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      2013دسامبر          داری بورژوازی ایران و پویه مختل بازتولید سرمایه

  

د اختالل و فروپاشیدگی چرخه ارزش افزائی سرمایه نوشته حاضر به دنبال بررسی ابعا

اجتماعی ایران در شرائط روز است، اما برای تصویر بهتر ماجرا باید از نقطه دیگری 

شروع کنیم. در چهارچوب کالبدشکافی مارکسی قوانین عام سرمایه، مکان خاص 

طنز دل آزار را نظر اندازیم. داری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایهداری سرمایه

در ایران، اگر نه داری تاریخ است که چند نسل فراخون دهندگان مبارزه علیه سرمایه

همه، اما علی العموم فراخوانهای خود را با تئوری هائی ممهور کردند که هسته مرکزی 

ربطی به رویکرد ها بودن این نقطه دنیا بود!! فراخوانداری آنها ولو رمزآمیز نفی سرمایه

طبقه کارگر نداشتند، بالعکس ساز و کار فکری طبقات دیگر، برای داری مایهضد سر

 را دنبالداری کارگر بودند. فراخوان دهندگان مبارزه با سرمایههای سالخی شعور توده

الگوهای دیگری داری نمودند، برای پروسه انکشاف، تسلط و برنامه ریزی سرمایهنمی

را مبارزه با امپریالیسم و سرمایه و برای  داشتند و البته تحقق همین الگوها

راندند اما برای داوری می خواندند. همه در باره زیربنای مادی سخنمی سوسیالیسم

کردند، بنمایه نمی بودن و نبودن جامعه به تنها چیزی که رجوعداری در باره سرمایه

ید اضافه ارزش بود. واقعی این شیوه تولید یعنی رابطه خرید و فروشن نیروی کار یا تول

زد! سومی فاصله می گفت! دومی بقایای نظام فئودال را فریادمی «وابستگی» یکی از 

گرفت! پنجمی می نمود! چهارمی ابعاد فشار سلطه را اندازهمی مرکز و پیرامون را وجب

کاوید! می کشید! ششمی رد پای وارداتی بودن سرمایه رامی کمپرادوریسم را پیش

کرد! می مختلف انباشت را رصدهای در حوزهها ونگی توزیع سرمایههفتمی چگ

زد! این لیست طوالنی است می هشتمی شناسنامه تولید کنندگان ماشین آالت را ورق

امروز کوله بار ها اما تا همین جا هم به اندازه کافی مالل انگیز است. غالب این تئوری
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سیاسی کنار رفته اند اما مهم این سنگین ورشکستگی بر دوش از میدان مجادالت 

است که خزیدنشان به بایگانی تاریخ فقط پایان تاریخ مصرفشان برای بورژوازی بود. 

رویه اندیشوار پراتیک طبقاتی اقشار غیرکارگری بودند و راه درست ها نظریه

 در انقراضشان آن بود که در پهنه کارزار طبقاتی با موج مبارزه آگاه طبقه کارگر از پای

نقطه زایش ها آمدند. چنین نشد و به همین دلیل مرگ بسیاری از گمراه بافیمی

دیگر و چه بسا موحش تر گردید. امروز شاید از وابستگی به امپریالیسم یا های گمراه

کند می بحث نگردد اما تا چشم کارها نظریه نیمه، نیمه و تحت سلطه و مشابه این

تاریخ ندارند، تاریخ آنها، ها پهن است. اندیشه« رانتی» و« اقتصاد نفتی»همه جا بساط 

اجتماعی حامل آنهاست. رویکردهای سیاسی معینی های تاریخ هستی طبقات و الیه

باال پمپاژ کردند در عرصه جدال های که هستی طبقاتی خود را به قالب تئوری

غم نادرست اجتماعی حضور فعال داشتند و بر همین مبنی آنچه پیش کشیدند، به ر

بودن برای سالها تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران را به کجراه برد. قدرت تخریب نقش 

باشد، اما به هر حال اندک هم نیست، نمی نظرمداران اخیر قطعاً در تراز الگوهای سلف

یک تفاوت مهم مشهود است. قشرهای اجتماعی پیشین، اپوزیسیون مدار، آرمانخواه، 

پوش بودند، شارحین اقتصاد رانتی بالعکس مشتی دکه دار « یسمکمون» میلیتانت و 

دانشگاهی، مدحت گوی نظام بردگی مزدی یا سوداگران سود و قدرت و رقیب 

مسلط تر بورژوازی در ساختار حاکمیت سرمایه اند. با همه اینها نباید های بخش

ا دارد!! کتمان کرد که حرفهایشان در میان درس خواندگان طبقه کارگر گوش شنو

اشتباه بزرگی است اگر دلیل این امر را برخورداری دکترینها از حداقل مایه علمی یا 

حتی اعتبار متعارف آکادمیک دانیم. واقعیت نه این که چیز دیگری است. جنبش 

موحش است. شکست هائی نه از های کارگری روز دنیا میراث دار یک قرن شکست

آگاهانه سرمایه ستیز، که از جنس های خیزش سنخ شکست کموناردها، نه در تعاقب

شکست اقتدا به سوسیال دموکراسی، کمونیسم خلقی میلیتانت، ناسیونال چپ 
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های کشورها یا راهبردهای اردوگاه شوروی سابق، شکست هائی که نه پلکان پیروزی

پی در پی پسین، نه سکوی درس های بعدی بلکه فاز پیشین پسگردها و فروماندگی

مارکسی و ضد کار مزدی بلکه منبر موعظه کرکسان مردارخوار بورژوازی  آموزی

فرو رانده ای جنبش کارگری روز جهان را به چنان ورطهها بودند. وقوع این شکست

است که درس خواندگان دانشگاهی سرگردانش نه فقط به هر امامزاده کور، مجعول و 

» این آویختن را سالح انتقام از آویزند که بسیار کریه و خفت آمیز، می بی شفائی

 پندارند!! می گرائی نسل قبل خود« کمونیسم

خاص خود، مسائلی های کمونیسم خلقی سابق ولو به حکم مکتب و با همان دریافت

مانند تکامل مادی تاریخ، پیدایش طبقات، جامعه طبقاتی، عبور زندگی بشر از صورت 

ه در مورد جامعه ایران قبول داشت. کاشفان بندیهای اجتماعی متفاوت را کالً، از جمل

 اعالمها اقتصاد رانتی اساس کشف خویش در باره ایران را نفی کامل همه این واقعیت

تولید، وجود طبقات های کنند. از منظر اینها، تاریخ ایران اساسًا تاریخ تکامل شیوهمی

ند که فالت قاره ایران مصرها و مبارزه طبقاتی نیست! و هیچ گاه هم نخواهد شد!! این

گذر نکرده داری با زایش مالکیت خصوصی سر ستیز داشته است!! در اینجا هیچ برده

است! از وجود بردگان هیچ اثری یافت نگردیده است. در فقدان مالکیت خصوصی و 

نازائی تاریخی مام میهن پیدایش مناسبات فئودالی، زایش طبقات فئودال و زمین دار،  

و مانند اینها هم غیرممکن بوده است!!. تاریخ این دیار با این مشخصات  سرو و دهقان

هم نگردیده است و داری هیچ گاه حاضر به قبول نضج و تکوین شیوه تولید سرمایه

که فقط داری آنچه امروز یا در این صد سال در جامعه ما وجود داشته است نه سرمایه

رانت بگیر است!! نیاز به افزودن نیست که  اقتصاد نفتی و رانتی با مشتی رانت خوار و

مبارزه طبقاتی هم از مادر نزائیده است زیرا اصالً طبقاتی وجود ای در چنین جامعه

به ها نداشته است که با هم ستیز کنند!! خواننده ممکن است انتساب این حرف
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پراکنده کاشفان اقتصاد رانتی را اغراق آمیز خواند، اما چنین نیست. به چند عبارت 

 زیر توجه کنید. 

خبری بوده است و نه شورش بردگان علیه داری در ایران نه از وجود سیستم برده»  

کاظم « ) دستگاههای حکومتی در هیچ منبع تاریخی موثقی گزارش گردیده است

را داری آنچه شیوه تولید سرمایه» علمداری. چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت( 

ناسبات فئودالی اروپائی بود. آنچه فئودالیسم را میسر ساخت مالکیت به وجود آورد م

در غرب رشد » )همان جا( « خصوصی بر زمین بود. این هر سه، در ایران غائب بودند 

اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی عرصه فعالیت اقتصادی را باز گسترد، های زمینه

داری و عدم تحول آن به سرمایهداری در ایران عدم تغییر ساختار اقتصاد پیشاسرمایه

)همان « سیاسی و اجتماعی را با شکست رو به رو کردهای هر گونه تالش در حوزه

غرب داری در ایران ریشه در دوران ماقبل دارد، سرمایهداری عدم رشد سرمایه»کتاب( 

داری که هسته آغازین تمدن حاضر است از بطن فئودالیسم غربی زاد، در ایران سرمایه

« باشدداری توانست خاستگاه زایش سرمایهنمی پدیدار نشد زیرا فئودالیسم ایرانی

 چرا ایران با فرو ریختن یک دیکتاتوری در دیکتاتوری دیگری گرفتار») همان جا( 

چند بعدی است که در تمامی نهادهای جامعه جریان دارد ولی مهم ای شود، پدیدهمی

های است و سلطه بورژوازی تجاری است که از ویژگیتر از همه وحدت اقتصاد و سی

« باقی مانده از شیوه تولید آسیائی است، دین را نیز باید بر این وحدت اضافه کرد...

در ایران جنبش ضد فئودالی وجود نداشته است، زیرا این جنبش »)همان اثر(، 

مشخص بود. در  آلترناتیو معینی دارد، در غرب این جنبش وجود داشت و آلترناتیو آن

ضد ظلمی، ضد بهره کشی و عدالت های ایران نهضتهای دهقانی در کل جنبش

خواهانه بودند، نظیر جنبش یعقوب لیث، حتی انقالب مشروطیت هم ضد فئودالی 

 همان نویسنده و همان کتاب( « ) نبوده است
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ت نیست، باید نکات دیگری از کشفیاای شاید حوصله خواننده سر رود اما چاره

در ایران فئودالیسم اروپائی هرگز پدید » جماعت واضع اقتصاد رانتی را هم دید. 

نیامده است، سلب و تفویض مالکیت زمین در دست دولت بوده است، طبقه 

 را نمایندگیای اریستوکرات صاحب ملک شانس ظهور نیافته است. دولت هیچ طبقه

 ، قانون هیچ موضوعیتیکرده است و در فوق همه طبقات قرار داشته استنمی

داری یافته است و باالخره در چنین سرزمینی امکان شکل گیری و رشد سرمایهنمی

محمد علی کاتوزیان. اقتصاد سیاسی ایران. با تلخیص( « ) هم وجود نداشته است

ریشه آنچه به فئودالیسم ایرانی معروف است شناخته شده نیست، در ایران نشانی از »

وجود نداشت تا در اثر عملکرد نیروهای داخلی یا خارجی یا هر دو، ی داراقتصاد برده

)همان نویسنده. جامعه شناسی تاریخی ایران( « جای خود را به جامعه فئودالی دهد

» و « بازار»فارسی های ایران همواره یک کشور تجارت پیشه بوده است. واژه»

للی در این کشور دارد...... اما بر قدمتی برابر با سنت تجارت داخلی و بین الم« بازرگان

توانست به انباشت می خالف اروپا در ایران انباشت درازمدت سرمایه تجاری ) که

سرمایه فیزیکی کشاورزی و صنعتی راه برد،( صورت نگرفت......... بورژوازی اروپا در 

از  -یعنی همان دولت مطلق گرا -« نوهای پادشاهی» شهرهای آزاد و در پرتو حمایت 

توانستند روی نمی در امان بود، اما طبقات پولدار ایرانها فئودالهای دست اندازی

دریافت چنین حمایت و امنیتی از جانب هیچ یک از گروههای اجتماعی نیرومند 

نتیجه آنکه کارکرد، معنا، علل و » ... کاتوزیان. همان کتاب( « ) حساب کنند

ایران قیام طبقات های ت با اروپا بود. انقالبدر ایران متفاوها پیامدهای انقالب

اجتماعی محروم در برابر طبقات اجتماعی ممتازی که مهار دولت را در دست داشتند، 

آن هم برای دگرگون ساختن قانون و چهارچوب اجتماعی موجود نبود، بلکه قیام بر 
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نونی نبودند و ضد فرومانروایانی بود که غیر از میل و اراده خودشان پای بند هیچ قا

 تضاد دولت و ملت(  -کاتوزیان« ) دانستمی «بیدادگر» را ها جامعه آن

کل عبارات باال فقط نقل پراکنده یک صفحه از دهها هزار صفحه و شمار کثیر کتاب 

دست به کار تشریح و اثبات همین احکام ها هائی است که سطر سطر محتوای آن

توسط کسانی مانند علمداری، کاتوزیان، اخیر های است. این کتب در طول سال

مرتضی محیط، رحیم زاده اسکوئی و سایر قلم به دستان سینه چاک توسعه صنعت، 

و داغدار ناکامی رسالت رهائی بخشی بورژوازی ایران داری دموکراسی و مدنیت سرمایه

 ن چرخبودن ایراداری انتشار یافته اند. کل دعواها و وارونه بافیها حول نفی سرمایه

بافند. می خورد، برای اثبات این دعوی است که دنیاها آسمان و ریسمان به هممی

کارگر بگویند که های میلیون نفوس توده 50کنند تا به می تاریخ را قلب ماهیت

حاکم داری شوند!! که در جامعه آنها شیوه تولید سرمایهنمی توسط سرمایه استثمار

گردد!! که آنها یکی از دو طبقه نمی ر آنان سرمایهنیست!! که حاصل کار و استثما

 اساسی جامعه روز نیستند و ایران یک جامعه طبقاتی متشکل از بورژوازی و پرولتاریا

و علیه موجودیت نظام داری باشد!! که توده کارگر نباید علیه استثمار سرمایهنمی

تار قدرت و نظم و تا کنونی ساخهای بردگی مزدی جنگ کند. که دولت روز و دولت

فاقد موضوعیت است، داری باشند، که مبارزه ضد سرمایهنمی حاکمیت سرمایه نبوده و

که دهها میلیون نفوس طبقه کارگر باید راه نجات خویش را در توسعه هر چه بیشتر 

و ستم ها مناسبات کار مزدی جستجو کنند، که ریشه تمامی استثمار و محرومیت

طبقه کارگر در رابطه خرید و فروش نیروی کار نهفته ای هو سیه روزیها کشی

در پشت سر بورژواهای داری نیست، که کارگران باید به جای مبارزه علیه سرمایه

متمدن برای استقرار صنعت ملی و مدرنیته و دموکراسی و حقوق مدنی منبعث از 

ها باید طوق بورژوازی جانفشانی نمایند، که برای انجام همه این کارداری میدان

استثمار هر چه موحش تر سرمایه را از این هم بیشتر و فرساینده تر و کشنده تر بر 
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گرده خود قفل کنند. ترجیع بند همه دعواها این است، هر کدام به نوعی در پی اثبات 

کند و یکی می پیش را نبش قبرهای این مدعا هستند، برای این کار یکی تاریخ هزاره

ن سرمایه، تبارنامه مهندسان نفت و هویت ملی کارگر تولید کننده محل تولد صاحبا

کاود. همه راهها انکار واقعیت چرخش جامعه بر محور می مته حفاری چاههای گاز را

کنند و درست به همین دلیل ما نیز روی همین می رابطه تولید اضافه ارزش را دنبال

این جماعت باید های بند حرفگردیم. جای تردیدی نیست که بند می نکته متمرکز

مختلف تاریخی های در رابطه با دورهها آناتومی شود. نظرپردازیهای مریخی بی پایه آن

باید نقد گردد، همه این کارها الزم است به این معنی که حاصل هر کدام نیاز ارتقاء 

ن نوشته آگاهی و بالندگی شناخت طبقاتی کارگران است. اما اواًل جای این بحثها در ای

طبقه کارگر ما عبور یا عدم عبور جامعه های کوتاه نیست. ثانیاً معضل اساسی توده

و داری بردهاقتصادی های چند هزار یا چند صد سال پیش آنها از صورت بندی

فئودالی نیست. فاجعه دامنگیر زندگی روزشان این است که اسیر توفان استثمار و 

ه کاشفان اقتصاد رانتی و استبداد نفتی آن را هستند. چیزی کداری توحش سرمایه

نمایند. نخستین سؤال پیش پای این جماعت یک پرسش بسیار پیش پا می انکار

به هر حال تبلور کل مراودات ای افتاده جامعه شناختی است. جامعه، هر نوع جامعه

در درون یک فاز معین توسعه نیروهای مولده است. این یک حکم ها مادی آدم

دئولوژیک نیست. دانش است و اگر این سخن مورد توافق است آنگاه سؤال این ای

متمادی اخیر بر پاشنه کدام شیوه تولید های خواهد بود که جامعه ایران در طول دهه

های و ثروتها و کدامین نیروهای تولیدی چرخیده است. سلسله جبال عظیم سرمایه

رابطه اجتماعی معینی که این تولیدات در کنند، می را چه کسانی تولیدها این سال

گیرد کدام رابطه است. نوع بشر اساس بشر بودن خود را با کار و می درونش صورت

پروسه کار و فعالیت هدفنمند برای تولید آغاز کرده است. روند کار در طول تاریخ 
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. تولیدی متفاوت خصلت عمیقاً متفاوت احراز کرده استهای متحول شده و در شکل

در جامعه صد سال اخیر ما کدام ها روند کار ناظر و متضمن تولید این همه ارزش

شود، محصول کار عاید چه کسی یا می کند، سرنوشت کار چهمی است. چه کسی کار

اجزاء نخستین پرسش پیش روی جماعت کاشف ها گردد؟ تمامی اینمیای چه طبقه

کل سؤاالت از جانب این دانشوران  رسد که پاسخمی اقتصاد رانتی است و به نظر

مکتشف فقط این باشد که در اینجا هیچ شیوه تولیدی حاکم نیست. برهوتی است با 

دولتی وش کاال، مقادیری سرمایه تجاری، شماری چاههای نفت، چند بازار خرید و فر

 خواهد برای خود حیف و میلمی نفتی را هر جور کههای که نفت فروش است و رانت

گیرد؟!! پاسخ صریح آنان همین می قدرتش به کارهای د و برای تحکیم پایهکنمی

تولید زندگی مادی نزائیده و های که هیچ کدام از شیوهای است، زیرا در جامعه

سرزمینی که امکان شکل گیری و » هم هیچ گاه حاکم نشده است!! در داری سرمایه

که طبقه کارگری ای ان(، در نقطه)کاتوزی« وجود نداشته است!! داری رشد سرمایه

پدید نیامده است!! چه عامل و سرچشمه دیگری برای این همه سرمایه و ثروت و 

توان تصور کرد؟!! نگاه این جماعت به جای شیوه تولید و می محصول اجتماعی ساالنه

به چاههای نفت و گاز خیره است اما این نوع ها روند کار و فرایند واقعی خلق سرمایه

کشد. می نگاه به اقتصاد و زیربنای مادی جامعه بالفاصله سؤاالت انبوه دیگری را پیش

اولین سؤال، جایگاه واقعی و نه کاریکاتوری یا شعارپردازانه درآمدهای نفتی در کل 

چرخه اقتصاد کشور یا آن چیزی است که همه بورژوازی، از جمله کاشفان اقتصاد 

مختلف های خوانند. این رقم طبیعتًا در دورهمی «لیتولید ناخالص داخ» نفتی آن را 

 متفاوت بوده است و ما نیز منحنی تغییراتش را در طول همه این ادوار دنبال

کنیم. می
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های دورهگوناگون اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در های سهم بخش

 1390تا  1360مختلف، 

   ثابت(های میلیارد ریال ) قیمت

های حوزه

 ف  مختل

1360 1365 1370 1375 

 درصد میزان درصد میزان درصد میزان درصد میزان

 14،5 38373 23 11221،6 24،4 3753 21،4 1693 کشاورزی

 23،3 62349 20 9778،2 17،8 2773 18،7 1480 صنعت و معدن

 14،6 38886 8 3989،7 4 644 12،6 995 نفت

 48،6 129261 49،7 24192،6 54،6 8532 49،1 3873 خدمات 

 ----- 3121 ------ 509،9 ------ 81 ------ 156 کارمزد 

 ----- 265748 ------ 48672،6 ------ 15614 ------ 7885 تولید ناخالص 

 ادامه

های دورهگوناگون اقتصادی در تولید ناخالص داخلی در های سهم بخش

 1390تا  1360مختلف، 

 (1)  ثابت(های میلیارد ریال ) قیمت

های حوزه

 کار و تولید 

1380 1385 1387 1389 

درص میزان

 د

 درصد میزان درصد میزان درصد میزان

 9 410000 8 289109 8 205503 10،4 82885 کشاورزی

 26،5 1240137 26 936074 23،5 562163 21،4 165370 صنعت معدن

 12،6 592000 15،5 567000 18 434000 15،8 119641 نفت
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117975 51 385146 خدمات 

7 

49،4 185685

3 

51 2451772 52 

 ---- ------- ----- ----- ----- ---- ---- 1442 کسر کارمزد 

تولید ناخالص 

 داخلی

754454 ---- 238601

6 

----- 364003

6 

----- 4691909 ---- 

 

 آماری مرکز آمار ایران های استخراج از سالنامه

اوج درآمدهای نفتی های ر دو جدول باال سالزمانی انتخاب شده برای ههای سرفصل

حاصل از تولید و فروش نفت به چرخه های اضافه ارزشای و سرریز شدن ارقام افسانه

بازتولید سرمایه اجتماعی ایران است. با این وصف سهم درآمدهای مذکور در کل 

 8 – 4تولید ناخالص داخلی ساالنه، حتی در همین مقاطع زمانی خاص، چیزی حدود 

این سهم پس از طی یک  1390درصد بوده است. در سال  12و  15 – 18 – 14 –

درصد تنزل کرده  6منحنی صعودی ناشی از فوران بهای نفت در بازار جهانی به حدود 

به تنزل خود ادامه داده است و همه شواهد حاکی است که در شرائط  91است. سال 

ی اقتصاد نفتی نمایندگان عمیقًا رسد. واضعان تئورنمی درصد هم 4حاضر به 

زمینی ندارند. در های به مشاهده واقعیتای دگماتیست بورژوازی هستند، آنها عالقه

ریزند، می سازند، زمین و زمان را به درون همین قالبهامی دنیای خیال قالب هائی

 القاء سازند ومی دارند. افسانهمی برجهای تئوریک بر پایها زنند و با خشتمی خشت

نامند، از می «تولید ناخالص داخلی» درصد آنچه خود  50کنند که گویا بیش از می

 گردد!! می درآمدهای نفتی تأمین

به نکته دیگری در همین رابطه بپردازیم. جماعت واضع اقتصاد رانتی فقط در مورد 

ر بسیار کنند، آنان همزمان تصوینمی اهمیت نقش نفت در اقتصاد ایران افسانه سرائی

 کنند و به ذهن دیگران منتقلمی نفتی جعلهای «درآمد»از ای علم ستیز و باژگونه

است و خوان یغمائی است که « خدادادی»سازند. این تصویر که گویا نفت ثروتی می

پهن کرده است!! از « رانت خوار»دست غیب در پیش پای مشتی دولتمرد و تاجر و 



 15/   یه و بحران سرما

 

های باشد. با کار تودهنمی مل کار اجتماعاً الزم انسانیمنظر اینان نفت کاال نیست، حا

کارگر تولید و استخراج نشده است، پروسه تولید و مبادله و مصرفش به روند کار 

و چرخه بازتولید و سامان پذیری سرمایه تعلق ندارد. ارزش نهفته در آن داری سرمایه

هائی نیست که توسط طبقه  باشد، بهای آن اضافه ارزشنمی ارزش کار اجتماعاً الزم

ها کارگر تولید شده است، فرایند تشکیل قیمت بازارش جزئی از پروسه تشکیل قیمت

نهفته در آن، در چهارچوب قوانین های در بازار سرمایه نیست و باالخره اضافه ارزش

های نرخ سود و کارکرد نرخ سود انحصاری سرمایه، میان سرمایه داران و دولت

را قبول ندارند و ها گردد. کاشفان اقتصاد رانتی هیچ کدام ایننمی توزیع داریسرمایه

گویند، اما رانت اعم از مطلق یا تفاضلی، در شرائط می «رانت» ، «رانت» فقط 

سوای اضافه ارزش و سرمایه هیچ چیز دیگر نیست. داری استیالی شیوه تولید سرمایه

در بازارهای ها ی سرمایه، رقابت سرمایهاضافه ارزش هائی که تحت سیطره قوانین ذات

جهانی و داخلی، فرایند تبدیل نرخ اضافه ارزش به نرخ سود، چگونگی سهم بری تک 

و سرمایه اجتماعی کشورها از کل اضافه ارزشهای تولید شده بین المللی، ها سرمایه

بر پروسه  کاالها و باالخره تأثیر این موقعیت ویژه انحصاریای موقعیت انحصاری پاره

های مختلف سرمایه بین المللی و سرمایههای توزیع اضافه ارزش ها، میان بخش

گردد. ارزش نفت نیز مثل می مجزای درون ساختار سرمایه اجتماعی هر کشور تقسیم

هر کاالی دیگر ارزش کار اجتماعاً الزم انسانی نهفته در آن است. آنچه نفت را در 

بودنش که « انفال»و « خدادادی»سازد، نه می گر متمایزاینجا از بسیاری کاالهای دی

در شیوه تولید ها و توزیع اضافه ارزشها قوانین حاکم بر پروسه تشکیل قیمت

است. کاالها از جمله نفت حاوی مقادیری کار اجتماعاً الزم انسانی داری سرمایه

نیست. کاالها به ها آننهفته در های هستند اما قیمت آنها در بازارها لزوماً عین ارزش

رسند، قیمت بازارشان زیر می به فروشها طور معمول باالتر یا پائین تر از این ارزش
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کند می عرضه و تقاضا، حکمهای شود. رقابت با رجوع به مؤلفهمی فشار رقابت تعیین

در  که آنچه وارد بازار گردیده است، نه منطبق بر ارزش مبدأ ) کار اجتماعاً الزم نهفته

کاال(، که باالتر یا پائین تر از آن به فروش رسد. یک چیز بسیار روشن، بدیهی و بدون 

زم هیچ تردید است. اینکه حاصل جمع ارزش کل کاالها دقیقٌا برابر کل کار اجتماعًا ال

های که بگذریم کاالهائی وجود دارند که آماج رقابت نهفته در آنهاست. از نکات فوق

نیستند. تقاضای بازار برای خریدشان داری بازار جهانی سرمایه سرکش و خرد کننده

در سطحی است که قیمت تولیدی آنها از حکم رقابت رایج میان بخش غالب سرمایه 

کند، حتی به قیمت کاالهای تولیده شده در شرائط برتر اما آماج نمی جهانی تبعیت

ید. این کاالها مادام که از نمانمی خرد کننده سرمایه بین المللی تمکینهای رقابت

 چنین موقعیت ویژه انحصاری برخوردارند، مبانی تشکیل نرخ سود عمومی را دور

زنند، قیمت انحصاری خود را جایگزین قیمت تولیدی منبعث از قوانین نرخ سود می

انبوهی، بیشتر، یا بسیار بیشتر از های سازند و در همین راستا اضافه ارزشمی متوسط

داری سرمایههای و تراستها ص کار اجتماعاً الزم نهفته در خود، نصیب کارتلبهای خا

های نمایند. نفت در زمره این کاالهاست. به این نکات باید مؤلفهمی دارنده خویش

دیگری را نیز افزود. اول اینکه قیمت تمام شده یا بهای اجزاء سرمایه ثابت و متغیر 

ران و ممالک دیگر خلیج، به دلیل شرائط ویژه محیط مورد نیاز تولید هر بشکه نفت ای

استخراج یکی از پائین ترین قیمتها است و این امر به نوبه خود قدرت رقابت نفت این 

برد. موضوعی که به نوبه می حوزه را به طور مثال در قیاس با نفت دریای شمال باالتر

صاحب این منابع داری سرمایههای اجتماعی کشورها  و دولتهای خود سهم سرمایه

گرداند. دوم می بین المللی را از رقبای نفتی خود افزون ترهای نفتی در اضافه ارزش

است که در همین راستا و باز هم در جهت ارتقاء « اوپک» مکان تعیین کننده کارتل 

کند. خالصه کنیم. آنچه می عضو ایفای نقشهای عاید دولتهای حصه اضافه ارزش

نام گرفته است صرفاً بخشی از اضافه ارزش تولید ها یا شرکتها تی دولتعایدات نف



 17/   یه و بحران سرما

 

شده توسط طبقه کارگر بین المللی است، مثل هر ریال دیگر اضافه ارزش حاصل 

شود، در پروسه می تولیدداری کارگر دنیا، در روند کار سرمایههای استثمار توده

 ه جهانی شکل سود احرازسامان پذیری سرمایه اجتماعی کشورها و کل سرمای

و سرمایه ها تولید شده، میان سرمایههای نماید، مثل هر بخش دیگر اضافه ارزشمی

شود و سرانجام و مهم تر از همه اینکه بسان هر دینار می اجتماعی کشورها تقسیم

گردد. می و سودها در عظیم ترین بخش خود به سرمایه تبدیلها دیگر اضافه ارزش

نفتی سرازیر به سوی سرمایه اجتماعی ایران نیز عین های افه ارزشکوه رفیع اض

شود و می مختلف، سرمایههای کند، بخش اعظم آن به شکلمی همین مسیر را طی

ای گردد، توسط دولت سرمایه صرف تأسیسات پایهمی گوناگون انباشتهای وارد حوزه

راه، بندر، راه آهن، مترو و شود، می مورد نیاز چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی

گردد، در همه این حاالت جزء تعیین می عظیم آب و برق و جاده و خیابانهای شبکه

شود. به صورت سرمایه مولد یا غیر می از کل بخش ثابت سرمایه اجتماعیای کننده

 کند، هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه داران خصوصی و دولتی را پائینمی مولد عمل

داری برد. نفت در پروسه بازتولید سرمایهمی د و نرخ اضافه ارزش هایشان را باالآورمی

کند که انحصارات سترگ جهانی در سرمایه اجتماعی می ایران همان نقشی را ایفاء

نکته قابل تعمق در این جا، نوع نگاه کاشفان نمایند. می این یا آن کشور دیگر بازی

مختلف کار و تولید ، از جمله حوزه نفت و گاز های اقتصاد رانتی به مکان خاص حوزه

، یک قرن «تک پایگی» در ساختار اقتصاد ایران است. اینها و طیف وسیع عزاداران 

کنند. همزمان می است که پیرامون مصیبت وابستگی اقتصاد کشور به نفت شیون

 نبالاقتصاد نیز با شدت و حدت تمام دهای همین شیون را در مورد سایر حوزه

نمایند، با این تفاوت که در رابطه با قلمروهای اخیر پای عدم کارائی، فقدان قدرت می

آن است ها کشند!! تفسیر زمینی شیونمی رقابت و مشکل پائین بودن سود را پیش
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که جماعت مورد گفتگوی ما، هم از اینکه یک بخش سرمایه اجتماعی جامعه قدرت 

برند!! و هم از اینکه بخش یا می را داراست رنج بین المللیهای جذب اضافه ارزش

کشند!! و می فاقد این ظرفیت هستند خیلی دردداری دیگر اقتصاد سرمایههای بخش

بخشند و به نفی می نهایتاً هم زیر فشار همین دردها و رنجها عطای ماجرا را به لقایش

 رسند!! می بودن ایرانداری سرمایه

کنیم، اما پیش از اتمام کالم باید می انتی به همین حد بسندهدر مورد تئوری اقتصاد ر

دیگری که از دیرباز تا امروز، دست به کار باژگونه های در باره این نظر و همه نظریه

ایران بوده اند، نکاتی را توضیح داد. مقدم بر هر چیز تأکید داری نمائی واقعیت سرمایه

بیان نوع نگاه، ها نیست. اندیشهها نظریههمیشگی خود را تکرار کنیم که معضل در 

اجتماعی درون طبقات معین هستند، نقد ما نیز های دورنما و انتظارات طبقه یا الیه

نیست، نقد رادیکال تالش ارتجاعی اقشاری است که منافع طبقاتیشان ها نقد اندیشه

به کارگران در تبیین غلط زیربنای مادی جامعه، در دادن آدرس غلط مبارزه طبقاتی 

کارگر از ریل مبارزه ضد های و خارج ساختن لکوموتیو کارزار طبقاتی توده

است. صاحبان همه نظریاتی که باالتر نام بردیم آگاهانه یا ناآگاهانه این داری سرمایه

هدف را دنبال کرده اند، اما خیلی از آنها چنین کاری را زیر پرچم کوشش برای 

دهند!!. آیا در نقد ما بر این می ایران انجامداری مایهاساسی سرهای تشریح ویژگی

نظریه بافی ها، هر نوع تفاوت میان اقتصاد کاپیتالیستی ایران با جوامعی مانند امریکا، 

گردد؟ پاسخ این سؤال باید پیش می آلمان سوئد و کشورهای مشابه به طور کامل نفی

مختلف سرمایه بین های بخش از پایان بخش حاضر بحث به طور مختصر روشن گردد.

المللی و سرمایه اجتماعی جوامع گوناگون دنیا مسلماً رونوشت مطابق اصل همدیگر 

نیستند. در کلیه جوامع موجود جهان از امریکا تا سیرالئون و از آلمان و ژاپن تا 

مستولی است. تولید داری افغانستان و سومالی بدون هیچ اگر و اما سرمایه

در تمامی این کشورها تولید مبتنی بر رابطه خرید و فروش نیروی کار و داری سرمایه
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تولید اضافه ارزش است. ریشه همه مصائب دامنگیر زندگی کارگران در یکایک این 

قرار دارد. همه جا پرولتاریا و بورژوازی داری جوامع در موجودیت و تسلط سرمایه

ذره فشار استثمار و ستم و کنند. کاهش هر می طبقات اساسی جوامع را تعیین

محرومیت طبقه کارگر در هر کدام کشورها صرفاً در گرو پیکار با تسلط و وجود 

است. تا جائی که به این مسائل، به اساس حاکمیت سرمایه داری، به داری سرمایه

مناسبات اساسی میان طبقات اجتماعی، به مبارزه جاری روز کارگران، به دورنمای 

های استثمار و سیه روزی تودههای گر و به هر چه که مربوط به ریشهرهائی طبقه کار

کارگر یا مبارزه طبقاتی آنها علیه وضعیت موجود است تفاوتی میان هیچ کدام 

بودن کلیه جوامع دنیا به معنای انطباق داری کشورها نیست. با همه این ها، سرمایه

باشد. مسأله نمی اعی کشورها نیزجامع االطراف بند بند پویه بازتولید سرمایه اجتم

ها اساسی تشخیص و توضیح درست تفاوت هاست. برای این کار، برای تعیین تفاوت

بر داری نیز راهی نیست جز اینکه به شالوده هستی این نظام رجوع کنیم. بنیاد سرمایه

رابطه تولید اضافه ارزش متکی است، برای تشخیص تمایزات باید سراغ موقعیت 

در ها اجتماعی کشورها در تقسیم کار جهانی سرمایه، چگونگی سهم بری آن سرمایه

و ها حاصل کار و استثمار طبقه کارگر بین المللی و مکانیسمهای کل اضافه ارزش

کشورها در درجه تسلط آنها بر ساز و داری عوامل احراز این سهم رفت. تفاوت سرمایه

قرار دارد. در میان همه ها ر اضافه ارزشکارهای الزم برای حصول سهم کمتر یا بیشت

در کم و ها که مدعی این نوع جهتگیری یا جستجوی ریشه تفاوتای تحلیل ها، نظریه

کیف دستیابی سرمایه اجتماعی جوامع به اضافه ارزش هاست، روایتی است که بر دو 

است. انگشت نهاده « نیروی کار ارزان»و « حوزه صدور سرمایه» مؤلفه مرتبط یعنی 

بدون شک واقعی و تعیین کننده اند اما گزینش آنها به عنوان عوامل ها این مؤلفه

مختلف سرمایه های ممالک یا بخشداری خصلت نما و تعیین تمایز میان سرمایه
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بورژوازی برای جذب هر چه بیشتر های باشد. تقریباً همه دولتمی جهانی، قابل گفتگو

های و انحصارات عظیم جهانی، سرمایهها د. تراستکننمی خارجی تالشهای سرمایه

 90و  80های کنند. در طول دههنمی خود را فقط به جوامعی مانند ایران صادر

بریتانیا از جمله ممالکی بود که به تمامی اقدامات الزم برای تنزل مزدها دست زد تا از 

ی خود سرازیر کند. سایر ممالک را به حوزه انباشت داخلهای این طریق سیل سرمایه

چین دومین قطب عظیم دنیای سرمایه داری، حوزه پیش ریز بسیار گسترده و 

امریکائی و اروپائی است. هر کدام از چند کشور ثروتمند عضو های روزافزون سرمایه

ها حوزه یورو صدها میلیارد دالر به مراکز غول پیکر مالی بین المللی بدهکارند و بدهی

باشند. بدهی یونان به بانک جهانی و می صادر شده به این جوامع هایهمگی سرمایه

است که به بازار ای کشد و این بدهی نیز سرمایهمی آلمانی سر به فلکهای بانک

» کاربرد اصطالح  است. از این که بگذریمانباشت داخلی این کشور صادر گردیده 

ایران یا داری یان سرمایهبه عنوان شاخصی برای بیان تفاوت م« حوزه صدور سرمایه

ساز باشد. در این تواند گمراهمی کشورهای همانند، با جوامع غربی، ژاپن و روسیه

استثمار نیروی کار های صادر به حوزههای شود که گویا سرمایهمی روایت چنین القاء

مالی و صنعتی بین های یا تراستها ارزان فقط سرمایه هائی است که از سوی دولت

مذکور های للی با حفظ شکل ظاهری مالکیت حقوقی صادر کنندگان در حوزهالم

شوند. تصوری که از همه لحاظ اشتباه است. دائره شمول صدور سرمایه می پیش ریز

بسیار وسیع تر از اینهاست. بیشترین بخش مبادالت اقتصادی درون بازار جهانی 

صدور سرمایه است. عظیم ترین  که صدور کاال نام دارد، به طور واقعیداری سرمایه

سهم این کاالها اجزاء متشکله سرمایه ثابت روزانه صنایع و مراکز کار و تولید جوامع 

دهند. سرمایه هائی که تحت مالکیت اسمی این دولت، آن انحصار می دیگر را تشکیل

صنعتی یا فالن مؤسسه مالی جهانی نیستند، به سرمایه داران خریدار تعلق دارند، 

شود زمانی که به خاطر آریم همین می وضوع باز هم پیچیده تر و تعیین کننده ترم
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و صعود ها شکل اخیر صدور سرمایه، فاکتور بسیار مهمی در نقل و انتقال اضافه ارزش

 و نزول نرخ سودهاست. در این باره کمی پائین تر باز هم صحبت خواهیم کرد.

ر قطع اساسی ترین فاکتورها یا تنها فاکتور به طو« نیروی کار ارزان» مؤلفه دوم یا 

توان به کشورهای دارای نمی جهانی راداری در این زمینه است، اما سرمایهای ریشه

گران تقسیم نمود. سطح دستمزد و معیشت یا  نیروی کار ارزان و ممالک با نیروی کار  

ت. در اینجا نیز کارگر کشورها محصول مستقیم مبارزات آنهاسهای رفاه اجتماعی توده

داری تواند مایه گمراهی باشد. این گمراهی که گویا مثالً سرمایهمی این تقسیم بندی

سوئد، آلمان یا نروژ با باال بودن بهای نیروی کار تجانس دارند و سطح موجود رفاه 

دارند. اشکال مهم دیگر دیگر اینکه بنیان واقعی ارزان بودن بهای می کارگران را پاس

کار در جوامعی مانند ایران، کشورهای امریکای التین، آسیا و افریقا را در برابر  نیروی

دهد. دلیل باالتر بودن بهای نیروی کار در برخی ممالک غربی را نیز نمی انظار قرار

گذارد و باالخره ریشه مشترک و پیوند ارگانیک ارزانی و گرانی نیروی کار می مسکوت

کاود. این کمبودها اهمیت مؤلفه مورد بحث در نمی رااری ددر دو بخش دنیای سرمایه

برد. اما ضرورت تالش نمی کشورها را به زیر سؤالداری توضیح تمایز میان سرمایه

برای پیرایش موضوع از ابهامات، استنباطات گمراه کننده و در همین راستا، طرح 

فرق واقعی سرمایه اجتماعی اید. نممی دقیق تر، منسجم تر و آگاهگرانه تر آن را تأکید

سوئد، آلمان، ژاپن و به نحو اولی امریکا با ایران و ترکیه و جوامع مشابه در این است 

 را تصاحبها به صورت نسبی سهم کالن تری از اضافه ارزشها که هر کدام از اولی

سازند. اینکه می کنند و هر یک از دومی ها، بالعکس، حصه کمتری را نصیب خودمی

در کجا، کدام کشورها، کدام قلمروهای کار و تولید یا کدام بخش ها ن اضافه ارزشای

گردند، پرسشی است که هیچ کس هیچ پاسخ دقیق و شفافی برای آن می جهان تولید

ندارد. یک چیز روشن است. کل اضافه ارزشهای بین المللی با کل سودهائی که به 
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گیرد برابر است. نکته دیگری هم به می سرمایه اجتماعی تمامی کشورهای دنیا تعلق

همین اندازه بدیهی و غیرقابل تردید است. سرمایه اجتماعی هر جامعه به طور متعارف 

اضافه ارزشی بیشتر یا کمتر از آنچه طبقه کارگر همان جامعه تولید کرده است به 

دی، یا مختلف یک قلمرو تولیهای آورد. توزیع اضافه ارزشها  میان سرمایهمی چنگ

کشورها و قدرت داری سرمایه اجتماعی جوامع مختلف، بر پایه توان رقابت سرمایه

گیرد. به همین دلیل تسلط می اثرگذاری آنها بر فرایند تشکیل نرخ سودها انجام

سرمایه اجتماعی هر جامعه بر عوامل مهم تشکیل دهنده توان رقابت و فشار بر پروسه 

 ی مهم ترین نقش را در تعیین قطاع سودها بازیپیدایش نرخ سودهای بین الملل

و بهای ها کند. متوسط درجه بارآوری کار اجتماعی، هزینه بخش ثابت سرمایهمی

باشند. می نیروی کار در جامعه از جمله مهم ترین عوامل افزایش یا کاهش توان رقابت

کشور  این عوامل همراه با وزن مخصوص انحصارات ویژه در سرمایه اجتماعی هر

چه میزان خواهد ها کشورها از کل اضافه ارزشداری کنند که سهم سرمایهمی تعیین

ایران در بخش هائی مانند نفت، گاز، پتروشیمی و در سالهای اخیر داری بود. سرمایه

تولید های اتوموبیل سازی، تولید سالح و برخی قلمروهای دیگر، سوای اضافه ارزش

انباشت مستقیم خود، مقادیر بسیار معتنابهی از اضافه  شده توسط طبقه کارگر حوزه

حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی را نیز به مجاری ارزش افزائی و نرخ های ارزش

مانند نساجی، تولید دارو، صنایع ها بخشای نماید. همزمان در پارهمی سود خود جذب

زش تولید شده توسط غذائی و تمامی قلمروهای دیگر، مقادیر انبوهی از اضافه ار

دهد. می کارگران ایران را به نفع سرمایه اجتماعی کشورهای دیگر از دست

کار و های ایران در این قلمروها و به طور واقعی در بخش اعظم حوزهداری سرمایه

تولید به دلیل بارآوری پائین تر اجتماعی کار قادر به رقابت در بازار جهانی نیست. 

در هر دوره بازتولید، ها سرمایه گردشی بخش ثابت این حوزه عظیم ترین میزان از

صادر شده جوامع غربی در قالب کاالست. سرمایه هائی که به لحاظ شکل های سرمایه
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ایران تعلق دارند اما پیش داری حقوقی مالکیت به سرمایه داران ایرانی یا دولت سرمایه

رخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی از چها مجرای باز انتقال اضافه ارزشها ریز آن

کشورهای دیگر است. ورود سیل آسای سرمایه به داری ایران به حوزه بازتولید سرمایه

این صورت یا به بیان دیگر این شکل صدور سرمایه به بازار داخلی انباشت، عظیم 

 دهد،می غول پیکر صنعتی و مالی جهان قرارهای ترین تقاضاها را در اختیار تراست

تولیدی در بازار جهانی را عمیقًا های فاکتوری که به نوبه خود فرایند تشکیل قیمت

سازد. شرائط صعود نرخ می سازد. امکان افزایش قیمتها را برای آنان فراهممی متأثر

ئی که در سویه مقابل خود دهد، رخدادهامی کز یاد شده قرارسودها را در اختیار مرا

 ثابت سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران را به دنبالافزایش هزینه تشکیل بخش 

سازد، سهم می آورد، بر نرخ سود سرمایه اجتماعی این کشورها فشار واردمی

دهد و حصه سرمایه می کل را تنزلهای این جوامع از اضافه ارزشداری سرمایه

ایران در داری برد. سرمایهمی اجتماعی جوامع صادر کننده سرمایه در این فرم را باال

این راستا از یک سوی با داشتن بخش هائی مانند نفت و گاز مقادیر قابل توجهی از 

کند و از سوی می بین المللی را به مجاری سود و انباشت خود جذبهای اضافه ارزش

 دهد. می دیگر حجم انبوهی از اضافه ارزش تولید شده در داخل را از دست

یگان نیروی کار را در همین جا باید دید. موقعیت سرمایه شالوده واقعی بهای شبه را

اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمایه با مؤلفه هائی عجین است که باالتر 

حوزه انباشت های بخش قابل توجهی از اضافه ارزشها آوریم و زیر فشار همین مؤلفه

ایران برای داری . سرمایهدهدمی داخلی و حاصل استثمار طبقه کارگر ایران را از دست

دهد، فشار هر چه سهمگین تر بر بهای نیروی کار و سطح می جبران آنچه از دست

کارگر، تحمیل بشرستیزانه ترین اشکال فقر، بی بهداشتی، بی های معیشت توده

آموزشی، بی مسکنی و تمامی اشکال دیگر محرومیت بر زندگی کارگران، قتل عام 
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کارگری، استثمار سبعانه کودکان کار، های ی و رفاهی خانوادهحداقل امکانات اجتماع

مجبور ساختن شمار کثیر فروشندگان نیروی کار به  امرار معاش از طریق فحشاء و 

فروش مواد مخدر، کشتار جنبش کارگری و خفه ساختن هر صدای اعتراض علیه این 

ایران با داری ند. سرمایهبیمی از دست دادههای وضعیت را تنها راه جبران اضافه ارزش

نماید تا شط می را علیه کارگران اعمالها و جنایتها عزم جزم تمامی این سبعیت

« حوزه صدور سرمایه و نیروی کار ارزان»خروشان سودها را پرخروش نگه دارد. نظریه 

 دهد و مسائل زیادی را ناگفته و ناروشن باقینمی شالوده اصلی این ارزانی را توضیح

 گذارد.  می

 ها فورانگاه بی مهار اضافه ارزش

ایران، با ساز و داری برای شناخت درست تر سرمایهای آنچه تا اینجا آمد پیش زمینه

کار نقد مارکسی اقتصاد سیاسی بورژوازی بود. بنمایه کالم آنست که سرچشمه 

اهای در ایران مثل همه جها و ثروتها جوشان و همیشه در طغیان دریای سرمایه

دیگر دنیا صرفاً و باز هم صرفاً اضافه ارزش هائی است که در پویه بازتولید سرمایه 

گردد. این واقعیتی است می طبقه کارگر جامعه تولیدهای اجتماعی ایران توسط توده

که نه فقط دیدگان علیل کاشفان اقتصاد رانتی قادر به رؤیتش نیست، که حتی بخش 

اندازند. نمی هم، تمامی ابعادش را نظرها ن گمراهه بافیاعظم منتقدان سینه چاک ای

میلیون و  3دو سال پیش مرکز پژوهش مجلس بورژوازی اعالم داشت که حدود 

 دویست و شصت هزار کودک خردسال ایرانی زیر فشار فقر و گرسنگی به مدرسه

برای امرار میلیون نفر از این کودکان  3روند. همان گزارش اضافه نمود که بیش از نمی

 کنند. همگانمی یشان کارها معاش خود و برای کمک به تأمین هزینه زندگی خانواده

یابد. نمی دانند که هیچ آمار واقعی به مراکز رسمی آمارگیری جمهوری اسالمی راهمی

 رژیم منتشرهای ارقام همواره به طور غیرواقعی در جهت رونق بازار عوامفریبی

میلیون است. رقمی که  3ان کار نیز قطعاً بسیار افزون تر از رقم گردند. شمار کودکمی
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حتی به فرض درست بودن در طول دو سال اخیر زیر فشار رشد سهمگین مشکالت 

کارگر به گونه چشمگیری افزایش یافته است. بحث ما در اینجا اما های معیشتی توده

پیش کشیدیم که نشان  پدیده خاص کودکان کار نیست. این مسأله را فقط برای این

دهیم بورژوازی ایران برای استثمار حداکثر نیروی کار، چگونه تمامی ساز و کارهای 

نه انفال ها گیرد و اینکه کوهساران عظیم اضافه ارزشمی بشرستیزانه ممکن را به کار

کارگر آماج قتل های و رانت واضعان تئوری اقتصاد نفتی بلکه فقط کار اضافی توده

معیشتی و رفاهی بورژوازی است. سالنامه آماری جمهوری اسالمی جمعیت ی هاعام

هزار نفر اعالم داشته است. بخش  241میلیون و  63سال به باالی کشور را بالغ بر  10

هزار نفر بوده است. در هیچ  107میلیون و  24به لحاظ اقتصادی فعال این جمعیت 

ره شمار دقیق کارگران، اطالعاتی انتشار کدام از اسناد و گزارشات آماری رژیم در با

نیافته است اما برآوردهای مبتنی بر شواهد معتبر حاکی است که این تعداد نباید از 

میلیون کمتر باشد. نکته مهم این است که روند کار و تولید یا چرخه بازتولید  15

سال و  10 میلیون باالی 15میلیون کارگر )  18ایران فقط بر دوش این داری سرمایه

درصد زنان خانه دار جامعه نیز به  70چرخد. حدود نمی میلیون زیر این مرز سنی( 3

سهیم هستند. نگهداری از ها مختلف در پروسه کار و تولید اضافه ارزشهای شکل

کودکان یا پرورش ارتش ذخیره کار بورژوازی و معاف سازی طبقه سرمایه دار از تقبل 

ودک ها، به بیان دیگر حضور در پروسه کار سرمایه به جای ارقام عظیم هزینه مهد ک

یک جمعیت میلیونی کارگران کودکیار و مددکار، سرپرستی از سالخوردگان و معلوالن 

کالن مراکز نگهداری این بخش جمعیت جامعه از دوش های و برداشتن بار هزینه

سران و کاهش بسیار بورژوازی، ایجاد شرائط الزم برای کار شبه رایگان دو شیفتی هم

امرار معاش خانواده، همه و همه اموری هستند که توسط زنان های چشمگیر هزینه

گیرد، همه این کارها اجزاء مکمل و مورد نیاز پروسه ارزش افزائی می خانه دار صورت
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طبقه سرمایه های سرمایه اند و به طور غیر مستقیم در باال بردن میزان اضافه ارزش

نمایند. خیل کثیری از همین زنان سوای همه می ز و تعیین کننده ایفاءدار نقش بار

سوت و کور مسکونی خود، به صورت کارگر مولد و های کارهای باال، در عمق آلونک

متعددی مانند پوشاک، های در جریان مبادله نیروی کار خود با سرمایه، در حوزه

طبقه سرمایه دار اضافه ارزش و بسته بندی، فرشبافی و خیلی قلمروهای دیگر برای 

مختلف با های میلیون انسان در شکل 30کنند. در یک کالم حدود می سرمایه تولید

ایفای نقش کارگر مولد، غیرمولد، زنان خانه دار بدون هیچ مزد همدوش و همکوش 

 کنند و استثمارمی این کارگران و باالخره خیل وسیع کودکان کار شب و روز کار

چند میلیون کارگر نفرین شده دوزخ نشین افغانی محکوم به کار چند  شوند.می

میلیون اضافه کنیم. حاصل کار و استثمار رعب  30شیفتی شبه رایگان را نیز به این 

و سودهای سرمایه داران و دولت ها آور این جمعیت عظیم نیروی کار است که سرمایه

 سازد.  می افزاید و غول آساترمی هآفریند، لحظه به لحظمی ایران راداری سرمایه

که طبقه ای اما بحث فقط بر سر آمار کارگران نیست. میزان اضافه ارزش و سرمایه

کند مسأله دیگری است که باید آن را کاوید. سالنامه می کارگر در طول سال تولید

کارگر در طول های آماری جمهوری اسالمی جمع ارزش اضافی حاصل استثمار توده

تریلیون تومان گزارش کرده است. این رقم در منابع دیگر دولتی و  476را  1389ل سا

تریلیون تومان اعالم  830مهم تر از همه در گزارش صندوق بین المللی پول باالی 

گردیده است. اختالف آماری بسیار فاحشی که برای دیوان محاسبات دولت بورژوازی 

ت!! از رقم نخست یا آنچه در سالنامه مرکز آمار ایران از همه لحاظ متعارف و روتین اس

تریلیون تومان در بخش معادن غیرنفتی تولید گردیده است.  4آمده است نزدیک به 

 81نقش داشته اند با توجه به آمار ها شمار کارگرانی که در تولید این اضافه ارزش

شود. حداقل می هزار نفر برآورد 60هزار نفری کل کارکنان واحدها، به طور تقریب 

هزار  303مزد کارگران در این سال بر اساس مصوبه شورایعالی کار جمهوری اسالمی 
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تومان در ماه بوده است. بهای نیروی کار کارگران معادن غیرنفتی به طور معمول 

طبقه کارگر باز هم های حتی در قیاس با دستمزد محقر و بسیار پائین سایر بخش

ود ما متوسط مزدها در این حوزه را بسیار بیشتر از رقم اعالم پائین تر است. با این وج

دهیم که هر کارگر به می رارگیریم. فرض را بر این قمی شده شورایعالی کار در نظر

هزار تومان در ماه و چهار میلیون و هشتصد هزار تومان در سال  400طور متوسط 

هزار کارگر  60نیروی کار کل دستمزد دریافت کرده باشد. در این صورت بهای ساالنه 

میلیارد تومان بالغ خواهد شد. به سراغ نرخ استثمار کارگران در  288به رقمی معادل 

ساالنه را به رقم مذکور تقسیم کنیم. با های تریلیون اضافه ارزش 4این قلمرو رویم و 

 13ر گردیم. به بیان دیگر هر کارگمی درصد مواجه 1300نرخ اضافه ارزشی برابر با 

برابر مزدی که در سال دریافت نموده است. اضافه ارزش و سود و سرمایه به سرمایه 

داران و دولت سرمایه تسلیم کرده است. از نمونه دیگری صحبت کنیم. در همان سال 

های باال بر اساس مندرجات همان سالنامه، میزان اضافه ارزشی که کارگران کارخانه

تریلیون تومان رسیده است. شمار  50ید کرده اند به مرز کارگر به باال تول 10دارای 

کارگر های هزار نفر بوده است. در اینجا نیز جمعیت توده 950کارگران به طور تقریب 

هزار تومان متوسط دستمزد  800میلیون و  4مورد استثمار این واحدها را در رقم 

ارد تومان خواهیم رسید. میلی 500تریلیون و  4ساالنه ضرب کنیم. به رقمی بالغ بر 

حاصل استثمار ساالنه کارگران های تریلیون اضافه ارزش 50محاسبه را ادامه دهیم و 

را بر آنچه به صورت بهای نیروی کار دریافت کرده اند تقسیم نمائیم. نرخ اضافه ارزش 

ن درصد خواهد بود. در اینجا نیز هر کارگر در ازاء هر توما 1100این حوزه باالتر از 

تومان سود و سرمایه تحویل سرمایه داران داده است. نرخ  11دستمزد بیش از 

ایران به طور قطع باالتر از داری کارگر در جهنم سرمایههای استثمارهای واقعی توده

این نرخ هاست. واقعیت این است که متوسط دستمزد کارگران در سال یاد شده بسیار 
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 است. دستمزدها در فواصل زمانی طوالنی پرداختکمتر از رقم مورد محاسبه ما بوده 

گرفته است.  زمان تأخیر چنان بوده نمی شده است و چه بسا هیچ پرداختی صورتمی

کرده اند. به این معنی نمی است که سرمایه داران در دنیای واقعی هیچ مزدی پرداخت

یه و به آنها به سرمایک ساله و بیشتر مزدها، افزودن  که مصادره شش ماهه و

کالن، عمالً به های سودآور، با نرخ اضافه ارزشهای کارگیری آنها در سرمایه گذاری

داده است تا دستمزدها را از محل سود حاصل از انباشت می سرمایه داران امکان

مزدهای پرداخت نشده کارگران در قالب سرمایه و استثمار کارگران توسط همین 

اصلی های شرم آوری که در بند بند خود سرچشمههای تأمین کنند. واقعیتها سرمایه

گویند اما مرثیه سرایان می را بازهای و نرخ استثمارهای افسانهها دریای اضافه ارزش

اقتصاد نفتی همچنان چراغ به دست در عمق چاههای نفت دنبال کشف راز چگونگی 

ار اجتماعی یا شیوه به خزانه دولت در برهوت بدون هیچ صنعت و ساختها فوران رانت

تولید و طبقات و مبارزه طبقاتی هستند!! در همین جا اضافه کنم که تمامی محاسبات 

گویم که می ما نسبی و با هدف ارائه تصویری از واقعیت است. این نکته را از آن جهت

مختلف، کاًل به ویژه در شرائط های در حوزهها تعیین نرخ دقیق و عینی اضافه ارزش

تقریباً در زمره محاالت است. در این تردیدی نیست اما داری دنیای سرمایهکنونی 

 تصویر بدون شک درست و واقعی است. 

اقتصادی معدن و صنعت آمد، در مورد های در حوزهها آنچه در باره نرخ اضافه ارزش

کند. حتماً گفته خواهد شد می ایران صدقداری همه قلمروهای دیگر اقتصاد سرمایه

 یا فروش کاالها اضافه ارزشی تولید« خدمات» به طور مثال در بخش موسوم به که 

این بخش و های شود. این حرف تا آنجا که به خصلت غیرمولد بودن سرمایهنمی

شود کامالً درست می مربوطها نیروی کار مورد استثمار این سرمایه غیرمولد بودن

برد که ریال به ریال بخش می از یاداست اما این نکته اساسی و کلیدی را به کلی 

های غیرمولد سرمایه اجتماعی نیز دقیقاً همسان بخش مولد آن، سهم اضافه ارزش



 29/   یه و بحران سرما

 

نماید. محاسبات می خود را از کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر برداشت

 تنظیمداری شیوه تولید سرمایهای مرکز آمار ایران نیز با توجه به این اصل پایه

صنعت و معدن در این های حوزههای گردیده است. ارقامی که به عنوان اضافه ارزش

گزارشات آمده است ارقامی هستند که پس از توزیع اضافه ارزش کل، میان همه اجزاء 

 1300سرمایه اجتماعی محاسبه شده و به این اسناد راه یافته اند. نرخ استثمارهای 

لمرو تولیدی باال که شاخص نرخ استثمار درصدی نه خاص دو ق 1100درصدی و 

باشند. الزم است اضافه و تصریح می ایرانداری کارگر در کل جهنم سرمایههای توده

کنم که این نرخ حتی کل جمعیت چندین میلیونی کارگران بیکار را نیز در دائره 

. اما تعجب آور و غیرقابل باور باشدها شمول خود دارد. این نکته شاید برای خیلی

روز ایران را دقیق داری معاصر را و سرمایهداری باید که سرمایه را، سرمایهای دیده

برای او از قضایای بدیهیه هندسی بدیهی تر ها و ناباوریها بشناسد تا همه تعجب

ایران فقط داری کالً و در دوزخ سرمایهداری گردد. بیکار در شرائط روز دنیای سرمایه

یکار است که باید به جای یک شیفت، دو شیفت، به جای دستمزد به این اعتبار ب

محقر معمول همزنجیران مزدی باز هم بسیار کمتر و ناچیزتر، به جای اشتغال رسمی، 

به صورت غیررسمی، به جای برخورداری احتمالی از برخی امکانات تأمین اجتماعی، 

رتر، با شدت استثماری کاماًل بدون هیچ نوع امکانات و باالخره در شرائطی بسیار مرگبا

که برای اکثریت غالب کارگران هیچ غرامت بیکاری و ای افزونتر، کار کند. در جامعه

هیچ بیمه معیشتی وجود ندارد، تصور اینکه کارگری بدون کار به زندگی ادامه دهد 

ل حوزه اشتغا» فقط خیالبافی است. بیکاران به حوزه کار و تولید و استثمار موسوم به 

که سازمان جهانی کار وجودش را به رسمیت ای تعلق دارند. پدیده« غیررسمی

و دید استثمار کارگران برای توسعه شناخته است و با هدف کمک به بورژوازی در تش

درصد اشتغال خیلی از کشورها  70کوشد. بر طبق گزارش همین سازمان می رونق آن
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ر کل محصول اجتماعی ساالنه طبقه به همین حوزه منتقل گردیده است و سهم آن د

درصد را  30کارگر ممالک امریکای التین تا پیش از پایان دهه آخر قرن بیستم مرز 

پشت سر نهاده بود. جمعیت بیکار جامعه ایران که شمارشان چندین میلیون است 

هستند. بخش اعظم کارگران شاغل اعم « حوزه اشتغال غیررسمی »استثمارشوندگان 

ها گان نیروی کار مولد و غیرمولد نیز به همین حوزه تعلق دارند. میلیوناز فروشند

کارگری که به صورت قراردادی، با قراردادهای کوتاه مدت فاقد هر نوع اعتبار حتی 

همان اعتبار متعارف دیوانساالری سرمایه، قراردادهای شش ماهه، سه ماهه، یک ماهه، 

باشند. می کنند همه شاغلین این حوزهمی کارها دو هفتگی، سفید امضاء و مانند این

 همه اینها در پروسه کار سرمایه حضور دارند، به طور مستقیم اضافه ارزش تولید

کنند یا نیروی کارشان در خدمت پروسه تولید اضافه ارزش و بازتولید سرمایه می

محصول کار تریلیون تومانی بورژوازی  500گیرد. اضافه ارزش ساالنه می اجتماعی قرار

 کل طبقه کارگر ایران از جمله این بخش از کارگران است.

 ایران، بحران و جمهوری اسالمی داری سرمایه

به داری ایران در تقسیم کار جهانی سرمایهداری باالتر در بررسی موقعیت سرمایه

کنند که می مذکور این را نیز تصریحهای فاکتورها و ویژگی هائی اشاره شد. مؤلفه

بین های رمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران به طور معمول حوزه سرریز بار بحرانس

هستند. عظیم ترین بخش تشکیل دهنده جزء ثابت سرمایه داری المللی سرمایه

اجتماعی این کشورها اعم از استوار یا گردان سرمایه هائی هستند که در پروسه 

و ها سرمایه، از سوی تراست -سامان پذیری سرمایه بین المللی در هیأت کاال

داری انحصارات عظیم صنعتی و مالی جهانی به مالکیت سرمایه داران یا دولت سرمایه

 -گردند. چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران بازار خرید این کاالمی ایران منتقل

وزه است. این امر متضمن این معناست که حها یا در واقع جذب این سرمایهها سرمایه

ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران و جوامع مشابه اواًل به صورت کاماًل ارگانیک 
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قلمرو انتقال، انباشت و ارزش افزا شدن حجم عظیمی از سرمایه است که برای سرمایه 

 حکم سرمایه آزاد، غیرسودآور و بحران زا را بازیها اجتماعی جوامع تولید کننده آن

سرمایه پروسه انتقال را  -به صورت کاالها م دیگری از سرمایهکند. ثانیاً حجم عظیمی

گذارد، در فرایند انتقال بازار تقاضای وسیعی را در اختیار سرمایه می پشت سر

دهند. این تقاضا منحنی تعیین قیمت تولیدی را می اجتماعی تولید کننده خود قرار

الثاً و باالخره اما نه کم برد. ثمی کند و به سوی صعودمی به شدت دستخوش تغییر

اهمیت تر اینکه نیاز جبری و قهری سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران به ورود این 

دست سرمایه اجتماعی تولید کننده آنها را به طور ها سرمایه –یا کاال ها سرمایه

گذارد. سرمایه اجتماعی می بازها محدود اما بسیار تعیین کننده در افزایش قیمت

و انحصارات غول پیکر صنعتی از همین مجاری یا به بیان ها وامع مالک تراستج

روشن تر از درون پویه سامان پذیری سرمایه جهانی و مراودات ارگانیک و اندرونی و 

اجتماعی کشورها سهم بزرگی از بحران اقتصادی خود را به های ذاتی میان سرمایه

 ای مورد بحث از جمله ایران منتقلش افزائی سرمایه اجتماعی کشورهزحوزه ار

خورشیدی در ایران، سوای سرچشمه قهری  50سازند. بحران نیمه دوم دهه می

اندرونی خود، بار این شکل چرخش بحران جهانی سرمایه را نیز همراه داشت. 

نخست استقرار قادر به مهار این بحران نشد. جنگ های جمهوری اسالمی در سال

عراق بحران را در ابعادی بسیار گسترده داری دولت سرمایه ارتجاعی میان رژیم و

تشدید کرد. بخش قابل توجهی از سرمایه اجتماعی ایران در شکل بنگاههای بزرگ 

صنعتی، بنادر، وسائل حمل و نقل، پاالیشگاهها و تأسیسات نفتی دچار اختالل و حتی 

برد. هزار، می ن را به اوجنابودی شد. بورژوازی در همان حال که فشار استثمار کارگرا

کرد. تولید و می جنگهای و مراکز کار و تولید روانه میدانها را از کارخانهها هزار آن

 10نفتی ساالنه رژیم به زیر های فروش نفت روند افت پیمود و حجم اضافه ارزش
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 میلیارد دالر سقوط نمود. بورژوازی در دل این 7تا ها میلیارد دالر و برخی سال

شرائط نه فقط توان هیچ مقدار چالش بحران را نداشت که زیر فشار وخامت روزافزون 

ماند. جمهوری اسالمی زیر فشار غرش بحران به ختم جنگ رضایت می آن از نفس باز

را آغاز کند. دولت رفسنجانی این کار را داری داد تا بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه

 مود و همزمان به اقدامات زیر دست زد. تدارکات شروع نای با پاره

. بهبود ارتباط با امریکا و کشورهای غربی به صورت راهکار ضروری سرازیر شدن 1

خارجی به حوزه انباشت داخلی، چالش موانع سر راه ادغام هر چه عمیق های سرمایه

و داری هتر برنامه ریزی کار و تولید سرمایه اجتماعی ایران در تقسیم کار جهانی سرمای

 گرفت. می همه مسائل دیگری که در این راستا قرار

. تالش برای پیوستن به صندوق بین المللی پول، صندوق تجارت جهانی و اعالم 2

روز بانک جهانی، مؤسسات یاد شده های و سیاستها آمادگی برای اجرای تمامی طرح

  لیبین الملو سایر مراکز برنامه ریزی مشترک و سراسری سرمایه 

با قدرت دولتی، میلیتاریستی و ها سرمایه انفرادی. ادغام هر چه ژرف تر مالکیت 3

 نظم فاشیستی سرمایه داری

. شروع دور جدیدی از سبعانه ترین و انسان ستیزترین تهاجمات علیه معیشت مکرراً 4

 کهداری کارگر، نه فقط به عنوان نیاز چالش بحران روز سرمایههای سالخی شده توده

در عین حال به عنوان حلقه مهمی از استراتژی ماهوی و ماندگار بورژوازی برای در 

حداقل طبقه کارگر، به قهقرا راندن سطح توقعات های هم کوبیدن انتظارات و خواست

این طبقه، مهندسی شعاع فکر، قلمرو ذهن و افق انتظار کارگران بر محور تمکین به 

کار و رضایت به تحقیرآمیزترین، مرگبارترین و نازل ترین سطح ممکن بهای نیروی 

 نفرین شده ترین شکل زندگی 

از ها . کوشش برای جلب حتی المقدر اجماع بورژوازی داخلی در پیشبرد این پروژه5

مناسب اقشار و رویکردهای مختلف این طبقه در های طریق تضمین ممکن حصه
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در ساختار قدرت سیاسی ها مالکیت سرمایه اجتماعی و سهم مطلوب تمامی آن

 داری سرمایه

فوق شد. از سازماندهی سهمگین های دولت رفسنجانی دست به کار اجرای سیاست

 کارگر آغاز کرد، سالخی مجدد داربست متالشیهای ترین تعرضات به زندگی توده

م اول و دوم و پنجهای در حوزهها موفقیتای معیشت کارگران را پلکان کسب پاره

گونه تضمین اشتغال، شمگیر دستمزدهای واقعی، امحاء هرهش چساخت. کا

ان گسترده، سرکوب هر اعتراض کارگران، باز گذاشتن دست کارفرمایهای بیکارسازی

فزایش کارگر با هدف تنزل مزدها، اهای در اعمال هر جنایت قرون وسطائی علیه توده

و  ط کار بر کارگرانبی عنان شدت و فشار کار، تحمیل فرساینده ترین شرائط محی

ود غرق بسیاری جنایات دیگر سراسر فضای کار، استثمار و زندگی طبقه کارگر را در خ

 کرد. 

غربی و مراکز بین المللی قدرت های پیش شرط دیگر جلب حمایت و همکاری دولت

سرمایه داری، اجرای وسیع پروژه خصوصی سازی کارخانه ها، بنگاهها و مؤسسات 

الی بود. دولت رفسنجانی این کار را نیز با شتاب تمام شروع و مختلف صنعتی و م

دنبال کرد، نکته مهم در اینجا ویژگی پیشبرد پروژه بود. آنچه باالتر زیر نام سومین 

اقدام یا رویکرد سوم ذکر شد شکل و شمایل خاص این خصوصی سازی را تعیین 

کل متعارف حقوقی مالکیت که نه لزوماً در انطباق کامل با شای نمود. معجون ویژه

گرفت و نه مشابهت چندانی با مالکیت دولتی می در کشورهای غربی قرارها سرمایه

نوع اردوگاهی سرمایه اجتماعی داشت. برای توضیح دقیق تر موضوع باید مقداری به 

عقب بر گردیم. جمهوری اسالمی در روزهای اول استقرارش با تشکیل شماری 

، کل .و..« امام » و « بنیاد مستضعفان» و صنعتی از نوع  بزرگ مالیهای تراست

و مراکز کار و تولید تحت مالکیت سرمایه داران فراری یا عناصر رژیم سابق ها سرمایه
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در آورد. سلطنت طلبان، محافل لیبرال و نئولیبرال از سر را به حیطه تملک خود 

ی از سر شوق و شادی این عداوت، اما حزب توده، اکثریت فدائی و طیف چپ اردوگاه

نام نهادند!! چپ رادیکال خارج از مدار «  سوسیالیستی کردن اقتصاد» نقل و انتقال را 

داری نیز با نگاهی انتقادآمیز، ماجرا را دولتی کردن سرمایهداری پیکار ضد سرمایه

وم خواند! در مورد تلقیات گروههای اول و دوم نیاز به بحث نیست اما استنباط گروه س

نیز بی اساس بود. همین مسأله است که نیازمند توضیح است اما پیش از آن باید 

مسأله ما نیست. طبقه ها تأکید نمایم که دولتی یا خصوصی بودن مالکیت سرمایه

جنگد، گفتگوی حاضر ما تشریح رویکرد بورژوازی میداری کارگر علیه هستی سرمایه

بود. بنیادهای نوظهور ها تملک سرمایه مسلط در ساختار قدرت سیاسی به چگونگی

تأسیس شدند اما به طور واقعی در « شورای انقالب» آن دوره ولو اینکه توسط 

مالکیت دولت قرار نداشتند. بخشی از بورژوازی کارخانه ها، تجارتخانه ها، معادن، 

رقبای طبقاتی های کشت و صنعت ها، بانکها، مؤسسات مالی و در یک کالم سرمایه

تابعه های ابق را به حیطه تملک خود در آورد. هر کدام از بنگاهها و شرکتس

مالی و صنعتی در کنترل کسانی قرار گرفت که زیر نام هیأت مدیره یا هر های تراست

کردند، حاصل استثمار کارگران هر بنگاه بر پایه می اسم و رسم دیگر، مؤسسه را اداره

ت، هیأت مدیره تراست و برخی نهادها یا مراکز سلسله مراتب نفوذ، میان رؤسای شرک

دیگر قدرت تقسیم شد. سرمایه داران جدیدالوالده ولو نه رسمی و منطبق بر عرف 

شدند و جای داری حقوقی بورژوازی اما عمالً مالکان خصوصی مؤسسه سرمایه

صاحبان سابق بنگاهها را پر کردند. مطابق مفاد حکمی که خمینی در اسفندماه سال 

کارخانه، بانک،  ری مانند بنیاد مسضتعفان با دههاصادر کرد مؤسسه غول پیک 57

شرکت تجاری و بنگاههای عظیم اقتصادی دیگر به طور مؤکد از حیطه تملک یا حتی 

خارج شد و کل برنامه ریزی چرخه بازتولید داری نظارت نهادهای رسمی دولت سرمایه

ر کارگرانش، نوع مصرف درآمدهایش و سرمایه هایش، تعیین سرنوشت حاصل استثما
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قرار گرفت که در عین حال عضو شورای ای همه چیزش در انحصار هیدت مدیره

را با گسترش داری انقالب آن روز بودند. رفسنجانی برنامه بازسازی اقتصاد سرمایه

سراسری این شکل تملک سرمایه به هم آمیخت و در این گذر عظیم ترین بخش 

را به سپاه پاسداران و سازمانهای میلیتاریستی تابعه این نهاد نظامی  سرمایه اجتماعی

واگذار نمود. با این کار، نمای حقوقی مالکیت سرمایه اجتماعی ایران و داربست نظم 

تولیدی، سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و اجتماعی اش که از روزهای متعاقب قیام 

ورت بندی یک الیگارشی کامل شد، صمی الیگارشیک معماریای بهمن، با نقشه

اقتصادی، سیاسی، میلیتاریستی را احراز نمود. مالکیت سرمایه، پویه تسهیم اضافه 

ارزش ها، سکانداری قدرت دولتی، سرکوب پلیسی و فرهنگی طبقه کارگر و باالخره 

بین المللی بورژوازی به هم قفل شدند و تا های ماشین میلیتاریستی زیادت طلبی

دن کامل ارگانیک پیش رفتند. سرمایه یک رابطه اجتماعی است و سرحد یکی ش

سرمایه دار بودن مترادف مالکیت شخصی کارخانه، بنگاه تجاری، بانک یا زمین و 

اوقات چنین است که از هیچ کدام ای امالک نیست. سرمایه دار ممکن است و پاره

چشمگیر ها او نیز خیلیحصه چندان زیادی دارا نیست، چه بسا اندوخته بانکی ها این

نباشد. برای فهم سرمایه دار بودنش باید به هستی اجتماعی وی رجوع کرد و هستی 

اجتماعی اش موقعیتی است که در سازمان کار سرمایه، قدرت دولتی سرمایه، برنامه 

ریزی و سیاستگذاری چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و منافع ناشی از همه این 

د. این یک اصل مفروض ماتریالیسم انقالبی پرولتاریا و نقد آگاه وی بر دارها موقعیت

اقتصاد سیاسی بورژوازی است. هدف من از تأکید بر پویه ادغام مالکیت سرمایه ها، 

سهم در قدرت سیاسی و نقش در اجرای دیکتاتوری پلیسی، میلیتاریستی، 

م پوشی از واقعیت ایدئولوژیک سرمایه در جمهوری اسالمی نیز به هیچ وجه چش

مذکور نیست. کالبدشکافی گوشه هائی از عینیت الیگارشی حاکم ای مسلم پایه
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دوره زمامداری تیم های مورد نظر است. آنچه به تبع اجرای سیاستداری سرمایه

رفسنجانی روی داد تکمیل درهمرفتگی اقتصادی، سیاسی، نظامی، حقوقی، امنیتی و 

ورژوازی از درون بیت رهبری، بوروکراسی گسترده دولتی، عقیدتی این الیگارشی بود. ب

قوه قضائیه، مجلس اسالمی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، نهاد خبرگان، 

علمیه و مانند این ها، قدرت دولتی های سپاه، بسیج، ارتش، نیروی انتظامی، حوزه

ت خود بر کل سرمایه مالکیها و سازمانها کرد، از درون همین ارگانمی خود را اعمال

نمود. افراد و باندها نه عیناً اما بسیار شبیه سرمایه داران می اجتماعی را نیز تضمین

عظیم های منفرد یا تراستهای کشورهای غربی موقعیت مالکان خصوصی سرمایه

صنعتی و مالی را احراز نمودند، در همان حال که دولتمرد، فرمانده سپاه، ارتشی، 

سازماندهی بسیج، عضو مجمع تشخیص مصلحت، صاحب کرسی مجلس عمله و اکره 

شورای اسالمی، نماینده خبرگان یا شورای نگهبان و در مجموع فردی از الیگارشی 

  .حاکم سرمایه بودند

برنامه ریزی نظم و سازمانیابی مالکیت سرمایه اجتماعی به این شکل در همان حال 

عیشتی و سالخی بهای نیروی کار طبقه که توان طبقه بورژوازی برای قتل عام م

برد، ظرفیت این طبقه برای چالش بحران و بازسازی می کارگر را تا نقطه اوج باال

آورد. بورژوازی می را پائینداری اقتصاد بحران زده، جنگ کشیده و فروپاشیده سرمایه

وب پلیسی ، دستگاه نیرومند سرک«قانونی» در اینجا از حداکثر ساز و کارهای متعارف 

و نظامی، بعالوه یک سازماندهی گسترده تمام عیار فاشیستی برای به قهقرا راندن، 

شد، اما در حوزه انسجام می زمینگیر ساختن و فرسودن جنبش کارگری برخوردار

کارساز طبقاتی و دولتی برای سر و سامان بخشیدن به نظم چرخه ارزش افزائی 

و مبادالت بین المللی سرمایه اجتماعی و در  سرمایه، چالش بحران، تنظیم مناسبات

یک کالم پاسخ به نیازهای انباشت، سامان پذیری، سودآوری و بحران زدائی سرمایه 

شد و در همین راستا شاهد کاهش توان تحرک و می دچار تشتت و تعارضات درونی



 37/   یه و بحران سرما

 

ه گوناگون صنعتی و مالی تشکیل دهندهای گردید. تراستمی ظرفیت اثرگذاری خود

و مرتبط با آن ها، ها اقتصادی در هم تنیده این تراستهای سرمایه اجتماعی، شبکه

ای نهادهای نظم سیاسی، حقوقی، نظامی و کال دولتی سرمایه هر کدام نقش دولتچه

را احراز نمودند. دولتچه هائی که در یک داری قاهر در صورت بندی نظم سرمایه

شه، وحدت فاشیستی کل بورژوازی در مقابل مناسبات همگن و در همان حال پرمناق

و ها طبقه کارگر را اعمال و کشمکش درونی میان خود بر سر تقسیم اضافه ارزش

نهادند. هر کدام به اندازه الزم می حصه مالکیت در کل سرمایه اجتماعی را به نمایش

بده  مالکیت، قدرت سیاسی و نظامی و سهم سود داشتند و برای افزایش همه این ها،

کردند. برای داشتن تصویری هر می و بستان با اصلی ترین مراکز قدرت را دستور کار

چند کمرنگ از عینیت این سازمانیابی الیگارشیک اقتصادی و سیاسی و حکومتی 

 سرمایه بد نیست به یکی دو مورد اشاره کنیم. 

 اول: بنیاد مستضعفان 

به شرح  ات صنعتی و مالی تابعه خود راو مؤسسها سایت اینترنتی بنیاد، اسامی بنگاه

 زیر اعالم داشته است.             

 نام مؤسسه شماره  نام مؤسسه شماره

گسترش کشاورزی پیوند  1

 فردوس پارس

صنایع مادر تخصصی سیاحتی  16

 و .. پارسیان 

سرمایه گذاری دامپروری شیر و  2

 گوشت پارس

 صنایع مادر تخصصی زمزم 17

 بنیاد علوی  18 اری صنایع پوشانسرمایه گذ 3

سرمایه گذاری صنایع چوبی و  4

 سلولزی پارس

سازمان فناوری و ارتباطات  19

 سینا

 بنیاد هایمؤسسه فرهنگی موزه 20 پارس کاوهگسترش صنایع معدنی  5
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خدمات مهندسی و شهرسازی  6

 علوی

مؤسسه تحقیق و توسعه نوین  21

 دانشمند

مؤسسه حسابرسی و بازرسی  22 اگسترش بابا صنعت سین 7

 بینات

مؤسسه مطالعات تاریخی  23 سرمایه گذاری قند پانید پارس 8

 معاصر ایران

صنایع مادر تخصصی انرژی  9

 گستر سینا

مؤسسه توسعه آموزشی و  24

 پژوهشی سینا

 مؤسسه سینمائی نور تابان 25 صنایع برق و انرژی صبا 10

ر مدیریت سرمایه گذاری ره نگا 11

 پارس

 کشت و صنعت شهید مطهری 26

صنایع مادر تخصصی بابا سامان  12

 پارس

 شرکت آزادراه تهران شمال 27

 شرکت نفت تهران  28 شرکت عمران و مسکن ایران 13

شرکت تخصصی مالی و سرمایه  14

 گذاری سینا

 بانک سینا 29

  30 مدیریت طرح آتیه سازان 15

 

هزار نفر گزارش شده است. ارزش  30حدود ها کتشمار کارگران مورد استثمار شر

 90تریلیون تومان، سال  60حدود  88محصول ساالنه تولید شده توسط آنان در سال 

تریلیون تومان گذشته است. سود  147از مرز  1391تریلیون و در سال  105بیش از 

ومان بوده تریلیون ت 27 ،91تریلیون و در سال  18بالغ بر  90ساالنه بنیاد در سال 

است. بنیاد مستمراً بر وسعت سرمایه گذاری خود افزوده است. سرمایه الحاقی تراست 

 تریلیون تومان گزارش شده است.     27در سال  اخیر 

 دوم. سپاه پاسداران 
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وط بنگاههای بزرگ، بانک ها، غولهای عظیم صنعتی و مالی، اسکله ها، بنادر، خط

ر مؤسسات تحت مالکیت گروههای مختلف و سایها کشتیرانی، کشت و صنعت

 کیلاقتصادی سپاه پاسداران بخش قابل توجهی از کل سرمایه اجتماعی ایران را تش

از ای و نهادها در دسترس نیست، اسامی عدهها دهند. لیست کاملی از این شرکتمی

 آنها به شرح زیر است.

 نام مؤسسه  شماره نام مؤسسه شماره 

اقتصاد  سرمایه گذاری مهر 1

 ایرانیان

 مؤسسه مالی و اعتباری انصار  31

 شرکت تأمین مسکن بسیج 32 توسعه معادن روی 2

 تأمین اقالم مصرف بسیجیان 33 شرکت پاسارگاد 3

شرکت فرهنگی هنری  34 معدن انگوران 4

 رزمندگان اسالم

مؤسسه خدمات علمی  35 شرکت کوثر آذربایجان 5

 رزمندگان 

 خدمات بازرگانی آینده نگر مهر 36 دارشرکت کوشا پای 6

سرمایه گذاری مسکن عمران  7

 ومهر

 شرکت تدبیرگرای آتیه 37

سرمایه گذاری توسعه  8

 آذربایجان

 شرکت آلومینیوم ایران 38

 فرآوری مواد معدنی ایران 39 شرکت صنعت دریائی ایران 9

 تراکتورسازی ایران 40 توسعه صنعتی ایران 10

 داروسازی جابربن حیان 41 رکه اصفهانفوالد مبا 11

 بانک پارسیان  42 تایدواتر خاورمیانه 12

 تراکتورسازی تبریز 43 لوله و تجهیزات سدید 13
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 سرمایه گذاری توس گستر 44 شرکت مهندسی تکنوتار 14

 گروه صنعتی بهاران  45 شرکت بهاران 15

شرکت مهندسی آماده بهینه  16

 ساز 

یر مایه مواد غذائی خم 46

 چهارمحال 

 شرکت مخابرات ایران 47 شرکت جهاد خانه سازی 17

 صنایع پتروشیمی کرمانشاه 48 شرکت ذوب روی اصفهان 18

شرکت بازرگانی ایران اطلس  49 کشت و صنعت شاداب خراسان 19

 کیش

 مؤسسه کوثران 50 بهارستان کیش 20

 مؤسسه میثاق بصیرت 51 صنایع غذائی مائده 21

رکت مخابراتی موج گستر ش 22

 نصر

 شرکت نوید بهمن 52

 اندیشه و عمران محیط 53 مهندسی افق توسعه صابرین 23

 مهندسین مشاور سازه سبک 54 خدمات هوائی پارس 24

خدمات بازرگانی و مشاوره   25

 کمیل

 مجتمع خانه سازی رزمنده 55

 صنایع معدنی شهاب سنگ 56 مجتمع خانه سازی سپاهان 26

 شرکت سرمایه گذاری اعتماد 57 سرمایه گذاری شهریار مهستان 27

 شرکت فوالد زاگرس 58 شرکت پشم بافی بهار یزد 28

 تعاونی سپاه و بسیج  59 کنسرسیوم اعتماد مبین 29

   بنیاد تعاون  مالی  انصار 30

 

 در زمره مؤسسات بزرگ مالی و سرمایه گذاریها باال که بسیاری از آنهای شرکت

دهند. می هستند فقط بخشی از بنگاههای تحت مالکیت سپاه پاسداران را تشکیل

مقاطعه کاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و های سپاه مالک عظیم ترین شرکت
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تراست  5راه آهن و بانکداری و تولید سالح است. مؤسسه مالی و اعتباری مهر دارای 

د مالی در سراسر کشور است. حجم سرمایه شعبه داد و ست 700بزرگ تابعه و بیش از 

و قراردادهای اقتصادی سپاه مشتمل بر ارقام نجومی حیرت آور است. زمانی ها گذاری

ما » سرشناس اقتصادی این نهاد اعالم داشت که: های محسن رفیق دوست از چهره

 «کنیمنمی میلیارد تومان شرکت 100کمتر از های در پروژه

پیچیده تملک  های موسوم به بنیاد مستضعفان و شبکهتراست صنعتی، مالی 

توسط سپاه پاسداران و بسیج و دستجات داری مهمی از اقتصاد سرمایههای بخش

امنیتی، نمونه هائی از چگونگی  -گوناگون اقتصادی درون این نهادهای میلیتاریستی

ل مختلف سازمانیابی الیگارشیک مالکیت در سرمایه اجتماعی و در همرفتگی اشکا

ایران هستند. مؤسسات غول پیکر دیگر داری مالکیت دولتی، خصوصی و در سرمایه

خرداد، سازمان تبلیغات اسالمی، جهاد  15مانند بنیاد شهید انقالب اسالمی، بنیاد 

دانشگاهی، سازمان تأمین اجتماعی، صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و بنیادهای 

کنند، شمار متعددی می مالی، صنعتی را ایفاء دیگر هر کدام نقش یک گروه عظیم

شرکت، کارخانه و بنگاه اقتصادی در سیطره تملک خود دارند و سهم قابل توجهی از 

دهند. فرایند می حاصل استثمار طبقه کارگر را به خود اختصاصهای اضافه ارزش

داری ایهبرنامه ریزی، استقرار و تضمین نظم تولیدی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی سرم

ایران، به تمام و کمال بازتاب فشار قدرت اقتصادی این غولهای عظیم صنعتی و مالی 

اقتصادی های در یک سوی و موقعیت گروههای مافیائی مالک، مدیر و مسلط بر شبکه

تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی، در درون ساختار قدرت سیاسی و نهادهای گوناگون 

سهمگین، انواع های ه به نوبه خود بازگشای میدان رقابتکای این ساختار است. مؤلفه

مختلف توطئه گری ها، تصادمات حاد، گسترش بدون هیچ مهار چپاول ها، تاراج 

دیگر گروههای مختلف های فاشیستی و همه سبعیتهای و دزدی ها، باندبازیها گری
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های اضافه ارزشبرای دستیابی به سهم عظیم تر ها سرمایه داران مالک و مدیر شبکه

کارگر است. همین مؤلفه در عین حال، کار طبقه بورژوازی های حاصل استثمار توده

ایران حتی کار بخش مسلط تر و حاکم این طبقه برای اعمال اراده واحد در برنامه 

ریزی  متعارف چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی و مناسبات بین المللی آن را تا 

 د.سازمی حدودی دشوار

داری از برنامه ریزی دولت رفسنجانی برای چالش بحران و بازسازی اقتصاد سرمایه

گفتیم. به خطوط کلی کار آن دولت اشاره کردیم، خصوصی سازی و انتقال هر چه می

بزرگ های به گروههای گوناگون مالی و صنعتی اعم از تراستها بیشتر مالکیت سرمایه

نیتی نیز جزء الیتجزای همین برنامه ریزی بود. در اقتصادی یا نهادهای نظامی و ام

تیم رفسنجانی های و کل راهبردها یا چاره اندیشیها همان جا تصریح شد که سیاست

داری بسیار سریع سترونی خود را در عرصه گشایش معضالت اقتصادی روز سرمایه

ماعی ایران ایران ظاهر ساخت. الیگارشی متشتت مسلط بر چرخه بازتولید سرمایه اجت

سر بیرون آورد، تنها نقطه اجماعش قتل ها و سیاستها که از بطن این برنامه ریزی

کارگر و سرکوب مبارزات کارگران بود. در های عام دهشتناک حداقل معیشتی توده

همه موارد دیگر اسیر ورشکستگی گردید. نه فقط قادر به جلب اتفاق آراء نسبی 

نشد که مجادالت داری ی بازسازی اقتصاد سرمایهگروههای سیاسی این طبقه برا

و تقسیم سودها را سخت دامن زد. توطئه ها بر سر حصه مالکیت سرمایهها مافیائی آن

درونی باندهای بورژوازی علیه هم تشدید شد. در زمینه حل و فصل مسائل های گری

اقتصادی به هیچ موفقیت چشمگیری دست نیافت. بحران داری بین المللی سرمایه

سرمایه جهانی نیز مستمراً رو به وخامت رفت و سرریز شدن بار آن بر چرخه بازتولید 

سرمایه اجتماعی ایران بیش از پیش تشدید گردید. در یک کالم هر روز که گذشت 

آخر عمر آن دولت، طالیگان های اوضاع وخیم تر شد. همزمان و بخصوص در سال

بسیاری مناطق، قله نشینان قدرت سیاسی را سراسری کارگری در های شروع شورش
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به وحشت انداخت. توده کارگر عاصی در مناطقی مانند شیراز و مشهد و قزوین و 

آذربایجان علیه وضعیت رقت بار معیشتی خود دست به طغیان زدند، آتش زدن 

مساجد و سوزاندن قرآن توسط توده ناراضی و عاصی کارگر هراس رژیم را مضاعف 

قدرت های یک کالم معضالت پویه بازتولید سرمایه اجتماعی حادتر و پایهساخت. در 

 جمهوری اسالمی لرزان تر شد. 

دولت خاتمی برنامه خود برای مقابله با بحران اقتصادی و بازسازی شیرازه مختل 

را با جار و جنجال اصالحات آغاز کرد. برد تأثیر پروژه ها، چاره اندیشی و داری سرمایه

، از سلف خود بیشتر نبود. روندی که بعدًا نخستهای در سالوی های جوئیراه حل 

تغییر کرد. اقتصاددانان، متفکران و سیاستگذاران هر دو دولت در تدبیر امور سرمایه و 

افراد فاقد دانش، داری برنامه ریزی چالش بحران یا بازسازی اقتصاد متالشی سرمایه

ل در عمق هستی سرمایه قرار داشت. تخصص و قدرت چاره گری نبودند. مشک

های اموری مانند بهبود مناسبات با ممالک غربی، هموارسازی راه ورود سرمایهها دولت

خارجی، انسجام و همدلی سیاسی طبقه بورژوازی و مهم تر از همه سالخی سراسری 

کارگر را یگانه عالج های مستمر و فزاینده بهای نیروی کار و سطح معیشت توده

دیدند. نگرشی که نه خاص بورژوازی ایران بلکه نسخه می امی دردهای سرمایهتم

پیچی مادرزاد رابطه خرید و فروش نیروی کار و نوشداروی حیات کل بورژوازی جهانی 

در همه جای دنیا با کمک همین نوع ساز و کارها به هستی داری است. نظام سرمایه

ت. رویه دیگرش آنست که برد تأثیر این دهد اما این یک روی سکه اسمی خود ادامه

عوامل محدود است، گاه به طور کامل بدون تأثیرند و در شرائط اثرگذاری، وسعت 

شود. عوامل و مؤلفه می دیگر مرتبطهای مؤلفهای دامنه تأثیرشان به فراهم بودن پاره

یست. جوامعی مانند ایران آسان نداری هائی که اجماع همه آنها در مورد سرمایه

تالش دولت رفسنجانی و حتی آغاز کار دار و دسته اصالحات، سالهای صعود های سال
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بیش از پیش منحنی بحران در مدار بازتولید سرمایه جهانی به ویژه ممالک اروپائی 

شد. قیمت پائین می بود. این بحران به طور مدام به بازار انباشت داخلی ایران سرریز

نفتی یکی از مجاری این سرریز بود. های ضافه ارزشنفت و تنزل فاحش میزان ا

افزایش چشمگیر هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه اجتماعی مجرای مهم دیگر را 

نمود. سیر صعودی بهای واردات کاالهای مصرفی و عوامل دیگر نیز نقش می تعیین

ان اراده کردند. از اینها که بگذریم تشتت درون بورژوازی ایران و فقدمی مؤثر بازی

مختلف سوای عرصه سرکوب جنبش کارگری، های واحد برای برنامه ریزی، در عرصه

ساخت. در رابطه می به نوبه خود، راه حصول هدف را برای دولتمردان این طبقه دشوار

 با نکته اخیر کمی باید توضیح داد. همه از مناقشات داخل جمهوری اسالمی

ن این رژیم با آن همراه بوده است. ریشه این گویند. مناقشاتی که از زمان زادمی

تشتت از زاویه نگاه آگاهان طبقه کارگر به طور عام بسیار روشن است. رویکردهای 

مختلف درون طبقه سرمایه دار در سراسر دنیا بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم 

با هم کشمکش دارند. داری اقتصادی، سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه

مجادالتی که گاه حتی تا سرحد کودتاگری و اپوزیسیون مداری سرنگونی طلبانه هم 

رود. در این شکی نیست، اما تا جائی که به جمهوری اسالمی مربوط است می پیش

باید عامل دیگری را نیز به این عامل عام و همه جاگیر اضافه نمود. واقعیت این است 

مسلط تر و حاکم این طبقه در های ه بخشکه جنگ درونی بورژوازی ایران به ویژ

گ و رویکردهاست جنها و تعیین سیاستها همان حال که جنگ برنامه ریزی

از همدیگر و افزایش حصه تملک خود از کل سرمایه مردارخواران بر سر سلب مالکیت 

هولناک مافیائی و اختاپوسی نیز هست. گروههای مالی و های اجتماعی به شیوه

مختلف الیگارشی سرمایه در این گذر به طور های و بخشها تراست صنعتی مالک

 مستمر با هم در جنگند.  
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 غلبه نسبی بر بحران و رونق انباشت 

اره آخر دهه هفتاد خورشیدی به رغم همه رویکردها و چهای جمهوری اسالمی تا سال

 ی طوالنیقادر به مهار موج سرکش بحران و ترمیم فروپاشیدگی اقتصادها اندیشی

ند ایران نشد. نیاز به توضیح نیست که در غیاب یک جنبش نیرومداری مدت سرمایه

سازمان یافته ضد کار مزدی، هیچ بحرانی، هیچ سطحی از فروپاشی و از هم 

داری گسیختگی اقتصادی یا سیاسی، خطر تعیین کننده و غیرقابل رفعی برای سرمایه

ن، فقط حتی آهنگ اختالل واقعی و رو به عمق آنخواهد بود. ناقوس مرگ این نظام یا 

ست. اطبقه کارگر قابل استماع های در جرس کاروان کارزار آگاه سرمایه ستیز توده

وپاشیده تواند نسبت به ماندگاری خود ولو با فرمیداری مادام که چنین نیست سرمایه

ر یروی کاننان بهای تواند تمدید قوا کند، با سالخی بی عمی ترین حالت امیدوار باشد،

ضات و قتل عام زندگی کارگران و بهره گیری از هر میزان شرائط مساعد محصول تعر

مروز ااز آغاز تا داری این نظام در دنیا، راه رونق مجدد انباشت را هموار سازد. سرمایه

دی آخر نیمه دوم دهه هفتاد خورشیهای چنین کرده است و بورژوازی ایران در سال

کوتاه  راهی به سوی یک دورهها سالیان متمادی انجام همین کارها و سبیعت به دنبال

 بهبود اوضاع اقتصادی باز کرد. 

را حتی در داری رسم محافل رفرمیست اما چپ نما و سرنگونی طلب آنست که سرمایه

کند و شط می شرائطی که به یمن حمام خون زندگی کارگران، بساط رونق پهن

اندازد، باز هم غرق بحران و در آستانه سقوط حتمی توصیف می پرخروش سود راه

نماید. پای بندی طیف رفرمیسم چپ به این سنت دلیل دارد. آنها به رغم اینکه دنیا 

سازند، اما صدر و ذیل سوسیالیسم و سرمایه می را از هیاهوی ضدیت با سرمایه پر

رود. با سرمایه سر نمی تردورها ستیزیشان از سرنگونی طلبی و جا به جا کردن رژیم

کارگر های تودهداری جنگ ندارند، اهل تالش برای سازمانیابی جنبش ضد سرمایه
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را نیاز رشد شعور و داری نیستند، آناتومی درست مارکسی عینیت حاضر سرمایه

چشم ها بینند. به جای همه ایننمیها شناخت کارگران و صف آرائی آگاه طبقاتی آن

نبش توده ای، سوار شدن بر موج این جنبش و تسخیر قدرت سیاسی به راه عروج ج

دانند و برای اثبات می هستند. در همین راستا، دعوت به سرنگونی را تنها رسالت خود

 را غریق محتضر دریای پرتالطم بحران تصویرها درستی این دعوت همواره رژیم

 پدیده روزهای توفش بحرانکنند. رسم ما اما این نیست. مبارزه طبقاتی را فقط می

تواند اسیر گرداب هائل بحران باشد و ممکن است با قربانی میداری دانیم. سرمایهنمی

ساختن هست و نیست کارگران برای چند صباحی از گرداب خارج گردد. همه این 

ایران در داری را باید با نگاهی مارکسی برای کارگران توضیح داد. سرمایهها حالت

پایانی دهه هفتاد به سمت رونق رفت. اقتصاددانان و نمایندگان فکری  هایسال

بورژوازی دلیل این رونق را یکراست در افزایش بهای نفت کاویدند و تا هر کجا که 

توانستند وارونه بافی کردند. واقعیت اما چنین نبود. تمامی مالط و مصالح این رونق را 

دهها میلیون کارگر در طول سالهای پیش  کوه پیکر حاصل استثمارهای اضافه ارزش

و در کنار آنها افزایش اضافه ارزشهای ناشی ها داد. به یمن این اضافه ارزشمی تشکیل

 گردید. می از باالرفتن بهای نفت، دور تاره رونق جایگزین دو دهه تازش بحران

یه بین مؤلفه اساسی دیگر در گشایش دروازه رونق را، دور جدید نیاز حیاتی سرما

نمود. اشباع می المللی به نیروی کار شبه رایگان برخی ممالک از جمله ایران تعیین

آزاد، روند تنزل نرخ های کم سابقه بازار جهانی از سرمایه، تراکم بیش از پیش سرمایه

سودها و خطر تشدید طوفان بحران ها، سرمایه بین المللی را مجبور به بازتعریف بهای 

رد. موقعیت زمینگیر جنبش کارگری نیز فرصت الزم این کار را برایش کمی نیروی کار

شد، نمی ساخت. در تعریف جدید، نیروی کار محق بهای بازتولید قلمدادمی فراهم

باید تا سرحد نیستی استثمار گردد و سپس نیروی کار دیگری جایش را پر کند. 

