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   ھادی شمير :نگارنده

 ٢٠١١ اپريل ١٢

  فاشيسم" فضای حياتی"ھوای رايش چھارم و
٢ 
 
 

  مھاجرت، پناھندگی و انتيگراسيون

 شرقی، المانآلبانيا، : ابود نشد بلکه پس از آن کشور ھایدوم نه تنھا دولت شوروی نعمومی  در فرجام جنگ 

رومانيا، سوريه، عراق، کمبوديا، کوريای شمالی، کيوبا، لھستان، مجارستان،  چين، بلغاريا، برما، چکوسلواکيا،

ً از حلقوم سرمايه داری غرب بيرون گرديدند  .ويتنام، ھندوستان، يمن جنوبی و يوگوسالويا نيز کامالً يا قسما

روندی که ريشه در نياز انسان برای آزادی از بھره کشی و ستم طبقاتی داشته و توحش فاشيستی سرمايه داری 

نفرت از ۀ جا مانده در گذرگاه ھای نحوست فاشيسم و بر زمينه در نتيجه بر ويرانه ھای ب. جھانی آنرا تسريع کرد

  .کارگر، سرمايه داری دولتی ايجاد گرديدۀ قسياسی طبۀ بربريت سرمايه داری خصوصی، بنابرعدم حضورآگاھان

 نازی، خواب بدون شبح کمونيسم برای سردمداران امپراتوری المانھم چنان در بستر تباھی ھا و جنايات جنگی 

" مارشال"باالخره اين خواب نا آرام را طرح اقتصادی پالن .  تبديل شديای دست نيافتنیؤآن به رۀ شکست خورد

اما در چنان شرايطی؛ .  چپاول وغارت کشور ھای آماج تجاوز ھيتلر تعبير جديد کردبر روی دست آوردھای

آن ۀ  عالوه بر پالن مارشال، نياز به موجوديت نيروی کار انسانی ارزان، در کنار ملت درماندالمانعمران مجدد 

  .داشت

 ده در صد کارگران اين ١٩٧١ کشانيده شدند که تا سال المان کارگران خارجی به ١٩٥٠بنابر اين پس از سال 

  . به سومين کشور پناھنده پذير جھان تبديل گرديدالمانکشور را تشکيل ميدادند و در نتيجه 

ولی پس .  آمدند ازايتاليا، اسپانيا، يوگوسالويا و يونان بودندالماناولين گروه کارگران خارجی که به 

بعد از سال . د شدجنوبی و فليپين نيز به آن افزو يایروکارگران ترکيه، پرتگال، تونس، مراکش، ک١٩٦٠ازسال

 به اين جماعت اضافه امريکائیسی، ھالندی، فرانسوی، انگليسی و يريشی، بلژيکی، سوت کارگران ا١٩٧١

  .گرديدند
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انگوال، کيوبا، لھستان، مجارستان، :  ھزار کارگر خارجی از کشور ھای٩٠ به بعد حدود ١٩٦٠عالوه از سال ه ب

 به تعداد ٢٠٠٨برمبنای برخی آمار تا پايان سال .  شرقی زندگی و کار می کردندالمانويتنام در موزامبيق و 

  . جمعيت آن را می ساخت١٨% واحد زندگی می کردند که المانی در المانمليون مھاجر از تبار غير١٥

سويتيزم ۀ  توسعھکذا در فاز جديد رقابت سرمايه داری انحصاری پس ازجنگ دوم جھانی؛ ضرورت جلوگيری از

به سوی غرب؛ عالوه بر ريفورم ھای بی سابقه و بيگانه با منطق سرمايه داری، مستلزم قانونيت دادن به حق 

در سال " کنوانسيون ژنو"، "کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امورپناھندگان"پناھندگی نيز بود که ايجاد 

 مالکيت سرمايه داری که ابداً قلمی، قدمی يا درھمی را جز به لیو.  و موافقتنامه ھای ھمانند آن را سبب شد١٩٥١

