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  بورژوازی ايران و پويه مختل بازتوليد سرمايه داری

نوشته حاضر به دنبال بررسی ابعاد اخت�ل و فروپاشيدگی چرخه ارزش افزائی 

سرمايه اجتماعی ايران در شرائط روز است، اما برای تصوير بھتر ماجرا بايد 

ارکسی قوانين عام از نقطه ديگری شروع کنيم. در چھارچوب کالبدشکافی م

سرمايه، مکان خاص سرمايه داری ايران در تقسيم کار جھانی سرمايه داری را 

نظر اندازيم. طنز دل آزار تاريخ است که چند نسل فراخون دھندگان مبارزه 

عليه سرمايه داری در ايران، اگر نه ھمه، اما علی العموم فراخوانھای خود را 

سته مرکزی آنھا ولو رمزآميز نفی سرمايه با تئوری ھائی ممھور کردند که ھ

داری بودن اين نقطه دنيا بود!! فراخوان ھا ربطی به رويکرد ضد سرمايه داری 

طبقه کارگر نداشتند، بالعکس ساز و کار فکری طبقات ديگر، برای س�خی 

شعور توده ھای کارگر بودند. فراخوان دھندگان مبارزه با سرمايه داری را 

ند، برای پروسه انکشاف، تسلط و برنامه ريزی سرمايه داری دنبال نمی نمود

الگوھای ديگری داشتند و البته تحقق ھمين الگوھا را مبارزه با امپرياليسم و 

سرمايه و برای سوسياليسم می خواندند. ھمه در باره زيربنای مادی سخن می 

ه تنھا راندند اما برای داوری در باره سرمايه داری بودن و نبودن جامعه ب

چيزی که رجوع نمی کردند، بنمايه واقعی اين شيوه توليد يعنی رابطه خريد و 

می گفت! » وابستگی« فروشن نيروی کار يا توليد اضافه ارزش بود. يکی از 

دومی بقايای نظام فئودال را فرياد می زد! سومی فاصله مرکز و پيرامون را 

زه می گرفت! پنجمی وجب می نمود! چھارمی ابعاد فشار سلطه را اندا

کمپرادوريسم را پيش می کشيد! ششمی رد پای وارداتی بودن سرمايه را می 

کاويد! ھفتمی چگونگی توزيع سرمايه ھا در حوزه ھای مختلف انباشت را رصد 
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می کرد! ھشتمی شناسنامه توليد کنندگان ماشين آ=ت را ورق می زد! اين ليست 

ندازه کافی م�ل انگيز است. غالب اين طو=نی است اما تا ھمين جا ھم به ا

تئوری ھا امروز کوله بار سنگين ورشکستگی بر دوش از ميدان مجاد=ت 

سياسی کنار رفته اند اما مھم اين است که خزيدنشان به بايگانی تاريخ فقط پايان 

تاريخ مصرفشان برای بورژوازی بود. نظريه ھا رويه انديشوار پراتيک 

گری بودند و راه درست انقراضشان آن بود که در پھنه طبقاتی اقشار غيرکار

کارزار طبقاتی با موج مبارزه آگاه طبقه کارگر از پای در می آمدند. چنين نشد 

و به ھمين دليل مرگ بسياری از گمراه بافی ھا نقطه زايش گمراه ھای ديگر و 

يه نيمه، چه بسا موحش تر گرديد. امروز شايد از وابستگی به امپرياليسم يا نظر

نيمه و تحت سلطه و مشابه اين ھا بحث نگردد اما تا چشم کار می کند ھمه جا 

پھن است. انديشه ھا تاريخ ندارند، تاريخ آنھا، » رانتی«و » اقتصاد نفتی«بساط 

تاريخ ھستی طبقات و =يه ھای اجتماعی حامل آنھاست. رويکردھای سياسی 

وری ھای با= پمپاژ کردند در عرصه معينی که ھستی طبقاتی خود را به قالب تئ

جدال اجتماعی حضور فعال داشتند و بر ھمين مبنی آنچه پيش کشيدند، به رغم 

نادرست بودن برای سالھا تاريخ مبارزه طبقاتی در ايران را به کجراه برد. 

قدرت تخريب نقش نظرمداران اخير قطعاً در تراز الگوھای سلف نمی باشد، اما 

ھم نيست، يک تفاوت مھم مشھود است. قشرھای اجتماعی به ھر حال اندک 

پوش بودند، » کمونيسم« پيشين، اپوزيسون مدار، آرمانخواه، ميليتانت و 

شارحين اقتصاد رانتی بالعکس مشتی دکه دار دانشگاھی، مدحت گوی نظام 

بردگی مزدی يا سوداگران سود و قدرت و رقيب بخش ھای مسلط تر 

کميت سرمايه اند. با ھمه اينھا نبايد کتمان کرد که بورژوازی در ساختار حا

حرفھايشان در ميان درس خواندگان طبقه کارگر گوش شنوا دارد!! اشتباه 

بزرگی است اگر دليل اين امر را برخورداری دکترينھا از حداقل مايه علمی يا 

حتی اعتبار متعارف آکادميک دانيم. واقعيت نه اين که چيز ديگری است. جنبش 
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ارگری روز دنيا ميراث دار يک قرن شکست ھای موحش است. شکست ھائی ک

نه از سنخ شکست کموناردھا، نه در تعاقب خيزش ھای آگاھانه سرمايه ستيز، 

که از جنس شکست اقتدا به سوسيال دموکراسی، کمونيسم خلقی ميليتانت، 

ه ناسيونال چپ کشورھا يا راھبردھای اردوگاه شوروی سابق، شکست ھائی ک

نه پلکان پيروزی ھای بعدی بلکه فاز پيشين پسگردھا و فروماندگی ھای پی در 

پی پسين، نه سکوی درس آموزی مارکسی و ضد کار مزدی بلکه منبر موعظه 

کرکسان مردارخوار بورژوازی بودند. وقوع اين شکست ھا جنبش کارگری 

دانشگاھی روز جھان را به چنان ورطه ای فرو رانده است که درس خواندگان 

سرگردانش نه فقط به ھر امامزاده کور، مجعول و بی شفائی می آويزند که 

گرائی نسل » کمونيسم« بسيار کريه و خفت آميز، اين آويختن را س�ح انتقام از 

  قبل خود می پندارند!! 

کمونيسم خلقی سابق ولو به حکم مکتب و با ھمان دريافت ھای خاص خود، 

ی تاريخ، پيدايش طبقات، جامعه طبقاتی، عبور زندگی مسائلی مانند تکامل ماد

بشر از صورت بنديھای اجتماعی متفاوت را ک�ً، از جمله در مورد جامعه 

ايران قبول داشت. کاشفان اقتصاد رانتی اساس کشف خويش در باره ايران را 

 نفی کامل ھمه اين واقعيت ھا اع�م می کنند. از منظر اينھا، تاريخ ايران اساساً 

تاريخ تکامل شيوه ھای توليد، وجود طبقات و مبارزه طبقاتی نيست! و ھيچ گاه 

ھم نخواھد شد!! اين ھا مصرند که ف�ت قاره ايران با زايش مالکيت خصوصی 

سر ستيز داشته است!! در اينجا ھيچ برده داری گذر نکرده است! از وجود 

خصوصی و نازائی  بردگان ھيچ اثری يافت نگرديده است. در فقدان مالکيت

تاريخی مام ميھن پيدايش مناسبات فئودالی، زايش طبقات فئودال و زمين دار،  

سرو و دھقان و مانند اينھا ھم غيرممکن بوده است!!. تاريخ اين ديار با اين 

مشخصات ھيچ گاه حاضر به قبول نضج و تکوين شيوه توليد سرمايه داری ھم 

ين صد سال در جامعه ما وجود داشته است نگرديده است و آنچه امروز يا در ا
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نه سرمايه داری که فقط اقتصاد نفتی و رانتی با مشتی رانت خوار و رانت 

بگير است!! نياز به افزودن نيست که در چنين جامعه ای مبارزه طبقاتی ھم از 

مادر نزائيده است زيرا اص�ً طبقاتی وجود نداشته است که با ھم ستيز کنند!! 

مکن است انتساب اين حرف ھا به کاشفان اقتصاد رانتی را اغراق خواننده م

  آميز خواند، اما چنين نيست. به چند عبارت پراکنده زير توجه کنيد. 

در ايران نه از وجود سيستم برده داری خبری بوده است و نه شورش «  

بردگان عليه دستگاھھای حکومتی در ھيچ منبع تاريخی موثقی گزارش گرديده 

آنچه شيوه « ( کاظم علمداری. چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت)  »است

توليد سرمايه داری را به وجود آورد مناسبات فئودالی اروپائی بود. آنچه 

فئوداليسم را ميسر ساخت مالکيت خصوصی بر زمين بود. اين ھر سه، در 

ياسی، در غرب رشد زمينه ھای اجتماعی، س« (ھمان جا) » ايران غائب بودند 

حقوقی و فرھنگی عرصه فعاليت اقتصادی را باز گسترد، در ايران عدم تغيير 

ساختار اقتصاد پيشاسرمايه داری و عدم تحول آن به سرمايه داری ھر گونه 

(ھمان » ت�ش در حوزه ھای سياسی و اجتماعی را با شکست رو به رو کرد

اقبل دارد، سرمايه عدم رشد سرمايه داری در ايران ريشه در دوران م«کتاب) 

داری غرب که ھسته آغازين تمدن حاضر است از بطن فئوداليسم غربی زاد، 

در ايران سرمايه داری پديدار نشد زيرا فئوداليسم ايرانی نمی توانست خاستگاه 

چرا ايران با فرو ريختن يک «ھمان جا) » ( زايش سرمايه داری باشد

شود، پديده ای چند بعدی است که ديکتاتوری در ديکتاتوری ديگری گرفتار می 

در تمامی نھادھای جامعه جريان دارد ولی مھم تر از ھمه وحدت اقتصاد و 

سياست و سلطه بورژوازی تجاری است که از ويژگی ھای باقی مانده از شيوه 

(ھمان اثر)، » توليد آسيائی است، دين را نيز بايد بر اين وحدت اضافه کرد...

دالی وجود نداشته است، زيرا اين جنبش آلترناتيو در ايران جنبش ضد فئو«

معينی دارد، در غرب اين جنبش وجود داشت و آلترناتيو آن مشخص بود. در 
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ايران نھضتھای دھقانی در کل جنبش ھای ضد ظلمی، ضد بھره کشی و عدالت 

خواھانه بودند، نظير جنبش يعقوب ليث، حتی انق�ب مشروطيت ھم ضد 

  ( ھمان نويسنده و ھمان کتاب)  »فئودالی نبوده است

شايد حوصله خواننده سر رود اما چاره ای نيست، بايد نکات ديگری از کشفيات 

در ايران فئوداليسم اروپائی ھرگز « جماعت واضع اقتصاد رانتی را ھم ديد. 

پديد نيامده است، سلب و تفويض مالکيت زمين در دست دولت بوده است، طبقه 

شانس ظھور نيافته است. دولت ھيچ طبقه ای را  اريستوکرات صاحب ملک

نمايندگی نمی کرده است و در فوق ھمه طبقات قرار داشته است، قانون ھيچ 

موضوعيتی نمی يافته است و با=خره در چنين سرزمينی امکان شکل گيری و 

محمد علی کاتوزيان. اقتصاد » ( رشد سرمايه داری ھم وجود نداشته است

ريشه آنچه به فئوداليسم ايرانی معروف است « تلخيص) سياسی ايران. با 

شناخته شده نيست، در ايران نشانی از اقتصاد برده داری وجود نداشت تا در 

اثر عملکرد نيروھای داخلی يا خارجی يا ھر دو، جای خود را به جامعه 

ايران ھمواره « (ھمان نويسنده. جامعه شناسی تاريخی ايران) » فئودالی دھد

» بازرگان« و » بازار«ور تجارت پيشه بوده است. واژه ھای فارسی يک کش

قدمتی برابر با سنت تجارت داخلی و بين المللی در اين کشور دارد...... اما بر 

خ�ف اروپا در ايران انباشت درازمدت سرمايه تجاری ( که می توانست به 

......... انباشت سرمايه فيزيکی کشاورزی و صنعتی راه برد، صورت نگرفت

 - » پادشاھی ھای نو« بورژوازی اروپا در شھرھای آزاد و در پرتو حمايت 

از دست اندازی ھای فئودال ھا در امان بود، اما  -يعنی ھمان دولت مطلق گرا

طبقات پولدار ايران نمی توانستند روی دريافت چنين حمايت و امنيتی از جانب 

کاتوزيان. ھمان کتاب) » ( کنندھيچ يک از گروھھای اجتماعی نيرومند حساب 

نتيجه آنکه کارکرد، معنا، علل و پيامدھای انق�ب ھا در ايران متفاوت با « ... 

اروپا بود. انق�ب ھای ايران قيام طبقات اجتماعی محروم در برابر طبقات 
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اجتماعی ممتازی که مھار دولت را در دست داشتند، آن ھم برای دگرگون 

ب اجتماعی موجود نبود، بلکه قيام بر ضد ساختن قانون و چھارچو

فرومانروايانی بود که غير از ميل و اراده خودشان پای بند ھيچ قانونی نبودند و 

  تضاد دولت و ملت)  -کاتوزيان» ( می دانست» بيدادگر« جامعه آن ھا را 

کل عبارات با= فقط نقل پراکنده يک صفحه از دھھا ھزار صفحه و شمار کثير 

ی است که سطر سطر محتوای آن ھا دست به کار تشريح و اثبات کتاب ھائ

ھمين احکام است. اين کتب در طول سال ھای اخير توسط کسانی مانند 

علمداری، کاتوزيان، مرتضی محيط، رحيم زاده اسکوئی و ساير قلم به دستان 

سينه چاک توسعه صنعت، دموکراسی و مدنيت سرمايه داری و داغدار ناکامی 

رھائی بخشی بورژوازی ايران انتشار يافته اند. کل دعواھا و وارونه رسالت 

بافيھا حول نفی سرمايه داری بودن ايران چرخ می خورد، برای اثبات اين 

دعوی است که دنياھا آسمان و ريسمان به ھم می بافند. تاريخ را قلب ماھيت 

سرمايه  ميليون نفوس توده ھای کارگر بگويند که توسط 50می کنند تا به 

استثمار نمی شوند!! که در جامعه آنھا شيوه توليد سرمايه داری حاکم نيست!! که 

حاصل کار و استثمار آنان سرمايه نمی گردد!! که آنھا يکی از دو طبقه اساسی 

جامعه روز نيستند و ايران يک جامعه طبقاتی متشکل از بورژوازی و 

ليه استثمار سرمايه داری و عليه پرولتاريا نمی باشد!! که توده کارگر نبايد ع

موجوديت نظام بردگی مزدی جنگ کند. که دولت روز و دولت ھای تا کنونی 

ساختار قدرت و نظم و حاکميت سرمايه نبوده و نمی باشند، که مبارزه ضد 

سرمايه داری فاقد موضوعيت است، که دھھا ميليون نفوس طبقه کارگر بايد راه 

چه بيشتر مناسبات کار مزدی جستجو کنند، که  نجات خويش را در توسعه ھر

ريشه تمامی استثمار و محروميت ھا و ستم کشی ھا و سيه روزی ھای طبقه 

کارگر در رابطه خريد و فروش نيروی کار نھفته نيست، که کارگران بايد به 

جای مبارزه عليه سرمايه داری در پشت سر بورژواھای متمدن برای استقرار 
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نيته و دموکراسی و حقوق مدنی منبعث از ميدان داری صنعت ملی و مدر

بورژوازی جانفشانی نمايند، که برای انجام ھمه اين کارھا بايد طوق استثمار 

ھر چه موحش تر سرمايه را از اين ھم بيشتر و فرساينده تر و کشنده تر بر 

ی گرده خود قفل کنند. ترجيع بند ھمه دعواھا اين است، ھر کدام به نوعی در پ

اثبات اين مدعا ھستند، برای اين کار يکی تاريخ ھزاره ھای پيش را نبش قبر 

می کند و يکی محل تولد صاحبان سرمايه، تبارنامه مھندسان نفت و ھويت ملی 

کارگر توليد کننده مته حفاری چاھھای گاز را می کاود. ھمه راھھا انکار 

را دنبال می کنند و  واقعيت چرخش جامعه بر محور رابطه توليد اضافه ارزش

درست به ھمين دليل ما نيز روی ھمين نکته متمرکز می گرديم. جای ترديدی 

نيست که بند بند حرف ھای اين جماعت بايد آناتومی شود. نظرپردازيھای 

مريخی بی پايه آن ھا در رابطه با دوره ھای مختلف تاريخی بايد نقد گردد، ھمه 

که حاصل ھر کدام نياز ارتقاء آگاھی و اين کارھا =زم است به اين معنی 

بالندگی شناخت طبقاتی کارگران است. اما او=ً جای اين بحثھا در اين نوشته 

کوتاه نيست. ثانياً معضل اساسی توده ھای طبقه کارگر ما عبور يا عدم عبور 

جامعه چند ھزار يا چند صد سال پيش آنھا از صورت بندی ھای اقتصادی  برده 

دالی نيست. فاجعه دامنگير زندگی روزشان اين است که اسير توفان داری و فئو

استثمار و توحش سرمايه داری ھستند. چيزی که کاشفان اقتصاد رانتی و 

استبداد نفتی آن را انکار می نمايند. نخستين سؤال پيش پای اين جماعت يک 

ای به پرسش بسيار پيش پا افتاده جامعه شناختی است. جامعه، ھر نوع جامعه 

ھر حال تبلور کل مراودات مادی آدم ھا در درون يک فاز معين توسعه 

نيروھای مولده است. اين يک حکم ايدئولوژيک نيست. دانش است و اگر اين 

سخن مورد توافق است آنگاه سؤال اين خواھد بود که جامعه ايران در طول دھه 

روھای توليدی چرخيده ھای متمادی اخير بر پاشنه کدام شيوه توليد و کدامين ني

است. سلسله جبال عظيم سرمايه ھا و ثروت ھای اين سال ھا را چه کسانی 
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توليد می کنند، رابطه اجتماعی معينی که اين توليدات در درونش صورت می 

گيرد کدام رابطه است. نوع بشر اساس بشر بودن خود را با کار و پروسه کار 

ده است. روند کار در طول تاريخ متحول و فعاليت ھدفنمند برای توليد آغاز کر

شده و در شکل ھای توليدی متفاوت خصلت عميقاً متفاوت احراز کرده است. 

روند کار ناظر و متضمن توليد اين ھمه ارزش ھا در جامعه صد سال اخير ما 

کدام است. چه کسی کار می کند، سرنوشت کار چه می شود، محصول کار 

می گردد؟ تمامی اين ھا اجزاء نخستين پرسش  عايد چه کسی يا چه طبقه ای

پيش روی جماعت کاشف اقتصاد رانتی است و به نظر می رسد که پاسخ کل 

سؤا=ت از جانب اين دانشوران مکتشف فقط اين باشد که در اينجا ھيچ شيوه 

توليدی حاکم نيست. برھوتی است با شماری چاھھای نفت، چند بازار خريد و 

ی سرمايه تجاری،  دولتی که نفت فروش است و رانت ھای فروش کا=، مقادير

نفتی را ھر جور که می خواھد برای خود حيف و ميل می کند و برای تحکيم 

پايه ھای قدرتش به کار می گيرد؟!! پاسخ صريح آنان ھمين است، زيرا در 

جامعه ای که ھيچ کدام از شيوه ھای توليد زندگی مادی نزائيده و سرمايه داری 

سرزمينی که امکان شکل گيری و رشد « ھيچ گاه حاکم نشده است!! در  ھم

(کاتوزيان)، در نقطه ای که طبقه کارگری » سرمايه داری وجود نداشته است!! 

پديد نيامده است!! چه عامل و سرچشمه ديگری برای اين ھمه سرمايه و ثروت 

ت به جای و محصول اجتماعی سا=نه می توان تصور کرد؟!! نگاه اين جماع

شيوه توليد و روند کار و فرايند واقعی خلق سرمايه ھا به چاھھای نفت و گاز 

خيره است اما اين نوع نگاه به اقتصاد و زيربنای مادی جامعه ب�فاصله سؤا=ت 

انبوه ديگری را پيش می کشد. اولين سؤال، جايگاه واقعی و نه کاريکاتوری يا 

چرخه اقتصاد کشور يا آن چيزی است که  شعارپردازانه درآمدھای نفتی در کل

» توليد ناخالص داخلی« ھمه بورژوازی، از جمله کاشفان اقتصاد نفتی آن را 
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می خوانند. اين رقم طبيعتاً در دوره ھای مختلف متفاوت بوده است و ما نيز 

  منحنی تغييراتش را در طول ھمه اين ادوار دنبال می کنيم. 

  1390تا  1360در توليد ناخالص داخلی  ھای گوناگون اقتصادیسھم بخش

    ميليارد � ( قيمت ھای ثابت)

  1375  1370  1365  1360    حوزه ھا

  درصد  ميزان  درصد  ميزان  درصد  ميزان  درصد  ميزان

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

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

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

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

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

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

  

  1390تا  1360سھم بخش ھای گوناگون اقتصادی در توليد ناخالص داخلی 

  )1(  ميليارد � ( قيمت ھای ثابت)

  1389  1387  1385  1380  حوزه 

  درصد  ميزان  درصد  ميزان  درصد  ميزان  درصد  ميزان

  9  410000  8  289109  8  205503  10،4  82885  کشاورزی

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

  12،6  592000  15،5  567000  18  434000  15،8  119641  نفت

  52  2451772  51  1856853  49،4  1179757  51  385146  خدمات 

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

  ----   4691909  -----   3640036  -----   2386016  ----   754454  ناخالص داخلی



 

12 

  

  استخراج از سالنامه ھای آماری مرکز آمار ايران 

نتخاب شده برای ھر دو جدول با= سال ھای اوج سرفصل ھای زمانی ا

درآمدھای نفتی و سرريز شدن ارقام افسانه ای اضافه ارزش ھای حاصل از 

توليد و فروش نفت به چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران است. با اين 

وصف سھم درآمدھای مذکور در کل توليد ناخالص داخلی سا=نه، حتی در 

 12و  15 – 18 – 14 – 8 – 4اص، چيزی حدود ھمين مقاطع زمانی خ

اين سھم پس از طی يک منحنی صعودی  1390درصد بوده است. در سال 

درصد تنزل کرده است.  6ناشی از فوران بھای نفت در بازار جھانی به حدود 

به تنزل خود ادامه داده است و ھمه شواھد حاکی است که در شرائط  91سال 

رسد. واضعان تئوری اقتصاد نفتی نمايندگان عميقاً درصد ھم نمی  4حاضر به 

دگماتيست بورژوازی ھستند، آنھا ع�قه ای به مشاھده واقعيت ھای زمينی 

ندارند. در دنيای خيال قالب ھائی می سازند، زمين و زمان را به درون ھمين 

قالبھا می ريزند، خشت می زنند و با خشت ھا برجھای تئوريک بر پای می 

« درصد آنچه خود  50فسانه می سازند و القاء می کنند که گويا بيش از دارند. ا

  می نامند، از درآمدھای نفتی تأمين می گردد!! » توليد ناخالص داخلی

به نکته ديگری در ھمين رابطه بپردازيم. جماعت واضع اقتصاد رانتی فقط در 

آنان ھمزمان مورد اھميت نقش نفت در اقتصاد ايران افسانه سرائی نمی کنند، 

ھای نفتی جعل می کنند و » درآمد«تصوير بسيار علم ستيز و باژگونه ای از 

» خدادادی«به ذھن ديگران منتقل می سازند. اين تصوير که گويا نفت ثروتی 

است و خوان يغمائی است که دست غيب در پيش پای مشتی دولتمرد و تاجر و 

فت کا= نيست، حامل کار پھن کرده است!! از منظر اينان ن» رانت خوار«

اجتماعاً =زم انسانی نمی باشد. با کار توده ھای کارگر توليد و استخراج نشده 

است، پروسه توليد و مبادله و مصرفش به روند کار سرمايه داری و چرخه 

بازتوليد و سامان پذيری سرمايه تعلق ندارد. ارزش نھفته در آن ارزش کار 



 

13 

ای آن اضافه ارزش ھائی نيست که توسط طبقه اجتماعاً =زم نمی باشد، بھ

کارگر توليد شده است، فرايند تشکيل قيمت بازارش جزئی از پروسه تشکيل 

قيمت ھا در بازار سرمايه نيست و با=خره اضافه ارزش ھای نھفته در آن، در 

چھارچوب قوانين نرخ سود و کارکرد نرخ سود انحصاری سرمايه، ميان 

ھای سرمايه داری توزيع نمی گردد. کاشفان اقتصاد  سرمايه داران و دولت

می گويند، » رانت« ، »رانت« رانتی ھيچ کدام اين ھا را قبول ندارند و فقط 

اما رانت اعم از مطلق يا تفاضلی، در شرائط استي�ی شيوه توليد سرمايه داری 

سوای اضافه ارزش و سرمايه ھيچ چيز ديگر نيست. اضافه ارزش ھائی که 

سيطره قوانين ذاتی سرمايه، رقابت سرمايه ھا در بازارھای جھانی و تحت 

داخلی، فرايند تبديل نرخ اضافه ارزش به نرخ سود، چگونگی سھم بری تک 

سرمايه ھا و سرمايه اجتماعی کشورھا از کل اضافه ارزشھای توليد شده بين 

عيت ويژه المللی، موقعيت انحصاری پاره ای کا=ھا و با=خره تأثير اين موق

انحصاری بر پروسه توزيع اضافه ارزش ھا، ميان بخش ھای مختلف سرمايه 

بين المللی و سرمايه ھای مجزای درون ساختار سرمايه اجتماعی ھر کشور 

تقسيم می گردد. ارزش نفت نيز مثل ھر کا=ی ديگر ارزش کار اجتماعاً =زم 

سياری کا=ھای ديگر انسانی نھفته در آن است. آنچه نفت را در اينجا از ب

بودنش که قوانين حاکم بر پروسه » انفال«و » خدادادی«متمايز می سازد، نه 

تشکيل قيمت ھا و توزيع اضافه ارزش ھا در شيوه توليد سرمايه داری است. 

کا=ھا از جمله نفت حاوی مقاديری کار اجتماعاً =زم انسانی ھستند اما قيمت 

زش ھای نھفته در آن ھا نيست. کا=ھا به طور آنھا در بازارھا لزوماً عين ار

معمول با=تر يا پائين تر از اين ارزش ھا به فروش می رسند، قيمت بازارشان 

زير فشار رقابت تعيين می شود. رقابت با رجوع به مؤلفه ھای عرضه و 

تقاضا، حکم می کند که آنچه وارد بازار گرديده است، نه منطبق بر ارزش مبدأ 

ماعاً =زم نھفته در کا=)، که با=تر يا پائين تر از آن به فروش رسد. ( کار اجت
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يک چيز بسيار روشن، بديھی و بدون ھيچ ترديد است. اينکه حاصل جمع 

ٌ برابر کل کار اجتماعاً =زم نھفته در آنھاست. از نکات  ارزش کل کا=ھا دقيقا

سرکش و خرد کننده  فوق  که بگذريم کا=ھائی وجود دارند که آماج رقابت ھای

بازار جھانی سرمايه داری نيستند. تقاضای بازار برای خريدشان در سطحی 

است که قيمت توليدی آنھا از حکم رقابت رايج ميان بخش غالب سرمايه جھانی 

تبعيت نمی کند، حتی به قيمت کا=ھای توليده شده در شرائط برتر اما آماج 

للی تمکين نمی نمايد. اين کا=ھا مادام که رقابت ھای خرد کننده سرمايه بين الم

از چنين موقعيت ويژه انحصاری برخوردارند، مبانی تشکيل نرخ سود عمومی 

را دور می زنند، قيمت انحصاری خود را جايگزين قيمت توليدی منبعث از 

قوانين نرخ سود متوسط می سازند و در ھمين راستا اضافه ارزش ھای 

بيشتر از بھای خاص کار اجتماعاً =زم نھفته در خود،  انبوھی، بيشتر، يا بسيار

نصيب کارتل ھا و تراست ھای سرمايه داری دارنده خويش می نمايند. نفت در 

زمره اين کا=ھاست. به اين نکات بايد مؤلفه ھای ديگری را نيز افزود. اول 

يد ھر اينکه قيمت تمام شده يا بھای اجزاء سرمايه ثابت و متغير مورد نياز تول

بشکه نفت ايران و ممالک ديگر خليج، به دليل شرائط ويژه محيط استخراج 

يکی از پائين ترين قيمتھا است و اين امر به نوبه خود قدرت رقابت نفت اين 

حوزه را به طور مثال در قياس با نفت دريای شمال با=تر می برد. موضوعی 

و دولت ھای سرمايه داری که به نوبه خود سھم سرمايه ھای اجتماعی کشورھا  

صاحب اين منابع نفتی در اضافه ارزش ھای بين المللی را از رقبای نفتی خود 

است که در ھمين » اوپک« افزون تر می گرداند. دوم مکان تعيين کننده کارتل 

راستا و باز ھم در جھت ارتقاء حصه اضافه ارزش ھای عايد دولت ھای عضو 

م. آنچه عايدات نفتی دولت ھا يا شرکت ھا نام ايفای نقش می کند. خ�صه کني

گرفته است صرفاً بخشی از اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر بين 

المللی است، مثل ھر c ديگر اضافه ارزش حاصل استثمار توده ھای کارگر 



 

15 

دنيا، در روند کار سرمايه داری توليد می شود، در پروسه سامان پذيری 

کشورھا و کل سرمايه جھانی شکل سود احراز می نمايد، مثل سرمايه اجتماعی 

ھر بخش ديگر اضافه ارزش ھای توليد شده، ميان سرمايه ھا و سرمايه 

اجتماعی کشورھا تقسيم می شود و سرانجام و مھم تر از ھمه اينکه بسان ھر 

دينار ديگر اضافه ارزش ھا و سودھا در عظيم ترين بخش خود به سرمايه 

گردد. کوه رفيع اضافه ارزش ھای نفتی سرازير به سوی سرمايه تبديل می 

اجتماعی ايران نيز عين ھمين مسير را طی می کند، بخش اعظم آن به شکل 

ھای مختلف، سرمايه می شود و وارد حوزه ھای گوناگون انباشت می گردد، 

توسط دولت سرمايه صرف تأسيسات پايه ای مورد نياز چرخه ارزش افزائی 

اجتماعی می شود، راه، بندر، راه آھن، مترو و شبکه ھای عظيم آب و  سرمايه

برق و جاده و خيابان می گردد، در ھمه اين حا=ت جزء تعيين کننده ای از کل 

بخش ثابت سرمايه اجتماعی می شود. به صورت سرمايه مولد يا غير مولد 

ی را عمل می کند، ھزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه داران خصوصی و دولت

پائين می آورد و نرخ اضافه ارزش ھايشان را با= می برد. نفت در پروسه 

بازتوليد سرمايه داری ايران ھمان نقشی را ايفاء می کند که انحصارات سترگ 

جھانی در سرمايه اجتماعی اين يا آن کشور ديگر بازی می نمايند.  نکته قابل 

ی به مکان خاص حوزه ھای تعمق در اين جا، نوع نگاه کاشفان اقتصاد رانت

مختلف کار و توليد ، از جمله حوزه نفت و گاز در ساختار اقتصاد ايران است. 

، يک قرن است که پيرامون »تک پايگی« اينھا و طيف وسيع عزاداران 

مصيبت وابستگی اقتصاد کشور به نفت شيون می کنند. ھمزمان ھمين شيون را 

ا شدت و حدت تمام دنبال می نمايند، با در مورد ساير حوزه ھای اقتصاد نيز ب

اين تفاوت که در رابطه با قلمروھای اخير پای عدم کارائی، فقدان قدرت رقابت 

و مشکل پائين بودن سود را پيش می کشند!! تفسير زمينی شيون ھا آن است که 

جماعت مورد گفتگوی ما، ھم از اينکه يک بخش سرمايه اجتماعی جامعه قدرت 
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رزش ھای بين المللی را داراست رنج می برند!! و ھم از اينکه جذب اضافه ا

بخش يا بخش ھای ديگر اقتصاد سرمايه داری فاقد اين ظرفيت ھستند خيلی درد 

می کشند!! و نھايتاً ھم زير فشار ھمين دردھا و رنجھا عطای ماجرا را به 

  لقايش می بخشند و به نفی سرمايه داری بودن ايران می رسند!! 

ورد تئوری اقتصاد رانتی به ھمين حد بسنده می کنيم، اما پيش از اتمام در م

ک�م بايد در باره اين نظر و ھمه نظريه ھای ديگری که از ديرباز تا امروز، 

دست به کار باژگونه نمائی واقعيت سرمايه داری ايران بوده اند، نکاتی را 

ر کنيم که معضل در توضيح داد. مقدم بر ھر چيز تأکيد ھميشگی خود را تکرا

نظريه ھا نيست. انديشه ھا بيان نوع نگاه، دورنما و انتظارات طبقه يا =يه ھای 

اجتماعی درون طبقات معين ھستند، نقد ما نيز نقد انديشه ھا نيست، نقد راديکال 

ت�ش ارتجاعی اقشاری است که منافع طبقاتيشان در تبيين غلط زيربنای مادی 

غلط مبارزه طبقاتی به کارگران و خارج ساختن جامعه، در دادن آدرس 

لگوموتيو کارزار طبقاتی توده ھای کارگر از ريل مبارزه ضد سرمايه داری 

است. صاحبان ھمه نظرياتی که با=تر نام برديم آگاھانه يا ناآگاھانه اين ھدف را 

دنبال کرده اند، اما خيلی از آنھا چنين کاری را زير پرچم کوشش برای تشريح 

ويژگی ھای اساسی سرمايه داری ايران انجام می دھند!!. آيا در نقد ما بر اين 

نظريه بافی ھا، ھر نوع تفاوت ميان اقتصاد کاپيتاليستی ايران با جوامعی مانند 

امريکا، آلمان سوئد و کشورھای مشابه به طور کامل نفی می گردد؟ پاسخ اين 

ر مختصر روشن گردد. بخش سؤال بايد پيش از پايان بخش حاضر بحث به طو

ھای مختلف سرمايه بين المللی و سرمايه اجتماعی جوامع گوناگون دنيا مسلماً 

رونوشت مطابق اصل ھمديگر نيستند. در کليه جوامع موجود جھان از امريکا 

تا سيرالئون و از آلمان و ژاپن تا افغانستان و سومالی بدون ھيچ اگر و اما 

توليد سرمايه داری در تمامی اين کشورھا توليد سرمايه داری مستولی است. 

مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد اضافه ارزش است. ريشه 
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ھمه مصائب دامنگير زندگی کارگران در يکايک اين جوامع در موجوديت و 

تسلط سرمايه داری قرار دارد. ھمه جا پرولتاريا و بورژوازی طبقات اساسی 

می کنند. کاھش ھر ذره فشار استثمار و ستم و محروميت طبقه  جوامع را تعيين

کارگر در ھر کدام کشورھا صرفاً در گرو پيکار با تسلط و وجود سرمايه داری 

است. تا جائی که به اين مسائل، به اساس حاکميت سرمايه داری، به مناسبات 

مای اساسی ميان طبقات اجتماعی، به مبارزه جاری روز کارگران، به دورن

رھائی طبقه کارگر و به ھر چه که مربوط به ريشه ھای استثمار و سيه روزی 

توده ھای کارگر يا مبارزه طبقاتی آنھا عليه وضعيت موجود است تفاوتی ميان 

ھيچ کدام کشورھا نيست. با ھمه اين ھا، سرمايه داری بودن کليه جوامع دنيا به 

زتوليد سرمايه اجتماعی کشورھا نيز معنای انطباق جامع ا=طراف بند بند پويه با

نمی باشد. مسأله اساسی تشخيص و توضيح درست تفاوت ھاست. برای اين 

کار، برای تعيين تفاوت ھا نيز راھی نيست جز اينکه به شالوده ھستی اين نظام 

رجوع کنيم. بنياد سرمايه داری بر رابطه توليد اضافه ارزش متکی است، برای 

سراغ موقعيت سرمايه اجتماعی کشورھا در تقسيم کار تشخيص تمايزات بايد 

جھانی سرمايه، چگونگی سھم بری آن ھا در کل اضافه ارزش ھای حاصل کار 

و استثمار طبقه کارگر بين المللی و مکانيسم ھا و عوامل احراز اين سھم رفت. 

تفاوت سرمايه داری کشورھا در درجه تسلط آنھا بر ساز و کارھای =زم برای 

ل سھم کمتر يا بيشتر اضافه ارزش ھا قرار دارد. در ميان ھمه تحليل ھا، حصو

نظريه ای که مدعی اين نوع جھتگيری يا جستجوی ريشه تفاوت ھا در کم و 

کيف دستيابی سرمايه اجتماعی جوامع به اضافه ارزش ھاست، روايتی است که 

» زانو نيروی کار ار» حوزه صدور سرمايه« بر دو مؤلفه مرتبط يعنی 

انگشت نھاده است. اين مؤلفه ھا بدون شک واقعی و تعيين کننده اند اما گزينش 

آنھا به عنوان عوامل خصلت نما و تعيين تمايز ميان سرمايه داری ممالک يا 

بخش ھای مختلف سرمايه جھانی، قابل گفتگو می باشد. تقريباً ھمه دولت ھای 
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خارجی ت�ش می کنند. بورژوازی برای جذب ھر چه بيشتر سرمايه ھای 

تراست ھا و انحصارات عظيم جھانی، سرمايه ھای خود را فقط به جوامعی 

بريتانيا از جمله  90و  80مانند ايران صادر نمی کنند. در طول دھه ھای 

ممالکی بود که به تمامی اقدامات =زم برای تنزل مزدھا دست زد تا از اين 

حوزه انباشت داخلی خود سرازير  طريق سيل سرمايه ھای ساير ممالک را به

کند. چين دومين قطب عظيم دنيای سرمايه داری، حوزه پيش ريز بسيار گسترده 

و روزافزون سرمايه ھای امريکائی و اروپائی است. ھر کدام از چند کشور 

ثروتمند عضو حوزه يورو صدھا ميليارد د=ر به مراکز غول پيکر مالی بين 

ا ھمگی سرمايه ھای صادر شده به اين جوامع می المللی بدھکارند و بدھی ھ

باشند. بدھی يونان به بانک جھانی و بانک ھای آلمانی سر به فلک می کشد و 

اين بدھی نيز سرمايه ای است که به بازار انباشت داخلی اين کشور صادر 

به » حوزه صدور سرمايه« کاربرد اصط�ح  است. از اين که بگدريمگرديده 

برای بيان تفاوت ميان سرمايه داری ايران يا کشورھای ھمانند، عنوان شاخصی 

با جوامع غربی، ژاپن و روسيه می تواند گمراھساز باشد. در اين روايت چنين 

القاء می شود که گويا سرمايه ھای صادر به حوزه ھای استثمار نيروی کار 

و  ارزان فقط سرمايه ھائی است که از سوی دولت ھا يا تراست ھای مالی

صنعتی بين المللی با حفظ شکل ظاھری مالکيت حقوقی صادر کنندگان در 

حوزه ھای مذکور پيش ريز می شوند. تصوری که از ھمه لحاظ اشتباه است. 

