ﺷﻣﺎره ١٢

 ١۴ﺗﯾر ١۴٠١

از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم آﺑﺎدان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﯿﻢ!
ﻣﺑﺎرزه ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ،ﻓﻘر و ﻓﺳﺎد
دوﻟتﻣردان و ﮐل رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼون ﻟﮭﯾب آﺗش ،اﯾن رژﯾم را
در ﺑرﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﮐﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣردم آﺑﺎدان
ﻋﻠﯾﮫ ﺟﻧﺎﯾﺎت اﺧﯾر ﺣﺎﮐﻣﯾن و ﻓﺳﺎد ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ
ﺷده در ﻣؤﺳﺳﺎت آن ،ﺑر اﯾن آﺗش دﻣﯾده
و آن را ﺑﮫ ﺟﮭﻣﯽ ﺳوزان ﺑرای ﺣﺎﮐﻣﯾن
ﺗﺑدﯾل ﮐرده اﺳت .ﻣﺑﺎرزات اﺧﯾر ﻣردم
آﺑﺎدان ﻋﻠﯾﮫ ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺑرجھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓرو
رﯾﺧﺗﻧد و در اﺛر آن ﺗﻌدادی ﮐﺷﺗﮫ ،زﺧﻣﯽ
و ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ﺷدﻧد ،و ﺳﯾﺎﺳﺗﻣداران
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آنھﺎ ،آﻏﺎز ﮔردﯾد.
ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﻣﮭﻧدﺳﯽ ھم ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﺑرجھﺎی
ﺧﯾﺎﺑﺎن اﻣﯾری آﺑﺎدان و ھم دوﻟﺗﻣردان
ﻣﯾداﻧﺳﺗﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺑرجھﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر اﺳﺗﻔﺎده
از ﻣﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﻣرﻏوب و ﻧﻘﺷﮫ ﻏﯾر
اﺳﺗﺎﻧدارد ،در آﯾﻧدهای ﻧﮫ ﭼﻧدان دور
رﯾزش ﺧواھﻧد ﮐرد .ﺑرای آنھﺎ در ﺧطر
ﻗرار ﮔرﻓﺗن ﺟﺎن اﻧﺳﺎن ھﺎ ﻣﺣﻠﯽ از
اﻋراب ﻧداﺷﺗﮫ و ﻧدارد .آنھﺎ ﺑﮫ ﺳودی
ﻣﯽاﻧدﯾﺷﯾدﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ﺑرجھﺎ ﺑﺎﯾد
ﻧﺻﯾبﺷﺎن ﻣﯽﺷد .ﺑرجھﺎ ﻓرو رﯾﺧﺗﻧد و
دهھﺎ ﻣﻔﻘوداﻻﺛر ،زﺧﻣﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺑرﺟﺎی
ﻧﮭﺎدﻧد و ﺳﺎزﻧدﮔﺎن آنھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ ﺗوﻣﺎن
از اﻣوال ﻣردم را ﺑﮫ ﻏﺎرت ﺑردﻧد.
اﯾن ھﻣﺎن ﭼﯾزیﺳت ﮐﮫ ﻣﺎ ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ
ﻣﯾﮕوﺋﯾم؛ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻓﻘط ﯾﮏ ھدف
دارد و آن ھم رﺳﯾدن ﺑﮫ ارزش اﺿﺎﻓﮫ
ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺗوﺳط ﮐﺎرﮔران اﺳت.
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑرای ﯾﮏ ﺳﻧت روی ﻧﻌش
ھزاران ﻧﻔر ﭘﺎ ﻣﯾﮕذارد .واﻗﻌﮫ آﺑﺎدان
ﻧﻣوﻧﮫاﯾﺳت از ھزاران ﻧﻣوﻧﮫ دﯾﮕر ﮐﮫ از
آﻏﺎز ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗﺎ ﮐﻧون ﺗﮑرار
ﺷده و ﺗﺎ ﺣﺎﮐﻣﯾت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری در ھر
ﮐﺷوری ،اداﻣﮫ ﺧواھد داﺷت.
ﺧﺷم ﻣردم ﻧﺎﺷﯽ از اﯾن ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮐﮫ ﺑر
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﮔراﻧﯽ اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ اﺿﺎﻓﮫ ﺷده
ﺑود ،آنھﺎ را ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﮐﺷﺎﻧد .ﻣردم در
ھﻣﺎن ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﺷﮭردار آﺑﺎدان را ﺑﮫ
ﺳزای ﺑﺧﺷﯽ از اﻋﻣﺎﻟش رﺳﺎﻧدﻧد.
دوﻟت ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﻓﺿﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ
اﯾﺟﺎد ﮐرد و ﺑﮫ ﺳرﮐوب ﻣردم ﻋﺻﯾﺎن
زده ﭘرداﺧت .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﮐﻠوﻟﮫھﺎی ﺳﺎﭼﻣﮫای
و ﮔﻠوﻟﮫھﺎی ﺳرﺑﯽ ﺑﮫ ﻣردم ﺷﻠﯾﮏ ﮐردﻧد
ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر زﺧﻣﯽ و ﮐﺷﺗﮫ ﺑرﺟﺎی ﮔذاﺷت

و ﺗﻌداد زﯾﺎدی ﻧﯾز دﺳﺗﮕﯾر و زﻧداﻧﯽ
ﺷدﻧد.
ﻋﻠﯾﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﺟﻧﺎﯾت ﮐﺎراﻧﮫ رژﯾم،
ﮐﺎرﮔران و زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺷﮭرھﺎی اﺳﺗﺎن
ﺧوزﺳﺗﺎن و دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎی اﯾران ﺑﺎ
ﺑرﮔزاری ﺗظﺎھرات و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت در
ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﻣردم آﺑﺎدان ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﻧد.
ﺷﻮرای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﻧﻔﺖ در ﺟﮭﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از
ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﻣﺮدم آﺑﺎدان و ﻋﻠﯿﮫ
اﺟﺤﺎﻓﺎت ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻤﺎدی و اﺳﺘﺜﻤﺎر ھﻤﮫ
ﺟﺎﻧﺒﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﯾﺮان از ﮐﺎرﮔﺮان،
آنھﺎ را ﺑﮫ اﻋﺘﺼﺎب ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﻣﻨﺴﺠﻢ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ.
در ﻓﺮاﺧﻮان اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه
و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ آﺑﺎدان ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﺮدن از
دزدان و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻧﺰد ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﮐﺎری
ﻋﺒﺚ و ﺑﯿﮭﻮده اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻠﯽ ﺟﺰ ﺗﻠﻒ
ﮐﺮدن وﻗﺖ و اﻧﺮژی ﻣﺎ ﻧﺪارد و اﻣﯿﺪی ﺑﮫ
اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻤﺎن از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺣﺎﻣﯽ
ﻧﺪارﯾﻢ.
دزدان
ﺗﻨﮭﺎ ﭼﺎره ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺠﻢ
از ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮭﯽ و رھﺎ ﺷﺪﮔﯽ ﺷﮭﺮھﺎی
اﺳﺘﺎن ﻣﺎن ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ وﻗﻮع اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ
دردﻧﺎک و ﺟﮕﺮﺳﻮز ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﭘﯿﺶ
رو دارﯾﻢ ،اﯾﻨﺴﺖ ﮐﮫ از ﻣﻮﺿﻊ ﻗﺪرت
ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داده و ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و
اﺗﺤﺎد ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﻢ«.
اﯾﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺨﯽﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ
از طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن و ﺣﺎﮐﻤﯿﻦ اراﺋﮫ ﻣﯿﺪھﺪ .ﯾﮏ
ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﭘﺮارزش ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن آن ھﺰاران
ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺧﻮﻧﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﮫ ﺑﺮای ﮐﻞ
طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان و ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﮭﺎن
ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ.
در روﻧﺪ ﻣﺒﺎرزات اﺧﯿﺮ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﻨﺸﮕﺮان
ﭼﭗ در رﺳﺎﻧﮫھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﻔﺘﮫاﻧﺪ ﮐﮫ
ﻋﻠﺖ ﻓﺎﺟﻌﮫی اﺧﯿﺮ آﺑﺎدان و دﯾﮕﺮ ﻓﺠﺎﯾﻊ
روزﻣﺮه در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ،ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﻓﺴﺎد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫزﯾﺮان اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ زﯾﺮا اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﮐﻨﺎر زدن دﺳﺖ
ا ﻧ ﺪ ر ﮐ ﺎ ر ا ن ﻧ ﺎ د ر ﺳ ﺖ ﺑ ﮫ ﻓ ﺎ ﺟ ﻌ ﮫھ ﺎ ی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎﺗﻤﮫ داد .ﻋﻠﺖ ھﻤﮫ ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎ
– ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ – ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ داریﺳﺖ
ﮐﮫ اﻓﺮادی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر و طﻤﺎع
را ﻣﯽﭘﺮورد و از آنھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ
اﯾﻦ دوﻟﺖ و طﺒﻘﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ
ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙﺮد.
ﺷﻌﺎر ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﮫ در ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮ ﺷﮭﺮھﺎی اﯾﺮان از
ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدم آﺑﺎدان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از “ﻣﺮگ ﺑﺮ رﺋﯿﺴﯽ“،
“ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﮫای“ و “ﻣﺮگ ﺑﺮ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ“.
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺮدﻣﺎن زﺣﻤﺘﮑﺶ اﯾﻦ
ﻣﻨﺎطﻖ ،ﺑﮫ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ و ﺳﺮان آن ﺣﻤﻠﮫ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ در آﺑﺎدان اﺳﺎﺳﺎ “ﻋﺰا
ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز ،روز ﻋﺰاﺳﺖ اﻣﺮوز“ و
ﯾﺎ “آﺑﺎدان ﺑﯿﭽﺎره ،ﺻﺎﺣﺐ ﻋﺰاﺳﺖ
اﻣﺮوز“ ﺷﻌﺎرھﺎی ﺑﻠﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻈﺎھﺮ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد .ﺷﻌﺎر “ﻣﯿﮑﺸﻢ ،ﻣﯿﮑﺸﻢ ،آن
ﮐﮫ ﺑﺮادرم ﮐﺸﺖ“ در ﺳﺎﯾﮫ و ﮐﻤﺮﻧﮓ ﻧﯿﺰ
ﺷﻨﯿﺪه ﻣﯿﺸﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺎدھﺎی ﺷﻌﺎر اول ﻣﺤﻮ
ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ.