وفور فروش این گونه های زهممالکی مانند چین، ترکیه، برزیل، هندوستان و ایران حو
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نیروی کار بودند. بخش اعظم جهان چنین بود اما این کشورها در کنار شرائط داد و 

عوامل دیگر برای سودآوری حداکثر سرمایه نیز ای ستد این نوعی نیروی کار از پاره

برخوردار بودند. ثبات سیاسی، امنیت سرمایه گذاری، تضمین تداوم نازل ترین 

از طریق دیکتاتوری هار حاکم سرمایه داری، بازار گسترده انباشت، وفور دستمزدها 

در ها نیروی کار متخصص، هزینه بسیار نازل تشکیل بخش ثابت سرمایه و مانند این

 زمره این عوامل بودند.        

میزان اضافه  80اوایل دهه تا  1370های سالدر فاصله بر اساس گزارش مرکز آمار 

 731682میلیارد به  49593از رقم ایران طبقه کارگر  تولید شده توسط ساالنه ارزش

جهش وار به رشد خود ادامه داد  80افزایش یافت. این رقم در طول دهه  میلیارد ریال

میلیارد ریال را پشت سر نهاد. در همین سال صندوق  8310مرز   1389و در سال 

میلیارد دالر و  830ور را بالغ بر کش« تولید ناخالص داخلی»بین المللی پول میزان 

« ای، ام، اف » درصد گزارش کرد.  8تا  7نرخ رشد اقتصادی چند ساله را حول محور 

ایران در قیاس با کشورهای دیگر دنیا داری همزمان از صعود موقعیت اقتصادی سرمایه

از  سخن راند و ایران را دارای هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان خواند. آمارها عموماً 

 و طرحهای بزرگ اقتصادی رژیم حکایت کردند، همه چیز بانگها موفقیت پروژه

زد که فرایند سالخی بدون هیچ محدوده بهای نیروی کار و قتل عام حداقل می

کارگر، اجرای مو به موی طرح تعدیل ساختاری صندوق جهانی های معیشتی توده

کارگر شاغل ها ختن میلیونپول، کاهش مستمر و فاحش مزدهای واقعی، محروم سا

کارگر از هر نوع بیمه دارو و درمان یا هر سطح نازل  10کارگاههای دارای کمتر از 

تأمین اجتماعی، الغاء هر میزان مرخصی هفتگی و ساالنه این کارگران، استثمار 

کشنده میلیونها کودک در سیاهچال ها، بهره کشی حداکثر از کار زنان خانه دار برای 

سود سرمایه اجتماعی، تبدیل غالب مراکز اشتغال رسمی نیروی کار به  افزایش
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اشتغال غیررسمی و بدون هیچ قرارداد و سفید امضاء و دهها شکل دیگر های حوزه

کارگر باالخره برای بورژوازی به بار های تعرض و تجاوز جنایتکارانه به زندگی توده

برنامه سوم اقتصادى رژیم ده است. نشسته است و رونق اقتصادی نسبتاً چشمگیر زائی

 بازار داخلـى وارد بهمیزان سرمایه هاى خارجى  ( 80تا  78یش ) سال اول اجرا 3 در

باال برد. رقمی که دالر  1 047 200 000 تا رقم را مختلف تولیدهای حوزهدر  ایران

رژیم شاه توسعه اقتصادى های برنامه ترین و پر سر و صداترینای افسانهبا  در قیاس

 . دادمی نشان افزایش 300حدود %

خارجی به بازار انباشت داخلی، انعقاد قراردادهای بسیار کم سابقه های هجوم سرمایه

یا انحصارات عظیم بین المللی را به دنبال ها اقتصادی میان جمهوری اسالمی و دولت

جای پای وسیع تری  نچین، اروپا، ژاپن، هند، روسیه، کانادا هر کدام براى یافتآورد. 

فقط در معدن دولت کانادا در استثمار طبقه کارگر ایران از همدیگر سبقت گرفتند. 

 قراردادمعروف به بزرگترین  توافقنامه پیش ریز نمود.از یک میلیارد دالر  بیش تفتان

ظرفیت  و بانفت و گاز با دولت چین به میزان یکصد میلیارد دالر  حوزهعصر در 

داخلى یا خارجى،  اعم ازها سرمایهامضاء گردید.  میلیارد دالر 200رقم تا  افزایش

دولتى یا خصوصى به پرسودترین عرصه هاى تولید سرازیر شدند. نفت، گاز، 

پتروشیمى، تولید فوالد، اتوموبیل سازى، کشت و صنعت ها، حمل و نقل، ذخیره هاى 

چند ده باشت قرار گرفتند. در صدر جدول انمعدنى بسیار پر سود و تولیدات نظامى 

انباشت  در منطقه نفتى یادآورانتوسط رژیم اسالمی و شرکای خارجی  میلیارد دالر

فازى سرمایه با حجم  24 پیش ریز، کشتى نفتکش 90 و راه اندازی تولیدشد. 

جنوبى، طرح سرمایه گذارى  در پتروشیمى و گاز پارس ،میلیارد دالر 19احتمالـى 

نفت و گاز در جنوب، برنامه ریزى تبدیل اصفهان،  ارد دالر در بخشمیلی 10ساالنه 

 هقطب فوالد، آلومینیوم، کاشى و شیشه سازى قار 4عسلویه به  قزوین، تهران و بندر

دولت  ، تالش2004دستگاه در سال  900000 بهتولید ساالنه خودرو  آسیا، افزایش
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خطوط ولید انبوه تلفنهاى همراه، و ت «رک سلت» به سرانجام رساندن قرارداد  برای

ایران خودرو به را تشکیل داد. کارخانه ها در این سالداری عام کارنامه رونق سرمایه

شرکت فوالد  تولید ساالنه تراست عظیم اتوموبیل سازى دنیا تبدیل شد. 20یکى از 

ه با ک ن آنو محصوالت آه را پشت سر نهادخوزستان مرز دو میلیون و پانصد هزار تن 

متحده ، بازار داخلى عربستان، امارات شدمی تولید انسنت کارگر 5دستمزد ساعتى 

جنوبى، اندونزى، تایوان، تایلند  ه، ایتالیا، یونان، ترکیه، چین، کرعربى، کویت، انگلیس

بورژوازى ایران به یکى از آرزوهاى دیرینه خود جامه عمل  و هند را زیر پا نهاد.

رقم  به 80در شروع دهه  مبادالت جارى بازار داخلـى ایران . سقف ارزشپوشاند

انتظارى که رژیم  ،میلیارد دالر 50، چیزى حدود رسید میلیارد تومان 41800

دانست. این رقم در چند سال بعد باز هم به می رؤیاحصول آن را  سرمایهسلطنتى 

 حیرت بار رشد کرد.ای گونه

ان دیرپای بیست ساله را به چالش کشید اما ایران در این دوره، بحرداری سرمایه

مانند پتروشیمى، نفت، گاز، اتوموبیل  وسعت و برد این چالش محدود بود. حوزه هائی

شاهد هجوم سرمایه هاى بزرگ چند میلیارد  تولید سالح ،سازى، فوالد، مخابرات

تهیه  هاى صنعت مانند نساجى، چوب، تولید کاغذ، بسیارى از بخش دند، امادالرى بو

نکردند که  چندانی جذبسرمایه نه فقط ر اینها ئ، تولید قند و شکر و نظا، کفشلباس

حتى در  برخی از این قلمروهانرخ رشد بعضاً به ورطه تعطیل و فروپاشی افتادند. 

 7این امر طبیعی بود و منافاتی با نرخ رشد ، ماند فیمن  اقتصادی برنامه سومهمان 

اعی نداشت. دوره مورد بحث با عروج حیرت انگیز درصدی کل سرمایه اجتم

خورد. کاالهای به غایت ارزان قیمت چینی و می چین در بازار جهانی رقمداری سرمایه

ساعته دختران  70سنگاپوری که با نیروی کار ساعتی چند سنت و کار هفتگی 

خلی امریکا، شد، نه فقط بازار داخلی ایران که بازار دامی خردسال این کشورها تولید
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کرد. میدان رقابت را از دست می اروپا و هر کجای دیگر را قرقگاه فروش خود

 نمود. صنایع زیادی را به ورطه افالس و ورشکستگیمی این ممالک خارجهای سرمایه

راند. صنایع الستیک و کفش و نساجی و کاغذ ایرانی در مقابل هجوم تولیدات می

افتادند. صاحبان می رفتند و به ورطه تعطیلمی چینی به سرعت از میدان در

ها گردیدند. آننمی شدند و دچار هیچ زیانینمی این قلمروها ورشکستهای سرمایه

دیگر های خود را به جای پیش ریز در قلمروهای صنعتی مذکور به حوزههای سرمایه

ی سرمایه بین تجارهای را به پرسودترین بخشها ساختند. بعضًا این سرمایهمی منتقل

تولید شده های زدند و در همین گذر سهم خویش از اضافه ارزشمی المللی پیوند

ساختند. رخدادی می توسط طبقه کارگر ایران و جهان را در قیاس با سابق چند برابر

ها از نمایندگان فکری رمانتیسیست بورژوازی و نه کمتر از آنای که برای عده

کارگر هیچ خوشایند های مترصد شکار توهمات توده چپ نمایهای ناسیونالیست

سر «  واصنعتا»همه جا مرثیه ها نبود. هر دو طیف این جماعت در طول این سال

سخن راندند! برای « صنعت ملی» دادند! از بی مهری ظالمانه دولت بورژوازی به 

دهی صاحبان صنایع در دست تعطیل پرونده مظلومیت تشکیل دادند و در رثای زیان

این مظلومان دجله اشک جاری کردند!! ناسیونالیستهای چپ نمای مترصد شکار جهل 

کارگرستیز را به شریان شعور کارگران تزریق های کارگران نیز کل این وارونه پردازی

آلودند. به توده کارگر القاء کردند که گویا ریشه ها نمودند و جنبش کارگری را از آن

و تعطیل صنایع « صنعت ملی»آنها در بی مهری دولت به  بیکاری، فقر و سیه روزی

دست یازیدند اما سرمایه کار خود ها به تمامی این توهم پراکنیها خوابیده است. این

سودهای خود از ای کرد و سرمایه داران و دولتشان با رجوع به کوه افسانهمی را

 یدند.خندمی همیشه راضی تر بودند و به سفاهت کارگران خوشباور
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 ها طغیان مجدد بحران و تهاجم موج تحریم

سرمایه جهانی بسیار سریع حریم رونق  2009عمر دوره رونق کوتاه بود. بحران سال 

ایران را زیر پای خود له کرد. اما دلیل سرکشی مجدد بحران در چرخه داری سرمایه

 یه جهانی خالصهارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران در سرریز بحران اقتصادی سرما

داخلی خیزش تازه بحران را های شد. دوره رونق چند ساله به سهم خود زمینهنمی

رشد داد و به اندازه الزم فعال ساخت. نیاز به بازگوئی نظریه مارکسی بحران نیست. 

ایران در داری فرض ما این است که آشنائی نسبی در این گذر موجود است. سرمایه

یک منحنی صعودی ترکیب ارگانیک را پشت  80نیمه اول دهه و  70نیمه دوم دهه 

یکراست ها کنیم به طور معمول چشممی سر نهاد. وقتی از افزایش این ترکیب صحبت

 شود و در همین راستا صداها بلندمی به انباشت در قلمروهای خاص صنعتی خیره

دان باال، چرا باید از با بارآوری کار اجتماعی نازل یا نه چنای گردد که در جامعهمی

صعود افراطی ترکیب ارگانیک سرمایه سخن راند. این سؤال نادرست و این اعتراض 

های ما با کل سرمایه اجتماعی مستقل از بخشداری نابجا است. در هر جامعه سرمایه

متفاوت صنعتی، مالی، تجاری یا هر شکل دیگرش سر و کار داریم. کاماًل روشن است 

با ظهور سرمایه داری ه خرید و فروش نیروی کار و شیوه تولید سرمایهکه ظهور رابط

کند، این شکل سرمایه می صنعتی عجین بوده است و همان گونه که مارکس تصریح

رابطه تولید داری معرف پیدایش این شیوه تولید است. به بیان دیگر، نظام سرمایه

ایه مولد و استثمار نیروی کار اضافه ارزش است و اضافه ارزش در حوزه پیش ریز سرم

هستند داری بدون تردید سرمایههای واقعیتها شود. همه اینمی مولد است که تولید

در غیاب حقایق مسلمه دیگر، به هیچ وجه کامل نیستند. رابطه ها اما این واقعیت

سلف سرمایه را به های خرید و فروش نیروی کار بر بستر توسعه خود، همه شکل

پیوسته ارگانیک و ملحقات ضروری پروسه ارزش افزائی سرمایه صنعتی تبدیل اجزاء 
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از سامان پذیری سرمایه صنعتی است و سود خود را با ای کرد. سرمایه تجاری حلقه

ایفای همین نقش، از اضافه ارزش تولید شده توسط نیروی کار مورد استثمار سرمایه 

ط سرمایه مالی در ساختار هستی کند. حتی زمانی که از تسلمی صنعتی برداشت

باز هم نقش سرمایه صنعتی به عنوان حوزه اصلی تولید کنیم، می صحبتداری سرمایه

در جای خود محفوظ است. همه اینها بدیهی هستند اما درست ها اضافه اضافه ارزش

و در شناخت هر داری گویند که نقطه عزیمت ما در تحلیل سرمایهمی همین بدیهیات

بایستی سرمایه به مفهوم عام آن و نه این یا آن شکل می ستی این نظاموجه ه

سرمایه، از جمله نه سرمایه صنعتی به معنای اخص آن باشد. تصور پدیده سرمایه 

بدون دیدن مفصلبندی ارگانیک همه اشکال سرمایه به عنوان اجزاء ضروری پروسه 

واهد بود. در همین راستا ارزش افزائی و بازتولید سرمایه تصوری بسیار مضحک خ

آید، کل سرمایه می زمانی که از ترکیب ارگانیک سرمایه در یک جامعه سخن به میان

داخلی عروج بحران های اجتماعی محور بحث و بررسی است. هنگام بازشناسی زمینه

نیمه دوم دهه هشتاد خورشیدی در ایران نیز متوسط ترکیب ارگانیک کل سرمایه 

گیرد. دوره رونق اقتصادی می ه تحلیل و پایه محاسبات ما قرارهاست که عزیمتگا

قهری و اجتناب ناپذیر، تولید افراطی سرمایه را به دنبال ای پیش از این تاریخ، به گونه

صنعتی و مالی بر هم انباشت های و تراستها در بنیادها، بانکها آورد. کوه سرمایه

به خود گرفته است فقط یکی از نمودهای « نقدینگی» شدند. رشد حیرت بار آنچه نام 

تولید افراطی سرمایه در این دوره است. نقدینگی در عظیم ترین بخش خود چیزی 

سرگردان نیست. مطابق آمارها حجم این بخش سرمایه اجتماعی های سوای سرمایه

میلیارد  13430بالغ بر  1376میلیارد تومان، در سال  1880حدود  1368در سال 

میلیارد تومان، یک سال پس از این تاریخ  68000متجاوز از  1383در  تومان،

 600000میلیارد و باالخره در دوره دوم رئیس جمهوری احمدی نژاد به  92000

میلیارد تومان رسید. اقالم سرمایه مذکور از قعر پروسه استثمار دهها میلیون نفوس 
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 ه اجتماعی موجود اضافهشدند، به سرمایمی طبقه کارگر به سطح جامعه پمپاژ

پرسود های نمودند، حوزهمی گردیدند، مجاری تبدیل به سرمایه الحاقی را جستجومی

 چینی، غربی و جاهای دیگرهای انباشت صنعتی را زیر مهمیز رقابت سرمایه

خواستند، در پیچ و خم این تقالها می دیدند، با این وجود طالئی ترین سودها رامی

گرفتند. در حساب ذخیره بانکها بر می زرگ و مؤسسات مالی را پیشبهای راه بانک

نمودند، می کوچک خرده سرمایه داران را در خود ذوبهای انباشتند. اندوختهمی هم

 شدند، لباس وامهای کالن تنمی درصد بزرگتر و بزرگتر 16تا  12بانکی های با بهره

کوچک و دست دوم شدند. جامعه را  هایبذر روینده بانکها کردند. این سرمایهمی

کرد سرمایه داران نوپای بانکی می پهندشت رویش این بانکها ساختند. تا چشم کار

و زد و ها متولد شدند. سرمایه داران و بانک هائی که به اندازه کافی از پشتوانه سفارش

حوزه بندهای نهادهای دولتی در همه قلمروها، از سپاه و بسیج و مجلس اسالمی تا 

علمیه و شورای تشخیص مصلحت نظام و خبرگان و هر کجای دیگر برخوردار بودند. 

را داری سرگردان جاری در شریان حیات اقتصاد سرمایههای اخیر سرمایههای بانک

و ها درصدی کردند. توده کارگر تولید کننده این سرمایه 40های وامهای با نرخ بهره

های ر بیکاری و بی مسکنی و بی درمانی و دنیای بلیهکل سرمایه اجتماعی که زیر فشا

این ستون تا آن » قهرآمیز سرمایه، شانس بقای زندگی خود و فرزندانش را به تئوری 

را ها آویخت به جای تشکیل صف پیکار طبقاتی، صف مشتریان این بانکمی «ستون

استثمار خود نرخ  حاصلهای طوالنی و طوالنی تر ساخت. اگر در کارخانه برای سرمایه

نرخ سودهای ها آفرید در اینجا برای همان سرمایهمی درصدی 1100های اضافه ارزش

مذکور های درصدی به مراتب عظیم تر و رؤیائی تر از نرخ اضافه ارزش 40ای افسانه

آفرید و کوه می نمود. فرایندی که در بستر خود سرمایه و فقط سرمایهمی تولید

برد. همین روند در عین حال روند افزایش پرشتاب متوسط می آسمان را بهها سرمایه
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ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی بود. شاید یک اشاره بسیار کوتاه در این گذر برای 

 نشان دادن عمق مسأله کافی باشد. 

 92در سال آخر ریاست جمهوری خاتمی حجم سرمایه آزاد ) نقدینگی( از مرز 

میلیون کارگر در سنین  20ود. در این سال در بهترین حالت تریلیون دالر عبور نم

گوناگون از صنعت و های سال تا بزرگساالن، در حوزه 10مختلف از کودکان کار زیر 

ها کشاورزی و تجارت و راه و بنادر و معادن و ساختمان گرفته تا کار در حاشیه خیابان

ورت استخدامی، قراردادی و بدون و جاهای دیگر به صها یا کار تولیدی زنان در خانه

کرده اند. متوسط دستمزدها در این سال با توجه به طیف می هیچ قرارداد کار

 3هزار تومان در ماه و  250که گفته شد باز هم در بهترین حالت از ای گسترده

رفته است. ما همه این ارقام را با بخشش از کیسه نمی میلیون تومان در سال فراتر

دهیم. حتی می بسیار سخاوتمندانه روی محور حداکثر مبنای محاسبه قرارکارگران 

رسیده است. نمی تریلیون تومان 60در این حالت کل دستمزد ساالنه طبقه کارگر به 

روشن است. فقط حجم نقدینگی یا بخش آزاد سرمایه ها نتیجه قیاس این رقم

ت. ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی در آن سال یک و نیم برابر کل مزدها بوده اس

کنیم که در اینجا و در این می نسبت بخش ثابت به بخش متغیر آن است و مشاهده

برهه زمانی معین فقط یک قلم اندک و بسیار ناچیز از کل سرمایه اجتماعی که چند 

درصد بخش متغیر آن است.  150سال پیش از آن هیچ وجود محسوسی نداشته است 

زده است و چند می سرمایه اجتماعی در همان روز سر به فلکاین نسبت در مقیاس 

سال بعد تا مرز چند برابر پیش تاخته است. در سخن از سیر صعودی متوسط ترکیب 

را در نظر گرفت و با چشم دوختن به همین داده ها باید این دادهها ارگانیک سرمایه

 عیان 80یمه دوم دهه داخلی بحران نهای هاست که رد پای واقعی بالندگی زمینه

از رشد افراطی سرمایه در همه ای گردد. فراموش نکنیم که رشد نقدینگی تبخالهمی

دیگر بود. ترجمه زمینی تر و ملموس تر باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه های حوزه
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آن است که حجم بخش ثابت سرمایه در قیاس با جزء متغیرش به طور نسبی افزایش 

گردند، در می بسیار انبوه تری بر روی هم تلنبارهای یابد. سرمایهمی شو باز هم افزای

مورد نیاز تضمین های کمتری باید بار تولید اضافه ارزش نسبتا  حالی که نیروی کار 

را به دوش کشند. معنی زمینی بعدی این فرایند آن ها نرخ سود مطلوب این سرمایه

ها گیرد. اضافه ارزشمی ید اضافه ارزش پیشیاست که روند انباشت سرمایه از روند تول

با اینکه در قیاس با پیش سرطانی رشد کرده اند و بیشتر شده اند، اما باز هم 

نیستند. نرخ سود ها پاسخگوی نیاز نرخ سود دلخواه یا حتی متضمن بازتولید سرمایه

کارهای درونی و ساز و های پیماید، سرمایه به کمک تمامی مکانیسممی روند افت

مستمراً در حال بازسازی خود برای چالش این وضعیت و ممانعت از تنزل فاحش تر 

اما محدود است و باالخره بحران ها کند، برد تأثیر این مکانیسممی نرخ سودها تالش

نماید. این روند با همه پیچ و خمهایش طول و عرض سرمایه اجتماعی ایران می چهره

دوم دهه هشتاد طی کرد، بحران راه افتاد و تقدیر شروع نیمه های را در سال

ایران بود که بحران درون زادش با بحران درون زاد سرمایه جهانی همراه داری سرمایه

و همداستان و همسنگر شد. دومی ندای حمله همزاد خود را لبیک گفت و با همه 

داری سرمایه سرریز بحرانهای قدرت به یاری او شتافت. در باره راهها و مکانیسم

جهانی به حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران قبالً توضیح دادیم، به همین خاطر 

 بر روند بحران اختصاص دهیم.  ها و تأثیر فاحش آنها باقی مانده بحث را به تحریم

خود بحران زا بودند، زیرا هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه در داخل را به ها تحریم

بردند. روندی که از یک سو تمامی توان سرمایه برای چالش می باالفاحش ای گونه

فرسود و از سوی دیگر سیر نزولی نرخ سود را حتی اگر شرائط می بحران جاری را

از این لحاظ و تا جائی که به افزایش ها زد. تحریممی رونق حاکم بود، به شدت دامن

 مربوطها نه سرمایه گذاریچشمگیر بهای تشکیل سرمایه ثابت و سیر صعودی هزی
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کرد، می کردند که سرریز بحران اقتصاد جهانی ایفاءمی شد، همان نقشی را بازیمی

 گذاشتند که انتقال بحران سراسری سرمایه تأثیرمی بعالوه از همان مجاری تأثیر

به این سوی بار سهمگین هجوم بحران از  90ایران از سال داری نهاد. سرمایهمی

را به صورت مضاعف، مرکب و ها ر سرریز بحران جهانی و بار فرساینده تحریمداخل، با

فزاینده در تار و پود خود تحمل کرد. بحث در باره وسعت تأثیر این فرایند مرکب و 

های ایران چندان آسان نیست. زیرا هیچ گزارش و دادهداری متزاید بر اقتصاد سرمایه

درصد صنایع  70بینند این است که می همگان باشد. آنچهنمی آماری موثقی در دست

کند. می درصد کار 45یا به طور کامل تعطیل شده است و یا با ظرفیت کمتر از 

تعیین رقم بیکاران و نرخ بیکاری منوط به تعریفی است که از این پدیده صورت گیرد. 

گر که درصد نیروی کار در سنین اشتغال جامعه به طور کامل بیکارند ا 50بیش از 

اشتغال رسمی بورژوازی های شاغل بودن را با معیار استثمار شدن کارگران در حوزه

محاسبه کنیم. در همان حال هیچ کارگری بیکار نیست، حتی همه کارگران نه یک 

کنند زیرا تمام بیکاران نیز برای زنده ماندن خود می شیفت که دو شیفت یا بیشتر کار

دارند، جز اینکه به هر شکلی، هر جائی، تحت هر شرائطی نای و فرزندانشان هیچ چاره

و به هر ثمن بخسی نیروی کار خود را بفروشند. هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه 

اعم از فیکس یا گردشی، به بیان دیگر هزینه ماشین آالت و زمین و ساختمان کارگاه 

مل و نقل و توزیع و مواد خام و قطعات نیم ساخته و وسائل یدکی گرفته تا مخارج ح

و بازاریابی به شدت باال رفته است، قیمت تمام شده کاالها به صورت چشمگیر رو به 

درصدی و رسما بیش  43افزایش نهاده است. عواملی که شالوده واقعی نرخ تورم اسماً 

اشاره نمود. در همه ای درصدی را پدید آورده است. در همین جا باید به نکته 200از 

اقتصاددانان، دولتمردان و نمایندگان فکری بورژوازی از حاکم گرفته تا  این سالها

های بسیاری محافل اپوزیسیون، حتی برخی اپوزیسیونهای چپ نما در توضیح زمینه

قطعاً در تولید و شتاب ها را پیش کشیده اند. نقدینگیها تورم موجود، نقش نقدینگی
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نچه آاست اما مسأله اساسی آن است که نرخ تورم تأثیر بسیار تعیین کننده داشته 

بورژوازی و محافل باال در این گذر گفته و نوشته اند سوای عوافریبی، تحریف و مسخ 

نمایند که گویا می چنین القاء نموده وها هیچ چیز نبوده است. همه اینها واقعیت

ارگر کهای یا بخش اصلی آن، ملک طلق و دارائی در حال فوران تودهها نقدینگی

به خریدهای ها است!! گویا تمرکز پول زیاد در دست کارگران سلسله جنبان اقبال آن

درصدی زائیده است!!  200کالن و توسعه بازار مصرف شده است!! و همین امر تورم 

نقدی را ساز و کار انتقال های پا را فراتر نهاده و یارانه« اندیشمندان» از همین ای عده

کارگر اعالم کرده اند!! و مصداق های به کیسه معاش و مصرف تودهها انبوه نقدینگی

شده اند!! در « مصرف افراطی کارگران» طنز تاریخ این بار نظریه پرداز تورم ناشی از 

باالتر به اندازه الزم صحبت شد. در آنجا تصریح گردید که ها باره نقدینگی

آزاد انباشته در دست ی هادر عظیم ترین بخش خود سوای سرمایهها نقدیندگی

بزرگ و کوچک چیز دیگری نیست و هر های سرمایه داران خصوصی و دولتی و بانک

بر نرخ تورم تأثیری است که تولید افراطی سرمایه و شبیخون ها گونه تأثیر آن

برای حفظ نرخ سودهای مطلوب خود به بهای سالخی روزافزون ها دهشتبار سرمایه

باز ها نهد. به عوارض بحران و تحریممی بر جای نهاده است وکارگر های معیشت توده

تولیدی های گردیم. سوای افزایش مستمر هزینه سرمایه گذاری ها، باال رفتن قیمت

در بازار و فوران نرخ تورم ناشی از این فرایند، هزینه واردات کاالهای مصرفی روزمره 

شتاب فزونی تورم را باالتر برده است. نیز به سمت اوج رفته است. این نیز به نوبه خود 

دستمزدهای واقعی و شابلون معیشتی طبقه کارگر زیر فشار این عوامل به پائین ترین 

و فرسوده ترین و مستهلک ترین میزان ممکن خود سقوط کرده است. بورژوازی کل 

را بر سینه معیشت کارگران سنگین ساخته است اما همه ها و تحریمها بار بحران
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گویند که ماشین قهر این تهاجم هنوز در نیمه راهست و می واهد با صدای بلندش

 ماههای آتی زمان سرعت و ویرانی آفرینی بسیار بیشتر این ماشین خواهد بود. 

ای به هر ساز و کار و دسیسهها کوبنده تحریمهوری اسالمی برای دور زدن عوارض جم

و مراکز تعطیل شده کار و تولید، ا هتوسل جسته است. بیشتر از شمار کارخانه

با هویتهای همه نوعی ایرانی، ترکی، عربی، ها ویژه فرار از مخاطرات تحریمهای شرکت

اروپائی، آسیائی، امریکای التینی یا هر کجائی دیگر در شش گوشه دنیا تأسیس کرده 

ه وسیع از سرمایای که کشتزار رویش الیهها است. شبکه عظیمی از شرکت سازی

تازه نفس سپاهی، بسیجی، مجلسی، تشخیص مصلحتی، خبرگانی،  خصوصیداران 

ارتشی، اطالعاتی، بنیاد مستضعفانی، بنیاد شهیدی، اهل سازمان تأمین اجتماعی و یا 

هر نهاد دیگر دولتی، غیردولتی و شبه دولتی است. در این شبکه پیچیده وسیع 

و دیگران « حسن کاظمی ها» ، «ابی هارضا ضر» ، «بابک زنجانی ها» مافیائی فراوان 

حاصل استثمار طبقه کارگر را به های ریزند، ارقام نجومی اضافه ارزشمی برنامه

سازند و می دولتی، سرمایه خصوصی خویشهای بانکی یا عطایا و هبههای صورت وام

ی تومان دیگر از ارزش اضافها کنند، در هر برهه زمانی کوتاه تریلیونمی پیش ریز

افزایند تا می خودهای تولید شده توسط کارگران ایران و جهان را بر کوه سرمایه

ایران بکاهند. دولت داری معضل ناشی از تحریمها را برای چرخه ارزش افزائی سرمایه

آسیائی شوروی سابق، آسیای وسطی، های سرمایه سراسر خاورمیانه، تمامی جمهوری

انباشته است. بنگاههائی که با اسامی و ها را از این شرکتاروپا، افریقا و امریکای التین 

عناوین ناشناخته گوناگون خارج از مدار شمول تحریم ها، وظیفه واردات کاال به ایران 

 دهند. می یا بالعکس حتی فروش نفت را انجام

و به کارگیری برخی ساز و کارهای دیگر ها بورژوازی ایران به یمن تأسیس این شرکت

وع انجام معامالت پایاپای با برخی کشورها، خرید گران تر و فروش ارزان تر کاالها از ن

دیگر به جای دالر، استفاده از طال به جای ارز و های به دولت ها، داد و ستد با پول
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را تا حدی و در واقع تا آنجا که به دیر و زود کردن یا تغییر ها موارد مشابه، تحریم

شود، دور زده است. می چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی مربوطحدود و ثغور فروپاشی 

در این گذر بدون شک دستاوردهائی داشته است. اما تمامی بحث نیز بر سر همین 

دستاوردهاست. هر ریال این دستاوردها نتیجه کاهش چند ریال حداقل معیشتی 

میلیونی یک جمعیت عظیم چند ده ها طبقه کارگر ایران است. در همه این سال

ساعته و  16و  12سال تا انسانهای لب گور، زن و مرد، با روز کارهای  6کارگر از زیر 

بیشتر در مرگبارترین شرائط کاری استثمار شده اند تا پاسخگوی هجوم بحران ها، 

باشند. ها انبوه برای کوهساران عظیم سرمایههای و تضمین اضافه ارزشها فشار تحریم

و چالش حتی المقدور ها مایه دار در دور زدن نسبی تحریمسر موفقیت طبقه سر

 در همین جا نهفته است. یک سؤال در اینجا به صورت جدی خود را طرحها بحران

کند. آیا به راستی دفع هجوم همزمان و هار بحران، تحریم و در عین حال می

حتی مقدور در یک کشور به راداری جلوگیری از سقوط کامل چرخه بازتولید سرمایه

است. پاسخ این است که آری مقدور است اگر طبقه کارگر آن جامعه به تمامی 

و جنایات بورژوازی ها کند و به تمامی سبعیتمی تحمیلها شرائطی که سرمایه بر آن

تن دهند، اگر جنبش کارگری جامعه در وضعیت اسفبار روز باشد. وضعی که هم 

کس قضیه زمانی است که جنبش کارگری چنین بینیم. عمی اکنون در ایران و دنیا

داری کارگر با عزم استوار در تدارک سازماندهی قدرت ضد سرمایههای نباشد و توده

ها خود باشند. در این حالت، بورژوازی نه فقط قادر به چالش بحران و دور زدن تحریم

د نخواهد شد که هر موج بلند و سترگ رونقی نیز یکراست برسرش خراب خواه

که درجه صف آرائی ها گردید. مسأله گرهی نه طول و عرض و عمق بحرانها یا تحریم

و آرایش قوای ضد کار مزدی طبقه کارگر است. چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران 

به همه دالئلی که گفتیم به شدت مختل است اما برای اینکه کارگران پویه اختالل 
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سازند باید داری و عرصه کارزار علیه سرمایه موجود را میدان دفع تعرض سرمایه

قدرت آگاه طبقاتی خود را سازمان دهند. بورژوازی با تمامی توان تالش دارد تا به 

کارگر القاء کند که رونق سرمایه باز خواهد گشت و بازگشت رونق سرمایه های توده

ندش بارترین سرآغاز بهبود زندگی آنان خواهد بود. این بزرگترین، کریه ترین و چ

دروغ تاریخ است و کارگری که این ترهات را باور کند اسیر فاجعه سفاهت هاست. 

علیه ها نامحسوس ترین بهبودهای زندگی کارگران را صرفاً رعد و برق جنگ آن

 سرمایه به ارمغان خواهد آورد. هیچ راه دیگری وجود ندارد.  
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  1387دی                                    و جنبش کارگریداری بحران سرمایه 

 

ن ماه تا پیش از پایا وانحصارات عظیم صنعتی و مالی امریکا در طول یک سال اخیر 

قوط بهای میلیارد دالر ارزش خود را از دست داده اند. میزان س 1000اکتبر بیشتر از 

 کل %20ز ا 2008روز اول اکتبر سال  10فقط در « وال استریت» اوراق بورس در 

سال  112بهای این بزرگترین مرکز مالی جهان باالتر رفته است و این کاهش در کل 

قدرت، ای افسانههای بی سابقه است. غول« داوجونز» تاریخ حیات بازار بورس 

»  ،«یمورگان استانل»  ،«فردی مک» ، «فنی مای» ، «لیمن برادرز» مؤسساتی مانند 

یان و انحصار خدای خدا« هیپو رال استات» ، «ل سیاچ او بی اس ا»  ،«مریل لینچ

با سر در عمق منجالب بحران سقوط  «جیای  آی»یعنی داری بیمه جهان سرمایه

در  کرده اند. حشراهلل سرمایه داران و سکانداران وحشت زده سفینه حیات سرمایه

نونی ن کبحرا» زند که می همه جا بلند است. روبرت زولیک رئیس بانک جهانی فریاد

رئیس « کشور پیشرفته غربی است 7نشان ناکارامدی نظام اقتصادی داری سرمایه

ه قرار بر لبه تیز پرتگاداری نماید که کل جهان سرمایهمی صندوق جهانی پول اخطار

نماید می رئیس بانک تجارت سوئد با صدای بسیار بلند اعتراف گرفته است و باالخره

  .«شناسدمی نقطه پایان جهانی است کهبیند می آنچه به چشم»  که

و نمایندگان فکری داری سرمایههای صدای ضجه و استغاثه سرمایه داران، دولت

و اقاریر باالترین مدافعان و ها سرمایه بسیار دلنواز و شادی بخش است، اعتراف نامه

آن  ازداری متفکران این جهنم خون و وحشت و توحش به احتضار شیوه تولید سرمایه

تنها و تنها در ها هم شادی آفرین تر و حیات بخش تر است. اما تمامی این شادی

زمانی معنی دار است که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر بین المللی در حالت 

تواند به عکس خود می عروج و طغیان و تعرض باشد. در غیر این صورت همه چیز
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ین نکات به صورت بسیار مختصر و مبدل گردد. هدف از تهیه مطلب حاضر توضیح ا

حتی االمکان ساده است اما قبل از هر چیز ببینیم که واقعیت ماجرا چیست؟ بحران 

 در کجا قرار دارد؟ها واقعی بحرانهای یعنی چه و ریشهداری سرمایه

داری همانا خود سرمایه است. ماجرا از این قرار اسـت کـه سد حقیقی تولید سرمایه» 

بارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگیزه و انجام تولیـد سرمایه و خود

شوند. در اینجا تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست. یعنـی می تلقی

نیستند که که صرفاً به منظور ایجاد روند پیوسـته ای وسائل تولید عبارت از افزار ساده

ازی ارزش سـتولید کنندگان باشند. حفـظ و بارور گسترده تر زندگی در خدمت جامعه

سرمایه که بر پایه سلب مالکیت و مستمند سازی توده بزرگ تولیـد کننـدگان قـرار  -

تواند در درون مرزهای معینی حرکت نمایـد. بنـا بـر ایـن موانـع مزبـور می دارد فقط

خود به کـار بـرد پیوسته با اسلوبهای تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور 

بـه  تولیـدزبور در جهت افزایش حـد و مـرز مهای گیرند. زیرا اسلوبمی در تضاد قرار

سوی تولید به مقصود باالصـاله در جهـت گسـترش قیـد و شـرط نیروهـای بـارآوری 

شـوند. وسـیله گسـترش بـی قیـد و شـرط نیروهـای بـارآوری می اجتماعی کار رانده

بارت از بارورسازی سـرمایه موجـود اسـت دائمـاً اجتماعی کار با هدف محدودی که ع

داری وسیله تـاریخی رشـد نیروهـای شود. بنا بر این اگر شیوه تولید سرمایهمی درگیر

بارآور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عین حال حامل تناقض دائمی 

 « میان این وظیفه تاریخی و مناسبات اجتماعی خویش نیز هست.

ن پدیده سرشتی سرمایه است. سرمایه یک رابطه اجتماعی، رابطه خرید و فـروش بحرا

نیروی کار و تولید ارزش اضـافی، تبـدیل  اضـافه ارزش بـه سـرمایه، توسـعه مسـتمر 

سـرمایه انباشت و سیر بدون انقطاع تبدیل کار زنده بردگان مزدی به کار مرده اسـت. 

ی و توسعه انباشـت شـرط حتمـی متناقض است، خودگسترای در سرشت خود پدیده

بقای این شیوه تولید است اما سرمایه خود مـانعی عظـیم و سـدی مقـاوم بـر سـر راه 
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خودگستری و استمرار پیش ریز خویش است. بحران پروسه وقوع خـود را در گـرایش 

گذارد اما سرچشمه این فرایند در شالوده هستی سرمایه می نزولی نرخ سود به نمایش

ه همین دلیل تشریح گرایش مذکور، چگونگی بالفعل شدنش و وقوع بحران قرار دارد. ب

نیازمند شناخت این روند از منشأ تا مظهر و نقطه آفتابی شـدن آن اسـت. مـا همـین 

کنیم. مـی گیریم اما این کار را بسیار کوتاه و با  حداکثر اختصار دنبـالمی مسیر را پی

 سود کدام است. قبل از هر چیز ببینیم که سود چیست و نرخ

ه بـکند و بـا توسـل می ضخیم پهنای بر روی رمز هستی خود پردهداری نظام سرمایه

ان دارد. در دیـومـی این رمز واقعی وجود خود را از انظار پنهانها دنیای وارونه پردازی

 بیـرسرمایه  تع سودمحاسبات این نظام ارزش اضافی حاصل از کار مزدی کارگران به 

سـپارد. سـرمایه می نرخ سودرخ اضافه ارزش جای خود را یک راست بـه گردد و نمی

جوشـد. از ایـن می اندیشد که سود عاید وی از کدام بخش سرمایه فـرانمی دار به این

دانـد. می مهم، تر هر نوع کاوش ریشه سود در بخش متغیر سرمایه را جرمـی سـترگ

 تولیـدای چ ارزش اضـافهسرمایه داران سخت منکر آنند که بخـش ثابـت سـرمایه هـی

نماینـد و می به نام کار پرداخت نشده کـارگران را انکـارای کند. آنان وجود پدیدهنمی

 ماینـدگانندانند!!! در یک کالم سـرمایه داران و می دستمزد کارگر را کل بهای کار او

ا هـم رکننـد و نـام آن می فکری سرمایه، ارزش اضافی را زاد و ولد کل سـرمایه تلقـی

 گذارند. می سود

نکته بعدی این که سود عاید سرمایه دار، مگر در موارد استثنائی همان میـزان اضـافه 

ارزشی نیست که توسط کارگران مورد استثمار او در حوزه خـاص پـیش ریـز سـرمایه 

 هایش تولید شـده اسـت. او عـین همـین مقـدار معـین اضـافه ارزش را نصـیب خـود

تولید شده در یک رشته معـین های از کل اضافه ارزشسازد، بلکه بالعکس سهمی نمی

نمایـد. سـه سـرمایه گـذاری مجـزا بــا می تولیـدی، جامعـه یـا کـل جهـان را تصـرف
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میلیون دالر را در نظر آوریم. فرض کنیم کـه  1مساوی به میزان هر کدام های سرمایه

 90ه دوم واحد متغیر، سـرمای 5واحد ثابت به  95( سرمایه نخست 1ترکیب ارگانیک )

واحد متغیر باشد.  20واحد ثابت به  80واحد متغیر و باالخره سومی  10واحد ثابت به 

 گیریم و چنین محاسبهمی نرخ اضافه ارزش یکسانی برای هر سه حوزه انباشت در نظر

واحـد  3کنیم که کارگران هر کدام از حوزه ها، در قبال هر یک واحد مزد خـویش می

میلیـون دالر سـرمایه در سـه قلمـرو  3ده اند. بـه ایـن ترتیـب اضافه ارزش تولید نمو

تولیدی مجزا مجموعاً یک میلیـون و یکصـد و پنجـاه هـزار دالر کـار پرداخـت نشـده 

اضافه کنیم  کارگران مورد استثمار را پیش روی خود دارند. این را نیز به مفروضات باال

پیش ریز شده اعم از فیکس  ثابتهای که به طور مثال در قلمرو نخست از کل سرمایه

دالر و از ســرمایه ســوم   110000دالر، از ســرمایه دوم  100 000یــا گردشــی فقــط 

در پروسه ساخت کاالهای جدید وارد شده و به مصرف رسیده انـد امـا  دالر 120000

ضمن اینکه در پروسه تولید حضور دارند ارزش خـود را بـه کاالهـای ها مابقی سرمایه

 3رسـد کـه صـاحبان می (. در نگاه نخست چنـین بـه نظـر2ده اند )جدید منتقل نکر

خـود بـه دسـت های سرمایه باال اقالم کامالً متفاوتی سود در قبال پیش ریـز سـرمایه

هزار واحد را استثمار کـرده اسـت و  50خواهند آورد. سرمایه اول نیروی کاری معادل 

ئی اش تولیـد شـده اسـت. در هزار دالر در حوزه ارزش افزا 150اضافه ارزشی مساوی 

شود و سرمایه سوم اضافه ارزشـی می هزار دالر بالغ 300مورد سرمایه دوم این رقم به 

واقعـی اسـت های دادهها هزار دالر توسط کارگرانش تولید شده است. این 600معادل 

ه ، اما آن چه در عالم واقـع و در پروسـوضات قبلی در مقابل ما قرار داردکه بر پایه مفر

دهد، شباهتی با این تصویر فرضی ندارد. قبالً گفتـیم می رویها سامان پذیری سرمایه

و  گرددمی نرخ اضافه ارزش به نرخ سود مبدلداری در شیوه تولید سرمایهکه 

کـه ای سرمایه باال بـه نسـبت سـرمایه 3این بدان معنی است که هر کدام از صاحبان 

 تولید شـده حصـولهای کل سود یا اضافه ارزشپیش ریز کرده اند سهم خویش را از 
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نمایند. اگر رقم یک میلیـون و پنجـاه هـزار دالر را کـه حاصـل جمـع کـل اضـافه می

میلیون دالر سرمایه انباشت شده در سه حوزه متمایز تقسیم کنیم  3است به ها ارزش

دالر بـه هزار  350دست خواهیم یافت. هر کدام از این سه سرمایه  %35به رقمی برابر 

صورت سود نصیب خود خواهند نمـود و در نتیجـه محاسـبات زیـر در مـورد چرخـه 

مصداق خواهد یافت و جای برآوردهـا و مفروضـات پیشـین را پـر ها بازتولید و کار آن

هـزار  300خواهد نمود. ببینیم ماجرا از چه قرار است؟ سرمایه اول کاالهائی به ارزش 

هـزار دالر  50هـزار دالر سـرمایه ثابـت،  100بـر  دالر تولید نموده است که مشـتمل

زش هزار دالر ارزش اضافی ناشی از اسـتثمار کـارگران اسـت. ار 150سرمایه متغیر و 

 110هزار دالر است و اجزاء متشکله آن شـامل  510 کاالهای تولید شده سرمایه دوم

هـزار دالر هـم  300هزار دالر سرمایه متغیـر و بـاالخره  100هزار دالر سرمایه ثابت، 

هـزار دالر و بخشـهای  920اضافه ارزش است. در مـورد سـرمایه سـوم ارزش کاالهـا 

هـزار دالر سـرمایه متغیـر و  200هزار دالر سرمایه ثابـت،  120مختلف  آن مرکب از 

هزار دالر نیز ارزش اضافی است. کاالهای تولید شده با ایـن مشخصـات بـه بـازار  600

 35ز آنها در جریان سامان پذیری خود به یـک نـرخ سـود شوند و هر کدام امی عرضه

کنند. در همین راسـتا کاالهـای تولیـدی سـرمایه نخسـت می درصدی دسترسی پیدا

هزار دالر و سرانجام کاالهای تولید شده در  560هزار دالر، کاالهای سرمایه دوم  500

نگـاه سـاده بـه  رسند. با یکمی هزار دالر به فروش 670حوزه پیش ریز سرمایه سوم 

هزار دالر بیشـتر از  50هزار دالر و سرمایه دوم  200یابیم که سرمایه اول می ارقام در

تولید شده توسط کارگران مورد استثمار خود سـود بـه چنـگ آورده های اضافه ارزش

هزار دالر سود ناشـی از کـار پرداخـت  250اند، در حالی که سرمایه دار سوم بالعکس 

ورد استثمارش را به نفع رقبا از دست داده است. در رابطه با این روند نشده کارگران م
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و آنچه که این جا رخ داده است، چند نکته مهم قابل تعمق است. این نکات به اختصار 

 عبارتند از: 

میزان سودی که هر یک از سه سرمایه باال کسب کرده اند بـا میـزان اضـافه  .1

 انباشت آن ها، کامالً فرق دارد.  جداگانههای ارزش تولید شده در حوزه

میلیون دالر سود به دست آورده است. به بیان دیگر  350هر سرمایه معادل  .2

مقدار  %35درصدی دست یافته اند یا  35هر سه تا به یک نرخ سود مساوی 

 اضافه ارزش نصیب خود ساخته اند. سرمایه پیش ریز شده شان 

ل سرمایه تعیین شده است و ربطی بر پایه حجم کها سود هر یک از سرمایه .3

ای نـدارد. سـرمایههـا به میزان سرمایه ثابت جذب شده در پروسه تولید کاال

هزار دالر از بخش ثابت آن در پروسـه تولیـد کـاال وارد شـده  100که فقط 

های هزار دالر سودی را دریافـت کـرده اسـت کـه سـرمایه 350است همان 

ت دیگـری از بخـش ثابتشـان در کاالهـا، دیگر با وارد ساختن مقادیر متفـاو

نصیب خود ساخته اند. واضح تر بیان کنیم. نه فقط آن بخش از هر سـرمایه 

که در پروسه ساخت محصول به مصرف رسیده است بلکه کـل سـرمایه هـر 

سـود از حاصـل جمـع  %35حوزه حتی تمامی بخش استوار آن نیز معـادل 

 صاص داده است. تولید شده را به خود اختهای اضافه ارزش

در مورد نکته سوم مارکس ضمن بررسی مشـروح و جـامع خـود پیرامـون نـرخ سـود 

 گوید: میداری عمومی سرمایه در شیوه تولید سرمایه

اضافه ارزش، افزایشی است کـه تنهـا آن بخـش از سـرمایه را کـه در پروسـه ارزش » 

 آیـد، شـاملمی آفزائی وارد شـده و در محاسـبه قیمـت تمـام شـده کـاال بـه حسـاب

گردد، بلکه افزایش ارزش بخش دیگـر سـرمایه پـیش ریختـه را کـه وارد پروسـه نمی

گیـرد. بـه عبـارت دیگـر می تشکیل بهای تمام شده محصول نگردیده است نیز در بـر

اضافه ارزش نه تنها افزایشی است به سرمایه مصرف شده کـه از طریـق قیمـت تمـام 
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کـه در تولیـد بـه ای زایشی است به مجموع سرمایهشود بلکه افمی شده کاال جایگزین

  .«کار گرفته شده است

های همیان سـرمایها سؤال اساسی در رابطه با نکات فوق و چگونگی توزیع اضافه ارزش

سـت متمایز سرمایه جهانی ایـن اهای مجزا، اجزاء مختلف سرمایه یک جامعه یا بخش

اضـافه ها د و چـرا هـر کـدام از سـرمایهگیـرمی که چرا این توزیع به این گونه انجـام

یـن کننـد. پاسـخ انمی تولید شده در قلمرو انباشت مستقیم خود را حصولهای ارزش

 ه عنـوانسؤال در پدیده رقابت نهفته است. به همین دلیل باید قبل از ادامه بحث و بـ

در ن یک نیاز تبعی انسجام موضوع بر روی مسأله رقابت و مکان و نقش و موضوعیت آ

 درنگ کنیم. داری شیوه تولید سرمایه

افه برای اختصاص سهم هر چه بزرگتری از کل اضها رقابت جنگ و ستیز میان سرمایه

والً ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی به خود اسـت. ایـن تعریـف از رقابـت ا

قابـت نظریه پـردازان رای متضمن این معنا است که بر خالف پندارهای بی اساس پاره

ار نیست. رقابـت صـرفاً مکانیسـم کـداری مطلقاً شاخص کلیدی و هویتی نظام سرمایه

باشـد. ثانیـاً نفـس می تولید شده در میان خودهای برای توزیع اضافه ارزشها سرمایه

حاصل های برنامه ریزی و تالش هر سرمایه برای کسب سهم عظیم تر در اضافه ارزش

ی و و اتخـاذ کلیـه تـدابیر علمـی، سیاسـهـا شـه پردازیکار کارگران دنیـا نیازمنـد نق

رزان ااقتصادی و اجتماعی برای تسلط بر شرائط بهتر تولیدی و تهیه مرغـوب تـرین و 

 یابـد ترین محصوالت است. سرمایه به میزانی که بتواند در احراز ایـن شـرائط توفیـق

ر درجـه هـببرد و به  تواند درجه تأثیر خود بر روند تشکیل نرخ سود عمومی را باالمی

دیگـر را های تولید شده در حوزههای شود اضافه ارزشمی در این کار موفق گردد قادر

م و به سمت خود جذب نماید. برای تشریح مکانیسم و نقش رقابت یک بار دیگـر ارقـا

 کنیم.می متشکله مثال پیشین را در جدول زیر مرورهای مؤلفه
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 سوم دوم اول حوزه سرمایه گذاری

 000 000 1 000 000 1 000 000 1 کل سرمایه

 95C + 5V 90C + 10V 80C + 20V ترکیب ارگانیک 

 000 600 000 300 000 150 اضافه ارزش 

 % 300 % 300 % 300 نرخ اضافه ارزش

 000 120 000 110 000 100 سرمایه جذب شده

 000 920 000 510 000 300 ارزش کاال

 000 320 000 210 000 150 قیمت تمام شده کاال

 000 670 000 560 000 500 قیمت تولیدی کاال 

 % 35 % 35 % 35 نرخ سود

 000 250 - 000 50 + 000 200 + تفاوت ارزش و قیمت

 

یک نکته مهم در جدول باال این است که کاالهای تولید شده در حـوزه سـوم سـرمایه 

ه فروش رفته اند، با ایـن وجـود در هزار دالر کمتر از ارزش واقعی خود ب 250گذاری، 

هزار دالر سود برای سرمایه دار صاحب حوزه مذکور به همراه  350جریان فروش خود 

توانند در عین حال کـه می آورده اند. ریشه رقابت در همین جا قرار دارد. اینکه کاالها

ه را پائین تر از ارزش واقعی خود فروخته شوند سودآور هم باشـند. مـارکس ایـن نکتـ

  :دهدمی چنین توضیح

که اقتصاد سیاسی قادر به درک آن نیست و به داری قانون اساسی رقابت در سرمایه» 

شود، همان طور می وسیله آن نرخ سود عمومی و در نتیجه قیمتهای تولیدی تنظیم

که بعداً خواهیم دید از همین تفاوت بین ارزش و قیمت تمام شده کاال و این امکان 

«  گیردمی تواند پائین تر از ارزشش ولی با سود فروخته شود سرچشمهمی که کاال

 ) کاپیتال، جلد سوم(
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ا به رشود که قیمت تمام شده کاالها در جریان داد و ستد جای خود می رقابت باعث

وزه قیمت بازار یا قیمت تولیدی بسپارد. سه سرمایه متمایز انباشت شده در سه ح

واستار خکنند. هر کدام می ت تولیدی خود را به بازار عرضهجداگانه هر کدام محصوال

به در  نمایند تا رقبا را از میدانمی تصرف بخش وسیع تری از بازار هستند و تالش

ان برای را به سوی خود جلب کنند. سرمایه دارها سازند یا به بیان دیگر مشتریان آن

ه هزینه دهند، به این معنی کمی این کار به طور مدام شرائط تولیدی خود را ارتقاء

ی کار برند، بارآورمی آورند، فشار استثمار نیروی کار را باالمی سرمایه گذاری را پائین

یروی کار کوشند که با حداقل نمی دهند یعنیمی اجتماعی را افزایش و باز هم افزایش

ازترین حداکثر محصول را تولید نمایند و برای این کار از مدرن ترین و کارس

 دهند.می کارهای دیگر که انجامای کنند و پارهمی و ماشین آالت استفادهها تکنولوژی

در بازار به چه ها زنند اما اینکه کاالهای آنمی سرمایه داران به همه کارهای باال دست

قیمتی فروخته شود تابع عوامل مهم دیگری نیز هست. عرضه و تقاضای موجود در 

یین قیمت تولیدی نقش تعیین کننده دارد. در همین جا باید تأکید بازار بر روی تع

تولید شده در جامعه یا جهان « خدمات»کنیم که مراد از عرضه و تقاضا کل کاالها و 

از سوی دیگر است. عظیم ترین بخش این داری از یک سوی و کل نیاز بازار سرمایه

مورد نیاز پروسه بازتولید تقاضاها مشتمل بر محصوالت و اموری است که دقیقاً 

باشند. به بیان دیگر عرضه و تقاضا خود توسط روند ارزش افزائی سرمایه می سرمایه

در هستی خود تولید سرمایه و داری گردد، زیرا که اساسًا شیوه تولید سرمایهمی تعیین

د میزان تقاضای موجوها سرمایه و باز هم سرمایه است. در جریان رقابت میان سرمایه

سازد که ارزش کاالهای حاصل کار کارگران کدام حوزه محور می در بازار مشخص

افتد. احتمال می حالت اتفاق 3واقعی تعیین قیمت تولیدی گردد. به طور معمول 

دارای باالترین و بهترین شرائط های نخست اینکه کاالهای تولید شده توسط سرمایه
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بازار شوند. در این صورت ارزش  تولیدی پاسخگوی اصلی تقاضاهای موجود در

کند. احتمال بعدی آن است می کاالهای این حوزه است که قیمت تولیدی را تعیین

که محصوالت حوزه دارای شرائط متوسط عظیم ترین بخش نیازها را جواب گوید، در 

این وضعیت ارزش کاالهای همین حوزه است که تعیین کننده قیمت تولیدی است و 

که کاالهای تولید شده در حوزه دارای بدترین شرائط بخش گسترده تر سرانجام این 

بازار را پوشش دهد. در چنین وضعی قیمت تولیدی بر پایه ارزش نهفته در محصوالت 

این حوزه تعیین خواهد شد. هر کدام از این سه حالت معادالت توزیع اضافه ارزش کل 

دهد. در حالت می تحت تأثیر قرارمختلف را به صورت بسیار بارز های میان سرمایه

حوزه سوم و شاید هم دوم مقادیری از ارزش موجود در کاالهای خود های اول سرمایه

تولید های نهند. حالت دوم متضمن مشارکت سرمایه اول در اضافه ارزشمی را از کف

هر دو حوزه های شده توسط کارگران حوزه سوم است و باالخره در حالت سوم سرمایه

گردند. می ناشی از استثمار کارگران حوزه سوم شریکهای ول و دوم در اضافه ارزشا

در همه این حاالت یک چیز را نباید فراموش کنیم. اینکه  قیمت تولیدی مجموع 

 تواند از ارزش کل این کاالها باالتر باشد. نمی حوزه 3کاالهای تولید شده در 

و با کدام ترکیب ای اینکه در چه حوزهشود که کاالها مستقل از می رقابت سبب

ارگانیک معین سرمایه تولید شده باشند به قیمت واحدی به فروش روند و بر اساس 

این قیمت تولیدی واحد یا قیمت بازار نرخ سود برابری پدید آید. در مورد مثال 

به داری است و بیانگر آن است که هر سرمایه %35مشخص تا کنونی ما این نرخ سود 

سازد. این نکته را به می درصدی را متحقق 35گاه فروش کاالهایش این نرخ سود 

متفاوت و های خاطر داشته باشیم که کاالهای سه گانه مذکور به رغم اینکه در حوزه

برابر ها با ترکیب ارگانیک کامالً مختلف سرمایه تهیه شده اند اما قیمت تمام شده آن

ر مثال معین ما چنین نبوده است زیرا قیمت تمام بوده است. شاید گفته شود که د

 320و  210دوم و سوم به ترتیب های هزار و حوزه 150 شده کاال برای حوزه اول
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هزار دالر برآورد شده است. این حرف کامالً درست است اما تفاوت موجود در این جا 

حجم و مقدار  نه ناشی از اختالف هزینه تولید هر واحد کاال بلکه متناظر با تفاوت

بخش هائی از سرمایه ثابت در هر حوزه است که برای تولید کاالها به مصرف رسیده 

است. برای روشن تر شدن مسأله در نظر آوریم که به طور مثال در هر سه حوزه کل 

شدند بلکه تماماً در می پیش ریز شده نه فقط در پروسه تولید کاالها واردهای سرمایه

رسیدند. آن گاه بهای تمام شده کاالها در هر می د به مصرف همتهیه محصوالت جدی

گردید. خالصه کنیم قیمت تمام می سه حوزه با هم مساوی و معادل یک میلیون دالر

برابر باشد، ها شده کاالهائی که مجموع سرمایه ثابت و متغیر مصرف شده در آن

گانیک سرمایه تهیه شده مستقل از اینکه در کدام حوزه تولید و با کدام ترکیب ار

باشند به طور معمول با هم برابر است، در حالی که میزان ارزش و اضافه ارزش موجود 

و در جریان رقابت داری با هم کامالً تفاوت دارد. این کاالها در بازار سرمایهها در آن

آورند که به قیمت تولیدی یا بازار موسوم است. می قیمت فروش واحدی را پدید

روند و در این راستا است که نرخ سود می های مختلف بر پایه این قیمت به فروشکاال

پیش ریز های شود. سرمایهمی به یک نرخ سود متوسط عمومی تبدیلها مبدء سرمایه

متمایز کار و تولید هر کدام در جریان فروش محصوالت خود به های شده در حوزه

ن است که سهم خود را از کل اضافه ارزش یابند و بر پایه آمی این نرخ سود دست

 کنند. می موجود در کاالها و تولید شده توسط کارگران برداشت

با وجود اینکه سرمایه داران قلمروهای مختلـف تولیـد هنگـام فـروش کاالهـا ارزش » 

اضافه ارزش یا سود تولیـد ها کنند، ولی آنمی سرمایه به کار رفته در تولید را بازیافت

کننـد، نمی هنگام تولید این کاالها در قلمرو خاص تولیـدی خـود را بازیافـت شده در

بلکه به نسبت سرمایه شان از کل سرمایه جامعه، فقط آن مقدار اضافه ارزش یـا سـود 

آورند که به وسـیله کـل سـرمایه جامعـه در می از اضافه ارزش یا سود کل را به دست
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لید گشته است و به طور یکسان نصـیب همه قلمروهای تولیدی در یک زمان معین تو

شـود. سـرمایه داران از نظـر کسـب سـود ماننـد می هر واحـدی از ایـن سـرمایه کـل

سهامداران یک شرکت سهامی عام هستند که در آن مقادیر سود به طـور مسـاوی بـه 

گردد و تنها اختالف سرمایه داران مختلـف در مقـدار کمـی می واحد تقسیم 100هر 

که هر کدام در سرمایه کل ریخته و یا به عبارت دیگـر نسـبت سـهیم  استای سرمایه

مـارکس. « ) بودن در کل شرکت و یا باالخره تعداد سهام هر یک مـالک عمـل اسـت

 کاپیتال، جلد سوم(

 گرایش نزولی نرخ سود

در توضیحات باال چند بار تکرار کردیم که افزایش مستمر بارآوری کار اجتماعی یا 

اکثر تولید کاالها توسط حداقل نیروی کار پدیده سرشتی و غیرقابل سازمان دادن حد

تفکیک روند کار سرمایه است. این امر در گرو به کارگیری هر چه گسترده تر و مؤثرتر 

جدید و ماشین آالت مدرن است. وقوع این تحوالت در روند ارزش های تکنولوژی

ترکیب ارگانیک سرمایه یعنی  افزائی سرمایه متضمن افزایش پیگیر و دانم التزاید

باشد. در مثال باال این نسبت برای حوزه می نسبت میان بخش ثابت و متغیر آن

بود.  20به  80و  10به  90دوم و سوم به ترتیب های و برای حوزه 5به  95نخست 

افزایش ترکیب ارگانیک با محدود شدن و باز هم محدود شدن هر چه بیشتر 

زش همراه است. در همان مثال پیشین فرض کنیم که سرچشمه زایش اضافه ار

های ترکیب ارگانیک سرمایه در دو حوزه آخر نیز خود را با ترکیب کنونی سرمایه

در  .دور بزند %300حوزه اول هم سطح سازند و نرخ اضافه ارزش همچنان حول محور 

الر کل سه میلیون د %5فقط ها چنین وضعی کل نیروی کار مورد استثمار حوزه

 پیش ریز شده خواهد بود. میزان اضافه ارزشی که در سه حوزه تولیدهای سرمایه

ها هزار دالر تجاوز نخواهد نمود و در این صورت نرخ سود همه سرمایه 450شود از می

طبیعتاً به ها باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه .سقوط خواهد کرد %15به  %35نیز از 
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نیروی کار مورد استثمار این یا آن بخش سرمایه، تمامی معنای آن نیست که جمعیت 

رود. بالعکس این می یک کشور یا کل سرمایه جهانی رو به کاهشهای سرمایه

جمعیت ممکن است مدام رو به افزایش هم برود، هر چند که در برخی مواقع یا 

کاهش این طور نیست. اما به هر حال بحث فزونی ترکیب ارگانیک ناظر بر ها دوره

نسبی جزء متغیر سرمایه در قیاس با جزء ثابت آن و نه کاهش مقدار مطلق بخش 

واقعیت این داری اخیر سرمایه است. یک نگاه به تاریخ تکامل شیوه تولید سرمایه

سازد. هر چه از آغاز پیدایش این می رویداد را بسیار ساده در پیش روی ما مجسم

در سطح جهانی رو به افزایش ها نیک سرمایهنظام دور شده ایم متوسط ترکیب ارگا

فروشنده نیروی کار معموالً کاهش نیافته است. با های رفته است اما شمار مطلق توده

 وارد مراحلیداری نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که سرمایهها همه این

 گردد که جمعیت شاغل نیروی کار را حتی از لحاظ عددی هم دچار کاهشمی

سازد. آنچه مهم است و در این جا مورد تأکید ماست این است که سیر مدام می

افزایش ترکیب ارگانیک و متعاقب آن گرایش رو به افت نرخ سود، یک رویکرد 

 است. داری سرشتی شیوه تولید سرمایه

این شیوه تولید با کاهش نسبی بدون وقفه سرمایه متغیر در مقایسه با سرمایه ثابت » 

گردد که عواقب آن این است می ایجاد ترکیب باالتر و رو به فزون کل سرمایه باعث

که نرخ اضافه ارزش برای همان شدت استثمار یا حتی باالتر از آن، در نرخ سود 

گردد. گرایش رو به کاهش نرخ سود عمومی پدیده می عمومی رو به کاهشی بیان

زایش بارآوری کار اجتماعی را به است که توسعه رو به افداری شیوه تولید سرمایه

تواند موقتاً به دالئل دیگر هم تنزل می همراه دارد. منظور ما این است که نرخ سود

رسد که شیوه تولید می این ضرورت به ثبوتداری کند، اما از ذات شیوه تولید سرمایه
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سود  مذکور در اثنای پیشرفت خود باید نرخ متوسط و عمومی اضافه ارزش را در نرخ

 مارکس. کاپیتال، جلد سوم....( «  ) عمومی کاهش یافته تری بیان نماید..

اینکه چرا مارکس در بحث پیرامون تنزل نرخ سود عمومی یا متوسط در شیوه تولید 

کند؟ دلیل آن اصرار او بر تشریح واقعیت می از اصطالح گرایش استفادهداری سرمایه

ین شیوه تولید یک گرایش است که در عین عینی پدیده است. کاهش نرخ سود در ا

سرشتی بودن و غیرقابل تفکیک بودنش از وجود سرمایه، باز هم نه به صورت یک 

کند. رویکردی که همواره در می قانون قطعی و محتوم بلکه در شکل یک رویکرد عمل

عوامل خنثی کننده نیز همراه ای جریان وقوع یا بالفعل شدن خود با مقاومت پاره

به صورت مدام با متحول نمودن شرائط تولید و داری ست. قبل از هر چیز سرمایها

برد می را باالها افزایش بارآوری کار اجتماعی شدت استثمار کارگر و نرخ اضافه ارزش

یک قلمرو انباشت یا سرمایه اجتماعی های و افزایش این نرخ برای بخشی از سرمایه

رو به افت نرخ سود را تضعیف نماید. عوامل دیگری  تواند موقتاً گرایشمی یک کشور

گذارند که پائین تر در باره می نیز در خنثی سازی این رویکرد تأثیر معین بر جای

نکته محوری و اساسی این است که به هر ها صحبت خواهیم نمود. با همه اینها ان

وند ارزش حال کاهش نرخ سود و تبدیل شدن گرایش مذکور به قانون قطعی در ر

افزائی سرمایه و در مقاطعی از این روند امری اجتناب ناپذیر و محتوم است. گرایش 

نزولی نرخ سود ریشه در تناقضات سرشتی سرمایه دارد. همان گونه که باالتر گفتیم 

سرمایه از یک سوی بدون خودگستری قادر به ادامه بقا نیست و از سوی دیگر در 

 رین موانع را بر سر را همان خودگستری و بقا تولیدجریان خودگستری خویش بزرگت

کند می نماید. پرایش رو به افت نرخ  سود این تناقض اندرونی سرمایه را نمایندگیمی

 گذارد. می و به شکل عریان به نمایش
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 خنثی کننده گرایش نزولی نرخ سودهای مکانیسم

 افزایش شدت استثمار نیروی کار

مهم های کار و باالبردن شدت استثمار کارگران از جمله اهرمطوالنی ساختن روزانه 

ه رزش خواامقابله با گرایش نزولی نرخ سود هستند. به بیان دیگر افزایش میزان اضافه 

 به صورت مطلق و خواه در شکل نسبی به خنثی سازی رویکرد نزولی نرخ سود کمک

 مختلفیهای یروی کار از شیوهنماید. سرمایه داران برای باال بردن شدت استثمار نمی

در  که در زمان معینای به گونه افزایش سرعت کار ماشین آالتکنند. می استفاده

بت عین به کارگیری مواد خام و مصالح تولید بیشتر، هزینه بخش فیکس سرمایه ثا

لترین با ناز سالخی کودکان و استثمار سبعانه آنانبماند، یکی از این راهها است. 

و  انکار خانگی زناز جمله راههای دیگر است. در بخش بسیار عظیمی از دنیا مزدها 

مخوف و مؤثر ها سرشکن نمودن عظیم ترین بار کارها بر گرده آنان یکی از مکانیسم

ه و تشدید استثمار نیروی کار است. استثمار نیروی کار زنان در چهاردیواری خان

 اقطستی نیروی کار را از گردن سرمایه آهای آشپزخانه اوالً کل هزینه پرورش نسل

رگر سازد. ثانیاً با سرشکن شدن تمامی کارهای خانه به دوش زنان، همسران کامی

ت کنند و این اضافه کاری به صورمی فرصت بیشتری برای اضافه کاری پیداها آن

 کند. کارمی ایفای نقشها در باال بردن میزان اضافه ارزشای بسیار تعیین کننده

ال طرح خانگی زنان به همه این دالئل و بر پایه دالئل زیاد دیگری که در اینجا مج

سازد و این امر به می را مرتفع تر و مرتفع ترها نیست کوه اضافه ارزش سرمایهها آن

 کند.  می نوبه خود در خنثی سازی سیر رو به افت نرخ سود نقش جدی بازی

نیز یکی از راههای مقابله با سیر رو به  نسبیافزایش میزان ارزش اضافی از طریق 

افت نرخ سود است. به کار اندازی حجم هر چه بیشتر مواد خام و ماشین آالت و 

مصالح تولید توسط نیروی کار هر چه کمتر، طبیعتاً صورت کسر نرخ سود و الجرم 
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ز دهد. در این جا بامی خارج قسمت آن یا همان شاخص واقعی نرخ سود را افزایش

 با سرکشی تمام خود، در مقابل ما قرارداری هم تناقضات سرشتی شیوه تولید سرمایه

کند در بطن همان کارکرد می گیرد. آنچه از سیر رو به کاهش نرخ سود جلوگیریمی

گردد. آوردن یک مثال در این جا به درک ساده تر می باعث وقوع این کاهش نیز

 v 30به  c 70با ترکیب ارگانیک ای مایهمسأله کمک خواهد نمود. فرض کنیم سر

این  .سازدمی را متحقق %30و نرخ سودی برابر با  %100نرخ اضافه ارزشی معادل 

سرمایه با باال بردن بارآوری کار اجتماعی در حوزه ارزش افزائی خود نرخ استثمار را از 

 ه نرخ سودرسد کمی با وقوع این تغییرات به نظر .دهدمی افزایش %200به  100%

جهش کند! اما در عالم واقع یا در معادالت زمینی شیوه  %60به  %30سرمایه باید از 

چنین نیست. سرمایه برای باال بردن بارآوری کار اجتماعی اش داری تولید سرمایه

الجرم ترکیب ارگانیک خود را دچار تغییر ساخته است، به این معنی که با همان 

ثابت بیشتری را به جریان انداخته است. این بدان معنی  شمار کارگر مقدار سرمایه

دیگر به قوت خود باقی نیست و به طور مثال با  v 30به  c 70است که ترکیب سابق 

جایگزین شده است. در همین راستا میزان اضافه  v 30به  c 140ترکیبی معادل 

هم زمان نرخ  شده است اما %200ارزش تولید شده دو برابر گردیده است و نرخ آن 

رسیده است. حال این مثال را در  %35افزایش به  %5بلکه حداکثر با  %60سود نه 

سطح دیگری از افزایش بارآوری کار اجتماعی مورد تعمق قرار دهیم. در نظر بیاوریم 

واحد را به کار انداخته باشند.  300واحد سرمایه ثابت  140کارگر باال به جای  30که 

هم تشدید شده باشد باز نرخ سود به  %300ی اگر نرخ استثمار تا در چنین وضعی حت

 تنزل پیدا کرده است.  27%

این است که هر تک سرمایه به داری جبر طبیعت شیوه تولید سرمایهها با همه این

گردد تا از طریق ارتقاء بارآوری کار اجتماعی و باال بردن می متوسلها همه تالش

با حداقل نیروی کار کاالهای هر چه بیشتری را تولید و به میزان اضافه ارزش نسبی 
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شوند با فرض ثابت بودن می بازار عرضه نماید. محصوالتی که به این ترتیب تولید

ثابت و متغیر سرمایه، کار کمتری را در هر واحد خود در مقایسه با های هزینه بخش

کنند، ارزان تر تهیه شده می کاالهای تولیدی دارای بارآوری کار اجتماعی کمتر حمل

قادر به احراز این شرائط مادام های اند و از قدرت رقابت باالتری برخوردارند. سرمایه

 کنندمی سرمایه اجتماعی در خود حفظهای که این تمایزات را نسبت به سایر بخش

دیگر و متبلور در های تولید شده توسط کارگران حوزههای توانند اضافه ارزشمی

را به سوی خود جلب نمایند. همین امر نیروی محرکه بسیار ها های آن حوزهکاال

دارد تا به صورت مستمر برای متحول می نیرومندی است که سرمایه داران را وا

ساختن پروسه کار و افزایش بارآوری کار اجتماعی در قلمروهای پیش ریز سرمایه 

مایه برای افزایش اضافه ارزش نسبی هاشان تقال کنند. به این ترتیب برنامه ریزی سر

باشد. با این وجود در می تالشی در راستای جلوگیری از سیر رو به افت نرخ سود نیز

نگاه به این فرایند باید همواره تناقض سرشتی سرمایه را به صورت جامع االطراف 

این است که همه داری مطمح نظر قرار داد. اقتضای قهری شیوه تولید سرمایه

مدرن و همه راهکارها میزان ها کنند تا با استفاده از تکنولوژیمی تالشها ایهسرم

بارآوری کار اجتماعی و اضافه ارزش نسبی حوزه بازانباشت خود را افزون سازند و این 

امر در سیر طبیعی خود افزایش جبری ترکیب متوسط ارگانیک در سطح سرمایه 

آورد. روند می پیش ریز آن را به دنبال اجتماعی کل جامعه یا مهمترین قلمروهای

ها اخیر همان گونه که در مثال باال هم دیدیم نه در جهت افزایش نرخ سود سرمایه

کند. این روند نه فقط به خنثی سازی می بلکه کامالً بالعکس در جهت خالف آن عمل

ین رساند که اتفاقاً موجب شتاب بیش و بیشتر انمی گرایش نزولی نرخ سود کمک

 گردد.   می کاهش
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یک اهرم بسیار مؤثر سرمایه برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود تالش 

برای کاهش ترکیب ارگانیک بخش هائی از آن به موازات سیر قهری و 

مصداق بارز این  است.داری سرشتی افزایش این ترکیب در شیوه تولید سرمایه

ی دنیا به صدور سرمایه است. این عظیم صنعتهای مثال اقدام انحصارات و تراست

با پیش ریز حجم کالنی از سرمایه خود در جوامع دارای نیروی کار ارزان و ها کارتل

یابند که می دستها شبه رایگان نه فقط به عظیم ترین سرچشمه افزایش اضافه ارزش

به در قبال پیش ریز هر واحد از سرمایه هایشان سرمایه متغیر بسیار بیشتری را هم 

گیرند و مورد می قبلی ارزش افزائی خود به کارهای طور نسبی و در قیاس با حوزه

حجم اضافه ارشی که به »گوید: می دهند. مارکس در این زمینهمی استثمار قرار

گردد، حاصل ضرب دو عامل است. نرخ اضافه ارزش می وسیله یک سرمایه معین تولید

عینی به کار اشتغال دارند. بنا بر این حجم اضافه ضرب در تعداد کارگرانی که با نرخ م

ارزش در صورت معین بودن نرخ اضافه ارزش، به تعد کارگران و در صورت معین بودن 

در بحث محافل چپ پیرامون « تعداد کارگران به نرخ اضافه ارزش بستگی دارد...

الً جایگاه این معموداری صدور سرمایه و نقش آن در شرائط امپریالیستی تولید سرمایه

اینان بر روی فاکتور ارزانی بهای های مؤلفه مهم بسیار گور و گم است. در تحلیل

شود اما هم زمان فاکتور دوم یعنی استثمار شمار هر می نیروی کار به درستی تأکید

پیش ریز شده کالً به های چه کثیرتر کارگران به دلیل ترکیب نازل تر سرمایه

 د. شومی فراموشی سپرده

 تنزل دستمزدها به زیر ارزش واقعی آن ها

دستمزد، بهای نیروی کار به صورت یک کاال است. بهای واقعی این کاال هزینه 

بازتولید آن است و هزینه بازتولید نیروی کار حاصل جمع همه مایحتاج معیشتی و 

 رفاهی است که کارگر برای زنده ماندن و فروش نیروی کار خود بدان نیاز دارد.

تولید شده توسط جمعیت عظیم چند میلیاردی ها سرمایه داران به اضافه ارزش
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کنند بلکه در عظیم ترین بخش کره زمین دستمزدهای نمی کارگران دنیا اکتفاء

پردازند. این امر در مورد می کارگر را نیز بسیار پائین تر از بهای واقعی آنهای توده

کند. دستمزد کارگران در می و کمال صدقکارگران غالب کشورهای جهان به تمام 

بهای مایحتاج معیشتی  %30ایران هم اکنون نه فقط زیر ارزش واقعی آن که حتی از 

های الزم برای بازتولید نیروی کار آنان هم بسیار کمتر است. سرمایه داران و دولت

ؤثر مقابله تنزل دستمزدها به زیر ارزش واقعی آن را به عنوان یک سالح مداری سرمایه

دهند. تأثیر این سالح به ویژه در فاز می با گرایش نزولی نرخ سود مورد استفاده قرار

به موازات سرکشی داری کنونی حیات بردگی مزدی بسیار تعیین کننده است. سرمایه

از این اهرم برای اجتناب از مطلق ها وقوع بحرانهای هر چه بیشتر و نیرومندتر زمینه

 جوید. می سودها ولی نرخ سود و غلطیدن به ورطه بحرانشدن گرایش نز

 بخش ثابت سرمایه  های کاهش هزینه

پائین آوردن بهای مواد خام، ماشین آالت، وسائل نیم ساخته و هر آنچه که اجزاء 

 کند به افزایش نرخ سود کمکمی بخش گردشی یا فیکس سرمایه ثابت را تعیین

تولید شده به های متضمن آن است که اضافه ارزش رساند. کاهش بهای این مصالحمی

میزان کمتری سرمایه در قیاس با شرائط پیشین تقسیم شود و الجرم حاصل این 

و فرایند داری تقسیم یا همان نرخ سود رو به افزایش خواهد رفت. شیوه تولید سرمایه

طور  افزایش مستمر بارآوری کار اجتماعی کاهش بهای بخش ثابت سرمایه را به

آورد. وقتی که حجم بسیار عظیم تری مواد خام و ماشین آالت می معمول به دنبال

شود کاالهای ناشی از پروسه می توسط حجم بسیار کمتری نیروی کار به کار گرفته

شوند. این تنزل به نوبه خود یکی از می کار حامل مقداری کمتر کار اجتماعی الزم

باشد. سوای این دستیابی سرمایه می هش نرخ سودعلل مؤثر و دائمی جلوگیری از کا
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به منابع ارزان بهای مواد خام در بخش هائی از جهان یک مؤلفه مهم کاهش بهای 

 بخش ثابت سرمایه و یک مکانیسم مؤثر در کار جلوگیری از تنزل نرخ سود است. 

 

دارای نیروی کار ارزان تر و ترکیب ارگانیک های صدور سرمایه به حوزه

 ترینپائ

عظیم صنعتی که به ممالک حوزه نیروی های انحصارات و کارتلهای بخشی از سرمایه

گردد، به طور طبیعی نرخ سودهای بسیار می کار ارزان و ترکیب نازل تر سرمایه صادر

از ها آورند. در این حوزهمی باالتری را در قیاس با ممالک پیشرفته تر صنعتی به وجود

رزان موجب افزایش نرخ سود است و از سوی دیگر پائین آمدن یک سوی نیروی کار ا

ترکیب ارگانیک سرمایه  متضمن استثمار نیروی کار هر چه وسیعتر توسط میزان 

بسیار کمتری سرمایه است که به نوبه خود در افزایش نرخ سود نقش بسیار تعیین 

از اواخر قرن نوزدهم  کند. این مؤلفه از دیرباز تا امروز و به طور اخصمی کننده بازی

به این سوی در عداد مهمترین و کاراترین محرک مقابله با سیر تنزلی نرخ سودها 

عمل کرده است. تصور اینکه سرمایه اجتماعی ممالکی مانند اسکاندیناوی و اروپای 

غربی و از همه مهم تر امریکای شمالی با چنان سطح باالی متوسط ترکیب ارگانیک 

م در بازار انباشت جوامع آسیائی، امریکای التین و افریقا قادر به بدون حضور مستقی

یک روز ادامه ارزش افزائی خود باشند تصوری از بیخ و بن باطل است. سرمایه 

اجتماعی این ممالک به ویژه بخش بسیار متمرکزتر آن با صدور سهم عظیمی از خود 

ار ارزان این کشورها و هم یاد شده، استثمار هر چه موحش تر نیروی کهای به حوزه

زمان استثمار جمعیت هر چه کثیرتری از این بردگان مزدی ارزان به نرخ سودهائی 

یابند که قابل قیاس با نرخ سودهای کشور اصلی نیست. وضعیتی که به این می دست

را به دو قسمت تقسیم ای ماند که سرمایهمی شود، درست به اینمی طریق پدیدار

ز آن با باالترین میزان بارآوری کار اجتماعی حداکثر مواد خام و مصالح کنیم، بخشی ا
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تولید را به سرمایه و کاال تبدیل کند و در همین راستا عظیم ترین بخش بازار جهانی 

کارگر های را به خود اختصاص دهد. بخش دوم بالعکس با ترکیبی بسیار نازل تر، توده

ر هر چه ارزان تر و شبه رایگان تر مورد در سطحی هر چه وسیعتر و با نیروی کا

از چنین کیفیتی برخوردار داری استثمار قرار دهد. رابطه میان دو بخش دنیای سرمایه

های بخش نخست با مشارکت عظیم در اضافه ارزشهای است و در این میان سرمایه

زش کارگر دنیا از یک منبع همیشه جوشان اضافه ارهای تولید شده توسط کل توده

 گردند. می برای مقابله با سیر رو به افت نرخ سود برخوردار

 بازار بورس

خنثی سازی تنزل نرخ های در میان مؤلفه هائی که مارکس از آن به عنوان مکانیسم

کند هیچ نامی از بازار بورس به میان نیست. دلیل این امر صرفاً آن است می سود یاد

د محدود و بی نقش بوده است. با این وجود که بازار بورس در آن زمان بیش از ح

مارکس اهمیت این پدیده در پروسه خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود را به صورت 

پولی بسیار های ضمنی در مباحث دیگر کتاب کاپیتال در جلد سوم و در فصل سرمایه

کر یک ده تر مسأله توضیحات خویش را با ذروشن تشریح کرده است. برای درک سا

دهیم. سرمایه صنعتی معینی را در نظر بیاورید که می کنیم و ادامهمی ثال شروعم

تواند می کنیم که این سرمایهمی گردد. فرضمی میلیون تومان بالغ 800میزان آن بر 

درصدی را متحقق سازد. صاحبان این سرمایه در همان حال که  20یک نرخ سود 

کنند، چهار میلیون اوراق می را برنامه ریزیپروسه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه 

دهند. آنان به می تومان در اختیار بازار بورس قرار 1000سهام را به قیمت هر سهم 

را که پیش ریز کرده اند از طریق فروش اوراق بورس ای این ترتیب نصف کل سرمایه

میلیون به  800دارند. یا به بیان دیگر حجم سرمایه در گردش خود را از می دریافت

میلیون افزایش داده اند. حال به این فکر کنیم که سرمایه مذکور با توجه به  1200
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نرخ سودی که قبالً گفتیم در پایان سال یا پس از یک دور واگرد از طریق استثمار 

سازد که علی می میلیون تومان سود نصیب خود 240کارگر رقمی معادل های توده

میلیون تومان سرمایه عرضه شده در بازار بورس  400ن آن به میلیون توما 80االصول 

های تعلق دارد. انتظار خریداران اوراق بورس معموالً این است که سودی بیشتر از بهره

گذاریم که نرخ می بانکی پس انداز به چنگ آورند و ما نیز بنای محاسبه خود را بر این

چنین وضعی سرمایه داران عرضه در  .باشد %5بهره بانکی به طور معمول حدود 

کننده سهام شاید دو برابر این رقم را به عنوان افزایش بهای اوراق بورس، به مشتریان 

خویش تحویل دهند. تا اینجا نتیجه کار آن شده است که اواًل صاحبان سرمایه به 

میلیون تومان سرمایه پیش ریز کرده اند، به جای  1200میلیون تومان  800جای 

 80میلیون تومان دست یافته اند و سرانجام به جای  240میلیون تومان سود به  160

 40توزیع شده در بازار بورس حداکثر فقط های میلیون تومان سود متعلق به سرمایه

توان دریافت که می میلیون سود پرداخت نموده اند. با یک حساب ساده سرانگشتی

میلیون تومان سود باالتر از  120حدود  عرضه سهام به بازار بورس برای آنان چیزی

رفت به همراه آورده است و این در حالی است که مشتریان می سودی که قبالً  انتظار

بورس نیز علی االصول در قیاس با بهره بانکی سهم بیشتری از اضافه ارزش حاصل 

انیسم باال استثمار طبقه کارگر را به خود اختصاص داده اند. بازار بورس با توجه به مک

نماید اما می در خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود ایفاءای نقش بسیار تعیین کننده

گردد. با شروع نمی دامنه اثرگذاری این مکانیسم اصالً به این حد نیز خالصه

بحران و چشم انداز بالفعل شدن سیر نزولی نرخ سود در مقیاس بازتولید های رخساره

کل ها مهم دنیا و به تبع آنهای یا سرمایه جهانی بورس سرمایه اجتماعی کشورها

دهند. روند می بازار بورس با حداکثر شتاب الزم بهای اوراق فروخته شده را کاهش

بزرگ حاکم های این کاهش متناسب با وضعیت سودآوری و نبض ارزش افزائی سرمایه

گیرد که به می عتبر بازار بورس و درجه تشدید خطر وقوع بحران گاه آن چنان سر
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 پاالیش همه یا عظیم ترین بخش سرمایه عرضه شده به صورت اوراق بورس منجر

میلیون دالر سرمایه فروخته شده در بورس  400گردد. در مثال باال چه بسا کل می

موجودیت خود را به نفع کارتل یا تراست عرضه کننده سهام از دست بدهد. پاالیش 

کلیدی ترین و حیاتی ترین راهکار خروج از بحران ها بحرانسرمایه که به دنبال وقوع 

است در این جا عماًل پیش از وقوع بحران و به عنوان یک مکانیسم خنثی سازی آن 

شود. نگاهی به آنچه در چند سال اخیر در قلمرو بازار می مورد بهره برداری واقع

 که گفته شد به دستبورس جهانی رخ داده است تصویر بسیار گویائی از واقعیاتی 

در سوئد چند سال قبل با « فارماسیا» دهد. تراست غول پیکر تولید دارو به نام می

یک تراست امریکائی هم طراز خود در هم ادغام شدند و متعاقب آن بخش مهمی از 

کرون سوئد به فروش رساندند.  80سرمایه هایشان را در بازار بورس به بهای هر سهم 

خود های انبوهی را به اصل سرمایههای ید از این طریق سرمایهتراست داروئی جد

را ای منحنی صعودی بی سابقهها اضافه کرد. سود ساالنه فارماسیا در طول این سال

به خریداران اوراق  سهم 100هر پشت سر نهاده است اما میزان سودی که در ازای 

نه شرکت مذکور هیچ و گزارشات ساالها بورس پرداخت شده است بر اساس بیالن

 80ریال نرسیده است!! در طول این مدت بهای هر سهم نیز از  100سالی حتی به 

کرون سقوط کرده است و باالخره این سیر سقوط مستمر در آستانه  50کرون به 

کرون را نیز با شتاب پشت سر نهاد. سرمایه  30توفش موج جدید بحران سرمایه خط 

ام شاید چند برابر شده باشد. سود ساالنه اش نیز در قیاس فارماسیا نسبت به سال ادغ

با گذشته به طور بی امان رو به اوج رفته است. در مقابل چند ده هزار نفری که 

خریداران اوراق بورس این شرکت بوده اند که طبیعتاً درصد معینی از آنان نیز 

د صد میلیون کارگران سوئدی و غیرسوئدی هستند چند ده میلیون و شاید هم چن



 یو جنبش کارگر دارییهبحران سرما  /  84

درآمد یا دستمزد پس انداز شده خویش را به طور کامل و برای همیشه از دست داده 

 اند. 

تعیین کننده ترین داری بازار بورس به همه دالئل باال در فاز کنونی حیات سرمایه

است. در داری مکانیسم مقابله با سیر رو به تنزل نرخ سود برای شیوه تولید سرمایه

ما دو نکته را هرگز فراموش نکنیم. اول این که تمامی این نقل و انتقاالت و این رابطه ا

دیگر، همه و همه حدیث تقسیم ای و به زیان عدهای بده و بستان ها، به نفع عده

کارگر تولید گردیده های اضافه ارزشی است که در سطح جامعه و جهان توسط توده

ایش نزولی نرخ در نظام بردگی مزدی است. دوم آن که هیچ مکانیسم خنثی سازی گر

وجود ندارد که تناقضات سرشتی سرمایه را با خود همراه نداشته باشد. بازار بورس نیز 

از سیطره این حکم خارج نیست. مکانیسم بورس در همان حال که با کاهش نرخ سود 

کند اما هم زمان حجم می کمکها در بخشی از سرمایه به ظرفیت بقای مابقی بخش

پیش ریز شده و میزان بخش ثابت سرمایه در مقابل بخش متغیر آن را های سرمایه

 دهد. در این باره شاید بعداً باز هم صحبت کنیم. می جدی افزایشای نیز به گونه

 

 وقوع بحران

باال برای مقابله با رویکرد های از تمامی راهکارها و مکانیسمداری شیوه تولید سرمایه

کند اما دامنه تأثیر این عوامل محدود است و گرایش رو به می ستفادهتنزل نرخ سود ا

کند سرانجام می افت نرخ سود به رغم تمامی فشارهائی که از سوی این عوامل تحمل

در شرائطی معین بسان نیروئی سرکش جایگاه یک قانون مطلق را پروسه بازتولید 

سازد. چرا چنین می زناپدیردهد و وقوع بحران را گریمی سرمایه به خود اختصاص

د در همان تناقضات سرشتی سرمایه یشود، پاسخ آن را باز هم بامی است و چنین

جستجو نمود. باالتر توضیح دادیم که ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی و نرخ سود 

شیوه داری معکوس با هم قرار دارند. شیوه تولید سرمایهای در رابطهها عمومی سرمایه
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افراطی سرمایه است. در این مناسبات تولیدی پیشی گرفتن نرخ انباشت سرمایه تولید 

بر نرخ تولید اضافه ارزش امری قهری است و در بطن این فرایند شتاب افزایش 

متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه از نرخ سود رویدادی اجباری و اجتناب ناپذیر است. 

کند. در این می استفاده ریاضی زیرمارکس برای تشریح این پدیده از محاسبه ساده 

، V، اضافه ارزش با M، سرمایه متغیر با عالمت Cبا حرف  ثابتمحاسبات سرمایه 

 p1   و باالخره نرخ سود با عالمت  m1نرخ اضافه ارزش یا نرخ استثمار با حرف 

 شود. می نمایش داده

P1 = V / ( C + M) 
 کنیممی صورت و مخرج کسر را به سرمایه متغیر تقسیم

(V/M) / ( C+M / M)  

 به صورت زیر نوشتها آنهای توان به کمک معادلمی کسر باال را

m 1 / ( C / M) + 1 
 ش فرمول زیر خواهد بوداگر کسر را ساده کنیم نتیجه ا

P 1 = m 1 / (C / M) + 1 

موضوع را کمی توضیح دهیم. نرخ سود خارج قسمت ارزش اضافی به کل سرمایه 

 سرمایه متغیر بخش بر سرمایه ثابت + ارزش اضافی.   =خ سود است. نر

ود از کنیم. نتیجه عبارت خواهد بمی صورت و مخرج کسر را به سرمایه متغیر تقسیم

رت اضافه ارزش بخش بر سرمایه متغیر و سپس تقسیم این کسر بر کسر دیگر که عبا

 . است از سرمایه ثابت + سرمایه متغیر بخش بر سرمایه متغیر

 خارج قسمت صورت کل کسر در واقع همان نرخ اضافه ارزش یا نرخ استثمار است.

تغیر خارج قسمت کل کسر یعنی سرمایه ثابت بعالوه سرمایه متغیر بخش بر سرمایه م

عالوه بتوانیم به این صورت هم بنویسیم. سرمایه ثابت بخش بر سرمایه متغیر می را

  سرمایه متغیر بخش بر سرمایه متغیر.
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 حال اگر این کسر را ساده کنیم خواهیم داشت.

 .      1نرخ سود مساوی است با نرخ استثمار تقسیم بر ترکیب ارگانیک بعالوه عدد 

ترکیب ارگانیک و نرخ سود داری دهد که در تولید سرمایهمی این محاسبات نشان

ین جا ریشه نیز در همداری روند  بحران سرمایهمی دقیقاً در جهت عکس هم به پیش

دارد. به بیان دیگر رابطه خرید و فروش نیروی همواره در معرض بالفعل شدن گرایش 

 نزولی نرخ سود و وقوع بحران است. 

خطوط کلی مباحث مربوط به فرایند رویـش، تکـوین و وقـوع بحـران در شـیوه ها این

زنـد کـه نظـام می است اما همین نکات اشاره وار، بسیار گویا بانـگداری تولید سرمایه

کار مزدی در هر گام توسعه و خودگستری خود گامی نیز به سـوی تشـدید و تعمیـق 

تناقضات سرشتی خود و الجرم گامی به سوی باروری و رشد پرشتاب تر عوامل موجد 

از زمـان پیـدایش خـود بیشـتر داری دارد. هر چه سـرمایهمی بحران در درون خود بر

انیک سرمایه خـواه در حـوزه انباشـت داخلـی هـر گیرد متوسط ترکیب ارگمی فاصله

شـود. ایـن امـر طبیعتـاً متضـمن رشـد و می کشور و خواه در سطح جهانی افزون تـر

است اما این روند به هیچ وجه مطلـق، ها اساسی وقوع بحرانهای گسترش مستمر پایه

ل یک سویه و خارج از حوزه فشار عوامل تعیین کننـده دیگـر در پویـه تـاریخی تکامـ

در مارپیچ انکشاف خود از یک سوی ابـزار داری باشد. سرمایهنمی نبوده وداری سرمایه

بشـری کمـک کـرده اسـت و هـای تولید را متحـول سـاخته اسـت، بـه توسـعه دانش

دستاوردهای این توسعه را یکسره به پروسـه ارزش افزائـی سـرمایه پیونـد زده اسـت. 

ماعی را مسـتمراً ارتقـاء داده اسـت و بـرای سرمایه در این گذر درجه بارآوری کار اجت

تولید حداکثر محصول با حداقل نیروی کار برنامه ریزی نموده اسـت. ایـن تغییـرات و 

رویکردها به طور مستمر متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه را در سطح جهانی باال بـرده 

بـاالخره  است و این روند به رغم تمامی تأثیرات ناشی از عوامل خنثی سازی نرخ سود

با سقوط در هـر داری به صورت پی در پی منتهی شده است. سرمایهها به وقوع بحران
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کوچک،  متوسط های زند. بخشهای عظیمی از سرمایهمی بحران دست به پاالیش خود

و حتی بزرگ را که قادر به بازتولید خود و احراز نـرخ سـود مـورد نیـاز ایـن بازتولیـد 

شـود تـا می نماید. این امـر سـببمی ی و جهانی خود حذفنیستند از ساختار اجتماع

سرمایه خود را جمع و جورتر سازد، حجم خود را در قیاس با شـرائط پـیش از بحـران 

کاهش دهد و ترکیب ارگانیک خود را در مقایسـه بـا قبـل پـائین آورد. بحـران بـرای 

ایه با سقوط در باشد. سرممی سرمایه در عین حال یک مکانیسم زائل سازی بحران نیز

کـارگر هـای مهلکه موحش بحران طوفانی ترین تهاجمات را علیه سطح معیشـت توده

دهد. پاالیش ساختار ارزش افزائی، هجوم مرگبـار بـه سـطح دسـتمزدها و می سازمان

دیگـری از های امکانات معیشتی طبقه کارگر، تنزل نسبی ترکیب ارگانیک و مکانیسـم

کند تا راه خروج از بحران را حفاری نماید و به هر حال می این دست به سرمایه کمک

هـا البته فقط یک پرده ماجرای بحرانها از گرداب هائل بحران خارج گردد. تمامی این

هـای شود. رویه دیگـر مـاجرا را تودهمی که توسط سرمایه نوشته و اجراای است. پرده

هر بحران مبـارزه طبقـاتی میـان  آورند. وقوعمی نویسند و به اجراء درمی کارگرند که

در سـوی دیگـر را داری فروشنده نیروی کار در یـک سـوی و نظـام سـرمایههای توده

بخشد. مبارزه طبقاتی همیشه جریان دارد اما سرمایه می کند و عمقمی عمیقاً تشدید

و در شرائط کنونی جهان میلیاردها کارگر را ها با شروع بحران ساختار معیشت میلیون

دهـد. بحـران از ژرفنـای می قـرارها پاشد و در معرض موحش ترین بمبارانمی ز  هما

جوشد اما همچنان که همه جا و از جمله در همین نوشته به کـرات می هستی سرمایه

خـود های کارگر را در کام شـعلههای تصریح کرده ایم یک راست هست و نیست توده

هاجمـات تـوحش بـار سـرمایه در شـرائط سازد. واکنش طبقه کارگر بـه تمی خاکستر

و داری بحران امر مرگ و زندگی این طبقه است و منوط به اینکه جنبش ضد سـرمایه

کارگر در چه موقعیتی باشد ایـن واکـنش نیـز اشـکال بسـیار های ضد کار مزدی توده
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و هـا گیرد. بحران ممکن است عظیم تـرین خانـه خرابیمی متفاوت و متنوعی به خود

کارگر تحمیل کند، هر گـاه کـه های بارترین اشکال فقر و سیه روزی را بر تودهفاجعه 

کارگر از کار سازماندهی آگاهانه و افق دار جنبش ضد کار مزدی خویش بـاز های توده

تواند به پرشکوه ترین انقالبات کارگری منتهی گردد هـر گـاه می مانند. بحران بالعکس

ار طبقاتی خود را علیه سرمایه و با رویکرد شـفاف که طبقه کارگر از پیش، پروسه پیک

تواند موجب اعتالی فاجعـه می لغو کار مزدی سازمان داده و به جلو رانده باشد. بحران

کارگر در پشت سر درنـده تـرین و های بار فاشیسم، ناسیونالیسم و به صف شدن توده

و نیست معیشـت بورژوازی گردد و در این گذر نه فقط هست های متعفن ترین بخش

اک تـرین جوش آنان علیـه سـرمایه را بـه هولنـ کارگران را بر باد دهد  که هر جنب و

شکلی دچار سرکوب سازد. در یـک کـالم رویـه دوم مـاجرای بحـران توسـط جنـبش 

شود، اما چگونگی این نگارش و اجرای نقـش توسـط موقعیـت روز می کارگری نگاشته

 گردد. می نکارگر تعییهای مبارزه طبقاتی توده

 سرکشی و کوبندگی موج بحران در شرائط روز جهان

بزرگ صنعتی، اقتصاددانان و های دولت ها، رؤسای مراکز عظیم مالی، صاحبان تراست

کنند که می روز خود این چنین وانمودهای نمایندگان فکری سرمایه در جار و جنجال

های ت. گویا در طول سالیکشبه از راه رسیده اسداری گویا بحران جاری سرمایه

از بحران در ساختار ارزش افزائی سرمایه جهانی مشهود نبوده ای گذشته هیچ نشانه

است و فقط در پی سقوط مالی چند بانک بزرگ امریکائی و بازار بورس وال استریت 

رسد که در باره ابتذال نمی است که یک باره همه جا را بحران فرا گرفته است!! به نظر

نیاز به هیچ بحثی باشد. مجموعه مقاالت، کتب و اسنادی که در این ها ظریه بافیاین ن

چند سال پیرامون چرخش مستمر بحران در ساختار حیات سرمایه در سطح جهانی 

به هیچ وجه کم نیست.  افعان این نظام انتشار یافته است،حتی توسط برخی مد

 2008یده خلق الساعه سال نه پدداری واقعیت این است که بحران روز سرمایه
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سال پیش به طور  40میالدی که نقطه طغیان و سرکشی افراطی بحرانی است که از 

های که بحرانشکی نیست  مستمر در ارکان حیات این نظام جریان داشته است.

