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 جنگ طلبان همچنان خواهان جنگند

 
  عليرضا ثقفي

نالد ترامپ از جانب جمهوري خواهان نامزد پست اين مقاله سال گذشته در چنين روزهائي منتشر شد و در آن زمان به تازگي دو
ن بود آاهد زيادي بيانگر لمپن را جدي ميگرفت اما شو رياست جمهوري شده بود . هر چند در آن زمان كمتر كسي اين فاشيست 

ن چنان در بحران است كه ممكن است چاره اي جز روي اوردن به چنين افرادي نداشته باشد . اكنون با آمايه داري سر كه نظام
است و بي حيثيتي دي مايه داري آن چنان جهاي نظام سر شود كه بن بست پيروزي چنين فردي در انتخابات امريكا مشخص مي

چاره اي جز روي آوري به ،مايه داري اين نماد نظام جهاني سر ،ده است كه جامعه آمريكا چنان آشكار ش ح ليبرال اين نظام آنجنا
  ترين و بي هويت ترين جناح خود نمي بيند . فاسد

هاي اشكار شده اش در با همه فساد لت  قبليتوان در ميان مردم خودمان هم مشاهده كرد . روي آوري به دو همين امر را مي
خوردگي مردم سر ي جناح به اصطالح اصالح طلب ويبي آبرو به جز  تجيز نيست و اين هيچ يت اسسطح جامعه به وضوح قابل رو

اح نان . جنآوعده هاي مردم فريب و عادي و نا آگاه از شعار هاي تو خالي جناح هاي ليبرال و به نو عي انتقام گيري از دروغ ها 
يا كانديداهاي حمتكشان رت گرفتن كاركران و زداز ق كه شده  تيب به هر ترشوند تا  هم متحد مي مايه داري همگي باهاي سر
. در نتيجه با رسوائي و بي دهند مايه داري قرار ميفظ نظام سرعامي را تنها در برابر دو گزينه حگيري كند و مردم نان جلوطرفدار آ

قيمانده براي بقيه مردم عادي همان فاشيسم و لمپنيسم است كه انتخاب كردند و تمام دستگاه هاي ها گزينه باي يك جناح تنيآبرو
 و اينك اصل مقاله : ينده چه شود آمايه داري بر آن صحه گذاشتند .تا در نظم . نظام سر

 .امه اتمي با ايران را لغو خواهد كرددونالد ترامپ كانديداي جمهوري خواهان امريكا قول داد در صورت پيروزي موافقتن
گر مسايل سياسي و اجتماعي هستند با خوش باوري به  اي از كساني كه به اصطالح تحليل  پس از توافق اتمي ايران و آمريكا عده

راي ها از سر خاورميانه برداشته شد و در حقيقت اين را پيروزي ب طلبي براي مدت اين نتيجه رسيدند كه سايه جنگ و جنگ
دانستند حتي برخي نيز آن را فصل جديدي در مناسبات بين كشورها دانسته و آغازي  آميز مي داران زندگي صلح طلبان و طرف صلح

سال  30هاي متخاصم پس از  بيني كردند. چرا كه به گمان آنان زماني كه بتوانند دولت از تعامل ميان كشورهاي متخاصم را پيش
 .ها نيست ديگر كنار ميز مذاكره بنشيند و به توافقي دست يابند، پس دليلي براي تداوم جنگشاخ و شانه كشيدن براي يك

گران  داري جنگ بوده است يا جنگ زرگري، اين به اصطالح تحليل هاي سرمايه صرف نظر از اين كه آيا از ابتدا بين ايران و كشور
هاي خاص محصو ل اراده اين يا آن  المللي در دوران اي و بين  هاي منطقه ها و آتش افروزي كنند كه راه اندازي جنگ گمان مي
هاي مختلف و به خصوص در دوره اخير براي   اندازي جنگ در دوره گران است. در حالي كه راه اي از حكومت  مدار يا دسته سياست

 .هاي بعدي خواهيم گفت رداري چندان اختياري نيست بلكه ضرورت تداوم اين نظام است. اين امر را در سط نظام سرمايه
كار جديد برخاست و حمالت حساب شده و  طلبان و نيروهاي محافظه خيلي زود نفيرهاي مخالفت به خصوص از طرف جنگ