اﯾﻦ ﺷﻌﺎر درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اوﻻ ﮐﺎرﮔﺮان و
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن آﺑﺎدان ﺑﯿﭽﺎره ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .راه
ﭼﺎره را ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ
آﺑﺎدان ﺑﮫ ھﻤﮫ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ .دوﻣﺎ ﻋﺰا ﻋﺰا
ﺷﻌﺎر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﮫ ﺷﻌﺎر
درﻣﺎﻧﺪﮔﯽﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺰا را ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی
ﻣﺒﺎرزه و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﯾﻦ
ﺷﻌﺎرھﺎی ﭘﺎﺳﯿﻮ ﺑﺎ ھﺮ ﺷﺪت و ﺣﺪﺗﯽ
ﺳﺮداده ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﺿﺮر روﺣﯿﮫ ﻣﺒﺎرزه و
ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽﺳﺖ.
ﺑ ﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و
ﻣﺮدم ﺳﺘﻢ دﯾﺪه آﺑﺎدان ﮐﮫ رژﯾﻢ ،آب را ﺑﮫ
رویﺷﺎن ﺑﺴﺘﮫ و ﺗﻮﻓﺎن ﺷﻦ را ﺑﺮاﯾﺸﺎن
ﮔﺸﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻠﯿﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺳﺘﻢ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ،ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯽ ﻋﺪاﻟﺘﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺎت
اﮔﺎھﺎﻧﮫ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﻮاﺳﺘﮫاﻧﺪ و
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 ١۴ﺗﯾر  – ١۴٠١ﺷﻣﺎره ١٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﮫ طﻮر ﻋﯿﻨﯽ رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ را از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﯾﺎ در ﺣﺎل
ھﺪف ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ.
ﺟﻨﮓاﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو از اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮده و ﯾﺎ در ﺟﻨﮓ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ،
ﻣ ﯽﮐ ﻨ ﯿ ﻢ .
اوﮐﺮاﯾﻦ در ھﺮ ﺳﺎل  ٣٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ذرت
ﻧﻈﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ
 ۵٠٪) 27.05.2022ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﮭﺎﻧﯽ( و ﺣﺪود  ٢۵ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﺗﻦ ﮔﻨﺪم ) ٪١٢ﺻﺎدرات ﺟﮭﺎﻧﯽ( ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﻣﺘﻮﻗﻒ
از اﻣﺎرھﺎی ﻓوق ﭼﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ
ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ
ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
coiran21@gmail.com
ﺗوﻟﯾد ﻧﻔت و ﮔﺎز در ﺟﮭﺎن ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ
روﺳﯾﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺣدود  ٨۶ﻣﯾﻠﯾون ﻣﻘدار ﺳﺎﺑق و ﮔﺎھﺎ ﺑﯾﺷﺗر اداﻣﮫ دارد.
در ﺻورت ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ،ﺑﺎ
ﺗن ﻏﻠﮫ ﺗوﻟﯾد ﮐرده ﮐﮫ در ﺳﺎل  ٢٠٢١اﯾن اروﭘﺎ ھﻣﭼﻧﺎن اﻧرژی ﮔﺎزی و ﺑﺧﺷﺎ ﻧﻔﺗﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ھﺳﺗﮫھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد
ﻣﻘدار اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ﺗوﻟﯾد ﮔل ﺧود را از روﺳﯾﮫ ﺗﺄﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﻣﺑود
آﻓﺗﺎﺑﮕردان اﯾن ﮐﺷور در ﺳﺎل  ٢٠٢١ﮔﻧدم ،ذرت و روﻏنھﺎی ﮔﯾﺎھﯽ ﺑﮫ ﻋﻠت
ﺣدود  ١۶٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﺗن ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺷده اﺳت ﺟﻧﮓ اوﮐراﯾن و ﺧود دار ھﻧد از
ر اﺑ ﻄ ﮫ ﮔﺮ اﻧ ﯽ در ﺳ ﻄ ﺢ
)آﻣﺎر وزارت ﮐﺷﺎورزی آﻣرﯾﮑﺎ( » .در ﺻﺎدرات ﮔﻧدم  ،ﻗﺎﺑل ﻟﻣس اﺳت .دﯾﮕر
ﺑﯿﻦ اﻟﻤ ﻠﻠﯽ و ﮔﺮ اﻧﯽ در اﯾﺮ ان
ﺳﺎل  ٢٠٢١ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺷرﯾﮏ ﺻﺎدرات ﮐﺷورھﺎی ﺟﮭﺎن ﺑﺎ وﺟود اﯾن ﮐﮫ ﮐﻣﺑود
ﮐﺷﺎورزی روﺳﯾﮫ اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ ﺑود ﮐﮫ ﻣﺣﺻوﻻت ﻓوق ﺑﮫ زﯾر ﺷﺎﺧﮫھﺎی ﺗوﻟﯾد
اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ روزھﺎی ﺧرﯾد ﺧود را ﺑﺎ  ٤١درﺻد اﻓزاﯾش ﻧﺳﺑت در ھﻣﯾن ارﺗﺑﺎط ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻧﻔﯽ
ﻓﺎﺟﻌﮫ ﺑﺎر ﺑﮫ ﮐﺮات ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﯿﺮﺳﺪ.
ﺑﮫ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﮫ  ۴.٧ﻣﯾﻠﯾﺎرد دﻻر ﻣﯾﮕذارد،ھﻣﭼﻧﺎن ﺑﮫ ﺗوﻟﯾدات ﺧود اداﻣﮫ
ﺑﮫ راﺳﺘﯽ! اﯾﺮان ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽرود؟
رﺳﺎﻧد ) «...ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ  ٩ -اﺳﻔﻧد ﻣﯾدھﻧد .ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ در ﺷراﯾط ﺧﺷﮑﺳﺎﻟﯽ
ﮏ
ﯾ
ﮋ
ﺗ
ا
ﺮ
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﺘ
ﻣﺛل ھﻧد و ﺷراﯾط ﺟﻧﮕﯽ ﻣﺛل اوﮐراﯾن
(١۴٠٠
ث
د
ا
ﻮ
ﺣ
و
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺗﻐﯿﺮات
ﮐﻣﺑود ﻣﺣﺻول و ﻗدری ﮔراﻧﯽ اﻣریﺳت
دروﻧﯽ آن را ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮان در ﭘﺮﺗﻮ ﺻﺎدرات ﮔﻧدم روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﯾران در ﺳﺎل
طﺑﯾﻌﯽ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ  ٢٠٢١ﺑراﺑر ﺑود ﺑﺎ  ۴٫٣ﻣﯾﻠﯾون ﺗن.
ﺻدور ﮐﻧدم و ذرت روﺳﯾﮫ ﺑﮫ اﯾران وﻟﯽ ﮔراﻧﯽ ﺑﯽ ﻣﮭﺎر ھﻣﮫ ﭼﯾز در اوﺿﺎع
ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ طﺑﯾﻌﯽ ﻧﯾﺳت.
ﻟﺬا ﻣﺎ در زﯾﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﮫ را ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ دارد.
ﻣﯽﻧﻤﺎﺋﯿﻢ.
رﮐورد ﺗوﻟﯾد ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮔﻧدم ھﻧد  ٢۶٠ﻣﯾﻠﯾون ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﻌﺿﯽ
ﺗن اﺳت ﮐﮫ اﻣﺳﺎل در اﺛر ﮐﻣﯽ ﺑﺎرﻧدﮔﯽ ﮐﻣﺑودھﺎ ﮐﮫ در ﻓوق ﺑدان اﺷﺎره ﺷد ،ﻗﯾﻣت
 -١ﮔﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ:
 ٣٫٨درﺻد ﮐﺎھش ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﻟذا ھﻧد اﺳﺎﺳﯽﺗرﯾن ﻣﺣﺻوﻻت ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺟﺎﻣﻌﮫ
ت
ﺎ
ﻣ
ا
ﺪ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﺠﺰ ﭼﭙﺎول و اﻗ
ﺑﮫ ﻋﻧوان دوﻣﯾن ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧده ﻏﻠﮫ ﺟﮭﺎن ،ﺑﺷری را ﺑﮫ طور ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫای اﻓزاﯾش
ﺮ
ھ
ز
ﭼﭙﺎوﻟﮕﺮاﻧﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ا
از ﺻﺎدرات ﮔﻧدم ﺧود داری ﮐرده اﺳت .ﻣﯽدھد و از اﯾن طرﯾق ﺻدھﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎرد
اﻧﮕﯿﺰه ،اﺗﻔﺎق ،و ﺣﺎدﺛﮫ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺟﮭﺖ وﻟﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﺗوﻟﯾدات ﮔﻧدم ھﻧد ﺑﮫ ﻣﺻرف دﻻر ﻣردم ﺟﮭﺎن را ﺳرﮐﯾﺳﮫ ﻣﯽﮐﻧد.
اﺑﺮاﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺶ از ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ،داﺧﻠﯽ اﺧﺗﺻﺎص دارد .ﻟذا ﮔراﻧﯽ اﯾن در ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ  ٢٠٢١ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﺑﺸﮑﮫ
ﺣﻮﺛﯽھﺎی ﯾﻤﻦ ﻣﻮﺷﮑﯽ را ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺣﺻول در ﺑﺎزار ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﻣﯽﺗواﻧد ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ  ٧٩Ÿ٣٣دﻻر و ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻘﺖ ﺧﺎم
ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧود داری ھﻧد در ﺻﺎدرات آن آﻣﺮﯾﮑﺎ  ٧۶Ÿ٢۶دﻻر ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﮔﺮدﯾﺪ .در ۶
ﻣﻮﺷﮏ ﻧﮫ ﺧﺮاﺑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎر آورد و ﻧﮫ ﺑﮫ ﺑﺎﺷد .وﻟﯽ از آﻏﺎز ﺟﻧﮓ اوﮐراﯾن ﺗﺎ ﮐﻧون ﻣﺎه ﻣﮫ  ٢٠٢٢ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ ﺑﺸﮑﮫ ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ
ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻔﺘﯽ ﺧﺴﺎرﺗﯽ وارد ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﯾﻣت ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮔﻧدم  ٪۴٠اﻓزاﯾش ﯾﺎﻓﺗﮫ  ١١١Ÿ۵٩دﻻر و ﻧﻔﺖ ﺧﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳت
 ١٠٨Ÿ٨٨دﻻرﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺷﺪ.
اﻧﮕﯿﺰه ﻧﻔﺖ و ﺑﻨﺮﯾﻦ و ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم در ﺳﻄﺢ ﻓﺎﮐتھﺎ ﻣﯽﮔوﯾﻧد ،ﮔراﻧﯽ ﺑﯽ روﯾﮫ ﻣواد اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺳﻄﺢ در ﺣﺎﻟﯽ
ﻏذاﺋﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣرﺑوط ﻧﯾﺳت .ﭘس ﺑﮫ ﭼﮫ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﻔﺖ ﺧﯿﺰ ھﻤﭽﻨﺎن از
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ.
ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﮭﺎﻧﮫ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺳﯽ رﺑط دارد؟ ﺑﮫ ﺑزرﮔﺗرﯾن ﮐﻧﺳرن ﺳﻄﺢ ﺳﺎل  ٢٠٢٠ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ
ھﻤﮫ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﮫ ﺗﺒﻊ آن ھﺎی ﻣواد ﻏذاﺋﯽ .آنھﺎ ﻗﯾﻣتھﺎ را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ازﺣﺮص و طﻤﻊ
دوﻟﺖھﺎی ﺗﺎﺑﻊ آﻧﮭﺎ ﻣﺜﻞ دوﻟﺖھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻣﯽﮐﻧﻧد و ﺳﯾﺎﺳت ﻏذاﺋﯽ ﺟﮭﺎن را ﺗﻧظﯾم ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﭼﭙﺎول
ﭼﯿﻦ ،روﺳﯿﮫ ،آﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻏﯿﺮه ...ﺑﮫ ﻣﯾﻧﺎﯾﻧد .آنھﺎ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﯾﮕﯾرﻧد ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن دارد.
ﺑﺎ ﮔﺮان ﺷﺪن ﻧﻔﺖ و ﮔﻨﺪم در اﯾﻦ اﺑﻌﺎد،
ﭼﭙﺎول و ﻏﺎرت ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫ ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﻗﯾﻣتھﺎ ﭼﮭﺎر ﺑراﺑر ﺷود و ﻣﯽﺷود.
ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ در ھﻤﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﮔﺮان ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﺳﺖ زدﻧﺪ.
در ﻣورد ﻧﻔت و ﮔﺎز ﻧﯾز ھﻣﯾن ﻣﻌﺿل
ﯾﮏ ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺜﻤﺎر ﭼﻨﺪ
ﻦ
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ﯽ
ﻌ
ﻗ
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ﺑﮫ طﻮر و
ﺣﺎﮐم اﺳت.
ﺟﺎﻧﺒﮫ ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﮭﺎن.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺮدم ﺷﺪﯾﺪا
اﻓﺖ ﮐﺮد .اوﮐﺮاﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﺳﯾﮫ در آورﯾل  ٢٠٢١ﺣدود ١٠
ﯾﮏ ﺳﺧﻧﮕوی ﻓﺎﺋو ﻣﯽﮔوﯾد» :ﻣﺗوﺳط
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻠﮫ ،ذرت و داﻧﮫھﺎی ﻣﯾﻠﯾون و  ٢۴٩ھزار ﺑﺷﮑﮫ ﻧﻔت در روز
ﻗﯾﻣت ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺎه آورﯾل در ﺟﮭﺎن
روﻏﻨﯽ اﺳﺖ .در اﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺗوﻟﯾد ﮐرده اﺳت ﯾﻌﻧﯽ  ٪١٫٣ﺑﯾش از ﻣﺎه
 ٣٠درﺻد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣدت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل
ﻓورﯾﮫ) .ﺷﺑﮑﮫ اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻧﻔت و ﮔﺎز
– ﮐد ﺧﺑر (٣١۴٩٣١ :ﺑر ﻣﺑﻧﺎی
ﺑرآوردھﺎی دوﻟت روﺳﯾﮫ ،ﺗوﻟﯾد ﮔﺎز اﯾن
ﮐﺷور در ﺳﺎل  ٢٠٢٢ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل
اﻓزاﯾش ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد .ﻣﻘدار واردات ﻧﻔت
و ﮔﺎز اﺗﺣﺎدﯾﮫ اروﭘﺎ از روﺳﯾﮫ  ٪٢۶و
 ٪۴٠ﻧﯾﺎزھﺎی اﯾن اﺗﺣﺎدﯾﮫ اﺳت.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3
 ١۴ﺗﯾر  – ١۴٠١ﺷﻣﺎره ١٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑوده اﺳت «.ﮐﻮس رﺳﻮاﺋﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ
اداﻣﮫ ﺟﻨﮓ در اوﮐﺮاﯾﻦ ،ﻣﺪﺗﯽﺳﺖ ﺑﮫ
ﺻﺪا درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺎﺗﻮ ﺑﮫ وﯾﮋه
اآﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان
ﺑﮫ ﺻﺪور اﺳﻠﺤﮫ ﺑﮫ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﭘﺎﯾﺎن درﮔﯿﺮی ﺟﻠﻮ
ﻣ ﯽﮔ ﯿ ﺮ ﻧ ﺪ  .ا ﯾ ﻦ ا ﻣ ﺮ د ر ﺗ ﻨ ﺶ ﻣ ﯿ ﻠ ﯿ ﺘ ﺎ ر ﯾ ﺰ ه ﺷ ﺪ ن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﯽدﻣﺪ.
ﺑﻮدﺟﮫھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود،
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺎزی ﮔﺴﺘﺮش
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ آن در
ﮐﻞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﮫ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ اداﻣﮫ
دارد ﺷﮑﻮﻓﺎﺋﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻨﮕﯽ ﻧﯿﺰ اداﻣﮫ
دارد .ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ،اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ
ﮐﺸﻮرھﺎ رﯾﺰش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻟﺬا آنھﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﻗﺪرت در ﺟﻨﮓ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺪﻣﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻓﻘﺮ و ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻧﺎﺷﯽ از آن را در ﺑﯽ
ﺳﺎﺑﻘﮫﺗﺮﯾﻦ اﺑﻌﺎد آن ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و ﺛﺮوت
را ﺑﺎز ھﻢ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ھﺮم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﯾﻌﻨﯽ در ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻋﻈﯿﻢ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﺴﺎزد .اﯾﻦ داﯾﺮه
ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﺗﺎ ھﺴﺘﯽ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اداﻣﮫ ﺧﻮاھﺪ ﺧﺑرﮔزاری ﻣﯾزان  -ﻧود اﻗﺗﺻﺎدی ﻧوﺷت:
داﺷﺖ.
»ﺑر اﺳﺎس ﮔزارش ﻣرﮐز آﻣﺎر ،از اﺑﺗدای
اﯾﻦ روﻧﺪ ﺗﻀﺎدھﺎی ﮐﻤﭗ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٣٩۶ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آﺑﺎن  ،١٣٩٩در ﺑﯾن
طﻮر ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫای ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده و ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣواد ﻏذاﯾﯽ ﭘرﻣﺻرف ،ﻣوز ﺑﺎ ٣٣٢
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻀﺎد ﮐﺎرﮔﺮان ،زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن درﺻد رﮐورددار ﮔراﻧﯽ اﺳت و ﭘس از
و آزادﯾﺨﻮاھﺎن ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﭗ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آن ﺑرﻧﺞ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ  ٣٢۵درﺻد ،ﭼﺎی
را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ  ٣١٧درﺻد و ﭘﯾﺎز ﺑﺎ ٣١٧
ﻋﺎﻣﻞ و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﻮق ﺗﺤﻮﻻت اﯾﺮان
درﺻد ﻗرار دارﻧد «.اﯾن آﻣﺎر ﺑﮫ اﻗرار
ﺷﮑﻞ ﺧﺎص ﺧﻮد را ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
ﺧودﺷﺎن ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﭘﯾش از ﺑﺣران
اوﮐراﯾن روﻧد ﮔراﻧﯽ ﺳرﺳﺎم آور ،ﺑﯽ
 -٢ﮔﺮاﻧﯽ در اﯾﺮانﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد
وﻗﻔﮫ اداﻣﮫ داﺷﺗﮫ اﺳت .و ﮔراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ
ﺷﺪه در اﯾﺮان را ھﻤﺎن ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻏﻮل
در ﻋﯾن ﺗﺄﺛﯾر از اوﺿﺎع ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ اداﻣﮫ
آﺳﺎﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﮔﺮاﻧﯽ
ﺗﺷدﯾد ﺷوﻧدهی ﮔراﻧﯽ ﻗﺑﻠﯽ اﺳت.
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻨﺘﮭﺎ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﺮان و ﻣﻨﺎﻓﻊ در اداﻣﮫ ﮔراﻧﯽھﺎی ﻗﺑﻠﯽ ﻗﯾﻣت ﺣﺑوﺑﺎت
ﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ ﺑﻮرژوازی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ  ، ١٢٠٪ﺷﮑر  ، ٪٩٠ﻣوز  ،٪٣٣ﺧﯾﺎر
 ۴٧٫۴٪و ﺑﺎدﻣﺟﺎن ٪٣٧٫۶ .ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻣﺎه
ﮔﺮاﻧﯽ دارد.
ﮔﺮاﻧﯽ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﻗﺑل اﻓزاﯾش داﺷﺗﮫ اﺳت .در دو ﺳﺎل
ﺟﮭﺎن ،ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺎد آوردهای ﺑﻮد ﺑﺮای ﮔذﺷﺗﮫ در ﮐردﺳﺗﺎن » اﮔر ﻣﯾﺗواﻧﺳﺗﯾم ﺑﺎ
ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی آن ﯾﻌﻨﯽ  ۵٠٠ھزار ﺗوﻣﺎن  ٢٠رﻗم ﮐﺎﻻ را
ﺧرﯾداری ﮐﻧﯾم اﻣﺳﺎل اﯾن ﻣﻘدار ﺑﮫ ﮐﻣﺗر
رژﯾﻢ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ.
رژﯾﻢ اﯾﺮان در ﺑﻮق و ﮐﺮﻧﺎھﺎی ﺧﻮد ﻣﯿﺪﻣﺪ از  ۵رﻗم رﺳﯾده اﺳت«
ﮐﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﭘﺮ اوج و ﮔﺴﺘﺮده ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺎﺷﯽ از
ﮔﺮاﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺎ آن
اﻧﺪازه واﻗﻌﯿﺖ دارد ﮐﮫ ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل
ﻧﯿﺮوھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﮔﺮان ﮐﺮدن ﺑﯽ
روﯾﮫ ھﻤﮫ ﻧﯿﺎزھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ واﻗﻌﯿﺖ دارد.
ﮔﺮاﻧﯽ از اوان ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻮرژوازی در
اﯾﺮان و ﺑﮫ وﯾﮋه از اﻏﺎز ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ رژﯾﻢ
ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،اﻗﺪام ﻏﺎرﺗﮕﺮاﻧﮫای
ﺑﻮده و ھﺴﺖ ﮐﮫ ﻏﺎرت اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﺎ
ﺳﺮﮐﻮب ﺳﯿﺎﺳﯽ در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ و زﻧﺪﮔﯽ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم زﺣﻤﺘﮑﺶ و اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺷﻮﻧﺪه
را ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮔﺮاﻧﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺎﺑﻊ
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ
ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻗﺒﺎی ﻣﻨﺤﻮس ﺧﻮد را ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﮔﻮﺷﮫ و زواﯾﺎی ﺟﺎﻣﻌﮫ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ﺑﮕﺴﺘﺮاﻧﺪ.
ﺷﮭﺮﯾﺎر ﺣﯿﺪری ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﺠﻠﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮاﻧﯽ ﭘﺮ اوج
ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼت
ﻣﺎ  ...ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺪﯾﺮان ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ،ﻧﺎﻻﯾﻖ
و ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ«.
او آﮔﺎھﺎﻧﮫ دروغ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺣﻘﮫ ﺑﺎزی
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﺮاﻧﯽ اﻣﺮوزه در اﯾﺮان ،ﯾﮏ
اﻗﺪام ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻋﻈﯿﯿﻢ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ رژﯾﻢ اﯾﺮان ﻣﺴﻠﻂاﻧﺪ
و ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﻮد را ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻗﺎ در ﺗﻄﺎﺑﻖ
ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻖ ﺑﻮرژوازی ﺣﺎﮐﻢ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ
ھﺴﺖ ﺑﮫ آن دﯾﮑﺘﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﮔزارش ﻓﺎﺋو » :ﻣﺗوﺳط ﻗﯾﻣت
ﻣواد ﻏذاﯾﯽ در ﻣﺎه آورﯾل در ﺟﮭﺎن ٣٠
درﺻد ﺑﯾﺷﺗر از ﻣدت ﻣﺷﺎﺑﮫ ﺳﺎل ﻗﺑل ﺑوده
اﺳت.
ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﻣرﮐز آﻣﺎر اﯾران ،رﺷد
ﻗﯾﻣتھﺎی ﻣواد ﻏذاﺋﯽ و دﯾﮕر ﻣواد ﻣورد
ﻧﯾﺎز ﻣردم در اﯾران ،ﺣد اﻗل  ٪۴٣ﺑوده
و روﻧدی دﯾرﭘﺎ از ﮔذﺷﺗﮫ دارد.
ﺑر اﯾن ﻣﺑﻧﺎ ﺑر ﺧﻼف دﻏل ﮔوﯾﺎن رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ دال ﺑر؛ ﺑﯽ ﻟﯾﺎﻗﺗﯽ
ﻣدﯾران ﻣدﯾرﯾت ﺑﺣران ،ﮔراﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از
ﺳوء اﺳﺗﻔﺎده ﻣﺎﻟﯽ ﻣدﯾران و دوﻟﺗﻣردان،
ﮔراﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ،
ﮔراﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻣﺑود ﻣواد ﻏذاﺋﯽ در
ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﺧﺷﮏ ﺳﺎﻟﯽ – ﯾﮏ
روﻧد اﮔﺎھﺎﻧﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ی
ﻗدرتھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﭘﯾش ﺑرد آن
ﺗوﺳط رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﯾران ﺟﮭت
ﻏﺎرت ﺗﻣﺎم و ﮐﻣﺎل ﻣردم اﯾن ﺳرزﻣﯾن
اﺳت.
رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ داری اﯾران ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻧد در
اﯾن روﻧد ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ورﺷﮑﺳﺗﮫ ،ﻧﺎ ﺑﮫ
ﺳﺎﻣﺎن و ﺗﺿﺎدھﺎی ﺗﺷدﯾد ﺷوﻧده دروﻧﯽ
ﺧود ﺳر و ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑدھﻧد و ﻣرھﻣﯽ
ﺑﮕذارﻧد و از ﺗﮑﺎﻣل آﮔﺎھﯽ ﻣردم ﺟﮭت
آزادی ﺧود و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﺟﺎﻣﻌﮫای
ﻣﺗﻌﺎﻟﯽﺗر ﺟﻠوﮔﯾرﻧد.
در روﻧﺪ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫرﯾﺰی ﺷﺪه ،رژﯾﻢ
ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی ﻧﺦﻧﻤﺎ ﺷﺪهای ﺟﮭﺖ ارام ﮐﺮدم
ﻣﺮدم ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد ﮐﮫ ھﺪف اﺳﺎﺳﯽ آن
ﭘﺮﺗﺎب اﻗﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻗﻌﺮ ﻓﻘﺮ
و ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﯽﺳﺖ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﮫ دوﻟﺖ در اردﯾﺒﮭﺸﺖ
ھﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ در ﺳﺎل
 ١۴٠١ﺣﺪود  ٪١٠اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺑﮫ
 ۴١٧٩٧۵٠ﺗﻮﻣﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ
ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم ﺣﺪ اﻗﻞ  ۴٣درﺻﺪی )
ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺎر اﯾﺮان ( ،ﺗﻮﻣﺎن
ﺣﺪاﻗﻞ  ٪۴٣ﺑﯽ ارزشﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد) .ﻧﺮخ
ﺗﻮرم واﻗﻌﯽ در اران ﺣﺪود  ۵۶ﺗﺎ ۶٢
درﺻﺪ اﺳﺖ( ﻟﺬا  ٪١٠اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی
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 ١۴ﺗﯾر  – ١۴٠١ﺷﻣﺎره ١٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﺮای آنھﺎ در زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزھﺎی ﻧﯾروھﺎی ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫ اﺳت .اﯾن
اﻗﺘﺼﺎدیﺷﺎن ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﮫ ﮐﻞ اﯾﻦ ﺧطرﻧﺎکﺗرﯾن ﺗرﻓﻧد رژﯾم ﻋﻠﯾﮫ
ﺣﻘﻮق ٪٣٣از ارزش ﺳﺎل ﻗﺒﻞاش را از زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ اﺳت.
دﺳﺖ داده و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ ﮐﺎرﻣﻨﺪان
ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ اﻓﺳﺎر ﮔﺳﯾﺧﺗﮫ و ﻣﺻﻧوﻋﯽ و
ﺗﻨﮓﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺟﮫ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻣﺮدم را
دﺳت ﺳﺎز رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﯾران،
وﻗﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان درک ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﻣﺮز
ﻣردم ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﺎﺳﺗﮫاﻧد .ﻣﺑﺎرزات ﺟﺎری
ﻓﻘﺮ در اﯾﺮان ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺣﺪود  ١٨ﻣﯿﻠﯿﻮن
ﻣردم در  ۴٠ﺳﺎل اﺧﯾر ﭼﻧﯾن ﮔﺳﺗرهای
ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ.
را ﺷﺎھد ﻧﺑوده اﺳت .در ﻣدﺗﯽ ﮐﻣﺗر از
ﮔﺮاﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده در اﯾﻦ روزھﺎ ،ﺗﻤﺎم ذﺧﯿﺮه
ﺳﮫ روز ﺷﻌﻠﮫھﺎی اﻋﺗراض و اﻋﺗﺻﺎب
ﻣﺎﻟﯽ اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﮫ را
در ﺑﯾش از  ٣٠ﺷﮭر و  ١١اﺳﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ
ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
را ﮔرم ﻧﻣود .ﺗﻣﺎم ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﺮدم و ﯾﺎ
ﮐﺎرﮔران ،ﻣﻌﻠﻣﺎن ،ﭘرﺳﺗﺎران ،ﺑﺧﺷﯽ از
ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ – ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار
ﮐﺎرﻣﻧدان دون ﭘﺎﯾﮫ ،راﻧﻧدﮔﺎن اﺗوﺑوس و
ﻣﯽدھﺪ .ﯾﮑﯽ از ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﮑﻨﺪ ،ﺳﭙﺎه
ﺑﺎزﻧﺷﺳﺗﮕﺎن ﺑﮫ ﻣﯾدان آﻣدهاﻧد ،ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ
ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ
را ﻓﺗﺢ ﮐرده و ﮔﺎھﺎ ﺑﺎ ﻧﯾروھﺎی ﻣﺳﻠﺢ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﮭﺖ اداﻣﮫ روﻧﺪ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺧﻮد
درﮔﯾر ﺷده و ﺻدھﺎ زﻧداﻧﯽ ،دهھﺎ زﺧﻣﯽ
ھﻢ آھﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﺟﮭﺎن ،ﺑﺨﺶ
و ﺗﻌدادی ﮐﺷﺗﮫ ﺑرﺟﺎ ﮔذاﺷﺗﮫاﻧد.
اﻋﻈﻢ اﯾﻦ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ارزشھﺎی اﺿﺎﻓﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان را ﻣﯽﺑﻠﻌﺪ .ﺳوﺳﻧﮕردیھﺎ اوﻟﯾن ﻣردﻣﺎﻧﯽ ﺑودﻧد ﮐﮫ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ را دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﻋﻠﯾﮫ ﮔراﻧﯽ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ در  ١۵اردﯾﺑﮭﺷت
اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و دوﻟﺖ  ١۴٠١ﺑﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ رﯾﺧﺗﻧد و ﻣﺑﺎرزه را
ھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺷﺒﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻗﺮار اﻏﺎز ﮐردﻧد .در ﭘﯽ آن زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن
ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و اﺣﺴﺎس ﺷﮭرھﺎی دﯾﮕر ﺧوزﺳﺗﺎن ﻣﺛل اﯾذه،
ﺧﻄﺮ واﻗﻌﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮدم اﯾﺮان ،آنھﺎ ﺷﺎدﮔﺎن ،دزﻓول ،اھواز و ﺣﻣﯾدﯾﮫ
را وارد ﻣﯿﺪان ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﺗﻀﺎدھﺎی ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ را اﺷﻐﺎل ﮐردﻧد .در اﯾن روزھﺎ
ﻧﺎن ،روﻏن و ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ در ﺷﮭرھﺎ ﻧﺎﯾﺎب
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد از آنھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﮫ ھﺮ ﺟﮭﺖ ﮔﺮاﻧﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻘﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺷد ،ﻗﯾﻣتھﺎ روز اﻓزون ﻓزوﻧﯽ ﮔرﻓت و
ﻓﻘﺮ ﺑﺎﻋﺚ دهھﺎ ﻣﻌﻀﻞ دﯾﺮ ﭘﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣردم ﺧﺷﻣﮕﯾن دﯾﮕر ﺷﮭرھﺎ را ﺑﮫ ﻣﯾدان
ﻣﯽﺷﻮد؛ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﺤﺸﺎ ،اﻋﺘﯿﺎد ،ﮔﺴﺘﺮش ﮐﺷﯾد .اﻣروز اﮐﺛر ﻣردﻣﺎن ﮐﺎر و زﺣﻣت
در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور در ﻋﺻﯾﺎن و ﻣﺑﺎرزه
ﻗﺎﭼﺎق ،ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻨﺎت و...
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﺮ ،ﮐﺎھﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ھﺳﺗﻧد .در اﯾن ﺟﻧﺑش وﺳﯾﻊ و ﮔﺳﺗرده
ﻣﺮدم ﺑﮫ وﯾﮋه ﮐﺎرﮔﺮان و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن را زﻧﺎن در وﺳﻌﺗﯽ ﺑﯽ ﻧظﯾر و ﺷﺟﺎﻋﺗﯽ ﺑﯽ
در ﭘﯽ دارد ﮐﮫ ﻧﺎﺷﯽ از آن ﮐﺎﻻھﺎ در ﻣﺎﻧﻧد ﺣﺿور دارﻧد و ﭘﯾشﺗﺎزﻧد .ﻋﻠﯾﮫ
اﻧﺒﺎرھﺎ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دﭼﺎر رﮐﻮد ﺟﻧﺑش اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺷوﻧدﮔﺎن و ﮔرﺳﻧﮕﺎن،
ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮرم .ﮔﺮاﻧﯽ در ﻧﯾروھﺎی ﭘر ﺷﻣﺎر ﻧظﺎﻣﯽ ﻋﻠﯾﮫ ﺗظﺎھر
اﺑﻌﺎدی اﻣﺮوز آن ،ﺗﻮرﻣﯽ را در ﭘﯽ دارد ﮐﻧﻧدﮔﺎن در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ ﻣﺳﺗﻘر ﺷدﻧد و در
ﺗﻣﺎم ﺷﮭرھﺎ ﺟو اﻣﻧﯾﺗﯽ و ﺳرﮐوب ﺑﮫ
ﮐﮫ ﻣﺼﯿﺒﺖﺑﺎر اﺳﺖ.
وﺟود آوردﻧد .در اﺑﺗدا ﺳﻌﯽ ﮐردﻧد ﻣردم
ً
اﯾن آﻣﺎرھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ اوﻻ ﮔراﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﯾر ھواﺋﯽ ﻣﺗﻔرق ﮐﻧﻧد ،ﺳﭘس از ﮔﺎز
ز
ا
ش
ﯾ
ﻓزاﯾﻧده اﻣروزی اﯾران ،ﺑﺳﯾﺎر ﭘ
اﺷﮏ آور اﺳﺗﻔﺎده ﮐردﻧد و ﭼون ﻧﺗﯾﺟﮫای
ﮔراﻧﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺟرﯾﺎن داﺷﺗﮫ و دوﻣﺎ ﺣﺎﺻل ﻧﯾﺎﻣد ،ﺑﮫ ﻣردم ﯾورش ﺑردﻧد،
ﮔراﻧﯽ ﮐﻧوﻧﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﻏﺎرﺗﮕراﻧﮫﺗر از ﻋدهای را دﺳﺗﮕﯾر ،زﺧﻣﯽ و زﻧداﻧﯽ
ﮔراﻧﯽ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﺳت .ﮔراﻧﯽ در ﺳطﺢ ﮐردﻧد و آﻧﮕﺎه ﺗظﺎھر ﮐﻧﻧدﮔﺎن را در
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ  ٪٣٠اﺳت .در ﺣﺎﻟﯽ ﮔﮫ ﮔراﻧﯽ ﺑﻌﺿﯽ از ﺷﮭرھﺎ ھدف ﮔرﻓﺗﻧد و ﺷﻠﯾﮏ
ً
در اﯾران ﮔﺎھﺎ  ٪١٠٠و ﺑﯾﺷﺗر رﻗم زده ﮐردﻧد .در ﺟوﻧﻘﺎن ﺑﺎ ﺷﻠﯾﮏ  ۴ﮔﻠوﻟﮫ ﺑﮫ
ﺷده اﺳت .آﻟﺑرت ﺑﻐزﯾﺎن ،اﻗﺗﺻﺎددان ،ﺟﻣﺷﯾد ﻣﺧﺗﺎری ﺟﺎن او را ﮔرﻓﺗﻧد .ﺟو
ﻣﯽﮔوﯾد" :دوﻟت ﺳﯾزدھم ﺑرﻧﺞ را  ٣٠اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺑﮫ وﯾژه در ﺷﮭرﮐرد ،ﺳﻧﻧدج و
ھزار ﺗوﻣﺎن ﺗﺣوﯾل ﮔرﻓت و ﺑﮫ ﺟوﻧﻘﺎن از ﺣدت وﯾژهای ﺑرﺧوردار ﺑود.
١١٠ھزار ﺗوﻣﺎن رﺳﺎﻧد ".ھدف رزﯾﻼﻧﮫ ﭘﺎﺳداران ﺑﺎ ﺗﻔﻧﮓ ﺳﺎﺗﭼﻣﮫای ﺑﺳﯾﺎری را
دﯾﮕر رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼم در داﻣن زدن زﺧﻣﯽ و ﻣﺟروح ﮐردﻧد.
ﺑﮫ ﮔراﻧﯽ در ﭼﻧﯾن اﺑﻌﺎدی ،اﻧﺣراف
ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻣردم ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻓﻘط ﺗﻣﺎم دﺳﺗﮕﺎهھﺎی ﻋرﯾض و طوﯾل
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﻻﺟرم اﻧﺷﻌﺎب در ﺻﻔوف ﺑورژوازی ﺑﺎ ھر وﺳﯾﻠﮫای ﻣﺻﻣم ﺑودﻧد