گردند زیرا که مطلق می ظاهرای در سیر طبیعی بروز خود به اشکال دورهداری سرمایه

است اما این نکته بسیار مهم ای دورهای نزولی نرخ سود پدیده شدن قانون گرایش

است که روند وقوع بحران ها، درجه کوبندگی و قدرت آن ها، وسعت ظهور و دامنه 

هر کشور در داری همگی از شرائط خاصی که سرمایه جهانی یا سرمایهها پیچش آن

پذیرند. درست به می یرفرایند تکامل تاریخی خود احراز کرده است به طور جدی تأث

و عوامل مقابله با مطلق شدن سیر رو به افت نرخ سود و ها همان سیاق که مکانیسم

مختلف تکامل شیوه تولید های وقوع بحران نیز از همین شرائط خاص حاضر در دوره

یابد و هر چه می بیشتر انکشافداری گردند. هر چه سرمایهمی کاپیتالیستی متأثر

پیچد، به می نکشاف، بیشتر و گسترده تر اقصی نقاط جهان را در خود فرودامنه این ا

 شدیدتر و نیرومندتر و عظیم ترداری بیان دیگر هر چه سیر جهانی شدن سرمایه

 گردد، هر چه ماشین االت و تکنولوژی تولید و وسائل کار پیچیده تر و متکامل ترمی

شود، می رتو رشد وسائل تولید افزودهشوند، هر چه بر بارآوری کار اجتماعی در پمی

رود، هر چه جهان می هر چه متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی باالتر

محبوس کم تر و های گردد، هر چه حجم سرمایهمی بیشتر و بیشتر از سرمایه اشباع

تار شود، هر چه همه این تغییرات و تحوالت در ساخمی در مقابل سرمایه آزاد انبوه تر

گیرند، در یک کالم هر می بازتولید سرمایه ابعاد بین المللی تر و سراسری تری به خود

و عوامل یاد شده، تناقضات سرشتی سرمایه را سرکش تر و ها چه حاصل جمع مؤلفه

نیز بلندتر، دامنه تر و بسیار ها وقوع، حضور و دوام بحرانسازد، موج می کوبنده تر

یر این فرایند تواند از تبعات اجتناب ناپذنمی نلت اداواری بودگردد. خصمی نیرومندتر

نیست. سخن ها بودن وقوع بحرانای به دور ماند. بحث بر سر منتفی شدن اساس دوره
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 برای خود احرازها بودنای است که حتی همین دورهای از شکل یا اشکال بروز ویژه

قرن بیست و یکم و یا حتی بیستم داری بحران برای سرمایهای کنند. بروز دورهمی

تفاوت جدی  19و  18قرون داری یافته است که با سرمایهای موضوعیت و معنای ویژه

را نیز باید در همین رابطه کنکاش داری دارد. مسأله ساختاری شدن بحران سرمایه

مؤلفه مهم شیوه تولید  2شود می کرد. تا آن جا که به این بحث معین مربوط

در شرائط روز را باید در نظر گرفت. مؤلفه نخست ابعاد جهانی شدن این اری دسرمایه

شیوه تولید است که شتاب آن در طول چند دهه گذشته نه فقط بی سابقه بلکه حتی 

تصور آن نیز دشوار بوده است. دومین مؤلفه باالرفتن جهشی میزان متوسط ترکیب 

حد بازار بین المللی از سرمایه است.  ارگانیک سرمایه جهانی همراه با  اشباع بیش از

و  19های چنین وضعیتی مطلقاً در نیمه نخست قرن بیستم وجود نداشت و در سده

قرن نوزدهم یا حتی نیمه اول داری توانست وجود داشته باشد. سرمایهنمی اساساً 18

ی را در فاصله مرزهاها قرن بیستم چشم انداز پیش ریز انبوه ترین میزان سرمایه

گسترده سه قاره بزرگ دنیا شامل آسیا، امریکای التین و افریقا در پیش روی خود 

پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم بر خالف آنچه لنین در مقاله های داشت. سال

کند، برای می مطرح« امپریالیسم باالترین درجه تکامل سرمایه داری»معروف 

های ه سرآغاز دستیابی سرمایه به حوزهجهانی نه آستانه احتضار کداری سرمایه

 3گسترده پیش ریز با ترکیب ارگانیک نازل و استثمار نیروی شبه رایگان کشورهای 

حاد ادواری بود. روند صدور های قاره و در همین راستا مفری تازه برای مقابله با بحران

تم با عمومی انباشت حتی در چند دهه نخست قرن بیسهای سرمایه و گسترش پایه

پایان جنگ امپریالیستی دوم به این های شتابی نرمال پیش رفت اما این روند از سال

سوی شتابی حیرت بار و اعجاب آور داشته است. در شروع قرن بیستم تنها چند 

 از سرمایه سخت پیشها کشور اروپای غربی بود که پروسه اشباع بازار داخلی آن

این پروسه به طور واقعی عالمگیر شد. برخی از  رفت اما در نیمه دوم قرن بیستممی
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 غوطهداری کشورهائی که در تاریخ یاد شده هنوز در ورطه مناسبات ماقبل سرمایه

صنعتی قرن نوزدهم فراتر رفتند و درجه اشباع های خوردند در دوره بعد از غولمی

وقتی که از  از سرمایه منحنی صعودی بسیار پرشتابی را طی کرد.ها بازار داخلی آن

به این سوی  70از دهه داری ماندگاری بحران در ساختار سراسری نظام سرمایه

کنیم وجود عوامل و شرائطی را در پروسه بازتولید سرمایه جهانی مورد می صحبت

دهیم که از یک طرف به طور واقعی مولد بحران هستند و از سوی دیگر می توجه قرار

سازند. در تمامی این می ران را در پیش روی ما مجسمدقیقاً آثار و شواهد وجود بح

دوره متوسط ترکیب آلی سرمایه در سراسر دنیا به طور فاحش باال رفته است. نرخ 

سود عمومی سرمایه در سطح بین المللی رو به افت بوده است، در حالی که نرخ اضافه 

اضافه ارزش هائی که رفته است. حجم می کامالً جهشی رو به اوجای به گونهها ارزش

در سال یا در هر دور بازتولید سرمایه جهانی تولید شده است با روندی حیرت بار 

افزایش یافته است اما نرخ سودها نیز به صورت چشمگیری دچار کاهش شده است. 

یعنی ایاالت متحده و کل داری این کاهش در مورد عظیم ترین قطب جهان سرمایه

 درصد گزارش گردیده است.   10تا  11صد به مرز در 30امریکای شمالی از 

در دوره داری یک مسأله بسیار تعیین کننده در ارتباط با ماندگاری بحران سرمایه

مقابله با سیر رو به افت های ضرروت نگاه به نقش مکانیسمداری کنونی تکامل سرمایه

نیست ها بحران نرخ سود در همین دوران است. واقعیت این است که فقط اشکال بروز

دچار تغییر شده است. داری که زیر فشار روند توسعه تاریخی و بین المللی سرمایه

خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود نیز همراه همین فرایند توسعه های مکانیسم

زیادی را به های یا بالعکس ناکارائیها تاریخی و عوامل متشکله آن، تغییرات و کارائی

جهانی به صورت داری تا امروز سرمایه 70. بحران جاری دهه خود پذیرفته اند

بسیار برنامه ریزی شده و سیستماتیک بر سطح معیشت ای تدریجی و به گونه
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داری سرمایههای کارگر دنیا سرریز شده است و این کار همه جا توسط دولتهای توده

ر دنیا زیر فشار همین به اجراء در آمده است. بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت کارگ

 در منجالب بیکاری دست و پاها سیستماتیک سرمایه توسط دولتهای برنامه ریزی

میلیارد نفوس طبقه کارگر در آتش گرسنگی برخاسته از  3زنند و حداقل می

سوزند. آب آشامیدنی و قوت الیموت و مدرسه و دکتر و دارو و می سودجوئی سرمایه

کارگر قدم به قدم در آستان دفاع های یم ترین بخش تودهبیمارستان و همه چیز عظ

قربانی شده و تمامی دار و ندار این جمعیت چند ها از موقعیت سودآوری سرمایه

سالخی ها میلیاردی برای جلوگیری از سرکوبگرتر شدن و کوبنده تر شدن موج بحران

دالر در ساعت  18گردیده است. در یک چشم به زدن کار کارگر امریکائی با دستمزد 

دالر جایگزین ساخته است. کومه پررطوبت  300را با کار زن بنگالی و دستمزد سالی 

عظیم ساخته است و دنیای سرسام آوری از های زن چینی را جایگزین فابریک

تشکیل بخش ثابت سرمایه را صرفه جوئی کرده است، در تمامی طول این های هزینه

به صورت جدا، جدا، نبوده اند که با توجه به شرائط چند دهه فقط صاحبان سرمایه 

ارزش افزائی سرمایه هایشان و مشاهده روند تنزل نرخ سودها یا تشدید بحران، 

کارگر به های خنثی سازی گرایش نزولی نرخ سود را علیه معیشت تودههای مکانیسم

با کاهش نرخ و عوامل ستیز ها کار گرفته اند بلکه مهم تر از آن مجموعه مکانیسم

سود در قالب قانون و قرارداد و محتوای نظم سیاسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی بر 

تار و پود حیات طبقه کارگر بین المللی چیره شده است. سرمایه موحش ترین 

را در سطحی ها جنایات را علیه بشریت کارگر روا داشته است تا توانسته است بحران

ل این چند دهه در اروپا یا امریکا یا هر کجای دیگر زیر کنترل نماید. آنچه در طو

عنوان رشد اقتصادی گزارش شده است صرفاً محصول تشدید دامنه تعرض و تاخت و 

کارگر های تاز سبعانه سرمایه علیه دار و ندار معیشتی یا امکانات اجتماعی قبلی توده

طه بحران غرق بوده جهان بوده است. به بیان دیگر سرمایه در سطح جهانی در ور
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بر سطح زندگی ای است اما توانسته است این بحران را از مجاری گوناگون به گونه

طبقه کارگر بین المللی سرشکن سازد که خود قادر به ادامه حیات و تداوم پروسه 

در ها بازتولید خود باشد. آنچه در این دوره مشاهده شده است با شکل بروز بحران

و نیمه اول قرن بیستم فرق داشته است. در تمامی این دوره مگر  19و  18های سده

از ها گسترده، خروج  بخش عظیمی از سرمایهها در برخی موارد ما شاهد ورشکستگی

دائره تولید و بازار و توقف وسیع تولید از یک سوی و شروع رونق مجدد و اشتغال و 

جا و در سطح جهانی در حال انباشت از سوی دیگر نبوده ایم. نرخ اشتغال در همه 

کاهش بوده است. نرخ سود روند نزولی داشته است اما منحنی خاصی را در فاصله 

موجود های تولید شده و حجم سرمایههای اضافه ارزشهای مقادیر معینی از مؤلفه

کرده است و گرایش رو به افت آن به پس از پریودهای کوتاه چند ساله و می ترسیم

بوده است حالت  19و  18های نوال روند بازتولید سرمایه در قرنآن چنان که م

گردیده است. همه نمی یافته است و به قانون جبری حیات سرمایه تبدیلنمی بالفعل

این عالئم و شواهد مبین این واقعیت هستند که بحران در ساختار ارزش افزائی 

مؤثر انتقال های به مکانیسمداری سرمایه در گشت و گذار بوده است اما توسل سرمایه

قرن بیستم و  30های کارگر وقوع وضعیتی مانند سالهای بار بحران بر زندگی توده

 انداخته است. می شرائط پیش از شروع جنگ امپریالیستی دوم را به تأخیر

به این سوی سرریز مستمر آن از یک  70دهه های یک ویژگی مهم بحران جاری سال

به بخش دیگر و بازگشت سریع آن به بخش نخست تر و داری بخش دنیای سرمایه

تکرار مداوم این چرخش در ساختار بازتولید کل سرمایه جهانی بوده است. درهم 

مختلف سرمایه در جهان این توان را های پیوستگی هر چه ارگانیک تر و حادتر بخش

ه است که با ایفای متمرکزتر و دارای ترکیب ارگانیک بسیار باالتر دادهای به حوزه

تشکیل و های نقش بسیار مسلط تر در تعیین نرخ سود عمومی بازار جهانی بر هزینه
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دارای ترکیب ارگانیک نازل تر و مجهز به های بازتولید بخش ثابت سرمایه در حوزه

تکنولوژی قدیمی تر تأثیر فاحش بگذارند. این امر به روال طبیعی بهای محصوالت 

 را کاهشها دوم را باال برده و به سهم خود نرخ سود سرمایهای هتولید شده حوزه

نخست یا همان صادر کنندگان عظیم های داده است. در حالی که جوامع  حوزهمی

این های جوامع حوزه  دوم و به بیان دقیق تر سرمایهای ترین بخش کاالهای سرمایه

رخ سود سرماه هایشان را حداقل یافته اند که سیر رو به افت نمی توان آن راها حوزه

عظیم های و کارتلها در سطحی قابل توجه یعنی در قلمرو ارزش افزائی تراست

انحصاری باال نگه دارند. محصول طبیعی و جبری این مراوده که بخشی از سیر عادی 

سامان پذیری روزمره کل سرمایه جهانی است باز هم سرشکن شدن هر چه کوه 

کارگر به طور اخص در های بر سطح معیشت و امکانات زیستی تودهپیکرتر بار بحران 

توان می بسیار زیادیهای دوم بوده است. در این رابطه بر مثالهای جوامع درون حوزه

انگشت نهاد. سرمایه اجتماعی همه کشورهای امریکای التین و آسیائی و افریقائی به 

هه به صورت مستمر در ابعادی عنوان بخشی از سرمایه جهانی در طول این چند د

بسیار کوبنده تر از کشورهای اروپائی در گرداب بحران غرق بوده اند و بار این بحران 

در وسیع ترین و نابودکننده ترین میزان بر سطح دستمزدها و شرائط زندگی طبقه 

این جوامع به طور واقعی بار داری کارگر این کشورها سرشکن شده است. سرمایه

وامع حوزه نخست را به میزان زیادی بر گرده خود بار کرده اند اما یک راست بحران ج

این بار را بر زندگی کارگران کشورها تلنبار ساخته اند. بخش متمرکزتر و نیرومند 

سرمایه جهانی در سطحی که قادر به انتقال این بحران شده است از بالفعل شدن 

ری کرده است اما این وضعیت مطلقًا حادتر گرایش رو به افت نرخ سود خود جلوگی

توانسته است باشد. واقعیت این است که تشدید بار بحران نمی یک سویه نبوده است و

جوامع حوزه دوم نیز امواج قهری خود را ولو با ولتاژی کمتر اما با شتاب داری سرمایه

د بحران تمام به سوی بخش نخست سرمایه جهانی باز گردانده است. راه افتادن تندبا
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در ساختار ارزش افزائی سرمایه اجتماعی جوامع اسیائی، امریکای التین و افریقائی 

یا همان ای برای واردات کاالهای سرمایهها الجرم به کاهش تقاضای بازار داخلی آن

نخست به حوزه دوم گردیده است و این امر افزایش های سرازیر حوزههای سرمایه

را به دنبال داشته است. در همه این داری جهان سرمایه شدت بحران در این بخش از

یافته است که باز هم بار بحران را هر چه می به فرصتی دستداری حاالت سرمایه

کارگر دنیا های بازمانده معیشتی تودههای سهمگین تر و سنگین تر بر آخرین بارقه

 سرشکن سازد.   

طه پایان خود رسیده است. بحران بسان دوره باال با مشخصاتی که گفتیم اینک به نق

مهیب شیرازه بازتولید سرمایه را در سطح جهانی با قدرت تمامی به ای زمین لرزه

رعشه انداخته است و زیر فشار این زلزله برخاسته از عمق هستی سرمایه است که 

ر در باال شروع به ریزش نموده اند. بحث محوری دداری قدرت نظام سرمایههای قندیل

این بخش پیدا کردن رد پای عوامل و مؤلفه هائی است که کشتی حیات موقعیت 

پیشین یا وضعیت ارزش افزائی سرمایه جهانی در طول چند دهه اخیر را سرانجام به 

گرداب هائل کنونی سمت داده است و درجه کوبندگی و قدرت و توفانی شدن بحران 

باید پروسه رشد ها فتن این مؤلفهرا به مدار موجود منتقل ساخته است. برای یا

در طول همین داری انباشت سرمایه و مشخصات پویه خودگستری شیوه تولید سرمایه

چند دهه را با دقت بیشتر کندوکاو نمود. باید دید که عوامل دست اندر کار گرایش 

های قرن پیش تا سال  70نزولی نرخ سود در این پریود یا همان فاصله میان دها 

نی دهه نخست قرن بیست و یک چه نقش یا نقش هائی بازی نموده اند و صحنه پایا

با عوامل خنثی سازی این گرایش سرشتی رابطه خرید و فروش نیروی کار ها ستیز آن

توان سایر می است کهها چگونه بوده است. در راستای کاوش دقیق تر این مؤلفه
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را نیز عمیق تر کاوش داری مایهمسائل مربوط به روند حال و آتی بحران جاری سر

 کرد. 

افزایش یافته  %500حدود داری در این دوره فقط میزان تولیدات صنعتی نظام سرمایه

های برابر شده است. سرمایه گذاری 15در همین مدت ها است. سرعت واگرد سرمایه

ه شدمی میلیارد دالر امریکا بالغ 70حداکثر به  1960مستقیم خارجی که در سال 

میلیارد دالر را پشت سر نهاده است. به عبارت دیگر  6000رقم  2000است در سال 

شروع آن بوده است. یک های برابر سال 86صدور سرمایه در اواخر این دوره نزدیک به 

آخر این دوره نرخ رشد های نکته قابل تعمق در همین جا این است که در دهه

یا تا سه و نیم برابر نرخ رشد تولید ناخالص مستقیم خارجی در دنهای سرمایه گذاری

میزان کل واردات و صادرات در  1970جهش کرده است. در سال داری نظام سرمایه

کرد. این رقم در می تولید ناخالص کشورها را تعیین %26سراسر دنیا رقمی معادل 

 شتاب .افزایش یافته است %50به  2000و متعاقب آن در سال  %40به  1980سال 

در ادغام ای تاریخاً بی سابقه صدور سرمایه در این چند دهه نقش بسیار تعیین کننده

مختلف سرمایه جهانی در درون تقسیم کار سراسری های هر چه تنگاتنگ تر بخش

مهم دنیا و مراکز بزرگ مالی بین المللی اواًل های سرمایه ایفاء کرده است. بانک

و فراز و فرودهای این تقسیم کار سراسری بازی ها موقعیتی کلیدی در تعیین ویژگی

ها نموده اند و ثانیاً خود به عنوان موتور محرک نیرومندی در نقل و انتقال سرمایه

بانکی و مالی و بازار سهام  در کل های ایفای وظیفه کرده اند. نسبت حجم سرمایه

 قبل نیست. های سرمایه جهانی قابل قیاس با دوره

ای انباشت سرمایه در این دوره بارآوری کار اجتماعی به گونهای فسانهدر متن توسعه ا

زمان کار الزم برای تولید هر دستگاه موبایل  90غول آسا باال رفته است. تا شروع دهه 

شد. این میزان فقط چند سال پس از آن تاریخ نه دهها که حتی می ساعت بالغ 8به 

ستاوردهای صنعت مدرن انقالب عظیمی را صدها برابر کمتر شد. رشد تکنولوژی و د
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در حوزه بارآوری کار اجتماعی و تولید حداکثر محصول توسط حداقل نیروی کار پدید 

آورده است. در برخی از قلمروها مانند ارتباطات، اطالعات یا حمل و نقل، سیر جهشی 

این این رشد شاید تا چند سال قبل از وقوع آن، در مخیله بسیاری از دانشوران 

 1986های سال یعنی فاصله سال 10کرد. فقط در طول می هم کمتر خطورها رشته

هزار  700هزار به باالتر از  100از زیر ای شمار مسیرهای صوتی ماهواره 1996تا 

برابر گردیده است  100دهه  4هوائی در طول های افزایش یافته است. تعداد مسافرت

 10به  200از رقم  20002تا  1980وره زمانی میان اینترنتی در دهای و شمار میزبان

میلیارد صعود کرده است. تحوالت بسیار پیچیده و شگرف تکنیکی این دوره تقسیم 

را نیز به نوبه خود دستخوش تغییراتی بسیار داری کار تاکنونی شیوه تولید سرمایه

زن بنگالی جدی ساخته است. نظام بردگی مزدی وارد فازی شده است که کومه نمور 

برای تأسیس کارخانه و استخدام نیروی ای را به راحتی و بدون تحمل هیچ نوع هزینه

کار متخصص یا تحمل مبارزات و اعتراضات کارگران یک راست به کارگاه مونتاژ 

 نماید. می تبدیلها یل و کامپیوتر و مانند ایناموب

نیروی کار در سراسر جهان  اقتصادی باال نرخ اشتغالهای به موازات وقوع دگرسانی

از تاریخ حیات ای سیر نزولی پیموده است. کثرت شمار بیکاران در هیچ دوره

به سطح امروز نبوده است. شاید تصور شود که تراکم عظیم توده بیکار داری سرمایه

تابعی از افزایش جمعیت کره زمین است. این تصور از همه لحاظ بی بنیان است. 

زند یک راست در عمق شیوه تولید می که اکنون سر به میلیاردریشه این بیکاری 

قرار دارد. این سرشت سرمایه است که مدام و بدون انقطاع بخش ثابت داری سرمایه

 دهد اما تا جائی که به چند دهه اخیر مربوطمی خود را در مقابل بخش متغیر رشد

عتی برق آسا به پیش شود، میزان این رشد یا فاصله میان این دو بخش با سرمی

دهه هیچ سالی نبوده است  4در همین « ولوو» تاخته است. تراست غول پیکر صنعتی 
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که خیل عظیمی از کارگران خود را راهی برهوت بیکاری نسازد و این درست در متن 

ساالنه ولوو و افزایش ساالنه حجم این های شرائطی روی داده است که سرمایه گذاری

غول آسا رشد کرده است. ولوو چند ده برابر شروع این دوره انواع  هاسرمایه گذاری

کند، در حالی که تعداد کارگران می کامیون و اتوموبیل و سایر خودروها را تولید

قبل از آغاز های دور یا سالهای گذشته %10شاغل در این انحصار بزرگ صنعتی از 

مستقیم های ه قیاس سرمایه گذاریبای این پریود هم پائین تر رفته است. نگاه ساده

دهه موضوع را بسیار شفاف تر در پیش روی ما  4خارجی و نرخ اشتغال در طول این 

برابر  80صادر شده جوامع در این دوره از های کند. حجم پیش ریز سرمایهمی تصویر

افزون گردیده است، در حالی که نرخ بیکاری با شتاب حداکثر منحنی صعودی خود را 

موده و نقاط  مختلف این عروج را پشت سر نهاده است. رشد بارآوری کار، استفاده پی

کاهش حداکثر بخش متغیر سرمایه در مقابل ها از تکنولوژی فوق مدرن و به تبع این

بخش ثابت به هیچ وجه در محدوده صنعت محصور نمانده است. سرمایه در تمامی 

تجاری بسیار عظیمی های زده است. غولدورپیمائی خود به این کار دست های حلقه

در دنیا شبکه فروش محصوالت خود را بر پایه کاهش تا سرحد زوال نیروی کار 

بازسازی نموده اند. ارسال کاالها به طور مستقیم از انبارها به منازل مسکونی بدون 

ه نیاز به تأسیس فروشگاه و استخدام کارگر فروشنده امروز مکان بسیار مهمی در حوز

 تجارت جهانی و در این حلقه از چرخه سامان پذیری سرمایه احراز کرده است.

بسط داد و ها توان بسیار بیشتر از اینمی آماریهای بحث باال را با رجوع به داده

پیداست که هر چه بیشتر بسط یابد صراحت و شفافیت آن افزون تر و فهم آنچه رخ 

رسد همین اندازه هم برای دادن تصویری می گردد اما به نظرمی داده است آسان تر

گویا هر چند عام کافی باشد. فاز کنونی طوفانی شدن سفینه بحران در دریای حیات 

در پروسه ارزش ها را باید از ال به الی همین دادها و زنجیره پیوند آنداری سرمایه

شد متوسط افزائی سرمایه جهانی جستجو نمود. با جرأت تمامی باید گفت که نرخ ر
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موحش از ای ترکیب ارگانیک سرمایه در جهان در طی این چند دهه نه فقط به گونه

 جلوهای دیگر بیشتر بوده است بلکه اساساً حیرت آور و افسانههای تمامی دوره

کنیم می نموده است. وقتی از این حالت یا روند جهشی ترکیب ارگانیک صحبتمی

ساختار ارزش افزائی سرمایه در نظر بگیریم. تولید باید ما به ازاء عینی آن را در 

تولید با هدف سود و تبدیل سود به سرمایه و باز هم سرمایه است. معنای داری سرمایه

واقعی این عبارت آن است که سرمایه جهانی در هر دور بازتولید سراسری خود چیزی 

 به سرمایه تبدیلمختلف یکراست های % از تولیداتش به شکل 70بسیار باالتر از 

 کند و سرمایه هائی که تولیدمی گردید. سرمایه به صورت بی امان سرمایه تولیدمی

شوند برای بازتولید خود نیاز به سود دلخواه و نرخ سود متضمن بازتولید خود می

دارند. در جائی از همین نوشته کوتاه توضیح دادیم که نرخ سود مطلقاً ناظر بر سودی 

یابد. جنرال موتورز با می رمایه مصرف شده در هر دور بازتولید تعلقنیست که به س

که بر هم انباشته است یا کل سرمایه بین المللی در ای سلسله جبال عظیم سرمایه

کنند نمی محاسبه نرخ سود ساالنه خود به حجم سرمایه پیش ریز در طول سال نگاه

کنیم دقیقاً می نرخ سود صحبت و چنین نگاهی اساساً منطق سرمایه نیست. وقتی از

که در ای کنیم که باید به کل دینار دینار سرمایهمی به محاسبه نرخ سودی فکر

سراسر جهان به صورت ماشین آالت، مواد خام، ساختمان، زمین، کل ابزار کار و 

تولید، وسائل حمل و نقل، راه و جاده و بنادر و شبکه ارتباطات، تأسیسات آب و برق و 

و سایر منابع انرژی، معادن و مزارع و کشت و صنعت و فروشگاه و در یک کالم هر گاز 

چه در قالب سرمایه در جهان موجودیت دارد تعلق گیرد. این نرخ سود باید در هر دور 

یش از را در همه بخش هاها از بازتولید و واگرد سرمایه جهانی کلیه این دنیای سرمایه

ب کند. باال رفتن ترکیب ارگانیک سرمایه و گرایش استوار گرفته تا گردشی سیرا

نزولی نرخ سود و سپس وقوع بحران حکایت وضعیتی است که اضافه ارزش تولید شده 
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باشد. نمی توسط طبقه کارگر بین المللی پاسخگوی تأمین و تضمین چنین سودی

این  بحران بیانگر شرائطی است که دنیائی عظیمی سرمایه بر هم انباشته شده است.

نیروی کار را در باالترین و سهمگین ترین حالت استثمار کرده اند. اضافه ها سرمایه

وقتی که بر ها ارزش هر چه غول آسا تولید شده است اما سیالب این اضافه ارزش

نیست. ها گردد قادر به آبیاری آنمی جاریها کوهساران سر به فلک کشیده سرمایه

نظام بردگی مزدی این است که درجه کهکشان سائی  اساسی ترین ویژگی بحران روز

سرمایه جهانی به حدی است که نرخ استثمارهای تاریخًا بی سابقه همه جا موجود 

این نظام هم هیچ گرهی از معضل افت نرخ سود را حل نکرده است. سرمایه در 

اعات به بحران فروغلطیده است که یکی از رفیع ترین قلل در باالترین ارتفای نقطه

مهیب از عمق هستی شیوه تولید ای حیات تاریخی آن است. بحران به صورت زلزله

مالی آویزان به صفه قدرت های سر برکشیده است و در اولین گام قندیلداری سرمایه

دهه گدشته سرمایه از همه فراز و فرودها برای  4خود را سخت لرزانده است. در طول 

عبور کرده است. فاز عظیم و تا حدودی کم سابقه اجتناب از سقوطی چنین سهمگین 

رود تا به فرجام برساند. روند تمرکز و ادغام را از می از گلوبالیزاسیون را تدارک دیده و

کوچک و محدود های شکل مستمر طبیعی هر روزه اش یعنی به هم پیوستن سرمایه

یم ترین و بین انفرادی کوچک گرفته تا تشکیل عظهای سازی دائره وجودی سرمایه

صنعتی و مالی تا ادغام سرمایه اجتماعی بزرگترین عظیم های المللی ترین تراست

(، پیمان تجارت EUجهان و ظهور پدیده هائی مانند اتحادیه اروپا ) های ترین بخش

، جامعه کشورهای کارائیب «NAFTA»آزاد امریکای شمالی موسوم به 

(CARICOMبازار مشترک امریکای جنوب ،) ( یMERCOSUR پیمان تجارت ،)

( APEC  ) اقتصادی آسیا و اقیانوس آرامهای (، مجمع همکاریAFTAآزاد آسیا ) 

توسعه بانک جهانی و تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول و های تا اجرای طرح

صندوق بین المللی پول همه و همه را به پیش برده است. سرمایه جهانی های پروژه
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الترین و حیرت آورترین فاز ممکن ادغام و تمرکز قرار گرفته است. متوسط اینک در با

ترکیب ارگانیک سرمایه در سراسر این ساختار، در این مدار از اوجگیری تمرکز و سیر 

باالست. ای صعود به ارتفاعات در هم رفتگی و ادغام به صورت بسیار خیره کننده

ه طور قطع از نوع عظیم ترین و بحران در چنین حالتی رخ داده است و این ب

افتد. این که می اتفاقداری ویرانگرترین بحران هائی است که در تاریخ حیات سرمایه

سرنوشت بحران چه خواهد شد؟ سؤالی است که پاسخ آن را دو طبقه اساسی جامعه 

خواهند داد؟ یک چیز روش است هر کدام که پاسخ واقعی خود را خود داری سرمایه

یگری خواهد داد. در شرائط موجود هیچ چشم انداز روشنی برای عروج ضد ندهند د

شود و الجرم نمی کار مزدی و سوسیالیستی پرولتاریا در سطح بین المللی مشاهده

همه جا بورژوازی است که دست اندر کار پاسخ برای رتق و فتق بحران است. پاسخ 

های مایه علیه آخرین بازماندهبورژوازی سازمان دهی فاجعه بارترین اشکال تعرض سر

قوت الیموت طبقه کارگر خواهد بود و هم اکنون با بیشترین شتاب مقدور دست به 

است. پرولتاریای جهانی در موقعیت بسیار وخیمی قرار دارد ها کار اجرای این توحش

اما یک چیز در این میان بسیار مهم است. بحث فقط بر سر وقوع انقالبات حی و 

کارگر جهان بتوانند خود را در مقابل های گری نیست. به هر میزانی که تودهحاضر کار

با مطالبات رادیکال ضد کار مزدی و با افق شفاف لغو کار مزدی داری نظام سرمایه

بورژوازی را برای خروج از بحران نقش بر های سازمان دهند به همان میزان نیز نقشه

حیات آن های اصالً کور و محو نیست و بارقهاب خواهند کرد. چشم انداز این دومی 

شود سؤالی است که برای دادن می خورد. این که چهمی این جا و آن جا به چشم

کنیم؟ باید جنبش جاری طبقه کارگر را در هر می پاسخ به آن زود است. باید دید چه

ای پیوند سازمان داد. باید برداری گوشه این جهان حول مطالبات رادیکال ضد سرمایه

خوردن کارگران سراسر جهان در سنگر مبارزه برای تحقق این مطالبات و هر چه 
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ضد کار ای پیکار کرد. باید با سالح منشور مطالبات پایهها بیشتر سراسری نمودن آن

و کل نظام بردگی داری سرمایههای مزدی در مقابل تالش سرمایه داران و دولت

ها ارها ممکن است و بحران خود جبر دستیازی به آنمزدی به مقاومت ایستاد. این ک

 کارگر دنیا سرشکن خواهد ساخت.های را تا حدود زیادی بیشتر بر زندگی توده

مختلف سرمایه های بخش دربعدی این نوشته به چگونگی پیچش بحران های بخش

   .جهانی و مسائل خاص جنبش کارگری ایران در این دوره اختصاص خواهد یافت
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  2011نوامبر         اسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد رانتی و استبداد نفتی!ن

 

 وکارگر های خیالباف ایرانی تاریخاً این بوده است که به تودههای رسالت ناسیونالیست

داری ایران یک سرمایهداری سرمایه»  فعالین سیاسی جنبش کارگری، القاء کنند که

کشند، نه از می میلیون نفوس طبقه کارگرها ر چه ده!! که هنیست درست و حسابی

، «!!یغیبت بورژوازی صنعت»  ،«!!رشد ناکافی سرمایه داری»دست سرمایه، که کفاره 

 نتی و رانتیا اقتصاد را«!! پیرامونی بودن سرمایه داری»  ،«!!وابستگی به امپریالیسم

سنگی، ری، آزادی کشی، گرکنند که ریشه دیکتاتومی خواری است!! عوامفریبان القاء

بردگی  بی داروئی، بی آموزشی، خفقان و حمام خون روزمره مبارزات کارگران در نظام

باشد و فراوان نمی مزدی نیست. دولت موجود، قدرت سیاسی طبقه سرمایه دار

اعت رنگارنگ دیگر که طوالنی تر کردن لیست آنها آزاردهنده است. این جمهای حرف

راه  بحث همگونی نکرده اند،فق القول برای دادن پیام شوم خود، ناهمگون، اما مت

ه به اما هر دار و دست ،واحدی نرفته اند و منظر تئوریک متحدالشکلی نداشته اند

 ! بار وظیفه به سرمنزل مقصود رسانده اند!و  آئین طریقت به جای آورده ،نوعی

توسرى خورده ضعیف و ارى تولید سرمایه د در ایران شیوه»  که: گفته اندای عده

فرهنگ و نظام  وهمراه با علم و تکنولوژى و  وسیع  است. تولید صنعتى در مقیاس

نظر مسلط از  اجتماعی مناسباتبه وجود نیامده است. داری سرمایهسیاسى حاکم 

اجتماعی،  قوانین سیاست و فرهنگ وو از لحاظ داللـى  ، فقطتجارىی و صنعت

ما نفت را کشف نکرده ایم، » کنند که: می این عده ناله« !!!  استسرمایه دارى اپیش

تکنولوژی کشف نفت نداشته ایم، چاههای نفت را خودمان حفر ننموده ایم و ابزار ویژه 

آن را با دست خود نساخته ایم، دانش معدن شناسی کشف ما نیست، مته حفاری را از 

ا دیگران به ما یاد داده اند، آنها که خریده ایم، علم مهار فوران گاز و نفت رها غربی
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نفت را کشف کرده اند شناسنامه و اصل و تبار ایرانی نداشته اند و وقتی که وضع 

در کشور داری هم نداریم و نباید از رشد و تسلط سرمایهداری چنین است سرمایه

 «!!!  صحبت کنیم 

همه در کار ها سرمایهبورژوازی صنعتی در اینجا غیبت دارد، » نوشته اند که  برخی

رانت تجارتند، سرمایه داران به جای روی نهادن به انباشت عظیم صنعتی طریق 

پیشه کرده اند. دولت نیز یک دولت  نفتیهای رانتو بردن سهم بیشتر در  خواری

رانت خوار و حامی رانت خواران است، به توسعه صنعتی بی عالقه است، به 

کند. سود کم صاحبان نمی تی مستضعف توجهیسرمایه داران صنعهای بدبختی

شود که از عهده پرداخت دستمزدها برنیایند. سایه مدنیت می صنایع باعث

بر سر شهروندان کوتاه است. نظم، قانون، دموکراسی، حقوق، فرهنگ و داری سرمایه

وجود دارد سخن ها حاکم نیست. و سرانجام وقتی همه این مشکلداری اخالق سرمایه

بودن جامعه اشتباهی سترگ است، تا چه رسد بخواهیم ریشه داری ن از سرمایهگفت

 «!!!جستجو کنیم داری مصائب زندگی کارگران را در سرمایه

یک نظام عقالنی است، فکر همه داری سرمایه» کنند که می هم استداللها خیلی

زنند. می انقالبداند که اگر کارگران بی چیز باشند دست به می کند.می مشکالت را

دارد. آنان می به همین خاطر برایشان دستمزدهای باال و رفاه مناسب و مکفی منظور

کند تا سندیکا سازند، اتحادیه بر پای دارند، از حق اعتصاب و رجوع به می را تشویق

نهادهای قانونی استفاده نمایند. در انتخابات آزاد شرکت کنند، نمایندگانشان را به 

بفرستند. حزب داشته باشند، از همه این مجاری حقوق خود را دنبال کنند، پارلمان 

از چهره بزدایند، منافع سرمایه داران و خود را یک کاسه پندارند و به ها گرد نارضائی

نمایند که در ایران می اضافهها فکر انقالب هم نباشند. این گروه به دنبال این استدالل

اصالً در اینجا رشد نکرده داری و به همین دلیل سرمایه این چیزها تحقق نیافته است

 «!!!است و آنچه هست رانت خواری و داللی و تجارت پیشگی است
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ست. او آکادمیک تر « فرزانه تر» ، «محقق تر» ها که از همه باالئی جماعت چهارم

یه همه همگنان را از پشت بسته است و کیفرخواستی به طول و عرض تاریخ، عل دست

داری ایهیا حتی احتمال رشد سرمبودن جامعه ایران داری هر باور هر انسان به سرمایه

در  »حرف این جماعت بسیار صریح و زمخت این است که  صادر کرده است.در اینجا، 

هیچ  برای شکل گیری، توسعه و تسلط هیچ شیوه تولید یاای ایران اصالً هیچ زمینه

وجود نداشته است. مام وطن به حکم طبیعت نوع مناسبات اقتصادی، اجتماعی 

ن خدادادی خود باردار نطفه مالکیت خصوصی نشده است و چنین جنینی را در زهدا

ه، در خود نپرورده و متولد نساخته است. فئودالیسم هیچ گاه، در هیچ نقطه این خط

ا یهیچ سطحی پدید نیامده است. طبقه فئودال پا به دنیا نگذاشته است. از سرف 

ای هرعیت و دهقان اثری مشاهده نشده است، تاریخ ایران هیچ زمانی وجود هیچ طبق

 ا نکردهرا در ال به الی اوراق خود ثبت نکرده است، طبقات وجود خارجی و واقعی پید

قات اند و الجرم مبارزه طبقاتی هیچ موضوعیتی نداشته است. دولت اصالً دولت طب

 مستبد وجود داشته اند. هر کسیهای حکومتنبوده است. به جای همه اینها فقط 

داده می رسیده و برای خود دولت تشکیلمی زرنگ تر و زورگوتر بوده است به قدرت

بخشیده اند و می خواسته اند مالکیت، عزت، مکنت و ثروتمی هر که راها است. دولت

خاک نموده و به می یافته اند سلب مالکیتنمی هر کس را که مطابق میل خویش

غری و نشانده اند و باالخره به عنوان کشف عظیم تاریخی حاصل همه این صمی سیاه 

اینکه در چنین دیاری هیچ امکانی برای هیچ میزان نطفه بندی و شکل ها کبری

 لیده استوجود نداشته است. آنچه در اینجا روئیده و باداری گیری شیوه تولید سرمایه

ط یخ جامعه هم نه تاریخ مبارزه طبقاتی، که فقاست. تار استبداد نفتیفقط یک 

 «!!!تاریخ عروج و افول مستبدان است
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نظرات باال با مضامین و فرمولبندیهای متفاوتی که بیان شد از سالها پیش تا امروز 

توسط افراد زیادی از جمله مرتضی محیط، کاظم علمداری، محمدعلی کاتوزیان، 

ه تفصیل گفته و نوشته شده است. شنیدن رحیم زاده اسکوئی و خیل همانندان ب

یا حداقل برای کسانی که کمترین شناختی از روایت ها باال برای خیلیهای حرف

 ماتریالیستی تاریخ و مبانی نقد اقتصاد سیاسی مارکس دارند، به طور قطع به هذیان

دگان و ماند. اما برای شمار زیادی از انسان ها، از جمله برای نسل حاضر درس خوانمی

کارگری ایران بدبختانه چنین نیست. روایت مارکسی تاریخ های دانشجویان خانواده

در همه این یکصد و پنجاه سال، از دسترس طبقه داری زندگی بشر و نظام سرمایه

کارگر جهانی دور مانده است، آنچه زیر این نام به ذهن کارگران تزریق شده است، 

ی بوده است. عواملی مانند یک قرن شکست جنبش بیش از هر چیز مشتی وارونه باف

ها کارگری بین المللی، استیالی سالیان دراز کمونیسم بورژوائی، سونامی توهم پراکنی

ذاتی سرمایه، سهمگین ترین اشکال مهندسی افکار و مسخ سازی  های و وارونه انگاری

ماندن این روایت و  اخیر، ابعاد مهجورهای بورژوازی در همه دوره ها، به ویژه  دهه

شناخت در جنبش کارگری را موج وار باال برده است. در چنین وضعی کم بهاء دادن 

ابتذال آمیز باال به ویژه بر روی نسل کنونی طبقه کارگر های به برد تأثیر تئوری بافی

را باید دید، اگر در قرن بیستم نظریات سویزی ها ایران اشتباهی بزرگ است. واقعیت

و نوع آنها بود که فکر و ها لهایم ها، سمیرامین ها، مندل ها، فرانک ها، بارانها، بت

کرد، امروز و مخصوصاً از فروپاشی می ذهن فعالین چپ یا کارگری جهان را معماری

یکراست توسط نمایندگان ها اردوگاه به این سوی عظیم ترین بخش این معماری

آن روزها کارگر مشتاق یادگیری نقد گیرد. اگر می فکری رسمی بورژوازی انجام

 سیاه تحریفات گروه اول همه چیز را معکوسهای مارکسی اقتصاد سیاسی در داالن

دسته دوم شوق رجوع به شناخت مارکسی های یافت، امروز هجوم سرکش تئوریمی

ها دزدد. اینمی سرمایه را به طور خاص از نسل نوپای در حال مطالعه کارگران
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» های زنند که باید تأثیر مخرب نظریه بافیمی و همه این حقایق بانگ حقیقت دارد

کارگر را جدی گرفت. آنچه های بر افکار عمومی تودهها «علمداری» و ها «کاتوزیان

مارکس چندش بار و هذیان آلود به های برای یک فعال کارگری آگاه آشنا به حرف

درس کشور، حکم های قه اش در کالسآید برای عده زیادی از همزنجیران طبمی نظر

 کند. می متون آموزشی مهندسی افکار را بازی

م، مفصلبندی مشترک همه نظراتی که در شروع مطلب به گردمی به اصل گفتگو باز

اشاره شد، یک چیز است. اینکه آنچه در جامعه ایران توسعه و تسلط یافته است ها آن

«!! استبداد نفتی» یا «!! اقتصاد رانتی» نوعی  درست و حسابی!! بلکهداری نه سرمایه

واقعی این تئوری پردازی ها، خاستگاه اجتماعی و آبشخورهای مکتبی های است. ریشه

در کجا قرار دارد؟ موضوعی است که حتماً در باره اش صحبت خواهم کرد، اما  ها آن

آویزند، می به آن آنچه که تمامی اجزاء این طیف خود را و استحکامات نظری!! خود را

کند. همه این محافل و می علی الظاهر نقشی است که  نفت در اقتصاد ایران بازی

کنند که دیوان محاسبات اقتصاد ایران با نفت می چنین القاءها نمایندگان فکری آن

 «تولید ناخالص داخلی» گردد!! کل آنچه را بورژوازی می شود و به نفت ختممی شروع

 آید!! کل درآمدهای دولت از نفت سرچشمهمی ار به دینار از نفت پدیدنامد دینمی

دهد!! همگی صریح می و اقالم بودجه دولت را نفت تشکیلها گیرد!! یا همه ردیفمی

» بافند که دولتی است و چاههای نفتی و درآمدی زیر نام می یا ضمنی، این اوراد را

گردد می . بیشترش نصیب رانت خوارانجوشدمی که به طور خدادادی از زمین« رانت

شود!!! در یک کالم این می و جویباری از ان هم روانه خانه این کارمند و آن کارگر

بینند نفت می متفکران عالیمقام دانشگاه نشین و سیاستمدار هر چه در این پهندشت

ی و فقط نفت است. دولت هم مالک مشتی چاه نفت است. دیکتاتوری هار عریان پلیس

هم دیکتاتوری سرمایه و بورژوازی نیست بلکه فقط استبداد نفتی است. از 
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نقش نفت  هآید، در بارنمی کالبدشکافی مباحثات این محافل چیزی سوای این بیرون

در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران، من به مناسبت در جاهای دیگر صحبت 

رآمدهای نفتی، مقادیرعظیم اضافه توضیح داده ام که دها نموده ام. در آن نوشته

متفرق های مختلف و بخشهای ارزشی است که توسط طبقه کارگر جهانی در حوزه

تولید شده است. این حجم سنگین اضافه ارزش، در روند داری دنیای سرمایه

دورپیمائی سرمایه جهانی، در مبادالت میان سرمایه اجتماعی کشورهای مختلف، با 

رخ سود و موقعیت بسیار ویژه انحصاری اوپک به صورت یک رانت رجوع به قوانین ن

به « درآمدهای نفتی » شود. می تفاضلی وارد چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران

 هر حال اضافه ارزش است و عظیم ترین بخش آن به صور گوناگون به سرمایه تبدیل

کاتی است که قباًل به نها شود. اینمی گردد و جزئی از کل سرمایه اجتماعیمی

نیست. آنچه اینجا مورد نظر است ها اختصار تشریح شده است و نیازی به بازگوئی آن

بررسی اجمالی استخوانبندی نظراتی است که مورد اشاره واقع شد، اما پیش از این 

روم. صدر و ذیل حرف  می کار  به سراغ میزان صحت و سقم اساس ادعانامه این طیف

های گردد، ببینیم طول و عرض نقش نفت در کل ارزشمی ه نفت ختماین جماعت ب

گردد، تمامی می تولیدی ساالنه درون جامعه چه میزان است. آیا واقعاً آنچنانکه ادعا

تار و پود اقتصاد جامعه از نفت تشکیل شده است و همه ساکنان این کشور از سیر تا 

صنعتی و های احبان عظیم ترین غولگرسنه، از استثمارگر تا استثمار شونده، از ص

مالی تا بردگان مزدی حلبی آباد نشین و از دولت تا مالکان خصوصی همه و همه 

 جماعت نفتخواران و رانت خواران هستند!! ببینیم واقعیت چیست و آمارها چه

 گویند؟ می

خورشیدی کل محصول  1370مطابق گزارش مرکز آمار جمهوری اسالمی در سال 

میلیون تومان بالغ  800میلیارد و  5039کار و تولید طبقه کارگر ایران به اجتماعی 

موسوم به درآمد های میلیون تومان آن اضافه ارزش 398800شده است. از این رقم 
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تولید شده در های میلیون تومان آن را ارزش 4641000نفتی بوده است و مابقی 

این تاریخ میزان محصول کار  سال پس از 5داده است. می دیگر تشکیلهای بخش

میلیون تومان رسیده  800میلیارد و  26574به « تولید ناخالص داخلی» ساالنه یا 

میلیون تومان و سهم  600میلیارد و  3868است. سهم درآمدهای نفتی این سال 

میلیون تومان گزارش گردیده  200میلیارد و  22686دیگر کار و تولید  های حوزه

 500میلیارد و  64585بالغ بر « تولید ناخالص داخلی»میزان  1379است. سال 

میلیون تومان را  900میلیارد و  11769میلیون تومان بوده است. از این رقم میزان 

میلیون تومان را اضافه  600میلیارد و  52815نفتی و بقیه های اضافه ارزش

 داده است. می دیگر تشکیلهای تولید شده در حوزههای ارزش

ان میلیون توم 900میلیارد و  75299کل محصول اجتماعی ساالنه به  1380در سال 

لیون می 100میلیارد و  11974رسیده است. سهم اضافه ارزش نفتی این سال بالغ بر 

لیارد  می 52815تولید شده در قلمروهای دیگر تولید و کار های تومان و اضافه ارزش

تولید » حاصل جمع  1381است. در سال  میلیون تومان برآورد گردیده 600و 

ت. از میلیون تومان افزایش یاقته اس 800میلیارد و  97571به رقم « ناخالص داخلی

یارد و میل 80033نفتی و مابقی های میلیارد تومان را اضافه ارزش 17538این میزان 

گر دیهای حاصل از استثمار کارگران بخشهای میلیون تومان را اضافه ارزش 800

های محصول کار ساالنه توده 1382کرده است. سال می تولید و کار اجتماعی تعیین

یارد میل 22119میلیون تومان رسیده است که  500میلیارد و  120466کارگر به رقم 

ومانش میلیون ت 800میلیارد و  98346و هفتصد میلیون تومان آن را عایدات نفتی و 

 داده است. می تشکیلها مار کارگران سایر حوزهناشی از استثهای را اضافه ارزش

اندازیم. در سال می سال بعد نگاه 8به  1382کنیم و از سال می گزارش را کوتاه

بر اساس مندرجات بودجه دولت احمدی نژاد و مفاد مصوبه آن در مجلس  1390
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 میلیارد تومان 830715اسالمی سرمایه کل محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید 

هزار میلیارد تومان و سهم اضافه  58نفتی این سال های بوده است. سهم اضافه ارزش

میلیارد تومان   773000اجتماعی حاصل از قلمروهای دیگر کار و تولید های ارزش

 به جدول صفحه بعد نگاه کنیم. گزارش گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«     عمده اقتصادی های اقتصادی بر حسب بخشهای ارزش افزوده فعالیت» 

 ) میلیارد ریال(

 1383 1382 1381 1380 1375 1370 شرح
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کشاورزی، 

 شکار، جنگل

7217 37381 80815 103873 127216 153076 

 3031 2878 2328 2070 992 327 ماهیگیری

 316916 212781 169093 115648 38234 3932 معدن

 234936 179743 142962 117659 41824 8351 صنعت

 39445 30854 19502 14366 4599 684 آب، برق، گاز

 56386 47464 47095 37377 16578 3816 ساختمان

خرده ،عمده

 روشی ...ف

8770 39126 108479 125716 148251 189571 

و هتل 

 رستوران

311 2126 7523 9555 12513 13727 

حمل و نقل و 

 انبارداری ...

3441 13943 54107 67979 82387 100220 

واسطه گری 

 مالی

550 3036 16977 26736 36376 48429 

 157277 138941 113907 85891 33742 5987 مستغالت

عمومی، تأمین 

 اجتماعی ...

3379 15822 42599 53244 68113 87651 

 46549 45270 37084 28647 9007 1546 آموزش

بهداشت و 

 مددکاری

904 6753 22231 31643 38553 52427 

سایر خدمات 

 عمومی

468 2358 8692 9888 11682 15559 

 1514190 1183022 960603 743040 265510 49593 جمع 



 !          یو استبداد نفت یاقتصاد رانت یتئور یسیسم،رمانت یونالناس  /  112

مالیات خالص 

 واردات

805 238 9959 15114 21643 32201 

 33490 22686 17030 12291 2110 952 مالیات واردات

  - 1289 - 1043 - 1916 - 2332 - 2872 - 147 یارانه واردات

محصول 

 ناخالص 

داخلی)قیمت 

 بازار(

50398 265748 752999 975718 1204665 154639

0 

محصول 

ناخالص 

داخلی بدون 

) قیمت نفت 

 بازار( 

46410 226862 633258 800338 983468 ------

--- 

 ملی های ،  حساب1384سالنامه آماری کشور 

 

دهد که نسبت اضافه می شاننگاهی به جدول باال و داده هائی که پیش تر ارائه شد ن

در دو دهه « تولید ناخالص ملی» نفتی به کل محصول اجتماعی ساالنه یا های ارزش

به  1390و باالخره  1382، 1380،1381، 1379، 1375، 1370های اخیر برای سال

، %17، اندکی بیش از %15، نزدیک به %18، کمتر از %14، حدود %8ترتیب کمتر از 

های بوده است. منحنی این نسبت در رابطه با دوره %7خره کمتر از و باال %18حدود 

محمد علی » نیز کم و بیش مصداق دارد.  40قبل از این تاریخ و حتی پیش از دهه 

در کتاب خود موسوم به « استبداد نفتی»سرسخت ترین پرچمدار تئوری « کاتوزیان

و  1339های داخلی سال و در بررسی وضعیت تولید ناخالص« اقتصاد سیاسی ایران»

گزارش نموده است.  %11این رقم را به نقل از اسناد بانک مرکزی ایران حدود  1340
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مذکور، در فاصله های نکات دیگری در همین جا قابل یادآوری است. بر پایه داده

ما شاهد باالترین و بی سابقه ترین سیر صعودی  1382تا  79های زمانی میان سال

باشیم. می نفتی در قیاس با کل محصول اجتماعی ساالنههای زشنسبت اضافه ار

دیگر نیستند. های درصد که به هیچ وجه قابل تعمیم به دوره 18تا  15ارقامی بین 

شگفت آور بهای نفت از  علت این سیر تصاعدی جهش گونه نسبت ها، افزایش تاریخاً

است. اگر  80نیمه دوم دهه دالر در نیمه اول و بخشی از  150به  70دالر در دهه  9

کاری که به  –به عنوان یک برهه زمانی کاماًل استثنائی چشم پوشیم ها از این سال

های آنگاه برای تعیین نقش واقعی اضافه ارزش –لحاظ دقت آماری باید انجام داد 

نفتی در کل اضافه ارزش ساالنه تولید شده توسط طبقه کارگر ایران با ارقامی حول 

 درصد سر و کار خواهیم داشت.  9تا  8محور 

هدف این بحث به هیچ وجه  پرده انداختن بر روی تأثیر بارز درآمدهای حاصل از 

فروش نفت بر روی چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران نیست. آنچه 

یا عوامفریبی هائی است که توسط ها مطمح نظر است، نشان دادن بی پایگی جنجال

ایران با چند داری افل راست و چپ ناسیونالیستی با هدف مترادف ساختن سرمایهمح

چاه نفت و کل کار و تولید شبانه روزی چند ده میلیون نفوس طبقه کارگر ایران با 

گیرد. موضوع را بیشتر بکاویم. در همین جدول می پول ناشی از فروش نفت صورت

های ضافه ارزش تولید شده در بخشکنیم که امی آماری دولت اسالمی، مشاهده

حدود   1375میلیارد ریال، سال  12183معادل با  1370صنعت و معدن در سال 

بالغ  1381میلیارد، سال  233307کمی بیشتر از  1380میلیارد ریال، سال  80058

میلیارد ریال است. سهم نفت  392524افزون بر  1382میلیارد و سال  312055بر 

 175380میلیارد،  119740میلیارد،  38688میلیارد،  3988ه ترتیب در این ارقام ب

میلیارد ریال برآورد گردیده است. با این حساب حتی در همین  221197میلیارد و 
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یاد شده های نفتی در سالهای قلمرو ویژه صنعت و معادن باز هم کل اضافه ارزش

نقطه اوج و کامالً استثانی و در  %50حدود  %48کمتر از  %30نسبتهائی کمی بیش از 

 %55افزایش درآمدهای نفتی به دلیل باال رفتن بسیار بی سابقه بهای نفت به 

 رسیده است. می

تولید شده در های مطابق ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار رژیم، اضافه ارزش

مختلف صنعت مشتمل بر واحدهای تولیدی، بخش ساختمان، آب و برق و های حوزه

کل  %30تا  26دن غیرنفتی در طول دو دهه گذشته، به طور متوسط چیزی میان معا

، تولیدات 1370به طور مثال در سال  .دهدمی محصول اجتماعی ساالنه را تشکیل

را به  %8و بخش ساختمان  %2درصد، آب و برق کمتر از  17مراکز صنعتی بالغ بر 

کمتر از  %16، به طور تقریبی 75این ارقام برای سال  .داده استمی خود اختصاص

رسیده است. می %28به ها گزارش شده است که حاصل جمع آن %6و نزدیک به  2%

در قلمروهای صنعتی مذکور افزایش یافته  و در  %30رقم اخیر تا سطح  1379سال 

کرده است. اگر به ترکیب محصول اجتماعی می نیز همین نسبت را احراز 83سال 

کنیم می یشرفته ترین جوامع صنعتی دنیا نگاهی بیاندازیم، مشاهدهساالنه برخی از پ

با آنچه در مورد ایران دیدیم، ها تولید شده در این بخشهای که سهم اضافه ارزش

تولید » را در رابطه با ها قابل مقایسه است جدول زیر چگونگی این ترکیب و نسبت

 سازد.می جامعه سوئد خاطرنشان« ناخالص داخلی

 

 

 خدمات عمومی خدمات صنایع کشاورزی، جنگل و .... سال

1920 22% 35% 38% 5% 

1960 8% 46% 36% 10% 

2000 2% 28% 47% 23% 

 2000سالنامه آماری سوئد، سال 
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مربوط به موقعیت سرمایه های تفاوتای هدف از این قیاس نادیده گرفتن پاره

نیست. داری م کار جهانی سرمایهدر تقسیها اجتماعی دو کشور و به ویژه مکان آن

نکته مورد تأکید همان گونه که قبالً هم گفتم پرده برداشتن از حجم عظیم 

است که بورژوازی ناسیونال رمانتیسیست ایرانی در باره ای جنجالهای عوامفریبانه

متمادی شیوه های اقتصاد رانتی، استبداد نفتی، نفی واقعیت تسلط جامع االطراف دهه

در ایران راه انداخته است. کمپینی ارتجاعی که به تمامی سیاه داری سرمایهتولید 

کارگر ایران القاء کند که ریشه های میلیون نفوس توده 50نهد تا به می رویها بازی

و ها دردهای آنان نه در وجود سرمایه، بلکه در کمبود رشد صنعتی است!! دنیای ارزش

ینجا نه حاصل کار و استثمار طبقه کارگر بلکه فقط  در اها و سرمایهها اضافه ارزش

گویند که حتی در کشور سوئد به می باالهای نفتی است!! دادههای «رانت» نفت و 

عنوان یکی از پیشرفته ترین جوامع صنعتی جهان نیز میزان نقش اضافه ارزشهای 

است.  تولید شده در حوزه صنعت نسبت به کل اضافه ارزشها چیزی شبیه ایران

پیداست که تولید ناخالص سرانه در سوئد چهار برابر ایران است، یا سطح مزدها، 

های موارد قابل قیاس با وضعیت تودهای شرائط کار و رفاه کارگران در آنجا در پاره

باشد. بحث بر سر این نمی ایرانداری کارگر در جهنم گند و خون و وحشت سرمایه

رفاه بیشتر کارگر سوئدی ربطی به سطح باالتر توسعه است که دستمزد افزون تر یا 

صنعتی، بهره وری کار یا سایر مشخصات سرمایه اجتماعی این کشور ندارد، درست به 

همان گونه که بهای وحشتناک نازل نیروی کار و زندگی ماوراء جهنمی کارگر ایرانی 

عه محل سکونتش جام« کمبود توسعه صنعتی» نیز  ناشی از بهره وری پائین کار یا 

بدون انقطاع سرمایه، باز هم های نیست. کارگر سوئدی اگر با تحمل تمامی شبیخون

های نان خوردنی دارد، نه از برکت صنعت غول آسای کشور که حاصل پیکار گذشته

دور وی و همرزمانش علیه سرمایه است. فروماندگی، گرسنگی و فقر کارگر ایرانی نیز 
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و تکنیک نامدرن جامعه که محصول دیکتاتوری درنده سرمایه، نه ناشی از صنعت نازل 

موقعیت فرسوده پیکار طبقاتی او و بالهائی است که از سوی رفرمیسم راست و چپ و 

اقتصاد رانتی و استبداد نفتی بر سرش فرو باریده های خالق تئوریهای ناسیونالیست

 است. 

ت عظیم چند ده میلیونی ایران در همین موقعیت حاضر یک جمعیداری سرمایه

 کارگر را در بدترین شرائط، با بیشترین شدت و ارزان ترین بهای نیروی کار استثمار

کند. محصول اجتماعی ساالنه این توده وسیع کارگر، بر اساس آخرین گزارش می

 30میلیارد دالر را پشت سر نهاده است. این رقم در  831صندوق جهانی پول مرز 

میلیارد دالر بوده است و به این ترتیب یک رشد هفت و سه  114سال پیش حدود 

سازد. همین گزارش میزان کل محصول اجتماعی می ( برابری را منعکس7،3دهم  ) 

حدود  2009میلیارد دالر و در سال  11300بالغ بر  1979ساالنه جهان را در سال 

رشد شش و سه دهم میلیارد دالر اعالم داشته است. افزایشی که از یک نرخ  70700

دهد که درجه افزایش می کند. مقایسه نرخ رشدها نشانمی ( درصدی حکایت6،3) 

سطح محصول اجتماعی کار و تولید ساالنه طبقه کارگر ایران حتی از متوسط نرخ این 

افزایش در سطح جهانی به صورت بسیار چشمگیری ) حدود یک برابر( باالتر بوده 

ایران « تولید ناخالص داخلی» کند که سهم می ول اضافهاست. صندوق بین المللی پ

( 1،006در تولید ناخالص جهانی در همین مدت از حدود یک و شش هزارم درصد ) 

( تغییر نموده است. همه این جا به 1،173به یک و صد و هفتاد و سه هزارم درصد ) 

د طبقه کارگر سال به سال محصول اجتماعی کار و تولیای افزایش افسانهها جائی

تولید شده توسط دهها میلیون کارگر را به های و سرمایهها ایران و دنیای اضافه ارزش

بیند می و اقالم راها ایرانی این داده. بورژوازی ناسیونال رمانتیسیست گذاردمی نمایش

 دهد که در اینجا اصالً چیزی به ناممی اما زیر آوار همه این آمارها باز هم فریاد سر

از زهدان تاریخ متولد نشده است!! بورژوازی صنعتی ناپیداست!!! و آنچه داری سرمایه
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است!! گزارش صندوق جهانی پول باز « استبداد نفتی» و « اقتصاد رانتی» وجود دارد 

ایران در میان کل ممالک عضو این صندوق رتبه داری کند که سرمایهمی هم اضافه

لحاظ حجم محصول اجتماعی ساالنه، از جوامعی  هجدهم را احراز کرده است و به

 مانند هلند و سوئد پیشی گرفته است. 

به دنبال توضیحات باال مهمترین سؤال این خواهد بود که چرا به رغم همه این شواهد 

مشابه باز هم با های یا نظریه« استبداد نفتی» و « اقتصاد رانتی» بانیان تئوریهای 

ورزند؟ چرا زمین و می رستی پندارهای خویش اصرارسرسختی هر چه بیشتر بر د

متمادی شیوه های بودن و تسلط دههداری بافند تا اساس سرمایهمی آسمان را به هم

بر جامعه را در پرده ابهام کشند. چند سطر پائین تر، به این پاسخ داری تولید سرمایه

این انکار، سیره، سنت و را توضیح داد. ای خواهم پرداخت اما پیش از آن باید نکته

به ای روال فکر کل بورژوازی نیست. بخش غالب این طبقه، نه فقط کمترین عالقه

فکری، سیاسی، های چنین کاری ندارد، که تمامی قدرت عظیم طبقاتی و زرادخانه

به داری فرهنگی، آموزشی و تسلیحاتی خود را هم برای اثبات حقانیت تسلط سرمایه

ار بر این انکار بیان اندیشوار موقعیت الیه بسیار نازک متزلزلی از گیرد. اصرمی کار

بورژوازی بین المللی در دوره معینی از تاریخ توسعه جهانی سرمایه داری، و به طور 

دقیق تر دوره شروع گسترش شرائط امپریالیستی این شیوه تولید بوده است. در این 

ایه، سرازیر شدن حوزه صدور سرم برهه تاریخی است که قشری از بورژوازی جوامع

ی مالی و صنعتی امپریالیستی به بازار داخلی جامعه ها تراستسیل وار سرمایه 

تابد، وقوع این رویداد را تعرضی به شرائط انباشت، ارزش نمی خویش را به راحتی بر

بیند. طیف نمایندگان فکری این می کوچک خودهای افزائی و خودگستری سرمایه

عمومی های کوشند تا اتوپی مقاومت در مقابل شکل امپریالیستی استقرار پایهمی الیه

یا نوع پیشین اروپائی را در وجود خویش زنده « رشد آزاد و مستقل » انباشت و امکان 
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 نگه دارند!!. برای پوشاندن جامه عمل به این مقاومت اتوپیک به همه راهها توسل

دولتی اردوگاه را داری هور قطب سرمایهجویند. وسیع ترین بخش این طیف ظمی

شمارد، بستن دخیل به آن و افراشتن بیرق جعلی کمونیسم را راهی برای به می مغتنم

کارگر در پشت سر اتوپیای خویش و دادخواهی از شرکای های صف کردن توده

بیند. محافل آکادمیک دیگری از این طیف، راه تحقق رؤیای خود را می طبقاتی زورگو

نمایند. در این میان یک چیز به می ر آویختن به آبشخورهای فکری دیگر کنکاشد

ای صورت مفصلبندی نظری وعقیدتی مشترک عناصری از این مجموعه، به گونه

شدن جامعه را به زیر تیغ داری ماند. این باور که باید سرمایهمی زمخت و پرقوام باقی

 که جهنم استثمار، ستم و توحشی که در آنانکار برد!! باید به کارگران القاء کرد 

های نیست. نظام بردگی مزدی را باید حتماً  تطهیر کرد و تودهداری سوزند سرمایهمی

خوب و انسانی داری فریب داد که سرمایهها کارگر را به هر شکل و با همه ترفندبازی

ه داران سینه چاک نیست و باید بشود!! باید به سرمایداری است. جامعه موجود سرمایه

شدن داری برای سرمایهها ایمان آورد و تا آخر تاریخ در رکاب آن« صنعت ملی» 

جامعه تالش و جانبازی کرد!! باید طوق استثمار، بربریت، فقر، گرسنگی و حمام خون 

آتی خود محکم های نظام بردگی مزدی را هر چه آهنین تر بر گرده خود و نسل

گردد!!! نمایندگان فکری این قشر داری امعه روزی سرمایهساخت تا از این طریق ج

 بورژوازی در دل شرائط تاریخی معینی که گفتیم، در نیمه اول قرن بیستم چنین

دادند. با گذشت زمان این طیف شکست و شکسته می گفتند و انجاممی پنداشتند،می

ا، علمداری ها، تر شد و هر بخش برای خود قبله و الگوی جدیدی جست. کاتوزیان ه

و خیل کثیر همانندان بیش از همه همپیوندان بر باور خود استوار باقی ها محیط

و عواملی مانند، شکستهای متوالی دامنگیر جنبش داری ماندند. دیکتاتوری هار سرمایه

نمائی گروههائی از بورژوازی در مقابل رقبای حکومتی، نقش  یسیونکارگری، اپوز

رفرمیستی برای وصله، پینه کردن بربریت های ونیالش اپوزیسبازی رفرمیسم چپ، ت
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به اشکال تولیدی پیشین و تطهیر سرمایه داری، فروپاشی اردوگاه داری سرمایه

و سوء استفاده سراسری بورژوازی « کمونیسم» سرمایه دولتی آویزان به نام جعلی 

ه ماندگاری به عنوان پایان تاریخ، بداری بین المللی برای معرفی سرمایه

این جماعت کمک نمود. به یمن همه این عوامل نامیمون است که های عوامفریبی

فاجعه بار جنبش کارگری های کوشند تا در میان میراث داران شکستمیها امروز آن

خود های به ویژه نسل نوپای گسسته از تجارب پیشین این جنبش برای حرف

 مستمعینی دست و پا کنند. 

یان یح به سراغ سؤال مطرح شده در باال برویم. این پرسش که چرا بانبا این توض

آوردیم  اقتصاد رانتی و استبداد نفتی به رغم تمامی شواهد و توضیحاتی کههای تئوری

ورزند. واقعیت این است که می نادرست خویش اصرارهای باز هم بر درستی حرف

 خود را آرشیو آثار مارکس نظرمداران بورژوا حتی زمانی که همه شیارهای مغز

د تار و پو اندازند. این را در تمامیمی سازند باز هم با سر سرمایه به جهان نگاهمی

ز اتوان با بیشترین وضوح رؤیت کرد. می آنانهای و پژوهش ها و استداللها حرف

 جمله:  

کار یا  نه یک رابطه اجتماعی، نه رابطه خرید و فروش نیرویها . سرمایه برای آن1

ای بودن جامعهداری تولید اضافه ارزش که مشتی اشیاء است. برای اینکه به سرمایه

معترف گردند باید کران تا کران دیارش را ماالمال از جنرال موتورزها، فوردها، بنزها، 

 به این نیز اکتفاءها ببینید. آنها و وال استریتها فتایکروسامیتسوبیشی ها، م

مالی حتماً بومی باشند، های مصرند که همه این صنایع و تراست کنند. بسیارنمی

تاریخ تولد و زادگاه مالکانشان قطعاً خورشیدی و سرزمین آباء و اجدادی باشد. هیچ 

به ها وسائل نیم ساخته محصول کار کارگران هیچ کجای دیگر دنیا در چرخه تولید آن

شوند. دانش اولیه اختراع، مصرف نرسد، مرتکب خطای مونتاژ قطعات وارداتی ن
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اکتشاف و تولید تکنولوژی مورد استفاده نیز ارثیه شفاف و به ثبت رسیده نیاکان ملی 

برخی از آنان به صورت بسیار های باشد و فراوان شروط این نوعی دیگر که در نوشته

بانک ها، تعداد های زند. سرمایه در نگاه اینان با شمار برجمی ابتذال آمیزی موج

گردد. در اینکه می صنعتی و نرخ رشد اقتصادی ساالنه خصلت نماهای تراست

شرکتهای غول پیکر صنعتی یا بنگاههای اختاپوسی مالی، نماد عالی انباشت سرمایه 

اند ، توضیح واضحات است نکته اساسی آن است که اینها همه اشکال تبلور و 

و فروش نیروی کار است. وقتی  تعین سرمایه هستند. سرمایه رابطه خرید های جلوه

عظیم انسانی فوج فوج  و سیل های که نیروی کار جامعه کاال است. هنگامی که توده

وار از شرائط کار خویش جدا شده اند. زمانی که فروش نیروی کار به مثابه یک کاال، 

 کند، هنگامی که وسائل تولید ومی را تعیینها تنها ممر ارتزاق جمعیت کثیر انسان

ابزار کار در وسیع ترین سطح سرمایه است. وقتی که این تحوالت روی داده است، 

داری سرمایهای جامعه آماج این تحوالت، بدون هیچ اگر و اما، به تمام و کمال جامعه

متمادی و طوالنی است در ایران و در سراسر کره ارض های که دههای است. حادثه

شدن به عواملی مانند توازن نامطلوب تجارت  روی داده است. در چنین وضعی خیره

سناریوی علم ستیز چندش داری خارجی و تبدیل آن به سنگر انکار تسلط سرمایه

باری است که فقط با موازین عقلی ناسیونال رمانتیسیسم بورژوازی جور خواهد بود. 

در  نیاز به گفتن نیست که فرایند خرید و فروش نیروی کار، فرایند تولید سرمایه

عظیم ترین حجم ممکن، رشد انباشت صنعتی، افزایش حداکثر بارآوری کار، توسل 

حداکثر به شکل نسبی اضافه ارزش، تمرکز هر چه عالی تر سرمایه، تدارک افزایش 

بشری و به کارگیری دستاوردهایش در های توان رقابت، برنامه ریزی توسعه دانش

رابطه خرید و فروش نیروی کار الزاماً همه  تولید هر چه بیشتر سود و همه اینها است.

را با خود همراه دارد. اما اینکه سرمایه اجتماعی هر کشوری در ها و حوزهها این حلقه

تا کجا به پیش تازد و در قیاس با جوامع دیگر چه موقعیتی ها از این حوزهای پاره
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ونی سرمایه در متنوع و گرایشات درهای احراز کند موضوعی است که توسط مؤلفه

گردد. هیچ چیز ضدعلمی تر و مبتذل تر از این نیست که ما می سطح جهانی تعیین

است به طور کامل قلم بگیریم و داری آنچه را خصلت نمای واقعی شیوه تولید سرمایه

شدن یا نشدن یک داری طول و عرض این یا آن عامل تبعی را پیشفرض سرمایه

ر، سقوط به ورطه گفتمانی است که به حکم آن، بدون جامعه قرار دهیم. از این بدت

احساس هیچ نیاز به کالبدشکافی روند کار و مناسبات اجتماعی جامعه معین، از پیش 

در آن جامعه، حتی بر هر میزان انکشاف داری بر تسلط سالیان دراز سرمایه

کند. او می اکاپیتالیستی آن، خط انکار بکشیم. محمدعلی کاتوزیان دقیقًا همین کار ر

در همان کتابی که پیش تر گفتم شالوده تحقیق خود پیرامون اقتصاد سیاسی ایران را 

دهد، برای این کار هیچ احتیاجی به می بودن جامعه قرارداری یکراست بر نفی سرمایه

شناخت شیوه تولید سرمایه داری، شاخص اساسی خصلت نمای این شیوه تولید، 

ابطه خرید و فروش نیروی کار در اینجا، فراز و فرود واقعی انکشاف یا عدم انکشاف ر

در داری بیند. از نظر وی متولد نشدن سرمایهنمیها این انکشاف و مسائلی مانند این

تاریخی این متولد های ایران مقدر حتمی است و آنچه باید کاوش گردد، فقط زمینه

به  کلی تئوری خویش رانشدن است!! کاتوزیان در مقدمه کتاب یاد شده، خطوط 

  کند:می اختصار این گونه بیان

زمین  در ایران فئودالیسم اروپائی هرگز پدید نیامده است، سلب و تفویض مالکیت» 

در دست دولت بوده است، طبقه اریستوکرات صاحب ملک شانس ظهور نیافته است. 

 قرار داشتهکرده است و در فوق همه طبقات نمی را نمایندگیای دولت هیچ طبقه

شکل  یافته است و باالخره در چنین سرزمینی امکاننمی است، قانون هیچ موضوعیتی

 مقدمه، نقل به تلخیص(  7ص « ) هم وجود نداشته استداری گیری و رشد سرمایه
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در داری چرا سرمایه» را کاظم علمداری در کتاب خویش زیر نام ها شبیه همین حرف

اجتماعی، های در غرب رشد زمینه»  کند:می ل فرمولهبه این شک« نکرد ایران رشد

سیاسی، حقوقی و فرهنگی عرصه فعالیت اقتصادی را هم باز هم گسترده تر کرد در 

و عدم تحول آن به داری حالی که در ایران عدم تغییر ساختار اقتصاد پیشاسرمایه

ست مواجه سیاسی و اجتماعی را با شکهای هر گونه تالش در حوزهداری سرمایه

 (255ص «  ) ساخت 

فرض کنیم که صغری و کبراهای کامالً نادرست چیده شده از سوی ای برای لحظه

کاتوزیان همگی درست باشند!! همه این تصورات باطل را قبول کنیم که در این جا 

و فئودالی پا به عرصه وجود ننهاده است!! با فرض قبول همه داری هیچ مناسبات برده

گیرد. نخست می بی پایه، تازه دو پرسش اساسی پیش روی کاتوزیان قراراین احکام 

را آغاز کرده داری اینکه اگر این جامعه از نیمه دوم قرن نوزدهم پویه انکشاف سرمایه

است، اگر این روند در شصت سال پیش به فرجام خود رسیده است، اگر شش دهه 

میلیون  50است، اگر داری سرمایهتمام است که شیوه تولید مسلط بر جامعه، تولید 

 میلیونی جامعه را فروشندگان نیروی کار تشکیل 70نفوس انسانی از کل جمعیت 

واقعیت دارد چرا باید تاریخ دو هزار و پانصد ساله  کشور را ها دهند. اگر همه اینمی

دن شداری سنگنبشته هائی برای انکار سرمایهها حفاری کرد  تا از ال به الی حفاری

بودن این جامعه مورد انکار است چرا افاضل داری جامعه پیدا کرد؟!! اگر سرمایه

گذشته های دانشگاهی انکارنویس، برای اثبات ادعای خود، به جای چرخیدن در هزاره

تاریخ، هیچ کالمی پیرامون دالئل مسلط نبودن رابطه خرید و فروش نیروی کار!! یا 

رانند!! تسلط رابطه کار نمی دگان مزدی بر قلممیلیون میلیون نفوس بر 50نبود 

اگر تعریف ها است، ناسیونال رمانتیسیستداری مزدی، تسلط شیوه تولید سرمایه

کنند؟ اگر قبول دارند و همزمان در باره تسلط جامع می دیگری دارند چرا آن را پنهان

های دید را در رسالهساله این رابطه در جامعه ایران شک دارند، چرا این تر 60االطراف 
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کنند تا می نیست چرا تاریخ را تحریفها نمایند، اگر هیچ کدام ایننمی خود مدلل

 آنچه را که هوس کرده اند لباس مصادره به مطلوب بپوشانند؟؟!! 

به پرسش دوم بپردازم. باز هم پایه پندار را بر این قرار دهیم که همه مفروضات غلط 

علمداری درست باشد. در اینجا نه از فئودالیسم خبری بوده کسانی مانند کاتوزیان و 

شکل گرفته و نه دولت طبقاتی ای وجود داشته است!! نه طبقهداری است و نه برده

من های حتی با همین ویژگیای پدید آمده است!! بسیار خوب! چرا چنین جامعه

این است که کاپیتالیسم  گردد!!! مگر نهداری تواند سرمایهنمی درآوردی این دانشوران،

از قرن هجدهم داری سیستمی جهانی است. مگر نه این است که شیوه تولید سرمایه

بازاری در مقیاس جهانی پدید آورده است. مگر نه این است که از اواخر قرن نوزدهم 

های و کارتلها متمرکز تراستهای به بعد سرتاسر کره زمین حوزه پیش ریز سرمایه

ربی شده است. در کجای دانش اقتصاد سیاسی یا نقد رادیکال غول پیکر غ

یک جامعه باید حتمًا و داری ماتریالیستی اقتصاد بورژوائی گفته شده است که سرمایه

قطعاً محصول توسعه مستقیم مانوفاکتورهای بومی عمق محالت آن جامعه باشد!!! 

را « انباشت بدوی» ه نام بای در مقیاس تاریخی و جهانی، مرحلهداری تولید سرمایه

از کشورها، در تداوم یک دوره طوالنی توسعه ای پشت سر نهاده است. این فاز در پاره

اقتصاد کاالئی و تشکیل بازار داخلی، با فراهم شدن شرائط انباشت و امکان تبدیل 

به سرمایه صنعتی و باالخره ظهور دو قطب داری تجاری عصر پیشاسرمایههای سرمایه

ای وقوع پارهداری یه و نیروی کار آزاد آغاز گردید. با جهانی شدن سرمایهسرما

تغییرات در چگونگی طی این فاز برای وسیع ترین بحش دنیا گریزناپذیر بود. در این 

دوره و برای جوامع این بخش جهان، نه فقط نیازی به تحقق روند مذکور به شیوه 

مکن نیز بود. به جای اینکه تراکم سابق وجود نداشت که اساساً وقوع آن غیرم

تجاری تشکیل شده در بطن اقتصاد کاالئی، قطب سرمایه را در مقابل های سرمایه
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الحاقی و اضافی تولید شده های نیروی کار آزاد و خلع ید شده قرار دهد، سیل سرمایه

کشید. دورچرخی بی مهار و فراگیر می در کشورهای پیشرفته این نقش را به دوش

راند می خرد این جوامع را به پیشهای ایه جهانی بود که پروسه خلع ید مالکیتسرم

گسترد. در چنین می راداری عمومی انباشت سرمایه و توسعه سرمایههای و پایه

پیشین های اقتصادی دورههای شرائطی هیچ معلوم نیست که چرا باید صورت بندی

در این یا آن جامعه داری سلط سرمایهیک جامعه را مالک نفی و اثبات انکشاف یا ت

 معین قرار دهیم؟!! 

. بورژوازی به هر قالب مسلکی که بیاویزد، حتی زمانی که خود را یگانه شارح محقق 2

 مارکسیست!! تاریخ معرفی« خالص ترین» و داری نقد مارکسی اقتصاد سیاسی سرمایه

 دارد. اینکه چهای پایه معضل« ارزش اضافی» کند، به طور قطع با قبول مقوله می

دهد و می گویند نباید هیچ کارگری را بفریبد. مسأله اساسی این است که چه انجاممی

کند. سخت است باور کرد که به طور مثال مرتضی محیط می کدام حرفها را پراتیک

و ها کند، اما عمق نظریات، تحلیلمی نظریه ارزش اضافی مارکس را در عمل انکار

بورژوا را که بشکافیم اسرار های ی وی یا هر کدام از ناسیونال رمانتیسیستراهبردها

یابیم که در منظر انان بخش می بینیم. آنجا به روشنیمی زیادی در دل آنها نهان

و سرمایه هاست. بلکه ها متغیر سرمایه نیست که سرچشمه تولید کل اضافه ارزش

که ارزش افزا است!!! در جامعه روز  سرمایه مستقل از جزء ثابت یا متغیر آن است

گردند. می میلیون کارگر به وخیم ترین و کشنده ترین شکلی استثمار 20ایران حدود 

 میلیون، نه یک شیفت که دو شیفت و گاه بیشتر کار 20اکثریت قریب به اتفاق این 

شود، برای زنده ماندن می کنند، حتی آن بخش از نیروی کار که بیکار محسوبمی

خود مجبور است به هر سیاق و تحت هر شرائطی ساعات طوالنی در حاشیه خیابان 

و در هر کجا که ممکن باشد، نیروی کارش را به معرض بیع و ها ها، در درون خانه

شوند، به طور مستقیم اضافه ارزش می استثمار کنند،می کارها شری بگذارد. همه این
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نیروی کار با بخش غیرمولد سرمایه اجتماعی به  کنند و یا در جریان مبادلهمی تولید

رسانند. مسأله به می کمکها صورت غیرمستقیم به ازدیاد هر چه بیشتر اضافه ارزش

کارگری هر شبانه روز دو های شود. چندین میلیون زنان خانوادهنمی همین جا ختم

تهیه  شیفت یا بیشتر در عمق آلونکهای  مسکونی خود از طریق کارهائی مانند

مشابه بر کوه رفیع اضافه های پوشاک، انواع بسته بندی ها، قالی بافی و فعالیت

افزایند، با کار خانگی رایگان خود و بذل این کار به می صاحبان سرمایههای ارزش

پرورش ارتش نیروی کار و نگهداری سالمندان یا معلوالن شرائط استثمار توحش بار 

 بازتولید سرمایه اجتماعیهای ارد تومان از هزینهسرمایه، هر سال هزاران میلی

افزایند. اقالم سهمگین، اضافه میها کاهند و به همان میزان بر سود سرمایهمی

ناشی از استثمار کودکان خردسال را هم اضافه کنید. حال به سراغ های ارزش

م را اگر نگاه بورژوا بروید. سرتاسر اثار این قوهای ناسیونال رمانتیسیستهای رساله

به میان ها و اضافه ارزشها کنیم هیچ کالمی از حجم عظیم کهکشانی این ارزش

گویند که حتی همان رانت نمی همای شود رانت است!! کلمهمی نیست. هر چه دیده

حاصل استثمار طبقه کارگر ایران و های تفاضلی مورد نظر آنان سوای اضافه ارزش

پیشکش!! نکته اصلی را بگویم. این نکته که ها مه اینجهان هیچ چیز دیگر نیست. ه

ناسیونال رمانتیسیستها اضافه ارزش را نه حاصل استثمار کارگر که زاد و ولد بخش 

 میلیون کارگر ایرانی راها دانند. این جماعت استثمار وحشیانه دهمی ثابت سرمایه

ایه داری، کشورهای زنند که نماد واقعی سرممی بینند و در همان حال فریادمی

گویند و به راستی چه می اروپائی و امریکائی هستند و ایران چنین نیست!!  چرا چنین

سازد؟! صدر و ذیل حرف آنان می چیز جامعه ایران را از اروپا یا ژاپن و امریکا متمایز

این است که در اینجا حجم صادرات غیرنفتی ناچیز است و تولید ناخالص داخلی 

و ها . ترجمه زمینی این حرف آن است که سرچشمه واقعی اضافه ارزشپائین است
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کارگر بلکه تکنیک محیرالعقول های محصول اجتماعی کشورها نه کار اضافی توده

کامپیوتری، ماشین آالت فوق مدرن، صنعت عظیم الجثه و عوامل تکنیکی بارآوری 

برند و وقتی که وجود می وجعالی کار است!! اینهایند که تولید ناخالص داخلی را به ا

هم وجود دارد. وقتی داری کنند، سرمایهمی دارند و نقش این عروج را خوب ایفاء

در سطح دلخواه نیستند، تولید ناخالص هم حال و روز خوبی نخواهد داشت و ها این

هم موجود نخواهد بود!!! پس این نیروی کار نیست که اضافه ارزش ها، داری سرمایه

نماید، تکنولوژی، ماشین آالت و بخش ثابت سرمایه می را تولیدها و ثروتها سرمایه

این است. ها آفریند!!! درونمایه حرف  ناسیونال رمانتیسیستمی راها است که این

گویند، اشعار نداشته باشند، می اینکه آن را استتار کنند یا حتی بعضاً نسبت به آنچه

آورد. آنچه از حیطه فهم این جماعت بیرون نمی ددر اساس موضوع تغییر زیادی پدی

تولید شده در سطح های است این مسأله نه چندان پیچیده است که کل اضافه ارزش

جهان حاصل استثمار کل طبقه کارگر جهانی است. سرمایه اجتماعی هر کشور و هر 

ت و بخش از سرمایه جهانی در چهارچوب تشکیل نرخ سودها و متناسب با قدرت رقاب

کند. می ترکیب شرائط تولیدی خود، سهمی از این اضافه ارزش کل را استحصال

در کجا، توسط کدام بخش طبقه کارگر ها پافشاری بر اینکه کدام بخش اضافه ارزش

تولید شده است کاری عمیقًا غیرعلمی و در تعارض با نقد مارکسی اقتصاد سیاسی 

داری رمانتیسیست، سرمایههای سیونالیستاست. در یک کالم وقتی که ناداری سرمایه

 داخلی ارجاع بودن و نبودن جامعه را به حجم صادرات و میزان تولید ناخالص

دهند و همزمان کم و کیف همه این عوامل را به طور یک طرفه به سطح تکنولوژی می

آویزند، عماًل می تکنیکی بارآوری کارهای و مدرنیزاسیون ماشین آالت و مؤلفه

را نیز نه بخش متغیر سرمایه بلکه سرمایه ها چشمه تولید تمامی اضافه ارزشسر

 پندارند. می مستقل از بخش ثابت و متغیر آن
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. ناسیونال رمانتیسیسم بورژوازی در محاسبات خود برای تناقضات ذاتی غیرقابل 3

د و نه با رابطه خریداری مهار سرمایه هیچ موضوعیتی قائل نیست. وقتی که سرمایه

مؤسسات مالی و میزان عظیم الجثه بودن های فروش نیروی کار، بلکه با ارتفاع برج

متمادی های شود، آنگاه برای قبول تسلط دههمی صنعتی تعریفهای کارتل

و درجه عظمت همین کارتل ها در یک جامعه نیز فقط ارتفاع همین برجداری سرمایه

و جثه این مؤسسات طبع ها ارتفاع این برجگیرد. اگر می هاست که مورد جستجو قرار

میلیون نفوس  50آزمند رؤیاباف عاشقان سینه چاک مام میهن را ارضاء نکند، آنگاه 

نیست و کل استثمار توحش داری اً قبول کنند که اینجا سرمایهطبقه کارگر باید حتم

ی مزدی که زیر شوند، نه از ناحیه نظام بردگمی و قتل عام هائی کهها بار و بی حقوقی

سر موجود متافیزیکی مرموزی به نام اقتصاد رانتی و استبداد نفتی است. در این رابطه 

قادر به درک آن نیستند، تأثیر تناقضات ذاتی ها نیز چیزی که ناسیونال رمانتیسیست

سرکش سرمایه بر پیچ و خم تحقق رؤیاهای وهم آلود آنان است. ناموزونی عمیق 

بدون هیچ مهار بارآوری نیروی کار، اختالف بی عنان قدرت رقابت، توسعه، ناهمگونی 

تفاوت فاحش و غیرقابل کنترل میزان حضور در بازار جهانی، نامتوازنی سرکش سهیم 

مختلف های و تمایز حیرت بار ترکیب آلی، برای بخشها شدن در کل اضافه ارزش

مهار در هستی نظام  کامالً ذاتی و غیرقابل تحدید وای سرمایه جهانی پدیده

است. امکان اینکه در چهارچوب وجود و حاکمیت این نظام، بخش داری سرمایه

به ها دنیا به اندازه هم و همه آنداری صنعت و تولیدات صنعتی تمامی جوامع سرمایه

اندازه امریکا، آلمان، ژاپن، سوند، انگلیس یا حتی فرانسه رشد کند به هیچ وجه 

احتمال وقوع چنین رویدادی به همان اندازه غلط است که آدم موجود نیست. قبول 

هائی تصور کنند سرمایه با هر چه بیشتر خشک نمودن یگانه سرچشمه تولید 

های تواند وجود داشته باشد. احتمالی که فقط ناسیونالیستمی سودهایش باز هم
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یه خود سد توانند آن را در شیارهای مغز خود جاسازی کنند. سرمامی رمانتیسیست

هر چه عظیم تر و های راه توسعه خود است. سرمایه رابطه تولید اضافه ارزش و سرمایه

یکسره جنرال موتورزها، بنزها، داری کوه پیکرتر است. این فرض که دنیای سرمایه

گردد، متضمن این معنی کامالً بی معنی ها فت ها، اریکسونها و میتسوبیشیایکروسام

هانی در باالترین ستیغ ممکن ترکیب ارگانیک و در شرائطی است که کل سرمایه ج

که نرخ سودها زیر فشار همین ترکیب آلی قادر به خروج از نقطه نزدیک صفر نیست، 

که فقط ذهن ورشکستگان ای تواند بر روی پای خود باقی ماند!! انگارهمی باز هم

وازنی در کسب شرائط تواند خود را با آن مشغول سازد. نامتمی خیالباف بورژوازی

متفاوت تولید، ترکیب ارگانیک، درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت و توسعه 

است. اینکه تعداد کثیری از داری انباشت جزء الیتجزای ذاتی شیوه تولید سرمایه

کارگر، ابعاد هر چه های دنیا به رغم داشتن وسیع ترین شمار تودهداری جوامع سرمایه

استثمار نیروی کار، قتل عام حداقل معیشتی جمعیت عظیم کارگران، به هولناک تر 

رغم تمامی این ها، باز هم به لحاظ حجم صادرات و سهمی که از کل اضافه ارزش 

گردد، موقعیتی متفاوت و پائین تر می تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی نصیبشان

م بردگی مزدی و جبر تقسیم کار از برخی جوامع داشته باشند، پدیده گریزناپذیر نظا

برای یافتن پایه انکار تسلط سالیان دراز ها درونی این نظام است. رجوع به این تفاوت

 بر این جوامع، نه تئوری که مضحکه تئوری بافی است. داری سرمایه

کارگر، از جمله دانشجویان های مطلب را با چند جمله کوتاه خطاب به توده

تمام کنم. بنیاد هستی سرمایه با مسخ، باژگونه نمائی و تحریف  کارگریهای خانواده

اجتماعی موجود در رابطه کار و سرمایه و آنتاگونیسم ذاتی میان های کل واقعیت

در هزاران شکل، ها و تحریفها طبقه کارگر و بورژوازی عجین است. این وارونه پردازی

مختلف های متناهی زبانها و شیوهدر وسعتی به طول و عرض دنیای موجود، به شمار نا

گیرد. متفکران و نمایندگان سیاسی می کشف شده و همیشه در حال کشف  انجام
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طبقه سرمایه دار از اقتصاددان و جامعه شناس و سیاستمدار و روانکاو و فیلسوف 

گرفته تا کشیش و ولی فقیه و کاهن معبد هر کدام به نوعی و با زبانی برای انجام این 

کنند. در این میان جماعتی هم اصرار دارند تا القاء کنند که ریشه می ت تالشرسال

استثمار، محرومیت، فقر، حقارت، تبعیضات فاجعه بار جنسی، اعتیاد، زن و کودک 

که در داری کشی و مصائب دیگر دامنگیر طبقه ما، نه در وجود و حاکمیت سرمایه

. بند بند زندگی هر کارگر ایرانی ناکجاآبادهای موهوم کشف شده توسط آنان است

کوبنده ترین کیفرخواست علیه این عموافریبی هاست. باید با چوب همین 

کیفرخواست طبل رسوائی تئوری بافی این دانشوران عالیمقام بورژوازی را در فضای 

 طبقه خویش به صدا در آوریم.       های فکر توده
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 2012نوامبر                          سرمایه، بحران و حوزه یورو

 

و پیچ و تاب و توفندگی آن در بخشهای مختلف سرمایه داری بحران جاری سرمایه

از مجموعه حرف هائی است که ای جهانی از جمله حوزه یورو نمایشگاه بسیار زنده

واقعی بحران زائی های مارکس در کالبدشکافی این پدیده و برای نشان دادن ریشه

طرح کرده است. نکته اساسی در این گذر آن است که داری تولید سرمایهجبری شیوه 

نظریات و توضیحات مذکور باید به درستی، به صورت تاریخی، با توجه به فرایند جا به 

و تحوالت درون ساختار ارزش افزائی و بازتولید سرمایه بین المللی و باالخره ها جائی

تلف در درون این ساختار سراسری مورد توجه رابطه میان سرمایه اجتماعی جوامع مخ

نقد های قرار گیرد. نظریه مارکسی بحران مثل همه دستاوردهای علمی، آموزش

اقتصاد سیاسی یا شالوده نگاه مارکس به تاریخ و مبارزه طبقاتی دستخوش تفسیرها و 

یک جوراجور شده است. در این میان آنان که بر سیر صعودی ترکیب ارگانهای تحریف

سرمایه، گرایش رو به افت نرخ سود و مطلق شدن این گرایش به مثابه علل واقعی 

او را تعمق نموده اند های بحران تأکید کرده اند، تنها کسانی هستند که بنمایه حرف

یا به آن نزدیک شده اند. با این همه مجرد اعالم وفاداری به این منظر یا تکرار 

توای عام آن، متضمن فهم واقعی تئوری مارکسی و محها آکادمیک بندها، تبصره

باشد. در این تردیدی نیست که مارکس سرچشمه بحران را در باال رفتن نمی بحران

بیند، اما درک درست این نظر هنگامی مقدور است که می ترکیب ارگانیک سرمایه

شود. با متد نقد مارکسی اقتصاد سیاسی کنکاش داری سرمایه یا شیوه تولید سرمایه

وقتی از باالروی ترکیب ارگانیک سرمایه یا در عصر ما حالت خیره کننده این باال 

کنیم، باید معنای این پدیده و ابعاد تأثیرش را در متن تحوالت می بودن صحبت

میزان » مطمح نظر داشت.  باید تصریح مارکس بر این نکته که داری جاری سرمایه
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را با دقت الزم « در نسبت معکوس قرار دارد اری دنرخ سود با گسترش تولید سرمایه

در بررسی روز خود منظور داریم. توسعه انفجارآمیز رابطه خرید و فروش نیروی کار به 

و ادغام کل تار و پود هستی بشر در چرخه ارزش داری مثابه شالوده وجود سرمایه

رخ سودها، پروسه واقعی سیر عروج و افول نهای افزائی سرمایه بین المللی به داده

بخشیده است. ای تازههای اقتصادی چالش آنها ویژگیهای و مؤلفهها وقوع بحران

ویژگی هائی که در بنمایه تئوری مارکسی بحران ملحوظ بوده اند و در مورد پروسه 

اشاره به چند عامل مهم زیر نیاز بررسی حاضر ها بالندگی یا توسعه دامنه اثرگذاری آن

 است. 

