتر و بهتر آنرا پیش ببرنند

 !سازی را متوقف کنیدخصوصی
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 و پساسرمایە داری بخش سوم اقتصاد شراکتی، آیندۀ مشاغل

 آدام بوث

 

 ادامه –جهان اُرولی اقتصاد شراکتی 

ده کلک بزرگ اقتصاد شراکتی این است که نام چیزها را عوض کرده است، بی آن که خود چیزها را عوض کر

صاف و ساده برچسب "شراکت" را  –رمایه داری وجود داشته اند که از بدو س -ار مزدی باشد. اجاره دادن و ک

حتی  و نه گرفته اند. مالکیت خصوصی و تمام قوانین سرمایه داری منبعث از آن، نه از میان برداشته شده اند

لعابی پر  نگ ورن اینترنت تغییر کرده اند. اقتصاد شراکتی دقیقاً همان مبادلۀ کاالست که به آن، به فراخور دورا

مان زرق و برق، جذاب و مدرن داده شده است. این همان دنیای استتارشده ای است که "برادر بزرگ" در ر

 .( به آن افتخار می کند1984کالسیک جرج اُرول )

که  کندی آنتونی کاالمار، در مقاله ای خواندنی، این "روح زمانه" شراکتی را نوعی "شراکت زدائی" توصیف م

 د. درطبق آن سرمایه داری ماهیت سودجویانۀ خود را پشت ماسک مهربان و خنده روی "شراکتی" پنهان می کن

ازار یک اقتصاد سوسیالیستی مبتنی بر مالکیت عمومی و مهار ب –این روند، امکان یک اقتصاد واقعاً مشارکتی 

ا در ن است توسط این قبیل شرکتها کاهش یابد، امنار زده می شود. درست است که پِرت و تلفات ممکک –بی لجام 

 سطح اجتماعی آنها جز برای گسترش بازار عمل نمی کنند. کاالمار می نویسد:

نام  د زیرفرق اساسی بین وعده های یک اقتصاد واقعاً شراکتی، و این موج شرکتهای "شراکت زدا"، که می کوشن

حو نت، به پنهان شوند، این است که شرکتهای اخیر در تقابل آشکاری با هر آن چه شراکتی اساقتصاد "شراکتی" 

 گریزناپذیری به مبادالت پولی برای کسب سود اشتغال دارند.

منظور زبانی را  این اقتصاد همچنین مخل باورها و کوششها برای نیل به یک اقتصاد واقعاً مشارکتی است، و به این

که ما از آن برای گفتگو در بارۀ اقتصاد مشارکتی استفاده می کنیم؛ و پاسخ ضرور ما را به یک از ما می دزدد 
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بحران قریب الوقوع محیط زیستی، به برچسب دیگری برای همان منطق اقتصادی ای به کار می برد که خود مسبب 

 مقدم آن بحران بوده است.

د، صوالت جدین بوده است: یافتن بازارهای جدید، تولید محسال است که تماماً موضوع رشد درمیا 100... بیش از 

ر تمام هم د یافتن راه های جدید مصرف. "بچه جان، اقتصاد باید رشد کند!" تمام شرکتهای "سهام زدای" پیشگفته

ه ، بلکه بکنند دورۀ حیات شان در حال رشد بوده اند. آنها در برابر نیروی تخریبی مهیب اقتصاد مسلط اقدامی نمی

ی سود، ن برااین نیروی تخریب می افزایند، زیرا آنها هم در همان منطق بازار سرمایه داری، یعنی رشد بی پایا

 ستهایدسهیم اند. شرکتهای اقتصاد شراکتی موجب صرفه جوئی در مکان، صندلیهای خالی ماشینها می شوند، و 

ی اقتصاد ا نوعببات اجتماعی که شاید بتوان آن را بیکار همین که وارد بازار شوند می توانند پول درآورند. مناس

 د.واقعاً مشارکتی مشخص کرد، زیر فشار هیوالی محاسبات پولی و منطق رشد برای سود پس رانده می شون

 یز بر نکتۀ مشابهی انگشت می گذارد و می نویسد:ن جاکوبین تام اسِلی، مقاله نویس مجلۀ چپ رادیکال

علقات تی بر ن می دهند که سمتگیری کارآفرینانۀ این جنبش بیشتر بر ابتکارات مبتن"این تجربیات به روشنی نشا

ک جب تراشتراکی حاکم است. تنش درونی این مدل کسب و کار به تغییر سریع آن و دیگر مدلها منجر شده و مو

به مدل  روزهکتی امبیشتر و بیشتر ایدۀ جامعه محور اولیۀ در این مدل شده است. به نحوی که مدلهای اقتصاد شرا

 جذاب شرکتهای بزرگ تبدیل شده است.

