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  مناف فلکی فر: فرستنده 

  ٢٠١٤ جوالی ٣٠
  

  سيستم سرمايه داری وابسته و فقر قرون وسطائی
  " سومۀھزار"در 

   

يم غارتگر  حاکم و حامی آن، رژۀآتش فقر و گرسنگی و بيکاريی که تحت حاکميت نظام سرمايه داری وابست

جمھوری اسالمی بر خرمن حيات ميليون ھا تن از توده ھای ستمديده و زحمتکش در سراسر ايران افتاده در سال 

. ھای اخير با سرعتی فزاينده، حيات و ھستی کارگران و ارتش بيکاران را در کام خويش می سوزاند و تباه می کند

شتناکی که رژيم ضدخلقی جمھوری اسالمی با پياده کردن امروز در جھنم بسيار دھ اين وضع به گونه ايست که

سياست ھای انحصارات امپرياليستی و سرمايه داران غارتگر جھانی و داخلی برای صفوف ميليونی بردگان سرمايه 

داری آفريده است، روزی نيست که در مقابل ديدگان وجدان ھای بيدار، توده ای از قربانيان جديد، محکوم به خانه 

ھای بی سرپناھی که ھر روز بر تعدادشان افزوده " کارتن خواب. "ی و مرگ ناشی از فقر و گرسنگی نگردندخراب

شده و جمع کردن اجساد آن ھا در صبح ھای سرد زمستان يکی از کارھای ماشين زباله جمع کنی شھرداری پايتخت 

در " کودکان کار"گ، خيل عظيم ھای شيراز و اصفھان و ساير شھرھای بزر" قبرستان خواب"فوج . شده است

 ئی عمومی، پارک ھامعابردر چھار راه ھا و " خيابانی"کوره پزخانه ھا و کارگاه ھای مختلف ايران، و يا کودکان 

شان، اسباب  ۀکه ھر روز پذيرای اطراق کارگر و کارمند زحمتکشی می گردند که ھمراه با ھمسر و فرزندان گرسن

، تکدی گری فزاينده؛ ھمه و ھمه جلوه ھای ء ريخته شده، گسترش سرسام آور فحشا محقرشان به خيابانۀو اثاثي

 سرمايه داری حاکم بر کشور ما تحت ۀھولناکی از رشد ھيوالی فقر و گرسنگی و خانه خرابی ناشی از سيستم گنديد

 تمامی ی و منشافقر مھيب، اين بالی ويران گر .حاکميت رژيم ضد خلقی جمھوری اسالمی را به نمايش می گذارد

 ايران جريان دارد، ۀمحروميت ھای ديگر که امروز با شدت و در ابعادی به مراتب وسيع تر از گذشته در جامع

  . چندان دور نيز قابل رؤيت است نۀواقعيتی که با نگاھی به گذشت. ذاتی نظام سرمايه داری حاکم بر کشور ماست

جاعی با عراق، در دورانی که تحت برنامه ھای اقتصادی مھندسی سال ھا پيش و در دوران پس از پايان جنگ ارت 

، موج نوينی از ھجوم سرمايه ھای امپرياليستی "بازسازی"سسات امپرياليستی و زير نام ؤشده توسط قدرت ھا و م

ار سود توسط صاحبان اين سرمايه ھا به ايران شدت يافت، اين امر به تشديد استثم مافوق  شتريبرای کسب ھر چه ب

امری که که در زير مديريت رفسنجانی جنايتکار .  بيکاری و فقر و گرسنگی منجر گشتۀکارگران و گسترش دامن
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در آن . ی پاسخ داده شدئدامان مردم ما را گرفت و به سرعت با موجی از اعتصابات کارگری و اعتراضات توده 

جزء و به طور کلی اقشار پائين جامعه و بيکار دوره اخبار مربوط به سقوط وحشتناک زندگی کارگران و کارمندان 