از ﺗﮑﺎﻣل ﺟﻧﺑش ﺑﮫ ﺳطﺢ ﻋﺎﻟﯽﺗر ﺳﯾﺎﺳﯽ
ﺟﻠوﮔﯾرﻧد .وﻟﯽ در ﺑﺳﯾﺎری از زﻣﯾﻧﮫھﺎ ﺑﺎ
ﺷﮑﺳت رو ﺑﮫ رو ﺷدﻧد .ﻣردم دﺷﻣن را
ﻣﯽﺷﻧﺎﺧﺗﻧد و آن را ﺑﺎ ﺷﻌﺎرھﺎﺷﺎن ﻣورد
ﺣﻣﻠﮫ ﻗرار ﻣﯾدادﻧد :راﻧﻧدﮔﺎن ﺷرﮐت
اﺗوﺑوﺳراﻧﯽ ﺗﮭران و ﺣوﻣﮫ ﺷﮭردار را
ھدف ﮔرﻓﺗﮫ ﺑودﻧد »ﺷﮭردار ﺑﯽﻟﯾﺎﻗت
اﺳﺗﻌﻔﺎء اﺳﺗﻌﻔﺎء« و ﺧواھﺎن ﺑرﮔﻧﺎری او
ﺑودﻧد .ﺷﻌﺎرھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﺎ »ﻣرگ ﺑر
ﺧﺎﻣﻧﮫای« »،ﻣرگ ﺑر رﺋﯾﺳﯽ« » ،ﺗوپ
ﺗﺎﻧﮏ ﻓﺷﻔﺷﮫ آﺧوﻧد ﺑﺎﯾد ﮔم ﺑﺷﮫ« ﺗﺎ
»ﻣرگ ﺑر دﯾﮑﺗﺎﺗور« ﻧﯾز ﺗﮑﺎﻣل ﯾﺎﻓت.
در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﺣﻣﻼت وﺣﺷﯾﺎن و دد ﻣﻧﺷﺎن
رژﯾم ،ﺟواﻧﺎن ﻋﺻﯾﺎن زده ﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ
ﻣراﮐز ﻧﯾروھﺎی اﻣﻧﯾﺗﯽ ﺣﻣﻠﮫ ﺑرده و آنھﺎ
را ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدهاﻧد .ﻣﺛل ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه
ﺑﺳﯾﺞ در ھﻔﺷﺟﺎن ﭼﮭﺎر ﻣﺣﺎل ﺑﺧﺗﯾﺎری.
وﻟﯽ اﯾن ﻣﺑﺎرزات ﺑﺎ وﺟود ﮔﺳﺗردﮔﯽ ﺑﯽ
ﻧظﯾرش در ﺳرﺗﺎﺳر ﮐﺷور ،ﻧﺗواﻧﺳت ﺑﮫ
ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺑﮫ ﺳطﺢ اﺑﺎن  ١٣٩٨ﺗﮑﺎﻣل
ﯾﺎﺑد» .ﻣرگ ﺑر رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ«
در ھﯾﺞ ﻟﺣظﮫ و ﻣﻧطﻘﮫای ﺑﮫ ﮔوش ﻧرﺳﯾده
اﺳت .ﻧﺎﺷﯽ از ﺣدت ﮔراﻧﯽ در ﮐل
ﺟﺎﻣﻌﮫ ،ﺷراﯾط ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﻧﺑود ﯾﮏ
ﻧﯾروی رھﺑری ﮐﻧﻧده ﺟﺎﻣﻊ و ﺗوطﺋﮫھﺎی
رذﯾﻼﻧﮫ رژﯾم در ﺗﺿﻌﯾف و ﮐﻧد ﮐردن
اﯾﻧﺗرﻧت ﺟﮭت ﻗطﻊ ارﺗﺑﺎط ﺑﺧشھﺎی
ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ھم  ،ﻣﺑﺎرزات ﺑﯾﺷﺗر روی
ﺧواﺳتھﺎی ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ ﻣﺗﻣرﮐز ﺷده ﺑود.
در ﺗظﺎھرات آﺑﺎن  ٩٨در آذرﺑﺎﯾﺟﺎن
ﮔروھﯽ از ﻣﺑﺎرزﯾن ﺷﻌﺎر ﻣﯾدادﻧد »وای
ﺑﮫ روزی ﮐﮫ ﻣﺳﻠﺢ ﺷوﯾم« در اﯾن
ﺗظﺎھرات ﺗﺎ ﮐﻧون ﻧﮫ از ﻣﺳﻠﺢ ﺷدن
ﮐﻼﻣﯽ رﻓﺗﮫ اﺳت و ﻧﮫ از ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳم.
ﺑر اﯾن ﺿﻌف ،ﺿﻌف و ﯾﺎ ﮐﻣﺑودھﺎی
دﯾﮕری را ﻧﯾز ﺑﺎﯾد اﺿﺎﻓﮫ ﮐرد :ﻋدم
ارﺗﺑﺎط ﺑﺧشھﺎی ﻣﺧﺗﻠف اﯾن ﺟﻧﺑش ﺑﺎ
ﯾﮑدﯾﮕر و ﻧﺎﺷﯽ از آن ﻋدم ﺗﻣرﮐز
ﺳﯾﺎﺳﯽ روی ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺧواﺳتھﺎی
ﻣﻌﯾﺷﺗﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ .و اﻣﺎ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﮐﻣﺑود
در اﯾن ﻣﺑﺎرزات ھﻣﺎﻧﻧد ﻣﺑﺎرزات
ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻋدم ﺣﺿور ﯾﮏ ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﺎرﮔری ﺑرای ﭘﯾوﻧد ﻣﺑﺎرزات
ﻣردم در ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺧشھﺎ و ﻣﻧﺎطق و ﺗﺑدﯾل
آنھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﺷت ﮐوﺑﻧده ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری – ﻣذھﺑﯽ اﯾران اﺳت.
آﯾﺎ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی اﯾﺮان در دادﮔﺎه آﯾﻨﺪه ،ﻣﺎ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ را ﺟﮭﺖ اﯾﻦ ﮐﻢ ﮐﺎری و وﻗﺖ
ﮔﺬراﻧﯽ ،ﺧﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ؟
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 ١۴ﺗﯾر  – ١۴٠١ﺷﻣﺎره ١٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺗ ﺤ ﻮ ل د ر ﺳ ﺎ ﺧ ﺘ ﺎر ﺗ ﻮ ﻟ ﯿﺪ
ﺑ ﯿ ﻦ ا ﻟ ﻤ ﻠ ﻠ ﯽ ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﮫ د ار ی
ﻗﺴﻤﺖ اول
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﺮﺣﻠﮫای از ﺗﮑﺎﻣﻞ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداریﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﺜﻞ ھﺮ
ﭘﺪﯾﺪهء طﺒﯿﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮی ﺑرای
ﻧﺎﯾل ﺷدن ﺑﮫ اھدافاش ،ﺑﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط،
در ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل دروﻧﯽ داﺋﻢ اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪی ھﺮ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدارﯾﺴﺖ .ﻣﺎ
ﻣﺧﺗﺻر
ﻣﯽﺧﻮاھﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
را ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎرﮐﺲ ،ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺗﺎﺑﻊ
ﺳﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
 -١اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ):(Akkumulation
ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﺣﺮﮐﺖا ش در ﭼﺮﺧﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،اﯾﺠﺎد ارزش اﺿﺎﻓﮫ و در ﻧﺘﯿﺠﮫ
اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﺑﯿﺶﺗﺮ
اﻧﺒﺎﺷﺖ
آﮐﻮﻣﻮﻻﺳﯿﻮن ﺗﺎﺑﻊ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ
ﭼﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﮫ ﮐﺎﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ،و
ھﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﺎﻻ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﮫ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺪ و
ﺑﮫ ﭘﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﮫ ﺻﻮرت
،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دوﺑﺎره وارد ﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد
ﺑﮫ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .در ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﮫ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﮫ و
،درﺧﻮاﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺳﻄﺢ ﺗﮑﺎﻣﻞ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮاﺳت.
 -٢ﻣرﮐز ﮔراﺋﯽ ):(Zentralisation
ﮔﺮاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ،ﺟﻤﻊ ﺷﺪن در ﻧﻘﻄﮫای
ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑﮫ
ﻣﯾز ان و ﺷﺪت رﻗﺎﺑﺖ ﺷﺮﮐﺖھﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ
آنھﺎ در ﻧﺎﺑﻮدی ھﻢ ،ﺗﻤﺎﯾﻞ آنھﺎ ﺑﮫ ﺳﺎزش
و ﯾﮑﯽ ﺷﺪن .ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﭼﻘﺪر ﺷﺮﮐﺖھﺎی
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺎﻟﯽ ،ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫﺗﺮ و ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ
ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﺑﺒﻠﻌﻨﺪ ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻧﯿﺰ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در ﻧﻘﺎط ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
،ﺑﺎ ھﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺶﺗﺮی در ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻗﺪرت ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ﻗدرت
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در
آن ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﺪ.