کنوانسيون  مقصد کسب سود به کار نمی برد، به ھيچ قول، حکم و تعھدی غير از سود، باور و پابندی ندارد؛ بناءً 

  .  يافته استاطراحان و مجريان آن بنۀ ژنو نيز ريشه درانسان باوری نداشته و بر جھانبينی سود جويان

سامانی ھا و دگرگونی ھای محيط ه نا ب:  عکس مھاجرت و پناھندگی از عوامل گوناگون طبيعی و اجتماعی مانندبه

 امری که .طبيعی، جنگ ھا، دشمنی ھا، مشکالت سياسی، پيدا کردن کار و رسيدن به زندگی بھتر ناشی می شود

افزايش فاصله ھای سطح زندگی بين طبقات : چه از زمينه ھای طبيعی برخيزد و چه بر زمينه ھای اجتماعی مانند

 برابر با مشوق ھای حيله ان حتجامعه و يا کشور ھای غنی و فقير شکل بگيرد؛ اراده، تمايل و تصميم آوارگا

  .کشورھای ميزبان در آن نقش نداشته استۀ گران

کيل می دھد در مسير  در صد آنان را زنان و دختران تش٨٠ ھزار انسان که ٨٠٠ تا ٦٠٠به ھر صورت ساالنه 

ھای پر از مصايب و مخاطرات مرگباری با عبور قاچاقی از مرز ھا؛ به کام سرمايه داری جھانی فرو رفته، 

ه اما با دگرگونی اشکال رقابت سرمايه داری انحصاری ب. مورد استثمار و حتی بھره کشی جنسی قرار می گيرند

کار ارزان مشبوع شده و ھم شرايط استثمار چندين برابر شديد  ھم بازار جھانی از نيروی ١٩٨٥ويژه پس از سال 

رات اين دو پارامتر ييبناًء متناسب با تغ. تر اين نيرو ھای کار در داخل کشورھای خود شان مساعد گرديده است

 مليون ٨٢ از حدود ٢٠٠٨با آن ھم طبق آمار رسمی سال . اساسی؛ شرايط قبولی پناھندگی نيز در نوسان می باشد

 يا حدوداً يک پنجم ١٩% اساس برخی از آمارھا ھم هولی ب.  مليون نفر آنان خارجی اند٧،٢ الماننفر جمعيت 

آنھا از  زندگی می کنند، خود و يا والدين شان مھاجر بوده و از ھر سه کودک زيرپنج سال يکی المانافرادی که در

 ١٥،١% و ئی آنان از کشور ھای اروپا٧٨ %کشور می آيند که١٧٨ از المانخارجی ھای مقيم . خارجی ھستند

مليون نفر ) ١،٣(مليون نفر از لھستان، ) ١،٤(ـ  از ترکيه، ٢٠١٠مليون نفر ـ سال٢،٥؛ ئیآنان از کشورھای آسيا

 مليون نفر ازجمھوری)٢،٩(از جمھوری ھای يوگوسالويای سابق؛ کرواتيا، صربستان، بوسنی ھرزيگوينا، حدوداً 

  .ريش، ايتاليا، ھالند و يونان می آيندتاز روسيه، اھای شوروی، ھم چنان 

البته از کانال مھاجرت به ويژه به اثر فرار مغز ھا چه به نام پناھنده و يا زيرعناوين ديگر؛ تنھا نيروی ھای کار 

متخصص و کارشناس ازمنابع ارزان به مقصد استثمار به حلقوم سرمايه داری انحصاری جھانی نمی ريزد، بلکه 

کارگر خودی، ۀ استفاده از آنھا منحيث شالق سرکوب طبق: ميزبان از اين نيروھا برای اھداف ديگری ماننددول 

توجيه بحرانات؛ گرانی سرسام آور قيمت ھا، بيکاری ھای وسيع و پاک کردن تمام کثافات حاکميت سرمايه داری 

 برای المانب و شريک حاکميت موجود به دامان آنھا، استخدام جاسوس ازبين آنان به حدی که حتی احزاب رقي