 کارگران، افزايش خودکشی در اثر فقر در ميان زحمتکشان و به طور نمونه داستان کارگر ۀسازی ھای گسترد

 فرزندان گرسنه اش که از داخل سطل زباله در محله، پوست ھای خربزه را خارج کرده ۀبيکاری که پس از مشاھد

تمام خانواده بيگناه را کشت و بعد خود را به دار کشيد، داستان کوچکی از سرنوشت حزن و گاز می زدند، نخست 

    .انگيز قربانيان نظام حاکم بود که لرزه بر پيکر تمامی انسان ھای آزاديخواه و بيدار انداخت

 امپرياليست ۀنددست نشا) البته با آشکاری کامل(کمی عقب تر در زمان شاه، رژيم وی که ھمانند جمھوری اسالمی  

 آن ۀمين منافع امپرياليست ھا و پيشبرد نقشه ھای ضدانقالبی و سرکوبگرانأھا بود، تنھا به عنوان يک نمونه، برای ت

مين منافع مردم و جامعه، صرف تسليح ارتش أ از درآمدھای نفتی را به جای مصرف در راه تدالرھا ، ميلياردھا 

ايجاد شده در زير تخت سلطنتی وی، " شھر نوی"و " فروش خون"ھمان حال  ساخته در ايران می کرد و در امريکا

  . ما بودۀ تحت سلطۀتجلياتی از وجود زخمی عميق بر پيکر بيمار جامع

امروز نيز در دوران جمھوری اسالمی رژيمی که درست برای تداوم وظايف رژيم شاه با کمک امپرياليست ھا به   

گر گردانندگان بوروکرات رژيم ھمان سياست ھا را ادامه داده و در دفاع از قدرت رسيد، آخوندھا به ھمراه دي

 حاکم، جنايات و تبھکاری ھای رژيم پيشين را ۀسرمايه داران داخلی و خارجی و حفظ سيستم سرمايه داری وابست

ر کردن شکم،  که عالوه بر فروش خون، کليه فروشی برای سيئی زمينه ھا به حد کمال رسانيده اند، تا جاۀدر ھم

 که به وسعت ھر شھر و روستا برای سير کردن شکم ئیقبرستان خوابی و کارتن خوابی و باالخره فاحشه خانه ھا

  .  ما در زير حاکميت جمھوری اسالمی گسترانده شدندۀ تحت سلطۀوجود آمده، در سراسر جامعه تن فروشان ب

دتر ي ھر چه شد  ايران و در تداومۀ سرمايه داری وابستدر سال ھای اخير به موازات تعميق بحران اقتصادی نظام 

 ما، موج جديد و بزرگی از فقر و گرسنگی و ۀ تحت سلطۀھمان سياست ھای امپرياليستی و غارتگرانه در جامع

 که نمونه ھای کوچک و تحريف شده ای از تجليات اين ئیخانه خرابی، با سرعتی سرسام آور گسترش يافته، تا جا

 اين ستم ھا، به ھمراه ۀند به صورت جھت دار و فريبکارانه برای منحرف ساختن افکار عمومی از ريشروند، ھر چ

رسانه ھای حکومتی " گزارش"و " حوادث"غارتگران حاکم، گاه آذين بخش صفحات " اشک تمساح"قطراتی از 

  . می گردد

 اسکان خيل عظيمی از کارگران بيکار،  که محلئی غار تھران جاۀ دروازۀاخيرا گوشه ای از اوضاع ھولناک منطق 

ھاست در روزنامه ھای حکومتی منعکس شده است " رفيوجی"افغانی ھای محروم و بدون شناسنامه و آوارگان و 

در اين گزارشات به . که نگاھی به آن خشم و تنفر ھر وجدان بيداری را عليه مناسبات ارتجاعی حاکم بر می انگيزد

 رامی بينيم که در فقر و گرسنگی و ئی دھنده ولی کوچکی را از زندگی توده ھاطور خالصه جلوه ھای تکان