ارزش اﺿﺎﻓﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﻨﺖ
ﮔﺮاﯾﺶ دارد ﺑﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ در
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد.
اﯾﻦ ﺳﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪی ﺑﺰرگ ،ﮐﮫ در ارﺗﺒﺎط
دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧد.
دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪیھﺎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،رﻗﺎﺑﺖ آزاد
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺖ و ﮔﺎم
ﺑﮫ ﮔﺎم ﻧﻄﻔﮫھﺎی اﻧﺤﺼﺎرات را ﺷﮑﻞ داد
ﮐﮫ از درون آن اﻧﺣﺻﺎرات ﻏﻮلآﺳﺎی
ﻣﻠﯽ و ﺳﭙﺲ اﺑر اﻧﺣﺻﺎرات ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺳﺮ ﺑﺮآورد ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣﺮوز ﻣﮭﺮ ﺧﻮد را
ﮐﻮﺑﯿﺪه
ﺟﮭﺎن
ﺗﺤﻮﻻت
ﺑﺮ
اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری از اواﺧﺮ ﻗﺮن ھﺠﺪھﻢ
در اروﭘﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ؛ اول در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و
ﺑﻌﺪ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎی
اروﭘﺎﺋﯽ .اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪی دﯾﮕﺮی ،ﻏﯿﺮ از ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد
ﮔﺬارد .ﺑرای درک ﻣﺷﺗرک از ﻣﺳﺎﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﭘﯾش رو دارﯾم ،ﺿرورﯾﺳت واژه
»ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد« را ﺗﻌرﯾف ﮐﻧﯾم.

