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 3   مجموعه مقاالت

" يارن" يباز اسباب ت،ياستر سزام در شبانه کابوس

    !نيچ  *يها شاپ تيسوئ در شده ساخته

 

      
 :مقدمه

 يه کاالهايرو يواردات ب: 38ع و معادن مهر يپورتال وزارت صنا

 .را با رکود مواجه کرده است يع داخليصنا ينيچ

ران يبه ا ينيچر يواردات انواع تا:  32ن يفرورد 92روزنامه پول 

 .درصد رشد داشته است 16در سال گذشته 

توليدات ايران را به  چينيواردات : 32بهشت يارد 2ن يتر اناليت

 .ورشكستگي تهديد مي كند

نامرغوب و  يه لوله هايرو يواردات ب: 32خرداد  61ران يعصر ا

درصد  57حدود  نيچ نفت و گاز از يدرون چاه يت جداريفيک يب

گذاشته  يانه را خاليران و خاورميت تنها کارخانه لوله ساز ايظرف

 .است

 ن فرش،يدر کم ينيچ ياژدها: 32خرداد  99وز يصراط ن

 مردم دوشهر شد، يکاريباعث ب ينيچسفال 

ت يزاد فعال ير مرغ تا جان آدميز از شيها در وارد کردن همه چ ينيچ

 .دارند

 صنعت چاپ، يبرا يديها تهد ينيچ

 !!ينيچ يه الکرسيآ
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 !!شد ينيچه هم يکالهخود مراسم تعز

 تيفيک يب ينيچون ها المپ يليواردات م: 32مهر  95تابناک 

 ينيچه مردم از واردات کفش يگال: 32ور يشهر 2نه يپارس

ي صنايع داخلي را با ركود مواجه كرده چين يواردات بي رويه كاالها

 .است

 . باشد يتا به امروز کاف 38کنم ارائه نمونه از سال  يفکر م

کا و يرا در سراسر جهان از جمله  آمر ياناتين جمالت و بير چنينظ

ن بازار يشود که چ يکا گفته ميدر آمر. ميخوان يا ميم يشنو ياروپا م

وطه ور کرده است و تراز متش غيرا در محصوالت ارزان ق يجهان

ن دوبرابر يکبار به نفع چين هرچهارسال يکا و چين آمريب يبازرگان

ل يمت، سي، محصوالت ارزان قيهمه از رشد اقتصاد. شود يم

جهان صحبت  ين و قدرت بزرگ فردايچ يمحصوالت و توان اقتصاد

ن ياز يکس. ستيمحصول چ ين ارزانيد ايگو ينم يکنند اما کس يم

وه يکه به ش يارديليت مين جمعين ايپراکنان از کارگران چل سخن يخ

همه چشم خود را برآن . زند ينم يشود حرف يناباورانه استثمار م يا

 يرا در عمل با آن موافقند و در حد توان خود و اجازه قانونيبندند ز يم

ره يکنند و ش يشان را استثمار م يکارگران کشورها يرقانونيو هم غ

سال است که در  يست که سال هاينطور نيمگر ا. مکند يجانشان را م

 يگر سرنوشت کارگران را به شرکت هايد يران و همه کشورهايا

نطور است که يمگر نه ا. وند زده انديپ يانسان يرويمقاطعه کار ن

ا همان کارگران با يد ياخراج و کارگران جد يمرتب کارگران رسم

ن يمگر نه ا. نديآ يموقت در مک ماهه به استخدام يقرارداد موقت گاه 

د ين چک سفيتضم يران از کارگران در آغاز برايطور است که در ا

ن طور است که ماهها دستمزد کارگر داده يمگر نه ا. شود يگرفته م

از  يد تنها گوشه ايآ ير ميکه در ز يترجمه مطلب. آخر يشود و ال ينم

ما را جلب  د اصال توجهيکه شا يرا در صنعت يه داريتوحش سرما

ه و يدهد گرچه با تجز ينشان م يساز يصنعت اسباب باز يعنينکند 

ن در يهم چن. ستميه کنندگان بروشور از مطلب موافق نيل تهيتحل

فهم مساله مهم نبوده حذف کرده ام  يمطالب را که برا يبعض ييجاها

 يشدن مطلب خوددار يو آن را با سه نقطه نشان داده ام تا از طوالن

 . شود
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  9161دسامبر 

 

 توسط چارلز کرناگان: مقدمه

 وجود نداشته است؟ ينيمالقات با کارگران چ يبرا يچرا هرگز شانس

هزارها کارخانه که در  يبرا ين فصل شلوغ ساخت اسباب بازيدر چ

 يرا برا يون ها اسباب بازيليکنند و م يتمام ساعات شبانه روز کار م

االت متحده و اروپا اواخر ياالت سال نو که شروع آن در يفصل تعط

مثل سال قبل و . با در نوسان استيکنند، تقر يد ميسپتامبر است، تول

 8،1د يخر يارد دالر برايليم 96ها  ييکايش از آن آمريپ يسال ها

ن که يباالخره ا. الت خرج خواهند کرديفصل تعط يارد اسبات بازيليم

کارگر زن اکثرا ون يلين توسط سه ميها در چ ين اسباب بازيا% 37

پررنج آن ها در  يشود که محصول کار طوالن يجوان ساخته م

د يهستند که جواز تول يين ها کارخانه هايتازه ا. کارخانه است 3111

 يشمار کوچکتريب يصادرات را دارند اما در کنارشان کارگاه ها يبرا

 .ن کارخانه ها هستندير مجموعه ايوجود دارند که ز

ون دالر اسباب يليسال بسال ما دهها م. دين فکر کنيک لحظه به ايفقط 

ون زن يليش از سه ميساخته شده توسط ب يورزش يو کاالها يباز

ا يمالقات  يبرا ين شانسيم، با وجود ايخر ين مياکثرا جوان را از چ

ک ي ي، نه حتيکي ينه حت. مين کارگران را نداشته اياز يزيدن چيشن

خواهند ما  يشرکت ها نم. وجود دارد لين کار دليا يالبته برا. بار

شود  يشان ساخته م يها يرا که تحت آن اسباب باز يتيوضع

گر يو د Street, K’NEX  Sesameرينظ ييشرکت ها. ميبشناس

ط خشن يکه امکان دارد بدور از شرا ييخواهند تا جا يشرکت ها م

 ن و  هوشمنديرير شين کارگران، تصاوييپا يکارخانه ها و دستمزدها

 . رنديشان بکار گ يها يع اسباب بازيتبل يبرا

است که  ييت شاپ هايسوئ يط استثماريشرا ين گزارش در باره يا

در  K’NEXله  يبوس   Street, Ernie Sesame تحت نام

است که به  ين قدميبا اوليشود، تقر يساخته م Kai Daکارخانه 

دهد تا  يجازه مخرند ا يها را م ين اسباب بازيکه ا ين و کودکانيوالد

 يد ميها را تول ين اسباب بازين ايکه در چ يما از کارگران جوانيمستق

 .بشنوند ييزهايکنند چ
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 ينيچ ييت شاپ هايت ساخت سوئيکابوس درسزام استر

 : خالصه

 ساخت  يها ياسباب باز 

Street’s Kid K’NEX“Ernie“   Sesame  در کارخانه

Kai Da گر زن اکثرا جوان که کار 111ن توسط يدر شهر شنسن چ

کودک وجود  يو تعداد يرستانيساله دب 61دانش آموز  611ن شان يب

که  يل درست در زمانيکودکان کار در آپر. شوند يدارد، ساخته م

ن افشا کرد که صدها نفرند اگر هزارها نباشند يدر چ يروزنامه محل

ت د تحيکه با ييجا يعنين يکه از استان سچوان به جنوب چ يکودکان

گر کار کنند، يد يا کارهاي يد اسباب بازيدر تول يط  کار بردگيشرا

 . قاچاق شدند

    ک و گسترده در يستماتين، به طور سيقانون کار در چ

 .شود ينقض م Kai Da  يساز يکارخانه اسباب باز

 و به صورت موقت با  ير قانونيهمه کارگران به طور غ

تا زمان . وندش يقرارداد سه و شش ماهه بکار گمارده م

. توانند کار را ترک کنند يده کارگران نميان نرسيقرارداد بپا

 .شود يمه ميک ماه دستمزد جرين کار را بکند يا ياگر کس

 صبح  3ساعته از ساعت  67- 61 -68مرسوم  يفت کاريش

 يکار. شب و هفت روز در هفته است 66ا ي 61 -2تا 

ن کار يچن هم. ليک روز تعطيماه ها بدون  يپرزحمت برا

تمام شب قبل از  يفت هايم ساعته شيو ن 98و 62 ياجبار

ا ياالت متحده يفرستادن به ا يبرا يحمل و نقل اسباب باز

ساعت در  618به طور معمول کارگران . اروپا، وجود دارد

است  يکار اجبار يهمه ساعات اضاف. هفته در کارخانه هستند

% 132ن يچ يقانون يهفتگ يساعت اضافه کار 12و از حد 

 . رود يفراتر م

 از دستمزد  يميک  با پرداخت نيستماتيکارگران را به طور س

 ياز کارگران ساعت ياريبس. دهند يب ميبه آنان  فر يقانون

از حداقل %  86کنند که  يافت ميسنت دستمزد در 18

ن تر است که تازه ييدر شهر شنسن پا يسنت 19دستمزد 

. ستيده امرار معاش نن کننيک سطح دستمزد تاميخودش 
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 12ساعته که شامل  32 يک کار هفتگي يکارگران برا

سنت  دستمزد  77دالر و  81است،  يساعت اضافه کار

دالر  55.31د يکه حداقل با يدر حال. دارند يافت ميدر

ب ير را فريت به طور معمول کارگران فقيريمد. کسب کنند

. آورد يدالر در م 611.111ن کار يدهد و ماهانه از يم

که  ينه غذا و مسکن دستمزديه هزياول  بعد از کسر

سنت در ساعت  93توانند به خانه ببرند به  يکارگران م

 .کند يسقوط م

 71د يتول يکه برا يشوند زمان يس عرق ميکارگران خ 

 ياسباب باز 171ش از يدر ساعت و تا ب يارن ياسباب باز

کارگران . شود يساعته مسابقه گذارده م 68فت يک شيدر 

ک پنس يکنند کم تر از  يد ميکه تول يا يهر اسباب باز يبرا

 1ات کامل را در هر يد عمليکارگران با. ندينما يافت ميدر

نه را  يگز 69871ات را در هر ساعت و يعمل 271ه و يثان

 . ساعته به اتمام برسانند 68فت يدر هر ش

 و حالل ها را  يرنگرز يد و اسپريکارگران روغن توکس

و حفاظت کننده  يمنين لوازم ايتر ييبا ابتدا ين که حتيدون اب

 .برند يمجهز باشند، بکار م

 محروم هستند،  يمه بهداشتيه و بياول يکارگران از مراقبت ها

 .است ين اجبارين چين ها در قوانيکه ا يبا وجود

  يدر تخت ها.  م هستنديبا هم سه يکارگر در اتاق 3هر 

ا يکهنه  يآن ها با مالفه ا. وابندخ يک ميبار يدوطبقه فلز

 يخصوص ييکنند فضا يزان ميکه به تخت آو يکيتکه  پالست

 .خوابگاه آن ها آب و توالت ندارد. سازند يخود م يبرا

 ن چرب و آلوده به يف است با زميکارگران کث يايکافه تر

 يره برنج داده ميبه عنوان صبحانه به کارگران حر. موش

ف است و  فقط با يک طغار کثيدر  سوپ تخم مرغ که. شود

 يغذاها. شود يه ميکارگر ته 111 يتخم مرغ برا 81

ا اصال يگوشت است  يا شامل کمي يگوشت يموسوم به غداها

 .ندارد يگوشت
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 د اسباب يخر يکه برا ينيساز از والد يک کارگر اسباب بازي

د که ما چقدر  رنج و يفکر کن"  -پرسد  يند ميآ يم يارن يباز

 ."ميشو يها متحمل م ين اسباب بازيبخاطر ساختن ا  مشقت

 K’NEX يفروش ياز اسباب باز ياز کار رسميک امتي 

Sesame Street  است. Hasbro  1.7مالک   %

 .است K’NEX ين الملليات بيعمل

 ت، يباشند که سزام استر يد متقاضين و کودکان بايوالد

را  دا يکا يهازبرو و ک،نکس فورا کارخانه اسباب ساز

د که ين نمايبردارند که تضم يموثر يز کنند و قدم هايتم

مطلقا . کارگران احترام گذاشته شود يباالخره به حقوق قانون

قدرتمند اسباب  يها ين کمپانيوجود ندارد که چرا ا يليدل

 يتوانند حقوق عادالنه بپردازند و با کارگران رفتار ينم يباز

. شن تر از روز وجود داردل رويالبته دل -داشته باشند يانسان

- هيشتر و انباشت سرمايکسب سود ب

 يم يارد دالر اسباب بازيليم 96کا در هر سال يمردم آمر 

 ين ساخته ميها در چ ين اسباب بازيا% 37ش از يب -خرند 

 .شود

 Kai Da يساز يکارخانه اسباب باز

 . . . ن يه شنسن، استان گوانگدونگ چيانگ تاون، بائو، در ناحيش

 دا به گروه  يکا يساز يت  کارخانه اسباب بازيالکم

 99را  يه گذار هونگ کونک تعلق دارد که کمپانيسرما

ساختمان کارخانه . س کرديتاس 6231سال قبل در سال 

 . کامل شد 9118ان سال يد در پايجد

 کارگر دارد 111با يتقر. 

 يل ارنياست از قب يکيپالست يها يدش اغلب اسباب بازيتول 

، يساختمان يت هايت شامل کياقالم سزام استر ريو سا

 يکوپترها، قطارو مجموعه دهکده برا يل ها، هلياتومب

ن کارگران، يبراساس تخم. االت متحده و اروپايصدور به ا

د کارخانه يکل تول% 31ش از يحدودا ب K’NEX  يد برايتول

ند که آن يگو يم يزيکارگران بخش قالب ر. را در بردارد

 .کنند يد ميز توليس برو نها يها برا
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K’NEX ت استيسزام استر يمتعلق به اسباب باز يتاز رسميک امي. 

K’NEX ش ارائه يرا که در فروشگاه ها ياقالم% 27کند که  يادعا م

مونتاژ  يد و تنها قطعات را براينما يد مياالت متحده توليکند در ا يم

دا معتقدند  ياگرچه کارگران در کارخانه ک. فرستد ين ميکردن به چ

کنند و  يد ميرا به طور کامل تول K’NEX يها يکه آن ها اسباب باز

ت سازنده يدر واقع سزام استر. ن که قطعات را به هم وصل کنندينه ا

 يکند که قسمت ها ياظهار م K’NEXکودک  يها ياسباب باز

که  يدر حال. االت متحده هستنديها ساخت ا ين اسباب بازياستاندارد ا

در  يت ارنين که سزام استريشوند و ا ين ساخته ميخاص در چ اجزا

" اجزا خاص" ح دهد که يقا توضيد دقيبا K’NEX. شود ين مونتاژميچ

 . هستند ييزهايچه چ

هسبرو . وجود دارد Hasbroو  K’NEXن يب يکيار نزديارتباط بس

نکس . ک يات داخليعمل% 61و  ين الملليات بيعمل% 1.7مالک 

 . است

دا هرج و مرج  يت در کارخانه کايريدهند که مد ين شرح مکارگرا

که  ين نرخ بازده را داشته باشد به نحويشتريزد تا بير يطرح م

شوند که در همان لحظه  يبه کارخانه وارد م يکارگران تازه زمان

ن يت را ايک کارگر وضعي. نديگو يکارخانه را ترک م يکارگران قبل

به کارخانه وارد و  يارگرانهر روزه ک:" دهد ين شرح ميچن

توانند بالفاصله به  يد ميکارگران جد. شوند ياز آن خارج م يکارگران

 ."د و بروديايتواند ب يم يهرکس. و کار را شروع کنند يت معرفيريمد

مقاطعه کار متعدد  يق شرکت هايدرصد کارگران از طر 51تا  11

 -کنند يت امضا ميريشوند که قرار داد کار با مد ياستخدام م يابيکار

.  -شود نه با کارگران يت و مقاطعه کار بسته ميرين مديقرارداد ب

مقاطعه کاران قدرتمند بعدا با کارگران قرارداد کار معموال شش ماهه 

 يدا از استان سچوان م يت کارگران  کارخانه کاياکثر. کنند يامضا م

جوان از  مقاطعه کار در انتقال کارگران يند که در آن شرکت هايآ

و  يساز ياسباب باز يکار در کارخانه ها يجنوب برا يليصدها ما

. کنند يم ين نفش را بازيدات به استان گوانگدونگ بزرگترير توليسا

م توسط يکارگران به طور مستق يدرصد 87تا  81ت يک اقليتنها 

ن کارگران هم فقط به صورت قرار داد يشوند اما ا يکارخانه استخدام م
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را  يشياگر کارگران دوره سه روزه کار آزما. شوند يتخدام مموقت اس

 يسه ماه  استخدام م يبرا يپشت سربگذارند، بصورت قرارداد يبخوب

 يکارگران غذا و مسکن مجان يشيسه روز کار آزما يدر ط. شوند

 . کنند يافت ميدر

کنند  يکه کارگران قرارداد سه تا شش ماهه شان را امضا م يزمان

ترک کار . ديتواند کار در کارخانه را ترک گو ياز آنان نم يگر کسيد

است، اگر  ين کار چقدر جديل ايست که دليمهم ن. ممنوع است

د به عنوان ضرر و يا مرد، کارخانه را ترک گويخواه زن  يکارگر

.) ه به کارخانه بپردازديک ماه کامل را به عنوان تنبيد دستمزد يان بايز

ش يک ماه کارگران را پيهمواره دستمزد  -يونرقانيبازهم غ –کارفرما 

 .(دارد يخود گرو نگه م

قرارداد را داشته  يک کپيکارگران اجازه ندارند  يرقانونيبه طور غ

 .د به کارفرما بازگردانده شوديقرارداد با. باشند

چيکارگراناسبابباز متعلق به " يارن" .نديگويسخنمينيساز

کارگرشماره. شود ين ساخته ميچنکس در .ت توسط کيسزام استر

 :يساز ارن ياسباب باز کي

 86در صبح روز . کردم يک و پرس کار ميدروليمن در بخش ه" 

بدست آورده  يک سفارش فوريد که کارخانه يرس يماه مه بنظر م

صبح بروند  3به همه کارگران بخش ما  گفته شد که در ساعت . است

ک يچ يه. کار کنند( ا مونتاژي به هم وصل کردن) ديتول ييدربخش نها

ن مساله توجه يم، اما کارفرما به اياز ما قبال در آن بخش کار نکرده بود

 6از ساعت . ميتا وقت نهار کار کرد يعني 69ما تا ساعت . نداشت يا

م يکرد يما بدون توقف کار م. ميبعد از ظهر دوباره کار را از سر گرفت

 7در ساعت . ميع تر کار کنيد سريگفت که با ياما سرکارگر باز بما م

. ميکار را ادامه ده 1م دوباره ساعت يم اما مجبورشديداشت ياستراحت

صبح فردا کار  5د تمام شب تا يت بما گفت که ما بايريمد يبعد از مدت

حدود ساعت سه صبح من . ميق ما کار را ادامه دادين طريبه ا. ميکن

چند  يفت مرا برايواستم که شس گروه خياز رئ. اج به توالت داشتمياحت

که او  يشلوغ است، در حال يلياما او گفت که سرش خ. قه نگهدارديدق

. نرفته ام ييباو گفتم که من تمام روز به دستشو. کرد يم يتلل يلليفقط 

توانستم خودم را  يشتر نميگر بيد. او جواب داد که خودت را نگهدار
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مام وقت شب واقعا طاقت فرسا کار ت. ن به توالت رفتميبنابرا. نگهدارم

دانم که  ينم. داشتم يدار نگه ميخودم را ضمن کار ب يمن به سخت. بود

گر يهمه کارگران د. ا نهيداشت  يد کردم مشکليکه من تول ييزهايا چيآ

ک يکه  يزمان. دنديرس يهمه کوفته بنظر م. ت مرا داشتنديهم وضع

استراحت  يم را برايهاخواستم چشم  يقه آزاد از کار وجود داشت ميدق

توانستم ضمن کار  يم يبه سخت. ه باشديچند ثان ياگر برا يببندم حت

د ياما خط تول. خواب آلود بودم يليم را باز نگهدارم و خيچشم ها

. شد يد انباشته ميشدم، تول ياگر من متوقف م. همواره در حرکت بود

ساعت . وقف کنمتوانستم کار را مت يه هم نميک ثاني يبرا ين حتيبنابرا

 !ن قدر آهستهيا. گذشت يه ميه به ثانيزمان ثان... سه، چهار، پنج، شش 

ه يما هنوز سهم يصبح آسمان شروع کرد به روشن شدن ول 1ساعت  

د را تمام کرده ياز خطوط کار تول يبعض. ميکارمان را تمام نکرده بود

 قطعه 211شد اما ما هنوز  1381ساعت . استراحت رفتند يو برا

کار  2ست تا ساعت يبا يم ميکه ما داشت يبا سرعت. ميل نشده داشتيتکم

م يتوان يم نميسرکارگر گفت که تا کار را تمام نکن. ل شونديم تا تکميکن

تازه . ميگر قادر به کار نبوديد يم اما ما از خستگياستراحت برو يبرا

ا از دختره يکي. ميع تر کار کنيد سريس گروه هم بما گفت که بايرئ

 يگر نه ميد دياز خط تول يدختر. ندارم يگر رمقيگفت که من د

دش کرد که اگر يسرگروه تهد. توانست راه برود يستد نه ميتوانست با

بت بدون اجازه يمن آن را به حساب غ ياالن محل کارت را ترک کن

دختر  ين فشاريتحت چن. پرداخت نخواهد شد يسم و بتو پولينو يم

صبح  5ساعت . مجبور شد به کار ادامه دهداستراحت نرفت و  يبرا

با يمن تقر. حال بودند يهمه ب. ميشد و ما هنوز کار را تمام نکرده بود

م ينداشت يج رمقيکه ه يقه درحاليدق 5393. درهم شکسته شده بودم

سپس من به سمت . مييسرکارگر بما اجازه داد که کارگاه را ترک گو

 يسبک شده و تلوتلو م يليبدنم خ کردم که يراه حس م يتو. اتاقم رفتم

دن يل به خوابين مشتاقانه ميچگاه چنيه. توانستم راه بروم يخوردم و نم

. دمينفهم يزيگر چيتخت افتادم و د يدم رويبه اتاقم رس يوقت. نداشتم

 .بخواب رفتم

يشازاندازهطوالنيساعاتکارب

 618  ساعت در هفته، کار کارگران در کارخانه 
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 ا ي 2صبح تا  3معمول، از  67-61-68 يارک يفت هايش

 .شب 66ا ي 61

 يليک روز تعطيهفت روزه، ماه ها کار بدون  يکار هفتگ 

 م ساعتهيو ن 98فت يبا ش يگاه کار شبانه روز 

 باالتر از حداکثر ساعات کار % 132 ياجبار ياضافه کار

 نيدر چ

 

ا ي مجبورند  مشقت سه  يساز يمعموال کارگران کارخانه اسباب باز

 61ا ي 2صبح تا  3روزانه را با کار از  يچهار ساعت اضافه کار

فت يبه طور معمول با ش يد و رنگرزيتول يانيبخش پا. شب تحمل کنند

"  زودتر"ر بخش ها اجازه دارند يکند گرچه سا يساعته کار م 61

 .ل کننديشب کار را تعط 2در ساعت  يعني

 ياگر کارگر. ود نداردوج يل هفتگيتعط يبرا يا يزيچ برنامه ريه

. افت خواهد کرديل در ماه  با حقوق دريک روز تعطياورد يشانس ب

. ک روز استراحت کار کنندي يد کارگران ماه ها بدون حتيوگرنه با

هستند،  يفت شبانه روزيکه کارگران مجبور به کار کردن در ش يوقت

فت ين شياز يبعض. شود که روز بعد کار نکنند يبه آن ها اجازه داده م

م يو ن 98کار  يعنيصبح روز بعد است  5381صبح تا  3ها از 

 . ساعته است

ن ماه مه تا يکه در حال حاضر ب -يکار ين دوره هايدر شلوغ تر

 66صبح تا  3د از ساعت يکارگران با يبه طور عاد –ژوئن است 

ساعت  7ساعته روزانه که شامل  67فت يک شي يعنيشب کار کنند 

ن کارگران در ماه مه يگزارش شده که هم چن. انه استشب ياضافه کار

صبح روز  8ا ي 9صبح تا  3از  يعنيساعته  62تا  63 يفت کاريش

 يالت آخر هفته که مفروض است که روزهايدر تعط يحت. بعد دارند

 يشب برا 61کارگران باشد  آن ها به طور معمول تا ساعت  يليتعط

گر از کارخانه يد ياما در بعض. شوند يکار در کارخانه نگه داشته م

بعد از ظهر کارخانه را ترک  7از " زودتر" ها کارگران اجازه ندارند 

 .نديگو

ا غذا را يدر حال حاضر کارخانه آنقدر مشغول است که بخش کافه تر

بخش قالب  يژه برايفرستد  به و يبه کارخانه م يبه صورت بسته بند
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نهار و رفت و برگشت را تا کارگران بتوانند وقت استراحت  يزير

ق  زمان استراحت و صرف ين طريبه ا. ره کننديکار کردن ذخ يبرا

 .شود يم ساعت کاهش داده ميک ساعت به نيغذا از 

ساعت  618 ي، کارگران هفتگيشلوغ کار ين دوره هايدر خالل چن

 12ساعت به اضافه  32که عمال کار  يدر کارخانه هستند، در حال

 يفراتر م% 132کار  يست که از حد قانونا يساعت اضافه کار

ساعت در کارخانه  67از دوشنبه تا جمعه کارگران روزانه . رود

کشنبه يدر شنبه و . کنند يساعت آن را کار م 68که  يهستند در حال

 9شب که  61صبح تا  3از  يعنيساعته است  61فت روزانه يش

ها موکدا  يرهمه اضافه کا. نهار و شام استراحت دارند يساعت برا

 . است ياجبار

:ساعته41تا41يعاديفتکاريش

ک ساعت يبعد از ظهر  6تا  69ظهر، چهار ساعت کار،  69تا  3 

بعد از ظهر چهارساعت کار، پنج تا شش بعد از  7تا  6وقت نهار، 

ا پنج يشب  چهار  66ا ي 61شام، شش تا  يک ساعت برايظهر 

 .يساعت اضافه کار

ساعت  3ارخانه در دوره کار آهسته است کارگران که ک يزمان يحت

ساعت که  71شود  يد کار بکنند که ميدر روز و هفت روز در هفته با

 يقانون ياز اضافه کار% 28است که  يساعت اضافه کار 61شامل 

ساعت در  3ن ساعات کار يطبق قانون کار چ. رود ين فراتر ميچ

طبق . ر هفته استساعت کار د 11روز در هفته و کال  7روز و 

 .شتر باشديساعت ب 81تواند از  يماهانه نم يقانون اضافه کار

:  ياز استان گانکس يارن يساز يکارخانه اسباب باز 2کارگرشماره

ساعت در روز و هفت روز هفته کار  61تا  68ساله که  61کارگر 

%  86دستمزدش . سنت در ساعت است 18کند و دستمزدش تنها  يم

 يفت کاريش يگاه[ . . . سنت است 19 ياقل دستمزد قانونکمتر از حد

خسته . . . صبح روز بعد است  7صبح تا  3ساعته دارد که از  62تا 

صبحانه  يدارد و برا يشلوغ سکن يدر اتاق. . . حوصله است  يو ب

 .خورد يره برنج ميحر
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. کرد ين جا سازمان دهيکار در ا يمعلم من ما را برا: " ديگو يم يو

ل در يتحص يکه آمده اند برا ييآن ها. . . م يش از صد نفريکل ما ب در

 . ميشتريا بيساله  61ما همه . ثبت نام کرده اند يرستان تکنولوژيدب

 يدر ساعت پرداخت م[ ييکايسنت آمر 18ا ي] ينيچ. ب.ام.ار 8بما " 

] دهد يب را به ما م.ام.ار  911تا  611اما معلم ما فقط ماهانه . شود

آنها . دارد يه پول را بر ميو بق[ ييکايدالر آمر 93.31تا  61.11

هر  يه برايمبلغ شهر. ] رود يه مدرسه ميند که به حساب شهريگو يم

دالر  961تا  673.11 يعني. ب.ام.ار 6711تا  6611ترم 

از [ دالر 5.91.]ب.ام.ار 71ن ماهانه يآن ها هم چن.[ است ييکايآمر

 .دارند يبرم" تيرينه مديزه" دستمزد ما را به عنوان 

 يساعات کار طوالن. م کسل کننده استين جا برايکار کردن در ا" 

د که يگو يسرکارگر م. ساعت در هرروز هفته 61تا  68است، 

. ميد تمام ساعات کار کنين بايبنا برا. است ين روزها فوريسفارشات ا

از بعد [. ساعته 62فت يک شي] ميصبح کار کرد 7شب گذشته ما تا 

خسته  يليکنم که خ يمدت در کارگاه، من احساس م يکار کردن طوالن

 .ام

ره يصبحانه فقط حر. ستيدر غذا ن يچ روغنيه. ستيغذا خوب ن" 

به . ستيچ کدامشان خوشمزه نيه. کلوچه بخارپز يم و نوعيبرنج دار

بد  يليما خ يط در اتاق محل زندگيشرا. " ميدار يگوشت يندرت غذا

م در توالت حمام يما مجبور. ميک اتاق داريشش نفره  اکنون ما. است

 ." ميکن

شود که هنگام ورود به کارخانه هم کارت  ياز کارگران خواسته م

نده ياگر نما. س گروه بدهند تا امضا کنديبزنند و هم کارت را به رئ

ر يدار غيد Hasbroا ي Street, K’NEX  Sesameاز  ييها

دا داشته باشند، ممکن  يکا يسباب بازد اياز کارخانه تول يمنتظره ا

اگر .) را بدست آورند يواقع يزمان ين رکوردهاياست که قادر باشند ا

در دستمزد  يان کار باشد، دستکاريشرکت از قبل در جر يحسابرس

 .(است يعاد يليت کارخانه، خيريمد يکارکنان و رکورد ساعاب برا

.نيازچداتيرتوليوسايوناسباببازيليم41سفارش

ون يليم 81ش از يب 9115مه دسامبر ين ژوئن و نيماه ب 5در فاصلۀ  

 يها ين توسط کمپانيدات ساخت چير توليا سايو  ياسباب باز
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 96وز، ي، بلومبرگ نين الملليبون بيهرالد تر. سفارش شد ييکايآمر

 .9115دسامبر 

 يجوال 67ت در يسزام استر" يارن"  يپخش شده اسباب باز يآگه

- ينيچ يت شاپ هايساخت سوئ – 9113

ت، يسزام استر" يارن" کالهک دار مخصوص کودکان  يها يقوط

ببازار  9113 يجوال 67ن؛ در يدر چ K’NEXد توسط يساخت و تول

 . دالر خواهد بود 61.22آن  يمت خرده فروشيعرضه خواهد شد و ق

 يک با نصف دستمزد هايستماتيکارگران به طور س :دستمزدها

 . شوند يب داده ميفر ،يقانون

  کار را  يرويدرصد ن 51تا  11به کارگران موقت که حدود

سنت دستمزد پرداخت  71تا  18 يدهند،  ساعت يل ميتشک

 19که  ير حداقل دستمزد قانونيز% 86تا  62شود که  يم

که تازه خودش با  سطح  -سنت در ساعت  است قرار دارد

ر يبعد از کسر مقاد. ستيک نيامرار معاش نزد  يدستمزد برا

 -که شرحش رفت -ونيمربوط به اتاق محل خواب و پانس

 87تا  93 يتوانند به خانه ببرند ساعت يکه آن ها م يپول

 . سنت است

 و به طور معمول با پرداخت  ياجبار  يبا شمول اضافه کار

شوند  يب داده ميبه آن ها، کارگران فر يدستمزد قانون% 78

ساعت در هفته به  32ک کار ي يبراق آن ها ين طري، و به ا

رند فقط يدالر مزد بگ 55.31 ين که به طور قانونيا يجا

که به طور  يکارگران يحت. آوردند يدالر بدست م 81.77

% 12ز سرشان با يم توسط کارخانه استخدام شده اند نيمستق

شود و  يرد کاله گذاشته ميگ يکه به آن ها تعلق م يدستمزد

دالر  82.33دالر فقط  55.31انه افت ماهيدر يبه جا

 .کنند يافت ميدر

 ماهانه يت کارخانه با نپرداختن دستمزد قانونيريمد ،

 .گذارد ير کاله مين کارگران فقيدالر سر ا 611،111

 ساعنه، هفت  67تا  68 ينده  دائميفت فرساين شيبا وجود ا

 يبا امکانات ابتدائ ييدر اتاق ها يروز در هفته و زندگ
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تا  61ن يتوانند ب يکنند که تنها م يگزارش مکارگران 

 .دالر در هفته پس انداز کنند 68.92

 ن يک ماه دستمزد اي يرقانونيت کارخانه به طور غيريمد

 .دارد يش خود گرو نگه ميکارگران را پ

:شوديسرهمهکارگرانکالهگذاشتهم

 که کارخانه ييه بواآن شهر شنسن جايدر ناح يحداقل دستمزد قانون

دالر در  613ا ي. ب.ام.ار 571دا قرار دارد  يکا يساز ياسباب باز

 . در هفته است يساعت کار قانون 11  ين دستمزد برايو ا. ماه است

 . ( ب.ام.ار 571) يحداقلدستمزدقانون

؛ (ساعت 3)ک روزي يدالر برا 1.25سنت در ساعت؛  19

 ؛(ساعت 11)دالر در هفته 91.38

   دالر در سال 6،921. 11، دالر در ماه 613.31

ت جورنال، يوال استر./ کايدالر آمر 6. = ب.ام.ار 1.2111هر )

 ( 9113ماه مه  92

. ، هفت روز کار در هفته ياجبار ياضافه کار: يارن 4کارگرشماره

خواست کار را ترک کند اما بخاطر  يم. . . ار يبس ياحساس خستگ. . 

 .توانست يپس انداز نم ياندک

 يطوالن يليساعت ها خ. کنم يمونتاژ کار م يانيبخش پامن در " 

 69و  66هر روز من مجبور به کار کردن . گذرند ير ميهستند و د

است، به  يد سفارشات فورياالن کارخانه در دوره تول. ساعته هستم

توانم خوب  يمن نم. هستند يژه طوالنيها  بو يل اضافه کارين دليهم

تا  211من ماهانه . کنم يم يساس خستگل احين دليبهم. استراحت کنم

 [.کايدالر آمر 611تا  692] کنم يب کسب م.ام.ار 6611

ساعت در هفته کار کند که  55.1ن کارگر مجبور بود يا: تذکره]

ت يبود و درآمدش در نها ياجبار يساعت اضافه کار 85.1شامل 

. دالر در ماه باشد 931.81ک هفته و ي يبرا 11.15  يستيبا يم

شد که از  يدالر پرداخت م 681.31ن ماهانه يانگيک ميا به او ام

 .[ گرفت کمتر است يکه به او تعلق م يا ينصف در آمد قانون

الساعه . است يدر حال حاضر طوالن يدرست است که اضافه کار

من دوبار استعفا نوشته ام و هردو بار رد شده . کنم يم ياحساس خستگ
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ک ماه يجازه کار را ترک کند، کارفرما اگر او بدون ا: تذکره. ] است

 .[ه برخواهد داشتيدستمزد او را که گرو نگه داشته است به عنوان تنب

ن جا آمدم، يکه به ا يوقت. دانم يدر باره قانون کار نم يزيمن چ"

از قرار داد بود و کارخانه  يک کپياما فقط . را امضا کردم يقرارداد

. باالست يليدر شنسن خ يزندگمخارج . " ش خود نگهداشتيآن را پ

 ."ندارم  ياديمن اکنون پول چندان ز

 81طبق قانون کار به  –باشد  يد  اجباريکه با – يتمام اضافه کار

. آن پرداخت شود يايد حقوق و مزايساعت در ماه محدود است و با

سنت در ساعت پرداخت  28ا ي%   671د يهفته با يط ياضافه کار

دالر در  6.91ا ي%  911د ير آخرهفته ها باد يبه اضافه کار. شود

 . رديساعت تعلق بگ

داهرقانونمربوطبهدستمزدبهيکايسازيدرکارخانهاسبابباز

.شوديکنفضميستماتيطورس

در  يساز يکارگران بخش اسباب باز%  51تا  11قبال ذکر شد که 

ر قرار کا يرويمختلف مقاطعه کار ن يکارخانه  در استخدام شرکت ها

. شوند يدا اعزام م ين شرکت ها به کارخانه کايدارند و توسط ا

 يبه کارگران م يمختلف يدستمزدها يمختلف مقاطعه کار يشرکت ها

سنت  71تا  11تا  18ا ي. ب.ام.ار 8.7تا  8.9پردازند که از سه تا 

که  ير حداقل دستمزد قانونير زين مقاديهمه ا. ر استيدر ساعت متغ

ا يسنت در ساعت   62تا  69با پرداخت . قرار دارند سنت است 19

به کارگران قرارداد موقت، به طور  يدرصد دستمزد قانون 86تا  62

 ياين که مزايبدتر ا يحت. شود يک سر آن ها کاله گذاشته ميستماتيس

. شود يکارگران قرارداد موقت به طور معمول غارت م ياضافه کار

کارخانه استخدام شده اند هم سرشان  ما توسطيکه مستق يکارگران رسم

ک به حداقل دستمزد يحدودا نزد يکارگران رسم. شود يکاله گذاشته م

 يشان کم پرداخت ميها يکنند اما اضافه کار يافت ميرا در يقانون

. ب.ام.ار 7ش از يها را با نرخ ب يت کارخانه اضافه کاريريمد. شود

 يسنت قانون 28ر ين نرخ زيا. پردازد يسنت در ساعت م 59ا ي

 يآخر هفته م يدالر نرخ اضافه کار 6.91روزانه و  ياضافه کار

 .باشد
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مه تا ژوئن معمول  يساعته که در ماه ها 32ک هفته يکار در  يبرا

دالر بدست  55.31د يبا –و هم موقت  يهم رسم –است، کارگران 

 يهفتگ يساعت کار قانون 11 يبرا يدستمزد حداقل قانون. آورند

هفته  يط يساعت اضافه کار 97 يکه برا ياست در حال 91.38

 ياجبار يساعت اضافه کار 91 يدالر و برا 98.97د يبا يکار

ک ي يدالر برا 55.31د يدالر و در مجموع با 92.51آخرهفته 

 ين پول کالنيمطمئنا ا. افت دارنديدالر ماهانه در 885.86هفته و 

سنت در ساعت که  35ک متوسط دستمزد يست که کارگران با ين

 .کنند يافت مياست در يساعت اضافه کار ضرور 12شامل 

 انشن، سچوانياز ل:  يارن يد اسباب بازيتول 1کارگرشماره

 يکودکان م يجرها و حتين اياستخدام کننده ها جوانان را که  شامل ت

 يکا يساز يکار در کارخانه اسباب باز يباشند، از استان سچوان  برا

 . آورند يسنت در ساعت م 11ن با دستمزد يچدا در جنوب 

[ کار يرويمانکار نيپ] س ما يرئ. ميم هفت نفر بوديکه ما آمد يزمان" 

ما به هرچه که او . نجا آورديمان به ا يبود که ما را از شهر محل زندگ

 .ميداد يگفت گوش م يم

شهر . " رستان بودميم سال دوم دبياين جا بين که به ايمن قبل از ا" 

توسط  ياديار زيکارگران بس. ر استيفق يليما خ يمحل زندگ

از  يادين کارخانه کارگران زيا. ن جا آورده شدنديگر به ايمانکاران ديپ

. ن جا آورده شدنديمانکاران مختلف به ايآن ها توسط  پ. منطقه ما دارد

[. ] سنت 11] در ساعت است. ب.ام. ار 8.9دستمزد  ينرخ ساعت" 

 ين معنين بديسنت در ساعت است ا 19 يدستمزد قانونحداقل : تذکره

 91 ياش ساعت ين کارگر جوان نسبت به دستمزد قانونياست که سر ا

 .[شود يسنت کاله گذاشته م

در اواخر ] چند روز قبل. کنند يکودک هم کار م ين جا تعداديا" 

رون يکار کردن ب. " ن جا را ترک کرديگروه آن ها ا[  9113ل يآور

 يگرين ديگزيست اما من جايماندن در خانه ن يباق يه بخوباز خان

 يمن خارج از محل زندگ يوقت. ر استيار فقيخانواده من بس. ندارم

 ."شان بخانه بفرستميپول برا يتوانم مقدار يامان کار کنم، م



 

 19   مجموعه مقاالت

که در کارخانه شان  يدر باره کودک( 7کارگر شماره )  يگريکارگر د

نج قد و حدود يفوت و سه ا 7او حدود : دهد يح ميکرد توض يکار م

 ." آمد يف بنظر ميپوند وزن داشت و نح 27

در شهر  يک روزنامه محليبود که  9113ل يقا در آوريدق: تذکره]

گوانگ چو افشا کرد که صدها، اگر نه هزارها کودک از استان سچوان 

د يدر تول يط کار بردگيکه آن ها تحت شرا ييجا يعنين يبه جنوب چ

 .[ر طرح ها نقل و انتقال داده شدنديا ساي يب بازاسبا

کاردرکارخانهيکودکبهعنوانبردهبرا-اگرنههزارها-صدها

.فروختهشدندينيوپوشاکچيداسباببازيتوليها

س جنوب در شهر گوانگسو يدر روزنامه متروپول 9113ل يدر آور

ر ياز مناطق فق کودک -اگر نه هزارها -ن قصه درج شد که صدهايا

د يتول يکارکردن در کارخانه ها ياستان سچوان برا يمنطقه ادار

فروخته  ين به عنوان بردگان کاريو پوشاک جنوب چ ياسباب باز

 611ش از ياعالم کردند که ب يل مقامات دولتيحدود اواخر آور. شدند

تا  68 –کودکان . افتنديشهر دونگوان باز يکودک را در کارخانه ها

ساعت در هفته با دستمزد متوسط  51مجبور شده بودند  –اله س 67

در  يکه دستمزد حداقل قانون يسنت در ساعت کار کنند در حال 18

 يکه تازه خودش سطح دستمزد مناسب -سنت در ساعت است 19ن يچ

 يانگشان ميکار در ل يرويمقاطعه کاران ن. ستين ين زندگيتام يبرا

که  ييجا يعنيل در جنوب يما 111از ش يد کودکان را از مسافت بيبا

 . کردند ين جا منتقل ميآن ها به کارخانه ها فروخته شده بودند به ا

کودکان کار " ، 9113اول ماه مه ) مزيورک تايويطبق گزارش ن

س يمتروپول)روزنامه " ، (د باربوزايويسنده دينو" نيکشف شده در چ

 يابيکار يژانس هاکار و آ يرويد که مقاطعه کاران نيگو يم( جنوب

دادند و  يانگشان اغلب کودکان جنوب را انتقال ميمشغول به کار در ل

در استان  يمجاز يده هايسپس آن ها را به کارخانه ها با مزا

و اسکان کارگران  ين مراکز کارخانه اياز بزرگتر يکيگواندونگ؛ 

 ".فروختند يم"ن، يمهاجر چ

مناطق  ياز کارخانه ها يدر برخ" سند که ينو يروزنامه نگاران م

شان   يت جسميوضع يکردند و برمبنا يکودکان را به صف م  يساحل

 يس جنوب در گزارش خود ميمتروپول."  نمودند يکار انتخاب م يبرا
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کردند، به  ياز کودکان اگر از محل کار خود فرار م يد که برخيگو

 ." د شده بودنديمرگ تهد

ر يت کارخانه در زيريکار و مدن مقاطعه يک قرارداد کار بينمونه 

 يدهد به پارت ين ميتضم( کارخانه) آ يپارت: " شود يارائه م

اگر . ساعت کار کنند 811، که کارگران ماهانه ( مقاطعه کار)ب

نتواند به طور کامل ساعات کار شرط شده را  يليآ به هر دل يپارت

ن يامب ت يپارت يساعات کار را برا ياستفاده کند، پول جبران کسر

را  يگريا هر پول ديچ وجه دستمزدها يد به هيکارخانه نبا. خواهد کرد

ن يد ايب بپردازد؛ هر دو طرف آ و ب با يما به کارگران پارتيمستق

گرفته  ير ضروريمشکالت غ ينگه دارند تا جلو يبات را مخفيترت

 ( 9113مه  96ن ، يچ يبولتن کارگر." ) شود

ساعته است که  51حداقل  يک کارهفتگين قرارداد مستلزم يا: تذکره] 

کار و  يشود که از حد قانون يم يهفتگ يساعت اضافه کار 81شامل 

 .[شتر استيدرصد ب 916ن يدر چ ياضافه کار

دالر  55.31) ساعتدرهفته98هفتروزدرهفتهويکاراجبار

: ن شکل استي؛ محاسبه آن به ا(دالر در ماه 885.86/ در هفته

دالر  98.97، يساعت کار هفتگ 11 يدالر برا 91.38قانونا 

ساعت در هفته از دوشنبه تا جمعه  7شامل  يهفتگ ياضافه کار يبرا

 97= روزانه  يساعت اضافه کار 7روزضربدر  7شود  يکه م

هرساعت اضافه  يسنت برا 1.28ساعت در هفته سپس ضربدر 

ر ساعت د 69، کار تمام وقت در آخر هفته شامل  98.97=  يکار

کشنبه و سپس يدو روز شنبه و  يساعت برا 91شود  يروز که م

. دالر 92.51= هرساعت کار آخر هفته  يدالر برا 6.91ضربدر 

دالر و  55.31ان هر هفته يد در پاين ارقام در مجموع بايبا احتساب ا

 . رديدالر تعلق بگ 885.86هر ماه 

 يگزارش مرغم کار تمام وقت در هر روز ماه، کارگران موقت  يعل

ا ي. ب.ام.ار 6611تا  211ن يدهند که درآمد ماهانه شان تنها ب

 يکه به آن ها قانونا تعلق م يدالر است که از نصف مقدار 673.11

ن دستمزد داده شده به کارگر ياگر ما باالتر يحت. رد کمتر استيگ

شود  يم تازه ميريرا در ماه در نظر بگ. ب.ار.ام 6611 يعنيموقت 
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ن حالت در هرهفته سر هر يدر بهتر يعنير در هفته دال 81.77

د يبا يآن ها م. شود يدالر کاله گذاشته م 16.92کارگر موقت 

افت دارند نه يساعته در 32 يکار هفتگ يدالر برا 55.31حداقل 

 .شود يکه به آن ها پرداخت م يدالر 81.77

 يما توسط کارخانه استخدام ميکه مستق ييا آن هاي يکارگران رسم

. دارند يت اندک بهتريشوند نسبت به کارگران قرارداد موقت وضع

 6911تا  6611دهند که ماهانه  يگزارش م يکارگران رسم

کنند گرچه  يدالر درآمد کسب م 659.31تا  673.11ا ي. ب.ام.ار

. انجام دهند يشوند هرروز از ماه را اضافه کار يآن ها هم مجبور م

دالر را  659.31 يعنيآن ها  يافتيدر ن مقدار دستمزدياگر ما باالتر

م يريک هفته در نظر بگي يدالر را برا 82.33ک ماه و ي يبرا

 يهم به طور هفتگ يدهد که سر کارگران رسم يم ين معنيبازهم چن

 يسنت نسبت به دستمزد قانون 12هر ساعت  يا برايدالر  85.25

طابق قانون ن که به آن ها ميا يبه جا يعنيشود  يشان کاله گذاشته م

 يدالر پرداخت م 82.33دالر پرداخت شود تنها  55.31 يهفتگ

 . شود

باز بخشاسباب در شاغل جوان کارگران مترادفيسازيغارت

ر با بياست شدن يخته از حساب411.111ش به ماهانه دالر

 821که  ييجا يعنيدا  يکا يت در کارخانه اسباب بازيجنا.  تيريمد

 يک سرشان نسبت به دستمزد قانونيقت کار هرکارگر با قرارداد مو

 961که  يشود در حال يدالر در هر هفته کاله گذاشته م 16.92

 يدالر غارت م 85.21 ين کارخانه هر کدام هفتگيا يکارگر رسم

ک هفته مجموعا کارگران قرارداد موقت مبلغ يدر طول . شوند

ه شوند ک يدالر غارت م 5259 يدالر و کارگران رسم 61618

ت يريق مدين طريبد. دالر 91157 يشود هفتگ يمجموع شان با هم م

 يب ميدالر به ج 611891ر ماهانه يکارخانه با غارت کارگران فق

ستند که سر يفرشته ن –گر يد يا هرجاي –ن يمالک کارخانه در چ. زند

در  ياداره کار منطقه ا. ب شونديکارگران کاله بگذارند و بخواهند غ

ار ين بسيبه اجرا گذاشتن قانون کار چ ينه يدر زم يلين به هر دليچ

گر در غارت کارگران عقب يد يک عامل بحرانياما . اهمال کارند
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و  Hasbroو  K’NEXمثل  ييکايآمر يها يثابت کمپان يها ينينش

Street Sesame يبرا يپرداخت يمت هايل اند قياست که ما 

.غارت مسئولندن يها هم در ا آن. خود را بشکنند يقراردادها

بعد  .سنتاست41تا29شودتنهايکهبهخانهبردهميدستمزد

محل خواب و غذا  يدالر را برا 81ت کارخانه مبلغ يرين که مدياز ا

توانند به  يکند کارگران قرارداد موقت آن چه را که عمال م يکم م

کارگرانگزارش. سنت در ساعت است 87تا  93ن يخانه ببرند هم

دالرپس44.28تا8.89نيتوانندبيدکهدرهفتهتنهامکننيم

تا  69شان، اجبار به کار يها ين فداکاريرغم همه ا يعل. اندازکنند

ساعته در روز، هفت روز هفته، اغلب تمام ماه کارکردن بدون  68

ه يت، خواب و تغذيپرجمع يدر مسکن ها ي، زندگيليک روز تعطي

مزه و محدود و کم، کارگران  يب يان حالت غذينامناسب، در بهتر

دالر  68.92تا  2.25ن يدهند که بازهم قادرند تنها ب يگزارش م

د يو بخاطر داشته باش. شان بفرستنديخانواده ها يپس انداز کنند و برا

 .کنند يساعت در هفته کار م 32که آن ها اغلب 

 ييدهند که مخارج متوسط ماهانه شان که شامل غذا يکارگران شرح م

د يخر يشان، گاهگاه يش، تلفن به خانواده هايمختصر، لوازم آرا

درآمد . شود يدالر م 52.91ره حدود يو غ يلباس، مخارج پزشک

تا  673.11ن يب يساز يماهانه کارگران کارخانه اسباب باز

است که کارگران قادرند تنها  ين معنين بديدالر است، ا 659.31

دالر در ماه و  75.11تا  .18.2دالر در هفته،  68.92تا  2.25

ت به يريمد. نديدالر در سال پس انداز نما 126.91تا  763.11

دستمزد . دارديک ماه دستمزد آن ها را گرو نگهمي يرقانونيطور غ

 يشود که کار يست و پنجم ماه بعد پرداخت ميکارگران همواره در ب

د دستمزد يان نبايد که کارفرمايگو ين ميقانون کار چ. است يرقانونيغ

ن يهم چن. ن هفته ماه بعد بپردازنديرتر از اوليکارگران شان را د

که ثابت کند چگونه دستمزد شان  يزيا چي يش حقوقيچ فيکارگران ه

 .کنند يافت نميشود در يمحاسبه م
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کا از ياالت متحده امريدر ا يساز يپنجاه  و نه درصد مشاغل مربوط به اسباب باز

االت متحده  از يا يساز يع اسباب بازين در صنايتعداد شاغل. ن رفته استيب

. افته استيکاهش  0442شغل در سال  30044به  3993شغل در سال  00344

 يدين رشته توليشغل در ا 00944کا ياالت متحده امريساله در ا 30ک دوره يدر 

 .ن بخشيدرصد کل مشاغل ا 29شود  يخط خورد که م

 

 

 .(ن جا سه نقطه ها از خود مطلب استيا:)يارن 9کارگرشماره

 111. . . ف و غذا وحشتناک است يکارخانه کث يسالن غذاخور

عدد تخم مرغ  81ه آن تنها يته يکه برا يکارگر در سوپ تخم مرغ

جوالن  يموشها در سالن غذاخور. . . م هستند يشود سه يمصرف م

 . دهند يم

غذا مزه . ستين يچرباز  يغذا اثر يدر بشقاب ها . ستيغذا خوب ن" 

ده شده يس پوشيبا آب و گر يسالن غذاخور. نمک ندارد يجز شور يا

ده يبه آن ها ماس ياه هستند و چربيف و سيل پخت و پز کثيوسا. است

. ف استيتغار هم کث. شود يک تغاز بزرگ پخته ميسوپ در . است

تخم مرغ در  81ممکن است تنها . در سوپ است يار کميتخم مرغ بس

[ کارگر 111نا يتخم]  يادياما کارگران ز. سوپ بکار رفته باشدکل 

موشها . ه آب استيه ما سوپ تنها شبيبق يبرا. م هستندين غذا سهيدر ا

 ."دوند ين طرف و آن طرف ميبه ا يدر سالن غذا خور

 يگوشت يدر غذا" قبال ذکر کرده است که ( 9شماره )گريک کارگر دي

 ."شود يده ميبندرت گوشت د

کارخانه در طبقه اول خوابگاه کارگران قرار  يسالن غذاخور: ذکرهت]