در آن "  کودکانۀاجار"بيکاری و بيماری برای زنده ماندن دست و پا می زنند و تنھا به عنوان يک مثال، بازار 

  . فعال استرسماً 

تھران تنھا نمونه و حتی می "  غارۀدرواز" در قرن بيست و يکم، ئیاما در تحمل اين فقر و محروميت قرون وسطا 

 که به اردوی کار ھزاران ھزار کارگر فصلی و ارتش ئیجا" عسلويه"نگاھی به . توان گفت وخيم ترين نمونه نيست

رغم زندگی بر روی دريای منابع گاز و نفت از کمترين ه  از کارگران ذخيره تبديل شده و ساکنان آن بئیبی انتھا

 ۀھا به برکت غارت و استثمار وحشيان"  غارۀدرواز" نشان می دھد که چگونه وسعت امکانات زندگی محرومند

يا .  ما کشيده شده استۀ تحت سلطۀسرمايه داران زالو صفت و کمپانی ھای بزرگ نفت و گاز به سراسر جامع
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 ٩٠"، " ھکز "ۀ امام جمعۀنگاھی به اوضاع وخيم کار و حيات مردم محروم سيستان و بلوچستان که بنا به گفت

 ھزار ٦٥" رقم شرم آور   بسياری از خانواده ھاۀو حقوق ماھيان" درصدشان در زير خط فقر زندگی می کنند

 از اين منطقه به اميد پيدا کردن يک لقمه نان، داستان  در ماه است و يا داستان مھاجرت ھای جمعی مردم" تومان

کودکانی که در اين منطقه و مناطق محروم مشابه ھنوز " شفرو"، داستان "  سومۀکپر نشينی مردم بلوچ در ھزار"

به دنيا نيامده اند ولی در ھمان دوران جنينی شان در مقابل چند اسکناس مچاله شده برای سير کردن شکم والدين 

 در اين" سراوان"شان و يا نجات بقيه خواھر و برادرھای شان از گرسنگی ، فروخته شده اند، و يا داستان روستای 

والن ضد ؤ شان می رسد و در غيبت رسيدگی مسدسته ی بئ ليتر آب سھميه ٢٠اش تنھا روزی منطقه که اھالی 

 اين منطقه را حتی به جنگ و کشتن ۀ رسيده که مردم تشنئیجاه ، کار بئیخلقی حاکم برای حل اين مشکل ابتدا

  .است زنده ماندن و بقای شان واداشته ۀآشاميدنی الزم" آب"يکديگر بر سر 

اين موارد تنھا گوشه ھای کوچکی از مرداب فقر و رنج و محروميتی به بزرگی ايران را به نمايش می گذارند که  

ھا تن از مردم ما را محکوم به فرو رفتن  سيستم سرمايه داری حاکم بر ايران و رژيم جمھوری اسالمی، ميليون

 به موازات تعميق و گسترش ھر موج جديد فقر بر شانه .اما اين ھم تمام داستان نيست. تدريجی در آن کرده است

ھای نجومی در ھمين کشور در جيب سرمايه داران خارجی و داخلی ريخته می  ، ثروتءھا تن از فقرا ھای ميليون

با يک اقليت مفت خور و وابسته ھر چه بيشتر ، شکاف طبقاتی عظيم بين اکثريت توده ھای کار و زحمت . شود

بزرگترين مراکز تجاری و ثروت "  غارۀدرواز" درست در مجاورت محالتی نظير لعنت آبادھای  .آشکار می گردد

اندوزی متعلق به سرمايه داران حاکم و آقا زاده ھای شان، ھر دقيقه ميلياردھا تومان به جيب صاحبان شان می 

طور مثال برق ماشين ھای چند ميليارد تومانی لوکس و آخرين سيستم سرمايه داران زالو صفت ، چشم ه ريزند و ب

کودکان گردو فروش و فال گير کنار خيابان را کور می کند و يا در نزديکی سيستان و بلوچستان که مردمانش 

