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 2021ژانویه                یک استراتژیانداز ترمیم روز و چشمسقوط 

 

ن و افزایش ساله رژیم اسالمی ایران برای تضمی 41که راهبرد  زنندمیهمه شواهد بانگ 

در بازار سهام سود، سرمایه، قدرت و حاکمیت سرمایه جهانی دچار  مستمر سهم خود

هدف این استراتژی همان چیزی گردیده است.  بدفرجامبستی بن و شکستی فاحش

دنبال  یدارسرمایهو نظام  دولتهای دنیا همه ی،المللبینکه کل بورژوازی  استبوده 

بندی کبلو هر دولت و هر، دارسرمایهکرده و تا باقی است دنبال خواهد کرد. هر 

از کل سود،  برای افزایش سهم خود با همه وسائل مقدوری، در هر شرایطی، دارسرمایه

بوده بسیار مختلف  گاه میان راهبردها متفاوت ودر این کوشد. سرمایه و حاکمیت می

به این تمایزات چند سطر بعد اشاره خواهیم کرد اما پیش از این نکته مهمی را  .است

ا، کل سیاست ها، استراتژی، راهکاره زنیممیکنیم. وقتی از سرمایه حرف  یادآوری

نوان اشکال را نیز باید به ع های فرهنگی، مدنی، حقوقی و دیپلوماتیکجهتگیری

حساب آورد. سرمایه نه مشتی تولید اضافه ارزش و استحصال سود به  روندیافته بسط

مذهب و ایدئولوژی که یک رابطه اجتماعی است.  پول یا کال شیئ صنعت، تکنیک،

قبر شده و بازسازی گردیده توسط طبقه  یا نبش رسته از شرایط ارزش افزائی سرمایهفرا

ی موضوعیت دارد که هر راهکار دارسرمایهبه همان اندازه برای هستی و بقای  دارسرمایه

یا  باشد، دیپلوماسیماندگاری آن مهم میافزائی یا دبرای خو ،و نسخه پیچی اقتصادی

بورژوازی با تمامی سیالیت آن، سرمایه متبلور در قالب مراودات اجتماعی با  سیاست

. موضوعی که در رابطه با کل وجوه هستی سرمایه تضمین باالترین ارقام سود است هدف

. در همین راستا وقتی از راهبرد این یا آن کندمیبه عنوان یک رابطه اجتماعی صدق 

ساختار قدرت سیاسی یا اضافه تر در افزونخواهی المللی برای سهمبینقطب سرمایه 

تروریسم، جنگ  ، باید ایدئولوژی، حقوق بشر، سیاست،کنیممیهای جهانی صحبت ارزش
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وارد  بدانیم و افروزی و هر کارکرد دیگر را جزء الیتجزای این یا آن راهبرد بورژوازی

  محاسبات خود سازیم.

حصول اهداف برای ها استراتژی سراسری بورژوازی کشورها و قطب تا اوایل قرن بیستم 

گسترش  رقابت کوبنده سرمایه ها، به کارکرد عام و قوانین سرشتی سرمایه،در اتکاء ، باال

جنگهای استعماری، ی، صدور کاال، توسعه سیاست مستعمراتی، دارسرمایهبازار جهانی 

 کرد.می امپریالیستی این نظام تبلور پیدا فزاینده صادرت غول آسای سرمایه و انکشاف

هر کشور با توسل به تمامی راهکارها و امکانات، برای بهره گیری  سرمایه اجتماعی

ارتقاء بارآوری کار، افزایش قدرت رقابت ، ن دستاوردهای تکنیک و دانشحداکثر از آخری

های دیگر در خود یا آمیختن با سرمایههای ی، ادغام سرمایهالمللبیندر بازارهای 

 کرد.می جهانی تقالهای تر اضافه ارزشعظیم سهم  دستیابی بهنیرومندتر و نهایتا 

فزون د روزارش تراستهای مالی و صنعتی،، تشکیل روندی که تمرکز روزافزون سرمایه

های عروج و تسلط قطب ،استعماریهای ی قدرتو یکه تازسرمایه مالی، استعمارگری 

متولد  آناز دامان  ، جنگ افروزیهای مستمریدارسرمایهغول پیکر امپریالیستی 

هولوکاست  به همهو زیر آن  ختافرامی رویکردپرچمی که سرمایه در این گردیدند. 

عه سیاسی، ، توسعه اقتصادی، توسزدمی دستها و بشرستیزی ها،آواره سازیآفرینی ها، 

هر نفس در همه جا، بورژوازی  و مانند اینها بود. دموکراسی جامعه مدنی، حقوق بشر،

علیه این  حتی عاصیان بی خانمان خلع ید شده دنیاکارگر یا های تودهکشیدن 

د یکوبمی و بعدها کمونیسم تمدن گریزی ،ارتجاع انگ واپسگرائی،را و جنایات ها سبعیت

 ساخت. می جاریسیل خون  کندمیتا چشم کار و برای در هم کوبیدن آن 

 به قدرت رسیدن بورژوازی رگری روسیه در دهه دوم قرن بیستم،انقالب کا با شکست

 ،ی دولتیدارسرمایه!! و تشکیل اردوگاه جهانی ، استقرار کمونیسم کار مزدیلنینیست

سهام در بازار  بخش سرمایه جهانیالگوی تازه ای از راهبرد سهم جوئی انحصاری یک 

ضمن تکیه  شوروی اردوگاهبه الگوی پیشین اضافه شد. سود، سرمایه، قدرت و حاکمیت 
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و سایر  فزایندهفن آوری  تکنیک، حیرت زای پیشرفتصنعتی،  شتابان رشد بر

کنترل  کمونیسم بورژوائی، ستیزی خلقی،امپریالیسم نسخه  ،کارکردهای عام سرمایه

و برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، حقوقی سرمایه انحصاری دولت بر مالکیت 

دستیابی به موقعیت برتر در تقسیم سهام سود و قدرت  هم وارد استراتژی اجتماعی را

، دموکراسی و !!تمدن زائی، حقوق بشر بیرقی در مقابل بیرقرا ها این نسخه پیچیکرد. 

معماری ها بعد چین راه فوق نمود. سالهای برای حصول هدفجامعه مدنی قطب رقیب، 

، تمامی این بلوک وتاهالگوئی دیگر برای حصول همین اهداف را پیش گرفت. سخن ک

 ،جهانی است دارسرمایهها، دورنمائی واحد را که دورنمای سرشتی سرمایه و طبقه بندی

 کنند. می های متمایز دنبال کرده و دنبالالگوها، راهبردها و برنامه ریزیبا 

فاشیسم ی ایران ازهیچ لحاظ، قابل قیاس با این قطبها یا کشورها نیست، اما دارسرمایه

و ندار و امکاناتش را با هدف دار  اسالمی بورژوازی به محض عروج به اریکه قدرت تمامی

ی به کار گرفت. المللبینحصول بیشترین حصه در مالکیت، سود و حاکمیت سرمایه 

این رژیم از ظرفیت زمینی، بنیه اقتصادی، زیرساخت محکم تولیدی یا اجتماعی برای 

ایران به رغم تسلط بر ذخیره  سرمایه اجتماعی ار نبود.نقش بازی در این میدان برخورد

های طالئی نیروی کار و چشمه جوشان روی کار شبه رایگان، نرخ استثمارالیزال نی

های کار، مؤلفه بارآوری درجه، ظ متوسط ترکیب آلیلحا بهنفتی، های ارزش  اضافه

سهم در اضافه  نهایتاًازارهای جهانی و تشکیل دهنده شرایط تولیدی، قدرت رقابت در ب

ی تعلق المللبینبه بخش ضعیف تر سرمایه کارگر دنیا،  ارزشهای حاصل استثمار توده

یری آن با توجه حران پذسرمایه شکننده و دامنه ب جهانی. موقعیتش در تقسیم کار دارد

ه اینها رژیم اسالمی با عزمی احتراق آمیز است. با هم بسیار وسیع و باالهای مؤلفه به

نامتناهی از قدرت و موقعیت و سود و مالکیت جزم شالوده کارش را بر سهم خواهی 

ام به تمهان استوار نمود. راهکارها و برگهای بازی رژیم برای حصول هدف، سرمایه در ج

سنخیت دیگر، های ها و قطببرخالف دولتدر اینجا، و کمال سرمایه سرشت بودند، اما 
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رؤیاها و چشم اندازها در یک سو و استخوان بندی، قوام و ظرفیت  میانتناسبی  و

نها وجود نداشت. امریکا و روسیه به ویژه در سالهای آسرمایه اجتماعی ایران برای تحقق 

ن پیش ریز سرمایه، به تناوب، گه ایهای بعد از جنگ امپریالیستی دوم در کلیه عرصه

اخیر نیز چنین است. انگلیس های دند، چین دههزمی و گه آن حرف اول یا دوم را

 اًسهم خواهی آنها قهرهم همین وضع را داشت. سایر کشورها نیز  19تا  16های سده

برآیندی از نقش بازی سرمایه اجتماعی آنها و برنامه ریزی استحصال انتظاراتشان بوده 

ی دارسرمایهشد. نمی است. در مورد جمهوری اسالمی چنین تناسب و تجانسی مشاهده

حاصل استثمار های ایران سوای بخش نفت که مقادیر قابل توجهی از اضافه ارزش

بلعید در غالب قلمروها حالت می ی را به حوزه ارزش افزائی خودالمللبینپرولتاریای 

معکوس داشت، سیل اضافه ارزش مولود کار و استثمار طبقه کارگر ایران را به چرخه 

های نمود. بارآوری کار در تمامی عرصهمی سودآوری سرمایه جهانی پمپاژلید و تو

چرخید و یکایک اینها به می در مدار حضیضها انباشت پائین بود، قدرت رقابت سرمایه

 مثابه سدی بر سر راه سهم طلبی اختاپوسی رژیم از سهام مالکیت و قدرت سنگینی

کار  دست بهها و زیر فشار آنها مؤلفه فاشیسم اسالمی با توجه به همه اینکرد. می

معماری الگوئی خاص شد. به همان راهبردی آویخت که برای مصادره سبعانه جنبش 

آویخت، راه بهره گیری از همان  57و  56کارگر ایران در سالهای های سراسری توده

ساز و برگی را پیش گرفت که برای تسخیر قدرت سیاسی و نشستن بر سفینه حاکمیت 

آلیاژی واحد ها ی ایران پیش گرفته بود. سالح رژیم در این کارزارها و پیروزیدارسرمایه

لومپن  وسیع ترچه  خیل هرون بود. سازماندهی فاشیستی داشت و طراحی آن همگ

، بهره گیری از قدرت پیکار عاصی ناراضیهای تودهو  ی شستشوی مغزی شدهپرولتاریا

ترین و بشرستیزترین هدف ها، هسته اصلی کار و راز در پیشبرد ارتجاعی این نیروها 

کرد. رژیم در استراتژی سراسری می این جماعت را تعیینهای واقعی تمامی پیروزی

خود برای دستیابی به بیشترین سهام سرمایه و سود و قدرت در دنیا نیز الجرم به همین 
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اشیستی هر چه گسترده آویخت. باید به سازماندهی فمی یا عصای افعی گون «ید بیضا»

متحد  رقیب خود و هایژئوپلتیکی دنیا علیه دولت تر نفرین شدگان حساس ترین مناطق

تدارک موفقیت آمیز پاره ای  نیازمنداین کار  نهاد.می سرمایه جهانی روی قطب غربی

 از جمله: پیش شرطها بود.

به عقب راند، از درون  سرکوب کند. عانه ترجنبش کارگری ایران را هر چه سب – 1

پوسیده و از بیرون فرسوده سازد، میدان تاخت و تاز فاشیسم سازمان یافته 

 سندیکالیستی اندرونی گرداند و از هر میزان جهتگیری رادیکال طبقاتی باز دارد.

های را حتی االمکان از تمامی رویکردهای ناموافق، نسخه نویسیحاکمیت ساختار  – 2

اختالفات مربوط  یامجادالت ایدئولوژیک نامنطبق، الگوپردازیهای مغایر با انتظارات خود، 

 ی پاالیش کند. المللبینمنطقه ای و های به سیاست

را از چپ تا راست، در داخل یا خارج کشور  اپوزیسیوننیروهای همه یا حداکثر  – 3

 درهم کوبد، طعمه حمام خون نماید یا زمین گیر سازد.

های و در هر کجای دیگر، تا هر کجا که امکان دارد، اپوزیسیونمنطقه  سراسر در – 4

به ویژه نیروهای ، ال جدال با رژیمهای حاکم و رقیبارتجاعی درون ممالک و در ح

کنف حمایت بی دریغ قرار  طرف خود جلب نماید، درابوابجمعی فاشیسم اسالمی را به 

همزمان و همامیز  گرداند، آموزش دهد و میداندار سازد.سازماندهی نماید، مسلح دهد، 

آنها کاری ترین وکوبنده ترین با این کارها و به عنوان یک بخش اساسی نتایج حاصل از 

ی دارسرمایهضربات را بر جنبش کارگری این جوامع و هر نوع جهتگیری رادیکال و ضد 

 .ددرون طبقه کارگر وارد ساز

یکایک  رها شیرازه ثبات را دنقشه راه و به کارگیری این اهرم از این طریق، با این – 5

 چشم انداز جوامع رقیب، خاورمیانه، شمال افریقا یا جاهای دیگر دچار فروپاشی کند،

ازد. موج اعتراض و عصیان اقمار یا متحد امریکا در منطقه را تیره گون سهای دولتبقای 

 .شدت بخشد ها را هر چه بی عنان تر دامن زند وعلیه آن
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عدالت تحقق همه این کارها را زیر بیرق امریکاستیزی، ضدیت با امپریالیسم،  – 6

، مبارزه علیه اشغالگری، آزادسازی !!اسالمی، دفاع از آرمان فلسطین المللبیناجتماعی، 

های و نوع اینها پیش برند. با این کارها از یک سو حمایت توده ، جنگ با صهیونیسمقدس

خلقی و  ناهمراه عاصی کشورها را به خود جلب نمایند و از سوی دیگر نیروهایناراضی 

و به حاشیه رانند، در همان حال ضد امپریالیسم  چپ درون این ممالک را منزوی کرده

و بی « بی رسالتی»میلیتانت خلقی داخل و خارج ایران را خلع سالح کنند و به ورطه 

 وظیفه ای اندازند. 

و با استفاده از دستاوردهای این ها ا، به میزان پیروزی این سیاستدر این راست – 7

رقیب در منطقه و متزلزل نمودن های ویژه با تضعیف هر چه مؤثرتر دولتبه راهبرد، 

با افراشتن پرچم ارتجاعی ند، ک نیز متزلزلقدرت آنها، امنیت و ثبات اسرائیل را های پایه

نمایش قدرت را از این رژیم  امکان میدانداری و !!«آزادی بیت المقدس»یهودستیزی و 

و در همین راستا موقعیت امریکا در منطقه را تا هر  دخطرات آن را کاهش ده ،دبگیر

 کجا که امکان دارد تضعیف نماید. 

این تالش ها، برنامه ریزی ها، پیشبرد و  نجومی و سرسام آورهای هزینه تمامی – 8

 و توطئه پردازیها را تأمین و پرداخت نماید. ها اجرای طرحها، بحران آفرینی

کلیه شعارها و آرمان پردازی هائی که بخش مهمی از هویت نیروهای خلقی، چپ  – 9

دادند و به این نیروها اعتبار و حیثیت می و ضد امپریالیسم ایران یا دنیا را تشکیل

لقی خود تهی کند، خد، حتی از همان بنمایه بی محتوای بخشیمی تاریخی –اجتماعی 

را دستمایه مصادره جنایت ها د و اشکال تحریف یافته و ماوراء ارتجاعی آنمسخ نمای

جنبش ضد د، به طور مثال دفاع از کور سازآمیز شرف و اعتبار اجتماعی نیروهای مذ

کارگر و آواره فلسطین را که در جنبش کارگری جهانی و محافل چپ های اشغال توده

د، ن کاسبکاریهای بشرستیزانه خود کنحرمتی داشت ابزار کثیف تری آن ایام شکوه و

 مصادره بورژوازی را بخشهایی ازدهقان و های ضد امپریالیسم خلقی احزاب چپ، توده
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نشینان آواره و گرسنه د و ساز و برگ فریب دوزخ نمای دستکاری فاشیستی سبعانه و

  د. کشورها ساز

 جایگاهها، و طرحها این برنامه ریزیبا پیشبرد سیستماتیک، رشد یابنده و موفق  –10

بلوک تعیین کننده قدرت سرمایه را در خاورمیانه، شمال افریقا، آسیای مرکزی یک 

، یک نیروی اقتصادی، سیاسی، اطالعاتی و موقعیتیچنین به اتکاء  ، بااحراز کند

د، من، بحرین و جاهای دیگر شولبنان، فلسطین، یمیلیتاریستی در ممالکی مانند عراق، 

سهم خود در این کشورها را حوزه پیش ریز یک بخش از سرمایه اجتماعی ایران سازد. 

 دیگر به رقابت پردازد. های ی را افزایش دهد و با قطبالمللبینساختار قدرت سرمایه 

خود را د و ستدهای دافاشیسم اسالمی بورژوازی استراتژی سهم طلبی، زیادت جوئی و 

، از همان دقایق نخستشروط استوار نمود. فراهم سازی این و ها پیگیری این نقشهبر 

 نیروها کرد. این پایگاهها و سازماندهی اینبدون فوت وقت شروع به جستجوی 

االنه دولتی، ، بودجه سنهاد آفرینی هاسیاسی، های اقتصادی، برنامه ریزیهای سیاست

در انسجام تنگاتنگ با این راهبرد  رادیپلوماسی منطقه ای، چرخه تولید و همه چیزش 

های مختلف به مناسبتو دیگر های در نوشته ،کوششهایش مورد دستاورد در .نمودتنظیم 

توان گفت که نتایج می کم یا بیش و گاه به تفصیل صحبت نموده ایم. در اینجا تیتروار

بود. این جهتگیری اندک،  پربار برای رژیم بسیار رضایتبخش ومختلف های آن در دوره

طنز کریه تاریخ است که د. اندک، جمهوری اسالمی را به قدرت فائقه منطقه تبدیل نمو

یا کل آنچه در این سالها از سوی تمامی بخشهای بورژوازی جهانی، از جمله  سیر حوادث

به گونه ای اعجازآمیز  همگیداد، می رخ دشمنان و رقبای سرسخت جمهوری اسالمی

 حمله نظامی صدام بهخود بود!! استراتژی  برای تحققدر راستای هموارسازی راه رژیم 

و امکانات را در ها طالئی ترین فرصت دو کشور، ساله 8وحشت آفرین  و جنگ ایران

اختیار فاشیسم اسالمی قرار داد تا پروسه سرکوب جنبش کارگری و حمام خون 

سراسری نیروهای چپ و سازمان مجاهدین را پیروزمندانه پیش برد. جنگ نخست 
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 تاخت خود دررژیم بعث، اگر آل صباح را فقط به تاج و علیه ی المللبینمریکا و ائتالف ا

شمال تا  ازبرای جمهوری اسالمی، کلید فتوحات مستمر  گرداند،بریک کشور کوچک 

لشکرکشی بوش دوم به عراق صدها میلیون انسان کارگر منطقه  جنوب خاورمیانه شد.

انسانی تاریخ های را برای سالیان سال، به خاک سیاه نشاند. یکی از عظیم ترین فاجعه

را آفرید و در این میان تنها برای جمهوری اسالمی بود که پیروزی پشت سر پیروزی 

 زائید. 

ی خود بر المللبینمنطقه ای و های توسعه طلبیکهکشانی های هزینه رژیم با تحمیل

 غالببخش مهمی از کل بورژوازی خاورمیانه،   کارگر ایرانهای دوش توده

عمله پیشبرد اهداف خود متحد وستی و ماوراء ارتجاعی منطقه را فاشیهای اپوزیسیون

 ،حزب اهلل، حزب الدعوه، مجلس اعلی، جیش المهدی، انصاراهلل فراواننمود. 

زیر چتر رهبری را ، جمعیت بیداری اسالمی، جمعیت روشنگری اسالمی حشدالشعبی

در فاصله زمانی  باال،دهای یکایک رخدا این نیروها و بهره گیری از  خود گرد آورد، با

. بورژوازی ماوراء شد منطقهکوتاهی قدرت مسلط سیاسی، میلیتاریستی و تروریستی 

ارتجاعی حزب اهلل را در لبنان سهامدار مهم قدرت سیاسی ساخت، بخشی از سرمایه 

اجتماعی ایران را با شناسنامه مالکان آریائی یا عرب و سامی وارد پروسه انباشت 

را شریک استثمار توده کارگر لبنان نمود. یک ها نان کرد. این سرمایهی لبدارسرمایه

آفریده های جزء مهم قدرت اقتصادی و سیاسی لبنان شد. در عراق با سیل اضافه ارزش

دهها میلیون کارگر ایرانی، بذر قدرت بورژوازی حزب الدعوه، مجلس اعلی، جیش 

اقتصادی، سیاسی و مهم المهدی، حشدالشعبی را بارور کرد و در همین راستا نیروی 

ها، سازماندهی فاشیستی  ایدئولوژیک عراق شد. در سوریه با بذل همین اضافه ارزش

عاصی معترض، های ، افغان، عرب، به سرکوب تودهیایرانهزار، هزار کارگر بیکار و عاصی 

نیروهای تحت قیادت آل سعود، اردوغان و بورژوازی غرب پرداخت، شکست داعش و 

قدرت و حاکمیت های دولت اسد را از خطر سقوط حتمی نجات داد و از این طریق پایه
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قهر و طغیان  در یمن سوار موجخود را تا ساحل مدیترانه بسط داد و مستحکم کرد، 

را سکوی قدرت، رقابت، زیادت خواهی و سهم طلبی ها و حوثی شدناراضی های توده

 . نمودخود 

به طور واقعی یک قدرت نقش آفرین همه جا ها و جنایتبا این کارها جمهوری اسالمی 

وقتی دولت اوباما همراه با گردید. ها و سهم خواهیها حاضر در پهنه کارزارها، رقابت

میالدی عزم جزم نمودند که  2013کشورهای غربی حتی روسیه و چین درسال  همه

تر به ا جمهوری اسالمی را هر چه پرشتابپروسه آکنده از تناقض مذاکرات هسته ای ب

سوی فرجام رانند، ترجیع بند کالم دولتمردان، نظریه پردازان و استراتژهای بورژوازی 

فعالیت هسته ای ایران و جلوگیری از دستیابی در دنیا این شد که هدف پایان دادن به 

این تقریبا نیمی از واقعیت بود اما بدون گفتن نیمی  اسالمی به بمب اتمی است!!! رژیم

دیگر نقش بزرگترین دروغ را داشت. نه امریکا، نه هیچ دولت غربی، نه روسیه و چین، 

ای جمهوری اسالمی نه رژیم درنده اسرائیل هیچ کدام هیچ واهمه ای از سالح هسته 

ائی که قادرند با نداشتند. مگر دولتهای دارای عظیم ترین ذخائر اتمی، دولته

به صرف  منهدم سازندکره مسکونی را  خود، چندین ده بار هسته ایهای زرادخانه

، مگر بورژوازی هار امریکا ؟!چه خاک عجیبی به سر خویش بیخته اند داشتن بمب اتم

جنایت  جنگ افروزی، کودتاگری،نقطه کره زمین را میدان سال است نقطه،  100که 

این کارها را با سالح اتمی انجام  خود کرده است، و توسعه طلبی امپریالیستی آفرینی

است. آنچه امریکا، اروپا، ژاپن، چین،  بسیار روشنابتذال این تصورات  داده است؟؟!! 

در وهله انداخت نه سالح اتمی فاشیسم اسالمی که می روسیه و اسرائیل را به وحشت

توسعه طلبی بی عنان جمهوری اسالمی و یا ها ، زیادت جوئیها سهم خواهینخست 

و افزون ها یر ممالک مورد تعرض این زیادت خواهیر وهله دوم واکنش گریزناپذد

محاسبات بود که و ها واقعیتاین  دلفقط در  اسالمی بود. فعالیت اتمی رژیمها طلبی

د تا با توانست کشورهای عرب حوزه خلیج را وادارمیها شد، این فعالیتمیدار معنی
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اتمی شوند، امری های های نفتی دست به کار ایجاد زرادخانهبهره گیری از اضافه ارزش

برای هیچ کدام از و  راندمی به سمت آشوب روزافزونجهانی را  سرمایه مسلطکه نظم 

ایران نیز اسم « تهدید اتمی». جار و جنجال سلط سرمایه خوشایند نبودمهای قطب

های بود. اسرائیل بیش از همه بلوک« شهرآشوبی»مخاطرات محتمل همین  رمزی برای

دید. سوء تعبیر نشود، بحث اصال می دیگر خود را زیر فشار این خطرهای قدرت یا دولت

، سخن از تهدید رقابتهای سهمگین بر سر خطر بمب هسته ای جمهوری اسالمی نبود

اتمی میان ایران در یک سو و عربستان، امارات، بحرین، قطر، سایر کشورهای عرب 

آنچه برای بورژوازی ، یه یا سایر ممالک خاورمیانه بود. سخن کوتاهحاشیه خلیج، ترک

 امریکا، اروپا، متحدان منطقه ای آنها، چین، روسیه و دولتهای دیگر هیچ موضوعیتی

نداشت، خطر دستیابی جمهوری اسالمی به بمب هسته ای و آنچه که آغاز تا پایان کل 

داد، سهم خواهی بی عنان فاشیسم اسالمی از ساختار می را تشکیلها و نگرانیها دغدغه

 حاصل استثمار وحشیانه پرولتاریای جهانیهای و اضافه ارزشسرمایه  قدرت و مالکیت

 بود. 

بود که  پی در پی سترگهای همین موفقیتفته بود و موفق پیش ر رژیم تا اینجا بسیار

 استراتژیکهای ی را وادار به چاره اندیشیالمللبیننیرومند سرمایه های همه بلوک بندی

ژاپن، چین، بی اعتنائی بدون سابقه  ،روسیه توافق اروپا، نمود. برنامه ریزی دولت اوباما با

ای امریکا برای کشاندن رژیم  منطقه عرب متحدانو  آنان به مخالفت شدید اسرائیل

فصل نخست همین « برجام»اسالمی به پای میز مذاکره و سر هم بندی توافق موسوم به 

و ها برای همه این قطب« برجام»هدف  داد.می را تشکیلچاره اندیشی اضطراری 

قرار دهند می را ولو گسسته و بی قوام در شرایطی این بود که جمهوری اسالها دولت

که چگونگی، حدود و موازین سهم طلبی خود را با معیارهای مستولی نظم جهانی 

ی منطبق سازد. متناسب با حصه سرمایه اجتماعی ایران و جایگاه و موقعیت دارسرمایه

مالکیت و سود  ،ی این کشور در تقسیم کار جهانی سرمایه چشمداشت قدرتدارسرمایه
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اه تحقق این راهبرد را نیز رجوع به همان قوانین سرشتی داشته باشد. دولت اوباما ر

دید. می ایران در سرمایه جهانی ی و ادغام هر چه ژرف تر سرمایه اجتماعیدارسرمایه

مورد ایران  دارسرمایهبخشی از طبقه  براینمود. چیزی که می برجام این هدف را دنبال

قبول آن را غلطیدن اجباری به  اگر چه جناح مسلط رژیم، و بخش دیگر یا رضایت بود

را هم بر آن  موفقیتهایش هرمُ اماانگاشت، می سنگالخی بر سر راه زیادت جوئیهای خود

ی وجودش را به عنوان یک نیروی میدان دارسرمایهقدرت  تمامی قطبهایدید. می حک

نمودند که مخالف می شناختند، همگی تصریحمی دار و صاحب نقش منطقه به رسمیت

سرمایه  حاکماساس سهم خواهیهای او نیستند، خواستار تبعیت این سهم جوئی از نظم 

 اما کردندمی هستند، موقعیت ویژه اش در خاورمیانه و آسیای مرکزی را قبولجهانی 

 ی باشد.دارسرمایهاستقرار هرچه محکم تر ثبات  کمکی به ،که این موقعیت خواستندمی

مراه با بندهای دیگر توافقنامه حامل چنین پیامهائی بودند. همگی به همه اینها ه

ی او موفقیت آمیز بوده المللبیندادند که راهبرد سهم خواهی می جمهوری اسالمی نوید

 است. 

و تیزپروازترین اقتصاددانان، جامعه شناسان یا  شعور بورژوازی حتی دوراندیش ترین

است. زیرا بورژوازی خودش سرمایه تشخص یافته  فیلسوفانش به هر حال شعور سرمایه

، وارونه، آویزان است. شعور سرمایه در سرشت خود علیل« آدم ها»به صورت طبقه ای از 

 .استها خرافه وها سفاهت مرکز پمپاژتناقض ها،  طوفاناسیر  به جعل واقعیت ها،

بورژوازی تاریخا کور است و قادر به رؤیت هیچ میزان از کوه تناقضات سرکش آوار بر 

است.  صرفا سود، سود و باز هم سودو راهبردهای خود نیست. چراغ راه او ها برنامه ریزی

با سالخی بی مهار بشریت و تبدیل جهان به کوره انسان سوزی، فقرآفرینی، چراغی که 

سوزد. این حکم در مورد کل بورژوازی از می ری و گرسنه سازیتباهی زائی، فالکت پرو

. در این میان تکلیف نبش کندمیصدق هم و سوسیال دموکراتش  «کمونیست»جمله 

فاشیسم اسالمی در قرون وسطائی دین ساالرش کامال روشن است. ماقبل قبرشدگان 
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نمود، در می حفر خودقی بی انتها زیر پای باتال ،طول این سالها، در هر گام پیروزی

با افزایش بی عنان نرخ استثمار دهها میلیون کارگر ایران، با حمام خون  همان لحظه که

هزار کارگران و  10هزار،  10میلیون نفوس طبقه کارگر، با کشتار  60تا  50معیشت 

کرد، بی انتهاترین می فرزندانشان، پیروزی، پشت سر پیروزی در کارنامه شنیع خود ثبت

حادثه ای که در همه این سالها  .کردمی حفاریشکست را نیز زیر پای خود های دآبگن

جنین ، «باد کاشتن ها»تمامی تفاق افتد. رفت تا امی د ونمومی طی را پروسه وقوع خود

همه با هم هیوالوار و اختاپوس گون ها پرورد و اینک دیری است که جنینمی «طوفان»

از جنوب تا شمال خاورمیانه در تمامی کشورهای عرب و بساط تولد پهن کرده اند. 

های حوزه خلیج، بورژوازی متحد و ممزوج رژیم از یک سوی زیر فشار قهر و طغیان توده

گرسنه عاصی قرار گرفته اند و از سوی دیگر وجود جمهوری اسالمی را نه فقط قاتق 

ازی در نقطه، نقطه منطقه، . حرف دل کل این بورژوپنداردمی که قاتل جانبیند نمی نان

ار آنچه انجام داده اید هم پیمان در ایران آنست که شکرگز خطاب به وحوش حاکم

ها وجودتان نه مفید که سونامی زیان دیگر« فاخلع نعلیک!»هستیم، از این جا به بعد 

که قرار بود ما را قدرت مسلط اقتصادی و سیاسی سازید. این  زنندمیاست. فریاد 

یا ها باعث طغیان شورشموفقیت حاصل گردیده است، از این به بعد فقط مزاحم و 

است که عصاره کالم بورژوازی ها مدتهستید. لطفا به خانه برگردید! ها بمباران شدن

بانی این گردیده است. اما این عراق بخشی ازحزب اهلل حتی دولت اسد ولو با زبان بی ز

ل صباح و آماجرا است. آل سعود، آل خلیفه، آل ثانی، آل نهیان،  کوتاهفقط دیباچه 

سال با خیال به پایان رسیدن امروز و فردای  40در تمامی دقایق این ها سلسله طویل آل

ار روزگ ،فاشیسم اسالمی رقیبهای و بحران آفرینیها یادت خواهیزسهم جوئی ها، 

گذراندند، هر چه گذشت خود را ژرف تر و سهمگین تر در خطر دیدند. خطرها را تحمل 

کردند و همزمان راه دفع این مخاطرات را شریان استخوان بندی اقتصادی، سیاسی، 

ی خود نمودند. استراتژی بقای خود را با تدارک رفع تهدیدهای المللبیننظامی، امنیتی و 



 17/   منتخب مقاالت/ جلد پنجم

 

دیرینه فلسطین های ند. در همین راستا بساط فریبکاریاین اختاپوس معماری نمود

بی قرار قبول اتوریته  بسیار خود پاک کردند و شیفتهدوستی  را برای همیشه از وجود 

درنده ترین و جنگ افروزترین بخش بورژوازی هار اسرائیل شدند. فرصتی که فاشیسم 

نتانیاهوها فراهم آورده بود  برای ،اسالمی با راهبردهای خویش و گام به گام اجرای آنها

ها را و ترامپی بیشترین بهره برداری «تیتی پار»و  «لیکود» فاشیسم هولوکاست جویِو 

سال  40اسالمی از کل این رژیمامروز  نیاز به توصیف نیست کهآورد. می از آن به عمل

 تولیدکار و چرخه مفلوک تر، زبون تر، شکست خورده تر و بی آینده تر شده است. 

چرخد. بیکاری، گرسنگی، بی خانمانی و نمی ی ایران در ورطه طوفان بحراندارسرمایه

 پیچد، فروماندگی،می در درون خودکارگر را های میلیون نفوس توده 60فقر کل 

سردرگمی و برهوت پوئی طبقه کارگر و جنبش کارگری یگانه نعمتی است که اول 

به رژیم ارزانی رمیسم منحط سندیکالیستی سرمایه و بعد رفرمیسم چپ حزب آویز و رف

از این تنها مورد  داشته است و از این طریق بقای امروز و فردایش را تضمین کرده است.

که متالشی گردیده  برجام دیری استکه بگذریم، هیچ چیز بر وفق انتظاراتش نیست. 

که همراه « تعامل»است و احیاء آن توسط دولت بایدن حتی با هر سطح از مماشات و 

هیچ  نذیر وحشت خواهد بود.باشد، باز هم برای رژیم اسالمی نه بشیر هیچ پیروزی که 

چیز برای رژیم به شیوه سابق نیست، هیچ کدام از برگهای برنده چند سال قبل را برای 

توخالی های ره با رقبا در دست ندارد. برخالف هیاهوها و جار و جنجالشروع مذاک

راست و چپ داخل یا خارج کشور، معضل رژیم اصال شروط سنگین یا های اپوزیسیون

 منطقه ای او هم نبوده وهای فشار سهمگین امریکا و اتحادیه اروپا برای مهار سیاست

و پیش از هر مذاکره یا قرارداد جدیدی به ، تا همین جا عمالًها باشد. این سیاستنمی

برای همیشه به گل ها اندازه کامل شکست خورده است. سفینه این راهبردها و سیاست

 نشسته و چشم انداز خروج خود از باتالق مرگ را از دست داده است. 
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موجودی از همه لحاظ زبون، شکست خورده،  برجام احتمالی آتیفاشیسم اسالمی در 

بازی، مقهور و محکوم به قبول بدترین شروط است. باید همه تعهدات را  فاقد برگِ 

برجام برای د. آرچیز چندانی به دست ها بسپارد، بدون آنکه حتی در عرصه لغو تحریم

بیشترین میزان اجماع جهانی نقشه مند، متکی به  ،دولت بایدن یک صف آرائی نیرومند

چند دهه، برای مجبور ساختن های هو آموختتمامی تجارب بورژوازی، مسلح به 

ساله زیادت جویانه خود و انحالل قهری این  40جمهوری اسالمی به گسست از راهبرد 

رژیم در نظم نسخه پیچی مستولی سرمایه جهانی است. عین همان هدفی که تیم اوباما 

پاالیش یافتگی آن از محاسبات  ،فعلیو  سابقکرد. تفاوت میان برجام می دنبال

خرد کننده تر آن علیه بسیار ن روز بورژوازی امریکا و قدرت تهاجم و تعرض آنه اخیالباف

این را رژیم اسالمی به ویژه مافیای سپاه پاسداران، و تمامی جمهوری اسالمی است. 

 دانند کهمی ژرف و جامع درک کرده اند. خوبها و نیروهای اختاپوسی والیتمدار، باند

صور خیلی ها، بسیار متفاوت خواهد بود. برخالف ت 2015ا سال بفرجام مذاکرات برجام 

بی نیازی از   و خود خامنه ای در موردها ها، سالمی ها، رئیسیعربده کشی قالی باف

برجام به هیچ وجه حکایت رقابت طیف آنها با شرکا برای ربودن افتخار یا دستاوردهای 

آنها سخت واقفند که زیر پایشان به گونه رعب انگیزی خالی است و قرار  !!برجام نیست

نشانه ای از دورخیز برای پرش ها نیست در این سناریو دستاوردی باشد. این عربده

مؤثرتر یا سنگین سازی کفه چانه زنی هم همراه ندارد. بسیار توخالی و حدیث افالس 

هر و نشان یک نیروی معامله گر که با مُک  است. جمهوری اسالمی این بار نه در مقام ی

گردد. گفتگوئی می وارد گفتگوها شکست خورده محکوم به پرداخت بیشترین غرامت

، اتحادیه اروپا، انگلیس، اسرائیل، عربستان ، امارات، بحرین، ایاالت متحدهکه در آن 

ها غرامت با طوالنی ترین لیستعمان، اردن، عراق همه شاکی، مدعی العموم، قاضی 

منظور حضور مستقیم همه این کشورها در مذاکرات نیست!!، نیازی به چنین  .هستند

حضور هم ندارند، بدون هیچ حضور هم مطالبات و اعتراضات آنان به اندازه کافی روی 
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دالل مظلمه برای تخفیفی ناچیز در  روسیه و چین در بهترین حالت نقشمیز است. 

 ترجیع بند کنند.می را بازیها رژیم به قبول کیفرخواستو متقاعد نمودن ها خسارت

ها این است که جمهوری اسالمی باید پرونده سهم خواهیها و قطبها کالم کل دولت

قوا یا بسیج فاشیستی نیروهای عاصی درون و زیادت جوئیها، با ساز و برگ سازماندهی 

به نظم  ،و را به بایگانی بسپاردساله خود در این قلمر 40کشورها را بر بندد، استراتژی 

تن ها دیکته شده قطبهای مسلط سرمایه جهانی یا نظم حاصل توازن قوای این قطب

را در اینجا جستجو ها و حاکمیتها دهد، راه سهم خواهی خویش از مالکیت ها، قدرت

 کند و به این نظم بیاویزد. 

یک پرسش بسیار  است که ضاع برای جمهوری اسالمی چنین است و در این راستااو

 استراتژی با ؟گیردمی راهی را در پیشخواهد کرد و چه  رژیم چهآید. می پیشمهم 

بیند؟ بخشی از پاسخ این سؤال می آینده آن را چگونه و کندمیخود چه  دهه چندین

را باالتر آوردیم. رژیم مستقل از این که بخواهد یا نخواهد و جدا از پروسه تصمیم 

ی خود المللبینبا شکست راهبردهای منطقه ای و  جدید درون  برجام عمالً  گیریهای

مواجه گردیده است. امروز دیگر بحث بر سر آن نیست که جمهوری اسالمی توسعه 

سال را کنار بگذارد. سخن این  40این  مطابق الگویدر خاورمیانه و دنیا  خود طلبی

را از دست داده است. بورژوازی  کنونی به شیوه تا است که توان پیشبرد این استراتژی

راه خود را از رژیم جدا کرده  عرب و غیرعرب متحد یا محتاج این راهبرد در خاورمیانه

و حاضر به ادامه این احتیاج یا همسوئی نیست، نه فقط همسو نیست که ضد آن است. 

اهی خود به سؤال باز گردیم، رژیم با این شکست چه خواهد نمود و استراتژی سهم خو

در دنیا و منطقه را با کدامین تغییرات خواهد آراست؟ باقی مانده پاسخ را در چند نکته 

 .کنیممیزیر خالصه 

دهد می آغاز مذاکرات جدید را تنهای جمهوری اسالمی سریع یا کند، پیش شرط – 1

که به نقض توافقات  کندمی. قبول برمی دارداما حتی همین گام را طی یک پروسه 
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یشین ادامه ندهد، دولت بایدن و سایر اعضای برجام نیز همین را برای شروع مذاکرات پ

از جمله امریکا برای ها بینند. به احتمال قریب به یقین فرانسه، برخی دولتمی کافی

حتی اسرائیل به پهنه گفتگوها تالش کنند، اما رژیم در مقابل  امارات، ورود عربستان،

. کردزند و رقبا را متقاعد به عقب نشینی خواهد می این کوششها دست به مقاومت

با رجوع به دست کشیدن رژیم از ادامه  و صرفاًها برجام بدون الغاء هیچ کدام از تحریم

عربی به حوزه مذاکرات،  ممالکود نقض تعهدات قبلی و انصراف رقبا از سماجت بر ور

 . گرددمی احیاء

افتد. خواستهای رژیم بسیار سرراست است و در برچیدن می راهها ماشین چانه زنی  – 2

شود. لیست شرطها و انتظارات رقبا طوالنی است، اما نقطه شروع، می خالصهها تحریم

جمهوری های و زیادت جوئی رجوع و ختم همه آنها پایان توسعه طلبی ها، سهم خواهیها

به نظم نسخه  استراتژی خود تضمین رژیم برای آویختناسالمی به شیوه تا کنونی و 

 سرمایه جهانی است.  بزرگهای و قدرتها پیچی قطب

آنچه برای فاشیسم اسالمی فاقد هر نوع موضوعیت است پذیرش همگن، زمینی و  – 3

دستاوردها است. از منظر حاکمان اسالمی  برخیاستراتژیک خواستهای رقبا در قبال 

جائی برای قبول صوری و اضطراری  سرمایه، برجام جدید مثل برجام سابق صرفاً

برای  و دستیابی به شرایط مقدورها رقیب نیرومند، با هدف لغو تحریمهای زورگوئی

مفری ها در این راستا لغو هر جزء تحریمپیشین است. های تمدید قوا و تداوم سیاست

 گردد. می تلقیمهم برای معماری محکم تر و نیرومندتر راهبردهای سابق 

دیگر ولو به اجمال توضیح داده ایم که رژیم اسالمی در های پیش تر و در نوشته – 4

سال همه تالش خود را به کار گرفته است تا حتی االمکان یک استخوانبندی  40این 

ی خود را در منطقه و جاهای المللبینسهم طلبی  اقتصادی مالزم و متناظر با استراتژی

دیگر پدید آرد. به طور مثال در سرمایه اجتماعی کشورهائی مانند، عراق، سوریه، لبنان، 

ترکیه، تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، حتی چین و هند شریک شود. در این ممالک، 
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ها ایران را در این حوزه وسیع یا اندک سرمایه گذاری کند. بخشی از سرمایه اجتماعی

پیش ریز نماید. در هر کدام این کشورها صاحب صدها شرکت بزرگ صنعتی و بازرگانی 

را دور بزند، در ها تحریمها داد و ستد شود. به یمن این سرمایه گذاریهای و شبکه

متفاوت « ملی»های فروشنده با هویت دار وخریمزمان ه ،منطقه و حتی فراتر از آن

با مالکیت تاجیک، ترک، عراقی، ارمنی احتیاجات چرخه تولید و ارزش افزائی  باشد.

آزاد از خرد و در چهارچوب روابط بازرگانی، سرمایه اجتماعی ایران را از بازار جهانی ب

وارد کشور سازد. حتی نفت بفروشد و بهای آن را به صورت دالر یا سایر  ،قید تحریم ها

متمادی است های ارزها بدون نیاز به رعایت قوانین بانکی وارد کشور سازد. رژیم دهه

مورد نیاز های که در این زمینه کوشیده است، سراسر حاشیه شمالی خلیج را از اسکله

آکنده است.  د و گرش سرمایه اجتماعی کشوریا این بخش از چرخه تولی این معامالت

دهد که بخش قابل می این قراراساس کار را بر  ،فاشیسم اسالمی در دور جدید برجام

را ساز و کار تحکیم و تقویت همین ها توجهی از اضافه ارزشهای آزاد شده از فشار تحریم

 استخوان بندی اقتصادی سازد.

اسالمی در پهنه  رژیم ساله 40ت استراتژی در این نوشته چندین بار بر شکس – 5

این را هم اضافه کردیم که تأکید نمودیم. اما همه جا ها و توسعه طلبیها زیادت خواهی

این راهبرد در الگوی تا کنونی خود به طور کامل شکست خورده است. صریح تر بگوئیم 

و مالکیت و  بی عنان فاشیسم اسالمی در سهام سود و قدرتهای سفینه سهم خواهی

کشورها به  اپوزیسیونی از طریق تغذیه و تقویت بورژوازی المللبینحاکمیت سرمایه 

گل نشسته است. زیرا این بورژوازی اکنون مراودات خود با رژیم را نه ممد حیات که 

تواند دستخوش می بیند اما جمهوری اسالمی همین استراتژی تا کنونی رامی زیان آور

تواند ریل آن را تغییر دهد و به شکلهای دیگر دنبال نماید. فراموش می بازسازی کند،

نکنیم که کل مصالح و ملزومات کارائی این راهبرد طی چند دهه را به هر حال سرمایه 

وجود دهها میلیون کارگر یا  .در اختیار او قرار داده است ،یدارسرمایهجهانی و نظام 
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رین شده و در حال انفجار در هر کدام کشورها، لومپن پرولتاریای گرسنه، عاصی، نف

این انسانها به دار ناسیونالیسم، ارتجاع زهرآگین  مسخ، شستشوی مغزی، آویختگی شعور

هتگیری رادیکال ضد کار مزدی رستی و نژادساالری، حمام خون هر جدینی، قوم پ

ازی هر مختلف بورژوهای کارگر، مجادالت همیشه جاری و حاد میان بخشهای توده

کشور بر سر سهام سود و مالکیت و قدرت سرمایه، توسل استیصال آمیز و زبونانه الیه 

ورژوازی زیر فشار توهم و فروماندگی، این ب اپوزیسیونهای هائی از کارگران به بخش

ی هستند. رژیم دارسرمایهطغیان دنیای حال همه جا رایج و در های همه و همه پدیده

دقیقا کل مایحتاج پیشبرد استراتژی خود  ی دیگر،دارسرمایهمثل هر دولت  اسالمی نیر

. همدوش و همجوش کرده استآفریده نظام بردگی مزدی تأمین های را از همین پدیده

عاصی گرسنه و آواره های جوامع و سوار بر موج قهر و نفرت توده اپوزیسیونبورژوازی 

ها و توسعه طلبیها زیادت جوئیهی ها، وارد میدان مصاف برای بیشترین باج خوا

. آنچه اینک و در این چند سال رخ داده است به قدرت رسیدن برخی از گردیده است

های به حاکمان سرمایه در ایران است اما سایر مؤلفهها و پایان نیاز آنها اپوزیسیوناین 

م تر و سیل آساتر به وفور و بسیار عظیهستند،  یدارسرمایهسرشتی های فوق که پدیده

سیای مرکزی، افریقا و جاهای آاز پیش در همه جای دنیا و بیش از همه در خاورمیانه، 

د. با توجه به همه این نکات فاشیسم اسالمی استراتژی شکست خورده ندیگر وجود دار

آن  مدبرانه تر خود را راهی بایگانی نخواهد کرد، دست به بازسازی و به روز نمودن

تا هر و  نمودهمان راهبرد را دنبال خواهد  ،هم در منطقه و ممالک دیگر زخواهد زد. با

مورد بهره برداری قرار خواهد و زیادت خواهی ها، ها ا که بتواند برای توصعه طلبیکج

 داد. 

سابق های همان شیوهها و پیرایشها رژیم اسالمی از این طریق و به کمک این آرایش

به هر جنایت و سبعیت  بردگی مزدی دهد و برای بقایمی را ادامه یت خوداعمال حاکم

این یا  مریخیهای رؤیابافییازد. بر خالف بسیاری از پندارها و می دستو بشرستیزی 
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، فاشیسم اسالمی به همین سیاق و بر روال آنچه آن اپوزیسون منتظر معجزه کاخ سفید

کمیت خود قدرت و حاهای د از فروریزی پایهتوانمی سال انجام داده است 40در این 

یم ها، ضربات کوبنده اقتصادی ناشی از محاصره اقتصادی، جلوگیری بنماید. نفس تحر

ی، این رژیم را از پای در نخواهد آورد، کما المللبینمضاعف احتمالی های حتی تحریم

به سراغ مسأله اساسی یا مطابق  پس اینکه در این چهار دهه از پای در نیاورده است.

 کارگر چههای اینکه تکلیف تودههدف و غایت واقعی نگارش این متن برویم.  ،معمول

کارگران چه باید بکنند  ؟گرددمی جنبش کارگری با چه شرایط تازه ای مواجه ؟شودمی

روب و کدامین کارها را باید برای همیشه دور ریزند و از پویه کارزار طبقاتی خود جا

مذاکرات جدید و برجام احتمالی آتی، مستقل از اینکه کدامین مسیر را پیش  ؟نمایند

ام عیار باشد یا به موفقیتهائی دست یابد یا هر آلترناتیو مگیرد، جمهوری اسالمی بازنده ت

کارگر باز هم های دیگر، یک چیز بسیار بدیهی است. فشار استثمار سرمایه بر توده

ری تر خواهد شد. وضعیت دارو و درمان، آب آشامیدنی، خورد و کوبنده تر و انفجا

خوراک و ابتدائی ترین احتیاجات معیشتی طبقه کارگر بسیار وخیم تر و هولناک تر 

آلودگیهای زیست  گردد،می تبعیضات دهشتناک جنسیتی روزافزون خواهد گردید.

مود. شمار کودکان کار تسلیم تیغ مرگ خواهد نبسیار انبوه تری را های انسان ،محیطی

توده بسیار  ،خانمانی، ویرانه نشینی و گورخوابیشودد. طاعون گرسنگی، بیمی برابر چند

انبوه تری از کارگران را در کام خود خواهد بلعید. هر اندازه موفقیت رژیم در برجام 

ان در افزایش سودهای نجومی خود و هر شکست فاشیسم اسالمی دارسرمایهموفقیت 

علیه سفره  دارسرمایهدر مذاکرات دستاویزی برای تهاجم و تطاول وحشیانه تر طبقه 

خواهد بود. سرنوشت زندگی ما به هیچ وجه و هیچ میزان هیچ  کارگرانخالی بدون نان 

ساختار قدرت، حتی سقوط یک  ها درربطی به نتایج برجام، هر گونه فراز و فرود جناح

رژیم و عروج مافیای دیگر بورژوازی به سفینه حاکمیت ندارد. سرنوشت کار و معیشت 
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توسط خود و زندگی ما فقط و فقط در میدان کارزار علیه  سرمایه و نظام بردگی مزدی 

 گردد. می تعیینما 

ابراز ی داررمایهسشورائی و ضد  ان یک قدرت سازمان یافته سراسری،ما باید به عنو

، هر اعتراض، اعتصاب، اجتماع، راهپیمائی، مبارزه و دهیممی انجامچه هر وجود کنیم

چیزی که در شرایط را پیش روی قرار دهد.  جهتگیریهر گام جدال روز ما باید این 

طبقه کارگر جهانی در حال های ختانه چنین نیست. ما بیش از تمامی بخشببدحاضر 

 اندازیم. اجتماعات بزرگ تشکیلمی هستیم. هر روز دهها اعتصاب راهمبارزه و ستیز 

پرشکوه دی و آبان را های شورشبینیم، می گسترده تدارکبسیار دهیم، اعتراضات می

افکنیم. کارهائی که کارگران می آریم. با این کارها رژیم را به وحشتمیها به خیابان

بر سینه بسیاری  یهم فراتر، در سطحی و به شکلدهند. از اینها نمی سایر کشورها انجام

فرصت طلب بورژوازی دست رد کوبیده ایم، به آنها اخطار داده ایم که های از اپوزیسون

و میدانداریهای ما را ساز و برگ سهم خواهیهای خود در ها قرار نیست مبارزات، خیزش

ا، روسیه و جاهای قدرت یا پرش به عرش حاکمیت سرمایه سازند، به کارگران امریک

دیگر نگاه کنیم، بیش از حد ذلت آمیز، خفت بار و رعب آور است. صدها میلیون کارگر 

عمله سنگین سازی کفه قدرت یک بخش از بورژوازی  ،امریکائی به جای مبارزه طبقاتی

در مقابل بخش دیگر هستند. وضع کارگران روسیه، کارگرانی که درنده ایاالت متحده 

کشیدند امروز عمله زبون و چندش می آنها، بیرق رهائی انسان بر دوشچند نسل پیش 

و پوتین شده اند. کارگران « یناوالن»آور رقابت مافیاهای مختلف بورژوازی، رقابت میان 

ریند!! کارگران آلمان، اسکاندیناوی گمی ژاپن برای کاهش یک ریال سود سرمایه خون

قه کارگر ایران ولو ناچیز، گامهائی از اینها و جاهای دیگر وضع بهتری ندارند. ما طب

، به رغم این تفاوت باز هم، کندمیاین تمایز اندک هیچ دردی از ما دوا ناما جلوتریم، 

ها عرصه در هیچ کدام از .کنیممین رادیکال طبقاتیی به معنای دارسرمایهمبارزه ضد 

جنگیم، کامال بالعکس در درون البیرنت تیره و تار قبول موجودیت نمی علیه سرمایه
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چرخیم، از بانی و باعث کل استثمار، فقر، گرسنگی، ستمکشی، می یدارسرمایه

گردیم!!! آخرین برد می فرودستی، آوارگی و فالکت خود خواستار ترحم و بهبود زندگی

دهای پرداخت نشده، یکی، دو مبارزات آنست که از چندین ماه  مز همهانتظارمان در 

های ماه پرداخت شود!!. دستمزد امسال ما از سال پیش خیلی کمتر نباشد!!، برای هزینه

 نوع . با اینبیمه درمان، صدقه دریافت داریمسهمگین دارو و درمان چند تومانی زیر نام 

ی، حقانیت دارسرمایه، حقانیت بقای فقط عتراضات، این شکل ، تمنیاتخواست ها

ان، دولت سرمایه و نظام بردگی دارسرمایهاستثمار جنایتکارانه خود توسط سرمایه، حق 

 خودتحمیل تمامی استثمار، گرسنگی، آوارگی، فالکت، ذلت، بی خانمانی بر  درمزدی 

ی به قبول دارسرمایهوقتی صدر و ذیل کارزار ما متقاعد نمودن  .کوبیممی را مهر تأیید

و بقای وجود  ، اساساست پس اساس موجودیت و ماندگاری سرمایهها این خواسته

مورد اعتراض ما  اصالًها و انسان ستیزیها بدبختی ها،سرچشمه واقعی کل سیه روزی

باور ی دارسرمایهو انسانی شدن  ینی همه اینها آنست که ما به اصالحنیست. معنای زم

 ای مبارزه چنیندر و راه رهائی خود را  نیستیم، حاضر به مبارزه علیه سرمایه داریم!!

