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 5/  سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

  2۰16اکتبر                    ایران و تعمیق بحران اقتصادیداری سرمایه

 

به وضعیت اقتصادی « سازمان ملل»روحانی در نطق ساالنه خود در نهاد موسوم به حسن 

روز ایران اشاره کرده است و از رشد چهار و چهار دهم درصدی سخن رانده است!! اینکه 

او این رقم را از کجا آورده است هیچ معلوم نیست. اما تولید توهم امر ذاتی سرمایه، 

ژوازی و سر هم بندی جعلیات نیاز تمامی حاکمان سرمایه وارونه نمایی سیره سرشتی بور

برای سنگین سازی کفه قوا به نفع باند خویش در پهنه منازعات درون ساختار قدرت 

کنیم می ایران چند سطر پائین تر صحبتداری است. در باره وضعیت روز اقتصاد سرمایه

می بورژوازی کافی اما پیش از آن برای تشخیص صحت و سقم دعوی رئیس دولت اسال

و منابع رسمی رژیم گوش دهیم. اتاق بازرگانی ها است به چند نکته از زبان افراد، ارگان

و صفر بودن کل رشد  9۴اقتصاد در سال های تهران با تأکید بر رشد منفی غالب بخش

را بین شش دهم تا نه دهم  95اقتصادی این سال، باالترین میزان رشد احتمالی سال 

مجلس اسالمی سرمایه و کمیسیون های درصد پیش بینی کرده است. مرکز پژوهش

اقتصادی مجلس نیز در آخرین گزارش خود به دنبال شرح پاره ای از تنگناهای مهم 

اقتصادی دامنگیر جمهوری اسالمی، با بیشترین احتیاط، از احتمال یک رشد اقتصادی 

را تکرار ها درصد سخن رانده است. سایر نهادهای رژیم همین داده 1تر از پائین تر یا باال

کرده اند. بانک جهانی در گزارش آوریل امسال خود رشد اقتصادی یک ساله میان مارس 

درصد ارزیابی کرده است و باالخره کارشناسان  ۰٫5ایران را  2۰16تا مارس  2۰15

ین نهاد بر همین ارقام انگشت نهاده اند. در صندوق بین المللی پول در اسناد منتشره ا

نیز گفتن یک نکته، بسیار روشنگر خواهد بود. ها مورد میزان اعتبار این پیش بینی

تا  2۰۰8در سال داری حداقل در فاصله زمانی میان بحران اقتصادی عالمگیر سرمایه

گرفته از سوی  انجامهای امروز، اکثریت قریب به اتفاق برآوردهای آماری و ارزیابی

معتبرترین انستیتوهای اقتصادی بین المللی یا دولتهای اروپا و امریکای شمالی، در باره 
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رشد اقتصادی کشورها، هیچ کدام به واقعیت نپیوسته و یک، به یک نکول شده اند. در 

تمامی این موارد رشد واقعی به صورت چشمگیری از میزان پیش بینی شده این نهادها 

است. تکلیف آنچه مرکز آمار ایران یا هر مؤسسه دیگر آمارگیری جمهوری  کمتر بوده

به طور ها سازد بسیار روشن است. فاصله میان این آمارها با واقعیتمی اسالمی منتشر

رشد اقتصادی ها معمول از شرق تا غرب است. گفتنی است که همه این بنگاهها و ارگان

مختلف انعکاس های درصد برآورد کرده و در رسانه 5را باالتر از  139۴معادل صفر سال 

یک نکته دیگر را هم اضافه کنیم. این که ادعای ها داده بودند. به تمامی این مؤلفه

روحانی حتی مورد تأیید هیچ کدام از همین نهادها و مراجع و منابع رسمی دولت 

 .اسالمی بورژوازی هم نیست

ایران در وضعیت روز یا در شرایط بعد از داری به سراغ موقعیت اقتصادی سرمایه

برویم. پیش از شروع بحث باید به نکاتی پایه ای و صد البته بسیار عام و تا « برجام»

یک کشور داری خروج چرخه اقتصاد سرمایههای سرحد امکان مختصر، در مورد نشانه

نامد و می «رشد اقتصادی ساالنه»از ورطه بحران، رابطه این خروج با آنچه بورژوازی 

نبود هیچ گونه ارتباط الزامی میان این حالت ها، با بهبود احتمالی وضعیت معاش، میزان 

 .کارگر بپردازیمهای مزد و امکانات اجتماعی توده

اگر بحران با فعلیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود یا پیشی گرفتن واقعی نرخ انباشت 

پیوندد، خروج از بحران نیز علی االصول یم سرمایه از نرخ تولید ارزش اضافی به وقوع

از نرخ ها باید با از سرگیری گسترده روند انباشت، سبقت جوئی آشکار نرخ اضافه ارزش

پیش ریز سرمایه ها، ظهور نرخ سودهای متعارف پاسخگوی نیاز بازتولید و خودگستری 

الزم انباشت های الحاقی و انکشاف عرصههای سرمایه اجتماعی، تشکیل مؤثر سرمایه

در طول دوره دوام خود، اگر با خیزش رادیکال، ها آن ها، خود را به نمایش بگذارد. بحران

کارگر آستانه انقالب نگردند، به طور معمول پهنه های تودهداری طبقاتی و ضد سرمایه

گسترده درونی و چالش تنگناهای های کارزار سرمایه برای عبور از پیچ و خم پاالیش
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است که ها و چالشها بقای خود خواهند شد. سرکشی آثار اقتصادی این پاالیش سر راه

دارد. تصفیه وسیع سرمایه هایی که می بازگشت موج بحران و شروع دوره رونق را اعالم

به دلیل سطح نازل بارآوری کار اجتماعی قادر به ارزش افزائی و بازتولید خود نشده اند، 

کوچک توسط رقبای بزرگتر خود، ادغام هر چه های یهبلعیده شدن شمار کثیر سرما

بزرگ صنعتی، های و کنسرنها در هم، تمرکز بیش از پیش تراستها افزون تر سرمایه

تجاری و مالی، استفاده مؤثر و گسترده سرمایه از دستاوردهای نوین تکنیک، ارتقاء 

ه ارزش افزائی سرمایه بسیار چشمگیر بارآوری کار اجتماعی در سطح قابل توجهی از حوز

هستند. پایان بحران ممکن است زیر ها از جمله این آثار و نشانهها اجتماعی و مانند این

فشار عواملی مانند ارتقاء کارساز بارآوری کار اجتماعی و افزایش اجباری ترکیب ارگانیک 

ق یا بروز سرمایه ها، با رونق چشمگیر اشتغال همراه نباشد، اما ظهور سطحی از این رون

احتیاج بارز سرمایه به نیروی کار نیز یک شاخص متعارف عقب نشینی هر بحران 

 توضیح« رشد اقتصادی»اقتصادی است. بورژوازی خروج از بحران را با آغاز مجدد 

مختلف صنعت، معدن، کشاورزی، دامداری، نفت و گاز، های دهد. دخل و خرج بخشمی

رستوران، حمل و نقل، آموزش و پرورش، بهداشت و آب و برق، جنگل، تجارت، هتل و 

درمان، واردات و صادرات، مؤسسات مالی و بانکی و نظایر اینها را در طول سال یا هر 

 هر بخش را از درآمدها و عایدات آن کسرهای کند. هزینهمی پریود زمانی دیگر محاسبه

تولید »یا آنچه را که نماید. از طریق همین محاسبات به محصول اجتماعی ساالنه می

یابد. افزایش و کاهش این آخری را با رشد مثبت و می نامد، دستمی «ناخالص داخلی

سازد و رشد مثبت را گواه خروج از بحران، کسادی، رکود و می منفی اقتصادی مشخص

بیند. یک نکته مهم در این گذر آنست که می رایج اقتصاد سیاسی خودهای سایر عنوان

بحران اگر آستانه عروج پویه پیکار ضد بردگی مزدی جنبش کارگری نشود، وقوع هر 

کارگر را های قطعاً خانه خرابی، بیکاری، فقر، فالکت و بی خانمانی بسیار گسترده توده
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از بحران به خودی خود، مطلقاً متضمن هیچ کاهشی داری در پی دارد اما خروج سرمایه

 .باشدنمی برای کارگرانها یو سیه روزها در هیچ کدام این بلیه

با مالحظه این نکات کلی، وارد بحث اصلی شویم. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران 

و به نقل از منابع آماری بانک مرکزی جمهوری اسالمی، حجم تولید ناخالص داخلی 

با کاهشی شش و  139۰کشور )محصول اجتماعی کل کار و تولید ساالنه( در سال 

درصدی در قیاس با سال پیش مواجه گردیده است و میزان آن از رقم هشت دهم 

سقوط کرده است.  139۰تریلیون در سال  2158به  1389تریلیون ریال در سال  26۰9

 2۰12به  1391روند این کاهش در سالهای بعد تداوم یافته است. آن گونه که در سال 

تریلیون ریال پائین آمده است.  1973تا رقم  1392تریلیون ریال و سپس در سال 

 139۴و  1393کند که منحنی این تغییرات در سالهای می گزارش بانک مرکزی اضافه

تریلیون ریال باال رفته است.  2۰۴5تریلیون و  2۰31سیر صعودی پیموده و به ترتیب تا 

ی در این دو سال نرخ رشدهاداری بر اساس ادعای بانک مرکزی ایران، اقتصاد سرمایه

درصد و هفت دهم درصدی را تجربه نموده است. همه این ارقام را در نظر گیریم و  3

کمی آن طرف تر به گوشه دیگری از همین گزارش و سایر اسناد منتشر شده این 

گوید که نرخ می معتبرترین مؤسسه آماری، پژوهشی رژیم نظر انداریم. بانک مرکزی

به ترتیب  139۴و  1393های ان در طول سالایرداری تشکیل سرمایه ثابت در سرمایه

درصد و منهای یازده و نیم درصد به ورطه سقوط رفته است. معنای زمینی  17تامنهای 

آن است که در دو سال باال، با اینکه ظاهراً محصول اجتماعی کار و تولید ها این داده

جتماعی ایران نه ساالنه رشد داشته است اما چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه ا

فقط شاهد هیچ ریالی سرمایه الحاقی یا انباشت و سرمایه گذاری جدید نبوده است که 

پیش های حتی به صورت بسیار خیره کننده ای از مقدار آن در قیاس با سال و سال

کاسته شده است. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی کل کشور نه فقط رشد نداشته است 

درصدی بوده است. صریح تر بگوئیم، نرخ  17سایش و استهالک که شاهد وقوع یک فر
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در معادالت واقعی اقتصادی و زمینی خود، نه رشد که غرق  1393درصدی سال  3رشد 

زند. این پدیده بسیار می شدن و فرو رفتن هر چه ژرف تر در ورطه بحران را بانگ

های اما پیش از آن، دادهکلیدی و مهمی است که باید زوایای مختلف آن را توضیح داد. 

 .موجود در جدول زیر را بیشتر بررسی کنیم

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی)درصد و سهم ماشین آالت و ساختمان به 

 1383واحد درصد و به قیمت ثابت سال 

سال رشد تولید ناخالص داخلی )قیمت بازار( رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین 

 آالت ساختمان

138۰ 2٫۴ 2۴٫6۰ 17٫۰2 16٫8۰ 
1381 8٫1 6٫68 -2٫29 17٫97 
1382 8٫6 6٫37 ۴٫62 3٫92 
1383 ۴٫3 7٫9۰ 7٫23 1٫۴5 
138۴ ۴٫2 ۴٫65 1٫2۰ 6٫96 
1385 5٫7 -1٫۴۰ -۰٫78 -1٫27 
1386 9٫1 11٫1۴ ۰٫72 21٫۴8 
1387 .,9 1۰٫98 3٫25 17٫۴7 
1388 2٫3 2٫9۴ 1٫13 ۴٫2۴ 
1389 6٫6 3٫85 3٫۴1 1٫۰2 
139۰ 3٫7 3٫51 2٫92 1٫31 
1391 -6٫6 -23٫8۰ -16٫3۰ -16٫۴1 
1392 -1٫9 -6٫8۰ -6٫19 -1٫72 
1393 .7 .7 2٫5 -27٫3 
139۴ ۰،۴% -15٫6 -15 -16٫۴ 
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منبع: اخذ شده از گزارشات بانک مرکزی ایران، گزارش مجلس شورای اسالمی و اتاق 

 بازرگانی تهران

سال اندکی بیش از  1۴میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار در طول این 

درصد است. در منابع آماری تا کنون منتشر شده رژیم اطالعاتی پیرامون محاسبه  3

که مبنای  1383پیش از آن و به طور مثال سال های این ارقام با نرخ ثابت یکی از سال

شود. یک چیز در اینجا بسیار روشن است. اگر نمی محاسبات همین جدول است یافت

را بر روی نرخ رشد ها در این سالها ابعاد تأثیر سیر صعودی بسیار پرشتاب قیمت

 1۴گزارش شده هر سال مورد نظر قرار دهیم به احتمال بسیار زیاد میانگین رشد این 

که بورژوازی ها یمتسال نه مثبت که منفی خواهد بود. در مورد نرخ انفجاری افزایش ق

نامد و اثرات آن بر این محاسبات، در همین نوشته حاضر به مناسبت می «تورم»آن را 

مندرج در های و البته بسیار به اختصار نکاتی را خواهم گفت اما عجالتًا بررسی داده

جدول را دنبال کنیم. پیش تر گفته شد که بارزترین و تعیین کننده ترین شاخص نرخ 

هر کشور را باید در چرخه تولید و ارزش افزایی سرمایه داری قعی ساالنه سرمایهرشد وا

آن جامعه جستجو نمود. وقتی از سرمایه و شیوه تولید های اجتماعی یا کل سرمایه

صحبت به میان است باید به خاطر داشت که در اینجا هدف تولید صرفًا داری سرمایه

سرمایه است. به همین دلیل رشد ساالنه سرمایه و افزایش تا سرحد ممکن خود 

سوای رشد ابعاد سرمایه اجتماعی چیز دیگری نخواهد بود. اینکه رشد داری سرمایه

سرمایه اجتماعی را در کدام فاکتورها جستجو کنیم نیز پاسخ ساده است. طول و عرض 

 دولسرمایه الحاقی ساالنه یکی از مهم ترین این معیارها است. بر اساس آنچه در ج

بینیم بخش ثابت سرمایه ای که هر سال به کل سرمایه اجتماعی اضافه گردیده است می

و دو دهم درصد برخوردار بوده  2سال به طور کلی، از رشدی معادل  1۴در طول این 

است اما چند و چون این رقم جای حرف فراوان دارد. در این مورد به توضیح چند نکته 

 .کنیممی زیر بسنده
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در میان اجزاء تشکیل دهنده سرمایه الحاقی این سال ها، عظیم ترین نرخ رشد به  .1

 2درصد برای کل مدت و اندکی باالتر از  3۰حوزه ساختمان اختصاص دارد. )بیش از 

درصد در هر سال(. آنچه که به ماشین آالت و به طور خاص جزء استوار سرمایه الحاقی 

ل کمی بیشتر از سه و نیم درصد بوده است که سا 1۴شود، در طول تمامی می مربوط

 .رسدنمی درصد هم( ۰،25متوسط ساالنه آن حتی به بیست و پنج صدم )

اسناد بانک مرکزی که منبع اصلی گزارشات سایر مؤسسات از جمله اتاق بازرگانی  .2

است به حجم استهالک ساالنه بخش فیکس کل سرمایه ثابت کشور اشاره ای ننموده 

مربوط به میزان و نرخ تشکیل سرمایه های تواند دادهمی اسبه این استهالکاست. مح

ثابت در این دوره را مورد تأثیر جدی قرار دهد. محاسبه ای که نتیجه آن، تنزل کامالً 

. درصد به سطحی نامعلوم اما به هر حال بسیار پائین تر خواهد بود 2چشمگیر رقم 

گوئیم یک نکته بسیار مهم، محاسبه می سخنوقتی از تشکیل سرمایه ثابت ساالنه 

نوسانات ارزشی اجزاء متشکله این بخش سرمایه زیر فشار رشد ساالنه تکنولوژی و 

مدرانیزاسیون صنعتی است. فرض کنیم. کار اجتماعاً الزم نهفته در کل سرمایه ثابت یا 

آالت و  باشد. اگر نظیر همین ماشین S بخش فیکس آن، در یک سال معین معادل رقم

ابزار تولید یا مصالح و افزار متشکله سرمایه استوار در سال بعد، ما به ازاء کار اجتماعًا 

الزم کمتری شود معنایش آن خواهد بود که ارزش کل این بخش سرمایه اجتماعی 

تنزل کرده است. میزان کاهشی که فشار آن باید در محاسبه نرخ رشد یا افت سرمایه 

 .گرددثابت ساالنه ملحوظ 

اگر همه موارد باال را در نظر گیریم و تأثیرات کاهشی آنها بر ارقام مربوط به رشد  .3

 ساالنه نرخ تشکیل سرمایه ثابت را وارد محاسبات خود سازیم. یک راه بیشتر باقی

ماند. اینکه رشدی وجود نداشته است و چه بسا سرمایه اجتماعی ایران مستقل از نمی

جموع نه فقط قادر به چالش بحران نگردیده است که عمیق تر و نوسانات ساالنه در م
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سال  ۴کوبنده تر در ورطه بحران فرو رفته است. شتاب و شدت این سقوط در طول 

اخیر از یک سوی کاماًل غیر قابل انکار است و از سوی دیگر حتی ابعاد انفجاری یافته 

شش دهم درصد در سال تولید ناخالص داخلی این سالها منفی شش و » است. رشد 

و باالخره  93، هفت دهم درصد برای سال 92درصد در سال  2، منفی حدود 1391

 2گزارش گردیده است. اقالمی که میانگین آنها حول محور منفی  9۴صفر در سال 

خورد. این سقوط فزاینده و پرشتاب وقتی به حوزه تشکیل سرمایه ثابت می درصد چرخ

گوید که می گردد. گزارش بانک مرکزیمی یز بسیار کوبنده تررسد از این نمی ساالنه

به طور متوسط شاهد یک رشد منفی یا سقوط  139۴تا  139۰این نرخ در فاصله میان 

درصدی بوده است. به بیان دیگر از شروع دهه حاضر خورشیدی تا امروز نرخ تشکیل  11

سرمایه ثابت در حوزه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران نه فقط هیچ رشدی 

درصدی را تحمل نموده است. یک  11نداشته است که یک فرسایش و کاهش کوبنده 

ه منحنی تغییرات نرخ تشکیل سرمایه ثابت در این نکته قابل تعمق در همین رابطه اینک

هیچ تبعیت مستقیمی از افزایش و کاهش محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید ها سال

در حالی که نرخ رشد اقتصادی کمی  138۰دهد. به طور مثال در سال نمی نیز نشان

شود. می ی مشاهدهدرصد در میزان سرمایه الحاق 25باالتر بوده است افزایشی حدود  2از 

اتفاق افتاده است. در این سال نرخ رشد  1385عکس این حالت در رابطه با سال 

و هفت دهم درصدی با تراز منفی یک و چهار دهم درصدی نرخ تشکیل  5اقتصادی 

و رخدادها طبیعتاً توضیح خاص ها سرمایه ثابت همراه شده است. هر کدام از این پدیده

داری س بحث ما در اینجا غوطه وری به شدت هالکت بار سرمایهخود را دارند اما اسا

ایران در منجالب بحران از یک سوی و فقدان افق پیش روی بورژوازی برای هر میزان 

دیگر تعمیق بحران نگاه های باشد. به رویهمی موفقیت در چالش و پاالیش این بحران

 .کنیم
 9۴ایران در سال داری سرمایه حساب جاری کشور یا به زبان واقعی، حساب جاری
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میلیارد دالر به حدود  16کاهش یافته و از رقم تقریبی  %۴3،3بالغ بر  93نسبت به سال 

یعنی یک سال پیش از وقوع  1386میلیارد دالر تنزل کرده است. این رقم در سال  9

میلیارد دالر گزارش  8۰میالدی(، حدود  2۰۰8)داری بحران عظیم و جهانی سرمایه

 1۰میلیارد دالر بوده است و باالخره در طول  58،5بالغ بر  139۰شده است. در سال 

 «نرخ تورم»جاری و بدون محاسبه آنچه بورژوازی های سال اخیر حتی بر اساس قیمت

 .نامد!! باز هم هیچ گاه پیشینه چنین سطحی از سقوط را نداشته استمی
درصدی  17،5دچار یک کاهش  نیاز ارزی حساب جاری کشور 139۴در همین سال 

میلیارد دالر افت  69به حدود  93میلیارد دالر در سال  8۴شده است و از رقم تقریبی 

کرده است. نکته بسیار تعیین کننده در هر دو مورد باال اعم از حساب جاری به طور 

کلی و نیاز ارزی این حساب به صورت اخص، بیش از هر چیز و تعیین کننده تر از همه 

گردد. مؤلفه ای که نقش کاماًل مهمی را در می یز به کاهش چشمگیر واردات کاال برچ

کند و باید آن را توضیح داد. پیش از آن جدول زیر را نظر می بحث حاضر ما بازی

 .اندازیم
 سال حساب جاری حساب کاال نیاز ارزی

139۰ 58،5 —- 98،7 
1391 23،۴ —– 86،۴ 
1392 25،1 31،9 81،3 
1393 15،9 21،۴ 83،۴ 
139۴ 9 12،2 67،8 

 آماری مأخوذ از گزارشات بانک مرکزی ایران و اتاق بازرگانی تهرانهای منبع: داده
سقوط شدید حساب کاال و تنزل همزمان نیاز ارزی کشور در زمره تعیین کننده ترین 

باشند. به خاطر می سقوط نرخ انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه الحاقیهای شاخص
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درصد  9۰اشته باشیم که مطابق تمامی آمارها و اسناد منتشر شده رژیم بیش از د

واردات کاال فقط به ماشین آالت، مواد خام، وسایل کمکی، قطعات نیم ساخته و در یک 

استوار و گردشی سرمایه ثابت اختصاص دارند. هر گونه های کالم اجزای متشکله بخش

به طور مستقیم فراز و فرود نرخ ساالنه انباشت نوسان در منحنی واردات این کاالها 

سازد. بر پایه می سرمایه و کاهش و افزایش تشکیل سرمایه ثابت در آن سال را منعکس

به دنبال چند بار  1393گزارش اتاق بازرگانی و صنایع تهران، واردات کاال در سال 

میلیون دالر  131میلیارد و  61سقوط متوالی نسبت به سالهای پیش باز هم بالغ بر 

میلیون دالر تنزل کرده  186میلیارد و  5۰تا مرز  139۴بوده است. این رقم در سال 

 98،7ایران به واردات کاال از داری است. به موازات این تغییرات، نیاز ارزی سرمایه

میلیارد در سال  81،3میلیارد دالر در سال بعد،  86،۴به  139۰میلیارد دالر در سال 

 .سقوط نموده است 139۴میلیارد دالر در سال  68،8و باالخره به  92

 واقعی تعمیق بحرانهای ریشه

باال از تشدید مداوم بحران و کوبنده تر شدن مستمر آن در چرخه بازتولید های همه داده

اخیر، به ویژه از شروع دهه حاضر به این های ایران در طول تمامی سالداری سرمایه

کارگر در کنار سقوط سال به سال نرخ های دهند. بیکاری روز افزون تودهمی طرف، خبر

انباشت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، مؤلفه هایی هستند که به اندازه کافی 

کنند. می فروماندگی کل سرمایه اجتماعی کشور از هر میزان چالش بحران را تأکید

حدیث وقوع واقعی بحران نیست. این امر به  به خودی خود مسلماً ها مجرد بیکارسازی

تواند زیر فشار رشد جهش وار بارآوری کار اجتماعی و کاهش شدید ترکیب می تنهائی

ارگانیک سرمایه اتفاق افتد، شاخص واقعی بحران، مطلق شدن گرایش رو به افت نرخ 

رخ پیش گسترده با افت مستمر نهای سود است اما همزمانی تنگاتنگ و بارز بیکاری

ریز سرمایه الحاقی، به بیان دیگر تنزل هر دو بخش ثابت و متغیر سرمایه اجتماعی 

 را بانگداری حادثه ای است که عوارض و آثار تاخت و تاز بحران در چرخه تولید سرمایه
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زند. توجه به یک نکته مهم دیگر در رابطه با این ارقام، به نوبه خود ابعاد شدت و می

منفی پی در پی واردات های سازد. وقتی از نرخمی را بیشتر برمالکوبندگی بحران 

کنیم باید تأثیر فاحش نوسانات قیمت این کاالها یا در می کاالهای سرمایه ای صحبت

را هم وارد محاسبات کنیم. بحث فقط بر سر این نیست که به طور مثال ها واقع سرمایه

درصد  18ر قیاس با سال پیش حدود بهای سرمایه ثابت پیش ریز شده د 9۴در سال 

درصدی زیر فشار افزایش  18کاهش یافته است. مسأله بعدی این است که این کاهش 

قیمت واردات کاالهای تشکیل دهنده این بخش سرمایه، یک کاهش چند درصدی دیگر 

 .را هم تحمل نموده است

ایرانی آنها از مدیحه نمایندگان عوام فریب سرمایه به ویژه جماعت متحجرتر و کودن تر 

های گویان حرفه ای درنده ترین بخش بورژوازی جهانی گرفته تا ناسیونال مائوئیست

چپ نما، در هر کجا که کالمی پیرامون ریشه یابی بحران، وخامت فزاینده یا اوضاع روز 

آرند، یکراست شروع به سرودن ماتم در می ایران بر زبانداری اقتصاد فروپاشیده سرمایه

مالکیت دولتی «!!! ایرانداری تجاری بودن سرمایه»باره موقعیت ضعیف بخش صنعت، 

اقتصاد «!!! » تک پایه ای بودن اقتصاد کشور» سرمایه ها، مدیریت سوء دولتمردان، 

کند از این ترهات و توهمات تحویل می کنند و تا چشم کارمی «!!!نفتی و دولت رانتی

 را به میانها اعت در بهترین حالت پای تحریمدهند. این جممی مخاطبان خویش

جمهوری های ایران را در غائله آفرینیداری کشند و ریشه کل بحران زدگی سرمایهمی

اسالمی یا جدال میان یک بخش ارتجاع بورژوازی ایران با دولت امریکا و متحدان غربی 

کاوند و در تنها می ززنند!!! اینان ریشه بحران را در همه چیمی و منطقه ای آن جار

دهند، وجود سرمایه می کاوند و خط قرمز طبقاتی خود قرارنمی جائی که به هیچ وجه

قطعاً فشار بحران را تشدید کرده است ها است. تحریمداری و نفس شیوه تولید سرمایه

و چالش آن را به گونه تعیین کننده ای دشوار ساخته است اما سرچشمه بحران هیچ 

نیز ندارد. برای اینکه بحران، درجه شدت، قدرت کوبندگی، روند ها تحریمربطی به 
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ایران را به داری مستمر تعمیق و سرکشی بی عنان آن در چرخه ارزش افزائی سرمایه

درستی درک کنیم، هیچ چاره ای نداریم جز اینکه وضعیت روز سرمایه جهانی و موقعیت 

 .از سرمایه بین المللی را آناتومی نماییمسرمایه اجتماعی ایران به عنوان حوزه ای 
در سطح جهانی وارد بحران خیزترین و بحران داری سالها است که شیوه تولید سرمایه

زاترین فاز هستی تاریخی خود شده است. پویه بازگشت ناپذیری که هر روز از روز پیش 

مکانیسم هائی  گردد. سرمایه برای چالش این پویه بدون شکمی وخیم تر و انفجاری تر

از هر جنس و دارای هر درجه از کارایی کمی یا کیفی که ها دارد، اما این مکانیسم

باشند، بدون استثنا سرشت واحدی دارند، تشدید بی هیچ مهار گرسنگی، فقر، فالکت، 

قحطی، بی خانمانی، سالخی خورد و خوراک و سرپناه و حداقل امکانات زیستی 

رانی، تخریب اختاپوسی غیرقابل ترمیم محیط زیست، مرگ انسانهای کارگر، جنگ، وی

و میر روزافزون چند ده میلیونی و میلیاردی کودکان دنیا و هزاران بلیه انسانی دیگر 

دهند. می را تشکیلها حاضر و آماده این راه حل ها، راهکارها و مکانیسمهای بسته

یک سوی شاهد وجود سلسله است وارد شرایطی شده است که در ها دههداری سرمایه

عظیم بخش ثابت خود است. بخشی که ثانیه به ثانیه در ابعاد نجومی و به های جبال

گردند اما آفریننده و زاینده هیچ می یابند و کهکشانی ترمی شیوه ای سرطانی گسترش

ریال ارزش یا اضافه ارزش نیست. در سوی دیگر نیروی کار یا توده کارگری که یکتا 

است اما ها و اضافه ارزشها ه و تنها موجد کل سرمایه ها، سودها یا ارزشسرچشم

لحظه، به لحظه، از میزان و وزن آن به صورت نسبی، در قیاس با بخش نخست کاسته 

را از آن گریزی نیست. داری شود. این ذات سرمایه است. سرمایهمی و باز هم کاسته

سرمایه و باز هم سرمایه است. هر میزان رشد بنمایه تولید و کار در این نظام، تولید 

بشری یکراست در های تکنولوژی و صنعت و ابداعات علمی یا توسعه و تعمیق دانش

خدمت افزایش بارآوری کار اجتماعی، در خدمت حداکثر تولید سرمایه با حداقل نیروی 

جرم بحران کار و کهکشانی تر ساختن هر چه بیشتر سرمایه است. تولید برای سرمایه، ال
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از زمان پیدایش خود داری زا است. ریشه بحران در نفس وجود سرمایه است. سرمایه

همواره چنین بوده است، اما این بحران زائی اکنون، در این فاز معین تکامل این شیوه 

تولید، خصلت انفجاری پیدا کرده است. در طول قرن بیستم و ادامه آن قرن بیست و 

د شدت استثمار طبقه کارگر جهانی دهها برابر، در مواردی صدها برابر یکم، با اینکه ابعا

حتی هزاران برابر افزون گردیده است، با اینکه سرمایه خورد و ها و در برخی حوزه

خوراک و پوشاک و مسکن و محیط زیست و قلم و کاغذ و مدرسه و بهداشت و درمان 

ا در آستانه سود انبوه تر قربانی کرده کارگری رهای میلیاردها کارگر و کودکان خانواده

کنند، باز هم کفاف نرخ سود می کارگر دنیا تولیدهای است، اما اضافه ارزشی که توده

 مورد نیاز بازتولید و خودگستری مهارناپذیر و غیرقابل توقف سرمایه بین المللی را

 .دهدنمی
مه کار کرده است. تمامی زیر فشار حدت، وسعت و شتاب این بحران زایی هداری سرمایه

ممکن چالش گرایش رو به افت نرخ سود و خروج از بحران را به کار گرفته های مکانیسم

به نفع اولی و به زیان دومی تا  است. توازن میان کار اضافی و الزم را در مقیاس جهانی

کاهی در به پر ها لی غیرالنهایه بر هم زده است. دستمزدها را در مقابل اضافه ارزشا

برابر کوهی بدل ساخته است. به گونه ای طوفانی دست به کار برچیدن مدرسه ها، 

بیمارستانها، امکانات رفاهی سالمندان و معلوالن شده است. در حالی که به پاره ای از 

این مؤسسات برای آموزش و سالمتی و بازپروری نیروی کار خود نیازمند است. نظام 

ری پیش از ورود به این فاز، در پروسه خودگستری تاریخی، بردگی مزدی روزی، روزگا

کارگر دنیا های کشوری، قاره ای و بین المللی خود حداقل زیر فشار قهر و پیکار توده

خود را مجبور به ساختن مدرسه، درمانگاه، دانشگاه، ورزشگاه، بیمارستان، پارک و خیلی 

جار و جنجال گسترده قانونی و دید اما اکنون دیری است که هیچ می مراکز دیگر

در هیچ کجای داری سندیکالیستی، هیچ جنبش خیابانی نیرومند فاقد بنمابه ضد سرمایه

و ها این جهان حتی قادر به مهار طوفان تعرض سرمایه در پهنه برچیدن مدرسه
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ر و بارزتها باشد. از همه ایننمی و مراکز درمانی و امکانات رفاهی کارگرانها بیمارستان

و ها سازد، به جای آن خانهنمی سرراست تر، سرمایه دیری است که دیگر کارخانه

جهان را کارگاه های زنان کارگر دورافتاده ترین نقطههای و آلونکها و کاشانهها کومه

نجومی های مهمی از پروسه کار و تولید و ارزش افزایی و اضافه ارزش آفرینیهای بخش

بساط هر گونه تضمین اشتغال کارگر، پرداخت غرامت بیکاری به  گرداند. دیگرمی خود

کارگران، قبول بیمه دارو و درمان کارگر، هزینه معاش دوره بازنشستگی فروشندگان 

نیروی کار و هر نوع حق و حقوق اولیه معیشتی توده بردگان مزدی را برای همیشه 

د و کشیدن یک نفس جمع کرده است. سرمایه برای چالش سیر رو به افت نرخ سو

راحت از تاخت و تاز و تهاجم بحران کل محیط زیست ساکنان کره خاکی را به ضد 

انسانی ترین و فاجعه بارترین شکلی آلوده است. تمامی خورد و خوراک و لباس و هوا و 

و تحتانی ترین ها آب و زمین و دریا و جنگل و کوه و دشت و مراتع و اعماق اقیانوس

داری این جهان را ماالمال از سموم مرگبار کرده است. شیوه تولید سرمایهخاک های الیه

را بر سر بشر آوار ساخته است تا از توالی بی امان سقوط ها و فاجعهها کل این بلیه

و هر ها بکاهد، اما زهی تالش عبث، هر گام این توحشها مرگبار خود به باتالق بحران

وده ست که بر کوره اشتعال سرکش تر بحرانها ریخته بند این بربریت ها، هیزم خشکی ب

به طور واقعی اسیر چنین وضعی است و پیداست که آسیب داری شده است. سرمایه

متفاوت آن در مقابل کوبندگی طوفان بحرانها یکسان نیست. حوزه های پذیری بخش

بارز بحران هایی از این نظام به دلیل سطح باالی ترکیب ارگانیک سرمایه به گونه ای 

به دلیل تسلط بر شرایط تولیدی برتر، ها آفرین تر و بحران زاتر هستند اما همین حوزه

تولید شده توسط های قدرت رقابت سهمگین تر، سهم بسیار باالتر از کل اضافه ارزش

طبقه کارگر جهانی و عوامل مشابه توان مؤثرتری در زورآزمائی با بحرانها دارند. 

العکس اگر چه دارای متوسط ترکیب ارگانیک نازل تر هستند و اگر دیگر بهای حوزه
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باشند، اما سوای بحران زایی ها چه در همین راستا باید کمتر دستخوش طوفان بحران

 .نخست نیز هستندهای ذاتی درونی، به طور مستمر در معرض سرریز بار بحران بخش

دوم های انفجار بحران است. حوزهکل سرمایه جهانی به طور مدام و بی وقفه کانون 

کنند اما فقط می بسیار سخت تر، سهمگین تر و کوبنده تر فشار انفجار بحران را تحمل

های یک گام این سوتر آثار و عوارض این تحمل انبوه تر را از مجاری مختلف و به شکل

م تعلق ایران به بخش دوداری گردانند. سرمایهمی اول برهای متفاوت به سوی حوزه

مضاعف خود را دارد. های دشواریها دارد. بخشی که خروج آن از تالطم تندباد بحران

سال حاکمیت رژیم اسالمی بورژوازی و به بیان دقیق تر در فاصله میان  37در طول 

خورشیدی تا امروز سرمایه اجتماعی ایران سوای یک دوره  1355بحران اقتصادی سال 

خورشیدی، آن هم گذرا و مستعجل هیچ زمان دیگر وارد  7۰بسیار کوتاه در آخر دهه 

یک فاز واقعی توسعه انباشت یا رونق اقتصادی متعارف نگردیده است. در همه این سالها 

دهها میلیون کارگر زن، مرد، پیر و جوان و کودک، به مرگبارترین و بربرمنشانه ترین 

داران خصوصی، برخی  شکل توسط سرمایه استثمار شده اند، عده ای از سرمایه

و بنیادهای عظیم صنعتی و مالی متعلق به نهادهای ها بزرگ دولتی، تراستهای شرکت

نظامی یا غیر نظامی جمهوری اسالمی باالترین نرخ استثمار را بر طبقه کارگر تحمیل 

کرده اند، سودهای انبوه کسب نموده اند. حتی به نرخ سودهای طالئی دست یافته اند. 

را به حوزه پیش ریز سرمایه سرازیر کرده ها و دریاچهها ره آب دریاها، رودخانهقطره قط

قلمرو انباشت ها رسوبی معادن را در قلب تمامی کوهستانهای اند. تحتانی ترین الیه

خارجی چشمگیری را جذب های کرده اند، حتی برای سال هائی ولو محدود سرمایه

نموده اند، همه این کارها را انجام داده اند، اما کل سرمایه اجتماعی ایران حتی به طور 

کوتاه مدت شاهد یک دوره اوج گیری انباشت و اعتالی اقتصادی، شبیه فاصله زمانی 

 .نگردیده است و هیچ گاه نخواهد گردید 1355تا  1352بین 
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ار هم شاید تناقض آمیز به نظر آید. همگان حق دارند بگویند باال در کنهای لیست مؤلفه

 به نرخ سودهای طالئی با ادعای تداوم بحران جور درها که دستیابی خیلی از تراست

تواند انتقاد کند که اگر این همه، انباشت اتفاق افتاده است پس می آید. هر کسینمی

و نقدهای این گونه زیادند و ها سخن از توفش مستمر بحران بیجا خواهد بود. پرسش

مهم تر اینکه آرایش و شمایل موجه دارند. یاید به کندوکاو درستی یا نادرستی آنها 

پردازیم اما پیش از آن یک بار دیگر تصریح کنیم که هدف از می پرداخت، به این نکات

ی تأکید بر روی ابعاد تاریخًا بی سابقه بحران زائی، بحران زدگی و بحران پذیر

به هیچ وجه آن نیست که اگر چنین نبود، اگر سرمایه قادر به از سرگیری داری سرمایه

 شد هیچ بهبودی در زندگی هیچ کارگری اتفاقمی طالئی رونق و انباشتهای دوره

یا بحرانش نیست که وضعیت بهتر و بدتر معاش زندگی داری افتاد. این رونق سرمایهمی

ر جا به جائی هر چند نازل در این وضعیت صرفاً با طول و کند، همی کارگران را تعیین

گردد. نکته دیگر اینکه موضوع می کارگر مشخصهای عرض مبارزه طبقاتی توده

کوتاه رونق انباشت سرمایه در های گفتگوی ما به هیچ وجه منتفی دانستن کامل دوره

ان نیست. تمرکز صحبت این یا آن نقطه دنیا از جمله در رابطه با سرمایه اجتماعی ایر

کالً پیدا کرده است و تأثیراتی که داری بر روی موقعیت تاریخی معینی است که سرمایه

به بحث ها این موقعیت بر روی هر چه بیشتر بحران زائی این نظام دارد. با این یاد آوری

تراست باال و تناقض یا عدم تناقض میان تداوم بحران در یک سوی و سودآوری این و آن 

یا رونق انباشت در چند حوزه معین از کل سرمایه اجتماعی باز گردیم. در داری سرمایه

 .این گذر نکات زیرا شاید قابل تعمق باشد

باید میان رونق اقتصادی و دوره چالش بحران توسط سرمایه فرق گذاشت. در فرایند  .1

ه جهانی به تمامی دوم، سرمایه اجتماعی یک کشور، بخش کوچک، بزرگ یا کل سرمای

گردد تا از باتالق بحران بیرون آید اما می و ساز و کارهای ممکن متوسلها مکانیسم

و ساز و برگ مختلف در این راستا، متضمن ها نفس این چالش یا به کارگیری اهرم
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تواند در انتهای می باشد. این فرایندنمی از ورطه بحرانداری شروع رونق و خروج سرمایه

تواند شکست خورد و سترون ماند. می ه اعتالی اقتصادی متعارف منتهی گردد وخود ب

حتی حالت نخست یعنی گذار موفق به وضعیت رونق، ممکن است اسیر صدها پیچ و 

به ها سنگین شود، و ممکن است بالعکس، با کم ترین هزینههای خم، مخاطره و هزینه

ایز این دو وضعیت، دوره رونق اقتصادی متمهای فرجام رسد. در هر حال باید به شاخص

در یک سوی و فرایند چالش بحران توسط سرمایه با هدف شروع مجدد رونق را از هم 

 .تفکیک کرد

نظریه مارکسی بحران، تنها کلید واقعی کالبدشکافی هر بحران در هرگوشه دنیای  .2

. این در زمره و در تمامی مراحل توسعه و تکامل این شیوه تولید استداری سرمایه

از شروع قرن بیستم تا داری بدیهی ترین بدیهیات است اما فراموش نکنیم که سرمایه

امروز مسیر بسیار پر پیچ و خمی از تحوالت را پیموده است. جهانی شدن جامع االطراف 

مختلف سرمایه بین های و بسیار خیره کننده سرمایه، درهم رفتگی انداموار بخش

صعودی انفجارآمیز ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی، تفاوت میان المللی، سیر 

متوسط این ترکیب در جوامع مختلف دنیا، سرعت انتقال بحران از هر بخش سرمایه 

دیگر و واگرد معکوس این انتقال و اثرگذاری، دستیابی سرمایه های بین المللی به بخش

ی پویه رو به افت نرخ سود، روند برق و ساز و برگهای جدید خنثی سازها به مکانیسم

و تشدید بسیار سهمگین ها آسای افزایش بارآوری کار اجتماعی در بسیاری حوزه

استثمار کارگران جهان در این گذر، تغییر در ظرفیت سرمایه برای سرشکن سازی بار 

ناخت بحرانها بر زندگی کارگران دنیا و لیستی طوالنی از این تحوالت رخ داده است که ش

جهانی است. این تحوالت به نوبه داری آنها نیاز حتمی کالبدشکافی مارکسی روز سرمایه

و چالش آنها را عمیقاً متأثر ساخته است و در همین راستا ها خود پروسه وقوع بحران

رونق اقتصادی و چالش بحران توسط سرمایه برای نیل به های معین دورههای مؤلفه

 ی قرار داده استرونق را تحت تأثیر جد
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به یک حوزه معین انباشت، سودآوری این حوزه و سرریز ها مجرد روی آوری سرمایه .3

آن بر چرخه ارزش افزائی کل سرمایه اجتماعی، لزومًا دال بر های شدن اضافه ارزش

یک کشور از ورطه بحران نیست. درست به همان گونه که صرف داری خروج سرمایه

معین اقتصادی در بحران، هر چند این قلمرو ذی نقش و حائز غوطه وری یک قلمرو 

باشد. ما از بحران نمی اهمیت باشد، گواه اسارت کل سرمایه اجتماعی در باتالق بحران

معین های کنیم. تا جائی که به عرصهمی در یک جامعه یا جهان صحبتداری سرمایه

مان و نظایر اینها ممکن است مربوط است مثالً فوالد، نفت و گاز، خودروسازی، ساخت

بحران زدگی حاد آنها تمامیت سرمایه اجتماعی را به سمت بحران راند و ممکن است 

ها به گاه وزیدن طوفان بحرانها چنین نشود. این امر در مورد رونق و سودآوری این حوزه

کند، به طور مثال مجرد سرشکن شدن اضافه ارزشهای نفتی در می هم کامالً صدق

ایران به خودی خود هیچ دلیلی برای خالصی سرمایه داری یان اقتصاد سرمایهشر

 .اجتماعی کشور از چنگال بحران نیست

 1355ساله میان سال  ۴۰گردد، فاصله تاریخی می ایران برداری تا جائی که به سرمایه

تا امروز در بند، بند خود گویای تداوم یک دوره بسیار پر پیچ و خم و پر از فراز و فرود 

چالش بحران توسط سرمایه اجتماعی است. دوره ای که سرمایه به جنایتکارانه ترین 

توسل جسته است تا بحران را پشت سر گذارد، اما به این ها و اهرمها راهکارها، مکانیسم

است. سرمایه در تمامی طول این مدت دست به کار سالخی معیشت  هدف نائل نگردیده

ساعت به  8کارگران و کاهش دستمزدهای واقعی بوده است. طول روزانه کار را عمالً از 

کارگر را نباید در های ساعت و گاه بسیار بیشتر رسانده است. زمان کار واقعی توده 16

دولت بورژوازی جستجو نمود. روزانه واقعی « ارقانون ک» یا ها و آئین نامهها تصویب نامه

کار مجموع ساعاتی است که اکثریت قریب به اتفاق کارگران مجبور به انجام آن هستند 

ساعت کار  8تا قوت الیموت خویش و فرزندانشان را فراهم سازند. شمار کارگرانی که با 

رین درصد کل طبقه قادر به تأمین معیشت یا بازتولید نیروی کارشان باشند نازل ت
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دهند. سرمایه برای چالش بحران، روزانه کار را تا آخرین مرزهای می کارگر را تشکیل

ممکن توسعه داده است. سبعیت و بربریتی که سرشتی سرمایه است اما در این حد از 

بورژوازی را  18و  17های وسعت و شدت و بشرستیزی، بیشتر از هر چیز کارنامه سده

در شرایطی روزانه کار کارگران را به صورت داری دهد. سرمایهمی ار قراردر مقابل انظ

انفجاری طوالنی ساخته است که برای افزایش بارآوری کار اجتماعی و تشدید بسیار 

کارگر از طریق تولید حداکثر سرمایه توسط حداقل نیروی های دهشت زای استثمار توده

کار هم تا هر کجا که توانسته است پیش تاخته است. نرخ استثمار در حوزه ارزش افزائی 

 5۰سرمایه اجتماعی ایران در شرایط روز در کمترین میزان بیش از چند برابر دهه 

دهد مطلقًا می م داده و انجامخورشیدی است. اما آنچه سرمایه برای خروج از بحران انجا

گردد. نظام بردگی مزدی در طول این چند نمی به این راهکارها و ساز و برگها محدود

کارگر ابداع و در وسیع های دهه دهها سالح و اهرم و مکانیسم تازه برای سالخی توده

من نخست سده سیزدهم خورشیدی تا قیام بههای ترین میزان اعمال کرده است. از دهه

بخش وسیعی از طبقه کارگر ایران مرکب از معلمان و همه کسانی که کارهای  57سال 

توانستند می کردند، تأمین شغلی ثابت داشتند. از روز نخست شروع کارمی آموزشی

برروی اشتغال خویش تا روز بازنشستگی حساب کنند. آنها در صورت انتقال از شهری 

« امکانات» دادند و ثانیاً همه به اصطالح نمی ا از دستبه شهر دیگر نیز اوالً کار خود ر

 حفظ را …شغلی مانند سابقه کار، پایه مزد و خسارت کار در شرایط بد آب و هوائی و

 درمان، و بهداشت مانند دیگرهای حوزه برخی کارگران مورد در مسأله این. نمودندمی

ال س چهل از ایرانداری سرمایه. کردمی صدق هم دولتی مؤسسات سایر و نفت شرکت

پیش به این طرف طومار این وضعیت را در هم پیچید. بر هر چه تضمین اشتغال این 

چند « حق التدریسی» بخش طبقه کارگر بود برای همیشه نقطه پایان نهاد. استخدام 

ماه به چند ماه با نازل ترین بهای نیروی کار در وخیم ترین و فرساینده ترین شرایط 
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های ری بدون هیچ غرامت بیکاری و بیماری یا هر حق اولیه معیشتی دیگر جای شکلکا

 .اشتغال پیشین را احراز نمود

در طول این چند دهه عظیم ترین بخش سرمایه اجتماعی ایران به شبه رایگان ساختن 

بهای نیروی کار اکتفاء نکرده است. این یک واقعیت بسیار شوم و تکان دهنده تاریخ 

و گاه دهها میلیون توده کار جامعه ای، عمالً بدون هیچ ها است که میلیونداری هسرمای

کنند. واقعیتی که خود کارگران می مزد کوهساران سر به فلک کشیده سرمایه را تولید

کنند. کثیرترین شمار توده فروشنده نیروی کار در جهنم می هم کمتر بر آن درنگ

 شش ماه و گاه سال تا سال، هیچ مزدی دریافتایران شش، ماه به داری سرمایه

کنند. سرمایه داران آنچه را که باید به صورت دستمزد پرداخت کنند، تبدل به نمی

نمایند. با همین سرمایه الحاقی همان کارگران محروم شده از دریافت می سرمایه الحاقی

ورد وحشیانه ترین بهای نیروی کار را برای یک سال یا بیشتر باز هم بدون هیچ مزد م

دهند. در پایان این مدت یک یا دو ماه مزد می و فرساینده ترین میزان استثمار قرار

معوقه کارگران را شاید پرداخت کنند. آنچه در این جا به صورت دستمزد به کارگران 

شود از بهره بانکی اقالم طلب آنان اگر کمتر نباشد بیشتر نیست. معنای این می داده

ی استثمار طبقه کارگر بدون پرداخت هیچ مزد، یا رایگان بودن کامل بهای کار سوا

 .نیروی کار در ایران چه معنای دیگری دارد

و ها طبقه سرمایه دار در طول این چهار دهه بخشی از زنجیره تولید را به درون کومه

ی مسکونی کارگران بسط داده است. جمعیت کثیری از زنان کارگر، به جاهای آلونک

برای صاحبان سرمایه اضافه ارزش و سرمایه ها ساعت در روز در درون کارخانه 8آنکه 

تولید کنند، این کار را با پشیزی دستمزد بدون هیچ نوع استخدام، بدون هیچ شکل 

بیمه، بدون هیچ غرامت ایام بیکاری و بیماری یا هیچ حق و حقوق دیگر در عمق خانه 

دهند. سرمایه داران از این طریق عظیم ترین صرفه می محقر اجاره ای خود انجام

را در تشکیل سرمایه ثابت، در احداث محیط کار، در خرید ماشین آالت، در ها جوئی
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 مصرف آب و برق، در هزینه ایاب و ذهاب کارگران و در همه قلمروهای دیگر به عمل

ایند. جمعیت وسیع افزمی آورند. آنها کل این اقالم صرفه جوئی را بر سرمایه خودمی

دیگری از زنان به اصطالح خانه دار بخش مهمی از کار آماده سازی محصوالت کشت و 

 کشند. به طور مثال سبزی خشکمی خود به دوشهای برای بازار را در کومهها صنعت

دهند. اینان نیز می نمایند، کارهای بسته بندی چای را انجاممی کنند، بسته بندیمی

را ها و سرمایهها منوال در قبال ناچیزترین مزدها عظیم ترین اضافه ارزشبر همان 

ها دهند. در باره استثمار ددمنشانه میلیونمی تحویل کرکسان مردارخوار سرمایه دار

نمور، تاریک و بیماری زای قالی بافی ها، کنار خیابانها، های کارگر خردسال در زیرزمینی

و کارهای شاق و جان فرسای دیگر، ها خانه ها، شیشه بریمیدان ها، کوچه ها، کوره پز

بدتر از قرون وسطی در طول این دوره نیاز به توصیف نیست. کافی است های به شیوه

یکی از باالنشینان مجلس اسالمی سرمایه در چند سال پیش گوش های فقط به گفته

لیون کودک کار در و نیم م 3کرد که بیش از می دهیم او در کمال بی شرمی اعتراف

سال، حتی  1۰کشور وجود دارد. این را هم به خاطر آریم که شمار کودکان شاغل زیر 

به صورت کاماًل رسمی و بدون احساس نیاز به هیچ پوشش و اختفای وقاحت ها، در 

 .دهندمی سالنامه آماری رژیم جمعیت بسیار بزرگی را تشکیل

ان در این چهل سال با به کارگیری کل این ایرداری به اصل بحث باز گردیم. سرمایه

یا در واقع اعمال این لیست طوالنی بربریت ها، هر دور از پروسه تولید و سامان ها اهرم

پذیری خود را آغاز کرده و به فرجام رسانده است. جای شکی نیست که بهره گیری از 

رونق های حتی دورهدر هر شرایطی داری این ساز و کارها پویه ذاتی و هویتی سرمایه

متفاوت باید فرق گذاشت. های است، اما میان چگونگی اعمال آنها توسط سرمایه در دوره

در زمانی که سرمایه اجتماعی یک کشور در خطر بالفعل شدن عاجل گرایش نزولی نرخ 

باشد، چه نمی سود و وقوع بحران نیست یا هر چند کوتاه مدت اسیر گرداب هائل بحران

باز ها و تشدید و توسعه و انفجاری ساختن کاربرد آنها به کارگری این اهرم بسا بدون
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هم بتواند چرخه بازتولید و ارزش افزائی خود را محقق سازد، به نرخ سودهای مطلوب 

دست یابد و پروسه خودگستری متعارف خود را پیش برد. عکس این حالت در دوره 

برای خروج داری رایط تقالی وحشیانه سرمایهبحران، در آستانه وقوع این دوره یا در ش

افتد. در چنین وضعی به کارگیری و اعمال کل ساز و کارهای باال با می از بحران اتفاق

شود. آنچه در فاصله می بیشترین میزان شدت و سبعیت امر حیاتی و گریزناپذیر سرمایه

ایران رخ داده داری هسال در مورد کل سرمایه جهانی و در بحث حاضر ما سرمای ۴۰این 

سازد. همه آنچه سرمایه و دولت می کند و برمالمی است به وضوح حالت دوم را تصریح

سال انجام داده است و ما پیش تر به آنها اشاره نمودیم،  ۴۰بورژوازی در تمامی این 

برای چالش بحران، برای داری و ساز و کارهایی هستند که تولید سرمایهها مکانیسم

از ورطه بحران و برای جلوگیری از تعمیق هر چه بیشتر بحران به آنها نیازمند  خروج

ایران با وجود همه اینها و به رغم راه اندازی طوفان داری است. نکته مهم اینکه سرمایه

باز هم قادر به ترمیم شیرازه فروپاشیده چرخه بازتولید خود نگردیده است. ها این جنایت

توانست بورژوازی را فقط از می اندیشیم که اگر طبقه کارگر ایران برای لحظه ای به این

باز دارد، ها و بشرستیزیها کاربرد یک بخش این ساز و برگها یا یک بخش از این توحش

کارگر از توسل به این های اگر طبقه سرمایه دار و دولتش زیر فشار موج پیکار توده

ند آنگاه ابعاد اختالل در چرخه تولید و فروپاشی مامی بازها و اعمال این سبعیتها اهرم

 .رفتمی اقتصادی سرمایه اجتماعی تا کجا پیش

مربوط به مسأله هسته ای را پیش خواهند های بحث تحریمها در اینجا حتماً خیلی

ایران جای هیچ تردید داری بر تعمیق بحران سرمایهها کشید. در اهمیت نقش تحریم

های نبریم که کل این چهل سال، جامعه ایران حداقل آماج تحریمنیست. اما از یاد 

هسته ای نبوده است. همه این سالها فشار اقتصادی خاص دوران های ناشی از تنش

های نه تحریمها کشیده است. سرچشمه واقعی طوفان بحراننمی جنگ را هم بر دوش

جنگ، نه های هزینه وها غربی، نه بار خسارت ها، ویرانیهای خرد کننده دولت
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چند و چندین هزار میلیاردی که جای دیگری است. مثل روز روشن است های دزدی

سرمایه و دولتش بر سینه های سهمگین کل این توحشهای که ریال به ریال هزینه

کالً و در بررسی داری کارگر سنگین گردیده است اما بحران سرمایههای معیشت توده

گیرد. همه حرف این است می اعی ایران از جای دیگری نشأتمشخص ما سرمایه اجتم

سابق نیست. های که سرمایه بین المللی در تمامیت خود قادر به خروج از بحران به شیوه

متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در سطح جهانی چنان است که بحران را امر درونی 

و غیرقابل انقطاع در چرخه  غیرقابل فرار این نظام ساخته است. بحران به صورت مستمر

چرخد، اگر در فواصل زمانی معینی سرمایه اجتماعی این می تولید سرمایه بین المللی

گیرد، این امر صرفاً در حوزه هایی می یا آن کشور یک دور پرشتاب انباشت را از سر

جمله افتد که تا پیش از شروع این روند وضعیت کامالً ویژه ای داشته اند، از می اتفاق

 :اینکه
پیش به تمام و ها شدن جامعه از مدتداری پروسه کاال شدن نیروی کار و سرمایه .1

کمال راه فرجام پیموده است اما بازار داخلی کشور تا فاز اشباع از سرمایه، فاصله قابل 

های توجهی دارد. در همین راستا چشم انداز توسعه انباشت در آنجا توده عظیم سرمایه

بزرگ صنعتی و مالی را به سوی خود جلب کرده های تراست ،آزاد و سرگرداناضافی، 

 .است
متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی در آنجا، تا آن زمان پائین یا بسیار پائین  .2

 بوده است و بارآوری نیروی کار در سطح بسیار نازلی باقی مانده است

دارد و سرمایه قادر است وسیع ترین  نیروی کار وضعیتی از همه لحاظ شبه رایگان .3

جمعیت بردگان مزدی را با محقرترین و بی مقدارترین مزدها، در وخیم ترین شرایط 

کار، با کوبنده ترین و مرگبارترین های کار، با طوالنی ترین و فرساینده ترین روزانه

استثمار، بدون هیچ بیمه یا هیچ شکل های میزان شدت کار، با انفجاری ترین نرخ
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ها سالخی ترین بربرمنشانه آماج و گیرد کار به …خسارت و غرامت بیکاری و بیماری و 

 .دهد قرار

عظیم اقتصادی های دولت بورژوازی آماده بوده است تا تمامی تأسیسات و زیرساخت .۴

بنادر، راه و راه آهن و مانند مانند آب و برق و خطوط مواصالتی زمینی، دریائی، هوانی، 

اینها را به طور کاماًل رایگان در اختیار سرمایه داران داخلی و خارجی قرار دهد. 

حاصل استثمار طبقه های تأسیساتی که از دیرباز به یمن رود پرخروش اضافه ارزش

به  کارگر آماده شده است و دستیابی رایگان سرمایه با آنها بهای تشکیل سرمایه ثابت را

 گونه حیرت آوری کاهش و چشم انداز وفور سودها را به اندازه کافی خیره کننده

 .سازدمی
جامعه آکنده از نیروی کار فنی و پر تخصص با نازل ترین بها بوده است و صاحبان  .5

سرمایه حتی االمکان و مگر در موارد خاص، نیازمند صرف هیچ هزینه ای برای پرورش، 

 .وری این نیرو نبوده اندآماده سازی و بازپر

وجود دیکتاتوری هار و عریان سرمایه، سرکوب قهرآمیز سراسری و بدون هیچ انقطاع  .6

کرده است، هیچ خطر سیاسی می کارگر را تضمینهای هر جنب و جوش و اعتراض توده

نموده نمی و هیچ شکل بی ثباتی اجتماعی چرخه انباشت و سودآوری سرمایه را تهدید

کارگری هم در ایفای این نقش به اندازه کافی های مواردی مانند برزیل اتحادیه است. در

به پائین نگهداشتن مادام العمر بهای ها شده اند. در یک کالم، تمامی سرمایهمی سهمی

 .نیروی کار در تحتانی ترین مقیاس ممکن یقین کامل داشته اند

له نخست تولید، اکتشاف و استخراج وجود معادن سرشار و ذخایر و منابعی که در وه .7

حاصل استثمار طبقه کارگر بین های آنها بشارت برخورداری حداکثر از اضافه ارزش

داده است و در غیر این صورت، یا پائین ترین سطح انتظار، هزینه تشکیل می المللی را

 .آورده استمی سرمایه ثابت را وسیعًا پائین
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یطی که سراسر کره زمین، اقصی نقاط روستائی عقب اخیر، در شراهای در تمامی دهه

مانده ترین جوامع دنیا، کل دشت ها، آب ها، خشکی ها، کوهها و صحراها، همه و همه 

جا در باتالق گسترش بدون هیچ مهار سرمایه منحل و دفن گردیده است. در بطن 

رونق انباشت و به یک دوره متعارف اند چنین وضعی تنها ممالک و حوزه هائی توانسته

مشابه های باال را بعالوه مؤلفههای توسعه نسبی پیش ریز سرمایه دست یابند که مؤلفه

و  6۰های ، سنگاپور و تایوان در دههگارا بوده اند. کره جنوبی، هنگ کناثرگذار دیگر د

پایانی سده مذکور، برزیل و ترکیه های هفتاد قرن بیستم،، ایران دهه هفتاد و چین سال

و به اعتبار اجماع این فاکتورها اند هند شروع قرن بیست و یکم چنین وضعیتی داشته و

و شاخص ها، هر کدام برای چند سالی موج گذرای رونق و انباشت سرمایه را تجربه 

نموده اند. همه این کشورها به دنبال این دوره کوتاه، به ورطه بحران فرو غلطیده اند. 

اما بدون تردید در آستانه آزمون همین سرنوشت هستند.  چین و هند اگر کمی دیرتر،

هر کدام این جوامع پس از فرو افتادن در گرداب بحران قادر به از سرگیری مجدد یا 

 .و به احتمال قریب به یقین نخواهند شداند مشابه دوره رونق پیشین نشده

قه سرمایه جهانی به دوره اعتالی انباشت در جوامع باال همراه با توسل تاریخاً بی ساب

کل راهکارهای تشدید استثمار میلیاردها کارگر سکنه کره زمین، طوفان تعرض و تهاجم 

غرب به هر آنچه که طبقه کارگر اروپا به یمن رخدادهای نوع داری سرمایههای دولت

به « شبح کمونیسم»دور های گذشتهداری کمون پاریس و انترناسیونال اول و میدان

بود،، فروپاشی اردوگاه شوروی و سرشکن شدن سهم بسیار عظیمی از بار دست آورده 

کارگر این کشورها، همه و همه با های جهانی بر سینه معیشت تودهداری بحران سرمایه

اروپای شمالی و غربی و امریکای داری هم، به یک بخش سرمایه بین المللی، به سرمایه

ده و کوبنده بحران در چرخه تولید و ارزش شمالی امکان داد تا برای مدتی موج پیچن

افزائی خود را مهار کنند. این وضع دوام نیاورد، سقوط پرشتاب و فزاینده سرمایه 

اجتماعی تمامی ممالک آسیا، امریکای التین، افریقا و اروپای شرقی به باتالق بحران، 
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ند. بحران در باز گرداداری مهیب خود را به سمت بخش مسلط تر سرمایههای پس لرزه

تار و پود سرمایه اجتماعی هر کدام کشورها چرخید و باز هم چرخید تا سرانجام بحران 

میالدی را به دنبال آورد. ریشه بحران را باید در سیر  2۰۰8طوفان آسای سراسری سال 

صعودی انفجار گون متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه جهانی دید و توضیح داد. اینکه 

ها ان در امریکا دچار این حالت و آن وضع شد، سوای دیدن تبخالهگویا بخش ساختم

واقعی عفونت اندرونی هیچ چیز دیگر نیست. بحران سراسری های به جای ریشه

آتی با فروخفتن هر چه بیشتر چین و هند در ورطه های قطعاً در سالداری سرمایه

 .بحران باز هم تشدید خواهد شد

این شرایط و در قعر پیچ و تاب ماالمال از شتاب موج بحران ایران در متن داری سرمایه

چرخد. تالطماتی مانند سرریز می سرمایه بین المللی، در گرداب بحران به دور خود

نفتی بر اقیانوس متالطم کل اضافه ارزش هائی که های شدن سیل آسای اضافه ارزش

د، فشار سرکشی بحران را کننمی دهها میلیون نفوس طبقه کارگر به طور روتین تولید

 و تداوم و توسعه آنها اتفاقها کاهد، عکس این حالت با وقوع تحریممی برای روزهائی

برند و گاه حتی دو می به هر میزان هزینه تشکیل سرمایه ثابت را باالها افتد. تحریممی

دهند. می سازند. به همین میزان هم نرخ سودها را زیر فشار قرارمی برابر و چند برابر

اما اند طبقه سرمایه دار و دولتش تا امروز همه بار بحران را بر زندگی کارگران آوار کرده

بورژوازی و بیشتر های پهنه امکان این آوارسازی مسلمًا بی پایان نیست. تمامی بخش

از همه، طیف موسوم به اصالح طلب و اعتدال گرا، اعم از حکومتی یا بیرون حکومت، 

خارج نشین و در صدر تمامی آنها دولت روحانی تا هر کجا که توان داشتند داخلی یا 

ایران حتماً داری بلوا راه انداختند که با حل مشکل هسته ای و اجرای برجام، سرمایه

های وارد عصر طالئی رونق خواهد شد!!. آنها گفتند و نوشتند و جنجال کردند که سرمایه

جهانی را به سوی بهشت انباشت در سراسر ایران ی هاعالم دست از پا نشناخته بانک

ترک خواهند گفت. اضافه نمودند که بازار اشتغال از شدت داغی کل بیکاری را ذوب 
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نماید و می گردد. افزودند که دستمزد کارگران فورانمی خواهد کرد و نیروی کار نایاب

تا توانستند، میلیون، در وهله نخست ها شود. آنمی بساط بی خانمانی و فقر بر چیده

میلیون تن از این توهمات را در پهندشت رؤیاهای عقیم تاریخی خود کشت و داشت و 

را بر فکر و ذهن و زندگی توده ها برداشت کردند و سپس محصول کل این توهم کاری

کارگر آوار نمودند. اما اکنون پاورچین، پاورچین به سالگرد امضای توافقنامه برجام 

شویم، بدون اینکه هیچ بارقه ای از تحقق هیچ گوشه ای از آن همه توهمات می نزدیک

ارتجاعی بورژوازی یا دولت روحانی در هیچ کجا قابل رؤیت باشد. های و رؤیا آفرینی

نکته بسیار اساسی و مهم در اینجا آنست که بورژوازی با مشاهده این وضع فقط یک 

پردازی و دروغ بافی را پشت جبهه توجیه نوین وارونه های کند، اینکه موجمی کار

بیرونی های اپوزیسیونسازد. نمایندگان فکری سرمایه و همه می پیشینها عوامفریبی

کنند که گویا ماجرا آفرینی جمهوری اسالمی می و درونی قدرت سیاسی بورژوازی القاء

ر از همه در منطقه یا جار و جنجال ضد امریکائی این رژیم در سطح جهانی و مهم ت

عظیم های و بی تمایلی تراستها فقدان امنیت سرمایه گذاری دالیل اصلی تداوم تحریم

گویند می خود در بازار داخلی ایران است. آنچه اینانهای جهانی به پیش ریز سرمایه

در بهترین حالت صرفاً نیمی از حقیقت است. نیمی از حقیقت که تنها خاصیت پیش 

 اصلی ماجراهای انداختن بر روی کل واقعیت و استتار عامدانه ریشهکشیدن آن پرده 

مشاجره، های باشد. در مورد برجام، موضوعیت و نقش آن برای هر کدام از قطبمی

امریکا و متحدانش در یک سوی و جمهوری اسالمی در سوی دیگر ما در جاهای دیگر 

نمایندگان فکری بورژوازی ای هبه تفصیل بحث نموده ایم. برجام بر خالف پنداربافی

قرار نبوده است حالل واقعی هیچ مشکلی برای هیچ کدام از طرفین باشد. بالعکس فقط 

ها آنهای میزان انتظارات و شرط و شروطها بناست بر سطح حی و حاضر سنگربندی

از همدیگر روشن سازد. هم جمهوری ها را برای آینده مناقشات و گفتگوها و باج خواهی

المی و هم بورژوازی امریکا و متحدانش زیر فشار لیستی طوالنی از اجبارها و نیازها اس
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به دور هم جمع شدند. آنها نیامدند تا بر مجادالت خود نقطه پایان بگذارند، آمدند تا با 

همدیگر، برای خود فرصت بخرند. برجام برای دولت امریکا تثبیت های استفاده از ضعف

قب نشینی بر جمهوری اسالمی بود. عقب نشینی بسیار مهم و یک فاز مهم تحمیل ع

های تعیین کننده ای که انتهای آن از منظر بورژوازی امریکا همگن شدن کل سیاست

اقتصادی و جهانی جمهوری اسالمی با منافع استراتژیک ایاالت متحده در سطح بین 

تا راهی برای بازسازی اقتصاد  کردمی المللی خواهد بود. رژیم ایران نیز از برجام استقبال

کشور دست و پا کند. هر دو ادامه تقابل را کاماًل داری از همه لحاظ فروپاشیده سرمایه

دیدند، یکی برای اینکه دیگری را به همپیوندی با استراتژی سراسری می اجتناب ناپذیر

را ساز و  منطقه ای و جهانیها خود متقاعد کند و دومی به خاطر آنکه ماجرا آفرینی

 .کار زیادت خواهی افزون تر خود نماید

برجام با تمامی جار و جنجال هایش و با کل دنیای توهم، فریب و شستشوی مغزی که 

اندازد، فراتر از این چیزی نبوده است. این می بورژوازی حول آن راه انداخت و همچنان

جمهوری اسالمی حتی در کاماًل روشن است، اما نکته مورد توجه ما در اینجا آنست که 

همین سطح نیز هیچ میزان از انتظارات و شروط خود را محقق نساخته است. رخدادی 

که بر خالف تصور نمایندگان فکری و دولتمرد سرمایه ،هیچ ربط چندانی به بحران 

منطقه ای رژیم اسالمی ندارد. به همان گونه که هیچ ربطی به فقدان امنیت های آفرینی

ری در ایران دارا نیست. توضیح واضحات است که دولت امریکا و مهم تر از سرمایه گذا

یا ایجاد بیشترین اختالل در مبادالت ها آن کل بورژوازی این کشور از ادامه تحریم

به صورت یک راهکار داری اقتصادی میان سرمایه اجتماعی ایران و بازار جهانی سرمایه

 می به همگنی استراتژیک با خود بهرهفشار برای متقاعد ساختن جمهوری اسال

داخلی انباشت های اروپائی به پیش ریز در حوزههای جویند اما دلیل امتناع سرمایهمی

باشد، در این میان بحث نمی و مؤسسات مالی امریکاها ایران مجرد کارشکنی بانک

فقدان امنیت سرمایه گذاری در شرایط حاکمیت رژیم اسالمی از همه بی پایه تر و 
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خورشیدی ثبات سیاسی و  5۰پوشالی تر است. برای لحظه ای به یاد آریم که در دهه 

میزان امنیت انباشت در جامعه روز ایران به مراتب از امروز کمتر بود. در همین وضعیت 

سعودی در منطقه و دنیا هم مطلقاً از جمهوری داری ران آفرینی دولت سرمایهحاضر بح

 .اسالمی کمتر نیست

خود در بازار داخلی ایران های آنچه بورژوازی جهانی را به پیش ریز گسترده سرمایه

مورد استناد اقتصاددانان، سیاستگذاران و های مردد ساخته است نه هیچ کدام از مؤلفه

ی سرمایه که فاکتورها و عوامل بسیار تعیین کننده فرا رسته از بطن پویه فکرهای اطاق

بحران خیزی سراسری سرمایه جهانی است. فرض کنیم که جمهوری اسالمی خود را 

بعینه و با تمامی تار و پود سیاسی، حقوقی و خط مشی اقتصادی و نقش بین المللی در 

چنین حالت شگفت انگیزی هم سرازیر قالب رژیم شاه بازپردازی بنماید!!!. حتی در 

و ها خورشیدی برای تراست 5۰ساختن سرمایه به ایران، در ابعاد و به شیوه دهه 

غرب جذابیت آن دوره را نخواهد داشت. نرخ اضافه داری بنگاههای غول پیکر سرمایه

آورد. تواند حتی نجومی تر باشد اما نرخ سودهای چاره ساز را به بار نخواهد ها میارزش

سرمست از مقایسه بهای نیروی کار کارگر ایرانی با کارگر ها این تراست 5۰در دهه 

خود در حوزه ارزش افزائی سرمایه های امریکائی و آلمانی و سوئدی، انباشت سرمایه

دیدند. در آن روز سیتروئن فرانسه در بدترین می اجتماعی ایران را نوشداروی حیات

تومان  16۰۰۰رسید اما در بازار داخلی ایران نمی تومان ۴۰۰۰حالت، هزینه تولیدش به 

ساخت. امروز چنین می رفت و نرخ سودی افسانه ای نصیب تراست مذکورمی به فروش

به گونه موحشی سقوط  5۰های نیست. دستمزد واقعی کارگران حتی در قیاس با سال

کرده است اما همین بهای هر روز سالخی شده نیروی کار هم برای کوهساران عظیم 

سرمایه این شرکت با ترکیب ارگانیک چندین برابر آن روزها، به رغم سیر صعودی 

آرد. در همین نمی انفجارآمیز بارآوری کار اجتماعی باز هم نرخ سود مطلوب را پدید

آزاد بین المللی در شکار حوزه هائی هستند که هزینه تشکیل سرمایه ای هراستا، سرمایه
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ثابت و بهای تمام شده کاالهای تولیدی آنها از ایران هم پائین تر و در صورت امکان 

بسیار پائین تر باشد، تا از این طریق شاهد نرخ سود بسیار باالتری باشند. مقایسه 

ایران  138۴با تولیدات سال  135۴در سال  سودآوری همان اتوموبیل سیتروئن فرانسه

میالدی نرخ سود ایران ( 2۰۰5خودرو در این زمینه کامالً گویا است. در سال اخیر )

درصد گزارش گردیده است و این بسیار مهم است که در همین سال  1۰خودرو حدود 

گسترده باال، صنعت خودرو ایران یکی از باالترین نرخ سودهای بین المللی این حوزه 

درصد مقام  18سایپا با سود ها صنعتی در دنیا را داشته است. بر اساس گزارش

کرده است. در برنامه سوم اقتصادی جمهوری اسالمی در طول می صدرنشینی را احراز

حدود یک میلیارد دالر سرمایه خارجی به بازار ( 8۰تا  78سال اول اجرای آن )  3

نفت و گاز وارد هیچ قلمرو های سوای حوزهها سرمایه داخلی ایران سرازیر شد. اما این

پیمانکاری های هم بیشتر به فعالیتها دیگر انباشت سرمایه نشدند و در همین حوزه

 .پرداختند
زیر فشار تناقضات سرکش درونی و گسترش انفجاری سرچشمه داری نظام سرمایه

لی و صنعتی، هر بخش بحران اسیر شرایطی گردیده است که هر تراست غول پیکر ما

تواند و تا آنجا که می سرمایه جهانی یا سرمایه اجتماعی هر کشور باید در هر کجا که

سازد تا شاید در این گذر ها برایش مقدور است، هزینه تولید را دچار عظیم ترین کاهش

خود بر دارد. های گامی برای چالش روند رو به افت نرخ سود در رابطه با کل سرمایه

اشباع های در همین راستا است که حوزهداری و مؤسسات غول آسای سرمایهها تراست

دهند، در همین راستا است که چین می نشده هند را بر بازار داخلی روز ایران ترجیح

دادند. مهمترین دلیل تأنی، تردید و تاخیر می دیروز را بر خیلی جاهای دیگر ترجیج

انباشت ایران را در اینجا باید جستجو نمود. اینکه ای هدر ورود به حوزهها سرمایه

کند یا کشمکش توخالی ابتذال آمیز این رژیم با می جمهوری اسالمی در منطقه چه

باشند. سرمایه جهانی می دولت اسرائیل و عوامل مشابه، نه علت که ادوات توجیه ماجرا
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دید می نرخ سود را در ایران اگر چشم انداز انباشت با کمترین هزینه تولید و باالترین

کرد، می آویخت و برای بطالن همه آنها تا چشم کارنمی به هیچ کدام این توجیهات

 .بافتمی حکم و فتوا و حدیث و آیه و استدالل به هم

برجام در اساس خود، حداقل، از منظر بورژوازی امریکا بنا نداشته است نسخه درمان 

ایران باشد، اما حتی در سطح توافقات طرفین هم اسیر  داریاقتصاد فروپاشیده سرمایه

داری سرمایههای بن بست جدی است. چرا؟ به این دلیل روشن که سرمایه داران و دولت

غرب چشم انداز هیچ اعجاز آفرینی افسانه ای عجیبی از پیش ریز سرمایه در ایران بسان 

مگر در موارد ها تمامی تالشبینند. درست به همین دلیل هم نمی خورشیدی 5۰دهه 

نعمت زاده وزیر صنایع دولت های بسیار نادر سترون مانده است. به یکی از مصاحبه

 : گوید کهمی روحانی نگاه کنید. او ابتدا با شور و خروش و هیجان

 .حدود یک میلیارد و ششصد میلیون دالر ورود سرمایه خارجی تعهد شده است •

سیس أتالت سنگین تولید فوالد قرار است در منطقه البرز کارخانه تولید ماشین آ •

 .شود

 .ساخت یک نیروگاه توسط یک شرکت بلژیکی تعهد گردیده است •

میلیارد دالر در ایران سرمایه گذاری  6یک شرکت دارای تکنولوژی مدرن قرار است  •

 کند

درصد تولیدات به صادرات اختصاص  3۰بنا است قراردادها طوری تنظیم شود که  •

 .یابد

 .برای ورود تکنولوژی و پژوهش مشترک مذاکره شده استها با کره ای  •
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و راه اندازی مؤسسات صنعتی که ها یک لیست کوتاه چند قلمی در باره ورود سرمایه

بنا است، تعهد شده است، قرار است، مذاکره »همگی در بهترین حالت در عباراتی مانند 

گردد. در طول این مدت البته قراردادی هم با رنوی می خالصه« عمل آمده است به

فرانسه به امضاء رسیده است یا این و آن کمپانی هواپیماسازی چند فروند هواپیما به 

فروشنده باید دیوانه تمام عیار های دولت روحانی فروخته اند. کاری که صاحبان تراست

خارجی های بدان معنی است که سرمایهها ند. آیا همه اینباشند تا از آن استقبال ننمای

شوند، منظور به هیچ وجه این نیست. احتمال ورود و شاید نمی به سوی ایران سرازیر

ایران داری چاره کار سرمایهها وجود دارد، اما سرازیری این سرمایهها هجوم سرمایه

گردد و خواب رونق طالئی نمی نیست، سرمایه اجتماعی کشور قادر به خروج از بحران

نیز نه در بحران آفرینی ها و نشدنها بورژوازی تعبیر نخواهد شد. ریشه همه این ناکامی

شود و نه در سوء می اقتصادی امریکا ناشیهای جمهوری اسالمی است، نه از تحریم

و  مدیریت دولتمردان قرار دارد. ریشه ماجرا در خود سرمایه است. این پویه درونی

است که سدها را بر سر راه خود افراشته است و هر روز رفیع تر و داری تاریخی سرمایه

 .محکم تر خواهد افراشت

به نکته اساسی و نهائی یا یگانه منظور واقعی نگارش این مطلب برسیم. نکته ای که به 

هاد. دولت دنبال بحث باال باید با کل توده هم زنجیر، با همه آحاد طبقه کارگر در میان ن

روحانی و تیم وی بیشتر از سه سال است که از حل مناقشات هسته ای، بهبود روابط با 

خارجی، رونق بازار انباشت، های امریکا و کشورهای دیگر، جلب و جذب فراوان سرمایه

وفور اشتغال و برچیدن بیکاری، مهار گرانی ها، چالش گرسنگی و فقر و بی خانمانی و 

ها شب و روز این دروغداری در سراسر دنیای سرمایهها ویند. همه دولتگها مینوع این

داری بافند. یک بخش مهم کار دولتمردان و متفکران و اقتصاددانان سرمایهمی را به هم

 :است. آنچه ما باید بدانیم و به خاطر بسپاریم این است کهها سر دادن همین الالئی
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مایه، در باره غلبه بر بحران اقتصادی روز و بازسازی آنچه سرمایه داران و دولتمردان سر

گویند سوای ساز و کار آنها برای شستشوی میداری شیرازه فروپاشیده اقتصاد سرمایه

مغزی هر چه بیشتر طبقه ما هیچ چیز دیگر نیست. سرمایه اجتماعی ایران با برجام و 

قادر به خروج از ورطه عقد چند قرارداد و پیش ریز این یا آن حجم سرمایه خارجی 

بحران نخواهد شد. عصر ما عصر وزیدن طوفانهای هر چه سهمگین تر بحران در ساختار 

ها ایران در زمره حوزه هائی است که بار این طوفانداری هستی سرمایه است و سرمایه

 .را با شدت هر چه بیشتر سینه خود سنگین خواهد دید

داری انداز خالصی از بحران در پیش روی سرمایهباز هم تأکید کنیم که هیچ چشم  .2

طبقه های ایران نیست اما فرض کنیم که حتی چنین شود. تا جائی که به زندگی توده

ما مربوط است بحران و اعتالی اقتصادی سرمایه نقش واحدی خواهند داشت. هر خشت 

ن و دفن بازسازی اقتصادی، هر خشت تالش بورژوازی برای چالش بحران خشتی بر کف

بسیار عمیق تر معیشت ما در گورستان سودآوری سرمایه خواهد بود. رونق اقتصادی 

قرار نیست برای ما کار و اشتغال و دستمزد باالتر یا بیمه دارو و درمان و داری سرمایه

آورد. ابعاد نمی بهبود وضع بازنشستگی به بار آرد. هیچ کاهشی در میزان بیکاری پدید

بی خانمانی را نه کاهش که افزایش خواهد داد. شمار کودکان خیابانی  فقر و گرسنگی و

را نه کمتر که بیشتر خواهد ساخت. اعتیاد و فحشاء و همه اشکال سیه روزی را نه 

نکته به نکته، بندهای ها تبلیغات نیست. اینها تقلیل که گسترده تر خواهد کرد. این

 آفرید و اشتغالمی که سرمایه کار منشور هستی سرمایه در روزگار ماست. زمانی

 معیشتی و رفاهی روزمره کارگران کم یا بیش تنهای زائید و به برخی خواستمی

داد دیری است که کامالً سپری گردیده است. سرمایه این مطالبات را هیچ گاه به می

 کارگر دنیا هیچ سالح رفرمیستی، با هیچهای نهاد اما اکنون تودهنمی سادگی گردن

تشکل قانونی، هیچ نوع سندیکا آفرینی و قانون ساالری و آویختن به قانون سرمایه قادر 

باشند. بند، بند نمی به متقاعد کردن طبقه سرمایه دار و دولتش به پرداخت هیچ ریالی
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حوادث روز جهان و لحظه، لحظه آنچه در چهار گوشه گره خاکی چریان دارد بهترین 

 .شاهد این مدعا است

تاریخ امکان زندگی انسان در سیطره نظام بردگی مزدی به انتها رسیده است. طبقه  .3

تا امروز، حتی در دوره هائی که این نظام در داری کارگر جهانی از زمان پیدایش سرمایه

فاز کنونی انحطاط برگشت ناپذیر خود قرار نداشت، باز هم هر مقدار زندگی و هر میزان 

ی خود را نه در مماشات با سرمایه که در جدال با آن به چنگ امکانات زیستی و اجتماع

های سرچشمهداری فاحش دارد. سرمایههای آورده است. دوره حاضر اما با گذشته فرق

بروز طوفانی بحرانها را در ژرفنای هستی خود، تا مرزهای دور توسعه و باز هم توسعه 

خود مجبور به سالخی بدون هیچ داده است. نظام بردگی مزدی برای هر لحظه بقای 

کارگر، نیازمند تخریب های خورد و خوراک و پوشاک تودههای مهار آخرین بازمانده

الیتناهی محیط زندگی و فضای تنفسی و همه ملزومات زنده بودن انسانها است. امکان 

زندگی در این نظام تاریخًا به پایان خود رسیده است. در چنین شرایطی حتی برای 

ه ماندن روزانه باید بیشترین قدرت ممکن طبقاتی را علیه سرمایه وارد میدان ساخت. زند

های هیچ مبارزه قانونی ظرفیت هیچ خراش بر هیچ کجای کوه مشکالت و سیه روزی

را ندارد. تنها راه ادامه زندگی در این داری در حال افزایش ثانیه، به ثانیه نظام سرمایه

ین پیکارها علیه سرمایه است. باید به صورت یک طبقه با شرایط سازماندهی وسیع تر

کل قدرت طبقاتی وارد میدان شد. باید این قدرت را شورائی و سراسری و ضد کار 

مزدی متشکل ساخت. باید این قدرت را علیه سرمایه اعمال کرد. باید با اعمال این 

کنیم. باید در همین  تحمیلداری قدرت امکان زندگی و زنده ماندن خود را بر سرمایه

راستا و با سازمانیابی هر چه سراسری تر این قدرت آماده نابودی تام و تمام نظام بردگی 

  .مزدی شد
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 2۰15آوریل                                            سرمایه جهانی و خاور میانه

 

بینیم، شکلهای بی شمار سالخی انسان است که به می هر چه در هر کجای این جهان

خاورمیانه بارد. می مثابه نیاز هستی سرمایه از جراحات سرطانی غیرقابل التیام این نظام

است. شروع پروسه به ها بروز این سالخیهای از متالطم ترین و ملتهب ترین کانون

نخست پویه جهانی شدنش، های در گامداری گردد، وقتی که سرمایهمی گذشته دور بر

« شرق اوسط»در راه رسیدن به شبه قاره هند و سرزمین چین و خاور دور، گذارش به 

انگلیسی خود را نیازمند امن کردنش دیدند و ماجرا از های امپریالیستافتاد. راهی که 

همین جا آغاز شد. تزاران روس میراث خواران فئودالیسم رو به زوال و هموارسازان راه 

های نیمه  تا« باب برینگ» پیشبرد پروسه انکشاف کاپیتالیستی خطه طویل میان 

گرم خلیج های مرور رقیبان غربی در کنار آبونه عبور و گ هر اروپا، قلب و اسکاندیناوی

و خط فاصل میان مدیترانه تا فالت قاره هند را مخالف منافع خود ارزیابی کردند. 