دائره شمول صدور سرمايه بسيار وسيع تر از اينھاست. بيشترين بخش مباد=ت 

رد، به طور اقتصادی درون بازار جھانی سرمايه داری که صدور کا= نام دا

واقعی صدور سرمايه است. عظيم ترين سھم اين کا=ھا اجزاء متشکله سرمايه 

ثابت روزانه صنايع و مراکز کار و توليد جوامع ديگر را تشکيل می دھند. 

سرمايه ھائی که تحت مالکيت اسمی اين دولت، آن انحصار صنعتی يا ف�ن 

ار تعلق دارند، موضوع باز مؤسسه مالی جھانی نيستند، به سرمايه داران خريد
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ھم پيچيده تر و تعيين کننده تر می شود زمانی که به خاطر آريم ھمين شکل 

اخير صدور سرمايه، فاکتور بسيار مھمی در نقل و انتقال اضافه ارزش ھا و 

صعود و نزول نرخ سودھاست. در اين باره کمی پائين تر باز ھم صحبت 

  خواھيم کرد.

به طور قطع اساسی ترين فاکتورھا يا تنھا » کار ارزاننيروی « مؤلفه دوم يا 

فاکتور ريشه ای در اين زمينه است، اما سرمايه داری جھانی را نمی توان به 

کشورھای دارای نيروی کار ارزان و ممالک با نيروی کار گران تقسيم نمود. 

سطح دستمزد و معيشت يا رفاه اجتماعی توده ھای کارگر کشورھا محصول 

م مبارزات آنھاست. در اينجا نيز اين تقسيم بندی می تواند مايه گمراھی مستقي

باشد. اين گمراھی که گويا مث�ً سرمايه داری سوئد، آلمان يا نروژ با با= بودن 

بھای نيروی کار تجانس دارند و سطح موجود رفاه کارگران را پاس می دارند. 

بودن بھای نيروی کار در اشکال مھم ديگر ديگر اينکه بنيان واقعی ارزان 

جوامعی مانند ايران، کشورھای امريکای =تين، آسيا و افريقا را در برابر انظار 

قرار نمی دھد. دليل با=تر بودن بھای نيروی کار در برخی ممالک غربی را 

نيز مسکوت می گذارد و با=خره ريشه مشترک و پيوند ارگانيک ارزانی و 

دنيای سرمايه داری را نمی کاود. اين کمبودھا  گرانی نيروی کار در دو بخش

اھميت مؤلفه مورد بحث در توضيح تمايز ميان سرمايه داری کشورھا را به 

زير سؤال نمی برد. اما ضرورت ت�ش برای پيرايش موضوع از ابھامات، 

استنباطات گمراه کننده و در ھمين راستا، طرح دقيق تر، منسجم تر و 

أکيد می نمايد.  فرق واقعی سرمايه اجتماعی سوئد، آلمان، آگاھگرانه تر آن را ت

ژاپن و به نحو اولی امريکا با ايران و ترکيه و جوامع مشابه در اين است که 

ھر کدام از اولی ھا به صورت نسبی سھم ک�ن تری از اضافه ارزش ھا را 

تصاحب می کنند و ھر يک از دومی ھا، بالعکس، حصه کمتری را نصيب خود 

سازند. اينکه اين اضافه ارزش ھا در کجا، کدام کشورھا، کدام قلمروھای  می
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کار و توليد يا کدام بخش جھان توليد می گردند، پرسشی است که ھيچ کس ھيچ 

پاسخ دقيق و شفافی برای آن ندارد. يک چيز روشن است. کل اضافه ارزشھای 

شورھای دنيا تعلق بين المللی با کل سودھائی که به سرمايه اجتماعی تمامی ک

می گيرد برابر است. نکته ديگری ھم به ھمين اندازه بديھی و غيرقابل ترديد 

است. سرمايه اجتماعی ھر جامعه به طور متعارف اضافه ارزشی بيشتر يا 

کمتر از آنچه طبقه کارگر ھمان جامعه توليد کرده است به چنگ می آورد. 

لف يک قلمرو توليدی، يا سرمايه توزيع اضافه ارزشھا  ميان سرمايه ھای مخت

اجتماعی جوامع مختلف، بر پايه توان رقابت سرمايه داری کشورھا و قدرت 

اثرگذاری آنھا بر فرايند تشکيل نرخ سودھا انجام می گيرد. به ھمين دليل تسلط 

سرمايه اجتماعی ھر جامعه بر عوامل مھم تشکيل دھنده توان رقابت و فشار بر 

سودھای بين المللی مھم ترين نقش را در تعيين قطاع سودھا پروسه پيدايش نرخ 

بازی می کند. متوسط درجه بارآوری کار اجتماعی، ھزينه بخش ثابت سرمايه 

ھا و بھای نيروی کار در جامعه از جمله مھم ترين عوامل افزايش يا کاھش 

توان رقابت می باشند. اين عوامل ھمراه با وزن مخصوص انحصارات ويژه در 

رمايه اجتماعی ھر کشور تعيين می کنند که سھم سرمايه داری کشورھا از کل س

اضافه ارزش ھا چه ميزان خواھد بود. سرمايه داری ايران در بخش ھائی مانند 

نفت، گاز، پتروشيمی و در سالھای اخير اتوموبيل سازی، توليد س�ح و برخی 

طبقه کارگر حوزه  قلمروھای ديگر، سوای اضافه ارزش ھای توليد شده توسط

انباشت مستقيم خود، مقادير بسيار معتنابھی از اضافه ارزش ھای حاصل 

استثمار طبقه کارگر جھانی را نيز به مجاری ارزش افزائی و نرخ سود خود 

جذب می نمايد. ھمزمان در پاره ای بخش ھا مانند نساجی، توليد دارو، صنايع 

بوھی از اضافه ارزش توليد شده غذائی و تمامی قلمروھای ديگر، مقادير ان

توسط کارگران ايران را به نفع سرمايه اجتماعی کشورھای ديگر از دست می 

دھد. سرمايه داری ايران در اين قلمروھا و به طور واقعی در بخش اعظم 
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حوزه ھای کار و توليد به دليل بارآوری پائين تر اجتماعی کار قادر به رقابت 

يم ترين ميزان از سرمايه گردشی بخش ثابت اين در بازار جھانی نيست. عظ

حوزه ھا در ھر دوره بازتوليد، سرمايه ھای صادر شده جوامع غربی در قالب 

کا=ست. سرمايه ھائی که به لحاظ شکل حقوقی مالکيت به سرمايه داران ايرانی 

يا دولت سرمايه داری ايران تعلق دارند اما پيش ريز آن ھا مجرای باز انتقال 

افه ارزش ھا از چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران به حوزه اض

بازتوليد سرمايه داری کشورھای ديگر است. ورود سيل آسای سرمايه به اين 

صورت يا به بيان ديگر اين شکل صدور سرمايه به بازار داخلی انباشت، عظيم 

ھان قرار ترين تقاضاھا را در اختيار تراست ھای غول پيکر صنعتی و مالی ج

می دھد، فاکتوری که به نوبه خود فرايند تشکيل قيمت ھای توليدی در بازار 

جھانی را عميقاً متأثر می سازد. امکان افزايش قيمتھا را برای آنان فراھم می 

سازد. شرائط صعود نرخ سودھا را در اختيار مراکز ياد شده قرار می دھد، 

ھزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه  رخدادھاائی که در سويه مقابل خود افزايش

اجتماعی جوامعی مانند ايران را به دنبال می آورد، بر نرخ سود سرمايه 

اجتماعی اين کشورھا فشار وارد می سازد، سھم سرمايه داری اين جوامع از 

اضافه ارزش ھای کل را تنزل می دھد و حصه سرمايه اجتماعی جوامع صادر 

= می برد. سرمايه داری ايران در اين راستا از کننده سرمايه در اين فرم را با

يک سوی با داشتن بخش ھائی مانند نفت و گاز مقادير قابل توجھی از اضافه 

ارزش ھای بين المللی را به مجاری سود و انباشت خود جذب می کند و از 

سوی ديگر حجم انبوھی از اضافه ارزش توليد شده در داخل را از دست می 

  دھد. 

واقعی بھای شبه رايگان نيروی کار را در ھمين جا بايد ديد. موقعيت شالوده 

سرمايه اجتماعی ايران در تقسيم کار جھانی سرمايه با مؤلفه ھائی عجين است 

که با=تر آوريم و زير فشار ھمين مؤلفه ھا بخش قابل توجھی از اضافه ارزش 
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را از دست می  ھای حوزه انباشت داخلی و حاصل استثمار طبقه کارگر ايران

دھد. سرمايه داری ايران برای جبران آنچه از دست می دھد، فشار ھر چه 

سھمگين تر بر بھای نيروی کار و سطح معيشت توده ھای کارگر، تحميل 

بشرستيزانه ترين اشکال فقر، بی بھداشتی، بی آموزشی، بی مسکنی و تمامی 

قل امکانات اجتماعی و اشکال ديگر محروميت بر زندگی کارگران، قتل عام حدا

رفاھی خانواده ھای کارگری، استثمار سبعانه کودکان کار، مجبور ساختن شمار 

کثير فروشندگان نيروی کار به  امرار معاش از طريق فحشاء و فروش مواد 

مخدر، کشتار جنبش کارگری و خفه ساختن ھر صدای اعتراض عليه اين 

از دست داده می بيند. سرمايه وضعيت را تنھا راه جبران اضافه ارزش ھای 

داری ايران با عزم جزم تمامی اين سبعيت ھا و جنايت ھا را عليه کارگران 

حوزه «اعمال می نمايد تا شط خروشان سودھا را پرخروش نگه دارد. نظريه 

شالوده اصلی اين ارزانی را توضيح نمی » صدور سرمايه و نيروی کار ارزان

  و ناروشن باقی می گذارد.   دھد و مسائل زيادی را ناگفته

  فورانگاه بی مھار اضافه ارزش ھا 

آنچه تا اينجا آمد پيش زمينه ای برای شناخت درست تر سرمايه داری ايران، با 

ساز و کار نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی بود. بنمايه ک�م آنست که 

ر ايران سرچشمه جوشان و ھميشه در طغيان دريای سرمايه ھا و ثروت ھا د

مثل ھمه جاھای ديگر دنيا صرفاً و باز ھم صرفاً اضافه ارزش ھائی است که 

در پويه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران توسط توده ھای طبقه کارگر جامعه 

توليد می گردد. اين واقعيتی است که نه فقط ديدگان عليل کاشفان اقتصاد رانتی 

تقدان سينه چاک اين گمراھه بافی قادر به رؤيتش نيست، که حتی بخش اعظم من

ھا ھم، تمامی ابعادش را نظر نمی اندازند. دو سال پيش مرکز پژوھش مجلس 

ميليون و دويست و شصت ھزار کودک  3بورژوازی اع�م داشت که حدود 

خردسال ايرانی زير فشار فقر و گرسنگی به مدرسه نمی روند. ھمان گزارش 
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فر از اين کودکان برای امرار معاش خود و ميليون ن 3اضافه نمود که بيش از 

برای کمک به تأمين ھزينه زندگی خانواده ھا يشان کار می کنند. ھمگان می 

دانند که ھيچ آمار واقعی به مراکز رسمی آمارگيری جمھوری اس�می راه نمی 

يابد. ارقام ھمواره به طور غيرواقعی در جھت رونق بازار عوامفريبی ھای 

 3گردند. شمار کودکان کار نيز قطعاً بسيار افزون تر از رقم  رژيم منتشر می

ميليون است. رقمی که حتی به فرض درست بودن در طول دو سال اخير زير 

فشار رشد سھمگين مشک�ت معيشتی توده ھای کارگر به گونه چشمگيری 

افزايش يافته است. بحث ما در اينجا اما پديده خاص کودکان کار نيست. اين 

ه را فقط برای اين پيش کشيديم که نشان دھيم بورژوازی ايران برای مسأل

استثمار حداکثر نيروی کار، چگونه تمامی ساز و کارھای بشرستيزانه ممکن را 

به کار می گيرد و اينکه کوھساران عظيم اضافه ارزش ھا نه انفال و رانت 

ر آماج قتل واضعان تئوری اقتصاد نفتی بلکه فقط کار اضافی توده ھای کارگ

عام ھای معيشتی و رفاھی بورژوازی است. سالنامه آماری جمھوری اس�می 

ھزار نفر اع�م  241ميليون و  63سال به با=ی کشور را بالغ بر  10جمعيت 

ھزار  107ميليون و  24داشته است. بخش به لحاظ اقتصادی فعال اين جمعيت 

آماری رژيم در باره شمار  نفر بوده است. در ھيچ کدام از اسناد و گزارشات

دقيق کارگران، اط�عاتی انتشار نيافته است اما برآوردھای مبتنی بر شواھد 

ميليون کمتر باشد. نکته مھم اين  15معتبر حاکی است که اين تعداد نبايد از 

است که روند کار و توليد يا چرخه بازتوليد سرمايه داری ايران فقط بر دوش 

ميليون زير اين مرز  3سال و  10ميليون با=ی  15( ميليون کارگر  18اين 

درصد زنان خانه دار جامعه نيز به شکل ھای  70سنی) نمی چرخد. حدود 

مختلف در پروسه کار و توليد اضافه ارزش ھا سھيم ھستند. نگھداری از 

کودکان يا پرورش ارتش ذخيره کار بورژوازی و معاف سازی طبقه سرمايه 

عظيم ھزينه مھد کودک ھا، به بيان ديگر حضور در پروسه  دار از تقبل ارقام
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کار سرمايه به جای يک جمعيت ميليونی کارگران کودکيار و مددکار، 

سرپرستی از سالخوردگان و معلو=ن و برداشتن بار ھزينه ھای ک�ن مراکز 

نگھداری اين بخش جمعيت جامعه از دوش بورژوازی، ايجاد شرائط =زم برای 

ايگان دو شيفتی ھمسران و کاھش بسيار چشمگير ھزينه ھای امرار کار شبه ر

معاش خانواده، ھمه و ھمه اموری ھستند که توسط زنان خانه دار صورت می 

گيرد، ھمه اين کارھا اجزاء مکمل و مورد نياز پروسه ارزش افزائی سرمايه 

رمايه اند و به طور غير مستقيم در با= بردن ميزان اضافه ارزش ھای طبقه س

دار نقش بارز و تعيين کننده ايفاء می نمايند. خيل کثيری از ھمين زنان سوای 

ھمه کارھای با=، در عمق آلونک ھای سوت و کور مسکونی خود، به صورت 

کارگر مولد و در جريان مبادله نيروی کار خود با سرمايه، در حوزه ھای 

مروھای ديگر برای طبقه متعددی مانند پوشاک، بسته بندی، فرشبافی و خيلی قل

 30سرمايه دار اضافه ارزش و سرمايه توليد می کنند. در يک ک�م حدود 

ميليون انسان در شکل ھای مختلف با ايفای نقش کارگر مولد، غيرمولد، زنان 

خانه دار بدون ھيچ مزد ھمدوش و ھمکوش اين کارگران و با=خره خيل وسيع 

استثمار می شوند. چند ميليون کارگر  کودکان کار شب و روز کار می کنند و

نفرين شده دوزخ نشين افغانی محکوم به کار چند شيفتی شبه رايگان را نيز به 

ميليون اضافه کنيم. حاصل کار و استثمار رعب آور اين جمعيت عظيم  30اين 

نيروی کار است که سرمايه ھا و سودھای سرمايه داران و دولت سرمايه داری 

  ريند، لحظه به لحظه می افزايد و غول آساتر می سازد.  ايران را می آف

اما بحث فقط بر سر آمار کارگران نيست. ميزان اضافه ارزش و سرمايه ای که 

طبقه کارگر در طول سال توليد می کند مسأله ديگری است که بايد آن را کاويد. 

ی  سالنامه آماری جمھوری اس�می جمع ارزش اضافی حاصل استثمار توده ھا

تريليون تومان گزارش کرده است. اين  476را  1389کارگر در طول سال 

رقم در منابع ديگر دولتی و مھم تر از ھمه در گزارش صندوق بين المللی پول 
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تريليون تومان اع�م گرديده است. اخت�ف آماری بسيار فاحشی که  830با=ی 

متعارف و روتين  برای ديوان محاسبات دولت بورژوازی ايران از ھمه لحاظ

 4است!! از رقم نخست يا آنچه در سالنامه مرکز آمار آمده است نزديک به 

تريليون تومان در بخش معادن غيرنفتی توليد گرديده است. شمار کارگرانی که 

ھزار نفری  81در توليد اين اضافه ارزش ھا نقش داشته اند با توجه به آمار 

ھزار نفر برآورد می شود. حداقل مزد  60کل کارکنان واحدھا، به طور تقريب 

 303کارگران در اين سال بر اساس مصوبه شورايعالی کار جمھوری اس�می 

ھزار تومان در ماه بوده است. بھای نيروی کار کارگران معادن غيرنفتی به 

طور معمول حتی در قياس با دستمزد محقر و بسيار پائين ساير بخش ھای طبقه 

تر است. با اين وجود ما متوسط مزدھا در اين حوزه را  کارگر باز ھم پائين

بسيار بيشتر از رقم اع�م شده شورايعالی کار در نظر می گيريم. فرض را بر 

ھزار تومان در ماه و  400اين فرار می دھيم که ھر کارگر به طور متوسط 

 چھار ميليون و ھشتصد ھزار تومان در سال دستمزد دريافت کرده باشد. در اين

 288ھزار کارگر به رقمی معادل  60صورت بھای سا=نه نيروی کار کل 

ميليارد تومان بالغ خواھد شد. به سراغ نرخ استثمار کارگران در اين قلمرو 

تريليون اضافه ارزش ھای سا=نه را به رقم مذکور تقسيم کنيم. با  4رويم و 

بيان ديگر ھر  درصد مواجه می گرديم. به 1300نرخ اضافه ارزشی برابر با 

برابر مزدی که در سال دريافت نموده است. اضافه ارزش و سود و  13کارگر 

سرمايه به سرمايه داران و دولت سرمايه تسليم کرده است. از نمونه ديگری 

صحبت کنيم. در ھمان سال با= بر اساس مندرجات ھمان سالنامه، ميزان اضافه 

کارگر به با= توليد کرده اند به  10ارزشی که کارگران کارخانه ھای دارای 

ھزار  950تريليون تومان رسيده است. شمار کارگران به طور تقريب  50مرز 

نفر بوده است. در اينجا نيز جمعيت توده ھای کارگر مورد استثمار اين واحدھا 

ھزار تومان متوسط دستمزد سا=نه ضرب کنيم. به  800ميليون و  4را در رقم 
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ميليارد تومان خواھيم رسيد. محاسبه را ادامه  500تريليون و  4رقمی بالغ بر 

تريليون اضافه ارزش ھای حاصل استثمار سا=نه کارگران را بر  50دھيم و 

آنچه به صورت بھای نيروی کار دريافت کرده اند تقسيم نمائيم. نرخ اضافه 

گر درصد خواھد بود. در اينجا نيز ھر کار 1100ارزش اين حوزه با=تر از 

تومان سود و سرمايه تحويل سرمايه  11در ازاء ھر تومان دستمزد بيش از 

داران داده است. نرخ استثمارھای واقعی توده ھای کارگر در جھنم سرمايه 

داری ايران به طور قطع با=تر از اين نرخ ھاست. واقعيت اين است که متوسط 

رد محاسبه ما بوده دستمزد کارگران در سال ياد شده بسيار کمتر از رقم مو

است. دستمزدھا در فواصل زمانی طو=نی پرداخت می شده است و چه بسا 

ھيچ پرداختی صورت نمی گرفته است.  زمان تأخير چنان بوده است که سرمايه 

داران در دنيای واقعی ھيچ مزدی پرداخت نمی کرده اند. به اين معنی که 

فزودن  آنھا به سرمايه و به مصادره شش ماھه و يک ساله و بيشتر مزدھا، ا

کارگيری آنھا در سرمايه گذاری ھای سودآور، با نرخ اضافه ارزش ھای ک�ن، 

عم�ً به سرمايه داران امکان می داده است تا دستمزدھا را از محل سود حاصل 

از انباشت مزدھای پرداخت نشده کارگران در قالب سرمايه و استثمار کارگران 

تأمين کنند. واقعيت ھای شرم آوری که در بند بند خود  توسط ھمين سرمايه ھا

سرچشمه ھای اصلی دريای اضافه ارزش ھا و نرخ استثمارھای افسانه ھای را 

باز می گويند اما مرثيه سرايان اقتصاد نفتی ھمچنان چراغ به دست در عمق 

چاھھای نفت دنبال کشف راز چگونگی فوران رانت ھا به خزانه دولت در 

دون ھيچ صنعت و ساختار اجتماعی يا شيوه توليد و طبقات و مبارزه برھوت ب

طبقاتی ھستند!! در ھمين جا اضافه کنم که تمامی محاسبات ما نسبی و با ھدف 

ارائه تصويری از واقعيت است. اين نکته را از آن جھت می گويم که تعيين 

يژه در نرخ دقيق و عينی اضافه ارزش ھا در حوزه ھای مختلف، ک�ً به و
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شرائط کنونی دنيای سرمايه داری تقريباً در زمره محا=ت است. در اين ترديدی 

  نيست اما تصوير بدون شک درست و واقعی است. 

آنچه در باره نرخ اضافه ارزش ھا در حوزه ھای اقتصادی معدن و صنعت 

آمد، در مورد ھمه قلمروھای ديگر اقتصاد سرمايه داری ايران صدق می کند. 

 ً يا فروش » خدمات« گفته خواھد شد که به طور مثال در بخش موسوم به  حتما

کا=ھا اضافه ارزشی توليد نمی شود. اين حرف تا آنجا که به خصلت غيرمولد 

نيروی کار مورد استثمار اين  بودن سرمايه ھای اين بخش و غيرمولد بودن

و کليدی را  سرمايه ھا مربوط می شود کام�ً درست است اما اين نکته اساسی

به کلی از ياد می برد که c به c بخش غيرمولد سرمايه اجتماعی نيز دقيقاً 

ھمسان بخش مولد آن، سھم اضافه ارزش ھای خود را از کل اضافه ارزش 

توليد شده توسط طبقه کارگر برداشت می نمايد. محاسبات مرکز آمار ايران نيز 

د سرمايه داری تنظيم گرديده است. با توجه به اين اصل پايه ای شيوه تولي

ارقامی که به عنوان اضافه ارزش ھای حوزه ھای صنعت و معدن در اين 

گزارشات آمده است ارقامی ھستند که پس از توزيع اضافه ارزش کل، ميان 

ھمه اجزاء سرمايه اجتماعی محاسبه شده و به اين اسناد راه يافته اند. نرخ 

درصدی نه خاص دو قلمرو توليدی با=  1100درصدی و  1300استثمارھای 

که شاخص نرخ استثمار توده ھای کارگر در کل جھنم سرمايه داری ايران می 

باشند. =زم است اضافه و تصريح کنم که اين نرخ حتی کل جمعيت چندين 

ميليونی کارگران بيکار را نيز در دائره شمول خود دارد. اين نکته شايد برای 

و غيرقابل باور باشد. اما ديده ای بايد که سرمايه را، خيلی ھا تعجب آور 

سرمايه داری معاصر را و سرمايه داری روز ايران را دقيق بشناسد تا ھمه 

تعجب ھا و ناباوری ھا برای او از قضايای بديھيه ھندسی بديھی تر گردد. 

بيکار در شرائط روز دنيای سرمايه داری ک�ً و در دوزخ سرمايه داری ايران 

فقط به اين اعتبار بيکار است که بايد به جای يک شيفت، دو شيفت، به جای 
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دستمزد محقر معمول ھمزنجيران مزدی باز ھم بسيار کمتر و ناچيزتر، به جای 

اشتغال رسمی، به صورت غيررسمی، به جای برخورداری احتمالی از برخی 

شرائطی بسيار  امکانات تأمين اجتماعی، بدون ھيچ نوع امکانات و با=خره در

مرگبارتر، با شدت استثماری کام�ً افزونتر، کار کند. در جامعه ای که برای 

اکثريت غالب کارگران ھيچ غرامت بيکاری و ھيچ بيمه معيشتی وجود ندارد، 

تصور اينکه کارگری بدون کار به زندگی ادامه دھد فقط خيالبافی است. بيکاران 

تعلق » حوزه اشتغال غيررسمی« سوم به به حوزه کار و توليد و استثمار مو

دارند. پديده ای که سازمان جھانی کار وجودش را به رسميت شناخته است و با 

ھدف کمک به بورژوازی در تشديد استثمار کارگران برای توسعه  و رونق آن 

درصد اشتغال خيلی از کشورھا  70می کوشد. بر طبق گزارش ھمين سازمان 

رديده است و سھم آن در کل محصول اجتماعی سا=نه به ھمين حوزه منتقل گ

طبقه کارگر ممالک امريکای =تين تا پيش از پايان دھه آخر قرن بيستم مرز 

درصد را پشت سر نھاده بود. جمعيت بيکار جامعه ايران که شمارشان  30

ھستند. بخش » حوزه اشتغال غيررسمی «چندين ميليون است استثمارشوندگان 

ن شاغل اعم از فروشندگان نيروی کار مولد و غيرمولد نيز به اعظم کارگرا

ھمين حوزه تعلق دارند. ميليون ھا کارگری که به صورت قراردادی، با 

قراردادھای کوتاه مدت فاقد ھر نوع اعتبار حتی ھمان اعتبار متعارف 

ديوانسا=ری سرمايه، قراردادھای شش ماھه، سه ماھه، يک ماھه، دو ھفتگی، 

مضاء و مانند اين ھا کار می کنند ھمه شاغلين اين حوزه می باشند. ھمه سفيد ا

اينھا در پروسه کار سرمايه حضور دارند، به طور مستقيم اضافه ارزش توليد 

می کنند يا نيروی کارشان در خدمت پروسه توليد اضافه ارزش و بازتوليد 

يون تومانی تريل 500سرمايه اجتماعی قرار می گيرد. اضافه ارزش سا=نه 

بورژوازی محصول کار کل طبقه کارگر ايران از جمله اين بخش از کارگران 

  است.
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  سرمايه داری ايران، بحران و جمھوری اس)می 

با3تر در بررسی موقعيت سرمايه داری ايران در تقسيم کار جھانی سرمايه 

را نيز داری به فاکتورھا و ويژگی ھائی اشاره شد. مؤلفه ھای مذکور اين 

تصريح می کنند که سرمايه اجتماعی جوامعی مانند ايران به طور معمول حوزه 

سرريز بار بحران ھای بين المللی سرمايه داری ھستند. عظيم ترين بخش تشکيل 

دھنده جزء ثابت سرمايه اجتماعی اين کشورھا اعم از استوار يا گردان سرمايه 

 -يه بين المللی در ھيأت کا3ھائی ھستند که در پروسه سامان پذيری سرما

سرمايه، از سوی تراست ھا و انحصارات عظيم صنعتی و مالی جھانی به 

مالکيت سرمايه داران يا دولت سرمايه داری ايران منتقل می گردند. چرخه 

سرمايه ھا يا در واقع جذب  - بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران بازار خريد اين کا3

امر متضمن اين معناست که حوزه ارزش افزائی اين سرمايه ھا است. اين 

سرمايه اجتماعی ايران و جوامع مشابه او3ً به صورت کامSً ارگانيک قلمرو 

انتقال، انباشت و ارزش افزا شدن حجم عظيمی از سرمايه است که برای سرمايه 

اجتماعی جوامع توليد کننده آن ھا حکم سرمايه آزاد، غيرسودآور و بحران زا را 

سرمايه  -زی می کند. ثانياً حجم عظيم ديگری از سرمايه ھا به صورت کا3با

پروسه انتقال را پشت سر می گذارد، در فرايند انتقال بازار تقاضای وسيعی را 

در اختيار سرمايه اجتماعی توليد کننده خود قرار می دھند. اين تقاضا منحنی 

د و به سوی صعود می تعيين قيمت توليدی را به شدت دستخوش تغيير می کن

برد. ثالثاً و با3خره اما نه کم اھميت تر اينکه نياز جبری و قھری سرمايه 

سرمايه ھا دست  –اجتماعی جوامعی مانند ايران به ورود اين سرمايه ھا يا کا3 

سرمايه اجتماعی توليد کننده آنھا را به طور محدود اما بسيار تعيين کننده در 
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ی گذارد. سرمايه اجتماعی جوامع مالک تراست ھا و افزايش قيمت ھا باز م

انحصارات غول پيکر صنعتی از ھمين مجاری يا به بيان روشن تر از درون 

پويه سامان پذيری سرمايه جھانی و مراودات ارگانيک و اندرونی و ذاتی ميان 

سرمايه ھای اجتماعی کشورھا سھم بزرگی از بحران اقتصادی خود را به حوزه 

ائی سرمايه اجتماعی کشورھای مورد بحث از جمله ايران منتقل می ارش افز

خورشيدی در ايران، سوای سرچشمه قھری  50سازند. بحران نيمه دوم دھه 

اندرونی خود، بار اين شکل چرخش بحران جھانی سرمايه را نيز ھمراه داشت. 

 جمھوری اسSمی در سال ھای نخست استقرار قادر به مھار اين بحران نشد.

جنگ ارتجاعی ميان رژيم و دولت سرمايه داری عراق بحران را در ابعادی 

بسيار گسترده تشديد کرد. بخش قابل توجھی از سرمايه اجتماعی ايران در شکل 

بنگاھھای بزرگ صنعتی، بنادر، وسائل حمل و نقل، پا3يشگاھھا و تأسيسات 

ل که فشار استثمار نفتی دچار اختSل و حتی نابودی شد. بورژوازی در ھمان حا

کارگران را به اوج می برد. ھزار، ھزار آن ھا را از کارخانه ھا و مراکز کار و 

توليد روانه ميدان ھای جنگ می کرد. توليد و فروش نفت روند افت پيمود و 

ميليارد د3ر و برخی سال  10حجم اضافه ارزش ھای نفتی سا3نه رژيم به زير 

نمود. بورژوازی در دل اين شرائط نه فقط توان ھيچ ميليارد د3ر سقوط  7ھا تا 

مقدار چالش بحران را نداشت که زير فشار وخامت روزافزون آن از نفس باز 

می ماند. جمھوری اسSمی زير فشار غرش بحران به ختم جنگ رضايت داد تا 

بازسازی اقتصاد فروپاشيده سرمايه داری را آغاز کند. دولت رفسنجانی اين کار 

  ا پاره ای تدارکات شروع نمود و ھمزمان به اقدامات زير دست زد. را ب

. بھبود ارتباط با امريکا و کشورھای غربی به صورت راھکار ضروری 1

سرازير شدن سرمايه ھای خارجی به حوزه انباشت داخلی، چالش موانع سر راه 

در ادغام ھر چه عميق تر برنامه ريزی کار و توليد سرمايه اجتماعی ايران 
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تقسيم کار جھانی سرمايه داری و ھمه مسائل ديگری که در اين راستا قرار می 

  گرفت. 

. تSش برای پيوستن به صندوق بين المللی پول، صندوق تجارت جھانی و 2

اعSم آمادگی برای اجرای تمامی طرح ھا و سياست ھای روز بانک جھانی، 

و سراسری سرمايه بين مؤسسات ياد شده و ساير مراکز برنامه ريزی مشترک 

  المللی، 

سرمايه ھا با قدرت دولتی،  انفرادی. ادغام ھر چه ژرف تر مالکيت 3

  ميليتاريستی و نظم فاشيستی سرمايه داری

. شروع دور جديدی از سبعانه ترين و انسان ستيزترين تھاجمات عليه معيشت 4

بحران روز  مکرراً سSخی شده توده ھای کارگر، نه فقط به عنوان نياز چالش

سرمايه داری که در عين حال به عنوان حلقه مھمی از استراتژی ماھوی و 

ماندگار بورژوازی برای در ھم کوبيدن انتظارات و خواست ھای حداقل طبقه 

کارگر، به قھقرا راندن سطح توقعات اين طبقه، مھندسی شعاع فکر، قلمرو ذھن 

ترين سطح ممکن بھای نيروی و افق انتظار کارگران بر محور تمکين به نازل 

  کار و رضايت به تحقيرآميزترين، مرگبارترين و نفرين شده ترين شکل زندگی، 

. کوشش برای جلب حتی المقدر اجماع بورژوازی داخلی در پيشبرد اين پروژه 5

ھا از طريق تضمين ممکن حصه ھای مناسب اقشار و رويکردھای مختلف اين 

ی و سھم مطلوب تمامی آن ھا در ساختار قدرت طبقه در مالکيت سرمايه اجتماع

  سياسی سرمايه داری 

دولت رفسنجانی دست به کار اجرای سياست ھای فوق شد. از سازماندھی 

سھمگين ترين تعرضات به زندگی توده ھای کارگر آغاز کرد، سSخی مجدد 

داربست متSشی معيشت کارگران را پلکان کسب پاره ای موفقيت ھا در حوزه 

اول و دوم و پنجم ساخت. کاھش چشمگير دستمزدھای واقعی، امحاء ھر  ھای

گونه تضمين اشتغال، بيکارسازی ھای گسترده، سرکوب ھر اعتراض کارگران، 
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باز گذاشتن دست کارفرمايان در اعمال ھر جنايت قرون وسطائی عليه توده ھای 

ميل فرساينده کارگر با ھدف تنزل مزدھا، افزايش بی عنان شدت و فشار کار، تح

ترين شرائط محيط کار بر کارگران و بسياری جنايات ديگر سراسر فضای کار، 

  استثمار و زندگی طبقه کارگر را در خود غرق کرد. 

پيش شرط ديگر جلب حمايت و ھمکاری دولت ھای غربی و مراکز بين المللی 

ھا قدرت سرمايه داری، اجرای وسيع پروژه خصوصی سازی کارخانه ھا، بنگاھ

و مؤسسات مختلف صنعتی و مالی بود. دولت رفسنجانی اين کار را نيز با شتاب 

تمام شروع و دنبال کرد، نکته مھم در اينجا ويژگی پيشبرد پروژه بود. آنچه 

با3تر زير نام سومين اقدام يا رويکرد سوم ذکر شد شکل و شمايل خاص اين 

لزوماً در انطباق کامل با  خصوصی سازی را تعيين نمود. معجون ويژه ای که نه

شکل متعارف حقوقی مالکيت سرمايه ھا در کشورھای غربی قرار می گرفت و 

نه مشابھت چندانی با مالکيت دولتی نوع اردوگاھی سرمايه اجتماعی داشت. 

برای توضيح دقيق تر موضوع بايد مقداری به عقب بر گرديم. جمھوری اسSمی 

ل شماری تراست ھای بزرگ مالی و در روزھای اول استقرارش با تشکي

و..، کل سرمايه ھا و مراکز کار » امام « و » بنياد مستضعفان« صنعتی از نوع 

و توليد تحت مالکيت سرمايه داران فراری يا عناصر رژيم سابق را به حيطه 

تملک خود  در آورد. سلطنت طلبان، محافل ليبرال و نئوليبرال از سر عداوت، 

ثريت فدائی و طيف چپ اردوگاھی از سر شوق و شادی اين اما حزب توده، اک

نام نھادند!! چپ راديکال خارج »  سوسياليستی کردن اقتصاد« نقل و انتقال را 

از مدار پيکار ضد سرمايه داری نيز با نگاھی انتقادآميز، ماجرا را دولتی کردن 

بحث نيست سرمايه داری خواند! در مورد تلقيات گروھھای اول و دوم نياز به 

اما استنباط گروه سوم نيز بی اساس بود. ھمين مسأله است که نيازمند توضيح 

است اما پيش از آن بايد تأکيد نمايم که دولتی يا خصوصی بودن مالکيت سرمايه 

ھا مسأله ما نيست. طبقه کارگر عليه ھستی سرمايه داری می جنگد، گفتگوی 
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ساختار قدرت سياسی به حاضر ما تشريح رويکرد بورژوازی مسلط در 

« چگونگی تملک سرمايه ھا بود. بنيادھای نوظھور آن دوره ولو اينکه توسط 

تأسيس شدند اما به طور واقعی در مالکيت دولت قرار نداشتند. » شورای انقSب

بخشی از بورژوازی کارخانه ھا، تجارتخانه ھا، معادن، کشت و صنعت ھا، 

Sم سرمايه ھای رقبای طبقاتی سابق را به بانکھا، مؤسسات مالی و در يک ک

حيطه تملک خود در آورد. ھر کدام از بنگاھھا و شرکت ھای تابعه تراست ھای 

مالی و صنعتی در کنترل کسانی قرار گرفت که زير نام ھيأت مديره يا ھر اسم و 

رسم ديگر، مؤسسه را اداره می کردند، حاصل استثمار کارگران ھر بنگاه بر 

مراتب نفوذ، ميان رؤسای شرکت، ھيأت مديره تراست و برخی  پايه سلسله

نھادھا يا مراکز ديگر قدرت تقسيم شد. سرمايه داران جديدالو3ده ولو نه رسمی و 

منطبق بر عرف حقوقی بورژوازی اما عمSً مالکان خصوصی مؤسسه سرمايه 

ی که داری شدند و جای صاحبان سابق بنگاھھا را پر کردند. مطابق مفاد حکم

صادر کرد مؤسسه غول پيکری مانند بنياد  57خمينی در اسفندماه سال 

مسضتعفان با دھھاا کارخانه، بانک، شرکت تجاری و بنگاھھای عظيم اقتصادی 

ديگر به طور مؤکد از حيطه تملک يا حتی نظارت نھادھای رسمی دولت سرمايه 

يش، تعيين داری خارج شد و کل برنامه ريزی چرخه بازتوليد سرمايه ھا

سرنوشت حاصل استثمار کارگرانش، نوع مصرف درآمدھايش و ھمه چيزش در 

انحصار ھيدت مديره ای قرار گرفت که در عين حال عضو شورای انقSب آن 

روز بودند. رفسنجانی برنامه بازسازی اقتصاد سرمايه داری را با گسترش 

عظيم ترين بخش سراسری اين شکل تملک سرمايه به ھم آميخت و در اين گذر 

سرمايه اجتماعی را به سپاه پاسداران و سازمانھای ميليتاريستی تابعه اين نھاد 

نظامی واگذار نمود. با اين کار، نمای حقوقی مالکيت سرمايه اجتماعی ايران و 

داربست نظم توليدی، سياسی، نظامی، ايدئولوژيک و اجتماعی اش که از 

ای اليگارشيک معماری می شد، صورت روزھای متعاقب قيام بھمن، با نقشه 
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بندی يک اليگارشی کامل اقتصادی، سياسی، ميليتاريستی را احراز نمود. 