داري عليه توافق ايجاد شده به عمل آمد. اين  هاي پر قدرت نظام سرمايه اي به خصوص در نهاد  اي عليه توافق هسته  يافته سازمان
روند تا از آن سالحي براي گسترش فاشيسم و  كار جديد در امريكا مي چنان باال گرفت كه نيروهاي محافظهها آن  مخالفت
هاي  جانبه با اين توافقنامه ضمن گنجاندن اين مخالفت در برنامه كاران با مخاللفت همه هاي خود بسازند. محافظه طلبي جنگ

اند  هايشان ارائه داده طلبي كارانه را در ارتباط با جنگ هاي نئومحافظه برنامه انتخاباتي آينده رياست جمهوري آمريكا، يك سلسله از



 .داري جالب است هاي آنان در اين مرحله از انكشاف نظام سرمايه برانگيز بوده و به لحاظ شناخت سياست كه بسيار تامل
هائي بيرون بيايد كه در  ا اين نظام از چالشهايي كه مانع از آن شده است ت داري، بحران هاي عميق نظام سرمايه وجود بحران

هاي جديد با ابعادي بزرگتر وجود دارد، سبب  پيش روي آنها قرار داشت و همواره امكان گسترش بحران 2012تا  2008هاي  سال
 .ها ارائه دهند هاي مدون خود راه حلي براي خروج از اين بحران داري با اتكا به برنامه هاي سرمايه شده است تا هر يك از جناح

داري  تر شدن هرچه بيشتر نظام سرمايه ها و كاهش قدرت خريد نيروي كار و هرمي در عين حال وجود بيكاري فزاينده، رقابت دولت
ميليون قطعه سالح جنگي تنها در  300دهد. و از طرف ديگر وجود توليد ساالنه  از يك طرف ضرورت ايجاد جنگ را افزايش مي

داري ضرورت بروز جنگ را  هاي نظام سرمايه ها قطعه ابزارهاي كشتار انسان در انبارهاي ارتش يكا و ذخيره ميليونهاي آمر كارخانه
هاي محافظه كار و فاشيست در كشورهاي اروپائي و  كند. اين ضرورت چه به صورت گسترش نيرو تر مي براي اين نظام افزون

هاي فاشيستي در اين منطقه، در  ها و حاميان آنها در خاورميانه و دولت ز داعشآمريكائي يا اوكراين و روسيه ، يا به صورت برو
 .مجموع هم راستا با يكديگر هستند

 كارانه جديد داراي چه مشخصاتي است ؟ اما اين تفكر نئومحافظه
م افراطي كه براي اين هاي قديمي تفكرات فاشيستي و تقويت ناسيوناليس بر مجموعه اين تفكر نئومحافظه كارانه، ضمن حفظ ارزش

 .اي نيز اضافه شده است  هاي ويژه نوع افكار ضروري است مشخصه
و  1+5ترين كانديداي جمهوري خواهان براي انتخابات سال آينده امريكا ضمن قول لغو توافقنامه اتمي ايران و  دونالد ترامپ. مطرح

ند. او در يك سخنراني انتخاباتي، زناني را كه مخالف او ك هاي جنگي نظرات جالب ديگري نيز مطرح مي در پيش گرفتن سياست
از جمله نظرات ديگر او در باره كارگران مهاجر ) 1كند. ( انگيز تشبيه مي ها و حيوانات نفرت ها، لجن هستند به خوك چاق، سگ

ناشي از وجود كارگران مهاجر  ها بايد از اياالت متحده اخراج شوند و مشكل بيكاري را در امريكا است. به نظر او كليه مكزيكي
هائي كه براي كار به  فرستد و مكزيكي داند كه جنايتكاران را به امريكا مي داند. او حكومت مكزيك را حكومتي خيانتكار مي مي

 (2) .آيند از نظر او قاچاقچي مواد مخدر و تجاوزگر هستند امريكا مي
دزدند. او راه حل مشكالت نظام  ها را مي ها شغل امريكائي يرا كه چينيها به روي چين بسته شود ز او معتقد است كه بايد در