خاورمیانه میدان این جدال شد و هر کدام از طرفین برای تضعیف موقعیت دیگری و 

کاال، کاال  انگلیسی که در شکلهای افزایش سهم سود و قدرت به تقال افتادند. سرمایه

 سرمایه یا هر حالت دیگر، مدار گردش و انباشت خود را به هند، چین و شرق دور

راندند، برای رفع خطر انسداد این مدار، باید ایران، متصرفات روز عثمانی و شیخ می

یافتند، در آن سوی ماجرا امپراطوران می حاشیه خلیج را در کنترل خودهای نشین

گرم دریاهای جنوب ایران و مناطق و راههای منتهی به های آبنیرومند روس تسلط بر 

 .این آبها را نیاز حراست از قطاع قدرت و سهام سود خود در عرصه جهانی دیدند
شرائط امپریالیستی تولید سرمایه داری، جنگ جهانی اول و پیروزی انقالب اکتبر، 

سرمایه در های جاری قطبوضعیت روز خاورمیانه را رنگ و رخساری دیگر داد. جدال 

این نقطه دنیا حول محورهای جدیدی چرخید. دو چیز را پیش از شروع بحث تصریح 

 استقالل مانند مفاهیمی پیرامون چپ محاورات داغ دوران بیستم سده اینکه اول. کنیم
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بیخ  از که مفاهیمی. بود اینها نوع و!! وابستگی عدم یا وابستگی ،!!ملی دولت ،!!سیاسی

 کار به کارگران اغوای و گمراهی برای هم باز نبودند و بن اثیری بودند و در مواردی اگر 

 پدید جهان سراسر وسعت به بازاری هجدهم قرن از مارکس گفته بهداری سرمایه. رفتند

 مستقیم کنترل نظامی، اشغال. جست توسل جنایتی هر به هدف این حصول در آورد،

دست نشانده محلی متداول ترین شیوه کارش در مراحل های حکومت تشکیل و کشورها

مطلوب تر و آراسته تری برای این های آغازین بود. اما فقط کمی این طرف تر بدیل

روش دست و پا نمود. پای در شرائطی نهاد که برای استثمار نیروی کار شبه رایگان 

کارگر های حاصل کار تودههای اقصی نقاط دنیا، احراز عظیم ترین سهم در اضافه ارزش

« ثابت»و بهره گیری حداکثر از منابع طبیعی مورد احتیاج کاهش بهای تشکیل بخش 

خود نیازی به اشغال مستقیم نظامی سرزمینها ندید و نداشت. در همین راستا 

را عماًل به بایگانی تاریخ ها اصطالحاتی مانند استقالل یا عدم استقالل سیاسی دولت

مه جا زیر سلطه واقعی رابطه خرید و فروش نیروی کار در آمد، دیگر تقسیم داد. وقتی ه

فاقد هر گونه معنی شد. جهان هستی « استقالل سیاسی» و « صنعت مستقل»ارضی و 

به شیوه دیگری تقسیم گردید. دنیای کارگران و سرمایه داران، دنیای سرمایه و بردگان 

پر ساخت. سیاست همه جا سیاست سرمایه مزدی جای همه مرزبافیهای اثیری سابق را 

بود، هر میزان حجم سرمایه در هر داری شد، دولت در هر نقطه جهان دولت سرمایه

نقطه گیتی، جزء الیتجزای چرخه هستی سرمایه جهانی شد. دیگر حتی بر خالف برخی 

بخشهای باورها چندتا ابرقدرت نبودند که دنیا را میان خود تقسیم کردند. سرمایه بود که 

مختلفش متناسب با حجم پیش ریز و شمار کارگران و درجه بارآوری نیروی کار و 

نمود. سرمایه بود که می را دریافتها قدرت رقابت سهم خاص خود از کل اضافه ارزش

گوناگونش با قدرت بین المللی منتزع از این مؤلفه ها، سودآورترین شرائط های حوزه

گرفت. می داد، شبه رایگان ترین نیروی کار را در اختیاریم تولیدی را به خود اختصاص

مختلف زمین و همه چیز طبیعت را وثیقه ارزانی هر های منابع، ذخائر و محتویات الیه
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 متضاد اکتبر انقالب وقوع. بپردازیم دوم ساخت. به نکتهمی چه بیشتر بخش ثابت خود

در مقابل کهنه نظام بردگی  جدیدی دنیای ستمکشان، و استثمارشوندگان انتظار با

مزدی پدید نیاورد. همه تأثیرش در جایگزینی شکلی از برنامه ریزی کار و تولید 

با شکلی دیگر خالصه شد. جهانی ماالمال از گمراهه آفرینی، مسخ پروسه داری سرمایه

 کارگرهای شناخت و وارونه نمائی همه حقایق مبارزه طبقاتی را ارمغان زندگی توده

کرد. به جای هموارسازی راه رهائی بشر عمالً کل جنبش کارگری بین المللی را می

 .ساختداری تسلیم باتالق تقابل میان دو قطب قدرت سرمایه
امپریالیستی اول و دوم تا امروز را باید در فرایند این تحوالت های خاورمیانه بعد از جنگ

های مختلف که بسیاری از آنها فلسفه با کشورداری کاوید. حوزه ای از نظام سرمایه

تأسیس و ظهور خود را از متن تضادها و تصادمات سرشتی همین نظام احراز کرده اند. 

سرمایه اجتماعی هر کدام تأثیر معینی بر پویه ارزش افزائی سرمایه بین المللی دارد، 

کنند. یم را به شریان هستی سرمایه جهانی پمپازها کارگرانش شطی از اضافه ارزش

دارند. در یک کالم خاورمیانه، داری دولت هایش جایگاهی در بقای نظم سراسری سرمایه

تاریخش و موقعیت روزش را باید به مثابه بافت حساسی از پیکره هستی سرمایه جهانی 

و فعل و انفعاالت درون این نظام مورد کندوکاو قرار داد. با یادآوری این نکات وارد بحث 

 .اصلی گردیم
موسوم به های در بررسی عواقب جنگ امپریالیستی دوم، معموالً از میان دولت

شود. نقطه رجوع می دولت امریکا به عنوان برنده اصلی، جنگ شناخته« متفقین»

صاحبان این استدالل بیش از هر چیز دور بودن امریکا از پهنه کارزارها، مصون ماندن 

پایه ای کشور از خطر بمبارانها، شکوفائی و کامل استخوانبندی اقتصادی و تأسیسات 

ایاالت متحده در آن دوره و ظرفیت تاریخی بسیار داری رونق اقتصادی ویژه سرمایه

درست ها باالیش برای صدور سرمایه و میدانداری بین المللی بوده است. همه این حرف

ردید نیست. هستند، فتوحات عظیم جهانی بورژوازی امریکا در سالهای بعد هم محل ت
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های اما با تمامی اینها برنده اصلی جنگ امپریالیستی دوم، در کوتاه مدت و برای سال

معین بعد از پایان این جنگ، نه ایاالت متحده که بورژوازی اردوگاهی بود. این حکم با 

نان و فالکتهائی که جنگ بر اقتصاد روسیه و زندگی ساکها دنیای خسارتها، فروپاشی

آید، اما باز هم حقیقت دارد. وقتی از می الجمع به نظر هوار کرده بود مانعاین کشور آ

گوئیم، بخش عظیمی از طبقه سرمایه دار جهانی را مطمح نظر می بورژوازی اردوگاهی

و پیام هایش ها داریم که درست از فردای پیروزی انقالب اکتبر، کل این رخداد، فراخوان

قطب بندی بین المللی خود ساخت. این بخش  و برگ هویتداری را سنگر میدان

بورژوازی حتی در سالهای آخر جنگ امپریالیستی اول در شرائطی که هنوز روسیه 

و « محور»میدان تاخت و تاز قهرآمیز هر دو بلوک متخاصم سرمایه جهانی یا دولتهای 

ممالک کارگر روسی و صدها میلیون کارگر ها بود و در روزهائی که میلیون« متفقین»

سوختند، با شتاب تمام شالوده می دیگر در آتش گرسنگی، قحطی و غالی ناشی از جنگ

« امپریالیسم ستیزی»بر پای داشت، بیرق « بین الملل» بلوک قدرت خود را ریخت. 

کوبید. شعارهای تفتیده و داغ « کمونیسم»افراشت. درفش قدرت خود را مهر مسروقه 

زندگی کارگران حک کرد و از این طریق جنبش  بر سقف سپهر« ضد سرمایه داری»

و ها کارگری جهانی را ارتش در حال آماده باش، چشم بسته و به صف در درون پادگان

ستادهای قطب خود نمود. احزاب کمینترن نمایندگان متحزب این بخش بورژوازی 

ب بودند که در شراکت و اطاعت پذیری ازمیراث خواران انقالب کارگری اکتبر، قط

غربی، نیرو دادند و استحکام های را در مقابل امپریالیستداری اردوگاهی سرمایه

بخشیدند. اردوگاه به یمن این بلوک بندی بین المللی، با دستاوردهای حاصل از مصادره 

و امیدهای انسانی کمونیسم، با به کارگیری کل این مواهب و ها و مسخ تمامی ارزش

بقه کارگر و تبدیل جنبش کارگری جهانی به ارتش عظمت امکانات در استثمار مشدد ط

طلبی خود، نقش اثرگذارترین نیرو را در تعیین سرنوشت جنگ دوم بازی کرد. به همین 

در افزایش ها جنگ بود. این غنیمتهای دلیل مدعی احراز بیشترین سهم در غنیمت
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شد، نمی اردوگاه خالصهمنطبق بر الگوی داری عاجل شمار جوامع و دولتهای سرمایه

های در دورهها برای کمک به زاد و ولد این کشورها یا حوزهها و فرصتها احراز موقعیت

داد. محصول این روند، رشد روزافزون می بعد هم جزء مهمی از این غنائم را تشکیل

مناقشات فیمابین دو قطب قدرت سرمایه جهانی، اردوگاه در یک سوی و 

غربی در سوی دیگر، در پهنه جهان بعد از جنگ بود. خاورمیانه از های امپریالیست

گردید و هر چه زمان گذشت اهمیتش در ها کانونهای بسیار داغ و مهم این رقابت

مهمی مانند نیروی کار های سیر صعودی پیمود. مؤلفهها مناقشات جاری میان قطب

منابع عظیم انرژی مورد نیاز  شبه رایگان توده عظیم کارگران بومی و مهاجر این دیار،

چرخه بازتولید سرمایه جهانی، بهای نازل استخراج این منابع در قیاس با سایر نقاط، 

موقعیت ویژه استراتژیک و سوق الجیشی منطقه، همجواری طوالنی برخی کشورها با 

کردند. فراموش نکنیم که در بسیاری می روسیه و نوع اینها قطعاً نقش کلیدی بازی

درصد انرژی فسیلی دخیل در پروسه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ژاپن و  9۰ها سال

درصد کل انرژی مورد مصرف کشورهای اروپای غربی و شمالی و جنوبی از چاههای  5۰

داری شد، شرق و غرب و شمال و جنوب جهان سرمایهمی نفت همین نقطه دنیا تأمین

گردید. در مورد اهمیت می به هم وصل هم با آبراههای سوئز و باب المندب و هرمز

آیند، می دیگری که نام بردیم نیاز به توضیح نیست. همه اینها بدیهی به نظرهای مؤلفه

سرمایه از های اما سیر صعودی پرشتاب اهمیت خاورمیانه در پویه مناقشات میان قطب

ا، اوضاع سیاسی گرفت. در میان این داده همی تعیین کننده دیگری نیز تأثیرهای داده

کرد. در اینجا دیکتاتوری می جامعه ایران، در ماههای آخر جنگ دوم، نقش مهمی بازی

غربی و حکومت عهده دار پروسه انکشاف های درنده رضاخانی، رژیم متحد و مطیع دولت

سقوط کرده بود. سلطنت جدید بر خالف سلف خود قدرتی نداشت داری و تسلط سرمایه

شد، امپریالیستهای انگلیسی زیر فشار می تفقین به هیچ گرفتهو از سوی سران م

و صدمات ویرانگر جنگ با تضعیف چشمگیر موقعیت پیشین خود در سطح ها خسارت
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امریکائی که برای پر ساختن های جهانی، از جمله در ایران مواجه بودند. امپریالیست

محکمی نداشتند.  کوشیدند، هنوز جای پایمی جای نیمه خالی شرکای انگلیسی

برد، گرسنگی، قحطی و فالکت می ساختار اقتصاد جامعه در فروپاشیدگی کامل به سر

دزدید، هیچ سنگی می حیات را از میلیونها خانوار کارگری و دهقانیهای آخرین بارقه

های روی سنگ استوار نبود، و همین وضعیت دلپذیرترین چشم اندازها را برای بسط پایه

داد. اردوگاه نیروی فاتح سرفراز جنگ بود، می تیار بورژوازی اردوگاهی قرارنفوذ در اخ

خود داشت. در سیالب پرخروش های بر دوش« کمونیسم» صدها مدال تقلبی شرف 

کرد، برگ می کارگر و دهقان به رؤیاهای پرعظمت انقالب اکتبر شناهای توهم توده

جنگ امپریالیستی اول را از آرشیو ذهن  افتخار دیپلوماسی ضد اشغالگری روزهای بعد از

های صدها سندیکا و اتحادیه و برجهای کشید. ویرانهمی ساکنان جامعه ایران بیرون

فریب در درون جنبش کارگری ایران برای پناه بردن داشت. بورژوازی اردوگاهی به یمن 

دید و می بیش از هر نیروی دیگری چشم انداز میدانداری در پیش روی خودها این

نمود تا از همه برگهایش استفاده کند. حزب توده نخستین می بسیار چاالک تالش

تشکل سیاسی ارتجاع بورژوازی بود که بعد از سقوط سلطنت ناشی از کودتای سوم 

کرد. دامنه نفوذش از همه احزاب دیگر این طبقه اعم از حاکم می حوت اعالم موجودیت

رفت و توانش برای به میدان آوردن استثمارشوندگان به یم بسیار فراتر اپوزیسیونیا 

غربی و بیش از های گونه چشمگیری از همه بیشتر بود. موضوعی که برای امپریالیست

داد، شکستن می شد، اینان آنچه را در اینجا رخمی همه امریکا و انگلیس فاجعه تلقی

خواندند. مقاومت در برابر می «کمونیسم»در مقابل پیشروی ها یکی از عظیم ترین سد

بر سر خاور میانه را ها شمردند و همین امر بازار رقابت و مناقشه قطبمی آن را حیاتی

 .بخشیدمی شدت
کرد. جنگ نیمی از کشور کره در جنوب شرقی می همه اینها فقط شروع کار را حکایت

خارج نمود و درجه را از مفصلبندی نفوذ قطب غربی سرمایه  38آسیا و شمال مدار 
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برد. از این مهم می حوزه تسلط رقیب ساخت. نیم دیگرش نیز در حال بالتکلیفی به سر

تر، انقالب چین همه محاسبات امپریالیستهای غربی را بر هم ریخت. اینکه زیر نام 

انقالب و کمونیسم چه چیز در چین به وقوع پیوست بماند. سخن از کفه توازن قوای 

و ها میان بخشها یه و دورنمای چگونگی تقسیم اضافه ارزشسرماهای بلوک بندی

امریکا و انگلیس و شرکا، های مختلف بورژوازی بین المللی بود. از منظر دولتهای قطب

رفت!! نیمی از می «کمونیسم»میلیون جمعیت روزش به هضم رابع  8۰۰جامعه ای با 

 بر سر بشریت به پرواز در بیش از پیش« شبح کمونیسم»شد!! و می «کمونیست»دنیا 

گشت، به می کرد و اسیر لرزشمی آمد!! قطب غربی قدرت سرمایه از وحشت تبمی

های بنمایند، در تکلم از لهجه« غربی»ویژه که زمامداران روز هند نیز بیش از آنکه 

کردند. همه اینها چسبیدن به چفت و بست زنجیر نفوذ در می استفاده« شرقی»

اهمیت بیش از پیش داد و مبرمیت تمرکز قوا بر تعیین سرنوشت کشورها خاورمیانه را 

و دولتهایش را باال برد. هنوز حدیث انقالب چین و از دست رفتن سرزمین افسانه ای 

ها سترگ صنعتی و مالی غرب، غصه مرگ آور دلهای آزاد تراستهای پیش ریز سرمایه

رو به اشتعال «!! کمونیسم» تر  بود که آتش جنگ دو کره و احتمال پیشرفت فزون

 بیشتر رفت. امپریالیستهای غربی از دست رقبای اردوگاهی آب خوشی به گلو پائین

ها کرد!! اهمیت چاره اندیشیمی همه جا را تسخیر« کمونیسم»دادند. به زعم آنها نمی

غربی بیش از هر کجا در خاورمیانه جستجو گردید. ممالک ها دهها برابر شد و قفل چاره

دولت عضو  13میثاق پشت سر میثاق بستند. پیمان نظامی بروکسل را امضاء نمودند، 

های دولت قبلی اضافه کردند، اتحادیه میلیتاریستی جدید را به ساز و برگ 7را به 

)ناتو( « پیمان دفاعی آتالنتیک شمالی»پیشرفته نظامی روز مجهز ساختند و نامش را 

غربی این های الی را سراسر مین گذاری کردند. امپریالستگذاشتند، اروپای غربی و شم

« خطر» را مدام رو به افزایش دیدند!!. این « خطر کمونیسم»کارها را انجام دادند اما 

در پی از دست رفتن چین و سرنوشت نامعلوم جنگ کره، اکنون بیش از هر جا، در 
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ترین مناطق استراتژیک  ایران، در قلب خاورمیانه، در یکی از حساس ترین و کلیدی

مرداد بمب تاریخ سوزی بود که  28دوخت. کودتای سیاه می را به خودها جهان چشم

ساخت اما آثارش تمامی می در ظاهر سران یکی از دو قطب سرمایه علیه دیگری منفجر

تاریخ آینده مبارزه طبقاتی در ایران، خاورمیانه و حتی در دنیا را آماج تشعشعات 

کرد. شاید مبتذل ترین توصیف کودتا آن باشد که هدف این دسیسه می دسرطانی خو

بورژوا امپریالیستی را سقوط دولت مصدق دانیم!! شکی نیست که سقوط مصدق جزء 

های کرد. جنگ قطبمی پیوسته ای از هدف توطئه شد، اما بنمایه ماجرا بکلی فرق

ظاهر متضاد در ریشه ای ترین به های و اسم و رسمها متخاصم امپریالیستی با بیرق

و چگونگی توزیع سهام قدرت میان ها بیان، سوای جنگ بر سر تقسیم اضافه ارزش

ها مختلف سرمایه جهانی چیز دیگری نبود. اما برای تعیین اینکه اضافه ارزشهای بخش

چگونه تقسیم شوند، باید اول تولید آنها تضمین گردد. هر کودتا، جنگ، هولوکاست و 

شد باید مقدم بر هر چیز راز هستی می نچه که از سوی هر بلوک بندی اعمالهر آ

در زمره شوم ترین حوادث  1332مرداد سال  28را پاس دارد. کودتای داری سرمایه

غربی و رژیم شاه در آن زمان های تاریخی همگن با این راز بود. اینکه شعور امپریالیست

ما یک چیز روشن است. کودتا تعیین کننده ترین کرد معلوم نیست، امی تا کجا را رصد

تأثیرات را بر موازنه قوای روز میان دو قطب بزرگ سرمایه بین المللی در یک سوی و 

آینده جنبش کارگری ایران و منطقه در سوی دیگر بر جای نهاد. وقوع کودتا رژیمی را 

با کمونیسم، جنگ  بر اریکه قدرت نشاند که تمامی ساز و کارهای ممکن را برای ستیز

طبقه کارگر، حتی جدال با بورژوازی اردوگاهی به داری با هر جنب و جوش ضد سرمایه

امریکائی در پی های گرفت. امپریالیستمی خاطر تأثیرش در تداعی کمونیسم به کار

انجام کودتا رژیمی را مستقر ساختند که خیلی زود ستاد قدرت آنها در منطقه، در 

را به گونه ای ها م قطب رقیب شد. کودتا کفه توازن قوای بلوک بندیمقابل موج تهاج

چشمگیر به زیان اردوگاه و به سود بورژوازی امریکا و شرکا تغییر داد. حکومت حاصل 
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کودتا نه فقط در فاصله مرزهای داخلی که در کل خاورمیانه مرزدار حریم منافع 

و همزمان چالش هر نیروی داری بورژوازی غرب، مأمور سرکوب هر جنبش ضد سرمایه

)سنتو( جان داد، پروتکل نظامی ظاهراً ضد « پیمان بغداد»پروروس شد. رژیم شاه به 

اردوگاهی و در واقع ضد هر تحرک کمونیستی درون طبقه کارگر کشورها که سازمان 

ساخت و حلقه خالی زنجیر می متصل« سیتو» اختاپوسی ناتو را به اتحادیه میلیتاریستی 

کرد. سلطنت حاصل می آرام و آتالنتیک را پرهای نظامی میان اقیانوسهای زرادخانه

هزار  2۰کودتا پادگان عظیم تسلیحاتی امریکا در خاورمیانه و حوزه خلیج شد. بیش از 

پایگاه مهم موشکی ایاالت  6۰۰کارشناس نظامی امریکا را به منطقه آورد. راه استقرار 

هموار ساخت. وظیفه میزبانی دهها پایگاه عظیم نظامی  متحده در حواشی خلیج را

امریکا در ایران را به دوش کشید. کمی این طرف تر نقش پایه گذار و نیروی محرک 

برای چالش هر دولت یا هر نیروی متمایل به « پیمان کشورهای اسالمی»تأسیس 

نوان حلقه اساسی اردوگاه را ایفاء کرد. در تاریخنویسی رایچ چپ بر نقش اسرائیل به ع

امریکائی در خاورمیانه تأکید شده است. های زنجیره قدرت نظامی امپریالیست

 روشن حال تا تأسیس بدو از متحده ایاالت برای اسرائیل دینی نژادپرست دولت اهمیت 

 ای خاورمیانه استراتژی در رژیم این نقش ایفای ظرفیت که برد یاد از نباید اما است،

چالش اردوگاه و چه در پهنه ستیز با کمونیسم طبقه  برای چه غربی، امپریالیستهای

توانست باشد. آنچه رژیم در این گذر نمی کارگر قابل قیاس با نقش رژیم شاه نبود و

 برداری انجام داد به دالئل فراوان از عهده هیچ مهره دیگر قطب غربی قدرت سرمایه

دهای بعدی خاورمیانه روز به روز بیشتر آمد. این نقش با گذشت زمان و وقوع رخدانمی

و هیاهوی ناسیونالیسم پان عربیست « نجیب»شد. استقرار حکومت ناصر در مصر پس از 

غربی را متوجه اهمیت بیشتر رژیم شاه های خلق مدار متمایل به اردوگاه، امپریالیست

ان را به بهره در چالش قطب رقیب نمود. به همان گونه که شاه و بورژوازی هار حاکم ایر

کارگران و داری گیری باج خواهانه تر، از موقعیت خود در ستیز با جنبش ضد سرمایه
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نیز چالش اردوگاه تشویق کرد. دو سال بعد، وقوع کودتای عبدالکریم قاسم در عراق و 

سقوط فیصل باز هم بر اهمیت نقش رژیم افزود. به حکومت رسیدن حزب بعث در 

اهی این دولت موجب تکمیل ماجرا شد، این رشته اما سر دراز سوریه و جهتگیری اردوگ

داشت. عروج نیرومند سازمانهای مقاومت فلسطینی، حمایت، هماوائی و همدردی 

استثمار شونده جهان و نیروهای طیف امپریالیسم ستیزی خلقی دنیا از قیام های توده

قه بورژوازی اسرائیل، نیاز کارگر و ستم زده و آواره فلسطین علیه دولت و طبهای انسان

امریکا و متحدانش به چالش این قیام و صیانت از موجودیت و موقعیت رژیم اسرائیل، 

باز هم بر اهمیت هر چه بیشتر رژیم شاه برای بورژوازی امریکا افزود. چند سال بعد 

علیه « جبهه آزادی بخش خلق ظفار»تشکیل دولت سالم ربیع علی در یمن جنوبی و 

قابوس در عمان، این اهمیت را برای قطب غربی سرمایه جهانی بیش از پیش حکومت 

اولترا ارتجاعی متزلزل های کرد. حوادث اخیر نه فقط بورژوازی امریکا و اروپا که دولت

خاورمیانه مانند عربستان سعودی و اردن و کویت و عمان و بحرین را هم به ورطه هراس 

رژیم شاه به عنوان تکیه گاه اصلی قدرت را به دامن ها انداخت و همه این

 .امریکائی و اروپائی سوق دادهای امپریالیست
کنیم که هیچ بارقه ای از هیچ جنب و جوش رادیکال می از خاور میانه و جهانی صحبت

خورد. کمونیسم طبقه کارگر در نمی در هیچ گوشه آن به چشمداری ضد سرمایه

کارگر دنیا پشت سر رفرمیسم منحط های از توده برد. نیمیمی زمینگیری محض به سر

اتحادیه ای و رویکرد راست سوسیال دموکراسی به صف بودند، نیمی دیگر در سنگر 

جنگیدند. جهان و می اردوگاه و کمونیسم خلقی و امپریالیسم ستیزی ناسیونالیستی

طبقه سرمایه الجرم خاورمیانه، به جای آنکه میدان کارزار سرنوشت ساز طبقه کارگر و 

دار باشد، مرداب پر مالل یأس انگیز جدال دو بلوک متعارض بورژوازی بر سر چگونگی 

برنامه ریزی نظام بردگی مزدی و چگونگی تقسیم اضافه ارزشها میان بخشها و قطبهای 

 پرآوازه نیرومندی در چهار گوشه دنیا میدانداریهای سرمایه جهانی شد. جنبش
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خواندند. از ها میسترگ انسانی را در گوشهای حدیث آرمان هاکردند. این جنبشمی

گفتند، اما همگی می رهائی و رفاه و برابری و ظهور جامعه متشکل از انسانهای بی نیاز

خوردند. می ملحق به همان مناقشات غوطههای آگاه یا ناآگاه، در همان مرداب، در تاالب

و دعواها بود. در کارخانه و مزارع و مراکز طبقه کارگر جهانی نیز حلق آویز همین جنگ 

افرید و در پهنه حیات اجتماعی و رخدادهای جاری می راها کار و تولید، اضافه ارزش

جهان نقش پیاده نظام اردوگاههای مختلف بورژوازی بر سر تقسیم همین اضافه 

و پرتالطم  کرد. خاورمیانه کانون داغ، حساسمی حاصل استثمار خود را ایفاءهای ارزش

تعیین سرنوشت جنگ میان قطبها شد. سنگینی کفه توازن قوا به سود هر بلوک در 

کرد. جامعه می اینجا نقش مؤثر و کارائی در رقم زدن پیروزی و شکست طرفین بازی

ایران در جغرافیای اقتصادی، سیاسی و استراتژیک خاورمیانه کلیدی ترین مکان را یافت 

مرداد، موفق ترین نیروی منطقه در سنگین سازی فزونتر  28و رژیم محصول کودتای 

غربی و چالش موقعیت اردوگاه شد. این رژیم به ویژه در های کفه قدرت امپریالیست

خورشیدی( به یمن اعتالی  135۴تا اواخر  1352)  1976تا  1973فاصله سالهای 

های بت طلبیایران، به شکست کشاندن پویه رقاداری اقتصادی بی سابقه سرمایه

حاکمان روز عراق و متعاقب برگزاری کنفرانس الجزایر محوری ترین نقش را در معادالت 

 .سیاسی روز منطقه به دست آورد
 خاورمیانه بعد از استقرار دولت بورژوازی اسالمی ایران

کارگر ایران، حداقل از یک جهت، عوارضی مشابه شکست های توده 57شکست انقالب 

اکتبر داشت. سطح آگاهی، شعور طبقاتی و توان دخالتگری سیاسی  انقالب کارگری

کارگران در روسیه دهه دوم قرن بیستم و ایران دهه هشتم این قرن مسلماً قابل قیاس 

و توان اثرگذاری داری نبود، کارگران روس در مدار بسیار باالتری از شناخت ضد سرمایه

نیز وجود نداشت. در آنجا حزبی ها نقالبطبقاتی قرار داشتند. مشابهتی میان فاتحان ا

زمام کارها را به دست گرفت که ولو تحریف آمیز خود را با کمونیسم و ستیز علیه 
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با دنیای فارغ از داری کرد، از جایگزینی جهان پوسیده سرمایهمی بردگی مزدی تداعی

های جرثومه گفت. در اینجا بالعکس انقالب سر از نبش قبرمی طبقات، استثمار و دولت

مفروضند، سخن فقط بر سر تشابه برخی عوارض ها توحش تاریخ در آورد. این تفاوت

 پدیدداری سرمایه جهان در جدیدی بندی قطب نخست رخداد. است شکست هر دو

. ساخت مزدی بردگی نظام با پرولتاریا جنگ بدیل را سرمایه قطب دو میان جنگ و آورد

طب بندی را ترمیم نمود. امریکا ستیزی ق این فروریزی حال در ویران بنای دوم حادثه

« امپریالیسم زدائی»و غرب زدائی فاشیسم دینی بورژوازی را قائم مقام تازه نفس 

دمید و کوه این « مستکبران»علیه « مستضعفان»اردوگاهی کرد. در صور جدال 

آوار نمود. کشمکشها، کارگر بخشی از دنیا های را بر سر مبارزه طبقاتی تودهها فریبکاری

سال اخیر  35ظهور گسترده فاشیسم، جنگهای داخلی، حمام خونها و اوضاع جاری 

توان از پویه عروج جمهوری اسالمی و وقوع حوادث باال جدا نمود. نمی خاورمیانه را

جوشند، از تشدید انفجارآمیز می فراموش نکنیم که کل اینها ازعمق هستی سرمایه

طبقه داری گیرند. زمینگیری جنبش ضدسرمایهمی تأثیرداری ایهتناقضات ذاتی سرم

های کنند و باالخره دنباله شکست جنبشمی کارگر جهانی را فرصت تاریخی بروز خود

 .هستند پیشین ناسیونالیستی خلقی و امپریالیسم ستیزی 
به قدرت رسیدن جمهوری اسالمی در ایران فقط از جهتی که گفتیم نقطه عطفی در 

پیش و بعد خود شد. نطفه این رژیم در کمونیسم ستیزی های تمایز ساختن دورهم

سال فاصله میان  25امریکائی منعقد گردید، در طول های هیستریک شاه و امپریالیست

رژیم و حامیان امریکائی اش هر صدای  1357بهمن  22تا  32مرداد  28کودتای 

کردند، همزمان زمین و زمان جامعه را ماالمال کارگر را گلوله باران های اعتراض توده

کارگر و های از امکانات مورد نیاز مافیای دینی سرمایه برای شستشوی مغزی توده

انفصال هر چه بیشتر استثمارشوندگان از کمونیسم و مبارزه طبقاتی ساختند. جمهوری 

دگی مزدی در اسالمی از دامن این شرائط زائید و در روزهائی چشم گشود که نظام بر
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کارگر را ساز های سراسر جهان گسترش بدون مهار گرسنگی، جنگ و حمام خون توده

دید. این رژیم با آن توصیف و بر سینه کش این می و برگ تضمین هر لحظه بقای خود

وضعیت ظرفیت بسیار باالئی برای اثرگذاری وسیع بر استخوانبندی اوضاع روز خاورمیانه 

رتجاعی ترین دولت دینی بورژوازی بود که در عین حال برخی و حتی دنیا داشت. ا

ریخت و از این لحاظ رویه می امریکائی در منطقه را بر همهای محاسبات امپریالیست

بیش از پیش باردار فاشیسم داری کرد. نظام سرمایهمی معکوس نقش سلف خود را بازی

رت یک غول عظیم الجثه بود و دولت اسالمی بورژوازی از دل این وضعیت، به صو

فاشیسم تولد یافت. مخلوق کودتا به شیوه رژیم شاه نبود، کل نطفه بندی طبقاتی، 

تغذیه ایدئولوژیک، رویکرد سیاسی، استراتژی و همه چیزش استقرار حکومت تمام عیار 

کرد. مظهر تمامیت توحش بردگی می فاشیستی بخشی از ارتجاع هار سرمایه را گوشزد

خواند!! در تشدید استثمار نیروی کار شبه می «ضد سرمایه داری»خود را مزدی بود و 

بست و همزمان می رایگان توده کارگر دست هر جرثومه جنایت بورژوازی را از پشت

تمامی کائنات را از هیاهوی ضرورت میدانداری علیه استثمارگری انحصارات و 

از ها و سبعیت و کشتار انسانکرد!! در جنگ افروزی می پرداری سرمایههای تراست

مستانه های آورد اما عربدهنمی هیچ قدرت اختاپوسی امپریالیستی بورژوازی کم

ضد »نمود، آنسان که دکان چپ خلقی می امپریالیسم ستیزی اش گوش دنیا را کر

ساخت. برای اعمال می کرد و وادار به جمع نمودن بساط خودمی را تخته« امپریالیست

ممکن تبعیضات جنسی، قومی، نژادی، عقیدتی و مسلکی، کهنه ترین های تمامی شکل

آورد و پویه اجرای همین می رایج قرون وسطی را از زیر آوار تاریخ بیرونهای شیوه

زد. جمهوری اسالمی با این خصوصیات، می را پاسداشت متعالی عدالت جارها بربریت

سرقت برده و بیرق مسروقه اش را باالی  به عنوان رژیمی که یک انقالب توده ای را به

داری چرخاند، در دل اوضاعی که صدائی از کمونیسم ضد سرمایهمی برج فریب خود

خاست و طوفان شستشوی مغزی جوراجور سپهر زندگی نمی کارگران بر
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عاصی، های پیچید، برگهای برنده ای برای تحمیق تودهمی استثمارشوندگان را در خود

نفوذ خود در خاورمیانه و شمال افریقا و حتی جاهای دیگر داشت. برگهای گسترش پایه 

توانست پشتوانه مؤثری برای سوداگری قدرت و باج خواهی رنگارنگ از می برنده ای که

دیگر بورژوازی باشد. رژیم اسالمی نه فقط موجودیت خود به صورت های حریفان و بخش

و ساخت و ساز جنینی خود را نیز مدیون قدرت سیاسی سرمایه، که پروسه شکل گیری 

سازماندهی فاشیستی رعب انگیز لومپن پرولتاریای عاصی فاقد حداقل شناخت، شعور 

آخر قرن بیستم به این های از دههداری و آگاهی طبقاتی بود. نیروئی که نظام سرمایه

اردوگاههای قهر کرد و آماده خدمت در می سوی در ابعادی کثیرتر از سابق زاد و ولد

ساخت. رژیم با تجربه غنی در این کار، از همان آغاز، آنچه را که زادراه به می فاشیسم

قدرت رسیدن خود، منکوب نمودن جنبش کارگری و مفاصاحساب با شرکا و رقبا کرده 

بود در کشورهای حوزه خلیج و غرب آسیا و شمال افریقا و هر کجا که امکان داشت به 

و حزب « مجلس اعلی»برد. پروژه سازماندهی حزب اهلل را شروع نمود، بوته آزمایش 

الدعوه را در عراق و ایران و سوریه به مشق قدرت واداشت، سپاه قدس را ستاد حضور 

خود در فلسطین کرد. به شیعیان بحرین وعده پشتیابی داد، پادگانهای آموزشی تجهیز 

ار پدید آورد. به سازماندهی شیعیان گروههای ترور در سودان، سومالی و ممالک همجو

وجهه همت خود »حوثی یمن چشم دوخت و کارهای فراوان دیگر از این دست را 

از پیش فراهم ساخته بود. قشری داری همه ساز و برگهای راندن فرس را سرمایه««!! کرد

م از ارتجاع هار بورژوازی که در همه این کشورها از حصه کوچکتر اضافه ارزشهایش و ک

نالید، صدها میلیون انسان گرسنه و تحقیر شده می بودن سهمش در قدرت سیاسی

خوردند و آماده هیزم می دینی ماقبل قرون وسطائی غوطههای عاصی که در خرافه

آدم سوزی هر گروه جالدان بودند، بعالوه همه شرائطی که باالتر های کشی برای کوره

داد. رژیم به می را در پیشبرد هدفهایش یاریاشاره شد، دولت نوپای اسالمی سرمایه 

یمن این شرائط معادالت جاری خاورمیانه را تهدید به تغییر نمود، مقدمات یک صف 
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را دچار تشویش کرد. به بورژوازی ها بندی تازه در منطقه را فراهم آورد، برخی دولت

ین سازی گفت، نقش مؤثر خود در سبک و سنگ« حاجی انا شریک» امریکا و اروپا 

و زیادت ها را به رقبای روسی و چینی هشدار داد. همه جا آماده باج خواهیها کفه

 .گردید و توان خود برای این کار را به رخ کشیدها طلبی
 بورژوازی امریکا و جمهوری اسالمی

و ها سقوط رژیم شاه ضربه سختی برای بورژوازی ایاالت متحده بود، اما سیاست

داد، در ماههای پیش و پس قیام بهمن، می امریکا در قبال آنچه رخ دولتهای جهتگیری

داد. می بیشتر از آنکه حدیث هشیاری باشد، گیج سری و بالتکلیفی دولتمردان را نمایش

دیدند، عروج رژیم می سران کاخ سفید با همه نارضائی که از سرنگونی رژیم شاه در خود

برای تزلزل موقعیت خود در خاورمیانه یا  اسالمی به اریکه قدرت را نه فقط مشکلی

گرفتند. چکیده می یافتند که از برخی جهات شاید به فال نیک همنمی حتی ایران

کند، می محاسباتشان این بود که فاشیسم اسالمی بورژوازی جنبش کارگری را سرکوب

 اول برنماید. نظم سیاسی سرمایه را به حال می فعالین کمونیست این جنبش را کشتار

نهضت « دست کفایت»گرداند، برنامه ریزی نظم اقتصاد، سیاست و امور جامعه را به می

سپارد و به مرور زمان همه چیز بر وفق می آزادی و احزاب بورژوازی متمایل به غرب

شهریور  17رود. غالب اقدامات سران واشنگتن حداقل از روزهای بعد از می مراد پیش

از دل بستن به همین رؤیاها حکایت دارد. حساسیت در  1359تا اواسط سال  1357

ایران و امریکا و برجسته های کندوکاو کنه حرفهای خمینی پیرامون رابطه آتی دولت

داد، امتناع از پذیرش می نمودن آن بخش از گفته هایش که نوید مسالمت جوئی و تفاهم

روزها با هدف حفاری راه مراوده شاه و اصرار بر برائت جوئی از هر نوع حمایت وی در آن 

با رژیم آینده، ایفای نقش مؤثر در برگزاری کنفرانس گوادولوپ و جهت دادن تصمیمات 

نشست به استقبال از پایان عمر رژیم شاه، بسیج تیمی از کارکشته ترین و کهنه کارترین 

رای برقراری سیاستمداران امریکائی از نوع سولیوان، هایزر، کاتم، برژینسکی و دیگران ب
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ارتباط با سکانداران سفینه قدرت در حال تکوین، از سران نهضت آزادی و جبهه ملی 

گرفته، تا بهشتی و حواریون خمینی و نوع این تالش ها، فصل اول استراتژی بورژوازی 

کرد. حوادث بعد از استقرار دولت جدید و می امریکا برای تحقق رؤیای مذکور را تعیین

ی به ظاهر ضد امریکائی فاشیسم اسالمی بورژوازی نیز پیکره این رؤیا را جار و جنجالها

شقه نکرد. صبوری غیرمتعارف حاکمان ایاالت متحده در این روزها و ماهها در مقابل 

توان می تمامی این هیاهوها، گواه بارز این واقعیت بود. نمونه بسیار گویای این مماشات را

به حادثه اشغال سفارت امریکا در تهران، یا بعدها در در چگونگی برخورد دولت کارتر 

مشاهده نمود. قطب « طبس»ارتباط با خنثی شدن و شکست طرح موسوم به 

متمادی هر نگاه مخالف هر رژیم های امپریالیستی نیرومند سرمایه جهانی که طول دهه

اجرای منویات بست، یا فتور هر دولت در می را در وسیع ترین مناطق دنیا به توپ کودتا

دید، اینک دنیای داد و می استراتژیک خود را سوژه موجه حمام خون میلیونها انسان

قالهای مرگ بر امریکا، تسخیر سفارت، گروگانگیری کارکنان و دیپلوماتهای خود توسط 

 دیگر رژیم ایران را با طمأنینه تماشاهای فاشیسم دینی سرمایه یا شاخ و شانه کشیدن

داد و همچنان نور امید به زمینی شدن نمی واکنش پرخاشگرانه ای نشان کرد، هیچمی

نمود. کارتر حتی ماهها پس از مستقر شدن رژیم می رؤیاهایش را در سراچه دل حفظ

نزدیکان بازرگان بسیار مفید » اسالمی، پای بندی خود به این امیدواری را به زبان آورد. 

اند، پیام نرال )فیلیپ گست( را نجات دادهاند، از سفارت محافظت کرده و ژبوده

خواهند روابط خوب را ادامه بدهند. به کارکنان سفارت دستور داده فرستند که میمی

از « ) شد که با احتیاط جلو بروند و رابطه بهتر با دولت جدید را پیگیری بکنند

وداها و چارلز نس کاردار وقت سفارت امریکا در تهران( برای فهم سهای یادداشت

یا نظرات اعالم شده دولتمردان و ها بورژوازی قرار نیست به فرمولبندیهای نقشه

نمایندگان فکری این طبقه رجوع کنیم. سرمایه است که مخزن االسرار است و سرَ 

زد که اگر نه همه، اما برخی محافل نظرساز بورژوازی امریکا و می درونی سرمایه بانگ
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ی را خرگوش آزمایشی مناسبی برای آزمون نوعی الگوی جهان ظهور جمهوری اسالم

مطلوب اعمال حاکمیت سرمایه در بخشی از جهان در عصر انحطاط انفجارآمیز نظام 

با قدرت سازماندهی فاشیستی وسیع که داری یافتند. دولتی سرمایهمی بردگی مزدی

سراسر برای سرکوب جنبش کارگری و حمام خون رویکرد ضد کار مزدی کارگران، 

جامعه را پادگان سپاه، ارتش، بسیج، کمیته، لباس شخصی، شورای اسالمی کار، گشت 

زینب، ثاراهلل، مافیای امر به معروف و نهی از منکر، خانه کارگر و شمار کثیر نیروهای 

سازد. شکلی از حاکمیت فاشیستی بورژوازی که جوی خون کارگران می دیگر از این نوع

کان خردسال آنها را باران رحمتی برای آبیاری دشت انباشت کمونیست حتی خون کود

تمامی اشکال سبعیت داری بیند و باالخره رژیمی که برای حفظ کیان سرمایهمی سرمایه

ماقبل قرون وسطائی از نوع قصاص و سنگسار و زن کشی و کودک آزاری را با آنچه 

آمیزد. بورژوازی امریکا یم دهند یکجا به هممی روز انجامهای هارترین دیکتاتوری

دید نمی الگوئی چنین کارا برای قدرت سیاسی سرمایه در بخشی از دنیا را نه فقط مردود

یافت. دیدیم که چند سال بعد برای چالش رقبای می که به جهات زیادی جار دل خود

موحش تر و اختاپوسی تر از آن را نیز های روسی خود در افغانستان نبش قبر جرثومه

 به الگو این صاحبان اینکه. بود چیز یک میان این در کار مشکل  ستور کار خود نمود.د

 برای امریکائیهای امپریالیست شده پیچی نسخه نظم با همسازی آماده  میزان چه

. دولت امریکا یا حداقل محافلی از دولتمردان این کشور آزمودن باشند جهانی سرمایه

 .داشتندمی عمالً در این مسیر گام بر دیدند ومی این شانس را ضروری
جنگ میان رژیم بعث عراق و جمهوری اسالمی، هراس بخش هائی از بورژوازی عرب و 

رژیم ایران را ظاهر ساخت. حمله صدام بر خالف بسیاری های خاورمیانه از یکه تازی

و نگرانی او پندارها، بیشتر از آنکه گواه بلندپروازی و اعتماد وی به پیروزی باشد، رعب 

از ظهور یک حریف نیرومند زیادت جوی مجهز به ساز و برگهای فراوان میدانداری را 

کرد. صدام با تدارک حمله در عین حال به محافل و گروههای مختلف این می حکایت
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داد که خطر را جدی گیرند و به رغم مناقشاتی که می بخش از بورژوازی عرب هشدار

ن صف واحدی پدید آرند. اخطاری که با توجه به موضوعیت با هم دارند حتی االمکا

روزش گوش شنوا پیدا کرد و ممالکی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، 

قطر، کویت و بحرین کم یا بیش به آن لبیک گفتند. جنگ میان رژیم صدام و جمهوری 

رصت هائی به ارمغان ایران و امریکا فداری اسالمی، همزمان برای هر دو دولت سرمایه

آورد. به رژیم ایران امکان داد تا دامنه سازماندهی توده ای فاشیستی خود را به گونه 

 2۰ارتش »ای خیره کننده توسعه دهد. هر لومپن پرولتاریای ماجراجوئی را عضو 

کودک خردسال دبستانی را عضو شبکه سراسری ها بسیج کند، میلیون« میلیونی

و مأمور گزارش هر گفتگوی والدین خود کند، آموزش و داری مایهاطالعات و امنیت سر

تحصیلی در سطوح مختلف دانشگاهی را سوغاتی های پژوهش و تخصص و اخذ دانشنامه

ناقابل فاشیسم هار دینی آماده حمام خون نیروهای مخالف سازد. جنگ به رژیم فرصت 

بورژوازی برای سازماندهی  داد تا در پهنه خاورمیانه پروژه کمک به فاشیسم اسالمی

عاصی بی افق فاقد آگاهی را باز هم فعال تر کند. جمعیت وسیعی را زیر های توده

حامی خود گرداند و بر « ضد صهیونیستی»و « ضدامپریالیستی»شعارهای مریخی 

بلندای برج قدرت همین سازماندهی در داخل، منطقه و دنیا اندک، اندک، ظرفیت 

امریکائی و شرکا بر سر کفه قدرت و سهم های ه زنی با امپریالیستافزون تری برای چان

 .سود دست و پا نماید
جنگ برای بورژوازی ایاالت متحده نیز یک فرصت قابل توجه بود. سران کاخ سفید 

توانستند جنگ را ساز و کار مؤثری برای مجبور ساختن رژیم اسالمی به احساس نیاز 

کنند، صدرنشینان و نیروهای مختلف درون ساختار  روز خودهای بازنگری در سیاست

قدرت سیاسی بورژوازی اسالمی را وادارند تا در باره آینده روابطشان با امریکا بیشتر 

بیأندیشند، از این جماعت بخواهند که در زمینه تعیین مواضع خود نسبت به نظم نسخه 

نمایند. تاریخ جنگ بیشتر غور و خوض داری پیچی شده امریکا برای جهان سرمایه
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حاکی است که ایاالت متحده، حداقل در فاصله زمانی مورد بحث، بردهائی داشت. 

خود در ادامه جنگ، چاره ای ندید سوای های جمهوری اسالمی زیر فشار فروماندگی

این که به انعقاد معاهدات جوراجور با رقبای امپریالیست امریکائی تن دهد. آزادی 

پیروزی محافظه کاران در انتخابات ریاست جمهوری کند، ماجرای  را وثیقهها گروگان

را با زبونی و ذلت تمام پذیرا گردد، برای جنگ با صدام و به « ایران گیت» معروف به 

فرودست عراقی، از دولت درنده های طور واقعی، نشانه رفتن سینه کارگران و توده

حوادث را تعیین کردند. های لبته حاشیهاسرائیل سالح بخرد و کارهای دیگر بکند. اینها ا

جنگ برای دولت ایاالت متحده این موهبت را همراه آورد که در درون جمهوری اسالمی 

 و داری آماده انحالل در نظم نسخه پیچی امریکا برای سرمایههای طیفی از جریان

 .ببالد شتاب با و کند رشد ضدامریکائی مریخی جنجالهای و جار از انصراف مهیای

 بمب رژیم، قدرت ساختار اصلی گذاران پایه که «اعتدالگرایان» و «طلبان اصالح»

 هر اشتغال برای ایدئولوژیک آزمونهای نخست تراز طراحان و امریکائی ضد هیجانات

ء اصلی این طیف شدند. تیم رفسنجانی به عنوان نخستین دولت بعد اجزا بودند، انسانی

اقتصادی تهدید کننده بقای های و فروپاشیها انگشت بر ویرانیاز پایان جنگ، با نهادن 

ایران و رژیم اسالمی سرمایه، این جهتگیری را ولو محتاط و ماالمال از داری سرمایه

چالش آغاز کرد و ادامه داد. هشت سال بعد، دولت خاتمی بسط بی پرواتر راه سلف خود 

ا حوالت مخالفان این جهتگیری به مختلف سیاسی، فرهنگی و مدنی را بهای به حوزه

برمالی سرکشی جنبش کارگری و امواج کوبنده اعتراضات توده ای در های رخساره

مناطق مختلف کشور لباس الزام پوشاند و به ورطه اجرا سوق داد. سیر حوادث تا اینجا 

داد، اما تناقضات ذاتی سرمایه، رشته می «حاصل گل»برای بورژوازی امریکا خبر از 

کرد. در طول دوره زمامداری می باطل« نقش امل»ریخت و می کارها را بر هم

» ناشی از های رفسنجانی، سرمایه اجتماعی ایران بر متن پروسه بازسازی فروپاشی

و جنگ هشت ساله، به لحاظ شکل حقوقی و صوری مالکیت، ظهور « انقالب
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عظیم الجثه با مراکز های کارتلو ها مالی و صنعتی، رابطه مالکیت تراستهای الیگارشی

شاهد تغییراتی گردید. بر طول و عرض طبقه داری قدرت نظامی و پلیسی دولت سرمایه

سرمایه دار ایران به گونه بی سابقه ای افزوده شد. جمعیت انبوهی از سرمایه داران 

 جدید به صاحبان سابق سرمایه پیوستند. این جماعت علی العموم عناصر ذینفوذ سپاه

پاسداران، بسیج، افراد بیت رهبری، دولتمردان دارای پیشینه سمت در نهادهای نظامی، 

امنیتی، پلیسی یا گروههای بزرگ مالی و صنعتی متعلق به اینان بودند. از شکل تملک 

توسط این جمعیت وسیع سرمایه دار نوپا که بگذریم. بسیاری از ها انفرادی سرمایه

مالی موجود نیز کم یا بیش زیر چتر کنترل این بخش  بزرگهای و کارتلها تراست

سپاه پاسداران و نیروهای بسیج و نهادهای ها بورژوازی قرار گرفت. سوای همه این

کرد شروع به سرمایه گذاری و ایجاد مؤسسات می اطالعاتی این طیف تا چشم کار

سازی، احداث راه، سد های صنعتی و مالی نوین کردند. اکثریت قریب به اتفاق پروژه

مختلف در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، تأسیس اسکله و بنادر و های سرمایه گذاری

خطوط حمل و نقل هوائی، دریائی و زمینی سهم انحصاری همین بخش طبقه سرمایه 

 .دار شد
ایران، داری خیل کثیر سرمایه داران مورد گفتگو، برای برنامه ریزی چرخه کار سرمایه

کان و پویه تعمیق ادغام سرمایه اجتماعی کشور در تقسیم کار جهانی تعیین م

و باالخره چگونگی تنظیم مناسبات اقتصادی و سیاسی و دیپلوماتیک داری سرمایه

مختلف بورژوازی بین المللی، الگوهای خاص و های یا قطبها خویش با دولت

یزه کردن مالکیت سرمایه راهبردهای ویژه خود را داشتند. پیش از هر چیز بر میلیتار

بانکی و های اجتماعی و واگذاری هر چه گسترده تر مؤسسات مالی و صنعتی، شبکه

اقتصادی استراتژیک، به زنجیره الیگارشی مالی و صنعتی تحت تملک های زیرساخت

سپاه پاسداران یا طیف سرمایه داران شریک اصرار ورزیدند. جاسازی ارگانیک توأم با 

ل سازمانها و نهادهای متنوع تشکیل دهنده ساختار دولت از پارلمان تفکیک صوری ک



 میانه خاور و جهانی سرمایه/  60

های و دستگاههای موسوم به اجرائی و سیستم حقوقی و قضائی گرفته تا ارتش، شبکه

گوناگون اطالعاتی، پلیسی، امنیتی، نیروی بسیج و نهاد والیت فقیه در یک پیکره 

کرد. می ران جدیدالوالده را تعیینسراسری پلیسی، میلیتاریستی راهبرد دوم سرمایه دا

سومین جزء الگوی این جماعت بازتنظیم ویژه موقعیت سرمایه اجتماعی ایران در پروسه 

سامان پذیری و تقسیم کار سرمایه جهانی بود. رویه چهارم منشور یا جزء دیگر 

ر ایران دداری مفصلبندی استراتژی اینان، مسائل مربوط به ابراز وجود دولت سرمایه

های و بلوک بندیها دنیا و در سطح مناسبات سیاسی و دیپلوماتیک رژیم با دولت

گرفت. سرمایه داران میلیتاریست و شرکای طبقاتی آنها، می مختلف بورژوازی را در بر

ایران و مناسبات بین المللی اش را داری الگوی خود برای برنامه ریزی نظم سرمایه

پنداشتند. آنان بقای می و تحقق آن را حق بدیهی خوددیدندند می گزینه بهینه روز

دانستند، اقتصاد و می سالیان دراز خودهای رژیم اسالمی را مدیون حمام خون آفرینی

دیگر های کردند. بخشمی سیاست و دیپلوماسی و همه چیز را ملک مسلم خویش تلقی

 نجانی را نیروهائی ارزیابیارتجاع بورژوازی از جمله اصالح طلبان و مافیای پیرامون رفس

نمودند که شالوده رژیم را ریخته اند، کارهائی انجام داده اند، اما شایستگی حراست می

بنا از گزند حوادث را دارا نیستند و باید کارها را به کاردانان جدید بسپارند. سرمایه 

لکیت خود داران سپاهی و طیف بورژوازی همکاسه به دنبال توسعه روزافزون مرزهای ما

ها و گسترش چشمگیر قطاع خود در دائره قدرت سیاسی، در پاره ای زمینهها بر سرمایه

با رقبای روز و شرکای سابق اصالح طلب دچار اختالف رأی شدند. الگوی نظم تولیدی 

و سیاسی سرمایه داری، نوع نگاه به موقعیت سرمایه اجتماعی کشور در تقسیم کار 

و باالخره استراتژی بین المللی پیگرد ها دیپلوماتیک با دولت جهانی سرمایه، مراودات

کردند. می مهم این اختالف را تعیینهای اهداف و انتظارات در سطح جهانی، حوزه

اختالفات و تمایزاتی که همگی با هم و هر کدام جداگانه بر روی آرایش اوضاع و معادالت 

 .نهادندمی سیاسی روز خاورمیانه تأثیر بسیار جدی بر جای
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در زمینه الگوی نظم تولیدی و برنامه ریزی چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی گفتیم 

با قدرت متمرکز دولتی، میلیتاریستی، پلیسی ها که همامیزی انداموار مالکیت سرمایه

کرد. در می دارای سازماندهی وسیع فاشیستی شالوده کار این بخش بورژوازی را تعیین

ایران در تقسیم کار و پروسه داری تق مسائل مربوط به موقعیت سرمایهبحر رتق و ف

سامان پذیری سرمایه بین المللی اینان ضمن روی نهادن به بیشترین انباشت در 

حاصل استثمار های صنعتی، راه حصول حصه افزون تر در اضافه ارزشهای حوزه

دیدند. بر پیش ریز بسیار مین کارگر دنیا را به تمرکز در این قلمرو محدودهای توده

گسترده سرمایه در حوزه هائی مانند نفت، گاز، پتروشیمی، تولید سالح، انرژی هسته 

ای، کشت و صنعت، راه و ساختمان، سد سازی، استخراج معادن و منابع زیرزمینی، 

توسعه بنادر و خطوط حمل و نقل تأکید داشتند، در دوره اول ریاست جمهوری احمدی 

قرار داد برای سرمایه گذاری در همین قلمروها امضاء نمودند. طرح  75۰ش از نژاد بی

میلیون دالری گاز عسلویه، دو میلیارد و پانصد میلیون دالری  13۰۰هائی مانند پروژه 

میلیارد تومانی  78۰۰میلیون دالری بندر چاه بهار،  3۴1عسلویه،  16و  15فازهای 

مخابرات و نوع اینها از جمله این سرمایه درصد سهام  51خط لوله صلح، تصاحب 

مالی و صنعتی تابعه سپاه از مرز های شمار شرکتها بودند. در همین سالها گذاری

هزار میلیارد  2۰ش از تحت مالکیتهای گذشت و حجم سرمایه متمرکز در بانک 765۰

 .تومان افزون شد
از قلمروهای باال ترجیح سرمایه داران سپاهی، شرکا و این بخش بورژوازی در خارج 

خود را از کانال امور بازرگانی وارد چرخه دورپیمائی های دادند که رود عظیم سرمایه

سرمایه جهانی کنند. در بسیاری موارد حتی صنایع دارای سوددهی کمتر را بسیار 

حسابشده، با توجیهات الزم به ورطه تعطیل راندند، میلیونها کارگر را راهی برهوت 

این واحدها را از مبادی ورودی بازرگانی سرریز های و گرسنگی کردند و سرمایه بیکاری

چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی ساختند. چرا آنها به این مسأله توجه ویژه نشان 
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دادند، پرسشی است که برای یافتن جوابش باید به سیر تحوالت درون چرخه بازتولید 

دهه اخیر در سطح بین المللی رجوع نمود. تراکم  سرمایه داری، به ویژه در طول چندین

کهکشانی انباشت سرمایه در حلقه تولید، انحالل کل دستاوردهای تکنیک و صنعت و 

دانش بشری در پویه ارزش افزائی سرمایه به عنوان ساز و برگ افزایش بارآوری کار 

بین المللی و اجتماعی، سیر صعودی انفجارآمیز متوسط بارآوری نیروی کار در مقیاس 

افزایش غول آسای شدت استثمار میلیاردها کارگر جهان، همراه با ها به یمن همه این

را در موقعیتی خاص قرار داری پرواز رعب آور متوسط نرخ اضافه ارزش ها، نظام سرمایه

 سرمایه ریز پیش برای الزم گنجایش سوی، یک در آن فراز بر که داده است. موقعیتی 

، به عنوان یک جزء از کل سرمایه جهانی، در به صورت نسبی تولید خاص بخش در

به  قبل پائین آمده است و در سوی دیگر، همین گنجایش باز همهای قیاس با دوره

برای بخش بازرگانی سرمایه افزایش یافته است. در نظر بیاوریم که بسیاری  طور نسبی

تومان برای  2۰۰۰تمام شده مثالً  کاالهای موجود در فروشگاههای بزرگ اروپا، با قیمت

هر واحد در بنگالدش، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، چین و فراوان جاهای مشابه با بهائی 

رسد. نیروی می چندین ده برابر و گاه حتی بیش از صد برابر به دست مصرف کنندگان

امی گونه کار شبه رایگان این جوامع بر دامنه تحوالتی که اشاره شد، شرائط طغیان سون

را برای سرمایه جهانی فراهم ساخته است. در چنین وضعی حجم بسیار ها اضافه ارزش

 سامان «پول -کاال» یا «کاال –پول »های تواند وارد حلقهمی غول آساتری از سرمایه

های ه شود. سرمایه هائی که متناسب با مقدارشان سهم خود از اضافه ارزشسرمای پذیری

دارند. بخش نوظهور بورژوازی ایران در همان حال که انباشت در می کل را دریافت

آورد، هر کجا که می سودآورترین قلمروهای تولیدی جامعه را به حیطه انحصار خود در

یافت، بالدرنگ نمی را با حصول سودهای نجومی دلخواه قرینها این نوع سرمایه گذاری

وخطر تعطیلی « میهنی»، محاسبات «!!یصنعت مل» و بدون آنکه خود را اسیر قید و بند 

را ها این و آن کارخانه سازد، یا بسان چپ ناسیونالیستی کاهش شمار تابلوهای کارخانه
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قطب نمای ها بیند!! به جای همه اینداری تسلط سرمایههای زنگ خطر تضعیف پایه

 .ردخویش را تعیین کهای واقعی سود را پیش روی خود قرار داد و تکلیف سرمایه
را به بازار داخلی ها این بخش بورژوازی کار اهتمام به هر دو شکل این سرمایه گذاری

محصور نساخت، بالعکس انباشت همزمان در بازارهای بین المللی و به ویژه جوامع دارای 

همسو را گوشه مهمی از استراتژی سراسری و جهانی خود به داری سرمایههای دولت

 ال نمود. در شرائطی که شمار زیاد مراکز کار داخلی تعطیلحساب آورد و عمالً دنب

شد و بسیاری از صنایع مهم تحت مالکیت دولت یا سرمایه داران خصوصی سخن از می

گفتند، عظیم ترین مقادیر سرمایه را در بازارهای داخلی ممالک می ورشکستگی

پیش ریز نمود. کارنامه آسیائی شوروی سابق یا امریکای التین های خاورمیانه، جمهوری

جهتگیری آنها در این گذر بسیار گویاست. دولت احمدی نژاد در نخستین سال 

میلیون دالر به پیش ریز سرمایه در چند کشور خاورمیانه و  39۰زمامداری بیش از 

تا پیش از شروع کار دولت روحانی بر اساس ها افریقا اختصاص داد. حجم این سرمایه

میلیارد و یک صد  5ازمان سرمایه گذاری خارجی ایران، از مرز گزارش مدیرعامل س

سودان، نامیبیا، ارمنستان،  ،میلیون دالر گذشت. سوریه، عراق، لبنان، یمن، بحرین

روز سرمایه داران سپاهی و شرکا و را برای های پاکستان، قرقیزستان، سریالنکا اولویت

این رابطه آنست که اطالعات و ارقام انباشت سرمایه تعیین نمودند. یک نکته مهم در 

صورت گرفته توسط صدها شرکت خصوصی متعلق به های مربوط به سرمایه گذاری

سرمایه داران سپاهی و شرکا از زمان پایان جنگ ایران و عراق تا امروز چه در داخل و 

چه به طور خاص در سطح منطقه و جهان علی العموم از انظار مخفی است. آنچه از ال 

ه الی گزارشات رسمی یا حتی غیررسمی در این زمینه بیان یا افشاء شده است، حتی ب

دانند که میزان سرمایه پیش ریز می باشد. همهنمی «مشت در مقابل خروار»مصداق 

داری مالی و صنعتی تحت مالکیت سپاه پاسداران و دولت سرمایههای شده توسط تراست

یم کردستان، تاجیکستان، پاکستان و کشورهای منطقه ایران در سوریه، عراق، لبنان، اقل
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دانیم محدود است. با همه اینها اقالم زیر به می نجومی است اما از این میان، آنچه

 .راه یافته استها رسانه
میلیون دالر، طرح ایجاد  2۰۰سوریه: احداث و راه اندازی یک کارخانه سیمان با سرمایه 

ایران خودرو با تعرفه گمرکی های کت مونتاژ اتوموبیلواحد بزرگ مشابه، تأسیس شر ۴

نازل قطعات نیم ساخته، سرمایه گذاری بیش از یک و نیم میلیارد دالری در پروژه 

 .هسته ای این کشور که بعدها توسط هواپیماهای اسرائیل بمباران شد
صنایع  ، پیش ریز سرمایه در1386عراق: یک میلیارد دالر وام به دولت مالکی در سال 

تختخوابی، احداث  22۰مدرسه و یک بیمارستان  17، تأسیس «هورالعظیم» نفت و گاز 

مگاواتی برق منطقه  5۰۰مگاواتی بغداد، تأسیس و راه اندازی نیروگاه  25۰نیروگاه برق 

الحیدریه شهر نجف، فروش مستمر برق به دولت عراق از طریق شبکه سراسری برق 

بزرگ صنعتی های گاواتی شهر کربال، برخی سرمایه گذاریم 162کشور، ایجاد نیروگاه 

صادر های و تجاری در اقلیم کردستان. لبنان: اطالعات منتشره پیرامون سیل سرمایه

شده به لبنان از هر دو مورد باالها بسیار کمتر است. کاماًل روشن است که سرمایه 

بهداشت و آموزش و مختلف صنعت و تجارت و های حزب اهلل در حوزههای گذاری

سپاه پاسداران، نهادهای دیگر رژیم های درمان، به ویژه تسلیحات اجزاء پیوسته سرمایه

عظیم خصوصی تشکیل شده توسط این نهادها است. های اسالمی و به ویژه شرکت

توان از سرمایه گذاری صد میلیونی و بیشتر جمهوری اسالمی در سال ها میسوای این

 2۰۰6اقتصادی تخریب شده در جنگ های زسازی برخی زیرساختدر حوزه با 1386

 .حزب اهلل و اسرائیل نام برد
در سایر موارد انباشت دو میلیارد دالری در صنایع نفت و گاز سریالنکا همراه با وام یک 

راه یافت. خط لوله گاز ها زمانی به روزنامه« راجا پاکسا»و نیم میلیارد دالری به دولت 

نقل محافل بود. ها تری مشترک میان ایران و پاکستان و هند نیز مدتکیلوم 27۰۰
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تابعه و سرمایه داران خصوصی شریک در های اخبار سرمایه گذاریهای سپاه و شرکت

چند کشور امریکای التین یا ممالک ارمنستان، ترکمنستان، قرقیزستان، تاجیکستان و 

ها چرخ خورده است. منظور از تأکید جوامع دیگر آسیای میانه نیز همواره بر سر زبان

روی این نکات نشان دادن نقشی است که رژیم و نیروهای نظامی و اطالعاتی جمهوری 

اسالمی در طول سالهای بعد از جنگ تا امروز با هدف تحکیم موقعیت اقتصادی خود 

ین در خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای وسطی یا امریکای التین دنبال کرده اند. هدف ا

مثل هر پیش ریز دیگر سرمایه در هر کجای دنیا و توسط هر سرمایه ها سرمایه گذاری

های است. شرکتها و تراستها دار قطعاً دستیابی به سهم هر چه بیشتری از اضافه ارزش

عظیم الجثه ای که سرمایه داران سپاهی به صورت الیگارشیک در این نواحی دنیا و صد 

ایران پدید آورده اند، مجاری داری و زوایای بازار داخلی سرمایها هالبته در تمامی حوزه

آنهاست. نکته مهم های عظیم بین المللی به سوی سرمایههای سرریز اضافه ارزش

بازار »دیگری را هم باید در همین جا باز گفت. شمار کارگران ایرانی که در حیطه 

» عداد همزنجیران شاغل آنها در شوند از تمی نیروی کار استثمار« اشتغال غیررسمی

کمتر نیست. جمعیت انبوهی از این کارگران به صور گوناگون « بازار اشتغال رسمی

مختلف حمل و نقل، داد و ستد یا فروش های در حوزهها بردگان مزدی همین سرمایه

 .هستندها کاالها در فاصله میان اسکله و مبادی ورودی مرزها تا حاشیه خیابان
اینها و با تأکید بر روی کل این نکات، یک چیز را از یاد نبریم. رژیم، سپاه،  با همه

سرمایه داران سپاهی و شرکا بخش بیرون مرزی سرمایه گذاریهای خود را صرفاً از زاویه 

میزان سود ساالنه بسیاری از این ها اندازند. بر اساس گزارشنمی سود افزونتر نظر

London I) رایج« میان بانکی نرخ بهره»حتی از ها سرمایه nt er  Bank Of f ered 
Rat e) های به خطوط عام سیاست گذاریها کمتر است. خیلی از این سرمایه گذاری

استراتژیک رژیم قفل هستند و رابطه همگنی با این استراتژی دارند. سرمایه داران 
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اخیر بیشترین تالش را به عمل آوردند تا برای زیادت های سپاهی و شرکا در طول دهه

خواهی، یکه تازی و هژمونی طلبی جمهوری اسالمی در خاورمیانه یک پایه حتی المقدور 

برد بخشی می نیرومند اقتصادی فراهم آورند. تا آنجا که برایشان مقدور است و تیغشان

برخی کشورها باشند.  سیوناپوزیولو اندک از سرمایه اجتماعی و بورژوازی حاکم یا 

اقتصادی خود، های نشان دهند که این جوامع برای سر و سامان دادن به زیرساخت

برای سرمایه گذاری در بسیاری از حوزه ها، برای بهره گیری از دانش و تکنیک و 

توانند به جای رجوع به سرمایه می تخصص در ارتقاء بارآوری کار اجتماعی این حوزه ها،

روپائی، امریکائی یا ممالک اقمار قطب غربی سرمایه جهانی، روی آنها، روی رژیم داران ا

مالی و صنعتی و تسلیحاتی سپاه پاسداران حساب باز کنند. بورژوازی های ایران و تراست

و صاحبان سرمایه در این جوامع ها میلیتاریست اسالمی ایران کوشیده است تا به دولت

دانش و تخصص و تکنیک و قدرت کافی برای اجرای فراوان  القاء کند که از سرمایه و

تواند در استخراج معادن، حفاری می اقتصادی مورد نیاز آنها برخوردار است.های پروژه

و فرودگاهها، ها چاههای نفت، کشیدن خط لوله گاز، سد سازی، احداث بنادر و جاده

وشیمی و قلمروهای دیگر یک تولید خودرو، ساخت انبوه سالح، راه اندازی صنایع پتر

و داشتن چنین ها نیروی اثرگذار باشد. رژیم و سرمایه داران سپاهی این سرمایه گذاری

حضور اقتصادی در کشورهائی مانند عراق، سوریه، لبنان و در صورت امکان یمن را جزء 

ضروری استراتژی اعمال قدرت خود در منطقه و پیگیری اهداف زیادت خواهانه و 

بینند. دولت جمهوری اسالمی اینک به ویژه در این سه کشور می ی طلبانه خودهژمون

 بیش از آنکه یک قدرت خارجی تلقی گردد، یک نیروی اثرگذار اندرونی به حساب

آید. تغییر توازن قوا و معادالت جنگ داخلی درون سوریه در طول دو سال اخیر، می

حزب اهلل در لبنان بخش بسیار تعیین  مدیون حضور گسترده سپاه پاسداران بوده است.

کننده ای از ساختار قدرت بورژوازی است و این متضمن حضور فعال و مستقیم رژیم 

این کشور است. داری ایران و سپاه در مسائل مربوط به نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه
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ری در عراق، عظیم ترین بخش بورژوازی و قدرت سیاسی حاکم سرمایه اتخاذ هر جهتگی

 اقتصادی و سیاسی یا دیپلوماتیک را به توافق جمهوری اسالمی پیوند زده است. همه

دانند که بازستانی تکریت از داعش نیز که این روزها تیتر درشت همه رسانه هاست می

با قدرت نمائی سپاه پاسداران در پروسه انجام است. در یمن نیروهای طرفدار این رژیم 

بحرین به عنوان یک نیروی  اپوزیسیونت هستند. بورژوازی در آستانه کسب کامل قدر

عاصی جامعه سالهاست که پشت دروازه های مقتدر متکی به کوه توهم اکثریت توده

کند. بورژوازی میلیتاریست اسالمی ایران به اعتبار همه می تسخیر قدرت روزشماری

ت جاری خارومیانه یک پایه مهم و بسیار تعیین کننده تمامی معادالها این موقعیت

 .دیگر برویمهای است. به سراغ پایه
 خاورمیانه، بورژوازی امریکا و متحدان

مالل انگیز است، اما حداقل در برخی موارد الزامی است. در این نوشته ها تکرار حرف

و الجرم خاورمیانه تا جائی که به داری چند بار تصریح کرده ایم که در جهان سرمایه

کارگر مربوط است، نقطه شروع، رجوع و ختم امور را مبارزه طبقاتی های زندگی توده

کند و در آنجا که پای مشاجرات میان بخشهای مختلف می تعیینداری ضد سرمایه

محور و صدر و ذیل کل ها ارتجاع بورژوازی به میان است چگونگی توزیع اضافه ارزش

حراز حصه هر چه عظیم تر حاصل امریکائی برای اهای است. امپریالیستها کشمکش

استثمار کارگران دنیا نیازمند داشتن قدرت فائقه اقتصادی، سیاسی و نظامی در 

 از پیش تا  خاورمیانه اند. این را پیش تر تأکید کردیم و در همان جا اضافه شد که

 آنچه منطقه، درون جاری تعارضات وها چالش همه رغم به ایران در شاه رژیم سقوط

ریکا انتظار داشت به هر حال تأمین و محقق بود. استقرار جمهوری اسالمی ام بورژوازی

امریکا تا مدتها حتی تا چند های این وضع را کم یا بیش بر هم زد، اما پیش بینی دولت

سال اول سده حاضر آن بود که رژیم ایران باالخره با طی فرازو فرودهای درونی الزم، 

جهانی را گردن داری غربی برای سرمایههای نظم امپریالیست راه انحالل در داربست
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عاصی و ناراضی های رفسنجانی و خاتمی، موج توهم تودههای خواهد نهاد. رویکرد دولت

درون جامعه به علم و کتل پرفریب اصالح طلبی ارتجاع بورژوازی، فتور رقبای حکومتی 

ق در طول چند سال و نوع این حوادث این دار و دسته در کار کنترل اوضاع به شیوه ساب

 .کردمی سرمایه داران حاکم امریکا را در اعتماد به پیش بینی خود تقویت
جنگهای جنایتکارانه امریکا در افغانستان و عراق، شکست واقعی دولت امریکا در هر دو 

برای بورژوازی ایاالت متحده، واریز ها جنگ، عوارض سهمگین ناشی از این شکست

امریکا به حساب سود و قدرت رژیم ایران، تأثیر های غنائم عظیم ناشی از ناکامیشدن 

همه این عوامل بر موازنه قدرت موجود در خاورمیانه، دیوار باورهای پیشین حاکمان 

امریکا را تا حدود زیادی از هم پاشید. باور مذکور در سالهای بعد، با انفصال اصالح 

لی قدرت، ظاهر شدن گوشه هائی از استخوانبندی عظیم اصهای طلبان ایرانی از اهرم

اقتصادی و نظامی سپاه پاسداران، یا کل موقعیت این بخش بورژوازی در برنامه ریزی 

ایران، باز هم متالشی تر و داری نظم سرمایه اجتماعی و ساختار حاکمیت سرمایه

ری اسالمی و مهجورتر گردید. از آن تاریخ به بعد مجادالت هسته ای میان جمهو

طرفین علیه همدیگر های بورژوازی امریکا نقش دستاویزی پر سر و صدا برای زورآزمائی

و تالش هر طرف برای سنگین سازی بیشتر کفه قوای خویش را پیدا کرد. تأکید بر 

خصلت دستاویز یا پوشش بودن مجادالت هسته ای متضمن نفی کامل اهمیت این 

باشد. نمی ت میان بورژوازی امریکا و جمهوری اسالمیپدیده به صورت خاص در مناقشا

گفتگوی هسته ای فقط یک دستاویز است زیرا در عالم واقع سلسله طویلی از مسائل 

مهم منطقه ای و استراتژیک پشت آن نهفته است، در عین حال موضوعیت خاص خود 

د. بورژوازی ایاالت افزایمی جاری است بر شدت آنهاها را دارد، زیرا تا زمانی که کشمکش

متحده بر خالف بسیاری پندارها نه فقط با وجود جمهوری اسالمی که حتی با هژمونی 

طلبی این رژیم در منطقه خلیج و خاورمیانه نیز تعارضی ندارد. معضل حول یک مسأله 

امریکائی برای حفظ موقعیت برتر خود در جهان، های چرخد. امپریالیستمی پایه ای
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و قطاع عظیم تر در دائره حاکمیت دنیا ها تر خویش در اضافه ارزشحصه سهمگین 

باشند. نمی تابند و حاضر به تحمل آننمی رویکرد موجود خاورمیانه ای رژیم ایران را بر

این رویکرد از پاره ای جهات با آنچه نیاز تحقق اهداف بین المللی ایاالت متحده است 

ر سر حضور تعیین کننده اقتصادی، سیاسی و گیرد. بحث اساسی بمی در تصادم قرار

 میلیتاریستی رژیم در چند کشور بزرگ منطقه نیست. مشکل محوری آن است که رژیم

خواهد حفظ موقعیت خود در این ممالک را خارج از دائره نظم جهانی تعیین شده می

هی و زیادت توسط بورژوازی امریکا، در چالش با این نظم و به مثابه ابزاری برای باج خوا

شود، زیرا شیرازه نظم نسخه پیچی می جوئی پی گیرد. اینجاست که تصادم گریزناپذیر

گردد. در باره محاسبات می جهانی دچار اختاللداری شده ایاالت متحده برای سرمایه

دولت امریکا پیرامون سرنوشت استراتژی بین المللی روز خود و چگونگی اثرگذاری 

 .توان نکات زیر را اشاره کردمی لیتاریست ایران بر این محاسباتاحتمالی بورژوازی می
کند و کل می شعور بورژوازی حتی زمانی که آخرین ستیغ رشد را تسخیر .1

گیرد، نه فقط هیچ ذره ای از تحجر، می دستاوردهای دانش بشری را به خدمت

ینی، کاهد که بالعکس دامنه وارونه بنمی انجماد و عقب ماندگی تاریخی خود

دهد. هیچ سرمایه می پنداربافی و تحجر گریزناپذیر طبقاتی اش را هر چه بیشتر بسط

دار، هیچ دولتمرد و هیچ نماینده فکری و اقتصاددان بورژوازی قادر نیست که فاجعه 

را آنسان که هست درک کند داری انحطاط و عالج ناپذیری تناقضات نهادین سرمایه

اینها، همین سرمایه داران، همین دولتمردان و متفکران  و اعتراف نماید. اما با همه

در فاز حاضر تناقضات ذاتی خود، در داری دانند که سرمایهمی سرمایه بسیار خوب

کوبند و در می کوبنده ای که بی امان شیرازه هستی نظام راهای زیر تازیانه بحران

رتر برای اینکه امروز خود شرائط بارداری بحرانهای باز هم کوبنده تر و غیرقابل مها

را فردا کند باید اوالً وحشیانه ترین تعرضات را علیه حداقل معیشت و امکانات اولیه 

کارگر دنیا سازمان دهد، ثانیًا به بشرستیزترین جدالها در درون های زیستی توده
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خود و میان قطبهای رقیب درونی خود بر سر تقسیم اضافه ارزشها دست یازد. این 

ستی سرمایه است و این اجبار در موقعیت روز نظام بردگی مزدی تا آخرین جبر ه

مدار اوج پیش رفته است. جمهوری اسالمی هیچ رقیبی برای بورژوازی امریکا در 

ایران در زمره بحران زده ترین داری عرصه توزیع اضافه ارزشها نیست. سرمایه

یه اجتماعی ایران پایاب سرمایه جهانی است و چرخه ارزش افزائی سرماهای بخش

بورژوازی های باشد. در مورد سرمایه گذاریمی بحران نقاط دیگر سرمایه جهانی هم

میلیتاریست اسالمی در کشورهائی مانند سوریه و عراق و لبنان و یمن هم قباًل 

باال نیست. در یک کالم معضل جمهوری اسالمی ها گفتیم، سهم سود این سرمایه

بلعد، می االت متحده، این نیست که سهم اضافه ارزش هایش رابرای بورژوازی ای

حاصل های مشکل آنست که این رژیم نظم استراتژی امریکا برای تقسیم اضافه ارزش

مختلف بورژوازی جهانی و سهم هر چه عظیم های استثمار کارگران دنیا میان بخش

ه ویژه در سالهای آتی با امریکائی و غربی از این خوان یغما را بهای تر امپریالیست

سازد. این امر می توجه به مؤلفه هائی که پائین تر اشاره خواهد شد دستخوش خطر

در هیچ شرائطی برای بورژوازی ایاالت متحده قابل قبول نیست اما در موقعیت روز 

و تشدید روزافزون ها و در شرائط سرکشی بدون هیچ مهار بحرانداری دنیای سرمایه

 .میشه غیرقابل تحمل تر استآنها از ه
طبقه کارگر بین داری در شرائط حاضر جهان بدبختانه آسمان جنبش ضد سرمایه .2

المللی بدون هیچ رعد و برق است. این تنها برگ برنده ای است که سرمایه جهانی 

برای طی فاصله میان امروزها تا فرداهای خود در اختیار دارد. نظام بردگی مزدی نه 

آغاز تا حال فقط به این اعتبار باقی مانده است که مبارزه طبقاتی  امروز که از

کارگر آمادگی و ساز و برگ الزم برای برچیدن بساط بقای آن را پیدا نکرده های توده

است. جنبش کارگری اینک و به دنبال آنچه در طول قرن بیستم رخ داده است به 

کارگر های م و قهر و عصیان تودهگونه بسیار فاجعه باری زمینگیر است. اما موج خش



 71 / سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

یکی پس از دیگری به ها پیچد. خیزشمی دنیا همه جا در بند بند هستی این نظام

های مردار اپوزیسیونپیوندند و در غیاب رویکرد رادیکال ضد کار مزدی شکار می وقوع

شود. وضع مبارزه طبقاتی می گردد و سکوی قدرت اینانمی خوار ارتجاعی بورژوازی

است. ها در تار و پود خود باردار طوفانداری کارگران عجالتاً چنین است اما سرمایه

دور، در گوشه هائی از دنیا، الیه هائی از بورژوازی با حرف شنوی های در گذشته

را در ها کاسبکارانه از رفرمیسم ارتجاعی درون جنبش کارگری راه مقابله با طوفان

سرمایه سالیان متمادی است که به کل بورژوازی دید. می پرداخت اندکی غرامت

را در هم پیچد. امروز همه ها آموخته و هشدار داده است که بساط این ناپرهیزی

حاکمان بورژوازی همدل و هم پندارند که هر میلیمتر تقابل با طوفان اعتراضات 

همیشه و حمام خونهاست. امپریالیستهای امریکائی مثل ها کارگری نیازمند شبیخون

در این گذر پیشگامند. تضمین برقراری یک سکوت مطلق گورستانی در چهارگوشه 

دنیای روز سرمایه جزء تفکیک ناپذیر استراتژی سراسری بین المللی آنان است و 

درست همین امر است که تعیین تکلیف با رژیم ایران نیز برای حاکمان امریکا 

 .یابدمی اهمیت اساسی
وفانهای عظیم کارگری نیست که حاکمان روز سرمایه را به فقط طالیگان خروش ط .3

اندازد. طاعون وحشت فاشیسم نیز سراسر دنیا را جوالنگاه قدرت خود می هراس

کرده است. متحجرترین و درنده ترین بخش ارتجاع بورژوازی جهانی راه مفاصاحساب 

سودای  با رقبای طبقاتی خود، دستیابی به سهم بیشتر سود و حاکمیت و حصول

سیادت بر دنیا را در بهره گیری از گرسنگی و فقر و محرومیت بی مرز میلیاردها 

و قهر اینان و سازماندهی فاشیستی ها توده انسان عاصی، معماری سبعانه نارضائی

به ویژه در داری بشرستیزانه و نابودگرایانه این جمعیت دیده است. نظام سرمایه

زاید. مولودی که اگر چه مورد نیاز می فاشیسمشرائط روز، از تمامی مساماتش 
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بورژوازی امریکاست و با قابلگی حاکمان این کشور زائید. اما در همان حال نظم 

 .اندازدمی امریکائی را به خطرهای نسخه پیچی شده امپریالیست
ظهور قطب نیرومندی مانند چین در عرصه رقابت بین المللی درون سرمایه جهانی  .۴

کند. چین می را عمیقاً تشدیدها امریکا در حصول بیشترین سهم اضافه ارزشمعضل 

مختلف افزایش بارآوری کار اجتماعی و افزایش های به لحاظ تسلط بر مکانیسم

دانش، تکنیک و امور پژوهشی گرفته های خود، از ذخیرههای قدرت رقابت سرمایه

جار و  .بسیار زیادی دارد فاصله امریکاداری تا همه مسائل دیگر با سرمایه

پیشی گیری اقتصادی این کشور از امریکا نیز حداقل در شرائط فعلی های جنجال

ماند، سهم ساالنه سرمایه اجتماعی چین در استثمار کل می به خواب و خیال

اخیر های پرولتاریای بین المللی از جمله صدها میلیون کارگر چینی، با همه افزایش

 دالر( هنوز هم به نصف سهم سرمایه اجتماعی ایاالت متحدهمیلیارد  7خود )

رسد. با وجود همه اینها نباید از یاد برد که حجم سرمایه گذاری چین حتی در نمی

پیش ریز توسط بانک جهانی و صندوق بین های امریکای شمالی از کل سرمایه

ازار جهانی المللی پول باالتر رفته است. نصف محصوالت الکترونیکی موجود در ب

چینی مدتهاست که در امریکای التین، های شود، سرمایهمی سرمایه در چین تولید

در معادن مس شیلی، و پرو، در سنگ آهن برزیل، در پرورش دام و تهیه گوشت این 

مالی و صنعتی امریکائی و های دیگر، عرصه را بر تراستهای کشور و فراوان حوزه

نزدیک نیمی از سرمایه گذاری خارجی این قاره را به اروپائی تنگ ساخته است و 

قول داده « سالک» خود اختصاص داده است. بورژوازی چین در چهارچوب توافق 

میلیارد  5۰۰است که حجم مبادالت اقتصادی خود به کشورهای قاره را از سقف 

ن جوامع میلیارد دالر در ای 25۰دالر در سال باالتر برد و در طول دهه آینده بیش از 

زند که چین می خود بیفزاید. همه این اطالعات بانگهای بر حجم سرمایه گذاری
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امریکائی در های آینده به لحاظ چالش میزان سهم امپریالیستهای به ویژه در سال

ناشی از استثمار طبقه کارگر بین المللی و سنگین سازی کفه های کل اضافه ارزش

 .یین کننده ای بازی خواهد کردتوزیع سودها به نفع خود رل تع
فقط ها مشکل امریکا به لحاظ سرکشی مخاطرات سر راه تقسیم ایدآل اضافه ارزش .5

غول بزرگ و کوچک سرمایه جهانی سخن از  5چین نیست. چند سال است که 

بر زبان دارند. آنها اهداف معینی را در پیش « بریکس» ایجاد قطب تازه ای به نام 

فراوانی را برای حصول هدف پیش ریز کرده اند. های اند. سرمایه روی خود قرار داده

و تصمیمات معینی را اتخاذ کرده اند. اند متعددی را برگزار نمودههای نشست

جهتگیری، دورنما، راهبرد و راهکارهای در دستور آنها همگی تهدیدی برای سهم 

که در سطح جهان  کنونی بورژوازی امریکا از شط پرخروش اضافه ارزش هائی است

گردد. چین، روسیه، هند، برزیل و افریقای جنوبی متفق می توسط طبقه کارگر تولید

قدرت بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را متزلزل های القولند که باید پایه

را ها سازند، باید نهادهای نیرومند موازی این مؤسسات ایجاد کنند و موجودیت این

آنها تزلزل ارکان قدرت این نهادها را شرط ضروری کاهش موقعیت به چالش بکشند. 