ه داران حاکم و ريزه خوران ی برای سرماي" جزاير تجاری آزاد"محکوم به زندگی در فقر و بدبختی شده اند 

 يک شِب يک اتاق در ھتل ھای ۀدستگاه حکومتی بنا شده که ھم چون بھشت ، البته بر روی زمين بوده و ھزين

لوکس آن ھا ، قادر به نجات جان ده ھا انسان فقير و گرسنه ای ست که در جھنم مجاور اين بھشت در فقر و تباھی 

    .می سوزند

تمام شھرھای بزرگ، روستاھا، حاشيۀ کالن شھرھا " جنوب شھر"ی به خيابان ھا و محالت امروز يک نگاه اجمال 

شھرداری در تھران گرفته تا ١۵ ۀنواحی منطق و از خيابان ھای خراسان و ری گرفته تا ميدان شوش و فرحزاد

جمھوری اسالمی ی ست که ستان ، نشانگر اوج فقر و گرسنگيو سيستان و بلوچستان و خوز" بشاگرد"کردستان و 

با آخوندھای مفتخور و مزدوران بوروکراتش که دستگاه حکومتی را می گردانند با حفظ و گسترش نظام سرمايه 

بدون وقفه بر حيات بخش عظيمی از آحاد " عدل اسالمی" سال گذشته زير نام ٣٥داری حاکم بر ايران در طول 

براستی در شرايط تحميل . حروم تحميل ساخته اندجامعه يعنی کارگران و زحمتکشان و توده ھای فقير و م

به کارگران و زحمتکشان در مقابل استثمار وحشيانه ای که يادآور شرايط قرن ھجدھم در " خط مرگ"دستمزدھای 

حتی تا ماه ھا پرداخت نمی شوند، در شرايط گسترش روند تعطيلی صدھا واحد توليدی و  که ئیاروپاست، دستمزدھا

بعات اجرای و ت) ١( کار، در شرايط اخراج ھای وسيع کارگری ۀ رشد سرسام آور ارتش ذخيرصنعتی و زايش و

 بانک جھانی و صندوق بين المللی پول به جمھوری اسالمی تحميل شده از  ی که توسطبرنامه ھای ويرانگر اقتصادي

 ما ۀ تحت سلطۀر جامعجمله حذف سوبسيدھا، چگونه می توان انتظاری به جز گسترش ھولناک فقر و محروميت د

  را داشت؟ 
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-١٣٩٢در دورۀ چھار سالۀ  بنا به برخی برآوردھای اقتصادی اعالم شده اً در چارچوب شرايط فوق است که اخير 

 مردم ۀ فريب کاری که مدعی آوردن پول نفت بر سفرۀ دوم رياست جمھوری احمدی نژاد، مھرۀيعنی دور (١٣٨٨

 برابر افزايش يافت ۵٠ برابر و خروج سرمايه از کشور ٧۵٠ زدۀ کشور شمار واحدھای اقتصادی بحران) " بود

."  فاجعه ای ملی و مالی به شمار می روند، سرمايۀ انسانی از کشوردالر ميليارد ١۵٠که در کنار خروج ساالنۀ 

وليدی که در گِر تعطيلی واحدھای تتنھا يکی از تجليات روند ويران ). منیؤ شرق مصاحبه با دکتر فرشاد مۀروزنام(

سعيد زمانيان دھکردی ، عضو  در اعتراف راواکنش به نياز ھای بحران امپرياليستی صورت می گيرد، خود 

کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، نشان می دھد که با وجود ِخَستی که در بيان واقعيت به خرج می دھد 

گذشته موجب شده است که چھار ميليون کارگر فصلی ھای  توجھی به بخش عمرانی در سال کم" اعتراف می کند 

و اين در حالی ست که به اعتراف ھمين )  شرقۀروزنام." ( نفر دشوار شود ميليون ١۶بيکار و امرار معاش برای 

