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  اعالمیه مشترک                                                
  

  جان رضا شھابی در خطر است،       
         

 !رزه کنیمبرای آزادی بی قید و شرط رضا شھابی مبا
             

براساس اطالع سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شھابی عضو ھئیت مدیرە این سندیکا در زندان سکت مغزی خفیف کردە و از لحاظ 
سالمتی در وضعیت خطرناکی بسر می برد. ب گفت ھمسر این فعال سندیکایی زندانی، با وجود اينکه پزشک زندان سکت و وخامت 

آذر مانع انتقال شھابی به بیمارستان شدند. گفت می شود  ٢٥سالمتی شھابی را تائید نمودە بود، با این حال مسئولین زندان تا وضعیت 
 ھای وی نیز دچار عفونت  تعادل فشار خون شھابی بھم خوردە و بھمین خاطر بارھا دچار خون دماغ و سردردھای شدید شدە و کلی

ضو ھئیت مدیرە سندیکای شرکت واحد دچار سکت مغزی شود، پزشک متخصص گفت بود ک شھابی از لحاظ شدەاند. قبل از اینک این ع
 وضعیت جسمی تحمل زندان را ندارد و برای وی تقاضای آزادی کردە بود.

ان آزاد شد. اما چند سال زندان محکوم و پس از گذراندن دوران محکومیت خود با صدور حکم از زند ٦شھابی ب دلیل فعالیت سندیکایی ب 
روز باقی ماندە زندانش ک در مرخصی پزشکی گذراندە بود، دوبارە ب زندان برگرداندە شد و ب او گفت شد ک باید  ٥٠ماە پیش ب بھان 

زندان ب  روز اعتصاب غذا نمود و با قول رسیدگی و آزادی مقامات ٥٠روز دیگر در زندان بماند. شھابی در اعتراض ب این حکم،  ٩٦٨
اعتصاب غذا پایان داد. با این حال مقامات مسئول آزادی او را مشروط ب دست کشیدن از فعالیت سندیکایی و دادن تعھد نمودند ک با 

  مخالفت وی روبرو شد. از آن پس فشار ب شھابی در زندان بیشتر گرديد.

متی شھابی می دانیم. فعالیت سندیکایی حق طبیعی ھر ما نگران سالمتی رضا شھابی ھستیم و جمھوری اسالمی را مسئول سال
کارگری است. ما محاکم و زندانی کردن رھبران و فعالین سندیکایی را محکوم و ضمن اعالم انزجار از رفتار دستگاە قضایی، ھم صدا با 

 ھای جھانی و داخلی و سازمان ھای مد افع حقوق بشر، ، خواستار پایان سندیکای شرکت واحد، خانوادە شھابی، سندیکاھا و اتحادی
 ھای خاص خودشان را  دادن ب شکنج زندانیان و آزادی بی قید و شرط فعاالن کارگری و رضا شھابی ھستیم. کارگران حق دارند اتحادی

و اعتراضاتی را  تشکیل و بدون ھرگون محدودیت و مزاحمتی فعالیت نمایند و از حق و حقوشان دفاع کنند. ما ب سھم خود کلی تالش ھا
ک در داخل و خارج برای آزادی رضا شھابی صورت می گیرد ارج می نھیم و از ھم نیروھای آزادی خواه، عدالت طلب و از فعاالن مدافع 
حقوق کارگران می خواھیم ک برتالش ھای خود برای پايان دادن به اقدامات ضدانسانی دستگاه ھای امنیتی و قضائی جمھوری اسالمی 

  افزايند.بی

  ھیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

  ھیئت مسئولین کنشگران چپ

  ھیئت ھماھنگی سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ

  )٢٠١٧دسامبر  ١٩( ١٣٩۶آذر  ٢٨

 

 پیام مشترک به مراسم بزرگداشت طاھر احمدزاده
پر سابقه جنبش ملی و از یاران و دوستداران دکتر محمد مصدق پس از سالھا مبارزه علیه دیکتاتوری و  طاھر احمد زاده یکی از مبارزان

استبداد، و از مخالفان سرسخت ارتجاع با زندگی وداع کرد و پس از سپری کردن عمری دراز و پربار، با سربلندی، ما را در سن نود و شش 
 سالگی وانھاد و رفت.

شریفی بود که در جریان مبارزه علیه استبداد، سه فرزند دالورش را از دست داد اما تا واپسین لحظات حیات، به طاھر احمدزاده انسان 
از کادرھای نخستین این -یکی از بنیانگزاران فداییان خلق ـ و مجید احمدزاده  آرمان ھای خود وفادار ماند. دو فرزندش: مسعود احمدزاده ـ 

ن فرزندش مجتبی، در حکومت جمھوری اسالمی، به جوخه مرگ سپرده شدند. او سالھا درزندان شاه و در دوران شاه، و سومی - جنبش
جمھوری اسالمی زندانی شد و دخترش مستوره نیز در حکومت شاه، ھمزمان با دو برادر خود، مسعود و مجید، دستگیر و تا انقالب در زندان 

  نگھداری شد.

کوتاھی استاندار خراسان شد. از آنجا که نگاه او به شیوه حکومت داری با استبداد حاکم و در راس آنھا طاھر احمد زاده پس از انقالب دوران 
ان به با روح اله خمینی کامال متفاوت بود، حکومتیان او را به جرم ایستادگی در برابر ارتجاع و ھمراھی با مردم، راھی زندان نمودند. در زند

ر فشار قرار گرفت تا به تسلیم کشانده شود. اما او ھمچنان به آزادی و عدالت و به آرمان خود و مردم ای زی شکل غیر انسانی و وحشیانه
  کشورش، پایبند باقی ماند.

طاھر احمدزاده انسان آزاده ای بود که احترام ھمه گرایش ھای سیاسی را جلب نموده بود و عموم گرایشات سیاسی او را به خود نزدیک 
لمان آزاده و نیکخواھی بود که مناسباتش را نه از منشور مذھب و اعتقادات ایدئولوژیک، که بر اساس پایبندی انسانھا می دانستند. او مس

  نمود. به عدالت و احترام آنھا به آزادی، تنظیم می

میفرستیم و بر این باوریم ما سه جریان چپ ضمن تسلیت به خانواده، دوستان و یاران طاھر احمدزاده، به برگزار کنندگان این مراسم درود 
ه برای که نام این مرد آزاده در حافظه تاریخ مبارزات مردم ایران ھمیشه باقی خواھد ماند و به عنوان نمادی از ایستادگی، انگیزه تداوم مبارز

  رھروان راه آزادی و برابری خواھد شد.

  فرانسه -کنشگران چپ

  فرانسه -سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)

  فرانسه –طرفدارن وحدت چپ -مان اتحاد فدائیان خلق ایرانساز

  ٢٠١٧دسامبر  ١٧برابر  ١٣٩٦آذر  ٢٦یکشنبه 
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 اتحاد و انتقاد" خطرناک روحانی"
  

 علی پورنقوی
 

، روحانی در آذر ٢٨روز سه شنبه گذشته، 
"اجالس ملی گزارش اجرای حقوق 
شھروندی" در این باره سخنانی را ابراز 
داشت که می توان سیاست "اتحاد و 
انتقاد" از نیروھای بدون آدرس پیشگفته را 

مضامین سخنان  بر آن نھاد. اما مھمتر از
روحانی، که در ادامه به آنھا پرداخته 
  خواھد شد، این نکته دارای اھمیت مقدم

است که محرک و محاسبات احتمالی 
روحانی در بیان این سنخان چه می تواند 

 .باشد
 

محتملترین پاسخ به این سؤال باالگرفتن 
نارضایتی در الیه ھای مختلف جامعه از 

است از ابتدای چرخش آشکار روحانی به ر
دورۀ جدید ریاست جمھوری اش، و آشکار 
شدن ناکارائی و بی تحرکی ناشی از 

خاصه  –سیاستھای جمھوری اسالمی 
سیاستھای در بن بست گرفتارآمدۀ 

برای چاره جوئی  -اقتصادی و خارجی آن 
دشواریھای گریبانگیر مردم است. 
اعتراضات ھر روزه و دم افزون کارگران، 

گر زحمتکشان، و ابراز دی  معلمان و
نارضایتی از رأی به روحانی، از جمله 
توسط ورزشکاران، که به دالیلی امروزه در 
جامعۀ ایران به نوعی کارکرد یک "گروه 
مرجع" را نیز دارند، به روحانی آشکار کرده 
است که در شکاف گستردۀ میان 
حاکمیت و مردم، نمی تواند نسبت به این 

ماند و ھمچون ماه نارضایتی بی التفات ب
ھای گذشته "گفتمانی" را پیشه کند، که 
تمایز آن با "گفتمان" نیروھای برشمرده 

  ناممکن بوده است. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

البته تردیدی نیست که ھمان بن بستھای 
ناشی از سیاستھای اقتصادی و خارجی 
ً روحانی و  جمھوری اسالمی، که مقدمتا

بی دولت اش را در مظان ناکارائی و 
تحرکی قرار می دھند، خود موجبی برای 

  .اتخاذ این رویکرد توسط روحانی بوده اند
 

از این قرار است که روحانی در سخنان 
روز سه شنبۀ خود "حقوق شھروندی" را 
دستمایه کرد تا از گوشه ھائی از تعرض 
به حقوق فردی شھروندان، اعمال نفوذ 

 ما برای ھمکاری و اتحاد نیروھای جمھوريخواه دمکرات و سکوالر تالش می کنیم

 

نھادھای فوق قانونی در کار نھادھای 
ی، فقدان حساب پسدھی برخی قانون

ارگانھا و... پرده برگیرد. صرف نظر از این که 
گویا ھمۀ این تعرضات و دخالتھا توسط 
ارواح و اشباح صورت می گیرند، این 
کیفیت مثبتی در مناسبات با مردم است، 
اما ھمچنین باید پرسید ابعاد "انتقاد" 
روحانی نسبت به نیروھای گفته شده 

  کدام اند؟ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در پاسخ به این سؤال ابتدا باید به یاد آورد 
که روحانی در ھنگامی از حقوق 
شھروندی سخن می گفت که فقط یک 
روز پیش از آن شورای نگھبان مصوبۀ 
مجلس را برای کاندیداتوری اقلیتھای دینی 
در انتخابات شوراھا و عضویت در آنھا رد 

ای ھ کرده بود. شورای نگھبان حضور اقلیت
دینی در شوراھای شھر و روستا را "خالف 
شرع" دانسته و اعالم کرده است "افراد 
غیر مسلمان نمی توانند عضو شوراھایی 
باشند که در بارۀ مسائل اکثریت مسلمان 
تصمیم گیری می کنند." مصوبۀ مجلس 
گلی بر تارک حقوق شھروندی نیست و 
خود فارغ از صبغۀ آپارتاید مذھبی نیز 

ً با نیست، ام ا ردیۀ شورای نگھبان قطعا
تمام کراھت و شناعت اش، تجلی آپارتاید 
مذھبی است. اما روحانی در بارۀ این 
اقدام شنیع و کریه چیزی، ولو به آدرس 

  .اشباح ھم، نمی گوید
 

از دور جدید مھروموم زدن به مغازه ھای 
بھائیان فقط یک ماه می گذرد. در این 

یان نیست، اقدام پای شورای نگھبان در م
کار ادارۀ اماکن نیروی انتظامی است. 

دستیار روحانی در  -شھیندخت موالوردی 
امور شھروندی، یعنی کسی که مسئول 

 –اجرای منشور حقوق شھروندی است 
"در این باره با مراجع مربوطه مکاتبه کرده 

  .است"، ھمین
 

دو مورد گفته شده، دو نمونه از بی حقی 
یل مذھبی اند، که شھروندان ایرانی به دال

فقط به دلیل ھمزمانی شان با سخنان 
 نهروحانی در این جا انتخاب شده اند، وگر

نمونه ھا از این بی حقی بسیار اند. و این 

نمونه ھا در حالی رخ می دھند که در 
منشور حقوق شھروندی آمده  ١٥مادۀ 

است: "شھروندان به شکل برابر از حق 
سی، مشارکت در تعیین سرنوشت سیا

اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی خویش 
برخوردارند و می توانند این حق را از 
طریق ھمه پرسی یا انتخابات آزاد و 

منشور  ٧٧منصفانه اعمال کنند." در مادۀ 
خوانیم: "حق شھروندان است که  مینیز 

آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، 
شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب 

ند و به آن اشتغال داشته باشند. ھیچ نمای
کس نمی تواند به دالیل قومیتی، 
مذھبی، جنسیتی یا اختالف نظر در 
گرایشھای سیاسی یا اجتماعی این حق 

  ".را از شھروندان سلب کند
 

سخنان روحانی متوجۀ الیحۀ بودجه نیز 
صرف نظر از  –بودند. خود این الیحه 

ن استحکام و اعتبار عملی آن به عنوا
سرشار از تبعیض، نقض    -الیحۀ بودجه 

بسیاری از حقوق شھروندی ایرانیان و 
مشدد آپارتاید مذھبی و حتی، بدتر از 
این، مبین آپارتاید "اندک ساالری" است. 
اما بدون مکث بر این زاویه از سخنان 
روحانی نیز می توان در رویکرد "اتحاد و 
انتقاد"ی که او نسبت به نیروھای مورد 

ش پیشه کرده است، این خطر را دید نظر
که او بر زمینۀ مساعدی که برای برآمد 
[مجدد] نیروھای پوپولیست و سرکوبگر در 
تعادل کنونی حاکم بر پھنۀ سیاسی ایران 

  .فراھم است، به این برآمد مدد رساند
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ً از روحانی به عنوان یک نیروی  طبعا
رد سیاسی انتظاری نیست که رویک

دیگری پیشه کند. اما از او به عنوان رئیس 
جمھور با تعھدات معین، این انتظار ھست 
که به شعارھای انتخاباتی و به تعھدات 

 .اش وفادار باشد

دو مورد گفته شده، دو 
نمونه از بی حقی 
 شھروندان ایرانی به
دالیل مذھبی اند، که 
فقط به دلیل ھمزمانی 
شان با سخنان روحانی 

جا انتخاب شده در این 
نمونه ھا از این  نهاند، وگر

 بی حقی بسیار اند

صرف نظر  –خود این الیحه 
از استحکام و اعتبار عملی 

  -جه آن به عنوان الیحۀ بود
سرشار از تبعیض، نقض 
بسیاری از حقوق 
شھروندی ایرانیان و مشدد 
 آپارتاید مذھبی و حتی،
بدتر از این، مبین آپارتاید 

 "اندک ساالری" است

 ابراز نارضایتی از رأی به
روحانی، از جمله توسط 
ورزشکاران، که به دالیلی 
امروزه در جامعۀ ایران به 

د یک "گروه نوعی کارکر
مرجع" را نیز دارند، به 
روحانی آشکار کرده است 
که در شکاف گستردۀ میان 
حاکمیت و مردم، نمی تواند 
نسبت به این نارضایتی بی 
التفات بماند و ھمچون ماه 
ھای گذشته "گفتمانی" را 

 پیشه کند



 

 
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤صفحه   ٩۶شماره     

  ومتیباج روحانی ب نظامیان و روحانیون حک                
 ٩٧در برنام بودج     

  صاد ق کار   

  ٢١۶بولتن کارگری شماره 

  :در این شماره می خوانید

  علی زحمتکشان، ب کام نظامیان و نھادھای حکومتی ٩٧بودج ته: تحلیل ھف -

  )دشواری و چالش ھا (بخش دوم - اتحادیه ھای صنفی ارمنستان از تجرب دیگران: 

  کمیسیون ھای کارگری اسپانیا: مبارزه ای پی گیر برای افزایش حداقل حقوق کارگراندیگر کشورھا:

  )١٤واھیم (بخش آیندۀ کار، چنان که می خاز جھان کار: 

  سفره خالِی مردم، چپاول و غارت توسط مافیای حکومتییادداشت منتخب: 

  خطر مرگ جان رضا شھابی را تھدید می کنداطالعیه: 

  نجات دھنده در گور خفته استاندیشه: 

  پرونده فقر؛ در بازار ھفت تپهگزارش: 

 تیتر اخبار -

  یت)گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثر

 
  یادداشت سیاسی کارآنالین

در بخشی از سخنرانی اش خطاب ب مجلس گفت:"الیح سال آیندە ب دنبال تحوالت بزرگ در  ٩٧روحانی در ھنگام ارای الیح بودج 
 نظورش از این "تحول بزرگ" را روشن کرد.بودج م ١٩و  ١٨، ١٤اقتصاد کشور است." او سپس با اشارە ب تبصرە ھای 

ً ایجاد اشتغال و تأمین ھزین طرح کارورزی، یاران نان، کاھش سھم ھزینه ھای  ، ھدف از اجرای این س تبصرە، ظاھرا بطور خالص
 ١٩اران ھای نقدی (مستقیم سالمت و کاھش فقر مطلق از طریق افزایش یارانه نقدی خانوارھای کم درآمد و قطع حدود نیمی از بودج ی

ھزار میلیارد تومان)، افزایش قیمت حامل ھای انرژی و فروش واحدھای تحت مالکیت و سپردن پروژە ھا و طرح ھای دولت است. بنا ب 
واھد میلیون از یاران بگیران از اول فروردین سال آیندە قطع خ ٣٠یاران حدود  ١٤تخمین کارشناسان در صورت تصویب بدون تغییر تبصرە 

شد و بطور کلی "سازمان ھدفمندی یاران ھا" نیز تعطیل و وظایف آن ب صندوق رفاە اجتماعی، ک قرار است تشکیل شود، محول خواھد 
  شد.

