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تصویر روی جلد مربوط است به اعتصاب و تظاهرات کارگران عضو یکی از بزرگترین اتحادیههای کارگری ایتالیییا بیه نیام
 USBعلیه ارسال سالح به دولت اوکراین توسط دولت ایتالیا .شعار روی پارچهنوشته ”ایتالیا بیرون از جنگ! ایتالیا بیرون از
ناتو!“ یکی از شعارهای اصلی اعتصاب آنهاست.
در اواخر اسفند سال گذشته (هفته های ابتدایی جنگ اوکراین) کارگران حمل و نقل بار در فرودگاه شهر پیزا در حیالیی کیه
مشغول بارگیری کمکهای به اصطالح ”انساندوستانۀ“ دولت ایتالیا به اوکراین بودند ،با جعبههای سیالح و میهیمیات در
محموله مواجه شدند .کارگران فرودگاه پیزا بالفاصله از بارگیری محموله خودداری کردند .پس از آنکه کارگران ماجیرا را بیه
اتحادیۀ  USBگزارش دادند و معلوم شد که در بندر جنوا نیز محمولههای سالح به مقصد اوکراین بارگیری میشود ،اتحادیه در
فرودگاهها و بنادر اعالم اعتصاب کرد.

این گزیدهای است از بیانیۀ اتحادیه ” :هزینۀ چنین درگیریای را کارگران با بیکاری و ریاضت اقتصادی میپردازند .حتی ییک
پنی ،یک اسلحه یا یک سرباز نباید برای جنگ ارسال شود .ما بندرهایمان را بر روی قاچاق سالح میبندیم .نوبیت ،نیوبیت
کارگران است .کارگران بندرگاهی قصد ندارند تا در برابر بادهای جنگ جدید که دوباره در اروپا وزیدن گرفتهانید بییتیفیاوت
بمانند ...دولت [ایتالیا] ،خادم کارآمد منافع ایاالت متحده و ناتو ،با ارسال منابع اقتصادی و اعمال تحریمها (علیه روسیییه)
تالش میکند تا ما را حتی بیشتر به درگیری بکشاند“.
به دنبال این اعتصاب دولت ایتالیا با طراحی یک توطئهی شرارتآمیز و به همان اندازه مضحک تالش کرد تا برای اتیحیادییه
پاپوش بدوزد و در میان کارگران وحشت بیندازد .مأموران پلیس بیمقدمه به دفتر اتحادیه رفتند ،یکراست به سیفون دستشویی
ً
ساختمان اتحادیه مراجعه کردند و اسلحهای را که خودشان قبال در آنجا پنهان کرده بودند بیرون آوردند!
کارگران عضو اتحادیۀ  USBدر بندر لیوورنو ،حدود یکسال پیش نیز از بارگیری محمولۀ سالح به مقصد اسرائیل خیودداری
و اعالم اعتصاب کرده بودند.
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رییسی در در جلسه اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی 5 ،خرداد 0011