. راز واقعی کفن و دفن ما در زیر آوار استثمار، گرسنگی، فقر، بی کنیممیجستجو ن

است. سراسر قرن بیستم دوران تباهی همین جا در  نیز خانمانی، فالکت و گورخوابی

وده است. ی بدارسرمایهقاتی و ضد جنبش ما و جدائی طبقه ما از ریل واقعی پیکار طب

 آنکههیچ چاره ای نداریم جز  این سهمگین ترین فاجعه تاریخ زندگی انسان است و ما

ضد کار مزدی باز گردیم. مسیر، محتوا، بیرق، نقشه راه به میدان واقعی جنگ طبقاتی 

ی بسیار شفاف و عاری از ابهام است. باید در تمامی دارسرمایهو منشور واقعی مبارزه ضد 

ل با بورژوازی و دولتش، در حوزه فروش نیروی کار، بهبود معیشت و جداهای عرصه

سیاسی و حقوق اجتماعی، در های و آموزش، در عرصه استیفای آزادی دارو و درمان

زیست محیطی، های قلمرو پیکار علیه تبعیضات بربرمنشانه جنسیتی، در ستیز با آلودگی

پراکسیس، با تمامی توان موجود وارد ، زمینی، جنبشی و در همه جا و همه شرایط عمالً
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ی گردیم. به جای مطالبه افزایش سنار و سی دارسرمایهجنگ علیه اساس موجودیت 

به جای «!! نرخ تورم»شاهی دستمزد، به جای قفل کردن بهای نیروی کار خویش به 

ی، به جای اینها دارسرمایهآویختن بهبود معیشت خود به اصالح مقررات و قوانین 

زمین تا آسمان آمارها، ارقام خود شویم.  و زندگی کار و تولید حاصلخواهان تسلط بر 

که ما به صورت میانگین  زنندمیی فریاد دارسرمایهاطالعاتی خود رژیم های و داده

، بیمه، یارانه، «!!حقوق»برابر ارزش هائی که در طول یک سال زیر نام مزد،  15حدود 

برابر این  15داریم، آری بیش از می آموزشی یا رفاهی!! و مانند اینها دریافت امکانات

نمائیم سرمایه و سود و ثروت و می درصد آنچه تولید 1500. کنیممیاقالم کار و تولید 

نظامی و پلیسی سرکوب اعتراضات ما توسط ارتش های یا هزینه دارسرمایهرفاه طبقه 

 گردد.  می ر قوای قهر سرمایهو پلیس و سپاه و بسیج و سای

مستمری  محتاج، مفلوک و آویزان به صدقه، چرا ما باید خود را مزدبگیر، فرودست، زبون،

یا دولت سرمایه ببینیم. چرا محکم و استوار خواهان تسلط  دارسرمایهو زکوة طبقه 

!! چرا کامل بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خود نشویم؟ چرا از اینجا عزیمت نکنیم؟؟

این  بورژوازییا حاکمان چپ و راست ها اپوزیسیوندر سده بیستم در اطاعت از 

آنگاه بند، بند مبارزه جاری ما  باز گردیم،به این آغازگه عزیمتگاه را رها ساختیم؟!! اگر 

شناگران واقعی شط پرخروش کارزار طبقاتی ضد کار مزدی خواهیم عوض خواهد شد. 

رازیم دیگر خود را به اعتصاب افو زندگی شد. اگر بیرق تسلط بر سرنوشت کار و تولید 

 مع در چهاردیواری این و آن شرکت خشنود نخواهیم ساخت، دیگر با چرخیدن درو تج

یش را نخواهیم فرسود. بالعکس ار طبقاتی خوتمامی قدرت پیک حصار این نوع اعتراضات

اعتصابات جدا از هم، بی دیوارها را برخواهیم چید. به سوی همدیگر خواهیم شتافت، 

نیرومند، سازمان یافته، شورائی،  بسیار پژواک، شکست آمیز، فرساینده را با یک جنبش

جایگزین خواهیم ساخت. از این طریق یک قدرت خواهیم  و ضد کار مزدی سراسری

یک ماه، دو ماه، شاید هم چند سال انجام نخواهد شد، منوط به اراده و  در ین کارشد. ا
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 ،پیگیری و چاره اندیشی ما در یک سو و قدرت سرکوب و تقابل بورژوازی در سوی دیگر

شاید سالها طول بکشد اما در این پروسه و در لحظه، لحظه طی آن همواره متحدتر از 

، چاره اندیش تر مندتر از پیش، آگاه تر، تواناتر،، نیروپیش، سازمان یافته تر از دیروز

و دولتش صف خواهیم آراست.  دارسرمایهدر مقابل طبقه  رادیکال تر و سرمایه ستیزتر

بیشتر، های ی تر خواستدارسرمایهمتحدتر، شورائی تر، ضد بسیار با همین قدرت 

با احراز توان الزم و  کرد.ل خواهیم یرادیکال تر و تعیین کننده تری را بر دشمن تحم

ی را به طور کامل نابود خواهیم کرد و سنگ بنای دارسرمایهآرایش قوای کافی رژیم 

در جامعه توین، جامعه فارغ از کار مزدی، دولت و طبقات را مستقر خواهیم ساخت. 

، همه شکلهای اینجا و در صورت اتخاذ این ریل، ما به طور واقعی بر سینه رفرمیسم

دست رد کوبیده ایم، راه مبارزه طبقاتی و کارزار علیه سرمایه را پیش گرفته  سمرفرمی

 ایم. مبارزه ای را آغاز نموده ایم که چشم اندازی روشن پیش روی دارد، بیرق رهائی

 در هر گام شورائی تر و استوارتر و تواناتر با سرمایه کشد، بالنده است.می بشر بر دوش

گ با سرمایه این است. در این جنگ همه چیز ضد زمینی جن جنگد. معنایمی

 ،بهبود معیشت ماهیت سرمایه ستیز دارد. خواست ی است. سرنگونی طلبیدارسرمایه

های زادیآشتر، یلحظه ای از پیکار ضد کار مزدی است. مبارزه برای دارو و درمان ب

  سیاسی افزون تر، حقوق اجتماعی بهتر همگی بنمایه ضد کار مزدی دارند.

مبارزه طبقاتی به هیچ وجه امری ایدئولوژیک، حزبی، آویزان به مرام، منشور، برنامه، 

صیقلی شده و  ،شسته، رفتههای مسلک، بخشنامه، قطعنامه  نیست. نوشتن مرامنامه

، شعارهای پرطمطراق کارگری، ایده «!!کمونیستی»آراسته به هزاران نقش و نگار 

، افراشتن بیرق یدارسرمایهتکرار طوطی وار مرگ بر  هائی بخش،بافیهای آتشین ر

 نه فقط هیچ نشانی از مبارزه طبقاتی ،و منشورها به آنها آویختن این نوع برنامه حزب،

خدمت بورژوازی، علیه سده بیستم به بعد، در  ازو به ویژه  دهد که کل اینها تاریخاًنمی

کارگر و در خدمت های تودهکمونیسم پرولتاریا، در ضدیت با مبارزه طبقاتی 
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این را جنبش کارگری جهانی تجربه ی به کار گرفته شده است. دارسرمایهماندگارسازی 

کرده است هر چند که تا امروز از این تجربه هیچ نیاموخته و هیچ درسی برای گسست 

ی دارسرمایهاز رفرمیسم منحط چپ و راست سرمایه ساالر فرا نگرفته است. مبارزه ضد 

ید دقیقا در هر جنب و جوش روزمره ما، در هر اعتراض برای بهبود معیشت، دارو و با

رفاهی، در هر شورش علیه فقر و گرسنگی و های درمان، آزادیهای سیاسی، خواست

ر کمپین علیه کار حیطی، در هزیست مهای تبعیضات جنایتکارانه جنسیتی یا آلودگی

د را به تمام و کمال در معرض نمایش کودک و هر اعتصاب، عصیان و طغیان ما خو

ی دارسرمایهبگذارد. همه این اشکال مبارزه باید سنگرهای پرخروش پیکار علیه اساس 

گردند. باید نقطه عزیمت ما در تمامی این شکلها تسلط کامل شورائی و سازمان یافته 

سیار شفاف، با در این مورد ما ب همه آحاد انسانها بر سرنوشت کار، تولید و زندگی باشد.

 تمامی دقایق و جزئیات بحث کرده ایم و بحث خواهیم کرد. باید شروع کنیم و راه افتیم. 
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 2021ماه مه  6داری، کارگران و جبهه خاموش جنگ طبقاتی              سرمایه

 

کارگر مهم های گویند، واقعیتی که آناتومی آن برای تودهمی داریهمه از بحران سرمایه

است، اما نه فقط چگونگی که چرائی این واکاوی هم برای کارگران منظری متضاد با 

داری همان حال که پاشنه آشیلی مهلک برای سرمایه زیج نگاه رایج دارد. بحران در

کند. به شمشیری زهرآگین می هم بازی است، نقش بادبان خروج این نظام از غرقاب را

توانند و ممکن است از آن علیه هم می ماند که پرولتاریا و سرمایه، هر کداممی و دو دم

روز، هیچ گاه و در هیچ دوره استفاده کنند، طنز تلخ تاریخ است که طبقه کارگر تا ام

ای چنین نکرده است. فرصت بهره گیری رادیکال، آگاه و طبقاتی از این سالح را به 

بالعکس همه جا بورژوازی بوده است که مکرر و هر بار دست نیاورده است، 

علیه توده کارگر از آن  سهمگین تر از پیش، با حداکثر درندگی به نفع خود و

سناریو با طنز چندش آور دیگری هم تکمیل شده است. اگر . این سود جسته است

برای درو ها دار و دولتهایش بحرانها را سالح راه اندازی بدترین طوفانطبقه سرمایه

نمودن قوت الیموت کارگران نموده اند، اگر آنها هر بحران را فرصتی برای تار و مار 

اندیشه »کرده اند،  یصال بیشترافزونتر جنبش کارگری و راندن این جنبش به ورطه است

حرافی در باره بحران را بازاری داغ برای فروش «!! پرچمدار رهائی پرولتاریا»و « پردازان

امتعه فکری خود یافته اند، گویا با هر چه وسیع تر غوغا کردن لفظ بحران، انباشتن 

 ان گشودهانستیتوها از مقاالت و کتب تحلیل بحران، تمامی گرههای کور زندگی کارگر

 شود!! می

بحران به عنوان کارکرد سرشتی سرمایه، تنها درسش برای کارگران این است که: 

داری جهنمی همیشه و همه جا مشتعل است، جهنمی که کوره هایش بدون سرمایه

افزاید می سوزد. این پیاممی هیچ وقفه، با گوشت و پوست و خون و استخوان طبقه کارگر

را ها توانند بحرانمی شرط اتخاذ رویکرد رادیکال ضد کار مزدی که کارگران دنیا به
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فرصتی مغتنم برای توفانی تر کردن هر چه بیشتر جنگ طبقاتی خود علیه شالوده 

وجود بردگی مزدی کنند. بحران حرف دیگری برای کارگران ندارد. دلیل زایش مبارزه 

هیچ بحران، نیروی قاهر  طبقاتی نیست. سرمایه در بند، بند هستی خود، حتی بدون

طرد کامل کارگر از نازل ترین میزان حق انسانی برای رقم زدن سرنوشت کار، تولید، 

جوشد، به همین دلیل نیز می حاصل کار و زندگی خود است. مبارزه طبقاتی از اینجا

رونق اگر از زمان های جوشد. برآمد پیکار کارگران در طالئی ترین دورهمی همیشه

رانها کمتر گردد، نه نشان معاش بهتر یا خاطر راضی تر آنها که حکایت توهم توفش بح

فزاینده تر و غمبارتر آنانست. توفنده ترین بحرانهای اقتصادی، به خودی خود، هیچ 

باشند، تاریخ نمی داری نیستند و مشکلی برای بقای آنتهدیدی برای هستی سرمایه

ها بحران است اما هیچیک از این سونامیهای سرمایه، تاریخ طغیان مهیب ترین سونامی

بقای بردگی مزدی وارد نکرده های هیچ خراش غیرقابل ترمیمی بر هیچ یک از پایه

است. ماجرا حتی فراتر از اینها است. سرمایه در طول زمان، با هر فاز پیش ریز، هر دوره 

به گونه ای حیرت انگیز واگرد، هر میزان افزایش جزء الحاقی خود، درجه بارآوری کار را 

ترکیب آلی خود را سرطانی افزایش داده «! ملی»باال برده است، متوسط بین المللی و 

و گسلهای اندرونی بحران خیز خود را، بسیار خیره ها است. درهمین راستا، سرچشمه

کننده تر از آنچه در تصور آید، طغیان گر و انفجارآمیز ساخته است. همه اینها اتفاق 

داری همزمان و همگن با این تحوالت، ظرفیت بحران اده است اما تولید سرمایهافت

را دستخوش تغییرات ها گریزی خود را وسیعا افزایش داده است. اَشکال وقوع بحران

جدی کرده است، در پهنه ایجاد شرایط، برای همزیستی اضطراری کوتاه مدت با بحرانها 

و مجاری پرتنوع درونی ها ست. در حفاری تونلغیرقابل انکاری داشته اهای موفقیت

بر سینه معیشت، دارو، درمان، سالمتی، بهداشت، محیط ها برای سرریز کل بار بحران

زندگی بشر، به گونه بسیار خیره کننده ای موفق بوده است. های زیست یا تمامی حوزه

صعودی انفجارآلود  داری در سطح کنونی اشباع جهان از سرمایه، سیرتصور اینکه سرمایه
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های ترکیب آلی سرمایه، افول مستمر و چشمگیر نرخ سودها، چگونگی توزیع سرمایه

دیگر باز هم قادر به مهار موج بعد از موج بحران گردد، های مولد و بهره آور یا شاخص

 آسان نیست. اما واقعیت دارد، واقعیتی زمخت که فقط با شناخت مارکسی سرمایه

زند که بحران به طور فی نفسه تهدیدی می فهمید. همین واقعیت فریادتوان آن را می

داری نیست. تأکید کنیم که مورد اشاره ما اینجا اصحاب اعتقاد به برای هستی سرمایه

داری و نقش بحران در این زوال پذیری نیست!! تکلیف آنها روشن زوال خودپوی سرمایه

را به اعتبار زایش شورشها، آستانه انقالب  است، بحث بر سر باورهائی است که بحرانها

 بینند!! کالبدشکافی رادیکال مارکسی سرمایه بر سینه این باور دست ردمی اجتماعی

داری هر بحران اقتصادی از جمله فلج کننده ترینش را نه فقط با تمامی کوبد. سرمایهمی

ستانه دور تازه ای از سازد که آن را آمی آثار و عوارضش بر زندگی طبقه کارگر سرشکن

انباشت با حجم عظیم تر، بارآوری کار افزونتر، نرخ اضافه ارزش طالئی تر، ساختار نظم 

 نیرومندتر، قدرت سیاسی کوبنده تر، بحران گریزی چاره سازتر و آرایش قوای مسلط تر

 کند. می

اندازد، می لرزاند یا چرخ بقایش را از چرخش فرومی داری راآنچه ارکان هستی سرمایه

نه وقوع بحرانها، نه مجرد برپائی شورش ها، اعتالی رژیم ستیزی ها، سرگونی دولتها که 

کارگر است. جنبشی های جنبش سازمان یافته، شورائی، رادیکال و سرمایه ستیز توده

از همه لحاظ متضاد با آنچه که در قرن بیستم شاهدش بودیم و االن هستیم. این جنبش 

بحران شناس نیست، از کمبود انستیتوهای بحران شناسی و قلت برگزاری  نیازمند افاضل

کشد، دچار کاستی نظر و تئوری نیست. جایش در نمی کنگره مارکس شناسان رنج

پژوهشی و نوع های کارشناسی، جمعیتهای احزاب، سازمانها، گروهها، محافل، هیأت

وسیع های پیکار و زندگی روزمره توده باشد. در قعر شرایط کار، تولید، استثمار،نمی اینها

طبقه کارگر است. اندیشه اش توان عینی کارزار علیه اساس بردگی مزدی در ژرفنای 

مبارزات روز، رویکردش تبدیل تمامی مواضع و خاکریزها به سنگرهای پرخروش ضد 
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 داری است. آنچه کارگران دنیا و بشریت عصر نیاز دارد جایگزینی وضع موجودسرمایه

جنبش کارگری با جنبشی رهائی آفرین و آماده محو کار مزدی است. با این توضیح به 

سراغ شرایط روز چرخه تولید و بازتولید سرمایه جهانی برویم. اما این جستجو را نه با 

داری بر سر دنیا اندازه گیری ابعاد افت و رونق بازار سود سرمایه ها، بلکه با آنچه سرمایه

ها ای است که دهه« خیریه»بنگاه  ”OXFAM”کنیم. می ه است آغازو انسانها آورد

داری و هراسناک از عروج جنبش ضد کار پیش توسط بورژوازی دلواپس انفجار سرمایه

داری و تعویق هر چه بیشتر فروپاشی مزدی طبقه کارگر، با هدف تطویل عمر سرمایه

اخیر خود بر نکاتی انگشت این نظام تأسیس گردیده است. این بنگاه در دو گزارش 

 کنیم.می را به مضمون و با زبان زمینی در این جا نقلها نهاده است که ما فشرده آن

با کل دار و ندار زندگی  2019دار بزرگ دنیا در سال سرمایه 26سود خالص ساالنه  ♦

ه است. کردمی آنان، برابریهای میلیارد و هشتصد میلیون انسان کارگر و افراد خانواده 3

میلیارد دالر و در هر روز  900داران در طول همین سال، حجم سرمایه همین سرمایه

 میلیون دالر امریکا افزایش پیدا کرده است.  500میلیارد و  2

میلیارد نفوس جمعیتی طبقه  5میلیارد و چهارصد میلیون کارگر از کل  3بیش از   ♦

ت هستند. کل این جمعیت عظیم چندین کارگر دنیای روز، غرق در باتالق فقر و فالک

میلیاردی از لحاظ خورد و خوراک و پوشاک، سرپناه، دارو و درمان، آموزش، استراحت 

یا هر جزء دیگر مایحتاج اولیه معیشتی و اجتماعی زیر فشار مهلک ترین تنگناها و 

 قرار دارند. ها مرگبارترین محرومیت

دار روز جهان، برای رهائی حدود سرمایهچند ده های فقط یک درصد ارزش سرمایه ♦

سه میلیارد و سیصد میلیون انسان گرسنه، بی خانمان، فاقد بهداشت و دارو و درمان، 

 دهد. می محروم از آب آشامیدنی سالم و در یک کالم، محکوم به نابودی حتمی کفاف

 112ز دار مالک تراست غول پیکر آمازون بیش اسرمایه« جف بیزوس»حجم سرمایه  ♦

روز وی بیشتر از کل های میلیارد دالر امریکا است. فقط ارزش یک درصد از سرمایه
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میلیون جمعیت است. فراموش نکنیم که اتیوپی  105بودجه ساالنه کشور اتیوپی با 

خود برهوت بسیار سوزانی از جهنم سراسری بشریت گداز نظام بردگی مزدی است، اگر 

صاحب های م کوهسار سر به فلک کشیده سرمایهکل بودجه ساالنه اش، به یک صد

میلیون توده کارگر نفرین شده، بی خانمان  80رسد، سهم تمامی دار و ندار نمی آمازون

 هم، قابل قیاس نبوده و« جف بیزوس»های و جنگ زده اش، حتی با چندهزارم دارائی

 باشد. نمی

نامد!! می «دارانبر سود سرمایهمالیات »دار و دولتهایش میزان آنچه که طبقه سرمایه ♦

این رقم  .تنزل نموده است %38به  %62از رقم  2013تا سال  1970در فاصله میان 

 پس از این تاریخ نیز با شتاب غیرقابل توصیفی روند نزولی پیموده است. 

داران و ، بازه زمانی معینی که سرمایه2018تا  2008ساله میان  10در دوره کوتاه  ♦

را برای چالش بحران اقتصادی ها گسترده ترین و عظیم ترین کمپینها دولتهای آن

داری و به زبان ساده انسانی سرشکن سازی کل بار بحران جاری بر زندگی فراگیر سرمایه

بودند، آری درست در همین بازه زمانی شمار تریلیاردرهای  کارگر راه انداختههای توده

دار دنیا دو برابر گردیده است و دقیقا در همین دوره شمار گرسنگان به طور سرمایه

 انفجاری افزون گردیده است.  

، «جورن کالینسکی»باالخره، به مثابه جمعبست یکی از این گزارش ها، و  ♦

در حالی که ثروتمندان با سرعت سیر نور »..  نماید که:می تصریح ”OXFAM”مدیر

 «شوند وضعیت بخش فقیر جهان مدام رو به سقوط استمی ثروتمندتر

داری پیش نکشیدیم. در جستجوی نکات باال را برای افشای ابعاد بشرستیزی سرمایه

نیز نبوده ایم. به ها و نظرپردازیها ساختن  پیش زمینه ای برای ورود به دنیای تئوری

داری داشته باشیم و بر فراز سراغشان رفتیم تا تصویری از وضعیت روز جهان سرمایه

این تصویر چند پرسش بسیار اساسی را که قطعا مشغله ذهن، زندگی، کار و پیکار عده 
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به اختصار، ملموس و بدون ها زیادی از کارگران دنیا است به گفتگو بگذاریم. پرسش

 از:  نیاز به هیچ رده بندی عبارتند

گویند، ریشه این می داریآیا آنچنان که اقتصاددانان، جامعه شناسان و متفکران سرمایه

همه گرسنگی، بی خانمانی، آلودگیهای زیست محیطی، بیکاری، تبعیضات جنسیتی، 

های روزافزون و سایر مصیبتهای جنایت سیستماتیک علیه کودکان، نسل کشی

تقسیم ناعادالنه ثروت ها، دیکتاتوری دولت ها،  انسان صرفا درها دامنگیر میلیارد

و مانند اینها، قرار ها انکشاف نامکفی صنعتی بخش هائی از دنیا، سیاستهای غلط رژیم

کنیم می تواند چیزی بهتر از آنچه امروز مشاهدهمی داریدارد؟!! آیا جهان سرمایه

داری از بدو آرد؟!!، آیا سرمایهتواند کمترین بهبود را در این وضعیت پدید می باشد؟!،

پیدایش چنین بوده است؟ اگر نه، چرا و در چه پروسه ای این چنین گردیده است؟ آیا 

هیچ ظرفیتی برای اجتناب از طی فرایند منتهی به وضع حاضر پیش روی خود داشته 

 است؟!! اگر پاسخ این پرسش منفی است، تکلیف بشریت کارگر و فرودست دنیا چه

هیچ راهی به سوی رهائی موجود است؟ آگر آری کدام راه با کدام دورنما؟ و  شود؟می

این راه چگونه، با کدام جنبش، کدام راهبرد و کدامین استخوان بندی قابل پیمودن و 

 به فرجام بردن است؟؟ 

داری است. سرمایه رابطه در گرو شناختی ریشه ای از سرمایهها پاسخ یکجای پرسش

کار خویش، طرد کامل او از هر گونه دخالت در سرنوشت کار، تولید و  انفصال انسان از

زندگی خود و از همه اینها فاجعه بارتر نیروی باژگونه ساز کل این جدائی و ساقط سازی، 

در عدسی شناخت، شعور، احساس و ادراک انسانها است. سرمایه کار پرداخت نشده 

ش، رفاه، سالمتی، بی نیازی، آزادی، کرامت، تواند تار و پود معامی کارگر است. کاری که

شود، نه می رشد فیزیکی و بلوغ فکری او گردد، از حیطه دخالت و اثرگذاری وی خارج

ل، کند که آژیر خدائی، حاکمیت و فعال مایشائی خود را بر سلومی فقط اعالم استقالل

شود و با می ایهنماید. محصول کار، سرممی و مُهر سلول وجود تولید کنندگانش، حَک
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گردد. مقدم بر هر می سرمایه شدنش، تعیین کننده صدر تا ذیل تمامی سرنوشت انسان

دهد که موضوعیت هستی و فلسفه می چیز به آفرینندگان خود، به توده کارگر اخطار

وجود آنها سوای تولید سود و افزایش بدون هیچ مرز حجم، ارزش، قدرت، دامنه 

کمیت سرمایه هیچ چیز دیگر نیست. با نافذترین حکم به تولید فرمانروائی و ابعاد حا

های دهد که در عرصه کار مهرهمی کنندگانش، به بشریت فروشنده نیروی کار هشدار

منقاد، های مطیع منجمد ماشین تولید سود و در قلمرو زندگی اجتماعی فقط مهره

مدنی، حقوقی، فرهنگی، بدون اراده، مسلوب االختیار و شمع آجین چرخه نظم سیاسی، 

اخالقی و ایدئولوژیک سرمایه خواهند بود. رابطه کار یا محصول کار انسان، با خودِ وی 

کند می داری چنین است. واقعیتی که سرمایه آن را وارونه القاءدر شیوه تولید سرمایه

کشند که پس تکلیف این همه تحوالت می و بورژوازی و پاکارانش با شنیدنش عربده

ریخی، انقالبات صنعتی، پیشرفتهای حیرت انگیز علمی، کشفیات هوش ربا در تکنیک، تا

حمل و نقل، ارتباطات، شناخت عوامل بیماریها، تشخیص و درمان دردها، ایجاد مدرسه، 

دانشگاه، بیمارستان، راه، جاده، مسکن، فضای سبز، خطوط هوائی، بنگاههای تولید و 

ریزی در نقاط مختلف گیتی، سفر به سیارات و تغییر تجارت، پژوهش، آموزش و برنامه 

شود؟ مگر نه این است می خیره کننده کل چهره هستی در طول چند قرن اخیر چه

داری اتفاق افتاده است، عالی ترین سطح رفاه، که همه این تحوالت در عصر سرمایه

را برای بشریت طول عمر افزون تر، زندگی راحت تر،  سالمتی، دانش و قدرت متعالی تر 

کند که در باال آمد، تناقض میان می به ارمغان آورده است!!. اگر سرمایه با انسان چنان

 این ادعا و کل رخدادهای این چند سده را چگونه باید دید و توضیح داد؟ 

پاسخ ساده است. این تحوالت رخ داده است. دستاوردهای غیرقابل انکاری هم برای بشر 

ها استثمار شونده و فرودست داشته است. در کنار زایش میلیون حتی بشریت کارگر،

بیماری صعب العالج یا غیرقابل مداوا، چندین بیماری مسری، مهلک و اپیدمیک راه 

درمان پیدا کرده است. واکسن هائی کشف و از طریق آنها جان انسانهای زیادی از جمله 
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ند صد میلیون کارگر تسلیم یک بخش طبقه کارگر نجات یافته است. اگر ساالنه چ

جوخه مرگ ناشی از گرسنگی شده اند، معیشت و رفاه الیه ای از همزنجیران آنها به 

آسان تر و ارتباطات سهل تر شده است، ها گونه محسوسی بهتر گردیده است. مسافرت

طول عمر قشری از توده کارگر هم افزایش یافته است. نوع این دستاوردها وجود داشته 

چرا باید وقوع این گونه  اولاما دو پرسش بسیار اساسی در همین جا مطرح است. است. 

داری دید؟؟!! کل آنچه در این راستا تغییرات و پیدایش این امکانات را معجزه سرمایه

نصیب بشریت استثمار شده و فرودست گردیده است صرفا جویبار خشک و باریکی از 

باید دید و پرسید که  دومکارگر است. های دهعظیم ارزشهای آفریده توهای اقیانوس

سرمایه از کدامین منظر به خلق این امکانات رضایت داده است؟؟!! بی شرمانه ترین 

داری در پروسه وقوع رویدادها و برنامه ریزی دروغ تاریخ است اگر ادعا شود که سرمایه

انجام این کارها هیچ گوشه چشمی به انسان و زندگی انسانها داشته است!!! سوء تعبیر 

دار هم به هیچ میزان و در هیچ ود، نه فقط انسان کارگر که حتی انسان سرمایهنش

سطحی هدف این آفرینش ها، تولیدات، تغییرات نبوده است. هدف همه جا، بدون هیچ 

استثنا، بدون هیچ گونه ابهام صرفا سرمایه، سود و خودافزائی غول آساتر سرمایه بوده 

 فیلسوفان بورژوازی، حداقل بعضا این واقعیت را نفیاست. اقتصاددانان، جامعه شناسان، 

کنند. به جای نفی، با یک پشتک وارو، از آن، سنگری برای مشروعیت و انساندوستی نمی

آویزند، که هدف تولید می سازند!!. به این استدالل گمراهسازمی داریسرمایه

مین جهتگیری داری، به دست آوردن سود و خودگستری سرمایه است، اما هسرمایه

کسب سود و افزایش سرمایه، بستر تاریخی توسعه پرخروش دانش، صنعت، تکنیک، 

بهبود معیشت، دگرگونی بالنده جهان، زندگی آسوده تر بشر، رشد انسان و شکوفائی 

استعدادهای او است. به بیان دیگر پویه ارزش افزائی سرمایه ذاتا با نیازهای بالندگی و 

ماند، می داریفکری بشر همگن است و از همین روی هم سرمایه بلوغ متعالی فیزیکی،
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کند و به بقای خود می گریزناپذیرش را در اندرون خود خلقهای توان غلبه بر بحران

 دهد!!  می ادامه

و به « عقالنی تر»ین تئوری که از سایر ترهات مدافعان نظام بردگی مزدی روکشی ا

مسموم ترین تیر ترکشی است که به پیکر شناخت همین دلیل عوامفریبانه تر دارد، 

گردد، اما بند، بند آنچه در تاریخ اتفاق افتاده است، کیفرخواستی می توده کارگر شلیک

داری در آفرینش هر چه پوشش است. سرمایه«!! استدالل»کوبنده علیه این به اصطالح 

انه سود و خودافزائی را انسانی تن داشته است، بدون استثناء قربانی نمودن بشر در آست

دنبال کرده است. مدرسه ساخته است، حتی ممالکی را ماالمال از کودکستان، دبستان، 

دبیرستان، دانشگاه، دانشسرا و مدارس عالی نموده است، اما نه برای رشد آزاد افراد یا 

مسلط بر سرنوشت کار، تولید و زندگی خود، که برای پرورش برده های پرورش انسان

دی تولید کننده سرمایه در یک سو و مستشار، سیاستگذار، ارتشبد، جامعه شناس، مز

 داری مدرسه تأسیس نکرده واقتصاددان و دولتمرد سرمایه در سوی دیگر. نظام سرمایه

کند تا انسان را شعور، شرف، عزت، دانش، اخالق، احساس، توان دخالتگری خالق نمی

مدرسه ساخته و سیستم آموزشی آفریده است تا انسانی آموزد. واقعیت ضد آن است. 

برده مزدی هر چه سودآورتر پرورش دهد، تا اکثریت غالب سکنه کره زمین را به عنوان 

دار دهد، تا به نیروی کار مورد نیاز خودگستری سرمایه بپرورد و تحویل طبقه سرمایه

مهره مفلوک درصد بیاموزد که چگونه کل موجودیت انسانی خود را پیچ و  80این 

ماشین تولید سود سرمایه و سلول بدون هیچ اراده، اختیار و اندیشه ساختار نظم 

داری سازند، تا شعور آنان را شعور سرمایه، شناخت آنان را شناخت برده مزدی سرمایه

را سالح دست سرمایه علیه خود آنان و وسیله ها منقاد و قدرت تدبیر و چاره اندیشی آن

فرساینده تر، کوبنده تر و هالکت آمیزتر آنها سازد. آیا تمامی کارگران استثمار هر چه 

گردند؟!! پاسخ مسلما منفی است. ضد آن می درس آموخته مدارس بورژوازی، چنین

داری را افتد، اما این نتیجه متضاد به هیچ وجه بنمایه آموزش سرمایهمی هم اتفاق
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زاید، موضوعی می م مولود متضاد همکند. اینکه سیستم آموزشی این نظانمی تطهیر

است که به هستی اجتماعی پرولتاریا در یک سو و تناقضات مشتعل شیوه تولید 

گردد. مسأله ای که جای واکاوی آن اینجا نیست. آنچه عجالتا مورد می داری برسرمایه

 داری در هر عرصهتأکید است، رد کامل هر میزان یا هر شکل جهتگیری انسانی سرمایه

 زندگی بشر از جمله در قلمرو آموزش، تحقیق، پرورش و دانش پژوهی است.

داری به ساختن بیمارستان رضایت داده است، با شناسائی و کشف زنجیره طویلی سرمایه

از عوامل بیماری زا همراهی نموده است، یک سیستم درمان مدرن به تاریخ آورده است، 

اندیشیده، نمی تحقق آن به تنها چیزی که مطلقااما در برنامه ریزی این سیستم و نقشه 

که فقط ها کرده نه تندرستی آدممی سالمتی انسان بوده است. آنچه هدف را تعیین

سالمتی در حد توان داری به تضمین تداوم چرخه تولید سود بوده است، نظام سرمایه

شدن این یک جمعیت عظیم کارگر محتاج است. بدون کار کردن و استثمار  اشتغال

جمعیت کثیر در دنیا، سرمایه و سودی وجود نخواهد داشت. سرمایه برای تأمین این 

خواهد، فراتر از آن مرگ و می نیاز و فقط در همین حد سالمت جسمی توده کارگر را

بیند. می مردن از هر نوع بیماری را بایسته ترین حق هر کارگر در هر کجای دنیا

ا مراکز دانشگاهی را به وجود آورده است اما به کل فرایند شکوهمندترین بیمارستانها ی

تأسیس، برپائی، راه اندازی و همه چیز آنها به عنوان حوزه پیش ریز سرمایه، با هدف 

دستیابی به بیشترین سودها نظر انداخته است. بهداشت، دارو و درمان در زیج شناخت 

این  اولافزود. ها ر را باید به گفتهو داوری سرمایه چنین مکانی دارد. دو نکته مهم دیگ

که همین تسهیالت پزشکی، درمانی یا همان مدرسه، تحصیل، امکانات آموزشی، با آنکه 

های نیاز اساسی چرخه تولید و خودافزائی سرمایه بوده است، بازهم هر جا که به توده

ردیده شده است، هر ذره ناچیزش با مبارزات و دادن جان حاصل گمی کارگر مربوط

و مهمتر اینکه کل این آموزش، پژوهش، بهداشت و درمان به محض مشاهده  دوماست. 

و ها آماج غرنده ترین طوفانها کمترین بارقه تنزل سودها و رؤیت رخساره بحران
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تهاجمات قرار گرفته است و در یک چشم به هم زدن درو گردیده اند. بورژوازی تاریخا 

با « رفاههای جامعه»و ها بر فراز پر آوازه ترین دموکراسیو در نقطه، نقطه جهان، حتی 

جانخراش ترین آژیرها در گوش توده کارگر حک کرده که کل آنچه زیر نام آموزش، 

بهداشت، تأمین اجتماعی! و رفاه شهروندان! به وجود آمده است ساز و برگ حیاتی و 

وجود و بقای آنها تابعی از نیاز حتمی پویه تولید و بازتولید سرمایه است، هر میزان 

در تصادم قرار ها منحنی سود است و هر لحظه که وجودشان با خروش اضافه ارزش

گیرد، بالدرنگ، از صفحه روزگار محو خواهند شد. سرمایه به همه چیز و کال به آنچه 

علم نام دارد از همین زیج نظر کرده است. کشف، اختراع، تحقیق، آموزش، دستاورد 

آوری، در دائرة المعارف بورژوازی تنها معنایش افزایش بارآوری کار، باال بردن  علمی، فن

کفه کار اضافی در مقابل کار الزم است. علم در نظام بردگی مزدی قرار نیست برای 

انسان باشد، بالعکس بناست انسان را در آستانه خودگستری افزون تر و سود کهکشانی 

 تر سرمایه قربانی سازد. 

یک رابطه اجتماعی است، تعریف ریشه نگری که خیلی ها، در طول این صد و  سرمایه

پنجاه سال، به نقل از مارکس، بر سر زبان آورده یا رشحه قلم نموده اند، اما فقط در این 

راستا که آگاه، یا ناآگاه آن را جعل کنند، سرمایه یک رابطه اجتماعی است، به این معنی 

، مبتنی بر کار مزدی را در کلیه وجوه اقتصادی، سیاسی، که کل جامعه مبتنی بر خود

شیئ شدن انسان و »مدنی، حقوقی، فرهنگی و اجتماعی اش، تجسم بارز و فاحش 

کند. این بدان معنی است که دراین جامعه همه چیز سرمایه می «شخصیت یافتن شیئ

فاهیم، است، اندیشه، علم، سیاست، قراردادهای جمعی، قانون، حقوق، مدنیت، م

اجتماعی، اخالق، آزادی، فرهنگ و هر چه که به جامعه و زندگی مربوط های ارزش

است، همگی مهر محتوا، قدرت، نقش، جهتگیری و امر و نهی سرمایه را بر وجود خود 

گرداند، بلکه کل هستی او را در نمی دارند. سرمایه فقط انسان را از کار خود جدا

پاسدار این های ، ایدئولوژی، دولتمداری و ارزشگورستان سیاست، اعتقاد، باور
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نماید. او را از خود و از شیرازه شعور، اندیشه، اراده، رویکرد انسانی، می جداسازی، دفن

کند. نوعی خودبیگانگی که می انسانی خویش بیگانههای قدرت تشخیص و تمامی جلوه

پیشین و شکلهای ای هبه لحاظ قدرت ویرانسازی طاعونی، شبیه سلف خود در نظام

باشد. انسان می تولیدی سابق نیست، به گونه دهشتناکی زهرآگین تر و ذلیل کننده تر

بیند!! می را آزادیها اندازد که رعب انگیزترین اسارتمی را به چنان باتالقی از تباهی

 پندارد!!، سلب هر نوع اختیار را حاکمیت طالئی برمی را حقها فاجعه بارترین ناحقی

کند!! ساقط شدن از هر میزان اعمال اراده و دخالتگری را نافذترین می سرنوشت تلقی

آرد!! ذلت را عزت، تحقیر را شوکت، می شیوه تأثیرگذاری بر امور زندگی به حساب

شمارد!! جدا بودن از کار خویش را موهبت عظمای می فروماندگی و زبونی را کرامت

آزادگی!!  با شعور بورژوازی اندیشیدن را استقالل  اشتغال!! برده مزدی بودن را اوج

داری را دولت کل جامعه، از جمله دولت بیند!!. دولت درنده سرمایهمی شکوهمند فکری

خواند، قانون سرمایه را قانون طبیعت، نظم سرمایه را می استثمارشوندگان و فرودستان

م استثمار، ستمکشی و ناموس خلقت، مالکیت سرمایه را حریم مطهر جاویدان، جهن

داری را میهن ورجاوند، مرزهای این جهنم را دیوارهای اهورائی ذلت آفرینی سرمایه

های شوکت و حیثیت، پیچ و مهره ماشین تولید سرمایه و سود بودن را تحکیم پایه

 کند. می استقالل و تمامی مسائل دیگر را، تا همین حد، مسخ و وارونه

اندازد و از بنای انسانی شناخت یا هستی آگاه می ن روزیسرمایه انسان را به چنی

گذارد. آیا این تهاجم طغیان آمیز و طاعونی، نمی طبقاتی وی سنگی بر روی سنگ باقی

نماید و با هیچ مقاومت یا صف می کند؟ تسخیرمی به همین راحتی همه چیز را درو

اندیشی است. تهاجم سرطانی گردد؟؟!! چنین تصوری خام نمی آرائی ستیزآمیز رو به رو

سرمایه برای خودبیگانه سازی انسان از خویشتن انسانی تا جائی که به طبقه کارگر، 

هستی »شود در هر گام، هر لحظه، با واکنش سرسختانه و سد نیرومند می مربوط

شود. تصادم و ستیزی که گریزناپذیر است. توده کارگر همان می افراد مواجه« اجتماعی
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علیه استثمار و شدت استثمار سرمایه، علیه سالخی معیشت، سالمتی، بهداشت  گونه که

کنند، در مقابل مسخ گردیدن ها، می و محیط زندگی خود توسط سرمایه پیکار

جنگند، جنگی می شستشوی مغری و مهندسی افکار پمپاژ شده از هستی سرمایه نیز

سنگالخ فرساینده و سوزان زندگی،  نه آویزان به داالنهای پرغوغای فلسفه که زمینی، در

جنگی علیه قانون، حقوق، رژیم سیاسی، مدنیت، مالکیت، فرهنگ، افکار، ارزشهای 

اجتماعی، مصوبات، فرامین و همه چیز سرمایه، جنگی همپیوند و همجوش با کارزار 

داری که همان مبارزه طبقاتی است و تاریخ ضد استثمار یا فشار مشدد استثمار سرمایه

کامل جوامع انسانی، تاریخ فراز و فرود آن است. مبارزه ای که در آن هر که زورش ت

بیشتر فتوحاتش افزون تر و زور برای طبقه کارگر در این جنگ معنای زمینی معین 

خود را دارد، زور در اینجا جنگیدن هرچه متحدتر، آگاه تر، رادیکال تر، سازمان یافته 

داری و پیدایش دو طبقه ت. این جنگ با ظهور سرمایهتر، شورائی تر و طبقاتی تر اس

دار در دنیا آغاز شد، شاخ و برگ کشید، گسترش یافت، دچار عظیم کارگر و سرمایه

فراوان به بار آورد، هر پیروزی های و شکستها ترین افت و خیزها گردید، پیروزی

کمونیسم یا جنبش داری ضربه ای سهمگین بر طبقه کارگر، بر سرمایه و نظام سرمایه

و موفقیت توده کارگر شکستی بود که داری داری این طبقه شد و هر میدانضد سرمایه

 شد. می دار تحمیلبر سرمایه و طبقه سرمایه

شکست و پیروزی نیز در اینجا معنای طبقاتی ویژه و بار اجتماعی خاص خود را دارد. 

یا حتی طبقه کارگر این و آن اینکه هر عده کارگر، هر بخش از کارگران یک کشور 

جامعه، چند ریالی بر بهای نیروی کار خود بیفزاید، فشار استثمار سرمایه را تا حدی 

کاهش دهد، بورژوازی را به قبول برخی از خواستهای خود راضی سازد، حق اعتراض، 

ار چانه زنی، تشکل و اعتصاب به دست آرند، نه فقط الزاما نشانی از هیچ پیروزی در کارز

باشد!! فهم موضوع ها تواند گواه تحمل سنگین ترین شکستمی جاری طبقاتی ندارد که

آسان هم نیست. هر ریال افزایش مزد کارگران یا ها دشوار نیست، هر چند برای خیلی
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تواند مصداق پیروزی باشد اگر که برای می کمترین بهبود معاش و درمان، توده کارگر

داری، با اتکاء به قدرت ن کارگران، در مبارزه علیه سرمایههمه یا کثیرترین شمار ممک

طبقاتی و فرار از آویختن به قانون سرمایه به دست آمده باشد. عکس آن نیز صائب 

 است. کسب خیره کننده ترین امکانات رفاهی و دارو و درمان یا باالترین میزان مزدها

مذاکرات سندیکالیستی، فروش باشد اگر که از طریق ها تواند سند بدترین شکستمی

قدرت پیکار طبقاتی به بورژوازی، دخیل بستن به قانون و نظم سرمایه یا فرار از جبهه 

داری محقق گردد. این واقعیتی زمخت، آموزنده و قابل تعمق پیکار رادیکال ضد سرمایه

توان از آن به عنوان یک پیام اساسی مبارزه طبقاتی نام برد. تاریخ می است که

 داری مخزن مشتعل همین راز آموزنده است. سرمایه

نخست دهه هفت سده نوزدهم، آتشفشان مبارزات های اروپای اواخر قرن هجده تا سال

پیش ها توده کارگر عاصی در کشورهای مختلف قاره بود. جنبش کارگری که از مدت

رخدادهای تاریخی روز وارد میدان شده بود، در این دوره همه جا مهر قدرت خود را بر 

شد، سراسر اروپا را خیره نقش بازی ها کوبید، نیروی رادیکال و سلسله جنبان خیزش

عصر گردید و بر اندام طبقه « شبح در گشت و گذار»خود کرد، به گفته مارکس 

دار کم یا بیش رعشه انداخت. سازماندهی بزرگترین اعتصابات، در انگلیس، سرمایه

ال، سوئیس، هلند، از کار انداختن چرخه پرتغریش، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، ات

طوالنی چندین ماهه، کمپین همبستگی انترناسیونالیستی و های تولید برای مدت

داری همسنگر شدن کارگران قاره در جدال علیه بورژوازی و دولت هر کشور، میدان

، برپائی 1848ب ژوئن پرشکوه، حماسی و تاریخی توده کارگر فرانسه در انقال

انترناسیونال اول و شکوهمند تر و شورانگیزتر از همه قیام کموناردها، صفحات 

پردرخشش کارنامه جنبش کارگری اروپا در این دوره است. کارگران این کارها را انجام 

دادند، همه زور خود را در مقابل سرمایه به کار گرفتند، قدرت موجود طبقاتی خود را 

من اعمال نمودند، به نظم سرمایه نیاویختند، طناب قانون و حقوق و مدنیت علیه دش
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شکست خوردند، شکستی ها سرمایه را بر گلوی کارزار طبقاتی نیانداختند، اما با همه این

گفت، می که برای پرولتاریا از توازن قوای نامساعد، موقعیت ضعیف تر در مقابل دشمن

ان یافته تر، رادیکال تر و سرمایه ستیزتر به میدان آمد، پیامش نیز آن بود که باید سازم

داری شکست این اما برای بورژوازی طالیگان طلوع پاره ای فتوحات شد. نظام سرمایه

دوره مبارزه طبقاتی توده کارگر اروپا و دنیا را پلکان عروج پرشتاب خود به یک قدرت 

اطالعاتی، علمی، میلیتاریستی  غول پیکر و اختاپوسی اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک،

کشتار جمعی در یک سو و شستشوی مغزی در سوی دیگر های با عظیم ترین زرادخانه

داری طبقه کارگر کل نمود. با احساس امنیت از خطر طغیان جنبش ضد سرمایه

دستاوردهای علمی، فنی، اطالعاتی، تکنیکی تا آن روز بشر را دستمایه ارتقاء بارآوری 

ش مستمر کار الزم و افزایش فزاینده کار اضافی کارگران دنیا، توسعه انباشت کار، کاه

نوین پیش ریز سرمایه با ترکیب آلی های در سراسر جهان، گشایش روزافزون حوزه

پائین و استثمار نیروی کار شبه رایگان کرد. سرمایه اجتماعی چند کشور اروپائی به 

ه ره چندین قرنی پیمود. بازار اروپا از انباشت شکل حیرت انگیزی بالید. در طول چند ده

 دم کرد و صدور غرنده سرمایه مؤثرترین راه چالش بحرانهای کوبنده گردید. 

عام های داری یا پایهبحث مسلما بر سر آن نیست که پروسه انکشاف انفجارآمیز سرمایه

داری مایهتاریخی و عوامل مادی و تکنولوژیک این روند از بطن شکست جنبش ضد سر

طبقه کارگر روئید!!، هدف بدون شک سرهمبندی این توهمات هذیان آلود نیست. بنمایه 

کارگر اروپا و امریکا، های داری این دوره تودهکالم آنست که شکست جنبش ضد سرمایه

داری را از چنگال قهر رادیکال و رهائی آفرین این جنبش، بورژوازی و شیوه تولید سرمایه

البات جاری، سرکش و سرمایه ستیز قرن نوزدهمی پرولتاریا و در همین از خطر انق

راستا از مهلکه سقوط و سرنگونی خارج ساخت. حادثه ای که برای بورژوازی اعتماد به 

دار، متفکران، داری اطمینان به بقا فراهم آورد، به طبقه سرمایهآینده و برای سرمایه

داد تا در هموارسازی راه انکشاف و استیالی  دولتمردان و اندیشمندانش فرصتی طالئی
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داری بدون دغدغه خیال، مرکب پیروزی سراسری و بین المللی نظام گند و خون سرمایه

 رانند. 

داری با عبور از دوره مذکور و از سالهای آخر سده نوزدهم به بعد، وارد فاز نظام سرمایه

ه به نقش بازی نافذ آحاد کامال جدیدی شد، دیگر در هیچ کجا، با جنبشی آراست

های کارگران، جنبشی که تجلی سرمایه ستیزی واقعی توده وسیع کارگر در حوزه

مختلف زندگی اجتماعی باشد، رو به رو نشد. با پرخروش ترین اعتصابات اتحادیه ای، 

و قیامهای غیرقابل ها حماسی ترین انقالبات متکی به طغیان قهرآلود کارگران، شورش

قرن نوزدهمی توده های مواجه گردید، اما با جنبش کارگری و قیامها همه اینشمار، با 

کارگر دست به گریبان نشد، از دهه پایانی سده نوزده به بعد، دیگر سوسیال دموکراسی، 

رفرمیسم راست سندیکالیستی، کمونیسم خلقی لنینی، امپریالیسم ستیزی 

وسیالیسم بورژوائی بود که زمام امور ناسیونالیستی، احزاب اردوگاهی و در یک کالم س

کرد، پشت سر خود می جنبش کارگری را در دست داشت، این جنبش را باال و پائین

نمود، از ریل مبارزه رادیکال طبقاتی، ریل کارزار ضد کار مزدی، خارج و می به صف

پیاده نظام انقالب دموکراتیک، استعمار ستیزی ناسیونالیستی، ضدیت خلقی با 

نمود. در همه این حاالت می ، جنبش حق تعیین سرنوشت ملی و نوع اینها«پریالیسمام»

کرد، کل می داری رفعداری طبقه کارگر را از سر سرمایهخطر جنبش ضد سرمایه

کارگر دنیا را در گورستان قبول نظام بردگی مزدی های ظرفیت و توان طبقاتی توده

 گرفت. می م و ماندگاری این نظام به کارساخت یا در خدمت گسترش، تحکیمی مدفون

طبقه ای که سلسله جنبان پویه تکوین تاریخ عصر بود و مانیفست رهائی بشر در دست، 

راند، به شکل فاجعه باری عمله می داری را پیشجنگ آخر انسان برای نابودی سرمایه

نزار حق رأی، و اکره مستأصل راهبردهای منحط و ماوراء ارتجاعی بورژوازی شد. در لج

داری پوسید و فسیل گردید، در بخش دموکراسی و رفرمیسم اتحادیه ای پاسدار سرمایه

رشد آزاد »اعظم جهان پشت سر احزاب لنینی و بورژوازی اردوگاهی، بیرق انقالب برای 
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شورید، می افراشت!!، طبقه ای که یک قرن قبل از آن بر پارلمان سرمایه« داریسرمایه

کشید که: می داد و فریادمی به سینه نمایندگان مجلس سرمایه فشار سالح خود را

دوران شما تمام! و عصر، عصر ماست!، اینک در همان نقطه، نقش هیزم خشک تنور 

کرد و در چند قاره دیگر، در اسیا، افریقا، امریکای می پارلمانتاریسم بورژوازی را بازی

 بورژوازی صف خلق تشکیلهای بخش التین و حتی همان اروپا، با ارتجاعی ترین

کرد تا راه را برای می بر پا«!! ائتالف ضد امپریالیستی»، «!!جبهه متحد انقالب»داد!!، می

هموار سازد!! نظام بردگی مزدی به یمن این وضعیت نه فقط « داریرشد آزاد سرمایه»

دغدغه تعرض  باقی ماند که هر روز از روز پیش، بسی نیرومندتر شد. آزاد، آزاد از

کارگر، به سراسر جهان شاخ و برگ کشید های کمونیسم مارکسی و لغو کار مزدی توده

 و تسلط پیدا کرد. 

داری گردید که در پروسه انکشاف اختاپوسی قرن بیستم شاهد یکه تازی فازی از سرمایه

ینه خود، فشار هیچ جنبش رادیکال کارگری پرچمدار پیکار برای محو کار مزدی را بر س

دید. بقای همراه با توسعه بشرستیز این نظام در غیاب چنان جنبشی، نمی خود سنگین

عمال بستر از همه لحاظ مساعد قربانی شدن و له گردیدن روزافزون نسلهای متوالی 

بشریت کارگر و فرودست در زیر چرخ ارزش افزائی و ارابه قدرت سرمایه جهانی شد. 

های و شمالی برای خاموش سازی کامل آخرین شعلهاگر در چند کشور اروپای غربی 

داری، خود را به تأدیه اندک غرامتی در شکل بیمه بازنشستگی، کمونیسم ضد سرمایه

 ، حق تشکیل سندیکا، حزب یا نوع اینها محتاج«انتخابات آزاد»درمان، بیکاری، 

را نیاز ها یافت، در سایر نواحی دنیا، پرداخت حتی یک سنار از این گونه هزینهمی

دید. نه فقط هیچ احتیاجی به نمی خودهای حاکمیت، سودآوری و خودافزائی سرمایه

نمود که هر ریال غرامت پرداختی در گوشه ای از نمی قبول چنان هزینه ای احساس

قدرت خود را با فشار انفجارآمیز شدت استثمار میلیاردها های دنیا برای تحکیم پایه

داری با این توصیف و دستیازی به ران نمود. شیوه تولید سرمایهکارگر مناطق دیگر جب
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این شرایط در پهنه انباشت، خودگستری و رشد غول آسا، وارد مراحلی شد که پیش از 

گنجید. حجم کل نمی آن در ذهن هیچ نماینده فکری، اقتصاددان و دانشور این نظام

، با افزایشی صد برابری باز سرمایه اجتماعی تمامی کشورها که در طول سده نوزدهم

نمود، در دهه اول سده بیستم مرز تریلیون نمی هم از چند صد میلیارد دالر امریکا تجاوز

به  80تریلیون دالر را خراش زد، در دهه  30سقف  1970دالر را پشت سر نهاد. در 

ر نزدیک تریلیون دال 120تریلیون دالر رسید. در پایان قرن مذکور به مرز  90باالتر از 

 تریلیون دالر گذشت. 400گردید و باالخره در سال پایانی دهه دوم قرن بیست و یکم از 

این رشد کهکشانی طوفان آمیز، بدون هیچ مبالغه و لفظ بازی، هزینه ای به سهمگینی 

متوالی بشر، بر گرده تاریخ تکامل جوامع انسانی بار کرد. میلیاردها های نابودی نسل

از نسل کار کردند، هر چه بیشتر و دهشتناک تر خود را فرسودند، اما  کارگر، نسل بعد

به جای آفرینش مایحتاج راستین زندگی زالل انسانی، به جای سوزاندن و نابود ساختن 

آزاد، برابر، مستغنی و فارغ از هر گونه کاستی های ریشه هر نوع فقر، برپائی دنیای انسان

ادی و اجتماعی رها ساختن انسان از هر قید، حتی مهای و احتیاج، به جای خلق پایه

قید کار، آری به جای این ها، فقط سرمایه آفریدند، فقط سهمناک تر و ژرف از محصول 

کار خود را خدای قاهرتر، مخوف تر و درنده تر مسلط های کار خود دور شدند، فراورده

تر، فرومانده تر، زبون بر هست و نیست خود کردند، خود را گرسنه تر، مفلوک تر، حقیر

تر  و سرمایه را نیرومندتر، فربه تر، مستولی تر، فرمانرواتر، درنده تر و سیری ناپذیرتر 

توانست به بار آرد و فرجام آن از همه لحاظ روشن می ساختند. این روند فقط یک نتیجه

ری بود. اینکه کلیه دستاوردهای دانش بشری در خدمت افزایش بدون هیچ عنان بارآو

کار اجتماعی، تنزل بی انتهای کار الزم طبقه کارگر، سیر صعودی انفجارآمیز کار اضافی، 

هر چه کهکشانی تر شدن بخش ثابت سرمایه بین المللی، کاهش نسبی لحظه به لحظه 

جزء متغیر سرمایه جهانی، افزایش مستمر متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه در دنیا، 

ان شرایط پیشی گیری نرخ انباشت سرمایه از نرخ تولید تشدید فزاینده و تکرار بی ام
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اضافه ارزش، افت پی در پی نرخ سودها، وقوع زلزله وار بحران ها، کوبنده تر شدن هر 

بر زندگی ها و سرریز هر چه سونامی وارتر عوارض این بحرانها چه بیشتر بحران

محتوم و غیرقابل گریز روند کارگر جهان، اینها تنها و تنها نتایج زنجیروار، های توده

مذکور بود. حوادثی که گام به گام و هر بار بسیار سهمگین تر از بار قبل رخ دادند و 

 بشریت را تا دورترین مرزهای فنا و زوال و نابودی فرا راندند. 