مالکيت سرمايه، پويه تسھيم اضافه ارزش ھا، سکانداری قدرت دولتی، سرکوب 

پليسی و فرھنگی طبقه کارگر و با3خره ماشين ميليتاريستی زيادت طلبی ھای 

ھم قفل شدند و تا سرحد يکی شدن کامل ارگانيک پيش  بين المللی بورژوازی به

رفتند. سرمايه يک رابطه اجتماعی است و سرمايه دار بودن مترادف مالکيت 

شخصی کارخانه، بنگاه تجاری، بانک يا زمين و امSک نيست. سرمايه دار 

ممکن است و پاره ای اوقات چنين است که از ھيچ کدام اين ھا حصه چندان 

نيست، چه بسا اندوخته بانکی او نيز خيلی ھا چشمگير نباشد. برای  زيادی دارا

فھم سرمايه دار بودنش بايد به ھستی اجتماعی وی رجوع کرد و ھستی اجتماعی 

اش موقعيتی است که در سازمان کار سرمايه، قدرت دولتی سرمايه، برنامه 

اشی از ريزی و سياستگذاری چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی و منافع ن

ھمه اين موقعيت ھا دارد. اين يک اصل مفروض ماترياليسم انقSبی پرولتاريا و 

نقد آگاه وی بر اقتصاد سياسی بورژوازی است. ھدف من از تأکيد بر پويه ادغام 

مالکيت سرمايه ھا، سھم در قدرت سياسی و نقش در اجرای ديکتاتوری پليسی، 

وری اسSمی نيز به ھيچ وجه چشم ميليتاريستی، ايدئولوژيک سرمايه در جمھ

پوشی از واقعيت مسلم پايه ای مذکور نيست. کالبدشکافی گوشه ھائی از عينيت 

اليگارشی حاکم سرمايه داری مورد نظر است. آنچه به تبع اجرای سياست ھای 

دوره زمامداری تيم رفسنجانی روی داد تکميل درھمرفتگی اقتصادی، سياسی، 

و عقيدتی اين اليگارشی بود. بورژوازی از درون بيت نظامی، حقوقی، امنيتی 

رھبری، بوروکراسی گسترده دولتی، قوه قضائيه، مجلس اسSمی، شورای 

نگھبان، مجمع تشخيص مصلحت، نھاد خبرگان، سپاه، بسيج، ارتش، نيروی 

انتظامی، حوزه ھای علميه و مانند اين ھا، قدرت دولتی خود را اعمال می کرد، 

ن ارگان ھا و سازمان ھا مالکيت خود بر کل سرمايه اجتماعی را از درون ھمي

نيز تضمين می نمود. افراد و باندھا نه عيناً اما بسيار شبيه سرمايه داران 
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کشورھای غربی موقعيت مالکان خصوصی سرمايه ھای منفرد يا تراست ھای 

ده سپاه، عظيم صنعتی و مالی را احراز نمودند، در ھمان حال که دولتمرد، فرمان

ارتشی، عمله و اکره سازماندھی بسيج، عضو مجمع تشخيص مصلحت، صاحب 

کرسی مجلس شورای اسSمی، نماينده خبرگان يا شورای نگھبان و در مجموع 

  فردی از اليگارشی حاکم سرمايه بودند 

برنامه ريزی نظم و سازمانيابی مالکيت سرمايه اجتماعی به اين شکل در ھمان 

بقه بورژوازی برای قتل عام معيشتی و سSخی بھای نيروی کار حال که توان ط

طبقه کارگر را تا نقطه اوج با3 می برد، ظرفيت اين طبقه برای چالش بحران و 

بازسازی اقتصاد بحران زده، جنگ کشيده و فروپاشيده سرمايه داری را پائين 

، »قانونی« می آورد. بورژوازی در اينجا از حداکثر ساز و کارھای متعارف 

دستگاه نيرومند سرکوب پليسی و نظامی، بعSوه يک سازماندھی گسترده تمام 

عيار فاشيستی برای به قھقرا راندن، زمينگير ساختن و فرسودن جنبش کارگری 

برخوردار می شد، اما در حوزه انسجام کارساز طبقاتی و دولتی برای سر و 

، چالش بحران، تنظيم سامان بخشيدن به نظم چرخه ارزش افزائی سرمايه

مناسبات و مباد3ت بين المللی سرمايه اجتماعی و در يک کSم پاسخ به نيازھای 

انباشت، سامان پذيری، سودآوری و بحران زدائی سرمايه دچار تشتت و 

تعارضات درونی می شد و در ھمين راستا شاھد کاھش توان تحرک و ظرفيت 

گون صنعتی و مالی تشکيل دھنده اثرگذاری خود می گرديد. تراست ھای گونا

سرمايه اجتماعی، شبکه ھای اقتصادی در ھم تنيده اين تراست ھا و مرتبط با آن 

ھا، نھادھای نظم سياسی، حقوقی، نظامی و کS دولتی سرمايه ھر کدام نقش 

دولتچه ای قاھر در صورت بندی نظم سرمايه داری را احراز نمودند. دولتچه 

ت ھمگن و در ھمان حال پرمناقشه، وحدت فاشيستی کل ھائی که در يک مناسبا

بورژوازی در مقابل طبقه کارگر را اعمال و کشمکش درونی ميان خود بر سر 

تقسيم اضافه ارزش ھا و حصه مالکيت در کل سرمايه اجتماعی را به نمايش می 
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نھادند. ھر کدام به اندازه 3زم مالکيت، قدرت سياسی و نظامی و سھم سود 

د و برای افزايش ھمه اين ھا، بده و بستان با اصلی ترين مراکز قدرت را داشتن

دستور کار می کردند. برای داشتن تصويری ھر چند کمرنگ از عينيت اين 

سازمانيابی اليگارشيک اقتصادی و سياسی و حکومتی سرمايه بد نيست به يکی 

  دو مورد اشاره کنيم. 

  

  اول: بنياد مستضعفان 

بنياد، اسامی بنگاه ھا و مؤسسات صنعتی و مالی تابعه خود را به سايت اينترنتی 

  شرح زير اعSم داشته است.             

  نام مؤسسه    نام مؤسسه  

  پارسيان  صنايع تخصصی سياحتی  16  گسترش کشاورزی پيوندفردوس پارس  1

  صنايع مادر تخصصی زمزم  17  دامپروری شير و گوشت پارس  2

  بنياد علوی   18  يع پوشانسرمايه گذاری صنا  3

  سازمان فناوری و ارتباطات سينا  19  صنايع چوبی و سلولزی پارس  4

  مؤسسه فرھنگی موزه ھای بنياد  20  گسترش صنايع معدنی کاوه پارس  5

  مؤسسه تحقيق و توسعه دانشمند  21  خدمات مھندسی و شھرسازی علوی  6

  سی بيناتمؤسسه حسابرسی و بازر  22  گسترش بابا صنعت سينا  7

  مطالعات تاريخی معاصر ايران  23  سرمايه گذاری قند پانيد پارس  8

  سينا ...مؤسسه توسعه آموزشی و   24  صنايع تخصصی انرژی گستر سينا  9

  مؤسسه سينمائی نور تابان  25  صنايع برق و انرژی صبا  10

  کشت و صنعت شھيد مطھری  26  مديريت سرمايه گذاری ره نگار پارس  11

  شرکت آزادراه تھران شمال  27  يع تخصصی بابا سامان پارسصنا  12

  شرکت نفت تھران   28  شرکت عمران و مسکن ايران  13

  بانک سينا  29  سرمايه گذاری سينا شرکت تخصصی   14

    30  مديريت طرح آتيه سازان  15
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ھزار نفر گزارش شده است.  30شمار کارگران مورد استثمار شرکت ھا حدود 

تريليون  60حدود  88ا3نه توليد شده توسط آنان در سال ارزش محصول س

تريليون  147از مرز  1391تريليون و در سال  105بيش از  90تومان، سال 

تريليون و در سال  18بالغ بر  90تومان گذشته است. سود سا3نه بنياد در سال 

ود تريليون تومان بوده است. بنياد مستمراً بر وسعت سرمايه گذاری خ 27 91

تريليون تومان گزارش  27افزوده است. سرمايه الحاقی تراست در سال  اخير 

 شده است.    

  

  دوم. سپاه پاسداران 

بنگاھھای بزرگ، بانک ھا، غولھای عظيم صنعتی و مالی، اسکله ھا، بنادر، 

خطوط کشتيرانی، کشت و صنعت ھا و ساير مؤسسات تحت مالکيت گروھھای 

داران بخش قابل توجھی از کل سرمايه اجتماعی ايران مختلف اقتصادی سپاه پاس

را تشکيل می دھند. ليست کاملی از اين شرکت ھا و نھادھا در دسترس نيست، 

  اسامی عده ای از آنھا به شرح زير است.

  نام مؤسسه     نام مؤسسه  

  مؤسسه مالی و اعتباری انصار   31  سرمايه گذاری مھر اقتصاد ايرانيان  1

  شرکت تأمين مسکن بسيج  32  ن رویتوسعه معاد  2

  تأمين اقSم مصرف بسيجيان  33  شرکت پاسارگاد  3

  رزمندگان اسSم ... شرکت فرھنگی  34  معدن انگوران  4

  مؤسسه خدمات علمی رزمندگان   35  شرکت کوثر آذربايجان  5

  خدمات بازرگانی آينده نگر مھر  36  شرکت کوشا پايدار  6

  شرکت تدبيرگرای آتيه  37  ومھر سرمايه گذاری مسکن عمران  7

  شرکت آلومينيوم ايران  38  سرمايه گذاری توسعه آذربايجان  8

  فرآوری مواد معدنی ايران  39  شرکت صنعت دريائی ايران  9

  تراکتورسازی ايران  40  توسعه صنعتی ايران  10
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  داروسازی جابربن حيان  41  فو3د مبارکه اصفھان  11

  انک پارسيان ب  42  تايدواتر خاورميانه  12

  تراکتورسازی تبريز  43  لوله و تجھيزات سديد  13

  سرمايه گذاری توس گستر  44  شرکت مھندسی تکنوتار  14

  گروه صنعتی بھاران   45  شرکت بھاران  15

  مواد غذائی خمير مايه چھارمحال   46  شرکت مھندسی آماده بھينه ساز   16

  نشرکت مخابرات ايرا  47  شرکت جھاد خانه سازی  17

  صنايع پتروشيمی کرمانشاه  48  شرکت ذوب روی اصفھان  18

  شرکت بازرگانی ايران اطلس کيش  49  کشت و صنعت شاداب خراسان  19

  مؤسسه کوثران  50  بھارستان کيش  20

  مؤسسه ميثاق بصيرت  51  صنايع غذائی مائده  21

  شرکت نويد بھمن  52  شرکت مخابراتی موج گستر نصر  22

  انديشه و عمران محيط  53  عه صابرينمھندسی افق توس  23

  مھندسين مشاور سازه سبک  54  خدمات ھوائی پارس  24

  مجتمع خانه سازی رزمنده  55  خدمات بازرگانی و مشاوره  کميل  25

  صنايع معدنی شھاب سنگ  56  مجتمع خانه سازی سپاھان  26

  شرکت سرمايه گذاری اعتماد  57  سرمايه گذاری شھريار مھستان  27

  شرکت فو3د زاگرس  58  کت پشم بافی بھار يزدشر  28

  تعاونی سپاه و بسيج   59  کنسرسيوم اعتماد مبين  29

      بنياد تعاون  مالی  انصار  30

شرکت ھای با3 که بسياری از آن ھا در زمره مؤسسات بزرگ مالی و سرمايه 

ی گذاری ھستند فقط بخشی از بنگاھھای تحت مالکيت سپاه پاسداران را تشکيل م

دھند. سپاه مالک عظيم ترين شرکت ھای مقاطعه کاری در حوزه نفت و گاز و 

پتروشيمی و راه آھن و بانکداری و توليد سSح است. مؤسسه مالی و اعتباری 

شعبه داد و ستد مالی در  700تراست بزرگ تابعه و بيش از  5مھر دارای 

ادی سپاه مشتمل سراسر کشور است. حجم سرمايه گذاری ھا و قراردادھای اقتص
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بر ارقام نجومی حيرت آور است. زمانی محسن رفيق دوست از چھره ھای 

 100ما در پروژه ھای کمتر از « سرشناس اقتصادی اين نھاد اعSم داشت که: 

  »ميليارد تومان شرکت نمی کنيم

تراست صنعتی، مالی موسوم به بنياد مستضعفان و شبکه ھای پيچيده تملک  

اقتصاد سرمايه داری توسط سپاه پاسداران و بسيج و  بخش ھای مھمی از

امنيتی، نمونه ھائی  -دستجات گوناگون اقتصادی درون اين نھادھای ميليتاريستی

از چگونگی سازمانيابی اليگارشيک مالکيت در سرمايه اجتماعی و در ھمرفتگی 

اشکال مختلف مالکيت دولتی، خصوصی و در سرمايه داری ايران ھستند. 

خرداد،  15ت غول پيکر ديگر مانند بنياد شھيد انقSب اسSمی، بنياد مؤسسا

سازمان تبليغات اسSمی، جھاد دانشگاھی، سازمان تأمين اجتماعی، صندوق بيمه 

اجتماعی روستائيان و بنيادھای ديگر ھر کدام نقش يک گروه عظيم مالی، 

ه اقتصادی در صنعتی را ايفاء می کنند، شمار متعددی شرکت، کارخانه و بنگا

سيطره تملک خود دارند و سھم قابل توجھی از اضافه ارزش ھای حاصل 

استثمار طبقه کارگر را به خود اختصاص می دھند. فرايند برنامه ريزی، 

استقرار و تضمين نظم توليدی، سياسی، حقوقی و اجتماعی سرمايه داری ايران، 

ھای عظيم صنعتی و مالی به تمام و کمال بازتاب فشار قدرت اقتصادی اين غول

در يک سوی و موقعيت گروھھای مافيائی مالک، مدير و مسلط بر شبکه ھای 

اقتصادی تشکيل دھنده سرمايه اجتماعی، در درون ساختار قدرت سياسی و 

نھادھای گوناگون اين ساختار است. مؤلفه ای که به نوبه خود بازگشای ميدان 

گری ھا، تصادمات حاد، گسترش  رقابت ھای سھمگين، انواع مختلف توطئه

بدون ھيچ مھار چپاول ھا، تاراج گری ھا و دزدی ھا، باندبازی ھای فاشيستی و 

ھمه سبعيت ھای ديگر گروھھای مختلف سرمايه داران مالک و مدير شبکه ھا 

برای دستيابی به سھم عظيم تر اضافه ارزش ھای حاصل استثمار توده ھای 

ين حال، کار طبقه بورژوازی ايران حتی کار کارگر است. ھمين مؤلفه در ع
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بخش مسلط تر و حاکم اين طبقه برای اعمال اراده واحد در برنامه ريزی  

متعارف چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی و مناسبات بين المللی آن را تا 

  حدودی دشوار می سازد.

د سرمايه از برنامه ريزی دولت رفسنجانی برای چالش بحران و بازسازی اقتصا

داری می گفتيم. به خطوط کلی کار آن دولت اشاره کرديم، خصوصی سازی و 

انتقال ھر چه بيشتر مالکيت سرمايه ھا به گروھھای گوناگون مالی و صنعتی اعم 

از تراست ھای بزرگ اقتصادی يا نھادھای نظامی و امنيتی نيز جزء 3يتجزای 

که سياست ھا و کل راھبردھا يا  ھمين برنامه ريزی بود. در ھمان جا تصريح شد

چاره انديشی ھای تيم رفسنجانی بسيار سريع سترونی خود را در عرصه گشايش 

معضSت قتصادی روز سرمايه داری ايران ظاھر ساخت. اليگارشی متشتت 

مسلط بر چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران که از بطن اين برنامه ريزی ھا 

، تنھا نقطه اجماعش قتل عام دھشتناک حداقل و سياست ھا سر بيرون آورد

معيشتی توده ھای کارگر و سرکوب مبارزات کارگران بود. در ھمه موارد ديگر 

اسير ورشکستگی گرديد. نه فقط قادر به جلب اتفاق آراء نسبی گروھھای سياسی 

اين طبقه برای بازسازی اقتصاد  سرمايه داری نشد که مجاد3ت مافيائی آن ھا 

حصه مالکيت سرمايه ھا و تقسيم سودھا را سخت دامن زد. توطئه گری  بر سر

ھای درونی باندھای بورژوازی عليه ھم تشديد شد. در زمينه حل و فصل مسائل 

بين المللی سرمايه داری به ھيچ موفقيت چشمگيری دست نيافت. بحران اقتصادی 

ر آن بر چرخه سرمايه جھانی نيز مستمراً رو به وخامت رفت و سرريز شدن با

بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران بيش از پيش تشديد گرديد. در يک کSم ھر روز 

که گذشت اوضاع وخيم تر شد. ھمزمان و بخصوص در سال ھای آخر عمر آن 

دولت، طSيگان شروع شورش ھای سراسری کارگری در بسياری مناطق، قله 

گر عاصی در مناطقی مانند نشينان قدرت سياسی را به وحشت انداخت. توده کار

شيراز و مشھد و قزوين و آذربايجان عليه وضعيت رقت بار معيشتی خود دست 
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به طغيان زدند، آتش زدن مساجد و سوزاندن قرآن توسط توده ناراضی و عاصی 

کارگر ھراس رژيم را مضاعف ساخت. در يک کSم معضSت پويه بازتوليد 

  رت جمھوری اسSمی لرزان تر شد. سرمايه اجتماعی حادتر و پايه ھای قد

دولت خاتمی برنامه خود برای مقابله با بحران اقتصادی و بازسازی شيرازه 

مختل سرمايه داری را با جار و جنجال اصSحات آغاز کرد. برد تأثير پروژه 

، از سلف خود در سال ھای نخستھا، چاره انديشی و راه حل جوئی ھای وی 

داً تغيير کرد. اقتصاددانان، متفکران و سياستگذاران ھر بيشتر نبود. روندی که بع

دو دولت در تدبير امور سرمايه و برنامه ريزی چالش بحران يا بازسازی اقتصاد 

متSشی سرمايه داری افراد فاقد دانش، تخصص و قدرت چاره گری نبودند. 

ات مشکل در عمق ھستی سرمايه قرار داشت. دولت ھا اموری مانند بھبود مناسب

با ممالک غربی، ھموارسازی راه ورود سرمايه ھای خارجی، انسجام و ھمدلی 

سياسی طبقه بورژوازی و مھم تر از ھمه سSخی سراسری مستمر و فزاينده 

بھای نيروی کار و سطح معيشت توده ھای کارگر را يگانه عSج تمامی دردھای 

نسخه پيچی  سرمايه می ديدند. نگرشی که نه خاص بورژوازی ايران بلکه

مادرزاد رابطه خريد و فروش نيروی کار و نوشداروی حيات کل بورژوازی 

جھانی است. نظام سرمايه داری در ھمه جای دنيا با کمک ھمين نوع ساز و 

کارھا به ھستی خود ادامه می دھد اما اين يک روی سکه است. رويه ديگرش 

کامل بدون تأثيرند و در  آنست که برد تأثير اين عوامل محدود است، گاه به طور

شرائط اثرگذاری، وسعت دامنه تأثيرشان به فراھم بودن پاره ای مؤلفه ھای ديگر 

مرتبط می شود. عوامل و مؤلفه ھائی که اجماع ھمه آنھا در مورد سرمايه داری 

جوامعی مانند ايران آسان نيست. سال ھای تSش دولت رفسنجانی و حتی آغاز 

ات، سالھای صعود بيش از پيش منحنی بحران در مدار کار دار و دسته اصSح

بازتوليد سرمايه جھانی به ويژه ممالک اروپائی بود. اين بحران به طور مدام به 

بازار انباشت داخلی ايران سرريز می شد. قيمت پائين نفت و تنزل فاحش ميزان 
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ينه اضافه ارزش ھای نفتی يکی از مجاری اين سرريز بود. افزايش چشمگير ھز

تشکيل بخش ثابت سرمايه اجتماعی مجرای مھم ديگر را تعيين می نمود. سير 

صعودی بھای واردات کا3ھای مصرفی و عوامل ديگر نيز نقش مؤثر بازی می 

کردند. از اينھا که بگذريم تشتت درون بورژوازی ايران و فقدان اراده واحد 

وب جنبش برای برنامه ريزی، در عرصه ھای مختلف سوای عرصه سرک

کارگری، به نوبه خود، راه حصول ھدف را برای دولتمردان اين طبقه دشوار 

می ساخت. در رابطه با نکته اخير کمی بايد توضيح داد. ھمه از مناقشات داخل 

جمھوری اسSمی می گويند. مناقشاتی که از زمان زادن اين رژيم با آن ھمراه 

اھان طبقه کارگر به طور عام بسيار بوده است. ريشه اين تشتت از زاويه نگاه آگ

روشن است. رويکردھای مختلف درون طبقه سرمايه دار در سراسر دنيا بر سر 

چگونگی برنامه ريزی نظم اقتصادی، سياسی، مدنی، فرھنگی و اجتماعی 

سرمايه داری با ھم کشمکش دارند. مجاد3تی که گاه حتی تا سرحد کودتاگری و 

لبانه ھم پيش می رود. در اين شکی نيست، اما تا اپوزيسون مداری سرنگونی ط

جائی که به جمھوری اسSمی مربوط است بايد عامل ديگری را نيز به اين عامل 

عام و ھمه جاگير اضافه نمود. واقعيت اين است که جنگ درونی بورژوازی 

ايران به ويژه بخش ھای مسلط تر و حاکم اين طبقه در ھمان حال که جنگ 

ھا و تعيين سياست ھا و رويکردھاست جنگ مردارخواران بر سر  برنامه ريزی

سلب مالکيت  از ھمديگر و افزايش حصه تملک خود از کل سرمايه اجتماعی به 

شيوه ھای ھولناک مافيائی و اختاپوسی نيز ھست. گروھھای مالی و صنعتی 

مالک تراست ھا و بخش ھای مختلف اليگارشی سرمايه در اين گذر به طور 

  مر با ھم در جنگند.  مست

  غلبه نسبی بر بحران و رونق انباشت 

جمھوری اسSمی تا سال ھای آخر دھه ھفتاد خورشيدی به رغم ھمه رويکردھا 

و چاره انديشی ھا قادر به مھار موج سرکش بحران و ترميم فروپاشيدگی 
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اقتصادی طو3نی مدت سرمايه داری ايران نشد. نياز به توضيح نيست که در 

ب يک جنبش نيرومند سازمان يافته ضد کار مزدی، ھيچ بحرانی، ھيچ غيا

سطحی از فروپاشی و از ھم گسيختگی اقتصادی يا سياسی، خطر تعيين کننده و 

غيرقابل رفعی برای سرمايه داری نخواھد بود. ناقوس مرگ اين نظام يا حتی 

گاه آھنگ اختSل واقعی و رو به عمق آن، فقط در جرس کاروان کارزار آ

سرمايه ستيز توده ھای طبقه کارگر قابل استماع است. مادام که چنين نيست 

سرمايه داری می تواند نسبت به ماندگاری خود ولو با فروپاشيده ترين حالت 

اميدوار باشد، می تواند تمديد قوا کند، با سSخی بی عنان بھای نيروی کار و قتل 

ان شرائط مساعد محصول عام زندگی کارگران و بھره گيری از ھر ميز

تعرضات اين نظام در دنيا، راه رونق مجدد انباشت را ھموار سازد. سرمايه 

داری از آغاز تا امروز چنين کرده است و بورژوازی ايران در سال ھای آخر 

نيمه دوم دھه ھفتاد خورشيدی به دنبال ساليان متمادی انجام ھمين کارھا و 

  وتاه بھبود اوضاع اقتصادی باز کرد. سبيعت ھا راھی به سوی يک دوره ک

رسم محافل رفرميست اما چپ نما و سرنگونی طلب آنست که سرمايه داری را 

حتی در شرائطی که به يمن حمام خون زندگی کارگران، بساط رونق پھن می 

کند و شط پرخروش سود راه می اندازد، باز ھم غرق بحران و در آستانه سقوط 

بندی طيف رفرميسم چپ به اين سنت دليل دارد. آنھا  حتمی توصيف نمايد. پای

به رغم اينکه دنيا را از ھياھوی ضديت با سرمايه پر می سازند، اما صدر و ذيل 

سوسياليسم و سرمايه ستيزيشان از سرنگونی طلبی و جا به جا کردن رژيم ھا 

بش دورتر نمی رود. با سرمايه سر جنگ ندارند، اھل تSش برای سازمانيابی جن

ضد سرمايه داری توده ھای کارگر نيستند، آناتومی درست مارکسی عينيت 

حاضر سرمايه داری را نياز رشد شعور و شناخت کارگران و صف آرائی آگاه 

طبقاتی آن ھا نمی بينند. به جای ھمه اين ھا چشم به راه عروج جنبش توده ای، 

در ھمين راستا، سوار شدن بر موج اين جنبش و تسخير قدرت سياسی ھستند. 
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دعوت به سرنگونی را تنھا رسالت خود می دانند و برای اثبات درستی اين 

دعوت ھمواره رژيم ھا را غريق محتضر دريای پرتSطم بحران تصوير می 

کنند. رسم ما اما اين نيست. مبارزه طبقاتی را فقط پديده روزھای توفش بحران 

اب ھائل بحران باشد و ممکن است با نمی دانيم. سرمايه داری می تواند اسير گرد

قربانی ساختن ھست و نيست کارگران برای چند صباحی از گرداب خارج گردد. 

ھمه اين حالت ھا را بايد با نگاھی مارکسی برای کارگران توضيح داد. سرمايه 

داری ايران در سال ھای پايانی دھه ھفتاد به سمت رونق رفت. اقتصاددانان و 

بورژوازی دليل اين رونق را يکراست در افزايش بھای نفت نمايندگان فکری 

کاويدند و تا ھر کجا که توانستند وارونه بافی کردند. واقعيت اما چنين نبود. 

تمامی مSط و مصالح اين رونق را اضافه ارزش ھای کوه پيکر حاصل استثمار 

افه دھھا ميليون کارگر در طول سالھای پيش تشکيل می داد. به يمن اين اض

ارزش ھا و در کنار آنھا افزايش اضافه ارزشھای ناشی از با3رفتن بھای نفت، 

  دور تاره رونق جايگزين دو دھه تازش بحران می گرديد. 

مؤلفه اساسی ديگر در گشايش دروازه رونق را، دور جديد نياز حياتی سرمايه 

عيين می بين المللی به نيروی کار شبه رايگان برخی ممالک از جمله ايران ت

نمود. اشباع کم سابقه بازار جھانی از سرمايه، تراکم بيش از پيش سرمايه ھای 

آزاد، روند تنزل نرخ سودھا و خطر تشديد طوفان بحران ھا، سرمايه بين المللی 

را مجبور به بازتعريف بھای نيروی کار می کرد. موقعيت زمينگير جنبش 

اھم می ساخت. در تعريف جديد، کارگری نيز فرصت 3زم اين کار را برايش فر

نيروی کار محق بھای بازتوليد قلمداد نمی شد، بايد تا سرحد نيستی استثمار گردد 

و سپس نيروی کار ديگری جايش را پر کند. ممالکی مانند چين، ترکيه، برزيل، 

ھندوستان و ايران حوزه ھای وفور فروش اين گونه نيروی کار بودند. بخش 

د اما اين کشورھا در کنار شرائط داد و ستد اين نوعی اعظم جھان چنين بو

نيروی کار از پاره ای عوامل ديگر برای سودآوری حداکثر سرمايه نيز 
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برخوردار بودند. ثبات سياسی، امنيت سرمايه گذاری، تضمين تداوم نازل ترين 

دستمزدھا از طريق ديکتاتوری ھار حاکم سرمايه داری، بازار گسترده انباشت، 

ر نيروی کار متخصص، ھزينه بسيار نازل تشکيل بخش ثابت سرمايه و وفو

  مانند اين ھا در زمره اين عوامل بودند.        

ميزان  80اوايل دھه تا  1370 سال ھایدر فاصله بر اساس گزارش مرکز آمار 

ميليارد  49593از رقم ايران طبقه كارگر  توليد شده توسط سا3نه اضافه ارزش

جھش وار به  80افزايش يافت. اين رقم در طول دھه  ميليارد لایر 731682به 

ميليارد لایر را پشت سر نھاد.  8310مرز   1389رشد خود ادامه داد و در سال 

کشور را » توليد ناخالص داخلی«در ھمين سال صندوق بين المللی پول ميزان 

 8تا  7محور  ميليارد د3ر و نرخ رشد اقتصادی چند ساله را حول 830بالغ بر 

ھمزمان از صعود موقعيت اقتصادی » ای، ام، اف « درصد گزارش کرد. 

سرمايه داری ايران در قياس با کشورھای ديگر دنيا سخن راند و ايران را دارای 

ھفدھمين اقتصاد بزرگ جھان خواند. آمارھا عموماً از موفقيت پروژه ھا و 

چيز بانگ می زد که فرايند طرحھای بزرگ اقتصادی رژيم حکايت کردند، ھمه 

سSخی بدون ھيچ محدوده بھای نيروی کار و قتل عام حداقل معيشتی توده ھای 

کارگر، اجرای مو به موی طرح تعديل ساختاری صندوق جھانی پول، کاھش 

مستمر و فاحش مزدھای واقعی، محروم ساختن ميليون ھا کارگر شاغل 

نوع بيمه دارو و درمان يا ھر سطح کارگر از ھر  10کارگاھھای دارای کمتر از 

نازل تأمين اجتماعی، الغاء ھر ميزان مرخصی ھفتگی و سا3نه اين کارگران، 

استثمار کشنده ميليونھا کودک در سياھچال ھا، بھره کشی حداکثر از کار زنان 

خانه دار برای افزايش سود سرمايه اجتماعی، تبديل غالب مراکز اشتغال رسمی 

وزه ھای اشتغال غيررسمی و بدون ھيچ قرارداد و سفيد امضاء نيروی کار به ح

و دھھا شکل ديگر تعرض و تجاوز جنايتکارانه به زندگی توده ھای کارگر 

با3خره برای بورژوازی به بار نشسته است و رونق اقتصادی نسبتاً چشمگير 
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 ) 80تا  78يش ( سال اول اجرا 3 برنامه سوم اقتصادى رژيم درزائيده است. 

مختلف حوزه ھای در  ايران بازار داخلـى وارد بهميزان سرمايه ھاى خارجى 

افسانه ای با  در قياسبا3 برد. رقمی که د3ر  1 047 200 000 تا رقم را توليد

 300توسعه اقتصادى رژيم شاه حدود % ھای برنامه ترين و پر سر و صداترين

  . می دادنشان  افزايش

ه بازار انباشت داخلی، انعقاد قراردادھای بسيار کم ھجوم سرمايه ھای خارجی ب

سابقه اقتصادی ميان جمھوری اسSمی و دولت ھا يا انحصارات عظيم بين المللی 

 چين، اروپا، ژاپن، ھند، روسيه، كانادا ھر كدام براى يافتنرا به دنبال آورد. 

فتند. جای پای وسيع تری در استثمار طبقه کارگر ايران از ھمديگر سبقت گر

 توافقنامه پيش ريز نمود.از يك ميليارد د3ر  بيش فقط در معدن تفتاندولت كانادا 

نفت و گاز با دولت چين به ميزان  حوزهعصر در  قراردادمعروف به بزرگترين 

امضاء گرديد.  ميليارد د3ر 200تا رقم  افزايشظرفيت  و بايكصد ميليارد د3ر 

ى، دولتى يا خصوصى به پرسودترين عرصه داخلى يا خارج اعم از سرمايه ھا

ھاى توليد سرازير شدند. نفت، گاز، پتروشيمى، توليد فو3د، اتوموبيل سازى، 

كشت و صنعت ھا، حمل و نقل، ذخيره ھاى معدنى بسيار پر سود و توليدات 

توسط رژيم  چند ده ميليارد د3ردر صدر جدول انباشت قرار گرفتند. نظامى 

و راه  توليدانباشت شد.  در منطقه نفتى يادآورانارجی اسSمی و شرکای خ

 19فازى سرمايه با حجم احتمالـى  24 پيش ريز، كشتى نفتكش 90 اندازی

جنوبى، طرح سرمايه گذارى سا3نه  ميليارد د3ر ، در پتروشيمى و گاز پارس

نفت و گاز در جنوب، برنامه ريزى تبديل اصفھان،  ميليارد د3ر در بخش 10

قطب فو3د، آلومينيوم، كاشى و شيشه سازى  4عسلويه به  زوين، تھران و بندرق

، 2004دستگاه در سال  900000 بهتوليد سا3نه خودرو  قارة آسيا، افزايش

و توليد انبوه تلفنھاى  »رك سلت« به سرانجام رساندن قرارداد  برایدولت  تSش

اين سال ھا را تشکيل داد. خطوط عام کارنامه رونق سرمايه داری در ھمراه، 
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 تراست عظيم اتوموبيل سازى دنيا تبديل شد. 20ايران خودرو به يكى از کارخانه 

را پشت شركت فو3د خوزستان مرز دو ميليون و پانصد ھزار تن  توليد سا3نه

می توليد  انسنت كارگر 5كه با دستمزد ساعتى  ن آنو محصو3ت آھ سر نھاد

، ايتاليا، يونان، عربى، كويت، انگليسمتحده ن، امارات ، بازار داخلى عربستاشد

 تركيه، چين، كرة جنوبى، اندونزى، تايوان، تايلند و ھند را زير پا نھاد.

. سقف پوشاندبورژوازى ايران به يكى از آرزوھاى ديرينه خود جامه عمل 

 41800رقم  به 80در شروع دھه  مباد3ت جارى بازار داخلـى ايران ارزش

انتظارى كه رژيم سلطنتى  ،ميليارد د3ر 50، چيزى حدود رسيد يارد تومانميل

رؤيا می دانست. اين رقم در چند سال بعد باز ھم به گونه حصول آن را  سرمايه

 ای حيرت بار رشد کرد

سرمايه داری ايران در اين دوره، بحران ديرپای بيست ساله را به چالش کشيد 

مانند پتروشيمى، نفت، گاز،  د بود. حوزه ھائیاما وسعت و برد اين چالش محدو

شاھد ھجوم سرمايه ھاى بزرگ  توليد سSح ،اتوموبيل سازى، فو3د، مخابرات

ھاى صنعت مانند نساجى، چوب،  بسيارى از بخش دند، اماچند ميليارد د3رى بو

سرمايه نه فقط ، توليد قند و شكر و نظاتر اينھا ، كفشتوليد كاغذ، تھيه لباس

نرخ رشد نکردند که بعضاً به ورطه تعطيل و فروپاشی افتادند.  ندانی جذبچ

اين امر ، ماند فیمن  اقتصادی برنامه سومھمان حتى در  برخی از اين قلمروھا

درصدی کل سرمايه اجتماعی نداشت. دوره  7طبيعی بود و منافاتی با نرخ رشد 

ازار جھانی رقم می مورد بحث با عروج حيرت انگيز سرمايه داری چين در ب

خورد. کا3ھای به غايت ارزان قيمت چينی و سنگاپوری که با نيروی کار 

ساعته دختران خردسال اين کشورھا توليد می  70ساعتی چند سنت و کار ھفتگی 

شد، نه فقط بازار داخلی ايران که بازار داخلی امريکا، اروپا و ھر کجای ديگر 

ن رقابت را از دست سرمايه ھای اين ممالک را قرقگاه فروش خود می کرد. ميدا

خارج می نمود. صنايع زيادی را به ورطه افSس و ورشکستگی می راند. 
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صنايع 3ستيک و کفش و نساجی و کاغذ ايرانی در مقابل ھجوم توليدات چينی به 

سرعت از ميدان در می رفتند و به ورطه تعطيل می افتادند. صاحبان سرمايه 

ورشکست نمی شدند و دچار ھيچ زيانی نمی گرديدند. آن ھا  ھای اين قلمروھا

سرمايه ھای خود را به جای پيش ريز در قلمروھای صنعتی مذکور به حوزه 

ھای ديگر منتقل می ساختند. بعضاً اين سرمايه ھا را به پرسودترين بخش ھای 

ه تجاری سرمايه بين المللی پيوند می زدند و در ھمين گذر سھم خويش از اضاف

ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر ايران و جھان را در قياس با سابق چند 

برابر می ساختند. رخدادی که برای عده ای از نمايندگان فکری رمانتيسيست 

بورژوازی و نه کمتر از آن ھا ناسيوناليست ھای چپ نمای مترصد شکار 

ن جماعت در طول توھمات توده ھای کارگر ھيچ خوشايند نبود. ھر دو طيف اي

سر دادند! از بی مھری ظالمانه دولت »  واصنعتا«اين سال ھا ھمه جا مرثيه 

سخن راندند! برای صاحبان صنايع در دست » صنعت ملی« بورژوازی به 

تعطيل پرونده مظلوميت تشکيل دادند و در رثای زياندھی اين مظلومان دجله 

صد شکار جھل کارگران نيز اشک جاری کردند!! ناسيوناليستھای چپ نمای متر

کل اين وارونه پردازی ھای کارگرستيز را به شريان شعور کارگران تزريق 

نمودند و جنبش کارگری را از آن ھا آلودند. به توده کارگر القاء کردند که گويا 

و » صنعت ملی«ريشه بيکاری، فقر و سيه روزی آنھا در بی مھری دولت به 

ين ھا به تمامی اين توھم پراکنی ھا دست يازيدند تعطيل صنايع خوابيده است. ا

اما سرمايه کار خود را می کرد و سرمايه داران و دولتشان با رجوع به کوه 

افسانه ای سودھای خود از ھميشه راضی تر بودند و به سفاھت کارگران 

  خوشباور می خنديدند.

  طغيان مجدد بحران و تھاجم موج تحريم ھا 

سرمايه جھانی بسيار سريع حريم  2009بود. بحران سال  عمر دوره رونق کوتاه

رونق سرمايه داری ايران را زير پای خود له کرد. اما دليل سرکشی مجدد 
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بحران در چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران در سرريز بحران 

اقتصادی سرمايه جھانی خSصه نمی شد. دوره رونق چند ساله به سھم خود 

لی خيزش تازه بحران را رشد داد و به اندازه 3زم فعال ساخت. زمينه ھای داخ

نياز به بازگوئی نظريه مارکسی بحران نيست. فرض ما اين است که آشنائی 

و نيمه  70نسبی در اين گذر موجود است. سرمايه داری ايران در نيمه دوم دھه 

از يک منحنی صعودی ترکيب ارگانيک را پشت سر نھاد. وقتی  80اول دھه 

افزايش اين ترکيب صحبت می کنيم به طور معمول چشم ھا يکراست به انباشت 

در قلمروھای خاص صنعتی خيره می شود و در ھمين راستا صداھا بلند می 

گردد که در جامعه ای با بارآوری کار اجتماعی نازل يا نه چندان با3، چرا بايد 

ين سؤال نادرست و اين از صعود افراطی ترکيب ارگانيک سرمايه سخن راند. ا

اعتراض نابجا است. در ھر جامعه سرمايه داری ما با کل سرمايه اجتماعی 

مستقل از بخش ھای متفاوت صنعتی، مالی، تجاری يا ھر شکل ديگرش سر و 

کار داريم. کامSً روشن است که ظھور رابطه خريد و فروش نيروی کار و شيوه 

عتی عجين بوده است و ھمان گونه که توليد سرمايه داری با ظھور سرمايه صن

مارکس تصريح می کند، اين شکل سرمايه معرف پيدايش اين شيوه توليد است. 