ای بر مبنای  بودجه ٩٧ روحانی در بخش دیگری از سخنرانی اش گفت: "اگر بخواھم بودجه امسال را در یک کالم تعریف کنم، بودجه
قرار است عالوە بر ادام واگذاری  ١٩و رفع فقر و ایجاد عدالت است. این ادعا در حالی صورت می گیرد ک طبق تبصرە  اشتغال فراگیر

واحدھای تحت مالکیت عمومی اجرای بیشتر طرح ھا و پروژە ھای دولتی از طراحی تا اجرا نیز ب بخش خصوصی واگذار شود. چندی 
ب خصوصی سازی بیمارستانھای دولتی و مدارس و موسسات آموزشی ب نقل از برخی پیش نیز گزارشاتی در مورد شتاب دادن 

مسئولین دولتی منتشر شدە بود. خود روحانی نیزبارھا بر کسترش خصوصی سازی تاکید ورزیدە است. ب واقع ھم شاە بیت برنام 
زدن ب رکود، بیکاری، نابرابری و بیعدالتی و ب شتاب بخشیدن ب خصوصی سازی است ک تا کنون حاصلی ب جز دامن  ٩٧بودج سال 

  تاراج رفتن منابع اقتصادی ملی در پی نداشت است.
پیداست ک شتاب بخشیدن و توسع این روند در سال آیندە نیز وضع را اگر بدتر نکند بھتر نخواھد کرد. حتی پیش بینی ھای صندوق بین 

می شدن تورم است. اصرار دولت روحانی بر تداوم برنام ھای شکست خوردەاش نشان الملی پول نیز حاکی از افزایش بیکاری و دورق
می دھد ک این دولت از ارای یک برنام کارآمد درماندە است و می خواھد با باج دادن ب بخش خصوصی، پاسداران، روحانیون و نھادھای 

ھای آن را با افزایش قیمت کاالھای اساسی مورد نیاز مردم تحت کنترل عناصر مرتجع وابست ب حکومت قدرت اش را حفظ کند و ھ زین
میلیون نفر را ک خیلی ھایشان ھم نمی توانند جزء افراد ثروتمند  ٣٠تامین نماید. بی جھت نیست ک در حالی ک در الیحۀ بودج یاران 

مرانی را کاھش می دھد و در مقابل به بودج باشند قطع میکند، مالیاتھا و قیمت حامل ھای انرژی را افزایش می دھد، بودج ع
پاسداران و نھادھای سرکوبگر و انگلی و روحانیون فاسد حکومتی می افزاید و آنھا را از پرداخت مالیات معاف می کند.در واقع موسسات 

ر کشورھای دیگر کند و موانع دولتی را می فروشند و پولھایش را ب سپاە میدھند تا آن را خرج دخالت ھای نظامی زینبار و خطرناک د
  اجتماعی ایجاد شود. -بیشتری بر سر راە توسع اقتصادی 

اگر میلیونھا شھروند ایرانی چنان ب زیر خط فقر راندە شدەاند ک از تأمین شرافتمندان حداقل ھای زندگی شان درماندە شدەاند، ب 
در س سال آیندە ھم ھمین سیاست ھا دنبال شوند. پیداست ک  خاطر ھمین سیاست ھایی است ک تا کنون اجرا شدە و قرار است

با اختصاص مبلغ ناچیزی ب یاران میلیون ھا نفر ک به زیر خط مطلق راندە شدەاند، تغییر محسوسی در وضعیت شان رخ نخواھد داد و 
ی ھم نباشد و محاسبات کنونی و تجربۀ آتی ھمین اندک افزایش نیز در اثر افزایش قیمت ھا بلعیدە خواھد شد. حتی اگر این نکته قطع

 ً آن را تأئید نکنند، یک نکته محرز است: سھم فرودستان زحمتکش از ثروت تولیدی در برابر امتیازات منظور شده برای فرادستان غالبا
آنھا دامن خواھد زد؛ خاصه  حکومتی رانتخوار در الیحۀ بودجه چندان ناچیز است که نه تنھا از شکافھای طبقاتی نخواھد کاست، بلکه به

  این که اقشار میانی جامعه نیز از این الیحه بھرۀ متناسبی نخواھند برد.
ً برای آراستن چھرە زشت سیاستھای ضد اجتماعی و نئولیبرالیستی جاری در الیحۀ بودج است و  بنابراین خیلی از این وعدەھا صرفا

مزد مناسبی ک با آن بتوانند امورات زندگی شان را بگذرانند و از شر نھادھای ب بس. مردم بجای این وعدە ھا کار می خواھند و دست
ای راحت شوند. با افزایش  درصدی دستمزدھای زیر خط فقر و بیکاری فزایندە ھم  ١٠اصطالح خیری تحت تسلط سوپرمیلیاردرھای موتلف

ء تغذی خواھند شد. ب تبع آن ھزین ھای بھداشتی و درمانی شان با سال میلیونھا نفر دیگر نیز ب زیر خط فقر مطلق راندە و دچار سو
شد،  ٩٧افزودن این "صنار، سی شاھی" ھا ب برنام سالمت بھتر نخواھد شد. با این ھم نمی توان منکر "تحوالت"ی در الیحۀ بودج 

وصی، و خالف تمام وعده و وعیدھایی ک روحانی اما تحوالتی در جھت بسط منافع و حیط نفوذ نظامیان، روحانیون حکومتی و بخش خص
در انتخابات ھر دو دورە ب مردم دادە و وقتی ھم ک مورد پرسش قرار می گیرد اجرای وعدە ھایش را ب آیندەای ک گویا قرار نیست ھیچ 

  گاە فرا برسد، حوال می دھد.
  



  
  
  

  ٥  صفحه    ٩٦ شماره    

 

    

 
 

 نئولیبرالیسم، ریشه ی ھمه ی مشکالت ما
  ترجمه از: گودرز اقتداری    جورج مونبیو                                     

 منبع اخبار روز
 

ادی، نابودی محیط زیست، بحران اقتص  
حتی سرکارآمدن ترامپ، ھمه تحت تاثیر 
نولیبرالیسم پدید امده اند. چرا چپ 
 نتوانسته است برای ان بدیلی بیاید؟
تصور کنید که مردم اتحاد شوروی 
ھیچوقت اسمی از کمونیسم نشنیده 
بودند. حال حکایت ماست که ایدئولوژی 
 حاکم بر زندگی مان، اکثر ما، ھیچ نام
مشخصی ندارد. اگر درجریان گفت و گو 
نامی ازان ببرید حداکثر با یک شانه باال 
انداختنی روبرو می شوید. حتی اگر طرف 
صحبت شما ان را شنیده باشد، به 
 .دشواری می توان انرا تفھیم نمود

آیا می توانید ان را تعریف  -نولیبرالیسم 
کنید؟ گمنامی ان ھمزمان حاصل و 

است. نولیبرالیسم محصول قدرت آن 
نقش عمده ای در بحران ھای مختلفی 
در دوران معاصر ما بازی کرده است: 

، ٢٠٠٨-٢٠٠٧بحران اقتصادی سالھای 
صدور سرمایه و قدرت که "اسناد پاناما" 
تنھا جزئی از آن را فاش ساخته است، 
سقوط تدریجی بھداشت و آموزش 
عمومی، بازگشت فقر کودکان، شیوع 

ی اکوسیستم و صعود تنھایی، نابود
ترامپ به قدرت. اما پاسخ ما به این بحران 
ھا چنان است که گویا انھا در خالء روی 
داده اند و به ھم ارتباط ندارند، ظاھرا 
بدون اطالع از انکه ھمگی با کمک یک 
عامل مشترک تسھیل گردیده و یا تشدید 
شده اند بدون آنکه بعنوان یک فلسفه 

ه باشد. چه منسجم نامی مشخص داشت
قدرتی بزرگتر از این ھست که گمنام 
 بتواند چنین تاثیرات شگرفی ایجاد نماید؟
نولیبرالیسم چنان فراگیر شده است که 
ما بندرت انرا به عنوان یک ایدئولوژی 
درنظر میگیریم. ظاھرا ما قبول کرده ایم 
که این گزاره اتوپیائی و ایمان ھزاره نوین 

قطب نیرویی بیطرف و فاقد یک 
ایدئولوژیک است، شبیه به یک قانون 
طبیعت، مثل فرضیه رازبقای داروین. 
بروایتی از لنین اما قرار است که فلسفه 
از کنش خودآگاه بشر برای شکل دادن به 
زندگی و برای تغییر منابع قدرت استفاده 

 .کند
نولیبرالیسم رقابت را شاخص تعیین کننده 

عنوان  روابط بشری می بیند. انسان را به
مصرف کننده ای تعریف می کند که 
انتخاب دموکراتیک اش دربھترین حالت در 
خرید و فروش تمرین می شود، پروسه 
ای که برای کیفیت پاداش می دھد و 
برای ناکارآمدی ھا مجازات می کند. براین 
اساس نولیبرالیسم مدعی است که بازار 
منافعی را عرضه می کند که ھیچوقت با 

 .زی از قبل حاصل نخواھد شدبرنامه ری
از ھمین رو تالش برای محدود کردن 
رقابت مانند دشمنی با آزادی تعریف می 
شود. مالیات و مقررات دولتی باید در 
حداقل حفظ شود و خدمات عمومی باید 
در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. 
سازماندھی کارگران و مذاکرات جمعی 

یک وسیله اتحادیه ھای صنفی بعنوان 
تجاوز به بازار تعریف میشود که به شکل 
گیری طبیعی برندگان و بازندگان صدمه 

وارد میکند و تقبیح میشود. نابرابری فضیلت 
است و پاداشی برای کاربری و ایجاد کننده 
ثروت، که ریزش قطره ھایش به ھمه خواھد 
رسید. در عین حال تالش برای برابری 

ھم  اجتماعی غیرسازنده است و اخالقا
فاسد کننده. بازار تضمین میکند که ھرکس 
به انچه شایسته ان است دست می یابد. 
ما با درونی ساختن احکام بازار حرس و آز 
ناشی ازان را تکثیر مینماییم. ثروتمندان 
خودشان را قانع میکنند که ثروتشان را برای 
شایستگی شان بدست اورده اند، و تفاوت 

زقبیل آموزش و و تبعیض عمال موجودشان، ا
پرورش، ثروت موروثی، و مزایای طبقاتی، را 
که احتماال باعث بدست اوردن درآمد شان 
شده است، نادیده می گیرند. ھمزمان فقرا 
ھم خودشان را برای کاستی ھاشان 
نکوھش مینمایند، حتی وقتیکه ھیچ امکانی 
 .برای تغییر شرایط شان ندارند

گر تو کار بیکاری ساختاری را فراموش کن! ا
نداری بدلیل انست که تو کارافرین نیستی. 
و ھزینه باالی مسکن را فراموش کن! اگر از 
تمام اعتبارت استفاده کرده ای بخاطر 
انست که تو غیرقابل اعتماد و بدبخت 
ھستی. فراموش کن که اطفال تو در 
مدرسه زمین بازی ندارند! اگر انھا چاق و 

که با رقابت بیمارند تقصیر توست. در جھانی
تعریف شده است ھرکس عقب بماند مقصر 
است و خودش ھم خود را مقصر خواھد 

 .شناخت
نولیبرالیسم بدترین ھا را از دل ما 

  !بیرون کشیده است
یک سیستم اقتصادی که رفتار شخصیت 
ھای روانی را پاداش میدھد زندگی و 
استاندارد ھای اخالقی و شخصیتی ما را 

طور که پل ورھاگ در تغییر داده است. ان
کتابش "پس من چی؟" مینویسد، از ثمرات 
نولیبرالیسم اپیدمی خودآزاری، اختالل در 
تغذیه، افسردگی، تنھایی، اضطراب رفتاری 
و اجتماع گریزی ھم ھست. شاید تعجب آور 
نباشد که بریتانیا که در آن ایدئولوژی 
نولیبرالیسم به بیشترین حد اجرا شده 

نھایی در اروپا معروف است به پایتخت ت
شده است. اکنون ما ھمه نولیبرال 

  .ھستیم
ترم نولیبرالیسم در جلسه ای در سال 

در پاریس برای اولین بار بکار رفت. در  ١٩٣٨
میان نمایندگان حاضر دو مرد حضورداشتند 
که بعدا به تبیین ایدئولوژی کمک کردند، 
لودویک فان میزز و فردریک ھایک. ھردو 

ز اتریش، شاھد رژیم ھای تبعیدی ا
سوسیال دموکراتی بودند که با برنامه ی 
"قرارداد نوین" روزولت و توسعه تدریجی 
تامین اجتماعی بریتانیا در اساس 
ایدئولوژیک، جمع گرا تعریف میشد، و گاه با 
نازیسم و کمونیسم در یک طیف قرار می 

 .گرفت
در کتاب خود "راھی به رعیت داری" که در 

چاپ رسید، ھایک نوشته بود که به  ١٩۴۴
برنامه ریزی دولتی، با سرکوب فردگرائی، 
بطور اجتناب ناپذیری به بقدرت رسیدن 
خودکامگی خواھد انجامید. مانند کتاب میزز 
"بوروکراسی"، "راھی به رعیت داری" ھم 
بسیار پرفروش شد و مورد توجه افراد بانفوذ 

و ثروتمند قرار گرفت، که با فلسفه ای 
برو شدند که میتوانست انھا را از رو

بسیاری مقررات و قوانین محدود کننده آزاد 
، ھایک اولین ١٩۴٧سازد. وقتیکه در 

موسسه برای تبلیغ و گسترش دکترین 
نولیبرالیسم، جامعه مونت پلرین، را پایه 
گذاری کرد، قرار بود که با کمک مالی 
میلیونر ھا و بنیادھای تحت نظرشان 

 .حمایت گردد
با کمک ایشان، وی حرکتی را پی جویی 

—کرد که بقول دانیل استدمن جونز
آنرا نوعی "بین الملل —در"اربابان جھان"

نولیبرال" نام گذاشته است: یک شبکه 
ماوراء آتالنتیک از استادان آکادمی، تجار، 
روزنامه نگاران، و کنشگران. حامیان ثروتمند 
جنبش تعدادی اتاق فکر ھایی را پایه 

شتند که این ایدئولوژی را ترمیم و گذا
اصالح و تبلیغ نمایند. که موسسه 
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Foundation موسسه کِی تو ، the Cato 
Institute موسسه امور اقتصادی ، the 

Institute of Economic Affairs  مرکز ،
 the Centre for Policy سیاستمطالعات 
Studies و موسسه آدام اسمیت ، the 

Adam Smith Institute  از آن جمله
ھستند. آنھا عالوه بر این اتاق ھای فکر، 
کرسی ھای مطالعاتی و دپارتمان ھای 
علمی در موسسات آکادمیک مانند 
دانشگاه شیکاگو و ویرجینیا را نیز تاسیس 

ایدئولوژی  نمودند که ھمچنان به این
 .وفادارند

به مرور نولیبرالیسم تندروتر و آوازه اش 
گوشخراش ترمیشد. دیدگاه ھایک که 
دولت بھتر است رقابت را قانون مدار کند تا 

آنطور که اعتقاد —از مونوپولی پیش گیرد
پیامبر امریکایی ایدئولوژی توماس فریدمن 
بود، به دیدگاھی فرا روئید که می گفت 

ن است پاداش کارآمد بودن مونوپولی ممک
یک محصول و روند باشد. اتفاق دیگری در 
این دوران بوقوع پیوست و اینکه جنبش نام 

، فریدمن ١٩۵١خود را ازدست داد. در 
راضی بود که خود را نولیبرال بنامد. اما 
مدت کوتاھی بعد، ترم نولیبرال در عمل 
نامرئی شد. عجیب تر انکه درحالیکه 

تر شده و جنبش وابسته  ایدئولوژی روشن
به آن انسجام بیشتری میافت، نامی 
 .جایگزین نولیبرال نشده بود

در آغاز با وجود سرمایه گذاری بزرگی که 
دران شده بود نولیبرالیسم در حاشیه ماند. 
اجماع بعد از جنگ تقریبا ھمه گیر بود: 
توصیه ھای اقتصادی جان مینارد کینز 

مل و درمان وسیعا معمول بود، اشتغال کا
فقر از اھداف مشترک ھمه در آمریکا و 
اروپای غربی بود، نرخ باالی مالیاتی باعث 
میشد دولت ھا منافع و خدمات عمومی و 
شبکه امنیت اجتماعی را برای بیشتر مردم 

 ١٩٧٠اما در دھه . بدون شرم عرضه نمایند
وقتیکه سیاست ھای کنزی شروع به 

تصادی شکستن کرد و نسیم بحران ھای اق
  ...بر دو سوی اتالنتیک وزیدن گرفت،

   ٦ادامه در صفحه 
  

 



 
 
 

 

 

  ٦صفحه     ٩۶ شماره    

 

  ... نئولیبرالیسم
  ٥ادامه از صفحه 

ایده ھای نولیبرالیسم ھم دوباره به 
گفتمان عمومی بازگشت. ھمانطور که 
فریدمن ھم گفته بود: "ھمینکه وقت تغییر 
برسد... بدیل انھم آماده خواھد بود که وارد 
صحنه شود." البته با کمک روزنامه نگاران و 
مشاوران اقتصادی، نمونه ھایی از ایده 

یژه نسخه ھایی برای لیبرالیسم بو
سیاست مالی وسیله دولت جیمی کارتر 
در امریکا و جیم کاالھان در بریتانیا برای 

  .اجرا انتخاب شد
پس از انکه مارگارت تاچر و رنالد ریگان 
بقدرت رسیدند بقیه ھمفکرانشان ھم 
بالفاصله سوار واگن شدند: قطع گسترده 
مالیات ھا برای ثروتمندان، سرکوب اتحادیه 

ا، قانون گریزی برای شرکتھا، خصوصی ھ
سازی، برون سپاری کار و رقابت با بخش 
دولتی. از طریق صندوق بین المللی پول، 
بانک جھانی، اتحاد ماستریخت، سازمان 
تجارت جھانی، سیاست ھای نولیبرال برای 
اجرا به سراسر جھان تحمیل میشد، عمدتا 
ھم بدون نیاز به گذر از روندھای 

. توجه ویژه باید به احزابی داده دموکراتیک
شود که عموما به چپ، دموکرات و کارگر 
تعلق داشتند. ھمانطور که استدمن جونز 
مینویسد "بسیار سخت است که از اتوپیای 
دیگری نام ببریم که بدین شیوه بطور کامل 

  ".به اجرا درامده باشد
ممکن است عجیب باشد که یک دکترین 

لیغ شود که "ھیچ اقتصادی با این شعار تب
اما ھایک در بازدیدی از     بدیلی ندارد."