 چالش این انحطاط و تباهی را فقط یک جنبش نیرومند رادیکال ضد کار مزدی

ما چنین جنبشی در میدان مبارزه طبقاتی حضور نداشت. توانست بر دوش گیرد، امی

کارگر بخش مهمی از  دنیا در گورهای دستجمعی و سراسری رفرمیسم منحط های توده

اتحادیه ای دفن بودند، هر روز وجود فیزیکی خود را بیش از روز پیش، پیچ و مهره 

از لحظه قبل  کردند و هر لحظه وخیم تر و هولناک ترمی ماشین سودسازی سرمایه

شعور، فکر، اراده، اختیار یا کل موجودیت انسانی خود را در نظم سیاسی، حقوقی، مدنی، 

 نمودند و از سرمایه ستیزی رادیکال تهیمی داری منحلفرهنگی و ایدئولوژیک سرمایه

ساختند. در بخش عظیمی از دنیا نیز لشکرهای غیرقابل شمار کارگران پشت سر می

سد راه انکشاف آزاد، « امپریالیسم تنزیل خوار»ای قطع دست احزاب لنینی بر

کردند. در چنین وضعی آنچه با شتاب می داری جهادغیریونکری و نوع اروپائی سرمایه

نمودند می تاخت همان فرایندی بود که اشاره شد. هر چه کارگران جهان تولیدمی پیش

پرخروش سود های ی خود به اقیانوسبرای بازتولید و بقاها شد، این سرمایهمی سرمایه

نمود، بورژوازی برای حصول می نیاز داشتند، توده کارگر باید باز هم سود بیشتر تولید

افزود، هزینه بازتولید نیروی کار را به گونه ای می این هدف باید بر شدت استثمار

از کارگران برد، جمعیت هر چه عظیم تری می داد، بارآوری کار را باالمی موحش تنزل

فرساینده و های ساخت و نفرین شدگان بی شمار بیکار را راهی برهوتمی دنیا را بیکار

کرد. روند مورد گفتگو در نیمه دوم سده بیستم وارد فازی کامال می مرگزای گرسنگی
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تازه و بی سابقه شد. ارقام سود خالص کل سرمایه در دنیا منحنی صعودی زیر را به 

 نمایش نهاد.

 

 لیارد دالر امریکامی

 سود خالص دوره سود خالص دوره

 18000 دهه هفتاد 11356 دهه شصت

 38000 90دهه  28406 دهه هشتاد

 83000 2018سال  50000 2000سال 

 (1)جدول                    Economifactaسایت اینترنتی   منبع:

 

بارآوری کار، متوسط ترکیب مربوط به نرخ اشتغال، در جه های ارقام جدول در کنار داده

دهد که گذشت می آلی سرمایه جهانی و عوامل دیگر در این دوره ها، به روشنی نشان

و کاهش همزمان نرخ سودها ها هر سال با رکورد تازه ای در افزایش نرخ اضافه ارزش

همراه بوده است. ترکیب سرمایه مستمرا باال رفته است، فشار استثمار سهمگین تر شده 

به رغم افزایش طغیان آمیز، به دلیل سیر تصاعدی افراطی انباشت ها ت، اضافه ارزشاس

سرمایه، در نرخ سودهای به مراتب پائین تری ظاهر گردیده است. متوسط جهانی این 

به  70بوده است، در دهه  %40تا  37سده بیستم حدود  60نرخ سود که در شروع دهه 

و باالخره در انتهای  %22در شروع قرن بیستم  ، %25 90، دهه %28، دهه هشتاد 30%

درصد افت کرده است.  بحث را با نگاهی به جدول  20دهه دوم قرن بیست و یکم به زیر 

 گیریم. می زیر پی
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منبع:  -میلیارد دالر - 2020تا  2000تغییر حجم کل سرمایه کشورها در فاصله 

credit suisse  (2)جدول 

 2019 2015 2010 2005 2000سال  ردیف

 603 360 934 289 958 238 652 178 907 116 کل جهان -

 990 105 586 83 230 60 921 59 320 42 ایاالت متحده 1

 827 63 546 46 735 24 523 8 704 3 چین 2

 992 24 555 21 800 24 476 19 904 19 ژاپن 3

 660 14 990 11 892 11 037 9 160 6 آلمان 4

 341 14 871 13 965 10 949 10 565 6 انگلیس 5

 729 13 575 11 479 13 679 9 704 4 فرانسه 6

 614 12 719 8 900 5 380 2 230 1 هندوستان 7

 358 11 489 10 504 11 457 9 522 5 ایتالیا 8

 573 8 900 6 717 6 357 4 612 2 کانادا 9

 772 7 167 6 670 8 905 6 497 2 اسپانیا 10

 302 7 125 6 843 4 512 3 715 1 جنوبیکره  11

 202 7 418 6 097 6 480 3 500 1 استرالیا 12

 062 4 340 3 024 3 287 2 786 1 تایوان 13

 877 3 401 3 522 2 737 1 273 1 سوئیس 14

 719 3 999 2 311 3 524 2 591 1 هلند 15

 535 3 750 2 169 3 127 1 736 برزیل 16

 066 3 286 2 424 1 920 840 هنگ کنگ 17

 052 3 786 1 745 1 876  روسیه 18
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 701 2 387 2 585 1 445 1 219 1 مکزیک 19

 194 2 943 1 953 1 488 1 931 بلژیک 20

 049 2 786 1 511 1 966 522 سوئد 21

 950 1 576 1 615 1 188 1 669 اتریش 22

 823 1 328 1 120 1  367 اندونزی 23

 771 1 385 1 388 1 894 450 لهستان 24

 098 1 904 955 762 419 پرتغال 25

 381 1 070 1 589  324 سنگاپور 26

 355 1 755 1 711 1 017 1 442 ترکیه 27

 271 1 048 1 022 1 799 451 دانمارک 28

 556 1 179 1    سعودیعربستان 29

  775    ایران  30

 

شویم. مقدم بر هر چیز باید توضیح دهم و جدول باال خیره های برای لحظه ای به داده

در گزارش خود به طور مشخص از « کردیت سویس»بر توضیح خویش تأکید کنم که 

ثروت »حجم سرمایه اجتماعی کشورها صحبت ننموده است، به جای آن لفظ رایج 

را به کار گرفته است. گزارش اما منظور خود از ثروت ملی « ملیهای دارائی»یا « ملی

م یا بیش روشن کرده است. از جمله اعالم داشته است که کل سرمایه گذاریهای را ک

زیربنائی، صنایع، دستاوردهای صنعتی و تکنولوژیک، مستغالت، بازار سهام، منابع 

خواند. داده هایی که ولو از انطباق می «ملیهای دارائی» را ها طبیعی، امالک و نوع این

نامد برخوردار نیستند، اما قطعا می «سرمایه اجتماعی»کامل یا مطمئن بر آنچه مارکس 

به آن نزدیک هستند. بر همین مبنی و به ویژه از این لحاظ که اطالعات دقیق تری به 

دست نیاوردیم، از همین اقالم به عنوان میزان تقریبی سرمایه اجتماعی کشورها استفاده 
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زنند که حجم واقعی می کافی بانگنمودیم. این را هم اضافه کنیم که شواهد به اندازه 

سرمایه جهانی و طبیعتا سرمایه اجتماعی ممالک مختلف نه کمتر از ارقام مندرج در 

که یقینا به گونه چشمگیری از آن افزون تر است. همه « کردیت سویس»گزارش 

تولید »اقتصاددانان بورژوازی قبول دارند که نسبت سرمایه اجتماعی کشورها به آنچه 

نام دارد، منوط به باال یا پائین بودن میانگین روز ترکیب ارگانیک سرمایه « ص ملیناخال

برابر است. اگر این ضریب را مبنا قرار دهیم آنگاه حجم کل سرمایه جهانی  6تا  5ها، 

بود، در تریلیون دالر امریکا خواهد  550تریلیون و شاید  500باالی  2020در سال 

موجود « دارائی های»تریلیون را قله آخر کل  400« یسکردیت سو»حالی که گزارش 

 نظر اندازیم. 3جهان دانسته است!! به جدول شماره 

  

 حجم کل سرمایه جهانی و چگونگی توزیع آن

 میلیارد دالر امریکا - 1920مختلف در سال های در قاره

 % 100 200 400 کل جهان 1

 % 31 000 124 امریکای شمالی 2

 % 23,33 400 93 اروپا 3

 % 20,33 400 81 چین 4

 % 13,89 600 55 آسیا بدون احتساب چین و هند 5

 % 4,4 500 15 هندوستان 6

 % 2,45 800 9 امریکای التین 7

 % 1,17 700 4 افریقا 8

 ( 3منبع باال    )جدول                

گردد، اگر تکان دهنده می آنچه رؤیتباز گردیم.  2اال به جدول شماره به دنبال توضیح ب

است. ها ترین و عصیان آورترین اتفاقات تاریخ زندگی بشر نیست اما حداقل یکی از آن

تولید های پیش تر در همین نوشته حاضر اشاره شد که تاریخ ظهور نخستین رخساره
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گردد. از این که بگذریم گسترش حیرت انگیز می میالدی بر 14داری به قرن سرمایه

های تولید در انگلیس و سپس مابقی ممالک اروپای جنوبی و غربی، در سدهاین شیوه 

هفده و هجده میالدی واقعیت عریانی است. با همه اینها حجم کل سرمایه جهانی در 

این نظام تا شروع قرن بیستم به زحمت مرز یک تریلیون دالر را پشت سر نهاده بود، 

دالر پیش تاخته است. کانون اصلی حیرت  تریلیون 116اما در طول همین قرن تا باالی 

البته نه اینجا، که از این به بعد است. رقم مذکور یا حجم سرمایه حاصل استثمار طبقه 

تریلیون  360تریلیون به  116از  2019تا  2000کارگر بین المللی فقط در فاصله میان 

آورتر، یک سال بعد افزایش پیدا کرده است. از این هم بسیار تکان دهنده تر و سرگیجه 

تریلیون دالر عبور کرده است. نکته تکمیلی این ارقام بهت  400از مرز   2020در سال 

بوده ایم.  2008انگیز اینکه درست در همین فاصله شاهد وقوع بحران طوفان آسای 

بحرانی که غولهای نامدار اقتصاد سیاسی سرمایه در توصیف کوبندگی آن خود را ناتوان 

سده پیش بسیار سهمگین تر  30ابعاد ویرانی آفرینی اش را از بحران دهه خواندند، 

عظیم الجثه صنعتی و مالی امریکا در طول چند ماه بیشتر از های نامیدند. فقط تراست

در طول فقط « وال استریت» میلیارد دالر ارزش خود را از دست دادند. بورس  1000

سال بازار بورس  112کاهشی که در تاریخ کل بهای خود را از دست داد.  %20روز  10

، «فنی مای»، «لیمن برادرز» بی سابقه بود. مؤسسات مالی نیرومند و غول پیکری مانند 

هیپو رال » ، «اچ او بی اس ال سی» ، «مریل لینچ» ، «مورگان استانلی»، «فردی مک» 

آستانه  همه و همه در« آی ای جی» و قدرت بدون هیچ همتای بیمه جهان « استات

ورشکستگی قرار گرفتند و رئیس صندوق جهانی پول اخطار داد که کل جهان 

دار جهانی و یکایک داری بر لبه تیز پرتگاه قرار گرفته است. طبقه سرمایهسرمایه

و ها داری تا چند سال بعد از این بحران، محور مهم برنامه ریزیدولتهای سرمایه

پاالیش و چالش آن، به زبان زمینی و واقعی، خود را بر چگونگی های سیاستگذاری

کارگر متمرکز های سرشکن سازی هر چه فاجعه بارتر عوارض بحران بر زندگی توده
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ساخته بودند. بگذریم، چنین زلزله ویرانگری هم در طول همین فاصله بیست ساله رخ 

یون دالر تریل 400تریلیون به باالی  116داد، اما باز هم حجم کل سرمایه جهانی از 

داری گردد، پرسشی که تا سرمایهمی عروج کرد. در اینجا یک پرسش اساسی مطرح

کارگر دنیا حیاتی ترین و بنیادی ترین های هست همیشه و همه جا برای کل توده

پرسش است. اینکه افزایش انفجارآمیز و بغایت خیره ساز حجم سرمایه در این فاصله 

رد؟ دقت کنیم که بحث بر سر سرچشمه واقعی تولید گیمی کوتاه زمانی از کجا نشأت

سود و سرمایه نیست. این را هر کارگری با سلول، سلول وجود خود، به حکم هستی 

اجتماعی خویش، به بهای دنیای رنج، محرومیت، استثمار و فالکتی که تحمل نموده 

ه از منشاء داند، سخن نمی است، حتی بدون نیاز به هیچ سواد مکتبی به اندازه کافی

تریلیون دالری آنها در طول فقط  284که از افزایش سرطانی بهت انگیز ها تولید سرمایه

سال است. ریشه این افزایش در کجاست، آیا تعداد کارگران دنیا در این فاصله زمانی  20

برابر گردیده است؟!!! چنین چیزی چندش آورترین هذیان است. آیا شمار بیکاران  4

هش یافته و جمعیت شاغالن طغیان کرده است. واقعیت دقیقا ضد این کره خاکی کا

است. بیکاری درهمه این سالها سیر صعودی پیموده و به طور خاص در سالهای بعد از 

 وحشتناک باال رفته است.   2008غرش بحران 

این افزایش سرطانی طغیان آلود فقط یک دلیل دارد، فشار استثمار کارگران جهان در 

کارگر دنیا از کار های برابر افزایش یافته است، ابعاد جدائی توده 4بیست سال تا همین 

و محصول کار خویش چهار مرتبه بیش تر از گذشته تعمیق شده است، نرخ استثمار یا 

سال  20بیشتر از  %400نرخ ارزش اضافی تولید شده توسط طبقه کارگر بین المللی 

رض چهار مرتبه سهمگین تر از دو دهه پیش، به قبل گردیده است. سکنه کارگر کره ا

ورطه تباهی و سقوط از هستی افتاده اند. فقر و گرسنگی و فالکت و بیخانمانی کارگران 

ابتدائی پزشکی آنان از همان های چندین برابر شده است. بهداشت، درمان و مراقبت

تر گردیده است. وضعیت رقت بار دو دهه پیش خود هم، چهار مرتبه وخیم تر و مرگبار
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توازن میان کار اضافی و الزم طبقه کارگر در سطح جهانی و مستقل از تمایز میان ابعاد 

شود، چهار بار به زیان کارگران و به می مختلف این طبقه واردهای فشاری که بر الیه

 20داری تغییر کرده است. بردگان مزدی سرمایه حتی در قیاس با همین نفع سرمایه

بسیار مفلوک تر، فرسوده تر، گرسنه تر، گورخواب تر شده اند و سرمایه هر  سال پیش،

چه نیرومندتر، کهکشانی تر و غول پیکرتر گردیده است. اینها نکاتی است که گفتنشان 

با قلم بسیار ساده است اما برای میلیاردها کارگری که با سلول، ها با زبان یا بیان آن

ه اند نه فقط دشوار که ناممکن است. به جدول بعدی سلول هستی خود آن را درد کشید

 نگاه کنیم.  

های ساالنه نسبت به کل سرمایه اجتماعی در بخشهای درصد اضافه ارزش

 مختلف سرمایه جهانی

ارزش  اجتماعیسرمایه نام کشور ردیف

 اضافی

درصد 

 افزایش 

 % 20 675 22 990 105 ایاالت متحده 1

 % 27 642 16 827 63 چین 2

 % 20 378 5 992 24 ژاپن 3

 % 27 320 4 660 14 آلمان 4

 % 21 125 3 341 14 بریتانیا 5

 % 21 000 3 13729 فرانسه 6

 % 30 626 049 2 سوئد  7

 % 18 107 2 358 11 ایتالیا 8

 % 24 050 3 600 12 هند 9

 % 22 900 1 573 8 کانادا 10

 % 26 900 1 302 7 کره جنوبی 11
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 % 21 825 877 3 سوئیس 12

 % 27 013 1 719 3 هلند 13

 % 26 580 194 2 بلژیک 14

 % 42 500 1 535 3 برزیل 15

 % 59 800 1 052 3 روسیه 16

 % 44 200 1 701 2 مکزیک 17

 % 64 159 1 823 1 اندونزی 18

 % 27 375 381 1 سنگاپور 19

 % 59 800 355 1 ترکیه 20

 % 41 308 759 شیلی 21

 % 53 296 562 کلمبیا 22

 % 57 388 682 مالزی 23

 % 88 683 775 ایران 24

 % 42 330 770 جنوبیافریقای 25

 % 53 402 764 فیلیپین  26

 % 60 226 377 پرو 27

 % 135 419 311 آرژانتین 28

 % 38 379 697 بنگالدش 29

 % 45 355 797 ویتنام  30

 (4)جدول   credit suisseمنبع: 

 

های تولید شده توسط تودههای بر اساس گزارش بانک جهانی حجم کل اضافه ارزش

بالغ بر  2020نامد، در سال می «تولید ناخالص جهانی»کارگر دنیا یا آنچه که بورژوازی 



 یکارگران و جبهه خاموش جنگ طبقات داری،یهسرما  /  56

 

تریلیون دالر بوده است. اگر این میزان ارزش اضافی را برحجم کل سرمایه جهانی  94

تریلیون دالر گذشته است تقسیم کنیم به رقم تقریبی  400از مرز  3که مطابق جدول 

خواهیم رسید. رقمی که قطعا متوسط واقعی نرخ سود سرمایه بین المللی نیست  24%

 تواند مبنای قابل اتکائی برای تخمین این نرخ باشد.  می اما

بینیم که درصد افزایش ساالنه سرمایه اجتماعی، در ممالکی می 4در جدول شماره 

، %64، %60، %59، %57د مالزی، ترکیه، پرو، اندونزی، ایران و آرژانتین به ترتیب مانن

بوده است، درحالی که این رقم برای امریکا، ژاپن، انگلیس، ایتالیا،  %135و باالخره  88%

در  ,نوسان داشته است %21تا  18سوئیس، آلمان، کانادا، فرانسه و کشورهای مشابه از  

داری هیچ تک سرمایه، هیچ قلمرو خاص تولیدی و سرمایه اجتماعی شیوه تولید سرمایه

حوزه پیش ریز خود را های هیچ کشوری، مگر در موارد استثنائی مجرد اضافه ارزش

کند، بالعکس، کل اضافه ارزشهای جهانی به حکم قوانین سرشتی و نمی تصاحب

ی، رقابت، میان خودجوش سرمایه مانند قانون تشکیل قیمت تولیدی، نرخ سود عموم

گردد. می مختلف سرمایه توزیعهای سرمایه ها، سرمایه اجتماعی کشورها و قطب

چگونگی توزیع آن نیازمند بحثی طوالنی است که قطعا جایش در اینجا نیست. آنچه 

نیرومندتر یا سرمایه اجتماعی های بدیهی است آنست که انحصارات غول پیکر، قطب

بارآوری کار باالتر، قدرت رقابت سهمگین تر، نقش عظیم تر در بازار ممالک برخوردار از 

جهانی سرمایه، توان اثرگذاری بیشتر بر فرایند تشکیل قیمت تولیدی و نرخ سود، بر 

 سهمی از اضافه ارزهای تولید شده در خارج از قلمروهای ویژه پیش ریز خود نیز چنگ

داری هر کشور با راه اندازی و دولت سرمایه دارطبقه سرمایهها اندازند، با همه اینمی

کارگر، با تبدیل معیشت و دارو و درمان یا هست و های توفان تشدید استثمار توده

باز هم غول آساتر، هر ریال ارزش اضافی از دست های نیست کارگران به اضافه ارزش

 کند. می داده را تا چند برابر جبران
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آنچه تا اینجا گفتیم یک نکته را بیش از همه نکات دیگر یک مرور دقیق و موشکافانه در 

سازد. نکته ای که در عین حال محور واقعی گفتگو و شالوده کندوکاو ما در می برجسته

اقتصادی های زنند که نفس غرش بحرانمی بانگها این نوشته نیز بوده است. کل داده

کارگر، های ضد کار مزدی توده بدون حضور میدان دار، آگاه، سازمان یافته، شورائی و

تواند آن می داری نیست که سرمایهنه فقط معضل تعیین کننده ای برای بقای سرمایه

را سالح مؤثر دست خود برای ماندگاری هر چه انسان ستیزانه تر خود به کار گیرد. 

ه داری تاریخا چنین نموده است و آنچه در همین بیست سال اخیر، در فاصلنظام سرمایه

اتفاق افتاده است، گویاترین و قاطع ترین سند بر  2020تا  2000زمانی کوتاه میان 

صحت این ادعا است. حجم سرمایه جهانی در این دو دهه سه برابر کل قرن بیستم 

افزایش یافته است، حال آنکه در همه این سالها بخشی از سرمایه بین المللی اسیر 

ین بخش، کاهشی تاریخی داشته و در مدار افت در ا« نرخ رشدها»بحران بوده است. 

نقش زلزله  2008نموده است. از همه مهم تر و حیرت انگیزتر، بحران رعدآسای می سیر

کرده است. چرا چنین است؟؟ می ای مهیب را در چرخه تولید سرمایه جهانی بازی

 ها کارگر،پرسش مهمی است، اما پاسخ آن نیز بیش از حد آسان است. مادام که میلیارد

یگانه راه بقای امروز تا فردای خود و کودکان خود را در فروش نیروی کار ولو به نازل 

داری برای چالش بحرانهای خود بینند، سرمایهمی ترین بها، ولو به صورت شبه رایگان

کند، نرخ سودها قطعا زیر نمی حتی توفنده ترین آنها اصال عاجز نیست و احساس خطر

کند، روند انباشت بالتردید می دی متوسط ترکیب ارگانیک سرمایه افتفشار سیر صعو

گیرد، اما نظام بردگی مزدی را چه غم؟؟!! که راه می از روند تولید ارزش اضافی پیشی

برای تشدید باز هم سهمگین تر استثمار کارگران دنیا باز است. چه غم؟؟!! که دیوار 

داری طبقه کارگر یزش هر موج ضد سرمایهکارگری نیرومند جهان راه خهای اتحادیه

 راند و اساسا مانع شکل گیری آنمی کند، به عقبمی جهانی را در نطفه منکوب

گردد. چه غم؟؟!! که جنبش دموکراسی طلبی، جامعه مدنی و حقوق بشر احزاب، می
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ای داری را در شعور توده کارگر بمباران کرده و جای هیچ نگرانی برفکر نابودی سرمایه

سرمایه باقی نگذاشته است. چه غم؟؟!! که رفرمیسم منحط مستولی بر جنبش کارگری 

راه هر میزان نشو و نما، پرورش، بالیدن و استخوانبندی جنبش رادیکال ضد کار مزدی 

کارگر جهان اسیر این وضعیت هستند، برای های را سد بسته است. مادام که توده

ندارد، سیر نزولی نرخ سودها با تشدید فراینده و  داری جای هیچ نگرانی وجودسرمایه

ها خنثی خواهد شد، بحرانها انفجارآمیز استثمار کارگران، باال بردن نرخ اضافه ارزش

به راحتی پاالیش و از تمامی مجاری ممکن بر زندگی هر روز در حال سالخی کارگران 

حاضر جنبش کارگری داری و وضعیت دنیا سرشکن خواهد گردید. شرایط روز سرمایه

 ماند،می داری نیزچرخد سرمایهمی جهانی چنین است و مادام که در بر همین پاشنه

 گیرد. می توفد و قربانیمی

 

 19داری و پاندمی کووید سرمایه

نکات باال، به ویژه آنچه در مورد دو دهه آغاز قرن بیست و یک گفته شد، تکلیف این 

داری در غیاب جنبش سازمان سازد. سرمایهمی قسمت بحث را هم پیشاپیش روشن

را نیز از همان دقایق  19کارگر پاندمی کووید های یافته شورائی و ضد کار مزدی توده

نخست، تبدیل به یک فرصت برای چالش معضالت خود کرد. درست به همان شیوه و 

بسیار سرکش اقتصادی های با همان درندگی و جنایت آفرینی که تاریخا در مورد بحران

و زلزله وار پیش گرفته و اعمال کرده است. کووید با گسترش پاندمیک و برق آسای 

خود به سراسر دنیا، چرخه تولید و گردش سرمایه جهانی را به ورطه اختالل انداخت. 

بورژوازی درهمه کشورها مطابق معمول و آنچنان که خونمایه طبقاتی اوست عزم جزم 

کارگر، سد راه تعطیلی های تن هر چه انبوه تر و بی دریغ تر تودهنمود تا با قربانی ساخ

 دارانمراکز کار و توقف چرخه ارزش افزائی سرمایه شود. این کار آن گونه که سرمایه

نمود، کل نمی خواستند امکان پذیر نبود. کووید به کشتار بخشی از کارگران بسندهمی
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کرد. بورژوازی می و مجبور به ترک محیط کارداد می آنها را در خطر ابتالی حتمی قرار

حتی با مشاهده این وضعیت و یقین کامل به مرگ و میرهای میلیونی و چندین میلیونی 

کارگران یا فرزندان آنها، باز هم، حاضر به قبول کمترین افت در شط پرخروش سودها 

ی پرتلفات مراکز نشد و بر اراده استوار خود برای حضور حتمی توده کارگر در قتلگاهها

داران تولید و کار پای فشرد. رویکردی که کمی این طرف تر به بن بست خورد، سرمایه

در آستانه سود دلخواه هیچ تردیدی به ها برای قربانی کردن سیل وار انسانها و دولت

دادند، اما در پیچ وخم محاسبه همین سود، مجبور به بازبینی در سیاست نمی خود راه

داد. طبقه کارگر جهانی نبود که در دفاع از می شدند. فاجعه بسیار عظیمی رخ روز خود

داشت و قدرت خود می حق زنده ماندن خویش چرخ تولید سرمایه و سود را از کار باز

دار و دولتهای آنها بودند که کرد، کامال بالعکس وحوش سرمایهمی را بر سرمایه تحمیل

ای بیش تر یا الاقل تحمل کاهش هر چه کمتر حجم در برنامه ریزی برای حصول سوده

مانند چین ها پرداختند. برخی از این دولتمی روز خودهای سودها، به واکاوی سیاست

با اتکاء به نوع برنامه ریزی و الگوی نظم اقتصادی و سیاسی سرمایه اجتماعی خود، 

و تعطیل ها ون خانهبسیار سریع، در همان روزهای نخست، راه انتقال چرخه کار به در

نسبتا وسیع مراکز کار را پیش گرفتند. عده ای مانند کره جنوبی، تایوان، فنالند کم یا 

تأخیر به ها بیش همین الگو را اساس کار خود کردند. امریکای شمالی و اروپا با مدت

گونه ای آشوب زده، بدون انسجام و در سطحی به این سیاست تن دادند و باالخره بخش 

داری نیز بدون داشتن هیچ راهبرد معینی، سیاست امروز و یعی از جهان سرمایهوس

های فردای خود را تعیین نموده و پیش بردند. کل این کشورها یا در واقع تمامی بخش

مختلف سرمایه جهانی، در یک چیز همگام، همپیوند و همسو بودند. اینکه هست و 

دنیا را وثیقه تداوم چرخه ارزش افزائی سرمایه میلیارد سکنه کارگر روز  6نیست بیش از 

 کنند و افت انباشت را به حداقل رسانند. 
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دست یازید، اما باز هم روند ها داری برای حصول این منظور به تمامی سبعیتسرمایه

متحمل ضربات کاری و کوبنده شد، نرخ انباشت سرمایه یا آنچه ها پیش ریز سرمایه

نامد در عظیم ترین بخش دنیا به گونه کامال چشمگیری می «ساالنهنرخ رشد »بورژوازی 

پائین آمد. این نرخ علی العموم منفی شد، چین به دالئلی که در اینجا اصال مجال بحث 

 آن نیست حالت استثناء پیدا کرد. به جدول زیر نگاه کنیم. 

 کشورهادر برخی  2020درصد کاهش نرخ انباشت سرمایه در نیمه اول سال 

 نتیجه سه ماهه دوم سه ماهه اول نام کشور

 %10,3- %9- %1,3- ایاالت متحده

 %14,6-  %11,3-  -%3,3 اتحادیه اروپا

 %15,4- %11,7- %3,7- حوزه یورو

 %8,8- %8,2- %0,6- ژاپن

 %13,2- %11,3- %1,9- کانادا

 %22,3- %19,8- %2,5- انگلیس

 %19,7- %13,8- %5,9- فرانسه

 %18,5- %13- %5,5- ایتالیا

 %11,7- %9,8- %1,9- آلمان

 %10- %7- %3- استرالیا

 %11,1- %9,6- %1,5- برزیل

 %8,6- %7- %1,6- دانمارک

 %5,4- %3,9- %1,5- فنالند

 %10- %8,5- %1,5- هلند

 %23- %17,8- %5,2- اسپانیا

 %8- %8-  سوئد

 %4,5- %3,2- %1,3- کره جنوبی

 EUROSTATمنبع:  
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کشور باال، اگر نه دقیق اما به طور تقریبی در مورد کل دنیای  17مربوط به های داده

داری سوای چین و یکی، دو کشور دیگر مصداق داشته است، اما این روند بسیار سرمایه

داران داد. سریع متوقف شد و جای خود را به نرخ رشدهای مطلوب و دلخواه سرمایه

سیستم شعور، نیروی تدبیر، نهاد چاره اندیشی، ساختار برنامه ریزی، به عنوان ها دولت

ابزار سرکوب فیزیکی، فکری و همه چیز سرمایه سرمایه با تمامی ظرفیت و توان خود 

وارد میدان گردیدند. در یک چشم به هم زدن کل معیشت و دار و ندار زندگی نسل 

هیزم اشتعال کوره سودآفرینی  آینده طبقه کارگر جهانی راهای حاضر و تمامی نسل

سرمایه کردند. تریلیون، تریلیون دالر از حساب معاش، آموزش، بهداشت، درمان، محیط 

آتی طبقه کارگر کسر های زندگی روز و دهههای زیست، نگهداری کودکان و سایر حوزه

و به حساب سود تراستها، شرکتها و بنگاههای عظیم الجثه یا متوسط و کوچک 

بی دریغ های داری سرشکن ساختند. جدول زیر صرفا نمونه ای از حاتم بخشیسرمایه

 فقط در ماه مارسکارگر های داران از کیسه خالی معیشت تودهبه سرمایه چند دولت

 است. 2020سال 

نهاد پرداخت  تاریخ

 کننده

 رقم پرداخت شده  عنوان پرداخت

مارس 

2020 

دولت فدرال ایاالت 

 متحده 

اقتصاد حمایت از 

 امریکا

 )دالر( 000 000 000 600 5

مارس 

2020 

دولت ایاالت 

 متحده 

 )دالر( 000 000 000 600 1 کمک به کسب و کار

مارس 

2020 

دولت فرانسه با 

 EUتأیید 

کمک به شرکتهای 

 متضرر!

 )یورو( 000 000 000 300

مارس 

2020 

 )یورو( 000 000 000 156 کمک به اقتصاد آلمان دولت آلمان

مارس 

2020  

 )یورو( 000 000 000 45 ها حمایت از شرکت دولت فرانسه



 یکارگران و جبهه خاموش جنگ طبقات داری،یهسرما  /  62

 

مارس 

2020 

 )یورو( 000 000 000 756 پشتیبانی اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا 

مارس 

2020 

تأمین اعتبار برای  بانک مرکزی امریکا

 شرکتها 

 )دالر( 000 000 000 000 1

مارس 

2020 

کمک به اعتبار  دولت سوئد

 ها شرکت

 )یورو( 000 000 000 46

مارس 

2020 

های خرید قرضه بانک مرکزی اروپا 

 شرکت ها

 )یورو( 000 000 000 120

مارس 

2020 

 )یورو( 000 000 000 20 خرید اوراق قرضه بانک مرکزی اروپا 

مارس 

2020 

 )دالر( 000 000 000 24 کمک به شرکت ها دولت استرالیا

مارس 

2020 

 )پوند( 000 000 000 350 حمایت از شرکت ها دولت بریتانیا

مارس 

2020 

وام برای کمک به  دولت سوئد 

 صادرات

 )یورو( 000 000 000 46

مارس 

2020 

کمک به اقتصاد  اتحادیه اروپا 

 فرانسه

 )یورو( 000 000 000 300

مارس 

2020 

های کمک به شرکت دولت آلمان

 درمانی

 )یورو( 000 000 300 3

مارس 

2020 

خرید اوراق قرضه  بانک مرکزی امریکا

 شرکتها

 )دالر( 000 000 000 125

مارس 

2020 

حمایت از شرکتهای  دولت فدرال آلمان

 متوسط

 )یورو( 000 000 000 156

مارس 

2020 

 )یورو( 000 000 000 750 کمک به اقتصاد آلمان دولت فدرال آلمان

مارس 

2020 

 )دالر( 000 000 000 500 حمایت از کسب و کار  بانک مرکزی امریکا
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مارس 

2020 

 )دالر( 000 000 000 300 ها کمک به شرکت بانک مرکزی امریکا

مارس 

2020 

 )دالر( 000 000 000 200 حمایت از کسب و کار  دولت امریکا

مارس 

2020 

های حمایت از شرکت دولت آلمان

 کوچک

 )یورو( 000 000 000 156

مارس 

2020 

کمک به شرکتهای  دولت آلمان

 متوسط

 )یورو( 000 000 000 50

مارس 

2020 

کاهش مالیات  دولت آلمان

 ها شرکت

 )یورو( 000 000 500 33

مارس 

2020 

کمک به شرکتهای  دولت سوئد

 صادراتی

 )یورو( 000 000 000 18

 مرکزی امریکا، اتحادیه اروپا و کشورهاهای منبع: بانک

 

تریلیون دالر امریکا افزون تر است  20از ها جدول که حاصل جمع آنارقام مندرج در 

و مؤسسات غول پیکر مالی ها فقط در طول مدتی کوتاه تر از یک ماه، با تصمیم دولت

داری، از حساب معیشت، دارو و درمان و آموزش محقر مستمرا سالخی دنیای سرمایه

ی نظام بردگی مزدی گردید. شده طبقه کارگر بین المللی تاراج و وقف ماندگار

خود را به همین سیاق و صد البته از فراوان مجاری دیگر، های داری کل بحرانسرمایه

به کمک ساز و کارهای بسیار انسان ستیزانه و جنایتکارانه دیگر، بر گرده معاش 

دهشت انگیز ضد انسانی های کند. در پرتو اعمال همین سیاستمی کارگر بارهای انسان

نرخ رشدها معکوس شد و منحنی نزولی آن با  2020د که از شروع نیمه دوم سال بو

 سرعت صعودی گردید. 
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 در برخی کشورها 2020نرخ انباشت سرمایه در نیمه دوم سال 

 سه ماهه سوم نام کشور  دوم سه ماهه سوم نام کشور

 %8,5 آلمان %7,4 ایاالت متحده

 %3.3 استرالیا %11,5 اتحادیه اروپا

 %7,7 برزیل %12,5 حوزه یورو

 %4,9 دانمارک %5 ژاپن

 %3,3 فنالند %8,9 کانادا

 %7,7 هلند %15,5 انگلیس

 %16,7 اسپانیا %18,7 فرانسه

 %2,2 کره جنوبی %15,9 ایتالیا

 EUROSTATمنبع:  

العینی  داری در چنین طرفهه راستی سرمایهیک سؤال اساسی در اینجا آنست که آیا ب

درصدی را با  19تا  11کرده و نرخ رشدهای منفی « کن فیکون»چرخه تولید خود را 

متضاد و مثبت طالئی جایگزین کرده است. برای جستجوی پاسخ دقیق، مقدم های نرخ

بر هر چیز باید تعریف رشد و نرخ رشد را در اقتصاد سیاسی بورژوازی کاوید. رشد در 

د و نرخ آن است. سود شکل تغییر یافته اضافه ارزش است این جا، صرفا رشد میزان سو

ها و اضافه ارزش نیز سوای کار پرداخت نشده طبقه کارگر هیچ چیز دیگر نیست. جدول

و ها تریلیون دالر به حساب تراست ها، شرکت 20گویند که فقط در یک ماه می

قاره امریکا و اروپا اتفاق تریلیون فقط در  20داری واریز شده است. این بنگاههای سرمایه

ساید. کل می داری سر به کهکشانافتاده است و رقم واقعی آن در سراسر دنیای سرمایه

های این اقالم برای سرمایه جهانی سود است، اضافه ارزش و کار پرداخت نشده توده

 جوشند. می و نرخ رشدها از اینجاها کارگر نفرین شده کره خاکی است. رشد

های را هم بسان بحران 19و عوارض هولوکاست وار کووید ها اری کل ویرانیدسرمایه

سرشتی غیرقابل گریز خود، بر زندگی کارگران دنیا بار کرد. تاریخ ماالمال از نحوست و 
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بشرستیزی این شیوه تولید یا رابطه اجتماعی، در بند، بند هستی خود با این نفیر عجین 

را به فرصتی برای بقا ها آید، حتی آننمی از پای درها ناست که در مقابل این نوع بحرا

آورد و می بار فقط یک چیز از پای درها داری را فقط و میلیونکند. سرمایهمی تبدیل

کند. این فقط غول عظیم تاریخ زندگی انسان، فقط جنبش سازمان می برای همیشه نابود

که اگر بجنبد، شیرازه موجودیت این کارگر است های یافته شورائی ضد کار مزدی توده

لرزاند، هر اندازه بیشتر خیز بردارد، استخوانهای این اختاپوس را سخت تر می نظام را

داری خرد خواهد کرد و اگر ببالد، قدرت یابد، برخیزد، بشورد و انقالب کند، کل سرمایه

ه تفصیل و به را راهی گورستان تاریخ خواهد ساخت. این موضوعی است که ما آن را ب

 اندازه الزم در جاهای دیگر توضیح داده ایم. 
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 2021ماه مه        و مشکل کار مولد، نامولد و نظریه ارزش مارکس!!« هاروی»

   

اولین انسانی است که تفاوت میان کار مجرد و مشخص را کشف کرد. او بر بنیاد مارکس 

« هاروی»همین تشخیص، ارزش هر کاال را کار اجتماعا الزم متبلور در آن تعریف نمود. 

با فهم این تبیین مشکل دارد و در پویه جستجوی پرتالطم خویش برای جداسازی کار 

نظریه »رسیده است که معضل ذهن وی معضل  مولد و نامولد از هم، به این نتیجه

مارکس است!! او ضمن اعالم همدلی با برخی نظریه پردازان دیگر، خیره این « ارزش

شود و چرا می چرا کار در قالب ارزش بیان»پرسش بسیار مهم مارکس شده است که: 

 سنجش کار بر حسب مدت زمانی که صرف آن شده، در مقدار ارزش محصول آن بیان

 گوید:  می هاروی« گردد؟می

زند و ماهیت بخش اول این پرسش، چنان بُرنده است که مستقیما به قلب ماجرا می»

کند: چرا فعالیت خالقانه ما در مقام دارانه را برمال میمناسبات اجتماعی سرمایه منحرف

ل گیرد؟ ولی کُانسان، یعنی کار، شکل اجتماعی ارزش یا کار انتزاعی را به خود می

وجود دارد، در واقع از ُبرندگی این پرسش  PUPLنیرویی که پشت این تمایز بالنده 

ی کار نامولد، ما هم یک کل خواهیم داشت و هم کاهد؛ چرا که با وجود مقولهمی

رغم آن که توامان هم های انسانی که علیای در حال گسترش از فعالیتزیرمجموعه

 ست و هم برای آن ضرورت دارد، ولی ارزش خلقداری ای تولید سرمایهتابع شیوه

کارها برای  همه)دیوید هاروی.  «آیدکند، یعنی در قالب ارزش به بیان در نمینمی

 ، ترجمه هیوا ناظری(کنیم!ما علیه ارزش مبارزه می و همه کنندسرمایه ارزش تولید می

مانده است، اصرار بارز از ضرورت تعمق در آن غافل « هاروی»اولین نکته اساسی که 

 است.« کار نامولد»و تمایز آن با « کار مولد»مارکس بر توضیح هر چه دقیق تر 

کار مولد، بیان کوتاه رابطه، شکل و شیوه ای است که نیروی کار بر پایه آن در پروسه »

کند. تشخیص کار مولد از سایر اشکال کار بیشترین می ابراز وجودداری تولید سرمایه
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که کل شیوه  ت را دارد. چرا که کار مولد شکل کامال ویژه و شاخص کاری استاهمی

 )مارکس. تئوریهای ارزش اضافی(« و خود سرمایه مبتنی بر آن استداری تولید سرمایه

مضمون عبارت باال را مارکس به کرات، به مناسبتهای مختلف، در توضیح مسائل مربوط 

ریشه ای بر اقتصاد سیاسی و نظرات اقتصاددانان به کالبدشکافی سرمایه داری، در نقد 

بورژوازی، در مجلدات مختلف گروندریسه، کاپیتال و جاهای دیگر تکرار کرده است. 

هدف این کار نیز تشریح دقیق تفاوت اساسی میان سرمایه در این شکل تولید، با اشکال 

است. داری یهپیشین و چرائی خصلت نما بودن سرمایه مولد برای شیوه تولید سرما

عصاره سخن مارکس در همه این تکرارها آن است که شاخص ماهوی و تعیین کننده 

کار مزدی، کار تولید کننده اضافه ارزش، کاری است که با کار داری سرشت سرمایه

 باشد. می اضافی همراه و آفریننده سرمایه

به طور کلی است. کار نیست. بنیاد شیوه تولید کاالئی داری قانون ارزش، خاص سرمایه

کند، اما هر کار تولید کننده کاال، لزوما کار مولد نیست. اینکه هاروی می مولد کاال تولید

در تشخیص تمایز میان کار مولد و غیرمولد دچار چه اشتباهات سترگی است، بعدا 

کنیم اما عجالتا سخن بر سر استنباط نادرست و باژگونه وی از نظریه ارزش می صحبت

 گوید: می رکس است. اوما

کنیم و همزمان ایمان بیاوریم که بخش عظیمی از می وقتی وجود کار نامولد را تصدیق

کار نامولد است، کار غیرمولد هم هیچ ارزش و اضافه ارزشی داری کار در نظام سرمایه

کند، پس باید عدم برندگی یا ناکارآمدی نظریه ارزش مارکس را هم اذعان نمی ایجاد

نمائیم!!! آنچه هاروی حاضر یا قادر به واکاوی آن نیست این است که مارکس بحث کار 

کل کارهائی که در تولید مولد و غیرمولد را پیش نکشیده است است تا بگوید 

یرد و انجام گرفته است، همگی تولید گمی یا اشکال تولیدی پیشین انجامداری سرمایه

کننده ارزش یا حتی آفریننده کاال هستند!! بالعکس او همین مبحث کار مولد و غیرمولد 

کند، شاعر شعر، می فیلسوف ایده تولید»کند. می را با نقد طنزآمیز این پندارها آغاز
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ینی خود، آخوند موعظه، مدرس رساله، جنایتکار جنایت و این آخری با جنایت آفر

ها حقوق جزا، سیستم پلیسی، عدلیه، هیأت منصفه، جالد، عواطف، احساسات، همه این

 )نقل به مضمون( « نماید!!می را خلق

در  ،اوالکند تا بگوید: می مارکس این نقطه عزیمت را آگاهانه و نقشه مند انتخاب

 ، کارهائی کههم مثل مناسبات مستولی گذشته انواع کارها وجود داردداری سرمایه

توانند مولد یا غیرمولد باشند، تولید کننده ارزش باشند یا هیچ ارزشی تولید ننمایند، می

و از این مهم تر و بنیادی تر  ثانیاآفریننده کاال گردند یا حتی کاالئی هم پدید نیارند. 

اضافی  بر کار مولد، کارآفریننده ارزش داری آنکه شالوده وجود یا بنمایه هستی سرمایه

نماید و می و نه هیچ شکل دیگر کار استوار است. مارکس این را مستمرا تأکید و تکرار

داری کند که بخش مهمی از کارهای درون جامعه سرمایهمی در همان حال تشریح

کارغیرمولد است، کار غیرمولد منشأ هیچ ارزش یا ارزش اضافی هم نیست. به این ترتیب 

تی ساخته و تا آخرین منزل باور یا یقین به زنگ زندگی نظریه آنچه هاروی را دچار شگف

ارزش مارکس پیش رانده!!، یکایک، به اندازه کافی برای مارکس روشن بوده اند. او با 

تسلط جامع و نگاه ریشه کاو خود، کل اینها را آناتومی کرده است و در این واکاوی، 

در آن توضیح داده است، کار مولد و غیر  ارزش کاال را با زمان کار اجتماعا الزم متراکم

داری مولد را با موشکافی هر چه بیشتر از هم تفکیک نموده است و بنیاد هستی سرمایه

را هم در کار تولید کننده اضافه ارزش یا کار مولد دیده است. مارکس چنین کرده است، 

!! مارکس متوجه بر این باور است که گویا استنتاجات او تناقض آمیزند« هاروی»اما 

تناقض میان وجود کار غیرمولد و نظریه ارزش خود نشده است!! باید تئوری ارزش او را 

بازبینی کرد!! کار مولد و غیرمولد مورد نظرش را هم بازتعریف نمود!!، زنگ خوردگیهای 

نیاز حتمی مبارزه طبقاتی است!! و « اصالحات»را صیقل داد!! انجام این ها این نظریه

 ن آماده پرچمداری این اصالحات است. ایشا
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انگارد؟ یک دلیل مهم و یک هدف کامال روشن دارد. او مقاله اش می چرا هاروی چنین

را بر مبنای همین دلیل و برای حصول همین هدف نگاشته است، دلیل و هدفی که 

توانست و درست آن بود که یکراست به می حتما در باره اش بحث خواهیم کرد، هاروی

طرح نظر و مقصود خود پردازد، اما این کار را نکرده است. او فیلسوف و نظریه پرداز 

گردد، سالها از جنبش کارگری، می است، با توپخانه تئوری و سالح اندیشه وارد میدان

سخن رانده است، به همه این دالیل ترجیح داده که « مارکسیسم»مارکس، کمونیسم، 

رق انتقاد از مارکس طی کند. بر همین اساس درست تر راه دستیابی به هدف را با بی

آنست که ما نیز پیش از تشریح هدف واقعی وی، به واکاوی انتقاداتش بر مارکس 

 بپردازیم. 

قبال گفته شد که تالش مارکس در توضیح تفاوت میان کار مولد و غیرمولد، بیش  –1

ننده بنمایه یا شالوده وجود از هر چیز بر این نکته متمرکز است که کار مولد تعیین ک

« کار مولد و غیرمولد»باشد. مارکس در همان جا، در مبحث میداری شیوه تولید سرمایه

کند که سرمایه خصلتی دو گانه دارد، دارای ارزش مبادله و ارزش مصرف می تشریح

 گوید:می است. او در توصیف ارزش مصرف سرمایه

سازد. می ناسبات ویژه اش، در پروسه کار پدیداردر اینجا سرمایه خود را از طریق م» 

اما سرمایه در این عرصه دیگر فقط مصالح و ابزار و ماتریال تولید نیست که کار را به 

اجتماعی کار های تصاحب خود درآورد و جذب نماید. سوای این، شامل صورت بندی

ل کار متناسب با این مانند تعاون، مانوفاکتور و نوع این ها، همچنین مظهر توسعه وسائ

اول احتیاجات عینی و ذهنی پروسه کار داری اجتماعی هست. سرمایههای صورت بندی

دهد، سپس این می را با کندن آنها از کارگران مستقل منفرد در مقیاس بزرگ گسترش

ملزومات را به عنوان نیروهای مسلط بر فرد کارگر، به صورت عوامل خارجی برای او 

 « دهدمی توسعه
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های به عنوان مظاهر و رویهها یا ساختارهای اجتماعی که مارکس از آنها صورت بندی

افزاید و می کند فقط مانوفاکتور و تعاون نیستند. او خودمی ارزش مصرف سرمایه یاد

نماید که این ساختار شامل ساز و کارهای اجتماعی تسلط سرمایه بر کارگر می تصریح

، نهادهای تربیت و نگهداری «!!تأمین اجتماعی». علم، آموزش، گرددمی و جامعه هم

کارگر، دستگاههای کنترل نیروی کار نیز در زمره همین فراساختارهای ضروری پویه 

و نقد وی بر اقتصاد سیاسی داری ارزش افزائی سرمایه اند. کالبدشکافی مارکسی سرمایه

گوید: کار مزدی، کار می ر است. اوبورژوازی از یک استخوانبندی بسیار آهنین برخوردا

شود، کاری می تولید کننده ارزش اضافی، کار مولد، کاری که مستقیما به سرمایه تبدیل

سازد، کار اجتماعا متعین موجد کار می که سرمایه متغیر را به یک مقدار متغیر مبدل

گر، برای اینکه است. اما همین کار مولد کارداری اضافی، این کار، شالوده هستی سرمایه

در نقش قدرت اجتماعی سرمایه ظاهر گردد، برای آنکه قدرت مولده اجتماعی و عمومی 

کار، قدرت مولده سرمایه شود، نیازمند یک سیستم آهنین، یک صورت بندی اجتماعی 

بسیار رمزآلود و پیچیده است. ترکیب بندی قدرت و حاکمیتی که در تمامی قلمروهای 

وشگاه، شبکه حمل و نقل، بنگاه صنعتی، مؤسسات بانکی و مالی خود از کارخانه، فر

های گرفته تا آموزش، قانون، نهادهای علمی، پژوهشی، آموزشی، درمانی و همه حوزه

دیگر، ماالمال از کار غیرمولد و نیازمند این شکل کار هستند. تمامی این نهادها و 

ه عنوان ارزشی در حال ارزش تأسیسات رویه هائی هستند که سرمایه در مصرف خود، ب

شود. نوعی مصرف و احتیاج که تعیین کننده آن فقط خود می افزائی به آنها نیازمند

سرمایه به مثابه نیروی تصاحب کننده کار اضافی کارگر است. به یمن این ترکیب 

نماید. مارکس سرمایه را با می است که سرمایه قدرت خود را بر کارگر اعمالها بندی

نمایه، رویه ها، فرارسته ها، ارزش مبادله و ارزش مصرف آن واکاوی رادیکال کل ب

کارگری کرده است و با رجوع به همین واکاوی است که او وجود انبوه، رشد یابنده و 

فراگیر کار غیرمولد را نه فقط نافی قانون ارزش یا منافی انتزاعی بودن و بیگانه شدن 
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« هاروی»بیند. میداری گریزناپذیر شیوه تولید سرمایهخواند، بلکه آن را امر نمی کار

مختلف کار در پویه ارزش افزائی سرمایه را که مورد تأکید های پیوستگی ارگانیک رویه

کند، او یک سویه و مسحور، به نقطه تولید ارزش چشم دوخته نمی مارکس است تعمق

کاود اما می سرمایه را با اینکهبیند، فرایند سامانیابی می است، فقط همان نقطه معین را

کند، به می متفاوت آن با مساهله و اغماض عبورهای بر روی درهمرفتگی درونی حلقه

وقتی که وجود کار »دارد: می همین خاطر است که بسیار مبهوت و حیرت زده اعالم

 «!!  رودمی کنیم تیزی و برندگی نظریه ارزش مارکس از دستمی نامولد را تصدیق

را از هم « دوره –تولید »و « دوره –کار »مارکس در بررسی پویه واگرد سرمایه،  –2

و « سرمایه تولیدی» ، «سرمایه –پول »سازد. کل فرایند، مرکب از سه فاز می متمایز

را زمان تولید و مرحله خاص تولید یا کارکرد ویژه سرمایه مولد را « سرمایه –کاال »

 گوید: می گذارد ومی دوره کار نام

زمان کار همواره زمان تولید است، یعنی زمانی که در اثنای آن سرمایه به محیط تولید »

باشد. تمام مدتی که سرمایه در روند نمی رانده شده است ولی عکس آن همیشه صادق

 سرمایه، جلد دوم( «) تولید قرار دارد، ضرورتا زمان کار نیست

نیاز حیاتی و محتوم پروسه  و کاالئی همگی سه شکل متمایز سرمایه، یعنی پولی، مولد

ارزش افزائی هستند. کل ارزش در حوزه تولید، حوزه نقش بازی و کارکرد سرمایه مولد 

شود. دو شکل دیگر سرمایه هم نیروی کار در اختیار دارند اما در می است که آفریده

صد البته به اعتبار  آنهاشود، نمی هیچ ارزش یا اضافه ارزشی تولیدها قلمرو کارکرد آن

نمایند و کارهائی می کنند، بر پایه اشکال ویژه ای که احرازمی نقشی که ایفاء

توانند بر روی منحنی می دهند، ممکن است ومی انجامها که درون این حالت

تأثیر جدی بگذارند، از این ظرفیت برخوردارند ها افت و افزایش اضافه ارزش

تر سازند، دفعات بازگشت سرمایه به فاز تولید و ایفای که دوره واگرد را کوتاه 

را باال ها نقش سرمایه مولد را بیشتر سازند، در همین راستا میزان اضافه ارزش
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برند، در همان مدار گردشی خود، جزء معینی را به انبارداری، تأسیس 

این سردخانه، ...  و استثمار کارگر مولد اختصاص دهند و باالخره بر اساس کل 

در افزایش حجم ارزش اضافی کل سرمایه حاضر در پروسه ارزش ها نقش بازی

 افزائی سهیم گردند. 

افتد، اما وقوع بسیار می همه احتماالت باال امکان تحقق دارد و به طور روتین اتفاق

متعارف و روتین آنها مطلقا ناقض این واقعیت نیست که به هر حال، حوزه گردش یا 

کال پولی و کاالئی سرمایه به هیچ وجه ارزش آفرین نیستند و هیچ قلمرو چرخش اش

زایند. هر چه ارزش و اضافه ارزش است توسط نیروی کار مولد و نمی اضافه ارزشی هم

شود. در نظر بیاوریم که حجم بسیار عظیمی می در چرخه کارکرد سرمایه مولد آفریده

پول  –سرمایه ای که نقش کاال  دهد.می از کل سرمایه جهانی را سرمایه تجاری تشکیل

نماید. این بخش سرمایه از همان می را در پروسه سراسری گردش یا واگرد سرمایه بازی

ابتدای انکشاف پرشتاب سرمایه داری، به صورت نیروئی مجزا و مستقل، در شکل سرمایه 

تقل و کاالئی تجاری ظاهر گردیده و مکان مهم و ویژه خود را تثبیت کرده است. مس

مجزا به این معنی که توسط سرمایه داران متفاوت با صاحبان سرمایه صنعتی یا سرمایه 

حاضر در مدار تولید، به طور خاص در بخش تجارت و با شناسنامه سرمایه کاالئی تجاری 

 شود. این حجم سنگین سرمایه هیچ ریالی ارزش یا اضافه ارزش تولیدمی پیش ریز

 کند. نمی

ی کاالئی از تمامی عملکردهای نامتجانس مانند انبارداری، جا به جائی، سرمایه تجار»

تواند پیوند داشته باشد، مبری می حمل و نقل، تقسیم کردن و تفکیک نمودن که با آن

شده و به عملکرد حقیقی خرید به منظور فروش محدود گردیده است. این سرمایه نه 

و اضافه ها آفریند، بلکه صرفا تحقق ارزشمی خالق ارزش است و نه هیچ اضافه ارزشی

سازد، ولی از آن جائی که فاز گردشی سرمایه صنعتی همان گونه می را ممکنها ارزش

که پروسه بازتولید سرمایه مولد است، پروسه تولید نیز هست، سرمایه ای که در مدار 
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دریافت دارد کند، باید به همان ترتیب سود متوسط ساالنه را می گردشی مستقال عمل

)مارکس، جلد سوم، « داردمی که سرمایه پیش ریز و فعال در پروسه تولید دریافت

 بخش سرمایه تجاری( 

سرتاسر گروندریسه و مجلدات مختلف کاپیتال، هر کجا که بحث سرمایه تجاری در 

دهد می میان است، از این گونه تشریح و تصریح سرشار است. همه جا مارکس توضیح

کل سرمایه منشأ ارزش و اضافه ارزش نیست، اما جزء ارگانیک و پیوسته ای که این ش

از کل سرمایه اجتماعی است، نیاز غیرقابل گریز پروسه ارزش افزائی و تحقق اضافه 

 است و به همان سیاق سرمایه صنعتی در کل ارزش اضافی تولید شده سهیمها ارزش

 گردد. می

کند، روشن است که نمی گونه اضافه ارزشی ایجاد از آنجا که سرمایه تجاری خود هیچ»

اضافه ارزش دریافتی اش به صورت سود متوسط بخشی از ارزش اضافی تولید شده به 

 )مارکس. همان منبع باال( « وسیله کل سرمایه مولد است

وجود ها هاروی ظاهرا تمایلی به تعمق در بنمایه حرف مارکس ندارد. او به رغم همه این

 را پاشنه آشیلی برای اعتبار نظریه ارزشداری ر غیرمولد در نظام سرمایهانبوه کا

 پندارد و در جستجوی راهی برای حل این معضل است. می

چه طور باید این مسأله را حالجی کرد که ارزش یک جفت کفش نایک چهار، پنج »

خالقانه  ، اگر کل فعالیت«بدون لوگو»برابر کفشی است با همان کیفیت ولی بی نام و 

ای که در طراحی )سوای طراحی فیزیکی کفش ها( و بازاریابی محصول نایک به کار 

کند، در این صورت باید ارزش نمی رفته نامولد است و چیزی به ارزش کفش اضافه

)مقاله همه کارها برای سرمایه ارزش « بدون لوگو یکی باشدهای کفش نایک و کفش

 کنند...(می تولید

مال زیاد، توضیحات مفصل و مشروح مارکس پیرامون پروسه تشکیل هاروی به احت

های قیمت تولیدی کاالها، پیدایش نرخ سود عمومی، چگونگی توزیع کل اضافه ارزش
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گوناگون، کشورهای مختلف و سراسر دنیای های متفاوت، حوزههای تولید شده در شاخه

ع متنوع دانشگاهی تدریس را به کرات مرور کرده و شاید هم در مجامداری سرمایه

نموده است، اما دیوار حائلی سمت و سوی جستجوهای وی را از بنمایه توضیحات 

زنیم اما تمرکز فی الحال ما بر می ساخته است. در باره این دیوار حرفمی مارکس جدا

های بحث بهای متفاوت کفش« هاروی»روی نکته ای است که او توجه ننموده است. 

