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کواکبیان: 
کارگران و معلمان بازداشت 
شده  مقابل مجلس آزاد شوند

نماینده تهران در مجلس با اشاره به بازداشت 
برخی معلمان و کارگران در تجمع مقابل مجلس 
گفت: افراد دستگیر شده باید آزاد شوند. به گزارش 
ایسنا، مصطفی کواکبیان در تذکر شفاهی جلسه 
علنی دیروز مجلــس گفت: چرا وزارت کشــور 
مکانی برای تجمع آرام صنفی معلمان و کارگران 
تدارک نمی بیند و مجوزی قانونی برای تجمع آنها 
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم نمی کند؟ 
این درخواســت را دارم که اگر کارگری یا معلمی 
در مقابل مجلس دستگیر شــده، آزاد شود. وی 
همچنین با اشاره به اخبار منتشــر شده درباره 
قیمت بنزین افــزود: بیان موضوع گران شــدن 
بنزین موجب ایجاد التهاب برای مردم شد. هنوز 
مراجع رسمی این موضوع را اعالم نکرده بودند که 
برخی خبرگزاری ها این موضوع را بیان کردند. این 

موضوع مغایر امنیت ملی است.
    

نماینده نقده در مجلس:
بازداشت معلمان و کارگران، 

هتک حرمت مجلس است
عبدالکریم حسین زاده به بازداشت کارگران و 
معلمان مقابل مجلس واکنش نشان داد. نماینده 
نقده در مجلس در حســاب توئیتری خود نوشت: 
برخورد با کارگران و معلمــان در روز کارگر و روز 
معلم، آن هم در مقابل مجلس، هتک حرمت خانه 
ملت، جایگاه معلمی و کارگری اســت. ریاســت 
محترم مجلس بنا به سوگند خود، موظف به دفاع 
از شــأن مجلس اســت و باید با اقدام جهت آزادی 
بازداشت شدگان و دلجویی از همه، نشان دهد که 

مجلس همچنان خانه ملت است.
    

معاون درمان تامین اجتماعی:
 مشکلی برای درمان 
بیمه شده ها نداریم

معاون درمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه 
۹۰درصد بیمه شدگان به دلیل مشکالت اقتصادی 
به بخش درمان مستقیم مراجعه می کنند، گفت: 
این امر باعث می شــود خدمات پاسخگوی تعداد 

زیاد آنها نباشد. 
مهدی درخشــان در گفت وگو با مهر در پاسخ 
به این ســوال که آیا بودجه بخش درمان تأمین 
اجتماعی پاسخگوی ارائه خدمات به بیمه شدگان 
اســت، گفت: در بخش درمان مشکل بودجه ای 
نداریم بلکه مشکل ما نقدینگی است. وی گفت: 
بخشی از بودجه وابسته به حق بیمه است و بخشی 
از حق بیمه را دولت باید بپردازد که آن هم پرداخت 
نمی شــود و گاهی نقایصی که پیــش می آید و 
مطالبات مراکز طرف قــرار داد به تعویق می افتد. 
نقدینگی ای که هر ماه باید به دســت ما برســد، 
کفاف مستمری ها را می دهد و به بخش های دیگر 
نمی رســد. معاون درمان تأمین اجتماعی افزود: 
مشکالتی که امروز وجود دارد به دلیل تنگناها و 
مشکالت اقتصادی مردم است چرا که باعث شده 
۹۰درصد بیمه شدگان تمایل به استفاده از درمان 
مستقیم را داشته باشند در حالی که طبق قانون باید 
یک سوم به بخش مستقیم مراجعه کنند و دو سوم 

نیز خرید خدمات داشته باشیم.
    

کارشناس حوزه کار:
احیای کوپن الکترونیکی برای 

حمایت از کارگران ضروری است
یک کارشــناس حوزه کار با اشاره به هزینه سه 
میلیون و ۷۶۰هزار تومانی ســبد ماهانه معیشت 
کارگران، از دولت خواست سیستم کوپن الکترونیکی 
را برای حمایت از خانوارهای کارگری و اقشار ضعیف 

و آسیب پذیر احیا کند.
علیرضا حیــدری در گفت وگو با ایســنا اظهار 
کرد: سال گذشته رقم هزینه ماهانه سبد معیشت 
کارگران، سه میلیون و ۷۶۰هزار تومان اعالم شد 
و گروه کارفرمایی، کارگری و دولت در یک اجماع 
سه جانبه آن را پذیرفتند ولی این رقم براساس تورم 
سال گذشته و هزینه های مصرفی سال گذشته بود 
و با توجه به افزایش قیمــت حامل های انرژی، آب 
و برق و گاز و ایاب و ذهاب در سال جدید طبعاً رقم 
سبد معیشــت ماهانه بیش از این خواهد بود، لذا 
افزایش حداقل دســتمزد قدرت خرید کارگران را 

حفظ نکرده است.