دولت رییسی چگونه منافع سرمایهداری ایران را پیش
میبرد؟
مقدمه
در زمینهی تحریمهای گستردهی آمریکا علیه ایران ،دولت روحانی و جناح غربگرای حامیاش در هشت سال گذشته استراتژی مذاکیره
با غرب و ایجاد گشایش اقتصادی را از مسیر توافق برجام پیگیری کردند .بیثباتی و موانع ناشی از فشار تحریم اقتصادی بر سرماییهداری
ایران ،رهبر حکومت را نیز به نرمش قهرمانانه واداشت تا مذاکرات از سوی سیاستمداران دولت روحانی با پشتوانهی کلییت حیکیومیت
دنبال شود .توافق برجام حاصل شد اما چندی نگذشت که با روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا ،برجام به کاغذ پارهای تبدیل شید و
تمامی آمال و آرزوهای جناح غرب گرا بر باد رفت .عدم نتیجه در مذاکرات و پشت پا زدن آمریکا به آن ،ناپایداری این مذاکره را هیر چیه
بیشتر آشکار کرد .در پی چنین وقایعی ،وجود طبقهی سرمایهداری که دیگر چشم امیدی به عادیسازی روابط با غرب نداشت و عیانتیر
شدن بازیگری چین و روسیه 1در صحنهی سیاست جهانی ،عرصه را برای مانور بیشتر بر روی استراتژی "نگاه به شرق" در دولت جیدیید
ایران آماده گردانید.
برای بررسی تحوالت درون طبقهی سرمایهدار که به آرایش جدید آن منجر شده است و رابطهی حاکمیت و دولت با این طبقه ،شناخیتیی
کلی از جبههبندیها در سطح جهانی و تاثیر آن بر دیگر کشورها ضرورت دارد .با شکافتن چند و چون روابط طبقهی سرمایهدار با دولت
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در شرایط فعلی ،میتوان نقاب از چهرهی مدعیان حمایت از کارگران و عدالتخواهی برداشت و پیامد سیاستهای پیگرفته از سوی آنان
را آشکار کرد.
استراتژی "نگاه به شرق"
تا پیش از سال  ،1991جهان به دو قطب تقسیم میشد؛ یک سوی آن اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای متحد با آن و سیوی دییگیر
اتحادی از کشورهای قدرتمند غربی به سرکردگی ایاالت متحده آمریکا .فروپاشی شوروی ،پایان نزاع میان دو قطب و برآمیدن جیهیان
تکقطبی آمریکایی از پس وقایعی چون جنگ یوگوسالوی بود.
پیش از برآمدن چنین جهانی ،نهادهای گوناگونی از سوی آمریکا و متحدانش برای اعمال سلطهی خود بر دیگر مناطق به راه افیتیاد .از
جملهی آنها میتوان به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اشاره کرد که در سال  1901پس از کنفرانس برتونوودز 2تاسیس شیدنید.
این دو نهاد سیاستهایی را برای گسترش همکاریهای تجاری بینالمللی ،تثبیت دالر به عنوان ارز رایج برای مبیادالت و وامدهیی بیه
کشورهای کمتر توسعهیافته برای اصالح اقتصادی در دستور کار داشتند .در ازای وامهایی که به این کشیورهیا داده مییشید ،اجیرای
سیاستهای تعدیل ساختاری شامل کاهش ارزش پول ،کاهش دستمزد و فراهم کردن شرایط سرمایهگذاری خارجی طلب مییشید کیه
نتایجشان تحمیل فشار و هزینه به زندگی کارگران بود.
مورد دیگر ،سازمان پیمان آنتالنتیک شمالی یا همان ناتو است که در سال  1909با توافق میان  12کشور سرمایهداری جهیان بیا اهیدا
نظامی و دفاع جمعی منعقد شد تا تقابل هدفمندتر این کشورها در برابر شوروی و متحدان آن را رقم زند .همچنین گروه  G7بیا حضیور
کشورهایی چون آلمان غربی ،فرانسه ،ایتالیا ،ژاپن ،انگلستان و آمریکا در سال  1991تشکیل شد .این گروه در پی بحران نفتی 3پدید آمده
در آن سالها و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد جهانی به هد پیگیری راهکاری جهانی جهت غلبه بر بحرانها آغاز به کار کرد.
پس از فروپاشی شوروی نیز این سازمانها در جهت بسترسازی برای هجوم سرمایههای غربی به آن مناطیق اییفیای نیقیش کیردنید.
شرکتهای آمریکایی ،آلمانی ،بریتانیایی ،ژاپنی و همچنین برخی مقامات روسی از مواهب واگذاری بیش از  211هزار شرکت دولتی بیا
کمتر از ارزش واقعیشان به بخش خصوصی بهرهمند شدند .همچنین فراتر از کارکردهای اقتصادی ،آمریکا در صدد بهرهمندی از غیاب
شوروی برای استحکام سلطهی سیاسی خود بر روسیه بود .نتایج این سیاستها ،سقوط بیش از یک سوم جمعیت روسیه به زیر خط فقر
بود .نظام بهداشت و آموزش همگانی از هم پاشیده بود و متوسط عمر مردان از  40سال در سال  1994به  15سال در سال  2443رسیییده
بود .وضعیت اسف بار روسیه پس از فروپاشی شوروی ،از دست دادن نقش اثرگذار پیشین آن در مناسبات جهانی و مقاصد سیاستمیداران
آمریکایی برای تجزیه ی روسیه عواملی بودند که به برآمدن حاکمانی چون پوتین در روسیه دامن زد .پوتین و مقامات روسی برای حفظ و
رشد سرمایهداری داخلی در برابر تهاجم سرمایهداری غربی و دفع خطراتی که به تجزیه و تضعیف روسیه میانجامد ،بیه افیزاییش تیوان
نظامی روی آوردند.
چین با اجرای سیاست ”درهای باز“ در سال  1995به پشتوانهی جمعیت عظیم نیروی کار خود ،امکان ورود سرمایههای خیارجیی بیه
کشورش برای توسعهی اقتصادی را فراهم کرد .سهم چین از تولید ناخالص داخلی جهان تا سال  2444تنها  9درصد بود .این رقم در سال
 2449به  11درصد رسید .در سال  2413چین از طرحی به نام ”یک کمربند ،یک جاده“ رونمایی کرد .این طرح با توسیعیهی دو مسیییر
تجاری ”کمربند اقتصادی راه ابریشم“ و ”راه ابریشم دریایی“ سرمایهگذاری در زیرساختهای اقتصادی بیش از  44کشور جهان را فراهم
خواهد کرد .اکنون چین به دومین کشور جهان از لحاظ شاخص تولید ناخالص داخلی تبدیل شده است .رشد اقتصادی چییین ،زنیگ
خطر را برای آمریکا به صدا در آورد.
این قدرتهای نوظهور به دنبال گشودن عرصهای برای خود میان قدرتهای پیشین بودند تا منافع آنان نیز در میز مذاکرات سهمخواهیها
نادیده گرفته نشود .گسترش حضور نظامی آمریکا در آسیای مرکزی و سلطهی آمریکا بر نهادهای اقتصادی و نظامی موجود در سیطیح
جهان ،محرک گشایش نهادهایی شد که خواست و منافع کشورهای نوظهور نیز در آن پیگیری شود.
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سازمان همکاری شانگهای در سال  ،2441با توافقی میان رهبران کشورهای چین ،روسیه ،قزاقستان ،قرقیزسیتیان ،تیاجیییکیسیتیان و
ازبکستان به عنوان اتحادی برای همکاریهای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی در منطقهی اوراسیا آغاز به کار کرد که در ادامیه کشیورهیای
دیگری از آسیا نیز به عضویت ناظر یا دائم آن درآمدند .سازمان پیمان امنیت جمعی نیز اتحادی نظامی میان برخی از کشورهای پیشین در
اتحاد جماهیر شوروی بود که از سال  2442میان کشورهای ارمنستان ،قزاقستان ،روسیه ،قرقیزستان ،تاجیکستان و بالروس تشیکیییل
شد.
بروز بحران مالی سال  2445در آمریکا و تسری آن به اقتصاد دیگر کشورها ،خسارات کمتری را برای قدرتهای نوظهوری چون روسیه و
چین به بار آورده بود ،در نتیجه شرایط برای حضور پررنگتر آنها در عرصهی اقتصادی و سیاسی در سطح جهان مهیا شد .پنج کشور از
قدرتهای اقتصادی نوظهور شامل برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای جنوبی 0گروه بریکس را تشکیل دادند و اولین نشست خیود را
در سال  2449با تمرکز بر موضوع بهبود وضعیت اقتصاد جهانی ،اصالح نهادهای مالی و چگونگی همکاری میان خود برپا کردند.
عروج تدریجی روسیه ،چین و دیگر قدرتهای نوظهور جهانی عرصه را بر آمریکا به عنوان یگانه قطب جهان تنگتر میکرد و سیروری
بیچون و چرای آمریکا در سطح جهان را به چالش میکشید .در روند رشد قدرتهای نوظهور اتحادهای پیشین نیز به لرزه افتاده بودند.
ایاالت متحده با نافرمانیها و شیطنتهای متحدین اروپایی خود در وقایع مختلف روبهرو شد .حال جبههای در منطقهی اوراسیا شکیل
1
گرفته بود که متحدانی در جهان برای خود دست و پا کرده و منافعی را برای متحدان اروپایی آمریکا در پی داشت.
پس از انقالب  ،19ایران با وجود تالشهای صورتگرفته از جانب جناحهای غربگرا ،نتوانست در بلوک قدرت غربی جایی برای خیود
باز کند .چرا که پذیرش خواستهای مطرحشده از جانب آمریکا برای ایران به معنای کنار گذاشتن نقشآفرینیاش در منطقه و در ادامیه
کنار گذاشتن توان دفاعی و موشکی بود .اکنون در بستر موجود ،حکومت ایران میتواند در اتحاد با جبههی شرقی در حال عروج ،امکان
عرض اندام بیشتری در رویدادهای منطقهای و جهانی داشته باشد.
موضوع رابطهی ایران با کشورهای چین و روسیه ،موضعگیریهایی را در سطح جامعه و میان ایرانیان خارجنشین در پی داشیتیه اسیت.
برخی با نگاه به ظاهر ملیگرایانه در رسانههایی چون ایران اینترنشنال ،به سابقهی رابطهی استعمارگونهی ایران و روسیه در دوران قاجار تا
پشت کردن روسیه به ایران در مذاکرات هستهای دوران احمدینژاد اشاره میکنند .اینان در نهایت این طور نتیجه میگیرند که روسیه تنهیا
حافظ منافع خود خواهد بود و به ایران از پشت خنجر میزند .اما این رویکرد "ملیگرایانه" با آنکه نسبت به وابستگی ایران به روسیییه و
چین هشدار میدهد و قرارگیری جمهوری اسالمی درون بلوک قدرت شرقی را تقبیح میکند ،برای عیادیسیازی رابیطیهی اییران بیا
کشورهای غربی مدیحهسرایی میکند .اما عادیسازی رابطه به زعم طر غربی ،زمانی ممکن است که حکومت ایران روند قدرتیابی و
نفوذ خود در منطقهی خاورمیانه را کنار بگذارد و همگام و همسو با منافع آنان در خاورمیانه حرکت کند .از نگاه یک مدعی وطنپرسیتیی
ً
که در این جنگ قدرتها صریحا به قدرت غربی گرایش دارد ،پیروی و همگامی حکومت ایران با منافع آمریکا به معنای عدم استقالل و
مستعمره شدن نخواهد بود اما بستن قرارداد با چین و حضور در اتحادی شرقی حکم فروختن کشور را دارد.
نگاهی به موضع برخی اصالحطلبان پیرامون ارتباط با شرق ،در پی سفر رییسی به روسیه و دیدارش با پوتین ،نیز بیانگر مشابهت با موضع
پیشین است که از رابطهی ایران با چین و نه با آمریکا ابراز نگرانی میکنند .محمد زارع فومنی دبیرکل حیزب میردمیی اصیالحیات در
همایشی میگوید ” :دو دستی خودمون رو فروختیم شدیم مستعمره چین و روسیه .روسیه و چین اقتصاد ایران را نابود کردند .اگر میا بیا
آمریکا ارتباط برقرار کنیم این کشورهای اروپایی رو بزنیم کنار ،مستقیم بریم .برگ برندهی آقای رییسی بایدنه ،اگه بایدن رو تیونسیتییید
راضی کنید ،تو همین دوره توافق کنید ،اگر ترامپ برگرده بالیی بر سر کشور ما خواهد آورد که خواهید دید چه خواهد شد 4”.البته آقیای
فومنی از ایجاد توافق تا پیش از اتمام دورهی بایدن (به عنوان دورهای که حصول توافق در آن ممکن است) صحبت میکند اما به تیوافیق
برجامی پیشین که در دورهی اوباما و دولت روحانی رخ داد اما با روی کار آمدن ترامپ به سادگی از دستور کیار خیارج شید ،اشیارهای
نمیکند .این افراد نمیتوانند نمایندگانی برای منافع سرمایهداری ایران باشند زیرا دیوانهسری آمریکای در حال افول در جهت تیخیرییب
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کشورهای ناهمسو و از طرفی رشد قدرتهای چین و روسیه در مقابله با آن ،برایشان قابل فهم نیست؛ با این فرض که آ گاهانه جزئی از
برنامههای تخریبی آمریکا نباشند.
آرایش جدید طبقهی سرمایهدار و نگاه به شرق
امروزه تامین منافع قاطبهی طبقهی سرمایهدار ایران در پیروی از راهبردی است که ثبات و پایداری را در سرمایهگذاریهای صورتگرفتیه
برای آنان به ارمغان آورد .تجربهی یک دههی اخیر به آنان ثابت کرده است که چنگاندازی به پیمانی که پشیتیوانیهی میتیزلیزلیی دارد،
پیشبرندهی منافعشان نخواهد بود .رویارویی گاه و بیگاه قدرتهای نوظهور در برابر کشورهایی که تاکنون قدرت بالمنازعی در سیطیح
جهان داشتند ،به تدریج دیدگان طبقهی سرمایهدار را به سوی امکان های نوینی گردانیده است که با پشتیبانی از سیاست "نگاه به شیرق"
در دولت رییسی برایاش فراهم خواهد شد.
از سیاست "نگاه به شرق" پیش از این در دورهی احمدینژاد هم سخن گفته میشد ،اما متحقق شدن این سیاست و پذیرش آن از سیوی
طبقهی سرمایهدار به زمانی دیگر نیاز داشت .در طی این زمان ،رویاروییهای قدرتهای نوظهور با آمریکا و تعارض منافعشان آشکارتیر
گردید .کشورهای اروپایی متحد آمریکا که پیش از این به عنوان حامی همیشگیاش شناخته میشدند ،در جنگ میییان قیدرتهیا بیه
پیگیری منافع خود در زمین رقبای آمریکا یا اعالم بیطرفی دست زدند .امید به توافق برجامی به عنوان تنها راهحل فائق آمدن بر تحریمها
از بین رفت .تالشها برای تبدیل ایران از عضو ناظر به عضو دائم در سازمان همکاری شانگهای سرانجام در تابستان  1044به بار نشست.
بنابراین مسیر همکاری بیشتر با کشورهای عضو در سازمان همکاری شانگهای و منطقهی اقتصادی اوراسیا هموار شده است.
هنگامی که پای منافع کل طبقهی سرمایهدار در میان است ،وابستگی به هر کدام از جناحین سیاسی نظام سرمایهداری عیامیلیی فیرعیی
خواهد بود .برای مثال سرمایهداری چون محمد الهوتی را در نظر بگیریم .او از سال  99کارخانهی تولید چرم الهوتیی را در ورامییین
احداث کرده و عالوه بر آن به صدور محصوالت چرمی و واردات اقالمی چون الستیک خودرو ،کاغذ و ماشینآالت نساجیی مشیغیول
است .محمد الهوتی رییس "کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران" است و به جناح اصالحطلیب وابسیتیگیی
سیاسی دارد .او از قدرت گرفتن سازمان همکاری شانگهای به عنوان تهدیدی برای آمریکا ،اثرگذاری آن و اهمیت عضویت ایران در آن
یاد میکند.
الهوتی پس از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای در نوشتهای میگوید” :با رأی قاطع اعضای سازمان همکاریهای اقتصادی
شانگهای ،ایران به عنوان نهمین عضو این سازمان پذیرفته شد تا در جمع کشورهایی قرار گیرد که با محوریت روسیه و چین به عنوان دو
قدرت برتر اقتصادی دنیا ،از سال  2441تاکنون ،توانستهاند نقشآفرینی جدی در اقتصاد دنیا داشته باشند ...اکنون فرصت مناسبی پییش
روی کشور قرار گرفته تا با تغییر رویکردهای اقتصادی و تمرکز هر چه بیشتر بر توسعه تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات بیا ایین
کشورها ،بتواند زمینه را برای برداشتن گامهای جدیدی در اقتصاد فراهم آورد و به عنوان یک عضو ،همکاریهای خود را با اعضای ایین
پیمان با ظرفیت حداکثری تقویت کند .اینگونه است که ایران به طور قطع خواهد توانست در  21درصد تولید ناخالص داخلی دنیا سهیییم
شده و با مراودات تجاری و تعریف پروژههای مشترک همکاری با اعضا ،نقشآفرینی پررنگتری در عرصه اقتصاد جهانی داشته باشد“.
الهوتی پیرامون سفر رییسی به روسیه ،از چگونگی گشایش فضایی جدید برای اقتصاد ایران با عضوییتاش در سیازمیان هیمیکیاری
شانگهای سخن میگوید .او "بازار پر مصر روسیه" را ادارای اهمیت باالیی میداند .بازاری که ایران نسبت به دیگر کشورها تیاکینیون
نتوانسته از مواهب آن برخوردار شود .الهوتی میگوید در سال جدید حجم تجارت دو کشور  01درصد رشد داشته است "اما صادرات میا
همچنان کم است و علت آن موضوع تعرفهی ترجیحی است که با رابطهی ایران با اوراسیا و عضویت در شانگهای برطر میشود" .او در
آستانهی این سفر ،فعال شدن کریدور سبز گمرگی میان دو کشور ،گسترش خطوط کشتیرانی و زمینی و گسترش کانیالهیای میالیی بیا
روسیه را به دولت پیشنهاد میدهد .البته این به معنای یکدستی در میان سرمایهداران نخواهد بود و اختالفاتی در مواضع سیاسیی آنهیا
وجود دارد .اما در حال حاضر واقعگراییای در جبههی سرمایهداران ایران یافت میشود که آنان را به سرمایهگذاری بر روی امیکیانهیای
فعلی سوق میدهد .الهوتی دستهای را نمایندگی میکند که به سیاست "نگاه به شرق" رویکردی بلندمدت دارند.