ھا   آن روزگار می گذرانند و حقوق" زير خط فقر" درصد از کارگران به اصطالح شاغل ھم در ٧٠روزنامه حداقل 

  .دھد شان را نمی  زندگیکفاف مايحتاج

رغم اين واقعيات، دستگاه ھای تبليغاتی رنگارنگ نظام به کمک فرآورده ھای اتاق ھای فکر اين رژيم ھمواره ه ب

 فقر و محروميت، ضمن الپوشانی ابعاد ۀند تا در مقابل رشد روزافزون نفرت و خشم توده ھا عليه ريش ادر تالش

و عمومی در تمام جھان جلوه دھند که نمی توان به ھيچ وسيله ای آن را از بين  ازلی و ابدی ۀآن، فقر را يک پديد

... و " بيسوادی"و " فقر فرھنگی"ی نظير ی، مبلغان حکومتی بر عوامل فرعي آن که در تبليغات جارمضافاً . برد

دست می )  می باشدد فقر نيز تأثير گذاريکه در حالی که خود زائيده فقر اقتصادی است ولی در عين حال بر تشد(

 جاری در جامعه را فريب کارانه توجيه کنند؛ بدون آن که ۀيازند تا وجود و گسترش فقر و شکاف طبقاتی فزايند

در واقع آن ھا به تمام . معلول حاکميت ضد خلقی آنان می باشد... بگويند که خود ھمين فقر فرھنگی و بی سوادی و 

نقش اصلی زير بنا يعنی مناسبات اقتصادی حاکم که ھمان نظام سرمايه داری اين ابزارھا متوسل می شوند تا ھمانا 

وابسته به امپرياليسم می باشد و سياست ھای ضد خلقی امپرياليست ھا در ايجاد فقر و گسترش و ھمه گير کردن آن 

 با واقعيات عينی اما اين تالش ھای مذبوحانه در مواجھه.  ما را از انظار عمومی کتمان کنندۀ تحت سلطۀدر جامع

 در چارچوب ی مقامات و رسانه ھای نظام که گاھدر اين رابطه حتی رجوع به اعترافات خود. رنگ می بازند

 حاکم و سياست ھای کالن تضادھا و تنش ھای فی مابين آن ھا عنوان می گردد ، نشان می دھد که نقش ديکتاتوری

ھت منافع سرمايه داران خارجی و داخلی اتخاذ می شوند در  ما در جۀ تحت سلطۀی که برای مديريت جامعاقتصادي

در ھمين رابطه به عنوان يک مثال می توان به نتايج . گسترش ھيوالی فقر و حفظ آن ترديد ناپذير بوده و می باشد

 تحميل شده از سوی صندوق بين المللی پول که به ۀبرنام" (ھدفمندی يارانه ھا"پيشبرد و اجرای فاز اول طرح 

اشاره کرد که ھم )  اين نھاد جايزه گرفتۀاطر اجرايش، احمدی نژاد جنايت کار از قدرت ھای امپرياليستی گردانندخ

اکنون   درصد کاھش يافته و ھم ٢۵پس از اجرای اين قانون قدرت اقتصادی خانوار ھای کشور "اکنون اعالم شده 

  )ئیرسمی وزارت امور اقتصادی و دارانشريه ( شادا ۀنشري. " درصد خانوارھا زير خط فقر ھستند٣١

 ما و تحت حاکميت ھر دو رژيم شاه و ۀ تحت سلطۀنگاھی به روند فقر و ابعاد فزاينده و صعودی آن در جامع    

جمھوری اسالمی نشان می دھد که روند رشد فقر و بيکاری و محروميت و رنج و گرسنگی و ساير مصايب 

انکشاف نظام سرمايه داری وابسته به امپرياليسم حاکم بر ايران متناظر بوده و اجتماعی ناشی از آن با روند رشد و 

بحران ھای اقتصادی اجتناب ناپذير ھر بار به طور چشم گيری بر ابعاد و سرعت فراگيری فقر در جامعه افزوده 