 حقوق واقتصاد شراکتی به سرعت از مدلی مبتنی بر مشارکت و همکاری به مدلی برای استخدام دیمی و بی حق 

د نصیب ه بایکتبدیل شده است. این تغییر پیامد مستقیم سرمایۀ گذاریهای پرریسک و الزامات رشد برای سودی است 

 هد کرد.ک نخواشود. چنین پروژه هائی ما را قدمی هم به جامعه ای برابرتر، که ما مشتاق نیل آنیم، نزدیسرمایه 

 

 !دیده انیپا یکارگر یکاهایسرکوب سند به
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 31مکونگ بخش  -مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقە آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا

 دنیس آرنولد

 ترجمە:گودرز

 

ز روستا اعتی، نمونه هایی که تاکنون بررسی کرده ایم این عقیده را تقویت می کنند که گذار از کار زراعی به صن

وسعه تبه شهر، از اشتغال غیررسمی به رسمی در توسعه صنعتی به همان شکلی رخ نداده است که در کشورهای 

( و Asian Development Bank – ADBیافته صنعتی اتفاق افتاده است. با این وجود بانک توسعه آسیایی )

 ژه ایبرنامه ریزان اقتصادی وابسته همچنان کشورهای دیگری را در این صف قرار می دهند، که به مثابه ر

ی که . مدلان" قالب گیری شده استبرای رسیدن به اقتصاد صنعتی جهانی سازی شده با سمبل "توسعه برای تهیدست

ین اه به رفاه شکل یافته از رشد اقتصاد "اشتغال زای" را وعده می دهد. در پیش بردن این پروژه بانک توسع

ذ، کشورها توصیه می کند که قوانین کار را زیاد سخت و محکم نکنند. گویی قوانین سخت و غیرقابل نفو

ه کنگین سفراری می دهد و یا باید به سرمایه گذاری کالن در صنایع  کارفرمایان و سرمایه گذاران خارجی را

ل ده و احتماکم بونیاز به اشتغال درازمدت دارد روی نمایند. در واقع بازدهی در پایین اقتصاد روستائی بسیار مترا

 رش درگسترشد و ارتقاء به تولید در سطح جهانی بسیار محدود است، در نتیجه در آینده قابل دسترس رشد و 

ری د تجاصنایع با ارزش افزوده ی نازل تنها احتمال موجود برای موفقیت در توسعه اقتصادی است. مناطق آزا

در  هبردینقش مشخص و شفافی در پارادایم رشد بازی می کنند، و درک استدالل انها در روند گسترش اقتصاد را

 ی دهد.منطقه نادیده گرفتن مسائل اجتماعی را به سادگی توضیح م

فعاالنه  سیائیبا تشدید رقابت جهانی در بازار بسیار فشرده اشتغال مربوط به بخش صنایع صادراتی، بانک توسعه آ

 راموشفتاسیس مناطق آزاد تجاری مرزی را توصیه می کند که به نوبه خود رقابت در صادرات و ادغام مناطق 

وسعه، انک تغیر متمرکز انسجام می بخشد. از دیدگاه ب شده روستایی و مرزی را برای دستیابی به رشد پایدار و

ور کرید پیشرفت ارتباط تجارت و حمل و نقل متمرکز بر توسعه مناطق آزاد که در اقتصاد های زیرمجموعه این

ری را رده تها جاسازی شده ادغام تجارت و تغییرات ساختاری برای توسعه را تسهیل نموده و منافع اقتصادی گست

 نماید.توزیع می 
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ه ند به برنام( معتقد است که توسعه مناطق آزاد بدون تعاون و همیاری منطقه ای می تواAFDبانک توسعه آسیائی )

ه اید بریزی محصور با بازگشت سرمایه محدود منجر گردد. این بانک همچنین تأکید می کند که مناطق آزاد ب