نشریۀ پرچم ،شمارۀ چهارم ،فروردین 1041

7

"برادران زنم را عوض کنم"
باید
ِ
همنوایی طبقهی سرمایهدار با سیاست غالب رویگردانی از غرب در دیدار رهبر جمهوری اسالمی با تولیدکنندگان و فعاالن صنیعیتیی در
تاریخ دهم بهمن ماه سال  1044آشکارتر میشود .خامنهای در این دیدار بر ”پرهیز از شرطی کردن اقتصاد کشور و متوقف ماندن فعالیتها
به مسائلی که اختیارش در دست خودمان نیست“ اشاره میکند .سرمایهداران نیز در این نشست تایید کردند کیه اکینیون خیود را بیا
سیاستهای اقتصادی و جهانی جناح حاکم همراه میبینند .ایرج گالبتونچی مدیر عامل "سندیکای شرکتهای ساختیمیانیی" پیس از
ارائهی گزارشهایی دربارهی پروژههای مهم و زیرساختی در حال اجرا توسط بخش خصوصی در کشور عراق ،همگرایی سرمایهداران بیا
مسیر کنونی را این چنین ابراز میکند ” :و کالم آخر ،به قول آن شاعر نغزگو که در محضر حضرت عالی فرمودند باید شیوهی سیخینیم را
عوض کنم یا به تعبیر طنازانه "برادران زنم را عوض کنم" به نظر میرسد برای رسیدن به قلهها در خدمات فنی-مهندسی باید بیرنیامیه و
روش کارمان را بر اساس رهنمودهای داهیانهی معظم له تغییر بدهیم “.بله زمان آن فرا رسیده بود ،برادر زنان قدیم که پای خود را در ییک
کفش کرده بودند و با تدبیر برجام به نتیجهای نرسیده بودند ،با برادر زنان واقعبینتری جایگزین شوند.
فصل مشترک سخنان این فعاالن اقتصادی ،تقاضا پیرامون مرتفع نمودن سختگیریها و محدودیتها در زمینیهی روییههیای تیامییین
اجتماعی و قوانین مالیاتی و همچنین توجه بیشتر به بخش خصوصی بود .رهبر جمهوری اسالمی نیز در همدلی با این سخنان ،با تاکییید
بر عدم موافقت با دخالت دولت و دستگاههای دولتی در فعالیتهای اقتصادی به واقع بر ضرورت گسترش خصوصیسازی اشاره کیرد.
خامنهای در باب قوانین دست و پاگیر میگوید ” :در باب بهبود فضای کسب و کار ،حذ مقررات غیرضرور و مزاحم و ایین مسیائیل
ً
آنجور که باید و شاید انجام نشده  ...بحث مقرارت و اینها واقعا مورد توجه قرار نگرفته  ...از برادرانی که در دولت مسئول هستند یا در
مجلس که در کمیسیونهای ذیربط فعال هستند ،درخواست میکنم به این مسئلهی مهم مسئلهی تولید در کشور توجه ویژه بیکینینید،
عنایت خاص بکنند ،مزاحمتها و موانع را برطر کنند .امسال ما گفتیم سال پشتیبانیها و مانعزداییها .حاال پشتیبانی یه مقوله است،
به نظر من مانعزدایی از پشتیبانی هم باالتره .یعنی این موانعی که وجود داره در راه تولید ،این موانع رو برطر کنیم“.
اکنون برای رفع موانع بر سر راه تولید و مقرراتزداییها ،دولت رییسی آماده به خدمت است تا به صورت جهادی ورود کنید و مینیافیع
طبقهی سرمایهدار را هر چه بیشتر پی بگیرد .رییسجمهور کنونی نخستین دیدار کارزار انتخاباتی خود را در اتاق بازرگانی برگزار کرد و بیه
نمایندگان سرمایهداران در اتاق بازرگانی اطمینان خاطر داد که با تمام قوا وارد میدان شوند تا موانع موجود بر سر راه تولید را مرتفع سازند.
از جمله مسائل مطرحشده در جهت رفع موانع و مقررات بر سر راه بخش خصوصی ،واگذاری کمدردسر و سریعتر نهادهای دولیتیی بیه
بخش خصوصی و در واقع تسریع روند خصوصیسازی است .آنچنان که در سالهای اخیر مواردی از آن را در واگذاری هفیتتیهیه بیه
بخش خصوصی ،ههکو ،آذراب و همچنین افزایش پیمانکاران در پروژههای نفت و پتروشیمی دیدهایم .خصوصیسازی نتایجی جز مرسوم
کردن قراردادهای کوتاه مدت چندماهه و ناامنی شغلی برای کارگران ،تعدیل آسانتر نیرو از جانب کارفرما در راستای حل بیحیرانهیا و
افزایش سود خود و پولیسازی خدمات رفاهی دولت نظیر آموزش ،بهداشت و حملونقل ندارد .درنتیجه خصوصیسازی تهاجم هیرچیه
بیشتر به زندگی کارگران را هد قرار میدهد.
سیاستهای داخلی دولت رییسی در راستای منافع طبقهی سرمایهدار
پوچی ژستهای عدالتطلبانه ی رییسی در قبال رفع مشکل معیشت کارگران و فرودستان ،با موشکافی در عمل و سیاستهای در پیش
گرفتهاش در راستای منافع سرمایهداران آشکار میشود .نخستین دیدار کارزار انتخاباتی او نیز گواهی بر این میدعیاسیت .رییییسیی در
گفتگوی تلویزیونی 9خود در  1بهمن  1044در رابطه با ایجاد شرایطی باثبات و پایدار برای سرمایهگذاران میگوید ...” :تمامی اقدامات ما
باید به ثباتی در بازار ،ثباتی در تصمیمگیریها برسد .افراد زندگیشان قابل پیشبینی باشد .هم برای تولیدکننده تولید قابل پیشبینی باشد،
هم برای خریدار ،برای کسب و کار .ما کسب وکارها را باید قابل پیشبینی بکنیم  “. ...او در ادامه از لوایح تصویب شده توسیط دولیت
پیشین برای همسانسازی حقوق بازنشستگان انتقاد کرد و گفت ”نه منابع مالیاش پیشبینی شده در آن ،که حاال این پول از کدام مینیبیع
[میآید] ،باالخره منابع دولت که معلومه چه میزانه“.رییسی ،سرانجام اینکه هر قشر ،اداره یا سازمانی تنها به فکر حل مشکل خیودش
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باشد را در پیش گرفتن نظام چانهزنی میبیند و مدعی میشود که دولت او به فکر حل مشکالت نه یک قشر خاص ،بلکه بیییش از 54
میلیون نفر است ” :این لوایحی که به مجلس تقدیم شده ،بله خب مربوط یک قشره ،خب اون قشر که همهی کشور نیست ،قشر عزیز و
ً
بزرگواری هستن ،حتما هم باید مشکل شون حل بشه ،حق هم میگن که مشکل داریم .اما ما در دولت باید فکر جمهور رو بکنیم“. ...
رییسی پیگیری مطالبات از سوی بازنشستگان را با اصطالح "چانهزنی" تقبیح میکند اما در پی ایجاد ثبات و پایداری برای سرمایهداران از
جان و دل مایه میگذارد.
رییسجمهور دولت را موظف به تامین منافع جمهور میداند اما این طبقهی سرمایهدار است که به تامین منافع جمهور یاد شیده جیهیت
میدهد .کارگران و فرودستان جایی در اتاقهای بازرگانی و جلسات هماندیشی ندارند و پشت درهای بسته در انتیظیار اجیراییی کیردن
قوانینیاند که برخال تمامی شعائر عدالتخواهانه ،همچون تمامی دولتهای نظام سرمایهداری ،نه معیشت و زیست کارگران ،بیلیکیه
افزایش سود و منفعت سرمایهداری را هد میگیرند.
رییسی و تیم او همگی در راه جهاد برای منافع سرمایهداری مصصم و ثابتقدماند .تنها نگاهی به مواضع عبدالمالکی ،وزیر "تعاون ،کار و
رفاه اجتماعی" در دولت او ،برای آ گاهی از این رویه کفایت میکند .عبدالمالکی پیش از کسب جایگاه وزارت ،مدعی ارائهی طرحهاییی
ً
بود که به ایجاد شغل تنها با یک میلیون تومان ختم میشوند .اما با یک میلیون تومان چه کاری میتوان راه انداخت؟ احتیمیاال میییزانیی
جنس خرید و به دستفروشی در مترو پرداخت یا صفحهای اینستاگرامی برای فروش نوعی کاال باز کرد یا با خرید جعیبیهی واکیس بیه
کفاشی در خیابان مشغول شد .البته گویا وزیر موردنظر ،مشاغل خانگی مهارتمحور را در نظر دارد .از قضا ،در دیدار فعاالن اقتصادی
با رهبر جمهوری اسالمی نیز ،مهدی یوسفیفر ،موسس شرکت نوین چرم ،از توسعهی مشاغل خانگی میگوید” :ییکیی از روشهیای
کاهش بهای تمام شده حرکت به سمت تولید بدون کارخانه است ...صنعت پوشاک و کفش بسیار مستعد این ظرفیت بیرای تیوسیعیهی
ً
مشاغل خانگی بهخصوص اشتغال معلولین و زنان سرپرست خانوار ،بدون توجه به میزان تحصیالت و صرفیا بیا ییک آمیوزش سیاده
میباشد“.
ً
در چنین طرحهایی ،صنایع با دریافت مبلغی (احتماال همان یک میلیون تومان مورد نظر) مواد اولیهی مورد نیاز را در اخیتیییار کیارگیر
میگذارند .بخشی از فرآیند تولید به کارگر خارج از کارخانه سهرده میشود و سهس قطعات آماده شده از او خریداری میشود .گویی کیه
این کارگر خویشفرما است اما کماکان تحت استثمار شدید کارفرما قرار دارد .وابستگی دستمزد کارگر به تعداد قطعات آماده شده ،او را
مجاب می کند هر چه بیشتر کار کند تا درآمد بیشتری از آن خود کند .در حالی که در صورت استخدام در همیان کیارخیانیه زمیان کیار
مشخص  5ساعت در روز را سهری میکرد .این مسئله برای کارخانهدار چه سودی دارد؟ هزینهای اضافی برای تجهیزات الزم در صیورت
استخدام کارگران جدید را نمیپردازد .هزینهی آب و برق و نهار اضافی نمیدهد و نیز ملزم به پرداخت بیمه و سنواتی برای کارگر شیاغیل
در خانه نیست .عالوه بر این ،هنگامی که در محصول تولیدشده در کارخانه نقصی ایجاد شود ،کارگر کارخانه موظف به پرداخت زییانیی
برای آن نیست .در حالی که نقص در محصولی که کارگر در خانه تولید میکند ،زیانی را متوجه کارفرما نیمییسیازد و ضیرر واردشیده
مستقیم به خود کارگر برمیگردد.
وزیر کار در برنامهی طرحشده برای وزارت "کار ،تعاون و رفاه اجتماعی" نیز نگاه ویژهاش به سرمایهداران را منعکس مییسیازد .در زییر
برخی از این موارد آورده شده است:
در حوزهی اشتغال:

اصالح قوانین مربوط به کار (تامین اجتماعی) :ایجاد فرصت بیمه برای مشاغل ناقص با درآمد کمتر از مصوبهی شورای عالی
•
کار (پارهوقت و  – )...منطقهای کردن حداقل حقوق و ...
توانمندسازی اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه با تکیه بر توسعه مشاغل خرد و خانگی
•
بله ،اکنون که به دنبال توسعهی مشاغل خانگی و افزایش سود کارفرما هستند ،به مشاغل قطعهکاری بدوی نیز رسمیت خواهند بخشیید
و این امکان را برایشان فراهم میکنند که با عنایت دولت و پرداخت خودشان بیمه شوند .البته در عنایت خود به طبقهی کارگر به همیین
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بسنده نخواهند کرد و از حداقل حقوق وابسته به منطقهی جغرافیایی نیز سخن میگویند تا سرمایهداران معظم نیز عنایت کینینید و بیا
سرمایهگذاری در مناطقی که کارگران ارزانتری خواهد داشت ،برای آنان شغل ایجاد کنند.
از سوی دیگر چنین طرحهایی میتوانند از کارکردی امنیتی نیز برخوردار باشند .با توجه به تمرکز اعتراضات اخیر در حاشیهی شهرهیا و
استانهای محرومتر ،نرخ بیکاری و میزان مشاغل غیررسمی بیشتر در این استانها ،دولت به خیال خود فکر میکند که با ایجاد اشتیغیال
به چنین روشهایی میتواند بستر به وجودآورندهی اعتراضاتی همچون دی ماه  94و آبان ماه  95را از بین ببرد.
در حوزهی روابط کار:

کمتوجهی به حوزه ایمنی و حفاظت کار (که سبب وقوع حوادث ناشی از کار علیالخصوص در شدت وقوع حادثه و نهههایهتها
•
تحمیل هزینههای زیاد به صندوق تامین اجتماعی و سایر صندوقها و حتی کارفرما شده است)...
حتی هنگامی که از حوادث کار نام برده میشود ،مسئله نه حمایت از کارگر در حوادث کار احتمالی بلکه "تحمیل هزینیههیای زییاد بیه
صندوق اجتماعی و  ...حتی کارفرما" است.
توسعهی کمی و کیفی دورههای آموزش ایمنی و حفاظت فنی و تقویت کمیتههای حفاظت و بهداشت کار و اصالح آییهننهامهه
•
کارهای سخت و زیانآور به منظور بهرهمندی شاغلین واقعی مشاغل سخت و زیانآور از مزایای مربوط
هم اکنون نیز کارگران در آستانهی بازنشستگی که با مشکل شنوایی ،بینایی ،آلودگی شیمیایی ،آسیب عصبی و  ...در محیطهای کار خود
دست و پنجه نرم کردهاند ،با کارفرمایان و تامین اجتماعی برای پذیرش این موضوع در جدالاند .پیداست که وزارت کار درصدد سختتیر
کردن روند بازنشستگی پیش از موعد این کارگران است.
ملحق شدن به مقاولهنامههای بینالمللی کار (با هماهنگی کامل با مجلس و مذاکره با کمیسیونهای ذیربط پیش از اقدام) به
•
منظور پیشگیری از تصویبنامههایی علیه جمهوری اسالمی ایران
باید گفت مقاولههای بینالمللی کار ،خود حربهای برای سرپوش گذاشتن بر تضاد میان کارگران و سرمایهداران است .این مقاولهنامیههیا
شرایط را بهگونهای نمایش میدهند که گویی کارگران در وضعیتی برابر با سرمایهداران میتوانند مسائل خود را از طریق تشکلهای رسمی
و نهادهای مدنی پیگیری کنند .اگر بررسی میزان اثربخشی مقاولههای بینالمللی کار در شرایط کارگران را کنار بگذاریم ،باید گفت تیییم
دولت جدید حتی راه تقیه را نیز در پیش نمیگیرد و آشکارا پیوستن به چنین نهادهایی را نه از جنبهی منفعتی برای کارگران بلکه تنیهیا در
جهت منافع سرمایهداری پیگیری میکند.
تقویت شوراهای سازش در کارگاهها به منظور حل و فصل اختالفات کارگری و کارفرمایی در سطح کارگاه و در نتیجه کاههش
•
تعدد شکایات مراجع حل اختالف
وقاحت دولت عدالتخواه هر دم فزونتر میشود .در نبود اتحاد طبقاتی کارگران ،کار به جایی میرسد که مجری قانون راههاییی را بیرای
عدم اجرای قوانین پیش پای سرمایهداران میگذارد .پیگیری چنین برنامههایی از جانب دولت به معنای شانه خالی کردن از بار نظارت بیر
قانون کار است .وجود شوراهای سازش به این معناست که کارگر دیگر با مراجعه به ادارهی کار اقامهی دعوی خود بر مبنای قانون کار را
پیگیری نکند .در همان شوراها به توافقی با کارفرما دست یابد تا مبادا کارفرمای خاطی به خاطر سرپیچیاش از قوانین زیانی ببینید .بیا
ً
حذ نظارت دولت و در شرایطی که کارگران متشکل نیستند ،طبیعتا بر اثر تهدید و ارعاب کارفرما ،کارگران از ورود به این شوراهیا بیاز
میمانند و عناصر نزدیک به کارفرما در شوراها جای میگیرند.
در حوزهی بهزیستی:
سازمان بهزیستی علیرغم ضرورتهای اساسی توسعهی میدان تعامل بهسازانه و برانگیزاننده با زمینگیران و آسیبخوردگان اجتماعی از
عرصههای دولتی-مردمی به میدانهای جدیدتر و برانگیزانندهتر و موثرتر مردمی-مردمی ،روند عمومی و اصلی آن همچنان در سیاحیت
متصدی دولتی خدمتدهنده و آحاد آسیبخوردگان خدمتگیرنده باقی مانده است .تشکلسازی از نیروهای انسانی توانمند میردمیی و
رفع موانع از انگیزهها و ایدههای کنشگرانه ایشان و پشتیبانی از رویکردها و ایدههای نوین و بسیار متنوع برآمده از ذهن و جان بدنیههیای
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اجتماعی نیکوکار و فداکار ایرانی همچنان یک رویکرد مفقوده است .قناعت به خدمات دولتی-کارمندی و فیرعیی انیگیاشیتین امیر
فعالسازی بدنههای مردمی در حوزههای ماموریت سازمان بزرگترین چالش است.
شهوت خصوصیسازی چشم دولت عدالتخواه را کور کرده است .توسعهی روند خصوصیسازیها همانطور که پیشتر گفتیه شید بیه
واگذاری وظایف رفاهی دولت در قبال جامعه میانجامد .این چنین است که سازمان بهزیستی نیز باید سودی عاید دولت و سرماییهداران
کند.
جمعبندی
ً
رابطهی خصمانهی آمریکا با ایران و حضور آمریکا به مثابه مانعی بر سر راه کشورهای اروپایی برای ارتباط با ایران ،منطقا سران اییران را
به برقراری رابطه با قدرتهای نوظهور کشاند .این کشورها سهم درخوری در تولید ناخالص داخلی در جهان دارند و جزو قیدرتهیای
اتمی جهان محسوب میشوند .در نتیجه مواهب بهدستنیامده در زمینهی اقتصادی و سیاسی به دلیل ارتباط محدودشده بیا غیرب ،در
گسترش رابطه با اتحاد شرقی جستجو خواهد شد .به زعم کارشناسان مدافع سرمایهداری چون سعید لیالز ،سیاستهای خارجی دولیت
رییسی پتانسیل برقراری ثبات و پایداری برای سرمایهداری داخلی را خواهد داشت؛ ثبات و پایداریای که میتیوانید زمییینیه را بیرای
جراحیهای بزرگ اقتصادی آماده سازد .جراحیهای مورد نظر او را میتوان در زمینهی آزادسازی قیمت حاملهای انرژی مشاهده کرد.
با وجود اینکه کشور آمریکا درگیر تنگناهای داخلی و خارجی بسیاری است و از هیچ تالشی برای اعادهی سلطیهی خیود فیروگیذاری
نمیکند ،رسانههای اپوزوسیون همچون ایراناینترنشنال ،منوتو ،بیبیسی و  ...در نقش بوقچیان مدافع آمریکا ظاهر میشوند .با نگرانی
از ارتباط ایران با چین و روسیه سخن میگویند و مشکالت اقتصادی کارگران و زحمتکشان را به عدم ارتباط ایران با ابیرقیدرت رو بیه
افول مرتبط میکنند .کارشناسان مدافع خصوصیسازی این رسانهها ،ریشهی اعتراضات کارگران در هفتتهه ،ههکو و دیگر کارخانجات
خصوصیشده را خصولتیسازی میدانند.
ُ
سالهاست که نیروهای سیاسی هوادار نظام سرمایهداری چه درون حاکمیت و چه در اپوزوسیون آن ،همصدا از کندی و ناکارامدی رونید
خصوصیسازیها مینالند .برخی میکوشند با پنهان کردن سرانجامی که خصوصیسازیها برای کارگران دارد ،تبعات آن را بیر دوش
خصولتیسازی بیاندازند .در حالی که تاثیرات خصوصیسازی بر بیثباتی شغلی کارگران ،کاستن از حماییت دولیتهیا در آمیوزش و
بهداشت و در مقابل آن افزایش ثروت سرمایهداران روندی است که در سطح جهانی جریان دارد.
در زمینهی اعتراضات معیشتی شکلگرفته در چند سال اخیر و افشای فسادها ،دولت فعلی و عدالتخواهان بیا دسیت گیذاشیتین بیر
مسئلهی فساد در تالشاند تا مسائل معیشتی کارگران و زحمتکشان را به فسادهای فردی منتسب کنند و مناسبات واقعی حاکم بر نظیام
سرمایهداری را پنهان سازند .حمایت نزدیکان دولت روحانی از فرد فاسدی چون اسدبیگی ،فساد نزدیکان دولتمردان و بیرخیوردهیای
روحانی در رابطه با افزایش قیمت بنزین ،این امکان را به دولت رییسی داد تا با شعار فسادستیزی ،پیامدهای ناشی از خصوصیسازی را
به نحوهی عمل دولت پیشین مرتبط کند.
طبقهی سرمایهدار با استقبال از متولیان نگاه به شرق در جهت توسعهی صادرات و مراودات تجاری خود ،در مناسبات داخلی نیز منیافیع
خود را از طریق سیاستهای دولت رییسی برآورده میکند .در مقابل ،کارگران هم نیروی تاثیرگذار خود را در مبارزات هفتتهه و نیقیاط
دیگر به رخ کشیدهاند اما تاکنون نتوانستهاند نیروی سیاسی منسجم خود را شکل دهند .آنها روزانه آماج تبلیغات رسانههای خارجیی و
شعارهای عدالتخواهانهی دولت فعلی قرار میگیرند .تبلیغاتی که قصدش پنهان کردن تضاد بنیادین میان سرمایهدار و کارگر با تحیلیییل
عملکرد مدیریتی این دولت یا آن دولت سرمایهداری است .وظیفهی کارگر پیشرو شناساندن منافع طبقاتی دشمنان خود به کارگران و گام
برداشتن در مسیری است که اتحاد کارگران را در مقابله با این دشمنان طبقاتی رقم بزند.
بازیگری روسیه در عرصهی جهانی هم اکنون به عملیات نظامی علیه اکراین انجامیده است .عملیات نظامیای که در واکنش به نزدیکیی
ناتو به مرزهایش صورت گرفت .باید دید این نزاع در نهایت چه تغییراتی در صحنهی سیاسی جهان رقم میزند.
کنفرانس برتونوودز پس از جنگ جهانی دوم برگزار شد تا جهان را با نظم نوین آمریکایی همساز کند.
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دخالت آمریکا در جنگ اعراب و اسرائیل در سال  1993به این منجر شد که کشورهای عربی حاضر در سازمان اوپک اقدام به تحریم و
ممنوعیت فروش نفت کنند .تحریم اثرات منفیای بر اقتصاد کشورهای صنعتی وارد کرد؛ از جمله آمریکا که مصر کنندهی نفت بود.
نام اولیه ی این گروه که از حرو ابتدایی کشورهای عضو گرفته شده است ،بریک بود اما با پیوستن آفریقای جنوبی در سال  2414به این
گروه ،نام آن به بریکس تغییر یافت.
آلمان ،فرانسه و کانادا از جمله کشورهای عضو ناتو بودند که با حملهی آمریکا به عراق مخالفت کردند .امروز نیز شاهد این رویاروییها
در نحوهی برخورد کشورهای آلمان و فرانسه در مناقشه ی آمریکا و روسیه بر سر اوکراین هستیم .روسیه نقش پررنگی در تیامییین گیاز
کشورهای اروپایی دارد .در نتیجه کشورهای اروپایی در اعالن جنگ مستقیم با روسیه تردید خواهند داشت .مکرون ،رییییسجیمیهیور
فرانسه ،پیش از دیدار با پوتین می گوید هد روسیه اوکراین نیست ،بلکه روشن شدن مقررات پیرامون اتحادیه اروپا و ناتو است .او پیس
از دیدار با بایدن هشدار میدهد که نباید توقع داشت روسیه یکطرفه برای کاهش تنش وارد عمل شود ،مسکو حق دارد که نگرانییهیای
امنیتی اش را مطرح کند .کشور آلمان نیز درخوست تامین سالح برای اوکراین را رد کرد و آن را با ارسال پنج هزار کاله محافظ رزمیی بیه
اوکراین پاسخ داد .المبرشت ،وزیر دفاع آلمان در این مورد گفت”:دولت آلمان موافقت کرده است که سالحهای کشنده را بیه مینیاطیق
بحرانی ارسال نکنیم ،زیرا نمیخواهیم به وضعیت آن مناطق دامن بزنیم و از راههای دیگری کمک میکنیم ”.این مماشاتها با روسیه پس
از عملیات نظامی در اکراین در ظاهر رنگ باخته است و چالشهای بسیاری را برای اتحادیه اروپای وابسته به انرژی روسیه پدیید آورده
است.
پانویس:
 1بازیگری روسیه در عرصه ی جهانی هم اکنون به عملیات نظامی علیه اکراین انجامیده است .عملیات نظامیای که در واکنش به نزدیکی ناتو به مرزهایش صورت
گرفت .باید دید این نزاع در نهایت چه تغییراتی در صحنهی سیاسی جهان رقم میزند.
 2کنفرانس برتونوودز پس از جنگ جهانی دوم برگزار شد تا جهان را با نظم نوین آمریکایی همساز کند.
 3دخالت آمریکا در جنگ اعراب و اسرائیل در سال  1993به این منجر شد که کشورهای عربی حاضر در سازمان اوپک اقدام به تحریم و ممنوعیت فروش نفت کنینید.
تحریم اثرات منفیای بر اقتصاد کشورهای صنعتی وارد کرد؛ از جمله آمریکا که مصر کنندهی نفت بود.
0نام اولیه ی این گروه که از حرو ابتدایی کشورهای عضو گرفته شده است ،بریک بود اما با پیوستن آفریقای جنوبی در سال  2414به این گروه ،نام آن به بریکس تغییییر
یافت.
1آلمان ،فرانسه و کانادا از جمله کشورهای عضو ناتو بودند که با حملهی آمریکا به عراق مخالفت کردند .امروز نیز شاهد این رویاروییها در نحوهی برخورد کشورهای
آلمان و فرانسه در مناقشه ی آمریکا و روسیه بر سر اوکراین هستیم .روسیه نقش پررنگی در تامین گاز کشورهای اروپایی دارد .در نتیجه کشورهای اروپیاییی در اعیالن
جنگ مستقیم با روسیه تردید خواهند داشت .مکرون ،رییسجمهور فرانسه ،پیش از دیدار با پوتین میگوید هد روسیه اوکراین نیست ،بلکه روشین شیدن میقیررات
پیرامون اتحادیه اروپا و ناتو است .او پس از دیدار با بایدن هشدار میدهد که نباید توقع داشت روسیه یکطرفه برای کاهش تنش وارد عمل شود ،مسکو حیق دارد کیه
نگرانیهای امنیتیاش را مطرح کند .کشور آلمان نیز درخوست تامین سالح برای اوکراین را رد کرد و آن را با ارسال پنج هزار کاله محافظ رزمی به اوکرایین پیاسیخ داد.
المبرشت ،وزیر دفاع آلمان در این مورد گفت«:دولت آلمان موافقت کرده است که سالحهای کشنده را به مناطق بحرانی ارسال نکنیم ،زیرا نمیخواهیم به وضعیییت آن
مناطق دامن بزنیم و از راههای دیگری کمک میکنیم».این مماشاتها با روسیه پس از عملیات نظامی در اکراین در ظاهر رنگ باخته است و چالشهیای بسیییاری را
برای اتحادیه اروپای وابسته به انرژی روسیه پدید آورده است.
 4این سخنرانی در تاریخ  34دی ماه  1044در همایش کمیتهی بینالمللی خانهی احزاب با موضوع "منافع ملی در مذاکرات وین" ایراد شده است.
https://www.mehrnews.com/news/54091349
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ورزش و سیاست
در آذر ماه سال  ،1044در حاشیهی رقابتهای عرب کاپ ،مسابقهای بین دو تیم اسطورههای عرب و ستارگان جهان برگزار شد .ایین
مسابقه به دالیلی چون حضور مهدی مهدوی کیا ،ملیپوش سابق تیم ملی ایران در تیم اسطورههای عرب ،حضور مربی اسرائیلی تیییم
ستارگان جهان و درج پرچم اسرائیل در کنار پرچم دیگر کشورها بر روی پیراهن بازیکنان دو تیم حاشیهساز شد .از جانیب میدافیعیان
مهدویکیا بحث قدیمی سیاسی نبودن ورزش مطرح شد .حوادث رخداده در ماه اخیر پیرامون تحریمهای ورزشی علیه روسیه ،ادعیای