شیلی پینوشه، یکی از اولین کشورھایی 
که درآن برنامه نولیبرالی با شدت ھرچه 
بیشتر اجرا شد، ادعا کرد " تمایل واقعی 
من بیشتر بسوی یک دیکتاتوری لیبرال 
است تا یک حکومت دموکراتیک که از 

ی که لیبرالیسم تھی باشد." آزاد
نولیبرالیسم عرضه میکند، و انطور که بزبان 
میاید کامال گیج کننده است، در واقع آزادی 
برای اوج نشینان است و نه برای 

 .قعرنشینان
آزادی از دست اتحادیه ھا و مذاکرات 
جمعی کارگران برابر با ازادی منکوب کردن 
دستمزد ھاست. آزادی از دست مقررات 

سازی رودخانه یعنی آزادی برای مسموم 
ھا، بخطرانداختن کارگران، باالبردن 
وحشیانه نرخ بھره و طراحی غریبی از ابزار 
دست سرمایه داری است. آزادی از دست 
مالیات ھم برابر با ازادی از تقسیم عادالنه 
ثروت است که مبادا به فقرای جامعه 

   .فرصت برابر عرضه شود
 ھمانطوریکه نوئامی کالین در دکترین ُشوک
مینویسد "تئوریسین ھای نولیبرال رسما 
استفاده از بحران ھا برای تحمیل سیاست 
ھای مورد عتاب مردم را توصیه میکنند، 
بویژه وقتیکه توجه ھمه به موارد جانبی 
جلب شده است؛ بطور مثال بدنبال کودتای 
پینوشه، جنگ عراق، و یا پس از طوفان 

ی مھیب کاترینا، فریدمن آنرا "فرصت مناسب
برای رفرم سیستم اموزش عمومی در 

  ".لویزیانا" معرفی نمود
ھرگاه که سیاست ھای نولیبرال در سطح 
ملی تصویب نشود، انھا برای تحمیلش از 
مکانیزم ھای بین المللی استفاده میکنند، 
مانند معاھده ھای تجاری چندملیتی که 
دران دولت ھا و سرمایه گذاران خارجی 

ان رفع و رجوع اختالفات را بین خودش
میکنند؛ سرمایه گذاری ھایی در خارج از 
کنترل ھای زیست محیطی که سرمایه 

جھانی به دولت محلی فشار میاورد تا برای 
جلب سرمایه مقررات تامین اجتماعی و 
محیط زیست را ملغی سازد و یا به سرمایه 
گذار تخفیف ویژه بدھد. مثال ھروقت پارلمان 

ل بھداشتی ممنوع ھا فروش سیگار را بدالی
و یا محدود میکنند، رودخانه ھا و آب ھای 
طبیعی را از تاثیرات سموم و بازمانده 
معادن حفاظت میکنند، افزایش نرخ انرژی را 
محدود مینمایند، و یا کمپانی ھای 
داروسازی را از افزایش قیمت به بھانه حق 

کمپانی —اختصاصی تولید منع مینمایند
مان تجارت جھانی ھای چند ملیتی به ساز

و سایر تریبون ھای مشابه شکایت برده و 
عموما برنده این احکام ھستند. به این 
ترتیب در عمل شاھدیم که دموکراسی که 
از طریق رای مردم باید عمل نماید به یک 
تئاتر تبدیل شده و با دخالت عوامل خارجی 
اجرا شده است. ناگفته نماند که در حال 

روند در آمریکا حاضر شاھد عکس این 
ھستیم، یعنی دولت ترامپ با فرمان 
ریاست جمھوری محدودیت ھای زیست 
محیطی معاھده پاریس را بدون نظرسنجی 
از شھروندان و یا تصویب کنگره متشکل از 

  .نمایندگان مردم لغو میکند
پارادوکس دیگر نولیبرالیسم انست که 
رقابت جھانی بر کمیت و کیفیت و مقایسه 

وار است. حاصل انکه کارگران، جھانی است
جویندگان کار، و خدمات عمومی از ھرنوع 
موضوع تقلب و رژیم ھای خفقان اور 
بررسی و نظارت است که مسئول انتخاب 
برنده و بازنده ھاست. دکترین پیشنھادی 
فون مایزز قرار بود جھان را از برنامه ریزی 
ھای مرکز محور رھا سازد و برعکس خود 

از ھمان نوع اما بنام  سیستم دیگری
سازمان تجارت جھانی افریده است. 
نولیبرالیسم تصور نمی رفت که به یک ابزار 
برای خدمت بخود تبدیل شود، اما بسرعت 
چنین شد. رشد اقتصادی در دوران ظھور 

در بریتانیا و امریکا)  ١٩٨٠نولیبرالیسم (از 
باستثنای ثروتمندان بسیار باالی ھرم 

شمگیری از دھه ھای قبل اقتصادی بنحو چ
سال  ۶٠از آن کندتر بوده است. پس از 

نزول، عمدتا بدلیل بخارج رانده شدن 
اتحادیه ھای صنفی از صحنه، کاھش 
مالیات ھا، افزایش اجاره، خصوصی سازی 
و حذف مقررات و قوانین حفاظت از محیط 
زیست و تامین اجتماعی، نابرابری در توزیع 

در این دوره افزایش  درامد و ثروت به ناگھان
 .یافت

خصوصی سازی و به بازار گذاشتن خدمات 
عمومی مانند انرژی، آب، راه آھن، 
بھداشت، آموزش و پرورش، اداره زندانھا، 
حتی راه و جاده ھا به کمپانی ھای بزرگ 
اجازه داده است برای سودبری از این 
خدمات در مقابل ھر زیرساخت مدنی یک 

نصب کنند، و از  باجه برای دریافت وجه
شھروندان و یا از دولت به جمع آوری حق 
استفاده بپردازند. اجاره و کرایه دادن زمین 
و ابزار نوع دیگری از کسب درامد بدون نیاز 
به کار است. وقتیکه شما برای یک بلیط 
ترن مجبورید بلیط گرانبھایی رابخرید تنھا 
بخش کوچکی از ان به صندوق اپراتور 

مه، سوخت و سایر بخش سیستم از خد
ھای اداری شبکه میرود، بقیه تنھا به جیب 

  .کمپانی سرمایه گذار سرازیر میشود
کسانی که در بریتانیا خدمات خصوصی 
شده و نیمه خصوصی را صاحب شدند به 
درامد ھای شگفت انگیزی دست یافتند که 
با سرمایه گذاری کم و افزایش بی رویه نرخ 

و در روسیه و خدمات تامین شده است. 

ھند ھم وابستگان به الیگارشی صنایع و 
سرویس ھای دولتی را پس از خصوصی 
سازی از طریق عوامل تحت نفوذ خود در 
دست گرفتند. در مکزیک ھم کارلوس 
سلیم کنترل تمام خطوط تلفن زمینی و 
موبایل را بدست اورد و بزودی به 

  .ثروتمندترین مرد جھان تبدیل شد
نطور که اندرو سایر در قرض و قسط ھم ا

"چرا ما از عھده ثروت برنمیاییم" 
مینویسد، ھمان تاثیر منفی را برما دارد 
که اجاره. او میگوید که مثل کرایه کردن 
بھره ناشی از استقراض ھم درامدیست 
که برایش کارنشده است و دائما بدون 
زحمت افزایش میابد. ھمچنانکه فقرا 

ثروتمند تر، فقیرتر میشوند و ثروتمندان 
انھا به کنترل بیشتر سرمایه و پول 
درگردش دست می یابند. پرداخت بھره و 
سود کانال انتقال ھرچه بیشتر ثروت و 
امکانات از عامه به اغنیاست. ھرچه بھای 
امالک افزایش میابد و اموال عمومی 
تحلیل میرود بار مردم عادی از بدھی 

و افزایش میابد (بطور مثال وقتی بورسیه 
کمک مالی دانشگاه ھا به قرض 
دانشجویی تبدیل میگردد)، بدیھی است 
که بانک ھا و مدیرانشان از این مجموعه 
 .بیشتر نفع و سود میبرند

آندرو سایر معتقد است که چھار دھه 
گذشته شاکله انتقال ثروت و سرمایه نه 
فقط از فقرا به اعنیا بوده است بلکه در 

مندان ھم درون سلسله مراتب خود ثروت
جریان انتقال منافع از تولیدکنندگان به 
سمت سرمایه داران و بانکداران بوده 
است که امالک و اموال را کنترل میکرده 
اند و از مالکیت امکانات مالی بھره میبرند، 
آنھا ھستند که با جمع اوری بھره و رانت 
و افزایش سرمایه روبرو بوده اند و سود 

  .ش دریافت میکنندبدون نیاز به کار و تال
سیاست ھای نولیبرال خود ھمه جا در 
شکست و سقوط بازار درگیر بوده اند. نه 
تنھا بانک ھا بسیار بزرگتر از ان بودند که 
بتوان ورشکستگی شان را پذیرفت، بلکه 
کمپانی ھای بزرگ ھم که اکنون مامور 
عرضه خدمات عمومی ضروری شده اند را 

اشت تا سقوط ھم نمیتوان به حال خود گذ
کنند. ھمانطوریکه تونی جودت در"بیماری 
زمین را میگیرد" خاطرنشان کرد، ھایک 
فراموش کرد که خدمات حیاتی عمومی را 
نمیتوان به بازار واگذاشت که رقابت در ان 
تعیین کننده باشد، چرا که نمیتوان 
شکست انھا را تحمل نمود. معامله گران 

خواھند  خصوصی در اینکار فقط منافع را
برد و دولت ریسک را باید بدوش بگیرد. از 
سویی ھرچه شکست ھا بزرگتر باشد، 
ایدئولوژی ھم تندروتر میشود. دولتھا از 
بحران ھای نولیبرال بعنوان امکانات و ھم 
بعنوان عذر استفاده میکنند، تا بازھم از 
مالیات ھا بکاھند، خدمات عمومی را به 

خ ھایی بخش خصوصی واگذارند، و سورا
درشبکه تامین اجتماعی ایجاد کنند، و یا 
مقررات و کنترل بر سوءاستفاده کمپانی 
ھا را حذف کرده و برعکس برای 
شھروندان محدودیت ایجاد کنند. سیستم 
سیاسی که خود از دولت منزجر است اما 
تمام دندانھایش را برای بلعیدن بخش 

  .دولتی بکار گرفته است-عمومی
یامد نولیبرالیسم نه شاید مھمترین پ

بلکه  بحران اقتصادی که به وجود اورده
بحران سیاسی باشد که ایجاد کرده 

  ...،است. 
  ١٦ادامه در صفحه 

  
   



 
  

 

  
 

   ٧ صفحه    ٩۶شماره     

 شوند خوانده می» تروریست«وقتی کارگران معترض، 
 
 

  منبع: اخبار روز
ھا را شناسایی کنید. آنھا باید  تروریست«

ن ای» به سرعت از سازمان حذف شوند.
ترین تعبیر یکی از مدیران شرکت  تازه

از «ھپکو از ویژگی کارکنانی است که 
اوضاع کاری خود ناراضی ھستند و با 
اقدامات خرابکارانه! قصد تخریب وجھه 

کارگران ھپکو » سازمان را دارند.
اصطالح  گویند، در این متن به می

، که در فضای »مدیریتی«و » تخصصی«
ن معترض و مجازی منتشر شده، کارگرا

» ھایی تروریست«ناراضی در ھپکو 
شوند که باید فورا شناسایی  خوانده می

  . و اخراج شوند

روزنامه جامعه فردا در ادامه ی گزارش 
جویی مدیران ھپکو با  خود در باره مقابله

کارگران معترض نو شته است: انتشار 
این متن، باعث نگرانی کارگران این 

ین آالت شرکت بزرگ تولیدکننده ماش
تر شدن حلقه فشار  راھسازی، از تنگ

ھای گذشته و پس از  شده که در ماه
ھای گسترده کارگران ھپکو شدت  اعتراض

ای که تاکنون احضار  گرفته است. حلقه
نفر از کارگران معترض این  ٢٠حداقل 

دنبال داشته است. آنچنان  شرکت را به
گویند، اخالل در نظم  که کارگران می

کت در تجمعات غیرقانونی جامعه و شر
ترین اتھامی است که متوجه  عمده

ما برای مطالبه حق و «آنھاست. 
حقوقمون اعتراض کردیم. حاال ھم دندان 

ھا  روی جگر گذاشتیم و منتظریم وعده
دونیم این حرفا  عملی بشه. دیگه نمی

کارگری که دستمزدش رو مطالبه …! چیه
  ».کنه تروریست نیست می

» تروریست«وقتی معترضین، 
  شوند خوانده می

چندماه از اعتراض گسترده کارگران ھپکو 
به وضعیت نابسامان این شرکت پس از 

سازی و تعویق چندماھه در  خصوصی
پرداخت مطالبات مزدی گذشته است که 
انتشار متنی در فضای مجازی مجددا 

کشاند.  ھا را به سمت ھپکو می نگاه
ر ماجرا از انتشار متنی منتسب به مدی

ھای  ھای ھپکو در شبکه مھندسی پروژه
گیری  مجازی شروع شد. متنی که با بھره

از یک مدل بازاریابی در سنجش عملکرد 
دنبال  منابع انسانی سازمان، به

ھا و بدھاست  بندی نیروھا به خوب دسته
و در واقع توسط او برای شناسایی 
نیروھای مفید و مضر در شرکت، در فضای 

 .است مجازی بازنشر شده
در این متن با تقسیم بندی کارکنان 
سازمان به چھار دسته وفاداران، مزدوران، 
گروگانان و خرابکاران میزان تعھد و رضایت 
کارکنان از فعالیت در سازمان مورد 
بررسی قرار گرفته است و در باالی متن 

ھا را شناسایی  تروریست«با عبارت 
 تلویحا از کارکنان سازمان خواسته» کنید

شده در مقابل ناراضیان بایستند و آنھا را 

سرعت از مجموعه حذف کنند. در بخشی  به
این روزھا خیلی از «از این متن آمده است؛ 

تروریسم و اعمال تروریستی در گوشه و 
شنویم. معموال به اعمال  کنار جھان می

باری که صدمات جانی، روحی و  خشونت
گفته دنبال دارد، اعمال تروریستی  مالی به

ھا ھم  کنید آیا در سازمان شود. فکر می می
ھا وجود دارند. باید بگوییم که  تروریست

ھا وجود  ھا در سازمان نوعی تروریست به
دارند و اگر بتوانیم آنھا را شناسایی کنیم، 
با اتخاذ تصمیم مناسب، در بھبود فضای 

در » ایم. کاری کمک بزرگی به سازمان کرده
برای «شده است که  ادامه این متن اشاره

ھا در سازمان کار  شناسایی تروریست
سختی نداریم، فقط باید بدانیم که 

ھا در سازمان چه ویژگی دارند.  تروریست
برای شناسایی ویژگی آنھا از یک مدل 
بازاریابی برای تقسیم بندی کارکنان سازمان 

 «.کنیم استفاده می
فارغ از اینکه این تفکر ذاتا بدبینانه اساسا 

تواند به اعتالی سطح منابع  چقدر می
انسانی در یک سازمان کمک کند! در یکی 

ھا حد اعالی خرابکاران  از این تقسیم بندی
یا افرادی ناراضی از شرایط سازمان با نام 

این افراد از  «اند.  متمایز شده» ھا تروریست«
شدت ناراضی ھستند و ھیچ  اوضاع به

عاالنه تعھدی به سازمان ندارند. آنھا ف
دنبال تخریب وجھه سازمان ھستند. آنھا  به

برای ھر سازمانی حکم تروریست دارند و 
» سرعت باید از مجموعه حذف شوند. به

انتشار این متن با واکنش کارگران معترض 
ھای متعددی  ھپکو مواجه شد. آنھا در پیام

یادآور شدند، انتشار این متن در شرایط 
ن اعتراضات فعلی به منزله ھدف قرار داد

کارگری و خاموش کردن فضای مطالبه 
  .محوری کارگران در این واحد صنعتی است

  نشینی تکذیب و عقب

اما انتشار این متن در فضای مجازی، با 
واکنش منتشرکننده آن ھم مواجه شد. 

ھای ھپکو که انتشار  مدیر مھندسی پروژه
این متن به او منتسب شد. او در 

، انتساب »امعه فرداج«وگویی کوتاه با  گفت
این متن به خود را تکذیب کرد و در 
اظھارنظری که با وجود مستندات، تکذیبیه او 

کند، گفت؛ متنی  طور جدی نقض می را به
که منتشر شده از یک سایت مربوط به حوزه 

جھت به  انسانی استخراج شده و بی منابع
نام کاربری تلگرامی و با عکس او در فضای 

ده است. او با اعالم اینکه مجازی منتشر ش
اساسا دارای حساب تلگرامی نیست! 
انتساب متن منتشر شده به خود را تکذیب 

 .کرد
گفته کارگران، انتشار این متن تنھا  به

حال  عین بخشی از فضای تھدیدآمیز و در
ای است که بر اعتراضات  محدودکننده

آمیز کارگران در این واحد صنعتی  مسالمت
  .ستسایه افکنده ا

کارگر  ٢٠سازی برای  احضار و پرونده
  معترض

حاال چند ماھه که کسی از ما خبر «

ھا و در ھمین مدتی  گیره. بعد از اعتراض نمی
نفر از کارگران معترض را  ٢٠که گذشته حدود 

احضار کردن و پرونده براشون تشکیل دادن 
که پیامک شماره پرونده این بیست نفر ھم 

ونده تشکیل شده به دستشون رسیده که پر
اینھا » و به دادستانی ارجاع داده شده.

ھای یکی از کارگری است که  بخشی از گفته
ھاست در ھپکو مشغول به کار است. او  سال

در پاسخ به این سوال که طی این تشکیل 
ھا، کارگران معترض با چه اتھاماتی  پرونده

گوید:  می» جامعه فردا«اند، به  مواجه شده
جامعه و شرکت در تجمعات  اخالل در نظم

غیرقانونی اتھامی است که ذکر شده. به 
گفته این کارگر احضار کارگران معترض در پی 
اعتصاب دو ھفته پیش کارگران این واحد 
صنعتی فعال متوقف شده و فعال چنانکه 

نفر از کارگران به  ٢٠اشاره شد، پرونده 
 .دادستانی ارجاع شده است

گویند احضار ھمزمان  اینگونه که کارگران می
با گسترده شدن اعتراضات در تابستان 
گذشته شروع شد. بخشی از مسئله به 
ادعای آنھا ناشی از فضای امنیتی است که 

مدام باید بپایی «در محل کار حاکم است. 
چه حرفی را کجا بزنی. چه پیامی را برای 
کی فوروارد کنی و برای کی نکنی. قبال 

گپ و گفت مجازی  کارکنان ھپکو چند گروه
زدند و بحث  داشتند که با ھم حرف می

کردند درباره مشکالت کاری. اما ھیچی  می
  ».ازشون باقی نگذاشتن

 
  فشار تھدید، بر زندگی کارگران

گویند در ھپکو سھم تھدید از اخراج  آنھا می
دلیل اصلیش ھم  «بیشتر بوده است.