 يکارگر را در خود جا 111تا  711تواند  يک زمان ميدارد و در 

 يگوشت يک وعده غذاي –تواند باشد  يهر وعده غذا سه نوع م. دهد
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ره يصبحانه به کارگران حر يبرا. ياهيگ يده شده و دو وعده غذاينام

توانند  يکارگران قرارداد موقت م. شود ين داده مک کماج نايبرنج و 

ما يکه مستق ييا آن هاي يکه کارگران رسم يغذا بخورند در حال يمجان

 93.31. ) ب.ام.ار 911د يشوند با يتوسط کارخانه استخدام م

 . غذا بپردازند يدر ماه برا( دالر

چندرغازپوليختنبرايعرقر–درخطمونتاژ"يارن"

K’NEX االت يش ساخت ايها يدرصد اسباب باز 27کند که  يا مادع

ن معتقدند که آن ها کل يدا در چ يمتحده هستند اما کارگران کارخانه کا

 يد ميرا تول يارن يرا به عالوه اسباب باز K’NEX يها ياسباب باز

شروع  ينيند که روند کار از بخش برش ماشيگو يکارگران م. کنند

ده يکار به اندازه و شکل الزم بر يک برايستکه پال ييجا يعنيشود  يم

ن ها يدپارتمان برش اگر همه ماش[. نيليپروپ ياز پول ينوع] شود يم

رقابل يبا غيپرسرو صدا و تقر يليدرست عمل کنند و درکار باشند خ

 .تحمل است

خط  2حدودا . شود يده شده سپس به قسمت مونتاژ برده ميبر يتکه ها

در هر خط  -اتيعت عمليوابسته  به طب -دارد مونتاژ در کارخانه وجود

 K’NEX, "در خط . کنند يکارگر کار م  11تا  68ن يمونتاژ ب

Erni  "91 ل يدر آور. کنند يشتر کارگر کار ميب ياندک يو گاهگاه

م يشو يس عرق مياکنون ما خ يحت" و مه کارگران گزارش دادند که 

 يواريه تنها چند پنکه ددر کارخان" ار بدتر خواهد بوديو تابستان بس

   .از آن ها شکسته و خراب اند يوجود دارد و بعض

ع کار کنند، اوقات ين که سريا يسرکارگر گروه  با کارگران جوان برا

وگرنه : " دهد يح مين گونه توضيک کارگر مساله را اي. کند يم يتلخ

دات يم که توليم اجازه بدهيتوان يما نم. خوابد يد ميحرکت دائم خط تول

 ."ميع تر کار کنيد سرين بايبنا برا. انباشته شوند

کار  يروقت برايتا د يکه کارگران سازنده اسباب باز يزمان يگاهگاه

. شود يداده م يحاضر يک لقمه غذايشوند به آن ها  ينگهداشته م

 يک فنجان چاي، فقط "کوچک است يلين لقمه خيا"ند يگو يکارگران م

 . ن استييپا يليت آن خيفيو ک. دست و دوتکه نان به اندازه کف

ن يد  بيد  هدف تولين حدود کارگر بايا در اي 91هر خط مونتاژ با 

. ل و تمام کنديرا در هر ساعت تکم يارن ياسباب باز 6911تا  311
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ساخته  يک اسباب بازين يرا ايز -کنند،  يرا مونتاژ نم يکارگران ارن

ا قطعات آن را خودشان به االت متحده و اروپياست و کودکان ا يشدن

کنند، آن ها را در  يبلکه قطعات الزم را مرتب م –کنند  يهم وصل م

 يکنند و سپس اسباب باز يم يدهند، آن ها را بسته بند يجعبه قرار م

 يحمل قرار م يبزرگ برا يشده را در جعبه ها يکامل بسته بند يارن

ک اسباب يقه يدقم يک و نيا يک يد در هر ياساسا کارگران با. دهند

ک کارگر جوان قرارداد موقت با کسب ي يبرا. ل کننديرا تکم يباز

هر اسباب  ين که به او برايا يعنين کار يسنت در ساعت، ا 18درآمد 

پرداخت  يک پنيدهم سنت تا  5ن يکند ب يل ميکه تکم يا يارن يباز

 .خواهد شد

"[Elmo  "يساز يزکه در کارخانه اسباب با يا يت ساختمانيک کي 

زند که به طور  ين ميکار تخم يته مليکم. شود يدا ساخته م يکا

مرتب شود  يد بدرستيقطعه الزم است که با 67ت، يهر ک يک برايپيت

گذاشته شود باضافه دو قطعه که در دستمال  يکيسه پالستيو در ک

 يکيپالست ين قطعات سپس در قوطيا. شوند يده ميچينازک پ يکاغذ

 يحمل قرار م يبرا يان در جعبه کشتيشوند و در پا يدردار گذاشته م

ن ين بديا. ات مختلف استيعمل 62روند کار شامل  يبه طور کل. رنديگ

 311د يک هدف توليکارگر به  91ک خط مونتاژ با ياست که  يمعن

در هر ساعت اختصاص دارد، هرکارگر  يارن ياسباب باز 6911تا 

ک ساعت و يرا در  271ه، يثان 1د به طور متوسط هر عمل را در يبا

ل يساعته تکم 68نوعا  يفت کاريک شيعمل را در طول  69871

 .  کند

:يانگشيازاستانجيارن8کارگرشماره

کارخانه  يرقانونيه شامل حال کارگران غياول يبهداشت يمراقبت ها 

من . " شد يش زخمين کارگر پايا. شود يدا نم يکا يساز ياسباب باز

ش يآن ها بمن گفتند که معالجه ات ب. دميکارخانه کمک طلبک ينياز کل

جواب دادم من . دارد يخرج برم[ دالر 18.91.] ب.ام.ار 811از 

از داروخانه . ن مرا درمان نکردنديبنابرا. در حال حاضر پول ندارم

 ."کنم يمجروحم را در آب نمک غوطه ور م يپا. دميچند مرهم خر

 يکه اسباب باز ييجا يعنيدا  يارخانه کان در کيقانون کار چ: تذکره] 

د همه يت بايريطبق قانون مد. شود يشود نقض م يساخته م" يارن"
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مه حوادث ضمن ي، بيدولت ين اجتماعيمه تاميستم بيکارگران را در س

 يکاريمه بيک بيمان و يزا يکار، بهداشت،  و پرداخت مرخص

ستم يت به ست با عدم پرداخيريمد. وارد کند يکوچک و بازنشستگ

 يگذارد و کارگران را بدون حت يسرکارگران کاله م ين اجتماعيتام

باوجود اضافه کار   –گذارد  يبه خود وا م يه پزشکياول يمراقبت ها

 ين مراقبت هايتام يبرا يکارگران پول کاف -کردن هر روز ماه 

 .[ندارند  يبهداشت

کننديميشرکتزندگييطبققراردادکارگراندرمساکنابتدا

ک ساختمان خوابگاه شش طبقه يدا  يکا يساز يکارخانه اسباب باز

طبقه دوم، سوم . رستوران در طبقه اول قرار دارد. کارگران دارد يبرا

و چهارم خوابگاه کارگران مرد است و کارگران زن در طبقه پنجم و 

ک اند و در تخت يک اتاق شريهشت کارگر در . دارند يششم سکن

ز و يم. خوابند يوار وصل شده است ميکه به د يفلزدوطبقه  يها

ک تکه يکارگران . در اتاق وجود ندارد يگريز ديا چي يصندل

کنند تا  يزان ميتخت خود آو يرا جلو يا تکه پارچه کهنه ايک يپالست

اتاق ها توالت . جاد کننديخود ا يدر پشت آن برا يخصوص يک فضاي

 يدر هرطبقه به شراکت زندگکارگر  611ش از يب. ندارد ييو دستشو

در . ستيز نيتم يليدهند که خوابگاه خ يکارگران گزارش م. کنند يم

وجود دارد که در آن شش غرفه  يک توالت و دوش عموميهر طبقه 

ستند بلکه ين دوش ها و توالت ها جدا نيا. توالت و دوش وجود دارد ي

در هرطبقه کارگر  691ن يبا تخم. ک غرفه کنار هم قرار دارنديدر  

 .ک توالت و دوش مشترک باشنديکارگر در  91د هر يبا

که  يکه کارگران يپردازند، در حال ينم يکارگران قرارداد موقت پول

اجاره  يد ماهانه برايشوند با يم توسط کارخانه استخدام ميمستق

 .دالر بپردازند 5.91ا ي. ب.ار.ام 71خوابگاه 

 يادعا م ييو اروپا ييکايمرآ ياسباب باز يم  شرکت هايت عظياکثر

ب کرده يارتباط و نظارت تصو يرا برا يداوطلبانه ا يکنند که کدها

که به قرارداد  يين مربوط  به کار در طرح هايا همه قوانينند آياند تا بب

در  ينظارت يدواطلبانه  ين کدهايچن. ا نهيشود  يت ميگذارند رعا يم

دا  ياما در کارخانه کا دارد ين حالت موارد استفاده محدوديبهتر
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جاد رابطه که يا يبرا ين کديچن يدر باره  يزيکارگران هرگز چ

 .ده انديت کند نشنيمفروض است از حقوق آن ها حما

رادوستندارند"يارن"نيکارگرانجواندرچ

 يم ويجوان سئوال کن يساز يک کارگر اسباب بازيکه از  يوقت

د يتصور کن: " دهد يح ميوضن گونه تيا" يارن"احساس خود را به 

ساعت در روز و  61ش از يک کارگر مجبور به کار کردن بياگر 

در ماه  . ب.ام.ک دستمزد فقط چند صد اري يروزها پشت سرهم برا

ا او به اسباب يد که آيکن يباشد، فکر م يک اسباب بازيدر رابطه با 

به  يزيد چيليا ماين که آيعالقمند خواهد بود؟ در پاسخ به سئوال ا يباز

را " يارن" يخواهند اسباب باز يا اروپا که مياالت متحده  يمردم در ا

د کار يکه در دست شماست، تول يديتول: " ديگو يد؛ او ميبخرند بگوئ

که  يم زمانيدواريما ام. ش از ده ساعت، بدون توقف ماستيپرزحمت ب

که  يياد، به آن عرق و اشک هيکن يم يها باز ين اسباب بازيشما با ا

 ."ديشينديم هم بيها پرداخت کرده ا ين اسباب بازيما به خاطر ساختن ا

 يشه ميهم: "دهد ياو بالفاصله پاسخ م" يارن"مت يدر رابطه با ق

تا  11ن يکردم ب ياغلب فکر م. را بدانم ين اسباب بازيمت ايخواهم ق

ن ياما انتظار نداشتم ا. دالر باشد 5.91تا  7.51ا ي. ب.ام.ار 71

 ين را نميا. دالر باشد 61.22ا ي. ب.ام.ار 51.89 يعنيدر گران ق

متش يتواند ق يم ميساز يه ميکه ما در چند ثان يزيتوانم باور کنم که چ

خواهند از  يآن ها چقدر سود م. ن روز ما باشديبرابر با دستمزد چند

 "قبل ما کسب کنند؟

عادل م يارن ياسباب باز يدالر خرده فروش 61.22قت يدر حق] 

م سنت يو ن 11 ياست که ساعت يش از سه روز کارگر نوعيدستمزد ب

 يارن ياسباب باز 71قت که کارگر ين حقيکند با وجود ا يافت ميدر

. کند يد ميک روز توليعدد را در  171ش از يک ساعت و بيرا در 

ک سنت پرداخت يتنها  ين اسباب بازيک ازيهر يبه کارگر در ازا

 .[شود يم

. . . 

نکس .ت، کين است که سزام استريست ايکه اصال قابل قبول ن يزيچ

و نظارت  يارتباط يقو" کد"کنند که آن ها با  يو هاسبرو ادعا م



 مجموعه مقاالت   28

اگر نه سال  يطوالن يدا در طول ماه ها يسخت شان بر کارخانه کا

 . . . .ت انجام داده اند يز را قبال به کفايها، همه چ

ن از يحکومت چ. پردازديمديسوبسينبهصادراتاسباببازيچ

کند که  ياستفاده م VATا وات يارزش افزوده   ياتيستم ماليک سي

 يدر پروسه م يا دگرکونيجه  تبادل يکه نت يارزش افزوده ا يبرا

د اسباب يدر تول يمثال ارزش افزوده نوع يبرا. باشد، وضع شده است

بسته  ، مونتاژ ويزيو برش قطعات، رنگ آم يزيقالب ر يبرا يباز

اما حکومت . است%  65ه برابر با ياتش با نرخ پايمعموال مال يبند

ک ي يصادرات اسباب باز يزه برايرشد صادرات و انگ يبرا يمرکز

ن يا. ات ارزش افزوده آن ها داده استيمال يرو يدرصد 66ف يتخف

ون دالر را يليک ميمت يبه ق يا ياسباب باز يکه اگر کمپان يعني

ن يا ياالت متحده صادر کند، به جاين به ايچ يرانيله خطوط کشتيبوس

به  ياتيمال  يعنيدرصد را بپردازد  65 يه ايکه نرخ ارزش افزوده  پا

ف داده يتخف% 66دالر به دولت بپردازد، دولت  651.111اندازه 

 661.111شود مبلغ  يشده را به کارخانه بازخواهد گرداند که م

ات يمال% 1 يفيبا نرخ تخف يب بازان صادرکنندگان اسبايدر پا. دالر

 ياتيف مالين تخفيحکومت چ. دالر 11.111شود  يپردازند که م يم

. دهد يش صادرات مورد استفاده قرار ميزه در افزايجاد انگيا يرا برا

ات به ين به صورت بدون ماليساخته شده در چ ين اسباب بازيسپس  ا

 .شوند ياالت متحده وارد ميا

نيچيآجرپزيدرکورهها–وهکارکودکانبعال–يکاربردگ

که ربوده شده بودند  يبعالوه کودکان -صدها کارگر 9115در ماه مه  

که آن ها  يين ازجايدر قسمت شمال و مرکز چ يآجر پز يکوره ها –

ن ياز يکي. افتندينگهداشته شده بودند، نجات  يبه عنوان کار بردگ

ک قاچاق کننده يب يکه فرساله بود  61 يژانگ سابو يبردگان کار

 ي يتيپاليسيمون يشانکس يآجر پز يکار در کوره ها يکار برا يروين

ساعت  در  61او مجبور بود در آن جا روزانه . را خورده بود يونگي

بعد از . به او پرداخت شود ين که مزديهفت روز هفته کار کند بدون ا

ن يا يه جاساله مزدش را طلب کرد؛ ب 61 يسه ماه کار ژانگ سابو

که حرارتش  يابانيس او را کتک زد و در بيکه مزدش پرداخت شود رئ

ن که نجات يقبل از ا. د، رها کرديبار ير صفر درجه بود و برف ميز
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د از يشد يش را به خاطر سرما زدگيساله هر دو پا 61ابد ژانگ ي

ا ياز آن چه که خود طلبکار بوده  يک پني يتا کنون او حت. دست داد

) افت نکرده استيا حکومت دريس برده دار ياز رئ يع  خسارتهر نو

 (.9113ماه مه  96ن، يچ يبولتن کارگر

 ياطالعات مربوط به کمپان

 K’NEX يمشخصات کمپان

. ت استيسزام استر ياسباب باز يبرا يک مجوز رسمينکس .ک

االت متحده از يا يها ينکس اکثرا به خرده فروش.ک يها ياسباب باز

و تارگت، در فروشگاه  R’ Us‚ يها يمارت، اسباب باز -ل واليقب

نکس هم .ک .شوند يفروخته م ين الملليع بي؛ و توزيکمپان ينترنتيا

 . نکلن لوکيهاسبرو ل ياست برا ين مجوزيچن

ن يبزرگتر .Entertainer Ltd يفروش يس اسباب بازيدر انگل

 يها يازاسباب ب. . . نکس است .ک يدات اسباب بازيع کننده توليتوز

 يکمپان. شود يکشور سراسر جهان فروخته م 17نکس در .ک

ها در  يد اسباب بازيدرصد تول 27د که يگو ينکس م.ک

ن ياز ياريشود اما بس يلد ساخته ميکارخانه اش در هاتف 998.111

نکس .ک. شوند ين حمل ميمونتاژ به چ يها بعدا برا ياسباب باز

ن ياش را ا يسفه تجارنکس فل.ک  .استRodon متعلق به گروه 

ت يتواند در نها يم يم که کمپانيما معتقد: " دهد يح ميطور توض

 يطيست محيز يرا با روش مسئوالنه اجتماعيز باشد زيت آميموفق

ط يک محيدر فراهم ساختن  يم که کمپانيما معتقد." " کند يرفتار م

 ."ت دارديمسئول يريادگيرشد و  يکار سالم و خوب و فرصت برا

:تيصاتسزاماسترمشخ

 . . . ورک يکارگاه سزام، ن

ش يت بيامروزه سزام استر. س شديتاس 6212ت در سال يسزام استر

سزام  يها يد اسباب بازيمان کار دارد که مجوز توليپ 611از 

در . از آن ها است يکينکس .دات را دارد که کير توليت و ساياستر

ت يرشرکت، سزام است يبرطبق گزارش مال 9115سال 

 يش از درآمد قراردادهايکه ب دالر درآمد داشت 79.812.111

 .بود يتاکنون
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 ينامد و برا يم" يرانتفاعيغ"ک شرکت يت خود را يسزام استر

 يرانتفاعيک شرکت غيما به عنوان : سد کهينو ين مساله ميح ايتوض

 يو با مجوزمان کسب م يرسم يق شرکايرا که از طر يدرآمد

ن هرزمان که شما يبنا برا. ... ميکن يم يه گذاريام، دوباره سرمينمائ

د بلکه يکن يد نه تنها به کودک خود کمک ميخر ياز ما را م يمحصول

ن توان خود را کسب يد که باالتريکن يبه کودکان سراسر جهان کمک م

 !! کنند

طناگواريازکودکانکهدرتحتشرايکارگرانجوان،بهعالوهتعداد

چيدايکاکارخانهياستثمار بازيشنسن اسباب سزاميهاين

تولياستر ايدميترا با تيهشرکتسزاماستريانينبيکنند،مسلما

نتوانشرکتيدانندکهباباالترينکودکانميا.موافقنخواهندبود

يايدن.روديشانوتوانشانبربادميشوندوکودکياستثمارم

کهدرآنييايدن.بالداراستشاخويدروغهايايدنيهداريسرما

ايليم توسط کارگر انسان هاياردها شرکت مگا-يرانتفاعيغين

شونديدهميوههاوهمباپنبهسربرينشيهمباخشنتر!!-کنسرنها

اندازهقطرهها يهافزودهميسرمايجلويخونشانصفرهايوبه

گردد چ. دنيهمه داريسرمايايز استيه وارونه زنيتخر. يدگب

م ها دوستيانسان انسان تخريشود زيبمحيو ميط شوديست

.يطيستمحيتزيمسئول

 

*-  

استثمار  يشود که در آن برا يگفته م ييت شاپ به کارگاه هايسوئ

کارگران را بدون  يرقانونيانه تر از کارگران، به طور غيهرچه وحش

. رندگما يبه کار م يگرفتن ضمانت مال يقرار داد کار و گاه حت

 يوه هاياز جمله ش ياستفاده از کار کودکان و استفاده از کار شبه بردگ

 .آن هاست

 

:منبع
Nightmare on Sesame Street 

Ernie Toy made in chinese Sweatshop 

Charles Kernaghan, Barbara Briggs, 

Jonathann Giammarco, James Saylor, 

Danielle Rosenthal 
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  *تيجنا صحنه به برگشت

 :ح در باره مقالهيتوض

 .د روشن انجام گرفتين مقاله همراه با ناهيترجمه ا

 Failed ين کتاب نوام چامسکيدتريوم جدين قطعه از فصل دا

States  :توسط تام  يسوء استفاده از قدرت و تجاوز به دموکراس

  .سته شده ايسپتچ تهيد

 

در رابطه  ياهيد تذکاريآلبرتو گونزالس مشاور کاخ سف 9119در سال 

. به بوش داد( OLC) يمشاوره قانون ييبا شکنجه توسط دپارتمان قضا

نسون نوشته يسنفورد لو يهمان طور که توسط متخصص قانون اساس"

شوند که فوق العاده فرد را مورد آزار يشکنجه محسوب م ياعمال: شد

شوند که يشکنجه محسوب م يوقت يجسمان يدردها. . . د قرار دهن

 يمثل نقص عضو، از کارافتادگ يجسمان يت جدياز مجروح يناش

 يدهد که به نظر جينسون ادامه ميلو." مرگ باشند يا حتيو  يعضو

ن شدت داشته باشد از يتر از اکه کم يهر عمل. يس. ال. س اويرئ يبيبا

شود آن را عمل ضد  يم. هد شدشکنجه محسوب نخوا يکينظر تکن
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 يرکننده در نظر آورد که به نظر مشاوران حقوقيو رفتار حق يانسان

 .ت هستندياهم يبوش ب

ون ين که بتواند کنوانسيا يش به بوش برايه هايگونزالس در ادامه توص

است و اساس يرفته شده دنين مقررات پذين که باالتريرغم ايژنو را عل

ده دارد ير پا بگذارد عقيل در زمان حاضر است، زن المليه حقوق بيو پا

رپا يها را زشود آنيهستند و م" کهنه " و " تيعج" ن ين قوانيکه ا

به طور قابل " ن ين قوانيکند که اياو به بوش خاطرنشان م. گذاشت

ت ير عمل جنايرا ز يتکارانه داخلياعمال جنا يگرد  قانونيپ يتوجه ا

 يات جنگيجزو جنا ين موارد داخليا يعني} ."دهديکاهش  م يجنگ

د و يب رسيبه تصو 6221ن ماده در سال يا{ م . شونديمحسوب نم

در " ينيمه سنگيجر" ت نکنند يوان را رعايکه کنوانس يکسان يبرا

گر شکنجه يبرا" ردياگر فرد در اثر شکنچه بم: " نظر گرفته است

بود و ممکن  يگونزالس نامزد پست دادستان عموم. مه مرگ استيجر

شود اما حوزه  ييقضا ياست دادگاه عالينامزد مقام ر يبود حت

است، قبول " برال يل يليخ" که  يبوش او را به عنوان کس يانتخابات

 .نکرد

ميکنيرانميحفظشويرابرايچگونهشهر

رپا يز يگرد قانونيحفظ او از پ يگونزالس به بوش برا يه قانونيتوص

د که ينکش يطول يول. آمديم ي، به نظر عاليت جنگيگذاشتن ماده جنا

تش از مورد شکنجه يش و اهميش آمد که سر و صدايپ يگريمورد د

 ييکايگر آمراشغال يروهاين 9111در نوامبر . تر بوديد تر و جديشد

مطبوعات به طور . ن حمله بزرگ خود را به فلوجا آغاز نمودنديدوم

حمله با . گزارش کردند ينگت بزرگ جيک جنايمستند آن را به عنوان 

بمباران شروع شد تا همه مردم، به جز مردان شهر را ترک کنند ، به 

سال را که قصد ترک شهر را داشتند  11ن سبب مردان باالتر از يهم

ن يفرقش ا. کا بوديه کشتار صربرنيه نقشه اولين نقشه شبيا. برگرداندند

ه بمباران کنند تا مردم ن کيا يها زنان و کودکان را به جابود که صرب

رون يون نمودند و از شهر بياز ترس شهر را ترک کنند، سوار کام

ک خبرنگار يدر حال انجام بود  يکه بمباران مقدمات يدر زمان. بردند

[ که] هاشهر مناره" کرد از يگزارش م يمفت -ن اليبه نام نرم يعراق

. اش يو سرسبز، آرامش، آب فراوان ييبايپراکند به خاطر زيم يشاد

 يبرا[ که مردم  ييجا] مردم عراق بود يبرا يتابستان يشهر. .  
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ک وعده کباب به آن جا يا و خوردن ياچه هابانيحات و شنا در دريتفر

ها ن بمباران يان ايزها بود که قربانين چيف اياودرحال تعر. رفتند يم

گر يد يهايليکه قادر به فرار نبودند و خ يشامل زنان باردار و کودکان

را که شهر محاصره و راه يو گاه تمام افراد خانواده کشته شدند، ، ز

 .فرار مسدود شده بود

درفلوجا  يان خارجيا جنگجويد که آيپرسياز مردم شهر م يمفت -ال

ان عرب در شهر يده است که جنگجويشن" جواب داد که  يکي. بودند

ها شهر د که آنياو شن سپس." " ده بوديها را نداو هرگز آن يبودند ول

ن بهانه يان، ايزه آن جنگجويبدون توجه به انگ. " را ترک کرده بودند

او ادامه ." حمله به شهر و کشتار مردم  داد يکا برايبه دست امر يا

از  يبعض" گفت که  يگريد." مين حق ماست که مقاومت کنيا" داد 

م ما را يها خواستد شد ما از آن يحمله شد يوقت. ن ما بودنديبرادران ب

ها ييکايچرا آمر: " ديها رفتند و بعد او از خودش پرسترک کنند و آن

رکشورها را يسا يهاا و ارتشيس، استراليدهند که انگيبه خود حق م

 "م؟يبه کمک بطلبد، اما ما حق گرفتن کمک را نداشته باش

ن سئوال بارها در گزارشات يم که ايجالب خواهد بود اگر توجه کن

ن سئوال در يا چه قدرمشابه همي. تکرار شده است يگران غربزارشگ

در رابطه با افغانستان مطرح  يتوسط مطبوعات شورو 6231دهه 

در ارتباط با " يان خارجيجنگجو" ه يشب ين بار واژه ايچند. شد

گران و ن بار گزارشيچند. به کار برده شد ياشغالگران ارتش شورو

" ن بود که يشان اي، تنها سئوال ممکن براگران گمراه از غرورليتحل

" ت مان يموفق" از  يکند، و چه انتظاريچه خوب عمل م" طرف ما

اگر سئوال  يحت. . . . ستين يبه پرس و جو و بررس يازيم؟ نيدار

" ت از تروريحما" گذردد، اثبات يم که چه مياش بکندر باره يساده ا

ا اقمار يه يا روسيکا و يامر ا را به گردنيگناه همه مشکالت دن" ا ي

 .نخواهد بود يگرشان انداختن، کار ساده ايد

. به فلوجا را آغاز کرد ينيکا حمله زمين هفته بمباران، آمريبعد از چند

صفحه اول . فلوجا شروع شد يمارستان دولتين کار با تصرف بيا

مارستان يماران و کارکنان بيب" داد که يمز گزارش ميورک تايوين

ها دستور داده به آن. رون رانده شدنديها بسربازان مسلح از اتاق توسط

شان را از  يهاان مسلح دستيکه ارتش ينند در حالين بنشيزم يشد رو

ن صحنه به يا. دادين صحنه را نشان ميا ي، عکس"بستند يپشت م
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ن يگفتند که ايافسران م. " شده بودسته ارائه يک دستاورد شايعنوان 

مارستان فوجا شد، يب يعنيان يغات جنگجويبستن مرکز تبلحمله سبب 

ن يآشکارا چن." در آن کشته شدند يرنظاميکه بنا به گزارش مردم غ

که  يژه وقتياست به و يقانون يريک هدف گي يدارا  يايغياسلحه تبل

ن گزاف است يا –." ان به حد گزاف باال باشديرنظاميارقام تلفات غ" 

 يمساله سر و صدا"  –کند ين ادعا ميما چنن که رهبر يل ايبه دل

 يريدرگ ياسيس يدر داخل به پا کرد و منجر به باال رفتن بها ياديز

حمالت  يبرا يريحسن تعب conflict"  يريدرگ" کلمه ." شد

" م که يخوانيمز ميورک تايويما در همان صحفه ن يوقت. کا استيامر

-يرانيکنند تا که ويد من را به عراق واريعا مهندسيها سرييکايآمر

 يريدرگ" که  ييگو –" کنند يجاد کرده بازسازيا يريرا که درگ ييها

 .به بار آورده است يخراب( کونيهار)مثل  ياچ واسطهيبدون ه"  

ع باال بدون توجه از نظر گذشتند، ياز اسناد در ارتباط با فجا يبعض

ون يال طبق کنوانسمث يبرا: نديآيب و کهنه ميها هم به نظر عجد آنيشا

د ينبا يدرمان يهاسيمتحرک و ثابت سرو يهابه مراکز و بخش" ژنو 

 يريله دوطرف درگيبه وس يطيد در هر شرايحمله شود، برعکس با

ن رو صفحه اول ياز." شوند  يمحترم شمرده و حراست و نگهدار

را که به خاطر آن  يايات جنگيا با مسرت جناين روزنامه دنيتربزرگ

دا مجازات شوند يکا شديبرطبق قانون امر يستيبايم ياسيان سرهبر

بند زده شده  ده شده، دستيرون کشيماران از تخت بيداد، اگربينشان م

-ين مساله برايا. رند، مجازات مرگ داردين انداخته شده و بميبه زم

ا به آن يرد يانجام گ يق جديياش تحقنداشت که در باره يستگيشان شا

با  به يتقر" کا يمهم بما گفتند که ارتش آمر ين منابع خبريمه. فکر شود

که  يبه طور." افته استين شده دست يتمام اهدافش قبل از موعد  تع

ل يدر حال سوختن و دود تبد يارانهيشهر به و يهااز قسمت ياريبس

دال بر  يشواهد کم." وديت صد در صد نيک موفقين ياما ا. " شده بود

" مرده در" واناتيح" داد يود داشت که نشان موانات وجيوجود ح

"  حل نشده  يک معماي" ها وجود داشت، ابانيا در خيشان " هاالنه

دا يفلوجا پ  يهاابانياز خ يکيرا در  يجسد زن ييکايآمر يروهاين

. " يا خارجياست  يا عراقيست که آيند معلوم نيگويکردند اما م

 ."است ياتيح يان مسالهيظاهراا
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 يرويارشد ن يک کوماندوياز زبان  يگريصفحه اول روزنامه د 

خ نوشته يتار يهاد در کتابيبا" کند که حمله به فلوجا يان ميب ييايدر

برود، ما ( خ يبه کتاب تار) اگر هم . ن طور شوديد ايد بايشا." شود

. ميدا کنيد آن را پيخ  باياز کتاب تار ياقا در چه صفحهيم که دقيدانيم

[ ايران شده چچنيتخت ويپا] يد در کنار گروسنيد داستان فلوجا بايشا

از بوش و  يريز فلوجا را دارد با تصويکه همان سا يظاهر شود، شهر

{ م .کاونديگر را ميهم د} کنندين که دارند به درون هم نگاه ميپوت

توانند صفحات يکنند ميا تحمل مين يزها را تحسين چيکه همه ا يکسان

 .نديخ را انتخاب نمايقه خود در تارمورد عال

ککشوريپوستهسوخته

ره رسانه يالجز. دست نبودکيها ها نظرشان در باره بمبارانرسانه

" ب فلوجا يعرب است چون در تخر ياين کانال دنيترکه مهم يقطر

دا توسط سردمداران يکرده بود، شدديتاک يرنظاميبرکشتار مردم غ

انتخابات  يبعد در دوره آماده ساز." گرفترکا مورد انتقاد قرايآمر

 ين رسانهياز عراق مشکل ا{ ره يجز -ال} عراق با اخراج کانال

 . مستقل حل شد

دهد که يشرح م يجومال -ع اليدکتر سم" کا، يآمر يخبرها يورا

را که  ييجا يعنيرا  يکا بهداشت مرکزيآمر يجنگ يماهايچگونه هواپ

کارمند آن را  91مار و يب 87و " ان کردندکرد بمبارياو در آن کار م

 يب يتر و بيرو يکه برا يک خبرنگار عراقيگزارش او توسط . کشتند

د ييفلوجا تا يمارستان عمومياز ب يآن -مان اليکرد و دکتر ايکار م يس

بعد از حمله به آن جا  يکه او اندک ياو گفت که کل مرکز بهداشت. شد

ن يمهاجم گفتند که ا يروهاين. ده بودن آمييها پاضيسر مر يد رويرس

 يگر که حقوق انسانيک تخلف بزرگ ديدر . " بود" نادرست" خبر

کا از ورود هالل احمر يرپا گذاشته شد، ارتش آمريها زييکايتوسط آمر

ب سرخ يس صليانگ رئيجل يسر ن. کرد يريبه فلوجا جلوگ يعراق

. محکوم کرد" مهمالعاده فوق" ک امر ين عمل را به عنوان يس ايانگ

: ، او گفت" گذارديان ميرا بن ين عمل سرمشق خطرناکيا" او گقت

 يفه داشت برود و به مردم منطقه که دربحران بزرگيهالل احمر وظ"

ک يگر، يت دين جنايد ايشا." شان را برآورديازهايبودند کمک کند و ن

 يمللن اليب يتهيکم يرعاديغ يعموم يهيانيالعمل در برابر ب عکس
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ر در جنگ عراق را به يدرگ يهاب سرخ  بود که همه طرفيصل

 .محکوم کرد" ت ياهانت مطلق به بشر" خاطر 

-يکه به نظر م يدار کننده از فلوجا کسيک ديل يفد يعل يدکتر عراق

ن طور يان تهاجم در باره فلوجا داده اين گزارش را بعد از پايرسد اول

آن شهر مدرن . افتي" ران شده يکامال و" ف کرد که او شهر را يتعر

را در  يل جسد چند رزمنده عراقيفد." ه شهر ارواح شده بودياکنون شب

ها دستور داده شده بود که شهر را قبل از شروع د؛ به آنيها دابانيخ

حمله شروع شد تمام  يدکتر گزارش داد که وقت. حمله ترک کنند

-دست" ، . ده بودندش يزندان يمارستان مرکزيکارمندان بهداشت در ب

که مردم در  يدر حال" : " ها بسته شده بودييکايشان به دستور آمريها

توانست به يچ کس نميکردند، هيشهر با مرگ دست و پنجه نرم  م

ن را با مردم عراق به يطرز برخورد مهاجم." مارستان مراجعه کنديب

 يشده ا نه خانه خرابيآئ يکه با روژلب رو يطور خالصه  از جمله ا

} ."يلعنت برعراق و هرچه عراق: " افتيشود در ينوشته شده بود م

ها به ن شقاوتيبدتر{ م .ش از لعنت استفاده شديکه به جا يکيفحش رک

ها، به  يگردخانه يها براعراق که از آن يگارد مل يله اعضايوس

ده ازمندان استفايکاران و نيب. . . عه جنوب ير شيمردم فق يهاژه خانهيو

 ." دنديپاشيرا م يک جنگ داخلي يهادانه" د يشا" افت،يشد، انجام يم

ان بازگشت يجر" که چند هفته بعد وارد فلوجا شدند شاهد  يخبرنگاران

-ساختمان از سکنه و اسکلت يخال يياياز مردم به فلوجا؛ به دن يبعض

خطوط "ب شده ، يسربازان تخر يهاکه توسط تانک ييهاها ، خانه

 يهاخرابه. خته و درختان نخل له شده، بودنديگس يکيالکتر يورين

" نه برق داشت نه آب ، نه مدرسه و نه بازار، يهزار نفر 971شهر 

توسط "  يطور آشکار"بود و به  يديشد يو تحت حکومت نظام

که  يايمحل يروهايب کرده  و نيآن را تخر يکه به تازگ يگراناشغال

از آوارگان  يتعداد کم". ند، اشغال شده بودکرده بود يآن را سرهم بند

" به شهر برگردند، با  يد ارتشيکه شجاعت داشتند که تحت نظارت شد

 يهاها در ساختمانبد الشه يها، بوابانيدر خ" ازگنداب ييايدر

 يبدن يهايبازرس يبرا يطوالن يو انتظار يبرق يو ب يآب يسوخته، ب

ها به آن يدر مناطق بازرس. مواجه شدند ييکايآمر يروهايتوسط ن

هم  يگاه گاه. زننده باشندگول يهاها و تلهنيدادند مواظب ميهشدار م

 ."ييکايآمر يروهايان و نين شورشيپراکنده ب يها يراندازيت
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ن يصلح ب يروهاي، جو کار از نين المللين شاهد بيد شش ماه بعد اوليشا

ن يفلسط ين اشغاليرزماش در سيکه تجربه قبل يدر بغداد، کس يالملل

-مه وارد شد و شباهت 93او در . ها بود به فلوجا آمديليتوسط اسرائ

انتظار در  يار طوالنيبس يهاساعت: افتيها ن آنيرا ب يدردناک يها

ت کردن بود تا ياذ يتر براشيها بن توقفي، ايمراکز معدود بازرس

" که  ييشهر، جا خرابه يهاماندهيد در باقيروزمره تول يت؛ خرابيامن

باال  يبه طور وحشتناک يمت غذاها به خاطر وجود مراکز بازرسيق

درمان حمل  يکه مردم را برا ييها؛ متوقف کردن آمبوالنس"رفت

ق مطبوعات يکه از طر يگرياز وحش يگريد يکردند و اشکاليم

 يفلوجا حت يهااو نوشت که خرابه. ار آشنا بوديها بسبا آن يلياسرائ

کا از يت آمريقت با حماياز رفاه در نوار غزه است که در حقبدتر 

شهر وحومه را کامال " االت متحده يا. ران شده بوديو يليترور اسرائ

ا ينابود شده بود و  يکيبا از هر سه ساختمان يران کرده بود، تقريو

ماران در آن يمارستان که بيک بيتنها ."  ده بوديصدمه د يبدجور

ارتش اشغالگر ورود به آن را دشوار  يمانده بود ول بودند سالم يبستر

ها در فلوجا و دهات اطراف يلين سبب خيبه د. ر ممکن کرده بوديو غ

مانده  ياز آن باق يک خانه که پوسته سوخته ايگاه دهها نفر در . مردند

شان که خانه ييک چهارم خانواده هايفقط حدود . کردنديم يبود زندگ

د لوازم ياز خريافت کردند که از نصف پول مورد نيدر ينابود شد پول

 . تر بودخانه کم يبازساز يبرا

ژه سازمان ملل در ارتباط با حق نسبت به يگر وگلر گزارشين زيج

" کند که در عراق يرا متهم م يسيو انگل ييکايآمر يروهايغذا، ن

 يمرنظايافت غذا و آب  مردم غياز در يريرا با جلوگ ين الملليقانون ب

ها به شدت از دست ن که آنيتحت تصرف، به خاطر ا يدر شهرها

در فلوجا و "  رپا گذاشتندين شده بودند، زيجنگ طلبان خشمگ

تحت  يروهاين. بعد مورد حمله قرار گرفتند يهارشهرها که در ماهيسا

کردند تا مردم  يريکا از ورود غذا و آب به شهرها جلوگيآمر يرهبر

دهد يخبر م ين المللياو به مطبوعات ب. شوندمجبور به ترک شهرها 

ک اسلحه در يت از آب به عنوان يو محروم يگرسنگ" که استفاده از 

اغلب . ون ژنو استيکنوانس" رپا گذاشتني، زيرنظاميمقابل مردم غ

 .   ده گرفتنديکاخبر را ناديمردم آمر
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د مثل حمله به فلوجا، شواه يبزرگ يت جنگين جنايک چنيجدا از  يحت

ک در کالج يپروفسور مطالعات استراتژ  يريجه گيت از نتيحما يبرا

 يعراق واقعا سال يبرا 9111ده دارد که سال يجنگ که عق ييايدر

د که حاال تنفر يگوياو در ادامه م." ع بود، وجود دارديوحشتناک و فج

بود، به شدت  يم اقتصاديها تحت تحرکه سال يکا در کشورياز امر

ستم ين برد و سيکه طبقه متوسط را از ب يميت، تحرباال رفته اس

و  يديرا رشد داد و ناام يسواديرا داغان کرد و ب ير مذهبيغ يآموزش

ن شمار يرا ب يمذهب يهاش داد که رقابتيها را افزاين عراقيب يدشمن

." ق کرديجستند، تشويها که نجات را در مذهب مياز عراق ياديز

تر م بود خرابيط تحريکه تحت شرا از آن چه يحت يخدمات عموم

. . . ه هستند ياول يها معموال دچار کمبود داروهامارستانيب." شد

ن و ياز متخصص يارين شکل خود هستند، و بسيل در بدتريوسا

ا به خاطر يل ترس از هدف حمله قرار گرفتن يباتجربه به دل يدکترها

 ."کننديناجور کشور را ترک م يط کارين شرايخسته بودن از

نقش مذهب در عراق به شدت و : دهديت جورنال گزارش ميوال استر

توسط  9118به طور مداوم نسبت به قبل از سقوط صدام در سال 

م يک تصمي ياز زمان اشغال حت." باال رفته است ييکايامر يروهاين

ب نشده يتصو يستانيس -ال يت اله العظما عليبدون مشورت با آ ياسيس

 يمال" که  متقدا صدر  يدر حال"  نديگويان دولت من را سريا. است

و  ياسيک جنبش سي" نداشت يت چندانيجوان که قبال معروف يشورش

ن مناطق يرتريها هزار نفر در جنوب و فقرا راه انداخته که ده ينظام

 ."بغداد هوادارش شده اند

 يريگ يرا. ن رخ داده استينش يسن يهادر بخش يت مشابهيوضع

ن يجنگ ب"ل به يتبد 9117ز ييدر پا يس قانون اساسينوشيپ يبرا

-يم يرويپ يها از فرمان افراد مذهبدهنده يشد که در آن را"  مساجد

دند يرا ند يس قانون اساسينوشيپ يها حتياز عراق يتعداد. کردند

ت يآن را بخش کرده بود، وال استر يچون که دولت به ندرت کپ

 يتر از قانون اساسشيب يليد خيجد يسد قانون اساسينويجورنال م

م قرن يحدود ن يقبل يقانون اساس. است ياسالم يربنايز يدارا يقبل

فرانسه نوشته شده بود که به [ يرمذهبيغ] ين مدنيقبل براساس قوان

ها اکنون نيا يهمه" با مردان داده بود،" ا برابريحقوق تفرب" زنان 

 .االت متحده برعکس شده استير اشغال ايز
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وشمارکشتهشدگانياتجنگيجنا

روشنفکران متمدن  يانيپا يها تهاجم غرب و خفقان به طور بج سالينتا

که از درک سخنان ادوارد لوتواک  يد ساخته است، کسانيرا ناام

-ها اگرچه که آدميب به اتفاق عراقيت قرياکثر" د يگويرند که ميمتح

" واقعا از "  باسوادند يه اهستند و تا انداز ييتندرو و مسجد برو يها

ها بدون يکه خارج: رقابل درک استيشان غ يکه برا يزيباوربه چ

ها هدر داده اند، کمک به آن يخون و ثروت خود را برا يخودخواه

 .ستيبه شاهد ن يازيف نين تعريبا ا." ناتوانند

که شکنجه را  يکشور"ياالت متحده ازخورند که اين افسوس ميمفسر

کردند از يرا که منظما از شکنجه استفاده م يکرد و کسانيمحکوم م

که به طور مدام از شکنجه استفاده  يداشت، به کشورين کار باز ميا

اما شکنجه . تر استن هم تلخيب از ايواقع.  ل شده استيکند تبديم

در فلوجا  و  يات جنگيسه با جنايهرچند که وحشتناک باشد، در مقا

االت متحده و ياشغال ا يرات عموميا با تاثيگر عراق و يد يجاها

شد  ييک نمونه که به آن توجه گذراي. س، به ندرت در توازن استيانگ

است که  يقيدق ياالت متحده به کنارگذاشته شد، بررسيعا در ايسر يول

در مجله برجسته  ييکايو آمر ين برجسته عراقيتوسط متخصص

ج  مطالعه که ينتا. ديرس به چاپ 9111ا، النست  در اکتبر يدن يپزشک

مجموع  " د که يگويده شد، ميکارانه کشمحافظه يبا به برخورديتفر

با يازتهاجم  و اشغال عراق تقر يناش يرها و تلفات جنگيمرگ و م

 ينيک بازبيبرطبق ." تر باشدشيد بيا شايهزار نفر و  611حدود 

 11حدود  ن ارقاميافت، اياطالعات باال انجام  يکه بعدا رو يسيسو

را در  يا حمله نظاميما کشته شده  در اثر جنگ يمستق يهزار عراق

افتن ياز  Iraq Body Countگر توسط يک مطالعه دي. رديگيبرم

که در دو سال اول اشغال کشته  يان عراقيرنظاميهزار جسد غ 97

نفر شهروند، در  711از هر  يکيدر بغداد  - -دهد يشدند، گزارش م

، % 85کا يامر يتحت رهبر يروهاين. نفر 681هر از  يکيفلوجا 

کشتار در . را کشتند% 2" ضد اشغال يروهاين" ، %81کاران تيجنا

؛ دو ياز مواد انفجار يها ناشاغلب مرگ.سال دوم اشغال دوبرابر شد

کونت  ين عراق باديتخم. بود ييهوا يهاشان توسط بمبارانسوم

ن تر از تعداد يين حتما پاياگزارش خبرنگاران است و بنابر يبرمبنا
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شوک  ين مقدار هم به قدرکافيهم يحت. باشديکشته شدگان م يواقع

 .آور است

 )از " عراق يط زندگيمطالعه شرا" ن گزارشات همراه با يا يبا بررس
UNDP يجه مين نتيبه ا يالن رايم يسيگر انگللي، تحل(9117ل يآور-

ه اختالف ظاهرا در ارقام دست است، ککيج به طور عمده يرسد که نتا

باشد نه يها مو زمان انجام آن يبه خاطر اختالف در موضاعات بررس

شود که يد مييپنتاگون تا يک بررسيج توسط ين نتايا. به خود آمار

توسط  يعراق يتيامن يروهايو ن يرنظاميهزار غ 91برآورد کرد که 

ورک يويگزارش ن. کشته و مجروح شدند 9111ه يان تا ژانويشورش

هم  يگريدهد که تعداد دين توجه ميمز از مطالعه پنتاگون هم چنيتا

 ين شان که در گزارش النست آمده ناميترکشته شده اند اما از مهم

از  يچ رقميه" کند که ين جلب مين موضوع توجه را به ايا. بردينم

کا داده نشده يآمر يتحت رهبر يروهايتوسط ن يکشته شدگان عراق

 يادبود کشته شدگان عراقيمز درست روز بعد از روز يه تاقص." است

سال بعد از چاپ گزارش مجله کيو درست  ين المللين بيتوسط فعال

 . النست، چاپ شد

. شود آن را گزارش کردين فاجعه در عراق آن قدر باالست که نميحد ا

شده در بغداد  يدا  سنگربنديسبزشد يعا به نواحيگران وسگزارش

د يد آن را تحت حفاظت شديخواستند سفر کنند بايا اگر ميدند، محدود بو

در رابطه با خبرنگاران  ينيمعدود مع ياستثناها. دادنديانجام م

يک سک و پاتريمهم وجود داشت  مثال روبرت ف يها يخبرگذار

مواجه  ياديکه با خطرات ز[ پندنتينديا يسياز روزنامه انگل] کوکبرن

ن ها ياز ا يکي. کننديها اشاره م يعراق ديبه ندرت به عقا اند،

کرده درغرب د ر ليتحص  ينخبگان بغداد ييدر باره گردهما يگزارش

-يکه بحث به چپاول بغداد توسط هالکو خان و و حش ييجا. غربت بود

هالکو خان در " ک استاد فلسفه گفت که ياو برگردانده شد و  يها يگر

-ينطر م به" ه سبب خنده شد اما ک" ها انسان بود ييکايسه با آمريمقا

 يگريداشتند از مساله مربوط به وحش ها عالقههمانيتر مشيد که بيرس

روزمره مردم عراق است، اجتناب  ياز زندگ ياست که بخش مهميو س

 يگذشته برا يهاکردند برگردند به کوشش يها سعش آنيبه جا." کنند

 يمذهب -يمات قوميسکه بتواند برتق يعراق يک فرهنگ مليجاد يا
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کند، غلبه کند، يم" عقب گرد " کهنه، که االن عراق تحت اشغال به آن 

، ين رفته عراق و تمدن جهانياز ب يهاو بحث شد در باره ثروت

 . ن طرف تجربه نشده بوديکه از زمان تهاجم مغول به ا  يايتراژد

از  هايتهاجم شامل است بر کاهش درآمد متوسط عراق ياثرات جانب

" ن ي، هم چن9111دالر در  611به  9118دالر در سال  977

 ير و غذايچون برنج، شکر، ش يمواد يکمبود قابل مالحظه سراسر

سازمان ملل که قبل از تهاجم  يجهان ييبرطبق برنامه غذا" بچه،

 ييغذا يه بنديوه سهمياخطار داده بود که قادر نخواهد بود همان ش

کنند که يگزارش م يعراق يهاروزنامه. کند ادهيننا پيدوره صدام را ع

ج فساد ياز نتا يکياست که  يد دربردارنده مواد فلزيجد يبند هيسهم

ماه از  61ظرف . س استيکا انگليع در عراق تحت اشغال آمريوس

د يرس يد دوبرابر شد، و به سطح بورونديه شدياشغال عراق، سوء تغذ

دهد که يان بهتر نشان ميبه ب"  که يگذشت، رقم ينيو از اوگاندا و هائ

که در اثر  يطياز کاهش وزن تحت شرا يهزار کودک عراق 111

."  برنديد، رنج ميآيش مين پياسهال مزمن و کمبود خطرناک پروتئ

که  يمياست که در آن صدها هزار کودک قبال در اثر تحر ين کشوريا

ابط سازمان ر 9117در ماه مه . س کردند، مرده بودنديکا و انگليآمر

 يعلوم اجتماع ينروژ يتويرا از انست يگلر گزارشين زيملل ج

ها در دهه يه عراقيکند که سطح تغديد مييانتشار داد که تا يکاربرد

ران نسبتا باال بود، يدر دوران جنگ با ا يو حت 6231و  6251 يها

کند و بعد از تهاجم سال يم به شدت شروع به کاهش ميريدر دهه تح

 .ن آمده استييپا يه نحو وحشتناکب 9118

ان ياشغالگران و شورش يان از ورايرنظامين فاصله حمله به غيدر ا

نرو يو فايد و استيشاد ينگتن پست آنتونيگران واشگزارش. فراتر رفت

از  يو کرد اغلب به عنوان بخش يعيان شينظام" گزارش کردند که 

، يياز آدم ربا يا موجهنيکنند، ايعراق عمل م يدولت يتيامن يروهاين

ات مرعوب کننده  را انجام داده اند که کنترل خود يگرعمليکشتار و د

ن يب ييعراق اعمال کنند و جدا يو جنوب يرا در سرتاسر بخش شمال

ک ي." نديق تر نمايعم يو بخش يق خطوط قوميمردم را از طر

حمالت و " ن يم پناهندگان است که ازايل عظين فاجعه سيشاخص ا

ون نفر بعد از تهاجم يليک ميتنها " فرار کردند، يالت اقتصادمشک
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متخصصان و " ها از ه و اردن پناهنده شدند، اغلب آنيکا به سوريآمر

در بهبود اوضاع  يتوانستند نقش عمليمتوسط اند که م يها يرمذهبيغ

 .کشور داشته باشند

 هزار 611حدود  9111ن است که تا اکتبر يق النست دال برايتحق

س  بپا کرد  که دولت يدر انگ يين چنان سروصدايا. نفر کشته شدند

ت يآن را تکذ يآورو به طور شرم يپاچگ س مجبور شد با دستيانگل

گاه . فرما شدن باره سکوت مطلق حکمياالت متحده در ايکند، اما در ا

جدل " ک گزارش يم به آن به عنوان يرمستقيبه طور غ يگدار

" هزار 611حداکثر "ن تجاوز يجه ايدر نت" د يگويکه م" زيبرانگ

ار يبس يهزارنفر برآورد 611رقم . شوديمردند، رجوع داده م يعراق

اگر همان طور که در . محافظه کارانه بود ينيت با تخميک به واقعينزد

شد، هم يان مينفر کشته شدند ب"  هزار 611حداقل " گزارش آمده 

ن گزارش در اوج کارزار انتخابات يا گرچه. نانه بود يهمان قدر واقع ب

چ کدام يد که هيآياالت متحده منتشر شد، به نظر ميا ياست جمهورير

ر ين مساله به زيدر ارتباط با ا ياست جمهورير يداتورهاياز کاند

 .سئوال برده نشدند

 يکه رابط غلط يرا در زمان  ين عکس العمل همان طرح عموميا

ک نمونه ي. کنديشود، دنبال ميب مرا مرتک يانيپايب يهاشقاوت

در تنها مورد مراجعه به آرا . ن استيهندوچ يهابرجسته آن جنگ

از مردم خواسته شد شمار کشته ( دانم يتا آن جا که من م)  يعموم

هزارنفر بود،  611تنام را حدس بزنند، متوسط حدس يشدگان جنگ و

وم است و همان کشته شدگان نامعل ي؛ تعداد واقعيرقم رسم% 7حدود 

شود که نسبت به يمشاهده م يعالقگ يقدر نسبت به دانستن آن ب

سندگان ينو. االت متحدهيا ييايمياز جنگ ش يدانستن ارقام تلفات ناش

 يان کالجيماند که دانشجوين ميمثل ا: کننديل مين طور تحليق ايتحق

در هزار نفر برآورد کنند،  811در آلمان آمار تلفات هولوکاست را 

در آلمان  يم که مشکالتيجه برسين نتين مورد ممکن است ما به ايا

-يا با مشکالت نسبتا جديو اگر آلمان برجهان مسلط بود دن وجود دارد

 9111 ليآور  .                                          شديمواجه م يتر

 د روشن و منيناه    

 9111ل يآور ZNet  ،1: منبع* 
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  *رانيا يا¬هسته برنامه و کايمرآ