به بيان ديگر، نظام سرمايه داری رابطه توليد اضافه ارزش است و اضافه 

ارزش در حوزه پيش ريز سرمايه مولد و استثمار نيروی کار مولد است که توليد 

واقعيت ھای بدون ترديد سرمايه داری ھستند اما اين می شود. ھمه اين ھا 

واقعيت ھا در غياب حقايق مسلمه ديگر، به ھيچ وجه کامل نيستند. رابطه خريد و 

فروش نيروی کار بر بستر توسعه خود، ھمه شکل ھای سلف سرمايه را به 

اجزاء پيوسته ارگانيک و ملحقات ضروری پروسه ارزش افزائی سرمايه 

کرد. سرمايه تجاری حلقه ای از سامان پذيری سرمايه صنعتی  صنعتی تبديل

است و سود خود را با ايفای ھمين نقش، از اضافه ارزش توليد شده توسط نيروی 

کار مورد استثمار سرمايه صنعتی برداشت می کند. حتی زمانی که از تسلط 
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 سرمايه مالی در ساختار ھستی سرمايه داری صحبت می کنيم،  باز ھم نقش

سرمايه صنعتی به عنوان حوزه اصلی توليد اضافه اضافه ارزش ھا در جای 

خود محفوظ است. ھمه اينھا بديھی ھستند اما درست ھمين بديھيات می گويند که 

نقطه عزيمت ما در تحليل سرمايه داری و در شناخت ھر وجه ھستی اين نظام 

سرمايه، از جمله نه می بايستی سرمايه به مفھوم عام آن و نه اين يا آن شکل 

سرمايه صنعتی به معنای اخص آن باشد. تصور پديده سرمايه بدون ديدن 

مفصلبندی ارگانيک ھمه اشکال سرمايه به عنوان اجزاء ضروری پروسه ارزش 

افزائی و بازتوليد سرمايه تصوری بسيار مضحک خواھد بود. در ھمين راستا 

معه سخن به ميان می آيد، کل زمانی که از ترکيب ارگانيک سرمايه در يک جا

سرمايه اجتماعی محور بحث و بررسی است. ھنگام بازشناسی زمينه ھای داخلی 

عروج بحران نيمه دوم دھه ھشتاد خورشيدی در ايران نيز متوسط ترکيب 

ارگانيک کل سرمايه ھاست که عزيمتگاه تحليل و پايه محاسبات ما قرار می 

اين تاريخ، به گونه ای قھری و اجتناب گيرد. دوره رونق اقتصادی پيش از 

ناپذير، توليد افراطی سرمايه را به دنبال آورد. کوه سرمايه ھا در بنيادھا، بانک 

« ھا و تراست ھای صنعتی و مالی بر ھم انباشت شدند. رشد حيرت بار آنچه نام 

به خود گرفته است فقط يکی از نمودھای توليد افراطی سرمايه در اين » نقدينگی

دوره است. نقدينگی در عظيم ترين بخش خود چيزی سوای سرمايه ھای 

 1368سرگردان نيست. مطابق آمارھا حجم اين بخش سرمايه اجتماعی در سال 

ميليارد تومان، در  13430بالغ بر  1376ميليارد تومان، در سال  1880حدود 

 92000ميليارد تومان، يک سال پس از اين تاريخ  68000متجاوز از  1383

ميليارد  600000ميليارد و با3خره در دوره دوم رئيس جمھوری احمدی نژاد به 

تومان رسيد. اقSم سرمايه مذکور از قعر پروسه استثمار دھھا ميليون نفوس طبقه 

کارگر به سطح جامعه پمپاژ می شدند، به سرمايه اجتماعی موجود اضافه می 

جستجو می نمودند، حوزه ھای  گرديدند، مجاری تبديل به سرمايه الحاقی را
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پرسود انباشت صنعتی را زير مھميز رقابت سرمايه ھای چينی، غربی و جاھای 

ديگر می ديدند، با اين وجود طSئی ترين سودھا را می خواستند، در پيچ و خم 

اين تقSھا راه بانک ھای بزرگ و مؤسسات مالی را پيش می گرفتند. در حساب 

انباشتند. اندوخته ھای کوچک خرده سرمايه داران را در  ذخيره بانکھا بر ھم می

درصد بزرگتر و بزرگتر  16تا  12خود ذوب می نمودند، با بھره ھای بانکی 

می شدند، لباس وامھای کSن تن می کردند. اين سرمايه ھا بذر روينده بانک ھای 

چشم کوچک و دست دوم شدند. جامعه را پھندشت رويش اين بانکھا ساختند. تا 

کار می کرد سرمايه داران نوپای بانکی متولد شدند. سرمايه داران و بانک ھائی 

که به اندازه کافی از پشتوانه سفارش ھا و زد و بندھای نھادھای دولتی در ھمه 

قلمروھا، از سپاه و بسيج و مجلس اسSمی تا حوزه علميه و شورای تشخيص 

دار بودند. بانک ھای اخير مصلحت نظام و خبرگان و ھر کجای ديگر برخور

سرمايه ھای سرگردان جاری در شريان حيات اقتصاد سرمايه داری را وامھای 

درصدی کردند. توده کارگر توليد کننده اين سرمايه ھا و  40با نرخ بھره ھای 

کل سرمايه اجتماعی که زير فشار بيکاری و بی مسکنی و بی درمانی و دنيای 

« شانس بقای زندگی خود و فرزندانش را به تئوری بليه ھای قھرآميز سرمايه، 

می آويخت به جای تشکيل صف پيکار طبقاتی، صف » اين ستون تا آن ستون

مشتريان اين بانک ھا را طو3نی و طو3نی تر ساخت. اگر در کارخانه برای 

درصدی می  1100سرمايه ھای حاصل استثمار خود نرخ اضافه ارزش ھای 

درصدی به  40ھمان سرمايه ھا نرخ سودھای افسانه ای  آفريد در اينجا برای

مراتب عظيم تر و رؤيائی تر از نرخ اضافه ارزش ھای مذکور توليد می نمود. 

فرايندی که در بستر خود سرمايه و فقط سرمايه می آفريد و کوه سرمايه ھا را به 

ب آسمان می برد. ھمين روند در عين حال روند افزايش پرشتاب متوسط ترکي

ارگانيک سرمايه اجتماعی بود. شايد يک اشاره بسيار کوتاه در اين گذر برای 

  نشان دادن عمق مسأله کافی باشد. 
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 92در سال آخر رياست جمھوری خاتمی حجم سرمايه آزاد ( نقدينگی) از مرز 

ميليون کارگر در  20تريليون د3ر عبور نمود. در اين سال در بھترين حالت 

سال تا بزرگسا3ن، در حوزه ھای گوناگون  10دکان کار زير سنين مختلف از کو

از صنعت و کشاورزی و تجارت و راه و بنادر و معادن و ساختمان گرفته تا کار 

در حاشيه خيابان ھا يا کار توليدی زنان در خانه ھا و جاھای ديگر به صورت 

دستمزدھا استخدامی، قراردادی و بدون ھيچ قرارداد کار می کرده اند. متوسط 

در اين سال با توجه به طيف گسترده ای که گفته شد باز ھم در بھترين حالت از 

ميليون تومان در سال فراتر نمی رفته است. ما  3ھزار تومان در ماه و  250

ھمه اين ارقام را با بخشش از کيسه کارگران بسيار سخاوتمندانه روی محور 

در اين حالت کل دستمزد سا3نه طبقه حداکثر مبنای محاسبه قرار می دھيم. حتی 

تريليون تومان نمی رسيده است. نتيجه قياس اين رقم ھا روشن  60کارگر به 

است. فقط حجم نقدينگی يا بخش آزاد سرمايه اجتماعی در آن سال يک و نيم 

برابر کل مزدھا بوده است. ترکيب ارگانيک سرمايه نسبت بخش ثابت به بخش 

ه می کنيم که در اينجا و در اين برھه زمانی معين فقط متغير آن است و مشاھد

يک قلم اندک و بسيار ناچيز از کل سرمايه اجتماعی که چند سال پيش از آن ھيچ 

درصد بخش متغير آن است. اين نسبت در  150وجود محسوسی نداشته است 

مقياس سرمايه اجتماعی در ھمان روز سر به فلک می زده است و چند سال بعد 

مرز چند برابر پيش تاخته است. در سخن از سير صعودی متوسط ترکيب تا 

ارگانيک سرمايه ھا بايد اين داده ھا را در نظر گرفت و با چشم دوختن به ھمين 

 80داده ھاست که رد پای واقعی بالندگی زمينه ھای داخلی بحران نيمه دوم دھه 

ی از رشد افراطی عيان می گردد. فراموش نکنيم که رشد نقدينگی تبخاله ا

سرمايه در ھمه حوزه ھای ديگر بود. ترجمه زمينی تر و ملموس تر با3 رفتن 

ترکيب ارگانيک سرمايه آن است که حجم بخش ثابت سرمايه در قياس با جزء 

متغيرش به طور نسبی افزايش و باز ھم افزايش می يابد. سرمايه ھای بسيار 
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ً در حالی که نيروی کار انبوه تری بر روی ھم تلنبار می گردند،  کمتری  نسبتا

بايد بار توليد اضافه ارزش ھای مورد نياز تضمين نرخ سود مطلوب اين سرمايه 

ھا را به دوش کشند. معنی زمينی بعدی اين فرايند آن است که روند انباشت 

سرمايه از روند توليد اضافه ارزش پيشی می گيرد. اضافه ارزش ھا با اينکه در 

سرطانی رشد کرده اند و بيشتر شده اند، اما باز ھم پاسخگوی نياز  قياس با پيش

نرخ سود دلخواه يا حتی متضمن بازتوليد سرمايه ھا نيستند. نرخ سود روند افت 

می پيمايد، سرمايه به کمک تمامی مکانيسم ھای درونی و ساز و کارھای 

تنزل  مستمراً در حال بازسازی خود برای چالش اين وضعيت و ممانعت از

فاحش تر نرخ سودھا تSش می کند، برد تأثير اين مکانيسم ھا اما محدود است و 

با3خره بحران چھره می نمايد. اين روند با ھمه پيچ و خمھايش طول و عرض 

سرمايه اجتماعی ايران را در سال ھای شروع نيمه دوم دھه ھشتاد طی کرد، 

ود که بحران درون زادش با بحران بحران راه افتاد و تقدير سرمايه داری ايران ب

درون زاد سرمايه جھانی ھمراه و ھمداستان و ھمسنگر شد. دومی ندای حمله 

ھمزاد خود را لبيک گفت و با ھمه قدرت به ياری او شتافت. در باره راھھا و 

مکانيسم ھای سرريز بحران سرمايه داری جھانی به حوزه بازتوليد سرمايه 

ضيح داديم، به ھمين خاطر باقی مانده بحث را به تحريم ھا اجتماعی ايران قبSً تو

  و تأثير فاحش آن ھا بر روند بحران اختصاص دھيم.  

تحريم ھا خود بحران زا بودند، زيرا ھزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه در داخل 

را به گونه ای فاحش با3 می بردند. روندی که از يک سو تمامی توان سرمايه 

ن جاری را می فرسود و از سوی ديگر سير نزولی نرخ سود برای چالش بحرا

را حتی اگر شرائط رونق حاکم بود، به شدت دامن می زد. تحريم ھا از اين لحاظ 

و تا جائی که به افزايش چشمگير بھای تشکيل سرمايه ثابت و سير صعودی 

ھزينه سرمايه گذاری ھا مربوط می شد، ھمان نقشی را بازی می کردند که 

يز بحران اقتصاد جھانی ايفاء می کرد، بعSوه از ھمان مجاری تأثير می سرر
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گذاشتند که انتقال بحران سراسری سرمايه تأثير می نھاد. سرمايه داری ايران از 

به اين سوی بار سھمگين ھجوم بحران از داخل، بار سرريز بحران  90سال 

ب و فزاينده در تار جھانی و بار فرساينده تحريم ھا را به صورت مضاعف، مرک

و پود خود تحمل کرد. بحث در باره وسعت تأثير اين فرايند مرکب و متزايد بر 

اقتصاد سرمايه داری ايران چندان آسان نيست. زيرا ھيچ گزارش و داده ھای 

درصد  70آماری موثقی در دست نمی باشد. آنچه ھمگان می بينند اين است که 

درصد کار  45است و يا با ظرفيت کمتر از  صنايع يا به طور کامل تعطيل شده

می کند. تعيين رقم بيکاران و نرخ بيکاری منوط به تعريفی است که از اين پديده 

درصد نيروی کار در سنين اشتغال جامعه به طور  50صورت گيرد. بيش از 

کامل بيکارند اگر که شاغل بودن را با معيار استثمار شدن کارگران در حوزه 

ل رسمی بورژوازی محاسبه کنيم. در ھمان حال ھيچ کارگری بيکار ھای اشتغا

نيست، حتی ھمه کارگران نه يک شيفت که دو شيفت يا بيشتر کار می کنند زيرا 

تمام بيکاران نيز برای زنده ماندن خود و فرزندانشان ھيچ چاره ای ندارند، جز 

سی نيروی کار اينکه به ھر شکلی، ھر جائی، تحت ھر شرائطی و به ھر ثمن بخ

خود را بفروشند. ھزينه تشکيل بخش ثابت سرمايه اعم از فيکس يا گردشی، به 

بيان ديگر ھزينه ماشين آ3ت و زمين و ساختمان کارگاه و مواد خام و قطعات نيم 

ساخته و وسائل يدکی گرفته تا مخارج حمل و نقل و توزيع و بازاريابی به شدت 

کا3ھا به صورت چشمگير رو به افزايش نھاده با3 رفته است، قيمت تمام شده 

درصدی و رسما بيش از  43است. عواملی که شالوده واقعی نرخ تورم اسماً 

درصدی را پديد آورده است. در ھمين جا بايد به نکته ای اشاره نمود. در  200

ھمه اين سالھا اقتصاددانان، دولتمردان و نمايندگان فکری بورژوازی از حاکم 

ا بسياری محافل اپوزيسون، حتی برخی اپوزيسونھای چپ نما در توضيح گرفته ت

زمينه ھای تورم موجود، نقش نقدينگی ھا را پيش کشيده اند. نقدينگی ھا قطعاً در 

توليد و شتاب نرخ تورم تأثير بسيار تعيين کننده داشته است اما مسأله اساسی آن 
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گفته و نوشته اند سوای  است که انچه بورژوازی و محافل با3 در اين گذر

عوافريبی، تحريف و مسخ واقعيت ھا ھيچ چيز نبوده است. ھمه اين ھا چنين 

القاء نموده و می نمايند که گويا نقدينگی ھا يا بخش اصلی آن، ملک طلق و 

دارائی در حال فوران توده ھای کارگر است!! گويا تمرکز پول زياد در دست 

ھا به خريدھای کSن و توسعه بازار مصرف شده کارگران سلسله جنبان اقبال آن 

« درصدی زائيده است!! عده ای از ھمين  200است!! و ھمين امر تورم 

پا را فراتر نھاده و يارانه ھای نقدی را ساز و کار انتقال انبوه » انديشمندان

نقدينگی ھا به کيسه معاش و مصرف توده ھای کارگر اعSم کرده اند!! و 

مصرف افراطی « يخ اين بار نظريه پرداز تورم ناشی از مصداق طنز تار

شده اند!! در باره نقدينگی ھا با3تر به اندازه 3زم صحبت شد. در » کارگران

آنجا تصريح گرديد که نقديندگی ھا در عظيم ترين بخش خود سوای سرمايه ھای 

آزاد انباشته در دست سرمايه داران خصوصی و دولتی و بانک ھای بزرگ و 

کوچک چيز ديگری نيست و ھر گونه تأثير آن ھا بر نرخ تورم تأثيری است که 

توليد افراطی سرمايه و شبيخون دھشتبار سرمايه ھا برای حفظ نرخ سودھای 

مطلوب خود به بھای سSخی روزافزون معيشت توده ھای کارگر بر جای نھاده 

ی افزايش مستمر است و می نھد. به عوارض بحران و تحريم ھا باز گرديم. سوا

ھزينه سرمايه گذاری ھا، با3 رفتن قيمت ھای توليدی در بازار و فوران نرخ 

تورم ناشی از اين فرايند، ھزينه واردات کا3ھای مصرفی روزمره نيز به سمت 

اوج رفته است. اين نيز به نوبه خود شتاب فزونی تورم را با3تر برده است. 

طبقه کارگر زير فشار اين عوامل به پائين  دستمزدھای واقعی و شابلون معيشتی

ترين و فرسوده ترين و مستھلک ترين ميزان ممکن خود سقوط کرده است. 

بورژوازی کل بار بحران ھا و تحريم ھا را بر سينه معيشت کارگران سنگين 

ساخته است اما ھمه شواھد با صدای بلند می گويند که ماشين قھر اين تھاجم 
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ت و ماھھای آتی زمان سرعت و ويرانی آفرينی بسيار بيشتر ھنوز در نيمه راھس

  اين ماشين خواھد بود. 

جمھوری اسSمی برای دور زدن عوارض  کوبنده تحريم ھا به ھر ساز و کار و 

دسيسه ای توسل جسته است. بيشتر از شمار کارخانه ھا و مراکز تعطيل شده کار 

يم ھا با ھويتھای ھمه نوعی و توليد، شرکت ھای ويژه فرار از مخاطرات تحر

ايرانی، ترکی، عربی، اروپائی، آسيائی، امريکای 3تينی يا ھر کجائی ديگر در 

شش گوشه دنيا تأسيس کرده است. شبکه عظيمی از شرکت سازی ھا که کشتزار 

تازه نفس سپاھی، بسيجی،  خصوصیرويش 3يه ای وسيع از سرمايه داران 

ارتشی، اطSعاتی، بنياد مستضعفانی،  مجلسی، تشخيص مصلحتی، خبرگانی،

بنياد شھيدی، اھل سازمان تأمين اجتماعی و يا ھر نھاد ديگر دولتی، غيردولتی و 

، »بابک زنجانی ھا« شبه دولتی است. در اين شبکه پيچيده وسيع مافيائی فراوان 

و ديگران برنامه می ريزند، ارقام » حسن کاظمی ھا« ، »رضا ضرابی ھا« 

فه ارزش ھای حاصل استثمار طبقه کارگر را به صورت وام ھای نجومی اضا

بانکی يا عطايا و ھبه ھای دولتی، سرمايه خصوصی خويش می سازند و پيش 

ريز می کنند، در ھر برھه زمانی کوتاه تريليون ھا تومان ديگر از ارزش 

اضافی توليد شده توسط کارگران ايران و جھان را بر کوه سرمايه ھای خود می 

افزايند تا معضل ناشی از تحريمھا را برای چرخه ارزش افزائی سرمايه داری 

ايران بکاھند. دولت سرمايه سراسر خاورميانه، تمامی جمھوری ھای آسيائی 

شوروی سابق، آسيای وسطی، اروپا، افريقا و امريکای 3تين را از اين شرکت 

اخته گوناگون خارج از ھا انباشته است. بنگاھھائی که با اسامی و عناوين ناشن

مدار شمول تحريم ھا، وظيفه واردات کا3 به ايران يا بالعکس حتی فروش نفت 

  را انجام می دھند. 

بورژوازی ايران به يمن تأسيس اين شرکت ھا و به کارگيری برخی ساز و 

کارھای ديگر از نوع انجام معامSت پاياپای با برخی کشورھا، خريد گران تر و 
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تر کا3ھا به دولت ھا، داد و ستد با پول ھای ديگر به جای د3ر،  فروش ارزان

استفاده از طS به جای ارز و موارد مشابه، تحريم ھا را تا حدی و در واقع تا 

آنجا که به دير و زود کردن يا تغيير حدود و ثغور فروپاشی چرخه بازتوليد 

بدون شک  سرمايه اجتماعی مربوط می شود، دور زده است. در اين گذر

دستاوردھائی داشته است. اما تمامی بحث نيز بر سر ھمين دستاوردھاست. ھر 

لایر اين دستاوردھا نتيجه کاھش چند لایر حداقل معيشتی طبقه کارگر ايران 

 6است. در ھمه اين سال ھا يک جمعيت عظيم چند ده ميليونی کارگر از زير 

ساعته و بيشتر  16و  12رھای سال تا انسانھای لب گور، زن و مرد، با روز کا

در مرگبارترين شرائط کاری استثمار شده اند تا پاسخگوی ھجوم بحران ھا، 

فشار تحريم ھا و تضمين اضافه ارزش ھای انبوه برای کوھساران عظيم سرمايه 

ھا باشند. سر موفقيت طبقه سرمايه دار در دور زدن نسبی تحريم ھا و چالش 

مين جا نھفته است. يک سؤال در اينجا به صورت حتی المقدور بحران ھا در ھ

جدی خود را طرح می کند. آيا به راستی دفع ھجوم ھمزمان و ھار بحران، 

تحريم و در عين حال جلوگيری از سقوط کامل چرخه بازتوليد سرمايه داری در 

يک کشور به راحتی مقدور است. پاسخ اين است که آری مقدور است اگر طبقه 

عه به تمامی شرائطی که سرمايه بر آن ھا تحميل می کند و به کارگر آن جام

تمامی سبعيت ھا و جنايات بورژوازی تن دھند، اگر جنبش کارگری جامعه در 

وضعيت اسفبار روز باشد. وضعی که ھم اکنون در ايران و دنيا می بينيم. عکس 

م قضيه زمانی است که جنبش کارگری چنين نباشد و توده ھای کارگر با عز

استوار در تدارک سازماندھی قدرت ضد سرمايه داری خود باشند. در اين حالت، 

بورژوازی نه فقط قادر به چالش بحران و دور زدن تحريم ھا نخواھد شد که ھر 

موج بلند و سترگ رونقی نيز يکراست برسرش خراب خواھد گرديد. مسأله 

صف آرائی و  گرھی نه طول و عرض و عمق بحرانھا يا تحريم ھا که درجه

آرايش قوای ضد کار مزدی طبقه کارگر است. چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی 
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ايران به ھمه د3ئلی که گفتيم به شدت مختل است اما برای اينکه کارگران پويه 

اختSل موجود را ميدان دفع تعرض سرمايه و عرصه کارزار عليه سرمايه 

سازمان دھند. بورژوازی با تمامی  داری سازند بايد قدرت آگاه طبقاتی خود را

توان تSش دارد تا به توده ھای کارگر القاء کند که رونق سرمايه باز خواھد 

گشت و بازگشت رونق سرمايه سرآغاز بھبود زندگی آنان خواھد بود. اين 

بزرگترين، کريه ترين و چندش بارترين دروغ تاريخ است و کارگری که اين 

فاجعه سفاھت ھاست. نامحسوس ترين بھبودھای زندگی ترھات را باور کند اسير 

کارگران را صرفاً رعد و برق جنگ آن ھا عليه سرمايه به ارمغان خواھد آورد. 

 ھيچ راه ديگری وجود ندارد.  

  

  1392بھمن 

 

  بحران سرمايه داری و جنبش کارگری 

تا پيش از  وانحصارات عظيم صنعتی و مالی امريکا در طول يک سال اخير 

ميليارد د3ر ارزش خود را از دست داده اند.  1000ايان ماه اکتبر بيشتر از پ

روز اول اکتبر  10فقط در » وال استريت« ميزان سقوط بھای اوراق بورس در 

کل بھای اين بزرگترين مرکز مالی جھان با3تر رفته است  %20از  2008سال 

بی سابقه » داوجونز« سال تاريخ حيات بازار بورس  112و اين کاھش در کل 

فنی « ، »ليمن برادرز« است. غول ھای افسانه ای قدرت، مؤسساتی مانند 

اچ او بی اس ال » « مريل لينچ» « مورگان استانلی» « فردی مک« ، »مای

و انحصار خدای خدايان بيمه جھان سرمايه داری » ھيپو رال استات« ، »سی

وط کرده اند. حشرهللا سرمايه يعنی آی ای جی با سر در عمق منجSب بحران سق

داران و سکانداران وحشت زده سفينه حيات سرمايه در ھمه جا بلند است. 

بحران کنونی سرمايه « روبرت زوليک رئيس بانک جھانی فرياد می زند که 

رئيس » کشور پيشرفته غربی است 7داری نشان ناکارامدی نظام اقتصادی 
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ل جھان سرمايه داری بر لبه تيز صندوق جھانی پول اخطار می نمايد که ک

آقای رئيس بانک تجارت سوئد با صدای  پرتگاه قرار گرفته است و با3خره

آنچه به چشم می بيند نقطه پايان جھانی است که « بسيار بلند اعتراف می نمايد که

  » می شناسد

صدای ضجه و استغاثه سرمايه داران، دولت ھای سرمايه داری و نمايندگان 

ايه بسيار دلنواز و شادی بخش است، اعتراف نامه ھا و اقارير فکری سرم

با3ترين مدافعان و متفکران اين جھنم خون و وحشت و توحش به احتضار شيوه 

توليد سرمايه داری از آن ھم شادی آفرين تر و حيات بخش تر است. اما تمامی 

مزدی طبقه  اين شادی ھا تنھا و تنھا در زمانی معنی دار است که جنبش ضد کار

کارگر بين المللی در حالت عروج و طغيان و تعرض باشد. در غير اين صورت 

ھمه چيز می تواند به عکس خود مبدل گردد. ھدف از تھيه مطلب حاضر توضيح 

اين نکات به صورت بسيار مختصر و حتی ا3مکان ساده است اما قبل از ھر 

داری يعنی چه و ريشه ھای  چيز ببينيم که واقعيت ماجرا چيست؟ بحران سرمايه

  واقعی بحران ھا در کجا قرار دارد؟

داری ھمانا خود سرمايه است. ماجرا از اين ق�رار اس�ت سد حقيقی توليد سرمايه« 

که سرمايه و خودبارورسازی آن به مثابه نقطه آغاز و انج�ام، ب�ه منزل�ه انگي�زه و 

ب�رای س�رمايه اس�ت و عک�س انجام توليد تلقی می شوند. در اينجا تولي�د فق�ط تولي�د 

آن نيس��ت. يعن��ی وس��ائل تولي��د عب��ارت از اف��زار س��اده ای نيس��تند ک��ه ک��ه ص��رفاً ب��ه 

منظ��ور ايج��اد رون��د پيوس��ته گس��ترده ت��ر زن��دگی در خ��دمت جامع��ه تولي��د کنن��دگان 

س�رمايه ک�ه ب�ر پاي�ه س�لب مالکي�ت و مس�تمند  –باشند. حفظ و بارورس�ازی ارزش 

ن ق��رار دارد فق��ط م��ی توان��د در درون مرزھ��ای س��ازی ت��وده ب��زرگ تولي��د کنن��دگا

معين��ی حرک��ت نماي��د. بن��ا ب��ر اي��ن موان��ع مزب��ور پيوس��ته ب��ا اس��لوبھای تولي��دی ک��ه 

سرمايه ناگزير بايد برای انجام منظور خود به کار برد در تضاد قرار م�ی گيرن�د. 

زي��را اس��لوب ھ��ای مزب��ور در جھ��ت اف��زايش ح��د و م��رز تولي��د ب��ه س��وی تولي��د ب��ه 

با3صاله در جھت گسترش قيد و شرط نيروھ�ای ب�ارآوری اجتم�اعی ک�ار مقصود 

رانده می شوند. وسيله گسترش بی قي�د و ش�رط نيروھ�ای ب�ارآوری اجتم�اعی ک�ار 
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با ھدف محدودی که عبارت از بارورسازی سرمايه موجود است دائماً درگير می 

نيروھای ب�ارآور  داری وسيله تاريخی رشدشود. بنا بر اين اگر شيوه توليد سرمايه

مادی و ايجاد بازار جھانی متناسب با آن اس�ت در ع�ين ح�ال حام�ل تن�اقض دائم�ی 

  »  ميان اين وظيفه تاريخی و مناسبات اجتماعی خويش نيز ھست.

بحران پديده سرشتی سرمايه است. سرمايه يک رابط�ه اجتم�اعی، رابط�ه خري�د و 

ه ارزش ب��ه س��رمايه، ف��روش ني��روی ک��ار و تولي��د ارزش اض��افی، تب��ديل  اض��اف

توسعه مستمر انباشت و سير بدون انقطاع تبديل ک�ار زن�ده بردگ�ان م�زدی ب�ه ک�ار 

م��رده اس��ت. س��رمايه در سرش��ت خ��ود پدي��ده ای متن��اقض اس��ت، خودگس��تری و 

توس��عه انباش��ت ش��رط حتم��ی بق��ای اي��ن ش��يوه تولي��د اس��ت ام��ا س��رمايه خ��ود م��انعی 

س�تمرار پ�يش ري�ز خ�ويش اس�ت. عظيم و س�دی مق�اوم ب�ر س�ر راه خودگس�تری و ا

بحران پروسه وقوع خود را در گرايش نزولی نرخ سود به نم�ايش م�ی گ�ذارد ام�ا 

سرچشمه اين فراين�د در ش�الوده ھس�تی س�رمايه ق�رار دارد. ب�ه ھم�ين دلي�ل تش�ريح 

گرايش مذکور، چگونگی بالفعل شدنش و وقوع بحران نيازمن�د ش�ناخت اي�ن رون�د 

فتابی شدن آن است. ما ھمين مسير را پی می گي�ريم ام�ا از منشأ تا مظھر و نقطه آ

اي�ن ک��ار را بس��يار کوت�اه و ب��ا  ح��داکثر اختص�ار دنب��ال م��ی کن�يم. قب��ل از ھ��ر چي��ز 

  ببينيم که سود چيست و نرخ سود کدام است.

نظام س�رمايه داری ب�ر روی رم�ز ھس�تی خ�ود پ�رده ای ض�خيم پھ�ن م�ی کن�د و ب�ا 

ا اين رمز واقعی وج�ود خ�ود را از انظ�ار پنھ�ان توسل به دنيای وارونه پردازی ھ

م��ی دارد. در دي��وان محاس��بات اي��ن نظ��ام ارزش اض��افی حاص��ل از ک��ار م��زدی 

سرمايه  تعبير می گردد و نرخ اضافه ارزش جای خود را ي�ک  سودکارگران به 

می سپارد. سرمايه دار ب�ه اي�ن نم�ی انديش�د ک�ه س�ود عاي�د وی  نرخ سودراست به 

سرمايه فرا می جوشد. از اين مھ�م، ت�ر ھ�ر ن�وع ک�اوش ريش�ه س�ود از کدام بخش 

در بخش متغير سرمايه را جرمی سترگ می داند. سرمايه داران سخت منکر آنند 

که بخش ثابت سرمايه ھيچ ارزش اضافه ای توليد نم�ی کن�د. آن�ان وج�ود پدي�ده ای 

ارگر را ک�ل به نام ک�ار پرداخ�ت نش�ده ک�ارگران را انک�ار م�ی نماين�د و دس�تمزد ک�

بھای کار او می دانند!!! در يک کSم سرمايه داران و نماين�دگان فک�ری س�رمايه، 
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م�ی  سGودارزش اضافی را زاد و ول�د ک�ل س�رمايه تلق�ی م�ی کنن�د و ن�ام آن را ھ�م 

  گذارند. 

نکته بعدی اين که س�ود عاي�د س�رمايه دار، مگ�ر در م�وارد اس�تثنائی ھم�ان مي�زان 

ط ک�ارگران م�ورد اس�تثمار او در ح�وزه خ�اص پ�يش اضافه ارزشی نيست که توس

ريز سرمايه ھ�ايش تولي�د ش�ده اس�ت. او ع�ين ھم�ين مق�دار مع�ين اض�افه ارزش را 

نصيب خود نمی سازد، بلکه بالعکس سھمی از کل اض�افه ارزش ھ�ای تولي�د ش�ده 

در يک رشته معين توليدی، جامعه يا کل جھان را تصرف می نمايد. س�ه س�رمايه 

ميليون د3ر را در نظ�ر  1با سرمايه ھای مساوی به ميزان ھر کدام  گذاری مجزا

 5واح�د ثاب�ت ب�ه  95) س�رمايه نخس�ت 1آوريم. فرض کنيم ک�ه ترکي�ب ارگاني�ک (

 80واحد متغي�ر و ب�ا3خره س�ومی  10واحد ثابت به  90واحد متغير، سرمايه دوم 

رای ھ��ر س��ه واح��د متغي��ر باش��د. ن��رخ اض��افه ارزش يکس��انی ب�� 20واح��د ثاب��ت ب��ه 

حوزه انباشت در نظر می گيريم و چنين محاسبه می کنيم که کارگران ھر کدام از 

واح�د اض�افه ارزش تولي�د نم�وده  3حوزه ھا، در قبال ھر ي�ک واح�د م�زد خ�ويش 

ميليون د3ر سرمايه در سه قلمرو توليدی مجزا مجموعاً ي�ک  3اند. به اين ترتيب 

ار پرداخت نشده کارگران م�ورد اس�تثمار را ميليون و يکصد و پنجاه ھزار د3ر ک

پيش روی خود دارند. اين را نيز به مفروضات با3اض�افه کن�يم ک�ه ب�ه ط�ور مث�ال 

در قلمرو نخست از کل سرمايه ھای ثابت پيش ريز شده اعم از فيکس ي�ا گردش�ی 

د3ر و از س�������رمايه س�������وم   110000د3ر، از س�������رمايه دوم  100 000فق�������ط 

وسه ساخت کا3ھای جديد وارد شده و به مصرف رس�يده ان�د د3ردر پر 120000

اما مابقی سرمايه ھا ضمن اينکه در پروسه توليد حضور دارند ارزش خود را ب�ه 

). در نگ�اه نخس�ت چن�ين ب�ه نظ�ر م�ی رس�د ک�ه 2کا3ھای جدي�د منتق�ل نک�رده ان�د (

ايه ھ�ای سرمايه با3 اقSم کامSً متفاوتی س�ود در قب�ال پ�يش ري�ز س�رم 3صاحبان 

ھ�زار واح�د را  50خود به دست خواھند آورد. س�رمايه اول ني�روی ک�اری مع�ادل 

ھ��زار د3ر در ح��وزه ارزش  150اس��تثمار ک��رده اس��ت و اض��افه ارزش��ی مس��اوی 

ھزار د3ر ب�الغ  300افزائی اش توليد شده است. در مورد سرمايه دوم اين رقم به 

ھ�زار د3ر توس�ط ک�ارگرانش  600می شود و سرمايه سوم اضافه ارزشی معادل 
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توليد شده است. اين ھا داده ھای واقعی است که بر پايه مفروضات قبلی در مقاب�ل 

م��ا ق��رار دارد ، ام��ا آن چ��ه در ع��الم واق��ع و در پروس��ه س��امان پ��ذيری س��رمايه ھ��ا 

در شGيوه توليGد روی می دھد، شباھتی با اين تصوير فرضی ندارد. قبSً گفت�يم ک�ه 

و اي�ن ب�دان معن�ی  خ اضافه ارزش به نرخ سGود مبGدل مGی گGرددسرمايه داری نر

س�رمايه ب�ا3 ب�ه نس�بت س�رمايه ای ک�ه پ�يش ري�ز  3است که ھر ک�دام از ص�احبان 

کرده اند سھم خويش را از کل سود يا اض�افه ارزش ھ�ای تولي�د ش�ده حص�ول م�ی 

نماين��د. اگ��ر رق��م ي��ک ميلي��ون و پنج��اه ھ��زار د3ر را ک��ه حاص��ل جم��ع ک��ل اض��افه 

ميليون د3ر سرمايه انباشت شده در س�ه ح�وزه متم�ايز تقس�يم  3ارزش ھا است به 

 350دست خواھيم ياف�ت. ھ�ر ک�دام از اي�ن س�ه س�رمايه  %35کنيم به رقمی برابر 

ھزار د3ر به صورت سود نصيب خ�ود خواھن�د نم�ود و در نتيج�ه محاس�بات زي�ر 

و ج�ای برآوردھ�ا و  در مورد چرخ�ه بازتولي�د و ک�ار آن ھ�ا مص�داق خواھ�د ياف�ت

مفروضات پيشين را پر خواھد نمود. ببينيم ماجرا از چه قرار اس�ت؟ س�رمايه اول 

ھ�زار  100ھ�زار د3ر تولي�د نم�وده اس�ت ک�ه مش�تمل ب�ر  300کا3ھائی به ارزش 

ھ���زار د3ر ارزش  150ھ���زار د3ر س���رمايه متغي���ر و  50د3ر س���رمايه ثاب���ت، 

. ارزش کا3ھ�ای تولي�د ش�ده س�رمايه دوم  اضافی ناشی از اس�تثمار ک�ارگران اس�ت

ھ�زار د3ر س�رمايه ثاب�ت،  110ھزار د3ر است و اجزاء متش�کله آن ش�امل  510

ھ���زار د3ر ھ���م اض���افه ارزش  300ھ���زار د3ر س���رمايه متغي���ر و ب���ا3خره  100

ھ��زار د3ر و بخش��ھای مختل��ف   920اس��ت. در م��ورد س��رمايه س��وم ارزش کا3ھ��ا 

ھ��زار د3ر س��رمايه متغي��ر و  200د3ر س��رمايه ثاب��ت، ھ��زار  120آن مرک��ب از 

ھزار د3ر نيز ارزش اضافی است. کا3ھای توليد شده با اي�ن مشخص�ات ب�ه  600

بازار عرضه می شوند و ھر ک�دام از آنھ�ا در جري�ان س�امان پ�ذيری خ�ود ب�ه ي�ک 

درص�دی دسترس�ی پي�دا م�ی کنن�د. در ھم�ين راس�تا کا3ھ�ای تولي�دی  35نرخ س�ود 

ھ����زار د3ر و  560ھ����زار د3ر، کا3ھ����ای س����رمايه دوم  500ه نخس����ت س����رماي

ھ�زار د3ر ب�ه  670سرانجام کا3ھای توليد شده در حوزه پيش ري�ز س�رمايه س�وم 

 200فروش م�ی رس�ند. ب�ا ي�ک نگ�اه س�اده ب�ه ارق�ام در م�ی ي�ابيم ک�ه س�رمايه اول 

تولي�د ش�ده ھ�زار د3ر بيش�تر از اض�افه ارزش ھ�ای  50ھزار د3ر و سرمايه دوم 
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توسط کارگران مورد استثمار خود سود به چنگ آورده اند، در ح�الی ک�ه س�رمايه 

ھ��زار د3ر س��ود ناش��ی از ک��ار پرداخ��ت نش��ده ک��ارگران  250دار س��وم ب��العکس 

مورد استثمارش را به نفع رقبا از دست داده است. در رابطه با اي�ن رون�د و آنچ�ه 

اب�ل تعم�ق اس�ت. اي�ن نک�ات ب�ه اختص�ار که اين جا رخ داده است، چند نکت�ه مھ�م ق

  عبارتند از: 

ميزان سودی که ھر ي�ک از س�ه س�رمايه ب�ا3 کس�ب ک�رده ان�د ب�ا مي�زان  .1

 ًSاضافه ارزش توليد ش�ده در ح�وزه ھ�ای جداگان�ه  انباش�ت آن ھ�ا، ک�ام

  فرق دارد.