امریکائی و دولت ایاالت متحده در پهنه بازار جهانی، کاهش سهم ایاالت های سرمایه

بینند. می به افزایش سهم خودها و اختصاص این کاستهها متحده از اضافه ارزش

شتن نقطه پایان بر امپراطوری زیادی برای گذاهای چین و روسیه در این راستا نقشه

را برای همیشه « برتون ودز» توانند طومار قرارداد می دالر دارند و بر این باورند که

مهمی در راستای تحقق های کشور عضو بریکس تا همین جا گام 5در هم پیچند. 

خود پیش گذاشته اند. راه حصول انتظاراتشان قطعاً بسیار پرپیچ و خم و های هدف

و ها طوالنی و سنگالخی و پر دست انداز است، اما در همین سطح فعلی جنجال
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و هر روز اند تالش ها، هراس و وحشت بورژوازی امریکا را به اندازه کافی برانگیخته

 .انگیزندمی بیشتر بر
مخاطراتی که از جانب روسیه سر راه پروژه حاکمان « بریکس» در میان اعضای  .6

جهانی قرار دارد اگر چه به های د چگونگی توزیع اضافه ارزشایاالت متحده در مور

میلیتاریستی و تعارض های لحاظ اقتصادی کمتر از چین است اما در پهنه میدانداری

بین المللی به مراتب از چین یا هر کجای دیگر بیشتر و فاحش تر است. های آفرینی

واره به مثابه مهم ترین از چند سال بعد از سقوط اردوگاه که بگذریم، روسیه هم

رقیب استراتژیک امریکا در راهدارهای دیده بانی این کشور ظاهر گردیده است. در 

طبقه کارگر از ریل بیرون است و داری جهانی که عجالتاً قطار جنبش ضد سرمایه

بورژوازی، برای تقسیم اضافه های و دولتها جدال کرکسان سرمایه دار و قطب

نیرومند تسلیحاتی، های چیز سایه انداخته است، داشتن زرادخانه بر سر همهها ارزش

آمادگی برای تسلیح هر چه بیشتر همگرایان در مقابل رقیبان، استفاده از امکانات و 

ذخائر و تجهیزات نظامی و موقعیت بین المللی برای جا به جائی قطب بندی ها، 

به نفع خود و علیه ها افه ارزشهمه و همه از اهرمهای مهم اختالل در پویه توزیع اض

شود. روسیه از این لحاظ جای ویژه ای در محاسبات استراتژیک می حریفان محسوب

هیستریک حول مسأله اوکرائین جلوه اندکی از های امریکا دارد. صف و صف کشی

این محاسبات را پیش چشم همگان قرار داده است. کابوس روسیه برای امریکا وقتی 

سازد. طول و عرض این می میانه به میان آید آشفتگی خیال را افزون ترکه پای خاور

بعد از جنگ دوم امپریالیستی به بعد همواره نقطه تالقی و های نقطه دنیا از سال

تصادم دو قطب بوده است. روسیه هم اکنون رابطه بسیار خوبی با ایران و سوریه 

و به محض مشاهده بگومگوی کوشد می دارد، برای تحکیم روابط خود با ترکیه

 .گرددمی افسران مصری با پنتاگون آماده گشایش باب مذاکره با حاکمان روز مصر
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نیرومند سرمایه بین المللی در پویه های زنند که تمامی قطبمی همه شواهد بانگ .7

کارزار اقتصادی خود برای کسب حصه افزون تر اضافه ارزش ها، دفاع از استحکامات 

آتی و رفع های خود برای افزایش یا الاقل حفظ این سهم در سالو موقعیت 

کنند به گونه ای شتاب آلود در تدارک تقویت بنیه می مخاطراتی که پیش بینی

های نظامی و افزایش بودجه تسلیحاتی خود هستند، چین در همین سال هزینه

. روسیه بعد درصد باال برده است 1۰میلیتاریستی موسوم به مخارج دفاعی خود را 

از امریکا عظیم ترین هزینه نظامی را داشته است. هند تا دو سال پیش اولین خریدار 

 .سالح در دنیا بوده است
توانند مخاطرات می تمام مواردی که گفتیم در مفصلبندی محاسبات سرمایه جهانی

برای باشند، بورژوازی امریکا برای چالش این مخاطرات و ها پویه توزیع اضافه ارزش

مقابله با تمامی تندبادهای ناموافق در دنیا نیازمند تثبیت موقعیت خود در خاورمیانه 

است. سرمایه داران میلیتاریست اسالمی ایران نه فقط مزاحم راه تضمین این موقعیت 

و هژمونی طلبی هایشان، چه بسا عاملی کم یا بیش مؤثر ها هستند که ادامه یکه تازی

ان مخاطرات باال در یک سوی و سبک سازی وزن عناصر ثبات در تقویت توان موجد

موقعیت امریکا در سوی دیگر به حساب آیند. جمهوری اسالمی رابطه تنگاتنگی با 

دارد. حجم مبادالت اقتصادی ساالنه رژیم با چین بیش « بریکس»کشور عضو  5تمامی 

ازرگانی میان ایران و سه میلیارد دالر است. این رقم سه برابر کل داد و ستدهای ب 3۰از 

کشور بزرگ اروپائی یعنی انگلیس، آلمان و فرانسه است. ایران با روسیه، هند، افریقای 

جنوبی و برزیل نیز بیشترین میزان مبادالت تجاری را دارد، روسیه تکیه گاه اصلی ایران 

برای  در تهیه سالح و پیشبرد برنامه هسته ای است و همراه با چین نقش بسیار مؤثری

جلوگیری از فشار بیشتر امریکا بر ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل دارد. به 

رویه دیگر ماجرا نگاه کنیم. کشورهای عربستان سعودی، کویت، قطر، امارات، بحرین، 

اخیر امریکا در خاورمیانه و منطقه های اردن، ترکیه، اسرائیل و مصر متحدین سنتی دهه
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جمهوری اسالمی و های کشور نخست یکه تازی 5ز میان این جوامع، باشند. امی خلیج

به طور مشخص حضور سرنوشت ساز اقتصادی و سیاسی و به ویژه نظامی این رژیم در 

 5بینند، احساس هراس این می سوریه، عراق و لبنان را خطری سهمگین برای خود

است که آنها ایفای نقش دهد، در حدی می دولت از آنچه رژیم ایران در منطقه انجام

خویش در مفصلبندی نظم نسخه پیچی ایاالت متحده برای خاورمیانه را به چالش مؤثر 

بینند. همین جا اضافه کنیم که می ایران توسط حاکمان امریکا منوطهای توسعه طلبی

های برخی از این ممالک مانند عربستان و قطر و امارات دیری است که دیگر با گذشته

 تعلق ود قابل تداعی نیستند. بیش از نصف نفت و گاز صادراتی اوپک به اینها دور خ

 برخی در و هستند جهانی سرمایه از چشمگیری سهم مالک کشور سه بورژوازی. دارد

 حساب به نیرومند داخلی داران سرمایه دیگر جاهای و انگلیس امریکا، جمله از جوامع

میلیارد و  6م رق به 2۰1۴ سال در سعودی عربستان تسلیحات خرید میزان. آیندمی

میلیارد دالر صرف بازسازی ناوگان دریائی  2۰ششصد میلیون دالر بالغ گردیده است، 

میلیارد و هفتصد میلیون دالر به  8خود نموده است و همراه با امارات متحده عربی 

دفاعی های تقویت سیستم دفاعی خود اختصاص داده اند. عربستان به لحاظ هزینه

ساالنه در سطح جهانی بعد از امریکا و چین مقام سوم را احراز کرده است. پنج کشور 

مربوط به تضمین منافع خود و مخاطراتی که های مورد گفتگو با توجه به تمامی مؤلفه

کنند خواستار فشار کارساز دولت امریکا بر این می از سوی رژیم اسالمی ایران احساس

د اسرائیل نیاز به بحث چندانی نیست. اما مصر و ترکیه در شرائط رژیم هستند. در مور

 مطمئن سابق برای استحکام زنجیره اقتدار و استیالی امریکا در خاورمیانههای روز حلقه

 .باشندنمی
باال به خاورمیانه ای نظر اندازیم که تسلط بر آن نیاز جبری های به دنبال همه بحث

ائی برای حفظ سهم خود در اضافه ارزشهای جهانی است. امریکائی و اروپهای سرمایه

» چین، چشم انداز میدانداری بین المللی داری سرکشی روزافزون غول بی مهار سرمایه
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، هماورد طلبی پرمخاطره روسیه، رویش سرطانی و قارچ گونه فاشیسم دینی «بریکس

ثمارشوندگان عاصی طغیان آمیز استهای خارج از مدار کنترل، اجتناب ناپذیری خیزش

طبقه کارگر، همه و داری جهان و باالخره دورنمای عروج احتمالی جنبش ضد سرمایه

را به زیان امریکا زیر فشار ها همه به همان دلیل که شاهین ترازوی توزیع اضافه ارزش

امریکائی بیش از های گیرند، اهمیت نقش خاورمیانه را برای امپریالیستمی فرساینده

کنند. این خاورمیانه با این مکان و نقش اکنون بیش از همیشه عرصه تاخت و می پیش

تاز بورژوازی میلیتاریست اسالمی ایران و همزمان فاشیسم هار دینی داعش وار سرمایه 

 .است
اگر نه همه سکانداران سفینه قدرت ایاالت متحده اما دوراندیش ترین آنها پیچیدگی 

انتظارات و ملزومات آتی استراتژیک خویش را با وضع حاضر تصادمات احتمالی میان 

 35گیرند. آنها چشم به اندام رژیمی دارند که نمی جمهوری اسالمی هیچ دست کم

سال است جنجال دغلکارانه و دجال مأب ضد امریکائی را اسباب کسب و کار، توهم 

نابود ساخته است.  بافی، جبهه پردازی و برگ برد خود کرده است. یک انقالب عظیم را

از تمامی ترفندهای الزم برای سرکوب وحشیانه جنبش کارگری سود جسته است، طیف 

گسترده و نیرومند مخالفان را از پای در آورده است، حمام خون هر اعتراض، خیزش و 

جنبشی را با موفقیت به فرجام رسانده است. منادی و الگوپرداز استقرار قدرت سیاسی 

ی بورژوازی بوده است. سال هاست زیر فشار تحریم اقتصادی امریکا و فاشیستی اسالم

را به جان ها وسیعتری از دنیا قرار داشته است اما کل عوارض تحریمهای سپس بخش

کارگر انداخته و خود مقتدر باقی مانده است. مادرزاد آکنده از تشتت و های توده

شدن، ظرفیت توحش خود را  تخاصمات حاد درونی بوده است، اما به جای تضعیف

ارتقاء بخشیده است. رژیمی که زمینگیری جنبش کارگری، هر ضعف رقبا، هر اشتباه 

شرکا، هر جنگ افروزی حریفان، همه و همه را ساز و برگ قدرت خود کرده است. زیر 

نظامی را پدید آورده است، به یک نیروی های آوار تحریم ها، بزرگترین زرادخانه
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لیتاریستی تبدیل شده است و دستاوردهای موشکی و تسلیحاتی اختاپوسی می

روزافزونش محاسبات سالیان دراز اسرائیل و امریکا را کم یا بیش بر هم ریخته است. 

تواند فشار این رژیم هار بر نظم نسخه پیچی شده خود برای نمی بورژوازی درنده امریکا

ارد و چنین است که حاکمان ایاالت آتی را نادیده انگهای پویه توزیع سودها در سال

بینند راه انجام یک معامله با جمهوری اسالمی را پیش گیرند. می متحده خود را ملزم

ویرانگر و تشدید گام به گام آنها های آنها در طول سالهای اخیر با اجرای موج وار تحریم

ز بسیار روشن تونل تن دادن رژیم به داد و ستد را حفاری کردند. تا همین جا یک چی

های است. هر دو دولت امریکا و ایران زیر آوار جهانی از اجبارها، اضطرارها و پس نشینی

حیاتی آماده این معامله شده اند. این بدان معناست که پروتکل حاصل بگومگوها حتی 

در بهترین، پخته ترین و قابل اعتمادترین حالت بیش از آنکه نشانی از استحکام داشته 

حدیث بیت عنکبوت خواهد بود. سوء تفاهم نشود، منظور عقد این معامله میان باشد، 

بورژوازی دو کشور در هر شرائطی نیست، این نکته ای است که باید ضخیم ترین خط 

تأکید را زیر آن کشید. برای بخش هائی از طبقه سرمایه دار ایران از جمله جریانات 

و حاضر، محافل ملی مذهبی، احزاب جبهه موسوم به اصالح طلب و اعتدالگرایان حی 

ملی، نهضت آزادی و نیروهای مشابه، حل هر چه جامع تر اختالفات با بورژوازی امریکا 

یک رویکرد حیاتی استراتژیک است. همین جهتگیری یک بخش بسیار ها در همه زمینه

 نموده واساسی مناقشات این بخش بورژوازی با شرکای طبقاتی خود در ایران را تعیین 

نماید. در این جای هیچ حرفی نیست. در آن سوی ماجرا نیز وجود یک جمهوری می

اسالمی اهل تمکین به نظم نسخه پیچی شده امریکا برای سرمایه جهانی در عداد 

دلرباترین و شورانگیزترین رؤیاهای بورژوازی امریکا و غرب است. این نیز توضیح 

و جنگ و ستیزهای سالیان دراز ها ن کشیدنواضحات است و اساساً همه خط و نشا

حاکمان ایاالت متحده با جمهوری اسالمی حول همین مسأله چرخ خورده است. تأکید 

ما بر بی ثباتی هر معامله سیاسی مابین دو دولت، متناظر با موقعیت روز رژیم ایران و 
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لکیت و قدرت تسلط بالمنازع بورژوازی میلیتاریست هژمونی طلب اسالمی در ساختار ما

کل طبقه بورژوازی است. این را نیز اضافه کنیم که نفس استیالی تیم روحانی و شرکا 

مطلقاً نافی موقعیت مسلط جناح رقیب در استخوانبندی واقعی اقتصادی و سیاسی 

 .باشدنمی ایرانداری سرمایه

 

 
 سناریوی مذاکرات هسته ای

آغاز تا حال اسم رمزی برای رویاروئی  آنچه زیر نام مذاکرات هسته ای جریان دارد از

دیپلوماتیک طبقه بورژوازی دو کشور امریکا و ایران برای تعیین سرنوشت مناقشات 

فیمابین بوده است. این سناریو توسط سکانداران سفینه حاکمیت ایاالت متحده نوشته 

 و ها یشد، اما مسبوق به پیش بینی انتظاراتی بود که جمهوری اسالمی از برنامه ریز

 برای فشار مؤثر اهرم یک عنوان به آن از خواستمی رژیم. داشت خود اتمیهای فعالیت

 این گیرد، بهره کشور آن ای منطقه متحدان و امریکا بر خویشهای خواست تحمیل

ه قاپیده شد و به متحد ایاالتداری سرمایه حاکمان توسط نطفه همان در اما طرح

اسالمی به کار رفت. دولتمردان امریکا بر آن شدند تا صورت معکوس علیه جمهوری 

و تمامی داری کل قوای خود، امکانات متحدانشان، ظرفیت مؤسسات جهانی سرمایه

فشار این قطب از سرمایه بین المللی را یکجا برای متقاعد ساختن جمهوری های اهرم

رژیم ایران با حفظ تعلقات اسالمی به انحالل در تارو پود استراتژی خود متقاعد سازند. تا 

فاشیستی، اسالمی و بربرمنشانه اش علیه جنبش کارگری و علیه هر ندای ضد سرمایه 

داری، حلقه ای از زنجیره سراسری سیاست امریکا در خاورمیانه و منطقه خلیج باشد. 

آنچه در این میان فقط دستاویز بود مجادالت هسته ای و آنچه نقطه شروع و رجوع و 

ساخت پیگیری همین هدف استراتژیک بورژوازی امریکا بود. این می جرا راختم ما

سال ریاست جمهوری احمدی نژاد و تسلط سرمایه داران سپاهی  8مذاکرات در طول 
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ماند زیرا که یک می قدرت، بیشتر به نمایشی مضحکهای و بیت رهبری بر تمامی اهرم

یا همه مشکالت ها کوبنده تحریم سوی ماجرا به رغم تحمل فشار بسیار فرساینده و

دیگر، اراده ای برای انحالل در نظم نسخه پیچی شده امریکا برای خاورمیانه و جهان 

نداشت. با همه اینها امریکا در طول همین مدت برنده سیر حوادث بود. سناریوی هسته 

امنیت ای اهرم فشار علیه جمهوری اسالمی را به موضوع تالش اتحادیه اروپا، شورای 

عرب منطقه، اسرائیل و های سازمان ملل، حتی اعضای مخالف درون این نهاد، دولت

بخش عظیمی از بورژوازی بین المللی تبدیل کرد، اعمال تحریم ها، برنامه ریزی تحمیل 

فشارهای مختلف بر رژیم ایران همگی موفقیت هائی بود که سران کاخ سفید در راستای 

سال به دست آوردند. رژیم ایران زیر شالق این فشارها  8این نیل به انتظارات خود در 

چاره ای ندید سوای اینکه سناریوی حل مناقشات را جدی گیرد. تن دادن سرمایه داران 

سپاهی و شرکا و بیت رهبری به قبول ریاست جمهوری تیم روحانی و حامیان اگر نه 

سنگین همین فشارها را بر سر خود، اما در وجوه مهمی از آن، سایه های در همه رویه

داشت. دولت امریکا تا اینجا موفق شده بود که جمهوری اسالمی را به طور جدی به 

پای میز معامله کشد، درست به همین دلیل از این تاریخ به بعد است که گفتگوی 

عماًل، به صورت عریان و به طور « مذاکرات میان ایران و پنج بعالوه یک» موسوم به 

رسمی به مناظرات و طرح مناقشات و جدال زمینی میان وزیر امور خارجه امریکا  کامالً 

تعیین سرنوشت مناقشات سالیان ها گردد. هسته اصلی حرفمی و همتای ایرانی او بدل

دراز است. اینکه جمهوری اسالمی باید در سوریه و لبنان و عراق و بحرین و همه جای 

راتژی سراسری امریکا در منطقه و جهان نباشد. دیگر آن کند که حداقل متعارض است

های توان با تنظیم قراردادها و رد و بدل مقاوله نامهنمی اما پویه تحقق این انتظارات را

خواهد امیدوار می تعهدآمیز تضمین کرد. برای اینکه بورژوازی امریکا به حصول آنچه

شود. این امر به نوبه خود  شود باید کل رویکرد تاکنونی جمهوری اسالمی دچار تغییر

در گرو عزم جزم دولتمردان بورژوازی ایران به ادغام و انحالل هر چه ژرف تر چرخه 
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های ایران در مجاری بین المللی انباشت و ارزش افزائی سرمایهداری بازتولید سرمایه

 نماید چنین  امریکائی است. اگر جمهوری اسالمی این را قبول کند و به میزانی که عمالً

 اتمی زرادخانه حتی وضعی چنین در باشد، منطقه فائقه قدرت که است محق و تواندمی

 بازگشت بی فروپاشی شاهد حتماً باید صورت این غیر در بود، خواهد مطهر نیز رژیم آتی

دد. مفاهیمی مانند شمار گر بعدی عواقب دنیای و ایران اجتماعی سرمایه بازتولید چرخه

درصدی، شکل کار راکتور آب سنگین  2۰سانتریفوژها، تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده 

نیز اعتبار خود را ها هسته ای و مانند اینهای اراک، وضعیت فردو، بعد نظامی فعالیت

 .رمز ماجرا حفظ خواهند کردهای به صورت اسم
 کنونی اوضاع آثار مهر معامله با ثباتی مشاهدهیک بار دیگر تأکید کنیم که بر جبین 

تواند امضاء شود، اما عمر این می گردد. هر توافقنامه ای با هزاران جار و جنجالنمی

توافقات از طول عمر چراغ دم باد بیشتر نخواهد بود. دلیل این امر در ال به الی این 

های و بخشها ن دولتنوشته به اندازه الزم تصریح شده است. تمامی تعارضات میا

در اینجا، در پهنه ها و حصه قدرتها مختلف بورژوازی جهانی بر سر سهم اضافه ارزش

گفتگوی مربوط به حل و فصل روابط بین امریکا و ایران و مسائل جاری خاورمیانه 

 و اسرائیل و مصر و ترکیه و سعودی عربستان بورژوازی از  کنند.می ناسورآسا سر باز

بنان و عراق و یمن و همه ممالک ریز ودرشت عربی حاشیه خلیج گرفته تا ل و سوریه

روسیه و چین و سران اتحادیه اروپا هر کدام با طیف بندی متعارض درونی و بین المللی 

خواهند که اجماع همه آنها هیچ آسان نیست. سکانداران روز سفینه می خود سهمی

توانند سطح بسیار شکننده، گورزاد و بی یم قدرت بورژوازی در ایاالت متحده و ایران

فرجامی از تفاهمات اضطراری این طیف ناهمگون جهانی را سکوی یک توافق سازند اما 

تواند بساط کل این می تکلیف چنین میثاقی از پیش معلوم است. در این میان یک چیز

را  را در یک چشم به هم زدن بر چیند و سرتاسر هستی طیفها ستیزها و کشمکش

طبقه کارگر جهانی داری گلزار وحدت و یکپارچگی سازد. اگر جنبش ضد سرمایه
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 مؤثر سرنوشت ساز را بر سپهر هستی بشر ساطعداری کمترین جرقه ای از میدان

کرد، آنگاه کل دولت ها، کل الیه ها، احزاب، محافل، رویکردها و تمامی مافیاهای می

دادند و از جمله در می اماسیونری تشکیلدرون طبقه سرمایه دار جهان، انجمن فر

کردند. آخرین نکته بحث را هم می اخوت را امضاءهای خاورمیانه آهنین ترین عهدنامه

در چند جمله خالصه کنم. سرنوشت جدال میان بورژوازی امریکا و جمهوری اسالمی 

ردد یا هر کم یا زیاد گها هر چه باشد، آینده مناقشات هر شکلی به خود گیرد، تحریم

به وقوع پیوندد، در هر حال برای طبقه ها حادثه دیگری که حول محور این کشمکش

کارگر ایران سوای فشار هر چه سهمگین تر معیشتی، سرکوب سبعانه تر، گرسنگی 

های کشنده تر و سیه روزیهای روزافزون تر هیچ نتیجه دیگری به بار نخواهد آورد. توده

بکاهند فقط یک راه ها ای از این فشارها و نکبتها و سبعیت کارگر اگر بناست حتی ذره

دارند. اینکه جنبش شورائی ضد کار مزدی خود را سازمان دهند. سرنوشت زندگی حال 

و آتی کارگران صرفاً به میزان توان آنها برای اعمال قدرت متحد شورائی علیه سرمایه 

دیگر باز کردن پنجره ای به سوی گره خورده است. هر نوع دل بستن به هر دریچه امید 

 .مرگبارترین پرتگاهها است
 مؤخره

تا اینجای مقاله حاضر در هفته نخست ماه آوریل نوشته شد. زمانی که تا شروع آخرین 

مذاکرات هسته ای هنوز دو هفته و تا پایانش سه هفته فاصله داشت. نتایج این مذاکرات 

مناقشات در ماههای آتی خواهد بود که دستور کار طرفین برای حل و فصل بیشتر 

رسد یا حداقل باور می اینک اعالم شده و کم یا بیش انتشار بیرونی یافته است. به نظر

باشد. می مقاله همخوانهای من چنین است که آنچه رخ داده است با فحوای حرف

بینم، قصد بررسی بیانیه به اصطالح نمی نیازی به توضیح یا مرور این همخوانی

« تفاهم نامه» را هم ندارم. در این میان اشاره ای اجمالی به برخی نکات « مشترک»

 :شاید بی مناسبت نباشد. این نکات عبارتند از
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تأکید همیشگی ما این بوده است که سناریوی هسته ای سالح دست طرفین برای  .1

عقب اعمال فشار بر همدیگر، امتیازگیری افزون تر از هم و مجبور ساختن حریف به 

و ها بیشتر در پهنه اختالفات واقعی فیمابین است. در تمامی این سالهای نشینی

بیشتر از همه در طول مذاکرات اخیر، دولت امریکا و متحدانش تالش کردند تا بهره 

گیری جمهوری اسالمی از این سالح را به حداقل و در صورت امکان به صفر رسانند. 

کوشید و در روزهای اخیر کوشید تا این می ه تواندولت بورژوازی ایران نیز با هم

حاوی پیروزی مهمی برای امریکا و « تفاهم نامه» سالح را حفظ نماید. متن 

حامیانش در این قلمرو است. از این به بعد جمهوری اسالمی بسیار سخت تر از 

رد تواند ماجرای هسته ای را به عنوان یک ساز و کار فشار بر رقیبان مومی گذشته

استفاده قرار دهد. بر اساس آنچه که طرفین تا همین جا توافق نموده اند. بورژوازی 

اتمی های امریکا و شرکایش از این به بعد نیروی درونی و نه بیرونی پروسه فعالیت

جمهوری اسالمی خواهند بود. دقیق تر بگوئیم، ایاالت متحده و همراهان در حساس 

آنها به های کنند. سرمایهمی سرمایه گذاری پیدا این حوزه امکانهای ترین بخش

ویژه در شکل تکنولوژی و ماشین آالت وارد مجاری این عرصه مهم خواهد شد. 

حضور ها کارشناسان، پژوهشگران و نیروی متخصص غربی در کار پیشبرد پروژه

کیلوگرم ذخیره اورانیوم غنی شده موجود  15خواهند یافت. سوای این، از حدود 

 15ماند، توان رژیم برای غنی سازی تا می گرم آن در اختیار ایران باقی 3۰۰ط فق

 یابد، در آب سنگین اراک هیچ پلوتونیومی تولیدمی کاهش %3،7سال به زیر 

گردد. فراموش نشود می شود و فردو کالً به یک مرکز فیزیک هسته ای مبدلنمی

ار شدن یا نشدن ظرفیت رژیم برای منظور من از نقل این ارقام مطلقاً اشاره به مه

ساختن بمب هسته ای نیست. باز هم باید تأکید کنم که موضوع واقعی اختالف به 

باشد. کل مسأله نقشی است که این سناریو به عنوان نمی هیچ وجه ماجرای اتمی

کند و قرار گرفتن جمهوری اسالمی در می سالح مؤثر زورآزمائی و اعمال فشار بازی
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باال توصیف شد متضمن کاهش بسیار چشمگیر نقش ها که با ارقام و مؤلفهموقعیتی 

شود. دولت نمی این سالح برای رژیم خواهد بود. موضوع اما به همین جا ختم

توانند به می بورژوازی ایران باید پروتکل الحاقی را هم امضاء کند، بازرسان آژانس

صورت سرنزده و هر گاه که اراده نمایند تمامی تار و پود مؤسسات هسته ای کشور 

را زیر نظر قرار دهند. همه اینها ساز و کارهای تنزل سرنوشت ساز موقعیت جمهوری 

اسالمی در بهره گیری از سناریوی هسته ای به عنوان یک سالح فشار و زیادت 

شانس رژیم ایران به استفاده از این سالح فقط  طلبی است. برای درک ابعاد سقوط

را در « تفاهم نامه» رئیس سازمان سیا به منتقدان « جان برنان» کافی است پاسخ 

از دریافت خبر تن دادن دولت ایران به این همه عقب »گوید: می نظر آروریم. او

مه اگر مخالفان این تفاهم نا»کند که می وی اضافه« نشینی دچار حیرت شده است

زنند قطعًا می کنند و باز هم دست به انتقادمی محتوا و مفاد واقعی آن را درک

 «فریبکارند
کند. می صدقها عکس آنچه در مورد برنامه هسته ای گفتیم در رابطه با اهرم تحریم .2

هم ها نه فقظ لغو هیچ بخش تحریمها که حتی تعدیل و کاهش هر کدام این بخش

سازمان »رائی و موکول به پاره ای شروط مهم و دشوار است. فاقد حداقل تضمین اج

به عنوان نهاد پاسدار نقش مسلط بلوک بندی غربی سرمایه جهانی هر زمان « ملل

تواند این یا آن تحریم ملغی شده را تجدید کند. اتحادیه اروپا نیز می که اراده کند

الت متحده از پیش روشن در صورت اقتضا توان این کار را کامالً دارد. تکلیف ایا

به ها است. تا جائی که به متن تفاهم نامه مربوط است نیز الغاء هر مقدار تحریم

تبعیت کامل جمهوری اسالمی از مصوبات، منویات، نوع تشخیص و رضایت کامل 

رقبا قفل گردیده است. این بدان معنی است که دولت امریکا و همراهان عزم جزم 

ای منافع و احساس نیاز به اعمال فشار علیه رژیم از تمامی دارند تا به محض اقتض

 .اهرمهای کارامد برای این کار استفاده کنند
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میان های زنند که مجادالت و همفرسائیمی دو مورد باال با بیشترین صراحت بانگ .3

رژیم سیاسی حاکم بورژوازی ایران در یک سوی و بورژوازی ایاالت متحده و شرکا و 

وارد « توافق» و ارتقاء آن به « تفاهم» سوی دیگر، با فرجام یابی این متحدانش در 

گردد. ویژگی این فاز آن است که دومی به صور مختلف، به گونه ای می دور جدیدی

پیش و به شکل کامالً تعیین کننده تری، خواهد های چشمگیر، بیشتر از دوره

نسخه پیچی شده امریکا  توانست اولی را برای قبول پروسه ادغام خویش در نظم

برای سرمایه جهانی زیر فشار قرار دهد. این امر نیازمند مقداری توضیح است. 

های ، مطلوب و غیرقابل انکار ورود سرمایه«قانونی »، رسمی مذاکرات اخیر سد ورود

انباشت داخلی ایران را به میزان زیادی در هم شکسته است. های امریکائی به حوزه

کنم زیرا مراودات اقتصادی میان امریکا و ایران یا می تأکید« رسمی»بر واژه 

ها عظیم امریکائی و بورژوازی ایران در شکلهای معینی در همه دورههای تراست

هم کم یا بیش وجود داشته است، اما آنچه اینک حداقل به ها حتی زمان تحریم

ها و حضور اثرگذار شرکت سازد، سرمایه گذاریمی شکل یک چشم انداز خود را ظاهر

و مؤسسات مالی و صنعتی امریکا در قلمروهای مهم انباشت داخلی است. سوای 

حوزه هسته ای که در نص تفاهم نامه مورد تصریح قرار گرفته است، از همین حاال 

مذکور در سایر های بانگ برخی دولتمردان جمهوری اسالمی برای دعوت از شرکت

رترین آنها بسیار بلند است. چند روز پیش از مذاکرات آخر، از جمله سودآوها عرصه

امریکائی برای های بیژن زنگنه تأکید کرد که در صورت کاهش تحریم ها، شرکت

پیش ریز سرمایه در صنایع پتروشیمی و نفت و گاز بر دیگران مقدم خواهند بود. 

ساختن رژیم  سال گذشته، مجبور 37گویند که اگر در طول ها میهمه این مؤلفه

ایران به رویکرد مذاکره و تفاهم و مماشات با هدف متقاعد نمودن این رژیم به انحالل 

امریکا در جهان بود از این به بعد داری در نظم متناظر با نقش مسلط سرمایه

ایاالت متحده است که عماًل های امریکائی و حضور مستقیم تراستهای سرمایه
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گردند. اهرم تحریمها و فشار بر سیاستهای هسته می دست به کار تحقق این هدف

ای ایران نیز موضوعیت و مکان واقعی تأثیر خود را به همین حوزه منتقل خواهند 

کرد، به بیان دیگر ساز و کار ادغام هر چه بیشتر سرمایه اجتماعی و ساختار نظم 

 .کا خواهند بودایران در الگوهای نظم برنامه ریزی شده بورژوازی امریداری سرمایه
رخدادهای تا کنونی با شاخص هائی که گفته شد برای بخشی از بورژوازی ایران و  .۴

امریکا و جهان طالیگان تحقق پاره ای چشم اندازها و آرزوها است. این بخش 

بورژوازی در امریکا حفاری مراودات سترگ اقتصادی با ایران، تضعیف هر چه بیشتر 

و نظامی جمهوری اسالمی با چین و روسیه و سایر صنعتی و مالی های همپیوندی

رقبا و پر ساختن جای آنها توسط خود را عاقالنه ترین و پیروزمندانه ترین شیوه حل 

بیند. دولت اوباما مدتهاست این سیاست و رویکرد را می و فصل مناقشات فیمابین

مایت و نام نهاده است. عین همین سیاست، مورد ح« حل دیپلوماتیک اختالفات»

حتی آرزوی روز وسیع ترین بخش بورژوازی ایران نیز هست. وسیع ترین در اینجا 

دهم. این می به هیچ وجه مترادف قوی ترین نیست. در این رابطه پائین تر توضیح

دور اما کثیرترین شمار های بخش گسترده طبقه سرمایه دار ایران بعضاً از گذشته

و باندهای موسوم به اصالح طلب از روزهای آخر  هاآنها از جمله تمامی دارو دسته

نموده اند. اینان، می جنگ ایران وعراق به این سوی برای وقوع این اتفاق روزشماری

جنایت و توحش که نیروهای واقعی بنیانگذار فاشیسم اسالمی های این جرثومه

جنبش بورژوازی و رژیم درنده جمهوری اسالمی بودند، به دنبال سرکوب فاشیستی 

کارگری، کشتارهای چند هزار، چند هزار، قلع و قمع نیروهای چپ و کلیه مخالفان 

و باالخره در پی حصول اطمینان به استقرار و ماندگاری جمهوری اسالمی، به فکر 

ایران با امریکا و ممالک داری احیاء روابط متالشی شده اقتصادی و سیاسی سرمایه

ورژوازی خواه به گاه حضور در قله حاکمیت سیاسی غربی افتادند. این جمعیت کثیر ب

یا هر شکل  اپوزیسیونو در دست داشتن اهرمهای کلیدی قدرت و خواه در موقعیت 
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رئیس جمهوری رفسنجانی و خاتمی برای هموارسازی راه حصول های دیگر، در دوره

سر و این هدف تالش کردند. آنها در حال حاضر بسیار بیشتر از پیش برای این کار 

شکنند. در پهنه جهانی بسیاری از کشورهای متحد و شریک و اقمار امریکا می دست

بینند. در می احتمالی« توافقات»منافع خود را در تن دادن جمهوری اسالمی به 

سطح منطقه نیز ممالکی مانند ترکیه، اردن، کویت، امارات، قطر خواه به لحاظ 

خود و خواه در زمینه دستیابی به ثبات های یهملزومات بازتولید و ارزش افزائی سرما

قدرت رژیم هایشان به همان استراتژی و رویکردی های سیاسی و قوام بیشتر پایه

 چشم دارند که بخش بورژوازی مورد اشاره ما در ایران و امریکا برای تحققش تقال

با توجه  ترکیهها در میان این دولت« افشانندمی بر مژده انجامش جان»کنند و می

با حجم عظیم مبادالت اقتصادی خود با ایران بیش از سایرین احساس رضایت و 

 .کندمی خشنودی
بر خالف آنچه در مورد بخشی از بورژوازی در ایاالت متحده، ایران، منطقه و کل  .5

جهان گفتیم. یک بخش دیگر این طبقه در همه این کشورها و در دنیا، با آنچه 

و با کل پروسه تشکیل دهنده این رخدادها عمیقاً یا به میزان ممکن است اتفاق افتد 

» چینی و روسی با فرجام عملی احتمالی این های زیادی سر مخالفت دارد. سرمایه

حاصل استثمار های درصد کامالً فاحشی از سهم خویش در اضافه ارزش« توافق ها

ریکائی و غربی از دست گوناگون را به نفع رقبای امهای طبقه کارگر ایران در حوزه

چنان عظیم است که جای خالی آن برای ها خواهند داد. این حجم اضافه ارزش

سرمایه اجتماعی هر دو کشور به ویژه چین تولید مشکل خواهد کرد. در داخل ایران 

حجم غول آسای سرمایه هائی که طی سالهای اخیر مخصوصاً دوره فشار تحریم ها، 

الزم به چرخه بازتولید های رسود را برای یافتن ورودیهزارها مجاری مافیائی پ

سرمایه جهانی و کسب نجومی ترین اقالم اضافه ارزش ها، کشف و حفاری و راه 

بینند. نمی مسلماً وقوع تغییرات محتمل مورد مذاکره را خوشاینداند اندازی نموده
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راستهای سترگ و تها سرمایه داران سپاهی و شرکا بزرگترین مالکان این سرمایه

مالی و صنعتی هستند. اینکه حتی این بخش از بورژوازی یا الاقل الیه هائی از آن، 

دورنمای حصول سودهای انبوه تر خود را در همپیوندی با بورژوازی ایاالت متحده 

و غرب بیند، مطلقًا بعید نیست اما تا قرار گرفتن آنها در مکان تشخیص، تقاعد و 

ریل راه نسبتاً درازی در پیش است. به همین دلیل ابراز حمایت تصمیم به این تغییر 

بسیار بیشتر از آنکه واقعی « تفاهمات» روزهای اخیر فرماندهان سپاه از سناریوی 

باشد نوعی بازی دیپلوماتیک و زدن تونل برای تأثیرگذاری دلخواه بر روند رخدادها 

هیچ سنگی بر روی سنگ در ماههای آینده است. دلیل موضوع روشن است. هنوز 

و قرارها ها برای بنای آنچه قرار است روی دهد، جای نگرفته است. حرف ها، وعده

در بهترین حالت نقش مالط و مصالح را دارند و سرمایه داران سپاهی و شرکا بهترین 

راه دخالت در معماری مطلوب این بنا یا حتی ویرانی آن را نه مخالف خوانی که 

بینند. سیاست ها، مواضع و پروسه واقعی اثرگذاری این می مایتنوعی تأیید و ح

پس از حصول توافق های بخش بورژوازی چه بسا، نه ماههای آتی که در سال

 .احتمالی خود را ظاهر سازد
همه آنچه تا امروز در چهارچوب تفاهمات، اعالم شده است و کل پروتکل هائی که  .6

ه آزمون و اجرا پیش گیرد، هیچ مانعی بر سر راه بعدها به احتمال، زیرعنوان توافق را

کند. نمی ایجادها تداوم مناقشات حتی، حدت، شدت و قهرآمیز شدن کشمکش

تناقضات موجود در این فرایند تا آنجا سرکش و انبوه است که هیچ تضمینی در هیچ 

 و پیامدهایش، در ایران و« توافق» سطح برای تحقق رؤیاهای بورژوازی دوستدار 

گذارد. نیرومندترین بخش بورژوازی ایاالت متحده نمی امریکا و منطقه و جهان باقی

و دولت هائی مانند عربستان و اسرائیل، راه خالصی از زیادت خواهی ها، تسلط 

و تعارض جمهوری اسالمی با نظم نسخه پیچی شده امریکا برای خاورمیانه ها طلبی

رژیم به دولتی مقهور، منکوب، مستأصل و و سرمایه جهانی را فقط در تبدیل این 
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نمایند. بخشی از بورژوازی ایران نیز یگانه می عاجز از هر گونه میدانداری جستجو

راه واقعی بقای خود را در توسعه بی مهار قدرت در منطقه و جهان و اجتناب از 

این  بیند. نکته بسیار مهم این است کهمی ادغام در الگوی نظم معماری شده امریکا

طبقه های بخش بورژوازی چه در امریکا و چه در ایران، اگر چه پرشمارترین الیه

از ها سرمایه دار نیستند، اما نیرومندترین آن هستند. سهمشان در مالکیت سرمایه

اثرگذاریشان بر روند رخدادها کاماًل های حریفان بسیار بیشتر است و مکانیسم

 .کارسازتر است
تأکید کرد که هر چه در این راستا رخ دهد به طور قطع و بدون یک بار دیگر باید  .7

برای طبقه کارگر ایران ها هیچ تردید و ابهام متضمن بیشترین و فاجعه بارترین زیان

کارگر وجود دارد. اینکه های خواهد بود. اما فاجعه ای عظیم تر از این هم برای توده

شریرانه این یا آن جناح بورژوازی دل بندند، های و نیرنگها کارگران به عوامفریبی

سرمایه داری، های احتمال تغییری به نفع خویش در پروسه تغییر روابط میان دولت

طبقه سرمایه دار کشورها یا مافیاهای رقیب درون بورژوازی جهانی را باور کنند، 

ن دنیا اگر زند که کارگرامی با رساترین صداها بانگداری لحظه لحظه تاریخ سرمایه

در پی رهائی خویش، بهبود زندگی خود یا حتی جلوگیری از تشدید روزافزون 

خود هستند های گرسنگی و فقر و بی بهداشتی و آوارگی و بی آبی و سایر سیه روزی

متشکل گردند. این داری فقط یک راه دارند. اینکه شورائی، سراسری و ضد سرمایه

 .مسلماً به گورستان استتنها راه است و همه راههای دیگر 
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 2۰16اکتبر                                          «تورم»اقتصاد سیاسی و بحث 
 

دولت و اطالعات مؤسسات مهم آماری ها با رجوع به داده« خبر اقتصادی»مجله 

ایران، از جمله مرکز آمار و بانک مرکزی، گزارشی مشروح از منحنی تغییر داری سرمایه

سال گذشته و به طور خاص فاصله  8۰قیمت کاالها، در بازار داخلی کشور در طول 

، دوران حاکمیت رژیم اسالمی تهیه و تنظیم کرده 139۴تا  1357های زمانی میان سال

در  تومان 17000 از گزارش مذکور، بر روی سرنوشت رقم است. این مجله در نقطه ای

به صورت ویژه درنگ نموده است و برای کاالهای معادل آن، در ها طول این سال

خورشیدی  13۴2 سال در: اینکه جمله از مختلف، مثال هائی آورده است.های دوره

همین مبلغ برای احداث یا خرید یک خانه مسکونی مناسب و حتی مدرن در غالب 

معادل بهای  135۰سال بعد از آن در سال  8داده است. می مناطق آن روز کشور کفاف

سه سال  136۰یک سواری پیکان ساخت کارخانه ایران ناسیونال بوده است. در سال 

های یک موتوسیکلت سقوط کرده است. ده سال بعد، بعد از حادثه قیام بهمن، تا حد ب

 138۰شده است. در می در بهترین حالت هزینه خرید یک دوچرخه معمولی 137۰در 

به زحمت برای خرید فقط یک حلقه الستیک یک اتوموبیل کافی بوده است و باالخره 

 پرداختدر ازای آن چیزی بیشتر از یک نوشابه معمولی و یک دانه کیک  139۴در سال 

 بازار در کاالها، بهای شاخص که است  شده است. در همین گزارش تصریح گردیدهنمی

و چهل و شش  227خورشیدی به رقم  1315در سال  یک صدم رقم از ایران داخلی

پرواز نموده است. به بیان دقیق تر و زمینی تر کاالئی که مثالً در  139۴صدم در سال 

 23۰۰۰سال بعد، تقریباً  8۰رفته است، می حدود دو شاهی به فروش 1315همان سال 

 .تومان داد و ستد گردیده است 228برابر بیشتر و به قیمت 
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ارزش هر کاال کار اجتماعاً الزم نهفته در آن است. این حکم به همان اندازه که در مورد 

کرده است، در رابطه با وضعیت امروز آن می یک کاالی معین، در صد سال پیش صدق

باشد. ارزش یک کیلوگرم گندم در زمان ظهور و توسعه می نیز قطعاً صائب و صادق

اقتصاد کاالئی، در سطح بغایت نازل ابزار تولید، کار اجتماعًا الزم متراکم در آن بوده 

دن رشد صنعت، است. امروز در اوج توسعه بین المللی سرمایه داری، در عصر انفجاری ش

تکنیک و بالندگی افسانه ای بارآوری کار اجتماعی نیز با متوسط کار الزم حی و حاضر 

گردد. در همه این دوره ها، به هر حال ارزش هر کاال را صرفًا می متراکم در آن تعیین

داده است. بر اساس زمان مورد نیاز انجام می کار اجتماعاً الزم متبلور در آن تشکیل

روشن است. بر همین مبنی، مسأله اساسی، ها ار داد و ستد شده است. همه اینهمین ک

پیچیده و ظاهراً متضادی که پیش روی داریم این است که همین کار اجتماعاً الزم در 

 1315فاصله تاریخی باال چه سرنوشتی را طی کرده است. چرا بهای کاالئی که در سال 

تومان فوران نموده  228تا رقم  139۴ال فقط یک صدم یک تومان بوده است در س

ارزش  که باشیم داشته خاطر به آن از پیش  کنیم، امامی است. این موضوع را بررسی

 .یک کاالی معین سوای موارد مشخص با قیمت بازار آن کاال تفاوت بارز دارد
دیرباز اقتصاددانان بورژوازی و کالً اقتصاد سیاسی روز سرمایه، در همه جای جهان و از 

کوشد تا پویه مستمر افزایش قیمت کاالها می تا حال، با حرص و جوش زایدالوصفی

ر محصوالت و د متبلور انسانی الزم اجتماعاً  کار پولی نمایه صعودی سیر یا 

؟؟!! را از ذات و طبیعت قهری سرمایه جدا سازد. به عنوان مثال روند مستمر «خدمات»

تومان در  228افزایش قیمت یک کاالی مشخص در ایران از یک صدم یک تومان به 

واقعی آن، به تمامی وارونه های خواند و برای استتار ریشه« تورم»سال را  8۰فاصله 

دست یازد. اقتصاد سیاسی بورژوازی در سطر، ها و تحمیق پردازیها گوئی ها، دروغ بافی

کند و در می خود از این پدیده بحثهای و رسانهها سطر متون، در سمینارها، تریبون

 کل این بحث ها، سوای عوامفریبی و جعل واقعیت هیچ چیز دیگری تحویل هیچ کس
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ر پدیده و حادثه و رابطه بشرستیزانه نامد، مثل همی «تورم»دهد. بورژوازی آنچه را نمی

دیگر سرمایه داری، مثل فاجعه وجود این نظام، ناموس طبیعی خلقت و حکم مقدر 

محصول وضع « تورم» کند که گویا می نماید!!. القاءمی تاریخ زندگی انسان قلمداد

معیشتی خیلی خوب کارگران و رشد تقاضای وسایل زندگی در میان آنهاست!!! گویا 

الً جبر زندگی انسان معاصر است. عین همان شستشوی مغزی بی شرمانه ای که در اص

اندازند. متفکران فکری می راهداری رابطه با اعتبار، جاودانگی و قداست کل نظام سرمایه

 و نمایندگان اقتصاد سیاسی بورژوازی حول این مفهوم خود تراشیده جنجال راه

کنند، اما فقط به این می کابوس بودن آن هم تأکیداندازند. در پاره ای مواقع بر می

خاطر که اوالً ریشه آن را از انظار مخفی کنند و ثانیاً این جنجال را سالحی برای چالش 

اعتراضات کارگران و به عقب راندن مبارزات آنها سازند. اقتصاد سیاسی بورژوازی مدام 

کند که گویا کار می چنین القاء گوید ومی «تورم»از برنامه ریزی دولتها برای چالش 

کارگر است!! مبارزه با تورم!! را فتح های دولتمردان رفع خطر این کابوس از سر توده

فریب، پشت سر ها زند!! و در این گذر برهوتمی مبین بورژوازی برای رهائی بشر جار

 کند. اما ببینیم اصل ماجرا چیست و آنچه اینمی فریب پیش روی کارگران پهن

باشد؟ برای پاسخ این سؤال باید به می خوانند، در بنیاد خود چهمی «تورم»جماعت

 .باز گردیمداری همان جائی که گفته شد، به پروسه تولید سرمایه
روند کار و تولید سرمایه داری، پویه تبدیل کار زنده به کار مرده است. این کاری است 

هر قلمرو اقتصادی، در حوزه ارزش افزائی  که در هر دور تولید و بازتولید سرمایه، در

 سرمایه اجتماعی یک کشور و در کل جهان سرمایه داری، به صورت بی وقفه انجام

تاریخ رشد کهکشانی و غول آسای سرمایه در سراسر جهان داری گیرد. تاریخ سرمایهمی

چیز وسیع فروشنده نیروی کار هیچ های است و سرمایه سوای کار متراکم شده توده

باشد. فرایند تبدیل کار زنده به کار مرده، در عین حال پروسه ای مرکب و نمی دیگر

متضمن وقوع پاره ای تحوالت مهم و تعیین کننده دیگر است. مقدم بر هر چیز بخش 
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گردد، بارآوری می ثابت سرمایه در قیاس با بخش متغیر آن، مستمراً عظیم و عظیم تر

و نیروی کار هر چه کمتری حجم هر چه بزرگ تر یا  یابدمی کار اجتماعی افزون

دهند و می تحوالتی است که رخها کند. اینمی سهمگینی تری محصول و ارزش تولید

یا چرخه ارزش افزائی سرمایه عجین و اندرونی هستند. اما داری با کل روند کار سرمایه

نامد. سؤال می «ورمت»تمرکز بحث حاضر ما روی ریشه واقعی چیزی است که بورژوازی 

ها این است که چرا پویه تبدیل مستمر کار زنده به کار مرده با روند افزایش قیمت

 مهم آن پاسخ جستجوی و اساسی لحاظ این از ویژه به سؤال این!!. است گردیده همراه 

 که رخدادی. است اجتماعی کار بارآوری رشد پویه حال عین در نخست فرایند که است

سازد. موضوع را باز می جتماعًا الزم متراکم در کاالها را نه بیشتر بلکه کمترا زنده کار

 .هم کمی بیشتر باز کنیم
ارزش هر واحد کاال از کل کار زنده و مرده موجود در آن، به بیان دیگر از حاصل جمع 

کار متبلور در مواد اولیه، وسایل کمکی، استهالک سرمایه فیکس بعالوه سرمایه متغیر 

گردد. رشد بارآوری کار اجتماعی سهم کار زنده مصرف می کار رفته در آن تشکیلبه 

دهد. در مورد مابقی اجزاء تشکیل دهنده ارزش آن چنین می شده در این کاال را کاهش

شود که به گونه ای نمی نیست. سهم استهالک بخش استوار سرمایه ثابت نه فقط کمتر

سایل کمکی و سایر مایحتاج پروسه تولید ممکن است گردد. مواد خام و ومی بارز بیشتر

 .در همان سطح قبلی باقی ماند و ممکن است افزایش یابد
 .کندمی مارکس موضوع را این گونه بیان

 ارزش کاال به وسیله مجموع زمان کار گذشته و حال که در آن جای گرفته است تعیین»

یابد، در حالی که کار گذشته می کاهششود، با باال رفتن بارآوری کار سهم کار زنده می

شود. به گونه ای که مجموع کمیت کار نهفته در کاال تنزل می درون آن دچار افزایش

گردد. ارزش کار می کند و لذا کاهش کار زنده بیشتر از افزایش کار گذشتهمی پیدا
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 -ثابت سرمایه گردشی و فیکس جزء –گذشته ای که در درون یک کاال موجود است 

 صورت به مواد این مورد در بارآوری زیرا. یابد کاهش کار  ناگزیر باید با باال رفتن بارآوری

 نما خصلت کار بارآوری ترقی صورت به بالعکس آنچه. کندمی تجلیها آن ارزش تنزل

 این از و کندمی پیدا زیادی بسیار افزایش ثابت سرمایه استوار جزء که است این است

 )«نمایدمی شود نیز ترقیمی ن که در نتیجه فرسایش به کاال منتقلآ ارزشی جزء راه
 (277سرمایه، جلد سوم، ترجمه اسکندری ص 

گذارد، این می واقعیت شیوه تولید سرمایه داری، که مارکس به درستی بر آن انگشت

است که افزایش سهم استهالک سرمایه ثابت در یک کاال به رغم تعیین کننده بودنش، 

دلیل رشد مستمر بارآوری کار و به تبع آن، سیر نزولی بارز سرمایه متغیر متبلور در به 

آن کاال باز هم نباید به افزایش ارزش هر واحد محصول منتهی شود. حتی باید آن را 

کاهش دهد. پروسه ارتقاء بارآوری کار و تولید محصول انبوه تر توسط نیروی کار کمتر، 

 پردازد. او توضیحمی به دنبال آرد. مارکس باز هم به همین نکتهباید ارزان شدن کاال را 

 :دهد کهمی
این افزایش حجم ارزشی سرمایه ثابت با ارزان گشتن فرایند محصوالت همراه است. »

مصرفی که پیکر مادی های هر چند که افزایش مزبور بیانگر نمو واقعی حجم ارزش

واقع اگر هر محصول جداگانه مورد توجه قرار دهد، نباشد. در می سرمایه ثابت را تشکیل

شود که آن محصول شامل مقدار کمتری کار نسبت به درجات پست تر می گیرد، دیده

تولید یعنی نسبت به آن درجاتی از تولید است که در آنها سرمایه نهاده شده در کار 

د سوم، ترجمه سرمایه، جل« ) نسبت به سرمایه به کار رفته در وسایل تولید بزرگتر است

 (226اسکندری ص 
به اختصار ها مواجه بوده ایم. چرا؟ پاسخها ما تاریخاً با سیر صعودی قیمتها با همه این

 :عبارتند از
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کار مرده فاقد هر میزان ظرفیت یا خاصیت ارزش آفرینی است. به روایت دیگر،  .1 .1

استحاله یابد، توان مولد بودن کار زنده با طی پروسه تراکم و پس از آنکه به کار مرده 

دهد، تبدیل به مشتی ماشین آالت، ساختمان، جاده، مواد می خود را کامالً از دست

 شود، در همه این اشکالها میخام، ابزار کار یا قطعات نیم ساخته و مانند این

تواند در پروسه تولید به مصرف رسد اما می تواند وارد پروسه ارزش آفرینی گردد،می

آفریند. کار مرده یا سرمایه ثابت، نمی هیچ شاهی ارزش تازهها در همه این حالت

فاقد هر اندازه و هر نوع خاصیت ارزش آفرینی است و فقط ارزش موجود خود را به 

سازد. اضافه کنیم که خاصیت جدید کار مرده، یعنی می محصوالت جدید منتقل

تواند ارزش خود می حاله به کار مردههمین مسأله که کار زنده پس از تراکم و است

را به کاالهای جدید منتقل سازد، در جای خود قابل تعمق است. بنیاد این خاصیت 

نه در نفس وجود کار مرده که باز هم مدیون ایفای نقش کار زنده است. کار زنده 

، این نمایدمی کند، آن را بازتولید و صیانت همنمی فقط کار مرده یا سرمایه را متولد

گذارد که از طریق انتقال به محصوالت جدید، می ظرفیت و توان را نیز در اختیارش

ارزش خود را حراست کند و از خطر زوال در امان نگه دارد. برای اینکه کار مرده 

خواص فوق را دارا گردد و از دست ندهد، برای اینکه بتواند ارزش خود را به محصول 

ه باقی ماند باید حتماً با کار زنده در ارتباط قرار گیرد. جدید منتقل کند، برای اینک

به بیان دیگر فقط از طریق استثمار و سالخی قهری هر چه بیشتر کار زنده است که 

تواند ارزش موجود خود را به کاالهای جدید منتقل کند و می توده انبوه کار مرده

 .آن را حفظ نماید
زائی سرمایه و تبدیل کار زنده به کار مرده، بخش باالتر گفتیم که در روند ارزش اف .2 .2

یابد. یک معنای آنچه در می متغیر سرمایه در قیاس با بخش ثابت آن مدام کاهش

تاریخاً و به صورت داری دهد آنست که در شیوه تولید سرمایهمی این فرایند رخ
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تولید و مدام، نیروی کار زنده کمتری حجم بیشتری از کار مرده را وارد پروسه 

 .سازدمی ترکیب محصول
با هر دور تولید و واگرد سرمایه، نیروی کار بسیار کمتری باید اضافه ارزشی چنان  .3

انبوه تر و عظیم تر تولید کند که پاسخگوی نرخ سود مورد نیاز بازتولید و ارزش 

افزائی و خودگستری سرمایه ای بسیار بزرگ تر از دور پیش باشد. این سخن مارکس 

 :م به خاطر بسپاریم کهرا ه
اضافه ارزش افزایشی است که فقط آن بخش از سرمایه را که در پروسه ارزش آفزائی »

گردد، بلکه نمی آید شاملمی وارد شده و در محاسبه قیمت تمام شده کاال به حساب

افزایش ارزش بخش دیگر سرمایه پیش ریخته که وارد پروسه تشکیل بهای تمام شده 

گیرد. به عبارت دیگر اضافه ارزش نه تنها افزایشی می ست نیز در برمحصول نشده ا

شود بلکه می است به سرمایه مصرف شده که از طریق قیمت تمام شده کاال جایگزین

 –)کاپیتال « افزایشی است به مجموع سرمایه ای که در تولید به کار گرفته شده است

ها سود خارج قسمت اضافه ارزش خنر( کارگر نشریه تحریریه هیأت ترجمه سوم، جلد

باشد. در همین می به کل سرمایه اعم از ثابت )فیکس و گردشی( و بخش متغیر آن

های راستا بارآوری کار اجتماعی باالتر صرفاً در خدمت تولید سودهای انبوه تر و سرمایه

 .کهکشانی تر است
سوی بحران هم هست.  روند باال، پویه گرایش رو به افت نرخ سود و تاختن سرمایه به .۴

میزان اضافه ارزش و نرخ آن در پرتو سیر صعودی بارآوری کار اجتماعی، مستمراً 

یابد، این کامالً مفروض است اما این حجم کار اضافی به رغم فزونی مدام می افزایش

آن، در قیاس با کل سرمایه ای که پیش ریز شده است، رقم مستمراً کاهش یافته 

 کند. بحثی که کامالً آشناست و در اینجا نیاز به تکرار آنیم ای را نمایندگی

 .باشدنمی
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رسیم که کار زنده در دل این روند مجبور است می از آنچه گفته شد به این نتیجه .5

 :که
  بخش ثابت سرمایه اعم از فیکس یا گردشی پیش ریخته را بازتولید، سودآور و ارزش

 .آن را حفظ نماید
 مربوط به فراساختارهای نظامی، های ین حال بازتولید کل هزینهبازتولید سرمایه در ع

پلیسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، شستشوی مغزی، آموزشی و پژوهشی، 

اختاپوسی اطالعاتی، دستگاههای های غول پیکر تسلیحاتی، سازمانهای زرادخانه

ثمار ویژه سرکوب، نهادهای برنامه ریزی و کل دولت نیز هست. کار زنده مورد است

موجود سرمایه، های سرمایه اجتماعی هر کشور باید همراه با بازتولید و حراست ارزش

 .هزینه تمامی سیستم پاسدار نظام بردگی مزدی را هم بازتولید کند
  نیروی کار یا احتیاجات معیشت خویش را بازتولید نماید تا بتواند در خدمت تولید

 .سود و سرمایه قرار دهد
 را هم داری آتی نیروی کار و ارتش ذخیره مورد احتیاج سرمایه هزینه پرورش نسل

 .تولید و تضمین نماید
  کاهش مستمر ارزش بخش استوار سرمایه ثابت را که امر اجتناب ناپذیر این شیوه

 .تولید است جبران کند
  و از همه اینها مهم تر و هولناک تر کل سرمایه را در ابعاد هر چه عظیم تر افزایش

از قعر سیاهی زارهای قرون وسطی تا اشباع داری وسه ای که تکامل سرمایهدهد. پر

 .انفجاری جهان از سرمایه تجسم عینی آن است
 صرفاً تولید سرمایه داری به موارد باال این مؤلفه را هم اضافه کنیم که تولید سرمایه

 و سود است و سرمایه برای این هدف، برای خودگستری خود وارد عرصه هائی
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آورد که بخش اعظم آنها نه احتیاج زندگی می گردد و به تولید محصوالتی روییم

بشر که فقط ساز و برگ تباهی، فساد، ویرانی، قتل عام و تخریب تمام عیار هر میزان 

پیش ریز در این های است. سرمایهها سالمت جسم و فکر و شعور و همه چیز انسان

دیگر سرمایه اجتماعی و جهانی، های خشوحشت و دهشت نیز مثل همه بهای حوزه

 .خواهندمی شاید هم بیشتر از آنها سود و باز هم سود
به بقای خود ادامه دهد، کار زنده بردگان مزدی باید به تمامی داری برای اینکه سرمایه

نیازهای سرمایه که در باال لیست شد پاسخ گویند و این در شرایطی است که سرمایه 

ود، در فرایند تاریخی توسعه سرطانی و بی هیچ مهار خود، برق آسا به مفهوم عام خ

حجم سرمایه ثابت و از جمله بخش استوار آن را در قیاس با سرمایه متغیر یا کار زنده 

دهد. مدام باید حجم کمتری از کار زنده حجم بسیار انبوه تری از کار مرده می افزایش

الجثه تری از کل سرمایه به صورت فیکس در را باز تولید کند، مدام باید حجم عظیم 

رسد، اما در همان نمی شود و به مصرفمی آید. سرمایه ای که در پروسه تولید ریخته

کند. مدام بخشی از کل می دیگر سرمایه کسبهای حال نرخ سودی مثل همه بخش

ثانیا به سرمایه که اوالً به حکم سرمایه ثابت بودنش فاقد هر نوع ارزش آفرینی است و 

 شود، عظیم تر و عظیم ترنمی خاطر فیکس بودنش اساساً در پروسه تولید مصرف

 6۰ شود. مثال ساده ای بیاوریم. یک سرمایه یک میلیون تومانی با ترکیب ارگانیک می
C، ۴۰ V شود. نرخ اضافه ارزش می را در نظر گیریم که کل آن در پروسه تولید مصرف

درصدی خواهد داشت. محصول این  ۴۰یک نرخ سود  است و بر همین پایه 1۰۰%

واحد کاال است که با فرض برابر بودن ارزش و قیمت تولیدی، هر  1۰۰۰سرمایه گذاری 

تومان به فروش رسد. حال این سرمایه را با ترکیب ارگانیک جدید  1۴۰۰قطعه باید 

9۰ C ، 1۰V  تومان از بخش  میلیون 25دهیم. این بار می میلیون تومان افزایش 5۰تا

میلیون آن به شکل هزینه استهالک  3کنیم. ارزشی که فقط می ثابت را به استوار تبدیل
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میلیون تومان و بخش گردشی سرمایه  5شود. سرمایه متغیر می در پروسه تولید مصرف

میلیون  2۰است که نتیجه آن  %۴۰۰میلیون تومان است. نرخ اضافه ارزش نیز  2۰ثابت 

کند می درصد را حفظ ۴۰تومان اضافه ارزش خواهد بود. نرخ سود عجالتاً همان رقم 

در شکل داری که طبیعتاً بین سرمایه دار صنعتی و تجاری و بانکی و دولت سرمایه

میلیون تومان کل این  22گردد. نکته مهم در اینجا آنست که می تقسیمها مالیات

گردد و فقط نمی تولید ریخته شده است اما مصرفسرمایه با اینکه در پروسه 

شود. به همین دلیل و با توجه به می میلیون تومانش تبدیل به محصول 28۰۰۰۰۰۰

خواهد بود. )در  28۰۰۰آنچه در قسمت اول مثال دیدیم شماره قطعات محصول حدود 

( ارزش واحد کاال تبلور یافت 1۰۰۰حالت اول سرمایه ثابت و متغیر یک میلیونی در 

گیریم می کل کاالها که باز هم برای درک ساده تر موضوع آن را با قیمت تولیدی برابر

واحد کاال تقسیم کنیم خواهیم  28۰۰۰میلیون تومان شده است. اگر این مبلغ را بر  ۴8

 .یابدمی افزایش 17۰۰به  1۴۰۰دید که قیمت هر قطعه کاال از 
نامد در اینجا، می «تورم»مهندسی افکار کارگران ریشه واقعی آنچه بورژوازی در راستای 

کارگر دنیا در سیطره مناسبات های قرار دارد. تودهداری در قعر موجودیت منحط سرمایه

بردگی مزدی محکومند که تاوان کل آنچه را در باال ردیف کردیم با کار روزانه خود 

گنجد. نمی ت تصور بشربپردازند. هزینه هائی که حتی برآورد تقریبی آنها در ظرفی

موجود جهان را حفظ کنند، های کارگران باید مستمر و بی وقفه ارزش کل سرمایه

دولتی و کل فراساختارهای های کاهش قهری ارزش آنها را جبران نمایند، چاه ویل هزینه

نظم ضد انسانی مولود و همگن سرمایه و پاسدار بقای بردگی مزدی را پر سازند. نرخ 

ب مورد نیاز بازتولید و خودگستری سرطانی سرمایه را تضمین سود مطلو

بیشترین بخش کل سرمایه را که به رغم حضور در روند تولید حتی  بنمایند،

از سود سیراب سازند. آخرین  کندنمی ارزش خود را به محصول جدید منتقل
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اقی آکنده کنند، هستی را از سرمایه الحاقی و باز هم الحاقی و تا بی نهایت الحهای روزنه

را با کار اضافی ها کل اینهای کارگران باید تمامی این کارها را انجام دهند و هزینه

آفرییند پرداخت نمایند. سرچشمه تورم در اینجا، در می خود، با اضافه ارزش هائی که

بنمایه وجود سرمایه است. منشأ واقعی تورم نفس وجود سرمایه، افزایش مدام سرمایه، 

انفجاری بارآوری کار مورد نیاز سرمایه، نمو غول آسای حجم سرمایه فیکس یا کل رشد 

شود و کل این فرایند است. درست همان نمی سرمایه ای که وارد محصول جدید

 .استداری سرمایههای فرایندی که در عین حال پویه نرخ رو به افت سود و بروز بحران
سال پیش مقایسه کنیم.  1۰۰ با را جهانی سرمایه  سرمایه اجتماعی یک کشور یا کل

بخش ثابت آن میلیاردها بار کوچکتر بوده است. کارگران سرمایه ثابتی میلیاردها بار 

کرده است. وزن سرمایه فیکس در کل سرمایه بسیار نازل می کمتر را بازتولید و حراست

و شاید هیچ بوده است. ارزش هر واحد کاال در آن دوره و عصر حاضر به هر حال زمان 

کار اجتماعًا الزم نهفته در آنست اما در حالی که زمان کار اجتماعًا الزم در طول این 

کارگران در بهترین حالت  فاصله معین زمانی دهها هزار برابر کمتر شده است سهم

سوای همان بهای بازتولید نیروی کارشان برای سرمایه هیچ چیز دیگر نیست. کاهش 

دهها هزار مرتبه ای زمان کار اجتماعًا الزم، به همان اندازه که سرمایه را کهکشانی تر 

 هساخت تر بیگانه خود کار محصول و خویش کار از تر کوبنده کرده است، طبقه کارگر را 

 عالی بود، کرده تاریخ گورستان راهی راداری سرمایه تولید شیوه اگر که ای طبقه. است

 را با صدها بار کار کمتر، نصیب خود فکری و جسمی تعالی احتیاجات و رفاه سطح ترین

ضد این وضعیت را بر وی تحمیل نموده است. زندگی او داری ساخت. بقای سرمایهمی

تشکیل های بار جهنمی تر از روز پیش نشود. کل هزینههیچ روزی نیست که دهها 

فوران کننده بر های سرمایه ثابت و سود مورد نیاز این بخش سرمایه با ترکیب ارگانیک

روی هر واحد کاالی مورد احتیاج زندگی فالکت بار وی تلنبار شده است. کارگران جهان 

ظیم تر سرمایه را که در پروسه باید و محکومند که با خرید هر واحد این کاالها بخش ع
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مربوط به بازتولید و خودگستری و دولت و های شود، کل هزینهنمی تولید مصرف

 «تورم»فراساختارهای نظم و همه چیز سرمایه را پرداخت نمایند. ریشه آنچه بورژوازی 

 .نامد در اینجا قرار داردمی
موضوع را با ذکر یک مثال و با رجوع به همان آمارها و ارقامی که در شروع نوشته 

خورشیدی  1315آوردیم کمی بیشتر باز کنیم. یک سرمایه دار قلمرو زراعی، در سال 

هکتار اراضی آبی در اختیار داشته است،  1۰زنیم. او می در منطقه ای از ایران را مثال

رای کاشت، داشت و برداشت محصول، چند کارگر را کرده است و بمی گندم تولید

 ۴۰۰نموده است. کارگران در قبال روزهای کار در سال دستمزدی معادل می استثمار

تومان بوده است.  12۰نموده اند. بهای دو تن بذر مورد احتیاج حدود می تومان دریافت

داشت و بارآوری محصول  هزینه آب مزروعی، دام، علوفه، ابزار کار و سایر امور مربوط به

گردیده است. اگر این ارقام را با هم جمع کنیم، کل می تومان بالغ 28۰نیز شاید به 

خورده است. سرمایه می تومان چرخ 8۰۰هزینه تولید حتی در باالترین میزان حول رقم 

تن گندم نصیب خود  2۰دار زراعی مورد گفتگوی ما در پایان سال به طور متوسط 

تومان به فروش رسیده  12۰۰ت و این محصول در بازار روز جامعه حدود ساخته اس

است. فرض ما این است که هیچ سرمایه فیکسی وجود نداشته است و کل سرمایه ثابت 

رسیده است. همه این می نه فقط وارد پروسه تولید شده است، بلکه یکجا به مصرف هم

 .چینیممی اقالم را در جدول زیر کنار هم
 تومان

 8۰۰ کل سرمایه

 ۴۰۰ .…هزینه بذر و کود و

 ۴۰۰ سرمایه متغیر )دستمزد کارگران (
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 8۰۰ هزینه تولید

 2۰ حجم محصول بر حسب تن

 12۰۰ ارزش محصول

 12۰۰ تن محصول ساالنه 2۰بهای فروش 

 ۴۰۰ اضافه ارزش

 %1۰۰ نرخ اضافه ارزش

 6۰ قیمت هر تن گندم

 ارزش آن به فروش رفته باشد فرض ما این است که محصول مطابق. 
سال  8۰کردیم. حال به می خورشیدی صحبت 1315تا اینجا به صورت مثال از سال 

اندازیم. باز می بعد و سرنوشت احتمالی ارقام باال در چرخه ارزش افزائی روز سرمایه نظر

هم پایه محاسبات ما همان قلمرو پیشین انباشت سرمایه، یعنی حوزه کشاورزی است. 

هکتار را زیر کشت محصول  1۰۰سرمایه دار زراعی سابق، اکنون زمینی به مساحت 

کارد. سرمایه دار می گذاریم که او کماکان فقط گندممی دهد. فرض را بر اینمی قرار

صاحب تأسیسات آبیاری ، تراکتور، بذرپاش، کمباین و سایر ماشین آالت است و کل 

گردد. از این رقم در یک دور انباشت می مانمیلیون تو 6۴۰سرمایه فیکس او حدود 

ثابت  9۰گردد. ترکیب ارگانیک سرمایه می میلیون تومان وارد پروسه تولید گندم ۴۰

میلیون تومان و  8۰متغیر است. بهای بذر و کود و بخش گردشی سرمایه ثابت  1۰به 

درصد و  5۰۰ شود. نرخ اضافه ارزشمی میلیون تومان بالغ 8۰دستمزد کارگران نیز به 

 تن محصول تولید 5۰۰میلیون تومان است. کارگران با کار خویش  ۴۰۰حجم آن 

 جدول به رسد می میلیون تومان 6۰۰کنند و بر همین اساس ارزش کل محصول به می

 .کنیم نگاه زیر
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 تومان  
 8۰۰۰۰۰۰۰۰ کل سرمایه

 6۴۰۰۰۰۰۰۰ کل سرمایه ثابت

 8۰۰۰۰۰۰۰ بذر و کود و بخش گردشی سرمایه ثابت

 8۰۰۰۰۰۰۰ سرمایه متغیر

 ۴۰۰۰۰۰۰۰ هزینه استهالک سرمایه ثابت

 2۰۰۰۰۰۰۰۰ کل هزینه تولید

 5۰۰ میزان محصول به تن

 ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ اضافه ارزش

 6۰۰۰۰۰۰۰۰ کل ارزش محصول

 12۰۰۰۰۰ بهای هر تن گندم

 %5۰۰ نرخ اضافه ارزش

 C  ، 1۰ V 9۰ ترکیب ارگانیک سرمایه

  نیز برای سهولت محاسبه قیمت فروش کاالها با با ارزش آنها برابر فرض در اینجا

 .شده است
و اطالعات منتشر شده مراکز ها ارقام جدول باال علی العموم از طریق رجوع به داده

رسمی رژیم اسالمی تهیه شده است. مواردی مانند میزان ترکیب ارگانیک سرمایه و به 

آیند می قرمز بورژوازی است و الفاظ ارتدادآمیز به حسابویژه نرخ اضافه ارزش که خط 

استخراج گردیده است. پیدا است که هیچ تأکیدی بر ها نیز در مجموع از همان داده
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توان نمود. اما به هر حال تصویری کم و بیش واقعی از یک حوزه نمی دقت و صحت آنها

مورد نرخ سود این حوزه پیش سرمایه گذاری مدرن و کامالً مکانیزه کشاورزی است. در 

ریز باید موضوعی را یادآوری نمود. با سیر صعودی بسیار باالی ترکیب ارگانیک سرمایه 

درصدی شاید عجیب و غیر واقعی به نظر آید. اما واقعیت دارد. این  5۰در اینجا نرخ 

 وها شود. سرمایه دار زمین دار، بانکنمی سود همه یکجا عاید سرمایه دار صنعتی

و فراساختارهای نظم سرمایه هر کدام سهمی از آن داری مؤسسات مالی، دولت سرمایه

سازند، موضوع می دهند. اینکه هر کدام چند درصد را نصیب خودمی را به خود اختصاص

بحث ما در اینجا نیست. هسته مرکزی بحث حاضر ما همچنان انگشت نهادن بر ریشه 

مد و این اطالعات حتی در همین سطح برای کشف نامی چیزی است که بورژوازی تورم

خورشیدی  1315 سال در که  گویدمی این راز به اندازه کافی گویا است. نمودار اول

تن گندم به  2۰درصدی،  1۰۰تومان مزد تحمل یک نرخ استثمار  ۴۰۰چند کارگر با 

تومان به حساب  ۴۰۰تومان تولید کرده اند. آنان اضافه ارزشی به میزان  12۰۰ارزش 

سرمایه دار واریز نموده اند. نمودار دوم حاکی است که کارگران سرمایه ای با ترکیب 

تن رسیده است. کل  5۰۰را بازتولید کرده اند، محصول کارشان به  1۰به  9۰ارگانیک 

میلیون تومان شده است. اضافه ارزش سهم سرمایه داران هم  6۰۰۰۰۰۰۰۰ ارزش 

شاهی  12ردیده است.. قیمت فروش هر کیلو گندم در مورد اول میلیون تومان گ ۴۰۰

 139۴دهه بعد در سال  8یا شش دینار معادل شش صدم یک تومان بوده است. اما 

اساسی های تومان بالغ شده است. همه این ارقام به نوبه خود، واقعیت 12۰۰این رقم به 

 .زنندمی یادفر« تورم»زیر را کال و از جمله در رابطه با بحث مشخص 
سال، حدود  8۰متوسط زمان کار الزم، برای تولید هر کیلوگرم گندم، در فاصله این  .1

 .هزاران بار کاهش یافته است
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کارگران کماکان همان بردگان مزدی نفرین شده همیشگی هستند و کل سهم آنان  .2

در از دنیای بدون هیچ کران تولیدات خود در بهترین حالت یک نان بخور و نمیر و 

 .ایران، این هم نیستداری خیلی جاهای دنیا از جمله در جهنم سرمایه
تولید کرده اند، یک راست سرمایه و باز هم سرمایه طبقه سرمایه دار ها هر چه این .3

 .شده است
خواهند. می ماوراء نجومی غیر قابل هیچ محاسبه، ریال به ریال سودهای این سرمایه .۴

آفرینند و بخش اعظم آنها حتی در نمی رزش تازهدر حالی که خود هیچ دیناری ا

 .رسدنمی پروسه تولید به مصرف هم
تولید، سودهای عظیم های موجود، افزایش مستمر هزینههای بازتولید مدام سرمایه .5

خواهد، همه با هم سیر می کهکشانی که بخش فیکس سرمایه ثابت و کل سرمایه

 .ر واحد کاال را دنبال داردصعودی ارزش کاال و در همین راستا قیمت ه
شاهی یا شش صدم یک ریال سال  12زیر فشار این رابطه است که گندم کیلوئی  .6

تومان به دست تولید کنندگان  12۰۰خورشیدی اینک به قیمت هر کیلو  1315

مسامات سرمایه فقط »رسد. از می همین کاال یعنی توده گرسنه فروشنده نیروی کار

طبقه تولید کننده اش را زیر فشار قهر اقتصادی و « ریزدمی گند و خون بیرون

سازد تا فقط سرمایه می سیاسی و نظامی و فرهنگی و همه اشکال دیگر قهر مجبور

بیافریند، سود سرمایه تولید کند، هر چه بیشتر سرمایه تولید کند ناگزیر به تولید 

ها کاهش ارزش سرمایه باشد.ها باز هم کهکشانی تر سرمایه و سود برای این سرمایه

داری ها را پاسخگو باشد، رمز گرانی سال به سال کاالها در اینجا، در هستی سرمایه

هست، تا نیروی کار کاالست، تا هدف تولید سود و سرمایه داری قرار دارد. تا سرمایه

تند یا کند، امری ها است، تا خرید و فروش در دنیا باقی است، روند فزونی قیمت
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است. ریشه تورم اینجاست و کل آنچه نمایندگان فکری و سیاسی بورژوازی  معمولی

 .کارگر استهای کنند صرفًا ساز و برگ شستشوی مغزی تودهمی بر هم تلنبار
 کم یا زیاد در سراسر دنیاهای آنچه تا اینجا گفتیم، سرنوشت قیمت کاالها با تفاوت .7

هش یا عدم افزایش قیمت برخی کاالها با موارد معینی از کاها باشد. با همه اینمی

گردیم. بهای یک کامپیوتر در می مواجهداری معینی از تاریخ سرمایههای در دوره

 1۰در مقایسه با ها سال پیش کاهش یافته است، قیمت برخی موبایل 2۰قیاس با 

سال قبل افزایش چندانی نیافته است. وسایل الکترونیکی دیگری نیز کم یا بیش 

هستند که چنین وضعی داشته اند. شاید به نظر رسد که این موارد نقیض پویه 

شمار این گونه کاالها در قیاس  اوالً. هست، اما چنین نیستها افزایش مستمر قیمت

بازار سراسری بین المللی این کاالها،  یاً ثان. اندک استداری با کل تولیدات سرمایه

رشد زلزله آسای تکنولوژی اطالعاتی و تولید بسیار کهکشانی این قبیل محصوالت 

وزن بخش گردشی سرمایه ثابت در مقابل جزء فیکس آن را در قیاس با حوزه هائی 

مانند اتوموبیل سازی باال برده است. امری که خارج قسمت ریاضی ارزش نهفته در 

. آوردمی کاالها به تعداد آنها و الجرم زمان کار متراکم در هر واحد کاال را پائین

ها شود، همه چشممی وقتی از سیر رو به کاهش بهای این محصوالت صحبت ثالثاً

شود. محاسبه می به تفاوت میان قیمت روزهای اختراع و ابداع با دوره بعد دوخته

کاالها در نقطه شروع برای تولید و عرضه به بازار، ای که گمراه کننده است. این 

سنگین بوده اند، سرمایه گذاری عظیم نیاز داشته اند، بهای های نیازمند هزینه

فیکس سرمایه ثابت آنها غول پیکر، دامنه تولیدشان محدود و شمار متقاضیان خرید 

ار شده اند. آماج کاال کم بوده است. با حجم کم محصول و هزینه تولید باال راهی باز

رقابت چندانی نبوده اند. قیمت آن رمان این کاالها زیر فشار این عوامل در مدار اوج 

از همه ها کرده است. این دوره اما هیچ طول زیادی نداشته است. سرمایهمی سیر

سو به این حوزه سرازیر شده اند، بازار رقابت داغ گردیده است. تولید بسیار انبوه، 
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ش بین المللی، گسترش سرطانی ابعاد استثمار نیروی کار شبه رایگان بازار فرو

کارگر دنیا، تأثیر رشد غول آسای تکنولوژی اطالعالتی بر کاهش حیرت های توده

آور متوسط زمان کار الزم برای تولید این کاالها، تغییر کفه توازن میان حجمی از 

پروسه تولید انبوه بین المللی  سرمایه که توسط توده کارگر با مزد شبه رایگان در

شود، همه با هم بهای تمام شده هر کاال، ارزش آن و در همین راستا می مصرف

مجال فروش با قیمت پائین را برای صاحبان تولیدات مذکور فراهم ساخته است. 

هدف از توضیح این نکات آنست که مجرد حلقه زمانی میان اولین تولید این کاالها 

قابل تعمیم به همه تولیدات دنیای ها جهانی شدن تولید آنبا سراسری و 

 .باشدنمیداری سرمایه
گفتیم، اما شتاب این داری در سرمایهها تا اینجا از قهری بودن منحنی صعود قیمت .8

سرمایه جهانی لزوماً یکنواخت های و در رابطه با همه بخشها صعود در همه زمان

در ایران در دوره مورد اشاره، ها برابری قیمت 23۰۰۰و هم آهنگ نیست. افزایش 

در پاره ای کشورها، از جمله سوئد ممکن است از چند صد برابر یا حتی چند ده 

این تفاوت به ویژه با توجه به متوسط بسیار باالتر ترکیب . برابر هم کمتر باشد

ارگانیک سرمایه و بارآوری کار اجتماعی در جامعه دوم شاید شگفت انگیز 

اما دالیل و عوامل تشکیل دهنده خاص خود را دارد.  و حتی متضاد به نظر آید

 :این عوامل به صورت بسیار مختصر عبارتند از
اساسی ترین فاکتور و مقدم بر تمامی فاکتورها در اینجا نیز موقعیت بسیار فرسوده . ولا

یک عامل جنبش کارگری ایران و جوامع مشابه است. مؤلفه ای سیاسی که در نقش 

 را به اندازه کافی، فرصت رشد جهشیها تعیین کننده اقتصادی، اواًل نرخ اضافه ارزش

حتی اگر این جدال متناظر با داری دهد. جدال میان دو طبقه اساسی جامعه سرمایهمی

پرولتاریا در نظم بشرستیز سرمایه باشد باز داری انحالل کامل قدرت پیکار ضد سرمایه
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تعیین نرخ اضافه ارزشها و چگونگی توازن میان کار اضافی و الزم  هم جدالی بر سر

کارگر در مقابل گران سازی ها، شکلی از ایستادگی آنها در برابر های است. مقاومت توده

تهاجمات وحشیانه بورژوازی به سطح معیشت خویش است. این مقاومت مثل همه 

یستی و در خدمت بقای بردگی تواند منحط و رفرممی اشکال دیگر مبارزه این طبقه

اتفاق افتد اما حتی در حالت اول نیز طبقه داری مزدی باشد یا رادیکال و ضد سرمایه

جنبش داری سازد که برای جلوگیری از جهتگیری ضد سرمایهمی سرمایه دار را مجبور

کارگری دست به عقب نشینی هایی بزند. عقب نشینی هائی که طبیعتاً دامنه آنها به 

زهای سود مطلوب سرمایه محدود است. نکته مهم آنست که هر چه قدرت پیکار مر

کارگران افزون تر باشد فشار اسثثمار آنان توسط سرمایه کاهش خواهد یافت و کاهش 

این فشار متضمن سنگین شدن کفه کار الزم یا معیشت و رفاه کارگران به زیان سود 

بهای نیروی کار و قیمت فروش مایحتاج سرمایه خواهد بود. فرایندی که رابطه میان 

 .سازدمی معیشتی را نیز متأثر
سرریز بیشترین بار بحران سرمایه های ایران و جوامع مشابه حوزهداری سرمایه. دوم

جهانی هستند. سرمایه اجتماعی کشورهای پیشرفته تر صنعتی به دلیل متوسط باالتر 

ترکیب ارگانیک، بسیار بحران خیزتر هستند، اما فراموش نکنیم که عظیم ترین بخش 

 باشند،می دوم حوزه در شده تولیدهای سرمایه –سرمایه ثابت جوامع نخست، کاال 

دهد تا در چهارچوب قوانین نرخ می امکان حوزه این عظیمهای سرمایه به که ای دهپدی

بیشتر و بر خود کمتر ها فشار بحران را بر اولیها سود و پروسه توزیع اضافه ارزش

 باال بیشتر چه هر را اول حوزه فیکس بخش ویژه به ثابت سرمایه تشکیل هزینه  سازند.

این دو بخش در پویه  میان مناسبات. آرند پائین راها آن سود نرخ افول آستانه و ببرند

سامان پذیری کل سرمایه جهانی، سرمایه اجتماعی جوامعی مانند ایران را به سوی 

 تعرض هر چه سبعانه تر و ددمنشانه تر علیه حداقل امکانات معیشتی توده کارگر سوق

شرکای بین المللی خود عقب  دهد. تا از این طریق به لحاظ حجم و درصد سودها ازمی
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تازد و با هیچ می نیأفتند. بورژوازی این کشورها به طور مستمر در این راستا پیش

گردد. یک عرصه معین این تهاجم نمی مقاومت نیرومند جنبش کارگری هم مواجه

قیمت گذاری متناظر با کاهش هر چه بیشتر بهای واقعی های سبعانه، تحمیل سیستم

کارگر و از این طریق بازتجدید توازن میان کار اضافی و الزم به نفی های دهنیروی کار تو

 . .اولی است
عظیم صنعتی یا مالی کشورهای حوزه های و تراستها موقعیت انحصاری کارتل. سوم

نخست، نهادهائی مانند بنیاد مستضعفان، آستان قددس رضوی، قرارگاه سازندگی خاتم 

ر و مؤسسات عظیم اقتصادی دیگر اعم از خصوصی یا دولتی االنبیاء، بنیاد شهید، کوث

قیمت گذاری خارج از حوزه رقابت اجزاء متشکله های یک اهرم مهم اعمال سیستم

سرمایه اجتماعی و پروسه تشکیل قیمت تولیدی یا پیدایش نرخ سود عمومی است. 