در رابطه میان بخش ثابت و متغیر سرمایه است. این ای یب ارگانیک پدیده. ترک1

پدیده، خاص چرخه بازتولید سرمایه صنعتی به مفهوم اخص آن یا سرمایه تجاری 

باشد. سرمایه در روایت مارکس نه با نمی پیش ریز برای تحقق دورپیمائی سرمایه مولد

ک شیوه تولید، یک رابطه اجتماعی، مفهوم این یا آن بخش سرمایه بلکه به صورت ی

گردد. وقتی او سرمایه صنعتی را خصلت می رابطه خرید و فروش نیروی کار مطرح

داند به این رابطه نظر دارد. نوع معینی سرمایه که پرونده میداری نمای تولید سرمایه

های کند و بر همین اساس از شکلمی کار مزدی و تولید اضافه ارزش را در تاریخ باز

گردد. با تسلط این رابطه ) کار مزدی( بر تولید اجتماعی همه می سلف خود متمایز

 اشکال دیگر سرمایه به عناصر شناور روند کار و تبعات مکمل مورد نیاز آن تبدیل

شوند. این حکم فقط در مورد سرمایه تجاری یا شکلهای سلف سرمایه صنعتی و  می

کند، بلکه در مورد تمامی انواع زیست نمی صدقی دارقائم  به مناسبات پیشاسرمایه

سرمایه اجتماعی و جهانی معاصر از جمله اجزاء متشکله سرمایه مالی هم مصداق 

در همان حال که واقعی است، « نقش مسلط سرمایه مالی بر صنعتی » دارد. گفتگوی 

لبندی بدون شناخت ژرف مارکسی سرمایه داری، گمراه کننده نیز هست. در این فرمو

شودد. اواًل ترادف نقش سرمایه صنعتی و می به طور معمول دو مسأله اساسی مخدوش
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 از یادداری رابطه خرید و فروش نیروی کار به عنوان خصلت نمای تولید سرمایه

 رود. ثانیًا سرمایه مالی مکان و موقعیتی خارج از رابطه تولید ارزش اضافی احرازمی

سوای ای اگر چه نه رسماً اما عماًل با مؤلفهداری نظام سرمایهکند. ثالثًا و باالخره می

گردد. مسائلی که همگی تحریف آمیز، غیرواقعی و نقیض آشکار می کار مزدی تعریف

باشند. آنچه واقعی است این است می مبانی نقد مارکس بر اقتصاد سیاسی بورژوازی

مهم دارد اما ایفای این نقش  که سرمایه مالی در پروسه بازتولید سرمایه جهانی نقش

 معینی آمیخته است که چشم پوشی از آنها پای تحریفات باال را بازهای با مشخصه

کند. سرمایه مالی بسان هر شکل موجود سرمایه سوای بخشی از ارزش اضافی می

تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی هیچ چیز دیگر نیست. در درون چرخه 

یه اجتماعی هر کشور یا کل سرمایه جهانی است و بازتولید آن جزء ارزش افزائی سرما

باشد. اگر چه شکلی می از فرایند سراسری دورپیمائی سرمایهای ارگانیک و پیوسته

متمایز از سرمایه مولد دارد اما در همه وجوه با آن آمیخته و غیرقابل تجزیه است و 

ف از جمله کمک به سرعت واگرد مختلهای و مکانیسمها باالخره با اعمال اهرم

به ها سرمایه، در قالب اوراق سهام و قرضه و به کارگیری سیستم بهره و مانند این

و افزایش نرخ سود داری توسعه بیشتر انباشت صنعتی، گسترش مناسبات سرمایه

 رساند. می سرمایه صنعتی کمک

تیتروار به این نکات را بحث ما در اینجا تشریح نقش سرمایه مالی نیست. آنچه اشاره 

الزم ساخت توضیح درست مفهوم و مکان ترکیب ارگانیک یا متوسط این ترکیب در 

در هر جامعه جداگانه یا در وسعت کارکرد و بازتولید داری شرائط کنونی دنیای سرمایه

سرمایه جهانی است. وقتی از ترکیب ارگانیک سرمایه و نقش آن در فراز و فرود 

توان به مجرد چرخه بازتولید سرمایه نمی کنیم نباید ومی ها صحبتمنحنی نرخ سود

تجاری دخیل در پروسه سامان پذیری این بخش سرمایه های مولد یا حداکثر، سرمایه
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خیره شد. باید از سرمایه به مفهوم عام آن عزیمت کرد و این ترکیب را با توجه به کل 

جمله تمامی آنچه زیر نام سرمایه مالی  سرمایه موجود در هر جامعه یا سراسر جهان از

شود مورد توجه قرار داد. کنکاش ماجرا از این منظر و با متد مارکسی نقد می لیست

است. برای اینکه داری اقتصاد سیاسی شرط حتمی فهم درست بحران جاری سرمایه

وزن و حجم سرمایه مالی ای اهمیت موضوع بیشتر روشن شود کافی است برای لحظه

جود در چرخه روز بازتولید سرمایه بین المللی و به ویژه نرخ شتاب خیره کننده مو

شاخص اوراق سهام ها افزایش آن را در ذهن خویش مرور کنیم. بر اساس گزارش

کوبنده های به رغم تحمل بحران 2012تا  1990بورس امریکا در فاصله میان 

 519به  100از  2008ظیر سال و از جمله بحران سرکش و کم نها اقتصادی این سال

را پشت سر نهاده است. منحنی جهش  %500رسیده است و رشدی بیش تر از 

بین المللی از این هم باالتر بوده است. ارزش های در مورد بسیاری از بورسها شاخص

رشد داشته  %530بیش از  2000تا  1993بورس استکهلم فقط در طول هفت سال از 

میالدی حجم  1999جهش کرده است.  تا سال  530به  100است و شاخص آن از 

تریلیون دالر  100به رقمی حدود داری سرمایه مالی در گردش بازار جهانی سرمایه

سال بعدتر، فقط ارزش اوراق قرضه حاضر  10یعنی درست  2009گردید. سال می بالغ

بزرگ دنیا های ورسدر بازار بین المللی که به طور غالب در خارج از قلمرو معامالت ب

تریلیون دالر گذشت. در همین سال بورس نیویورک  93شوند، از مرز می داد و ستد

تریلیون دالر و مجموع سه بورس مهم فعال در بازار مالی امریکا،  20بیش از 

تریلیون دالر را در قلمرو معامالت  50قریب ای نزدک ( سرمایه –امکس  –) نیویورک 

. برای اینکه معنای زمینی هر کدام این ارقام بیشتر روشن گردد کردندمی خود کنترل

کافی است در نظر آوریم که به طور مثال کل محصول تولید ناخالص کشورهای عضو 

قم در مورد امریکا بسیار تریلیون دالر و این ر 17حدود  2011اتحادیه اروپا در سال 

ر رابطه با تأثیر سرمایه مالی تریلیون دالر گزارش شده است. د 15نزدیک به کمتر و 
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روز بر میزان فرضی متوسط ترکیب ارگانیک های موجود و کل حجم کهکشانی سرمایه

غول پیکری مانند جنرال موتورز، های توانیم به تراستمی سرمایه بین المللی

فت، اپل، تویوتا، بنز، ولوو، میتسوبیشی، آدیداس، اریکسون، زیمنس، فیلیپس ایکروسام

نیرومند صنعتی هر یک کارگر های اینها نظر اندازیم. در هر کدام از این غولو نوع 

باید برای چند صد هزار و گاه چندین میلیون دالر سرمایه در گردش، سود ایدآل 

به ارزش چند صد میلیارد ای کارگر، سرمایه 150000تولید نماید. در جنرال موتورز 

در بدترین شرائط  2011در سال ها ات آنکنند و حاصل تولیدمی دالر را بازتولید

تاریخ سرمایه داری، رفتن شرکت های اقتصادی، به دنبال وقوع کم سابقه ترین بحران

میلیارد دالر  150درصدی بهای سهام، باز هم از  40تا مرز ورشکستگی و سقوط 

ز کارگر تویوتا در همین سال مر 200000افزون تر بوده است. ارزش تولیدات ساالنه 

به ای میلیارد ین را پشت سر نهاده است و این شمار کارگر با بازتولید سرمایه 1583

سود برای صاحبان سرمایه راه انداخته اند. در های تریلیون ین سیالب 32ارزش 

 میلیارد دالر سرمایه را بازتولید و سودآور 120هزار کارگر  60حدود  مایکروسافت

در  کنند. سرمایه تراست صنعتی ولوومی ها را تولیدسازند و باالترین ارقام سودمی

در همین سال در سطح  ومیلیارد دالر امریکا بوده است. ولو 33حدود  2009سال 

هزار نفر آنها  80هزار نفر در استخدام خود داشته است که به طور نسبی  115جهانی 

ساده سرانگشتی داده اند. با یک محاسبه می را کارگران مورد استثمار شرکت تشکیل

هزار دالر را بازتولید کرده است.  400معادل ای شود که هر کارگر، سرمایهمی معلوم

سرمایه های تردیدی نیست که همه مؤسسات مالی و صنعتی دنیا یا همه بخش

و جمع و تفریق ها باال نیستند اما رجوع به این دادههای جهانی در موقعیت تراست

بهت انگیزی از نرخ بسیار باالی متوسط ترکیب ارگانیک احتماالت، تصویر بسیار 

دهد. ساده ترین نتیجه محاسبات این می سرمایه در سطح جهانی را پیش روی ما قرار
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با رقم تقریبی ای خواهد شد که در شرائط روز، هر کارگر شاغل مورد استثمار، سرمایه

 1990التر گفتیم که در سال کند. بامی چندین ده هزار دالر را بازتولید و ارزش افزا

تریلیون دالر فراتر بوده است. مطابق  100فقط حجم سرمایه مالی در گردش از مرز 

میلیارد نفر و شمار کارگران شاغل دنیا اعم  6آمارها جمعیت کل کره زمین در آن ایام 

 2کودک خردسال گرفته تا کل کارگران مولد و غیرمولد مسلماً به ها از میلیون

گویند که حتی در همان روز هر یک کارگر میها رسیده است. این دادهنمی ردمیلیا

 دالر سرمایه مالی در گردش را سودآور 50000شاغل باید با کار خویش بیش از 

ساخته است. این رقم به طور قطع چند برابر خواهد شد زمانی که در نظر بیاوریم می

ان روز بسیار عظیم تر از میزان سرمایه میزان حجم واقعی سرمایه جهانی اوالً در هم

مالی مذکور بوده است و ثانیاً طول و عرض این سرمایه در شرائط حاضر دنیا بسیار 

غول آساتر و کهکشانی تر از این ارقام است. نقطه اصلی تمرکز این بخش بحث 

جداگانه آن یا سرمایه اجتماعی های سرنوشتی است که سرمایه بین المللی و بخش

مع مختلف دنیا به لحاظ رشد بسیار خیره کننده بارآوری کار اجتماعی و به تبع جوا

آن افزایش بی مهار ترکیب ارگانیک پیدا کرده است. همان عامل که مارکس از آن به 

 و نرخ سود عمومی سرمایه نامداری عنوان رابطه معکوس میان گسرش تولید سرمایه

سرمایه بر سر راه توسعه خود و  درون نهادبرد. عاملی که در عین حال سد ذاتی می

 نقطه اصلی جوشش گرایش رو به افت نرخ سود و وقوع بحرانها است. 

وسیع تر و عظیم تر به توسعه خود ادامه است پروسه ادغام داری . هر چه سرمایه2

سرمایه اجتماعی کشورها در همدیگر و درهمرفتگی کل سرمایه جهانی، شتاب و عمق 

افته است. این مسأله به نوبه خود رابطه میان ترکیب ارگانیک سرمایه و افزون تری ی

را دسخوش تأثیر کرده است و ای محلی و منطقههای پروسه افت نرخ سود در مقیاس

و ویژگی هائی بخشیده است. ابعاد این جا به ها پیچیدگیها به فرایند وقوع بحران

اوقات یافتن ارتباط ای که پاره ناشی از این درهمرفتگی به حدی استهای جائی
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تنگاتنگ میان متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی یک کشور یا متوسط این 

ترکیب در قلمروهای مختلف انباشت آن جامعه با منحنی افت و خیز نرخ سودها و 

در این رابطه فراوانند. بحران سرکش ها نیست. مثالای وقوع بحران کار چندان ساده

پیش، بحران کوبنده های برخی جوامع امریکای التین در دههاری دسرمایه

برخی کشورها در حال داری میالدی و بحران سرمایه 70ایران در دهه داری سرمایه

توان به طور مستقیم و سرراست به نمی حاضر را به آسانی و با شفافیت ریاضی الزم

اجتماعی همین کشورها قفل  فاز صعودی ترکیب ارگانیک حوزه معین بازتولید سرمایه

و توضیحات مارکس در جلد سوم کاپیتال، در ها کرد. بخش قابل توجهی از آناتومی

به ای از حوزهها باره پروسه تشکیل نرخ سود عمومی، به مسأله انتقال اضافه ارزش

به سرمایه دیگر اختصاص یافته است. هر ای حوزه دیگر و از قلمرو پیش ریز سرمایه

بر گسترش بین المللی خود و همزمان بر درجه بارآوری کار اجتماعی داری یهچه سرما

افزوده است دامنه تأثیر این کارکرد را عمق و وسعت داده است. آنچه در نظام 

توان بر آن تأکید می معین به بعد، وسیعًا و بسیار بارزای کالً اما از دورهداری سرمایه

 ین المللی توسط کل سرمایه جهانی استثمارنهاد این است که کل طبقه کارگر ب

حاصل استثمار کارگران دنیا در چهارچوب نرخ سودها های شود. کل اضافه ارزشمی

شود و هر تک سرمایه، هر تراست می میان اجزاء مختلف کل سرمایه جهانی تقسیم

سرمایه داری، هر انحصار صنعتی، هر بانک یا هر مؤسسه مالی، هر شخصیت حقیقی و 

دارد. در این میان اینکه می حقوقی سرمایه دار سهمی از اضافه ارزش کل را دریافت

متحقق شده به وسیله فالن تراست، بهمان سرمایه دار یا سرمایه های اضافه ارزش

کارگر کدام بخش دنیا های اجتماعی این و آن کشور توسط کدام کارگران یا توده

توان در نمی محاسباتی شفاف و دقیقی تولید شده است موضوعی است که هیچ حکم

دارای ترکیب ارگانیک باالتر و های باره اش صادر نمود. یک چیز روشن است. سرمایه
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اجتماعی با متوسط عالی تر این ترکیب، حجم هر چه افزون تری از اضافه های سرمایه

ترکیب اجتماعی با های یا سرمایهها تولید شده در حوزه انباشت سرمایههای ارزش

های کنند. دلیل این امر ساده است. سرمایهمی ارگانیک نازلتر را به سمت خود جذب

کنند، نرخ سودهای می کارگر را استثمارهای گروه دوم جمعیت بسیار بیشتری از توده

نمایند اما در فرایند رقابت و تشکیل نرخ سود عمومی قادر به می مبدأ باالتری ایجاد

گردند و مقادیر قابل نمی شهای تولیدی حوزه انباشت خودتحقق همه اضافه ارز

ها دهند. تمامی این مؤلفهمی گروه نخست از دستهای توجهی از آن را به نفع سرمایه

هستند که باالتر تصریح شد. اینکه عروج و نزول منحنی نرخ سودها یا ای مؤید نکته

در همان حال که با در یک بخش سرمایه جهانی ها پیچ و تاب و سرکشی بحران

پیش ریز یک قلمرو یا سرمایه اجتماعی جامعه معین های ترکیب ارگانیک سرمایه

بسیار تعیین کننده تحت تأثیر دقایق توزیع ای ارتباط اندرونی تنگاتنگ دارد، به گونه

تولیدی طبقه کارگر جهانی بین اجزاء پیوسته سرمایه بین المللی های کل اضافه ارزش

 کیب ارگانیک این سرمایه است. و متوسط تر

. پدیده باال یعنی نقل و انتقال گسترده اضافه ارزشها به تبع تفاوت شرائط تولیدی و 3

مختلف سرمایه جهانی نه فقط رابطه اندرونی میان این های ترکیب ارگانیک بخش

در سرمایه ها ترکیب با منحنی نزول و عروج نرخ سودها یا فرایند وقوع بحران

بودن بحران ای عی جوامع مختلف را زیر فشار قرار داده است، که حالت دورهاجتما

تغییرات ساخته است. واقعیت این ای کشورها را دچار پارهداری برای اقتصاد سرمایه

مختلف سرمایه بین المللی در های است که با ادغام فزاینده، عمیق و انداموار حوزه

به طور ها ز ترکیب ارگانیک موجود سرمایهجهانی زیر مهمیداری هم، کل سرمایه

مستمر اسیر بحران است. کاهش فشار بحران در حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی یک 

کوتاه یا وجود موارد استثنای رونق اقتصادی در نقاطی از های کشور برای برخی دوره

ر شیرازه دنیا امری مفروض است اما این استثناها واقعیت جاری بودن مداوم بحران د
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کند. شواهد گویاست که کوه عظیم نمی وجود سرمایه بین المللی را اصالً نفی

متراکم در بخشی از جهان اسیر چنان ترکیب ارگانیک سهمگینی است های سرمایه

الزم برای پیشی گیری نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه های که تمامی پیش زمینه

 به مجاری بازتولید سرمایه بین المللی تزریقارزش و وقوع بحران را به طور مستمر 

دارای ترکیب ارگانیک نازل تر، از های کند. این بخش با اینکه در مقایسه با بخشمی

کند، نمی ظرفیت بحران زائی بسیار باالتری برخوردار است اما کل بار بحران را تحمل

های به سوی بخشداری بلکه همزمان آن را از مجاری متعارف نهادین نظام سرمایه

نماید. بخش اخیر فشار موج  دریافتی را عالوه بر فشار قهری بحران  می دیگر پمپاژ

را سرکوبگرتر و ها کند و الجرم بار بحرانمی اندرونی، به طور یکجا با هم دریافت

گردد. این بخش یک گام این سوتر عوارض ناشی از تحمل می خردکننده تر پذیرا

راند و به این ترتیب می نخستهای مجاری معمول به سمت حوزهبحران را از همان 

سرمایه جهانی مدام شاهد جزر و مد بحرانها در شریان ارزش افزائی و بازتولید خویش 

است. پیداست که همه بخشها همزمان به اندازه هم و با تاختی همسان بار بحران را 

دارند. این را نیز می رت دریافتکنند، بلکه امواجش را با درجات متفاوت قدنمی تحمل

ای باید اضافه کرد که در سینه سای همین جزر و مدها، حوزه هائی با احراز پاره

و ظرفیت مساعد جذب هر چه بیشتر ها شرائط خاص انباشت و سودآوری سرمایه

کنند. مواردی مانند چین، هند، برزیل دهه می رونق کوتاه را تجربههای سرمایه، دوره

 رن حاضر از این نمونه اند. اول ق

. سرمایه جهانی در متن فعل و انفعاالت باال، تعمیق فزاینده استثمار نیروی کار 4

ماوراء ارزان چند میلیارد کارگر جهان را تنها وثیقه بازتولید و بقای خود کرده است. 

تحمیل کلیه شرائط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی الزم بر شرائط زندگی، کار و 

های مار عظیم ترین بخش طبقه کارگر بین المللی با هدف مجبور ساختن تودهاستث
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این بخش به فروش شبه رایگان نیروی کار خود و تنزل همزمان، بی امان و فزاینده 

بهای واقعی نیروی کار سایر کارگران در همه جای جهان، یگانه سالحی است که 

هر روز با سبعیتی حادتر، سهمگین تر  در دست دارد وها سرمایه برای مقابله با بحران

گیرد. برنامه ریزی و تدارک می و یکه تازتر آن را علیه کل طبقه کارگر جهانی به کار

جامع االطراف برای کاهش بهای نیروی کار طبیعت قهری سرمایه از زمان ظهور شیوه 

ا ضرورت بوده است. سرمایه با این خصوصیت متولد گردیده است امداری تولید سرمایه

پیماید می مدار اوج راداری و مبرمیت این کار در شرائط حاضر دنیا برای بقای سرمایه

در تاریخ ها تواند شالوده واقعی ترین تقسیم بندیمی و اهمیت آن در سطحی است که

توانیم بگوئیم که این نظام دو فاز تاریخی متفاوت را می قرار گیرد.داری تکامل سرمایه

است که تولید ای نده و در حال گذراندن است. فاز نخست دورهاز سر گذرا

ممکن برای تشدید فزاینده های ضمن به کار گرفتن تمامی مکانیسمداری سرمایه

کارگر در عین حال این ظرفیت را داشته است که در مواردی و در های استثمار توده

از ای اجتماعی عده گوشه یا گوشه هائی از جهان، برخی مطالبات محدود رفاهی یا

از این ظرفیت داری کارگران را پاسخ گوید. فاز دوم با تهی شدن تام و تمام سرمایه

به طور سراسری و بین المللی اسیر داری گردد. در این فاز نظام سرمایهمی خصلت نما

حادترین انفجارهای ناشی از تناقضات نهادین اندرونی است. سرچشمه شکل گیری و 

ران ها، سرتاسر روند بازتولید و ساختار ارزش افزائی سرمایه جهانی را آتشفشان بح

هر چند توسعه ها و راهکارهای سرمایه برای مقابله با بحرانها تسخیر کرده است، اهرم

یافته است و کاراتر گردیده است اما این توسعه یافتگی و کارائی افزونتر، در مقابل 

 ان کوبندگی آن فاقد کارسازی کافی است. خیزش بحران و توهای گسترش سرچشمه

یا همان تنزل ها در فرایند کاربرد تنها سالح واقعی چالش بحرانداری . نظام سرمایه5

سطح دستمزدها به بهای ماوراء ارزان نیروی کار در طول قرن بیستم تا امروز برنامه 

است. آنچه در  متنوعی را پراتیک کردههای ریزی ها، سیاستگذاریها و چاره پردازی
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نوین سرمایه های طول این مدت زیر نام نئولیبرالیسم شهرت یافته است. قطب بندی

و به طور مثال ظهور اتحادیه اروپا در ترکیب کنونی و تشکیل حوزه یورو، سازمانیابی 

بشرستیز در مناطق مختلف دنیا، تکامل هر چه بیشتر های راه اندازی جنگ« نفتا» 

ها برای سرشکن ساختن تمامی بار بحرانها ره گیری حداکثر از آنو بهها نقش دولت

بر زندگی و سطح موجود معیشت کارگران، تغییر جغرافیای سیاسی بخش هائی از 

کره زمین، همه و همه در راستای گسترش دامنه به کارگیری این سالح، کارا ساختن 

 و باال بردن برد تأثیر آن صورت گرفته است. 

های و توسعه مستمر سرچشمهداری سرمایهای زافزون تناقضات ریشه. سرکشی رو6

درونی زایش بحران ها، این نظام را بر آن داشته است تا در کنار به کارگیری 

خودجوش و طبیعی همه عوامل متعارف خنثی سازی گرایش رو به افت نرخ سود، 

در درون خود رشد  نوینی با همین کارکرد و دارای قدرت تأثیر چشمگیرهای مکانیسم

دهد و وارد میدان سازد. بازار بورس و مؤسسات غول پیکر بانکی و مالی که باالتر به 

عنوان نهادهای ایفای نقش سرمایه مالی مورد اشاره قرار گرفتند در زمره مؤثرین این 

دیگر درون جوش شیوه های باشند. بازار بورس مثل خیلی از  مکانیسممیها اهرم

و به تأثیر از ماهیت متناقض سرمایه، در رابطه با نرخ سود و وقوع داری یهتولید سرما

کند. از یک سوی به صورت نهاد تمرکز می نقشی دوگانه و همستیز را ایفاءها بحران

سرمایه مالی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی و سرمایه اجتماعی هر کشور را 

مختلف پروسه مطلق شدن گرایش نزولی نرخ  هایبرد و از سوی دیگر به شیوهمی باال

سازد. مقادیر بسیار عظیم و انبوهی سرمایه که به عنوان بهای اوراق می سود را کند

گیرند می شوند، همان کارکردی را به دوشمی سهام در بازارهای بورس بر هم انباشته

در دست ها هکند. این سرمایمی یاد« سرمایه مجازی»که مارکس از آن به عنوان نقش 

و انحصارات عظیم مالی و صنعتی به پیش ریز مقادیر انبوه تر ها صاحبان تراست
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 رسانند، باعث سرعت واگرد سرمایهمی مختلف تولید کمکهای سرمایه در حوزه

بارزتر با قبول نرخ سودهای اندک یا بهره سهام، افول نرخ ها شوند و از همه اینمی

کنند. بانکها نیز به می تولید را دچار تأخیرهای حوزه پیش ریز درهای سود سرمایه

نمایند. بازارهای بورس در کنار این می را بازیها صور دیگر شبیه همین نقش

رل بسیار شگرفی در پاالیش ها موارد، به ویژه هنگام وقوع بحرانای کارکردها در پاره

کوچک های از سرمایه گیرند. حجم بسیار عظیمیمی سرمایه و چالش بحران به دوش

ها سازند یا صاحبان آنمی را در چهارچوب تنزل فاحش بهای اوراق سهام از دور خارج

از ای کنند. کاری که به هر حال حلقهمی را به فروش با بهای بسیار نازل مجبور

 برای پاالیش خود از بحران است. داری زنجیره تالش سرمایه

 بحران در حوزه یورو

توان به کالبدشکافی درست بحران جاری نمی گرفتن نکات باال بدون در نظر

در این یا آن نقطه دنیا دست زد. این حکم در مورد بحران روز اتحادیه داری سرمایه

یکی از چند قطب عظیم  EUکند. می مثل همه مناطق دیگر صدق اروپا و حوزه یورو

ورهایش از تمامی است. تولید ناخالص داخلی کشداری اقتصادی جهان سرمایه

دیگر باالتر است و تراز محصول اجتماعی کار ساالنه کارگرانش در سال های قطب

تولید ناخالص جهان و در قیاس با امریکا، ژاپن و چین به ترتیب  %25، بیش از 2009

تریلیون و پانصد و چهل و پنج میلیارد و  11دو تریلیون و پانصد و سی و پنج میلیارد، 

جمعیت دنیا  %7میلیارد دالر بیشتر بوده است. در حالی که فقط  313 تریلیون و 10

کل تجارت خارجی جهان را به خود اختصاص  %20کنند می در این منطقه زندگی

داده است. به لحاظ صادرات اولین قطب دنیای سرمایه است و از نظر واردات بعد از 

بدی اصلی یا مؤسسه مادر بیش از ایاالت متحده امریکا در رتبه دوم قرار دارد. استخوان

تراست غول پیکر صنعتی دنیا در این حوزه مستقر است و شمار کثیری از عظیم  500

دهند. برای می جهان، ابوابجمعی سرمایه اجتماعی قاره را تشکیلهای ترین بانک
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اینکه از گستره پیش ریز سرمایه و وسعت دامنه استثمار کارگران دنیا توسط این 

تصویری داشته باشیم فقط به چند نکته کوتاه در مورد یک تراست که قطعًا  هاشرکت

 کنیم. می قرار ندارد اشارهها در صدر لیست آن

 ثمارکشور به طور مستقیم است 19هزار کارگر را در  100حدود « ولوو» غول صنعتی 

ر هزا 25کند. از میان جمعیت وسیع کارگری مورد استثمار صاحبان شرکت فقط می

مومًا هزار کارگر دیگر، ساکنان سایر ممالک و ع 75کنند و می نفر در سوئد زندگی

افه خارج از قاره اروپا هستند. ولوو برای فروش محصوالت ساالنه خود و تحقق اض

کند، با بیش از می کشور استثمار 19هزار کارگری که در  100تولید شده های ارزش

ط تحقق و ستد دارد. پروسه فروش تولیدات ولوو فقبازار داخلی ممالک دنیا داد  190

در  باشد، بلکه حضور مؤثر و تعیین کنندهنمی موجود در محصوالتهای اضافه ارزش

یل بین المللی از طریق تأثیر گذاری بر روند تشکهای فرایند توزیع اضافه ارزش

 قشنای همین ولو در همین گذر و با ایفهای و نرخ سودها نیز هست. سرمایهها قیمت

خاص پیش های توانند به نرخ سودی فراتر از نرخ سودهای فرضی مبدأ در حوزهمی

عموماً از EU غول پیکر حوزه سرمایه اجتماعی های ریز خود دست یابند. تراست

 موقعیتی مشابه ولوو یا به مراتب بهتر در عرصه جهانی برخوردارند. 

عضو اتحادیه اروپا و به طور مشخص تر،  داریکشور سرمایه 27ریشه بحران اقتصادی 

حوزه یورو را باید با رجوع به این فاکتورها کاوید اما پیش شرط درستی این کاوش 

ایستادن در زیج نگاه مارکس و در دست داشتن چراغ شناخت مارکسی بحران است. 

ک به ویژه در پیشرفته ترین جوامع عضو، باالترین ترکیب ارگانی EUسرمایه اجتماعی 

در اینجا بر هم انباشته شده است و تا عرش باال رفته ها را داراست. کوه عظیم سرمایه

را از طریق استثمار کارگران اروپا و ها ارقام کهکشانی اضافه ارزشها است. این سرمایه

دهند، اما این اقالم با همه عظمتی که دارند باز می سرتاسر جهان به خود اختصاص



                          یوروحران و حوزه ب یه،سرما  /  144

د مطلوب و متناظر با ملزومات بازتولید کل سرمایه اجتماعی هم پاسخگوی نرخ سو

EU توفد، تمامی نگاهها می از زمانی که موج بحران در قاره باشند.نمی یا حوزه یورو

های یکراست به یونان و بعدها اسپانیا و پرتقال خیره شده است. اما این کشورها حوزه

چشمه واقعی بحران کل سرمایه و تا سرپیچ و تاب و تخریب نیرومندتر بحران هستند. 

جائی که به اروپا و حوزه یورو مربوط است کل سرمایه اجتماعی قاره یا حوزه و در 

کوه  وهله اول بخش بسیار متمرکزتر و دارای ترکیب ارگانیک باالتر آن است.

 تلنبار در کشورهائی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند وهای سرمایه

بلژیک یا سلسله جبال رفیع سرمایه در دنیاست که برای بازتولید خود نیازمند دریاها 

شوند و در نقطه می سود است. چند میلیارد کارگر روی زمین شب و روز استثمار

اندازند، هر روز بیشتر، عظیم تر و می نقطه این جهان سیالب اضافه ارزش راه

الب کفاف سیراب ساختن برهوت تفتیده و دم اندازند اما این سیمی پرخروش تر راه

شود. می دهد. بحران در لتونی، ایرلند و بارزتر از همه یونان آفتابینمی کرده سرمایه را

شکننده تر حوزه یورو یا قاره های این کشورها حلقهداری دلیلش این است که سرمایه

 تولید خود زهکشیرا با سهولت الزم به درون چرخه بازها اروپا هستند و بحران

یا حوزه یورو همسان  EUهیچ نقطه داری نمایند. پیش تر اشاره شد که سرمایهمی

چرخد و قادر به بازتولید روتین نمی هیچ نقطه دیگر دنیا به طور واقعیداری سرمایه

کارگر دنیا تنها مفری است که های خود نیست. تشدید روزمره فشار استثمار توده

ر کدام این جوامع یا کل سرمایه جهانی برای امروز و فردا کردن سرمایه اجتماعی ه

 که فرایند این فشار طیای و مدار ویژهها تکلیف خود با بحران پیشه کرده اند. مارپیچ

کند تا بر سر کارگران خراب شود سناریوئی است که کاوش زوایایش ابعاد شدت می

لل سرکشی بحران در برخی بحران، درجه غوطه وری هر کدام کشورها در آن، ع

 و حالت خفته تر همزمان آن در برخی جاهای دیگر را به میزان زیادی روشنها حوزه

 سازد. می
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 در چالش بحران هاها ساز و کارهای خاص دولت

اخیر به های در طول دههداری شاید بتوان گفت که مهم ترین کار هر دولت سرمایه

وکراسی بر تن دارد، سر و سامان دادن سناریوی ویژه در ممالکی که سرمایه غالف دم

ها کارگر است. سرمایههای باال یعنی چگونگی طی فرایند انتقال بحران بر زندگی توده

عظیم های آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، سوئدی یا قطبهای و به طور مثال سرمایه

پیش ریز های به رغم افزایش مستمر شدت استثمار کارگران حوزه  EUخارج از 

خود، باز هم زیر فشار ترکیب ارگانیک بسیار باال اسیر افت نرخ سود و محکوم به 

خواه از طریق انباشت مستقیم در جوامع دارای ها تحمل بحران هستند. این سرمایه

ترکیب ارگانیک پائین با نیروی کار ماوراء ارزان و خواه از مجاری شرکت در فرایند 

بین المللی، با روند رو های اری بر پروسه توزیع اضافه ارزشتشکیل نرخ سودها و اثرگذ

کنند، با این وجود باز هم قادر به تقلیل جدی خطر می به افت نرخ سود خود مقابله

برای چاره کار سرمایه به بهای ها دولتداری شوند. گام بعدی میداننمی بحران

به طور همزمان در داری یدانکارگر است. این مهای سالخی باز هم بیشتر زندگی توده

گیرد. در گام نخست امکانات موجود کارگران شامل می دو حوزه ظاهراً متفاوت صورت

دستمزدها، اشتغال، بهداشت، دارو و درمان، آموزش و پرورش، غرامت ایام بیکاری، 

بازنشستگی، نگهداری کودکان، شبکه های غرامت دوران بیماری، مستمری سال

ها گیرد. دولتمی آماج یورش قرارها الن، سن بازنشستگی و مانند اینمراقبت بزرگسا

برای تداوم ها دهند، اما چاه ویل نیاز سرمایه به اضافه ارزشمی این کارها را انجام

چرخه  بازتولید بسیار بی انتهاتر از این است که با این تهاجمات پر گردد. حوزه دوم 

آتی  آن ها، های زی خود به حساب کارگران و نسلبرنامه ریزی بدهکارساها کار دولت

و ها و جلوگیری از سقوط نرخ سود آنها سرنوشت ساز به سرمایههای با هدف کمک

سرانجام خارج ساختن سرمایه اجتماعی کشورها از باتالق بحران است. هر دولت 
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الم کهکشانی دهد. اوالً اقمی در همین گذر نیز چند کار همزمان را انجامداری سرمایه

بانکی را که در شرائط رکود و بحران قادر به یافتن حوزه انباشت نیستند و های سرمایه

کنند. ثانیاً این حجم می به صورت سرمایه آزاد در آمده اند به سرمایه سودآور تبدیل

در های صنعتی و مراکز تولیدی یا سایر بخشهای کالن سرمایه را در اختیار شرکت

سهمگین دولتی را که از کار های دهند، ثالثًا مالیاتمی مایه قرارحال سقوط سر

 پرداخت شده کارگران حصول کرده اند، وثیقه نجات سرمایه اجتماعی از بحران

بی دریغ حاتم وار به طبقه های سازند. رابعًا و باالخره بار تمامی این بذل و بخششمی

 کارگر بارهای تر بر زندگی تودهسرمایه دار را با سبعیت و تجاوزگری هر چه بیش

 دهند اما باز هم بحران با قدرتمی تمامی این کارها را انجامها کنند. دولتمی

و ها توفد و این توفان پیش از همه، شکننده ترین قلمروها، آسیب پذیرترین حوزهمی

بی را کانون آفتاها شود ضعیف ترین حلقهمی و حوزه یورو مربوط EUتا جائی که به 

سازد. آنچه در این چند سال در فاصله مرزهای اتحادیه اروپا و حوزه می شدن خود

در ها یورو رخ داده است تصویر زنده و گویائی از چگونگی طی این فرایند و نقش دولت

قاره و حوزه های پردازیم اما پیش از آن پدیده بدهی دولتمی آن است. به این موضوع

 رسمی دنیا مرور کنیم. های رش رسانهمعین یورو را از روی گزا

 و حوزه یوروداری ارقام بدهکاری پیشرفته ترین کشورهای سرمایه

 بدهی خارجی تولید ناخلص داخلی نام کشور

 000 000 000 4800 000 000 000 1800 فرانسه

 000 000 000 1900 000 000 000 700 اسپانیا

 000 000 000 400 000 000 000 200 الپرتغ

 000 000 000 2000 000 000 000 1200 ایتالیا

 000 000 000 1700 000 000 000 200 ایرلند

 000 000 000 400 000 000 000 200 یونان 
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 000 000 000 4200 000 000 000 2400 آلمان

 000 000 000 7300 000 000 000 1700 انگلیس

 000 000 000 2000 000 000 000 4100 ژاپن

 000 000 000 10900 000 000 000 10800 امریکا

 000 000 000 35000 000 000 000 23300 جمع 

 

 دنیا و حوزه یوروداری سرمایه ارقام بدهکاری پیشرفته ترین کشورهای

نام 

 کشور

نسبت بدهی خارجی به  سرانه بدهی خارجی

 تولید ناخالص

نسبت بدهی دولتی 

 به تولید ناخالص

 %87 %235 508 66 فرانسه

 %67 %284 366 41 اسپانیا

 %106 %251 081 38 الپرتغ

 %121 %163 875 32 ایتالیا

 %109 %1093 969 390 ایرلند

 %166 %252 073 38 یونان 

 %83 %176 659 50 آلمان

 %81 %436 580 117 انگلیس

 %233 %50 934 15 ژاپن

 %100 %101 156 35 امریکا

 ----------- ----------- 201 827 جمع 

 منبع: سایت اینترنتی بی بی سی       

مطابق جدول باال در میان نیرومندترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، انگلیس اندکی کمتر 

از چهار و نیم برابر، فرانسه کمتر از دو و نیم برابر، آلمان کمتر از دو برابر و ایتالیا 
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خود بدهکاری دارند. این نسبت بیشتر از یک و نیم برابر تولید ناخلص داخلی ساالنه 

در مورد ایرلند از ده برابر افزون است و سایر کشورها نیز هر کدام چیزی میان دو و 

برای کل ها بدهکاری متوسط سرانهبرابر تولید ساالنه خود بدهکارند.  3نیم تا 

یورو است. اگر جمعیت واقعی عهده دار  97000ساکنان کشورهای باال بالغ بر 

کارگر را در نظر آوریم نتیجه به طور کامل های یعنی تودهها ت این بدهیبازپرداخ

دهد که می واقعی نشانهای متفاوت خواهد بود. یک حساب ساده سرانگشتی با داده

 هزار یورو 600نفری این جوامع از این اقالم سر به  4سرانه بدهی هر خانواده کارگری 

زد ساالنه کارگران حوزه یورو تقسیم کنیم زند. اگر این رقم را بر متوسط دستممی

آنگاه با بهت و حیرت هول انگیزی خواهیم یافت که هر دو کارگر زن و مرد ساکن این 

 50کشورها به شرط داشتن دو فرزند، مستقل از اینکه شاغل یا بیکار باشند بیش از 

فردی های برابر دستمزد واقعی ساالنه خود بدهی دارند. این بدهی سوای ارقام بدهی

یا مؤسسات خصوصی ها هر کارگر یا خانواده کارگری شهروند اتحادیه اروپا به بانک

ای چه صیغهها است. اولین نکته در همین جا این است که این ارقام کهکشانی بدهی

چیست. ها بدهکارند و ماجرای واقعی این بده و بستانها هستند. چرا کشورها یا دولت

ما تا اینجا به صورت ضمنی به آن پاسخ گفته است. های حثاین پرسشی است که ب

 پاسخی که مارکس بنمایه و هسته اصلی آن را این گونه توضیح داده است. 

. در 1گردد. می زیرین نمایانهای در واقعیتداری حد و مرز شیوه تولید سرمایه» 

آفریند که در می اینکه پیشرفت نیروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود قانونی

 معین در برابر خود پیشرفت نیروی بارآور کار به نحو هر چه خصمانه تریای نقطه

. در اینکه تصاحب کار اجرت نیافته و نسبت آن با کل کار تجسم یافته یا 2ایستد. می

سود  و نسبت این سود به سرمایه به کار رفته و لذا سطح معینی داری به بیان سرمایه

کند، نه نسبت می ت که بر گسترش یا محدود گشتن تولید حکومتاز نرخ سود اس

که از لحاظ اجتماعی تکامل ها اجتماعی و احتیاجات انسانهای تولید به نیازمندی
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 از گسترش خود با مرزهائی برخوردای یافته اند. به همین سبب تولید در درجه

 افی به نظرافت همین گسترش هم غیرکیمی کند که اگر فرض دیگر تحققمی

است ها رسید. گسترش تولید در آن جائی که مقتضای برآورده شدن نیازمندیمی

 ایستد که تولید و سازمانیابی این سود ایجابمی گردد بلکه در جائینمی متوقف

 )کاپیتال، جلد سوم( «  کندمی

ش، ارز باالتر گفتیم که سرچشمه بحران در هستی سرمایه است. در رابطه تولید اضافه

د که به طور خودپوی بارآوری اجتماعی کار را در چهارچوب ملزومات سوای رابطه

 فزایشابرد و در همین راستا ترکیب ارگانیک سرمایه را مستمراً می افزون تر باال

 ملکه با همین درونمایه الجرم سیر رو به افت نرخ سود را تحای دهد. رابطهمی

أکید تانجامد. در دل همین بحث بر این نیز می کند و در نقطه معینی به بحرانمی

ه شد که سرمایه فقط باردار تنزل نرخ سود و غلطیدن به ورطه بحران نیست، بلک

 چالش گرایش نزولی نرخ سود و خروج از بحران را نیز با خود حملهای مکانیسم

 تکمیلی اکند و حتی در فرایند توسعه خود، آنها را جا به جا، بازسازی و به گونهمی

 نماید. می

 انجامها یا مراکز اقتصادی به صورت سیاست بدهکارسازیداری آنچه دولت سرمایه

و شکل کاماًل مدرن آن است. دولت در اینجا مثل هر ها دهند یکی از این مکانیسممی

جای دیگر صرفاً سرمایه تشخص یافته در قالب سازمان نظم حکومتی است که 

پوشاند. وقتی که سرمایه زیر مهمیز کوبنده افت نرخ می ه عملنیازهای سرمایه را جام

گیرد اما می چالش و خنثی سازی را به کارهای سود و انفجار بحران تمامی مکانیسم

روی آخرین دینار ها توفد، دولتمی موج تنزل نرخ سود و خطر وقوع بحران همچنان

برای مقابله با کاهش نرخ کار پرداخت شده نسل فعلی و چند نسل آتی طبقه کارگر 

و مؤسسات مالی داخلی و بین المللی ها کنند. از بانکمی حساب بازها سود سرمایه
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را در راستای بیرون کشیدن سرمایه اجتماعی از ها گیرند و این واممی مختلف وام

کنند. به طور مثال پرداخت می خطر سقوط نرخ سود یا تحمل بحران هزینه

 در حال ورشکستگی را تقبلهای م و بالعوض به صاحبان شرکتمالی عظیهای کمک

مورد نیاز ای ایجاد و تکمیل مؤسسات پایههای نمایند. اقالم بسیار سنگین هزینهمی

دهند، مراکز صنعتی و مالی را از می سرمایه داران را در لیست بودجه دولتی قرار

 را به حداقل ممکنها تمالی آناحهای سازند و یا مالیاتمی معافها پرداخت مالیات

حداقل رفاه همگانی را که باید از محل کار پرداخت نشده های رسانند. هزینهمی

 کارگر تحمیلهای کارگران تضمین شود بر دستمزدها و کار پرداخت شده توده

کنند و به هر شیوه یا توطئه دیگری برای تغییر رابطه موجود میان کار اضافی و می

 زنند. می ع اولی و به زیان دومی دستالزم به نف

دیگر سرمایه در سراسر های عضو اتحادیه اروپا و حوزه یورو مثل همه دولتهای دولت

به کار گرفته اند و حاصل آن ها جهان همه این راهکارها را در وسیع ترین مقیاس

همین کنیم. یک نکته در می ارقام نجومی بدهی هائی است که در جدول باال مشاهده

دور تاریخ خود با های جا نیازمند یادآوری است. طبقه کارگر اروپای غربی در گذشته

پرشکوهی مانند کمون های داریگسترده سرمایه ستیزش، به یمن میدانهای جنبش

پاریس، برپائی انترناسیونال اول، ایفای نقش در گشت و گذار شبح کمونیسم بر پهنه 

چینی فتوحات جنبش کارگری منتهی به انقالب  آفاق جهان و باالخره با خوشه

مطالبات معیشتی، رفاه اجتماعی و برخی حقوق مدنی ای شکست خورده اکتبر، پاره

داری سرمایههای قابل حصول در سیطره نظم سرمایه را بر طبقه سرمایه دار و دولت

گر تحمیل کرده است. کارگران این بخش جهان که جمعیت قابل توجهی از طبقه کار

دهند به لحاظ داشتن این امکانات با همه سالخی می قاره و حوزه یورو را تشکیل

شدن و آب رفتنش، باز هم از سایر همزنجیران خود در دنیا متمایز هستند. این امر به 

را در برنامه ریزی راهکارهای سرمایه برای چالش  EUنوبه خود محاسبات بورژوازی 
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سازد. طبقه می بهای نیروی کار کارگران کاماًل متأثربحران از طریق تعرض به حداقل 

در قیاس با امریکا، قطب هائی مانند روسیه، ژاپن یا به  EUهای سرمایه دار و دولت

هار سرمایه، های نحو اولی جوامع حوزه نیروی کار ارزان و زیر سیطره دیکتاتوری

نات موجود طبقه چشم انداز وسیع تری را برای تاختن و بازپس گیری برخی امکا

بینند. امکاناتی که کارگر امریکائی، آسیائی، افریقائی یا می کارگر پیش روی خود

امریکای التینی هیچ گاه آن را به دست نیاورده است تا امروز آماج بازپس گیری و 

 سالخی قرار گیرد. 

ها نحراسال هاست که در کار جلوگیری از افت نرخ سودها و مقابله با ب EUبورژوازی 

ازپس به تار و مار کردن همین امکانات آویخته است اما از این مهم تر دورنمای ب

و سالخی آخرین دینارش را وجه الضمان سیاست ها گیری تام و تمام آن

و  آتی نسل حاضرهای اما در عالم واقع سالها و دولت« کشورها» های بدهکارسازی

و هانه آتشفشان بحران روز حوزه یورآینده طبقه کارگر کرده است. دهای کل نسل

ر نرخ کنیم که هسته اصلی انفجار دمی درست در همین جا قرار دارد. باز هم تأکید

های بهت انگیز ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی و به طور خاص سرمایه اجتماعی کشور

است، اما ها قاره و منطقه و پیشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش

ود سوماندگی یکی از راهکارهای مهم سرمایه برای خنثی سازی گرایش نزولی نرخ فر

و چالش بحران به دلیل قدرت عظیم انفجاری هسته جوشش آن، به شکافی برای 

 آفتابی شدن بحران تبدیل شده است. 

کارگر و در مالکیت مؤسسات های دهها تریلیون سرمایه حاصل استثمار تودهها دولت

و هم ها را به صورت وام در اختیار گرفته اند تا هم این سرمایهها یا بانکعظیم مالی 

و مراکز عظیم صنعتی و مالی دیگر را از غرقاب ها پیش ریز در کارخانههای سرمایه

را زندگی و بهای نازل نیروی ها پشتوانه پرداخت کل این وامها بحران خارج سازند. آن
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سالخی دستمزدها و سطح تا کنون موجود امکانات  کار طبقه کارگر قرار داده اند.

گیرد می معیشتی و رفاهی کارگران هر چند وحشیانه و بی مهار صورت گرفته است و

دهد، به این دلیل که هیچ تناسبی نمی کفایتها اما باز هم برای پس دادن این وام

یش این است که از انجام این کار معناها میان آنها حکمفرما نیست. فروماندگی دولت

و کل سرمایه اجتماعی کشورها آنچه را برای فرار از بحران نیاز دارند و ها سرمایه

ها بلکه فقط بر اساس حکم سرمایه به دولتها تحقق آن را نه در چهارچوب ممکن

یابند. این کار به صرف خواست سرمایه ممکن نیست نمی واگذار کرده اند، قابل حصول

گردد. لتونی، ایرلند، یونان و سایر می ست که دهانه آتشفشان بازو درست در همین جا

 یا حوزه یورو، ساکنان این دهانه اند.  EUشکننده تر  های حلقه

EU وظائف دیگر، ابزاری برای حل و فصل معضالت ای به وجود آمد تا در کنار پاره

المللی را به  بینهای این فرایند باشد. تا سهم هر چه بیشتری از کل اضافه ارزش

تاریخًا مقدور را در چالش سیر های سوی خود جذب نماید، تا مؤثرین و کاراترین نقش

رو به افت نرخ سود و وقوع بحرانها از طریق سرشکن ساختن بار هر بحران بر دوش 

کارگر اروپا ایفاء کند. حمل بار این امانت طبیعتاً تاخت و تازهای بربرمنشانه های توده

وع و متلونی را در قلمروهای مختلف حیات اجتماعی کارگران نیاز دارد اما بسیار متن

از کیسه کار پرداخت شده در حال سالخی طبقه ها راهکار بدهکار نمودن مداوم دولت

این طبقه یکی از مهم ترین این های بر سفره خالی تودهها کارگر و سرریز این بدهی

ش بدهکاری دولت ها، کاستن از بودجه هاست. فراموش نکنیم که کاهداری میدان

در زمره اساسی ها ساالنه هر کشور و برنامه ریزی ریاضت اقتصادی توسط تمامی دولت

ترین محورهای پالتفرم تشکیل منطقه یورو در سال تأسیس آن بوده است. دولتمردان 

روغین اتحادیه اروپا و حوزه یورو با تردستی و ترفند اهداف مشخص خود را باژگونه، د

کردند. آنان سراسر قاره و دنیا را از گرد می و از همه لحاظ تحریف آمیز به اذهان القاء

و کوچک ها و غبار لفظ بازی پیرامون کاهش بودجه دولتی، پائین آوردن سطح بدهی
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فقط یک چیز بود. ها آکندند اما مرادشان از همه فرمولبندیها کردن ساختار دولت

کلیدی و تعیین کننده در بازتقسیم مجدد کار الزم و اضافی به نقشی بسیار ها دولت

زیان اولی و به نفع دومی بر دوش گیرند. همین کارهائی که تا امروز انجام داده و قرار 

 است کماکان انجام دهند. 

اما این است که نسخه پیچی آنان و رسالتی که سرمایه بر  EUمعضل دولتمردان 

از بحران است قابل تحقق داری که نیاز فرار سرمایه دوش آنها نهاده است آنسان

توان هر زوج کارگر قاره و نمی نیست. به هیچ شکل، با هیچ قدرت و هیچ اعجازی

هزار یورو به حساب بورژوازی واریز کند، تعهد کند  600حوزه یورو را واداشت تا یکجا 

ر همان حال سهمگین تر که از این به بعد هیچ  ریالی دستمزد انتظار نداشته باشد، د

از همیشه کار کند و پرخروش تر از گذشته سود و سرمایه تولید نماید. این ممکن 

نیست و همین ناممکنی است که به نوبه خود ناممکنی مهار موج بحران را به دنبال 

شود، به چند سال پیش می آورده است. شروع ماجرا تا جائی که به فاز روز آن مربوط

عظیم  2008در سال داری بحران کوبنده، کم سابقه و سراسری سرمایه گردد.می باز

های ترین مراکز صنعتی و مالی جهان به ویژه امریکا و اروپا را در خود غرق کرد. دولت

پیشین خود، اجرای طرحهای ریاضت اقتصادی را شتاب های اروپائی در ادامه سیاست

کمیسیون  2009فتادند. در آوریل سال بخشیدند و همه یکصدا برای این کار به راه ا

اروپا به کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایرلند دستور داد که بودجه ساالنه خود را تا 

این جوامع با های سرحد ممکن تنزل دهند. ترجمه شفاف این حکم آن بود که دولت

هدف مقابله با موج سرکش بحران دست به کار برنامه ریزی الزم برای کاستن از 

کارگر شوند، های مکانات دارو و درمان و آموزش و پرورش و سیار امکانات رفاهی تودها

غرامت دوران بیکاری و خسارت ایام بیماری را تا هر کجا که ممکن است تنزل دهند، 

هر چه بیشتری از عمر خود را به های از کارگران بخواهند که بیشتر کار کنند، سال
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و به دستمزدهای ای سرمایه داران اختصاص دهند تولید سود هر چه افزون تر بر

که البته به « خاص » بسیار نازل تر رضایت دهند. کمیسیون اروپا در دل این شرائط 

تبدیل شده است اجرای حیاتی ترین بند داری شرائط متعارف و همیشگی سرمایه

غول  هاکرد. این بند که سیل جاری اضافه ارزشمی عهدنامه حوزه یورو را گوشزد

کند و نرخ سود مورد نیاز چرخه بازتولید سرمایه نمی مستسقی سرمایه را سیراب

دهد. باید در ادامه تهاجمات روزمره، یورش بسیار گسترده نمی را پاسخ EUاجتماعی 

تر، سازمان یافته تر و مرگبارتری را به حریم معیشت کارگران و بهای روز نیروی 

جرا در آورد. در همین سال و متعاقب هشدار کارشان برنامه ریزی کرد و به ا

گیرد. همه از ضرورت می گُرها کمیسیون اروپاست که آتش گفتگوی بدهکاری دولت

رانند. در ماه دسامبر می سخن EUچاره اندیشی به موقع برای چالش بحران و نجات 

ش از مرز کند که رقم بدهکاریهایمی ماه پس از صدور اخطار باال، دولت یونان اعالم 8

میلیارد یورو گذشته است. رقمی که بعدها معلوم شد بسیار باالتر از این است.  300

اروپا و بیش از همه آلمان و سپس های بورژوازی یونان این ارقام نجومی را از بانک

، یکی از حوزه EU ه بود تا در مقام حلقه شکننده ترصندوق بین المللی پول وام گرفت

ی سرمایه جهانی و منطقه سرریز بحران سرمایه اجتماعی زهکشی بحران سراسر

کشورهای قاره در کارزار با سقوط نرخ سودها به کار گیرد. طبقه سرمایه دار و دولتش 

دریافت این اقالم کهکشانی وام را با این چشم انداز دستور کار ساخته بود که کل آن 

 400که از ها رقم واقعی این وام را از حساب بهای کار الزم طبقه کارگر کسر نماید. اما

 3شد، بسیار بیشتر از ده برابر کل دستمزدهای ساالنه می میلیارد دالر هم بیشتر

 میلیون کارگر یونانی بود. 

بزرگ قاره و چرخه  ارزش افزائی های عجز دولت یونان از بازپرداخت این اقالم، بانک

داد و این در می ا زیر فشار قراربه ویژه حوزه یورو ر EUسرمایه اجتماعی کشورهای 

انبوه های یونان برای خروج از ورطه بحران به دریافت وامداری شرائطی بود که سرمایه
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که از ای در جیب داشتند. نسخهای نسخه بسیار آماده EUتر نیاز داشت. سران 

بود. ها زدند و شالوده کار و کلید رمز رسالت آنمی پیش همه جا آن را بانگها سال

مطابق این نسخه طبقه کارگر یونان باید هر چه را که برای زندگی در حول و حوش 

در باتالق بحران  EUداری هشت تا سقوط ژرف تر سرمایهمی خود داشت از دست

اندکی کند گردد. دولت یونان دست کار پیچیدن نسخه مذکور شد اما برای این کار 

کرد و به می سترده اعتراضی کارگران عبورگهای و جنبشها باید از روی نعش خیزش

 نهاد. می از جدال و سرکوب و اعمال قهر پای ایهمین خاطر به دوره

ریاضتی آغاز شد اما های بر یونان برای تحمیل طرح EUبا فشار گسترده  2010سال 

ال و ایتالیا در آستانه هد بانگ در دادند که اسپانیا پرتغچند گام این سوتر همه شوا

پیچید و می لطیدن به وضعیتی شبیه یونان هستند. بحران در شیرازه هستی سرمایهغ

 کشورها از غرقاب راه چارهداری با تمامی قوا برای نجات سرمایه EUسران 

انداختند می جستند. اما یک راه بیشتر وجود نداشت و دولتمردان به هر کجا نظرمی

ارگر باید قربانی گردند. در بهار سال کهای دیدند. تودهمی فقط همین یک راه را

دستور کار متولیان اتحاد قاره « صندوق نجات دائمی» تشکیل نهادی به نام  2011

میلیارد یورو از  500شد می شد. مطابق این طرح که نوعی مکانیسم ثبات مالی قلمداد

رفت تا بر حاصل کار و استثمار طبقه کارگر اروپا و جهان در اختیار نهاد مذکور قرار گ

سر بزنگاههای حساس برای جلوگیری از افت نرخ سودها و افتادن سرمایه اجتماعی 

ال در خط مقدم رطه مورد استفاده قرار گیرد. پرتغبه و EUاین یا آن کشور 

کشورهائی بود که با کمک گیری از این صندوق برای چند صباحی با اژدهای بحران 

با تسلیم گزارشی به  2011در ماه آوریل دست و پنجه نرم کرد. دولت این کشور 

مراکز تصمیم گیری اتحادیه اروپا از فروماندگی خود برای بازپرداخت بدهیها گفت و 

با همراهی صندوق بین المللی « ناحیه پولی یورو» همزمان درخواست کمک نمود. 
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فه میلیارد یورو از اضا 78پول به این تقاضا پاسخ دادند. یک بسته نجات به ارزش 

ال قرار دادند تا به این بقه کارگر را در اختیار دولت پرتغتولید شده طهای ارزش

ترتیب از سقوط سهمگین تر سرمایه اجتماعی کشور در بحران جلوگیری نمایند. در 

همین سال دولت آلمان نیز چند طرح ریاضتی پی در پی را برای طبقه کارگر این 

داری ان با همه قدرت در ارکان حیات سرمایهکشور نسخه پیچی کرد. با این همه بحر

رپیس کمیسون اروپا « هوزه مانوئل بارسو» قاره پیچ و تاب خورد. در چنین وضعی 

عضو تنظیم نمود. او تصریح کرد های را خطاب به همه دولتای اخطاریه تکان دهنده

ه یورو اصالً خاص چند کشور معین نیست. کل حوزها که فروماندگی از پرداخت بدهی

میلیارد  50اسیر این گرداب است. متعاقب این اخطار دولت ایتالیا یک طرح ریاضتی 

یوروئی را در پارلمان به تصویب رساند و یکی از گسترده ترین تهاجمات را به زندگی 

میلیارد یورو از  100کارگر شروع نمود. دولت اسپانیا نیز کمکی به میزان های توده

پا طلب کرد و همزمان کارزاری وسیع برای قتل عام صندوق نجات دانمی ارو

امکانات اجتماعی و معیشت روز کارگران را دستور کار ساخت. چند ماه های بازمانده

بعدتر در خارج از حوزه یورو، اما در قلب قدرت اتحادیه اروپا، در انگلیس، نیز بانک 

میلیارد یورو از اضافه  75از بحران، ای مرکزی کشور در سینه کش سقوط به دور تازه

داری حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را به شریان بیمار و مسدود سرمایههای ارزش

بریتانیا تزریق نمود تا شاید از این طریق، امروز چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی کشور 

 را به فردا برساند.

ها، سیاست گذاری تا امروز محور اساسی مشغله برنامه ریزی  2009در فاصله میان 

همین کارهائی است که در باال به صورت  EUسران های و نشستها ها، رایزنی

فهرست وار اشاره شد. کارهائی که نقطه شروع تا پایان آنها را سالخی زندگی طبقه 

کارگر قاره و بازتقسیم مستمر کار الزم و اضافی با جهتگیری هر چه کوچک تر 

داده است. یک سؤال می ر ساختن دومی تشکیلساختن اولی و هر چه تنومندت
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به دنبال همه این کارها، چاره اندیشی ها، توطئه  EUاساسی این است که حاکمان 

به کجا رسیده اند و سرانگشت تدبیر آنان برای خروج سفینه ها و قتل عامها گری

پاسخ را از قاره از تالطم بحران کدام گره اساسی را باز کرده است؟ داری حیات سرمایه

در حال حاضر رشد اقتصادی » زبان کمیسر اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا بشنویم. 

درصد  92( منفی است. متوسط بدهی کشورها %0.3سه دهم درصد )  حوزه یورو

 « درصد افزون است 11از ها ( تولید ناخالص داخلی است و بدهکاری92%) 

در طول این مدت همسان تمامی تاریخ  ماشین دروغ بافی و باژگونه پردازی سرمایه

مختلف جار زده است که گویا معضل  های بار از تریبونها این نظام هر روز میلیون

EU  و حوزه یورو همین بدهیهای دولتها است. گویا بحران اقتصادی قاره اصالً بحران

 2008بین المللی سرمایه در سال های بدهکاریهاست!!! درست به همان سان که رسانه

همه جا را از دروغ آکندند که بحران کوبنده و کم سابقه روز بحران مالی، بانکی و 

بحران ناشی از مدیریت سوء مشتی بانکدار با رؤسای مؤسسات مالی است!!! حرف 

هائی که به همین شکل و با همین درجه از غلظت وارونه سازی توسط سران اتحادیه 

گری حتی اکثریت غالب جریاناتی که پرچم ضدیت ها، احزاب و بسیاری از فعالین کار

کارگر های شود و ساز و کار تخدیر افکار تودهمی بر دوش دارند تکرارداری با سرمایه

گیرد. ما در باال نشان دادیم که موضوع مطلقاً چنین نیست. مفاهیمی از قبیل می قرار

ف جامع االطراف بحران بدهی، بحران مالی، بانکی و سوء مدیریت اقتصادی تحری

اروپائی و حوزه یورو نه علت بحران که صرفاً تبخاله آن های واقعیت است. بدهی دولت

جوشد. شیوه تولیدی میداری که از قعر شیوه تولید سرمایهها است. بحران نه از بدهی

به سرمایه، ها که نقطه آغاز و فرجامش تولید اضافه ارزش، تبدیل اضافه ارزش

روهای بارآور با هدف خودگستری سرمایه، تاختن به سوی حجم بی گسترش مطلق نی

و سودها و توسعه نیروهای مولده در تنگنای همین مدار است. مداری ها نهایت سرمایه
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» باشد. می که مسدود است و خود سد راه این توسعه مطلق یا تاخت و تاز بی مهار

شود ) پدیده هائی که می اقامه ملموس فزون تولیدیهای همه ایراداتی که علیه پدیده

دارند( به اینجا منتهی شوند که نمی به هیچ وجه غم این ایرادات را به خود روا

به هیچ وجه حدود تولید به طور کلی نیستند و لذا برای داری مرزهای تولید سرمایه

 نیز حد و مرزی تلقیداری خود این شیوه تولید خاص یعنی شیوه تولید سرمایه

در گرایش آن به سوی گسترش مطلق داری ند. ولی تناقض شیوه تولید سرمایهشونمی

در درون آن داری که سرمایهای نیروهای بارآور است که پیوسته با شرائط تولیدی ویژه

« شوندمی تواند حرکت نماید درگیرمی کند و نه تنها در درون آنمی حرکت

 ) سرمایه، جلد سوم( 

دولت هاست، نه مشکل ویژه سرمایه مالی، نه بانک هـا، نـه ی هابحران نه مولود بدهی

مدیریت مؤسسات و مراکز اقتصادی، نه خاص کشـورهای یونـان و ایرلنـد و اسـپانیا و 

پرتقال، نه محدود بـه اتحادیـه اروپـا، نـه مهمـان ناخوانـده حـوزه یـورو، نـه ناشـی از 

خشی از ب« نعتی ناقصرشد ص» غلط چند بانک معروف امریکا، نه ارمغان های سیاست

ام سـرمایه اجتمـاعی برخـی جوامـع در فراینـد ارزش افزائـی دنیا!! نه بلیه ادغام ناتمـ

کـه فقـط و فقـط جوشـش قهـری و هـا سراسری سرمایه جهانی، نـه هـیچ کـدام این

است. ایـن شـیوه تولیـد معـین داری گریزناپذیر بنمایه هستی سرمایه و تولید سرمایه

های تولیدی را تا عمق مرزهـای ممکـن نظـام پـیش رانـده است که ماشین رشد نیرو

است. تا آنجا که هر گام رشد این نیروها در مدار موجودیت این شیوه تولید، دیگـر نـه 

عظیم برای بشریت است. برای اینکه این نیروها ببالند ای توسعه و بالندگی بلکه فاجعه

نابود شود و از سر راه ایـن داری و برای اینکه بشریت به زندگی ادامه دهد باید سرمایه

سالیان طوالنی است که زیر مهمیز این داری رشد و تضمین این بقا دور گردد. سرمایه

پیچد و فشار سهمگین تناقض را به صورت بحرانـی سراسـری، سـاختاری و می تناقض

کند. انباشت افراطی سـرمایه، ترکیـب ارگانیـک حیـرت بـار سـرمایه می مزمن تحمل
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پیشـرفته تـر و متمرکزتـر سـرمایه هـای همه جوامع و به طور خـاص قطباجتماعی 

جهانی، پیشی گرفتن نرخ اباشت از نـرخ تولیـد اضـافه ارزش بـه رغـم سـیر صـعودی 

و باالخره وجود مسـتمر شـرائط مطلـق شـدن گـرایش ها انفجارآمیز نرخ اضافه ارزش

چرخـه بازتولیـد نزولی نرخ سود شـالوده واقعـی بحـران و سرکشـی روزافـزون آن در 

کوتـاه رونـق در برخـی جوامـع یـا نـرخ رشـدهای های سرمایه بین المللی است. دوره

کوتــاه، نــه قاعــده هســتی حاضــر هــای اقتصــادی چشــمگیر برخــی کشــورها در دوره

باشد. سرمایه می که استثنائاتی بی فروغ در برهوت بی کران  انحطاط آنداری سرمایه

اسری بین المللی خود به سـدی عظـیم بـر سـر راه در تداوم خودگستری و توسعه سر

سد حقیقی تولیـد » » بقای خود تبدیل شده است و ریشه بحران همین جا قرار دارد. 

ــا خــود ســرمایه اســت. مــاجرا از ایــن قــرار اســت کــه ســرمایه و ســرمایه داری همان

 د تلقـیخودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزلـه انگیـزه و انجـام تولیـ

شوند. در اینجا تولید فقط تولید برای سرمایه است و عکس آن نیست. یعنی وسائل می

نیستند کـه کـه صـرفاً بـه منظـور ایجـاد رونـد پیوسـته ای تولید عبارت از افزار ساده

گسترده تر زندگی در خدمت جامعه تولید کنندگان باشند. حفـظ و بارورسـازی ارزش 

لکیت و مستمند سازی توده بزرگ تولید کننـدگان قـرار سرمایه که بر پایه سلب ما –

تواند در درون مرزهای معینی حرکت نمایـد. بنـا بـر ایـن موانـع مزبـور می دارد فقط

پیوسته با اسلوبهای تولیدی که سرمایه ناگزیر باید برای انجام منظور خود به کـار بـرد 

ایش حـد و مـرز تولیـد بـه مزبور در جهت افزهای گیرند. زیرا اسلوبمی در تضاد قرار

سوی تولید به مقصود باالصـاله در جهـت گسـترش قیـد و شـرط نیروهـای بـارآوری 

شـوند. وسـیله گسـترش بـی قیـد و شـرط نیروهـای بـارآوری می اجتماعی کار رانده

اجتماعی کار با هدف محدودی که عبارت از بارورسازی سـرمایه موجـود اسـت دائمـاً 

داری وسیله تـاریخی رشـد نیروهـای ر شیوه تولید سرمایهشود. بنا بر این اگمی درگیر
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بارآور مادی و ایجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عین حال حامل تناقض دائمی 

سـرمایه جلـد «  ) میان این وظیفه تاریخی و مناسبات اجتماعی خـویش نیـز هسـت.

 سوم(

ز ژرفنای بحران و و حوزه یورو ا  EUهای چند صد تریلیونی دولتهای کوه بدهی

افول مداوم نرخ سودها روئیده است و به این خاطر روئیده است که با خراب شدن بر 

کارگر شاید این یا آن چاله حاصل از سقوط نرخ سود و طوفان بحران را های سر توده

کند می ارتفاع این کوه را تا عرش باال برده است و تا چشم کار EUپر سازد. بورژوازی 

ض بخشیده است. آنسان که برای چگونه خراب کردنش بر سر طبقه کارگر طول و عر

در اینجا نیازمند طرح است. در جدولی که پیش تر ای دچار سرگیجه شده است. نکته

آوردیم با ارقام بهت انگیزی نظیر چهار تریلیون و دویست میلیارد ها پیرامون بدهی

تریلیون و سیصد  7ین هم سهمگین تر یورو در مورد کشورهای فرانسه و آلمان یا از ا

میلیارد یورو در مورد انگلیس رو به رو بودیم. ارقامی که مشابه آنها را صرفاً در مورد 

 امریکا آن هم با در نظر گرفتن مکان و موقعیت سرمایه اجتماعی این کشور در دنیا

ز بی بدیل و بینیم. اقالم بدهی سه کشور باال در اتحادیه اروپا، در سطح جهان رومی

بی سابقه است. به این فکر کنیم که کشوری مانند آرژانتین در داری در تاریخ سرمایه

بزرگ امریکای التین در قعر داری به عنوان یکی از جوامع سرمایه 2000شروع سال 

میلیارد دالر  147حدود ها و در ورطه مهیب ترین ورشکستگیها کوبنده ترین بحران

و ( بیشتر بدهی نداشت. به بیان دیگر رقم بدهی کشورهای فرانسه میلیارد یور 100) 

برابر آرژانتین سال  50انگلیس تقریباً های برابر و میزان بدهی 30و آلمان حدود 

های دولت روزهای است. از این که بگذریم این ارقام حتی در قیاس با بدهی 2000

ت بیشتر از نیستند. دو کشور نخس ال نیز به سادگی قابل قیاسیونان و اسپانیا و پرتغ

 20ال بدهکاری دارند و این نسبت در مورد انگلیس به حدود برابر یونان و پرتغ 10

ال به ی که آوازه ورشکستگی یونان و پرتغرسد. به بیان دیگر در شرائطمی برابر
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کهکشان رفته است و بورژوازی این جوامع زمین و زمان را برای چالش بحران بر سر 

آلمان های کارگر خراب کرده است باز هم دیون آنها در مقابل کوهسار بدهیهای هتود

 و فرانسه و به ویژه انگلیس بسیار ناپیداست. 

کشور برای نجات سرمایه از بحران، خود را  3این های توضیح واضحات است که دولت

اید و ناظر بر می ملزم به قبول این ارقام نجومی بدهکاری دیده اند اما سؤالی که پیش

چگونه و بر پایه چه ها اهمیت نکته حاضر مورد گفتگوی ماست این است که این دولت

محاسبات یا چشم اندازهائی این گونه با سخاوت و با فراغ بال از این ارقام کهکشانی 

بدهکاری استقبال کرده اند. جواب این سؤال مهم و در عین حال بسیار روشن است. 

های یا دستاوردهای دوره« رفاه عمومی» اره در زمینه آنچه زیر نام سه کشور مورد اش

دور جنبش کارگری اروپا باقی مانده است، اگر چه در سطحی پائین تر از جوامعی 

مانند سوئد، نروژ قرار دارند اما به لحاظ تاریخی و از منظر افکار عمومی کارگران قاره 

. این کارگر فرانسوی نیست که چشم به آیندمی مهد واقعی این دستاوردها به حساب

دوزد، بالعکس دومی است که کفه رضایت خود را با دار و می همزنجیر سوئدی خویش

 کند. بدهکاریها با یک تیر به طور همزمان دو هدف را نشانهمی ندار روز اولی مقایسه

خطر سقوط برای مقابله با بحران یا داری روند. از یک سوی جبر تقالی روز سرمایهمی

سهمگین تر در باتالق آن هستند و از سوی دیگر امحاء تام و تمام و فرجامین هر 

رو به زوال دستاوردهای جنبش کارگری قاره را هدف های عتیقه قابل کشف در خرابه

خود قرار داده است. زندگی بحش هائی از طبقه کارگر اروپای غربی و شمالی هنوز هم 

روزگاران قبل را با خود دارد. هم نیاز داری ضد سرمایه آثاری از فتوحات  مبارزات

برای هر مدت در گرو داری حاضر سرمایه به چالش بحران و هم شرط بقای سرمایه

قرن بیست و یکم اگر بناست باقی ماند داری محو کامل این دستاوردهاست. سرمایه

بیماری و تحقیر تنها و تنها به صورت برهوتی سوزان ماالمال از گرسنگی و فقر و 
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سرمایه باقی خواهد های کارگران و جنگ و درندگی و توحش سرمایه داران و دولت

 ماند. 

 کارگران و بحران سرمایه 

و مبارزه طبقاتی و نه در داری نه در بنمایه نگاه مارکس به تاریخ و جامعه سرمایه

قیم میان پدیده وجود ندارد که دال بر رابطه مستای او نکتههای و نوشتهها گفته

در یک کشور یا جهان باشد. داری با خطر وقوع مرگ سرمایهها بحران و طوفان بحران

تواند به صورت می آورد کهنمی بحران به طور فی نفسه  نه فقط این نظام را از پای در

دهد و می سوپاپ تداوم تنفس آن عمل نماید. بحران به سرمایه فرصت پاالیش خود را

ه برای استفاده از این فرصت به مرور زمان و در طول تاریخ توسعه سالح سرمای

دور انجام پاالیش با های کاراتر هم گردیده است. اگر در گذشتهداری سرمایه

بزرگتر های کوچکتر و بلعیدن آنها توسط سرمایههای گسترده سرمایههای ورشکستگی

دهد. می دن این کار را انجامگرفت. امروز بازار بورس در یک چشم به هم زمی انجام

کافی است یک دولتمرد، اقتصاددان یا جالد سرمایه موضوعی را نجوا کند تا نوسانات 

اوراق سهام شرکت ها، بلعیده شدن میلیاردها دالر اندوخته سهامداران خرد توسط 

 پیش سرمایه داران باید باهای را به دنبال آرد. به همین سیاق اگر در دورهها تراست

 کارگر را به قبول دستمزدهای کمتر مجبورهای هزاران سختی و ترفند، توده

العینی بهای نیروی کار و امکانات دارو  به طرفهها ساختند، در شرائط حاضر دولتمی

و درمان و آموزش و همه دار و ندار معیشتی طبقه کارگر را با هدف فزونی سود 

ر همزمان روزانه کار و عمر اجبار کارگران به به طوها نمایند. آنمی سالخیها سرمایه

سازند. در یک می کار شبه رایگان برای سرمایه را تا هر کجا که تیغشان ببرد طوالنی

نیستند و تا جائی که به بود و نبود این داری هیچگاه آژیر مرگ سرمایهها کالم بحران

نیز تغییری ها ی آنشود، رشد  فزاینده توان، وسعت و شدت کوبندگمی نظام مربوط

های کالً و بحرانداری بحران سرمایهها در این معادله پدید نیاورده است. با همه این
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جاری با توجه به ویژگیهای خود به طور خاص و به نحو اولی جایگاه کامالً مهمی را در 

نمایند. می کارگر هر کشور احرازهای استراتژی جنبش کارگری جهانی و مبارزات توده

علیه طبقه کارگر از فقرآفرینی، داری بحران همه ذخائر سرشتی اعمال توحش سرمایه

گرسنه سازی، ویرانی و فالکت گرفته تا جنگ افروزی، بی خانمانی، فساد، فحشاء و 

 بخشد. شرائطی که بحرانمی دهد و شدتمی تباهی انسانی را تا مدار انفجار توسعه

واند به زیان یا نفع هر کدام از دو طبقه اساسی تمی آفریند تیغ دو دمی است کهمی

مورد استفاده قرار گیرد. چگونگی بهره گیری از این شرائط را داری جامعه سرمایه

صرفاً آرایش قوای طبقات و درجه آمادگی و تدارک و توان پیکار یا چاره پردازی هر 

ین است که نماید. در این میان اساسی ترین موضوع امی کدام از طرفین تعیین

جنبش کارگری هر کشور یا کل طبقه کارگر جهانی تنها و تنها به میزانی که از 

و رفرمیسم چپ حزب ساالر فاصله گرفته باشد و به میزانی ای رفرمیسم راست اتحادیه

که شورائی و ضد سرمایه داری، با سر بیدار طبقاتی و شعور و شناخت مارکسی و ضد 

توانند بحران را به سالح پیکار و ابزار قدرت خود می دکار مزدی سازمان یافته باش

تبدیل کند. در غیر این صورت به هر حال و به هر شکل، بورژوازی است که تمام بهره 

الزم را برای نجات سرمایه داری، به شکست کشاندن جنبش کارگری و های برداری

فزائی و بازتولید تحمیل همه مصائب پاالیش سرمایه و بازسازی موفق شرائط ارزش ا

اشکال داری سرمایههای گیرد. بهره گیری بورژوازی از بحرانمی به کارها سرمایه

 متفاوت و حتی ظاهراً متضادی دارد. این اشکال به طور عمده عبارتند از: 

این طبقه بسیار آشنا و فشار عوارض آن های . روال متعارف کار بورژوازی و دولت1

کارگر در سراسر جهان ست. با شروع هر های زندگی تودهماجرای زندگی روزمره 

افتد، می بحران و در دوران معاصر حتی پیش از وقوع بحران، موج بیکارسازیها راه

و مراکز ها شود، مدارس، بیمارستانمی حداقل امکانات معیشتی کارگران قتل عام
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سنگی و قحطی و گردند. گرمی زنجیروار تعطیلها نگهداری سالمندان و مهد کودک

سازد. بورژوازی با اغتنام فرصت از موقعیت فرسوده می غال طبقه کارگر را در خود غرق

طبقه کارگر، هر داری و ضعیف جنبش کارگری و خاموشی آتشفشان پیکار ضد سرمایه

و هر کجا چنین ابزاری ای کجا که اتحادیه وجود دارد با استمداد از رفرمیسم اتحادیه

ا توسل به قوای قهر و سرکوب تمامی تهاجمات باال را علیه زندگی موجود نیست ب

سرشکن شدن تمام بار بحران بر ها دهد. تهاجماتی که حاصل آنمی کارگران انجام

 سفره خالی کارگران و هموارسازی راه خروج سرمایه از بحران است.     

 ر را به دنبالکارگهای گسترده تودههای خیزشداری . بحران اقتصادی سرمایه2

شوند، تا جائی که به کمتر از سقوط رژیم می گاه غیرقابل مهارها آورد. این خیزشمی

دهند. اما جنبش کارگری فاقد صف مستقل طبقاتی، شورائی و سرمایه نمی رضایت

ستیز است و قادر به اعمال قدرت سراسری سازمان یافته ضد کار مزدی نیست. در 

را به ها از بورژوازی سکانداری سفینه عصیان و قهر توده ونییچنین شرائطی اپوزیس

شود، تا سرنگونی ماشین می گیرد، بر موج توهم کارگران و فرودستان سوارمی دست

گرداند، می کند، کارگران را به سر کار بازمی تازد، انقالبمی دولتی روز سرمایه پیش

 را بازسازیداری پاشیده سرمایهآویزد، اقتصاد فرومی جنبش کارگری را بر دار توهم

 ون بورژوازییسازد. این اپوزیسمی کند و کل بار بحران را بر سر کارگران خرابمی

تواند لیبرال، دموکرات، سوسیال دموکرات، مذهبی، می تواند راست یا چپ باشد.می

 تواند خود را یگانه نیروی وفادار بهمی سکوالر، فاشیست یا ناسیونالیست باشد و 

کمونیسم بداند، از دعوی رسالت رهائی فرجامین بشر حتی سر سوزنی پائین نیاید، با 

کارگران حرکت نماید، در درون چنین حزبی سنگر گیرد و « حزب کمونیست» پرچم 

شمار کثیر یا شاید عظیم ترین بخش طبقه کارگر را هم پشت سر خود به صف نماید. 

ایدئولوژیک یا های ا، پرچم ها، داربستون با همه این هیئت هیبورژوازی اپوزیس

منشورهای سیاسی ممکن است وارد میدان شود، اما در هر حال کارش این است که 
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رقبای حاکم را از دور خارج سازد. ماشین دولتی جدیدی متناسب با رویکرد و هویت 

سیاسی خود از جمله زیر بیرق کمونیسم و دولت کارگری دوران گذار بر جای ماشین 

ومتی پیشین بنشاند، نظم سیاسی و تولیدی سرمایه را مستقر کند و جنبش حک

کارگری را با توسل به همه راهبردها و راهکارهای ممکن، از اغوا و مسخ و ترفند 

 گرفته تا قهر و سرکوب مطیع سرمایه نماید. 

 دردآور باال بیاالید، درهای تواند سرنوشت طبقه کارگر را به همه فاجعهمی بحران

همان حال که مساعدترین شرائط را برای سازماندهی وسیع ترین تعرضات علیه 

دهد. می و برای امحاء نظام بردگی مزدی در اختیار طبقه کارگر قرارداری سرمایه

تحقق حالت اخیر در گرو وجود یک جنبش کارگری نیرومند سازمان یافته، شورائی، 

توجهی از استخوانبندی، قوام و بالندگی یا حداقل سطح قابل داری آگاه و ضد سرمایه

این جنبش است. در غیاب چنین جنبشی یا درجه قابل قبولی از رشد، اعتال و 

آن به طور قطع بورژوازی است که در یکی از اشکال و احتماالت باال داری میدان

کند و نظام می کارگر تبدیلهای بحران را به صحنه مساعد کارزار علیه توده

دهد. فرایند تحوالت اقتصادی و سیاسی دوره می را از ورطه سقوط نجاتاری دسرمایه

کند. در ادبیات لنینی می بحران را برآیند تقابل قوای دو طبقه اساسی جامعه تعیین

سخن رفته است و « اعتالی انقالبی» اما نه مارکسی به کرات از وضعیت خاصی به نام 

ستن انقالب تأکید شده است. اینکه بحرانهای بر وجود این وضعیت به مثابه شرائط آب

 را فراهمها جا به جائیای شرائط الزم برای انقالب یا پارهداری اقتصادی سرمایه

سازند موضوعی است که به آن اشاره شد اما مسأله اساسی نوع تلقی طبقاتی ما از می

و انقالب داری یهاین مفاهیم و رویدادهاست. نگاه لنین به شرائط ناشی از بحران سرما

چپ بورژوازی است. او دو های ونیمحتمل، نگاهی از منظر سیاسی و اجتماعی اپوزیس

عدم تحمل وضعیت » و « در ادامه حکومتها تشتت و فروماندگی باالئی» مؤلفه 
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 بیند و آنچه باقیمی «اعتالی انقالبی» مهم های را شاخص« موجود توسط پائینی ها

کارگر و زحمتکش را در های یرومندی است که بتواند تودهماند حزب سیاسی نمی

» پشت سر خود به صف کند. رژیم سیاسی حاکم را به زیر کشد و رخدادی به نام 

را به پیروزی رساند. در این « سوسیالیستی» یا « انقالب دموکراتیک» ، «انقالب 

آماده اعمال  منظر وجود یک جنبش کارگری سازمان یافته، شورائی، ضد کار مزدی و

شود. مسأله اساساً به نوع می به هیچ گرفتهداری قدرت متشکل علیه اساس سرمایه

روایت خلقی و غیرمارکسی از سرمایه داری، سوسیالیسم، پرولتاریا، انقالب، آگاهی 

گردد. مسائلی که در می طبقاتی و مسائل دیگر مربوط به جامعه و مبارزه طبقاتی بر

کارگر و جنبش آنها در های ما نیستند. بحث بر سر سرنوشت تودهاینجا مورد گفتگوی 

است. در شرائط روز بدبختانه هیچ افق تابناکی برای شکل داری سرمایههای دل بحران

گیری قریب الوقوع یک جنبش نیرومند ضد کار مزدی در اتحادیه اروپا، حوزه یورو یا 

 ین اساس همه شواهد بانگخورد و بر همنمی در هیچ نقطه دیگر دنیا به چشم

زنند که سیر رویدادهای روز را طبقه سرمایه دار و دولت هایش نسخه پیچی می

بدون ظهور یک جنبش آگاه سازمان یافته داری خواهند کرد. تأکید کنیم که سرمایه

ها شورائی و ضد کار مزدی هیچ گاه با خطر سقوط و نابودی مواجه نخواهد بود. بحران

در غیاب داری شالوده هستی سرمایه را بر هم ریزند اما سرمایه ممکن است حتی

جنبشی که گفتیم این ظرفیت را به تمام و کمال داراست که از مهلکه خارج گردد. در 

از داری این تردیدی نیست اما یک نکته دیگر نیز در زمره بدیهیات قرار دارد. سرمایه

دور یا حتی نزدیک خود، تفاوتی ای هپیش وارد فازی شده است که با گذشتهها مدت

عمیق و تعیین کننده دارد. این نظام تحت هیچ شرائطی، با توسل به هیچ راهبرد یا 

تواند شیرازه حیات خود را حفظ کند، مگر اینکه لحظه نمی دسیسه و جادو و جنبلی

و حقوق ها به لحظه و بدون هیچ تنفسی سطح روز معیشت، امکانات اجتماعی و آزادی

کارگر را با بی رحمی و قساوت هر چه بیشتر آماج یورش گیرد. کل های ولیه تودها
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ساز و کارهای متعارف سنتی و نوظهور سرمایه برای چالش سیر رو به افت نرخ سودها 

در همین جاست که کارائی دارند و صرفاً از این طریق است که ممد حیات ها یا بحران

» ار مهم است و به نوبه خود پیام شفافی دارد. بسیای گردند. این مؤلفهمی نظام

حدت « سازد... می آفریند، دومی است که اولی رامی آگاهی نیست که زندگی را

تاریخاً بی سابقه تناقضات نهادین سرمایه داری، کوبنده تر شدن، سریع الوقوع تر شدن 

ات بی مهار تهاجم و سراسری تر شدن بحرانها، موج بی پایان و هر روز نیرومندتر

سرمایه علیه زندگی میلیاردها کارگر دنیا در مجموع شرائطی را پدید آورده است که 

روز طبقه کارگر بین المللی را که ساخته و پرداخته های افکار، باورها و راه حل پردازی

رفرمیسم راست سندیکالیستی، رفرمیسم چپ حزب ساالر، سوسیال دموکراسی یا هر 

ئی است زیر مهمیز پرسش برده و هر روز بیشتر خواهد برد. اگر تا تندنس دیگر بورژوا

بندند، اگر احیانًا به حرف این یا آن حزب می دلها امروز هم کارگران به اتحادیه

دهند، اگر از سر ناچاری و سردرگمی و بی افقی می راست و چپ بورژوازی گوش

یا «!! ضد سرمایه داری»  ،«اتک» ، «ضد گلوبالیزاسیون» پشت سر جریاناتی مانند 

نخواهند داشت که ای گردند، دیر یا زود چارهمی ردیف« جنبش وال استریت»

را باور کنند و چاره کار را در جای دیگری ها و جنبشها سترونی این نوع فعالیت

جستجو نمایند. این حکم زندگی است و زندگی، شرائط کار و استثمار انسانهاست که 

گذارد. افکار، می اضات، مبارزات و رویکرد طبقاتی آنها تأثیر جدیبر جهتگیری اعتر

 کند، به نقدمی بورژوازی را در هر شکل و محتوا بازبینیهای راهبردها و افق پردازی

سازد. طبقه کارگر می قدیمیهای نوین را جایگزین شکلهای کشد و چاره پردازیمی

در این مسیر افتد تنها راهش  بین المللی مجبور است چنین کند و زمانی که

 سازماندهی جنبش آگاه شورائی و ضد کار مزدی خواهد بود.
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      «هدفمند کردن یارانه ها»بحران سرمایه، دولت متزلزل و الیحه 

  2009نوامبر 

 

بحران در شرائطی چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران را آماج موج خود گرفت که 

ور نزدیک به دو دهه تمام در پیچ و خم ستیز با آثار بحران کشداری مایهراقتصاد س

منحنی فراز و فرود خود را ها بازسازیای و روند ممکن و مقدور پاره 50نیمه دوم دهه 

مختلف سرمایه از دار و دسته رفسنجانی تا اصالح طلبان و های کرد. دولتمی طی

با مایه گذاشتن از آخرین  سپس باند احمدی نژاد همگی و هر کدام بیش از دیگری،

و ها کارگر و افزودن آن بر کوه اضافه ارزشهای میلیون نفوس توده 50لقمه نان خالی 

طبقه سرمایه دار، برای کاهش عوارض دیرپای بحران و هموار کردن راه های سرمایه

تالش کردند. برای اینکه تصویری هر چند داری بازسازی اقتصاد فروپاشیده سرمایه

ر دست و پا شکسته و ناقص از میزان فشار این مدت بر سطح زندگی و دستمزد بسیا

کارگران داشته باشیم کافی است فقط به یک قلم از گزارشات رسمی مرکز آمار دولت 

شود که اقالم ارزش اضافی ساالنه می تصریحها اسالمی نظر اندازیم. در این گزارش

های در فاصله میان سال« ارزش افزوده» کور تولید شده در جامعه و یا به قول نهاد مذ

میلیارد دالر امریکا به رقمی بالغ بر  5سال از حدود  12یعنی در طول  1385تا  1373

میلیارد دالر افزایش یافته است. هیچ آماری از هیچ نهاد دولتی در ایران قابل هیچ  239

کارگر های ود استثمار تودهباشد اما برای ردگیری رویدادها و حد و حدنمی میزان اعتبار

منابع دیگری نیز در دسترس نیست. طبق این گزارش و به میزانی که ارقام آن صحت 

سال  12داشته باشد، حجم اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر ایران در طول 

 48کارگر ایران در این دوره، های برابر دست یافته است. توده 48باال به افزایشی حدود 

چنین ها تولیدی آنهای ابر شدیدتر استثمار شده اند و برای اینکه میزان اضافه ارزشبر
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بار بیشتر ها منحنی صعودی بسیار حیرت آور و اعجاب انگیزی را پشت سر بگذارد، ده

کار کرده اند، عمیق تر فرسوده و مستهلک شده اند، سطح دستمزدها یا بهای نیروی 

رقت بار تنزل کرده است، نان، وضعیت ای قعی شان به گونهبه ویژه مزدهای واها کار آن

و امکانات « رفاهی» سکونت، پوشاک، دارو و درمان و آموزش و همه مسائل معیشتی و 

به صورت بی مهار دچار قتل عام گردیده است. اقتصاد جنگ زده، ها اجتماعی آن

ه دامنگستر و به یمن این تهاجم سازمان یافت 70ورشکسته و متالشی شروع دهه 

 80آغاز نیمه دوم دهه های کارگر به تدریج تا سالهای سبعانه به سطح زندگی توده

چرخه بازتولید خود را کاهش داد. در این مورد نیز های بخش هائی از بی سر و سامانی

مرگبار مذکور، بر روی بهبود وضعیت های برای اینکه از تأثیرات اعجازگون شبیخون

در دهه هفتاد به بعد تصویری در ذهن ها عودی سودآوری سرمایهانباشت و سیر ص

ایران در دوره داری داشته باشیم باید عمق فروپاشی و ورشکستگی اقتصاد سرمایه

جنگ را خوب دقت کنیم. بر اساس آمارهای موجود میزان تشکیل سرمایه ناخالص 

در پشت سر خود  برابری را 11یک رشد  56تا  44های داخلی ایران در فاصله سال

میلیارد رسیده بود. این  168میلیارد دالر در سال به رقم ساالنه  16داشت و از رقم 

که در ای جنگ به طور کامل خصلتی معکوس احراز کرد، به گونههای روند در سال

ثابت روزهای پیش از انقالب بهمن، از های بر پایه قیمت 67تا  58های دوره زمانی سال

میلیارد تومان سقوط نمود. نرخ رشد اقتصادی در  37تومان در سال به  میلیارد 110

% گزارش 7منفی بود و در طول چند سال این نرخ منفی با رقم ها غالب این سال

سرمایه به سطح دستمزدها و های گردید. تهاجم بسیار بی سابقه و مغول وار دولت

صندوق های از توصیهها آنعمیق های زندگی کارگران که با تعهدات و درس آموزی

کارگر های جهانی پول نیز همراه بود این وضعیت را تغییر داد، بر هست و نیست توده

حیات سرمایه های در شریانای شمشیر قتل عام کشید و در عوض خون دوباره

برابر ها تا مرز دهها اجتماعی ایران به راه انداخت. دیری نپائید که حجم سرمایه گذاری
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نفتی های خارجی سوای فزونی بسیار چشمگیر اضافه ارزشهای رفت، ورود سرمایه باال

حتی در شکل متعارف آن به طور مستمر رو به اوج گذاشت و از چندین برابر پر رونق 

ترین دوره اقتصادی پیش از وقوع قیام بهمن هم بیشتر شد. حجم مبادالت بازرگانی در 

چندصد میلیارد دالری در های . سرمایه گذاریقیاس با گذشته برق آسا فوران نمود

نفتی مناطق مختلف، رشد بی سابقه تولیدات کشاورزی تا سطح بی نیازی از های حوزه

سال اخیر،  50واردات برخی کاالهای غذائی از جمله گندم برای اولین بار در تاریخ 

 37رو به عظیم در صنایع اتوموبیل سازی و توسعه صدور خودهای پیش ریز سرمایه

کشور جهان، انباشت بسیار کالن سرمایه در قلمرو صنایع نظامی و تبدیل شدن به یک 

کالن در حوزه تولید دارو، های قطب مهم صدور تسلیحات در دنیا، سرمایه گذاری

برای ها دیگر از جمله دستاوردهای مهم این سالهای رشتهای و پارهای انرژی هسته

رفسنجانی و خاتمی از طریق های سرمایه دار ایران بود. دولت و طبقهداری نظام سرمایه

سازماندهی شبیخون جهنمی خود تا حصول این اهداف و این سطح از چالش بحران 

در درونمایه خود قانون و داری اقتصادی سرمایه پیش تاختند اما شیوه تولید سرمایه

تناقضات سرشتی سرمایه ها و پیش رفتنها پویه ویژه خود را دارد. هرگام این موفقیت

را هم به همراه داشت و در همان حال که گامی در گشایش مشکالت روز نظام بود، 

های بعدی یا آسیب پذیریهای در هموارسازی راه سقوط به ورطه بحرانای لحظه

نیز بود. در این مورد و تا داری جهانی سرمایههای مرگبارتر در برابر فشار موج بحران

 به سرکشی بحران یا غلطیدن در ورطه تندباد بحران سراسری سرمایه مربوط جائی که

کنیم اما پیش از آن باید به نکاتی اشاره کنیم که لزومًا می شود کمی پائین تر بحثمی

اجزاء پیوسته پویه بحران نیستند اما هر کدام به مثابه عاملی مؤثر به کاهش چشمگیر 

کردند. بسیاری از می ی مقابله با موج بحران کمکظرفیت سرمایه اجتماعی ایران برا

انبوه باال، برای رسیدن به فاز یا فازهای بازدهی به زمان نسبتًا های سرمایه گذاری
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های طوالنی نیاز داشتند و در تمامی طول این سال ها، محتاج پیش ریز مستمر سرمایه

بزرگ و درازمدت های حبیشتر و جدیدتر هم بودند. به عنوان مثال هدف از اجرای طر

آن « سند چشم انداز» نفتی مناطق مختلف کشور بر اساس پیش بینی های درحوزه

به سقف روزهای پیش از قیام  80بود که میزان تولید و صادرات نفت تا شروع دهه 

میلیون بشکه در روز برسد. این هدف در هیچ سطحی محقق نشد  6بهمن یعنی حدود 

 4میلیارد دالر سرمایه تا امروز نیز حجم کل تولید نفت خام از  هاو به رغم انباشت ده

مربوط به گاز از این هم بسیار های کند. شکست پروژهنمی میلیون بشکه در روز تجاوز

سهمگین تر بوده است. کشوری که به لحاظ مالکیت منابع زیرزمینی گاز، دومین مقام 

 % کل این ذخائر عظیم را استخراج6 را در دنیا دارا است تا لحظه حاضر حداکثر فقط

کند و زیر فشار همین معضل مهم هر سال مجبور است که مبالغ بسیار کالنی ارز به می

واردات گاز مایع از ترکمنستان و جاهای دیگر اختصاص دهد. در مورد واردات بنزین در 

بسیار ای نه فقط شاهد هیچ کاهشی نبودیم که میزان آن به گونهها طول این سال

شتاب الود در حال افزایش بوده است. سیر صعودی افزایش مصرف سوخت در داخل 

کرد و این امر به می برای صادرات بیشتر و بیشتر نفت را مهارداری توان دولت سرمایه

های نوبه خود دست اندازی بورژوازی ایران به بخش هر چه عظیم تری از اضافه ارزش

ساخت. از می وسط طبقه کارگر بین المللی را محدودتولید شده در سطح جهانی و ت

نسبتاً عظیمی با های نفت و گاز که بگذریم در بسیاری از قلمروهای دیگر نیز سرمایه

از ای مشارکت دولت یا به طور مستقیم توسط نهادهای دولتی پیش ریز شد که پاره

دی گفتگوهای فراوانی اقتصاهای در نیمه راه دچار توقف گردید. در مورد تحریمها آن

و مسائل پیوسته آن بر روی ها صورت گرفته است اما پیرامون تبعات واقعی این تحریم

ایران و سوق دادن سرمایه اجتماعی به سوی بحران نکات داری چرخه بازتولید سرمایه

سازد تا برای می دولت و سرمایه داران را مجبورها زیادی نیز ناگفته مانده است. تحریم

رید کاالهای مورد نیاز خود از بازار جهانی بهائی بسیار باالتر از قیمت بازار پرداخت خ



 173/   یه و بحران سرما

 

کنند. بخش عظیمی از این کاالها در واقع اجزاء مختلف سرمایه ثابتی هستند که به هر 

 دو شکل گردشی یا استوار به طور مستقیم وارد پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی

کاالها یکراست هزینه تشکیل سرمایه ثابت و قیمت شوند. افزایش بهای این می

برد. با وقوع این حالت دو راه بیشتر در پیش پای می کاالهای در حال تولید را باال

سابق های ماند. یا اینکه تولیدات خود را حول محور قیمتنمی صاحبان سرمایه باقی

را باال برند و نرخ ها بفروشند و به حصول سود کمتری رضایت دهند، یا اینکه قیمت

به حالت نخست داری سود خود را حفظ کنند. توضیح واضحات است که هیچ سرمایه

گذرد. این امر در جامعه ما و می کند و یکراست فقط شکل دوم را به اجراءنمی تمکین

ماند. در اینجا صاحبان نمی در مورد سرمایه داران ایران در این سطح نیز محدود

زایش هزینه تولید و سرمایه گذاری را دستاویزی بسیار محکم برای سرمایه حداقل اف

که ای سازند. پروسهمی باالبردن بی مهار قیمت تولیدات و از این طریق حجم سودها

کند. در می گفتیم با مختصر تفاوت هائی در مورد واردات کاالهای مصرفی نیز صدق

وارد کننده کاالها به همان شکل اری داین جا نیز تمامی سرمایه داران یا دولت سرمایه

را مبنای جبران خریدهای ها کنند و فروش کاالهای وارداتی به باالترین قیمتمی عمل

 دهند. می گران تر و کسب سودهای عظیم تر قرار

تولید شده توسط طبقه کارگر ایران و جهان، های تحریم ها، پروسه توزیع اضافه ارزش

داد. سهم می این طبقه در دنیا را تحت تأثیر قرارهای ایر بخشمیان بورژوازی ایران و س

راند. بورژوازی نه فقط می ایران را به سمت کاهشداری سرمایه داران و دولت سرمایه

شد که روند وقوع نمی حاضر به تحمل هیچ دیناری کاهش از کوه عظیم سودهایش

کرد تا از این طریق می تبدیل کارگر ایرانهای حادثه را یکراست به سنگری علیه توده

را باز هم ها جایگزین سازد. عوارض تحریمها را با منحنی صعودی افزایشها روند کاهش

ایران در داری دیگری از موقعیت سرمایههای کنیم اما عجالتًا به جنبهمی بیشتر بحث
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ن رویدادها پیش از شروع ایها بپردازیم. در همین دوره و در واقع از مدتها این سال

مهمی در ساختار بازتولید سرمایه جهانی بودیم. کشورهائی های شاهد وقوع جا به جائی

 را در تراز کار ساالنه خود تجربهای مانند چین و هند نرخ رشدهای خیره کننده

کردند. چین به چنان قطب نیرومندی تبدیل شد که هر دو قاره امریکا و اروپا را زیر می

ت کاالهایش به وحشت انداخت. کفش، پارچه، مواد غذائی، نوشت افزار، فشار قدرت رقاب

محصول دیگر حاصل استثمار صدها میلیون برده مزدی ها ماشین آالت، اتوموبیل و ده

ماوراء ارزان چینی در هر کجا که پا نهاد رقبا را از دور خارج ساخت. این امر تا حدودی 

دامن اقتصاد بسیاری ها و جا به جائیها گرسانیدر قاره هند نیز روی داد. تبعات این د

را گرفت اما پیداست که این اثرگذاری برای ممالک مختلف داری از کشورهای سرمایه

عمیقاً متفاوت بود. ایران در عداد کشورهائی بود که بیش از بسیاری جاهای دیگر فشار 

سرمایه اجتماعی در بازار کرد. در اینجا فقدان قدرت رقابت الزم می این تبعات را تحمل

تولید، پدیده کامالً معمول و همیشگی بوده است. های بین المللی، در غالب حوزه

میلیون نیروی کار مورد استثمار مرگبار ها بورژوازی ایران به رغم بهای شبه رایگان ده

انباشت به دلیل سطح نازل تر بارآوری کار های خود، باز هم در بسیاری از عرصه

اعی، استفاده از تکنولوژی فرسوده و قدیمی، پائین بودن ترکیب آلی سرمایه و اجتم

دیگر سرمایه بین المللی رنج های عوامل مشابه، تاریخاً از کمبود توان رقابت با بخش

برده است. عروج چین و هند به موقعیتی که اشاره کردیم، به نوبه خود این مشکل را 

ساخت و تغییر ریل شمار کثیر می تر و سرنوشت سازترایران پیچیده داری برای سرمایه

تولیدی به سوی واردات های خود در زمینههای صاحبان سرمایه را از پیش ریز سرمایه

آورد. این سرشت سرمایه است که در می کاال و فروش در بازارهای داخلی به همراه

سرمایه در این  جستجوی خودگستری خود و چنگ اندازی به سودهای انبوه تر باشد.