  .مقاصد گروھی خود جداگانه به صورت گسترده ای به اين کار پرداخته اند

ۀ  استفاده برای تبليغات، اکسيون ھا و حتی بمبگذاری غرض کشاندن مردم به کميدی نفرت بار و تحميق کنند

 با گره زدن عمدی نام اتباع خارجی به نالماھکذا دولت . انتخاباتی و ده ھا غرض و مرض ديگر کار می گيرند
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 اسالمی و تروريسم درحاليکه خود شان عامل اصلی تروريسم جھانی بوده و از آن در ھمه موارد و به ئیبنيادگرا

  . عقيم می کنندالمانکارگر ۀ ھر نحوی کار می گيرند، زمينه ھای نزديکی و اتحاد خارجيان را با طبق

 سرمايه ھای دولتی در روسيه، گسترش جديد زمينه ھای جھانی شدن بھره ولی با خصوصی سازی گسترده تر

 ئیجاه سرمايه داری انحصاری غربی، مشبوع شدن بازار ھای نيروی کار و پس از جابۀ کشی لجام گسيخت

؛ قوانين مھاجرت به اين کشور سخت تر المانجنايتکاران مزدور روس در جو زد و بند ھای تزاريسم با فاشيسم 

ً شامل حال يھوديان نيز می شودشده  اما نه به عنوان اعمال تبعيض بلکه در . که اين محدوديت ھای جديد مسلما

راستای جلوگيری از افزايش فرار اتباع کشور جعلی اسرائيل که از تداوم بی انتھای جنايات صھيونيسم به ستوه 

 کند که يھوديان روسيه به عنوان ساده ترين ھم چنان اين امر کمک می. آمده اند و در حال خروج از آنجا ھستند

  .مقصد مھاجرت به جانب جھنم اسرائيل رفته و به مواد سوخت ماشين جنگی صھيونيسم جھانی تبديل شوند

اگر چه چرخش ھای مھاجر ناپذيری کنونی که محصول جھانی تر شدن يورش سرمايه داری است، بنابر داليل 

د و با آن که در گذشته نيز کسانی که با وجود تن دادن به معيار ھا و موازين کامالً مشھودی دير دوام نخواھد کر

منحط سياسی، اخالقی و فرھنگی کشور ميزبان در قالب مورد نظر دول آن برابر نمی شدند؛ به قبول و انجام ھر 

 خود فروشی شبه نوع کار ھای سخت با دستمزد اندک برای مدت ھای مديد پرداخته و يا به ازدواج ھای بد فرجام،

 خود تن داده وشانس اقامت در اين بھشت سرمايه را به ۀو بدون کوچک ترين پا در ميانی عشق، محبت و اراد

يا اين که تا گرفتاری به امراض جسمی و روانی در کمپ ھای شبيه به اردوگاه ھای مرگ نازی . دست می آوردند

اما نقض آشکار کنونی حقوق .  يرش پناھندگی نمی انجاميدھا و تا دست زدن به خودکشی ھم انتظار آن ھا به پذ

جھانی ۀ ، زندانی کردن و اخراج اجباری خالف کنوانسيون ھای پذيرفته شدئی مافيائیانسانی پناھجويان با آدم ربا

 نمودی از تکامل جديد ئی و کشور ھای ديگر اروپاالمانادارات اتباع خارجی شھر ھای ۀ و قوانين جاری به وسيل

  .قوق بشر از نظر سرمايه داری می باشدح

ۀ شوم آينده است با اوجگيری جديد فاشيسم ھيتلری بر بستر زندگی مظلومانۀ اما فاجعه بارتر از وضع موجود سياھ

توده ھای آواره و زمينه سازی برای يک تکرار خونين تاريخ که به غرض سرپوش گذاشتن بر اوج و حدت تضاد 

کارگر آن به زباله ۀ  توسط طبقالمانسرمايه داری ۀ  و جلوگيری از مشايعت الش گنديدطبقاتی جاریۀ ھا و مبارز