 بهای بیشتر چه هر تنزل متضمن حال همان  قیمت گذاری انحصاری این مؤسسات در

هم هر چه فاحش تر تناسب میان کار الزم و اضافی  باز بازتجدید و کار نیروی واقعی

و متوسط ها کارگران به زیان اولی است. مکانیسم متعارف سرمایه برای تعیین قیمت

سازی نرخ سودها رقابت است. هر چه دایره رقابت به نفع نقش فائقه این گونه انحصارات 

قرار خواهد ها نیز بیشتر در حیطه اختیار همین سرمایهها یین قیمتمحدودتر شود، تع

 .گرفت
نیاز به ها اقتصادی بین المللی بر سیر صعودی قیمتهای در مورد تأثیر تحریم. چهارم

برند و از سوی دیگر می از یک سوی هزینه تولید را وسیعاً باالها توضیح نیست. تحریم

قیمت گذاری دلخواه خود بر زندگی کارگران های سیستمدست انحصارات را در تحمیل 

 .سازندمی باز و بازتر
عظیمی از کل های توفش بحران ها، بخشهای در جوامع اول به ویژه در دوره. پنجم

هر چه ها آیند، این سرمایهمی سرمایه اجتماعی به صورت سرمایه آزاد و سرگردان در
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گردند، تا از این طریق سهم مطلوب خود از می تدیا حوزه داد و سها بیشتر وارد بانک

را به چنگ آرند. معنای زمینی این رخداد آن است که از یک سوی ها کل اضافه ارزش

های شود و از سوی دیگر حجم سرمایهمی محدودتر از سابقها حوزه تولید اضافه ارزش

نوبه خود تشکیل گردد. این امر نیز به می تشنه سودهای کالن، نه کمتر که بیشتر

 متناظر با تعرض موحش تر به معیشت کارگران را پیش پای سرمایه قرارهای قیمت

بورژوازی های سال اخیر هیچ سالی نبوده است که حجم نقدینگی 2۰دهد. در طول می

 .ایران در قیاس با سال پیش رشد سرطانی نکرده باشد
هیأت نهادهای نظم و برنامه  دولت در همه جای جهان، سرمایه تشخص یافته در. ششم

ریزی اقتصادی و دستگاههای سرکوب و اعمال قدرت همه نوعی سرمایه است. 

کارگر یکی از مهم های سازماندهی تعرض مدام هر چه وحشیانه تر به سطح زندگی توده

است. این امر در جوامعی مانند ایران ها کار همه دولتهای ترین و مبرم ترین حوزه

و تجهیز و دخالت بسیار تعیین کننده دولت برای اعمال تمامی  متضمن تدارک

کاهش کار الزم به نفع کار اضافی در سطح انتظار طبقه سرمایه دار و در های مکانیسم

 قیمت گذاری مطلوب سرمایه اجتماعی بر کارگرانهای همین راستا تحمیل سیستم

 .باشدمی
سرنوشت رابطه میان ارزش کاالها و یک نکته مهم و بنیادی در این گذر . هفتم

انحصاری های در شرایط مورد بحث است. وقتی از قیمت گذاریها بازار آنهای قیمت

ها کنیم قطعاً معنایش آن نیست که اینمی غول پیکر صحبتهای و کارتلها تراست

یهی و توانند هر بهائی را که بخواهند برای هر کاال تعیین نمایند. یک چیز بسیار بدمی

غیرقابل تردید است. اینکه نهایتًا باید ارزش کل کاالهای تولید شده، وارداتی و در 

متوازن و برابر باشد. ها گردش، اعم از سرمایه ای یا غیرسرمایه ای جامعه، با کل قیمت
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معادل قیمت کل این کاالها باید توسط طبقه کارگر، ارزش و اضافه ارزش تولید شده 

 .گویدمی نیز دقیقا همین را باشد. واقعیت امر
پردازند. می کارگرهای را تودهها معنای نکته باال این است که کل بهای گرانی. هشتم

به بیان دیگر سیر صعودی قیمتها عینا سیر نزولی کار الزم به نفع کار اضافی یا سود 

در  در سراسر جهان است وداری سرمایه است. چیزی که ذاتی سرمایه و نظام سرمایه

گردد. در اینجا کارگران می ایران یا جوامع مشابه بار تمامی عوامل باال هم بر آن مزید

نهفته در بخش ثابت سرمایه اجتماعی نیستند، های فقط ملزم به حراست از کل ارزش

باشند، فقط با هر نفس خود نمی فقط مجبور به تولید سودهای نجومی دلخواه سرمایه

کنند و ملزم به تولید سودهای کالن تر برای این نمی تولیدانبوه تری های سرمایه

موجود را با کار اضافی بسیار های شوند. فقط بار کاهش ارزش سرمایهها نمیسرمایه

بازتولید و بقای دولت و نظم سیاسی و پلیسی های پردازند. فقط هزینهنمی افزون تر خود

 تحمل تر گزاف بسیار را سرمایه قدرت   و دستگاه سرکوب و همه فراساختارهای

باید فشار کل عوامل مورد اشاره در باال را هم بر گرده ها ی همه اینسوا آنها. کنندنمی

 .معیشت و بهای نازل نیروی کار خود سنگین بینند
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  2۰17مه           مناقشات درون بورژوازی و موقعیت رژیم ایرانخاورمیانه، 

 

، در «ترامپ»اخیر ریاست جمهوری امریکا، فاشیسم را قدرت تازیدن داد. « انتخابات»

نقش نماد کمیک این فاشیسم بر اریکه حکمرانی عظیم ترین قطب سرمایه جهانی 

جلوس کرد و متعاقب آن، استراتژی فرسوده، فروپاشیده، متالطم و سرگردان بین المللی 

آنکه وارد فاز و محتوای تازه یا رویکرد چندان  و خاورمیانه ای ایاالت متحده، بدون

فاشیستی لنگر  –متفاوتی گردد، بر ساحل نوعی داد و ستدهای ماجراجویانه ناسیونال 

پیش، دوران کودتاگری ها، های انداخت. یک شاخص مهم استراتژی امریکا در دوره

برتر خود در یا هر زمان دیگر، این بود که بورژوازی آن کشور سهم ها جنگ افروزی

بین المللی، حصه عظیم تر خویش در مالکیت سرمایه جهانی و موقعیت های اضافه ارزش

را از ورای تفاهم و هم سوئی با بورژوازی داری تر خود در ساختار قدرت سرمایه  مسلط

کند. این یک نمی به طور معمول چنین کرد. فاشیسممی اروپا و متحدان دیگر جستجو

های وازی فاشیست است که این گونه محاسبات، تعامالت و بده و بستانخصلت بارز بورژ

ریزد، همه چیز را تا جایی که بتواند و زورش برسد، برای می تفاهم جویانه را به دور

خواهد. دلیل این امر روشن است. می خویش« میهن»خود، فقط برای طبقه سرمایه دار 

زیر فشار کوبنده ترین و سهمگین  ژوازیفاشیسم، خروش انفجار بربریت و درندگی بور

و بخش هائی از طبقه سرمایه ها اقتصادی سرمایه است. طغیان قهر الیههای ترین بحران

ها و قدرتها دار است که یگانه طریق چنگ اندازی بر بیشترین سهام سودها و سرمایه

وم راه اندازی را در گرو کنار زدن هر چه وسیع تر شرکا، ستیز با رقبا و در صورت لز

بیند. فاشیسم یک برنامه، یک نوع روایت نظم اقتصادی، سیاسی، ها میبدترین جنگ

مدنی و حقوقی سرمایه داری، یک الگوی خاص بورژوازی برای برنامه ریزی و مدیریت 

نظام بردگی مزدی نیست. بالعکس خروش آشفته، هیستریک و طغیان آلود محافلی از 

و صغرای  ن ویرانگر بحران ها، از غیبت کبرادر دل طوفا طبقه سرمایه دار است که
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کند. فرصت می جنبش کارگری جهانی و از فروماندگی شرکای طبقاتی خود بهره برداری

شمارد، بر موج نارضائی عصیان آلود آکنده از توهم عقب مانده ترین و می را مغتنم

گیرد. بر اریکه می در دست شود. زمام کارها رامی سوار  مفلوک ترین قشر توده کارگر

کوشد تا با پیمودن تمامی راهها و بستن دخیل به همه می نشیند ومی قدرت سرمایه

اشکال سبعیت و انسان ستیزی، اوالً الیه ای از کارگران را زیر آوار توهم و جهل مدفون 

کارگران را وادار به جنگ علیه هم زنجیران خود سازد، جنگ طبقه کارگر  نگه دارد، ثانیاٌ

علیه طبقه کارگر راه اندازد، ثالثًا و باالخره با همه حریفان و شرکا و رقبا بر سر ریال به 

دست و پنجه نرم نماید، فاشیسم اهل برنامه، سیاست و استراتژی ها ریال اضافه ارزش

شانه و مبتنی بر همگن سازی منافع درازمدت و کوتاه سنجیده، پژوهش شده، دوراندی

نیست، بالعکس محصول موقعیتی است که سیاست ها، راهبردها، راه داری مدت سرمایه

سترون مانده است ها بورژوازی برای مقابله مؤثر با موج بحرانهای حلها و برنامه ریزی

  و بی خاصیت شده است.

دولت اوباما های ماعی امریکا به دنبال چاره پردازیشاید عده ای بگویند که سرمایه اجت

های با سرریز تمامی بار بحران بر زندگی توده  ،2۰۰8در سالهای پس از بحران کوبنده 

بین های ایاالت متحده در اضافه ارزشداری کارگر و با چنان سهم عظیمی که سرمایه

سم زا باشد!! این حرف از المللی دارد اسیر چنان فازی از شدت بحران نیست که فاشی

همه لحاظ نادرست است. بررسی بحران نه دستور بحث حاضر و نه در حوصله آنست. 

توضیح داده ام، در اینجا فقط به « سرمایه و بحران»گوشه هایی از مسأله را در کتاب 

زودگذر چشم های استثنایی، آن هم در زمانهای گویم که اگر از برخی حوزهمی اختصار

است که در ورطه یک بحران سهمگین غیرقابل پایان ها پوشیم، کل سرمایه جهانی دهه

خورد. بحران از ذات سرمایه، از اوج گیری ترکیب ارگانیک سرمایه اجتماعی می غوطه

یک کشور یا کل سرمایه جهانی، از افزایش مستمر انباشت سرمایه و پیشی گرفتن نرخ 

، از گرایش رو به افت نرخ سود و مطلق شدن این انباشت از نرخ تولید اضافه ارزش
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و قلمروهای خود وارد ها جوشد. سرمایه در سطح بین المللی و در همه بخشمی گرایش

و عوامل بنیادی مورد نیاز وقوع و سرکشی بالفعل ها است که همه مؤلفه  مرحله ای شده

پیچد. بارآوری می نبحران، به صورت مستمر و تعطیل ناپذیر در چرخه ارزش افزائی آ

نیروی کار در عظیم ترین بخش سرمایه جهانی به صورت غول آسا رشد کرده است. 

کند باال رفته است. نرخ انباشت سرمایه می متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه تا چشم کار

افزایش افسانه ای یافته است، اما ها ابعاد خیره کننده پیدا کرده است. نرخ اضافه ارزش

به حجم انباشت و متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه ها، نرخ سود مستمراً رو به  با توجه

بسیار کوتاه های زنند که بحران حتی برای دورهمی زاید. کل این عوامل بانگمی کاهش

مجال داری از وجود سرمایه جهانی قابل جدا شدن نیست. در این میان آنچه به سرمایه

طبقه کارگر جهانی داری نگیز جنبش ضد سرمایهماندن داده است زمین گیری رعب ا

است. به یمن این زمین گیری فاجعه بار است که سرمایه امکان یافته است گام به گام 

و راهکارهای مؤثرتری برای اشکال گوناگون سرشکن سازی بار بحران بر ها مکانیسم

در داری سرمایهدوش توده کارگر در درون خود بیافریند و علیه این طبقه اعمال کند. 

همه جای دنیا آبستن عروج فاشیسم است. ترامپ و تیم او نیز به عنوان مظهر عریان 

فاشیسم و البته نوع قرن بیست و یکمی آن، راهی کاخ سفید شدند و از فردای آن روز 

درون های و بلوک بندیها دولت  با همین جهت گیری وارد گفتگو و معامله با قطب ها،

دیدند فردی در لباس می تعجب آور بود وقتی کهها گردیدند. برای خیلی سرمایه جهانی

رئیس جمهور امریکا مترصد باختن نرد عشق با ساکنان کاخ کرملین و دولت پوتین 

گوید، گفتگوی پاره، پاره کردن عهدنامه می است. در حالی که یکسره از جدال با چین

پیمان » کشد، بر انقضای عمر مفید می )نفتا( را پیش« تجارت آزاد امریکای شمالی»

فشارد، فرمان کشیدن دیوار در این یا آن مرز امریکا می ناتو(، پای« ) آتالنتیک شمالی

دارد، می کند، خاکسپاری تعهدات ایاالت متحده در قرارداد پاریس را اعالممی را صادر

و خرید این امنیت از امنیت خود های الزام تعهد کشورهای اقمار امریکا به تقبل هزینه
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حیرت آور دیگر های نماید، و خیلی حرفمی پنتاگون و دولت ایاالت متحده را گوشزد

و رطب و یابس بافتن ها، طبیعتًا ها راند. این عربده ها، خط و نشان کشیدنمی بر زبان

شگفت آور، بعضًا مضحک و پرتناقض بودند، اما همین پراکنده گوئیها و ضد و نقیض 

پیوستند. نقطه ای که سرمایه، شدت بحران می در یک نقطه به وحدت و انسجامها بافی

کرد. آنچه بورژوازی می یا سرمایه غوطه ور در کام بحران آن را تعیینداری سرمایه

در داری فاشیست مستقر بر مسند حکمرانی عظیم ترین قطب قدرت دنیای سرمایه

بود. همه ها توانست بر زبان آرد همینمی سینه سای طوفان پرخسارت اقتصادی سرمایه

 در اینجا، در واکنش فاشیسم به سونامی بحران موضوعیت واحد و همگن پیداها این

 کردند.می

حمایت بی قید و شرط از جنگ افروزترین بخش بورژوازی اسرائیل، ابراز تمایل به 

در زمره همین نعره نیز « برجام»تشدید ستیز با رژیم اسالمی ایران و سخن از ابطال 

هیستریک فاشیستی بود. این مسأله بسیار سریع با استقبال داغ سالطین های کشی

سرمایه در عربستان سعودی و برخی ممالک عرب حوزه خلیج یا آن سوتر مواجه شد. 

ایران را قدرت اقتصادی رقیب و هژمونی طلب داری کشورهایی که از دیرباز سرمایه

جمهوری اسالمی های و بحران آفرینیها د و از زیادت خواهیدیدنمی منطقه ای خود

در منطقه دل بسیار پر خون داشتند، شماری از حاکمان این جوامع، به طور اخص 

های بورژوازی عربستان و حکومت روز این کشور، عروج ترامپ و خط و نشان کشیدن

د یک فرصت طالئی تاریخی ایران را تا حداری خاورمیانه ای او علیه رژیم اسالمی سرمایه

مهم تلقی کردند و برای بهره گیری حداکثر از آن به تکاپو افتادند. عزم سرمایه داران 

شد، وقتی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز می سعودی برای این کار، بسیار جزم تر

سرکش های ام زخماتفاق افتاده بود و در اینجا، در بریتانیا نیز بخشی از بورژوازی راه التی

ناسیونال فاشیستی، در فرار از شرکای طبقاتی، با هدف های اقتصادی خود را در سیاست

چنگ اندازی به حصه عظیم تر اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی 
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نمود. همه این ها، نقش نسیم موافق را برای سفینه بانی شاه عربستان در می دنبال

د. خاورمیانه اندک، اندک آرایشی متفاوت با یک سال پیش به خود کرمی منطقه بازی

شورای » عضو مهمان « ترزا می»از قبر نبش شد و با پوشیدن لباس « تاچر»گرفت. 

گردید!! یکی از بزرگترین معامالت فروش سالح میان انگلیس و « همکاری خلیج

بخش اقتصادی!! در  عربستان به امضاء رسید. زبان مشترک این داد و ستدهای رهائی

و همه « آل ثانی»، «آل خلیفه»، «آل نهیان»تکلم واحد سلطان سعودی، اردوغان، 

دیگر سرمایه، با رهبر مسیحا نفس حزب محافظه کار انگلیس در هم پیچید های «آل»

روز خاورمیانه و عرب، های و در مرثیه خاص رفع خطر جمهوری اسالمی از سر حکومت

  نجوا شد.

صدارت ترامپ، این سناریو ابعاد بسیار پیچیده تر و گسترده تری احراز کرد. با شروع 

اسرائیل، های گفتگوی ایجاد یک قطب قدرت میلیتاریستی واحد مرکب از دولت

عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات، ترکیه و جاهای دیگر تحت سیادت امریکا و با 

از تازه ای ساخت. انعقاد قراردادهای هدف چالش رژیم اسالمی ایران موضوع را وارد ف

اقتصادی و نظامی غول پیکر میان دولت ترامپ و شاهان سعودی با ارزش تاریخاً بی 

استراتژیک بسیار های میلیارد دالر و سپس سرازیری سیل آسای سالح 38۰سابقه 

چهار ناو جنگی عظیم،  (،THAADمدرن و پیچیده ای مانند سامانه ضد موشک تاد ))

ه هلیکوپتر ترابری شینوک، شصت فروند بالگرد بلک هاوک، یکصد و پانزده تانک پنجا

پیشرفته مخابراتی و تأمین کننده امنیت های رادار، پاره ای فن آوریهای آیرامز، سامانه

سایبری، هزاران موشک و بمب هدایت شونده و نظایر اینها به زرادخانه از پیش در حال 

ز هم طول و عرض وخامت اوضاع را چند برابر کرد. غریو انفجار عربستان سعودی، با

منطقه، با سمفونی های جنگ افروز رفع خطر جمهوری اسالمی از سر دولتهای نعره

تأکید بر وحدت کشورهای عرب و اسرائیل در مقابل دشمن مشترک خود ایران و حمایت 

اوباما را کم یا بیش با بی دریغ ایاالت متحده از این کمپین، خاورمیانه زمان زمامداری 
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معادالت و محاسبات تازه ای مواجه کرد. ماجرا به اینجا محدود نماند. حکمرانان سرمایه 

درون بورژوازی های اپوزیسیوندر شبه جزیره عرب، اینجا و آنجا ندای حمایت از برخی 

 گفتند، شایعه پشتیبانی از حزب« مجاهدین خلق» را ساز کردند. از کمک به  ایران 

دموکرات کردستان ایران و ناسیونالیسم کرد در منطقه را مجال انتشار دادند. همراه 

شرکای امریکایی در ضیافت مریم رجوی حضور به هم رساندند. همه اینها باز هم نه 

پایان ماوقع که آستانه تشدید و طوفانی تر نمودن آن بود. برنامه ریزی فعال و پر هزینه 

، «ممالک اسالمی» اجالس ویژه سران جوامع موسوم به  برای تشکیل« ملک سلمان»

کشور آسیایی و افریقایی به این اجالس، حضور ترامپ در میان این  58کشاندن سران 

جماعت و از همه اینها مهم تر سخنرانی او حول محور احتیاج به تشکیل اتحاد ضد 

، شدت سناریو را به جمهوری اسالمی در منطقه، زیر بیرق همکاری با اسرائیل و امریکا

آمد که چند هفته پیش از آن و می البته زمانی به نمایش درها اوج برد. همه این پرده

احتماال به عنوان بخشی از مقدمات الزم کار، پنتاگون در یک چرخش قابل انتظار ولی 

مهم هوائی سوریه را موشک باران نموده های بی سابقه در سالهای اخیر، یکی از پایگاه

ود. شاید به این خاطر که شاه عربستان به درستی معامالت غول پیکر تسلیحاتی با ب

امریکا، تشکیل همایش ریاض و حمایت آتی کاخ سفید از رؤیاهای خویش مطمئن 

    گردد.

زنجیره حوادثی است که در طول مدتی کوتاه در منطقه خلیج و خاور میانه رخ ها این

را در چهارگوشه  اپوزیسیونداد. رویدادهایی که محافل جوراجور بورژوازی از حاکم تا 

دنیا به فکر، تحلیل و اظهار نظر واداشت. همه از این حوادث و آینده منطقه گفتند و 

رمیانه باردار رخدادهای غیرقابل پیش بینی و چه ترجیع بند کالم همه آن شد که خاو

بر خطر وقوع جنگهای ویرانگر انگشت نهادند. ها بسا فاجعه بارترین حوادث است. خیلی

دولت «!! کشتی بان را سیاستی دیگر پیش آمده است»عده زیادی به این باور افتادند که 

این راهبرد تازه توپخانه امریکا استراتژی جدیدی برای خاورمیانه رقم زده است و در 
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شاه عربستان و متحدان او بسیار توفنده تر قالع قدرت رژیم اسالمی ایران در خلیج، 

سوریه، عراق، لبنان و یمن را خواهند کوبید، سپاه پاسداران وارد لیست تحریم خواهد 

ر پیوندد!!، ماشین بحران آفرینی جمهوری اسالمی دمی لبنان به تاریخ« حزب اهلل»شد، 

شود!!، اسرائیل و عربستان و رقبای دولت بورژوازی اسالمی ایران جشن می منطقه اسقاط

و ها دیگر که در رسانه ها، تریبونهای فتوحات بر پا خواهند کرد و فراوان حرف

توان یافت. معادالت جدید و تحوالتی که می به اندازه کافی  اینترنتی دنیاهای شبکه

باشند. طبقه کارگر ایران می هیچ شک بسیار مهم و قابل تعمقاتفاق افتاده است بدون 

توانند نسبت به آنها بی تفاوت باشند، نمی کارگر منطقه و دنیا نیز نه فقطهای و توده

که مجبورند و چاره ای ندارند جز آنکه با درایت و تیزبینی رادیکال سرمایه ستیز به 

خاص طبقاتی خود را اتخاذ کنند. های یشیواکاوی آنها پردازند و راهبردها و چاره اند

 بحث حاضر نیز حاصل درک همین نیاز است.

یک نکته بسیار روشن و در عین حال مهم است. برای جستجوی آنچه در حال تکوین 

چشم دوخت ها و بیانیهها توان فقط در ال به الی حوادث چرخید، به اجالسنمی است

به پیش بینی آینده پرداخت. این سخن بسیار و از مشاهده سیمای ظاهر اوضاع روز، 

« شدمی عین برون آنها بود آنگاه علم بی معناها اگر درون پدیده» درست مارکس که: 

 شود و چه اتفاق خواهد افتاد یا چگونه اتفاقمی در اینجا نیز مسلمًا صادق است. چه

ترامپ، های موضع گیریافتد؟ را تا جائی که به بورژوازی و دولتها مربوط است، نه می

در شورای همکاری خلیج که اساسا و نهایتا می شاه سعودی، اجالس ریاض و حضور ترزا

نماید، اینکه منویات و احکام و انتظارات فرا می کند و تقریرمی فقط سرمایه تعیین

گردد و در می تا کجا محققداری جوشیده از دل سرمایه و قعر چرخه تولید سرمایه

عطیل یا نکول خواهد شد نیز موضوعی است که فقط جنبش کارگری کشورها کجاها ت

سازد. اگر از اینجا عزیمت کنیم شاید بتوانیم می و طبقه کارگر بین المللی مشخص

بگوئیم که شرایط به طور قطع آبستن پاره ای رخدادها است اما آنچه متولد خواهد شد، 
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پندارد. کفه توازن قوا به زیان جمهوری می چیزی نیست که این یا آن محفل بورژوازی

کند، اما این تغییر، تضعیف مؤثر موقعیت رژیم در منطقه، تعطیل می اسالمی تغییر

ایران در کشورهای خاورمیانه یا احیانا جا داری تا کنونی حاکمان سرمایههای دخالتگری

پدید  انمختلف بورژوازی ایرهای به جائی محسوسی در معادالت قوای میان جناح

نخواهد آورد. رویکرد ایاالت متحده در خاورمیانه، ترکیب و سیمای دوره اوباما را دارا 

دهد، اما بورژوازی امریکا قادر به می نیست، تغییرات معینی در آن رخ داده و بیشتر رخ

های یا راه انداختن جنگ   سده سابق، کودتاگری در کشورها 6۰و  5۰های احیاء دهه

ره و خلیج و بالکان و عراق و افغانستان نیست. از این مهم تر یا عام تر باید ویتنام و ک

تواند نمی گفت که تاخت و تازهای تمام عیار فاشیستی بورژوازی قرن بیست و یکم نیز

راه و رسم فاشیسم سده بیست بورژوازی را پیش گیرد. ترامپ و تیم او و تی پارتی هیچ 

 سوسیالیست آلمان  هبران نازی و حزب ناسیونالرهای دلیلی برای داشتن مشغله

خود را در بازتقسیم ارضی « میهن»بینند. فاشیسم عصر ما سهم طبقه سرمایه دار نمی

کند. دنیا دیرزمانی است که در نمی سال پیش دنبال 7۰و اقتصادی جهان به شیوه 

سرمایه وجب به وجب خود در کلیه وجوه هستی خود در چرخه بازتولید سراسری 

جهانی منحل و ناپدید شده است. دیگر سخن از جهانگیری و سرزمین گشائی نیست. 

بر سر صنار و سی شاهی سهم افزون تر در اضافه ارزش ها، در مالکیت ها کل بحث

و در ساختار قدرت نظام بردگی مزدی است. تا جائی که به بحث خاص و ها سرمایه

گذشته های کا از طریق بازگشت به جنگ افروزیامریداری حاضر ما مربوط است سرمایه

یابد. همه تالش دولت ترامپ در خاورمیانه بر این نمی به نیازهای حیاتی روز خود دست

تولید سالح در امریکا های بورژوازی عرب مشتری کارخانه محور متمرکز است که اوالً

ده سالح منصرف کند. دیگر فروشنهای را راضی نگه دارد و از روی نهادن به سوی دولت

ثانیًا عظیم ترین سهم مبادالت خارجی کشورهای حوزه خلیج و خاورمیانه را نصیب 

امریکا سازد و بازار داخلی این ممالک را حوزه دورچرخی هر چه فعال تر و پرسودتر 
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اباالت متحده گرداند، و باالخره و از همین راهها سهم بورژوازی امریکا از های سرمایه

حاصل استثمار کارگران خاورمیانه و دنیا را افزون تر های مای اضافه ارزشخوان یغ

بنماید. برای حصول این هدف و طبیعتا برای حمایت از دولت اسرائیل باید آتش جدال 

در منطقه را تا سرحد امکان مشتعل نگه ها مختلف بورژوازی و دولتهای میان بخش

می از سر کشورها را پیش کشد و جنجال دارد. باید سناریوی رفع خطر جمهوری اسال

 نماید.

استراتژی پیشین امریکا، در رابطه با خاورمیانه و خلیج، نه این، که جهت گیری متفاوتی 

امریکایی و اروپایی های داشت. شالوده کار برای دولت اوباما آن بود که راه ورود سرمایه

یه اجتماعی ایران را تا آخرین مرز انباشت داخلی ایران را هموار کند. سرماهای به حوزه

ممالک غربی و بیش از همه امریکایی، در درون بازار داخلی ایران های ممکن، با سرمایه

اندیشیدند می و در سطح جهانی به هم آمیزد و یکی سازد. حاکمان وقت ایاالت متحده

امریکایی در بازار داخلی ایران و   اروپایی، به ویژههای اگر چنین شود، اگر سرمایه  که

بخش پیوسته و الیتجزا و تعیین کننده درون ها دنیا چنان وضعی یابند. اگر این سرمایه

نفت و گاز، پتروشیمی، خودروسازی، های سرمایه اجتماعی ایران گردند، اگر حوزه

وهش الستیک، مخابرات، تکنولوژی اطالعاتی و سایبری، انرژی هسته ای، آموزش و پژ

جهانی شوند، آنگاه داری قطب غربی سرمایههای و تسلیحات پذیرای پیش ریز سرمایه

خواهند بود که پیچ و خم سیاست و ها همه چیز تغییر خواهد کرد. این سرمایه

دنیا را رقم   دیپلوماسی و روابط خارجی و رویکرد جمهوری اسالمی در خاورمیانه و

حامی او باور داشتند که با این کارها اصالح طلبان و  خواهند زد، اوباما و سرمایه داران

اعتدال گرایان حکومتی و نیروهای درون و حاشیه قدرت سیاسی سرمایه در ایران و 

 گردند، رقبای آن ها، تا حد زیادی منزویمی عاشق سینه چاک سازش با امریکا تقویت

و باالخره و از همه  امامان جماعت، حوزه علمیههای بیت رهبری، تریبون  شوند،می

ایرانی شریک و آمیخته با های توسط سرمایه  مهم تر سپاه پاسداران و بسیجها این
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خواهند آمد. توافق نامه هسته ای دستور « راه راست»امریکائی و اروپایی به های سرمایه

د پیمود. همین جهت گیری، دولت روز امریکا را از تشدیمی کار دولت اوباما این مسیر را

مخاصمات میان عربستان و کشورهای خلیج با جمهوری اسالمی، از تقویت یک قطب 

در مقابل قطب دیگر، حتی از انباشتن بیش از حد زرادخانه نظامی ممالک ساحل 

ناسیونال داری این رویکرد با رئیس جمهوری ترامپ و میدان داشت.می باز  خلیج

است. از منظر ترامپ قرار نیست فاشیسم بورژوازی، دستخوش تغییر جدی گردیده 

انباشت داخلی ایران شوند و در آنجا با های امریکایی یا اروپایی، راهی حوزههای سرمایه

سیاست گذار گردند. بحث بر سر تالش عاجل « بزک نمیر بهار میاد»حساب و کتاب 

ایاالت متحده در اضافه ارزشهای بین المللی است. داری برای افزایش فوری سهم سرمایه

یک راه مهم حصول این هدف فروش هر چه افزون تر تسلیحات به کشورهای خریدار و 

در رأس آنها عربستان سعودی و امارات و کویت و جوامع مشابه است. برای این کار باید 

یل جبهه متحد بر طبل تخاصم این ممالک با جمهوری اسالمی کوبید، باید طرح تشک

اعراب و اسرائیل در مقابل رژیم حاکم ایران را جنجال نمود، باید این یا آن مرکز نظامی 

امان حمایت  –سوریه را موشک باران کرد، باید از طرح بزرگراه اقتصادی، امنیتی بغداد 

به متحدان حوزه خلیج نوید همراهی داد. در بندهای این ها کرد و از ورای همه این

ری هیچ اصراری بر پاره، پاره کردن برجام نیست، اما اخالل هر چه ژرف تر در جهتگی

پروسه اجرا و اهداف و تبعات اقتصادی و سیاسی این تفاهم نامه یک الزام جدی است. 

 این کار اوال، شیرازه فروپاشیده چرخه تولید سرمایه اجتماعی ایران را از بازسازی باز

دهد، کفه توازن قوا در می موقعیت ضعیف تری قرار دارد. جمهوری اسالمی را درمی

کند، می خاورمیانه را به زیان این رژیم و به سود متحدان ایاالت متحده تنظیم

گیرد و می رژیم ایران در سوریه و عراق و یمن و جاهای دیگر را آماج فشارداری میدان

وزه خلیج و سهم هر در کنار هم رضایت خاطر اسرائیل و کشورهای عرب حها همه این

نماید. ثانیا، دست رقبای اروپایی می برای امریکا را تضمینها چه کالن تر اضافه ارزش
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عظیم های بندد. تراستمی خود به ایرانهای ایاالت متحده را در سرازیر ساختن سرمایه

عضو اتحادیه اروپا، حتی چین و روسیه و سایر های صنعتی و مالی این قاره و دولت

های و خراج گیریها ورها را در سطحی وسیع زیر فشار زیادت طلبی ها، باج خواهیکش

 دهد.می سرمایه اجتماعی و دولت امریکا قرار

رسد که دامنه تغییرات در رویکرد خاورمیانه ای امریکا از این حدود فراتر می به نظر

عواقب اجرای آید که واکنش سایر کشورها و می نخواهد رفت و حال این پرسش پیش

در منطقه و جهان چه خواهد بود؟ از جمهوری ها و جا به جا سازیها این سیاست

داری اسالمی آغاز کنیم. این تغییرات، مجادالت درون ساختار قدرت سیاسی سرمایه

کند. الیه مهمی از بورژوازی و به طور مشخص بخشی از سرمایه می ایران را تشدید

عظیم مالی و صنعتی، نیروهای زیادی در های ی از تراستداران سپاهی، صاحبان شمار

درون جناح موسوم به اصول گرا وضعیت جدید را فرصتی مناسب برای تسویه حساب 

بینند. می دیرینه منطقه ای و بین المللی خودهای با رقبای حکومتی و پیشبرد سیاست

ی، یکی از بدنام ترین زنند که ماجرای کاندیداتوری ابراهیم رئیسمی همه شواهد بانگ

فاشیسم اسالمی بورژوازی و قاتل مستقیم دهها هزار کارگر و های و مخوف ترین چهره

عربده   تا امروز، از بطن همین تغییرات بیرون آمد. در پی 6۰انسان معترض در طول دهه 

نظامی های هم آهنگ ترامپ و شاه سعودی و نتانیاهو، انباشته شدن زرادخانههای کشی

بستان از سالحهای امریکایی و انگلیسی، گفتگوی تشکیل قطب مشترک میلیتاریستی عر

اعراب علیه جمهوری اسالمی بود که عناصر و بخش هایی از سپاه پاسداران،  –اسرائیل 

نیروهای امنیتی، حواشی بیت خامنه ای و جناح اصولگرا دست به کار آوردن رئیسی در 

روز های بخش از حاکمیت با مشاهده جهت گیریسناریوی انتخاباتی گردیدند. این 

و مفروضات الزم را ها همنوایان فاشیست امریکایی خود در خاورمیانه تمامی محمل

زیادت طلبانه و بحران آفرین خود در دنیا های برای پافشاری هر چه مصمم تر بر تالش

غربی بی معنی  مهیا یافتند. حول محور این استدالل سنگر گرفتند که تفاهم با رقبای



 123 / سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

است، باید بر توان موشکی خود افزود، به قدرت نظامی خود اتکاء نمود، جای پای قدرت 

خود در سوریه و عراق و لبنان و یمن و بحرین را محکم تر ساخت و رئیس جمهوری 

 داشت که برای انجام این کارها مصمم باشد.

این جناح قدرت سیاسی رویکرد جدید امریکا در خاورمیانه، این بخش بورژوازی و 

بسیار بیشتری داری ایران را قوی تر نخواهد ساخت اما قدرت مانور و میدانداری سرمایه

خارجی های خواهد بخشید. موضوعی که به نوبه خود ثبات و امنیت مورد نیاز سرمایه

بین المللی را های رؤیای گروههای صنعتی و مالی ایرانی منتظر شراکت با تراست  و

سازد. تالش بخش دیگر بورژوازی برای بده و بستان با دنیای می اخالل دچار

کند و مشکالت تا کنونی دامنگیر چرخه ارزش افزائی می را اسیر سنگالخداری سرمایه

سازد. به این می بخش مهمی از سرمایه اجتماعی ایران را پا برجا و چه بسا وخیم تر

کارگر های ه صورت اخص آنچه دامن تودهبحث و به عوارض این رخدادهای محتمل و ب

های گردیم، عجالتا به سراغ تبعات دیگر تغییرات جاری در سیاستمی گیرد بازمی را

خاورمیانه ای ایاالت متحده و اوضاع منطقه برویم. تکلیف عربستان سعودی کامال 

عرب حاشیه خلیج به های مشخص است و نیازمند توضیح بیشتر نیست. سایر دولت

یژه عراق، لبنان، عمان، حتی قطر و امارات و اردن به هیچ وجه متحدان تمام عیار و

بورژوازی عربستان نخواهند بود. جمهوری اسالمی در کشور عراق نه یک نیروی خارجی 

که عمیقا داخلی است. بخشی از ارتش و نیروهای نظامی و انتظامی و طبقه سرمایه دار 

ور اینکه با شرکت فؤاد معصوم و حیدر عبادی در دهد. تصمی این جامعه را تشکیل

و اعمال   ترامپ طومار حضورهای اجالس سران ممالک اسالمی و گوش دادن به حرف

قدرت دولت اسالمی ایران در عراق کاهش یابد تا حدودی خیال بافانه است. در این 

ر ابعادی کنیم. آنچه در مورد عراق مطرح است، دمی زمینه نیز کمی پایین تر صحبت

گسترده تر برای لبنان نیز مصداق دارد. حزب اهلل بخش بسیار تعیین کننده ای از جامعه 

لبنان و ارتش و دولت و پارلمان و کل ساختار سیاسی این کشور است. تا همین جا 
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و عبادی و معصوم در نشست ریاض از طرف محافل مؤثر قدرت درون « حریری»حضور 

ضات مواجه گردیده است. هر کدام اینها زیر فشار شدید این دو کشور با سیل اعترا

 متحدان جمهوری اسالمی قرار گرفته و قرار دارند.

در باره قطر هم بعداً خواهیم گفت، اما کویت و امارات به رغم پاره ای مناقشات و به 

جمهوری اسالمی، با های و زیادت جوییها رغم نارضایی بسیار عمیق از توسعه طلبی

رژیم و با بورژوازی ایران منافع مشترک اقتصادی مهم دارند. هیچ نقشه ای برای این 

با ها سرشار ستیز با این رژیم را ندارند. همسوئی و همراهی آنهای تحمل هزینه

 خاص منفعت طلبانه و سوداگرانه آنها تبعیتهای عربستان و سناریوی ترامپ، از تاکتیک

و رفتارش در ها شرایطی است که شاخص واقعی سیاستنماید. دولت اردوغان در می

منطقه ای امریکا بیش از هر چیز سردرگمی، آشوب زدگی و های قبال دگرسانی

فاقد هر نوع استخوان بندی حساب شده است. این رژیم چشم انداز های کاسبکاری

هیچ کدام بیند زیرا این آویختن نمی روشنی برای آویختن به دولت امریکا در شرایط روز

کند. ترامپ اصراری بر تقویت نیروهای سوری مخالف نمی مشکالت دامنگیرش را حل

کند، نه فقط نمی اسد ندارد، سقوط دولت روز سوریه جایگاه چندانی در رویکرد او احراز

بیند که نمی نیازی به تحمل هزینه همکاری برای سرکوب حزب کارگران کردستان

گیرد. جدال میان اردوغان می دمت اهداف خود به کاررا در خ  بخش سوری این حزب

و فتح اهلل گولن هم مسأله مهم او نیست. لرزش ارکان قدرت سیاسی حزب عدالت و 

کند، ترکیه حداقل در شرایط فعلی نمی جهانی او احرازهای توسعه هم جائی در مشغله

 امریکا همای هو در دل بحران اقتصادی جاری خریدار دست و دل بازی برای سالح

گویند که قادر به کسب موقعیت می مرتبط با هم به اردوغانها باشد. همه ایننمی

خاصی در محاسبات ترامپ نیست و باید میان او و دولت پوتین در رفت و 

کاسبکارانه قرار گیرد. جهت گیری خاورمیانه ای تیم ترامپ، مناقشات جاری   آمدهای

حداقل در سوریه وارد فاز تازه ای نخواهد کرد. روسیه در میان امریکا و دولت پوتین را 
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شرایط حاضر رقیب اقتصادی مهمی برای امریکا نیست، ترامپ آماده پرداخت هیچ 

در ها دامنه حضور و انتظار روس  هزینه گزاف اقتصادی در رابطه با سوریه نیست

کند. برد نمی ی پیداخاورمیانه نیز با چشم اندازها و توقعات دولت ترامپ تصادم چندان

دخالت پنتاگون و ارتش امریکا در سوریه و عراق و جاهای دیگر خاورمیانه هم هیچ 

کند. رویکرد روز دولت امریکا نمی خطری متوجه استراتژی درازمدت روسیه در منطقه

های در خاور میانه و دنیا قطعاً متحدان اروپایی این کشور را به سمت اتخاذ سیاست

ه بسا متعارض با تیم ترامپ سوق خواهد داد. اخالل در اجرا، کاهش اعتبار متمایز و چ

آلمان، فرانسه، ایتالیا، اتریش، سوئد، های و سترون سازی برجام مخالفت جدی دولت

حتی انگلیس و سایر کشورها را در پی دارد. همه اینها از توافق نامه هسته ای حمایت 

خود های سریع تر در افزایش سهم اضافه ارزش کردند تا ثمرات اقتصادی آن را هر چه

شاهد باشند. تا وارد انعقاد قراردادهای عظیم اقتصادی با جمهوری اسالمی شوند، 

دارای چشم اندازهای طالئی سود در بازار داخلی ایران های خود را در حوزههای سرمایه

امریکایی های ر بانکپیش ریز نمایند و فراوان انتظارات دیگر خود را محقق سازند. فشا

اگر تا امروز واکنش تعیین کننده ها برای بستن سد بر سر راه تحقق این چشمداشت

بزرگ اروپایی را در پی نیاورده است بیشتر حالت صبر و های یا تراستها دولت

تواند برای مدت طوالنی دوام آرد. نمی کند. حالتی کهمی را گوشزدها آن  انتظار

کشورها با دولت ترامپ اما محدود به برجام یا حتی رخدادهای جاری مشکالت این 

قلدرمنشانه ترامپ برای سرشکن کردن های خاورمیانه نیست. شاخ و شانه کشیدن

سنگین ناتو بر دوش این دولت ها، فرار وی از اجرای تفاهمات کنفرانس های هزینه

رمایش زمین و آلودگیهای کاهش گهای پاریس و امتناع سرسختانه او از قبول هزینه

 زیست محیطی، قید و بندهای مکرری که برای تجارت خارجی با اتحادیه اروپا پیش

را به زیان ممالک اروپائی ها کشد یا موضوعات مشابه، همگی کفه توزیع اضافه ارزشمی
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اروپای »مناقشات میان ها کند و همه اینمی و به سود بورژوازی امریکا دستخوش نوسان

   نماید.می و امریکا را تشدید«! دواح

روز بورژوازی در اینجا، به جدال میان های با این توضیحات، به خاورمیانه، به صف آرائی

جمهوری اسالمی و امریکا و ممالک حاشیه خلیج، به تأثیرات احتمالی رخدادها و جا به 

امنگیر جنبش اخیر بر روند اوضاع در ایران برگردیم و به سراغ شرایط دهای جایی

کارگری رویم. این نکته نیازمند تأکید است که در شرایط موجود جهان و دقیق تر 

اظهار نظر پیرامون آینده، حتی آینده داری بگوییم در فاز انحطاط انفجاری نظام سرمایه

تا آن جا کهکشانی داری نزدیک رخدادها سخت است. تناقضات سرشتی تولید سرمایه

که هیچ ثباتی برای هیچ رویکردی و هیچ تضمینی برای بقای هیچ و زلزله آفرین است 

سیاست هیچ بخش بورژوازی در هیچ کجای دنیا مقدور نیست. سرمایه داران، نمایندگان 

فکری و دولتهای سرمایه زیر موج کوبنده این تناقضات و بحران ها، لحظه، به لحظه 

دهند، دست می و جهت گیری کنند، تغییر سیاستمی گیرند، برنامه ریزیمی تصمیم

زنند. این وضعی می گردند و به هر توحش تازه دستمی جدیدهای به کار فاجعه آفرینی

است که سرمایه و گسترش تاریخا بی سابقه ابعاد بحران زایی و بحران خیزی سرمایه 

حتی بر نمایندگان سیاسی و فکری خود تحمیل کرده است. در چنین وضعی تحلیل و 

در سالها و ماهها یا حتی روزهای آتی پیش خواهند گرفت، هیچ ها آنچه دولتشناخت 

 سازد. آنچه در اینجامی آسان نیست و هزاران اگر و اما و قید و شرط را قابل یادآوری

سیاسی روز حکایت های آید نیز از شمول این حکم مستثنی نیست. شواهد و دادهمی

تان و اسرائیل در منطقه بسیار شکننده و ماالمال آنند که قطب سازی اخیر امریکا، عربس

 از تعارض است. بیشتر از آنکه بنایی برای نقش بازی باشد، به فانوس اسیر گردباد

ماند. سران غالب کشورهایی که در اجالس ریاض حضور داشتند، با جمهوری اسالمی می

ونی تنگاتنگی دارند، و بعضا روابط اندر  اقتصادی، سیاسی، ژئوپولتیکهای بده و بستان

بده و بستان هایی که از آنچه میان آنها و رژیم سعودی جاری است تعیین کننده تر و 
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سرنوشت ساز تر است. کامالً روشن است که همه این کشورها حتی نزدیک ترین آنها 

با جمهوری اسالمی اختالفات جدی هم دارند. مصداق روشن این مراودات آمیخته با 

مناسبات میان رژیم ایران و دولت روز عراق است. بخش مهمی از  جدال و تناقض،

بورژوازی عراق و ساختار قدرت سیاسی این کشور نه فقط هیچ دل خوشی از حضور 

مختلف اقتصاد، سیاست، امنیت، به ویژه در های گسترده جمهوری اسالمی در حوزه

رای محدود ساختن و ارتش و پلیس و نیروهای نظامی و شبه نظامی عراق ندارند که ب

زنند. این بخش بورژوازی می مقدور دست همهای تضعیف این حضور، به تمامی کوشش

و رژیم عراق که طول و عرض موجودیت و قدرت آن ها، بر خالف پندارهای رایج رسانه 

گنجد، برای حصول مقصود، برای چالش نمی دینی شیعه و سنیهای ای در تقسیم بندی

بدون خطر با دولت امریکا و های اق و منطقه حاضر به بسیاری سازشنفوذ ایران در عر

عربستان سعودی و این قطب از بورژوازی نیز هستند. جانبداری سرسختانه حیدر عبادی 

از طرح مورد توافق دولت ترامپ، اسرائیل و سرمایه داران سعودی برای احداث بزرگراه 

ه این نوع تقالها است. ایجاد این بزرگراه امان یک نمون –امنیتی بغداد  –مهم اقتصادی 

مشترک تیم ترامپ، دولت نتانیاهو و حکام های بخش قابل توجهی از برنامه ریزی

سعودی برای چالش نیروهای نظامی طرفدار ایران در عراق و کال تضعیف موقعیت 

جمهوری اسالمی در این کشور است. بخش مهمی از بورژوازی و ماشین دولتی 

فقط یک روی ها زنند، ، اما تمامی اینمی عراق به همه این کارها دستاری دسرمایه

سکه است. رویه دیگر آن را نفوذ بسیار گسترده و سرطانی جمهوری اسالمی در همه 

 دهد.می حیات اقتصادی و سیاسی و امنیتی و نظامی عراق تشکیلهای عرصه

عمان روشن است. بورژوازی قطر لبنان و های به ممالک دیگر پردازیم. تکلیف دولت

است با سرمایه داران حاکم عربستان بر سر مسایل گوناگون در حال ستیز است. ها سال

واقع در فاصله میان خلیج سلوی تا خورالعدیر، منطقه های جدال بر سر سرزمین

تیک این نواحی فقط بخشی زیرزمینی یا جغرافیایی و ژئوپولی ابوالخفوس و منابع و ذخایر
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سیاسی متعارض در خاورمیانه و حوزه خلیج های است. جهت گیریها از این کشمکش

مانند حمایت گسترده قطر از حماس و اخوان المسلمین در یک سوی و خصومت شاهان 

سعودی با این نیروها در سوی دیگر، جانبداری فعال مالی و تسلیحاتی امیران قطر از 

کهای سرشار اقتصادی و نظامی عربستان به القاعده در سوریه و کمهای برخی شاخه

گروههای ارتجاعی دیگر این جنگ نیز دیری است که وجود دارد، مقاومت و مخالفت 

با هژمونی طلبی حکام عربستان در حوزه خلیج و نگرانی و هراس « آل ثانی»دیرینه 

ها از سرکشی چنین سرکردگی، کمتر از اختالفات دیگر نیست همه اینها وسیع آن

موضوعاتی هستند که نقش سد سر راه هم پیوندی و همکاری استراتژیک دو کشور را 

کنند. اختالف میان کویت و عربستان یا امارات با سرمایه داران سعودی هر می بازی

چند به این شدت و با این ابعاد نیست اما آنها نیز در جای خود مهم و تعیین کننده اند. 

تا در ارتباط خود با جمهوری اند ن چند دهه تالش داشتهتمامی این کشورها در طول ای

اسالمی و حاکمان سعودی نوعی توازن مبتنی بر منافع بورژوازی داخلی جامعه خویش 

به ها برقرار کنند. چرخش مقطعی، حتی ابراز تمایل خصمانه یا جانبدارانه هر کدام آن

طوالنی مدت تر بوده است. در یکی از این دو دولت تابعی از همین سیاست عام تر و 

بحران   مورد ترکیه باالتر گفته شد. رژیم اردوغان زیر فشار مشکالت تلنبار اقتصادی و

رو به تشدید داخلی در سوی دیگر های و جنگها در یک سو و کشمکشداری سرمایه

قادر به اتخاذ هیچ جهت گیری با ثباتی در منطقه و در سطح دنیا نیست. حزب عدالت 

توسعه برای بقای مکان خود در ساختار قدرت سیاسی مجبور است هر روز به سیاستی و 

بیاویزد، به این و آن قطب سرمایه جهانی دخیل بندد، از این اردوگاه به اردوگاه دیگر 

رحل تمسک اندازد، بساط تکدی از بارگاهی به بارگاه دیگر کشد و ورطه این 

 امروز را به فردا برساند.ها سردرگمی

در چنین شرایطی بیشترین کوشش دولت روحانی یا بخشی از بورژوازی ایران آنست 

در صفوف نیروهای دست به کار « به حالت، حیلت، خواهش، زور» که به صور مختلف، 
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برپایی قطب قدرت ضد جمهوری اسالمی در منطقه شکاف اندازند. در مناقشات گذشته 

دیگر، همه های ان، امارات و شیخ نشینو حال میان عربستان و قطر، کویت و عربست

پردازند. دومین ها اینها با عراق سنگر گیرند و به تعمیق هر چه افزون تر این شکاف

حوزه تالش سرمایه داران اصالح طلب و اصول گرا دامن زدن حتی المقدور به تضادهای 

ین و جوامع رشد یابنده اقتصادی، استراتژیک و بین المللی میان بورژوازی روسیه و چ

مشابه با امریکا و بهره گیری حداکثر از این تصادمات است. روسیه اگر چه در حال 

حاضر درگیر جدال حاد با دولت امریکا در سوریه و خاورمیانه نیست، اما ابعاد مجادالت 

میان آنها گسترده و رو به افزایش است. نفوذ روز ناتو و پنتاگون و کال بورژوازی امریکا 

ر افغانستان به هیچ وجه برای روسیه، حتی برای چین خوشایند نیست. تا و غرب د

همین االن هر دو کشور به ویژه اولی برای چالش این موقعیت کوتاهی نکرده اند، 

هر چند بی سرانجام آنها در حل و فصل منازعات میان افغانستان و پاکستان، داری میدان

دولت پوتین های و نقشهها ستان، برنامه ریزیسرمایه گذاریهای نسبتا مهم چین در افغان

برای سازمانیابی مجدد طالبان، فشار بر دولت غنی و از این طریق مجبور سازی این 

دولت به قبول حضور فعال تر و وسیع تر روسیه در این کشور و پاره ای حوادث دیگر 

ش چشم که مجال شرح آنها نیست از این جمله اند. دولت روحانی از طریق گشای

روسی و چینی در بازار داخلی های اندازهای دلپذیرتر برای سودهای سرشارتر سرمایه

پرهزینه میان ایران و روسیه در سوریه و منطقه یا امتیاز های ایران، بسط دامنه همکاری

برای کاهش فشار امریکا ها و قطبها کند تا از وجود این دولتمی دیگر تالشهای دادن

 ایران بهره گیرد.داری خود و اقتصاد فروپاشیده سرمایه و متحدانش بر

اروپائی و داخلی نمودن این سرمایه ها، گشایش های برنامه ریزی برای جلب سرمایه

غول پیکر صنعتی های چشم اندازهای وسوسه انگیز کسب سودهای نجومی برای تراست

کارگر ایران توسط های برای استثمار هر چه سبعانه تر توده  و مالی اروپا، هموارسازی راه

کوشد با بازی آنها می دیگری است که تیم روحانیهای برگ  نیز از جملهها این سرمایه
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بر مناقشات جاری میان اتحادیه اروپا و دولت ترامپ به سود خود اثر گذارد. دولتمردان 

د و ستدها، امتیاز دادنها و همه جا و بدون این دا  روز سرمایه با چرخیدن در پیچ و خم

طالئی سرمایه جهانی، های طبقه کارگر در آستانه سوداندوزی« ذبح عظیم»هیچ استثنا، 

از فروپاشی باز هم وخیم تر چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران جلوگیری 

و مانع ها فتسوای همه موانع مهم بین المللی، قطعاً با مخالها بنمایند. این تالش

سرنوشت ساز رقبای حکومتی نیز مواجه است. بخش دیگر بورژوازی و های آفرینی

شرکای سپاهی و اصول گرای دولت روحانی بر خالف بسیاری از پندارها، چه در داخل 

همیشگی خود را دنبال خواهند کرد. شالوده کار این جناح های و چه در خارج، سیاست

و زیادت خواهی خود ولو با برخی افت و خیزها ها ه گریحاکمیت آنست که به مداخل

حتما ادامه دهد. نقش خود را در سوریه تقویت نماید. بر دامنه ها و جلو، عقب رفتن

اقتدار و دخالت خود در عراق بیافزاید. سازمانیابی میلیتاریستی نیروهایش در منطقه را 

مشترک های در راه تحقق نقشههمه این کارها را بپردازد. های وسعت بخشد. هزینه

امریکا، عربستان سنگ اندازی کند. واکنش بسیار شتاب زده و پر جنجال نیروهای 

یا سایر گروههای عراقی طرفدار جمهوری اسالمی در مقابل «حشد الشعبی » موسوم به 

امان یک نشانه ساده کارکرد این جناح است. فراموش  –طرح احداث بزرگراه بغداد 

جمهوری اسالمی به ویژه در عراق برای زیر فشار نهادن ساختار قدرت سیاسی نکنیم که 

اجتماعی ضد جمهوری اسالمی های از بیشترین امکانات برخوردار است. احزاب و الیه

امریکا و عربستان و متحدان، به راحتی های و همیاریها حتی با استمداد از همه حمایت

 باشند.نمی قادر به چالش نفوذ رژیم ایران

نکاتی که تا اینجا آوردیم، همگی صرفا نقطه چین هایی نامطمئن برای حصول تصویری 

از سیر حوادث جاری در خاورمیانه و ایران در ماههای آتی است. مسأله اساسی، پیامی 

 سیر رویدادهای روز به طبقه کارگر و جنبش کارگری ایران است که این تصویر و کالً

مختلف های دهند. بخشمی گویا و صریح یک چیز را هشداردهد. کل داده ها، می
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بورژوازی جهانی و ایران آماده هر نوع ماجرا آفرینی فاشیستی در منطقه هستند. بحث 

به هیچ وجه بر سر وقوع جنگ میان این کشور و آن کشور یا این قطب و آن قطب 

نیازهای سود  نیز به محض اقتضایها نیست، هر چند که حتی بدترین جنگ افروزی

کامال محتمل و غیر قابل چشم پوشی است. نکته مهم اما نه این که ها افزایی سرمایه

توان لیست نمود. می موضوع دیگری است. احتماالت زیادی را در باره روند روز اوضاع

ممکن است انفجارآمیز شود و ممکن است راه تعدیل ها و قطبها تصادمات میان دولت

جمهوری اسالمی در منطقه شاید وسیع تر یا بالعکس های ن آفرینیپیش گیرد. بحرا

دچار افت شود. دولت روحانی ممکن است عظیم ترین فتوحات را در عرصه جذب 

به دست آرد و ممکن است دست از پا درازتر شاهد وخیم ها و سرمایه گذاریها سرمایه

ا تداوم جهت گیری ها، شود. غیرقابل تصور نیست که بورژوازی امریکها ترین شکست

ترامپ را خالف منافع استراتژیک خود بیند و تا عزل های داد و ستدها و ماجرا آفرینی

وی از ریاست جمهوری پیش تازد، متحدان عربستان ممکن است زیر فشار تعارضات 

درون قطب بندی جاری هر کدام راه خود گیرند و شاید هم منسجم تر و متفق تر شوند. 

تواند بسیار کوبنده تر و ویران کننده تر شود و شاید می ایرانداری سرمایه بحران جاری

در شرایط موجود دنیای ها هم برای چند روزی راه فروکش پیش گیرد. کل این

خارج از دایره انتظار نیست. همه ممکن است اتفاق افتند یا نیافتند. در این داری سرمایه

 رد و وقوع آن حتمی است.میان یک چیز جای هیچ نوع تردید ندا

کارگر های فشار استثمار و تعرض و تهاجم سرمایه به زندگی تودهها در کلیه این حالت

داری گردد. بحث رونق اقتصادی سرمایهمی فقط افزون تر، افزون تر و باز هم افزون تر

 وها در میان نیست، اما فرض کنیم که اتفاق افتد. حتی در این صورت ابعاد شبیخون

کارگر از روزهای غرش بحران های تهاجمات سرمایه به زندگی و بهای نیروی کار توده

کمتر نخواهد شد. جناح اصالح طلب و اعتدال گرای درون یا حاشیه ساختار قدرت 

جمهوری اسالمی ممکن است بیش از پیش مقهور جناح رقیب شود و ممکن است 
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ه سفره خالی توده کارگر اضافه نخواهد چنین نشود. در هر دو حالت، هیچ نان تازه ای ب

گردید. هیچ تقلیلی در ابعاد فشار قهر و سرکوب سرمایه علیه جنبش کارگری پدید 

شود و دامنه اجبار رعب انگیز نمی نخواهد آمد. از تبعیضات فاجعه بار جنسی کاسته

های گیکودکان به کارهای طوالنی یا شمار کودکان کار رو به کاهش نخواهد رفت. دریوز

بی نهایت رقت انگیز، نفرت بار و شرم آور نسل درس خوانده و دانشگاهی طبقه کارگر 

و دموکراسی و فضای باز سیاسی از بارگاه جناح اصالح طلب « آزادی»ایران برای گرفتن 

و اعتدال گرای بورژوازی بیش از پیش نکول خواهد شد. طول زمان تعویق پرداخت 

شود، هیچ بهبودی از هیچ لحاظ در معیشت و شرایط کار و نمی دستمزدها دچار تقلیل

دهها بار بیش از پیش به کام داری آید. اینکه سرمایهنمی کارگر پدیدهای زندگی توده

صعود کند، اینکه حجم انباشت ساالنه سرمایه ده برابر ها موج بحران افتد یا به قله رونق

اهرمهای قدرت را به دست گیرند یا از گردد، یا روند افت بپیماید، اصالح طلبان کل 

هر گونه که رخ دهد، سوای فشار سهمگین ها ساختار قدرت سیاسی بیرون افتند، کل این

تر استثمار، زندگی رقت بارتر و سرکوب وحشیانه تر اعتراضات توده کارگر هیچ نوید 

 دیگری در آستین ندارد.

ه در کلیه این حالتها و در در این میان فقط یک چیز و فقط همین یک چیز است ک

تواند تضمین کننده مطمئن بهبود زندگی، ها میشرایط وقوع هر کدام این احتمال

فضای بازتر سیاسی، کاهش تبعیضات جنایتکارانه جنسی، بهداشت و درمان و آموزش 

بهتر و نهایتاً رهائی واقعی استثمار شوندگان کارگر باشد. فقط قدرت پیکار ضد 

تواند چنین معجزه ای به بار آرد. سازمان یابی وسیع می این طبقه است کهداری سرمایه

شورائی و ضد کار مزدی این قدرت یگانه راه خروج از این وضعیت، یکتا ضامن تاختن 

زیست محیطی، گورخوابی، های ما به سوی کاهش فقر، گرسنگی، زن ستیزی، آگودگی

ک فروشی، اعتیاد، فحشاء و سایر منطقه ای، آوارگی، کودهای کارتن خوابی، جنگ

و فرجامین است. همه جناحهای حاکم طبقه سرمایه   و سرانجام رهائی واقعیها بدبختی
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بورژوازی در ایران و جهان، تمامی منادیان اصالح طلبی و های اپوزیسیوندار، کل 

را اعتدال گرا و سوسیال دموکرات و لیبرالیسم و چپ و راست بورژوازی همه توان خود 

کنند تا بر روی همین واقعیت عریان، همین بدیهی ترین حقیقت می در تیر کرده و

تاریخ پرده اندازند. صدای این جناح ها، باندها، توهم پردازان و متوهمان در روزگار ما 

دیگر تاریخ دلخراش تر است. در های آنان از همه دورههای از همیشه بلندتر و نعره

دهند که عصر تحوالت ریشه ای، عصر پیکار راستین طبقاتی، یم سراسر جهان عربده سر

عصر تغییر بنیادی و پایه ای وضعیت روز، عصر انقالبات عطیم تاریخی، عصر نابودی 

به پایان آمده است!!! در ایران سالیان متمادی است که عظیم ترین بخش داری سرمایه

د که دوره اعمال قدرت طبقاتی، خوانمی در گوش کارگران اپوزیسیونبورژوازی در لباس 

دوره جنگ علیه سرمایه، دوره صف آرائی رادیکال و سرنگونی طلبانه طبقه کارگر در 

دهند که باید به همین نظام می مقابل طبقه سرمایه دار به انتها رسیده است!!. عربده سر

هن دخیل بست، در سازش باز کرد، بساط مماشات و توسل به آستان حاکمان سرمایه پ

کرد، باید از خشونت و قهر و انقالب و سرنگونی طلبی دست کشید!! گروههای زیادی از 

این جماعت، همان جانیان، همان وحوش درنده بورژوازی هستند که خود برای استقرار 

هولوکاست های قدرت طبقه خویش، برای معماری یکی از درنده ترین رژیمهای پایه

ی استقرار و تحمیل جمهوری اسالمی سرمایه بر طبقه آفرین تاریخ سرمایه داری، برا

آنان همچنان های کارگر، از هیچ بربریتی ابا نکرده اند. جوی خون ناشی از سبعیت

آدم سوزی آنان کماکان در حالت اشتعال است. اینان با انجام این های جاری بود و کوره

ر طبقه کارگر تحمیل کردند اسالمی را بداری کارها، رژیم خون و دهشت و اعدام سرمایه

و درست در لحظه پیروزی عربده سر دادند که دوره خشونت و قهر و مبارزه طبقاتی و 

به پایان آمده است!!!. زمان اصالحات و آشتی طلبی و گریز از داری جنگ ضد سرمایه

هایی هستند  اپوزیسیونمبارزه و خشونت و اعمال قدرت است. بخش دیگر این جمعیت 

خواستند تا پشت می یروز زیر بیرق سرنگونی طبی توخالی فراطبقاتی از کارگرانکه تا د
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سر آنها صف بندند، بساط دیکتاتوری حاکم را در هم پیچند و آنان را بر اریکه قدرت 

 را تکرارها بنشانند. سوای این دو طیف، جمعیت کثیر دیگری هم عین همین عوامفریبی

جعه بارتر و نفرت انگیزتر است. اینان نسل درس خوانده کنند، کار این عده از همه فامی

را خورد ها و دانشگاهی طبقه کارگرند!!. اما در نهایت وقاحت و بی شرمی همین فریب

دهند. راه زندگی، راه زنده ماندن، راه حصول مطالبات، می پدران و مادران کارگر خویش

این فریبکاری ها، دروغ پردازی  کارگر اما دورافکنی کلهای راه رهایی فرجامین توده

ها، گمراهه آفرینی ها، توهمات و دمیدن در صور پیکار هر چه نیرومندتر، سازمانیافته 

 است.داری تر و شورائی تر ضد سرمایه



 135 / سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

  



   گذار دولت گفتمان و شورایی جنبش/  136

 2۰16اوت                                           جنبش شورایی و گفتمان دولت گذار

 

با ها و تفاوت بنیادی آنداری بحث را با توضیح کوتاهی پیرامون شوراهای ضد سرمایه

های نامند، شروع کنیم. شوراها برای ما، جنبش متشکل آحاد تودهمی آنچه دیگران شورا

و علیه کل اشکال ستم، بی حقوقی، تجاوز و تعرضی داری موجودیت سرمایهکارگر علیه 

 و کارگران بر اجتماعی زندگی های است که سرمایه، به صورت روتین در تمامی عرصه

 سالح فقط نه مبنی، این برداری سرمایه ضد شوراهای. نمایدمی اعمال غیرکارگران

انه نطفه واقعی و بالنده جامعه آتی روز که همزمان یگ شرایط در سرمایه علیه جنگ

هستند. گسترش غول آسای ابزار داری انسانی، در قعر جهنم گند و وحشت سرمایه

اقتصادی های تولید، تکنیک و صنعت در سیطره نظام موجود در همان حال که پایه

کند، اما به خودی خود، سوای رشد می الزم برای استقرار جامعه آینده را فراهم

سی سرمایه و تسلط هر چه بشرستیزانه تر کار مرده بر کار زنده هیچ چیز دیگر اختاپو

کارگر تنها نیروی اجتماعی، تاریخی های تودهداری نیست. جنبش شورائی صد سرمایه

و واقعی است که حیات، تکوین، استخوان بندی، شکوفائی و پروسه تولد پیروزمند 

کند. شورا با می مسلط موجود را نمایندگیسوسیالیسم لغو کار مزدی از قعر مناسبات 

این روایت هیچ ربط و شباهتی با شوراهای مورد تأکید و ستایش طیف احزاب یا 

خوانند، صرفاً حوزه سربازگیری ماشین حزبی می گروههای لنینی ندارد. آنچه اینان شورا

االی سر برای تبدیل توده کارگر به پیاده نظام ارتش حزب و به قدرت رساندن حزب ب

رانند، می آنها است. جماعت اخیر اگر هم در شرایط و مناسبتی دیگر، از شورا سخن

 .مرادشان صرفاً یک دکه کاسبکاری سندیکالیستی در زیر بیرقی دروغین است
کارگر و اعمال این قدرت های ظرف تجلی قدرت آحاد تودهداری شوراهای ضد سرمایه

های زندگی اجتماعی و الجرم کل حوزههای عرصه متحد و متشکل علیه سرمایه در کلیه

تقابل میان طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار یا نظام بردگی مزدی است. تنها از طریق 
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تشکیل این شوراها است که پرولتاریا به طور واقعی به صورت یک طبقه متحد در مقابل 

لیه طبقه دیگر را کشد. جنگ یک طبقه عمی سرمایه و سرمایه داران و دولت آنها صف

گذارد. در هر کارزار اجتماعی و طبقاتی از مبارزه برای افزایش دستمزد می به نمایش

سیاسی تا لغو کار کودک، از پیکار علیه های گرفته تا کاهش روزانه کار، از حصول آزادی

جنسی و قومی تا بهبود محیط زیست، از خیزش برای رایگان سازی کامل های نابرابری

و درمان و آموزش و مهد کودک و نگهداری سالمندان و معلوالن و اشکال دیگر دارو 

بورژوازی، در همه این کارزارها به مثابه های رفاه اجتماعی تا شورش علیه جنگ افروزی

سازد. اساس را بر اختالل پویه می یک طبقه علیه سرمایه قدرت خود را وارد میدان

ن نظم تولیدی، سیاسی، مدنی، حقوقی و اجتماعی تولید اضافه ارزش و از کار انداخت

دهد تا سرمایه را به بیشترین می گذارد. این کار را به هر میزان که بتواند انجاممی سرمایه

وادارد. شوراها در همان حال مرکز آموزش و ارتقاء آگاهی، میدان مشق ها عقب نشینی

اد کارگران برای برنامه ریزی دخالتگری و قدرت، ظرف تدارک و تجهیز و آماده شدن آح

و استقرار جامعه عاری از رابطه خرید و فروش نیروی کار و استثمار و طبقات و دولت 

تواند به دنبال درهم می کهداری است. پرولتاریا تنها از طریق جنبش شورائی ضد سرمایه

عه شکستن ماشین دولتی بورژوازی، بساط کار مزدی را در هم ریزد و سنگ بنای جام

 .نوین را مستقر سازد
تأکید کرد که « مانیفست کمونیسم»مارکس در مواردی و صریح تر از همه جا در 

مجبور است نخست ماشین دولتی بورژوازی داری پرولتاریا در جنگ برای نابودی سرمایه

را در هم بشکند و قدرت سیاسی خود را مستقر سازد. این گفته مارکس مثل غالب 

بدترین شکلی مورد تحریف قرار گرفته است. اینکه طبقه کارگر برای  وی بههای آموزش

محو مناسبات بردگی مزدی مجبور است بورژوازی را از اریکه حاکمیت به زیر کشد و 

خود سکان قدرت را به دست گیرد، توضیح واضحات است. این چیزی نیست که جای 

است. هر دو رویکرد سوسیال  بحث داشته باشد. همه بحثها بر سر چند و چون این ماجرا
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دموکراسی، احزاب وفادار به انترناسیونال دوم در یک سوی و جریانات لنینی در سوی 

و متضاد اند دیگر با ظواهر متفاوت اما بنمایه واحد سخن مذکور را قلب ماهیت نموده

این دو طیف، نهایتاً و اساسًا  اختالفات ندار و دار کارگر القاء کرده اند. های آن را به توده

در تفاوت میان راهکارهای تسخیر قدرت سیاسی توسط یک حزب باالی سر کارگران 

خالصه شد. اولی برای این کار نسخه پارلمانتاریسم پیچید و دومی توسل به قهر نظامی 

» را چاره کار خواند. وقتی مارکس از گریزناپذیری جایگزینی ماشین دولتی سرمایه با 

راند، با وضوح کامل، بدون گذاشتن جای هیچ ابهام، می سخن« دیکتاتوری پرولتاریا

نهاد. می ، انگشت تأکیدوسیع کارگر به مثابه یک طبقههای قدرت گیری توده بر

برپایی قدرت سیاسی کارگران در شکل یک طبقه، اوالً نیازمند یک ساختار سراسری 

سازمان یافته شورائی سراسری و ضد  شورایی است ثانیاً فقط با دست یک جنبش

 که کاری –قابل تحقق است. سر هم بندی هر روایتی دیگر از این حرف داری سرمایه

 کار لغو کمونیسم و مارکس حرف بنمایه از کامل فرار – کنندمی و کرده لنینی احزاب

از  تاریخ، دیگر طبقه هر و کارگر طبقه میان ماهوی تفاوت یک. است پرولتاریا مزدی

 جمله بورژوازی در مورد به دست گرفتن قدرت سیاسی در همین جا قرار دارد. پرولتاریا

تواند و ممکن نیست که قدرت سیاسی را از طریق یک حزب، سازمان یا هر نهاد نمی

باالی سر خود به چنگ آرد. دلیل این امر بسیار روشن است، هر چند که این دلیل با 

حزبی، بسیار کفرآمیز، غیرمعقول های ی متولیان امام زادهتمامی صراحت و شفافیتش برا

و خالف واقع به نظر آید. در این گذر و تا جایی که به طراحان و مدافعان نظریه حزب 

شود ما اساسا، با یک گفت و شنود زمینی ماتریالیستی درون پروسه می سازی مربوط

یم. کامالً بالعکس، با یک جبهه مواجه نیستداری پیکار طبقاتی پرولتاریا علیه سرمایه

گردیم. رویکردی که شالوده می گیری عمیقاً دگماتیک متافیزیکی و ایدئولوژیک رو به رو

کار خود را بر تقدس وجود حزب نهاده است و مصمم است تا آنچه را که فقط ساز و 

گر کار استقرار شکلی از برنامه ریزی رابطه خرید و فروش نیروی کار به جای شکل دی
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است. مظهر قدرت طبقاتی پرولتاریا، پرده دار حرم سوسیالیسم و سکاندار سفینه رهائی 

بشر خواند. اینان به سادگی قادر به خروج از حصار این تعبد دگم ایدئولوژیک نیستند 

تواند نمی اما به بحث خود باز گردیم. به این مسأله که چرا پرولتاریا ممکن نیست و اساساً 

اقعی طبقاتی خود را از طریق یک حزب یا هر نهاد قدرت ماوراء خود قدرت سیاسی و

 .کنممی به دست گیرد. در پاسخ این سؤال به توضیحات زیر بسنده
گیرند می کنند و قدرت سیاسی را به دستمی کارگران ماشین دولتی بورژوازی را خرد

بساط اقتصاد، سیاست، را از جای برکنند و داری تا از این طریق شالوده وجود سرمایه

 هستی تبعات و آثار  اجتماعی یا کلهای حقوق، مدنیت، فرهنگ، اخالق، سنن، ارزش

 نیروی فروش و خرید رابطه باید کار این برای. کنند تاریخ دادن زباله راهی را نظام این

 رخدادی چنین تحقق اما. سازند ملغی واقعی طور به را مزدوری کار مناسبات یا کار

کارگر، با هیچ نام و نشان و بیرق و های ر ظرفیت هیچ نوع دولت باالی سر تودهد قطعاً

ادعایی نخواهد بود. محو کار مزدی برای طبقه کارگر و در نگاه مارکسی مبارزه طبقاتی، 

معنای معینی دارد. رابطه خرید و فروش نیروی کار رابطه جدائی کارگر از کار، وسایل 

تعیین سرنوشت کار و زندگی اجتماعی خویش است. لغو کار  کار، محصول کار و فرایند

برای اینکه کارگر از کار خود جدا نباشد باید در . مزدی در گرو الغاء این جدایی است

تعریف کار، در تعیین هدف کار، در برنامه ریزی کار و تولید اجتماعی، در این که چه 

تولید گردد، چگونگی توزیع آنچه تولید شود و چه تولید نشود، هر چیزی به چه میزان 

تولید شده است و لیست طوالنی این قبیل مسائل به صورت مستقیم، آگاه و کامالً مؤثر 

باال و اموری مانند های سهیم باشد. کارگر وقتی از کارش جدا نیست که در تمامی زمینه

شت و رفاه اینها، در مسائلی از قبیل اینکه چه بخش محصول کار ساالنه خود را به معی

اجتماعی، کدام سهم را به فراهم سازی امکانات تعالی فکری، چه درصدی را پژوهش و 

دانش و تکنیک، اختصاص دهد، دخالت آزاد و آگاه و سرنوشت ساز نماید. در یک کالم 

برای اینکه او از پروسه تعیین سرنوشت کار و زندگی خویش منفصل نماند باید در برنامه 



   گذار دولت گفتمان و شورایی جنبش/  140

ند و اینکه محصول کار اجتماعی او به شایسته ترین شکل ممکن ریزی کل این فرای

صرف رفاه جسمی و اعتالی فکری و رشد آزاد انسانها گردد به اندازه کافی و به صورت 

کارگری که چنین نیست و در چنین موقعیتی  .کامالً آزاد و نافذ و خالق، دخالت گر باشد

زی و تعبیر و تفسیر، به هر حال از کار قرار نگرفته است مستقل از هر گونه روایت پردا

خویش جدا است و سرنوشت کار و تولید و زندگی او به وسیله افراد و نهادهای باالی 

 .گرددمی سر وی تعیین
منظور از دستیابی تمامی آحاد کارگران به چنان موقعیتی، مسلماً آن نیست که کل 

زندگی اجتماعی های ر همه حوزهدها و تصمیم گیریها برنامه ریزی ها، سیاست گذاری

تک تک افراد صورت گیرد. چنین چیزی طبیعتاً خیالبافی و شاید هم  موافق با رأی

محال است. مسأله اساسی آن است که او موافق یا مخالف، مهر قدرت واقعی و تعیین 

حک نماید. در همین جا دو پرسش بسیار ها کننده خود را بر پروسه تصمیم گیری

کارگر در چه صورتی های گیرد. نخست این که تودهمی پیش روی ما قراراساسی در 

قادر به ایفای این نقش هستند و دوم آن که اگر کارگران قادر به ایفای این نقش نباشند، 

گیرد و همه چیز می تصمیمها کدام نیروی اجتماعی یا نهاد قدرت است که به جای آن

 .پاسخ هر دو پرسش پردازیمنماید. به بررسی می را برنامه ریزی
در رابطه با سؤال اول یک چیز بدیهی است. توده کارگر هنگامی قادر به ایفای این نقش 

به سطح معینی از آگاهی، شعور و داری است که در پروسه طوالنی ستیز با سرمایه

دست یافته باشد، معنای این سخن آن نیست که همه کارگران داری شناخت ضد سرمایه

لسفه حق هگل و ایدئولوژی آلمانی و خانواده مقدس یا فقر فلسفه و گروندریسه و نقد ف

کاپیتال و سایر آثار مارکس را خوانده باشند، بحث بر سر خواندن و نخواندن و سواد 

کالسیک آدمها نیست. هستی آگاه طبقاتی است که مورد تأکید ماست. توده وسیع 

و چشم انتظار تحوالت بنیادی اند در هم شکستهانسان هائی که ماشین دولتی سرمایه را 
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اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هستند، باید بتوانند پیچ و خم مسیر این تحوالت و راه 

مجبور و آلت های منتهی به این هدف را چراغ اندازند. در غیر این صورت مشتی انسان

ظف به پذیرش و اطاعت اراده کنند، آنها خود را موها فعل خواهند بود که هر چه باالیی

کند و به هر انداز که نیاز می تواند تا چشم کارمی خواهند دید. چنین جماعتی

های صدرنشینان باشد، در سناریوهای پر زرق و برق دموکراسی و پرهیجان ترین نمایش

تساوی طلبی، زیر هر بیرق و علم و کتل، از جمله درفش سرخ کمونیسم و رهایی انسان 

تواند ملزم به پیمودن هر بی راهه کاپیتالیستی شود و در همان حال می به صف گردد.

لشکر شکست ناپذیر و پیروزمند کمونیسم و پرولتاریا نام گیرد. تاریخ صد سال اخیر 

ماالمال از این رخدادها و سناریوها است. این واقعیت که چنین توده وسیع بردگان 

ایفای نقش اثرگذار و آگاه و آزاد در پروسه مزدی با این مشخصات، به هیچ وجه قادر به 

برنامه ریزی کار و تولید و زندگی اجتماعی خویش و پیشبرد پویه رهائی بشر نخواهند 

رسد که موضوع قابل انکاری باشد. این را فقط بدترین و عوام فریب نمی شد، به نظر

 .انند منکر گردندتومی ترین نمایندگان سیاسی و فکری و ایدئولوژیک ارتجاع بورژوازی
اگر این نکته اخیر را قبول داشته باشیم، این را هم باید بپذیریم که مجرد حمایت 

کارگر یک جامعه از یک حزب سیاسی با نام و بیرق کمونیسم، حتی های گسترده توده

اگر این حمایت در گسترده ترین سطح صورت گیرد، به خودی خود، هیچ دلیلی برای 

ه وسیع از توان، کارائی و ظرفیت الزم جهت اثرگذاری خالق و برخورداری این تود

اثرگذار و آگاه در پروسه برنامه ریزی کار و تولید و نظم زندگی سوسیالیستی در شرایط 

بعد از وقوع انقالب نخواهد بود. موضوعی که در عظیم ترین انقالب کارگری تاریخ، در 

بودیم. انقالبی که پیروزمندانش به جای انقالب اکتبر به گونه ای فاجعه بار شاهد آن 

و گشایش تاریخی دروازه عظیم سوسیالیسم بر روی داری دمیدن در صور نابودی سرمایه

بقای بردگی های بشریت معاصر، جنبش کارگری جهانی را راهی تاریک ترین برهوت

 مزدی کردند
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رگر آگاه جویای رهائی از حزبی اما برای هر کاهای تا اینجا اگر نه برای متولیان امامزاده

طبقه وی با راه افتادن های استثمار، مذلت و مشقات بردگی مزدی معلوم است که توده

تشکیل « کارگران»پشت سر یک حزب باالی سر خود حتی، اگر همه آحاد حزب را 

دهند، حتی اگر این کارگران متحزب آدمهای مبارز و دلسوزی باشند، باز هم هیچ 

 و کار ریزی برنامه در کارگر وسیع توده ای نقش نافذ، کارساز و آگاه تضمینی برای ایف

 عظیم توده که وقتی برویم دوم سؤال سراغ به پس. گرددنمی آتی زندگی نظم و تولید

 ماشین جلوداران، از متشکل حزب و رهبران کثیر خیل به آهنین اعتماد با کارگران

ه مثابه آحاد طبقه کارگر قادر به برنامه ب خود اما شکنند،می هم در را بورژوازی دولتی

ریزی پروسه تحول سوسیالیستی جامعه و فرایند امحاء واقعی کار مزدی نیستند، وقتی 

که وضع چنین است، در این صورت کدام نیروی اجتماعی یا کدام نهاد قدرت، این نقش 

 کند؟می گیرد و ایفاءمی را به عهده
ادآوری این واقعیت است که وقوع انقالب و سقوط اولین نکته در پاسخ این پرسش ی

 تصویر در روند یا چهارچوبی که احزاب لنینی ماشین دولتی بورژوازی، به ویژه

کنند، به خودی خود، هیچ تغییری در شیرازه وجود سرمایه یا موجودیت رابطه خرید می

سرمایه اجتماعی آورد. به بیان دیگر چرخه ارزش افزائی نمی و فروش نیروی کار پدید

و کل ساختار مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی حافظ یا همگن آن، ولو دچار اختالل 

دهد. در چنین شرایطی جامعه بر سر دو راهی و در آستانه می باز هم به بقای خود ادامه

تعیین تکلیف حتمی است. یا باید بساط کار مزدی را در هم پیچید و شاهد الغاء فرایند 

کارگر از کار، وسایل کار، محصول کار و سرنوشت زندگی خودشان بود های ودهجدائی ت

و یا در غیر این صورت سرمایه است که منویات بازسازی چرخه ارزش افزائی و ترمیم 

ساختار سیاسی و حقوقی و مدنی و اجتماعی خود را بر سیر رخدادهای روز و طبقه 

و در میان این دو راه، وقتی که توده وسیع کند. راه سومی وجود ندارد می کارگر تحمیل

کارگر، فاقد آمادگی، تدارک، توانائی و ظرفیت الزم برای ایفای نقش آگاه و اثرگذار 
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طبقاتی در پروسه الغاء کار مزدی و تحول سوسیالیستی اقتصاد باشد مسلماً حالت دوم 

به بدترین شکلی  اتفاق خواهد افتاد. چیزی که در جامعه روسیه بعد از انقالب اکتبر

 .مشاهده نمودیم
 مسأله از همه لحاظ کلیدی که تمامی احزاب لنینی بسیار عامدانه و آگاهانه بر آن چشم

بندند این است که فرایند لغو بردگی مزدی و امحاء سرمایه داری، به هیچ وجه من می

رایندی باشد. فنمی رایج دولتیهای و سیاستگذاریها الوجوه، از جنس برنامه ریزی

نیست که توسط یک دولت باالی سر جامعه انجام گیرد. اینکه آحاد تشکیل دهنده 

آورد. پویه الغاء کار نمی دولت کارگران باشند هم در اساس موضوع هیچ تغییری پدید

بدون هیچ چون و چرا باید توسط وسیع ترین آحاد داری مزدی و برچیدن سرمایه

ر سراسری شورایی و با بیشترین میزان اثرگذاری طبقه کارگر در یک ساختاهای توده

آگاه این آحاد انجام گیرد. نکته مهم دیگر در همین راستا آنست که این ساختار گسترده 

تواند خلق الساعه نمی شورایی برخالف پندارهای سراسر سرمایه سرشت احزاب مطلقاً

ید. این نوع شورا یا ویژه به دستور رهبران حزب پدید آ« قران سعدین»باشد و در یک 

جنبش شورایی سوای حوزه سربازگیری حزب باالی سر کارگران هیچ نقش و موضوعیت 

دیگری ندارد. ساختار شورایی سراسری قادر به برنامه ریزی پروسه امحاء کار مزدی و 

باید نماد زنده فازی از رشد و بالندگی و بلوغ یک جنبش نیرومند داری برچیدن سرمایه

شد. جنبشی که در قعر جهنم بردگی مزدی با دست توده وسیع کارگر و کارگری با

آگاهان این طبقه پایه گذاری شده است. ظرف و سالح کارزار پرولتاریا علیه سرمایه 

حیات اجتماعی نمایندگی نموده است. مظهر های بوده است. این کارزار را در کلیه عرصه

کارگر به یک قدرت آگاه طبقاتی ضد کار متعالی بالندگی سرمایه ستیزی خودپوی توده 

پرولتاریا را به نمایش نهاده است. داری مزدی گردیده است. صف مستقل ضد سرمایه

جنگ طبقه استثمار شونده علیه طبقه استثمارگر را پیش برده است. جنبشی که در 

ش همین راستا بدیل سوسیالیستی حی و حاضر پرولتاریا علیه سرمایه را تشکیل و پرور
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این های داده است. در طول زمان، در پیچ و خم مبارزه طبقاتی و در تالطم طوفان

را نابود کرده است تا بساط داری مبارزه به پیش تاخته است، سرانجام دولت سرمایه

آزاد و رها شده از سیطره های وجود سرمایه را در هم پیچد و دنیای نوین، دنیای انسان

را بر پای دارد. فقط چنین نیروی آگاه، عظیم و تاریخساز ری دااستثمار و قدرت سرمایه

تواند میداندار الغاء مناسبات بردگی مزدی باشد و پرولتاریا فقط با می طبقاتی است که

تواند می داشتن این جنبش و این شکل سازمانیابی سرمایه ستیز خویش است که

 .را به گورستان تاریخ بسپاردداری سرمایه
آید که تکلیف می فرض که حقیقت باال را قبول داشته باشیم این سؤال پیش حال با این

گفتگوی انسان آگاه، ژرف بین و با درایتی مانند مارکس در باره دولت دوره گذار یا 

شود؟ در پاسخ به این سؤال قبل از هر چیز باید تأکید کنم می دیکتاتوری پرولتاریا چه

دارم. نه مارکس نیازمند چنین کاری است و ن را مارکس سخن توجیه قصد که مطلقاً 

 نه هیچ آدم آشنا به رویکرد مارکسی مبارزه طبقاتی خود را مجاز به این نوع کارها

داری بیند. مارکس به عنوان انسانی در قله آگاهی، شعور و شناخت ضد سرمایهمی

و کاست یا دارای ایراد  تواند در این یا آن مورد یا پاره ای موارد مهم، مسائلی را با کممی

و اشکال جدی پیش کشیده باشد. چنین چیزی قطعاً اتفاق افتاده است. پیداست که او 

را بر طرف و ها به محض تعمق اشتباه خود، با صراحت و به گونه ای آموزنده، کاستی

شرایط تاریخی روز حتی اجازه این ها اشتباهات را اصالح کرده است. در برخی زمینه

توان مثالی می تعمق و اصالح را به وی نداده است. برای هر کدام این موارد کاوش و

شود. می آورد. کاری که نیاز گفتگوی کنونی ما نیست. تا جایی که به بحث حاضر مربوط

او از دیکتاتوری پرولتاریا به عنوان دولت انتقالی صحبت کرده است اما مارکس چیزی 

مطرح نکرده است و از این مهمتر اساساً اهل این نوع دولت گذار  تئوری ویژه به نام

ها آزاد از قید زمان و شرایط نبوده است. این جنس نظریه پردازیهای تئوری پردازی

در بنیاد خود با روایت ماتریالیستی مارکس از تاریخ و مبارزه طبقاتی تعارض کامل دارد. 
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شناخت علمی یا آگاهی طبقاتی در  و ارتقاء نتایج آنها بهها میان کالبدشکافی واقعیت

 و زود یا هستند وقوع شرف در که حوادثی چگونگی مورد در احتمال بیان و یک سوی 

 آنچه نخست حالت در. دارد وجود فاحشی تفاوت دیگر، سوی در داد خواهند رخ دیر

به لحاظ روش شناسی )البته فقط از این  دهد،می انجام طبقاتی مبارزه فعال یک

است. پژوهشی که افراد در قلمرو کارزار طبقاتی،  علمی شبیه یک پژوهش کامالً لحاظ (

بر پایه کل آگاهی و توان فکری روز خود و قطعاً با رجوع به بنمایه طبقاتی و اجتماعی 

دهند تا از این طریق راه جدال طبقه خود علیه طبقه دیگر را می شناخت خویش انجام

قه خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهند. تا این آگاهی را هموار سازند، تا درجه آگاهی طب

هستی آگاه و نیروی مادی پیکار جنبش خود سازند. در مورد مارکس تمامی متون نقد 

اقتصاد سیاسی وی، هر چه در باره انسان و کار و شیوه تولید و کالبدشکافی جامعه 

ون رابطه تولید مادی و گوید، آنچه پیراممی مدنی در اقتصاد سیاسی و نقش تقسیم کار

راند. آناتومی می طبقاتی افکار بر قلمهای تولید افکار، رابطه زندگی و آگاهی و سرچشمه

 .او از فرایند کارزار طبقاتی جاری در اروپا و جاهای دیگر از این جمله هستند
کاود، بحث وی در می کند، وقتی مقوله ارزش رامی مارکس وقتی کاال را کالبدشکافی

تیشیستی کاال، روند کار، تولید اضافه ارزش، کاال ره کار مجسم و مجرد، پول، خصلت فبا

شدن نیروی کار و رابطه خرید و فروش این نیرو، ظهور شیوه تولید سرمایه داری، 

مختلف سرمایه، قوانین تشکیل نرخ سود، کار مولد و های چگونگی سامان پذیری بخش

ابت و هزاران مسأله دیگر از این سنخ، دنیای آگاهی، غیرمولد، اشکال مختلف سرمایه، رق

کند. مارکس در می کارگر پمپاژهای شعور و شناخت را به پروسه کارزار طبقاتی توده

زندگی اجتماعی و عینیات سر راه مبارزه میان طبقات را های واقعیتها همه این عرصه

حاصل این کاویدن و کالبدشکافی شکافد و می اندازد،می از رصدگاه شعور پرولتاریا چراغ

 .دهدمی را در اختیار بردگان مزدی سرمایه قرار
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بحث مارکس در مورد دولت دوران گذار از سنخ مباحث باال نیست. او در اینجا به 

درستی و بسیار آگاهانه از مسأله در هم شکستن ماشین دولتی بورژوازی و ضرورت 

عنوان گام حتمی سر راه انقالب کارگری و تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا به 

کند، اما شکل و شمایل و سازمانیابی قدرت می پیکار برای نابودی بردگی مزدی صحبت

سیاسی جدید چیزی نیست که زیر چاقوی جراحی و شناخت حی و حاضر او قرار گیرد. 