اندیشد محصور ماندن در حوزه تولید، تجارت، کدام حوزه نمی گذر به تنها چیزی که

تولید و تجارت، در کدام کشور، کدام بخش دنیا و مسائل دیگری از این دست است. 
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کسانی که از سرمایه انتظاری جز این دارند، آنانی که چشم به راه تعهدات بسیار محتوم 

از ها مدنیت، توسعه پرداری، اشتغال، رفاه، دموکراسی و مانند اینصنعت ساالری، 

سرمایه هستند، اگر نمایندگان مزور و بشرکش سرمایه نباشند، در بهترین و خوشبینانه 

دروغگو و توهم باف نظام بردگی « منتقدان» ترین حالت نمایندگان ابله یا از آن بدتر 

از سرمایه داران ای کند و عدهمی تر تالشباشند. سرمایه برای سود انبوه می مزدی

ایرانی با مشاهده اشغال بازار جهانی توسط کاالهای ارزان بهای چینی راه مناسب تر 

افزایش و خودگستری سرمایه هایشان را آن دیدند که حوزه کار خود را خرید کاالهای 

ایران و به طور  در بازار داخلی قرار دهند. این امر وضعیت صنایعها چینی و فروش آن

معینی از صنعت را تحت تأثیر قرار داد. کفش ملی در زمره واحدهای های خاص حوزه

ای کرد، تولیداتش به پارهمی کارگر را استثمار 9000صنعتی معدودی بود که زمانی 

شروع کار خود توانسته بود بسیار سریع عظیم ترین های شد، در سالمی کشورها صادر

ی را تسخیر کند، هزارها کارگاه و کارخانه کوچک کفش را از میدان بخش بازار داخل

زیر فشار قرار دهد و در ای بازار را به صورت تعیین کنندههای خارج نماید، قیمت

تشکیل قیمت تولیدی کفش همه جا نقش اثرگذار اول را ایفاء نماید. کفش ملی سالیان 

در دوره مورد گفتگوی ما با عقب ماندن از دراز با چنین وضعی به کار خود ادامه داد اما 

تکنولوژی و درجه بارآوری کار های تولید کنندگان مشابه بین المللی در زمینه

چینی به های اجتماعی و عوامل دیگر موقعیت خود را از دست داد. هجوم کفش

 بازارهای بین المللی و از جمله ایران، وضعیت این واحد بزرگ صنعتی را کاًل دگرگون

حیطه کنترل خود به قلمرو های ساخت. نهادهای دولتی مالک شرکت، انتقال سرمایه

چینی را سودآورتر دیدند. نتیجه این چرخش آن شد که اکنون سال های واردات کفش

کارخانه عظیم پارک ملی هیچ اثری بر جای نمانده است و فروش  24هاست از 

 کز متعلق به این شرکت را تشکیلتولید شده در کشور چین تنها کار مراهای کفش
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دهد. عین همین سرنوشت در طول همین دوره دامنگیر بسیاری از صنایع بزرگ و می

ایران شد. صدها کارخانه عظیم نساجی داری مهم اقتصاد سرمایههای متوسط و حوزه

شرکت قدیمی  30تعطیل گردید. واردات بی عنان قند و شکر از هند یا کوبا بیش از 

ی و مؤسسات بزرگی مانند کشت و صنعت هفت تپه را به ورطه تعطیل فرو قندساز

داخلی فاقد قدرت رقابت های راند. سیل واردات کاغذ مجال تولید این کاال را از شرکت

کردند می بزرگی که هر کدام چند هزار کارگر را استثمارهای سلب کرد. الستیک سازی

ه در مدت دو دهه به طور مدام یکی پس از دیگری تعطیل شدند، کشاورزی ک

کرد باز هم زیر فشار رقابت کاالهای تولید شده می بیشتری را به خود جلبهای سرمایه

در سایر نقاط دنیا جذابیت خود را برای صاحبان سرمایه از دست داد. در همین جا دو 

 هایو حوزهها نکته مهم قابل یادآوری است. اول اینکه تعطیل این صنایع، شرکت

 انباشت علی العموم از جبر عدم سودآوری یا محتوم بودن ورشکستگی آنها سرچشمه

گرفته است، بلکه در بسیاری موارد بازتاب تالش سرمایه داران اعم از خصوصی یا نمی

دولتی برای دستیابی به سودهای بسیار عظیم تر و نجومی تر بوده است. نکته دوم که 

تری دارد آنکه بورژوازی ایران در این دوره و در در بحث حاضر اهمیت تعیین کننده 

رابطه با این بخش از صنایع دو راه بیشتر در پیش روی خود نداشت. راه اول سرمایه 

مدرن و فوق های بسیار کالن در همین حوزه ها، استفاده از تکنولوژیهای گذاری

طریق دستیازی به  مدرن روز، باالبردن بارآوری کار اجتماعی در چرخه تولید و از این

سنگین های قدرت رقابت در بازار بین المللی بود. این راه اوالً نیاز به تحمل هزینه

 داشت، ثانیاً مخاطرات احتمالی عدم موفقیت در بازار جهانی را کم و بیش با خود حمل

مختلف بورژوازی نبود و الیه هائی از های کرد. ثالثاً باب طبع همه محافل و بخشمی

کردند. هر کدام می طبقه و نمایندگان آنها در ساختار قدرت سیاسی با آن مخالفتاین 

های مهم بودند. در مورد هزینهداری مؤلفه در جای خود برای دولت سرمایه 3از این 

سنگین برنامه ریزی احراز شرائط تولیدی باالتر و افزایش بارآوری کار باید به این 
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کاالهای واسطه ای، مواد خام و کمکی و کالً آنچه که اندیشید که قیمت ماشین آالت، 

 سرمایه اجتماعی ایران به عنوان جزء ثابت مورد نیاز خود از بازار جهانی خریداری

کند حتی در همان روال متعارف هم به صورت جهشی در حال افزایش بوده است. می

ان یا دولت فقط در نظر بیاوریم که بهای تشکیل سرمایه ثابت برای سرمایه دار

برابر گران تر تمام شده  7قریب  63تا  57های ایران در فاصله میان سالداری سرمایه

است. در اهمیت مخاطرات احتمالی این نوع سرمایه گذاری نیز شاید سرنوشت 

کشورهای آسیای جنوب شرقی در دهه پایانی سده بیستم بهترین و شفاف ترین دلیلی 

« ببرهای» کرد. کره جنوبی و همه ممالک موسوم به  توان به آن رجوعمی باشد که

بانک جهانی و صندوق بین المللی های جنوب شرقی آسیا در چهارچوب برنامه ریزی

از سر به زمین خوردند. سومین مورد ها پول همین راه را رفتند اما بسیار زود همه آن

در همه نهادها و این دوره اهمیت داشت زیرا حصول اجماع های نیز برای همه دولت

مراکز تصمیم گیری رژیم بر سر تمامی مسائل مربوط به هموارسازی راه اجرای گزینه 

 رسید. موضوعی که شرح آن در این نوشته کوتاهنمی مذکور کار آسانی به نظر

 گنجد. نمی

در طول این دوره داری تا اینجا از راه نخست پیش روی سرمایه داران و دولت سرمایه

تحوالت مربوط به قطب بندی ها، ای و پارهها ه دنبال وقوع جا به جائیمشخص و ب

و عوارض نرخ سود در سطح جهانی سخن گفتیم. راه دوم برای ها تشکیل قیمت

بسیار پرسودتر و های از حوزه تولید به برخی رشتهها ایران هجوم سرمایهداری سرمایه

یز شدن به قلمرو مبادالت تجاری و با هزینه سرمایه گذاری نازل تر یا یکراست سرر

از بخش بازرگانی سرمایه جهانی بود. واقعیت این ای ایفای نقش به صورت جزء پیوسته

با مالحظه وضعیت روز چرخه ارزش افزائی ها است که طبقه سرمایه دار و دولت آن

دند. در برید هر دو راه را انتخاب کرمی سرمایه اجتماعی تا آنجا که توانستند و تیغشان
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موارد با توجه به معضالت سر راه حل اول، بسیار مشتاق و مصمم به سوی راه ای پاره

دوم چرخیدند. این روند یا چرخش به سوی این شیوه حل معضل، تحت تأثیر عامل 

شد. سپاه پاسداران جمهوری اسالمی به عنوان عظیم ترین غول می دیگری نیز تشدید

یوالی بی سر و دم پیش ریز سرمایه در قلمروهای اقتصادی کشور و در مقام یک ه

گوناگون، با انتقال بخش هائی از سرمایه هایش به حوزه واردات کاال سودهای نجومی 

شد که دولت در جایگزینی ورود کاال می آورد. این امر سببمی سرسام آوری به چنگ

، به طور خاص در به جای تالش برای احراز شرائط برتر تولیدی و افزایش بارآوری کار

فاقد توان کافی رقابت هیچ تردیدی به خود راه ندهد. های و شرکتها بسیاری کارخانه

به این ترتیب بخش هر چند محدودی از سرمایه اجتماعی که تعیین وزن و درصد 

شتافت، اما راه حل اول نیز به ویژه می دقیق آن در کل سرمایه ممکن نیست به این راه

تحت مالکیت و های تحت مالکیت دولت و به از جمله برای سرمایهی هابرای سرمایه

های متمرکز در حوزههای کنترل سپاه پاسداران از همه سو در دستور کار بود. سرمایه

دیگر در این زمره های نفت و تولید سالح و اتوموبیل سازی و تولید فوالد و برخی رشته

داران و نیروهای میلیتاریستی دولت در قرار داشتند. قابل توجه است که سپاه پاس

کردند. سپاه به عنوان مالک عظیم ترین می استقبال از این گزینه نیز مقام اول را احراز

انباشت سرمایه از توان های بخش سرمایه اجتماعی کشور و مسلط بر سودآورترین حوزه

تی تحت مالکیت مالی و صنعهای اقتصادی الزم برای گزینه دوم برخوردار بود. تراست

سپاه به ویژه با بهره گیری از موقعیت اختاپوسی ممتاز و استثنائی خود و معافیت 

توانست هزینه سرمایه میها مطلق از هر نوع مالیات و حقوق گمرکی و مانند این

را تا سرحد امکان برای خود کاهش دهد. در رابطه با این موضوع مسلماً بحث ها گذاری

کنیم که سپاه حتی در می الزم است اما در اینجا فقط به این اشاره ایمبسوط جداگانه

اسکله حمل کاال به صورت کاماًل  60همان سال ها، در آغاز کار دولت خاتمی بیش از 

انحصاری در سواحل آبی جنوب کشور در اختیار داشت که اوالً هیچ رد و نشانی از هیچ 



 179/   یه و بحران سرما

 

از مجموع ها نداشت و ثانیًا شمار آن در هیچ سند و گزارش دولتی وجودها کدام آن

 رسمی و شناخته شده تجاری کشور کمتر نبود. های اسکله

 ش بحرانبه اصل موضوع باز گردیم. سرمایه اجتماعی ایران در دل کارزار خود برای چال

ول دهه قابل توجهی که از روزهای پایان جنگ تا اواخر نیمه اهای و در تداوم موفقیت

 رنجها آورد با معضالت پیچیده باال نیز سر و کار داشت و از فشار آنمی به دست 80

یژه در برد. برآیند این دو پویه متفاوت یعنی بحران زدائی و توسعه انباشت به ومی

ن، کلیدی و مهم اقتصاد مانند اتوموبیل سازی، نفت و گاز، ذوب آههای برخی حوزه

ای،  شاورزی، صنایع نظامی، انرژی هستهمواد غذائی و کهای تولید دارو، برخی رشته

های در یک سوی و فروپاشی حوزهها آبیاری و مانند اینهای راهسازی، توسعه شبکه

های الکم سودتر و دارای بارآوری کار اجتماعی نازل تر در سوی دیگر، مجموعاً تا س

بی نخست رئیس جمهوری احمدی نژاد به نفع فرایند نخست به پیش شتافت. افزایش 

سابقه قیمت نفت در دوره اول و سپس دوم دولت خاتمی و تداوم جهش وار این 

 تضمین افزایش در اوایل کار احمدی نژاد نقش مسلط پویه اول را باز هم هر چه بیشتر

ملی تأکید ما در این بخش به طور خاص بر بیان مجموعه عواها کرد. با همه اینمی

ا بر نقش فرساینده و مخرب رداری حران سرمایهاست که تا پیش از سرریز موج جدید ب

اشاره ها کرده اند. عواملی که بسیار مختصر به آنمی پویه ارزش افزائی سرمایه بازی

ایران در داری کردیم و اکنون به سراغ طغیان موج بحران و چگونگی غرق شدن سرمایه

رتبط مگی به طور مدل امواج نیرومند و پرخروش آن برویم. وقوع حوادثی که گفتیم ه

ز حد او مرکب به هم کمک کردند تا بحران سرمایه جهانی با قدرتی بسیار سرکوبگرتر 

 معمول فشار خود را بر حوزه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران وارد سازد. 

ایران یا هر کشور داری این موضوع بسیار روشن است که در سخن از بحران سرمایه

ان و نباید در جستجوی تمامی دقایق و تار و پود وقوع پروسه تونمی مجزا به هیچ وجه
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افزایش ترکیب ارگانیک و سیر نزولی نرخ سود و بالفعل شدن این روند، به طور 

مستقیم و بعینه در اندرون پویه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی همان جامعه معین بود. 

عی بحران متضمن این اصرار ما بر درستی حتمی نظریه مارکس پیرامون ریشه واق

معنی نیست که فرایند تحقق گرایش رو به افت نرخ سود و مطلق شدن آن را حتماً در 

عمق فعل و انفعاالت یک بخش معین سرمایه و جدا از درهم رفتگی ارگانیک آن با کل 

سرمایه جهانی جستجو کنیم. بالعکس سرمایه اجتماعی یک کشور به ویژه جوامعی 

گیرند، در همان می ر معمول میدان خروش سرکش موج بحران قرارمانند ایران به طو

حال که پروسه عینی وقوع بحران نه لزوماً در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی همان 

دیگری از سرمایه بین المللی پیچ و خم خود را پیموده و پشت های کشور بلکه در حوزه

بسیار حادتر و عمیق تر از داری یهسر نهاده است. این امر در دوره کنونی حیات سرما

مختلف سرمایه در هم های دهد و هر چه روند ادغام بخشمی دور رویهای گذشته

عمیق تر و انداموارتر شود باز هم ژرف تر و ارگانیک تر خواهد شد. سرکشی طغیان وار 

از روند تحقق همین حکم ای ایران در شرائط روز گوشهداری موج بحران در سرمایه

است. نکته مهم مورد تأکید ما در این نوشته این است که فرایند انتقال و سرریز بحران 

جهانی سرمایه به شیرازه تولید سرمایه اجتماعی ایران درست در شرائطی روی داد که 

معضالت فرساینده جدی دست به گریبان بود ای وضعیت اقتصادی کشور از قبل با پاره

ران را هر چه بیشتر تشدید کرده است و در روزهای آتی و همین امر کوبندگی موج بح

باز هم تشدید خواهد کرد. در باره این معضالت تا همین جا به نکاتی اشاره کرده ایم اما 

باید به دو نکته بسیار مهم دیگر نیز توجه داشته باشیم. نکته اول آنکه ها در تکمیل آن

یاد های تی بدون در نظر گرفتن مؤلفهایران در موقعیت مورد بحث ما، حداری سرمایه

خاص ناشی از تأثیر آن ها، به صورت طبیعی نیز فشار بحران های شده و آسیب پذیری

سرریز شده از سرمایه جهانی را بسیار حادتر و کوبنده تر از گذشته تحمل خواهد کرد. 

تماعی دلیل این امر تغییرات عظیمی است که در حجم مبادالت جاری میان سرمایه اج
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دیگر سرمایه رخ داده است. بر پایه برآوردهای تاکنونی های ایران با ممالک و قطب

میلیارد دالر بوده است و میزان  18ماهه اول امسال  4ارزش این مبادالت فقط در 

میلیارد دالر را پشت سر خود نهاد. این  54واقعی آن تا پایان سال به طور قطع رقم 

برابر افزایش یافته است. نکته دوم از  18به میزان  1370رقم حتی در قیاس با سال 

ایران در همه سال هائی که گفتیم به داری این هم بسیار تعیین کننده تر است. سرمایه

ویژه از دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی به این سوی به همان دالئلی که پیش تر 

گذراند. سرمایه می سر توضیح داده شد یک روند پرشتاب تمرکز پوئی سرمایه را از

داران و دولت برای طی این روند بیش از هر وقت دیگر به منابع مالی بسیار کالن و 

 شرائط مساعد دیگر نیاز داشتند. ای پاره

سرریز بحران با کاهش چشمگیر بهای نفت در بازار جهانی شروع شد. فروش نفت یک 

باشت داخلی ایران است. آنچه در مکانیسم طبیعی ورود سرمایه بین المللی به حوزه ان

شود در اشکال مختلف به می قبال این فروش عاید دولت و طبقه سرمایه دار ایران

که شکل ماشین آالت، وسائل نیم ساخته، مواد خام ای گردد. سرمایهمی سرمایه تبدیل

مورد نیاز شیوه تولید ای و تأسیسات پایهها گیرد، در زیرساختمی و کمکی به خود

های از قبیل راه و بنادر و جاده و وسائط نقلیه و ساختمان و سد و شبکهداری سرمایه

شود، می و مراکز آموزشی و مؤسسات دیگر پیش ریزها و دانشگاهها آبیاری و بیمارستان

 درها و رشتهها حوزهای ارهبه ملکیت صاحبان سرمایه در پها در قالب انواع یارانه

دولتی های رمایه متغیر یا دستمزد به کارگران و کارمندان بخشید، به عنوان سآمی

گردد، در وجه عمده خود برای استحکام ماشین دولتی، ساز و برگ نظامی، می پرداخت

تغدیه قوای سرکوب، ارتش، پلیس، بسیج و چندین میلیون نیروی هار و اختاپوسی 

درآمدهای نفتی عماًل رسد. هر میزان کاهش می پاسدار موجویت نظام بردگی مزدی

کاهشی در حجم سرمایه اجتماعی و به همان میزان اختاللی تعیین کننده در نظم 
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ایران است. با فروکش کردن داری تولیدی و سیاسی و میلیتاریستی نظام سرمایه

اقتصادی دولت های نفتی بالدرنگ شمار کثیری از عظیم ترین طرحهای سرمایه

هم متعلق به سپاه پاسداران و بسیار بیشتر از این ها، مهای حتی طرحداری سرمایه

صنعتی سرمایه داران خصوصی به ورطه توقف فرو غلطید. آنچه در عسلویه، های پروژه

نفت و گاز رخ داده است به رغم همه اهمیت این های پارس جنوبی و سایر حوزه

یرات ناشی از کاهش در واقع فقط نمود بسیار کوچکی از حجم بسیار انبوه تأثها پروژه

 نفتی است. های همین سرمایه

صاحبان صدها کارخانه بزرگ و متوسط با توجه موقعیت نه چندان مساعد سودآوری 

های حاصل استثمار تودههای سرمایه هایشان، با خروج صدها میلیارد تومان سرمایه

دستیابی به  انبوه تر وهای به صورت وام در تدارک سرمایه گذاریها کارگر از بانک

شرائط تولیدی بهتر بودند. این سرمایه داران با سرریز موج بحران شیب لغزنده سقوط 

نوین معضلی های باالتر برای سرمایه گذاریهای به گرداب را لمس کردند، تحمل هزینه

پیچید. سرمایه داران مذکور قادر به می بود که در کنار معضالت دیگر آنان را در خود

شدند. رقم بدهی پرداخت نشده آنان در حال حاضر از نمی دیون بانکی خودبازپرداخت 

هزار میلیارد تومان باالتر رفته است. سیستم بانکی به نوبه خود زیر فشار مشکالت  40

ناشی از مطالبات دریافت نشده و الجرم عجز از تعهدات روز خود به سمت اختالل 

دهد که می رویدادها در شرائطی رویجدی و فلج شدن به پیش رفته است. همه این 

نفتی قادر به تأمین نیازهای های صندوق ذخیره ارزی دولت زیر فشار کاهش سرمایه

باشد. پویه تمرکزپوئی و بازسازی هر چه سودآورتر صنایع و مؤسسات نمیها مالی بانک

به گام یا قبل از شروع بحران، سرمایه داران را به تعطیل گام ها مختلف تولیدی از مدت

بزرگ و متوسط تشویق کرده بود. این صنایع و های یکباره شمار کثیری از کارخانه

سنگین بانکی در های آن ها، همراه با وامهای شدند تا سرمایهمی مراکز کار تعطیل

کارخانه دچار چنین سرنوشتی بودند  5700مؤسساتی عظیم تر پیش ریز شوند. حدود 
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دستمزد ها و گاه سالها ممکن، مصادره ماههای از همه راهها و سرمایه داران صاحب آن

و ترفندهای دیگر برای به سرانجام رساندن پروسه کار ها کارگران، خالی کردن بانک

ها کردند. بحران به این روند ضربه کاری وارد ساخت. مالکان این سرمایهمی خود تقال

تازه تقال های مه سو برای دریافت وامدریافتی نشدند و از ههای قادر به پرداخت وام

و  6000به  5700دارای این وضع، از های کردند. هیچ طولی نکشید که شمار کارخانه

افزایش یافت. فراموش نکنیم که ارقام یاد شده شامل مراکز  6700چند روز بعدتر به 

ویژه به ها شود. بر اساس گزارشات رسانهنمی تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل قبلی

گروه دوم های منعکس کننده موضوعات اقتصادی، شمار کارخانههای و سایتها روزنامه

گذشته است. در میان این  1400یعنی همان مراکز تعطیل یا نیمه تعطیل از مرز 

واحدها اسامی مؤسساتی مانند الستیک البرز، صدرای بوشهر، لوله سازی اهواز، ارج، 

 خورد. می به دیگر به چشمنیشکر هفت تپه و واحدهای مشا

کند. می ایران اینک بحران را با چنین ابعادی در پویه بازتولید خود حملداری سرمایه

نیز از ها سوای چند صد کارخانه دچار مشکالت حاد اقتصادی یا ورشکسته، سایر بخش

ایع هجوم موج اختالل در امان نیست. حتی منابع رسمی دولتی قبول دارند که کل صن

 درصد به کار ادامه 30درصد و در بسیاری موارد حتی زیر  50ور زیر ظرفیت کش

دارد. ننفتی در آتیه نزدیک وجود های دهند. چشم اندازی برای افزایش اضافه ارزشمی

ر صادرات نفت مستمراً رو به کاهش است و هیچ روزنه امیدی به طور حی و حاضر د

ر وجود ندارد و درست دداری د سرمایهمقابل سکانداران سفینه درهم شکسته اقتصا

ژاد در برنامه روز دولت احمدی ن« هدفمند کردن یارانه ها» همین جا است که بحث 

 سازد. می فلسفه وجودی خود را بسیار خوب ظاهر

آنچه جمهوری اسالمی را اینک به اجرای این پروژه مجبور ساخته است در بنیاد خود 

دورنمای تعمیق هر چه بیشتر این بحران زدگی و سوای ورشکستگی حاد اقتصادی و 
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آتی هیچ چیز دیگر نیست. دولت احمدی نژاد در وضعیت حاضر و های فروپاشی در ماه

میلیون توده عاصی گرسنه کارگر و سایر ها در دل روزهائی که موج اعتراض ده

ت معترض زمین و زمان را بر سر جمهوری اسالمی خراب کرده است، رغبهای انسان

داند که هر گام اجرای آن، سیل می چندانی به اجرای این طرح ندارد زیرا بسیار خوب

و اعتراضات روز را باز هم پرخروش تر ساخت. جناح مسلط قدرت ها سرکش نارضائی

فهمد اما قبول تمامی مخاطرات جدی اجرای طرح برای می دولتی سرمایه این را خوب

بسیار اجتناب ناپذیر شده است. داری لت سرمایهسردمداران این جناح و برای کل دو

را با وضعیت اقتصادی ها شود که حجم کنونی یارانهمی اهمیت مسأله هنگامی روشن

 را که پرداختای روز دولت با هم مقایسه نمائیم. احمدی نژاد میزان یارانه ساالنه

ست. در مورد اینکه هزار میلیارد تومان اعالم داشته ا 110هزار و گاه  90شود گاه می

و مؤسسات اقتصادی ها به صاحبان کارخانه ها، شرکتها چه بخشی از این یارانه

گیرد و چه میزانی از آن به کاهش قیمت مایحتاج عمومی می خصوصی یا دولتی تعلق

شود، هیچ اطالع دقیقی در دست نداریم اما یک چیز بدیهی است. می اختصاص داده

میلیارد تومان کمتر  5000از  70دهه های ولتی تا اواخر سالدهای اینکه کل یارانه

سال میزان آن  10بوده است. به این ترتیب مشخص است که در فاصله زمانی کمتر از 

داری برابر افزایش یافته است. به بیان دیگر دولت سرمایه 20به طور متوسط تا سطح 

کند. موضوعیت می نه پرداختسال پیش یارا 10بار بیشتر از  20ایران در حال حاضر 

بسیار روشن است. یارانه مستقل از اینکه به دست چه ها و پرداخت آنها وجود یارانه

یا نهادهائی برسد، از اولین تا آخرین ریال آن به طور کامل به صاحبان ها افراد، بنگاه

اری شود. سرمایه داران از مجمی سرمایه یا در واقع به طبقه سرمایه دار پرداخت

کنند. شاید گفته شود می را دریافتها و عناوین مختلف، کل یارانهها گوناگون و زیر نام

مایحتاج ها در نیز در قبال پرداخت همین سوبسیکارگهای میلیون نفوس توده 50که 

کنند و از این لحاظ بخشی از می اولیه معیشتی خود را به قیمتی ارزان تر خریداری
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گردد. این استدالل ظاهری موجه دارد اما می حال نصیب طبقه کارگر هم به هرها یارانه

بسیار غلط و بی پایه است. آنچه واقعی است این است که طبقه سرمایه دار در سیطره 

هم باالخره باید برای خرید نیروی داری همین نظام اختاپوسی وحشت و دهشت سرمایه

آن ها، یا همان حداقل معیشتی کارگران  کارگر، بهای بازتولید نیروی کارهای کار توده

و هزینه پرورش نیروی کار آینده و ارتش بردگان مزدی آتی ها آنهای و افراد خانواده

کنند. نمی نظام را بپردازد. سرمایه داران در هیچ کجای جهان حتی همین کار را هم

یا اقتدار آنان تا جائی که آرایش قوای طبقاتی شان و قدرت سرکوب پلیسی، نظامی 

دهد سطح می مدنی و دولتی و قانون و نظم اجتماعی سرمایه امکانهای اهرم

است و گام بعدی همین ها دارند. این نخستین فاز تعرض آنمی دستمزدها را پائین نگه

های خواهند تا در چهارچوب برنامه ریزیمی تعرض این است که از دولت طبقه خود

حاصل استثمار طبقه های باز هم سوای اضافه ارزش اقتصادی از محل درآمدهایش که

کارگر هیچ چیز دیگر نیست، بخشی را برای پرداخت یارانه در قبال بهای نازل تر 

فقط این ها مایحتاج عمومی زندگی اهالی جامعه در نظر گیرد. حکمت این کار برای آن

ز آن، سطح توانند به میزان کاهش بهای اقالم مذکور یا حتی بیش امی است که

دستمزدهای کارگران را کاهش دهند. به این ترتیب و با توجه به همین اشاره ساده 

کاماًل روشن است که یارانه در تمامیت خود و بدون هیچ ریالی کم یا زیاد به سرمایه 

گردد و سرمایه داران در قبال دریافت این حجم بسیار عظیم سرمایه می داران پرداخت

ی، نرخ فروش برخی کاالها را نه فقط برای کارگران بلکه برای همه از محل بودجه دولت

آورند. قطع یارانه در برنامه می ساکنان جامعه و از جمله کل طبقه سرمایه دار پائین

و از جمله جمهوری اسالمی فقط یک معنی دارد، اینکه داری ریزی هر دولت سرمایه

تعدیل های ارانه را به جای قیمتیهای صاحبان سرمایه مایحتاج اولیه مشمول طرح

متعارف بازار، بدون هیچ کسر و کاهش به خریداران و از های شده، بر پایه همان قیمت
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ن بفروشند. معنای صریح حذف کارگر ایراهای میلیون نفوس توده 50جمله به 

 کارگر مجبورهای کند و متعاقب آن تودهمی این است. دولت یارانه را قطعها دسوبسی

شوند که مایحتاج اولیه زیستی خود را به بهای گزاف و گاه چند برابر بخرند. یم

شده است یکراست به اقالم سود می همزمان تمامی آنچه که زیر نام یارانه پرداخت

 گردیم. می گردد. با این توضیح به محور اصلی بحث بازمی سرمایه اضافه

امروز به طور مستمر مترصد بوده است تا  ایران از دیرباز تاداری دولت اسالمی سرمایه

در ایران داری را به طور کامل قطع کند اما این دولت و کاًل هر دولت سرمایهها یارانه

برای اجرای این پروژه با معضالت بسیار حاد، اساسی و حل نشدنی مواجه بوده است و 

سطح ممکن است و  همواره مواجه خواهد بود. بهای نیروی کار در ایران در نازل ترین

در جای خود یک شرط اساسی و بسیار مبرم پائین نگه ها از یاد نبریم که وجود یارانه

داشتن دستمزدها است. رژیم شاه در طول بیش از یک دهه در کنار سرکوب بی امان 

در جلوگیری از افزایش دستمزدها غافل نماند ها جنبش کارگری از اهمیت نقش یارانه

مدام رو به افزایش بود بهای داری بین المللی بازار سرمایههای قیمت و در شرائطی که

کارگر را بسیار برنامه ریزی شده در سطحی نسبتًا های مایحتاج اولیه معیشتی توده

نازل مهار نمود. رژیم مذکور در همین راستا همه تدابیر الزم را با هدف کنترل 

کار گرفت، با این وجود و البته به دلیل دستمزدها به نفع سرمایه و سرمایه داران به 

شرائط خاص رونق آن دوران، به دلیل نیاز وسیع سرمایه به نیروی کار و از همه مهم تر 

به خاطر اوجگیری مبارزات کارگران قادر به جلوگیری از افزایش دستمزدها نشد. بحث 

برای ها نهآن دوره جای خاص خود را دارد. سخن فعلی این است که عوارض قطع یارا

جمهوری اسالمی قطعاً هولناک است. چرا؟ پاسخ بسیار روشن است. متوسط میزان 

دستمزد طبقه کارگر در اینجا حتی بر پایه اعتراف و اذعان مکرر نهادهای رسمی دولتی 

باشد. می % آنچه نیاز اولیه زندگی بخور و نمیر هر انسان است، باز هم پائین تر30از 

 در قبال روزانه کار طوالنی و کار در سخت ترین شرائط، دستمزدی % کارگران ایران70
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های میلیون نفوس توده 50% احتیاجات مذکور هم نیست. 20گیرند که پاسخگوی می

کارگر به لحاظ امکانات آموزشی و دارو و درمان و مسکن در بدترین و دردناک ترین 

خوابی در زیر فشار فالکت در  شرائط قرار دارند. بیکاری، فقر و تن فروشی و کارتون

نه فقط در همان ها کند. پروژه حذف یارانهمی میلیونی بیداد 50میان این توده عظیم 

دقایق نخست اجرا، بلکه در همان ساعات اولیه قطعی شدن مصوبات اجرای آن، به طور 

برد. با را گاه تا مرز دو برابر و در مواردی چندین برابر باال خواهد ها قطع سطح قیمت

% همین مزدهای 50این کار دستمزدهای واقعی بسیار سریع و سرراست حتی از 

میلیون نفوس طبقه کارگر چند  50موجود روز هم پائین تر خواهد رفت. زندگی کل 

بار از شرائط حاضر سیاه تر خواهد شد و این موضوعی است که معضالت مترتب بر آن 

یا همین ها و از جمله هارترین و درنده ترین آنداری به آسانی برای هیچ دولت سرمایه

قیمت تمامی ها نیز قابل حل نخواهد بود. با حذف یارانهداری جمهوری اسالمی سرمایه

کاالها در ابعاد تصاعدی و هولناک فوران خواهد کرد و هیچ کارگری ولو با فرض داشتن 

روز خانواده اش نخواهد  کار به هیچ شکل قادر به تأمین ابتدائی ترین نیازهای حیاتی

شد. این واقعیتی است که تحمل آن برای طبقه کارگر حتی اگر فشار سرکوب و 

جمهوری اسالمی چند برابر امروز گردد باز هم چندان های سالخی و حمام خون

شود وقتی که می رسد. اهمیت این مخاطره برای رژیم باز هم بیشترنمی محتمل به نظر

های کارگری و سیل اعتراضات وسیع خیابانی هم اکنون نیز پایه در نظر بیاوریم جنبش

 قدرت جمهوری اسالمی را از همه سو به لرزش انداخته است. 

به دنبال این توضیحات یک پرسش بسیار جدی این است که چرا دولت احمدی نژاد 

درست در این برهه زمانی معین و در شرائطی که بیش از همیشه در محاصره موج 

ناراضی قرار دارد عزم جزم خود را برای قطع های و اعتراض و قهر کارگران و تودهخشم 

نماید. پاسخ این سؤال می کند و برای اجرای عملی آن برنامه ریزیمی اعالمها یارانه



 «     ها یارانههدفمند کردن » یحهدولت متزلزل و ال یه،بحران سرما  /  188

زند که جمهوری می همان نکته گرهی و اصلی بحث حاضر است. همه شواهد بانگ

حیات تاریخی خود قرار گرفته است. مشخصه  اسالمی در بدترین و مهلک ترین دوره

بنیادی این وضعیت بی سابقه بسیار هالکت بار برای رژیم بی هیچ وجه در شکاف 

اصالح طلبانه رقبای حکومتی، حتی در های سقف حاکمیت، در تعرضی شدن جنجال

و مبارزات ها و خیزشها توسعه اعتراضات روز کارگری و باالخره در طغیان جنبش

ها همه و هر کدام اهمیت معین خود را دارند اما همه آنها ده خیابانی نیست. اینگستر

ایران زیر داری تبعات مستقیم یک معضل بنیادی دیگر هستند. شیرازه حیات سرمایه

بار سهمگین و ویرانساز بحران جاری و کوبنده تر شدن لحظه به لحظه امواج آن در 

ست. دولت احمدی نژاد در گرداب هائل بحران، حال اختالل و فروپاشی بسیار جدی ا

بیند. می را با شروط الزامی تداوم بازتولید سرمایه اجتماعی در تعارضها پرداخت یارانه

هزار میلیارد  110تا  90برای اینکه سرمایه به حیات خود ادامه دهد، باید حتماً کل 

طور مستقیم از معیشت  میلیارد دالر( به 110تا  90تومان یارانه ساالنه کنونی ) 

اضافه گردد. این کل هست و نیست ها کارگر کسر شود و به سود سرمایههای توده

 است. ها فلسفه حذف یارانه

جناح مسلط قدرت سیاسی سرمایه مثل همیشه و بر پایه سرشت طبقاتی خود بسیار 

د کردن یارانه هدفمن» را با فرمولبندی ها بسیار عوامفریبانه واقعیت حذف کامل یارانه

 ادعا نموده است کهها کند. دولت در راستای همین ترفندبازیمی نشخوار« ها

هزار میلیارد تومان( را به  20هزار میلیارد تومان ) حدود  110خواهد بخشی از این می

صورت نقدی به چند دهک فقیر جامعه برگرداند. این حرف دروغ محض است و 

نوامبر بی پایه بودن  12حبه تلویزیونی اش در روز احمدی نژاد خود در آخرین مصا

احتمال پرداخت حتی همین رقم را نه یک بار که چندین بار تأکید و تصریح کرده 

است. او در پاسخ تمامی سؤاالت مربوط به عوارض اجرای این پروژه، از قبیل افزایش 

ی اکثریت جهش وار قیمت ها، کاهش دستمزدهای واقعی و ویران شدن شیرازه زندگ



 189/   یه و بحران سرما

 

افراد جامعه فقط به تکرار یک جمله اکتفاء کرده است. اینکه سرمایه داران با افزایش 

سرمایه گذاری ها، کاالها را ارزان تر تولید و عرضه های بارآوری کار و کاهش هزینه

خواهند کرد!!! او در تکمیل این حرف چند بار هم گفته است که درآمدهای نفتی دولت 

وجود ها یابد و هیچ منبعی برای پرداخت یارانهمی سال دیگر پایانحداکثر تا چند 

طرح بسیار سرراست و بدون هیچ « هدفمند کردن یارانه ها» نخواهد داشت. سناریوی 

 110کارگر به میزان های پیچ و خم قطع همیشگی یارانه، تنزل سطح معیشت توده

لموس تر، کاهش همین معیشت هزار میلیارد تومان در سال یا به بیان واقعی تر و م

مفلوک و سالخی شده و بیش از حد نازل کارگران باز هم به میزان نصف و افزودن 

ایران در ژرفنای بحران روز این داری تمامی اقالم یاد شده به سود سرمایه است. سرمایه

 بیند. می کند و آن را شرط حتمی بقای خودمی وضع را بر طبقه کارگر تحمیل

که در برابر جنبش کارگری ایران قرار  ین نوشته کوتاه چه باید کردی استا کالم آخر

متمادی است که طبقه کارگر بین المللی کاًل و طبقه کارگر ایران به های دارد. دهه

عنوان بخشی از آن، غرق در مرداب سیاه رفرمیسم راست و چپ، همه توان پیکار ضد 

ر توهم بار رفرمیستی بیع و شری کرده خود را با مشتی محاسبات کوداری سرمایه

است. اساس این محاسبات مرگبار پوچ ماالمال از توهم و بی دانشی آن است که به 

جای مبارزه سازمان یافته دارای دورنمای روشن لغو کار مزدی دنبال بهبود زندگی روز 

ق این در همین نظام بود. باید به این و آن بخش بورژوازی آویخت و چشم انتظار تحق

شد، باید نردبان عروج این حزب و آن حزب سیاسی چپ نما، ها بهبود توسط آن

کمونیسم لباس و کارگردستار شد و قدرت سیاسی روز سرمایه را با شکل دیگر همین 

دولتی داری بازار آزاد را دولتی کرد یا سرمایهداری قدرت جایگزین ساخت. باید سرمایه

و دموکراتیک ساخت. باید همه کار کرد اما از چرخیدن بر با هر نام و نشان را رقابتی 

و با افق محو کار مزدی خوددداری کرد. طبقه کارگر داری روی ریل جنبش ضد سرمایه
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بین المللی سالیان دراز است که همه توان مبارزه ضد کار مزدی خود را در کوره اشکال 

میلیمتر که گام برداشته  رفرمیسم راست و چپ ذوب کرده است اما در این راستا هر

به قعر گرسنگی و بدبختی و فقر و فشار و استیصال فرو غلطیده است. ها است فرسنگ

هر کارگر و هر فعال جنبش کارگری در هر کجای دنیا باید از خود بپرسد که ادامه این 

وضع تا کی مقدور است؟ اما این پرسش در وضعیت حاضر برای طبقه کارگر ایران فقط 

ال استراتژیک یا یک سؤال همیشه مطرح بسیار اساسی در مبارزه طبقاتی یک سؤ

بد و بدتر هم نیست. این پرسشی است که های نیست. این پرسشی مربوط به گزینه

این طبقه را در حوزه شمول های وسیعی از تودههای اصل زنده ماندن و نماندن بخش

مامی زندگی و هست و نیست سال است که ت 30گیرد. طبقه کارگر بیش از می خود

ها معیشتی اش از زمین و آسمان توسط سرمایه مورد هجوم بوده است. با همه این

شود می به شیرازه حیات او آغازها تهاجم سبعانه و دیوانه واری که اینک با قطع یارانه

بسیار کشنده تر و سهمگین تر از همه تعرضاتی است که تا امروز تحمل کرده است. در 

ابل این یورش باید ایستاد و برای ایستادن یک راه بیشتر در پیش روی نیست. همه مق

دیگر طی شده، از بیخ و بن گمراه کننده، دروغ و به سوی گورستان گرسنگی و های راه

فقر و فالکت و تن فروشی است. راه مقاومت فقط یک راه است. باید راه مبارزه ضد 

مزدی را در پیش گرفت. باید حول منشور مطالبات  و برای نابودی بردگیداری سرمایه

طبقه خود دست به مبارزه زد، در این مبارزه به صورت شورائی داری ضد سرمایهای پایه

و ضد کار مزدی متحد و متشکل شد، راهکارهای ضد کار مزدی اعمال قدرت را سالح 

یرومندتر از گام جنگ خود با سرمایه کرد. باید در این راستا پیش تاخت و هر گام ن

غرق در بحران داری پیکار کرد. نباید از یاد برد که سرمایهداری پیش با نظام سرمایه

است. این نظام با همه سخت جانی اش از همه سو آسیب پذیر است و در مقابل موج 

مبارزات ضد کار مزدی ما ولو نه آسان اما به هر حال شکست خوردنی و از بین رفتنی 

 است.
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 میالدی 1993                            دارى، بحران و انحطاط سرمایه

 

انحطاط سیستم کاپیتالیستى اینک یک واقعیت عینى همه جا مشهود در سرتاسر 

جهان موجود است. اینکه این نظام کى از پا در خواهد آمد و چه زمانى نابود خواهد 

کارگرى بین  بششد سؤالـى است که پاسخ آن را فقط و فقط در موقعیت جن

الـمللـى، در درجه آمادگى و آکاهى و سازمان یافتگى طبقه کارگر جوامع مختلف و 

قواى پرولتاریا براى استقرار سوسیالیسم باید جستجو  خالصه کالم در چگونگى آرایش

نمود. انحطاط عینى و بالفعل کاپیتالیسم لزومًا با قریب الوقوع بودن مرگ آن مترادف 

نیز در صورت  یه دارى حتى در حادترین فاز انحطاط و پوسیدگى اشنیست.  سرما

کارگرى مى تواند سالها پا برجا بماند و به مدد همان مکانیسمهاى  ضعف جنبش

یا سوخت و ساز کند. مفهوم واقعى انحطاط یا  خود را پاالیش درونى فرسوده اش

نظام  وارد مرحله اى شده  بالفعل بودن احتضار و انحطاط سرمایه دارى اینست که این

بى وقفه و سبعانه به سطح معیشت فعالً موجود  است که براى بقاى خود سواى تعرض

روى ندارد. این فاز از  طبقه کارگر در نقاط مختلف جهان هیچ راه دیگرى در پیش

گندیدگى و پوسیدگى سرمایه دارى محصول جبرى کارکرد قوانین درونى سرمایه 

کیفى و  الـمللـى در زیر فشار تناقضات ناشى از این قوانین و کاهش است. سرمایه بین

در ژرفناى این  از روز پیش بى بازگشت ظرفیت بحران زدایى خود هر روز بیش

انحطاط فرو مى خزد. این بدان معنى است که طبقه کارگر بین الـمللـى نیز دو راه 

روى آورد و مناسبات کار مزدورى را پاى خود ندارد. یا باید به انقالب  بیشتر در پیش

در هم فرو کوبد و یا درغیر این صورت شاهد تنزل لحظه به لحظه حداقل معیشتى 

باشد. یا  و محو تمامى دستاوردهاى سیاسى و اقتصادى مبارزات گذشته اش موجودش

محو کامل کاپیتالیسم و برقرارى سوسیالیسم و یا تحمل پرداخت سنگین ترین تاوان 
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ن دو راه هیچ راه این نظام. سواى ای هاعى در ازاء هر روز عمر باقیماندادى و اجتماقتص

طبقه کارگر متصور نیست. دراین باره و بویژه در رابطه با پایه هاى  هسومى براى آیند

مادى و ماهیت واقعى انحطاط سیستم سرمایه دارى طبیعتاً بحث جداگانه اى الزم 

شید تا روند عینى و سیر عملـى وقوع این احتضار و است، در اینجا تنها خواهیم کو

گندیدگى را از طریق مراجعه به پروسه بازتولید سرمایه بین الـمللـى مورد تعمق قرار 

دهیم. براى این کار ما به سراغ نمونه هایى مى رویم که مرور آنها مى تواند تصویر 

شرائط فعلـى بدست روشن و بسیار زنده اى از موقعیت عمومى سرمایه جهانى در 

 آغاز مى کنیم.  دهد و در این رابطه از اتحادیه اروپا و مقدم بر همه از انگلیس

 "تاچریسم"عموماً با  یسفاز اخیر تهاجم سرمایه به سطح معیشت کارگرلن در انگل

شاهد تعمیق مستمر بحران اقتصادى سرمایه دارى بریتانیا  80مى گردد. دهه تداعى 

از سوى  سرمایه به دستاوردهاى طبقه کارگر انگلیس دید تعرضاز یکسو و موج ج

کارگرى از  و محو دستاوردهاى جنبش این تعرض دیگر بود. تاچریسم براى گسترش

اعمال هیچ سبعیتى رویگردان نبود. برقرارى سیستم کار ژاپنى و نظم سربازخانه اى 

خدمات اجتماعى، تنزل در کارگاهها و مراکز کار، محو تمامى امکانات رفاهى و 

موجود و باز تنظیم آن بر پایه از  "قانون کار"حداکثر سطح دستمزدها، تغییر مؤثر 

بین بردن همه حق و حقوق صنفى کارگران و بسیارى تغییرات دیگر در زمرة خطوط 

اولیه این برنامه ریزى و سیاست هار ضدکارگرى قرار مى گرفت. تاچریسم مسلماً براى 

قواى  ى آخر قرن بیستم، هر چند که این کارگر یا کارگران از نظر آرایشکارگر انگلیس

سیاسى و موقعیت پیکار طبقاتى در وضع نامساعدى قرار داشته باشند، باز هم 

بهیچوجه قابل تحمل نبود. در شکست تاچریسم جاى شبهه اى وجود نداشت اما 

علیه سطح  واى تعرضنیز براى بقاى خود هیچ راه دیگرى س سرمایه دارى انگلیس

روى خود نمى دید. تهاجم به دستمزدها و حداقل  ت موجود کارگران در پیش معیش

 زندگى کارگران به هر میزان و تاآنجا که قواى طبقاتى سرمایه و ضعف جنبش
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از آن نیز  و سال هاى پس 80کارگرى اجازه دهد امرى محتوم بود. سرتاسر دهه 

 ون آمیز بورژوازى است.      جن دقیقاً شاهد همین یورش

مه وقت درطول این مدت حدود ملیونها کارگر از کار بیکار شده اند و شمار مشاغل نی

نگلیسى ایافته است. به بیان صریحتر ملیونها کارگر  ملیون افزایش 6ملیون به  3از 

ا در یو اند  کار تمام وقت خود را از دست داده و به دنبال آن آن یا بکلـى بیکار مانده

قت ربهترین حالت به نوعى کار نیمه وقت دست یافته اند. محصول این پروسه تنزل 

بوده است.  دولت سرمایه در  مهمى از طبقه کارگر انگلیس بار سطح ندگى بخش

اقل راستاى پیشبرد این سیاست شوم ضدکارگرى قبل از هر چیز قوانین مربوط به حد

ق عین حال ابتدایى ترین و بدیهى ترین حقو را که از قدیمى ترین و در دستمزد

 جازه مىصنفى کارگران است بکلـى لغو نموده است. با لغو این قانون سرمایه داران ا

ت به حداقل معیش و رسمى هیچ حّد و مرزى را درتعرض "قانونى"یافتند که بطور 

ر در ة کاوسیع ذخیر طبقه کارگر رعایت نکنند و از رقابت دردناک موجود میان ارتش

ند. را در جهت تنزل سطح دستمزدها بعمل آورها جامعه، سبعانه ترین سوء استفاده

ستخدام دولت سرمایه به این نیز بسنده نکرد، سایر قراردادها و قوانین مربوط به ا

 سرمایه به جنبش کارگران را در همین راستا یعنى در جهت یکه تازى بى عنان یورش

که  کارگران دچار تغییر ساخت. کارفرمایان اجازه یافتندکارگرى و حداقل زندگى 

أمین تو در واقع متناسب با  ساعات کار کارگران را بطور یک طرفه مطابق میل خویش

یه حداکثر سود تعیین نمایند. انجام این تغییرات سبب شد که از یکسو سیل سرما

انون قارگر و ارزان طبقه ک هاى امریکایى و ژاپنى و.... با هدف بهره گیرى از نیروى کار

ز اقابل توجهى  سرازیر شود و از سوى دیگر بخش سرمایه، به انگلیس آزادى توحش

 در ورطه هولناک فقر و سیه روزى فرو غلطد.  از پیش طبقه کارگر بیش



 سرمایه دارى، بحران و انحطاط                              /  194

مطابق آمارهاى رسمى و از جمله آمار سازمان ملل درصد کارگران شاغل و بیکار 

 به بیش 10ط فقر زندگى مى کنند در طى همین مدت از %انگلیسى که در زیر خ

یافته و این در حالـى است که جمعیت عظیمى از طبقه کارگر براى  افزایش 20از %

کار  از دهه هاى پیش مجبور است به مراتب بیش حفظ حداقل موجود معیشتى اش

داقل ساعت کار کند. منابع مختلف بورژوازى خود با صداى بلند اعتراف میکنند که ح

ساعت در هفته متجاوز است و میزان اضافه کارى به  45هم اکنون از مرز  در انگلیس

 بیشتر شده است.   مراتب از دهه هاى پیش

همه سویه و همه جا گستر علیه شرائط کار و  سرمایه دارى بریتانیا در پرتو این تعرض

ى بار بحران اقتصادى موجود بر زیست کارگران یا به بیان دیگر با سرشکن نمودن تمام

طبقه کارگر توانسته است مجال چند صباحى دیگرى براى تداوم بازانباشت  دوش

دست و پا کند. زمان این فرصت مسلماً بسیار کوتاه خواهد بود و طبقه ها سرمایه

متقابل، به یقین آماج یورشهاى بسیار  در صورت عدم مقاومت و تعرض کارگر انگلیس

جامعه و سرنوشت زندگى کارگران  هسنگین ترى قرار خواهد گرفت. آیندتر و سبعانه 

را طبیعتاً روند واقعى پیکار طبقاتى میان پرولتاریا و بورژوازى رقم خواهد زد اما آنچه 

 کرد گسترش سرمایه مى توان گزارش که فى الحال به مثابه محصول این فاز از تعرض

کارگر ها امعه و سیه روزى و بى خانمانى ملیونهر چه وسیعتر فقر و فالکت در ج

روزمره مراکز رسمی سرمایه بین المللی و از های واقعیتی که گزارشانگلیسى است. 

 انگلیس به کرات آن را منعکس ساخته است.داری جمله سرمایه

زیر نام  در این گزارشاتکه در  کامالً پیداست که آن قسمت از جمعیت انگلیس

ر و فقیرترین دسته بندى شده اند، سواى بخشى از طبقه کارگر این گروههاى فقی

هاى دیگرى نمى باشند. انسانهایى که با کار خود و همزنجیرانشان  جامعه انسان

، همه داراییها و دار و ندار سرمایه داران انگلیسى و تمامى سرمایه اجتماعى انگلیس

مایه داران جهانى را تولید کرده سهم معینى از کل سرمایه بین الـمللـى و ثروت سر
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و ایدئولوژى بورژوازى  گهناند اما خود تا بدین حّد فقیرند. انسانهایى که عرف و فر

تمامى  هعیت را که آنان نیروى تولید کنندحتى هویت کارگر بودنشان و این واق

 هستند به آسانى تکذیب میکند و با نثار نام انسانهاى فقیر بر آنها، کلها سرمایه

استثمار و ستم و بیحقوقى ناشى از نظام سرمایه دارى یا ریشه واقعى این فقیر بودن را 

یکجا در پرده میکشد. مطابق جدول فوق میزان دستمزدساالنه انبوه عظیمى 

 17از کل سکنه این کشور، اوالً فقط معادل % 40یعنى % ازجمعیت کارگرى انگلیس

 این کار نیروى بازتولید سهم واقع در یا سبتن این درآمد عمومى جامعه است و ثانیاً 

رفته  مستمراً رو به کاهش 90و  80از کل درآمد اجتماعى در طول دهه هاى  کارگران

در همین حال تنزل پیدا کرده است.  1992در  17به % 1979در سال  24و از %

ثروتمند جامعه در  20منابع آمارى خود بورژوازى خاطرنشان مى کنند که سهم %

یافته است. منابع مذکور این را نیز اضافه مى  افزایش 43به % 35همین فاصله از %

و صاحبان مشاغل باال بگونه اى سرسام ها نمایند که میزان درآمد مدیرعامالن شرکت

ملیون پوند در سال نیز تجاوز نموده و به  2آور رو به فزونى رفته است، بگونه اى که از 

سوم شده اند. این ارقام با همه نارسایى هاى عمیق و حقوقهاى شمارة تلفنى مو

انبوهشان که ذاتى آمارگیریهاى بورژوایى در رابطه با مسائل اقتصادى و بویژه تعیین 

درآمد طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است بازهم همگى گواه آنند که نظام سرمایه 

وقفه محرومیت، محو  استثمار، توسعه بى هسواى فقر روزافزون، تشدید فزاینددارى 

و مدرنیزه کردن  کارگرى، قانونى ساختن توحش دستاوردهاى تاکنونى جنبش

بربریت، ساقط کردن هر چه دردناکتر کارگران از هستى، جدا کردن هر چه عمیق تر 

دیگرى در تاریخ جارى زندگى بشر ایفاء  کارگران از محصول کار خود، هیچ نقش

قدم مى گذاریم تا کارنامه دو دهه اخیر سرمایه در این  به سوئد نمیکند. از انگلیس

 جامعه را مرور کنیم.    
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 80و دقیقًا از سالهاى آخر دهه  سرمایه دارى سوئد با اندکى تأخیر نسبت به انگلیس

کارگرى آغاز کرد. بورژواژى سوئد و  همه سویه خود را به دستاوردهاى جنبش تعرض

درات تا سوسیال دموکرات با اعالم دوران رکود و از مو نمایندگان چپ و راستش

بحران اقتصادى همگى یکدل و یک زبان براى سازمان دادن یورشى برق آسا به تمامى 

امکانات رفاهى، اجتماعى، آموزشى و درمانى موجود که محصول مبارزات طوالنى 

 68000حدود  1994تا  1989طبقه کارگر بود دست بکار شدند. فقط در فاصله میان 

پرستار از بیمارستانهاى مختلف اخراج گردیدند.  5000از  کارگر کمک بهیار و بیش

شمار کارگران نظافتچى دچار کاهشى عمیق شد و همزمان بهاى ورودیه بیمارستانها 

یافت. بودجه بهداشت و درمان  کرون افزایش 260و بعداً به  150کرون به  35از 

عالیتهاى حیاتى و ضرورى مراکز درمانى و خدماتى وسیعاً تنزل نمود و بسیارى از ف

مانند حمایت از سالـمندان، حتى انجام برخى جراحى هاى الزم در مورد پیران یا 

 یافت. هر کارگر کمک بهیار مجبور گردید که بیش تعطیل شد و یا به حداقل  کاهش

رستانها ناگزیر شد از چند برابر سابق کار کند و هر کارگر بیمار مراجعه کننده به بیما

پزشکى و درمانى را  که در قبال پرداخت چند برابر هزینه درمان حداقل سرویس

 دریافت دارد. 

رگ در طول همین مدت شمار کارگران در رشته هاى مهم معادن و واحدهاى بز

ک پروسه سریع نفر تقلیل یافت. در ی 809883 نفر به حدود 812755صنعتى از 

 کارگر رشته هاى مواد غذایى، 10400 کارگر معدن، 4191 بیکارسازى بالغ بر

 کارگر چوب و جنگل و باالخره 55220شاک، و پو کارگر تولید کفش 11390

کارگر شاغل در سایر رشته هاى صنعتى اخراج شده و از کار بیکار گردیدند.  681210

ى قرار از تمامى بخشهاى یادشده آماج بیکار ساز ساختمان بیش در این میان بخش

 کارگران آن بیکار گردیدند. 25گرفت و حدود %
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ى و لان رقابت خود در بازارهاى بین الملتو سرمایه اجتماعى سوئد با هدف افزایش

 وفاز کامالً جدیدى از بازسازى تکنولوژیک  نرخ سود موجودش جلوگیرى از کاهش

سطح  ازپیش یشهمزمان حداکثر شدت کار کارگران را آغاز کرد. ارتقاء ب افزایش

اتى ذمکانیسم طبیعى، هرچه بیشتر شمار کارگران یعنى همان  تولید همراه با کاهش

تر  گسترده سرمایه براى مقابله با تعمیق بحران، این بار بسیار حادتر و هو شناخته شد

هزار  از تمامى دوره هاى گذشته سبعیت بورژوازى را وثیقه پیشبرد خود ساخت. دهها

بل نه قته هاى مختلف صنعت اخراج شدند اما میزان تولید در مقایسه با کارگر در رش

آمارهاى موجود  مؤثرى را نیز در پى داشت. بر اساس تنها تنزل نیافت که افزایش

بورژوازى کل دستمزد ساالنه کارگران در تمامى رشته هاى معدن، موادغذایى، 

رم، صنایع شیمیایى و ها، چ ی، صنایع چوب، کاغذسازنساجى، کفشدخانیات، 

 56780863000ین سازى از دارویى، تولید پالستیک، فلزات، صنایع اتومبیل و ماش

 کرون پائین آمد.  56471702000 تا رقم  1989کرون در سال 

 تمامى افزایش از محاسبه حتى پس گسترده کارگرانبورژوازى سوئد با اخراج 

هر سال صرفه  کرون درلیون یها ماز ده ى یکبار بازهم بیشدستمزدهاى چندسال

و  شدت و سرعت کار در صنایع تمامى کار کارگران اخراجى جویى نمود، با افزایش

 قیاس کارگران شاغل بار کرد و همزمان سطح تولید را حتى در بیکار شده را بر دوش

 باال برد.  یچشمگیربسیار قبل بطور های سال با

حکم طبیعت ه ر دهیم که دولت سرمایه دارى سوئد باگر این واقعیت را مورد توجه قرا

درونى سرمایه تمامى بار معیشت و هزینه زندگى صدها هزار کارگر بیکار را یکجا و بى 

کارگران شاغل این مملکت بار کرده است، آنگاه بهتر  هیچ کم و کاست بر دوش

این را نیز  کنیم. خواهیم توانست ژرفاى بى انتهاى درنده خویى سرمایه را احساس

نکنیم که داریم از سرمایه دارى سوئد حرف مى زنیم. از سرمایه دارى جامعه  فراموش
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پرچم  اى که قبله عشاق سینه چاک دموکراسى است و در تمامى دشت و برزنش

دست رژیمهاى ه سوسیال دموکراسى در اهتزاز است. سرمایه دارى مملکتى که نه ب

ن یونان و کودتاگران شیلـى و مشابه آنها بلکه شاه و جمهورى اسالمى یا سرهنگا

توسط متمدن ترین نمایندگان سرمایه دارى یعنى سوسیال دموکراسى غربى اداره مى 

را در  گردد. ارقام و داده هاى آمارى باال بسادگى و با حداکثر صراحت حرفهاى مارکس

رمایه دارى هر در نظام س " انسان با شرفى تداعى مى کند که ذهن هر کارگر و هر 

گیرند و هرچه  چه انسانها بیشتر کار کنند عمیق تر از محصول کار خود فاصله می

کارگر  300000. امروز "شود افزونتر تولید نمایند بر شدت استثمارشان افزوده می

را بر  خویش ههمزنجیر بیکارشد 200000شقات کار سوئدى تمامى بار تولید و م

کنند و محصولـى به  کار می 1989کارگر سال  500000آنان بجاى  میکشد، دوش

 مراتب بیشتر از تمامى محصوالت آن سالها براى سرمایه تولید مى نمایند، بیش

در ورطه  از روز پیش گذشته به  سرمایه داران سود مى دهند اما خود هر روز بیشاز

یشتر کار از دست دادن کار و شاق تر شدن شرائط معیشت فرو مى غلطند. هر چه ب

کرده اند، شمار بیشترى از آنها بیکار شده اند. هر چه فروانتر تولید کرده اند سطح 

زندگى و امکانات اجتماعى شان تنزل یافته است. هر چه بر سود سرمایه سرمایه داران 

 افزوده اند بیشتر از بهداشت و درمان و دارو و دکتر محروم گردیده اند. 

مقابله با بحران به تمامى بیکارسازیها و یورشهایى که  سرمایه دارى سوئد در تالش

ایه کفایت نمى کرد. پیشتر گفتیم دست یازید اما همه اینها باز هم براى نجات سرم

مى بایستى تاوان تمکین و سکوت ناشى از تربیت سوسیال دموکراسى را طبقه کارگر 

داخت. سیاست به بهایى بسیار سنگین تر از این مى پرداخت و عماًل نیز پر

و سودهاى ها تحمیل تمامى این بدهى و سپسها بدهکارسازى دولت در مقابل سرمایه

طبقه کارگر و بویژه قشرهاى کم درآمدتر این طبقه یکى دیگر از  کالن آن بر دوش

ترفندهاى شوم احزاب راست و چپ سرمایه بود. قابل ذکر است که دولت هاى 
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ها رائط رکود و بحران به منظور باال بردن سود سرمایهدر ش بورژوازى اساساً و بخصوص

سود آنها سیاست دریافت وامهاى سنگین از بانکها و  و یا حداقل جلوگیرى از کاهش

سرمایه داران داخلـى و خارجى را پیشه مى کنند. دولتها از اجراى این سیاست 

 هدفهاى معین زیر را دنبال مى نمایند

ا خطر مایه اجتماعى را که به دلیل وقوع عینى بحران و یقابل توجهى از سر بخش .1

وج تبدیل شدن به سرمایه آزاد و خر نزولـى نرخ سود در معرض بالفعل شدن گرایش

الم سودآور مبدل مى کنند. به ک از سیکل طبیعى بازتولید است به سرمایه مولد و

بت ى و رقاى و بین المللشار اشباع بازار داخلاز سرمایه را که در زیر ف دیگر آن بخش

در  شدید میان بخشهاى مختلف سرمایه به حالت سرمایه اضافى در آمده است دولتها

انکى شکل وام از مؤسسات بانکى و مالـى تحویل مى گیرند و با پرداخت بهره هاى ب

 سنگین از راکد ماندن و تنزل نرخ سود آنها جلوگیرى مى نمایند. 

 واى جارى همطالبه کنند تا به  هزینه ها الیات از سرمایهآنچه را که باید بصورت م .2

دهند، در چهارچوب وام دریافت مى کنند و از این طریق  عمرانى خود اختصاص

 د.کارگران هموار مى سازن زمینه را براى سرشکن کردن تمامى بار بحران بر دوش

را زیر نام دیون  نشو باالخره کلیه این اقالم بدهى همراه با سودهاى نجومى و کال .3

دولتى به حساب بدهکارى طبقه کارگر ثبت مى نمایند و این بدهکارى را به مثابه 

برهانى قاطع و نیرومند!!! مبناى برنامه ریزى دهشتاک ترین یورشهاى دولتى علیه 

اشتغال و معیشت و سرویسهاى خدماتى یا امکانات اجتماعى موجود کارگران مى 

بازى هولناک و جنایتکارانه آنچه اتفاق مى افتد خیلـى ساده و کنند. در پایان این 

را به اضافه سودى دلخواه  کوتاه این است که سرمایه داران تمامى سرمایه هاى خویش

در اختیار مى گیرند و کارگران یا بکلـى از بیکار شده و به انسانهاى بى خانمان و سیه 
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جهى از امکانات زیستى و اجتماعى شان را روز تبدیل شده اند و یا اینکه سهم قابل تو

     از دست داده اند.  

کرون بصورت   000 000 000 227 1  مبلغى معادل 1994دولت سوئد نیز تاسال 

ى یا خارجى دریافت داشت و آنگاه با هزاران ترفند و مؤسسات مالى داخلها وام از بانک

خود به زندگى و  ا سکوى تعرضبافى و عوامفریبى سرمایه دارانه همین بدهکاریها ر

 ه. تمامى ارقام این بدهکارى بعالوو بهداشت کارگران قرار داد کار و آموزش

کارگران بارشد و اخراجهاى  ساالنه آن یکجا بر دوش هکرون بهر 000 000 000 90

 اجتماعى امکانات و خدماتى سرویسهاى همه سویه  دستجمعى انبوه همراه با کاهش

اخراج انبوه کارگران بهیار، کمک  ها به سرمایه داران گردید. در بارآنه داختبازپر وثیقه

بالً بطور مختصر صحبت بهیار و پرستار و تنزل وسیع امکانات درمانى و بهداشتى ق

امکانات  هجوم دولتهاى سوسیال دموکرات و مودرات براى کاهش هکردیم. نحو

نبود که در پاره اى موارد بیرحمانه تر و  آموزشى فرزندان کارگران نیز نه فقط مالیم تر

 1989نفر در سال  22960سه ساله اول ابتدایى از  هرخشن تر بود. شمار معلمان دو

سه ساله دوم دبستان نیز  هتقلیل پیدا کرد. در دور 1994سال نفر در  22000به 

د رسید. حدو 1994نفر در سال  20270به  1989درسال  22255تعداد آموزگاران از 

راهنماى آموزشى، و شمار کثیرى از  2800از  معلم زبان مادرى، بیش 1000

دارندگان مشاغل آموزشى و تربیتى دیگر بکلـى بیکار شدند. کمتر شهرى در سوئد 

یافت مى شد که یک یا چند مدرسه در آن تعطیل نشده باشد. بسیارى از دبستان ها، 

آموزان آنها مجبور گردیدند که  انشتخلیه شدند و دمراکز آموزشى  وها دبیرستان

دیگر روى آورند.  براى ادامه تحصیل خود با تحمل مشکالت ایاب و ذهاب به مدارس

یافت، از فضاى  در سطوح مختلف آموزشى افزایش آموزان هر کالس تعداد دانش

و یادگیرى به نحو بسیار چشمگیرى کاسته شد. معلمین  آموزشى و کیفیت تدریس

آموزان ناچار  دند که بسیار شدیدتر و شاق تر از گذشته کار کنند و دانشمجبور ش
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تنگتر و غذاى ناکافى تن  معلم و وسائل کمک آموزشى و کالس گردیدند که به کاهش

دهند و در سطح دبیرستان از تغذیه رایگان بکلـى محروم گردند. بورژوازى در گذشته 

مجبور بود که سهمى از استثمار  19حتى و  18هاى خیلـى دور و مثالً در قرنهاى 

دهشتبار طبقه کارگر را براى پیشبرد پروسه خودگسترى و تأمین نیروى کار بارآورتر 

کند اما اینک در لحظه پایان قرن بیستم براى تداوم  صرف برپایى مدارس مورد نیازش

و  آموزش، برچیدن بساط انباشت و حفظ بقاى خود دیوانه وار به ویرانسازى مدارس

 جمع کردن بیمارستانها مى پرداخت.  

سرمایه به هست و نیست کارگران اما هیچ حد و مرزى را به رسمیت نمى  تعرض

شناخت. تمامى آنچه که گفتیم فقط پله نخستین براى دستیازى به یورشهاى 

 90به % 100از % 80سهمگین تر بود. بیمه بیکارى که قباًل و در سالهاى اول  دهه 

و متعاقب آن بدست  80یافته بود اینک توسط دولت مودرات سرمایه به % شکاه

تنزل داده شد. خیل عظیم کارگران  75نمایندگان سوسیال دموکرات سرمایه به %

را نیز دست میدادند و  75بیکار بتدریج در اثر استمرار بیکارى امکان حصول همین %

امور اجتماعى متوسل  هکمکهاى ادارنان خانواده شان به  براى تأمین هزینه زندگى و

فراتر بود. بعد از چندى ها میگردیدند. آنچه که در عمل اتفاق مى افتاد به مراتب از این

 مقامات رسمى رژیم خود اعتراف کردند که میزان صرفه جویى دولت از محل کاهش

بوده  شدهبینى   از میزان پیش یارد بیشمیل  5/4بیمه بیکارى بطور ساالنه حدود 

کارگرى در  همه سویه سرمایه به دستاوردهاى جنبش است. بیکارسازیها و یورش

است  مستقل طبقاتى و سوسیالیستى خویش تشکلفاقد  جامعه اى که طبقه کارگرش

خیلـى سریع موجى از وحشت و نگرانى توأم با بى افقى در میان کارگران دامن زد.  

سرمایه ستیز  سازمانیابیوسیالیستى و بى بهرگى طبقه کارگر از صف مستقل س

سازمان یافته کارگران پاسخ گوید سبب شد که  سرمایه را با تعرض که تعرض شورائی
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کارگران براى حفظ کار و حد اقل زندگى خود هر چه بیشتر به تقالهاى فردى و مایه 

 در چهارچوب تمکین به مطالبات کارفرمایان متوسل گذاشتن از وقت و جان خویش

رات یا سوسیال کمودگردند. این درست همان وضعى بود که احزاب سرمایه اعم از 

دموکرات براى رسیدن به آن قند در دلشان آب مى شد. اکثریت کارگران عالوه بر تن 

اخراج و بخاطر حفظ  دادن به شرائط شاق تر کار حتى در روزهاى بیمارى نیز از ترس

ه حق طبیعى و مسلم شان بود خوددارى کار خود از گرفتن مرخصى استعالجى ک

ساعات  کاهش  SAFسازمان سراسرى کارفرمایان سوئد  گزارش کردند. بر اساس

 95تا  90غیبت ناشى از خوددارى کارگران در اخذ مرخصى بیمارى در فاصله میان 

شغل تمام وقت بوده است. این اعتراف صریح سرمایه دارانى است  000 300معادل 

دولت نماینده شان صحنه پرداز و کارگزار این سناریوى شوم ضدکارگرى که خود و 

بنا به گفته همان سازمان کارفرمایان چیزى برابر با نصف  300000بوده اند. رقم 

بیکارى موجود در سوئد است، این بدان معنى است که سرمایه دارى سوئد از طریق 

کارگران به کار در شرائط اعمال این جنایت قرون وسطایى یعنى به مجبور کردن 

بیمارى از طریق اعمال ایجاد رعب و وحشت و خطر از دست دادن کار در میان 

 کارگر را اخراج و تمامى رنج کار و تولید آنان را بر دوش 300000کارگران حدود 

 سایر کارگران بار کرده است. 

بدون هیچ  مهمى از نیروى کار شاغل جامعه به نیروى کار رایگان و تبدیل بخش

دستمزد براى کارفرمایان، معاف نمودن کارفرمایان از پرداخت بیمه کارفرمایى براى 

از نیروى کار و پایین آوردن پى در پى مالیات کارفرمایان بطور عام نیز  این بخش

سناریوى سیاه دیگرى بود که دولتهاى مودرات و سوسیال دموکرات به نفع سرمایه 

 Arbetslivارگر به اجراء گذاردند. طرحهایى از قبیل     داران و به ضرر  طبقه ک

utvecklingمهمى از حقوق استخدام شدگان  ، انواع کار پراکتیک، پرداخت بخش
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مار مدل و..... همگى در همین راستا و با این هدف به اجراء در طول سال اول، کال

 نهاده شدند. 

 مایه بینکنیم و به سایر بخشهاى سرکارنامه جنایات سرمایه در سوئد را عجالتاً رها 

  1972ن الـمللـى  نظر اندازیم. متوسط دستمزد هفتگى کارگران امریکا در فاصله میا

ى از یافته است. در طول این مدت بسیار دالر کاهش 250دالر به  310از  1992تا  

ن ارگراک شرکتها کارگران صنعتى تمام وقت را هزار هزار اخراج کرده اند به جاى آنها

از  پیمانى نیمه وقت استخدام نموده اند. حاصل این جابجایى تنزل حقوق کارگران

ن آدالر بوده است. گزارشها در همین حال حکایت از  6دالر به ساعتى  20ساعتى 

بیشتر شده است  سال پیش 40دارند که ساعات کار کارگران امریکا امروز به مراتب از 

ند چى همین فاصله میزان بارآورى کار در این کشور و این در حالـى است که در ط

ود خى غربى با همزنجیران اروپا برابر گردیده است. کارگر امریکایى که اساسًا در قیاس

مین ههمواره از معیشت وامکانات اجتماعى نازل ترى برخوردار بوده است اینک حتى 

  ه قرار گرفته است.تهاجم جدى و   بى توقف سرمای نیز در معرض معیشت محدودش

در اروپاى شرقى اوضاع بگونه اى است که حتى وقیح ترین و دژخیم ترین مدافعان 

سرمایه نیز قادر به استتار سیه روزیها و فالکت و بى خانمانى بى سابقه ساکنان این 

از همه از جهنم سیاه سرمایه دارى نیست. سقوط اردوگاه شوروى مستقل  بخش

ى بورژوازى صرفاً تجسم غرب و روایات جعل هکنند عربده کشى هاى مشمئز

جتماعى کشورهاى ورشکستگى حادتر بخشى از جهان سرمایه دارى بود. سرمایه ا

از اروپاى غربى و امریکا یا  ى که در اینجا مجال طرح آنها نیست بیشاردوگاه به دالئل

کار اجتماعى در ژاپن توان بازتولید و خودگسترى خود را از دست داده بود. بارآورى 

در بازار جهانى محدودتر، ظرفیت ها این جوامع پایین تر، قدرت رقابت سرمایه

 در تحقق نرخ سودهاى باال یا در واقع درجه سهم برى آنها از اضافه ارزشها سرمایه
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ى کمتر بود. آنچه اردوگاه را به ورطه سقوط ولید شده توسط طبقه کارگر بین المللت

حران رو به عمق سیستم کاپیتالیستى بود. بحرانى که اینک تمامى فرو راند فعلیت ب

چند صد ملیون  هه دردناک تر و دهشتناک تر بر گردبار مشقات آن بگونه اى هر چ

کارگر این کشورها سرشکن شده است. کارگرانى که تا دیروز نانى براى خوردن 

و فرزندان آنها گروه کشند  داشتند امروز به رقت بارترین شکلـى از گرسنگى رنج می

 گروه به بچه هاى خیابانى تبدیل مى گردند. 

سخن کوتاه، نظام سرمایه دارى امروز به چنان دوزخ دهشتبارى تبدیل شده است که 

و آرامشى براى سکنه زمین باقى  در هیچ گوشه آن هیچگونه تأمین اجتماعى وآسایش

صد کشور سرمایه دارى در  نفر از ساکنان 1 ،800،000،000از  نمانده است. بیش

 15شرائط بینهایت رقت بارى زندگى مى کنند که سطح معیشت آنها در مقایسه با 

میلیارد  3سال بشدت پایین رفته است. همین آمار اضافه میکند که درآمد روزانه  

 دالر پایین تر است.  2شهروند دنیاى سرمایه دارى از 

 ارى در کشورهایى پیشرفته صنعتى بیشنرخ بیک 1985تا   1960در فاصله سالهاى 

رشد  800متجاوز از % "درحال توسعه"و درممالک سرمایه دارى موسوم به  400از %

 یافته است.  با شتابى بسیار بیشتر و فزاینده تر افزایش 1985داشته است. این نرخ از 

ن بى انسا 30000از  هر شب بیش 1987سرمایه در سال  هدر نیویورک این قلب تپند

خانه و کاشانه در سردترین شبهاى زمستان کنار خیابانها بیتوته مى کرده است. از کل 

ها لیون انسان در زاغهیم 300شهروندان جهان سرمایه دارى نیز در همین سال بالغ بر 

و خرابه هاى فاقد آب و فاقد همه چیز زندگى مى نموده اند. این ارقام در طول چند 

 ارى باال رفته است. سال اخیر بطور دهشتب

درصدى شهروندان سرمایه مستمراً  20به این سوى درآمد فقیرترین گروه  1980از 

 یافته و درآمد ثروتمندترین گروه بطور جهشى باال رفته است. بنا بر گزارش کاهش

برابر  1996زمین در سال  هاز ثروتمندترین سکنه کر 20رآمد %سازمان توسعه، سهم د
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از فقیرترین جمعیت  20مد جهان بوده است!!! در حالـى که سهم %کل درآ 85با %

درآمد کل بوده است!!! بر پایه همین آمار حجم کل   %4/1زمین در همین سال فقط 

فزونى داشته است اما  11حدود % 1960تا  1850تولیدات جهان در فاصله میان 

رسیده است.  %1,4به  %2,3از فقیرترین سکنه زمین در همین فاصله از  20سهم %

به بعد بطور فاحشى تشدید شده است. آمار مى افزاید که هم  1960این روند از 

از تمامى درآمد کشورهایى است که در آنها  میلیاردر جهان  بیش 358اکنون در آمد 

باید این نکته را نیز  نفر زندگى مى کنند. بر این گزارش 000 000 300 2از  بیش

ود همین ممالک نیز اختالف میان درآمد ساالنه کارگران و افزود که در درون خ

 سرمایه داران سر به فلک مى کشد. 

 انحطاط نظام سرمایه دارى به مرحله اى رسیده است که در داخل پیشرفته ترین

فر نملیون  30جوامع صنعتى جهان یعنى ممالک اتحادیه اروپا و امریکا نیز حدود 

د درآم 18جمعیت فقط از % 40ر بى خانمانند و %ملیون نف 5بکلـى فاقد کارند، 

حله مبرخوردار است. در استکهلم پایتخت مدینه فاضله سرمایه دارى درآمد ساکنان 

 داشته است و در همین فاصله کاهش 10هاى کم درآمد در طول دهه اخیر حداقل %

 باال رفته است.  40از % درآمد سکنه مناطق مرفه بیش

ى وجود ملیون و در جنوب آسیا دهها ملیون کودک خیابان 7زر از فقط در برزیل متجاو

سیا دارد. شمار کودکان گرسنه محکوم به مرگ در حاشیه شهرها و کنار کوچه هاى آ

ات و افریقا صدها ملیون است. شلیک به این کودکان و کشتار آنان یکى از تفریح

 در این مناطق است.. متداول پلیس

نظام سرمایه دارى در همه  هوشه اى از حقایق جارى و روزمرط گاینها گوشه اى و فق

اکناف و اطراف جهان کنونى است. حقایقى که از سرشت این نظام مى جوشند و هر 

تولید  هسازند. شیو بشر را تیره و تار می افق زیست لحظه گسترده از لحظه پیش
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قرار گرفته است که  خود تاریخاً در موقعیتى سرمایه دارى به حکم درونمایه متناقض

هر چه عمیق تر و دردناک تر گرسنگى، فقر،  براى بقاى خود سواى گسترش

بیخانمانى، جنگ و ویرانگرى، فالکت و سیه روزى در جهان هیچ راه دیگرى ندارد. 

تعیین تکلیف قطعى و عاجل با این نظام براى پرولتاریاى جهانى مسأله فورى مرگ و 

فریاد مى کشد که بشریت کارگر و  از بند بند وجودشزندگى است. این نظام خود 

فرودست دنیا اگر قصد زنده ماندن دارد باید خود را براى همیشه از شر این دوزخ 

 سیاه رهایى بخشد.
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 2005اول اوت   کارگرى ایران سیاسى روز و جنبش ،سیر رخدادهاى اقتصادى

 

بخشهاى مختلف  شکارگرى نه چند و چون نق معضل واقعى و اساسى جنبش

بورژوازى در ساختار رژیم سیاسى، نه جابجائى دولتها، نه صرف دیکتاتورى یا 

مذهبى و الئیک بودن رژیمها، نه هیچکدام  دموکراتیک بودن قدرت سیاسى، نه نفس

از اینها و نه همه اینها با هم، بلکه کل نظام اجتماعى موجود و بنیاد هستى آن، یعنى 

نیروى کار است. هیچ کارگر داراى حداقل عقل سلیم طبقاتى  رابطه خرید و فروش

حتى در دیدنى ترین!!! و پر جالترین!! نمایشگاه دموکراسى و مدنیت موجود، حاضر به 

باور این خرافه نخواهد بود که گویا در طول دهه هاى اخیر تاریخ، در بطن جابجائى 

گوشه اى از شرائط کار و  دولتهاى راست و چپ سرمایه، کمتر نشانه بهبود را در

قولى که جملگى بر »، کرده است. بالعکس معیشت یا حیات اجتماعى خود لمس

این است که: در طول همه این سالها رقباى راست و چپ بورژوازى در کارزار  «آنند

دفاع از سرمایه و قلع و قمع معیشت توده هاى کارگر هر یک از دیگرى بسى درنده تر 

کرده اند. هیچ دولت بورژوازى با هر ترکیب و ساختار و  یفاى نقشو جنایتکارتر ا

سیاست و راهکار، هیچ گرهى از هیچ مشکل معیشتى، سیاسى و اجتماعى طبقه 

حلیل و نقد و بررسى محاط در کارگر ایران باز نخواهد گشود، به همان سیاق هیچ ت

اراذل و  و مد نقش عروج و افول راست و چپ بورژوازى، هیچ گزارشى از جزر هدایر

یا پیامبران مرسل مدنیت و نظم و قانون!! در ساختار قدرت سیاسى سرمایه،  اوباش

کارگرى ایران  پاسخ هیچ نیازى از کوه عظیم نیازها و مبهمات و مسائل جنبش

نخواهد بود. براى کارگر درگیر جنگ با سرمایه، رفتن خاتمى و آمدن احمدى نژاد نه 

مخل نظم تولیدى  زى از قدرت سیاسى!!! و هجوم مشتى اوباشخروج بورژوا»فقط 

نیست!!، که اساسًا هیچ حادثه اى براى هیچ  «سرمایه!!! به حیطه حاکمیت سیاسى
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 در عرصه کارزار طبقاتى هم نمى باشد. بستر مصاف جنبش مشغله ذهنى خاص

دید بانى رابطه نیروى کار است. در اینجا، در برج  کارگرى وجود رابطه خرید و فروش

و در جبهه واقعى تقابل میان پرولتاریا و سرمایه کلیه گرایشات و  تولید اضافه ارزش

پیراسته اند. در درون این  جناحهاى بورژوازى از تمامى رنگهاى جورواجور خویش

حوزه موسى و فرعون در کمال آشتى با زبان و فرهنگ و سنت و سیاست و راه و رسم 

پیکار نیازى به  هولتاریا در پهندشت این جبهه گشودد. پرواحد سخن مى رانن

بازشناسى اصالح طلب از اراذل، الئیک از بنیادگراى دینى، جمهوریخواه از سلطب 

طلب، فقاهتى از نوگرا ندارد، اینجا همه اینها در یک صف، با سیاست واحد، زبان 

ه شخصیت یکسان، فرهنگ همگون و تفنگ همریخت حرف مى زنند. همگى سرمای

کارگرى با سرمایه در جنگ است و چند و چون میدان مصاف، از  یافته اند. جنبش

جمله هر نوع جابجائى درون ساختار قدرت سیاسى را از این منظر تعقیب مى کند. 

 مقاله حاضر نیز سیر حوادث جارى جامعه را با این دید، به مثابه یک نیاز جنبش

قواى طبقات در میدان جنگ واقعى علیه سرمایه  کارگرى به بازنگرى چگونگى آرایش

 زیر را مورد بررسى قرار مى دهد.  هراستا نکات عمد دارى پى مى گیرد و در این

 بورژوازى و موقعیت کنونى بازتولید سرمایه   

ضد سرمایه  ، روزگارى که چپ بى ربط به جنبش1380تا  1370در فاصله میان 

وز، تاریخ سرنگونى رژیم اسالمى را در روزشمار جیبى دارى طبقه کارگر، بامداد هر ر

خود براى صبح روز بعد یادداشت مى کرد!!! مرکز آمار ایران، به طبقه سرمایه دار 

ناشى از کار طبقه کارگر ایران از رقم  جامعه بشارت مى داد که میزان اضافه ارزش

این دو رقم  است. قیاسیافته  میلیارد ریال افزایش 731682میلیارد ریال به  49593

مى نمود!!. تفاوت این  برابرى را منعکس 15یا به بیان روشن تر  1500یک رشد %

مرور کنیم، باز هم شاهد افزایشى به  ارقام را حتى اگر به قیمت ثابت در ذهن خویش

 از افزایش یا تقریباً دو برابر خواهیم بود. کل این تغییرات به زمان پیش 190نرخ %
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دالر و سرشکن شدن موج بسیار  55دالر به  17بقه بهاى نفت از بشکه اى بیسا

 هنیرومند اضافه ارزشهاى نفتى ناشى از استثمار توده هاى کارگر جهان به حوز

 682افزودن اقالم اخیر به رقم بازتولید سرمایه اجتماعى ایران مربوط مى شود. با 

سود دو سال اخیر بخشهاى  افزایش میلیارد ریال باال، حتى با چشم پوشى از کل 731

میلیارد ریالـى توسط  900 000 دیگر اقتصاد، شاهد تصاحب یک اضافه ارزش

بورژوازى ایران در سال جارى خواهیم بود. حجم غول آسائى که نسبت آن به سال 

 برابر را تصویر مى کند.  22جهشى حدود  1370

تولیدى  فوق در میزان اضافه ارزشاین نکته که سرمایه اجتماعى ایران نرخ تصاعدى 

این دوران را چگونه؟ از درون کدام تغییرات؟ یا کدام فعل و انفعاالت پروسه انباشت 

را تشریح کرد. ساقط محقق ساخته است؟ موضوع بسیار مهمى است که باید آن 

نیروى کار از ساده ترین امکانات معیشتى  هچند ده میلیونى فروشند هنمودن یک تود

بور نمودن این جمعیت عظیم کارگر به چند شیفت کار روزانه براى استحصال و مج

مایحتاج اولیه زیستى تنها وجه الضمان واقعى این سیر تصاعدى اضافه ارزشها بوده 

در پى عبور از یک دوران طوالنى سراسر جنگ  سال پیش 16است. بورژوازى ایران از 

دنبال تحمیل تمامى بار مصائب جنگ  و ستیز خونین روزانه علیه طبقه کارگر، به

کارگران و بر زمینه فتوحات چشمگیر حاصل از  معاش هگردبشرستیز ایران و عراق بر 

بارتر دیگرى  کارگرى، وارد فاز توحش خونبارترین و تاتاریستى ترین سرکوب جنبش

 از حیات برنامه ریزى و سازماندهى نظم تولیدى سرمایه اجتماعى شد. اخراج صدها

هزار کارگر و گسیل آنها به میان افواج چندین میلیونى بیکاران قبلى، متوقف نمودن 

دستمزد کارگران در کنار نرخ تورم هاى ساالنه دو رقمى و گاه سه  هر نوع افزایش

بیهى قرون وسطائى علیه توده هاى کارگر در نرقمى، اعمال شریرانه ترین سیاستهاى ت

ار پدیده اى بنام استخدام نیروى کار و جایگزینى آن مراکز کار، در هم پیچیدن طوم
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توسط قراردادهاى!! موقت  متضمن عنان گسیخته ترین اشکال یکه تازى کارفرمایان 

م گاه و بیگاه کارگران کارگر، موکول نمودن استخدا بدون امکان هیچ نوع حق اعتراض

کار و تولید، امتناع از طوالنى کار سراسر رایگان در بسیارى از حوزه هاى  هبه یک دور

پرداخت دستمزد بخشهاى عظیمى از توده هاى کارگر براى دوره هاى بلند مدت چند 

کارگر از  10ماهه و گاه چند ساله، خارج نمودن کلیه کارگاههاى داراى کمتر از 

وجود داشت، از !!! «قانون کار»شمول نازلترین و ابتدائى حق و حقوقى که زیر نام 

بارتر برنامه ریزى کار و تولید اجتماعى  اجزاء پیوسته این فاز توحشجمله دقایق و 

توسط بورژوازى ایران بود. طبقه سرمایه دار یا کل سرمایه اجتماعى ایران به کمک 

انفجارآساى شدت و سرعت و سختى کار، امکان  این راهکارها و با استمداد از افزایش

ز حداقل نیروى کار، حتى بدون نیاز به تحول اضافى را ا یافت که باالترین میزان ارزش

اساسى چندانى در زمینه بکارگیرى دستاوردهاى روز تکنولوژى، تولید و استخراج 

نماید، اما بورژوازى مطلقاً به این حد بسنده نکرد. به موازات اعمال این سیاستها، 

خانه ها، چشمگیرى از پروسه کار سرمایه، عماًل و بطور سیستماتیک به درون  بخش

ى توده هاى آلونکهاى مسکونى، خیابانها و به تمامى زوایاى زمان و مکان زندگ

نیروى کار منتقل گردید. ترتیبى داده شد که دهها میلیون کارگر همراه با  هفروشند

تولید نمایند. صاحبان سرمایه در پاره اى  کشیدنشان براى سرمایه اضافه ارزش نفس

، بسته بندى چاى، کیسه کردن حبوبات، ساختن کیسه سقلمروها مانند تولید لبا

هاى جاروبرقى و... پروسه خرید و مصرف نیروى کار کارگران را در درون آلونکها و 

از این بصورت جنایت آمیزترین  منازل مسکونى آنان برنامه ریزى کردند. آنچه پیش

ى کار در قلمروهائى نیرو کار بردگى مزدى یا سفاکانه ترین حالت خرید و فروش هشیو

و ها دستى معمول بود، به سرعت در بسیارى حوزه مانند قالى بافى و تولید انواع فرش

 عرصه هاى دیگر انباشت نیز روال متعارف و مطلوب احراز کرد. 
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توسل طبقه بورژوازى به راهکار اخیر توسعه و تشدید مضاعف استثمار نیروى کار، بر 

» تى پاره اى از ناسیونالستهاى ایرانى هیچ ربطى بهخالف انگاره هاى رمانتیسیس

در جامعه!!!، تمدن  «سلطه بورژوازى تجارى»  ،بنیادگرایان اسالمى!!! ،«صنعت ستیزى

گریزى و ضد مدرنیسم دولت مذهبى یا مسائلـى از این قبیل نداشت. اینها همه و 

بنیاد بشرستیز نظام  همه اسماء رمز بورژوازى براى اختفاء عینیت سراسر استثمار و در

و راهکارهاى شرارت آمیز شدت استثمار ها سرمایه دارى است. همه این شیوه

 هنى حیات سرمایه دارى مورد استفادکاپیتالیستى، تاریخاً و از جمله در برهه کنو

وسیع پیشرفته ترین بخشهاى سرمایه جهانى در چهارگوشه جهان نیز هست. درست 

ه داران ایرانى بخشى از سرمایه هاى خود را در شهرها و در همان روزهائى که سرمای

از مجارى انباشت حواله مى کردند،  روستاهاى دور و نزدیک کشور، به این بخش

عظیم ترین انحصارات صنعتى و مالـى جهان نیز بخشهائى از پروسه تولید پیچیده 

وستاهاى چین و را در دوره افتاده ترین ر ترین محصوالت صنعتى و انفرماتیک خویش

و در نیل به عین همین هدف انتقال مى ها شرق آسیا به همین سیاق، با همین شیوه

پیروزى دستیابى  هجراى این پروژه ها، سرمست از باددادند. این انحصارات در جریان ا

به نیروى کار ساعتى چند سنت دختر خردسال چینى، فیلیپینى، سنگالى و هر جاى 

ممکن آلونکهاى عمق دشتها و پشت کوههاى این کشورها را دیگر با آخرین شتاب 

طى طریق مى نمودند. آنچه در این راستا توسط سرمایه دار ایرانى یا غول پیکرترین 

انحصار چند ملیتى سرمایه دارى در هر کجاى دنیا صورت مى گیرد، دقیقاً جزء 

بین  ستى در مقیاستولید کاپیتالی هملزومات ماهوى و حیاتى بقاى شیو الیتجزائى از

المللـى است. نکته اى که ناسیونالیستهاى رمانتیسیست شیفته انباشت انبوه صنعتى 

سرمایه دارى آن را بسیار دیر درک مى کنند اما سرمایه و پروسه بازتولید سرمایه، 

نیاز، در شیارهاى مغز همه سرمایه  احساس اهمیت پایه اى آن را به موقع و به محض
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جمله همین ناسیونالیستها آژیر مى کشد. اگر سیر بى توقف تمرکز، استحاله  داران و از

کلیه دستاوردهاى علمى و تکنیکى بشر به سرمایه و بکارگیرى این دستاوردها در 

بارآورى نیروى کار یا به بیان دیگر باال رفتن ترکیب آلى سرمایه  پروسه افزایش

موازى و جامع االطراف براى  ، تالشطبیعت نهادى و جبلى تولید سرمایه دارى است

بحران آفرین فرایند نخست نیز،  دستیابى به مکانیسم هاى متنوع خنثى سازى عوارض

تولید است. سرمایه همواره  هى از حرکت درونى و طبیعى این شیوپیوسته دیگر بخش

ت افمتوسل مى شود تا از این طریق بخشهائى از  به این راهکارها با بیشترین حرص

ترکیب آلى باالى بخشهاى دیگر خود را جبران سازد.  هسود قهرى ناشى از سیر فزایند

این امر بصورت یک تقسیم کار ذاتى در درون فرایند بازتولید سرمایه جهانى و 

بخشهاى مختلف آن صورت مى گیرد. گزینه سرمایه دار در یافتن این مجارى انباشت 

ز وى که حکم نهادى سرمایه است. او نیست نه انتخاب مخیر و آرمانى و مطلوب مغ

صنعت مدرن یا سرمایه گذارى درون قالى  ریز در پیشرفته ترین بخش که میان پیش

این سرمایه وى به مثابه جزء  بافیها یکى را انتخاب و دیگرى را نفى مى کند، بالعکس

ى است که، الینفکى از سرمایه اجتماعى جامعه و جزء الیتجزائى از کل سرمایه جهان

جا و مکان و مصالح و ممکنات انباشت را به وى تفهیم مى کند. نکته مهم و گرهى در 

آنست که مقادیر نسبتاً چشمگیر سرمایه هاى سرشکن شده به مجارى  این بخش

فوق، در درون ساختار اقتصاد سرمایه دارى ایران، ولو اینکه به لحاظ شکل حقوقى 

اندک باشد، در محاسبات منفرد صاحب سرمایه هاى  مالکیت متعلق به سرمایه داران

تولید سرمایه دارى بخشى از کل سرمایه اجتماعى است. بخشى که در  هواقعى شیو

 طول دو دهه و نیم اخیر بدون هیچ نیازى به خرید زمین و تحمل هزینه تأسیس

از حمل و نقل و فارغ  کارگاه، بدون احتیاج به پرداخت بهاى آب و برق و سرویس

ریز سرمایه ثابت، نیروى کار جمعیت عظیمى از  تمامى هزینه هاى مشابه پیش

کارگران و بطور غالب زنان خانه دار را به نازل ترین بهاى ممکن، بدون هیچ دغدغه 
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اى در زمینه هیچ نوع بیمه، یا هیچ رعب و هراسى از هیچ اعتصاب و مبارزه و توقف 

ر داده است. نگرشى مارکسى به استثمار قرا پروسه کار، مورد رقت بارترین اشکال

بار این  تولید سرمایه دارى الزم است تا تأثیر استثمار جنایتکارانه و توحش هشیو

و توزیع ارقام کالن  و چگونگى گردشها وسیع طبقه کارگر ایران توسط سرمایه بخش

سرمایه اجتماعى بازتولید کل  هز استثمار نیروى کار آنان در حوزحاصل ا اضافه ارزش

را مشاهده و محاسبه نماید. در فاز کنونى حیات سرمایه دارى و در شرائطى که 

، سرازیر جهانى به اوج میل کرده است متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در مقیاس

سراسرى تولید سرمایه به حوزه هائى از این دست و توسل  هشدن حلقه هائى از زنجیر

د استثمار نیروى کار از این طریق، یک رویکرد جبرى به تمامى مکانیسمهاى تشدی

اضطرارى نظام سرمایه دارى براى کاستن از فشار  سرمایه و در همان حال یک تالش

سرمایه اجتماعى و جهانى است. استثمار سفاکانه  سیر رو به افت نرخ سود در مقیاس

 ى خویشقر یک وجبزن خانه دار ایرانى یا هر کجاى دیگر دنیا که در عمق آلونک مح

کارگران مزدى سرمایه را بطور کامالً رایگان  ارتش هدر همان حال که نسل آیند

مى دهد، در همان حال که هزینه مهدکودک و تمامى هزینه هاى نگهدارى  پرورش

سازد، در حالى که با کار شاق  نسل آتى نیروى کار را از گردن بورژوازى ساقط می

یفت کار متوالى یا دو شیفت استثمار سبعانه شوهر و امکان دو ش خانگى خویش

توسط طبقه سرمایه دار را میسر مى سازد، آرى استثمار  فرزندان بزرگسال خویش

نیروى کار وحشتاک کم بهاى این زن خانه دار و میلیونها نیروى کار مشابه وى در 

یستى باال و اقالم پروسه تولید محصوالت یاد شده، در کنار همه اشکال استثمار کاپیتال

انباشت سرمایه سرریز مى  هزشى که از این مجرا به حساب ذخیرسهمگین اضافه ار

شود مسأله مهمى است که در محاسبات نرخ سود عمومى سرمایه جا و مکان مهمى 

 احراز مى کند.
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مورد گفتگو با استمداد از همه  هبه نقطه شروع بحث باز گردیم، بورژوازى ایران در دور

، توانست اینجا و آنجا، و راهکارها در روند کار و رابطه تولید اضافه ارزشها شیوهاین 

جارى سرمایه دارى و با فشار امواج  در سطحى نسبتاً مؤثر با بحران اقتصادى سرکش

بازتولید سرمایه اجتماعى ایران دست و پنجه نرم کند.  هنیرومند این بحران در حوز

وازى در این گذر مستقل از دامنه و ابعاد آن، در جاى خود نتیجه برنامه ریزیهاى بورژ

دستاوردى مهم براى طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه دارى در زمینه استحصال 

بطور کلى بود. راهکارها و مکانیسمهائى ها افزائى سرمایه امکان بقا براى شرائط ارزش

است که بورژوازى در فاز  که به آنها اشاره شد، در عداد اشکال مؤثر چاره اندیشى

کنونى تداوم تولید سرمایه دارى در هر نقطه دنیا به ویژه در جوامعى مانند ایران از 

مى کند و بورژوازى  فشار بحران اقتصادى تالش طریق بکارگیرى آنها براى کاهش

ایران در اعمال این سیاستها و اتخاذ این شیوه ها، از هیچ سبعیت و جنایتى علیه 

 کارگر ایران فروگذار نکرد.  طبقه 

توسل بورژوازى به کلیه این راهها در تمامى طول این دوران، بتدریج شرائط الزم براى 

استحصال نرخ سودهاى باال را در اختیار صاحبان سرمایه و کل سرمایه اجتماعى قرار 

داد. این شرائط بگونه اى طبیعى چشم انداز دلپذیر و مطلوب براى سرازیر شدن 

مایه هاى خارجى به حوزه هاى گوناگون انباشت داخلى را نیز پدید آورد. در برنامه سر

میزان  (80 -78)سال اول اجراى آن،  3سوم اقتصادى رژیم اسالمى، فقط در فاصله 

ریز شده در بازار داخلـى، در عرصه هاى مختلف تولید، به  سرمایه هاى خارجى پیش

با آخرین  گردیده است. این رقم در قیاس دالر بالغ 1 047 200 000رقم کالن 

نشان مى دهد. به خاطر داشته  افزایش 300برنامه توسعه اقتصادى رژیم شاه حدود %

 هالئى ترین و خیره کننده ترین دورباشیم که برنامه اقتصادى پنجساله پنجم، اوالً ط

تعیین مى  57ن از وقوع انقالب بهم تاریخى رونق انباشت سرمایه در ایران را تا پیش

کرده است و ثانیاً نسبت سرمایه گذاریهاى خارجى در کل انباشت ساالنه سرمایه، در 
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فاصله سالهاى اجراى این برنامه، بسیار چشمگیرتر و خیره کننده تر از دوره هاى دیگر 

ریز سرمایه هاى خارجى  بوده است. مطابق گزارشات آمارى آن ایام، متوسط نرخ پیش

میلیون دالر تجاوز نمى کرده است. در  72ه پنجم، بطور ساالنه از مرز در طول برنام

میلیون  350در سه سال اول برنامه سوم رژیم اسالمى مرز  حالـى که این شاخص

 دالر در سال را پشت سر نهاده است. 