وند و یده شاد و تسهیل لیبرال سازی اقتصاد آسیایی دصورت بخشی از بازار مشترک منطقه آسیا و جهان برای ایج

 وملی  نه فقط به عنوان یک منطقه جدا از دیگران. مناطق آزاد مرزی به عنوان ماشین تنفسی توسعه اقتصاد

ند. از ازی کفرامرزی دیده می شوند، که می تواند در جاسازی تولیدات اقتصاد جهانی در اقتصاد منطقه ای نقش ب

خت سرم و ونی گزینشی آنها مداخله برنامه ریزی اقتصادی در افزایش بهره وری دولت با زیرساخت ندیدگاه هژم

 یدگاهدبرای تدارک ساختار غیر رسمی نیروی کار دیده می شوند که برای رشد اقتصاد ضروری هستند. از این 

ور عه محی از پارادایم توسمسئله اجتماعی از گفتمان توسعه به حاشیه رانده نشده است، برعکس به صورت بخش

تماعی ای اجهبسته بندی شده است که در آن پس از آن که مدل اقتصاد ژئوپولیتیک سازمان یافته باشد به نگرانی 

 پاسخ می دهد.

 منطقە آزاد تجاری مای سوت

ی ن کودتاسومی این به واقع ، ارتش تایلند با یک کودتای نظامی کنترل دولت را به دست گرفت.201۴ ماه مه 22

ود. دو ماه بعد خونتا تحت رهبری فرمانده کل سابق ارتش سلطنتی و نخست ب 1991 موفقیت آمیز تایلند از سال

جاری وزیر فعلی کشور پرایوت چان اوچا پروژه اش برای مناطق آزاد را اعالم کرد که بخش مرکزی سیاست ت

جاد اشتغال، (، ایFDIیه گذاری های مستقیم خارجی )بین المللی آنهاست. هدف اعالم شده این برنامه بر جذب سرما

یش افزا وبهبود شرایط زندگی از طریق توزیع درآمد، تأمین امنیت مناطق مرزی، توسعه امکان رقابت تایلند، 

این، ضاف بر افتتاح شده بود. م 201۵ بهره تایلند از بازار مشترک آسه آن استوار است که در پایان ماه دسامبر

د، هد کرساختار جاافتاده مناطق آزاد عمالً به قاچاق کارگران مهاجر و مواد از کشور های همجوار کمک خوا

هند ن خواگرچه کامال مشخص نیست که پلیس تایلند و ارتش چگونه نسبت به قاچاق نیروی انسانی عکس العمل نشا

 ست.همین مالی دستگاه انتظامی کشور نیز داد، با توجه به این که همین شبکه در تیول کنترل و منبع تأ

ی ساب مکریدور تجاری و صنعتی مای سوت زمانی به عنوان یک شرایط غیر نرمال در اقتصاد مرزی تایلند به ح

ی شد. اما یده مآمد و برنامه بانک توسعه آسیایی مقدمتاً سیاستی برای استفاده از همسایگان کمتر توسعه یافته د

ید می ا تهدریاسی درتایلند به اقتصاد تایلند صدمه زد و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بحران ها وتحوالت س

مود. نترده کرد و برنامه ریزی ها و استراتژی های ژئو اقتصادی در طراحی کریدور ها را نیازمند تجدیدنظر گس

 دند تاهای مرزی آماده شزیرساخت ها، امکانات تجارت و ترابری و اجزای تدارکاتی مناطق صنعتی و کریدور 

ازگشایی شوند. پنج منطقه آزاد در محدوده مرزی تایلند در فاز یک پروژه در سال ب 2018 در سال

 کل باال راه اندازی شده و پنج منطقه دیگر در فاز دو در پی آن اجرا خواهند شد.ش 2018 تا 201۵ های

 کارانیب یبرا یکاریب یمهیب
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 گذر و نظری بر رویدادهای گزارش شدە هفته

 جنگ کارگری

 

 هران،تشرکتی در ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران ابنیه فنی راە آهن در چند شهر دیگر، تجمع پرستاران 

ر دادامه اعتراض در میان کارگران پیمانکاری های فعال در صنعت نفت، تجمع معلمان مدارس خارج کشور 