4
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دانشــکده مدیریت و حسابداری 
دانشــگاه عالمه طباطبایی روز شنبه 
میزبان نشســت ویژه ای بــا موضوع 
روز کارگــر بود که در آن نشســت، دو 
تــن از اقتصاددانان برجســته منتقد 
سیاســت های فعلی اقتصادی کشور، 

حضور یافته و به سخنرانی پرداختند.
در این نشست که به همت انجمن 
اسالمی دانشجویان آزاداندیش دانشگاه 
عالمــه برگزار شــد، فرشــاد مومنی 
گفت: باید نظام دیده بانی برای نظارت 
بر سیاســت های تورم زا و اشتغال زدا 
تشکیل شود. عضو هیات علمی دانشگاه 
عالمه طباطبایی گفــت: یکی از نقاط 
قوت در شــرایط فعلی این است که در 
مورد نابه سامان بودن اوضاع اتفاق نظر 
وجود دارد. حتی مقام های کشور نیز بر 
چالش ها و ابرچالش ها صحه می گذارند 

و از این رو باید قدر دانست.
مومنی افزود: جامعه دانشــگاهی 
می تواند در ریشــه یابی و شناســایی 
سازوکارهایی که وضعیت امروز را پدید 
آورده اند کمک کند. به هر روی شاهد 
یک بلوغ اندیشه ای هستیم و باید از این 

بابت شاکر باشیم.
وی با اشــاره به تکرار این جمله در 
رسانه ها توسط مســئوالن که همه ما 
سوار یک کشتی هستیم، گفت: اینکه 
گفته می شود همه ما سوار یک کشتی 
هستیم، وجه نمادین صحه گذاشتن بر 

چالش ها و ابرچالش ها است.
مومنی افزود: ما شــاهد خطاهای 
فاحش در شناسایی راه حل های خروج 
از این وضعیت هستیم. مسئوالن گرچه 
به ظاهر کامال نسبت به شرایط حساسی 
که در آن قرار داریم، واقف هســتند اما 
راه حل هایی انتخاب می کنند که بر بستر 
آنها بحران تشدید می شود و وضعیت 

امروز رقم می خورد.
ایــن اقتصــاددان با بیــان اینکه 
می توان این راه حل های بحران زا را در 
صحبت های مقامات ســه قوه شنید، 
گفت: آنها به سیاست های بی ثبات ساز 
حقوق مالکیــت روی کرده اند. زمانی 
که این سیاست ها آزمایش شده، رکود 
تورمی رقم خورده اســت، با این حال 
آنها خــود را به دامان این سیاســت ها 

می اندازند.
وی در ادامــه با اشــاره بــه بحران 
صندوق های بازنشستگی گفت: غالبا 
برای توضیــح مشــکالت می گویند 
که چون اقتصاد ثبــات ندارد وضعیت 
صندوق های بیمه ای بر هم ریخته و آنها 
دچار بحران شدند. این در شرایطی است 
که آنچه دقیقا باعث وقوع این اتفاق شده 
توضیح داده نمی شود و نقش مدیران 
سازمان ها در سیاست های رکودآفرین 

دیده نمی شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: چرایی 
بحران و چگونگی حل بحــران از زبان 
مسئوالن آشفتگی اندیشــه ای آنها را 

نشان می دهد.
وی افزود: آنها یا قــادر به تقویت و 

اســتفاده از بدنــه کارشناســی در 
مجموعه هایشان نیستند یا اینکه اگر 
آنها را به کار گرفته اند به گوشه ای رانده اند 
و از توان آنها برای حل مشکالت استفاده 
نمی کنند. از این منظر شــاهد ضعف 
شدید بنیه اندیشه ای مسئوالن هستیم.