ترين بخش موضوع آن است كه اين  داند. جالب ها و برتري نظامي امريكا مي اندازي جنگ داري را به طور مشخص به راه سرمايه
ان زيادي دارد و برخي از تحليلگران پيروزي برند طرفدار نظرات در ميان مطبوعات آمريكا و زودباوراني كه از وضعيت موجود رنج مي

 .دانند اين نظرات را در انتخابات سال ديگر در آمريكا بعيد نمي
تر يا  هاي به اصطالح ليبرال داري، اين افكار از جانب بخش هاي امروز جهان سرمايه هر چند كه ممكن است در بسياري از كشور

كرد آن در بسياري از  بيايد. اما در مورد ساري و جاري بودن اين افكار و عمل هاي به اصطالح دموكرات، مردود به حساب جناح
براي مثال در منطقه خاورميانه يا اكراين و در مناطق بحراني نظام  .داري ما شاهد موثر بودن آن هستيم منازعات جهان سرمايه

هاي اين نظام تنها راه حل  داري و بن بست اينده سرمايههاي فز شود. وجود بحران داري هم اكنون اين افكار در عمل اجرا مي سرمايه
هاي طوالني منطقه زرخيز خاورميانه و روي كار آمدن  دانند. جنگ ها مي طلبي مشكالت را براي حفظ سلطه همان جنگ

كارگران و زنان و  ترين افكار را نسبت به هائي همانند داعش كه فاشيستي ي به ظاهر ليبرال و متحد گروه  هائي نظير تركيه حكومت
هاي اسرائيل كه بيش از هفتاد  طلبي كودكان دارند و هر روزه شاهد گسترش هر چه بيشتر آنها هستيم، و در كنار آن تاييد جنگ

 .سال است خاورميانه را به خاك و خون كشيده است، نشانگر آن است كه اين افكار داراي عملكرد معيني هستند
اي معدود در حقيقت عملكرد همين افكار   هاي مردم و تقسيم قدرت و ثروت در دست عده تمام خواستهدر خود ايران ناديده گرفتن 

هاي آنان و زندگي انان در مقابل سودو  داري و گردانندگان آن است. اساس اين افكار آن است كه مردم و خواسته نظام سرمايه
داري تنها با اتكاء به نيروي  جناح به اصطالح ليبرال اين نظام سرمايه داري و حفظ اين نظام سودمحور ارزشي ندارند. چپاول سرمايه

كنند  سركوب همين نظام است كه توان ارزان نگه داشتن نيروي كار و غارت زندگي كارگران و زحمتكشان را دارد. آنها فكر مي
ه پردازان اين نظام را كه به هر ترتيب كه صالح داري و نظري اند كه فريب بخورند. فريب نظام سرمايه مردم تنها براي آن آفريده شده



هاي بزرگ و نهادهاي  هاي راي بكشانند و زان پس آنچه كه به نفع شركت بدانند آنها را با گرم كردن تنور انتخابات به پاي صندوق
 .تر شودها حفظ شده و هر روز بيش هاي آن يك درصدي كشي داري است به اجرا در آيد تا امتيازات و بهره سرمايه

خوش به يك وجه آن هستند تنها  ناپذير است و يكي مكمل ديگري است و آنان كه دل داري جدائي دو وجه اين نظام سرمايه
 .زنند خودشان را گول مي

طلبانه خود تاكيد بيشتري  هاي جنگ داري بر سياست هاي فاشيستي كه با هر شكست نظام سرمايه در مقابل اين جنگ طلبان و نيرو
هاي مردمي و كارگران و زحمتكشان هم هر روز بر ضرورت دگرگوني اين نظام اقتصادي و اجتماعي بيشتر واقف  نند، نيروك مي
داري نظير آمريكا و انگليس و سراسر اروپا و حتي  هاي سياست كشورهاي مهد سرمايه تر در عرصه هاي چپ شوند. ظهور نيرو مي

گر آن است كه بسياري از كارگران و زحمتكشان و  يان در يك قرن اخير بوده است، بيانگرا كاران و راست كانادا كه مامن محافظه
هاي مردم خواهان تغييرات بنيادي در اين  داري ندارند و توده هاي مردمي ديگر هيچ اميدي به اصالحات در درون نظام سرمايه توده