تقالی بی دريغانه برای احيای مجدد نھاد ھای فاشيستی موجود؛ تالش ۀ چنانچه در ادام. دان تاريخ تحقق می يابد

 و مھاجر آن و جلوگيری کارگر به شمول مقيمۀ  جھت عقيم نمودن نبردمشترک طبقالماناخير دولت ۀ ھای محيالن

تظاھرات اخير ۀ  و ادام٢٠١٠ سپتمبر سال٢٣چه ھم زمان با اکسيون . از يگانگی طبقاتی آنان صورت گرفت

ضد رياضت اقتصادی سرمايه داری آن کشور اين عامل ه خويش بۀ کارگر فرانسه که با مبارزات دليرانۀ طبق

يه داری را به  شغلی خود؛ پوچ بودن ادعای ابديت سرماقربانی شدن حقوق تقاعد، کاھش دستمزد ھا و نا امنی

 به منظور المانرئيس جمھور " کريستيان وولف"ن باالستحقاق حيله گری ھای ھيتلر چون انمايش گذاشت، وارث

 دامن زده و خانم المانمنحرف ساختن توجه مردم از مسايل اساسی به بحث مبتذل جايگاه دين اسالم در فرھنگ 

را به صورت " وولف" نيز که از فرھنگ؛ فقط دين و زبان را می فھمد؛ اين فتوای ناشی از نبوغ "انگال مرکل"

ی بياموزند، دختران خود را برای سير علمی اجازه داده و المانيد نموده و گفت که خارجی ھا بايد زبان ئمشروط تأ

چاق ساخته شد که فروم اجير فاشيسم در نتيجه توطئه به بسيار زودی چنان .  نباشندالماندر فکر چند فرھنگی 

ن خلف ھيتلر اش بينی کرده و آن را به ھمه وارثنازيسم را پيۀ  مساعد شدن زمينه ھای شکل گيری دو بارالمان

  .مژده می دادند
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  سرمايه داری المانۀ کار و کارگر در زير سلط

جريان ھم آھنگ قوای جسمی و فکری وی انسان است و توليد ۀ   کار؛ فعاليت آگاھانه، ھدفمند و برنامه ريزی شد

کار به معنی . کند ر دادن مواد طبيعی مطابق با نيازھايش مشخص میييرا در روند رابطه اش با طبيعت؛ برای تغ

. گر و متفکرين آنان، فعاليتی پست و تحقير آميز بوده استمه، در انديشه ھای طبقات استثمارتوليدی و اقتصادی کل

. معين برده و کارگر اختصاص داشته و انسان ھای آزاد بايد از آن اجتناب کنندۀ  به طبقةً مداز نظر آن ھا کار ع

وابستگی انسان ھا به نياز ھای مادی و نزديک تر شدن به ۀ خاطر تأمين معيشت مادی، نشانه آنان کارجسمی را ب

سان ھای ديگر را برده می سازند و  خود از اين وابستگی انئیبناًء آن ھا برای رھا. زندگی حيوانی تلقی می کنند

  .دھند مورد بھره کشی قرار می

استثمارگر چه با اشکال پيشا مدرن و چه پسا مدرن آن؛ نه تنھا ھيچ گونه نقش مفيد ضروری يا مفيدی ۀ  اين طبق

ه ھای  شان ھمانند ويروسی از پروسۀدرفراگرد توليد نداشته اند بلکه خود و دستگاه سرکوبگر يا دولت دست داشت

دولت مربوط انگل ھای استثمارگر ھم که متناسب با پھنا و شدت بھره کشی از . توليد اجتماعی تغذيه می نمايند

کارگر را می ۀ انسان آماس پيدا می کند؛ با خلق ھر آن بيشتر واسطه ھای رنگارنگ، پيوسته خون بيشتری از طبق

  . مکد

محيط " اشرافيت کارگری"قت و کاذب و و کاريابی، شرکت ھای آدم فروشی، بنياد ھای اشتغال مه ھایايجاد ادار

روحانی آنان؛ سلسله ای از زايش " مقدس" ھمانند سپر داران المانسرمايه داری ۀ زير سلطۀ ھای کار در جامع