در  مقابل آموزش و پرورش، ادامه اعتراضات کارگران شهرداریها، اعتراض کارگران شرکت آب معدنی داماش

غان به زندان، لغو واگذاری کشت و صنعت مفعال کارگری و احضار خسرو صادقی بروجنی  6گیالن، بازداشت 

رای کاهش درصد قیمت، تعیین مزد منطقهای ترفندی ب 50و اذعان یک نمایندە مجلس به واگذاری آن به کمتر از 

 .دستمزدها به جای افزایش آن، مهمترین رویدادهای کارگری هفته بودند

 شهر دیگر ادامە اعتصاب و اعتراضات کارگران ابنیە فنی راە آهن در چند

تصاب مهر دور دیگری از اع 15در ادامه اعتصابات پیشین هفتههای گذشته کارگران ابنیه فنی راە آهن از 

ر ران دکارگران ابنیه فنی در آذربایجان، سرخس، ورامین، لرستان و زاگرس به صورت همزمان آغاز شد. کارگ

د. کردن غلی و چند خواسته صنفی دیگر اعتصاباعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه. نداشتن امنیت ش

حق  واعتصابیون که از سردواندە شدن توسط مدیران و دولت خشمگین بودند، خواستار پرداخت منظم دستمزد 

ان با همزم بیمه، لغو قرارداد کار موقت و تضمین امنیت شغلی شان هستند. در اسالم شهر نیز کارگران راە آهن

 عتراضایت اتحادیه آزاد کارگران نسبت به پرداخت نصفه نیمه حقوق ماهیانه شان ااین اعتصاب به گزارش س

 .نمودند

 ادامە اعتراض در میان کارگران پیمانکاری های فعال در صنعت نفت

د با تها شاعتراضات کارگران شرکتهای پیمانکار صنعت نفت که در ماە های گذشته تبدیل به اعتصاب در این شرک

کتها به ین شرن اعتصاب در اشکال دیگر ادامه دارد. علت تداوم اعتراضات عدم پایبندی صاحبان اوجود پایان یافت

ز کشیدە لس نیهمه توافقاتی است که بعد از اعتصاب با کارگران قراردادی داشتند. حاال کار این اختالفات به مج

 .شدە
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در روزهای " : منتشر کرد نوشتمهر  17ایلنا در گزارشی که در خصوص اعتراضات کارگران قراردادی در

یروهای قراردادی مدت موقت نفت ن 79 گذشته، حسین زاده )عضو کمیسیون انرژی مجلس( گفت: ساماندهی سال

 . !اندناقص بوده است؛ کارکنان قراردادی بین قانون کار و قانون نفت گیر کرده

سازی کنند که این اظهارات به یک اقدام عملی برای یکسانقراردادی نفت ابراز امیدواری میحاال کارگران 

گویند: وقتی محیط انجامد؛ این نیروها با استناد به ماده سی و هشت قانون کار میشرایط شغلی در صنعت نفت بی

ه این جلس بنیست که علت ورود م کار و شرایط کار یکسان است، باید دستمزد و مزایا نیز یکسان باشد". تردیدی

ت و ، دولمناقشه از نتایج اعتصاب بزرگ اخیر کارگران این شرکتها ست. با این همه انتظار نمی رود که مجلس

ر قیم دکارفرمایان با خواست اصلی کارگران این شرکتها که برچیدن بساط شرکتهای پیمانکار و استخدام مست

ر دد شد نند. اما با گسترش اعتراضات جمعی آنها سر انجام مجبور خواهنشرکت نفت هستند به آسانی موافقت ک

است و سی مقابل خواسته های بر حق کارگران عقب نشینی کنند. همین واقعیت در مورد شرکتهای دالل نیروی کار

خصوصی سازی صدق می کند. بهمین خاطر برای عملی کردن این سه مطالبه محوری سازماندهی مناسب و 

 .سراسری الزم استاتحاد 

 اعتراض کارگران کارخانە داماش بە تعطیل شدن کارخانە و طلب مزدی

شته اه گذمکارگران کارخانه آب معدنی داماش گیالن که نسبت به پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمه شان در سه 

داخت و پر شدن کارخانهو بسته شدن محلهای کارشان معترضند، در نامهای خطاب به استاندار گیالن خواستار باز 