ایستادگی کارگرھا بوده. ولی تھدید مدام 
ذاره. کارگر  انی روی کارگر میفشار رو

بینه که ھمینطوریش ھم از پس مخارج  می
ھا کارشون  زندگی و خانواده برنمیاد، خیلی

به طالق و قرص خوردن کشیده. اما اگر 
 «.اخراجش کنن که دیگر ھیچی ندارن

یکی از کارگران با بیان اینکه شرایط خاص 
ھای گذشته، زندگی خانوادگی  ھپکو در ماه

از کارگران این واحد صنعتی را در بسیاری 
معرض تھدیدھای مختلف قرار داده است، 

به جایی رسیده که ھمکاران،  «گوید:  می
فروشن برای امرار  گوشواره دختراشونو می

معاش. با این وضعیت به جای اینکه فکری به 
حال پرداخت مطالباتمون کنن، معترضین رو 

این کارگر در » کنن. تروریست خطاب می
اسخ به این پرسش که روندی که در طول پ

ھای گذشته در این واحد صنعتی در زمینه  ماه
برخورد با کارگران طی شده نشانه چیست، 

کن  معلوم نیست شاید صدا خفه «گوید:  می
  ... ».البته برای ھمیشه…  باشد

  ٨ادامه در  صفحه  

 
 



 
 

   ٨صفحه      ٩٦شماره     

  ... وقتی کارگران
  ٧ادامه از صفحه 

  ھنوز منتظریم
برطرف شدن مشکالت مربوط به پرداخت 

تر کردن  حقوق و دستمزد کارگران، فعال
تولید و ایجاد بازار داخلی از طریق بخش 

ه پرداخت راه و شھرسازی، کمک ب
ھای بانکی و تامین نقدینگی از  بدھی

ای بود که سه ماه قبل در  مفاد جلسه
وزارت صنعت و معدن و در پی اعتراضات 
کارگران ھپکو به وضعیت نابسامان 

سازی در این شرکت، تصویب  خصوصی
شد. با این حال آنچنان که برخی از 

جامعه «کارگران این واحد صنعتی به 
، ھنوز تغییری در اند خبرداده» فردا

وضعیت ایجاد نشده است. یکی از 
کارگران درخصوص وضعیت پرداخت 

حاضر  حال مطالبات مزدی کارگران ھپکو در
و چندماه پس از پایان اعتراضات در این 

گوید: شرایط خوبی نداریم.  شرکت، می
بعد اعتراضات و تجمعات و تغییر استاندار 

ند و در استان، ایشان از ھپکو بازدید کرد
قول دادند تا پایان سال ھپکو را به 
شرایط عادی و نرمال برگرداند. در جلسه 

ماه به  شورای تامین در پنجم آذرماه یک
آقای احمدپور، سھامدار فعلی ھپکو، 
فرصت دادند تا دو ماه حقوق پرداخت کند 

کنون عملی  و تولید را راه بیندازند که تا
 دھد: ھمچنان نشده است. او ادامه می

سه ماھه پایانی سال  معوقات مزدی
طلب داریم  را  ٩٦مھر و آبان سال  ،٩٥

  که ھنوز خبری از پرداخت آن نیست.

حاضر به خواسته استاندار و  حال ما در
ایم و سرکار  شورای تامین تمکین کرده

شویم. امیدوار و منتظریم که  حاضر می
این فرصت یک ماھه برای پرداخت حقوق 

نتیجه مثبتی منجر و شارژ قطعات به 
ھا عملی شد که  بشه، اگه این وعده

ھیچ، اگر نشد احتماال باید به دنبال 
سھامدار جایگزین باشن و دوباره ھمان 

  ».آش و ھمان کاسه

سازی وزمزمه  زخم عمیق خصوصی
  تقلیل نیروھا

مشکالت کارگران ھپکو به ده سال قبل و 
سازی در این شرکت  آغاز پروژه خصوصی

گردد. یکی از کارگران ھپکو  یصنعتی بازم
با اشاره به فضای حاکم بر این شرکت در 

از ھمان اول  «گوید: ھای گذشته می سال
ھم مخالفت وجود داشت. اما چھارساله 
کارد به استخوانمان رسیده. چھارسال 

کنیم، اما ھیچ کجا  است که اعتراض می
اسمی از اعتراض کارگران ھپکو شنیدید؟ 

عد از چھارسال رسیدیم به نه. تا باالخره ب
ھا و  شھریور امسال. یکھو دیدیم کانال

بار شدند صدای  ھا ھمه برای اولین رسانه
ھپکو. چرا؟ چون مجبور شدیم بعد از 
چھارسال دویدن این بار بلندتر داد بزنیم. 

کتک بخوریم جلوی … آھن را ببندیم راه
آور  ھا. داخل کارخانه گاز اشک دوربین

ورتمان خونین و مالین بخوریم. سر و ص
 «.بشود. جلوی استانداری فریاد بکشیم

ھا بعد  گوید نتیجه تمام این اعتراض او می
ماه ھنوز به سرانجام مطلوب  از سه

بعد از گذشت چند ماه، نه «نرسیده است.
ھپکو دولتی شد. نه تغییری در مدیریت 
شرکت به وجود آمد و نه حتی االن 

ز نیمی از بیش ا… دھند مان را می حقوق
آذرماه گذشته و ھنوز خبری از دستمزدھا 

این درحالی است که به گفته » نیست.
دار شدن وضعیت  این کارگر با ادامه

ھایی  نامطلوب تولید در این کارخانه، زمزمه
درخصوص تقلیل نیروھای ھپکو به نصف در 

شود که باعث  آینده نزدیک نیز شنیده می
  .ھا شده است تشدید نگرانی

سازی، کمرمون رو  صیخصو»
  »شکست

کارگران ھپکو حاال دندان روی جگر 
ھا محقق شود. برای از  اند تا وعده گذاشته

ھاست پایش  دست ندادن شغلی که سال

اند و برای زنده ماندن  خون جگر خورده
دھند، آن وقت  حقمان را نمی… «ھپکو

شان  مدیرانی که ھیچی جز حساب بانکی
از ھپکو و  ندارند و سود و دستمزدشان

نیروی بازوی کارگر است، ھمین کارگران را 
  ».نامند تروریست می

ھای  به گفته کارگران، استانداری در ماه
گذشته تالشش را کرده تا معوقات مزدی 
کارگران ھپکو پرداخت شود و اعتراضات 
کارگران به شیوه اداره این شرکت توسط 
بخش خصوصی به نتیجه مطلوب برسد اما 

قی که منجر به نتیجه مطلوب عمال اتفا
شود، رخ نداده است. این مسئله باعث 

ھا نسبت به آینده در بین برخی  بروز نگرانی
چیزی عوض  «از کارگران ھپکو شده است. 

نمیشه. حتی اگر ھم عوض بشه این را 
ذارن بجاش.  دارند یکی دیگه را می برمی

دعواھای زرگری که ھمه حرفشون اینه که 
اما ما … به اون یکی بدید از این بگیرید

کارگرا حرفمون روشنه. ما دیگه مالک 
سازی  خوایم. بسه. خصوصی خصوصی نمی

خواست دولتی » کمرمون رو شکست.
شدن ھپکو برای کارگران این کارخانه بزرگ 

کننده ابزارآالت راھسازی، یک  صنعتی تولید
ای که آنھا از  خواست ویژه است. مطالبه

که با گماردن یک  دولت دارند این نیست
مدیر دولتی، فضا را برای به گفته خودشان 

ھای حقوقی این یا آن  بلندباال شدن فیش
خواھند  مدیر دولتی فراھم کند، آنھا می

خودشان در اداره امور کارخانه سھیم 
خواھیم ھپکو دولتی شود،  ما می «باشند.

ھایش را دولت تصفیه کند، برایش  قرض
ن کافی نیست. اگر قرارداد بگیرد. اما ای

بخواھد دولتی بشود نه پشت درھای 
حرف ما این است، دولت باید خود … بسته

کارگرھا را ھم در اداره کارخانه دخیل کند. 
میدان عمل برای نظارت و اداره کارخانه به 

آالت را  آنھا بدھد. کارگرھا کارخانه و ماشین
جای  شناسند. به دستشان می مثل کف

 …اعتماد کنید ھا به آنھا غریبه
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  ٩  صفحه    ٩٦ شماره     

 . پیشا سخن١

پرسی چالش برانگیز در "اقلیم  ھمه
کردستان" و مقابله دولت مرکزی بغداد و 

کشورھای ھمسایه ھمسوی آن با دول 
"اقلیم" و نیز رفراندوم جنجالی کاتالونی 
و در پی آن رویارویی حاد مادرید با 
بارسلونا، بار دیگر و در ابعادی 

ھای مسئله ملی در  تر، بغرنجی گسترده
جھان و دوران ما و نوع نگاه به آن را رو 

تری در زمینه  آورد و موجب مباحث ژرف
  ای " شد. دو پدیده"حق تعیین سرنوشت

در   دستکم از جنبه حقوقی مشابه، یکی
ھا، استبداد  میدان بازی قدرت  خاورمیانه

زده و رنجور از تنش و آتش و آن دیگری 
در اروپای خرامیده در آرامش و اتحاد و 
مبتنی بر قدرت نرم و دمکراسی! و این 
ھمزمانی، نشانگر آنکه، شکاف 

ی ناسیونالیستی ھنوز ھم آتشفشان
است کماکان سر باز در اقصا نقاط 
جھان، و گسلی فعال که فقط تعلق به 
گذشته تاریخی ندارد و فقط ھم مختص 
این یا آن بخش دیر پیوسته از جھان به 

  روندھای فراگیر بشریت نیست.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در ایران نیز که به خاطر مختصات 
جمعیتی و ساختاری خود از دیر باز 

ض ملی است، کماکان درگیر چالش تبعی
از چند ماه پیش شاھد نوشتجات 
متعددی از سوی پیگیران "مسئله ملی" 
ھستیم و ھرکدام از آنھا نیز حاوی 

. و این مباحث داغ بیش  نکاتی قابل تامل
از ھمه جاری پیش کنشگران سیاسی 
نحله چپ که این البته نباید ھم جای 
شگفتی داشته باشد. زیرا اعالم موضع 

آن شکاف ملی اگر برای در قبال این یا 
اعم از غالب یا  -جریانات ناسیونال محور 

ھمواره تابعی است از سوگیری  -مغلوب
ناسیونالیستی از پیش اتخاذ شده آنان، 

ای دارد  برای جریان چپ اما وجه و جنبه
  دگرسان.

ً تفصیلی پیرامون  این بررسی نسبتا
ً "حق تعیین  "مسئله ملی" و مشخصا

ی جداگانه ھا سرنوشت"، طی بخش
مستقل از ھم انتشار خواھد یافت که 
اینک بخش اول آن از دید خواننده محترم 
ً بر وجوه  می گذرد. مفاد این بخش عمدتا

  
 

 "حق تعیین سرنوشت"

  بھزاد کریمی

نظری اصل "حق تعیین سرنوشت" تمرکز 
دارد و به بررسی تحوالت تاریخی این 
مقوله حقوقی و نوع نگاه به آن از پایگاه 
اندیشه و انتخاب اجتماعی چپ می 

ازد. کوشش نگارنده در این بررسی بر پرد
این بوده که این اصل پرنسیپال را 
روشمندانه و نیز ھمزمان از ھر دو دید 
حقوقی و سیاسی مورد مطالعه قرار 

               دھد.

. سیر تاریخی "حق تعیین ٢
  سرنوشت"

سیر "حق تعیین سرنوشت" را در زادگاه 
اش یعنی اروپا تعقیب کنیم  جغرافیایی

که مرکز پیدایش این مقوله در معنای چرا 
  حقوق بین المللی آن، ھمین قاره است.

  . نطفه بندی و زایش١-٢

مصادیق این "حق" در معنای "حاکمیت 
بر خود" و البته نه ھنوز تحت عنوان "حق 
تعیین سرنوشت"، نخستین بار بعد 

ھای سی ساله اروپای قرن ھفده  جنگ
که  میالدی و طی قرار داد وستفالی بود

ھای مدھش  نمایان شد. نتیجه این جنگ
 ١٦٤٨و در پایان آن پیمان صلح ناگزیر 

مونستر، گذر اروپا بود از نظام فئودالی 
ً نا متمرکز با آمریت واتیکان به  خصلتا
نظامی متشکل از واحدھای ملی رھا از 
اقتدار مطلق کلیسا. در این واحدھای 
سیاسی نوظھور که با مرزھای مشخص 

شدند، حق رسمی و  تعریف می
انحصاری ھر قیصر و شاه برای تصمیم 
گیری در محدوده قلمرو خود توسط دیگر 

ھم مورد پذیرش قرار   حریفان دیرینه
گرفت و تثبیت شد. از درون سه دھه 
جنگ مذھبی کلیسا محور بین دو شاخه 
کاتولیسیسم و پروتستانیسم، دول 
ناسیونالیستی سر برآوردند و با 

قات ملی رو به نضج جای جایگزینی تعل
تعصبات مذھبی از تاب و توان افتاده، 
دستجات نظامی موقتی جای خود به 

  ھای دولتی پایدار دادند.  ارتش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تحمیل تامین نیروی انسانی و ھزینه 
مالی ارتش به عنوان یک وظیفه ملی بر 
عھده ھمگان، به نوبه خود عاملی شد 

ً دوام یابی در پی آورنده قوام ملی و منطق ا
دولت ملی که این خود، ایجاب کننده وضع 
قوانین ملی. این تحوالت که در اساس، 

داری و  بازتاب نیاز دوران طلیعه سرمایه
مرکانتلیسم و رشد بازارھای ملی بود، 
منجر به آن شد که اروپا، ساختاریابی 

ھای ملی  سیاسی نوین مبتنی بر دولت
مین در خود را شتاب بخشد. بر بستر ھ

سیاسی ھم بود که طی یک   دگر گشت
صد سال و اندی بعدی، چندین دولت 
مقتدر بزرگ در اروپا سر برآوردند و نیز در 

ً تحت الحمایه  کنار آنھا دولت ھای عمال
کوچک اگرچه با خصوصیت ملی خاص 
خود. با این تحوالت آینده ساز در پرتو 
گفتمان ناسیونالیسم، بشریت توانست 

ای در سازمانیابی  واھانهگام مھم ترقیخ
  نوین خود و توسعه مدنیت خویش بردارد.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. از حاکمیت خودی به حاکمیت ٢-٢
  ملت

بعد انقالب کبیر فرانسه، این "حق 
حاکمیت خودی" از یکسو در درون خود با 
پدیده انقالبی تازه والده "قرارداد 
اجتماعی" و "حقوق اتباع" مماس شد و 

شتابی بیش از پیش و از سوی دیگر با 
ملت"، مبنایی قرار  –زیر عنوان "دولت 

گرفت برای ساختار نوین سیاسی نوع 
ً یک قرنی  قاره ای. اما زمان دراز حدودا

 دیگری الزم بود و البته ھمراه با مبارزات
ھای  بسیار برای تحقق و تثبیت آزادی

فردی و دمکراسی، تا دو مقوله "حاکمیت 
بتوانند کنار  ملی" و "حقوق لیبرالی"

ھمدیگر قرار گیرند. این روند متاخر ھم اما 
ھای خاص خود پیش رفت. طوری  با تناقض

که، امتزاج دو مقوله ملی و آزادی فردی 
ترین ساختارھای ملی  حتی در پیشرفته

ً یکی بودن  مبتنی بر لیبرالیسم نیز، لزوما
"حق تعیین سرنوشت" ملی با "حقوق 

 معنی نمی داد.شھروندی" اتباع دولتی را 
به عبارت دیگر، سھم شیر از حاکمیت، 
ً از آن دولت منتسب به "ملت  اساسا

 حاکم" بود و خود این نیز،

...  
  ١٠صفحه  درادامه 

نکته مورد تاکید در این 
بخش از نوشته آنست که 
"مسئله ملی" در جھان 
کنونی بیش از ھر زمان 
دیگری با مقوله حقوقی 
"حق تعیین سرنوشت" 
گره می خورد و مناسبات 

تر  بشری، مدام حقوقی
  .می شوند

"حق تعیین سرنوشت" 
چونان اصل حقوقی 
توانست در عرصه 
مناسبات رسمی بین 
المللی راه را برای زایش 

  ھای تازه ملت –دولت 
 گشوده و ھموار کند و بر

این پایه، قرن بیستم را به 
قرن گسیختن زنجیرنماید. 

ایی شد  این سده، زمانه
برای احقاق "حق تعیین 

 ھا! سرنوشت" ملت

در رابطه با حق انتخاب 
ملی، نخستین موضوع 
حقوقی، تصادم اصل 
"تمامیت ارضی" است با 
آن و نیز نوع تعامل این دو 

حق با یکدیگر. در واقع، "
تعیین سرنوشت" در 
ھمان منشوری مورد تاکید 
 ً قرار گرفته که اساسا
نظارت دارد بر تنظیم 

 –مناسبات فیمابین دولت 
 !ھای موجود ملت

 



 
 
 
 

  

  ١٠ صفحه     ٩٦شماره     

  ... حق تعیین"
  ٩ادامه از صفحه 

نصیب نخبگانی مرتبط با اقشار توانگر 
  "ملت حاکم".

ملت" اروپایی بر متن رشد  –"دولت 
شتابناک مناسبات سرمایه داری، مبتنی 
بر اندیشه تعقلی، متکی بر انباشت 

ورزی و دیپلماسی  نش، سیاستدا
ھا و  ماکیاولیستی، جھش در شیوه

سازماندھی جنگ بھمراه تحول کیفی در 
فن افزار نظامی، و توسعه قدرت دریایی 
به سرعت از درون قاره بیرون زد و استیال 
بر جھان در پیش گرفت. قدرتمندھای سر 

ملت"  - برآورده از دل سامانه "دولت
غرافیای دولت اروپایی با ورودشان در ج

ً امریکا  ھای قدیمی آسیا و افریقا و قسما
ھای آنھا را  ھرجا که توانستند کھن دولت

به تمامی یا نیمه تمام زیر حاکمیت خود 
 –کشیدند و بدینسان، روند فراگیر "دولت 

ملت" غربی در مناطق تحت ھجوم خود 
با خصوصیات دولت کھن شرقی نیز در 

  آمیخت.