ميليون د3ر سود به دست آورده اس�ت. ب�ه بي�ان  350ھر سرمايه معادل  .2

درصدی دست يافت�ه ان�د ي�ا  35ه يک نرخ سود مساوی ديگر ھر سه تا ب

مق��دار س��رمايه پ��يش ري��ز ش��ده ش��ان  اض��افه ارزش نص��يب خ��ود  35%

 ساخته اند. 

سود ھر يک از سرمايه ھا بر پايه حجم ک�ل س�رمايه تعي�ين ش�ده اس�ت و  .3

ربطی به ميزان سرمايه ثابت جذب شده در پروسه توليد ک�ا3 ھ�ا ن�دارد. 

ھ�زار د3ر از بخ�ش ثاب�ت آن در پروس�ه تولي�د  100سرمايه ای که فقط 

ھزار د3ر سودی را دريافت کرده است  350کا3 وارد شده است ھمان 

که سرمايه ھای ديگر ب�ا وارد س�اختن مق�ادير متف�اوت ديگ�ری از بخ�ش 

ثابتشان در کا3ھا، نصيب خود ساخته اند. واضح تر بي�ان کن�يم. ن�ه فق�ط 

س��ه س��اخت محص��ول ب��ه مص��رف آن بخ��ش از ھ��ر س��رمايه ک��ه در پرو

رسيده است بلکه کل سرمايه ھر حوزه حتی تمامی بخش استوار آن ني�ز 

سود از حاص�ل جم�ع اض�افه ارزش ھ�ای تولي�د ش�ده را ب�ه  %35معادل 

 خود اختصاص داده است. 

در مورد نکته س�وم م�ارکس ض�من بررس�ی مش�روح و ج�امع خ�ود پيرام�ون ن�رخ 

  رمايه داری می گويد: سود عمومی سرمايه در شيوه توليد س

اض��افه ارزش، افزايش��ی اس��ت ک��ه تنھ��ا آن بخ��ش از س��رمايه را ک��ه در پروس��ه « 

ارزش آفزائ��ی وارد ش��ده و در محاس��به قيم��ت تم��ام ش��ده ک��ا3 ب��ه حس��اب م��ی آي��د، 
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شامل نمی گردد، بلکه افزايش ارزش بخش ديگر سرمايه پيش ريخته را ک�ه وارد 

نگردي��ده اس��ت ني��ز در ب��ر م��ی گي��رد. ب��ه پروس�ه تش��کيل بھ��ای تم��ام ش��ده محص��ول 

عبارت ديگر اضافه ارزش نه تنھا افزايشی است ب�ه س�رمايه مص�رف ش�ده ک�ه از 

طري��ق قيم��ت تم��ام ش��ده ک��ا3 ج��ايگزين م��ی ش��ود بلک��ه افزايش��ی اس��ت ب��ه مجم��وع 

  »  سرمايه ای که در توليد به کار گرفته شده است

ع اض�افه ارزش ھ�ا مي�ان سؤال اساسی در رابطه ب�ا نک�ات ف�وق و چگ�ونگی توزي�

س��رمايه ھ��ای مج��زا، اج��زاء مختل��ف س��رمايه ي��ک جامع��ه ي��ا بخ��ش ھ��ای متم��ايز 

سرمايه جھانی اين است که چرا اين توزيع به اين گونه انجام می گيرد و چ�را ھ�ر 

کدام از سرمايه ھا اضافه ارزش ھای توليد شده در قلمرو انباشت مس�تقيم خ�ود را 

ال در پديده رقابت نھفته اس�ت. ب�ه ھم�ين دلي�ل باي�د حصول نمی کنند. پاسخ اين سؤ

قب�ل از ادام��ه بح��ث و ب��ه عن��وان ي��ک ني�از تبع��ی انس��جام موض��وع ب��ر روی مس��أله 

  رقابت و مکان و نقش و موضوعيت آن در شيوه توليد سرمايه داری درنگ کنيم. 

رقابت جنگ و ستيز ميان سرمايه ھا برای اختص�اص س�ھم ھ�ر چ�ه بزرگت�ری از 

ه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر جھانی ب�ه خ�ود اس�ت. اي�ن تعري�ف کل اضاف

از رقابت او3ً متضمن اين معنا اس�ت ک�ه ب�ر خ�Sف پن�دارھای ب�ی اس�اس پ�اره ای 

نظريه پردازان رقابت مطلقاً شاخص کلي�دی و ھ�ويتی نظ�ام س�رمايه داری نيس�ت. 

ھ�ای تولي�د ش�ده رقابت صرفاً مکانيسم کار سرمايه ھا ب�رای توزي�ع اض�افه ارزش 

در ميان خود می باشد. ثانياً نفس برنام�ه ري�زی و ت�Sش ھ�ر س�رمايه ب�رای کس�ب 

س��ھم عظ��يم ت��ر در اض��افه ارزش ھ��ای حاص��ل ک��ار ک��ارگران دني��ا نيازمن��د نقش��ه 

پردازی ھا و اتخاذ کليه تدابير علمی، سياسی و اقتصادی و اجتم�اعی ب�رای تس�لط 

رين و ارزان ت��رين محص��و3ت اس��ت. ب��ر ش��رائط بھت��ر تولي��دی و تھي��ه مرغ��وب ت��

سرمايه به ميزانی که بتواند در احراز اين شرائط توفيق يابد می تواند درجه ت�أثير 

خود بر روند تشکيل ن�رخ س�ود عم�ومی را ب�ا3 بب�رد و ب�ه ھ�ر درج�ه در اي�ن ک�ار 

موفق گردد قادر می شود اضافه ارزش ھای توليد شده در حوزه ھای ديگر را ب�ه 

ب نمايد. برای تشريح مکانيسم و نقش رقابت يک بار ديگر ارق�ام و سمت خود جذ

  مؤلفه ھای متشکله مثال پيشين را در جدول زير مرور می کنيم.
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  سوم  دوم  اول  حوزه سرمايه گذاری

  000 000 1  000 000 1 000 000 1  کل سرمايه

 95C + 5V 90C + 10V 80C + 20V  ترکيب ارگانيک 

 000 600 000 300 000 150  اضافه ارزش 

 % 300 % 300 % 300  نرخ اضافه ارزش

  000 120  000 110  000 100  سرمايه جذب شده

 000 920 000 510 000 300  ارزش کا3

 000 320 000 210 000 150  قيمت تمام شده کا3

 000 670 000 560 000 500  قيمت توليدی کا3 

 % 35 % 35 % 35  نرخ سود

 000 250 - 000 50 + 000 200 +  تفاوت ارزش و قيمت

ي��ک نکت��ه مھ��م در ج��دول ب��ا3 اي��ن اس��ت ک��ه کا3ھ��ای تولي��د ش��ده در ح��وزه س��وم 

ھزار د3ر کمتر از ارزش واقعی خود به ف�روش رفت�ه ان�د،  250سرمايه گذاری، 

ھ��زار د3ر س��ود ب��رای س��رمايه دار  350ب��ا اي��ن وج��ود در جري��ان ف��روش خ��ود 

رده ان�د. ريش�ه رقاب�ت در ھم�ين ج�ا ق�رار دارد. صاحب حوزه مذکور به ھم�راه آو

اينکه کا3ھا می توانن�د در ع�ين ح�ال ک�ه پ�ائين ت�ر از ارزش واقع�ی خ�ود فروخت�ه 

 شوند سودآور ھم باشند. مارکس اين نکته را چنين توضيح می دھد. 

قانون اساسی رقابت در سرمايه داری که اقتصاد سياسی قادر به درک آن « 

ن نرخ سود عمومی و در نتيجه قيمتھای توليدی تنظيم می نيست و به وسيله آ

شود، ھمان طور که بعداً خواھيم ديد از ھمين تفاوت بين ارزش و قيمت تمام شده 

کا3 و اين امکان که کا3 می تواند پائين تر از ارزشش ولی با سود فروخته شود 

  کاپيتال، جلد سوم)»  ( سرچشمه می گيرد
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قيمت تمام شده کا3ھا در جريان داد و ستد جای خود را رقابت باعث می شود که 

به قيمت بازار يا قيمت توليدی بسپارد. سه سرمايه متمايز انباشت شده در سه 

حوزه جداگانه ھر کدام محصو3ت توليدی خود را به بازار عرضه می کنند. ھر 

رقبا  کدام خواستار تصرف بخش وسيع تری از بازار ھستند و تSش می نمايند تا

را از ميدان به در سازند يا به بيان ديگر مشتريان آن ھا را به سوی خود جلب 

کنند. سرمايه داران برای اين کار به طور مدام شرائط توليدی خود را ارتقاء می 

دھند، به اين معنی که ھزينه سرمايه گذاری را پائين می آورند، فشار استثمار 

ری کار اجتماعی را افزايش و باز ھم افزايش نيروی کار را با3 می برند، بارآو

می دھند يعنی می کوشند که با حداقل نيروی کار حداکثر محصول را توليد نمايند 

و برای اين کار از مدرن ترين و کارسازترين تکنولوژی ھا و ماشين آ3ت 

  استفاده می کنند و پاره ای کارھای ديگر که انجام می دھند.

کارھای با3 دست می زنند اما اينکه کا3ھای آن ھا در سرمايه داران به ھمه 

بازار به چه قيمتی فروخته شود تابع عوامل مھم ديگری نيز ھست. عرضه و 

تقاضای موجود در بازار بر روی تعيين قيمت توليدی نقش تعيين کننده دارد. در 

توليد  »خدمات«ھمين جا بايد تأکيد کنيم که مراد از عرضه و تقاضا کل کا3ھا و 

شده در جامعه يا جھان از يک سوی و کل نياز بازار سرمايه داری از سوی 

ديگر است. عظيم ترين بخش اين تقاضاھا مشتمل بر محصو3ت و اموری است 

که دقيقاً مورد نياز پروسه بازتوليد سرمايه می باشند. به بيان ديگر عرضه و 

ی گردد، زيرا که اساساً تقاضا خود توسط روند ارزش افزائی سرمايه تعيين م

شيوه توليد سرمايه داری در ھستی خود توليد سرمايه و سرمايه و باز ھم سرمايه 

است. در جريان رقابت ميان سرمايه ھا ميزان تقاضای موجود در بازار مشخص 

می سازد که ارزش کا3ھای حاصل کار کارگران کدام حوزه محور واقعی تعيين 

حالت اتفاق می افتد. احتمال نخست اينکه  3معمول  قيمت توليدی گردد. به طور

کا3ھای توليد شده توسط سرمايه ھای دارای با3ترين و بھترين شرائط توليدی 

پاسخگوی اصلی تقاضاھای موجود در بازار شوند. در اين صورت ارزش 

کا3ھای اين حوزه است که قيمت توليدی را تعيين می کند. احتمال بعدی آن است 
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و3ت حوزه دارای شرائط متوسط عظيم ترين بخش نيازھا را جواب که محص

گويد، در اين وضعيت ارزش کا3ھای ھمين حوزه است که تعيين کننده قيمت 

توليدی است و سرانجام اين که کا3ھای توليد شده در حوزه دارای بدترين شرائط 

پايه  بخش گسترده تر بازار را پوشش دھد. در چنين وضعی قيمت توليدی بر

ارزش نھفته در محصو3ت اين حوزه تعيين خواھد شد. ھر کدام از اين سه حالت 

معاد3ت توزيع اضافه ارزش کل ميان سرمايه ھای مختلف را به صورت بسيار 

بارز تحت تأثير قرار می دھد. در حالت اول سرمايه ھای حوزه سوم و شايد ھم 

از کف می نھند. حالت دوم  دوم مقاديری از ارزش موجود در کا3ھای خود را

متضمن مشارکت سرمايه اول در اضافه ارزش ھای توليد شده توسط کارگران 

حوزه سوم است و با3خره در حالت سوم سرمايه ھای ھر دو حوزه اول و دوم 

در اضافه ارزش ھای ناشی از استثمار کارگران حوزه سوم شريک می گردند. 

فراموش کنيم. اينکه  قيمت توليدی مجموع در ھمه اين حا3ت يک چيز را نبايد 

  حوزه نمی تواند از ارزش کل اين کا3ھا با3تر باشد.  3کا3ھای توليد شده در 

رقابت سبب می شود که کا3ھا مستقل از اينکه در چه حوزه ای و با کدام ترکيب 

ارگانيک معين سرمايه توليد شده باشند به قيمت واحدی به فروش روند و بر 

اين قيمت توليدی واحد يا قيمت بازار نرخ سود برابری پديد آيد. در مورد  اساس

است و بيانگر آن است که ھر  %35مثال مشخص تا کنونی ما اين نرخ سود 

درصدی را متحقق می  35سرمايه داری به گاه فروش کا3ھايش اين نرخ سود 

مذکور به رغم سازد. اين نکته را به خاطر داشته باشيم که کا3ھای سه گانه 

اينکه در حوزه ھای متفاوت و با ترکيب ارگانيک کامSً مختلف سرمايه تھيه شده 

اند اما قيمت تمام شده آن ھا برابر بوده است. شايد گفته شود که در مثال معين ما 

ھزار و حوزه  150 چنين نبوده است زيرا قيمت تمام شده کا3 برای حوزه اول

ھزار د3ر برآورد شده است. اين حرف  320و  210ھای دوم و سوم به ترتيب 

کامSً درست است اما تفاوت موجود در اين جا نه ناشی از اختSف ھزينه توليد 

ھر واحد کا3 بلکه متناظر با تفاوت حجم و مقدار بخش ھائی از سرمايه ثابت در 

ھر حوزه است که برای توليد کا3ھا به مصرف رسيده است. برای روشن تر 



 

68 

مسأله در نظر آوريم که به طور مثال در ھر سه حوزه کل سرمايه ھای  شدن

پيش ريز شده نه فقط در پروسه توليد کا3ھا وارد می شدند بلکه تماماً در تھيه 

محصو3ت جديد به مصرف ھم می رسيدند. آن گاه بھای تمام شده کا3ھا در ھر 

د. خSصه کنيم قيمت سه حوزه با ھم مساوی و معادل يک ميليون د3ر می گردي

تمام شده کا3ھائی که مجموع سرمايه ثابت و متغير مصرف شده در آن ھا برابر 

باشد، مستقل از اينکه در کدام حوزه توليد و با کدام ترکيب ارگانيک سرمايه تھيه 

شده باشند به طور معمول با ھم برابر است، در حالی که ميزان ارزش و اضافه 

با ھم کامSً تفاوت دارد. اين کا3ھا در بازار سرمايه ارزش موجود در آن ھا 

داری و در جريان رقابت قيمت فروش واحدی را پديد می آورند که به قيمت 

توليدی يا بازار موسوم است. کا3ھای مختلف بر پايه اين قيمت به فروش می 

 روند و در اين راستا است که نرخ سود مبدء سرمايه ھا به يک نرخ سود متوسط

عمومی تبديل می شود. سرمايه ھای پيش ريز شده در حوزه ھای متمايز کار و 

توليد ھر کدام در جريان فروش محصو3ت خود به اين نرخ سود دست می يابند 

و بر پايه آن است که سھم خود را از کل اضافه ارزش موجود در کا3ھا و توليد 

  شده توسط کارگران برداشت می کنند. 

ک��ه س��رمايه داران قلمروھ��ای مختل��ف تولي��د ھنگ��ام ف��روش کا3ھ��ا ب��ا وج��ود اين« 

ارزش س��رمايه ب��ه ک��ار رفت��ه در تولي��د را بازياف��ت م��ی کنن��د، ول��ی آن ھ��ا اض��افه 

ارزش يا سود توليد شده در ھنگام توليد اي�ن کا3ھ�ا در قلم�رو خ�اص تولي�دی خ�ود 

مع�ه، فق�ط آن را بازيافت نمی کنند، بلکه به نسبت س�رمايه ش�ان از ک�ل س�رمايه جا

مقدار اضافه ارزش يا سود از اضافه ارزش يا سود کل را به دست می آورن�د ک�ه 

به وسيله کل سرمايه جامعه در ھمه قلمروھای تولي�دی در ي�ک زم�ان مع�ين تولي�د 

گش��ته اس��ت و ب��ه ط��ور يکس��ان نص��يب ھ��ر واح��دی از اي��ن س��رمايه ک��ل م��ی ش��ود. 

ان يک شرکت سھامی ع�ام ھس�تند سرمايه داران از نظر کسب سود مانند سھامدار

واح�د تقس�يم م�ی گ�ردد و تنھ�ا  100که در آن مقادير سود به ط�ور مس�اوی ب�ه ھ�ر 

اخ�تSف س�رمايه داران مختل��ف در مق�دار کم��ی س�رمايه ای اس�ت ک��ه ھ�ر ک��دام در 
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س��رمايه ک��ل ريخت��ه و ي��ا ب��ه عب��ارت ديگ��ر نس��بت س��ھيم ب��ودن در ک��ل ش��رکت و ي��ا 

Sمارکس. کاپيتال، جلد سوم)» ( ک عمل استبا3خره تعداد سھام ھر يک م  

 

  

  گرايش نزولی نرخ سود

در توضيحات با3 چند بار تکرار کرديم که افزايش مستمر بارآوری کار 

اجتماعی يا سازمان دادن حداکثر توليد کا3ھا توسط حداقل نيروی کار پديده 

کارگيری سرشتی و غيرقابل تفکيک روند کار سرمايه است. اين امر در گرو به 

ھر چه گسترده تر و مؤثرتر تکنولوژی ھای جديد و ماشين آ3ت مدرن است. 

وقوع اين تحو3ت در روند ارزش افزائی سرمايه متضمن افزايش پيگير و دانم 

التزايد ترکيب ارگانيک سرمايه يعنی نسبت ميان بخش ثابت و متغير آن می 

و برای حوزه ھای دوم  5به  95باشد. در مثال با3 اين نسبت برای حوزه نخست 

بود. افزايش ترکيب ارگانيک با محدود  20به  80و  10به  90و سوم به ترتيب 

شدن و باز ھم محدود شدن ھر چه بيشتر سرچشمه زايش اضافه ارزش ھمراه 

است. در ھمان مثال پيشين فرض کنيم که ترکيب ارگانيک سرمايه در دو حوزه 

سرمايه ھای حوزه اول ھم سطح سازند و نرخ  آخر نيز خود را با ترکيب کنونی

دور بزند. در چنين وضعی کل نيروی  %300اضافه ارزش ھمچنان حول محور 

کل سه ميليون د3ر سرمايه ھای پيش ريز  %5کار مورد استثمار حوزه ھا فقط 

 450شده خواھد بود. ميزان اضافه ارزشی که در سه حوزه توليد می شود از 

نخواھد نمود و در اين صورت نرخ سود ھمه سرمايه ھا نيز ھزار د3ر تجاوز 

سقوط خواھد کرد. با3 رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه ھا  %15به  %35از 

طبيعتاً به معنای آن نيست که جمعيت نيروی کار مورد استثمار اين يا آن بخش 

سرمايه، تمامی سرمايه ھای يک کشور يا کل سرمايه جھانی رو به کاھش می 

. بالعکس اين جمعيت ممکن است مدام رو به افزايش ھم برود، ھر چند که رود

در برخی مواقع يا دوره ھا اين طور نيست. اما به ھر حال بحث فزونی ترکيب 

ارگانيک ناظر بر کاھش نسبی جزء متغير سرمايه در قياس با جزء ثابت آن و نه 
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يخ تکامل شيوه توليد کاھش مقدار مطلق بخش اخير سرمايه است. يک نگاه به تار

سرمايه داری واقعيت اين رويداد را بسيار ساده در پيش روی ما مجسم می 

سازد. ھر چه از آغاز پيدايش اين نظام دور شده ايم متوسط ترکيب ارگانيک 

سرمايه ھا در سطح جھانی رو به افزايش رفته است اما شمار مطلق توده ھای 

فته است. با ھمه اين ھا نبايد اين واقعيت را فروشنده نيروی کار معمو3ً کاھش نيا

از نظر دور داشت که سرمايه داری وارد مراحلی می گردد که جمعيت شاغل 

نيروی کار را حتی از لحاظ عددی ھم دچار کاھش می سازد. آنچه مھم است و 

در اين جا مورد تأکيد ماست اين است که سير مدام افزايش ترکيب ارگانيک و 

ايش رو به افت نرخ سود، يک رويکرد سرشتی شيوه توليد سرمايه متعاقب آن گر

  داری است. 

اين شيوه توليد با کاھش نسبی بدون وقفه سرمايه متغير در مقايسه با سرمايه « 

ثابت باعث ايجاد ترکيب با3تر و رو به فزون کل سرمايه می گردد که عواقب آن 

ثمار يا حتی با3تر از آن، اين است که نرخ اضافه ارزش برای ھمان شدت است

در نرخ سود عمومی رو به کاھشی بيان می گردد. گرايش رو به کاھش نرخ 

سود عمومی پديده شيوه توليد سرمايه داری است که توسعه رو به افزايش 

بارآوری کار اجتماعی را به ھمراه دارد. منظور ما اين است که نرخ سود می 

زل کند، اما از ذات شيوه توليد سرمايه داری اين تواند موقتاً به د3ئل ديگر ھم تن

ضرورت به ثبوت می رسد که شيوه توليد مذکور در اثنای پيشرفت خود بايد نرخ 

متوسط و عمومی اضافه ارزش را در نرخ سود عمومی کاھش يافته تری بيان 

  مارکس. کاپيتال، جلد سوم....) »  ( نمايد..

زل نرخ سود عمومی يا متوسط در شيوه اينکه چرا مارکس در بحث پيرامون تن

توليد سرمايه داری از اصطSح گرايش استفاده می کند؟ دليل آن اصرار او بر 

تشريح واقعيت عينی پديده است. کاھش نرخ سود در اين شيوه توليد يک گرايش 

است که در عين سرشتی بودن و غيرقابل تفکيک بودنش از وجود سرمايه، باز 

قانون قطعی و محتوم بلکه در شکل يک رويکرد عمل می  ھم نه به صورت يک

کند. رويکردی که ھمواره در جريان وقوع يا بالفعل شدن خود با مقاومت پاره 
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ای عوامل خنثی کننده نيز ھمراه است. قبل از ھر چيز سرمايه داری به صورت 

مدام با متحول نمودن شرائط توليد و افزايش بارآوری کار اجتماعی شدت 

ثمار کارگر و نرخ اضافه ارزش ھا را با3 می برد و افزايش اين نرخ برای است

بخشی از سرمايه ھای يک قلمرو انباشت يا سرمايه اجتماعی يک کشور می 

تواند موقتاً گرايش رو به افت نرخ سود را تضعيف نمايد. عوامل ديگری نيز در 

پائين تر در باره ان خنثی سازی اين رويکرد تأثير معين بر جای می گذارند که 

ھا صحبت خواھيم نمود. با ھمه اين ھا نکته محوری و اساسی اين است که به ھر 

حال کاھش نرخ سود و تبديل شدن گرايش مذکور به قانون قطعی در روند ارزش 

افزائی سرمايه و در مقاطعی از اين روند امری اجتناب ناپذير و محتوم است. 

تناقضات سرشتی سرمايه دارد. ھمان گونه که  گرايش نزولی نرخ سود ريشه در

با3تر گفتيم سرمايه از يک سوی بدون خودگستری قادر به ادامه بقا نيست و از 

سوی ديگر در جريان خودگستری خويش بزرگترين موانع را بر سر را ھمان 

خودگستری و بقا توليد می نمايد. پرايش رو به افت نرخ  سود اين تناقض 

  ه را نمايندگی می کند و به شکل عريان به نمايش می گذارد. اندرونی سرماي

 

 

  مکانيسم ھای خنثی کننده گرايش نزولی نرخ سود

 

  افزايش شدت استثمار نيروی کار

طو3نی ساختن روزانه کار و با3بردن شدت استثمار کارگران از جمله اھرم 

افزايش ميزان  ھای مھم مقابله با گرايش نزولی نرخ سود ھستند. به بيان ديگر

اضافه ارزش خواه به صورت مطلق و خواه در شکل نسبی به خنثی سازی 

رويکرد نزولی نرخ سود کمک می نمايد. سرمايه داران برای با3 بردن شدت 

افزايش سرعت کار استثمار نيروی کار از شيوه ھای مختلفی استفاده می کنند. 

به کارگيری مواد خام و  گونه ای که در زمان معين در عين ماشين آNت به

مصالح توليد بيشتر، ھزينه بخش فيکس سرمايه ثابت بماند، يکی از اين راھھا 
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با نازلترين مزدھا از جمله راھھای  س)خی کودکان و استثمار سبعانه آناناست. 

و سرشکن نمودن  کار خانگی زنانديگر است. در بخش بسيار عظيمی از دنيا 

رده آنان يکی از مکانيسم ھا مخوف و مؤثر تشديد عظيم ترين بار کارھا بر گ

استثمار نيروی کار است. استثمار نيروی کار زنان در چھارديواری خانه و 

آشپزخانه او3ً کل ھزينه پرورش نسل ھای آتی نيروی کار را از گردن سرمايه 

ساقط می سازد. ثانياً با سرشکن شدن تمامی کارھای خانه به دوش زنان، 

رگر آن ھا فرصت بيشتری برای اضافه کاری پيدا می کنند و اين ھمسران کا

اضافه کاری به صورت بسيار تعيين کننده ای در با3 بردن ميزان اضافه ارزش 

ھا ايفای نقش می کند. کار خانگی زنان به ھمه اين د3ئل و بر پايه د3ئل زياد 

مايه ھا را ديگری که در اينجا مجال طرح آن ھا نيست کوه اضافه ارزش سر

مرتفع تر و مرتفع تر می سازد و اين امر به نوبه خود در خنثی سازی سير رو 

  به افت نرخ سود نقش جدی بازی می کند.  

نيز يکی از راھھای مقابله با سير  افزايش ميزان ارزش اضافی از طريق نسبی

ن رو به افت نرخ سود است. به کار اندازی حجم ھر چه بيشتر مواد خام و ماشي

آ3ت و مصالح توليد توسط نيروی کار ھر چه کمتر، طبيعتاً صورت کسر نرخ 

سود و 3جرم خارج قسمت آن يا ھمان شاخص واقعی نرخ سود را افزايش می 

دھد. در اين جا باز ھم تناقضات سرشتی شيوه توليد سرمايه داری با سرکشی 

کاھش نرخ سود تمام خود، در مقابل ما قرار می گيرد. آنچه از سير رو به 

جلوگيری می کند در بطن ھمان کارکرد باعث وقوع اين کاھش نيز می گردد. 

آوردن يک مثال در اين جا به درک ساده تر مسأله کمک خواھد نمود. فرض کنيم 

 %100نرخ اضافه ارزشی معادل  v 30به  c 70سرمايه ای با ترکيب ارگانيک 

. اين سرمايه با با3 بردن را متحقق می سازد %30و نرخ سودی برابر با 

 %100بارآوری کار اجتماعی در حوزه ارزش افزائی خود نرخ استثمار را از 

افزايش می دھد. با وقوع اين تغييرات به نظر می رسد که نرخ  %200به 

جھش کند! اما در عالم واقع يا در معاد3ت  %60به  %30سودسرمايه بايد از 

نين نيست. سرمايه برای با3 بردن بارآوری زمينی شيوه توليد سرمايه داری چ
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کار اجتماعی اش 3جرم ترکيب ارگانيک خود را دچار تغيير ساخته است، به اين 

معنی که با ھمان شمار کارگر مقدار سرمايه ثابت بيشتری را به جريان انداخته 

ديگر به قوت خود  v 30به  c 70است. اين بدان معنی است که ترکيب سابق 

جايگزين شده است.  v 30به  c 140ست و به طور مثال با ترکيبی معادل باقی ني

در ھمين راستا ميزان اضافه ارزش توليد شده دو برابر گرديده است و نرخ آن 

افزايش به  %5بلکه حداکثر با  %60شده است اما ھم زمان نرخ سود نه  200%

بارآوری کار رسيده است. حال اين مثال را در سطح ديگری از افزايش  35%

 140کارگر با3 به جای  30اجتماعی مورد تعمق قرار دھيم. در نظر بياوريم که 

واحد را به کار انداخته باشند. در چنين وضعی حتی اگر  300واحد سرمايه ثابت 

تنزل پيدا کرده  %27ھم تشديد شده باشد باز نرخ سود به  %300نرخ استثمار تا 

  است. 

ت شيوه توليد سرمايه داری اين است که ھر تک سرمايه با ھمه اين ھا جبر طبيع

به ھمه تSش ھا متوسل می گردد تا از طريق ارتقاء بارآوری کار اجتماعی و 

با3 بردن ميزان اضافه ارزش نسبی با حداقل نيروی کار کا3ھای ھر چه 

بيشتری را توليد و به بازار عرضه نمايد. محصو3تی که به اين ترتيب توليد می 

شوند با فرض ثابت بودن ھزينه بخش ھای ثابت و متغير سرمايه، کار کمتری را 

در ھر واحد خود در مقايسه با کا3ھای توليدی دارای بارآوری کار اجتماعی 

کمتر حمل می کنند، ارزان تر تھيه شده اند و از قدرت رقابت با3تری 

که اين تمايزات را برخوردارند. سرمايه ھای قادر به احراز اين شرائط مادام 

نسبت به ساير بخش ھای سرمايه اجتماعی در خود حفظ می کنند می توانند 

اضافه ارزش ھای توليد شده توسط کارگران حوزه ھای ديگر و متبلور در 

کا3ھای آن حوزه ھا را به سوی خود جلب نمايند. ھمين امر نيروی محرکه 

دارد تا به صورت مستمر  بسيار نيرومندی است که سرمايه داران را وا می

برای متحول ساختن پروسه کار و افزايش بارآوری کار اجتماعی در قلمروھای 

پيش ريز سرمايه ھاشان تقS کنند. به اين ترتيب برنامه ريزی سرمايه برای 

افزايش اضافه ارزش نسبی تSشی در راستای جلوگيری از سير رو به افت نرخ 
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در نگاه به اين فرايند بايد ھمواره تناقض سرشتی  سود نيز می باشد. با اين وجود

سرمايه را به صورت جامع ا3طراف مطمح نظر قرار داد. اقتضای قھری شيوه 

توليد سرمايه داری اين است که ھمه سرمايه ھا تSش می کنند تا با استفاده از 

تکنولوژی ھا مدرن و ھمه راھکارھا ميزان بارآوری کار اجتماعی و اضافه 

ش نسبی حوزه بازانباشت خود را افزون سازند و اين امر در سير طبيعی ارز

خود افزايش جبری ترکيب متوسط ارگانيک در سطح سرمايه اجتماعی کل 

جامعه يا مھمترين قلمروھای پيش ريز آن را به دنبال می آورد. روند اخير ھمان 

ايه ھا بلکه گونه که در مثال با3 ھم ديديم نه در جھت افزايش نرخ سود سرم

کامSً بالعکس در جھت خSف آن عمل می کند. اين روند نه فقط به خنثی سازی 

گرايش نزولی نرخ سود کمک نمی رساند که اتفاقاً موجب شتاب بيش و بيشتر 

  اين کاھش می گردد.   

يک اھرم بسيار مؤثر سرمايه برای مقابله با گرايش نزولی نرخ سود ت)ش 

نيک بخش ھائی از آن به موازات سير قھری و سرشتی برای کاھش ترکيب ارگا

مصداق بارز اين مثال  افزايش اين ترکيب در شيوه توليد سرمايه داری است.

اقدام انحصارات و تراست ھای عظيم صنعتی دنيا به صدور سرمايه است. اين 

کارتل ھا با پيش ريز حجم کSنی از سرمايه خود در جوامع دارای نيروی کار 

و شبه رايگان نه فقط به عظيم ترين سرچشمه افزايش اضافه ارزش ھا ارزان 

دست می يابند که در قبال پيش ريز ھر واحد از سرمايه ھايشان سرمايه متغير 

بسيار بيشتری را ھم به طور نسبی و در قياس با حوزه ھای قبلی ارزش افزائی 

در اين زمينه می خود به کار می گيرند و مورد استثمار قرار می دھند. مارکس 

حجم اضافه ارشی که به وسيله يک سرمايه معين توليد می گردد، حاصل «گويد: 

ضرب دو عامل است. نرخ اضافه ارزش ضرب در تعداد کارگرانی که با نرخ 

معينی به کار اشتغال دارند. بنا بر اين حجم اضافه ارزش در صورت معين بودن 

صورت معين بودن تعداد کارگران به نرخ اضافه ارزش، به تعد کارگران و در 

در بحث محافل چپ پيرامون صدور سرمايه » نرخ اضافه ارزش بستگی دارد...

و نقش آن در شرائط امپرياليستی توليد سرمايه داری معمو3ً جايگاه اين مؤلفه 
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مھم بسيار گور و گم است. در تحليل ھای اينان بر روی فاکتور ارزانی بھای 

تی تأکيد می شود اما ھم زمان فاکتور دوم يعنی استثمار شمار نيروی کار به درس

 ًSھر چه کثيرتر کارگران به دليل ترکيب نازل تر سرمايه ھای پيش ريز شده ک

  به فراموشی سپرده می شود. 

 

  تنزل دستمزدھا به زير ارزش واقعی آن ھا

ھزينه  دستمزد، بھای نيروی کار به صورت يک کا3 است. بھای واقعی اين کا3

بازتوليد آن است و ھزينه بازتوليد نيروی کار حاصل جمع ھمه مايحتاج معيشتی 

و رفاھی است که کارگر برای زنده ماندن و فروش نيروی کار خود بدان نياز 

دارد. سرمايه داران به اضافه ارزش ھا توليد شده توسط جمعيت عظيم چند 

ر عظيم ترين بخش کره زمين ميلياردی کارگران دنيا اکتفاء نمی کنند بلکه د

دستمزدھای توده ھای کارگر را نيز بسيار پائين تر از بھای واقعی آن می 

پردازند. اين امر در مورد کارگران غالب کشورھای جھان به تمام و کمال صدق 

می کند. دستمزد کارگران در ايران ھم اکنون نه فقط زير ارزش واقعی آن که 

عيشتی 3زم برای بازتوليد نيروی کار آنان ھم بھای مايحتاج م %30حتی از 

بسيار کمتر است. سرمايه داران و دولت ھای سرمايه داری تنزل دستمزدھا به 

زير ارزش واقعی آن را به عنوان يک سSح مؤثر مقابله با گرايش نزولی نرخ 

سود مورد استفاده قرار می دھند. تأثير اين سSح به ويژه در فاز کنونی حيات 

گی مزدی بسيار تعيين کننده است. سرمايه داری به موازات سرکشی ھر چه برد

بيشتر و نيرومندتر زمينه ھای وقوع بحران ھا از اين اھرم برای اجتناب از 

مطلق شدن گرايش نزولی نرخ سود و غلطيدن به ورطه بحران ھا سود می 

  جويد. 

 

  کاھش ھزينه ھای بخش ثابت سرمايه  

اد خام، ماشين آ3ت، وسائل نيم ساخته و ھر آنچه که اجزاء پائين آوردن بھای مو

بخش گردشی يا فيکس سرمايه ثابت را تعيين می کند به افزايش نرخ سود کمک 
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می رساند. کاھش بھای اين مصالح متضمن آن است که اضافه ارزش ھای توليد 

 شده به ميزان کمتری سرمايه در قياس با شرائط پيشين تقسيم شود و 3جرم

حاصل اين تقسيم يا ھمان نرخ سود رو به افزايش خواھد رفت. شيوه توليد 

سرمايه داری و فرايند افزايش مستمر بارآوری کار اجتماعی کاھش بھای بخش 

ثابت سرمايه را به طور معمول به دنبال می آورد. وقتی که حجم بسيار عظيم 

کار به کار گرفته  تری مواد خام و ماشين آ3ت توسط حجم بسيار کمتری نيروی

می شود کا3ھای ناشی از پروسه کار حامل مقداری کمتر کار اجتماعی 3زم می 

شوند. اين تنزل به نوبه خود يکی از علل مؤثر و دائمی جلوگيری از کاھش نرخ 

سود می باشد. سوای اين دستيابی سرمايه به منابع ارزان بھای مواد خام در بخش 

م کاھش بھای بخش ثابت سرمايه و يک مکانيسم ھائی از جھان يک مؤلفه مھ

  مؤثر در کار جلوگيری از تنزل نرخ سود است. 

 

   دارای  صدور سرمايه به حوزه ھای

  نيروی کار ارزان تر و ترکيب ارگانيک پائين تر

بخشی از سرمايه ھای انحصارات و کارتل ھای عظيم صنعتی که به ممالک 

تر سرمايه صادر می گردد، به طور  حوزه نيروی کار ارزان و ترکيب نازل

طبيعی نرخ سودھای بسيار با3تری را در قياس با ممالک پيشرفته تر صنعتی به 

وجود می آورند. در اين حوزه ھا از يک سوی نيروی کار ارزان موجب افزايش 

نرخ سود است و از سوی ديگر پائين آمدن ترکيب ارگانيک سرمايه  متضمن 

چه وسيعتر توسط ميزان بسيار کمتری سرمايه است که  استثمار نيروی کار ھر

به نوبه خود در افزايش نرخ سود نقش بسيار تعيين کننده بازی می کند. اين مؤلفه 

از ديرباز تا امروز و به طور اخص از اواخر قرن نوزدھم به اين سوی در عداد 

است.  مھمترين و کاراترين محرک مقابله با سير تنزلی نرخ سودھا عمل کرده

تصور اينکه سرمايه اجتماعی ممالکی مانند اسکانديناوی و اروپای غربی و از 

ھمه مھم تر امريکای شمالی با چنان سطح با3ی متوسط ترکيب ارگانيک بدون 

حضور مستقيم در بازار انباشت جوامع آسيائی، امريکای 3تين و افريقا قادر به 
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ی از بيخ و بن باطل است. يک روز ادامه ارزش افزائی خود باشند تصور

سرمايه اجتماعی اين ممالک به ويژه بخش بسيار متمرکزتر آن با صدور سھم 

عظيمی از خود به حوزه ھای ياد شده، استثمار ھر چه موحش تر نيروی کار 

ارزان اين کشورھا و ھم زمان استثمار جمعيت ھر چه کثيرتری از اين بردگان 

می يابند که قابل قياس با نرخ سودھای مزدی ارزان به نرخ سودھائی دست 

کشور اصلی نيست. وضعيتی که به اين طريق پديدار می شود، درست به اين می 

ماند که سرمايه ای را به دو قسمت تقسيم کنيم، بخشی از آن با با3ترين ميزان 

بارآوری کار اجتماعی حداکثر مواد خام و مصالح توليد را به سرمايه و کا3 

و در ھمين راستا عظيم ترين بخش بازار جھانی را به خود اختصاص  تبديل کند

دھد. بخش دوم بالعکس با ترکيبی بسيار نازل تر، توده ھای کارگر در سطحی 

ھر چه وسيعتر و با نيروی کار ھر چه ارزان تر و شبه رايگان تر مورد استثمار 

فيتی برخوردار قرار دھد. رابطه ميان دو بخش دنيای سرمايه داری از چنين کي

است و در اين ميان سرمايه ھای بخش نخست با مشارکت عظيم در اضافه 

ارزش ھای توليد شده توسط کل توده ھای کارگر دنيا از يک منبع ھميشه جوشان 

  اضافه ارزش برای مقابله با سير رو به افت نرخ سود برخوردار می گردند. 