های کشد. ارزش کل کفشمی را پیش« لوگو»بدون هیچ های و کفش نایک در یک سو

تولید شده در دنیا قطعا ارزش کار اجتماعا الزم یا زمان کار اجتماعی الزم و متبلور در 

همه آنها است. در این تردیدی نیست، اما اینکه بهای هر جفت کفش تولید شده در 

ظیم کفش سازی یا کارگاههای عهای مختلف، توسط غولهای حوزه سرمایه گذاری

مختلف، با های بزرک و کوچک تولید کفش، با زیبائی ها، زشتی ها، رنگها و زرق و برق

گردد موضوعی است که می درجات متنوع مرغوبیت، کیفیت و طول عمر، چگونه تعیین

پاسخ آن را باید در پویه رقابت سهمگین میان کل تولیدکنندگان، انحصارات غول پیکر 

با هم، پروسه تشکیل قیمت تولیدی، روند پیدایش نرخ سود عمومی، میزان عرضه  کفش

و در زیر ها و تقاضای موجود برای هر نوع کفش در بازار روز سرمایه داری، در کل این

جستجو نمود. آنچه بدیهی است این است که انطباق ها سیطره کارکرد تمامی این مؤلفه

با ارزش آن کاال یا کار اجتماعا الزم متجسد در آن  کامل میان قیمت تولیدی هر کاال

 صرفا امری تصادفی است. 

ارزش بازار باید به منزله ارزش متوسط کاالهای تولید شده در یک قلمرو تولید و …»

در همان حال به منزله ارزش خاص کاالهای تولید شده در شرایط متوسط یک حوزه 

و، بررسی گردد. فقط کاالهای تولید شده تولید کننده قسمت اعظم محصوالت آن قلمر

در بدترین یا بهترین شرایط که صرفا نتیجه ترکیبات استثنائی هستند ارزش بازار را 

دهد. می بازار را تشکیلهای کنند و این  ارزش به نوبه خود مرکز نوسان قیمتمی تعینن

 لد سوم، فصل دهم( )کاپیتال، ج « البته برای کاالهای همنوع یکسان استها این  قیمت
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قیمت تولیدی هر کاال حاصل جمع سرمایه ثابت و متغیر متراکم در آن، بعالوه میزان 

گوناگون های مختلف و بخشهای متوسط سودی است که زیر فشار رقابت میان سرمایه

نصیب آن گردیده است.این متوسط سود داری سرمایه، در بازار داخلی و خارجی سرمایه

های تواند هیچ انطباق و چه بسا هیچ قرابتی با اضافه ارزشمی تولیدی، موجود در قیمت

تولید شده توسط کارگران معین دارای کارت ویژه اشتغال در شرکت تولیدی معین 

تهیه کننده کفش نداشته باشد و معموال هم چنین است. تراست تولید کننده کفش 

ه سر به فلک کشیده اضافه ارزش تواند کومی نایک در پروسه تولید و فروش محصوالتش

هائی را نصیب خود سازد که حاصل استثمار کارگران خاص حوزه مستقیم استثمارش 

نیستند. این امر هیچ ربطی به چگونگی توزیع کار مولد و نامولد آماج استثمار سرمایه 

 جهانی ندارد، بلکه دقیقا تابعی از درجه بارآوری کار اجتماعی، هزینه تولید و قدرت

است. نکته اساسی همان است که باالتر داری مختلف در بازار سرمایههای رقابت سرمایه

موجود در بازار داخلی یا جهانی با کار یا زمان کار اجتماعا های گفتیم. ارزش کل کفش

بر اساس نقش ها موجود در کفشهای برابر است، اما اضافه ارزشها الزم متجسد در آن

گردد. مؤلفه هائی که سرنوشت نرخ سود عمومی و قیمت می ر تعییناخیهای بازی مؤلفه

 کنند.  کار غیرمولد هیچ ارزش و الجرم هیچ اضافه ارزشی ایجادمی تولیدی را تعیین

عالم است توسط کار مولد آفریده های کند، هر چه ارزش و اضافه ارزش در کفشنمی

کارگر این بخش یا کال  های کار تودهشده است. اما از یاد نبریم که سرمایه تجاری و 

کار کارگران غیرمولد سهم تعیین کننده ای در رقابت میان سرمایه ها، پروسه تشکیل 

نرخ سود متوسط و پیدایش قیمت تولیدی دارد. اینکه هر کارگاه، هر شرکت یا تراست 

ی تولید کفش چه موقعیتی در رقابت، چه نقشی در تعیین نرخ سود عمومی و چه سهم

کند، همگی مؤلفه هائی هستند که بهای هر کفش می در تشکیل قیمت تولیدی احراز

و حصه اضافه ارزش هر سرمایه دار صاحب هر کفش در کل ارزش اضافی تولید شده را 

 سازد. می مشخص
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مارکس نیست. او یک هدف کامال آشنا های اما هاروی حاضر به واکاوی خونمایه تحلیل

کند و برای حصول هدف خویش عزم جزم نموده است که کل یم و مبرهن را دنبال

اگر سرمایه را رابطه ای »کارهای انجام یافته و در حال انجام دنیا را کار مولد خواند!! 

گردد، در این صورت کار می اجتماعی بدانیم، که از طریق آن کار از شرایط تولید جدا

دهد، بنا بر می کند، و بسطمی ا حفظمولد را باید هر فعالیتی دانست که این جدائی ر

در جامعه حاضر کار مولد هیچ معنائی ]»توان با سیریل اسمیت موافق بود که می این

 «!! بنا بر این همه کارها مولد هستند«[ ندارد جز تولید در قلمرو سرمایه

ا کنیم، اممی گوید باز هم صحبتمی در مورد مولد و نامولد بودن کل کارها که هاروی

پیماید، منازل می سوای آن، گفتنی است که او برای رسیدن به مقصود، راه دور و درازی

گذارد تا به وادی موعود رسد و خود را واصل بیند. می هفت گانه سلوک را پشت سر

گردد. در همان گام اول وقتی می رود و مرتکب خطاهامی طریقتی که در آن به کجراه

های هزینه»شود که می نماید به نقل از مارکس مدعیمی آهنگ تببین کار غیرمولد را

«!! شودمی کسر کارگران مولد نامولد از جمله مزد کارگران نامولد در واقع از ارزش اضافی

است. مارکس در این مورد به اندازه کافی توضیح داده و با توجه  نادرستاین استنباط 

به اهمیت مسأله به کرات بر پیچیده بودن ماجرا و احتیاج به تبیین دقیق آن، اصرار 

ورزیده است. به طور کنکرت در مورد کارگران بخش تجارت و آماج استثمار سرمایه 

است مزد بگیر، مانند سایر کارگران، کارگر تجاری کارگری »کند که: می بازرگانی تصریح

شود و آنچه می اوال به این علت که نیروی کار به وسیله سرمایه متغیر تاجر خریداری

گردد پولی نیست که از درآمد تاجر برای خرید خدمات شخصی پرداخت می پرداخت

ارزش شود، بلکه با هدف ارزش افزائی سرمایه پیش ریز شده است. ثانیا به این دلیل که 

های نیروی کار و در نتیجه دستمزد وی همانند دیگر کارگران مزدبگیر، به وسیله هزینه

 )جلد سوم( « گرددمی تولید و بازتولید نیروی کارش و نه با محصول کار او تعیین
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 مارکس در همین جا، باز هم سخن همیشگی خود در مورد کارگران غیرمولد را تکرار

نمایند، اما کار نمی بخش کارگران ارزش یا اضافه ارزش تولیدگوید که این می کند ومی

آنها شرط الزم، گریزناپذیر و کامال حیاتی پروسه سراسری ارزش افزائی سرمایه و شرط 

تولید شده توسط کارگران مولد است. او پس از های قطعی و یقینی تحقق اضافه ارزش

یار موشکافانه بخش متغیر توضیح مؤکد این نکات، به صورت اخص وارد بررسی بس

سرمایه تجاری، واکاوی ویژه دستمزد کارگران این بخش یا در واقع بهای نیروی کار 

 کند:می او تصریحگردد. می کارگران غیرمولد به طور کلی

 همان طور که کار پرداخت نشده کارگر، برای سرمایه مولد مستقیما اضافه ارزش»

مزدی تجاری نیز سهمی در ارزش اضافی سرمایه  افریند، کار پرداخت نشده کارگرمی

)جلد سوم، مبحث سود سرمایه تجاری( مارکس در جستجوی ریشه یاب « تجاری دارد

 پرسد:می خود

مربوط به سرمایه پیش ریز شده به های آیا باید این سرمایه متغیر را به عنوان هزینه»

ن تعادل نرخ سود متضاد رسد که با قانومی حساب آورد؟ در غیر این صورت به نظر

 )جلد سوم، همان فصل(« خواهد بود

کشد؟ پاسخ روشن است و کل تشریح بعدی او در می چرا مارکس این نکات را پیش

این فصل، متمرکز بر همین پاسخ است. عصاره بحث آنست که سرمایه تجاری نقش 

و ها ه کل ارزشتعیین کننده ای در تنظیم نرخ سود عمومی دارد. به بیان دیگر با اینک

شود، می در مدار کارکرد سرمایه مولد و توسط نیروی کار مولد، آفریدهها اضافه ارزش

اما سرمایه تجاری یا سرمایه غیرمولد کال در پروسه تشکیل نرخ سود به گونه تعیین 

کننده ای ذینقش است. این بخش سرمایه نیز به نسبت حجم و میزان خود بر چگونگی 

ور نرخ سود عمومی، چگونگی تشکیل قیمت تولیدی و پیچ و خم پویه شکل گیری و ظه

 گذارد. می مختلف تأثیرهای میان سرمایهها توزیع اضافه ارزش
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کند، آنست می کاود و تشریحمی نکته مهم دیگری که مارکس در همین مبحث آن را

او بخشی از  کند، اما دستمزدنمی که کارگر غیرمولد هیچ ارزش یا اضافه ارزشی تولید

سرمایه متغیر برای کل سرمایه اجتماعی است. دقیق تر بگوئیم سرمایه تجاری کال و 

مستقل از اجزاء ثابت یا متغیر خود از یک سو بر روی پروسه پیدایش قیمت تولیدی و 

گذارد و از سوی دیگر متناسب با میزان خود، در کل می تشکیل نرخ سود عمومی تأثیر

گردد. چرا؟ به این دلیل روشن می کارگر سهیمهای لید شده تودهتوهای اضافه ارزش

تولید شده است، تولید ارزش های که کار غیرمولد نیاز و شرط حیاتی تحقق اضافه ارزش

اضافی بدون متحقق شدن آن مثل تولید نشدن است. سرمایه مولدی که تبدیل به کاال 

رمایه مولد مبدل گردد، باید پروسه سرمایه گردیده است باید به سرمایه پولی و سپس س

واگرد خود را به طور کامل پشت سر گذارد. در غیر این صورت چیزی به عنوان فرایند 

ها و اضافه ارزشها ارزش افزائی نخواهیم داشت. نیاز به تکرار مجدد نیست که همه ارزش

سرمایه (، در حوزه معین کارکرد .…P.…توسط کارگران مولد، در چرخه خاص تولید )

شوند اما بخش غیرمولد سرمایه اجتماعی همسان بخش مولد آن از می مولد آفریده

زنند که دستمزد کارگران غیرمولد می برد. همه این نکات بانگمی سهمها اضافه ارزش

 را باید جزئی از بخش متغیر کل سرمایه اجتماعی دید، جزئی که اگر چه اضافه ارزش

است. به ها ام و به فرجام رساندن پروسه تحقق اضافه ارزشآفریند، عهده دار انجنمی

بیان دقیق تر، جزئی از کل هزینه تولید در چرخه ارزش افزائی کل سرمایه اجتماعی 

است. جزئی  کامال ذینقش در کنار سرمایه متغیر مولد و کل سرمایه ثابت که همگی با 

اینکه به کرات از این عوامل و با « هاروی»کنند. می هم هزینه تولید محصول را تعیین

راند اما مفصلبندی دقیق اجزاء و می یا از کل چرخه تولید و بازتولید، سخنها مؤلفه

اندازد، او واقعیت را می نقش الزم هر کدام در پروسه سامان پذیری سرمایه را از نظر

اندن کل نماید، اما زیر فشار اراده از پیش اتخاذ شده خود برای مولد خومی مشاهده

پاشد، به فونکسیون می کارها و احتیاجی که به اثبات این مدعا دارد، شیرازه روند را از هم
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گیرد که می گردد و نتیجهمی پاره وار و گسیخته هر جزء در غیاب سایر اجزاء خیره

شود، سخنی که می گویا مزد کارگران غیرمولد با اضافه ارزش کارگران مولد پرداخت

ها معنا است، زیرا نقطه اصلی زایش کل ارزش ها، اضافه ارزش ها، سرمایهاساسا هم بی 

نظام سرمایه داری، باالخره حوزه کارکرد سرمایه تولیدی و مصرف کار مولد های و ثروت

جوشند اما مجرد می و کاالها همگی از این مخزنها توسط سرمایه است، کل سرمایه

نیست. آنچه تولید شده است باید پروسه سامان همه ماجرا ها تولید و جوشیدن ارزش

پذیری خود را طی بنماید و محقق گردد، پروسه ای که نیازمند نقش بازی محتوم کار 

کند، به هیچ می فراوان این نقش را انکارهای غیرمولد نیز هست. هاروی با تناقض گوئی

کارها را مولد وجه منکر ضرورت و تأثیر کار غیرمولد نیست اما مصمم است که کل 

 خواند!! 

چیند و می را یکی، یکی، بر همها او با این عزم جزم و هدف از پیش مشخص، خشت

کند. یک مشخصه بارز کار وی این است که می بنای دلخواه خویش را معماری

 به هم عمیقا نادرستهای استنباطات و یافتهرا با  کامال درستهای حرف

متشکله زنجیر استدالل او بسیار های سازد، حلقهمی خود هایآمیزد و زنجیره برهانمی

 مختصر به شرح زیرند.

ارزش کاال، کار اجتماعا الزم تجسد یافته در آن است. کار مجسد در عین حال کار  – 1

 انتزاعی است )کامال درست(

 کار انتزاعی کار بیگانه شده است. همچون نیروی خارجی در برابر کارگر ظاهر – 2

کند، نه داوطلبانه بلکه می شود، بیرون از کنترل اوست، در مقابل وی مقاومتمی

 تحمیلی است. )این نیز قطعا درست و اساسا توضیح واضحات است(

بیگانه بودن، وجه انتزاعی و حالت تحمیلی کار خصلت مشترک آن در هر دو حوزه  – 3

لید سرمایه، از مرحله تولید و گردش است. واقعیت ملموسی که در همه مراحل بازتو

 پولی گرفته تا مولد و سپس کاالئی بسیار زمخت و ملموس است. 
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 باشد(می )در این نیز جای هیچ شکی نیست و مورد تأکید و تصریح مارکس هم

 این کار اجتماعا الزم است که منشأ همگونی است، همگونی از طریق بازار صورت – 4

تواند بانی همگونی می ساز نیست. برنامه ریزی همگیرد اما بازار تنها نیروی همگون می

 گردد و اجتماعا الزم بودن را محقق گرداند. )دقیقا(

فعالیتهائی که در حوزه گردش و بازتولید نظم اجتماعی شرکت دارند و نیز »...  – 5

کنم همه در این مورد می آنها نه تنها اجتماعا الزم هستند )که گمانهای برون داده

آنها های و خروجیها گیرند، یعنی این فعالیتمی اریم( بلکه شکل کاال به خودتوافق د

یابند، دارای ارزش و ارزش مصرف هستند، فعالیت هائی واقعا از فرایند می هستی دوگانه

باشند و بر همین اساس می گردش و بازتولید شامل کار انتزاعیهای تولیدند، فعالیت

 «!!! هستندهمگی مولد ارزش و کار مولد 

کبراها، قیاس و استقراء بستی است که هدف واقعی تمامی صغرا، نکته آخر همان جمع

کند. اما اینکه او چگونه از داده ها، می هاروی را تعیینهای و استداللها ها، تمثیل

حقایق و عناصر کامال درست بندهای اول تا چهارم، یک باره و بغتتاً حکم پنجم را 

موضوعی است که یک پاسخ بیشتر ندارد. او سخت محتاج این نتیجه کند می استخراج

گیری است. برای استراتژی آنچه خود مبارزه طبقاتی نام نهاده است، بدان نیازمند است. 

کار مولد هستند!! و بر داری باید به این نتیجه رسد که کل کارهای درون نظام سرمایه

 باشند!!. می ولدهمین مبنی تمامی کارگران دنیا هم کارگر م

اما این جمعبندی یا نتیجه گیری نه پایان کار، نه حصول هدف نهائی که تازه نقطه آغاز 

را برهم چید، معماری کرد تا ستون محکمی از اندیشه ها است. هاروی همه این خشت

و نظر بر پای دارد!! و بر بلندای این ستون لرزان و بی قوام شروع به قرائت مانیفست 

خود برای تعینن تکلیف مبارزه طبقاتی جاری در تاریخ کند. از همان ابتدای مقاله خاص 

کند که هدفش چراغ انداختن بر می دهد و صفحه به صفحه تکرارمی این را هشدار

مسیر و میدان مبارزه طبقاتی است!!. میدان یا آوردگاهی که برای هاروی همان رویاروئی 
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است. او حاضر نیست این را « و یک درصدی هاها نود و نه درصدی»فرمولبندی شده 

صریح و شفاف بر قلم آرد یا بر زبان راند. اما آنچه عیان است نیازمند بیان نیست. رسم 

هاروی است که ساده ترین مسأله را در میان دنیائی از تئوری بافی، ضد و نقیض گوئی، 

چنان مرموز سازد که عشاق چرخیدن در تاریکی زار، تهمت به مارکس و وارونه پردازی، 

سینه چاک نظریات مشعشع زمان!! با احساس عجز از فهمش، یکراست طوق ایمان بر 

 گردن و زنجیر مریدی بر شعور خود قفل کنند، او حرفهای درست مارکس را کنار هم

چیند، تا با چشم بندی خیره کننده ای از درون آنها نادرستی نظریه ارزش مارکس می

!! تبیین مارکس از تمایز میان کار مولد و غیرمولد را معلول خواند!! تا را بیرون آرد

سرانجام بگوید که هر کاری در سیطره نظام بردگی مزدی، نه فقط کار، نه فقط کار 

درصد سکنه دنیا همه کارگر مولدند، یک درصد هم سرمایه  99مزدی که کار مولد است. 

را به ورطه فقر ها ازه ثروت اندوخته اند و اولیبیش از اندها دار نولیبرال هستند، دومی

درصد برای متقاعد نمودن یک  99انداخته اند. راه حل این معضل هم به میدان آمدن 

و کاستن از این همه فقر، « کاهش شکاف طبقاتی»، «عدالت اجتماعی»درصد، به قبول 

 !! زیست محیطی استهای فالکت، بی خانمانی، تبعیضات جنسیتی و آلودگی

زیست محیطی های و فاجعهها هاروی انسان عدالت خواهی است. از فقر و نابرابری آدم

 را هم به خاطر همین کارها، تأثیرات و عوارضش قابل سرزنشداری راضی نیست. سرمایه

بیند، اگر این همه نابرابری، تباهی، فقر انفجارآمیز، فساد، بی خانمانی، آلودگی و می

شد!! اما کار از کار گذشته می رد!!، شاید مشکلی نبود!!، قابل تحملآونمی جنگ به بار

را زائیده ها است، وارد فاز نئولیبرالیسم گردیده است و همین انتقال فاز کل این مصیبت

است!! هاروی خواستار مبارزه علیه این وضعیت است. آنچه او هیچ رغبتی به تعمق آن 

 باید:داری مایهندارد این است که برای مبارزه با سر

دست بر ریشه گذاشت. بنیاد واقعی وجود این نظام را کاوید، چراغ انداخت و آماج  – 1

جنبش واقعی، رادیکال، سرمایه ستیز و قادر به  – 2قیم مبارزه طبقاتی قرار داد.   مست
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ها نابودی سرمایه داری، پیچ و خم ها، میدان ها، سنگرها، راهبردها، راهکارها، راه حل

و مسائل گوناگون این جنبش را با نگاهی مارکسی نظر انداخت، شناخت و شناگر شط 

 توفانی و پرخروش آن گردید. 

تصویر هاروی از هر دو مسأله به شدت آشفته، رفرمیستی، سترون و شکست آمیز است. 

سرمایه صنعتی یگانه شیوه زندگی سرمایه است که »جای هیچ تردیدی نیست که: 

تملک اضافه ارزش یا محصول اضافی بلکه خلق آن نیز، وظیفه سرمایه درآن نه تنها 

)مارکس. « باشدمیداری است. سرمایه صنعتی تعیین کننده خصلت تولید سرمایه

 سرمایه، جلد دوم( 

کال و نه  مزدیبر رابطه خرید و فروش نیروی کار، بر کار داری اما بنیاد هستی سرمایه

ته بسیار اساسی در اینجا تحلیل رادیکال و شناخت ژرف فقط کار مولد استوار است. نک

همین کار مزدی یا رابطه فروش خرید و فروش نیروی کار است. انسانی که نیروی 

فروشد، مستقل از اینکه کارگر مولد یا غیرمولد باشد، از هر گونه دخالت می کارش را

گردد. نقطه انفجار یم آزاد انسانی در تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خود ساقط

اینجا است. فقط کارگر تولید کننده ارزش اضافی یا آفریننده سرمایه ها همه فاجعه

نیست که از کار خود منفصل و از هر نوع دخالت در تعیین سرنوشت کار و زندگی خود 

گردد، کارگر غیرمولد، کارگری که کار و نیروی کارش شرط الزم و حتمی تحقق می طرد

ش است، کارگری که کارش به اندازه کار مولد نیاز محتوم پویه ارزش افزائی اضافه ارز

کند. در جبهه واقعی جنگ ضد می سرمایه است نیز عین همین سرنوشت را پیدا

کل طبقه کارگر همسنگر، همرزم و همدوشند، قرار نیست کارگر مولد، داری سرمایه

نگر، از او کارت مولد بودن برای فشردن دست همزنجیر خویش، در آستانه ورودی س

خواهد یا وی را به جرم  نامولد بودن، به جرم اینکه تولید کننده مستقیم ارزش اضافی 

نیست از خاکریز کارزار بیرون اندازد. اگر چنین است که باید حتما باشد، پس این همه 
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نها از غوغا، برای مولد خواندن کل آحاد کارگران دنیا و آویختن مدال مولد به گردن آ

 گردد؟؟!!می کجا ناشی

نکته قابل تعمق این که هاروی خود نیز با رجوع به مارکس به درستی قبول دارد و 

، اما «کارگر مولد بودن نه نیکبختی که عین شوربختی است»کند که: می حتی تأکید

بافد تا به گونه ای کامال غلط ثابت نماید که گویا کل می باز هم دنیائی فلسفه به هم

کار کارگران دنیا در حال انجام کار مولد هستند!! او به جای درنگ بر بنمایه ماهوی 

و تشریح رادیکال ارتباط ارگانیک میان رابطه خرید و فروش نیروی کار و کل  مزدی

حواس خود را صرف القاء مولد آوار بر سر بشر، به جای این کار، تمامی هوش و های بلیه

رود می سازد. هاروی در این گذر، تا آن جا پیشمیداری بودن کل کارها در نظام سرمایه

گذارد، بلکه گمراه کننده تر نمی که نه فقط هیچ تمایزی میان کار مولد و غیرمولد باقی

گذارد!! نمی باقیو بسیار باژگونه تر از آن، هیچ مرزی میان کار مزدی و کار غیرمزدی نیز 

هر کار مراقب یا محافظ مناسبات مالکیت هم کار »کند که می صریح و بی دریغ اعالم

معطوف به برنامه ریزی برای سودآوری افزون تر های تمامی فعالیت«!! مولد است

نیز همه و همه کار مزدی و مولد داری سرمایه، برای گسترش بازار فروش سرمایه

ئی که توسط سرمایه و نمایندگان فکری یا سیاسی بورژوازی برای هستند!! تمامی کارها

  باشد!!می گیرد نیز کار مزدی و مولدمی شستشوی مغزی رعب انگیز توده کارگر انجام

کند که کار در نظام بردگی مزدی، کار بیگانه می هاروی قبول دارد و پی درپی اذعان

به صورت سرمایه، نیروی قادر، قاهر،  شده است. کاری که در شکل مرده و عینیت یافته،

خداگونه، مسلط و مستولی بر کارگر است، اما این خصلت را به جای آنکه شاخص کل 

 پندارد، در پی صدور این نظر، به اطراف خویش نظرمی کار مزدی داند، خاص کار مولد

ود! این شمی بیند، دچار تناقضمی اندازد و سراسر آفاق را آکنده از کار غیرمولدمی

تناقض که اگر فقط کار مولد، کار بیگانه شده از انسان است و اگر حجم بسیار عظیمی 

داری از کارها مولد نیستند، پس تکلیف بشر و مبارزه علیه نظام نئولیبرال شده سرمایه
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گیرد کل کارها را کار می چه خواهد بود؟ هاروی در پیچ و خم حل این تناقض تصمیم

 دهد حتی دچار تقلیل همنمی اما این اقدام جدال درونی او را پایان مولد اعالم دارد.

کند. کار نامولد مثل کار مولد پدیده ذاتی سرمایه است، کثرت آن نیز پویه ذاتی نمی

همین شیوه تولید است، هر چند که مولد بودن و مولد نمودن کل کارهای عالم عشق 

و طغیان آلود سرمایه است، اما تناقضات اندرونی همیشه جوشان و آرزوی طالئی توفنده 

زاید. هاروی می کند و زنجیره عظیم کارهای غیرمولد رامی سرشتی سرمایه کار خود را

کند، اما ذهن او، سخت به مولد خواندن می این نکات را با زیج ویژه پژوهش خود رصد

ویش بیرون متناقض آوار بر شناخت خهای کوشد تا از تنیدهمی کل کارها قفل است،

جوید. برای این کار دست به دامن ها آید و راه خروجی برای خالصی از مخمصه

اگر دریابیم که کارگر مولد »نامد!!. می گردد که خود آن را مبارزه طبقاتیمی فعالیتهائی

همه کسانی هستند که تحت انقیاد مناسبات اجتماعی سرمایه در آمده اند، یعنی همه 

انتزاعی از خود بیگانه تحمیلی و بی پایان مشغولند، آن گاه جمله آنهائی که به کار 

تواند از رئیس می مارکس واجد نیروی بیشتری خواهد شد. از سوی دیگر آن کارگری که

یا روزهای زندگی خود را پس بگیرد، کارگری که بتواند مثل ها خود دقیقه ها، ساعت

)مارکس([ به راستی « ا فعال ساختهماهیت خود ر]»میلتون چنان تولید کند که گوئی 

 « کارگری نیکبخت است

بورژوازی، به ویژه مدل آشنای ایرانی آن از های هاروی به سیاق لیبرال رمانتیسیست

نوع کاتوزیان، محیط و علمداری،  هر کارگری را که مستقیما اضافه ارزش تولید نکند، 

 ولیبرال!! بر سر بشریت آورده وبه قول خودش نداری داند، از آنچه سرمایهنمی کارگر

آورد هم واقعا ناراضی است. اهل مبارزه برای محو رادیکال و واقعی این نظام هم می

و مبارزه ها باشد، قله انتظارش عدالت اجتماعی، فقرزدائی، کاهش گرسنگینمی نبوده و

انی با آلودگیهای زیست محیطی است. بخت هم اصال با او یار نیست زیرا سرمایه جه

وارد فازی شده است که با سرعت سیر نور هر لقمه نان، هر لیوان آب، هر کالس درس، 
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هر درمانگاه، هر مهد کودک باقی مانده برای کارگران، در هر گوشه دنیا را در کوره 

کند تا از سقوط بیشتر نرخ سودها جلوگیری نماید. هاروی می سودسازی افزون تر ذوب

 پیچد، به هر حالمی طوفان ها، با آن باورها، به دور خویش در دل این یلدا، در میان

خواهد برای عدالت اجتماعی، برای کاهش گرمای زمین، برای کاستن از شکاف بی می

انتهای طبقاتی کاری انجام دهد. برای این کار نیازمند یک لشکر نیرومند است، به هر 

 اید بیشتر کارگر غیرمولددوزد هم، در کنار هر کارگر مولد، یکی و شمی جا چشم

بیند، او در این میان یک چیز را خوب فهمیده است. کامال دریافته است که برای می

فشار بر بورژوازی باید به چرخه تولید سود یورش برد. درک این نکته درست وی را بر 

دانه منتق -دیواری از دیوار او کوتاهتر پیدا نکرده است  -دارد تا سراغ مارکس رود می آن

خواهد که دست از لجبازی بردارد و کل کارگران دنیا را کارگر مولد نامد!!. می از مارکس

 درصد، کارگر مولد 99شود. تمامی می اگرچنین شود مشکل هاروی تا حدی حل

خواهد می در دست از آنها« مارکسیسم»گردند!! و حال هاروی با صدای رسا، بیرق می

در محیط کار اخمو باشند و اضافه ارزش کمتر »شوند،  که: خواستار کاهش ساعات کار

وقعی نگذاشت شق القمر نموده و اعتصاب ها ، اگر سرمایه دار به خواست«تولید کنند

 کنند. انقالب مخملی هم مجاز است. 

اندیشید. اینکه با این کارها و در این سطح هیچ می ایکاش هاروی به یک نکته دیگر هم

همچنان خواهد داری گردد، چرخه تولید سرمایهنمی رمایه واردخراشی بر برج قدرت س

افتد و ماشین قهر اقتصادی، سیاسی، نمی از غرش فروها چرخید، شط اضافه ارزش

نظامی و شستشوی مغزی سرمایه با سرعت بیشتر، شتاب سهمگین تر و توان افزون تر 

را باید رادیکال و بنیادی داری نسل بعد از نسل توده کارگر را درو خواهد کرد. سرمایه

به طور کامل محو کرد. هم برای امحاء بردگی مزدی و هم برای هر میزان عقب راندن 

این اختاپوس از سینه کار، تولید و زندگی بشریت کارگر، به یک جنبش در حال 

 سازمانیابی، بالنده، شورائی، سراسری و ضد کار مزدی نیاز است. کارگران دنیا باید خود
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را به یک قدرت متشکل، متحد، شورائی و ضد سرمایه تبدیل کنند. به میزانی که در 

این راستا و برای حصول این هدف گام بردارند، به همان اندازه محصول کار و تولید خود 

را از چنگ سرمایه داران خارج خواهند کرد، به همان میزان هم نظم سرمایه را مختل 

کارگر و بشر عصر باید های خواهند کرد. آنچه امروز تودهو قدرت خود را جایگزین آن 

 گوید بی راهه است. می پیش گیرد این است، بقیه راهها از جمله آنچه هاروی
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 2021ماه مه  سرنوشت کارگران فلسطین و جنبش کارگری       

 

با « شوروی»هفتاد و چهار سال پیش هر دو بلوک قدرت سرمایه جهانی، امریکا و 

سنگ بنای تشکیل دولتی را گذاشتند که به « شورای امنیت» 181 صدور قطعنامه

و در زبان زمینی «!! باشدباروی سیادت اروپا بر آسیا »قرار بود « هرتزل»بیان فاشیستی 

علیه داری مبارزه طبقاتی، ستادی از زنجیره طویل ستادهای قهر و سبعیت سرمایه

همه امکانات الزم را به  جهانی برای این کارداری کارگر گردد. سرمایههای توده

، به معماران «شامیرها»و « بگین ها»، به «اشترن»و « هاگانا»تروریستهای بشرکش 

، اهدا کرد تا به تأسیس این دولت «کفرقاسم»و  «دیریاسین»دم سوزی آهای کوره

اختاپوسی دست یازند. دولتی که از آن روز تا امروز سوای نسل کشی، جنایت آفرینی، 

تولید درندگی و هولوکاست پشت سر هولوکاست هیچ چیز دیگر در پرونده خود ندارد. 

ن و زمان زندگی مفلوک ترین انسانها ، لحظه، به لحظه، زمیدر همین دو هفته اخیر نیز

را آماج وحشیانه ترین بمبارانها کرده است. بحث اما نه این، نه مرور ژورنالیستی کارنامه 

وحوش بورژوازی که نقد رادیکال کارزار تا کنونی کارگران فلسطینی است. مبارزه ای 

خودجوش  طغیان قهر ،به دور خود چرخیده استها در گمراهه حاالهمین که از آغاز تا 

اما پشت سر  ،بودداری فرودست علیه توحش سرمایه عاصی استثمارشوندگان و جبری

آویخت. راهبردش را ناسیونالیسم  بورژوازیهای دولتصف بست. به « القسام ها»

کارگرکش عرب و چند دهه این طرف تر ارتجاع هار فاشیستی و پان اسالمیستی تعیین 

های سترون شکست آمیز، در هر گام بدتر از گام قبل زمینگیر کرد. تحت تأثیر رویکرد

پیش مستأصل تر، مقهورتر و فرومانده تر گردیده است. های شد و امروز از تمامی دوره

و معترض فلسطینی نبود، سیر  آوارهکارگر های آنچه رخ داد سرنوشت مقدر توده

 داشت. ها ی راهه رفتنتوانست ریل دیگری گیرد و اگر نگرفت ریشه در بمی حوادث
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اتفاق افتاد. دوره داری تأسیس دولت اسرائیل در دوره معینی از تاریخ گسترش سرمایه

 گریزناپذیرتوانست مهر مبارزه نمی ای که هیچ جدال و کارزاری در هیچ نقطه کره ارض،

 و طبقاتی میان سرمایه و طبقه فروشنده نیروی کار را بر تار و پود خود حک نبیند

آثار، تبعات، فراز و فرودها و از دیکال و سرمایه ستیز یا حتی منحط و رفرمیستی، را

. هر لشکرکشی، تعرض، تجاوز، سبعیت و جنایتی که در تأثیراتش دور ماند نافذ شعاع

شد، یا بارقه ای از تهاجم، تطاول و می پیوست، از دو منشأ ناشیمی هر کجا به وقوع

نوین پیش ریز سرمایه و های تر انباشت، توسعه حوزهشبیخون سرمایه برای رونق بیش

و جنگ ها کهکشانی تر بود و یا گوشه ای از رقابتهای دستیابی به اضافه ارزش

سهم  حصولبرای داری درنده سرمایههای افروزیهای بلوک بندی ها، قطبها و دولت

طبقه کارگر بین المللی و احراز حصه  حاصل استثمارهای بیشتر از اضافه ارزش

در سوی  کرد.می نیرومندتر در سهام مالکیت، قدرت و حاکمیت سرمایه را حکایت

کارگر دنیا قرار داشتند که در هر سطح از آرایش قوا و صف های دیگر ماجرا هم، توده

محصول استیالی  استثمار، درندگی، سالخی و نسل کشی اشکالکل  آرائی، بار

های و قطبها در یک سو و مناقشات قهرآمیز یا آشتی جویانه دولتداری هسرمای

 سرمایه در سوی دیگر را بر گرده معیشت، هستی و هر نفس کشیدن خود سنگین

 دیدند.می

در چنین شرائطی تصور تفکیک آنچه در فلسطین، در حساس ترین کانون مناقشات 

از کل پروسه کم یا بیش توفانی مبارزه  ،دادمی رخداری قطبهای عظیم قدرت سرمایه

شکست زای ناشی از  و روز، یک خیالبافی وامانده دنیایدو طبقه اساسی  مابینجاری 

در اینجا، در میدان باز و سراسری کارزار ها القائات بورژوازی بود. سرنوشت تمامی جنگ

ود را خ بایستنمی و توانستنمی شد و کارگر فلسطینیمی طبقاتی عصر تعیین

فاجعه آمیزی باخت. سناریوی  بسیار مستثنی سازد، اما شوربختانه ساخت و به گونه

و  !!وطنمام ، دفاع از !!علیه اشغال، بازگشت به میهن آباء و اجدادی توخالی مبارزه
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نظائر اینها، نطفه هر نوع نگاه رادیکال طبقاتی به ماجرا را سوزاند. هیچ جائی برای هیچ 

ه کارگری باقی نگذاشت، ناسیونالیسم و آرمان رهائی میهن، همه شکل جهتگیری آگا

توده کارگر  برای. کل اینها، نسخه هائی بود که بورژوازی !چیز را در خود غرق کرد

به گونه ای منافع  بخش بورژوازی جهانی هر آواره فلسطین پیچید. نسخه هائی که

از جنس فلسطینی، تا  یافت. به بورژوازی عربمی جست ومی خاص خود را در آن

داد تا می فرصت کویتی، اماراتی و قطری عراقی، ،سوری، مصری، سعودی ،اردنی

را دستاویزی برای جستجوی سهم افزون تر در سودها، مالکیت « جنبش ضد اشغال»

دو قطب اصلی نیرومند و رقیب سرمایه بین المللی نیز  .سازدها و حاکمیتها ها، قدرت

جنگ افروز های بردند. امپریالیستمی بیشتر از همه، از آن سودبه اندازه کافی و 

، بلوک خود «حق تشکیل دولت اسرائیل»امریکائی به یمن آن و با دستاویز حمایت از 

دولتی با روکش داری ساخت. اردوگاه سرمایهمی را همگن تر، همسوتر و متحدتر

ینیان در داشتن دولت دفاع از حق فلسط»نیز زیر بیرق فریب « کمونیسم»دروغین 

خلقی روز را «! ضد امپریالیستی»طیف دیگری از رژیمها و جنبشهای « مستقل خود

اما به همان اندازه که برای اینان  «!!راه حلها»کرد. این می پشت سر خود به صف

زاد، می سودآور بود، برای کارگر فلسطینی و کل طبقه کارگر خاورمیانه و عرب فاجعه

           آورد.می به بارفالکت، آوارگی، قتل عام، هولوکاست و بی خانمانی گرسنگی، فقر، 

و اشغال روزافزون خانه، کاشانه، مزرعه،  1948با ظهور شوم دولت درنده اسرائیل در 

کارگاه یا هر محل کار، تولید و زندگی ساکنان سابق فلسطین، خیل کثیر کارگران، 

زحمتکشان و فرودستان منطقه همگی از هست و نیست خود ساقط گردیدند، به ورطه 

ردن بر کناره باختری پروسه آوارگی، سقوط از آوارگی افتادند. تسلط مصر برغزه و ا

هستی و بی خانمانی این جمعیت وسیع را کامل کرد، با وقوع پی درپی این رخدادهای 

غم انگیز ضد انسانی، تمامی سکنه فلسطین، یکراست نیروی کار مزدی شبه رایگان 

در اسرائیل،  بورژوازی درنده اسرائیل، عرب و شرکای بین المللی آنها شد. این کارگران
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اردن، سوریه، لبنان، کویت، مصر، جاهای دیگر دوش به دوش همزنجیران محلی خود 

 کردند، به گونه رعب آنگیزی تحقیرمی سهمگین تر فشار استثمار سرمایه را تحمل

 نمودند. می شدند و زندگی از همه لحاظ رقت انگیزی را تجربهمی

این فاجعه ها، تاریکیها و تاریکی زارها،  این شرایط اما فقط یک رویه نداشت، در دل

مادی مقتضی برای رویش سطحی از همجوشی، همپیوندی، حتی های زمینه

همسنگری و همرزمی میان کارگران فلسطینی و همزنجیران آنها در کشورهای دیگر 

توانست ببالد، شاخ و برگ کشد، نیرومند می عرب هم پیدا شد. همبستگی و پیوندی که

قدرت تعیین کننده طبقاتی گردد. در مقابل کل نظام بردگی مزدی و قبل شود، یک 

از هر چیز در برابر بورژوازی عرب و اسرائیل یک صف واحد پیکار تشکیل دهد. شمار 

کارگران فلسطینی در هر کدام این کشورها کم نبود، حتما گفته خواهد شد که آنها 

کارگر منطقه، های دامنگیر توده هایو محرومیتها در پهندشت بیکاری ها، فالکت

دیدند، می فرساینده همزنجیران را بر صورت خود سنگینهای سیلی دردناک رقابت

 حتی از سوی همین همزنجیران سیه روز نیز مورد بی مهری و چه بسا خصومت قرار

ها به یقین درست هستند، اما هستی اجتماعی و طبقاتی انسانها گرفتند، همه اینمی

کرد، کارگران لبنانی، کویتی، اردنی اگر لقمه نانی داشتند، ولو نه می ر خود راهم کا

سرمایه های همه، اما بعضا با این توده آواره دوزخ نشین آماج وحشیانه ترین سالخی

نمودند. این کار را لزوما از سر صدقه، برای تضمین آخرت یا حتی می جهانی تقسیم هم

دادند. پیوندهای خفته اما زنده و تپنده طبقاتی نمی انجامبه خاطر قومیت و عرب بودن، 

کرد، درد و رنج و فریاد و عصیان همگن اجتماعی نیز، افراد را به می نیز ایفای نقش

کنند، نمی از برج فلسفه، مکتب و مرام به زمین هبوطها راند. جنبشمی سوی هم

مار شوندگی، ستمکشی، کامال بالعکس از زمین زندگی سرشار از درد، رنج، استث

کشند. حتی هیچ مدعی فریبکار نبوت و رسالت می رویند و شعلهمی فرودستی مشترک

شود. آنها نیز صرفا سوار موج نمی قادر به فریب دیگران« معجزه»هم با آیه، وعظ و 
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 قهر، خشم و طغیان توده ناراضی و البته متوهم و سردرگم راه عروج به صفه قدرت را

 . پیمایندمی

زاید. می در هر حال هستی واحد طبقاتی و اجتماعی آماده انفجار است که جنبش

تواند راه درست رهائی و می متفاوت و متضادهای جنبشی که تحت تأثیر مؤلفه

دگرگونسازی رادیکال پیش گیرد، یا بالعکس در ورطه گمراهه پیمودن، فرسوده شود، 

سنگین گردد. آنچه در اینجا مورد تأکید های به ورطه اضمحالل افتد و دچار شکست

مادی و اجتماعی استخوان بندی یک های زمینه اول:است سه نکته اساسی است. 

توانستند می جنبش کارگری رادیکال در منطقه وجود داشت و کارگران آواره فلسطینی

 جزء بسیار اثرگذار، تعیین کننده و نقش آفرین این جنبش باشند. 

کارگر، زحمتکش، فرودست و آواره فلسطینی زیر بیرق پیکار علیه های آنکه توده دوم:

درنده های ، آویختن به دولت«آرمان خلق فلسطین»اشغال، ناسیونالیسم فلسطینی، 

قدرت سرمایه جهانی هیچ شانسی برای هیچ اندازه های عرب منطقه یا توسل به قطب

 موفقیت در پیش رو نداشتند. 

کاشانه و آواره فلسطینی، به میزان همرزمی و همسنگری متحد  کارگران رانده از سوم:

کارگر منطقه، جلب پشتیبانی انترناسیونالیستی کارگران دنیا، به ویژه های با توده

جنبش کارگری های و نقش بازیها همزنجیران اسرائیلی خود و متناسب با میدان داری

ار استقرار قدرت شورائی خود گردند. کردند که دست به کمی خاورمیانه، توان آن را پیدا

برپائی یک جامعه آزاد، انسانی، بدون هیچ دولت باالی سر، بدون طبقات و استثمار 

طبقاتی را چشم انداز مبارزات روز خود سازند. آماده برنامه ریزی کار، تولید و زندگی 

در منطقه  کثیرهای خویش شوند، راه کموناردها را پی گیرند و به شعله ور شدن کمون

 شدند؟ توضح واضحات است که باید با تمامی قوا برای پیروزیمی چشم دوزند. آیا پیروز

 دانستند که برای چهمی خورند هم، برخالف امروزمی جنگیدند. اما اگر شکستمی

 شوریدند،می جنگند، برای تحقق آرمان رهائی خویش، رهائی واقعی انسانمی
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. برخالف وضع حاضر برای تحکیم هر چه بیشتر زنجیر کردندمی توفیدند و نبردمی

بردگی مزدی بر دست و پای خود و نسلهای آتی خود، برای برده مزدی ارتجاع بورژوازی 

«!! دولت مستقل»بودن  و ماندن، برای زندگی حقیر و ذلت بار زیر سقف استیالی 

 گردیدند. نمی کردند و دقیقه به دقیقه بمباراننمی سرمایه جنگ

به بعد دیگر، ائتالف فاشیستی مشتی تروریست تحت  1948دولت اسرائیل سال 

فرانسوی نبود، بالعکس کل بورژوازی جنایتکار بین المللی بود های حمایت امپریالیست

حق تشکیل »که در این جا به شکلهای مختلف، با همه قوا، زیر پرچم نیرنگ و دروغ 

آفرید، نسل کشی پشت سر نسل کشی می ایتکرد، جنمیداری میدان«!! دولت اسرائیل

جنگ علیه چنین اختاپوس دهشت و وحشت را فقط طبقه انداخت. می راه

با حمایت مؤثر  کارگر متحد، سازمان یافته، سرمایه ستیز کشورهای منطقه

توانست مشتعل سازد، قوام بخشد و به سوی پیروزی می جنبش کارگری دنیا

خاورمیانه را در دست های لید کل سرمایهپیش راند. طبقه ای که چرخ تو

داشت، دینار به دینار سرمایه ها، ثروت ها، مایحتاج معیشتی و مصرفی، خورد 

و خوراک و پوشاک، آب و برق، کارخانه، مزرعه، بانک، مؤسسات مالی، راه، 

جاده، بندر، همه خطوط مواصالتی زمینی، دریائی، هوائی و همه چیز منطقه را 

کرد. طبقه ای که با کار روزانه خود عظیم می و تولید و بازتولیدآفریده بود 

ترین بخش انرژی مورد نیاز سرمایه جهانی را کشف، استخراج، تولید، پاالیش، 

نمود. نیروئی که اگر حتی چرخ تولید همین می بارگیری، صادر و حمل و نقل

ز تولید جهان نمود نیمی از تمامی مراکمی انرژی طغیان آلود نفتی را متوقف

 انداخت. می را به ورطه تعطیل و خاموشی

توانست نقش یک نیروی بسیار اثرگذار را بر سرنوشت می جنبش کارگری خاورمیانه

توده کارگر فلسطین بازی بنماید. از این امکان برخوردار بود که بیشترین مراکز کار 
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سالها عظیم ترین امپراطوری منطقه را به ورطه تعطیل اندازد، طبقه کارگر ایران در آن 

 روز سرمایه داری، امپراطوری جنگ افروزی که آفتاب در قلمرو مستعمراتش غروب

شد، دولت انگلیس و رژیم هار شاه را به نمی نمود و شط خون جاری در آن خشکنمی

کارگری مصر و ترکیه نیز کارنامه ای از کارزارهای بزرگ های انداخت. جنبشمی وحشت

حتی در لبنان، عراق، سوریه، کردستان، توده کارگر وسیعا در میدان بودند. داشتند، 

توانست به مثابه نیروئی تعیین کننده و سرنوشت آفرین به می جنبش کارگری منطقه

حمایت از همزنجیران فلسطینی خود برخیزد اما نه طبقه کارگر خاورمیانه و نه جنبش 

را حتی در مخیله خود خطور نداد. چرا؟ کارگری جهانی دستیازی به این نقش بازی 

دلیلش عریان است. در خاورمیانه، به احزاب اردوگاهی آویزان بود، پشت سر ناسیونالیسم 

بست. در اروپای غربی خود را در می عربی متحد این و آن قطب بورژوازی جهانی صف

سی گورستان رفرمیسم راست اتحادیه ای مدفون نموده و پشت سر سوسیال دموکرا

گزارد. در آسیا، افریقا و امریکای التین پیاده نظام زبون ضد امپریالیسم خلقی می نماز

 کرد. می بود و نقش ارتش ذخیره اردوگاه در مقابل رقبای غربی را بازی

معضل فلسطین حلقه ای از زنجیره سراسری همه جا گستر معضالت جنبش کارگری 

یکی سترون گروههای جنگجوی فلسطینی بین المللی بود. این معضل با عملیات چر

گردید. مبارزه علیه اشغال از این طریق صرفا به یک رؤیا طلبی رمانتیسیستی نمی حل

ماند. کلید مشکل در دست طبقه می محکوم به شکست و فاقد هر نوع دورنمای رهائی

کارگرعلیه های کارگر منطقه و جهان بود و سوای عروج، خیزش و پیکار متحد توده

در دنیا داری اشغالگری بورژوازی جهانی در فلسطین و علیه اساس موجودیت سرمایه

خواست در کنار کارگر می هیچ چاره دیگری نداشت. هر انسانی از هر کجای دنیا اگر

خواست همدوش، همرزم و همسنگر می آواره، معترض و مبارز فلسطینی قرار گیرد، اگر

ر مستولی باشد، باید راه این همپیوندی را از این وی، برای خالصی از وضعیت فاجعه با

 نمود. می کرد و دنبالمی منظر جستجو
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ها چنین نشد، کارگر فلسطینی، عرب، خاورمیانه و دنیا چنین ننمودند، فریاد حمایت

مختلف جهان برای همراهی شتافتند و های به آسمان رفت، انسانهای زیادی از گوشه

د، اما این جنگ هیچ نشانی از کارزار میان دو طبقه جنگیدنها همدوش فلسطینی

اساسی جامعه موجود و تاریخ عصر نداشت و بر همین پایه، هیچ عالمتی از احتمال 

نمود. آنچه زیر نام جنبش فلسطین روئید و شاخ و نمی پیروزی بر رخسار خود حمل

اوم فزاینده شد برای توده کارگر فقط شکست و تدمی برگ کشید، حتی اگر پیروز هم

استثمارشوندگی، ستمکشی و فرودستی بود. این به اصطالح پیروزی کامال اتوپیک 

توخالی هیچ گاه رخ نداد و بدیل آن شکست پشت سر شکست جنبش ضد اشغال شد. 

مختلف بورژوازی عرب، خاورمیانه و دنیا میدان تسویه های جنبشی که برای بخش

شد و کل بار مصیبت ها، گرسنگی ها رت جوئیحسابها، رقابت ها، سهم خواهی ها، قد

آن را توده کارگر سیه روز و دوزخ نشین های و فاجعهها ها، نسل کشی ها، آوارگی

و جهتگیریهایش توسط ها فلسطینی پرداخت. باالتر گفتیم که راهبردها، سیاست

ین بورژوازی تعیین گردید و طرح تشکیل دو دولت اسرائیل و فلسطین نیز یکی از هم

 راهبردها بود. 

کنیم که هر گفتگوی ملیت، ملت سازی، دولت آفرینی، می در عصری زندگی

دموکراسی، جامعه مدنی، حقوق بشر، تعیین سرنوشت ملی، سوای سناریوی فریب 

طبقه کارگر هیچ چیز دیگر نیست، یکایک این داری سرمایه علیه جنبش ضد سرمایه

برگ قدرت جهنمی سرمایه برای خفه ساختن هر  ساز وها و علم و کتلها معرکه بازی

است. در چنین داری اعتراض طبقاتی کارگران علیه شدت استثمار و بربریت سرمایه

تشکیل دولت »و «!! تعیین سرنوشت ملی»، یا برای «مبارزه علیه اشغالگری»شرایطی 

نه جنگ رهائی که فقط  کفن و دفن کامل قدرت پیکار در گورستان «!! مستقل

بورژوازی است. نیروی قاهر جنگ افروز، تا بن دندان مسلح و بانی و های وامفریبیع

و سیه روزی توده کارگر فلسطین بورژوازی بین المللی ها باعث کل آوارگی ها، فالکت
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است، دولت اسرائیل ستاد قهر، جنایت و سبعیت این نظام در منطقه است. با آویختن 

رژوازی، دخیل بستن به دولتهای عربی یا رژیم هار به یک بخش هار و درنده همین بو

فاشیستی اسالمی ایران، سازمان ملل، سایر نهادهای قدرت سرمایه جهانی قرار نیست 

هیچ گشایشی در سرنوشت ساکنان غزه یا کرانه باختری حاصل آید. آنچه رخ داده 

رگران و است شکست، فرسایش، تباه شدن و تضعیف مستمر و فزاینده جبهه پیکار کا

 فرودستان فلسطینی بوده است. این نوع صف آرائی و جهتگیری عاقبتی جز این

 توانست بار آرد. نمی

راه رهائی از این وضعیت را جنگی دیگر، با دورنمای دیگر، جنبشی دیگر، راهبردی 

دیگر و آرایش قوای دیگر الزم است. این طبیعت مبارزه طبقاتی است که هر کژراهه 

اگر نقد رادیکال طبقاتی و پراکسیس نشود، اگر این نقد نیروی محرک  رفتن در آن،

سوزاند، بی راهه نمی راها جایگزینی گمراهه با ریل کارزار ریشه ای نگردد، فقط فرصت

زاید. هرشکست اگر آماج کالبدشکافی می رفتنهای فرساینده تر، درناک تر و فاجعه بارتر

آورد. تاریخ می موحش تر و کوبنده تر به باری هاسنجیده بنیادی قرار نگیرد، شکست

جنبش کارگری جهانی در لحظه، لحظه خود، در قرن بیستم، حدیث همین درس 

است. داستان غم انگیز گمراهه رفتن ها، شکست خوردن ها، استمرار اشتباهات و 

فاحش تر است. آنچه در فلسطین رخ داد نیز برگی از تاریخ همین های تحمل شکست

سالیان های و در کژراهه چرخیدنها در سده بیستم است. برهوت پیمودن جنبش

متمادی وضع رقت انگیز موجود را بر سر کارگر فلسطینی آوار ساخته است. اما برای 

خروج از زیر این آوار باز هم سوای بازگشت به راه واقعی کارزار رادیکال طبقاتی هیچ 

گران غزه و کرانه باختری گوشه ای از بن راه دیگر نیست. بن بست مبارزات روز کار

بست کل جنبش کارگری خاورمیانه و دنیاست. در همین راستا کارزاری نیرومند، آگاه، 

این جنبش و در بحث حاضر ما به صورت های رادیکال و سرمایه ستیز درهمه بخش

، ترکیه، کارگر خاورمیانه، از فلسطین تا سوریه، لبنانهای اخص، در مبارزات جاری توده
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اردن، اسرائیل، کردستان، مصر، ایران، عراق، کویت، بحرین، قطر، امارات و عمان الزم 

است. کارزاری که گشودن گره کور رهائی نفرین شدگان کارگر فلسطینی را با رهائی 

 بخش عظیمی از طبقه کارگر جهانی به هم آمیزد. 