  

  

  

  

  

  

نی "حق تعیین . توسعه جھا٣-٢
  سرنوشت"

از اواخر قرن نوزده میالدی بود که طغیان 
علیه استعمار غربی در جھان مستعمرات 
از یکسو و استقالل خواھی برخی 
واحدھای قومی در خود اروپا از سوی 
دیگر آغاز شد و بدینسان پدیده "حق 
تعیین سرنوشت" در معنی خودبودگی 

قی حقو -ملی، با گرفتن جنبه ابتدا نظری 
ای به خود، توانست در  و سپس برنامه

قلب مباحث روز اندیشه سیاسی و 
سیاست بنشیند. با پایان گرفتن جنگ 
جھانی اول و متالشی شدن چندین 

 –امپراتوری چند قرنی در اروپا و اروپا 
آسیا و در دستور قرار گرفتن ترسیم 
نقشه جدیدی از جغرافیای سیاسی 

برای جھان، اصل "حق تعیین سرنوشت" 
ھای بین المللی  نخستین بار وارد میثاق

شد. اصلی که در گفتمان سازی آن، 
سوسیال دمکراسی قرن نوزده نقش 
موثری داشت و در ادامه این نوشته به آن 
پرداخته خواھد شد. در پی تحقق عملی 

ھای  و نیمه عملی این "حق" بر ویرانه
مجار  -امپراتوری تزاری و عثمانی و اتریش

 - ئیس جمھور لیبرال امریکایی بود که ر
وودرو ویلسون "حق تعیین سرنوشت" را 

  ھای "اتحاد ملل" کرد.  وارد میثاق

کسی که کشورش قدرت تازه نفس 
ھای جھانی به  توانمندی در عرصه قدرت

شمار می رفت و بیش از ھر قدرت مطرح 
دیگری در موضوع گذر از استعمار کھن 

ی بر چپاولگرایانه به استعمار نو مبتن
استثمار سرمایه دارانه ذینفع بود. در ھر 
حال و به اعتبار این میثاق حقوقی 

 –پذیرفته شده توسط اکثریت دولت 

ھا، می توان گفت که "حق تعیین  ملت
سرنوشت" در معنی جھانگستر آن را یک 

ً قرن بیستمی باید فھم کرد.   مفھومی کامال

اما الزم است تا بالفاصله تصریح شود که 
میثاق بین المللی از ھمان آغاز انعقاد ھمین 

خود در "اتحاد ملل"، با ابھاماتی ھمراه بود و 
بیشتر، در وجه استقالل طلبی مستعمرات 
معنی می شد تا در موضوع داوری بر سر 

ھای چند  اختالفات درون ساختاری حاکمیت
ملیتی. با اینھمه اما، "حق تعیین سرنوشت" 

رصه چونان اصل حقوقی توانست در ع
مناسبات رسمی بین المللی راه را برای 

گشوده و ھموار   ھای تازه ملت –زایش دولت 
کند و بر این پایه، قرن بیستم را به قرن 

ایی شد  گسیختن زنجیرنماید. این سده، زمانه
  ھا! برای احقاق "حق تعیین سرنوشت" ملت

  

  

  

  

  

  

را ھم متذکر شوم که مرور نوشته   این نکته
ملت"،  –کل گیری "دولت حاضر بر سیر ش

ً معطوف به توضیح زایش "حق تعیین  اساسا
ً تشریح  سرنوشت" است و نه لزوما

ھای روند تمدن بشری در وجه  بغرنجی
و دولت سازی در   ھای سیاسی ساختاریابی

سراسر جھان. روند شکل گیری دولت، روندی 
است جھانی، طوالنی و بغرنج و از نظر 

ھای  ھا و تمدن تتاریخی، گھواره اقسام دول
قدیمی و ھر یک از آنان نیز با مختصات خاص 

شان نیازمند       خود که تفسیر ظھور و سقوط
تبیین کیفیت عوامل بارآورنده خود آنھاست. 
بحث این نوشته اما محدود است به جوھر و 
سیر اصل "حق تعیین سرنوشت" چونان 

ای متعلق به دوران مدرن و نیز  مقوله
تناقضات برخاسته از متن ھا و  پیچیدگی

   ھای نوین. تالطمات مرتبط با این روند

  . سیر حقوقی این حق٣

نکته مورد تاکید در این بخش از نوشته آنست 
که "مسئله ملی" در جھان کنونی بیش از ھر 
زمان دیگری با مقوله حقوقی "حق تعیین 
سرنوشت" گره می خورد و مناسبات بشری، 

   .تر می شوند مدام حقوقی

  . این یک صد سال حقوقی!١-٣

ھای مدرن بین المللی در رابطه با  عھدنامه
 ً اصل "حق تعیین سرنوشت"، مسیری حدودا

اند که نخستین  صد و اندی ساله طی کرده
سند جھانی مرتبط با آن را می باید در "میثاق 
جامعه ملل" تنظیم شده پسا جنگ جھانی 

این سند که در  ٢٢اول سراغ گرفت. ماده 
قع بر حق ملل مستعمره برای رھایی از وا

قیمومیت ملل غالب نظارت دارد در کادر ھمین 
اصل "حق تعیین سرنوشت" بود که فرموله 

  شد.
سند بعدی در این رابطه که وارث و شکل 

تر نخستین سند مبتنی بر "حق  تکامل یافته
تعیین سرنوشت" است "منشور ملل متحد" 

زتاب اوج گیری نام دارد که آن را باید با ١٩٤٥
ھای ملی از یکسو و محصول توافقات  جنبش

ھای پیروز از  بعد جنگ جھانی دوم بین قدرت

سوی دیگر فھمید. در این سند تا به امروز 
ھمچنان معتبر، "حق تعیین سرنوشت" نه 
فقط مورد تصریح قرار می گیرد بلکه بند دوم 

به ھمین   نخستین ماده آن با اختصاص یافتن
یه آن را با بیانی دیگر در ماده حق، درونما

به تکرار نشسته و بازتابی مجدد می   ٥٥
دھد. در این منشور می خوانیم: " كلیه ملل 
برای تعیین آزادانه وضع سیاسی و مدنی 
خود و ھمچنین مطالبه و تامین توسعه 
اقتصادی اجتماعی و فرھنگی خویش، دارای 
حق تعیین سرنوشت ھستند. كلیه ملل 

خود، بی آنکه اقدامات   به اھدافبرای نیل 
آنان موجب اخالل در الزامات ناشی از 
ھمكاری اقتصادی بین المللی شود و ضمن 
آنکه مبتنی بر منافع مشترك و حقوق بین 

توانند آزادانه در منابع و  الملل باشد، می
شان ھرگونه تصرفی را  ھای طبیعی ثروت

اعمال کنند و در ھیچ موردی نمی توان 
ا از وسایل معاش خود محروم كرد و ملتی ر

كشورھای طرف میثاق نیز مكلف ھستند که 
این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد 

  رعایت کنند."

این تصریحات در این سند معتبر جھانی که 
در واقع انعکاس فروپاشی جھان استعماری 

ھای رھایی یافته از  و سربرآوردن ملت
در عرصه ملت"  –استعمار در قالب "دولت 

ھای  مناسبات بین المللی بود، طی سال
بعد حتی تا سطح لزوم رعایت حقوقی و 
عمل به تکلیف "حق تعیین سرنوشت" ارتقاء 
پیدا کرد. طوری که بشریت فقط پانزده سال 
بعد از تصویب "منشور ملل متحد"، شاھد 

مجمع عمومی  ١٩٦٠صدور قطعنامه مصوب 
 سازمان ملل متحد مشھور به اعالمیه
"استعمار زدایی" بسیار متنفذ شد. بعالوه 
ھمین مجمع موفق گردید در قطعنامه دیگری 

ھای  آن بود با معرفی دولت ١٩٧٠که مصوب 
"عضو ملل متحد" در مقام "متعھد به رعایت 
این حق"، آنھا را "موظف به تحقق تسھیل 
آن" بداند. بدینترتیب، "حق تعیین سرنوشت" 

زمان توانسته در اسناد بین المللی، طی 
است از موقعیت یک حق طبیعی انسانی به 

  "حق موضوعه" فرا بروید.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

. تحوالتی پیرامون این "حق" در ٣-٢
  ھای پایانی سده بیست!دھه

ھایی چون بنگالدش  ملت -شکل گیری دولت
و نیجر و چند مورد مشابه در افریقا باعث 
شد که حق تعیین سرنوشت بار دیگر در 

یع تر و با درونزایی خاص خود رو معنای وس
ً مقابل  بیاید و فقط آلترناتیوی جلوه نکند صرفا

  تحمیالت نظم استعماری. 

...  

 ١١ادامه در صفحه 

این دستاورد بشریت است 
که امر جدایی یا ماندن در 
کادر سرزمین واحد، نه با 
زور و جنگ که از طریق 

پرسی دمکراتیک  ھمه
 انجام پذیرد

ھای  گرچه ما ھنوز ھم از واقعیت
ھای مبتنی بر  تلخ و تراژدی

سرکوب و حتی "پاکسازی" 
قومی رنج می بریم، اما واقعیت 
بزرگ و رو به رشد در نگاه بشریت 
ھمانا محکوم شناخته شدن ھر 

 بیشتر اجحافات ملی است چه

شھروند ملی دیگر ناگزیر از 
تحمل اختناق تحت عنوان 
"حاکمیت ملی" نیست و این، 
بدین معنی که ھر دولت در 
جھان الزام به رعایت 

دول در  دمکراسی دارد و ھمه
قبال نقض حقوق بشر در دیگر 

دار وظایفی  کشورھا، عھده
ھستند و مجبور به انجام 

 تکالیفی



 
 

   ١١ صفحه    ٩٦شماره     

  ... حق تعیین"
  ١٠ادامه از صفحه 

این بازگشت به راز و رمز نخستین اصل 
"حق تعیین سرنوشت" و برآمد آن در 

ھای نوین را دیگر نمی  ملت -زمینه دولت
ً با روند استعمار زدایی تبیین  شد صرفا
کرد. از سوی دیگر اما با فروپاشی اتحاد 
جماھیر شوروی و بلوک موسوم به 

ای وارد جغرافیای  شرق، کشورھای تازه
سیاسی رسمی و سامانه جھانی 

ھا شدند که  ملت - مبتنی بر دولت
شان فقط با حق تعیین  موجودیت

تعریف پذیر بود. اگرچه، سرنوشت 
ھای  مفسران نه چندان اندک این میثاق

حاضر  -و زیر ھژمونی غرب –بین المللی 
نشدند که این تحوالت را با روند جدایی از 
یک "حاکمیت ملی" و گذر به حاکمیتی 
ملی خودی تبیین کنند. اعتراف به چنین 
ً برای تعدادی از اعضای  چیزی، احتماال

عھداتی پیش می سازمان ملل متحد ت
آورد و برایشان مسئله ساز می شد! ھم 
از اینرو، حق عضویت کشورھای تازه در 
سازمان ملل، از نظر حقوقی با فروپاشی 
و تکه تکه شدن ناگزیر حاکمیتی موجود و 

ھای بیرون آمده از دل آن  پذیرش واقعیت
از ربع قرن آخر سده بیست توجیه گردید.

گری ھم در به اینسو اما، شاھد تحول دی
اصل تثبیت شده بین المللی "حق تعیین 
سرنوشت" می شویم که به صراحت در 
چندین میثاق الحاقی آن بازتاب می یابند. 
در این اسناد، بر لزوم رعایت حق آحاد 

ھا تاکید به  شھروندی از سوی دولت
عمل می آید و "حق تعیین سرنوشت" تا 
سطح حق ملت در تعیین "نظام 

ء می یابد و تعمیم می حکومتی" ارتقا
پذیرد. با چنین خوانش و برداشتی از این 
اصل، "حق تعیین سرنوشت" ضمن اینکه 
ھمچنان بیانگر حق حاکمیت ملی ھر 
ملتی بر سرنوشت خویش باقی می 
ماند، در عین حال اما برخورداری ھر 
شھروند از حق انتخاب ساختار سیاسی 

ھای مدنی وی  مطلوب خویش و نیز آزادی
ھم در بر می گیرد. مطابق این تفسیر، را 

ھیچ حاکمیتی از نظر حقوقی مجاز به 
نفی حقوق دمکراتیک شھروندان 
کشورش و یا تحمیل سلطه خود بر آنان 
نیست. به دیگر سخن، شھروند ملی 
دیگر ناگزیر از تحمل اختناق تحت عنوان 
"حاکمیت ملی" نیست و این، بدین 

به معنی که ھر دولت در جھان الزام 
رعایت دمکراسی دارد و ھمه دول در 
قبال نقض حقوق بشر در دیگر کشورھا، 

دار وظایفی ھستند و مجبور به  عھده
  انجام تکالیفی.

. پیرامون چند نکته گرھی در رابطه ٤
  با این "حق"

. تحقق حق به اتکای مبارزه و ٤-١
  بسیج نیرو!

آیا آنچه که در حقوق بین الملل قید شده 
ً در عمل بطور کامل و و می شوند، ال زاما

در بسیاری موارد ولو در شکل ناقص به 
اجرا در می آیند؟ پاسخ شوربختانه منفی 
ً تابع  است. رعایت حقوق بین الملل، غالبا
سیاست است، از دروازه توازن قوا می 

ھا تاثیر می پذیرد. در  گذرد و از بازی قدرت
عمل، بیشتر این عرف سیاسی متکی بر 

اعمال نیرو می کند و این  قدرت است که

ھا و  تعادل قواست که کیفیت اجرای میثاق
  مصوبات را مشروط می دارد.

بشریت ھم مواجه با تعادل قوای جھانی 
است و ھم توازن قواھای ملی در ھر 
منطقه و نیز درون ھر واحد سیاسی از آن! 
ً به معنی فاقد  این واقعیات تلخ اما، مطلقا

قوقی بشریت ارزش بودن دستاوردھای ح
در سمت دمکراتیزاسیون جھانی و ملی 
نیستند. ھر مصوبه و قرارداد در سمت 
آزادی، امنیت و ھمبستگی، حاصل مبارزه 

در اشکال مختلف برای   عموم بشری
رھایی از اقسام سلطه است و دستکم 
اینکه، یک مھار حقوقی در برابر افسار 

ھای زور گویان. واقعیت تلخ  گسیختگی
در جھان، بیشتر این ھشدار را  اعمال زور

در پی دارد که برای اجرای حقوق 
دمکراتیک بین الملل، می باید اراده 
سیاسی دمکراتیک باز ھم بیشتری فراھم 
آورد و بسیج فزونتری در این راستا تدارک 
دید. تحقق "حق تعیین سرنوشت" ھم از 

  ھمین قانونمندی تبعیت می کند.

د محصول ھر تحول دمکراتیک را می بای
اعمال نیروی دمکراتیک بر منابع تبعیض 
فھمید و از تکرار این حقیقت باز نایستاد 
ً متاخرند  که دستاوردھای حقوقی عموما
بر مبارزه دمکراتیک در صحنه عمل 
مبارزاتی. با اینھمه اما، واقعیت جھان ما 

تر شدن مناسبات انسانی  ھر چه حقوقی
است در آن، و ھمین ھم بنوبه خویش، 

ھای نوین دمکراتیک  گشاینده چشم انداز
  پیش روی بشریت تبعیض ستیز.

. "حق تعیین سرنوشت" و ٤-٢
  "تمامیت ارضی"

در رابطه با حق انتخاب ملی، نخستین 
موضوع حقوقی، تصادم اصل "تمامیت 
ارضی" است با آن و نیز نوع تعامل این دو 
با یکدیگر. در واقع، "حق تعیین سرنوشت" 

ی مورد تاکید قرار گرفته در ھمان منشور
ً نظارت دارد بر تنظیم مناسبات  که اساسا

ھای موجود!  ملت –فیمابین دولت 
منشوری که مطابق آن، ھر کشوری می 
باید با به رسمیت شناختن حق حاکمیت 

ً حریم ارضی خود   ملی آن دیگری، متقابال
را تضمین بیابد! اصل عدم تعرض از 

ظر حقوقی ھای بین المللی که از ن میثاق
به درستی بازدارنده تجاوز یکی به خاک آن 
دیگری و سر گرفتن عفریت جنگ است، در 
ھمان حال اما در اندیشه حکومتگران و 
ناسیونالیسم غالب و مسلط در کشورھای 
دارای "مسئله ملی" حل ناشده، مجوزی 
است برای زورگویی و سرکوب در درونمرز 
ً تصادفی نیست که  کشورشان! این اصال
طی قرن گذشته و در وسعت صدھا 
جنبش خواھان رفع "ستم ملی" از خود و 

از  - با ھر حد از مطالبه ملی نیز 
خودمختاری در درونمرز گرفته تا کسب 

حتی یک مورد ھم نتوان خالف  - استقالل
این تحمیل ھمزمان فیزیکی و "حقوقی" 

  ھای  سراغ گرفت. در ھمه آنھا رژیم
نونی" اصل سیاسی مستقر به حربه "قا

"تمامیت ارضی" مندرج در قانون اساسی 
خود و نیز به پشتوانه "حق بین المللی" 

اند و مطالبه ملی  خود متوسل شده
اند!  درونمرزی را تحریک برون مرز جلوه داده

و فراموش نباید کرد که مشروط کردن "حق 
تعیین سرنوشت" به حفظ "تمامیت 

ً نه یک دستاویز سیا ر سی د ارضی"، صرفا

دست دولتمردان حکومتی بلکه تجلی فھم و 
فرھنگ مسلط در درون ناسیونالیسم غالب 
بر مردمان آن کشور ھم ھست. در این نگاه، 
معیار اینست که محدوده کشور امری است 
جاودانه، و مالکیت بر آن دارای جنبه مشاع. 
بر ھمین اساس است که می توان گفت 
مشروط کردن "حق تعیین سرنوشت" به 

تمامیت ارضی"، مبنای نظری برای تداوم "
  ستمگری و تبعیض ملی است.

  . این "حق" و برگزاری رفراندوم٤ -٣

این دستاورد بشریت است که امر جدایی یا 
ماندن در کادر سرزمین واحد، نه با زور و 

پرسی دمکراتیک  جنگ که از طریق ھمه
و   انجام پذیرد. "حق تعیین سرنوشت" اصوال

ً با ح ق برگزاری رفراندوم است که مقدمتا
می تواند تحققی دمکراتیک یابد. رفراندوم، 
ابزار تجلی حقی است دمکراتیک و نفی این 
ابزار دمکراتیک، جز ابتر کردن خود آن "حق" 
معنی دیگری نخواھد داشت. حق، بدون 
ابزار تحقق آن، محکوم است به تعلیق و 

حق «تعویق. در واقع با تولد حقی به نام 
ھا در دوران  ن سرنوشت" ملتتعیی

استعمارزدایی بود که ساز و کار رفراندوم 
برای استقالل رو آمد و به ھنجاری جاافتاده 

سال گذشته، ما شاھد  ٦٠فرا روئید. طی 
ھایی با مضمون استقالل  برگزاری رفراندوم

آری یا نه پیرامون استقالل در مناطقی از 
قره  جھان از جمله در نیجر، افریقای جنوبی،

باغ، اوکرائین، کبک کانادا، مونته نگرو، 
سودان جنوبی، کریمه، اسکاتلند، "اقلیم" 
کردستان و کاتالونیا بودیم. از اینان 

شان رفراندوم را در فضای دمکراتیک  بخشی
و مبری از جنگ و تشنج برگزار کردند، 

ھایشان آن را دیر ھنگام اما  بعضی
خوشبختانه به ھرحال در پی دوری از 

ھا پیش بردند، و در مواردی ھم  کشاکش
ای برای تشدید  دیدیم که رفراندوم خود بھانه

تشنجات موجود شد. با اینھمه، در زمینه نوع 
انتخاب سرنوشت سیاسی، ھنوز ھم غیر 
ھمه پرسی دمکراتیک ھیچ ابزار دمکراتیکی 
سراغ نداریم که بخواھد و بتواند در زمینه 

سب تر از آن داوری بر سر اختالف نقشی منا
  ایفاء کند.

مشکل اما در اینجا نیز، پذیرش اینست که 
انجام رفراندوم را آیا حقی قایم به ذات خود 
می فھمیم یا مشروط و وابسته به اراده 
دیگری! مبتنی بر عزم درونزا یا نزول اذن از 
بیرون؟ در این تردیدی وجود ندارد که موفقیت 

زمند سیاسی و عملی ھر رفراندوم ملی، نیا
تامین شرایط ضرور اتحاد در صفوف خود 
نیروی رفراندوم، تحقق حداقل توافق در کادر 

ھای الزم بین  درون کشوری و نیز یارگیری
المللی است. اما تبیین رفراندوم به شرط 
چاقو و به عبارت دیگر منوط کردنش به نتیجه 
آن، چیزی نیست مگر نفی اصالت آن، بی 

از تعریف واقعی و  باوری به دمکراسی و گریز
اصیل محدوده و حدود ھمه پرسی. رفراندوم 
در موضوع اختالف ملی برای معلوم کردن 
آنست که یک جمع ملی با جمع دارای 
احاطه بر خود چه مناسباتی را می خواھد 
ً حق اوست و  برقرار کند؛ ھم از اینرو، صرفا
فقط ھم در حوزه تصمیم گیری او. مشروط 

رفراندوم ملی به  کردن حق برگزاری یک
موافقت نیرویی بیرون از آن، یعنی تعلیق به 
محال کردن تصمیم مربوط به گزینش نوع 

  سرنوشت آن.
...  