  

  بازار بورس

آن به عنوان مکانيسم ھای خنثی سازی تنزل  در ميان مؤلفه ھائی که مارکس از

نرخ سود ياد می کند ھيچ نامی از بازار بورس به ميان نيست. دليل اين امر 

صرفاً آن است که بازار بورس در آن زمان بيش از حد محدود و بی نقش بوده 

است. با اين وجود مارکس اھميت اين پديده در پروسه خنثی سازی گرايش 

ا به صورت ضمنی در مباحث ديگر کتاب کاپيتال در جلد سوم نزولی نرخ سود ر

و در فصل سرمايه ھای پولی بسيار روشن تشريح کرده است. برای درک ساده 

تر مسأله توضيحات خويش را با دکر يک مثال شروع می کنيم و ادامه می دھيم. 

ن ميليون توما 800سرمايه صنعتی معينی را در نظر بياوريد که ميزان آن بر 

 20بالغ می گردد. فرض می کنيم که اين سرمايه می تواند يک نرخ سود 
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درصدی را متحقق سازد. صاحبان اين سرمايه در ھمان حال که پروسه بازتوليد 

و ارزش افزائی سرمايه را برنامه ريزی می کنند، چھار ميليون اوراق سھام را 

می دھند. آنان به اين  تومان در اختيار بازار بورس قرار 1000به قيمت ھر سھم 

ترتيب نصف کل سرمايه ای را که پيش ريز کرده اند از طريق فروش اوراق 

بورس دريافت می دارند. يا به بيان ديگر حجم سرمايه در گردش خود را از 

ميليون افزايش داده اند. حال به اين فکر کنيم که سرمايه  1200ميليون به  800

قبSً گفتيم در پايان سال يا پس از يک دور مذکور با توجه به نرخ سودی که 

ميليون تومان سود  240واگرد از طريق استثمار توده ھای کارگر رقمی معادل 

ميليون  400ميليون تومان آن به  80نصيب خود می سازد که علی ا3صول 

تومان سرمايه عرضه شده در بازار بورس تعلق دارد. انتظار خريداران اوراق 

اين است که سودی بيشتر از بھره ھای بانکی پس انداز به چنگ بورس معمو3ً 

آورند و ما نيز بنای محاسبه خود را بر اين می گذاريم که نرخ بھره بانکی به 

باشد. در چنين وضعی سرمايه داران عرضه کننده سھام  %5طور معمول حدود 

شتريان شايد دو برابر اين رقم را به عنوان افزايش بھای اوراق بورس، به م

خويش تحويل دھند. تا اينجا نتيجه کار آن شده است که او3ً صاحبان سرمايه به 

ميليون تومان سرمايه پيش ريز کرده اند، به جای  1200ميليون تومان  800جای 

ميليون تومان دست يافته اند و سرانجام به جای  240ميليون تومان سود به  160

يه ھای توزيع شده در بازار بورس حداکثر ميليون تومان سود متعلق به سرما 80

ميليون سود پرداخت نموده اند. با يک حساب ساده سرانگشتی می توان  40فقط 

ميليون  120دريافت که عرضه سھام به بازار بورس برای آنان چيزی حدود 

تومان سود با3تر از سودی که قبSً  انتظار می رفت به ھمراه آورده است و اين 

ت که مشتريان بورس نيز علی ا3صول در قياس با بھره بانکی سھم در حالی اس

بيشتری از اضافه ارزش حاصل استثمار طبقه کارگر را به خود اختصاص داده 

اند. بازار بورس با توجه به مکانيسم با3 نقش بسيار تعيين کننده ای در خنثی 

ی اين مکانيسم سازی گرايش نزولی نرخ سود ايفاء می نمايد اما دامنه اثرگذار

اصSً به اين حد نيز خSصه نمی گردد. با شروع رخساره ھای بحران و چشم 
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انداز بالفعل شدن سير نزولی نرخ سود در مقياس بازتوليد سرمايه اجتماعی 

کشورھا يا سرمايه جھانی بورس ھای مھم دنيا و به تبع آن ھا کل بازار بورس با 

شده را کاھش می دھند. روند اين کاھش  حداکثر شتاب 3زم بھای اوراق فروخته

متناسب با وضعيت سودآوری و نبض ارزش افزائی سرمايه ھای بزرگ حاکم بر 

بازار بورس و درجه تشديد خطر وقوع بحران گاه آن چنان سرعت می گيرد که 

به پا3يش ھمه يا عظيم ترين بخش سرمايه عرضه شده به صورت اوراق بورس 

ميليون د3ر سرمايه فروخته شده  400با3 چه بسا کل  منجر می گردد. در مثال

در بورس موجوديت خود را به نفع کارتل يا تراست عرضه کننده سھام از دست 

بدھد. پا3يش سرمايه که به دنبال وقوع بحران ھا کليدی ترين و حياتی ترين 

ن راھکار خروج از بحران است در اين جا عمSً پيش از وقوع بحران و به عنوا

يک مکانيسم خنثی سازی آن مورد بھره برداری واقع می شود. نگاھی به آنچه 

در چند سال اخير در قلمرو بازار بورس جھانی رخ داده است تصوير بسيار 

گويائی از واقعياتی که گفته شد به دست می دھد. تراست غول پيکر توليد دارو به 

ت امريکائی ھم طراز خود در در سوئد چند سال قبل با يک تراس» فارماسيا« نام 

ھم ادغام شدند و متعاقب آن بخش مھمی از سرمايه ھايشان را در بازار بورس 

کرون سوئد به فروش رساندند. تراست داروئی جديد از اين  80به بھای ھر سھم 

طريق سرمايه ھای انبوھی را به اصل سرمايه ھای خود اضافه کرد. سود سا3نه 

ال ھا منحنی صعودی بی سابقه ای را پشت سر نھاده فارماسيا در طول اين س

به خريداران اوراق بورس  سھم 100ھر است اما ميزان سودی که در ازای 

پرداخت شده است بر اساس بيSن ھا و گزارشات سا3نه شرکت مذکور ھيچ 

لایر نرسيده است!! در طول اين مدت بھای ھر سھم نيز از  100سالی حتی به 

کرون سقوط کرده است و با3خره اين سير سقوط مستمر در  50کرون به  80

کرون را نيز با شتاب پشت سر  30آستانه توفش موج جديد بحران سرمايه خط 

نھاد. سرمايه فارماسيا نسبت به سال ادغام شايد چند برابر شده باشد. سود سا3نه 

مقابل چند اش نيز در قياس با گذشته به طور بی امان رو به اوج رفته است. در 

ده ھزار نفری که خريداران اوراق بورس اين شرکت بوده اند که طبيعتاً درصد 
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معينی از آنان نيز کارگران سوئدی و غيرسوئدی ھستند چند ده ميليون و شايد ھم 

چند صد ميليون درآمد يا دستمزد پس انداز شده خويش را به طور کامل و برای 

  ھميشه از دست داده اند. 

س به ھمه د3ئل با3 در فاز کنونی حيات سرمايه داری تعيين کننده بازار بور

ترين مکانيسم مقابله با سير رو به تنزل نرخ سود برای شيوه توليد سرمايه داری 

است. در اين رابطه اما دو نکته را ھرگز فراموش نکنيم. اول اين که تمامی اين 

و به زيان عده ای ديگر، ھمه و نقل و انتقا3ت و بده و بستان ھا، به نفع عده ای 

ھمه حديث تقسيم اضافه ارزشی است که در سطح جامعه و جھان توسط توده 

ھای کارگر توليد گرديده است. دوم آن که ھيچ مکانيسم خنثی سازی گرايش 

نزولی نرخ در نظام بردگی مزدی وجود ندارد که تناقضات سرشتی سرمايه را با 

ر بورس نيز از سيطره اين حکم خارج نيست. خود ھمراه نداشته باشد. بازا

مکانيسم بورس در ھمان حال که با کاھش نرخ سود در بخشی از سرمايه به 

ظرفيت بقای مابقی بخش ھا کمک می کند اما ھم زمان حجم سرمايه ھای پيش 

ريز شده و ميزان بخش ثابت سرمايه در مقابل بخش متغير آن را نيز به گونه ای 

  دھد. در اين باره شايد بعداً باز ھم صحبت کنيم. جدی افزايش می 

  

  وقوع بحران

شيوه توليد سرمايه داری از تمامی راھکارھا و مکانيسم ھای با3 برای مقابله با 

رويکرد تنزل نرخ سود استفاده می کند اما دامنه تأثير اين عوامل محدود است و 

از سوی اين عوامل گرايش رو به افت نرخ سود به رغم تمامی فشارھائی که 

تحمل می کند سرانجام در شرائطی معين بسان نيروئی سرکش جايگاه يک قانون 

مطلق را پروسه بازتوليد سرمايه به خود اختصاص می دھد و وقوع بحران را 

گريزناپدير می سازد. چرا چنين است و چنين می شود، پاسخ آن را باز ھم باد در 

نمود. با3تر توضيح داديم که ترکيب  ھمان تناقضات سرشتی سرمايه جستجو

ارگانيک سرمايه اجتماعی و نرخ سود عمومی سرمايه ھا در رابطه ای معکوس 

با ھم قرار دارند. شيوه توليد سرمايه داری شيوه توليد افراطی سرمايه است. در 
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اين مناسبات توليدی پيشی گرفتن نرخ انباشت سرمايه بر نرخ توليد اضافه ارزش 

ی است و در بطن اين فرايند شتاب افزايش متوسط ترکيب ارگانيک امری قھر

سرمايه از نرخ سود رويدادی اجباری و اجتناب ناپذير است. مارکس برای 

در اين محاسبات استفاده می کند.  زير تشريح اين پديده از محاسبه ساده رياضی

، V ، اضافه ارزش باM، سرمايه متغير با عSمت Cسرمايه ثاب ت با حرف 

  و با3خره نرخ سود با عSمت  m1نرخ اضافه ارزش يا نرخ استثمار با حرف 

 p1 .نمايش داده می شود  

P1 = V / ( C + M)  

  صورت و مخرج کسر را به سرمايه متغير تقسيم می کنيم

  

(V/M) / ( C+M / M)  

  

  کسر با3 را می توان به کمک معادل ھای آن ھا به صورت زير نوشت

  

m 1 / ( C / M) + 1  

 

  اگر کسر را ساده کنيم نتيجه تش فرمول زير خواھد بود

P 1 = m 1 / (C / M) + 1 
  

نرخ سود خارج قسمت ارزش اضافی به کل موضوع را کمی توضيح دھيم. 

  + ارزش اضافی.   سرمايه ثابت بخش برسرمايه متغير  =نرخ سود  سرمايه است.

کنيم. نتيجه عبارت خواھد  میصورت و مخرج کسر را به سرمايه متغير تقسيم 

بود از اضافه ارزش بخش بر سرمايه متغير و سپس تقسيم اين کسر بر کسر 

  ديگر که عبارت است از سرمايه ثابت + سرمايه متغير بخش بر سرمايه متغير. 

در واقع ھمان نرخ اضافه ارزش يا نرخ استثمار  خارج قسمت صورت کل کسر

مايه ثابت بعSوه سرمايه متغير بخش بر خارج قسمت کل کسر يعنی سر است.

سرمايه متغير را می توانيم به اين صورت ھم بنويسيم. سرمايه ثابت بخش بر 

  سرمايه متغير بعSوه سرمايه متغير بخش بر سرمايه متغير. 
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  حال اگر اين کسر را ساده کنيم خواھيم داشت.

   .     1يک بعSوه عدد نرخ سود مساوی است با نرخ استثمار تقسيم بر ترکيب ارگان

اين محاسبات نشان می دھد که در توليد سرمايه داری ترکيب ارگانيک و نرخ 

سود دقيقاً در جھت عکس ھم به پيش می روند  بحران سرمايه داری نيز در 

ھمين جا ريشه دارد. به بيان ديگر رابطه خريد و فروش نيروی ھمواره در 

  ود و وقوع بحران است. معرض بالفعل شدن گرايش نزولی نرخ س

اين ھا خط�وط کل�ی مباح�ث مرب�وط ب�ه فراين�د روي�ش، تک�وين و وق�وع بح�ران در 

شيوه توليد سرمايه داری است اما ھمين نک�ات اش�اره وار، بس�يار گوي�ا بان�گ م�ی 

زند که نظام کار مزدی در ھر گام توسعه و خودگستری خ�ود گ�امی ني�ز ب�ه س�وی 

ود و 3ج�رم گ�امی ب�ه س�وی ب�اروری و رش�د تشديد و تعمي�ق تناقض�ات سرش�تی خ�

پرش��تاب ت��ر عوام��ل موج��د بح��ران در درون خ��ود ب��ر م��ی دارد. ھ��ر چ��ه س��رمايه 

داری از زم��ان پي��دايش خ��ود بيش��تر فاص��له م��ی گي��رد متوس��ط ترکي��ب ارگاني��ک 

سرمايه خواه در حوزه انباشت داخلی ھ�ر کش�ور و خ�واه در س�طح جھ�انی اف�زون 

متض��من رش�د و گس�ترش مس��تمر پاي�ه ھ�ای اساس��ی  ت�ر م�ی ش�ود. اي��ن ام�ر طبيعت�اً 

وقوع بحران ھ�ا اس�ت ام�ا اي�ن رون�د ب�ه ھ�يچ وج�ه مطل�ق، ي�ک س�ويه و خ�ارج از 

حوزه فشار عوامل تعيين کننده ديگر در پويه ت�اريخی تکام�ل س�رمايه داری نب�وده 

و نمی باشد. سرمايه داری در مارپيچ انکشاف خ�ود از ي�ک س�وی اب�زار تولي�د را 

اخته است، به توسعه دانش ھای بشری کمک کرده است و دس�تاوردھای متحول س

اين توسعه را يکسره به پروسه ارزش افزائی سرمايه پيوند زده است. سرمايه در 

اين گذر درجه بارآوری کار اجتم�اعی را مس�تمراً ارتق�اء داده اس�ت و ب�رای تولي�د 

ت. اي�ن تغيي�رات و حداکثر محصول با حداقل نيروی کار برنام�ه ري�زی نم�وده اس�

رويکردھا به طور مستمر متوس�ط ترکي�ب ارگاني�ک س�رمايه را در س�طح جھ�انی 

با3 برده است و اين رون�د ب�ه رغ�م تم�امی ت�أثيرات ناش�ی از عوام�ل خنث�ی س�ازی 

ن�رخ س�ود ب�ا3خره ب�ه وق�وع بح�ران ھ�ا ب�ه ص�ورت پ�ی در پ�ی منتھ�ی ش�ده اس�ت. 

پ��ا3يش خ��ود م��ی زن��د. بخش��ھای س��رمايه داری ب��ا س��قوط در ھ��ر بح��ران دس��ت ب��ه 

عظيمی از سرمايه ھای کوچک،  متوسط و حت�ی ب�زرگ را ک�ه ق�ادر ب�ه بازتولي�د 
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خ��ود و اح��راز ن��رخ س��ود م��ورد ني��از اي��ن بازتولي��د نيس��تند از س��اختار اجتم��اعی و 

جھانی خ�ود ح�ذف م�ی نماي�د. اي�ن ام�ر س�بب م�ی ش�ود ت�ا س�رمايه خ�ود را جم�ع و 

ي��اس ب��ا ش��رائط پ��يش از بح��ران ک��اھش دھ��د و ج��ورتر س��ازد، حج��م خ��ود را در ق

ترکيب ارگانيک خ�ود را در مقايس�ه ب�ا قب�ل پ�ائين آورد. بح�ران ب�رای س�رمايه در 

ع�ين ح�ال ي��ک مکانيس�م زائ�ل س��ازی بح�ران ني��ز م�ی باش�د. س��رمايه ب�ا س��قوط در 

مھلک�ه م��وحش بح�ران طوف��انی ت��رين تھاجم�ات را علي��ه س��طح معيش�ت ت��وده ھ��ای 

د. پ�ا3يش س�اختار ارزش افزائ�ی، ھج�وم مرگب�ار ب�ه س�طح کارگر سازمان می دھ

دس���تمزدھا و امکان���ات معيش���تی طبق���ه ک���ارگر، تن���زل نس���بی ترکي���ب ارگاني���ک و 

مکانيس��م ھ��ای ديگ��ری از اي��ن دس��ت ب��ه س��رمايه کم��ک م��ی کن��د ت��ا راه خ��روج از 

بحران را حفاری نمايد و به ھر حال از گرداب ھائل بح�ران خ�ارج گ�ردد. تم�امی 

لبته فق�ط ي�ک پ�رده م�اجرای بح�ران ھ�ا اس�ت. پ�رده ای ک�ه توس�ط س�رمايه اين ھا ا

نوشته و اجرا می شود. رويه ديگر ماجرا را توده ھای کارگرند ک�ه م�ی نويس�ند و 

به اجراء در می آورند. وقوع ھر بحران مبارزه طبقاتی ميان ت�وده ھ�ای فروش�نده 

را عميقاً تشديد می نيروی کار در يک سوی و نظام سرمايه داری در سوی ديگر 

کند و عمق می بخش�د. مب�ارزه طبق�اتی ھميش�ه جري�ان دارد ام�ا س�رمايه ب�ا ش�روع 

بحران ساختار معيشت ميليون ھا و در ش�رائط کن�ونی جھ�ان ميلياردھ�ا ک�ارگر را 

از  ھم می پاشد و در معرض موحش ترين بمب�اران ھ�ا ق�رار م�ی دھ�د. بح�ران از 

ھمچن��ان ک��ه ھم��ه ج��ا و از جمل��ه در ھم��ين  ژرفن�ای ھس��تی س��رمايه م��ی جوش��د ام��ا

نوشته به کرات تصريح کرده ايم يک راس�ت ھس�ت و نيس�ت ت�وده ھ�ای ک�ارگر را 

در کام شعله ھای خود خاکستر می سازد. واکنش طبقه کارگر به تھاجمات توحش 

بار سرمايه در شرائط بحران امر مرگ و زندگی اين طبقه است و منوط به اينکه 

داری و ضد کار مزدی توده ھای کارگر در چه موقعيتی باشد  جنبش ضد سرمايه

اين واکنش نيز اشکال بسيار متفاوت و متنوعی ب�ه خ�ود م�ی گي�رد. بح�ران ممک�ن 

است عظيم ترين خانه خرابی ھا و فاجعه بارترين اشکال فقر و سيه روزی را ب�ر 

اندھی ت��وده ھ��ای ک��ارگر تحمي��ل کن��د، ھ��ر گ��اه ک��ه ت��وده ھ��ای ک��ارگر از ک��ار س��ازم

آگاھانه و اف�ق دار جن�بش ض�د ک�ار م�زدی خ�ويش ب�از مانن�د. بح�ران ب�العکس م�ی 
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تواند به پرشکوه ترين انقSبات کارگری منتھی گ�ردد ھ�ر گ�اه ک�ه طبق�ه ک�ارگر از 

پ��يش، پروس��ه پيک��ار طبق��اتی خ��ود را علي��ه س��رمايه و ب��ا رويک��رد ش��فاف لغ��و ک��ار 

م�ی توان�د موج�ب اع�تSی فاجع�ه  مزدی سازمان داده و به جلو رانده باشد. بح�ران

ب�ار فاشيس��م، ناسيوناليس�م و ب��ه ص�ف ش��دن ت��وده ھ�ای ک��ارگر در پش�ت س��ر درن��ده 

ترين و متعفن ترين بخ�ش ھ�ای ب�ورژوازی گ�ردد و در اي�ن گ�ذر ن�ه فق�ط ھس�ت و 

نيست معيشت کارگران را بر باد دھد  که ھر جنب و جوش آن�ان علي�ه س�رمايه را 

س��رکوب س��ازد. در ي��ک ک��Sم روي��ه دوم م��اجرای ب��ه ھولن��اک ت��رين ش��کلی دچ��ار 

بح��ران توس��ط جن��بش ک��ارگری نگاش��ته م��ی ش��ود، ام��ا چگ��ونگی اي��ن نگ��ارش و 

  اجرای نقش توسط موقعيت روز مبارزه طبقاتی توده ھای کارگر تعيين می گردد. 

  

  سرکشی و کوبندگی موج بحران در شرائط روز جھان

راست ھای بزرگ صنعتی، دولت ھا، رؤسای مراکز عظيم مالی، صاحبان ت

اقتصاددانان و نمايندگان فکری سرمايه در جار و جنجال ھای روز خود اين 

چنين وانمود می کنند که گويا بحران جاری سرمايه داری يکشبه از راه رسيده 

است. گويا در طول سال ھای گذشته ھيچ نشانه ای از بحران در ساختار ارزش 

ه است و فقط در پی سقوط مالی چند بانک افزائی سرمايه جھانی مشھود نبود

بزرگ امريکائی و بازار بورس وال استريت است که يک باره ھمه جا را 

بحران فرا گرفته است!! به نظر نمی رسد که در باره ابتذال اين نظريه بافی ھا 

نياز به ھيچ بحثی باشد. مجموعه مقا3ت، کتب و اسنادی که در اين چند سال 

ستمر بحران در ساختار حيات سرمايه در سطح جھانی حتی پيرامون چرخش م

توسط برخی مدافعان اين نظام انتشار يافته است. به ھيچ وجه کم نيست. واقعيت 

ميSدی  2008اين است که بحران روز سرمايه داری نه پديده خلق الساعه سال 

سال پيش به طور  40که نقطه طغيان و سرکشی افراطی بحرانی است که از 

شکی نيست که بحران ھای   ستمر در ارکان حيات اين نظام جريان داشته است.م

سرمايه داری در سير طبيعی بروز خود به اشکال دوره ای ظاھر می گردند 

زيرا که مطلق شدن قانون گرايش نزولی نرخ سود پديده ای دوره ای است اما 
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دگی و قدرت آن اين نکته بسيار مھم است که روند وقوع بحران ھا، درجه کوبن

ھا، وسعت ظھور و دامنه پيچش آن ھا ھمگی از شرائط خاصی که سرمايه 

جھانی يا سرمايه داری ھر کشور در فرايند تکامل تاريخی خود احراز کرده 

است به طور جدی تأثير می پذيرند. درست به ھمان سياق که مکانيسم ھا و 

و وقوع بحران نيز از ھمين عوامل مقابله با مطلق شدن سير رو به افت نرخ سود 

شرائط خاص حاضر در دوره ھای مختلف تکامل شيوه توليد کاپيتاليستی متأثر 

می گردند. ھر چه سرمايه داری بيشتر انکشاف می يابد و ھر چه دامنه اين 

انکشاف، بيشتر و گسترده تر اقصی نقاط جھان را در خود فرو می پيچد، به بيان 

سرمايه داری شديدتر و نيرومندتر و عظيم تر می  ديگر ھر چه سير جھانی شدن

گردد، ھر چه ماشين ا3ت و تکنولوژی توليد و وسائل کار پيچيده تر و متکامل 

تر می شوند، ھر چه بر بارآوری کار اجتماعی در پرتو رشد وسائل توليد افزوده 

می شود، ھر چه متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح جھانی با3تر می 

ھر چه جھان بيشتر و بيشتر از سرمايه اشباع می گردد، ھر چه حجم  رود،

سرمايه ھای محبوس کم تر و در مقابل سرمايه آزاد انبوه تر می شود، ھر چه 

ھمه اين تغييرات و تحو3ت در ساختار بازتوليد سرمايه ابعاد بين المللی تر و 

مؤلفه ھا و  سراسری تری به خود می گيرند، در يک کSم ھر چه حاصل جمع

عوامل ياد شده، تناقضات سرشتی سرمايه را سرکش تر و کوبنده تر می سازد، 

موج  وقوع، حضور و دوام بحران ھا نيز بلندتر، دامنه تر و بسيار نيرومندتر 

می گردد. خصلت اداواری بودن نمی تواند از تبعات اجتناب ناپدير اين فرايند به 

ساس دوره ای بودن وقوع بحران ھا نيست. دور ماند. بحث بر سر منتفی شدن ا

سخن از شکل يا اشکال بروز ويژه ای است که حتی ھمين دوره ای بودن ھا 

برای خود احراز می کنند. بروز دوره ای بحران برای سرمايه داری قرن بيست 

و يکم و يا حتی بيستم موضوعيت و معنای ويژه ای يافته است که با سرمايه 

تفاوت جدی دارد. مسأله ساختاری شدن بحران سرمايه  19و  18داری قرون 

داری را نيز بايد در ھمين رابطه کنکاش کرد. تا آن جا که به اين بحث معين 

مؤلفه مھم شيوه توليد سرمايه داری در شرائط روز را بايد در  2مربوط می شود 
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در  نظر گرفت. مؤلفه نخست ابعاد جھانی شدن اين شيوه توليد است که شتاب آن

طول چند دھه گذشته نه فقط بی سابقه بلکه حتی تصور آن نيز دشوار بوده است. 

دومين مؤلفه با3رفتن جھشی ميزان متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه جھانی 

ھمراه با  اشباع بيش از حد بازار بين المللی از سرمايه است. چنين وضعيتی 

اساساً  18و  19سده ھای مطلقاً در نيمه نخست قرن بيستم وجود نداشت و در 

نمی توانست وجود داشته باشد. سرمايه داری قرن نوزدھم يا حتی نيمه اول قرن 

بيستم چشم انداز پيش ريز انبوه ترين ميزان سرمايه ھا را در فاصله مرزھای 

گسترده سه قاره بزرگ دنيا شامل آسيا، امريکای 3تين و افريقا در پيش روی 

ن قرن نوزدھم و شروع قرن بيستم بر خSف آنچه لنين خود داشت. سال ھای پايا

مطرح می » امپرياليسم با3ترين درجه تکامل سرمايه داری«در مقاله معروف 

کند، برای سرمايه داری جھانی نه آستانه احتضار که سرآغاز دستيابی سرمايه 

به حوزه ھای گسترده پيش ريز با ترکيب ارگانيک نازل و استثمار نيروی شبه 

قاره و در ھمين راستا مفری تازه برای مقابله با بحران ھای  3ايگان کشورھای ر

حاد ادواری بود. روند صدور سرمايه و گسترش پايه ھای عمومی انباشت حتی 

در چند دھه نخست قرن بيستم با شتابی نرمال پيش رفت اما اين روند از سال 

يرت بار و اعجاب آور ھای پايان جنگ امپرياليستی دوم به اين سوی شتابی ح

داشته است. در شروع قرن بيستم تنھا چند کشور اروپای غربی بود که پروسه 

اشباع بازار داخلی آن ھا از سرمايه سخت پيش می رفت اما در نيمه دوم قرن 

بيستم اين پروسه به طور واقعی عالمگير شد. برخی از کشورھائی که در تاريخ 

ماقبل سرمايه داری غوطه می خوردند در دوره ياد شده ھنوز در ورطه مناسبات 

بعد از غول ھای صنعتی قرن نوزدھم فراتر رفتند و درجه اشباع بازار داخلی آن 

ھا از سرمايه منحنی صعودی بسيار پرشتابی را طی کرد. وقتی که از ماندگاری 

به اين سوی صحبت  70بحران در ساختار سراسری نظام سرمايه داری از دھه 

وجود عوامل و شرائطی را در پروسه بازتوليد سرمايه جھانی مورد  می کنيم

توجه قرار می دھيم که از يک طرف به طور واقعی مولد بحران ھستند و از 

سوی ديگر دقيقاً آثار و شواھد وجود بحران را در پيش روی ما مجسم می 
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طور سازند. در تمامی اين دوره متوسط ترکيب آلی سرمايه در سراسر دنيا به 

فاحش با3 رفته است. نرخ سود عمومی سرمايه در سطح بين المللی رو به افت 

بوده است، در حالی که نرخ اضافه ارزش ھا به گونه ای کامSً جھشی رو به 

اوج می رفته است. حجم اضافه ارزش ھائی که در سال يا در ھر دور بازتوليد 

فزايش يافته است اما نرخ سرمايه جھانی توليد شده است با روندی حيرت بار ا

سودھا نيز به صورت چشمگيری دچار کاھش شده است. اين کاھش در مورد 

عظيم ترين قطب جھان سرمايه داری يعنی ايا3ت متحده و کل امريکای شمالی 

  درصد گزارش گرديده است.   10تا  11درصد به مرز  30از 

حران سرمايه داری در يک مسأله بسيار تعيين کننده در ارتباط با ماندگاری ب

دوره کنونی تکامل سرمايه داری ضرروت نگاه به نقش مکانيسم ھای مقابله با 

سير رو به افت نرخ سود در ھمين دوران است. واقعيت اين است که فقط اشکال 

بروز بحران ھا نيست که زير فشار روند توسعه تاريخی و بين المللی سرمايه 

يسم ھای خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود داری دچار تغيير شده است. مکان

نيز ھمراه ھمين فرايند توسعه تاريخی و عوامل متشکله آن، تغييرات و کارائی ھا 

تا  70يا بالعکس ناکارائی ھای زيادی را به خود پذيرفته اند. بحران جاری دھه 

امروز سرمايه داری جھانی به صورت تدريجی و به گونه ای بسيار برنامه 

ده و سيستماتيک بر سطح معيشت توده ھای کارگر دنيا سرريز شده ريزی ش

است و اين کار ھمه جا توسط دولت ھای سرمايه داری به اجراء در آمده است. 

بيش از يک ميليارد نفر از جمعيت کارگر دنيا زير فشار ھمين برنامه ريزی ھای 

ی زنند و سيستماتيک سرمايه توسط دولت ھا در منجSب بيکاری دست و پا م

ميليارد نفوس طبقه کارگر در آتش گرسنگی برخاسته از سودجوئی  3حداقل 

سرمايه می سوزند. آب آشاميدنی و قوت 3يموت و مدرسه و دکتر و دارو و 

بيمارستان و ھمه چيز عظيم ترين بخش توده ھای کارگر قدم به قدم در آستان 

مامی دار و ندار اين دفاع از موقعيت سودآوری سرمايه ھا قربانی شده و ت

جمعيت چند ميلياردی برای جلوگيری از سرکوبگرتر شدن و کوبنده تر شدن 

موج بحران ھا سSخی گرديده است. در يک چشم به زدن کار کارگر امريکائی 
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د3ر  300د3ر در ساعت را با کار زن بنگالی و دستمزد سالی  18با دستمزد 

چينی را جايگزين فابريک ھای جايگزين ساخته است. کومه پررطوبت زن 

عظيم ساخته است و دنيای سرسام آوری از ھزينه ھای تشکيل بخش ثابت 

سرمايه را صرفه جوئی کرده است، در تمامی طول اين چند دھه فقط صاحبان 

سرمايه به صورت جدا، جدا، نبوده اند که با توجه به شرائط ارزش افزائی 

رخ سودھا يا تشديد بحران، مکانيسم ھای سرمايه ھايشان و مشاھده روند تنزل ن

خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود را عليه معيشت توده ھای کارگر به کار 

گرفته اند بلکه مھم تر از آن مجموعه مکانيسم ھا و عوامل ستيز با کاھش نرخ 

سود در قالب قانون و قرارداد و محتوای نظم سياسی و مدنی و اقتصادی و 

پود حيات طبقه کارگر بين المللی چيره شده است. سرمايه  اجتماعی بر تار و

موحش ترين جنايات را عليه بشريت کارگر روا داشته است تا توانسته است 

بحران ھا را در سطحی کنترل نمايد. آنچه در طول اين چند دھه در اروپا يا 

امريکا يا ھر کجای ديگر زير عنوان رشد اقتصادی گزارش شده است صرفاً 

ول تشديد دامنه تعرض و تاخت و تاز سبعانه سرمايه عليه دار و ندار محص

معيشتی يا امکانات اجتماعی قبلی توده ھای کارگر جھان بوده است. به بيان 

ديگر سرمايه در سطح جھانی در ورطه بحران غرق بوده است اما توانسته است 

قه کارگر بين اين بحران را از مجاری گوناگون به گونه ای بر سطح زندگی طب

المللی سرشکن سازد که خود قادر به ادامه حيات و تداوم پروسه بازتوليد خود 

باشد. آنچه در اين دوره مشاھده شده است با شکل بروز بحران ھا در سده ھای 

و نيمه اول قرن بيستم فرق داشته است. در تمامی اين دوره مگر در  19و  18

ترده، خروج  بخش عظيمی از سرمايه برخی موارد ما شاھد ورشکستگی ھا گس

ھا از دائره توليد و بازار و توقف وسيع توليد از يک سوی و شروع رونق مجدد 

و اشتغال و انباشت از سوی ديگر نبوده ايم. نرخ اشتغال در ھمه جا و در سطح 

جھانی در حال کاھش بوده است. نرخ سود روند نزولی داشته است اما منحنی 

ه مقادير معينی از مؤلفه ھای اضافه ارزش ھای توليد شده و خاصی را در فاصل

حجم سرمايه ھای موجود ترسيم می کرده است و گرايش رو به افت آن به پس از 
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پريودھای کوتاه چند ساله و آن چنان که منوال روند بازتوليد سرمايه در قرن 

ی حيات بوده است حالت بالفعل نمی يافته است و به قانون جبر 19و  18ھای 

سرمايه تبديل نمی گرديده است. ھمه اين عSئم و شواھد مبين اين واقعيت ھستند 

که بحران در ساختار ارزش افزائی سرمايه در گشت و گذار بوده است اما توسل 

سرمايه داری به مکانيسم ھای مؤثر انتقال بار بحران بر زندگی توده ھای کارگر 

بيستم و شرائط پيش از شروع جنگ قرن  30وقوع وضعيتی مانند سال ھای 

  امپرياليستی دوم را به تأخير می انداخته است. 

به اين سوی سرريز مستمر آن  70يک ويژگی مھم بحران جاری سال ھای دھه 

از يک بخش دنيای سرمايه داری به بخش ديگر و بازگشت سريع آن به بخش 

سرمايه جھانی بوده  نخست تر و تکرار مداوم اين چرخش در ساختار بازتوليد کل

است. درھم پيوستگی ھر چه ارگانيک تر و حادتر بخش ھای مختلف سرمايه در 

جھان اين توان را به حوزه ھای متمرکزتر و دارای ترکيب ارگانيک بسيار 

با3تر داده است که با ايفای نقش بسيار مسلط تر در تعيين نرخ سود عمومی 

زتوليد بخش ثابت سرمايه در حوزه ھای بازار جھانی بر ھزينه ھای تشکيل و با

دارای ترکيب ارگانيک نازل تر و مجھز به تکنولوژی قديمی تر تأثير فاحش 

بگذارند. اين امر به روال طبيعی بھای محصو3ت توليد شده حوزه ھای دوم را 

با3 برده و به سھم خود نرخ سود سرمايه ھا را کاھش می داده است. در حالی 

ھای نخست يا ھمان صادر کنندگان عظيم ترين بخش کا3ھای  که جوامع  حوزه

سرمايه ای جوامع حوزه  دوم و به بيان دقيق تر سرمايه ھای اين حوزه ھا توان 

آن را می يافته اند که سير رو به افت نرخ سود سرماه ھايشان را حداقل در 

عظيم سطحی قابل توجه يعنی در قلمرو ارزش افزائی تراست ھا و کارتل ھای 

انحصاری با3 نگه دارند. محصول طبيعی و جبری اين مراوده که بخشی از سير 

عادی سامان پذيری روزمره کل سرمايه جھانی است باز ھم سرشکن شدن ھر 

چه کوه پيکرتر بار بحران بر سطح معيشت و امکانات زيستی توده ھای کارگر 

اين رابطه بر مثال  به طور اخص در جوامع درون حوزه ھای دوم بوده است. در

ھای بسيار زيادی می توان انگشت نھاد. سرمايه اجتماعی ھمه کشورھای 
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امريکای 3تين و آسيائی و افريقائی به عنوان بخشی از سرمايه جھانی در طول 

اين چند دھه به صورت مستمر در ابعادی بسيار کوبنده تر از کشورھای اروپائی 

ر اين بحران در وسيع ترين و نابودکننده در گرداب بحران غرق بوده اند و با

ترين ميزان بر سطح دستمزدھا و شرائط زندگی طبقه کارگر اين کشورھا 

سرشکن شده است. سرمايه داری اين جوامع به طور واقعی بار بحران جوامع 

حوزه نخست را به ميزان زيادی بر گرده خود بار کرده اند اما يک راست اين 

ران کشورھا تلنبار ساخته اند. بخش متمرکزتر و نيرومند بار را بر زندگی کارگ

سرمايه جھانی در سطحی که قادر به انتقال اين بحران شده است از بالفعل شدن 

حادتر گرايش رو به افت نرخ سود خود جلوگيری کرده است اما اين وضعيت 

شديد مطلقاً يک سويه نبوده است و نمی توانسته است باشد. واقعيت اين است که ت

بار بحران سرمايه داری جوامع حوزه دوم نيز امواج قھری خود را ولو با 

ولتاژی کمتر اما با شتاب تمام به سوی بخش نخست سرمايه جھانی باز گردانده 

است. راه افتادن تندباد بحران در ساختار ارزش افزائی سرمايه اجتماعی جوامع 

اھش تقاضای بازار داخلی آن ھا اسيائی، امريکای 3تين و افريقائی 3جرم به ک

برای واردات کا3ھای سرمايه ای يا ھمان سرمايه ھای سرازير حوزه ھای 

نخست به حوزه دوم گرديده است و اين امر افزايش شدت بحران در اين بخش از 

جھان سرمايه داری را به دنبال داشته است. در ھمه اين حا3ت سرمايه داری به 

ت که باز ھم بار بحران را ھر چه سھمگين تر و فرصتی دست می يافته اس

سنگين تر بر آخرين بارقه ھای بازمانده معيشتی توده ھای کارگر دنيا سرشکن 

  سازد.   