انباشت داخلى با انعقاد انبوه قراردادهاى  هسرمایه هاى خارجى به حوز ههجوم گسترد

اقتصادى میان انحصارات بزرگ چند ملیتى یا دولتهاى مختلف سرمایه بى سابقه 

دارى با دولت اسالمى و تراستهاى عظیم صنعتى و مالى داخلى همراه گردید. چین، 

اروپا، ژاپن، هند، روسیه، کانادا و ممالک دیگر هر کدام براى یافتن سهمى مؤثرتر در 

ات اقتصادى با بورژوازى و رژیم اسالمى بازار سرمایه ایران، شروع به توسعه باب مراود

از یک میلیارد دالر در ذخائر  کردند. فقط دولت بورژوازى کانادا در طول یکسال بیش

معدنى تفتان سرمایه گذارى نمود. قرارداد بسیار بیسابقه معروف به بزرگترین قرارداد 

 هدالر و تبصرمیزان یکصد میلیارد  عصر حاضر در زمینه نفت و گاز با دولت چین به

مایه میلیارد دالر صفوف رقابت سر 200الحاقى دائر بر ظرفیت بسط مقاوله نامه تا رقم 

انباشت داخلى ایران و گستردن خوان استثمار نیروى  ههاى خارجى براى ورود به حوز

کار عقب نشسته به فراسوى تمامى مرزهاى ارزانى را فشرده و فشرده تر ساخت. اگر 

اروپاى پن، آلمان، روسیه یا سایر ممالک بعد از قیام بهمن، ژا در طول دهه نخست

سرمایه را تشکیل مى دادند از  همعامالت اقتصادى و صادر کنند هعمدشرقى طرفهاى 

و فرانسه و  دوم ریاست جمهورى رفسنجانى به این سوى، همه اروپا از انگلیس هدور

اى دیگر، همه و همه براى بستن ایتالیا گرفته تا سوئد و هلند و نروژ و ترکیه وجاه

تر در بازار داخلى ایران دست به نگین تر و دستیابى به حضورى مؤثرقراردادهاى س

کارگرى توسط رژیم، عقب  زدند، شرائط حاصل از قلع و قمع هولناک جنبش تالش
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از تمامى دار و ندار ابتدائى و اندک پیشین خود و  نشینى دهشتبار این جنبش

ه لحاظ مطلوبى که در همین گذر براى حصول باالترین نرخ سود وضعیت به هم

شده بود، شرکتها و دولتهاى مختلف سرمایه دارى را از هر قاره و هر ها نصیب سرمایه

سرمایه جهانى به عقد این قراردادها ترغیب مى کرد. ذکر این نکته بسیار مهم  بخش

مایه هاى خود در مجارى ریز سر این شرکتها براى پیش و جوش است که حرص

بازانباشت سرمایه اجتماعى ایران درست در همان دوره اى پروسه فزونى خود را طى 

ون بورژوائى و چپ دموکراسى طلب غیرکارگرى ییسزمى کرد که محافل مختلف اپو

ایران همه صفحات مطبوعات خود را از انزواى دولت جمهورى اسالمى در سطح 

 جهانى سیاه کرده بود!. 

ک ویژگى قابل توجه روند کار سرمایه دارى ایران در این دوران، تمرکز سرمایه داران ی

و دولت یا دولتها بر روى حوزه هاى معین انباشت بود. واقعیت این است که در تمامى 

اعظم سرمایه ها، داخلى یا خارجى، دولتى یا خصوصى به  طول این دوره، بخش

مانند  مى شدند. در این میان چند قلمرو خاصپرسودترین عرصه هاى تولید سرازیر 

نفت، گاز، پتروشیمى، تولید فوالد، اتوموبیل سازى، کشت و صنعت ها، حمل و نقل، 

ذخیره هاى معدنى بسیار پر سود و تولیدات نظامى از اهمیت درجه اول برخوردار بوده 

رمایه داران اند. سرمایه گذاریهاى چند ده میلیارد دالرى مشترک دولت اسالمى و س

کشتى کوچک و بزرگ  90خارجى در منطقه نفتى یادآوران، طرح تهیه و تولید 

ر امریکا، میلیارد دال 19فازى انباشت سرمایه با حجم احتمالـى  24، معاهدات نفتکش

میلیارد دالر  10جنوبى، طرح سرمایه گذارى ساالنه  پارس هدر پتروشیمى و گاز حوز

دولت بورژوازى اسالمى در ناحیه جنوب، برنامه ریزى نفت و گاز توسط  در بخش

آلومینیوم، کاشى قطب مهم فوالد،  4تبدیل اصفهان، قزوین، تهران و بندر عسلویه به 

دستگاه در  900000تولید ساالنه خودرو تا رقم  آسیا، افزایش هو شیشه سازى قار

و  «رک سلت»  دولت خاتمى براى به سرانجام رساندن قرارداد ، تالش2004سال 
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به ها سرمایه تولید انبوه تلفنهاى همراه، از جمله مواردى بوده اند که توجه خاص

دید عموم قرار داده  سرریز شدن هر چه گسترده تر در این حوزه هاى را در معرض

ما در  هسرمایه گذاریهاى خارجى مورد اشارنکنیم که کل  است. این را نیز فراموش

ى قبل از سیر صعودى بیسابقه بهاى نفت در سالهاى اخیر مربوط ، به سالهااین بخش

آساى بهاى نفت خام در  جهش مى شود. اگر سیل صدور سرمایه ناشى از افزایش

سال گذشته به بازار داخلى ایران و وامها و اعتبارات پرداخته شده توسط  2طول 

را به داده هاى آمارى باال دولتهاى اروپائى یا غیراروپائى به رژیم اسالمى در این مدت 

اضافه کنیم آنگاه حجم و مقادیر ارزشى سرمایه هاى خارجى صادر شده به ایران بطور 

نفت، تاریخاً و در همه  واقعى تر و دقیق تر مجسم خواهد شد. ارز حاصل از فروش

ادوار انکشاف و توسعه سرمایه دارى ایران باالترین سهم را در جریان صدور سرمایه به 

بهاى نفت نیز در هر سطح و به هر میزان  ازار داخلـى ایفاء کرده است. افزایشب

بازتولید  هصعودى منحنى صدور سرمایه به حوز اساسى سیر همواره یک شاخص

 سرمایه اجتماعى ایران بوده است. 

ال و صادى بابورژوازى ایران در حلقه زمانى مورد بحث، بر پایه همه فعل و انفعاالت اقت

 رگران ازیمن ساقط شدن کامل میلیونها کارگر ایرانى و افراد خانواده هاى این کابه 

مل عنازلترین سطح معیشت و امکانات زیستى به یکى از آرزوهاى دیرینه خود جامه 

 41800 مبادالت جارى بازار داخلـى ایران براى اولین بار تا رقم پوشید. سقف ارزش

طنتى یارد دالر باال رفت. انتظارى که رژیم سلمیل 50میلیارد تومان، چیزى حدود 

ر بورژوازى در سالهاى قبل از قیام بهمن حصول آن را بیشتر به خواب و کمتر د

 بیدارى با خود نجوا مى کرد.

ما سایه  هبند بند این بررسى کوتاه و فشرد تا اینجا یک ابهام بسیار اساسى و مهم بر

ندگان خواهند پرسید که اگر این اقالم و گستر است. خواننده یا حداقل برخى خوان
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جار و جنجال پر سوز و گداز بخشى از بورژوازى ایران دائر بر  آمارها صحت دارند پس

صنعت!! در  بى مهرى عظیم نسبت به انباشت صنعتى یا رکود جامع االطراف بخش

ى اقتصاد ایران در طول این مدت طوالنى از کجا ناشى مى گردد؟ این پرسشى اساس

است که باید بدان پاسخ داد. چند سطر باالتر اشاره نمودیم که در تمامى این دوران تا 

آنجا که به سرمایه گذاریهاى عظیم اعم از داخلى و خارجى مربوط مى شود تمرکز 

اساسى انباشت متوجه حوزه هاى کاماًل معین و معدودى بوده است. واضحتر بگوئیم، 

هائى مانند پتروشیمى، نفت، گاز، اتوموبیل سازى، درست در همان شرائطى که عرصه 

تولید فوالد، مخابرات و تکنولوژى اطالعاتى، یا بهره بردارى از منابع مختلف زیرزمینى، 

شاهد هجوم سرمایه هاى بزرگ چند میلیارد دالرى بوده است بسیارى از بخشهاى 

ر ئقند و شکر و نظا ، تولید، کفشسصنعت مانند نساجى، چوب، تولید کاغذ، تهیه لبا

 اینها سرمایه زیادى را به خود جلب نمى کرده است. این سخن که نرخ رشد بخش

 صنعت حتى در برنامه سوم دولت اسالمى سرمایه دارى براى برخى سالها، شاخص

مربوط است سخن دروغى نیست. موضوع ها منفى داشته است، تا آنجا که به این حوزه

 هصنعت در همین سالها و همین دور خ منفى رشد بخشمهم این است که همین نر

درصدى کل پروسه تولید همراهى مى شده است. براى  7 ، با یک نرخ رشدمشخص

ر طى این دوران، نمى توان به آناتومى درست عینیت بازتولید سرمایه اجتماعى د

فل انباشت صنعتى یا محا!! «ناموزونى» دار و سوگوار گناسیونالیستهاى سو هشیو

داغدار عدم تراکم تراستهاى غول پیکر صنعت در فاصله مرزهاى میهن اجدادى!!! 

توسل جست. در همین لحظه حاضر، پروسه هاى کامالً مرکب و متزایدى در ساختار 

بازتولید سرمایه اجتماعى ایران به هم آمیخته است. انبوه ترین و متمرکزترین حجم 

وسیعى از  تولیدى در کنار انتقال بخشانباشت سرمایه در سودآورترین بخشهاى 

نیروى  هفروشند هلونکها و مناطق سکونت تودپروسه تولید و کار اجتماعى به درون آ

که به  کار، تعطیل پاره اى از حوزه هاى صنعت مانند نساجى و چوب و تهیه لباس
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دالئل مختلف در وضعیت کنونى فاقد زمینه سوددهى مطلوب براى سرمایه داران 

ساعتى آنها در  16ند، بیکارسازیهاى مکرر میلیونى همراه با استثمار ددمنشانه هست

خارج از مدار هر نوع قرارداد و مراودات استخدامى، سازمان دادن جنایتکارانه ترین 

از این اشاره  تعرضات به حداقل معیشتى طبقه کارگر در همه اشکالـى که پیش

ند کار جارى سرمایه به هم تنیده اند. نوعى کردیم، همه و همه یکجا و همزمان در رو

آمیختگى که در مرحله کنونى حیات سرمایه دارى نیاز جبرى فرایند بازتولید سرمایه 

است. این تنیدگى و درهمرفتگى جزء الیتجزائى از تقسیم کار درونى سرمایه در فاز 

عود بحران تمراً رو به صتاخت مس جارى انحطاط سیستم کاپیتالیستى و در سینه کش

ها تولید سرمایه دارى است. بورژوازى ایران به یمن ترکیب همه این پروسه هذاتى شیو

با هم است که توانسته است سفاکانه ترین اشکال تعمیق استثمار طبقه کارگر را 

حاصل از گسترده ترین و ژرف ترین و شدیدترین  برنامه ریزى کند و اضافه ارزش

ار را وثیقه استمرار بازتولید سرمایه اجتماعى سازد. شیوه هاى استثمار نیروى ک

استثمار میلیونها دختر و پسر خردسال در سیاهچالهاى مرگ قالى بافیها و تولید پر 

بهاترین فرشهاى دنیا از این طریق، خرید و مصرف نیروى کار میلیونها زن خانه دار در 

کالن در تولید عظیم ترین عمق آلونکهاى مسکونى به ارزانترین بهاى ممکن، انباشت 

برابر هزینه تولید، سرمایه گذارى انبوه در تولید  7آن به بهاى  حجم اتانول و فروش

الت فوالد و رسیدن به سطحى از انباشت که پاسخگوى صدور حجم عظیم انواع آهن آ

باشد، توسعه انباشت در کشت و  خلیج فارس هبه تمامى ممالک همجوار و حوز

ى عرصه هاى کشاورزى تا حد اشباع بازار داخلى از محصوالتى مانند و برخها صنعت

مواد غذائى به اروپا و صدها گندم، و صادرات همزمان پاره اى فراورده هاى زراعى و 

و آز محافل ناسیونال رمانتیسیست راست  دیگر از این قبیل، اگر بیمارى حرص هپروژ

طبقه سرمایه دار ایران، براى  و چپ بورژوازى را تشفى نمى بخشد اما براى کل
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سرمایه جهانى، براى دولت بورژوازى ایران و دولتهاى سرمایه دارى شریک، تجسم 

مؤثرترین راهبردها و راهکارهاى الزم کاپیتالیستى در جهت تحمیل تداوم موجودیت 

بردگى مزدى بر طبقه کارگر ایران در بطن پیچ و تاب یکى از کوبنده ترین مراحل 

نکنیم که بازار داخلى ایران در  ران سرمایه دارى جهانى بوده است. فراموشطغیان بح

نفت،  هدر حوزها عظیم ترین حجم سرمایه ریز طول این دو دهه، میدان پیش

کشیدن  به یمن سالخى و به آتش «ایران خودرو» پتروشیمى و گاز بوده است. 

 20سود سرمایه، به یکى از  آخرین الیه هاى معیشت هزاران کارگر به نفع افزایش

تراست عظیم اتوموبیل سازى دنیا تبدیل شده است. تولیدات شرکت فوالد خوزستان 

به مرز دو میلیون و پانصد هزار تن رسیده است و محصوالت آهن آن  در سال پیش

سنت کارگر ایرانى تولید شده است، بازار داخلى کشورهاى  5که با دستمزد ساعتى 

ایتالیا، یونان، ترکیه، چین،  ،امارات عربى متحده، کویت، انگلیس عربستان سعودى،

 جنوبى، اندونزى، تایوان، تایلند و هندوستان را زیر پا نهاده است.   هکر

 سرمایه دارى ایران و فاز جارى تمرکز انباشت  

تولید کاپیتالیستى است. سرمایه در پروسه  هسیر مستمر تمرکز، خصلت نهادى شیو

ائط بازتولید، کسب توان رقابت و حفظ اعتبارنامه حضور در بازار انباشت احراز شر

ترکیب فنى خود، ادغام در سرمایه هاى دیگر و طى مداوم روند تمرکز  نیازمند افزایش

ریز در هر قلمرو تولیدى، سرمایه اجتماعى هر جامعه و کل  است. سرمایه هاى پیش

ند تمرکز را نیز به مثابه جزء الینفکى از پروسه سرمایه جهانى در هر دور بازتولید، فرای

افزائى خود بازتولید مى کنند. بحرانهاى سرمایه دارى با خلق و تحمیل ضرورت  ارزش

شدت و  در هم، پروسه تمرکز را بطور خاصها گریزناپذیر ادغام هر چه انبوه تر سرمایه

قرن نوزدهم به فاز  تولید سرمایه دارى در ربع آخر هشتاب مى بخشند. عروج شیو

تولید به یکى از رفیع ترین سطوح  هستى، تبلور تالقى تاریخى این شیوتکامل امپریالی

وند از آن به تمرکز و انحصارى شدن شرائط انباشت سرمایه در سطح جهانى بود. این ر
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افزائى سرمایه  همنهاد رابطه سرمایه، کل پروسه حیات ارزش هبعد نیز بصورت پدید

در تمامى بخشهاى آن با بیشترین شتاب و حدت همراهى کرده است.  جهانى را

سرمایه دارى ایران به دنبال عبور از دوره اى که بدان اشاره شد اینک بگونه اى 

اضطرارى و کامالً گریزناپذیر آستانه یک فاز جدید و بسیار پر پیچ و خم تمرکز را دق 

، روند ادغام هر چه ژرفتر سرمایه الباب مى کند. ویژگیهاى انباشت در دو دهه اخیر

اجتماعى ایران در کل سرمایه جهانى بعالوة مسائلى از قبیل الحاق آتى ایران به 

صندوق تجارت جهانى و انحالل هر چه عمیق تر و وسیعتر در برنامه ریزیهاى 

سراسرى بانک جهانى و صندوق بین المللـى پول، به پروسه این تمرکز دامنه، عمق و 

کارشناسان اقتصادى رژیم اسالمى در  یخى خاصى خواهد داد. مطابق گزارششدت تار

ریز سرمایه هاى  رشته مختلف تولیدى عرصه پیش 128طول این دو دهه قریب 

بزرگ و کوچک بوده است. پدیده اى که سیر طبیعى تمرکز سرمایه اگر در مقاطعى 

اساساً و در درازمدت مطلقاً ویژه از شدت آشفتگى روند کار آن را تحمل مى نماید اما 

ریزهاى کالن در حوزه  ندارد. تدارک سرمایه براى سازمان دادن پیش با آن سر سازش

هاى معین همراه با ادغام هر چه بیشتر سرمایه اجتماعى در ساختار بین المللى 

 سرمایه، الجرم به این وضعیت پایان مى بخشد. اقتصاددانان بورژوازى از مدتها پیش

دالر به سرعت ظرفیت انباشت و  10000ار داده اند که  سرمایه هاى کمتر از هشد

دالر باالجبار در  20000سودآورى خود را از دست خواهند داد. سرمایه هاى زیر 

بزرگتر ادغام مى گردند یا اینکه از قلمرو انباشت خارج مى شوند. این برآورد ها سرمایه

واقعیت پیوسته است. در حال حاضر اقدام به  ساختمان خیلى سریع به در مورد بخش

غیر سودآور تبدیل گردیده است.  هبه یک پدید عمالً تک واحد سازى در این بخش

سال آینده  5کارشناسان اقتصادى دولت بورژوازى هشدار داده اند و مى دهند که طى 

نیروى  خرید و فروشه ون واحد بهره بردارى  زراعى حوزمیلی 3میلیون از  1حداقل 
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 1ود سال بعد حد 5کار، امکان تداوم تولید را از دست مى دهند و این روند در 

نیروى کار را نیز به سرنوشت گروه اول  خرید و فروش همیلیون واحد زراعى دیگر حوز

دچار خواهد ساخت. دست اندرکاران تنظیم برنامه هاى کار و تولید سرمایه دارى 

واحد کشاورزى  50000لید سرمایه اجتماعى فقط تأکید مى کنند که پروسه بازتو

میلیونى کنونى خواهد نشاند. آنان در همین  3عظیم صنعتى را بر جاى شمار کثیر 

مرغ برچیده مى شوند  100000راستا گفته اند و نوشته اند که مرغداریهاى با کمتر از 

او نیز اعتبارنامه گ رأس 1000و از دور بازتولید ساقط مى گردند. گاوداریهاى کمتر از 

 ادامه کار را از دست مى دهند. 

درصد  70قابل توجهى از این پروسه تا امروز عینیت یافته است. حداقل  بخش

سال گذشته تعطیل شده اند.  5کارخانه هاى کوچک در شهرکهاى صنعتى کشور طى 

ه همگى ، مبل و پارچه بوده اند ک، کفشاین واحدها عموماً دست به کار تولید لباس

در حیطه رقابت با سرمایه بزرگتر یا ورشکست شده اند و یا استقالل انفرادى خود را از 

دست داده و در سرمایه هاى بزرگتر ادغام گردیده اند. برآوردهاى کارشناسان سرمایه 

دیگر از این واحدها نیز به ورطه  20سال آینده حداقل % 5حاکى از آن است که طى 

بخشى دیگر از صنایع رو به  هصنعت چاپ در زمرمى کنند. تعطیلـى کامل سقوط 

آن در دستور کار صاحبان  هن پروسه ادغام واحدهاى پراکندتمرکز است که هم اکنو

 این واحدها است. 

دولت بورژوازى ایران هم اکنون به صورت عضو ناظر در صندوق تجارت جهانى حضور 

مى کند.  ى سرمایه دارى جهانى تالشدارد و براى احراز عضویت دائم این نهاد سراسر

لمروهاى انباشت با پیوستن ایران به سازمان تجارت و بر پایه قوانین و قرارهاى آن، ق

ریز سرمایه  معین محدود مى شود. به بیان دیگر رشته هاى پیش هحوز 20سرمایه به 

اى بسیار  مى یابد و این امر خود روند تمرکز سر مایه را بگونه کاهش 20به  128از 

مؤثر تشدید خواهد نمود. یکى از نتایج مستقیم و فورى الحاق ایران به صدوق تجارت 
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و  30جهانى سرریز شدن تولیدات کشاورزى کشورهاى دیگر عضو با تعرفه گمرکى %

به بازار داخلى خواهد بود. این کار با شتاب تمام  5محصوالت صنعتى آنها با تعرفه %

و مانند اینها را براى تمرکز الزم به  ید گوشت، پارچه، کفشدام، تول بخشهاى پرورش

چگونگى عبور از این فاز به تکاپو خواهد انداخت. نظریه پردازان بورژوازى پیرامون 

کافى به نسخه پیچى پرداخته اند. مدتى است که گفتگوى ایجاد منطقه آزاد  هانداز

ر بورژوازى آن است که سرمایه تجارى میان ایران و پاکستان و عراق داغ است. انتظا

ارد نفرى هندوستان از یکسو و اجتماعى ایران از طریق این پیمان به بازار یک میلی

اقتصادى وسیع خاور میانه عربى از سوى دیگر بگونه اى بسیار مستحکمتر و  هحوز

فشرده تر از امروز وصل گردد. این چشم انداز که سرمایه هاى بزرگ متمرکز ایرانى و 

اى خارجى آنها در قلمروهاى تولید مورد تأیید سازمان تجارت جهانى بتواند با شرک

حجم عظیم محصوالت تولیدى در بازار هندوستان، عربستان، عراق، کویت، پاکستان، 

ناشى  اروپا و جنوب شرقى آسیا یا جاهاى دیگر، سهم دلخواه خود از کل اضافه ارزش

سب و محقق سازد از هم اکنون آب از لب و از استثمار کل پرولتاریاى جهانى را ک

لوچه سرمایه داران و دولت آنها روان ساخته است. اقتصاددانان بورژوازى از مجارى 

مختلف به طبقه و دولت خود هشدار مى دهند که در این گذر بهیچوجه نباید بیکار 

ى برنج و گوشت یا کارگاهها هارگران واحدهاى زراعى تولید کنندشدن میلیونى ک

 به خود راه دهند.   و مبل و وسائل مشابه هراس صنعتى تولید کفش

همه این شواهد بیانگر آن است که بورژوازى ایران در امتداد برنامه ریزى هاى 

اقتصادى تا امروز خود و زیر فشار نیازهاى جارى سرمایه اجتماعى ایران و سرمایه 

حذف سرمایه هاى کوچک از قلمرو  جهانى، مرحله تازه اى از تمرکز افزونتر سرمایه،

در هم و تشکیل قطبهاى بزرگتر و نیرومندتر انباشت را ها انباشت، ادغام این سرمایه

دنبال خواهد نمود. تمامى ویژگیهاى موجود روند کار سرمایه، همه مؤلفه هاى مورد 
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ه احتیاج موفقیت بورژوازى براى پیشبرد پروسه ادغام سرمایه دارى ایران در سرمای

بین المللـى و از همه مهتر الزامات جبرى و قهرى تداوم بازتولید سرمایه پیگیرى 

پرشتاب این روند را بر طبقه سرمایه دار، دولت سرمایه دارى و کل سرمایه اجتماعى 

 ایران تحمیل مى نماید. 

 علیه طبقه کارگر  روند کار سرمایه و فاز جدید توحش

یه، در همان نخستین گام میلیونها نیروى کار روند جارى شدت و حدت تمرکز سرما

 30عجالتاً شاغل را به صفوف طویل و انبوه بیکاران کنونى پیوند خواهد زد. بیکارى %

موجود دچار افزایشى عظیم مى شود و به حالتى انفجارگونه نیل مى کند. خروج دهها 

ید سرمایه هزار واحد صنعتى داراى سرمایه هاى کوچک و متوسط، از چرخه بازتول

اجتماعى و جایگزینى این واحدهاى کثیر تولیدى، با شرکتهاى بزرگتر صاحب سرمایه 

وسیعى از بیکاران جدید را در چهارگوشه جهنم  متمرکز و بارآورى کار افزونتر، ارتش

چشمگیر  سرمایه دارى ایران به صف خواهد نمود. در حال حاضر و به دنبال کاهش

میلیون نفر  2در جامعه باز هم در طول هر سال متجاوز از شمار ساالنه زاد و ولد 

بینى اقتصاددانان  نیروى کار ایران مى شود. پیش فروش کارگر جوان وارد بازار فروش

دهه جارى تا اوایل دهه آتى، در  هن است که در طى سالهاى باقى ماندبورژوازى ای

 80رى ایران، حدود %صورت تداوم اجراى طرحهاى در دستور دولت و سرمایه دا

نیروى کار شاغل در صنایع آماج روند تمرکز، امکان اشتغال خود را از دست مى دهند. 

کل این نیرو در بخشهاى دیگر، بنوعى جذب بازار کار  30اینکه % حتى با فرض

صنعت بسیار محتمل  درصدى براى بخش 50سرمایه شوند باز هم یک نرخ بیکارى 

میلیون نیروى کار جدید در هر سال مى  2ین رقم به جمعیت بنظر مى رسد. افزودن ا

بیکاران سالهاى  ارتش تواند تصویرى هر چند نسبى و نه چندان دقیق از طول و عرض

 روى ما قرار دهد.   آتى جامعه را در پیش
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حیاتى و گریز  ورود به روند جدید تمرکز براى سرمایه اجتماعى ایران یک گرایش

ن نه گزینه بانک بین المللـى و صندوق پول و سازمان تجارت جهانى و ناپذیر است. ای

نه گزینه این یا آن جناح بورژوازى ایران بلکه سیر طبیعى ناشى از سرشت درونى 

سرمایه است. مسأله بسیار مهم و قابل تعمق این است که سرمایه دارى ایران فاز 

ایه دارى جهانى به آزمون مى جدید تمرکز خود را در حلقه اى از حیات تاریخى سرم

نشیند که به دالئل بسیار روشن و شفاف حادثه زاترین و تالطم بارترین شرائط است. 

بر روى این نکته باید بیشتر درنگ کرد. نگاهى به وضعیت دامنگیر یکى از 

سرمایه جهانى در همین رابطه مى تواند به روشن  متمرکزترین و پرانحصارترین بخش

ون ماجرا کمک نماید. سرمایه دارى اروپاى غربى و شمالـى به لحاظ شدن چند و چ

درجه تمرکز سرمایه، متوسط بارآورى کار اجتماعى و تراکم انحصارات صنعتى و مالى، 

در سطحى باالتر از سرمایه دارى ایران قرار دارد. این همان تنها و تنها مؤلفه اى است 

رؤیاهاى رمانتیسیستى دوران کهن بطور و آز غرق در  که ناسیونالیستهاى پر حرص

مدام حول آن شبیه گردانى مى کنند و از طریق آویختن بدان انکشاف صد ساله 

کاپیتالیستى جامعه و تسلط جامع االطراف دیرپاى پنجاه ساله سرمایه دارى در ایران 

ین را انکار مى نمایند!!!. نکته اى که در اینجا موضوع گفتگوى ما نیست. بحث حاضر ا

است که سرمایه دارى اروپاى غربى و شمالـى در پى یک تاریخ طوالنى تمرکز و 

انحصارپوئى کماکان در هر فاز جدید تمرکز امواج نیرومندى از بیکارى را بر طبقه 

چند ده میلیونى  یک ارتش 90و  80کارگر اروپا تحمیل مى کند، در طول دو دهه 

لک مذکور بود. اهمیت این نکته زمانى بهتر بیکاران محصول وقوع این فرایند در مما

روشن مى شود که نرخ منفى رشد یا حداکثر رشد معادل صفر جمعیت این کشورها را 

نیز در نظر بگیریم. فاز جدید تمرکز در ایران با ورود مستمر گسترده ترین شمار توده 

رایند درصدى محتمل در ف 80هاى جویاى اشتغال به هم آمیخته است. بیکار سازى 
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چشمگیر  ساالنه نیروى کار در جامعه و کاهش تمرکز سرمایه ها، نرخ باالى افزایش

اضطرارى تمرکز، همه و همه مؤلفه هائى  ظرفیت ایجاد اشتغال زیر فشار عوارض

هستند که بطور هم آمیز میزان بیکارى سالهاى آتى را تصویر مى کنند. در نظر داشته 

جنوبى در طول سالهاى اخیر در بهترین  همانند کر م که سرمایه دارى کشورىباشی

شغل در سال فراتر نبرده  200000پریود رونق انباشت، ظرفیت ایجاد اشتغال را از 

است. بورژوازى ایران حتى در صورت دستیابى به چنین نرخى باز هم هیچ تخفیفى 

 در معضل بیکارى نخواهد داد.

روى  بیعى سیر تداوم انباشت سرمایه پیشعظیم بیکاران در ابعادى که ط ظهور ارتش

ما قرار مى دهد متضمن طغیان امواج نیرومند جدیدى از فالکت و گرسنگى و سیه 

روزى در زندگى کل طبقه کارگر ایران خواهد بود. اگر در شرائط حاضر هر نیروى کار 

و پاى برهنه چند  خود باید شکم گرسنه، تن عریان شاغل با دستمزد ثمن بخس

تکافو کند!!! در  مقیم دوزخ شرارت سرمایه را غذا، پوشاک و کفش هسان نفرین شدان

 سالهاى آینده شمار این انسانها از چند به چندین و چندها صعود مى نماید. کابوس

، تر، غدارتر و بى رحم تر فقر برهوت بشر ستیز سرمایه دارى این بار بسیار سرکش

میلیونها کارگر و ابوابجمعى طبقاتى آنان خواهد  هچنگال قهر خود را بر گلوى فسرد

این نیرو را سخت  فشرد. انفجار بیکارى در همان حال رقابت نیروى کار در بازار فروش

دامن خواهد زد و نظام جنایتکار سرمایه دارى براى بهره گیرى انسان ستیزانه از این 

 وضعیت از توسل به هیچ توحشى دریغ نخواهد نمود. 

تمرکز سرمایه فقط بیکارى انبوه چند میلیونى براى طبقه کارگر ایران به  فاز جدید

ارمغان نخواهد آورد. دولت بورژوازى براى تأمین هزینه پاره اى از طرحهاى دولتى این 

فرایند بناگزیر وامهاى بسیار سنگینى را از بانک جهانى و صندوق بین المللـى پول یا 

طالبه خواهد کرد. طرح بدهکارسازى دولتها به سایر مؤسسات مالى سرمایه دارى م

سیستم بانکى با هدف کمک هر چه مؤثرتر به پروسه انباشت و سودآورى سرمایه 
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سرشکن نمودن کلیه این اقالم بدهى با کلیه ارقام نجومى سود آنها  اجتماعى و سپس

تر بر معیشت و شرائط کار طبقه کارگر یک سیاست آشناى همه جا رایج و همه جاگس

نظام سرمایه دارى از دیرباز تا امروز است. طبقه کارگر ایران از این طریق نیز ضربات 

 کارى دهشتبارى را از جانب بورژوازى و نظام بردگى مزدى تحمل خواهد کرد. 

تر سیر صعودى روند تمرکز سرمایه در چند گام آنسوتر موج کوبنده تر و نیرومند

پى خود داشت. سرشکن شدن این موج جدید بحران اقتصادى سرمایه دارى را در 

 اب فقر،بحران بنوبه خود باز هم طبقه کارگر ایران را عمیق تر و دردناک تر در مرد

وزى فالکت، بیکارى، بیخانمانى، بى بهداشتى، بى آموزشى، فساد و فحشاء و سیه ر

 غرق خواهد ساخت. 

نیم. کاى را باید تأکید از پایان دادن به این قسمت بحث نکته  در همین جا و پیش

کلیه شواهد و  ما بر اساس هپروسه تحوالت اقتصادى مورد اشار فعل و انفعاالت یا

از  مدارک موجود از یکسو و شناخت درست موقعیت بازتولید سرمایه اجتماعى ایران

یران اسوى دیگر مسائل جارى و در دستور روز سرمایه دارى هستند، اینکه بورژوازى 

یادى زاین فرایند تا کجا موفق خواهد شد موضوعى است که به مؤلفه هاى در پیشبرد 

ه و قواى طبقاتى درون جامع و مقدم بر همه چیز و اساسى تر از هر چیز به آرایش

ر نظام سرمایه دارى بستگى دارد. در این گذ کارگرى با اساس ظرفیت ستیز جنبش

 پائین تر بیشتر صحبت خواهیم نمود. 

 «احمدى نژاد» ارى سرمایه و دولت روند کار ج

هاى رسمى بورژوازى که بگذریم تحلیل برخى  ونیهاى رایج اپوزیس از تحلیل پردازی

محافل چپ غیرکارگرى و در گذشته هاى دور رادیکال!، پیرامون نتیجه انتخابات اخیر 

جمهورى، سخت اسفبار است. آنان که با پیدا شدن علم و کتل دوم خرداد،  رئیس

ن و زمان را از گفتگوى عروج تاریخى بورژوازى براى ایفاى رسالت طبقاتى، زمی
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در توسعه سیاسى و استقرار قانونیت،  «اصالحات جنبش» هاى حتمى  موفقیت

جایگزینى دولت بورژوازى با دولت بورژواها و... آکندند، اینک و متعاقب انتخابات اخیر 

در  !! و نفوذ دسته اراذل و اوباشاز حاشیه نشین شدن بورژوازى در قدرت سیاسى

ساختار دولت اسالمى حرف مى زنند!!. تحلیلهاى پیشین و حال این دوستان درونمایه  

واحد و یکدستى را با خود حمل مى کند. فرار از نگاه مارکسى به مسائل، امتناع از 

ى و رجوع به روند کار جامعه سرمایه دارى بعنوان پایه مادى فعل و انفعاالت سیاس

اجتماعى روز، غلطیدن به روایت غیرمارکسى از مسأله دولت و تمامى آنچه که ساز و 

کار خزیدن به تبیین بورژوائى روند تقابل طبقات اجتماعى است در تحلیل آنها از هر 

دو شرائط به میزان هم موج مى زند. هر کارگر با حد متوسط شناخت طبقاتى به 

ى پروسه کار و تولید سرمایه دارى، به همان میزان راحتى درک مى کند که برنامه ریز

که مسأله دولتهاى موسوى، رفسنجانى و خاتمى بوده است مسأله دولت احمدى نژاد 

نیز هست. این کارگر بر خالف نظریه پردازان فوق خوب مى فهمد که تفاوت میان این 

مختلف  دار و دسته ها، حتى در عمیق ترین حالت، تفاوت طبیعى میان گرایشات

ما شنیدن این حرف که رفتن خاتمى و  هژوازى است. براى کارگر مورد اشاردرون بور

آمدن احمدى نژاد مبین خروج بورژوازى از ساختار دولت سرمایه!!! و تسخیر ماشین 

از حد طنز است. او خوب  بى طبقه است!! بیش دولتى بورژوازى توسط مشتى اوباش

واقعى است و هر  هرون طبقه سرمایه دار یک پدیدمى داند که وجود گرایشات در د

کدام از این گرایشات در کار برنامه ریزى پروسه استثمار طبقه کارگر توسط سرمایه، 

براى تحمیل فقر، گرسنگى، بى مسکنى، خفقان، فحشاء، سبعیت و جنایت ناشى از 

هکارها، راه تولید بر کارگران و براى دفاع از موجودیت این نظام، راهوجود این شیو

 خود را دارند.  حلها، مشى و سیاستهاى خاص

در هر حال مستقل از اینکه روشنفکران مکتبى اسیر نگاه بورژوازى به جبهه تقابل 

طبقات اساسى جامعه چگونه فکر کنند و سیر رخدادهاى روز را با چه نگاهى تعقیب 
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ژاد، خیل خدم و نمایند، آنچه واقعى است این است که ابوابجمعى دولت احمدى ن

یا اسالف و اخالف آنها هر کدام مشخصات !! « اصالحات بورژوازى جنبش» حشم 

و تمایزات خود با همدیگر را از بطن روند کار و نظم تولیدى سرمایه  خویش خاص

 دارى اتخاذ مى کنند. عقل طبقه بورژوازى عقل فرارسته از ژرفاى ملزومات ارزش

رایند سامان پذیرى سرمایه اجتماعى و مقتضیات تداوم افزائى سرمایه است. این ف

انباشت و بقاى تولید سرمایه دارى است که چند و چون برنامه ریزیها، سیاستها، 

راهکارها، توسل به خشونت و قهر یا آویختن به دار حقوق بشر کاپیتالیستى!! و ... را 

تصادى، در ساختار فکر بصورت ایدئولوژى، راهبردهاى سیاسى، فلسفه یا نظرگاههاى اق

و تمایزاتى در اندیشه و زندگى و نوع نگاه گرایشات مختلف این ها بورژوازى و با تفاوت

احمدى نژاد که گویا  طبقه پژواک مى نماید. کشیدن خط تمایز میان تیم خاتمى و

ضد نظم مطلوب  طبقه بورژوازى و دومى دار و دسته اراذل و اوباش هاولى نمایند

ت!!!، نوعى غسل تعمید فکرى و سیاسى خود در حوضچه نقد لیبرالى نظم سرمایه اس

تفاوت میان سوسیال دموکراسى نیمه اول قرن  سیاسى سرمایه دارى است. هیچکس

اهى هم بیستم با نئولیبرالیسم معاصر بورژوازى را نفى نمى کند اما هیچ کارگر آگ

ن دو راه حل متحدالمرکز و بعنوان حامال استوار وحدت این هر دو گرایش هشالود

بر  ، براى تحمیل ماندگارى روند کار سرمایه و رابطه تولید اضافه ارزشمتحداالساس

در ایران،  60طبقه کارگر را از نظر فرو نمى اندازد. حمام خونهاى تاریخى پرموج دهه 

حجره هاى نمور بازار  هتحقیر شد یک بزاز کم فروش هویژ نه کینه کشى و شقاوت

عقده اى رسته دیگرى از همان  ران و نه ابتکار مغز علیل و مصروع یک آهن فروشته

ز خون ماردوشان معمم نیا نه و  هللحزب ا بازار، نه عنان گسیختگى نظم ناپذیر اوباش

گورستانهاى کهنه قرون وسطى، که قید و شرط حتمى و جبرى بقاى  هقبر شد نبش

ه دارى در ایران بود. این را اگر نسخه نویسان نظم تولیدى و سیاسى و اجتماعى سرمای
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لیبرال چپ و مریدان ناسیونالیست آنها نمى خواهند توجه کنند سفینه بانان نظام 

سرمایه دارى ایران عمیقاً بدان توجه دارند و با صراحت کامل آن را طرح کرده و از آن 

درست در اولین  دفاع مى کنند. خاتمى عضو جرگه جلوداران علم و کتل دوم خرداد،

، در مقابل تمامى دوربین 1376جمهورى در سال  خود به عنوان رئیس روز گزینش

هاى تلویزیونى داخلى و خارجى در پاسخ به سؤاالت متمرکز روى چند و چون برنامه 

اعالم داشت که عروج تیم وى به صحنه محصول  «قانونیت و مدنیت»، «اصالحات»

 76تا  68سازندگى سالهاى  و سپس 68تا  60سالهاى  مستقیم و بالفصل نظم آفرینى

جهمورى اسالمى بوده است. او بگونه اى شفاف تصریح نمود که سیل خون جارى 

واقعى  هنخست، شالود هصدها هزار کارگر و کمونیست و نیروهاى مخالف رژیم در دور

یبرال اوست. خاتمى بر خالف تحلیل گران ل «مدنیت ساالرى» و نیاز حتمى نمایش

تمدن زاى بورژوازى!!!  چپ روز، از عروج ابتدا به ساکن یا تاریخاً بى سابقه گرایش

براى جایگزینى دولت بورژوازى با دولت بورژواها سخن نگفت. مثل یک سیاستمدار 

متعارف اما معمم نظام سرمایه دارى توالى طبیعى حلقه هاى متفاوت سیاست متناظر 

ستى و ملزومات تقابل بورژوازى با طبقه کارگر را به زبان با روند کار جامعه کاپیتالی

باقى، عبدى یا حجاریان و سایر تعزیه گردانان اصالحات اگر براى چپ  آورد. گنجى،

لیبرال و ناسیونالیست حاشیه نشین ایران، اسوه هاى عبور بورژوازى از دولت سرمایه 

 سرمایه به ساز و کار بازتولیدشدارى به دولت سرمایه دارها بودند، اما در نگاه مشرف 

گر، زندانبان، دژخیم و جارى شکنجه  کسانى بحساب مى آمدند که دیروز در نقش

سیل خون کارگران به مصالح و صوابدیدهاى بقاى این نظام پاسخ مى دادند و  هکنند

بیرق اصالحات و مدنیت را بر  امروز در تداوم مستقیم و ارگانیک ایفاى همان نقش

 مى کشند. دوش

در نگاه مارکسى به سیر حوادث جارى جامعه سرمایه دارى ایران، این نکته بسیار 

اخیر تاریخ ایران، از  هاست که کلیه دار و دسته هاى حکومتى دور بدیهى و مفروض



 231/   یه و بحران سرما

 

سالهاى مشروطه تا امروز، دولتهاى عهده دار رتق و فتق نظم سیاسى، اقتصادى و 

و   40کشاف پروسه انباشت کاپیتالیستى تا قبل از دهه اجتماعى متناسب با پیشبرد ان

به بعد بوده اند. تیم  40تولید از شروع دهه  هفاز تسلط جامع االطراف این شیو

است. دار و  حکومتى احمدى نژاد سالله متصل و نسل پیوسته اسالف طبقاتى خویش

کار سرمایه هستند که او به همان اندازه زاد و ولد ملزومات روند  دسته اراذل و اوباش

مستوفى الممالک  دار و دسته مهدى بازرگان و خاتمى و بنى صدر، یا در روزگار پیش

 و مصدق السلطنه مولود همین روند بودند. 

مشغله واقعى و بنیادى طبقه بورژوازى ایران در ریشه اى ترین و رفیع ترین  60دهه 

مزاحم بازسازى  ب و جوشمدار معرفت طبقاتى این مى توانست باشد که کل جن

 بار بورژوازى در جامعه و مقدم بر همه چیز و هر چیز جنبش دیکتاتورى هار و توحش

کارگرى ایران را در وسیعترین شکل ممکن قلع و قمع نماید. آنچه در این دهه توسط 

نامطلوب و غیرمتعارف بورژوازى که نسخه حیات  هسیر نه گرفت انجام  هللاشرار حزب ا

و طویل کارگزاران سازندگى او،  کاپیتالیستى بود. دولت رفسنجانى و گله عریض نظام

و سنخ دیگر و آدمهائى سواى همان اشرار پیشین نبودند اما سرمایه  جماعتى از جنس

قبل و توفیق نسبى در تار و مار قهرآمیز و سفاکانه ه دارى ایران به دنبال عبور از دور

برنامه ریزى نظم تولید و روند کار سرمایه مى پرداخت. کارگرى اینک باید به  جنبش

نیروى کار با تیغ تهاجم نظامى رژیم  هقبل توده هاى عظیم فروشنده اگر در دور

براى  کشیدن، از سر دادن هر فریاد، از دستیازى به هر تالش سرمایه از هر گونه نفس

 هخرین باقى ماندبعد باید آ همتحد نمودن خود منع و سالخى مى شدند، در دور

معیشت و ته مانده هاى نان فرزندان آنان با تمامى سبعیت ممکن به تیغ تیز برنامه 

ریزى الزامات ادغام سرمایه اجتماعى ایران در بازار جهانى تسلیم مى شد. دولت 

رفسنجانى این پروسه را آغاز کرد و در ادامه خود، در متن مقتضیات روز نظم 
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سپرد که باید با انبوه اوباشان مدنیت و قانونیت ساالرى کاپیتالیستى به دولتى 

کارگرى و پاسخ به نیازهاى داخلى و بین  بورژوازى وارد میدان مصاف با جنبش

المللـى انباشت سرمایه در بازار داخلى ایران گردد. آنچه که در تمامى این ادوار بسان 

هر کارگر آگاه را خیره مى  و جابجائى ها، چشمها درونمایه مشترک تمامى آمد و رفت

براى سرمایه، نه عروج و افول ها کند نه درجه مطلوبیت و نامطلوبیت این دار و دسته

دولت بورژوازى و بورژواها، نه ظهور و سقوط گرایشات متمدن و غیرمتمدن سرمایه 

 که مطالبه ملزومات انباشت و بازگسترى سرمایه و تدارک تقابل الزم با جنبش

 ز طریق روند کار سرمایه دارى ایران و سرمایه جهانى بوده است. کارگرى ا

دولت احمدى نژاد دولت بورژوازى در بستر آمادگى سرمایه اجتماعى براى سازماندهى 

تقابل طبقاتى بورژوازى با  هفاز جدیدى از سیر تمرکز سرمایه در ایران و عمله و اکر

گزینه الزم و  هاست. او به همان اندازکارگرى ایران در کار پیشبرد این پروسه  جنبش

سرمایه  همولود اندرونى حریم سرمایه است که سلف وى در شرائطى دیگر منصوب اراد

و مأمور رتق و فتق معضالت روز سرمایه دارى بود. گرایشات مختلف درون طبقه 

بورژوازى پدیده هاى تصنعى نیستند اما تمایزات آنها تمایزات نیازها و راهکارهاى 

 هکارگرى و مبارز سرمایه در شرائط متمایز و در میادین متفاوت تقابل با جنبش

 نیروى کار است. هطبقاتى توده هاى فروشند

روى وى قرار داده است باید با  دار و دسته احمدى نژاد به حکم آنچه که سرمایه پیش

مرکز پر تب و تاب ت همشکالت، تنگناها، نیازها و شرط و شروط عبور از یک دور

سرمایه دست و پنجه نرم کند. انفجار عظیم و قریب الوقوع بمب بیکارى، ملحق شدن 

میلیونها نیروى کار جدید به صفوف در هم فرو رفته چند میلیون کارگر بیکار کنونى، 

سونامى فقر، گرسنگى، اعتیاد، تن فروشى، کودک فروشى، عضو فروشى، بى مسکنى، 

ناشى از وجود سرمایه دارى در مدار طغیان متأثر از بى بهداشتى و همه سیه روزیهاى 

سال اخیر بورژوازى و سیر انفجارآمیز آنها در طول سالهاى آتى،  16برنامه ریزیهاى 
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میان دو  هسیاسى گریزناپذیر این روند و تبلور آن در امواج نیرومند مبارز عوارض

جتماعى ایران در طبقه اساسى جامعه، حل و فصل مسائل مربوط به مکان سرمایه ا

پروسه بازتولید سرمایه جهانى، تکلیف حجم و میزان سهم سرمایه دارى ایران از اضافه 

و ها تولید شده توسط طبقه کارگر ایران و جهان در فرایند جارى ادغام سرمایه ارزش

عقد قراردادهاى اقتصادى عظیم روز، حل و فصل مناقشات میان بخشهاى مختلف 

ایران به لحاظ میزان سهم هر کدام در استثمار طبقه کارگر ایران و طبقه سرمایه دار 

 جهان، مجادالت دیپلوماتیک میان بورژوازى ایران و بورژوازى بین المللى و در رأس

کارگرى، بعنوان پایه اى ترین شرط و شروط هر  همه اینها چگونگى مقابله با جنبش

دام از عرصه هاى باال، همه و همه میزان توفیق نظام سرمایه دارى ایران در هر ک

خود در این دورة معین از روند  مسائل بالفعل، حاد و حى و حاضر با ویژگیهاى خاص

بازتولید سرمایه اجتماعى ایران هستند. تیم و طیف احمدى نژاد با همه این معضالت 

 مواجهند و باید با همه آنها دست و پنجه نرم کنند.

برنامه ریزى بورژوازى براى این فاز از روند کار  هت شالوددولت احمدى نژاد قرار نیس

سرمایه و مسیر منحنى تمرکز انباشت در سالهاى آتى یا طرحها، برنامه ریزیها و 

آیات »  هراهبردهاى ضامن تحقق آن را دچار تغییر سازد. طى این فرایند به حوز

سال  16در طول  سرمایه و دولت اسالمى سرمایه دارى تعلق دارد. آنچه« محکمات

هاى رفسنجانى و  گذشته توسط سرمایه ایجاب و به دست سرمایه داران و دولت

خاتمى اجرا گردیده است اینک به نقطه شروع اضطرارى این فاز منتهى شده است. راه 

بازگشت یا روزنه فرار مسدود است. مسأله بسیار اساسى این است که تیم احمدى نژاد 

براى برنامه ریزى روند کار این دوره با دشواریهائى بسیار  شاوال در حلقه رسالت خوی

با  سهمگین تر و عظیم تر از گذشتگان خود مواجه است و ثانیًا حتى در قیاس

دولتهاى سلف خود از ظرفیت و توان درونى حل معضالت برخوردار نیست. بخشى از 
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یا  «آبادگران» سوم به بورژوازى ایران و نمایندگان فکرى آنها از نوع دار و دسته مو

هاى درون طیف احمدى نژاد به پاره اى از قراردادهاى اقتصادى بسیار  سایر گروه

هاى اخیر دولت اسالمى با سرمایه داران و دولتهاى سرمایه دارى دیگر  پرحجم سال

دارند. این طیف بورژوازى انعقاد قراردادهاى مذکور را به نفع خود نمى بیند و  اعتراض

خواستار !! «منافع ملى» مفاد و محتواى این معاهدات با زیر لواى تعارضالجرم 

بورژوازى در پرتاب احمدى نژاد به سکوى  دستکارى و تغییر آنهاست. همین بخش

را ایفاء کرده است و اکنون با کمال بى صبرى در  ریاست جمهورى مؤثرترین نقش

این  ت. قالب ظاهرى اعتراضاس دست ساخت خویش هانتظار معجزه پردازى امامزاد

 هسرمایه داران و نظریه پردازان آنها به طیف دوم خرداد بطور مثال این است که حوز

جنوبى تا  نفوذ و سهم سود بورژوازى ایران در حیطه شمول معاهدات نفتى پارس

چشمگیرى از پروژه هاى در دست  حدود زیادى محدود است. به باور آنان بخش

نفتى که فى الحال عرصه انباشت سرمایه هاى ایتالیائى و جاهاى  اجراى حوزه هاى

ریز سرمایه هاى متعلق به سرمایه داران ایرانى  دیگر است مى تواند قلمرو پیش

» باشد. این طیف نظیر همین مناقشه را در مورد قرارداد ( خود آنان هبخوان قشر ویژ )

راردادهاى مهم دیگر دارند. کل با ترکیه و شرکاى اروپائى آن یا برخى ق «ترک سل

این مشاجرات به چگونگى توزیع سود حاصل از استثمار طبقه کارگر ایران و دنیا میان 

هاى مختلف بورژوازى ایران  هاى مختلف سرمایه جهانى و از جمله میان بخش بخش

مربوط مى شود و دولت احمدى نژاد در مسیر گذر از پروسه جارى تمرکز و 

ایه در ایران، باید براى جدال واقعى و جدى میان کرکسان پلشت انحصارپوئى سرم

مردارخوار سرمایه، از محل دلمه هاى دشت خون کارگران ایران، نسخه مماشات 

 هبپیچد. روال خصوصى سازى صنایع و واحدهاى تحت مالکیت دولت، چگونگى ادار

ولى و بانکى تراستهاى مالى زیر نفوذ بنیادها و اولیگارشى هاى مالى، سیاست پ

بورژوازى، سیاست خارجى دولت اسالمى سرمایه و مسائل دیگرى که همواره موضوع 
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بگو، مگوى بخشهاى مختلف طبقه سرمایه دار و نمایندگان فکرى آنها بوده است، 

اینک در آستانه گذار از دور جدید انحصارپوئى سرمایه با تمامى پیچیدگیها و 

ر تیم حکومتى احمدى نژاد به صف شده اند. همین دوره در براب ویژگیهاى خاص

کفه هاى ادغام در بخشهاى رقیب و قطب بندیهاى موجود سرمایه جهانى،  باالنس

تنظیم رابطه میان این توازن با آنچه که نهادهاى مالى مسلط دنیا مطالبه مى کنند، 

زرگانى دستکاریهاى مورد انتظار طیف سرمایه داران حامى احمدى نژاد در مبادالت با

برنامه هاى هسته اى بورژوازى و راهکارهاى توافق با  هجارى با کشورها، معضل پیچید

غرب، تعیین حد و مرز تحرک رژیم اسالمى بورژوازى در تروریسم بین المللـى و 

سیاست انطباق آن با مصالح و منویات روند کنونى انباشت سرمایه و پاره اى مسائل 

پاى دار و دسته حکومتى  تنگناها و مشکالت پیش دیگر نیز همه و همه در لیست

 ردیف گردیده اند.  احمدى نژاد از پیش

موضوعات باال و لیست طوالنى حوزه هاى هفتخوان حادثه و تالطمى که سرمایه دارى 

تشتت عمیقى که طبقه بورژوازى  هخود روى دارد بعالو جارى در پیش هایران در دور

است در مجموع از همین حاال بر سینه رژیم اسالمى و  ایران با آن دست به گریبان

سفینه بقاى آن فشار وارد مى سازند. اما معضل یا معضالت اساسى دولت بورژوازى 

ایران به هیچوجه اینها نیستند. این مشکالت اگر نه عین آنها اما بدیل و معادل و 

رمایه دارى و ترکیب متفاوت آنها به حوزة تعارضات و تنگناهاى متعارف نظام س

دولتهاى بورژوازى در همه جاى دنیا تعلق دارند. رژیم اسالمى تا امروز نیز با نوع این 

آنها را جرح و تعدیل کرده است. در عرصه سرمایه  معضالت مواجه بوده و کم و بیش

یا ها گذاریهاى مشترک و مبادالت اقتصادى بین المللـى اوالً هر کدام از دولت

مالى انباشت سرمایه براى احراز سهم بیشتر در بازار داخلى ایران سر بنگاههاى عظیم 

مصلحتى موقت شراره هاى شوق  فروکش و کله مى شکنند، از این گذشته با فرض
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انعقاد این یا آن قراداد در غرب، دولتهاى فراوان دیگرى براى پر کردن جاى خالى او 

ز سرمایه جهانى در قلمرو خاصى ا به صف هستند. روزگار حضور یکه تاز بخش

بازتولید سرمایه اجتماعى این یا آن جامعه تا حدودى به پایان رسیده است. چین در 

معامالت بازرگانى و داد  47وضعیت موجود، بعنوان قطبى از دنیاى سرمایه دارى که %

و ستد سرمایه با کل امریکاى التین و به درجات متفاوت با افریقا، آسیاى چنوب 

حتى اروپا و امریکا را داراست مى تواند بسادگى خالء حضور ممالک دیگر در شرقى و 

اقتصادى که بگذریم جار  بازتولید سرمایه دارى ایران را پر کند. از مسائل خاص هحوز

 و جنجالهاى جارى جنگ طلبانه سراسر خشک و خالى امریکا حتى با فرض

برخى کشورهاى اتحادیه  غیرمحتمل تر همراهى غیرمحتمل جدى شدن و با فرض

اروپا نیز تهدید مهمى براى رژیم اسالمى بورژوازى نخواهد بود. قطب بندیهاى جدید و 

آنچه که در طول دهه گذشته در اروپا و  هدر حال وقوع دنیاى سرمایه دارى بعالو

 هآسیاى میانه و غرب این قاره رخ داده است، منافع غظیم همه این قطبها در حوز

لى ایران و درندگى روز به روز فزون تر براى رقابت با هم در داشتن جاى انباشت داخ

 وسیعتر در این بازار، همه و همه احتمال وقوع این تهدیدات را تا حدود زیادى کاهش

مى دهد. جنگ و منازعات میان بخشهاى بورژوازى ایران بر سر حصه بزرگتر از 

اعتراضات کارگرى  هرخسار یدایشپ استثمار نیروى کار نیز بطور معمول به محض

و عشق خانوادگى تبدیل مى گردد. در یک کالم  یکباره به بزم اخوت و محفل انس

عبور از فاز جدید تمرکز و  همشکالت تیم احمدى نژاد و کل رژیم اسالمى، در طى دور

انحصارپوئى سرمایه دارى ایران تا آنجا که به کشمکشها و جنگ و ستیزهاى درون 

 وارى حیات بورژوازى بین المللى مربوط مى شود، مسائل خطر آفرینى نیستند. چهاردی

خطر واقعى، اساسى، بالفعل و حتمى براى بورژوازى ایران در این دوره چشم انداز 

کارگرى به میدان تاریخى تعیین سرنوشت با نظام سرمایه دارى  عروج عاجل جنبش

 یم داد. آنچه اینجا و در آخر این بخشاست. در این باره کمى پائین تر توضیح خواه
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 8گفتنى است این است که خاتمى و طیف منادیان اصالحات ارتجاعى بورژوازى در 

نسخه شفاى گرسنگى، فقر، بى سرپناهى، تن فروشى و زندگى کارتنى  سال پیش

ه میلیونها کارگر و زن و فرزند آنها را به بسته بندیهاى مهر و موم شعبده بازیهاى جامع

مدنى، قانونیت و آزادى حواله دادند. خدم و حشم حکومتى احمدى نژاد اینک براى 

آشناى عدالت!!! دخیل بسته  هحل این مشکل یا دنیاى مشکالت بى ساحل به امامزاد

اند. مدنیت و اصالحات خاتمى حربه روز بورژوازى براى زمینگیر نمودن جنبشهاى 

عدالت و رشوه  ههارگوشه مملکت بود. پروژاعتراضى خشم آگین توده هاى کارگر در چ

احمدى نژاد نیز بناست خیل کثیر چند میلیونى کارگران بیکار و گرسنه روز  !!!ستیزى

وضعیت موجود  عظیم بیکاران در راه را از دست زدن به طغیان علیه اساس و ارتش

مایه دار منصرف سازد!!! آنچه که احمدى نژاد، کل رژیم اسالمى بورژوازى و طبقه سر

ایران قادر به درک آن نیست اینست که سالح توهم آفرینى و فریبکارى سرمایه با 

تمامى کارائى و برندگى آن در بسیارى از دوره ها، در فضاى جارى مبارزة طبقاتى 

از حد زنگ خورده است. اگر هیاهوى فریب آزادى و اصالحات  درون جامعه ایران بیش

خون و زن ستیزى و نسل کشى هارترین نوع دیکتاتورى  در چهاردیوار شرارت و حمام

 هدینى سرمایه توانست چند صباحى بعنوان بدیل تصنعى و بستر انحراف مبارز

کارگرى کاربرد داشته باشد، مضحکه عدالت  طبقاتى درون جامعه، علیه جنبش

در هیچ سطحى و براى  کشیدن این جنبش احمدى نژاد هیچ ظرفیتى براى به چالش

یچ مدتى دارا نیست. توسل به همه اشکال قهر ارتجاعى علیه طبقه کارگر و سرکوب ه

نیروى کار تنها طریق متعارف مقابله  هو عاصى فروشند مبارزات توده هاى معترض

آتى خواهد بود. رژیم اسالمى بورژوازى در  هکارگرى در طول دور بورژوازى با جنبش

سبعیت، بشر ستیزى و کارگرکشى دست خواهد روزهاى پیش  رو، به ابعاد چدیدى از 

جنگى  زد. این حکم ذاتى سرمایه، فتواى قهرى سرمایه دارى ایران و فرمان آماده باش
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موجود است، تیم احمدى نژاد و دولت بورژوازى محصول  هسرمایه براى عبور از دور

ریخًا انتخابات اخیر، دولت منتخب اما بسیار ذلیل، زبون، دست و پا شکسته و تا

نکنیم که هر  مفلوک این عرصه طوفانى کارزار است. با همه اینها این نکته را فراموش

گام شکست رژیم اسالمى و کل بورژوازى ایران در حفظ بقاى نظام اجتماعى موجود، 

ضد سرمایه دارى طبقه کارگر گره  به چند گام پیشروى اساسى و استوار جنبش

 خورده است. 

 کارگرى و جنبشاوضاع جارى جامعه 

کارگرى ایران بسیار گفته اند و نوشته اند. قصد ما در اینجا بازگوئى  در بارة جنبش

حرفهاى پیشین دیگران یا خود نیست. موقعیت فى الحال طبقه کارگر ایران و 

قواى طبقاتى آن را مى توان بطور کوتاه با مشخصات زیر توصیف  چگونگى آرایش

 کرد. 

میلیون جمعیت جامعه  65نیروى کار از کل  همیلیونى فروشند 50عظیم  هیک تود .1

سال  25که دار و ندار معیشتى و  امکانات زیستى تاریخًا و همیشه نازل آنها در طول 

اخیر زیر موج تعرضات هار و روزمرة سرمایه به سمت صفر نیل کرده است. میزان این 

شى و حراج اعضاى بدن به تنزل رقت بار بگونه اى است که تن فروشى، کودک فرو

شمار کثیرى از کارگران براى تداوم حیات و  هبخشى از پروسه چاره جوئى روزمر

 احتمالى مجدد به سرمایه داران تبدیل شده است.  بازتولید نیروى کار به امید فروش

در طول یک تاریخ طوالنى چند ده ساله کلیه اشکال حاکمیت و برنامه ریزى نظم  .2

اسى و اجتماعى سرمایه دارى و تمامى راه حلها، راهبردها و افق نمائیهاى تولیدى، سی

ونهاى رنگارنگ بورژوازى از لیبرال و ملى و سکوالر و الئیک گرفته تا مذهبى و یاپوزیس

به آزمون نشسته  بنیادگرا و غیره را یک به یک با گوشت و پوست و رگ و پى خویش

از کلیه سیاست پردازیها و راه حل تراشیهاى است. از تمامى اشکال قدرت سرمایه و 

ونهاى بورژوازى سواى تعمیق رو به فزون فقر و گرسنگى، سواى تحکیم یاپوزیس
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بندهاى بردگى مزدى، سواى تشدید خفقان و رعب و دیکتاتورى و سواى سقوط پر 

 نشده است.  هیچ چیز دیگرى عایدش شتاب از هستى اجتماعى خویش

پ، به مام به شعارها، تحلیلها و راهکارهاى رفرمیسم راست و چدر طول صد سال ت .3

هاى افق نمائیهاى جنبشهاى خلقى و سوسیال بورژوائى، به هیاهوها و حماسه فروشی

سم پر رنگ و لعاب امپریالیسم ستیزى ناسیونالیستى و پان اسالمیستى، به کمونی

ست ه است، هست و نیخلقى و اردوگاهى، به سندیکالیسم و به همه اینها دخیل بست

 له کردهیرا به باتالق ویل راه حلهاى این نیروها و جریانات  توان پیکار طبقاتى اش

ست است و در آخر و عاقبت همه این جنگ و ستیزها با عظیم ترین کوله بارهاى شک

 به وضعیت فاجعه بار معیشت و بیحقوقى اجتماعى کنونى سقوط نموده است. 

 ع و قمعفت و خیزها، به دلیل تحمل حمام خونهاى متوالى و قلبه رغم تمامى این ا .4

شار هاى مکرر سازمان یافته توسط بورژوازى در گذشته دور و نزدیک و حال، زیر ف

استیالى سراسرى خفقان و وحشت و ارعاب، به علت میدان دارى سالیان دراز 

 ودیکالیستى رفرمیسم راست و چپ و تأثیرپذیرى از نفوذ طوالنى مدت جنبشهاى سن

خلقى و ناسیونال چپ و سوسیال بورژوائى، به دلیل فرسودگى وسیع و عمیق در 

 ان دادنسیاهچالهاى فقر و بى امکاناتى و عوامل مشابه دیگر تا امروز قادر به سازم

ت سرمایه دارى و پیوند زدن اشکال مختلف اعتراضا طبقاتى خود علیه اساس جنبش

 عى ستیز با بنیاد کار مزدورى نگردیده است. و مبارزات خود به محور واق

خود، اما در شعاعى  در طول چند سال اخیر اگر نه در تمامى طول و عرض .5

و صف  چشمگیر و امیدساز و از جهات مختلف به فاز نوینى از آگاهى، جنب و جوش

آرائى رادیکال طبقاتى پا نهاده است. به سطح معرفت و شناخت اجتماعى کاماًل 

آموخته و تجربه اندوخته درون آن  ترى عروج کرده است. کثرت نیروهاى درسباال

آموزى از شکستهاى گذشته و ژرفکاوى چند و چون راه  چشمگیر شده است. درس
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باز کرده است. صف  حلهاى اجتماعى پیشین جاى بسیار مهمى در حیات سیاسى اش

ت، انسجام و افق پوئى بندى گرایشات درونى آن بطور، بیسابقه اى دچار شفافی

کمیته هماهنگى »اجتماعى و طبقاتى گردیده است. در همین راستا تشکیل  مشخص

و جانبدارى وسیع و مستمراً رو به  «براى ایجاد تشکل ضد سرمایه دارى طبقه کارگر

فزون توده هاى کارگر ایران از فراخوان آن نقطه عطفى تعیین کننده در حیات این 

کثیر کارگران حامى و همراه آن، با  هد. کمیته هماهنگى و تودتلقى مى شو جنبش

انتشار مانیفست موجودیت و توضیح اهداف، مسیر عبور، راهبردها و راهکارهاى خود 

نوین  براى چرخیدن  کارگرى طالیه یک خیزش براى سازمانیابى سراسرى جنبش

کار مزدورى را به مبارزات طبقه کارگر بر ریل سرمایه ستیزى و جنگ علیه بنیاد 

 نهاده اند.  نمایش

همزمان و بطور موازى، سندیکالیسم میراث دار رفرمیسم راست، بقایاى متشتت اما  .6

 موجود روابط کارگرى حزب توده و اکثریت فدائى، کارگران قبالً آویزان به جنبش

اقتصادى ارتجاعى دوم خرداد، همراه با شمارى از عناصر تحتانى بورژوازى که به لحاظ 

روند جارى تمرکز سرمایه و به لحاظ سیاسى محروم از مشارکت در  مورد تعرض

برنامه ریزى نظم سیاسى و حکومتى سرمایه دارى هستند، دست در دست هم براى 

کارگرى به تکاپو افتاده اند. بخشى  ایجاد یک قطب راست رفرمیستى در درون جنبش

 بورژوائى پیشین نیز بعنوان آخرین تالشاز چپ فرقه گراى ورثه جنبشهاى سوسیال 

سیاسى خود به این قطب  حیات در سینه ساى پروسه انقراض براى آزمودن شانس

نقطه ائتالف همه این « کمیته پیگیرى براى ایجاد تشکل کارگرى» آویزانند. 

 است.ها تندنس

ک این مؤلفه کارگرى ایران در کانون فشار و تأثیر برآیند مشتر موقعیت کنونى جنبش

هاى واقعى و جدى، قرار دارد. یک چیز از هر قضیه بدیهى هندسى بسیار بدیهى تر 

طبقه کارگر ایران نه فقط در دراز مدت و فاصله دور، بلکه حتى در  هاست. اینکه آیند
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ارتباط با نازلترین و بى مقدارترین مطالبات جارى روز به درجه قوام، قدرت و تحرک 

دارى و ضد کار مزدى او گره خورده است. جمعبست آنچه که از ضد سرمایه  جنبش

روند کار سرمایه در شرائط روز، اوضاع جارى و باالخره مؤلفه هاى توصیف موقعیت 

طبقاتى در جامعه، در  هموجود طبقه کارگر گفتیم اینست که فضاى مسلط مبارز

بسیار جدى شده دچار تغییرات  با دوره هاى پیشین و حتى با دو دهه پیش قیاس

 میلیونى است که از محل فروش 50است. امروز سخن از وجود یک طبقه عظیم 

نیروى کار ارتزاق مى کند. این طبقه در هر سالى که پشت سر نهاده است عمیق تر 

این  در باتالق فقر فرو رفته است، همه چیز را آزموده و حاصل تمامى آزموده هایش

لى و ماوراء طبقاتى، به جاى امپریالیسم ستیزى است که به جاى شعارهاى توخا

و دموکراسى، به جاى همه  «استقالل صنعتى»  ناسیونالیستى، بجاى افتادن به دنبال

طبقاتى خود را جستجو کند و در این بستر متشکل و ه باید راه واقعى مبارزها این

تى با خود حمل و تعینات را در موقعیها کارگرى ایران این شاخص متحد شود. جنبش

وقوع یکى از سخت ترین، ویرانگرترین،  مى کند که حى و حاضر در معرض

سازمانیافته ترین و تاتاریستى ترین حمالت سرمایه دارى علیه معیشت و شرائط کار و 

حقوق اولیه اجتماعى خود واقع شده است. همه اینها به این معنى است که رفرمیسم 

خالى هیچ کارگرى نیست وثانیًا هر  هچ لقمه نانى در سفرراست اوالً قادر به آوردن هی

آن آفتى بسیار مخوف و مضر براى سطح موجود صف آرائى طبقاتى  جنب و جوش

 است.  توده هاى کارگر در پیکار براى حصول ساده ترین مطالبات معیشتى خویش

نشینى کارگرى ایران در نقطه اى ایستاده است که تمامى مسافت ممکن عقب  جنبش

را تا آخرین وجب پیموده است. هر نوع لغزیدن او به پشت، معادل سقوط محتوم به 

مرگ است، با این وجود، درست در همین نقطه، به تحمل مجدد گسترده ترین،  هدر

فرساینده ترین و مرگبارترین پسگردها از سوى نظام سرمایه دارى تهدید مى شود. 
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وع آن حتمى است. در چنین شرائطى طبقه تهدیدى که کامالً جدى است و حطر وق

روى خود ندارد. باید با تمامى انگاره هاى  کارگر ایران یک راه بیشتر در پیش

ون بورژوائى یهر اپوزیسوداع نماید، هر نوع دل بستن به  سندیکالیستى و رفرمیستى 

رزه با را به خاک بسپارد. با تمامى قوا وارد میدان مصاف با سرمایه دارى شود و مبا

کار مزدبگیرى و رابطه خرید و  سرمایه دارى را بر محور تعیین تکلیف واقعى با اساس

نیروى کار دنبال نماید. بورژوازى ایران در پروسه پاسخ به نیازهاى دور جدید  فروش

تمرکز سرمایه و رتق و فتق مقتضیات آن به روال متعارف دست بکار اعمال قهر، 

و بیشتر پایه هاى دیکتاتورى خواهد شد. اما این سالح  یشخشونت و تحکیم باز هم ب

بورژوازى در این برهه تاریخى و با حضور همه مؤلفه هائى که قباًل گفتیم از کارائى 

چندانى برخوردار نیست. حتى سرکوب و ارعاب و فاشیسم بورژوازى نیز که ابزار ساقط 

ن است باز هم به یک پایه مادى نمودن توده هاى کارگر از آخرین امکانات معیشتى آنا

کارگرى در حال حاضر و در متن  نیازمند است. بورژوازى ایران در تقابل با جنبش

مؤلفه هاى روز پروسه انباشت کاپیتالیستى ابداً چنین تکیه گاهى ندارد، از این مهمتر 

کارگرى ایران نیز به تمام دالئلى که گفتیم در وضعیتى نیست که سرکوب و  جنبش

قهر را با عقب نشینى پاسخ گوید. شواهد موجود حکایت از این مى کند که حتى 

بخشى از بورژوازى نیز این وضعیت را درک کرده است. تبلور این درک در ساز و کار 

تبلیغات انتخاباتى طیفى که احمدى نژاد را به سکوى ریاست جمهورى پرتاب کرده 

و  « مهروزى» وتى و مسیحاوار عدالت، است به خوبى مشهود بود. ترجیع بندهاى اله

از یکسو نشان وحشت بورژوازى از خطر جدى طغیان خشم دهها میلیون « خدمت» 

و بى اعتمادى این طبقه را به کارائى  کارگر گرسنه است و از سوى دیگر دلهره، یأس

مى نماید. این نا امیدى و بى اعتمادى بورژوازى بویژه  مؤثر سالح سرکوب منعکس

تى خوب درک مى شود که کارساز نبودن برخى جرح و تعدیلهاى صدقه ساالرانه وق
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طیف دولتى احمدى نژاد را به کل معادالت موجود  «عدالت» احتمالـى مضمون 

 اضافه کنیم. 

ر جارى با در نظر گرفتن همه جوانب باال مى توان به این نتیجه دست یافت که در دو

کارگرى  بورژوازى قادر به خفه ساختن جنبش مبارز طبقاتى، اوالً قهر و سرکوب

 «دالتع» نخواهد بود. ثانیاً توهم آفرینى دولت سرمایه دارى حول موضوعاتى مانند 

خشم  نیز به دلیل فقدان هر نوع پشتوانه معیشتى براى کارگران هیچ آبى به آتش

ى که روهائکارگرى و طیف نی کارگران نخواهد ریخت و ثالثًا به رفرمیسم درون جنبش

راز در حریم سندیکالیسم با هم انجمن فراماسیونرى تشکیل داده اند مجال هیچ اب

وجودى نخواهد داد. شاید سؤال شود که اگر سالح سالخى و حمام خون دولت 

ارگر ککارگرى نباشد و اگر رفرمیسم راست درون طبقه  بورژوازى قادر به مهار جنبش

تلقى نشود در این صورت چه خطرى  این جنبشکشیدن  نیز تهدیدى براى به سازش

مى  پروسه شکل گیرى، قوام و پیکار ضد سرمایه دارى طبقه کارگر ایران را تهدید

 کند؟

شاید پرداختن به پاسخ این سؤال در حال حاضر کمى زود باشد، طبقه کارگر ایران 

ى و تبدیل تر گفتم از افتادن به دنبال سرنگونى طلبى فراطبقات همانگونه که پیش

ونهاى متنوع بورژوائى تجربه هاى بسیار تلخى دارد. با یذخیرة اپوزیس شدن به ارتش

طبقاتى او رویکرد مجدد به همین عرصه  هاین وجود یک احتمال جدى سر راه مبارز

است. چند و چون وقوع عینى این حادثه خود از مؤلفه هاى معینى تبعیت مى کند. 

جامعه سریعتر به فاز تقابل قهرآمیز طبقات منتهى شود و طبقاتى درون ه هر چه مبارز

ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى از آهنگ این شتاب بیشتر  هر چه جنبش

عقب مانده باشد به همان اندازه خطر دنباله روى طبقه کارگر از شعارپردازیها و راه 

به  واهد بود. بالعکسونهاى بورژوائى یا چپ غیرکارگرى بیشتر خیحل بافیهاى اپوزیس
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ضد سرمایه دارى درون طبقه کارگر ایران بتواند خود را  میزانى که جنب و جوش

سرنگونى طلبانه  سازمان دهد و قوام یابد، عمق یابى طبقاتى و ضد کار مزدى جنبش

ضد  کارگران نیز بیشتر تضمین خواهد شد. هر نوع ضعف، اهمال و عجز گرایش

کارگرى  جنبش ذر بطور قطع زیانهاى سنگینى را بر دوشسرمایه دارى در این گ

نیروى  هسالهاى اخیر الیه وسیعى از توده هاى فروشند تحمیل مى نماید. موج تالش

مقاومت اجتناب  هکار براى ورود به یک فاز تعرضى مبارزه علیه سرمایه دارى، بعالو

ابل طبقاتى حاصل از این ناپذیر کل طبقه کارگر در مقابل تعرضات آتى بورژوازى و تق

کارگرى آمده است، در مجموع  آنچه که از دیرباز تا امروز بر سر جنبشه فرایند بعالو

آمادگى عمومى طبقه کارگر براى تعمیق طبقاتى خیزشهاى سرنگونى طلبانه احتمالى 

را تقویت مى نماید. فعاالن ضد کار مزدى طبقه کارگر باید براى پاسخ مناسب به این 

سرنگونى طلبانه کارگران به  مؤثر در تبدیل فرایند جنبش ت و ایفاى نقشوضعی

سرنگونى طلبانه واقعاً ضد سرمایه دارى و ضد کار مزدى توده هاى این طبقه  جنبش

از همین حاال بیشترین تدارک الزم را پى گیرند. آنچه امروز مى تواند در این گذر 

 انجام گیرد اینهاست:    

زات روز کارگران باید همه جا با یک منشور شفاف مطالبات پایه اى ضد بستر مبار  .1

شود. منشورى که یک سطح معیشت مرفه انسانى با کلیه امکانات  سرمایه دارى فرش

و مهد کودک  اجتماعى از مسکن و بهداشت و دارو و درمان و آموزش رفاهى و آسایش

بطور کامالً رایگان و خارج ازحیطه گرفته تا نگهدارى از سالمندان و محیط زیست را 

مراوادت پولى و داد و ستد کاپیتالیستى براى شهروندان تضمین نماید و تحقق فورى 

این مطالبات را مضمون مبارزات روز کارگران سازد. مانیفستى که این سطح از زندگى 

مستقل ، مسلم و پایه اى کلیه آحاد جامعه و رفاه و امکانات اجتماعى را حقوق مفروض

از شاغل یا بیکار، مستقل از ملیت، نژاد، سن، جنسیت و هر چیز دیگر اعالم کند. 

منشورى که خواستار ممنوعیت هر گونه دخالت دولت در محدود نمودن هر نوع 
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کارگرى را در  آزادى سیاسى و حقوق اجتماعى انسانها گردد، منشورى که جنبش

ت، پراکندگى و انسجام، آگاه و ناآگاه ، ضعف و قوهمین سطح کنونى مقاومت و تعرض

به سنگر حقیقى جنگ طبقاتى هدایت کند. منشور و مانیفستى که مبارزه حول تحقق 

 باشد. جنبش تجسم عینى مبارزه علیه پروسه کار و تولید اضافه ارزش مطالباتش

کارگرى ایران باید حول مبارزه براى تحقق فورى و حى و حاضر این منشور متشکل 

کارگرى است اما شرط و  د. بحث سازمانیابى گفتگوى حیاتى و اساسى جنبششو

شروط موفق بودن و مؤثر بودن این تشکل یابى درونمایه و محتواى طبقاتى ضد 

 سرمایه دارى آن است. 

ضد سرمایه دارى طبقه کارگر بویژه با توجه  یک مسأله اساسى براى فعاالن جنبش .2

حداکثر چاره گرى براى تأمین وحدت سراسرى طبقه به روند جارى اوضاع، بذل 

کارگرى است. در شرائط موجود  طبقاتى و پراتیک سازمانیابى جنبش هکارگر در مبارز

رفرمیسم راست و چپ با تمامى توان مى کوشد تا زیر لواى وحدت طبقه کارگر 

قه ضد کار مزدى وارد سازد. وحدت طب بیشترین ضربه را بر استخوانبندى گرایش

کارگرى در سندیکالیسم و  کارگر براى اولـیها، یعنى انحالل بى چون و چراى جنبش

طبقه کارگر زیر نگین قدرت سکت  یعنى اینکه همه چیز و کل جنبشها براى دومى

ضد سرمایه دارى براى وحدت طبقه کارگر  آنان قرار گیرد. طرح فعالین جنبش

ر اینجا سخن از اتحاد توده هاى کارگر در است. دها طرحى متضاد با این نسخه پیچى

مبارزه علیه سرمایه دارى و نه مبارزات سندیکالیستى یا آویختن به شعار سرنگونى 

طلبى فراطبقاتى یک حزب سیاسى است. وحدت طبقه کارگر نه در ائتالف گرایشات 

راست و چپ که در مبارزة مشترک حول مطالبات رادیکال ضد سرمایه دارى و افق 

شرط اساسى  سرمایه ستیزى پیش هاف لغو کار مزدى محقق مى گردد. شالودشف

کارگرى است اما تأمین این وحدت در گرو توجه به برخى مؤلفه هاى  وحدت جنبش
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مهم دیگر نیز هست. هر نوع انشقاق در پروسه سازمانیابى طبقه کارگر زیر نام تشکل 

ى مطالبات معیشتى و روزمره بنوبه سیاسى و تشکل ظرف مبارزه برا همتناظر با مبارز

ضربه اى بر  کارگرى و بطور اخص خود ضربه اى بر جامعیت و وحدت جنبش

 است. تجزیه جنبش استخوانبندى ضد سرمایه دارى و ضد کار مزدى این جنبش

کارگرى به سازمان کارگران بیکار و کارگران شاغل نیز شکل دیگرى از مختل نمودن 

بقاتى کارگران و بر هم ریختن فرایند تشکل یابى آنان است. به یکپارچگى مبارزه ط

همین سیاق گفتگوى تشکل جداگانه کارگران زن و مرد متضمن مخاطراتى جدى در 

مسیر به میدان آمدن قدرت واحد طبقاتى توده هاى کارگر علیه نظام سرمایه دارى 

دنسها و راهبردها براى است. فعالین ضد سرمایه دارى باید از طریق نقد تمامى این تن

 کنند.   کارگرى تالش تضمین وحدت ضد سرمایه دارى جنبش

کارگرى مسأله بسیار اساسى دیگرى است که  تبیین افق و دورنماى جنبش .3

ضد سرمایه دارى تحمیل مى نماید.  ضرورت خود را بر دستور کار روز فعالین جنبش

در انتهاى  مطلق، نه آرمانى مقدس نه غایت افق اجتماعى پیکار براى این جنبش

چه خواهد شد و چه نخواهد  هچشم انداز تاریخ، نه مشتى شعار و لفظ و عبارت در بار

بود. نه تکرار کمونیسم کمونیسم، نه هیچکدام از اینها، که یک راه حل پراتیک و زنده 

د ض پاى طبقه کارگر است. افق مبارزه براى جنبش و رادیکال طبقاتى در پیش

سرمایه دارى یک تصویر دقیق، کنکرت، مادى و ریاضى از پروسه کار و تولید 

اجتماعى حى و حاضر طبقه کارگر ایران در جامعه موجود و راه حل شفاف برنامه 

ریزى سوسیالیستى مبتنى بر محو کار مزدى همین پروسه کار و تولید، توسط سازمان 

ضد سرمایه دارى با تصویر این  بششورائى دخالت سراسرى آحاد شهروندان است. جن

روى توده هاى کارگر ایران رابطه درونى و  افق شفاف ماتریالیستى و رادیکال در پیش

تنگاتنگ میان منشور مطالبات پایه اى طبقه کارگر و دورنماى روشن پیکار این طبقه 

طبقه  همى سازد، با یک سده دروغپردازیها و توهم بافیهاى گسترد را مشخص
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دست  رژوازى جهانى علیه سوسیالیسم به یک جدال واقعى و زمینى و پراکسیسبو

مى  نمایش و شفاف سوسیالیسم در زندگى بشر را به معرض مى زند. واقعیت ملموس

بنیادى میان سوسیالیسم بورژوائى اردوگاه سابق و سوسیالسم راستین  گذارد و تعارض

ضد سرمایه  ه مى کشد. توسل فعالین جنبشلغو کار مزدى طبقه کارگر را به روى پرد

دارى و براى لغو کار مزدى به طرح آن منشور و این افق مى تواند کلیه نیروهاى فرقه 

گراى چپ را نیز در برابر یک آزمون بزرگ تاریخى قرار دهد. مى تواند به همه مدعیان 

نگ علیه کار ج هجانبدارى از کمونیسم و انقالب کارگرى اعالم کند که جبهه گسترد

مزدى و رهائى انسان از استثمار و ستم و قدرت سرمایه در اینجا قرار دارد. بر همین 

جارى  مبنى مى تواند از همه آنها بخواهد که با پایان دادن به فرقه گرائى، به جنبش

 ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى طبقه کارگر بپیوندند.   

شورائى  ثر آحاد توده هاى کارگر در یک جنبشایجاد آمادگى براى حضور مؤ .4

سراسرى و خارج ساختن مراکز کار و تولید از دست سرمایه داران و دولت سرمایه 

دارى در موقعیت مناسب تقابل قواى طبقاتى، یکى از اساسى ترین و سرنوشت 

 روى فعالین ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى طبقه کارگر سازترین مسائل پیش

است. راه و رسم جنبشهاى دموکراسى طلب، سوسیال خلقى، کمونیسم بورژوائى و 

آمادگى  همشاهد ونهاى چپ و راست غیرکارگرى این است که به محضیسایر اپوزیس

کارگرى با کانالیزه نمودن تمامى اعتراضات و خیزشهاى توده  عروج قهرآمیز جنبش

اهداف، افق، انتظارات و هست و  هاى کارگر حول محور جابجائى رژیم سیاسى، کل

را به خاک بسپارند. این واقعیت کریه و تلخى است که در  نیست طبقاتى این جنبش

کلیه انقالبات اخیر تاریخ، انقالباتى که حتى طبقه کارگر نیروى محرکه وقوع و سلسله 

 هجنبان پیشبرد آنها بوده است اتفاق افتاده است. روایت سوسیال بورژوائى مبارز

طبقاتى در حالى که دار و ندار سوسیالیسم وى در سرمایه دارى دولتى خالصه مى 

توده هاى کارگر علیه سرمایه دارى تا قبل از سرنگونى دولت  شود، بر هر نوع تعرض
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نمودن سوسیالیسم حک مى کند!! در تلقى اینان مادام که  بورژوازى، مهر مخدوش

راند هر نوع هجوم به حریم مالکیت  بردگى مزدى بر جامعه و جهان حکومت مى

خصوصى و کار مزدى، هر نوع فرا رفتن از رژیم ستیزى فراطبقاتى جرم است!!. در این 

تلقى تا زمانى که دیکتاتورى بورژوازى بر جامعه حاکم است سخن از تدارک هجوم به 

نظم تولیدى سرمایه گناه است. درست به همان سیاق که سخن گفتن از  هحوز

معاصى کبیره محسوب  هضد سرمایه دارى کارگران بطور کلـى در زمر جنبش واقعیت

ضد سرمایه دارى باید طومار این تلقیات و تفکرات سوسیال بورژوائى  مى شود. جنبش

را در هم فرو پیچد. وقتى که کارگران یک مرکز کار و تولید در پروسه پیکار خود براى 

کارگاه و محل کار مى زنند، قصد  همصادر تحمیل مطالباتشان بر بورژوازى دست به

استقرار سوسیالیسم کارخانه اى ندارند!!! آنان از برج عاج باورهاى مسلکى و باال، پائین 

نمودن معیارهاى تناسب یا عدم تناسب این کار با اصل جهانى بودن و محلى نبودن 

طبقاتى خود کمونیسم دست به این کار معین نمى زنند. آنان فقط مى خواهند قدرت 

را علیه بورژوازى اعمال نمایند و به هر اندازه که بتوانند این کار را گسترده تر، برنامه 

طبقاتى و ضد  ریزى شده تر، نیرومندتر و قابل دوام تر انجام دهند، مسلماً جنبش

کارگاه و تدارک کارگران براى  هسرمایه دارى خود را گامى به جلو برده اند. مصادر

ن برنامه ریزى کار و تولید هر گاه با پشتیبانى کارگران سایر بخشها بویژه بدست گرفت

همراه شود کفه توازن قوا را به نفع  بخشهاى پایه اى مانند نفت و آب و برق و مدارس

ضد سرمایه دارى سنگین خواهد نمود. قبالً گفتیم که روند جارى تمرکز  جنبش

ت رقابت را در سرمایه هاى بزرگتر، سرمایه بخشهاى وسیعى از صنایع فاقد قدر

متمرکزتر، مجهز به تکنولوژیهاى فرامدرن و بارآورى باالى نیروى کار ادغام مى کند و 

انفجار عظیم بیکارى را دامن مى زند. وقوع این فرایند آمیخته با فعل و انفعاالت 

ند نیروم محتمل دیگرى که اشاره شد، مى تواند به شکل گیرى و توسعه یک جنبش

تسخیر مراکز کار، تشکیل شوراها و اهتمام کارگران به برنامه ریزى کار و تولید کمک 

 قواى طبقاتى درون جامعه را به نفع جنبش نماید. این امر مى تواند آرایش

ضد سرمایه دارى باید از کلیه  سوسیالیستى طبقه کارگر تغییر دهد. جنبش
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لید سرمایه به سود سنگین نمودن کفه قواى راهکارهاى متناظر با اختالل پروسه بازتو

طبقه کارگر و بکارگیرى این قوا علیه سرمایه دارى حداکثر بهره بردارى را بنماید. 

مراکز کار، بدست گرفتن برنامه ریزى پروسه کار و تولید در هر  هبرنامه ریزى مصادر

اهبندانها و کجا که مقدور باشد، توسل به اعتصابات سراسرى، خیزشهاى خیابانى و ر

اقدامات مشابه دیگر از جمله این تاکتیکها و راهکارها هستند. آنچه در این گذر مهم و 

سرنوشت ساز است این است که بستر پیکار سرنگونى طلبانه طبقه کارگر نه آتمسفر 

 خارج از تقابل مستقیم ضد کار مزدى طبقه کارگر با بورژوازى، نه تبعیت جنبش

عین روند کار جامعه سرمایه دارى  ى ماوراء طبقاتى که بالعکسکارگرى از رژیم ستیز

نیروى کار باشد. رژیم سیاسى باید بعنوان دستگاه  و عین پروسه رابطه خرید و فروش

ضد سرمایه دارى و براى  نظم سیاسى و ماشین قهر ارتجاعى بورژوازى بدست جنبش

کلیه کارگاهها، مزارع،  هادرمص لغو کار مزدى سرنگون گردد. بستر عزیمت این جنبش

نیروى کار از دست طبقه  ، فروشگاهها و کل مراکز خرید و فروشبیمارستانها، مدارس

سرمایه دار و تدارک برنامه ریزى کار و تولید توسط پرولتاریاست. توده هاى کارگر در 

   بورژوازى و با نیروى قهر و سرکوب آن درگیر شوند. همین جاست که باید با ارتش

طبقاتى هیچ شانسى براى  هکنونى مبارز هسندیکالیسم و رفرمیسم راست در دور .5

 کارگرى ایران ندارد. با این وجود در شرائطى که هنوز عوارض میدان دارى در جنبش

کافى در چگونگى تقابل  هو پى آمدهاى اقتصادى و سیاسى روند مورد گفتگو به انداز

سندیکالیستى  گرایش نیافته است جنب و جوشمیان طبقات اساسى جامعه تبلور 

نکنیم که رفرمیسم راست  است. بعالوه فراموش پدیده اى طبیعى و محسوس

کارگرى ایران بصورت  سندیکالیستى و رفرمیسم چپ سکتاریستى همواره در جنبش

ضد سرمایه دارى  وجوه مکمل هم عمل کرده اند و دولبه تیز یک قیچى علیه جنبش

را تشکیل داده اند. تاریخ حیات طبقه کارگر ایران، تاریخ ابراز وجود پهلو به  کارگران

پهلوى سندیکالیسم و فرقه گرائى با دعوى تناسب براى ظرف مبارزه طبقاتى کارگران 

 است!!. در بارة فرقه گرائى رایج چپ ایران یک مسأله بسیار مهم براى فعالین جنبش
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است. واقعیت این  سرچشمه هاى واقعى این تندنس ضد سرمایه دارى توضیح بنیانها و

کارگرى را در مقابل  است که بدون تبیین عمیق مارکسى این پدیده نمى توان جنبش

 خطرات آن واکسینه نمود. زیر لواى مبارزه با صرف سکتاریسم نمى توان جنبش

مروز سوسیالیستى طبقه کارگر را از مخاطرات سکتاریسم موجود نجات داد. آنچه ا

اندرونى خود  هچپ ایران بیداد مى کند، یک پدید بصورت فرقه گرائى در جنبش

 جنبش هکارگرى نیست. سکتهاى حزبى، گروهها و محافلى که هیچکار جنبش

کمونیستى  کارگرى نیستند، اما حتى میلیمترى از دعوى انحصار نمایندگى جنبش

 انده از جنبشهاى دیگرى سواى جنبشپرولتاریا پائین نمى آیند، عناصر و اندام باز م

جنبشهائى هستند که روزى،  هسوسیالیستى طبقه کارگرند. آنها نیروهاى بازماند

روزگارى با پرچم دموکراسى، استقرار پایه هاى صنعت مستقل ملى!، ستیز با 

خودمختارى طلبى و احقاق حقوق خلقها و ! « وابستگى» امپریالیسم، جنگ علیه 

 کارگرى آمده اند. این نیروها در طى تاریخ، در کشاکش سراغ جنبش نظائر اینها به

تحوالت اقتصادى و اجتماعى  فعل و انفعاالت جارى مبارزه طبقاتى، در سینه کش

پاره اى تغییرات گردیده اند. رنگ و لعاب  دهه هاى متوالـى، بنوبه خود دستخوش

ع تغییر یافته است. آنچه بطور هایشان در سطحى وسی حرفها، تحلیلها، شعارها و افق

واقعى محقق نگردیده است تا آنجا که به احزاب و گروهها و نه افراد مربوط مى شود، 

ضد سرمایه دارى پرولتاریا است. به این ترتیب در  انطباق و ادغام ارگانیک در جنبش

نقد سکتاریسم بطور واقعى ما با بقایاى  تغییر شکل یافته ناسیونالیسم چپ و 

وسیالیسم بورژوائى مواجهیم. این پدیده است که باید آماج نقد کمونیستى و س

ضد سرمایه  سال اخیر، به میزانى که جنبش 2مارکسى پرولتاریا قرار گیرد. در طول 

و راهکارهاى ها ها، افق دارى در قلمرو حیات طبقه کارگر ایران موفق به طرح دیدگاه

ن نیز به صورتهاى مختلف براى مقابله با این سازمانیابى خود شده است فرقه گرایا

براى اعمال سلطه گروهى بر آن، راه انداختن  دست بکار شده اند. تالش جنبش

ضد سرمایه دارى، سکوت  کمپین حمایت از کمیته پیگیرى، به منظور تضعیف گرایش

کارگرى و اتخاذ مواضع بیطرفى  مصلحتى در مقابل فعل و انفعاالت درون جنبش
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سبت به کمیته پیگیرى، آنارکو سندیکالیست نامیدن حرکت ضد سرمایه دارى و ن

براى لغو کار مزدى فعالین ضد سرمایه دارى و بسیار شگردهاى دیگر از جمله مواردى 

بوده است که توسط طیف فرقه گرایان صورت گرفته است. سندیکالیستها و طیف 

جا حتى دست فرقه گرایان را از رفرمیستهاى راست در توسل به این اقدامات، همه 

ضد سرمایه دارى و براى لغو کار مزدى کارگران براى پیشبرد  پشت بسته اند. جنبش

جامع االطراف، ریشه اى و آگاهگرانه علیه سکتاریسم  هنیازمند مبارز هدفهاى خویش

 و سندیکالیسم است. 
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 1998مارس                        نگاهى به رابطه کار و سرمایه در ایران 

 

سیماى سوسیالیسم نخستین مقاالت خود را با نقدى بر دیدگاه برنامه نویسى چپ 

بیشتر به ها موجود در طول صد ساله اخیر آغاز کرد. در آنجا ما گفتیم که این برنامه

مانند و هیچ مصرف سیاسى روتین و زنده در عرصه مصاف  یک برگ شناسایى می

هیچ تصویر روشنى از عینیت ها ارگر علیه بورژوازى ندارند. این برنامهجارى طبقه ک

سازمان کار و مدنیت کمونیستى بدست نمى دهند. رابطه سرمایه و کار مزدورى را در 

آناتومى نمى کنند و کارگران را چراغ بدست در زوایاى این مسلخ  شرائط مشخص

عینیت موجود هیچ حرفى با  سیاه نمى چرخانند، از بدیل سوسیالیستى و کنکرت

کارگران در میان نمى گذارند، عبارت پردازى بى محتوا پیرامون کمونیسم، رها کردن 

دموکراسى طلبى و تبلیغ رفرم هاى متعارف  سوسیالیسم در خاطرات اتوپیک و سپس

را در خود فرومى ها و طول این برنامه بورژوائى تنها مسائلـى است که تمامى عرض

ر همان جا این را نیز اضافه کردیم که برنامه کمونیستى کیفرخواست طبقاتى پیچد. د

و تاریخى پرولتاریا علیه بورژوازى است. برنامه باید مظهر و معرف کفایت سیاسى 

بالفعل طبقه کارگر براى برپا نمودن جهانى نو بر ویرانه هاى نظم کهنه موجود باشد. 