نظریه پردازان، فعاالن سیاسی عبارت باال به زعم خیلی ها، سندیکالیست ها، حزبیون، 

و نه کمتر از آنها آحاد کارگران دنیا فقط هذیان تلقی خواهد شد. همگی هم آهنگ 

خواهند گفت که در این کشورها و در سراسر دنیا از کارگر جماعت انتظاری نیست، 

هیچ کارگری چشم دیدن کارگران دیگر را ندارد و برای بیکارسازی او به نفع اشتغال 

گزارد، کارگر یهودی بر دست بورژوازی قتل می شت سر هر دولتمرد دژخیم نمازخود پ

زند و تشنه خون همزنجیر عرب خویش است، وضع این می عام آفرین اسرائیل بوسه

گونه است و در چنین وضعی سخن از جنبش کارگری خاورمیانه و پیکار متحد آنها 

تواند باشد؟؟!! اوضاع می یز دیگریجهانی، سوای هذیان گویی چه چداری علیه سرمایه

ها و داوریها روز بدون شک چنین است. باید منصف بود و حق افراد در چنین ارزیابی

را پاس داشت. در همان حال که با بنمایه، جهتگیری و کل محتوای این نوع شناخت 

و ارزیابی عمیقا مخالف بود. چرا مخالف و چرا سخت هم مخالف؟؟ جواب نیازمند 

زگوئی یک نکته است. نکته ای که شاید حاشیه روی به حساب آید اما چنین نیست. با

 بالعکس کاویدن ریشه است. 

است. شالوده وجود این داری باژگونه پردازی و مسخ واقعیت ها، تار و پود هستی سرمایه

نظام بر جعل و دروغ استوار است. رابطه خرید و فروش نیروی کار مرکز انعقاد نطفه 

 ایه است و در همین نطفه بندی، سرمایه دار یا سرمایه شخصیت یافته به کارگرسرم

او را خریده و بهای آن را پرداخته است!! او بزرگترین دروغ تاریخ « کار»گوید که می

گوید که در بهترین حالت بهای بازتولید نمی آرد،  سرمایهمی زندگی بشر را بر زبان

فقط به این دلیل پرداخته که با کار پرداخت نشده او و  نیروی کار کارگر را پرداخته و

گوید مزد کارگر را می همزنجیرانش سراسر آفاق را از سرمایه آکنده و آکنده تر سازد،
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گوید که هر چه سرمایه، مالکیت سرمایه، قدرت سرمایه، نظام سرمایه نمی داده است اما

کار بدون هیچ مزد و بهای داری، دولت و حاکمیت سرمایه در دنیا است محصول 

کارگر است. نطفه سرمایه با این جعل و دروغ و باژگونه سازی منعقد گردیده های توده

ها است و بند، بند هستی این نظام، از سیاست، تا اخالق، از مدنیت تا فرهنگ، از اندیشه

 حقوقی، همه چیزش با همین جعل وهای اجتماعی تا مالکهای تا باورها، از ارزش

عجین است. حق سرمایه تجسم ناحقی مطلق بشر، آزادی اش ها وارونه پردازی واقعیت

مظهر اسارت و سلب آزادی فاجعه زای انسان، انتخابش بمب ویرانگر هر انتخاب آزاد 

کارگر، مدنیتش زنجیر بربریت بر دست و پای انسان، فرهنگش سرچشمه جهل، مسخ 

است و درمیان این وارونه ها باژگونه پردازیو شستشوی مغزی آدمها است. سرمایه بمب 

، «مقدور یا خیالبافانه»، «واقعی یا اتوپیک»، «ممکن و ناممکن»آفرینی ها، تصویر 

دروغین و باژگونه داری ، به اندازه کل احکام و آیات دیگر سرمایه«عقالنی یا غیرعقالنی»

و رادیکال است مهر  است. هر چه ممکن، شدنی، عقالنی، زمینی و مقدور اما انسانی

ناممکن، خیابافی و اتوپیک خورده است. بالعکس هر چه در راستای ماندگارسازی 

مهر ممکن، عقالنی، طبیعی و شدنی بر چهره خود حک دارد. ها سرمایه است کهکشان

مالک مسلط دنیای روز در تشخیص عقالنی و غیرعقالنی، ممکن یا ناممکنی، مالک 

نی و معیارهائی که بر کل جامعه مستولی است و اساس داوری آفریده سرمایه است. مبا

نه فقط همپیوندی ها بر اساس این مالکباشد. می همگان از جمله کارگران نیز

انترناسیونالیستی کارگران فلسطین، ایران، مصر، ترکیه، کردستان، عراق، سوریه و اردن 

ا هپکو، راه آهن، فوالد، با هم غیرمقدور است که حتی همصدائی کارگران هفت تپه ب

آذرآب و نفت نیز از حیطه ممکنات عقالنی بیرون است!! باید دیوار این معیارها را از هم 

قابل رؤیت گردند. چرا کارگران خاورمیانه پشت سر درنده ها پاشاند تا مقدورها و ممکن

حزب ترین وحوش سرمایه یا احزاب فریبکار اپوزیسیون بورژوازی، زیر بیرق خمینی، 

های اهلل، حزب توده، الدعوه، مقتدا صدر، بارزانی، اردوغان آماده تمامی جا به جائی
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توانند با صف نمی گردند؟ چرامی ارتجاعی، علیه خود و علیه همزنجیران جهانی خویش

خود، با قدرت شورائی سازمان یافته سرمایه ستیز داری مستقل طبقاتی و ضد سرمایه

 ویش را به صدا در آرند؟ خود شیپور جنگ رهائی خ

جنبش کارگری جهانی در شرائط موجود، بیش از هر زمان دیگری فرومانده، زمینگیر، 

یا احزاب اپوزیسیون بورژوازی است. در خاورمیانه ها مدفون در رفرمیسم، نمازگزار دولت

و شمال افریقا وضعی به مراتب مفلوک تر و رقت بارتر دارد، بخش عظیمی از نیروهایش 

در سنگر داعش، بوکوحرام، القاعده، جبهه النصره، احرارالشام، طالبان، سپاه پاسداران، 

جنگد. وضعیت حی و حاضر می فجر لیبی و ... علیه نفرین شده ترین بخش طبقه خود

اینچنین است اما این اوضاع از همه لحاظ شکننده و در حال تغییر است. طبقه کارگر 

حاصل فروش جبهه جنگ رادیکال های ه ای آخرین ذخیرهاروپا با شتاب بسیار فزایند

دهد. بیکاری در قاره با سرعت چشمگیری رو به می خود را از دستداری ضد سرمایه

با هدف چالش بحران کوبنده ها گسترش است. در طول همین یک سال گذشته، دولت

ساب حداقل و سرمایه داری، دهها تریلیون یورو، پیشاپیش از حها دامنگیر سرمایه

معاش، دارو، درمان، آموزش، مسکن و رفاه سالهای آتی طبقه کارگر کشورها کسر و به 

حساب سود تراست ها، مؤسسات غول پیکر مالی و صنعتی و در یک کالم سرمایه واریز 

کرده اند. کارگران قاره به حکم قاطع دموکراسی، سوسیال دموکراسی، لیبرالیسم یا 

ر پرداخت کل این دیون از محل حداقل معیشتی خویش فاشیسم سرمایه عهده دا

سازد. حجم سرمایه می خواهند شد، فشار سهمگینی که شیرازه زندگی همگان را متزلزل

 %340و جاری حدود  2008سال اخیر به رغم بحرانهای  20جهانی فقط در طول 

این رقم بیش از حد تکان دهنده، سرسام آور، حیرت انگیز و برای  .افزایش یافته است

سال نه  20باور نکردنی است، اما حقیقت دارد. شمار شاغالن کارگر در این ها خیلی

فقط بیشتر نشده است که کاهش یافته است. چند میلیارد جمعیت کارگر باید چند 

بنده تر و مرگبارتر استثمار شوند، مرتبه فقیرتر از حال زندگی کنند، بسیار عمیق تر، کو
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آخرین امکانات درمانی، آموزشی و نان روزمره خویش را از دست دهند، تا نرخ سودهای 

زند که امواج تهاجم می به ورطه سقوط نیافتد. همه شواهد بانگداری روز سرمایه

سهمگین تر سرمایه علیه هست و نیست کارگران در راه است. در چنین وضعی همه 

شهای جنبش کارگری جهانی چاره ای نخواهند داشت جز آنکه دست به مبارزه، بخ

تا حال نیز کم نبوده و کم نیستند. طبقه کارگر جهانی ها شورش و طغیان بزنند. شورش

مجبور است زیر آوار این تهاجم ها، تعرض ها،  در باره ریل تا کنونی کارزار خود هم به 

. این جهتگیری را هر چند، ضعیف، بی رمق، سردرگم واکاوی رادیکال نقدآمیز روی آرد

بینیم. کمتر کارگر ایرانی امروز چشم به راه نقش می است اینجا و آنجاها و علیل مدت

بازی حزب نشینان و سندیکا سازان است. نسل جوان طبقه کارگر عراق در هر تظاهرات 

کند. می بورژوازی منطقه هایو اپوزیسیونها خیابانی موج نفرت خود را نثار کل دولت

دهند. بارقه همین خیزش در می عین همین کار را جوانان کارگر لبنان انجام داده و

مصر، ترکیه و جاهای دیگر هم مشهود است. چند سال پیش بود که تعدادی از کارگران 

منطقه های زادگان فلسطینی با صدور کیفرخواستی، از تنفر خود نسبت به دولت و کارگر

مامی نیروهای فلسطینی مدعی مبارزه علیه اشغال!! گفتند. باید شناگر آگاه، هشیار، و ت

رادیکال و سرمایه ستیز این موجها و طغیانها شد، توده کارگر فلسطین نیز باید سفینه 

پیکار خود را وارد این بحر پرخروش سازد. کارگران منطقه از جمله فلسطین باید نخست 

اسر خاورمیانه دست به دست هم دهند، از چهاردیواری در هر کشور و سپس در سر

مراکز کار پا بیرون بگذارند، یک جنبش سراسری شوند، یک قدرت سازمان یافته شورائی 

تواند طومار سیه روزی کارگر فلسطینی را در هم می گردند. فقط این جنبش است که

 پیچد.
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 1400مرداد      خیز تازه فاشیسم اسالمی سرمایه در ایران

 

پیچد می شرائط روز جامعه باردار پاره ای حوادث است. این شرایط و آنچه در درون آن

نیست. کار کل نیازمند بازکاوی است. سخن از جا به جائی جناحها در ساختار قدرت 

بورژوازی زیر هر نام و عنوان، غربی، شرقی، راست، چپ، الئیک، دینی، دموکرات، 

آدم سوزی سرمایه برای سودسازی هرچه انبوه تر است. های فاشیست، پاسداری از کوره

کوبد، نه تعویض طیفها و باندهای حاکم بورژوازی می آنچه سیر حاضر رخدادها را مهر

های ه فاشیسم برای دور تازه اعمال قهر و سرکوب در کلیه عرصهکه آرایش قوای تاز

ارتجاعی های کارگر است. ماجرا به همین حد محدود نیست. اپوزیسیونهای زندگی توده

بورژوازی نیز از داخل تا خارج کمپین جدیدی را برای دست اندازی به حریم قدرت 

ی این فریب به سکوی سهم پیکار طبقه کارگر، فریب کارگران و تبدیل دستاوردها

خواهی از شریکان و رقیبان آغاز کرده اند. هر دوی اینها را باید با هشیاری کاوید و این 

 داری ساخت. در مورد نخست:واکاوی را صیقل سالح جنگ ضد سرمایه

بین های داری ایران برای دور زدن تحریمالگوی ویژه برنامه ریزی نظم سرمایه – 1

روز کم یا بیش پاسخگو بوده است، اینک بخش عظیم ظرفیت خود برای المللی که تا ام

مختلف های استمرار این نقش را از دست داده است. در باره این الگو قبال به مناسبت

پیش کوشید تا پروسه کار، تولید و چرخه سامان پذیری ها توضیح داده ایم. رژیم از دهه

دار به دور زدن نیازهای اساسی طبقه سرمایه سرمایه اجتماعی ایران را حتی المقدور بر

کوبنده و گسترده بین المللی منطبق سازد. در این راستا برپایه تمامی های تحریم

محاسبات ممکن، برای پاره ای حوزه ها، به لحاظ حجم پیش ریز سرمایه، بیشترین 

دست یازید و ا هرا تعیین کرد. در این قلمروها به نجومی ترین سرمایه گذاریها اولویت

نسبتا چشمگیری نیز به دست های هیچ غیرواقعی نخواهد بود اگر بگوئیم که موفقیت

جدول رشد صادرات پاره ای محصوالت نظر  آورد. به عنوان شاهد مدعا کافی است به
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حکایت پیش ریز انبوه سرمایه در چند ها اندازیم. صادراتی که بالندگی پرشتاب آن

 .قلمرو معین صنعتی است

 )کیلوگرم(  1394تا  1375حجم صادرات کشور در فاصله 

 1394 1375 نوع کاال ردیف

 000 914 599 3 000 345 884 نباتی های فراورده 1

 000 136 797 000 831 339 محصوالت غذائی 2

 000 554 346 115 000 786 071 3 امالح و مواد معدنی 3

 000 731 562 12 000 218 472 کاالهای شیمیائی 4

 000 923 358 142 000 071 200 تولیدات پالستیکی 5

 000 669 647 4 000 267 549 محصوالت فلزی 6

 1394مأخذ: سالنامه آماری جمهوری اسالمی  

 

دار ایران باال، بیشتر حالت نمونه دارند. سرمایه گذاریهای رژیم و طبقه سرمایههای داده

کشاورزی، خودروسازی، برخی معادن و صنایع نظامی بسیار غول در حوزه پتروشیمی، 

آساتر از قلمروهای مورد اشاره در جدول بوده است. گزارشها حاکی است که در 

بیش از بیست و پنج میلیون تن بر ظرفیت تولید  1398پتروشیمی فقط در طول سال 

یون تن باال رفت. میل 35قابل فروش آن تا های این صنعت افزوده شد و حجم فراورده

، همین حوزه صنعتی، در دل طوفان تحریمها و سونامی کرونا، روزانه 1399در سال 

بالغ بر یک میلیون بشکه نفت خام را که به دلیل شدت تحریم، هیچ راهی به صادرات 

های میلیون تن مواد مورد نیاز صنایع مرتبط یا بخش 40نداشت، مالط و مصالح تولید 
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میلیارد دالر در سال  6از مرز ها مایه نمود. تولیداتی که ارزش آندیگر انباشت سر

داری ایران نقش مؤثری در چالش گذشت و در وانفسای فروپاشی چرخه تولید سرمایه

 مشکالت مالی جمهوری اسالمی و اوجگیری کوبنده بحران بازی کرد. 

آینده تا سقف دو و افزاید که احتمال ارتقاء این ظرفیت در طول چهارسال می گزارش

نیم برابر نیز وجود دارد. احتمالی که اگر احیانا لباس واقعیت پوشد حجم ساالنه اضافه 

میلیارد  15دار ایران را تا حاصل استثمار طبقه کارگر و عاید طبقه سرمایههای ارزش

 دالر در سال افزایش خواهد داد.  

فوق، های ش ریز سرمایه در حوزهرژیم در طول این چند دهه، در کنار توسعه مدام پی

حجم بسیار سنگینی از کل سرمایه اجتماعی ایران را نیز راهی ممالک مجاور مانند 

عراق، ترکیه، امارات، پاکستان، تاجیکستان، ارمنستان، آذربایجان، ازبکستان، چین، هند 

این هدف از انتقال یا صادرات این حجم غول آسای سرمایه به  یا جاهای دیگر ساخت،

ها کشورها آن بود که در مفصل بندی ارگانیک با چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه

مجعول غیرایرانی، تمامی مساعی ممکن برای های و هویتها در داخل، اما با مالکیت

را محقق گرداند. فاشیسم اسالمی با استمداد از این الگو امکان یافت ها دور زدن تحریم

حتی االمکان از غلطیدن به ورطه ها همگین و روزافزون تحریمکه به رغم فشار س

فروپاشی اقتصادی در امان ماند. الگوئی که به رغم تمامی  پاشنه آشیلهای قهری سرمایه 

زاد، به هر حال تا همین اواخر نقش چاره گر بازی کرد، اما اکنون زیر حدت طغیان آلود 

سیار سنگین چرخش و اجرای خود، وسیعا بهای داری در یک سو و هزینهبحران سرمایه

کهکشانی این طرح طبیعتا یکجا و یکسره، همسان های از نفس افتاده است. هزینه

 کارگر سرشکن گردیده است. های تمامی بار بحران اقتصادی بر معیشت توده

باشد، طوفان نمی این الگو دیگر قادر به پاسخگوئی حتی در همان حد انتظار رژیم نیز

ن و تشدید آن توسط تحریمها، در طول دو سال اخیر چرخه ارزش افزائی بحرا

داری ایران را به گونه کامال کم سابقه ای دچار اخالل کرده است. بدهی دولت سرمایه
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چرخید، می هزار میلیارد تومان 100حول محور  1392به سیستم بانکی که در سال 

 400نهاده است. بر این رقم بیش از هزار میلیارد تومان را پشت سر  650امروز مرز 

هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تأمین اجتماعی نیز افزوده شده است. سازمان 

گوید. می درصد ظرفیت صنایع کشور سخن 90برنامه و بودجه رسما از تعطیلی حدود 

فقط صنعت خودروسازی که تا همین چند سال پیش، یکی از هفده اتوموبیل سازی 

افت تولید  %40نسبت به سال قبل متحمل  97شد، در سال می ان قلمداداول جه

یابد، هزینه تولید کاالها به رغم می ارزش پول داخلی ساعت به ساعت کاهش .گردید

رود. قیمت تمامی می نیروی کار شبه رایگان دهها میلیون کارگر، با شتابی فزاینده باال

های پیماید و ارزش کار الزم تودهمی سیر اوجکاالها به ویژه مایحتاج اولیه معیشتی م

فرساید، در همین راستا معاش روزانه کارگران دستخوش می کارگر را زیر چرخ خود

هزار میلیارد تومان  180رژیم  1400گردد. بودجه سال میها موحش ترین سالخی

ر از هست کسری دارد. کمبودی که ریال به ریال آن، در ابعادی مضاعف و شاید چند براب

و نیست محقر طبقه کارگر کسر خواهد شد. گزارش گمرکات جمهوری اسالمی حاکی 

 1394میلیارد دالر در سال  52است که میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی ایران از 

سقوط کرده است. این رقم حتی در قیاس با  1399به حدود نصف این میزان  در سال 

آزاد خارج های حجم نقدینگی یا سرمایه .اشته استافت د %38یک سال پیش، نزدیک 

 از کمانه واقعی تولید اضافه ارزش که تا چند سال پیش از چند ده میلیارد تومان تجاوز

بسیار ها تریلیون تومان عبور کرده است. لیست این داده 1200نمود اینک از مرز نمی

خرد کننده چرخه تولید  طوالنی است. لیستی که در بند، بند خود حدیث سقوط بسیار

  سرمایه اجتماعی کشور به ورطه ویرانگرترین بحرانها است.

داری ایران به آنچه گفته شد، به پیچش متعارف توفان بحران در معضل سرمایه – 2

ها رعب انگیز الگوی دور زدن تحریمهای شیرازه هستی آن، تعطیلی وسیع صنایع، هزینه

کننده تر، زنجیره طویل فرسایش هائی است که  محدود نیست. مشکل حادتر و خرد
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برنامه و الگوی خاص نسخه پیچی فاشیسم اسالمی بورژوازی در طول این چهار دهه به 

و برنامه ها، بر حصول فزاینده کهکشانی ترین اقالم ها بارآورده است. شالوده این طرح

کارگر، سالخی های هسودها از طریق تحمیل مرگبارترین نرخ اضافه ارزشها بر گرده تود

معاش، دارو، درمان، آموزش، سرپناه و هست های هرچه جنایتکارانه تر آخرین ته مانده

و ها و نیست کارگران، سرمایه و سود نمودن همه آبها، دشتها، کوهها، جنگلها، رودخانه

و ها انهدام بی دریغ محیط زندگی انسانها، استوار بوده است. حاصل اجرای این پروژه

لگوها وضعی است که از دیرباز تا حال دهها میلیون نفوس طبقه کارگر ایران را در ا

کالف خود پیچیده و تا مرز سقوط کامل از هر میزان امکان ادامه هستی پیش رانده 

جمعیت در سن اشتغال این طبقه فاقد هرگونه هویت رسمی اشتغال هستند،  %70است. 

کنند، اما قادر به تهیه کمترین می ا حتی بیشتر کاربا این وجود هر شبانه روز دو شیفت ی

 70باشند. این خیل کثیر نمی خورد و خوراک برای ادامه امروز و فردای زندگی خود

کنند، می درصدی و باالتر را تحمل 1500درصدی طبقه کارگر نرخ استثمارهای موحش 

دارو و درمان نصیبی نبرده زیر فشار این استثمار هول انگیز، نان ندارند، آب ندارند، از 

 اند، سرپناه ندارند، خرابه نشین، گورخواب و کارتن خوابند.

فاشیسم دینی سرمایه با کارگران چنین کرده است. همزمان با سماجت سرسختانه بر 

در یک سو و ها و قوام بخشیدن به الگوی بسیار پرهزینه دور زدن تحریم اجرا، بسط 

در سوی دیگر، حتی حاضر به ها فت سود ساالنه سرمایهامتناع از پذیرش هر میزان ا

پایه های ترمیم یا بازسازی متعارف بخش استوار سرمایه اجتماعی، در بسیاری از حوزه

ای اقتصاد نیز نشده است. عوارض قهری این کار اکنون در شکل انحطاط کامل تأسیسات 

فزاینده ناوگان حمل و  سراسری برق، اختاللهای آبرسانی کشور، خطر فروپاشی شبکه

نقل، کهنگی روزافزون ماشین آالت در خیلی از حوزه ها، مهمتر از همه فرسودگی و 

عقب ماندگی سهمگین تکنیک کشف و استخراج در قلمروهای نفت و گاز بر سر چرخه 
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داری و از این طریق باز هم بر زندگی طبقه کارگر آوار گردیده تولید و بازتولید سرمایه

 است.  

در چنین وضعی توده کارگر در سرتاسر این جهنم سوزان، در حال طغیان، شورش،  – 3

هیچ چیز برای »زنند که: می اعتصاب، اعتراض و عصیان هستند. همه از همه جا فریاد

 کشد و بر زبان آنها جاریمی هر چه از عمق وجود انسانها زبانه« از دست دادن نداریم

خیزش برای های طاق و حماسههای ، بیماری، طاقتگردد، خروش گرسنگی، تشنگیمی

است. رخدادهای خوزستان، اصفهان، آذربایجان، ها و بدبختیها پس راندن آوار فالکت

، خیزش 96تهران، کرج، خراسان، کهکیلویه در این اواخر، شورش سراسری دیماه 

فروماندگی رو به گسترش و کامال گریزناپذیر های ، زمین لرزه98پرشکوه آبان 

 باشد.  می داری از چالش بحران توفانی اندرونیسرمایه

رژیم اسالمی از لحظه پیدایش عزم جزم داشته است که تمامی پاشنه آشیلها و  – 4

بین المللی، های داری ایران در عرصه سهم برای از اضافه ارزشتنگناهای خاص سرمایه

رت رقابت در بازارهای جهانی، ظرفیت مانند میانگین موجود بارآوری کار اجتماعی، قد

ایفای نقش در تعیین قیمت متوسط تولیدی، توان اثرگذاری بر پویه تشکیل نرخ سود 

هر چه  فاجعه بارتر در منطقه های مشابه را با بحران آفرینیهای عمومی و سایر شاخص

سیاسی،  و جهان جبران کند. بحران، پشت سر بحران آفریند، جزء اندرونی ساختار قدرت

نظامی، پلیسی کشورهائی مانند سوریه، لبنان، عراق، یمن و خیلی جاهای دیگر شود. 

حزب اهلل لبنان، سپاه بدر، گردان ابوالفضل، حزب اهلل سوریه، حشد الشعبی، سپاه قدس، 

فاطمیون، کتائب سیدالشهداء، زینبیون، کتائب امیرالمؤمنین، عصائب اهل حق، حزب 

کهکشانی های طویل این نوع نیروها را سازمان دهد. تمامی هزینهاهلل عراق و زنجیره 

کارگر ایران بار کند، به کمک این های و نیروها را بر دوش تودهها سازماندهی این شبکه

های رقیب یا قطبهای شبکه ها، در هر نقطه و هر کجای دنیا نظم نسخه پیچی دولت

سهم عظیم تر در استخوانبندی قدرت  مخالف خود را دچار اختالل کند، از این طریق
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سیاسی سرمایه جهانی دست و پا نماید. رویکردی که در شرایطی خاص، بدون شک، 

برای رژیم بارآوردهای زیادی داشته است اما همزمان و به ویژه با تغییر پاره ای شرایط، 

کوه  را نیز در پی آورده است. هزینه هائی که باز هم همسانها سهمگین ترین هزینه

عظیم مخارج تشکیل و پرورش این نیروها، یکسره بر خورد و خوراک، پوشاک، دارو، 

درمان و آموزش کارگران ایران آوار شده است. تعمیق فزاینده و انفجارآمیز بحران همراه 

با تشدید تناقضات درونی الگوی چالش تحریمها، رژیم را به وضعی انداخته که قادر به 

 هم نیست. ها این نیروها و بحران آفرینیحفظ های تحمل هزینه

جمهوری اسالمی با کارنامه سیاه چهل و چند ساله خود در دنیا و کشت، داشت و  – 5

درو فاجعه در منطقه به ویژه در آخرین دهه، بلوک بندی نیرومندی را در خاورمیانه، 

ب منطقه حوزه خلیج و در سطح بین المللی علیه خود پدید آورده است. دولتهای عر

کارگر، سالخی جنبش کارگری و درهم های که تاریخا در اعمال بربریت سرمایه بر توده

کوبیدن هر جوانه اعتراض رادیکال و سرمایه ستیز کارگران فلسطینی گوی سبقت از 

هم ربوده اند، مدتهاست کارنامه جمهوری اسالمی را دستاویز بنای اتحاد مستحکم تر و 

ژیم درنده قتل عام آفرین اسرائیل کرده اند. ائتالفی که توسط همپیوندی ژرف تر با ر

داری جهان، به ویژه امریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن طیف وسیعی از دولتهای سرمایه

گردد. این رویداد، به نوبه خود موقعیت فاشیسم دینی بورژوازی در ایران می جانبداری

 را ضعیف تر و آسیب پذیرتر ساخته است.

متمادی، در های رژیم، در طول دهههای و بربریتها ر جنایت ها، بشرستیزیطوما – 6

ایران، منطقه و جهان بخش عظیمی از طبقه کارگر خاورمیانه را، در عراق، لبنان، نواحی 

کردنشین کشورها، بسیار بیشتر از پیش عاصی و خشمگین کرده است. کارگران این 

نگ افروز بورژوازی حاکم بر سرنوشت جوامع جمهوری اسالمی را متحد و حامی ج

خویش و شریک بسیار مؤثر و صاحب نقش تمامی سبعیت ها، فقر، فالکت، گرسنگی، 

بینند، در همین راستا سنگفرش می و سیه روزیهای مستولی بر خودها بی آبی، بدبختی
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ان شهرها را میدان نمایش قهر خویش علیه این رژیم نموده و در مقابل حاکمهای خیابان

گیرند که زمانی کارگران دنیا علیه جنگ می داری ایران همان رویکردی را پیشسرمایه

 گرفتند.می درنده امریکائی پیشهای امپریالیستهای افروزیها و بربریت

گرفته تا نیروهای ارتجاعی هم پیمان ها متحدین تا دیروز رژیم در منطقه، از دولت – 7

آینده همپیوندی خود متزلزل تر، دلسردتر و مرددتر  هر روز که گذشته است، نسبت به

شده اند. اگر روزی استقرار، ماندگاری، میدانداری یا هر میزان گسترش نفوذ و ابراز 

نظامی یا استراتژی های وجود خود را به دخالتگری منطقه ای، کمکهای مالی، حمایت

زیادی شکل معکوس  آویختند اینک دیری است که ماجرا تا حدودمی منطقه ای رژیم

داغ عهد پیشین را های یافته است. بورژوازی عراق راه خود را جدا کرده است و میثاق

و طیف ها بیند. مصمم و راسخ در تدارک پیوند با سعودیمی نه لقمه نان که قاتل جان

بیند. نمی اقمار است. حتی حزب اهلل لبنان چشم انداز مناسبی برای تداوم این همراهی

 د و تزلزل رژیم اسد از حزب اهلل بیشتر است. تردی

داری عظیم سرمایههای جاری رژیم در یک سو و قطبها و قدرتهای تمامی تالش – 8

های بی ثمر مانده است. تا جائی که به دولت« برجام»دنیا در سوی دیگر برای احیاء 

اد بدون حصول گردد، بازپردازی این قراردمی منطقه یا حتی کل بورژوازی جهانی بر

اطمینان به عقب نشینی چشمگیر جمهوری اسالمی از راهبردهای منطقه ای، برنامه 

دیگر عمال ناممکن های و جهتگیریها هسته ای و بسیاری برنامههای موشکی، سیاست

گردیده است. موضوعی که در شرایط روز نقش تشدید و الینحل سازی سایر بحرانها یا 

کند. هر تالش جمهوری اسالمی برای چالش می ژیم را بازیتناقضات سرکش و جاری ر

وضع وخیم اقتصادی، مقابله با شورش ها، غلبه بر بحران ها، بازسازی چرخه تولید 

است. کمترین موفقیت در این کار ها داری در گرو تعدیل حتی المقدور تحریمسرمایه

انصراف فاحش رژیم از کل  نیازمند احیاء برجام است، بازسازی تفاهم نامه هسته ای به

و انحالل در نظم نسخه پیچی بورژوازی امریکا و متحدانش برای منطقه ها زیادت جوئی
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و جهان گره خورده است. انصراف، پسگرد و تمکینی که رژیم برای قبول آن با سرکش 

 ترین تعارضات درونی دست به گریبان است.

و پرونده بیش از حد سیاه  19کووید  به تمامی آنچه گفتیم فاجعه سهمگین انسانی – 9

و ماالمال از جنایت و توحش رژیم در این گذر را هم اضافه کنیم. پرونده ای که خود 

به تنهائی برای طغیان قهر و خشم مهارناپذیر دهها میلیون توده کارگر علیه حاکمان 

کل دهد. سراسر جامعه از قهر و نفرت و اعتراض نسبت به آنچه می سرمایه کفاف

بورژوازی و نهادهای دولتی، نظامی، والیتی، فقاهتی آن به ویژه مفتی اعظم کشتارها در 

این حوزه انجام داده است، آکنده و در حال اشتعال است. واقعیتی که نیازمند تشریح و 

 توصیف نیست.

توان از آوردن این تکمله نیز چشم پوشید که ماجرای موسوم به دادگاه نمی – 10

سرمایه زاد آن، به هر حال، های در استکهلم، به رغم تمامی توخالی بودن« یحمید نور»

در کنار همه رخدادهای حاضر، در شرایط جلوس یکی از عامالن دژخیم تمامی 

کشتارهای دهه شصت و بعد و یکی از درنده ترین وحوش دولتمرد، بر تخت رئیس 

 أثیر نخواهد بود. جمهوری اسالمی سرمایه، در تشدید وخامت وضع رژیم بی ت

داری ایران و فاشیسم اسالمی سرمایه با کل این تناقضات سرکش اقتصادی، سرمایه

سیاسی، اجتماعی، بین المللی و داخلی دست به گریبان است، برای چالش این بحران 

ها، تنگناها و مخاطرات، دستش به گونه ای بی سابقه یا حداقل کم سابقه بسته است و 

نی در اختیار ندارد. در چنین وضعی به صورت هیستریک، بدون هیچ چنداهای گزینه

شورای نگهبانی خاص خود را « انتخابات»چشم انداز توفیق، نمایش مضحک موسوم به 

هم تعطیل و کثیف ترین مهره کشتارهای چهل و چند ساله اش را بر کرسی ریاست 

صاحب آب و گل و دارنده نشاند. دور تازه پاالیش ساختار قدرت از شرکای می جمهوری

 قباله بنیانگذاری رژیم اختاپوسی اسالمی را بیش از پیش و با تمامی توان لباس اجرا

گذرد، نزدیک می «انتخابات»پوشاند. از خیر توهم آفرینی آویزان به سناریوی فریب می
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بقای دهد تا برای می خواند، همه این کارها را انجاممی ترین محارم دیروز را اجنبی

خود چاره جدیدی اندیشد. اما کدام چاره گری؟ با کدامین چشم انداز؟ پاسخ چندان 

غامض نیست. رژیم برگ باقی مانده ای برای بازی در اختیار ندارد. درست به همین 

زند تا خود را برای مقابله با امواج هر چه سرکش می دلیل دست به آرایش قوای مجدد

کارگر آماده نگه دارد. کاری که جمهوری های ار تودهتر، نیرومند و مشتعل تر پیک

اسالمی در تمامی این چهار دهه انجام داده است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری به 

 اجرا و انجام سبعانه تر آن نیازمند است. 

روند حاضر اوضاع، فروماندگی و زبونی فاشیسم اسالمی از ایفای نقش قادر، برای حفظ 

های داری در یک سو و آتشفشان رو به گسترش پویه پیکار تودهای سرمایهبقهای پایه

کارگر در سوی دیگر، بزاق مرده و خشک اپوزیسیونهای راست تا چپ، داخل یا خارج 

کشوری بورژوازی را نیز برای سوداگری قدرت به تراوش انداخته است. این جماعت نیز 

دهد که بر می داند و به خود اجازهمی کرکس وار، وقیح و شرم آور همچنان حق خود

« انا شریک»دریای خشم و قهر و طغیان توده کارگر سفینه سهم خواهی راند و عربده 

سر دهد. در این میان صدای نبش قبر شدگان سلطنت طلب از همه مهیب تر است و 

نیز در جار زدن رؤیاهای کهنه، « مجاهدین»صد البته بقایای دار و دسته موسوم به 

 کنند.   نمی حط و عمیقا بشرستیزانه خود از هیچ کوششی فروگذارمن

 جنبش کارگری، وضعیت روز  

داری ایران و رژیم زند که سرمایهمی همه آنچه گفته شد فقط این واقعیت را بانگ

باشد. اما فرجام می اسالمی سرمایه با حادترین بحرانها برای تأمین بقای خود رو به رو

اقتصادی، های و دادهها نده اوضاع جامعه قطعا نه توسط شاخصحوادث جاری و آی

سیاسی و  اجتماعی باال که فقط توسط جنبش کارگری ایران رقم خواهد خورد. برد 

تواند کمک به می مذکور در اثرگذارترین و تعیین کننده ترین حالتهای تأثیر مؤلفه

ازیهای توده کارگر باشد. چه و نقش بها هموارسازی راه در فراز و فرود میدان داری
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مسلما طبقه کارگر تعیین خواهد کرد و معضل بسیار بنیادی نیز ابعاد خواهد شد؟ را 

ظرفیت و توان حاضر جنبش کارگری برای این میدانداری یا ایفای نقش است. کارگران 

اخیر گامهای بسیار مهمی به جلو برداشته اند. بیش از چهارهزار های ایران در سال

اعتصاب در یک سال، از کارانداختن سیستم حمل و نقل کشور برای روزهای متوالی، 

وسیعی از جامعه، راه اندازی های مختل ساختن چرخه ارزش افزائی سرمایه در بخش

، تبدیل سراسر 98، خیزش نیرومند و پرعظمت آبان 1396شورش سراسری پرشکوه دی 

طوالنی و گسترش های ل جاری برای هفتهخوزستان به آتشفشان اعتراض و پیکار در سا

زلزله گون آن به سایر استان ها، شهرها و نواحی کشور، اعتصاب اخیر کارگران پیمانی 

مرکز کار و تولید، انجام  114در مناطق نفت و گاز و گسترش بسیار پرشکوه آن به 

درت پردرخشش این خیزش ها، میدان داریها، صف آرائیها، به ویژه با اتکاء به ق

خودجوش طبقاتی، بدون دخیل بندی به هیچ نیروی باالی سر، بدون هیچ اتکاء به 

حزب نشینان، سندیکاچیان، مدعیان ناجیگری بدون هیچ تردید نوید شروع هر چند 

 کارگر است. های لنگ لنگان عصری تازه در تاریخ مبارزه طبقاتی توده

مانی نفت با توجه به پروسه فراز و در میان این رویدادها، اعتصاب طوالنی کارگران پی

باشد. این می فرود یا مارپیچ خاص بسط و ادامه اش، از همه قابل تعمق تر و امیدسازتر

اعتصاب قطعا آکنده از کاستی ها، پاشنه آشیلها و ضعفهای اساسی بوده است. در این 

ند داری، به سهم خویش در واکاوی انتقادی روشکی نیست و کارگران ضد سرمایه

آمد انجام دادند. ما همراه با نقدهای ریشه ای هر راه می اعتصاب، هر چه از دستشان بر

رسید پیش کشیدیم و در می چاره و راه حلی نیز که برای غلبه بر معضالت به فکرمان

بنیادی نیست. اما این اعتصاب یک های میان نهادیم. بحث مطلقا بر سر استتار کاستی

نمود که در جنبش کارگری ما پیشینه نداشت و برای می حملشاخص مهم را با خود 

نخستین بار وارد تاریخ مبارزات طبقه کارگر ایران گردید. اعتصاب کارگران پیمانی نفت 

شالوده کار خود را بر شعله کشیدن لحظه ای، دست کشیدن از کار، طرح مطالبه و 
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استنباط ما واقعی است یا نیست اعالم پایان اعتصاب در پی پیروزی یا شکست قرار نداد. 

قادر به صدور حکم قطعی نیستیم، اما شواهد حاکی است که کارگران عزم جزم داشتند 

اولیه معیشتی روز خود وارد میدان شوند. در این میدانداری و مبارزه، های برای خواست

خود در این یا آن واحد معین صنعتی را نقطه های مجرد حصول خواست یا خواست

م پیکار تلقی ننمایند. بالعکس ضمن ابراز خشنودی از هرمیزان موفقیت همزنجیران خت

در یک چند مرکز کار، روند کارزار همچنان در حالت بالندگی، تداوم، تعمیق و توسعه 

باقی ماند. حتی کارگران ظاهرا موفق در یک کارخانه، سکو، حوزه، خود را در حال ادامه 

سایر کارگران بینند. اگر هم اعتصاب به هر دلیل در نقطه ای پیکار برای پیروزی مبارزه 

پایان یابد، در نقطه دیگر بساط آغاز پهن کند و دراین راستا شاهد وجود یک جنبش 

ادامه دار، درحال افت و خیز اما مصمم به پیشروی با تعهد به تحقق حتی المقدور 

 مطالبات جمعیت هر چه کثیرتری از توده کارگر باشیم. 

ورزید که تحت هیچ می عتصاب در همان حال به درستی و با رویکردی رادیکال اصرارا

شرائطی به قانون، حقوق، مدنیت، نظم یا نهادهای دولتی سرمایه آویزان نخواهد شد، 

نکته مهم دیگر آنکه عمال راه سندیکاسازی و آویختن به این حزب یا آن نیروی باالی 

هر چند نمادین، ها ان پیمانی نفت با احراز این ویژگیسر را پیش نگرفت. مبارزه کارگر

کم سو، کم رمق، کم عمق، به گونه ای، خود را از گذشته قرن بیستمی خویش متمایز 

ساخت. باور ما آنست که همین اندازه را باید ارج نهاد و ارج نهادن آن فقط یک راه دارد. 

ر چه بیشتر و روزافزون این اینکه دست به کار بالندگی، تحکیم، تعمیق و توسعه ه

در پروسه پیکار روز کارگران گردیم. جنبش کارگری ایران تا این حد پیش ها شاخص

مهم را خصلت نمای وضع حاضر خود ساخته است. با همه های تاخته است و این مؤلفه

اینها کماکان در موقعیتی زمینگیر، ضعیف، زبون قرار دارد و قادر به حداقل میدانداری 

باشد. معضل کلیدی و بنیادی این جنبش کدام است. هر نمی پهنه تعیین سرنوشت در

یا از ژرفنای جهتگیری حاکم بر تحلیل، چشمداشت « ز سر خیال»کس و هر جمعیت، 



 115/   منتخب مقاالت/ جلد پنجم

 

کشد. می گوید و پاسخ خاص خود را پیشمی و پراکسیس حال و گذشته خویش چیزی

عده ای عزادار و ماتم بان ناآگاهی گویند، می از متشکل نبودن توده کارگرها خیلی

کارگران هستند!! اکثریت چشمگیری کمبود رهبران و وجود ناکافی نیروهای رهبری 

بینند!! می کننده را مادر کل امراض تاریخی و اس و اساس تمامی دردهای عالم هستی

عده ای عقب ماندگی کارگران به دلیل محرومیت از وصال هستی آفرین دموکراسی را 

ریشه یابی »کشند!!، سایرین نیز تئوری ها، مفروضات، تحلیلها و می لی شدید دردخی

 دیگر دارند. « های

حرف ما متفاوت با این نظرها و نظرپردازیها است. آنچه جنبش کارگری ایران ندارد، 

نداشتن آن بانی کل فاجعه دامنگیر طبقه کارگر و داشتنش نیاز رهائی این طبقه است 

است. این قدرت  «مان یافته، شورائی، سراسری ضد کار مزدیقدرت ساز»یک 

چیزی نیست که با فراخوان دادن ها، استقبال از مانیفست ها، آگاه گردیدن ها، متشکل 

شدن حول تئوری ها، تحزب ایدئولوژیک، تبیین استراتژی، صیقل کاری تاکتیک، 

اینها به دست آید یا  معماری اتحادیه، طوفان سرنگونی طلبی، پیروزی در شورش و نوع

ظهور کند. مالط و مصالح و سنگ و ساروج و همه چیز این قدرت در همین جنبش 

جاری روز کارگران بیش از حد الزم وجود دارد. تغییرات و تحوالتی که در این چند 

دهه و به طور اخص چند سال اخیر، طبقه کارگر ایران پشت سر نهاده و در باال اشاره 

دنیای کاستی ها، بعضا کاریکاتوری یا حتی وارونه بودنها، به هر حال   شد نیز، به رغم

یابند. دل می در راستای ظهور، نشو و نما، بالندگی و صف آرائی همین قدرت معنی

کندن از بستن دخیل به جناحهای بورژوازی، کوبیدن مهر بی اعتباری بر مبارزه قانونی 

دولت سرمایه، جمع کردن بساط سندیکاسازی، یا آویختن خود به دار قانون و نظم و 

اتحادیه گرائی و حزب بازی، اتکاء هر چه بیشتر به ظرفیت میدانداری جنبش خود، 

در مبارزات جاری، رویش ولو حلزونی احساس تعلق ها رساتر شدن همصدائیها و حمایت

داری، همه اینها، یک به یک، به یک جنبش طبقاتی سراسری در مقابل سرمایه
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قابل تعمق و مهم پویه گذار به برپائی و استقرار یک قدرت متحد شورائی های اخصش

را باید دید و در کنار آنها کوهسار سر به فلک کشیده پاشنه آشیلها ها هستند. این مؤلفه

قدرت سازمانیافته، شورائی، »را نیز چراغ انداخت و برای رفعشان جنگید. وقتی از 

« ضد کار مزدی»گوئیم آنچه بنیادی و هویتی است می سخن« سراسری ضد کار مزدی

به روایت رادیکال مارکسی آن است. اگر این شاخص به طور واقعی تضمین باشد، اجماع 

گردد. هیچ همپیوندی می دیگر اجتناب ناپذیرهای ارگانیک، همزاد و همگن شاخص

شدن خود را تعطیل تواند تالش برای سراسری نمی تواند شورائی نباشد،نمی ضد سرمایه

طبقه کارگر راه واقعی صف آرائی سازمان های کند، اما برای اینکه جنبش جاری توده

داری را بپیماید، باید به بسیاری کارها دست زند و راهی را یافته شورائی و ضد سرمایه

 پیش روی قرار دهد که تا حال پیش نگرفته است. این کارها عبارتند از:

نخستین گام پیوند زدن انداموار مبارزه برای مزد، معاش، دارو، درمان اولین کار یا  – 1

بهداشت، رفاه، هر میزان آزادی، هر مقدار حقوق انسانی، مبارزه علیه تبعیضات جنسیتی، 

آلودگیهای زیست محیطی، کار کودک، دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام، همه چیز به 

همپیوندی هویت نمای واقعی مبارزه  محور جنگ علیه اساس بردگی مزدی است. این

گردد و جنبش کارگری می داری است. با تولد طبقه کارگر متولدطبقاتی در عصر سرمایه

بدون حفظ، رشد، پرورش، شکوفا ساختن، به بلوغ رساندن آن جنبشی فاقد هویت ضد 

دنی، داری، منحل در رفرمیسم و مدفون در برنامه ریزی نظم اقتصادی، سیاسی، مسرمایه

حقوقی و فرهنگی سرمایه است. وضعیت فاجعه باری که از شروع قرن بیستم تا امروز 

بر جنبش کارگری جهانی مستولی است. احیاء، ارتقاء و شکوفائی هر چه نیرومنتر این 

همپیوندی باید جزء الیتجزا، هویت، بیرق و همه چیز پویه پیکار جاری ما در کلیه 

د. چگونه؟ و از کدام مجاری؟ پاسخ این پرسش بسیار زندگی اجتماعی گردهای حوزه

 ساده است.     



 117/   منتخب مقاالت/ جلد پنجم

 

بورژوازی به عنوان نیاز برنامه ریزی و ضرورت اشراف بر چند و چون چرخه ارزش افزائی 

تو در توی پژوهشی های سرمایه، زنجیره طویلی نهاد، سازمان، دیوان محاسبات و شبکه

ت، از طریق سازمان برنامه و بودجه، مجلس، دولتی یا خصوصی دارد. از درون این مؤسسا

دهد که در سال می و دهها نهاد دیگر عربده سرها وزراتخانه ها، بانک ها، اتاق بازرگانی

چه تولید شده، چه حجم کار صورت گرفته و سرنوشت این کارها و تولیدها چه گردیده 

 است. 

ا است. سؤال اساسی و گوید پیرامون تولیدات و کارهای ممی دولت سرمایه هر چه

حیاتی از تمامی آحاد توده همزنجیر آنست که چرا ما انجام دهندگان این کارها، یگانه 

و ارزش ها، انسان هائی که با فرسایش، ها خالقان راستین همه این سرمایه ها، ثروت

استهالک و نابودسازی خود، این کوهساران سر به فلک کشیده دارائی ها، سرمایه ها، 

کنیم  نباید از چند و چون  آنچه انجام داده ایم، در باره می نات و ارزشها را تولیدامکا

سرنوشت کار و حاصل کار خود هیچ کالمی بر زبان رانیم؟!، از این هم فاجعه بارتر، حتی 

داشتن گفتگو و تجسس در باره آن را به مخیله خویش راه ندهیم!! سرچشمه یکی  حق

انسانی تاریخ در همین جا قرار دارد. باید به این وضعیت پایان های از عظیم ترین فاجعه

داد. معنای زمینی این وضع تباهی آور، تمکین آمیز و ذلت زا آنست که ما برده مزدی 

همج الرعاع آفریده شده ایم، کارگریم، باید کارگر بمانیم، به دنیا آمده ایم تا فقط کار 

دار شود، محصول کار ما خدای بقه سرمایهکنیم، کل حاصل کار و تولیدمان سرمایه ط

قاهر فرمانروا بر هست و نیست ما گردد، تا ابد از هر نوع دخالت در سرنوشت کار و 

زندگی خویش ساقط مانیم و کل عینیت بشرستیز روز دنیا را تقدیر زندگانی خود بینیم. 

که سرمایه  نفس این نوع نگاه به جامعه، جهان و سرنوشت خود دقیقا همان چیزی است

بر زندگی، شناخت و شعور ما تلنبار کرده است. کل ساختار قدرت سرمایه، آموزش و 

ما دیکته و  داری آن را برپرورش، فرهنگ و دستگاههای عظیم مهندسی افکار سرمایه

کند. جنبش کارگری باید بنیاد این نگاه، شناخت و باور را در هم بشکند، ما می تحمیل
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و هر چه در جامعه موجود است، ها ید کننده کل سرمایه ها، ثروتبه عنوان طبقه تول

به گاه مطالبه مزد، معیشت، رفاه بهتر و افزون تر، باید خواستار خارج سازی کل محصول 

متنوع سالنامه های دار شویم. رک و عریان فصلکار خویش، از چنگال طبقه سرمایه

باز کنیم، به جای ها و مالکان شرکت آماری دولت سرمایه را جلوی چشم کور دولتمردان

را که توسط عمله و اکره خود آنها تنظیم شده ها استغاثه یک ریال مزد بیشتر، این فصل

فرو کوبیم و با خروشان ها است پتک وار بر مغز منجمد، شرارت آفرین، قتل عام پرداز آن

ولید توسط خویش ترین فریاد اعالم داریم که خواستار تعیین تکلیف کل این کار و ت

هستیم. جنبش ما اگر وارد این میدان نشود، هیچ گاه و در هیچ شرایطی ضد 

شورا برپا داریم و صدای شورائی شدن جنبش ها داری نخواهد شد. اگر میلیونسرمایه

خود را بر عرش فرو کوبیم، فقط خود را فریب داده ایم و هر چه ژرف تر به ورطه 

گام سازمانیابی شورائی ما تنها و تنها در پرتو این شاخص  انداخته ایم. هرها گمراهه

داری ما خواهد بود. ضد کار مزدی بودن است که واقعی و ظرف پیکار ضد سرمایه

 یابند.می دیگر مبارزه طبقاتی در پرتو آن هویتهای اکسیری است که کل شاخصه

برای پیروزی در هر دیگر پیکار نیز باید با همین اکسیر عجین شود. های همه عرصه

میزان مبارزه علیه تبعیضات بشرستیزانه جنسیتی مجبوریم مبارزه روزمره را ماهیت 

ضد کار مزدی بخشیم. خواستار امحاء کامل شرایطی شویم که سرمایه به یمن آن 

کند. کار خانگی می وحشیانه ترین اشکال استثمار، ستم و بی حقوقی را بر زنان تحمیل

و سفاکانه بدون هیچ مزد آن، به صورت اخص، مسموم ترین و  اساسا و شکل شاق

تباهسازترین سالحی است که بورژوازی علیه میلیاردها کارگر زن در دنیا و میلیونها زن 

درصدی که  1500گیرد. نرخ اضافه ارزش می و دختر کارگر در ایران به کار گرفته و

ز سرمایه آکنده و تمامی منطقه و داری ایران به یمن آن سراسر این دوزخ را اسرمایه

کشد، قسمًا مدیون همین کار خانگی زنان است. الغاء کامل کار می جهان را به آشوب

دار و دولتش به پرداخت هر چه کامل تر خانگی یا حتی مجبور ساختن طبقه سرمایه
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 بهای آن، متضمن وقوع زلزله، هر چند با ریشتری نازل، در شیرازه خانواده مردساالر

داری در یک سو و ارتقاء مؤثر نقش زنان در پهنه پیکار مورد نیاز چرخه تولید سرمایه

ضد بردگی مزدی است. فاجعه سهمگینی است که نیمی از طبقه ما در سراسر قرن 

بیستم با راهبرد لنینی مبارزه طبقاتی زیر بیرق پیکار علیه ستمکشی و بی حقوقی زن، 

یا آن اپوزیسیون راست و چپ نمای بورژوازی شده  عمال سیاهی لشکر سهم خواهی این

است. زیر علم راهیابی زنان به مقامات، مناصب و مدارج واالی جامعه یا در واقع نظم 

دار در ماندگارسازی سرمایه، سینه زده و برای نقش بازی بیشتر زنان طبقه سرمایه

فریاد سر « ر از پاپکاتولیک ت»داری یا تحمیل این اختاپوس بر طبقه کارگر، سرمایه

در جنگ علیه تبعیضات جنسیتی باید جار و جنجال ابتدال آمیز داده است. 

داری را دور انداخت. به جای داد و تغییر قانون و اصالح ساختار نظم سرمایه

قال برای لغو قانون حجاب باید جنبش وسیع بی حجابی برپا کرد، باید ریشه 

را از جا کند و تحقق این امر را با اعمال  هر نوع وابستگی اقتصادی زن به مرد

دار و دولتش تحمیل کرد. باید اعالم داشت که کل هزینه قدرت بر طبقه سرمایه

گیرند تا زمان می پرورش کودکان از نخستین لحظاتی که در زهدان مادر جان

والدت، رشد، تحصیل، دارو، درمان، معاش و همه چیز آنها بر عهده بورژوازی 

اید از محل کار اضافی طبقه کارگر پرداخت شود. اگر بناست به طور است و ب

واقعی علیه تبعیضات بشرستیزانه جنسیتی مبارزه کنیم باید سنگرها، میدانها 

ها هر میزان کاهش این بی حقوقی ها، ستمکشی را دستخوش تغییر بنیادی سازیم.

 ری جستجو کنیم. داو تبعیضات را در حمله رادیکال به اساس موجودیت سرمایه

زیست محیطی اتخاذ نمود. کل های عین همین رویکرد را باید در جنگ علیه آلودگی

داری از چرخه ارزش افزائی سرمایه، از نیازهای فاجعه زای ضد انسانی سرمایهها آلودگی

گیرد. سرمایه است که هر قطره آب آشامیدنی، هر می به سودهای کهکشانی تر نشأت
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میوه هر درخت، هر حجم اندک هوای تنفسی، هر سبزی و بوته و چمن و جنگل، همه 

چیز و همه چیز را از مهلک ترین سموم آکنده است تا رودهای پرخروش سود خود را 

حول چه طغیان آمیزتر سازد. مبارزه برای بهبود محیط زیست را باید به میدان جنگ 

تولید شود و چه تولید نشود، چه میزان تولید گردد و فرجام تولیدات چه خواهد شد 

منتقل نمود. باید استوار و مصمم با تولید هر چه نیاز سنجیده منبعث از اراده شورائی 

 همه انسانها نیست جنگید. 

ز باید لحظه سیاسی افزون تر نیهای مبارزه برای هز اندازه حقوق انسانی بیشتر و آزادی

داری گردد. با ای، گامی و سنگری از جنگ سراسری ما علیه بنیاد موجودیت سرمایه

تکدی مدنیت و تضرع برای آزادی فقط بندهای رقیت سرمایه را بر گردن خود تنگتر و 

سازیم. قانون، حقوق، مدنیت، می دیکتاتوری هار بورژوازی را مستحکم ترهای پایه

روئیده از چرخه های و ارزشها وکراسی، حقوق بشر، کل مالکاخالق، نظم، دولت، دم

داری هر کدام دهشتناکتر از دیگری سالحهای این نظام برای کشتار هر تولید سرمایه

واقعی ما هستند. باید شالوده نظم های آزادیها میزان حقوق انسانی و بمباران هر اندازه

ماج تعرض گرفت و میدان مبارزه برای حیات اجتماعی آهای سرمایه را در تمامی عرصه

 هر حق و حقق و آزادی را به این جا منتقل نمود. 