دوره با3 با مشخصاتی که گفتيم اينک به نقطه پايان خود رسيده است. بحران 

قدرت  بسان زمين لرزه ای مھيب شيرازه بازتوليد سرمايه را در سطح جھانی با

تمامی به رعشه انداخته است و زير فشار اين زلزله برخاسته از عمق ھستی 

سرمايه است که قنديل ھای قدرت نظام سرمايه داری در با3 شروع به ريزش 

نموده اند. بحث محوری در اين بخش پيدا کردن رد پای عوامل و مؤلفه ھائی 

ئی سرمايه جھانی در است که کشتی حيات موقعيت پيشين يا وضعيت ارزش افزا
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طول چند دھه اخير را سرانجام به گرداب ھائل کنونی سمت داده است و درجه 

کوبندگی و قدرت و توفانی شدن بحران را به مدار موجود منتقل ساخته است. 

برای يافتن اين مؤلفه ھا بايد پروسه رشد انباشت سرمايه و مشخصات پويه 

طول ھمين چند دھه را با دقت بيشتر  خودگستری شيوه توليد سرمايه داری در

کندوکاو نمود. بايد ديد که عوامل دست اندر کار گرايش نزولی نرخ سود در اين 

قرن پيش تا سال ھای پايانی دھه نخست قرن   70پريود يا ھمان فاصله ميان دھا 

بيست و يک چه نقش يا نقش ھائی بازی نموده اند و صحنه ستيز آن ھا با عوامل 

زی اين گرايش سرشتی رابطه خريد و فروش نيروی کار چگونه بوده خنثی سا

است. در راستای کاوش دقيق تر اين مؤلفه ھا است که می توان ساير مسائل 

مربوط به روند حال و آتی بحران جاری سرمايه داری را نيز عميق تر کاوش 

  کرد. 

 %500در اين دوره فقط ميزان توليدات صنعتی نظام سرمايه داری حدود 

برابر شده است.  15افزايش يافته است. سرعت واگرد سرمايه ھا در ھمين مدت 

ميليارد  70حداکثر به  1960سرمايه گذاری ھای مستقيم خارجی که در سال 

ميليارد د3ر را پشت  6000رقم  2000د3ر امريکا بالغ می شده است در سال 

ر اين دوره نزديک به سر نھاده است. به عبارت ديگر صدور سرمايه در اواخ

برابر سال ھای شروع آن بوده است. يک نکته قابل تعمق در ھمين جا اين  86

است که در دھه ھای آخر اين دوره نرخ رشد سرمايه گذاری ھای مستقيم 

خارجی در دنيا تا سه و نيم برابر نرخ رشد توليد ناخالص نظام سرمايه داری 

واردات و صادرات در سراسر دنيا ميزان کل  1970جھش کرده است. در سال 

توليد ناخالص کشورھا را تعيين می کرد. اين رقم در سال  %26رقمی معادل 

افزايش يافته است. شتاب  %50به  2000و متعاقب آن در سال  %40به  1980

تاريخاً بی سابقه صدور سرمايه در اين چند دھه نقش بسيار تعيين کننده ای در 

ر بخش ھای مختلف سرمايه جھانی در درون تقسيم کار ادغام ھر چه تنگاتنگ ت

سراسری سرمايه ايفاء کرده است. بانک ھای مھم دنيا و مراکز بزرگ مالی بين 

المللی او3ً موقعيتی کليدی در تعيين ويژگی ھا و فراز و فرودھای اين تقسيم کار 
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در نقل  سراسری بازی نموده اند و ثانياً خود به عنوان موتور محرک نيرومندی

و انتقال سرمايه ھا ايفای وظيفه کرده اند. نسبت حجم سرمايه ھای بانکی و مالی 

  و بازار سھام  در کل سرمايه جھانی قابل قياس با دوره ھای قبل نيست. 

در متن توسعه افسانه ای انباشت سرمايه در اين دوره بارآوری کار اجتماعی به 

زمان کار 3زم برای توليد  90وع دھه گونه ای غول آسا با3 رفته است. تا شر

ساعت بالغ می شد. اين ميزان فقط چند سال پس از آن  8ھر دستگاه موبايل به 

تاريخ نه دھھا که حتی صدھا برابر کمتر شد. رشد تکنولوژی و دستاوردھای 

صنعت مدرن انقSب عظيمی را در حوزه بارآوری کار اجتماعی و توليد حداکثر 

ل نيروی کار پديد آورده است. در برخی از قلمروھا مانند محصول توسط حداق

ارتباطات، اطSعات يا حمل و نقل، سير جھشی اين رشد شايد تا چند سال قبل از 

وقوع آن، در مخيله بسياری از دانشوران اين رشته ھا ھم کمتر خطور می کرد. 

ی شمار مسيرھا 1996تا  1986سال يعنی فاصله سال ھای  10فقط در طول 

ھزار افزايش يافته  700ھزار به با3تر از  100صوتی ماھواره ای از زير 

برابر گرديده است و شمار  100دھه  4است. تعداد مسافرت ھای ھوائی در طول 

 10به  200از رقم  20002تا  1980ميزبان ھای اينترنتی در دوره زمانی ميان 

ف تکنيکی اين دوره ميليارد صعود کرده است. تحو3ت بسيار پيچيده و شگر

تقسيم کار تاکنونی شيوه توليد سرمايه داری را نيز به نوبه خود دستخوش 

تغييراتی بسيار جدی ساخته است. نظام بردگی مزدی وارد فازی شده است که 

کومه نمور زن بنگالی را به راحتی و بدون تحمل ھيچ نوع ھزينه ای برای 

ص يا تحمل مبارزات و اعتراضات تأسيس کارخانه و استخدام نيروی کار متخص

کارگران يک راست به کارگاه مونتاژ موبيل و کامپيوتر و مانند اين ھا تبديل می 

  نمايد. 

به موازات وقوع دگرسانی ھای اقتصادی با3 نرخ اشتغال نيروی کار در سراسر 

جھان سير نزولی پيموده است. کثرت شمار بيکاران در ھيچ دوره ای از تاريخ 

رمايه داری به سطح امروز نبوده است. شايد تصور شود که تراکم عظيم حيات س

توده بيکار تابعی از افزايش جمعيت کره زمين است. اين تصور از ھمه لحاظ بی 
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بنيان است. ريشه اين بيکاری که اکنون سر به ميليارد می زند يک راست در 

است که مدام و عمق شيوه توليد سرمايه داری قرار دارد. اين سرشت سرمايه 

بدون انقطاع بخش ثابت خود را در مقابل بخش متغير رشد می دھد اما تا جائی 

که به چند دھه اخير مربوط می شود، ميزان اين رشد يا فاصله ميان اين دو بخش 

در » ولوو« با سرعتی برق آسا به پيش تاخته است. تراست غول پيکر صنعتی 

خيل عظيمی از کارگران خود را راھی دھه ھيچ سالی نبوده است که  4ھمين 

برھوت بيکاری نسازد و اين درست در متن شرائطی روی داده است که سرمايه 

گذاری ھای سا3نه ولوو و افزايش سا3نه حجم اين سرمايه گذاری ھا غول آسا 

رشد کرده است. ولوو چند ده برابر شروع اين دوره انواع کاميون و اتوموبيل و 

ا توليد می کند، در حالی که تعداد کارگران شاغل در اين ساير خودروھا ر

گذشته ھای دور يا سال ھای قبل از آغاز اين  %10انحصار بزرگ صنعتی از 

پريود ھم پائين تر رفته است. نگاه ساده ای به قياس سرمايه گذاری ھای مستقيم 

ش دھه موضوع را بسيار شفاف تر در پي 4خارجی و نرخ اشتغال در طول اين 

روی ما تصوير می کند. حجم پيش ريز سرمايه ھای صادر شده جوامع در اين 

برابر افزون گرديده است، در حالی که نرخ بيکاری با شتاب حداکثر  80دوره از 

منحنی صعودی خود را پيموده و نقاط  مختلف اين عروج را پشت سر نھاده 

و به تبع اين ھا کاھش است. رشد بارآوری کار، استفاده از تکنولوژی فوق مدرن 

حداکثر بخش متغير سرمايه در مقابل بخش ثابت به ھيچ وجه در محدوده صنعت 

محصور نمانده است. سرمايه در تمامی حلقه ھای دورپيمائی خود به اين کار 

دست زده است. غول ھای تجاری بسيار عظيمی در دنيا شبکه فروش محصو3ت 

يروی کار بازسازی نموده اند. ارسال خود را بر پايه کاھش تا سرحد زوال ن

کا3ھا به طور مستقيم از انبارھا به منازل مسکونی بدون نياز به تأسيس فروشگاه 

و استخدام کارگر فروشنده امروز مکان بسيار مھمی در حوزه تجارت جھانی و 

  در اين حلقه از چرخه سامان پذيری سرمايه احراز کرده است.

اده ھای آماری می توان بسيار بيشتر از اين ھا بسط بحث با3 را با رجوع به د

داد و پيداست که ھر چه بيشتر بسط يابد صراحت و شفافيت آن افزون تر و فھم 
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آنچه رخ داده است آسان تر می گردد اما به نظر می رسد ھمين اندازه ھم برای 

حران دادن تصويری گويا ھر چند عام کافی باشد. فاز کنونی طوفانی شدن سفينه ب

در دريای حيات سرمايه داری را بايد از 3 به 3ی ھمين دادھا و زنجيره پيوند آن 

ھا در پروسه ارزش افزائی سرمايه جھانی جستجو نمود. با جرأت تمامی بايد 

گفت که نرخ رشد متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در جھان در طی اين چند دھه 

ی ديگر بيشتر بوده است بلکه اساساً نه فقط به گونه ای موحش از تمامی دوره ھا

حيرت آور و افسانه ای جلوه می نموده است. وقتی از اين حالت يا روند جھشی 

ترکيب ارگانيک صحبت می کنيم بايد ما به ازاء عينی آن را در ساختار ارزش 

افزائی سرمايه در نظر بگيريم. توليد سرمايه داری توليد با ھدف سود و تبديل 

يه و باز ھم سرمايه است. معنای واقعی اين عبارت آن است که سود به سرما

 % 70سرمايه جھانی در ھر دور بازتوليد سراسری خود چيزی بسيار با3تر از 

از توليداتش به شکل ھای مختلف يکراست به سرمايه تبديل می گرديد. سرمايه 

شوند برای به صورت بی امان سرمايه توليد می کند و سرمايه ھائی که توليد می 

بازتوليد خود نياز به سود دلخواه و نرخ سود متضمن بازتوليد خود دارند. در 

جائی از ھمين نوشته کوتاه توضيح داديم که نرخ سود مطلقاً ناظر بر سودی 

نيست که به سرمايه مصرف شده در ھر دور بازتوليد تعلق می يابد. جنرال 

ھم انباشته است يا کل سرمايه بين  موتورز با سلسله جبال عظيم سرمايه ای که بر

المللی در محاسبه نرخ سود سا3نه خود به حجم سرمايه پيش ريز در طول سال 

نگاه نمی کنند و چنين نگاھی اساساً منطق سرمايه نيست. وقتی از نرخ سود 

صحبت می کنيم دقيقاً به محاسبه نرخ سودی فکر می کنيم که بايد به کل دينار 

که در سراسر جھان به صورت ماشين آ3ت، مواد خام،  دينار سرمايه ای

ساختمان، زمين، کل ابزار کار و توليد، وسائل حمل و نقل، راه و جاده و بنادر و 

شبکه ارتباطات، تأسيسات آب و برق و گاز و ساير منابع انرژی، معادن و 

مزارع و کشت و صنعت و فروشگاه و در يک کSم ھر چه در قالب سرمايه در 

ھان موجوديت دارد تعلق گيرد. اين نرخ سود بايد در ھر دور از بازتوليد و ج

واگرد سرمايه جھانی کليه اين دنيای سرمايه ھا را در ھمه بخش ھايش از استوار 
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گرفته تا گردشی سيرآب کند. با3 رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه و گرايش نزولی 

ه اضافه ارزش توليد شده نرخ سود و سپس وقوع بحران حکايت وضعيتی است ک

توسط طبقه کارگر بين المللی پاسخگوی تأمين و تضمين چنين سودی نمی باشد. 

بحران بيانگر شرائطی است که دنيائی عظيمی سرمايه بر ھم انباشته شده است. 

اين سرمايه ھا نيروی کار را در با3ترين و سھمگين ترين حالت استثمار کرده 

ول آسا توليد شده است اما سيSب اين اضافه ارزش اند. اضافه ارزش ھر چه غ

ھا وقتی که بر کوھساران سر به فلک کشيده سرمايه ھا جاری می گردد قادر به 

آبياری آن ھا نيست. اساسی ترين ويژگی بحران روز نظام بردگی مزدی اين 

است که درجه کھکشان سائی سرمايه جھانی به حدی است که نرخ استثمارھای 

بی سابقه ھمه جا موجود اين نظام ھم ھيچ گرھی از معضل افت نرخ سود تاريخاً 

را حل نکرده است. سرمايه در نقطه ای به بحران فروغلطيده است که يکی از 

رفيع ترين قلل در با3ترين ارتفاعات حيات تاريخی آن است. بحران به صورت 

يده است و در زلزله ای مھيب از عمق ھستی شيوه توليد سرمايه داری سر برکش

اولين گام قنديل ھای مالی آويزان به صفه قدرت خود را سخت لرزانده است. در 

دھه گدشته سرمايه از ھمه فراز و فرودھا برای اجتناب از سقوطی چنين  4طول 

سھمگين عبور کرده است. فاز عظيم و تا حدودی کم سابقه از گلوباليزاسيون را 

برساند. روند تمرکز و ادغام را از شکل  تدارک ديده و می رود تا به فرجام

مستمر طبيعی ھر روزه اش يعنی به ھم پيوستن سرمايه ھای کوچک و محدود 

سازی دائره وجودی سرمايه ھای انفرادی کوچک گرفته تا تشکيل عظيم ترين و 

بين المللی ترين تراست ھای صنعتی و مالی تا ادغام سرمايه اجتماعی بزرگترين 

)، EUھای جھان و ظھور پديده ھائی مانند اتحاديه اروپا (  عظيم ترين بخش

، جامعه کشورھای »NAFTA«پيمان تجارت آزاد امريکای شمالی موسوم به 

)، MERCOSUR)، بازار مشترک امريکای جنوبی ( CARICOMکارائيب (

)، مجمع ھمکاری ھای اقتصادی آسيا و AFTAپيمان تجارت آزاد آسيا ( 

) تا اجرای طرح ھای توسعه بانک جھانی و تعديل APEC اقيانوس آرام (

ساختاری صندوق بين المللی پول و پروژه ھای صندوق بين المللی پول ھمه و 
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ھمه را به پيش برده است. سرمايه جھانی اينک در با3ترين و حيرت آورترين 

فاز ممکن ادغام و تمرکز قرار گرفته است. متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در 

اين ساختار، در اين مدار از اوجگيری تمرکز و سير صعود به ارتفاعات  سراسر

در ھم رفتگی و ادغام به صورت بسيار خيره کننده ای با3ست. بحران در چنين 

حالتی رخ داده است و اين به طور قطع از نوع عظيم ترين و ويرانگرترين 

تد. اين که بحران ھائی است که در تاريخ حيات سرمايه داری اتفاق می اف

سرنوشت بحران چه خواھد شد؟ سؤالی است که پاسخ آن را دو طبقه اساسی 

جامعه سرمايه داری خواھند داد؟ يک چيز روش است ھر کدام که پاسخ واقعی 

خود را خود ندھند ديگری خواھد داد. در شرائط موجود ھيچ چشم انداز روشنی 

در سطح بين المللی مشاھده برای عروج ضد کار مزدی و سوسياليستی پرولتاريا 

نمی شود و 3جرم ھمه جا بورژوازی است که دست اندر کار پاسخ برای رتق و 

فتق بحران است. پاسخ بورژوازی سازمان دھی فاجعه بارترين اشکال تعرض 

سرمايه عليه آخرين بازمانده ھای قوت 3يموت طبقه کارگر خواھد بود و ھم 

ت به کار اجرای اين توحش ھا است. اکنون با بيشترين شتاب مقدور دس

پرولتاريای جھانی در موقعيت بسيار وخيمی قرار دارد اما يک چيز در اين ميان 

بسيار مھم است. بحث فقط بر سر وقوع انقSبات حی و حاضر کارگری نيست. 

به ھر ميزانی که توده ھای کارگر جھان بتوانند خود را در مقابل نظام سرمايه 

ت راديکال ضد کار مزدی و با افق شفاف لغو کار مزدی سازمان داری با مطالبا

دھند به ھمان ميزان نيز نقشه ھای بورژوازی را برای خروج از بحران نقش بر 

اب خواھند کرد. چشم انداز اين دومی اصSً کور و محو نيست و بارقه ھای 

ست که حيات آن اين جا و آن جا به چشم می خورد. اين که چه می شود سؤالی ا

برای دادن پاسخ به آن زود است. بايد ديد چه می کنيم؟ بايد جنبش جاری طبقه 

کارگر را در ھر گوشه اين جھان حول مطالبات راديکال ضد سرمايه داری 

سازمان داد. بايد برای پيوند خوردن کارگران سراسر جھان در سنگر مبارزه 

ن آن ھا پيکار کرد. بايد برای تحقق اين مطالبات و ھر چه بيشتر سراسری نمود

با سSح منشور مطالبات پايه ای ضد کار مزدی در مقابل تSش سرمايه داران و 



 

97 

دولت ھای سرمايه داری و کل نظام بردگی مزدی به مقاومت ايستاد. اين کارھا 

ممکن است و بحران خود جبر دستيازی به آن ھا را تا حدود زيادی بيشتر بر 

  يا سرشکن خواھد ساخت.زندگی توده ھای کارگر دن

 1387دی 

  

  ناسيونال رمانتيسيسم،

  و استبداد نفتی! تئوری اقتصاد رانتی

رسالت ناسيوناليست ھای خيالباف ايرانی تاريخاً اين بوده است که به توده ھای 

سرمايه داری ايران يک «  کارگر و فعالين سياسی جنبش کارگری، القاء کنند که

!! که ھر چه ده ھا ميليون نفوس طبقه نيست سرمايه داری درست و حسابی

»!! « رشد ناکافی سرمايه داری«کارگر می کشند، نه از دست سرمايه، که کفاره 

پيرامونی بودن »!! « ، وابستگی به امپرياليسم»!!غيبت بورژوازی صنعتی

يا اقتصاد رانتی و رانت خواری است!! عوامفريبان القاء می »!! سرمايه داری

ه ديکتاتوری، آزادی کشی، گرسنگی، بی داروئی، بی آموزشی، کنند که ريش

خفقان و حمام خون روزمره مبارزات کارگران در نظام بردگی مزدی نيست. 

دولت موجود، قدرت سياسی طبقه سرمايه دار نمی باشد و فراوان حرف ھای 

رنگارنگ ديگر که طو3نی تر کردن ليست آنھا آزاردھنده است. اين جماعت 

بحث ھمگونی نکرده اند، راه ن، اما متفق القول برای دادن پيام شوم خود، ناھمگو

اما ھر دار و دسته به  ،واحدی نرفته اند و منظر تئوريک متحدالشکلی نداشته اند

  بار وظيفه به سرمنزل مقصود رسانده اند!! و  آئين طريقت به جای آورده ،نوعی

توسرى ضعيف و سرمايه دارى  توليد در ايران شيوه«  که: گفته اند عده ای

 وھمراه با علم و تكنولوژى و  وسيع  خورده است. توليد صنعتى در مقياس

 مناسباتسرمايه داری به وجود نيامده است. فرھنگ و نظام سياسى حاكم 

 فرھنگ وو از لحاظ د3لـى  ، فقطتجارىی و نظر صنعتمسلط از  اجتماعی

اين عده ناله می کنند » !!! است دارى  سرمايهاپيشاجتماعی،  قوانين سياست و

ما نفت را کشف نکرده ايم، تکنولوژی کشف نفت نداشته ايم، چاھھای نفت « که: 
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را خودمان حفر ننموده ايم و ابزار ويژه آن را با دست خود نساخته ايم، دانش 

معدن شناسی کشف ما نيست، مته حفاری را از غربی ھا خريده ايم، علم مھار 

ز و نفت را ديگران به ما ياد داده اند، آنھا که نفت را کشف کرده اند فوران گا

شناسنامه و اصل و تبار ايرانی نداشته اند و وقتی که وضع چنين است سرمايه 

داری ھم نداريم و نبايد از رشد و تسلط سرمايه داری در کشور صحبت کنيم 

  !!!«  

بت دارد، سرمايه ھا ھمه بورژوازی صنعتی در اينجا غي« نوشته اند که  برخی

در کار تجارتند، سرمايه داران به جای روی نھادن به انباشت عظيم صنعتی 

پيشه کرده اند. دولت  رانت ھای نفتیو بردن سھم بيشتر در  رانت خواریطريق 

نيز يک دولت رانت خوار و حامی رانت خواران است، به توسعه صنعتی بی 

داران صنعتی مستضعف توجھی نمی کند. عSقه است، به بدبختی ھای سرمايه 

سود کم صاحبان صنايع باعث می شود که از عھده پرداخت دستمزدھا برنيايند. 

سايه مدنيت سرمايه داری بر سر شھروندان کوتاه است. نظم، قانون، دموکراسی، 

حقوق، فرھنگ و اخSق سرمايه داری حاکم نيست. و سرانجام وقتی ھمه اين 

د سخن گفتن از سرمايه داری بودن جامعه اشتباھی سترگ مشکل ھا وجود دار

است، تا چه رسد بخواھيم ريشه مصائب زندگی کارگران را در سرمايه داری 

  »!!!جستجو کنيم 

سرمايه داری يک نظام عقSنی است، فکر « ھم استد3ل می کنند که  خيلی ھا

د دست به انقSب ھمه مشکSت را می کند. می داند که اگر کارگران بی چيز باشن

می زنند. به ھمين خاطر برايشان دستمزدھای با3 و رفاه مناسب و مکفی منظور 

می دارد. آنان را تشويق می کند تا سنديکا سازند، اتحاديه بر پای دارند، از حق 

اعتصاب و رجوع به نھادھای قانونی استفاده نمايند. در انتخابات آزاد شرکت 

پارلمان بفرستند. حزب داشته باشند، از ھمه اين مجاری  کنند، نمايندگانشان را به

حقوق خود را دنبال کنند، گرد نارضائی ھا از چھره بزدايند، منافع سرمايه داران 

و خود را يک کاسه پندارند و به فکر انقSب ھم نباشند. اين گروه به دنبال اين 

يافته است و به ھمين استد3ل ھا اضافه می نمايند که در ايران اين چيزھا تحقق ن
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دليل سرمايه داری اصSً در اينجا رشد نکرده است و آنچه ھست رانت خواری و 

  »!!!د3لی و تجارت پيشگی است

و آکادميک تر » فرزانه تر« ، »محقق تر« که از ھمه با3ئی ھا  جماعت چھارم

ھمه ھمگنان را از پشت بسته است و کيفرخواستی به طول و عرض  است. دست

يا حتی يخ، عليه ھر باور ھر انسان به سرمايه داری بودن جامعه ايران تار

حرف اين جماعت بسيار  صادر کرده است.احتمال رشد سرمايه داری در اينجا، 

در ايران اصSً ھيچ زمينه ای برای شکل گيری، « صريح و زمخت اين است که 

اجتماعی وجود  توسعه و تسلط ھيچ شيوه توليد يا ھيچ نوع مناسبات اقتصادی،

نداشته است. مام وطن به حکم طبيعت خدادادی خود باردار نطفه مالکيت 

خصوصی نشده است و چنين جنينی را در زھدان خود نپرورده و متولد نساخته 

است. فئوداليسم ھيچ گاه، در ھيچ نقطه اين خطه، در ھيچ سطحی پديد نيامده 

ز سرف يا رعيت و دھقان اثری است. طبقه فئودال پا به دنيا نگذاشته است. ا

مشاھده نشده است، تاريخ ايران ھيچ زمانی وجود ھيچ طبقه ای را در 3 به 3ی 

اوراق خود ثبت نکرده است، طبقات وجود خارجی و واقعی پيدا نکرده اند و 

3جرم مبارزه طبقاتی ھيچ موضوعيتی نداشته است. دولت اصSً دولت طبقات 

ينھا فقط حکومت ھای مستبد وجود داشته اند. ھر کسی نبوده است. به جای ھمه ا

زرنگ تر و زورگوتر بوده است به قدرت می رسيده و برای خود دولت تشکيل 

می داده است. دولت ھا ھر که را می خواسته اند مالکيت، عزت، مکنت و ثروت 

می بخشيده اند و ھر کس را که مطابق ميل خويش نمی يافته اند سلب مالکيت می 

وده و به خاک سياه  می نشانده اند و با3خره به عنوان کشف عظيم تاريخی نم

حاصل ھمه اين صغری و کبری ھا اينکه در چنين دياری ھيچ امکانی برای ھيچ 

ميزان نطفه بندی و شکل گيری شيوه توليد سرمايه داری وجود نداشته است. 

است. تاريخ جامعه ھم  استبداد نفتیآنچه در اينجا روئيده و باليده است فقط يک 

  »!!!نه تاريخ مبارزه طبقاتی، که فقط تاريخ عروج و افول مستبدان است

نظرات با3 با مضامين و فرمولبنديھای متفاوتی که بيان شد از سالھا پيش تا 

امروز توسط افراد زيادی از جمله مرتضی محيط، کاظم علمداری، محمدعلی 
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مانندان به تفصيل گفته و نوشته شده است. کاتوزيان، رحيم زاده اسکوئی و خيل ھ

شنيدن حرف ھای با3 برای خيلی ھا يا حداقل برای کسانی که کمترين شناختی از 

روايت ماترياليستی تاريخ و مبانی نقد اقتصاد سياسی مارکس دارند، به طور قطع 

 به ھذيان می ماند. اما برای شمار زيادی از انسان ھا، از جمله برای نسل حاضر

درس خواندگان و دانشجويان خانواده ھای کارگری ايران بدبختانه چنين نيست. 

روايت مارکسی تاريخ زندگی بشر و نظام سرمايه داری در ھمه اين يکصد و 

پنجاه سال، از دسترس طبقه کارگر جھانی دور مانده است، آنچه زير اين نام به 

ارونه بافی بوده است. ذھن کارگران تزريق شده است، بيش از ھر چيز مشتی و

عواملی مانند يک قرن شکست جنبش کارگری بين المللی، استيSی ساليان دراز 

کمونيسم بورژوائی، سونامی توھم پراکنی ھا و وارونه انگاری ھای ذاتی 

سرمايه، سھمگين ترين اشکال مھندسی افکار و مسخ سازی  بورژوازی در ھمه 

عاد مھجور ماندن اين روايت و شناخت در دوره ھا، به ويژه  دھه ھای اخير، اب

جنبش کارگری را موج وار با3 برده است. در چنين وضعی کم بھاء دادن به برد 

تأثير تئوری بافی ھای ابتذال آميز با3 به ويژه بر روی نسل کنونی طبقه کارگر 

ايران اشتباھی بزرگ است. واقعيت ھا را بايد ديد، اگر در قرن بيستم نظريات 

زی ھا، بتلھايم ھا، سميرامين ھا، مندل ھا، فرانک ھا، باران ھا و نوع آنھا سوي

بود که فکر و ذھن فعالين چپ يا کارگری جھان را معماری می کرد، امروز و 

مخصوصاً از فروپاشی اردوگاه به اين سوی عظيم ترين بخش اين معماری ھا 

يرد. اگر آن يکراست توسط نمايندگان فکری رسمی بورژوازی انجام می گ

روزھا کارگر مشتاق يادگيری نقد مارکسی اقتصاد سياسی در دا3ن ھای سياه 

تحريفات گروه اول ھمه چيز را معکوس می يافت، امروز ھجوم سرکش تئوری 

ھای دسته دوم شوق رجوع به شناخت مارکسی سرمايه را به طور خاص از نسل 

قيقت دارد و ھمه اين حقايق نوپای در حال مطالعه کارگران می دزدد. اين ھا ح

« ھا و » کاتوزيان« بانگ می زنند که بايد تأثير مخرب نظريه بافی ھای 

ھا بر افکار عمومی توده ھای کارگر را جدی گرفت. آنچه برای يک » علمداری

فعال کارگری آگاه آشنا به حرف ھای مارکس چندش بار و ھذيان آلود به نظر می 
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نجيران طبقه اش در کSس ھای درس کشور، حکم آيد برای عده زيادی از ھمز

  متون آموزشی مھندسی افکار را بازی می کند. 

م، مفصلبندی مشترک ھمه نظراتی که در شروع می گردبه اصل گفتگو باز 

اشاره شد، يک چيز است. اينکه آنچه در جامعه ايران توسعه و مطلب به آن ھا 

اقتصاد « بی!! بلکه نوعی تسلط يافته است نه سرمايه داری درست و حسا

است. ريشه ھای واقعی اين تئوری پردازی ھا، »!! استبداد نفتی« يا »!! رانتی

خاستگاه اجتماعی و آبشخورھای مکتبی آن ھا  در کجا قرار دارد؟ موضوعی 

است که حتماً در باره اش صحبت خواھم کرد، اما آنچه که تمامی اجزاء اين 

!! خود را به آن می آويزند، علی الظاھر طيف خود را و استحکامات نظری

نقشی است که  نفت در اقتصاد ايران بازی می کند. ھمه اين محافل و نمايندگان 

فکری آن ھا چنين القاء می کنند که ديوان محاسبات اقتصاد ايران با نفت شروع 

توليد ناخالص « می شود و به نفت ختم می گردد!! کل آنچه را بورژوازی 

نامد دينار به دينار از نفت پديد می آيد!! کل درآمدھای دولت از نفت  می» داخلی

سرچشمه می گيرد!! يا ھمه رديف ھا و اقSم بودجه دولت را نفت تشکيل می 

دھد!! ھمگی صريح يا ضمنی، اين اوراد را می بافند که دولتی است و چاھھای 

ن می جوشد. که به طور خدادادی از زمي» رانت« نفتی و درآمدی زير نام 

بيشترش نصيب رانت خواران می گردد و جويباری از ان ھم روانه خانه اين 

کارمند و آن کارگر می شود!!! در يک کSم اين متفکران عاليمقام دانشگاه نشين 

و سياستمدار ھر چه در اين پھندشت می بينند نفت و فقط نفت است. دولت ھم 

ريان پليسی ھم ديکتاتوری سرمايه مالک مشتی چاه نفت است. ديکتاتوری ھار ع

و بورژوازی نيست بلکه فقط استبداد نفتی است. از کالبدشکافی مباحثات اين 

محافل چيزی سوای اين بيرون نمی آيد، در بار نقش نفت در چرخه بازتوليد 

سرمايه اجتماعی ايران، من به مناسبت در جاھای ديگر صحبت نموده ام. در آن 

ام که درآمدھای نفتی، مقاديرعظيم اضافه ارزشی است که  نوشته ھا توضيح داده

توسط طبقه کارگر جھانی در حوزه ھای مختلف و بخش ھای متفرق دنيای 

سرمايه داری توليد شده است. اين حجم سنگين اضافه ارزش، در روند 
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دورپيمائی سرمايه جھانی، در مباد3ت ميان سرمايه اجتماعی کشورھای مختلف، 

قوانين نرخ سود و موقعيت بسيار ويژه انحصاری اوپک به صورت با رجوع به 

« يک رانت تفاضلی وارد چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران می شود. 

به ھر حال اضافه ارزش است و عظيم ترين بخش آن به صور » درآمدھای نفتی 

گوناگون به سرمايه تبديل می گردد و جزئی از کل سرمايه اجتماعی می شود. 

اين ھا نکاتی است که قبSً به اختصار تشريح شده است و نيازی به بازگوئی آن 

ھا نيست. آنچه اينجا مورد نظر است بررسی اجمالی استخوانبندی نظراتی است 

که مورد اشاره واقع شد، اما پيش از اين کار  به سراغ ميزان صحت و سقم 

جماعت به نفت ختم  اساس ادعانامه اين طيف می روم. صدر و ذيل حرف  اين

می گردد، ببينيم طول و عرض نقش نفت در کل ارزش ھای توليدی سا3نه 

درون جامعه چه ميزان است. آيا واقعاً آنچنانکه ادعا می گردد، تمامی تار و پود 

اقتصاد جامعه از نفت تشکيل شده است و ھمه ساکنان اين کشور از سير تا 

ده، از صاحبان عظيم ترين غول ھای گرسنه، از استثمارگر تا استثمار شون

صنعتی و مالی تا بردگان مزدی حلبی آباد نشين و از دولت تا مالکان خصوصی 

ھمه و ھمه جماعت نفتخواران و رانت خواران ھستند!! ببينيم واقعيت چيست و 

  آمارھا چه می گويند؟ 

خورشيدی کل  1370مطابق گزارش مرکز آمار جمھوری اسSمی در سال 

 800ميليارد و  5039اجتماعی کار و توليد طبقه کارگر ايران به محصول 

ميليون تومان آن اضافه  398800ميليون تومان بالغ شده است. از اين رقم 

ميليون تومان  4641000ارزش ھای موسوم به درآمد نفتی بوده است و مابقی 

ال س 5آن را ارزش ھای توليد شده در بخش ھای ديگر تشکيل می داده است. 

به » توليد ناخالص داخلی« پس از اين تاريخ ميزان محصول کار سا3نه يا 

ميليون تومان رسيده است. سھم درآمدھای نفتی اين سال  800ميليارد و  26574

ميليون تومان و سھم حوزه ھای  ديگر کار و توليد  600ميليارد و  3868

ميزان  1379سال ميليون تومان گزارش گرديده است.  200ميليارد و  22686

ميليون تومان بوده است.  500ميليارد و  64585بالغ بر » توليد ناخالص داخلی«
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ميليون تومان را اضافه ارزش ھای  900ميليارد و  11769از اين رقم ميزان 

ميليون تومان را اضافه ارزش ھای توليد  600ميليارد و  52815نفتی و بقيه 

  ده است. شده در حوزه ھای ديگر تشکيل می دا

ميليون  900ميليارد و  75299کل محصول اجتماعی سا3نه به  1380در سال 

ميليارد و  11974تومان رسيده است. سھم اضافه ارزش نفتی اين سال بالغ بر 

ميليون تومان و اضافه ارزش ھای توليد شده در قلمروھای ديگر توليد و  100

 1381د گرديده است. در سال ميليون تومان برآور 600ميليارد  و  52815کار 

ميليون  800ميليارد و  97571به رقم » توليد ناخالص داخلی« حاصل جمع 

ميليارد تومان را اضافه ارزش  17538تومان افزايش ياقته است. از اين ميزان 

ميليون تومان را اضافه ارزش ھای  800ميليارد و  80033ھای نفتی و مابقی 

ش ھای ديگر توليد و کار اجتماعی تعيين می حاصل از استثمار کارگران بخ

 120466محصول کار سا3نه توده ھای کارگر به رقم  1382کرده است. سال 

ميليارد و ھفتصد ميليون  22119ميليون تومان رسيده است که  500ميليارد و 

ميليون تومانش را اضافه  800ميليارد و  98346تومان آن را عايدات نفتی و 

  از استثمار کارگران ساير حوزه ھا تشکيل می داده است.  ارزش ھای ناشی

سال بعد نگاه می اندازيم. در  8به  1382گزارش را کوتاه می کنيم و از سال 

بر اساس مندرجات بودجه دولت احمدی نژاد و مفاد مصوبه آن در  1390سال 

 830715مجلس اسSمی سرمايه کل محصول اجتماعی سا3نه کار و توليد 

ھزار ميليارد  58رد تومان بوده است. سھم اضافه ارزش ھای نفتی اين سال ميليا

اجتماعی تومان و سھم اضافه ارزش ھای حاصل از قلمروھای ديگر کار و توليد 

  به جدول صفحه بعد نگاه کنيم. ميليارد تومان گزارش گرديده است.   773000
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»     عمده اقتصادی  ارزش افزوده فعاليت ھای اقتصادی بر حسب بخش ھای« 

  ( ميليارد لایر)

  

  1383  1382  1381  1380  1375  1370  شرح

  153076  127216  103873  80815  37381  7217  کشاورزی، شکار، جنگل

  3031  2878  2328  2070  992  327  ماھيگيری

  316916  212781  169093  115648  38234  3932  معدن

  234936  179743  142962  117659  41824  8351  صنعت

  39445  30854  19502  14366  4599  684  آب، برق، گاز

  56386  47464  47095  37377  16578  3816  ساختمان

  189571  148251  125716  108479  39126  8770  خرده فروشی ... ،عمده

  13727  12513  9555  7523  2126  311  ھتل و رستوران

  100220  82387  67979  54107  13943  3441  حمل و نقل و انبارداری ...

  48429  36376  26736  16977  3036  550  واسطه گری مالی

  157277  138941  113907  85891  33742  5987  مستغSت

  87651  68113  53244  42599  15822  3379  عمومی، تأمين اجتماعی ...