ات این شایستگى نمى تواند توده هاى طبقه پرولتاریاى کمونیست بدون ابراز و اثب

و کل بشریت تحت ستم را به انجام یک انقالب پیروزمند سوسیالیستى هدایت  خویش

نماید. برنامه کمونیستى باید مدنیت سوسیالیستى را نه در قالب تعاریف و احکام بلکه 

ت یک جامعه و جامعه کنونى یا در واقع بصور به مثابه آلترناتیو عملـى و قابل لـمس

و ارقام ها روى کارگران رسم نماید. کلیه داده در پیش شرائط زیست و کار مشخص

مربوط به تولید و محصول کار و فعالیت هاى خدماتى موجود و سرنوشت تمامى این 

تولیدات و فعالیتها در جامعه معین سرمایه دارى را بگیرد و بدیل کمونیستى این 



 نگاهى به رابطه کار و سرمایه در ایران                         /  254

نوینى که هم امروز قابل تحقق است به کارگران نشان سرنوشت را بصورت مدنیت 

دهد. اگر سوسیالیسم جنبشى براى لغو وضعیت موجود است، اگر واقعاً کمونیسم و 

کارگرى نیز  ماست مطالبات و انتظارات جنبش انقالب کمونیستى دستور کار جنبش

ر براى برقرارى دقیقاً مى بایستى متناسب با الزامات سازمان دادن مبارزة طبقه کارگ

رفرمها نیست.  کار ما در اینجا پرداختن به عوارضسوسیالیسم تنظیم و تبلیغ شود. 

سخن بر سر برنامه اى است که قرار است نه رفرم و اصالح سیستم کاپیتالیستى بلکه 

کمونیسم و مدنیت کمونیستى را در میان کارگران تبلیغ کند و مبارزة آنان را به این 

ما این نکات و مطالب زیاد دیگرى از این دست را در بارة دیدگاه سمت سوق دهد. 

برنامه کمونیستى در سیماى سوسیالیسم مطرح کرده ایم و در بارة آنها توضیح داده 

ایم. در نخستین کتاب حتى خطوط کلـى و عناوین مباحث یک برنامه کمونیستى را 

ة تحقیقى از یکسو و قلت شدید نیز مورد اشاره قرار دادیم. کمبود منابع و اسناد زند

نیروى موجود ما براى پیشبرد کارها سبب شد که در طول سال گذشته بیشتر به 

در میان دیگران بسنده کنیم.  براى جا انداختن این نگرش طرح و توضیح و تالش

تدارک ما براى شروع برنامه نویسى کمونیستى به شیوه اى نوین کماکان بسیار ضعیف 

کنیم که باید از جائى آغاز کنیم. آنچه که در زیر مى آید  حال فکر می است. با این

اولیه و بسیار ناقصى براى بازگشائى و فقط بازگشائى مباحثى است که مى تواند  تالش

 به مثابه مواد خام  برنامه نویسى کمونیستى مورد استفاده قرار گیرد.  

 

 اول  بخش

   نیروى کارسرمایه دارى ایران و بهاى بازتولید 

 خود سرچشمه ارزش مصرفش نیروى کار در منطق سرمایه نوعى کاالست که ارزش

است و استفاده از آن باید با تولید ارزشى مازاد همراه باشد. این نیروى کار مجموعه 

امکانات فیزیکى و فکرى معینى است که در شخصیت یک انسان زنده متبلور است. 
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مصرف را از هر  بکار مى اندازد تا حجم یا مقدارى ارزشآنها را  امکاناتى که شخص

نوعى که باشد تولید نماید. انسان در عرف سرمایه هیچ چیز سواى این نیروى کار 

نیست و این نیروى کار در عمق فلسفه سرمایه سواى تولید ارزشى مازاد، یعنى ارزشى 

این کاال را بسان هر  بیشتر از بهاى اولیه خود هیچ موضوعیت دیگرى ندارد. سرمایه

کند و یا  آن را یا بطور مستقیم در پروسه تولید مصرف می کاالئى مى خرد و سپس

 بگونه اى غیر مستقیم در بازتولید کل سرمایه اجتماعى و تکمیل و تداوم پروسه ارزش

افزائى خود بکار مى گیرد. سرمایه همچنین در هر حال و در تمامى دنیا نیازمند 

یع و مؤثر از نیروى جسمى و فکرى انبوه آدمهائى است که نیروى کار آنها استفادة وس

دمت جدیدى ایجاد مى کند و نه در خ گردد، نه ارزش نه در پروسه تولید مصرف می

یا خلق ارزشهاى اقتصادى جدید قرار مى گیرد، بلکه بازتولید نیروى کار اجتماعى 

مار نیروى کار از یکسو و سرکوب و وظیفه آنها برنامه ریزى و مدیریت پروسه استث

علیه استثمار کاپیتالیستى از سوى دیگر  کشتار و قلع و قمع نمودن هر نوع اعتراض

است. سرمایه در عین حال فقط یک شیئى یا مقدار معینى کاال نیست. یک رابطه 

اجتماعى است. نقط آغاز و پایان نظم تولیدى و سیاسى و مدنى هر جامعه 

ست. پایه مادى تقسیم کار اجتماعى در جامعه است. جامعه سرمایه کاپیتالیستى ا

 دارى یعنى نوعى سازمان کار و نظم اجتماعى و سیاسى که بر اقتضاى پروسه ارزش

افزائى و سامان پذیرى سرمایه اجتماعى و در پاسخ به الزامات حفظ یا خودگسترى 

سرمایه فقط یک بگذریم  این پروسه پدید آمده و مستقر گردیده است. از اینها که

ى و کشورى نیز نیست. یک رابطه سراسرى و جهانى است. رابطه اجتماعى محلى یا مل

افزائى، نحوة تقسیم کار، سازمان اجتماعى کار، سیما و  چگونگى بازتولید، پروسه ارزش

ساختار مدنیت، چگونگى اعمال حاکمیت سیاسى و تحمیل نظم مدنى در هر جامعه 

ى نه تنها المللافزائى کل سرمایه بین  بدون توجه به مکانیسم کار و ارزشکاپیتالیستى 
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بسادگى قابل تحلیل نیست که در واقع سخت گمراه کننده خواهد بود. نقد 

کمونیستى سرمایه دارى باید همه این جوانب بعالوة دهها مسأله مهم و اساسى دیگر 

ى لـى بحث ماست بررسى اجمالتر اصرا در نظر گیرد. آنچه که در اینجا محور و بس

موقعیت عام نیروى کار در سرمایه دارى ایران، در وضعیت موجود است ما این مسأله 

را با توجه به آنچه که گفتیم یعنى با در نظر گرفتن پاره اى مؤلفه هاى اساسى مربوط 

به تقسیم کار سراسرى سرمایه دارى و پیوند درونى میان بخشهاى مختلف سرمایه 

توضیح خواهیم داد. در همان حال آنچنان که ویژگى جریان ماست خواهیم  جهانى

کوشید تا نقد کمونیستى خود بر وضعیت موجود را با طرح بدیل کارگرى و 

سوسیالیستى آن از یکسو و عرصه هاى واقعى پیکار پرولتاریا براى تغییر ریشه اى این 

عیت نیروى کار در شرائط یعنى بررسى موق وضعیت همراه سازیم. از نخستین بخش

 موجود شروع مى کنیم. 

سالنامه آمارى منتشره از سوى سازمان برنامه و بودجه جمهورى اسالمى   بر اساس

بوده است. از این تعداد  55 837 162بالغ بر  1370جمعیت ایران در سال 

 38 655 000سال تشکیل مى داده اند و مابقى یعنى  10را کودکان زیر  30حدود %

سال بوده اند که در منطق سرمایه دارى جمهورى اسالمى بعنوان  10افراد باالتر از 

نفر  14 737 000جمعیت قادر به کار یا مجاز به کار توصیف گردیده اند. از این تعداد 

 13097000حدود  1370که بر پایه آمار سال  لیست جمعیت فعال قرار گرفته اند در

را بیکاران تشکیل مى داده اند. در بارة ترکیب  1 640 000نفر آنها را شاغالن و 

جنسى جمعیت فعال و شاغل و نیز چگونگى توزیع آنها در مناطق روستائى و شهرى 

 997 000نفر از کل  13 107 000ارقام زیر در منابع آمارى رژیم بچشم مى خورد.  

این  .علق دارندآنها به اتباع فعال جامعه ت 65سال یعنى حدود % 10مرد باالتر از  19

یا در واقع چیزى  18 658 000نفر از میان  1 630 000زنان جمعیت رقم در مود 

سال به باالى  10مرد  11 665 000است. همین آمار مى گوید که   از  8نزدیک به %
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ساکن سال  10مرد باالتر از  8 209 000نفر و از  7 530 000مناطق شهرى،    

فر به جمعیت فعال تعلق دارند، در حالـى که این ن 5 489 000  روستاهای کشور

از میان  662 000و  10 819 000نفر از  959 000ارقام در مورد زنان به ترتیب 

 است.  7 725 000

 می حال نگاهى به شمار شاغالن و بیکاران و نسبت آنها به کل جمعیت فعال جامعه

ر عداد دنفر  6 857 000فعال مرد شهر نشین متعلق به اتباع  7 530 000اندازیم. از 

سبت را تشکیل مى دهند!! این ن 90شاغلین به شمار آمده اند که یک رقم تقریبى %

 نفر است. در 959 000نفر از کل  752 000یعنى  78در مورد زنان شهرى حدود %

ضافه مقایسه میان شاغالن زن شهرى و روستائى از کل اتباع فعال زن آمار مذکور ا

زن  662 000نفر از  474 000زن شهرى و  959 000نفر از  752 000مى کند که 

 . است 71و % 78روستائى به نوعى کار اشتغل دارند که نسبت آنها بطور تقریب %

ر هالى غینیز به آمار ا در کنار جمعیت فعال و نیروى کار شاغل یا بیکار باید نگاهى

 سال 10 انسان 23 482 000جود ندازیم. سالنامه آمارى رژیم در این رابطه وافعال بی

 16 813 000و  انمردرا جمعیت نفر آنها  6 669 000مى کند که  را گزارش به باال

 80د %یعنى حدو 5 388 000مردان   گروه !! از میاندهندمی را زنان تشکیلنفرشان 

 102 000یا در واقع  24مشغول تحصیل مى باشند. این نسبت در مورد زنان تقریباً %

 نفر است!!   16 813 000فر از  ن 4

 مى کند.  را بطور یکجا در خود منعکسها مجموعه این داده صفحه بعدجدول 
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 نفر 1000

                                  

به  سال10 

 باال

 خانه دار محصل جمع بیکار شاغل جمع

 12095 9450 23482 1640 13097 14727 28655 کل

 216 5388 6669 1242 11865 13107 19997 مرد

 11879 4102 16813 298 1231 1620 18658 زن 

 6777 5912 13710 880 7609 8489 22483 شهر

 127 2180 2987 673 6857 7520 11655 مرد 

 6651 2722 9723 207 752 959 10819 زن 

 5235 3527 9635 746 5405 6150 15934 روستا

 88 2180 2648 558 4931 5489 8209 مرد 

 5147 1357 6988 188 474 662 7725 زن

 سازمان برنامه و بودجه  ،مرکز آمار ایران 1374، مأخذ: سالنامه آمارى کشور

 

هدف ما از اشاره به این ارقام پایه ریزى الزم براى رسیدن به یک آناتومى روشن از 

است. موضوعى  پروسه کار و عمق و شدت استثمار نیروى کار در سرمایه دارى ایران

از شروع این کار الزم است  که در ادامه بحث بدان خواهیم پرداخت، اما عجالتاً و پیش

و ارقامى که نشان داده شد کمى درنگ کنیم. این آمار بطور ها که بر روى همین داده

حقایق به  ندر جهت وارونه نشان داد قطع با هزاران دروغ و گزافه گوئى و اغتشاش

 ى و بعنوان مثال درصد بیکاران نسبت به شاغلین یا افراد محصل در قیاسنفع بورژواز

 با کل جمعیت موسوم به غیر فعال! و مشابه اینها همراه است. با این وجود و با فرض

مهم مربوط به پروسه شده باز هم از پاره اى مسائل  صحت تمامى ارقام گزارش
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 الیجزاى پروسه ارزش ءد مسائلـى که جزپرده بر مى دارن بازتولید سرمایه در ایران

افزائى سرمایه اجتماعى را تشکیل مى دهند و باید دقیقاً از همین زاویه مورد بررسى 

 قرار گیرند.  

 سرمایه دارى ایران و استثمار مرگبار کودکان 

 13 000 000در حالـى که کل افراد شاغل یا از کار بیکار شدة جامعه رقمى حدود  

تا  10کودکان و جوانان مابین ها نفر آن 2 000 000از  یل مى دهند، بیشنفر را تشک

سال  24نفر آنها کودکان و جوانان زیر  4 500 000سال و در مجموع نزدیک به  18

نیروى  35هستند!! در بارة اینکه این شمار عظیم از کودکان یا جوانان که در واقع %

 چه کارهائى اشتغال دارند؟ بعداً و در بخش کار بورژوازى ایران را تأمین مى کنند به

دیگرى از همین نوشته بگونه اى دقیق تر بحث خواهیم نمود اما، عجالتاً و بطور گذرا 

سنى شان  اشاره مى کنیم که این جمعیت مستقل از تمایزات و گروهبندیهاى خاص

االن یا بزرگتر و وسیعتر آن خرد س تشکیل مى گردند. بخش در مجموع از دو بخش

نوجوانانى هستند که زیر فشار گرسنگى و فقر و فالکت خانواده هایشان، قادر به 

خواندن نیستند. اینان مجبورند که بجاى تحصیل و نشستن  مدرسه رفتن و درس

پشت میزهاى دبستان، دبیرستان یا دانشگاه و بهره گیرى از این ساده ترین و ابتدائى 

کارگاهها، کوره پزخانه ها، کارهاى ساختمانى، بازار،  ، راهى مزارع،حق انسانى خویش

نیروى کارشان و معموالً تن دادن به  بیمارستانها و سایر مراکز کار گردند تا با فروش

دة ادهشتبارترین و غیر انسانى ترین شرائط کارى به تهیه نان بخور و نمیر خانو

ل فقر و گرسنگى و اجبار عظیم تر و پر شمارتر به دلی کمک کنند. این بخش خویش

خواندن ندارند و در زیر فشار بیحقوقى و ستم و  به کار کردن شانسى براى درس

و فالکت ناشى از استثمار کاپیتالیستى، محکوم به بیسوادى مطلق یا  تبعیض

 8دیگر این جمعیت  دبیرستانى و دانشگاهى هستند. بخش محرومیت از آموزش
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که باز هم سازمان کار و نظم سیاه سرمایه دارى آنان را از باشند  ملیونى آدمهائى می

بیرون کشیده است تا نیروى جسمى و فکرى شان را  و مشق و آموزش محیط درس

حق طلبانه و هر  در کار کشتار و سرکوب و شکنجه و تار و مار نمودن هر نوع اعتراض

، ز بسیج، سپاه، ارتشآنچه که انسانى و انسانیت است بکار گیرد. گروههاى وسیعى ا

تشکیل  و سایر نیروهاى عمله و اکرة دولت سرمایه دارى اسالمى از این بخش پلیس

مى گردد. مجریان و مدافعان نظم ضد بشرى سرمایه دارى که استیصال اقتصادى و 

، فقر فرهنگى ناشى از حاکمیت مناسبات ددمنشانه کار مزدورى آنان را از درس

فعالیت هاى آزاد و شرافتمندانه انسانى سخت باز داشته است،  تحصیل و روى آورى به

، خونریز و دژخیم مبدل کرده است تا نظام سرمایه دارى آنان را به موجوداتى آدمکش

در این راستا با وثیقه کردن نیروى اینان از موجودیت رابطه متعفن و منفور خرید و 

نخستین پرسشى که در اینجا نیروى کار و حفظ سیادت سرمایه دفاع کند.  فروش

طرح مى شود این است که چرا اینگونه است و چرا ملیونها کودک و نوجوان این 

جامعه در چنگال چنین سرنوشتى اسیر شده اند؟ آیا این طبیعى و پذیرفتنى است که 

و شکوفائى خالقیت هاى  و آموزش ساله به جاى درس 14و  12تا  10 ملیونها طفل

ى بافى، زیر فشار استثمار در دخمه هاى سیاه و دهشتناک قال ،یشفکرى و علمى خو

ر و از هستى ساقط گردند؟! آیا پذیرفتنى است که ر پَو درنده خوئى صاحبان سرمایه پَ

ملیونها کودک و نو جوان دیگر باز هم زیر فشار فقر اقتصادى و فروماندگى فکرى و 

یستى به مراکز تولید جنایت و کشتار فرهنگى منبعث از مناسبات جنایتکارانه کاپیتال

دولت سرمایه داران روى آورند و وظیفه سرکوب و سالخى توده هاى طبقه کارگر و 

کاماًل عظیم تر  تر گفتیم که بخش گیرند؟ پیش جنبشهاى حق طلبانه آنان را بر دوش

ملیونى اطفال یا جوانانى هستند که فقط به جرم  5تر این جمعیت شمار و پر

گى و ندارى و سیه روزى خانواده هایشان مجبور به انصراف از تحصیل و روى گرسن

ساعت در  12آورى به مراکز کار گردیده اند. آیا بارکشى و فعلگى و کار طاقت فرساى 
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روز این کودکان در حرارت کشندة کوره پزخانه هاى اطراف رى و دشتهاى تفتیدة 

درجه زیر صفر کشتزارهاى خراسان و بلوچستان و خوزستان یا سرماى سوزان چندین 

اصفهان و آذربایجان و سرشکن شدن تمامى حاصل کار و رنج  اینان به انبان سود 

ن دژخیم این کشور امرى مقدر یا قابل تحمل است؟! آیا طبیعى است که رااسرمایه د

و در عصرى که صاحبان سرمایه خود آن را دوران کامپیوتر و  2000در آستانه سال 

ساله زیر فشار گرسنگى و فقر  10وژى ماوراء مدرن نام نهاده اند ملیونها کودک تکنول

یا پادوى ها ناگزیر به انجام شاق ترین و مرگبارترین کارها در نساجى ها، ریسندگى

بوتیکها و تولیدیها باشند؟ آیا سکوت در برابر جنایتى چنین هولناک لکه ننگى بر 

ان و نوجوانان متعلق به کدام طبقه اجتماعى دامن انسان معاصر نیست؟ این کودک

هستند؟ فرزندان کدام مردمند؟ چرا به چنین وضعى دچارند؟ پاسخ بسیار ساده و 

روشن است. اینان همگى و بدون هیچ کم و کاست متعلق به خانوارهاى کارگرى 

ه جامعه اند. از طبقه کارگرند. فرزندان کسانى هستند که کل ثروت و دار و ندار جامع

با دستان آنها و عناصر طبقه آنها ساخته شده است. انسانهائى که خالق تمامى ثروت 

ساله  12 - 10جامعه اند اما خود تا بدان حد محروم و گرسنه اند که باید فرزندان 

را بجاى مدرسه به کارگاههاى قالـى بافى خونخواران سرمایه دار، به کارهاى  خویش

ن شرکتهاى بزرگ و کوچک، به کشتزارهاى آکنده از شاق ساختمانى و عملگى صاحبا

و به پادوى کارگاههاى ها جانوران وحشى مالکان کشت و صنعت ها، به کوره پزخانه

صنعتى و فروشگاههاى متعلق به سرمایه داران بفرستند تا شاید از این طریق به تأمین 

نفت و گاز و  نان روزانه خانوادة خود کمک کنند. انسانهائى که تمامى تولیدات

پتروشیمى، ذوب آهن ها، کلیه کارخانجات عظیم فلز، صنایع غول آساى اتوموبیل، 

بزرگترین شرکتهاى زراعى و دامدارى و شیالت و جنگلدارى، معادن گوناگون کشور، 

بافیها، صنایع تولید مواد غذائى و  راهها و راه آهنها، هواپیماسازیها و هواپیمائیها، فرش
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همه محصول کار طبقه آنان است اما خود فاقد همه چیزند. تمامى  پوشاک، همه و

وسائل حمل و نقل و ماشین هاى آخرین سیستم را آنان مى سازند اما خود قدرت 

را ندارند. تمامى ویالها و کاخهاى سر به آسمان کشیدة سرمایه  خرید بلیط اتوبوس

اى زندگى مى کنند. شبکه داران با دستان آنها ساخته شده است اما خود در آلونکه

برق سراسرى کشور حاصل رنج و کار و مرارت آنهاست اما خود در درون آلونکهایشان 

را افراد طبقه آنان تولید مى کنند ها فاقد برق و آب آشامیدنى هستند. تمامى پارچه

و امکانات آموزشى و پرورشى جامعه با کار آنان  ندارند. کلیه مدارس اما خود لباس

 محرومند.  اد گردیده است اما خود بیسوادند و فرزندان آنان از رفتن به این مدارسایج

ملیون جمعیت شاغل و جویاى کار سرمایه دارى ایران را از هر  13ملیون از  5،4آرى 

نوع اعم از استثمار شوندگان کارگر یا نیروى سرکوب و کشتار این کارگران، کودکان و 

تشکیل مى دهند.  و آموزش انسانهاى در سنین درس سال یعنى 24نوجوانان زیر 

هاى جمعیت چه مى کنند و چه سرنوشتى را در مسلخ  حال ببینیم که سایر بخش

 سازد که بیش سیاه سرمایه دارى تحمل مى نمایند؟ آمار رسمى رژیم خاطر نشان می

دارند.  سال قرار 55و  25ملیون از کل جمعیت کشور در فاصله سنى میان  15، 5از 

  15، 5اره شوکه مى کند این است که اگر اولین چیزى که هر موجود ذیشعورى را یکب

 کنند، پس ساله در این جهنم سیاه سرمایه دارى زندگى می 55تا  25ملیون انسان 

ملیون جمعیت شاغل یا جویاى کار آن را کودکان و آدمهاى  13ملیون از کل  4،5چرا 

دهند؟!! به این موضوع کمى پائین تر مى  شکیل میسال ت 25در سن تحصیل زیر 

 13را دنبال مى کنیم. از میان جمعیت اً آمار منابع رسمى رژیم سرمایه پردازیم. عجالت

لیون نفر آنها را نیز سالخوردگان و انسانهاى یم 2ملیونى شاغل و جویاى کار حدود 

نسان فقط رقمى دهند و بدی سال و باالتر تشکیل می 70تا  55گروه سنى میان 

متعلق هستند. به بیان دقیق  55و  25نفر آنها به گروه سنى میان  7 800 000حدود 

قرار دارند  65و  25جمعیت کشور که در فاصله سنى مابین   15 500 000تر از   



 263/   یه و بحران سرما

 

آنها  به نوعى کار اشتغال دارند. نوع اشتغال گروههاى شاغل خود  7 800 000فقط 

بعدى بدان  ث ما در این نوشته است که بازهم در بخشیکى از محورهاى مهم بح

نفر آنها چه مى کنند؟ خیلـى  8 000 000 کنید که مابقى خواهیم پرداخت. فکر می

ساده آنان زنان و مردانى هستند که در منطق سرمایه نه در عداد زندگان که به 

ر هر نوع فعالیت جماعت زنده به گوران تعلق دارند. اینان انسانهاى محروم از حضور د

اقتصادى و اجتماعى و موجودات نفرین شدة مهجور از هر گونه عرصه زیست و ابراز 

یا آلونکهاى مسکونى و ها حیات مدنى هستند. زنان خانه دارى که چهار دیوارى خانه

پخت و پز و شستشو و نظافت و بچه دارى تمامى بود و نبود زندگى آنان، کل دنیاى 

 17کند. باالتر دیدیم که حدود  موجودیتشان را تعیین می تحرک و همه محتواى

 4زن در عداد جمعیت غیر فعال سرشمارى شده اند که از میان آنها فقط  ملیون

لیون دیگر یعنى درست معادل کل جمعیت  م 13در حال تحصیل بوده اند.  نفر ملیون

 8چیزى حدود به اصطالح شاغل جامعه کاپیتالیستى در زمرة زنده به گورانند که 

سال هستند. انسانهاى که اعتبار  54تا  25ملیون آنان انسانهاى متعلق به گروه سنى 

وجودیشان در منطق و عرف سرمایه قلم خورده است و بود و نبودشان بطور کامل 

 همتراز انگاشته شده است. به سه جدول آمارى زیر توجه کنید.

 

 سال 24تا  10جمعیت فعال میان 

 بیکاران شاغلین داد کلتع گروه سنی

10 – 14 410 000 266 000 144 000 
15 -19 1 616 000 1 171 000 444 000 
20 – 24 2 431 000 1 992 000 438 000 

 000 026 1 000 429 3 000 457 4 جمع

 ه سازمان برنامه و بودج ،مرکز آمار ایران 1374 ،سالنامه آمارى کشور  :مأخذ
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 سال 54تا  25جمعیت فعال میان 

 بیکاران شاغلین تعداد کل گروه سنی

25 – 29 2 127 000 1 944 000 182 000 
30 – 34 1 919 000 1 823 000 88 000 
35 – 39 1 577 000 1 523 000 55 000 
40 – 44 1 082 000 1 046 000 27 000 
45 – 49 811 000 781 000 29 000 
50 – 54 784 000 748 000 26 000 

 000 428 000 874 7 000 301 8  جمع

 مرکز آمار ایران  1374 ،مأخذ: سالنامه آمارى کشور

 

 سال و باالتر * 65تا  55جمعیت فعال میان 

 بیکاران شاغلین تعداد کل گروه سنی

55 – 59 717 000 674 000 42 000 
60 – 64 593 000 543 000 50 000 
65 ....... 663 000 570 000 93 000 

 000 1 000 6 000 7 علومنام

 000 186 000 793 1 000 980 1 جمع

 

 * همان مأخذ

جدیدى را نیز اضافه کنیم تا به هر دوى آنها  پرسش حال باید به سؤال قبلـى خویش

 جا پاسخ بگوئیم. سؤاالت محورى عبارتند از: یک

، دولت و سال سرمایه داران 55تا  25یونى مابین لم 16چرا با وجود یک جمعیت  .1

دهند که ملیونها کودک و نو جوان کم سن و  کالً طبقه بورژوازى ایران ترجیح می

و بحث محروم ساخته و آنها را در کارگاهها و مراکز  سال را از رفتن به مدرسه و درس
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، یعنى استثمار کار مورد بهره کشى قرار دهند؟ سرمایه یعنى رابطه تولید اضافه ارزش

پروسه تبدیل کار زنده به کار مرده و تبدیل کار پرداخت نشدة نیروى کار، یعنى 

کارگران به سرمایه الحاقى، یعنى روند جداسازى کارگران از محصول کارشان، یعنى 

رابطه اى که از درون آن محصول کار کارگران در دستان ناپاک مالکان سرمایه به 

توده هاى کارگر  کریه ترین و دژخیم ترین نیروى مادى مسلط بر هست و نیست

تبدیل مى شود. تمامى اینها در سرشت سرمایه است و اساسًا سرمایه در غیاب این 

است اما سؤال خاصى که در اینجا  وجود خارجى ندارد. همه اینها مفروضها مؤلفه

مطرح است این است که چرا سرمایه در عین حال عاشق سینه چاک کار کودکان و 

سال  55تا  25چرا در شرائطى که ملیونها انسان میان جوانان کم سن و سال است؟ 

فاقد هر نوع کارى هستند، سرمایه در همه جا در جستجوى خریدارى نیروى کار این 

از پرداختن به توضیح مطلب این نکته را یادآورى کنیم که تمایل  کودکان است. پیش

سن و سال اصاًل افراطى سرمایه به خرید و مصرف و استثمار نیروى کار اطفال کم 

ى و ذاتى سرمایه بطور کلـى یه دار ایران نیست بلکه خصلت جبلطبقه سرما خاص

تا  5کل کودکان بین  25ى کار حدود %سازمان بین الملل1998طابق آمار سال است. م

به  "در حال توسعه"سال سرتاسر دنیا که شمار آنان فقط در کشورهاى معروف به  14

بطور تمام وقت یا حداقل نیمه وقت و عموماً در شرائط  نفر مى رسد 250 000 000

 153این کودکان یعنى  61بسیار دهشتناک و رقت بار مشغول به کار هستند. %

لیون از اهالـى افریقا و باالخره یم 80ملیون تن از آنها متعلق به کشورهاى آسیائى، 

ن کودکان شاغل ملیون نفر از سکنه ممالک امریکاى التین هستند. شمار همی 17،5

نفر در سال  410 000منابع رسمى رژیم از  سال در  ایران مطابق گزارش 15زیر 

نقل از روزنامه  )یافته است.  افزایش 1377از یک ملیون در سال  به بیش 1370

بدین ترتیب روشن است که خرید و مصرف و  ( 1377شنبه نهم خردادماه  ،همشهرى
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نوجوانان کم سن و سال حتى در حادترین و گسترده استثمار نیروى کار کودکان و 

بسیار عظیمى از نیروى کار هر جامعه  ترین دورانهاى بیکارى و در شرائطى که بخش

سرمایه دارى در جریان بیکارسازیهاى سرمایه از هستى ساقط مى گردند باز هم امر 

به بیان دیگر  روتین و شدیداً مورد عالقه سرمایه داران در تمامى نقاط جهان است.

را ت که استثمار کودکان و نوجوانان این تنها سرمایه دار دژخیم و سفاک ایرانى نیس

دهد، بلکه این سرشت درونى سرمایه است که در  بر استثمار بزرگساالن ترجیح می

مى زند. علت این امر و در واقع پاسخ سؤال نیز بسیار  همه جا به این انتخاب دست 

کان و نوجوانان بسیار ارزانتر است. کودکان و نوجوانان حاضرند روشن است. کار کود

را به بهائى بسیار نازلتر بفروشند. کودکان و نوجوانان را مى توان  نیروى کار خویش

ساده تر از بزرگتران به کارهاى شاق و وحشتناک وادار ساخت. سرمایه دار در قبال 

مه اى نیست. کودکان و نوجوانان کار کودکان و نوجوانان موظف به پرداخت هیچ بی

هنگام آسیب دیدن و مصدوم شدن نمى توانند هیچ غرامتى از کارفرمایان مطالبه 

کنند. خردساالن و نوجوانان حق هیچ نوع اعتراضى به کمى دستمزد و شاق بودن 

شرائط کار خود ندارند. از اینها گذشته کودکان را بسیار ساده تر و سهل الوصول تر 

مى توان دهها ملیون از آنها را خیلـى کار بردگى قرون وسطائى واداشت. به مى توان 

ى بست و بطور شبانه روزى و اعماق تاریکترین گورستانهاى قالى به دار قال آسان در

بى امان در مقابل یک وعده غذاى روزانه، آرى فقط یک وعده غذاى روزانه شیرة جان 

ل ترین بهاى ممکن در سرماى یخبندان آذریابجان آنها را مکید. مى توان آنها را با ناز

و در زیر آفتاب تفتیدة مکران در مزارع زرخیز سرمایه و در گچ پزیها و کوره هاى 

ذوب فلز سرمایه داران بدون هیچ بیمه، هیچ حق خسارت، هیچ حق و حقوق انسانى 

وان مورد همچون بردگان اعماق تاریخ به استثمار کشید. و باالخره کودکان را مى ت

مواد مخدر تبدیل  استثمار جنسى قرار داد. مى توان آنها را به عامل خرید و فروش

ه در شمال خراسان و جنوب بلوچستان و در سرتاسر طول ه گلّکرد. مى توان آنها را گلّ
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دنیاى متعفن سرمایه دارى بصورت برده به بیع و شرا گذارد. جمعیت کم سن  و عرض

مایه داران هر کشور موهبتى عظیم است. این نیز روشن است و سال جامعه براى سر

که هر چه این اطفال فقیرتر و مستأصل تر باشند، عمق و وسعت این موهبت عظیم 

آسمانى!! براى صاحبان سرمایه افزون تر است. هر چه این کودکان محرومتر باشند، 

این اطفال عمیق تر را کم بهاء تر عرضه مى کنند. هر چه خانوادة  نیروى کار خویش

در چنگال گرسنگى و فقر و بیمارى اسیر باشند سرمایه دار از خرید ارزانتر نیروى کار 

آورد. اما در این میان یک چیز بدیهى است. اینکه  آنان سود انبوه تر بچنگ می

کودکان و نوجوانان کم سن و سال در سرتاسر دنیاى سرمایه دارى از عقب مانده ترین 

ى !! به صور مختلف مورد استثمار مضاعف سرمایه بین المللشمتمدن ترین آن گرفته تا

 12قرار دارند. در سوئد این بهشت نمرود و مدینه فاضله سرمایه دارى!! انبوه کودکان 

خود مراکز رسمى دولتى و ، طول تابستان و تعطیلـى مدارس ساله را در تمامى 15تا 

کار فرا مى خوانند ه عارف کارگران بزرگسال بحقوق مت 20کمونها با حقوقى کمتر از %

دهند. همانگونه که گفتیم هر چه توده هاى کارگر فقیرتر  و مورد بهره کشى قرار می

و گرسنه تر و نیازمندتر باشند ابعاد جنایت سرمایه داران در استثمار نیروى کار 

تمامى آسیا،  ى درسرمایه بین المللگردد. هم اینک  کودکان گسترده و گسترده تر می

در سرتاسر افریقا و در همه ممالک  امریکاى التین انبوه چند صد ملیونى کودکان 

ى یک کارگر حقوق معمول 5ا دستمزدى معادل / %متعلق به خانوارهاى کارگرى را ب

در اروپا به سبعانه ترین و بیرحمانه ترین شکل ممکن در دهشتبارترین شرائط کارى 

باز گردیم. گفتیم که طبقه  هد. به رشته اصلـى بحث خویشمورد استثمار قرار مى د

سرمایه دار و دولت سرمایه دارى ایران در شرائطى تودة چند ملیونى کودک و نو جوان 

دارد و آماج بهره کشى سفاکانه قرار مى دهد که  کار مشغول میه را در کارگاهها ب

را بدون اینکه هیچ کارى  سال 55تا  25ملیون جمعیت بزرگسال مابین  16متجاوز از 
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داشته باشند اساساً جزء جمعیت فعال جامعه بحساب نمى آورد. اگر بخواهیم ابعاد این 

استثمار جنایتکارانه و سودى را که از این بابت عاید بورژوازى درندة ایران مى شود به 

شود.  زبان ریاضى و در قالب آمار و ارقام بیان کنیم مسلماً مثنوى هفتاد من کاغذ می

در جوامعى مانند ایران تهیه  از این بدتر اینکه در نظام کاپیتالیستى و بطور اخص

و سند و آمار از این جنایات مطلقًا کار ساده اى نیست. هیچ سرمایه دار یا  گزارش

در استثمار  دولت سرمایه دارى حاضر نیست گزارشى از حجم و دائرة جنایات خویش

 ف از کار کودکان طبقه کارگر را به توده هاى مردم گزارشکارگران و بهره کشى مضاع

و ها و کارگران جوامع کاپیتالیستى نیز زیر فشار دنیائى از محدودیتها کند. کمونیست

 برخى اما. نیستند آمارها این همسلـمًا به آسانى قادر به تهیها فشار و تعقیب و مراقبت

ر روابط پیرامونى ما مى گذرد د که آنچه و هروزمر زندگى معیارهاى با توان مى را امور

از  بنوعى تخمین زد. اگر نسبت دستمزد یک کودک به یک کارگر بزرگسال را پس

محاسبه ارقام مربوط به حذف بیمه هاى اجتماعى و درمانى و غرامت آسیب هاى 

 برآورد کنیم آنگاه خواهیم دید که فقط 15بدنى و .... در بهترین حالت چیزى حدود %

 1376طبقه سرمایه دار ایران از محل کار کودکان خردسال کشور بطور مثال در سال 

چنگ ه سود اضافى  ب (نهصد و هجده میلیارد تومان ) 918 000 000 000زائد بر 

 آورده است. 

 تومان   3000   ساعتى 10متوسط دستمزد یک کارگر بزرگسال در روزانه کار 

 تومان    450         ر همان روزانه کار کودک خردسال د یکمتوسط دریافتى 

 تومان  2550               اختالف دستمزد روزانه 

  تومان   765000        روز کار در سال 300بر پایه احتساب  در سال اختالف

 تومان  918 000 000 000  سال 15جمعیت کودکان شاغل زیر  مزدکل تفاوت 

رفاً مربوط به مقایسه میزان استثمار یک کودک و در نظر داشته باشید که این رقم ص

یک بزرگسال توسط سرمایه است. این بدان معنى است که اگر خواسته باشیم ابعاد 
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استثمار خود این جمعیت انبوه کودک و خردسال یا در واقع کل کار پرداخت نشده و 

مجزا مورد  حاصل از کار آنان را که عاید سرمایه داران مى گردد بطور اضافه ارزش

محاسبه قرار دهیم آنگاه با ارقام نجومى سرسام آورى مواجه مى شویم که مى تواند 

هر انسان شرافتمندى را در سینه بند آورد. به هر حال تا اینجا در پاسخ به سؤال  نفس

مورد بحثمان که چرا طبقه سرمایه دار ایران و دنیا در برخى شرائط کار کودکان را بر 

ن ترجیح مى دهند به یک دلیل معین اشاره کرده ایم اما این امر نه یک کار بزرگساال

ساله اى که زیر فشار  14تا  10دلیل که بطور قطع دالئل بسیار متعددى دارد. کودک 

نیروى کار خود و  مجبور به کار کردن مى شود با فروش گرسنگى و فقر خانواده اش

یار اندک پدر یا مادر و به هر حال دستمزدى که دریافت مى دارد مزد روزانه بس

را تا حدودى و فقط تا حدودى ترمیم مى کند. معنى دقیق تر و  سرپرست خانواده اش

صریحتر این حرف این است که میزان دستمزدى که بورژوازى جنایتکار ایران به یک 

کارگر مى پردازد تا بدان حد ناچیز و نازل است که حتى در پائین ترین سطح ممکن 

ذخیرة کار  عیشتى نیز جوابگوى هزینه بازتولید نیروى کار و زنده نگهداشتن ارتشم

ساعت  16نیست!! کارگر سرپرست خانواده در حالـى که غالباً دو شیفت متوالـى یعنى 

بر  فرزندش در روز کار مى کند باز هم از عهدة تأمین نان خالـى روزانه خود و زن و

در دنیائى از  پرداخت اجاره بها یا سایر بدهیهاى خویش نمى آید و آخر ماه بدلیل عدم

خورد و با خطر آواره شدن و بى سرپناه ماندن روبرو است. این  سرگردانى غوطه می

کارگر با این دستمزد ناچیز بطور قطع قادر به تأمین هزینه تحصیل و پرداخت شهریه 

ملیون جماعت  16ز جزء نیز نمى باشد. همسر وى نی مدرسه فرزند یا فرزندان خویش

نفرین شده اى است که نظام دژخیم کاپیتالیستى وى را بصورت زنده به گوران از کار 

پاى این کارگر یا  و فعالیت اجتماعى باز داشته است. اینجاست که فقط یک راه پیش

و  گیرد. اینکه فرزند خود را بجاى درس از طبقه کارگر قرار می در واقع این بخش
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 مدرسه روانه مسلخ بازار کار سرمایه نماید تا شاید با همان دستمزد ناچیزش و کالس

به تأمین معیشت روزانه شان کمک کند. آنچه در این میان و فقط تا اینجا اتفاق مى 

افتد این است که سرمایه دار و طبقه سرمایه دار ایران از یکسو با پرداخت نازل ترین 

کارگر ایرانى بیشترین سود را به چنگ آورده است  بهاى ممکن براى خرید نیروى کار

و از سوى دیگر و در متن همین رابطه فرزند یا فرزندان وى را نیز ناگزیر ساخته است 

نیروى کارشان را در پائین ترین حد ممکن به سرمایه  خویش تا بجاى رشد و آموزش

هر عقل سالـمى از  داران بفروشند. مناسباتى بدان پایه ددمنشانه و ضد انسانى که

گردد. اما این نیز اصالً همه قضایا نیست. این رشته  اندیشیدن بدان دچار خفگى می

 سر دراز دارد. 

سال  24تا  10ملیونى شاغل و بیکار میان  5حق ساده و بسیار اولیه این جمعیت 

 و پرورش و پژوهش است که در دبستانها، دبیرستانها و دانشگاهها مشغول درس

باشند. اگر قرار باشد این حق طبیعى و اولیه  عدادهاى انسانى و علمى خویشاست

لیونى مذکور حتى در پائین ترین استاندارد موجود بنوعى احقاق گردد، یم 5جماعت 

آن است که طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه دارى ایران باید حداقل  معنایش

 30 000دبیرستانى و حدود  رسد کالس 100 000راهنمائى،  درس کالس 30000

و دانشگاههاى موجود کشور اضافه کند. این امر  دانشگاهى به مدارس درس کالس

 آموزگار و دبیر و استاد جدید است.  160 000طبیعتاً مستلزم استخدام 

سرمایه دارى ایران در جریان مستمر تنزل دادن سطح معیشت کارگران به حداقل 

توده هاى کارگر علیه  ر هم کوبیدن تمامى اشکال اعتراضممکن و خفه ساختن و د

فرزندانشان، یا به بیان دقیق تر  و پرورش وضعیت موجود، هزینه مربوط به آموزش

هزینه تربیت نیروى کار آتى خود را نیز در بیشترین میزان ممکن بر گردة خود 

بخشهاى دیگرى کارگران و همان دستمزد ناچیزشان سرشکن کرده است. اما حتى در 

از همین دوزخ دم کردة سرمایه دارى که کارگران توانسته اند برخى حقوق اولیه خود 
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را مطالبه کنند، دولتها ناچار شده اند که براى هزینه هر یکسال تحصیل جوانان 

گیرند. در سوئد این مبلغ  دبستانى و دبیرستانى و باالتر مبالغ زیادى هزینه  بر دوش

کرون معادل با  70 000آموز در طول هر سال چیزى حدود  براى هر دانش

لیون جمعیت مورد بحث تعمیم یم 5تومان است. اگر این مبلغ را به کل   42000000

میلیارد تومان در سال مواجه خواهیم شد. طبقه  210دهیم آنگاه با رقمى بالغ بر 

ط آموزشى و اجبار سرمایه دار و دولت سرمایه دارى ایران با طرد این جمعیت از محی

اینان به ترک تحصیل این مبلغ عظیم را نیز یکجا بر سایر ارقام سرسام آور سود 

از این فقط  میلیارد تومان  را به ارقامى که پیش 210سالیانه خود اضافه مى کند. رقم 

سال با کارگران  14در مورد تفاوت دستمزد میان یک ملیون جمعیت کودک زیر 

  1120 000 000 000اضافه نمائید. حاصل آن مبلغى قریب    بزرگسال ذکر کردیم

در سال خواهد شد. اینها همه وجوهى است  (یکهزار و صد و بیست میلیارد تومان )

که طبقه سرمایه دار ایران از طریق فشار بر سطح معیشت کارگران و تنزل تا حداکثر 

النه وحشتناک باال و غول ممکن بهاى بازتولید نیروى کار توده هاى کارگر به سود سا

 اضافه و باز هم اضافه مى کند.   آساى خویش

 سرمایه دارى ایران و استثمار زنده به گوران

از وراى آنچه که در باال توضیح دادیم اگر نه کامل اما به هر حال تا حدودى روشن 

یح شد که چرا بورژوازى ایران عالقه بسیار مفرطى به کار کودکان و در شرائطى ترج

استثمار کودکان بر بزرگساالن دارد. اما یک نکته بسیار اساسى دیگر در همین رابطه 

تر گفتیم که استخدام نیروى کار  باقى مانده است که باید آن را نیز توضیح داد. پیش

چند ملیونى کودکان در شرائطى توسط طبقه بورژوازى ایران انجام مى گیرد که یک 

اساساً به مثابه  55تا  25وى کار در فواصل سنى میان ملیونى نیر 16جمعیت عظیم 

حساب نمى آیند!! در همان جا این را نیز اضافه کردیم که ه نیروى فعال جامعه ب
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مهم  غالب این جمعیت را زنان خانه دار تشکیل مى دهند. حال باید به پرسش بخش

ى مطابق عرف و لیونیم 16دومى که در آنجا مطرح شد پاسخ گوئیم. چرا این جمعیت 

 فرهنگ رایج طبقه بورژوازى ایران محکوم به چنین سرنوشتى شده اند. آیا واقعًا اینان

بى تأثیر در مناسبات اجتماعى مسلط اند. رمز و راز  و   نیروى غیر فعال و فاقد نقش

وضعیت زنده به گورى این جماعت چیست و چه شده است که سرمایه داران و دولت 

 سود و سود جوئى شان را هیچ چیز غیر از خاک گور پر نمی رصآنها که کیسه ح

کند، به اینجا که مى رسند رغبت چندانى در کشاندن جمعیت عظیم زنان به بازار 

دهند؟! واقعیت این است که در این رابطه نیز نه یک  نیروى کار نشان نمی فروش

 دلیل و دو دلیل که اسرار شنیدنى فراوانى نهفته است. 

مى کند در عرصه  ملیونى بر خالف آنچه که بورژوازى گزارش 16جمعیت این 

و بازتولید ها اضافى سرمایه و بیشتر ارزش سوددهى به سرمایه داران، باال بردن بیش

سرمایه اجتماعى جامعه سخت فعال است. آنقدر فعال که هر کدام از آنها در طول هر 

بر سود سرمایه داران مى افزایند. ن هیچ سنارى ملیونها توماسال بدون دریافت 

بورژوازى بسیار جنایتکارتر از آنست که حتى در جریان زنده به گور ساختن انسانها 

هم، در پى دستیابى به انبوه ترین سودها نباشد. شمار کثیر زنان متعلق به این 

ان کاتاگورى جمعیتى کارکنان بدون هیچ مزد و مواجب طبقه سرمایه دار ایرانند. این

نیروى کار مورد  یا آلونکها صرف پرورشها را در چهاردیوارى خانه تمامى عمر خویش

نیاز سرمایه داران میکنند بدون اینکه در قبال این کار مادام العمر خود حتى دینارى 

دریافت دارند. براى فهم این قضیه که فقط در همین رابطه معین هر کدام از آنها چه 

دارند؟ به بیان دقیق تر هر کدام از آنها  سرمایه داران بر می دوشهزینه سنگینى را از 

کنند؟ الزم است  در طول هر سال چه مبالغ عظیمى بر سود سرمایه داران اضافه می

معیارهاى متعارف همین دنیاى سراسر جنایت  به ارقام تخمینى زیر که بعضًا بر اساس

 سرمایه دارى محاسبه شده است توجه نمائید. 
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ملیون نفر از این جمعیت زن هستند. اگر متوسط کودکانى را که توسط  12از  شبی

نفر حساب  3مى یابند با مالحظه موازین جمعیتى کشور،  هر یک از این زنان پرورش

   36000000کنیم آنگاه در محاسبه کل کودکان تربیت یافته این زنان با رقم تقریبى 

ملیون  1 000 000بر مبناى مالکهاى رایج به  نفر مواجه مى شویم. این تعداد کودک

ملیون کودکیار احتیاج دارد. هزینه مربزط به نگهدارى هر  9مهد کودک و حدوداً 

کودک در طول هر سال صرفنظر از حقوق کودکیاران و هزینه ساختمان یا اجارة 

ل کرون، معاد 36000ساختمان و باز صرفنظر از بهاى ساالنه آب و برق مبلغى حدود 

کودک مورد گفتگو به  36 000 000تومان است. این رقم در مورد کل  2 160 000

تومان در سال مى  (هفتهزار و هفتصد و شصت میلیارد ) 7 7760 000 000 000

ملیون مربى را اگر حتى با موازین تجاوزکارانه خود طبقه بورژوازى  9رسد. حقوق 

  برحساب کنیم باز به رقمى بالغ ز ایران یعنى حدود یک ملیون تومان در سال نی

تومان مى رسیم و اگر فقط همین دو رقم یا  (نه هزار میلیارد )9 000000000000

در واقع حقوق ساالنه مربى و هزینه مراقبت از کودکان در طول یک سال را با هم 

میلیارد تومانى مى شویم. حال اجاره بهاى  17000جمع کنیم شاهد یک مبلغ 

نه آب و برق را نیز به این ارقام اضافه کنید. از این گذشته جمعیت ساختمان و هزی

سالگى و شروع دبستان نیاز به مهد کودک  6کودک مورد بررسى ما حداقل تا سن 

در جامعه کاپیتالیستى ایران که در رابطه ها دارد. محاسبه کلیه ارقام مربوط به هزینه

رى پاى بند نیست مسلماً کارى بسیار با حق و حقوق انسانى به هیچ معیار و مالک بش

دهد  دشوار است. اما حتى لحظه اى اندیشیدن به ابهت اعدادى که گفتیم نشان می

که طبقه سرمایه دار و دولت جنایتکار سرمایه دارى ایران با خانه نشین کردن این 

ملیونى زن چه ارقام سرسام آور نجومى را به سود ساالنه خود اضافه  12جمعیت 

اید. اما همه اینها فقط گوشه اى از ابعاد گستردة استثمار نیروى کار وحشتناک مینم
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ارزان طبقه کارگر ایران است. به سراغ کار خانگى زنان که جنبه دیگرى از این 

 استثمار دهشتبار است برویم. 

بارها گفته ایم و در اینجا نیاز به هیچ توضیح مجددى نمى بینیم که در هر جامعه 

از محل  نیروى کار، تولید اضافه ارزش ستى همه چیز بر پروسه خرید و فروشکاپیتالی

به سرمایه و باز هم سرمایه و انفصال  کار پرداخت نشدة کارگران، تبدیل اضافه ارزش

کامل و هرچه عمیق تر کارگران از محصول کار خود مبتنى است. سرمایه اساساً و در 

تر هیچ معیار و اصل و مالک دیگرى را به طبیعت سرشت خود سواى سود و سود بیش

رسمیت نمى شناسد. استثمار هر چه عمیق تر کارگران، تبدیل هر چه گسترده تر کار 

روزانه آنان به کار اضافى و پرداخت نشده یعنى سود سرمایه محور و درونمایه 

جام این راستا از ان موجودیت سرمایه در سرتاسر دنیاى سرمایه دارى است. سرمایه در

ندارد، به هر تجاوز و سبعیتى دست مى زند تا شاید سهم بیشترى  هیچ جنایتى نیز ابا

از کل کار انجام یافته توسط کارگران را به کار اضافى یعنى سود مبدل سازد. یک 

مسأله اساسى دیگر نیز در این رابطه قابل ذکر است. اینکه هر چه سطح مبارزة 

ارگران بر اثر فشار خفقان، بیحقوقى و دیکتاتورى هار کارگران پائین تر باشد، هر چه ک

سرمایه شدیدتر از سازمان دادن و تعمیق پیکار طبقاتى خود محروم مانده باشند، در 

سرمایه به سطح معیشت و حقوق کارگران دهشتبارتر خواهد بود. محروم  تعرض عوض

اشکال کار خانگى بر نگهداشتن کارگران از کلیه امکانات رفاهى و سرشکن کردن کلیه 

بیشتر و دهشتبارتر سرمایه به  کارگران نیز دقیقاً گوشه اى از همین تعرض دوش

در جامعه سرمایه دارى ایران بسان  سطح زندگى و حقوق کارگران است. این تعرض

سایر جوامع سرمایه دارى مشابه بسیار وحشیانه است. کارگر ایرانى زیر فشار فقر و 

 حتى خیال صرف غذا در رستوران، حتى سالـى یکبار هم به سرشگرسنگى و فالکت 

را در خانه پخت و پز نماید و وقت بسیار  نمى زند. او مجبور است که غذاى روزانه اش

را بجاى آنکه در  خود و فرزندانش دهد. لباس زیادى را  نیز به این کار اختصاص
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خانه و با تحمل صدها مشکل و رختشویخانه همگانى شستشو کند، این کار در درون 

را زیر فشار کم درآمدى و فقر  مقدار معینى هزینه انجام دهد. خانه مسکونى اش

را از فاصله اى  تعمیر و مرمت نماید. حتى در بسیارى موارد آب آشامیدنى اش خودش

نسبتاً دور به خانه حمل کند. در بسیارى نقاط براى پخت و پز غذا و گرم کردن اطاق 

از هیزم بیابان و جنگل استفاده نماید و این هیزم را خود از جنگل تا خانه  آلونکشو 

کشد. لیست مفصلـى از این نوع کارها را کارگران باید به مثابه کار روتین  به دوش

و باز هم  خانگى تقبل کنند، تنها به این دلیل که طبقه سرمایه دار در راستاى افزایش

حاضر نیست هیچ امکان رفاهى را براى توده هاى کارگر به  یشسود سرمایه ها افزایش

در  رسمیت بشناسد. از سوى دیگر کارگر در جهنم سرمایه دارى و بطور مشخص

دوزخ سرمایه دارى ایران باز هم زیر فشار کمى دستمزد و بیحقوقى ناچار است که 

کار کند. اما کارگرى براى بازتولید نیروى کار خود دو شیفت در روز براى کارفرمایان 

که دو شیفت در روز کار کرده است و بطور معمول چندین ساعت را نیز صرف ایاب و 

ذهاب میان خانه و محل کار نموده است هیچ وقتى براى پرداختن به کار خانگى 

و زنده  "غیر فعال"ملیون جمعیت  12باقى نمى ماند. اینجاست که نیروى کار  برایش

دیگر بگونه اى کاماًل مفت و مجانى و بدون اینکه هیچ دینارى حق  به گور زنان یکبار

و حقوق از جامعه کاپیتالیستى و طبقه سرمایه دار مطالبه کند، سخت پر بار مى 

یک حق طبیعى باید از طریق شبکه  گردد. تمامى کار خانگى که کارگر بر اساس

خانه دار وى بدون هیچ  همسر گستردة رفاه همگانى از انجام آن معاف باشد بر دوش

مزد و مواجبى سرشکن مى گردد. باز هم سرى به ارقام بزنیم. مجموع ساعاتى که 

ساعت  8نفرى مورد احتیاج است حداقل به  4براى انجام کارهاى خانگى یک خانوار 

در روز یعنى معادل یک شیفت کار روزانه بالغ مى شود. زن خانه دار جامعه 

کار را به همان دالئلـى که گفتیم مجانى براى کارفرمایان  ساعت 8کاپیتالیستى این 
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کند. گفتنى است که جامعه سرمایه دارى این واقعیت کریه را در زیر خروارها  کار می

معیارهاى فرهنگى مسموم یا ارزشهاى اجتماعى و اخالقى پاسدار مناسبات کار 

مباحثات خانوادة  طرح این مزدورى از انظار مخفى مى دارد. بطور مثال به محض

را به مثابه سلول  متناظر با مقتضیات اجتماعى و فرهنگى رابطه تولید اضافه ارزش

و حیاتى جامعه بشرى علم مى کند!! و هشت ساعت کار روزانه بدون مزد زن  مقدس

مى کند.  خانه دار را به مثابه امور شخصى خانوادگى هر کارگر توجیه و حتى تقدیس

یک حقیقت مسلم مادى و ها ى این خرافه پردازیها و عوامفریبىتمام اما در پس

ریاضى نگاه هر کارگر آگاه و با فکرى را بسوى خود جلب مى نماید. اینکه حق اولیه 

اوقات  یک شبکه وسیع خدماتى و رفاهى از اختصاص انسانهاست که زیر پوشش

در شرائط نبود به کارهاى خانگى معاف باشند و درست  خویش فراغت و آسایش

ساعت کار مجانى بر همسر خانه دار کارگر تحمیل  7مطلق این شبکه رفاهى است که 

مى گردد. خیلـى ساده کارگر و همسر وى بجاى اینکه در طول هفته دو نفرى و در 

ساعت براى سرمایه داران کار مى  152ساعت کار کرده باشند حداقل  60مجموع 

 نمایند. 

 ساعت 96         روز کار درهفته   6و حداقل دو شیفت کار در روز 

 ساعت  56            ساعت کار خانگى در روز و در تمامى طول هفته  8

 ساعت  152      مجموع ساعات کار هفتگى انجام یافته توسط زوج کارگر

ایران  که شمار این گونه زنان خانه دار در جامعه سرمایه دارى گفتیمقبالً 

رسد. براى اینکه به یک محاسبه سرانگشتى ریاضى در رابطه با  می نفر 12000000به

میزان صرفه جوئى طبقه سرمایه دار ایران از کار مجانى این زنان دست یابیم باید 

 نخست کل ساعات کار بدون مزد آنان را حساب نمائیم. 

 وز و یک رقم سرسام آورملیون ساعتى در هر ر 96در این مورد با یک زمان کار 

روزانه کار در سال روبرو مى  (هفت میلیارد و سیصد ملیون ) 7 300 000000
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گردیم. ما به ازاء پولـى این زمان کار حتى با همین سطح بغایت نازل بهاى نیروى کار 

در سال  (هفت تریلیون تومان )   7 000 000 000 000در ایران به رقمى حدود 

اما بطور قطع عینى و بدون اغراقند.  بالغ مى شود. ارقام نجومى و گیج کننده است

واقعیت این است که اگر کسى بخواهد بطور عینى و ریاضى اقالم مربوط به چگونگى 

استثمار طبقه کارگر ایران، میزان نازل بودن بهاى نیروى کار در جامعه کاپیتالیستى 

را با  وضعیت زنان طبقه کارگر ایران، ابعاد بیحقوقى و محرومیت زنان و بطور مشخص

نگرشى کمونیستى مورد نقد و بررسى قرار دهد باید از البالى این ارقام و اعداد عبور 

کند. در اینگونه آناتومى و کند و کاو عینى است که معناى نیروى کار ارزان روشن مى 

اخلـى و گردد. عمق استثمار جنایتکارانه توده هاى عظیم طبقه کارگر توسط سرمایه د

 ودى برمال مى شود و فراخناى بى مرز و بى انتهاى محرومیت وى تا حدبین الملل

مى شود. در غیر این صورت یعنى صرف حرف  مسبیحقوقى کارگران تا اندازه اى ل

زدن از کار ارزان و بیحقوقى زن یا تسلط فرهنگ مردساالرى در جامعه فقط دهن باز 

زنان حرف زدن بدون  کردن براى هیچ چیز نگفتن است. از سکوالریسم و آزادى مطلق

نشان دادن شرائط واقعى زیست و کار و جریان عینى استثمار و بیحقوقى آنان و بدون 

طرح بدیل روشن سوسیالیستى این عینیت به مثایه تنها راه در هم شکستن و الغاء 

این وضعیت ضد انسانى سواى عربده کشى و هارت و پوت مبتذل رفرمیستى براى 

فرصت طلبانه هیچ مفهوم دیگرى ندارد. به هر حال تمامى  نوعى ابراز وجود منحط

این اقالم گیج کنندة نفع و صرفه جوئى و سودى که در اینجا نقل کردیم همه و همه 

ملیونى زن  12به کار کامالً مجانى و مفتى مربوط مى شود که وجود یک جمعیت 

وجود این جمعیت !! ایرانى به طبقه سرمایه دار ایران تحویل مى دهد. "غیر فعال"

اى سرمایه داران دارد. نرخ بربسیار بیشترى نیز  کثیر خانه نشین صد البته که خواص

 در صدى کاهش 10به یک نرخ رسمى سرتاسر دروغ  55واقعى بیکارى را از حدود %
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مى دهد و بدینسان بازار عوامفریبى و دروغ بورژوازى را رونق مى بخشد. به بیان دیگر 

کند. از اینها گذشته  درصدى در جامعه را استتار می 50ى گستردة وجود یک بیکار

دارد.  سطح انتظارات اقتصادى و رفاهى طبقه کارگر را بطور دهشتبارى پائین نگه می

پایه هاى مادى بیحقوقى و فرهنگ قناعت پیشگى را تحکیم مى کند و از این طریق 

. همان کارى که دیکتاتورى سطح مبارزات کارگران را هر چه عمیق تر تنزل مى دهد

و ددمنشى نظامى و پلیسى سرمایه بنوبه خود آن را تکمیل مى نماید و باالخره 

 خیلـى چیزهاى دیگر که در اینجا فرصت پرداختن به آنها نیست. 

 

 دوم بخش

 سرمایه دارى ایران و شدت استثمار طبقه کارگر

و آمارگونه به پاره اى وجود پیشین اگر چه نه جامع آما به هر حال کنکرت  در بخش

کارکرد سرمایه دارى ایران در رابطه با تنزل حداکثر بهاى نیروى کار اشاره کردیم. 

حال به سراغ جنبه هاى دیگرى از عمق و شدت استثمار طبقه کارگر ایران توسط 

ى مى رویم. ببینیم که کارگران در قبال جتماعى ایران و کل سرمایه بین المللسرمایه ا

قل بهاى نیروى کارشان چه تولید مى کنند. رابطه میان کار پرداخت شده و حدا

پرداخت نشدة طبقه کارگر چگونه است و حجم یا مقدار اضافه ارزشى که توده هاى 

کنند در چه سطحى سیر  کارگر ایران براى طبقه سرمایه دار ایران و جهان تولید می

حوصله این نوشته بسیار مختصر و کنیم که در اینجا یعنى در  مى کند. تأکید می

هاى مختلف اقتصاد یا در واقع  مقدماتى ما صرفًا به ذکر پاره اى موارد عام از بخش

افزائى سرمایه اجتماعى بسنده مى کنیم. ما  ریز و ارزش عرصه هاى متفاوت پیش

 خواهیم کوشید تا به میزان توان و اطاعاتى که بدست مى آوریم این بحثها را هر چه

بیشتر کنکرت نمائیم. بطور مثال گفتمان آمارى عام مربوط به سرمایه بخشهاى 

صنعت، کشاورزى، تولیدات مواد غذائى، معادن و... را با بررسى چگونگى استثمار 
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افزائى سرمایه در هر واحد تولیدى یا اقتصادى جامعه تکمیل کنیم  نیروى کار و ارزش

هیز پرولتاریا براى لغو این وضعیت هر چه و آناتومى وضعیت موجود را با هدف تج

صنایع و  و عمق بخشیم. عجالتاً در همین سطح عام و اولیه از بخش بیشتر گسترش

 آمار مربوط بدان شروع مى کنیم. 

 نرخ تقریبى استثمار در واحدهاى صنعتى 

رو محاسبه نرخ استثمار کارگران در یک واحد تولیدی، یک رشته صنعتی یا در قلم

ه و به کاماًل پیچیدای ایه اجتماعی یک کشور به رغم ظاهر بسیار ساده اش مقولهسرم

طور واقعی ناممکن است. دلیل اصلی این دشواری یا ناممکنی روشن است. 

ی مختلف درون یک حوزه اقتصادی یا مورد استثمار کل سرمایه اجتماعهای سرمایه

و کل ها از ورای رقابت یک کشور عمالً در چهارچوب قوانین نرخ سود عمومی،

مهم مربوط به تشکیل نرخ سود، هر کدام سهم معینی از کل اضافه های مؤلفه

ر یا کارگر مورد استثمار در یک قلمرو، یک کشوهای تولید شده توسط تودههای ارزش

 آورند. با هیچ محاسبه دقیق ریاضی و پژوهشی دقیقاً می کل جهان به به چنگ

ز ه به طور مثال اضافه ارزشی که توسط این یا آن بخش اتوان تعیین کرد کنمی

سرمایه اجتماعی یک جامعه یا کل جهان تصاحب شده است توسط کارگران کدام 

رخ حاسبه نمتولید گردیده است. با توجه به همه این نکات آنچه ما در اینجا زیر عنوان 

د دقیق و نه صد در صکنیم صرفاً باید به عنوان تصویری عام، فرضی می استثمار بیان

 کارگر در ایران تلقی گردد. های از شدت استثمار توده

گردشى  مجموع بخش 1373بر پایه آمار رسمى رژیم اسالمى سرمایه، در طول سال 

سرمایه ثابت شامل مواد خام و اولیه، لوازم بسته بندى، ابزار و وسائل مصرف شده، گاز  

هاى بزرگ  که توسط کارکاه ...صنعتى و... طبیعى، برق، آب، پرداختى بابت خدمات

است به  گردیدهریز  کارگر پیش 10از  هاى داراى بیش صنعتى کشور یعنى کارگاه
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 دو هزار و نود و دو میلیارد و ششصد و شش )  2 092 606 600 000رقمى حدود 

 423 200 000بالغ شده است. از این مقدار بطور مثال  (ملیون و ششصد هزار تومان 

 279 636 500 000تومان در کارخانه هاى تولید مواد غذائى و آشامیدنى،  422

 600 000در صنایع شیمیائى،  215 897 300 000تومان در واحدهاى پوشاک، 

در تولید وسائل نقلیه موتورى و  122 889 100 000در فلزات اساسى،  338 305

 ت. بقیه در سایر رشته هاى تولیدى سرمایه گذارى شده اس

محصوالت صنعتى  در همین سال مطابق اعالم منابع رسمى سرمایه، بهاى فروش 

 تومان بالغ شده است.  3 615 063 000 000تولید شده در این واحدها حداقل به 

 اضافى تولید شده توسط کارگران و نرخ اضافه ارزش براى اینکه بتوانیم میزان ارزش

طبیعتًا به پارامترهاى دیگرى سواى آنچه در  در هر رشته تولیدى را محاسبه کنیم،

ذکر شده است نیاز داریم. ما این پارامترها را بررسى و در محاسبات ها این جدول

 وارد خواهیم نمود. در این میان به میزان استهالک ساالنه سرمایه فیکس یشخو

. تنها دسترسى نداریمها بهاى استهالک ماشین آالت اصلـى آن یاواحدهاى صنعتى 

کارى که در این رابطه توانسته ایم انجام دهیم این است که در انتهاى بررسى خود، 

پرداختیهاى امور "کل اعتبارات ساالنه بودجه دولتى سرمایه دارى را که زیر عنوان 

داده شده است بجاى مبلغ مربوط به  اختصاص به تشکیل سرمایه فیکس "اقتصادى

کار ما را بر طرف  ز محاسبه کنیم. این امر طبیعتاً نقصاستهالک ساالنه سرمایه واری

نمى کند و دقت الزم ارقام را بهیچوجه تضمین نمى نماید اما ما اوالً چارة دیگرى 

نداشتیم، زیرا در آمارهاى جمهورى اسالمى دسیابى به چنین داده هائى ممکن نبود، 

ت بویژه با توجه به ترکیب ثانیاً فکر مى کنیم که بهاى استهالک ساالنه سرمایه ثاب

پرداختهاى امور "از میزان  در جامعه ما، در مجموع بیشها ارگانیک نازل سرمایه

با این یادآورى به سراغ سایر  لمندرج در بودجه دولتى نباشد. به هر حا "اقتصادى

اسالمى هیچ رقم  دولت 1373و پارامترها مى برویم. در آمار دولتى سال ها داده
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بارة شمار کارگران واحدهاى صنعتى نیز داده نشده است، بلکه تنها به  مشخصى در

بعنوان تعداد کل کارکنان یعنى مجموع کارگران و کارفرمایان و  853 089رقم 

دیگرى از گزارشات آمارى رژیم به داده  مدیران و.... اشاره شده است. اما ما در بخش

 ر این زمینه راهگشا باشد. کنیم که مى تواند تا حدودى د هائى برخورد می

صنعت  کارکنان بخش 2 014 000نفر از کل  1 800 000حدود  مطابق این گزارش

نسبت  را کارگران اعم از مولد و غیر مولد تشکیل مى دهند. این بدان معنى است که

گر برآورد نمود. حال ا 89کارگران به کل کارکنان را مى توان چیزى نزدیک به %

کارگر  752 000به کارگاههاى بزرگ صنعتى تعمیم دهیم به رقم همین نسبت را 

 خواهیم رسید. 

دولت اسالمی در مورد میزان حقوق ماهانه یا ساالنه کارگران گزارشات آمارى 

نایع صکارکنان  853 089ساکت است اما این میزان را در رابطه با کل  داری سرمایه

 است. اگر از تمامى تفاوت فاحش تومان ذکر کرده 432 019 300 000بزرگ حدود 

 سو و مدیران و متخصصان از سوى دیگر صرفنظر کنیم میان حقوق کارگران از یک

راى هر بتومان دستمزد ساالنه را  500 000آنگاه ناچار خواهیم شد که رقمى بالغ بر 

مولد تومان را براى کل کارگران مود و غیر 376 000 000 000کارگر و مبلفى حدود 

ول طاین در حالـى است که در  البته ع بزرگ کشور مالک محاسبه قرار دهیم وصنای

و  یکهزار و نود میلیارد و چهارصد و سى ) 1 090 437 100 000 معین  همین مدت

یر زعاید کارفرمایان شده است. جدول  تومان سود خالص (هفت ملیون و یکصد هزار 

ن بهره حقوقى کارگران در یکسو و میزاتصویر نسبتاً روشنى از  وضعیت استثمار و بی

 دهد.  کشى و سود سرمایه داران از کار پرداخت نشدة طبقه کارگر بدست می
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سرمایه داران در صنایع بزرگ در  محاسبه نرخ استثمار کارگران و نرخ سود

 1373سال 

 تومان    2 092 606 600 000         هزینه تشکیل سرمایه ثابت ساالنه

 تومان       376  000 000000                               تغیرسرمایه م کل

    2 468 606 600 000                 مجموع سرمایه ثابت و متغیر

 3 615 063 000 000                    بهاى محصوالت تولید شده

 1 146 456 400 000             اضافى تولید شده در سال ارزش

 نفر  752 000                             رگرانمجموع کل کا

  # 305%                              نرخ اضافه ارزش

  46%                                          نرخ سود

 تومان     1 527 202                تولید شده توسط هر کارگر اضافه ارزش

 تومان      500 000                           میزان دستمزد ساالنه هر کارگر

--------------------------------------------------------------------

- 

 1374 ،سازمان برنامه و بودجه ،مأخذ:  سالنامه آمارى مرکز آمار

یادآورى مى کنیم که در محاسبه دستمزد کارگران مطلقاً، به حقوق رسمى و متعارف 

از جمله هزینه احتمالـى ایاب و ذهاب و کمک ها اء نشده است. کل پرداختىآنها اکتف

، عیدى و تمامى اقالم دیگر نیز منظور شده است. از این گذشته به غذا، پاداش

همانطور که باالتر گفتیم اختالف حقوق میان مدیران شرکتها و کارگران ساده که 

ر این بررسى محاسبه نگردیده خود رقم بسیار فاحشى را تشکیل مى دهد اصالً د

کارگران به کل کارکنان نیز بطور قطع نسبت معقولـى نیست.  89است. نسبت %

کارگران مولد تعلق دارند و نه در عداد کارگران غیر مولد  درصد شاغالنى که نه بخش
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پائین تر از  مى باشند نسبت به کل ابوابجمعى کارگاهها معموالً بگونه اى محسوس

 که ما در اینجا بحساب آورده ایم.  چیزى است

 م که دربه همه این پارامترها باید این نکته تعیین کننده و مهم را نیز اضافه کنی

ب سال و بطور تقری 14نفر از این کارگران را افراد زیر  108 000مجموع حدود 

دهند. این جمعیت سال تشکیل مى  19تا  14نفر آنها را افراد بین   270000

رین با سایر کارگران از نازل ت نخست آن حتى در قیاس نفرى بویژه بخش  3780000

ین ند. هیچ نیاز به توضیح نیست که چشم پوشى از کلیه ارامیزان دستمزد برخورد

ایه اقالم موجب هر چه پائین تر نشان دادن نرخ استثمار کارگران و نرخ سود سرم

ق در طور دقیکه ما از قلم انداخته ایم ب داران گردیده است. اگر تمامى این تفاوتها را

 مواجه ىتر کالن بسیار سود نرخ و استثمار نرخ با محاسبات وارد سازیم آنگاه مسلماً

 باالتر سودى نرخ و 400% حداقل میزان به ارزشى اضافه نرخ شاید. شد خواهیم

 این به مجدداً صحبت ادامه در ما. بود خواهد برآورد این احتمال ترین نزدیک 60% از

ارة گردیم، اما در اینجا موقتاً به همین اش ین سطح عام بر میهم در حداقل بحث

مى  کوتاه بسنده مى کنیم و به سراغ یکى دیگر از عرصه هاى استثمار طبقه کارگر

 رویم. 

 (غیر از نفت و گاز) معادن سرمایه و استثمار کارگران در بخش

غیر ماهر در معادن مختلف کشور  کارگر ماهر و 40 580قریب  1373در سال 

، تن مواد معدنى از نوع سنگ مس 55 203 000مشغول کار بوده اند. این عده حدود 

زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ طال، منگنز، سرب، زرنیخ، نمک، میکا، فیروزه، خاک 

تومان تولید کرده  118 780 400 000 سرخ و سایر سنگها و امالح کانى به ارزش

ینه مربوط به تشکیل سرمایه ثابت این معادن در طول این مدت بالغ بر اند. کل هز

خود میزان  تومان بوده است. منابع رسمى رژیم در ادامه گزارش 27 642 600 000
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 91 137 800 000اقتصاد را حدود  مازاد تولید شده توسط کارگران این بخش ارزش

 تومان ذکر نموده است.  

پیرامون میزان دستمزد پرداخت شده به کارگران  روشنیمى در اینجا نیز با هیچ رق

برخورد نمى کنیم. اما آمار رژیم اسالمى جمع کل پرداختى به کارکنان را 

 نموده است. از آنجا که شمار کل کارکنان در این گزارش گزارش 27077500000

میان  نفر درج شده است باز هم با صرفنظر اجبارى از تفاوت فاحش 55182حدود 

دستمزد کارگران و حقوق مدیران یا سایر عناصر غیر کارگر به یک دستمزد متوسط 

در سال براى هر کارگر خواهیم رسید. اگر این رقم را در شمار کل کارگران  500 000

تومان  20 290 000 000ضرب کنیم مجموع دریافتى ساالنه آنان مبلغى حدود 

 و اضافه ارزشها رقام مى توانیم میزان ارزشخواهد بود. با در نظر گرفتن همه این ا

 هاى تولید شده توسط کارگران در طول این سال را به  شرح زیر محاسبه نمائیم. 

 1373توسط کارگران معادن در  تولید شده و اضافه ارزش میزان ارزش

                                                                                               1 .

 تومان   27 642 600 000                       هزینه تشکیل سرمایه ثابت ساالنه

 20 290 000 000                              انواع پرداختى به کارگران

 6 787 500 000                                          ها سایر پرداختى

 54 720 100 000                     متغیر مجموع سرمایه ثابت و

 118 780 400 000                     بهاى محصوالت تولید شده

 64 060 300 000                        اضافى تولید شده در سال ارزش

 نفر  40 580    مجموع کل کارگران

  320%                      نرخ اضافه ارزش

  120%    نرخ سود

 تومان      1 57 617  تولید شده توسط هر کارگر اضافه ارزش
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 تومان       500 000   میزان دستمزد ساالنه هر کارگر

 سازمان برنامه و بودجه  ،مرکز آمار ،مأخذ: مستخرج از سالنامه آمارى کشور

 

 جاى تردیدى نیست که ارقام و گزارشات منابع بورژوازى حتى دقیقترین و جامعترین

هاى بر تافته از مراکز رسمى ممالک پیشرفته سرمایه دارى نیز با توجه به  پژوهش

هیچ رد و نشان روشنى از میزان  کاپیتالیستى اش مبانى و چهارچوبهاى خاص

استثمار طبقه کارگر بدست نمیدهد. این معضل در رابطه با سیستم آمارگیرى و 

فرهنگ متعارف مطالعاتى مراکز  جمهورى اسالمى که اساسًا با معیارهاى پژوهش

علمى سرمایه نیز سخت بیگانه است بالطبع ابعاد بسیار عمیق ترى پیدا مى کند. با 

همه اینها یک نگاه بسیار سطحى به همین ارقام و گزارشات مى تواند هر کارگر ایرانى 

را نسبت به ریشه هاى واقعى سیه روزى و بیحقوقى و فقرى که تحمل مى کند تا 

ى آشنا سازد. ما از بررسى درآمدهاى کالن سرمایه هاى نفتى که به دلیل رانت حدود

کارگر ایرانى  40000در کنار استثمار دردناک  تفاضلـى و شرائط انحصارى ویژه اش

ى را نیز به حساب طبقه ر پرداخت نشدة طبقه کارگر بین المللسهم عظیمى از کا

به سراغ  مى سازد آغاز نکردیم. بر عکسبورژوازى و سرمایه اجتماعى ایران سر ریز 

کارگران معادن و صنایع رفتیم که عمال بورژوازى هر روز و هر ساعت از تنگناهاى 

ستا از هیچ خدعه و گویند و در این را بازتولید و موانع سودآورى آنها سخن می

یک  نمى نمایند. دیدیم که در همین صنایع و معادن هر کارگر در قبال عوامفریبى ابا

 1 600 000تا  1 500 000تومانى یا کمتر سالـى حداقل  40 000حقوق ماهانه 

به سرمایه داران و دولت آنها تحویل مى دهد. ما همانگونه که گفته  تومان سود خالص

ایم و همانگونه که درونمایه و خصلت کار آگاهگرانه طبقاتى و سوسیالیستى ماست 

 د عینیت کاپیتالیستى وضعیت موجود توسعه میرا به تمامى تا و پوها این بررسى
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دهیم و خواهیم کوشید تا چراغ بدست همه آحاد طبقه کارگر را به عمق استثمارى 

آگاه سازیم. این کار را  که مى شود و به ریشه هاى واقعى فالکت و سیه روزى خویش

در کجا قرار  یقیناً انجام خواهیم داد تا نشان دهیم که میدان واقعى پیکار پرولتاریا

دارد و چگونه همه گرایشات سیاسى موجود از راست تا چپ براى دور ساختن وى از 

این میدان واقعى پیکار تقال مى نمایند. به هر حال پرداختن به این مسائل یکى از 

اساسى ترین محورهاى کار روتین کمونیستى ما در میان پرولتاریا خواهد بود. اما آنچه 

ر بسیار فشرده قصد درنگ بر روى آن را داریم، طرح چند نکته که عجالتًا و بطو

 گفتگوئى مختصر حول هر کدام از آنها است.  عمومى و سپس

برابر آنچه که خود در طول  3از  در گزارشات دیدیم که هر کارگر ایرانى حداقل بیش

 سال بعنوان دستمزد دریافت مى دارد سود به سرمایه داران و دولت آنها تحویل

 به خودش کار ساالنه اش 25تا % 20میدهد. دقیق تر بگوئیم هر کارگر حداکثر بین %

به مالکیت طبقه سرمایه دار ایران در  کل کارش 80تا % 75گیرد و حدود % تعلق می

ساعت کار مى  8مى آید و به سرمایه این طبقه تبدیل مى شود. بطور مثال اگر در روز 

 این کار روزانه صرف وسائل معیشتى خود و خانواده اش ساعت از 2، 5تا  2کند تنها 

ساعت آن یکراست به سرمایه  6تا  5، 5مى گردد و  یا در واقع  بازتولید نیروى کارش

شود. این را نیز در نظر بیاورید که مطابق همین آمارها  طبقه سرمایه دار اضافه می

رد بررسى ما، کارگران ملیون از جمعیت طبقه کارگر را در همین سال مو 6حدود 

ملیون از فروشندگان نیروى کار  6مولد تشکیل مى دهند. این بدان معنى است که 

کارگرانى هستند که نیروى کار آنها توسط سرمایه خریدارى و در پروسه تولید مصرف 

مى گردد. به بیان روشنتر همه آنها کارگرانى هستند که با کارشان بطور مستقیم 

برابر دستمزدشان به سرمایه داران سود مى  4تا  3کنند و  ید میتول اضافه ارزش

ملیونى را نیز با همان دستمزد  30ملیون در واقع یک جمعیت بزرگ  6دهند. این 

اندک روزانه شان اداره مى کنند، زیرا هر کدام آنها بطور معمول تمامى هزینه امرار 
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ؤال بسیار اساسى و مهم در را پرداخت مى کنند. نخستین س خانوادة خویش معاش

 محصول کار ساالنه خویش 25تا % 20ملیون کارگر با % 6اینجا این است که اگر این 

از نصف کل جمعیت کشور  ملیون جمعیت جامعه یعنى بیش 30تمامى هزینه زندگى 

حاصل کار و زحمت ساالنه آنها چه  80مابقى % را تأمین و پرداخت مى کنند پس

رود؟!! مالکان سرمایه و دولت آنها مسلمًا جواب خواهند داد که  می میشود و به کجا

صرف تهیه امکانات اجتماعى و رفاهى اتباع جامعه مى شود!! پاسخ عمیقًا  80این %

خشم آور خواهد بود. اما  بار و کارگر آگاهى قطعًا چندش عوامفریبانه اى که براى هر

د ذهن بسیارى از کارگران ساده و حتى همین جواب سرتاسر فریب و دروغ مى توان

ب سازد. این طبیعت سرمایه یا مناسبات کار مزدورى است که ناآگاه را آلوده و مشوّ

کلیه واقعیات اقتصادى و اجتماعى و هر چه هست و نیست را وارونه تصویر مى کند. 

بنیاد رابطه سرمایه بر وارونه سازى کلیه حقایق اجتماعى و انسانى استوار است. 

رمایه هیچ منشأ و موجدى سواى کار پرداخت نشدة کارگران ندارد اما بسان نیروئى س

کند و مالکان خود را که  قاهر و خداگونه بر هست و نیست کارگران حکومت می

تصرف کنندگان مفتخوار و متجاوز کار پرداخت نشدة توده هاى کارگرند بر تمامى بود 

ر جریان توسعه اجتماعى و مدنى خود، به گرداند. سرمایه د نبود کارگران مسلط می

بیان دیگر در پروسه بازتولید فرهنگ ، ایدئولوژى سیاست و معیارهاى حقوقى خود 

تمامى اینها را به مثابه ابزارى براى باژگونه نشان دادن همان واقعیت کریه 

استثمارگرى خود بکار مى گیرد. این بدان معنى است که سیاست، اندیشه، اخالق، 

ق، فرهنگ و کل وجود اجتماعى بورژوازى در خدمت جعل حقایق روشن رابطه حقو

کار و سرمایه است. از همین روى جاى هیچ تعجبى نخواهد بود اگر نمایندگان 

محصول  80که بر سر % سیاسى و دولتمردان وقیح سرمایه دارى در قبال این پرسش

ا آن را صرف تهیه امکانات باقى ماندة کار کارگران چه مى آید؟ پاسخ دهند که گوی
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کنند!! آنان چنین خواهند گفت تا از این طریق  اجتماعى و رفاهى شهروندان می

تمامى استثمار و بیحقوقیهاى طبقه کارگر را پرده  رابطه سرمایه یعنى منشأ و اساس

پوشى کنند. در مقابل این کارگرانند که باید با سرى هوشیار و آگاه عمق استثمار 

سط سرمایه را با ژرف نگرى تمام کند و کاو نمایند و آگاهى به این واقعیت تو خویش

علیه سرمایه تبدیل کنند. کارگران  را به سالح نیرومند پیکار سرنوشت ساز خویش

باید چنین کنند و ما نیز در گیر و دار انجام همین کاریم. ببینیم که به راستى طبقه 

محصول کار کارگران چه مى کنند؟ در همین سرمایه دار و دولت سرمایه داران با 

امکانات رفاهى و اجتماعى به کارگران!!! را  راستا ما ادعاى آنان پیرامون بذل و بخش

نیز مورد بررسى قرار خواهیم داد. اما پاسخ دقیق، سنجیده و واقع بینانه به این مسائل 

مایه و پروسه نیازمند توضیح روشن چند نکته اساسى مربوط به رابطه کار و سر

 بازتولید سرمایه اجتماعى بطور کلـى است. این نکات عبارتند از:

پرداخت  تا اینجا ما از شدت استثمار کارگران و نرخ اضافه ارزشى که از قبل کار . 1

وضعیت استثمار شود صحبت نموده ایم. این گفتگو طبیعتاً  نشدة آنها عاید سرمایه می

گیرد. بخشى از طبقه کارگر  ابل سرمایه را در بر نمیکارگر در مقو موقعیت کل طبقه 

در بازتولید  در همان حال که بشدت توسط سرمایه استثمار مى شود، و نیروى کارش

کل سرمایه اجتماعى مورد استفادة سرمایه قرار مى گیرد، اما بطور مستقیم اضافه 

 ارزشى تولید نمى نماید. 

ت خود کاًل و در سطح جامعه بطور کلـى ثاب سرمایه اجتماعى در تشکیل بخش .2

گیرد متحمل برخى  صرفنظر از هزینه هاى خاصى که به هر سرمایه مجزا تعلق می

 مخارج عام و سراسرى از نوع راهها و بنادر یا سدها و مخازن آب و نظائر اینها می

 گردد که در بررسى پروسه بازتولید کل سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد. 

ید به این نکته اساسى و مهم نیز توجه داشت که میزان اضافه ارزشى که سرمایه با .3

سازد مگر در مواردى بسیار نادر و استثنائى عین  اجتماعى هر جامعه نصیب خود می
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آن اضافه ارزشى نیست که در پروسه بازتولید داخلـى و در جریان استثمار مستقیم 

. بطور مثال سرمایه اجتماعى ایران به دلیل طبقه کارگر همان جامعه تولید شده باشد

موقعیت انحصارى معینى که در تولید و صدور نفت دارد و رانت تفاضلـى بسیار 

 دارد، هر سال مبالغ بسیار کالنى اضافه ارزش عظیمى که از این بایت دریافت می

ر مقابل، مى دهد. د ناشى از استثمار پرولتاریارى سایر کشورها را نیز به خود اختصاص

ضمن یک بررسى عینى  نرخ اضافه ارزشى که ما در همین مقاله و در چند سطر پیش

آمارى و ریاضى براى بخشهائى از سرمایه اجتماعى ایران محاسبه نمودیم بطور واقعى 

 تولید شده توسط کارگران مورد استثمار این بخش بسیار پائین تر از نرخ اضافه ارزش

در اینجا با توجه به میزان اضافه ارزشى محاسبه شده  ه ارزشسرمایه است. نرخ اضاف

یرى خود در درون کل بازار بین است که سرمایه اجتماعى ایران در جریان سامان پذ

ى سرمایه دارى و با تبعیت از قوانین نرخ سود عمومى این بازار کسب کرده است. الملل

یار کمتر، در مقایسه با سرمایه سرمایه اجتماعى ایران به دلیل بارآورى اجتماعى بس

سط تولید شده تو اجتماعى ممالک پیشرفته تر غربى معموالً بخشى از اضافه ارزش

 سرمایه هاى اخیر از دست مى دهد.طبقه کارگر ایران را به نفع 

د ران بایاینها موضوعاتى هستند که در تحلیل و برآورد وضعیت استثمار پرولتاریاى ای

نظور ه ایم مدادتر انجام  د در محاسباتى که پیشرند و نتایج آنها بایمورد توجه قرار گی

یریم. ما نیز بر این است که همه این جوانب را حتى االمکان در نظر گ گردد. کوشش

ضیح از پرداختن به هر نوع نتیجه گیرى قطعى به سراغ تو درست بر همین پایه پیش

 مى رویم.ها ین مؤلفهو برآورد آمارى نتایج مربوط به پبرخى از ا

 غیرمولد طبقه کارگر سرمایه اجتماعى و بخش

ملیون نفر از طبقه کارگر ایران را کارگران مولد تشکیل  6جلوتر گفتیم که حدود 

تولید مى کند و مستقیماً به سرمایه  میدهند، کار مولد کارى است که اضافه ارزش
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نیروى کار  مبادله یعنى هم فروش گردد. به بیان دیگر کار مولد هر دو فاز مبدل می

توسط کارگر و هم مصرف این نیرو در پروسه تولید بوسیله سرمایه را در بر مى گیرد. 

با سرمایه مولد مبادله مى  بر همین مبنى کارگر مولد کارگرى است که نیروى کارش

االتر از شود و سرمایه دار در جریان مصرف این نیرو در پروسه تولید، به ارزشى بسیار ب

آنچه در قبال بهاى خرید نیروى کار پرداخته است دست مى یابد. همانگونه که قباًل 

اشاره کردیم همه آحاد طبقه کارگر یک جامعه بطور قطع کارگران مولد نیستند. 

ریز سرمایه  تقسیم کار کاپیتالیستى خود متناظر با وجود و توسعه عرصه هائى از پیش

یوسته کل پروسه بازتولید سرمایه اجتماعى اند و از سوى است که از یکسو اجزاء پ

و مصرف نیروى کار در آنها بطور مستقیم با تولید اضافه  دیگر جریان خرید و فروش

ریز مى گردد سرمایه مولد  پیشها همراه نیست. سرمایه هائى که در این عرصه ارزش

مستقیم در پروسه تولید نیست، به این معنى که نیروى کار خریدارى شده را بطور 

از نیروى کار مستقیماً به سرمایه تبدل نمى شود و فاز  مصرف نمى کند. این بخش

یز بطور دوم مبادله با سرمایه را طى نمى نماید، درست بر همین مبنى اضافه ارزشى ن

ى مبادله مى ل کارى که با سرمایه تجارى و پولبعنوان مثابالواسطه تولید نمیکند. 

این نوع است. کارگرى که نیروى کار خود را به سرمایه غیرمولد مى فروشد شود از 

بسان کارگران مولد مورد استثمار سرمایه قرار مى گیرد و نیروى کار وى در بازتولید 

سرمایه اجتماعى بطور کلـى مورد مصرف سرمایه دار واقع مى شود. هر چند که او 

شى از طبقه کارگر را این نوع کارگران نیست. بخ تولید کنندة مستقیم اضافه ارزش

دهند. اما همه کارگران غیرمولد از این نوع نیستند. نیروى کار کارگر  تشکیل می

ر حال جزئى هر چند جزء اندکى از هکن است با درآمد مبادله شود. به غیرمولد مم

فتیم طبقه کارگر در هر جامعه را این عده از کارگران تعیین مى کنند. همانگونه که گ

در تحلیل دقیق استثمار نیروى کار و رابطه کار و سرمایه، باید موقعیت همه این اقشار 

 کارگرى را در نظر گرفت. 
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ى کند، مرا با سرمایه غیرمولد مبادله  در مورد قشرى از طبقه کارگر که نیروى کارش

قشار اه داد و ستد یا تجارت اشاره کرد. قشرى که بسان هم مى توان به کارگران بخش

ال دیگر طبقه کارگر با تمامى حدت و شدت مورد استثمار واقع مى شود، در عین ح

رگران نیز نیست. کار این کارگران درست همسان کار کا که تولید کنندة اضافه ارزش

ى اجتماع مولد مورد نیاز سرمایه است و به همان میزان در پروسه بازتولید کل سرمایه

  .ماین قشر از کارگران توجه کنی پیرامون نقش ح مارکسدارد. به این توضی نقش

 ن سرمایهولـى کار تجارى کارى است که اصوالً براى اینکه یک سرمایه بتواند بعنوا» 

 ست. اینتجارى عمل کرده و تبدیل کاال به پول و پول به کاال را میسر سازد ضرورى ا

 ال( کاپیت « )آفریند. ى نمیکارى است که ارزشها را تحقق مى بخشد ولـى هیچ ارزش

پیوسته اى از کل سرمایه است. مظهر نوعى تقسیم کار در  سرمایه تجارى بخش

پروسه سامان پذیرى سرمایه اجتماعى است. وظیفه اى که سرمایه تجارى و پولـى 

الیتجزائى از پروسه عمومى سامان پذیرى و بازتولید کل سرمایه  دهد بخش انجام می

سرمایه در وجود مستقل و متعین خود به مثابه سرمایه  این بخشاست. آنچه که 

تجارى انجام مى دهد، کارى است که در غیاب آن، خود سرمایه صنعتى باید انجام  

و بازتولید کل سرمایه صنعتى را  از پروسه گردش مى داد. سرمایه تجارى این بخش

معینى در پائین  گیرد و درست بر همین مبنى نقش بشکلـى تخصصى بعهده می

آوردن هزینه سرمایه گذارى بطور کلـى ایفاء مى نماید. سود سرمایه تجارى نیز دقیقاً 

بخشى از سود سرمایه مولد است. به بیان دقیق تر بخشى از کل اضافه ارزشى است 

مولد سرمایه اجتماعى تولید گردیده  که توسط کارگران تحت استثمار مستقیم بخش

که توسط سرمایه تجارى استثمار مى شود اگر چه اضافه ارزشى  است. نیروى کارى

مهم آن پرداخت نمى گردد هزینه تحقق  تولید نمى کند اما با انجام کارى که بخش

مورد نظر ماست.  آنچه که در اینجا بطور خاصرا تقلیل مى دهد.  ن اضافه ارزشیافت
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از طبقه کارگر در  ین بخشا چگونگى استثمار کارگران توسط سرمایه تجارى و نقش

بازتولید سرمایه اجتماعى از یکسو و محل پرداخت دستمزد این کارگران از سوى دیگر 

 در رابطه با مورد نخست مى گوید: است. مارکس

تولید نمى کند. ولـى قیمت کار او بوسیله  کارگر تجارى بالواسطه اضافه ارزش "

ن تعیین مى گردد. در حالـى که بکار گرفتن نیروى کار او یعنى هزینه تولیدى آ ارزش

، همانند هر کار دیگرى این نیروى کار به منزله فشار وارده، نیروى صادره و فرسایش

گردد. بنا بر این بین دستمزد او و  محدود نمی نیروى کارش به هیچوجه بوسیله ارزش

طه ضرورى حجم سودى که او براى تحقق آن به سرمایه دار کمک مى کند هیچ راب

مى  دارد و آنچه نصیب خودش برقرار نیست. آنچه او براى سرمایه دار هزینه برمی

سازد نه اینطور که  سازد مقادیر متفاوتى هستند. او منفعت عاید سرمایه دار می

تولید کند، بلکه بدینطریق که او با انجام دادن کارى که تمامًا  مستقیماً اضافه ارزش

 "تقلیل یابد.  مى کند تا هزینه تحقق یافتن اضافه ارزشپرداخت نمى شود کمک 

  ) همان مأخذ(

در رابطه با مبناى تأمین دستمزد این قشر از طبقه کارگر که در واقع موضوع اصلـى 

کل پروسه تشکیل سود سرمایه تجارى را مورد بررسى  بحث ما در اینجاست مارکس

اد و ستد با سرمایه دار صنعتى به دهد که تاجر بگاه د دهد. او نشان می قرار می

ناشى از استثمار  کند در اضافه ارزش ریز مى ن همان سرمایه اى که پیشمیزا

د که ده گردد. او همچنین توضیح می کارگران مورد استثمار سرمایه مولد سهیم می

همان حال که بشکلـى مستقل در مالکیت مجزاى ثابت سرمایه تجارى در  بخش

ارى است و در عین حال که با کار غیر مولد مبادله مى شود اما در سرمایه دار تج

مشابه سایر اجزاء سرمایه ثابت پیدا لید عمومى سرمایه اجتماعى حالتى وسعت بازتو

مى کند، بگونه اى که تاجر در جریان داد و ستد با سرمایه دار صنعتى نخست 

دارد. در بارة نحوة  می سود مربوط به آن را دریافت استهالک این سرمایه و سپس
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متغیر سرمایه تجارى یا دستمزد کارگران یعنى همان نکته گرهى بحث  بازتولید بخش

متغیر سرمایه تجارى با اینکه اضافه ارزشى  مدلل مى دارد که بخش ما نیز مارکس

آورد، اما اواًل متناسب با نیاز پروسه عمومى بازتولید سرمایه بطور کلـى  پدید نمی

داده میشود. ثانیاً در مناسبات میان سرمایه  از سرمایه به بازتولید آن اختصاصبخشى 

یا در واقع دستمزد کارگر تجارى بعالوة سودى  مولد با سرمایه تجارى کل این بخش

که در ازاء کار پرداخت نشدة هر کارگر مولد عاید سرمایه شده است به تاجر منتقل 

موضوع مثالـى را ذکر مى کنیم. در این مثال  مى گردد. براى روشن تر شدن بیشتر

ریز  گیریم. بخشى را که کالً بصورت مولد پیش در نظر می Aکل سرمایه جامعه را 

مولد را  مى نامیم، اجزاء ثابت و متغیر بخش Cو سرمایه تجارى را  Bشده است 

 C 1,C 2تجارى سرمایه را بترتیب  و اجزاء ثابت و متغیر بخش B1, B2بترتیب

خواهد  Mتولید شده توسط کارگران مولد نیز برابر  مى کنیم. کل اضافه ارزش فرض

 بود. 

حت متغیر سرمایه مولد یعنى کارگران ت توسط بخش از آنجا که تمامى اضافه ارزش

ه مولد سرمایه تولید شده است در وهله نخست چنین بنظر مى رسد ک استثمار بخش

  M / B1+B2=Nود از: نرخ سود عمومى عبارت خواهد ب

هستند. هر چند  Aنیز بخشى از  C1,C 2اما واقعیت بشکل دیگرى اتفاق مى افتد. 