برای پیشبرد پیکار در هر کدام از قلمروهای باال یا قلمروهای دیگر، باید قدرت  – 2

داشت. این قدرت قرار نیست آفریده شود، بنا نیست از جائی در اختیار ما قرار گیرد، 

پویه شناخت، تشخیص و شعور ما نیست. ما این قدرت را همین  پدیده نا آشنائی برای

حاال در بطن شرایط کار، زندگی، استثمار و پیکار خود داریم، مسأله کلیدی و حیاتی 

کنیم به سراغ تئوری می این است که آن را شورائی سازمان دهیم. وقتی از شورا صحبت

ها رای داشتن یک قدرت شورائی چشمها، فلسفه ها، نظریه پردازان و فیلسوفان نرویم. ب

را به نسخه پیچی ها، الگوها و راهبردهای سران احزاب یا منجیان عالیمقام ندوزیم. خود 

و ورق زدن فصول مربوط به حالل و حرام ها را نیازمند رجوع به رساله عملیه ایدئولوگ
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یچ کدام اینها الزم بودن شوراسازی در شرایط اعتال و رکود نبینیم. برای برپائی شوراها ه

مرکز کار  114نیست. خود را، زندگیمان را پروسه پیکارمان را، اعتصابات جاری خود در 

خود را، طوفان مبارزات خویش در خوزستان و  98و آبان  96و تولید، خیزش دی 

است، در هر کدام این ها دیگر را نظر انداریم. قدرت ما در این میدانهای استان

ش ها، خیزش ها، طغیانها، بدون استفتاء از هیچ مرجع حزبی، هیچ اعتصابات، شور

شورائی وارد میدان کارزار شده « طبقات دارا»رئیس اتحادیه، هیچ نظریه پرداز و دانشور 

ایم. شورا همین جا است. هر اعتصاب یک شورا است. در تدارک آفرینش شورا نباشیم. 

زان به اراده دشمنان ما نباشد، طبیعتا هر اعتراض، اعتصاب، خیزش، طغیان ما اگر آوی

شود، بحث بر سر خلق شوراها می و به حکم هستی اجتماعی طبقه ما شورائی آغاز

نیست. باید این کارزار شورائی ضد سرمایه را در درون خود هر چه مستحکم تر، آهنین 

نیرومندتر داری تر، استخواندارتر و تر، هشیارتر، آگاه تر، چاره اندیش تر، ضد سرمایه

سازیم.  باید هر فرد ما بر میزان دخالتگری، آگاهی، چاره گری خویش برای به پیروزی 

رساندن مبارزه و همزمان برای دوام و استحکام همبستگی پشتوانه مورد نیاز این پیروزی 

تقال کند. اعتصاب یا شورش ما نباید امری زودگذر، مقطعی و شعله مستعجل تلقی 

داری هست ما الجرم در جنگ هستیم، تا رابطه یشیم که تا سرمایهگردد. به این اند

خرید و فروش نیروی کار باقی است، تشدید لحظه، لحظه استثمار، ستمکشی، 

فرودستی، بی حقوقی و نفرین شدگی ما نیز قهری و بدون تردید است. تا بردگی مزدی 

انمانی، گورخوابی، بی دهد، گرسنگی، فقر، فالکت، زبونی، بیخمی به بقای خود ادامه

دیگر ما درحال تعمیق، توسعه های بهداشتی، بی آبی و بی داروئی و تمامی سیه روزی

همین مبنا تا آخر روز بقای این نظام ما مجبور به کارزار،  و انفجارآمیزتر شدن است. بر

داری هستیم. پس اعتصاب، خیزش، شورش خود را مبارزه طبقاتی، جنگ علیه سرمایه

 و موقتی نبینیم، همیشگی، فزاینده، بالنده، در حال گسترش به حساب آریم. درعاجل 

همین راستا همبستگی، اتحاد و همسنگری خودجوش شورائی خویش را نطفه ای تلقی 
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کنیم که باید مدام رشد کند، به هم جوش خورد، سازمان یابد، شناخت ژرف تر به دست 

ختم هراعتصابی  آگاه تر و استخواندارتر گردد.آرد، قدرت تشخیص خود را افزونتر سازد، 

را نه نقطه پایان همجوشی همسنگری و همرزمی که لحظه شروع دنیای فعالیتها برای 

بررسی کمبودها، غلط انگاریها، اشتباهات، یافتن راه چارها و راه حلهای رادیکال تر 

یوندی پردازیم،  مبارزه کنیم، در همین راستا به تحکیم هر چه بیشتر همبستگی و همپ

هر لحظه زندگی، هر گام پیکار، هر برهه کار ما باید آنات و فرصتهائی برای ارتقاء جنبش 

 داری شود. روزمان به یک قدرت متحد، سازمان یافته، شورائی ضد سرمایه

برپائی شوراها نیازمند مرامنامه، اساسنامه، آیین نامه، مانیفست، منشور یا پالتفرم نیست. 

باشد، به هیچ اصول و فرامین و احکام ماوراء پویه پیکار نمی چ زمان و مکان ویژهتابع هی

ما احتیاج ندارد. جنبش همیشه و همه جا جاری ما است که باید اوال هر چه ژرف تر 

بنمایه رایکال ضد کار مزدی احراز کند. ثانیا سازمان یافته تر، شورائی تر و نیرومندتر 

رکز آموزش یکایک ما را بر دوش گیرد، امروز ما را بسیار گردد. رسالت دانشگاه و م

تواناتر، چاره گرتر و خالق تر از دیروزمان سازد، مدرسه شناخت مارکسی ما از سرمایه 

داری باشد. سنگر جنگ تعطیل ناپذیر سرمایههای و بشرستیزیها و تمامی گندیدگی

 ما علیه سرمایه شود. 

را برای همیشه جمع ها حصور در چهاردیواری کارخانهبساط اعتصابات پراکنده و م – 3

مرکز کار در این گذر یک  114کنیم. اعتصاب کارگران پیمانی نفت و توسعه آن به 

درس است. از مرداب تباهی زای موجود، این تصور بیرون آئیم که ما کارگران این یا آن 

که یک طبقه ایم، از  مؤسسه هستیم. باور کنیم و این باور را هستی آگاه خود سازیم

کارگر صنعتی تا کشاورزی، معدن، معلم، پرستار، هتل، رستوران، راننده، پست، بهیار، 

تکنیسین، نظافتچی، مدرس دانشگاه، روزنامه نگار و مترجم تا همه انسانهای دیگر 

فروشنده نیروی کار و ساقط از هر گونه دخالت در تعیین سرنوشت تولید، کار و زندگی، 

همه آحاد یک طبقه واحد اجتماعی هستیم. ریشه کل فقر و بدبختی و فرودستی همه و 
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و ذلت همه ما در وجود سرمایه است. برای رهائی از این وضع هم باید علیه وجود بردگی 

مزدی جنگ کنیم. باید به صورت یک طبقه وارد میدان شویم. همزمان چرخه نظم 

 ازیم.سرمایه را در سراسر جامعه از چرخش فرو اند

سالح پیکار ما علیه سرمایه بسیار برنده و کارساز است. آفریننده بی بدیل کل  – 4

نیز ها هستیم و از تمام توان الزم برای خشک ساختن چشمه تولید سرمایهها سرمایه

برخورداریم. این قدرت را داریم که هم کل چرخه تولید سرمایه را از کار فرو اندازیم و 

داری را ، سیاسی، مدنی، حقوقی، دولت و همه چیز جامعه سرمایههم کل نظم اقتصادی

بر سر مالکان سرمایه و حاکمان این نظام ویران کنیم. این قدرت در وجود اجتماعی ما 

 طغیان دارد، باید آن را به کار اندازیم. 

بیائیم یک بار هم که شده است از هیچ بینی و پوچ انگاری خویش، از اینکه خود  – 5

شتی ضعیف و ضعیفه و مفلوک بینیم، اینکه خود را انسانهای فاقد شعور، فکر، عقل، را م

شناخت و قدرت تشخیص پنداریم، اینکه خود را افراد محتاج اندیشه پردازی باالنشینان، 

فیلسوفان و های نیازمند رهبری منجیان، محکوم به تبعیت از دستورات و نسخه پیچی

اگر این کار را انجام دهیم قفل فروماندگی رقت بار روز خود اکابر پنداریم دست برداریم. 

را شکسته ایم. ما مشتی عقب مانده، ناآگاه، محجور، ناتوان از یادگیری و تجربه اندوزی، 

و سیه ها فاقد ظرفیت آگاه شدن نیستیم. کامال بالعکس کلید واقعی قفل کل بدبختی

زندگی بشر عصر در دستان ماست.  مستولی بر زندگی روزمان و مستولی برهای روزی

احزاب،  نظریه پردازان، فیلسوفان، رهبران، اندیشمندان، دانشوران صاحب جاه، 

ورجاوند تئوری باف، کاشفان نافروتن های گردنکشان نامدار ایدئولوژی آفرین، اسوه

بسیار شوکران رهائی انسان، استادان پرجالل تحلیل، نظر، تدوین استراتژی، به این دلیل 

روشن که علی العموم از جنس ما، از هستی اجتماعی ما، از زمین زندگی طبقه ما، 

ما نیستند، از این هم فاجعه بارتر به این دلیل که باز های پرورده دردها، رنجها، فالکت

داری هستند، نه فقط هم علی العموم شستشوی مغزی شدگان نظام بشرستیز سرمایه
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ی تعیین راه و چاه پیکار ما ندارند که بالعکس گفته ها، هیچ صالحیت و کفایتی برا

باشد. آنها می نظرات و رهنمودهایشان سخت گمراه کننده و فاجعه آفرین بوده است و

واقعیت زندگی، کار، استثمار و پیکار ما را نه آنسان که مقتضا و نیاز واقعی جنگ رهائی 

 منحرف کننده خورد ما داده اند وآفرین ماست، بلکه کامال باژگونه، تحریف آمیز و 

دهند. باید به خود، به تعمیق و بسط هر چه نامتناهی تر آگاهی خود، به افزایش می

بدون هیچ مهار توان تشخیص و چاره گری خود اتکاء کنیم، در این گذر یک نکته، یک 

زمره موضوع بسیار مهم را هم از یاد نبریم. مارکس مطلقا و به هیچ نحوی از انحاء در 

جماعتی که گفتیم نبود، هیچ انسان استثنائی در تاریخ متولد نشده است اما او انسانی 

و دستجاتی است که در اینجا اشاره شد. ها از بیخ و بن متفاوت با کل افراد، شخصیت

مارکس انسانی از ژرفنای زندگی ما، از جنس ما، آگاه ترین انسان تاریخ زندگی و مبارزه 

ست و با اینکه استخوانهایش پوسیده است، همچنان با ما است. اشتباه طبقه ما بوده ا

نشود، منجی، زعیم، مراد، رهبر، اسوه و پیشوای ما نیست، همرزم، همسنگر، همراه و 

تازد از می پیکار است. انسانی که هر چه تاریخ به جلوهای همگام ما در تمامی میدان

تا امروز نشده است. از او باید یاد بگیریم و هر  گردد یا حداقلنمی نیاز ما به او  کاسته

 چه بیاموزیم باز هم کم است.

 

 

 

 

 

 



 125/   منتخب مقاالت/ جلد پنجم

 

 2021سپتامبر        افغانستان، سرمایه جهانی و جنبش کارگری

 

سال پیش حمله به  20پردازی همه جا پهن است. چرا امریکا و متحدانش  بساط نظریه

 افغانستان را آغاز کردند؟؟، چه اهدافی در سر داشتند؟؟ آیا به دموکراسی

را برداشتند؟! و چرا هیچ کاری انجام ندادند؟ ها اندیشیدند؟؟!! اگر آری!! کدامین گاممی

سال بعد دست از پا درازتر با تحمل  20؟ چرا اگر نه، چه پرواز دیگری در زیر پر داشتند؟

میلیون  20بسیار مفتضحانه، اما با شیپور فتح و هلهله شادی، ینه، تریلیونها دالر هز

کنند؟!! چرا نقشه مند و برنامه می توده کارگر نفرین شده افغان را تسلیم تیغ طالبان

باز « طالب»آفرینان اسالمی ریزی شده تمامی راهها را برای تسلط بالمنازع هولوکاست 

شوند، برای می پیچد، نوشتهمیها و هموار ساختند؟؟ این سؤاالت همه جا در ذهن

مانند، احزاب، مطبوعات، تریبونهای غول پیکر بورژوازی، پاسخ می بی پاسخها خیلی

سازند. بحث می وارونه آنها را ساز و برگ فریبکاریها یا حداقل داغی بازار کسب و کار

خاص ما نه واکاوی کارنامه جنایات امریکا و بورژوازی افغان اعم از سینه چاک دموکراسی 

میلیون نفوس طبقه  20یا فاشیسم درنده طالبان بلکه زندگی، کار، پیکار، سرنوشت 

کارگر افغانستان است، اما برای پرداختن به دومی، چاره ای نداریم، جز آنکه وقت 

 صاص دهیم. کوتاهی را به مرور اولی اخت

لشکرکشی دولت امریکا به افغانستان، در پی سقوط قطب شرقی سرمایه و ظهور جهان 

پیچید که می رخ داد. در آن زمان همه چیز حول این محورداری یک قطبی سرمایه

الگوی نظم ایاالت متحده برای چرخه ارزش افزائی سرمایه جهانی، برای اقتصاد، 

، اخالق و فرهنگ این نظام، باید همه جا شمول و سیاست، حقوق، دموکراسی، مدنیت

متمادی برای حصول های مطاع بدون قید و شرط باشد. بورژوازی امریکا و شرکا دهه

این هدف انتظار کشیده و به هر بربریتی دست یازیده بودند. در همین افغانستان تمامی 

طویل مجاهدان با  گورستانهای تاریخ را زیر و رو کرده و از اعماق گورها، زنجیره
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احمد شاه  –متنوع القاعده، طالبان، حزب حکمتیار، دار و دسته ربانی های شناسنامه

مسعود و دیگران را وارد میدان جهاد ساخته بودند. سوء تعبیر نشود! کل ماجرا در سقوط 

شد، چیزی که تأویل آن به می الگوی معینی از برنامه ریزی نظم سرمایه خالصه

شالوده ها زد. القاء وارونه واقعیتمی ژگونه بینی بورژوازی و متفکرانش را بانگپیروزی!! با

شعور بورژوازی است. بنمایه این شعور، تولید اضافه ارزش از طریق استثمار سهمگین 

کارگران و تسری این رابطه به سیاست، حقوق مدنیت، اخالق، فرهنگ، جامعه و دولت 

را دریابد و بازگوید. جشن شادمانی سقوط اردوگاه ها است. این شعور بنا نیست واقعیت

جوشید. بورژوازی امریکا و اروپا فروپاشی شوروی سابق را فتح می از کنه این شناخت

خواندند، زیرا که وقوع آن را پایان یک رقابت بسیار پرهزینه اقتصادی، یک می الفتوح

ابل جنبش طبقه کارگر کشمکش فرساینده درونی، یک پاشنه آشیل کل سرمایه در مق

 دیدند. می جهانی

این رویداد از جنبه دیگری هم برایشان تحقق رؤیا بود. آن را دستاویزی برای اعالم 

دیدند، به کور ساختن چشم انداز رهائی توده کارگر پرداختند می «کمونیسم»شکست 

تصویر، با این « فاتحان»و بسان سالحی مسموم علیه جنبش کارگری به کار گرفتند. 

و استیالی بالمنازع نظم برنامه ریزی شده خود بر داری آغاز جهان یک قطبی سرمایه

 دنیا را اعالم و جریان مسلط شعور میلیاردها کارگر کردند. آنها جهان روز را چنین

در همان داری قطب پیروز سرمایه« سیل فنا نقش امل باطل کرد»دیدند اما ناگهان، می

وی دولتهای اردوگاهی، در غلغله پایکوبی برای فروریزی دیوار روزهای سقوط پرهیاه

برلین، با چنان موج نیرومندی از اعتصابات پرتالطم کارگری در نقطه، نقطه دنیا مواجه  

گردید که از دهه شصت به بعد، حداقل با این وسعت پیش چشم خود ندیده بود. 

یها، علیه سالخی هولوکاست وار کارگرانی که به دور از خیمه شب بازیها و ترقه انداز

معاش، دارو، درمان، بهداشت، آموزش و همه چیز خود توسط سرمایه داری، در غرب، 

 کشیدند، چرخه تولید سود را از کارمی شرق و چهارگوشه این جهنم، دست از کار
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انداختند، برای دفاع از قوت الیموت یا حق زنده ماندن خود،علیه تطاول هار سرمایه می

کردند. ماجرا به همین جا محدود نماند. به موازات آغاز و توفانی شدن مبارزات می یانطغ

توده کارگر علیه قهر انفجارآمیز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی سرمایه، نوعی سونامی 

بربریت یا انسان ستیزی هار افراطی نیز از ژرفنای تناقضات و عفونتهای تلنبار 

فاشیسم درنده دینی بورژوازی که از آغاز قرن بیستم در سر بیرون آورد. داری سرمایه

بخشی از دنیا علم سهم خواهی افراشته و در ایران با مصادره موج پیکار طبقه کارگر و 

سرکوب جنبش کارگری برمسند حاکمیت نشسته بود، اینک در نقطه نقطه خاورمیانه، 

ن بخش بورژوازی زبان کرد. ایمی شمال افریقا، آسیای وسطی، بساط میدانداری پهن

خاص خود را داشت، برای سهم خواهی از رقیبان به سراغ سیاست، حقوق، جامعه مدنی، 

رفت. نمایندگانش از جنس خمینی، حجاریان، بن الدن نمی دموکراسی، دیپلوماسی

ابوبکر بغدادی، مالعمر بودند. شرایط الزم برای مخوف ترین سازماندهی فاشیستی 

نگ ترین الیه لومپن پرولتاریای گرسنه و عاصی چند قاره را در شرورترین و بی فره

به حد وفور، حتی افراطی برایشان داری کوله پشتی خود داشتند، این شرایط را سرمایه

 فراهم آورده بود.

فاشیسم اسالمی بورژوازی با داشتن یک چنین قدرت آتش افروزی و تخریب وارد میدان 

های شد. حادثه ای که جشن شادمانی امپریالیستیم سهم خواهی از شریکان طبقاتی

امریکائی، اروپائی را دچار آشوب ساخت. تا بلوک پیروز بورژوازی خواست شادی طلوع 

جهان تک قطبی سرمایه را در مذاق خود مضمضه کند، با طوفان تهاجم تاتاریستی این 

هم خود از اضافه شرکا مواجه شد. شریکانی که با زیادت خواهی بسیار برای دریافت س

 آفریدند، سونامی خون راهمی ارزش ها، مالکیت ها، قدرتها و حاکمیتها، یازده سپتامبر

زدند، دانشگاهها را منهدم، زنان را سنگسار، دختران می را آتشها انداختند، مدرسهمی

را کنیز جنسی، کودکان را مجبور به رقص مرگ در میدانهای مین، شریعت را جایگزین 

ن اساسی، دارالخالفه را بدیل مقدس پارلمان و بدویت الهوتی را آلترناتیو جامعه قانو
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فاتحان سرمست را غافلگیر نکرد اما آشفت.  . وقوع این زمین لرزه،کردندمی مدنی ناسوتی

به بهت فرو نبرد زیرا آن را نوعی جدال درون خانواده سرمایه یافتند، با آن آشنائی 

شور کرده بودند، به ظرفیت « گوادولوپ»ش بازی اش را در داشتند، مزایای بارز نق

الیزالش در سرکوب فیزیکی و فکری طبقه کارگر، گنجایش نامتناهی اش در کشتار 

کمونیسم و کمونیست ها، حرص و ولع سیری ناپذیرش در سالخی هرچه انسانی است 

ی را مدیون یقین داشتند. مهم تر آنکه، بخش چشمگیری از پیروزی بر رقیب اردوگاه

دیدند، فاشیسم شریعت ساالر و وطن پرستی که در بامیان، می میدانداری این فاشیسم

بدخشان، بلخ، پنجشیر، قندهار، کابل، ننگرهار و هرات، تحت فرماندهی ناتو، با اضافه 

نفتی سهم کلیدداران کعبه، برای بیرون راندن ارتش کفار روسی جنگیدند. های ارزش

شد. دلیل می دید اما پریشان هممی شناخت، درونیمی ازی اینها راقطب پیروز بورژو

پریشانی روشن بود. فاشیسم اسالمی در هر شکل، با هر بیرق به گونه سیری ناپذیری 

خواست و برای گرفتن این سهام همان نظم طالئی دنیای تک قطبی را دچار می سهم

 کرد.می زلزله

قطب بندی و استقرار قدرت یکپارچه های هزینههفتاد سال برای خالصی از « فاتحان»

دست زده بودند، اما اینک ها بالمنازع سرمایه علیه جنبش کارگری به تمامی بشرستیزی

شدند. نظم نسخه می در طوفان شادیها با صدای فروریزی برجهای وال استریت میخکوب

ز جانب اردوگاه لرزید و این بار نه امی پیچی جهان مطاع آنان بازهم حتی از درون

، منادی همزیستی مسالمت آمیز، بلکه ازجانب «!!کمونیسم»متمدن، سکوالر، پرچمدار 

خواستند، به آسمان آویزان بودند، بیرق می تاتارهای فاشیست خانه زاد که همه دنیا را

 زدند و زنان را شایسته سنگسارمی سوزاندند، هزار، هزار کودک را آتشمی امریکا

باز هم سوء تعبیر نشود، بورژوازی پیروز پرچمدار جهان یک قطبی این دیدند. می

انداخت خطر این می کرد، آنچه او را به وحشتمی بربریتها و بشرستیزی را ستایش

نیروی سخن نشناس بمب انداز، برای نظم عاری از بلوک بندیهای پرهزینه ماالمال از 
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کارگر دنیا بود. درست در همین های هپاشنه آشیلها در مقابل موج مبارزه طبقاتی تود

جا، زیر درد همین مهمیز بود که پاسداران جهان یک قطبی سرمایه حکم به لشکرکشی 

برای تسخیر افغانستان و جنگ با طالبان دادند. ارتش ایاالت متحده و ناتو وارد افغانستان 

یرون حریم نظم به شریعت ساالر را از بحران آفرینی باز دارد و از بهای شد تا فاشیست

اندرون آرد. امریکا به این دلیل و با این انتظار به افغانستان رفت. نظریه پردازان و احزابی 

دیدند!! و زیر بیرق می ، جرم دولت بوش را باور به دموکراسی نیابتی«نقادی»که زیر نام 

 جار شدند!!، فقط توهم خود به بورژوازی رامی «ضد جنگ»نیابتی نبودن دموکراسی 

زدند. این جماعت امروز هم با گذشت بیست سال از آن تاریخ، با مشاهده خروج می

چرخد، از اعتبار می پنتاگون و ناتو از کابل، در سیاهی زار همان افکار به دور خود

دموکراسی نیابتی شانس پیروزی ندارد، باید »گوید!! که ببینید! می تئوریهای خویش

ر وادی دلداگی به دموکراسی، قادر به درک این واقعیت عریان اینها د«!! غیرنیابتی شود

توسعه »، «جامعه مدنی»برای ریختن بمب داری نیستند که حاکمان قطب غربی سرمایه

دانستند که برای می به افغانستان نرفتند، آنان خوب« دموکراسی نیابتی»و « سیاسی

و تحت چه شرائطی خارج  گردندمی افروزند؟ چرا در افغانستان مستقرمی چه جنگ

شوند، می خواهند شد. یک سؤال اساسی آنست که آیا موفق گردیدند و امروز که خارج

 بینند؟ این پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ داد. می اهداف خود را محقق

شرایط حاضر  اوال:پندارد، به این دلیل که نمی بورژوازی امریکا خود را مغلوب ماجرا

شرایط آن روز نیست، در این بیست سال تغییرات زیادی در چرخه داری ایهدنیای سرم

تولید و سامان پذیری سرمایه جهانی، حدت تضادهای ذاتی سرمایه، عروج و افول قطب 

به وقوع پیوسته ها ها، ترکیب بلوک بندی ها، فرایند رقابت ها، جا به جا شدن اولویت

و تلقی از سود و زیان راهبردها را کم یا بیش  است. تغییراتی که شیرازه محاسبات سابق

به عنوان بازتابی از این فرگشتها یا حلقه کنکرتی از زنجیر  ثانیا:برهم ریخته است، 

 25رویدادها، طالبان نیز در عین حال که برای توده کارگر افغان عین همان وحوش 
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های و قطبها ولتسال پیش، حتی درنده تر هستند، اما برای شرکای طبقاتی خود یا د

گردند. این را همه جا با چشم باز شاهد هستیم. به نمی مخالف هیچ خطری محسوب

کارگران زن، مرد، پیر، جوان و کودک افغان نظر اندازید، همه از آینده ماالمال از 

گرسنگی، بی خانمانی، وحشت، سنگسار، شکنجه، کشتار، پوسیدن در گوشه عزلت و 

و ها را به سوی دولتها گویند، همزمان چشممی فقرهای جان دادن زیر تازیانه

 دولتمردان برگردانید. همه چیز معکوس است. پوتین از استحاله متمدنانه طالبان خبر

کند. شی جین پینگ می را تکرارها دهد!! بایدن یقین خویش به تغییر تاریخی طالبمی

گذارد، مرکل وقوع میمون می بر عوض شدن بارز و مترقیانه این جماعت انگشت تأکید

 دهد، جانسون ضمن نگهداری احتیاط با شرکا همدلیمی این دگردیسی را بشارت

کوشد تا در نشان دادن ایمان به دموکرات شدن طالبان، از سایر می ورزد، مکرونمی

قدرت سرمایه در امریکا، اروپا و جهان هیچ ایرادی های همقطاران عقب نماند. دارالخالفه

بینند، می کارنامه بیست ساله خود در اسیای وسطی ندارند، همه چیز را بر وفق مراد به

 یابند و الجرم پیروز و مفتخر به پایگاههای خود بازمی اهداف را تا حدی محقق شده

 در این چند هفته دهها بار تکرارکرده است. اما آیا واقعا راست« بایدن»گردند. این را می

بینند؟!! این را متحجرترین افراد هم بعید می ی، راستی خود را پیروزگویند؟! و راستمی

است باور کنند. معلوم است که چنین نیست. بورژوازی سرمایه اندیشنده است. سرمایه 

تولید شده های اگر به هر شکل، در هر نقش، با هر ساز و برگ سهمی از اضافه ارزش

یگر سرمایه نیست و سرمایه دار و دولت توسط طبقه کارگر جهانی را نصیب خود نکند د

و فتوحاتش کوهسار سودها را به ها اگر از جنگ افروزی ها، لشکرکشیداری سرمایه

را خورده است. بورژوازی ایاالت متحده و شرکا، ها چنگ نیاورد، قطعا بدترین شکست

پیرایش  به گاه تجهیز قوا و تدارک هولوکاست افغانستان، مسلما برای تنبیه طالبان و

نظم جهان تک قطبی اهمیت شایان قائل بودند، اما همزمان اطمینان داشتند که در 

جنگ رؤیاهای طالئی افسون آمیزتری را هم لباس واقعیت خواهند های قبال هزینه
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اقتصادی گسترده در فاصله میان های پوشاند. به پیش ریز وسیع سرمایه در حوزه

دوختند. می ات نیز با حرص و آز سیری ناپذیر چشمبدخشان تا هلمند و ننگرهار تا هر

 نکته ای که ولو تیتروار نیازمند توضیح است.

افغانستان به لحاظ معادن و ذخائر زیرزمینی یکی از غنی ترین کشورهای دنیا است. 

نادر های برخی از این ذخائر، از جمله منابع نستا سرشار طال، اورانیوم، لیتیوم، یا خاک

داری اهمیت در چرخه ارزش افزائی سرمایه و بازار جهانی سرمایه از بیشترین

 در زمره کاالهائی هستند که تسلط انحصاری بر چرخه تولیدشانها برخوردارند. همه این

تواند مایه و موجد تصاحب عظیم ترین سهم اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه می

اوردهای صنعت، تکنیک و دانش کارگر جهانی گردد. همان نقشی که عالی ترین دست

کنند. این ذخائر در صورت می بشری یا کاالهای ویژه ای مانند نفت بازی کرده و

بسیار انبوه و عرضه کامال اندک،  استخراج و طی پروسه تولید، به دلیل تقاضای نسبی

تولیدی سایر های این ظرفیت را دارند که به قیمتی بسیار باالتر از متوسط قیمت

های صنعت به فروش رسند. در همین راستا حجم غول آسائی از اضافه ارزشهای حوزه

و بخشهای دیگر سرمایه جهانی ها تولید شده در قلمروهای دیگر را، از چنگ سرمایه

بیرون آورده و سهم خود سازند. به بیان دیگر، با نقش ویژه انحصاری که دارند، عظیم 

کارگر دنیا احراز و مایملک صاحبان خود گردانند. های را در استثمار تودهها ترین حصه

و بازار جهانی سرمایه چنین داری اورانیوم، لیتیوم یا خاکهای نادر در شیوه تولید سرمایه

وزن و نقشی دارند. هیچ بی جهت نیست که غولهای عظیم الجثه مالی و صنعتی امریکا، 

عودی دیگر دنیا با آرامکوی پرخروش تواند عربستان سمی کنند که افغانستانمی تصریح

شود، فلزی قلیائی و سفید رنگ که در تکنولوژی اطالعاتی، به ویژه در تولید « لیتیوم»

 کامپیوتری حائز اهمیت خاص است.   های و سیستمها باطری موبایل

نادر و ذخائر زیرزمینی انحصاری محدود نیست. ارزش های معادن افغانستان به خاک

این کانها بیش از سه تریلیون دالر امریکا برآورد گردیده است. معدن مس متوسط کل 
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در منطقه لوالگر، یکی از سرشارترین معادن مس جهان است و از لحاظ شرایط « عینک»

خاص تولیدی، هزینه استخراج، بازار فروش، چشم انداز حصول سودهای نجومی، هر 

مس های زد. ارزش تخمینی ذخیرهسامی تراست غول پیکر صنعتی دنیا را خیره خود

معدن احتمالی  300فقط یکی از « عینک»میلیارد دالر افزون است.  10این ناحیه از 

را ها باشد، انستیتوهای پژوهشی امریکائی حجم مس موجود در این کانمی مس کشور

 به ویژه با رجوع به درجه مرغوبیت، هزینه نازل تولید و سودهای سرشار، درسطحی

کنند. می نند که از افغانستان به عنوان جایگزینی برای شیلی و امریکای التین یاددامی

فراه، کاپیسا، های هزار میلیون تنی مس در ایالت 70این انستیتوها از ذخیره حدود 

کنند. غنی ترین معادن آهن آسیا نیز در می لوالگر، هرات، قندهار و زابل گفتگو

میلیارد  8در ولسوالی بامیان از « حاجی گک»هن معدن افغانستان قرار دارد. ذخیره آ

حاجی »شود. عیار آهن می درصد تخمین زده 62تن بیشتر است و عیار خلوص آن باالی 

نادر های از مس و آهن یا خاک .است %64در قندهار از این نیز افزون تر و باالی « علم

که ها ان اضافه ارزشو مواد معدنی بسیار گرانبهای انحصاری قادر به جذب کهکش

بگذریم، افغانستان به وفور نسبی طال، نقره، اورانیوم، آلومینیوم، گوگرد، سرب، روی، 

 2001تنگستن، تالک نیز شهرت دارد. بورژوازی ایاالت متحده و شرکای اروپائی در سال 

میالدی، زمانی که برای تنبیه یا همگن سازی فاشیسم اسالمی طالبان، با الگوی نظم 

کردند، در کنار این می خه پیچی خود، آسیای میانه را طعمه آتش و کوره آدم سوزینس

از این منابع  آجل، به بهره برداری بسیار گسترده، استراتژیک و عاجلمقصود مهم 

سرشار سرمایه و سود نیز نظر داشتند. رؤیائی که تحقق آن در شرایط ویژه روز نظام 

فرساینده سر راهش، به یک پیروزی بسیار های خسرمایه داری، به رغم تمامی سنگال

داد که ولو برای چند صباح، سهم خود از اقیانوس می ماند و به فاتحان امکانمی سترگ

اضافه ارزشها را بسیار بیشتر کنند، در همین راستا توان خود برای رقابت موفق تر با 

ک شوند، بخش هر چه رقیبان را باال برند، در سهام سود آنان مؤثرتر از پیش شری
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کارگر دنیا را های بر زندگی تودهها چشمگیرتر و دشوارتری از پروسه سرریز بار بحران

بر دوش این رقیبان و شرکا محول سازند. فاتحان به تمامی این اهداف، هر چه دقیق تر 

و هشیارتر نظر داشتند و حال پرسش بعدی آنست که آیا توفیق یافتند؟! چرا در این 

پیش نرفتند؟!! کدام سدها را سر راه دیدند؟ و در مواجهه با این موانع چه راهبردها گذر 

و سیاست هائی اتخاذ نمودند؟ از همه مهمتر، چرا بدون حصول نتیجه یا حتی شروع 

از افغانستان خارج گردیدند؟ پاسخ این سؤاالت یک به ها پیش ریز سرمایه در این حوزه

آنها نیازمند بازکاوی مارکسی موقعیت روز شیوه  یک مهم هستند و جستجوی دقیق

 است. داری تولید و مناسبات جاری سرمایه

شکی نیست که امریکا و شرکا، حداقل تا لحظه خروج، به چشم اندازهای مهم استراتژیک 

بسیار سنگینی را های نخستین هزینههای خود دست نیافتند. آنها برخالف پیش بینی

هزار نفر از آحاد طبقه کارگر  120افزود، حدود ها گ بر ویرانیهم متحمل گردیدند. جن

سال جان  20هزار سرباز، در طول این  70هزار غیرنظامی و  50افغانستان مرکب از 

میلیون و هفتصد هزار افغان که علی العموم نفوس کارگری  2خود را از دست دادند. 

دیگر دنیا، با بدترین و های قطهبودند مجبور به خروج از کشور، فروش نیروی کار در ن

هولناک ترین شرایط استثمار شدند، جمعیت انبوهی در آبهای بین المللی جان دادند 

و طعمه جانوران دریائی گردیدند. شمار آوارگان و بیخانمانان کارگر در داخل افغانستان 

انسان به  میلیونی را 6میلیون نفر گذشت. بورژوازی پیروز، این جمعیت کثیر  4از مرز 

آورد و قتل عام، غرق شدنشان در دریاها، آوارگی، گرسنگی، فالکت و سیه نمی حساب

بیند، بر همین مبنی و مطابق معمول کل آمارها و نمی روزی آنها را شایسته گفتگو

مالی جنگ یا در بهترین حالت شمار نظامیان مقتول و مفقود های گزارشها حول هزینه

 یابد. می رکزارتشهای جنگ افروز تم

میلیارد  260جنگ تا سطح دو تریلیون و های بر اساس این گزارش ها، سقف هزینه

کشور عضو ائتالف امریکا حدود دو تریلیون و  40دالر امریکا باال رفت. به بیان دقیق تر 
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میلیارد دالر از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر جهانی را صرف کشتار همزنجیران  260

فغانستان کردند تا از این طریق بورژوازی سهم طلب نافرمان طالبان و القاعده آنها در ا

متقاعد سازند. فقط امریکا بالغ داری را به قبول الگوی ویژه نظم خود برای جهان سرمایه

کارگر دنیا را صرف اشتعال روزافزون های میلیارد دالر از کار پرداخت نشده توده 816بر 

جنگ های گویند که دولت ایاالت متحده برای تأمین هزینهمیا هاین جنگ نمود. داده

مجبور به دریافت وام هائی شد که نتیجه مستقیم آن سوای دنیای کشتارها و بربریت 

بر زندگی مستمرا در حال ها میلیارد دالر بهره بانکی این وام 500ها، سرشکن سازی 

 1500سرباز امریکائی را گرفت.  2500سالخی طبقه کارگر امریکا و دنیا بود. جنگ جان 

سرباز امریکائی و همین  21000نظامی کشورهای ائتالف نیز در آتش جنگ سوختند. 

حدود سربازان ممالک عضو ناتو در طول سالهای جنگ مجروح شدند و شمار کثیری از 

و نظامی های آنها معلول مادام العمر گردیدند. کل این تلفات جانی، دالر به دالر هزینه

 کارگر دنیا پرداختند. های و ضایعات جنگ را تودهها تسلیحاتی، تمام خسارت

شرایط کار، داری یا هر نفس کشیدن سرمایهها جنگ مثل کلیه کارکردها، برنامه ریزی

استثمار، معیشت کارگران را بسیار وخیم تر و تحمل ناپذیرتر کرد. دولت امریکا و 

را بر سر توده کارگر آوار کردند، با این کار ها وزیو سیه رها متحدانش کل این خسارت

بورژوازی فاشیست دینمدار طالبان را عجالتا از اریکه ها و به یمن این جنگ افروزی

طالئی پیش ریز سرمایه، در های قدرت به زیر کشید اما در عرصه دست اندازی بر حوزه

از ذخائر زیرزمینی گردآور پهنه سرمایه گذاری برای اکتشاف، استخراج، بهره برداری 

انبوه اضافه ارزش ها، دراین بیست سال موفقیتی به دست نیاوردند. چرا؟ این همان 

 پرسشی است که پاسخش کلید حل پاره ای معماها است. 

بورژوازی ایاالت متحده و شرکا در این قلمرو هیچ گامی برنداشتند. چرا؟، زیرا 

ارد فازی گردیده است که راه نقش بازی خود، از سالیان متمادی پیش، وداری سرمایه

نوین انباشت و انکشاف به شیوه سابق را دستخوش تغییر ساخته های در گشایش حوزه



 135/   منتخب مقاالت/ جلد پنجم

 

هویتی نظام بردگی مزدی است. این همان های است. این یکی از بارزترین شاخص

 همانا خود سرمایهداری سد حقیقی تولید سرمایه»شاخصی است که مارکس با بیان 

بر آن انگشت نهاد و با درایت بی مانندی به تشریح هر چه شفاف تر، ژرف تر و « است

ریشه ای تر آن پرداخت. این شاخص سرشتی سرمایه دیرزمانی است که پویه ارزش 

را در کالف خود پیچیده و به بند کشیده است. داری افزائی و حیات تاریخی سرمایه

قصد حاشیه روی نداریم اما برای توضیح درست بن بست تاریخی بورژوازی کال و از 

جمله دولت امریکا و متحدانش در افغانستان یا افغانستانها، هیچ چاره ای نیست جز 

گذرا  آنکه همین شاخص هویتی سرمایه را که مارکس تشریح کرده است، ولو کامال

 بازخوانی و تعمق کنیم. 

کمی به عقب بازگردیم. تا اوایل نیمه دوم سده نوزدهم میالدی غالب نمایندگان فکری 

لیبرال ناسیونالیست یا چپ بورژوازی در سه قاره آسیا، افریقا، امریکای التین، لحظه 

مدنی،  باره توسعه پرشتاب صنعتی، سیاسی، لحظه عمر خود را با شیرین ترین رؤیاها در

کردند. می آوردند و برای تحقق این آرمان تالشمی فرهنگی جامعه یا قاره خود به سر

احمد »، «قوام نکرومه»، «پاتریس لومومبا»، «فرانتس فانون»، «امه سزر»افرادی مانند 

در جاهای مختلف، در حوزه کارائیب، الجزایر، کنگو، « بن بال»، «عبدالناصر»، «سوکارنو

دیدند، در ایران، مصدق و جبهه می ، چنین چشم اندازی را پیش روی خودغنا، اندونزی

در داری ملی به پاره ای دالئل از جمله سطح نسبتا پیشرفته پروسه انکشاف سرمایه

انبوه نفتی یا موقعیت خاص ژئوپولیتیک کشور های جامعه، چشمه زایای اضافه ارزش

یشتر از همسلکان به تحقق رؤیای باال در مناقشات جاری قطبهای روز سرمایه جهانی، ب

باور داشتند. غالب اینان، به طور اخص  سران جبهه ملی، گاه به آینده ای کمتر از 

آوردند، می دادند. در این مورد دلیلنمی اجدادی رضایت« میهن»سوئیس و سوئد برای 

 خ را ورقکردند، تاریمی پرزرق و برق استمدادهای آویختند، از تئوریمی به فلسفه
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تا اسمیت و ها از فیزیوکراتداری زدند، درب خانه اکابر اقتصاد سیاسی سرمایهمی

 طلبیدند. می کوبیدند و همه را به شهادتمی ریکاردو و استوارت را

دادند، می فشردند، خود را فریبمی این جماعت، مصمم و سرسخت بر باور خود پای

ضد مارکس هم نبودند اما بر هستی ها آن کردند. برخی ازمی بساط فریبکاری پهن

تنیدند و هر سخن مارکس را با شعور فرارسته از زمین زندگی طبقه می اجتماعی خود

نمودند. نقد مارکسی اقتصاد سیاسی در بند، بند خود تصریح داشت می خویش ادراک

داری ایههر چه پرشتاب تر، شیوه تولید مسلط دنیا خواهد شد، اما سرمداری که سرمایه

شدن کلیه نقاط عالم نه فقط متضمن توسعه صنعتی همگون یا انکشاف سیاسی، مدنی، 

فرهنگی و اجتماعی همسان کشورها نیست که ماجرا دقیقا معکوس است. مارکس به 

کار مزدی یا رابطه خرید داری داد که شاخص هویتی سرمایهمی زمینی ترین زبان نشان 

داری ان اوضاع و احوالی که شرط اساسی تولید سرمایههم»و فروش نیروی کار است،  

یعنی وجود یک طبقه کارگر مزدی، برانگیزنده گذار از تولید کاالئی به تولید کاالئی 

گسترش صنعتی در این نظام را باید با رجوع به همین « کندمی را ایجادداری سرمایه

که در سرمایه صنعتی یگانه شیوه زندگی سرمایه است »خصلت هویتی تعریف کرد، 

آن نه تنها تملک اضافه ارزش یا اضافه محصول بلکه ایجاد آن نیز وظیفه 

دن شدن یک جامعه را باید در مسلط شداری به بیان دیگر سرمایه« سرمایه است

رابطه کار مزدی و توده عظیم اضافه ارزش هائی که طبقه کارگر تحویل سرمایه داران 

دهد جستجو نمود. توسعه صنعتی تابع تقسیم کار بین می داخلی و سرمایه جهانی

المللی سرمایه و نقشی است که سرمایه اجتماعی آن کشور در پروسه سراسری تولید و 

رد. نکته بعدی اینکه سرمایه ذاتا بحران زا است، گیمی بر دوشها تحقق اضافه ارزش

ریشه بحرانش در نفس سرمایه بودنش، در رابطه تولید اضافه ارزش بودنش قرار دارد. 

بحران به همان اندازه ذاتی سرمایه است که تولید سود صدر و ذیل هستی آن است. تار 

ی گرفتن نرخ انباشت و پود هستی سرمایه با افزایش گریزناپذیر ترکیب آلی آن و پیش
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از نرخ تولید اضافه ارزش عجین است. سرمایه با تمامی توان و شتاب، درجه بارآوری 

برد، حجم کار زنده مورد استثمارش را درمقابل کار مرده یا بخش می اجتماعی کار را باال

دهد و این کاهش می ثابت خود که آفریننده هیچ ارزش یا اضافه ارزشی نیست کاهش

سازد. سرمایه زیر مهمیز این تناقضات چگونگی توزیع می چه سریعتر و پرشتابتررا هر 

مولد، نامولد، صنعتی یا غیرصنعتی در هر کشور، در سراسر دنیا و های خود میان حلقه

که ها نماید. کل این دادهمی مختلف سرمایه جهانی را نیز تعیینهای در میان بخش

وجود سومالی ها، سیرالئون داری ند که در نظام سرمایهزنمی اندرونی سرمایه اند فریاد

در کنار امریکا، ژاپن، آلمان، انگلیس و فرانسه، ها ها، اتیوپیها، افغانستان ها، بنگالدش

در جوار کره جنوبی، ایران، ترکیه، افریقای جنوبی، برزیل، شیلی امری غیرقابل گریز 

تاوردهای تکنیک و دانش بشری در است. بارآوری کار حیرت زا، سرمایه شدن کل دس

بخشی از دنیا، ترکیب ارگانیک انفجاری سرمایه، در چند کشور باید با بارآوری کار نازل، 

ترکیب آلی پائین و رشد صنعتی کمتر مناطق دیگر تکمیل شود. سهم سرمایه اجتماعی 

 هایمتفاوت سرمایه جهانی از اضافه ارزشهای مختلف و بحشهای کشورها، حوزه

تواند هم سطح باشد. اگر طبقه سرمایه دار نمی حاصل استثمار طبقه کارگر جهانی

جامعه ای یا قطبی با سهم عظیم تر سودها از امکان عقب نشینی در مقابل موج مبارزات 

شود، شرکای آنها در ممالک دیگر وحشیانه ترین تهاجمات را علیه می کارگران برخوردار

دهند. کل اینها ذاتی و اجتناب می ان توده کارگر سازمانسطح مزد، معاش، دارو و درم

 است. داری ناپذیر سرمایه

نکته کنکرت تر مربوط به این بحث آنکه، سرمایه با ارتقاء شتاب آلود بارآوری کار، 

 برد. بخش ثابت خود را سرطانی افزونمی متوسط ترکیب ارگانیک خود را مستمرا باال

ا سرچشمه تولید سود و سرمایه را به صورت نسبی محدود کند و بخش متغیر یا تنهمی

آورد، اما رشد روزافزون، می سازد. این روند هزینه تولید کاالها را پائینمی و محدودتر

آورد. چرا؟ پاسخ می را به دنبالها گاه سریع و در بخش عمده جهان، انفجاری قیمت
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ارزشهای آفریده توسط  مشکل نیست. همان گونه که گفته شد سهمگین ترین بخش

طبقه کارگر جهانی، به صورت اضافه ارزش به سرمایه الحاقی در شکلهای متفاوت 

شود. بخش ثابت سرمایه اجتماعی کشورها یا کال می صنعتی، تجاری، مالی تبدیل

نیز در شکل ها کند. حصه بزرگی از ارزش اضافیمی سرمایه بین المللی، غول آسا رشد

گردد. نتیجه می تبدیل به سرمایهداری فراساختارهای اجتماعی سرمایهگسترش مستمر 

خورشیدی،  1315قهری این روند آنست که اگر به طور مثال در جامعه ایران، در سال 

، %100متغیر(، با نرخ اضافه ارزش  400ثابت و  400تومان ) 800سرمایه ای معادل 

تومان و قیمت تولیدی هر کیلو  1200تن، ارزش  20، محصولی به حجم %50نرخ سود 

 800، با رقم یک میلیارد و 1394ساخت، همین سرمایه در می تومان روانه بازار روز 60

میلیون گردشی، ترکیب آلی  800میلیون تومان، مرکب از یک میلیارد استوار و 

90c+10v میلیون  600تن، ارزش  500، محصولی به حجم %500، نرخ اضفه ارزش

 80کند. دراین فاصله زمانی می تومان به بازار عرضه1200000ی هر تن تومان و بها

ساله، زمان کار اجتماعا الزم برای تولید یک کیلو گندم دهها بار تنزل نموده است، اما 

هزار برابر افزایش یافته است. تناقض حیرت انگیزی که جزء  20قیمت تولیدی آن تا 

کند، می تن محصول را تولید 500الت دوم هستی سرمایه است. توده کارگری که در ح

با نقش بازی کار مرده یک میلیارد تومانی، بارآوری کارش و نرخ استثمار خود را به 

شکل بهت انگیزی باال برده است. افزایش انفجاری نرخ استثمارش یعنی تولید کهکشانی 

یمت تولیدی ها، اضافه ارزشها و کل اینها وارد پروسه تشکیل ارزش و الجرم ق ارزش

خورشیدی گندم آفریده خود را کیلوئی حدود  1315شود. کارگری که سال می محصول

فرزندش همان گندم را به بهای هر  1394خرید، در سال می شاهی از سرمایه دار 6

 80کند. طبقه وی در این می تومان از نسل جدید سرمایه داران خریداری 1200کیلو 

طبقه سرمایه دار شده و او مجبور است چنان نرخ استثمار  سال هرچه کار کرده، سرمایه

سود آفریند، آنها را بازتولید نماید، ها هالکتباری را تحمل کند که برای کل این سرمایه
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با داری بازهم انفجاری و سرطانی افزایش دهد. کل اینها ذات سرمایه است و سرمایه

ازی شد که  ادامه انکشاف و جهانی همین  بنمایه از همان اواخر قرن نوزدهم وارد ف

رعب انگیز انفجاری بر توده های شدن هر چه بیشتر خود را به تحمیل نرخ اضافه ارزش

کارگر کشورها قفل دید. سرمایه به مفهوم عام خود، به معنای جهانی و تاریخی اش، 

پائین خود را در وضعی یافت که باید نه فقط بهای نیروی کار را تا سرحد شبه رایگان 

آرد بلکه هزینه جزء ثابت سرمایه، هزینه اجزاء فیکس و گردشی این بخش را هم با 

وثیقه کردن فرسایش هر چه هالکتبارتر توان جسمی، سالمتی و قوای فیزیکی و فکری 

کارگران، تا آخرین مرزهای ممکن کاهش دهد. معنای این نیاز در چرخه تولید و روند 

آن بود که باید طبقه کارگر حوزه جدید داری سرمایه انکشاف بین المللی و سراسری

انباشت در بدترین و مهلک ترین شرائط کار کند، از هر میزان ایمنی ابتدائی محیط کار 

کار را پذیرا گردد. به کمترین های محروم ماند، طوالنی ترین و دهشتناک ترین روزانه

ر برهوت فقر، گرسنگی، فالکت، امکانات آموزشی، بهداشتی، درمانی و رفاهی تن دهد، د

آوارگی زندگی نماید، کارتن خواب، گورخواب و خرابه نشین باشد، از هر میزان حقوق 

با تمامی ها انسانی و اجتماعی محروم شود. هر اعتراض او علیه این فشارها و محرومیت

 سبعیت سرکوب گردد. بخش سهمگینی از حاصل کار و استثمارش هزینه برپائی

هار پلیسی، نظامی، ایجاد فضای رعب و دهشت، تأسیس و اداره مخوف های ریدیکتاتو

اعدام، دستگاههای اختاپوسی شستشوی مغزی، های ترین زندانها، شکنجه گاهها، میدان

علمیه دینی و غیردینی و فراوان نهادهای اعمال قهر فیزیکی و فکری بر طبقه های حوزه

از دنیا شاهد آن هستیم. کارگر نفرین شده  کارگر گردد. وضعیتی که در بخش عظیمی

 عظیم الجثه پوشاک اروپائی تولیدهای بنگالی رودهای پرخروش سود را برای غول

دالر  60ساعت در شبانه روز با مزد  16تا  12کند. برای ایفای این نقش مجبور است می

ائط کار کند. در ماه، بدون غرامت بیکاری، بیمه درمان، بازنشستگی در مرگبارترین شر
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محیط کارش از کمترین امکانات ایمنی برخوردار نباشد و هر روز جمعیتی از آنها طعمه 

 آتش ناشی از خرابی سیستم برق رسانی گردد.   

در سراسر قرن بیستم پویه انکشاف، جهانی شدن، توسعه و تسلط خود بر داری سرمایه

راتژی پیش برد. راه دیگری نداشت، دنیا، بر اقصی نقاط عالم را این گونه، با این است

ها رفت. نرخ اضافه ارزشمی متوسط ترکیب آلی سرمایه جهانی با بیشترین شتاب باال

پیمود، خطر پیشی گرفتن می کرد اما نرخ سودها روند افتمی به طور حیرت زا صعود

فشار شد، پروسه جهانی شدن باید می نرخ انباشت از نرخ تولید ارزش اضافی سرکش تر

کرد و یگانه راهش تشدید انفجارآمیز فشار استثمار طبقه می این تناقضات را تحمل

جدید انباشت بود. راهبردی های کارگر حوزههای کارگر بین المللی و بیش از همه توده

که سالخی معیشت کارگران، مرگبارتر نمودن شرائط کار و استثمار آن ها، سازماندهی 

و امحاء حقوق اولیه انسانی را جزء ها کتاتوری ها، کشتار آزادیو تحکیم درنده ترین دی

 ساخت. می و بازتولید سرمایه اجتماعی ممالکداری الیتجزای شرایط توسعه سرمایه

و « امه سزر»، کارائیب فرانسه مانند «نکرومه»، «لومومبا»، «فانون»اگر افریقای رؤیائی 

آدم سوزی امروزی اتیوپی، سومالی، های آسیای سوئیس گونه مصدق و سوکارنو از کوره

سیرالئون، بنگالدش، اندونزی و ایران جمهوری اسالمی سر در آورد، رازش اینجا است. 

روندی که در این صد و بیست سال مستمرا تشدید شده است. سرمایه در همین راستا 

آب و های دیری است که  دست به کار تأسیس کارخانه، کشیدن راه آهن، ایجاد شبکه

گردد. کوخ مخروبه دختر نمی برق، ساختن بیمارستان، احداث فرودگاه و مانند اینها هم

ساله فیلیپینی و کومه ویران زن بنگالی را جزء الیتجزای کمانه تولید موبایل، آی پد،  6

کند، سرمایه دیگر حاضر به استخدام کارگر با می کامپیوتریهای پیچیده ترین سیستم

ن نوزدهمی یا حتی نیمه اول قرن بیستمی، پرداخت بیمه درمان، بیکاری، قراردادهای قر

بازنشستگی، تحمل فشار اعتصابات سندیکائی، افزایش دستمزد و از این حرفها نیست. 
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دیگر برای سرکوب فکری طبقه کارگر و خارج سازی جنبش کارگری از ریل پیکار ضد 

 بیند. نمی تحادیه ایکار مزدی خود را نیازمند تقبل هزینه رفرمیسم ا

با این توضیح ضروری به اصل بحث باز گردیم. اگر امریکا و متحدانش در افغانستان 

تریلیونها دالر خرج کردند اما برای پیش ریز سرمایه در حوزه اکتشاف، استخراج و بهره 

برداری از معادن کاری انجام ندادند، رمز و رازش در همین جا، در شرایط روز دنیای 

ایه داری، در انحطاط انفجارآمیز نظام بردگی مزدی قرار دارد. برای ورود به این سرم

حاصل استثمار های حوزه و دستیابی به معادن سرشار انحصاری دروگر اضافه ارزش

دادند. می پرهزینه انجامهای پرولتاریای جهانی باید زنجیره طویلی از سرمایه گذاری

وسیع آب و برق، خطوط ارتباطی مطمئن،  هایساختن، جاده، کارخانه، شبکه

شهرسازی، راه آهن، فرودگاه، سیستم حمل و نقل، فراساختارهای تأمین نظم اقتصادی، 

سیاسی، آموزشی، پژوهشی در یک سو و ماشین قهر نظامی، دستگاههای اختاپوسی 

سرکوب پلیسی، اطالعاتی، امنیتی، شستشوی مغزی، و بسیاری کارهای دیگر که نیازی 

های ه لیست کردن آنها نیست. این زیرساخت ها، تأسیسات، نهادهای نظم و اختاپوسب

کهکشانی الزم دارند. بورژوازی ایاالت متحده و شرکا قرار های قدرت و حاکمیت هزینه

شد، می کردند همه چیز نقض غرضمی را بر دوش گیرند. اگر چنینها نبود این هزینه

و سرمایه ها به شریان سهام سود تراستها افه ارزشبه جای حفاری کاریز انتقال اض

 سنگین تر از سودهاها پرداختند. خسارتمی اجتماعی کشورهای خود، غرامت هم

و  3میالدی دولت حامد کرزی قرارداد  2007شد. به یک مثال اشاره کنیم. در سال می

عینک در والیت  مس نیم میلیارد دالری، پروژه اکتشاف، استخراج و بهره برداری معدن

 M.J.A.M-M.C.C  کیلومتری جنوب شرقی کابل را با کنسرسیوم چینی 30لوالگر در 

 10دومین معدن مس عظیم دنیا است و حجم ذخیره اش از « عینک»امضاء نمود. 