ماش کت داطلب دستمزدی شان شدەاند. علت بسته شدن کارخانه ظاهرا کمبود مواد اولیه و سرمایه بودە است. شر

کت ار شرکتحت مالکیت بانک ملی قرار دارد. ولی آنطور که از شواهد بر می آید این بانک عالقهای به ادامه 

 .ندارد

 اشت شرکتی مقابل سازمان برنامە و مجلستجمع پرستاران و کارکنان حوزە بهد

ە ا اجارمهرماە باردیگر شماری از پرستاران شرکتی که توسط شرکتهای دالل نیروی کار به بیمارستانه 13در 

رد در ود دادادە می شوند در اعتراض به بی حقوقی و تبعیضاتی ناروایی که میان آنها و پرستاران استخدامی وج

فوق  نامه و بودجه تجمع و خواستار استخدام رسمی، رفع تبعیضات مزدی و پرداختمقابل مجلس و سازمان بر

 .العادە شغلی کرونایی شدند

 وجود گفتنی است که سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان و همچنین نمایندگان مجلس همگی از

ار از پرست اض پرستاران و نیاز شدید بهشرکتهای دالل نیروی کار حمایت می کنند و تا کنون به رغم دەها اعتر

و  رفته استخدام مستقیم پرستاران بصورت رسمی و وعدەهایی که در پی هر اعتراض به پرستاران می دهند طفرە

اهی گچند  آنها را سر می دوانند. متقابال پرستاران که حاضر به دست برداشتن از مطالبات خود نیستند هر از

 .د و بر مطالبات شان تاکید می ورزندمبادرت به تجمع می نماین

 

 



  

 گروه کار کارگری

 حزب چپ ایران )فدائیان خلق(

  Iranian Workers Analects – No:88 88شماره  2020اکتبر  9، برابر 1399مهر  18جمعه 

 

 

- 12 - 

 جُنگ کارگری

 تجمع معلمان مدارس خارج کشور مقابل آموزش و پرورش

 12ر شماری از معلمان مامور خدمت در مدارس خارج از کشور که ماەهاست حقوق شان را پرداخت نکردەاند د

 .ندحقوق شآن شدمهر در اعتراض به آن مقابل ساختمان آموزش و پرورش در تهران تجمع و خواستار پرداخت 

 هجوم ماموران امنیتی بە فعالین کارگری

ادقی در این هفته دامنه سرکوب نهادها و فعالین کارگرئ به نحو محسوسی گسترش پیدا کرد. ابتدا خسرو ص

 38کم سال زندان به اوین احضار شد. در پی آن ح 5بروجنی روزنامه نگار حوزە کارگری برای گذراندن حکم 

تن دیگر از  6فرهنگیان شاعر و فعال کارگری در کیانشهر گیالن به وی ابالغ شد و متعاقب آن  سال زندان پیمان

ت ازداشروزنامه نگاران و فعاالن حوزە کارگری در یک هجوم وحشیانه توسط پاسداران صاحبان قدرت و ثروت ب

وند، ندا شبنم آشوری، اندیشه صدری، واله زمانی، الوار قلی" شدند. به گزارش خبرگزاری هرانا بازداشت

 مهر انجام گرفته است. این بازداشتها بی شک بدون ارتباط با رشد15پیرخضرانیان و آرش جوهری" در 

اعتراضات کارگری و تحوالت کمی و کیفی جنبش کارگری و شکست سیاست سرکوب حکومت علیه جنبش 

نبش جکند با بازداشت فعالین موثر جنبش کارگری مانع بر سر راە مبارزات کارگری نیست. حکومت تالش می 

 .بوجود آورد که البته این سیاست نیز مانند موارد پیشین محکوم به شکست است

 درصد قیمت! ٥٠اذعان بە واگذاری کشت و صنعت دشت مغان بە کمتر از 

خصوص بو انصار حکومت نکته تازەای نیست.  انتشار اخبار فروش زیر قیمت واحدهای کالن اقتصادی به اعوان

م با افزایش درگیری بین جناح های حکومتی بر سر تصاب شرکتهایی که جز اموال عمومی و متعلق به مرد

ز هستند، هر هفته جزئیات تازەای در این خصوص منتشر می شوند که حکایت از یک غارت بزرگ دارند. رو