ولی باوجود اين ھمه دم . کنندھای جديد و مجموعه ای از انگل ھا اند که استثمار را ھم دستياری و ھم تشديد می 

 ٢٢% شاھد پيدايش المانمی باشد؛ ١٠%و دستگاه طويل و عريض؛ عالوه بر اين که نرخ بيکاری در اين کشور 

  .کارگر فقير نيز ھست

 ه نگاه می کند؛ انسان را نيز بئیسود جوۀ اما حاکميت سرمايه داری که به ھرشی جاندار و بی جانی از زاوي

زن نيز با يک چنين ديدگاھی است " آزادی"جمله؛ دفاع از  من. دھد ش مورد مالحظه قرار نمیاساس انسان بودن

 مزد کمتر از مردان به خاطر انجام عين ٢٤%چه عالوه بر پرداخت . دمد که پيوسته در شيپور سرمايه داری می

  .ی شودواحد کار به آنان؛ عطش انواع بھره کشی ھای جنسی نيز به ھمين طريق فرو نشانده م

 درگلوی نيروھای کار مھاجر ريشه درانسان دوستی نداشته بلکه المانسرمايه داری ۀ ھمچنان دندان ھای فرورفت

 جھانی نيرو ھای کار تشديد ئیجاه  ھا می باشد که با دکترين پر برکات جابئیشاخص تداوم تحقق ھمان سود جو

ی گرديده، توجيه و پاک کردن المانسيوناليسم افراطی يعنی ھزينه ھای کمتر نيروی کار خارجيان سپر نا. می شود

گنديدگی ذاتی سرمايه داری پادزھر راسيسم آن شده، با صرفه بودن و بی حقوقی نيرو ھای کار سبب می شود که 

کارگر بومی اش ۀ  سرمايه داری در مقابل طبق!!نه ترحمی به حال اين کارگران داشته باشند و نه انسان باوری

  .فدکبش

 چه ظاھراً نيروی کار با صرفه تر خارجی که کار ھای شاق و سنگينی را با قبول حقوق نا چيز انجام می اگر

رغم سمپاشی ھا  دھند، مزد کار را در مجموع پائين آورده و بر خانه خرابی کارگران بومی می افزايد، ولی علی

سرمايه ھا به کشورھای فقير ۀ جام گسيخت و صدور لئیحاکم؛ اين عطش سود جوۀ استفاده ھای تبليغاتی طبقوءو س

، بدرقه شده و به بی کاری و بی کار المانکارگر ۀ حقوق و امتيازات طبقۀ است که با الغاء قوانين کار حمايت کنند

ن نکردن حد اقل دستمزد قانونی، افزايش نا ييسازی گسترده، سير نزولی دستمزد ھا تا پائين ترين سطح آن و تع
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، تحميل  Harz IVنام قانونه کم کردن تا لغو حقوق بيکاری ب ماعی،عدم اطمينان شغلی،برابری ھای اجت

بحرانات، گرانی سرسام آور ھزينه ھای زندگی و افزايش پيھم ماليات کمرشکن مستقيم و غير مستقيم منتج شده 

  .است

 نفر ٢٣٠٠ به رومانيا مانال" بوخوم" از شھر ٢٠٠٨در جنوری سال " نوکيا"چنانچه با انتقال محل توليد شرکت 

 نفر کارگر بی کار ساخته شدند ٣٠٠٠تايوان " زيمنس"توسط " بنيکو"ی المانبی کار ساخته شده، با بستن شرکت 

ديگر صدور سرمايه ھا، مليون ھا ۀ يا با انتقال کارخانه ھای فولکس به براتيسالوا؛ مرکز اسلواکی و ھزاران نمون

چنين تالش ھای فاجعه بار سرمايه ۀ در نتيج. و به سيه روزی بيشتری افتاده اندکارگر به لشکر بيکاران پيوسته 