 Failed States؛ يد نوام چامسکياز کتاب جد يبخش

 :توضيح در باره مقاله

 .ترجمه همراه با ناهيد روشن انجام يافته است

 يران و برنامه هسته ايدر باره ا  ياديز يرسد سر وصدايبه نظر م 

که شاه در قدرت بود،  ي، زمان6252قبل از . ب الوقوع باشدياش قر

استاندارد  يامروز ادعا. کرديت مين برنامه حمايا از اينگتن قوياشو

د ين شايندارد، و بنابرا يبه قدرت هسته ا يازيچ نيران هين است که ايا

نجر سال قبل در يسيک يهنر. کنديرا دتبال م يسالح يک برنامه مخفي

ران، يه ايد کننده بزرگ نفت شبيک تولي يبرا" نگتن پست نوشت يواش

 ".است يعيبهدر دادن  منابع طب  ياهسته يده از  انرژاستفا

دنت جرالد فورد يدولت پرز ينجر منشيسيکه ک يسال قبل، زمان يس

-يران فراهم ميا يدو امکان برا يد قدرت هسته ايتول" گفت  يبود، م

ن خواهد کرد و هم نفت يران را تاميا يرشد اقتصاد يازهايکند؛ هم ن

 ". مانديم يباق يميل به  پتروشيبدت يا برايصادرات و  يبرا

نجر در باره يسينگتن پست از کينزر از واشينا ليسال گذشته داف

: " نجر طبق معمول با صراحت پاسخ داد يسيک. دياش پرسدهيرعقييتغ

 ."ک کشور متحد بودنديها انزمان آن 

ران در يا يهابه طرح" حکومت فورد  6251نزر نو شت  در سال يل

ن سخت يصحه گذاشت اما هم چن ياهسته يکالن انرژ جاد صنعتيا

که تهران کنترل  يايارد دالريليم يکامل کردن قرار داد مولت يبرا

دو معبر به بمب  -شده  يوم غنيوم و اورانياز پلوتون ير بزرگيمقاد

 يطراحان سطح باال". کرديرد، کار مير ا دردست بگ -يهسته ا

-ها هستند،آن زمان در پسترنامهن بيه ايحکومت بوش، که اکنون عل

، دونالد رامزفلد و پاول يک چنيد: بودند يت مليامن يديکل يها

 .تزيوولفوا
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خ رادرزباله دان يستند تاريل نيان به اندازه غرب مايرانيمطمئنا ا

ان يرانياالت متحده، همراه با متحدانش، ايدانند که ايها مآن. اندازنديب

 ينظام يداده اند، از زمان کودتا سال زجر 71ش از يب يرا برا

را ساقط کرد و شاه را  يکه حکومت پارلمان يسيانگل ييکايامر

ک ين که يکرد تا ا ييفرمانروا يآهن يکه با دست ها يبرگرداند، کس

 .رون انداختيب6252او را در  يزش خلقيخ

ت کرد، وبه او يران حماين به ايگان ازتهاجم صدام حسيبعدا حکومت ر

که به او در کشتارصدها هزار از   ييازهايگر نيو د  يظاماز نظر ن

سپس . نمود  ياريکمک کرد، (يعراق يهمراه با کردها) ان يرانيا

 -ران دنبال شد يد حمله بوش به اينتون، با تهديدنت کليد پرزيم  شديتحر

 . قرارداد سازمان ملل يک نقض عهد جدي

اش ييتحدان اروپاوستن ميماه قبل حکومت بوش به طور مشروط با پ

د يران موافقت کرد، اما با صرفنظر کردن از تهديم با ايدر مذاکره مستق

که با يد ر ا درحاليايرون بيکه از آن ب يبه حمله، عمال هر مقاوله نامه ا

را  يشتريل بيخ معاصر داليتار. ساخت يمعن يکرد، بيد مياسلحه تهد

 .دهديم در رابطه با اغراض واشنگتن بدست ينيبدب  يبرا

ک کارمند ينت لورت، درآن زمان يبنا به گفته فل 9118در ماه مه 

"  يست محمد خاتميبوش، حکومت رفرم يت مليامن يارشد شورا

عا همه يک که برآن بود که وسيپلماتيپروسه د يرا برا يابرنامه

 ".ران را رفع کند، ارائه دادياالت متحده و اين ايدوجانبه ب اختالفات

انهدام  ياسلحه ها" داد که شامل بودند بر يگزارش يمز مالياماه قبل ت

نده ي، آينيفلسط -ليمشکل اسرائ يبرا يک راه حل دو دولتي، يجمع

، "ياتم يانرژ ين الملليبا آژانس ب يسازمان حزب اله لبنان و همکار

شنهاد يرا که حامل  پ  يسيپلمات سويحکومت بوش آن را رد کرد  و د

 .ار دادبود مورد سرزنش قر

ران موقتا يکه ا: بستند يران  قرار داديه اروپا و ايک سال بعد اتحادي

نان يگذارد و در عوض اروپا اطميوم را معوق ميکردن اوران يغن

. ران حمله نخواهند کرديل به اياالت متحده و اسرائيخواهد داد که ا

 يران دوباره پروسه غنيکرد و ا ينيکا، اروپا عقب نشيتحت فشار آمر

 .را از سرگرفت يساز
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م، مطابق است با حقوقش در يدانيران، تا آن جا که ميا يابرنامه هسته

، حق يارهستهيغ يها، که به دولت(NPT) ريقرار داد عدم تکث 1ماده 

حکومت بوش استدالل . دهديرا اجازه م يهسته ا يد سوخت انرژيتول

 .که درست است کنميت شود و من فکر ميد تقويبا 1کند که ماده يم

 يد سوخت براين توليدر قدرت آمد،  بNPT که  يزمان6251سال 

وجود  ياک شکاف قابل مالحظهي ياهسته يهاسالح يو برا يانرژ

بهر حال  . ک کرديشکاف را بار يشرفت در تکنولوژياما پ. داشت

مصرف  يمانع برا يب يدسترس 1در ماده  يد نظرين تجديک چني

 يهان قدرتيب NPTه يتوافق با قرار داد اول را، درجهت يرنظاميغ

 .ن خواهد کرديتضم يارهستهيغ يهااعالم شده و دولت ياهسته

س ي، رئيشنهاد عاقالنه توسط محمد البرادعيک پي 9118در سال 

: ن مساله داده شديان دادن به ايپا يبرا ياتم يانرژ ين الملليآژانس ب

ن ياسلحه در کنترل ب  ياده  براد و توسعه همه مواد قابل استفيکه تول

ن که  استفاده کننده ها بتوانند فرآورده ين ايتضم" رد، با يقرار گ يالملل

او ادعا کرد، ". خود را بطور مشروع بدست آورند {ازيمورد ن}يها

) سازمان ملل در مورد مواد قابل شکافتن  6228م يتصم ياجرا يبرا

 .گام اول خواهد بود،( Fissbanا ي

ک دولت يبراساس اطالع من، تابه امروز تنها توسط  يلبرادعطرح ا

، يجانيالر يک مصاحبه با عليه، در يدر فور -ران يا: رفته شد يپذ

د يتائ Fissbanک يحکومت بوش . رانيات مذاکره کننده ايس هيرئ

ته خلع يکم 9111در نوامبر . با تنها ماند يو تقر  –شده را رد کرد 

 615آرا . داد يرا يقابل بررس Fissban سالح سازمان ملل بر له

ل و ياسرائ: ممتنع دادند  يبود، با دو کشور که را( کايامر) کيبه 

به  652بود   يدر مجمع عموم يريگ يک رايسال گذشته . سيانگل

س يل و انگليبودند ، اسرائ  Palauاالت متحده و يآن دو کشور ا -دو

 . ممتنع دادند يدوباره را

. ن بحران وجود دارنديان دادن به اين و احتماال پايتسک يبرا  ييراه ها

که واقعا  يليو اسرائ ييکايد امريشد يدهاياش متوقف کردن تهدنياول

جاد يله ايبه عنوان وس يران را وادار به توسعه دادن سالح هسته ايا

 .سازديترس م
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 Fissbanک قرارداد  يرش يه جهان با پذيوستن به بقين قدم پيدوم

 .ه آن، خواهد بوديشب يزيا چي ي، مثل طرح البرادعيررسقابل ب

 

را  يهسته ا يخواهد بود، که دولت ها  1قدم سوم  موافقت با ماده 

ند، ينما يسع ياهسته يمحو سالح ها يسازد که واقعا برايمجبور م

-ين ميتع يرقابل فسخ همان گونه که دادگاه جهانيغ يک التزام قانوني

ن موافقتنامه عمل يبر طبق ا ياهسته يت هاک از دوليچ يکند و ه

 .  کنديت مينقض آن را هدا الت متحدهينکرده اند ، اما ا

ف يران تخفيرا با ا يآت ين جهات بحران هايدر ا  ييقدم ها  يحت

: " مهم است  يش از همه توجه به کلمات محمد البرادعيب. خواهد داد

ر قابل اجر يد که غوجود ندار يايت، راه حل نظامين وضعيا يبرا

ن قابل يو ا". بامذاکره است  يتنها راه حل بادوام راه حل توافق. است

 .است يابيدست

سوء استفاده از قدرت و : Failed States يد چامسکيکتاب جد

و فلسفه در انستستو  ي؛ او استاد زبان شناسيتجاوز به  دموکراس

جوالي                                         . باشديماساچوست م يتکنولوژ
9111  

 9111 يولي، يد روشن، فرخنده تقدسيناه   

 

 :منبع  -* 
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  *قايافر در جنگ و خام مواد تجارت

 هاي مسلحانه در باره علل و نتايج درگيري

در اصل براي  (DRC ) درگيري ها در جمهوري دموکراتيک کنگو

کلتان، الماس، مس، کبالت و طال : ني کنترل و تجارت پنج ماده معد

آمده  9116در سال  UNاين مساله در گزارش يک تحقيق در . است

. ها تا کنون بيش از سه ميليون کشته داشته استاين درگيري. است

" هاست ادامه دارد مي شود به عنوان اولين جنگي را که در افريقا سال

رالئون و ساحل عاج، در سي. به حساب آورد" جنگ جهاني افريقايي 

هايي بوده يا جريان دارد که رنج در سودان يا در آنگوال نيز جنگ

يکي از داليل اصلي . غيرقابل بياني را براي مردم به بار آورده است

 ها در چنين مناطقي از افريقا اغلب دهها و درگيرياين که چرا جنگ

ن، الماس، کشد، ثروت اين کشورها يعني نفت، کلتاها سال طول مي

مند است که به هاي جنگلي و بسياري ديگر از مواد خام ارزشچوب

که در افريقا منطقه . شودها ايجاد ميها جنگآن{ دستيابي به } خاطر

زيرصحرا بيش از هر چيز به عنوان بخش انتقال مواد خام براي بازار 

ي، هاي تاريخي تفاوتکه با همه. جهاني است که تاريخي طوالني دارد

جغرافيايي و فرهنگي پيش زمينه اي جمعي براي تراژدي امروزي را 

 .دهدشکل مي

اما هم چنين  –هاي استعماري انگليس، فرانسه، بلژيک و پرتقال قدرت

کمي کم رنگ تر ايتاليا و آلمان در تغييرات و تخريب بنيادي در افريقا 

کرد تا  هاي مربوطه را ايجادمستعمره سازي پايه. کوشش داشته اند

اقتصاد افريقا را به طور عمده به تحويل دهنده مواد خام براي بازار 

 .اي ايجاد کندجهاني تبديل کند و اين وابستگي را به طور رشد يابنده

کلني هاي قبلي به استقالل  31و  6211هاي بعد از اين که بين دهه

صال دست يافتند، اين ساختار چنان خوب خود را تغيير داد که گويي ا

وابستگي شديد به پول حاصل از فروش مواد . وجود نداشته است

صادراتي معدود براي اقتصاد افريقايي به باالترين حد، تعجب برانگيز 

 .است

هاي ملي آغاز به اين کردند که سيستم در وحله اول بسياري از حکومت

 6258هاي اجتماعي دولتي موفقي را ايجاد کنند، بحران نفت 

هاي بهداشت و آموزش ايجاد شده را که به ويژه در شاخه هاييپيشرفت
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به نحوي . هاي بزرگ بدهي شداين امر موجب بحران. بود ويران کرد

هاي افريقايي،موجب که تسلط صندوق بين المللي پول را براي دولت

هاي خصوصي سازي و ها را به سياستصندوق بين المللي پول آن. شد

تماعي مجبور کرد که نتيجه آن فقر تفکيک اجزاي سيستم هاي اج

تحويل مواد خام به بازار جهاني . تري از مردم بودهاي بزرگبخش

 .تشديد شد، کمک هاي دولتي حذف و اقتصاد محلي به عقب برگشت

فروپاشي تدريجي نظم استعماري قديمي بعد از جنگ جهاني دوم براي 

يد مستقل کشورهاي افريقايي هيج حرکتي را در جهت يک دوران جد

جنگ "و " مسابقه تسليحاتي" غرب در -درگيري شرق. ببار نياورد

هاي  آمريکا و اتحاد جماهير شوروي خود را بين سوپرقدرت" سرد

دوباره با عنوان نظم از خارج بر افريقاي سياسي و جغرافيايي 

هاي بزرگ در رابطه با مناطق نفوذ در افريقا، جنگ قدرت. مستقرکرد

يابي به استقالل، زماني کوتاه بعد از دست. از کردجنگ گرم را آغ

» به طور مثال در انگوال و موزامبيک . ها در افريقا شعله ور شدجنگ

ها از نظر تسليحات و مالي که توسط سوپرقدرت« هاي نيابتيجنگ

قاره افريقا به مکان توزيع درگيري عاليق . مورد حمايت قرار گرفتند

هاي سيستم: جنگ تبديل شده بودمتفاوت در قالب نظم بعد 

غيردموکراتيکي براساس مشارکت در فساد و تحت فشار ايجاد شدند 

ها يا يک قدرت استعماري قبلي به طور کافي با که به وسيله ابرقدرت

 .شدندپول و اسلحه حمايت مي

با سقوط ديوار برلين و پايان جنگ سرد ابرقدرت آمريکا و روسيه به 

دهنده اتحاد جماهيرشوروي فوري خود را از افريقا عنوان دولت ادامه 

بايستي به نخبگان بسيار فاسد براي منابع جديد تنها مي. بيرون کشيدند

اين يکي از داليلي است که چرا مثال جنگ نيابتي . درآمد روي آورند

 .در آنگوال تقريبا بدون انقطاع به يک جنگ مواد خام تبديل شد

. 12. 9116ارت جهاني در نيويورک در بعد از حمالت به مرکز تج 

فريقا آپيش از همه توسط آمريکا يک بازگشت جديدي نسبت به  66

از يک طرف منابع غني نفتي افريقا هستند که منافع امريکايي . داده شد

هاي طرف ديگر از حکومتکنند، از تر مياندازند و بيشرا جلو مي

ر فزاينده تاثيربرقلمرو ، به طو"هاي درحال فروپاشيدولت"ملقب به 

مجوعه توانستند مکان عقب نشيني  اين. دهنددولت را از دست مي

 .ايدآلي  را براي تروريسم ايجاد کنند
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شبکهاستثمار

شود که چرا براي با نظر به تاريخ استعمار جديد و قديم معلوم مي

ها نسبتا ساده است که از قدرت در جهت شخصي نخبگان و خاندان

سال جنگ آنگوالي  11بدين گونه است که حاصل . نمايند استفاده

استثمار شده براي فقرا،  به جلو کشيده شدن يکي از مردان ثروتمند 

منابع نفتي ساحل افريقا او را . جهان يعني پرزيدنت دوس سانتوز است

هاي مند کرد يعني او از طريق مناسبات اقتصادي خوب با شرکتثروت

بيل يا بريتيش پتروليوم باالترين سودها را براي جهاني مانند اکسون مو

دوس سانتوز و ساير روساي حکومت، نيروهاي . خود حاصل کرد

-نظامي و پليسي بسياري را براي تضمين موقعيت خود تامين مالي مي

در يک طرف عليه مخالفان سياسي خود و هم چنين عليه مردم . کنند

ها سلطه در طرف ديگر آن .برندعادي خشونتي وحشيانه را به کار مي

 .کنندي امتيازاقتصادي، تضمين ميخود را از طريق يک شبکه

تواند از طريق ناآرامي در کشورهاي همسايه ، اين وضعيت تعادل مي

هاي هاي گروهاز طريق يک اپوزيسيون مقاومت يا از طريق نارضايتي

داخلي  داشته شده، سريعا از تعادل خارج شود و به يک جنگآرام نگه

هاي جنگلي براي احزاب مواد خام معدني موجود يا چوب. بينجامد

ها معادن آن: کندتر ميدرگير در جنگ داخلي تامين مالي را راحت

الماس، مناطق برداشت چوب يا منابع نفتي و جريان معامالت دروني 

 . کنندآن ها را کنترل مي

يد به مدت هم چنين براي سربازگيري احزاب جنگ داخلي نمي با

نظر به بيکاري فوق العاده باالي جوانان، عدم : طوالني جستجو کنند

تامين اجتماعي و چشم اندازهاي آتي، سريعا جوانان جذب و در جريان 

به خاطر استراتژي بقا، چپاول مسلحانه مواد . مبارزه وارد مي شوند

 .شودغذايي مردم منبع تامين درآمد مي

زه هاي سياسي اقتصادي جنگ جاري بدين جهت مرزهاي بين انگي

اش را به جمهوري هستند،  بدين گونه روآندا حمالت نظامي

گزارش مورد استناد . کنددموکراتيک کنگو با منافع مطمئن آغاز مي

کند که حکومت روآندا برعکس مشخص مي UNقرارگرفته ي حاضر 

ن تشخيص داد. عالقه بسياري به مواد خام موجود کشور همسايه دارد

هايي را هاي افريقا ناروشنيدرآميختگي علل سياسي اقتصادي در جنگ

غيرقابل  ،ي قابل رويتها يک جلوهبرد که به  درگيرياز بين مي
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تعدادي خود را از جنگ بيرون . کندتوضيح و اجتناب ناپذيرعطا مي

کنند و جانشين آن ها کشند و تعداد زياد ديگري در جنگ شرکت ميمي

کند به نحوي که کسي که يلي ها عالبق شان تغيير ميخ. شوندمي

تواند فردا دشمن باشد، مخالفان جنگ شريک و امروز دوست است مي

هاي امنييتي و استخراجي خارجي به هم چنين شرکت. شوندراه ميهم

هاي امنيتي براي حکومت شرکت. فعالين جنگ داخلي تعلق دارند

، اما در مقابل امتيازات مناسبي کنندمراقبت از کشورش را تضمين مي

. کنندبراي شرکاي خود که در استخراج مواد خام فعال اند، کسب مي

اش نيست، چون بازار در کشورهاي صنعتي است و مواد واين آخري

جويد، بنابراين شبکه جنگ داخلي را مورد خام با قيمت مناسب را مي

اري در حفظ بدين گونه احزاب متفاوت بسي. دهدحمايت قرار مي

 .با نتايج وحشتناکي براي مردم عادي -موقعيت جنگي منافعي دارند

هاي چند ساله در آنگوال و سيرالئون به پايان فقط دو تا از اين جنگ

جنگ يازده ساله در سيرالئون از طريق دخالت سازمان ملل . رسيده اند

گوال به تحريم سازمان ملل عليه جنگ الماس در آن. موقتا به پايان رسيد

ضعف بسيار يکي از احزاب جنگ داخلي و به پايان دادن به درگيري 

ها خدمت چون ساختارهايي که به اين جنگ. هاي ده ساله منجر شد

و اين گونه  دوباره . مانداوضاع ناپايدار مي -کردند، تغيير نکردندمي

 .  شوددرگيري هاي جديدي ايجاد مي

  

 medico-international –منابع 

       - Afrika Mythos und Zukunft  ،Katja 

Böhler/ Jürgen Hoeren  انتشارات ،bpb  

 

 : توضيح مترجم -* 

برند از نظر قاره آفريقا که امروز از آن با نام قاره فراموش شده نام مي

اگر چه امروز . تکامل انساني و فرهنگي تاريخي طوالني دارد

گير جهان براي اروپا نقطه چشمفراموش شده اشت اما طي چندين قرن 

 .بود

. در قاره آفريقا ظهور کرد سه و نيم ميليون سال قبل اولين پيشاانسان

 9،7در اين دوره آفريقا داراي آب و هواي گرم و مرطوب بود اما از 

ميليون سال قبل تغييرات آب و هوايي قاره آفريقا را به سمت سردتر و 
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ن در بخش جنوبي و شرقي افريقا در اين زما. تر شدن پيش بردخشک

ها يعني انسان اولين انسان. نيزي پيشاانسان ها پيدايش يافتند

هاي هوموساپينس يا هومورودلفنسيس که در ادامه تکامل خود به انسان

آن ها براي غلبه برطبيعتي که در . جد اوليه انسان هاي فعلي رسيدند

ختند که يک انقالب تکنيکي حال تغيير بود اولين ابزارها را يافتند و سا

عظيم در تکامل انسان بود و سبب تغييرات فرهنگي بعدي شد، زيرا 

استفاده از ابزار مستلزم يادگيري بود و يادگيري مستلزم آموزش حتي 

در سطح ابتدايي و در نتيجه به ابزار ارتباطي بين انسان ها نياز بود و 

اهم به تکامل مغز کمک زمينه پيدايش زبان را فراهم کرد که اين دو ب

آن ها استفاده از آتش را مي دانستند و شيوه هاي شکار را . کردند

اين انسان هاي اوليه حدود دو ميليون سال قبل از . تکامل داده بودند

 .آفريقا به آسيا و اروپا راه يافتند

هزار سال قبل در آفريقا ظهور  911انسان هاي جديد نئاندرتال حدود 

-هزار سال پيش مي 81که پيدايش آن ها در اروپا به  کردند در حالي

از منابع . تر بودنداين انسان ها داراي سازمان اجتماعي پيشرفته. رسد

ابزارهاي تکنيکي را رشد داده بودند در . کردندطبيعي بهتر استفاده مي

تري بودند و متوسط عمرشان زيادترشده نتيجه در معرض خطر کم

 .بود

-قرن قبل از ميالد مي 1و گرانيت به  5در آفريقا به استفاده از آهن 

در مناطقي که امروز مصر و سودان قرار دارند، در اتيوپي، . رسد

مناطق واقع در ساحل شرقي و جزاير آن، در آفريقاي مرکزي و 

. زيمبابوه از نظر فرهنگي و اجتماعي وضعيتي پيچيده تر وجود داشت

يافته بودند و تجارت رونق  ها در اين مناطق رشدشهرها و دولت

اروپائيان از طريق اخباري که ميسيونرها و  67در قرن . داشت

تجاري که با کشتي سفر مي کردند مي دانستند که در آفريقا حکومت 

مند و منابع طبيعي ارزشمندي وجود مند و ثروتهاي پادشاهي قدرت

بي پيشينه و ناگهان آفريقا براي اروپائيان  65و  61اما در قرن . دارد

و مردم وحشي و بدون فرهنگ، در نتيجه اروپاي متمدن . بي تاريخ شد

خود را براي تمدن و فرهنگ بخشي به اين اقوام بربر که چون انسان 

کردند هاي اوليه در جنگل ها به صورت گله اي و وحشي زندگي مي

اين تصويري بود که اروپا ازآفريقا و مردمش به مردم خود . آماده کرد
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ي بدين طريق اهداف اقتصادي و سياسي اروپا زمينه. دادارائه مي

 . استعمار در آفريقا را فراهم کرد

به ساحل آنگوال و موزامبيک  61ابتدا نيروهاي پرتقالي در اواخر قرن 

صد سال بعد هلندي ها و . تا نواحي بلند و کوهستاني قاره وارد شدند

غارت مواد . ها به آفريقا آمدندها، انگليسي ها و آلمانيسپس فرانسوي

مند افريقا و تجارت برده افريقا را از نظر طبيعي و معدني ارزش

انساني ويران کرد در حالي که هم زمان حاصل اين غارت و هم 

استعمار ساير مناطق خارج از قاره آفريقا انباشت اوليه براي پيشرفت 

. ريکا را آباد کردانقالب صنعتي اروپا را فراهم کرد و کار بردگان ام

. در اين کار سرمايه  و مذهب تنگاتنگ با هم و هماهنگ عمل نمودند

اروپا در امر تجارت  6371تا  6171سال يعني از  811در فاصله 

ميليون افريقايي به عنوان برده مورد  66در اين فاصله . برده فعال بود

زارع براي کار در م 67-81مردان بين سنين : معامله قرار گرفتند

دادند زنان يک سوم بردگان را تشکيل مي. شکر، تنباکو، و پنبه امريکا

که عالوه بر کار در مزارع و خانه ها براي توليد برده هاي جديد مورد 

 91تا  61در فاصله انتقال بردگان از افريقا به امريکا بين . توجه بودند

و  بيماري درصد از آن ها در اثر تغديه نامناسب و ناکانفي، خودکشي 

تجار اروپايي بردگان را با پول يا طال يا کاالهاي ارزشمند . مي مردند

ميليون نفر  97در جنوب افريقا  6511در سال . کردندمبادله مي

. ميليون نفر تنزل کرد 91به  6311کردند که در سال زندگي مي

مي بايستي با رشد نيم درصد  6371جمعيت کل قاره افريقا در سال 

براي . ) ميليون نفر شده بود 71ليون نفر مي بود اما فقط مي 611

مروري در باره ي چگونگي شکار انسان براي برده سازي وآن چه که 

ها اثر آلکس هيلي براو گذشت، پيشنهادم اين است که رمان ريشه

نويسنده سياهپوست آمريکايي را مطالعه کنيد که در آن وي به شيوه ايي 

ه اين ناراوايي اي را که بر انسان رفته است به جالب و غيرخستنه کنند

 .(کندعنوان سرگذشت خانواده و قوم خود بيان مي

بعد از سپري شدن دوران استعمار قديم هم دراثر مبارزات ضد 

استعماري و هم از نظر تاريخي به پايان رسيدن اين شيوه يعني اشغال 

مان اهداف مستقيم و ضرورت کاربرد شيوه اي پوشيده تر اما با ه

اقتصادي و سياسي آن چه که براي افريقا و مردمش باقي ماند همين 
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فقرمطلق، گرسنگي، مرگ، بدهکاري هاي ميلياردي : بينيماست که مي

در حالي که تاکنون بيش از مقدار وام دريافته باز پرداخت کرده اند، 

 9117مبر نوا         .پايان و قاره اي ويران و در حال فروپاشيهاي بيجنگ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يمشارکت اقتصاد

  مقدمه

به  6215آپريل  3مايکل آلبرت اقتصاد دان معروف آمريکايي در 

را  Zو سايت اينترنتي  Zي او با همکارش روبين هابل مجله. دنيا آمد

او داراي دهها کتاب و مقاله . کندي آلترناتيو اداره ميدر انستيتو رسانه

اند از اقتصاد سياسي مشارکت ا عبارتهاست که برخي از آن

، نسل من، 96اقتصادي، نگاه به جلو، اقتصاد مشارکتي در قرن 

بستگي، طبيعت روزهاي درخشان، حرکت به جلو، استقالل درهم

او واضع . سازندهايآآلترناتيو چه آلترناتيوي ميداري، رسانهسرمايه

اقتصاد دانشگاه يک تئوري اقتصادي است و همراه روبين هابل استاد 

آمريکايي واشنگتن دي سي يک مدل اقتصادي را پرورد و به افکار 

. تئوري او به نام مدل مشارکتي معروف شده است. عمومي ارائه داد

است آلترناتيوي را در مقابل سرمايه داري و مدل  مدلي که مدعي

 .دهدبه عنوان سوسياليسم واقعا موجود، ارائه مي{ سابق} شوروي
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اقتصاد مشارکتي، همبستگي جاي رقابت و پرداخت مزد براي  در يک

گيرد، سختي کار  و جديت، جانشين پرداخت براي زمان کار را مي

هاي خود عالوه براين روش. شودمالکيت، قدرت يا مقدار توليد مي

شود و روش جديدي گيري ميگرداني جانشين ساختارهاي تصميم

 . گيردا را ميمعروف به طرح مشارکتي جاي بازاره

واقعيت بخشد، ( امروزي)ي توليدغييرات راديکال در شيوهبراي ايجاد ت

مايکل آلبرت بر اين است که کارگران و مصرف کنندگان بايد در 

اين . اجتماعات متعدد اصول خودگرداني مشارکتي را به اجرا در آورند

س در کنفران 9111اکتبر  65هاي مايکل آلبرت در مقاله متن صحبت

انستيتوي پيو مانتسو است که به هنگام دريافت مدال رياست جمهوري 

ي علمي توسط کميته_ اقتصاد مشارکتي _ ايتاليا به خاطر کارش 

 .ايراد نمود Pio Manzu Zentrumمرکز پيو مانتسو 

مدلاقتصاديمشارکتي

چرا من وقت و نيروي زيادي را براي توضيح مدلي اقتصادي صرف 

هايي ايد جاي سرمايه داري را بگيرد؟ اين مدل چه ويژگيکرده ام که ب

-هاي ديگر دارد و به چه نتايجي منجر ميهايي با مدلدارد؟ چه تفاوت

 شود؟

-هاي اقتصادي مشغول ميدليلي که من به خاطر آن خود را با فرمول

هاي اقتصاد دان بزرگ جان مينارد کينز اين گونه دارم در نوشته

موفق نيست، هوشمند نيست، [ سرمايه داري: ] دشوتوضيح داده مي

يي را که ما بدان ]و کاالها  –زيبا نيست، نه عادالنه است و نه عفيف 

ما آن را : اين طور خالصه مي کنيم. دهدبه ما ارائه نمي[ نياز داريم

خواهيم، ما از آن نفرت داريم، اما اگر از خودمان بپرسيم چه نمي

دانيم که در اين باره شين آن بکنيم، چيزي نميتوانيم جاي نچيزي را مي

 .جواب بدهيم

دارم تا بتوانم هاي اقتصادي مشغول ميبه اين دليل من خود را با ديدگاه

 .براي غلبه بر اين ناتواني کمک کنم

 .سرمايهداريدزدياست

-کار سخت و منظم بخش بزرگي از مردم به نحوي غيرقابل باور، عده

در اصل آن . کنندبايد کار سازد که اصال نميميي کمي را ثروتمند 

. آورندتر و سخت کار کنند، کمتر به دست ميهايي که بايد طوالني

 .آوردتر به دست ميکند بيشتر سخت کار ميتر و کمکسي که کوتاه
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در ساحل جنوبي نيويورک سيتي، به زحمت يک ستون دو بخش 

قيرنشين متوسط درآمد قابل در بخش ف. کندهمسايه را از هم جدا مي

 711دار نشين هزار دالر در سال است، در بخش پول 7يابي دست

دارها در آمريکا از کل جمعيت اياالت متحده پول. هزار دالر در سال

-ها ميفقيرترين ها در آمريکا زير پل. تري دارندامريکا ارزش بيش

د يا اصال به کننهاي مستعمل خود را محافظت ميخوابند، با کارتون

 . دهندزندگي خود خاتمه مي

-اين امر از بطن رابطه. اين شکاف ارتباطي با استعداد يا غيرت ندارد

مندتر ساختن آورد که اکثريتي را براي ثروتاي اجتماعي سر برمي

 .کنديک اقليت مجبور مي

.سرمايهداريبيگانگياست،سرمايهداريغيراجتماعياست

. کنندد که در سرمايه داري مناسبات ما را تعين ميهاي مالي انمحرک

ما در جستجوي . هاي اجتماعيهاي خودخواهانه نه محرکمحرک

به همين جهت به . آزاريمبختي تنها براي خويش، ديگران را ميخوش

اي وجود دارد، شود که چنين دنياي غيراجتماعيندرت سبب تعجب مي

 .کنندها را دريافت ميپس ماندههاي مهربان دنيايي که در آن انسان

-ها ميهاي آمريکا حدود نيم ميليون نفر ساالنه از بيماريدر بيمارستان

اصوال اين . ميرند، کساني که وقتي به بيمارستان آمدند چيزي نداشتند

توانست با آن انسان مربوط به بهداشت و چيزهاي ديگري است که مي

 .بهبود يابد

چون اين امر . ها وجود نداردنجات اين زندگي اما هيچ کار زاري براي

 .سودآور نيست

مرگ و ميرهاي ناشي از گرسنگي در جهان سوم هم به همين دليل 

مندان هدف تغذيه کردن فقر آن قدر سودآور نيست که به ثروت: است

 .بدهد

براي چه جاهايي که ما در آن . ي ما بستگي داردسالمتي ما به تغديه

ي براي شان اهميتي ندارد که کوشش کنند براي همهکنيم، زندگي مي

آحاد سالمتي، غذاي کافي و مسکن مناسب فراهم سازند، به جاي اين 

 .که به دنبال کارهاي سود دار فردي باشند

. کسب سود است، عدالت اجتماعي نيست{ داريسرمايه}منطق اقتصاد

نها به هايي تبه طور اتفاقي و نه عمدي و خود خواسته عقب نشيني
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-صورت محصوالت جانبي، به نفع ضعفا و آن هم به ندرت شکل مي

 . گيرد

.سرمايهدارياستبدادياست

کننده و هاي خستهداري، همه کساني که فعاليتدر مراکز توليد سرمايه

دهند، هيچ تاثيري روي شرايط کارشان، روي آن يکنواخت را انجام مي

ا و اين که کوشش هاي شان در هکنند و تصميم گيريچه که توليد مي

 {عدم کنترل کارگري}.خدمت چه هدفي بايد باشد ندارند

-يابند ميآن کساني که مالک اند يا خود را در موقعيت کامال قدرتي مي

 . توانند تقريبا کامال تنها تصميم بگيرند

استالين به طور ناگهاني کنترل نکرد که چه وقتي اجازه است استراحت 

امروزه مالکان . چيزي خورد يا اجازه توالت رفتن داشتکرد ، بتوان 

مند عادت کرده اند که خودشان اين امر را قانون{ خود آدم ها} جسم

 . کنند

 .کندتملک بر جسم دموکراسي را نابود مي

.کفايتاستداريبيسرمايه

درصد جمعيت  31داري استعدادهاي بارآوري حدود در سيستم سرمايه

شوند که با کسالت عادت کنند و د، و  چنان پرورده ميشونناپديد مي

شان کوششي براي رشد استعدادهاي بزرگ. دستورات را انجام دهند

 .گيردانجام نمي

شوند که کسي منابع عظيمي براي توليد موادي براي فروش نابود مي

زماني چنان غيرقابل باور . دهدها را مورد استفاده قرار نميآن 

شود تا اجراي کارها به زور انجام گيرد، تقسيم ميطوالني صرف 

هاي چندي در جهت بندي اش اجباري شود، و به همين خاطر مقاومت

 .شودمخالف انجام مي

.سرمايهدارينژادپرستانهوسکسيستياست

نژاد پرستي و سکسيسم در حقيقت بخشي از اصول اين نظم اقتصادي 

ها نژادهاي موجود و ارها، اگر آننيستند، اما به دنبال رقابت در باز

سلسله مراتب جنسيتي را کامال مورد استفاده قرار دهند، توسط 

 .شوندصاحبان سرمايه تقويت مي

اگر در اثر مالحظات غير اقتصادي نيروهاي پيش برنده ، تضعيف 

عدالتي هاي  شود که بيبراي سرمايه داران اين امکان فراهم مي. شوند

 .نمايند شان را باز تشديد



 

 57   مجموعه مقاالت

 .داريستمگرانهاستسرمايه

دارانه براي سلطه بر بازار، کشورها را به دشمن هاي سرمايهکوشش

رد از منابع و جمعيت آن که اسلحه کافي دا{ کشوري}آن. کندتبديل مي

ء توانند از خود دفاع کنند، سوکه نمي{ کشورهاي ديگر}ديگراني

 .کشدو اغلب کار به جنگ مي. کنداستفاده مي

.شناسدداريآيندهاينميسرمايه

و . {مي چسبند}آورندحاسبات کوتاه مدت فشار ميبازارها روي م

-رج اجتناب کنند، در دنياي آندارند تا از مخاآشغال ديگري را باز مي

. يک راه غيرصميمي و ساده به سمت سودهاي باالتر است{ اين}ها

اي پايان ناپذير شيوه توانند خود را بهبدين خاطر پول پرستان مي

مند سازند و نتايج را نه فقط براي کارکنندگان و مصرف ثروت

که همين طور اثرات آن بر محيط زيست و منابع فردا را، کنندگان، بل

 .نديده بگيرند و از شکل بيندازند

اين ها تنها توسط . استبينيم که بر هوا، آب و زمين چه رفتهما مي

 .شوديست حمايت ميجنبش حمايت از محيط ز

داري را به طور توانستم جلو بروم و کارآکتر عليل سرمايهمن مي

 .کنم نيازي به اين کار نيستمفصل و با جزئيات نشان دهم اما فکر مي

هاي کمي هستند که به خاطر به طور نسبي تنها انسان 9111در سال 

خاطر  شوند يا بهوضعيت ممتاز شان چنان غير اخالقي عمل کرده مي

شوند ، يا شان چنان جاهل عمل کرده ميي ابتکار پرورش يافتهقوه

شوند که نمي توسط وسايل ارتباطي چنان موفقيت آميز درهم ريخته مي

ي نيروهاي داري يک قتل عام عظيم به وسيلهبينند که امروزه سرمايه

 .عدالتي و امري از هر نظر غيرانساني استبي

اضافه : " استرا فورموله کرده رت ميل آنهمان گونه که جان استوا

آل زندگي کساني که باور دارند که عادت هستي کنم که مرا ايدهمي

، [کندآلي پيدا مير کسي ايدهه]کند، مبارزه است، ذوق زده نمي انساني

که برعکس لگد مال کردن و به دور افکندن آن چه است که سيستم بل

ترين سرگذشت آرزويي را مند شاجتماعي فعلي نقش بسته، که ارز

 ."براي انسانيت ارائه دهد

 خواهيم؟اما غير از اين ها ما چه مي

ي چهار ، بر پايه[براي مشارکت اقتصادي]اقتصاد مشارکتي يا پارکون

 .شوداصل اساسي ايجاد مي



 مجموعه مقاالت   58

ها در زندگي اقتصادي از طريق شوراهاي به اوال در پارکون، انسان

-کننده و مصرفند، به عنوان توليدکنهم وابسته شرکت مي

شوند، اگر ها همواره ايجاد ميمانند آن[ شوراهايي از هر نوع]کننده

انسان کوشش نمايد اقتصاد خود را خود سازمان دهي کند، به طور 

 .خالصه مثل آن چه که در آرژانتين انجام گرفته است

خود را  آورد اين است که شوراها خوداي که پارکون ميآن چيز تازه

، تصميماتي که در ها مي بايستي در تصميماتانسان. کننداداره مي

 .ي آنان است، به طور گسترده و جمعي دخالت کنندباره

ترين نوع خودگرداني انتخابات است، چيزي که در آن هر گاهي مناسب

شود نوع ديگري از راي گيري را به کار فرد يک راي دارد، گاهي مي

شود که شود، گاهي هم ميگيري با توافق حاصل مي برد، گاهي تصميم

 .يک بخش از جمعيت در باره چيزي راي بدهند

ي نهايي در پارکون نوعي از انتخاب وجود دارد که در آن يک نتيجه

شود و بستگي به اين دارد که چگونه حق تعيين سرنوشت حاصل مي

عي از چنين نو. ها در باالترين حد ممکن شودي شرکت کنندههمه

-کنندگان البته با شرکتکنندگان و مصرفخودگرداني شوراهاي توليد

هاي سلسله مراتبي از نوعي که امروز ما بايد تحمل شان کنيم، سنخيتي 

 .ندارند

دوما مزددهي در پارکون بستگي به تالش دارد نه به اين که چه مقدار 

پارکون  در يک. مندي استتوليد کرده يا اين که چه قدر انسان قدرت

تر، يا تحت شرايط نا خوشايندتر يا تر، سختاين را که اگر ما طوالني

. کندتري کسب خواهيم کرد، رد ميتر کار کنيم، درآمد بيشخطرناک

-اين را رد مي کند که به کسي که امتيازي در جيب دارد، پرداخت بيش

تري انجام گيرد، براي اين کار هيچ توجيه منطقي و کشش اقتصادي 

 .جود نداردو

پارکون هم چنين يک اقتصاد بي دست و پا را که در آن انسان، مثل 

آورد که به موقعيش بستگي دارد، رد اقتصاد بازار آن چه را بدست مي

 .کندمي

کند که انسان در يک اقتصاد تر، پارکون اين را هم رد ميکمي متضاد

بوده  آن قدر بتواند بدست آورد که خود در شکل کار شخصي سهيم

 .است
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-است که ما نميکنيم به عوامل بسياري وابستهمقداري که ما توليد مي

که ما ابزار کار بهتري داشته باشيم، که ما در : شان کنيمتوانيم کنترل

ي کاري بارآورتري کارکنيم، يا که چيزي را توليد کنيم که محدوده

داشته  ارزشش باالتر محاسبه شود، يا که ما ويژگي مادرزادي خاصي

 . باشيم که سازندگي ما را افزايش دهد

کشش اقتصادي بايد به سمت کار سازنده هدايت شود، اگر کار 

ها مفهوم اخالقي و اقتصادي پرداخت براي کوشش. ناخوشايند است

ار بهتر يا ژن هديه دادن خوشبختي به کساني که ابزار ک. کندايجاد مي

از }[. القي و هم اقتصادياخ]نمي سازد[ مفهومي]بهتري دارند، هيچ

 {نظر اخالقي و هم از نظر اقتصادي مفهومي ندارد

اگر يک . سوما اقتصاد مشارکتي به نوع جديدي از تقسيم کار نياز دارد

ي اقتصادي بر منافع خصوصي غالب شده و تجمعات نظم تازه

شد، اما ها مورد استفاده قرار گرفتهخودگردان و ارتقا براي کوشش

هاي تعاوني ها و شرکتفعلي مانند آن چه که در شرکت تقسيم کار

 .جريان دارد حفظ شود، چندان پيشرفتي نکرده است

درصد جمعيت کارکننده انحصارا موقعيت قدرت و کار  91اگر 

اجراي کارهاي جزيي را بعهده داشته باشند؛  درصد 31خوشايند، و 

کند ين ميکه خسته کننده، احمقانه و طاقت فرساست، اين امر تضم

ي بر دومين طبقه -ناممي نظم دهنده ميکه من آن را طبقه -گروه اول 

 .کارکننده چيره شود

به عنوان اصول بنيادي { نه واقعي}ن اگر خودگرداني ظاهريهم چني

دهند، در هر شد، گروه نظم دهنده به دليل کاري که انجام ميپذيرفته مي

خاطر داشتن اطالعات مهم، کنند، به بحثي فورا موضوع را تعين مي

سخنران با تجربه بودن و اعتماد به نفس داشتن و انرژي صرف 

گيري براي شان مناسب است، با کردن، آن چه را که در اتخاذ تصميم

 .گيرندقوت به کار مي

هاي دومين طبقه، خسته شده از نوع فعاليت ها، کارکنندهبرعکس آن

-سات تنها خسته و با احساسي از بياند، در جلاي که انجام دادهروزانه

شوند و متقابال هم تصميم ها تصميم گيرنده ميدهندهنظم. آيندقدرتي مي

جلسات را به طور  .تر پرداخت کنندگيرند که به خودشان بيشمي

خودکار منقضي کنند و اقتصاد را بر مبناي منافع خود جهت دهي 

 .گذردخالصه بر طبقات اين مي. نمايند
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کنند که چه داري صاحبان سرمايه مواد توليدي، تعيين ميمايهدر سر

. کنندها بردگان مزدي را استخدام و بعد اخراج ميچيزي توليد شود، آن

 .شودطبقه ايجاد نمي ي بياما با خاتمه يافتن اين مناسبات باز هم جامعه

شان ي وضعيتگروه ديگري تحت عنوان مالکان که هم چنين به وسيله

توانند قدرت نامحدود را تجربه کنند و شوند، مياقتصاد تعريف ميدر 

 .حتي فشار بر بخش بزرگي از کارگران را تشديد نمايند

بر روي { مباشر يا مدير اجرايي}ي يک رابطبراي اجتناب از سلطه

ها مانند آن چه که امروز در کارگران، ضروري است تقسيم فعاليت

-هاي جديد براي تعيين نقشارد، با ايدهها جريان دها و تعاونيشرکت

 .هاي کاري جانشين شود

 . نامدپارکون آين اصل سوم نهادي را رشته کاري موزون مي

اگر در اقتصاد يک تقسيم کار سلسله مراتبي برقرار باشد، وظايف ما يا 

که به ندرت، حق شوند يا اين که نه يک بار بلهم راه با قدرت زياد مي

 .شودبيان رعايت مي

هاي روزانه را با در هماهنگي با آن يک اقتصاد مشارکتي فعاليت

کند به نحوي که قدرت و مسئوليت وابسته به يک مشاغل ترکيب مي

شغل درست به همان اندازه است که فرد ديگري با هر شغل ديگري 

 .دارد

هيچ تقسيماتي در بين . شناسيمما ديگر هيچ رئيس و مرئوسي نمي

راحان و مراقبت ن مجالت و بين سکرترها، بين جانتشاردهندگا

. . پرستاران، کمک پرستاران، کارکنان آزمايشگاه و }کنندگان بيماران

دهند در پارکون وظايفي را که اينان امروزه انجام مي. وجود ندارد{ . .

 .هم انجام خواهد يافت اما کار به نحو ديگري تقسيم خواهد شد

هاي ديگر مورد جراحي قرار توسط انسان البته که بعضي از انسان ها

توانند انجام دهند، اما خواهند گرفت و اکثريت مردم چنين کاري را نمي

ها را هم برد هم اين طور تختکسي که چاقوي جراحي را به کار مي

شويد يا با ديگران در وظايف کند و زمين را هم ميمرتب مي

 .کندکاري ميبيمارستان هم

با وظايف جديد جراحان و مسئوليت وابسته به آن و لذاتي هر آن چه که 

کند، از طريق توازن خويش در هايي پيدا ميکه انسان در چنين فعاليت

او اکنون در يک شاخه کاري . گيردسطح ميانگين اجتماعي قرار مي

دهد و گيرد که به او همان مقدار مسئوليت و قدرت ميموزون قرار مي
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ست که وظايف جديد به کس ديگري که قبال فقط همان اندازه جالب ا

 .دهدداده است، ميکار نظافت را انجام مي

نامم، در اين شيوه بر ي کسي که من او را هماهنگ کننده ميسلطه

که مشاغل بسيار شود به طوريي کارکنندگان ديگر چيره نميهمه

که هر کس فقط کاري خاص را پرمسئوليت مجزا شوند يا به طوري

که هم چنين هر دو اين اختيارات نه فقط غير عقلي بل. دهدنجام ا

 . شوندغيرممکن مي

ها هم چنين اين گونه نيست که ي هماهنگ کنندهدرهم شکستن سلطه

. کننده و يکنواخت مهم محسوب و واال به حساب آيندمثال وظايف خسته

 . . . 