  ١٣ادامه در صفحه 

 



 
 

   ١٢ صفحه     ٩۶شماره     

مترجم، شاعر و   بیدارزنی: آزاده دواچی
شناسی  ، دارای مدرک کارفعال حوزه زنان

لیسانس  مترجمی زبان انگلیسی؛ فوق
زبان و ادبیات انگلیسی، در حال حاضر 

شناسی در حوزه زنان،  محقق جامعه
دستیار تحقیق در مرکز مطالعات 

ملبورن است. » دیکن«خاورمیانه دانشگاه 
و  ٧٠او فعالیت ادبی خود را از اواخر دھه 

ر ھمکاری با نشریات مختلف ادبی د
ی ترجمه و شعر آغاز کرد. دواچی  زمینه

ماه «ی ادبی  دبیر پیشین بخش نقد مجله
بوده است. از دواچی تاکنون » مگ

، »ای در راه است پروانه«مجموعه شعر 
منتشر شده است. » روایت چند تصویر«
کار مشترک او و » آنتالوژی قلم اعتراض«

فمینیسم و جنبش زنان «مھناز بدیھیان، 
ھای  از دیگر نوشته» پیش روھای  و چالش

 .او ھستند

با چاپ  ٨٠ی  آزاده دواچی از اواخر دھه
ی نقد ادبی و  مقاالت پژوھشی در حوزه

حقوق زنان به جرگه فعاالن حقوق زنان 
پیوست. با او در مورد وضعیت شعر معاصر 

 .زنان ایران به گفتگو نشستیم

شعر زنان ایرانی از دوره مشروطه 
شود و  می است که بیشتر مطرح

پیشتر از آن ما فقط اسمی از رابعه 
ایم. در دوران مشروطه ما  شنیده

شاھد مضامینی چون مام میھن، 
مادری، رابطه نابرابر زن و مرد، 

آموزی برای زنان  آزادی، ضرورت علم
در شعر زنان ھستیم. از آن زمان تا 
دوران انقالب شعر زنان افت و 
خیزھایی داشته است و در حال 

که -ما زنان شاعر زیادی داریم  حاضر
ھا با آنکه اشعار  بسیاری از آن

ای دارند گمنام ھستند  منتشر شده
البته در بین شعرای مرد نیز این 
موضوع وجود دارد اما به نسبت 

ھا بھتر است. مضامین  اوضاع آن
شعرای زن معاصر به ویژه نسل 
جوان بیشتر به عشق و 

 گردد و ھای زنانه برمی سرخوردگی
کمتر مسائل اجتماعی و سیاسی را 

گیرد. البته برخی از شعرای  در برمی
ھای  زن جوان در مورد دغدغه

شان نیز  اجتماعی و سیاسی
نویسند این وضعیت را چگونه  می

کنید؟ اصال با این نظر  تعبیر می
 موافق ھستید یا خیر؟

ھای  خصوص در دھه با این نظر موافقم به
سمت اخیر، شعر زنان بیشتر به 

کاری در معنا و پنھان کردن زبان  محافظه
اعتراضی متمایل شده است و بیش از 
آنکه در برگیرنده نگاه انتقادی به مضامین 
اجتماعی باشد، حول مسائل سطحی 

چرخد. این روند به خصوص از  اجتماع می
چند سال گذشته رشد بیشتری داشته 
است و نیاز به تحلیل عمیق و بررسی 

رسد  دارد؛ اما به نظر میای  جانبه ھمه
چند عامل نقش اساسی دارد؛ اوال حذف 
و سانسور و اعمال آن در شعر که البته 

افتد و در  این در شعر مردان ھم اتفاق می
ی گذشته تاثیر منفی بر شعر  طول دھه

ی  مدرن امروز ایران گذاشته است. مسئله
سانسور در خصوص شعر زنان شدیدتر 

بازتاب است چرا که زنان برای 
ھایشان در شعر با موانع بیشتری  دغدغه

ی  مواجه ھستند. زنان از یک سو دغدغه
سانسور را دارند، از سوی دیگر باید بر 

ی ادبیات ایران ھم غلبه  ساختار مردانه
سو  کنند. این چالش دوگانه یعنی، از یک

ی  سانسور دولتی و از سوی دیگر مسئله
که بازتاب زن در اشعار موجب شده است 

شعر امروز زنان نتواند به مانند گذشته عمل 
کند. نقد گفتمان اجتماعی و سیاسی 
موجود ھم به فضای مردساالر ایران باز 

گردد، ھم مخاطبی که از شعر زنان این  می
دغدغه را انتظار ندارد و ھم به فضای 
سیاسی و اجتماعی که مجوز ورود این نوع 

دھد.  از معانی را به شعر امروز ایران نمی
کار شدن  عامل دیگر به نظر من محافظه

اکثر زنان شاعر است، بیشتر شاعران زن 
جای نقد و تحلیل شرایط  دھد به ترجیح می

تری را برای  اجتماعی، فضای امن -سیاسی
خود مھیا کنند تا بتوانند بنویسند و مجوز 
بگیرند. البته در میان شاعران امروز گاھی 

اند تا  که توانستهخوریم  به آثاری ھم بر می
ی زنان از شرایط  حدی بازتاب دغدغه

اجتماعی باشند؛ اما به نظرم تعداد این نوع 
شدت کاھش  از اشعار نسبت به گذشته به

یافته است که این خود یک نوع آسیب جدی 
در شعر امروز زنان ایران است و قطعا نیاز به 
بررسی و تحلیل بیشتری دارد که باید 

 .ختمفصل به آن پردا

گویند  افزایش تعداد زنانی که شعر می
که دید فمینیستی داشته  فارغ از این

باشند یا نداشته باشند را چگونه 
 کنید؟ ارزیابی می

بینم این است که  آن چیزی که من امروز می
تعداد شاعران زن نسبت به گذشته افزایش 
بیشتری داشته است. بر کسی پوشیده 

و تمایل به  نیست که حضور زنان در اجتماع
 –مشارکت زنان در فضای اجتماعی 

سیاسی ایران نسبت به گذشته  - فرھنگی
افزایش یافته است، اما از سوی دیگر زنان 
در ایران ھم چنان با موانع زیادی برای 

ھایشان روبه رو ھستند رسیدن به خواست
از موانع سیاسی اجتماعی گرفته تا 

ھا حضور  ی این فرھنگی و سنتی و ھمه
ان در اجتماع را با چالش بیشتری مواجه زن

کرده است. به نظر من در این فضا زنان به 
دنبال یافتن جایگاه امنی برای خودشان 
ھستند که بتوانند نقش بیشتری ایفا کنند، 
در واقع نوشتن این فضا را برای زنان ایجاد 

کنند تا حتی اگر نگاه فمینیستی ھم  می
ھای  دغهنداشته باشند، اما بخشی از دغ

حضور خود در جامعه را در شعر بازتاب دھند. 
کنم افزایش حضور زنان در شعر  من فکر می

ھا و  ارتباط با تمایل به حضور بیشتر آن بی
سیاسی  - مشارکتشان در فضای اجتماعی

ایران نیست و در واقع این فضا به زنان این 
صورت شعر با  دھد که به امکان را می

رار کنند و از مخاطب خود ارتباط برق

ھای خود بگویند. ارتباط با مخاطب،  دغدغه
ارتباط با مردم چیزی است که شاید برای 

آسانی فراھم نشود و  خیلی از زنان به
دھد که  نوشتن این فرصت را به زنان می

بتوانند از این فضا به نفع خود استفاده 
 .کنند

عنوان زنی شاعر که  شما به 
ین مھاجر نیز ھست در مورد مضام

ً برای ما بگویید  شعر زنان مھاجر لطفا
که مھاجرت چه تأثیری بر شعر  و این

شما و دیگر زنان شاعر داشته است؟ 
عنوان یک زن شاعر در فضای  آیا به

ادبی خارج از ایران تبعیضی وجود 
تواند  دارد؟ زن شاعر مھاجر چگونه می

بر فضای ادبی کشورش تأثیر داشته 
 باشد؟

مشابه با زنان داخل  شعر زنان مھاجر ھم
ایران نوعی ایجاد فضا برای برقراری گفتمان 

ای است و  ی پیچیده است. مھاجرت پدیده
ً بر شعر زنان ھم تأثیر می گذارد.  قطعا

شرایط زنان مھاجر دستخوش عوامل زیادی 
است و بنابراین شعری که در مھاجرت 

شود عموما جدا از مضامین  نوشته می
ان بازتاب صدای زنان مشترک با زنان در ایر

ھا از مھاجرت است.  ی آن مھاجر و تجربه
برای مثال زندگی در تبعید، زندگی در خارج 

ی زندگی زنان در  از سرزمین مادری، تجربه
محیط ھجرت و دست و پنجه نرم کردن با 
مشکالت جدید ھمه و ھمه بر مضامین 

گذارد و مسلما قادر به خلق  شعر تأثیر می
ز شعر زنان است. بر شعر ای جدید ا چھره

من و سایر زنان مھاجر ھم این تاثیر واضح 
ی وضعیت زنان در  است که عالوه بر دغدغه

ی وضعیت زن در  ایران، شعر دغدغه
مھاجرت نیز ھست. البته در برخی موارد 

خصوص اگر اشعار در ایران منتشر  به
نشوند، به دلیل بازتر بودن فضای نوشتاری، 

تر منعکس  تواند واضح زنانگی در شعر می
ھای  شود و یا شعر زنان راوی منتقد تجربه

عنوان یک زن در ایران باشد، به  آنان به
نظرم این بیشترین تاثیری است که 

شود در شعر زنان مھاجر ایرانی دید. در  می
ً ساختار نھادینه ی  خصوص تبعیض ھم قطعا

ھا دامن  ی مردساالری به این تبعیض شده
ن تبعیض نھادینه شده در زند، اما آ می

شعر زنان ایران در مھاجرت به دلیل بازتر 
شود. به  تر می شدن فضا برای زنان کم رنگ

ی قوت شعر زنان مھاجر ھمین  نظرم نقطه
بازتر شدن فضا و ساختارشکنی است که 
شاید در ایران آن چنان به وضوح نتواند 
اتفاق بیفتد. من تفاوتی که میان شعر 

ایران و در خارج از ایران شاعران زن در 
تر  بینم در ھمین ساختارشکنی و واضح می

بودن آن است که به نظرم روند شعر زنان 
مھاجر ایرانی را مجزا کرده است. بله قطعا 

تواند تأثیرگذار باشد. زن شاعر مھاجر  می
نویسد، با  مسلما در بافت جدیدی می

تواند از  تجربیات جدید که این تجربیات می
شعر به زنان در داخل ایران منتقل طریق 

  ... تواند شود. به نظرم شعر می

   ١٣ادامه در صفحه 

  زنانگی در شعر زنان مھاجر تبلور بیشتری دارد
 گفتگوی مریم رحمانی با آزاده دواچی

 



 
  

   ١٣ صفحه    ٩٦شماره     

  ... زنانگی در شعر
  ١٢ادامه از صفحه 

ھای ارتباطی میان زنان در ایران و در مھاجرت و در واقع راھی برای تبادل تجربیات باشد. این تجربیات چند منظوره  یکی از مؤثرترین روش
توانند با تاثیر ساختاری و  برند و از سوی دیگر می تفاوت مخاطب در دو کشور باال می ھستند از یک سو آگاھی عمومی را نسبت به

 .ایم و مسلما این تأثیرات ھم مثبت ھستند معنایی، شعر زنان در ایران را دچار تنوع کند. در بسیاری از موارد ما این تأثیرات را دیده

دانید جوایز مستقل ادبی در ایران  د در حالی که به خوبی میشود زنان شاعر را بیشتر معرفی کر از نظر شما چگونه می
 شوند؟ پاگیر نیستند و به زودی توسط دولت سرکوب می

شدت با بحران روبه رو است و شاید ھمین یکی از دالیلی باشد  ی شعر زنان به طور است، فضای شعر امروز ایران در حوزه متاسفانه ھمین
چنانی پیدا کند. عدم معرفی شاعران زن به درستی و محدودیت در  ی گذشته نتوانسته است تغییر آنھا که شعر زنان در ایران در سال

ی باال بردن کیفیت شعر زنان را در میان شاعران زن از بین برده است. حساسیت حکومت  خصوص برای زنان، انگیزه برگزاری جوایز ادبی به
ھای فمینیستی  خصوص از منظر دیدگاه مکان را برای معرفی و نقد بھتر شاعران زن بهای مختص زنان، ا ی زن و به خصوص جایزه به مسئله

گیری از تمامی امکانات برای معرفی و تشویق شاعران زن برای  بسیار محدود کرده است؛ اما به نظر من بھترین کار در حال حاضر بھره
ھای مختلف فرھنگی و ھنری داخل یاری جست و  شود از ارگان می بھبود کارشان است. بسته به اینکه این امکانات چه طور فراھم شود

ی ھمه جانبه از این فضا  ی فضای مجازی در ایران و استفاده حتی از شاعران مرد ھم برای حمایت از چنین جوایزی کمک طلبید. توسعه
می مخصوص شاعران زن باشد و یا فقط ام که کانال تلگرا سختی دیده تواند کمک بسزایی به معرفی شاعران زن کند. من به ھم می

ھای مخصوص معرفی شاعران  شاعران زن در وبسایتی به معرفی آثارشان بپردازند. شاید بد نباشد از این فضا بیشتر بھره جست، کانال
تواند  غیره میزن در فضای مجازی که بتوان در آن شاعران زن و آثارشان را معرفی کرد. فضاھای مجازی در اینستاگرام و فیس بوک و 

تر ھستند، معرفی کند. به نظرم باید تا حد امکان از مجالت چاپی و  تر که در این فضاھا فعال شاعران زن را به صورت پویاتری به نسل جوان
اعران و شود، استفاده کرد. به نظرم تنھا راه غلبه بر فضای یاس فرھنگی که گریبان بسیاری از ش ھا تا جایی که مجوز داده می روزنامه

تواند به معرفی شاعران زن کمک  ھا ھم در بلندمدت تا حدی می نویسندگان ما، اعم از زن و مرد را گرفته، ھمین است. به ھر حال این راه
 .کند

  

  ... حق تعیین"
  ١١ادامه از صفحه 

  . حل "حق تعیین سرنوشت" در حقوق فردی شھروندی؟!٤-٤

خی اسناد سازمان ملل متحد در معنی لزوم رعایت حقوق بشر از دھه ھفتادبه حق تعیین سرنوشت" در بر" تعمیم و بیشتر از آن تفسیر
بعد را باید یک دستاورد در راستای دمکراسی بیشتر دانست. اما مطلق کردن چنین تعبیری از آن در شرایط فعال بودن شکاف ملی، می 

ملی و در بھترین حالت، موکول و مشروط   رای نفی واقعیت گسلاحتمال سوء استفاده از آن نیز باشد! یعنی ابزاری شود ب   تواند دربرگیرنده
ً و چه در واقعیت موجود، امر خود بودگی جمعی بر تحقق آزادی  کردن رفع تبعیض ملی به تامین حقوق شھروندی. حال آنکه، چه تاریخا

مانعی است برای رشد شعور  فردی تقدم دارد. تا زمانی که حس تبعیض ملی در یک جمع موجود باشد، سحر ناسیونالیسم خود
  شھروندی و حقوق مترتب بر بلوغ آن!

ھای  ھای ملی شد که از نمونه بعالوه حتی در آنجاھایی ھم که نظم سیاسی پایه در آزادی و دمکراسی دارد، می توان شاھد گسل
می توان گفت چون اینھا در آزادی و دمکراسی  مشخص آن فالندر بلژیک، کاتالونی و باسک اسپانیا، کبک کانادا، و اسکاتلند بریتانیاست. آیا

 –ملی برای آنھا موضوعی است بی معنی؟ و نیز آیا جدا از نوع انگیزه جمعی آنھا  –زندگی می کنند پس دیگر حس خودبودگی جمعی 
ً فزون خواھی سوداگرایانه اقتصادی ت، به لحاظ حقوقی و یا اینکه رھبری درخواست ملی دست نیروی راست از این جمع ملی اس -مثال

  می توان حق طرح مطالبه ملی را از آنان سلب کرد؟
ای ضرور و مفید اما  مرتبط کردن مبارزه ملی با دمکراتیسم و عدالت اجتماعی، برای یک دمکرات خواھان عدالت امری است از نظر برنامه 

  تحقق رھبری مطلوب ما بر آن، دور زدن "مسئله" قرار دادن "حق تعیین سرنوشت" ذیل مقوله حق شھروندی و یا مشروط کردن آن به
ای موجود در نفس خود و با استقالل خاص خود. چنین نگاھی یا نمی خواھد شکاف ملی را در مختصات خود آن ببیند و با  است! مسئله

اھی و یا آزمندی فزون خودش توضیح دھد و یا که خواسته و یا ناخواسته با متھم کردن حرکت مطالباتی مفروض به ضعف در آزادیخو
خواھانه ملی، آن را مھر رد می کوبد! یک برنامه دمکراتیک و عدالت خواھانه امر آزادی شھروندی را تعالی دھنده رھایی ملی می داند و 

ً یاری رسان ستمدیدگان ملی برای آنکه آزادیخواھی تیسم خود را قایم به خودشان رو بیاید و شکوفا شود، اما دمکرا  رھایی ملی را عموما
  قربانی وجه عدالت نمی کند! این دو، با ھم در رابطه نزدیک ھستند اما یکی ھم نیستند.