در این پروتکل متعهد شد که هر چه زودتر کار   M.C.Cمیلیارد دالر افزون است. 

اج را دستور کار سازد، آنسان که بر اساس محاسبات حفاری را آغاز و عملیات استخر
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میالدی فقط سهم بورژوازی افغانستان از  2017وزارت صنایع دولت کرزای، در سال 

تولیدات این معدن و  یکی، دو پروژه کوچک دیگر همین حوزه، از یک میلیارد دالر 

نچه که هویت و امریکا بیشتر گردد. کمپانی مس چینی شروع به کار نمود و بر پایه آ

است، در همان نخستین گام، جمعیت داری اقتضای گریزناپذیر پویه انکشاف سرمایه

مسکونی و شرایط کار و معاش های کثیری از سکنه روستاهای اطراف معدن را از کومه

خود بیرون ریخت، هزاران زن و کودک و پیر و جوان را آواره، بی خانمان و راهی برهوت 

کرد. همزمان چندین حلقه چاه عمیق با هدف تهیه آب مورد نیاز گرسنگی و فالکت 

 2200چرخه استخراج مس حفر نمود. زودتر از هر چیز یک مسجد جامع با ظرفیت 

نمازگزار برای خیل کثیر آوارگان بدون هیچ سرپناه، هیچ خورد و خوراک و پوشاک و 

مان ها!!  مشغول برای راضی ساختن بی خان M.C.Cمعاش احداث کرد!!. کنسرسیوم 

تعیین قبله، بنای محراب و تأسیس مسجد بود که قوای طالبان وارد لوالگر شد، آنها 

اعالم داشتند که با پروژه اکتشاف، استخراج مس هیچ مشکلی ندارند، از ورود تراست 

کنند اما سهم طالبان باید از همه افزون تر باشد. غول عظیم مس می چینی هم استقبال

را بار دیگر لیست کرد و ها به واکاوی پروژه پیش روی نمود. اقالم هزینهچینی شروع 

به چرتکه سرمایه سپرد. حاصل جمع به گونه چشمگیری عظیم تر از پیش شد. اقالم 

نجومی سرمایه استواری که باید به صورت راه آهن، جاده، چاههای عمیق، شبکه 

فرودگاه، ماشین آالت و چیزهای  آبرسانی، نیروگاههای متعدد برق، حمل و نقل مدرن،

دیگر پیش ریز شود، سرمایه ای که باید در قالب ساختارهای متنوع نظم اقتصادی، 

سیاسی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، مدنی و اجتماعی انباشت شود، سهمی 

که باید به طالبان پرداخت تا این نظم را ویران نکند، حصه ویژه ای که بورژوازی قبیله 

نماید، همه را با هم جمع زد، از مشاهده حاصل جمع دچار می دار و طایفه ساالر مطالبه

لرزش شد. به این  اندیشید که با فرض تقبل کل این ارقام، کدامین تضمین برای 

یا حصول سودها وجود دارد؟!! این ها چرخش موفق چرخ تولید و ارزش افزائی سرمایه
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ه زاد خود چرخاند. نتیجه روشن بود. مستمسک پرسش را در شیارهای شعور سرمای

مجوز مشروع «!! مفاخر ملی افغانستان»هائی ساز شد، ادای احترام به آثار عهد باستان و 

گردید، احداث راه آهن شروع نشده متوقف شد. سایر طرحها به همین ها تعطیل پروژه

و  M.C.Cرسیوم  سال از انعقاد قرارداد گذشته است. نه کنس 14سرنوشت دچار آمد. 

افغانستان دست به کار ابطال پروتکل نشده اند، اما هیچ جزء های نه هیچ کدام از دولت

این قرارداد نیز لباس اجرا نپوشیده است. یک نکته دیگر را هم به خاطر آریم. چین 

، دوره 1974اولین کشوری نبود که برای استخراج مس عینک سرمایه گذاری کرد، در 

، آغاز «!!اتحاد شوروی»شبیه همین پروژه را کارشناسان روسی و دولت حکومت داود، 

تره کی، حفیظ اهلل، ببرک کارمل، نجیب اهلل، به صورت گسیخته و های و در دوره

افغانها نبود، « مفاخر ملی»مسلما حفظ  M.C.Cگاهگاهی پیش برده بودند. مشکل 

ها و صدها پروژه دیگر انباشت چگونگی اجرای طرح ها، بهره برداری از مس عینک یا ده

و رسیدن به سودهای طالئی بود که ها سرسام آور این پروژههای سرمایه، فرار از هزینه

ربود. انتظارات و اهدافی که تحقق آنها در شرایط می خواب از دیده سرمایه دارانش

 مختلف بورژوازی، جدال روزافزون درونهای جنگ داخلی، تشتت فرساینده میان بخش

ماشین قهر نظامی و پلیسی سرمایه بر سر سهام مالکیت و قدرت، بی سر و سامانی 

مختلف سرمایه جهانی های اوضاع جامعه و آینده کامال نامعلوم توازن قوای میان قطب

نمود. از سرمایه داران چینی که بگذریم، بورژوازی ایاالت می در کشور، بسیار دشوار

ه سینه چاک بهره برداری از کانهای سرشار افغانستان متحده بیشتر از همه رقبا شیفت

از نوع لیتیوم، ها انحصاری گردآور بیشترین اضافه ارزشهای و به طور خاص فراورده

در دولت ترامپ تهیه و تنظیم  2017اورانیوم یا خاکهای نادر بود. نقشه این کار در 

تحقیق را عهده های تیم گردید. مشاوران اقتصادی وی، آزموده ترین و کاردیده ترین

دار تجسس، شناسائی، برنامه ریزی، محاسبه سود و زیان و باالخره سرمایه گذاری در 

کار کرد، ها دارای چشم انداز حصول سودهای نجومی کردند. این تیم مدتهای حوزه
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را برآور نمود، دورنماها را کاوید و از کل ها تمامی جوانب مختلف را سنجید، هزینه

به هیچ نتیجه مطمئنی برای عزم جزم در زمینه سرمایه گذاری دست نیافت. ها پژوهش

، سرمایه داران و دولت چین گفته شد، M.C.Cامریکا هم با همه مشکالتی که در مورد 

دالر حاصل ها رویارو بود. مضافا اینکه از بیست سال جنگ افروزی، اختصاص تریلیون

ستقرار نظم نسخه پیچی خود در افغانستان یا استثمار کارگران امریکا و جهان به ا

سازماندهی ماشین قهر نظامی، پلیسی پاسدار این الگوی نظم هیچ نتیجه ای هم نگرفته 

و محاسبات ها بود. تصمیم به خروج از افغانستان از درون همین واکاوی ها، پژوهش

ف بدون چشم گزاهای بیرون آمد. ریشه ماجرا در اینجا قرار داشت، در تحمل هزینه

انداز حصول سودهای کالن، آنان که در باره شکست مفتضحانه استراتزی امریکا غوغا 

 را در شرایط روز چرخه تولید سرمایه جهانیها اندازند، اما ریشه شکستمی راه

 کاوند، آنان که ریشه این شکست را در باور دولتمردان امریکائی به دموکراسی نیابتینمی

دهند. استراتژی امریکا می کار خویش فقط توهم تحویل توده کارگر دنیاجویند، با می

در افغانستان، عراق یا جاهای دیگر شکست خورده است، اما این شکست نه ناشی از کم 

عقلی بوش، اوباما، ترامپ یا بایدن که شکست جبری ناشی از انحطاط انفجارآمیز 

صرف انگشت نهادن بر ریشه، روشنگر است. ریشه ماجرا اینجا است، اما داری سرمایه

کل رخدادها نیست. بالفاصله این سؤال مطرح خواهد شد که دولتمردان روز امریکا 

چگونه؟ ولو با یقین به ناروشنی چشم انداز سرمایه گذاریها، طومار همه اهداف، انتظارات، 

ه از مجاهد استراتژیک منطقه ای، جهانی، کل کارنامه آکندهای رقابت ها، برنامه ریزی

صدور دموکراسی و جامعه مدنی!! یا  ،«!!ملت سازی –دولت »آفرینی، طالبان پروری، 

کردند؟!! برای زنجیره ها دیگر را در هم پیچیدند و تسلیم زباله دانهای دنیای نقشه

های طوالنی این راهبردها، رؤیاها، جنگ افروزیها، چه بدیل یا بدیل هائی دارند؟!! برنامه

ها ان چه خواهد بود؟ با طالبان چه روابطی خواهند داشت؟ تکلیف خود با قطببعدی آن

رقیب آماده بیشترین دخالت در افغانستان و فزاینده ترین بهره برداری از های و دولت
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کنند؟!! اینها همه پرسش هائی می و چگونه تعیین بینندمی وضع آتی کشور را چه

بورژوازی امریکا از همان سال نخست پس از هستند که مهمند و باید جواب گیرند. 

کل هزینه  – اوالسقوط طالبان و سالهای بعد آن، تمامی تالش خود را به کار گرفت تا: 

احداث تأسیسات پایه ای مورد نیاز پیش ریز سرمایه مانند، راه آهن، فرودگاه، شبکه 

آبرسانی، نیروگاههای برق، سیستم حمل و نقل را از طریق فشار انفجارآمیز استثمار 

کارگر تضمین نمایند و بورژوازی افغان را عهده دار سرشکن سازی کل این های توده

های مخارج لشکرکشی، هزینه – ثانیانفرین شدگان کارگر کند. بر زندگی ها هزینه

گزاف تسلیحاتی، میلیتاریستی را حتی االمکان با شرکا تقسیم نماید و در این تقسیم، 

سهم خود را تا سرحد امکان پائین آرد. حاکمان ایاالت متحده چنین اندیشیدند و برای 

با تناقضی پیچیده و سخت جان  کوشیدند اما آنها در بخش نخستها حصول این هدف

مواجه گردیدند. بورژوازی افغان از کل شرایط و ظرفیت الزم برای ایفای این نقش فقط 

یک چیز را کم نداشت. در درندگی، کشتار، فساد و زیادت خواهی دست همتایان طبقاتی 

یزان بست، اما در موارد دیگر عقیم، عقب مانده و فاقد هر ممی بین المللی را از پشت

شد که مزدور و سرسپرده این یا می کفایت بود. دار و ندار اجتماعی اش در این خالصه

باشد و سهم خود از اضافه ارزشهای تولید شده توسط داری آن بلوک قدرت سرمایه

طبقه کارگر افغان یا جهان را از همین طریق به چنگ آرد. نمایندگان، مافیاها و احزابش 

رک و نجیب تا حفیظ، تره کی و داود تا مسعود، ربانی، کرزای و از راست تا چپ، از بب

غنی تا طالبان، القاعده، حقانی، حکمتیار در این شاخص مشترک هستند. همگی تنها 

توانند رسم خدمت به جا می اربابان قدرت و حاکمیت سرمایه جهانی« رعیت»در نقش

به دست آرند. برای تقسیم آرند، با همین کار سهم خود از قدرت، مالکیت و سرمایه 

سهام میان خود مثل درنده ترین وحوش صحرا به جان هم افتند، در جنگ سهم خواهی 

ها، هزار، هزار انسان کارگر و زحمتکش را قربانی کنند. بخشی از این بورژوازی تا آنجا 

غرق مرداب سهم جوئی، فساد و تباهی بود که عمله و اکره موفقی برای پاسداری نظم 



 یو جنبش کارگر یجهان یهافغانستان، سرما  /  146

 

آمد. نمی ه پیچی و مستقر شده سرمایه توسط بلوک قدرت مستولی هم به حسابنسخ

بورژوازی امریکا و شرکا سوای تناقضات غیرقابل گشایشی که باالتر اشاره شده با این 

 معضل پیچیده نیز مواجه شدند و در کالف آن به دور خود چرخیدند.

دند که کرزای، غنی و همانندان حاکمان امریکا از همان زمان اوباما به این نتیجه رسی

حتی پاکاران توانائی برای برقراری، تضمین و تحکیم نظم سیاسی، اجتماعی نظام بردگی 

مزدی نیستند و درست آن است که کار را به کاردان بسپارند. هرچه زمان گذشت در 

این ارزیابی و عزم راسخ تر شدند، کاردان چه کسی باشد؟ برایشان موضوع پرسش بود 

ما پاسخ بیش از هر چیز به آرایش قوای روز بورژوازی افغانستان بستگی داشت. دولت ا

ترامپ تصمیم نهائی را اتخاذ کرد، طالبان مناسب ترین گزینه تلقی شد و از همین جا 

دستور کار گردید. جمعبست بورژوازی حاکم اعم از « مذاکرات صلح دوحه»بود که 

که رسالت استقرار نظم اقتصادی، سیاسی،  دموکرات یا جمهوری خواه این گردید

اجتماعی سرمایه در افغانستان را باید بورژوازی افغان به دوش گیرد، کل هزینه برقراری 

و تأمین و تضمین این نظم را توده کارگر افغان با استثمار موحش انفجارآمیز خود 

ها دار هم طالباندرون طبقه سرمایه های پرداخت کند، از میان مافیاها و دار و دسته

 کارآمدترین، درنده ترین و الجرم شایسته ترین باند برای ایفای این نقش هستند. 

دولت بایدن این جمعبست را شالوده کار کرد. جمعبستی که بر خطوط عام استراتزی 

امریکا هم انطباق کم یا بیش کامل داشت. با انجام این کار داری بین المللی سرمایه

تحده هزینه پرداز و دولتهای چین، روسیه، رژیم اسالمی ایران، ترکیه، دیگر ایاالت م

پاکستان، هند دروگر یا خوشه چین نبودند. چیزی که برای امریکا پاشنه آشیل استراتژی 

آمد، این پاشنه آشیل با خروج امریکا از افغانستان تا می منطقه ای و جهانی به حساب

شد. دو نکته دیگر را نیز در همین رابطه خاص می حد زیادی  رفع و شاید هم معکوس

و دولتهای سرمایه در ها آنچه حاکمان روز امریکا یا سایر قطب اوال،فراموش نکنیم. 

دهند معنایش به هیچ وجه انطباق این کارکردها بر یک می مورد افغانستان انجام
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ه تولید و استراتژی سنجیده دارای حداقل تضمین پیروزی نیست. شرائط آفریده چرخ

و استراتژی ها بازتولید سرمایه در دنیا، سالیان مدید است که امکان چنین دوراندیشی

مجرد حضور فعال چین، روسیه، ایران،  ثانیا،را از بورژوازی سلب کرده است.  ها پردازی

مختلف افتصاد افغانستان، زیان های هند و سایرین در عرصه پیش ریز سرمایه در حوزه

 اندیشد که: می سازد. دولت بایدن به ایننمی امریکائیهای وجه سرمایهچندانی مت

بر داری با خروج ارتش امریکا کار تحمیل کل هزینه کهکشانی استقرار نظم سرمایه - 1

کارگر افغان را بورژوازی درنده افغان بعالوه رقبا و شرکای بین المللی های زندگی توده

شید. میلیونها کارگر افغانستان آماج سبعانه ترین شکل درنده تر آنها بر دوش خواهند ک

 واقع خواهد شد. آنان باید با کهکشان اضافه ارزش هائی کهداری استثمار سرمایه

و غولهای صنعتی ها آفرینند اشتهای سیری ناپذیر طبقه سرمایه دار داخلی و تراستمی

 و مالی دنیا را یکجا سیر کنند. 

تضمین نظم اقتصادی، سیاسی سرمایه و ثبات الزم این نظم، در صورت برقراری و  - 2

مسلما سرمایه داران امریکائی عظیم ترین سهام را تصاحب خواهند کرد. سهم بورژوازی 

تولید شده توسط طبقه کارگر افغان، مثل همه جاهای های ایاالت متحده از اضافه ارزش

کند، محدود می این کشور پیش ریز دیگر دنیا، به مجرد سرمایه هائی که در بازار داخلی

و بنگاههای امریکائی در تنظیم قوانین تشکیل ها نخواهد بود، نقش برتر تراست

تولیدی و نرخ سود در بازار جهانی، اهرم کارساز تملک بخش مهمی از اضافه های قیمت

ارزشها ارزشها مستقل از حوزه خاص تولید آنها است. به بیان دیگر مهم تولید اضافه 

است. وقتی تولید شد، خود سرمایه است که با قوانین و کارکردهای خاص اندرونی اش 

 کند. می چگونگی توزیع آنها میان قطبها و بخشهای مختلف سرمایه را تعیین

دولت امریکا با خروج از افغانستان سوای دستاوردهای باال، با طالبان یا کل بورژوازی  - 3

ند، حساب شده و مبتنی بر استراتژی منطقه ای و بین المللی افغان رابطه ای نقشه م

خود برقرار خواهد کرد، مستقل از موفق شدن یا نشدن، کوشش خواهد کرد تا از این 
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جمهوری های ممکن را برای مهار حتی المقدور بحران آفرینیهای رابطه تمامی استفاده

ادی و سیاسی با چین و منطقه ای روسیه، رقابت اقتصهای اسالمی، چالش سیاست

توخالی نظریه پردازان راست یا های تحقق اهداف دیگر را دنبال نماید. برخالف انگاره

کند. همه تالش نمی چپ، امریکا با خروج از افغانستان طومار شکست خود را امضاء

گیرد تا به درو کردن آنچه قبال کاشته است پردازد. سخن از شکست می خود را به کار

اعتبار شدن وجهه دولت امریکا، خاص صاحبنظران و تئوری پردازانی است که  یا بی

یا ها راستی، راستی بورژوازی کال و جنگ افروزترین و بشرستیزترین بخش ها، دولت

 بلوک بندیهایش را دارای حیثیت!! صادر کننده دموکراسی!! و قلعه بان حقوق بشر!!

میلیون  20ی است به همان اندازه که برای پندارند. آنچه اینک در افغانستان جارمی

انسانی است، برای بورژوازی های نفوس طبقه کارگر این کشور سهمگین ترین فاجعه

درنده جهان فرصت، غنیمت، گشایش چشم اندازهای انباشت، رخساره درو نمودن 

لوع مؤثر استراتژیک، طهای سودهای طالئی، راه افتادن رقابتهای عقالنی!!، تسویه حساب

افقهای روشن افزایش سهام سود، قدرت، مالکیت و حاکمیت است. همه به اندازه هم و 

هر کدام از زیج رصد سرمایه اجتماعی جامعه خود در انتظار استقرار طالبان، برقراری 

نظم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی سرمایه توسط طالبان و تابعیت هر چه همگن تر و 

الگوی ویژه نسخه پیچی خود هستند. بورژوازی چین  منطبق تر این نظم بشرستیز با

، به ثمر رسیدن قرارداد «جاده ابریشم»در ساختار این نظم، پیچ و خم طالئی بخشی از 

بیند، طبقه سرمایه دار روس و می دیگر راهای طالئی مس عینک و انبوهی از پروتکل

رتش امریکا، ناتو و دولت پوتین در درون همین ساختار، یک افغانستان بدون حضور ا

کاود. جمهوری اسالمی راه دور زدن مؤثرتر می دنیای مخاطرات ناشی از این حضور را

نیرومندتر و سهم های بیشتر برای بحران آفرینیهای تحریم ها، دستیابی به فرصت

جوید. عربستان سعودی، قطر، امارات، ترکیه و دیگران هر می مطلوب تر راهای خواهی

و دورنمای خاص خود را دارند. امریکا در محاسبات روزش، خود را برنده کدام نقشه 
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بیند و به برنامه ریزیها و طرحهای خود برای تحقق این پیروزی اطمینان می سناریو

و قطب ها، سران طالبان بر این باور ها دارد!!. در این میان و در کنار کل این دولت

اهند ساخت، همه دورنماها، رؤیاها، راهبردها هستند که همه رقبا و شرکا را مغبون خو

را سکوی قدرت خود خواهند کرد و عظیم ترین سهام سود و ها این دولتهای و نقشه

 قدرت و مالکیت را نصیب خود خواهند ساخت.  

 توان نمود؟می جنبش کارگری، چه راهی باید رفت و چه

طوالنی برای متنی که بسیار همه آنچه تا اینجا گفته شد فقط مقدمه بود. مقدمه ای 

کوتاه است. مخاطب مقاله حاضر، اساسا توده کارگر افغان است. دهها میلیون نفوس 

برده مزدی که از دیرباز تا امروز و اینک سهمگین تر از همیشه، کل کوهسار فقر، فالکت، 

و ها آوارگی، گرسنگی، تبعیضات رعب انگیز جنسیتی، فساد، تباهی، محرومیت

بر سرشان آوار است. این میلیونها داری ذاتی سرمایه و مولود نظام سرمایهستمکشی 

نفوس کارگر باید قبل از هر چیز شرایط کار، استثمار، زندگی و پیکار خود را ژرف تر 

بشناسند. دریابند که جامعه یا واقعیت مادی متعین اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، 

کشند می شوند، ستممی کنند، استثمارمی فرهنگی، تاریخی کشوری که در آن کار

 راست یا چپ« ناجیان»چیزی نیست که تئوری پردازان، دانشوران!! مورخان، احزاب و 

گویند. افغانستان مثل، نقطه نقطه جهان موجود، یک جامعه به تمام و کمال می

توار در اینجا هم  بنیاد جامعه بر رابطه خرید و فروش نیروی کار اس است.داری سرمایه

های است. دو طبقه اساسی جامعه، طبقات کارگر و سرمایه دارند و فقط مبارزه توده

 تواند سلسله جنبان رهائی واقعی آنها باشد. می است کهداری کارگر علیه نظام سرمایه

کنیم حتما همه نمایندگان فکری، می بودن افغانستان صحبتداری وقتی از سرمایه

سیاستمردان سرمایه اعتراض خواهند کرد که چنین نیست!! اقتصاددانان، فیلسوفان، 

افغانستان جامعه ای فالحتی، عشیرتی، فئودالی، ملوک الطوایفی با مشتی دهقان، رعیت 

و خوش نشین در یک سو و سران قبایل، رؤسای عشایر، فئودالها و روحانیون در سوی 
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. جانمایه کالم این گویند، حرف سرمایه استمی دیگر است. اما آنچه این جماعت

فیلسوفان و اقتصادشناسان آنست که سوای امریکا، ژاپن و چند کشور اروپای غربی، کل 

هم هنوز داری دنیای روز، حتی چین، دومین و شاید اولین غول اقتصادی دنیای سرمایه

 و از این قبیل« عقب افتاده»، «!جهان سومی»، «!توسعه نیافته»، «!درحال توسعه»

کنند تا شعور، شناخت و ذهن می ! این را آگاهانه و حساب شده جنجالباشند!می

کارگران  را مهندسی نمایند، به آنها القاء کنند که باید فقط کار کنند، کوبنده ترین 

فشار استثمار را تحمل نمایند، به سالخی انفجارآمیز خورد و خوراک، پوشاک، دارو، 

مایه رضایت دهند، همه سبعیتهای سرمایه  درمان، آب آشامیدنی کودکان خود توسط سر

صنعت، تجارت، مالکیت، قدرت و حاکمیت نظام بردگی مزدی های را پذیرا گردند تا پایه

از اضافه «!! میهن»در جامعه را هر چه محکم تر استوار کنند. سهم طبقه سرمایه دار 

ر و خودشان را گرسنه جهانی را کوه آساتر گردانند. سرمایه را فربه تر و فربه تهای ارزش

 تر، فرومانده تر و مفلوک تر سازند.

پیام آنها تاریخا این بوده است و امروز هم بیش از هر زمان دیگر به همین شستشوی  

دهند. پاسخ ما به این جماعت شفاف است. افغانستان یک جامعه می مغزی انسانها ادامه

عنوان تنها شاخص هویتی و  است. رابطه خرید و فروش نیروی کار بهداری سرمایه

سالیان متمادی است که بر تمامی تار و پود پویه داری سرشت نمای شیوه تولید سرمایه

 34کار، تولید و زندگی ساکنان افغانستان مستولی است. همین امروز از کل جمعیت 

میلیون نیروی کار مزدی آواره، در خارج از مرزهای این کشور  5میلیونی افغان حدود 

 50غول فروش نیروی کار خود هستند. میلیونها کارگر فراری و بی خانمان افغان از مش

کنند، این جمعیت به دردناک می ایران جانداری سال پیش تا امروز در جهنم سرمایه

نمایند، می شوند، رعب انگیزترین فشار استثمار را تحملمی ترین شکل ممکن تحقیر

نیاز ابتدائی زندگی است محرومند. از صف خرید نان از مدرسه، دارو، درمان و هر چه 

 کودکانشان را راهها شوند، مدرسهمی اخراج و طردها با بیشترین اهانتها نانوائی
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دهد. درب بیمارستانها بر روی خودشان و کودکانشان بسته است. دو شیفت تمام و نمی

، حلبی آبادها و گورستانها کنند، در بیغوله هامی گاه بیشتر در مرگبارترین شرایط کار

سال با کار  50کنند. این چند میلیون کارگر آواره نفرین شده در طول این می بیتوته

خود، سرمایه طبقه سرمایه دار ایران را تا عرش باال برده است. فاشیسم درنده اسالمی 

بورژوازی به جنایتکارانه ترین شکل ممکن آنان را و کودکان خردسالشان را راهی 

جنگ ساخته است. فرزندان گرسنه و بیکارشان را با فشار قهر اقتصادی های جبهه

کرده « سیدالشهداء»، «زینبیون»، «فاطمیون»مجبور به جنگیدن در گردانهای مخوف 

است. اینها تنها بردگان مزدی فراری افغان در ایران هستند، توده همزنجیر مهاجر این 

، امارات، عربستان سعودی، امریکا، اروپا، استرالیا، سیه روزان، در پاکستان، تاجیکستان

باشند. کل این جمعیت باز هم فقط کارگرانی می ژاپن و کانادا افزون بر چندین میلیون

یا قادر به یافتن جائی برای داری اجدادی!! سرمایه« میهن»هستند که در چهاردیوار 

تل عام طبقه سرمایه دار افغان فروش نیروی کار نشده اند، یا از ترس آنکه طعمه تیغ ق

 این طبقه شوند، راه فرار پیش گرفته اند. به داخل افغانستان نظر اندازیم.های و دولت

 اقتصاد سیاسی در افاضات دانشگاهی خویش زنجیره ای از اعداد را لیست« عالمان»

 سکنه کشور از %61کنند. می افغانها در دهات زندگی %70گویند که می کنند ومی

نمایند، صادرات افغانستان ناچیز است و همین مقدارهم فقط می محل زراعت ارتزاق

مواد مخدر یا برخی محصوالت گیاهی و خوراکی است. روستاها مدرسه ندارند، سطح 

اشتغال زنان بسیار پائین است. ذخائر زیززمینی بسیار گرانبهای کشور استخراج نشده و 

ند. از همه اینها فاجعه بارتر اینکه صنعت پیشرفت نداشته مورد بهره برداری قرار نگرفته ا

است، تکنولوژی مدرن به کار گرفته نشده، توسعه سیاسی سترون مانده است، سیستم 

حمل و نقل قرون وسطائی است، میزان تولید ناخالص داخلی باال نیست، پروسه دولت 

افغانستان در آتش ملت سازی به جائی نرسیده است و به همه این دالئل جامعه  –

سوزد. برای نیل به این هدف و حصول این میداری احتیاج به گسترش طالئی سرمایه
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مستقر گردد!!، جامعه مدنی رشد « غیرنیابی»دورنما باید دموکراسی با قوام نیابتی یا 

کند. اقوام و عشایر متفرق تبدیل به ملت واحد گردند!!، صنعت شکوفا و همه جا گستر 

 شود!!

سازند. می کنند، اما فقط خود را سخت تر رسوامی صاددانان اوراد فریب را خوب جمعاقت

طبقه »کنند، دهقان، رعیت، خرده بورژوازی، می درصد افغانهائی که روزی زمین کار 61

باشند. اکثریت آنها کارگر و فروشنده نیروی کارند. نمی مولد خرد یا کشاورز«!! متوسط

میلیون هکتار مرکب از  8کنند، در مساحتی حدود می دار کار برای زمینداران سرمایه

سه و نیم میلیون آبی و چهار و نیم میلیون دیم، برای صاحبان سرمایه گندم، جو، 

نمایند. درآمد ساالنه می حبوبات، علوفه، زعفران و بیشتر و انبوه تر از همه، تریاک تولید

 اروپائی از حاصل استثمار این کارگران به چنگای که سرمایه داران افغانی، امریکائی، 

 میلیارد دالر 30آرند فقط در حوزه کشت، داشت و برداشت مواد مخدر، سر به می

نفتی ساالنه ای است که جمهوری اسالمی های زند. این رقم چند برابر اضافه ارزشمی

شاید  شکی نیست که بخشی، تشدید تحریم ها، نصیب خود ساخته است.های در سال

کنند اما نمی در قبال روزانه کار طوالنی خود، مزد دریافت %61بخش وسیعی از این 

کارگرند و در کارگر بودنشان جای تردیدی نیست. اینها برای زمین داران، باغداران، 

و مالکان مراتع شبانه روز، در سرما و گرما، در شرایطی آکنده از ها صاحبان دامداری

کنند و در پایان هر سال زراعی که به طور واقعی پایان یک دوره می مشقت و خطر کار

آرند. می واگرد سرمایه است، مقداری از محصوالت آفریده خود را به جای مزد به چنگ

گیرند. این امر کارگر می صریح تر بگوئیم، دستمزدشان را نه پولی، که به شکل جنسی

رندگی بیش از حد سرمایه داران و کند، جنایت، سبعیت و دنمی را نقضها بودن آن

هم به صورت ظاهر قطعه  %61زند. درصد نامعلومی از می طبقه سرمایه دار را فریاد

نمایند. احزاب لنینی، می زمین کوچکی دارند که از طریق کار بر روی آن امرار معاش

ی را دهقان، مولد خرد، ابوابجمعها مائوئیست ها، تروتسکیست ها، همانندانشان آن
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نامند!! الفاظی که کاربرد آنها بی ربط است. اوال عده می خرده بورژوا«!! طبقه متوسط»

کنند، می زیادی از این جمعیت، مالک مزرعه محقر خود نیستند. برای زمینی که کشت

پردازند. سوای اجاره، کل ابزار، ادوات کار، کود و مایحتاج پروسه کار و می اجاره بها

پردازند. اگر می نمایند. برای آب هم پولمی خریداریداری سرمایه تولید را از بازار

 محصول تولیدی ساالنه آنها از مصرف شخصی بیشتر است در بازار سرمایه به فروش

کنند، تمامی دار و ندار یا حاصل کار، رنج، مرارت و می رسانند. مالیات پرداختمی

 وشاک و دارو و درمانشان رامشقت یک ساله آنان کفاف خورد و خوراک، معاش، پ

 دهد. این انسانها به طور واقعی مالک وسائل تولید حتی مولد خرد مستقلنمی

باشند، کارگر این یا آن سرمایه دار معین نیستند اما کارگران مزدی سرمایه نمی

کند. بخش می شوند و سرمایه است که آنها را استثمارمی باشند. استثمارمی اجتماعی

هی از حاصل کار و تولیدشان به صورت ارزش اضافی نصیب طبقه سرمایه دار قابل توج

کنند و آنچه در شکل هزینه می گردد. برای سرمایه اجتماعی کارمی و دولت سرمایه

یا حتی کمتر است. الیه ها نمایند معادل مزد همزنجیران مزدبگیر آنمی معاش دریافت

اینان ولو آنکه مالک  .گیرندمی زمره کارگران قرارنیز به گونه دیگری در  %61ای از این 

قطعه زمین کوچکی باشند، باز هم بخش افزون تری از حاصل کارشان در چهارچوب 

بازتولید و سامان پذیری سرمایه اجتماعی افغانستان یا کل سرمایه جهانی، به محصول 

هیچ کدام این  گردد.می اضافی و در حقیقت به ارزش اضافی طبقه سرمایه دار تبدیل

اقشار و گروهها از روزانه کار ممتد، طاقت فرسا، هالکت زای خود حتی در بهترین حالت، 

فراتر از بهای بازتولید نیروی کارشان آن هم در نازل ترین سطح، درناک ترین حالت، 

آرند. دستمزدی که مطلقا کفاف حداقل بهداشت، دارو و درمان، نمی چیزی به دست

 دهد. نمی ائی ترین مایحتاج معیشتی را نیزآموزش یا ابتد

 درکنار قشرهای فوق جمعیت نسبتا کثیر دیگری هم هستند که روی زمین کار

باشند اما یقینا به طبقه کارگر تعلق نمی کنند، آنها نیزکارگر هیچ سرمایه دار معینینمی
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، نانوا، لوله کش، دارند. جوشکارند، برقکارند، فرزکارند، تراشکارند، نجار، آهنگر، خیاط

بارکش، معمارند. دستفروشند، دکه کوچک عطاری، بقالی، تعمیرکاری دارند. همه اینها 

کارگران سرمایه اجتماعی هستند، وسائل داری در عالم واقع و بر روز زمین دنیای سرمایه

کنند سرمایه می کار این جمعیت مانند ابزار و ادوات کار کسانی که روزی زمین کار

، بالعکس و به گفته مارکس ادامه و مکمل اعضای بدن آنها است، در پروسه کار نیست

کند. دست و پا و عقلی که می و تولید نقش دست و پا و فکر و زبان و عقل آنها را بازی

در پروسه کار سرمایه منحل و مدفون است، حاصل کارشان از آنان دور و مایملک 

  گردد.می اعی و طبقه سرمایه دارسرمایه دار، اضافه ارزش سرمایه اجتم

باال، به کسانی که با مشخصات فوق بر روی زمین های طبقه کارگر افغانستان به الیه

کنند محدود نیست. در اینجا نیز مثل همه جاهای دیگر دنیا، معلم دبستان، می کار

رجم، دبیرستان و مراکز آموزشی دیگر، پرستار، بهیار و تکنیسین درمان، خبرنگار، مت

راننده، شاغالن کم درآمد ادارات دولتی و خصوصی، سرباز و مشابه اینها وجود دارد. 

همه اینها هم فروشندگان نیروی کار و ساقط شدگان از هر میزان دخالت در تعیین 

سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش هستند. اینان نیز جزء الیتجزای طبقه کارگرند. 

دالر محصول اجتماعی و به روایت عالمان اقتصاد سیاسی  میلیارد 20سخن کوتاه، حدود 

دیگر های یا ارزشها بعالوه میلیاردها دالر مواد مخدر، سرمایه« تولید ناخالص داخلی»

گردد. بیش می شود، توسط طبقه کارگر افغان تولیدمی که هر سال در افغانستان آفریده

ت سود، سرمایه، بهره زمین، اجاره درصد این محصوالت یا ارزشها به صور 90تا  80از 

و سیورسات نسخه ها بانکی، خراجهای دولتی، بهره وامهای بهای مستغالت، مالیات

شود. برای شناخت می مختلف طبقه سرمایه دارهای پیچی رؤسای طوایف، عاید بخش

را داری جامعه افغانستان باید نقد مارکسی سرمایه و کالبدشکافی مارکسی سرمایه

افسونگری است « پرتو اثیری»ید. در این جهنم نیز رابطه خرید و فروش نیروی کار فهم

که همه چیز را از جمله بقایای مناسبات عشیرتی، مالکیت ها، اجاره، بهره، ساختار نظم 
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اجتماعی، مفاهیم حقوقی، مدنی و همه چیز را در خود منحل ساخته است. در افغانستان 

تولیدی مهم از های توسط، بزرگ، کوچک و مجتمعواحد صنعتی م 1000هم حدود 

نوع پارک صنعتی پل چرخی، پارک صنعتی بزرگ هرات، مجتمع صنعتی مزار شریف، 

صنعتی ننگرهار، بلخ، قندهار و جاهای دیگر های پارک صنعتی بگرامی در کابل، پارک

 وجود دارد. 

های افغانستان، نه امروز که از دههگویند که مبارزه جاری طبقاتی در میها کل این داده

داری سرمایه متمادی پیش تا حال باید بر محور پیکار گریزناپذیر طبقه کارگر علیه

چرخید. کارگران افغان از شاغالن حوزه زراعت، دامداری، مرغداری، جنگل، کارگاه، می

ستار، کارخانه، معدن، حمل و نقل، چاپ، رستوران، هتل، گمرک تا معلم، بهیار، پر

مترجم، روزنامه نگار، تکنیسین، نویسنده یا هر حوزه دیگر باید به جای جنگیدن در 

رکاب طالبان، القاعده، جمعیت اسالمی حکمتیار، ربانی، کرزای، حزب پرچم، غنی، 

های عبداهلل، نیروهای پروروس و پروچینی، احمد شاه مسعود و زنجیره طویل فرقه

از بورژوازی درنده امریکا، اروپا، چین، روسیه و هند، مجاهد، به جای دل بستن به اعج

باید حول کارزار علیه استثمار سبعانه سرمایه، بی حقوقی ها، ستمکشی ها، گرسنگی 

ها، بی آبی ها، بی برقی ها، بی مسکنی ها، بی بهداشتی ها، حول  پیکار علیه فقر رعب 

داری مولود سرمایههای یانگیز معیشتی، بهداشتی، داروئی، آموزشی و همه سیه روز

گذاشتند، یک جنبش شورائی سرمایه ستیر به می شدند، دست در دست هممی متحد

توانست این راه را پیش گیرد اما نگرفت، می آوردند. طبقه کارگر افغان باید ومی وجود

، آسیا، اروپا، امریکاهای همچنان که همزنجیرانش در همه نقاط دیگر دنیا، در تمامی قاره

افریقا استرالیا پیش نگرفتند. یک چیز روشن است. کل چندین میلیارد کارگر سکنه 

جهان، نسل بعد از نسل، به دردناک ترین شکل ممکن، تاوان عدول از این جهتگیری، 

 پردازند. می را پرداخته اند وداری کفاره خروج از ریل جنگ ضد سرمایه
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ه بر جنبش کارگری جهانی رفته است درس تواند از آنچمی توده کارگر افغان باید و

آموزد. آنها خود به اندازه کافی، به بهای تباهی چندین نسل، تحمل رعب انگیزترین 

و ذلت ها، غرامت دنباله روی از احزاب ارتجاعی راست ها کشتارها، مرگبارترین گرسنگی

ی و چینی، و چپ بورژوازی، غرامت اقتداء به لیبرال ناسیونالیسم، رفرمیسم چپ روس

مجاهد، احمدشاه مسعودها، ربانی ها، طالبانها، های غرامت صف بستن پشت سر فرقه

کارگر های را پرداخت کرده اند. سرنوشت دردناک تودهها حکمتیارها، کرزای و غنی

سرنوشت انجماد کارگران « بهار عربی»کارگر طعمه سونامی موسوم به های ایران، توده

ستان رفرمیسم راست اتحادیه ای یا سوسیال دموکراسی، فرجام کار اروپا، امریکا در گور

کارگران اردوگاه یا منحل در دموکراسی طلبی، اصالح طلبی، ضد امپریالیسم خلقی را 

پیش روی خود دارند. آنان بیش از حد لزوم، آخر و عاقبت آویختن به دولت، قانون، 

توانند می ا به تماشا نشسته اند وانتخابات، مدنیت، حقوق و نهادهای دولتی سرمایه ر

کشد که باید از می مرور کنند. کل اینها با رساترین صداها در شیارهای شعور آنان آژیر

قرن بیستمی دوری های و تکرار کمیک تراژدیها گمراهه رفتن ها، برهوت پیمودن

ی جست. مقدم بر هر چیز باید قدرت طبقه خود را ظرفیت عظیم و الیزال خویش برا

تغییر ریشه ای دنیای موجود را تعمق کرد و شناخت، این قدرت را باور نمود، راه به کار 

گرفتن و اعمال آن را جستجو کرد، باید از هیچ انگاری و پوچ پنداشتن خویش دست 

با کل تار و پود هستی خود در بند، داری برداشت. همان بلیه ای که شیوه تولید سرمایه

کند تا می سازد، این کار رامی پرورد، بارورمی کند،می ا کشتبند وجود کارگران دنی

آنها را سلول منجمد چرخه تولید سرمایه و یاخته منفعل و تسلیم شیرازه نظم، قدرت 

و حاکمیت سرمایه سازد. همان بلیه ای که جنبش کارگری جهانی را به سرنوشت رقت 

 انگیز روزش مبتال ساخته است. 

هر کجا که هستند، در مزارع بادغیس، بامیان، بلخ و بدخشان، در کارگران افغان در 

صنعتی های کارگاههای کوچک و بزرگ نیمروز، هلمند، پنجشیر، زابل و غزنین، در پارک
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هرات، کابل، قندهار و ننگرهار، در مدارس ابتدائی، متوسطه، عالی افغانستان، در 

تولید درون جامعه، در تمامی شهرها، سراسر کشور، در همه مراکز کار و های بیمارستان

کارخانه ها، کارگاهها، خانه سازی ها، جاده سازی ها، حمل و نقل و بنادر ایران، در 

امارات عربی، در شهر به شهر پاکستان، هند و ترکیه، در اروپا، امریکا و نقطه، نقطه دنیا، 

ند و قبول نمایند باید تعمق کنزن و مرد، جوان و پیر باید دست  به دست هم دهند. 

همین امروز هم در سطحی و به گونه ای  حتما امکان دارد. که این کار امکان دارد،

ارتباط دارند. فاجعه اینجا است که کل ارتباطات، اتحادها، همصدائیها، همبستگیها در 

خدمت آویختن به یک اپوزیسیون هار ماوراء ارتجاعی بورژوازی علیه اپوزیسیون درنده 

. مسأله کلیدی و بنیادی راه و ریل کارزاری است که باید با اتکاء به قدرت دیگر است

سازمان یافته شورائی بیشترین احاد طبقه خود برای رهائی خود، برای تغییر ریشه ای 

وضعیت موجود پیش گرفت. نکته بسیار بنیادی و سرنوشت ساز، تعیین راهبرد رادیکال 

های به هم پیوسته این پیکار است. جنگ ما علیه مبارزه طبقاتی و میدان، بستر و سنگر

است و کلیه اشکال کارزار جاری ما از جدال برای معیشت، امنیت، رفاه و داری سرمایه

و حقوق انسانی، تا پیکار برای بهداشت، دارو، درمان و ها آسایش تا مبارزه برای آزادی

ردساالری، تبعیضات نژادی و آموزش، تا نبرد علیه نابرابریهای جنایتکارانه جنسیتی، م

قومی، کودک آزاری یا آلودگیهای زیست محیطی، تا ستیز علیه فاشیسم دینی، 

دیکتاتوری، زندان، شکنجه و جنگ افروزی، تا سرنگونی طلبی و به زیر کشیدن رژیم 

آزاد و برابر و رها شده از هر قید یا نیروی های ها، تا جنگ برای برپائی جهان انسان

 است که به هم پیوندداری ، همه و همه در همین جا، در جنگ علیه سرمایهباالی سر

شوند. فضای جنگ از همه لحاظ شفاف و می خورند، سنگرهای انداموار یک جنگمی

 گردد. می تمامی زوایای آن برای ما روشن

انه ما باید بیاموزیم و باور کنیم که هر میلیمتر پیروزی ما در مصاف با تبعیضات بربرمنش

جنسیتی و مردساالری در گرو تعرض به رابطه تولید اضافه ارزش و چرخه نظم اقتصادی، 
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است. زیرا سرمایه است که کار خانگی بدون مزد را بر داری سیاسی، حقوقی سرمایه

کند، سرمایه است که کار خانگی رایگان زنان را ساز و برگ پرورش و می زنان تحمیل

کار مورد نیاز خود، جایگزین قبول هزینه انبوه تأسیس نگهداری تمام مجانی نیروی 

 مهد کودکها، پرورشگاهها، کودکستانها، مراکز نگهداری معلوالن، سالمندان و بیماران

و آشپزخانه ها، با تحمیل کار شاق ها سازد. سرمایه است که با اسارت زنان در خانهمی

را در ها یابد تا همسران آنیم چند شیفتی سراسر رایگان درون خانه بر آنان امکان

کار، آماج سبعانه ترین فشار استثمار قرار دهد، های طویل ترین و مرگبارترین روزانه

 دارد. می سرمایه است که فرهنگ ارتجاعی مردساالری را در جامعه مستولی نگه

کار و بمباران تمامی اشکال حقوق انسانی نیز دقیقا ها خفقان، دیکتاتوری، کشتار آزادی

است. در جامعه مبتنی بر رابطه خرید و داری سرمایه و نتیجه قهری حاکمیت سرمایه

های فروش نیروی کار و تشدید هر چه جنایت آمیزتر فشار استثمار کارگر، مبارزه توده

فروشنده نیروی کار علیه این استثمار و برای معاش و دارو و درمان امری محتوم و 

ام سرمایه داری، کل سیستم حقوقی، دموکراسی، مدنیت، غیرقابل تعطیل است. کل نظ

قانون، انتخابات، پارلمان، ارتش، پلیس، حوزه علمیه، سپاه، لباس شخصی و همه تار و 

پود ساختار نظم سرمایه دست به کار سرکوب فکری و فیزیکی همین پیکار کارگران 

م و تعیین چگونگی است. در غیر این صورت یگانه موضوعیت، رسالت و نقش آنها تنظی

حاصل استثمار ما، میان وحوش سرمایه دار در های تقسیم و بازتقسیم اضافه ارزش

مختلف سرمایه بین المللی است. سرمایه است که آموزش، بهداشت، های داخل یا بخش

آن را های کند تا هزینهمی درمان و رفاه ما را با بی رحمی توصیف ناپذیری سالخی

و بر اقالم سودهای کهکشانی خود بیفزاید. سرمایه است که زمین و صرفه جوئی نماید 

آب و کوه و جنگل و دریا، هر چه سبزی، میوه، خورد و خوراک و پوشاک است را با 

الید تا از این طریق کاشت، داشت و برداشت آ می دنیائی از سموم شیمیائی مرگ آور

سازد. ما برای هر میزان زندگی  را کم هزینه و سودهای نجومی آنها را سیل آساها آن
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انسانی، هر مقدار معیشت بهتر، هر اندازه آزادی و حقوق انسانی افزونتر، هر ذره کاهش 

تبعیضات جنسیتی و قومی یا آلودگی زیست محیطی، هر مقدار بهداشت و درمان و 

آموزش و رشد بهتر کودکان خویش هیچ چاره ای نداریم جز آنکه آگاهتر، نیرومندتر، 

تحدتر، سازمان یافته تر و شورائی تر علیه سرمایه، علیه تمامی اشکال استیالی سرمایه م

جنگ کنیم. هیچ راه داری بر شرایط کار و تولید و زندگی خود، علیه بنیاد وجود سرمایه

 دیگری نیست. 

رسوا، فریبکار و هار های میدان واقعی جنگ ما علیه سرمایه بر خالف آنچه اپوزیسیون

گویند، به هیچ وجه دموکراسی خواهی، کوبیدن بر طبل جامعه مدنی، می ازیبورژو

آویختن به دار قانون، نظم، انتخابات یا نهادهای دولتی سرمایه نیست. این میدان، مسلما 

، خیابان و «!!خیابان»هم نیست. جار و جنجال ها چرخیدن و شعار دادن در خیابان

هوت آفرینی دیگری است که عمال سرمایه در لباس بر انتقال پروسه پیکار به خیابانها

های کنند. میدان واقعی مبارزه طبقاتی ما محیطمی راست یا چپ پیش پای ما پهن

کار، مراکز تولید، کارخانه ها، کارگاهها، مدرسه ها، دانشگاهها، بیمارستانها، بهداری ها، 

و کل جاهائی است ها محلهآب و برق، بنادر، های حمل و نقل، شبکههای ادارات، شبکه

کنیم. در این مراکز است که ما کل هست می نمائیم و زندگیمی کنیم، تولیدمی که کار

آفرینیم، در همین جا است که کل تولیدات و می و نیست جامعه و جهان موجود را

گردد. میدان می شود و سرمایه وحوش سرمایه دارمی ما از دستمان خارجهای آفریده

ریزیم، بسیار می نیزها جنگ طبقاتی ما دقیقا این جا است. صدالبته به خیابان واقعی

ریزیم، اما به عنوان ادامه جنگ در میدان اصلی، مکمل جنگ خویش در می وسیع هم

مراکز کار و تولید و زندگی، حوزه ای برای همصدائی و همسنگری بین المللی، میدانی 

آوردگاه اصلی ما  ریزیم.می اینها به خیابان هم برای مختل ساختن نظم سرمایه، برای

کار و تولید و زندگی است. باید در این مراکز دست در دست هم نهیم، یک های محل

گردیم. جنبشی جاری در داری قدرت شویم، یک جنبش نیرومند شورائی ضد سرمایه
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د و به کنمی حیات اجتماعی، جنبشی که کار خانگی زنان را ممنوعهای کلیه عرصه

دارد که از حاصل کار ساالنه خویش به اندازه کافی می طبقه سرمایه دار و دولتش اعالم

مهد کودک، شیرخوارگاه، خانه سالمندان، مراکز درمان، فیزیوتراپی و غیره خواهد 

کند که محصول کار خود را به جای آنکه سود و می ساخت. به سرمایه داران اخطار

شود صرف این امور خواهد نمود. در همین میدان است که  سرمایه طبقه سرمایه دار

 بالد، شاخ و برگمی یابد،می جریانها جنگ واقعی طبقاتی علیه سرمایه در کل حوزه

دارند که خودشان در باره چه تولید شود و چه تولید نشود می کشد، کارگران اعالممی

شود می د و کل آنچه تولیدگیرمی گیرند، سرنوشت همه کارهائی که انجاممی تصمیم

را خودشان تعیین خواهند کرد. محیط زندگی خویش را از همه سموم پاالیش خواهند 

نمایند می کنند، فقط موادی را تولیدنمی نمود، زیرا برای سود و سرمایه افزائی، تولید

ا و که نیاز سنجیده، آگاهانه و نقشه مند زندگی آنها است، زیرا هدف تولید فقط انسانه

تعالی هر چه پرشکوه تر رشد جسمانی و فکری تمامی آحاد آنها است. هیچ ریالی از 

حاصل کارشان صرف دولت، ارتش، پلیس حوزه علمیه، سازمانهای جاسوسی و نوع اینها 

قدرت سرمایه برای سرکوب فیزیکی و فکری ما های همه ساز و برگها نخواهد شد. این

کارگر های یده شوند. در همین میدان است که تودههستند و باید به طور کامل برچ

گردند، یک جنبش می برای پیشبرد این اهداف دست به دست هم خواهند داد. متشکل

شود. می شوند، جنبشی که استخواندار و نیرومندمیداری سراسری شورائی ضد سرمایه

کند. می ا دفعشود، هر تعرض سرمایه رمی گردد، قدرت الیزال شکست ناپذیرمی آگاه

کوبد. در متن همین کارزارها، از میلیاردها کارگر می ماشین دولتی سرمایه را در هم

 خیزد. از تمامی آنهامی طلبد، به حمایت آنها می همزنجیر در سراسر جهان حمایت

خواهد تا به هم پیوندند، انترناسیونال کارگری ضد کار مزدی برپای دارند. کل اینها می

های ینا ممکن است. تنها ره رهائی این است. همه راههای دیگر بی راههو یق ممکن

فریب، دروغ، تباهی، انحالل و اضمحالل قدرت پیکار رهائی آفرین ما در گورستان منافع 
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دشمنان تا بن دندان بشرستیز ما هستند. کارگر افغان اگر تاریخ های و تسویه حساب

د و طبقه جهانی خود را آگاهانه و دردمندانه زندگی و مبارزه خود، نسلهای پیش از خو

ورق زند، قطعا ریشه واقعی فروماندگیها و وضع ذلت بار موجودش را خواهد دید. حتما 

درخواهد یافت که جار و جنجال گمراه کننده دموکراسی، حقوق بشر و جامعه مدنی 

ار توخالی ارتجاع بورژوازی عالج درد او نیست. صف بستن پشت سر احمد مسعودها، شع

آزادی سر دادن، عالج درد او نیست. در سراسر قرن بیستم در سطح جهان به اندازه 

 کافی این کارها را انجام داده است و حاصل آن وضعی است که امروز دارد. 