کذب این مدافعان را برمال میکند .این حوادث ،بار دیگر نشان داده است که برخال تمامی ژستهای عدم دخالت دادن سیاسیت در
ورزش ،به راستی ورزش به سیاست گره خورده است و جز این نیز نمیتواند باشد.
با وجود نقش بهسزایی که ورزش در طول دو قرن اخیر در زندگی انسانها داشته است ،تحلیلی اجتماعی-سیاسی از این پدیده کیمیتیر
یافت میشود .برخی ورزش را با واژهی تندرستی مقارن میبینند و به نوعی از آن به عنوان ابزاری اختراعشده در جیهیت سیالمیتیی
انسانها یاد میکنند .پیروان چنین رویکردی ،زمانی که مسائل سیاسی بر ورزش اثر میگذارد ،انگشیت اتیهیام خیود را بیه سیوی
سیاستمدارانی نشانه میروند که در عرصهی ورزش (این اختراع پاک) دخالت میکنند و آن را به نابودی میکشانند .اما نمیتوان ایین
واقعیت را انکار کرد که عرصه هایی که گویی موجودیتی مستقل در یک نظام طبقاتی دارند ،در انتها در خدمت منافع طبقیهی حیاکیم
قرار میگیرند و به این ترتیب با سیاست در هم میآمیزند .یک تحلیل غیرطبقاتی به ارتباط عرصههای گوناگون با مناسبات حیاکیم بیر
ً
زندگی اجتماعی انسانها توجه نمیکند و آنها را حوزههایی کامال مستقل از یکدیگر در نظر میآورد .در ایین میییان رسیانیههیا و
تئوریسینهای مزدور سرمایهداری ارتباط بین این حوزهها را پنهان میکنند.
با نگاهی به تاریخ پیدایش و تکامل ورزش ،در مییابیم که ورزش در روند برخورد انسان با طبیعت برای رفع نیازش و همچنین رقیابیت
انسانها برای تسلط بر انسانی دیگر شکل گرفته است .ماهیگیری و شنا از ورزشهای مصر باستاناند که تیالش انسیان بیرای رفیع
نیازهای خود با بهرهمندی از طبیعت را نشان میدهند .هاکی ایرلندی ،ابزاری برای آماده کردن جنگاوران در جنگ بود همچون چوگان
و اسبسواری .بر طبق دانشنامهی جهانی ورزش 5444 ،بازی ورزشی بومی وجود دارد .بهکارگیری ورزش برای غلبه یافتن گروهی از
انسانها بر گروهی دیگر در طول تاریخ و میان اقوام مختلف ،نشاندهندهی ارتباط تنگاتنگ آن با مسائل سیاسی است.
ورزش در عصر حاضر همچون تاریخ پیدایش و تکامل خود ،برآمده از مناسبات اجتماعی موجود بوده و جزیی جداییناپیذییر از ایین
روابط است .هماکنون ورزش تحت سیطرهی مناسبات سرمایهداری ،ابزاری است که استفاده از آن به طرق زیر منافع سرماییهداران را
پیش میبرد :نمایش برتری دولتهای سرمایه داری با اهتزاز پرچم خود در اثر پیروزی ورزشکار خود بر ورزشکار کشور دیگر ،پیشبرد و
تبلیغ سیاستهای دولتها ،ترمیم رابطهی دولتهای ناهمسو 2،گسترش سرمایهها و تبلیغ کاالهای سرمایهداران .در واقیع ورزش
یکی از عرصههایی است که میتوان سیاست طبقهی سرمایهدار را در سطح ملی و جهانی در آن ردیابی کرد.
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ً
در قرن  24تقریبا تمام المهیکها تحت تأثیر سیاستهای کشورهای امهریالیستی بوده و در قرن  21نیز شاهد ادامهی آن هستیم .ابیتیدا
کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول مانع شرکت کشورهای مغلوب در المهیک  1924شدند و سهس حزب نازی آلمان از الیمیهیییک
 1934در برلین استفادهی تبلیغاتی کرد.
شرکت های حامی المهیک که به عنوان حامیان مالی المهیک شناخته میشوند سیاستهای کمیتهی بینالمللی المهییک را تیعییییین
میکنند .خوان آنتونیو سامارانش 1به مدت  25سال بر مسند ریاست این کمیته تکیه زد و همچنین در این مدت ،بیییشیتیر بیازیهیای
المهیک در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی برگزار گردید .سیاستهای کمیتهی بینالمللی المهیک متأثر از اهدا

سیودآورانیهی

شرکت های همچون کوکاکوال ،آدیداس و سواچ هستند .رقابت بین این شرکتهاست که میزبان مسابقات را تعیین میکند .بیه طیور

مثال علت میزبانی شهر آتاالنتا در سال  ،1994شرکت کوکاکوال و دولت آمریکا بودند زیرا آتاالنتا زادگاه کوکاکوال بود.
پیرامون جنگ روسیه و اوکراین نیز شاهد هستیم که کمیتهی بینالمللی المهیک به تمام فدراسیونهای ورزشی توصیه کرد کیه ورزش
روسیه و بالروس را تحریم کنند .این تحریم ورزشی از جانب  39کشور و در رأس آن آمریکا صورت گرفته است .همینها بودند که در
برابر حملهی آمریکا و ناتو به عراق در سال  2440و افغانستان در سال  2442سکوت کردند و ما شاهد شرکت آمریکا در تمام مسابقیات
ورزشی بودیم .جالب اینجاست که این نهادهای به اصطالح صلحدوست و ضدجنگ ،سالهاست که چشم را بر روی جنایات مختلف
کشور آمریکا در کشورهای مختلف مانند ویتنام بستهاند.
همین سیاست در قبال جنایات و اشغالگریهای اسرائیل نیز توسط نهادهای بینالمللی ورزشی در جریان است .جالب اینجاست کیه
کمیتهی بینالمللی المهیک و فیفا ،همینهایی که به اصطالح خودشان از اشغال اوکراین توسط روسیه دلشان به درد آمیده اسیت و
روسیه را تحریم کردند در قبال اشغالگریهای اسرائیل سکوت کردهاند .ما شاهد یک نگاه نژادپرستانه در تحریمهای ورزشی هستیم به
طوریکه کشور اوکراین را اشغال شده و مردم این کشور را مظلوم میدانند ولی مردم سوریه ،فلسطین ،یمن ،عراق و افغانستان و ...
ً
ظاهرا مادون انسان هستند .ورزشکارانی که در اعتراض به اسرائیل از حضور در مقابل ورزشکاران اسرائیلی خودداری کردند از طیر
این نهادها محکوم به دخالت دادن سیاست در ورزش شدند .در حالیکه شاهد برگزاری مسابقهی تیم ستارگان عرب و تیم سیتیارگیان
جهان هستیم که در جهت مشروع جلوه دادن اسرائیل به عنوان یک کشور در سطح جهان بود و به قصد تحکیم و بهبود روابط آن بیا

کشورهای عرب در منطقه خاورمیانه برگزار شد که خود نشانی از سیاسی بودن اصل برگزاری مسابقه است.
مهدویکیا در مسابقهی پیشاپیش سیاسی و در راستای "معاملهی قرن" شرکت کرده است .حضور دانسته یا نادانستهی او تفاوتیی در
این ماجرا ایجاد نمیکند که مدافعان او سیاست عادیسازی وجود اسرائیل را در پیش میگیرند .بر ماست که ژست بیطرفانهی آنها را
افشا کنیم.
پانویس:
1خوان آنتونیو سامارانش یک سرمایهدار و سیاست مدار اسهانیایی بود .او رئیس هیئت مدیرهی  CaixaBankبزرگترین بانک اسهانیا و همچنین سفیر اسهیانیییا در
اتحاد جماهیر شوروی بوده است.

تیم ملی ایتالیا با لباس تمام سیاه ،پیش از مرحله یک چهارم نهایی مقابل فرانسه در جام جهانی  0391سالم فاشیستی میدهد.

 00آوریل در ورزشگاه متالیست در خارکیف اوکراین  -یکی از شهرهای میزبان یورو  - 2102حدود  2111هوادار ،سالم نازی دادند.
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کدام تشکل؟ کدام استقالل؟!
اسماعیل بخشی در سالگرد بیستم تأسیس »کانون صنفی معلمان“ (تهران یا ایران) پیام تصویریای در فضای مجازی منتشر کرد .او
در پیام کوتاهش بارها در ستایش کانون صنفی معلمان از ”استقالل“ آنها و استقالل تشکلها دفاع میکند ،این اصرار وسواسگونه
بر ”استقالل“ توسط اسماعیل بخشی به حدی است که حتی حدود طبقاتی آن را در برنمیگیرد و گویی هر ”تشکل“ (بهمعنای عام)
تنها به لطف ”مستقل“ بودن قابل ستایش و حمایت است .در این راستا اسماعیل بخشی دو نمونه مشخص ”کانون وکال“1و

”شورای صنفی دانشجویان“ را مثال میآورد .اما اسماعیل بخشی چه درکی از ”استقالل“ دارد؟ استقالل از چه چیزی ،باعث
اهمیت ”استقالل تشکل کارگری“ میشود؟ کارگران باید نسبت به برخورد ”عام“ (غیرطبقاتی) اسماعیل بخشیها با مفاهیمی چون
”تشکل ،اتحادیه یا شورا“ و ”استقالل“ نگاهی انتقادی داشته باشند.
در زمانیکه اسماعیل بخشی پیام ستایشآمیز خود را ضبط میکند ،فشارهای معیشتی معلمان منجر به اعتراضیات گسیتیردهای در
سطح ایران شده است .کانون های صنفی معلمان مختلفی هم در سطح ایران وجود دارد که سعی میکنند هماهنگ با این اعتراضیات
فعالیت کنند یا آنها را سازماندهی کنند .باید بر این نکته تأکید کرد که تمام این کانونهای صنفی دارای شرایط یکسانی نیستنید .از
تاریخ و شرایط تأسیس گرفته تا ارتباط با بدنه معلمی و مواضع عمومی صنفی و سیاسی ،تفاوتها و اختالفاتی بین کانونها میتیوان
دید .کانون صنفی مد نظر در این متن همان کانون صنفی مربوط به تهران است که با عنوان کانونصنفی معلمان ایران هم شینیاخیتیه
میشود و بیستسالی از تأسیس آن میگذرد و تحوالتی را در این تاریخ پشت سر گذاشته است .تأسیس ”کانونصنفیی میعیلیمیان“
2

همزمان با اعالم استقالل از جریان وابسته به اصالحطلبان است که با عنوان ”سازمان معلمان“ متشکل شد.