  
  . و نتیجه این بخش از بحث٥-٤

"منشور ملل متحد" در زمینه "حق تعیین سرنوشت" طی چند دھه عمر خود ھمواره با انواع تفاسیر متناقض مواجه بوده است. این منشور 
ھا، حاوی انواع مصرحاتی است ھم مبنی بر  ھا و چه اعالمیه یگر سازمان ملل متحد در ھمین زمینه چه در قالب قطعنامهو مصوبات متعدد د

شان بر کشورھای "خود". جنگ تناقضات، واقعیت جھان ما در این  ھای ملی در اعمال حاکمیت ھای تحت ستم و ھم حق حاکمیت حق ملت
ھای بین المللی در این عرصه مدام به نفع "حق تعیین سرنوشت"  یک روند و گرایش تاریخی، میثاق زمینه معین است. با اینھمه به عنوان

ھایی از عمل به  ھای بسیار و بویژه امتناع دولت و می خورند. علیرغم مقاومت  ھاست که رقم خورده ھا و تحت تبعیض برای زیر سلطه
اند، اما خوشبختانه مخالفت با اعمال ستم یا تبعیض ملی و نیز دفاع از  ش تعھد پذیرفتهو در برابر  آنچیزی که حتی خود بر پایش امضاء نھاده

ھای فاقد دولت" گرفته تا محکوم کردن اعمال ھر نوع  حق انتخاب ملی مدام رو به افزایش و وسعت دارد. از مصوبه مربوط به حقوق "ملت
ھا به تصویب مجمع  ای مرتبط با حقوق اقلیت اعالمیه ١٩٩٢در سال ژنوسید و آسیماالسیون نژادی و قومی در ھر جای جھان. حتی 

  ھای خود حمایت کنند. ھای موجود در سرزمین ھا تعھد پذیرفتند تا از ھویت اقلیت عمومی سازمان ملل رسید که در آن دولت

می بریم، اما واقعیت بزرگ و رو به رشد  ھای مبتنی بر سرکوب و حتی "پاکسازی" قومی رنج ھای تلخ و تراژدی گرچه ما ھنوز ھم از واقعیت
در نگاه بشریت ھمانا محکوم شناخته شدن ھر چه بیشتر اجحافات ملی است. جھان در چنین سمتی پیش می رود، ولو نه به سادگی و 

رود زیرا برای رھایی از  یا در شکل و شیوه خطی. ھر انطباق یابی دمکراتیک راه خود را از درون تعارضات باز می کند، در نھایت اما پیش می
  ھر تبعیض و ستم مبارزه انسانی جریان دارد. تحقق آزادی و رھایی، در گرو ایستادگی علیه اجحاف و تبعیض است.

 ---------------------------  
  .صاص داردبخش بعدی این نوشته به روند "جھانی شدن و مسئله ملی" و"نگاھی بر تحوالت در نوع برخورد چپ با مسئله ملی" اخت

  »به پیش«منبع: تارنمای 

  



  
  

   ١۴ صفحه     ٩٦ شماره    

تاسیس سنديكاي کارگران شركت واحد به 
گردد . ھر چند گاھی  ھای قبل باز می سال

فعالیت سندیکا متوقف شد، اما پس از 
چندی دوباره جان گرفت و دفاع از حقوق 

رانی را در پی  رانندگان شرکت اتوبوس
، یکی رضا شھابی گرفت. اکنون نیز ھنوز

د از اعضای سندیکا، در زندان به سر می بر
ترین فعالیت ھای سندیکا  و یکی از اصلی

تالش برای آزادی عضو زندانی خود است. 
یکی از پایه ای ترین و حیاتی ترین   این

اصول فعالیت ھای متشکل کارگران 
است که ھیچ گاه عضو زندانی و 
خانواده ی او را تنھا نمی گذارند و تا 

 آزادی او دست از تالش برنمی دارند.
ھیچ کارگری به جرم دفاع  به امید روزی که

از کارگران در زندان نباشد، مروری کوتاه 
خواھیم داشت بر شکل گیری مجدد 

  سندیکا در دھه ھشتاد شمسی.
  کانون مدافعان حقوق کارگر

***  
شرکت اتوبوسرانی واحد  ١٣٣۵تیر  ١۴در 

افتتاح شد و اولین اتوبوس از میدان 
به  ]١[ فردوسی به سمت بازار حرکت کرد.

اولین ھیات موسس  ١٣٣۶دنبال آن در سال 
سندیکای مستقل کارگران شرکت واحد 
اتوبوسرانی تھران و حومه آغاز به کار کرد. 
این ھیات موسس دفتری را در زیرپل چوبی 
اجاره کرد. با تالش ھای اعضای این ھیات 

س، سندیکای مستقل کارگران شرکت موس
واحد اتوبوسرانی تھران و حومه با شماره 

فروردین  ٢٧تشکیل شد و در تاریخ  ٨٢ثبت 
جشنی برای افتتاح سندیکا در  ١٣٣٧

تماشاخانه تھران واقع در الله زار برپا 
  ]٢[  شد.

اولین انتخابات ھیات مدیره  ١٣٣٧مھر  در
سندیکای کارگران اتوبوسرانی تھران و 
حومه برگزارشد. و فرج فرج الھی به عنوان 
رئیس ھیات مدیره و یوسف ساروخانیان به 
عنوان دبیر انتخاب شده بود.اولین اعتصابی 
که پس از تاسیس سندیکا شکل گرفت 

بود ھر چند ھیات مدیره ١٣٣٩درسال 
با این اعتصاب مخالف بود. در این  سندیکا

مندی  سال شرکت واحد از دادن حق عایله
به رانندگان خودداری و روز جمعه را روز کار 
محسوب کرده بود و بابت نیامدن به سرکار 
در روز جمعه کارگران جریمه می شدند. 
رانندگان در اعتراض به این مسایل دست به 

ن اتوبوس اعتصاب زدند. رانندگان با پارک کرد
ھای خود در کنار خیابان و در سکوت کامل 

  بر روی جدول کنار خیابان نشستند.
پلیس آگاھی تھران به محض اطالع از این  

موضوع با دستگیری رانندگان اعتصاب را 
درھم شکست. رانندگان اعتصابی به طور 
دسته جمعی اخراج شدند. ھیات مدیره به 

وارد  دبیری یوسف ساروخانیان با کارفرما
مذاکره شد. در این مذاکرات کارفرما حق 
عایله مندی را پذیرفت و پس از آزادی 

  رانندگان زندانی، رانندگان به کار بازگشتند.
در جریان بازدید نخست وزیر  ١٣۴٠در سال 

وقت علی امینی از شرکت واحد، اعضای 
ھیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد 

در نارمک در محل تعمیرگاه شرکت واقع 
جلسه ای با وی داشتند. در این جلسه 

به کسر مالیات از حقوق  مذاکره کنندگان 
ناچیز کارگران اعتراض کرده و خواستار رفع 

 تاریخچه سندیکای کارگران شرکت واحد
  

 گرکانون مدافعان حقوق کار

این مشکل شدند. پس از این جلسه قرار 
شد این مالیات از سودحاصله از درآمد خود 
شرکت واحد کسر شود و بدین سان کارگران 

کسر مالیات  از ١٣۵٩شرکت واحد تا سال 
  ازحقوقشان معاف شدند.

سندیکای کارگران شرکت واحد بعد از انقالب 
فعالیت خود را ادامه داد. اما به تدریج از 
فعالیت تمام تشکل ھای کارگری جلوگیری 
شد و شوراھای اسالمی کار جایگزین آنان 

  شدند.
برخی از رانندگان شرکت  ١٣٨٣اواخر سال 

 ٩٨و  ٨٧ھای  امهن واحد با استناد بر مقاوله
ھای  که آزادی تشکل - کار  المللی سازمان بین

جمعی را برای  ھای دسته کارگری و پیمان
داند  کشورھای عضو این سازمان الزامی می

اقدام به بازگشایي سنديكاي کارگران  –
ای را در  شركت واحد کردند. آنان حسینیه

محل انجمن صنفی خبازان واقع در میدان 
و اقدام به برگزاری   ه آباد گرفت حسن
ھای آموزشی کردند. تعدادی از فعالین  کالس

ھای الزم را به  کارگری در این کالسھا آموزش
گان با  گان داده و به این طریق و رانند رانند

فعاالن کارگری در   برخی از مبارزات کارگران و 
شدند. در این کالسھا   گذشته ، آشنا می

یی از قانون ھا ی انسانی، بخش حقوق اولیه
اساسی، روابط کار، قانون کار و 

ھای سندیکایی، سیاست ھای  دانستنی
جھانی سازی و ... آموزش داده می شد. به 
رغم آنکه عوامل امنیتي به صورت 

ھای ھفتگي  نامحسوس در تمامی جلسه
حضور داشتند، این فعالیت ھا ادامه یافت. 
کارگران آموزش دیده با ھمکاران دیگرشان در 

کردند و در مورد  وط ارتباط برقرار میخط
افتاده، حق مسکن و  حقوق و مطالبات عقب

کردند و  بندی مشاغل صحبت می طرح طبقه
ھای الزم را در مورد بھداشت و ایمنی  آموزش

در حمل و نقل و فواید  کار، جایگاه رانندگان 
داشتن تشکل و سندیکای کارگری به طور 

رتباطات به فردی به آنھا می دادند. این ا
به  ٨٣چھره تا پایان سال  به صورت چھره

صورت مستمر ادامه داشت، اما از ابتدای 
تری به خود  گیرانه و جدی شکل پی ٨٤سال 

ی شرکت واحد یک نفر  گرفت. از ھر منطقه
مؤسس حضور داشت و ھر کدام از  در ھیئت

ھمراه کارگران  آنان در مناطق خودشان به
ً آموزش ای الزم را دیده ھ آگاھی که قبال

ھا،  گاه بودند، به صورت علنی در توقف
ھای کارگری با  ھا، خطوط و سرویس پایانه

شان در مورد مسائل صنفی  ھمکاران
به  ٨٤کردند. از ابتدای سال  وگو می گفت

به انجمن صنفی  صورت علنی رانندگان 
شدند؛   آباد دعوت می خبازان در میدان حسن

شد و   می روزھای جمعه جلسه برگزار
ھا در آن شرکت  از تمامی منطقه رانندگان 

شان را مطرح  کردند و مشکالت کاری می
نفر  ٥٠-٦٠ھا اوایل با  کردند. این جلسه می

شد، اما به تدریج تعداد رانندگان  تشکیل می
شد. به دلیل کمبود جا،  تر می تر و بیش بیش 

شنبه و جمعه تشکیل  ھا روزھای پنج جلسه
به صورت نوبتی ھر    ھای عادیشد و روز می

مؤسس در  روز یکی از اعضای ھیأت
ماند و نظرات  ی خبازان کشیک می حسینیه
شنید و از آنان برای تشکیل  را می رانندگان 

گرفت. در این جلسات  سندیکا امضا می
داده  فرصتی ھم به شکل نوبتی به رانندگان 

می شد تا در مورد مسائل و مشکالت 
الت مناطق خودشان شان و معض کاری

  صحبت کنند.
مؤسس جمع  یکی از فعالیت ھای ھیئت

آوری اخبار منطقه و خطوط با کمک خود 
ھا  رانندگان بود. ھفته ای یک بار این گزارش

مؤسس بررسی میشد.  توسط اعضای ھیئت
ھای آشنایی با  ھای آموزشی و بولتن مقاله

قانون اساسی، حقوق کار، روابط کار و 
و در اختیار کارگران قرار داده   یهایمنی کار تھ
ھای زیادی با امضای  چنین نامه میشد. ھم

گان،  مؤسس در رابطه با مشکالت رانند ھیئت
کارکنان، مناطق و شرکت واحد به مسئولین 
شرکت واحد، شورای شھر و وزارت کشور 
نوشته شد و درخواست شد که وضعیت 

گان را از لحاظ حقوق و اجرای طرح  رانند
بندی، کمک راننده و مسکن بھبود  هطبق

پاسخی به آنھا داده   ببخشند، ھر چند ھیچ
  نمی شد.

ھا فعالیت مستمر و ارتباط  پس از ماه
گان  چھره، تعداد زیادی از رانند به چھره

درخواست تشکیل سندیکا کردند. امضاھای 
ی كار  آوري شده از کارگران به اداره جمع

ساله تسلیم شد. به دنبال جدی شدن م
ی كارگر و  تشکیل سندیکا، عوامل خانه

شوراھای اسالمی با ھمكاري مديريت 
شركت واحد و حراست و عوامل امنیتي، 
ترتیب حمله به محل سنديكاي شركت واحد 

 ٨٤شھریور  ١٩را دادند. این حمله در تاریخ 
صورت گرفت و افرادی مانند حسن 

ي كانون عالي  مديره صادقي(ريیس ھیأت
وراھاي اسالمي كار)، احمدي ھماھنگي ش

ي كانون ھماھنگي  مديره پنجكي(ريیس ھیأت
شوراھاي اسالمي كار استان)، حسن 

شھرستان   شورای اسالمی فرجي(رییس
ورامین) در آن شرکت داشتند. در این حمله 
چند نفر از فعاالن سندیکایی زخمی شدند 
وھرچه در سنديكا بود به يغما رفت. این امر 

رس رانندگان مصمم شرکت نه تنھا سبب ت
واحد نشد بلکه روند بازگشایی این سنديكا 
تسریع شد. اولین جلسه مجمع عمومی به 
دلیل به حد نصاب نرسیدن حاضران تشکیل 

چنین  نشد. سپس از طریق روزنامه و ھم 
ھایی از  ای که با بخش گسترده ارتباطات

وجود داشت، بار دیگر تاریخ مجمع   رانندگان 
این بار  خرداد اعالم شد. ١٩ عمومی برای

نام و کاندیداتوری  ھیأت مؤسس از برای ثبت
 ٦٠حدود  ھیات مدیره سندیکا دعوت کرد. 

ھا به عنوان کاندید ثبت  نفر در تمامی منطقه
  روز انتخابات رانندگان حسینیه اما  نام کردند.

خبازان را در محاصره نیروی انتظامی یافتند. 
ارگران فعال دستگیر در آن روز تعدادی از ک

گان با شنیدن این خبر در  شدند، اما رانند
پیمایی کردند  ھای اطراف حسینیه راه خیابان

تجمع کردند. رانندگان   آباد  و در میدان حسن
خواستار ازادی ھمکاران خود و انجام  

ظھر ھمه دستگیر  حوالی  انتخابات بودند.
گان در میدان  شدگان آزاد و به جمع رانند

آباد پیوستند. نیروی انتظامی  نحس
درخواست متفرق شدن داشت اما پافشاری 

گان باعث شد که مسئوالن و  و اصرار رانند
نشینی کنند و با  نیروی انتظامی عقب

دستور شورای تأمین استان، شرایط برای 
  ...انجام انتخابات فراھم شود.

  ١٥ادامه در صفحه 
 



  
 

   ١۵ صفحه    ٩٦شماره     

  ... تاریخچه سندیکای
  ١٤ ادامه از صفحه

نامه،  پس از برگزاری مجمع و تصویب اساس
شخصی  در حضور مأموران انتظامی و لباس

گان در  ی وزارت کار، رانند و ھمچنین نماینده
نفری وارد حسینیه  ١٠ھای  دسته

  شدند و نمایندگان خودشان را انتخاب می
کردند. پس از اتمام  و محل را ترک می

دیره و م نفر به عنوان ھیئت ١٩شمارش آرا، 
نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند و پس  ٢

ساعته، اولین  از استراحت کوتاه نیم
  مدیره برگزار شد. ی ھیأت جلسه

مدیره و انتخابات  پس از تشکیل ھیئت
ھا،  داخلی و مشخص شدن کمیسیون

تر  تر و رسمی فعالیت و کار اعضا متشکل
ھای آموزشی ھفتگی و  شد. جلسه

شد. اعضای  زار میمدیره برگ جلسات ھیئت
در   گیر مشکالت رانندگان  سندیکا پی

مناطق و خطوط بودند و ھر ھفته گزارشی 
شد  مدیره مطرح می از یک منطقه در ھیأت

ھای ھفتگی به سؤاالت  و در این جلسه
در مورد مشکالت کاری از جمله  رانندگان 

وضعیت اتوبوس، مرخصی، تعمیرگاه، 
پاسخ   ان و ...گ خطوط با رانند  برخورد کنترل

  شد. داده می
ی سندیکا ھر ھفته گزارشی از  مدیره ھیأت 

کرد و در  نمایندگان مناطق دریافت می
ھای  ھا و درد دل ھای خود حرف جلسه

کرد و بعد  شنید و ضبط می گان را می رانند
ھا، با مسئوالن شرکت واحد  از بررسی آن

کرد و در صورت عمل نکردن با  وگو می گفت
و   ھر و وزارت کشور مکاتبهشورای ش

ھای  مسائل، مشکالت و درخواست
کرد. عدم رسیدگی به  گان را اعالم می رانند

خواسته ھای کارگران سبب شد که آنان 
برای دستیابی به خواسته ھا و حل 
مشکالتشان به اعتصاب متوسل شوند. 

ھای  اولین اعتراض روشن کردن چراغ
د. در بو   ٨٤مھر  ١٦ھا در تاریخ  اتوبوس

جریان این حرکت، در روزی آفتابی تمام 
ھا در سطح شھر تھران  ھای اتوبوس چراغ

روشن شد که در جامعه بازتاب داشت و 
مديره در ھمان روز  چند نفر از اعضاي ھیئت

جمھوري حاضر شدند و  در دفتر رئیس
گان را مطرح کردند. بی  مشکالت رانند

توجھی به این خواسته ھا و اعتراض 
ی پانزده  دومین اعتراض با فاصله  گان، رانند

روز به شکل نگرفتن بلیط از شھروندان 
تنھا مشكلي  نه ٨٤ماه  شکل گرفت. تا دي

كه تعداد  از دوش كارگران برداشته نشد بل
مديره نیز بازداشت  ديگري از اعضاي ھیئت

ھای  ھا به خواست توجھي اين بي  شدند. 
ھا سبب شد تا  كارگران و بازداشت

ھاي  در مجمع ھایی از رانندگان  بخش
گي تقاضاي اعتصاب كنند. البته درون  ھفته
مدیره برای شروع اعتصاب اختالف  ھیئت

بود و اکثریت عقیده داشتند که برای 
اعتصاب آموزش و آگاھی کافی وجود ندارد 
و نباید اعتصاب کرد. سنديكا به این منظور 

ی آموزش اعتصاب منتشر کرد اما  اطالعیه
گان  كه اطالعیه به دست رانند محض اينبه 

مديره ،منصور اسالو، و  رسید، رئیس ھیئت
مديره دستگیر  چندين نفر از اعضاي ھیئت

ھا سبب شد که  شدند. اين بازداشت
ً و با اصرار از سنديكا بخواھند  كارگران رسما
اعتصاب انجام شود و در حقیقت اعتصاب با 

دي ی کارگری شکل گرفت. تعدا فشار بدنه
مديره كه ھنوز بازداشت  از اعضای ھیئت

 ٤ای، روز  نشده بودند با صدور اطالعیه

را روز اعتصاب اعالم كردند كه ١٣٨٤ماه  دی
پس از آن باز ھم تعداد ديگری از اعضاي 

مديره و اعضای سنديكا بازداشت  ھیئت
شدند. این اعتصاب که برای گرفتن مطالباتی 

طرح از جمله افزایش دستمزد، اجرای 
بندی مشاغل، دریافت بن کارگری،  طبقه

ایجاد امکانات بھداشتی، رفاھی و ورزشی و 
ی دیگری نیز داشت که  . . . بود، خواسته

ی ھیئت مدیره  آزادی اعضای بازداشت شده
مدیره،  و سندیکا بود. ھر یک از اعضای ھیئت

مأمور مناطق خودشان بودند و موظف بودند 
گان در منطقه حضور  اول صبح و زودتر از رانند
را دعوت به اعتصاب  داشته باشند و رانندگان 

  کنند. 
یکی از اعضای ھیئت مدیره در مورد روز 

من ھم مسئول «گوید:  اعتصاب چنین می
ای بودم و صبح زود و جلوتر از دیگر  منطقه

به ھمراه یکی از دوستان در آن  رانندگان 
منطقه حاضر شدم. جلوی منطقه پر از 

شخصی بود.  ن انتظامی و لباسمأمورا
ھای خودشان را  تعرفه تعدادی از رانندگان 

شان  ھای گرفته بودند اما به طرف اتوبوس
نرفته بودند و منتظر بودند. بعد از مدتی 

گان رسیدند و اعالم شد که  ی رانند ھمه
کس اتوبوس را از منطقه خارج نکند تا با  ھیچ

تعداد ھمکاران مناطق دیگر ھماھنگ باشند. 
دیگری از رانندگان فعال دستگیر شدند. 