وی با بیان اینکه ضعف بنیه اندیشه ای 
برخی مسئوالن متحدانی پیدا کرده که 
از این ناحیه منافع بزرگی را از آن خود 
کرده اند، گفت: من اســم این شرایط را 
روندهای مشکوک اداره اقتصاد ایران 
گذاشته ام. مومنی با اشــاره به انتشار 
یک کتاب ســه جلدی در مــورد نظام 
اجتماعی ایران گفت: این بررسی نشان 
می دهد که آشفتگی ها و نابه سامانی ها 
سه منشا اساســی دارند: یک منشا آن 
ناکارآمــدی در ایفای وظایف، منشــا 
دوم بحران نابرابری در تمام عرصه های 
توزیع قدرت و منزلت است و منشا سوم 
آن بحران مشارکت است. از این منظر 
سیاست گذاری غلط باید در قالب روند 

اداره کشور مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: داده های یک سرشماری 
که در این کتاب ها به آن پرداخته شده 
نشان می دهند که از سال 85 تا ۹۰ به 
اندازه جمعیت شاغل کشــور، اندکی 
بیش از ۷۰هزار نفر اضافه شده است. این 
در شرایطی است که در این فرصت پنج 
ساله ۶۲1 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
برای توسعه اشتغال انجام شده است. 
حاال خودتان ارزیابی کنید که به ازای هر 
1۰ میلیارد دالر چند شغل در اقتصاد 
ایران در فاصله سال های 85 تا ۹۰ ایجاد 
شده اســت. این بررســی در خصوص 
عملکرد مسئوالن یافته های شگفت آور 

دیگری را هم نشان می دهد.
وی افزود: شگفتی کار زمانی بیشتر 
مشخص می شــود که خود را با کشور 
چین مقایســه کنیم. براساس گزارش 
سازمان جهانی کار در فاصله سال های 
1۹8۷ تا 1۹۹۶ در مدت کمتر از ۲ دهه 

33۰ میلیــارد دالر در اقتصــاد چین 
سرمایه گذاری شده که از این ناحیه ۲۲۶ 

میلیون فرصت شغلی ایجاد شده است.
ایــن اقتصــاددان تصریــح کرد: 
سرمایه گذاری چین برای دو دهه نصف 
ســرمایه گذاری ایران برای پنج سال 
بوده اما ما تنها توانسته ایم ۷3هزار نفر 

را شاغل کنیم.
وی با بیــان اینکه به غیــر از اندازه 
نیروی شــاغل تحوالت معناداری در 
کیفیت جمعیت شاغل هم اتفاق افتاده، 
گفت: در بخش صنعت در یک بازه زمانی 
مشخص بلندمدت تنها منفی 415هزار 
فرصت شغلی از دست رفته است که این 
بی سابقه ترین صنعتی زدایی از قرن 18 
تا امروز است. اینها همه در حالی است که 
هیچ صدایی را نشنیدیم که بگوید چرا 
این گونه عمل می شود. ارزیابی داده های 
این تحقیق نکات تکان دهنده دیگری 
را هم نشان می دهد. این طرز عملکرد 
نرمال نیست. حتی در بخش ساختمان 
منفی 158هزار فرصت شغلی در یک 
بازه زمانی بلندمدت از دست رفته است. 
این در حالی است که دولت های رانتی 
همواره از اشــتغال مربــوط در بخش 
ساختمان بهره  می برند تا آ مار اشتغال 
کلی کشور را باال نشــان دهند اما ما در 
این بخش 158هزار فرصت شغلی را تنها 
در یک برهه از دست داده ایم و این نشان 
می دهد که ســرمایه گذاری در بخش 

مستغالت نیز دیگر ارزشی ندارد.
وی افزود: در واقع ابزاری که به عنوان 
راه حل در گذشته در اختیار داشتیم و 
بیشتر جنبه تبلیغاتی داشتند را نیز از 

دست داده ایم.
وی با اشاره به اتفاقات دی ماه سال 
۹۶ گفت: در آن زمان مقاله ای در یکی از 
روزنامه ها نوشتم و در مورد سازوکارهایی 
که این افراد از آنها برای کشاندن خود به 
صدر اخبار استفاده می کنند، توضیح 
دادم. درســت در همان مقطع اتفاقات 
دی ماه یک نفر از همین آقایان در یکی 
از روزنامه ها مقاله ای نوشت و درخواست 
داد که حاال بهترین زمان برای افزایش 
نرخ ارز اســت. حتی او دولت را خطاب 
قرار داد و گفت شما دیگر رایت را از مردم 
گرفته ای و باید آنچه را که ما می خواهیم 
از منظر ما به نفع کشــور است، عملی 
کنی. می بینیم که آنها خیلی بی پرواتر 