برای پیشبرد بحث بد نیست به متنی بهردازیم که در همین زمان توسط “عباس عبدی ”نوشته شده است .عباس عبدی ،روزنامهنگیار
”اصالحطلبی“ است که خط امام را با گروگانگیری جاسوسان آمریکایی تا اتهام جاسوسیاش برای آمریکا پیش بیرده و امیروز از
روزنامهنگاری و فعالیتسیاسیاش تنها تیترهای داغ "کنایه سنگین  "...و "طعنه  "...و "واکنش به  "...در رسانهها دیده مییشیود.

از قضا نه تنها ”سازمان معلمان ایران“ یکی از پایگاههای انتشار متون عباسعبدی در مورد معلمان است ،بلکه اخبار داغ وی همواره
مورد توجه رسانههای ”کانونصنفی معلمان“ هم بوده است.
عباسعبدی در متنی با عنوان ”ریشههای اعتراض در آموزش و پرورش“ که در آذر  0011در روزنامه اعتماد منتشر کرده ،الزم دییده
است تا “واکنشی“ به اعتراضات معلمان در ماههای اخیر داشته باشد:
” این روزها اعتراضات سراسری آموزگاران توجه همگان را به خود جلب کرده است؛ اعتراضاتی که سراسری ،بسییار آرام و میدنیی
برگزار میشود و خواسته اصلی آنان نیز همسانسازی با حقوق اعضای هیات علمیی دانشیگیاههیا طیبیق ییب نسیبیت میعییین
است .آموزگاران در این خواسته خود ذیحق هستند ،چرا که بدون تردید حقوق و دستمزد آنان به قیمت ثابت در چند دهه گیذشیتیه
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کاهش داشته ،در نتیجه بسیاری از آنان را مجبور به حضور در مشاغل دوم و حتی سوم کرده است .بنابراین باید انتظیار داشیت کیه
دولت نیز احترام این نحوه اعتراض مدنی معلمان را پاس دارد و از طریق یب گفتوگوی سازنده و با توجه به جمیع شرایط با آنان بیه
توافق و تفاهم برسد .چنین رفتاری نه فقط به بهبود شرایط معلمان کمب خواهد کرد ،بلکه الگوی مناسبی برای چگونگی تعامل میان
دولت و معترضان در هر زمینه است .البته شرط الزم برای این کار ،شناسایی فرد یا گروهی از معلمان به عنوان نماینده آنیان اسیت،
چون با یب میلیون آموزگار که نمیتوان گفتوگو کرد .اینجاست که صاحبان قدرت متوجه میشوند تا چه اندازه نیازمند حلقه واسیط
میان خود و مردم هستند؛ حلقهای که در جامعه امروز بهعنوان نهاد مدنی شناخته میشود”.
عبدی با تأکید صریح و بیپرده بر ”مدنی“ بودن مبارزه معلمان از همان ابتدا استقالل طبقاتی طبقه کارگر را هد میگیرد .چرا کیه

قصد میکند تا این واقعیت را پنهان کند که جامعه به طبقات تقسیم شده و یک طبقه (سرمایهداران) از استثمار طبقه دیگر (کارگران)
میخورد و سرمایه بیشتر میاندوزد .بماند که این تأکید بر “جامعهمدنی ”همواره در بیانیهها و ادبیات کانونصنفیمعلمان نیز پرتکیرار
دیده میشود.
معلمان مانند سایر بخشهای طبقهی کارگر ،منافع متضادی با سرمایه دارند .مبارزهی آنها در چهارچوب مبارزهی بیه اصیطیالح
مدنی نمیتواند مطالباتشان را تا نهایت امر پیش ببرد چرا که در صورت پیشروی مبارزات ،موانع و تضادهای سرمایهداری خودشان را
نمایان میسازند و مانع تحقق مطالبات به حق آنان میشود .خواست دستمزد بیشتر برای معلمان ،یعنی هزینههای بیییشیتیر بیرای
دولت ،و کدام دولت سرمایهداری است که بخواهد این هزینهها را گردن بگیرد؟ با افزایش بیشتر هزینهها ،دولت راه بیرونسیهیاری و
خصوصیسازی آموزش را هموارتر میکند تا بار این هزینهها را از دوش خود بردارد .به این ترتیب مطالبهی معلمیان بیرای شیراییط
رفاهی بهتر ،به کارفرماهای بخش خصوصی واگذار میشود و باقی ماجرا هم دیگر نیازی به توضیح ندارد .واضح اسیت کیه بیرای
پیشبرد مبارزات و تحقق کامل مطالبات ،مبارزات معلمان باید با مبارزات طبقاتی کارگران پیوند بخورد .بیایید ببینیم این اسیتیحیالیه
مبارزه طبقاتی به اقدامات مدنی چگونه صورت میگیرد.
مواردی که عبدی در پاسخ به علل ” وضعیت کنونی آموزش و پرورش اعم از اعتراض آموزگاران به حقوق خودشان یا شیراییط بید
موجود در نظام آموزشی کشور“ به آنها اشاره میکند از این دست است:
 )0به نظر عباس عبدی ”اولین مسأله ،فلسفه نادرست آموزش و پرورش در ایران است“” ،آموزشی اسکوالستیب“ و ”کتابمیحیور“
پر از ”جعلیات“ و ”دروغ“ و ”سوگیری“ ،با حذ و تقویت چهرههای تاریخی و . ...او در اشارات ضدنقیض خیود میعیلیمیان و
دانشآموزان را در نسبت با این ویژگیها منفعل و غیرمنفعل میداند .او میگوید” :در واقع بسیاری از این گزارهها نه میورد قیبیول
آموزگار است و نه دانشآموزان؛ ولی طوطیوار آنها را حفظ کرده و پاسخ میدهند ،بدون اینکه آنها را درونی کنند ،سهل است کیه
ضد آن را درونی میکنند .این مشکل در کتابهای اجتماعی ،تاریخ ،ادبیات ،دینی و ...مشهود است “...به نظر میرسید ”اولییین
مسأله“ آقای عبدی این است که ”جعلیات“ موردپسند خود را با بخشی از ”جعلیات“ موردپسند وزارت آموزش و پرورش جایگزیین
کند .وقتی یک سیاستمدار یا نویسنده یا سخنران جبهه سرمایهداران ،بخشی از همطبقههای خود را به داشتن ایدئیولیوژی میتیهیم
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میکند همواره داستان از این قرار است .او میخواهد با نمایش ”بیطرفی“ و ”حقیقتجویی“ دروغهای دلهذیر و ُمد روز را به جیای
دروغهای کهنه بنشاند.
”آموزش ایدئولوژیک“ همواره از طر کانونصنفیمعلمان در بیانیهها و دیگر متون تولیدی و مصاحبههای اعضا مورد نیقید قیرار
گرفته است .موضوع نقد آنها نیز تنها به جنبههای ارزشی عریان تبلیغات دولت میپردازد و هیچگاه ابعاد پنهانتر و میهیمتیر نیظیام
ایدئولوژیک طبقاتی حاکم را دربرنمیگیرد و حتی با ارائهی ایدئولوژیکترین تبلیغات نظامهای آموزشی لیبرال غربی به عنوان الگو از
آنها یاد میشود .الگویی کامال ضد کارگری و همراستا با منافع طبقهی سرمایهدار.
 )2عبدی بحث مفصلی را حول ”مدارس غیرانتفاعی“ باز میکند و آنرا عامل ”بیعدالتی آموزشی“” ،سقوط سیطیح آمیوزش در
ً
مدارس دولتی“ (دقیقا برخال نظرش درباره دانشگاه ،که مدعی است خصوصیسازی آن باعث رونق بیشتر دانشگاههیای دولیتیی
شده است) میداند .اما وقتی دقیقتر به موضع عباسعبدی نگاه میکنیم وی بههیچوجه منافع طبقه کارگر را در این نقدهیا دنیبیال
نمیکند ،بلکه عبدی که حتی تا حدی از آموزشغیرانتفاعی در جاهای دیگر دنیا و تا قبل از انقالب دفاع میکند ،همان موضع گزاره
قبلی را باز دنبال میکند .عبدی معتقد است مدارس غیرانتفاعی بعد از انقالب اسالمی درواقع محیطی بوده است که یک ”کیاسیت
سیاسی“ یا همان ”مسئوالن“ خیالشان از تربیت بچههاشان راحت باشد و از آنجا که ”فاسد و غیرپاسخگو“ هستند دیگر کاری بیه
”آموزش عمومی“ نداشته باشند .ضدکارگری بودن موضع امثال عباسعبدی درباره ”نابرابری آموزشی“ زمانی روشنتر میشود کیه
وی ،این نابرابری را از باقی اشکال نابرابری جدا میکند تا با نگاه تقلیلیافتهی خود ،درکی مخدوش ایجاد کینید” :اثیرات مینیفیی
ً
نابرابری آموزشی و تربیتی با نابرابری مثال در مسکن یا خوراک یا پوشاک متفاوت است .مسکن ،خوراک و پوشاک امور مصیرفیی
هستند ،اینکه یک نفر  0دست لباس داشته باشد و دیگری یک دست ،آینده این دو را چندان متفاوت نمیکند .اینکه ما در یک خانیه
 94متری زندگی کنیم یا  194متری اثر تعیینکنندهای بر آینده فرزندانمان نمیگذارد .ولی اینکه فرزند ما از آموزش با کیفیت و فضیای
ً
تربیتی مناسب برخوردار باشد یا نباشد ،دقیقا آینده او را تحت تأثیر قرار میدهد “.برای امثال عبدی بسیار سخت است که بفهیمینید
بین ”لباس“ و ”خانه“ و ”آموزش و فضای تربیتی“ رابطه مستقیمی وجود دارد ،چنین تفکیکی ،تنها در ذهین کیودن ییک بیورژوا
میتواند صورت گیرد .کارگران با گوشت و پوست و استخوان میفهمند که مناسبات اجتماعی سرمایهداری چگونه تمام ابعاد حیاتیی
جامعه را دچار تضاد میکنند .به عبارت دیگر طبقاتی بودن ”آیندهای“ که بورژوازی در دروغهای نخنیمیای خیود مییخیواهید بیا
موفقیتهای آموزشی به شهروندان و بشریت اعطا کند ،بارها ثابت شده است.
ریاکاری لیبرالی عباسعبدی را ببینید؛ وقتی که مفهوم ”تضاد اجتماعی“ را به ”نابرابری“ و آن را به ”نابرابری آموزشی“ و بیاز آن را
هم به ” محل تدریس فرزندان مسئوالن“ تقلیل میدهد ،تا تمام تقصیرها را تنها متوجه اشخاص هیئت حاکم کند و مناسبیات تضیاد
آمیز سرمایهداری را تبرئه کند .از آنجا که فرزندان انگلهای اجتماعیای مانند خودش هم در مدارس غیرانتفاعی آموزش میبیینینید،
میگوید ” نهایت آنکه با این مدارس مسأله آموزش فرزندان صدها و هزاران نفر از مسؤوالن حل شد .البته کسان دییگیری هیم کیه
دستشان به دهانشان میرسید از این وضعیت بهرهمند شدند “.گویا سرمایهداران (یا به زبان ریاکارانهی عبدی همان کسیانیی کیه
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دستشان به دهنشان میرسد) هم از روی ناچاری و گرفتاری ناگزیر شدند تا از فرصتی که دولتمردان برای فرزندانشیان فیراهیم
کردهاند ،استفاده کنند .مگرنه که آنها دوست دارند فرزندانشان در کنار تمام شهروندان در برابری کامل باشند!
جالب اینجاست که عبدی دغلکار وقتی از آمار مربوط به نابرابری آموزشی صحبت میکند ،باز هم به شیکیل تینیاقیضآمیییزی از
”مسئوالن“ به ”دهک اجتماعی“ جهش میکند .در تمام متن او دوست دارد القاء کند که نابرابری اجتماعی نیتیییجیه عیمیلیکیرد
”مسئوالن“ است و مسئله به همین جا ختم میشود! هر چند که نتایج ،چنین چیزی نمیگوید .او مییگیویید” :آمیوزش ،کیاالی
ً
سرمایهای است .تفاوت در بهرهمندی از این کاال یا خدمت مستقیما موقعیت آینده فرد را نشانه میرود .مطالعات در ایران نشان داده
که دهک دهم 44 ،برابر دهک اول برای آموزش هزینه میکند .نتیجه این تفاوت در کجاست؟ از میان قبول شدگان کنیکیور درسیال