 .نظام هستند
رونق شرق آسيا وزيدن گرفته است. بازار پر رونق شرق آسيا به گل نشسته و  اكنون بار ديگر طوفان ركود اقتصادي از بازارهاي پر

 .تكرار شود 2002-1998هاي  رود تا بار ديگر ركود سال مي
ها ابتدا بازار مالي سنگاپور به هم ريخت و سپس به كشورهاي شرق آسيا گسترش يافت وكل منطقه و سپس بازارهاي  در آن سال

اين بار از بازار شانگهاي اغاز شده و كل اقتصاد نا آرام چين را در بر گرفت. اقتصادي كه در دو دهه اخير جهاني را در بر گرفت. و 
داري بود و در سال گذشته بزرگترين اعتصابات كارگري را از سر گذراند ه است. اين امكان هر روز  شكوفاترين اقتصاد نظام سرمايه

هاي خود برآيند. به همان گونه كه در  هاي بيشتر در پي حل بحران افروزي نگطلبان با ج شود كه بار ديگر جنگ تقويت مي
داري در  هاي بسياري حاكي از آن است كه حل بحران فعلي در نظام سرمايه هاي قبلي همين راه حل را انتخاب كردند. نشانه بحران

 .هاي اين نظام نيست اسخ گوي بحرانافروزي پ هاي آزمايش شده به بن بست رسيده است و ديگر تزريق پول و جنگ راه
 : هاي دو وجهي راه حل

هاي  زا در صورت جناح تر كردن هر چه بيشتر مناطق بحران داري از يك طرف تمام تالش خود را براي بحراني نظام سرمايه
يدن و اخته كردن برد و از جانب ديگر با گسترش بنيادهاي رنگارنگ اين نظام سعي در خر طلب به كار مي كار و جنگ محافظه

نگاران و  ها و روزنامه كند با به خدمت گرفتن خيل عظيم تئوريسين هاي كارگري و روشنفكري دارد اين نظام تالش مي نهاد
داري، و به اصطالح گرم كردن تنورهاي انتخاباتي جهت مشرو عيت بخشي به خود  گران مزدور خود در جهت تحكيم سرمايه تحليل

 .كساني كه دوست دارند فريب بخورند ، با اعتراضات مردمي مقابله كند يا در حقيقت با فريب
برد تا بتواند خود را تداوم بخشد. يكي از اين موارد  داري براي حفظ و بقاي خود ترفندهاي ديگري را به كار مي اما نظام سرمايه

اندركاران و  دو دهه گذشته سر لوحه دست داري براي بقاي اين نظام است. كه در ايجاد سيستم طبقاتي خاص در نظام سرمايه
كه افزايش حقوق مذيران و كاهش حقوق  92-91ها در سال  متخصصان اين نظام قرار گرفته است. ( نگاه كنيد به مقاله دستمزد

ايران نيز  اين سيستم در دهه اخير در نظر قرار داده است)هاي آمريكا و ارو پا را مورد كارگران در سراسر جهان و به خصوص كشور
آغاز شد و (دوره وهم ) داري به كار گرفته شد ه است. به خصوص در دوره دوم رياست جمهوري قبلي  با الگوبرداري از نظام سرمايه

دارانه است. افزايش حقوق  هاي رسمي در حمايت از نظم حاكم سرمايه اكنون نيز با تمام توان ادامه دارد كه هدف آن ايجاد كاست
هائي دولتي امري عادي است در حالي است كه حقوق كارمندان  صد ميليون ريال در شركت هاي باالي يك ي و حقوقكارمندان رسم

كند. و اين  هاي حداقل حقوق و مزاياي عادي است كه به ندرت از يك ميليون تومان تجاوز مي كاران همان دريافتي و كارگران پيمان
است كه در دو دهه اخير حقوق مديران هم پاي سود سرمايه داران بيش از ده برابر داري  امر الگوئي از نظام مديريتي سرمايه

 .يابد كارگران افزايش مي
هاي مختلف آمريكا پرداخته است. طبق  اي. تودي به ميزان رشد دستمزد در بخش به گزارش خبرگزاري خبرآنالين، روزنامه يو.اس.