بسته شده بود و  ١١تا ساعت  ٤ی  منطقه
تنھا پس از درگیری توانسته بودند آن را باز 

گاه  (توقف ٥ی  کنند. فعاالن اعتصاب در منطقه
شھریور) بازداشت شده بودند و به  ١٧

اما کارگران   کالنتری منتقل شده بودند،
ھا شده بودند و به  آناعتصابی خواھان آزادی 

 ٨زده ساعت  ھمین دلیل مأموران وحشت
ھا را به منطقه بازگردانده بودند. در  صبح آن

این منطقه با ھمکاری دوستانی که از 
آمده بودند، توانستند اعتصاب را  ٤ی  منطقه

دارند. اما کانون   ظھر نگه ١٢:٣٠تا ساعت 
ترين  بود که یکی از بزرگ ٦ی  اعتصاب منطقه

رفت؛  اطق اتوبوسراني تھران به شمار ميمن
شان  رانندگان از مناطق دیگر که اعتصاب

جا رفته بودند و حتی  شکسته شده بود به آن
ھای خود را نیز آورده بودند که  برخی خانواده

ھا جلوگیری  آنان نیز از خروج اتوبوس
کردند. ابراھیم مددی كه ھمان روز از  می

جا حضور پیدا  آنزندان آزاد شده بود نیز در 
ھای شب بود که خبر داده بودند  نیمه   کرد.

شھردار تھران در جمع کارگران اعتصابی 
 ٦حاضر خواھد شد. حضور او در منطقه 

برای شکستن اعتصاب بود. در   اتوبوس رانی
چند روز بعد رانندگان بازداشت شده به تدریج 

ی  مدیره آزاد شدند. شھردار ھم با ھیئت
اي گذاشت و قول ھمكاري  سندیکا جلسه

اسالو آزاد   نه   داد. پس ازگذشت چند ھفته
نشد و نه مسئوالن چراغ سبزي به 

  نشان دادند. ھاي رانندگان  خواست
در   گان شھردار ترتیب مالقاتي را با كل رانند

ھزار نفري آزادي داد تا شاید  ١٢استاديوم 
از ھمکاری با   گان را موفق شوند رانند

ھزار  ٨ن منصرف كنند. بیش از شا ی سنديكا
گان در این گردھمایی شرکت  نفر از رانند

کردند. تمام مسئوالن شركت واحد از جمله 
مدير عامل شركت واحد به این محل آمده 

ی اسالو ھم آمده بودتا شايد  بودند.خانواده
بتوانند قول آزادي اسالو را از شھردار بگیرند. 

من دادن راني خود ض شھردار تھران در سخن
گان،  گي به مشكالت رانند ی رسید وعده

سعي داشت كارگران را قانع كند تا با 
سنديكاي کارگران شركت واحد ھمكاري 

را  ھا خشم رانندگان  نكنند. اين صحبت
گان شعارھایي براي آزادي  برافروخت و رانند

شعار   اسالو و حمايت از سنديكا دادند. آنان
را سر  »قالیباف اعتصاب يادت نره«
  دادند. یم

پس از آن دیگر به اعضاي سنديكا در 
دادند و مدير  ی مالقات نمی شھرداري اجازه

تازگي عوض شده بود  عامل وقت ھم كه به
مدیره امتناع  از مالقات با اعضای ھیئت

ھاي رئیس قبلی  ورزيد و ھمان حرف می
من سنديكا را به رسمیت «كه  مبني بر اين

ً «و    »شناسم نمي ھاي  به خواستهشخصا
را تحويل » كنم كارگران رسیدگي مي

سنديكا داد. این گونه بود که  نمايندگان 
تصمیم به انجام اعتصاب دوم گرفته شد. به 

ی اعتصاب از طرف  محض توزيع اطالعیه
سنديكا، از سوی شھردار و مديرعامل 
شركت واحد قرار مالقاتي با اعضاي 

مدير  ی سنديكا و در محل دفتر مديره ھیئت
عامل اتوبوسراني گذاشته شد كه از طرف 
سنديكا مددي، رضوی و سلیمي به محل 

 ٨مذاكره رفتند. تا روز اعتصاب دوم يعني 
، يك ھفته وقت باقي بود و اين ٨٤بھمن

زمان برای آن گذاشته شد که اعضای 
کردند شايد بتوان در  مدیره فکر می ھیئت

ر این مدت امتیازي براي كارگران گرفت و د
این صورت اعتصاب متوقف شود. مذاكره در 

ی  حضور عوامل حراست شھرداري، نماينده
شھردار، مدير عامل شركت واحد و حراست 

ظھر شروع شد و  ٢شركت واحد از ساعت 
ھاي  شب ادامه داشت كه طرف ٩تا حدود 

مقابل اعضای سندیکا حاضر به دادن ھیچ 
امتیازي جھت شكستن اعتصاب نشدند و 

ھای سر خرمن ھمیشگي  عدهتسلیم و
  نشدند!

بالفاصله پس از پايان مذاكره، از طرف وزارت 
اطالعات تمام اعضاي سنديكا احضار شدند 
و پس از بازجویي چندين ساعته در دادگاه 

تعداد  انقالب كه تا ده شب ادامه داشت،
زندان اوين منتقل  ٢٠٩زیادی از آنان به بند 

ن ساعات شدند با این وجود اعتصاب در ھما
ھایي از شھر  اولیه شكل گرفت و بخش

در  رفت.گگان قرار  تحت تأثیر اعتصاب رانند
روز اعتصاب صدھا نفر از رانندگان دستگیر 

  ی زندان اوين شدند. شدند و روانه
صد نفر در ھمان روزھاي  بیش از سي

 كار شدند. ی پس از اعتصاب از كار بي اولیه
ارگران ماه اكثريت ك به مرور تا مدت شش

نفر به سر كار خود  ٤٥اخراجي به جز 
بازگشتنند و اعضاي سنديكا ھم ھر كدام 

ی صد  بعد از چندين ماه با قرارھاي وثیقه
میلیوني از زندان آزاد شدند و داراي 

یکی از   ھاي در انتظار دادگاه شدند  پرونده
اگر تخمیني «گوید:  اعضای ھیئت مدیره می
امروز بیش از تا  ٨٤بخواھم بگويم از سال 

مديره و فعاالن  بار اعضاي ھیئت ٤٠٠
سنديكاي شركت واحد بازداشتي داشته و 

ی محكومیت به خاطر فعالیت  ھا پرونده ده
 سنديكایي ایجاد شده است.

از آن پس ھم فعالیت ھای سندیکا با افت و 
خیزھایی ادامه یافته است تعداد زیادی از 

و رانندگان در این رابطه بازداشت شده 
فعالیت ھا بی   حبس کشیدند اما این 

نتیجه نبوده است. وضعیت رفاھی رانندگان 
  شرکت واحد بھتر از قبل شده و ...

  
اطالعیه سندیکای شرکت واحد تھران 

  و حومه
  
...  
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  ... نئولیبرالیسم
  ٦ادامه از صفحه 

ازانجائی که دامنه نفوذ دولتی کاسته 
برای ایجاد تغییر از شده است، امکانات ما 

طریق دموکراتیک ناشی از رای و دخالت 
مردمی ھم ناپدید گردیده است. ما به ازای 
آن به ادعای نولیبرالیسم حق انتخاب مردم 
در خرید و از طریق مصرف است. اما 
مشکل انجاست که بسیاری اصال امکان 
خرید ندارند و در دموکراسی ھای بازار ازاد 

م ھمه از حق برابر و خرید و فروش سھا
برخوردار نیستند و بالطبع سھامداران 
عمده حرف اخر را میزنند. نتیجه نھایی از 
بین رفتن حق و حقوق فقرا و طبقات میانه 
است. تا جائیکه احزاب راست و سابقا چپ 
ھمه نولیبرالیسم را بعنوان ایدئولوژی خود 
برمیگزینند، ناتوانی ھای ساختاری به 

دیل میشود و تعداد تبعیض حقوقی تب
بیشتری از مردم از حقوق سیاسی محروم 

 .میشوند
کریس ھجز مینویسد که "جنبش ھای 
فاشیستی پایه ھای خودرا بر فعالین 
سیاسی استوار نمیکنند بلکه بر روی 
غیرفعالین سیاسی سرمایه گذاری 
میکنند، بازندگانی که به درستی احساس 

میکند میکنند ھیچ صدایی انھارا نمایندگی ن
و ھیچ نقشی در ساختار سیاسی ندارند." 
زمانیکه مناظرات سیاسی با مردم سخن 
نمیگویند انھا به شعار ھا، نشانه ھا و 
گفتمان احساسی پاسخ میدھند. برای 
ستایشگران ترامپ مثال اسناد و مدارک و 

   .دلیل و برھان بی مورد بنظر میرسد
جودت توضیح میدھد که شبکه ضخیم 

ن شھروندان و دولت در دوران تعامالت بی
قوام نولیبرالیسم به رابطه آمریت و اطاعت 
صرف تقلیل یافته است، تنھا نیروی 
باقیمانده که ما را به حاکمیت مربوط 
میسازد قدرت و توان نظم یافته ی دولت 
است. دیکتاتوری و حکومت توتالیتر که 
ھایک ازان نگران بود بنظر میرسد نتیجه 

ت اخالقی است که دولت ازدست دادن قدر
ھا ھنگام عرضه خدمات عمومی کسب 
میکردند ولی اکنون اصل خدمت به 
شھروندان "به تھدید، فریب، و در نھایت 
امریه صادر کردن برای فرمان برداری مردم 

  ".کاھش یافته است
مانند کمونیسم، نولیبرالیسم ھمان خدائی 
است که سرنگون شد. اما دکترین برزخ 

ادامه میدھد، یک دلیلش ھم  لنگ لنگان
گمنام ماندن انست و شاید بھتر باشد 
بگوئیم سعی در بی نام ماندنش. تئوری 
دکترین نامرئی در دستان نامرئی ھمیشه 
وسیله حامیان نامرئی نولیبرالیسم توصیه 
میشود. به ارامی و خیلی به ارامی، ما به 
ھویت تعداد معدودی از انھا پی میبریم. ما 

که موسسه روابط میدانیم 
 (Institute of Economic Affairs)اقتصادی

، که با شدت تمام برعلیه مقررات کنترل 
 ١٩۶٣صنایع دخانیات تبلیغ میکند، ازسال 

 تا بحال از کمپانی تنباکوی بریتانیا و آمریکا
(British American Tobacco Co.)  کمک

مخفیانه مالی دریافت کرده است. ما 
ایم که چارلز و دیوید کخ ھمچنین دریافته 

دو تن از ثروتمند ترین مردان جھان بنیانگذار 
و تامین کننده مالی موسسه ای بودند که 

در امریکا  (Tea Party) آغازگر جنبش چای
بود. در یادداشتی چارلز کخ نوشته است 
که "برای پیشگیری از تبلیغات ناخواسته 
باید اسامی آمرین و مسئولین و تشکیالت 

  ".وه اداره سازمان مخفی بماندو نح

کلماتیکه وسیله نولیبرال ھا بکار میرود 
معموال بیشتر ازانکه نکته ای را فاش کند 
باعث مخفیکاری میگردد. "بازار" مانند یک 
سیستم طبیعی بگوش میاید که بنظر 
میرسد برای ھمه ما باید تاثیری برابر 
داشته باشد، مانند نیروی ثقل، و یا فشار 

اما در عمل مملو از عمل و عکس جوی. 
العمل قدرت ھای بانفوذ بازار است. "آنچه 
که بازار میخواھد" عمال بدین معنی است 
که کمپانی ھا و روسایشان چه 
میخواھند. "سرمایه گذاری" ھمانطوریکه 
آندرو سایر مینویسد، دو معنی کامال 
متمایز دارد. یکی سرمایه گذاری روی 

جتماعی و ا-اکسیون ھای اقتصادی
تولیدات مفید به اجتماع است، و دیگری 
خرید و سرمایه گذاری بر روی امالک و 
امکاناتی است که بتوان از ان شیره بازار ر 
ا کشید و رانت گرفت و بھره مالی برد و 
سرمایه افزود. استفاده از یک ترم برای دو 
عمل گاھا متضاد استتار ریشه ثروت در 

ریب و لباس مخفی است، و باعث ف
فروختن ثروت اندوزی در لباس ایجاد ثروت 
است. یک قرن پیش، نوثروتمندان در 
مقایسه با انھا که وارث ثروت شده بودند 
مورد تمسخر قرار میگرفتند. کارآفرینان 
برای پذیرش در جامعه مجبور میشدند در 
لباس مالک درآیند. امروز ارتباطات برعکس 

ی شده است: مالکین و وراث ثروت سع
میکنند خود را کارآفرین و پیشگام بازار جا 
بزنند. آنھا سعی میکنند ثابت کنند که 
سرمایه بی زحمت را خودشان با عمل 

   .خویش ساخته اند
این گمنامی و گیج سری با بی نشانی و 
بی مکانی سرمایه داری نوین در ھم 
تنیده است؛ مدل فروش امتیازتاسیس که 

دانند در واقع تضمین مینماید که کارگران ن
برای چه کسی کار میکنند؛ شرکت ھایی 
که از طریق شبکه ای از کمپانیھای 
مخفی خارج از نظارت قانون کشورھا، 
عمدتا در جزایر دوردست، به ثبت رسیده 
اند و حتی پلیس و نیروی انتظامی ھم 
قادر به شناسایی صاحبان اصلی و مکان 
اقامتشان نیست؛ کنترل موسسات 

ی و بانکی که ھم مالیات ھا را پیچیده مال
دور میزند و ھم در پولشویی و انتقال 
"بدون ھرنوع رد و نشان ارزی" دست 
دارند و بطور عمده سیستم ھای پیچیده 
که ھیچکس حتی دولت ھا از ان 
سردرنمی آورند. گمنامی نولیبرالیسم اما 
بشدت محافظت میشود و سری مانده 

یزز و است. آنھا که تحت نفوذ ھایک، ما
فریدمن ھستند استفاده از ترم 
نولیبرالیسم را رد میکنند و، بطورعادالنه 
ای، مدعی ھستند که استفاده از این ترم 
تنھا برای فریبکاری است و اما در عوض 
ھیچ بدیلی نیز عرضه نمیکنند. بعضی خود 
را لیبرال کالسیک معرفی میکنند و یا از 

ین لقب لیبرترین استفاده میکنند. اما ا
تفسیر ھا تاحدودی باعث گمراھی ھم 
میگردد و عامدانه خودفریبانه است چرا که 
مدعی است که ھیچ چیز تازه ای در 
"بوروکراسی، راھی بسوی بردگی" و یا 
اثر کالسیک فریدمن بنام "سرمایه داری و 
آزادی" موجود نیست. با تمام این احوال، 
حداقل در مراحل اولیه اش، نکته قابل 

ھم درباره پروژه نولیبرالیسم  ستایشی
وجود دارد. و آن اینکه نولیبرالیسم یک 
فلسفه نوین و متمایز بود که وسیله یک 
شبکه منسجم از متفکرین و کنشگران با 
یک نقشه راه مشخص تبلیغ میشد. آنھا 
بسیار صبور و اما پیگیر بودند و "راه رعیت 

 .داری" برایشان مسیری به قدرت بود
برالیسم در عین حال آیینه ایست پیروزی نولی

که سوی دیگرش شکست چپ را نشان 
میدھد. وقتی که اقتصاد بی تفاوتی و عدم 

انجامید، کینز یک  ١٩٢٩دخالت به فاجعه 
تئوری فراگیر اقتصادی برای جانشینی ان 

 ٧٠طرح کرد. زمانیکه مدیریت تقاضا دردھه 
به حاشیه خورد، بدیلی برای سیستم 

د. اما وقتیکه نولیبرالیسم موجود آماده بو
اقتصاد جھان را درھم  ٢٠٠٨عمال موجود در 

شکست، چپ بدیلی برای نولیبرالیسم تھیه 
نکرده بود که جایگزین ان شود. نتیجه ھمین 
دوران برزخی است که دیدیم. چپ ھا و 
میانه روھا ھشتاد سال است که یک 
چارچوب عمومی برای تفکر اقتصادی نداشته 

  .اند
ستایش از لرد کینز عمال اعتراف به ھرنوع 

شکست چپ و میانه ھم ھست. پیشنھاد 
اقتصاد کینزی برای رفع بحران فعلی در آغاز 
قرن بیست و یکم در واقع انکار سه مشکل 
عمده است؛ یکم بسیج مردم حول ایده ھای 
سنتی دشوار است، دوم خطاھایی که در 

افشا شد ھنوز ھم وجود دارند، و از  ٧٠دھه 
ه مھمتر، برای بزرگترین مشکل امروز ھم

بشر، بحران زیست محیطی، کینز ھیچ 
حرفی برای گفتن ندارد. مدل ھای کینزی با 
تحریک مصرف کننده به خرید بیشتر باغث 
رشد اقتصادی میشوند و افزایش تقاضا و 
رشد تولید طبیعتا ھردو مخرب محیط زیست 

  .ھستند
لیسم آنچه تاریخ از کینزیانیسم و نولیبرا

نشان میدھد حاکی از انست که تنھا 
مخالفت با یک سیستم درھم شکسته 
کافی نیست. یک بدیل منسجم نیز باید 
عرضه نمود. برای کارگران، دموکرات ھا و 
بطور وسیعتر چپ ھا، یک برنامه اقتصادی 
شبیه به برنامه ھای مارشال و آپولو قرن 
بیستم ضرورت مرکزی است. یک تالش 

اھانه برای طراحی یک سیستم ھدفمند و آگ
جدید مورد نیاز است که برای پاسخ به 
تقاضاھای قرن بیست و یکم مناسب باشد. 
برنامه ایکه برای طبقه پروکاریا با مکانیزم 
شبکه ای و برون سپاری کار، و کارآفرینی 

کاربری) - ھای تابع تکنولوژی ھای نوین (خود
 طراحی شده باشد و بتواند استاندارد زندگی
مناسبی با سطح علمی و صنعتی این قرن 

  .ارائه نماید

mailto:karrooznamehi@gmail.com