هم آميختگي کنندگان به پايان رسيده است در ي هماهنگچون سلطه-

وظايف پرمسئوليت و خسته کننده، به نحوي است که همه اشخاص در 

ها دخالت کنند بدون اين توانند در تصميم گيريگير در يک اقتصاد مي

 .که از طريق نقشي ويژه در اقتصاد، منفعتي کسب کنند

ها و اجتماعات زيادي داد اگر ما کارگاهرخ ميباالخره چهارما، چه

کنندگان و مصرف کنندگان که بر طبق شوراهاي توليدداشتيم، مي

هاي تصميم گيري خودگردان مورد سازمان يافته بودند، که پروسه

-هاي متوازن کاري را ميي شاخهشد، که همهاستفاده قرار گرفته مي

گرفت، اما ها بر اساس کوشش ها صورت ميداشتند و پرداخت در آن

بر اساس بازارها قانون مند شده  زمانکل برنامه ريزي اقتصادي هم

 ؟بودند

 اي باشد؟شد که اين يک نوع جديد جالب توجهآيا مي

-ريزي مرکزي، برنامه ريزان به طور يک جانبه و طراحيبا برنامه

دهند و هم چنين مطمئنا براي تيترهاي شده، به کار خود امتياز مي

 .کنندآکادميک و يا چيزهاي ديگر هم همين کار را مي

-داشتند که ميکردند که در هر کارگاه ماموري ميها سعي ميآن 

ها را در کار مشارکت بدهند و براي به اجرا در آوردن توانستند آن

به اين طريق انسان هايي . بودندها توليدي مرکزي مسئول ميطرح

ريزان در جامعه ي مشابهي مانند برنامههاي ويژهبودند که موقعيت

-بري ديگران مجهز ميبا حقوق مشابه براي ره کردند وکسب مي

 { مديران}.شدند
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ريزي مرکزي اين طور است که دستورات از باال به پويايي برنامه

توانند از پايين به آيند، سپس اطالعات مربوط به انتظارات ميپايين مي

آيد و بعد موضوع با تغيراتي براي آموزش به پايين مي. باال بروند 

رود و  باالخره دستورات مناسب از باال به تر به باال مياطالعات بيش

 .گرددشوند و از پايين اطاعت ميپايين صادر مي

 اي از دستورات وجود دارد، ساختار اقتداري است و مانند آنزنجيره

-ديديم دوباره به عنوان نتيجه{ سابق}چه که در اتحاد جماهير شوروي

و کارگران در هر کارگاهي در کل هاي طبقاتي بين وابستگان ي تفاوت

هاي ي نوآوريريزي مرکزي همهبرنامه. شونداقتصاد پديدار مي

ي سازد درنتيجه ما بايد آن را به عنوان مادهتاکنوني ما را نابود مي

نامناسب در تصميم گيري براي مسائل کلي اقتصادي مورد توجه قرار 

 .دهيم

تر افي هستند و باز هم بيشبازارها هم چون برنامه ريزي مرکزي ناک

اهميت دارد که به عنوان مشکل آفرين مورد توجه باشند، به نحوي که 

ها کسب بازاها طور کلي در جهان چنين تاييدي را حتي از طرف چپ

 .کنندمي

ها براي اين کنند چون که آنمزددهي را نابود مي{ مفهوم}اوال بازارها

مند است و ا چه قدر فرد قدرتپردازند که چه مقدار توليد شده يمي

 .کاري به اين ندارند که کار چه اندازه پرزحمت است

دوما، بازارها خريدار و فروشنده شدند براي اين که اجبارا ارزان 

تر بفروشند، با اين هدف که يکي ديگري را تا حد ممکن بخرند و گران

به نام شانس خصوصي و حتي زندگي اقتصادي خصوصي بيرون 

 .  سازندبازارها هم بستگي را مدفون مي. دبينداز

سوما بازارها عالقه مندند که نارضايتي ايجاد کنند، زيرا که فقط با 

 مانند آن چه که دبير. خرند و باز همخرند و باز هم مينارضايتي مي

کند، بيان مي کل آزمايشگاه تحقيقاتي جنرال موتورز چارلز کترينگ

-را ايجاد کنند؛ وظيفه" دگان ناراضيمصرف کنن"ها مي بايد شرکت

ي پيشنهاد ويژه. است" ايجاد نارضايتي سازمان يافته"شان 

هاي جنرال موتورز اين است که مدل{ براي حل اين مشکل}ينگکتر

شوند و ها به سرعت کهنه ميهر ساله تغيير کنند، زيرا اتومبيل

 .شوندخريداران از مدل خود به سرعت ناراضي مي
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هاي فرامليتي ازارها، قيمت هاي نادرستي را براي اکسيونچهارما ب

شان را روي خريدار و فروشنده مورد کنند که فقط تاثير فوريتعيين مي

کنند که با توليد چه ي نميدهند، اما هرگز اين را مالحظهتوجه قرار مي

اما از طرف ديگر هيچ تاثيرات مثبتي را هم . دهدهايي رخ ميآلودگي

به اين معني که بازارها به طور . گيرندط زيست در نظر نميروي محي

 .ريزندمداوم تعادل اکولوژيکي و تداوم آن را به هم مي

کنند که در آن همه باهم براي کاهش پنجما بازارها محيطي را ايجاد مي

ي خود بر بازار کنند تا سلطهمخارج در مراکز توليد رقابت مي

نيست که اين رقابت براي ديگران چه به شان مهم براي –دهند گسترش

 .آوردبار مي

-دادن بور به انجامها را مجبه خاطر انجام دادن آن چه که بازارها آن

، انتخاب ديگري وجود ندارد مگر اين که {. . . } کند،شان مي

شان را به حداکثر برسانند تا با رقباي خود هم تراز شوند يا از سودهاي

 .دها سبقت بگيرنآن

داديم، ما مي بايستي سود مان تغيير جهت ميما مي بايستي در مخارج

برديم به طوري که افراط در مصرف را تحريک کنيم و مجبور مي مي

 .مان را با آسيب رساندن به کارکنان کاهش دهيمشديم مخارج توليد

فکر کردن  –و چون که براي برقراري چنين چيزي هم براي مديريت 

بردن چنين و هم براي به زور پيش -ثل سود و فايده به مفاهيمي م

است که انسان خود با چنين مسائلي دست به هايي ضروريتصميم

-ي کافي بيگريبان نباشد، بنابراين بايد مردماني ايجاد کرد که به اندازه

 .شان پول مطرح باشداحساس باشند و فقط در کله

ما دفاتري با . کنندد ميمردماني ازآن نوع که مدارس بازرگاني تولي

-هاي تهويه و محيط مهربان در دسترس اين مديران قرار ميدستگاه

 .دهيدمان را کاهشگوييم که شما بايد مخارج دهيم و به آنان مي

دهنده  ي ارتباطکنايتا ما در فشار بازار قرار ميگيريم و خود يک طبقه

نه اين که چون ما آوريم، نه براساس قانون طبيعت و را به وجود مي

دارند تا که چون بازارها ما را وا ميخواهيم، بلخودمان را مطيع مي

بخشي از بازار را بدست آوريم و ابتدائا اين فشار مخارج است که 

 .کنداعمال ما را تعيين مي

شايد بهتر باشد ذکر نمايم که هرچه اين بي مانع و رادع بودن هاي 

زي کردن پيدا کنند، و يا اگر ما امروز ي نقش باتر اجازهبازار بيش
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ي اين دهيم، همهعبارت امتيازدار بازارهاي آزاد را مورد استفاده قرار

 .شودهاي ويژه بدتر ميشرارت

ها که در بريتانياي کبير در ابتداي قرن حتي آن –اصوال بازارهاي آزاد 

ي اين تحت سلطه. تقريبا وجود نداشت –نوزده که خيلي هم آزاد بودند 

 Robert Solowبازارهاي تقريبا کامل آزاد، روبرت سولوي 

-کودکان کوچک تا حد مرگ در معادن و فابريک" اقتصاد دان نوشت،

 ".کردندها ي بلک کانتري کار مي

بازارهاي با کارکرد خوب هيچ تمايلي نشان "کند که ه ميسولو اضاف

ها آن. دهند اردهند رفتارهاي عالي را به شکلي مورد حمايت قرنمي

هيچ مقاومتي عليه نيروهايي که اخالقي کردن انحطاط و صعود به 

 .دهندبرند، نشان نميبربريت فرهنگي را پيش مي

مان براي يک توانيم بازارها را در جستجويبه همين سبب ما مي

 .سازمان آرزويي ارزشمند اقتصاد، کنار بگذاريم

ريزي مرکزي کرد تا  برنامهشود جانشين بازارها و چه چيزي را مي

 هاي اساسي اقتصاد مشارکتي را بنماياند؟ويژگي

 .پاسخ پارکون برنامه ريزي مشارکتي نام دارد

ريزي مرکزي و رقابت  گزين کردن با برنامهآن چه که ما براي جاي

کنندگان داريم عبارت است از کارگران و مصرف داخلي بازارها نياز

هاي الزم و کافي خودگرداني و با محرکمطلع و مدبر با آموزش 

اجتماعي که با هم بحث و مذاکره کنند که چه مقدار توليد شود و چه 

که هريک را و به هر کسي امکان شود، در حاليمقدار مصرف مي

گيرد، و هر فردي به هر ي اطالعات تعلق مييابي مشابه به همهدست

 .تواند در تصميم گيري شر کت نمايدمقدار مي

تواند اين مطالبات را چه سيستمي براي برنامه ريزي اقتصاد، مي

 برآورده سازد؟

گيرند که چه مقدار کنندگان تصميم ميشوراهاي کارگران و مصرف

ها اين کاررا آن. کردتوليد نمايند، يا هم چنين چه مقدار مصرف خواهند

و در اين . دهندبا بهترين اطالعاتي که خود جستجو کرده اند انجام مي

هاي منافع و مخارج کامل اجتماعي امکانات متفاوت را روند ارزيابي

مجامع همواره به مبادله نظرات . سازنديابي ميبراي همه قابل دست

ي بسياري را مورد استفاده ها وسايل کمکي ارتباطي سادهآن.پردازندمي

موارد  ريزي و ها، شوراهاي برنامهدهند، به طور مثال قيمتقرار مي
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دهد ارجحيات خود را بيان کنندگان اجازه ميديگري را که به شرکت

نمايند، آن را به هماهنگي در بياورند و با آگاهي از اطالعات جديد در 

 .ي خواسته هاي ديگر شرکت کنندگان آن را اصالح نمايندباره

گان هم ارجحيت هاي شخصي خود و کنندکارکنندگان و مصرف

ها آن. کنندها هستند اعالم ميشوراهايي را که در آن{ هايارجحيت}هم

کنند و در نتيجه اند تجربه ميآن چه را که ديگران پيشنهاد داده

ها هم براي يافتن يک کار آن. نمايندهاي خود را اصالح ميارجحيت

ي درخور براي کل جامعه مناسب براي خود و هم براي يک برنامه

 . کنندتالش مي

کنند تا آسايش ز مقاطع مذاکرات شرکت کنندگان تالش ميدر هريک ا

که بتوانند راحتي . ي خود و تکامل شخصي خود را به پيش ببرندويژه

ها خود را تنها در ارتباط  با پيشرفت عمومي بهتر سازند، نه اين که آن

 .ديگري را پلکان ترقي خود قرار دهند

قدر در آمد  کنند که چهمانند هر اقتصاد ديگر مصرف کنندگان تگاه مي

چه را که سپس آن. ارزدخواهند ميدارند و چه قدر چيزهايي که مي

کنند که کارگران هم به طور مشابه معلوم مي. گزينندخواهند برميمي

ها با آگاهي از اين که به خاطر مقدار کار کنند، آنخواهند چهمي

ي خواست ويژه گان چقدر کار الزم است و با توجه بهمصرف کننده

 کنندخود، زمان کار مورد آرزوي خود را مطرح مي

يغات معروف ارنست چه که مدير تبلمانند آن" ما بايد"در سرمايه داري

ها و دانش اجتماعي نتايج جديد تحقيق در باره محرک"گويدديشتر مي

ها را اي موفقيت آميز انساندهند تا به شيوهرا مورد استفاده قرار مي

ات خوشبخت هستي، اگر تو اگر تو در زندگي]. . . [. ضي سازندنارا

ها بازي کني و ات را با کودکانت بگذراني، با آنبري که وقتلذت مي

اگر تو ساده ]. . . [ ها حرف بزني، اگر تو طبيعت را دوست داريبا آن

اگر با ميل يک زندگي غير ] . . . [ زنيو راحت با انسان حرف مي

کني، اگر نيازي نداري با دوستانت و همسايگانت دنبال ميپيچيده را 

 اي داري؟ پس ديگر تو چه نفع اقتصادي_ رقابت کني 

اي به اين ندارد که چيزي را به اما در يک پارکون نه تنها کسي عالقه

چنين کسي هم عالقه به اين ندارد که به که همقيمت باال بفروشد، بل

زيرا براي در آمد   -ران تر بفروشد خاطر درآمد بيشتر چيزي را گ
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و هيچ رقابتي هم در سهم بازار . مهم نيست که چه مقدار فروخته شود

 .وجود ندارد

انگيزه براي انجام کار و استفاده از امکانات بدون اين که چيزي را 

کنيم چيزي را توليد ما سعي مي. ي کافي وجود داردهدر بدهند،به اندازه

زمان و هم. شود و قابل استفاده استپذيرفته مي کنيم که توسط جامعه

ي خود را و هم بقيه جامعه را در نظر داريم، هاي ويژههم ارجحيت

تر عمومي تر شخصي، منوط به راحتي بيشزيرا تنها راه راحتي بيش

 .است

همه شرکت . دهدمذاکرات در دوره هاي برنامه ريزي متوالي رخ مي

انايي بارآور کار را به نحو موثر مورد کنندگان عالقه دارند که تو

زيرا هر کس يک بخش عادالنه . استفاده قرار دهند و نياز را برآورند

تر کسب تر توليد شود بيشکند و اگر بيشتوليد شده ها را کسب مي

 . خواهد شد

هايي که کارهاي ناخوشايند را ي شرکت کنندگان به سرمايه گذاريهمه

ط متعادل رشته هاي کاري را باال ببردعالقه کاهش دهد و کيفيت متوس

 .کنددارند زيرا اين کيفيت کاري است که هر فردي تجربه مي

 

ي جزئيات پارکون توانم با صحبتي خالصه مانند اين جا همهمن نمي

ي آن را شرح دهم و هم چنين نمي هاي چند جانبهي مکانيزمرا، و همه

نه تنها مدل آرزويي است بل که توانم نشان دهم که اين مدلي است که 

 .در واقعيت هم قابل اجرا است

کنم که پارکون نه تنها بدون طبقه است و نه تنها هم اما من ادعا مي

ي که پارکون هم همهبرد، بلبستگي، گوناگوني و عدالت را پيش مي

 –به بهترين نحوي که ممکن است   -کنندگان را کارکنندگان و مصرف

 .دهديري اقتصادي شرکت ميگدر هر تصميم

که متقاضي اين است که دهد، بلپارکون باروري کار را کاهش نمي

ها براي هاي مقتضي و درست آن قدر انجام يابند که انسانکوشش

 .شان الزم دارندمصرف

گذارد انسان که ميتر کارکردن نيست بلاين امر ترجيحا در طوالني

 . تر کار کنندتر يا کمند بيشخواهخودش تصميم بگيرد که آيا مي

مهم نيست که چيزي اکنون سودآورترين است، آن چه که امروز عالوه 

کنندگان رود که کارکنندگان، محيط و حتي مصرفبرآن پيش مي
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کند که اگر که توليد در اين راستا جهت گيري ميغيرمهم هستند، بل

ه واقع تمام مخارج اجتماعي و تاثير روي محيط زيست مورد توج

 . شوند، آن وقت چه چيزي واقعا سودمند است

کساني که امروز . کندپوشي نميپارکون از استعدادهاي انساني چشم

هاي پيچيده ساز هستند، يا نوع ديگري از فعاليتجراح هستند، آهنگ 

-هاي کمها براي توازن، فعاليتدهند، اگر اقتضا کند که آنرا انجام مي

تر خوشايند را هم تجربه کنند، اين شرايط مخزن متر مسئوليت دار و ک

عظيم غيرقابل توضيحي از استعدادهاي تاکنون نديده گرفته شده را به 

کشاند، در حالي که نه تنها کارهاي جالب و خسته کننده عادالنه باال مي

که اين امر همين طور در هماهنگي با اصول شوند بلتقسيم مي

 .رودمي خودگرداني و بي طبقگي پيش

اين بهتر . پارکون هيچ پيش فرضي از شهروندان ملي يا مقدس ندارد

کند، در چنين حالتي است چون که يک چارچوب عرفي را ايجاد مي

اند هايي که تا کنون خودخواهانه و ضداجتماعي زندگي کردهحتي انسان

بايد سالمت اجتماعي عمومي را مطالبه نمايند تا بتوانند شخصا مي

 .ت حاصل کنندموفقي

شود خريدار و فروشنده متقابال به هم دروغ داري کوشش ميدر سرمايه

. دهدداري به انسان ضد اجتماعي بودن را آموزش ميسرمايه. بگويند

هر انساني بايد اين درس را { داريدر سرمايه}براي ترقي کردن

 .بياموزد

و آالت  هاها، لباسدر مقابل آن همان گونه که آسانسورها، خانه

شود از طريق سيستم اقتصادي و درست به شوند ميموسيقي توليد مي

به دليل منطق . ها را مطالبه کردبستگي با انسانهمين منوال هم

ريزي، نفع من از نفع تو  و نفع اجتماعي سرچشمه پرداخت و برنامه

 .گيرد به جاي آن که در تقابل با هم باشندمي

ون در تفاوت با رفتار امروزي ما چه انجام و باالخره، حمايت از پارک

 دهد؟مي

، با مساله مرکزي "آلترناتيوي وجود ندارد:" وقتي مارگارت تاچر گفت

ها که در جستجوي دنياي بهتري هستند برخورد بخش بزرگي از انسان

 .کرده است

ي بهتري هيچ آينده{ داريبا سرمايه}اگر کسي واقعا باور دارد که

وما اعالم مبارزه با فقر، از خود بيگانگي و حتي عليه وجود ندارد، لز
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اي را براي خود تدارک خواهد داد، که انسان بايد زندگيجنگ را پاسخ

 .ببيند، رشد کند و واقعيت را بپذيرد

تواند با جنگ و فقر مبارزه کند، تواند بگويد که انسان نميهرکس مي

خواست با سان ميمثل اين که ان. استچون که اين امري بي معني

خواست نيروي جاذبه را از بين اين طور که انسان مي. بجنگدوزش باد 

 .ببرد

در اين مفهوم پارکون ديدگاهي است با هدف اين که اميد و عقل را 

داري مثل کوشد روشن سازد که سرمايهمي. گزين وقاحت نمايدجاي

 .توانيم آن را عوض کنيمما مي -نيروي جاذبه زمين نيست

تاليا خاطر نشان ديروز من به هنگام دريافت مدال رئيس جمهور اي

 شدههاي فرمولهترين پيش شرطترين و کاملقوي" ساختم که پارکون

يک راه جديد " است، و" اجتماعي اقتصاديهاي کنوني تفکر براي مدل

 .کندارائه مي" براي سازمان اقتصادي، به عنوان پيشنهاد قابل عرضه

روشن است که هرکسي که به اين نظر در باره پارکون اين برايم 

رسيده است، چه ديوانه وار بايد مبارزه کند نه براي تخفيف دادن 

که بايد منافع اين نوع جديد اقتصادي را داري فعلي بلشرارت سرمايه

 .روشن سازد

اگر به ما فيلمي نشان داده شود و انسان هاي با جراتي از گذشته را 

داري يا عليه ستم بر زنان يا عليه ينيم که چگونه عليه برده روي پرده بب

کنند ما استثمار يا براي آزادي و عدالت و عليه ديکتاتورها مبارزه مي

 .کنيمبراي اين اعمال، کامال و به درستي احساس عالقه و تحسين مي

-هايي که براي حق انتخاب زنان مايه ميداري، انسان مبارزين با برده

ي کساني ها، فعالين ضد آپارتايد، همهد، سازمان دهندگان اتحاديهگذارن

ي کنند براي ما در زمرهکه براي آزادي و ارزشمندي کوشش مي

 .قهرمانان هستند

نظرم اين است که ما نبايد چيزي را تحسين کنيم اگر خودمان از انجام  

 .زنيمکاري شبيه آن سر باز مي

-کنيم، بايد خودمان عليه بيرا تحسين مي عدالتياگر ما مبارزه عليه بي

 .عدالتي مبارزه کنيم

کنيم بايد خودمان ي انسان براي دنيايي بهتر را تحسين مياگر ما مبارزه

 .براي يک دنياي بهتري کوشش کنيم
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اگر ما لغو استثمار، از خود بيگانگي، سلطه و ستم ناشي از آن را 

اقتصادي و يک ساختار  کنيم بايد خودمان براي يک مدلتحسين مي

اي که اين شرارت اقدام نماييم و براي آن مبارزه کنيم، مبارزه اجتماعي

 .را از بين ببرد

من اعتقاد دارم که اقتصاد مشارکتي از اين نوع جهت دهي اقتصادي 

 .تواند باشدي جديد مياست و بخشي از يک جامعه

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

 -------------------

:توضيحمترجم

اي را از مايکل آلبرت که مقاله9111وقتي براي اولين بار در سال 

اش موضوع اين بحث است، خواندم از يک طرف برايم جالب ترجمه

به سايت مربوطه مراجعه . بود و از طرف ديگر برايم ابهام داشت

نبود تا فرصتي برايم فراهم شد که در سفر کردم اما برايم پاسخگو 

ساعت را در دو روز  5مايکل آلبرت به هانوفر زماني نزديک به 

متوالي پاي صحبتش بنشينم و سئواالت خود را مطرح کنم و ابهامات 

.  متاسفانه بازهم بعضي از آن ها برايم ناروشن ماند. را به بحث بگذارم

. هايش را در هانوفرمتن صحبتکتابش را به طور کامل خواندم و هم 

 .تر وارد موضوع شومکنم اکنون مي توانم با ديدي وسيعفکر مي

هايي براي اين ايده برايم جالب بود که مايکل آلبرت دست به کوشش

در اين شکي نيست که . يافتن جانشيني عملي براي سرمايه داري زد

اما . ليسم استداري سوسياتنها آلترناتيو درست و واقعي براي سرمايه

-انقالب شوروي که مي. اي در اين زمينه وجود نداردطرح تجربه شده

رفت جهان سرمايه داري را به اضمحالل بکشد خود در آغاز حرکت 

به علت نداشتن برنامه عمل براي پياده کردن سوسياليسم و اصوال آماده 

 ازآن زمان به اين. نبودن براي چنين کار سترگي به بيراهه چرخيد

از چگونگي کسب قدرت سياسي : طرف نظرات مختلفي مطرح شد

دهي طبقه کارگر و توسط طبقه کارگر و از شکل مناسب سازمان

همواره اين سئوال مطرح . اما اين چگونگي بازهم ناکافي ماند. جامعه
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بود که درست،  ما براساس کالبد شکافي مارکس از جامعه سرمايه 

ه سيادت سرمايه از آغاز تاکنون، داري و از تکميل آن در طي دور

خواهيم و ايم و مي دانيم که آن را نميسرمايه داري را شناخته

-خواهيم و اطالعاتي کلي هم در باره اش داريم و ميسوسياليسم را مي

اما اجزا اين . گيردداري قرار ميدانيم که درست در مقابل سرمايه

کوششي براي بازکردن بنابراين هر . آلترناتيو براي ما روشن نبود

بحث، براي نشان دادن عملي آلترناتيو، براي جبهه بندي در مقابل 

از اين ديد من کار مايکل آلبرت را به . سرمايه داري قابل تقدير است

کنم اما انتقاداتي به آن دارم که در عنوان کوششي در اين راه تحسين مي

 . پردازمها ميزير به طرح آن

پرداختن وقت خويش به مساله ي يافتن جانشيني  مايکل آلبرت چرايي

براي سرمايه داري را به بياني از مينارد کينز احاله مي دهد که به 

سرمايه داري نه : شيوه اي بسيار ساده سرمايه داري را تعريف مي کند

 .عادالنه است و نه عفيف، موفق نيست، هوشمند نيست، زيبا نيست

-اري صرف نظر کنيم که اصوال نمياگر از عادالنه نبودن سرمايه د

داليل رد سرمايه داري به مواردي وابسته مي شود که . تواند چنين باشد

نه در محدوده ي يک سيستم اقتصادي اجتماعي سياسي بلکه گويي به 

ي هوشمندي ، مقوله. ي يک انسان يا ماشين مي پردازدقضاوت در باره

 !زيبايي وعفاف

ي ست کمونيست، سرمايه داري را در همهاما مارکس و انگس در مانيف

هاي انقالبي آن در آغاز کار از جنبه. ابعادش مورد توجه قرار مي دهند

بورژوازي به عنوان طبقه انقالبي در برابر فئوداليسم و کل فعاليت 

هم چنين آن ها نقش . هايي را که براي سيادت طبقاتي خود انجام داد

ا بيماري همگاني اضافه توليد و مخرب آن را به عنوان نظامي که ب

نظامي که در درون خود . هاي ادواري ، به قهقرا باز مي گرددبحران

کند که هالکش خواهد کرد يعني که پرولتاريا را سالحي را حدادي مي

انسان را کاال کرد و چون شي در مقابل خود قرار داد و . به وجود آورد

 .ادتحليل جامعه را بر مبناي طبقاتي قرار د

ها را در مقابله با سيستم سرمايه داري بند بند آن گاه هدف کمونيست

شکافتند و لغو مالکيت بورژوايي يا خصوصي و نه لغو مالکيت به 

کار مزدوري را، . ي کمونيسم اعالم کردندطور کلي را صفت ويژه

 .تضاد آن با سرمايه  و الغا کار مزدي را در راس قرار دادند
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ي اش ، شيوهي مالکيت خصوصيداري با شيوه در مقابل سرمايه

رفع استثمار . کمونيستي تملک و توليد محصوالت مادي را قرار دادند

فرد از فرد و ملتي توسط ملت ديگر را، نابودي تضاد طبقاتي و در 

نتيجه از بين رفتن مناسبات خصمانه ملت ها را نسبت به هم وايجاد 

ي هر فرد شرط تکامل آزادنه همگان اي که در آن تکامل آزادانهجامعه

 . است، قرار دادند

آن گاه مارکس در گروندريسه، و به طور مشروح در کاپيتال،  سرمايه 

 .داري  را کالبد شکافي کرد و جزء به جزء آن را روشن ساخت

دوباره به مطلب برمي گرديم؛ از توضيح آغازين که بگذريم خصلت 

داري به ويژه براي توده هاي نماهاي مايکل آلبرت براي سرمايه 

 .کارگر به دليل سادگي بيان و انتخاب موضوعات ملموس جالب است

در رابطه با اين که سرمايه داري آينده اي نمي شناسد اتفاقا نظرم براين 

است که سرمايه داري آينده اش را به خوبي مي شناسد و به همين سبب 

ايه داري فقط سود را سرم. چنين استثمارگرانه و بيرحم عمل مي کند

در . مي شناسد و توليد ارزش اضافي را که سودش را عينيت مي دهد

نتيجه مي خواهد در سراسر جهان نظمش را تداوم دهد و به طور عام 

در تملک ارزش اضافي در جهان شرکت نمايد و براي اين منظور 

کشتار مي . اي و جهانيهاي منطقهجنگ. ها به راه مي اندازدجنگ

اما به راستي . د، غارت مي کند و شکاف طبقاتي را گسترش مي دهدکن

 !اي نداردتوانيم بگوييم که سرمايه داري آيندهمي

وي مي گويد سرمايه داري بيگانگي است و در توضيح بيگانگي 

يعني انسان بدون تعيين مي اندازد " ما"تقصيراين بيگانگي را به گردن 

تي تنها براي خويش، ديگران را ما در جستجوي خوشبخ: و مي گويد 

اگر ما تنها در جستجوي خوشبختي براي خود هستيم، اين . مي آزاريم

ما را چه کساني تشکيل مي دهند؟ آيا واقعا ما انسان ها در جستجوي 

خوشبختي هم ديگر را مي آزاريم يا اين از بطن مناسباتي سرچشمه مي 

ه کاال او را از گيرد که با تبديل کردن انسان و نيروي کارش ب

محصوالت کارش و سپس از ديگران واز خودش بيگانه مي سازد و 

اين بيگانگي در گسترش روند خود منجر به بيگانگي انسان ازانسان 

مساله بيگانگي در مناسبات سرمايه داري را مارکس به طور . مي شود

دست نوشته هاي اقتصادي، گروندريسه و باالخص  –مکرر در آثارش 

مطرح و به طور مشروح به ويژه در رابطه با   -اول سرمايه  در جلد
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فتيشيسم کاال، توضيح نقش پول، ارزش اضافي و خريد و فروش 

 .نيروي کار به عنوان کاال پرداخته است

ي برخورد مايکل آلبرت جنايات سرمايه در بيگانه سازي انسان با شيوه

 .به خود انسان برمي گردد و سرمايه مبرا مي شود

ر دنيايي که ما در آن زندگي مي کنيم، صاحبان سرمايه در صد د

هاي مادي در صد ثروت 31کوچکي را تشکيل مي دهند که بيش از 

را دراختيار دارند واما اکثريت را همان انسان هاي مهرباني تشکيل 

هايي ها بل که بخش بسيار کوچکي از ارزشمي دهند که نه پس مانده

آن چه که دريافت مي کنند نه پس . دريافت مي کننداند را که خود آفريده

مانده که دستمزد کار مزدوري است و پس مانده آن که ارزش اضافي 

نام دارد به تصاحب غير در مي آيد و صرف زندگي خصوصي 

سرمايه داران و انباشت هاي بعدي براي دورهاي جديد گردش سرمايه 

وباره با ارزش افزايي از مي شوند و به روند توليد باز مي گردند تا د

طريق کار کارگران بزرگ تر شده و پروسه ي توليد و بازتوليد را از 

 .سر گيرند

ها انسان از فقر و بيماري مي ميرند حاصل کارکرد اگر ساالنه ميليون

سيستم سرمايه داري است که با توزيع ناعادلنه ثروت اجتماعي اکثريت 

. ته انسان محروم کرده استجامعه را از دستيابي به زندگي شايس

بنابراين از بين بردن فقر کار ثروتمندان نيست بل خود سرمايه داران و 

فقر عمومي براي ثروت . داري عامل آن استسيستم سرمايه

 .براي حل مساله فقر نظمي ديگر الزم است. خصوصي

همان طور . گيردکارزاري براي بهبود زندگي انسان ها صورت نمي

گويد منطق سرمايه داري کسب سود است نه ل آلبرت ميکه خود مايک

اجراي عدالت اجتماعي و حتي در همين سيستم سرمايه داري اگر در 

جانب طبقه کارگر رفرميسم حاکم نباشد وبا فشار مبارزه طبقاتي، 

داري براي گريز از مرگ به تب تن خواهد داد و دولت هاي سرمايه

همگاني مجاني ومراکز مراقبت رفاه تشکيل خواهد شد و بيمه هاي 

پيران و بيماران و قبول بخش عمده مخارج بازتوليد نيروي انساني از 

ها را برعهده ها، کودکستانها، مهد کودکطريق گسترش شيرخوارگاه

خواهد گرفت و برعکس آن با تضعيف مبارزه طبقاتي و سنگين شدن 

اهند يافت و جلد هاي رفاه دوباره استحاله خوکفه سرمايه، همان دولت

هاي از روي اجبار را عاريتي خود را به دور خواهند انداخت و رفرم
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ي پس خواهند گرفت و دستاوردهاي حاصل از مبارزات خونبار طبقه

کارگر جهاني را به تدريج بازخواهند ستاند و لحظه به لحظه فشار 

 زندگي برطبقه کارگر و توده مردم را بيشتر  خواهند کرد و بارهمه

ها خواهند گذاشت که نمونه آن تعهدات اجتماعي را دوباره بردوش آن

را در اروپا به طور کلي و در انگيس و آلمان و فرانسه،  به طور 

 .گاه دولت رفاه نداشتامريکا که هيچ. خاص مي بينيم

چرايي ويراني و فقر جهان سوم نيز با بازگشت به تاريخ سرمايه داري 

سرمايه و پيوند تنگاتنگ آن با استعمار قديم و  و چگونگي انباشت اوليه

هاي پرتقال، اسپانيا، هلند، جديد، با دوران هاي طاليي امپراطوري

اش با سربرآوردن اياالت فرانسه، انگيس و سپس شکل نواستعماري

به طور مثال نقش استعمار انگيس در . متحده آمريکا قابل توضيح است

ه سرمايه براي رشد سرمايه داري در هند در فراهم سازي انباشت اولي

اي خشک و لم همين طور چرايي تبديل قاره افريقا به قاره. انگليس

هاي افريقا که بهشت روي زمين ناميده جنگل. يزرع قابل توضيح است

شان و شد چه برسرش آمد؟ مردماني که تنها به خاطر رنگ پوستمي

شدند و در رديف اسب و گاو با تجارت برده از افريقا به قاره سفيد برده 

پول حاصل از تجارت برده به . داران بزرگ در آمدندبه تصاحب زمين

چه مصرفي رسيد؟ امروزه از طريق کشت تجاري توسط سرمايه هاي 

رود؟ همه و همه با خود هاي امريکاي التين ميجهاني چه برسر جنگل

 .سرمايه داري و منافع آن قابل تعريف شدن است

به نظرم سرمايه . ايت بودن سرمايه داري نيز قابل بحث استاما بي کف

اضافي  يابي به اهدافش يعني تصاحب کارغير و ارزشداري در دست

مناسبات سرمايه . کندبه عنوان باالترين هدف، بسيار با کفايت عمل مي

هاي علم براي باالبردن بارآوري داري مستلزم بکارگيري تازه

گيرند ي علمي در خدمت سودآفريني قرار ميهاوقتي پيشرفت. کاراست

سازند و کار کسالت آور و هاي ماشين تبديل ميها را به زائدهانسان

 .شودبيگانه ساز مي

اما در پاسخ به اين که مايکل آلبرت در مقابل دنياي سرمايه داري چه 

 .قرار مي دهد و آلترناتيوش چگونه است و چه خصلت هايي دارد

-چگونگي کسب قدرت سياسي توسط طبقه کارگر نمي مايکل آلبرت به

که از آورد بلو اصوال از طبقه کارگر حرفي به ميان نمي  -پردازد 

ي ابعاد از کند که بايد در همهکنندگان صحبت ميکارگران و مصرف
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کارخانه و محله وهمسايگي و مدرسه و ناحيه و منطقه و کشور 

ين شوراها در همه امور به شوراهاي ويژه خود را تشکيل دهند و ا

کنم که شوراهاي من نيز فکر مي. تصميم گيري خواهند پرداخت

  -. استگسترده يا مدل شورايي بهترين ظرف اعمال اراده واداره جمعي

وي مي گويد بعد . و به سئوال مکرر من در اين باره نيز پاسخ نداد

قتصاد مي گويد من آن را ا. اقتصادي مساله را در مد نظر دارد

گذارم اما شما مي توانيد آن را سوسياليسم مشارکتي يا پارکون نام مي

مسلم مساله در نام نيست، محتوي تعين . بخوانيد، مشکلي با آن ندارم

اما اگر مساله قدرت سياسي پاسخ داده نشود، اگر چگونگي . کننده است

که آيا  آيدخلع يد از سرمايه و دولت آن معلوم نباشد اين سئوال پيش مي

. گيرداين عمل در نظم موجود سرمايه داري و مناسبات آن صورت مي

: دهداگرآري، چگونه؟ با رفرم يا انقالب؟ مايکل آلبرت پاسخ مي

بسياري از فعالين و ورشنفکران به عنوان نمونه جيمز توبين به يک 

پس چشم به تغييرات رفرمي . . . تر اميدوارند داري انسانيسرمايه

جنبش رفرمي همواره قابل برگشت است، مثل . آلترناتيو نيستداشتن 

دهد ما به تکامل دادن يک آلترناتيو هاي رفاه کينزي و ادامه ميدولت

يک آلترناتيو بدون بازار در مقابل سرمايه داري . اجتماعي نيازمنديم

هاي مارکس حرکت کنيم اگراز گفته. گويدمثل آن چه که مارکس مي

-به ذکر نمونه. نظر سوسياليسم و کمونيسم خواهد بود آلترناتيو مورد

پردازم؛ انقالب کمونيستي قطعي ترين هايي از مانيفست کمونيست مي

، نخستين گام در . . . شکل گسستن پيوند با مناسبات مالکيتي است، 

انقالب کارگري عبارت است از ارتقا پرولتاريا به مقام طبقه حاکم و به 

پرولتاريا از سيادت سياسي خود براي آن . کف آوردن دموکراسي 

استفاده خواهد کرد که قدم به قدم تمام سرمايه را از چنگال بورژوازي 

اما بدون چنين انقالبي و بدون تغييرات راديکال آيا . بيرون بکشد

سرمايه داري نظاره خواهد کرد که ما چگونه قدرت اقتصادي را بدون 

رفت و همراه آن نظم جديد کسب قدرت سياسي در چنگ خواهيم گ

اجتماعي را نيز با تعميم شکل اداره اقتصاد به سياست اعمال خواهيم 

کرد؟ حتي اگر ما نخواهيم سرمايه ما را مجبور به مقابله رو در رو 

سرمايه با چنگ و دندان در مقابل هر حرکتي که . خواهد کرد

بت بودن موجوديتش را به خطر بيندازد خواهد ايستاد، زيرا ديگر صح

مايکل . و نبودن مطرح است و مبارزه نهايي تعين تکليف خواهد کرد
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آلبرت و بسياري ديگر براي استناد به امکان پذير بودن آن نمونه 

به عنوان  –ها ها و اداره جمعي آنتصرف کارخانه –آرژانتين را 

اين جا دو مساله وجود دارد؛ يکي توانايي طبقه . کنندنمونه مطرح مي

ر در مديريت جمعي و سازمان دهي جمعي کار و مالکيت که نيز کارگ

هايي شکي در آن نيست اما بايد يادآور شد که اگر چنين کوشش

هاي کارگر به داري صورت گيرد، گرچه تودهدردرون سيستم سرمايه

کارآيي آن ايمان خواهند آورد و به قدرت خود پي خواهند برد اما در 

اگر که آن را با قدرت خواه نظامي يا  –هاي سرمايه اثر کارشکني

در دراز مدت با چنان مشکالتي مواجه خواهند  –غيره در هم نشکند 

هاي سرمايه شد که خود بخود در هم خواهند شکست يا تن به خواسته

داري فراوان ها در طي تاريخ عمر سرمايهازين نمونه. خواهند داد

اشت به سوسياليسم برپا شده دداشته ايم که همه با نيت خوب و با چشم

هاي اوئني تا شوراهاي کارخانه در شوروي زمان بود؛ از تعاوني

ترين انقالب قرن را پيش بردند ولي فقط چند انقالب که حتي بزرگ

ها و شوراهاي دهقاني سالي دوام آوردند تا شوراهاي کارگري کارخانه

ان را با شدت ترکمن صحرا در ايران که خوش درخشيدند اما سرمايه آن

گويي به مساله بنا براين پاسخ. در هم کوبيد يا از درون تهي کرد

است ولي باز هم اشکالي اي گرهيقدرت سياسي مسالهچگونگي کسب 

گذارم که قدرت نخواهد بود اگر گفته شود که من فرض را براين مي

امروز بسيار گسترده است و  -سياسي کسب شده است و طبقه کارگر

نياز به مدلي براي پياده کردن   –جامعه را در برابر دارد  اکثريت

سياست خود در زمينه اقتصادي و اجتماعي دارد و من هم خود را 

برم تا مدلي را ارائه کنم که با کار روي براي چنين نيازي به کار مي

اما به هر . آن و بهبودش شيوه عمل آماده اي را در دست داشته باشيم

داري در شرايط حاضر به مفهوم ناتوان بودن رمايهحال عليل بودن س

مطلق او نيست و مي بينيم که تا کنون توانسته هربار از زير بار 

هاي عظيم دوباره قد علم کند و ابزارهاي ممکن را براي غلبه بحران

هاي ادواري ساختاري نيز دوباره قد برآن در خدمت گيرد گرچه بحران

بارزه طبقاتي خواهد زد و به نظرم جايي کنند و حرف آخر را معلم مي

 .داري حتي به اقتصاد مشارکتي نخواهد بودبراي استحاله سرمايه

هاست در رابطه با اين که سرمايه داري هدفش ناراضي ساختن انسان

نامد و بايد گفت هدف سرمايه تنها و تنها کسب چيزي است که سود مي
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ارزش تجسم يافته در کاال با براي آن سرمايه بايد گردش کند تا اضافه 

رسيدن کاال به دست مصرف کننده واقعيت يابد و سرمايه ارزش 

افزوده شده  دوباره به روند توليد بازگردد و دور تازه اي از گردش را 

هاي مختلف و با استفاده از براي اين کار سرمايه به شيوه. اغاز کند

. پردازديد و کاذب ميابزارهاي متفاوت و متناسب به ايجاد نيازهاي جد

چشم و هم چشمي الزم . شودبراي اين نيازهاي جديد رقابت الزم مي

شود و الي آخر که سرمايه تنوع طلبي بيمارگونه الزم مي. شودمي

 .ها نيز موفق بوده استداري در ايجاد آن

موضوع ديگري که باز برايم مبهم ماند اين مساله است که مايکل 

کسي براي چيزهايي که جامعه بدان نياز دارد گويد اگر آلبرت مي

تري کار تر کارکند يا در تحت شرايط سختطوالني تر کارکند، شديد

کند، يا به خاطر نيازهاي خود که فراتر از استاندارد معمول است 

از طرف ديگر همين را رد . تر دريافت خواهد کردبيشتر کار کند، بيش

اگر جامعه نياز دارد بايد کار سئوال من اين بود که . هم مي کند

کنند هايي که کار ميدهي شود و براي رفع نياز جامعه همه آنسازمان

تر در ادامه روند خود منجر به مسئول اند آيا اين گونه پرداخت بيش

مايکل . پيدايش دوباره طبقه ممتاز ودارا و شکاف طبقاتي نخواهد شد
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 رييتغ مرحله و دشوار تيموقع در کايآمر کارگر طبقه

 ينوشتهکيممودنييپاازاتيحديتجددينوباال،ازرفرمشکست
 
:در باره مقاله يحيتوض   

 .همراه با اميد زارعيان انجام شداول  ترجمه فصل

 پيشگفتار

طبقه )شود ترجمه فصل اول کتاب  ين نوشته ارائه ميآن چه که در ا

 يم موديک ينوشته ( رييت دشوار و مرحله تغيکا در موقعيکارگر آمر

کند با  يم ياست که سع يسنده، روزنامه نگار و فعال کارگرينو

ه چگونه يه ها با سرمايشواهد نشان دهد که مناسبات اتحاد مدارک و

طبقه کارگر  يزندگ يرا به عقب رانده و استانداردها يجنبش کارگر

که در واقع  در " شده است  يجاد طبقه کارگرين آورده و سبب اييرا پا

دان را از دست ي، ميو اجتماع ياقتصاد يزندگ يعرصه ها يهمه 

ن سبب يتعلق دارد و به هم يه ايچپ اتحادبه جناح  يو". داده است

 يسيند و نقدش به آغاز دگرديب يه نميمشکل را در ساختار اتحاد

گردد بلکه آن  يست اول بود برنميوناليبعد از انترناس يه که اندکياتحاد

داند که بحران  يو بدنه م يک و حاصل اشتباه رهبريبورکرات يرا امر

با  ين است که ويه قابل ارزش انکت. به آن دامن زده است ياقتصاد

بندد و  يق نميچشمش را بر حقا يه ايک جناح اتحاديوجود تعلق به 

 ييبجز استثناها 6231کند که از دهه  يحداقل با صراحت اعالم م

شبرد طرح يطبقه کارگر نکرده اند بلکه در اثر پ يبرا يه ها کارياتحاد

و سطح  يت شغلينکارفرما، حمالت کارفرماها به ام -کارگر يهمکار

که  يدر حال. را ارتقا داده اند يکارگران و کنترل جنبش کارگر يزندگ

ست دو يست و کمونياليران که خود را سوسيا يو فرقه گرا يچپ سنت

آورند و با  يم فرود ميه سرتعظين اتحاديخواند در درگاه هم يآتشه م

ه ها يدرآستانه اتحاد يکردن جنبش کارگر يدر قربان يتمام توان سع

تواند در خدمت  يم يد انتقادين کتاب با دين سبب خواندن ايدارند به هم

ن فصل که در واقع لب يما با ترجمه هم. رديقرار گ  يجنبش کارگر

که وقت آن را  يکالم در آن نهفته است ترجمه کامل کتاب را به دوستان
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صفحه است و در ده  952کتاب با ملحقات . ميکن يدارند واگذار م

 انيد زارعي، اميده ثابتيفر            .شده است يم بنديتقس فصل
پيامي از زمان حال در باره آينده

 يکيون؛ ياالت متحده به دو فدراسيا يانشعاب در تشکل کارگر

و  1(AFL-CIO) يصنعت يکنگره کار سازمان ها يميون قديفدراس

 ، ۵۰۰۲،  درسال  2(CTW) يروزيپ ير براييون تغيفدراس يگريد

ه ها چه از لحاظ  کاهش يمدت در اتحاد يبه رکود طوالن يواکنش

. ه ها بودياتحاد يکار و چه از لحاظ تنزل مطلق اعضا يرويدرصد ن

ت  سال يبا نگاه به موقع.  ن نظر موافق نباشنديبا ا يممکن است کسان

 يجيتدر ين رکود در واقع در امتداد رکوديو بعد از  آن، ا ۵۰۰۲

ت يه ها، فعالياتحاد يبه سقوط شمار اعضا يحال وقت نيبا ا. ظاهر شد

 يه ايت اتحاديگر ابزار سنجش فعاليا دي، اعتصابات يابيسازمان  يها

ده گرفته يدارد که اغلب ناد يعطف مشخص يم، رکود نقطه ينگاه کن

در .  بود ۸۸۱۰-۱۸ ين نقطه عطف در فاصله سال هايا. شود يم

ه ها به طور مطلق شروع ياتحاد واقع از آن زمان بود که عضوبت در

ل يبه نصف تقل يابيسازمان  يکه تالشها يبه صورت.  به سقوط کرد

ه ها  با کارفرماها ياتحاد 3يازات در مذاکرات جمعيامت يافت و  اعطاي

در  يجه جنبش کارگريدر نت.  ل شديه ها تبديک  روش عمده اتحاديبه 

ن يکوچکتر ينکه حتيا بدون 4ييکل اجازه داد که کارگران کنترل هوا

در سال . افت کنند؛ شکست بخورنديگر درياز طرف کارگران د يکمک

کارفرما را به مورد  -کارگر يه ها طرح همکاريمتعاقب آن اتحاد يها

با کارفرما بتوانند  يق همکارين که از طريد اياجرا گذاشتند به ام

گر يد يها هين طرح با اتحاديمشاغل را نجات دهند و به روند ادغام هم

  يخود به عنوان بنگاه رستکار يت وجوديه مشروعيبه منظور توج

بودند به  يپاسخ يدفاع  ين  واکنش هايهمه ا. دنديسرعت بخش

ن يش حمالت کارفرما، اما با وجود همه ايو افزا يرات اقتصادييتغ

 . دتر شديه ها شديکارها بحران سقوط اتحاد

همراه با رکود بزرگ  يه اياول يک نقطه عطف اقتصاديمطمئنا 

در باره آن ها  يوجود داشت که در فصول بعد ۸۸۵۱ -۵۲ يجهان

رات را دراقتصاد يياز تغ ين امر با خود سلسله ايا. بحث خواهد شد

مبارزه  ياالت متحده و جهان به همراه آورد که توان کارگران را برايا
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ر کتابم  را د يشات جهانيهمانطور که آن گرا. ار مشکل ساخته بوديبس

چاپ شد، مورد بحث  ۸۸۸۵که درسال  5الغر يکارگران در جهان

ن يتنها چند سال بعد از رکود ب ياما نقطه عطف کارگر. قرار داده ام

 يشرفت هاياز پ يارين  بسيرخ داد و قبل از ا ۸۸۵۱  -۵۲  يسالها

شتر  تشکل سازمان يبه عدم تجانس ب يتي، و جمعي، اقتصاديصنعت

رات يين، همانطور که تغيبنابرا.  را آشکار کرده بود يافته کارگري

جاد کرد يا يکارگر يرا در واکنش ها ييت هايمطمئنا محدو ياقتصاد

 يرويل مهم کاهش نيان دالياز م يشات اصلياز استنادات کرا يکياما  

 ينياشاره دارد ارجاع آن به عقب نش يه ايکار که اغلب به سقوط اتحاد

، يا به  اشتباه  رهبرين قويا. است۱۸-۸۸۱۰ يسالها يو ناگهان يجد

 .کند يبود،  داللت م يبه آن متک يکه رهبر ينهاد  يدئولوژيبدنه و ا

نقطه عطف اوائل دهه  يک ربع قرن گذشته که در پي ينيعقب نش

 يو کار يزندگ يبر سقوط استانداردها يکسانير يش آمد تاثيپ ۸۸۱۰

ن يا.  بر جا گذاشته است يه اير اتحاديا غيو  يه ايکارگران چه اتحاد

 يک جبهه،  براياز  –را واژگونه کرده است  يجمع يامر قراردادها

گسترده،   يليمسا يدر محدوده  ياجتماع ياقتصاد يکسب خواسته ها

 يدست م ينيگاه به صورت حساب شده و گاه حساب نشده به عقب نش

کند،  ينترل نمکارفرما را ک ين امر نه تنها تعرضات ددمنشانه يا. زند

 يرا برا يشتريب يکند که خواسته ها يق شان ميبلکه عالوه برآن تشو

 يآمدش سقوط استاندارد زندگ ين پيکاهش مخارج کار، مطرح کنند و ا

 . کارگران است

قابل بازگو در  ير از چند استثنايک نهاد به غيه ها به عنوان ياتحاد

م نداده اند و ثابت انجا يشان کارياعضا يمختلف عموما برا يجاها

در جهت . د، ناتوان انديجد ياعضا يکرده اند که در جذب تعداد کاف

کا، يآمر يدر جامعه  يطبقات يروهايک تعادل متزلزل از نيگر،  يد

جاد کرده است که يرا ا يه دار فوق العاده ثروتمنديک طبقه سرماي

طبقه ن يجاد چنيا يبها.   رقابل تصور استيخ غيشان در تار ييدارا

 يزندگ يعرصه ها يک طبقه کارگر است که در واقع  در همه ي، يا

گر ياز طرف د.  دان را از دست داده استي، ميو اجتماع ياقتصاد

مختلف باعث اقدام به  ين مساله در زمان ها و مکان هايحاصل ا

که  ياحتمال ين شورش و مقاومت هايدر هم. شورش و مقاومت است

جه انفجار آن  است که يخشم ها و در نتن يجزء جمع شدن هم يزيچ
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ن که چگونه و چه يدرک بهتر ا يبرا. رديگ يجان م يد به همبستگيام

اورند به يتوانند به ارمغان  ب ين شورش ها و مقاومت ميا ييزهايچ

ن يا يد در الباليشا.  ميانداز يم ير نگاهيچند نمونه حوادث اخ

 .افت شونديده نيدر رابطه با آ ييام هاي، پيجار ينجواها

تا  ۵۰۰۲ل سال يکسال، از اوايش تر از يب يا يزمان يدر محدوده  

 ياميک از آن ها  پيچهار واقعه رخ  داد، که هر  ۵۰۰۲ل سال ياوا

ام يپ.  کا داشتندياالت متحده آمريدر ا يکارگر يابيتشکل  ينده يآ يبرا

ر ييع  با تغين وقايع متفاوت بود اما هر کدام از اين وقايهر کدام از ا

 يکه در آن ها رخ داده بودند و با طبقه  يا يو اجتماع يمتن اقتصاد

،  طبقه کارگر يعنيکرد،  يم يندگيکه آن ها را نما يا ياجتماع

ت بود، ين حوادث در زمان و مکان قابل رويا. داشتند يوابستگ

بود نه  يحادثه ا -هستند  يکه کار و کارگران معموال نامرئ يدرکشور

!. مطالب روزنامه ها يا خالصه ينس خوراک اخبار ساعت شش از ج

عالقه ارتباط  يب ين رخدادها به زور راهشان را  به شرکت هايا

هرچند مختصر را به  يل ارتباط جمعياما توجه وسا. گشودند يجمع

کردند  يم ينده گيرا نما يزيرا هرکدامشان چيخود معطوف کردند؛ ز

. شبح قدرت کارگران –وزها نادر است ن ريا يکايکه به نظر، در آمر

قدرت آن . ز استيشک برانگ ين دو کلمه آخرينوشتن و خواندن ا يحت

؟  قدرت ييکايکار آمر يروين ينيرکود و عقب نش يک دوره يهم در 

ن جنبش دوپاره  شده است؟  قدرت  يمانده ايکه باق يدر زمان يکارگر

ده شده است؟  يهم دراز  يو نژاد يمات مليکه توسط تقس يک طبقه ي

د،  ينما يها نا محتمل م يلين رخدادها هرچند که به نظر خيک ازيهر

 . دهد يش ميو بالقوه طبقه کارگر را نما يباز هم قدرت واقع

رخداد مارس : ن چهار رخداد با توجه به نمودشان عبارت بودند از يا

و شرکت  7بر تاکو بل 6يموکوليکارگران ائتالف ا يروزي، پ۵۰۰۲

رستوران  ۲۰۰ن شرگت فقط شامل يا) 8!خوشمزه! ذيلذ. م آنيمادر عظ

و  KFC, Pizza Hutاست مانند  يشمال يکايدر امر يره ايزنج

ورک در يوين ي، رخداد اعتصاب کارگران حمل و نقل شهر(م .رهيغ

-AFL يصنعت يون کنگره کار سازمان هايدسامبر، انشعاب در فدراس

CIO ل و سپس يکارگران مهاجر در آپرم يدر دسامبر، و خروش عظ

که  يروز کارگر يعني" )نيروز بدون مهاجر" اول ماه مه با شعار 

ن رخدادها با ابعداد يمطمئنا ا(. م.به نام کارگر مهاجر خوانده نشود يکس
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هرکدام از آن . جاد کردنديا يکه داشتند،  اثرات دراز مدت يار متفاوتيبس

ند و هرکدام يگو يکار م يروينده نيحال و آ يدر باره  يزيها به ما چ

. دهند ينده را نشان ميآ يبه سو يره راهيت يان ابرهايدر م

 يآن مهم است چرا که منعکس کننده جنبش کارگر يکاراکترها

ن ييش از پاينما ين صحنه يگران ايه ها،  بازيکاست، نه فقط اتحاديآمر

زارع جنوب که ز ميکارگران مهاجر با دستمزد ناچ: به باال عبارتند از

ستند،  ين يه ايچ اتحاديد اوراق مربوط به اقامت ندارند و عضو هيشا

ورک با حقوق يوين يستم حمل و نقل شهريه  سياتحاد يميکارگران قد

و ائتالف  AFL-CIO يباال يليحراف با حقوق خ ي،  روساباالنسبتا 

، و ( Change to Win Coalition)  يروزيپ ير براييتغ

ساده  خواهان حق کار و  يليکه خ يارگر و خانواده مهاجرون ها کيليم

بدون رجوع به هر کدام از .  کا هستندياالت متحده آمريدر ا يزندگ

مثل هر گروه  يادين گروه ها با داشتن مشکالت زينها، هرکدام از ايا

. کنند يدا ميبهتر پ ينده يآ يرا به سو يکنند راه يم يگر سعيمهاجر د

ن گروه ها يشان چه بودند؟  مشکالت هر کدام از امتفاوت  يحرف ها

خواهند در باره  يم يزيداشتند؟ و چه چ يست؟  چه نقاط مشترکيچ

 ند؟ينده به ما بگويآ

کنند هر  يجمع م ينيب زميدا سيفلور يموکوليکارگران مزارع که در ا

.  توانست بکند تجربه کرده اند يکا ميآمر يرا که جامعه  ينينوع توه

مختلف و  يبا زبان ها يتيک، گواتماال و هائينها از مکزشتر آيب

 ين کارگران در محل زندگيا يند و همه يآ يز ميمتما يفرهنگ ها

مانند هر مهاجر . ، متفاوتند(م. ها ييکايآمر)دشان، از مردم غالب يجد

 يت هاي، اذي، احساسات ضد خارجيدر کشور با نژاد پرست يگريد

شود اسم آن  يکه  اصال نم يما و درآمد، سوء استفاده کارفريحکومت

ندارد  ين اوصاف تعجبيبا همه ا. د،  مواجه اندينام يرا در آمد زندگ

ن يخودشان کردند و خود اول يابيکه آن ها خود شروع به سازمان 

 ييزهاينجا چيالبته ا. دندينام 10"9يه بردگيکارزار عل"حرکت شان را 

ن که خود به يه آنها را بخاطر ان کارگران وجود دارد کيدر رابطه با ا

آن ها نه فقط . ل کرده استيخود پرداختند، به سمبل تبد يسازمان ده

ن از يآماده، بلکه هم چن يه غذاهايته يره ايزنج يدر اعماق شرکت ها

شرکت  يتاکوبل تا مقرمرکز يره ايزنج يرستوران ها ين تا باالييپا

رغم اسم خنده  يعل. مزه چه خوش! ذيلذ. کنند يم  مادر آن، کار ميعظ
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ک شرکت ين شرکت يا( Yum! Brands)چه خوشمزه! ديدارش لذ

ارد دالر يليم ۸.۹در سطح جهان  ۵۰۰۲در سال . است يم جهانيعظ

 CIW") يموکوليائتالف کارگران ا"که  يکارگران. 11درآمد کسب کرد

زها توجه کردند و راه مبارزه ين چيل دادند، به هميتشک ۸۸۸۲را در ( 

که  CIWن ائتالف ياز سازماندهان هم يکي.  د  را کشف کردندخو

 :گفت يتس ميکارگر مزرعه هم هست به نام  لوکاس بن

  يشرکت ها. قرار دارد يکارگران کشاورز يقدرت ماورا. . .   