دالر در سال بوده است كه نسبت به  40872معادل  2013ريكايي در سال اين گزارش، متوسط دستمزد يك كارگر تمام وقت آم



هاي بزرگ  دهد و اين در حالي است كه متوسط دستمزد مديران ارشد شركت درصدي را نشان مي 1,4سال پيش از آن رشدي 
 18/1/93..…ميليون دالر در سال رسيده است 10٫5درصدي را تجربه كرده و به  13آمريكايي رشدي 

 : شود ها مشخص مي بندي صف
هاي  اند تا به هر طريق ممكن مبارزه طبقاتي را كمرنگ كرده و آن را در لفافه طبقات حاكم در طول تاريخ همواره تالش كرده

ها همه پوششي براي استثمار  ها و جادو جنبل گرائي و نژادي گرفته تا خرافه پرستي هاي مذهبي تا قوم مختلفي پنهان كنند. از لفافه
هاي تحت استعمار و استثمار پوششي براي  ها ايمان به كليسا در غرب و بسياري از كشور براي ساليان سال و قرن .كشي از و بهره

  .وران خرد بود تا به اين وسيله بتوانند حاكميت اشراف را اعمال كنند هاي تحت ستم و دهقانان و پيشه سركوب توده

كرد و براي مبارزه با نظام فئودالي و اشراف با كليسا و  استقرار خود با خرافات و مذهب مبارزه ميداري كه در ايتداي  نظام سرمايه 
مذهب نيز به مبارزه برخاسته بود، به زودي و پس از سرنگوني نظام كهن خود براي حفظ حاكميتش به همان وسايل به خصوص در 

   .فتادگي و خرافات مذهبي در چند دهه اخير اوج بيشتري گرفته استا افتاده متوسل شد. اين توسل به عقب كشورها و مناطق عقب

پذيرفتيم كه صف مبارزه  داري آن توان را داشت كه تا همين اواخر مبارزه طبقاتي را پيچيده كند و ما نيز باالجبار مي سرمايه
 .طبقاتي مخدوش است و كار براي مدافعان حقوق كارگر بس دشوار بود

داري براي  سازي نظام سرمايه ها به خصوص پس از فرو پاشي اردوگاه شرق و جهاني ايران كه در تمام كشور اين امر نه تنها در
داري مبارزه  اي از نظرات عجيب و غريب پيچيده شده بود. سرمايه  پردازان اين نظام در لفافه انحراف مبارزات طبقاتي به وسيله نظريه

خدائي، خداپرستي و الحاد ، ميهن پرستي و بيگانه پرستي  بارزه دين و كفر، مذهب و بيها به صورت م خود را در بسياري از جبهه
 دموكراسي محدوديت، و آزادي ايدئولوژيكي مجموعه زمان هم. كرد مي مخفي وسطائي قرون اشكال همان به و.…ايمان و ارتداد و

قاتي را به نوعي ديگر در لفافه بپيچاند. اكنون صف مبارزه طب مبارزه تا ساخت مي را. .. و دولتي قدرت و ليبراليسم ديكتاتوري، و
هاي ديني به مسلخ  توان مردم را با نام مبارزه براي دين يا ارزش ها شفاف شده است. ديگر به ندرت مي طبقاتي در بسياري زمينه

اهد هستند كه مردم توهمات گذشته را كنند امروز به خوبي ش داري مبارزه مي داري فرستاد. و مبارزيني كه با نظام سرمايه سرمايه
اند كه مذهب پوششي بوده است براي خالي كردن سفره زحمتكشان و كارگران. امروزه  نسبت به اين نظام ندارند و به خوبي در يافته

  نمي پرسد  داران و كارگران كند و كسي از ايمان سرمايه مذهب و دين تعيين نمي ،داران صف كارگران و زحمتكشان را با سرمايه

   آيد. به همين لحاظ بلكه از سفره خالي و زرق و برق زندگي صحبت به ميان مي .   