 ھای تخفيف بحران ل وابستگی نظام اقتصادی سياسی حاکم به امپرياليسم ، يکی از کاناليبه خصوص که به دل. اند
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ھای اقتصادی گريبان گير سرمايه ھای امپرياليستی ، انتقال بار اين بحران ھا از کشورھای متروپل، بر دوش 

در نتيجه فقر .  می باشد کارگران و خلق ھای تحت ستم توسط رژيم ھای وابسته و مزدوری نظير جمھوری اسالمی

واقعيتی که ھيچ راھی به . م و رژيم محافظ آن گره خورده استو بيکاری و گرسنگی و محروميت با بقای اين نظا

جز نابودی تمام عيار اين سيستم وابسته و ضد خلقی و دستگاه سرکوب آن و جايگزينی آن با يک نظام اقتصادی 

درک ھمين واقعيت و خطرات ناشی . دمکراتيک در جريان يک انقالب اجتماعی، در مقابل توده ھا باقی نمی گذارد

 حاکم ۀبه طبق" ھشدار"خادم نظام را ھم به تکاپو انداخته و آن ھا را به صدور " دور انديش"آن است که عناصر از 

ثير أ انداخته است که تحت تئیاحتمالی ناشی از انفجار خشم فقرا" تالطمات"در مورد عواقب تداوم اين وضع و 

  خرداد ماه٢٨در ھمين رابطه در تاريخ . ودروز بر تعدادشان افزوده می شه  حاکم ، روز بۀسياست ھای طبق

سونامی ھشت و نيم ميليونی بيکاران در راه " رژيم در مجلس ھشدار داد که ۀ نمايندقاسم احمدی الشکی ، ]جوزا[

" شکاف طبقاتی"از دانشياران دانشگاه اصفھان با اشاره به افزايش " محسن رنانی"و در نمونه مشابه ديگری " است

 ۀھم.  حاکم ھشدار می دھدۀبه طبق)  انقالبیۀبخوان يک دور" (تالطمات سياسی "ۀکشور به يک دورراجع به ورود 

ق شدن شکاف ھای طبقانی و گسترش فقر ييد آنند که عمؤل نگرانی ھای خادمين نظام حاکم ماين حقايق و از جمله د

ی ئانقالب توده . امعه قرار داده استک انقالب را در مقابل جيده چشم انداز يو فالکت کارگران و توده ھای ستمد

ان تداومش ي و در جر عليه کل نظام و مناسبات ارتجاعی حاکم که گام اول آن سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی بوده

  .می تواند متضمن برافکندن فقر و بيماری ھای العالج اجتماعی حاصل از آن باشد

   

  :زيرنويس

ی که در شرايط رکود کنونی تعطيل و موجب بيکاری واحدھای توليدي وحشتناک تعطيلی در رابطه با موج) ١( 

خبری را با عنوان " ايسنا " کار ميليونی در ايران می گردند، اخيراً ۀھزاران کارگر و پيوستن آن ھا به ارتش ذخير

 است که به نقل از وزير صنايع جمھوری اسالمی انتشار داده و گفته"  تعطيلی واحدھای صنعتیۀآمار تکان دھند"

 آخرين وضعيت صنايع کوچک و شھرک ھای ۀت دولت در زمينأ گزارشی به ھيۀوزير نامبرده به تازگی با ارائ

 صنايع کوچک و متوسط طی سال ھای گذشته به دليل ۀ ھزار واحد صنعتی در حوز١۴صنعتی کشور خبر داد که 

  )١٣٩٣ ]سرطان[ تير٢٠ايسنا، . (مشکالت مختلف تعطيل و متوقف شده اند

  خلق ايرانئی ، ارگان چريکھای فدائیپيام فدا: به نقل از 

  ١٣٩٣ ]سرطان[ ، تير ماه١٨١شماره 

  

 