 افزايش ٨،٢%با (ھر واحد کار در اين کشور فقط دو درصد ۀ  ھزين٢٠٠٧ تا ١٩٩٩؛ بين سال ھای المانداری 

 در ٣١ تا ٢٨رشد داشته است در حالی که اين رقم در کشور ھای اسپانيه، پرتگال، يونان و ايرلند از ) دستمزد

  . در صد بوده است٣٠٠ تا ١٠٠صد رشد داشته و در ھمين مقطع افزايش قيمت ھا از 

اما اين وضعيت فالکتبار که ريشه درموجوديت نحوست سرمايه داری دارد، برای شرکت ھای خانوادگی آدولف 

تراکم سرمايه با صد ھا ۀ ين، دايملر بنز، دايملرـ کرايسلر و غيره؛ منبع ايده آل سود و زم"فورد"مرکل، شافلر 

 افزايش پنج سال اخير حقوق و امتيازات افسانوی مديران شرکت ھای ٦٢%مليارد عوايد ساالنه بوده و ھمچنان 

آديداس، آليانتز، ا آن، ا ر و ا، اس آ پ، ام آ ان، انفينئون، پ آ ): المان شرکت اول شاخص بورس ٣٠" (دکس"

، تيسن کروب، دايملر، دويچه بانک، دويچه بورزه، دويچه پست، دويچه اس اف، باير، باير سدورف، ب ام وی

اس،کومرتزبانک، لوفت ھانزا، لينده، + تلکوم، زيمنس، فرزنيوس اس ا، فرز نيوس مديکال کر، فولکس واگن، کا 

  .نيز منشأ در ھمين لجنزار ضد انسانی دارد) ٢٠١٠سال (مرک، مترو، مونشنر روک، ھايدلبرگ سمنت و ھينکل 

حيله ۀ کارگر به اضافۀ  سيری نا پذير و تداوم دست باز سرمايه داری در مقدرات بردگی طبقئیاين گونه سود جو

پايان گنديدگی ذاتی سرمايه داری بدون نابودی کامل آن تازگی ۀ گری ھای مدرن، حتی مژده ھای عوام فريبان

استدالل منطقی و قابل قبول؛ شگوفه ۀ بدون ارائبی کاری ۀ ندارد ولی بازی با ارقام و مژده ھای کاذب حل معضل

  .ھای تازه ايست که در فصل ھای انتخابات سرکاری روئيده و در نھايت کاربرد تبليغاتی خواھد داشت

از . کمتر از مردان است١٥% شاغل اند ولی تعداد زنان شاغل المان نيروی کار در ٦٩%واقعيت اين است که 

ی ھا و المان ٦،٦%در حاليکه .  خارجی تباران پاره وقت کار می کنند١٣،٧%ی ھا و المان ٩%اين جمله 

اما  باوجودی که دولت مشغوليت ھای کاذب و فاقد حقوق .  ساله بيکار اند٦٥ تا ٢٥ خارجی تباران بين١٢،٤%

خاطر ه ی ھمه ساله بالمانرا بی کاری نمی شمارد و با وجودی که ھزاران " يک ايرو ژاپ"کارگری مانند ۀ عادالن

  . می باشد١٠%پيدا کردن کار مھاجرت می کنند؛ با آنھم نرخ بيکاری در اين کشور 

  فقر، رفاه و بيمه ھای اجتماعی سرمايه داری

پروسه ھای توليدی ۀ کارگر منحيث ادامه دھندۀ ويژه طبقه حمايت ھای اجتماعی که ريشه درنيازھای انسان ھا ب

دولت؛ در تبليغات سوسياليست ھا انعکاس يافته و در افکار ۀ ن يک وظيفعنواه دارد خالف منطق سرمايه داری، ب

ی شد سيستم؛ جايگزين کمک ھای اضطرارياين . عمومی برای استقرار يک سيستم تأمينات اجتماعی راه باز کرد

ر که در جوامع سنتی ھر عضوی از خانواده، قبيله، عشيره يا نھاد سنتی محلی در وضعيت ھای دشوار به ھمديگ