داران و استثمارگران از سوئي ديگر قرار دارند،  تر شدن اين صفوف كارگران و زحمتكشان از يك طرف و سرمايه است كه با مشخص 
گيرند و عرصه براي فعاليت مدافعان حقوق كارگران و  قرار مي و طرفداران رنگارنگ اين نظام هر روز در موضع دفاعي بيشتري

 .شود زحمتكشان بازتر مي
گرا است و ديگري به اصطالح  هائي همانند داعش و در كنار آن حامياني مانند تركيه كه يكي به غايت ارتجاعي و واپس ظهور نيرو

زند و صف مبارزات  هاي فريب را كنار مي بيشتر اين پرده داري است، هر چه الگوي ليبراليسم مورد ستايش غرب و نظام سرمايه
كند. در يك گزارش از اسارت دختران ايزدي در دست گروه داعش آمده است كه براي خريد زنان در  تر مي طبقاتي را عريان

ردان اروپائي جزء هاي عرب و حتي م داران ترك و شيخ فروشي اين گروه، مرداني از حكام خليج فارس و سرمايه بازارهاي برده
دار  هاي مرد سرمايه داري با شهوتراني اند. اين امر به خوبي بيانگر آن است كه مجموعه نظام سرمايه هاي جنسي بوده خريداران برده

 .كه حافظ اين نظام است مشكلي ندارد
شكارتر شده است و صف كارگران و اما براي مردم منطقه امروز بيش از هر زمان ديگري چهره ليبراليسم و ارتجاع و وحدت آنان آ

تواند  هاي مذهبي مي اي كه ديگر امروز نه شعار  شود. به گونه تر مي داري شفاف زحمتكشان هر روز از صف حاميان نظام سرمايه



هاي به اصطالح حقوق بشري مشكلي از مشكالت  كارگران و زحمتكشان و مردم تحت ستم را گول بزند و نه ليبراليسم و آزادي
 .كند متكشان و كساني كه تنها نيروي كارشان را براي فروش دارند، حل ميزح

 :شود تبليغات دروغين هر روز بيش از گذشته آشكار مي
گران به طور واقعي  توانست به نفع مردم باشد كه حكومت ها در صورتي مي ها تاثيري بر زندگي مردم دارد؟ لغو تحريم آيا لغو تحريم

هاي بلوكه شده در جهت ايجاد اشتغال و  داشتند و از فرصت به دست آمده و آزادي حساب و آسايش مردم مي اي براي رفاه  برنامه
هاي بلوكه  كردند. اما تمام داليل و شواهد بيانگر آن است كه آزاد شدن حساب كشان استفاده مي حفظ حقوق كارگران و زحمت

ن دسته از صاحبان ثروت و قدرت است كه تا كنون از خوان يغماي شده و باز شدن مسيرهاي رفت و آمد كاالها تنها براي آ
 .ها ها نشسته بودند و هم، اكنون بر سفره لغو تحريم شدند، آنان كه هم بر سر سفره تحريم ها بهره مند مي تحريم

هاي بلوكه شده  دالر از پولميليارد  100ها، سخنان رييس بانك مركزي بسيار جالب است او كه ابتدا از آزادي بيش از  از ميان گفته
ميليارد دالر را براي مردم باقي گذاشت و خيلي راحت  8/2كرد در انتها با حذف و كسر و حساب سازي تنها مبلغ اندك  صحبت مي

به صحنه آمده بود تا به مردم بگويد كه هيچ گشايشي در زندگي آنها نخواهد شد. رئيس دولت هم با گفتن اين كه اگر حسابي آزاد 
 .هاي زيربنايي خواهد شد، به روشني به مردم گفت كه منتظر ارزاني و رفاه در زندگي نباشند شود صرف طرح

خواه است و در آن جايگاهي براي مردم در نظر گرفته  هاي تماميت ايجاد سيستمي كاست مانند و طبقاتي كه محصول نظام
صادي تنها در ميان اقشار خاصي تقسيم شده و براي رفاه عمومي گذاري يا رشد اقت شود سبب شده است تا هر گونه سرمايه نمي