ید بسیار این با و باید این موضوعی است که چگونگی وقوع آن به آینده تعلق دارد، اما

که فرایند تحقق رخداد حتماً تابعی از الزامات  مهم، بنیادی و سرنوشت ساز است

حیاتی مبارزه طبقاتی پرولتاریا برای امحاء بردگی مزدی و در ارتباط کامل ارگانیک با 

کل مباحت مربوط به پویه حصول این هدف باشد. سخن مارکس در باره دیکتاتوری 

ار را باید با این نگاه کاوید. در غیر این صورت سوای تحریف پرولتاریا و دولت دوره گذ

کارگر داده نخواهد شد، کاری که احزاب لنینی تاریخاً های هیچ چیز دیگری تحویل توده

 .در وسیع ترین سطح انجام داده اند
راند اما او آنچنان که سنت و راه و رسم می از دولت دوران گذار سخنها مارکس مدت

گذشت تا ها وقت نسخه از پیش معینی برای این دولت نپیچید. سال وی بود هیچ

کارگران پاریس برای نخستین بار در این نقطه کوچک جهان، تاریخ را تکان دادند و 

دریچه تازه ای بر روی بشریت و جنبش کارگری باز کردند. کموناردها شکست خوردند 

فت. مقدم بر هر چیز آموخت اساسی گرهای اما مارکس از رخداد پرشکوه کمون درس

که طبقه کارگر باید حتمًا ماشین دولتی سرمایه را در هم کوبد، ولی این تنها درس 

نبود. درسهای بسیار مهم دیگری آموخت که پروسه دستیابی کارگران به قدرت سیاسی 

را از ها و تصویر عام حاکمیت پرولتاریای پیروز، در رأس همه آنها قرار داشت. این درس

 .زبان خود او بشنویم
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 کمون از مشاوران شهری که با رأی عمومی مردم در نواحی گوناگون شهر برگزیده»

 …شد این افراد در هر لحظه پاسخگو و مقامشان پس گرفتنی بودمی شدند، تشکیلمی

 به …باشد قانونگذار و اجرایی یعنی کننده، عمل و اجرائی هیأت یک بایستمی کمون

ر پاریس و مراکز ثانوی کشور، حکومت متمرکز سابق در د کمون نظام برقراری محض

 «…بدهد حکومت مستقیم تولید کنندگان ایاالت و والیات باید جای خود را به
اساساً حکومتی بود از آن طبقه » گوید: می پردازد ومی مارکس به راز حقیقی کمون

بهره مند از برخورداری و کارگر، زاییده نبرد طبقاتی تولید کننده بر ضد طبقات 

 قید از] کار اقتصادی رهایی برای بود ای آمده دست به سرانجام سیاسی شکل …تملک

 قهطب به که نیست صفتی دیگر تولیدی کار و شودمی تبدیل کارکن به آدم هر ،[سرمایه

 معجزه انتظار کمون از کارگر طبقه »: افزایدمی مارکس  ،«شود داده نسبت معینی

ناکجاآباد ساخته و پرداخته ای که بخواهد آن را به ضرب و زور  هیچ طبقه این. نداشت

داند که برای تحقق می مستقر سازد، ندارد این طبقه مرجع خلق فرمانی صادر شده از

رهایی خودش و همراه با آن، تحقق یک شکل عالی تر زندگی اجتماعی که تمامی 

اش به نحو اجتناب ناپذیر به سمت آن حرکت جامعه کنونی به اقتضاء ساخت اقتصادی 

رود، ناگزیر است دورانی طوالنی از مبارزه را پشت سر بگذارد که طی آن، از می پیش

راه رشته ای از فرایندهای تاریخی، شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر جوامع و خود 

 جنگ داخلی در فرانسه . با تلخیص(« ) آدمیان یکسره دگرگون خواهند شد
و مؤلفه هایی که مارکس در اینجا ها ایسه بسیار ساده سرانگشتی میان شاخصیک مق

های کند، با آنچه که لنین در نوشتهمی برای قدرت کمون و شیوه استقرار آن ردیف

 پیروزی پی در  مختلف خویش، پیرامون دیکتاتوری پرولتاریا و ماشین دولتی بلشویسم

میان ماه من » دهد که می ز نشاننیمرو خورشید روشنی به شماردمی بر اکتبر انقالب

 پرولتاریای سیاسی قدرت میان تفاوت «است آسمان تا زمین از تفاوت –تا ماه گرودن 

 دیگر جای در دولتیداری سرمایه متمرکز دیکتاتوری و جا یک درداری سرمایه ضد
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 قدرت مختصات تشریح مجرد وجه هیچ به باال سند در مارکسهای حرف اهمیت. است

چند هفته پرولتاریای پاریس نیست. تمامی اهمیت در نوع نگاه طبقاتی و  سیاسی

سرمایه ستیز مارکس به ماجرا نهفته است. کل سخنان لنین پیرامون حکومت سالهای 

روسیه، همان دولتی که او آن را مظهر قدرت پرولتاریای کمونیست و  192۴تا  1917

 کرد، حول یک محورمی ستاد عالی رهبری تحول سوسیالیستی اقتصاد توصیف

چرخد. او در عالم واقع، تنها و تنها از چگونگی برنامه ریزی رابطه خرید و فروش می

گوید. در می بقه کارگرنیروی کار توسط حزب و یک ماشین دولتی حزبی باالی سر ط

عظمت حل و فصل کلیه امور جامعه روسیه توسط بوروی سیاسی حزب، در قداست 

 1۰۰۰مدیریت فردی و یکتا رییسی، در منقبت سیستم تایلور، در ستایش کنترل کار 

، در «ونسنخا» نفر به وسیله یک نفر، در ابهت واگذاری کل برنامه ریزی کار و تولید به 

برای استقرار سوسیالیسم، داری هر چه متعالی تر و پر عظمت تر سرمایهاهمیت انکشاف 

سوسیالیستی، در اینکه های در معجزه گری نقش الکتریفیکاسیون برای حصول ارمان

الغاء مالکیت انفرادی مالکان عین سوسیالیسم است. در این زمینه که تسلط دولت بر 

ت ماوراء کارگران همان بهشت موعود اقتصادی و تملک مراکز کار توسط دولهای اهرم

سال پیش از آن تاریخ،  5۰راند!!! مارکس می سوسیالیستی است و نوع این مسائل سخن

کمون و در های گوید. او در بررسی درسمی دقیقاً با وضوح بی مانندی مغایر اینها را

لنین را  و راهبردهایها توصیف آنچه کموناردها کردند، رویه متفاوت ارزش ها، مالک

دهد. از نقش می به عنوان دستاوردهای پرشکوه قیام کارگران پاریس پیش روی ما قرار

پرولتاریا، از درجه تأثیرگذاری آحاد توده کارگر در برنامه ریزی کار و تولید، از ابتکار 

عمل آگاهانه و سترگ کارگران در برچیدن بساط هر شکل دولت باالی سر خود، از 

آنها در فراهم سازی شرایط الزم برای برچیدن بساط سرمایه داری،  تأثیرگذاری خالق

شالوده نظم نوین  مرجع خلق از اینکه جنبش کارگری بدون صدور هیج فرمان از هیچ

کشد. مقایسه این دو راهبرد می کند و موارد این گونه سخن به میانمی را معماری
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ن این جنبش است. نکته، نکته حاوی پر ارج ترین درسها برای جنبش کارگری و فعالی

بعدی طبقه های مارکس به نسل روز و نسلهای تحلیل ها، موشکافی ها، جمعبست

گوید که کمون پاریس شکست خورد زیرا کموناردها و طبقه کارگر می کارگر بین المللی

بودند. مارکس داری فرانسه فاقد یک جنبش نیرومند شورایی سراسری آگاه ضد سرمایه

عبارات را به این شکل و با این فرمولبندی به کار نگرفته است اما هر کارگر منصف این 

کند. کموناردها نمی آگاهی با غور در آناتومی و حرف هایش چیزی سوای این را استنتاج

 عنوان به درستی به مارکس که  شکست خوردند زیرا همان شاخص هائی را

 آنها ستیز سرمایه و طبقاتی آرائی صف وهپرشک بسیار قوت  وجوه و عظیم دستاوردهای

مهم  موارد همین در. نبودند دارا کافی اندازه به دهد،می توضیح و کندمی لیست

 .جدی داشتندهای کاستی
سه نکته مهم دیگر را به نکات باال اضافه کنیم. اول اینکه در خیزش کموناردها هیچ 

هیچ حزب متشکل از انقالبیون حرفه حزبی پرچمدار قیام نبود و کارگران، مجری فرمان 

 ای نبودند. روشن است که فعاالن و پیشروان جنبش کارگری نقش مؤثرتری ایفاء

کردند، اما این کل آحاد توده کارگر بودند که هر کدام حلقه ای از زنجیره سراسری می

ها و دادند. در فردای خیزش هم رسالت اداره امور و برنامه ریزی کارمی قیام را تشکیل

و ها کشیدند. نکته دوم آنکه مارکس در این بررسیمی دفاع از قیام را به دوش

حتی کلمه ای از تأثیر فقدان حزب در وقوع شکست بر زبان نیاورده است. ها موشکافی

کموناردها را در اهمیت دادن آنها به های کاماًل بالعکس همه ابتکارات و عظمت آفرینی

ج گذاری آنان برای دخالتگری مؤثر این آحاد، در آمیختن نقش آحاد کارگران، در ار

 تولید مستقیم حکومت  با امور اجرائی و پروسه کار و تولید، درها انداموار برنامه ریزی

کارگران  اینکه است مهم بسیار خود نوبه به که نکته سومین. است دیده کنندگان

های تأثیر برهوت آفرینیپاریس در آستانه قیام، در سطحی نسبتاً وسیع تحت 
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و به رغم کل این بادیه ها با همه این. بودندها پرودن و بالنکی و باکونین و نوع این

فرسایی ها، نقش یا نقش هایی که همین کارگران در رخداد عظیم کمون بازی کردند 

پرشکوه داری بسیار خیره کنند، پرعظمت و درس آموز بود!!. یک دلیل مهم میدان

شدند. در نمی توده کارگر آن بود که توسط یک حزب باالی سر خود امر و نهیتاریخی 

های روسیه حزب و دستگاه رهبری آن سد راه هر نوع دخالتگری خالق و تاریخساز توده

کارگر شد. تحول سوسیالیستی اقتصاد بدون این دخالتگری آزاد کارساز امکان نداشت 

بست. می گاه و نافذ، آهنین ترین سدها راو حزب درست بر سر راه همین اثرگذاری آ

توانستند شاهد الغاء بردگی مزدی باشند. اما در روسیه می شدندمی کموناردها اگر پیروز

های شد، به همان اندازه تودهمی هر چه حزب کمونیست و دولت دوره گذار پیروزتر

 .گردیدندمی کارگر از سوسیالیسم و پیروزی و چشم انداز محو کار مزدی دورتر
نگاه مارکس به دیکتاتوری پرولتاریا و قدرت سیاسی دوره گذار را باید با رجوع به همه 

 این موضوعات کاوید. مارکس درست همان جا که از دولت انتقالی و در حال زوال بحث

راند و هیچ نهاد باالی سر توده می کند از حاکمیت پرولتاریا به مثابه یک طبقه سخنمی

کند. مارکس طبقه کارگر را منشأ نمی جامعه را مظهر حاکمیت طبقه تلقیکارگر و 

دید و تسخیر قدرت سیاسی توسط پرولتاریا را آستانه برپایی می آگاهی کمونیستی

خواند که در آن رشد آزاد همگان در گرو رشد ازاد هر فرد باشد. معماری می جامعه ای

سیع کارگری است که در درون یک وهای چنین جامعه ای فقط در کف کفایت توده

و در میدان گسترده پیکار علیه داری جنبش نیرومند سراسری شورایی ضد سرمایه

. سرمایه خود را بدیل زنده و بالنده و پر قدرت مناسبات بردگی مزدی ساخته باشند

راهبرد حزب سازی صرفاً ساز و برگ تالش حزبیون برای جایگزینی شکلی از 

 .طه خرید و فروش نیروی کار با شکل دیگر آن استبرنامه ریزی راب
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 جنبش این شدن قدرت وداری میدان یگانه ظرف شکوفایی، داری شوراهای ضد سرمایه

 خواهند وجود به پروسه کدام در و چگونه شوراها این که آنست بحث همه اما هستند

 را خود خاص زمان و شرایط آن برپائی اما است خوب شورا که گویندمی بسیاری. آمد

ایی که توده کارگر روزه. است روشن بسیار زمان و شرایط از اینان مرداد. خواهدمی

بدون هیچ تدارک، سازمانیابی و آگاهی ژرف طبقاتی، بدون هیچ قدرت مستقل متشکل 

ضد سرمایه داری، بدون هیچ استخوان بندی نیرومند معترض به وجود بردگی مزدی، 

ر فشار قهر اقتصادی و سیاسی و سرکوب سرمایه، زیر شالق بدون هیچ کدام اینها، زی

ها فقر و گرسنگی و بی خانمانی و سیه روزی به شکل انفجار آمیزی راهی خیابان

قادر ها کنند و باالییمی گردند. روزهایی که خیل عظیم بردگان مزدی سرمایه چنینمی

احزاب و محافل چپ به مهار جنبش آنها نیستند. شرایط مناسب در زیج محاسبات 

گویند، از همه لحاظ مناسب، اما فقط برای می موجود چنین شرایطی است. آنها درست

دیگر ارتجاعی بورژوازی آهنگ سوار شدن بر موج های اپوزیسیونحزب که در کنار سایر 

کارگر کند، شاید که تا اریکه قدرت صعود نماید و در غیر این صورت های جنبش توده

جائی در ماشین دولتی سرمایه وارد چانه و چرا گردد. اگر هم به هیچ کدام برای یافتن 

دست نیابد. فروپاشیدگی چند صباح قدرت سیاسی سابق غنیمتی است تا بساط ها این

 .توهم فروشی بگسترد و برای هموارسازی راه عروج به قدرت سیاسی تالش نماید
و گروههای چپ موجود این است.  هاشرایط مساعد شوراسازی از منظر احزاب، سازمان

شرایطی که شانس حزب را برای تسخیر قدرت سیاسی، تدارک جایگزینی نوع حاضر 

برنامه ریزی چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی با نوع دیگر آن و افراشتن بیرق 

هیچ ها برد. اما کارگران در این شوراسازیمی باالداری کمونیسم بر بام جهنم سرمایه

تواند می گردد و شکست تنها رخدادی است کهنمی بینند، هیچ بردی عاید آنهانمی نفعی

 .در انتظارشان باشد
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 جنبش کارگری پروسه برپائی شوراها را به شکل دیگری نظرداری فعالین ضد سرمایه

اندازند. از منظر اینان سیر طبیعی ماجرا این گونه است: یک کارگر آگاه در فضای می

کشند، با می ، استثمار، فقر، فالکت، آوارگی و مبارزه روز طبقه خود نفسزندگی، کار

 زند، همراه با آنها راه چارهمی حرفها همزنجیرانش در باره هر کدام از این فاجعه

نهد، برای موفقیت می خود را با کارگران در میانهای جوید. پیشنهادات و راه حلمی

را ژرف تر بشناسند و این داری سعی دارد تا سرمایهافزون تر مبارزات روز طبقه اش، 

کوشد تا چند و چون می شناخت عمیق تر را با سایر همرزمان در میان گذارد.

فراساختارهای سیاسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی سرمایه را کالبدشکافی کند. 

ل کارگری ضد و حاصل این کالبدشکافی را چراغ راه مبارزه خود و سایرین سازد. فعا

همگام و همدوش توده هم زنجیر در متن جنگ جاری روزمره با سرمایه داری سرمایه

 هم توده کل برای و او برای شورا  گیرد.می مختلف، همه این کارها را پیهای در عرصه

 جنبش برپائی. است کارها این کل انجام و پیشبرد ریزی، برنامه تدبیر، ظرف همرزمش

 و مرکزی کمیته تعیین و مؤسس کنگره برقراری و فراخوان صدور نیازمند شورائی

و ها ی، و تنفیذ پروانه قدرت بوروی سیاسی و خلق این گونه ارگاناجرائ هیأت گزینش

چندش بار حزبی نیست. در اینجا کارگران همان گونه های و امامزادهها دفتر و دستک

ه آگاه تر شدن و هر چه ضد کنند، در همان حال که هر چمی علیه سرمایه پیکار

نمایند، به همان سیاق که این جنگ را به می تر شدن این پیکار را تدبیرداری سرمایه

کوشند تا در می دهند و باالخره همان گونه کهمی زندگی اجتماعی بسطهای کل حوزه

به صورت یک قدرت مستقل ضد سرمایه صف آرایند، آری ها و میدانها همه این حوزه

دارند و هر چه سراسری تر و شورائی تر می همراه همین کارها شوراها را هم بر پای

 .گردندمی متشکل
برای ساختن شوراها شیرازه کار ما معماری و آرایش و استحکام بنای تئوریک و سپس 

باشد. قرار ها نمیتشکیل آکادمی علوم ویژه برای کشف راههای توده ای نمودن اندیشه
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راه افتند، فعالین کارگری را پیدا کنند، این فعالین را به هم پیوند زنند، ها نیست تئوری

صاحب دست و پا شوند و در میان توده کارگر چرخ خورند، آنها را متشکل سازند، شورا 

که کارگران درگیر مبارزه و ها بر پای دارند و انقالب کنند. نقطه عزیمت ما نه اندیشه

 گرانی که ما خود شماری از آنها هستیم. از جنس آنهاجنگ علیه سرمایه اند. کار

باشیم. زندگی، درد، رنج و همه چیز ما یکی است. همه مثل هم فشار سهمگین می

 فریاد را دردها. کشیممی درد راداری سرمایههای سبعیت و ها استثمار، تعرضات، ستم

 وضعیت این در را خود و باشیم چنین که وقتی. جوئیممی واقعی نجات راه و زنیممی

ل و جنگ روزمره ما با جدا الیتجزای جزء شوراها برپائی و شورا آنگاه کنیم احساس

گردد. ما مترصد ساختن یک تشکیالت، عضویت کارگران در آن، فربه میداری سرمایه

باشیم. این کار نه شوراسازی نمی نمودن روز به روز این تشکل و افزایش شمار اعضای آن

معماری شده طیف های که دقیقًا ضد آن و چرخیدن در همان بیغولهداری یهضد سرما

رو به انقراض رفرمیسم چپ است. کل تالش ما متمرکز روی این نقطه است که مبارزه 

داری روز کارگران مبارزه آگاهانه تر آنها علیه سرمایه شود و همین مبارزه ضد سرمایه

یابد. نقطه عزیمت ما مجرد متشکل نمودن کارگران آگاهانه تر به صورت شورائی سازمان 

کارگران را متشکل سازیم. تشکلی که داری خواهیم جنبش ضد سرمایهمی نیست. ما

تواند باشد. این کار فقط در متن زندگی و کار و نمی سوای شورا هیچ ظرف دیگری

تواند انجام می کارگر و در فراز و فرود رخدادهای روز جنبش کارگریهای مبارزه توده

 .گیرد
مشخص تر صحبت کنیم. خواست افزایش دستمزد و آکورد و پاداش و عیدی و کمک 

از مبارزات  حوزه ای و البته فقط حوزه ای هزینه اوال یا پرداخت مزدهای معوقه

کارگر است. در دل این مبارزات همان گونه که همه های همیشه و همه جا جاری توده

و راهکارهای پیشینه دار رفرمیستی تمامی جاها را ها راه حلشاهد هستیم راهبردها، 

به نرخ تورم، خط فقر، این یا آن رقم خاص، سبد ها کند. قفل کردن خواستمی اشغال
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آید. تحصن، می هزینه معاش و خیلی معیارهای دیگر مثل آوار بر سر کارگران فرود

گردد. رویکرد ضد می باالی هاهم مکمل حرفها بست نشینی، عریضه نگاری و نوع این

در سینه سای این جوش و خروش ها، سخن و چاره گری کاماًل متفاوتی داری سرمایه

گوید تمامی این حرف و حدیث ها، گواه می دارد. این رویکرد به توده همزنجیر

فروماندگی، ضعف، استیصال، بی قدرتی و برهوت پیمائی ما بردگان مزدی سرمایه است. 

قادر به داری چانه زدن با سرمایه داران و طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه ما از طریق

شویم. وقتی با زبان و عمل خود، استثمار شدن، ستم نمی شکستن هیچ شاخ ملخی

گذاریم، می را صحهداری کشی، کارتن خوابی و بی داروئی خود توسط نظام سرمایه

کنیم که بهای شبه رایگان نیروی می ولپذیریم که برده مزدی باشیم، وقتی قبمی وقتی

 تولید و کار کارمان تنها حق و حقوق ما در این دنیا است، وقتی سرمایه شدن حاصل 

د از وسایل کار و کار و محصول کار و تولید خو جدائی وقتی پنداریم،می درست را خود

ه انتظار داریم که گردیم، آن گاه چگونمی را پذیراها بینیم، وقتی همه اینمی را انسانی

سرمایه داران در مقابل این خواهش و آن خواست و آن یکی تمنای معیشتی یا رفاهی 

!یا سیاسی و اجتماعی ما سر تسلیم فرود آرند ! 
را با هم زنجیران خود ها و برای الغاء کار مزدی این حرفداری فعال رویکرد ضد سرمایه

آمار، تحلیل، آناتومی، راه حل و راهکار  گذارد. همزمان کوله پشتی پر ازمی در میان

سازد. می را عریانها واقعیتکند. می و کنحکاوی همرزمان باز خود را در فضای مبارزه

ریزد. هر چه می طبقه خود را روی دایره« محصول اجتماعی ساالنه کار و تولید» 

دهد که می اندازد. نشانمی بورژوازی بر سر این کار و تولید آورده است را چراغ

حاصل این همه کار راهی کجاها گردیده است و آنچه زیر نام دستمزد به های ارزش

ها و اضافه ارزشها کارگران پرداخت شده است چه رقم ناچیزی از این حجم عظیم ارزش

 است. فعال رویکرد ضد کار مزدی توده هم زنجیر را در پیچ و خم کالبدشکافی سرمایه

 سازد. به توده همزنجیرمی برد و راه حل ریشه ای مطرحمی یشهچرخاند. دست به رمی
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گوید که ما بر سر کل این محصول کار، جنگ داریم و خواستار خارج ساختن کل می

 آن از حلقوم کثیف صاحبان سرمایه هستیم. خواهان جلوگیری از سرمایه شدن آن

است که برای خارج گوید که مشکل اساسی آن می باشیم. او به توده همزنجیرمی

ساختن هر میزان این محصول کار از حیطه تسلط و مالکیت سرمایه داران و برای اعمال 

هر خواست خویش بر طبقه سرمایه دار و دولتش باید قدرت متحد و مستقل ضد 

داشته باشیم. هر چه قدرت طبقاتی ما بیشتر باشد به همان اندازه مطالبات داری سرمایه

های کنیم. باید خواستهمی را بر سرمایه داران و دولت آنها تحمیلمهمتر و بیشتری 

خویش را مطرح سازیم اما حد و حدود واقعی موفقیت روز ما را قدرت تعرض و ستیز 

کند و برای خارج سازی هر چه افزونتر کار و تولید خود از می ما علیه سرمایه تعیین

ه متشکل تر، هر چه شوراتی تر و هر چنگال سرمایه نیاز به قدرت هر چه بیشتر، هر چ

دهند که هر چه امروز می ادامهداری تر داریم. فعاالن ضد سرمایهداری چه ضد سرمایه

آوریم باید پله ای و سنگری برای تعرض نیرومندتر ما علیه سرمایه باشد و می به دست

 .جنگ کنیمتر داری برای این کار باید سازمان یافته تر و شورائی تر و ضد سرمایه
عین همین نگاه و رویکرد و چاره گری و شیوه مبارزه داری جنبش شورائی ضد سرمایه

کند. در قلمرو پیکار علیه تبعیضات می دیگر زندگی اجتماعی دنبالهای را در کل عرصه

نماید. نمی سرمایه سرشت احزاب لنینی را تکرارهای بشرستیزانه جنسی، شعارپردازی

 فاجعه بار را به فقدان دموکراسی و مدنیت و حقوق بشر بورژوازی پیوند هایاین نابرابری

برد. سرچشمه واقعی کل بی می زند. کامالً بالعکس باز هم هم دست به ریشهنمی

کاود و حاصل این کاویدن را پیش می و تبعیضات را در عمق وجود سرمایهها حقوقی

سرمایه چگونه و در چه اشکالی دهد که می سازد نشانمی چشم همزنجیران آفتابی

ها گرداند. بر تابعیت هر کدام این حالتمی کند یا روانه بازار کارمی زنان را خانه نشین

ها نماید که کار خانگی میلیونمی گذارد. تشریحمی از پویه سودجوئی سرمایه انگشت

 سرمایه  بازتولیدهای زن چگونه در خدمت صرفه جوئی عظیم ترین اقالم هزینه
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 تفاوت هر ریشه. استها ارزش اضافه کران بی افزایش نیاز راستا همین در و اجتماعی

کند می رمالب را ارزش اضافه تولید رابطه در را مردان و زنان اجتماعی موقعیت در موجود

 .دهدمی و پیش چشم هر کارگری قرار
مبارزه علیه دیکتاتوری و در پهنه داری نگاه، سخن، راهبرد و راهکار رویکرد ضد سرمایه

یا سلب حقوق انسانی افراد هم دقیقاً از همین جنس است. فعالین این ها کشتار آزادی

نامد حتی در بهترین حالت می کنند. که آنچه بورژوازی حقمی رویکرد همه جا تصریح

دهد که چرا می است. توضیحها مظهر تمامیت ناحقی و سالخی حقوق اجتماعی آدم

جود سرمایه با هر گونه آزادی و اختیار و حقوق واقعی انسانها در تعارض ریشه بنیاد و

ورزد که در نظام بانی جدائی انسان از کار و می ای قرار دارد. بر این حقیقت مهم تأکید

محصول کار و سرنوشت زندگی اجتماعی خود هر سخنی از تحقق حقوق انسانی صرفًا 

 .اشدبها میتحریف و شساشوی مغزی آدم
 آنها از آحادی عنوان به  در بطن مبارزات روز توده هم زنجیر،داری فعاالن ضد سرمایه

د تا در کوشنمی توان همه با دهند،می انجام را کارها همه این آنان دست در دست و

درون هر اعتراض و مبارزه و خیزش کارگران آحاد هر چه بیشتر و افزون تری از هم 

شوراهای . و راهبردها و راهکارهای خود همراه سازندها و تحلیلها زنجیران را با حرف

شوراها . آیندمی از این طریق و در پروسه این کارزارها پدیدداری ضد سرمایه

تجلی اتحاد و سازمانیابی و همدلی و همرزمی و اعمال قدرت متشکل هم زنجیران در 

کنیم تا نمی نام شورا درست بستر مصاف جاری آنها علیه سرمایه است. ما چیزی به

گیریم تا می کارگران را در درونش جاسازی کنیم، بالعکس همه توان خود را به کار

جنگ و ستیز جاری توده کارگر را با شناخت هر چه ژرف تر از سرمایه داری، با تدارک 

هر چه آگاه تر برای تعرض به شریان هستی سرمایه، با آمادگی بیشتر برای شوریدن 
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همگن سازیم و این داری علیه ساختار قدرت و قانون و مدنیت و حقوق و دولت سرمایه

 .را به صورت شورایی و سراسری متشکل کنیمداری جنبش واقعاً ضد سرمایه
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              2۰17ژانویه                    سرنوشت جنگ سوریهبورژوازی جهانی و 

   

 

است. داری انسان سوزی سرمایههای نقطه، نقطه دنیای روز کانون اشتعال کوره

است و در اینجا، در طول و عرض این ها خاورمیانه یکی از تعفن بارترین این کانون

برهوت جهنم گون، آنچه در سوریه جریان داشته است، جریان دارد و در شرف تکوین 

یا وقوع است حالت گرهی ویژه ای پیدا کرده است. سوریه روز، در یک جمله، نمایشگاه 

آرایش ، «!!اخالق»، «!!حقوق»، «!!مدنیت»واقعی وجود تاریخی، ابعاد انفجاری انحطاط، 

ساالری ها، مناقشات، همپیوندی ها،  اپوزیسیونقوا، صف بندی ها، دولت مداری ها، 

های است. در اینجا کل بخشداری و همه چیز نظام سرمایهها اختالفات، وحدت

کنند، پشت میز می خون مشغولند، سوداگریهای بورژوازی جهانی به شیار دلمه

نویسند، قراردادهای توحش قدیم می جدیدای هنشینند، منشور بلوک بندیمی مصالحه

جنگند و در پیچ و می سازند، با هممی بشرستیرانه تر نوین جایگزینهای را با میثاق

و فعل و انفعاالت، دهها میلیون زن و مرد و ها خم کل این جا به جائی ها، جهتگیری

فرینی و سودافزائی مشتعل سرمایه آهای پیر و جوان و کودک کارگر را طعمه حریق کوره

کارگر های سازند. جنگ سوریه از دامن آتشفشان خشم و قهر تودهمی کهکشانی تر خود

عاصی شعله کشید اما از همان لحظه شروع، در همان نطفه، هیچ کارگری با سر آگاه و 

شعور بیدار انسانی و طبقاتی خویش، از خانه پا بیرون ننهاد و وارد میدان کارزار نشد. 

ریختند اما فقط توسط ارتجاع ها کارگر در وسیع ترین سطح به خیابانهای توده

بورژوازی به چپ، چپ و به راست، راست شدند!! فاجعه از همین جا آغاز گردید. سوریه 

میدان گسترده جنگی ویرانگر شد که در دو سوی آن وحوش درنده سرمایه، فرمان 

هار طبقه سرمایه دار های اپوزیسیوناب انسان کارگر در رکها دادند. میلیونمی حمله

های افتادند. کل تودهمی یا در معیت حاکمان دژخیم و جنایتکار سرمایه، به جان هم
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جنگ میان بورژوازی حاکم و های شدند و در شعلهمی کارگر قربانی بربریت سرمایه

بهار » گشتند. کل جار و جنجال موسوم به می خاکسترهای تبدیل به تپه اپوزیسیون

در هر کجای خاورمیانه و شمال افریقا چنین وضعی داشت، اما مسأله سوریه « عربی

نمود. می بارزی را در قیاس با همه کشورهای دیگر با خود حملهای تمایزات و تفاوت

در اینجا هر دولت و هر قطب و هر بلوک بندی و هر بخش بورژوازی جهان و منطقه 

تیزانه خود را با محاسبات ویژه استراتژیک و راهکارهای چشم اندازها و انتظارات بشرس

نمود. قبل از هر چیز به مرور بسیار گذرای محاسبات و می نهان و آشکار خاص دنبال

 و نیروها پردازیم.ها این دولتهای چشمداشت
، رژیم اسد را حلقه الیتجزائی از زنجیره اقتدار و موقعیت جمهوری اسالمی ایران .1

خویش های و باج خواهیها خود در منطقه، سالح کارساز زیادت طلبیاستراتژیک 

در سطح جهانی و نیاز محتوم هر میزان پیروزی خود در پهنه مناقشات جاری با 

دید. رژیم ایران در همین راستا وظیفه می بورژوازی امریکا، اروپا و رقبای منطقه ای

رژیم روز سوریه به هر حاکمیت های دانست که برای حفظ پایهمی حتمی خود

کارگر های تالش، توطئه و صف بندی دست زند و کل هزینه این کار را بر دوش توده

قطعًا به مسائلی مانند، اعزام نیروی ها ایران سنگین سازد. دامنه این دخالتگری

شد. سخن نمی تسلیحاتی یا این و آن کمک مالی محدودهای نظامی، پرداخت هزینه

مختلف بورژوازی در نقطه ای از های گ فراگیر میان بخشاز مخارج یک جن

آمد. هیچ نمی خاورمیانه بود. هزینه ای که دولت اسد به دالیل مختلف از عهده آن بر

ایران داری شریک دیگر این رژیم آماده تقبل هیچ بخش آن نبود و دولت سرمایه

کهکشانی تولید شده توسط های باید سیر تا پیاز این هزینه را یکراست از اضافه ارزش

کارگر ایرانی باید در ابعادی بسیار عظیم ها طبقه کارگر ایران پرداخت کند. میلیون

گرفتند تا در کنار کوهساران می تر و بربرمنشانه تر از سابق آماج استثمار سرمایه قرار

 و سودهائی که برای طبقه سرمایه دار ایران تولیدها سر به فلک کشیده سرمایه
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های دیگر بحران آفرینیهای کنند. تمامی هزینه جنگ سوریه و کل هزینهیم

 جمهوری اسالمی برای کسب سهام سود و قدرت بیشتر را پرداخت کنند

جنگ سوریه معادالت و مسائل انبوهی را در مقابل دولت روسیه قرار داد.  روسیه: .2

خود در ساختار  روسیه سده بیست و یکم به لحاظ موقعیت معین اقتصادی و سیاسی

ویژه ای یافته است. سهم سرمایه های و مؤلفهها سراسری سرمایه جهانی، شاخص

حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی در قیاس های اجتماعی این کشور از اضافه ارزش

با ایاالت متحده، ژاپن، آلمان، انگلیس و چین، حتی به صورت نسبی کمتر یا بسیار 

و گاز و تولید سالح و تکنولوژی پیشرفته هسته ای تنها  نفتهای کمتر است. حوزه

جهانی حصه قابل توجهی از های که در پهنه رقابتاند مهم اقتصاد روسیههای بخش

سازند. می روسیهداری کنند و وارد شریان حیات سرمایهمی اضافه ارزشها را جذب

رژوازی امریکا و در سالهای نخست بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی، کل تقالی بو

متحدان اروپائی اش آن بود که از طریق ادغام هر چه ژرف تر سرمایه اجتماعی 

خود و انحالل بورژوازی روس در ساختار های روسیه در چرخه ارزش افزائی سرمایه

را از هم پاشند. داری بازگشت دوران دو قطبی سرمایههای قدرت خود تمامی زمینه

با شروع زمامداری جناح پوتین به پایان راه خود رسید. این راهبرد بسیار زود و 

مالی قطب رقیب را وثیقه بازسازی های بورژوازی روس در همان حال که حمایت

سرمایه اجتماعی بحران زده شوروی سابق کرد، با چشم اندازی ماالمال از امکان 

ردی احیاء موقعیت و قدرت پیشین خود در دوره جنگ سرد، به پیش تاخت. رویک

امریکا و اتحادیه اروپا را در پی آورد. قطب اخیر سرمایه های که واکنش حاد دولت

حریف شد و های جهانی از همه راههای ممکن دست به کار سترون سازی نقشه

و شگردها بود. ها آنچه در اوکرائین و گرجستان رخ داد نمونه ای از این برنامه ریزی

در همه این سالها با افت و خیز خاص خود جدال بورژوازی روس و رقبای غربی 
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برای آفرینش یک  جنگ سوریه بزنگاه بسیار تعیین کننده ای ادامه یافت و

 نقطه عطف تاریخی در پیچ و خم این جدال را در پیش روی دولت پوتین قرار داد.

توانست می جنگ در محاسبات این دولت، به زمینه ای برای تجارتی بزرگ تعبیر شد که

دنیای سودها را به ارمغان آرد. بر پایه این حساب و کتاب ها، ها صرف کمترین هزینهبا 

ها روسیه هیچ الزامی به دخالت مستقیم در جنگ، اعزام نیرو و تحمل انواع خسارت

شد به سادگی و بدون هیچ می و مخاطرات راها دید. تمامی این هزینه ها، تاواننمی

کارگر ایران سرشکن های می و در واقع بر دوش تودهبگو، مگو بر دوش جمهوری اسال

نمود. نقشه ای که دقیقاً مو به مو پروسه تحقق خود را طی کرد. شالوده سیاست پوتین 

آن بود که تنور جنگ با گوشت و پوست و خون کارگر ایرانی، کارگر سوری، کارگر 

و رژیم اسد اداره  لبنانی و عراقی و افغانی مشتعل ماند. جمهوری اسالمی، حزب اهلل

کنندگان کارزار و عهده دار همه مخارج آن باشند. جنگ در حالت مغلوبه باقی ماند. 

تضعیف دولت سوریه از مرز معینی عبور نکند و تا فاز سقوط پیش نرود. هیچ کدام از 

طرفین پیروز نشوند. جنگ برای مدتی نامعلوم به درازا کشد و در تمامی این مدت 

جاری آماده معامله و های شط خون با قطره، قطره خونهای بر کرانهبورژوازی روس 

زد که دولت می بده و بستان با رقبای غربی باشد. واکاوی درست شواهد همه جا بانگ

پوتین جنگ داخلی سوریه را موهبتی چنین سترگ با بیشترین ظرفیت برای بهبود هر 

خویش در منطقه و های زنیچه ممکن آرایش قوای خود و سنگین سازی کفه چانه 

دید. بورژوازی روس عمالً این سیاست می و نیروهای حریفها جهان در مقابل همه قطب

های را تا همین لحظه حاضر دنبال کرده است. اگر در جنگ جنایتکارانه امریکا علیه توده

. در پیروزی بودهای کارگر عراق، رژیم اسالمی ایران تنها درو کننده واقعی همه کارت

آدم سوزی و رودهای خون دهها های آکنده از کورههای اینجا، در سوریه، در دشت

میلیون کارگر، دولت پوتین و بورژوازی روسیه بود که هر لحظه جنگ را به فرصتی برای 

 گردیم.می نمود. به این موضوع کمی پائین تر بازمی خود تبدیلهای حصول هدف
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جنگ سوریه به همان اندازه که برای حاکمان  .ائیبورژوازی امریکا و شرکای اروپ .3

روسیه، نوشداروی بسیار به هنگام دردهای کاری بود، برای بورژوازی داری سرمایه

امریکائی بعالوه شرکای اروپائی آنها نقش نمایشکاه های ایاالت متحده، و امپریالیست

شکست دو جنگ کرد. دولت اوباما میراث دار می بالتکلیفی و سردرگمی را بازی

میلیون کارگر نفرین  5۰بربرمنشانه بدفرجام با دنیاها مصیبت و فالکت برای بیش از 

کهکشانی غول آسا برای کارگران امریکا و همه های شده عراقی و افغانی و هزینه

شد. نمی محدودها کارگران دنیا بود. اما مشکل امریکا مطلقًا به عوارض این جنگ

همه تحلیل گران رویکرد امریکا در رابطه با جنگ سوریه یک خطای بسیار فاحش 

از راست تا چپ ریشه ها و اوضاع منطقه، اتفاقًا در همین جا قرار دارد. تمامی این

امریکا در این قلمرو معین را، در مشکالت حاصل داری انفعال حاکمان روز سرمایه

ترجیع بند کالمشان در دو کشور باال جستجو نموده اند. « بوش»های جنگ افروزی

خواسته است مخاطرات و عوارض جنگ سومی را بر می این بوده است که امریکا

ایاالت متحده تأثیرات بسیار های شانه خود سنگین نبیند. در اینکه جنگ افروزی

مخربی بر تضعیف موقعیت این کشور در خاورمیانه و منطقه خلیج داشته است جای 

است. واقعیت آنست که بورژوازی ها سیار عظیم تر از اینشکی نیست اما ابعاد ماجرا ب

امریکا اسیر یک وضعیت برزخی عمیقاً سردرگم و بدون هیچ چشم انداز خروج است. 

دیری است به داری کل استراتژی تسلط جوئی امپریالیستی امریکا در دنیای سرمایه

ایاالت متحده ورطه یک ورشکستگی فاحش تاریخی افتاده است. سرمایه اجتماعی 

تا امروز و حتی در آینده نزدیک همچنان قدرت برتر اقتصادی دنیا است. سهم 

های بین المللی باالتر از تمامی ممالک و قطبهای امریکا از اضافه ارزشداری سرمایه

دیگر سرمایه جهانی است. این نقش برتر و این سهم افزون تر در اضافه ارزش ها، به 

گردد. وقتی از سرمایه نمی خالصهها رض یا حجم سرمایههیچ وجه در طول و ع

کنیم، ظرفیت ارتقاء مستمر تکنولوژی، سازمانهای پژوهشی، مؤسسات می صحبت
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علمی، مراکز اکتشاف و همه آنچه که مایحتاج افزایش بارآوری کار، سیر صعودی 

ی سرمایه به قدرت رقابت و نوع اینها است نیز سرمایه و تار و پود پروسه ارزش افزائ

دست باال را دارد. موقعیت بسیار برتر ها آیند. امریکا در همه این حوزهمی حساب

نظامی و تسلیحاتی این کشور نیز برای هیچ کس محل تردید نیست. تمامی اینها 

مفروض است و نکته مورد تأکید دقیقا همین است که بورژوازی امریکا به رغم تمامی 

عمال استراتژی استیال طلبی بین المللی خود دچار یک این مؤلفه ها، در پهنه ا

های بحران بی فرجام تاریخی است. موضوع را بیشتر بکاویم. امریکا حداقل از سال

پایان جنگ امپریالیستی دوم به بعد، قدرت برتر در تنظیم و نسخه پیچی نظم جهانی 

تاریخی، های بوده است. مسأله اساسی این است که دقیقاً شالودهداری سرمایه

مادی همین نظم سراسری بین المللی سرمایه، اسیر های اقتصادی و پایههای بنیان

لرزند می است که مدام و مستمرها سرکش بسیار نیرومند است. این شالودههای زلزله

و تمامی ظرفیت نظم آفرینی، کنترل نظم و حفظ نقش برتر در نظم را از دست داده 

تراکم سرمایه دم کرده است. متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه اند. جهان یکسره از 

ساید. نرخ اضافه ارزشها به عرش رفته است. حجم سودها غول می جهانی سر به اوج

نرخ سودها با شتاب فزاینده روند ها آسا است و درست در متن سرکشی همین مؤلفه

ال فوران است. پیماید، ظرفیت بحران زائی و بحران پروری سرمایه در حمی افت

بحران از نقطه ای به نقطه دیگر، از حوزه ای به حوزه بغل دستی، از کشوری به 

کند. هیچ می کشور دورتر، از این قاره به قاره مجاور و از قطبی به قطب پهلوئی کوچ

باشد. نمی جامعه ای از تحمل ضربات کوبنده آن برای هیچ دوره کوتاهی در امان

آفریند، هست و می پیچد، ویرانیمی ی سرمایه بین المللیبحران در شریان سراسر

کند. وضعیت کل سرمایه جهانی این است. می نیست بشریت را تهدید به نابودی

حالت انفجاری تناقضات سرشتی نظام، بیش از یک میلیارد کارگر را از کار بیکار 

اردها انسان اسیر ساخته است. میلیاردها کارگر را به ورطه فالکت انداخته است. میلی
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گرسنگی و بی خانمانی هستند. سرتاسر جهان از آوارگان در جستجوی کار و کاشانه 

و لقمه ای نان آکنده است. سرمایه کل مایحتاج اولیه زندگی بشر، کل طبیعت و 

محیط کار و زیست انسان، کل خورد و خوراک و آب و هوا و پوشاک و همه چیز را 

ه تر و جاوگیری از کاهش نرخ سودها قربانی، آلوده و نابود در آستانه تولید سود انبو

کرده است. سرمایه در فاز کنونی انحطاط و تباهی تاریخی خود از دل این وضعیت 

فقط داعش، فقط دولت اسالمی، فقط سبعیت و کشتار و حمام خون و جنگ، فقط 

ی بشر در سیطره زاید. سرنوشت زندگمی طالبان و القاعده و بوکوکرام و جبهة النصره

جوشند. نظم می همه از ژرفنای هستی سرمایهها وجود سرمایه این گونه است. این

جهانی روز سرمایه نظم این توحش ها، بربریت ها، داعش آفرینی ها، القاعده و طالبان 

است. نظم مسلط این شیوه ها زائی ها، فاشیسم اسالمی و ناسیونالیستی پروردن

ها و انفجارها و انحطاطها یده نظم ماالمال از تمامی این بحرانتولید و مناسبات پوس

است. ها است. ایفای نقش مسلط در این نظم غواصی قدرت در قعر این سونامی

گردد اما می مشکل ورشکستگی استراتژی استیال طلبی دیرینه امریکا از اینجا ناشی

امپریالیستی سالیان دراز باشد. تسلط اقتصادی نمی این نیز، هنوز همه ماجرا

امریکا در جهان، در مجرد نقش آفرینی و موقعیت برتر سرمایه اجتماعی داری سرمایه

شده است. این نمی امریکا یا مؤسسات غول پیکر مالی و صنعتی این کشور خالصه

بعد از جنگ امپریالیستی های استیال و نقش برتر از نوع آنچه ژاپن و آلمان در سال

کنند نبوده و می ین امروز در سطح توانائی و ظرفیت خود دنبال کرده یادوم یا چ

نیست. بالعکس گام به گام تمامی این تسلط جوئی و کل پروسه استحصال این 

و روی ها موقعیت مسلط با جنگ افروزی، نظامی گری، تدارک کودتا، براندازی دولت

در ساختار ها ام کامل حکومتکار آوردن رژیم ها، با تقال برای مزدور ساختن و ادغ

گردیده است. این شیوه تسلط می نظم نسخه پیچی شده خود، تأمین و تضمین

دیرزمانی است به پایان راه خود داری طلبی یا سیادت بالمنازع در جهان سرمایه
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توان آن را ادامه داد. نمی رسیده است. این استراتژی عمالً به تاریخ پیوسته است و

مادی موضوعیت های است. اوضاع و احوال تاریخی معینی که پایه دلیل آن روشن

داد، دستخوش تغییر جدی شده است. دوران انکشاف می این راهبرد را تشکیل

های ایاالت متحده، با نسخه پیچیهای کاپیتالیستی جوامع، با نقش مسلط سرمایه

به حضور ها یاز این رژیمپاسدار این فرایند و نهای رژیمداری بورژوازی غرب، با میدان

اندرونی نظامی، پلیسی، میلیتاریستی امریکا تمام شده است. سالیان متمادی است 

در وجب به وجب کره زمین شیوه تولید و مناسبات از همه داری که نظام سرمایه

لحاظ مستولی است. نفس این تحوالت شیرازه استراتژی به صف نمودن انبوه 

داری منقاد و گوش به فرمان این یا آن قطب قدرت سرمایه به لحاظ سیاسیهای رژیم

را از هم متالشی کرده است. سرمایه خود در چرخه ارزش افزائی و بازتولیدش از 

کند و از سوی دیگر مجال می مذکور تأمینهای یک سوی این نقش را برای قطب

المللی خود  اتخاذ تصمیم برای ارتجاع بورژوازی کشورها در چگونگی پیوندهای بین

قرن پیش پروسه  6۰تمامی جوامعی که تا دهه داری سازد. سرمایهمی را فراهم

سرکش بحران های کردند اکنون به طور مستمر در کام سونامیمی انکشاف طی

های خورند و بورژوازی این جوامع برای چالش امروز و فردای بحرانمی غوطه

گردد. عربستان سعودی، قطر و مصر  مستولی باید به هر کجا و هر حشیشی متوسل

خود را در وهله اول از زبان سرمایه های و ترکیه و همه جوامع مشابه چه باید کردن

نشینند. به همه این می شنوند و بعد پای حرف اوباما یا ترامپمی اجتماعی خود

های دالیل طومار آنچه که استخوانبندی استراتژی تسلط طلبانه امریکا در دهه

کرد، راهبرد کودتاگری و عزل و می ادی بعد از جنگ امپریالیستی دوم را تعیینمتم

نصب امپریالیستی رژیمها منطوی شده است. قابل تأکید است که جنگ افروزی 

امریکا در افغانستان و عراق از یک سوی گواه آشکار پایان این دوره بود و از سوی 

زد. می را در سراسر دنیا بانگ دیگر ورشکستگی و افالس تاریخی این استراتژی
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مشکل امریکا اما به این حد نیز محدود نیست. بحث فقط بر سر پایان یک دوره و 

باشد سخن از نمی شروع دوره بعد یا جایگزینی استراتژی پیشین با بدیل جدید آن

یک برزخ سردرگمی است. جار و جنجال بی نهایت توخالی اوباما و سناریوی به 

متوهم داری وی در هشت سال پیش، کاریکاتور کمیکی از میدان« تغییر» اصطالح 

ترین بخش بورژوازی امریکا برای اتخاذ نوعی رویکرد متفاوت با گذشته اما تضمین 

گر تمامی اهداف و دستاوردهای استراتژی سابق بود. این رویکرد در همان نطفه 

ی آن از بام بر زمین افتاد. محکوم به شکست شد و گام از گام بر نداشته طشت رسوائ

اگر در تمامی این سالها دولت امریکا در قبال رخدادهای گوناگون بین المللی از 

جمهوری اسالمی و مناقشات این رژیم با های جنگ سوریه گرفته تا زیادت طلبی

دولت اردوغان و تاخت و تازهای های کشورهای عرب حوزه خلیج، تا جهتگیری

ادث دیگر، قادر به اتخاذ هیچ سیاست مشخص یا رویکرد منسجم روسیه یا فراوان حو

استراتژیک نبوده است، فقط یک دلیل داشته است. بن بست تاریخی خط مشی 

استیال طلبانه امپریالیستی پیشین این کشور زیر فشار موج انحطاط و بحران خیزی 

ه جدید روزافزون سرمایه و فروماندگی بورژوازی امریکا از یافتن یک لنگرگا

استراتژیک بنمایه این دلیل است. آنچه دولت اوباما در طول زمامداری خود در رابطه 

با سناریوی موسوم به مسأله هسته ای ایران انجام داد به طور قطع، حساب شده 

ترین و دوراندیشانه ترین رویه دیپلوماسی امریکا در سطح بین المللی بود. با این 

سردرگمی و تناقضات فاحش های ند خود نشانهوجود همین سناریو در بند ب

زد. وارونه بینی بسیار می استراتژی روز بورژوازی امپریالیستی ایاالت متحده را فریاد

این دوره ایاالت متحده در قلمروهای مختلف از های ژرفی است اگر ریشه بالتکلیفی

سالف وی دولت اوباما با اهای جمله مسأله سوریه را به حساب تفاوت سیاست

بهار »بگذاریم. امریکا با شروع جنگ سوریه و پیش از آن، سلسله حوادث موسوم به 

در راستای ها مطابق معمول کل توان خود را برای بیشترین بهره برداری« عربی
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تضمین منافع و موقعیت خود به کار گرفت، اما قادر به ایفای هیچ نقش تعیین کننده 

را در پیش روی خود ها به طور خاص دنیائی سردرگمیای نبود. در رابطه با سوریه 

دید. پیروزی احتمالی اسد در جنگ برایش واقعه ای هولناک بود زیرا چنین می تلنبار

چیزی را تحکیم هر چه بیشتر موقعیت دولت پوتین، پایه تاخت و تاز گسترده تر 

گ هماورد رقبای روسی، مایه استحکام زنجیره قدرت جمهوری اسالمی و ساز و بر

دید. می بسیار پرمخاطره تر این هر دو رژیم و به طور اخص دولت روسیههای طلبی

توانست موقعیت امریکا در خاورمیانه و حتی جهان را تا می بالعکس« اسد»شکست 

حدود زیادی قوام بخش و از ورطه تزلزل خارج سازد. چنین حادثه ای این امکان را 

عرب اقمار خود را هم های ساخت تا دولتمی فراهمبرای بورژوازی ایاالت متحده 

تسلط خود بیش از پیش به صف نماید. های تقویت کند و هم در خدمت تحکیم پایه

توانست حلقه مؤثری در زنجیره تالش امریکا برای تضعیف می شکست دولت اسد

ا روسیه و چین به حساب آید. دولت اوبامها همه رقبای بین المللی و در راس آن

دانست اما توان انجام هیچ کار مهمی را نداشت. دلیل آن ساده است. می همه اینها را

سقوط اسد هیچ چشم اندازی سوای عروج گسترده تر داعش، القاعده، فاشیسم انسان 

داد. داعش، القاعده و نمی خوار و جنگ افروز اسالمی در مقابل رژیم امریکا قرار

کل آن ها، زاد و ولد بسیار کثیف و منحط سلسله طویل نیروهای همانند که 

و همه آنها اتفاقاً در دامان اند جهانی هستند، از دامن سرمایه متولد شدهداری سرمایه

همان استراتژی شکست خورده و به انتها رسیده ایاالت متحده تغذیه شده و پرورش 

زیر مهمیز و داری یافته اند. بورژوازی امریکا در چنبره تناقضات سرکش سرمایه

ورشکستگی نظم نسخه پیچی شده خود برای بقای این نظام حتی در همین جنگ 

توانست از حمایت داعش و صدها گروه داعشی دیگر دست بردارد. در نمی سوریه

دید، در همان نمی همان حال که عروج فاتحانه نیرومند آنها را هم به صالح خود

کرد. کل این تناقضات و می خود ارزیابی حال که پیروزی اسد را نیز فاجعه ای برای
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راند که می استراتژیک، دولت اوباما را تا آنجا به ورطه استیصالهای سردرگمی

و بمباران « ائتالف چند ده دولت به سرکردگی امریکا» نمایش بسیار مضحکه آمیز 

سیه روز عراق و سوریه را تنها طریق حضور خود در های روز به روز مشتی انسان

 دید.می رخدادها

بعد های عضو اتحادیه اروپا نیز وضعیتی بهتر از امریکا نداشتند. آنها از سالهای دولت

از جنگ امپریالیستی تا همین اواخر حول محور استراتژی و نظم نسخه پیچی شده 

اخیر رخ های خوردند. آنچه در سالمی جهانی چرخداری ایاالت متحده برای سرمایه

قضا بیش از هر چیز بالتکلیفی آنها در قبال این استراتژی به بن بست  داده است، بر

سازد. بعضاً مانند فرانسه و انگلیس خود شریک غیرقابل تفکیک می رسیده را منعکس

این ورشکستگی هستند و در همین راستا، در قبال رخدادهای مختلف های تمامی میراث

گذارند. شرکت فاجعه بار آکنده از می ناشی از آن را به نمایشهای کل سردرگمی

درندگی دولت بلیر در دو جنگ بشریت سوز عراق و افغانستان، سوای نابودی هست و 

را بر سر دهها میلیون ها کارگر خاورمیانه، کوهی از بدبختیهای میلیون توده 5۰نیست 

آن دامن ناشی از های کارگر انگلیسی نیز آوار کرده است. فاجعه ای که دامنه نارضائی

بورژوازی انگلیس را نیز به اندازه کافی گرفته است. دولت شیراک کوشید تا از تحمل 

شانه خالی کند اما اخالف او با سراسیمگی ها عوارض آن روز این جنگ افروزی

هیستریک راه لشکرکشی به لیبی برای عقب نماندن از شرکای امپریالیست و حضور 

رت!! را پیش گرفتند. همه اینها هر کدام به شکلی سود و قدهای فعال در تقسیم حصه

پیش قطب مسلط قدرت سرمایه جهانی زیر فشار انحطاط های بن بست استراتژی سال

های کردند. آلمان به ویژه در این اواخر به شکلمی را حکایتداری انفجاری تر سرمایه

متحده را تابع  مختلف تالش داشته است تا افت و خیز همراهی خود با دولت ایاالت

چشم اندازها و مصالح عاجل یا درازمدت سرمایه اجتماعی خود سازد. تا جائی که به 

شود، کل ممالک عضو اتحادیه به همان اندازه اسیر سردرگمی می جنگ سوریه مربوط
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خورد. آخرین برد تقالی اینها می غوطهها بودند که بورژوازی امریکا در غرقاب بن بست

  از اوضاع روز نیز آویختن به همان ائتالف کاریکاتوری دولت اوباما بود. برای سهم بری 

آثار سردرگمی استراتژیک امریکا در سطح بین  عرب حوزه خلیج:های دولت .۴

های شد بیش از همه بر سر و روی دولتمی المللی تا جائی که به خاورمیانه مربوط

امارات متحده عربی، قطر، گردید. عربستان سعودی، می عربی حوزه خلیج سنگین

کویت، بحرین بعالوه اردن تاریخًا نقش اقمار بورژوازی غرب، روزگاری انگلیس و 

کردند. همه اینها قدرت امریکا را قدرت خود و می سپس امریکا در منطقه را بازی

داخلی و مناقشات های پشتوانه امنیت و بقای خویش در مقابل موج نیرومند نارضائی

یافتند. ورشکستگی استراتژی تسلط طلبی میلیتاریستی امریکا در یم منطقه ای

و ها شرایطی که جمهوری اسالمی کل خاورمیانه را به حوزه تاخت و تاز باج خواهی

خود تبدیل کرده است و در دل وضعیتی که مجادالت میان این های زیادت طلبی

د، زنگ خطری بسیار کشیمی کشورها و رژیم ایران هر روز بیش از روز پیش شعله

آورد. این زنگ خطر با عروج می به صدا درها جدی را در گوش تمامی این دولت

مند حزب اهلل در لبنان جدی تر، با خروج ارتش امریکا از عراق و دستیابی قدرت

نیروهای طرفدار جمهوری اسالمی به نقش برتر در ساختار قدرت سیاسی این کشور 

سوریه و بعدها ورود گسترده رژیم ایران به پهنه کارزار، رعب آورتر و با شروع جنگ 

به نقطه اوج خود رسید. بورژوازی همه این ممالک و بیشتر از همه، عربستان، شروع 

جنگ سوریه را طلوع کوکب اقبال، میدان مهم هماوردی با جمهوری اسالمی و جائی 

اقشات فیمابی برای سنگین سازی کفه توازن قوا به نفع خویش در پیچ و خم من

یافتند. آنها در این راستا با همه امکانات به تقویت داعش و القاعده و کل نیروهای 

مخالف اسد و متمایل به خویش روی آوردند. همه آنها جنگ سوریه و پروسه 

مذاکرات هسته ای میان رژیم ایران و دولتهای موسوم به پنج بعالوه یک را مرکز 

برای وادارسازی دولت امریکا به از سرگیری استراتژی خود های ثقل فشارها و کوشش
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دیرینه خود کردند، اما همه آنها از درک این حقیقت عاجز بودند که استراتژی مذکور 

 به تاریخ پیوسته است.

حساسیت ماالمال از وجد و استقبال وسیع دولت اردوغان یا بزرگترین  :دولت ترکیه .5

که در سوریه شکل گرفت و شاخ و برگ  بخش بورژوازی ترکیه نسبت به فاجعه ای

کشید نه فقط از شرکای عرب وی در حوزه خلیج کمتر نبود که شاید بیشتر هم بود. 

دید. قتل عام می حزب اردوغان جنگ سوریه را نوشداوری همه دردهای خود

ناسیونالیست کرد، زمین گیر های اپوزیسیونکارگر متوهم به های سراسری توده

و ها بیشتر همه مخالفان و رقیبان داخلی دیگر، چالش زیادت طلبیسازی هر چه 

های سرکش رژیم اسالمی ایران در منطقه، تحکیم و گسترش پایههای قدرت جوئی

نفوذ خود در خاورمیانه و حوزه خلیج، ابراز وجود بیش از پیش در سطح بین المللی 

محاسبات جاری خاورمیانه به عنوان یک نیروی تعیین کننده در رقم زدن معادالت و 

مختلف های با قطبها و بهره گیری از این نمایش قدرت برای گسترش چانه زنی

قدرت سرمایه، همه و همه رؤیاهائی بودند که اردوغان چشم انداز تحقق آنها را در 

» ایستاد. بورژوازی ترکیه و حزب می جنگ سوریه به تماشاهای ال به الی شعله

ردوغان کل عملکرد جمهوری اسالمی در منطقه را معضلی جدی ا« توسعه و عدالت

خود برای دستیابی به حصه افزون تر در بورس سهام های بر سر راه اجرای نقشه

دید اما رویاروئی مستقیم با جمهوری اسالمی را از می سود و قدرت سرمایه جهانی

در منظر اردوغان  دانست. جنگ سوریهمی همه لحاظ غیرمقدور و کامالً به زیان خود

کارگر سوری ها جائی برای چالش این تناقض بود. در اینجا، در دریای خون میلیون

ویژه ای از وحدت های آویختند و صحنهمی اهداف مشترک و متضاد دو دولت به هم

گرفت. صحنه هائی که دولت اردوغان می و تخاصم در پیش روی هر کدام آنها قرار

جنگ هر کدامشان را بزنگاه مهمی برای تسویه حساب با  به ویژه در سالهای اول

جمهوری اسالمی، سنگین سازی کفه توازن قوا به نفع خود و تضعیف حتی المقدور 
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کوشید تا اشتراک منافع کامل دو دولت در قتل عام می دید. رژیم ترکیهمی حریف

زی هر چه خود برای نابودساهای کرد را پشتوانه بربرمنشی اپوزیسیوننیروهای 

موحش تر میلیونها کارگر متوهم به ناسیونالیسم کرد سازد. همزمان با تقویت تمام 

غرب گرای سوری، آویختن به های اپوزیسیونعیار داعش، القاعده، جبهة النصره، 

غربی بر سر های جنایتکارانه با دولتهای ائتالف تحت سرکردگی امریکا، انواع معامله

دیگر، ایده سرنگونی دولت های مامی راهکارها و دسیسهآوارگان جنگ سوریه و ت

اسد را دنبال نماید و از این طریق محکم ترین حلقه زنجیر قدرت جمهوری اسالمی 

در منطقه را در هم کوبد. رژیم ایران نیز با اطالع کامل از همه انتظارات و اهداف 

وگیری از سقوط گرفت تا ضمن جلمی دولت اردوغان تمامی مساعی خود را به کار

قدرت خود در منطقه، تهاجم سبعانه این رژیم به توده کارگر های اسد و تحکیم پایه

کرد را مغتنم شمارد و از مناقشات جاری میان دولت اردوغان و غرب حداکثر بهره 

 برداری را به عمل آرد.

جنگ سوریه و دریای متالطم خون کارگران سوری برای قطب چینی  :دولت چین .6

سرمایه نیز میدان اشکال مختلف تسویه حساب با رقبای بین المللی بود. بسیار روشن 

است که جهانی با امریکای دارای موقعیت اقتصادی ضعیف تر و متزلزل تر و عاجز 

بین المللی، امریکای های کوبنده و احراز سهام کهکشانی اضافه ارزشهای از رقابت

و فرومانده داری خه پیچی نظم جهانی سرمایهاسیر بن بست استراتژیک در پویه نس

توسعه طلبانه های در پهنه دیپلوماسی بین المللی، امریکای زبون تر در جنگ افروزی

و آراسته به تمامی این ها امپریالیستی و به همین سیاق اروپای دارای این مؤلفه

جنگ  چین،داری یک رؤیای شیرین بورژوازی چین است. دولت سرمایهها کاستی

دید و از طریق همراهی بی هزینه با می سوریه را محلی برای پی گیری این رؤیا

 نمود.می این هدف را دنبال« شورای امنیت»روسیه در 
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کوتاه مدت و درازمدت های و چشمداشتها نکات باال اشاره بسیار تیترواری به هدف

زبانی با هیچ درجه از قدرت سرمایه جهانی در سوریه است. هیچ های کشورها و قطب

قدرت، هیچ قلمی با هیچ توان اعجاز، هیچ اندیشه ای با هر میزان ظرفیت پرواز، هیچ 

سال بر سر  6عقلی با هیچ نیروی غواصی و اکتشاف قادر به شرح آنچه در طول این 

باشد. آنچه نمی دهها میلیون زن و کودک و پیر و جوان کارگر سوری آوار گردیده است

ابطه گفته یا نوشته شده است مصداق واقعی دهان گشودن برای هیچ نگفتن در این ر

تفتیده مرگ و محکوم های میلیون آواره برهوت 11است. بیش از هفتصد هزار کشته، 

پدر و مادر داغدار مرگ ها به بیتوته در چادرهای کشتار و گرسنگی و تحقیر، میلیون

آدم سوزی، طوفان های به درون کورهفرزندان، دهها میلیون انسان در صف غلطیدن 

فقر و فالکت و گرسنگی، بازار حراج هستی انسان و هر چه انسانی است، کشف و اختراع 

و ابداع و اعمال بهت انگیزترین و باور نکردنی ترین اشکال بربریت و سبعیت و توحش، 

ه است فقط عظیم ترین کاروانهای آوارگی اخیر تاریخ، همه و همه رخ داده و راه افتاد

دنیا محتاج داری عظیم قدرت و دولتهای گوناگون سرمایههای به این خاطر که قطب

میلیارد کارگر جهان  5حاصل استثمار های دستیابی به حصه افزون تر در اضافه ارزش

جهانی هستند. در سوریه داری و احراز حصه بزرگتر در ساختار قدرت و حاکمیت سرمایه

خون مشغولند. در شط های و کل بورژواژی جهانی به شیار دلمه باالهای تمامی دولت

کنند و هزینه تمامی می کارگر سوری به هوای شکار صدف سود غواصیها خون میلیون

کشف و استخراج و پاالیش و بارگیری دریای نهان و آشکار سودها را بر گرده طبقه 

ظور اصال استخراج ذخایر سازند. سوء تفاهم نشود. منمی کارگر بین المللی سرشکن

زیرزمینی و حفاری معادن نفت و الماس و طال و اورانیوم جائی به نام سوریه نیست. 

های و دولتها دل پذیری برای قطبهای شاید جاذبهها کشور سوریه در این زمینه

های سرمایه نداشته باشد. جنگ سوریه جنگ وحوش بورژوازی، جنگ همه بلوک بندی

و ها سرمایه بر سر تقسیم و بازتقسیم کل اضافه ارزشهای جنگ دولت سرمایه داری،
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میلیون کارگر  25و نقش در برنامه ریزی نظم سرمایه جهانی است. ها تمامی قدرت

حاصل ها این جنگ سوخته و خاکستر شده اند، تریلیونهای سوری در میان شعله

نگه داشتن تنور این جنگ شده و داغ ها استثمار کارگران دنیا صرف اشتعال این کوره

روشن سازند. در ها سرمایه تکلیف سهام خود را از سودها و قدرتهای است تا دولت

نمایشگاهی تاریخی ترتیب داده است. نمایشگاهی به وسعت داری سوریه، نظام سرمایه

کیلومتر مربع، در فواصل مرزهای عراق و ترکیه و لبنان و اردن و فلسطین و  185۰۰۰

اسرائیل و دریای مدیترانه که در وجب به وجب آن باالترین فاز بربریت و بشرکشی و 

درندگی سرمایه چشمان همه جهانیان را خیره خود ساخته است. جنگ سوریه الگوی 

پیش روی همه کارگران دنیاست. الگوئی که سرمایه جهانی آن را در گوشه، گوشه این 

خواهد ساخت. هیچ پایانی برای این جنگ حتی  جهان زاد راه زندگی میلیاردها کارگر

در فاصله مرزهای سوریه برای آینده نزدیک قابل تصور نیست. برای فهم ابعاد ماجرا باید 

به آنچه روی داده است و هم اینک در شرف رخ دادن است نگاهی ژرف تر انداخت. 

در شروع جنگ برای این کار، اول در چند سطر، آنچه را باالتر گفتیم تلخیص کنیم. 

عرب حاشیه خلیج همه توان نظامی و تسلیحاتی خود را پشتوانه قدرت های دولت

سراسری های داعش، القاعده، جبهة النصره و وحوش مشابه کردند تا از طریق نسل کشی

خون، راه سقوط دولت اسد و استقرار یک حکومت داعشی را های و راه اندازی جوی

ه استیالی جمهوری اسالمی در منطقه را از هم پاشند. دولت هموار سازند. تا شاید شیراز

ترکیه عین همین کار را با همین هدف بعالوه تسویه حساب سرنوشت ساز با 

های کارگر متوهم به ناسیونالیسم کرد را انجام داد. دولتها کرد و میلیونهای اپوزیسیون

معتدل »حمایت از نیروهای  امریکا و متحدان اروپائی اش همین کار را زیر علم و کتل

دهها هزار میلیارد های انجام دادند. جمهوری اسالمی سیل اضافه ارزش« مخالف اسد

دالری حاصل استثمار طبقه کارگر ایران را به شریان حیات رژیم درنده اسد تزریق کرد 

 تا به حفظ این رژیم و جلوگیری از فروپاشی شیرازه استیالی خود پردازد. دولت اسالمی



 175 / سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

ایران در همین راستا حزب اهلل، سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و هزاران کارگر گرسنه 

داغ لعنت خورده مجبور به فروش جان خود از ایران و افغانستان و جاهای دیگر را راهی 

جنگ سوریه نمود. دولت روسیه عزم جزم نمود تا جنگ را با کمترین هزینه های جبهه

خود کند. جنگ سوریه زیر فشار آرایش های و معامله گری هاممکن وثیقه دکانداری

و نیروها فراز و فرودهای زیادی را طی کرد. رژیم اسد چند بار تا لبه ها قوای این دولت

تحت های اپوزیسیونسقوط پیش رفت و متعاقب آن چند بار نیز ضربات بسیار کاری بر 

و کشورهای عرب خاورمیانه وارد حمایت ترکیه و امریکا و فرانسه و انگلیس و آلمان 

 جنگ، بازار داد و ستد را رصدهای ساخت. در تمامی این مدت دولت پوتین بر کرانه

کرد، در لحظه ای معین احساس کرد که سوژه کاسبکاری در حال از دست رفتن می

میلیارد، میلیاردی جمهوری های تسلیحاتی و تدارکاتی و هزینههای است و سیل کمک

باشد. درست در همین لحظه بود نمی قادر به جلوگیری از سقوط رژیم سوریهاسالمی 

که ارتش روسیه با همه ظرفیت الزم پای به میدان نهاد، برای چه و با کدام هدف؟ اینکه 

رژیم روز سوریه را با شرط ادامه صدارت اسد سر پا نگه دارد؟ پاسخ به طور واقعی منفی 

هر گونه موضوعیت بوده و هست، نه بود و نبود شخص است. برای روسیه آنچه که فاقد 

اسد یا حتی دولت او که وجود یک مرکز ثقل مطمئن مفاصا حساب ماالمال از سود 

است. با پیروزی نیروهای مخالف اسد، روسیه به هولناک ترین موقعیت در مقابل رقبای 

و بازار داد و  نمود و کل امکانات الزم برای آرایش قوای دلخواهمی غربی خود سقوط

دید که می داد. درست به همین خاطر دستور کار خودمی ستد خود با آنها را از دست

زمین و زمان سوریه را آماج بمباران سازد. رویکردی که تمامی نتایج مطلوب را برای 

هوائی روسیه و تغییر تعیین کننده آرایش قوا های پوتین به بار آورد. با شروع بمباران

دولت اسد و جمهوری اسالمی، دولت ترکیه اسیر وحشت شد. اردوغان به تمامی به نفع 

دستاویزها توسل جست و به هر معامله ای تن داد تا شاید اوباما و متحدان اروپائی او را 

به مشارکت فعال تر در جنگ علیه رژیم اسد متقاعد سازد. اما حد و حدود جهالت وی 
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استراتژی دیرین توسعه طلبی امپریالیستی امریکا  فراتر از آن بود که عمق ورشکستگی

 را دریابد. مصیبت رژیم ترکیه البته به عوارض لشکرکشی روسیه در سوریه خالصه

بود. در چنین ها شد. این رژیم در فاصله مرزهای داخلی خود گرفتار انواع مشکلنمی

وحدت های یف حلقهوضعی اردوغان یگانه راه چاره را در آویختن به روسیه به بهای تضع

یافت و دولت پوتین گرم ترین استقبال را در مقابل این چرخش از خود می خود با غرب

داد. پوتین در این چرخش چشم انداز شکاف ناتو و شکستن یا سست شدن می نشان

کرد. جنگ می حلقه مهمی از زنجیره قدرت این اختاپوس نظامی مخالف خود را رؤیت

های دولتها و بده و بده و بستانها بربریت ها، معامله گری سوریه زیر مهمیز این

در پی تسخیر حلب توسط ارتش سوریه و سپاه ها تداوم یافت. خیلیداری سرمایه

پاسداران و حزب اهلل زیر غرش بمباران هواپیماهای روسیه سخن از پیروزی اسد و 

همه افسانه ها ارزیابی شکست مخالفان، پیروزی قطبی در مقابل قطب دیگر گفتند. این

تواند کاالئی برای رونق بازار خیالبافان باشد. تا اینجا هنوز می است و در بهترین حالت

هیچ چیز دچار تغییرات جدی نشده است. آتش جنگ همه وقت و همه جا آماده طغیان 

است. پوتین درست در سر بزنگاه فرمان عقب نشینی ارتش روسیه را صادر کرده است. 

گردیده است. طرح آتش بس، ها و کاسبکاریها رکیه وارد رشته ای از حساب و کتاببا ت

سناریوی مشترک او و اردوغان برای گفتگوی صلح و آینده رژیم سوریه!!، تالش وی 

عرب حوزه خلیج و ایران به سناریوی صلح های برای ورود امریکا، اتحادیه اروپا، دولت

بازی تعیین آینده روسیه در آرایش قوای بین المللی در آستانه قزاقستان، همه و همه 

کارگر اسیر جنگ در سوریه ندارد. ها است و هیچ ربط زیادی نه تعیین سرنوشت میلیون

تعیین سرانجام این جنگ است، اما دولت پوتین تنها نقشه  روسیه بازیگر چیره دست 

آدم سوزی در سوریه ی هاای که پیش روی ندارد همین مسأله یعنی پایان اشتعال کوره

است. او به ارتش روسیه دستور عقب نشینی داده است. بر پایه دستاوردها و فتوحات تا 

امروزش گفتگوی آتش بس و صلح را پیش کشیده است، تنها به این خاطر که بر 
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بزرگ و های سیل خون کارگران سوری و کرد و منطقه بساط بده و بستانهای کرانه

تالی هر چه بیشتر موقعیت، منافع و قدرت بورژوازی روس با رقیبان بزرگتر را برای اع

اقتصادی های خواهد، لغو تحریممی تواند اتفاق افتد. آنچه پوتینمی پهن نماید. همه چیز

امریکا و متحدانش علیه روسیه، انصراف امریکا، غرب و ناتو از حمایت اوکرائین، رضایت 

سپر موشکی در شرق اروپا و به عنوان حاصل جمع امریکا و اروپا به جمع کردن بساط 

قبول روسیه به عنوان یک شریک نیرومند در تقسیم سهام سود و قدرت ها همه این

سرمایه جهانی است. جنگ سوریه برای پوتین میز مذاکره این داد و ستدها است. او در 

قبای غربی این تالش تا همین حاال موفق گردیده است یک عضو ناتو و متحد دیرین ر

خود گروگان گیرد. دولت اردوغان زیر مهمیز های را برای کمک به پیشبرد هدف

مشکالت سرکش و بسیار کوبنده اندرونی و غرق در بحر فروماندگی و ورشکستگی و 

راه چاره خود را در آویختن به پوتین دیده است. برای ها عجز از چالش این معضل

کارگر کرد متوهم به حزب کارگران کردستان، ها اردوغان سرکوب موج انفجار میلیون

در هم کوبیدن مبارزات کارگران کرد متحد و پشتیبان این حزب در سوریه و منطقه 

داخلی ترکیه و غلبه بر وضعیت بسیار نابسامان های اپوزیسیونکوبانی، قلع و قمع همه 

سناریوی اتحاد با اقتصادی و سیاسی روز این کشور همه و همه خطوط اساسی کار در 

آیند. اردوغان از همیاری متحدان پیشین غربی برای تحقق این می پوتین به حساب

مایوس شده است و زیر فشار این یأس به دولت پوتین آویخته است و پوتین ها هدف

خود که باالتر گفتیم دولت اردوغان را گروگان مناسبی یافته های برای حصول هدف

دغلکارانه و کرکس وار ارتجاع های یه به تمامی این کاسبکاریاست. سرنوشت جنگ سور

برد اما از پیروزی می بورژوازی گره خورده است. پوتین دولت اسد را تا مرز پیروزی پیش

 دارد. وسیع ترین و عظیم ترین قراردادها را با رژیم اسالمی ایران جامه عملمی باز

زمان به گونه ای حسابشده و سنجیده تمامی پوشاند اما آماده است تا هر لحظه و هر می

این قراردادها را وجه الضمان حصول انتظارات خویش در مناقشه با رقیبان سازد. به 
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میزانی که تحقق انتظاراتش را دور از دسترس بیند، بر طبل جداسازی ترکیه از ناتو و 

رد روسیه است. کوبد. اینها همه در مومی انفصال هر چه بیشتر دولت اردوغان از غرب

امریکا، متحدان اروپائی امریکا، کشورهای عرب حوزه خلیج، جمهوری اسالمی و ترکیه 

همگی در سوریه، چشمداشت ها، اهداف و مطالبات استراتژیک دارند. انتظارات و 

و ها و تضادها، همسوئیها خواست هائی که برای هر کدام حیاتی هستند. وحدت

ر موارد خاص کامال شکننده و قابل تغییر است. در چنین در اینجا مگر دها هماوردی

آید چشم انداز به انتها می وضعی آنچه از همه لحاظ تیره و تار و دهشت زا به نظر

رسیدن جنگ است. جنگی که ولو پایان یابد هیچ روزنه ای به روی زندگی برای 

 کارگر سوری باز ننهاده استها میلیون

قدرت سرمایه علیه طبقه کارگر، اما های و قطبها لتجنگ سوریه جنگ بیشترین دو

نه فقط کارگران سوری، نه فقط توده کارگر کرد سوریه و ترکیه که کل طبقه کارگر 

جهانی است. طنز تلخ تاریخ و شاید تلخ ترین طنز تاریخ این است که در این منطقه از 

ارگر هیچ کشوری با هویت جنگند، اما طبقه کمی علیه کل طبقه کارگرها دنیا کل دولت

خود، در لباس واقعی خود، با شعور و شناخت و آگاهی خود، با سر بیدار خود، هیچ، 

کارگران خیلی کشورها در اینجا به اندازه کافی حاضر  هیچ و باز هم هیچ حضور ندارد. 

کشور عراق، توده وسیع  کارگر سوری، جمعیت عظیمی از کارگران ها هستند. میلیون

کارگران لبنانی، خیل کثیر کارگران افغانی، شمار زیادی از کارگران ترکیه، هزاران 

ایرانی، کویتی، پاکستانی، قزاقستانی، ترکستانی، ترکمنستانی، روسی، کارگران  کارگر 

جنگند، اما فقط می امریکائی همه و همه سالح به دست کرد و ترک و فارس، اروپائی و 

النصره و احرارالشام، سعود، جبه  ر رکاب جمهوری اسالمی، دولت اردوغان، داعش و آل د

اینکه  در رکاب جنگ افروزترین، درنده ترین و خونخوارترین وحوش بورژوازی، برای 

 آدم سوزی اندازند و نابود کنند.های هم زنجیران خود را به کوره
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ز مدار مبارزه ضد سرمایه داری، طیف احزاب چپ نمای خارج اها در طول این سال

کارگران کرد سوریه هویتی از همه لحاظ متمایز با کارگران  بسیار کوشیدند تا برای 

دختران این دیار گفتند. به  سایر کشورها تصویر کنند!! از مقاومت پرشکوه زنان و 

( )حزب اتحاد دموکراتیک کردستان سوریه( علیه PYDسترگ )های ستایش پیروزی

پرداختند. در توصیف شجاعت و جسارت حیرت انگیز مبارزان زن سخن راندند،   داعش

داعش را نقاشی کردند. به عبارات بسیار  همدوشی مردان و زنان کرد در بیرون راندن 

( پیرامون برابری کرد و عرب و ترک و عیسوی و یهودی PYD)های مشعشع بیانیه

کردند. همه اینها را گفتند اما در تمامی این  ایزدی و ترکمن و عبرانی و بابلی استناد و 

هیچ کالمی در باره نگاه این رزمندگان قهرمان به جامعه کوبانی، به وجود ها افسانه بافی

های طبقات در آنجا، به جنگ میان طبقات، به پدیده ای به نام جنبش کارگری، به ریشه

آوار است، آری بر روی نگاه  کارهای واقعی استثمار و ستم و جنایاتی که بر سر توده

(PYD به همه اینها پل بستند. این رسم و سنت و سیرت چپ بیرون از مدار جنگ با )

و ها سرمایه است که حقوق بشر کاپیتالیستی، سخن از اخوت مؤمنان ادیان و ملیت

سازد. بر ها مدنیت و حقوق بشر بورژوازی را پرده آهنین استتار واقعیت طبقاتی جنبش

توده داری سنگر گیرد تا به کفن و دفن اهمیت پیکار ضد سرمایهها این مؤلفهروی 

کارگر پردازد. کارگران کرد سوریه قطعاً با توده کارگری که در رکاب سپاه پاسداران و 

جنگیدند می دولت اردوغان و داعش و احرارالشام و جبهه نصرت و آل سعود علیه هم

رکاب این بخش از وحوش بورژوازی که در معیت تمایزات جدی داشتند، آنها نه در 

ناسیونالیسم کرد و برای تحقق مطالبات خویش با نسخه پیچی احزاب ناسیونالیست 

کردند. چنین تفاوتی قطعاً از هیچ میزان حضور آگاه و سرمایه ستیز این می مبارزه

راستا  داد. درست در همیننمی کارگران در پهنه مصاف جاری درون کشور سوریه خبر

( چند گام این طرف سر در آغوش همدلی و هم آویزی با دولت اوباما در PYDبود که )
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مختلف در رابطه با این موضوع بحث های آورد. فعالین جنبش لغو کار مزدی به مناسبت

بینم. در یک کالم جنگ سوریه نمایشکاه نمی و من نیازی به بازگوئی آن بحثهااند کرده

در قله انحطاط و جنایت و بشرکشی این نظام است. این داری یههویت تمام قد سرما

جنگ در عین حال مظهر بدترین، دردناک ترین و فاجعه بارترین فاز زمینگیری طبقه 

جنگد و می کارگر جهانهای کارگر جهانی است. در سوریه کل بورژوازی علیه توده

کنند و قربانی سود می عام کارگران کشورها در رکاب طبقه سرمایه دار همدیگر را قتل

سازند. آخرین کالم این است. جنگ سوریه الگوی بورژوازی می انبوه تر سرمایه داران

کارگر دنیا است. طبقه کارگر جهانی دو راه بیشتر در های آتی همه تودههای برای سال

ایه خود را در مقابل سرمداری پیش روی ندارد. یا باید تمامی قدرت پیکار ضد سرمایه

گردد. در غیر این صورت آنچه را در داری به صف کند و دست به کار نابودی سرمایه

های سال بر سر همزنجیران سوری او رفته است به عنوان سرنوشت محتوم سال 6این 

 آینده خود به آزمون ایستد.
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سیاسی و اجتماعی حاضر در  ،در مورد شرایط اقتصادی« نگاه»مصاحبه با 

      2۰13آوریل             ایران

 

-اجتماعی حاضر در ایران، در متن بحران اقتصادی سرمایه ،سیاسی ،شرایط اقتصادی -1

شرایطی بحرانی و خطیر است. ای، المللی و منطقهداری جهانی و تحوالت سیاسی بین

های این ترین مولفهوگو، خوب است ابتدا نظر خود را در مورد مهم در آغاز این گفت

 شرایط توضیح دهید.