تنها کار پرداخت نشدة    شود و اضافه ارزشى تولید نمی رد این بخشککه در قلمرو کار

C 2 کل پائین آید. اما نرخ سود واقعى به  کند تا هزینه تحقق اضافه ارزش کمک می

 M / B 1+B 2+C 1+ C2=Nیا به بیان دیگر    M / A = N  .خواهد بوداین صورت 

هاى مولد و  توان پاره اى ابهامات مربوط به رابطه میان بخش به مدد این توضیح می

غیرمولد طبقه کارگر و از جمله نحوة استثمار کارگران غیر مولد توسط سرمایه را بر 

ما ارتباط پیدا مى کند، بیشتر  خصطرف نمود. اما تا آنجا که به این گفتگوى مش
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غیر مولد سرمایه اجتماعى مورد نظر است.  چگونگى محاسبه دستمزد کارگران بخش

آنچه گفتیم به روشنى نشان مى دهد که وقتى صاحبان سرمایه هاى صنعتى یا هر 

مى کند، در جریان  مولد سرمایه اجتماعى میزان سود ساالنه خود را گزارش بخش

بازتولید خود را در نظر نگرفته  فقط سرمایه ثابت و متغیر قلمروهاى خاص محاسباتش

است. بلکه این رقم را با احتساب کل سرمایه ثابت و متغیر درون سرمایه اجتماعى و از 

ثابت و متغیر سرمایه تجارى و پولـى استنتاج نموده است. به بیان دقیق  جمله بخش

 ارزش"مهورى اسالمى سرمایه دارى زیر عنوان تر آنچه که در اسناد مرکز آمار ج

ریز شده  !!! براى بخشهاى مختلف سرمایه مولد بعنوان مثال سرمایه هاى پیش"افزوده

شده است بطور قطع با همه اضافه  در صنایع، معادن، کشاورزى و مانند اینها گزارش

تولید شده ها ارزشى که در این بخشها و توسط کارگران مورد استثمار این سرمایه

است زمین تا آسمان فرق دارد. در اینجا به همانگونه که دیدیم سخن از سودى است 

ثابت و متغیر سرمایه تجارى و سودى که  که سرمایه با مالحظه تمامى اجزاء بخش

از سرمایه تعلق گیرد و باالخره  با مالحظه تمامى کاهشى که به  باید به کل این بخش

حمل مى کند وارد بیالن ساالنه شده است. با این توصیف تبع این محاسبات ت

دستمزد ساالنه کلیه کارگران که نیروى کار آنان با سرمایه غیر مولد مانند سرمایه 

ریز شده در فروشگاهها، شرکتهاى بزرگ و کوچک تجارى، امور بازرگانى و غیره  پیش

 جتماعى مستتر است. مولد سرمایه ا مبادله گردیده  است همگى در محاسبات بخش

تجارى یا سایر عرصه هاى غیر مولد سرمایه به سراغ  حال از کارگران غیر مولد بخش

قشرهاى دیگرى از طبقه کارگر مى رویم که آنان نیز غیر مولدند اما نسبت به الیه 

از کارگران از  هائى که در باال توضیح دادیم موقعیت حدوداً متفاوتى دارند. این بخش

عداد سهم چندان مهمى را در کل ترکیب جمعیتى طبقه کارگر احراز نمى لحاظ ت

کنند. تفاوت آنها با اقشارى که گفتیم نیز علـى االصول باید در این جستجو شود که 

نیروى کار اینان اساساً نه با سرمایه بلکه با درآمد مبادله مى شود. اما واقعیت این 
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 ى و در جوامعى مانند ایران بطور خاصاست که در جامعه سرمایه دارى بطور کلـ

تفکیک این کارگران از قشرهاى نخست نه اساساً اما در برخى موارد کار چندان آسانى 

نیست. این کامالً روشن است که بطور مثال در سرمایه دارى ایران کارگران نسبتاً 

مثابه یک کنند، مثالً به  فراوانى هستند که نیروى کار خود را با درآمد مبادله می

کارگر مجزا و بدون اینکه در استخدام هیچ شرکت یا مؤسسه سرمایه دارى باشند به 

نظافت، پاک  منازل افراد مراجعه مى نمایند و امور مربوط به تعمیرات، لوله کشى،

کردن سبزى، امور ساختمانى، تزئینات یا بسیارى کارهاى دیگر را در قبال مزدى که 

مى دهند. نیروى کار اینان با سرمایه مبادله نمى شود و کسى دریافت مى دارند، انجام 

که این نیرو را خریدارى مى کند حتى اگر یک سرمایه دار  هم باشد، در این معامله 

کند. به هر حال در مورد مبادله نیروى کار  استثنائاً رل سرمایه دار را بازى نمی خاص

ایه جاى حرفى نیست. اما معضلـى که این قشر یا قشرهاى معین با درآمد و نه با سرم

از  نیست. مشکل عمومًا به آن بخشها باالتر اشاره کردیم مطلقًا مربوط به این الیه

ها طبقه کارگر ارتباط پیدا مى کند که در استخدام سازمانهاى دولتى قرار دارند. دولت

اتالق در کنار سرشکن نمودن مقادیر بسیار عظیمى از محصول کار کارگران به ب

بوروکراسى، میلیتاریسم یا هزینه هاى سرسام آور کشت و کشتار توده هاى کارگر و 

، و پرورش سایر مخالفان بطور معمول بخشى از درآمد اجتماعى را نیز صرف آموزش

نمایند.  بهداشت و درمان، در مواردى کودکان و پیران و شاید سایر امور خدماتى می

نیز به هر حال ما شاهد نوعى  "خدماتى"هاى به اصطالح در اینجا یعنى در این عرصه 

مبادله نیروى کار با درآمد و نه با سرمایه هستیم. پرستاران و خدمه بیمارستانهاى 

، مربیان مهد کودکهاى دولتى، و پرورش دولتى، معلمان تحت استخدام آموزش

وق آنان در واقع مبین کارکنان مراکز نگهدارى از پیران و معلوالن و مشابه اینها که حق

هزینه بازتولید نیروى کارشان مى باشد بخشى از طبقه کارگر را تشکیل مى دهند که 
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 نیروى کار آنها از یکسو شرط الزم بازتولید کل سرمایه اجتماعى است و از سوى دیگر

شود. این امر بصورت گوشه ناچیزى از  آمد مبادله میاین نیرو نه با سرمایه که با در

یون دولت یعنى سازمان متمرکز قدرت و اهرم مؤثر برنامه ریزى و بازتولید نظم فونکس

مورد بحث است. مع الوصف در این رابطه جاى  اقتصادى و سیاسى سرمایه کم و بیش

حاصل از  خود سواى اضافه ارزشها گفتگوى بسیار زیادى وجود دارد. درآمد دولت

اما این فاکتور به خودى خود مبادله استثمار طبقه کارگر هیچ چیز دیگرى نیست 

این نیرو به برخى امور خدماتى را نفى  جزئى از این درآمد با نیروى کار و اختصاص

نمى کند. نکته بعدى این است که دولتها در چه شرائطى و به چه میزان جزئى از 

مى دهند. جواب هیچ دشوار نیست. در وهله  درآمدشان را به این امور اختصاص

کارگرى توانسته باشد بر آنها فشار وارد سازد و آنها را به  ت به میزانى که جنبشنخس

 قبول این امر مجبور ساخته باشد. در وهله دوم و مشروط به  فشار مؤثر جنبش

کارگرى اینکه سهم هر چه بیشتر و باز هم بیشترى از کار پرداخت نشدة پرولتاریاى 

ا به تملک خود درآورده باشند. در غیاب این دو جامعه و پرولتاریاى بین الـمللـى ر

آمد دولتى که با یا در "خدمات"زان این به اصطالح شرط بویژه در غیاب شرط اول می

کارهاى خدماتى مبادله مى شود آنقدر تنزل مى کند که به صفر نزدیک مى شود. در 

واقعیت هستیم. سرمایه دارى ایران و سرمایه دارى جوامع مشابه ما دقیقًا شاهد همین 

 تخصیص "خدمات"از دنیاى سرمایه دارى از سوى دولتها به  آنچه که در این بخش

 محاسباتى چندانى ندارد.  داده مى شود یکجا قابل چشم پوشى است و هیچ ارزش

با همه اینها ما در ادامه بررسى خود از رابطه کار و سرمایه و درجه استثمار طبقه 

دیگر فقط به طرح کلـى قضیه اکتفا ینه نیز همسان همه موارد کارگر ایران در این زم

کنیم. مى کوشیم تا حتى االمکان و به میزان اطالعاتى که در دست داریم یک نم

رویم  تصویر ریاضى و آمارى از موضوع بدست دهیم. به سراغ همه آن حوزه هائى می

روز روشن چراغ  که دولت سرمایه دارى مدعى مبادله درآمد با نیروى کار است و



 297/   یه و بحران سرما

 

اثرى از چیزى به نام زنیم تا ببینیم  بدست به هر سوراخ و سمبه اى سر می

 شود؟! در این جامعه یافت می "خدمات"

امکانات اجتماعى  یعنى محورى ترین و اساسى ترین بخش و پرورش از مسأله آموزش

رژیم اسالمى  شروع مى کنیم. در آغاز دهه جارى بنا به مندرجات سالنامه مرکز آمار

ساله به باالى کشور با سواد بوده اند.  6ملیون نفر از میان جمعیت  38سرمایه کمتر از 

ملیون نفر داراى  6ملیون نفر تحصیالت عالـى داشته اند.  5،1از این تعداد مجموعاً 

 16از  ملیون تا سطح دورة راهنمائى و باالخره بیش 7گواهینامه دیپلم متوسطه، 

خوانده  فقط تا حد تحصیالت پنجساله ابتدائى یا حتى پائین تر از آن درسملیون نفر 

اند. در بارة اینکه فرزندان طبقه کارگر بندرت به دانشگاهها راه مى یابند شاید 

استدالل یا گفت و شنود زیادى الزم نباشد. این توضیح واضحات است. این نیز تا حد 

ملیون ایرانى حداکثر  17 - 16است قضایاى بدیهیه ریاضى بدیهیست که اگر بن

ملیون فرزندان بانکداران و تجار  17 - 16تحصیالتشان فقط پنجم ابتدائى باشد، این 

ى و اقتصادى و  یا رؤساى دوائر دولتى و بنیادهاى عظیم مالـها و صاحبان کارخانه

ن ثروت و حتى دارندگان مشاغل با درآمد متوسط نخواهند بود. ای کانباالخره مال

ملیونى همگى به خانوارهاى کارگرى تعلق خواهند داشت. کارگران و  17جمعیت 

ملیون، نیمى از  17 - 16کنیم که در کنار این  فرزندان کارگران خواهند بود. فرض

سهم طبقه  ،آموختگان دورة راهنمائى و چند درصدى هم از دارندگان دیپلم دانش

نتیجه مى شود این است که امکانات آموزشى  کارگر باشند. آنچه که از ذکر این ارقام

 که است امکاناتى موجود در جامعه تا آنجا که به طبقه کارگر مربوط مى شود معموالً

 مبنى همین بر. است تصور قابل دبیرستان حدى تا و راهنمائى و ابتدائى سطوح در

 گرفته تعلق کارگر طبقه به امکانات نام تحت چیزى چه سطوح این در که دید باید

هاى مورد بحث بطور  سال در که دارد مى اعالم خود سرمایه آمارى سالنامه!! است؟
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و  کل بودجه اى که دولت سرمایه دارى به آموزش 1372 - 73 فاصله میان مثال در

تومان بوده  384 744 500 000داده است رقمى حدود   عمومى اختصاص پرورش

 و پرورش یمى از کل این مبلغ به آموزشکنیم که ن است. در بهترین حالت فرض

یافته باشد. در این صورت تنها رقمى  فرزندان متعلق به طبقه کارگر جامعه تخصیص

روى خواهیم داشت. اما این مبلغ بطور  تومان را در پیش 192 000 000 000قریب 

همى از م یقین با واقعیت فاصله بسیار زیادى دارد. اولین دلیل آن این است که بخش

این بودجه بصورت شهریه از همان دستمزد ناچیز کارگران پرداخت شده است. به 

تعبیر دیگر سهمى از همان حداقل کارپرداخت شدة کارگران بجاى آنکه صرف هزینه 

هاى معیشتى خود و خانواده شان شود بصورت شهریه هاى کالن به بودجه دولت 

نیز نیاز به هیچ ها ام دهشنتاک این شهریهسرمایه دارى افزوده شده است. در بارة ارق

توضیحى نیست. همگان مى دانند که سرسام آور بودن آن سبب شده است تا امکان 

کشور هم  تحصیالت راهنمائى و متوسطه حتى در بدترین و عقب افتاده ترین مدارس

ر از فرزندان کارگران سلب گردد. از این گذشته نحوة توزیع اقالم بودجه آموزشى د

نواحى محل زیست کارگران و سایر نواحى سخت متفاوت بوده است. در یک محاسبه 

تومان را بعنوان  150 000 000 000بسیار سخاوتمندانه شاید بتوانیم رقمى حدود 

 طبقه کارگر در طول سال مورد قبول قرار دهیم.  و پرورش کل هزینه آموزش

ى کنیم. سالنامه آمارى رژیم سرمایه به بهداشت و درمان گذر م و پرورش از آموزش

زیر عنوان پرداختى هاى قطعى بهداشت و درمان و  1372بودجه سال  در بخش

نموده است. هیچ روشن نیست  تومان را گزارش 189 041 400 000رقم  یک تغذیه،

که این مبلغ چگونه هزینه شده و صرف چه امورى گردیده است. اما یک چیز در این 

بدیهى است. اینکه واقعاً بهداشت و درمان رایگانى براى کارگران در جامعه  میان کامالً

وجود نداشته است. در بهترین حالت بخشى از کارگران که از بیمه درمانى یا تأمین 

اجتماعى برخوردار بوده اند و در قبال پرداخت حق بیمه ماهیانه خود از بازپرداخت 
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گردیده اند. اما حتى ارقام مربوط به این معاف  سهم معینى از بهاى درمان خویش

معافیت نیز در چهارچوب جدول بندیهاى بودجه اى رژیم هیچ ارتباطى با هزینه 

تأمین اجتماعى و بهزیستى منظور  بهداشت و درمان پیدا نمى کند، بلکه کالً در بخش

سى وارد خواهیم ساخت. در یک برر شده است که ما بعداً آن را در محاسبات خویش

کنجکاوانه تر از وضعیت بهداشت و درمان کارگران حتى با مراجعه به منابع رسمى 

خود رژیم سرمایه ما با ارقامى مواجه مى شویم که بى بهرگى هر چه عمیق تر طبقه 

مجموعًا  1373سازد. در سال  کارگر از امکانات درمانى رایگان را بخوبى روشن می

 به نزدیک، دندانپزشک حدود 1775، پزشک متخصص 7244پزشک عمومى،  6688

پرستار و بهیار و مددکار اجتماعى و تکنیسین و سایر کارکنان امور  123 821

سال حدود  اینبهداشتى و درمانى در سراسر کشور مشغول به کار بوده اند. در 

بیمارستان تحت کنترل وزارت بهداشت و  474تخت بیمارستانى نیز در کل  69347

نفر فقط یک  5000تفادة بیماران بوده است. مطابق این آمار به هر درمان مورد اس

نفر یک تخت بیمارستانى تعلق مى  10 000و به هر  (عمومى یا خصوصى)پزشک 

گرفته است. در بارة اینکه چند درصد این پزشکان عمومى و خصوصى مورد مراجعه 

 چند پارامتر مشخص گیرند اطالع موثقى در دست نیست، اما بر روى کارگران قرار می

در شمال شهر تهران  در این رابطه مى توانیم حساب کنیم. اوالً بیشتر اطباء متخصص

و نواحى اعیان نشین شهرهاى بزرگ مشغول کارند. ثانیاً بهاى ویزیت آنان چنان 

دسترسى به اینان  باالست که کمتر کارگرى حتى اگر با خطر مرگ روبرو باشد شانس

فتد که ا شکان معموالً در مواردى اتفاق می. مراجعه کارگران به این پزکند را پیدا می

اینان با بیمه تأمین خدمات درمانى قرارداد داشته باشند. تازه در این حالت نیز کارگر 

مهمى از هزینه دارو و درمان را خود بپردازد.  نتیجه منطقى و  مجبور است که بخش

تواند بدست آید این است که استفادة  رها میمعقولـى که از وراى همه این پارامت
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نه قاعده که معموالً بسیار محدود است. بعالوه اگر حتى  کارگران از اطباء متخصص

 تمامى باید کارگر که وقتى ندارد "خدمات"این استفاد صورت گیرد نیز هیچ ربطى به 

 متخصص دکتر یک به گذرى و رد را بیمارش فرزند احیاناً تا بفروشد را خود ندار و دار

اده نکرده است. در رابطه با بهره استف دولتى خدمات هیچ از او که پیداست دهد نشان

گیرى از بیمارستانها و امکانات بسترى شدن و جراحى نیز گفتگوى هزینه هاى 

و عام در هر گوشه اى از دوزخ آکنده از بیمارى و  خاص دهشتبار این کار نقل مجالس

ى اسالمى ایران است. در اینجا نیز ما بطور واقعى شاهد انجام هیچ درد سرمایه دار

درمان و مراقبت رایگانى براى کارگران نیستیم. با توجه به همه این فاکتورها اینکه چه 

بخشى از کل رقم مندرج در بودجه بهداشت و درمان دولت سرمایه دارى را مى توان 

اوت هم آسان و هم در عین حال کمى به حساب امکانات درمانى کارگران گذاشت، قض

و داده هاى ریاضى موجود بر ها مشکل است. آسان است به این دلیل که همه مؤلفه

بسیار نازل بودن و در واقع هیچ بودن این مبلغ داللت دارد. مشکل بودن قضیه فقط 

این است که نمى توان یک رقم دقیق آمارى را در این مورد ذکر نمود. در خوشبینانه 

تومان از کل بودجه درمانى کشور را به  35 000 000 000ترین حالت شاید بتوان 

 حساب کارگران بگذاریم. 

و بهداشت که بگذریم نوبت عملکرد دولت سرمایه دارى در تأمین اجتماعى  از آموزش

را  کل هزینه مربوط به این بخشدولت اسالمی  1372کارگران مى رسد. بودجه سال 

تومان ذکر نموده است. واقعیت این است که  281 042 200 000چیزى در حدود 

سهم بسیار عمده تر این مبلغ بسان همه اقالم دیگر بودجه مملکتى در چهارچوب 

دیوانساالرى منجمد رژیم کاپیتالیستى از یکسو و شبکه هاى گستردة دزدى و چپاول 

ماعى و بهزیستى اتباع اسالمى از سوى دیگر بطور کلـى از دائرة موسوم به تأمین اجت

را بر  چشم پوشى کنیم و فرضها جامعه خارج گردیده است اما اگر حتى از همه این

بودجه مزبور به مصرف تأمین اجتماعى توده هاى کارگر  70این گذاریم که بالغ بر %
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تومان حداکثر مبلغى  200 000 000 000صورت باز هم  در اینحتی رسیده باشد!!! 

 مى تواند به حساب کارگران منظور گردد. خواهد بود که 

ت این بررسى را مى توان به همه عرصه هائى که دولت سرمایه داران نام امکانا

نه اى اجتماعى و رفاهى! بر آنها مى گذارد توسعه داد. این کارى است که باید بگو

داد  نجامم اوسیع، همه سویه و بسیار دقیق تر از آنچه که ما در اینجا بدان پرداخته ای

م و در و پیگیرى نمود. اما از آنجا که این بحث ما بر خالف آنچه که خود مى خواهی

التًا است عج واقع زیر فشار کمبود منابع و ماتریال تحقیقاتى به مقدار بسیار زیادى عام

عین جدول  کنیم. در عوض از دنباله گیرى بیشتر آن در این نوشته خوددارى می

وع ت اسالمى سرمایه در بارة تمامى ارقام متناظر بر این نمحاسباتى بودجه دول

ط به بر پایه یک برآورد منطقى، درصد مربو را اینجا نقل مى کنیم و سپسها هزینه

 را ادامه مى دهیم.  کارگران را بطور تخمینى محاسبه کرده و بررسى خویش

 یال(قطعی امور اجتماعی بودجه عمومی دولت  ) میلیون رهای پرداختی

 1373 1372 1371 شرح

 659 285 662 224 430 264 2 آموزش و پرورش

 659 285 662 224 564 72 فرهنگ و هنر

 708 534 2 414 890 1 887 105 1 بهداشت و درمان

 150 257 2 422 810 2 867 832 1 تأمین اجتماعی

 425 155 864 118 232 62 تربیت بدنی

 187 268 731 230 035 143 عمران شهرها

 365 123 147 124 658 82 نوسازی روستاها

 272 26 241 27 470 14 محیط زیست

 597 2 740 267 731 266 آموزش فنی

 597 2 740 867 777 504 آموزش عالی

 882 345 12 880 518 10 751 349 6 جمع
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طه با باالتر در مورد اقالم مربوط به هزینه هاى احتمالـى نظام کاپیتالیستى در راب

و بهداشت و تأمین اجتماعى نشان دادیم که حتى در خوشبینانه ترین حالت  آموزش

بسیار کمترى از آنچه که در بودجه ساالنه دولت سرمایه درج شده است  تنها بخش

طبقه کارگر منظور گردد. اما ما  مى تواند به حساب هزینه امکانات اجتماعى خاص

مار و جنایت سرمایه دارى و براى رفع هر گونه بخاطر پرده برداشتن از عمق استث

کوشیم تا کفه  دهیم، می هائى که انجام می شبهه و تردید در بارة نتایج بررسی

و بیشتر به نفع ادعاهاى سر تا دروغ منابع دولتى سرمایه دارى  محاسبات را بیش

 سنگین کنیم. 

 رژیم اسالمى سرمایه در جدول باال طبق ادعاى مرکز آمار سازمان برنامه و بودجه

تومان صرف تمامى  1 234 588 200 000مجموعاً    1373در طول سال  داری 

، بهداشت و درمان، و پرورش عرصه هاى مربوط به امور اجتماعى اعم از آموزش

فرهنگ و هنر، تأمین اجتماعى و بهزیستى، تربیت بدنى و امور جوانان، عمران شهرها، 

عالـى شده است.  فنى و   حرفه اى و آموزش زیست، آموزشنوسازى روستاها، محیط 

تمامى این  50کنیم که حتى % در یک برآورد کامالً افراطى و منطقاً محال فرض

یافته باشد!!! باز هم نتیجه فقط مبلغى بالغ بر  امکانات به طبقه کارگر ایران اختصاص

در همین جا، با تمامى نا  تومان خواهد بود. فعاًل این رقم را  617 294 100 000

بخاطر بسپاریم، ببینیم که با دنباله گیرى بررسیها و محاسیات ریاضى  ممکن بودنش

 و آمارى خود باالخره به کجا مى رسیم. 

دولت سرمایه دارى ایران به مثابه سازمان متمرکز قدرت سیاسى و نهاد برنامه ریزى و 

طول هر سال به سرمایه گذاریهاى معینى بازتولید نظم اقتصادى، اجتماعى سرمایه در 

مى تواند بعنوان ها دست مى زند. سرمایه گذاریهائى که نه همه اما قسمتى از آن

از کل سرمایه اجتماعى بحساب آید. بطور  یا استهالک این بخش فیکس هزینه بخش

آهن، مثال سرمایه اى که در تأسیسات پایه اى و زیربنائى اقتصاد مانند راهها، راه 
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و دانشگاهها، فرودگاهها، سدها و شبکه هاى آبرسانى و نظائر  بنادر، ساختمان مدارس

ریز مى شود، در این عداد قرار مى گیرند. هزینه هاى مربوط به این سرمایه  اینها پیش

ى االصول مى بایستى بعنوان جزء معینى از سرمایه ثابت ساالنه در بیالن علگذاریها 

و سود سرمایه اجتماعى مورد توجه قرار گیرد. اما کامالً روشن  پوئى عمومى ارزش

و نرخ سود  و سود سالنه یا نرخ اضافه ارزش است که در محاسبه میزان اضافه ارزش

 هر تک سرمایه یا اساساً کل سرمایه اجتماعى فقط هزینه استهالک ساالنه این بخش

در پروسه ها صرف کل این سرمایهاستوار سرمایه است که مى تواند منظور گردد. چه م

طول مى ه از یکسال یا بعضاً حتى چندین سال و چند دهه هم ب تولید معموالً بیش

 انجامد. 

تومان در  767 180 900 000مجموعاً  1373مرکز آمار در سال  بر پایه گزارش

 ریز شده است. زیر پیش به شرح عرصه هاى مختلف اقتصادى

  1373، سال اقتصادى بودجه عمومى دولت پرداختى هاى قطعى امور

 ) تومان(

   142 121 200 000   کشاورزى و منابع طبیعى

 96 009 600 000   آب

 45 574 200 000   برق

 17 926 500 000   صنایع

 247 628 300 000   نفت

 36 849 100 000   گاز

 14 982 500 000   معادن

 159 264 400 000    راه و ترابرى

 7 825 100 000    مخابراتپست و 
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از اینکه چه بخشى از کل این سرمایه گذارى مى تواند به مثابه استهالک ساالنه 

یک  10سرمایه اجتماعى قلمداد شود هیچ برآور معینى در دست نداریم. شاید رقم %

 تخمین معقول باشد. از طرف دیگر همه اقالمى که در اینجا ذکر شده است در بخش

مهمى از آن سرمایه گذاریهائى است  ه اجتماعى جاى نمى گیرند. بخشاستوار سرمای

که دولت سرمایه دارى خود بعنوان بزرگترین سرمایه دار جامعه در قلمروهاى مختلف 

گیرد که ما قبالً  طبعاً در شمول محاسباتى قرار می ریز کرده است. این بخش پیش

ا نیست. با همه اینها ما دست به یک بدانها پرداخته و نیازى به محاسبه دوبارة آنه

زنیم و از کیسه پرولتاریا با تمامى کرامت حاتم منشانه به  سرگیجه آور می اغماض

مى پردازیم. بنظر مى رسد که انبان اضافه ارزشى که از کار پرداخت  بذل و بخشش

نشدة طبقه کارگر نصیب طبقه بورژوازى شده است چنان ماالمال است که هر چه در 

بخرج دهیم باز هم هیچ کسر و کمبودى در ژرفاى بى  موجودى آن اغماض شمارش

نخواهد گردید. آرى ما به یک چشم پوشى عمیق  انتهاى استثمارگرى سرمایه احساس

ریز شدة سرمایه را فقط و فقط به مثابه  دست مى زنیم و یکجا کل این اقالم پیش

تماعى وارد محاسبه مى کنیم. این کار را استوار کل سرمایه اج استهالک ساالنه بخش

بویژه از این لحاظ نیز انجام مى دهیم که در بخشهاى قبلـى بررسى خود استهالک 

سرمایه اجتماعى را نتوانسته بودیم برآورد کنیم. به هر حال کفارة عدم  جزء فیکس

تا با  پرداخت مى کنیم خویش دسترسى به این داده هاى آمارى را ما با این اغماض

 را پى گیریم.  اطمینان بیشترى به صحت نتیجه گیریها کار خویش

و در جریان برآورد تقریبى نرخ استثمار طبقه کارگر یا نرخ اضافه  این بخش ابتدایدر 

 و سود سرمایه داران دیدیم که هر کارگر مولد یعنى کارگرى که نیروى کارش ارزش

یا دولت سرمایه داران این نیرو را در پروسه را به سرمایه مى فروشد و سرمایه دار 

به  اضافه ارزش از سه برابر دستمزد ساالنه اش تولید مصرف مى نماید، حداقل بیش

از آن به این نکته پرداختیم که مطابق گزارشات رسمى  سرمایه تحویل مى دهد. پس
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ان را کارگران نفر از افراد طبقه کارگر ایر 6000 000از  سرمایه بیشمنابع دولتى 

دهند و باالخره از البالى اعداد و اقالم سالنامه آمارى رژیم این را نیز  مولد تشکیل می

چیزى بالغ بر  1373استخراج نمودیم که متوسط دریافتى ساالنه کارگران در سال 

تومان بوده است. نخستین نتایج حاصل از کنار هم قرار دادن این اعداد و  500 000

 شرح زیر جمعبندى نمود.ه توان ب یرا مها داده

 

 نفر   6 000 000   1373 تعداد کل کارگران مولد در سال  . 1

 تومان    500 000  متوسط تقریبى دستمزد ساالنه هر کارگر .2

 تومان  1 500 000  تولید شده توسط هر کارگر اضافه ارزش .3

 تومان  9 000 000 000 000     نفت ساالنه منهاى بخش کل اضافه ارزش .4

مد آتومان در  2 147 970 000 000در سال مورد بررسى مطابق ارقام بودجه دولتى 

شاره انفت و گاز عاید سرمایه دارى ایران شده است. این مبلغ همانگونه که پیشتر 

 کردیم و در سایر نشریات ما به تفصیل توضیح داده شده است در مجموع بخش

تولید شده توسط طبقه کارگر ایران و جهان است که  معینى از کل اضافه ارزش

نفت آن را  سرمایه اجتماعى ایران به دلیل تسلط بر شرائط انحصارى تولید و فروش

تولید شده توسط  را به رقم قبلـى اضافه ارزش تصاحب مى کند. اگر این اضافه ارزش

 خواهیم داشت.هاى اقتصاد کاپیتالیستى اضافه کنیم آنگاه  کارگران سایر بخش

 2 147 970 000 000+  9 000 000 000 000=   11 479 700 000 000تومان  

این مجموع اضافه ارزشى است که در طول یکسال از طریق کار پرداخت نشدة طبقه 

کارگر ایران و جهان نصیب طبقه سرمایه دار ایران و دولت سرمایه داران شده است. از 

اب کردیم در خوشباورانه ترین حالت شاید چیزى طورى که جلوتر حسه این رقم ب

 تومان به هزینه هاى مربوط به امور اجتماعى تخصیص 617 294 100 000حدود 
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صورت درآمد دولت با نیروى کار بخشى از طبقه کارگر مبادله ه یافته باشد. یعنى ب

ه ک شایدسرمایه اجتماعى  فیکس شده باشد، همچنین از کل هزینه استهالک بخش

شده باشد. با احتساب تمامى اینها باز هزینه تومان در این رابطه  767 180 900 000

 10 095 225 000 000رقم نجومی یاد شده سر به  هم  رقم باقى ماندة اضافه ارزش

 تومان در سال خواهد زد. 

خالصه کنیم. به مثابه بیالن یکساله پروسه بازتولید سرمایه اجتماعى ایران و وضعیت 

 ستثمار طبقه کارگر در این راستا با ترازنامه فجیع و دردآور زیر مواجهیم.ا

ملیون کارگر در قلمروهاى مختلف تولید بصورت کارگر مولد و حدود  6از  بیش .1

چند ملیون کارگر دیگر در سایر رشته هاى اقتصادى یا عرصه هاى موسوم به 

را به سرمایه  یروى کار خویشبراى سرمایه داران کار کرده اند. همگى ن "خدمات"

فروخته اند و زیر نام دستمزد یا حقوق چیزى براى هزینه بازتولید نیروى کار خود 

دریافته داشته اند. کل دریافتى اینان در طول سال و در همه اشکال آن اعم از حقوق 

و همه چیزهاى دیگر در باالترین حد خوشباورى رقمى  "خدمات و رفاه"ماهیانه یا 

همین سال طبقه طول ر از چهارهزار میلیارد تومان در سال بوده است. اما در کمت

از  میلیارد سود خالص 10 000از  حداقل بیش ،بورژوازى و دولت سرمایه دارى ایران

 10 000داده است. این  محل کار پرداخت نشدة این کارگران به خود اختصاص

و بلوغ فکرى و  و پرورش ، آموزشمیلیارد تومان خون و گوشت و پوست و رگ و پى

 م، مسکن و رفاه و آسایشبهداشت و درمان و محیط زیست سال خالقیت هاى انسانى،

و کاًل زندگانى طبقه کارگر و فرزندان طبقه کارگر ایران است که توسط زالویان دژخیم 

یه و جنایت پیشه بورژوازى از درون رابطه ضد انسانى و سراسر ارتجاعى کار و سرما

مکیده شده است. ملیونها کارگر شب و روز، یک شیفت و دو شیفت جان کنده اند و 

حاصل کار آنان اینسان توسط سرمایه به یغما رفته است. بیان همه آثار یا چگونگى 

تسرى تمامى آثار این استثمار در همه وجوه زندگى طبقه کارگر نه با زبان میسر است 
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. اما با بصیرت کمونیستى و علـمى مى توان به آسانى و نه در توانائى هیچ قلمـى است

دریافت که ریشه تمامى مصائب زندگى انسان معاصر در همین جا یعنى دقیقاً در 

همین رابطه سیاه ضدانسانى، در همین مناسبات کار مزدورى نهفته است. ریشه 

یت تمامى اشکال فقر، گرسنگى، بى خلنمانى، بى مسکنى، بى سوادى و همه محروم

هاى دیگر بعینه در همین مناسبات نهفته است. اگر ملیونها ایرانى در چنگال 

گرسنگى و فقر جان مى کنند، اگر هرسال ملیونها کودک به دلیل کمبود تغدیه و زیر 

کودک دیگر در سنین ها فشار بى بهداشتى مادرانشان سقط مى گردند، اگر ملیون

و ها لیونها زن ایرانى در اعماق آشپزخانهپرپر مى شوند، اگر م اولیه زندگى خویش

و دید  آلونکها زنده به  گورند. اگر مردساالرى تمامى تار و پود فرهنگ و فکر و آموزش

و دریافتهاى اجتماعى آدمها را زیر نفوذ خود دارد، اگر ملیونها کودک و نوجوانان 

ز رشد باز مى و امکانات خالق پرورشى ا ایرانى به دلیل عدم دسترسى به آموزش

بکلـى بیگانه اند، اگر محصول کار  مانند، اگر توده هاى کارگر با محصول کار خویش

آنان در دستان ناپاک سرمایه داران بصورت سرمایه  بر آنها حکومت مى راند. اگر 

کارگران هر چه بیشتر تولید مى کنند بیشتر استثمار مى شوند و عمیق تر محصول 

ند. و ملیونها اگر دیگر همه و همه به ماهیت پلید و ضد انسانى کار خود فاصله مى گیر

همین رابطه سرمایه مربوط میشود. تنها بصیرت شفاف کمونیستى الزم است تا رابطه 

سرمایه به روشنى درک  تمامى این مصائب و مشقات زندگى بشر با وجود منحوس

شکافت تا بدین ترتیب نقد گردد. ما این رابطه را بطور مستمر و در همه وجوه خواهیم 

سوسیالیستى عینیت واقعى شرائط کار و زیست طبقه کارگر را به هستى آگاه این 

شرط در کار  شرط اساسى و در واقع مهمترین پیش طبقه تبدیل کنیم. این یک پیش

 تدارک پرولتاریا براى رهائى فرجامین از اسارت جهنم سیاه سرمایه دارى است. 
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باز مى گردیم. ما به زبان ریاضى نشان دادیم که هزینه  ث خویشبه محور اصلـى بح

و بهداشت و درمان و تأمین اجتماعى و محیط زیست و مخارج  زیست و آموزش

عمران شهر و نو سازى دهات و تحصیالت عالـى و امور جوانان و پیران و کودکان 

ملیون از جمعیت  45مربوط به طبقه کارگر ایران که با محاسبه افراد خانوار حداقل 

 4000 000 000 000کشور را تشکیل مى داده اند در مجموع از  1373ملیونى سال  55

از  ى که همین طبقه کارگر بیشتومان تجاوز نکرده است. در حال 4

تومان در همین سال براى طبقه بورژوازى و دولت سرمایه دارى   10000000000000

مهم در همین رابطه  ت. حال باید به چند پرسشتولید نموده اس ایران اضافه ارزش

پاسخ گوئیم. اولین سؤال این است که بر سر سر نوشت این محصول عظیم کار چه 

مى آید؟ یا به کالم دیگر دولت و طبقه سرمایه دار ایران با حاصل کار کارگران و با 

مى کسانى میلیارد تومانى چه مى کند؟ پاسخ براى تما 10 000غول آساى  این ارزش

یا این کار  این اضافه ارزشیه را مى فهمند بسیار روشن است. که الفباى سرما

پرداخت نشدة کارگران که اینک بطور مطلق در مالکیت طبقه سرمایه دار و دولت این 

شود و بر سرمایه  عظیمى از خود مجدداً به سرمایه تبدیل می طبقه است در بخش

این سرشت سرمایه است که بطور بیوقفه کار زنده را  سرمایه داران افزوده مى گردد.

به کار مرده یعنى به سرمایه مبدل مى سازد و مقتضیات سودآورى سرمایه را در قالب 

نظم اجتماعى و مدنیت و دولت و قانون بر سرنوشت کارگران مسلط مى گرداند. 

وى کار را به سرمایه یعنى همین، یعنى رابطه استثمار نیروى کار، رابطه اى که نیر

مثابه یک کاال مى خرد، آن را بشکل یک کاال مصرف میکند، در جریان مصرف این 

اصلـى و عظیم کار کارگر را رایگان و بدون هیچ بهائى تصرف مى نماید و  نیرو بخش

اضافه را دوباره به سرمایه تبدیل مى کند و  آنگاه این کار پرداخت نشده یا این ارزش

حال که کارگران را بیشتر و بیشتر از هستى ساقط مى سازد، خود بدینسان در همان 

 بزرگ و بزرگتر مى شود. 
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تومان  5 200 000 000 000از  بیش ایران بورژوازىطبقه  1373سال طول در 

و  از کل هزینه زیست و مسکن و آموزش تومان بیش 1 209 000 000 000یعنى 

.. کل ط به شهرسازى و تحصیالت عالـى و.درمان و تأمین اجتماعى و هزینه هاى مربو

صنعت و  بازرگانى به سرمایه  کارگرى جامعه فقط در دو بخش ملیون نفوس 45

کارگاه و محل  14 000از  داده است. در همین سال براى بیش الحاقى تخصیص

و قط به دیا پروانه بهره بردارى صادر گردیده است. تمامى اینها ف تجارى جواز تأسیس

 اقتصادى یاد شده مربوط مى شود. اگر حجم کل سرمایه الحاقى این سال در خشب

 ید. را محاسبه کنیم مسلـماً به رقمى چند برابر اینها خواهیم رسها تمامى عرصه

اصلـى و اعظم محصول کار  نظام سرمایه دارى در همان حال که بطور روتین بخش

مهمى از این کار  کند. بخش بدیل میمزدبگیران را به سرمایه و باز هم سرمایه ت

مى دهد. اگر قرار است این نظام ضد  پرداخت نشده را نیز به مصارف دیگر اختصاص

، انتقاد و پیکارى که علیه استثمار و بیقحوقى انسانى بر قرار بماند باید هر نوع اعتراض

به  لید اضافه ارزشو تو " قانون ارزش "و نابرابرى جریان دارد درهم کوبیده شود. باید 

تمامى ساختار حقوقى و مدنى جامعه تسرى یابد. باید که نظم سیاسى سرمایه در 

قالب نوعى مدنیت و ماشین دولتى بر کارگران تحمیل شود. باید دهها و صدها شبکه 

بوروکراسى ایجاد شود که سواى تأمین نظم ادارى سرمایه هیچ خاصیت دیگرى 

 انصار و  هلل، ژاندارم، پاسدار، بسیجى، گشت صارا، پلیسرتشندارند. براى این کار به ا

 سازمانهاى بیدادگاهها، زندانها، به دولتى، عظیم بوروکراسى و دولت به ، هللا حزب

 از. است نیاز دیگر چیزهاى بسیارى به و قضائى و حقوقى محاکم پلیسى، گستردة

. است احتیاج مورد اریستىمیلیت آور سرسام هاى بودجه و میلیتاریسم گذشته اینها

یه براى پا برجا ماندن خود به همه اینها سرما و اند سرمایه نیاز مورد سخت اینها همه

محتاج است. بر همین مبنى باید هزاران میلیارد تومان از دسترنج کارگران در طول 
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هر سال به حلقوم کثیف موجوداتى ریخته شود که کارشان جز کشتار انسانها و 

عظیمى از محصول کار کارگران نیز به  هیچ چیز دیگرى نیست. آرى بخشانسانیت 

آدمکشى و جنایت به   گنداب متعفن میلیتاریسم سرازیر مى شود و بعنوان پاداش

مزدوران نظامى و انتظامى و جالدان و جاسوسان سرمایه پرداخت گردد. چه باید کرد 

بخش  در را سؤال این پاسخ  افت؟و چگونه مى توان از این مهلکه سیاه تاریخ نجات ی

 پى مى گیریم.ها هاى بعدى این نوشته

 ادامه دارد
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 2001فوریه                         «معضل توسعه» ایران و  جامعه

 

 د را ازنظام سرمایه دارى، دیر زمانى است که زمینه هاى تاریخى توسعه و انکشاف خو

دهد، این امر دال بر به بودن خود ادامه مىدست داده است. اگر این نظام هم چنان 

ى تولید یا براى استمرار توسعه نیست. جایگزینى هر شیوه اشوجود ظرفیت تاریخى

ى اجتماعى ى بشرى با شکل بعدى، در گرو آمادگى و تدارک طبقههر شکل جامعه

ت ممعینى است که نابودى نظام موجود، شرط رهایى وى از استثمار و اسارت و حکو

ى اجتماعى، مترادف با ظرفیت شوندگى است. ناتوانى و فقدان آمادگى این طبقه

ى تولید مسلط براى تداوم توسعه نیست. بن بست حى و حاضر سرمایه دارى به شیوه

 « تالکاپی» است، که در تبیین آن از  ویژه هنگامى به طور علمى و مادى قابل لـمس

خست در نبه بررسى فهرست وار این مساله، ى حاضر استمداد شود. نوشته مارکس

 پردازد. ى ایران، مىجامعه در مورد مشخص سطح جهانى و سپس

 ى سرمایه دارى بن بست تاریخى توسعه

ه مزمن یا غیرقابل خواه گذرا و خوا -ى سرمایه دارى عامل اساسى بن بست توسعه

ى تبدیل حاصل کار به طه، رابى تولید اضافه ارزشخود سرمایه، یعنى رابطه -گذر

ى ى دومى بر اولى، رابطهى تبدیل کار زنده به کار مرده و تسلط فزایندهسرمایه، رابطه

است. روند  اصل کار و سرنوشت تولیدات خویشى انسان از حانفصال همه سویه

ا این انباشت و خودگسترى سرمایه، روندى ذاتا بحران زا است. نظام کاپیتالیستى ب

 اى شده است که: کارگرى، وارد مرحله ران زا و زیر فشار پیکار جنبشسرشت بح

ى بازتولید اوال: عامل واقعى بروز بحران، هر چه سرطانى تر و بدخیم تر در پروسه

هاى درونى خنثى ها و اهرمى جهانى ریشه دوانیده است؛ و ثانیا: مکانیسمسرمایه

تر از دست ارکرد خود را هر چه بیشسازى فرآیند بروز بحران، کارایى و ظرفیت ک
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داده است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح بین الـمللـى، در طول این چند 

در حال  Nokiaى شرکت اى باال رفته است. میزان سرمایهدهه به طور خیره کننده

ى کند. آمار دقیقى کشور فنالند برابرى مىساالنه حاضر با یک دهم کل تولید ناخالص

ى این که حاصل کار هر از شمار کارگران این مونوپول در دست نداریم، اما با مالحظه

داشته  برابر افزایش 30، حدود 90ى یل فقط در طول دههاى موبکارگر تولید کننده

ى توان نرخ حیرت آساى سیر تصاعدى ترکیب آلـى سرمایه در این عرصهاست، مى

از  AOL Time Warnerى مونوپول جم سرمایهزد. در آمریکا، ح صنعتى را حدس

ى یکى از ساالنه میلیارد دالر متجاوز است. این رقم معادل کل تولید ناخالص 350

ى انحصاراتى مانند ثروت مندترین کشورهاى جهان، یعنى سوئد است. میزان سرمایه

Microsoft  وYahoo  یا سایر انحصاراتIT تر از این حدود نیست. شتاب کم

نیست،  IT رشته هاى لـى سرمایه، مطلقا خاصاى نرخ ترکیب آوار و افسانه هشج

گردد. مطابق یک آمار در شروع ى جهانى را شامل مىسرمایه بلکه عظیم ترین بخش

ى اروپایى، رفته کشور پیش 6، شمار کارگران صنعتى در ى پیشسده 90ى دهه

ى ثابت این سرمایه بود که ارزشیافت و این در حالـى  درصد کاهش 25حدود 

مطلق  جوامع به طور چشم گیرى فزونى گرفته بود. در نظر بیاوریم، که حتا افزایش

نسبى کارگران  شمار کارگران در شاخه هاى صنعتى خود به طور معمول با کاهش

آورند، هم راه ى ثابتى که کارگران به حرکت در مىسرمایه شاغل نسبت به ارزش

ا در این جا بحث پیرامون این روند نیست. گفتگو از این است، که به موازات است؛ ام

ى ثابت در این کشورها، جمعیت کارگران شاغل حتا به سیر صعودى میزان سرمایه

قرن  90و  80ى درصدى بوده است. دهه 25چشم گیر  طور مطلق دچار یک کاهش

هاى صنعتى و مالـى ترین غول و ادغام عظیمها بیستم، از لحاظ سیر تمرکز سرمایه

ى ى تاریخ سرمایه دارى بوده است و این نیز به نوبهجهان، یکى از دوره هاى پر حادثه

ى اجتماعى بسیارى جوامع و از این متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه خود روند افزایش
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ى اى که این روزها از سوتر ساخته است. پدیدهى جهانى را شتابناکطریق سرمایه

اقتصاددانان مختلف تحت نام بحران ساختارى فرموله شده است، درست در همین جا 

ى مهم قابل توضیح است. تولید سرمایه دارى به طور و با ارجاع به همین مشخصه

تاریخى وارد فاز جدیدى شده است. خصلت نماى واقعى این فاز، هم آمیزى دو 

ى ترکیب ارگانیک سرمایه بى سابقهى تعیین کننده است. نخست: نرخ تاریخا مولفه

ها عظیمى از جهان؛ و دوم: تنزل چشم گیرى که در کارایى یا برد تاثیر اهرم در بخش

رو به افت نرخ سود رخ داده است. این  ى گرایشهاى درونى خنثى کنندهو مکانیسم

شده است،  که ظرفیت تاثیر عوامل مذکور چگونه و به چه صورت دچار کاهش

تر است و در این جا فقط به یک ى است که توضیح آن نیازمند بحث بیشموضوع

 کنیم. ى کوتاه بسنده مىاشاره

خود، ارزان شدن  تر از ارزشدست مزدها به پایین شدت استثمار نیروى کار، کاهش

ى ى ثابت، اضافه جمعیت نسبى و باالخره بازرگانى خارجى از جملهعناصر سرمایه

ول این چند دهه با ترین این عوامل هستند. نظام سرمایه دارى در طترین و موثرمهم

ها ى کارگر جهانى، براى استفاده از این اهرمممکن علیه طبقه اعمال حداکثر توحش

ها و کرده است، اما این طرح شها برنامه ریزى و تالدر جهت مقابله با وقوع بحران

ى ى کار سرمایهکه داشته و دارند، چارهاى با تمامى ابعاد جنایت کارانهها دسیسه

 نیست.  ى سابق نبوده وى موقتى بر بحران به شیوهجهانى براى غلبه

نسبى از طریق رشد بارآورى کار اجتماعى که به مدد انقالب  اضافه ارزش افزایش

اى داشته است، در عظیم انفرماتیک سده هاى اخیر، منحنى صعودى خیره کننده

غول آساى ترکیب ارگانیک سرمایه یا همان عامل  خود با افزایش ى معکوسرویه

از  انتقال اضافه ارزش تر نقشاى تنزل نرخ سود توام بوده است. این فاکتور بیشپایه

دیگر را بازى کرده است و برد تاثیر آن در  دنیاى سرمایه دارى به بخش یک بخش
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ى جهانى ن جا که به کل سرمایهرو به نزول نرخ سود تا آ خنثى ساختن گرایش

با دوره هاى دیگر تاریخ سرمایه دارى، بسیار محدود بوده  گردد، به ویژه در قیاسبرمى

توان مکانیسم اثر آن در فاز اخیر گلوبالیزاسیون سرمایه را با است. به طور مثال، مى

آن دوره ها،  هاى بعد از جنگ امپریالیستى دوم مقایسه کرد. دریا سال آغاز قرن پیش

با حال حاضر نبود؛ ثانیا باال رفتن  ى متمرکز جهانى قابل قیاسحجم و میزان سرمایه

ترکیب ارگانیک سرمایه به نسبت شرایط کنونى بسیار ناچیزتر بود؛ ثالثا و از همه 

بسیار پر  ترکیب آلـى سرمایه با گسترش تر آن که این سیر تمرکز یا افزایشمهم

ى وسیع آسیا، آمریکاى عمومى انباشت کاپیتالیستى در سه قارهشتاب پایه هاى 

شد. حوزه هاى کامال نوین انباشت سرمایه با نیروى کار التین و آفریقا هم راهى مى

شبه رایگان و بهره گیرى از منابع عظیم مواد خام یا معادن و محصوالتى که در تنزل 

ى سود سرشار حاصل از تجارت موثر داشتند، به عالوه ى ثابت نقشبهاى سرمایه

ى انحصارى رو به افت نرخ سود سرمایه خارجى، همه و همه در خنثى سازى گرایش

ى اخیر با چنین کردند. گلوبالیزاسیون سرمایه در دورهامپریالیستى اعجاز به پا مى

ى عوامل بحران در آن هاى مهار کنندهمکانیسم مشخصاتى آمیخته نبوده است و نقش

 بسیار ناچیزتر بوده است.  -اى طور مقایسه به -

ى کار نیز اگر چه با تمامى سبعیت شدت استثمار نیروى کار از طریق تطویل روزانه

به طور رسمى و قانونى یا غیر  -ى مناطق دنیاى سرمایه دارى کاپیتالیستى در همه

هاى فیزیکى یا عمال بر کارگران تحمیل شده است، اما باالخره با توجه به مرز -رسمى 

کرده موثر اوایل قرن را براى سرمایه دارى بازى نمى کارگرى، نقش مقاومت جنبش

است.  تر از دهه هاى پیشى کار در ایران امروز، به طور واقعى بسیار بیشاست. روزانه

ساعت و در  44، عمال باالتر از ساعت، در انگلیس 75در هنگ کنگ، زمان کار هفتگى 

در شکل اجبار ناشى از  و به طور خاص -یا به شیوه هاى مختلف همه جاى دن

 رو به فزونى نهاده است.  -تر ى کار طوالنىگرسنگى و فقر کارگران به قبول روزانه
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ى سوئد، میزان شدت کار نیز در این دوره بى سابقه بوده است. در جامعه افزایش

ول سه سال اخیر سیر طر کار در هاى ناشى از فشاابتالى کارگران به انواع بیمارى

صعودى داشته است و این در حالـى است، که وضعیت ایمنى و بهداشت کار در 

ى اى که سرمایهبا دوره ها در قیاسى اینسرتاسر دنیا از سوئد بدتر است. با همه

ى پایه هاى انباشت، ى خلع ید و توسعهپروسه متمرکز امپریالیستى از طریق گشایش

ى روستاهاى سه قاره را خارج از هر گونه معیار و محاسبه به سیاه یم سکنهخیل عظ

کشید، این فاکتور نیز مشکل گشاى هاى بردگى مزدى شبه رایگان فرو مىچال

 ها نبوده است. سرمایه در جدال با بحران

دست مزدها نیز به تمامى اشکال  سرمایه دارى جهانى در استفاده از اهرم کاهش

ى یک کارگر ایرانى به طور واقعى تا ت یازیده است. میزان دست مزد روزانهدس توحش

تنزل نموده است. این سیر نزولـى بهاى واقعى دست  قرن پیش 70ى درصد دهه 25

اى جهان شمول بوده است و کارگران تمامى دنیاى سرمایه دارى، از مزدها، پدیده

. اما این اهرم نیز به حکم تحوالت گرددرفته ترین ممالک، را شامل مى جمله پیش

ى سرمایه، فاقد کارایى پیشین است. بهاى بازتولید نیروى کار، مبتنى بر درون مایه

حتا زیر فشار سبعانه ترین تعرضات بورژوازى علیه معیشت کارگران، باز هم تا حد 

ها انتواند تنزل یابد. سرمایه دارى خود با سرشکن ساختن بخشى از بار بحرمعینى مى

فرما االها، و با رقابت زدایى و فرمانبر بهاى وسایل معیشتى، با گلوبالیزه کردن بهاى ک

 هاى متناظر با نرخ سود انحصارى، امکان بهره گیرى از اهرم کاهشساختن قیمت

با گذشته  دست مزدها در مقابله با سیر رو به افت نرخ سود را حداقل در قیاس

نظیر  -ى ثابت نیز ى سرمایههزینه ى کاهشمر در زمینهمحدودتر ساخته است. این ا

مصداق دارد. حاصل این فرآیند،  کم و بیش -گفتیم ها آن چه که پیرامون سایر مولفه

اى از ى مولفه هایى که اشاره کردیم، ورود سرمایه دارى به فاز ویژه و تازهبا همه
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ژى فکرى و با بالهت و کوردلى انحطاط تاریخى است. متفکرین بورژوازى با تمام انر

کنند، تا در نگاهى یک سویه به گلوبالیزاسیون، واقعیت این فاز نوین مى طبقاتى تالش

ى کاپیتالیستى در شرایط انحطاط را از انظار دور نگاه دارند. مضمون و مکان توسعه

ت راستین مارکسى نسب جارى دنیاى سرمایه دارى، تنها و تنها زیر شعاع یک نگرش

ى ى آمارهاى منتشرهکلیه ى وجوه تحوالت اخیر قابل فهم است. اگر بر اساسبه همه

گذرد که زندگى مردم خود منابع و مراجع سیستم کاپیتالیستى، هیچ روزى نمى

کارگر و توده هاى میلیاردین فرودست دنیا تیره و تارتر نشود، دقیقا به خاطر آن است 

و فونکسیون خود را براى  ، تمامى نقشها پیشز زمانى تولید سرمایه دارى اکه شیوه

ى تمدن زا به طور کامل از دست داده است. دامن زدن به هر نوع انکشاف و توسعه

، تنها راه زنده ماندن این ساقط نمودن بشریت فرودست از هستى فى الحال موجودش

تواند رى، نمىسیاسى در دنیاى روز سرمایه دا-ى اقتصادى نظام است. بحث توسعه

هاى این فاز از هیچ اعتبار و ارزشى برخوردار باشد. ى دقیق به ویژگىبدون مراجعه

توسعه در روایت کاپیتالیسم، اساسا داربست اسارت بشریت در منجالب بردگى مزدى 

ى دنیا با این خصوصیت را نیز به پایان است؛ اما سرمایه دارى خود حتا امکان توسعه

ى صنعتى و انکشاف تر از آن که ردپایى از توسعهوبالیزاسیون بیشرسانده است. گل

از حوزه  اقتصادى به دست دهد، تغییراتى در تقسیم کار جهانى و سرریز اضافه ارزش

کند. حاصل این تر به سمت حوزه هاى با ترکیب باالتر را دنبال مىهاى با ترکیب نازل

تر ى افزونریخى چشم انداز توسعهروند، تسلط یک بحران ساختارى و کور شدن تا

 اقتصادى اجتماعى در داربست بقاى سیستم کاپیتالیستى است. 

معین و محدودى  اى از تکامل مادى تاریخ، نقشى تولید سرمایه دارى در حلقهشیوه

ى اقتصادى، مدنى، سیاسى، علمى، فکرى و اجتماعى جوامع را در فرآیند توسعه

هاى بشرى، بارآورى انکشاف، با رشد ابزار کار، تکنیک، دانشبشرى ایفا کرد. این فاز 

کار انسانى و تولید اجتماعى هم راه بود، اما تمامى دست آوردهاى آن یک سره از 
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کرد. انسان و قوانین سودآورى سرمایه و از ملزومات انباشت کاپیتالیستى تبعیت مى

ران، حتا در شکوفاترین عصر نیازهاى زیستى و ملزومات رشد انسانى در سراسر این دو

توسعه بخشى سرمایه دارى، فقط و فقط در مواردى مطرح بوده است که یا حکم 

شرط و شروط خودگسترى سرمایه را داشته است، یا زیر فشار مبارزات پرولتاریا و 

شده است. دامنه، عمق، و حد کارگرى بر سرمایه داران تحمیل مى جنبش موج تعرض

شرایط زیست اقتصادى، مدنى، و رفاهى بشر در این دوران در همه ى و حدود توسعه

جا دقیقا از این دو مولفه، یعنى نیاز سودآورى سرمایه در یک سو و ظرفیت پیکار 

ى کارگر در کشورهاى مختلف علیه استثمار کاپیتالیستى در سوى دیگر، تبعیت طبقه

 وزشى، فرهنگى، گسترشهاى علمى، تکنیکى، آمرفت ى پیشنموده است. کلیهمى

هاى پزشکى و بهداشتى، برخى هایى از دنیا، رهیافتنسبى رفاه عمومى در بخش

ها و حقوق مدنى محدود و مشروط در گوشه هایى از دنیا، مدرنیسم، آزادى

ى تمامى سکوالریسم و هر آن چه که تبلور نوعى توسعه در زندگى بشر است، به عالوه

ها، تابعى از کارکرد این دو فاکتور یب یا شرایط بقا و فناى آنحدود و ثغور و فراز و نش

 متضاد بوده است. 

ى تاریخ و دنیا و زندگى بشر را دگرگون ى کاپیتالیستى جهان با این که چهرهتوسعه

اى جهات ساخته و با این که شرایط رشد فکرى و تسلط انسان بر طبیعت را از پاره

، یت انسان ستیز این نظام، در تمامى وجوه رویکردشوسعت بخشیده، اما به دلیل ماه

ى آدمى بر شرایط کار و طبیعت را در هم رشد آزاد، مختاریت اجتماعى و سلطه

افزود، کارگران و  اشى توسعهتر بر دامنهتر و بیشکوبید. هر چه سرمایه بیش

د. هر چه بر تر از هستى آزاد انسانى خود ساقط شدنتر و عمیقفرودستان جهان عمیق

قدرت سرمایه افزوده شد، قدرت دخالت مردم کارگر و فرودست دنیا در تعیین 

تر دچار زوال گردید. هر چه حجم و سرنوشت زندگى خود با روندى بسیار پر شتاب



                     «    معضل توسعه» ایران و  جامعه  /  318

هاى مادى فزونى گرفت، دست رسى توده هاى کارگر به حاصل کار میزان تولید نعمت

و موسسات پژوهشى حیرت آسا وسعت ها انشگاه، دتر شد. مدارسغیر ممکن خویش

یافت، اما حاصل اکتشافات و دست آوردهاى علمى بشر همه جا ابزار کار سرمایه براى 

ى کارگر دنیا بود. انستیتوها و مراکز شدت استثمار و تحکیم طوق بردگى طبقه

ا هاى میکربى یا شیمیایى از هر سو فزونى یافت، امپزشکى براى شناخت بیمارى

ى سکنه ى تاریخ آلوده تر شد و عظیم ترین بخشها از همیشهمحیط زیست انسان

ترین تسهیالت پزشکى، بى بهره ى زمین از دکتر و دارو و درمان، حتا از ابتدایىکره

 ماند. وسایل ارتباط جمعى و تکنولوژى اطالعاتى جهان را در خود غرق کرد، اما بیش

ى خواندن و نوشتن محروم االى دنیا از سواد اولیهسال به ب 7درصد جمعیت  30از 

ها، این شکل انکشاف آکنده از نابرابرى و بى حقوقى کارگران، این نوع شد. این

بشرى،  ها، این تعبیر توسعه در دانشعلیه انسان ى ماالمال از جنگ و توحشتوسعه

ایه دارى از یک این روایت از تمدن زایى، همه و همه مربوط به زمانى است که سرم

ى انباشت برخوردار بوده است. حکایت دورانى است که ظرفیت تاریخى براى توسعه

سرمایه در جریان خلع ید از توده هاى عظیم روستایى، تولید فئودالى را با کار 

مزدبگیرى، زندگى در بیغوله هاى تاریک قرون وسطى را با شهرنشینى، توسل به جادو 

ن، درشکه را با راه آهن و حمل و نقل با حیوانات را از طریق و جنبل را با پنى سیلی

اى ساخت. فاز کنونى سرمایه دارى، فاز هیچ نوع توسعهخطوط هوایى، جایگزین مى

ها و شکنجه گاه ها، ى زندانى فقر و فالکت و بى خانمانى، توسعهسواى توسعه

هاى به واع بیمارىى مجدد انى یکه تازى ناسیونالیسم و مذهب، و توسعهتوسعه

اصطالح ریشه کن شده نیست. مدرن ترین دست آوردهاى روز سرمایه دارى، 

ى سطح معیشت بشر، تباه ها، تنزل لحظه به لحظهنابودسازى محیط زیست انسان

ها، خلق مداوم عرصه هاى جدید قربانى نمودن بشر در سازى اندیشه و دریافت آدم
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ه ملزومات بقاى امروز و فرداى این نظام منحط و ى سود سرمایه براى پاسخ بآستانه

 انسان ستیز است.       

یک  شرط اساسى و ضرورى گشایش ى تولید سرمایه دارى، پیشبرچیدن شیوه

ى راستین در زندگى بشر است. انسان مزدبگیر، انسان مسخ و منحل ى توسعهپروسه

ندبند بهیچ تسلطى ندارد و در  در فرآیند کار، انسانى که بر سرنوشت کار و تولیدش

است؛ انسان با  (سرمایه) ى خویشمقهور حاصل کار متبلور و مرده اشوجود اجتماعى

ى آزاد ى شیئى وار خارج از ارادهها یک رابطهبا سایر آدم اشاى، که رابطهخود بیگانه

ى کار و تواند دروازهبشرى است؛ چنین انسانى تنها و تنها با رفع این وضعیت مى

 ى اقتصادى و اجتماعى انسان محور بگشاید. را بر روى یک توسعه زندگى خویش

ى ى مقابل و متضاد توسعهى سوسیالیستى، دقیقا در نقطهمضمون توسعه

کاپیتالیستى قرار دارد. در این جا، محور انسان، انسان آزاد، انسان مسلط بر سرنوشت 

ى شرایط کار و زیست و هاى دیگر در کلیهانسانى کار و تولید، انسان برابر با همه

ى جمعى براى تعیین چند و چون رفاه، انسان برابر در دخالت گرى و اعمال اراده

ى شرایط تسلط انسان بر ى سوسیالیستى، توسعهزندگى اجتماعى است. توسعه

ى امکانات زیستى و سطوح ها در همهى برابرى آحاد انسانى کار، توسعهپروسه

ى هر انسان ى خودیگانگى بشر و پیوند زدن رشد آزادانهمختلف تصمیم گیرى، توسعه

به رشد آزاد همگان است. در مفهوم سوسیالیستى توسعه، برچیدن بساط مالکیت 

ى تاریخ شرط ورود بشریت به دروازه ى تولید کاپیتالیستى، پیشخصوصى و شیوه

هاى اقتصادى و برد عملـى طرح زندگى آزاد و شرط مقدم برنامه ریزى یا پیش

ى انسانى از این زمان، تنها فروغ توسعه اجتماعى مبتنى بر برابرى بشر است. تا پیش

ى کارگران دنیا علیه یا تنها مالک رشد آزاد بشرى، همانا پیکار آگاهانه و سازمان یافته

و تکامل آزاد  کار مزدورى، علیه این سد آهنین افراشته بر سر راه هر نوع رشد اساس
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بشر است. تاریخ در انتظار هنرنمایى پرولتاریایى است، که با در هم کوبیدن طومار 

 ى بشر بگشاید.   اى دیگر را بر روى دیدگان خیرهتاریخ، درهاى توسعه پیش

 توسعه  مشکلسرمایه دارى ایران و 

داخلـى ایران  ى ناخالص، میزان تشکیل سرمایه1356تا  1344ى میان سال در فاصله

یافت. این  میلیارد ریال به قیمت ثابت افزایش 1/168میلیارد ریال به  3/16از 

میلیارد ریال به  1100از  ، با روندى کامال معکوس1367تا  1356، از سال شاخص

ى شده است. در طول دوره دچار کاهش 1355میلیارد ریال به قیمت ثابت سال  370

ى ریال بر پایه 28600سرانه از  سرمایه گذارى خالص ، نرخ(1367 -1356)اخیر 

 ى ناخالصریال تنزل نموده است و باالخره تولید سرانه 2700به  53قیمت ثابت سال 

هزار ریال بوده  6/105معادل  53ى قیمت ثابت با محاسبه 1357ملـى که در سال 

 هزار ریال پایین آمده است.  50تا میزان  1367است، در سال 

ها گیرند، بخشى از مهم ترین پایهرقام و فاکتورهایى که در این جا مورد اشاره قرار مىا

ى و ضوابط کاپیتالیستى قضاوت پیرامون چند و چون موقعیت اقتصادى یک جامعه

دهند که سرمایه کنند. این ارقام خیلـى گویا، گواهى مىسرمایه دارى را تعیین مى

امروز به طور بى وقفه دچار بحران است. نرخ رشد  تا به 1356دارى ایران از سال 

براى  -اقتصادى در طى این دوره علـى العموم منفى بوده است و در برخى پریودها 

شده است.  درصد گزارش 3/7به طور ساالنه  - 67تا  64ى میان مثال در فاصله

 1355و، و از یک س - 1356تا  1344یعنى  -ى زمانى باال ى میان دو فاصلهمقایسه

 ها و جنبشو بعد از سوى دیگر، در تاریخ سرمایه دارى ایران براى کمونیست 1367تا 

آموز باشد. یک نگاه  تواند درسآموز است یا حداقل مى کارگرى ایران بسیار درس

تواند سیماى شرایط عینى حى و ها، مىها و پایه هاى مادى آنمارکسى به این تفاوت

دید  ى کارگر و سرمایه دارى را کمى شفاف تر در معرضطبقه حاضر مبارزه میان

 ها را با هم مرور کنیم. کارگرى قرار دهد. این تفاوت فعالین کمونیست جنبش
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و به  -ها ى انباشت در سطحى است که برخى سالدر پریود نخست، شتاب نرخ ساالنه

درصد را  3/91ى همیزان رشد صنعتى کشور رقم خیره کنند - 1354طور مثال سال 

گذارد. در طى این پریود، سهم سرمایه دارى ایران از محل تولید و صدور پشت سر مى

یابد و مى میلیون دالر افزایش 20735میلیون دالر به  513نفت خام از  و فروش

ى، ى جهانى به انرژدولت بورژوازى ایران با استفاده از شرایط بازار یا نیاز سرمایه

، سرمایه دارى آمریکا و ژاپن هاى مختلف سرمایه و به طور خاصبخش رقابت میان

ى بسیار سودآور انباشت با نیروى ى ایران به عنوان یک حوزهموقعیت مساعد جامعه

کار وسیعا ارزان، و ثبات سیاسى نسبى مبتنى بر سرکوب و کشتار سیستماتیک 

 یابد که: ان مىکارگرى، موقعیت انحصارى اوپک و عوامل دیگر امک جنبش

ى ریز وسیع سرمایه در بازار داخلـ ى جهانى را به پیشسرمایه اوال: متمرکزترین بخش

 جامعه جذب و جلب نماید؛ 

صورت  حاصل از استثمار پرولتاریاى جهانى را به ثانیا: حجم عظیمى از اضافه ارزش

یتالیستى و نفت، وارد شریان اقتصاد کاپ رانت یا سود انحصارى ناشى از فروش

 ى اجتماعى ایران سازد؛ ى بازتولید سرمایهپروسه

و در همین گذر  -ى داخلـى افزایى سرمایه دولت در پاسخ به نیازها و ملزومات ارزش

 وظایف بسیار حساس -هاى انبوه نفتى انحصارات بزرگ جهانى با اتکا به اضافه ارزش

یستى جامعه به عهده گرفت. اگر در ى پر شتاب کاپیتالو سرنوشت سازى را در توسعه

سرمایه داران خود بخشى از  -از آن  یا پس 18قرن  مثال انگلیس -جوامع غربى 

حاصل را براى ساختن راه و جاده و بندر یا آب و برق و خطوط مواصالتى  اضافه ارزش

ى انباشت کاپیتالیستى سرمایه گذارى اى مورد نیاز توسعهو سایر تاسیسات پایه

کردند، در این جا این دولت بود که به عنوان نهاد متمرکز پاسخ به الزامات ىم
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را از محل درآمدهاى نفتى تقبل ها خودگسترى سرمایه، پرداخت تمامى این هزینه

 نمود. مى

ى جارى و عمرانى ، مجموع بودجه(1352-1356)ى عمرانى پنجم فقط در طى برنامه

 3/760خصوصى به رقم  اقتصادى مورد نیاز بخش دولت براى کمک به ایجاد زیربناى

میلیارد ریال بالغ گردید. کمک دولت به سرمایه داران داخلـى و خارجى، مطلقا در 

 گردید. پرداخت سوبسیدهاى کالن با هدف جلوگیرى از افزایشاین حد متوقف نمى

دها به ى بهاى کاالهاى مصرفى و از این طریق فشار موثر بر سطح دست مزبى رویه

میلیارد ریال به مصارف نظامى براى  2267حداقل  نفع صاحبان سرمایه، اختصاص

اى در کارگرى یا سایر اعتراضات توده حفظ امنیت سرمایه و کشتار و سرکوب جنبش

ى اقتصادى مذکور، پرداخت اعتبارات بانکى سودآور به میزان متوسط طول برنامه

یه داران خصوصى، و موارد مشابه دیگر همه و میلیارد ریال در سال به سرما 2000

همه امکاناتى بوده است که دولت بورژوازى با سخاوت تمام از محل فشار بر سطح 

ى انباشت کاپیتالیستى، رونق انباشت سرمایه و ى کارگر به توسعهمعیشت طبقه

 کردهها کمک مىى اجتماعى کشور در آن سالتر سرمایهو بیش سودآور بودن بیش

ى برد پروسه هاى دولتى در پیشاست. براى این که اهمیت این نوع سرمایه گذارى

تر روشن بیشها خودگسترى کل سرمایه و اثرات آن در باال بردن نرخ سود سرمایه

ى اى که در طول برنامهکل سرمایه شود، ذکر یک نکته خالـى از فایده نیست. ارزش

میلیارد ریال  357صنعت گردیده است، حدود  ى خاصپنجم، صرف انباشت در عرصه

همان گونه  -ى زیربناى اقتصادى ى اختصاصى دولت به توسعهبود؛ حال آن که بودجه

نمود. اگر بهاى عمیقا ارزان میلیارد ریال تجاوز مى 760از مرز  -که باالتر اشاره شد 

اقل امکانات دارو ى کارگر ایران از حدى محرومیت طبقهى درجهنیروى کار، به عالوه

ى داده هایى که اشاره و خدمات و هر نوع تامین اجتماعى را با همه و درمان و آموزش

کردیم یک جا در کنار هم ردیف و با هم جمع کنیم، آن گاه رمز و راز رونق پر شتاب 
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کنیم. بهاى مى مسى مورد بحث را به خوبى لدر دورهاى انباشت سرمایه و افسانه

هاى بیکران نفتى، به مقدار زیادى ارزان، ى ثابت به یمن اضافه ارزشایهتشکیل سرم

همه جا در اختیار سرمایه  ى روستاها، به ثمن بخسنیروى کار وسیعا خلع ید شده

داران، یارانه هاى دولتى براى پایین نگه داشتن سطح دست مزدها، به طور بى دریغ 

با جوامع غربى، بسیار  ایه در قیاسدر شریان اقتصاد جارى، ترکیب ارگانیک سرم

ى پر رونق، و در یک کالم هر چه که سرمایه براى داخلى و منطقه پایین، بازار فروش

ى فرایند انباشت با تضمین باالترین نرخ سود نیاز داشت، یک خودگسترى و توسعه

 سره مهیا بود. 

ى پایان یک نقطه ى کاپیتالیستى، بر این روند توسعه1356بحران اقتصادى سال 

ى تولید سرمایه دارى، در پیشى گذاشت. این بحران بسان هر بحران دیگر شیوه

لزوما  ریشه داشت. بحران گرفتن نرخ انباشت سرمایه نسبت به نرخ تولید اضافه ارزش

و به صورت یک به یک، محصول باال رفتن ترکیب ارگانیک در ساختار بازتولید 

ر دتر به مکان سرمایه دارى ایران ود، اما در یک نگاه جامعى اجتماعى کشور نبسرمایه

ى ى بحران دقیقا در همان فرآیند، یعنى در فزونتقسیم کار جهانى سرمایه دارى، پایه

ترکیب آلى سرمایه، نهفته بود. این مساله نیازمند یک بحث مشروح است، که 

مورد  ا به طور خاصت. آن چه در این جى این نوشته نیسپرداختن بدان در حوصله

توجه ماست، توضیح عالج ناپذیرى بحران اقتصادى موجود ایران و بن بست همه 

ى اعمال ى اقتصادى جامعه در چهارچوب سرمایه دارى حتا با ادامهى توسعهسویه

ى ى کارگر است. با این تذکر، رشتهکاپیتالیستى علیه طبقه ى اشکال توحشهمه

 گیریم. اصلـى بحث خود را پى مى

توسعه و تداوم رونق انباشت داخلـى در گرو آن بود که: سرمایه قادر به باال بردن 

مطلوب باشد؛ با فزونى حجم  بارآورى کار اجتماعى در مقیاس ظرفیت تولید و افزایش
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هاى نفتى در بازتولید و سودآورى کل سرمایه به انباشت سرمایه، سهم اضافه ارزش

بارآورى کار اجتماعى در قلمروهاى مختلف تولید،  و افزایش یابد؛ طور نسبى کاهش

را جبران کند؛ قدرت رقابت سرمایه در بازارهاى منطقه و جهان باال  بار این کاهش

هاى نفتى رود؛ سرمایه نرخ سودى را متحقق کند، که امکان جایگزینى اضافه ارزش

ذارى در عرصه هاى هاى دیگر براى سرمایه گحاصل از بخش توسط اضافه ارزش

ى الحاقى سالیانه و بهاى تولیدات اى اقتصاد حاصل گردد؛ و بهاى تشکیل سرمایهپایه

 یابد.  ساالنه کاهش

اوال: براى دست یابى به این شرایط، نیازمند آن بود که به روال  سرمایه دارى ایران،

ت بارترین معمول سطح معیشت کارگران را در پایین ترین حد ممکن نگه دارد، دهش

 ى کارگر و توده هاى فرودست اعمال کند، بخشنوع خفقان و دیکتاتورى را بر طبقه

، بسیار عظیمى از حاصل استثمار توده هاى کارگر را به مخارج تسلیحاتى، ارتش

دهد، و هر نوع حق و حقوق مدنى،  و سایر نهادهاى سرکوب اختصاص پلیس

یا ابتدایى ترین امکانات رفاهى، آموزشى،  هاى سیاسى، حق تشکل و اعتراضآزادى

 دارو و درمان و بیمه هاى اجتماعى را از کارگران و فرودستان دریغ کند. 

عمدتا تولید  ى بخشها به مثابهثانیا: و در صورت تحقق تمامى این شرط و شروط

 ى وسایل مصرف در تقسیم کار جهانى سرمایه دارى، به طور مستمر در معرضکننده

 ى جهانى باشد. رریز بار بحران سرمایهس

ى باال بردن ظرفیت ، در زمینه55تا  52سرمایه دارى ایران در طى دوران اعتالى 

بارآورى کار اجتماعى، قدرت رقابت در بازار جهانى، جایگزینى اضافه  تولید و افزایش

بهاى  حاصل از عرصه هاى دیگر تولید، کاهش هاى نفتى توسط اضافه ارزشارزش

ها به هیچ موفقیتى ى الحاقى سالیانه و تولیدات ساالنه و نظایر اینتشکیل سرمایه

در فرآیند سراسرى انباشت  ى جهانى کهدست نیافت و الجرم بسان بخشى از سرمایه

ى قادر به بازتولید خود نیست، به بدترین شکلـى آماج سرریز بحران سرمایه بین الملل
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اى که احتمال وقوع آن قریب به یقین بود و از اواخر ادثهدارى جهانى قرار گرفت. ح

عمال به واقعیت پیوست. با اوج گیرى بحران، بازسازى اقتصاد ایران در  1355سال 

اى اگر نه تماما محال، اما حدودا ناممکن شد و آن چه چهارچوب کاپیتالیستى، پدیده

ست موید همین برداشت که در دوران حاکمیت رژیم اسالمى اتفاق افتاده است، در

 است. 

نفتى در  میلیارد دالر اضافه ارزش 107 ، گردش1357تا  1350ى میان اگر در فاصله

هایى ى بخشموثرى در توسعه توانست نقشى اجتماعى مىى بازتولید سرمایهپروسه

اى مورد نیاز سرمایه یا مانند راه، انرژى، بنادر، ساختمان و سایر تاسیسات پایه

 194ها ایفا کند، درآمد دست مزد کارگران و مشابه این داخت سوبسیدها و کاهشپر

دیگر قادر به ایفاى چنین نقشى نبود. هزینه  1371تا  1358هاى میلیارد دالرى سال

رمایه کارگرى یا بازتولید دیکتاتورى و قهر عریان س هاى قلع و قمع و کشتار جنبش

درصد  3/65دل میلیارد ریال و معا 2200یر سقف ى پنجم زدارى، که در طول برنامه

میلیارد  6700ى رژیم اسالمى از مرز ى اول توسعهاعتبارات عمرانى بود، در برنامه

ر این بدرصد باال رفت. تاکید  82ریال در گذشت و نسبت آن به اعتبارات عمرانى تا 

ى سرسام هزینهتحمیل این  -که بر خالف انگاره هاى لیبرالـى  -نکته ضرورى است 

ى کارگر، نه در مجرد تاتارمنشى و نامتمدنى ى طبقهآور نظامى و تسلیحاتى بر گرده

یان ملزومات بقاى تر از آن و اساسا در پیوند ناگسستنى مها، که بیشپان اسالمیست

 ى کارگر ریشه دارد. میلیتاریستى سرمایه علیه طبقه سیستم کاپیتالیستى و توحش

هاى نفتى، که دولتى به ایجاد زیربناى اقتصادى از محل اضافه ارزش هاىمیزان کمک

ى اول میلیارد ریال بود، در برنامه 3/760ى عمرانى پنجم رژیم سابق در برنامه

ها ى تاثیر این کمکرسید؛ اما مکان و درجه5/1698ى دولت رفسنجانى به رقم هتوسع

تر از گذشته بود. در طول این کماى در رونق انباشت سرمایه به طور خیره کننده



                     «    معضل توسعه» ایران و  جامعه  /  326

 به ویژه با توجه به تغییرات فاحش -ى سرمایه گذارى ى چند ساله، هزینهفاصله

اى باالتر بود و این امر حجم و مقدار به طور بسیار تعیین کننده -برابرى ریال با ارز 

ى را ى اجتماعهاى دولتى به سود سرمایهاى ساخته شده از محل کمکتاسیسات پایه

ى انباشت سرمایه براى داد. از این گذشته، رویکرد پروسهمى به طور بارز کاهش

 ى معین نیز به حجم اضافه ارزشى نسبى بر وضعیت حاد بحرانى در همین رابطهغلبه

با گذشته نیاز داشت. چیزى که تحقق آن براى  ترى در قیاسنفتى به مراتب بیش

   سرمایه دارى ایران ممکن نبود. 

ى دولت ى اول توسعهى پنجم عمرانى رژیم شاه و برنامهى میان برنامهدر فاصله

 19میلیون به  8آموزان از  رفسنجانى، جمعیت کشور حدود دو برابر شد. شمار دانش

، و دانشگاه و کادر آموزشى، نیروى کار متخصص میلیون رسید. نیاز جامعه به مدارس

مارستان، تربیت پزشک و سایر امکانات، حتا در پایین مسکن و شهرسازى، برق، آب، بی

ترین سطح و حتا با حفظ استانداردهاى پیشین، از دو برابر گذشته باالتر رفت. 

ى اجتماعى ایران زیر فشار بحران اقتصادى و بى ثباتى همه نوعى، مطلقا سرمایه

و فصل ظرفیت پاسخ به این ملزومات را نداشت و فروماندگى بورژوازى از حل 

ى بازتولید ى خود آسیب پذیرى اقتصادى پروسهکاپیتالیستى این معضالت به نوبه

آورد. باز هم سرمایه و تشتت و بى ثباتى حاکمیت سیاسى بورژوازى را به دنبال مى

ترین سطح این ملزومات، نیاز به تاکید است، که عجز بورژوازى ایران در پاسخ به نازل

شد. معضل اساسى، در با الزامات مدرنیسم خالصه نمى در ناهمگنى پان اسالمیسم

ى اجتماعى و برد هر نوع فرآیند توسعه زبونى کامل نظام کاپیتالیستى براى پیش

اى است، که بورژوازى و چپ رفرمیستى ایران هیچ گاه مدنى نهفته است. این نکته

ویکرد به این نوع قادر به درک آن نبوده و نیستند. فروماندگى بورژوازى ایران در ر

پروسه هاى توسعه، صرفا به این معنى است که سرمایه دارى ایران براى دست یابى به 

ها و بار اقتصادى این طرحها ى بازانباشت، تمامى هزینهسود دل خواه و تداوم پروسه
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یعنى سطح معیشت به غایت پایین توده  -ى ناچیز کارگران را بر کار پرداخت شده

کند. بورژوازى ایران براى پرداختن به این پروژه ها، حتا در همین بار مى -هاى کارگر 

ى اقتصادى رفسنجانى، ى نخست توسعهحد فالکت بار موجود، مطابق مصوبات برنامه

مردم  هزار میلیارد ریال بر دوش 12و بهداشت نزدیک به  ى آموزشفقط در دو عرصه

 کارگر و فرودست سرشکن نموده است. 

یال از هزار میلیارد ر 50ى دوران حاکمیت رژیم اسالمى، ساالنه به طور متوسط در ط

ه ب -به شکل مستقیم و غیر مستقیم  -هاى نفتى به عنوان سوبسید محل اضافه ارزش

 از استقرار این رژیم، هاى پیشدر سالها صاحبان سرمایه پرداخت گردیده است. یارانه

زدها و ایه گذارى، پایین نگه داشتن سطح دست مى سرمهزینه مهمى در کاهش نقش

ى هجلوگیرى از سقوط انفجارآمیز دست مزدهاى واقعى کارگران داشته است. در دور

خصوصى تبدیل شده است؛ به  ، کل این سوبسیدها به نقدینگى بخشاخیر بالعکس

ى دولت ، از چهار برابر کل درآمد ساالنه1371اى که حجم این نقدینگى در سال گونه

 فراتر رفت! 

و به طور  -هاى متنوعى که در رژیم شاه ها و کمکها، برنامه ریزىدر یک کالم، طرح

تر از آن به هاى نفتى و مهماز محل اضافه ارزش -ى پنجم عمرانى مثال در طى برنامه

 توانست در انکشاف بیشمدد فشار مرگ بار بر سطح معیشت کارگران و فرودستان مى

تر کاپیتالیستى جامعه و رونق انباشت سرمایه موثر افتد، در این دوره چاره و بیش

بى مرز  تر از آن که در نامتمدنى یا توحشسازى چندانى نداشت و این امر بسیار بیش

بار نظام  رژیم اسالمى ریشه داشته باشد، در تناقضات ذاتى سرمایه و انحطاط توحش

که مجرد هزینه هاى نظامى، مخارج جنگ رژیم  کاپیتالیستى ریشه داشت. این تحلیل

تر بى ثباتى سیاسى ها و یا از همه مهمها و حیف و میلبا عراق، اقالم سهمگین دزدى

و عقب ماندگى قرون وسطایى جمهورى اسالمى از عوامل اساسى تداوم بحران 
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 اقتصادى بوده است، یک تحلیل لیبرالى و سوسیال رفرمیستى است. تردیدى نیست،

اند؛ اما معضل اساسى در شکست ى خود تاثیراتى داشتهها به نوبهکه هر کدام این

ها، که خود سرمایه و ناممکن بودن بازسازى سیاست بازسازى اقتصاد جامعه، نه این

ى همه سویه اقتصاد موجود در چهارچوب سرمایه دارى بوده است. درندگى و توحش

بورژوازى ایران  بى ثمر متحجرترین بخش تالشاز هر چیز تجسم  رژیم اسالمى، بیش

ى کارگر ى طبقهى بى مرز فقر و فاقهبراى ممکن ساختن این ناممکن از طریق توسعه

 ى فرودست جامعه بوده است. و توده

ى جهانى بر ى سرشکن شدن بحران سرمایههاى تعیین کنندهیکى از مکانیسم

مسلط انحصارات  رهایى مانند ایران، نقشى اجتماعى کشوى بازتولید سرمایهپروسه

ى ثابت جوامع بهاى تشکیل سرمایه جهانى در تشکیل نرخ سود عمومى، افزایش

ى کارگر حاصل از استثمار طبقه ى صدور سرمایه و تصرف بخشى از اضافه ارزشحوزه

این کشورها در این راستا است. کسرى صادرات ایران نسبت به واردات، که در 

میلیارد دالر  7بالغ بر  1367میلیارد دالر و در سال  2حدود  50ى اى اول دهههسال

میلیارد دالر باالتر رفت. در همین سال، میزان ارز  27از مرز  1370بود، فقط تا سال 

واردات کاالهاى  میلیارد دالر و ارزش 8/13نفت حدود  دریافتى ناشى از فروش

میلیارد دالر بوده است. این  40سرمایه بالغ بر  اى و مصرفى از بازار جهانىسرمایه

ى ثابت در بازار داخلـى بهاى تشکیل سرمایه ارقام از یک نرخ انفجارى در افزایش

 ى مشخصاى که اوال: روند انباشت سرمایه در این حوزهکند، پدیدهجامعه حکایت مى

رى آن در نامساعدترین سازد و ثانیا: تمامى بار بازتولید سرمایه و سودآورا کند مى

 کند. ى کارگر سرشکن مىطبقه شرایط تولیدى را بر دوش

هر واحد تولیدى در قلمرو  ، نسبت سرمایه گذارى براى افزایش1356تا سال 

گردیده است؛ در حالى که این  درصد گزارش 5/3ى اجتماعى کشور، قریب سرمایه

برابر فزونى گرفته است. همین  7یعنى نزدیک به  21، به 1363نسبت فقط تا سال 
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سال،  7تر از ، یعنى مدتى کم63تا  56ى میان گویند، که فقط در فاصلهارقام مى

و  برابر باال رفته است. تنزل فاحش 7ى بازانباشت سرمایه تا ى تولید در حوزههزینه

 فزایشى خود در امستمر برابرى پول داخلـى با ارزهاى معتبر بین المللى نیز به نوبه

بسیار بارز  ى ساالنه نقشى ثابت و کال تشکیل سرمایهوار بهاى تشکیل سرمایه جهش

ى چهار ى صنایع نساجى فقط در طى دورهداشته است. قیمت نخ مورد استفاده

درصد  300، زیر فشار نوسانات برابرى ریال با ارز، 1373ى خرداد تا مهر سال ماهه

ى اجتماعى ایران براى واردات ، سرمایه1370ید که در سال باال رفته بود. در نظر بیاور

میلیارد دالر ارز بین المللى نیاز  27به  ى بازتولیدشکاالهاى مورد احتیاج پروسه

هزار  81داشته است. ما به ازاى ریالى این رقم در بازار داخلى براى این سال، بالغ بر 

 2160چیزى حدود  ،رژیم اسالمى از حاکمیت هاى پیشمیلیارد ریال، اما در سال

برابر رقم دوم است، که اگر نه  36میلیارد ریال بوده است. رقم نخست نزدیک به 

بهاى تشکیل سرمایه در طى این  براى افزایش دقیق، اما به طور نسبى نوعى شاخص

ى واقعى کاپیتالیستى این اى از عرصه هاى انباشت است. ترجمهمدت الاقل در پاره

ى ثابت ساالنه این است، که و غول پیکر در قیمت تشکیل سرمایه هاى فاحشتفاوت

کارگر ایران باید با کار شاق و غوطه خوردن در فقر و گرسنگى و بى مسکنى و 

ى بار ى اجتماعى، به عالوهمحرومیت از همه چیز، بار سنگین سودهاى کالن سرمایه

 گویند، که بخش. این ارقام مىبحران بین المللى سرمایه، را یک جا تحمل کند

 -ى جهانى که زیر فشار ترکیب ارگانیک بسیار باال دچار متمرکزتر و انحصارى سرمایه

ها و تشکیل مسلط در تعیین قیمت بحران است، به دلیل نقش -تحمل  و یا در معرض

حال نرخ سود بین المللى این امکان را دارد که بهاى محصوالت تولیدى را که در عین 

ى ثابت جوامعى مانند ایران است، تا سر حد ممکن باال ببرد. این بدان اجزاى سرمایه
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تولید شده توسط پرولتاریاى ایران را  معنى است، که سهم قابل توجهى از اضافه ارزش

 با توسل به یک مکانیسم درونى سرمایه به سود خود ضمیمه کند. 

معین خود در تقسیم کار جهانى، ترکیب ى اجتماعى ایران به دلیل موقعیت سرمایه

را بر متن چنین  ى بازتولیدشتر و بارآورى کار بسیار پایین تر، پروسهآلى نازل

سازد و در این راستا تا هر کجا که ممکن باشد بار بحران اقتصادى شرایطى محقق مى

کند. ى کارگر ایران سرشکن مىى بین المللى را بر سطح معیشت طبقهخود و سرمایه

ى جهات و در ى اجتماعى ایران را از همهى خود، سرمایهکارکرد این مولفه، به نوبه

دهد. در طول چهار سال نخست تمامى عوامل بازتولید در موقعیت شکننده قرار مى

، نسبت انباشت سرمایه به تولید (72-67)ى اول اقتصادى دولت رفسنجانى برنامه

درصد بوده است، اما درست در همین  6/10متوسط  داخلـى ساالنه به طور ناخالص

از حد در بسیارى از  ى استهالک ماشین آالت به دلیل فرسودگى بیشفاصله هزینه

گردیده است. این امر نشان گر  گزارش درصد تولید ناخالص 12تا  10قلمروها معادل 

ل سفاکانه ترین به رغم اعما - ى اجتماعى در فرآیند بازتولیدشآن است، که سرمایه

 باز هم از حداقل ظرفیت الزم براى افزایش -شکل استثمار بر توده هاى کارگر 

ى تکنولوژى و مدرنیزاسیون صنعت بى بهره بوده است. بارآورى از طریق توسعه

انباشت که در گذشته به یمن وزن موثر  اى مورد نیاز گسترشى تاسیسات پایهتوسعه

کل حجم سرمایه گذارى ساالنه حداقل در سطح مقدماتى هاى نفتى در اضافه ارزش

ى اخیر جواب گو نبوده است. به عنوان مثال، سرمایه دارى پاسخ گو بود، در دوره

ها، ایران هم اکنون از لحاظ امکانات حمل و نقل، راه هاى اسفالته، راه آهن و نظایر این

ه است. گروه تحقیق عقب تر ماند «جهان سوم»حتا از بسیارى جوامع موسوم به 

ترکیب  نویسند که: ضریب افزایششوراى اسالمى در گزارشى مى اقتصادى مجلس

کرده است، در تجاوز مى 4/2معموال مثبت و از  1357از سال  فنى سرمایه، که پیش

رسیده است. عمر متوسط  -44 تنزل نموده و به دوران رژیم اسالمى به طور فاحش
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سال است، اما  8ى سرمایه دارى حدودا رفته وامع پیشماشین آالت صنعتى در ج

هاى مورد استفاده قدمت بسیارى از دستگاه هاى بافندگى و ریسندگى یا سایر ماشین

رسد. تکنیک نازل و بارآورى پایین سال مى 80تا  70در کارگاه هاى صنعتى ایران به 

شود، که ى خود سبب مىهى اجتماعى ایران به نوبکار در حوزه هاى بازتولید سرمایه

ى هر کیلو فوالد ایران بهاى تولیدات به شدت باال باشد. براى مثال، بهاى تمام شده

 برابر قیمت بین المللى است.  5/1حدود 

ا در این جا یادآورى این نکته حائز اهمیت است، که حدت بحران کاپیتالیستى ب

موجب تداوم بحران و اختالل ها اى که کارکرد آنتمامى فاکتورهاى تعیین کننده

ى اجتماعى است، مطلقا منافى روند صعودى نرخ اضافه ى بازتولید سرمایهپروسه

فه ها نیست. به بیان دیگر، نسبت اضاحاصل از کار پرولتاریاى ایران در این سال ارزش

اى که کنند به دست مزد سالیانهاى که کارگران هم اکنون تولید مىساالنه ارزش

تر ن نیامده است، که باالبا دوره هاى پیشین، نه فقط پایی دارند، در قیاسافت مىدری

هاى مختلف بین بخش نیز رفته است. پیچیدگى قضیه در چگونگى توزیع اضافه ارزش

 -نفت  سواى بخش - ى اجتماعى ایرانسرمایه در سطح جهانى نهفته است. سرمایه

ى روسهمل دیگرى که اشاره کردیم، اوال: در پبه دلیل سطح نازل بارآورى کار و عوا

ى بین المللى از موقعیتى نازل هاى مختلف سرمایهمیان بخش توزیع اضافه ارزش

متمرکزتر و  ى همین عوامل، کانون سرریز بحران بخشبرخوردار است؛ ثانیا: و بر پایه

ه نیست، تنها ى جهانى است. در این جا مجال توضیح بیشتر این نکتانحصارى سرمایه

کنیم که فروماندگى سرمایه دارى ایران در رابطه با بحران، نه از کسر و تاکید مى

تولید شده توسط پرولتاریاى ایران، که از موقعیت ضعیف  کمبود اضافه ارزش

ى اجتماعى در فرآیند تشکیل نرخ سود عمومى در سطح جهانى و عدم دست سرمایه

 رو بازتولید است.  یابى به نرخ سود مناسب در قلم
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هاى تولیدى در بازار داخلـى ایران، افزایى بخش در چنین موقعیت نامساعد ارزش

ى اجتماعى در اشکال مختلف به عرصه هاى پر سودترى قابل توجهى از سرمایه بخش

اى از ارقام آورند. آمارهاى پراکندهى جهانى روى مىى بازتولید سرمایهاز پروسه

هاى سرمایه داران ایرانى در بازارهاى آسیا، اروپا و آمریکا منتشر نجومى سرمایه 

ى اجتماعى ى سرمایهها گواه موقعیت بسیار شکنندهشود، که حتا پایین ترین آنمى

ى جهانى است. در بازار داخلـى ایران نیز اگر نه افزایى سرمایه ایران در قلمرو ارزش

ى تجارت جهانى کاال، همین به عرصهها ههمه، اما یکى از علل اصلـى هجوم سرمای

ى اجتماعى در احراز نرخ سود دل خواه است. آن مولد سرمایه موقعیت ضعیف بخش

اى سر پا نگه داشته است، چه که در طى این مدت، روند بازانباشت سرمایه را به گونه

یشت ها باور نکردنى همان سطح معتنها یک چیز است: تنزل مرگ بار و براى خیلى

ى کارگر. فقر، گرسنگى، مرگ و میر روزانه، بى همیشه نازل توده هاى وسیع طبقه

بهداشتى مطلق، بى آموزشى و بى بهرگى از هر نوع حق و حقوق اقتصادى، رفاهى یا 

ى استمرار بازتولید سرمایه در شرایط بحران مدنى و سیاسى کارگران، تنها پشتوانه

 ى جارى است. زده

ى اقتصادى ایران در چهارچوب نظم سرمایه در گرو ه حل توسعهطرح هر نوع را

ى تر شرایط کار و زیست توده هاى کارگر است. طبقهتشدید هر چه دهشت ناک

روى  تر در پیشاندیشد، یک راه بیشکارگر ایران اگر فقط به زنده ماندن خود مى

سرى شورایى براى ندارد. طرح راه حل عاجل سوسیالیستى و سازمان دادن پیکار سرا

جایگزینى وضعیت موجود با یک نظم اقتصادى اجتماعى مبتنى بر محو کار مزدورى، 

ى موجود است. در این جا کامال حق خواهند داشت کسانى، تنها راه فرار وى از مهلکه

که پیرامون عدم آمادگى حى و حاضر پرولتاریاى ایران در انجام این تحول سترگ یا 

تر بعدى وى در تحول سوسیالیستى اقتصاد هشدار دهند. اینان یممعضل به مراتب عظ

بدون تردید حق دارند، اگر مشکالت بازسازى سوسیالیستى اقتصاد را از معضل 
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ى تر ارزیابى کنند. حق دارند، اگر ادعا کنند که طبقهبازسازى کاپیتالیستى آن سنگین

مامى فشار موجود اقتصادى کارگر ایران در جریان تحول سوسیالیستى اقتصاد نیز ت

را تحمل خواهد کرد. این  اشبار نظامى توحش ى تعرضى جهانى، به عالوهسرمایه

ها همه درست است. اما عقل سلیم انسانى، درد عمیق جراحى را توجیه تن حرف

کند. چشم انداز بازسازى سوسیالیستى اقتصاد و دادن بیمار به مرگ قطعى نمى

یران در زیر بیرق یک انقالب راستین کارگرى و استقرار سازمان ى اجتماعى اتوسعه

 شورایى کار و مدنیت سوسیالیستى، نه فقط اتوپیک و ناروشن نیست، که بالعکس

 شفاف و متکى به پایه هاى مستحکم مادى است.

، هشت میلیون کارگر ایرانى 1375ى آمارى در سال یک برآورد سال نامه بر اساس

هزار میلیارد ریال براى  144ضعیت هول ناک بحران کاپیتالیستى، حتا در همین و

هزار  43اند. در همین سال، وجود دولت سرمایه دارى، سرمایه داران سود تولید کرده

ى اقتصادى داشته است. به بیان دیگر، ى کارگر فقط هزینهمیلیارد ریال براى طبقه

و  یشت و دارو و درمان و آموزشى معى کارگر ایران مبلغى معادل کل هزینهطبقه

ى را صرف برپایى دولتى ساخته است، که تنها فلسفه تمامى دار و ندار خویش

ى وى بوده است. در همین سال، توده تحکیم طوق بردگى مزدى بر گرده وجودیش

هزار میلیارد ریال  45ى خود، فقط هاى کارگر ایران از کل محصول کار و تولید ساالنه

ى و همه ى خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و درمان و آموزشهزینهرا صرف 

اند! تحول سوسیالیستى اقتصاد و لغو کار مزدورى در امکانات اجتماعى دیگر نموده

هزار  43ى هزار میلیارد ریال سود سرمایه، به عالوه 144همان نخستین گام، رقم 

ى معیشتى و برابر کل هزینه 5دل ى نگه دارى دولت را که معامیلیارد ریال هزینه

گرداند و بر امکانات رفاهى یا آموزشى و درمانى و همه چیز اوست، به خود باز مى

به بهبود معیشت و  ى خویشى آزاد متحد شورایى توده هاى طبقهاراده اساس
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دهد. مى ى سوسیالیستى اقتصاد و امکانات رفاهى و اجتماعى جامعه اختصاصتوسعه

انداز تحول سوسیالیستى جامعه، یک جمعیت چندین میلیونى شکنجه گر،  در چشم

، ارتشى، خواهر زینب، آخوند، سرمایه دار، رمال، جالد، وزیر، وکیل، زندانبان، پلیس

ى کار و زیست ها از زندگى تبه کارانه و انگل وار به عرصهثاراهلل و مانند این مفتش

ى بدخیم که در حال حاضر بسان یک غده گردند. اینانآزاد انسانى منتقل مى

بلعند تا نظم انسان ستیز و سراسر اعظم حاصل کار کارگران را مى سرطانى، بخش

ى کارگر تحمیل کنند، به سازمان شورایى کار، تولید جنایت سرمایه دارى را بر طبقه

ح تولید ى سطیابند، تا نیروى کار جامعه براى توسعهو مدنیت سوسیالیستى انتقال مى

جسمى و روحى شهروندان دو  و رفاه همگانى و باال بردن زمان فراغت و پرورش

چندان گردد. تحول سوسیالیستى جامعه، هزاران میلیارد ریال حاصل کار کارگران را 

انسان  که اینک به طور ساالنه صرف انباشتن زرادخانه هاى نظامى و تسلیح ارتش

و رفاه شهروندان به  بود معیشت، بهداشت، آموزششود، به نفع بهبورژوازى مى کش

 80دهد که کار خواهد انداخت. انقالب کارگرى با لغو مالکیت خصوصى، امکان مى

 که امروز به صورت اضافه ارزش -درصد حاصل کار کارگران و نیمه پرولتاریاى روستا 

 یه و آسایشبه زندگى، رفاه، تغذ -گردد توسط سرمایه داران زمین دار چپاول مى

ى اماکن ى شهروند بازگردد. انقالب کارگرى با لغو مالکیت خصوصى و مصادرهتوده

تحول ها ها و دهى شهروند را از بى مسکنى نجات خواهد داد. ایندولتى، کل توده

 ى کارگر با انقالب خویشدیگر از این قبیل، همه و همه پروژه هایى هستند که طبقه

رین زمان و به طور ضربتى به اجرا گذارد. تحوالتى که به قادر است در سریع ت

ى واقعى سوسیالیستى و انسان محور را ى یک توسعهدهد، تا دروازهکارگران امکان مى

 بگشایند.  بر روى زندگى خویش

انجام چنین کارى نیست، اما طرح یک راه حل  کارگر ایران، فى الحال آماده طبقه

ى، استخراج مطالبات جارى از بطن این راه حل و تبدیل آن روشن و بالفعل کمونیست
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به مضمون واقعى پیکار علیه بورژوازى، و سازمان یابى شورایى حول این راه حل 

ى فالکت و سیه روزى رو به اجتماعى، تنها طریق رهایى توده هاى کارگر از مهلکه

ى جهانى دست هاى بگویند، که سرماینظام سرمایه دارى است. شاید عده گسترش

یازى به چنین انقالبى را در هیچ کشورى تحمل نخواهد کرد. اینان چشم بسته غیب 

گویند. بورژوازى قرار نیست تحمل کند. پرولتاریاست که باید بر بورژوازى تحمیل مى

 کند و این کار مطلقا محال نیست.
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