هاي وابسته به سپاه بيانگر آن است كه  اي نباشد. گزارش اخير كميسيون تحقيق و تفحص مجلس درباره يكي از شركت  هيچ برنامه
ال رسيده است كه براي مديران ميليارد تومان در س 70تا  40هاي وابسته به نهادهايي مانند سپاه به  حقوق مديران شركت) 3(

بگير را به وجود آورده تا آن كه با تمام وجود از وضع موجود دفاع  كند و يك كاست مشخصي از مديران حقوق ها پرداخت مي شركت
خص ايم اما مش هاي قبل داشته ميليون توماني مديران را در دولت 200هاي  ميليون توماني و پاداش 100هاي  كنند. ما قبال حقوق

اي چيده   است كه اين روند به هيچ وجه ترك نشده بلكه به همان شيوه تداوم يافته است. در دو ساله اخير سيستم مديريتي به گونه
 (هاي دولتي همانند مپنا (وزارت نيرو) ايميدرو (وزارت صنايع و معادن شده است كه كارمندان رسمي در شركت نفت يا شركت

ميليون تومان است و براي حفظ ارتش طرفداران وضع موجود از بذل و بخشش خوداري  5االي ب رسمي كارمندان حقوق.. …و
هاي صنايع، كشور،  شود. پرسنل نيروهاي نظامي و انتظامي، كارمندان دارايي و شهرداري و بيمه يا راديو تلوزيون وزارت خانه نمي

 به حداقل رسمي كارمندان حقوق آنها تمام در.. …فرهنگي و آموزش و پرورش (به غير از معلمان ) بهداشت، محيط زيست، ميراث
هاي توليدي غيردولتي يا بازار  ها و موسسات خصوصي و كارگاه رسد. در حالي كه در كارهاي قراردادي و شركت ميليون تومان مي 3

ها و موسسات اقتصادي  يا كارگاهها  داري حقوق كارگران همان حداقل حقوق با كمي باال و پايين است و حتي در شهرستان و مغازه
رسد به خصوص براي زنان كارگر. اين هزينه گزاف سيستم  ها گاه تا نصف حداقل حقوق مي سنتي يا داراي تكنولوژي پايين حقوق

 اي خاص برسد. اين قشربندي  اي كه در چرخش قرار گيرد به دست عده  شود تا هرگونه سرمايه ها سبب مي بندي دولتي و اين كاست
هاي كالن،  شود. دارندگان سرمايه در مورد مشاغل انحصاري و از آن جمله سيستم پولي و مالي به همين ترتيب اليه بندي مي

هاي اقماري وابسته به آنان با داشتن حجم  تر و شركت هاي پيشرفته هاي به كار افتاده در تكنولوژي بازان، بانكداران، و سرمايه بورس
كنند تا هرگونه سرمايه انباشت شده يا تزريق شده را به سمت خود  هايي در جامعه عمل مي د مكندهعظيمي از سرمايه همانن

ها وجود ندارد و در نتيجه آن.  بكشانند. و اين در حالي است كه هيچ گونه سازوكاري براي محدود بودن يا كنترل حجم سرمايه
حكومتي را در بر گرفته است. در چنين شرايطي اميد به هيچ گونه  فساد اداري و اقتصادي آنقدر فراوان است كه ديگر كل سيستم

در يك طرف دارندگان امكانات و ابزار آالت مكنده ثروت و قدرت در دست اقشار خاص  .توان داشت تغيير و تحول اساسي نمي
امي و از طرف ديگر خيل عظيم هاي ساخته شده از مستخدمان و كارمندان و كارپردازان سيستم اعم از اداري و نظ همراه با اليه

هاي اندك و ابزارآالت ساده به سختي روزگار  حقوق بگيران و مزدبگيراني كه تنها نيروي كارشان را براي فروش دارند يا با سرمايه
هاي مجلل و پرهزينه صاحبان موسسات اقتصادي كالن  آور آن ماشين دولتي و زندگي گذرانند. شك نيست كه هزينه سرسام مي



گذارد تا از اين وضعيت اسفناك بيرون بيايند. در  كشان باقي نمي اي را براي عموم حقوق بگيران و زحمت  چ گونه راه حل و چارههي
كند و در چنين شرايطي است كه روز به روز قدرت  چنين وضعيتي است كه اميد به زندگي و آينده به حداقل ممكن سقوط مي