باید از وضعیت اقتصادی شروع نمود. بشریت عصر در نقطه، نقطه جهان، با بند بند 

زش، بر داربست  زندگی خود، برای کشیدن هر نفس  و در جریان هر نگاه به زندگی رو

قهرآلودی شمع آجین است که های قرار یا عذاب و خطاب« قانون» نظم، سیاست، 

گیرند و می همگی به تمام و کمال از بنمایه مناسبات مسلط اقتصادی، از سرمایه نشأت

چپ در  اپوزیسیونکنم. احزاب و محافل مختلف می من نیز بحث را از همین جا شروع

مهوری اسالمی به طور الینقطع از توفش بحران در چرخه سال حاکمیت ج 35طول 

ایران و وخامت وضع اقتصادی رژیم سخن رانده اند. این برآوردها داری بازتولید سرمایه

به طور غالب شعارگونه، فاقد بنمایه نقد مارکسی اقتصاد سیاسی و بر ها «تحلیل» یا 

بوده است. سرمایه اجتماعی ایران  همین اساس در پاره ای موارد باژگونه و گمراه کننده

متفاوتی را پشت سر نهاده است. برخی اوقات های در طول این سه دهه و اندی دوره

زیر فشار کوبنده بحران تا آستان فروپاشی پیش رفته است. زمانی در چالش بحران و 

بازسازی پویه ارزش افزائی موفقیت هائی داشته است. روزهائی نیز رشدی چشمگیر، 

کرده است. حتی می خ سودی کالن و گسترشی پرشتاب در پروسه انباشت را تجربهنر

در برخی فواصل زمانی رونق، به لحاظ حجم سرمایه الحاقی ساالنه، از جمله پیش ریز 

مختلف انباشت داخلی، تا چندین برابر طالئی ترین های خارجی در حوزههای سرمایه

تاخته است. این نکته را به این دلیل می یشدوره اعتالی اقتصادی زمان رژیم شاه پ
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های و تحلیل بافیها کنم که حساب پاسخ خود به سؤال حاضر را از سخنوریمی تأکید

یاد شده کم یا بیش جدا سازم و به دنبال این جداسازی بگویم که شرائط اقتصادی روز 

چرخه بازتولید سال  35یکی از وخیم ترین و بحران زده ترین شرائطی است که در این 

 ایران را زیر فشار خود گرفته است.             داری سرمایه

درصد صنایع  از بزرگ  7۰به گزارشات رسمی مؤسسات مختلف دولتی نگاه کنیم. 

 درصد و کمتر کار 5۰با ظرفیت ها گرفته تا کوچک تعطیل شده است. اتوموبیل سازی

هزار بشکه رسیده است. صادرات گاز  8۰۰ کنند. صادرات روزانه نفت به پائین تر ازمی

سقوط کرده است. تولید دارو و پوشاک و مواد غذائی شاهد یک  9۰سال  %55تا مرز 

و میلیاردها اند به گونه ای بهت آور خالی شدهها کاهش هولناک بی سابقه است. بانک

نده واردات آنها هیچ چشم اندازی برای بازگشت ندارند. کاهش خیره کنهای دالر سرمایه

کاال از مایحتاج مصرفی گرفته تا اجزاء استوار و گردشی بخش ثابت سرمایه اجتماعی 

دورنمای عاجل یک فالکت وسیع و فروپاشی حاد اقتصادی را پیش روی همگان قرار 

داده است. ارزش  ریال در مقابل ارزهای خارجی برق آسا افول کرده است. بهای تمامی 

های ی باال رفته است. حادثه ای که دستمزدهای واقعی تودهکاالها به صورت انفجار

کارگر را تا سطح نصف  تنزل داده و ادامه زندگی آنان را از همیشه دشوارتر و شاید هم 

در پوشش دروغین عناوینی داری ناممکن ساخته است. طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

دستمزدهای رسمی کارگران را  مانند تأخیر پرداخت پاره ای کمک هزینه ها، رسماً

دستخوش سالخی ساخته و به شکل چشمگیری تنزل داده است. قحطی دارو و 

کارگری را اسیر وحشت کرده است. دولت بورژوازی های احتیاجات درمانی همه خانواده

پس از ماهها تأخیر قادر به تنظیم بودجه ساالنه نشد و زیر فشار ورشکستگی  اقتصادی 

نجومی تسلیم مجلس کرد. نزدیکترین های بودجه سه ماهه را با کسریچیزی به نام 

شرکای بین المللی دولت اسالمی زیر مهمیز تحریم ها، حجم داد و ستدهای بازرگانی 

و پیش ریز سرمایه در بازار  داخلی ایران را وسیعاً کاهش داده اند. فقط به عنوان مثال 
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میلیون دالر  ۴۰۰میلیارد دالر به زیر  3ز ساالنه چین اهای میزان کل سرمایه گذاری

میلیارد دالر در سال به زیر  ۴5رسیده است. میزان مبادالت بازرگانی دو کشور نیز از 

 باال یک سؤال مهم را پیش روی ما قرارهای میلیارد سقوط کرده است. لیست داده 37

روند. این می چرخد اما همگان از پاسخش طفرهمی دهد. سؤالی که بر سر زبانهامی

اقتصادی فوق واقعیت دارند پس چرا باز هم سرمایه اجتماعی های سؤال که اگر همه داده

دهد و شاهد یک فروپاشی خاص می ایران روند متعارف سامان پذیری خود را ادامه

 سراسری نیست. 

میلیون نفوس  55جواب این پرسش نیازمند توضیح چند نکته است. اول اینکه از حدود 

گوناگون های مختلف و عرصههای میلیونی در شکل 3۰قه کارگر ایران یک جمعیت طب

مشغول کار، تولید اضافه ارزش و ایفای نقش مؤثر در بازتولید پروسه ارزش افزائی 

سرمایه اجتماعی و بین المللی هستند. در اینجا حتماً عده ای با شگفتی خواهند گفت 

کارگر به جرم زن بودن در های یری از تودهکه نصف جمعیت بیکار است، درصد چشمگ

محبوس و از بازار کار سرمایه بیرونند و بر همین اساس، بحث کار و تولید ها حصار خانه

واقعیت دارد اما از شناخت درست نظام ها میلیون کارگر یک افسانه است. این حرف 3۰

رامت بیکاری به هیچ ایران نه غداری باشند. در جهنم سرمایهنمی بردگی مزدی سیراب

اجتماعی خبری های یا کمک هزینهها شود و نه تاریخاً از کمکمی کارگری پرداخت

بوده است، کل بیکاران حتی بخش عظیم بازنشستگان کارگر مجبورند که به هر شکل 

ممکن کار کنند، زنان خانه دار کارگر نیز با کار چند شیفتی خانگی خود به همین 

دهند تا به جای یک شیفت دو شیفت و گاه می به شاغالن امکان بیکاران و صدالبته

میلیون بیکارند اما بیکاری آنها  3۰بیشتر نیروی کار خود را بفروشند. نیمی از این 

متضمن خانه نشینی و کار نکردن نیست. بالعکس، ترجمه زمینی آن هر چه بیشتر کار 

فرساینده روحی، های قارتجسمی و حهای کردن، همراه با تحمل سخت ترین شکنجه
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در مرگبارترین شرائط، با دستمزدهای بسیار ناچیز یا اساسًا بدون هیچ دستمزد است. 

 در این مورد فقط به چند مثال آشنا اشاره کنم. 

هزار راننده اتوموبیل شخصی مسافربر  25۰بر پایه برخی آمارها در حال حاضر بیش از 

مسافرکش فقط در سطح چند شهر بزرگ کشور،  و قریب همین تعداد راننده موتورهای

همه کسانی هستند که به ها کنند. اینمی ساعت و گاهی بسیار بیشتر کار 16هر روز 

خاطر بیکاری، به دلیل فقدان هر گونه غرامت بیکاری یا تأمین اجتماعی و زیر فشار 

ه مهم مورد گرسنگی، بی داروئی و خطر مرگ فرزندان به این کار روی نهاده اند. نکت

در روند کار سرمایه و پروسه سامان پذیری ها گفتگو مکان این افراد و موضوعیت کار آن

سرمایه اجتماعی است. این انسانها در استخدام هیچ کارفرمای خصوصی یا دولتی 

باشند!! اما واقعیت نمی نیزداری نیستند و در محاسبات رایج، آماج استثمار هیچ سرمایه

یا مراکز ها ین جمعیت، وسیله نقلیه نو یا کهنه خود را با اخذ وام از بانکچیست؟ آحاد ا

سنگین خرید کرده اند. آنان هر ماه بخش قابل های مالی دیگر به صورت قسطی، با بهره

 توجهی از حاصل کار شبانه روزی خویش را در شکل بهره به مؤسسات مذکور پرداخت

سرمایه دار خاص نیستند اما کارگران سرمایه اند. کنند. این عده، کارگر این یا آن می

ابزار کار آنها در تملک سرمایه دار معینی نیست، متعلق به سرمایه اجتماعی است و 

بر این ابزار فقط پرده تاریکی بر استثمار وحشیانه ها شکل صوری مالکیت خود این انسان

کار، آن هم حقیرترین  آنان توسط سرمایه  است. این جمعیت سوای بهای نازل نیروی

پردازند می دارند و کار اضافی آنان به صورت بهره ای کهنمی بها، چیز دیگری دریافت

تریلیون تومانی محصول اجتماعی  76۰جویبار باریک سودی است که به اقیانوس عظیم 

های و در عالم واقع به اضافه ارزش« تولید ناخالص داخلی» ساالنه یا به قول بورژوازی 

 گردد. می االنه عاید طبقه سرمایه دار سرریزس

در تهران و چند ها مثال دوم به خیل کثیر چند صد هزار نفری دستفروشان کنار خیابان

ایران نظر اندازید. تفاوت میان این جمعیت با کارگران داری میلیونی در سراسر سرمایه
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در چهاردیواری ها این است که دومیدرون فروشگاههای زنجیره ای بزرگ فروشنده 

کنند و در پایان هر ماه بهای شبه رایگان می محل کار، برای یک سرمایه دار معین کار

و در زیر پیگرد ها همان را در حاشیه خیابانها گیرند، اما اولیمی نیروی کار خود را

 فروشند و آنچه دریافتمی دهند، کاالهای همان سرمایه داران رامی پلیس سرمایه انجام

کنند اگر از بهای نیروی کار همزنجیران شاغل خود کمتر نباشد، به طور قطع بیشتر می

کنند نمی نیست. این جمعیت کثیر با کارشان هیچ ارزش جدید یا اضافه ارزشی ایجاد

اما نقش آنها به مثابه کارگر غیرمولد در روند کار سرمایه و بازتولید سرمایه اجتماعی 

است داری . همسان نقش کل نیروی کار غیرمولد جهان سرمایهبسیار تعیین کننده است

 و روزانه کار دو شیفتی یا بیشترشان نیاز حیاتی چرخه ارزش افزائی سرمایه است. 

لیست این نوع کارها در جامعه ایران بسیار بلندباالست. واقعیت این است که بخش 

بسته بندی کاال و امور  عظیمی از کار و تولید اجتماعی ساالنه از پوشاک گرفته تا

گیرد. می و توسط زنان خانه دار خانوارهای کارگری صورتها انتشاراتی، در درون خانه

حاصل های اقتصاد سیاسی بورژوازی هیچ گاه حجم عظیم و افسانه ای اضافه ارزش

کارگر، مرکب از کارگران شاغل، فاقد اشتغال های میلیونی توده 3۰استثمار کل جمعیت 

ادی، زنان خانه دار و کودکان خردسال را به دیوان محاسبات خود راه نداده است، قرارد

تاریخاً نفت نفت کنان و این سالها رانت رانت گویان بر هر چه واقعیت زمخت و عریان 

است پرده ترفند و عوامفریبی کشیده است. سهم عایدات نفتی در داری جامعه سرمایه

تریلیون تومانی، در بهترین حالت و در همان روزهائی  کل تولید ناخالص ساالنه چند صد

دالر را پشت سر خود داشت  16۰که صادرات نفت، بسیار باال و بهای هر بشکه اش مرز 

 کرد. کوه سرمایه هائی که در نقطه، نقطه ایران سر به آسماننمی درصد تجاوز 1۰از 

ده میلیون کارگر در  ساید کار اضافی بدون هیچ مهار و مرزی است که این چندمی

مختلف از جمله در حوزه نفت و گاز زیر فشار قهر دولت بورژوازی به حساب های عرصه

کنند. پیداست که جمعیت کثیری از این نیروی کار شاغل یا بیکار می این طبقه واریز
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مجبور به کار شاق، کارگران غیرمولد هستند، اما کار این جماعت نیز به اندازه کار 

ران مولد آنان نیاز محتوم چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه است. این نکته همزنجی

منحنی بارآوری کار اجتماعی را بیشتر به اوج داری نیز گفتنی است که هر چه سرمایه

برده است، هر چه امکان حداکثر تولید توسط حداقل نیروی کار را افزایش داده است، 

 زون تر ساخته است. نیاز خود به کار غیرمولد را اف

در شرائط حاضر هزینه تمام شده یک جوهر چاپگر در چین با استفاده از نیروی کار 

تومان و سرمایه متغیر متبلور در آن حول  1۰۰۰ماوراء ارزان این کشور چیزی معادل 

تومان است. همین جوهر در بازار جهانی از جمله بازار داخلی ایران با  5۰۰و حوش 

رسد. اگر این قیمت را مالک می هزار تومان به دست مصرف کننده 25۰قیمتی حدود 

 تومان اضافه ارزش تولید شده در هر واحد محصول 2۴9۰۰۰قرار دهیم، به رقمی قریب 

کنند و عقل آدمیزاد قادر به هضم آنها نیست می رسیم. ارقامی که بسیار اثیری جلوهمی

اضافه ارزش افسانه ای که در خود دارد سراسر اما واقعیت دارند. این کاال با چنین حجم 

سازد و در پروسه سامان پذیری خود، اواًل سرمایه می را پرداری بازار جهانی سرمایه

نشاند، ثانیًا به توده بسیار می داران زیادی را بر سر خوان یغمای سودهای کالن

روشنده، سرایدار، چشمگیری نیروی کار از جمله کارگران غیرمولد در شکل بازاریاب، ف

داری کند. سرمایهمی نیاز پیداها تبلیغاتی و نوع اینهای بسته بند، پخش کننده آگهی

را باید با نگاه مارکس و در هیأت حاضر قرن بیست و یکمی آن دید و کاوید. برای 

یک کشور هیچ چیز غلط تر از این نیست که فقط به داری آناتومی وضع موجود سرمایه

صنایع کلیدی تولید کننده اش در درون مرزهای جغرافیائی خودش چشم  طول و عرض

یک شیوه تولید جهانی است. سرمایه اجتماعی هر کشور جزء داری دوزیم. سرمایه

الیتجزائی از سرمایه بین المللی است، طبقه سرمایه دارش بخشی از طبقه سرمایه دار 

جهان است. اضافه ارزش ساالنه دنیا و طبقه کارگرش گردانی از ارتش بردگان مزدی 

شود حاصل کار و استثمار کل طبقه کارگر بین المللی می ای که در سراسر دنیا تولید
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الحاقی طبقه سرمایه دار هر کشور حصه های است، به همان گونه که سودها و سرمایه

معینی از این اضافه ارزش کل است. ممکن است و معموالً چنین است که حلقه تولید 

یا بخش بزرگی از سرمایه جهانی در داری زش اضافی یک سرمایه، یک تراست سرمایهار

و پروسه تحقق اضافه ها معینی متمرکز باشد اما چرخه بازتولید این سرمایههای حوزه

چرخد. می موجود در تولیدات آنها با دست کل کارگران مورد استثمارشانهای ارزش

 تأکیدها از متن بحث نیست. به این دلیل بر آنطرح این نکات، حاشیه روی و خروج 

کارگر ایران از جمله جمعیت های میلیونی توده 3۰کنم که نقش واقعی جمعیت می

غائب از دائره محاسبات متعارف های ، زنان خانه دار یا سایر بخش«بیکاران» موسوم به 

غول آسای اضافه محافل راست و چپ بورژوازی در تولید یا سامان پذیری و تحقق حجم 

 را باز گفته باشم. ها و سرمایهها ارزش

ایران در همان حال که موج کوبنده بحران و داری گردم. سرمایهمی به اصل بحث باز

انبوه های کند، باز هم اضافه ارزشمی سهمگین اقتصادی را تحملهای فشار تحریم

فره خود دارد. اگر احمدی حاصل استثمار بربرمنشانه این جمعیت عظیم کارگر را در س

را تکیه گاه ها رانند کوه این اضافه ارزشمی نژاد و تیم وی از توان چالش بحران سخن

بیند. از این مهم تر آنکه فشار بحران، عوارض سنگینش، به ویژه  تکمیل می ادعای خود

بقه و تشدید آنها توسط تحریم ها، در مجموع شرائطی را پدید آورده  آورده است که ط

سرمایه دار و دولتش برای تعمیق هر چه شریرانه تر و جنایتکارانه تر استثمار کارگران 

متناسب با حدت  91کند. بورژوازی در طول سال نمی به هیچ محدوده و مرزی تمکین

کارگر را خواه به لحاظ تحمل سبعانه های بحران اقتصادی وتندباد تأثیر تحریم ها، توده

ترین شرائط کار و استثمار و خواه از نظر سطح امکانات معیشتی و ترین و بربرمنشانه 

بهای نیروی کار تا پرتگاه مرگ عقب رانده است و همین تهاجم وحشیانه اصلی ترین 

بوده است. طبقه سرمایه ها سالح دستش برای مماشات با بحران و چالش فشار تحریم

توفان بحران هر روز بیش ار روز پیش  امااند دار و دولتمردانش این کارها را انجام داده
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پیچد و تمامی آنچه باالتر به عنوان می پروسه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران را در خود

شاخص اوضاع اقتصادی روز گفتیم واقعیت هائی هستند که به رغم تمامی تعرضات 

 کنند. می یایران سنگینداری بورژوازی بسیار زمخت و رشدیابنده بر سینه حیات سرمایه

روم. تار و پود فضای سیاسی هر می به سراغ بخش دیگر سؤال، شرائط سیاسی روز

های جامعه را در وهله اول چگونگی صف آرائی طبقات اساسی و در وهله بعد جنبش

کند. در وضعیت می درون طبقه حاکم تعیینهای مختلف اجتماعی و باالخره کشمکش

شاهده آثار بحران اقتصادی، خطر وخامت این روند زیر روز ایران، دولت بورژوازی با م

فشار تحریم ها، رویدادهای خاورمیانه، انزوای بین المللی و ادامه مناقشات خود با قطب 

کوشد می بیند. رژیممی قدرت غربی سرمایه، به گونه ای کم سابقه خود را اسیر هراس

دهد، باز هم می همین راستا انجام تا ابعاد هراسش را از انظار پنهان دارد اما آنچه در

حدیث بیم و رعب است. خطر انفجار توده ای، مستقل از واقعی بودن یا نبودنش چیزی 

مختلف برای مقابله های پندارد و به شکلمی است که جناح مسلط قدرت رژیم محتمل

از ساز توان کتمان کرد که جمهوری اسالمی برای این مقابله نمی بینند.می با آن تدارک

سیاسی های اپوزیسیونقابل توجهی برخوردار است. اگر های و کارها و توانمندی

به عنوان ها و چپاول شورشها بورژوازی  با همه قوا در تقالی مصادره موج نارضائی

حاکم این طبقه مبرمیت قتل عام های نردبان عروج خود به عرش قدرت هستند، بخش

و نیروها  ها کنند. این الیهمی چ قید و شرط خود تلقیرا امر حیاتی بدون هیها خیزش

برای انجام این کار استخوانبندی و موقعیت ویژه ای دارا هستند. جمهوری اسالمی 

مظهر ادغام و درهم تنیدگی کامل قدرت سیاسی، مالکیت سرمایه و سازمان یافتگی 

ایران سپاه، داری پلیسی و میلیتاریستی طبقه بورژوازی است. در جهنم روز سرمایه

پلیس، ارتش، بسیج، وزارت اطالعات و سایر وزارتخانه ها، بیت رهبری، پارلمان، مجلس 

مشابه فقط  نهادهای تصمیم گیری، های خبرگان، شورای تشخیص مصلحت و سازمان

اجرائی یا عمله قهر و سرکوب و حمام خون نیستند، هر کدام این مؤسسات مالک حصه 
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باشد. نکته ظریف تر اینکه بر خالف پندار خیلی می اجتماعی هم مهمی از کل سرمایه

ها، مالکیت این نهادها بر تراست ها، کارتل ها، صنایع بزرگ و متوسط، بانکها یا سایر 

نیز نیست. در هر ها مراکز مالی و تجاری همعرض شکل متعارف مالکیت دولتی سرمایه

بق که همه جوامع موجود جهان، بخش جامعه سرمایه داری، نه فقط ممالک اردوگاه سا

یا بانکها نیستند. ها و تجارتخانهها وسیعی از طبقه سرمایه دار لزومًا مالکان کارخانه

ها مکان و موقعیتشان در سازمان کار سرمایه است که سهم بدون هیچ چون و چرای آن

مستشاران، برنامه کند. مدیران، مشاوران، می در مالکیت کل سرمایه اجتماعی را تعیین

ریزان، عناصر رده باالی بوروکراسی و فرماندهان دستگاههای نظامی و انتظامی از این 

جمله اند. مسأله در مورد جمهوری اسالمی اما پیچیده تر از اینها است. در اینجا وزیران، 

استانداران، فرمانداران، نمایندگان مجالس چندگانه، مدیران، روحانیون عالیجاه، 

مختلف از باال تا پائین، در همان حال های اندهان و مقامات نظامی یا امنیتی در ردهفرم

که به اعتبار پست خود آحاد طبقه سرمایه دارند، مالکان خصوصی ارقام نجومی سرمایه 

باشند. به بیان دیگر در همرفتگی قدرت سیاسی، میلیتاریستی، پلیسی با مالکیت می نیز

تا افراطی ترین شکل خود پیش رفته است. بحث مطلقًا بر دولتی و خصوصی سرمایه 

کارگر نیست. هیچ تفاوتی های دولتی و خصوصی برای تودهداری سر تفاوت بین سرمایه

وجود ندارد. هدف تصویر موقعیت ویژه ای است که بورژوازی حاکم در عرصه معادالت 

ساختار قدرت جمهوری سیاسی روز داراست. بخش هائی از طبقه سرمایه دار ایران که 

دهند با چنین نقشی در مالکیت سرمایه ها، چنین سهمی در می اسالمی را تشکیل

قدرت سیاسی، چنین نیروئی در ماشین قهر پلیسی و نظامی و اینکه هر ضربه ای به 

ارکان حیات رژیم ضربه ای بر کل هستی آنهاست تا آخرین نفس برای دوام دولت 

. به این فاکتور یک عامل تکمیلی دیگر را هم اضافه کنیم. کنندمی اسالمی ایستادگی

رژیم از دقایق نخست ظهورش یک سازمانیابی سراسری فاشیستی مرکب از عقب مانده 

ترین و متحجرترین بخش جامعه یا توده کثیر و میلیونی لومپن پرولتاریا و به قول 
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وی میلیتاریستی مارکس فاضالب همه طبقات را پشت سر خود داشته است. این نیر

سال اگر هم به لحاظ کثرت  35آماده وحشیانه ترین تهاجمات فاشیستی در طول این 

دچار کاهش شده است اما از نظر سازمان یافتگی، آموزش و قدرت تعرض همچنان برای 

های راه اندازی هر میزان حمام خون و سبعیت آماده است. جمهوری اسالمی در دوره

برنده قادر به حفظ خود شده است، هر های همین امکانات و برگمختلف با استفاده از 

درون یا  اپوزیسیونجنبش اعتراضی طبقه کارگر را سرکوب کرده است و حتی هر 

 حاشیه قدرت سیاسی را زمینگیر نموده است. 

کارگر زیر تازیانه وضعی های میلیون نفوس توده 5۰به سوی دیگر میدان کارزار برویم. 

 در ورطه فالکت، خفقان و محرومیت از هر نوع امکان نفس کشیدن غوطه که تصویر شد

لزوماً دریچه ای به ها خورد. اما مجرد گرسنگی، آوارگی،  بی داروئی یا سایر مصیبتمی

کند. صف آرائی چنین نمی بازداری سوی احتمال یک خیزش آگاهانه ضد سرمایه

ی یک رویکرد نیرومند ضد کار مزدی جنبشی در گرو رشد سازمان یافته، آگاه و شورائ

در درون طبقه کارگر ایران است. جنبش کارگری ایران داری با دورنمای  محو سرمایه

در حال حاضر شاهد حضور و میدانداری مؤثر این رویکرد در صفوف خود نیست. در 

ماند احتمال انفجارهای گسترده می غیاب چنین جهتگیری آگاه و متشکل آنچه باقی

ری به عنوان واکنشی اضطراری در مقابل روند رو به تعمیق سیه روزی هاست. کارگ

قطعاً وجود دارد اما حتی در این گذر نیز جای گفتگو ها چشم انداز وقوع این شورش

بسیار است. توده کارگر متشتت، فاقد آگاهی و ناآشنا به افق پیکار طبقاتی برای اینکه 

فالکت و بدبختی خود را با زنجیر توهم به یکی از  دست به انفجار زنند باید کوله بار

راست یا چپ بورژوازی قفل کنند. طبقه کارگر ایران به رغم همه های اپوزیسیون

فروماندگی هایش به سادگی آماده انجام این کار نیست. این طبقه از مشروطه تا امروز 

تری متحمل چنین سناریوی شکست آمیزی را تجربه کرده و هر بار شکست سهمگین 

در قیاس با  88شده است. درست به همین دلیل مشارکت کارگران در خیزش سال 
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پیش بسیار کمتر بود. معنای این سخن آن نیست که توده کارگر در کاهش های دوره

بورژوازی خیلی پیش رفته است. این اتفاق تا حدودی های اپوزیسیونفشار توهم خود به 

کارگران همراه نشده است. جنبش داری هی ضد سرمایهروی داده است اما با رشد آگا

کند. از موقعیت الزم برای یک صف می کارگری در شرائط روز وضع خاصی را تجربه

فریبکار بورژوازی های اپوزیسیونآرائی مستقل و نیرومند طبقاتی برخوردار نیست. به 

مید به پیروزی گذشته بر سینه اش سنگین است و اهای اعتمادی ندارد، فشار شکست

کارگر  به همه این دالئل در زمینه استقبال از های بیند. تودهمی را ضعیفها شورش

 دارند. می گسترده ، محتاط و دست به عصا گام برهای خیزش

ها ها، درگیریچنان رو به افزایش تنشهای شرایط حاضر، تشدید همیکی از مولفه -2

یگر است. کدداری جمهوری اسالمی علیه یایههای مختلف سرمهای جناحو افشاگری

ها در اساس چه چرا چنین است؟ برنامه و استراتژی اقتصادی و سیاسی این جناح

 هایی با هم دارد؟تفاوتی

بورژوازی در همه جای جهان به حکم هستی طبقاتی خود اسیر جناح بندی ها، افتراق 

ها ریشه اختالفات و هماوردی است.ها و تشتت در سیاست گذاریها در برنامه ریزی

این طبقه به لحاظ طول و عرض مالکیت سرمایه، سهم در های روشن است. آحاد و الیه

حاصل استثمار طبقه کارگر موقعیت های قدرت سیاسی و حصه خود در اضافه ارزش

بر سر تقسیم این غنائم کشمکش دارند و کرکس وار برای ها واحدی ندارند. این الیه

های کنند. مسأله بعدی معضالت و سنگالخمی م افزون تر با هم رقابت و مقابلهبردن سه

و استثمار و بربریت و جنایاتش بر طبقه داری سر راه بورژوازی برای تحمیل سرمایه

کارگر است. سرمایه یک رابطه اجتماعی و شیوه تولید آکنده از تناقضات و بحرانهاست 

های مین اندازه تناقض بار و جدال آمیز است. بخشو تالش برای هر میزان بقایش به ه

های مختلف بورژوازی با مشاهده مشکالت ناشی از درونمایه متضاد سرمایه، ناسازگاری

کارگر، برای برنامه های بقا، به ویژه دشواریهای سر راه تحمیل این مناسبات بر توده
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 ت مختلف مواجهبا مجادالداری ریزی نظم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه

کند و برنامه و سیاست می گردند. هر الیه یا بخش و جناحی رویکرد خاصی اتخاذمی

گیرد. لیبرالیسم، کنسرواتیسم، سوسیال دموکراسی، اشکال عدیده نو می ویژه ای پیش

کشند. همه می زنند و شاخ و برگمی و کهنه یا چپ و راست آنها از همین جا جوانه

جنبش کارگری جهانی همجوش و اعضای یک پیکر واحد طبقاتی هستند اینها در مقابل 

علیه ها اما همه نیز بر سر چگونگی برنامه ریزی نظام و حصه خود در سودها و سرمایه

زنند. در جامعه ما استراتژی بورژوازی می تازند و به کارهای مختلف دستمی همدیگر

مایه و نیز تعیین سمت و سوی برای پاسخ به نیازهای نظم اقتصادی و سیاسی سر

ایران در تقسیم داری دیپلماسی خارجی، تاریخاً با فشار عوارض ناشی از مکان سرمایه

کار جهانی سرمایه رو به رو بوده است. در اینجا دیکتاتوری عریان یک شرط حتمی 

بازتولید پروسه ارزش افزائی سرمایه است. این دیکتاتوری اساساً با هدف سرکوب هر 

ع اختالل در نظم سرمایه و به عنوان جواز تضمین شبه رایگان بودن بهای نیروی کار نو

شود، اما حتی برای حصول همین هدف مجبور است چشم می کارگر اعمالهای توده

مختلف بورژوازی را نیز بیازارد. این ذات سرمایه است که نمایندگانش های اپوزیسیون

های برای تحقق نظرات و حاکم ساختن سیاست از هر جناح و دار و دسته که باشند

جویند. استفاده از توهم کارگران و نشستن بر موج می خود به هر ساز و کاری توسل

نارضائی آنها برای تسویه حساب با رقیبان یکی از مهم ترین این اهرم هاست. تندنسی 

رای مقابله مسلط این طبقه در قدرت سیاسی نیست و بهای که خوشایند جناح یا جناح

 نیز بسطها اپوزیسیونبا آن دامنه دیکتاتوری هار حاکم را به حوزه جست و خیز 

دهند. از این مهم تر و بسیار تعیین کننده تر اینکه اعمال دیکتاتوری هار بر طبقه می

گزاف خود را دارد. وجودش، استحکام، شدت و فراگیری هر چه های کارگر نیز هزینه

کارگر های است اما طاقت تودهداری حیاتی بازتولید و بقای سرمایهسهمگین ترش شرط 

برای تحملش نیز سقفی داراست و خطر انفجارهای وسیع توده ای از عوارض معمول 
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آن است. بورژوازی ایران از آغاز تا حال در رابطه با خیر و شر این دیکتاتوری و حدود یا 

است. عناصر یا گروههائی از این طبقه چگونگی کاربردش دچار سردرگمی و تشتت بوده 

خود های کارگر، توهم به گنجایش سیاستهای زیر فشار ترس از خطر انفجار قهر توده

برای جلب رضایت قشری از کارگران و باور به کارائی برخی اصالحات مدنی و سیاسی 

نجال برای جلوگیری از مخاطرات احتمالی، اگر نه همواره اما در شرائط خاص جار و ج

بعد از های انداخته اند. در سالمی فضای باز سیاسی، دموکراسی و جامعه مدنی راه

 32تا  3۰مشروطیت صور اسرافیل ها، دهخداها، مستوفی الممالک ها، در فاصله میان 

طیف احزاب جبهه ملی و طرفدار مصدق  و در دوره اخیر جماعت حمام خون ساالران 

زیر بیرق اصالحات در این زمره بوده اند.  67و  6۰تا  58و بانیان و حامیان کشتارهای 

و در سراسر خط ممتد استیال و حاکمیت سرمایه داری، بخش هائی ها در همه این دوره

از بورژوازی نیز یکدست و مصمم اعمال سبعانه دیکتاتوری بر طبقه کارگر، یا حتی در 

اه بقای حاکمیت خویش و درون طبقه خود را تنها رهای اپوزیسیونصورت نیاز، بر 

دیده اند. گفتنی است که اوالً حرف آخر یا در می استمرار حیات نظام بردگی مزدی

کرده است، می زده و اجرامی واقع حرف دل سرمایه را نهایتاً طیف دوم بوده است که

شده است سترونی، متوهم می ثانیاً طیف نخست هر چه از گذشته به حال نزدیک تر

 مفریبانه بودن حرف هایش عالمگیرتر شده است.بودن و عوا

مجادالت درون طبقه سرمایه دار ایران در طول چند دهه اخیر ابعاد دیگری هم پیدا 

کرده است. سرمایه داران این دوره در ترکیب سراسری خود از کارخانه دار و بازاری و 

، مشاور یا دانشگاهی بانکدار و مزرعه دار گرفته تا دولتمرد، سپاهی، بسیجی پلیس، مدیر

سیاسی دست به کار های متعارف در پهنه اقتصاد و بلوک بندیهای در کنار رقابت

های کوشد تا از طریق احراز پستمی هستند. هر باند و دار و دستهها بیشترین مافیابازی

کلیدی در ماشین دولتی و توسل به ساز و کارهای مافیائی مرزهای مالکیت، حدود سود، 

م سرمایه خویش را وسعت بخشد. یک دلیل مهم این وضعیت در چگونگی پروسه و حج
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و استمرار داری استقرار دولت اسالمی و منوال تالش این رژیم برای بقای سرمایه

حاکمیت خود قرار دارد. جمهوری اسالمی با سرنگونی رژیم شاه خود را مالک هزاران 

عظیم بانک ها،  بنیادها و مراکز مهم  تراست و مؤسسه بزرگ یا متوسط صنعتی، زنجیره

حمل و نقل، فروشگاههای بزرگ و های مالی، معادن، مزارع، کشت و صنعت ها، شبکه

کل سرمایه اجتماعی دید. دنیای سرمایه هائی که خیلی زود و در همان آغاز، زیر لوای 

یون، بازاریان، مالکیت یا کنترل دولتی عمالً به تصاحب افراد، خانواده ها، باندها، روحان

های رنگارنگ درون رژیم در آمد. آدمهائی از طبقه بورژوازی، از الیههای مافیاها و شبکه

پائین این طبقه یا حتی از میان لومپن پرولتاریای عمله و اکره ماشین قهر دولت جدید، 

سهامی، بنیادهای غول پیکر مالی، کارخانه های در یک چشم به هم زدن صاحب شرکت

زارع، معادن، خطوط کشترانی و هزاران واحد تولیدی و تجاری دیگر شدند. مالکیت ها، م

نه با پیشینه «! خدماتی»این جماعت بر بنگاههای تولیدی و مالی یا مؤسسات موسوم به 

سرمایه دار بودن، خرید این شرکت ها، گرفتن اعتبارات بانکی یا خرید اوراق سهام که 

سیاسی و ماشین قهر دولتی جدید محقق گردید. این  با حضور آنها در ساختار قدرت

سرمایه داران نوظهور بسان همه سرمایه داران دیگر دنیا با کل شعور و توان خود دست  

و سودهای خود شدند و برای نیل به این هدف چند ساز و کار ها به کار افزایش سرمایه

مار کارگران را تا منتهای معین را از همه چیز مؤثرتر یافتند. اول اینکه فشار استث

مرزهای ممکن باال برند و به اوج رسانند، کار شاق چند شیفتی با دستمزدهای نازل در 

بدترین شرائط کار را بر کارگران تحمیل کنند، در مورد دستمزد آئین جدیدی کشف 

کردند. اینکه پرداخت هر ماهش را به چند ماه و گاهی چند سال و پاره ای اوقات هیچ 

با افزودن همان مزدها به سرمایه ها موکول نمایند و در طول این ماهها یا سال گاه

هایشان چندین برابر دستمزد کارگران سود و سرمایه بر هم تلنبار نمایند. ساز و کار 

و کثرت بیشتر شمار واحدهای ها دوم آنکه هر سرمایه دار برای افزایش حجم سرمایه

مرز امنی حتی برای شرکای طبقاتی خود نیز قائل صنعتی و تجاری خود هیچ حریم و 
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نباشد و به هر تطاولی دست یازد. سوم و تعیین کننده تر اینکه برای حصول همه این 

اهداف و منظورها به ارتقاء هر چه افزون تر موقعیت خود در ساختار قدرت دولتی روی 

پردازی پهن کند. واقعیت کند بساط باند بازی و مافیامی نهد و در این زمینه تا چشم کار

این است که طبقه بورژوازی ایران در عین یکپارچگی  و اتحاد آهنین در مقابل هر جنب 

و جوش سرمایه ستیز طبقه کارگر به لحاظ تشتت درونی یا مناقشات حاد گروهها، 

کند. این اختالفات و می جناحها و مافیاهای اختاپوسی متشکله اش در مدار اوج سیر

خارج از حاکمیت رنگ و لعاب های اپوزیسیوناگر در رابطه با برخی مشاجرات 

متفاوت سیاسی گرفته است اما در سایر موارد همین لعاب را نیز دارا های جهتگیری

و ها نیست و سوای جنگ و ستیز مافیاهای گوناگون اقتصادی بر سر تقسیم سرمایه

 باشد. نمی سودها چیز دیگری

داری های سرمایهکارگران و مردمان محروم در تقابل جناححداقل بخشی از  -3

گیرند، به این امید که جمهوری اسالمی، جانب این یا آن جناح علیه دیگری را می

داری، در ها ایجاد شود. آیا واقعا حاکمیت این یا آن جناح سرمایهبهبودی در زندگی آن

شایشی در وضعیت زندگی تواند به گهای جمهوری اسالمی، میشرایط حفظ بنیان

 اجتماعی در ایران بیانجامد؟

ها اگر میلیون« آفتاب آمد دلیل آفتاب» پاسخ این سؤال از همه سؤاالت ساده تر است. 

بار کل زوایای تاریخ صد سال اخیر ایران را چراغ اندازیم، قادر به رؤیت هیچ جهتگیری 

میزان کاهش در فشار استثمار یا هیچ بخش یا هیچ گروه و جناح بورژوازی برای هیچ 

های هیچ مقدار گشایش در کوه معضالت معیشتی و سیاسی و اجتماعی آوار بر سر توده

کارگر نخواهیم شد. این واقعیت در مورد آینده کار کلیه رویکردها و جریانات درون 

نکه کند. بعالوه ایمی به تمام و کمال صدق اپوزیسیونطبقه بورژوازی اعم از حاکم یا 

داری ماجرا به بودن و نبودن جمهوری اسالمی نیز محدود نیست. تا زمانی که سرمایه

های موجودیت دارد حتماً چنین خواهد بود. تکلیف هارترین جناحهای بورژوازی از دولت
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دوره شاهنشاهی تا جمهوری اسالمی کاماًل روشن است. کارنامه منادیان اصالحات و 

نگاه کنیم و از نزدیک به دور پیش رویم. دولت خاتمی  دموکراسی و جامعه مدنی را

پرچمدار برنامه ریزی وحشیانه ترین تهاجمات به سطح معیشت و بهای نیروی کار 

کارگر بود. کشتار کارگران خاتون آباد کرمان نیز در دوره زمامداری اصالح های توده

ه فقط به هیچ طلبان روی داد. طبقه کارگر ایران در زمان نخست وزیری مصدق ن

با ها بهبودی در شرائط کار و استثمار و زندگی خود دست نیافت که در همه این زمینه

وضعی رقت بار رو به رو بود. پرداخت دستمزدهای نازل کارگران ماهها به تعویق افتاد. 

هیچ مبارزه و خیزش کارگری تحقق مطالبات اولیه توده کارگر را به دنبال نیاورد. در 

هاست که اعتصاب عظیم کارگران ریسندگی سمنان و شورش وسیع همین روز

شود و عده می اینان توسط نیروهای نظامی دولت مصدق به خون کشیدههای خانواده

در ایامی  1325شوند. کمی آن طرف تر در سال می زیادی از کارگران کشته و زخمی

نمایندگان این احزاب از  که پارلمان بورژوازی از اعضای جبهه ملی و حزب توده پر بود،

در کابینه قوام شرکت داشتند و شاپور بختیار چهره بارز جبهه « توده ای» وزیر  6جمله 

کرد، اعتصاب سراسری کارگران نفت می ملی در مقام ریاست اداره کار خوزستان خدمت

بورژوازی قرار گرفت. کشتار های جنوب آماج یکی از بربرمنشانه ترین ترین حمام خون

کارگر جان باختند و همین تعداد زخمی و گرفتار  9۰سبعانه ای که با وقوع آن قریب 

لیبرال و اصالح طلب ارتجاع های اپوزیسیونالتیام ناپذیر شدند. پرونده های آسیب

از سایر ها کارگر و مبارزات آنهای بورژوازی در رابطه با کشتار و فشار علیه توده

نیست. باز هم تکرار کنم که معضل نه در سیاست و این طبقه هیچ بهتر های بخش

است. موضوعی داری سنت و سیره این یا آن جناح که در نفس موجودیت نظام سرمایه

را باید در اینجا کمی باز کرد. اینکه در دوره هائی از تاریخ مبارزه طبقاتی در ایران، 

ی یا مانند اینها برای همزمان با میدانداری و عروج نیروهای مدعی اصالحات، دموکراس

چند صباحی تسهیالتی در زمینه گسترش اعتراضات کارگری پدید آمده است. این اتفاق 
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های احیاناً روی داده است اما عوامفریبی محض است اگر کسی پدیدار شدن این دوره

نسبت ها زودگذر را به سیاست و رویکرد متفاوت این جریانات با سایر شرکای طبقاتی آن

که آگاهانه و سازمان یافته به اند خود این نیروها نبودهها در هیچ یک از این دورهدهد. 

ها کارگران مجال اعتراض داده اند. آنچه به تحرک بیشتر کارگران و توسعه مبارزات آن

مجال داده است صرفاً فشار بحران اقتصادی، چشم انداز فروپاشی ساختار قدرت رژیم، 

بورژوازی بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و تشتت عمیق حاکمان 

اجتماعی سرمایه و در یک کالم عجز و فروماندگی حاد کل بورژوازی از تضمین استمرار 

 و حفظ ماشین دولتی بورژوازی بوده است.  داری استیالی سرمایه

اشاره کنیم.  شاید الزم باشد همین جا، به اپوزیسیون بورژوایی جمهوری اسالمی هم -۴

ها هستند، برنامه و استراتژی های اپوزیسیون بورژوایی کدامبندیترین گروهمهم

ها، هیچ ها چیست؟ و آیا در صورت روی کار آمدن هر یک از آناقتصادی و سیاسی آن

ی کارگر، رُخ گشایشی در وضعیت زندگی اجتماعی در ایران، و به ویژه وضعیت طبقه

 خواهد داد؟

های جمهوری اسالمی نه در بنمایه طبقاتی که در سیمای ظاهر مواضع و ناپوزیسیو

شوند. طیف نخست صریح و عریان از نظام بردگی مزدی می شعارها به دو طیف تقسیم

بیند، اختالف خود با جمهوری اسالمی می کند، این نظام را منزلگاه آخر تاریخمی دفاع

کند و وعده انجام می سرمایه داری!! تعریف ساختن« به پیرایش و انسانی« تعهد» را در 

 ناراضی و برداشتن خیز به سوی قدرتهای همین پیرایش را دستمایه شکار توهم توده

گوید، مدعی می و شعاربافی هایش خالف این راها سازد. طیف دوم در فرمولبندیمی

 به طبقه کارگر راند و خود رامی مبارزه برای نابودی بردگی مزدی است! از انقالب سخن

آویزد. واقعیت این است که هر دو طیف به رغم ظاهر متفاوت و ادعاهای متضاد، در می

دورنمای پراتیک خود فرجام واحدی دارند. با حزب سازی باالی سر جنبش کارگری، 

کارگر برای ساختن سندیکا، توصیه به کارگران که انقالب کنند و حزب های گسیل توده
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از سر جایش تکان نخواهد خورد. داری نند هر چه روی دهد سرمایهرا به قدرت برسا

شاید عبارت آخر در اینجا بی مناسبت باشد، اما آوردم تا بگویم که جدال میان عظیم 

و رژیم اسالمی بر سر چگونگی برنامه ریزی نظم تولیدی، سیاسی  اپوزیسیونترین بخش 

نیز همین جا قرار دارد.  یسیوناپوزاست. رمز ورشکستگی داری و اجتماعی سرمایه

میلیون نفوس طبقه کارگر ایران  5۰سونامی فالکت و شدت استثمار و دیکتاتوری که 

منادی  اپوزیسیونجوشد و میداری را در خود بلعیده است از ژرفنای شیوه تولید سرمایه

ی دستکاری این نظام یا هر نیروی مخالف فاقد پراتیک شفاف ضد کار مزدی، هیچ کلید

برای باز کردن هیچ روزنه ای به سوی هیچ نوع بهبودی در هیچ گوشه زندگی هیچ 

گویند می در هر کجا که روی به کارگران سخنها اپوزیسیونکارگری به دست ندارد. این 

قابل اصالح به نفع توده کارگر نیست معنای زمینی داری از بیخ و بن دروغگویند. سرمایه

دیشی برای  ماندگاری این نظام و محکم کردن طوق حاکمیت وعده هایشان فقط چاره ان

 سرمایه  بر دست و پای طبقه کارگر است. 

پیشینه کار گروهها و محافل طیف اول نه فقط روشن که نقطه نقطه اش جراحتی مرگ 

کارگر است. از طرفداران نبش قبر سلطنت شروع کنیم. های آلود در حافظه تاریخی توده

سقوط شکلی از دولت سرمایه و عروج شکلی دیگر خالصه شد، اما  در 57قیام بهمن 

کارگر علیه یکی از هار ترین ها این قیام در خاستگاه عینی خود، شورش قهرآمیز میلیون

بود. مقایسه تراز درندگی بخشهای داری تاریخ حیات سرمایههای و اختاپوسی ترین رژیم

یک کارگر آگاه نیست. معضل طبقه کارگر این طبقه کار های مختلف بورژوازی یا دولت

است اما نباید از یاد برد که رژیم سلطنتی سرمایه در هیچ زمینه ای داری وجود سرمایه

هیچ دست کمی از خلف اسالمی خود نداشته است. تفاوتی اگر به چشم خورده است 

میل  و نه در طول و عرض و حجم آنها بوده است. آنان کهها در شیوه اعمال بربریت

خواندن کارنامه رژیم شاه را دارند، گوشه چشمی به اوراقش اندازند. برگ نخست را 

شدت استثمار بی مهار، بیغوله نشینی، بی سرپناهی، حلبی آبادخوابی، فقر، گرسنگی، 
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بیابانی و آرد های جبر فروش کودکان خردسال، سیر کردن شکم فرزندان با علف

لعمر بدون بازنشستگی، بدون بیمه بیکاری و بیماری خرما، کار شاق مادام اهای هسته

سازد. حوصله کنید و کارنامه را ورق زنید. بی بهداشتی، بی می کارگر پرها میلیون

پزشک یا  5۰۰۰روستا و  1۰۰داروئی و بی درمانی در سطح  یک بهیار تجربی برای 

خص یک دبستان پیراپزشک برای سی و چند میلیون انسان، بی آموزشی رقت بار با شا

نفر از آب شرب بهداشتی ها چهار کالسه برای شمار متعدد دهات، محرومیت میلیون

روز به روز های سازد، وحشت نکنید و ورق زنید،  اعداممی خطوط درشت برگ دوم را

مخوف مرکز خونبارترین اشکال پاره پاره کردن های پاک ترین انسان ها، شکنجه گاه

مار انباشته از دهها هزار مبارز آرمانخواه پای بند حقوق اولیه پرشهای انسان، زندان

وسیع تیرباران، های انسانی، اختاپوس قهر و توحش و جنایت و کشتار ساواک، میدان

 قتل عام انسان هائی که به گاه رفتن پای چوبه دار، حتی دلیل دستگیری خود را

نسیم را » ری جهنمی که در آن فهمیدند!، معمانمی دانستند، حتی معنی اعدام رانمی

و هزاران سیه روزی دیگر دامنگیر دهها میلیون نفوس « بی پرس و جو اجازه رفتن نبود

دهد، اما این کارنامه با همین مضمون، می کارگر محتوای برگ سوم را تشکیلهای توده

و تر کنند سرانگشت » توانند بر لب هفت دریا می برگهای بی شماری دارد، مشتاقان

خفاشان غارهای دهشت تاریخ از فرزند و همسر شاه سابق تا اردشیر « صفحه بشمارند

زاهدی، هوشنگ نهاوندی، داریوش همایون و پرویز ثابتی با استماع رجزهای قدرت 

غربی سرمایه جهانی و دل در هوای جلب حمایت این قطب از احیاء تخت و تاج شاهی 

تا رژیمی چنان شنیع و بشرستیز را اند نداختهدر طول دو سال اخیر کمپین دروغ راه ا

آب تطهیر فرو پاشند. فاجعه ننگ است اگر آحادی از نسل حاضر طبقه کارگر در نفیر 

شوم این شب پرگان دنبال تراشه ای از واقعیت گردد. این استدالل که چون دولت 

خی اسالمی در زن ستیزی، قصاص، سنگسار، کودک آزاری، حمام خون مخالفان، سال

دیگر را سفید کرده است پس های معیشت کارگران یا هر جنایت دیگر روی همه رژیم
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باید به نبش قبر سلطنت پهلوی پرداخت آن قدر سفیهانه است که عقل سلیم انسانی 

 از مرورش شرم دارد.     

به اصالح طلبان اشاره ای کنیم. در این زمینه شاید رجوع نسل حاضر طبقه کارگر به 

مستقیم خویش کافی باشد اما گفتن یکی، دو نکته بی فایده  نخواهد بود. در تجارب 

خورشیدی، در شرائطی که رژیم شاه هر زمزمه هر کمونیست و هر  ۴۰نیمه دوم دهه 

کرد و زمزمه پرداز می کارگر آگاه را در هفت پستوی محل سکونتش توسط ساواک شکار

جاعی بورژوازی از کارخانه دار تا ارت اپوزیسیونساخت به می را راهی سیاهچال

مهم دولتی تا تاجران بازار، از های دانشگاهی، از مدیران، مشاوران و صاحبان پست

صاحب منصبان ارتش و پلیس تا روحانی، به صورت غیرمستقیم و غیررسمی امکان داد 

 تا  در سطحی وسیع به سازماندهی خود و جلب توهم برخی اقشار اجتماعی پردازد. این

سازماندهی در غالب موارد انگ و رنگ سیاسی نداشت، هر چند که اینجا و آنجا لعاب 

های محافل گوناگونی زیر نام انجمنها کرد. در طول این سالمی سیاسی نیز پیدا

های خیریه اسالمی، هیأتهای نشر اعتقادات اسالمی، جمعیتهای اسالمی، کانون

و طویل اسالمی، مراکز انتشاراتی متعدد  آموزشی عریضهای متنوع دینی، سازمان

ها اسالمی، گروههای اسالمی مبارزه با بهائیت، مسیحیت و نوع اینها به مساجد، حسینیه

مرداد تا آن ایام و  28و نهادهای موجود پیشین اضافه شد. رژیم شاه از کودتای سیاه 

دید و می بعدها جنبش کارگری و کمونیسم را سهمگین ترین خطر برای حیات خود

سیاست هموارسازی راه برای سازمانیابی این بخش ارتجاع بورژوازی را راهکاری کارا 

کرد. شالوده کارش این بود که محافل مذکور در یک شبکه می برای دفع این خطر تلقی

ناراضی از جمله کارگران را جلب های توانند توهم الیهمی فراگیر سراسری تا جائی که

خواست می و کمونیستی باز دارند. رژیمداری از جهتگیری ضد سرمایهرا ها کنند. آن

که این جماعت فعالیت هایش را زیر لوای مذهب پیش برد، به سیاست نیاویزد، سرانش 

 در کنترل ساواک باشند و چگونگی پیشبرد کارشان را گزارش کنند. حاکمان روز سرمایه
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درست به همین دلیل محدوده ای  دانستند که این کار به سادگی مقدور نیست،می

برای ابراز حیات سیاسی آنها، باز هم تعریف نشده و نامکتوب مجاز بود. در همان ایام 

زندان داشت به عناصر این بخش ها که گفتن نام شاه بدون لفظ اعلیحضرت سال

شد. با بردن چند صباح وی به زندان می بورژوازی مجال مخالف خوانی هم تفویض

گردید. در این زمینه سخن بسیار است. می بودن هم برایش جعل وزیسیوناپآبروی 

هدف از بازکردنش این است که بگویم سنگ بنای جمهوری اسالمی در همین شبکه 

اصالح طلبان ارتجاعی نهاده شد و آنانکه شالوده کار این رژیم را استوار ساختند همین 

ند. خام اندیشی محض است اگر کسی یا فعالین آن روز این شبکه سراسری بود امروزی

اولیه این رژیم به باورهای مذهبی ساکنان جامعه یا وجود چند های برای یافتن نطفه

وقتی که توفان  5۰رجوع کند. در نیمه دوم دهه ها مسجد و چند روحانی و نوع این

نی شیرازه حیات سرمایه را در خود غرق کرد، زماداری سهمگین بحران اقتصادی سرمایه

کارگر عاصی فراهم گردید همین اصالح ها که همه چیز برای خیزش سراسری میلیون

طلبان بعدی و فعالین آن روزی شبکه ارتجاعی مذکور بودند که سازماندهی آماده خود 

پهن کردند تا کل عاصیان کارگر بدون هیچ سازمان را ها را بختک وار در طول خیابان

هر چیز جمعیت وسیع لومپن پرولتاریای دست پرورد مقدم بر ها شکار نمایند. این

سرمایه را به صورت خدم و حشم ماشین مرگ و قهر ارتجاع رژیم در حال ظهور 

سازماندهی کردند و با همین ارتش بشرستیز به جان طبقه کارگر و فعاالن کمونیست 

را  6۰و  59، 58های و هر نیروی مخالف رژیم اسالمی افتادند. کشتارهای وسیع سال

گویم بیشتر، فقط به این دلیل که می بیشتر از همه، همین اصالح طلبان راه انداختند.

را اینها « انقالبهای کمیته» دادند. می تشکیلها استخوانبندی واقعی رژیم را این

و کشتار دانشگاهها « انقالب فرهنگی»ساختند، سپاه پاسداران را اینها به وجود آوردند. 

تا چند سال  6۰ه انداختند، حمام خون گروههای چپ و غیرچپ در سالهای راها را این

در نسل کشی تاتاریستی ها بعد را دقیقاً همین جماعت طراحی کردند. سهم عظیم آن
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آخر های بودند که در سالها بدون تردید است. اصالح طلبان اینهایند، همین 57سال 

کارگر در شهرهای های دوباره تودهای هبا مشاهده موج وسیع خیزش 7۰نیمه اول دهه 

ها را در راه اندازی علم و کتل اصالحات دیدند. همه اینداری بزرگ، راه نجات سرمایه

تجربه مستقیم نسل حاضر طبقه کارگر ایران است، آیا به راستی قرار است باز هم 

 کارگران فریب این دجاالن و جالدان را بخورند. 

مختلف خود، یا کل محافل طیف نخست های بندی در دسته« جمهوری خواهان»

جمهوری اسالمی به طور واقعی تفاوتی با اصالح طلبان ندارند. ردیف نمودن  اپوزیسیون

چند فرمولبندی مانند الئیسیته کردن حکومت، برابری جنسی و قومی یا تبدیل واژه 

ژیم مذهبی عضو به همراه، در پهنه مبارزه طبقاتی روشنگر هیچ چیز نیست، حتی ر

فقاهت ساالری مانند جمهوری اسالمی هم قصاص و سنگسار و حجاب و زن ستیزی و 

لیست جنایات این گونه را بسیار بیشتر از آنکه برای حفظ کیان اسالم و رونق بازار 

شریعت بخواهد، برای حفظ حاکمیت خویش و دفاع از مناسبات اجتماعی مسلط دستور 

ق دارد، دولتهای مدعی الئیسم به محض اینکه مصالح کند. عکس آن نیز مصدامی کار

میلیون  1۴اقتضا کند در یک چشم به هم زدن ها سرمایه و نیاز سودآوری بیشتر سرمایه

نمایند و برای می کارند و القاعده درومی کنند، مجاهد افغانیمی چاپ« قران مجید» 

دهند. همین رژیم اسالمی ینم کندن ریشه الئیسم ناموافق خود هیچ تردیدی به دل راه

قدرت خود را در گرو عقب نشینی از کاربرد ساز و کارهای های هر گاه که تحکیم پایه

توحش دینی دیده است، به این کار دست یازیده است. بحث بر سر این نیست که 

در کجای میدان ها گویند، سخن از این است که آنمی چه اپوزیسیونمحافل یا نیروهای 

 اتی جاری درون جامعه ایستاده اند. این جنگ ممکن است مشتعل نباشد،جنگ طبق

تواند دچار آتش بس باشد اما جریان دارد، تا طبقات هست جاری است و مادام که می

را باید با رجوع به آن ها و انتظار آفرینیها جریان دارد کم و کیف همه شعارپردازی

محال نباشد، فرض را بر این گذاریم که دار تواند می گویند تصور محالمی قضاوت کرد.
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خود را بدون هیچ تقلیل جامه عمل پوشانند. های و دسته جمهوری خواهان کل وعده

حتی در آن صورت جهنمی خواهیم داشت که یگانه تفاوتش با جهنم حاضر جمهوری 

اسالمی، الئیک بودنش خواهد بود. راستش قول و قرارهای جمهوری خواهان مصداق 

گفتند. فحوای طنز این بود که او در می «منتظری» ن طنزی است که در باره هما

شود و مثل زمان شاه خواهد شد!! آنچه می گفته است همه چیز خوبمی روزهای جنگ

گوید سوای این نیست اما سفاهت محض است اگر تصور می جماعت جمهوری خواه

ان سیاه سلطنت سرمایه شود که جمهوری خواهان حتی اشتغال و سطح معیشت دور

در هیچ داری را به کارگران باز گردانند. دلیل این امر بسیار روشن است. نظام سرمایه

کارگر نیست. های کجای دنیا قادر به اعاده اشتغال، مزد و امکانات آن روزها هم، به توده

ونه شناسند، که حتی به گنمی راداری اندیشند نه فقط سرمایهمی کسانی که جز این

پیرامون خویش چشم بسته اند. میزان عقب های ای تعمدی بر روی تمامی واقعیت

کنند در چهارچوب حاکمیت سرمایه، در نقطه می ماندگی اینان در حدی است که فکر

داری مانند ایران، در حلقه ای از تقسیم کار جهانی سرمایهداری ای از جهنم سرمایه

اعی ایران راستی راستی قرار است ضمن حفظ این مانند حوزه بازتولید سرمایه اجتم

کارگر گردد. یک محور های میلیون نفوس توده 5۰نظام نان بخور و نمیری هم عاید 

حرف جمهوریخواهان این است که آزادی تشکل و بیان و مطبوعات و تظاهرات خواهند 

اهرات و تشکل کارگر آزادی بیان و تظهای آورد. این نیز دروغی بسیار بزرگ است. توده

و همه چیز را برای تحمیل مطالبات خود بر بورژوازی و برای جنگ علیه اساس بردگی 

ایران بدون سرکوب این مطالبات، بدون قتل عام داری خواهند. حفظ سرمایهمی مزدی

مبارزات کارگران ممکن نیست. پای بندی به بقای این نظام و دادن وعده آزادی به 

است. از اینها که بگذریم جمهوری خواهان ها و دروغ بافیها فریبکاریکارگران بدترین 

نیروئی نیستند و شانس گسترش خود به صورت یک نیروی اجتماعی را ندارند، آنها گره 

نشینند. تاریخ جنبش کارگری تاریخ شکار قدرت می زنند و بر بال خیالمی به باد
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عوامفریب بورژوازی  اپوزیسیونت اما هر کارگر توسط فریبکاران بورژوازی اسهای توده

 شکارچی ماهر این میدان نیست. 

« اتحاد نیروهای چپ و کمونیست» چپ و به طور مثال  اپوزیسیوندر متن سؤال، به 

هم اشاره شده است. باالتر به صورت کوتاه گفتم که با سندیکاسازی، حزب بازی و 

ل که حزب را به قدرت برسانند هیچ دعوت از کارگران درون سندیکاها یا فاقد هر تشک

وارد نخواهد آمد. این بدان معنی است که داری خدشه ای به هیچ کجای سرمایه

برای کارگران ندارند و داری هائی از این دست نیز افق واقعی فراتر از سرمایهاپوزیسیون

 کارگر سرنوشت قول و قرارهای محافلهای بر همین اساس کل وعده هایشان به توده

طیف اول را خواهد یافت. آنچه قطعی، حتمی و بدون شک است این است که هیچ 

کارگر نیست. های بورژوائی قادر به گشایش هیچ گرهی از کوه مشکالت توده اپوزیسیون

خود بر طبقه سرمایه دار و های کارگر برای تحمیل خواستههای هر دزه موفقیت توده

در گرو برداشتن گامی در راستای سازمانیابی  هر گام کارگران به سوی رهائی واقعی،

 آنان است.  داری شورائی سراسری ضد سرمایه

های طبقه در رفتبینید؟ پیشی کارگر را چگونه میدر این میان، وضعیت طبقه -5

ی های مبارزههگاهداری و موانع پیشاروی آن؟ اصال کدام مسایل و گرمبارزه علیه سرمایه

ها و بسیج نیروی ضر کلیدی هستند، به طوری که تمرکز روی آنطبقاتی در شرایط حا

تواند به ایجاد فضای مناسب و الزم جهت ها، میی کارگر برای حل آناجتماعی طبقه

 تر طبقه بیانجامد؟های بیشرویپیش

طبقه کارگر ایران از همه لحاظ با موقعیت وخیم و نامساعدی دست به گریبان است. 

بر اساس یک سنت بازاری و به شیوه شعرای دربار شاهان همه جا  پاره ای محافل چپ

گویند!! لفظ بازی این محافل ساز و کار ابراز حیات سکت خویش است. می از فتوحات

مالک واقعی داوری برای ارزیابی وضعیت جنبش کارگری در هر برهه زمانی ظرفیت 

این ظرفیت در شرائط حاضر  است.داری کارگر علیه سرمایههای اعمال قدرت متحد توده
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بسیار نازل و ناپیداست. اتکاء به توان متحد طبقاتی برای تحمیل مطالبات خود بر 

بورژوازی حتی ناچیزترین مطالبات نه راه حل نخست کارگران که حادثه اضطراری و 

راه چاره نهائی آنان است. تن دادن به فرساینده ترین کارها، تحمل طوالنی ترین 

های کار، قبول وخیم ترین شرائط کار و استثمار، مماشات با کلیه جنایتی هاروزانه

سرمایه داران از نوع قراردادهای سفید امضاء، تعویق پرداخت دستمزدها برای ماهها، 

روی نهادن به فروش اعضای بدن، تن فروشی، غلطیدن در دام سوداگران مرگ و 

مرگ ناشی از نداری، همه و همه  مافیاهای قاچاق مواد مخدر، رضایت به گرسنگی و

ماقبل اعمال توسل به قدرت های ردیفها کارهائی هستند که در سلسله مراتب گزینش

متحد جمعی را احراز کرده اند. یک نکته را فراموش نکنیم. بیان این نکات اصالً به معنی 

. تحصن کارگر نیستهای انکار مبارزات جاری، حتی کثرت اعتصابات یا اعتراضات توده

ها، راهپیمائی ها، اعتصابات درون این و آن مرکز کارخانه، عریضه نویسی ها، طومارهای 

هزار امضاء به اندازه کافی وجود دارد و از این لحاظ کمبودی نیست.  2۰هزار و  1۰

زیر لوای سازماندهی ها و دفتر و دستک راه اندازیها کمیته آفرینی ها، انجمن سازی

و نمایندگی اعتراضات آنان نیز از رونق نسبتاً باالئی برخوردار است. همه کارگر های توده

هست. آنچه نیست و کاماًل ناپیداست مبارزه متحد کارگران با شاخص اعمال ها این

قدرت واقعی طبقاتی علیه سرمایه و نظام بردگی مزدی است. چرا طبقه کارگر ایران 

. بی افقی و یأس از حصول هر میزان دچار این وضع است جواب تا حدودی ساده است

پیروزی در جنگ با سرمایه داران و دولت سرمایه داری،  نقش بسیار مهمی در این 

کند. کارگری که نسبت به آینده پیکارش امیدوار نیست تمایل کمتری می زمینه ایفاء

 دهد. می برای  تحمل عوارض و مخاطرات اعتراض نشان

زه است. اخراج شدن، از دست دادن کار و غوطه خوردن عامل بعدی هزینه سنگین مبار

در دریای فقر و ذلت و گرسنگی اولین تابوی دهشتی است که در شروع هر اعتصاب 

گیرد. دستگیری، زندان، شکنجه و اعدام به عنوان مجازات می مقابل چشم کارگران قرار
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ئی علیه جنایت شرکت در مبارزه یا حتی نیت تالش برای برگزاری یک اعتراض ابتدا

کارگر است. همین االن های کارفرما حدیث روزمره و روایت لحظه لحظه زندگی توده

بی های زندانهای جمهوری اسالمی پر است از فعالین کارگری و کسانی که سوای تالش

آزار سندیکالیستی هیچ جرم دیگری ندارند. کارگران به اندازه کافی اسیر فقر و درد و 

برند که اگر به زندان افتند تکلیف می واره در این وحشت نیز به سررنج هستند و هم

 نان روزمره کودکانشان چه خواهد شد. 

طبقه داری همه عوامل باال موانع سر راه مبارزه متحد و اعمال قدرت متشکل ضد سرمایه

کارگر است اما تاریخ همه جا حاکی است که سرکوب، زندان و اعدام به تنهائی برای 

طوالنی قادر به مهار خیزش کارگران، حداقل شورش آنان علیه فشار گرسنگی و  دوره

کارگر را اسیر ورطه حاضر ساخته های بیکاری و فالکت روزشان نشده است. آنچه توده

پی در پی تاریخی، بی های است بیش از هر چیز نومیدی، سرخوردگی، فشار شکست

باشد. شکستن این می ن وضعیت موجودشاعتمادی به آتیه مبارزه و دهشت از بدتر شد

خواهد. علم و کتل تشویق کارگران می وضعیت ساز و کار ویژه طبقاتی و تاریخی خود را

به ساختن سندیکا، برپائی تحصن، تهیه طومارهای چند متری پر از امضاء، بست نشینی 

کاماًل پشت در این و آن وزارتخانه، نه فقط راه چاره شکستن این بن بست نیست که 

از جهتگیری درست ها برهوت آسائی هستند که کارگران را فرسنگهای برعکس گمراهه

سازند. می برای تاختن به سوی این هدف و در هم کوبیدن سد سر راه اعمال قدرت دور

طبقه کارگر باید میدان کارزار طبقاتی خود را آرایشی نوین بخشد، باید کلیه اشکال 

حور واقعی پیکار ضد کار مزدی پیوند زند. برای این کار باید اعتراض روز خود را به م

پروسه نوینی از سازمانیابی قدرت طبقاتی خود را برنامه ریزی نماید و جامه عمل پوشاند. 

باید با توسل به تمامی راهکارها و استفاده از همه نوع امکانات، با بهره گیری از همه 

ارگانیک یک جنبش سازمان یافته های سلول اشکال مخفی و علنی مبارزه، راه برپائی

توانند در عمق این فرایند، می شورائی و ضد بردگی مزدی را پیش گیرد. کارگران باید و
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خود را بازآفرینی نمایند، به آزمون ایستند، این داری توان پیکار طبقاتی و ضد سرمایه

ی خود به کار گیرند، قدرت را لمس کنند، عمیق تر و بهتر بشناسند، در مبارزات جار

آن را پرورش دهند، سراسری سازند و ظرف تصفیه حساب فرجامین با بورژوازی کنند. 

این امر از همه لحاظ مقدور است و بر خالف تصور عمومی هزینه هایش از همه گمراهه 

بسیار رایج قرن بیستمی پائین تر و قابل تحمل تر است. های و برهوت پیمودنها رفتن

ذشته اگر کارگران چنین کنند، حتی هر شکستی دورخیزی برای پیروزی بعدی از این گ

خواهد بود. درست بالعکس راهی که تا امروز رفته اند. هر شکستی فتح باب تحمل ها آن

 سهمگین تر بوده است.  های شکست

سال پیش آستانه ورود به چنین دور تازه ای از پروسه تقابل  1۰جنبش کارگری ایران 

را کوبید، اما خیز کارگران برای این کار مثل همیشه، با داری مایه و نظام سرمایهبا سر

تهاجم موج  رفرمیسم سندیکالیستی و حزب ساالر رو به رو شد و بسیار سریع از پای 

اسیر داری درآمد. طبقه کارگر ایران به لحاظ تجربه سازمانیابی درون خیز ضد سرمایه

هیچ گاه عناصر ها ین جنبش حتی اندرونی ترین آنکمبودهای جدی است. فعالین ا

دست به کار متشکل ساختن قدرت طبقاتی توده کارگر علیه موجودیت بردگی مزدی 

اند نبوده اند. نخستین افرادی که پرچم  متشکل ساختن کارگران را بر دوش کشیده

ند، عناصر جنبش جاری همزنجیران خود باشداری بسیار بیشتر از آنکه فعال ضد سرمایه

کارگر بوده اند. پراتیک واقعی آنان های ذینقش احزاب ماوراء موجودیت و قدرت توده

های نه چاره جوئی و کمک به سازمان یافتن کارگران علیه بردگی مزدی که ایجاد تشکل

به احزاب مذکور و هموارسازی راه برای سوارکاری ها کارگری با هدف آویختن این تشکل

و قدرت جنبش کارگری بوده است. تاریخ جنب و جوش سازمانیابی  حزب بر موج خشم

طبقه کارگر ایران این گونه آغاز شده است و این رویکرد نامیمون در هر گام و هر برهه 

و زمان میدانداری  32تا  2۰قبل بدتر گردیده است. در فاصله سالهای های از دوره

را « شورای متحده کارگران »عضو صدرنشین نهاد موسوم به  1۴کل « حزب توده»



 در مورد شرایط اقتصادی، سیاسی و ...« نگاه»مصاحبه با /  208

دادند، در کارگر می سرشناس همین حزب اردوگاهی بورژوازی تشکیلهای شخصیت

بودن و فعال کارگری بودن بیشتر این افراد جای بحثی نیست. هفت تن اینان از 

درونی جنبش کارگری بودند، سخن این است که همه این های استخوانداترین چهره

ذ و اهل مبارزه سیاسی، فقط نقش به صف نمودن طبقه کارگر در کارگران فعال و ذینفو

کردند. مشکل به فعالین کارگری حلق می پشت سر یک حزب منحط بورژوائی را ایفاء

بودند هیچ ها آویز به حزب توده نیز محدود نبود. آنان که منتقد چند آتشه توده ای

فراد در سازماندهی وسیع وضع بهتری نداشتند. یوسف افتخاری یکی از موفق ترین ا

کارگر نفت خوزستان و حتی جاهای دیگر تنها تفاوتش با گروه نخست در این های توده

شریف »شد که به جای آویختن به اسکندری، روستا، کامبخش و اردوگاه به می خالصه

شد. این تجربه تلخ در ماههای بعد از می آویزان« سید ضیاء» و مزدوری مانند « امامی

نیز تکرار گردید و باالخره خیز ضعیف جنبش کارگری ایران برای  57بهمن سال  قیام

خورشیدی،  8۰کوبیدن آستان دور تازه ای از مبارزه با رویکردی دیگر در شروع دهه 

دستخوش هجوم پاسداران همین سنت شد و پرپر گردید. سراسر این دهه شاهد 

و تشکیل اجتماعات ها ها، راهپیمائی اعتصابات، اعتراضات، گروگان گیری ها، راهبندان

و مبارزات آحاد قابل توجهی از ها بزرگ و کوچک کارگری بود. در دل همین خیزش

فعالین کارگری با درس آموزی بسیار پاره وار از گذشته خواستند رسم دیرین بشکنند 

ضد و طرحی نو اندازند، خواستند به عنوان عناصری اثرگذار به پویه کارزار خودجوش 

طبقه خود بیاویزند، در مکان کارگران، در متن مبارزات جاری، با های تودهداری سرمایه

سر آگاه طبقاتی، بدون آویختگی به صدرنشینان سکت و حزب شروع به سازمان دادن 

و آگاه نمودن همزنجیران برای اعمال قدرت جمعی علیه سرمایه کنند. این کار در همان 

طیف رفرمیسم راست یا چپ از هم پاشید. های و سکتنطفه با لشکرکشی احزاب 

جنبش کارگری از آن مبارزات گسترده و این خیز ضعیف فعالین خود نتیجه ای نگرفت. 

و هوی سندیکاسازی، مبارزه قانونی، های کارگر در میانهای کل جنب و جوش روز توده
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اب رانندگان چشمگیری مانند اعتصهای و کمیته آفرینی گور و گم گردید. حرکت

شرکت واحد، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، خودروسازی ها، لوله سازی ها، 

معادن مختلف، ها الستیک سازی ها، نفت و پتروشیمی، مخابرات، کشت و صنعت

نساجی ها، تراکتور سازی به جای آنکه میدان دخالت کارگران فعال و آگاه و ضد کار 

 راه شکست پیمودند و بی نتیجه پایان یافتند. ها مزدی گردند در غیاب این اثرگذاری

جنبش کارگری های جنبش کارگری ایران در چنین وضعی است. مثل بدترین بخش

های جهانی بار قلع و قمع و سرکوب صد ساله بورژوازی را همراه با آوار سهمگین شکست

ی و اردوگاهی، کمونیسم خلقی کمینترنهای و اثرگذاریها متوالی ناشی از میدان داری

سندیکالیستی، های دیگر بورژوائی یا گمراه رفتنهای پردازی اپوزیسیونناسیونال چپ و 

بیند. طبقه کارگر ایران می همه و همه بر مجاری تنفسی و شیرازه حیات خود سنگین

 بدون خروج از دائره تحمل این فشارها همچنان زمینگیر، فرسوده و سردرگم باقی

ارگری چشم انتظار عروج نسلی از فعالین آگاه اندرونی خود است که ماند. جنبش کمی

با سر بیدار ضد کار مزدی، شناخت مارکسی دنیای روز سرمایه داری، کوله بار نقد 

تاریک دور و نزدیک بر دوش، در بطن مبارزات جاری همزنجیران، های پراتیک گذشته

ویش باز و بازتر سازد.  نسلی آگاه را پیش روی توده طبقه خداری راه پیکار ضد سرمایه

که جنبش لغو کار مزدی را بستر همپیوندی ارگانیک استراتژی و تاکتیک، حلقه پیوند 

طبقه کارگر علیه تمامی انواع بی های کلیه اشکال اعتراض اجتماعی همه بخش

و مظالم، میدان سازمانیابی وسیع شورائی، پیگیری مطالبات روز، بالندگی ها حقوقی

 کارگران کند. داری اهی و سرنگونی طلبی ضد سرمایهآگ

ی بسیار مهم ی این بحث بازخواهیم گشت. اما این جا الزم است به مولفهبه ادامه -6

ی جمهوری اسالمی با آمریکا و متحدین اروپایی آن؛ به نظر دیگری هم بپردازیم: رابطه

دیگر دارند و چه اهدافی را های این رابطه چه انتظاراتی از یکشما، هر یک از طرف
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تر، سیاست آمریکا و متحدین اروپایی آن در قبال کنند؟ به طور مشخصتعقیب می

 متکی است.  -ها -جمهوری اسالمی بر کدام آلترناتیو

با هم بنمایه صریح و ثابتی دارد. داری مختلف سرمایههای و قطبها رابطه میان دولت

کنند. شالوده نزدیکی و دوری یا می را نمایندگیسرمایه اجتماعی کشورها ها دولت

های را نیز فقط چگونگی سهیم شدن سرمایهها و جنگ و ستیزهای آنها بلوک بندی

اجتماعی هر کشور و هر قطب در کل اضافه ارزش تولید شده توسط طبقه کارگر جهانی 

 تعیین در کیک سراسری قدرت سرمایه جهانیداری و حصه مالکیت و قدرت و میدان

در اینجا قرار دارد اما روشن است که دولت یا بورژوازی ها و جنگها نماید. ریشه صلحمی

هر کشور و هر قطب در مارپیچ کارزار خود برای حصول انتظاراتش همین مسأله آشنا 

پیچاند و می عجیب و غریب چندش بارهای و عالم شمس را در دنیائی از وارونه پردازی

، هر جنایت و سبعیتی را عالی ترین شکل دفاع مقدس از حقوق انسانی کندمی رمزآمیز

کند، بربرمنشانه ترین جنگهای تاریخ می زند. سراسر جهان را منبر موعظه صلحمی جار

پوشاند. سران جمهوری اسالمی از همان آغاز می را لباس پاسداری امنیت زندگی انسانها

ان در مالکیت و سود سرمایه جهانی و راه حصول حصه مطلوب سرمایه اجتماعی ایر

جهانی را نه در سازش با امریکا که داری قطاع باب طبع خویش در دائره قدرت سرمایه

، «نه شرقی، نه غربی» در راه اندازی جار و جنجال ضد امریکائی، سر دادن شعار مریخی 

. تالش برای احراز موقعیت یک قطب قدرت، در منطقه و جهان جست و جو کردند

کنند. اینان یک می رویکرد جمهوری اسالمی را مسأله ای ایدئولوژیک قلمدادها خیلی

برند، اینکه ایدئولوژی ها، اساساً تاریخ ویژه ای ندارند، تاریخ آنها تاریخ می چیز را از یاد

ظهور و افول و عروج اجتماعی طبقات یا نیروهای حامل آنها است. این مسلک و شریعت 

که شالوده اقتصادی و ساختار حقوقی یا سیاسی و اجتماعی جوامع قلمرو  نیستها رژیم

سازد یا شکل می بخشد. کامالً بالعکس دومی است که اولی رامی حاکمیتشان را هویت
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گیرد و ملزومات و مصالح کارش را به تار و پود هستی می حاضر و آماده اش را به خدمت

 کند. می آن تزریق

ع کار برای موفق بودن جهتگیری خود محاسباتی داشت و ساز و رژیم اسالمی در شرو

دید. شرائط جنگ سرد و دنیای دو قطبی سرمایه داری، نارضائی می کارهای را فراهم

متحدش، های روزافزون بخشی از سکنه دنیا از جنایات بورژوازی امریکا و دولت

مینگیری کمونیسم سرخوردگی جمعیت انسانهای ناراضی از اردوگاه شوروی سابق، ز

دینی برای  شستشوی مغزی انسان ها، طول های لغو کار مزدی، کارائی احکام و آموزه

کشور در تقسیم کار داری و عرض عظیم سرمایه اجتماعی ایران، مکان مهم سرمایه

جهانی سرمایه، نقش تعیین کننده ایران در عظیم ترین کارتل تأمین انرژی دنیا، تسلط 

ی ترین آبراههای بین المللی، موقعیت استراتژیک کشور در منطقه و بر یکی از حیات

مهم دیگر زنجیره طوالنی عواملی بودند که رژیم را در اتخاذ رویکرد باال و های مؤلفه

ساختند. در سوی دیگر میدان بورژوازی امریکا و متحدانش می امید به موفقیتش متوهم

داد می قبال آنچه در ایران روی داده یا روی قرار داشتند. دولتمردان ایاالت متحده در

کردند. از منظر اینان جنجال امریکاستیزی رژیم به هر حال می محاسبات خود را دنبال

آمد، رابطه روز جمهوری اسالمی با اردوگاه را می یک مقوله تاکتیکی رو به افول به نظر

به نیازها و منطق کار  دیدند، آنان در پشت این سناریوهامی نیز شکننده و زودگذر

بستند و در همین راستا جهتگیری تدریجی طبقه سرمایه می سرمایه اجتماعی ایران دل

به سمت همگرائی با امریکا و غرب را احتمال غالب داری دار و دولت اسالمی سرمایه

مختلف ایاالت متحده های کردند. شاید بر پایه چنین محاسباتی بود که دولتمی برآورد

جمهوری خواه تا دموکرات در فاصله قیام بهمن تا حدود یک دهه پیش، همه جا در از 

یا حتی اقدامات خصمانه رژیم اسالمی، مماشات و اغماض را بر ها مقابل عربده کشی

توان به واقعه اشغال سفارت، می دادند. در این رابطهمی ستیزه جوئی آشکار ترجیح

جنگ با عراق، های سلحه به ایران در سالتحمل تحقیر شکست حادثه طبس، فروش ا
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اشاره کرد. واقعیت این ها اجتناب از هر نوع تهدیدهای جدی علیه رژیم و مانند این

 جمهوری اسالمی را نکولهای است که بورژوازی و دولت امریکا بخشی از چشمداشت

اتژی روز کردند، اما حتی تحقق همین بخش را به انصراف این رژیم از بنمایه استرنمی

زدند. عصاره حرف آنها این بود که سرکردگی کشورهای منطقه، ایفای می خود  قفل

نقش به مثابه یک قدرت مؤثر اقتصادی و سیاسی در دنیا یا موارد مشابه رؤیاهای ممنوعه 

ای نیستند مشروط به اینکه همگی بر دار دیپلوماسی بین المللی امریکا شمع آجین 

پیش شرط امریکا  رسمیرفین در همین جا قرار داشت. پذیرش باشند. نقطه افتراق ط

شد. هر مقدار مماشات با بنمایه می برای جمهوری اسالمی شکست رؤیاها تلقی

استراتژی رژیم اسالمی نیز یک باخت استراتژیک برای بورژوازی امریکا بود. در دل این 

زد. دولت امریکا می مبرنده موجود در دست طرفین رقهای فضا، سرنوشت جدال را برگ

جمهوری های روی فاکتور فشار مصالح و ملزومات سرمایه اجتماعی ایران بر جهتگیری

 کرد و سیر رویدادهای روز را نیز دلیل درستی این محاسبهمی اسالمی حساب جدی باز

دید. صد البته که به حاشیه رفتن نهضت آزادی، جبهه ملی و تیم بنی صدر از ساختار می

کرد اما تمکین بدون قید و شرط دولت می را دستخوش تردیدها سیاسی ارزیابیقدرت 

صندوق بین المللی پول، بانک جهانی یا صندوق تجارت های رفسنجانی از دستورالعمل

جهانی، عهدنامه سری نفرت بار همین دولت با وزارت خارجه امریکا و اسرائیل حول 

مشهور شد، به ویژه که این قرارد « یران گیتا» یا « ایران کنترا» معامله ای که به 

فضاحت بار توافق کامل شخص خمینی را هم همراه داشت، عروج علم و کتل دوم خرداد 

همین دار های خاتمی و معرکه گیری جریان موسوم به اصالح طلبان حکومتی یا تالش

ستی و دسته برای نزدیکی با غرب، قدم به قدم بورژوازی امریکا را نسبت به در

شد که می ساخت. صدر و ذیل سیاست امریکا در این خالصهمی محاسباتش متقاعد

جمهوری اسالمی از تعقیب خواست هایش بدون قفل کردن آنها به چهارچوب منافع 

امریکا دست بر دارد و در قبال انصراف از مقابله جوئیها حمایت آن دولت داری سرمایه
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ش، از سنگسار،  قصاص، زن کشی، کودک آزاری و را از همه جنایاتش، از حمام خونهای

منطقه ای و فرامنطقه ای خود به چنگ آرد. های همه اشکال بربریتش، از میدان داری

بخشی از بورژوازی پایگاه قدرت رژیم اسالمی حتی محافلی که امریکاستیزی را میثاق 

ک به پیام دیدند، از اواخر دهه شصت آمادگی خود برای لبیمی ابراز وجود خویش

دیپلموماسی امریکا را نشان دادند اما تشتت درون این طبقه با کیفیتی که قباًل گفتیم 

امریکا معضل سر راه های و ناهمگنی منافع برخی اقشار با سیاست تمکین به خواست

این بخش بود. پایان عمر دولت خاتمی، عروج باند احمدی نژاد و های تحقق تالش

یت خامنه ای حوادثی بودند که بورژوازی امریکا را نسبت به تثبیت بیشتر موقعیت ب

کرد. از این تاریخ است که سناریوی می موفقیت استراتژی مماشات دچار تردید جدی

شود. سناریوئی که فلسفه اش ساختن سوژه ای می مشکل هسته ای وارد مارپیچ جدال

تمکین در مقابل ایاالت برای اعمال فشار علیه رژیم اسالمی و کشاندنش به منزلگاه 

متحده است. آنچه هیچ چیز نیست مسأله هسته ای است و آنچه همه چیز است تعارض 

میان انتظاراتی است که طرفین از هم دارند و استراتژی معینی  که برای حصول این 

 کنند.     می انتظارات دنبال

ی جمهوری اسالمی اقتصادی تا چه اندازه بر وضعیت اقتصاد های فزایندهتحریم -7

تواند تداوم بیابد و در تحلیل نهایی چه نتایجی به بار تاثیر گذاشته است، تا کجا می

خواهد آورد؟ احتمال جنگ چطور، در چه شرایطی احتمال جنگ به واقعیت تبدیل 

  خواهد گشت و چه عواقبی در ایران، منطقه و جهان بر جای خواهد گذاشت؟

لید سرمایه اجتماعی را زیر فشار قرار داده و بحران محاصره اقتصادی چرخه بازتو

دسترسی صنایع داخلی به مواد خام، ها را تشدید کرده است.  با تحریمداری سرمایه

شود، هزینه تشکیل بخش ثابت سرمایه می کاالهای نیم ساخته و وسائل کمکی دشوار

و در صورت ثابت ماندن  یابدمی رود. بهای تمام شده کاالهاها افزایشمی اجتماعی باال

کند. تحریمها صادرات نفت، گاز، سالح و برخی می قیمتهای تولیدی! نرخ سود تنزل
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دهد. از همه مهم تر با می کاالهای دیگر را مشکل و ارز حاصل از فروش آنها را تنزل

اختالل فراگیر سیستم بانکی موجب از هم گسیختگی چرخه ارزش افزائی سرمایه 

تردیدی نیست اما در همین راستا باید ها دد. در اهمیت تأثیر تحریمگرمی اجتماعی

چند تکته را توضیح داد. محاصره اقتصادی الزاماً به فروپاشی پویه سامان پذیری 

متنوع و های انجامد. طبقه سرمایه دار و دولت هر کشور اهرمنمی کشورهاداری سرمایه

تحمل عوارض آنها در اختیار دارند. جمهوری و فرار از ها کارسازی برای دور زدن تحریم

با حداکثر تردستی سود جسته است و هر روز شکل ها اسالمی نیز از تمامی این اهرم

گیرد. امریکا و دولتهای غربی در پروسه می نماید و به کارمی تازه ای از آنها را کشف

لتی، بانکها و دوهای پیشبرد محاصره اقتصادی رژیم اسالمی، خود این رژیم، شرکت

مؤسسات مالی زیر پوشش مالکیت دولتی یا واحدهای صنعتی و مالی متعلق به نهادهای 

توانند نمی کنند ونمی را تحریمها آنها سرمایهگیرند. می نظامی و امنیتی رژیم را هدف

شوند و برای جمهوری اسالمی می مؤسسات، دولت و افرادند که تحریم تحریم کنند.