با ساختار صحبت می کنند.
مومنی افزود: نکته تکان دهنده تر 
دیگری که باید به آن اشاره کنم تعداد 
خالص فرصت های شغلی ایجاد شده 
در فعالیت های مربوط به عمده فروشی 
است. یافته ها نشان می دهد که در یک 
بازه زمانی بلندمــدت منفی ۲84هزار 
فرصت شــغلی در این بخش از دست 
رفته که این از نیمه قرن 18 در اقتصاد 

دالل پرور ایران بی سابقه است.
طبقات کارگری از چهار جبهه 

مورد تهاجم قرار گرفته اند
در ادامه این نشست، یک اقتصاددان 
و پژوهشــگر اجتماعی دیگر گفت که 

بخش اعظم نیــروی کار تحت تهاجم 
چهار جبهه قرار گرفته است.

محمد مالجو در تشــریح این چهار 
جبهه گفت: جبهه اول به نقش شهروند 
در حوزه اقتصادی، جبهه دوم به نقش 
نیروی کار، جبهه ســوم بــه درجات 
گوناگون نابرخورداری از حقوق مالکیت 
و جبهه چهارم بــه موضوعات مربوط 
به توازن قــوا در درون طبقه مســلط 
که از اقتصاد ناســالم تغذیه می کند، 

برمی گردند.
وی در تشــریح دســته اول ایــن 
دســت اندازی گفت: بخش اعظمی از 
طبقات کارگری از هسته سیاسی دور 
است و در نتیجه در نقش شهروند مورد 
انتقاد قرار می گیرد. از این منظر تصاحب 
به مدد سلب مالکیت رقم زده می شود. 
درواقع اقلیت، منابع را به زیان توده ها در 

اختیار می گیرند.
مالجو با بیان اینکــه اقلیتی منابع 
اقتصادی را با ســازوکارهای مختلفی 
ماننــد خصوصی ســازی در اختیــار 
می گیرند، گفت: به هر کس که دارایی 
سپرده شــده الاقل به توده ها سپرده 
نشده اســت. در این ســازوکار توده ها 
چیزی را به مدد سلب مالکیت از دست 

می دهند.
این کارشناس علوم اجتماعی گفت: 
بر بستر خصوصی سازی، شرکت هایی را 
که در مالکیت دولت هستند )دولت روی 
کاغذ به معنای نماینده عموم( در اختیار 

خود درمی آورند.
وی با بیان اینکه خلق نقدینگی در 
بازارهای پولی، دیگر ســازوکار سلب 
مالکیت است، گفت: خلق نقدینگی در 
بازارهای پولی در شرایطی رخ داده که 
تولید رشــد نمی کند اما تورمی از این 
رهگذر حاصل می شود. این تورم قدرت 
خرید حقوق و دستمزدبگیرها را سلب 
می کند. این گونه تهیه لوازم معاش از مزد 

و حقوق بگیرها سلب می شود.
مالجو نحوه توزیع اعتبارات در شبکه 
بانکی را دیگر ســازوکار سلب مالکیت 
دانست و گفت: سهم اکثریت جامعه از 
نقدینگی که به شکل تسهیالت خلق 
می شود بسیار کمتر از اقلیتی است که به 
واسطه سلب مالکیت از منافع بهره مند 
می شوند. فساد اقتصادی در بدنه جامعه 
نیز دیگر ســازوکار ســلب مالکیت از 

شهروندان است.
این اقتصاددان بــه دیگر الگوهای 
سلب مالکیت اشاره کرد و گفت: الگوی 
مخارج دولت، الگوی مالیات ســتانی، 
زمین خــواری، رود و دره خــواری، 
کاالیی سازی عمودی شهرها، دولتی 
کردن پرسپکتیوها و... همه اینها به مدد 

سلب مالکیت از دولت ها اتفاق می افتد.
وی با بیان اینکه سلب مالکیت اولین 
حوزه ای است که در آن طبقات کارگری 
مورد دست اندازی قرار می گیرند، گفت: 
شهروند در قانون اساسی حقوقی دارد؛ 
مانند آموزش، مســکن و.... دولت این 
حقوق را به رسمیت شناخته اما به مدد 

سلب مالکیت این حقوق از شهروندان 
گرفته می شود. در این حوزه تصاحب به 
مدد سلب مالکیت و نه رشد تولید اتفاق 
افتاده است. این جمعیت هم داشته های 