يابد و در نتيجه بار ديگر شاهد سقوط بازارهاي سهام و بازار مالي نه تنها  كشان كاهش مي خريد و مصرف عمومي كارگران و زحمت
داري است و يك سيستم  در ايران بلكه در سراسر جهان هستيم. اين سيستم اقتصادي موجود سيستم كلي كشورهاي نظام سرمايه

آن پايه ريزي شده است. اقتصاد ايران به صورت هماهنگ با هاي  عمومي مربوط به كل اين نظام است كه از دهه نود قرن قبل بنيان
داري  هاي سرمايه داري ترسيم كرده است و ديگر جائي براي تحليل رود كه كل نظام سرمايه اقتصاد جهاني همان مسيري را مي

 .گذارد متروپل و وابسته باقي نمي
هاي  طلبانه و تقويت راست افراطي در بخش افراطي و جنگ از همين لحاظ است كه ما شاهد گسترش افكار فاشيستي، ناسيوناليسم

 .مختلف هستيم
آمد گوئي به شركت هاي بزرگ و سر مايه هاي در راه است و در ضمن اعالم امنيت  تهاجم اخير به فعاالن كارگري طاليه خوش

اعالم رسمي توافق آغاز شده و  سرمايه و به داليل گوناگون بخش هاي مخفي و اعالم نشده توافقات است كه از چندي قبل از
سابقه براي فعاالن كارگري و محاكمه مجدد زندانيان كارگري و فشار فزاينده بر  هاي سنگين و بي همچنان ادامه دارد. حبس

 ها ان را هاي روشني است كه فعاالن كارگري بارها در اين سال زندانيان و محدود كردن تجمعات فعاالن كارگري به هر ترتيب پيام
 اند درك كرده

 : چاره كار زمين است و زمان، بايد خواست
هائي كه به هر ترتيب از  خواه نيست. نيرو هاي تحول اي به جز همدلي و هماهنگي هر چه بيشتر نيرو  در چنين شرائطي هيچ چاره

تر  يرند و زندگي بر آنان تنگگ استمرار اين نظام سودمحور و غيرانساني حاكم بر جهان هر روز بيش از گذشته تحت فشار قرار مي
هاي سراسري كارگران و زحمتكشان و همدلي كل  هاي مستقل و همبسته و تالش در جهت ايجاد تشكل شود. ايجاد تشكل مي

حل ديگري نيست به جز آنكه صفوف  ها است. پس راه داري در سراسر جهان از ضروريات رهائي انسان بران نظام سرمايه ستم
گرائي جداكرده و هماهنگ و همدل و همزبان براي تغيير وضع موجود  كاري و فرقه ن حقوق كارگري را از سازشكارگران و مدافعا

 .تالش كنيم
 :زيرنويس

1-http://www.bbc.com/news/world-us-canada-33823575 
2-http://www.businessinsider.com/donald-trump-had-no-evidence-for-mexico-claim-2015-

8#ixzz3iEkmXz00 
ميليارد توماني برخي مديران تأسيسات  70و  40الريجاني حقوق  اهللا آملي در نامه برخي نمايندگان كميسيون انرژي به آيت -3

 .دريايي مطرح شد
هاي خريد دكل از چين و شناور هلندي در نامه نمايندگان مجلس به  دكل گمشده هنوز از روي خط خبرها كنار نرفته حاشيه“

الريجاني  اهللا آملي شود. در اين نامه كه برخي اعضاي كميسيون انرژي بنا دارند آن را به دست آيت قوه قضائيه رونمايي ميرئيس 
 70تا  40هايي از  هاي عجيب و غريب برخي مديران شركت تأسيسات دريايي اشاره شده است، حقوق برسانند همچنين به حقوق

درهمي در پرونده تخلف   ميليون 60هزار دالري و پاداش 90گان مجلس از دستمزدهاي تر يكي از نمايند پيش .ميليارد تومان
 (:25/5/94شرق، ) ”.تأسيسات دريايي خبر داده بود

 

 