ین کار هر چند پرهزینه اما مقدور است. در طول این مدت هزاران نام با نامهای مقابله با ا

دیگر تعویض شده است. هزاران مؤسسه بازرگانی جایگزین مؤسسات دیگر گردیده است. 

افراد و گروههای زیادی از سرمایه داران کوچک در مارپیچ پیشبرد این کارها و دور 

های عظیم تبدیل شده اند. شبکههای کارتلبه سرمایه داران بزرگ صاحب ها زدن

دولت اسالمی، با بیرون کشیدن میلیاردها های مافیائی بسیار عریض و طویل با سرمایه

پیش به قلمروهای تازه، با های خود از حوزههای یا انتقال سرمایهها تومان از بانک

جمهوری اسالمی، در متنوع این کشور و آن کشور و بدون رد پای ارتباط با های تابعیت

حلقه حلقه مدار چالش تحریم ها، مشغول داد و ستد، تأسیس شرکت، استثمار 

ددمنشانه نیروی کار و باالخره حل معضل تحریم اقتصادی رژیم و گشایش مشکالت 

پویه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران هستند. این را نیز باید در نظر داشت که تأثیر 

سویه بلکه دو سویه است. سرمایه اجتماعی یا سرمایه داران نه یک ها عوارض تحریم
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گردند و همین امر به ها میکشورهای تحریم کننده هم مجبور به تحمل پاره ای زیان

نوبه خود منفذ یا منافذی را  برای چالش عواقب محاصره اقتصادی در اختیار جمهوری 

و مؤسسات این ها تها، بانکدهد. شمار شرکمی اسالمی و سرمایه داران ایرانی قرار

 با رژیم همراهی و همدلیها ممالک که با توسل به تمامی حیل برای دور زدن تحریم

کند، اوالً نمونه ای می راه پیداها کنند هیچ کم نیستند و آنچه از این شمار به رسانهمی

تمر موارد لو از خروار است و ثانیاً شناسائی و افشاء آنها مانعی بر سر راه جایگزینی مس

 کند. نمی رفته توسط بنگاههای بزرگ و کوچک جدید ایجاد

توان چاره ها اشتباه است اگر تصور کنیم که سرمایه داران یا دولت در جریان تحریم

شوند می دهند،  دچار آسیب بسیار سخت و کامالً فلج کننده می گری خود را از دست

آید. می آنها نقصان فاحشی پیشهای یهیا حتی در حجم سود و ارقام کهکشانی سرما

 گردند و کارگران بیکارمی تعطیلها شود. کارخانهنمی حقیقت این است که چنین

کنند. حجم می تاره ای برای پیش ریز پیداهای به سرعت حوزهها شوند اما سرمایهمی

ن آمده است درصد پائی 7۰فعال در قلمرو بازرگانی میان امارات و ایران تا های سرمایه

کارگر و بردن های مجاری و مناطق دیگری برای ادامه استثمار تودهها اما این سرمایه

حاصل کار این طبقه پیدا نموده اند. فروش نفت به شیوه های سهم خود از اضافه ارزش

میلیارد دالر  8۰سابق دچار کاهش چشمگیر شده است اما ذخیره ارزی رژیم باز هم از 

دیگر گفته شد که موقعیت های است. پیش تر در پاسخ یکی از پرسشپائین نیامده 

ها را در صرف باز بودن یا تعطیل شماری از کارخانهداری چرخه سامان پذیری سرمایه

توان توضیح داد. باید پروسه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی را در کل قلمروهای نمی

توسط طبقه کارگر ایران و دنیا نصیب تولید شده های موجود و سهمی که از اضافه ارزش

های سازد توضیح داد. طبقه بورژوازی ایران طی سه دهه اخیر در قیاس با سالمی خود

، طول و عرض بسیار بیشتری یافته است. شمار سرمایه داران در 57پیش از قیام بهمن 

غول های گوناگون از کارخانه دار و بانکدار و بازرگان و سهامداران تراستهای عرصه
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پیکر تا عضو هیئت امنای بنیادها و دانشگاهها، از وکیل و  وزیر و مشاور و کارشناس و 

های روحانی و عضو بیت رهبری تا ارتشی و سپاهی و بسیجی و پلیس، از مالک شرکت

زنجیره ای فروش آدم تا مافیاهای خرید و فروش سکس و مواد مخدر و اعضای بدن 

هر کدام گاه های به طور چشمگیری افزون تر و حجم سرمایه انسان، از همه این انواع

اخیر های تا چندین برابر آن دوره باال رفته است. همه شواهد حاکی است که تحریم

ریزش چندان چشمگیری در کوه سرمایه ها، سودها، رفاه هوش ربا و عیش و نوش 

ترسی آحاد این طبقه افسانه ای این طبقه عظیم چندین میلیونی وارد نیاورده است. دس

دور دنیا، های هزار تومانی و بیشتر برای امور سرمایه گذاری، مسافرت ۴به دالرهای 

ارسال ارز برای فرزندان دانشجو یا غیردانشجوی خود در خارج کشور یا سایر کارها هیچ 

 از گذشته کمتر نشده است. 

است و این طبقه را تا چند  کارگر را بستههای یکراست گلوگاه تنفسی تودهها بار تحریم

برابر سابق از هستی ساقط کرده است. دستمزدهای ناچیزی که در هیچ دوره کفاف 

داد اکنون با مهمیز نمی کارگری راهای بازتولید نیروی کار و ارتزاق روزانه خانواده

 درصد دو سال پیش تنزل کرده است. در اینجا  سؤالی پیش 3۰تا سطح ها تحریم

از سوی رژیم قابل چالش هستند و اگر کل بار آنها ها ین سؤال که اگر تحریماید. امی

گردد پس چرا دولت اوباما و متحدانش تا این حد بر می کارگر واردهای بر زندگی  توده

اندازند. این می ادامه آن اصرار دارند و چرا در باره تأثیراتش بر رژیم این همه جنجال راه

 بش شاید این باشد که دولتمردان امریکا و غرب خوبپرسش درستی است و جوا

دانند که همه فشار می خوبها چه اندازه است. آنها دانند که برد تأثیر تحریممی

 کند و سرمایه داران سودهای بیشتریمی محاصره اقتصادی را طبقه کارگر تحمل

والً قتل عام معیشت و دهند زیرا امی اندوزند. با این وصف تحریمها را ادامه و توسعهمی

نیست که سیره و سنت ها کارگر نه فقط مایه هیچ نوع نگرانی آنهای امحاء هستی توده

در سراسر این دنیاست. ثانیًا بر روی تشدید تشتت درون رژیم ها و بنمایه کار همه آن
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کنند و همین تعمیق تشتت را منفذی برای عروج می و بورژوازی ایران حساب باز

بینند. ثالثًا و در عین حال شدت می بیشتر و بیشتر آماده تسلیمهای جناح احتمالی

کارگر را راهکاری های گرسنگی و فقر بی داروئی و و مرگ و میر ناشی از گرسنگی توده

برای انفجار توده ای، سرریز فشار انفجار بر رژیم و جهتگیری اضطراری دولتمردان به 

 کنند. می سوی تمکین در مقابل خود ارزیابی

داری به بخش دوم سؤال و احتمال یا عدم احتمال وقوع جنگ بپردازیم. در نظام سرمایه

نه فقط این جنگ که آتش کشیدن جهان و خاکستر نمودن بشریت برای دیناری سود 

هر کشور داری افزون تر سرمایه ها، امر بسیار عقالنی طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

یچ پیش فرض محکمی برای نفی قطعی وقوع چنین فاجعه ای وجود است. از این روی ه

ندارد اما با همه این ها، ضریب احتمال حمله نظامی امریکا، اسرائیل و متحدان آنها به 

ایران بسیار ناچیز و پائین است. چرا؟ به نظرم پاسخ دشوار نیست. جنگ به هموارسازی 

کند. ایران به لحاظ قدرت نمی یچ کمکیراه تحمیل انتظارات امریکا بر رژیم اسالمی ه

نظامی، نیروهای سازمان یافته میلیتاریستی، ظرفیت ایستادگی در مقابل حمله نظامی، 

بورژوازی برای مقابله با تهاجمات نظامی، های درهمرفتگی منافع وسیع ترین بخش

جهانی، قدرت سرمایه های کشور در توازن قوای میان قطبداری مکان معین سرمایه

توان ایجاد مخاطره در منطقه خلیج و خاورمیانه برای اقمار امریکا، اهمیت بازار داخلی 

دیگر قابل قیاس با کشوری های برای انباشت و بازتولید سرمایه بین المللی و خیلی مؤلفه

بورژوازی امریکا یا حداقل ی عراق نیست. همه این تفاوت ها، مانند افغانستان یا حت

یروهای درون ساختار قدرت سیاسی ایاالت متحده را به احتراز از راه اندازی بیشترین ن

کند. از این که بگذریم دولت امریکا می جنگ و تدارک لشکرکشی علیه ایران تشویق

هیچ گاه و در هیچ برهه ای از این سه دهه خواستار سرنگونی جمهوری اسالمی نبوده 

ر برای خویش و قطب متحد خود امیدوار و به جایگزینی آن توسط یک بدیل مطلوب ت

نشده است. امریکا نه فقط چشم اندازی برای عروج جایگزین دلخواه تر از قعر جهنم 
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بیند که بالعکس خطر بدتر شدن اوضاع و از بین نمی حاصل حمله نظامی برای خویش

ی ساله برای زنجیر کردن رژیم اسالمی به چهارچوب استراتژ 35رفتن نتیجه تالشهای 

پندارد. به همه این دالئل خطر حمله نظامی امریکا بسیار نمی بین المللی خود را نیز کم

 آید.  می ضعیف به نظر

ی اقتصادی و هم سیاسی ای هم در زمینه چین و روسیه، که هر دو مناسبات ویژه -8

وپایی با رژیم جمهوری اسالمی دارند تا چه اندازه با آلترناتیوهای آمریکا و متحدین ار

توانند آن در قبال جمهوری اسالمی موافق یا مخالف هستند؟ و در تحلیل نهایی آیا می

 ها باشند و به سیاست دیگری شکل دهند؟سدی در مقابل آن

داری سرمایههای سرمایه داران و دولتهای یا خصومتها مالک همه پیوند ها، همراهی

ژه اولی روابط اقتصادی بسیار گسترده سود افزونتر سرمایه هاست. چین و روسیه به وی

میلیارد  ۴5از ها ای با جمهوری اسالمی دارند. حجم مبادالت ایران و چین در برخی سال

ساالنه دولت یا سرمایه داران چینی در های دالر افزون بوده است. میزان سرمایه گذاری

 2به رقمی بیش از  هامختلف انباشت داخلی ایران نیز تا پیش از فشار تحریمهای حوزه

رسید. در مورد روسیه وضع مقداری متفاوت است. ارزش داد و می میلیارد و نیم دالر

 میلیارد دالر نوسان 33تا  13ستدهای بازرگانی دو کشور در طول دهه گذشته بین 

کرده است اما قراردادها، چشم اندازها و منافع اقتصادی تعیین کننده ای سرمایه می

کند. استخراج و انتقال ذخائر هیدروکربنی حوزه می شور را به هم زنجیراجتماعی دو ک

های مشترک درون حوزههای خزر، استفاده از ذخائر بیولوژیکی این دریا، سرمایه گذاری

 نفت، گاز، ذوب آهن و باالخره پروژه نیروگاه هسته ای بوشهر از جمله این موارد هستند. 

داری فوق برای سرمایههای تصادی و حجم سرمایه گذاریمبادالت بازرگانی، قراردهای اق

هر دو کشور چین و روسیه مهمند اما تأثیر اهمیت آنها بر چشم انداز افول و عروج 

توان در خارج از مدار منافع نمی منحنی مناسبات ممالک مذکور با جمهوری اسالمی را

ر دو کشور در سطح بین المللی مورد داوری قرار داد. هداری آنها در بازار جهانی سرمایه
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سنگین و منافع مشترک عظیمی با ایاالت متحده و اتحادیه اروپا دارند. در های رقابت

همین راستا دست به کار برپائی یک  قطب قدرت نیرومندتر اقتصادی و سیاسی  در 

با همراهی سه کشور « بریکس» عرصه بین المللی هستند. تشکیل ائتالف موسوم به 

هند و افریقای جنوبی حاصل همین تالش است.. روسیه و چین در متن این  برزیل،

جهتگیری و مالحظه کل منافع افتصادی، استراتژیک، دیپلوماتیک و نگاه به آخرین 

خود است که در باره حمایت یا عدم حمایت از جمهوری اسالمی ها دینار سود سرمایه

ها گیرند. واقعیت این است که آنمی در مقابل تحریمها یا سایر تهاجمات غرب تصمیم

 رژیم اسالمی را حتی به مثابه یک متحد خود در توازن قوای بین المللی محسوب

کنند. استفاده تاکتیکی از مجادالت میان این رژیم و غرب بعالوه سودهای سرشار نمی

ی ناشی ار قراردادهای اقتصادی فیمابین دلیل اصلی حمایت تا کنونی آنها از جمهور

کوبند و آن را به می اسالمی است. در رقابت با قطب قدرت حریف، بر طبل این حمایت

کشند تا از این طریق امتیازات دلخواه را به چنگ آرند. می مثابه یک برگ برنده پیش

در سایر موارد، جاهائی که پای منافع مشترک با غرب در میان است بالعکس این 

گردد. در یک کالم حمایت یا عدم حمایت دو یم جمهوری اسالمی است که قربانی

در ها کشور از رژیم صرفاً موکول به کمتر یا بیشتر بودن سود حاصل هر کدام این حالت

قیاس با مجموعه منافع و سود زیان هائی است که آنها  در عرصه روابط اقتصادی و 

آورد. چند سال پیش توان مثالهائی می دیپلوماتیک با ممالک غربی دارند. در این رابطه

دولت امریکا قراردادی را امضاء کرد که به موجب آن حجم سنگینی سالح در اختیار 

گرفت. این قرارداد مطابق معمول مخالفت شدید چین را به دنبال می دولت تایوان قرار

داشت و درست در همین همین جا و همین روزها بود که چین مذاکرات میان ایران و 

وه یک را مغتنم شمرد و صدای حمایت خود از جمهوری اسالمی را از گروه پنج بعال

همیشه بلندتر کرد. روسیه نیز به دفعات همین کار را انجام داده است. هر کجا سود 

ناشی از سازش با غرب بر زیان ناشی از رنجش جمهوری اسالمی چربیده است آهنگ 
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دفاع از رژیم کوبیده است. همه  حمایت خود را پائین آورده و در غیر این صورت بر طبل

اینها البته یک سویه نبوده است. رژیم نیز تالش کزده است تا از دستکاری حجم مبادالت 

و سرمایه گذاریها به عنوان اهرمی برای جلب همراهی دو دولت سود جوید. نکته مهم 

ر است. در اینجا نامتوازنی توان مانور طرفین برای باج خواهی دیپلوماتیک از هم دیگ

مقایسه حجم داد و ستدهای اقتصادی ساالنه چین با امریکا در یک سو و جمهوری 

دهد. چیزی که در زمینه می اسالمی در سوی دیگر این نامتوازنی را به روشنی نشان

مراودات میان روسیه با دو سوی جدال نیز مصداق دارد. اینکه آیا حمایت چین و روسیه 

ار امریکا و متحدانش بر دولت ایران خواهد شد یا نه، سدی سر راه سیاست اعمال فش

کوتاه ترین جواب آنست که هر دو دولت از نیاز روز رژیم ایران به این حمایت برای باج 

خواهیهای بین المللی و سنگینی کفه قدرت خویش استفاده خواهند کرد اما فراموش 

ور نیز طعمه مطلوب نکنیم که یک جمهوری اسالمی مستأصل تر از سوی همین دو کش

 تری برای باج خواهی خواهد بود.  

ی به نظر شما، در شرایط حاضر و در برابر هر یک از آلترناتیوهای بورژوایی، طبقه -9

های اقتصادی، ی تحریمدر قبال: ادامه کارگر چه باید بکند؟ برای مثال، کدام سیاست

گیری آلترناتیو مورد حمایت جنگ احتمالی، تغییرات درونی جمهوری اسالمی، یا شکل

تواند به آمریکا و متحدین اروپایی آن مانند شورا یا دولت ملی و... کارساز است و می

 ها ایجاد کند؟ ی کارگر بیانجامد و سدی در راه تحقق آنبسیج نیروی طبقه

راه چاره طبقه کارگر ایران برای مقابله با شرائط حاضر یا در برابر دنیای مخاطرات و 

برایش آفریده داری جهنم هائی که جمهوری اسالمی و دولت امریکا یا کل جهان سرمایه

آفرینند بسیار روشن است  این راه چاره در هیچ کجا قابل جستجو نیست مگر می و

کارگر استخراج و اتخاذ گردد. های تودهداری اینکه از قعر مبارزه طبقاتی ضد سرمایه

ی تاریخ غلطیدن به ورطه گمراهه هائی است که در تاریخ جنبش کارگری بین الملل

همه شرائط به ویژه زیر لوای این یا آن وضعیت معین، توسط بورژوازی و رفرمیسم 
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راست و چپ حفاری شده و پیش پای کارگران قرار گرفته است. طبقه کارگر همه جا 

ش حوالت شده خویداری به راهبردها و راهکارهای بیگانه با بنمایه رویکرد ضد سرمایه

بینیم. یک نکته اساسی را باید در گوش کل می است و نتیجه اش وضعی است که امروز

کارگر دنیا با رساترین صدا، فریاد زد. اینکه جنبش آنان در رویاروئی با های آحاد توده

هر رخداد، در هر قلمرو، هر شرائط، هر سطح، با هر درجه از توازن قوا، برای غلبه بر هر 

و برای حصول هر خواست خود اگر بخواهد روی پیروزی بیند باید بر ریل ضد معضل 

پیش تازد. این حکم در مورد جنبش کارگری ایران در شرائط روز و چه داری سرمایه

کند. کارگران در نخستین گام می باید کردهای سر راهش نیز به تمام و کمال صدق

جنس، با پرچم شنیع سلطنت طلبی یا بورژوازی، از هر  اپوزیسیونباید بر سینه هر 

بیرق وقیح اصالح طلبی، زیر لوای فریب جمهوری خواهی یا در هیأت ارکستر 

دموکراسی، با علم و کتل کریه سوسیال دموکراسی یا راه اندازی کارناوال حزبی و 

کمونیسم نمائی کاپیتالیستی، به طور بسیار قاطع دست رد کوبند. آلترناتیو صاف و ساده 

و تحمیل هر چه هارتر فشار داری از راست تا چپ حفظ سرمایهها اپوزیسیوناین  همه

این نظام بر طبقه کارگر است. سرنوشت صد سال جنبش های استثمار یا کل سیه روزی

کارگری در ایران و چند صد سال در همه دنیا این درس شفاف را پیش روی کارگران 

صرفاً گور خود  اپوزیسیونرژوازی اعم از حاکم یا قرار داده است که با آویختن خود به بو

را کنده اند، طوق بردگی سرمایه بر دست و پای خویش را مستحکم تر نموده اند، دست 

بورژوازی برای سالخی معیشت فرزندانشان را بازتر کرده اند. هست و نیست قدرت پیکار 

هر گام پیمودن این کژراهه و باالخره در اند خویش را به تباهی کشاندهداری ضد سرمایه

بدیهی های راه رهائی فرجامین خود را سنگالخی تر و برهوتی تر ساخته اند. اینها درس

تاریخ مبارزه طبقاتی برای همه کارگران است اما سؤال اساسی این است که طبقه کارگر 

 تواند و باید انجام دهد. حرف اول پاسخ اینمی ایران در این وضعیت خاص چه کاری

پرسش آنست که این طبقه برای اهتمام به هر کاری و برداشتن هر گامی باید راه تبدیل 
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شدن به یک قدرت اثرگذار و تعیین کننده در پهنه معادالت اجتماعی و طبقاتی را پیش 

و خط و ها گیرد. بدون شروع این کار و استقرار پراتیک در این مسیر همه نقشه عمل

لی است. به همین دلیل جواب درست سؤال این خواهد دیگر توخاهای نشان کشیدن

بود که کارگران باید سازمانیابی خود برای اعمال قدرت مؤثر طبقاتی را دستور کار روز 

سازند. نوعی سازمانیابی که ظرف نمایش قدرت متحد طبقه آنان در مقابل طبقه سرمایه 

قدرت های ورژوازی، قطببهای اپوزیسیوندار ایران، دولت سرمایه داری، طیف وسیع 

سرمایه بین المللی، تهاجمات اقتصادی، سیاسی، پلیسی، میلیتاریستی و جنگ 

با حداکثر توان ها بشرستیزانه همه این نیروها باشد. در شرائطی که همه اینهای افروزی

کارگر را سکوی حکمرانی، نردبان پرش های کنند تا استوانه عظیم قدرت تودهمی تالش

فرصت طلبانه ضد بشری خود سازند. های حاکمیت یا اسب راهوار میدان داریبه عرش 

قصور کارگران در به کارگیری این قدرت در سطح سراسری، به صورت شورائی علیه کل 

و ها یک باخت عظیم تاریخی در تداوم تمامی باختداری بورژوازی و نظام سرمایه

متمادی است. طبقه کارگر ایران فقط های فاجعه آمیز سالیان دراز و دهههای شکست

در پروسه پیشبرد این سازمانیابی شورائی سراسری آگاه و سرمایه ستیز است که آرایش 

بر طبقه ها روز خود و تحمیل این خواستهای قوای الزم برای پیش کشیدن خواست

د توانمی کند. در همین راستا است کهمی را پیداداری سرمایه دار و دولت سرمایه

مطالبات پایه ای خویش مانند تضمین بدون هیچ قید و شرط یک زندگی مرفه انسانی 

برای کلیه آحاد جامعه مستقل از شاغل یا بیکار، زن یا مرد، بزرگ یا کوچک، ساکن هر 

شهر و دیار، دارای هر پیشینه قومی یا هر زبان و هر فرم لباس را سنگر جنگ روز خود 

تواند قدرت می همین جا و از درون همین بستر است که سازد. درداری علیه سرمایه

سیاسی، رفع تبعیضات جنسی و بی های پیکار سازمان یافته اش را سالح تحمیل آزادی

بر نظام بردگی مزدی  ها حقوقی زنان، امحاء کار کودکان، الغاء کار خانگی و مانند این

لحظه توان مبارزه و ظرفیت  تواند لحظه بهمی کند و باالخره در همین مسیر است که
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اعمال قدرتش را باال برد، دست به کار سرنگونی دولت بورژوازی گردد و برپائی جامعه 

ای بدون کار مزدی، دولت و طبقات را دورنمای عاجل مبارزه خود نماید. راه مبارزه با 

 ین جاامریکا یا کل سرمایه بین المللی نیز از همهای تحریم ها، تهاجمات و تجاوزگری

توان دست می گذرد. بر بام دستاوردهای ناشی از پروسه این سازمانیابی است کهمی

مردارخوار راست و چپ بورژوازی را از جنبش خود کوتاه کرد و دست های اپوزیسیون

همزنجیران کارگر خود در سراسر جهان را با گرمی تمام فشار داد. واقعیت این است که 

یک، فعال، آگاهانه و سراسری این سازمانیابی شورائی ضد بدون شروع و پیشبرد پرات

 توان انجام داد.  نمی هیچ کار مهمی در هیچ زمینه ایداری سرمایه

سیاسی و اجتماعی چطور؟ اصال آیا  ،انقالب کارگری و تغییرات بنیادین اقتصادی -1۰

اجتماعی را دارد؟  های موجود، پتانسیل این اقدامی کارگر، با توجه به تمامی مولفهطبقه

و این اقدام اجتماعی از مشروعیت و مقبولیت ذهنی در جامعه برخوردار هست؟ این 

نه فقط  -یابد، که انبوهی از مباحث سیاسی و تئوریک سئوال از این جهت اهمیت می

کارگر در قیاس با نقش  ی طبقهبر نقش تنزل یافته -در ایران، که در سطح جهان

پای آن، انقالب کنند. و همدر تحوالت اجتماعی تاکید می« متوسط»ی طبقه برجسته

خرابی و بدتر شدن وضعیت و عامل کشتار و خانه« خشونت آمیز»حل به عنوان یک راه

ی و مبارزه« آمیزمسالمت»مذمت و بر تغییرات  -57برای مثال: انقالب  -اجتماعی 

است. آیا طبقه کارگر اساسًا سؤال شامل سه قسمت شود. تاکید می« بدون خشونت»

ظرفیت و توان تغییر ریشه ای وضعیت موجود را دارد؟ ایا ایفای این نقش به پدیده ای 

محول نشده است؟ و باالخره اینکه انجام تغییرات از کدام بستر، « طبقه متوسط» به نام 

باشد، از سرراست تر و جمع و جورتر ها کند؟ برای اینکه پاسخمی انقالب یا رفرم عبور

در جامعه ایران و « طبقه متوسط » کنم. چیزی به نام می قسمت دوم سؤال شروع

نه یک واقعیت که فقط یک اسطوره است. فراموش نشود که داری دنیای حاضر سرمایه

و زوال نظام داری این اصطالح در زمانی که بورژوازی از بطن پروسه انکشاف سرمایه
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گرفت. بعدها و به دنبال می این طبقه مورد استفاده قرار شد، برای معرفیمی کهن متولد

رشد روزافزون و گسترده طبقه سرمایه دار، در ادبیات نیروهای چپ منجمله آثار مارکس 

به درستی از قشری به نام خرده بورژوازی یعنی بورژوازی کوچک یا الیه پائینی این 

ل به سمت زوال تدریجی یا طبقه صحبت شد و همه جا باز هم به درستی انگشت تحلی

سریع این الیه در زیر چرخ تمرکز جبری سرمایه اجتماعی کشورها نشانه رفت. تا اینجا 

ها ما با لفظ مجعول و گمراه کننده ای مواجه نیستیم. اما آنچه در دنیای روز و دهه

شود. موضوعی از بیخ و بن می جنجال« طبقه متوسط»پیش به این سوی زیر نام 

است. در اینجا با شترمرغ کاریکاتوری بسیار عجیب و غریبی مواجه هستیم که متفاوت 

نیز آن را داری ظاهراً کارگر نیست، سرمایه دار هم نیست. طوفان توسعه جهانی سرمایه

بخشد و می دهد، قدرتمی کند که هر روز بیشتر از روز پیش رشدنمی نه فقط تهدید

اما ببینیم واقعیت چیست؟ نمایندگان فکری و قرار است حتی ناجی بشریت گرداند!! 

نظریه پردازان رسمی بورژوازی همراه با احزاب و محافل طیف رفرمیسم چپ اعم از 

و داری مسالمت جو یا میلیتانت با جعل مفاهیم مارکسی مربوط به شناخت سرمایه

در شوند. می تعریف طبقات دست به کار خلق چنین پدیده افسانه ای و کاریکاتوری

تلقی اینها سرمایه نه یک رابطه اجتماعی که مشتی اشیاء است و سرمایه دار کسی است 

های بزرگ، بانکهای غول آسا و تراستهای عظیم، تجارتخانههای که حتماً مالک کارخانه

صنعتی یا مالی باشد. در روایت اینان سرمایه دارانی که به اعتبار موقعیت خود در 

قش خود در برنامه ریزی نظم تولیدی و سیاسی و پلیسی و سازمان کار سرمایه، ن

و تحمیل این نظام بر طبقه کارگر، حصه خود در اضافه ارزش داری اجتماعی سرمایه

کارگر و قطاع سهم خود در مالکیت سرمایه اجتماعی، بخش های حاصل استثمار توده

 ه دار به حسابدهند، سرمایمی قابل توجهی از آحاد طبقه سرمایه دار را تشکیل

آیند!! نمایندگان فکری سرمایه این جمعیت چند میلیونی در ایران و چند صد نمی

میلیونی در دنیا بعالوه صاحبان کارگاهها و مراکز تجاری و زمینداران کوچک یا حتی 
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کنند. این جماعت می تن«  طبقه متوسط» متوسط را از طبقه سرمایه دار جدا و لباس 

آیند. در اینجا نیز تعریفشان بیان کامالً مجعولی می سراغ طبقه کارگر پس از این کار به

کارگر، از های از هستی اجتماعی این طبقه است و بر همین اساس بیش از نصف توده

جمله معلمان، مربیان مهد کودکها یا سایر کارگران حوزه آموزش، پرستاران، بهیاران و 

و ها درمان، همه کارگرانی که در سازمان توده وسیع فروشندگان نیروی کار در بخش

جمعی، تمامی کارگرانی که های شوند، کارگران رسانهمی ادارات دولتی استثمار

دهد یا شرائط استثمارشان خیلی می دستمزدشان احیاناً کفاف بازتولید نیروی کارشان را

ش نیروی کار کارگری که هنوز وارد بازار فروهای مرگ آور نیست. دانشجویان خانواده

کنند، برای می را از استخوانبندی طبقه کارگر جراحیها و خیل همانندان ایناند نشده

گویند که شرف می نمایند، به آنهامی همه جواز افتخار عضویت در طبقه متوسط صادر

حضور در بارگاه پرجالل این فروهر مقرب را مغتنم شمارند، ننگ کارگر بودن را بر خود 

منافع خود را با بردگان مزدی سرمایه در پیوند نبینند و از ناخن پا تا موی نپسندند، 

از « طبقه متوسط» دل بندند. داری سر به جاودانگی و اعجاز زندگی بخشی سرمایه

عظیم و فریبکارانه مدافعان نظام بردگی مزدی های اینجا، از دل این باژگونه پردازی

قرار است لباس واقعیت تن ها این جادو و جنبل آید. پدیده ای موهوم که بامی بیرون

گردد. در ورای همین مصاحبه و در پاسخ یکی از سؤاالت ها کند و پرچمدار جنبش

اشاره شد که طبقه بورژوازی ایران و جوامع مشابه به لحاظ کثرت جمعیتی طبقه ای 

در هم، ها عریض و طویل است. دلیل این امر شتاب کمتر پروسه تمرکز و ادغام سرمایه

در قیاس با جوامعی مانند سوئد، آلمان،  انگلیس یا امریکاست. این واقعیتی است که 

ایران با راه رفتن در سطح شهرها، داری حتی بدون کالبدشکافی عجیب و غریب سرمایه

مشاهده بازارهای متنوع چند کیلومتری هر شهر یا زنجیره بسیار طوالنی مراکز تولیدی 

و مانند ها متوسط و کوچک تر از متوسط  دو سوی تمامی خیابان و تجاری بزرگ و

و سیاست پردازان ها ن را مشاهده نمود. آکادمیسینآتوان به خوبی می هم ها این



 در مورد شرایط اقتصادی، سیاسی و ...« نگاه»مصاحبه با /  226

نامند و می بورژوازی درصد عظیمی از این جمعیت پرشمار سرمایه دار را طبقه متوسط

مانخواهی این سرمایه داران هر جنب و جوش در هر عرصه اجتماعی را یکراست به آر

 روشن است.ها و منجی سازیها دهند. هدف این طبقه آفرینیمی مردارخوار نسبت

کارگر ببرند که در جهنم های خواهند روی نقش طبقه کارگر خط کشند. از یاد تودهمی

کنند، که این جامعه متشکل از دو طبقه می زندگیداری گند و خون و توحش سرمایه

ارگر و سرمایه دار است، که جنگ طبقاتی میان این دو طبقه اجتناب ناپیر اساسی ک

نابود شدنی است، که پرولتاریا تنها طبقه قادر به در هم شکستن داری است، که سرمایه

اینها است.  « طبقه متوسط» این نظام و رهائی واقعی بشر است. هدف برپائی امامزاده 

روم. آیا طبقه کارگر در شرائط جهنمی می ؤالدیگر سهای با این توضیح سراغ بخش

ظرفیت تدارک یک تغییر ریشه داری روز یا به طور کلی در وضعیت حاضر دنیای سرمایه

به این ها را دارد. پاسخ خیلیداری ای، تاختن به سوی انقالب و برچیدن بساط سرمایه

وجود ندارد، هیچ پرسش بسیار صریح است. از دید اینان هیچ نیازی به هیچ انقالبی 

طبقه ای هم قرار نیست انقالب کند، کارگران دنیا به اندازه کافی از انقالب کردن 

منزلگاه داری و برای همیشه پشت دست خود را داغ کرده اند. سرمایهاند پشیمان گشته

آخر تاریخ است. رابطه خرید و فروش نیروی کار از بین رفتنی نیست. بورژوازی تا حال 

را مهندسی کرده ها تمام مشکالت سیستم را رتق و فتق نموده است. بحران با کفایت

است، انقالبات را به شکست کشانده است و از این تاریخ به بعد نیز چنین خواهد کرد. 

طبقه » همه چیز بر وفق مراد است. تنها کمی اصالحات الزم است که این را هم 

 دهد!! می کذائی انجام« متوسط

کارگر حرفهائی از بیخ و بن متضاد دارد. ماحصل کالم این طبقه و آگاهانش اما طبقه 

بر جدانی کارگر از کار خویش، انفصال کامل او از هر داری این است که شالوده سرمایه

نوع دخالت در سرنوشت کار خود و سقوط هولناک طبقه وی از هر گونه تأثیرگذاری 

زنند که سرمایه می ار است. کارگران فریادآزاد انسانی بر سرنوشت زندگی خویش استو
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کار عینیت یافته و سنگ شده آنان است. هر چه نسل بعد از نسل و قرن بعد از قرن کار 

به سرمایه تبدیل شده است و این سرمایه در ماوراء اراده و اختیار و حیطه اند کرده

کارگر های است. تودهتأثیرشان مقام خدائی قاهر و حاکم بر همه وجوه هستی آنان یافته 

دهند که در قلمرو استیالی رابطه خرید و فروش نیروی کار، سراسر کره زمین می ادامه

شوند، برای می از سرمایه پر گشته است. سرمایه هائی که هر دم و بازدم کهکشانی تر

 و استثمار هر چه هالکتبارتر کارگران راها بالیدن خود دریای پرخروش اضافه ارزش

اهند و همه هست و نیست طبقه کارگر بین المللی را وجه الضمان التیام سرطان خومی

امکان هر نوع نفس داری گویند سرمایهمی سازند. کارگرانمی العالج سودجوئی خود

کشیدن را از آنان سلب کرده است. دنیا را از فقر و فالکت آکنده است. میلیاردها کارگر 

روزانه، از آب شرب سالم، از سرپناه محقری برای بیتوته، سکنه کره زمین را از نان خالی 

از دکتر و دارو و درمان، از پوشاک و از همه چیز محروم ساخته است. در هر شبانه روز 

کند. دهها هزار کودک را می دهها هزار انسان را در آتش گرسنگی تسلیم جوخه مرگ

ید. میلیاردها زن را در دوزخ نمامی در برهوت بی غذائی و بی داروئی روانه گورستان

دهشت مردساالری و کار شاق خانگی و تبعیضات کشنده جنسی تباه ساخته است. 

دنیا را از دیکتاتوری و حمام خون وخفقان و جنگ داری گویند که سرمایهمی کارگران

آکنده است و در ها آدم سوزی و فساد و فحشاء و اعتیاد و همه سیه روزیهای و کوره

م راه زندگی و زنده ماندن بشر را سد کرده است. حرف کارگران این هاست. یک کال

یا چه باید  و نباید کردنهای آنان نیز ار دل همین ها افکار، باورها، راه حل جوئی

و ها آید. توده بردگان مزدی دنیا از درون آکادمیمی زمخت زمینی بیرونهای واقعیت

گیرند. نمیداری تصمیم به جنگ با سرمایه مراکز پژوهش یا از سر سیری و تفریح

کنند. نمی جنگیدن یا گریز از جنگ علیه این نظام را از مبانی مسلکی خود استخراج

فشار غیرقابل تحمل استثمار، مهمیز خونبار ستمکشی، تازیانه زهرآگین بی حقوقی و 

کند. می ن جدالایهای آوار کوه محرومیت هاست که آنها را مجبور به قبول تمامی هزینه
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مبارزه طبقاتی هوس کارگران نیست و در هیچ دوره ای هوس هیچ طبقه استثمارشونده  

گذرد دهها بار درنده تر و خونبارتر از روز می هر روز کهداری تاریخ نبوده است. سرمایه

تواند نمی شورد و نکته اساسی این است کهمی کارگرهای پیش بر هست و نیست توده

د. هر لحظه بقای این نظام به تشدید بدون هیچ مهار این تهاجمات گره خورده چنین نکن

چند دولت های است. بحث مطلقاً بر سر حرص و آز بی پایان چند تراست مالی، درندگی

نیست. سخن بر سر وجود رابطه خرید « قانون گریز» یا افزون طلبی مشتی سرمایه دار 

ین رابطه است. گفتگو از شیوه تولید و مناسباتی و فروش نیروی کار و نظام مبتنی بر ا

است که نفس هستی و حاکمیتش کوره ذوب زندگی انسان و طوفان فنای ابتدائی ترین 

و حقوق اجتماعی اولیه چندین میلیارد کارگر روی زمین ها امکانات معیشتی یا آزادی

برای نابودی  توانند انقالبنمی توانند علیه سرمایه نجنگند،نمی است. کارگران

کنند نمی را از دستور زندگی خود خارج سازند. اگر در شرائط حاضر چنینداری سرمایه

معنایش هیچ تخفیفی در مبرمیت عاجل این انقالب نیست. بالعکس مبرمیت این انقالب 

کارگر به تدارک این انقالب های بیش از هر زمان دیگری به اوج رفته است و اجبار توده

دوره دیگری بیشتر و عاجل تر شده است. جنبش کارگری بین المللی اینک نیز از هر 

ها اسیر وضعیت خاصی است که یک شاخص مهمش را باید پرداخت سنگین ترین تاوان

سهمگینی که نه از جنگ با سرمایه داری، نه از انقالب علیه سرمایه بلکه های دید. تاوان

و انقالب کردن ها بیان دقیق تر از جنگیدنصرفاً از بدجنگیدن، بد انقالب کردن و به 

نبوده است بر دوش داری هائی که هیچ گاه جنگ واقعی و انقالب راستین علیه سرمایه

شوم انحراف یا های کارگر بار شده است. نمایندگان بداندیش بورژوازی کفارههای توده

حساب غلط بودن و را به داری انفصال جنبش کارگری دنیا از انقالب واقعی ضد سرمایه

 کنند. می نویسند و در ذهن کارگران القاءمی غیرضروری بودن این انقالب

چند خطی نیز به بخش سوم سؤال اختصاص دهیم. آیا رفرم راهی مناسب تر از انقالب 

برای بهبود وضع حاضر دنیا نیست؟! پاسخ کارگران آگاه به این سؤال از همان اوایل 
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ار شفاف بوده است. از دید آنان نظام بردگی مزدی باید با بسیداری پیدایش سرمایه

یا کارگران آگاه که بگذریم، ها انقالب عظیم طبقه کارگر نابود شود. اما از کمونیست

اخیر جواب بسیار صریحی به پرسش های نیز به ویژه در سالداری دولتمردان سرمایه

المللی در چند دهه اخیر نگاه کنیم.  مذکور داده اند. به بند، بند کارنامه بورژوازی بین

تنزل مستمر دستمزدهای واقعی، برچیدن مدارس و بیمارستان ها، از بین بردن مهد 

و امکانات نگهداری پیران و سالمندان، وخامت روزآفزون شرائط کار و استثمار ها کودک

یا، مجبور چند میلیونی در کشورها و میلیاردین در دنهای کارگر، بیکارسازیهای توده

کار شاق افزون تر و تحمل استثمار هولناک تر از طریق باال ها ساختن کارگران به سال

بردن سن بازنشستگی، از بین بردن امکانات رفاهی در هر گوشه این دنیا که چنین 

امکاناتی توسط طبقه کارگر بر بورژوازی تحمیل شده بود و فراوان رخدادهای این جوری، 

اصالحات و تعبیر زمینی رفرم بوده است. مراد طبقه بورژوازی و دولت  ما به ازاء عینی

هایش از بهبود جهان توسط رفرم دقیقًا این است و چنین تعبیری با بنمایه هستی و 

شعور و معیار این طبقه نیز بسیار ارگانیک است. اصالح دنیا در منظر بورژوازی یعنی 

داری از تولید سرمایه و ماندگاری سرمایهاجرای مجموعه برنامه هائی که نیاز چرخه ب

است و آنچه انجام گرفته است طابق النعل بالنعل پاسخگوی همین نیاز بوده است. از 

سیاسی و مدنی و اجتماعی نیز های این بخش اصالحات بورژوازی که بگذریم در عرصه

ح است. روایت نمایندگان سیاسی و فکری سرمایه از رفرم یا بهبود جهان بسیار صری

جنگ جناینتکارانه و بربرمنشانه امریکا و متحدانش در بالکان، افغانستان، عراق یا جاهای 

دیگر، به آتش کشیدن زندگی دهها میلیون کارگر، پلیسی کردن هر چه وسیع تر و 

کارگر در همه جا از جمله ممالک غربی، تقالی همه های وخیم تر شرائط زندگی توده

اندن انفجارهای سراسری توده ای و منتهی ساختن آنها به نوعی برای به شکست کش

نیز ساز و کارهای توسعه سیاسی، ها هار  و نوع اینهای دیکتاتوریهای جا به جائی

گسترش جامعه مدنی، تضمین حقوق بشر، استقرار دموکراسی و در یک کالم اصالح 
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دهد. می ر چشم همگان قراررا در برابداری انسانی دنیا توسط متولیان و مدافعان سرمایه

بین المللی بورژوازی از جمله کانالهای عاریتی این تریبونها در های وقتی که تریبون

 راست و چپ ایرانی از تقدس رفرم و تقبیح انقالب صحبت اپوزیسیوندست محافل 

کنند، باید معنای واقعی حرفهای اینان را در دل این رویدادها دید و بازخوانی کرد. می

داری ه حرف کارگران باز گردیم. چند سطر باالتر گفته شد که شالوده هستی سرمایهب

بر انحالل و امحاء جامع االطراف هستی کارگر در چرخه ارزش افزائی، بازتولید و 

رابطه جنگ مستمر داری خودگستری سرمایه استوار است. رابطه طبقه کارگر با سرمایه

ناشی از وجود این نظام و جنگ همزمان و همامیز برای های علیه استثمار و سیه روزی

نابودی نهائی آن است. بورژوازی با تمامی قوای ممکن حتی خیال کارگران برای رهائی 

سازد. در مقابل چنین نظامی سوای تدارک انقالب می از بردگی مزدی را گلوله باران

یروزی این انقالب باشد ضد کار مزدی و سازماندهی جنبشی که ارتش نیرومند کارزار پ

راه دیگری در پیش پای کارگران نیست. هیچ آیه آسمانی در باره اینکه طبقه کارگر 

چنین خواهد کرد یا نه وجود ندارد، اما یک چیز روشن است. اگر این کار را نکند هر 

روزش از روز پیش بسیار وخیم تر، مرگبارتر، ذلت بارتر، سیاه تر و حقارت آمیزتر خواهد 

 ود. ب

ی ی کارگر و موقعیت آن در مبارزهوگو، به طبقهیک بار دیگر، در پایان این گفت -11

ی کارگر و به ویژه گرایش کمونیستی آن گردیم. به طور مشخص، طبقهطبقاتی بازمی

باید مد ها، کدام مطالبات، کدام اشکال مبارزاتی و... را میگاهچه باید بکند؟ کدام گره

پراتیک کند، تا راه انقالب کارگری و تغییرات بنیادین اقتصادی و سیاسی  نظر قرار دهد و

 و اجتماعی هموار شود؟

جنبش کارگری ایران همسان کل جنبش کارگری دنیا، در حال حاضر یک جنبش 

تواند می شکست خورده، سردرگم، بی افق و متشتت است. اینکه طبقه کارگر ایران چه

باید از دل این وضعیت با  این مشخصات بیرون آورد.  بکند، سؤالی است که پاسخش را
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منتهی های چالش عوارض و آثار شکست خوردگی از طریق نقد پراتیک گمراهه رفتن

به شکست ها،، یافتن راه غلبه بر سردرگمی ها، جستجوی افق شفاف پیکار طبقاتی، 

و انجام همه اینها  داریکشف راهبردها و راهکارهای روز مبارزه واقعی علیه نظام سرمایه

مهم جنبش کارگری و فعالین آگاه این جنبش را های در متن مبارزه جاری اولویت

کند. یک معضل مهم در اینجا این است که هر چه فی الحال از سوی محافل می تعیین

گیرد، دقیقاً خالف می چپ و اکثریت قریب به اتفاق خود فعالین جنبش کارگری انجام

 پیشین هر روز به شکلی بدتر از گذشته بازسازیهای الست. گمراههکارهای ضروری با

 طراحیها مبارزات کارگران بدترین توطئهداری شوند. علیه هر جهتگیری ضد سرمایهمی

گردد. احزاب و گروههای طیف رفرمیسم چپ همراه  سندیکاچیان و عناصر فعال می

هر جوانه سازمانیابی ضد  رفرمیسم راست سندیکالیستی بسان دو  تیغه یک مقراض

برای آویختن جنبش کارگری ها کنند. بازار تالشمی کارگران را  قیچیداری سرمایه

کارگری بین المللی آلت دست سرمایه جهانی از های و سازمانها ایران به دار اتحادیه

همه سو داغ است. جار و جنجال سندیکاسازی و حزب بازی راه رسیدن هر کالمی در 

متشکل شدن شورائی توده کارگر علیه سرمایه را سد ساخته است. فشار دیکتاتوری باره 

کند و راه خیزش رادیکال می بورژوازی بر این جنبش بسیار سنگین است اما آنچه بیداد

کارگر را بسته است در یکه تازی ماشین قهر و سرکوب های طبقاتی و سرمایه ستیز توده

کارگر در قعر همین جهنم وحشت و حمام خون نیز  سرمایه قابل تلخیص نیست. طبقه

باشد، شکست کارگران در سازمانیابی ادامه دار این نمی دچار کمبود مبارزه و اعتراض

مبارزات و کالً جنبش خویش، به همان اندازه که ناشی از فشار قهر و زندان و شکنجه 

راست و چپ و تحمیل رفرمیسم های و کشتارهای دولت سرمایه است، به گمراهه آفرینی

شود. اگر بناست این وضع تغییر کند می بر جنبش کارگری نیز مربوطها این کجراهه

که به طور قطع باید چنین شود، مقدم بر هر کار باید جستجوی راه درست مبارزه ضد 

و متشکل شدن این مبارزه را بدیل زنده و فراگیر تمامی جست و خیزهای داری سرمایه
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و سنن ها ت آمیز موجود ساخت. باید راهبردها، ساز و کارها، راه حلرفرمیستی شکس

تا کنونی را که همگی میراث اردوگاه شوروی سابق، سوسیال دموکراسی و کمونیسم 

خلقی هستند به صورت کامالً پراتیک به چالش کشید. هیاهو در باره اینکه دیکتاتوری 

اندیشی آگاهانه مارکسی برای دهد را باید با چاره نمی هار اجازه متشکل شدن

جایگزین ساخت. به جای کوبیدن بر طبل داری سازمانیابی رادیکال طبقاتی ضد سرمایه

را باال زد و دور از چشم عمله سرکوب سرمایه ها پرفریب سندیکاسازی باید پاشنه کفش

ا، در خانه همدیگر را کوبید. باید برای یافتن همراهان راه همه محله ها، کارخانه ه

بیمارستان ها، مدارس، دانشگاهها، فروشگاهها، مؤسسات حمل و نقل، مزارع و همه 

مکتبی توخالی در باره کار علنی و مخفی را های مراکز کار را پیش گرفت. لفظ بازی

را به رماالن شریعت بسپاریم. برای اینکه ها باید برای همیشه دور انداخت. حالل و حرام

پا گیرد دنیائی کار حساب شده داری نیرومند علنی ضد سرمایهیک شورای کارگری 

مخفی آگاهانه احتیاج است و فعالین دست اندر کار ایجاد این شورای علنی دخالتگر 

برای توسعه کار و پیشبرد اهداف خویش مجبورند میان زیر زمین خانه، سطح کارخانه، 

پیچ زنند و مشکالت این مارپیچ و سلولهای زندان و شکنجه گاه مدام مارها کف خیابان

زدن را حل و فصل کنند. باید خیال مبارزه قانونی را به خیالبافان وانهاد، حلق آویزی 

و ابزار کار داری کارگری بین المللی منحل در ساختار حاکمیت سرمایههای به سازمان

های مهبزرگ قدرت سرمایه را مهر ابطال کوبید، بساط استناد به مقاوله ناهای قطب

های باالی سر کارگران و امامزادههای سازمان جهانی کار را در هم پیچید، کمیته آفرینی

ها این چنینی را تعطیل کرد. به جای اینهای حزبی محل جلوس کاسبکاران و کل دکان

باید از درون محیط کار، داخل خانه ها، متن مبارزات جاری، اعتصابات، راهپیمائی ها، 

کارگری حضور دارند، های ماعی و هر کجا که کارگران و افراد خانوادهاجتهای شبکه

را استوار کرد. این کار دشوار است اما حتماً شدنی داری سنگ بنای شوراهای ضد سرمایه

است و هزینه برپائی و تحکیم و توسعه آن به یک جنبش سراسری آگاه سازمان یافته 
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تاکنونی جنبش کارگری بیشتر های رفتناز هزینه گمراهه داری شورائی ضد سرمایه

نیست. برداشتن هر گام در این راه گذاشتن سنگی بر روی سنگ برای معماری بنای 

سوسیالیسم و لحظه ای از پروسه شکل گیری و قدرت گرفتن جنبشی است که رشد 

است. این داری آن رشد واقعی قدرت کمونیسم در عمق جهنم گند و خون سرمایه

یافته شورائی سرمایه ستیز همه چیز طبقه کارگر است. ظرف اعمال جنبش سازمان 

قدرت روزش علیه سرمایه است. سنگر پیکار جاری او برای تحمیل بیشترین مطالبات 

است. ظرف جنگیدن او علیه تبعیضات داری عاجل بر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

دگی آگاهی، مشق قدرت و جنسی و بی حقوقی زنان است. میدان تعمیق شناخت، بالن

آموزش جامعه گردانی سوسیالیستی لغو کار مزدی اوست. خاکریز تمرکز قوای وی برای 

محیط زیست و های سیاسی، چالش آلودگیهای جنگ علیه کار کودکان، کسب ازادی

 دیگر منبعث از وجود سرمایه است. های همه مصیبت
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 2۰15اکتبر                        جنبش کارگری ایران و جمهوری اسالمی
 

علیه کل داری کارگر ایران نتوانستند در سنگر کارزار ضد سرمایههای وقتی که توده

قدرت سرمایه بودند که وارد میدان های بورژوازی و دولت جنایتکارش بشورند، قطب

شدند و در چهارچوب مناقشات کرکس وار درون طبقاتی خود، حول تعیین مرزهای 

دیرینه خود را بر های قدرت، سهام سود و مالکیت و حوزه میدان داری، خواسته

فراگیر و خرد کننده های جمهوری اسالمی تحمیل نمودند!! آنها با اعمال تحریم

، چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه اجتماعی ایران را در سطحی وسیع اقتصادی

کشور را عمیقاً تشدید نمودند و داری مختل ساختند. بحران سرکش و دیرپای سرمایه

تعیین کننده درون های تا مرز انفجار پیش راندند. این کار را سکوی تسویه حساب

شت انداختند، همه بخشهای این طبقه و به طبقاتی کردند. کل بورژوازی ایران را به وح

درون و حاشیه قدرت سیاسی روزش را در موقعیت تعیین تکلیف های ویژه همه جناح

و اتخاذ تصمیم قرار دادند. در این باره و در رابطه با عواقب آنچه رخ داده است پائین تر 

را طبقه کارگر گفتگو خواهیم کرد، اما پیش از آن بسیار موجز به این پردازیم که چ

ایران، نه در این دوره و نه در هیچ دوره دیگر، نه فقط هیچ جبهه جنگی علیه سرمایه 

نگشود، که حتی قادر به دفاع از معیشت هزاران بار سالخی شده موجود خویش در 

مقابل تعرضات وحشیانه طبقه سرمایه دار و جمهوری اسالمی نیز نگردید. بحث بر سر 

ر ایرانی در طول چند سال یا چندین دهه نیست، سخن از چندین چند ده میلیون کارگ

کارگر دنیا در طول یک قرن و نیم است. چرا؟ وضع جنبش کارگری های میلیارد توده

جهانی این است و این مهم ترین سؤال روز تاریخ است. پرسشی که خاطر هیچ حزب و 

آزارد، اما هیچ نمی یا راو رهائی پرولتار« کمونیسم» محفل و جمعیت مدعی پرچمداری 

تواند برای ثانیه ای از هجوم نمی کارگر دارای حداقل شعور طبقاتی ضد بردگی مزدی

رعب انگیزش در امان باشد. در این گذر ما سال هاست که مستمراً حرف زده ایم اما 
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میق را تعها هست باید این حرفها را گفت و ثانیًا باید همواره سخنداری اوالً تا سرمایه

 .نمود، کامل تر ساخت و در صورت لزوم تصحیح کرد
» نوشت: « پرودن»در باره « پاول واسیلوویچ آننکف» مارکس در نامه ای به دوستش 

به جای حرکت بزرگ تاریخی ناشی از مبارزه میان نیروهای مولده حاصل شده به وسیله 

مولده مطابقت ندارند، به و مناسبات اجتماعی شان که دیگر با این نیروهای ها انسان

وحشتناک و اجتناب ناپذیر بین طبقات مختلف در یک کشور و بین های جای جنگ

که تنها از آن طریق، این ها کشورهای مختلف، به جای حرکت واقعی و قهرآمیز توده

باشند و باالخره به جای این حرکت عظیم، طوالنی و می تضادها و مخاصمات قابل حل

دهد. بنا بر این انسانهای می پرودن حرکت خیال انگیز مغز خودش را ارائهپیچیده، آقای 

دانند افکار پنهانی پروردگار را چگونه بربایند سازنده تاریخ می متفکر و آن هائی که

مارکس و انگلس. در باره « ) هستند و مردم عادی تنها باید الهامات آنها را به کار بندند

 پرچمدار محافل و احزاب طیف اگر( 75 صفحه پارسا خسرو ترجمه –تکامل مادی تاریخ 

توانستند ولو برای لحظه ای تعصبات مکتبی دگماتیک می در صد سال اخیر کمونیسم

را کنار بگذارند و تاریخ، جنبش کارگری و مبارزه طبقاتی را با چشم مارکس نظر اندازند، 

کارگر و مبارزه های تودهکردند که حداقل در نوع نگاه خویش به می آنگاه اعتراف

طبقاتی، با پرودن، با کل بورژوازی و اساساً با سرمایه کارنامه مشترکی دارند. برای روشن 

 شدن مسأله، نخست ببینیم که سرمایه در این قلمرو معین با کارگران و طبقه آنها چه

و سرنوشت کند؟ در پروسه استثمار و انفصال آنها از کار خود، چه چیز اساسی، حیاتی می

 .کندمی گیرد و از وجودشان جراحیمی ساز را از آنها
 باید کند سازداری سرمایه هستی علیه جنگ واقعی برای اینکه طبقه کارگر آهنگ

 خود در را جنگ این برای قوا تجهیز و سازماندهی ظرفیت و جنگیدن این ضرورت

 اعتبار به دقیقاً داری سرمایه ضد واقعاً کارگری جنبش یک. نماید شناسائی و احساس

سازد. در رویکرد دوم کارگران می تمایزم رفرمیستی جنبش از را خود شاخص همین
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تعیین تکایف با بورژوازی بر سر بود و نبود مناسبات بردگی مزدی و محو طبقات را نه 

دانند که اساساً آن را غیرممکن، غیرالزم و بی ربط به زندگی و نمی فقط مسأله خود

کنند. یک تفاوت میان رفرمیسم و سرمایه ستیزی خودجوش می خود تصور مبارزه

کارگران نیز در همین است. دومی آگاهی، تدارک و سازمان یافتگی الزم برای شروع 

جنگ سرنوشت ساز علیه سرمایه را ندارد اما بر خالف اولی استثمار طبقاتی، حاکمیت 

شمارد نمی را مقدسداری عی سرمایهبورژوازی و نظم تولیدی، سیاسی، حقوقی و اجتما

های بیند. شاید خواستنمی و پیکار علیه آنها را امر نامربوط به زندگی طبقه خویش

خود را در سطحی بسیار نازل و چه بسا نازل تر از رویکرد رفرمیستی و سندیکائی طرح 

ضعف وی  کند، اما این کار نه از باور او به حقانیت بردگی مزدی که از فروماندگی و

سر دهد داری گردد. یک سندیکالیست حتی اگر به هر دلیل شعار ضد سرمایهمی ناشی

 از شماری و دورهای گذشته در اروپا کارگری فعالین از خیلی اینکه کما –

 و زدندمی «ناپرهیزی » این به دست حاال، همین ایران امروزیهای سندیکالیست

 ستیز سرمایه جنبش اما دارد، نظر مد را نظام این اصالح حالت بهترین در  – زنندمی

چنین نیست. نقشه و تدارک و آهنگ یا حتی شعار و ادعای ضد  کارگران خودجوش

کار مزدی در دست یا بر سر زبان ندارد، اما سرتاسر وجودش از نفرت به استثمار، 

 .کند، آکنده استمی زورگوئی، حاکمیت و آنچه سرمایه اعمال
باید ضرورت این داری طبقه کارگر برای جنگ واقعی علیه سرمایه گفتیم که

شالوده کار سرمایه  .پیکار و امکان سازماندهی آن را در خود احساس نماید

مقدم بر هر چیز کارگر را در ورطه  .کشتن و آتش کشیدن همین احساس است

احساس دهد که با همه وجود خویش می چنان شکلی از محرومیت و نیازمندی قرار

نماید که سراسر جهان را از انواع می زبونی و هیچ بودن کند. او را به موجودی تبدیل

سازد، در حالتی که قادر به تهیه کمترین و الزم ترین می غیرقابل شمارش تولیداتش پر
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باشد، به جای داشتن و یافتن آنها حس مرگبار فروماندگی و ناتوانی نمی همین تولیدات

شود که یکپارچه، نیاز می گردد. به معجونی مبدلمی هستی او مستولی از حصولشان بر

و محرومیت است. کارش تباه شدن در پروسه آفرینش بدون هیچ مرز و محدوده اشیاء 

های در یک سوی و غلطیدن به نیازمندی و زبونی ناشی از عدم دسترسی به آفریده

چه کارگر بیشتر تولید کند هر »رنگارنگ خود در سوی دیگر است. به سخن مارکس: 

نماید، خود بی ارزش تر و بی می باید کمتر مصرف نماید. هر چه ارزش بیشتری تولید

بهاتر، هر چه محصوالتش پروانده تر خود کژدیسه تر. هر چه محصولش متمدن تر، خود 

وحشی تر، هرچه کار قدرتمندتر خود ناتوان تر، هر چه کار هوشمندانه تر خود کودن 

کار برای ثروتمندان اشیائی » دهد: می مارکس ادامه« گرددمی بیشتر برده طبیعتتر و 

آفریند. کار به وجود آورنده می کند اما برای کارگر فقر و تنگدستیمی شگفت انگیز تولید

آفریند اما برای کارگر زشتی می سازد. کار زیبائیمی قصرهاست اما برای کارگر آلونکی

کند اما بخشی از کارگران را به کار می جایگزین کار دستی آفرین است. ماشین را

کند. کار تولید کننده می دهد و بقیه کارگران را به ماشین تبدیلمی وحشیانه ای سوق

 ه شده(نکار الی« ) آوردمی شعور است، اما برای کارگران بی شعوری و خرفتی به بار
ابی به بخور و نمیری از تولیدات سرمایه ماراتن اجباری فرساینده ای را برای دستی

دهد. ماراتن بدفرجامی که هر قدم کارگر می کهکشانی پرتنوع کارگران پیش پایشان قرار

در آن قدمی به سوی تباهی هولناک تر، احساس حقارت و ضعف بسیار انبوه تر و در 

موضوع سر آن » همان حال گامی به سوی افزایش همه نوعی قدرت سرمایه است. 

که آدمی نیازهای انسانی ندارد، بلکه نیازهای حیوانی او نیز دیگر وجود ندارند. نیست 

شناسد، در حقیقت فقط نیاز به خوردن نمی ایرلندی دیگر نیازی به جز نیاز خوردن

 فرانسه و انگلستان اما. شناسدمی را – زمینی سیب ترین گندیده هم آن –سیب زمینی 

 دست حیوانات و وحشیان. دارند کوچک ایرلند یک خود صنعتی شهرهای از یک هر در

کنند. کار ماشینی را می ار کردن، غریدن و دوستی را احساسشک به نیاز خود در کم
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تا از آدمی کارگری را به وجود آورند که خود دست اندر کار به وجود اند ساده کرده

کودکی فراموش  آوردن موجود کامالً نارسی به نام کودک است. حال آن که کارگر خود

دهد تا انسان ضعیف را به می آدمی تطبیقهای شده است. ماشین خود را با ضعف

 (192اقتصادی، فلسفی ص های )دستنوشته« ماشین تبدیل سازد
سرمایه به صورت بسیار جنایتکارانه ای نطفه اندیشیدن و احساس لیاقت و شایستگی 

کند می سازد. به او القاءمی کارگر خفهبرای تغییر وضعیت موجود، جامعه و جهان را در 

که فقط یک ماشین تولید کاال و سود است و از هیچ شایستگی و توان برای برنامه ریزی 

کند و می کار و تولید و زندگی اجتماعی خود برخوردار نیست. کارگر را از کارش جدا

ن در باره اینکه نماید که اندیشیدمی عمالً این تلقی را در سلول، سلول وجود وی کشت

چه تولید شود و چه نشود، چه مقدار تولید گردد، سرنوشت تولیدات چه باشد، محصوالت 

گردد می رسد یا صرف انباشت مجددمی تولید شده اعم از آنچه به مصرف روزمره افراد

شود چگونه می کند، آنچه تولیدمی و محیط زیست آنها و طبیعت چهها با سالمتی انسان

دد. حدود و ثغور و نوع و کم و کیف مصرف و در یک جمله هر آنچه به کار و مصرف گر

تولید و مصرف آدمیزاد مربوط است هیچ کدام در حوزه اختیار، اراده و تصمیم گیری 

گوید که هر برنامه ریزی و تشخیص و تصمیم در این می وی نخواهد بود. به کارگران

ح بازتولید ، ارزش افزائی و سود حداکثر قلمرو صرفًا در صالحیت سرمایه است. مصال

 را تعیینها سرمایه است که سنگ بنای هر دخالت، اراده و تنظیم نقشه در این زمینه

دهد که حتی خیال اثرگذاری در این امور می کارگر اخطارهای کند، سرمایه به تودهمی

کارگر باید سهمگین خواهد بود و های و فکر کردن به این موضوعات مستوجب عقوبت

 .وجود خویش را از چنین تصورها و افکاری به طور کامل دور دارد
اجتماعی، های و ارزشها دارد که قانون، حقوق، مالکمی سرمایه به طبقه کارگر اعالم

چگونه زیستن و چه شکلی مردن، در کجا زادن و کجا جان دادن، نوع پوشش، 

نگ، اخالق، عواطف، عالئق، مرزهای زندگی، عادات، رسوم، سنت ها، فرههای سلیقه
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رشد، تکلیف تعلقات جنسیتی و نژادی و قومی و فرهنگی، اینکه چه درست است و چه 

 غلط، چه چیز حق است و چه چیز ناحق، حریم حق کجاست و قلمرو ناحق از کجا آغاز

 از عبور مجازات اندیشه، حصار اختیار،  گردد، تعیین معنا و مصداق آزادی، مفهوممی

آنچه مربوط به  کل و ولد و زاد خانواده، موضوعیت عدم و موضوعیت و معنا حصار، این

 زندگی است، بدون هیچ قید و شرط توسط رابطه تولید اضافه ارزش تقریر و تعیین

 هیچ بدون و تاز یکه الخطاب فصل که دهدمی اخطار کارگر توده به سرمایه  گردد،می

 این در دخالت یا رأی ابراز هر به کارگر هر تمایل هر و اینهاست تمامی چرای و چون

است. فراموش نکنیم که بحث مطلقاً بر سر دیکتاتوری ها ن مجازاتبدتری مستحق امور

و دموکراسی و شکل اجرای نظم سرمایه نیست. در تمامی این موارد و در رابطه با کل 

ندگی اجتماعی اش آنچه به جدا سازی طبقه کارگر از کار و محصول کار و سرنوشت ز

دنیا، با درنده ترین و فاشیستی ترین های گردد، متعالی ترین دموکراسیمی بر

های هیچ تفاوتی ندارند. اگر در دومی ها، کارگران آوار عظیم مصیبتها دیکتاتوری

حتی ها دانند، در اولیمی حاصل جدائی از کار خود را جنایت و ستم حاکمان سرمایه

دهند و به بیان دیگر سرمایه همین حس را نیز از می از دست همین احساس را هم

 .آنان دزدیده و به تاراج برده است
بی پایان است. اما ها آورد سخنمی و در باره آنچه سرمایه بر سر کارگرها در این زمینه

باشد. می مارکس در این زمینه معین، چیز دیگریهای قصد من از بازگوئی تیتروار حرف

آخر قرن های خواهم بگویم که آنچه از سالمی صریح، بدون هیچ احتیاط و تعارفبسیار 

نوزدهم تا امروز، ابتدا سوسیال دموکراسی انترناسیونال دوم، سپس کمونیسم خلقی و 

 سرمایه کارکرد همین  با جنبش کارگری نموده اند، از سنخ« لنینیسم»بعدها وارثان 

 دانستن اگر اما ساخت خواهد آشفته و عصبانی را هاخیلی مسلماً حرف این. است بوده

دچار نگرانی ها طبقه کارگر است نباید از این آشفتگیداری مایهسر ضد جنبش نیاز آن

عظیم کارگران جهان این بود که های شد. لب کالم کائوتسکی و سپس لنین به توده
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به اعتبار ستیز شما به اعتبار کارگر بودنتان، به اعتبار هستی اجتماعی خویش و 

خودجوش طبقاتی که با سرمایه دارید چیز چندانی نیستید!! شما با این موجودیت و با 

از هیچ شایستگی و کفایتی برای رهائی خویش و بشر، حتی برای تحمیل ها این شاخص

توانید بشوید!! نمی حداقل آزادیها و حقوق اجتماعی خود بر بورژوازی برخوردار نبوده و

با شیرازه « کمونیسم خلقی» بین الملل دوم و « سوسیال دموکراسی»کرد هر دو روی

ای مشترک و بنمایه ای واحد نقطه عزیمت خود را هیچ انگاری و نیست پنداری توده 

کارگر دنیا قرار دادند. آنها و به ویژه احزاب لنینیست صد البته که این اقدام خود را زیر 

 طبقه رهائی » زیبای  و سر دادن شعار بسیارمارکس های بیرق پای بندی به آموزش

پنهان ساختند. اما افکار و باورهای « ه کارگر امکان پذیر استطبق خود توسط تنها کارگر

آید، بالعکس چیزی است ها مییا احزاب و رویکردها آن نیست که در فرمولبندیها آدم

گردد. بیان اندیشوار می که در پراکسیس اجتماعی و نقش آنها در مبارزه طبقاتی ظاهر

» این نقش در مورد هر دو رویکرد باال، همان عبارت آشنای لنین بود، آنجا که گفت: 

تواند آگاهی می دهد که طبقه کارگر با قوای خود فقطمی تاریخ تمام کشورها گواهی

تردیونیونیستی حاصل نماید. یعنی اعتقاد حاصل کند که باید تشکیل اتحادیه بدهد، بر 

د کارفرمایان مبارزه کند، دولت را مجبور به صدور قوانینی بنماید که برای کارگران ض

فلسفی، تاریخی و اقتصادی های الزم است وغیره.. ولی آموزش سوسیالیسم از آن تئوری

« ) نشو و نما یافته است که نمایندگان دانشور طبقات دارا و روشنفکران تتبع نموده اند

 چه باید کرد(
زند، نه از این و آن کارگر، نه از این و آن می کارگر حرف طبقه د که لنین ازدقت کنی

 مبارزه راه خودش ظرفیت اعتبار به طبقه گوید اساساً اینمی بخش کارگران، او

 نمایندگان از حتماً باید راداری سرمایه اساس علیه جدال و گیردنمی پیش کمونیستی

 پیشها مدت از لنین سخن این!!! بگیرد یاد بورژوازی از دارا، طبقات دانشوران و فکری

طبقه داری له توسط خود ما و غالب فعالین جنبش ضد سرمایهمنجم ها، خیلی توسط
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کارگر مورد انتقاد عمیق قرار گرفته است. اما نقدها جملگی بر نادرستی روایت لنین از 

ای شکی نیست، آگاهی طبقاتی متمرکز بوده است. نقدی که در صحت و اهمیتش ج

اما این فقط یک رویه مسأله است. اهمیت موضوع بیشتر از اینهاست و هدف من در 

اینجا نیز پرداختن به رویه دیگر ماجرا است. لنین در اینجا بر هیچ و پوچ بودن، خرفت 

کارگر از های طبقاتی و بی بهره بودن تودهداری و کودن بودن، فقدان قدرت میدان

تشکیل صف مستقل کمونیستی خویش، بر تردیونیونسم و رفرمیسم ظرفیت الزم برای 

کند که طبقه بردگان می گذارد.!! او تصریحمی ذاتی طبقه کارگر جهانی انگشت تأکید

داری مزدی به اعتبار هستی اجتماعی خود نه ماهیت و نه لیاقت آهنگ نابودی سرمایه

انی، پای بندی به امر رهائی بشر و انسهای را دارا نیستند. لنین به لحاظ آرمان خواهی

صداقت و خلوص متعالی انسانی نه فقط از جنس فرصت طلبان و دالالن و شعبده بازانی 

باشد. او نمی مانند کائوتسکی نیست که با هیچ دار و دسته لنینیست هم قابل قیاس

مظهر تمامیت شور، عشق، فداکاری، جسارت، تدبیر، خالقیت و دوراندیشی در راه 

سترگ کمونیستی و های یشبرد اهدافی است که بر پایه شناخت خود، آنها را آرمانپ

داند!! او از این لحاظ دقیقاً موجودی متضاد با کائوتسکی و شرکا است اما از می انسانی

کم بدیل های پرشکوه و اخالقیات و صداقتهای یاد نبریم که سخن نه حول آرمانخواهی

اتی و نقشی است که افراد، احزاب یا رویکردها در این زمینه بشری که بر سر مبارزه طبق

 کنند. اینجاست که باید تصریح کرد آنچه لنین با کارگران در میانمی معین بازی

گذارد، بدبختانه همان پندار، ایدئولوژی و شناختی است که سرمایه به کارگر و طبقه می

یستی، کل شایستگی تو در تولید اضافه گوید تو هیچ نمی کند. سرمایه به اومی او القاء

شود، تو اصالً لیاقت فکر کردن در باره کار و تولید یا برنامه می ارزش و سرمایه خالصه

ریزی کار و محصول اجتماعی کار خود را نداری، تو شایسته آن نیستی که در باره 

و منقاد سرنوشت زندگی خود تصمیم بگیری. در همه این امور باید مطیع بال اراده 

محض سرمایه باشی، تو مجبور به جدائی خویش از کارت هستی. لنین و پیش از وی 



 243 / سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

سران انترناسیونال دوم و بعدها کل سوسیال دموکراسی و لنینیسم نیز دقیقاً همین 

و سران احزاب ها اندیشه و پندار را به کارگران دنیا تزریق کردند. هر چند که کائوتسکی

ه کارگر نمودند، پژواک واقعی هستی اجتماعی آنها بوده است لنینیست هر چه با طبق

اما در مورد لنین بسیار بیش از آنکه چنین باشد وارونه بینی و کژانگاری فاجعه بار 

شر بودند یا خیر، آنچه رخ داد ها زد. هر چه بود، نیتمی مسائل مبارزه طبقاتی را بانگ

لیاقت قائم به خویش و قدرت پیکار  این شد که همگی به توده کارگر گفتند که شما

خود بودن را ندارید. برای اینکه از وضعیت روز خالص گردید باید به دانشوران طبقات 

سازند دخیل بندید. در تاریخ جنبش می دارا آویزان شوید و به حزبی که آنها برایتان برپا

ار مزدی بود کارگری بین المللی این مهلک ترین بدعت ضد کمونیسم مارکسی و لغو ک

که زیر نام ادامه راه مارکس معماری شد!! لنین بر روی نقش طبقاتی و تاریخی پرولتاریا 

زد و کل ظرفیت و رسالت این طبقه را در اطاعت پذیری از یک « چهار تکبیر»یکراست 

حزب باالی سر خود تنزل داد. درست همان چیزی که جوهر پیام سرمایه به نیروی کار 

دهد. می ند و بورژوازی برای بقای بردگی مزدی علیه توده کارگر انجامکمی را تعیین

رویکرد همگن لنین و سران بین الملل دوم در زمینه تحریف نقش تاریخی پرولتاریا، 

و سوسیالیسم داشت. هر داری ریشه در روایت کامالً هم نهاد و مشترک آنها از سرمایه

داند، به اندازه هم می آنارشی تولید توضیح را باداری دو به اندازه هم نظام سرمایه

انحصاری تحت مدیریت و برنامه ریزی یک دولت حزبی مدعی نمایندگی داری سرمایه

نامیدند. هر دو مثل هم راه رهائی طبقه کارگر از اسارت می طبقه کارگر را سوسیالیسم

ندن این حزب را در تبعیت از دستورات حزب ماوراء خود و به قدرت رساداری سرمایه

نامیدند، شکل گیری و می کردند. هر دو برای رسیدن به آنچه سوسیالیسممی جستجو

وسیع طبقه کارگر را فاقد موضوعیت های سازمانیابی جنبش نیرومند ضد کار مزدی توده

دیدند. هر دو مثل هم دموکراسی جوئی و رژیم می و در مورد کائوتسکی و شرکا سد راه

انگاشتند. هر می را تقدیس و سرنگونی طلبی سوسیالیستی را هیچستیزی فراطبقاتی 
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کردذد و لغو دومی را می خالصهها دوتا مالکیت بورژوائی را در تملک انفرادی سرمایه

 طبقه انگاشتن هیچ و دیدن هیچ در راستا همین در دو هر  دیدند!!می مترادف الغاء اولی

 آرمانخواهی رغم به راهبردها و باورها این همه در آنها. نگذاشتند کم هیچ مزدی بردگان

یه ساالری کاسبکارانه کمونیسم ستیزانه و ضد کارگری سرما و( لنین) یکی انسانی

دیگر بروز نمود. یکی های دیگری )کائوتسکی( با هم تفاوتی نداشتند. اختالفات در حوزه

دید و دیگری می زراه رسیدن حزب به قدرت سیاسی را در قهر و سرنگونی طلبی قهرآمی

یافت. یکی جنبش کارگری می پارلمانتاریسم و صندوق رأی را بهترین نسخه حل مشکل

را به رفرمیسم راست سندیکالیستی، به پارلمانتاریسم بورژوازی، به دست کشیدن علنی 

و رسمی از مبارزه طبقاتی، به کمونیسم ستیزی و قبول جاودانه طوق بردگی مزدی، به 

 علیه جنگ در خویش کشورهای  حاکم بورژوازی با  ار و جنایتکارانههمدستی خفت ب

مختلف وحوش های ه تقسیم برده وار کل طبقه کارگر بین المللی میان بخشهایب رقبا،

داد. دیگری تمامی این می بورژوازی و جنگ علیه همدیگر به نفع سرمایه حوالت

کوبید، از سرنگونی طلبی قهرآمیز می کرد، بر طبل کمونیسممی را شماتتها جنایت

را باز ها کوبید. اما کل اینمی بر سپهر زندگی بشرداری نمود، شعار ضد سرمایهمی دفاع

هم ساز و برگ جایگزینی نوعی از برنامه ریزی نظم سرمایه با نوع دیگر سازماندهی این 

مپریالیست ها، رژیم نظام، تبدیل پرولتاریا به پیاده نظام ناسیونال چپ بورژوازی علیه ا

ستیزی خلقی، ضد امپریالیسم بورژوائی و در یک کالم دور و دورتر ساختن پرولتاریا از 

 .کردمی مبارزه طبقاتی ضد کار مزدی
لنین هر چه بود و هر نیت خیری داشت، لنینیسم با رویکرد فوق، ضربه سوسیال 

نمود. در پرتو افکار و راهبرد دموکراسی سران انترناسیونال بر جنبش کارگری را تکمیل 

و پراکسیس این رویکرد احزابی در دنیا شکل گرفت که کل رسالت خود را به صف 

کارگر در پشت سر خویش و تبدیل طبقه کارگر به پیاده نظام بدون های نمودن توده

نوع غربی با بردگی مزدی اردوگاهی داری اراده و سر به زیر حزب، برای جایگزینی سرمایه
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کنم که در بحث ویژه حاضر تأکید من بر نقش لنینیسم می دولتی دیدند. باز هم تأکیدو 

در گمراه بردن جنبش کارگری و کشاندن این جنبش به برهوت تعویض شکلی از 

مناسبات بردگی مزدی با شکل دیگر همین مناسبات نیست، تأکید بر مسأله ای پایه 

تاریخی پرولتاریا در مبارزه طبقاتی علیه ای تر، موضوع نفی بورژوائی نقش و اعتبار 

سرمایه است. منظر، پراکسیس و رویکردی که از بیخ و بن ضد شناخت ماتریالیستی 

مارکس در های مارکس از تاریخ، پرولتاریا و مبارزه طبقاتی بود. در هیچ کجای نوشته

به  هیچ دوره عمر وی سخن از این نبود که طبقه کارگر در هستی اجتماعی خود و

اعتبار کارگر بودنش تردیونیونیست است!! آگاهی طبقاتی خود را باید از افاضل طبقات 

دارا به عاریه گیرد!! پیاده نظام حزب نخبگان شود، حزب را به قدرت سیاسی رساند، در 

فرایند وقوع این رویدادها خودش به عنوان توده وسیع یک طبقه هیچ و پوچ باشد، هیچ 

رد و ساز و کار و اهداف و دورنمای مبارزه طبقاتی ایفاء ننماید، نقشی در تعیین راهب

توسط باالنشینان حزبی، فاقد ظرفیت سرمایه ستیزی قلمداد گردد و باالخره بعد از 

های نهایتاً هم برده مزدی باقی ماند. مارکس بالعکس خود تودهها عبور از کل پیچ و خم

آورد. او همه جا می ل رخدادها به حسابانگاشت و مرکز ثقل کمی کارگر را همه چیز

نمود که نقش این جنبش نمی راند وبه ذهنش هم خطورمی از جنبش کارگری سخن

را با شاخص تبعیت از حزب و گوش به فرمان نخبگان متحزب بودن توضیح دهد. آگاه 

رق این طبقه از این و آن حزب ولو با بیهای شدن طبقه کارگر را مطلقاً در تبعیت توده

کاوید. ها میآنداری نمود. بلکه در جنبش واقعی ضد سرمایهنمی کمونیسم جستجو

 خود بالعکس دانست،نمی بورژوا دانشوران مغز افاضات  منشأ این آگاهی را به هیچ وجه

 .دیدمی کارگر طبقه
 طبقه ای که از جامعه رانده شده و ناگزیر از داشتن شدیدترین تضادها با سایر طبقات»

دهد و منشأ آگاهی به ضرورت می شود. طبقه ای که اکثریت اعضاء جامعه را تشکیلمی

تواند در میان سایر می یک انقالب بنیادی، آگاهی کمونیستی است. آگاهی ای که طبعاً 
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 ایدئولوژی آلمانی( مشاهده« ) طبقات نیز با تعمق در وضعیت این طبقه پدید آید

مارکس همه چیز متضاد با روایت لنینی است. طبقه کارگر کنیم که در اینجا، در نظر می

نه فقط متهم به تردیونیونیست بودن نیست که منشأ شعور کمونیستی است. آگاهی 

آکادمیک یا حاصل تتبعات عقلی های کمونیستی مشتی کشفیات علمی، آموزش

است.  اندیشمندان نیست. بلکه دقیقًا مبارزه ضد کار مزدی و کمونیستی طبقه کارگر

توان می این آگاهی را فقط در جنبش پرولتاریا علیه سرمایه و برای محو بردگی مزدی

 .مشاهده نمود، علمی نیست که در دانشگاهها آموخته شود
 که پیداست و خواندمی طبقه این فعالیت  را پرولتاریا مارکس، بسیار صریح کمونیسم 

 این یا فعالیت این او. بود کارگر تودهداری سرمایه ضد متحد و آگاه فعالیت منظورش

دید، پدیده ای که می ش کارگریجنب درونی امر کاست و کم هیچ بدون را کمونیسم

وجودش با وجود پرولتاریا آمیختگی داشت و بالیدن و بلوغ و شفافیت و قدرت خود را 

پرولتاریا فقط به شکل تاریخی » ساخت. می در همین جا و فقط در همین جنبش ظاهر

 تنها کمونیسم یعنی وی فعالیت که همچنان باشد، داشته وجود تواندمی جهانی –

 به مارکس نگاه( کتاب همان)  «باشد داشته «جهانی –تاریخی » اند موجودیتی تومی

 مزدی کار از فارغ ای جامعه است قرار که است جنبشی به نگاه جهانی کارگری جنبش

 افراد به  بدنی، و فکریهای فعالیت تفویض بر مبتنی کار تقسیم نوع هر از فارغ و

ویه است که آگاهی به خودی خود دست به چه الس علی کامالً  ». دارد پای بر مختلف،

زند. از میان همه این مهمالت، ما تنها به این استنتاج کار داریم که این سه می کارهائی

توانند و باید با یک دیگر به تضاد می مولده، وضع جامعه و آگاهیلحظه، یعنی نیروهای 

رسند. زیرا که تقسیم کار متضمن این امکان بلکه بیش از آن متضمن این واقعیت است 

که فعالیت فکری و بدنی، برخورداری و کار، تولید و مصرف، به افراد مختلف تفویض 

« ها به نوبه خود در نفی تقسیم کار استشده و نیز اینکه تنها امکان به تضاد نرسیدن آن

) ایدئولوژی آلمانی( در این نگاه و برای کسانی که با شعور مارکس به جنبش کارگری 
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اندازند، نقطه تقسیم این جنبش به آگاهان و سیاستگذاران و برنامه ریزان و می نظر

در جای دیگر،  امران و ناهیان حزب نشین در یک جا و توده کثیر بر کنار از همه اینها

دقیقاً نقطه مرگ جهتگیری کمونیستی و ضد کار مزدی، نقطه انحالل جنبش کارگری 

در رفرمیسم منحط بورژوائی است. ولو اینکه همه این کارها زیر پرطمطراق ترین 

شعارهای کمونیستی صورت گیرد. جنبشی که بناست در فردای غلبه بر بورژوازی راه 

به سیاستگذاران و سیاست پذیران، اندیشه ها یم انسانامحاء تقسیم کار متضمن تقس

ورزان و راهروان اندیشه ها، رهبران و توده ها، افاضل و بی فضالن، فرادستان و فرودستان 

این تقسیم کار های و پلیدیها تواند خود تجسم تمامی زشتیمی را پیش گیرد چگونه

بور است میدان دخالت آزاد، در درون خود باشد. این جنبش برای ایفای آن نقش مج

آگاه، خالق و برابر آحاد هر چه وسیع تر و پرشمارتر کارگران باشد، مجبور است بساط 

حزب سازی و آویزان بودن توده کارگر به رهبران حزبی را در هم پیچد، در غیر این 

نوازد، وقتی که خودش را در حال برنامه ریزی و می صورت زمانی که شیپور پیروزی

پندارد، دقیقًا وجود خود را در گورستان سرمایه و شکل دیگری از می قرار کمونیسماست

 .کندمی کفن و دفنداری برنامه ریزی نظم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه
دید، او کمونیسم را می مارکس جنبش کارگری و کمونیسم طبقه کارگر را این گونه

کاوید، نطفه بندی آن را در تضاد ماهوی می طبقهاین های صرفاً در جنبش جاری توده

نمود، رشد، پرورش، بالندگی و بلوغ آن را در مبارزه طبقاتی می میان کار و سرمایه رؤیت

 را در دل این فرایند دیدارها کرد. کمونیستمی جاری توده کارگر علیه سرمایه دنبال

دانست که در می یست را کسینشست، کمونمی نمود. در همین جا با آنها به گفتگومی

کند. گروندریسه، کاپیتال، می همین دریای بیکران جنب و جوش علیه سرمایه شنا

کرد، آنها را چراغ می دستنوشته ها، ایدئولوژی آلمانی و کل آثارش را در همین جا باز

این جنبش و چشمه جوشان آبیاری و شکوفا شدن و ثمر دادن کمونیسم های دست توده

نخست راه های ساخت. او زمانی که هنوز در گاممی ین جا، همین مبارزات جاریدر هم
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خویش بود، در نقد فلسفه حق هگل، از پرولتاریا و فلسفه به عنوان سر و تنه سخن راند 

اما فقط یک گام این طرف تر در ایدئولوژی آلمانی هر چه دید پرولتاریا بود که باید 

های گردد. آموزشداری مندتر و آماده نابودی سرمایهسرمایه ستیزتر، آگاه تر، نیرو

کارگر اروپا گسترده های مارکس بدبختانه میان پرولتاریا مهجور ماند. وقتی که توده

داشتند، یکباره با سناریوی بسیار فاجعه آفرینی سر و ها ترین نیازها را به این آموزش

سیاسی مارکس یا هر چه نیاز  کار پیدا کردند. آنها درک مادی تاریخ و نقد اقتصاد

بالندگی، تنومندی و شکوفائی کمونیستی مبارزه طبقاتی روزشان بود را یکراست با 

 قرائت کائوتسکی و سران انترناسیونال دوم دریافت نمودند. این حادثه در شرائطی رخ

ای حاصل استثمار پرولتاریهای داد که بورژوازی اروپا با کوهساران عظیم اضافه ارزشمی

سراسر جهان از آمادگی الزم برای دادن برخی امتیازات به قشرهای نازکی از طبقه 

معیشت و پارلمان بازی برخوردار بود. جنبش کارگری در الی های کارگر قاره در عرصه

را گم کرد و چند داری فشار این دو تیغه قیچی تعرض بورژوازی، راه مبارزه ضد سرمایه

دیگری از جهان کمونیسم خلقی لنینی و سپس اردوگاهی صباح این طرف تر در بخش 

برهوتی به همان اندازه تیره و تار را با علم و کتل بازیابی و ادامه راه گمشده بر سر 

 .کارگر دنیا خراب ساختهای توده
نسل حاضر طبقه کارگر بین المللی میراث دار چنین تاریخی است. این نسل بدون درک 

تأثیراتش بر جنبش روز خود قادر به برون رفت از وضعیت موجود این تاریخ و عوارض و 

نخواهد شد. طبقه ما و جنبش ما بیش از یک قرن، از برون و درون درس وارونه بینی، 

گمراهه فرسائی، فرار از مبارزه طبقاتی ضد سرمایه داری، درس آویختن به احزاب و قیم 

اجع حزبی و ایدئولوژیک، درس ها، گوش به فرمان رهبران بودن، جهاد پشت سر مر

کمونیسم خواندن سرمایه داری، کفن و دفن جنبش خود در ساختار حقوقی و مدنی 

سرمایه، درس رژیم ستیزی فراطبقاتی، امپریالیسم ستیزی بورژوائی، درس هیچ انگاری 

و هیچ پنداری خود، درس ایمان به عدم لیاقت و کفایت خویش برای مبارزه علیه بردگی 
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موخته است. سرمایه از زمین و آسمان این وارونه بینی ها، گمراهه رفتن ها، مزدی آ

را بر سر و رویش تلنبار کرده است و احزاب ها غلط اندیشی ها، زبون و فرومانده بودن

گوناگون زیر بیرق رهبری و آگاه ساختن و سازمان دادن و به قدرت رساندن او، به شکلی 

گویند تو ناآگاهی، می اند. بیش از صد سال است به مادیگر همین کار را انجام داده 

فهمی، زرادخانه این آگاهی و نمی چیزی« سوسیالیسم علمی» حزب نداری، از 

سوسیالیسم حزب است، کلید خروج از این وضعیت و رهائی از استثمار و ستم سرمایه 

واهی در دست حزب است. بدون حزب محکوم به شکست هستی با داشتن حزب پیروز خ

شد!! در همین راستا و با قرائت همین اوراد و ادعیه، در نقطه، نقطه جهان و در گام به 

گام تاریخ فعاالنش را، آگاهان اندرونی جنبش او را، عناصر اثرگذار و میداندارش را، 

سلسله جنبانان پیکارش را از بدنه طبقه و مبارزه جاری طبقاتی اش جدا نموده اند، این 

طبقه خود و آویختن های هان، اثرگذاران را ساز و کار هیچ و پوچ سازی تودهفعاالن، آگا

کنیم. می چیزی است که مشاهدهها نای همه مستقیم نتیجه   آنها به دار حزب کرده اند.