ن که بخش يرا به خاطر ا يع کشاورزيوجود دارند که صنا يبزرگ

بنا . ندينما يل مکنند، کنتر ياز محصوالتشان را مصرف م يبزرگ

م يم گرفتيرود تصم ين سمت ميم که صنعت به ايديکه ما د ين زمانيبرا

 يما را م يبزرگ که محصوالت برداشت ياز شرکت ها يکي يکه رو

 . 12ميخرد، متمرکز شو

ن يدا برايچگونه امکان دارد که چند صد کارگر مزرعه در فلور

. خود استفاده کردندروز شوند؟ آن ها از اهرم قدرت يم پيعظ يشرکتها

و " يجامعه محل زندگ"ن کارگران چه در يا ين االن مبارزه برايتا هم

گر از يد يکينز کارگر و يا پرکيجول. است يکيچه در محل کار 

 :گفت يم CIWسازماندهان 

ما از طرف ين است که مستقيکوت مهم است ايکه در رابطه با با يزيچ

خود کارگران .  آغاز شود شان يخود کارگران و اجتماع محل زندگ

ک کارزار يهرچند که ما . کنند يم ين امر را گسترش و رهبريا

از  يگاهمان را در جامعه محل زندگيم پايخواه يم اما نميدار يسراسر

 13.ميدست بده

مشابه  بنام مراکز  ياز سازمان ها يسراسر يک شبکه يبا کمک 

ه ها، آن ين و اتحاد، دانش آموزاييسايکل ي، همراه با گروه هايکارگر

ه آن چه که يشب يزيچ. کردند يرا سازمان ده يکوت سراسريها با

و  14کا وجود داشت مثل؛ شبکه کارگران متحد مزارعيقبال در آمر

را " تاکو بل" آن ها شرکت . 15کارگران مزارع يسازمان ده يته يکم

نکه يبعد از ا ۵۰۰۸ل يکوت انتخاب کردند و در آپريبه عنوان هدف با

کوت يکرد، با يرکت تاکوبل از پاسخ دادن به مطالبات آنها خود دارش

.  کوت مشکل استيک بايو تداوم  يمعموال سازمان ده. را آغازنمودند

ت سرتاسر کشور قرار گرفته بود،  ين کارزار مورد حمايهر چند که ا

بود که موجب تداوم آن شد و  يموکوليخود کارگران ا ين پافشارياما ا
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در سراسر کشور تا به شرکت  16"قتيتور حق"ک يق يطرآن را از 

آنها در  ۵۰۰۲در مارس . ا گسترش دادنديفرنين کاليتاکو بل، در ارو

جه ي، در نت(۸۰د به فصل ينگاه کن) روز شدنديتمام مطالبات شان پ

ن است که؛ يند ايگو ير کارگران ميبه سا يموکوليکه کارگران ا يزيچ

از يو هم در محل کارتان ن يمحل زندگهم در  يگاه محکميشما به پا

هم انباشته شده  يرو ياديکه مشکالت ز يژه در زمانيد، به ويدار

 يو کمک ها يآن به همبستگ يزير يپ ين شما برايهم چن. باشند

که  يد، نه فقط راه حل بلکه اقداماتياز داريگران نياز جانب د يمشخص

حفظ آن  ياست و براش ارزشمند يکار ارزان برا يرويه که نيبه سرما

 يجاد مياعتماد بنفس ا يروزين پيهم چن.  ب برسانديد، آسيخواهد جنگ

کارگران  ينده، سازمان دهيآ يبرا يموکوليکند و اکنون کارگران ا

 18.کنند يم يرا طراح 17مک دونالد

 ۹۲. هستند يت متفاوتيورک در موقعيوين يکارگران حمل و نقل شهر

که اعتصاب کنند،  يووقت. کنند يکار م ک شهريهزار نفر از آنها در 

ن يخالصه ا. دهد يعا خود را نشان ميار بزرگ است و سرير آن بسيتاث

ار يبس ۸۰۰ه کارگران حمل و نقل منطقه ياتحاد يعنيه آن ها يکه اتحاد

 ۸۰۰ه منطقه يک ربع قرن رهبران اتحاديقدرتمند است، اما به مدت 

د اعتصاب يدان يلبته همانطور که ما. ن قدرت استفاده کنندينخواستند از

است و اگر  ير قانونيغ يکارگران بخش عموم يآنان و برا يبرا

 ۸۸۱۰در  ياعتصاب آخر. دارد يوحشتناک يآمدها ياعتصاب کنند پ

، ۸۰۰ه يناح يشناخته شده  ياز اعضا يکي. داشت يرخ داد که عواقب

از  يگروه يک روز قبل از اعتصاب به درخواست من براي

ن گونه آغاز به صحبت ياو حدودا ا. کرد يرآموزان برق سخنرانکا

به  يزيهستم که تا به حال چ يا يه ايمن از نسل کارگران اتحاد: "کرد

ن است که يمنظور او ا".  شناسند يو شکست را نم ينيجز عقب نش

 يرا ط ياديازات زيگر، امتيد يه هاياتحاد يليه ش مثل خياتحاد

ب کارگران پرداخته يران از جيان و مديکارفرمابه نفع  يان متماديسال

ده يت بدتر رسياز حالت بد به موقع يت کاريکه وضع يبه طور. است

را اگر شانس يست، زيبه اوضاع ن يتفاوت يب يح او به معنايتوض. است

 يبرا. شترشان خواهان اعتصاب هستنديبه اعضا بدهند ب يکوچک

ت که از خط معمول خارج ده اسياز کارگران زمان آن فرارس ياريبس

بعد از سال ها . دانند که دارند، استفاده کنند يکه م يشوند و از قدرت
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ت يعيه وضين آن ها از رهبران شان خواستند که علير و توهيتحق

 .موجود مبارزه کنند

کارفرما  يخته بود، پافشاريکه خشم آنان را برانگ ياز موضوعات يکي

جه آن از دست رفتن يبود که نت يکردن حقوق بازنشستگ يستميبر دو س

کارگران حمل و نقل خواهد  ينسل بعد يبرا يحقوق بازنشستگ يايمزا

اگرچه مشخص . گفتند" نه"ن کارفرما ين توهين آخريآن ها به ا. بود

ن آن ها يهم چن.  روز شوندين نبرد  پينبود که آنان قادر خواهند بود در ا

را  يفيکث يورک قراردادهايوين ير کارگران شهرگيدانستند که د يم

کنند که  يرا شروع م يدانستند دارند کار يشود و ميل ميبه آنان تحم

کارگران سطوح  يبرا يگران و حتيد يرا برا يراتييممکن است تغ

 يت بهتريکه موقع ينجاست که عمل کارگرانيا. جاد کنديا ين مزدييپا

ف تراست، يه اهرم فشارشان ضعک يکارگران يتواند برا يدارند، م

ن بود يا  -باشد  يگر کمکيد يو کارگران شهرها ينسل بعد يعني

 . يموکولياز کارگران ا يهمبستگ يگر سلسله يد يانيپا يجه ينت

 ۵۰۰۲در سال  يبزرگ جنبش کارگر يگر از رخداد هايد يکي

مدت داشت که  يطوالن ين امر پروسه ايبود ا AFL-CIOانشعاب در 

کارگران  يابيمساله سازمان . . آن را شرح خواهم داد 2فصل  من در

.  ه گره خورده استينده قدرت اتحاديافته،  که خود به آيسازمان ن

ه ها موفق نشوند راه  خود را يکنند که اگر اتحاد يمخالفان استدالل م

ر دهند و در سازمان دادن صدها و هزاران نفر کارگر ناموفق ييتغ

مردم  يک قدرت در زندگيافته به عنوان يار سازمان ک يرويباشندد، ن

ه ياتحاد. دارد ين مشاجرات اشاره به نکته ايا.  د خواهد شديکا ناپديآمر

در بخش  ۵.۱تنها ٪ . کوچک شده اند  ۸۵.۲٪تنها   ۵۰۰۲ها در سال 

 يربراييائتالف تغ" رهبران . ش داشتياز افزا ينشان يخصوص

ون يبه فدراس يت سرانه پرداختيعضوتقاضا کردند که حق "  يروزيپ

رند، يگ يم يرا جد يوابسته که مساله سازمان ده يه هاياتحاد يبرا

با يو تقر. ديتوافق حاصل نشد و کار به انشعاب کش. ابديکاهش  ۲۰٪

ر ييائتالف تغ" ونيچند هفته فدراس يط. دا کرديپ يت  جنبه رسميواقع

در مقابل  يدرت کارگرکه مشخصا مساله ق يدر هنگام" يروزيپ يبرا

روز مطرح بود، شکل  ياسيس يو در صحنه  ييکايآمر يشرکت ها

ا يآ. خواند ينده تازه کبکمان خروس مياس با آيامروز در ق.  گرفت

بند باشد؟  يتواند به تعهد خود پا يم يروزيپ ير براييون تغيفدراس
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 يکار خواهد بود؟ چه يه ايجه آن چه نوع اتحاديبند بماند نتياگرکه پا

آن  يانجام دهد، مخصوصا برا AFL-CIOمانده يماند که باق يم يباق

 يو برا  -در سر دارند؟  يبرنامه سازمان ده يکه جاه طلب ييها

 ۸۸۹۰مثل دهه  يگريد CIOا يکه آ: خ دارنديبه تار ييکه آشنا يکسان

ن يخواهد بود؟ خواه ا يمتشکل کردن توده ا يبرا يش درآمديپ –

بود که  ي، مبارزه ا يجار  يد، روشن بود که مبارزه ا نبويطوربود 

 .رديا بميد رشد کند يا باي يتشکل کارگر. ده اش گرفتيشد ند ينم

بود که کارگران مهاجر که  ۵۰۰۲ل و ماه مه سال يسپس، در آپر

وقت ها مثل  يهستند و بعض يابيوقت ها موضوع سازمان  يبعض

. شدند، نشان داد ين دهکه توسط خودشان سازما يموکوليکارگران ا

روز بدون "در تظاهرات اول ماه مه با شعار شتريا بيون يليحدودا پنج م

گوشت در  يبسته بند يکارخانه ها"شرکت کردند و با آن  19"نيمهاجر

 يم لوس آنجلس و سواحل طوالنيدر بندر عظ. ديخواب يشمال ينايکارول

دن ياز کار کش هزار کارگر راننده مهاجر دست ۸۵ن که يآن به خاطرا

کوچک  يکارگاه ها.  20ديون ها حمل بار هم خوابيکام ۱۰-۸۰٪

مهاجران و . ک روز متوقف ماندي يکا برايدر سرتاسر آمر يشماريب

 يه مصوبه يت کنندگان شان در حال تظاهرات و اعتصاب عليحما

کا محدود يو کار آن را در آمر يزندگ يکنگره بودند که به طور جد

ن به يو هم چن يو اجتماع يش قدرت اقتصادينما کين يا. کرد يم

کنگره و  ينه فقط برا يامين پيا. بود ياسيم  سيخشم و تصم يمعنا

ن جا يا. ه ها بوديبه همه اتحاد يامين پياستمداران بود بلکه هم چنيس

ن ين ترييکار حضور داشتند که گرچه در پا يروياز ن يميبخش عظ

نه فقط . دارا هستند يت قابل توجهبودند اما قدر يسطوح توتم اقتصاد

کارگران مهاجرقراردارد  يشانه ها يجامعه رو يرشد بزرگ اقتصاد

د کاالها در تمام کارخانه ها و حمل نقل کاالها ين خط توليبلکه هم چن

بالقوه  يروين. ن کارگران استيز بر دوش هميدر سراسر بنادر عمده  ن

  .  گنجد يها نم يليکه در تصور خ ياديز ي

 يت هايع را با فعالين وقايم اييايست که بين نيام ها اين پيتر ياساس

 ين محاسبه اين که چنيد ايم، به امياز سنخ آن ها با هم جمع کن يگريد

ک جنبش يکه  ين معنياتش خواهد داد؛ بديبهتر از جزئ يجه ايبه ما نت

وع از ن نيا. ببار آورد ير واقعييازدارد که تغيقدرتمند ن يد اجتماعيجد

ج است و ما به ين افراد رايامروزه در ب ياجتماع يحساب و کتاب ها
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ق يعم يام هايخواهم پ ياما قبل از آن م. م گشتيکرد باز خواهين رويا

ن ينقاط مشترک ا. قرار دهم ين چهار رخداد را مورد بررسيتر ا

 يجنگ، سازمان ده يگران را براياست که هم باز ييزهايرخدادها، چ

ن يراند و هم آن چه که به صورت بزرگ تر يش ميبه پ و انشعاب

از  يکي: ار روشن انديموانع بس. کند يان ميت ها ست، عيموانع آن فعال

ا جابجا کردن يو  ياست که باعث  نابود 21يساز ين موانع جهانيا

.  کند، است يه هم سقوط ميمشاغل که با آن ها اهرم قدرت اتحاد

 يج جهانياز نتا يکيکار که خود  کار و يرويمجدد ن يسازمان ده

شان را يه ها و اعضايره ؛ که اتحاديو غ ينظم يجاد بياست؛ ا يساز

را  يازدهيباال بردن اندازه و قدرت شرکت ها کار امت. کند يسردرگم م

ن مطلب يانگر اين ها بيهمه ا. کند يآسان تر و مقاومت را سخت تر م

 ياقتصاد ينه هايزم ي را در همه يسازمان ده ياند که به طور کل

را  ياسيس يتالش ها يباز يپول شرکت ها فضا. مشکل ترسازند

رقابت . ا به فالکت کشانديم سازد يط رقابت را ماليکند تا شرا يم يخنث

 يش نژاد پرستيت، وافزايم و تربيبه شغل، خانه، و تعل يابيدست يبرا

ج يه هع بيمهاجرت وس. سازديشترتکه تکه مياست که ما را هرچه ب

. رکرده استيرپا گيد يين جدايست که خود در اين ها نيل ايوجه دل

ن امر يرکانه ازيانه و زيوحش  يوه هايکه به ش ييکايآمر يشرکت ها

 .اند ين ها موانع اساسيا.  کنند يم يابيبهره 

دوباره  يه و سازمان دهيله سرمايکه به وس ياز موانع ياريهرچند بس

هستند؛ که  ييج همان اجبارهايشده است، نتا جاديد و کار ايتول يجهان

دن در خط مقدم مبارزه  سوق يرا به جنگ يمختلف کارگر يگروه ها

 يابيد سازمان ياشکال جد يرا به جستجو يداده اند، که رهبران کارگر

دا کردن يرا به پ يکارگر ياز گروه ها يارين که بسيواداشته اند و ا

بمدت سه دهه . ت کرده انديشان، هدان يتازه  مبارزه  و متحد يراه ها

ن يدچار مشکل شده است و ا ينه سود دهيه در زمياست که سرما

ه به دنبال کارگران ارزان چه در ين شده است که سرمايمشکل موجب ا

کار را مجددا سامان  يکا و چه در خارج از آن باشد؛ سازمان دهيآمر

کند، کوچک کند و دهد و کار را شدت بخشد؛ شرکت ها را درهم ادغام 

 يدر آورد؛ به حکومت ها برا يمقاطعه کار يبه صورت شرکت ها

ه داران يسرما يخزانه دولت به رو يت کم تر و باز کردن درهايقانون

ن موارد طبقه يا يدر همه . اورديو سرکوب طبقه کارگر، فشار ب
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دستمزد، امکانات بهداشت و   -ش را در رابطه با يکارگر است که بها

ه،  ساده ير قابل تهيشه، مسکن غير يب يات ها، زندگين، مالدرما

ن همان مناسبات يگر اياز طرف د. پردازد يره ميآموزش و غ يساز

ر يانه شده است و به سايافته و وحشيکارگر است که شدت  -کارفرما

افته است؛ که اکنون سبب مقاومت در همه يگسترش  يزندگ يمحدوه ها

ط کار طبقه يو شرا يد، زندگيم ديه خواههمان گونه ک. جا شده است

امر ن يا. مختلف اش، بدتر شده است يکارگر و اساسا همه بخش ها

 د الغريتول ترادف است با دورانم

(Lean Production)باال رفتن ي، گسترش مقاطعه کار ،

ن يا. يازي، و مطالبات امتيواقع يانه شدت کار، سقوط دسمتزدهايوحش

 يه براياست که سرما يزين چيا. مبارزه هستند ها هم موانع و هم سبب

را از مردم  يشتريهرچه ب يبرد و گروه ها يش مينجات خود به پ

شان به مقاومت به راه  يطبقه کارگر در محل کار و در محل زندگ

 .سازد يد مجبور ميم و جديقد يها

ن است که جستجو يدهند ا ين چهار نمونه به  ما نشان ميکه ا يزيچ

که به  يتيد، به واقعيا جدي يميکال موثرتر مقاومت، خواه قداش يبرا

در  ييش گويچ گونه پيمادام که ه.  گردد مربوط است يمقاومت برم

ن يک را در ايا نزديدور  يک تحول فاحش از نظر زمانيوقوع  يباره 

ن نکته ارزش آن را دارد که گفته شود که در يتوان انجام داد،  ا يجا نم

، طبقه يزش اجتماعيا خيزش طبقه کارگر يخ يهان دوره يشتريب

ر انواع و يمبارزه نبودند بلکه درگ يمير همان اشکال قديکارگر درگ

، يابيانواع سازمان  يوقت. بوده اند يا سازمان دهيد مبارزه ياشکال جد

دردهه  يصنعت يه هايبا زمان خود متناسب باشند، همان گونه که اتحاد

 23نييکارگران سطوح پا يا انجمن هايو  22يا اعتصاب وحشي ۸۸۹۰

ه يفشار سرما يرحمياز ب يبودند، اجبارناش ۸۸۵۰و  ۸۸۲۰ يدهه ها

ن که راه يد و اعتقاد به ايبر کار و معاش کارگران، خود را به ام

طبقه کارگر  يو اجتماع يقدرت اقتصاد ير موازنه ييتغ يبرا يموثر

 ياجياحت.  زند يوند ميدا کنند، پيه پيازات از سرمايگرفتن امت يبرا

. خ باشديدر تار يديسازمان، نوع جد" ديجد"ن اشکال يست که اين

ل مراکز يالت از قبين است که انواع  تشگيکه مهم است ا يزيچ

 يو جنبش ها يه ايت، رفرم اتحاديبدون اکثر يه هاي، اتحاديکارگر

شه در يقا ريکنند عم يت ميکه هدا يکارگر يابي، سازمان يدمکراس



 مجموعه مقاالت   88

ن که تا کنون هرگز يل کار داشته باشند، مهم هستند، نه به خاطر امح

" ديجد"ن که در عصر مايا يفتاده است بلکه براياتفاق ن ين امريچن

به حال خود رها شده اند  يطوالن يمدت يا برايث که ين حيهستند، واز

 يتا برايآن چه که نها. نشده است يانجامشان تالش يساده برا يليا خيو 

جاد يآن ها در ا ييقا توانايمهم است، دق يابيد سازمان يشکال جدن ايا

اد باشد يفشار هرچند که ز. ن کننده  استييتع ياختالل در زمان ها

از دهه  يزياگر ما چ. ستين يقوا کاف ير در موازنه ييتغ يهنوز برا

شه کارش يمثل هم"د ين است که جنبش بايم، ايآموخته ا ۲۰و  ۹۰ يها

حساس  ين کار در زمان ها و مکان هاي، هرچند که ا"را انجام دهد

ل به يساده تبد يليکه خ يا يکارگر يسازمان ها. رقابل دفاع باشديغ

ن يما، اغلب ا يه هايل اتحاديک شده اند از قبيک نهاد بوروکراتي

ممکن است   يابيد سازمانياما انواع جد.  دهند يرا از دست م ييتوانا

 24.ارا باشندن توان بالقوه را ديکه ا

که چگونه جنبش  يک داده اجتماعيد منصفانه به عنوان يک دي

نکه، يا يعني ؛کند، در باال ذگر شد يت ها را دگرگون ميوضع يکارگر

، سازمان ها، و (ديا جديم و يقد) ياجتماع يمجموعه مختلف جنبش ها

 .موجود باشد يه هايد که باعث رشد اتحادين اميکه به ا ييکارزارها

 .آشکار است ييک نوع ائتالف گراي يوع نگاه به جنبش کارگرن نيا

 يطبقات يانواع جنبش ها ييد که هم گراين اميعتا، ائتالف به ايطب

 .مان ها هم مطلوب و هم مهم هستندطبقه کارگر و ساز ياجتماع

سخت است که  توسعه و بهتر کردن  يلين جهت خيشتر از ايتصورش ب

اما  .ن جهتيبدون قدم بر داشتن در هم يه اياتحاد يابيتالش سازمان 

 يجنبش ها، که هر کدام شان اهداف و برنامه ها يواقع ييک هم گراي

ک فشار ياس گسترده بدون يک قيکار خود را دارند، احتماال در 

م به يتوان ين کار ميا يبرا.  رديگ يصورت نم يين هم گرايبزرگ ا

ن يگسترده ب ييگران هم يم که امکان اينگاه کن ۸۸۲۰دهه  يسالها

ما  .وجود داشت يافته طبقه کار و جنبش حقوق مدنيجنبش سازمان 

 يم که به نظر ميق و حوادث آن زمان نگاه کنيم به دقايتوان يم يحت

چ يه ياما در حد لفاظ.  ن امکان استيمستعد ا يليط خيد که شرايرس

ع آن شد، که باعث من يل مختلفيم داليتوان يما م.  افتادين يگرياتفاق د

ه در مقابل يرهبران اتحاد ينيل عقب نشياز آن دال يکي.  ميذکر کن

ب بود، يکه آن جا غا يزياما آن چ.  شان بود ياعضا يرزمنده گ
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که در   يزيمانند آن چ يک شورش همگاني يبرا ياساس يت هايموقع

کاران با کارگران شاغل بود  هم يرخ داد که نه تنها اتحاد ب ۸۸۹۰دهه 

ار آنان يدر اخت يکيلجست يه ها کمک هايحالت و اغلب اتحادن ميچن

ن يم، ايگر بگويوه دين را به شياگر ا .اقدام در محل کار گذاشتند يبرا

ام است که ين خود قيشود بلکه ا يام ميست که باعث قين ييهمگرا

که ضرورت  يک شورش  با ابعاديو .  سازد يرا ممکن م ييهمگرا

ش از همه در يکا بيامروز جامعه امر يطبقات يروهاير در موازنه نييتغ

در بطن رابطه   يعنيشه خواهد داشت، ير يه دارياساس روابط سرما

 . ديه  توليکار و سرما

فشار بر کارگران  ييروهايه چه نياتحاد ينيعقب نش يپس در سالها 

 يمتشگل آورده بود که اکنون موجب انشعاب در باره چگونگ

رک و يويبر کارگران حمل و نقل ن يه فشارچ شده است؟  يسازمانده

ک يگر مانند آنان بوده است که سوق شان داد به طرف يا کارگران دي

 ؟بر آن يروزينان روشن در پيچ اطمياعتصاب پر مخاطره و بدون ه

از کارگران را مجبور کرده است که  يليکه خ يزي، آن چيبه راست

ک يآمد که  ير نمکه به نظ يدا کنند زمانيمقاومت پ يبرا يراه

شتر يباعث شده است که ب يچ ست؟ياست، چ يشدن  ياعتصاب سنت

مطالبه کنند  يرا در صدها جنگ منطقه ا دفاع حق شان يکارگران ب

خودش  يسراسر يرويک نيو سپس به عنوان  يموکوليمثل کارگران ا

ا علت يح و يقتا توضين ها حقيا هر کدام از ايآ ؟را نشان دهد

 يبزرگتر يروهايط  کار نين که در محيا ايدارد و  يمحل  يمخصوص

ن يا يما بق روها چه هستند؟ين است آن نين چنيل هستند و اگر ايدخ

ن يا سواالت مربوط به اين سوال و يخواهد کرد که به ا يکتاب سع

و   ياساس يروهايبه آن ن ين کتاب نگاهيا.  موضوع را جواب دهد

 .   نداختگوناگون به آن  خواهد ا يواکنش ها

بر  ينده تشگل کارگرير در باره آيشتر مباحث  اخياز آن جا که ب

ن کتاب چند مالحظه را استنتاج يتمرگز کرده است، ا يابيسازمان 

ر خواهد ينده تاثيکه در آ يگريد يدين مسائل کليخواهد کرد وهم چن

داشت، در  يه  مشخصا نقطه عطفيهمانطور که سقوط اتحاد.  داشت

مشتق  يک تحول اجتماعيجه يه مطمئنا به عنوان نتياتحاد يايجه احينت

ش يا پيتوان ساختش و  يبه هر صورت، شورش ها را نه م.  شود يم

ن، رهبران، و سازمان ها يچ کدام از فعاليبه هر حال  ه.  کرد ييگو
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ممکن .  باشند يزين چيک چنيجاد ينند و منتظر ايتوانند بنش يامروز نم

اگر .  گرفته امروز امکانات فردا را شکل دهداست که کار انجام  

 يوکراسيب يرو يج کردن و دمکراسيبس يبجا يکارگر يسازمان ها

بزرگتر؟   يزهايچ يا آن ها آماده خواهند بود براياستند، آيب يو نوکر

ا يکنند، آ يم يه با آن ها همکاريدن با سرمايجنگ ياگر رهبران ما بجا

ست؟  يه ها وجود دارد، نيشتر اتحاديدر ب ل که هنوزين هدر دادن پتانسيا

د انتظار به کارفرما واگذار شده است، چه يبه ام يکار يط هاياگر مح

ه ها پشت شان يآن جنبش خواهد داشت؟  اگر اتحاد يمنبع قدرت با دوام

د به يتوانند ام يا واقعا ميکرده اند، آ يون کارگر خارجيليم ۵۸را به 

افته اند، داشته باشند؟  و چه يسازمان ن کارگران که هنوز يسازمانده

 م؟ييگو يطبقه کارگر که جنوب باشد م يخيل تاريدر باره پاشنه آش

کا يطبقه کارگر امر يگر که جلويا سواالت دين سواالت و يجواب به ا 

ان کن که در جامعه و يرات بنيين تغيو کل کارگران است، ما به ا

ه ها شده است، يران و اتحادکارگ يکا که باعث گم گشتگياقتصاد امر

در  ير روشن ترين کتاب بتواند تصويد که در انتها ايام.  ميگرد يبر م

ن نقطه سوق داده است، يرا به ا يکه جنبش کارگر  يباره عوامل

ن موضوع يکه در باره هم يين، مشاجرات و گفتگوهايهم چن.  ديريبگ

د يجنبش بر کجا با نيرد، و تمرگز ايد انجام گيبا يين که چه کارهايو ا

ک ين است که يکه ظاهر خواهد شد ا يريکال، تصو.  باشد، خواهد آمد

کا که شروع ش از دهه يرات برجسته در اقتصاد جهان و امرييتغ

ن يکا را به بدتريطبقه کارگر امر يت و زندگيبود، اساسا وضع ۸۸۵۰

رات معموال آن يين تغيا يج و علت هاينتا.  ر داده استييتغ يوضع

طرفداران  يا حتيو  يانات اصليست که ما غالبا از طرف جرين يزيچ

و  ير بر مذاکرات جمعيرات نه تنها تاثيين تغيا.  ميشنو يکارگران م

کشور هم گذاشته  ياست هاين بر سيه ها، بلکه هم چنيسرنوشت اتحاد

 يت ش راه هايامن يبرا ير، تشکل کارگريين طوفان تغيدر ا.  است

ک مقاومت يع يترف ين برايده است و بخاطر هميزرا برگ ياشتباه

رفرم  ين تالش برايهم چن.  د شکست خورديا سازمان جديموثر و 

به .  بود ۵۰۰۲جه اش انشعاب يه از باال هم شکست خورد که نتياتحاد

ن جا يهم.  دش  ادامه دارديم و جديهر حال، مقاومت درهر دو شکل قد

 .کا قرار گرفته استيه کارگر امرنده طبقيل  آيد و پتانسياست که ام
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 يدر بخش ها .است ين کتاب شامل سه قسمت اصليل و استدالل ايتحل

سال گذشته رخ داده  ۹۰شتر از يکه ب يميرات عظييشامل تغ ۲تا  ۵

کامل  يفت هاين شامل شيا .نقادانه خواهد کرد ياست را بررس

ک يماتکه به صورت درا يتي، و جمعيياي، جغرافي، اجتماعياقتصاد

در تشکل  ير داده است و موجب آشفتگييکارگران را تغ يزندگ

ون يزيشات به کلوبالين گرايشتر ايب .رديگ يشده است در بر م يکارگر

رات در مکان صنعت يين تغيوند خورده است، اما ايپ( يساز يجهان)

 ۸۸۵۰مه دهه يطبقه کارگر که از ن ياستاندارد زندگ يو باژکون يداخل

، ۲ يدر قسمت دوم کتاب، در بخش ها.  شود ي، شامل مرخ داده است

 ييرات و بحران هايين تغيبه ا يتشکل کارگر يبه واکنش ها ۱، و ۵

ن جا است که عقب يا.  کند يم يه شده است را بررسيکه وارد اتحاد

 يک دوره طوالني، و ادغام بعد از ي، همکارياز دهيامت يعني ينينش

ن يا .رديگ يبر م۸۸۵۰تا آخر دهه  ۸۸۲۰مه دهه ياز ن ياز رزمنده گ

دن بود بلکه دست شستن ياز جنگ ينيک عقب نشينه تنها  ينيعقب نش

ر قابل يغ يکه ظاهرا مبنا ينيک عقب نشي -کردن ياز سازمانده

 يين قسمت، تالش هايدر ا .سقوط کارگران گذاشت يرا برا يبازگشت

ن و يي به پاله رفرم از باالين سقوط بوسيکه در جهت معکوس کردن ا

ق دفاع از حزب دمکرات که ياز طرف باال از طر يد به رستکاريام

و .  م کرديخواه ياست، بررس يکارگر ياسيس يک سنت استراتژي

م يخواه يرا بررس يدر جنبش کارگر ۵۰۰۲سر آنجام، واقعه انشعاب 

ن؛ و يين انشعاب از باال تا پايا يل ها يت ها و پتانسيکرد؛ محدو

است که  يمردم که اشاره به راه يو توده ها يشه اير يهاو يآلترنات

در حول و حوش  يصداها.  کند يه ميد اتحاديتجد يهنوز در جستجو

 .يندهو زمان آياست به آلترنات يزمان حال است که طرح و اشاره ا

د يکتاب است به ام يشنهاد ها در دو قسمت آخرياز مثال ها و پ يليخ

 يشتر اعضا و قدرتيافتن بيبه باز يال ها کمکشنهادات و مثين پينکه ايا

 .که بتوان آن را بنا کرد
1 American Federation of Labor-Congress of 

Industrial Organization 

2 Change to win Federation  

      

3 Collective bargaining 
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4 Professional Air Traffic Controllers 

Organization 

5 Workers in a Lean World 

6 Coalition of Immokolee Workers (CIW) 

7 Taco Bell 

8 Yum! Brands, Ins  
9 Jane Slaughter (ed.), A Troublemakers 

Handbook 2:  How to Fight Back Where You 

Work-and Win!, Detroit, Labor Notes 2005, 

p. 148.  

10 Anti-slavery campaign 

11 Yum!  Brands, “Earnings Release,” 

February 6, 2006, www.yum.com. 

12 Slaughter, p. 149. 

13 Ibid. 

14 United Farm Workers 

15 Farm Labor Organizing Committee 

16 Truth tours 

17 McDonalds 

18 Labor Notes, #330, September 2006, pp. 

3-4 

19 Day Without Immigrants 

20 Labor Notes, #327, June 2006, pp.1, 6; 

#329, August 2006, pp. 1, 10-11. 

21 Globalization  

22 Wildcat Strike 

23 Rank-and-file 

24 This points was well and sharply argued 

in Frances Fox Piven and Richard A. 

Cloward, Poor People’s Movement: Why They 

Succeed, How They Fail, New York, Vintage 

Books, 1979, passim. 
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 فصل دوم 

 تغييرات بزرگ

، جهان 9111مه دهه يمه دهه هفتاد تا نياز ن يعنيسال  81 يدر ط

االت ياقتصاد ا يصنعت يمحورها. االت متحده  کله پا شديکارگران در ا

 ييه هايسازمان شد و شهرها و شهرک ها و اتحاد يا بيد يمتحده چروک

ا به وجه يجاد شده بودند وارد رکود شدند و يساس آن ها اکه برا

در محاصره  يصنعت ياتيمنطقه ح. رکرده بزک شدندييتغ ياسفناک

 ين آن ها شدند باحقوق هايگزيکه جا" يعيصنا. "زنگار قرارگرفت

شتر يبا رقابت ب يدر جهان" يتکنولوژ. ه بودندين و اکثر بدون اتحادييپا

 يفش ميک اقتصاد دان توصيهمان طور که ، "افتيت توسعه يبا سبع

از  6.رفشار قرار گرفتنديگر مشاغل زياز مشاغل حذف و د يکند بعض

ل يه تبدياتحاد يه به ازدست رفتن مطلق اعضايدست رفتن تراکم اتحاد

ک يشرفت، يک انگشت پي يکار به جا ينهاد مذاکرات دسته جمع. شد

 81 يواقع يمزد ها در يش رو به ترقيگرا. گردد يخط به عقب برم

زوال . شود ين معکوس مييج ممتد رو به پايک مارپي، به يقبل يساله 

د يدوم شروع شد، متوقف گرد ياقتصاد که از جنگ جهان يدر نابرابر

برال يل( ليو دين)ديامه جدنبر. با هر دهه شتاب گرفت يو و نابرابر

بود،  است ها را به مدت سه دهه مقهور خود کردهيکه س يتوافق جمع

ن يگزيسم پرخاشگر جايبراليک نئولياز پول غرق شد و با  ييايدر در

 يروين يدئولوژياس واساس ا. خواند يشد که خود را محافظه کار م

ه ها محکم به اعتقادات يناتوان بودند اما رهبران اتحاد ييکايکار آمر

در  يسوداگر يارزش ها. حرص و آز مقبول شد. دنديچسب يميقد

در  يساز يجهان. شد يبود جهان يآن چه که مل. ار گرفتمرکز ثقل قر

 9.ت طبقه کارگر شديه اکثريز هرحرکت عليا دستاويل يخود دل يجا

ا يا آمد يآن بدن يا در طيکرد  يم ين زمان زندگيخواه  انسان در کل ا

د کار نه فقط با مردم کارگر يجد يايبه آن مهاجرت کرد، دن

شد که در آن تضاد ها به کار  يجهان ل بهيردوستانه بود بلکه تبديغ

 .م مانده استيافتاده و فهم عق

خود، مرحله  يبلوستون در بررس يسون و بارياقتصاد دانان بننت هر

آن ها در . کردند ينام گذار Uرات را چرخش بزرگيين تغيه اياول



 مجموعه مقاالت   94

رات را در يين تغي، مخرج مشترک ا6231 ينوشته اواخر سال ها

ت آحاد ياکثر يط اقتصاديند که چرخش شراديد يم يديشات جديگرا

موزون در خلع سالح   يک سوداگريجامعه را به عنوان کوشش 

از  ياريان بسيدر م. افتي يم " .zapping labor" يکارگر

ست کردند، يل " ."zapping laborيکه آن ها برا ديابداعات جد

ه يپا ا استرداد آن، طرح دستمزد دويبستن قرارداد  يازات انحصاريامت

. قرار داشتند 8"يزيه گرياتحاد"ر تمام وقت و ي، گسترش مشاغل غيا

از روال  يست ودر حال حاضر بخشيست آشنا نين تنها ليامروزه ا

 يکار است اما به صورت کامل به کار نم يجمع يموجود،  قراردادها

و هم  يه ايشتر پايو ب –سه  -دو يبازنشستگ يباالخره طرح ها. رود

پخش کردن  ي؛ همه روش هايا لغو بازنشستگيرفتن ل ين تحليچن

، نادر بودن کار ييمه هاين بيا اهتراز از چنيو  يمه بهداشتيمخارج ب

؛ ساعات کار 6231شده در دهه  يزيو برنامه ريک آلترناتي يرو

ت، يد فيوابسته به تول يتر؛ افراط مداخله کارکنان در برنامه ها يطوالن

. م کرديارکنان را به آن ها اضافه خواهت بدون مشارکت کيد فيو تول

 ي، منابع خارجبظاهر ساده دين محدوده  ظاهر توليدر ا يسوداگر

 ين ها حربه هايد، ايآزما ير مکان داده شده را مييا کار تغيبرجسته 

گر يد يزهايچ. شدند يه اياتحاد يو ورشکستگ يدر چانه زن يسوداگر

ن رو اخراج يمستقل و از ا يال برگرداندن کارگران به قراردادهياز قب

بعالوه قانون کار به  .دت قانون کار، گسترده تر شيآنها از قلمرو حما

. رموثر شدنديه غياتحاد يسنت يساختار و استراتژ. ل شديضد خود تبد

نداشت، به  يدند کارکرد بهتريکه آزمودند د يد را هم وقتيجد يزهايچ

شان  يروي، ن(ه متحدياتحادباهم در  ها هياتحاد)شدن يکيعنوان  مثال 

ان را محتاط نکرد يمشترک آن ها، کارفرما ياد نکرد، کارزارهايرا ز

در باره  يجير و گييز در حال تغياگرچه همه چ. س تر شدنديبلکه خس

 -ز ثابت مانديک چيآمد،  يبه نظر م يبا جهانيتقر ينده امريآ

د بلکه در در بستن قراردا ينه فقط پرخاشگر. انيکارفرما يپرخاشگر

شد،  يد کاالها و خدمات مربوط ميوه توليکه به کار و ش يزيهرچ

در  يپرخاشگر. شد يت ميهدا يله سوداگريافته بود و بوسيسازمان 

گر چه، در يد. در کاروبار جهان يپرخاشگر. تياست ها و قانونيس

 وجود داشت؟ يزيچه چ ين همه پرخاشگريرات و ايين همه تغيعمق ا
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4891رانهايدههسودبخشيوبح

که اقتصاد جهان  ي، در زمان6251انه دهه يدر م Uويچرخش بزرگ 

ست دچار شد، آغاز يبه ا 6251-57 يدر رکود سال ها يه داريسرما

زان رشدشان از يدند که مين کشورها ديکشور از ثروتمندتر 91. شد

 يصنعت ياقتصادها. ديرس 6257به صفر در  6258٪ در 7

االت متحده يدر ا. ک درصد فرو افتادندي يبه منها ٪1از رشد  يياروپا

ک درصد نزول کرد ي 6257تا ،  6258از  يد ناخالص داخليتول

بعد  ين سقوط اقتصادين بدتريا 1.٪ سقوط کرد61 يد صنعتيرا توليز

که در  يراتييهمه تغ يبود و درها را برو 6281از رکود بزرگ دهه 

مشکالت  يآورد؟ مشخصه ها ن با خود چهياما ا. باال ذکر شد گشود

کار در  يبارآور. ش بوديتورم در حال افزا. بود ييهمه جا ياقتصاد

 6256در . شد يدرهم شکسته م يجهان يستم پوليس. حال سقوط بود

ستم يس 6258در اوائل . دالر به طال را قطع کرد يکسون وابستگين

ن تر در ييپا. وصل شده به دالر، کامال از هم ترک برداشته بود يارز

ن يا همه ايآ 7.مت نفت خام را چهاربرابر کردين سال، اپک قيهم

سال  ير سيح دهند که با توسعه انکارناپذيتوانند توض يفاکتورها نم

" يشوک خارج" ن زمان يرخ داده است؟  در ا يماقبل چه اشتباه

مت يش قيح مقبول بود، اما فشار افزاينفت، به عنوان توض  يمت هايق

به هر حال، . د وارد گود شديح دادن سقوط توليتوض يبرار يار ديبس

تورم اغلب نشانه . ق تر داللت داشتيعم يزيبه چ 6256ل يرکود اوا

ع ودوآتشه بسمت رکود در حرکت يکه سر يک اقتصاديبود از  يا

کار در  يبارآور. ل سقوط باشديشد که دل يبود، اما بندرت فکر م

روشن بود  1.ل آنيکود بود، نه دلر يجه ين نتيتنزل کرد، اما ا6251

 .ق تر وجود داشتيعم يزيچ يدور اقتصاد ير لوايکه  درز

از مشکالت  ياريو بس 6251انه دهه يرکود م ير لوايکه درز يزيچ

کاهش : ک عبارت بود ازيستماتيگر قرار داشت، که به طور سيد

 هيان انباشت سرماين اختالل رخ داده در جريا. مدت نرخ سود يطوالن

کردند، از  ياز اقتصاد دانان آن زمان استدالل م يآن گونه که بعض

 ين فاکتورها مياگرچه ا. نبود ين بارآورييا رشد پايباال  يدستمزدها

عت خود رقابت يتر شکست، به طب يتواند موثر باشد، مشکل جد
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 -57رکود  يدوره  يارقام موجود برا. گردد يبرم يه داريسرما

 . سازد يمشکل را روشن م 6251

افته، يد يه در چهارچوب رقابت تشدين طور؛ انباشت سرمايساده ا يليخ

. ش دارديد شده توسط کار بارآور گرايابد و به مازاد تولي يگسترش م

خ يدهد، ارقام توسط اقتصادانان انوار ش ينشان م 9.6چنان که جدول 

که  ( S) يارزش اضاف 6272تا  6271م شد، از يو احمد توناک تنظ

برابر با  يشوند، ساالنه با متوسط نرخ رشد يد ها از آن حاصل مسو

با با همان يتقر ( K) رساکنيه ثابت غيرا سرماي٪ رشد کرد، ز5.8

نسبت ارزش  يعنين جهت نرخ سود، ياز. ٪ رشد کرد5.9نرخ 

 يم ي٪ ثابت باق83ش و کم در يب ،( S/K) ه ثابتيبه سرما ياضاف

٪ رشد 5.8ساالنه  يزش اضافار 6211تا  6211گرچه از . ماند

آن  ي٪ رشد ساالنه داشت، برا8.3ه ثابت تنها يچون که سرما. کرد

اما سپس  5.٪ شد11ن يانگيم يعنيسال ها منتج به نرخ سود باالتر 

 .ر کرديياوضاع تغ

  4811-4894ميانگيننرخسود            9-6جدول 

 

 3924 3929 3994 3990 3999 3903 

.392 (S) يارزش اضاف

3 

007.

0 

079.

2 

390.

2 

203.7 034.7 

.037 ( K) ه ثابتيسرما

0 

037.

4 

022.

0 

700.

3 

3304.

9 

3904.

3 

.S/K 37   =نرخ سود  37.  37.  00.  .04  30.  

 S/Kن  يانگيم

 3924دهه 
  37.     

     S/Kنيانگيم
90 - 3994  

   04.    

 S/Kن يانگيم

 97 -  3990 
    00.   

 S/K  نيانگيم

03- 3999  
     37.  
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اقتصاد  يگزارش مل: ثروت ملل يريو توناک، اندازه گ يخش: منبع

 .6221 ياسيس

سرعت حرکت نرخ سود با چند  6221انه دهه يتا م 6271از 

د، که ي٪ رس19٪ در سال به 83نوسان، رو بباال بود و از حدود 

گرچه که  6211انه دهه يسپس از م. ٪ داشت61ش از يب يشيافزا

درست قبل از شروع رکود   6258در سال  ( S/K) نهنرخ سود ساال

، 6258تا  6212ن يب يسال ها ين برايانگيم. ن افتاديي٪ پا85به 

ع تر از قبل و با يعمال سر ين سال ها، ارزش اضافيدر ا. ٪ بود83

ع تر با يسر يه ثابت حتي٪ در سال، اما ارزش سرما61.3ن يانگيم

ن نرخ رشد يانگيامر به  من يا. ٪ درسال رشد کرد68.1ن يانگيم

 يبرم 6258تا 6211د از يه ثابت جدي٪ در سرما2ساالنه باال برابر 

. افتنديش يافزا يواقع يو مزدها Kو Sن دوره، يدر تمام طول ا. گشت

 يا حتين مخارج کار نبود که سبب کاهش نرخ سود يگر، ايان ديبه ب

ر مکان ييتغ کيابد، شد، بلکه ي يش ميکه عموما افزا يسقوط بارآور

ن جهت نسبت ياز. ه ثابت بوديه نسبت به سرمايب ارزش سرمايدر ترک

S/Kاست ياضيک مساله ريقا ين دقيا   3.ن افتاديي، نرخ سود پا .

 يک نرخ بااليکا از ياتفاق افتاده است که سبب شد صنعت آمر يزيچ

ز عبارت بود از يآن چ. ت کنديه ثابت، حمايدر سرما يه گذاريسرما

ن بار بعد از جنگ ياول يبرا ين الملليژه رقابت بيقابت، بورشد ر

 . دوم يجهان

 6258تا  6211از . بود يک شتاب در تجارت جهاني 6211دهه 

٪ در سال رشد کرد و 2 يباال( يکشورها) شرفته يصادرات از ملل پ

االت يواردات کاالها به  ا. ثروتمند بود ير کشورهاياغلب آن به سا

افت، اما در يش يافزا  6271دهه  ي٪ در ط5حدود  متحده به ساالنه

واردات به عنوان  2.٪ در سال رشد کرد67حدود  6211دهه  يط

٪ در 68.2به  6272٪ در 61.3، از يد ناخالص ملياز تول يبخش

 61.يدرس 6252٪ در 85.3افت و سپس به يش يافزا 6212سال 

 يبرا يژاپنو  يآلمان يدوم شرکت ها يکه بعد از جنگ جهان ينيدر ح

 ياستراتژ ييکايآمر يساخته شده بودند، شرکت ها يدات صادراتيتول

کا يم خود را که عبارت بود از ساختن کارخانه در خارج ازآمريقد

 يک طرف به معنين امر از يا. ، ادامه دادنديخارج يبازارها يبرا
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. ش واردات بوديگر افزايار کوچک، و از طرف ديبس يتوان صادرات

بر طبق نظر . د ضربه زديسخت به تول يارد، کاهش سودآورند يتعجب

خ و توناک را مورد استفاده ياز ش يروبرت برنر، که محاسبات متفاوت

٪ 18به  6258به  6217د از يقرار داد، نرخ سود در بخش تول

٪ 81حدود  يديرتوليبخش غ ين امر برايسه اين افتاد، در مقاييپا

کشور از  يديع تولين صناياز مهم تر يژه به بعضيواردات به و 66.بود

ل از آلمان و سپس يمثال واردات اتومب يبرا.  ه ضربه زدينظر سرما

 يد و در طي٪ رس2ابتدا به  6215کا در سال ياز ژاپن به بازار آمر

ک شتاب ين البته يا. ٪ صعود کرد61به  6251انه دهه يم يم نفتيتحر

شود و از نقش  يخته مشدن شنا يبود که به عنوان جهان يزياز آن چ

 . ديآ ياالت متحده درآن روند مياقتصاد ا يمرکز

ش يقا عبارت بود از افزايافت دقي يان مين شتاب جرياثر رقابت که از ا

ن رقابت يا. ثابت يه گذارينرو سرمايو از يدادن استفاده از تکنولوژ

 ين شرکت هايشتر بيل نبود، بلکه بياتومب يتنها با سازندگان خارج

ن محدوده ، يبا نگاه به دو کارخانه مهم در ا. ان داشتيجر ييکايرآم

کند  يم يريجه گيافته، نتيانجام  6251که در اواخر دهه  يمطالعه ا

در  يد از نوآوريتول يدر پروسه  يرقابت ، نوآور يکه در استراتژ

ل در ياتومب يها يصحبت از اختراع مهم  و کمپان. د مهم تر بوديتول

 :نوشت يام ابرنانيلي، و6211دهه 

. برجسته داشته است ير مد رقابت در توسعه صنعت اثريين تغيا    

د يتول يزان نوآوريمهم تر شدند، م يهمان طور که مخارج و بارآور

 يشيت رقابت افزايدر قابل ينوآور يافت، و پروسه يبزرگ کاهش 

  69.دا کرديمعنادار پ

انباشت مربوط  يعني -ه ياسرم يبا رشد و توسعه  يه داريرقابت سرما

انجام آن وجود دارد،  يبرا ييد، راه هايم ديچنان که بعدا خواه. است

ه يدر سرما يه گذاريله گسترش، عبارت است از سرماين وسيمهم تر

ن جا در اکثر يکند، ا يقت رقابت از خود انباشت رشد ميدر حق. ثابت

افتن بازار يا ي) ش سهم بازاريتواند بدون افزا يک شرکت نميموارد، 

ن يبد 68.ابدير شرکت ها توسعه يمت ساير قيز يمتيو ق( ديجد يها

ن خود اجبار به يکند که ا يد ميانباشت، رقابت را تشد ييايق پويطر

ط رقابت رشد يتحت شرا. کند يجاد ميرا ا يبعد يها يه گذاريسرما
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بزار ک بخش بازار و سود با همان ايدفاع  يتواند به معن ين ميابنده اي

و  6211 ياالت متحده در دهه هاياست که در ا يزين چيا. باشد

مه دوم يدر ن ييها ين که بهبوديبا وجود ا. اتفاق افتاده است 6251

زان سود متوسط فقط ين دهه ميا يوجود داشت، ط 6231دهه 

بنا . از بودين مورد نيش ازايب يزيبه وضوح چ    61.٪ بود89.7

دنبال شد،  6251 - 6257 يبا کسادبعد که  ين در دهه هايبرا

و  يبهبود سودآور ين برايبه سمت مواد جانش ييکايآمر يه يسرما

 . ديت رقابت چرخيقابل

بهکجارفتند؟/مشاغلچهشدند:شدنيجهان

 يدهه  يانه سال هاياقتصاد در م يست که بحران جهانين يشک

قبال ن م. ياقتصاد جهان يکپارچگيع يتسر يبود برا يجرقه ا 6221

به بحث  Workers in a Lean World""ن باره در کتابيدر ا

    67.ن جا دوباره تکرار کنميخواهم کل بحث را در ا يپرداخته ام و نم

همان گونه که . ن شتاب را روشن خواهند کردياز ارقام ا ياما بعض

ل يتا اوا 6231 يل دهه يدهد، به واقع از اوا ينشان م 9.9جدول 

ع تر ي، سرين المللياقتصاد ب يکپارچگي  يشاخص ها 9111  يدهه 

 يرا رشد بازرگانيز. رشد کرد يجهان GDP/يد ناخالص داخلياز تول

 . بود يع تر از رشد اقتصاد جهانيسر

  ياقتصاد جهان يکپارچگي يشاخص ها  9-9جدول 

 (ون دالريليبه ب)
 
 6239 6221 9117 )+( 

د ناخالص يتول

 يداخل

61.322 96.323 11.151 (٪812) 

 (118٪) 69.116 1.916 9.915 *صادرات

  يانات خروجيجر

 يه گزاريسرما

 يخارج

93 981 552 (٪9.139) 

 (6.152٪) 61.159 6.526 111 **يرونيه بيسهم

فرا  يشرکت ها

 يتيمل

85.111 11.111 55.111 (٪613) 

 يخارج ياعضا

 يشرکت ها

  يتيفرامل

651.111 711.111 551.111 (٪878) 
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 يها يارائد

 يخارج ياعضا

9.611 1.111 17.111 (٪9.156) 

     6221ـn/a '5' 7'6 9117 يادغام فرا مرز

 ٪851 

 

 ر عامل  يصادرات کاالها و خدمات غ -*
 انباشت شده يم خارجيمستق يه گذاريسرما -**

 UNCTD, World Investment Report, United –منبع 

 Nations, 1993, 1995, 2004        

 

عبارت است از  6251 ياز دهه  يساز يجهان يژگين ويبرجسته تر

ه ي؛ که شامل سرما FDI/يم خارجيمستق يه گذاريع سرمايرشد سر

الت به عنوان تقابل با يد تسهيا خريع در بخش ساختمان يوس يگذار

د يا توليت، کنترل و يا رهن بدون قصد مالکيدر سهام و  يه گذاريسرما

 يدر فازها يم خارجيمستق يه گذاريسرمارشد . باشد يم يزيچ

ه يسرما  يسهام انباشت شده  6258تا  6211از . مختلف انجام شد

ن رشد يا 6228تا  6258اما از . دوبرابر شد يم خارجيمستق يگذار

 يک مشخصه يم که يما قبال ذکر کرده ا. افتيش يبه ده برابر افزا

، بالفاصله بعد ييکايآمر يديتول يشتر شرکت هايب ياقتصاد ياستراتژ

 يخارج ين بود که در درون بازارهايدوم ا ياز دوره جنگ جهان

 يع تر از کاالهايکردند که سر يد ميجاد شده بودند و در آن جا توليا

.  شدند يا آلمان به بازار وارد ميچون ژاپن  ييکشورها يصادرات

نه فقط جه يدر نت. دهند ين کار را با هم انجام ميامروزه همه هر دو ا

رشد کرد بلکه مهم تر از آن شمار شرکت  يتيفرامل يشمار شرکت ها

ش از دو يهردو ب يخارج يبحار و فروش در بازارها يماوارا  يها

ن رواست که ياز 61.رشد داشته اند يبرابر نرخ رشد اقتصاد جهان

تا . ات اندياز کشورها مشغول عمل ياريدر بس يميعظ يشرکت ها

ن سقوط نرخ سود در يع تريدر زمان سر يعني 6231اواخر دهه 

ه ين رشد رخ داده در سرمايشتري، بيقبل ياالت متحده در دوره يا

ن يا ايآ 65.بود يديتول ينه ي، در زم يجهان يم خارجيمستق يگذار

از  ييکايآمر يديون مشاغل توليليم 1مساله به از دست رفتن حدود 

 منجر شد؟ 6231دهه 



 

 101   مجموعه مقاالت

در  يه گذاريو رشد سرما" تجارت آزاد"  يعنيست که هردو؛ ين يشک

االت متحده يدر ا يديدر بخش تول يبحار سبب حذف مشاغل يماورا

و  ي، سازمان تجارت جهانيشمال يکايتوافقنامه تجارت آزاد آمر. شد

ان يت جرياليس" يبرال سازيل"  يگر از مقاوله نامه هايد ياريبس

وجود ندارد شک  يليدل.  ه را در سراسر جهان آسان تر کرده انديسرما

در خارج، هرجا که  ييجا يدر جستجو ييکايآمر يه هايم که سرمايکن

 يتويطبق برآورد انست. رباشد، بودندين امکان پذييد پايمخارج تول

شغل   352.931در از دست رفتن  يي،  نفتا به تنهاياست اقتصاديس

 ينه يشواهد در زم     63.مسئول است  9119تا  6228از  يديتول

که شهرک  ييهمه آن ها يبرا يل سازيصنعت اتومب

"maquiladora " د کرده يک را بازديکا مکزيدر طول مرز آمر

بزرگ به  يياست که در آن طرح ها يين جا جايباشد،  روشن است، ا

ره ير و غيي، ليتد تکنولوژيونايل جنرال موتورز، فورد، ياز قب يينام ها

ک طرح يک  در محل يارگران الکترک ين الملليه بياتحاد. وجود دارد

ما : " گفت که Labor Notesک در ماساچوست به يجنرال الکتر

و مثال ها  62" .يمک سوم مشاغل مان را به خاطر نفتا از دست دادي

 Workers in a "همان طور که من در کتاب . ابديتواند ادامه  يم

Lean World" رزها را م ين الملليد بيتول يره هايح دادم زنجيتوض

؛ ژاپن يشمال يکايآمر": يتجار"  ين سه منطقه ينوردد و به ا يدر م

 يين سه منطقه بتنهايا. توجه دارد يو غرب يشرق يا؛ اروپايو شرق آس

 يم خارجيمستق يه گذاريسرما يدرصد همه  51تا  11 يبرا

 .کنند يل مي، اقامه دل 9117در

 يسودها يجون مناطق، در جستيژه در داخل ايخاص بو يکار   

کارگران جابجا  يزندگ يباالتر صادره شده است و اثرات مخل آن رو

ن سوال ياما ا. م استيشان، عظ يه هايشده، اجتماعات آن ها، و اتحاد

ح از يتوض ياالت متحده،  برايه از ايا صدور سرمايماند که آ يم يباق

سال گذشته در  91 ي، که طيديبزرگ مشاغل تول يدست رفتن شبکه 

ن يا نه؟  اگر نه، پس مهم تريبوده است  ياالت متحده رخ داده ، کافيا

 ست؟ ين امر چيا يل برايدال يا سلسله يل يدل

 يه گذاريشده با سرما يرياندازه گ ييکايه آمريان خروج سرمايجر

صعود آن در . باال رفت يکم 6211به خارج، در دهه  يم خارجيمستق
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نشان  9-8ن طور که جدول هما. آغاز شد 6251دهه  يدر سال ها

ه يش سرماي، افزا6231-6236يدهد، بعد از رکود اقتصاد يم

و در سال  يتنها با رکود اقتصاد ييکايآمر يم خارجيمستق يگذار

تا سال  6231از سال . خته شديبا سقوط بازار سهام گس 6235

برابر شد؛  65به خارج  يم خارجيمستق يه گذاري، رشد سرما9111

االت متحده سه برابر يا GDP يد ناخالص داخليا رشد تولسه اميدر مقا

ه يکه با تورم مطابقت داده شد باز هم رشد سرما يزمان يحت. شده بود

 GDP/يد ناخالص داخليسه با توليدر مقا FDI/ يم خارجيمستق يگذار

 ياريبس 6231دهه  ياما بعد از اواخر سال ها. بود 6به  69ش از يب

فروخته  يو حرفه ا يالت جهت خدمات مالير،  صرف تسهين مقادياز

از  يديتول يم خارجيمستق يه گذاريسرما. ديشده به خارج، گرد

ان درست چهار برابر يا به بيد و يبرابر رس 1به  9111به  6231

که از   FDI/ يديتول يم خارجيمستق يه گذارياز کل سرما يبخش. شد

 96.ت شديبا اهم اريافت بسيگر به خدمات اختصاص يک دهه به دهه دي

ش يافزا" کنند که  ياستدالل م ياست اقتصاديس يتوياقتصاد دانان انست

در طرح ها و  يعني) يم خارجيمستق يه گذاريع در سرمايار سريبس

 يه گذاريکاهش سرما يگر کشورها به معنيافته به ديان يجر( زاتيتجه

وجود ن مورد يدر ا يشک  99. . ."بود  يداخل يديتول يان هايدر بن

نخست، . آن ها به کل اشتغال کمتر روشن است يندارد، اما ضربه 

 يدر خارج، کاهش نرخ سود داخل يه گذاريسرما يل اصلياز دال يکي

نرخ سود در  Robert Brennerطبق محاسبات رابرت برنر. است

، ابتدا ثابت ماند و 6221دهه  يمه دوم سال هايدر ن يديبخش تول

 يه گذاريم، سرمايکرد ينيش بيگونه که ما پن رفت، و همان يسپس پائ

 يه گذاريدوباره سرما   98.باال رفتFDI يديتول يم خارجيمستق

 يانه يل تا ميرکود اوا يسال ها يدوره  يط يديتول يم خارجيمستق

 يه گذاريسرما  يم کننده يسود تنظ ينرخ ها. صعود کرد 9111دهه 

 يه گذاريسرما ين پول هايم که ايوجود ندارد باور کن يليهستدند و دل

سود و  ياالت متحده بود که سبب سقوط نرخ هايا يديشده در توان تول

. شده بود ين خارجيو هم چن يسود آورتر داخل يگر فرصت هايو د

 .است يه داريعت انباشت و رقابت سرماين امر طبيا
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کل:جريانسرمايهگذاريمستقيمخارجياياالتمتحده   9-8جدول 

 يبهعنواندرصديازکلوتوليد
 (ون دالريليبه م يم خارجيمستق يه گذاريسرما)

درصد توليدي به  توليدي FDI FDIکل  سال

 کل

9111 992.921 71.919 99.8 

9118 662.111 95.793 98.8 

9119 681.211 89.955 98.2 

9116 691.358 97.356 91.5 

9111 619.195 18.119 81.9 

6222 912..29 82.159 63.2 

6223 686.111 98.699 65.5 

6225 27.512 93..91 92.1 

6221 31.191 91..97 93.3 

6227 29.151 11.159 13.8 

6221 58.979 98.232 89.3 

6228 55.915 63.799 91.1 

6229 19.115 61.313 82.1 

6226 89.121 69.261 82.7 

6221 81.239 61.789 78.1 

6232 85.111 65.916 17.5 

6233 63.722 3.293 13.1 

6235 81.671 68.911 18.3 

6231 62.116 1.981 86.5 

6237 68.833 1.938 11.2 

6221 68.117 5.133 75.1 

6228 2.797 8..21 87.1 

 

ياالت ا يم خارجيمستق يه گذاري، سرمايقات اقتصادياداره تحق: منبع

 يه گذاريت سرمايپرداخت ها و اطالعات وضع ي موازنه: متحده

 ي، اطالعات مليقات اقتصادي؛ اداره تحق WWW.bea.govم، يمستق

س جمهور يرئ ي، گزارش اقتصاديمشاوران اقتصاد ي؛ شورا....