کند، تکرار می کارگر افغان را تهدیدهای یک خطر جدی که حی و حاضر جنبش توده

انباشته در انبار راه حلهای ارتجاعی بورژوازی است. اژیک همین سناریوهای تر -کمیک 

این روزها باز هم جار و جنجال جامعه مدنی و دموکراسی همه جا داغ است. همه در 

تالش شقه، شقه کردن جنبش کارگری هستند، تکه تکه نمودن، به صورت جنبش 

شری، زنان، دانشجویان، معلمان، کارگران، دموکراسی طلبی، آزادیخواهی، حقوق ب

جامعه مدنی!!، استقالل میهن اجدادی!!، سناریوهائی که فقط بستن سد بر سر راه 

طبقه کارگر داری بالیدن، شاخ و برگ کشیدن و استخواندار شدن جنبش ضد سرمایه

روشن است. همه ها کنند. کیفرخواست کارگر افغان علیه این سناریوآفرینیمی را دنبال

های نیم که مقدم بر هر چیز و بنیادی تر از همه چیز، تودهباید استوار و همصدا اعالم ک

کارگریم، آحاد همپیوند و همزنجیر درون طبقه کارگرهستیم. ریشه فقر، فالکت، 

گرسنگی، آوارگی، بی خانمانی، بی آبی، بی بهداشتی، بی مدرسه ای، بیکاری، بی دارو 

حاکم، ریشه محرومیت از و درمانی، ریشه وجود و موضوعیت دیکتاتوری هار اختاپوسی 

هر مقدار آزادی یا هر میزان حقوق اولیه انسانی، ریشه تبعیضات بشرستیزانه جنسیتی 

و قومی مستولی، ریشه سوختن و خاکستر شدن چند نسل متوالی خویش در آتش 

را در وجود سرمایه، در عمق هستی ها جنگهای داخلی و جنگ میان قطبها و دولت

کاویم و زن و مرد، بزرگ می را اینجاها بینیم. ریشه سیه روزیمی جهانیداری سرمایه
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و کوچک، دست در دست هم برای تحقق هر خواست، برای کاهش هر مقدار محرومیت 

و ستمکشی ها، برای محو کل این فاجعه ها، علیه سرمایه داری، علیه ها ها، بی حقوقی

طبقه کارگر افغان به عنوان یکی  جنگیم. زنانمیداری طبقه سرمایه دار و دولت سرمایه

از پرخروش ترین پرچمداران اعتراضات جاری، چه در شهرهای مختلف افغانستان و چه 

اروپا، امریکا و جاهای دیگر فریاد زنند که اول کارگر و سپس زن هستند. های در خیابان

ند. دانشجویان افغان باید همه جا اعالم دارند که نخست کارگر و سپس دانشجو هست

موجود سازند. های همگی اعتراض جاری خود را اعتراض طبقه خود علیه بنیاد بدبختی

مبارزه برای آزادی، حقوق انسانی، علیه مردساالری و تبعیضات بشرستیزانه جنسیتی، 

علیه طالبان و حامیان آنها را با مبارزه علیه استثمار، فقر، گرسنگی، بی خانمانی، بی 

را در سازمانیابی قدرت ها کت به هم آمیزند. راه امحاء کل اینداروئی، بی آبی و فال

فریبکار بورژوازی از های متحد شورائی خود جستجو کنند، بر سینه تمامی اپوزیسیون

چپ تا راست دست رد کوبند. بساط دموکراسی خواهی، جامعه مدنی، ناسیونالیسم این 

درت بر سر شیادان بانی آنها فرو اپوزیسیونهای رسوای عوام فریب را جمع کرده و با ق

کوبند. کارگران باید به خود و قدرت متحد شورائی طبقه خود اتکاء نمایند. بر بام بلند 

شود باید می این قدرت سازمان یافته شورائی اعالم کنند که هر چه در افغانستان تولید

ان، سالمتی، یکراست و به طور کامل صرف معیشت روزمره انسانها گردد. به دارو، درم

نفوس توده کارگر و فرودست اختصاص یابد، هیچ ها آموزش، بهداشت و رفاه میلیون

ریالی از حاصل کار و تولید کارگران نباید سرمایه و سود سرمایه داران شود. فقر و 

دیگر باید از این طریق، از راه پایان های گرسنگی و بی خانمانی و بی آبی و همه بلیه

توده کارگر از کار، تولید و حاصل کار خویش ریشه کن گردد. مبارزات دادن به جدائی 

جاری کارگران افغان در همه جا، در افغانستان، ایران، پاکستان، هند، امارات، ترکیه، 

گیرد، جنگ برای آزادی ها، حقوق  تواند حول این اهداف سنگرمی اروپا، امریکا، استرالیا

نه جنسیتی نیز در اینجاست که معنای زمینی و واقعی انسانی و علیه تبعیضات جنایتکارا
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یابد، هیچ چیز فاجعه بارتر از آن نیست که این میدان را رها کنیم و پشت می خود را باز

سر مسعودها یا هر اپوزیسیون دیگر بورژوازی جار و جنجال دموکراسی خواهی و جامعه 

ای تبدیل شدن به عمله و اکره مدنی راه اندازیم. غلطیدن در این ورطه هیچ معنائی سو

دشمنان ندارد. گذشته را تکرار نکنیم، در سنگر های و تسویه حسابها کور سهم خواهی

 به هم پیوندیم. داری واقعی پیکار طبقاتی و ضد سرمایه
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  2021اکتبر                   رژیم ورشکسته، جنبش کارگری بی چشم انداز

 

ساله رژیم اسالمی در منطقه و جهان  40چند وقت پیش از شکست فاحش راهبرد 

گفتیم. راهبردی اساسا شکست آمیز که بار بخش مهمی از بحران پرتالطم سرمایه 

کارگر ایران سرشکن ساخته است و های شرائط کار، استثمار و زندگی تودهجهانی را بر 

سازد. راهبرد سهم خواهی و زیادت جوئی در سهام قدرت، مالکیت، می هر روز بیشتر

بین المللی از طریق سازماندهی فاشیستی لومپن پرولتاریای داری سود، حاکمیت سرمایه

های شیرازه مبارزه طبقاتی جاری توده عاصی منطقه و جهان، رویکردی که از یک سو

کرد و از سوی دیگر ثبات دولتهای رقیب همجوار و امنیت می کارگر خاورمیانه را بمباران

نمود. رژیم برای مدتی در این می حضور شرکای جهانی آنها در منطقه را نیز تهدید

ان، عراق، راستا پیش تاخت و پیشرفت هائی هم به دست آورد. در ممالکی مانند لبن

سوریه، یمن ولو به طور موقتی، بخشی از دولت، ارتش، ساختار نظم سیاسی، نیروی 

اقتصادی و در یک کالم، جزئی از قدرت مسلط اقتصای، سیاسی شد. این استراتژی در 

بنیاد خود وهم آلود و سرشار از تناقضات فاحش الینحل بود. تناقضاتی که به اجمال 

 عبارت بودند از: 

ایران با رجوع به داری د استخوان بندی مادی و اقتصادی الزم بود، سرمایهفاق –1

موقعیت خود در تقسیم کار جهانی سرمایه داری، به لحاظ حجم و ترکیب آلی سرمایه، 

درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت در بازارهای دنیا و توان دست اندازی بر اضافه 

 بحران آفرین پرهزینه را نداشت. های وع توسعه طلبیبین المللی ظرفیت این نهای ارزش

کهکشانی آن بر زندگی فالکت زده و سالخی شده توده کارگر ایران های کل هزینه – 2

 شد، گرسنگی، فقر، فالکت، بی خانمانی و همه اشکال محرومیت کارگران حادترمی بار

 پیمود.  می کارگر روند اوجهمگانی طبقه های گردید، دامنه اعتراض، طغیان و خیزشمی
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 در هر گام، خصمانه ترین صف آرائیهای منطقه ای و جهانی را علیه رژیم پدید - 3

ساخت می پرورد. از یک سوی خشم و قهر توده کارگر کشورها را مشتعلمی آورد ومی

و از سوی دیگر وسیع ترین بخش بورژوازی ممالک اعم از حاکم یا اپوزیسیون را هم به 

ساخت استیالی می خواست و نقشه عملمی انداخت. آنچه جمهوری اسالمیمی توحش

فاشیستی بورژوازی به معنای دقیق مادی، ایدئولوژیک و اجتماعی آن بود. از این منظر 

حتی شباهت چندان زیادی به جنایت آمیزترین شکل مداخله گریهای سیاسی، نظامی 

ه طور مثال بورژوازی امریکا در جوامع قطبهای نیرومند سرمایه جهانی هم نداشت. ب

حوزه پیش ریز سرمایه یا قلمرو حضور گسترده خود، باز هم سیاست سازماندهی 

کرد اما نمی فاشیستی انداموار و مستمر لومپن پرولتاریای عاصی بومی را شالوده کار

و  منطقههای نمود. راهبرد و رویکردی که غالب دولتمی جمهوری اسالمی این کار را

 مختلف سرمایه را ملزم به چاره اندیشی و جبهه گیری خصمانههای حتی بلوک بندی

 نمود.  می

شکاف درونی بورژوازی ایران، حتی تصادمات درون ساختار قدرت سیاسی روز را  – 4

کرد، یک بخش طبقه سرمایه دار از جمله نیروهای موسوم به می بیش از پیش تعمیق

های واقعی سازنده رژیم اسالمی، ضمن پای بندی کامل به اصالح طلب یا همان مافیا

رژیم، برای تحقق این رؤیاها، الگوی خاص و نسخه های و توسعه طلبیها زیادت جوئی

پیچی متمایز خویش را داشتند، اینان بر افزایش هر چه گسترده تر انباشت صنعتی، 

سرمایه اجتماعی در بازار ارتقاء روزافزون بارآوری کار، افزایش فزاینده قدرت رقابت 

ورزیدند، احراز این شرایط و امتیازات را در گرو همپیوندی با ایاالت می جهانی اصرار

دیدند. فرار از این میداری متحده، کشورهائی اروپائی یا کال قطب غربی سرمایه

 خواندند و برای کسب موقعیتمی جهتگیری یا تمرکز بر راهبرد جناح دیگر را غیرعقالنی

زدند. استراتژی مستولی جمهوری می دستها مسلط در ساختار قدرت به همه تالش

اسالمی، با شاخص هائی که گفته شد، مناقشات میان دو بخش رژیم را به ویژه در این 
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بخشید، در همین راستا به رغم اینکه ظرفیت می مورد خاص، کم یا بیش شدت

برد، ماشین می ایه را تا حد زیادی باالعوامفریبی و توهم آفرینی فاشیسم اسالمی سرم

 راند.می فرسود و از بیرون به ورطه ضعف بیشترمی دولتی  بورژوازی را از درون

چند سالی وقت الزم بود تا رژیم در باتالق عوارض این رویکرد به استیصال افتد. حوادث 

داد. لشکرکشی خود یاری های ایران را در پیشبرد نقشهداری معینی حاکمان سرمایه

دولت بوش به عراق طالئی ترین فرصت را در اختیارشان قرار داد. فاتح واقعی جنگ 

بهت انگیزی که ایاالت های امریکا، جمهوری اسالمی شد!!. دالر، دالر هزینه 2003

حاصل استثمار پرولتاریای جهانی، وقف ویرانسازی های متحده از محل اضافه ارزش

ل کار و استثمار چند نسل طبقه کارگر این کشور کرد، عراق یا آتش کشیدن حاص

توسط سرمایه داران حاکم ایران به صورت سهام سود، مالکیت، قدرت، حاکمیت درو 

امپریالیستی داری گردید. جنگ قرار بود استیالی بالمعارض نظم نسخه پیچی سرمایه

تاز سازماندهی  امریکا بر دنیا را تضمین نماید اما جمهوری اسالمی را نیروی یکه

سیاست، اقتصاد، ارتش رسمی و غیررسمی عراق نمود. دیری نپائید که بهای نفت در 

بازار بین المللی انرژی نیز باالترین رکورد را ثبت کرد. قیمت هر بشکه نفت اوپک از 

دالر گذشت. این جهش انفجاری قیمت، در شرائطی که جمهوری اسالمی هر روز  150

را به چرخه ها نمود، سیل خروشان اضافه ارزشمی که نفت صادرمیلیون بش 4بیش از 

ایران سرریز ساخت. رژیم بخش مهمی از این اقالم را بعالوه سهم داری بازتولید سرمایه

دیگر حاصل استثمار توده کارگر، هزینه پیشبرد اهداف های عظیمی از اضافه ارزش

درهای عراق و مناطق دیگر  استراتژیک خود ساخت. اگر جنگ افروزی دولت امریکا

خاورمیانه را بر روی تهاجمات برون مرزی سپاه پاسداران باز نمود، سیر صعودی بی 

الزم این هجوم و تاخت و تاز را فراهم ساخت. رژیم با های سابقه بهای نفت نیز هزینه

مختلف اقتصاد عراق، های فراغ بال و آسایش خیال به بیشترین سرمایه گذاری در بخش
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بنان، سوریه دست زد. همزمان سازماندهی میلیتاریستی نیروها در منطقه را وسعت و ل

 شتاب بخشید.  

داری جنگ ضد سرمایههای وقتی طبقه کارگر جهانی در میدان نیست، هنگامی که شعله

پرولتاریا خاموش است، دروگر هر شورش، مبارزه با هر میزان وسعت، عظمت، باالخره 

ز جمله فاشیسم دینی سرمایه است. در همین راستا شکارچی چیره ارتجاع بورژوازی ا

نام گرفت هم جمهوری اسالمی بود. طغیان زنجیروار «!! بهار عربی»دست و قهار آنچه 

توده عاصی در حوزه خلیج و جنوب مدیترانه، در غیاب راهبرد رادیکال ضد سرمایه 

زائید و رژیم از وضعیت  داری، همه جا فاشیسم و جنگهای داخلی بی حاصل ارتجاعی

را برد. در یمن قدرت حاضر اثرگذار شد، در سوریه سرنوشت ساز آینده ها بیشترین بهره

حزب اهلل و اسرائیل،  2006روزه  33گردید. جنگ داری قدرت سیاسی سرمایه

دخالتگریهای میلیتاریستی سپاه پاسداران در تغییر آرایش قوای جنگ، حضور موفق در 

وریه با حمایت روسیه به نفع رژیم اسد، همه و همه بر توهم رژیم به جنگ داخلی س

 پیروزمندی استراتژی خود افزود.  

را لباس اجرا پوشاند. آنچه هیچ ها برای مدتی این نقشهداری فاشیسم اسالمی سرمایه

بود!! راهبرد ها گاه، در هیچ شرایطی ندید، کوه عوارض انفجارآمیز این به اصطالح پیروزی

توسعه گری رژیم به دالئلی که باالتر گفته شد، حتی در موفق ترین حالت ها، سد پشت 

های سر سد بر سر راه تداوم خود احداث کرد. سدها، معضالت و مخاطراتی که در شکل

گوناگون بالیدند، سرکش تر شدند و جمهوری اسالمی را به گونه تعیین کننده ای در 

 طوط کلی این مشکالت نگاه کنیم.کالف خود زمینگیر ساختند، به خ

ایران از طریق جنایت آمیزترین داری رفت راه تأمین ثبات برای سرمایهمی راهی که رژیم

کارگر، همراه با ایجاد بی ثباتی هر چه افزونتر های شکل سرکوب فیزیکی، فکری توده

و دوم در ساختار نظم سیاسی، اقتصادی کشورهای دیگر بود. جمهوری اسالمی در قلمر

شد حتی در جوامع هم پیمان می شناخت. هر کجانمی محدوده معینی را هم به رسمیت
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گردید. فقط در عراق، لبنان، یمن، سوریه برای می و نزدیک، به شرط امکان وارد میدان

نمود، تنها در عربستان، نمی تبدیل شدن به جزء انداموار قدرت سیاسی، اقتصادی تالش

گردید، عین همین جهتگیری را در نمی ه کار بحران آفرینیبحرین، امارات دست ب

آسیائی های شمال افریقا، در رابطه با افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، سایر جمهوری

نمود. در اروپا، ایاالت متحده، کانادا نیز برای می شوروی سابق، پاکستان، هند هم دنبال

کرد. محصول می استراتژی سهم خواهی تالشکشتار مخالفان یا هر فعالیت همگن با 

مستقیم این کارنامه، ظهور یک اجماع حتی از قطبهای رقیب و متخاصم برای مهار رژیم 

شاهد بوده « مسأله هسته ای»بود. نمونه این اجماع را در طول دو دهه اخیر در رابطه با 

ت جهانی شده و هستیم. سناریوئی کمیک و پوشالی که یکی از جنجالی ترین مناقشا

درصد دولتهای دنیا، سازمان ملل، هر یک به زبانی  80است. امریکا، اروپا، چین، روسیه، 

گویند. زیر همین می و هر کدام با منظوری، از خطر تجهیز رژیم به سالح هسته ای

تاریخ علیه خورد و خوراک، معاش، درمان و هست و های عنوان عظیم ترین تحریم

کارگر برنامه ریزی و اعمال شده است. بخش چشمگیری از  نیست چند ده میلیون

سازمان های حاصل کار طبقه کارگر دنیا صرف رونق این بلوا گردیده است. شبیخون

یافته زمینی، دریائی، هوائی راه افتاده است، بارها شیپور جنگی ویرانگر به صدا در آمده 

دولت، هیچ بلوک  سناریوی سیاهی که آنچه در آن برای هیچ کس، هیچاست. 

بندی، هیچ سازمان، انستیتو یا نهاد بازرسی به طور واقعی واجد هیچ 

موضوعیتی نیست اتمی شدن یا نشدن جمهوری اسالمی است و بالعکس آنچه 

و دولتها، حائز بیشترین اهمیت است کاهش ها در آن برای همه قطب

  ر دنیا است.رژیم دهای و بحران آفرینیها دخالتگری ها، بی ثبات سازی

ارجاع یا استناد زنجیره طویل رخدادها، صف آرائی و بحرانها به خطر هسته ای شدن 

بیماری مقبول بود که ترور ولیعهد اتریش به دست جوان های ایران!!، فقط برای عقل

صرب برایشان دلیل مقنع آغاز جنگ امپریالیستی اول باشد!!!  فراموش نکنیم که هر 
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حتی اگر نیروی مخل، در زمره درنده ترین داری حاکم سرمایهنوع اخالل در نظم 

سرمایه جهانی قابل تحمل های یا قطبها همین نظام باشد، برای سایر رژیمهای دولت

و نیروها دقیقا همان خواهد شد که با فاشیسم سرکش دهه ها نیست، حتی با این دولت

ندی متخاصم بورژوازی برای صیانت سوم سده بیستم اروپا گردید. در آنجا نیز دو بلوک ب

 از این نظم، دست در دست همدیگر، در یکی از عظیم ترین جنگهای جهانسوز تاریخ،

علیه نیروئی کامال خودی، اندرونی اما زیادت خواه و تهدیدگر نظم مقدس سرمایه شرکت 

کردند. بحث قیاس در میان نیست، سخن از ماهیت سرمایه، طبقه سرمایه دار و دولت 

است. بی ثبات سازی خاورمیانه توسط رژیم ایران فقط برای امریکا خط داری سرمایه

توانست قابل تحمل باشد، دولت روسیه نمی شد، برای بورژوازی چین نیزنمی قرمز تلقی

دید. فقط عربستان، اردن، می جست اما مهارش را حیاتیمی هم با اینکه از آن سود

ترکیه، آذربایجان، های کردند، رژیمنمی حساس هراسبحرین، امارات و کویت از آن ا

 دیدند.می پاکستان، عمان، تاجیکستان نیز خود را اسیر دغدغه و خوف

رقیب آن های هر چه زمان گذشت عزم دولت امریکا، متحدان و شرکا، حتی عزم بلوک

 ها، برای چالش توسعه طلبی، زیادت خواهی، بحران پردازی رژیم راسخ تر و احساس

نیاز آنها به این چالش حیاتی تر و سترگ تر شد. استراتژی فاشیسم اسالمی بورژوازی، 

اقتصادی های مهلک و مرگ آور بر گردن او گردید. فاجعه بارترین تحریمداری طناب

تاریخ بر چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران آوار شد. سیر صعودی شتابناک انباشت 

حتی رکورد برنامه پنجم رژیم سلطنتی  70رجی که در دهه سرمایه اعم از داخلی و خا

سرمایه را پشت سر نهاده بود، از دولت دوم احمدی نژاد به بعد به رغم فوران انفجارگونه 

نفتی، با سرعت روند افت پیمود، انبوه قراردادهای چند میلیاردی های حجم اضافه ارزش

ا بندرعباس با سرشارترین منابع متصل پارس جنوبی از بوشهر تهای ملغی شد. حوزه

چینی، فرانسوی، های غول پیکر داخلی همراه با سرمایههای گاز دنیا که سیل سرمایه

ایتالیائی، کره ای، ژاپنی را امکان استثمار سالخی وار صدها هزار کارگر و دستیابی به 
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لی داد، خیلی سریع شروع به خشکیدن و خامی راها رودهای پرخروش اضافه ارزش

متوقف شدند، کارگران هزار، هزار ها یکی، یکی رفتند، پروژهها شدن کردند. شرکت

اخراج گردیدند، روند انسداد انباشت به این منطقه یا کال حوزه نفت و گاز محدود نماند. 

اقتصاد سرمایه و کل چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی اسیر بیشترین های همه بخش

دولتها یا های ل شد. تحریمها فقط راه پیش ریز سرمایهفشار، تعطیل، رکود و اخال

تراستهای غول پیکر صنعتی، مالی بین المللی را سد نبست، خردکننده تر و بدتر از آن، 

سرمایه مورد احتیاج حتمی پویه ارزش افزائی  –تومان کاال ها راه ورود روزمره تریلیون

موبیل سازی، صنایع انرژی، تولید سرمایه اجتماعی را هم مسدود ساخت. کل صنعت اتو

وسائل خانگی، فلزات اساسی، حمل و نقل هوائی و زمینی و غیره که بخش گردشی و 

کردند، همه و همه، می استوار سرمایه ثابت خود، به ویژه اولی را از بازار جهانی خریداری

ها یمسهمگین گردیدند. دلیلش روشن بود. تحرهای نیمه تعطیل شدند یا متحمل ضربه

ها شدند، باز هم هزینه تولید در این عرصهمی حتی اگر به شکلی و در سطحی دور زده

برد و اگر نه در همین میزان اما به گونه بسیار چشمگیری ظرفیت می را انفجارآمیز باال

 داد. می را کاهشها سودآوری آن

به کار اتخاذ  دستها جمهوری اسالمی برای چالش و کاهش مخاطرات فاجعه بار تحریم

الگوئی خاص برای انتقال سرمایه به برخی کشورها شد، سرمایه گذاری نقشه مند در 

خارج با هویت غیرایرانی اما به عنوان جزء پیوسته ای از چرخه سامان پذیری سرمایه 

و مالی « خدماتی»تولیدی، تجاری، های اجتماعی ایران را دستور کار ساخت. شرکت

نند ترکیه، امارات، عراق، آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، زیادی در ممالکی ما

افغانستان، پاکستان، هند، لبنان، برخی ممالک امریکای التین تأسیس نمود. شرکت 

کردند اما جزئی می هائی که مالکان آنها هویت بومی داشتند، با بازار جهانی داد و ستد

و با راهکارهای نقشه مند و حساب ایران بودند داری از چرخه سامان پذیری سرمایه

 نمودند. این الگو به صورت اضطراری پاسخمی شده مایحتاج بازتولید این چرخه را تأمین



 چشم انداز یب یورشکسته، جنبش کارگر یمرژ  /  172

 

 سنگینی داشت، قیمت تمام شده کاالهای داخلی را باز هم افزایشهای داد، اما هزینهمی

 بود.  ها داد و یکی از عوامل مهم فوران مستمر قیمتمی

بر سر جمهوری اسالمی به تحریمها و عوارض ویرانگر آنها محدود نماند. معضالت آوار 

و چاره ای نداشت جز آنکه موج « باد کاشته بود»رژیم سالیان دراز با حداکثر ظرفیت 

بورژوازی آل سعود، آل نهیان، آل صباح، آل « طوفانها را درو کند»وار کوبنده ترین 

دیگر سرمایه که با چشم باز، گام به گام  های«آل»ثانی، آل خلیفه و زنجیره طویل 

نمودند، می استراتژی نفوذ اندرونی، توسعه طلبی و استیالجوئی رژیم را با هراس دنبال

هر کدام به نسبتی و از مقطع زمانی معینی، خود را به طور جدی در محاصره خطر 

هسته روینده یافتند. این دهشت که رژیم در درون قلمرو حکمرانی و ساختار قدرتشان، 

ای از دولت و قدرت گردد، برای یکایک آنها جزء الیتجزای پویه چالش، برنامه ریزی، 

چاره گری، خطرگریزی، یارگیری، ائتالف جوئی، اتحادشکنی، جستجوی هم پیمان 

جدید، گسست از متحد سابق شد. فقط عربستان، امارات، بحرین غرق این هراس 

یم در منطقه نیز آژیر را شنودند و راه چالش پیش متحد رژهای نگردیدند، همه دولت

جیش »، «حزب الدعوه»، بخشی از «مجلس اعلی»گرفتند. در عراق نیروهائی مانند 

تنگاتنگ  -عظیم ترین سهم را در ماشین دولتی روز دارا بودند، ثانیا  -که اوال « المهدی

داران یا کل رژیم ترین همپیوندی سیاسی، ایدئولوژیک، استراتژیک را با سپاه پاس

داشتند، یک، به یک شروع به پاره کردن پیوندها نمودند. دلیل گسست روشن بود، اینان 

های خواستند تا به یمن حمایت همه جانبه و بهره گیری از ذخیرهمی رژیم اسالمی را

 سرشار اقتصادی، نظامی اش به قدرت برسند، آنچه اصال دوست نداشتند، به آن

کردند این بود که روابط فیمابین به سهم خواهی افراطی می از آن فراراندیشیند و نمی

رژیم در اقتصاد و حاکمیت روز عراق منتهی شود. چنین چیزی برایشان کابوس بود. 

بلعید. از میان این بخش بورژوازی می کابوسی که اینک چیره و قهرآگین وجودشان را

ردند که برای خالصی از چنگالش روی عراق، برخی نه فقط راه خود را از رژیم جدا ک
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به مخالفان سابق خود آوردند. ستاره اقبال سهم خواهی، مداخله گری و تسلط جوئی 

جمهوری اسالمی همه جا، در سراسر آسیای غربی و میانه، رو به افول نهاد. رژیمی که 

شالوده کارش را بر آفریدن بحران، سازماندهی فاشیستی متحجرترین الیه لومپن 

رولتاریای عاصی و سهم خواهی در ساختار قدرت این و آن کشور منطقه استوار ساخته پ

را به شکلهای مختلف، هر چه وسیع ها بود، اینک عوارض بازگشت موج زیادت خواهی

و ها دید. زیر فشار ویرانساز تحریممی تر و کوبنده تر بر شریان هستی خویش تلنبار

نداشت که مثل سابق سودای حیات حزب اهلل ها، توفانی شدن بحران اقتصادی، آهی 

یا انبوه نیروهای جهادی دست ساخت خود کند، بالغ بر ها حشدالشعبی ها، فاطمیون

نظامی اش های میلیارد دالر در سوریه هزینه کرده بود و اینک بند، بند زیرساخت 150

ئیل بود. رژیم اسد در آنجا، در جوار جوالن، آماج غرش بمبارانهای هوایی و زمینی اسرا

کهکشانی حاصل استثمار طبقه کارگر ایران و هزینه شدن های که به یمن اضافه ارزش

آن توسط جمهوری اسالمی از خطر سقوط حتمی در یک جنگ موحش هفت ساله 

دید، می نجات یافته بود، حال ادامه حضور شریک را خطری جایگزین مخاطرات پیشین

جمات روزافزون دولت هار اسرائیل به سوریه و تحمل این حضور را دلیلی برای تها

یافت. به زبان بی زبانی بر سر سپاه پاسداران و فاشیسم میها مولود یورشهای ویرانگری

زد که دوران احتیاج و کمک خواهی به فرجام می اسالمی حاکم سرمایه در ایران فریاد

 رسیده است، زمان تودیع و بازگشت است. 

شرائطی که از دل این تصادمات، هراس آفرینی ها، هراسیدن ها، بحران در پیچ و خم 

و به هم ها آفرینی ها، بحران گریزی ها، تهاجم طلبی ها، عقب نشینی ها، گسست

آمد دولت اسرائیل موقعیت پیروز بدون هیچ هزینه را احراز کرد. هر می پدیدها پیوستن

ت آکنده از عواید و غنائمی شد که گام که جمهوری اسالمی در هر کجا برداشت، کش

منطقه که طی سالیان های کل حاصل آن توسط رژیم اسرائیل درو گردید. یکایک دولت

کارگر عرب، حداقل در سطح رسمی و علنی های دراز در هراس از افکار عمومی توده
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ودگی جسارت برقراری ارتباط تنگاتنگ با بورژوازی اسرائیل را نداشتند، با فراغ بال و آس

خیال، خود را به آغوش نتانیاهوها و قتل عام آفرینان شریک آنان انداختند. قطب 

متحدی از دولتهای عرب منطقه و حاشیه خلیج در مقابل رژیم اسالمی صف آراست که 

حاکمان اسرائیل افتخار سرکردگی و رهبری آن را در دست داشتند. صف آرائی تازه ای 

عتبار حاضر خود تازگی چندانی نداشت اما در متن که اگر چه در ترکیب موجود و ا

حوادث جاری و تغییرات فاحش آرایش قوای منطقه، فصل جدیدی را در استراتژی 

متمادی بورژوازی های زد. برای اولین بار بعد از دههمی خاورمیانه ای ایاالت متحده رقم

یاسی، نظامی امنیتی، کرد که نیازمند حضور فعال و بسیار  پرهزینه سمی امریکا احساس

در حوزه خلیج، حداقل به شیوه سابق نیست. دولتمردان ایاالت متحده که با فروپاشی 

گزاف رویاروئی با بلوک بندی نیرومند رقیب های شوروی سابق خود را از تحمل هزینه

 خالص اما سایه بحران آفرینی و توسعه طلبی فاشیسم اسالمی را بر سر خود سنگین

 اکنون خطر دوم را نیز در سطحی وسیع منتفی و در حال رفع برآوردیافتند، می

سال پیش دولت اوباما از سر فروماندگی و در پشت یک بن بست  10کردند. اگر می

کرد، اکنون بالعکس، ترامپ و بایدن نه می استراتژیک آهنگ خروج از منطقه را ساز

وانستند نقش خود را به تمی شکست خورده و مستأصل که بسیار هم قاهر و مطمئن

 شرکا بسپارند.  

دادند. در می امید رژیم از همه سو جای خود را به آژیرهای شکست و یأسهای ناقوس

خاورمیانه و آسیای وسطی رژیمهائی بودند که به اندازه دولت اسد، نوری مالکی یا 

ا در شدند، امنمی حکومت ائتالفی لبنان همپیوند و شریک جمهوری اسالمی محسوب

حد حاکمان عربستان، اردن، امارات، بحرین هم جبهه گیری خصومت آمیز نداشتند. 

ترکیه، پاکستان، آذربایجان و برخی کشورهای دیگر از این دست بودند. در میان اینها 

ترکیه همواره تالش داشت تا خوشه چین موفق مجادالت جاری منطقه و بهره گیر 

پاره ای همراهی با رژیم ایران ها ر همین راستا تا مدتکامال پیروز سیر رخدادها باشد، د
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 را برگ برنده امتیازگیری از رقیبان سعودی، اماراتی، امریکائی، اروپائی، حتی اسرائیل

کرد. با تغییر توازن قوای درون منطقه، این کشورها، به صورت اخص دولت اردوغان می

دید. کفه ارتباط خود با ها ت گیرینیز نفع خویش را در تغییر کم یا بیش پاره ای  جه

اسرائیل را سنگین تر ساخت. همپیوندی محکم و نیرومند خود با آذربایجان را استوارتر 

و گسترده تر نمود. با این کارها تا هر کجا که توانست دولت الهام علی اف را توان یکه 

نستان شد، تازی و میدانداری داد. مشوق و پشتوانه مطمئن حمله این دولت به ارم

پیروزی بورژوازی حاکم آذربایجان در جنگ قره باغ را سکوی قدرت سرشارتر و پرواز 

دوربردتر خود کرد. مانور مشترک با آذربایجان و پاکستان را بر زنجیره این تالشها افزود. 

به کمک تمامی این اقدامات، جمهوری اسالمی را در موقعیتی مستأصل تر از پیش قرار 

ی از همه لحاظ  فرومانده و بال و پر ریخته که به جای سهم خواهی، آماده داد. موقعیت

پندارند، تا جائی میها پرداخت غرامت و تحمل عقب نشینی باشد. بر خالف آنچه خیلی

که پای مناقشات میان آذربایجان و ایران در میان است مشکل رژیم اسالمی مجرد 

 –ه سوق الجیشی، ترانزیتی گوریس در جادها دالری کامیون 130پرداخت عوارض 

قاپان نیست. تالش برای کاستن سهم ایران در منشور حقوقی دریای خزر، اختالل در 

گرجستان و اروپا، عزم جزم برای احداث  –ارمنستان  –مراودات ترانزیتی بین ایران 

عاتی امنیتی، اطالهای کریدور ارتباط با نخجوان از طریق ارمستان و انسداد کامل شریان

رژیم اسالمی در منطقه قفقاز، تحکیم روزافزون و نقشه مند پیوندهای نظامی، سیاسی، 

اقتصادی، استراتژیک، اطالعاتی با رژیم اسرائیل، تجهیز ارتش و سیستم دفاعی خود به 

سالحهای مدرن اسرائیلی، برنامه ریزی حساب شده و تدارک سنجیده برای حذف ایران 

اروپا، طرد جمهوری اسالمی از مسیر انتقال انرژی و امکان  –از معبر ترانزیت چین 

آذربایجان غربی که  –صدور گاز به اروپا، بی مصرف ساختن خطوط مواصالتی چاه بهار 

ایران باشد، داری تواند ضربه ای سهمگین بر چرخه سامان پذیری سرمایهمی هر کدام

ند. نکته مهم آنست که اگر همه و همه برای جمهوری اسالمی مشکل زا و هراس انگیز
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نقش مهم دارد، اما کل آنچه در ها چه دولت آذربایجان در طراحی و اعمال این سیاست

های این راستا انجام گرفته و در شرف انجام است طابق النعل بالنعل حاصل برنامه ریزی

مشترک و همگن این دولت با بورژوازی حاکم ترکیه است. در همین جا گفتنی است 

 جمهوری اسالمی به گونه ای آگاهانه، زبونانه و مطابق معمول عمیقا فریبکارانهکه 

کوشد تا نقش ترکیه را در نسخه پیچی سناریو هر چه کمرنگ تر و در عوض نقش می

دولت درنده اسرائیل را برجسته تر سازد. عوامفریبی آشنائی که بخش اعظم اپوزیسیون 

رایج خویش ساخته های ه و صدر و ذیل تحلیلراست و چپ رژیم نیز آن را باور نمود

 اند. 

گیرد. می را برها اسرائیل مسلما دروگر این مناقشات است و از حدت آن بیشترین بهره

 –ترکیه  –در این شکی نیست اما جدال جاری فیمابین بورژوازی سه کشور ایران 

یق و سرنوشت عم آذربایجان یک تعارض سر به مهر استراتژیک بوده و هست. کشمکشی

ساز که روز به روز متالطم تر و جنگ آمیزتر خواهد شد. بنیاد اختالف قطعا اقتصادی 

ها بر سر افت و خیز نقشها است اما به همین دلیل هم، سلسله جنبان هارترین رقابت

در پهنه تقسیم سهام سود، قدرت، مالکیت، حاکمیت، اعمال اراده، شعاع تسلط و وزن 

قه ای و بین المللی است. ترکیه در جائی دیگر، در مسیر ترانزیتی اثرگذاریهای منط

عراق، سوریه، لبنان نیز جمهوری اسالمی را به رغم تمامی استحکاماتی که در این 

خود باز داشته است. دولت های کشورها دارد، عمال زمینگیر ساخته و از حصول هدف

ت و موقعیت خود در منطقه به قدرهای اردوغان مصمم و نقشه مند برای تحکیم پایه

دست زده است و در این راستا موفقیت زیادی ها فعالیت ها، ائتالف ها، تغییر صف بندی

به دست آورده است. قابل تعمق است که در حیطه مناقشه مورد بحث از وجود اسرائیل 

ای برد. بر خالف انگاره پردازی بسیاری از نیروهمی نیز بیشترین استفاده را برده و

اپوزیسیون، این اسرائیل نیست که محاصره خود توسط جمهوری اسالمی را با تنگ تر 

سازد، اسرائیل می شکند و خنثیمی کردن هر چه فزاینده تر حلقه محاصره ایران در هم
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و نسخه ها جوید اما زمام برنامه ریزیمی همان گونه که تصریح شد از این وضع سود

ان با اشتراک منافع عریان و سرشار بورژوازی آذربایجان در دست دولت اردوغها پیچی

دامنه نفوذ  خود را تا ترکمنستان بسط داده است. با ها است. ترکیه در طول این سال

دو کشور دارای منابع عظیم نفتی در شرق و غرب خزر مستحکم ترین روابط را برقرار 

پیوندهای مشروط با عراق، کرده است. از عضویت در ناتو، مراوده تنگاتنگ با قطر، 

اسرائیل، اردن، عربستان و جاهای دیگر برای سودجویانه ترین داد و ستدهای اقتصادی، 

اخیر هر چه چرخه های سیاسی، دیپلوماتیک و استراتژیک بهره گرفته است. در سال

بیشتر فلج ها ایران زیر فشار بحران و تشدید انفجاری تحریمداری ارزش افزائی سرمایه

ردیده است، ترکیه به طور نسبی، در چهارچوب تضییقات ناشی از فوران بحران گ

سراسری سرمایه جهانی، روند پیش ریز سرمایه را از افت باز داشته است، بعضا رونق 

بین المللی را افزایش داده های بخشیده و در همین راستا سهم خود از اضافه ارزش

بیند که باید می وردها اینک خود را در موقعیتیاست. بورژوازی ترکیه بر فراز این دستا

را به عمل آرد. سیاستهائی ها با بورژوازی و رژیم اسالمی ایران بیشترین تسویه حساب

اتخاذ کند که قدرت مستولی منطقه باشد و تمامی سهام سود و قدرت ناشی از این 

با آذربایجان و استیال را نصیب خود سازد. نقش بازی در افغانستان، مانور مشترک 

 پاکستان، کوشش برای بهبود روابط با امارات، همه و همه در این گذر انجام گرفته و

گیرند. کل این فراز و فرودها، جا به جائیها و تغییرات، حدیث روشن فرسودگی ها، می

 رژیم اسالمی در طول دهه اخیر است. های و قهقرا رفتنها فروماندگی ها، شکست

چه گفتیم از به گل نشستن سفینه قدرت، سهم خواهی، بحران آفرینی تا اینجا هر 

جمهوری اسالمی در منطقه و جهان، فشار فزاینده طوفان بر بادبان شکسته این زورق 

و مخاطرات سهمگین آوار بر سر رژیم بود. این رشته ولی سر دراز دارد. در شرائطی که 

آویختن افزونتر به »طور هیستریک از  سپاه پاسداران، خامنه ای، کل ساختار قدرت، به

گویند، هم چین و هم روسیه بسیار کمتر از هر زمان دیگری راغب و نیازمند می «شرق
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جهانی، شالوده داری همسوئی با رژیم هستند. چین در نقش یک قطب مسلط سرمایه

کل مراودات خود با جمهوری اسالمی را بر سهیم شدن هر چه غول آساتر در اضافه 

کارگر ایران استوار ساخته است. سرمایه گذاری های حاصل استثمار تودههای زشار

های انباشت داخلی، استفاده از تونلها و مکانیسمهای مستقیم در پرسودترین حوزه

برای انتقال یک بخش از کار اضافی طبقه کارگر ایران به حوزه داری سرشتی سرمایه

اد و ستدها، خرید ارزان نفت و گاز  یا نوع این چینی در پویه دهای بازتولید سرمایه

چین برای آنکه به این داری مبادالت راههای مختلف این سهیم شدن هستند. سرمایه

دست یابد، مقدم بر هر چیز نیازمند خروج چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ها هدف

مایه اجتماعی کشور است. در وضعیتی که سرها ایران از باتالق بحرانها و فشار تحریم

غلطد، تحریمها توان توفش بحران می هر لحظه پرشتاب تر از لحظه پیش به کام بحران

سازند، چین نیز چشم انداز می داد و ستد با ایران را مضاعفهای را چند برابر و هزینه

گردد زمانی می بیند، موضوع بسیار پیچیده تر و حساس ترنمی دلپذیری در این مراودات

گوشه چشمی به حجم مبادالت این کشور با امارات متحده عربی، عربستان سعودی،  که

قطر، اسرائیل، ترکیه و رقبای جمهوری اسالمی در منطقه بیاندازیم. بر اساس گزارشات 

مختلف از جمله روزنامه تسنیم متعلق به سپاه پاسداران که مدافع سرسخت های رسانه

 9است حجم کل مبادالت رژیم اسالمی با چین در  تحکیم مراودات استراتژیک با چین

 11درصد کاهش نسبت به سال پیش بالغ بر  39ماهه نخست سال جاری با حدود 

میلیارد دالر بوده است، در حالی که حجم داد و ستد ساالنه امارات متحده عربی با چین 

 نابعمیلیارد دالر افزون است. همین م 100بر اساس گزارشات رسمی کشورها از 

میلیارد دالر و  17گویند که تراز بازرگانی ساالنه عربستان سعودی با چین قریب می

 –ان  –میلیارد دالر است. قطر دومین تأمین کننده گاز ال  13اسرائیل با چین بالغ بر 

باشد. می جی برای چین است و روابط اقتصادی میان دو کشور مستمرا در حال افزایش

م قرار دهیم. ارزش کل مبادالت اقتصادی ایران و چین حتی در این ارقام را کنار ه
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قیاس با همین رقبای منطقه ای جمهوری اسالمی بسیار حقیرتر از آن است که دولت 

بین المللی باشد، کاری که در های چین آماده جانبداری از رژیم در پهنه کشمکش

ارتباط رژیم و دولت پوتین  گذشته نیز بر سربزنگاهها انجام نداده است. ماجرا در مورد

از این نیز بسیار پوشالی تر و متزلزل تر است. روسیه دیری است که در خاورمیانه و 

آسیای وسطی از موقعیت با قوام و کامال رضایت بخشی برخوردار است. با عربستان، 

 به عنوان عضو بسیار مهم و تعیین« اوپک پالس»امارات، قطر، رابطه تنگاتنگی دارد، در 

اوپک احراز های کننده این پروتکل عمال نقشی نیرومند و فائق در بیشتر تصمیم گیری

کرده است. در همین جا با حاکمان سعودی به اشتراک منافع چشمگیری دست یافته 

است. شراکتی که به تنهائی برای تعیین مکان دولت پوتین در پهنه مجادالت منطقه 

دهد. اما این فقط گوشه ای از کل ماجرا می ای میان جمهوری اسالمی و رقبا کفاف

است. بورژوازی حاکم روس همیشه و امروز بیشتر از همه وقت همپیوند اسرائیل است. 

رابطه اش با ترکیه مستحکم تر از همیشه است و احتیاجش به استحکام این پیوند از 

حزب اهلل، همه وقت بیشتر است. اگر در جنگ سوریه به پیاده نظام سپاه پاسداران، 

خیل کثیر نیروهای سازمان یافته رژیم ایران به عنوان گوشت رایگان دم توپ نیازمند 

کند، فراتر از آن خواستار خروج نمی است که چنین نیازی احساسها بود، اینک مدت

رژیم از سوریه است. روسیه در این چند دهه بخشی از کارنامه خاورمیانه ای جمهوری 

دیده می ود هر چه بیشتر موقعیت خود در منطقه و در سطح جهانیاسالمی را نیاز بهب

است. به میزانی که ابعاد این نیاز کاهش یافته است، ایستادن در کنار رژیم را نیز غیرالزم 

پیمان »بیند. شاید رخدادهائی از نوع پذیرش جمهوری اسالمی در می تر و منتفی تر

ساله ایران و چین، با آنچه  25امه استراتژیک یا از آن مهم تر امضای تفاهم ن« شانگهای

در اینجا در مورد ارتباط میان رژیم و دولتهای روسیه و چین آمد مغایر به نظر آید اما 

به طور واقعی چنین نیست. هیچ کدام این قراردادها به صورت زمینی و حی و حاضر 

می است که از سر باشند. این جمهوری اسالنمی واجد هیچ دستاوردی برای رژیم ایران
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استیصال های استیصال خود را به دار این مراودات آویخته است. نوع این آویزان سازی

واحد مسکونی  4000توان در قرارداد اخیر با چین برای احداث می آمیز چندش آور را

ساخت مسکن در امریکای های نیز رؤیت کرد. رژیمی که تا دیروز اجرای بیشترین پروژه

اقتصاد مقاومتی!! و از ژرفنای های دید حال، در زیر آوار عربدهمی از مباهات خود التین را

کند تا به می چینی دعوتهای چرخه فروپاشیده بازتولید سرمایه اجتماعی، از شرکت

 حل مشکل مسکن در ایران پردازند!!! 

م در این دامنگیر رژیهای باالتر گفته شد که زنجیره شکست ها، عقب نشینی ها، بحران

روزها، طویل و از همیشه ناگشودنی تر است. کل آنچه لیست شد بازتاب حاد و ویرانگر 

نیز واریز کرده است. ماجرای هسته ای « برجام»خود را یک جا، بر سناریوی موسوم به 

بر « هسته ای»ایران از آغاز الینحل متولد گردیده است. الینحل به این معنا که جدال 

ه اصال نیست مشکل هسته ای است، هر میزان گشایش در آن نیز به سر تنها چیزی ک

باشد. قبال می تنها اقدامی که اساسا محول نیست، تغییر و تبدیل درون پروژه اتمی

گفتیم که بنیاد کشمکش بر سر اخاللی است که راهبرد سهم خواهی رژیم در نظم 

که این راهبرد در حال تداوم  آورد. ماداممی نسخه پیچی ایاالت متحده و شرکا به وجود

است سناریوی اتمی ایران نیز مفتوح و توفانی خواهد بود. نکته، نکته نوشته حاضر 

حدیث شکست استراتژی مذکور است اما قرار جمهوری اسالمی قبول این شکست 

در تاریک ترین، فروپاشیده ترین و شکست آمیزترین « برجام»نیست. بر همین اساس 

قرار گرفته است. رژیم هیچ چشم اندازی برای ادامه مذاکرات هسته لحظه حیات خود 

است که باید بر گردن خود محکم سازد. داری ای ندارد، زیرا مذاکره این بار فقط طناب

هیچ برگی برایش باقی نمانده است که روی میز گذارد و الجرم قادر به گرفتن هیچ 

گواه موقعیت فرسوده، زبون و ورشکسته ها امتیازی نخواهد بود. صدر تا ذیل صف آرائی

اوست. آرایش قوای رقبا از همیشه زورمندتر است. اسرائیل تا هفت پس توی مراکز 

هسته ای، موشکی، امنیتی اش نفوذ کرده و کامپیوترهای موساد از اطالعات مربوط به 
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ه درون این بنگاهها آکنده است. این بار اوست که در منطقهای تأسیسات و فعالیت

پوشیده!! و محور بلوک بندیهای نوین « طاغوت»از خطر « مستضعفان»لباس منجی 

شده است. عربستان، امارات، اردن، بحرین، عمان را برای عقد پیمان با خود به صف 

کرده است، در آذربایجان، الهام علی اف را دست بر ماشه تسلیحات اسرائیلی به گرفتن 

کوس ماجرا در مورد جمهوری اسالمی صادق است. عکس افتخار واداشته است. رویه مع

عراق و سوریه و لبنان به رغم دریافت گزاف ترین سوبسیدهای باج گونه های حتی دولت

 و بحران پردازیهایش لحظه شماریها همپیوندی، برای خالصی از عواقب شرارت

یم به کنند. در چنین شرائطی برجام صرفا میز مذاکره ای برای مجبور ساختن رژمی

در قبال نازل ترین و ها و پرداخت سنگین ترین غرامتها فاحش ترین عقب نشینی

تواند می تنها امتیازی است که رژیمها حقیرترین دستاوردها است. کاهش فشار تحریم

بدان دل بندد، اما این کاهش بسیار بیشتر از آنکه واقعی و چاره ساز باشد، کاریکاتوری 

جمهوری اسالمی به دنبال همه رخدادها اکنون در جایگاهی  و فریبناک خواهد بود.

پای بفشارد. ها بر گرفتن امتیاز یا الغاء دلبخواه تحریم 2015نیست که به سیاق سال 

کامال بالعکس حد و حدود مطالبات را نیز نه او که رقبا تعیین خواهند کرد. فاشیسم 

با امریکا، اروپا، چین، روسیه یا پنج اسالمی بورژوازی این بار در مذاکرات احتمالی فقط 

بعالوه یک رو به رو نیست. عمال و به صورت غیررسمی زیر فشار انتظارات و خواستهای 

اسرائیل، عربستان، امارات، ترکیه، آذربایجان و یکایک کشورهای منطقه نیز قرار دارد. 

اسالمی سرمایه  چین و روسیه نیز بسیار بیشتر از آنکه پاسدار خاطر حاکمان ایرانی و

باشند، چشم به رضایت جبهه مخالف و متخاصم خواهند دوخت. اگر رژیم خود را در 

بیند، اگر حاضر به تعیین تاریخ شروع گفتگوها نیست، اگر می بالتکلیفی محض اسیر

آرد، همه و همه از می مسموم و هیستریک هر روز نقیض حرفهای روز پیش را بر زبان

، رژیمی «آب جوی آمد و غالم ببرد –رفت غالمی که آب جوی آرد »خیزد. می اینجا بر

خواست با استراتژی بحران آفرینی، سازماندهی فاشیسم، باج خواهی، تمامی می که
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حریفان و رقیبان را در منطقه و جهان به واگذاری سهام قدرت و حاکمیت مجبور کند، 

به تمامی ها و تاوانها اینک خود کفاره راهبردش را به صورت سهمگین ترین خراج

 کند. می رقیبان پرداخت

 جمهوری اسالمی و جنبش کارگری

باال را بر گرده های و ورشکستگیها رژیم بار تمامی ضعف ها، گندیدگی ها، فروپاشی

بیند، اما در کنار این پاشنه آشیلهای مهلک شکست آور، همچنان از می خود سنگین

برخوردار است. این رویه را هم باید دید زیرا همه چیز امتیازی مهم و قدرتی قاهر هم 

گردد. گزارش وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی می در اینجاست که تعیین تکلیف نهائی

، در آمد ساالنه هر خانوار از دهکهای «اقتصاد آنالین»جمهوری اسالمی مندرج در رسانه 

 – 17571700 – 1804900 – 7524200را به ترتیب  1395اول تا پنجم در سال 

میلیون نفوس جمعیتی  52تومان اعالم نموده است. حدود  24170300 – 20818600

اول، دوم های دهک قرار دارند. کامال روشن است که دهه 5طبقه کارگر ایران در همین 

بخش اعظم جمعیت و دو دهه باقی مانده ها و سوم یا فقیرترین و مفلوک ترین دهه

را با دقت نسبی ها دهد. اگر این دادهمی ارگران را در درون خود جایشمار کمتری از ک

 16الزم ملحوظ داریم متوسط درآمد ساالنه هر خانوار کارگری در این سال کمتر از 

میانگین اعضای ها میلیون تومان بوده است. برپایه آمار تقریبی حاصل  از سرشماری

تقسیم  4یلیون جمعیت طبقه کارگر را بر م 52نفر است.  4دهک حدود  5خانوار در این 

میلیون تومان متوسط  16رسیم. حال این عدد را در می میلیون خانوار 13کنیم به رقم 

 تریلیون تومان مواجه 208مزد دریافتی یک خانوار ضرب کنیم با رقمی حدود 

آنان که گردیم. در کنار گزارش باال نگاهی هم به سالنامه آماری رژیم اندازیم. همه می

دانند. می اندک آشنائی دارند، یک چیز را کم یا بیشداری با مسائل روز دنیای سرمایه

این که بخش بسیار مهمی از چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران به لحاظ حساب 

و کتاب، تراز، بیالن، محاسبات آماری بین المللی، به گونه شگفت انگیزی در هاله استتار 



 183/   منتخب مقاالت/ جلد پنجم

 

ندهای حاکم است. صدها تراست و هلدینگ غول پیکر صنعتی، تجاری، مالی مافیائی با

تحت مالکیت سپاه پاسداران، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان یا نهادهای ویژه 

حاصل های قدرت والیت فقیه، هیچ گزارشی از اقالم کهکشانی سهم خود در اضافه ارزش

دهند. هیچ نهاد متعارف نمی تیاستثمار طبقه کارگر، به هیچ مؤسسه و مرجع دول

آماری، حسابداری از اینکه در این بنیادها، هلدینگها کدام اقالم نجومی اضافه ارزشها 

گردد، می شود، این ارزش اضافیها در کجا، کدام نقطه دنیا، سرمایه گذاریمی تولید

عمومی گردد؟ هیچ اطالعاتی در هیچ سند می شود یا صرف چه اموریمی چگونه هزینه

کنند. با چنین وضعی و در چنبره چنین سانسور، کنترل و نمی و رسمی منتشر

پنهانکاری اختاپوسی بسیار مسخره است اگر بخواهیم به طور مثال مندرجات 

آماری رژیم، در مورد چرخه ارزش افزائی سرمایه اجتماعی کشور یا کوهسار های سالنامه

قه کارگر را مالک محاسبه قرار دهیم. با عظیم اضافه ارزشهای تولید شده توسط طب

گوید که در سال مورد اشاره، می وجود همه این ها، همین سالنامه منتشره مرکز آمار

تریلیون تومان ارزش اضافی تحویل طبقه سرمایه  1800کارگر رقمی بالغ بر های توده

ر از خیل کثیر دار و دولت سرمایه داده اند. این بدان معنی است که دهها میلیون کارگ

زنان و مردان شاغل، تا زنان خانه دار، پیر تا جوان و کودکان کار، ایرانی، افغانی، در 

کشاورزی، دامداری، جنگلداری، ماهیگیری، معدن، صنعت، آب و برق، نفت و گاز، راه و 

ساختمان، بیمارستان، مدرسه، حمل و نقل، رستوران، هتل و نظافت یا هر کجای دیگر 

را در پروسه سامان پذیری ها ، یا اضافه ارزش آفریده اند یا رود اضافه ارزششب و روز

 به مصب تحقق رسانده و آماده تبدیل به سرمایه الحاقی نموده اند. ارقام با صدای رسا

گویند که حتی در تاریکی زار تهاجم کوبنده ترین تحریم ها، در شرائطی که هزینه می

ساید باز هم طبقه می استوار یا گردشی سر به آسمان تشکیل بخش ثابت سرمایه اعم از

کارگر ایران با تحمل مرگبارترین نرخ استثمارها، سراسر این دوزخ وحشت و دهشت را 

فرش سود پهن کرده و سرمایه طبقه سرمایه دار را افزایش داده است. گزارش سازمان 
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هار بخش ( فقط چ1399توسعه و تجارت حاکی است که در همین سال گذشته )

میلیارد دالر صادرات کاال داشته اند و  35پتروشیمی، صنعت، معدن، کشاورزی حدود 

میلیارد دالر اجزاء استوار و گردشی  20به رغم طغیان موج تحریمها باز هم بالغ بر 

 سرمایه ثابت را از بازار جهانی تهیه و وارد چرخه ارزش افزائی خود ساخته اند.

ادامه تولید اضافه داری ست: پشتیبان بقای سرمایهپیام دقیق آمارها این ا

کهکشانی فوق است و فاشیسم درنده اسالمی با نیروی همین اضافه های ارزش

دهد.  می متالطم خطر عبورهای ارزش ها، سفینه هستی سرمایه را از میان موج

مادام که دهها میلیون کارگر حاضرند مطیع و منقاد، در دهشتناک ترین شرائط 

اری، با نیروی کار شبه رایگان و در سطحی چشمگیر به طور کامال رایگان، ک

برای صاحبان سرمایه کار کنند، به گرسنگی ها، فالکت ها، بی سرپناهی ها، بی 

آبی ها، بی بهداشتی ها، بی دارو و درمانی ها، برهنگی ها، گورخوابی ها، ویرانه 

اهها مزد پرداخت نشده راضی تن دهند، به دریافت یک ماه مزد از مها نشینی

و دولت سرمایه آویزند، بنیاد مزدبگیری « قانون»گردند، اعتراض خود را به دار 

را سرنوشت مقدر خود پندارند، از دست به دست هم دادن، همصدائی، 

همپیوندی، همسنگری طبقاتی فرار کنند، سرمایه دار را روزی رسان و 

و نیاز یا قهر و آشتی با رزاق خوانند،  چهاردیواری محل کار را حریم مقدس راز

بر سینه!!، از کارگر « طبقه متوسط»مادام که معلمان با فشردن مدال افتخار 

بودن احساس ننگ و از همرزمی و همسنگری با همزنجیران طبقاتی ابراز شرم 

کنند، به جای نمایش قدرت و تعطیل کار، آستان بخشایش دولت سرمایه را دق 

تا زمانی که فعاالن کارگری چشم به اعجاز منجیان دوزند، سخن  الباب نمایند،

کارگر در چنین وضعی هستند و مشعل جنگ ضد های کوتاه، تا وقتی که توده

افزوزند، گرفتن مزد به هر شکلی، با هر خفت، ذلت، به هر نمی کار مزدی بر
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در بر این  پندارند، آری تا هنگامی کهمی میزان را موهبت، غنیمت و قله انتظار

خورد و کارگران دست به کار ارتقاء جنبش خود به یک قدرت می پاشنه چرخ

 را تهدیدداری گردند، هیچ خطری سرمایهنمی سراسری شورائی ضد کار مزدی

کند. مادام که نظام بردگی مزدی پابرجاست فاشیسم درنده اسالمی نمی

سرمایه هم تمامی توان خود را به کار خواهد گرفت که دولت، نهاد برنامه ریزی 

 و نظم، ماشین قهر، سرکوب و اعمال قدرت آن باشد. 

سطر، سطر نوشته حاضر بیان فروماندگی، فروپاشیدگی، آسیب پذیری و ورشکستگی 

به هیچ وجه ها و پاشنه آشیلها سالمی بود، اما زنجیره طویل این استیصالجمهوری ا

آرد. نمی ایران و رژیم حاکم آن به صدا درداری هیچ آژیر خطری را برای بقای سرمایه

تواند می کارگرهای تودهداری این آژیر را فقط جنبش سازمان یافته شورائی ضد سرمایه

ن را بشارت برپائی جامعه ای آزاد، انسانی، بدون هم به صدا در آرد و هم صدای آ

 استثمار، طبقات و دولت سازد. 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 



  