ﻓﺮوﺧﺘﮫ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺛﺮوت ) ﻧﮫ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ( در اﻧﺒﺎن ﻓﺌﻮدال ذﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﮔﺸﺖ
و ھﯿﭻ ارزش اﺿﺎﻓﮫای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﺮد.
ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و در ﺧﺪﻣﺖ
آن ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﯿﺸﮫوری
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﻮد .
ﮐﻞ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺎﯾﺶ
را از روﺳﺘﺎ ﺑﯿﺮون ﺑﮕﺬارد .ھدف
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﻓﺋوداﻟﯽ ،ﺗوﻟﯾد ارزش ﺑرای
ﻣﺻرف و ﻣﺑﺎدﻟﮫ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎ ﺑود.
از درون اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪی و از ﺗﮑﺎﻣﻞ
روﺳﺗﺎﯾﯽ ،
ﭘﯿﺸﮫوری
ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺎﻧﻮﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎی اﺑﺗداﯾﯽ در ﺷﮭرھﺎ و ﺳﭘس
ﻣﺎﻧوﻓﺎﮐﺗورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ درآنھﺎﺗﻘﺳﯾم ﮐﺎر ﺑﮫ
وﺟود اﻣده ﺑود و از ﺗﮑﺎﻣﻶنھﺎ ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﺷﮭﺮی و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪش ﺳر ﺑرآورد.

اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از؛ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﮫ زﻣﯿﻦ و
،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﺎرﮔﺎه و ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ روی آن
،ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ ،ﮐﻮی ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮭﯿﮫ
ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺛﺎﺑﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ در
ﺳﺎزﻣﺎن در ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻋﺑﺎرت اﺳت
ﮔر دش ،ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎزار ﯾﺎﺑﯽ و
از ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﻧﺳﺎنھﺎ و ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﺣت ﺗﻮذﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﺷراط ﺧﺎص ﺑﺎ ﻗواﻧﯾن وﯾژه ﺑﺎ ھم ﻣرﺗﺑط
و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ.
و ﭘﯾوﺳﺗﮫ ﺑوده و ﺗﺣت ﯾﮏ رھﺑری ،ھدف
ﺷﻌﺎع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﮫ در
ﻣﺷﺧﺻﯽ را ﺗﻌﻘﯾب ﻣﯽﮐﻧد.
ﺷﮭﺮھﺎ ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آﻣﺪ ،اول ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺗوﻟﯾد ﻋﺑﺎرت اﺳت از ﺗﺑدﯾل ﯾﮏ ﻣﺎده در ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞاش ﺗﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻠﯽ و
طﺑﯾﻌﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ ارزش ﻣﺷﺧص .ﻣﺛل ﯾﮏ
ﺳﭙﺲ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮات ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽ ﺷﺪ وﻟﯽ
ﺳﯾب.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﻤﯿﺸﮫ در ﻗﻠﻤﺮوھﻣﺎن ﮐﺸﻮر
اﺟﺰاء ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷد .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ
از ﯾﮏ ﺑﺮزﮔر )دھﻘﺎن ،ﺳﺮف( ،ﯾﮏ ،ﺻﺪور ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد .ھدف
ﮔﺎوآھﻦ و ﺗﻌﺪادی ﺑﯿﻞ و ﮐﻠﻨﮓ و داس و اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ،اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر و
ﭼﻨﮕﮏ ،زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ،ﺟﻮی آب و اﯾﺟﺎد ارزش اﺿﺎﻓﮫ در ھﻣﺎن ﭼﮭﺎرﭼوب
ﺑﺬر.؛ ﯾﻌﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﻋﺎﻣل ﻧﺳق.
ﻣﻠﯽ ﺑود.

اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺬر را
ﺑﮫ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .در ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺳﺮف در ﺟرﯾﺎن ﺗوﻟﯾد ،اﻧﺳﺎن
ﺑﮫ ﺣﺳﺎب ﻧﻣﯾﺎﻣد ،ﺑﻠﮑﮫ اﺑﺰار ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ و ﺳﮭﻤﯽ از ﻣﺤﺼﻮل
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﻧﺪازه زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﮫ او
داده ﻣﯽﺷﺪ .وﻟﯽ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﺌﻮداﻟﯽ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮫ ،دھﻘﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻧﺴﻖ ﺳﮭﻢ ﻣﯽ
ﺑﺮد ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک ﺑﻮد .ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺋوداﻟﯽ ﻧﮫ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺮای
 -٣ﮔراﯾش ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ:
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدﮐﻔﺎی روﺳﺘﺎﺋﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد.
ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﻧﻄﻔﮫء ﺷﮑﻞﮔﯿﺮیاش ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ھﻢ ﮐﮫ ﻓﺌﻮدال ﻏﺼﺐ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪن دارد .ﺑﮫ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﮔﺮ
ﻣﯽ ﮐﺮد در ﺷﮭﺮ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎی و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭘﻮل
در آﺧﺮ ﭘﺮوﺳﮫ ﭼﺮﺧﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﯾﮏ ﺳﻨﺖ