 صفحه 991. 9117 يدولت يچاپخانه  يس. ينگتن دي، واش9117

کار که در خارج از  يرمکان واقعييهر تغ يريک مشکل در اندازه گي

ر مکان به ييتغ" ا به طور خالصه يرد، يگ ياالت متحده انجام ميا
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 که در رابطه با طرح يزيه چي، شبoffshoring"/ خارج از کشور

GE کند ين است که حکومت آن ها را دنبال نميدر باال ذکر شد، ا .

شغل در بخش  1188که تعداد " گزارش کرد"آمار کار  ياداره 

ده به االت متحياز ا 9111ه تا مارس يژانو يدر فاصله  يخصوص

ن ياغلب تخم. ار آهسته انجام گرفتين اتفاق بسيخارج منتقل شدند اما ا

مشاور  يگر شرکت هايا دي يمال ير که توسط  شرکت هاياخ يها

 Forester Research ،Deloitteل ياز قب يبازرگان

Reaserch ،ا يGlobal Insight ، افته اند، به کار در يانجام

 call)يتلفن يياکز پاسخگوو مر( (ITاطالعات يبخش تکنولوژ

center) آنان از چند صد هزار شغل  ين هايتخم. تمرکز کرده اند

ش از يب ياطالعات در چند سال فرا تر رفت و در ط يبخش تکنولوژ

 91.ديون ها شغل بخش خدمات رسيلبيک دهه به از دست رفتن مي

 رمکان مشاغل به خارج از کشور،ييتغ يد در باره يشتر مطالعات مفيب

ت برون فن برنر و ياست که توسط ک Cornell/UMassمطالعات 

برطبق گزارش رسانه . افته استيانجام  9111لوک در سال  ياستفان

االت متحده به خارج از کشور در يرمکان مشاغل از اييها درباره تغ

ن يکل ا يشود که در ط ين زده مي، تخم9111ن چارک سال ياول يط

٪ 1.18ن مقدار تنها يا. افته باشديان ر مکييهزار شغل تغ 111سال 

 يدي٪ مشاغل تول9.3است، اما  9111کار شاغل در سال  يروين

رنظر يبود که ز يشتر از مطالعه مشابهيهزار نفر ب 911بعالوه . است

بزرگ  ين  جهشيا. افتيانجام  9116برون فن برنر و لوک در سال 

اثر " ک يرفته  ازدست يبعالوه کارها. ش از سه سال بوديب يدرزمان

. عرضه کننده گان خواهد داشت  يروripple effect" "يموج

به مشاغل  يديانتقال از مشاغل تول  9111تا  9116گرچه از سال 

 9116وجود داشت اما در سال  ياطالعات و خدمات مال يتکنولوژ

 يدين دوره تنها مشاغل توليمشاغل از دست رفته در ا يبا همه يتقر

ا به ي٪ مشاغل از دست رفته 65، 9111ه در سال ک يبود، در حال

ن منتقل شدند مربوط به يکه به هندوستان و چ ييژه آن هايطور و

  97.بودند يو خدمات مالIT مشاغل

در هر چند سال به دوبرابر " ر مکان به خارج از کشورييتغ"  اگر نرخ

گرچه . خواهد بود يديم به مشاغل توليعظ يشدن ادامه دهد، ضربه ا



 

 105   مجموعه مقاالت

ن امر دارند که يل به نشان دادن اين ارقام تماير همان زمان اد

 ياالت متحده به ماورايموجود در ا يديمشاغل تول يرمکان واقعييتغ

ل سال ياز اوا يديتول يتواند وسعت مشاغل از دست رفته  يبحار، نم

ر مکان ييتغ" تا آن نقطه، . ح دهديرا توض 9111تا  6231دهه  يها

از  ين مقدار بزرگيح از دست رفتن چنيتوض يبرا "به خارج از کشور

ه يبه مشاغل اتحاد ين، بطور نسبيبا وجود ا. ز بوديناچ يليمشاغل خ

، تراکم  9111در سال يدر بخش خصوص. ضربه وارد کرد يا

٪ 82. ٪ بود69.2 يديمشاغل تول ي٪ و برا3ر يبودن ز يه اياتحاد

ر ييتغ" خاطر   به 9111ن چارک سال ياول يمشاغل از دست رفته 

برطبق کار برون فن برنر و لوک کار " مکان به خارج از کشور

که کل مشاغل از دست رفته نسبتا کوچک  يبا وجود 91.بود يه اياتحاد

 يه ايکارگران اتحاد يآن رو ينا متجانس ساز يبوده است ضربه 

 .قابل توجه بود

الت ايدر ا يديخروج مشاغل تول 9111تا  6231ن ازسال يبنابرا

اگر  يع تر رشد کند حتيتوانست سر ين امر ميا. متحده دو برابر شد

اما . نکرده بودند يه گذاريدر خارج سرما ييکايآمر يد کننده هايتول

بحار سبب  يدر ماورا يه گذاريده را که سرماين ايمساله رشد خود ا

 يون نفردر طيليم 1االت متحده  تا يا يديسقوط در تعداد کارگران تول

 يقت در اکثر سال هايدر حق. سازد يشود، نامحتمل م يسال ها م نيا

نشان  9-1دوران رکود، آنطور که جدول  يسال گذشته به استثنا 91

االت يدر ا يديبه بخش تول يخارج يه گذاريان سرمايدهد، جر يم

 .گرفته است يشيپ يه خروجيمتحده از سرما

بهخارجوبه:يديمتوليمستقيخارجيهگذاريسرما     9-1جدول 

  2111-4891داخل،
 (ون دالريليبه م) 

م يمستق يه گذاريسرما سال

 به خارج يخارج

م يمستق يه گذاريسرما

 به داخل يخارج

 تفاوت

11-9116 611،657 666،111 92،686- 

11-6229 919،923 161،112 676،566 

26-6221 92،111 91،811 7،611- 

32-6231 82،883 699،286 18،728 
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اداره تحليل اقتصادي، سرمايه گذاري خارجي اياالت متحده به : منبع

جريان سرمايه بخارج؛ سرمايه گذاري مستقيم خارجي در : خارج

 .www.bea.gov، 6231-9111جريان سرمايه ، : اياالت متحده
 

 6221-26و  9116-11تنها در طي دوره رکود يا رشد آهسته ي 

خارج، از سرمايه گذاري مستقيم سرمايه گذاري مستقيم خارجي به 

سال جريان سرمايه به  91در کل اين . خارجي به داخل فراتر رفت

٪ افزون تر از خروج 18داخل بخش توليدي اياالت متحده به اندازه 

. سرمايه آمريکايي براي سرمايه گذاري در بخش توليدي به خارج بود

داخل بخش  يک شاخص تاثير جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي به

توليدي اياالت متحده  اين بود که به جز دوره ي رکود درصد اضافه 

ارزش شرکت هاي خارجي در بخش صنعت اياالت متحده به طور دائم 

 9111٪ در سال 7.2به  6233٪ در سال 8.3افزايش يافت و از 

تاثير آن روي اشتغال چنين گزارش شده است که اشتغال از . رسيد

ميليون رشده کرده است، اين يعني نايل شدن به  7.5ميليون به  8.6

حدود يک سوم اين مشاغل در بخش توليدي بوده . ميليون شغل 9.7

در مقايسه . اند که بمعني افزايش حدود يک ميليون شغل توليدي است

٪ 67.1باکمپاني هاي خود آمريکا که در آن ها مشاغل اتحاديه اي 

سي . تحاديه اي بودند٪ اين مشاغل جديد، مشاغل ا63.1است، 

 95.درصد همه ي اين مشاغل در جنوب اياالت متحده ايجاد شده بودند

اين سرمايه گذاري مستقيم وارداتي مفهوم مهمي در تغيير چيزي دارد 

مي نامد، يعني توزيع " اقتصاد فضايي "که ديويد هاروي آن را 

اتحاديه جغرافيايي توليد و کار که اجتماعات چپ را ويران و هم چنين 

ها و مردم کارگر را سردرگم کرد، اما در مقابل به استداللي مي انجامد 

که سرمايه گذاري مستقيم خارجي را به عنوان شاخصي براي از دست 

نظر به اين که خالص   93.رفتن ميليون ها شغل توليدي معرفي مي کند

سرمايه گذاري مستقيم خارجي توليدي به داخل، از سرمايه گذاري 

قيم خارجي توليدي به خارج فراتر رفت، بايد افزايش خالصي را مست

امکان ديگر براي توضيح از دست رفتن . در اشتغال موجب شده باشد

مشاغل توليدي را ممکن است بشود در حجم وارداتي که جهاني شدن با 

 .خود آورده  است، يافت
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رشد تجارت جهاني در سال هاي اخير، اصوال يک کارکرد رشد 

تجارت . يه گذاري مستقيم خارجي و شرکت هاي فرامليتي استسرما

را از نظر آماري، تجارت بين ملت ها گزارش مي کنند اما اکثريت آن 

حدود . ها عمال نه بين ملت ها که بين شرکت ها يا با شرکت هاست

٪ واردات و صادرات اياالت متحده تجارت بين شرکتي است؛ 87

ي ازين ها نتيجه ي  تغييرات فرمي يا بعض     92.يعني بين چند شرکت

 . است "offshoring""/ تغييرمکان به خارج از کشور"

وارداتوصادرات:تجارتبينالمللياياالتمتحده     9-7جدول 

4891-2111کاالها،

 (به ميليون دالر) 
صادرات به  تراز واردات صادرات سال 

 واردات٪ 

9111 315.7 1,472.9 117.1 77 

9118 568.6 1,260.7 715.1 75 

9119 136.1 1,164.7 138.6 73 

9116 563.5 1,145.9 195.9 18 

9111 559.1 1,224.4 179.1 18 

6222 131.1 1,030.0 811.1 11 

6223 151.1 917.1 911.5 58 

6225 153.1 876.5 623.6 55 

6221 169.6 803.1 626.1 51 

6227 757.9 749.4 651.9 55 

6221 719.2 668.7 617.3 57 

6228 171.2 589.4 689.7 53 

6229 182.1 536.5 21.2 39 

6226 161.6 491.0 51.2 31 

6221 835.1 498.4 666.1 53 

6232 872.2 477.7 665.3 57 

6233 891.9 447.2 695.1 59 

6235 971.9 409.8 672.1 16 

6231 998.8 813.6 617.6 11 

6237 967.2 883.6 699.9 11 

6231 962.2 889.1 669.7 11 

 
 ,CB05-82، اخبار، يل اقتصادياالت متحده، اداره تحلياداره  آمار ا: منبع

BEA05-26,June 10, 2005,   ياقتصاد يمشورت ي، شورا ،
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، چاپخانه يس.ينگتن دي، واش9117س جمهور يرئ يگزارش اقتصاد

  9117االت متحده، يدولت ا

 6251دهه  يسال ها يانه يد که از موجود ندار يست، شکيمهم ن

 يتجار يکسر 6231 يدر دهه . واردات از صادرات فراتر رفت

بدتر و نسبت صادرات به واردات  يحت 6221م بود و در دهه يوخ

شدن کرد،  يشتر منفيش و بيشروع  به ب يکوچک شد و تراز تجار

ساله االت متحده به ميچون که ا. دهد ينشان م 9-7همانگونه که جدول 

جه يد، در نتيچسب يو مواد و لوازم صنعت يه ايسرما يغذا، کاالها ي

منسوجات و . را از دست داد يمصرف يکاالها يبطور قابل توجه ا

ار يبس يمصرف يان کاالهايک را در ميالکترون يو کاالها ياسباب باز

ک کاهش يسال ها  يع در طين صنايو البته ا. ن را از دست داديسنگ

و لوازم منزل به  يع نساجيمضافا صنا. دا کردنديپ يدار ياشتغال معن

توافقنامه  يقبل از الغا  9119و  6225 يدر فاصله سال ها ييتنها

Multi-fiber کرد،  يت ميکه از آن ها حما 9117ه يدر اول ژانو

ل يتا آور 6221از   81.ون شغل را از دست داديليم ميش از نيب

ن ي٪ ا11. از دست رفت يديولون مشاغل تيليم 9.2تعداد  9117

( 219،111) يعني٪ آن 71دوام و  يل بيد وسايمشاغل در تول

گر يون ديليم مين ييايميبخش ش. مربوط به منسوجات و لوازم منزل بود

ان يبه ب. نفر 911.111ش از يهم ب يرا از دست داد و فلزات معدن

اس بزرگ،  به واردات در چند يگر ازدست رفتن مشاغل در مقيد

زات حمل يل تجهيگر از قبيد يزهايشود، اما نه چ يصنعت متمرکز م

و  ييايم جغرافيمجدد عظ يل سازمان دهيو نقل، از جمله اتومب

جه رقابت، انتقال به خارج و يرا در درون کشور بعنوان نت يساختار

االت يسابق آلمان و ژاپن در ساختن و عمل کردن در ا يم رقبايتصم

، به 9111ع يوس يکاري، باالخره تا اعالم ب. متحده، تجربه کردند

  86.رود يمشاغل از دست م ياسفناک شبکه  ينحو

ن يتواند از حضور چ يدر رابطه با ضربه به تجارت نم يچ بحثيه

ه آن چه ياست شب يزيکم چيست و يقرن ب ين برايچ. کند يچشم پوش

 در فاصله. کردند يستم فکر ميقرن ب يکه مردم در باره ژاپن برا

ارزش، به  ين با محاسبه يکا از چيواردات آمر 9118تا  6221

عمال  ي٪ رشد کرد، گرچه کل واردات به ارزش واقع58 يان واقعيب
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با دوبرابر شدند و از ياز واردات آنها تقر يبعنوان بخش. ٪ تنزل کرد3

االت ياز صادرات ا ينيواردات چ 89.دندي٪ رس69.6٪ به 1.7

ن يکه چ ينتون، زمانيدولت کل  يعده هاو. جست يشين پيمتحده به چ

 يت باقياهم يرفه شد، بيپذ WTO يت سازمان تجارت جهانيبه عضو

، ياست اقتصاديس يتويافته توسط انستيطبق محاسبات انجام . ماند يم

از  ياالت متحده به طور واقعيبه ا ينيمتوسط ارزش ساالنه واردات چ

ون دالر در يليب 61به  6232-25 يون دالر در سال هايليب 1.1

ون دالر يليب 97به  9116-18رشد کرد و سپس در  9116-6225

به " مشاغل ييجابجا" ن برآورد کردند که ين ارقام، آن ها چنياز. ديرس

ش يدر سال افزا 918،111ن، به يواردات از چ يجه يعنوان  نت

مشاغل از دست رفته در  ي٪ شبکه 69ن امر شامل حدودا يا  88.افتي

توان در شمار مشاغل  يآن ها را م يبا همه يل هاست، تقرن سايا

" يشغل يفرصت ها" کل  EPI يطبق پروژه . محسوب کرد يديتول

، تعداد 9118تا  6225ن از سال ياز دست رفته در اثر واردات از چ

که در  يمشاغل  ي٪ همه 98شود آن را  يم. شغل است 155،111

با همه شان از يد، دوباره تقرد شدند، محسوب کريناپد ين سال هايا يط

٪ و 1.7ن ين بين که نسبت واردات از چيبا توجه به ا. يديمشاغل تول

رمحتمل بنظر يغ يلين خين سال ها بود، ايا ي٪ کل واردات در ط69

ن امر که واردات از يباور کردن ا يگر برايد يل اضافيک دلي. ديآ يم

 يجه ي، طبق نتن است کهيست اياز دست رفتن مشاغل ن يشه ين ريچ

ن عمال ياالت متحده از چياز واردات به ا يبخش بزرگ" ق يک تحقي

ن که يا يبه جا -شد يگر وارد ميد ياست که قبال از کشورها يواردات

 يملت ها ين وارد کنندگان قبلياغلب ا". د شودياالت متحده توليدر ا

   81.ک بودنديفيپاس يمنطقه 

 ي، شمار واقع EPI ين هايخمن است که در تين جا مساله ايدر ا

ستند، اما يروشن ن يمشاغل از دست رفته براساس رابطه علت و معلول

" از دست رفتن ياثرات ممکن واردات رو ياست برا ين پروژه ايا

چ يهستند که ممکن بود اگر ه يآن ها مشاغل". يشغل يفرصت ها

د ياز تول ييسطح باال ييکايآمر يوجود نداشت و شرکت ها يواردات

گرچه  87.شد يجاد ميدادند، ا يع شان اختصاص ميرا به صنا يداخل

ن جنبه از يا ياثرات منف ين امر بما در درک نسبيکه ممکن است ا
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، کمک کند، يک قدرت صنعتين به عنوان يشدن و ظهور چ يجهان

د شدند، حل ياز مشاغل ناپد ين تعدادين مشکل را که چرا چنياماعمال ا

ا يمات مربوط به حفظ يم که تصميکن يما تکرار م ن جايدر ا. کند ينم

ا در صنعت يگر يد يا مکان هايک مکان يدر  يديت توليگسترش ظرف

 يه اتخاذ ميت رقابت، توسط سرمايو وضع ين سودمنديتخم يبرمبنا

 يد تنزل کردند و با رکوديسود در تول ينرخ ها 6225بعد از. شود

د است که شرکت يسفانه بعدند ، متايان ديشروع شد، ز 9111که در 

. بپردازند يداخل يه گذارياالت متحده بخواهند به سرمايا يديتول يها

 9118٪ کل واردات در سال 69به  ينيکه واردات چ يوقت يحت

االت متحده يدر ا يدي٪ کل فروش تول8د، ارزش آن ها تنها معادل يرس

ون يليب 1،391/ ون دالريليب 679.1) بود، از جمله همه واردات

ا واردات يگسترده تر، کل واردات  يک معنايدر    81(.٪8.9 =دالر

گذارد و  يمت ها اثر ميق مهار قيسودها از طر يع خاص رويصنا

 ياگر شرکت ها. شود يد ميشتر تشديسهم بازار، ب يدعوا برا

دتربه مبارزه برگردند، يجد يدر تکنولوژ يه گذاريبا سرما ييکايآمر

اما ضربه . گذارد ير ميسود تاث ينرخ ها يرون امر به نوبت خود، يا

ممکن است از دست دادن  يم است و بخوبيرمستقياشتغال غ يرو

 يرقابت يها ياستراتژ يجه يشتر نتيب يديمشاغل در بخش تول يواقع

اگر . ان نسبت به واردات خودشان باشديبکارگرفته شده توسط کارفرما

 .دارند يکارگر يواکنش ها يبرا يقو يرين است، تاثيمساله ا
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 ييکايآمر دو درجه کارگران

را به صف کارگران پاره  ييکايون ها آمريليکا ميآمر ياقتصاد بحران

ران پاره معموال به کارگ. ج شده است، رانده استيدا رايوقت که شد

شود و  يپرداخت م يکمتر يوقت نسبت به کارگران تمام وقت دستمزد

ن که با آن ها به عنوان کارگر يگر ايد. دارند يازات کمتريآن ها امت

کار را  يرويژه از نيو ياست که بخش يطوالن يدرجه دو، که زمان

ر، آن ها همراه با يدر چند سال اخ. شود يدهند، رفتار م يل ميتشک

ل يکا را تشکيکار آمر يرويک چهارم نيش از يبا بيتقر يان فصلکارگر

 ياغلب آن ها برا. زن هستند از کارگران پاره وقت  ياريبس. داده اند

 يگرياز آن ها انتخاب د ياريبس. کنند يکمک به درآمد خانواده کار م

 يا امکاناتيرا مشاغل تمام وقت يپاره وقت ندارند، ز  يجز قبول کارها

مراقبت در آن جا  يا بتوانند هنگام کار، کودکان خود را براکه آن ه

تمام وقت را  ين همه، آن ها کارهايبا ا. بگذارند در دسترس ندارند

ت درجه يل اند که از وضعياصوال تمام کارگران ما. دهند يح ميترج

مثال، پاره وقت ها  ياز جاها، برا ياريدر بس. دو بودن خالص شوند

 يدهند دستمزد کمتر يکه تمام وقت ها انجام م يارهمان مقدار ک يبرا

از کارگران پاره وقت  يميکمتر از ن يان تنها برايکارفرما. رنديگ يم

ن ي٪ ا71ش از يب يعني) ي کنندپرداخت م يو بازنشستگ يمه درمانيب

توان  يم يندارند و تا حدود يا بازنشستگيمه و يچ گونه بيکارگران ه

(. م.سه کرديران مقايد امضا در ايو سف يردادآن ها را با کارگران قرا

ان از يه ها در برابر اعمال مستبدانه کارفرمايد که اتحاديآ يش ميکم پ

ار يبس يت شغلين کارگران امنيا. ت کننديحما کارگران پاره وقت 

با درآمد  يبه شغل يابيدر راه دست يترق يآن ها برا. دارند يکمتر

اشتغال . دارند يار کمتريا شانس بسيا اصال شانس ندارند يباالتر 

ن بار پرداخت کنندگان يگسترده کارگران به مشاغل پاره وقت هم چن
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مختلف هستند  يرا تنها کارگران بخش هايز)ي دهدش ميات را افزايمال

شود  يات کسر مياز دستمزدشان مال که بدون کم و کاست و سرهرماه 

ه داران مسئله طور يسرما يبرا. گردد يز ميو به صندوق دولت وار

 يات طفره ميمختلف از پرداخت مال يوه هايآن ها به ش. است يگريد

ل حمل و يد و مدرن، پول وسايجاد دفاتر جديرات و ايپول تعم. روند

ن يآخر يل هايد اتومبيران و دست اندرکاران به صورت خرينقل مد

از استفاده  يندگان مجلس برايا نمايکه به احزاب  ييستم، کمک هايس

ه که با بوق و کرنا يريخ يکنند، کمک ها يآن ها جهت مقاصد خود م

 يات نوشته ميشود؛ همه و همه به حساب مال يدر مطبوعات اعالم م

ت يرا محروميز(. م. کاهد يد بپردازند ميکه با ياتيزان ماليشود و از م

کند  يگر آن ها را مجبور ميازات ديمه و امتيکارگران پاره وقت از ب

ر يو سا ينه ها مثل مراقبت بهداشتين زميدر ا يدولت يکمک ها که به

قابل ذکر است که دولت ها ) اورنديب يرو يدولت يخدمات ضرور

ت خوب يفيگان با کيرا يهمه شهروندان امکانات بهداشت يموظفند برا

ا پاره وقت بودن يکار بودن يل بيد به دلينبا يچ انسانيفراهم سازند و ه

 (.م.محروم باشد يمه درمانياز بهداشت و با خانه داربودن ي

 يزند که در ماه ها ين ميمز تخميورک تايويد در نيک گزارش جدي

ل يبه کار پاره وقت تبد ييکايون آمريليم 1ر کار تمام وقت حدود ياخ

به  6271دهه  ياز سال ها  در کار تمام وقت ين کاهشيچن. شده است

را  ييکايون آمريليش از پنج مين امر دامن بيا. سابقه است ين سو بيا

افته است و يل يرا که ساعات کارشان تقل يکارگران يعنيگرفته است، 

به مشاغل تمام وقت به  يابيدست يشان برا يکه کوشش ها يا کارگراني

که به طور  يکارگران 6227از سال . ده استينجامين يجه اينت

گر يهر زمان د ش ازيل شده اند بيناخواسته به کارگران پاره وقت تبد

که به  يا ياقتصاد ين هدف که از توفان هايان با ايکارفرما. بوده است

آن ها . تازد بگذرند، ساعات کار کارگران را کاهش داده اند يکشور م

دهند که کارکنانشان حداقل شغل خود را حفظ  ين کارشان امکان ميبا ا

ها دست به حفظ مشاغل شان آن  يند که برايگو يبه کارگران م)کنند 

 ين کار را لطف خود به کارگران نشان ميا يعنين کار زده اند يا

 يبرا  -دهد ين کار دستمزد کارگران را کاهش ميالبته ا(. م.دهند

شتر از نصف يا بين امر دستمزدها را به نصف ياز کارگران ا ياريبس

د که با ين اميو با ا يتياز کارگران با نارضا ياريبس. دهد يل ميتقل
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ا يد اقتصاد دوباره به سرکار برگردند کاهش ساعات کار و رش

گران حق انتخاب يد. رنديپذ يبدون حقوق را به اجبار م يمرخص

ابد و سرانجام به کارشان ي ياول ساعات کارشان کاهش م. ندارند

در آن  يين است که هست و چون و چرايهم -شود يخاتمه داده م

کنند که اگر  يم ينيش بيپ ياريسد، کارشناسان بسينو يمز ميتا. ستين

ش يت کارگران پاره وقت افزايابد نه فقط جمعيبهبود ن ياقتصاد به زود

 ميخواه يشتريار بيبس يهايکارسازيافت بلکه شاهد بيخواهد 

اوت                                                                       .بود
9113 

    zNet:منبع 

 :ش سنده گزارينو

Dick Meister که  م قرن استين سکو است وياهل سانفرانس

 .کند يراستار مقاالت کار ميو و يل کارگريبعنوان خبرنگار مسا
 

 

 

 

 

 

 

  کارگران يافسردگ و يخودکش وتا،يتو

کاماتاساتوشي

وتا در سال يسود خالص تو. است يژاپن ين کارفرمايوتا سودده تريتو

ن يا. بود( ارد   دالريليم 61،7) نيون يليب 6،1برابر با  9111

ارد يليژاپن است که سود خالص از م يه داريخ سرماين بار در تارياول

ل کمتر يون اتومبيليم 6،8وتا يکه امسال تو يرود، در حال يفراتر م

ارد دالر بعد يليم 99،5وتا با کل فروش يتو. از سال قبل فروخته است

به کل فروش و سود خالص  يبا نگاه} از جنرال موتورز قرار گرفت

دهد،  يل ميک سوم کل فروش را سود تشکيم که حدود يشو يمتوجه م

مت، ي، و با وجود کاهش ق{م.است% 81که سود شرکت  ين معنيبد
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مقام اول را . در جهان قرار گرفته است يوتا در مقام چهارم سوددهيتو

و  ينفت يل دارد، اما اگر شرکت هاياکسون موب يو بانک يشرکت نفت

وتا مقام اول را خواهد داشت اما وضع يم، تويبانک ها را کنار بگذار

 .کارگرانش رقت بار است

است که قبال به عنوان  يک روزنامه نگار محقق ژاپني يکاماتا ساتوش

ن يکرد و در باره ا يوتا کار ميا گاه کار در کارخانه توي يکارگر فصل

را نوشته " ر فنايدر مس" ن کتاب سال ژاپن يات پرفروش تريتجرب

 Shukan" در  9111 يوليم در دوم يش رو داريکه پ يمقاله ا. است

Kinobi" مجله فوکوس  يونکرمن برايد و توسط جان يبه چاپ رس

ل يف. لمساز استيسنده و فيانکرمن نوي. ديترجمه گرد يسيژاپن به انگل

 يبه آلمان يسيآندرآ نول مقاله را از انگل. از اوست" قدرت ترور"

 يمتن آلمان ياز رو يده ثابتيآن را من فر يترجمه فارس. ترجمه کرد

 .انجام داده ام

 يکارگر فصل 61111حدود 

شهر )ک و ي، شماره Toyota-cho( شهر)، يمرکز يوتايآدرس تو

نجا يا تا اياست که با قطار از مرکز شهر ناگوToyota-shi (بزرگ

ودا يشت که خانواده تون شهر قبال کورومو نام دايا. قه راه استيدق 71

 T-shiا يوتا يس کردند، اسم آن را به تويوتا را تاسيکه کنسرن تو

ک ياست در ژاپن که به اسم  ين تنها شهر بزرگيعوض کردند و ا

 يمرکز يوتايتو يصبح استف من جلو. ک شرکت استيخانواده و 

ند، به يآ يد از روبرو ميسف يراهن هايک گروه مرد با پي. ستاده اميا

ک هستند که محلش آن طرف يمرکز تکن ين هايسيتکن ياحتمال قو

انجام دهند،  يد در مال عام کاريکه آن ها نبا ياز آن جائ. ابان استيخ

ک ين نمونه، اعتماد به نفس يتنها هم. شود ير الزم ميکت و شلوار غ

 .سازد يرا روشن م يکنسرن جهان

وتا يتو يصلو درست در گوشه آن، کارگاه ا يمرکز يوتاياز تو

. شود يد مير قسمت ها توليون و سايکام ين جا شاسيدرا. قراردارد

. شود يون دراز به کارگاه وارد ميک کاميکنم که چگونه  يمالحظه م

ن درون به يسال قبل من خود را بمدت شش ماه صبح به صبح از 86

بودم و " يکارگر فصل" ک کارگر معروف به يمن . کشاندم يدرون م

ک ين تجربه ام يدر باره ا. کردم يل لنگ را درست ميم يبخش ها
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ک کارگر يخاطرات ": يديل نا اميکارخانه اتومب" کتاب نوشته ام بنام 

است تا خاطراتم را از  يابان به کارگاه کافيک نگاه از خي. يفصل

 يبرا يخاص ين، دلتنگيبا وجود ا. آن زمان زنده کند يها يخستگ

خواهم به درون بروم و به  ياق ميتبا اش. کنم يکارگاه احساس م

وارد  يابان عموميتوانست از خ يقبال آدم م. ندازميب ياطراف نگاه

قرار دارد که مثل محل عوارض  يشود اما اکنون آن جا ساختمان بزرگ

ان . سازد يرا محدود م يکند و عبور مرور عموم ياتوبان عمل م

ها،  يافه شب کارها، اض يزمان کل دستمزد ماهانه ام با اضافه کار

(. کايدالر امر 591) ن بودي 52111فوق العاده، همه و همه سرهم 

کار  يروين"  يبرا يبزرگ روزنامه ا يها يوتو در آگهيامروز تو

آدم  6259آن زمان در سال . دهد يدالر را وعده م 9811" يفصل

 يچون چون يا يمحل يتوانست سود کارفرما را در روزنامه ها يم

 89مقام اول در کشور که سود  يکارفرما: مالحظه کند نبونين شيچ

مقام " نان داد که در سال دوم هم يکسب کرده بود، اطم ينيارد يليم

وتا يد سود را توين مکان با خورشيا. را دنبال کند" کسب درآمد يباال

به  6251ک دوره در دهه ي يهمواره در سه دهه گذشته به استثنا

ن يون يليب 6،61 يعني يسود فعل. ه بود، حفظ کرديخاطر بحران نفت

 .برابر سود زمان کار من در آن جاست يش از سيب

نفر شاغل  16111وتا يآن زمان تو. دهم يبه شما م يگريرقم د

معذالک . درصد 71حدود  يشينفر، با افزا 17111داشت، امروز 

سر شده يراحت م يليوتا خيتو ين امر برايا. برابر شده است 81سود 

در  يش ترها از صرفه جوئيپ. تنها از کاهش دستمزد يعنياست، 

 –ا موقت ي" گاه کار"شمار کارگران . زدند يحرف م يانسان يروين

قبال حدود . به شدت صعود کرده است -مثل مورد من در آن زمان

نفر را شاغل  61111ند ما حدود يگو ينفر بود، امروز م 8111

انات را اوکودا در اول ين بيا (.وتايس تويرئ يروشياوکودا ه") ميکرد

از  يد تعداديوتا نبايا تويماه مه در پاسخ به سئوال مطبوعات که آ

. راد کرديرا که دچار بحران است قول کند، ا يشيتسوبين مازاد ميشاغل

 يز را در بر نميبا حقوق ناچ" يگاه کارها"البته اصطالح شاغل، 

 يجاد ميدر جهان ان سود را يشتريکه در همزمان ب يدر حال. رديگ

مشروط  يشغل يک مجموعه يبه عنوان  يخالصه کنم گاه کار. کنند
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و  يشمال يکايوتا در آمريسود تو% 51ن يعالوه برا. معتبر است

ک يدرجه  يکه کارفرما يتيوضع. شود ير کشورها بکار گرفته ميسا

 .کند يبه آن مباهات م يجهان حت

"سريدولت"تا"رفاهدولت"از

. کنم يوتا را مالقات مي، از کارگران تويمياز دوستان قدچند نفر 

ات کارفرما در خارج از کشور به يع عمليکه گسترش سر يکسان

به  ياديات کارگران زين عمليا يبرا. اخراج آن ها منجر شده است

ن شد يجه اينت. به خارج کشور فرستاده شدند يآمورش يعنوان راهنما

 .ژاپن ماندند يارگاه هاکارگر در ک يار کميکه تعداد بس

شوند که در کار  يرجحان داده م ييدر استخدام کارگران موقت، آن ها

ل تجربه داشته باشند که بالفاصله بتوانند کار را يتسمه نقاله اتومب يرو

ماه  66سال و  9ماه و حداکثر ان  1حداقل دوره قرارداد .اغاز کنند

عروف به گارگران ن کارگران ميبلند مدت جانش يگاه کارها. است

ن کارگران گاه کار يا. شوند يم( يمرادف کارگران گردش) يفصل

 .زنند ين کارگاه نقش ميرا در زم يهستند که سود فوق العاده ا

سال سن، بعنوان  71 يباال ياز نقاط ژاپن کارمندان ادار ياريسيدر 

بطور مثال  يشغل يبرا. نديآ يکار زائد بحساب م يروين

از خارج کارخانه  يهمکار قرارداد ياديترف تعداد زويرکارکامپيتعم

است که به  يگردند که دستمزد آن ها نصف درآمد آن هائ يانتخاب م

 .طور منظم به کار اشتغال دارند

د تعرفه يستم جديک سيل ياز آور. ميگرد يل برميبه شرکت اتومب

 نظم يبرمبنا. جاد کرده استيا يبزرگ يتيافته است که نارضاياعتثار 

 يتيژه صالحيستم تعرفه ويک سيله يد، مزد وابسته به سن، بوسيجد

از . است يسالگ 11و  81ن ين درآمد در سنيشتريب. شود ين ميجانش

مزدها فقط : " نديگو يکارگران م. ابدي يدستمزدها کاهش م يسالگ 76

 يبي، و احساس عج"ابدي يشود بلکه بدتر، عمال کاهش م يمنجمد نم

ر شرکت ها درآمد کسب يشتر از سايهمواره بازهم بشرکت ما " دارند 

" زند؟ يب مين چرا کارفرما کل پول را به جيکند، با وجود ا يم

ز را يد آمين جواب تهديت کند، ايشکا يه محليس اتحاديهرکس که به رئ

د که شما را با يرا نشان بده يبه من شرکت: " شنود که ياز آن ها م

ترس از  –" استخدام خواهد کرد ين دارشتر از آن چه که االيب يدرآمد
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شرکت  يو اضافه شدن بحران مال" تيريه و مدين اتحاديب يهماوائ" 

ک جهان يموتورف کارگران کنسرن شماره  يشيتسوبيم يعنيه يهمسا

 .کشاند يم يرا به نابود

بحران غالب باشد تا  يشه توجه داشت که در محل کار فضايوتا هميتو

وتا کار يکه من در تو يزمان. حت فشار قراربدهدبتواند دستمزدها را ت

کرد که  يرا مطرح م ي، قرارداديفت زود کاريت شيريکردم، مد يم

د در يسان کار را متوقف کرده است، ما باين: در آن اخطار شده بود

م، جنرال موتورز قدرتمند است و به ما اجازه يکا نفوذ کنيبازار آمر

وتا يق توين طريبه ا. ميل کنيعطکار را ت يشيتسوبيدهد مثل م ينم

کند تا بتواند دستمزدها را در سطح متوسط نگهدارد و  يماهرانه عمل م

. ش تر پول نقد پس انداز را انباشته سازديش تر و بيدر در داخل ب

وتا يتو. کشور است 91د در يجاد مراکز تولين کارش ايجه اينت

، و (کايدالر آمر ارديليم 911) نيون يليب 99ش از يب يمجموعه ثروت

ارد دالر يليم 91)نيون يليب 9و9ش از يب ينه ايوتا نقديبانک تو

در رابطه با مذاکرات تعرفه ساالنه . ار دارديرا در اخت( کايآمر

" رسند که  يند و با هم به تفاهم مينش يه ميوتا با اتحاديدستمزد، تو

در مقابلش ه مطلقا ياتحاد". برتعرفه تقدم دارد يعنيقدرت رقابت برآن 

وجود  يچ قدرت مخالفيوتا هيتو يدر محدوده . است( قدرت) دندان يب

دن است که يک سلسله جار و جنجال اما قابل دينه ين زميدر ا. ندارد

: رت فروبرده استيان را در حيانجمن کارفرما يوتا و روسايس تويرئ

اضافه گر يوتا اجازه ندارد دياداره استاندارد کار ژاپن اعالم کرد که تو

ا يات ناگوياداره مال. را ادامه دهد{ يگاريبخوان ب}پرداخت نشده يکار

ن رقم اشتباه يا} ون دالريليم 17) نيارد يليم 7وتا يافته است که تويدر

نه ين زميدر ا يات پرداخته است و اتهاماتيکمتر مال{ ديآ يبنظر م

اش را ف يل مليک اتومبيمکان يوجود دارد که کارفرما سئواالت تست

ک ي يکه برا يکوچک يها يها و کثافت کار يزشت. کرده است

ک يوتا بازهم مثل ياما تو. ست استيناشا يدر رده جهان يکارفرما

 .کند يفکر م يه دار استانيسرما

. صحبت کردم که در ماه مه اتفاق افتاد يمن با دوستانم در باره حادثه ا

زات له شد و ک دستگاه پرس فليساله، در  88ک کارگر يصبح زود 

ده بخش تکامل يبرگز يکرهايتکن. مطرح شد يبعد مساله خودکش. مرد
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ه مساله ياتحاد. ش از حد اعالم کردندياز کار ب ين امر را ناشيکار، ا

سال  61کنند که در  يدوستانم فکر م. کند يرا مطرح م يخودکش

در . باال رفته است يزير، شمار همکاران افسرده به طور غم انگياخ

 يچاپ م يه مقاالتياتحاد يفاصله به طور منظم، در روزنامه ها نيا

در  يدر گزارش. شود ينشان داده م يشود که در آن معالجات روان

ن آمده يت کار چنيريته مديک نشست کميدر باره  9118نوامبر  95

ت يکارگران، وضع يروان يها يماريب يکارفرما در نرخ باال: " است

ح در يک توضيبا  -در حروف پررنگ -شگزار" نديب يرا م يميوخ

ه در ماه يک نشست اتحاديدر . شود يهمراه م يباره حالت اضطرار

ن فاصله چه يرد که درايگ يه مورد سئوال قرار مير اتحاديقبل، مد

د آغاز يکه با يک امر ضروريسرانجام از . انجام داده است ياقدامات

وتا تحت فشار يه، تويبه نام اتحاد يوقت. ديآ يان ميکردد، صحبت بم

ص زود هنگام، يرانه و تشخيشگياقدامات پ يقرار گرفت که برا

فرستاده شده و مورد  ي، کارگران بمرخصيمشکالت روان يبرمبنا

 يمهم يشرفت هايپ: " ن جواب داده شد کهيرند، ايمراقبت قرار بگ

 ". شه کن کردن آنيحاصل شد اما نه در حد ر

ه در مقابل مسئول يدر آغاز سال، اتحاد يدر رابطه با مذاکرات تعرفه ا

اگر سالمت : "د، سر فرود آوردين که مطالبه نمايا يشرکت به جا

 يست بلکه مين يک مساله فردين تنها يشود، ا يرگيدچار ت يروان

منجر شود که سرچشمه قدرت رقابت " يزش پرسنليانگ"ل يتواند به تقل

اما تا ." زشمند گرددکار ار يرويان است و سبب از دادن نيکارفرما

در جهت "جاد کنند که يا ين نظر موجود نباشد تا جو کاريکه ا يزمان

 ينرخ خودکش ييشانس ها" وتا حرکت کنديادامه ارتقا قدرت رقابت تو

 .د، کم استيرا ترمز نما

وتا يپدر او کارگر تو. ساله داشتم 15 يماساش يبا توکوچ يمن صحبت

وتا يش در ساختمان حمام شهرک توا يهمواره در جوان يماساش. بود

ک سانحه منجر بمرگ يبازهم در کارخانه : گفت يم يد که کسيشن يم

با  -شهر بود يدوره عضو شورا 5در  يماساش." اتفاق افتاده بود

وتا ياو گفت، چون من در شهر تو. وتاينده مخالف با تويعنوتان نما

 يچگونه شرکتوتا يرم که تويگ يکنم، مورد سئوال قرار م يم يزندگ

ش يسال پ 86." داند ينم ين را کسيدهم؛ ا ياست؟ بعد من جواب م
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 يکيوتا يشهردار تو. را ابداع کرد" ينيدولت تام"اصطالح  يتوگوچ

شهر، از کارخانه  ينده شوراينما 11نده از ينما 2و  يگريبعد از د

که امروز در کارخانه  يدرصد کارگران 38،5حدود . وتا بودنديتو

ا در کارخانه ي ين سازيماش يکنند، در کارگاه ها يکار م شهر يها

کارگاه  –کنند  يهمبسته اند، کار م يل سازيع اتومبيکه با صنا ييها

. کنند يد ميوتا را توليشهر تو يدات صنعتيدرصد تول 27،7که  ييها

ا يدم آياز او پرس. ات منطقه داشتميس اداره ماليبا رئ يش مالقاتيپ يچند

 يکه دولت م ياتيوتا در ماليتو يد که طور درصدين بگوتواند بم يم

چ گاه محاسبه ين رقم را هيا: ن بوديدارد؟ جوابش ا يرد چه سهميگ

ن باشد  که او بدون يتواند ا ين حرف فقط ميا يمعنا. نکرده است

درصد  36وتا يش تويسال پ 86. ها اجازه گفتن ندارد يموافقت باالئ

. را% 13تنها  6225در سال . کرد يات مشاغل را پرداخت ميمال

حرف " يدولت سر"د بهتر باشد انسان از يشا. هستند يد مخفيارقام جد

 . بزند

 

 

- منبع

attac-konsumNet  91  9111نوامبر 

کنسرن : 9117ه ين، ژانوياز هانوفرشه آلگما يلياطالعات تکم

 ه کرده است ويل در اروپا تهيفروش اتومب يبرا يديوتوتا برنامه جدي

 يتوش. بازار فروش آلمان متمرکز کرده است يژه خود را رويبه و

 يدر مدرسه عال يوميوتا در سمپوزيت تويريهارو تاکاسو مد

درصد  11زان فروش يم 9161د تا سال يد که بايگو يرشن ميگلزنک

 يدرصد رو 5معادل با  يشيسال گذشته با افزا. ابديش يافزا

 .ن سود را داشته استيگترل در بازار آلمان بزرياتومب 695111

ل ياتومب 261111خواهد در اروپا مقدار فروش خود را از  يوتا ميتو

کا با توجه به يدر بازار آمر. ون باال ببرديليم 6،9در سال گذشته به 

دچار مشکل است اما  ين کار قدريقدرت جنرال موتورز و فورد ا

به مقام وتا ي، تويچند سال آت يکنند که ط يم يشگوئيمتخصصان پ

 .افتيل جهان ارتقا خواهد يد کننده اتومبين توليبزرگتر
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 نفت تريل کي دراز سفر قصه

راينرلويکن

   منطقه نفتي کويت تا پمپ بنزيني در وزلينگ کلن 158از چاه شماره 

در نورآفتاب به آن . مرد يک ليتر نفت را در شيشه مي ريزد -روز اول

بلکه قهوه اي رنگ است، با ته رنگ قرمز سياه نيست، . نگاه مي کند

يک قطره از اين يک ليتر را براي آزمايش . کثيف بنظر مي آيد. تيره

در نور روز قرار مي دهد و بقيه با فشار جاري مي شود و به شريان 

چاه را، در منطقه اي به  611مي پيوندد، که نفت تقريبا  62خط لوله 

 .دکيلومتر در خود جاري مي ساز 7وسعت 

پنج بار بزرگ تر از . بورگان، دومين منطقه نفتي بزرگ جهان است

نفت . هيچ کس بدون اجازه حق ورود به آن را ندارد. ليختن اشتاين

* BP.پ.، توسط شرکت وابسته به ب6283براي اولين بار در سال 

. شرکت نفت ايران و انگليس و شرکت نفت آمريکايي گلف کشف شد

آغاز گرديد و تا به امروز ادامه  6213ال بهره برداري از آن در س

 .دارد

کارگران با لباس آبي، اهرم ها را به  62در ايستگاه شماره  -روز دوم

آب جدا . حرکت در مي آورند، و نفت مايع از تلمبه جريان پيدا مي کند

مي شود، گاز آن خارج مي شود و مايع، در اثر فشار به حرکت خود 

چهار کارگر . از در هوا استشمام مي شودبوي بخار گ. ادامه مي دهد

که سرشان را با دستمال روشني بسته اند، در آن جا کار مي کنند؛ يک 

دو سال پيش در يک ايستگاه انفجاري رخ . کار خطرناک براي زندگي

داد، و ايستگاه را به هوا فرستاد، چهار کارگر هم زندگي شان را از 

 .دست دادند
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همه جهان، چيزهاي زيادي در باره نفت  در کتاب هاي مدرسه اي در

نوشته شده است؛ نفت طي ميليون ها سال از مواد ارگاني و گياهي به 

تحت تاثير فشار و گرما، ميکروارگانيسم ها و گياهان به . وجود آمد

 . نفت تبديل و در اعماق درياها انبار شدند

، در صحراي کويت، يک شهر صنعتي بزرگ بنام االحمدي وجود دارد

تا  6283در سال  BPاز زمان . نفت است( صنعت)که فقط مربوط به 

، در اين جا يک باشگاه راگبي بود که اکنون دفتر شرکت 6257سال 

 . است KOCنفت دولتي 

فشاريکهيکليترنفتمارااززمينصحرابيرونميرود،ازکجا

ميآيد؟

رد؛ يک درياي در عمق منطقه بورگان، يک اليه آب آشاميدني وجود دا

يک مکانيسم طبيعي تخليه در منطقه نفتي وجود دارد که به . زيرزميني

منبع تدريجا و آهسته، در اثر فشار . منبع نفت فشار وارد مي آورد

يک ليتر نفت ما از . کوچک مي شود و باالخره نفت جريان مي يابد

در . ، به انبار جنوب در نزديک االحمدي مي رود62خط لوله شماره 

ميليون تن، با ساير نفت هاي رسيده  61آن جا در انباري، به حجم 

جمع مي شود، که تقريبا برابر با يک ششم نفت مصرفي ساليانه آلمان 

نفت ها شبيه هم . است، که چهارمين بازار بزرگ نفتي جهان است

در . مثل شراب -هرنوع آن، ويژگي خاص منطقه اش را دارد. نيستند

درصد توليد نفت کويت را  31ن بورگان، که کنار نفت نيمه سنگي

تشکيل مي دهد، نفت سنگين، نفت سبک ماگواي جنوبي و نفت خيلي 

در انبار نفتي جلوي دروازه شهر االحمدي، يک ليتر . سبک وجود دارد

يک روز . نفت ما با انواع نامبرده شده، به طرف کويته صادر مي شود

قي مانده در آن، خارج شود؛ که تمام، نفت در انبار مي ماند، تا آب با

 .بعد بتواند به سفرش ادامه دهد

 تا اين لحظه يک ليتر نفت ما چقدر خرج برداشته است؟ -روز سوم

 672يک بشکه . مي گويد؛ يک بشکه حدود يک دالر KOCراهنماي 

شرکت نفتي آکسون موبيل، متوسط مخارج فعاليت . ليتر نفت دارد

سنت حساب مي  88دالر و  8( 88/8)هايش در جهان را، بشکه اي

نفت اتالنتيک با حفاري پيچيده اش، و نفت گران ايسلند در آلبرتاي . کند

. دالر در بشکه باال مي برد 91کانادا، قيمت توليد نفت را تند و تند تا 
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قيمت يک ليتر نفت ما . کويت ارزان ترين نفت جهان را توليد مي کند