 ،99تنها  3درصد از رتبههای برتر متعلق به دانشآموزان مدارس دولتی بوده است .بیش از یکسوم رتبههای زیر  1444از منطقه ییک
تهران بوده است “.کارگران باز هم خوب میدانند که بین ”مسئوالن جمهوری اسالمی“ و ”دهکهای باالی جامعه“ و امثال عبیدی
رابطه مستقیمی برقرار است .نظام سرمایه بر مبنای تضاد اصلی ”کار“ و ”سرمایه“ ،جامعه را به دو جبهه متضاد تقسیییم مییکینید:
جبهه کارگران و جبهه کسانیکه دستشان به خون طبقه کارگر آغشته است .عبدی با طفره رفتن بین ”مسیئیوالن“ و ”دهیک“هیای
اجتماعی میخواهد آب را به نفع خود و طبقه سرمایهدار گلآلود کند .او مقصر را مسئوالن میداند و امثال خودش را با طنز ظریفیی
ً
”حساس“ میخواند” :اصوال کسانی که درباره آموزش و پرورش حساس هستند به هر نحو ممکنی بار آموزش فیرزنیدان خیود را
تحمل میکنند و به قول معرو گلیم آینده فرزندان خود را از آب میکشند .در نتیجه حساسیتها نسبت به نهاد آموزشی کیم شیده
است“ .اما این دغلکاریها برای کارگران خیلی نخنماست.
ً
 )3درنهایت عباسعبدی مسئله و مقصر را چگونه میبیند؟ مسئله برای عباسعبدی کامال قابلحل بوده و هست و تینیهیا بیایید
سیاستهای درستی توسط دولت اتخاذ میشده یا از این به بعد بشود .دیدیم که عباسعبدی تمام مسیالیهی آمیوزش و میبیارزات
معلمان را به ”سیاستهای نادرست“ دولت تقلیل داده و اتحاد طبقاتی کارگران را نیز به ”مطالبهگری مدنی“ فرو کاسته تیا در ایین
میان مناسبات سرمایهداری جان سالم به در برد .عباس عبدی میگوید ” :امروز جامعه ایران است که باید شیاهید آوار نیاشیی از
سیاست های نادرست گذشته و حال در نظام آموزشی باشد ...آنچه را باید به طور خالصه گفت این است که مسایل ایران بیه دلیییل
حل نکردن در زمان مناسب ،متراکمتر و حتی تقاطعی از انواع مسائل شده است .گرههایی که پیشتر به راحتی و با دست باز میشد،
اکنون به سختی میتوان با دندان آنها را باز کرد“.
حال باید دید عباسعبدی که ”در واکنش به اعتراضات سراسری معلمان“ دست به قلم برده ،چه موضعی در مقابل معلمان میگییرد؟
او با تردستی معلمان را تبدیل به بخشی از مسئله میکند و میگوید ” برخی از نیروهای توانمند هنگامی که با این وضیع آمیوزش و
پرورش مواجه شدند ،فوری با ارتقای سطح تحصیالت ،به آموزش عالی رفتند .یا وزارتخانه خود را تغییر دادند .از سوی دییگیر در
پذیرش نیروهای جدید برای آموزش و پرورش نیز مسایل عقیدتی و گزینشی اولویت پیدا کرد .با افزایش آموزشیاران پیش دبستانیی
و نهضت سوادآموزی و مربیان قرآنی به مجموعه آموزگاران استخدامی ،مالک مهم تخصص به یک باره به حاشیه رفت “.به عبیارت
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دیگر عباسعبدی در واکنشبهاعتراضات سراسری معلمان به جای اینکه چیزی را ”روشن“ کند ،همه چیز را پیش چشیم طیبیقیه
کارگر تار و تاریک میکند .عباسعبدی که بهنظر میآمد دلسوزانه و در پی اعتراضات گسترده معلمان ”واکنش“ نشان داده اسیت،
اکنون خنجر خود را از پشت بر پیکر کارگران معلم فرود میآورد .او با استدالل سادهای که میآورد (اول اینکیه میتیخیصیصهیای
قدیمی از آ.پ رفتهاند و دوم اینکه ورودیهای جدید با گذراندن گزینش بیکیفیتاند ).حکم می کند که ” معلمان تیخیصیص الزم
برای معلمی ندارند“ و ”بیکیفیت“ هستند .و به این هم اکتفا نمیکند و جالب آنجاست که در نهایت مشکل این معلمان را نیز حیل
ناشدنی میداند:
” نکته بسیار مهم تعداد زیاد کارکنان آموزش و پرورش بود ،که حدود نیمی از کارکنان دولت را تشکیل میدهند .پیس هیر گیونیه

افزایشی در حقوق و دستمزد آنان حتی اگر اندک باشد سرجمع آن بسیار چشمگیر خواهد بود و بار مالی زیادی برای دولت دارد ،در
حالی که وزیر آموزش و پرورش فقط یک نفر در هیات دولت است ،و بقیه وزارتخانهها بیش از  24برابر او در دولت نقش دارنید ،در
حالی که تعداد کارکنان این وزارتخانه با مجموع همه آنان مساوی است .به عبارت دقیقتر هنگامی که دولت دچار کمیبیود بیودجیه
میشود ،از جایی که می تواند کم کند ،حقوق آموزگاران است زیرا کمترین رقم کاهش یا جلوگیری از افزایش در این وزارتخانه ،مبلیغ
زیادی خواهد داشت .در حالی که در باره تکتک وزارتخانهها چنین نیست .این وضعیت در درجه اول برای آموزش و پیرورش و
سهس بهداشت و درمان و دفاع و نیروهای مسلح جاری است .اعتراضات اخیر اگر چه منجر به پاسخی از سوی حیکیومیت شیده
است ،ولی به نظر می رسد که ماجرا حل نخواهد شد ،زیرا مصوبه مجلس مورد قبول معترضین نیست .ضمن این که معترضین فاقید
مطالبه مشترک در جزییات هستند .به عالوه کارکنان غیر آموزشی این وزارتخانه که شامل این افزایش حقوق نمیشوند ،میعیتیرض
خواهند شد .همچنین مصوبات اخیر ،فاصله دریافتی آموزگاران باسابقه و باتجربهتر را با آموزگاران جدیداالستخدام بسیار کم کرده و
با تجربهها اعتراض خواهند کرد و مهمتر از همه اینکه بازنشستگان آموزش و پرورش که تعدادشان به اندازه شاغلین و بیش از 944
هزار نفر است نیز خواهان همسانسازی حقوق با کارکنان شاغل خواهند شد ،و این وضعیت به سادگی قابل حل نیست“.
امثال چنین مواضع ضدکارگریای اهمیت تشکلیابی کارگران را به سطح نهاد مدنی تقلیل میدهند .استقالل طبقاتی کارگران تنها با
کشیدن مرزهای محکم طبقاتیاش با سرمایه به دست خواهد آمد و آن نیز در شرایط امروز کارگران ایران ،مبتینیی بیرتشیکیلییابیی
حوزهای کارگران حاصل خواهد شد.
سوال اصلی این است که آیا کانون صنفی معلمان توانسته است استقالل خود را از مواضع ضدکارگری امثال عباسعبیدیهیا نشیان
دهد؟ عباس عبدی و تمام کسانی که خود را منادی ”جامعه مدنی“ و ”حقوقبشر“ میدانند ،نمیتوانند از منافع طبقه کارگر صحبیت
کنند یا در صحبتهای خود صادق باشند.
پانویس:
 .0در متنی دیگر به بررسی تشکل کانون وکال و دعوای آن با قوهقضائیه خواهیم پرداخت و به بررسی موضع طبقاتی کارگران با آن خواهیم پرداخت.
 .2با اینکه در طول فعالیتهای کانونصنفی معلمان حمایتهای جدی از جریان اصالحطلب را میبینیم ،اما حمایت این جریان موضوع بحث ما نیست.