خود را از دست داده  است.
مالجو افــزود: به این اعتبــار، این 
شهروند زمانی که در نقش نیروی کار 
در محــل کار حاضر می شــود مجبور 
است که نیروی کار خود را به کارفرمایان 
خصوصــی، دولتی و شــبه دولتی در 
ازای دریافت دســتمزد بفروشــد. در 
این بســتر رابطه قدرت با کارفرمایان 
به زیان کارگران و بــه نفع کارفرمایان 
تحت تاثیــر قرار می گیــرد. در نتیجه 
شاهد هستیم که بیش از ۹۰درصد از 
نیروی کار با قراردادهای موقت سرگرم 
است. این شــهروند که حاال مسکن، 
بهداشت، آموزش و... خود را از دست رفته 
می بیند، مجبور است که در مقام نیروی 
کار، امنیت شــغلی خود را هم از دست 
بدهد. در اینجا اراده کارفرما به مراتب 

تعیین کننده تر از اراده کارگر است.
وی با بیان اینکــه زمانی که طبقه 
کارگر امنیت شــغلی اش را از دســت 
می دهد قادر نیســت در مــورد بهبود 
شرایط معیشــتی اش چانه زنی کند، 
گفت: به مدد ســلب مالکیت و ساقط 
شدن امنیت شغلی، توده ها نمی توانند 
بر ســر میــزان دستمزدهایشــان با 
کارفرمایــان چانه زنی کننــد. این در 
شــرایطی است که دســتمزد شرایط 
زیســتی کارگران را تغییر می دهد اما 

کارگر بر آن اختیاری ندارد.
این کارشناس علوم اجتماعی یکی 
از آفات تضعیف قدرت چانه زنی طبقه 
کارگر را ظهور شرکت های تامین نیروی 
انسانی دانســت و گفت: شرکت های 
تامین نیروی انســانی کــه زالوصفت 
هســتند از طریق قطع رابطه کارگر و 
کارفرما نقش آفرینی می کنند و از فروش 
توان نیروی کار ســهم می برند. مالجو 
با اشــاره به خارج شــدن کارگاه های 
کمتر از 1۰ نفر و 5 نفــر و مناطق آزاد و 
ویژه  اقتصادی از شــمول حمایت های 
درج شــده در قانون کار گفت: در واقع 
قانون کار هســت اما تا حد زیادی انگار 
وجود ندارد. همچنیــن اخراج نیروی 
انسانی در دولت از اشل های پایین شغلی 
و پرتاب به بازار کار آزاد از دیگر مواردی 
است که به مدد سازوکارهای نامبرده 

ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه به همین کارگران 
اجازه تشکل یابی مستقل داده نمی شود، 
گفت: در حالی که گروه های مختلفی از 
جامعه که اتفاقا صاحب نفوذ هم هستند 
می توانند دست به عمل جمعی بزنند 
اما کارگران حق تشــکل های مستقل 
کارگری را ندارند. آنها تنها حق دارند که 
سه تشکل )شورای اسالمی کار، انجمن 
صنفی و مجمع نمایندگان کارگری( 
داشته باشند؛ تشکل هایی که وابسته به 

دولت و کارفرمایان هستند.

مالجو تصریح کرد: این تشــکل ها 
در قالــب مصالحه ای میــان دولت و 
کارفرمایان به اسم سه جانبه گرایی قرار 
می گیرد که کاش این سه جانبه گرایی 
واقعی بود. ایــن رابطه به زیان کارگران 
و به نفع کارفرمایان است. وی در ادامه 
به تشریح دیگر انواع مالکیت پرداخت و 
گفت: حق برخورداری از مالکیت وقفی، 
محیط زیستی و... از این جمله هستند. 
از این منظر کاالیی سازی ظرفیت های 
محیط زیست را شاهد هستیم. می بینیم 
که حق اسکان آبرومندانه از توده ها سلب 
شده است. می بینیم که به طور مستمر 
برای زندگی به سمت جنوب شهر پرت 
می شــوند و در خانه هایی با متراژ کم و 
در محیط هایی با آلودگی باالی فراوان 
زندگی می کنند. بنابراین نابرخورداری 
از حقوق مالکیت خود را در اسکان نشان 
می دهد. البته این نوع اعمال قدرت تنها 
در زمینه های محیط زیســتی صورت 
نگرفته اما می توانیــم آن را به صورت 