ر ﮐ و د ھ ﺎ ی ﻣ ﺮ ﮔ ﺑ ﺎر ﺳ ﺮ ﻣ ﺎ ﯾ ﮫ د ا ر ی :
ﻧﺗﯾﺟﮫ رﻗﺎﺑت در دوران رﻗﺎﺑت آزاد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،اﻧﺣﺻﺎر اﺳت .ﻟذا اﻧﺤﺼﺎرات
در دوران رﻗﺎﺑﺖ ازاد ﺳرﻣﺎﯾﮫ در درون
ﻣرزھﺎی ﻣﻠﯽ ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آنھﺎ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻨﺒﮫ ﺗﻮدهای
دادﻧﺪ .ھﺮ ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎری را ﺑﮫ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .رﻗﺒﺎی ﺧﻮد را در ﺻﺤﻨﮫ
ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ .ﺗﺎ اﯾﻨﮑﮫ
در ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺴﺮنھﺎی ﻣﻠﯽ آن ﻣﻘﺪار
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ و ﺛﺮوت اﻧﺒﺎﺷﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺗﻤﺎم
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺟﺬب
آن ﻧﺒﻮد .ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﺎﻻ
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 ١۴ﺗﯾر  – ١۴٠١ﺷﻣﺎره ١٢
ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در اﻧﺒﺎرھﺎ اﻧﺒﺎر ﻣﯽﺷﺪ و ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻠﯿﺎرد
دﻻر در اﻧﺒﺎن ﺷﺮﮐﺖھﺎ راﮐﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺳﮑﺘﮫ ﻣﺮگ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری
ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﺑﺎ رﮐﻮدھﺎی
ادواری ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺑﻌﺪ از از ﺳﺮﮔﺬراﻧﺪن ھﺮ
رﮐﻮدی دوﺑﺎره در ﺻﺤﻨﮫ ﻣﻠﯽ ﺟﺎن
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ و در ھﻤﺎن ﺻﺤﻨﮫﺷرﮐتھﺎ ﺑﮫ
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺗﻧد و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی
و ھﻤﺪﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺣران
ﮐﮫ در اواﺳط دھﮫ ﻧود ﻗرن ﻧوزدھم
ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری را ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ
رﺳﺎﻧﺪ .ﺗﻨﮭﺎ راه ﮔﺮﯾﺰ اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﭘﺎره ﮐردن
ﭘﻮﺳﺘﮫ ﻣﻠﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزار ﻓﺮوش و
ﻧﯿﺮوی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﮫ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﮭﺎن
ﭘﮭﻨﺎور ﺑﻮد.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ درﮐﯽ ﻋﻤﯿﻖ از ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و دﯾﺪ
ژرف و ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻗﺎﺑﺖ
آزاد ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ درﺑﺣراﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ  ١٩٠٣ﺑﮫ
طول اﻧﺟﺎﻣﯾد ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ وﺟﻮد
.ﮔﺬاﺷﺖ
وﻟﯽ ﺷﺮوع اﯾﻦ دوران ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻧﯿﺴﺖ .ﻟﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺳﺎﺑﻖ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری دوران رﻗﺎﺑﺖ آزاد ....از
اﯾﻦ دﯾﺎر رﺧﺖ ﺑﺮﻣﯽﺑﻧدد .ﺟﺎی آن را
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﮫ ﻋﻼﺋﻢ
آﺷﮑﺎر ﭘﺪﯾﺪها ی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و ﻣﺨﻠﻮطﯽ از
رﻗﺎﺑﺖ آزاد و اﻧﺤﺼﺎر را درﺑﺮ
دارد«).ﮐﺗﺎب اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم ﻟﻧﯾن(

ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ۵٠٠ھﮑﺘﺎر از زﻣﯿﻦھﺎﯾﺶ را ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻔﺎده ﺑرای ﺣﻣل و ﻧﻘل ﮐﺎﻻ و
ﺑﺎرور ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪش ﻧزدﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺎزار ﻓروش ،وﺟود داﺷﺗﮫ
ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد آورد :ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﺷد.
،ﮐﺜﯿﺮی ﺗﮑﻨﯿﺴﯿﻦ ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﺪ
ﻟذا ﯾﮑﯽ از اﺟزای ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
اﺑﺰار ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ دﯾﮕﺮی را ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺜﻼ
اﻧﺣﺻﺎری ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﺷﮑﯾﻼت ﻋرﯾض
ﭼﻨﺪ ﺗﺮاﮐﺘﻮر و ﮐﻤﺒﺎﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی
و طوﯾل ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در زﻣﯾﻧﮫھﺎی ﻓوق در
ﮐﺸﺎورزی را ﺗﺪارک ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﺑﺮای آﺑﯿﺎری
ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ و ﮐﺷور و ﯾﺎ ﮐﺷورھﺎی
ﭼﺎهھﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﺣﻔﺮ ﮐﻨﺪ ،ﺳﺮﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮ
ﻣورد ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ،ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺳﺮ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﮕﻤﺎرد و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺟﮭﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺰد ،ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎر و وﺳﺎﺋﻞ  -٢ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ :اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﺨﺼﻮص ﺗﻮزﯾﻊ و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ ﭼﯾزی ﺟز ﺑﺎﻧﮏ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﯾﺳت .ﺑﺎﻧﮏ
را ﺑﮫ وﺟﻮد آورد .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﺑرای ﻣوﺳﺳﮫ ﻣورد ﻧظر در ﮐﺷور ﻣورد
ﺳﺎزﻣﺎن دوم ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻟﺤﺎظ ﮐﯿﻔﯽ ﻧﯿﺰ از ﻧظر ،اﻋﺗﺑﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻧد و ﮔﺎم ﺑﮫ ﮔﺎم ﺑر
آن ﻣوﺳﺳﮫ ﻣﺳﺗوﻟﯽ ﻣﯽﮔردد.
ﺳﺎزﻣﺎن اول ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری رﻗﺎﺑﺖ  -٣ﺳﺎزﻣﺎن رواﺑط :ﺑرای اﻣﺿﺎی
آزاد ،ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد و ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻮاﻣﻞ ﻗراردادھﺎ ،ﺗﻧظﯾم رواﺑط ﻋﻣوﻣﯽ ﺑﺎ دوﻟت
ﻻزم ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺧود و دوﻟت ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺑﺎﯾد در آن
ﻧﺪاﺷﺖ .ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ ً ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺿﺮورت ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺻورت ﮔﯾرد و
ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﮐﺎﻻ ﺑدانھﺎ ﺻﺎدر
ﺷ ﮑ و ﻓ ﺎ ﺋ ﯽ اﻗ ﺗ ﺻ ﺎ د ی د و ر ا ن ﺳ ر ﻣ ﺎ ﯾ ﮫ د ا ر ی ر ﻗ ﺎ ﺑ ت آ ز ا د
ﺷود و...
 -۴ﺳﺎزﻣﺎن ﺻدور ﺗﮑﻧوﻟوژی و اﺑزار
ﺟﮭت ﻣوﻧﺗﺎژ ﻣﺣﺻوﻻت ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده ﺑﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻧﯾروی ﮐﺎر ارزان ﮐﺎرﮔران
ﮐﺷور ﻣورد ﻧظر.

1890

1850

1800

 -۵ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺗﺧدام و ﮐﻼﺳﮭﺎی اﻣوزش
ﻓﻧﯽ و ﻋﻠﻣﯽ در ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺟﮭت
ﺗرﺑﯾت ﺗﮑﻧﺳﯾن در اﯾن ﮐﺷورھﺎ.

ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ
از ﮔﺮدوﻧﮫ ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ  -۶ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓروش در ﺳطﺢ
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ.
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺤﺼﺎری ﺟﺎی آن ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ.

اﺟﺰاء اوﻟﯾﮫ و ﺿﺮوری اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن  -٧ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﮭﯾﮫ ﻣواد ﺧﺎم در ﺳطﺢ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﮫ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ.
آزاد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ از  -٨ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻧﺗرل ﻣوﺳﺳﮫ و اﻣﺎده ﺳﺎزی
درک ﺗﮑﺎﻣل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺗﮑﺎﻣل آن وارد ﺻﺣﻧﮫ ﮔردﯾده اﺳت ،آن ﺑرای ﭘﯾروزی ﺑر رﻗﯾب ﯾﺎ رﻗﺑﺎ در
ﺳطﺢ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ.
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ وﻗﺗﯽ ﻣﻣﮑن ﻣﯽﮔردد ،ﮐﮫ اﯾن ﻋﺒﺎرت اﺳت از :
دوﮔﺎﻧﮕﯽ  -ﭘدﯾده اﻧﺗﻘﺎﻟﯽ و ﻣﺧﻠوطﯽ از
 -١ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ :ھدف اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد،
رﻗﺎﺑت آزاد و اﻧﺣﺻﺎر  -در دوران
ﺣﺟم ﻋظﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫ اﻧﺑﺎﺷﺗﮫ ﺷده در ﯾﮏ اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯽ ﺣد طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﮐﺳب اﺑرﺳود
اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم درک ﮔردﯾده ﺑﺎﺷد.
ﺷرﮐت اﻧﺣﺻﺎری در ﺻﺣﻧﮫ ﻣﻠﯽ ﮐﮫ ﺣﺗﯽ ﺑرای ﻣوﺳﺳﮫاﯾﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد
ﺗﮑﺎﻣل رﻗﺎﺑﺖ آزاد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﺧود آن ﺷرﮐت ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺣرﮐتاش در را درﺑر ﻣﯽﮔﯾرد .ﯾﮑﯽ از ﻋواﻣﻠﯽ ﮐﮫ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼرﺧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻧﯾﺳت ،ﺑرای ﺻدور در ﮐﺎرﮐرد ﮐل ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻣﻣﮑن ﮔردﯾد .در واﻗﻊ ﺻﺣﻧﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻧﺎﭼﯾز ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻟذا اﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ را ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯽﮐﻧد ،ﻧﯾروی
،ﺑﺪون ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ ﺳرﻣﺎﯾﮫ دﯾﮕری ﺗﮑﻣﯾل ﻧظﺎﻣﯽ ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ اﺳت.
ظﮭﻮر اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑود .ﺑﺮای
ﺷود .ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﮑﻣل )ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ( در ﺑﺎ اﯾن ﭼﻧﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾدی اﺳت ﮐﮫ
؛
روﺷﻦ ﺷﺪن اﯾﻦﻣﺳﺄﻟﮫ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻣﯽآورم
ﮐﺷوری وﺟود دارد ﮐﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ،دوران رﻗﺎﺑت ازاد ﺳرﻣﺎﯾﮫ
وﻓﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﮐﺸﺎورز ﻣﯽﺧﻮاھﺪ
آﻧﺟﺎ ﺻﺎدر ﺷود ،ﯾﻌﻧﯽ در ﻣﺳﺗﻌﻣرات ﯾﺎ را ﺗرک ﻣﯽﮐﻧد ،ﭘوﺳﺗﮫ ﻣﻠﯽ را ﻣﯽﺷﮑﺎﻓد،
ﺖ
ﺑﺎﻏﭽﮫای را ﺑﺎرور ﮐﻨﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر اﺳ
ﮐﺷور ﻣورد ﺗﮭﺎﺟم ﺳرﻣﺎﯾﮫ .در ﻋﯾن ﺣﺎل ،ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋرﺻﮫ ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﯽﮔذارد و دوران
.:ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﮭﯿﮫ دو ﯾﺎ
ﮐﺷوری ﺑرای ﺻدور ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺳﺎﻋد اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳم اﻏﺎز ﻣﯽﮔردد.ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ روﺷن
،ﺳﮫ ﺑﯿﻞ ،اﺳﺘﺨﺪام دو ﯾﺎ ﺳﮫ ﮐﺎرﮔﺮ
اﺳت ﮐﮫ در آن ﻣﺎده ﺧﺎم ارزان ،ﻧﯾروی اﺳت ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗوﻟﯾد ﺳرﻣﺎﯾﮫداری
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ آﺑﯿﺎری رو زﻣﯿﻨﯽ ،ﺗﮭﯿﮫ ﺑﺬر
ﮐﺎر ﭘر ﺷﻣﺎر و ارزان ،ﻗواﻧﯾن ﻣﺳﺎﻋد ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﺧﻠقاﻟﺳﺎﻋﮫ ﮔﺳﺗرده و ھﻣﮫ
ر
و ﻏﯿﺮه .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ھﻤﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدا
ﺑرای ﻓرار از ﭘرداﺧت ﻣﺎﻟﯾﺎت ،ﺟﺎدهھﺎی ﺟﺎﻧﺑﮫ ﺑﮫ وﺟود ﻧﯾﺎﻣده اﺳت .ﺑﺎ وﺟود اﯾﻧﮑﮫ
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ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از  ١٩٠٠ﺗﺎ ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎن اول ﮐﻧﺳرنھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری روﺋﯾدﻧد .اﯾﻦ روﯾﺶ ﺗﻤﺎم
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ﻣﺛل ﻗﺎرچ از زﻣﯾن اﻗﺗﺻﺎدھﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺟﮭﺎن را در ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﻠﯽ ﻣﯽروﯾﯾدﻧد ،وﻟﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ھﻧور ﮔرﻓت .ﺑرای ﻧﻣوﻧﮫ:
ﺳﮭم اﻧدﮐﯽ از ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗوﻟﯾد و ﺑﺎزار اداﻣﮫ دارد
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ را در اﺧﺗﯾﺎر داﺷﺗﻧد.
ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽاول
ﮐﻧﺳرنھﺎی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ رو ﺑﮫ اﻓﻮل رﻓﺗﻧد ،
ﺗﻌﺪادﺷﺎن اﻧﺪک ﺷﺪ .ﺑﮫ وﯾﮋه اﻏﻠﺐ آنھﺎ
ورﺷﮑﺴﺖ و ﻧﺎﺑﻮدﺷدﻧد .وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از
ﺟﻨﮓ ﻣﺠﺪدا ً و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ آﻣدﻧد
اورﮔن وارﮔﺎ )(Eugen Varga
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ در ﻣﻮرد
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻨﻮﭘﻞ ھﺎ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آنھﺎ
را در ﺳﺎلھﺎی ﺑﯿﺴﺖ ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﭼﻨﯿﻦ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻧد » :اﮔﺮ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ھﺮ
ﯾﮏ از ﺗﺮاﺳﺖھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺜﻼً
ﺗﺮاﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻟﮑﺘﺮو) (Trofinaرا
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﮫ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،دارای اھﻤﯿﺖ
ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ :ا ّﻣﺎ ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻋﺪدی
ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ھﺮ ﺑﻮرژوای ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫای ﮐﮫ در
،ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه
دوﻣﯽ دارای ﺳﮭﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰﯾﺴﺖ «.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻣﺎ ﺑﺎ اﻓﺖ ﮐﺎرﺗﻞھﺎ و
ﺗﺮاﺳﺖھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ رو ﺑﮫ رو ھﺴﺘﯿﻢ.
وﻟﯽ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮﻗﺘﯽ و ﻟﺤﻈﮫاﯾﺴﺖ.
زﯾﺮا در ﺳﺎلھﺎی ٣٠در ﮐﺸﻮرھﺎی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﻧﺤﺼﺎرات ﺑﺰرﮔﯽ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﺑﮫ ﻣﻨﻮﭘﻠﮭﺎی دوﻟﺘﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺖ
آن ﮐﺷور ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽﮔﺮدﻧد .ﺑﻌد از ﺟﻧﮓ
ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫ اﯾﻦﻣﻧوﭘﻠﮭﺎ،
ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم
ﻣﻨﻮﭘﻠﮭﺎی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺎ ﺑﮫ ﻋﺮﺻﮫ
وﺟﻮد ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﮫ طﻮری ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ١٩۶٠ﺗﻌد اد ٧٣٠٠ﻣﻨﻮﭘﻞ ﻋﻈﯿﻢ در
ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ٢٧٣٠٠
ﺷرﮐت اﻧﺣﺻﺎری ﺑﺰرگ دﺧﺘﺮ و ﯾﺎ
ﺑﮭﺘﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺳﮭﻢ آنھﺎ از ﺑﺎزار
ﺑﯿﻦاﻟﻣﻠﻠﯽ ﻓﻘط  ٪٢۵و از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
١٠ﺑﻮده اﺳﺖ ) .٪آﻣﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠل
ﻣﺗﺣد(
ﺑﮫ ﻋﻠت ورﺷﮑﺳت ﺷدن ﺷرﮐتھﺎی ﻣﻠﯽ
و اﻧﺑﺎﺷت ﺳرﯾﻊ ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮐﻧﺳرنھﺎی
ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ ،ﺗﻣﺎﯾل ﺷدﯾدی در ﺻدور
ﺣداﮐﺛر ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﺑﮫ وﺟود اﻣد .از اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎ ﺳﺎل ٢٠٠٠ﻣﻨﻮﭘﻞھﺎ ﻣﺜﻞ ﻗﺎرچ
از زﻣﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرھﺎی

ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ
coiran21@gmail.com
در ﺻورت ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ،ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ھﺳﺗﮫھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد

ﻧ ﺎ ﻣ ﮫ ر ﺳ ﯾد ه از ﯾ ﮏ ﮐ ﺎر ﮔ ر
ﺑ ﺎز ﻧ ﺷ ﺳ ﺗ ﮫ از ا ﯾر ان و ﻧ ﻘ د آ ن
در ﺟواب ﺑﮫ ﺳؤال ﻧظم ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ در
ﻣورد ﻋﻠل ﻋدم ﺗﺷﮑﯾل ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت
راﺳﺗﯾن در اﯾران ،اﯾن رﻓﯾق ﻋزﯾز ﮐﺎرﮔر
ﺗﺣﻠﯾل زﯾر را ﺑرای ﻣﺎ ارﺳﺎل ﮐرده اﺳت.
ﻣﺎ ﺿﻣن ﻗدر داﻧﯽ و ﺗﺷﮑر از اﯾن رﻓﯾق
ﺗﺣﻠﯾل او را ﻧﯾز ﺑﻌد از ﻧوﺷﺗﮫاش ﻣورد
ﻧﻘد ﻗرار دادهاﯾم.
ﻧوﺷﺗﮫ رﻓﯾق ﮐﺎرﮔر ﺑﮫ ﻗرار زﯾر اﺳت:
» -١ﯾﮑﯽ از دﻻﺋل و ﻣواﻧﻊ اﯾﺟﺎد ﺣزب
ﮐﻣوﻧﯾﺳت در اﯾران ،ﺣﮑوﻣت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ ﻏﺎﯾت ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﻏﯾر
دﻣﮑراﺗﯾﮏ اﺳت .آنھﺎ از اﺑﺗدا ﺑﺎ ﺗﺷﮑل
ﮐﺎرﮔران در ﻏﺎﻟب ﺳﻧدﯾﮑﺎھﺎ و
اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی ﮐﺎرﮔری ﮐﮫ ﻻزﻣﮫ اﯾﺟﺎد
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺑﺎ ﺑدﻧﮫی ﮐﺎرﮔری اﺳت،
ﺑﮫ طرق ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺧﺎﻟﻔت و ﻣﺑﺎرزه
ﻣ ﯽﮐ ﻧ ﻧ د .
 -٢ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و ﺻﺎﺣﺑﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ و
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﮑوﻣت
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺷﮑل
ﮐﺎرﮔری ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯽﮐﻧﻧد .زﯾرا ﺗﺷﮑلھﺎ
از ﺗﺿﯾﯾﻎ ﺣﻘوق ﮐﺎرﮔران ﺟﻠوﮔﯾری
ﻣﯽﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﯾن ﺧود در ﺗﺿﺎد ﺑﺎ ﻣﻧﺎﻓﻊ
ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن اﺳت.
 -٣ﻋدم ﺣﺿور ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ در ﺑﯾن
ﮐﺎرﮔران ﺑﮫ ﻣﻧظور آﮔﺎھﯽ دادن ﺑﮫ
ﮐﺎرﮔران در زﻣﯾﻧﮫ ﻟزوم ﺗﺷﮑل آنھﺎ و
ﻣﺑﺎﺣث ﺗﺋورﯾﮏ .در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﺎ
ﺣﺿور در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران از ﮐﺎرﮔران،
ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺳﺎﺧت و ﮐﺎرﮔران ﮐﻣوﻧﯾﺳت
ﺧود اﻓﮑﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در ﻣﯾﺎن دﯾﮕر
ھﻣﮑﺎران ﺗروﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾﻧد) .اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔری در ﻣﻧﺎطق ﻧﻔﺗﯽ ﭘﯾش از ﮐودﺗﺎی
ﺳﺎل  ١٣٣٢ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﻔﯾدی ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﺎﺷد(.
از ﺟﻣﻠﮫ دﻻﺋل ﻋدم ﺣﺿور ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ

در ﻣﯾﺎن ﮐﺎرﮔران ،ﺳرﮐوب و دﺳﺗﮕﯾری
و اﺣراج آنھﺎ از طرﯾق ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺣﮑوﻣﺗﯽ اﺳت.
 -۴ﻋدم آﮔﺎھﯽ ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺷﮑلﮔﯾری و ﺗﺷﮑل اﺣزاب از ﺟﻣﻠﮫ
ﻋواﻣﻠﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻣردم از ﺗﺷﮑلھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ ﮔرﯾزاﻧﻧد و اﻟﺑﺗﮫ ﺗﺑﻠﯾﻐﺎت ﻣﻧﻔﯽ و
ﻣﺳﻣوم ﺣﮑوﻣﺗﯽ و ﻧﯾز ﺗﺑﻌﺎت دﺳﺗﮕﯾری
و ﮐﺷﺗﺎر ﺳﯾﺎﺳﯾون ،اﺣزاب و ﺗﺷﮑلھﺎ
ﺗوﺳط رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺎﻋث
ﮔردﯾده ﮐﮫ ﻣردم ﺑﺎ دﯾده ﺗردﯾد ﺑﮫ ﺣزبھﺎ
ﮔراﯾش ﭘﯾدا ﮐﻧﻧد ﮐﮫ اﻟﺑﺗﮫ اﯾن ﻣوﺿوع در
اﯾن اواﺧر ﮐﻣﯽ ﺑﮭﺑود ﭘﯾدا ﮐرده و ﺑﺎ
ﺣﺻول دﻣﮑراﺳﯽ ﺑﮭﺗر ﺧواھد ﺷد.
 -۵در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷﮑل
ﮔﯾری ﮐﺎﻧونھﺎی ﻣﺑﺎرزه ﺻﻧﻔﯽ و ﻣدﻧﯽ
و اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺿور در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
ﮔذار از ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ،
ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻧظﺎم اﺳﻼﻣﯽ درﯾﺎﻓﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﭘس
از ﺑﺎزیھﺎی ﭼﮭل و ﭼﻧد ﺳﺎﻟﮫ ﻧﻣﺎﯾش
اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ،ﺗﺷﮑﯾل ﮔروهھﺎی اﺻﻼح
طﻠﺑﺎﻧﮫ و ﻣﺗﺣول ﮐردن ﺑﺧشھﺎﺋﯽ از
ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻋدول از ﻣطﺎﻟﺑﺎت
ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﺣﺎل راه ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ را ﺗﻧﮭﺎ از طرﯾق
ﻟوﻟﮫ ﺗﻔﻧﮓ ﺑرای ﺑﻘﺎء ﻣﯽداﻧﻧد.
ﻟذا در ﭼﻧﯾن ﺷراﯾطﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﮫ رژﯾم
ﻧﺗواﻧد از طرﯾق رﻓرم اﻗﺗﺻﺎدی ،طﺑﻘﺎت
ﮔرﺳﻧﮫ و در ﻓﻘر اﻗﺗﺻﺎدی و ﮐﺎرﮔران را
از ﺑدﻧﮫ ﺟﻧﺑش ﺟدا ﻧﻣﺎﯾد ،وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اوﻻً ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺷﺎری ﺑر اھرم ﺗﺣرﯾم
ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺗﺑﻠﯾﻎ و ﺗروﯾﺞ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت
ﮐﺎرﮔری و ﺑﺎزارﯾﺎن ،دﺳت دوﻟت و
ﺣﮑوﻣت را از ﺳرﻣﺎﯾﮫ در ﮔردش ﮐوﺗﺎه
ﮐرد و ﺛﺎﻧﯾﺎ ً از ھر ﮔوﻧﮫ ﺟﻧﺑش و
اﻋﺗراض ﺻﻧﻔﯽ و ﻣدﻧﯽ ﺣﻣﺎﯾت و آنھﺎ
را ﺑﺎ ﮐﺎﻧوﻧﮭﺎی ﻣﺑﺎرزات ﺳﯾﺎﺳﯽ
ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐرد«.
-------در ﻧوﺷﺗﮫ ﻓوق ﺑﮫ درﺳﺗﯽ ﺑر ﯾﮑﯽ از
ﻋواﻣل اﺻﻠﯽ ﺟداﺋﯽ اﺣزاب و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ از طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
اﺷﺎره دارد :ﻣﺧﺎﻟﻔت رژﯾم ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﺟﺎد ﺳﻧدﯾﮕﺎھﺎ و اﺗﺣﺎدﯾﮫھﺎی
ﮐﺎرﮔری  ،ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺻﻧﺎﯾﻊ ﺑﺎ
ھر ﮔوﻧﮫ ﺗﺷﮑل ﮐﺎرﮔری در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎ،
ﺗﺑﻠﯾﻌﺎت ﻣﻧﻔﯽ و ﻣﺳﻣوم ﺣﮑوﻣﺗﯽ و
دﺳﺗﮕﯾری و زﻧدان و ﮐﺷﺗﺎر ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ
ﺗوﺳط رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ.
در ﻋﯾن ﺣﺎل ﭘروﺳﮫ ﮔﺳﺗرش اﻓﮑﺎر
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ و ﺗﺷﮑﯾﻼت ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را ﻧﯾز
ﺑﮫ درﺳﺗﯽ طرح ﻣﯽﮐﻧد :ﺑﺎ ﺣﺿور در
ﺑﯾن ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾد از ﮐﺎرﮔران ،ﮐﻣوﻧﯾﺳت
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ﮐﻣون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺳﺎﺧت و ﮐﺎرﮔر ﮐﻣوﻧﯾﺳت ﺧود اﻓﮑﺎر
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ را در ﻣﯾﺎن دﯾﮕر ھﻣﮑﺎران
ﺗروﯾﺞ ﻧﻣﺎﯾد.
اﯾن رﻓﯾق ﻋﻠت ﭘراﮐﻧدﮔﯽ و ﺗﺷﮑل ﮔرﯾزی
ﻣردم را ﻧﯾز ﻋدم آﮔﺎھﯽ آﻧﺎن از ﺿرورت
ﺗﺷﮑل و ﻋدم ﺷﻧﺎﺧت آﻧﺎن از ﭼﮕوﻧﮕﯽ
ﺗﺷﮑل ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .او راﺑطﮫ ﺷﮑل
ﮔﯾری ﮐﺎﻧونھﺎی ﺻﻧﻔﯽ و ﻣدﻧﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی و ﺣﺿور ﻣردم در ﺧﯾﺎﺑﺎنھﺎ و
ﭘروﺳﮫ ﻧﺎﮐﺎرآﻣدی اﺑزارھﺎی ﻣﺧﺗﻠف رژﯾم
در ﻣﻣﺎﻧﻌت از ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺷدن ﺟﻧﺑشھﺎ و
روی آوردن ﺑﮫ اﺧرﯾن ﺳﻼح ﯾﻌﻧﯽ ﮐﺷﺗﺎر
و ﺳرﮐوب از ﺟﺎﻧب دﯾﮕر را ﺑﮫ درﺳﺗﯽ
درک ﻣﯽﮐﻧد و از آن ﺳﺧن ﻣﯽﮔوﯾد.
در اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﯽ ﻧﯾز وﺟود
دارد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑدان اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻧﯾم:
 -١ا و ﻋ ﻠ ت ﺟ د ا ﺋ ﯽ ﺟ ﻧ ﺑ ش ﮐ ﻣ و ﻧ ﯾ ﺳ ﺗ ﯽ ا ز
طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر را ﻓﻘط در ﺳرﮐوب اﯾن طﺑﻘﮫ
و ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﺗوﺳط رژﯾم
ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﯾﻧد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
اﯾن ﯾﮏ ﻋﺎﻣل ﻣﮭم اﺳت وﻟﯽ ﻣﮭﻣﺗرﯾن
ﻋﺎﻣل ﻧﯾﺳت .ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻋﺎﻣل ﮔراﯾﺷﺎت
ﺳﮑﺗﺎرﯾﺳﺗﯽ و ﺧود ﻣرﮐز ﺑﯾﻧﯽ ﺷدﯾد در
رھﺑران ﺟﻧﺑش ﮐﻣوﻧﯾﺳﯽ اﯾران اﺳت.
ھﻣﮫ ﺑرای ﺳﺎزﻣﺎن ﺧود  ،ﮔﺳﺗرش آن و
ﭘر دﺑدﺑﮫ و ﮐب ﮐﺑﮫ ﺷدن آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻧﻧد
وﻟﯽ ذرهای در ﻓﮑر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻋﻣوﻣﯽ ﺟﻧﺑش
ﮐﺎرﮔری و ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ اﯾﺟﺎد ﺣزب
راﺳﺗﯾن و ﯾﮑﭘﺎرﭼﮫ و ﺳراﺳری اﯾران را
در ارﺟﺣﯾت ﻗرار ﻣﯽدھد ،ﻧﯾﺳﺗﻧد .ﺗﺟرﺑﮫ
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ اﮔر ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎ
ﺧود را ﭘﺎﻻﯾش دھﻧد و ﻣﻧﺎﻓﻊ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر
را در ارﺟﺣﯾت ﻗرار دھﻧد در ھر ﺷراﯾط
ﺧﻔﻘﺎن آوری ﻧﯾز ﻣﯽﺗواﻧﻧد در طﺑﻘﮫ ﻧﻔوذ
ﮐﻧﻧد و آن را ﺳﺎزﻣﺎن د ھ ﻧ د  .ﻧ ﻣ و ﻧ ﮫ
ﺑرﺟﺳﺗﮫ و ﻣﺷﮭور آن را ﻣﺎ در ﭼﯾن و
روﺳﯾﮫ ﻣﯽﺗواﻧﯾم ﺑﯾﺎﺑﯾم.
 -٢در ﻧوﺷﺗﮫ آﻣده اﺳت ﮐﮫ» :ﺻﺎﺣﺑﺎن
ﺻﻧﺎﯾﻊ و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮐﮫ در واﻗﻊ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن
ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ھﺳﺗﻧد «...اﯾن
درﺳت ﻧﯾﺳت ﺳرﻣﺎﯾﮫداران ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن

ﺣﮑوﻣت ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧﯾﺳﺗﻧد ﺑﻠﮑﮫ دوﻟت
ﻧﻣﺎﯾﻧده طﺑﻘﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫدار اﺳت.
ً
 -٣اﯾن درﺳت اﺳت ﮐﮫ ظﺎھرا در ﺑﯾن
ﻣردم ﮔراﯾش ﺗﺷﮑل ﮔرﯾزی ﺑﮫ ﭼﺷم
ﻣﯾﺧورد وﻟﯽ اﯾن ﯾﮏ ﺟﺎﻧب ﻏﯾر ﻣﮭم از
ﯾﮏ ﭘدﯾده ﻣﺿﻣوم اﺳت .ﺟﺎﻧب ﻣﮭم آن
وﺟود ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎﺋﯽ اﺳت ﮐﮫ در ﮐﻧﺎر و
ﯾﺎ درون ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری ھﺳﺗﻧد وﻟﯽ از
ﻣﺗﺷﮑل ﮐردن ﮐﺎرﮔران ﻣﯽﮔرﯾزﻧد و
ﺑرای آن ھزاران ﺑﮭﺎﻧﮫ ﻣﯽآورﻧد.
 -۴ا ﯾ ن ﻧ و ﺷ ﺗ ﮫ ا ﻣ ﮑ ﺎ ن ر ﻓ ر م و ﺑ ﮭ ﺗ ر ﮐ ر د ن
زﻧدﮔﯽ زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن از ﺟﺎﻧب رژﯾم را
ﻣﻣﮑن ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ
رژﯾم ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑﮫ طور ﮐل و رژﯾم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻣذھﺑﯽ اﯾران ﺑﮫ وﯾژه ،ﻧﮫ
ﺧواھﺎن و ﻧﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اﯾﺟﺎد رﻓرمھﺎی
ﻣﺛﺑت ﺑرای ﺑﮭﺗر ﺷدن و آﺳﺎﯾش
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن اﺳت .ﺑر ﻋﮑس اﯾن رژﯾم
ﺗﻣﺎم ﺗﻼش ﺧود را در ﻏﺎرت ،و اﺳﺗﺛﻣﺎر
زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن ﻣﺗﻣرﮐز ﮐرده اﺳت.
 -۵اﯾن رﻓﯾق ﻋزﯾز ﺑر اﯾن ﻧظر اﺳت ﮐﮫ
ﺗﺣرﯾمھﺎ ﺟﮭت در ﻓﺷﺎر ﮔذاﺷﺗن رژﯾم
اﯾران اﺳت .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ھدف اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﺣرﯾمھﺎ در ﻓﺷﺎر و ﻣﺿﯾﻘﮫ ﮔذاﺷﺗن
ﮐﺎرﮔران ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و اﻗﺷﺎر ﭘﺎﺋﯾن
ﺧرده ﺑورژوازیﺳت ﺗﺎ آنھﺎ ﺑﮫ ﻋﻠت
ﻓﺷﺎرھﺎی ھﻣﮫ ﺟﺎﻧﺑﮫ ﻓﻘر و ﮔرﺳﻧﮕﯽ و
ﺑﯽ درﻣﺎﻧﯽ و ﻧزدﯾﮓ ﺷدن ﺑﮫ ﻣرگ،
ﻋﻠﯾﮫ رژﯾم ﺣﺎﮐمﺷﺎن ﺑﻠﻧد ﺷوﻧد .اداﻣﮫ اﯾن
ﺗﺣرﯾمھﺎ ﻣردﻣﺎن ﮐﺎر و زﺣﻣت را ﺑﮫ
ﻧﺎﺑودی ﻣﯽﮐﺷﺎﻧد .ﺗﺣرﯾمھﺎی  ١٢ﺳﺎﻟﮫ
آﻣرﯾﮑﺎ ﻋﻠﯾﮫ ﻋراق در زﻣﺎن ﺻدام
ﺣﺳﯾن ،ﺑﺎﻋث ﺷد ﮐﮫ  ١٫۵ﻣﯾﻠﯾون ﮐودک
و زن ﺑﯽ ﭘﻧﺎه از ﮔرﺳﻧﮕﯽ و ﺑﯽ داروﺋﯽ
ﺑﻣﯾرﻧد .در ﺻورﺗﯽ ﮐﮫ ﺻدام ﺣﺳﯾن و
طﺑﻘﮫاش ﭼﻧﯾن ﺿرﺑﮫای را ﻣﺗﺣﻣل
ﻧﺷدﻧد .در ﻋﯾن ﺣﺎل در ﻧوﺷﺗﮫ روﺷن
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﮔذار از ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﮫ
ﭼﮫ ﺳﺎﺧﺗﺎر اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣورد ﻧظر اﺳت.
 -۶ﻗﺷر ﺑﺎزاری ﺑﮫ ﻋﻧوان ﻗﺷر ﺗﺎﺟر
ﺳﻧﺗﯽ اﯾران ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﺗﺟرﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﺑﮫ وﯾژه ﺗﺟرﺑﮫ ﭼﮭﺎر دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻗﺷری

اﺳت دو رو ،ﻣذﺑذب ،ﻋﻘب ﮔرا و ﺧﺎﺋن.
ﻓﻘط طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ،دﯾﮕر زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و
آزادﯾﺧواھﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ﺑﮫ ﻟﺣﺎظ ﺗﺎرﯾﺧﯽ و
ﻋﻣﻠﯽ در ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺗرﻗﯽ ھﺳﺗﻧد .در
ﺟرﯾﺎن ﺟﻧﺑش و اﻧﻘﻼب اﻣﮑﺎن دارد
ﻋﻧﺎﺻر و ﮔروهھﺎﺋﯽ از دﯾﮕر اﻗﺷﺎر
اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺛل ﺑﺎزارﯾﺎن دﺳت اﺗﺣﺎد ﺑﮫ
ﺳوی ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎ دراز ﮐﻧﻧد .اﻟﺑﺗﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﮫ
اﯾن اﺗﺣﺎد ﺧوش آﻣد ﮔﻔت .وﻟﯽ اﯾن اﺗﺣﺎد
ﺑﺳﯾﺎر ﺷﮑﻧﻧده و ﺑﯽ ﺛﺑﺎت اﺳت زﯾرا ﻣﻧﺎﻓﻊ
طﺑﻘﺎﺗﯽ آنھﺎ ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر اﺷﺗﯽ ﻧﺎﭘذﯾر
ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺣﻣﺎﯾت از ھر اﻋﺗراض و
ھﻣﮫ
وظﯾﻔﮫ
ﻣﺗرﻗﯽ
ﺟﻧﺑش
ﮐﻣوﻧﯾﺳتھﺎﺳت وﻟﯽ اﯾن ﺿرورت
ﺟﺎﻧب دﯾﮕر وظﯾﻔﮫ ﻣﺎ را ﻧﺑﺎﯾد ﭘﺷت
ﺻﺣﻧﮫ ﺑﮑﺷﺎﻧد و آن اﯾن ﮐﮫ ﮐﺎرﮔران در
ﺟرﯾﺎن وﺣدت ﺑﺎ دﯾﮕر اﻗﺷﺎر و طﺑﻘﺎت،
در اﻧﺗﻘﺎد از ﮔراﯾﺷﺎن ﺿد ﻣردﻣﯽ و ﺿد
ﮐﻣوﻧﯾﺳﺗﯽ آنھﺎ دﺳت ﺑﺎز دارد و ھﯾﭼﮕﺎه
اﯾن ﺳﻼح اﻧﺗﻘﺎد را ﺑر زﻣﯾن ﻧﻣﯽﮔذارد.
ﻣﺎ اﻣﯾدوارﯾم اﯾن رﻓﯾق ﮐﺎرﮔر و دﯾﮕر
ﮐﺎرﮔران ﻋزﯾز روﻧد دﯾﺎﻟوگ
اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳﯾﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﻣﺎ اداﻣﮫ دھﻧد
و ﻣﺎ را از ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﮔران ﻗدرﺷﺎن
ﺑﮭرهﻣﻧد ﻧﻣﺎﯾﻧد.
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ارﺗﺑﺎط ﺑﺎ ﻣﺎ

coiran21@gmail.com
در ﺻورت ﺗواﻓق ﺑﺎ اﯾن ﺧط ﻣﺷﯽ ،ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ھﺳﺗﮫھﺎی ﻣﺧﻔﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﭘﯾوﻧدﯾد

ھﺪﯾﮫ

ﻣﻦ از ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻢ
ﻣﻦ از ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺗﺎرﯾﮑﯽ
و از ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺷﺐ ﺣﺮف ﻣﯿﺰﻧﻢ
اﮔﺮ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣﻦ آﻣﺪی ﺑﺮای ﻣﻦ ای
ﻣﮭﺮﺑﺎن ﭼﺮاغ ﺑﯿﺎور
و ﯾﮏ درﯾﭽﮫ ﮐﮫ از آن
ﺑﮫ ازدﺣﺎم ﮐﻮﭼﮫی ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﻨﮕﺮم
ﻓﺮوغ ﻓﺮﺧﺰاد

ﭘروﻟﺗﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد
ﮐﺎرﮔران ،زﺣﻣﺗﮑﺷﺎن و آزادﯾﺧواھﺎن ﻣﺗرﻗﯽ ﻣﺗﺣد ﺷوﯾد!
در ﺳﻣت ﭘﯾوﻧد ﺑﺎ طﺑﻘﮫ ﮐﺎرﮔر ﺑﮑوﺷﯾم!
ﺣزب ﮐﻣوﻧﯾﺳت راﺳﺗﯾن اﯾران را ﺑﮫ وﺟود آورﯾم!
ﺗروﺗﺳﮑﯾﺳت ھﺎی ﺧﺎﺋن را از ﺻﻔوف ﺧود طرد ﮐﻧﯾم!
دﻏلﮐﺎران را از ﺻﻔوف ﺧود ﺑراﻧﯾم
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