مدرن پايان ۀ اجتماعی جوامع سنتی کوچک در جامعۀ کمک ھائی که با سست شدن پيوند ھای گسترد. می کردند

  .يافت
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بازنشستگی، بيکاری، تقاعد يا :  يک سيستم ھمگانی بيمه ھای اجباری و شامل بيمه ھایالمانبيمه اجتماعی در 

اساس گذاشته " اتوفون بيسمارک"توسط ١٨٨٣صحی در سال ۀ نخستين بيم. صحی می باشدۀ حوادث و بيمۀ بيم

  . به آن اضافه شد١٨٨٩بازنشستگی در سال ۀ تقاعد يا  و بيم١٨٨٤حوادث در سال ۀ شد، بيم

مثابه يک منبع ه سرمايه داری خود نيز بۀ زير سلطۀ ديگر جامعۀ اما سيستم حمايت ھای اجتماعی ھمانند ھر پديد

حدود و منابع اين سيستم .  قرار گرفته استالمان مانند ئیباور اروپا" هرفا"سود اندوزی مورد عالقمندی دولت ھای

ن ميکند، تأمين ييبيمه ھای اجتماعی ھمانند ھر ماليات ديگری توسط دولت، با صالح ديد ونرخ ھائی که خود تع

ن قيمت خريداری خدمات يياجتماعی نه در تعۀ حق عضويت بيمۀ به عبارت ديگر، پرداخت کنند. می گردد

مزايای مشخصی در آينده برای او ايجاد ۀ نقشی دارد و نه حق مطالب)  و حياتتقاعددرمان، بی کاری، حوادث، (

در واقع دولت ماليات ديگری را زيرعنوان حق بيمه از کسانی که درحال حاضر کار می کنند، می . می شود

 رسيدن زمان توزيع مجدد آن؛ خود نيز عالوه بر آن مبالغ ھنگفتی که به اين طريق به دست می آيند، تا. گيرد

بناًء ايجاد سيستم ھای . منحيث يک سرمايه عمل کرده سود ھای سرشاری را برای شرکت ھای بيمه فراھم می کند

انواع ۀ نا کار آمد تأمينات اجتماعی سرمايه داری اعم از دولتی و غيردولتی در عمل منجر به افزايش بی سابق

  . منابع آن شده استۀ و اتالف گستردماليات ھای رو به تزايد 

بار سنگين پرداخت ھا و سطح پائين، محدوديت و ۀ آنانی که بار ماليات تأمين اجتماعی را بر دوش دارند؛ از مقايس

  .خود را تيره تر از وضعيت آنان تصوير می کنندۀ آيند بی کيفيت بودن خدمات که به سالخوردگان ارائه می شود،

مينات اجتماعی يک نقش ديگر انتقال ثروت از گروه ھای کم درآمد به گروه ھای پر درآمد و ھکذا اين سيستم تأ

شرکت ھای بيمه را به گونه ای انجام ميدھد که؛ فرزندان خانواده ھای فقير ھم زمان با آغاز کار از سنين آوان 

دان خانواده ھای پر درآمد، کار را در حالی که فرزن.  تأمينات اجتماعی را نيز می پردازندۀ جوانی ماليات و ھزين

  دير تر يعنی در سنين باالتر آغاز می کنند، 

چنانچه اوسط عمر خارجی ھای شاغل .  عکس کم درآمد ھا اوسط طول عمر کمتری نسبت به ثروتمندان دارندهب

يد دو باره يا آنان در واقع اگر ھم آماج مجازات ضد انسانی تبع. بسيار پائين تر از سن تقاعد موجود می باشد

به سرمايه ! اخراج از کشور نيز قرار نگيرند؛ باز ھم ماليات اجباری تأمين اجتماعی را به خاطر ثواب آخرت

  .و دولت آنان جزيه می پردازند! داران مستحق

 تالش بيشتر توليدی با ماليات بيشتری مجازات می شود، يک پی آمد ديگر آن سست شدن انگيزه روندچون در اين 