به معیشت داری سرمایههای طبقه ای که لحظه، به لحظه، آماج وحشیانه ترین شبیخون

ها هیچ مبارزه اساسی حتی برای دفع این تهاجممحقر خویش است، اما دست به کار 

نیست. در سراسر جهان در حال مبارزه است اما در هیچ کجا قادر به هیچ سطح از 

باشد. سرمایه ستیزی رادیکال و نمی نمایش قدرت واقعی طبقاتی خود علیه سرمایه

ا خودجوش توده هایش از همه سو در محاصره احزاب و جریانات رفرمیستی راست ی

چپ است. سراسر جامعه ای مانند یونان را در خروش قهر سرمایه ستیزی خودپوی 

سپارد. می کند، اما مهار این تعرض و شورش را یکراست به دست رفرمیسممی خود غرق

 بندد و آنچه انجاممی در فرار از این امامزاده فریب رفرمیسم به امامزاده دیگر دخیل

رپائی صف مستقل پیکار خود علیه سرمایه است. شاهد دهد. تالش ریشه ای برای بنمی

در شش گوشه جهان سرمایه است اما به داری سرمایههای غرش کوبنده ترین بحران

جای اینکه او سرمایه را راهی گورستان سازد سرمایه است که کل بار بحران را بر سر او 
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باید شیرازه، خونمایه و نماید. وضع روز جنبش کارگری دنیا این است و آنچه می سرریز

فلسفه هستی هر کارگر را تعیین کند تالش جامع االطراف برای تغییر این وضع است. 

هر قدم، سخن، دخالت و نفس ما در رابطه با مبارزه طبقاتی باید تقالئی در این راستا و 

برای نیل این هدف باشد. در غیر این صورت عوامفریبانی بیش نیستیم که به جای شفا 

کنیم و موقعیت فرسوده و مضمحل جنبش کارگری را از این که هست می ادن کورد

طوالنی های کارگر ایران سالهای سازیم. تودهمی هم بدتر و زمینگیرتر و منکوب تر

سرمایه را در تمامی قلمروهای حیات اجتماعی های است که فاجعه بارترین سالخی

 پیش از آنچه همه بر هم ها ر بار تحریمخود تحمل کرده است. در چند سال اخیر فشا

 بدترین در اسالمی جمهوری درنده رژیم و ایران بورژوازی کل گردید، اضافه بود،

قرار گرفتند اما جنبش کارگری زیر فشار سهمگین آنچه تاریخاً بر سرش و ها موقعیت

دامنگیر بر سر طبقه جهانی او رفته است، نتوانست در دل طوفان بحران و شرائط وخیم 

سرمایه و دولتش، وارد هیچ میزان صف آرائی سرمایه ستیز گردد، نتوانست هیچ گامی 

برای بهبود وضع حاضر خود یا هیچ قدمی در جهت تحمیل کمترین مطالبات خود بر 

سرمایه داران و دولت آنها بردارد، جامعه از جدال رادیکال پرولتاریا علیه سرمایه خالی 

 و بحران از سرمایه خروج برای که بودند بورژوازی مختلفهای بخش  ماند و در عوض

ن به همه کارها کارگرا زندگی بر بحران چالشهای هزینه تر انبوه هم باز سازی سرشکن

 بورژوازی واکنش دست زدند. ببینیم که آنها این چالش را چگونه برنامه ریزی کردند، 

 عاقبت و آخر بود، چه خود المللی بین و طبقاتی رقبای سهمگین فشار قبال در ایران

 .آمد خواهد ایران کارگرهای توده سر بر چه گذر این در و شد خواهد چه واکنش این
بورژوازی را به ورطه هراس  اپوزیسیونحاکم و های فشار سهمگین تحریم ها، کل جناح

عاصی کارگر، های راند، هراس از فروپاشی اقتصادی، هراس از طغیان موج اعتراضات توده

ثبات های هراس از تشتت افزون تر درونی و در یک کالم هراس از وقوع حوادثی که پایه

کرد. ارتجاع بورژوازی زیر مهمیز این فشارها می سرمایه و حاکمیت این طبقه را تهدید
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و تهدیدها، مجبور به چاره اندیشی شد. همه جناحهای مسلط و غیرمسلطش از سپاه 

و دسته اصول گرا تا اصالح طلب و اعتدال گرا، با تمامی راه حل پاسداران و دار 

متفاوتشان، نشستن پشت میز مذاکره با دولتهای رقیب از جمله امریکا و های پردازی

را امر گریزناپذیر خود یافتند. این حرف که نظامیان، جبهه ها تن دادن به عقب نشینی

 سودها یت و نوع اینها از وجود تحریمپایداری، محافلی در درون فراکسیون رهروان وال

بردند و مخالف مذاکره با دولتهای غربی به ویژه امریکا بودند، مسلماً حامل رگه هائی می

از واقعیت است، اما در کل سخن درستی نیست. سپاه پاسداران و گروههای باال مالک 

هار این حجم عظیم ترین بخش سرمایه اجتماعی ایران هستند. این ادعا که مالکان 

سهمگین سرمایه در جامعه ای با دهها میلیون نیروی کار شبه رایگان از فروپاشی کل 

برند و خواستار تعمیق این می صنایع و بخش اعظم سرمایه اجتماعی کشور سود

فروپاشی هستند!! ادعائی آشفته و از همه لحاظ متناقض است. در متالطم ترین 

این یا آن سرمایه دار، صاحبان یک تراست بزرگ  اقتصادی هم ممکن استهای بحران

مالی و صنعتی یا حتی سرمایه داران یک قلمرو خاص تولیدی، سودهای کالن درو 

توان بیرون آورد آن است که طبقه نمی کنند، اما از دل این احتمال، تنها چیزی که

سر به فلک های یهانبازد!! سرمامی سرمایه دار بیشتر از دوره رونق، سود و سرمایه بر هم

کشیده تحت مالکیت سرمایه داران سپاهی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، بیت 

مختلف مثل هر سرمایه های رهبری یا شرکای کثیر خصوصی و دولتی آنها در حوزه

دیگر در هر کجای دنیا، باید مراحل مختلف سامان پذیری خود را پشت سر نهند. باید 

 جهانی بازار از سرمایه –ایه ثابت خود، را به صورت کاال بخش عظیمی از کل سرم

ایر س و سپاه به متعلق اقتصادی غولهای که کنیم فرض. کنند خریداریداری سرمایه

 هم را فرض این – نیست ممکن که چیزی –را دور زنندها نهادهای فوق کل تحریم

 چین، کشورهای ازها سرمایه – کاال این از توجهی قابل درصد مثالً  که کنیم اضافه
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 و درست فرضهای این همه قبول با حتی شد،می خریداری اینها مانند و هند روسیه،

 .گردیممی ت زیر مواجهزمخهای واقعیت با هم باز نادرست
 چرخه نیاز موردهای سرمایه –هزینه تأمین و تشکیل اقالم کهکشانی کاال ها تحریم .1

 سود نرخ که ای حادثه. بردمی باال آور سرسام را ایرانداری سرمایه افزائی ارزش

 سرمایه مالکیت تحتهای سرمایه جمله از و اجتماعی سرمایه مختلفهای بخش

 .فرسایدمی کند ومی شرکا را تهدید و سپاهی داران
بخش ثابت و متغیر مصرف شده در کاال بعالوه سود های قیمت تولیدی جمع هزینه .2

ارزشها است که در سیطره قانون رقابت و تشکیل نرخ متوسط یا سهمی از اضافه 

در بازارهای جهانی این ها سود به آن تعلق یافته است. روال متعارف تشکیل قیمت

ایران داری و سرکشی بحران در جهنم سرمایهها است اما آنچه در دوره هجوم تحریم

های همه الیه حاکم بود و کماکان حاکم است، فقط این نیست. طبقه سرمایه دار در

اضافی دور زدن ها، رشوه دادن ها، جریمه شدن های مختلف اجتماعی خود، هزینه

ها بدون حصول هیچ محصول و مانند اینهای ها، ضایعات انبوه، اقالم عظیم پرداخت

مذکور را از مجرای های افزاید بورژوازی کل هزینهمی را بر قیمت تولیدی کاالها

کند. نتیجه مستقیم می کارگر سرریزهای بر زندگی تودها هافزایش انفجاری قیمت

این کار، کاهش فاجعه بار دستمزدهای واقعی همه آحاد طبقه کارگر است. کارگری 

هزار تومان آماده  7۰۰که تا پیش از تحریم ها، نیروی کار خود را به طور مثال با 

ولید همان نیرو، نمود، با شروع محاصره اقتصادی، برای بازتمی فروش یک ماهه

گردید. فرض کنیم که او در پرتو اعتراض و پیکار چند می نیازمند سه برابر رقم باال

 تومانی بر مزد روز خود بیافزاید، باز هم دستمزد واقعی وی به کمتر از نصف سقوط

کند. تا اینجا همه چیز بر وفق مراد سرمایه دار است. اما کل این مفروضات بخشی می

ش اصلی ماجرا است. باید به زوایای دیگر موضوع نیز نظر انداخت. سرمایه و البته بخ
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فروشند، از قضا عظیم ترین نمی داران کاالهای تولید شده خود را فقط به کارگران

 بخش آن را با صاحبان سرمایه یا شرکا، رقبا و کالً آحاد طبقه خود داد و ستد

 است سرمایه –این تولیدات کاال کنند. دلیل مسأله آنست که اصلی ترین قسمتمی

 به انباشت پروسه در دیگر داران سرمایه توسط ثابت سرمایه اجزاء صورت به باید و

الزم نیست حتماً مدرن ترین ماشین آالت صنعتی با آخرین  سرمایه –کاال. افتد کار

دستاوردهای تکنولوژی و دانش بشر باشد، کتان و پارچه و میله گرد و مهره و ورقه 

گردند. به این ترتیب می فوالد هم به عنوان اجزاء تشکیل دهنده سرمایه ثابت مصرف

سرمایه داران وارد کننده  کنیم دامنه این فشار بهمی صحبتها وقتی از فشار تحریم

 کل و کشور دار سرمایه طبقه کل ماند،نمی محدود جهانی بازار از ها، سرمایه –کاال 

 محصول کل شرائطی چنین در. پیچدمی خود گردباد در هم را داخلی تولیدات

 فروش به باید تولیدات این شود،می عرضه و تهیه باال بسیار بهائی با ساالنه اجتماعی

 مذکور سرمایه – پول. آید در سرمایه –صل این فروش باید به صورت پول حا رود،

 راها تحریم زدن دور راه دیگر بار یک گردد، داخلی و جهانی بازار وارد مجدداً باید

 تمام بهای بار این!! بگذراند سر از را پیشین ماجرای جزء به جزء تمامی و گیرد پیش

و کل آنچه را که گفته شد، در هر دور  کند آغاز را جدید جهشی تولیداتش شده

واگرد و بازتولید سرمایه اجتماعی تکرار نماید!!! نتیجه محتوم چنین وضعی سقوط 

کشور به چالش ناپذیرترین شکل بحران خواهد بود. شاید عده ای داری سرمایه

های کوبا و کره شمالی چگونه طی دههداری بگویند که اگر چنین است پس سرمایه

را تحمل نموده اند، پاسخ این پرسش محتاج شرح ها مادی کوبنده ترین تحریممت

میان سرمایه اجتماعی ایران با ممالک یاد شده است، کاری که در حوصله های تفاوت

این نوشته نیست، اما یک نکته را اشاره کنم، طول و عرض مبادالت ساالنه سرمایه 

هیچ تشابهی با کوبا و کره شمالی داری یهاجتماعی ایران با بازار بین المللی سرما

 .ندارد
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را تا هر کجا که ها بنمایه وجود سرمایه است که تمامی بار بحران و عوارض تحریم .3

های امکان دارد، با توسل به هر سالح، به بشرستیزترین شیوه ممکن بر زندگی توده

های باندها و دولتکند اما درنده ترین می کارگر سرشکن سازد. بورژوازی حتماً چنین

راه »توانند از پی آوردهای اقتصادی و اجتماعی پرمخاطره این گونه نمی این طبقه

غافل مانند. طبقه کارگر ایران تاریخاً، به طور بی امان، آماج وحشیانه ترین « حلها

تهاجمات سرمایه به بهای شبه رایگان نیروی کار و سطح نازل معیشت خود بوده 

خود به گاه های اضافی تهیه و تشکیل بخش ثابت سرمایههای زینهاست. بورژوازی ه

را هم بر این تعرضات افزود. اما داربست پاره، پاره معیشت ها مواجهه با فشار تحریم

دارا نیست. ها و مزدهای محقر این طبقه هیچ گنجایشی برای تحمل این شبیخون

سر اعتنا به حق زنده بودن سرمایه داران سپاهی، شرکا و کل رژیم اسالمی نه از 

 – نیستداری سرمایه هیچ وها آن طبقاتی سرشت در مطلقاً  که چیزی –کارگران 

 دیدند،می را خطر این سنگین سایه خود، حیات و حاکمیت بقای زاویه از صرفاً  بلکه

 آن مشاهده با و نمودندمی نظاره دور از چند هر را آتی انفجار طوفانهای رخساره

شدند. مسائلی از قبیل اینکه جنبش کارگری ایران زیر تازیانه قهر می هراس دچار

سرمایه و شالق رفرمیسم به اندازه کافی زمینگیر است، یا دولت سرمایه تمامی توان 

کارگر را دارد، با آنکه های الزم برای حمام خون این جنبش و مقابله با خیزش توده

ما خطر طغیان سراسری گرسنگان کارگر و آورد، امی ضریب وحشت رژیم را پائین

را از پیش چشم آنها به داری فروپاشی باز هم بیشتر نظم تولیدی و سیاسی سرمایه

 .زدنمی کنار
با تعمیق بی مهار بحران اقتصادی و فروپاشی چرخه ارزش افزائی سرمایه ها تحریم .۴

داد. این امر به نوبه خود امکان بهره می اجتماعی تشتت درون بورژوازی را افزایش
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کارگر های حاشیه قدرت سیاسی از موج نارضائی و قهر تودههای اپوزیسیونگیری 

 .آوردمی را به صورت یک خطر در مقابل چشم سکانداران سفینه قدرت
خود را از قلمرو تولید به های این سخن که سرمایه داران سپاهی و شرکا سرمایه .5

اضافی انباشت، سودهای نجومی به های ند و به جای تحمل هزینهحوزه تجارت برد

صنعت مستقل »داغدار کم و کسر های دست آوردند، بیشتر به آه و ناله ناسیونالیست

را جزء مکمل و ملحق سرمایه داری ماند. اینها سرمایه تجاری دوره سرمایهمی «ملی

عی از حوزه تولید به بازرگانی بینند، هر جا به جائی اندک سرمایه اجتمانمی صنعتی

« تجاریداری سرمایه» دانند، از دل این پندارها، تئوری می را یگانه فاجعه بشری

درصدی  12۰۰نمایند که گویا نرخ استثمارهای می کنند!!! چنین القاءمی استخراج

میلیون نیروی کار شبه رایگان جامعه، اصالً چنگی به دل سرمایه داران والئی و  3۰

 استخراج« احل اهلل البیع»زند!! و گویا اینان اقتصاد سیاسی خود را از آیه نمی پاهیس

 اندازند. اگر چنیننمی کنند!!. این جماعت به گاه گفتن این اوراد به اطراف نظرمی

دیدند که در همین لحظه حاضر باز هم عظیم ترین واحدهای صنعتی، می کردندنمی

پتروشیمی و سایر بنگاههای تولیدی متعلق به سپاه، کشاورزی، نفت، گاز، معدن، 

بنیاد مصتضعفان، آستان قدس رضوی و بنیادهای دیگر، با بیشترین ولع در حال 

دور زدن های نیروی کار شبه رایگان جامعه اند. بخش اعظم پروژهها استثمار میلیون

کارگر هم ی هاکهکشانی آنها بر زندگی تودههای و سرشکن نمودن هزینهها تحریم

پرشمار تولیدی و استمرار استثمار وحشیانه های به خاطر ادامه کار همین شرکت

 .طبقه کارگر توسط آنها لباس اجرا پوشیده است
عده ای تمرکز جمهوری اسالمی و بخش مسلط تر بورژوازی ایران بر گسترش  .6

فق فرار رژیم مبادالت اقتصادی با چین، روسیه، هند، برزیل و جوامع مشابه را راه مو

اضافی انباشت و سد مؤثری بر سر راه کاهش سودها قلمداد های از تحمل هزینه
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آورده است، اما ابعاد می نتایجی به بارها و جایگزین سازیها کرده اند. این چاره گری

هیچ چشمگیر ها و اختالالت ناشی از فشار تحریمها در قیاس با ویرانیها تأثیر آن

از هر چیز بخش مهم داد و ستد جمهوری اسالمی یا سرمایه داران  نبوده است. قبل

مورد احتیاج بورژوازی های سرمایه -خصوصی، با این کشورها به ویژه در زمینه کاال

قرار داشته است و نقش مهمی در کاهش ها ایران، خود نیز زیر مهمیز تحریم

کرده است. از این نمی اضافی چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایفاهای هزینه

که بگذریم در بسیاری موارد، امکان چنین جایگزین سازی وجود نداشته است. ریشه 

در عدم شناخت درست از سرمایه قرار دارد. صاحبان این ها بیشتر این نظریه پردازی

مبادالت جاری میان سرمایه اجتماعی یک کشور و بازار جهانی را تا سرحد ها نظریه

کنند که می پندارند و القاءمی آورند. چنینمی ن دوتا تاجر فرش پائینمعامالت میا

گویا حل و فصل مشکالت در هم تنیده و گاه غیرقابل حل اولی هم به اندازه دومی 

توانند بسیار سهل و ساده، طومار روابط می آسان است. گویا سرمایه داران یک کشور

 .جایش را به کشور دیگر بسپارنداقتصادی خود با یک کشور را در هم پیچند و 
نفتی با توجه به نقش واقعی اضافه ارزشهای های به آنچه تا اینجا گفتیم تأثیر تحریم .7

این حوزه در چرخه ارزش افزائی و بازتولید سرمایه اجتماعی را اضافه کنیم. این 

ساالنه اواًل. منبع تأمین سهم قابل توجهی از سرمایه الحاقی و انباشت ها اضافه ارزش

در قلمروهای مختلف است و توسط دولت بورژ.ازی برای احداث و تکمیل تأسیسات 

 سرمایه، –شود. ثانیاً در شکل ارز و به صورت پول می پیش ریزداری پایه ای سرمایه

 ثابت سرمایه دهنده تشکیل اجزاء تهیه برای دولتش و ایران بورژوازی دستمایه

ه هر میزان که کاهش ب نقشی چنین داشتن با نفتی هایارزش اضافه. باشدمی ساالنه

 یابد تأثیرات خود را بر چرخه بازتولید و سودآوری کل سرمایه اجتماعی وارد

 .سازدمی
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نه این یا آن بخش طبقه سرمایه دار، ها نکات باال را آوردیم تا روشن شود که تحریم

گوناگون به طور کوبنده زیر بلکه کل طبقه و تمامیت رژیم سیاسی حاکم را از زوایای 

داد. سرمایه داران سپاهی و صاحبان بنیادهای عظیم صنعتی و مالی طیف می فشار قرار

آنها از دایره شمول این تأثیرات بی نصیب نبودند. به همین دلیل تمایل آنان برای گفتگو 

استا تن دیگر بورژوازی، کمتر نبود. در همین رهای با دولت امریکا و متحدانش از بخش

الزم در قبال رفع محاصره اقتصادی نیز نه فقط خواست اصالح های دادن به عقب نشینی

طلبان یا دار و دسته رفسنجانی که خواست تمامی حاکمان و چیره ترین بخش ارتجاع 

های بورژوازی بود. در دل اوضاعی که توصیف شد سرمایه داران سپاهی، مالکان کارتل

یاسی سرمایه با ولی فقیه و مافیاهایش، چاره کار را در نبش سرمایه داری، ساختار س

قبر جنازه مدفون شریکان دیدند. تابوت چهارمیخ اصالح طلبی بورژوازی از مدتها پیش 

شد تا الشه می پوسید. این تابوت باید یکبار دیگر ساز و کار رمالیمی زیر آوار حوادث

 .ب گرداب بیرون آردنظام بردگی مزدی و رژیم روزش را از پیچ و تا
سناریوی اصالح طلبی کارش این است. در جامعه ای که حوزه استثمار نیروی کار شبه 

رایگان و سالخی هست و نیست کارگران است، اصالح طلبی بورژوازی تاکتیک خروج 

 زمانی اش کله و سر. است کارگر از سر سرمایه های از بحران و رفع خطر انفجار توده

آید تا توهم می ا از دست داده است.ر خود کارائی کشتار و سرکوب که گرددمی ظاهر

، «دموکراسی»توده عاصی را دستمایه چالش بحران کند با این دستمایه کاالی فریب 

سازد. از این طریق آتش می جعل و راهی بازار« آزادی مطبوعات» ، «فضای باز سیاسی»

خرد و به می رای چالش بحران فرصتنماید، بمی قهر توده ناراضی مستأصل را مهار

کند. وقتی این رسالت می کمک این فرصت کل بار بحران را بر زندگی کارگران سرریز

گردد. می شود و راهی چاه غیبتمی را پایان برد از سوی شرکای رقیب منتظر خدمت

این بخش بورژوازی در اجرای رسالتش یک ویژگی هویتی دیگر هم دارد. در هر دور 

سازد. می ع و افول، فرسنگها بیش از دور پیش هستی خود را در هستی رقیب منحلطلو
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 از آغاز، کل وجودش در نوعی مشروطه طلبی چندش بار شاهنشاهی دینمدار خالصه

وقتی که سکان قدرت سیاسی سرمایه را  32تا  3۰گردید. چند سال بعد در فاصله می

تالش برای تقسیم بالمناصفه تر به دست گرفت سوای کارگر کشی، دهقان کشی و 

مختلف بورژوازی ایران و جهان چیز دیگری از های نفتی میان بخشهای اضافه ارزش

و  56های چنته بیرون نکشید. تازه هنوز آغاز راه بود. با طغیان جنبش سراسری سال

کارگر، هر چه داشت ساز و کار شکست این جنبش و استقرار فاشیستی های توده 57

سیاه های دیکتاتوری دینی سرمایه کرد. دو دهه این طرف تر روی همه دورهترین 

اصالح طلبی بورژوازی دیگر توسط مصدق و جبهه  76گذشته را سفید ساخت. در سال 

شد. این بار معماران واقعی فاشیسم نمی ملی یا بازرگان و نهضت آزادی هم نمایندگی

، شرکای بدسگال 6۰آدم سوزی دهه های اسالمی سرمایه جلودارش بودند. بانیان کوره

های رژیم ، قاتالن صدها هزار انسان مجبور به جان دادن در جنگ 67آمران کشتار 

 را خرداد دوم دسته و دار که بودند کارگران عام قتل اندرکاران دست و عراق و ایران

 نیز پیش سال دو و دارد تاریخی چنین ایران طلب اصالح بورژوازی. دادندمی تشکیل

پندارند، نمی چنینها رای چالش بحران به میدان آمد. خیلیب که بود جماعت این عقبه

یا اصالح طلبان امروزی به ها آنها چینش مصدق و جبهه ملی، خاتمی و دوم خردادی

 3۰دهه های یک زنجیر را نادرست و هتک حرمت ناسیونال لیبرالهای مثابه حلقه

نه در ها با هم تفاوت هائی دارند شکی نیست، اما ریشه تفاوت بینند. در اینکه اینهامی

نسخه  نمایندگانها افراد یا احزاب، بلکه در پویه تاریخی سرمایه قرار دارد. همه این

 فشار زیر که است سرمایه این. اند سرمایه مدنی و سیاسی تولیدی، نظم از واحدی

 را بربریت این و است بخشیده تکامل را بربریتش نور سیر سرعت با خود ذاتی تناقضات

در ایدئولوژی و سیاست نمایندگانش به اوج برده است. بحث را پی گیریم. سناریوی 

اصالح طلبی مجدداً ساز شد و این بار هم عین دوره پیش، از بطن همان بخش 

هولوکاست پرداز بورژوازی زائید. اختاپوس عجیبی که خود را نیازمند دروغ بافی در باره 
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، دموکراسی و این قبیل مسائل هم ندید. «مطبوعات آزاد» ، «آزادی زندانیان سیاسی» 

آن تفسیر کرد. های کل اصالح طلبی خود را در تالش برای چالش بحران و پیش شرط

آمد. هر میزان نمی چیزی که حرف دل کل بورژوازی بود اما حصول آن آسان به نظر

م بود. این دومی بدون مذاکره با امریکا و بهبود هها چالش بحران در گرو کاهش تحریم

 رژیم نشینی عقب دهد ثمر مذاکره اینکه برای  گردید.نمی مناسبات فیمابین میسر

 تغییر پای چهارمی. شدمی اضطراری خود جوئیهای تسلط وها خواهی زیادت از اسالمی

 جدال یکی، این. کشیدمی پیش جهان و منطقه در را رویکردها وها سیاست ای پاره

کرد. رشته ای می ازی و ساختار قدرت سیاسی حاکم را تشدیدبورژو کل درون جاری

 .که سر دراز دارد
خواست می برای اجرای آنچه کل طبقه اش« اعتدال گرا»بورژوازی اصالح طلب و این بار 

زند می پای پیش نهاد اما همزمان به خاطر سپرد که تیر از پی سودآوری و بقای سرمایه

 بساط راستا همین در. باشد دار سرمایه تک هر تواند حتماً نوکر حلقه به گوش نمی و

 به تن کرد، پهن جهانی سرمایه شرقی و غربیهای قطب کل و امریکا دولت با مذاکره

 جائی تا و داد را امتیازها انبوه. راند عقب رسید، زورش اگر و دادها نشینی عقب فراوان

را سبز کرد. عظیم ترین ها چراغ و انداخت دور را قرمزها خط. گرفت امتیاز توانست که

 مسائل برخی و ای هسته پرونده بخش شروط و قیود و انتظارات امریکا در رابطه با 

ها آن تدریجی رفع وها تحریم کاهش وعده به عوض در و شد پذیرا را ای منطقه جاری

 و سرمایه بحران چالش راه هموارسازی در «اعتدال و اصالح » سناریوی. یافت دست

توده ای تا اینجا پیش رفت. دستاوردی که برای سرمایه اجتماعی های فع خطر شورشر

ایران و کل بورژوازی کشور اهمیت حیاتی داشت، اما درست در همین جا بود که 

. گردیدمی اعتبارنامه اش وارد فاز تازه ای از غائله در ساختار قدرت جمهوری اسالمی

غائله ای که در روزها و ماههای آتی روند تشدید خواهد پیمود. ماجرا این است که از 

منظر سرمایه و نظم نسخه پیچی سرمایه داران سپاهی و والئی برای بقای بردگی مزدی، 
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رسالت اعتدالیون حکومتی به نقطه فرجام رسیده است. این دار و دسته، کار خود را 

ایران باید راهی چاه غیبت شوند، تا هر گاه داری ت سرمایهانجام داده اند. مطابق سن

عاصی و آرام های دوباره بحران غیرقابل چالش شد، به حکم سرمایه برای فریب توده

سازی طوفان انفجار آنها بعالوه رتق و فتق مسائل دیگر به سر کار باز گردند. در غیر این 

ستی خود جراحی کنند و کاتولیک تر صورت هر گونه تمایزجوئی و تفاوت طلبی را از ه

 از پاپ مجری اوامر سپاه و بیت رهبری باشند. آنچه سرمایه و حاکمان قاهرش دیکته

کنند این است. سیره بورژوازی اصالح طلب و به نحو اولی فرمات اعتدال گرای آن می

ته است از همین حکم است اما این پیروی تاریخاً ویژگیهائی داش« عاقالنه » نیز پیروی 

و این بار شاید ضمائمی هم پیدا کند. اصالح طلبان از هر سنخ به دلیل موقعیت خاص 

نظامی به عرشه های خود در تقسیم سهام قدرت و مالکیت سرمایه معموالً با ساز و برگ

شوند. نیاز قهری سرمایه و ورشکستگی رقبا در پاسخ به این نیاز نمی حاکمیت پرتاب

ناراضی در سوی دیگر است که آنها را از حواشی های توهم تودهدر یک سوی و کوهسار 

کند. می قدرت یا حتی بیرون از ساختار حاکمیت به مسند سفینه بانی سرمایه پمپاژ

این مسأله در مورد افول و بازگشت آنها به حاشیه هم مصداق دارد. باید کوه توهم 

م انتظار خدمت آنها صادر شود. موجود در جامعه به آنان، با یأس جایگزین گردد تا حک

آنها به اندازه الزم « دهندنمی اجازه» ، «گذارندنمی »های به بیان دیگر قرائت مدام آیه

مدافعان طبقاتی و توده متوهم را ملول کند تا بستن پرونده خدمتشان دردسری به 

ا نه علیه دنبال نیارد. در گذشته دور رجعت اینان به انزوا نیازمند کودتا بود، کودت

ماندند، کودتا می خودشان که با هر تلنگری قابل سقوط بودند و به مجسمه استیصال

علیه جنبش کارگری که ممکن بود از فروماندگی و درمانده بودن آنها برای بالندگی و 

نیرومند بورژوازی اردوگاهی که برای  اپوزیسیونبلوغ خود بهره گیرد، یا علیه 

رخ داد. این وضع اما  32مشکل ساز بود، نمونه آنچه در سال غربی های امپریالیست

بعدها تغییر کرد. از زمانی که اصالح طلبی والدین مؤمن فاشیست پیدا نمود و از بطن 
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چپ هولوکاست سازان متولد گردید دیگر بازگرداندن آنها به خانه بسیار سهل و بی 

های ن است که کوه توهم تودههزینه شد. تنها پیش شرطش، نه واجب، بلکه استصوابی آ

عاصی به آنها فرو ریزد. کاری که به طور معمول در همان سال نخست زمامداری این 

، وقتی که اصالح طلبی زاد و ولد ر شدپیوندد. این سهولت البته افزون تمی باند به وقوع

 دولت که بودها واقعیت همین تأیید در. کرد تن  فاشیسم اسالمی لباس اعتدال هم

رونده هسته ای، به محاق سلب اعتماد پ مقدماتی تکلیف تعیین محض به روحانی

غیررسمی و رسمی رقبا فرو گردید. این کار البته دلیل دیگری هم داشت، دار و دسته 

اعتدال به رغم ظرفیت تاریخاً فرسوده و اصل و نسب فاشیستی خود و با اینکه قرار نبود 

والئی از خود نشان دهند، این فکر را داشتند که با استفاده وجودی متمایز از قالب بندی 

در تضمین بیشتر « عاقالنه تر»از اوضاع روز جامعه، منطقه و جهان خواستار نقش بازی 

گردد. در همین راستا سرمست از دستاورد خویش در مسأله هسته داری ثبات سرمایه

شورای » جایگزینی نقش  ای، شروع به پهن کردن بساط چانه زنی نمودند. سخن از

با دولت در مسأله انتخابات مجلسین به میان آورد، از بازی گرفتن نقش دولت « نگهبان

توسط سپاه پاسداران گفتند. چیز مهم دیگری گفته نشد اما پیش کشیدن همین حرفها 

کرد. این کشمکش اکنون جریان دارد و در رابطه می هم برای آغاز تهاجم رقبا کفایت

خارجی، تنظیم های قاد قراردادهای اقتصادی با دولت ها، ورود شتابان سرمایهبا انع

مناسبات دیپلوماتیک در سطح بین المللی، ایفای نقش در خاورمیانه و جاهای دیگر، 

برقراری انتخابات مجلس اسالمی و خبرگان و موارد دیگر احتماالً تشدید نیز خواهد 

شود، آنچه واجد هیچ ارزشی نیست سرنوشت می شد. تا جائی که به طبقه کارگر مربوط

این جدال است و آنچه بسیار فاجعه آمیز است دل بستن کارگران به آخر و عاقبت این 

و اتفاقاً برای فرار از این فاجعه باید چند و چون اختالفات ها باشد. با همه اینمی مناقشات

ظر داشت. ریشه اختالف در و راه حلهای طرفین را با نگاهی طبقاتی و مارکسی زیر ن

ایران در چرخه ارزش داری تشخیص راه تأمین و تضمین موقعیت مطلوب تر سرمایه
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افزائی سرمایه جهانی نهفته است. هر دو سوی ماجرا بدون هیچ تفاوت و بدون هیچ کم 

کنند. افزایش هر چه عظیم تر سهم سرمایه می و کاست اهداف واحدی را آرزو و دنبال

حاصل استثمار طبقه کارگر های ارزش اضافه  طبقه سرمایه دار ایران در کل اجتماعی و

ایران در کل سرمایه بین داری ایران و جهان، گسترش طول و عرض مالکیت سرمایه

المللی، توسعه ابعاد قدرت، اثرگذاری و نفوذ دولت بورژوازی اسالمی در دنیا، قتل عام 

ر به نفع افزایش سود سرمایه ها، ساقط نمودن کارگهای هر چه سبعانه تر معیشت توده

نامتناهی کارگران از هستی، سرکوب هولوکاست گونه هر میزان اعتراض و مبارزه 

کارگر برای متشکل ساختن خود های کارگران. بستن سد آهنین بر سر هر تالش توده

ر و دسته علیه سرمایه و مسائلی از این قبیل لیست هدفهای از همه لحاظ واحد هر دو دا

است. تا اینجا باندها و مافیاهای سکاندار درون ساختار حاکمیت جمهوری اسالمی روحی 

صد در صد واحد در کالبدهای کثیر هستند. به این دلیل روشن که پیگیری کل این 

اهداف بنمایه هستی سرمایه است و سرمایه دار سوای سرمایه در قالب جعلی و تصنعی 

 .باشد. اما ببینیم اختالفات بر سر چیستمین آدمیزاد هیچ چیز دیگر
 حصول راه یگانه را اسالمی رژیم کنونی تا  سرمایه داران والئی و سپاهی کارکرد

 همپیوندی امریکا، دولت با ستیز صوری پوشش داشتن. بینندمی فوقهای هدف

 در حداکثرداری میدان چین، و روسیههای دولت با دیپلوماتیک و سیاسی اقتصادی،

کجای دیگر که ممکن باشد، پیگیری  هر و بحرین و لبنان و یمن و سوریه و عراق

سیاستهای هسته ای به مثابه یک اهرم مؤثر نمایش قدرت، در یک کالم آنچه تا امروز 

انجام داده اند، همه راهبرد و راهکار این جماعت است. جناح دیگر، این راه حلها و 

سازد. از می یا مالحظاتی را هم مطرحها هر کدام تبصرهراهکارها را قبول دارد اما برای 

جمله اینکه مجرد اتکاء به قدرت نظامی کافی نیست، باید یک قدرت سترگ اقتصادی 

منطقه و دنیا شد، برای این کار باید با امریکا و دولتهای غربی مناسبات اقتصادی، 

ار پیش شرط هائی دارد، سیاسی، دیپلوماتیک، علمی، تکنیکی و تحقیقاتی داشت. این ک
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باید در خاورمیانه و خلیج از پیگیری برخی کارها چشم پوشید. با کشورهای عربی اقمار 

 را تعدیل کرد. باز هم تأکیدها امریکا مراودات بهتری برقرار نمود، حمایت از برخی دولت

ف بر نه فقط هیچ اثری از هیچ نوع اختالها کنیم که در دائره مشاجرات روز جناحمی

سر چگونگی سرکوب جنبش کارگری و مین گذاری دهشتناک قلمروهای مختلف ابراز 

هستی طبقه کارگر وجود ندارد، که حتی، بر سر نوع نگاه به ساختار حقوقی و مدنی 

های بورژوازی غیرخودی هم رد اپوزیسیوننظم سرمایه مثاًل فشار بر احزاب و مطبوعات 

تا آنجا که به احراز سهم بیشتر و ماندگارتر در قدرت ها شود. با همه ایننمی پائی دیده

کوبد و باند می گردد، پیداست که باند نخست بر طبل کنار زدن حریفمی و مالکیت بر

نفوذ خود تالش خواهند کرد. اینکه دو گروه های دوم برای گرفتن، حفظ و افزایش اهرم

کنند می مقابل هم استفاده همگن و هم نهاد قدرت سیاسی از چه مکانیسم هائی در

نیز محتاج بحث چندانی نیست. سرمایه داران سپاهی و والئی به محض احساس بی 

گیرند. می نیازی به سناریوی اعتدال، تمامی آنچه را که ساز و کار بقای رقبا است از آنها

چشم با برداشتن پرده از فرومادگی تام آنها، پرونده بی خاصیتی عالم شمس آنان را جلو 

دهند که بی ارزش تر از آنند که شایسته می کنند، به متوهمانشان نشانمی همگان باز

توهم باشند. از طریق شورای نگهبان هر مقدار صالحیت آنها حتی برای رفتن به مجلس 

 رأیهای سازند. با نیروی بسیج نامشان را از صندوقمی تشریفاتی سرمایه را سد

استراتژی منطقه ای رژیم اسالمی سرمایه، با حمایت بی دریغ  پاالیند. با ادامه فعالمی

یا تقویت روزافزون هشت شعبی و سپاه قدس ها از دولت اسد و حزب اهلل لبنان و حوثی

و حزب اهلل بحرین و نیروهای مشابه، با سر دادن شعارهای مریخی نابودی اسرائیل و 

دیپلوماتیک آنها با کشورهای  داد و قال علیه حاکمان عربستان راه گسترش مناسبات

 چیز همه حساب مفاصا برای بخش این کارهای و ساز مورد در  سازند.می غربی را سد

 .چیست رقیبان حربه که باشد این سؤال شاید. است شفاف
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چشم امید این جماعت فقط به نقشی است که سرمایه بازی خواهد کرد. اینان قطره، 

داری گیرند تا مناسبات سرمایهمی خود را به کارهای قطره توان و لحظه، لحظه فرصت

ایران و ممالک غربی را بهبود بخشند، قراردادهای اقتصادی هر چه بیشتر و عظیم تری 

توانند گسترش دهند، سرمایه می خارجی را تاهای ورود سرمایههای منعقد کنند، زمینه

مهم صنعتی روز های االمکان تراستمشترک را هر چه فزونتر سازند. حتی های گذاری

و مؤسسات مالی مختلط تأسیس ها را شریک انحصارات غول پیکر خارجی نمایند. بانک

از نفت و گاز و صنعت و معدن و بانکداری گرفته تا ها کنند. این کارها را در همه حوزه

م ساختمان و کشت و صنعت و تسلیحات و فن آوری هسته ای و امور دانشگاهی انجا

دهند. باور این بخش بورژوازی آن است که برداشتن هر گام در این گذر گامی در تحکیم 

موقعیت و مواضع خویش است. در یک کالم شیرازه راهبرد آنان این است که در نقطه، 

گوید، سرمایه می و از جمله در ایران سرمایه است که سخنداری نقطه دنیای سرمایه

سازد، نوع می کند، جهت سیاست را مشخصمی ناست که محتوای سخن را تعیی

چیند. مالک گذار می نماید، تار و پود دیپلوماسی را کنار هممی استراتژی را معماری

بخشد. این طیف بورژوازی به می شود. به صف بندیها معنامی تعیین دوستی و دشمنی

همان کاری که اندازد. عین می قدرت و نقطه شروع و رجوع و ختم بودن سرمایه نظر

سرمایه داران سپاهی و والئی و هر سرمایه دار یا هر دولت و حزب و نیروی بورژوازی 

کند. نتیجه گیری سناریوی اعتدال از این واقعیت آن است که می در هر کجای دنیا

برای مقابله و تسویه حساب با شرکای رقیب هم نهاد، هم خون و هم سنخ نیز آرایش 

آلمانی، های دستکاری کرد. باید حجم هر چه عظیم تر سرمایهرا باید ها سرمایه

فرانسوی، ایتالیائی، انگلیسی، امریکائی، کانادائی و کاًل غربی را شریک اندرونی و مالک 

حقوقی و حقیقی سرمایه اجتماعی ایران ساخت. اگر این کار انجام گیرد، آنگاه آرایش 

تعیین استراتژی، انتخاب سیاست،  هستند که شروع به سخن گفتن،ها جدید سرمایه

چیدن تاکتیک، رد و تأیید رویکردها، تشخیص دوست و غیردوست و همه موضوعات 
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دیگر خواهند کرد. باور دار و دسته رفسنجانی و روحانی این است و این درست همان 

باوری است که کل اصالح طلبان حاضر و غایب در ساختار قدرت سیاسی و کل 

 سمی داخل و خارج کشوری بورژوازی ایران دارند و برای تحقق آنرهای اپوزیسیون

کوشند. اما طیف عاشقان و سینه چاکان این باور فقط همین دار و دسته نیستند. می

مسأله ابعاد کاماًل بین المللی دارد. بیشترین بخش بورژوازی ایاالت متحده، بورژوازی 

و حوزه خلیج و در رأس همه آنها دولت  غربی، برخی ممالک خاورمیانههای اروپا و دولت

اوباما نیز دقیقاً همین عقیده را دارند و بسیار سرسختانه برای حصول این هدف برنامه 

های حرف کنند. در باره اینکه کدام بر دیگری پیشی خواهد گرفتمی ریزی و تالش

 ارزش بی کارگرهای توده برای باشد مهم که هر برای مسأله این اما گفت توانمی زیادی

اینها باز هم چند نکته را باید گفت. اول اینکه  همه با. استها بحث معناترین بی و ترین

هر میزان موفقیت هر جناح بورژوازی سرآغاز تعرضی جدید و جنایتکارانه علیه هستی 

زندگی اجتماعی خواهد بود. برای یک کارگر هیچ های کارگر در تمامی حوزههای توده

آورتر و سفاهت آمیزتر از آن نیست که احتمال بهبود وضع زندگی خود، حتی چیز شرم 

 دار به را – باشد داشته چیزی چنین اگر –احتمال حفظ همین لقمه نان موجودش 

 ایران در اقتصادی موجود شواهد کل آنکه دوم. بیاویزد بورژوازی مافیای آن یا این فریب

 جاری بحران چالش در اسالمی جمهوری موفقیت احتمال که زندمی فریاد دنیا در و

بسیار بیش از آنکه واقعی باشد خواب و ها و رفع تدریجی تحریم کاهش فرض با حتی

 ایرانداری سرمایه دامنگیر توفنده اقتصادی بحران. است بیمارگونه  خیالهای هذیان آلود

 کرده تشدید را بحرانها تحریم. یابد پایان آنها رفع با که است نشده آغازها تحریم با

ؤثر بحران را هم به دنبال نخواهد آورد. چهارم شکی م تخفیف لزوماً  آنها کاهش اما است،

مختلف سرمایه جهانی برای برداشتن تحریم ها، عقد قراردادها و های نیست که بخش

مختلف انباشت در ایران صف کشیده اند، اینکه سرنوشت این کار چه های ورود به حوزه

شود جای حرف است اما آنچه جای هیچ حرف ندارد آن است که حتی ورود و پیش 
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نه اشتغال خواهد آورد، نه مزد بیشتر کارگران را خواهد زائید، ها ریز کهکشانی سرمایه

کارگر همراه خواهد داشت، نه موجب های نه هیچ بهبودی در هیچ حوزه زندگی توده

سرمایه به همین سطح کنونی معیشت کارگران کمترین کاهش در ابعاد تهاجم و تعرض 

پندارد، قطعاً دچار اشتباه است. پنجم با فرض اینکه می خواهد شد. اگر کارگری جز این

حتی بورژوازی در عرصه چالش بحران گامهائی بردارد، مضمون صریح هر گام صرفًا 

 برداشته کارگرهای توده روز زندگی وضعیت  تعرض دهشتناک جدیدی است که علیه

ی رهائی از چنگال استثمار و برا فقط نه که کنند باور باید ما طبقه آحاد. شد خواهد

توحش سرمایه داری، نه فقط برای حداقل بهبود در شرائط کار و زندگی خود که حتی 

برای دفع تعرضات لحظه، به لحظه سرمایه علیه خویش نیز هیچ چاره ای نداریم جز 

وسیع طبقه خود اتکاء های کل، شورائی و ضد کار مزدی تودهاینکه به قدرت متحد، متش

شویم و بساط هستی می بریم، پیروزمی نمائیم، پیشمی کنیم. یا ما این کار را آغاز

دهیم و هر روز بیش از روز می پیچیم، یا راه گذشته را ادامهمی را در همداری سرمایه

بیائید در راه نخست گام برداریم.  غلطیم.می پیش به ورطه فقر، گرسنگی و خفت فرو

بیائید بر سینه تمامی کسانی که هر روز بساط کاسبکاری تازه ای در مسیر مبارزه 

کوشند تا شماری از فعالین جنبش ما را از پیکر طبقاتی می کنند ومی طبقاتی ما پهن

ه ما جراحی نمایند و وصله و پینه حزب بازی خویش کنند دست رد کوبیم. بیائید ب

دروغین مخلوق حزب سازان و سندیکاچیان دست های جای بستن دخیل به امامزاده

در دست هم گذاریم، خودمان، آحاد کارگران، همه افراد توده طبقه بردگان مزدی، 

گویند!! می شورائی، ضد کار مزدی و سراسری متشکل گردیم. همه از متشکل نمودن ما

 نند!! ادعای نمایندگی ما را بر طاق آسمانرامی از رسالت خود برای رهائی ما سخن

کوبند!! بیائید به آنها بگوئیم لطفاً بس است! به اندازه کافی ما را متشتت و متفرق و می

فرسوده نموده اید، بسیار بیشتر از آنکه چشم کار کند ما را از میدان جنگ واقعی علیه 

یخی و تاریخساز ما را انکار سرمایه دور ساخته اید، زیر لوای نمایندگی، کل وجود تار
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خویش بلند شویم، روی پای داری کرده اید!! بگذارید خود، با ظرفیت الیزال ضد سرمایه

خود ایستیم، قدرت سترگ طبقه خود را بشناسیم، این قدرت را متشکل سازیم، در 

 .به کار گیریمداری مقابل سرمایه به صف کنیم و برای نابودی سرمایه
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 139۴اردیبهشت                             کارگران، وفور مبارزه و دستاورد ناپیدا
 

در طول چند ماه گذشته اعتصابات کارگری زیادی رخ داده است. شمار کارخانه ها، 

برای  1393مختلف کار و تولید که کارگران آنها در طول سال های حوزهمؤسسات و 

خود بر صاحبان سرمایه و دولت آنها های یک روز یا روزها، با هدف تحمیل خواسته

دست از کار کشیده اند، مسلماً از سیصد افزون است. همین االن کارگران قطار شهری 

 پتروشیمی تبریز در حال اعتصاب به سر اهواز، نورد لوله صفا، چینی همگام شهر کرد و

و اعتصابات سال پیش را بالغ بر ها برند. برخی منابع تعداد کل اعتراضات، تحصنمی

یا حتی بیشتر اعالم کرده اند. در کارنامه این سال جنبش کارگری، اعتصاب  35۰

 سراسری و میلیونی کارگران بخش آموزش و پرورش ) معلمان سراسر کشور( به لحاظ

کثرت شرکت کنندگان و برخی جهات دیگر مسلمًا جای خاص خود را دارد و در عین 

طلبد. وفور چشمگیر این مبارزات طی این ماهها سؤاالتی می حال گفتگوی ویژه خود را

طبقه کارگر و پیش از همه فعالین جنبش های بسیار اساسی را پیش روی تمامی توده

ئی که قطعًا رویکردهای مختلف درون جنبش دهد. پرسش هامی کارگری ایران قرار

متفاوت دارند. پرسش های کارگری چه در ایران و چه در سطح بین المللی برایشان پاسخ

این است که دستاورد این همه اعتصاب و اعتراض و تحصن و کالً مبارزه چه بوده است؟ 

کجاست و باالخره  اگر این دستاورد بسیار نازل، پرهزینه و غیرقابل قبول است اشکال در

با فرض قبول نازل بودن و یأس انگیز بودن نتایج این جنگ و ستیزها چه باید کرد، چه 

بر ها و تحمیل آنها تغییرات جدی و مهمی را باید در پهنه پیکار برای حصول خواست

 .سرمایه داران و دولت سرمایه انجام داد
اتفاق همه کارگران است. دستاوردها پاسخ به سؤال اول نه فقط روشن که احتماالً مورد 

رسد که در این مورد نیازمند هیچ توضیحی نمی بسیار اندک و نامحسوس هستند. به نظر

باشیم. در پاسخ سؤال دوم گوش همه ما به شنیدن جمالتی عادت کرده است. فشار 
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سرکوب باالست. حق اعتصاب و تشکل وجود ندارد. کارگران پراکنده اند، دولت اجازه 

محقرند و همین مطالبات ها دهد و تا زمانی که چنین است خواستنمی متشکل شدن

دهند که باید سندیکا ساخت، می شوند. سرایندگان این غزلها ادامهنمی نازل هم محقق

حزب تشکیل داد، حق اعتصاب و آزادی فعالیت به دست آورد و نوع این حرفها که به 

الل انگیزند. در این زمینه نیز قصد گفتگو نداریم. خاطر تکراری بودن افراطی، بسیار م

پیش تر به اندازه کافی نادرستی و عبث بودنشان را توضیح داده ایم. جهان موجود از 

وفور سندیکا، اتحادیه و حزب به شدت دم کرده است. جمعیتی از کارگران دنیا که امروز 

داشتن و زیانباری این ساز و نالند در قیاس با آنها که می از نداشتن اتحادیه و حزب

د در نظر بای را تلخ واقعیت یک. دهندمی تشکیل را اندکی درصد اند برگها را آزموده

داشت. در ایران حاکمیت سالیان دراز دیکتاتوری هار سرمایه و شمشیرکشی دولتهای 

موهبتی وجاهت داده است. این ها روی تحزب و سندیکاسازی، به این پدیدهداری سرمایه

است که سرمایه نصیب رفرمیسم راست و چپ کرده است، به محافل مختلف این طیف 

فرصت داده است تا عوامفریبی کنند و کارگران را از مبارزه علیه نظام بردگی مزدی باز 

های دارند. کارگر ایرانی اگر خواستار فهم ماجراست نیازی به غوطه وری در بحث

میک ندارد، کافی است فقط چند دقیقه پای صحبت ایدئولوژیک، فرقه ای و آکاد

همزنجیر آگاه سوئدی خود بنشیند. او برایش توضیح خواهد داد که خودش و چند نسل 

پرشمار حزب لنینی و سوسیال دموکرات داشته اند، عضو پرآوازه های اسالفش شعبه

تش در اتحادیه و نتیجه کل متحزب بودن و عضویاند کارگری دنیا بودههای ترین اتحادیه

این شده است که طبقه اش در طول سه دهه اخیر نرخ استثمارش به اوج رفته است. 

درصد مدارس کودکانش تعطیل شده  3۰بهای واقعی نیروی کارش تنزل یافته است. 

درصد کاهش پیدا کرده است. مراکز نگهداری  ۴۰بیمارستانهایش های اند. تخت

درصد جمعیت در سن کارش بیکارند، بیمه  11سالمندانش به نصف رسیده است. 

« بیکاری» درصد سقوط کرده است، بیکارانش زیر نام  65درصد به  1۰۰بیکاری آنها از 
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به گونه خفت باری در چهارچوب قانون سرمایه هر روز یک شیفت برای سرمایه داران 

بر دوش  را« بیکاران»کنند!! و دولت سرمایه نه فقط غرامت ایام بیکاری این می کار

 اندازد!! که معادل همین غرامت را باز هم از کارگران شاغلمی همزنجیران شاغل آنها

 کارگران بیماری ایام غرامت  پردازد!!می «بیکاران»گیرد و به استثمار کنندگان این می

 صورت به سکونتش محل جامعه پرستاران تعداد. است شده مصیبت همین دچار هم

 و کنند کار گذشته برابر دو باید که درصدی 6۰ است، پیش دهه چند درصد 6۰ نسبی

ش آموزان کالس درس بچه دان شمار. گردند متحمل را مضاعف استثمار و کار فشار

از دو نفر به یک نفر ها افزایش یافته است. معلمان این کالس ۴۰نفر به  2۰هایشان از 

فوائد داشتن حزب و اتحادیه به  تقلیل پیدا نموده اند. اگر کارگر ایرانی برای آگاهی از

همزنجیر سوئدی خود رجوع کند، پاسخ وی بدون هیچ فلسفه بافی، بدون آویختن به 

حرفهای لنین، کائوتسکی یا خدای نکرده مارکس این خواهد بود که خود و چند نسل 

 ،«اعتصاب حق » ،«حزب  حق برپائی هر نوع»، «حق تشکیل هر اتحادیه»پیشینیانش از 

 بورژوازی که چه هر کالم یک در و «بیان آزادی حق» ،«قیام حق» ،«اهراتتظ حق»

و حال سرنوشت کل طبقه اش همان اند بوده برخوردار کمال و تمام به نامدمی «حق»

تواند حرف همزنجیر سوئدی می است که بسیار به اختصار توصیف شد. کارگر ایرانی

اسپانیائی برود. در اینجا قطعاً شیونها افزون خود را به سینه دیوار کوبد و به سراغ کارگر 

تر خواهد بود کارگران اسپانیا به جای حدیث آنچه بر سرشان رفته است او را یکراست 

تواند برای فهم دقیق تر فوائد می خواهند برد. کارگر ایرانی« پوترتو دل سول» به میدان 

ق اعتصاب و تشکل و آزادی و فضائل داشتن سندیکا و اتحادیه و حزب و آنچه سرمایه ح

نامد، درِ خانه همزنجیر یونانی خود را کوبد. اگر این کار را کند به می بیان و تظاهرات

احتمال قریب به یقین همزنجیر یونانی او فقط کاسه گدائی روزش را که به دست گرفته 

 د داداست تا از این و آن کلیسا قوت الیموت فرزندش را تکدی نماید به وی نشان خواه
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در رابطه با پاسخ کسانی که همه معضل عقیم بودن و بی دستاورد بودن مبارزات سال 

گذشته کارگران ایران یا سالهای گذشته آنها را به گردن بی حزبی، بی اتحادیه ای یا 

اندازند شاید می و مانند اینها« آزادی بیان» و « حق اعتصاب» ، «حق تشکل»نداشتن 

شد. طبیعی است که گرفتن مچ فرصت طلبان نه آسان است و نه چند سطر باال کافی با

جهان هستی را دال بر پوشالی های اگر سراسر واقعیتها کند. آنمی هیچ مشکلی را حل

بودن و عوامفریبانه بودن دعاوی خود بینند باز هم دچار کمبود حرف نخواهند شد. اما 

ادی کل رخدادها است این است آنچه واقعی است یا چیزی که جوهر شناخت آگاهانه م

نیست. این ریشه جای دیگری است. ریشه واقعی ها که ریشه مشکل در هیچ کدام این

کل شکست ها، ریشه بی نتیجه ماندن همه مبارزات، ریشه فروماندگی و زبونی ما در 

در این ها خود بر صاحبان سرمایه و دولت ها، ریشه تمامی اینهای تحمیل خواست

را عمالً از کارنامه کارزار روز خود حذف کرده داری ارزه برای نابودی سرمایهاست که مب

کنم و آرزویم این است که کارگر خواننده، هر چه بیشتر بر روی این نکته می ایم. تکرار

دامنگیر های درنگ نماید. ریشه بی نتیجه بودن مبارزات و کل نکبت و ادبار و بدبختی

این است که ضدیت با سرمایه و اینکه ما طبقه ای ضد طبقه ما در سراسر جهان 

و خواستار محو بردگی مزدی هستیم، عماًل از دستور کار جنبش و پروسه داری سرمایه

مبارزات روزمان قیچی گردیده است. این عظیم ترین بلیه ای است که رفرمیسم راست 

طبقه ما و جنبش  اتحادیه ای و سوسیال دموکراتیک و رفرمیسم چپ لنینی بر سر ما،

طبقه ما آوار کرده است. بیائید همین موضوع را مقداری با هم فکر و گفتگو کنیم. 

کنیم چیست؟ نمی همزنجیر ما علیه سرمایه مبارزههای ببینیم معنی اینکه ما و کل توده

و اگر بخواهیم این وضع را عوض کنیم و واقعًا مبارزه نمائیم چه کارهائی باید انجام 

 .دهیم
دست کشیده ایم، یعنی اینکه در هیچ کجا، در هیچ نقطه داری ما از مبارزه ضد سرمایه

را عمالً زیر داری ای از مبارزات روزمان، در هیچ جای جهان، اساس موجودیت سرمایه
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شویم. به می گوئیم، بعضاً خواهان بهبود شرائط کارمی بریم. از افزایش مزدنمی سؤال

گردیم. سطح بسیار می کنیم، خواستار بیمه بیکاریمی راضنداشتن بیمه درمان اعت

 خوانیم و تقاضای بهتر شدنش را پیشمی نازل مستمری بازنشستگی را غیرعادالنه

پرجوش و خروش ترین قلمروهای مبارزه روز ما هستند و سؤال این ها کشیم. اینمی

سرمایه یا اعتراض  است که کجای این جنگ و ستیزها، هیچ بوئی از ضدیت ریشه ای با

دارد؟ واقعیت این است که ندارد. بالعکس ما در این مجادالت داری علیه بودن سرمایه

و بر اینکه باید باشد و حق دارد که ماندگار داری و کشمکشها بر حقانیت وجود سرمایه

کوبیم. در هر کدام این قلمروها، اول با زبان بی زبانی، به صورت می باشد مهر تأیید

زنیم می نی، نامکتوب و ناگفته اما ملموس خطاب به مناسبات بردگی مزدی بانگضم

که ای نظام سرمایه داری! تو باید باشی، تو محقی که وجود داشته باشی و ما را استثمار 

کنی، دولت تو دولت ماست، پلیس و ارتش و بیدادگاهها و قانون و حقوق و نظم سود 

نون و مدنیت و پلیس و ارتش و نظم زندگی ماست!! آوری و مدنیت تو همان دولت و قا

کنیم که همه اینها را قبول داریم و تنها حرفمان این است می ما در مبارزات خود اعالم

که ما هم باید در سایه وجود سرمایه، در سیطره قدرت دولت و قانون و نظم و مدنیت 

دن و زندگی و امنیت و رفاه اجازه زنده بوداری و حقوق و پلیس و ارتش و زندان سرمایه

را دور ریزیم، صدر تا ذیل مبارزه روز ما همین است. نه فقط ها داشته باشیم. لفظ بازی

 که این باره در حدیث و آیه از را زمان و  همین است که در سراسر قرن بیستم زمین

 پر کنند،داری سرمایه ضد مبارزه نباید ا ما طبقههای توده و باشد گونه این حتماً  باید

داری سرمایه ضد مبارزه که است این هم االن همین و بوده این حرف جا همه. ایم ساخته

باشد. هر نوع تمایل کارگران به این پیکار باید نمی و شعور توده کارگر شناخت و فهم در

با فتوای صریح حزب باشد. به این ترتیب نه فقط مبارزه جاری ما در سراسر دنیای روز 

جدا شده است، نه فقط ما علیه سرمایه و برای نابودی داری ریل پیکار ضد سرمایه از
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کنیم که این مبارزه نکردن را تئوریزه، ایدئولوژیک، حکم مکتب نمی بردگی مزدی مبارزه

 .و مذهب نیز ساخته ایم
 گردد. وقتی ضد سرمایه و برایمی شود بلکه از اینجا آغازنمی مشکل اما به اینجا ختم

کنیم، مسلم است که علیه موجودیت سرمایه متشکل و نمی مبارزهداری نابودی سرمایه

شویم. زمانی که کل دار و ندار مبارزه ما در بگو مگو، اعتراض، تحصن و نمی متحد نیز

اعتصاب برای کاهش فشار استثمار خویش، افزایش ناچیز بهای نیروی کار خود یا داشتن 

شود هیچ نیازی به سازمانیابی می خالصهها بیکاری و مانند اینحداقلی از بیمه درمان و 

کنیم. در دل این وضعیت، در بهترین حالت از دولت نمی قدرت خود علیه سرمایه پیدا

کنیم که افاقه کند و اجازه ساختن سندیکائی بدهد تا از درون آن، در می سرمایه تقاضا

و ضوابط قدرت سرمایه، مشکل بهای  چهارچوب قانون و مقررات و معیارها و موازین

نیروی کار و بیمه درمان و بیکاری خویش را با سرمایه داران در میان نهیم. کامالً درست 

زنند می سایه این حرف را به تیرها است که در برخی جوامع و از جمله در ایران دولت

ای برای چانه زنی کنند اما وقتی شالوده کار ما بر ساختن دکه می و خواست ما را نکول

استوار است این امر به خودی خود، ماهیت و محتوای کشمکش با سرمایه را دچار هیچ 

کند. فرض کنیم که خطر نمودیم و یک سندیکای غیرقانونی نمی تبدیل و تغییری

ساختیم، باز هم استفاده ما از این سندیکا همان خواهد بود که از سندیکای قانونی مورد 

کردیم. تاریخ جنبش طبقه ما در همین ایران در گوشه می سرمایه دارانتوافق دولت و 

فریبنده تر و مثاًل شورا های گوشه خود شاهد برپائی سندیکاهای غیرقانونی حتی با نام

است که کار همه آنها نهایتاً کاریکاتوری بی سر و سامان از کار سندیکاهای قانونی و 

 .سرمایه پسند بوده است
کنیم، وقتی نمی شود. وقتی علیه بردگی مزدی مبارزهنمی اینجا نیز ختم معضل اما به

نابودی این نظام در پیکار روزمره ما جائی دارا نیست، وقتی عمالً و آنچنان که جنبش 

را قبول داریم و تحقق مطالبات خود را در سیطره داری زند سرمایهمی جاری ما بانگ
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طبیعتاً دولت سرمایه نیز مورد قبول ماست. در اینجا کنیم، می وجود و حاکمیتش دنبال

شاید اکثریت قریب به اتفاق کارگران اعتراض کنند و فریاد سر دهند که چنین نیست 

گویند و در صحت حرفشان می را قبول نداشته ایم. آنها راستها و هیچ گاه این دولت

ین یا آن دولت سرمایه بودن جای تردید نیست، اما یک چیز را نباید از یاد برد. مخالف ا

بودن فرق دارد. تاریخ همه داری از زمین تا آسمان با مخالف وجود دولت سرمایه

عظیم کارگری در دنیا حدیث جنگ کارگران علیه یک دولت های و خیزشها شورش

و دولت بورژوائی دیگری را بر اند بورژوازی است اما آنها فقط دولتی را ساقط نموده

مبارزه نکرد داری شود علیه سرمایهنمی رده اند. بسیار بدیهی است کهجایش نصب ک

طبقه ما در های اما ضد وجود هر نوع دولت سرمایه بود. حقیقت این است که توده

کنند و نه امحاء هر می پیکارداری شرائط موجود جهان نه برای نابودی نظام سرمایه

 .ارندشکل دولت سرمایه را در دستور مبارزات خود د
کنیم و نمی مبارزهداری ماند. وقتی که ضد سرمایهنمی مشکل اما به اینجا هم محدود

عمالً با قبول تسلط این نظام، قبول دولتش، قبول حاکمیتش، قبول موجودیتش، 

شویم، می متقاضی بهای نیروی کار بیشتر، حق تشکل و تحزب و راهپیمائی و آزادی بیان

را نیز قبول کرده داری و قرار و مدنیت و حقوق و نظم سرمایه بخواهیم یا نخواهیم قانون

را مفروض تلقی نموده ایم. حتماً گفته خواهد شد که دلبخواهی ها ایم و تمکین به آن

هم شکی نیست اما فراموش ها نیست. زور است، چاره ای نداریم، در صحت این حرف

قبول زور سرمایه، تمکین به قدرت نکنیم که در اینجا نیز به هر حال اساس کار را بر 

و ناگزیری خویش به پذیرش بقای وضعیت موجود داری سرمایه، نبودن راه تغییر سرمایه

 .قرار داده ایم
کنم تا به سؤال بسیار اساسی دوم بپردازم. می این لیست طوالنی است و من آن را کوتاه

را داری م، وقتی سرمایهکنینمی مبارزهداری پرسش این است که وقتی ما ضد سرمایه

نمائیم، هنگامی که می به عنوان شروع و رجوع و فرجام همه امور زندگی خویش قبول



 275 / سیاسی-مجموعه مقاالت اقتصادی

پنداریم، زمانی که قانون و حقوق و نظم و مدنیت می را دولت خودداری دولت سرمایه

کنیم، وقتی که می این نظام را نهادها و قراردادهای مرجع حل و فصل مشکالت تلقی

بریم و برنامه ای برای نابودی آن نداریم، نمی را زیر سؤالداری ت سرمایهموجودی

بینیم. وقتی که به نمی هنگامی که سازمانیابی قدرت خود برای محو این نظام را الزم

اندازیم، چرا؟ چرا؟ چرا؟ به چه دلیل، مطابق کدام می رابطه خود با سرمایه چنین نظر

در مقابل اعتراضات، داری انتظار داریم که سرمایه منطق و بر پایه کدامین محاسبات

ما را لبیک گوید؟ آیا این های ما سر تسلیم فرود آرد یا خواستههای اعتصابات و تحصن

انتظار نشانگر حداکثر توهم و کژپنداری نیست؟ چرا حتماً و صدها بار حتماً هست. توهم 

وکراتیک و رفرمیسم چپ و کج اندیشی فاجعه باری که رفرمیسم راست سوسیال دم

لنینی بر سر جنبش ما آوار نموده است. سرمایه حاصل استثمار، کار اضافی، کار پرداخت 

نشده ماست. سرمایه برای اینکه ببالد، فربه شود، نیرومند گردد، خودگستری کند، باید 

ن فشار استثمار ما را علی غیرالنهایه افزایش دهد، باید هر اعتراض ما علیه تشدید ای

استثمار را در هم کوبد و با گلوله پاسخ گوید، دولت و قانون و حقوق و مدنیت و نظم 

سرمایه کارشان دفاع از تشدید هر چه فزاینده تر و سهمگین تر این استثمار است. 

موجودیت سرمایه و نظام سرمایه در گرو آن است که چنین باشد و این نهادها چنین 

تناقضی غیرقابل حل است. وجودش سد راه توسعه و  کنند، سرمایه در ذات خود اسیر

غلطد می باشد، ذاتاً بحران زا و بحران خیز است. وقتی به ورطه بحرانمی موجودیتش

یگانه راه خروجش از این ورطه باز هم افزایش بدون هیچ مرز فشار استثمار و بی حقوقی 

ا این است و وقتی که ما و قربانی ساختن کل هست و نیست ماست. رابطه سرمایه با م

کارگر که موجودیتش را، دولتش را، های چنین است چرا سرمایه باید در مقابل ما توده

قانون و قرار و نظم و حاکمیت و مدنیتش را و ماندگار بودنش را قبول نموده ایم و اهل 

صدور هیچ کیفرخواستی علیه بودنش نیستیم، سر تعظیم فرود آورد!! چرا باید هر چه 

ستیم در طبق اخالص تقدیم کند. سرمایه برای گریز از این کار تمامی جوامع روز خوا
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نظامی آکنده است. به شمار کارگران دنیا پلیس و های و سراسر جهان را از زرادخانه

ارتش و نیروهای اختاپوسی امنیتی و قوای سرکوب به صف کرده است. هر سال 

رف ساختن توپ و تانک و بمب اتم و موشک دالر از حاصل استثمار ما را صها تریلیون

 اندازد. گاه کل دنیا را به آتشمی کند، در نقطه نقطه جهان جنگ راهمی و مسلسل

 آدم سوزیهای کشد، شش میلیون، شش میلیون کارگران دنیا را به درون کورهمی

صدها افکند، در یک چشم به هم زدن خاوران و دریاچه نمک و بهشت زهرا و قارنا و می

کند می سازد. سرمایه همه این کارها رامی نقطه دیگر را گورهای دستجمعی معترضان

طبقه ما تحمیل کند. سرمایه چنین است های تا شرائط سودآوری و بقای خود را بر توده

کنیم، وقتی به بودنش اعتراضی می و وقتی ما موجودیت چنین اختاپوسی را قبول

ه برای سرنگونی آن نیستیم، وقتی دست به کار سازمان نداریم، وقتی حاضر به مبارز

شویم، وقتی زندگی کردن، استثمارشدن، بی نمی دادن قدرت خود برای نابودی اش

 کار سرنوشت تعیین در دخالت  حقوق بودن، جدا از کار و محصول کار بودن، ساقط از

 پذیریم،می مایهسر حاکمیت و وجود سیطره در را وضعیت این همه وقتی بودن، زندگی و

 ماجرا رمز کلید!! شود؟ ما مطالبات تحقق پذیرای سرمایه باید چرا هم باز و چرا چرا؟

سرمایه های کنیم، اگر هر روز در مقابل دارالحکومهمی ال مبارزهس سراسر اگر. اینجاست

 سازیم اما هیچ نتیجه ایمی زنیم، اگر سراسر جامعه را از فریاد پرمی دست به تحصن

اظهر من »گیریم، اگر مبارزات ما گسترده اما دستاوردهایمان هیچ است دلیلش نمی

کنیم، نمی مبارزهداری ایهسرم نابودی برای و سرمایه ضد ما «. الشمس است

را با تمامی گند و تعفن و دهشت و وحشت و هولوکاستهایش قبول کرده داری سرمایه

سیر نیستیم، چرا رفاه و حقوق و امکانات  ایم و فقط با حاکمانش دعوا داریم که چرا

یک زندگی آزاد انسانی نداریم!!! در چنین وضعی پاسخ سرمایه بسیار صریح و شفاف و 

خواهد و برای سود هر چه انبوه تر باید می قاطع و آهنین و آتشین است. سرمایه سود
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عتراضات بیجا کارگر چنین باشد. تمامی اهای که شرائط کار و استثمار و زندگی توده

 .است و اعتراض بی جا هم قرار نیست به نتیجه ای انجامد
وضع طبقه و جنبش جاری طبقه ما به طور واقعی چنین است. ما اسیر چنین موقعیت 

فاجعه باری هستیم. اسارت خویش در ژرفنای این فاجعه را باور کنیم. آنان که شب و 

سندیکائی خویش پیرامون فتوحات حزبی و های روز زیر نام نمایندگی ما در دکان

سرایند، آدمهای دروغگو و کاسبکاری هستند. جنبش ما در می جنبش ما چکامه

خود را مجبور به قبول داری و هیچ سرمایهداری شرائطی قرار دارد که هیچ دولت سرمایه

بیند. ما زیر فشار رفرمیسم راست و چپ، عمالً خود را نمی آنهای هیچ میزان خواسته

ه مشتی کارگر پراکنده، فاقد قدرت، مستأصل و زبون تبدیل کرده ایم. در نقاطی از ب

دنیا که ظاهراً متشکل هستیم از جاهائی که نیستیم پراکنده تر و فرومانده تریم زیرا 

متشکل شدن ما نه علیه سرمایه بلکه کفن و دفن جنبش خود در گورستان قدرت 

کنیم اما حتی کارگران کارخانه بغل می ی اعتصابسرمایه است. ما هر روز در کارخانه ا

دستی شریک تمامی استثمار و بی حقوقی و درد و رنج و فقر و فالکت ما به حمایت از 

 خیزند، درست همان گونه که ما نیز هیچ حمایتی از اعتراض آناننمی اعتصاب ما بر

زنیم اما مبارزه می کنیم. علیه وضعیت اسفبار بهای نیروی کار خود دست به اعتراضنمی

دیگر، مبارزه همزنجیران خود در بخش دیگر های هیچ کارگر دیگر، کارگران کارخانه

کنیم و آنها نیز نمی طبقه خود را امبارزه خود تلقیهای کار و تولید، مبارزه سایر بخش

 اربینند. ما حتی در مواردی که سراسری وارد کارزنمی مبارزه ما را اعتراض و پیکار خود

شویم به جای اینکه قدرت طبقه خود را نشان دهیم یکراست به این یا آن بخش می

کشیم که تأسف بار است و با شیرازه می گردیم. شعارهائی را پیشمی بورژوازی متوسل

وحدت و اساس منافع طبقه ما در تعارض قرار دارد. به اعتصاب معلمان نگاه کنید. حدود 

کنند، یک میلیون می طریق فروش نیروی کار خود ارتزاق یک میلیون کارگر که فقط از

شوند، یک میلیون کارگر که به حکم فروشنده می کارگر که توسط سرمایه استثمار
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نیروی کار بودن از هر میزان دخالت در تعیین سرنوشت کار و زندگی خود ساقط هستند، 

آنها را راهی خیابان یک میلیون کارگر که فشار استثمار و بی حقوقی و ستم سرمایه 

کرده است، یک میلیون انسان کارگر عضو طبقه ما، درس خوانده و دانشگاه دیده طبقه 

ما نه فقط هیچ کالمی علیه نظام بردگی مزدی بر زبان ندارند که اولین حرفشان ابراز 

خوانند. دومین کالم آنها این است می «الفقرُ فخری» افتخار به فقر خویش است و آیه 

نالند و از فرق گالیه دارند!! معنای حرفشان معلوم است. این جمعیت یک نمی از فقرکه 

میلیونی کارگر درس خوانده به استثمار وحشیانه خود توسط سرمایه و به فقر و فالکتی 

که نظام بردگی مزدی بر آنها تحمیل کرده است اعتراضی ندارند، اگر از آنها پرسیده 

خته اید پاسخشان این است که دستمزدمان کم است اما شود برای چه به خیابان ری

هیچ مهم نیست، اعتصاب کرده ایم زیرا دستمزد کارگر دیگر هم مدرک ما چند ریال از 

های ما بیشتر است!!! اگر از این جماعت یک میلیونی کارگر سؤال کنید که چرا از بخش

 مبارز ات روز خود کنید و خواستار حمایت آنها ازنمی دیگر طبقه خود استمداد

کنید، ما کارگر نیستیم، ما می شوید احتماالً فریاد سر خواهند داد که چرا توهیننمی

دهیم که فردا وزیر و وکیل و رئیس جمهور و رهبر و پزشک و استاد می کسانی را درس

گردند. وضع جنبش ما این است و وقتی که می و کارشناس و صاحبان مقامات عالی

ز هم چرا؟ چرا و چرا و هزاران بار چرا سرمایه داران و دولتشان باید به چنین است با

اعتراضات ما پاسخ موافق دهند؟ چرا باید مطالبات ما را نکول نکنند و چرا مبارزات ما 

باید حاوی دستاورد باشد؟ قبول کنیم که این انتظار بسیار توهم آمیز و خوشخیاالنه 

توان از این وضعیت می م. چه باید کرد و چگونهاست. به اساسی ترین سؤال بپردازی

خالص شد؟ پاسخ معلوم است. باید این وضع را تغییر داد اما چگونه؟ جواب رویکرد ضد 

 .گرددمی به این سؤال اساسی در چند بند مختصر زیر خالصهداری سرمایه
داری هباید ریل مبارزه جاری را عوض کنیم. باید در عمل و به طور واقعی ضد سرمای .1

این نیست که فقط جار و داری وارد میدان کارزار شویم. معنای مبارزه ضد سرمایه
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بودن سر دهیم. مبارزه علیه سرمایه یک مبارزه طبقاتی داری جنجال مخالف سرمایه

طبقه کارگر برای های است. مبارزه طبقه ای علیه طبقه دیگر است. جنبش توده

متشکل داری اولین گام برای شروع جنگ با سرمایهاست. پس داری نابودی سرمایه

داری شدن به صورت یک طبقه است. اگر بنا است واقعًا دست به کار امحاء سرمایه

شویم باید تالش برای این متشکل شدن را مثل آب و غذا و نفس کشیدن جزء 

اندرونی و پیوسته زندگی روزمره خود کنیم. باید چگونگی رسیدن به این هدف 

اندیشیم با سایر کارگران در میان می ی از فکر روزانه ما شود، باید آنچه را کهبخش

نهیم. برای این کار باید به سراغ همزنجیران خود در کارخانه و خیابان و محله و 

اتوبوس و هر کجای دیگر برویم. در یک کالم باید سازمانیابی جنبش خود را جزء 

 .از دیگران بخواهیم که همین کار را کنند الیتجزای فعالیت روزمره خود سازیم و
مختلف و در جاهای گوناگون تأکید کرده های همان گونه که به کرات، به مناسبت .2

طبقه ما داری ایم هر متشکل شدنی لزومًا متضمن سازمانیابی قدرت ضد سرمایه

نیست. موضوع در غالب موارد و آنچنان که تا امروز معمول بوده است و همچنان 

تا کنونی ما نه فقط در ایران که های وم است کامالً بالعکس است. تمامی تشکلمرس

در سراسر جهان به جای آنکه ظرف قدرت متشکل و متحد ما علیه بردگی مزدی 

ما را وارد میدان سازند، ابزار انحالل، داری باشند، به جای آنکه توان پیکار ضد سرمایه

علیه سرمایه شده اند. گفتیم که مبارزه کفن و دفن و مرگ و میر قدرت جنگ ما 

طبقاتی جنبش یک طبقه علیه مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط است. مبارزه 

های نیز مبارزه متشکل تمام یا بیشترین شمار آحاد تودهداری طبقاتی ضد سرمایه

کارگر علیه موجودیت سرمایه است. درست بر همین اساس تشکل ما باید اوالً ظرف 

طبقه ما باشد و ثانیاً به طور واقعی های آحاد هر چه کثیرتر و عظیم تر تودهحضور 

و نه شعارگونه یا لفاظانه سنگر نیرومند جنگ آگاهانه طبقه ما برای نابودی بردگی 

مزدی را به نمایش بگذارد. تشکل ما باید سنگر جنگ، میدان اعتراض، محیط 
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طبقه ما در یک های سلول آموزش، مکان مشق قدرت و تجلی یکی شدن تمامی

باشد. در این تشکل داری اندام سراسری اندیشمند، آگاه، توانا و رزمنده علیه سرمایه

باید آگاه ترین کارگران دست در دست ناآگاه ترین همزنجیران خود، یک کل واحد 

طبقاتی نیرومند آگاه سرمایه ستیز را بسازند. یادگیری، انتقال تجربه، چاره گری 

تدبیر متحد امور پیکار، ارتقاء شناخت مارکسی همگان، نقد مارکسی  مشترک،

اقتصاد سیاسی سرمایه داری، درک مارکسی و مادی تاریخ، آناتومی روزمره عینیت 

با نگاه مارکسی لغو کار مزدی، اعتصاب و اعتراض و آرایش داری حاضر سرمایه

یکپارچه طبقاتی ما جنگ روزمره، همه و همه باید جریان خون اندام های صحنه

شود. این تشکل با این اوصاف فقط و فقط و باز هم فقط تشکل شورائی سراسری 

 .کارگر استهای تودهداری ضد سرمایه
مبارزه کنیم باید نقشه، برنامه، فراخوان و همه چیز داری اگر قرار است ضد سرمایه .3

عالیت روزمره ما باشد و اوالً جریان فکر و مبارزه و فداری الزم برای نابودی سرمایه

فرو کوبیم.. داری را با قدرت بر سر طبقه سرمایه دار و دولت سرمایهها ثانیاً همه این

باید صریح و قاطع و عریان اعالم داریم که ضد وجود رابطه خرید و فروش نیروی 

 خواهیم راه سرمایه شدن حاصل کار خویش را سد سازیم.می کار هستیم و

خواهیم چه تولید می برنامه ریزی کار و تولید را در دست گیریم.خواهیم کل می

شدن و نشدن، انجام گرفتن و نگرفتن هر کاری، چه میزان تولید شدن و چگونگی 

خواهیم تمامی کار و تولید می توزیع و مصرف و همه چیز را خود در دست گیریم،

برنامه ریزی ها نسانرا در راستای پاسخ به نیازهای واقعی تعالی جسمی و فکری ا

خواهیم وجود سرمایه، طبقات و می کنیم و این برنامه ریزی را جامه عمل پوشانیم.

خواهیم به جدائی می دولت و هر چه رنگ و بوی طبقاتی دارد را از میان برداریم.
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خواهیم وجود هر نیروی باالی سر خویش را ناممکن می انسان از کارش خاتمه دهیم.

 .واهیم از هر قیدی، منجمله قید کار رها شویمخمی گردانیم.
اگر بناست مبارزات روز ما به نتایجی منتهی شود، اگر قرار است خواست روز خود را بر 

سرمایه داران و دولت آنها تحمیل کنیم هیچ چاره ای نداریم جز اینکه دست به کار 

فقط در این طریق گام  و مبارزات باال گردیم. اگر حتیها انجام کوشش ها، چاره اندیشی

برداریم آنگاه در هر گام احساس قدرت خواهیم کرد. دیگر کارگران منفرد، کارگران این 

و آن کارخانه، این شهر و آن شهر نخواهیم بود. طبقه کارگر خواهیم شد. طبقه کارگر 

آگاه متشکل خواهیم گردید، طبقه بردگان مزدی متحد سازمان یافته آگاه خواهیم بود. 

ر حتی چند قدم در این مسیر پیش تازیم آنگاه سرمایه چاره ای سوای قبول اگ

ما نخواهد داشت، اگر چنین کنیم آنگاه همه چیز مبارزه ما دگرگون خواهد های خواست

موجود را در وجود سرمایه خواهیم دید، برای رفع هر های شد، آنگاه ریشه کل مصیبت

عیت و جنایتی به عنوان یک طبقه، یک تبعیض، هر بی حقوقی، هر ستمکشی، هر سب

گردیم و باالخره اگر گام نخست می وارد میدان جنگداری جنبش نیرومند ضد سرمایه

 د.ادامه خواهیم داداری این کار را برداریم راه را تا نابودی کل سرمایه
 
 



  