به درون يک لوله نفتي در چند نفت ما . سنت اروپائي مي شود 1/1

سپس تا الصالحيه با يک تانکر بزرگ . صد متري دريا مي خزد

کويتي، از شرکت نفت کويت در ترمينال درياي ايسلند، جائي که آب آن 

هزار تن نفت، که در  811. به اندازه کافي عميق است، حمل مي شود

کر زبان تخصصي، بارگيري خيلي بزرگ ناميده مي شود، در تان

مترعمق  97اين تانکر منبعي با . کويتي الصالحيه بارگيري مي شود

کيلومتري  91دارد و به نسبت عمق خليج فارس، نمي تواند تا کمتر از 

سنت  1/1تا اين جا و در اين منبع، يک ليتر نفت ما، . ساحل جلو بيايد

 .تمام شده است

سنت  61و قيمت نفت ما به ! در اين زمان چيز عجيبي رخ مي دهد

در اين جا تاجر به . بار بزرگتر از ارزش خودش 91مي رسد، 

. سنت مي پردازد 91الصالحيه به خاطر حمل آن به اين جا، ليتري 

سرنوشت مالي يک ليتر نفت ما، درست دو . چرا؟ جوابش پيچيده است

بورگان بيرون  158ماه پيش، قبل از اين که از اعماق چاه نفتي شماره 

وزلينگ کلن يکي از سه پااليشگاه هاي کنسرن . ه استبيايد، تعين شد

پااليشگاه با يک شرکت راه سازي، قرارداد بزرگي . شل در آلمان است

با تصفيه نفت فقط . براي قير، ماده اصلي براي توليد آسفالت بسته است

بنزين و گازوئيل بدست نمي آيد، بلکه بيش از يک دوجين محصوالت 

از سوخت هواپيما تا الکل متيليک، از گاز ديگر هم، حاصل مي شود، 

از نفت خاور نزديک، به دليل . و همين طور قير. مايع تا آمونياک

 .کيفيت وزن مخصوص اش، قير زيادي بدست مي آيد

سورانه شويتز کايزر، مدير اقتصادي و برنامه ريزي کارفرماي کلن، 

لندن، در ( استاس کو) براي خريد شل، به کمپاني تجاري و ترابري

اسامي شناخته . يکجا صدها هزار تن نفت خام عربي را سفارش داد

 -، اکسون موبيل، شرون و توتال فينا الف.پ.شل، ب -شده معامالتي

آن ها در . درصد ماده خام دنيا را استخراج مي کنند 61خود تنها 

آن ها بزرگترين نياز . درجه اول تاجرنفت و ترخيص کننده نفت اند

قيمت نفت در سه بازار بورس تثبيت مي . ري مي کنندخود را خريدا

مبادالت بين المللي  IPEدرسنگاپور و  SGXشود؛ نيمکس نيويورک، 

در اين جاست که استاس کو، نفت خاور نزديک را براي . نفت در لندن
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کلن مي خرد و در بورس لندن برگه اي با قيمت و تاريخ حمل، دريافت 

 .مي کند

، گوئي نفت ما از منطقه <<برنت>> نوشته شده  عجبا که در اين کاغذ

 IPEجکي بوليمور که مسئول آناليز بازار . برنت درياي شمال است

است، توضيح مي دهد؛ که مي شود نفت از مکان هاي معيني با اسم 

نفت برنت براي اروپا، نفت دوبي براي آسيا و با اسم وست تگزاس 

 .انترميدي ايت براي آمريکا، منظور شود

وقتي که استاس کو محموله را تحويل مي گيرد، براي يک ليتر نفت ما 

سنت  99سنت مي پردازد، که امروز در بازار بورس لندن به  61

درصد از  65نفت صادراتي کويت . اين امر دو دليل دارد. رسيده است

تصفيه کردن نفت . نفت بهتر و سبک تر درياي شمال، ارزان تر است

بدين . ه نفت سبک تر، بشتر خرج برمي داردکم ارزش تر، نسبت ب

شرکت استاس کو همواره در موقع . سبب از پيش قيمت ناچيزتري دارد

درصد ارزان تر از قيمت پيشنهادي بورس  65بارگيري، نفت را 

سنت در ليتر، که استاس  91/9تفاوتي حدود  -لندن، بدست مي آورد

ماه پيش به اسم نفت کو آن را بحساب خود مي گذارد؛ زيرا آن را دو 

قيمت قبلي براي حمل امروز را معامله مهلت دار . واقعي خريده بود

معامله مهلت دار يک اکسير غيرقابل چشم پوشي، در تجارت . مي نامند

بيش از همه در مواقع نا مطمئن، مشتري . بين المللي مواد خام است

که مثل کاري . هاي بزرگ با آن، جلوي سقوط قيمت را مي گيرند

شرکت استاس کو با قيمت باال رونده نفت با سفته بازي انجام داد و يک 

براي مثال . ليتر نفت ما را به موقع خريد و خود را تضمين کرد

درصد نياز مصرفث خود براي سال  21هواپيمائي لوفت هانزا، 

تقريبا يک چهارم ارزان تر از قيمت زمان . را، پيش خريد کرد 9111

هواپيمايي . بسيار باالتر رفته است( نفت)ت ماده خامحال، چرا که قيم

، حتي ازين 9117درصد مصرف خود را تا ماه مارس  59بريتانيا، 

در نتيجه مقادير بزرگي پول در جريان، براي . هم مناسب تر تامين کرد

 .شان فراهم شد

شکم قرمز رنگ خود را تا . الصالحيه هنوز شناور است -روز چهارم

االن مثل . روي آن، آرام آرام در آب پايين مي برد نزديک خط مشکي

اگر تانک تا باال پرباشد، بازهم دو متري جاي . يک زيردريائي است
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در مجموع بارگيري . خالي، بين ته کشتي و زمين دريا وجود دارد

 .ساعت طول مي کشد 81هزار تني،  811کشتي 

 رفته است، يک ليتر نفت ما، که قيمتش به لطف بورس سربلندانه باال

حدود يک ميليون . در رفاه سرزمين اصلي خود کويت، نقش دارد

هر زوج بعد . کويتي از سياست اجتماعي خانواده دوست، لذت مي برند

هزار يورو به عنوان وام بدون  621هزار دينار، يعني  51از ازدواج 

. بهره، براي پرداخت جهت خريد يک خانه دولتي دريافت مي دارد

زش و پرورش و بهداشت مجاني است، بعالوه معالجات در مخارج آمو

کويت . ماليات اين جا اصال معنائي ندارد. کلينيک خصوصي در لندن

تنش هاي اجتماعي، ماهرانه . يک عرضه کننده نفت مورد اعتماد است

شوراي "يک . دعواهاي سياسي هم پل زده مي شوند. پل زده مي شوند

وزرا شيخ صباح ال احمد آل صباح؛ تحت رياست رئيس ال" عالي نفتي

سال  911آل صباح . همه تصميمات مهم معامالتي را اتحاذ مي کند

 .است که در کويت حکومت مي کند

در يک کانال آبي . الصالحيه محل بارگيري را ترک مي کند -روز پنجم

سپس با سرعت . تنگ و عميق در خليج فارس به حرکت در مي آيد

صحراي عربستان سعودي به سمت جنوب گره دريائي، موازي  67

سرعت سفر و تاريخ تحويل در قرارداد اجاره، به . شرقي مي رود

زيرا با اجاره دربست نفت کش، مواد . طور دقيق نوشته شده است

الصالحيه در درياي . سوختي بايد به خوبي محاسبه و پرداخت گردد

چلپ سرخ مي پيچد و يک ليتر نفت ما در جائي از شکم بزرگش، 

در اين بين، در بورس نفتي لندن، نفت ما همواره از . چلوپ مي کند

روزانه، ساعتي، و اغلب حتي دقيقه اي، . هستي واقعي خود مي گريزد

هر گزارش روزنامه اي، هر شايعه اي، هرخبر : قيمت باال مي رود

. خبرگزاري اي، منحني تب قيمت نفت را به باال حرکت مي دهد

ر لوله هاي نفتي عراق، بيانات يک وزير عراقي، عمليات خرابکاري د

ميليون دالر براي  611که از زمان اشغال عراق توسط آمريکا، 

محافظت لوله هاي نفتي خرج شده است، پيچيدگي هاي تازه در بحران 

، اعتصاب کارگران نفت در نيجريه، نا Yukosمالي غول نفتي روسي 

ل اپک، که او هيچ امني سياسي در ونزوئال، يک توضيح دبيرک

 . امکاناتي را براي گسترش مطالبات در کشورهاي عضو اپک نمي بيند
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وزير نفت عربستان سعودي ادعا مي کند؛ که کشورش مي خواهد 

او تضمين مي کند، که اين . ميليون بشکه بيشتر توليد کند 6/8روزانه 

آيند يادداشت ها واقعا کوتاه مي . کار بايد فشار قيمت را متوقف سازد

يک . خبرهاي بد سنگين وزن تر هستند. اما فقط براي زمان کوتاهي

. طوفان دريائي در خليج مکزيکو، آتش سوزي در پااليشگاه آمريکايي

بيش از همه اما، تالش تهديد آميز اداره برق دولتي چين، که از آلمان 

اکنون . بعنوان سومين وارد کننده بزرگ نفت جهان، سبقت گرفته است

از کجا بايد . بيشتر خانه ها با ژنراتورهاي ديزلي تامين مي شوندهرچه 

 اين همه بنزين براي چيني ها بيايد؟ 

" در اين فاصله زماني از خريد يک ليتر نفت ما، ارزش آن به عنوان 

تايمز مالي برايش در . باال پريده است 99به  61از " کاالي تجاري

ا براين قيمت يک بشکه به بن. سنت را مي بيند 97پايان سال، قيمت 

تايمز کويت از تحليل گر بازار نقل مي کند، که . دالر مي رسد 71

اين . معتقد است تورم بحراني مي تواند در هفته هاي بعد، فراتر بروند

ورشکستگي ها، . براي کشورهاي مصرف کننده، چه معنائي دارد

رهاي، در مقابل چنين خب. دزدي در بازارهاي سهام، رکود و کسادي

سريع فراموش مي شود که سه سال پيش، بيش از همه تمام دنيا، در 

در . باره سقوط اجتناب ناپذير و روشن قيمت نفت فغان سر داده بود

سنت قيمت  61، يک ليتر نفت خام در بورس لندن، 9116نوامبر 

کارتل اوپک در آن . سنت بود 1کم تر از  6225در سال . داشت

 11آن زمان کشورهاي عضو آن، . نده شده بودزمان، مثل امروز درما

درصد  31درصد نفت مصرفي جهان را، تحويل مي دادند و تقريبا، 

بدون موفقيتي اکنون آن ها، با . همه منابع توليد نفت را در اختيار داشتند

درصد بيش از نرخ هاي تحميل کرده  7/61همان مقدار تاثير ناچيز، 

ت نفت بدون وابستگي به آن که، اپک قيم. خودشان را مطالبه مي کنند

يک مقاله نويس نيورک تايمز در اين . چه انجام مي دهد، تغيير مي کند

باره چنين فکر مي کند، که دليل اصلي براي باالرفتن هاي قيمت نفت، 

در اين قرار دارد که شالوده نقل و انتقال و هم چنين کار مربوط به 

بتواند تظاهر بارارها را دنبال نفت، چنان غيرقابل انطباق است، که 

اگر هم انسان تئوري . برعکس، نفت بيش از اندازه موجود است. کند

را به عنوان دليل اصلي در " نفت نهايي"  Lomomossowsمعمول 
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نظر بگيرد، گرچه اغلب پيش گوئي هاي بدبينانه را، تيتر درشت 

ود اطمينان خود چند مليتي ها نفت هم، به آينده خ. روزنامه مي سازند

تحليلي ارائه داد، که با آن مطالبات  6251در دهه . پ. ندارند؛ ب

شل سال . ، به باالترين نقطه خواهد رسيد6237جهاني در سال 

در واقع اما، منابع اثبات شده امروزي نفت، . را مد نظر دارد 6222

 7/6نسبت به آن زمان، با وجود افزايش ساالنه ي مطالبه اي در حدود 

به هرحال دانشگاه انگليسي پلي موت . درصد، دوبرابر شده است 9تا 

نتيجه کار يک گروه را نشان داد، که برمبناي آن وضعيت منابع نفت 

به طور مداوم، سريع تر از مصرف نفت رشد کرده  6217از سال 

چنين متخصصاني معتقدند، که دوران نفت تا پيش از خشک . است

مثل پايان دوران ذغال که پيش . رسيد شدن چاه هاي نفت بپايان خواهد

بعضي ها سناريوي . تر از به پايان رسيدن منابع ذغال اتفاق افتاد

با وجود اين، يک چيز انکار نا شدني است؛ . بحران را ترجيح مي دهند

". بازکرد"اجازه نيست شير نفت را، چنان که مطالبه مي شود، بسادگي 

د؛ بدين معني که هر اتفاق متخصصان از توسعه ذخاير صحبت مي کنن

در غير . نفتي بايد بعد از ده ها سال استفاده ، با احتياط تکامل داده شوند

اين صورت، رابطه تعادل حساس نفت، گاز و آب در طوالني مدتي 

در نتيجه تنگناهاي ديگري، پديدار مي شوند، که در . تخريب مي شود

قطر لوله . مي کنند فاصله بين چاه نفت تا پمپ بنزين، خود را مسلط

هاي نفتي، جريان يافتن نفت را محدود مي سازند؛ توان بارگيري ها 

 .محدود هستند و بعد هم کانال سوئز در راه است

ساله، که  687الصالحيه براي عبور از راه آبي ي   -روز پانزدهم

يکطرفه است و هربار از يک طرف يا طرف ديگر قابل عبور است، 

قبل از حرکت بخش بزرگي از بار تخليه مي . کند کامال پر حرکت نمي

در . شود و توسط يک خط لوله، در درياي مديترانه پمپاژ مي گردد

آيا اين نفت واقعا . پورت سعيد دوباره، در کشتي بارگيري مي شود

مساله اصلي . کاپيتان کشتي مطمئن نيست -است؟{ قبلي}همان نفت 

 -ي وزن مخصوص، سولفوراين است، که همان ويژگي را دارد؛ يعن

تن کمبود ندارد؛ امري که  111مهم اين است که، . همان مقدار آب

مساله اصلي اين است که مدارک بارگيري . خيلي مواقع اتفاق مي افتد

 .منظم است
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به خاطر اتوريته ي طبيعي . کاپيتان علي، يک آقاي تمام و کمال است

بين تجار، واسطه ها و او از مناسبات پيچيده . اش، همه مطيعش هستند

دالل ها که نفشي کليدي در حرکت نفت از نفطه آ به به نقطه ب بازي 

تا آن جا که کامال روشن است، براي هربار . مي کنند، حرف مي زند

هزار دالر حق  817عبور پرزحمت کشتي از طريق کانال سوئز، بايد 

ق عبور پرداخت، اما باز هم ارزان تر از سفر يک ماهه از طري

به دليل رکودهاي اقتصادي، وقتي سوخت کشتي ارزان، . افريقاست

تقاضا براي نفت راکد و مخارج کرايه ناچيز باشد، اين وضع گاه 

معذالک، در اين زمان کرايه کشتي اي مثل ال . برعکس مي شود

مالک کشتي . هزار دالر خرج برمي دارد 98تا  63صالحيه، روزانه 

درآمدي عالي دارد؛ زيرا . نفت کويت استدر مورد ما، کمپاني تانکر 

براي يک سفر به . هزار دالر است 61تا  66کرايه روزانه آن بين 

کرايه کننده بايد کنار . روتردام، حدود نيم ميليون دالر را طلب مي کند

هزار دالر، و بعدا در  867گمرک کانال، براي ماده سوختي حدود 

بپردازد که با مخارج هزار دالر، عوارض بندري  687روتردام 

ميليون دالر، و به اضافه مخارج بارگيري کمي  6197حمل، مي شود 

براي يک ليتر نفت ما مقدار . بيش از يک ميليون يورو مي شود

 .سنت مي شود 8/1پرداختي 

روزه، سرموعد به  97الصالحيه بعد از يک سفر  -روز سي ام

پيکر، در خروجي ساختمان غول . ترمينال اولي در روتردام مي رسد

کيلومتر طول دارد، يک گروه کارفرمائي است مرکب  87بندري که 

، اکسون موبيل، شرکت نفت کويت، شل، توتال و ووياک که .پ.از ب

همه چيزي براساس بزرگي و گندگي رديف مي . آخري هلندي است

تانک که هريک، چنان بلندند  91دولنگرگاه براي سوپر تانکر، . شود

متر هستند که حجم شان،  37اختمان هفت طبقه با قطر که مثل يک س

ساعت  81خالي کردن کشتي . روي هم چهار ميليون کوبيک متر است

رئيس بندر، لئو کوئت هلندي االصل و کاپيتان سابق مي . طول مي کشد

با اين گفته منظورش اين است، " سياه سياه است، نفت نفت است"گويد 

صميم قلب بين  شرکت ها مبادله و هم  که نفت هاي داخل تانک ها، از

 .مخلوط مي شود
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يک ليتر نفت مادر روتردام، در لوله ها نفتي روتردام  -روز سي و دوم

روتر . راين ناپديد مي شود، تا طي چهار روز به وزلينگ در کلن برسد

. دام مثل يک سلطان عرب، به قطره هاي نفت، شديدا وابسته است

در ادامه توده اي از . لت مي شوددرآمد بندر صرف بودجه دو

اين انبار تانک ها، نقطه خروجي . پااليشگاه ها و انبارها قرار دارد

يک شبکه ي خط لوله ي بين المللي است، که دراين خط لوله در آلمان 

لوله اي که به سمت وزلينگ . به هامبورگ و بندر لودويک مي رسد

. و تکزاکو. پ.، بمي رود، يک لوله چند مليتي است مرکب از، شل

پس . حمل و نقل لوله اي نفت، هرتن سه تا چهار يورو هزينه دارد

سنت مي  65سنت بود، هزينه روي  8/1براي يک ليتر نفت ما که 

نفت با سرعت قدم زدن زير چمنزارهاي هلندي، در عمق دشت . پرد

حمل و نقل با يک تانکررايني . هاي شمال آلمان به راين حمل مي شود

حمل با يک . ز نيم سنت براي يک ليتر نفت ما هزينه برنمي داردبيش ا

برابر خط لوله  81برابر، و با يک تانکر جاده اي  2واگن راه آهن 

خطوط لوله، انرژي جمهوري آلمان را تامين . زيرزميني، هزينه دارد

در آن ها نه فقط نفت حمل و نقل مي شود، بلکه گاز مايع، . مي کند

از زمان جنگ . صوالت هم حمل و نقل مي شودبنزين و ساير مح

گاه گاهي نيز از . سرد، يک خط لوله ويژه هم براي ناتو وجود دارد

اين خطوط لوله، فقط در بعضي محل ها . استفاده غير نظامي مي شود

به طور مثال در ايستگاه پمپاژ و در محل هاي . قابل رويت است

 .انشعاب لوله

يک . د به واردات نفت وابسته استدرص 25جمهوري آلمان، امروز 

درصد از اعضاي  11. سوم آن از نفت درياي شمال تامين مي شود

تنها از  8118اعضاي اپک در سال . اتحاد جماهير شوروي سابق

ميليون تن را تامين مي  91ميليون تن نفت مورد نياز المان،  611

د درص 2،1به  6271درصد در سال  38سهم خاورميانه از . کردند

در حالت اضطراري يک چهارم مصرف ساالنه، . کاهش يافته است

بخش بزرگي ازين نفت . اين را قانون تعين کرده است. ذخيره مي شود

در مخازن زيرزميني در بنادر ويلهلم، برمن، هامبورگ و هايده انبار 

کارهاي مالي . همه شرکت هاي نفتي بايد در آن همکاري کنند. مي شود
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 117/1ام مي شود که سهم يک ليتر نفت ما از آن در هامبورگ انج

 .سنت مي شود

ورود به وزلينگ، امروز يک شهرک نااميد، در  -روز سي و ششم

زمان نازي ها در زمين پااليشگاه، يک ساختمان قهوه اي ذغالي براي 

االن تنها عده کمي اين گذشته قهوه . بنزين ارتش آلمان وجود داشت

در پااليشگاه و در شمال وزلينگ، . آورندرا به ياد مي { تيره}اي

ميليون تن ماده  61خواهران گودورف و شل قرار دارد، که ساالنه 

اين ملک . حدود يک ششم کل مصرف آلمان را. خام را تقطير مي کند

 .تا ساحل راين است 777دو کيلومتر مربعي از اتوبان 

ار اصلي کارگر ک 13کارگاه در سطحي چنان باال خود کار است، که 

اکنون بيش از سه مرد . هشت مرکز توليدي را مي توانند هدايت کنند

آن ها جلوي مونيتور رنگي مي . در کارگاه آتش نشاني مشغول کارند

نشينند، و مراقبت مي کنند که در ديگ ها و خطوط لوله چه رخ مي 

دهد و به طور الکترونيکي، سرپوش ها و سوپاپ ها را هدايت مي 

شگاه فعال چنان پولي در مي آورد که هرگز قبول وجود پاالي. کنند

. در يک ماه به اندازه کل سال قبل درآمد کسب مي کند. نداشته است

قيمت فرآورده هايش، نسبت به قيمت ماده خام باز سريع تر صعود 

آمريکا و چين، دو کشوري که توان پااليشگاهي شان کفاف . کرده است

 .ا مي خرندنيازشان را نمي کند، آن ها ر

يک ليتر نفت ما جائي در ظرف هاي . از نفت اثري ديده نمي شود

همان گونه " مخلوط وحشي مواد مختلف. " ، گم شده است...تقطير و يا 

که مدير يک پناهگاه آجري آن را مي نامد، در يک پروسه ي نسبتا 

از نفت گاز و . ناروشن، به گاز مايع، متيل و سولفات تبديل مي گردد

. يل دستيالت، مواد سوختي و نفت و بنزين هواپيما حاصل مي شودميت

در يک آن از نفت بنزين . اين کار بيش از چند دقيقه طول نمي کشد

ساير بخش ها به توليدات فروختني پر ارزشي چون . حاصل مي شود

 .نفتا، بنزول و پروپيلين تبديل مي گردند

ين شل، جلوي در در يک پمپ بنز. باز چيز عجيبي نمايان مي شود

سنت ارزش  669شرکت، يک ليتر نفت بورگاني ما، بصورت نبزين 

سنت به آن اضافه شده است و اررش  27تقريبا يک يورو، دقيقا . دارد

طبق نظر شل، اين امر تقصير . برابر باال رفته است 1اش بيش از 
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. مقاطعه کاران نيست؛ اين را بيش از همه دولت آلمان اضافه مي کند

ه به شدتي که دولت کويت مي کند نيست، ولي در عوض دست کم گرچ

استفاده نهائي . درصد قيمت بنزين را بيرون مي کشند 57ماليات ها، 

کال . درصد براي حمل و نقل، کارمزد و بهره سرمايه مي پردازد 1

براساس اين . قيمت کاال را بازتاب مي دهد{ باقيمانده}درصد 62

يک ليتر در ! سنت درآمد دارد 1،91محاسبه، شل در هر ليتر 

هر دو دقيقه . درصد اضافه ارزش پيدا کرده است 91پااليشگاه تقريبا 

روي اکثر . پااليشگاه وزلينگ عبور مي کند 2يک تانکر از در شماره 

. ان ها عالمت شل نيست، بلکه آرال، جت، کونوکو و يا اسو است

شرکت هاي معدني آن متقابال . بنزين همه شان هم کامال مثل هم است

 .را تحويل مي گيرند و مبادله مي کنند

فقط يک سوم يک ليتر نفت کويتي ما، به عنوان بنزين يا گازوئيل در 

اين . اتومبيل ها، کاميون ها و اتوبوس ها مورد استفاده قرار مي گيرد

يک سوم به طور مثال يک مرسدس بنز کالسه ث گازوئيلي با گنجايش 

متر، يک ليموزين کم مصرف اشتوتگارتي را،  کوبيک 991سيلندر 

کيلومتر در  691به حرکت در مي آورد، که با سرعتي برابر با 

دو سوم ديگر نفت ما در صنعت . ساعت، در سه دقيقه محو مي شود

اغلب براي بحرکت در آوردن موتورخانه داخلي . مصرف مي شود

براين در  بنا. در حقيقت نفت مناسبي نيست. کارگاه مصرف مي شود

در اصل او به طور . کل توليد برق، نفت نقشي فرعي بازي مي کند

مثال در فوالدسازي ها، صفحه ها و چرخ ها را به حرکت و جنبش در 

در اينجا، اکنون پائيز . مي آورد، و در مزارع چرخ هاي تراکتورها را 

مردم براي خريد مواد سوختي زمستان، سفارش مي . نزديک است

درصد هم  1. درصد يک ليتر نفت ما را مي خرند 7/63ها آن . دهند

با نام کروزين در فرودگاه ها مصرف مي شود، يا بعنوان محصوالت 

. جانبي مثل دي اکسيد کربن يا سولفور از پااليشگاه ها حمل مي شوند

شرکت هاي نفتي مي کوشند با محرک وسايل تبليغاتي، قيمت محصول 

يک پمپ بنزين شل، پرچم هائي در  جلوي. پاياني را باال ببرند

جديد گازوئيل را ارتقا مي  " v-power" اهتزازند، که قيمت يک 

. سنت گران تر از گازوئيل معمولي است 87اين گازوئيل . دهند

درآمد شاهانه اي کسب "بازاري ها مي خواهند، با آشاميدني هاي گران 
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مت شل نو در پمپ بنزين وزلينگ يک فروشنده زن  با عال". کنند

در رابطه با . شرت در پاي صندوق ايستاده است -فراري روي تي

سئوال اين که آيا از بنزين ويژه ي گران، خيلي استقبال مي شود؛ 

اما اين که آيا اين بنزين واقعا بهتر است؟ او " بله خيلي" جواب مي دهد

بعضي ها . رمزآلود زمي گويد؛ اين را هرکس خودش بهتر مي داند

بعضي هاي ديگر . ارند، اتومبيل شان راحت تر حرکت مي کندعقيده د

باز . معتقدند که اين گازوئيل گران بيشتر با موتورهاي شان جور است

در ." ديگراني هستند که معتقدند اين گازوئيل مصرف را تعديل مي کند

اصل، آيا اين يک توهم است؟ من مي گويم بله، هرکس بايد خودش 

 .بداند

در اداره، راهنماي کارخانه؛ يورگن کرس در  -روز سي و هفتم

ساختمان اداري پتروشيمي در بازل، براي آخرين بار يک ليتر نفت 

بورگاني مار را در فرمي، خيلي مشکل قابل شناسائي، براي ما قابل 

بوئي ندارد و به شکل . االن چيزي شبيه برف است. رويت مي کند

کرس قسم ". خالص" يک محصول طبيعي" گلوله هاي کوچک است 

شيمي دان ". ديگر چيزي از کربن و آب داخل آن نيست"مي خورد که 

زنجيره هاي مولکولي تميز را، بخوبي مي بيند، که تحت نام هاي 

بازديد کننده . معروفي چون موبلن و هوستالن وارد مبادالت مي شوند

کيلومتري خط لوله ماده  161جهت يابي اش را، در يک دور بي پايان 

کيلومتر ريل راه آهن که از دستي  69کيلومتر جاده،  99ام، خ

بازل . نامرئي، در ساختمان کارخانه هدايت مي شود، از دست مي دهد

بخاطر اين که .  BASFيک مجموعه کارفرمائي است مرکب از شل و 

اکنون توليدات پااليشگاهي خيلي گران هستند، کارخانه ضرر مي 

چرا پااليشگاه شل، پتروشيمي خود را  طبيعتا انسان مي پرسد، .دهد

با پائين آوردن قيمت، زير بال و پر خود نمي گيرد؟ اما در زندگي 

سود پااليشگاه، دربست به ترازنامه . اقتصادي روال اين گونه نيست

 .تقسيم مي کند BASFشرکت مي رود، اما ضررها را در پتروشيمي با 

مي بيند، که چه برسر  آدم در بازار وزلينگ به قدم زدن مي رود و

انسان نيمه عمر مي شود؛ در مغازه وسايل . گلوله هاي سفيد رفته است

ها هستند، در عينک فروشي ها عينک، انور قصاب در  CDموسيقي، 

يک کارگاه سنتي، اگر چه سوسيس جگر را در روده طبيعي پرس مي 
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کند، ولي در عوض سوسيس آبجوئي را در روده ها مصنوعي مي 

". اين از پالستيک است و از نفت بدست مي آيد" او مي گويد. گذارد

در بازار ميوه و سبزي، پيشنهادي هاي ويژه را در يک سري 

آب چشمه، گوداي آلماني و ران . محصوالت نفتي عرضه مي کنند

جوجه ها با غذائي تغذيه مي شوند که بدون کود مصنوعي، . جوجه را

در پارچه بدست آمده از { گودا}پنير .نمي تواند چنين ارزان توليد گردد

دي اکسيد کربن، براي گازدار کردن آب، از . نفت آماده زده شده است

ژوزف رووآ داروخانه چي، در . پااليشگاه وزلينگ حمل شده است

پاسخ به سئوال اين که او چه مقدار نفت مي فروشد، اول يک شيشه 

او مي . مي آورد بنزين و يک قوطي وازلين را از قفسه برمي دارد و

او بيش از . گويد، پماد لب بدست آمده از نفت را به مشتريانش مي دهد

سپس جلوي کامپيوترش مي نشيند . آن که کمک کند، ضرر مي رساند

او مي . و معلوم مي کند که داروخانه اش، يک نوع پمپ بنزين است

 هر. هزار نوع دارو را فرابخواند 881تواند در کامپيوترش مجموعا 

داروئي، از مقداري مواد اوليه و تعداد زيادي مواد کمکي تشکيل مي 

مطمئنا " با آزمايش مواد کمکي او همواره مشخص مي کند که. گردد

". اين نفت است، يا احتماال از نفت است و حدسا هم همين طور است

اکنون او دو ماده در داروخانه اش پيدا مي کند که با اطمينان مي داند 

آسپيرين و . بورگان کويت، نيست 158ري از نفت چاه شماره در آن اث

 توگال

 

-  منبع

به قلم  91، شماره 9111آگوست  Die Zeit  ،91روزنامه 
Reiner Luyken 

 .از مترجم است}{ مطالب داخل 

 81در . فعل و انفعاالت جديد در بازار نفتي از ماه ژوئن آغاز گرديد} 

از اين . دالر آمريکا بود 89،21، قيمت يک بشکه نفت 9111ژوئن 

در اواسط اگوست . تاريخ سير صعودي قيمت نفت خود را نشان داد

درصد افزايش يافت، اما بعد بتدريج کاهش  81نسبت به يوني قيمت 

درصد به قبل  67يافت به نحوي، که در اواخر اگوست کاهشي حدود 

کا دوباره از اوايل سپتامبر، با آغاز فصل سرد در اروپا و آمري. داشت
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اکتبر به  97سير صعودي يافت که بيش از دوماه ادامه داشت و در 

با اين قيمت ( دالر 77،15قيمت يک بشکه نفت ) اوج خود رسيد

اوپک . جنب و جوش عظيمي به راه افتاد. مدت کوتاهي ثابت ماند

تصميم به يک جلسه فوق العاده در قاهره گرفت که مثل هميشه بسيار 

امروزه اوپک با توليد . دسامبر اعالم شد 61اين جلسه  تاريخ. دير بود

سال اخير را  97ميليون بشکه، باالترين توليد خود در  95،2روزانه 

هزار بشکه  211داراست که نسبت به اول نوامبر، توليد روزانه اش 

عمر اين اوج کوتاه بود و با يک سقوط تدريجي در ماه . بيشتر است

، قيمت نفت در بورس لندن به 9111سامبر نوامبر، يکباره در دوم د

دالر سقوط کرد؛  82،71دالر و سپس عصر همان روز به  11

يک روز قبل از آن، سکرتر اوپک قيمت . يورو 92،15برابر با 

دالر براي يک بشکه را اعالم کرد که نسبت به روز قبل  83،18

بدين طريق . کمتر بود -يک دالر و چهل و هفت سنت -دالر 6،15

با مقايسه قيمت ها مي . دالر سقوط کرد 1ر طي دو روز قيمت نفت د

درصد مي  81بينيم که سقوط قيمت نفت نسبت به آخر اکتبر تقريبا 

 {.باشد

 

 

 

 

 ها توده يگرسنگ و فقر ،ييغذا مواد متيق شيافرا

ميليون نفر بود و براي  291برابر با  9113آمار گرسنگي در سال 

امروزه اما . ٪ را پيش بيني کرده اند66با افزايشي برابر  9112سال 

ميليارد نفر  9/6تعداد گرسنگان جهان از مرز يک ميليارد گذشت و به 

رسيد که البته اين رقم رسمي است نه واقعي زيرا بسياري از کشورها، 

اين نشان مي . به طور مثال ايران، آماري در اين باره ارائه نمي دهند

ر انسان يا همواره گرسنه و يا با کمبود دهد که يک نفر از هر شش نف

عالوه بر آن آمار آنان که از سوء تغديه رنج . مواد غذايي مواجه است

مي برند ازين فراتر و شامل سه ميليارد انسان است، يعني يک نفر از 
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بدين خاطر از گرسنگي با نام سونامي بي . هر دو نفر جمعيت جهان

در اثر پيشرفت   ي توانسترا که م 96صدا ياد مي کنند و قرن 

تکنولوژيک و توليد ثروت نجومي البته در غياب شيوه توليد سرمايه 

از . داري قرن رفاه و سعادت بشري باشد قرن گرسنگي مي گويند

هرسه نفر گرسنه دو نفرشان در مناطق روستايي و کشاورزي زندگي 

غذايي  مي کنند يعني در جايي که سنتا مي بايست تامين کننده نيازهاي

بسياري ازين گرسنگان کشاورزان کوچک . خود و شهرنشينان باشد

کشورهاي در حال رشد و کشورهاي فقير هستند که از امکانات 

سال قبل کشت  71تکنولوژيک برخوردار نيستند و گاه با ابزارهاي 

مي کنند و بيشتر متکي به نيروي انساني هستند، نيروهايي که خود در 

اينان . تغديه به اسکلت هاي انساني شبيه انداثر گرسنگي و سوء 

برخالف کشاورزان غرب از کمک هاي دولتي و سوبسيد سهمي 

اکثريت عظيم اين يک ميليارد انسان در آمد روزانه اي برابر . ندارند

با يک دالر يا کمتر دارند در حالي که در اروپا سوبسيد دولتي اي که 

يورو است،  9د روزانه کشاورز براي هر راس گاو دريافت مي کن

يعني هرگاو اروپايي روزانه سهمي برابر با چند انسان گرسنه از درآمد 

 . جهاني دارد

يک گزارش از آبيجان در ساحل عاج به نقل از يک تاجر برنج مي 

برنج از تايلند با قيمت ارزان وارد مي شود و با توجه به توليد : گويد

اکنون خيلي ها پولي براي . ي شودداخلي برنج با قيمتي گرانتر توزيع م

زني توضيح مي دهد که . خريد برنج ندارند و نمي دانند چه بايد بکنند

او و خانواداش بسيار کم غذا مي خورند به نحوي که مي توان گفت 

هيچ گاه سير نمي شوند و ادامه مي دهد شب ها تنها آب براي خوردن 

 .داريم

و ليبريا برنج غذاي اصلي  در آفريقاي جنوبي که همچون ساحل عاج

است اکنون  ٪ آن برنج وارداتي از آسيا و اياالت متحده  21است اما 

مردم باالجبار به دنبال جانشين . مي شود  برنج به ندرت سر سفره ديده

هاي ارزان تر هستند مثال گياهاني که بشود خشک کرد وبا آرد آن غدا 

ک و گياهان يا حبوبات حتي در بعضي کشورها با مخلوط خا. تهيه کرد

 . نان و بيسکويت براي خوردن تهيه مي کنند
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بايد ياد آور شد که فقر، گرسنگي و سوء تغديه تنها محدود به 

ميليون نفر يعني بيش از  87در اياالت متحده . کشورهاي جنوب نيست

 8ده درصد جمعيت از سير کردن شکم خود عاجز اند و يا در آلمان 

واده هاي تحت پوشش تامين اجتماعي در فقر ميليون کودک در خان

زندگي مي کنند و از مواد غذايي مطابق با استاندارد اين مناطق 

البته فقر امري نسبي است و فقر کشورهاي شمال با جنوب . محرومند

 . متفاوت است

عيان تر شد پيش در آمد بحران  9115بحران مواد غذايي که از سال 

همه ابعاد زندگي اجتماعي تاثير  بود که روي 9113جهاني سال 

. با بيکارسازي هاي توده اي فقر و گرسنگي را افزايش داد. گذاشت

آغاز شد، در  9111افزايش سريع قيمت مواد غذايي که از اواخر 

با طغيان توده ها همراه  9113تکامل يافت و در سال  9115سال 

ل گرسنگي ميليون کودک ديگر در اين سا 91. شد و آن را تکميل کرد

گرسنگي به خطري براي حاکمان تبديل شد و . دايمي را تجربه کردند

در هائيتي اعتراضات . ناآرامي هاي شديد اجتماعي را به همراه آورد

در مصر . مردمي به افزايش قيمت مواد غدايي سبب سقوط دولت شد

اين خطر چندين بار تکرار شد و  9112و  9113در طي سال هاي 

. اسان قول افزايش دستمزدها و کاهش قيمت ها را دادحسني مبارک هر

نا آرامي هاي اجتماعي در بنگالدش و بورکينافاسو و چين و کشورهاي 

ديگر نيز اتفاق افتاد به نحوي که مساله افزايش قيمت مواد غدايي به 

 3نشست وزراي دارايي . مساله اصلي نشست هاي بين المللي تبديل شد

کشور، سازمان  3و سران  9113ر ژوئن کشور صنعتي در توکيو د

لندن به  9112ملل، بانک جهاني و صندوق بين المللي پول در ماه مه 

اما ايران تنها کشوري است که وزرايش با . اين مساله اختصاص داشت

وجود افزايش آشکار قيمت ها که بچه ها نيز در خريد روزانه متوجه 

م مي دارد که قيمت ها دائم آن مي شوند به تکذيب آن مي پردازد و اعال

وزير بازرگاني دولت آقاي احمدي نژاد، ) در حال کاهش است 

 (.6835اسفند

، قيمت گندم و ذرت ٪611 -57  ذشته قيمت برنج دوبارهدر چند ماه گ

درصدي  631در بعضي از گزارش ها از افزايش . ٪ باال رفت691

ه است که پيش بيني شد. قيمت ذرت، گندم و برنج صحبت مي شود 
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. ٪ باال خواهد رفت 7/8کاالي اساسي کشاورزي دوباره تا  97قيمت 

. بحران اما براي اين يک ميليارد انسان بحران سرمايه داري نيست

ميليارد  71بحران اقتصادي در جنرال موتورز نيست که يکباره دولت 

يا پاي بانک هاي سرمايه در ميان نيست . از کيسه مردم به آن ها ببخشد

اين بحران مرگ و . ه کمک بيش از هزار ميلياردي در ميان بيايدک

ميليون  871بحراني که در نشست لندن تنها قول . زندگي انسان هاست

 .کمک مالي به آن داده شد اما کسي پرداخت آن را تضمين نکرد

چراجهانبابحرانموادغذاييوافزايشقيمتآنمواجهاست؟

اما عامل اصلي آن چون . ر وجود داردداليل متعددي براي اين ام

موارد ديگر سلطه سرمايه و توزيع ناعادالنه اعم از ثروت و منابع و و 

 .دراين جا مواد غذايي است

تغييرات جمعيتي، افزايش مصرف سرانه با بهبود سطح زندگي، 

تغييرات زيست محيطي و مهاجرت، تقاضاي باال براي گوشت و 

بازارهاي مواد خام، جنگ هاي داخلي ،  اثرات آن، بند و بست ها در

جنگ هاي چند مليتي و اثرات بمباردمان ها و کاربرد مواد شيميايي 

 .درجنگ ها، استفاده از مواد غدايي براي مصارف صنعتي يا دامي

ميليون نفر به جمعيت جهان افزوده مي شود که بار اصلي  57ساالنه  

بعضي ها سعي دارند  .اين افزايش را کشورهاي جنوب بردوش دارند

کاسه کوزه ها را سر چين و هند بشکنند که به قول آن ها با رشد 

صنعتي ثرونمندتر مي شوند و سطح مصرف متوسط آن ها با وجود 

در مقايسه با قبل باالتر  همه فشار و استثماري که روي کارگران است 

آن ها انتظار دارند سطح مصرف ديگران به همين روال . مي رود

ي ثابت بماند در حالي که هنوز سطح مصرف در چين در مقايسه با فعل

و . کشورهاي صنعتي اروپا، آمريکا و ژاپن يازده برابر پايين تر است

اگر همه مردم دنيا مي توانستند مصرفي برابر با اين مردم که در 

مجموع به يک ميليارد نفر مي رسند داشته باشند مصرف جهاني برابر 

زيرا مصرف . ميليارد فعلي 1يارد نفربود نه ميل 59با مصرف 

آفريقايي فقير  89متوسط يک نفر ازاين کشورها برابر با مصرف 

اما اين افزايش جمعيت به تنهايي دليل بحران نيست زيرا زمين با . است

. ميليارد انسان را دارد 2همين وضعيت موجود توان تامين نيازهاي 

   .و کردپس بايد مشکل را در جاي ديگر جستج
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زمين هاي کشاورزي که . مشکالت زيست محيطي عامل ديگر است

بايد تامين کننده نيازهاي غذايي انسان باشد به دليل فعاليت هاي مخرب 

نفوذ فاضالب . سرمايه داري و رشد صنعتي با مشکل روبه روست

هاي صنتعي در سفره هاي آب هاي زير زميني و يا ورود به رودخانه 

اورزي و آب شرب مردم را تامين مي کند حاصل هايي که آب کش

زمين هاي کشاورزي را از بين مي برد و از طرف   خيزي و بارآوري

چشمه . مي شود  ديگر سبب توليد مواد غدايي مسموم و کم خاصيت

دام ها با تغديه . هاي آب قابليت شرب را از دست مي دهد و مي خشکد

. ات آلوده تحويل مي دهندشير و گوشت و لبني  گياهان و آب آلوده،

بيماري هاي جديد پيدا مي شود و بيماري هاي ريشه کن شده دوباره رو 

از طرف ديگر، استفاده از مواد و سموم شيميايي در . مي نمايند

کشاورزي به ويژه سمومي را مي بينيم که مدت هاست ديگر در اروپا 

اکان توليد و آمريکا به دليل عوارض مخرب شان قدغن شده اند اما کم

و به جنوب فروخته و در آن جا به کار برده مي شوند و البته که 

عوارض آن محدود به همان نقاط باقي نمي ماند گرچه در آن مناطق 

پديده گرمايي گازهاي گلخانه اي و افزايش گازکربنيک . چشمگير است

به اليه اوزن جو زمين آسيب رسانده و اين پديده را  توليدي صنتعي 

افزايش دو درجه اي دماي زمين، تغييرات عظيمي را . تر مي کندبارز

در جايي سيل هاي وحشتناک خانه و زندگي و . به همراه داشته است

زمين ها ي کشاورزي را از بين مي برد و در جاي ديگر خشکسالي 

زمين و زندگي مردم را نابود مي کند و سبب کمبود محصول و کمبود 

به طور مثال، . اال رفتن قيمت ها مي شودعرضه جهاني اين مواد و ب

ايالت  57بزرگ شکر دنياست و در  هندوستان که دومين توليد کننده 

آن براي توليد شکر کشت انجام مي گيرد اکنون در اثر مواجهه با 

ايالت با مشکل روبروست و پيش بيني مي شود که  15خشکسالي در 

برزيل . کاهش همراه باشدميليون تن  1/1توليد شکر در ماهاراشترا با 

به عنوان بزرگ ترين توليد کننده شکر دنيا با ريزش باران بيش از حد 

توليد با مشکل روبه رو شده است به نحوي که نسبت به قبل، ميزان 

اين وضعيت بالفاصله در بورس . برابر بوده است 1ريزش باران 

شد و  ٪ به قيمت شکر افزوده8خود را منعکس کرد و  ICEمواد خام 

 6236سنت در پوند رسيد که باالترين قيمت شکر از سال 77/96به 
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 718،81٪ افزايش قيمت به تني 6شکر سفيد با . به اين طرف است

. به اين طرف است 6238دالر رسيد که باالترين قيمت از سال 

خريداران شکر از بدبختي اي که گريبان کشاورزان کوچک توليد کننده 

ميزان خريد خالص شکر  CFTCرفته و به گفته شکر را گرفت، جشن گ

را به دو برابر رساندند تا با انحصار آن در دست هاي خود به هر 

اين افزايش قميت به شکر . قيمتي که مايلند آن را در بازار عرضه کنند

محدود نمي ماند بلکه به ساير محصوالت غذايي که با شکر در رابطه 

ها نيز براي مصرف کننده باال  اند نيز سرايت مي کند و قميت آن

اين کشاورزان از طرفي با کاهش محصول مواجه اند و . خواهد رفت

از طرف ديگر با افزايش کلي قيمت ها و هست و نيستشان در خطر 

 .قرار گرفته و به فقر و گرسنگي دچار مي شوند

سه ميليارد با . بدين گونه است که يک ميليارد انسان گرسنگي مي کشند

غديه بيشتري مواجه خواهند شد و يک ميليارد مصرف خود را سوء ت

باالجبار پايين تر خواهند آورد و در مقابل يک دهکي ازاين گرسنگي 

افزايش قيمت مواد غذايي براي سرمايه داران اين . پروار خواهند شد

بخش که بازار جهاني آن را تحت کنترل دارند مائده آسماني است و با 

 . ه استسودهاي عظيم همرا

مقاوله نامه هاي تجارت آزاد ابزار ديگري براي نابودي کار و 

محصوالت کشاورزي بومي کشورهاي جنوب، تبديل کشاورزان در 

بهترين حالت به کارگران کشاورزي سرمايه هاي وارداتي براي 

کشاورزي محصوالت صنعتي صادراتي، و فقر و بي خانماني مردم 

قد قرارداد سيل ورود محصوالت بعد از ع. بومي اين مناطق است

کشاورزان کوچک . سوبسيدي و ارزان به اين کشورها آغاز مي شود

که هزينه توليدشان باالتر ازين قيمت تمام مي شود توان مقابله ندارند و 

بعد از مدتي ورشکست مي شوند و از دور خارج مي گردند و زمين 

يده مي شود هاي شان توسط کنسرن هاي سرمايه گذار کشاورزي بلع

سپس نوبت استفاده از زمين هاي کشاورزي به منظورهاي صنعتي مي 

به اين طريق کشت محلي و محصوالت بومي که قوت اصلي . رسد

مردم است از بين مي رود و آن ها به خريداران محصوالت کنسرن 

بدين طريق منظور اين مقاوله نامه ها . هاي بين المللي تبديل مي شوند

کاسه مي دهند تا . هاي تجاري و سياسي نمايان مي شودو بند و بست 

 . قدح پس بگيرند يا به قول آلماني ها بشقاب در مقابل تانک
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 11برابر با  6271توليد گوشت در سال : مصرف باالي گوشت

ميليون تن رسيده است و با توجه به  915ميليون تن بود که امروزه به 

اما . کيلو گرم است3/82با  جمعيت جهان داراي سرانه متوسطي برابر

توزيع آن بنا به خصلت سرمايه داري چنان غيرعادالنه است که 

اما در . ميلياردها انسان حتي توان مصرف ماهانه گوشت را ندارند

کيلو گرم است  15عوض مثال در اتريش سرانه مصرف انواع گوشت 

ميليون  117مقدار مصرف گوشت  9115و يا در سويس در سال 

کيلو 7/3در ايران مصرف سرانه گوشت قرمز . م بوده استکيلوگر

درصد کل زمين هايي که به توليد  88به طور کلي امروزه  . گرم است

گندم اختصاص داشت به کشت محصوالت علوفه اي براي پرورش 

به اين طريق به خاطر مصرف باالي گوشت . گاو اختصاص يافته است

جنوب از کشت مواد  در شمال زمين هاي کشاورزي در کشورهاي

٪ 51حدود  9111در سال . غذايي مورد نياز مردم دور مي شوند

جنگل آمازون به پرورش  زمين هاي تخريب شده و درخت زدايي شده 

گاوها يکي از . گاو براي تهيه گوشت جهت صدور اختصاص يافت

٪ کل گاز متان توسط گاوها 91منابع مهم توليد گاز متان هستند يعني 

شود که اثر تخريبي آن روي محيط زيست از گاز کربنيک  توليد مي

کيلو  911به جاي توليد يک کيلو گوشت مي توان . نيز بيشتر است

کيلو سيب زميني توليد کرد و گرسنگي را  611گوجه فرنگي يا 

تاثيرتخريبي توليد يک کيلوگرم گوشت روي محيط زيست . کاهش داد

کيلومتري  971مبيل در مسافتي به انداره تاثير تخريبي راندن يک اتو

 .است

جنگ و جنگ هاي داخلي عامل موثر ديگر در تخريب زمين هاي 

از طرفي با بمباران ها درخت . کشاورزي و کاهش محصوالت هستند

تخريب و نابود مي شوند و از طرف ديگر با مهاجرت  ها و مزارع 

ل مردم از مناطق جنگي به مناطق ديگر زمين هاي کشاورزي به حا

مواد شيميايي بمب ها نيز عامل . خود رها مي شوند و نابود مي گردند

سال بعد  91نخلستان هاي جنوب ايران . مهم تخريب آب و خاک است

جنگ هاي داخلي . از پايان جنگ نيز هنوز ترميم و يا جانشين نشده اند

به ويژه در آفريقا به مهاجرت هاي ميليوني به ويژه کودکان و زنان 

جنگ . ه و فقر را گسترش و گرسنگي را عريان تر کرده استانجاميد
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هايي که در آن يک يا چند کشور بزرگ صنعتي در يک طرف قرار 

دارند خطراتش براي محيط زيست افزونتر است چون در حقيقت آن ها 

جنگ را با بمباران هاي هوايي پيش مي برند و انسان و طبيعت و 

و يا بيشتر از محل هاي نظامي زيربناي اقتصادي را به همان نسبت 

نمونه هاي گوياي آن جنگ ويتنام و جنگ عراق . تخريب مي کنند

 .است

عامل ديگر کمبود مواد غدايي استفاده ازمواد غذايي براي توليد 

به طور مثال، کشت ذرت به منظور . مصارف صنعتي يا انرژي است

ليتر  611کيلوگرم ذرت مي توان  911با هر . توليد اتانول و بنزين

اتانول توليد کرد در حالي که همين مقدار ذرت نياز مصرف يک سال 

يا کشت نيشکر به منظور تهيه . مي سازد  يک انسان را برآورده

سوخت اتومبيل که در برزيل در سطحي وسيع انجام مي گيرد به جاي 

اين که به مساله گرسنگي ميليون ها انسان در همين کشورها توجه 

ن هاي کشاورزي در آلمان به کشت براي تهيه ديزل ٪ زمي69. شود

تبليغ مي شود . راپس جهت مصرف در اتومبيل اختصاص يافته است

که اين کوشش ها به منظور مهرباني به محيط زيست و مقابله با 

تخريب محيط زيست در اثر استفاده از انرژي فسيلي انجام مي شود تا 

آيا اين استفاده به نابودي . وددراتومبيل ها از سوخت طبيعي استفاده ش

جنگل ها و زمين هاي کشاورزي، خانه خرابي کشاورزان کوچک، 

 گرسنگي و مرگ تدريجي انسان ها مي ارزد؟

سخن بسيار است اما به همين نکات تنها براي توجه به مساله اکتفا مي 

 .شود

 ،   فريده ثابتي9112اوت  92
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 !!و دو يس

 پروفسوردايموند 

براي ما يادآور . اين عدد مي تواند معاني متفاوتي را به ذهن بياورد 

، سال 89اه سال سي. اجتماعي است تلخي سرکوب جنبش طبقاتي 

سال به درازا  17خيانت، سال زندان و اعدام، سال شروع خفقاني که 

سالي که طبقه کارگر ايران گرچه که نه با افق ضد سرمايه داري . کشيد

ار مزدي، در برابر سرمايه قد علم کرد و با اعتصاب و براي لغو ک

قدرت سرمايه را به چالش  هاي گسترده و کوشش براي تشکل يابي 

به عنوان پادوي  –حزب توده  -اما هم سالي که رفرميسم راست. کشيد

سرمايه دولتي اردوگاهي، طبقه کارگر ايران را به قربانگاه سرمايه 

بي شک اين عدد براي . فروخت رهنمون کرد و آن را به ديناري

در حال رشد ايران آن زمان و براي صاحبان آن و قدرت   سرمايه ي

حاکم و سرمايه جهاني در پوشش سرمايه آمريکايي حرفي ديگر براي 

 . زدن دارد

اما پروفسور دياموند استاد دانشگاه کاليفرنيا نيز براي اين عدد حرف 

( ته هاي وي با حروف پررنگگف) او مي گويد. هايي براي گفتن دارد

حاصل2يکعددجالباستکهازتوانپنجعدد42برايرياضيات

براياقتصادمعنايي42اماعدد.42 =2.2.2.2.2ميشود

تقاوتروش42زيراعدد.بيشترازآنوبيشازترازيکعدددارد

زندگيمردمدرجهانپيشرفتهوجهاندرحالرشدراميسنجدو

ميزانمتوسطمصرفانسانهارا،کهمثالچقدرنفت،.بيانميکند

فلزمصرفميکندوچقدرپالستيکوگازهايگلخانهايتوليدمي

.نمايند،نشانميدهد

 42اينميزاندرآمريکايشمالي،اروپايغربي،ژاپنواستراليا

!!باربزرگترازبقيهنقاطجهاناست
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را براي ما در جهان تکميل مي  89د معناي تلخ به همين دليل اين عد 

 93زيرا بخشي از پول نفتي که اياالت متحده بعد از کودتاي . کند

 .مرداد تا امروز از آن سرمايه مي کند، به ايجاد اين تفاوت کمک کرد

وزمينبا امروزهدرجهانششونيمميلياردنفرزندگيميکنند

اما در . اردنفررابهخوبيتغديهکندميلي8شرايطفعليميتواندتا

يک ميليارد . نظام سرمايه داري توزيع در همه زمينه ها ناعادالنه است

انساني که در جهان پيشرفته مذکور در باال زندگي مي کنند داراي 

البته در اين جا هم از سرانه  –هستند  89سرانه مصرفي برابر با 

زيرا در ثروتمندترين و  مصرف حرف مي زنيم نه از مصرف واقعي،

پيشرفته ترين کشورها نيز ميليونها انسان وجود دارند که به لقمه ناني 

در ظرف هاي آشغال و پس مانده ي غذا   محتاجند وقوت خود را

–ديگران جستجو مي کنند  بقيه کره1،1و روي انسان ميليارد

نوبهبيانبهتربراياکثريتآ42زمينمتوسطمصرفشانزير

.هاحدوديکاست

 89با اين حساب مصرف سرانه اين يک ميليارد انسان، مساوي با 

يا اگر همه به يکسان . ميليارد انسان با مصرف سرانه يک مي شود

مصرف مي کردند مصرف همين يک ميليارد انسان مي توانست 

ميليارد جمعيت جهان  1،7را براي همه  7متوسط مصرف حدود 

 .ه مصرفي ناکافي استفراهم سازد که البت

آي که نالند مي ازاين استو بلند هوارشان غربي کارشناسان اما

هوارمثالکهجمعيتکنياداردباالميرودواينمشکلبزرگيبراي

اماوقتيبهميزانمصرفنگاهکنيممتوجهمي.دنيافراهمميآورد

که مصرفکمت41شويم مصرفيبرابربا رازميليونجمعيتکنيا

.يکميليونبشرآمريکايي،اروپاييدارند

ويادامهميدهدکهمردمجهانسومبهاينامرآگاهشدهاندواين

اماشايدندانندکهتفاوتبين ميشناسند اختالفمصرفسرانهرا

وقتيآنهاميبينندکهتحتشرايطموجودشانسي.است42يکو

گدارينااميدميشوند،جوشميبرايباالکشيدنخودندارند،گاه

نابرابريعصبانيميشوند ازين و آورند براي. وقتياميدشانرا

بهبودزندگيازدستميدهندبعضيازآنهابهتروريسمرويمي

.آورنديادرمقابلآننرمشنشانميدهندياازآنحمايتميکنند
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 از 44ويميگويد است2114سپتامبر روشنشده ديگر، که

خداياقيانوسهاکهمعتقدبوديمکهآمريکاراحمايتميکرد،ديگر

باشد،42بنابراينوقتيتقاوتسرانهمصرف.اينکاررانميکند

حمالتتروريستيبيشتريعليهماواروپاوشايدهمعليهژاپنو

!!استرالياانجامخواهديافت

دکهشيوهزندگيمارامردميکهمصرفشانپاييناستميخواهن

االناستانداردزندگيآنهاقدريباالرفتهاستودهها.داشتهباشند

ميليونازآنهادرجستجويشيوهيزندگيما،بهمهاجرتاقدام

ميکنند اروپايغربي،ژاپنواستراليا. بهآمريکا، بهويژه آنها

ميآيند اينمهاجرتهامصرفجهانيافزايشم. ييابد؛اگرچهبا

نيزبهاينميزانمصرفيعني 42اکثراينمهاجريندراينجاها

.دستنمييابند

چيندرپلهاولکشورهاييقرارداردکهميخواهندشيوهمصرف

دهند تغيير را خود يکجمعيت. و جهان رشد رقم بزرگترين چين

آمريکاس4،4 جمعيت برابر چهار حدود که دارد را .تميلياردي

امروز.چينبامادربازارهايجهانيبراينفتومتالرقابتميکند

تصور.بارپايينترازآمريکاقراردارد44مصرفسرانهدرچين،

به برسد؛دراينصورت42کنيماگرمصرفدرچيننيزمانندما

خواهد٪411ومصرفنفت81مصرفمتالدرجهان ٪افزوده

.شد

نندچينرشدکند؛مصرفجهانيدرمجموعسهبرابراگرهندنيزما

اگرهمهجهاندرحالرشدداراياينشرايطشوند،از.خواهدشد

ميلياردنفر92نظرمصرفمثلاينميشودکهجمعيتجهانبه

.رسيدهاست

ممکناستماآمريکاييهافکرکنيمکهرشدچيندرزمينهمصرف

فقطدارندبهمصرفيميرسندکهماوليآنها.مشکلآفريناست

اگربهآنهابگوييماينکاررانکنيدکاربيهودهايانجام.قبالداشتيم

داد خواهيم حالرشد. کشورهايدر چينوساير که راهيرا تنها

سطح مصرفو ميزان تا کمککنند که است اين پذيرفت خواهند

هانمنابعکافيندارداماج.زندگيدرجهانبهتعادلبيشتريبرسد

نقاطجهان وبهساير برود ميزانمصرفچنينباال دهد اجازه که
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برسند بهسطحما که نميشود داده اجازه اين. معنياينعمل آيا

استکهمامسبباينبدبختيهستيم؟

مستحکميبرسيمبهنحويکههمهينهماميخواهيمبهنتيجهي

ابهايدستيابندکهازسطحموجودکشورهابيکميزانمصرفمش

معنينداردکه:آمريکاييهاممکناستبگويند.پايينترباشد42

.مااستانداردزندگيخودرابرايمنافعبقيهمردمجهانقربانيکنيم

بههرحالماچهباميلاينرابپذيريموچهنپذيريم،بزوديبهسطح

بهايندليلکهمصرففعليمامصرفپايينتريخواهيمرسيد؛تنها

.نامناسباست

بود نخواهد نياز واقعي قرباني در. نفت مصرفسرانه مثال براي

سطحزندگي وليهنوز نصفمصرفماست، اروپايغربيحدود

ماست از باالتر اروپايغربي جا. آن در هم زندگي اميد عالوه به

باالتراست همراقبتهايبهداشت،مرگوميراطفال،دسترسيب.