 توليدی و رو آوردن به کار ھای غير قانونی می باشد که شرايط اين نوع کار ھا، شباھت بيشتری به برده ھای

داری کھن داشته و عالوه بر مزد کمتر و خطر مجازات ھای شديد؛ محروميت از ھر گونه بيمه ھای مرسوم 

وايد بنيادھای طفيلی مذھبی با چنان ولی در اين ميان ملياردھا اويرو ع. حوادث را نيز ھمراه داردۀ مانند؛ بيم

ياتی و  اين عمل آنان از ھر گونه مزاحمت مالئی در الی کتب مقدس پنھان می شوند که گوئیمھارت حرفه 

  .ون و معاف می باشدمجازات زمينی و آسمانی مص

 و مورد ھجوم سرمايه ھا؛ آماج رقابت قرار گرفتهۀ به ھر صورت، بيمه ھای اجتماعی نيز منحيث عرص

با آنھائی که از سيستم تأمينات اجتماعی دولتی دفاع می کنند؛ روی ابزار و ) ليبرال ھا(طرفداران اقتصاد آزاد 

ليبرال ھا مخالف اجباری، انحصاری و دولتی کردن قرارداد .  چانه می زنندالمانکارگر ۀ شيوه ھای چاپيدن طبق

  .ھای داوطلبانه اند
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 خود را بھتر از نھاد ئیاليات مخالف اند و معتقد ھستند که مردم پس انداز و داراآنھا با تبديل کردن بيمه ھا به م

  .ھای دولتی يا در واقع بدون اتالف منابع، می توانند مديريت کنند

 ضرورتی ندارد که کالً دولتی، نا کارآمد و فاقد کيفيت شود و بخش مھمی از ئیبنابر ادعای آنان؛ خدمات بيمه 

 به خود مردم و ئیبھتر است ھمه قرارداد ھای بيمه . وکراسی عريض، طويل و پر خرجی ببلعدمنابع مالی را بير

  .بنگاه ھای اقتصادی خصوصی واگذار شود تا آن را به نحو بھتر از دولت انجام دھند

موجود و جمعيت رو به ۀ مليون بازنشست٢٠؛ رقم باالتر ازتقاعدافزايش سن ۀ اما باوجود تالش ھای مذبوحان

 با آنکه با کاھش ھزينه ھای عمومی رياضت ھای اقتصادی اعالن شده ازطرف دولت مواجه المانولت و پيری کھ

ھکذا . اند، تعويض بيمه ھا نه برای بازنشستگان و نه برای شرکت ھای بيمه امر عملی ويا با صرفه خواھد بود

دولتی و ۀ يه داری مانند کسر بودجافزايش ماليات که منحيث راه حل و سرپوشی بر گنديدگی ھای ذاتی سرما

کارگر تحميل می شود، عالوه بر کاھش کمک ھای ۀ طبقۀ بحرانات الينحل و رو به گسترش ديگر بر گرد

  .اجتماعی و افزايش بيکاری تھديد بزرگتری را بر حيات اجتماعی مردم مستولی ساخته است

  مليارد اويرو ٨٠ دولت متحمل بالغ بر ٢٠١٤سال  فعلی افزايش يافته و تا ٣،١%دولتی از ۀ با آنھم کسر بودج

 که زير خط فقر زندگی یيالمان ٢٢%طبقه ی کارگر؛ ۀ عالوه ولی بار اين اوضاع را ب. کسر بودجه خواھد شد

.  کودکان جامعه حمل خواھند کرد که ھم اکنون نيز نياز ھای آنان بر آورده نمی شود٢٠%می کنند و بيش تر از 

 مردمان ٤٠%ويژه جوانان آن که در زير خط فقر زندگی می کنند و ه  از جمعيت اروپا ب٢٠ %عالوه حدوداً ه ب

روی زمين که با عايد يک دالر در روز زندگی می نمايند؛ نيز بنابر داليل آشکاری آماج انتقال ھر گنديدگی 

  . خواھند بودالمانسرمايه داری 

  ادامه دارد                            

  