و  یرضا بیگی"، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلسعل " گذشته خبرگزاری ایلنا به نقل از

 یدر حال"  :شتنماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از واگذاری این مجتمع به کمتر از نیمی از قیمت آن خبر داد و نو

ومان به ت اردیلیم 18۵0 متیتومان ارزش دارد، به ق اردیلیهزار م ۴کشت و صنعت دشت مغان  شودیکه اعالم م

 2ن را پس از آ یتومان آن را به صورت نقد، و باق اردیلیم 100اما تنها  شود؛یواگذار م تیاهلیب داریخر نیهم

 هفته نیدر ا یساز یناظر بر خصوص یداور ەنفر 5 ونیسی". بهر جهت کمکندیقسط پرداخت م 9سال تنفس در 

ا اصل مخالفت ب یاز رو هن هالبت یرا نیا هنمود. کمخالف لغو  یرا کیموافق و  یرا 4را با  یواگذار نیا

 هکارگران کشت و صنعت دشت مغان و مردم منطق هاعتراضات و مبارزات چند سال هجینت هبلک یساز یخصوص

 کی هباش  یاز صاحب کنون دیپس از خلع  دیشرکت با نیعدالت حکومت ا وانید سیرئ هتگف هبنا ب هاست. البت

ار بواگذار شود. حاال  یاز جناح خود و یخود کی ایباشد  هاش" را داشت تیو صالح طی"شرا هک گریشخص د

 ەازادآق ای آقا کی بیمبارزات شان نص هجیدهند نت ەاجاز ستینبا ههستند ک هخود کارگران و مردم منطق نیا گرید

 !بماند ەکال یشود و سرشان ب گرید

 !کاهش دستمزدها یبرا انیدولت و کارفرما ەکردن دستمزد ترفند تاز یاەمنطق

 یهها و احزاب سرما یهدولت واتحاد یاست از سو یدر واقع ترفند ریاخ یها هنمودن دستمزد در هفت یاهمنطق خبر

 یسراسر هخواست کیصورت  هب هکارگران ک یدستمزد از سو شیافزا ەندیبا درخواست فزا همقابل یداران برا
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حاکم بر اتاق  اناتیو جر یدار یهسرماتوسط محافل  همدتهاست ک کردن دستمزد یاهمنطق شنهادیاست. پ ەدرآمد

شود. مقصود  یم تیحما زیشود و از جانب دولت و حکومت ن یمطرح م ییکارفرما ینهادها گریو د یبازرگان

 هنیبودن هز نیپائ هبهان همحروم ب ییو روستا یآوردن سطح دستمزدها در مناطق شهر نیمذکور پائ شنهادیاز پ

دولت  زیم یرو ەدوبار یطرح در حال نیکارگران است. ا انیدر م هتفرق جادیدر آن مناطق و ا یزندگ یها

خط فقر و  ریز یبودن دستمزدها زیو فغان کارگران از ناچ ادیفر هاست ک هقرار گرفت یافراط یها برالینئول

خواهند سطح  یطرح م نیبا ا نایکشور بلند است. در واقع دولت و کارفرما یدستمزد از هر سو شیخواست افزا

و با کسر دستمزدها در مناطق محروم دستمزد ها در کالن شهرها را  اورندیب نیدستمزدها را بازهم پائ یعموم

درصد بر  5 هدر آغاز سال با کسر کردن از حق سنوات کارگران با سابق هبهبود بدهند. درست همانطور ک یاندک

بکشند و از  نیسطح دستمزدها را پائ ستمزدد شیافزا یخواهند بجا یواقع م هافزودند. ب رانیدستمزد حداقل بگ

چند هدف را  ریت کیو با  ندیفزایدستمزد کارگران کالن شهرها ب هکارگران مناطق محروم بدزدند و آنرا ب بیج

 ضیتبع ،هالنیترفند، رز نیدستمزد الزم است با ا شیافزا یبرا ەبا گسترش مبارز ەجهت همرا نیبروند! بهم هنشان

 یخواه ەادیو ز یحرص استثمارگر هو طماع ک صیحر انیزا دولت و کارفرما تیو محروم هنافکنا هآور، تفرق

 نشاند! شانیکرد و آنها را سرجا ەمبارز زین ردیپذ یرا نم یشان حد و مرز

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

sabosob@gmail.com 
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