پررنگ ببینیم. 
محیــط ناســالم بــرای زندگی، 
آلودگی خاک، آلودگی آب و... سهم 
توده هاست. وی با اشــاره به آخرین 
دسته دست اندازی که به طبقه کارگر 
صورت می پذیرد، گفت: دسته چهارم 
دست اندازی غیرمستقیم است به این 
معنی که اقلیتی که منابع در دستش 
متمرکز شده برای ســرمایه گذاری 
وارد می شــود و به همگان می گوید 
که منابع حاصل از ســرمایه گذاری 
من به سمت طبقات فرودست رخنه 
می کند. در این بســتر شاهد اتحادی 
میان فراکسیون های گوناگون قدرت 
هستیم. آنها هم صدا این پیام را منتقل 
می کننــد که بهره منــدان از منابع و 
قدرت برای توزیع امکانات میان عموم 
ســرمایه گذاری می کند اما ما شاهد 
این هستیم که منابع اقتصادی حاصل 
شده توســط اقلیت به نفع نیروهای 

غیرمولد توزیع می شود.
مالجو افزود: در چنین شــرایطی 
نی  را ز ســرمایه گذا آن بخــش ا
کــه می خواهنــد در حــوزه تولید 
سرمایه گذاری کنند، متضرر می شوند 
چراکه قواعد بازی به ضــرر اینها و به 
نفع فراکسیون سرمایه داران تجاری 
است. در نتیجه تقویت سرمایه داری 
تجــاری، تقاضــا به ســمت خرید 
تولیداتی می روند که خارج از مرزها 
به فروش می رســند. از زمان قاجارها 
روابط قــدرت به نفع ســرمایه داری 
تجــاری بــوده اســت. در چنیــن 
شرایطی ســرمایه برداران وضعیت 
بهتری دارند و نیروهــای غیرمولد و 
سرمایه داری تجاری بر همتایان خود 
غلبه می کننــد. همچنین در چنین 
شرایطی نابرخورداران از انواع حقوق 
و مالکیت به نفع برخورداران تضعیف 

می شوند.
مالجو درباره جریــان دوم گفت: 
اصالح طلبان در این دسته قرار دارند 
و می خواهند وضعیت کمتر بدتری را 
رقم بزنند. اصالح طلبان چون ابزاری 
در اختیار ندارنــد و اجازه مداخله هم 
ندارند در مقابل این وضعیت سکوت 
می کنند. درواقع بخش های صدابلند 
اصالح طلبان به این نتیجه رسیده اند 
که در مقابل این وضعیت سکوت کنند 
چراکه اگر علل آن را به صورت علنی 
تایید و اعالم کنند از سوی طرف مقابل 
)جریان اصولگرایی( بــا آنها برخورد 
می شود. جریان دوم به لحاظ گفتمانی 
ناهمسو با اعتراضات کارگری حرکت 
می کند. به تشخیص خود، جریان سوم 
دیگری را هم می توانم اضافه کنم. این 
جریان ســوم خواهان تغییر در نظام 
با اتــکا به مداخله خارجــی از طریق 
تحریم، جنگ و... است. این جریان با 
رسانه هایی که در بیرون مرز در اختیار 
دارد، این گونــه جلوه می دهد که این 
حــرکات را ســازماندهی می کنند و 

این به عقیده من یک برساخته است.

اقتصاد ایران، مولدها را تنبیه می کند

مناسبات رانتی و داللی؛ علت اصلی مشکالت جامعه کارگری

مومنی: آشفتگی ها و 
نابه سامانی ها سه منشا 

اساسی دارند: یک منشا 
آن ناکارآمدی در ایفای 

وظایف، منشا دوم بحران 
نابرابری در تمام عرصه های 
توزیع قدرت و منزلت است 

و منشا سوم آن بحران 
مشارکت است. از این منظر 

سیاست گذاری غلط باید 
در قالب روند اداره کشور 

مورد توجه قرار گیرد

مالجو: از زمان قاجارها 
روابط قدرت به نفع 

سرمایه داری تجاری است. 
در چنین شرایطی نیروهای 

غیرمولد و سرمایه داری 
تجاری بر همتایان خود 

غلبه می کنند. همچنین 
در چنین شرایطی، 

نابرخورداران از انواع 
حقوق و مالکیت به نفع 

برخورداران تضعیف 
می شوند
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