کيفيتمدارس تعطيالت، زمان بازنشستگي، از بعد مالي پزشکيو

.عموميوحمايتازهنرهاهمهمينطوراست

صيد مورد در مثال است؛ افراطي هم ما مصرف ديگر هاي جنبه

.ماهي،استفادهازجنگلوغيره

ان در حقيقت ما مي توانيم از سطور باال، اين تحليل را بگيريم که جه

قطبي شده ، جامعه قطبي شده، تقسيم کار غيرعادالنه بين المللي و 

توزيع غيرعادالنه ثروت و نعمات و امکانات و تسهيالت، مي تواند 

انساني را که چرايي اين وضعيت را نمي داند به عصيان بکشد که 

اشکال مختلف مي تواند داشته باشد؛ يکي خود را مي کشد، يکي بچه 

که بيشتر رنج نبرند، يکي ديوانه مي شود و يکي به  هايش را مي کشد

در همه ي اين موارد فرد درد را شناخته اما . تروريسم روي مي آورد

در اين جامعه اما هستند کساني هم که درد را . درمان آن را نمي داند

مي شناسند، شايد درمان آن را هم مي شناسند اما مي دانند که اين 

به همين سبب نسخه براي . بنيان کن استدرمان براي خودشان هم 

مارکس در مانيفست . تخفيف آن مي نويسند تا قابل تحمل تر شود

به خوبي و   کمونيست در بخش سوسياليسم محافظه کار يا بورژوايي

قسمتي از بورژوازي مايل است : " روشني به اين دسته اشاره مي کند

 .رژوايي را تامين نمايددردهاي اجتماعي را درمان کند تا بقا جامعه بو
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اقتصاديون، نوع پروران، انسان دوستان، مصلحين وضع طبقه کارگر، 

بانيان جمعيت هاي خيريه، اعضاي جمعيت هاي حمايت از حيوانات، 

موسسين مجامع منع مسکرات و اصالح طلبان خرده پا از همه رنگ و 

حتي به  اين سوسياليسم بورژوا. از همه قماش به اين دسته تعلق دارند

 .صورت سيستم هاي تمام و کمالي در مي آيد

سوسياليست هاي بورژوا مي خواهند شرايط حيات جامعه معاصر را 

حفظ کنند ولي بدون مبارزات و مخاطراتي که ناگزير از آن ناشي مي 

 ."شود

در اين که افراط در . بحث دوست دانشمند ما نيز از همين مقوله است

اين که بايد سطح مصرف همه انسان ها  مصرف بايد تعديل شود، در

اوال که در اين . متعادل شود حرفي نيست، اما راه حل نهايي نيست

محاسبات مصرف مثال در متال يا نفت، مصرف کل جامعه در نظر 

. گرفته مي شود و نه فقط مصرف افرادي که در جامعه زندگي مي کنند

نظامي در آن بدين طريق که مصرف کل صنايع اعم از نظامي و غير

ملحوظ مي شود در حالي که متالي که براي ساخت اسلحه يا تانک، يا 

براي توليد کاال جهت صدور و فروش و غيره مصرف مي شود 

ارتباطي به افراد جامعه ندارد و فقط به مصرف سرمايه و منافع آن و 

در . دهگ سرمايه داران مربوط است اما در جامعه سرشکن مي شود

ن مصارف فقط براي همان ها که در آن دخيل اند محاسبه حقيقت اگر اي

که عددي غير قابل باور مي  89نه   مي شد مصرف سرانه اين دهگ،

 . شد

دوما در شيوه ي توليدي که بقايش با مصرف گره خورده است تا بتواند 

کار اضافي تصاحب کرده از کارگر را که در کاال تجسم يافته است، به 

ل کند ، تعادل مصرف بي معني است زيرا اين نياز پول و سرمايه تبدي

نيست که مصرف را تعين مي کند، بلکه فروش کاالي توليد شده براي 

تبديل به سرمايه است که با کمک تبليغات که همواره در کارند و نياز 

اشياي مصرفي . کاذب جديد ايجاد مي کنند، مصرف را رقم مي زنند

آن قدر . ا مدلي جديد جايگزين مي شوندعمر مفيدشان به پايان نرسيده ب

وجود دارد که تجربه يک بار هر يک مثال  تنوع مثال در مواد غذايي 

مصرف در جوامع پيشرفته . پنير به بيش از يک سال زمان نياز دارد

مثال در سال هاي اخير . سرمايه داري به بيماري تبديل مي شود

ده اند که خوردن به اين نتيجه رسي  پژوهشگران در خدمت مصرف،
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در !! طال در بدن هارموني ايجاد مي کند و براي سالمت مفيد است

نتيجه همان دهگي که از استثمار کارگران سراسر جهان و به قيمت 

مصرف مساوي با يک ميلياردها انسان در پول غوطه مي خوردند 

طاليي را که قيمتش برابر مخارج زندگي يکي ازين انسان هاي 

يک ماه است و کارگران استخراج کننده آن، براي مصرف يکي در 

خواست اندکي اضافه حقوق و شرايط بهتر زندگي به گلوله بسته مي 

آيا با حفظ شرايط موجود !! شوند با يک پرس بستني نوش جان مي کنند

 . کار و زندگي امکان تغيير جهان وجود دارد

گران و سوما مسلماهر فعال جنبش کارگري براي بهبود زندگي کار

زحمتکشان در همه زمينه ها، خواهان توقف و تعديل اين افراط و 

تفريط هاست و آن ها را افشا مي کند اما سرمايه داري ديگر کارش از 

سرمايه داري چنان زندگي را برميلياردها انسان . افشا گذشته است

روي کره زمين سخت کرده است که تنها راه رهايي، از سرراه 

تا موانع شکوفايي توليدي که نيازهاي اساسي مردم  برداشتن آن است

بيگانگي انسان توليد کننده با   .جهان را پاسخ دهد، از بين برود

آن گاه کارگران . توليداتش و با ساير انسان ها وبا خود، پايان يابد

ميلياردي کره زمين آن چه را که نياز است توليد خواهند کرد و همه به 

در چنين حالتي است که . مواهب بهره خواهند يافتاندازه نياز خود از 

پر خواهد شد و مصرفي هارمونيک که نه انسان را  89دره بين يک و 

بيازارد و نه طبيعت و محيط زيست و نه موجودات ديگر را، جايگزين 

اما رسيدن به اين نياز جامعه . اين مصرف هيرارشيک خواهد شد

آن ها نيز کار خود را بکنند  بگذار. بشري کار مصلحان بورژوا نيست

زيرا هر قدمي که در اين راه برداشته شود اندکي بهبود در زندگي او 

نيز خواهد بود اما معموال اين بهبود هاي اندک نيز نه به طور روتين و 

يا سرمايه داران انجام مي گيرد بلکه با   با نظر خيرخواهانه مصلحين

يه سرمايه، سرمايه يا از توجه به درجات رزمندگي طبقه کارگر عل

ترس مرگ به تب راضي مي شود و با قبول رفرم به طور موقت 

سرمايه را از خطر آني دور مي کند و اين همان اندک بهبود است اما 

اين يک گام به عقب در حقيقت براي خيزش به جلو و بستن سرچشمه 

ولي اين طبقه کارگر است که بايد حرف آخر را بزند و . خطر است

وري را که مي بايست مي کند، بکند به قول حافظ سقف کهنه جهان را گ

اما اين امر نيز عملي جبري . بشکافد و طرح نوي خود را در اندازد
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نيست که خود بخود حاصل شود بلکه پيش شرط هايي دارد که در 

بايد طبقه کارگر به آن . صورت حصول آن امکان پذير خواهد شد

سرمايه داري بودن بالقوه او به ضد درجه از رشد برسد که ضد 

به آگاهي طبقاتي دست يابد و از . سرمايه داري بودن بالفعل تبديل شود

نفوذ تفکر بورژوايي که تفکرحاکم و غالب است خود را رها سازد، 

يعني با سربورژوازي نينديشد و به اشکال مختلف رفرميسم تمکين 

درون مبارزه طبقاتي خود را به صورت طبقه متشکل کند و از . نکند

حزب طبقه خود را ايجاد نمايد تا از مزاحمت حزب سازان حرفه اي 

که از فراز سر طبقه کارگر حزب ناسوتي براي طبقه کارگر مي سازند 

و در حقيقت براي منافع و بلندپروازي هاي خود، و عشق بودن در مقام 

تگي هم بس. به حساب طبقه کارگر خرج مي کنند رها شوند!! رهبري

جهاني بين خود را به عنوان يک طبقه جهاني در برابر طبقه ديگر 

 .مستحکم سازند تا بتوانند نه تنها خود که کل جامعه را رها سازند

  9113فوريه 
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ع بندي ششمين سالگرد تجاوز به عراق لحظه اي غم انگيز براي جم

نفر  6.91.111در طي شش سال پس از اشغال عراق، . است

 7711پزشک و  9111شهروند عراقي کشته شدند که در بين شان 

ميليون و هفت صد هزار نفر  1در اين مدت . آکادميسين وجود داشت

ميليون نفر  9ميليون و هفت صد هزار نفر در داخل و  9آواره شدند، 

ي همسايه که در بين آن ها نيز در خارج از عراق در کشورها

برمبناي اطالعات داده شده توسط . پزشک وجود دارد 91.111

ميليون  9. صليب سرخ اکنون عراق کشور بيوه ها و کودکان يتيم است

جنگ، تحريم، دوباره جنگ و  ميليون کودک يتيم نتيجه  7بيوه و 

ان بي خانم( نفر 711.111حدود ) ن افرادبسياري ازي. اشغال است

 .هستند

حدود . تقريبا يک سوم کودکان عراقي از سوء تغذيه رنج مي برند

خدمات . دختربچه هاي عراقي ديگر به مدرسه نمي روند  51٪

بهداشتي و پزشکي در کشوري که زماني بهترين در منطقه بود کامال 

٪ نيروهاي شاغل در اين بخش کارشان را 57. از هم پاشيده است

سال  5از آن ها کشور را ترک کردند و بعد از نيمي . ترک کرده اند

بازسازي، خدمات بهداشتي در عراق هنوز به حداقل استاندارد بين 

 .المللي نرسيده است

به دليل کاربرد مهمات داراي اورانيوم در زمان اشغال، شمار مبتاليان 

بر اساس گزارشي از اوکسفان . به سرطان به شدت افزايش يافته است

بررسي ها حتي در خوش بينانه . بسيار رقت انگيز استوضعيت زنان 

اغلب . ترين حالت نشان مي دهد که وضعيت زنان بدتر شده است

دسترسي به آب آشاميدني براي بخش . کاالهاي ضروري ناياب هستند

وجود  1تا  8بزرگي از جمعيت عراق مشکل است و برق نيز روزي 

 1از هر . معروف بود دارد، آن هم در کشوري که به کشور مهندسين

٪ جمعيت 6/93نفر در آستانه فقر و بيکاري است که شامل  1عراقي 

زندان مخفي  111زندان رسمي حدود  91در کنار . فعال کشور است

بنا به گزارش اتحاديه زندانيان سياسي عراق، . در عراق وجود دارد

دستگير شده اند که  9118نفر عراقي تا سال  111.111بيش از 

. زن وجود داشته است 61.111خردسال و  1.711يان آن ها در م
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فساد مالي در کشور بيداد مي کند و عراق بعد از سومالي و ميانمار از 

البته نويسنده ايران را ) لحاظ فساد مالي سومين کشور جهان است 

فراموش کرده است که فقط در يک قلم يک ميليارد دالر در دست 

فارين "مجله آمريکايي (. م.ه استرئيس جمهوري آن ناپديد شد

از عراق به عنوان دولت ورشکسته نام مي برد ( مسائل خارجي)"رزافي

اما . در حالي که عراق داراي سومين ذخيره طبيعي نفت جهان است

اجازه صادرات نفت در انحصار کنسرن هاي بين امللي نفتي است که 

حالي که هيچ سال تمام است بر نفت عراق چنگ انداخته اند در  97

به جاي اين که پول نفت عراق براي . اجاره يا نمايندگي قانوني ندارند

بازسازي کشور پرداخت شود با برداشت هاي ميلياردي اين کنسرن ها 

يک پاک سازي قومي گسترده . از نفت، عراق دوباره غارت مي شود

در عراق عليه ترکمن ها، مسيحي ها، آشوري ها و شباک ها جريان 

کرکوک با مهاجرت وسيع و اقامت غيرقانوني اسرائيلي ها کرد . دارد

 .زدايي و تاريخ اش تحريف مي شود

در يک نشست پارلمان اروپا در  9112مارس  63اين اطالعات در 

مارس  62در . بروکسل توسط جمعي از متخصصان عراق ارائه شد

در يک نشست پارلمان بلژيک يک نماينده مجلس بعد از صحبت هاي 

کوبائيسي که متخصص کارديوگرافي و بهداشت است،  -کتر عمر الد

صريحا اعالم کرد که وي هيچ گونه ايده اي از مصيبت هاي انساني در 

چه کسي مي تواند او را سرزنش کند؟ در مطبوعات . عراق ندارد

. اروپايي در اين باره يا کم نوشته شده يا اصال چيزي نيامده است

باره انتخابات، يا يک بمب گذاري يا جريانات روزنامه ها معموال در 

اما در . سياسي يا نتايج مثبت يک جراحي و غيره در عراق مي نويسند

ما خواب مانده ايم و . باره رنج هاي مردم عراق چيزي نمي نويسند

اوباما برگرداندن نيروهاي آمريکايي را برنامه : خود را تسلي مي دهيم

واقعيت . ه عراق از برنامه خارج استبنا براين مسال. ريزي مي کند

اين است که ما مي خواهيم مساله را به دست فراموشي بسپاريم زيرا 

عالوه بر دولت آمريکا و دولت بلر در . غرب در اين باره مسئول است

انگيس کشورهاي هلند، دانمارک، مجارستان، لهستان و ايتاليا در 

چگونه . ه عهده دارنداشغال عراق شرکت کردند و مسئوليت سنگيني ب

ممکن است ما اثرات جنگ را که در گزارشات تکان دهنده افکار 

 عمومي جهان را تکان داد، پنهان کنيم؟
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زنگ خطر نوعي هولوکاست آفريقايي را به صدا در آورد، " دارفور" 

اما جنايات عليه بشريت در حد يک قتل عام عمومي در عراق ناديده 

 . گرفته مي شود

 9112مارس  91

                                          Brusselstribunal.org: منبع

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 عراق اشغال و جنگ

جنگ و عواقب آن مساله اي نيست که بتوان با : يادداشت مترجم 

که ديديم . برانگيختن افکار عمومي عليه آن براي هميشه به آن پايان داد

افکار عمومي و اعتراضات ميليوني در کشورهاي مختلف واز جمله 

بايد کاري . در آمريکا نتوانست جلوي شروع جنگ را در عراق بگيرد

جنگ به تعبيري . کرد که جلوي اقدام به جنگ و اشغال گرفته شود

ادامه سياست است و دولت هاي سرمايه داري براي جلوگيري از 

از بحران يا اهداف هژمونيک به آن اقدام بحران يا براي برون رفت 

چنان که جنگ جهاني دوم بود که توانست باالخره بربحران . مي کنند

فائق آيد و با تخريب زيربناهاي اقتصادي اين فرصت  6292بزرگ 

را براي سرمايه هاي سرريز شده آمريکايي فراهم آورد که فضايي 

بازتوليد شوند و البته که  براي عمل پيدا کنند وبه عنوان سرمايه دوباره

و ديديم که . ميليون انسان اهميتي نداشت 11براي سرمايه کشته شدن 

براي غلبه بر رکود جهت جلوگيري از بحران در ده سال اخير چه 

جنگ ها تدارک ديده شد و چه مصيبت هاي انساني در اروپاي شرقي 

. ايه نيامداما خم به ابروي سرم. يا افغانستان يا عراق به وجود آمد

بايد پرداخت . بنابراين بايد بار جنگ را بردوش جنگ آفرينان انداخت
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غرامت جنگ، بازسازي همه خرابي ها و کل زيربناي اقتصادي 

جامعه نه وسيله اي براي به کار اندازي سرمايه هاي بيکار مانده و 

انباشت شده سرمايه داران و نه به صورت وام هاي کوتاه يا بلند مدت با 

بايد به همه . هره بلکه به عنوان وظيفه تخريب کنندگان در آيدب

بازماندگان شهروندان غيرنظامي کشته شده تاوان پرداخت شود، همان 

گونه که مثال به مسافران هواپيماي ساقط شده غرامت پرداخت مي شود 

جنگ افروزان بايد . و بازماندگان مورد مراقبت رواني قرار مي گيرند

ه شهرها و روستاها را همان گونه که بوده اند موظف شوند هم

شايد اين وظايف سنگين بتواند اندکي از توحش سرمايه . بازسازي کنند

 .بکاهد و مصيبت هاي انساني را کاهش دهد

 جنگ و اشغال عراق

مخارججنگواشغالعراقچگونهميتوانستصرفبهبودزندگي

مردمآمريکاشود؟

ن نفري که بدون داشتن بيمه بهداشتي ميليو 11مي توانست براي 

ميليون نفري که به دليل فقر مفرط  91براي بيش از . زندگي مي کنند

حتي توانايي تامين تغذيه روزانه خود را ندارند و غذايشان را با 

براي بيش از . شرمندگي از مراکز خيريه دريافت مي دارند

در کودک خياباني که چيزي جر فقر و بدبختي  6.811.111

،  حداقل هايي براي يک زندگي انساني فراهم …انتظارشان نيست و

بدون شک داشتن چنين انتظاري از يک دولت سرمايه داري . سازد

براي تامين زندگي شايسته انساني براي شهروندان با منطق وجودي 

سرمايه داري،  با ميل دولتمردان و زنان و با منافع آنان و طبقه اي که 

مايندگي مي کنند در تضاد است، اما تا دستيابي واقعي به آن ها او را ن

آن در دنياي بدون سرمايه داري،  بايد در همين سيستم موجود نيز 

براي حداقل هايش جنگيد و آن ها مجبور به تقبل هزينه ي اين امر 

کرد، هزينه اي را که آن ها نه از کار و زحمت خويش بلکه با 

اضافه ي توليد شده توسط  صرفنظر کردن از بخشي از ارزش

 .کارگران مجبور به پرداخت خواهند شد

 711جنگ و اشغال عراق تنها براي مردم اياالت متحده در هر دقيقه 

اين هزينه را . ميليون دالر آمريکا هزينه دارد 591هزار و روزانه 

ماليات دهندگان آمريکايي مي پردازند که در راس آن ها کارگران قرار 
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رداشت ماليات از دستمزد و حقوق آن ها برخالف در آمد دارند که ب

سرمايه داران و مديران که مشمول الطاف دولت سرمايه داري قرار 

مي گيرند و به عناوين مختلف تخفيف هاي مالياتي و امتيازات مالي 

 Americanبراساس برآورد . دريافت مي کنند، بدون برو برگرد است

Friends Service Comittee  ميليون دالر  591خارج اين م

 :روزانه مي توانست

 خانوار خانه تهيه کند، 1.139براي 

 مدرسه ابتدايي جديد مصرف شود 31براي ساختن 

دانشجوي نيازمند بورس تحصيلي چهار ساله تامين  81.211براي 

 کند

 معلم براي مدارس ابتدايي شود 69.153صرف آموزش و استخدام 

 کودک را فراهم سازد 27.811هداري منابع مورد نياز براي نگ

خانه اي که به اين  6.951.881براي تجديد و تعمير الکتريسيته ي 

 تعميرات نيازمندند به کار رود

 کودک را در مدرسه فراهم سازد 6.678.311تغديه مجاني براي 

 .کودک مراقبت بهداستي و سالمتي به ارمغان آورد 198.792براي 

 9113سپتامبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيشلوارج و ونيزاسيگلوبال   
اتک
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کشاورزان هندي با زحمت درهواي گرم و مرطوب هند پنبه مرغوب  -

اين پنبه به قيمت ارزان توسط سرمايه داران خارجي . را کشت مي کنند

حاصل اين زحمت براي کارگران . کننده جين خريده مي شودتوليد 

 .زندگي بخورنمير است هندي ، يک

ه بندي مي شود و به چين فرستاده مي شود تا با استفاده پنبه ها بست -

ماشين هاي نخ . ازکارگران ارزان آن جا به صورت نخ ريسيده شود

ريسي اي که مورد استفاده کارگران چيني است در سويس ساخته مي 

 87قابل ذکراست که با مزد يک کارگرامريکايي مي شود . شوند

 . کارگر چيني را به کارگرفت

نخ ها به تايوان فرستاده مي شود تا توسط کارگران تايواني با سپس  -

رنگي که درکارخانه هاي شيميايي آلمان ساخته مي شود، رنگ 

 .بعد سفراروپايي جين آغازمي شود.شود

نخ هاي رنگ شده بسته بندي مي شود و به لهستان صادر مي شود تا  -

ا مزد يک ب. کارگران ارزان آن جا آن را به پارچه تبديل کنند

 51تا  71با مزد ساعتي   کارگر چيني 51کارگرآلماني مي شود 

کارگر لهستاني با مزدي حدود ساعت يک يورو، را به  87سنت يا 

 .کارگرفت

پارچه هاي بافته شده درلهستان به فرانسه صادرمي شوند تا شسته  -

پارچه هاي شسته شده به سوئد فرستاده مي شود و کارگران . شود

 .ن را به صورت شلوار مي برندسوئدي آ

بازگشت دوباره جين به آسيا، شلوارهاي بريده شده به فيليپين صادر  -

مي شود و دردوزندگي هاي بزرگ و کوچک آن جا به صورت 

 .شلوارهايي درمي آيد که به قيمت گران فروخته مي شود

دردوزندگي هاي فليپين کارگران که معوال زن هستند داراي هيچ حق و 

ساعت درهواي گرفته کارگاه  21تا  31اغلب هفته اي . قي نيستندحقو

معموال محيط کارگاه بسيارداغ است و درآن ها . ها کارمي کنند

دفعات رفتن کارگران به توالت، حتي . ازوسايل تهويه هوا خبري نيست

. کنترل مي شود تا ازساعات کار با حداکثربهره کشي استفاده شود

ا اتحاديه کارگران تماس بگيرد، فورا اخراج هرکارگري که بخواهد ب

ساعت کارماهانه تنها  811تا  891حقوق اين زنان براي . مي شود

 .بدون بيمه و بدون بازنشستگي و غيره. يورو است 681
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اين سرگذشت جين، شلوار مورد عالقه صدها ميليون جوان در 

مرحله  هم چنين بيان ساده اي از گلوباليزاسيون که. سراسرجهان است

و حاصل آن براي مردم . اي از سيستم سرمايه داري است

کارگرسراسر دنيا رنج و سختي بيشترو براي سرمايه و سرمايه داران 

به اين دليل است که سرمايه داران هرروز ثروت . انباشت افزون تر

 .مند تر و اکثريت مردم هرروز فقيرترمي شوند

 

 

 

ين مورد انتشارداده بود درا attacمطلب مذکور از متني که  -*

 * .ترجمه گرديده است

 

 

 

 

 و يورزش اقالم کننده ارائه يکنسرنها فوتبال، يجهان جام

 دوزنده کارگران تيوضع

يدهثابتيفر

نايکي، آديداس، ري بوک، پوما، فيال، آسيکس، ميزونو، لوتو، کاپا، 

 اومبرو، لويس

هاي نامبرده توليد هايي که اقالم ورزشي را به سفارش کنسرنکارخانه

کنند در سراسر جهان به ويژه در چين، بنگالدش، هند، اندونزي، مي

... فيليپين، تايلند، ويتنام، کمبوجيه، السالوادور، هندوراس، نيکاراگوئه و

دهند شان را زنان تشکيل ميها کارگر که اغلبپراکنده اند و ميليون

داري در رشد سرمايه تحت بدترين شرايط کاري که يادآورمراحل اوليه

اين . کشورهاي صنعتي امروز است در آن ها مشغول به کارند

هاي مکيال معروف هاي بازار جهاني يا فابريکها به فابريککارخانه

 .اندشده
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هاي ارائه کننده اقالم هاي المپيک سال خوبي براي کنسرنسال بازي

اين . شوديهاي جديد ورزشي تبليغ مدائما براي لباس. ورزشي است

اما روي ديگر اين . ها انتظار سودهاي چند ده ميلياردي را دارندکنسرن

ي اين اقالم در اقصي نقاط جهان سکه واقعيت زندگي کارگران دوزنده

ها کاسته با وجود افزايش نجومي سودها، دائما از دستمزد آن. است

از  بنا به گزارشي. شودشود و شرايط کار روز به روز بدتر ميمي

کنند و اين هندوراس دائما فاصله توليد و تحويل کاال را کوتاه تر مي

. شوديعني افزايش شدت کار، درنتيجه فشار روي کارگران زياد مي

شوند بين بسياري از مواقع و در فصول داغ کار، کارگران مجبور مي

ساعت در روز کار کنند، درست مثل شرايطي که انگلس  63تا  61

اديداس اين . نويسدمي 62قه کارگر انگيس در قرن در وضعيت طب

کارگران بايد . روز کاهش داده است 21روز به  691فاصله را از 

هرکس اضافه کاري . روز هفته بدون استراحت کار کنند 5گاهي 

هايي که کار کم است در فصل. شوداجباري را نپذيرد جريمه مي

اين مواقع مزد گاه به  در. شوندکارگران مجبور به گرفتن مرخصي مي

 . رسددالر در ماه مي 16

-کند ميساله اي که در کارخانه مکيال کار مي 91سورليما زن جوان 

شب  1صبح تا  1بند ما بايد از وقتي کارخانه قرارداد بزرگي مي: گويد

ها بايد دوباره بعد از شام هم کار کنيم بعضي وقت. بي وقفه کار کنيم

شويم در کارخانه بخوابيم چون تنها چند ساعت يدراين مواقع مجبور م

ما فقط . وقت است و دوباره ساعت شش صبح بايد کار را آغاز کنيم

 .اجازه داريم دو بار در روز به توالت برويم

ساعت : گويدمانوئال کاسکو کارگر نيکاراگويي يک مکيالي ديگر مي

-سپس آن. ده کنمها را آمابايد صبحانه و نهار بچه. شومصبح بلند مي 1

تا . بايد در کارخانه باشم 5ها را با اتوبوس به کودکستان ببرم، ساعت 

دقيقه براي نهار وقت  17ساعت شش و نيم بي وقفه بايد کارکنيم تنها 

. آوريمچون غذاي کارخانه گران است اغلب ما با خود غذا مي. داريم

 به خانه مي 5دارم و ساعت بعد از کاربچه ها را از کودکستان برمي

ها شود بايد بچه ها را حمام کنم، لباستازه کار خانه شروع مي. رسيم

اما وقتي . را بشويم، خانه را مرتب کنم و شام را آماده سازم
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شويم اضافه برساعات رسمي در قراردادهاي تازه باشد ما مجبور مي

 .کارخانه بمانيم و کار کنيم

ه هرموسي در السالوادور که با ي کارخاناستال راميرز کارگر دوزنده

در هرموسي  9118از سال : گويدآديداس قرارداد توليد داشت مي

. کرديمساعت کارمي 91تا  67بايست روزانه مي. کردمکارمي

اجازه حامله شدن نداشتيم، اگر کسي حامله . فرصت غذا خوردن نداشتيم

ير او را داد و مدکرد، سوپروايزر گزارش ميشد و کمتر کار ميمي

کرد و درنهايت کرد، از صحبت و خوردن ممنوع ميجريمه مي

شد اما دفترچه يا کارت بيمه براي بيمه از حقوق ما کسر مي. اخراج

 .شديم مثال تب داشتيم يک قرص به ما دادندنداشتم و اگر مريض مي

مثال نايکي در سال . پردازندها پول زيادي را به خاطر تبليغ ميکنسرن

بيش از يک ميليارد يورو خرج تبليغات کرد، اديداس بعد  9119

مثال ديويد بکمن . ميليون يورو در جاي دوم قرار گرفت 557نايکي با 

ميليون دالر در مجموع  616فوتباليست انگليس براي تبليغ اديداس 

دريافت خواهد کرد، يک زن دوزنده چيني کارخانه اديداس براي اين 

ها خودشان چيزي توليد اين کنسرن. کار کند هزار سال 897مبلغ بايد 

% 11. زنندها اتيکت خود را ميها و کفشکه فقط به لباسکنند بلنمي

مثال در سال . شودهاي آديداس در آسيا توليد ميکفش% 27ها و لباس

با نايکي . ميليون کفش براي بازار آلمان توليد شد 61در چين  9111

. شود به ويژه در اندونزي، چين و تايلندميها در آسيا توليد کفش% 22

 .هم چنين در اروپاي شرقي و آمريکاي مرکزي

خريد هزارها کيلومتر دور از شما توليد هر تي شرت معروفي که مي

جنسي که . هزار کيلومتر است 62مثال در آلمان اين فاصله . شده است

سنت يا  11شود براي دوزنده تنها يورو فروخته مي 611دراين جا به 

ها زنان درصد دوزنده 21تا  51. کنددهم يک يورو درآمد توليد مي 1

ساله شانسي براي يافتن براي يک زن سي. و دختران جوان هستند

! شوندها وجود ندارد زيرا که پير محسوب ميکاردراين کارخانه

هاي پايين هاي ورزشي از رقابت بين کشورها درارائه دستمزدکنسرن

آيند مثال در رند به اين خاطر دستمزدها دائما پايين ميبسود مي

 .اکنون نصف شده است 6229نيکاراگوا دستمزدها نسبت به سال 
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هاي بزرگي هستند که تهويه هاي بازار جهاني در حقيقت سالنفابريک

ندارند، آب سالم ندارند، توالت بهداشتي ندارند و تازه در روز يک يا 

کارگران دراين . اجازه استفاده از توالت نيستدوبار، آن هم به سرعت 

ها اجازه حرف زدن و خوردن ندارند يا به بياني به اصطالح کارخانه

 .فرصت سرخاراندن ندارند

هاي ورزشي را در اختيار دارد و بازار جهاني لباس% 81نايکي 

هاي ديگري کنسرن. بازار جهاني مقام دوم را دارد% 91آديداست با 

سود . ماکسي فلي و تايلورميد متعلق به آديداس اند چون ريبوک،

مکان سوم . ميليون يورو بود 177برابر با  9117آديداس در سال 

تا  9119در بازار جهاني را کنسرن پوما در اختيار دارد که از سال 

بيش از . ميليون دالر رسيد 823سودش چهاربرابر شد و به  9117

-، مالزي، ويتنام يا کمبوجيه انجام مينيم توليدات پوما در چين، تايلند

اند از روماني، بلغارستان، هاي ديگر توليد آن عبارتمکان. شود

 .ترکيه، پرتقال، ايتاليا، پاراگوا و امريکا

ميليون يورو از مخارج يک ميلياردي فيفا براي تدارک  511و امسال 

لماني شرکت آ 1شرکت بين المللي و  67جام جهاني فوتبال درآلمان را 

حال . ها نايکي، آديداس و پوما هستندتامين کرده اند که از جمله آن

خودتان محاسبه کنيد که چه کساني و در چه کشورهايي و به چه قيمتي 

 . بايد آن را تامين کنند

  9111جوالي            

 

  -منبع

اطالعات ارائه شده را از منابع مختلف کتبي يا جلسات سخنراني 

 .آوري کرده امکارگران جمع

 

 

   پنهان يدردها و ارزان يها کفش

در هر . شناسند يرا همه در آلمان م" شمنيدا" کفش  يفروشگاه ها

ز بد يت نيفيش که از نظر کيحداقل چند شعبه دارد و کفش ها يشهر

 يد کارگران ارزان به بازار عرضه ميستند با پشتوانه استثمار شدين

د يش شديا توجه به فشار تورم و افزاکه ب يت مردمياکثر يشود و برا
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د گاه به يجه کاهش قدرت خرير و در نتياخ يمت ها در سال هايق

کار و افزاد تحت پوشش يون ها بيليم ينصف مقدار سابق، و برا

کنند بعد از  يم يزندگ ا در خط فقر ير خط فقر يکه ز يخدمات اجتماع

 .فش استد کيخر يبرا يها مکان نسبتا مناسب يدست دوم فروش

شعبه فروش  6311ن تاجر کفش در اروپاست و يشمن بزرگ تريدا 

 يش کار مينفر برا 62.111. شعبه آن در آلمان است 311دارد که 

افت يآن نشان افتخار خدمت را در يکارفرما 9111کنند و در سال 

ال يحزب سوس يباال ين رابطه کلمنت از اعضايو در هم!. کرد

ت يک شخصيشمن يدکتر دا: کارفرما گفت نيف از ايدموکرات در تعر

مثل او را  يکند و افراد يت خدمت ميحيمسحور کننده است که به مس

. رمز و راز وجود دارد يياين چند کلمه دنيدر هم. نديب يانسان کمتر م

ال دمکرات ها تا نقش مذهب در يسوس يضدکارگر ياست هاياز س

و رابطه تنگاتنگ ه در استثمار کارگران يبا سرما يکمک و همراه

 . ستميحفظ س يستم حاکم و کمک دوجانبه برايمذهب با س

کند و  يد ميون کفش توليليشمن در کشور هندوستان ساالنه سه ميدا

. ون کفش در سال برسانديليم 61د خود را به يقصد دارد سقف تول

کارگران شاغل درکارخانه بدون داشتن لباس محافظ ضد آب و کفش و 

، پابرهنه با انواع مواد يماسک محافظ تنفسچکمه مخصوص و 

ورو کار ي 71انه کمتر از يد ها با دستمزد ماهي، نمک ها و اسييايميش

لوگرم چرم به يک کي يآماده ساز يقابل ذکر است که برا. کنند يم

فاضالب . رسد يبه مصرف م ييايميگرم مواد ش 711طور متوسط 

شود، سبب  يم يقه جاردر منط يمنيت اصول ايکارخانه که بدون رعا

ن يب زميو تخر ره يو غ يو گوارش يو تنفس يپوست يها يماريانواع ب

هند به  يل نادويالت تامين امر در جنوب ايا. شود يم يکشاورز يها

لومتر يک 6171به وسعت  يدر مساحت. دن استيقابل د يطور عاد

 6251ل دهه يکارخانه چرم در اوا. کارگاه وجود دارد 171  مربع

 يباال رفت و برا ييايميمواد ش يس شد و همراه با آن تقاضا براياست

 81 يط. فراهم آمد ييد کننده آن تقاضا و در آمد بااليتول يکارخانه ها

جاد يا يتر فاضالب سميون ليليم 81جاد کارخانه ير بعد از ايسال اخ

شود اسم آن را  يگر نميد. ر شده استيشده به رودخانه پاالر سراز

ان ين جريبا ا. ميبهتر است آن را رودخانه سم بنام. ه گذاشترودخان
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ره يو غ ي، کشاورزيزندگ يدهکده که از آب رودخانه برا 811

ساقط  يت ساکن در آن ها از هستيهزار جمع 11کردند با  ياستفاده م

د يسالم وجود ندارد و مردم مجبور به خر يدنيگر آب آشاميد. شده اند

گر يب بخش دين ترتيننده آب شده اند و به اع کيتوز يآب از تانکرها

شتر مردم فراهم آمده است و يت فقر بيه به قميسرما يبرا يسود آور

 يدنيد آب آشاميز خود را به خرياز درآمد ناچ يد بخشيآن ها با

ل يز به دليمنطقه ن ينير زميز ياختصاص دهند، ضمن آن که آب ها

ز سالم يشده ن يداريخر ت سم به مخازن آب مسموم شده اند و آبيسرا

شستشو  يرودخانه برا يعالوه برآن مردم مجبورند از آب سم. ستين

گاو ها و . ع شده استيشا يگوناگون يپوست يها يمارياستفاده کنند و ب

ر و گوشت يمسموم ش يدن در چمنزارهايز به خاطر چريگوسفندها ن

ان انفجار يران را با جين جريد بشود ايشا. کنند يد ميآلوده به سم تول

به پا  يياهويچ هين مورد هياما در ا. سه کرديکارخانه بوپال هند مقا

مردم ساکن درمنطقه  يجيتدر يسيو دگرد ياز نسل کش يکس. نشد

د يتول. دينرس ييز به جاياد مردم بوپال نيگرچه آن همه فر. نزد يحرف

مارک دار و معروف  ير کفش هايشمن سايعالوه بردا يکنندگان هند

 يد ميز توليرا ن يکيوکس، کوله هان از کفش نايساالماندر، س چون

 .کنند

مردم کارگر در مناطق به اصطالح در حال  يپشت و پناه ين بيهم

ره است که يو غ ين و مرکزيالت يکايا و آمريآس يد صنعتيرشد شد

ه و انتقال يجاذبه صدور سرما ييکايو آمر ييه داران اروپايسرما يبرا

 يم کار ناعادالنه جهانيک تقسي : کند يجاد ميرا اصنعت  يتکنولوژ

ع آلوده يو منافع آن، انتقال صنا يه داريسرما يب هايپرنس يبرمبنا

ن همراه با باال رفتن يست و هم چنيط زيب کننده محيکننده و تخر

شرفته به خاطر يع پين مناطق، صنايت کار کارگران ايفيو ک يبارآور

و  يچ تشکل واقعا کارگريار و نبود هک يرويحد و مرز ن ياستثمار ب

 يرويت کننده از نيچ قانون حمايو نبود ه يچ تشکل کارگريا اصوال هي

مت بسته شدن يست و به قيط زيط کار، استاندارد کار و محيکار، شرا

کار شدن يغرب و ب يمداوم کارخانه ها و کارگاه ها در کشورها

اوال با . ه درخشان استيسرما ين نقل و انتقال برايا جه ينت. کارگران

ک کارگر را در يشود  يک ساعت کارگران ماهر غرب ميدستمزد 

 يا در سطحيک ماه به خدمت گرفت و ي يبرا  ...ن و پرو و يهند و چ
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به کار  يشرق ين اروپايورو در هميا دو يک ي يباالتر با ساعت يکم

 يانمونه و عادل را هم گرفت، چنان که بر يگرفت و عنوان کارفرما

از طرف . د کننده لباس باس در لهستان حاصل شده استيکارخانه تول

 يو چنددستگ يجاد تفرقه و دشمنيا يجهان يکارگر يگر در همبستگيد

سخاوتمندانه  ياتيمال يت هاياز معاف. ن نموديخود را تضم يکرد و بقا

مادر و به  يه به کشورهايبرگرداندن سود سرما يمذبور برا يکشورها

گر استفاده کرد يد يا منظور هايگر و يد ييمجدد آن در جا يريکار گ

  .ز داديرا ن يستط زيت از محيز پز حمايو گاه در کشور خود ن

 يبه مردم امکان ابتال به کرومالگ يسم ين کفش هايا ره با ارائهباالخ

در پا شروع  يکه ابتدا با قارچ پوست يا يماريآورند، ب يرا فراهم م 

 يزيق دردناک همراه با خونريجا زخم عميو تدر شود، سپس تاول يم

ماه مه             .ل شوديز تبديتواند به سرطان ن يشود که م يجاد ميا
9112 
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 يدار هيسرما نظام در يجار دهيپد ،يخوار رشوه و فساد

يدهثابتيفر

گر دست اندرکاران يبزرگ د يدر هفته گذشته پرونده دو رشوه خوار

ده ين پديبا ا يه دارين کار مبارزه سرمايه گشوده شد مسلما در ايسرما

خته يآم يبه طور سرشت يه داريرا فساد با سرماين کار نبود، زيعامل ا

ط برابر دو عامل ياز همان گام اول که با دروغ معامله در شرا. است

شود به  يل مناسبات حاکم مجبور ميدار و فروشنده، کارگر به دليخر

اش را به عنوان  يتنها دارائ يعنيکارش  يرويک مالک، نين  عنوا

ن کاال نه ارزش يمت بازار ايه دار به قيسرما يعنيدار يکاال به خر

ت از ينها يب يره ايشود و در دا يآن بفروشد، فساد آغاز م يواقع

معموال . ابدي ين در جامعه گسترش مييه تا به پايراس هرم قدرت سرما

کوچک در خطر قرار دارند مثال در  يد مهره هادر مبارزه با فسا

فعال است،  يو قاره ا يمواد مخدر که درسطح جهان يايبرابر ماف

شود  يع ميگران در توزيد ين مواد خود پادويتام يکه تنها برا يمعتاد

 يايا در برابر مافي. شود ير و به زندان و اعدام محکوم ميدستگ

 يک ميون زن و بچه را ترافيليم ميش از نيتجارت سکس که ساالنه ب

در . کند يساله اصابت م 61کند، قرعه قطع فساد به نامه عاطقه 

اما گاه . شود و اال آخر يانگشت نان دزد قطع م يمبارزه با دزد

ه داران و وابستگان شان ين سرمايمساله رقابت و اختالفات ب يگدار

آن را کش  هم رو شود اما آن قدر يين پرونده هايشود که چن يسبب م

از  يکنند که گاه در آخر مجبور به عذرخواه ير و رو ميدهند و ز يم

ک کار اشتباه رفع و يا مساله به عنوان ي. شوند يطرف مربوطه م

 .شود يرجوع م

منس است که در گستره يدر کنسرن ز يپرونده رشوه خوار مورداول 

ل ياو وس يروگاه اتميکوچک تا ن يل خانگيبزرگ از ساختن وسا يا

هزار نفر  157منس با يکنسرن ز. ت استيمشغول به فعال ينظام

آلمان  ين کنسرن هاياز بزرگتر يکيارد فروش يليم 31کارکن و مبلغ 

 .است که در نقاط مختلف اروپا و جهان شعبه دارد

آغاز شد  9111منس از سال يدر ز يان برمال شدن رشوه خواريجر

در  9111در نوامبر . مددر آ يبه صورت علن 9111ز يياما در پا

ر ياه در رابطه با دو مديو صندوق س يس مساله رشوه خواريشعبه سوئ
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ورو اعالم يون يليم 91شرکت برمال شد که دادستان آن را در آغاز 

ر کرد و ييورو تغيون يليم 911ن ماه مبلغ به يبعد در هم يکرد اما مدت

له رشوه بعد مسا. ر شديشرکت دستگ يس قبليندت رئيتوماس کنزو

ن برمال شد و يبه حکومت صدام حس يل نظاميدر فروش وسا يخوار

مه يورو جريون يليم 162منس را به پرداخت يه اروپا، زيدادگاه اتحاد

برمال شد و  يديجد يرشوه خوار 9115ه يدر فور. محکوم کرد

ن پست خدمت يسال در ا 69منس که مدت يمشاور ز يلهلم شلسکيو

ون رشوه يليم 81در رابطه با او شک بر  ر شد کهيکرده بود دستگ

.  ر شديشرکت دستگ ينده مرکزير نمايسپس فلدما. وجود دارد يخوار

نفلد در معامله با شرکت يمنس کالوس کاليت زيريآن گاه نوبت به مد

مت ين بزرگ برق به قيد دو توربيخر يبرا Enel ييايتاليا يانرژ

ون يليم 1معادل  يزيناچند مبلغ يگو يورو آن طور که ميون يليم 171

عالوه برآن فروش کاال . و معامله منعقد شد! افت کرديورو رشوه دري

ات به دولت يدادن مال يست کاال برايآن ل ياه  که برمبنايبه طور س

ن مورد بر پرداخت يز مطرح است که دادگاه در ايشود ن يمنظور نم

 . ده استيپوشآن  يون به صندوق دولت حکم داد اما مقدار واقعيليم 83

بودند بر  يونيليم يران مشغول رشوه خوارين سال ها که مدياما در هم

ه متال در ياتحاد 9111در اکتبر . گذشت يمنس چه ميکارگران ز

ن کار تا يمنس جهت تضميبا شرکت ز يد تعرفه کاريبستن قرار داد جد

رفت و هم يکارگران پذ يبدون مزد را برا يمحدود، کاراضاف يمدت

 يديساالنه کارگران در رابطه با ع يها يافتيتوافق کرد که درن يچن

تعداد  9111ه يدر ژوئ. ابديکاهش  يام مرخصيا يسال نو و حقوق

سال در شرکت کار  81 يمنس که بعضينفر از کارگران ز 8111

شرکت  يعنيمنس ين زمان در شرکت دختر زيکرده بودند و در ا

ن يا. خود را از دست دادند ل بنکو مشغول به کار بودند، کاريموبا

٪ حقوق خود را 31ز با کار کامل تنها يسال ن 9مدت  يکارگران برا

از آن ها نکرد و تنها حاضر  يتيچ حمايمنس هيز. کردند يافت ميدر

البته . رفتنديادامه کار کمک کند که آن ها نپذ يبه بنکو برا يشد مبلغ

را باز  يارگران ساعاتشنهاد داد که کيکرد و پ يانيز پادرميه نياتحاد

!. ابد اما موفق نشديکه کار ادامه  يبدون مزد کار خواهند کرد به شرط
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نفر  98منس ير ساخت زيع السيدر قطار سر ين سال با حادثه ايدر هم

 . جان خود را از دست دادند

 !!!ران شرکت با تاسف کار خود را اشتباه اعالم کردنديمد

دوم از  يکيز يوط به  پاول ولفورتار تازه است مربيکه بس مورد

 يو. کاستيآمر ياست جمهوريک جرج بوش ريار نزديدوستان بس

با شعار  9117در سال  ياست بانگ جهانيکار خود را به عنوان ر

ن دو سال ياز آن چه که او در ا. آغاز کرد يو مال يمبارزه با فساد ادار

دختر خود  دوست يبرا ين مساله رو شده است که ويانجام داد تنها ا

مشغول به کار است حقوق ماهانه  يکه در بخش ارتباطات بانگ جهان

ز اعالم ياو ن. کا مقرر کرده بودير خارجه آمريش از حقوق وزيب يا

 ين پول ها را ميا يچه کس!! ن کارش اشتباه بوديکرده است که ا

ب يدها و تخريمقروض جهان با حذف سوبس يشک کشورهايپردازد ؟ ب

 .شان يکشورها يجتماعا ينان هايب
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