  46549  45270  37084  28647  9007  1546  آموزش

  52427  38553  31643  22231  6753  904  بھداشت و مددکاری

  15559  11682  9888  8692  2358  468  ساير خدمات عمومی

  1514190  1183022  960603  743040  265510  49593  جمع 

  32201  21643  15114  9959  238  805  خالص ماليات واردات

  33490  22686  17030  12291  2110  952  ماليات واردات

   - 1289  - 1043  - 1916  - 2332  - 2872  - 147  يارانه واردات

  حصول ناخالص م

  داخلی(قيمت بازار)

50398  265748  752999  975718  1204665  1546390  

محصول ناخالص داخلی 

  بدون نفت ( قيمت بازار)

46410  226862  633258  800338  983468  ---------  

  ،  حساب ھای ملی  1384سالنامه آماری کشور 

 



 

105 

ان می دھد که نسبت نگاھی به جدول با3 و داده ھائی که پيش تر ارائه شد نش

» توليد ناخالص ملی« اضافه ارزش ھای نفتی به کل محصول اجتماعی سا3نه يا 

 1382، 1380،1381، 1379، 1375، 1370در دو دھه اخير برای سال ھای 

، نزديک %18، کمتر از %14، حدود %8به ترتيب کمتر از  1390و با3خره 

بوده است.  %7خره کمتر از و با3 %18، حدود %17، اندکی بيش از %15به 

منحنی اين نسبت در رابطه با دوره ھای قبل از اين تاريخ و حتی پيش از دھه 

سرسخت ترين » محمد علی کاتوزيان« نيز کم و بيش مصداق دارد.  40

» اقتصاد سياسی ايران«در کتاب خود موسوم به » استبداد نفتی«پرچمدار تئوری 

اين رقم  1340و ، 1339داخلی سال ھای و در بررسی وضعيت توليد ناخالص 

گزارش نموده است. نکات  %11را به نقل از اسناد بانک مرکزی ايران حدود 

ديگری در ھمين جا قابل يادآوری است. بر پايه داده ھای مذکور، در فاصله 

ما شاھد با3ترين و بی سابقه ترين سير  1382تا  79زمانی ميان سال ھای 

زش ھای نفتی در قياس با کل محصول اجتماعی سا3نه صعودی نسبت اضافه ار

درصد که به ھيچ وجه قابل تعميم به دوره ھای  18تا  15می باشيم. ارقامی بين 

شگفت  ديگر نيستند. علت اين سير تصاعدی جھش گونه نسبت ھا، افزايش تاريخاً 

نيمه د3ر در نيمه اول و بخشی از  150به  70د3ر در دھه  9آور بھای نفت از 

است. اگر از اين سال ھا به عنوان يک برھه زمانی کامSً استثنائی  80دوم دھه 

آنگاه برای تعيين  –کاری که به لحاظ دقت آماری بايد انجام داد  –چشم پوشيم 

نقش واقعی اضافه ارزش ھای نفتی در کل اضافه ارزش سا3نه توليد شده توسط 

  درصد سر و کار خواھيم داشت.  9تا  8طبقه کارگر ايران با ارقامی حول محور 

ھدف اين بحث به ھيچ وجه  پرده انداختن بر روی تأثير بارز درآمدھای حاصل 

از فروش نفت بر روی چرخه بازتوليد و ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران 

نيست. آنچه مطمح نظر است، نشان دادن بی پايگی جنجال ھا يا عوامفريبی ھائی 

افل راست و چپ ناسيوناليستی با ھدف مترادف ساختن سرمايه است که توسط مح

داری ايران با چند چاه نفت و کل کار و توليد شبانه روزی چند ده ميليون نفوس 

طبقه کارگر ايران با پول ناشی از فروش نفت صورت می گيرد. موضوع را 
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ضافه بيشتر بکاويم. در ھمين جدول آماری دولت اسSمی، مشاھده می کنيم که ا

 12183معادل با  1370ارزش توليد شده در بخش ھای صنعت و معدن در سال 

کمی بيشتر از  1380ميليارد لایر، سال  80058حدود   1375ميليارد لایر، سال 

افزون بر  1382ميليارد و سال  312055بالغ بر  1381ميليارد، سال  233307

ميليارد،  3988ه ترتيب ميليارد لایر است. سھم نفت در اين ارقام ب 392524

ميليارد لایر  221197ميليارد و  175380ميليارد،  119740ميليارد،  38688

برآورد گرديده است. با اين حساب حتی در ھمين قلمرو ويژه صنعت و معادن 

باز ھم کل اضافه ارزش ھای نفتی در سال ھای ياد شده نسبتھائی کمی بيش از 

نقطه اوج و کامSً استثانی افزايش و در  %50حدود  %48کمتر از  30%

می رسيده  %55درآمدھای نفتی به دليل با3 رفتن بسيار بی سابقه بھای نفت به 

  است. 

مطابق ارقام منتشر شده از سوی مرکز آمار رژيم، اضافه ارزش ھای توليد شده 

در حوزه ھای مختلف صنعت مشتمل بر واحدھای توليدی، بخش ساختمان، آب و 

 26دن غيرنفتی در طول دو دھه گذشته، به طور متوسط چيزی ميان برق و معا

کل محصول اجتماعی سا3نه را تشکيل می دھد. به طور مثال در سال  %30تا 

و  %2درصد، آب و برق کمتر از  17، توليدات مراکز صنعتی بالغ بر 1370

را به خود اختصاص می داده است. اين ارقام برای سال  %8بخش ساختمان 

گزارش شده است که  %6و نزديک به  %2کمتر از  %16، به طور تقريبی 75

رقم اخير تا سطح  1379می رسيده است. سال  %28حاصل جمع آن ھا به 

نيز ھمين نسبت  83در قلمروھای صنعتی مذکور افزايش يافته  و در سال  30%

را احراز می کرده است. اگر به ترکيب محصول اجتماعی سا3نه برخی از 

يشرفته ترين جوامع صنعتی دنيا نگاھی بياندازيم، مشاھده می کنيم که سھم پ

اضافه ارزش ھای توليد شده در اين بخش ھا با آنچه در مورد ايران ديديم، قابل 

توليد « مقايسه است جدول زير چگونگی اين ترکيب و نسبت ھا را در رابطه با 

 جامعه سوئد خاطرنشان می سازد.» ناخالص داخلی
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کشاورزی،   سال

  جنگل و ....

خدمات   خدمات  صنايع

  عمومی

1920  22%  35%  38%  5%  

1960  8%  46%  36%  10%  

2000  2%  28%  47%  23%  

  2000سالنامه آماری سوئد، سال 

ھدف از اين قياس ناديده گرفتن پاره ای تفاوت ھای مربوط به موقعيت سرمايه 

م کار جھانی سرمايه داری اجتماعی دو کشور و به ويژه مکان آن ھا در تقسي

نيست. نکته مورد تأکيد ھمان گونه که قبSً ھم گفتم پرده برداشتن از حجم عظيم 

جنجالھای عوامفريبانه ای است که بورژوازی ناسيونال رمانتيسيست ايرانی در 

باره اقتصاد رانتی، استبداد نفتی، نفی واقعيت تسلط جامع ا3طراف دھه ھای 

سرمايه داری در ايران راه انداخته است. کمپينی ارتجاعی که متمادی شيوه توليد 

ميليون نفوس توده ھای کارگر  50به تمامی سياه بازی ھا روی می نھد تا به 

ايران القاء کند که ريشه دردھای آنان نه در وجود سرمايه، بلکه در کمبود رشد 

ينجا نه صنعتی است!! دنيای ارزش ھا و اضافه ارزش ھا و سرمايه ھا در ا

ھای نفتی است!! » رانت« حاصل کار و استثمار طبقه کارگر بلکه فقط  نفت و 

داده ھای با3 می گويند که حتی در کشور سوئد به عنوان يکی از پيشرفته ترين 

جوامع صنعتی جھان نيز ميزان نقش اضافه ارزشھای توليد شده در حوزه 

است. پيداست که توليد  صنعت نسبت به کل اضافه ارزشھا چيزی شبيه ايران

ناخالص سرانه در سوئد چھار برابر ايران است، يا سطح مزدھا، شرائط کار و 

رفاه کارگران در آنجا در پاره ای موارد قابل قياس با وضعيت توده ھای کارگر 

در جھنم گند و خون و وحشت سرمايه داری ايران نمی باشد. بحث بر سر اين 

رفاه بيشتر کارگر سوئدی ربطی به سطح با3تر است که دستمزد افزون تر يا 

توسعه صنعتی، بھره وری کار يا ساير مشخصات سرمايه اجتماعی اين کشور 

ندارد، درست به ھمان گونه که بھای وحشتناک نازل نيروی کار و زندگی 
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کمبود « ماوراء جھنمی کارگر ايرانی نيز  ناشی از بھره وری پائين کار يا 

عه محل سکونتش نيست. کارگر سوئدی اگر با تحمل تمامی جام» توسعه صنعتی

شبيخون ھای بدون انقطاع سرمايه، باز ھم نان خوردنی دارد، نه از برکت 

صنعت غول آسای کشور که حاصل پيکار گذشته ھای دور وی و ھمرزمانش 

عليه سرمايه است. فروماندگی، گرسنگی و فقر کارگر ايرانی نيز نه ناشی از 

و تکنيک نامدرن جامعه که محصول ديکتاتوری درنده سرمايه، صنعت نازل 

موقعيت فرسوده پيکار طبقاتی او و بSھائی است که از سوی رفرميسم راست و 

چپ و ناسيوناليست ھای خالق تئوری ھای اقتصاد رانتی و استبداد نفتی بر سرش 

  فرو باريده است. 

ت عظيم چند ده ميليونی سرمايه داری ايران در ھمين موقعيت حاضر يک جمعي

کارگر را در بدترين شرائط، با بيشترين شدت و ارزان ترين بھای نيروی کار 

استثمار می کند. محصول اجتماعی سا3نه اين توده وسيع کارگر، بر اساس 

ميليارد د3ر را پشت سر نھاده  831آخرين گزارش صندوق جھانی پول مرز 

ميليارد د3ر بوده است و به اين  114سال پيش حدود  30است. اين رقم در 

) برابری را منعکس می سازد. ھمين 7،3ترتيب يک رشد ھفت و سه دھم  ( 

بالغ بر  1979گزارش ميزان کل محصول اجتماعی سا3نه جھان را در سال 

ميليارد د3ر اعSم داشته  70700حدود  2009ميليارد د3ر و در سال  11300

) درصدی حکايت می 6،3رشد شش و سه دھم ( است. افزايشی که از يک نرخ 

کند. مقايسه نرخ رشدھا نشان می دھد که درجه افزايش سطح محصول اجتماعی 

کار و توليد سا3نه طبقه کارگر ايران حتی از متوسط نرخ اين افزايش در سطح 

جھانی به صورت بسيار چشمگيری ( حدود يک برابر) با3تر بوده است. 

ايران در » توليد ناخالص داخلی« ول اضافه می کند که سھم صندوق بين المللی پ

توليد ناخالص جھانی در ھمين مدت از حدود يک و شش ھزارم درصد 

) تغيير نموده 1،173) به يک و صد و ھفتاد و سه ھزارم درصد ( 1،006( 

است. ھمه اين جا به جائی ھا افزايش افسانه ای سال به سال محصول اجتماعی 

د طبقه کارگر ايران و دنيای اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای توليد شده کار و تولي
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توسط دھھا ميليون کارگر را به نمايش می گذارد. بورژوازی ناسيونال 

رمانتيسيست  ايرانی اين داده ھا و اقSم را می بيند اما زير آوار ھمه اين آمارھا 

م سرمايه داری از زھدان باز ھم فرياد سر می دھد که در اينجا اصSً چيزی به نا

« تاريخ متولد نشده است!! بورژوازی صنعتی ناپيداست!!! و آنچه وجود دارد 

است!! گزارش صندوق جھانی پول باز ھم » استبداد نفتی« و » اقتصاد رانتی

اضافه می کند که سرمايه داری ايران در ميان کل ممالک عضو اين صندوق 

ه لحاظ حجم محصول اجتماعی سا3نه، از رتبه ھجدھم را احراز کرده است و ب

  جوامعی مانند ھلند و سوئد پيشی گرفته است. 

به دنبال توضيحات با3 مھمترين سؤال اين خواھد بود که چرا به رغم ھمه اين 

يا نظريه ھای مشابه » استبداد نفتی« و » اقتصاد رانتی« شواھد بانيان تئوريھای 

درستی پندارھای خويش اصرار می ورزند؟ باز ھم با سرسختی ھر چه بيشتر بر 

چرا زمين و آسمان را به ھم می بافند تا اساس سرمايه داری بودن و تسلط دھه 

ھای متمادی شيوه توليد سرمايه داری بر جامعه را در پرده ابھام کشند. چند سطر 

 پائين تر، به اين پاسخ خواھم پرداخت اما پيش از آن بايد نکته ای را توضيح داد.

اين انکار، سيره، سنت و روال فکر کل بورژوازی نيست. بخش غالب اين طبقه، 

نه فقط کمترين عSقه ای به چنين کاری ندارد، که تمامی قدرت عظيم طبقاتی و 

زرادخانه ھای فکری، سياسی، فرھنگی، آموزشی و تسليحاتی خود را ھم برای 

رار بر اين انکار بيان اثبات حقانيت تسلط سرمايه داری به کار می گيرد. اص

انديشوار موقعيت 3يه بسيار نازک متزلزلی از بورژوازی بين المللی در دوره 

معينی از تاريخ توسعه جھانی سرمايه داری، و به طور دقيق تر دوره شروع 

گسترش شرائط امپرياليستی اين شيوه توليد بوده است. در اين برھه تاريخی است 

ع حوزه صدور سرمايه، سرازير شدن سيل وار که قشری از بورژوازی جوام

سرمايه  تراست ھا ی مالی و صنعتی امپرياليستی به بازار داخلی جامعه خويش 

را به راحتی بر نمی تابد، وقوع اين رويداد را تعرضی به شرائط انباشت، ارزش 

افزائی و خودگستری سرمايه ھای کوچک خود می بيند. طيف نمايندگان فکری 

می کوشند تا اتوپی مقاومت در مقابل شکل امپرياليستی استقرار پايه اين 3يه 
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يا نوع پيشين اروپائی را » رشد آزاد و مستقل « ھای عمومی انباشت و امکان 

در وجود خويش زنده نگه دارند!!. برای پوشاندن جامه عمل به اين مقاومت 

ظھور قطب  اتوپيک به ھمه راھھا توسل می جويند. وسيع ترين بخش اين طيف

سرمايه داری دولتی اردوگاه را مغتنم می شمارد، بستن دخيل به آن و افراشتن 

بيرق جعلی کمونيسم را راھی برای به صف کردن توده ھای کارگر در پشت سر 

اتوپيای خويش و دادخواھی از شرکای طبقاتی زورگو می بيند. محافل آکادميک 

در آويختن به آبشخورھای فکری  ديگری از اين طيف، راه تحقق رؤيای خود را

ديگر کنکاش می نمايند. در اين ميان يک چيز به صورت مفصلبندی نظری 

وعقيدتی مشترک عناصری از اين مجموعه، به گونه ای زمخت و پرقوام باقی 

می ماند. اين باور که بايد سرمايه داری شدن جامعه را به زير تيغ انکار برد!! 

د که جھنم استثمار، ستم و توحشی که در آن می سوزند بايد به کارگران القاء کر

سرمايه داری نيست. نظام بردگی مزدی را بايد حتماً  تطھير کرد و توده ھای 

کارگر را به ھر شکل و با ھمه ترفندبازی ھا فريب داد که سرمايه داری خوب و 

ايه انسانی است. جامعه موجود سرمايه داری نيست و بايد بشود!! بايد به سرم

ايمان آورد و تا آخر تاريخ در رکاب آن ھا » صنعت ملی« داران سينه چاک 

برای سرمايه داری شدن جامعه تSش و جانبازی کرد!! بايد طوق استثمار، 

بربريت، فقر، گرسنگی و حمام خون نظام بردگی مزدی را ھر چه آھنين تر بر 

جامعه روزی  گرده خود و نسل ھای آتی خود محکم ساخت تا از اين طريق

سرمايه داری گردد!!! نمايندگان فکری اين قشر بورژوازی در دل شرائط 

تاريخی معينی که گفتيم، در نيمه اول قرن بيستم چنين می پنداشتند، می گفتند و 

انجام می دادند. با گذشت زمان اين طيف شکست و شکسته تر شد و ھر بخش 

ھا، علمداری ھا، محيط ھا و  برای خود قبله و الگوی جديدی جست. کاتوزيان

خيل کثير ھمانندان بيش از ھمه ھمپيوندان بر باور خود استوار باقی ماندند. 

ديکتاتوری ھار سرمايه داری و عواملی مانند، شکستھای متوالی دامنگير جنبش 

کارگری، اپوزيسون نمائی گروھھائی از بورژوازی در مقابل رقبای حکومتی، 

تSش اپوزيسون ھای رفرميستی برای وصله، پينه نقش بازی رفرميسم چپ، 



 

111 

کردن بربريت سرمايه داری به اشکال توليدی پيشين و تطھير سرمايه داری، 

و سوء استفاده » کمونيسم« فروپاشی اردوگاه سرمايه دولتی آويزان به نام جعلی 

سراسری بورژوازی بين المللی برای معرفی سرمايه داری به عنوان پايان 

ه ماندگاری عوامفريبی ھای اين جماعت کمک نمود. به يمن ھمه اين تاريخ، ب

عوامل ناميمون است که امروز آن ھا می کوشند تا در ميان ميراث داران شکست 

ھای فاجعه بار جنبش کارگری به ويژه نسل نوپای گسسته از تجارب پيشين اين 

  جنبش برای حرف ھای خود مستمعينی دست و پا کنند. 

يح به سراغ سؤال مطرح شده در با3 برويم. اين پرسش که چرا بانيان با اين توض

تئوری ھای اقتصاد رانتی و استبداد نفتی به رغم تمامی شواھد و توضيحاتی که 

آورديم باز ھم بر درستی حرف ھای نادرست خويش اصرار می ورزند. واقعيت 

خود را  اين است که نظرمداران بورژوا حتی زمانی که ھمه شيارھای مغز

آرشيو آثار مارکس می سازند باز ھم با سر سرمايه به جھان نگاه می اندازند. اين 

را در تمامی تار و پود حرف ھا و استد3ل ھا  و پژوھش ھای آنان می توان با 

  بيشترين وضوح رؤيت کرد. از جمله:  

 . سرمايه برای آن ھا نه يک رابطه اجتماعی، نه رابطه خريد و فروش نيروی1

کار يا توليد اضافه ارزش که مشتی اشياء است. برای اينکه به سرمايه داری 

بودن جامعه ای معترف گردند بايد کران تا کران ديارش را ما3مال از جنرال 

موتورزھا، فوردھا، بنزھا، ميتسوبيشی ھا، ميکروسوفت ھا و وال استريت ھا 

مصرند که ھمه اين صنايع و ببينيد. آن ھا به اين نيز اکتفاء نمی کنند. بسيار 

تراست ھای مالی حتماً بومی باشند، تاريخ تولد و زادگاه مالکانشان قطعاً 

خورشيدی و سرزمين آباء و اجدادی باشد. ھيچ وسائل نيم ساخته محصول کار 

کارگران ھيچ کجای ديگر دنيا در چرخه توليد آن ھا به مصرف نرسد، مرتکب 

وند. دانش اوليه اختراع، اکتشاف و توليد خطای مونتاژ قطعات وارداتی نش

تکنولوژی مورد استفاده نيز ارثيه شفاف و به ثبت رسيده نياکان ملی باشد و 

فراوان شروط اين نوعی ديگر که در نوشته ھای برخی از آنان به صورت بسيار 

ابتذال آميزی موج می زند. سرمايه در نگاه اينان با شمار برج ھای بانک ھا، 
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راست ھای صنعتی و نرخ رشد اقتصادی سا3نه خصلت نما می گردد. در تعداد ت

اينکه شرکتھای غول پيکر صنعتی يا بنگاھھای اختاپوسی مالی، نماد عالی 

انباشت سرمايه اند ، توضيح واضحات است نکته اساسی آن است که اينھا ھمه 

فروش  اشکال تبلور و جلوه ھای تعين سرمايه ھستند. سرمايه رابطه خريد و

نيروی کار است. وقتی  که نيروی کار جامعه کا3 است. ھنگامی که توده ھای 

عظيم انسانی فوج فوج  و سيل وار از شرائط کار خويش جدا شده اند. زمانی که 

فروش نيروی کار به مثابه يک کا3، تنھا ممر ارتزاق جمعيت کثير انسان ھا را 

ابزار کار در وسيع ترين سطح سرمايه تعيين می کند، ھنگامی که وسائل توليد و 

است. وقتی که اين تحو3ت روی داده است، جامعه آماج اين تحو3ت، بدون ھيچ 

اگر و اما، به تمام و کمال جامعه ای سرمايه داری است. حادثه ای که دھه ھای 

متمادی و طو3نی است در ايران و در سراسر کره ارض روی داده است. در 

شدن به عواملی مانند توازن نامطلوب تجارت خارجی و چنين وضعی خيره 

تبديل آن به سنگر انکار تسلط سرمايه داری سناريوی علم ستيز چندش باری 

است که فقط با موازين عقلی ناسيونال رمانتيسيسم بورژوازی جور خواھد بود. 

در نياز به گفتن نيست که فرايند خريد و فروش نيروی کار، فرايند توليد سرمايه 

عظيم ترين حجم ممکن، رشد انباشت صنعتی، افزايش حداکثر بارآوری کار، 

توسل حداکثر به شکل نسبی اضافه ارزش، تمرکز ھر چه عالی تر سرمايه، 

تدارک افزايش توان رقابت، برنامه ريزی توسعه دانش ھای بشری و به 

رابطه کارگيری دستاوردھايش در توليد ھر چه بيشتر سود و ھمه اينھا است. 

خريد و فروش نيروی کار الزاماً ھمه اين حلقه ھا و حوزه ھا را با خود ھمراه 

دارد. اما اينکه سرمايه اجتماعی ھر کشوری در پاره ای از اين حوزه ھا تا کجا 

به پيش تازد و در قياس با جوامع ديگر چه موقعيتی احراز کند موضوعی است 

نی سرمايه در سطح جھانی تعيين می که توسط مؤلفه ھای متنوع و گرايشات درو

گردد. ھيچ چيز ضدعلمی تر و مبتذل تر از اين نيست که ما آنچه را خصلت 

نمای واقعی شيوه توليد سرمايه داری است به طور کامل قلم بگيريم و طول و 

عرض اين يا آن عامل تبعی را پيشفرض سرمايه داری شدن يا نشدن يک جامعه 
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، سقوط به ورطه گفتمانی است که به حکم آن، بدون قرار دھيم. از اين بدتر

احساس ھيچ نياز به کالبدشکافی روند کار و مناسبات اجتماعی جامعه معين، از 

پيش بر تسلط ساليان دراز سرمايه داری در آن جامعه، حتی بر ھر ميزان 

 انکشاف کاپيتاليستی آن، خط انکار بکشيم. محمدعلی کاتوزيان دقيقاً ھمين کار را

می کند. او در ھمان کتابی که پيش تر گفتم شالوده تحقيق خود پيرامون اقتصاد 

سياسی ايران را يکراست بر نفی سرمايه داری بودن جامعه قرار می دھد، برای 

اين کار ھيچ احتياجی به شناخت شيوه توليد سرمايه داری، شاخص اساسی 

بطه خريد و فروش خصلت نمای اين شيوه توليد، انکشاف يا عدم انکشاف را

نيروی کار در اينجا، فراز و فرود واقعی اين انکشاف و مسائلی مانند اين ھا نمی 

بيند. از نظر وی متولد نشدن سرمايه داری در ايران مقدر حتمی است و آنچه بايد 

کاوش گردد، فقط زمينه ھای تاريخی اين متولد نشدن است!! کاتوزيان در مقدمه 

  لی تئوری خويش را به اختصار اين گونه بيان می کند، کتاب ياد شده، خطوط ک

در ايران فئوداليسم اروپائی ھرگز پديد نيامده است، سلب و تفويض مالکيت « 

زمين در دست دولت بوده است، طبقه اريستوکرات صاحب ملک شانس ظھور 

نيافته است. دولت ھيچ طبقه ای را نمايندگی نمی کرده است و در فوق ھمه 

رار داشته است، قانون ھيچ موضوعيتی نمی يافته است و با3خره در طبقات ق

» چنين سرزمينی امکان شکل گيری و رشد سرمايه داری ھم وجود نداشته است

  مقدمه، نقل به تلخيص)  7( ص 

چرا سرمايه « شبيه ھمين حرف ھا را کاظم علمداری در کتاب خويش زير نام 

در غرب رشد زمينه « فرموله می کند.  به اين شکل» داری در ايران رشد نکرد

ھای اجتماعی، سياسی، حقوقی و فرھنگی عرصه فعاليت اقتصادی را ھم باز ھم 

گسترده تر کرد در حالی که در ايران عدم تغيير ساختار اقتصاد پيشاسرمايه 

داری و عدم تحول آن به سرمايه داری ھر گونه تSش در حوزه ھای سياسی و 

  )255ص »  ( ت مواجه ساخت اجتماعی را با شکس

برای لحظه ای فرض کنيم که صغری و کبراھای کامSً نادرست چيده شده از 

سوی کاتوزيان ھمگی درست باشند!! ھمه اين تصورات باطل را قبول کنيم که 
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در اين جا ھيچ مناسبات برده داری و فئودالی پا به عرصه وجود ننھاده است!! با 

ی پايه، تازه دو پرسش اساسی پيش روی کاتوزيان فرض قبول ھمه اين احکام ب

قرار می گيرد. نخست اينکه اگر اين جامعه از نيمه دوم قرن نوزدھم پويه 

انکشاف سرمايه داری را آغاز کرده است، اگر اين روند در شصت سال پيش به 

فرجام خود رسيده است، اگر شش دھه تمام است که شيوه توليد مسلط بر جامعه، 

 70ميليون نفوس انسانی از کل جمعيت  50رمايه داری است، اگر توليد س

ميليونی جامعه را فروشندگان نيروی کار تشکيل می دھند. اگر ھمه اين ھا 

واقعيت دارد چرا بايد تاريخ دو ھزار و پانصد ساله  کشور را حفاری کرد  تا از 

ن جامعه پيدا 3 به 3ی حفاری ھا سنگنبشته ھائی برای انکار سرمايه داری شد

کرد؟!! اگر سرمايه داری بودن اين جامعه مورد انکار است چرا افاضل 

دانشگاھی انکارنويس، برای اثبات ادعای خود، به جای چرخيدن در ھزاره ھای 

گذشته تاريخ، ھيچ کSمی پيرامون د3ئل مسلط نبودن رابطه خريد و فروش 

گان مزدی بر قلم نمی رانند!! ميليون ميليون نفوس برد 50نيروی کار!! يا نبود 

تسلط رابطه کار مزدی، تسلط شيوه توليد سرمايه داری است، ناسيونال 

رمانتيسيست ھا اگر تعريف ديگری دارند چرا آن را پنھان می کنند؟ اگر قبول 

ساله اين رابطه در جامعه  60دارند و ھمزمان در باره تسلط جامع ا3طراف 

يد را در رساله ھای خود مدلل نمی نمايند، اگر ايران شک دارند، چرا اين ترد

ھيچ کدام اين ھا نيست چرا تاريخ را تحريف می کنند تا آنچه را که ھوس کرده 

  اند لباس مصادره به مطلوب بپوشانند؟؟!! 

به پرسش دوم بپردازم. باز ھم پايه پندار را بر اين قرار دھيم که ھمه مفروضات 

لمداری درست باشد. در اينجا نه از فئوداليسم غلط کسانی مانند کاتوزيان و ع

خبری بوده است و نه برده داری وجود داشته است!! نه طبقه ای شکل گرفته و 

نه دولت طبقاتی پديد آمده است!! بسيار خوب! چرا چنين جامعه ای حتی با ھمين 

ويژگی ھای من درآوردی اين دانشوران، نمی تواند سرمايه داری گردد!!! مگر 

اين است که کاپيتاليسم سيستمی جھانی است. مگر نه اين است که شيوه توليد نه 

سرمايه داری از قرن ھجدھم بازاری در مقياس جھانی پديد آورده است. مگر نه 
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اين است که از اواخر قرن نوزدھم به بعد سرتاسر کره زمين حوزه پيش ريز 

بی شده است. در سرمايه ھای متمرکز تراست ھا و کارتل ھای غول پيکر غر

کجای دانش اقتصاد سياسی يا نقد راديکال ماترياليستی اقتصاد بورژوائی گفته 

شده است که سرمايه داری يک جامعه بايد حتماً و قطعاً محصول توسعه مستقيم 

مانوفاکتورھای بومی عمق محSت آن جامعه باشد!!! توليد سرمايه داری در 

را پشت سر نھاده » انباشت بدوی« نام  مقياس تاريخی و جھانی، مرحله ای به

است. اين فاز در پاره ای از کشورھا، در تداوم يک دوره طو3نی توسعه اقتصاد 

کا3ئی و تشکيل بازار داخلی، با فراھم شدن شرائط انباشت و امکان تبديل 

سرمايه ھای تجاری عصر پيشاسرمايه داری به سرمايه صنعتی و با3خره ظھور 

ه و نيروی کار آزاد آغاز گرديد. با جھانی شدن سرمايه داری دو قطب سرماي

وقوع پاره ای تغييرات در چگونگی طی اين فاز برای وسيع ترين بحش دنيا 

گريزناپذير بود. در اين دوره و برای جوامع اين بخش جھان، نه فقط نيازی به 

کن نيز تحقق روند مذکور به شيوه سابق وجود نداشت که اساساً وقوع آن غيرمم

بود. به جای اينکه تراکم سرمايه ھای تجاری تشکيل شده در بطن اقتصاد کا3ئی، 

قطب سرمايه را در مقابل نيروی کار آزاد و خلع يد شده قرار دھد، سيل سرمايه 

ھای الحاقی و اضافی توليد شده در کشورھای پيشرفته اين نقش را به دوش می 

يه جھانی بود که پروسه خلع يد کشيد. دورچرخی بی مھار و فراگير سرما

مالکيت ھای خرد اين جوامع را به پيش می راند و پايه ھای عمومی انباشت 

سرمايه و توسعه سرمايه داری را می گسترد. در چنين شرائطی ھيچ معلوم 

نيست که چرا بايد صورت بندی ھای اقتصادی دوره ھای پيشين يک جامعه را 

لط سرمايه داری در اين يا آن جامعه معين قرار مSک نفی و اثبات انکشاف يا تس

  دھيم؟!! 

. بورژوازی به ھر قالب مسلکی که بياويزد، حتی زمانی که خود را يگانه 2

» خالص ترين« شارح محقق نقد مارکسی اقتصاد سياسی سرمايه داری و 

ارزش « مارکسيست!! تاريخ معرفی می کند، به طور قطع با قبول مقوله 

پايه ای دارد. اينکه چه می گويند نبايد ھيچ کارگری را بفريبد. معضل » اضافی
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مسأله اساسی اين است که چه انجام می دھد و کدام حرفھا را پراتيک می کند. 

سخت است باور کرد که به طور مثال مرتضی محيط نظريه ارزش اضافی 

وی  مارکس را در عمل انکار می کند، اما عمق نظريات، تحليل ھا و راھبردھای

يا ھر کدام از ناسيونال رمانتيسيست ھای بورژوا را که بشکافيم اسرار زيادی در 

دل آنھا نھان می بينيم. آنجا به روشنی می يابيم که در منظر انان بخش متغير 

سرمايه نيست که سرچشمه توليد کل اضافه ارزش ھا و سرمايه ھاست. بلکه 

که ارزش افزا است!!! در جامعه سرمايه مستقل از جزء ثابت يا متغير آن است 

ميليون کارگر به وخيم ترين و کشنده ترين شکلی استثمار  20روز ايران حدود 

ميليون، نه يک شيفت که دو شيفت و  20می گردند. اکثريت قريب به اتفاق اين 

گاه بيشتر کار می کنند، حتی آن بخش از نيروی کار که بيکار محسوب می شود، 

ود مجبور است به ھر سياق و تحت ھر شرائطی ساعات برای زنده ماندن خ

طو3نی در حاشيه خيابان ھا، در درون خانه ھا و در ھر کجا که ممکن باشد، 

نيروی کارش را به معرض بيع و شری بگذارد. ھمه اين ھا کار می 

کنند،استثمار می شوند، به طور مستقيم اضافه ارزش توليد می کنند و يا در 

يروی کار با بخش غيرمولد سرمايه اجتماعی به صورت جريان مبادله ن

غيرمستقيم به ازدياد ھر چه بيشتر اضافه ارزش ھا کمک می رسانند. مسأله به 

ھمين جا ختم نمی شود. چندين ميليون زنان خانواده ھای کارگری ھر شبانه روز 

ھيه دو شيفت يا بيشتر در عمق آلونکھای  مسکونی خود از طريق کارھائی مانند ت

پوشاک، انواع بسته بندی ھا، قالی بافی و فعاليت ھای مشابه بر کوه رفيع اضافه 

ارزش ھای صاحبان سرمايه می افزايند، با کار خانگی رايگان خود و بذل اين 

کار به پرورش ارتش نيروی کار و نگھداری سالمندان يا معلو3ن شرائط 

د تومان از ھزينه ھای استثمار توحش بار سرمايه، ھر سال ھزاران ميليار

بازتوليد سرمايه اجتماعی می کاھند و به ھمان ميزان بر سود سرمايه ھا می 

افزايند. اقSم سھمگين، اضافه ارزش ھای ناشی از استثمار کودکان خردسال را 

ھم اضافه کنيد. حال به سراغ رساله ھای ناسيونال رمانتيسيست ھای بورژوا 

را اگر نگاه کنيم ھيچ کSمی از حجم عظيم کھکشانی برويد. سرتاسر اثار اين قوم 
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اين ارزش ھا و اضافه ارزش ھا به ميان نيست. ھر چه ديده می شود رانت 

است!! کلمه ای ھم نمی گويند که حتی ھمان رانت تفاضلی مورد نظر آنان سوای 

اضافه ارزش ھای حاصل استثمار طبقه کارگر ايران و جھان ھيچ چيز ديگر 

اين ھا پيشکش!! نکته اصلی را بگويم. اين نکته که ناسيونال  نيست. ھمه

رمانتيسيستھا اضافه ارزش را نه حاصل استثمار کارگر که زاد و ولد بخش ثابت 

سرمايه می دانند. اين جماعت استثمار وحشيانه ده ھا ميليون کارگر ايرانی را 

ه داری، کشورھای می بينند و در ھمان حال فرياد می زنند که نماد واقعی سرماي

اروپائی و امريکائی ھستند و ايران چنين نيست!!  چرا چنين می گويند و به 

راستی چه چيز جامعه ايران را از اروپا يا ژاپن و امريکا متمايز می سازد؟! 

صدر و ذيل حرف آنان اين است که در اينجا حجم صادرات غيرنفتی ناچيز است 

ترجمه زمينی اين حرف آن است که سرچشمه و توليد ناخالص داخلی پائين است. 

واقعی اضافه ارزش ھا و محصول اجتماعی کشورھا نه کار اضافی توده ھای 

کارگر بلکه تکنيک محيرالعقول کامپيوتری، ماشين آ3ت فوق مدرن، صنعت 

عظيم الجثه و عوامل تکنيکی بارآوری عالی کار است!! اينھايند که توليد 

می برند و وقتی که وجود دارند و نقش اين عروج را  ناخالص داخلی را به اوج

خوب ايفاء می کنند، سرمايه داری ھم وجود دارد. وقتی اين ھا در سطح دلخواه 

نيستند، توليد ناخالص ھم حال و روز خوبی نخواھد داشت و سرمايه داری ھم 

 موجود نخواھد بود!!! پس اين نيروی کار نيست که اضافه ارزش ھا، سرمايه ھا

و ثروت ھا را توليد می نمايد، تکنولوژی، ماشين آ3ت و بخش ثابت سرمايه 

است که اين ھا را می آفريند!!! درونمايه حرف  ناسيونال رمانتيسيست ھا اين 

است. اينکه آن را استتار کنند يا حتی بعضاً نسبت به آنچه می گويند، اشعار 

نمی آورد. آنچه از حيطه فھم نداشته باشند، در اساس موضوع تغيير زيادی پديد 

اين جماعت بيرون است اين مسأله نه چندان پيچيده است که کل اضافه ارزش 

ھای توليد شده در سطح جھان حاصل استثمار کل طبقه کارگر جھانی است. 

سرمايه اجتماعی ھر کشور و ھر بخش از سرمايه جھانی در چھارچوب تشکيل 

و ترکيب شرائط توليدی خود، سھمی از نرخ سودھا و متناسب با قدرت رقابت 
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اين اضافه ارزش کل را استحصال می کند. پافشاری بر اينکه کدام بخش اضافه 

ارزش ھا در کجا، توسط کدام بخش طبقه کارگر توليد شده است کاری عميقاً 

غيرعلمی و در تعارض با نقد مارکسی اقتصاد سياسی سرمايه داری است. در 

وناليست ھای رمانتيسيست، سرمايه داری بودن و نبودن يک کSم وقتی که ناسي

  جامعه را به حجم صادرات و ميزان توليد ناخالص 

داخلی ارجاع می دھند و ھمزمان کم و کيف ھمه اين عوامل را به طور يک 

طرفه به سطح تکنولوژی و مدرنيزاسيون ماشين آ3ت و مؤلفه ھای تکنيکی 

شمه توليد تمامی اضافه ارزش ھا را نيز نه بارآوری کار می آويزند، عمSً سرچ

  بخش متغير سرمايه بلکه سرمايه مستقل از بخش ثابت و متغير آن می پندارند. 

. ناسيونال رمانتيسيسم بورژوازی در محاسبات خود برای تناقضات ذاتی 3

غيرقابل مھار سرمايه ھيچ موضوعيتی قائل نيست. وقتی که سرمايه داری نه با 

و فروش نيروی کار، بلکه با ارتفاع برج ھای مؤسسات مالی و  رابطه خريد

ميزان عظيم الجثه بودن کارتل ھای صنعتی تعريف می شود، آنگاه برای قبول 

تسلط دھه ھای متمادی سرمايه داری در يک جامعه نيز فقط ارتفاع ھمين برج ھا 

رتفاع و درجه عظمت ھمين کارتل ھاست که مورد جستجو قرار می گيرد. اگر ا

اين برج ھا و جثه اين مؤسسات طبع آزمند رؤياباف عاشقان سينه چاک مام ميھن 

ميليون نفوس طبقه کارگر بايد حتماً قبول کنند که اينجا  50را ارضاء نکند، آنگاه 

سرمايه درای نيست و کل استثمار توحش بار و بی حقوقی ھا و قتل عام ھائی که 

مزدی که زير سر موجود متافيزيکی  می شوند، نه از ناحيه نظام بردگی

مرموزی به نام اقتصاد رانتی و استبداد نفتی است. در اين رابطه نيز چيزی که 

ناسيونال رمانتيسيست ھا قادر به درک آن نيستند، تأثير تناقضات ذاتی سرکش 

سرمايه بر پيچ و خم تحقق رؤياھای وھم آلود آنان است. ناموزونی عميق توسعه، 

دون ھيچ مھار بارآوری نيروی کار، اختSف بی عنان قدرت رقابت، ناھمگونی ب

تفاوت فاحش و غيرقابل کنترل ميزان حضور در بازار جھانی، نامتوازنی 

سرکش سھيم شدن در کل اضافه ارزش ھا و تمايز حيرت بار ترکيب آلی، برای 

مھار بخش ھای مختلف سرمايه جھانی پديده ای کامSً ذاتی و غيرقابل تحديد و 
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در ھستی نظام سرمايه داری است. امکان اينکه در چھارچوب وجود و حاکميت 

اين نظام، بخش صنعت و توليدات صنعتی تمامی جوامع سرمايه داری دنيا به 

اندازه ھم و ھمه آن ھا به اندازه امريکا، آلمان، ژاپن، سوند، انگليس يا حتی 

حتمال وقوع چنين رويدادی به فرانسه رشد کند به ھيچ وجه موجود نيست. قبول ا

ھمان اندازه غلط است که آدم ھائی تصور کنند سرمايه با ھر چه بيشتر خشک 

نمودن يگانه سرچشمه توليد سودھايش باز ھم می تواند وجود داشته باشد. 

احتمالی که فقط ناسيوناليست ھای رمانتيسيست می توانند آن را در شيارھای مغز 

ه خود سد راه توسعه خود است. سرمايه رابطه توليد خود جاسازی کنند. سرماي

اضافه ارزش و سرمايه ھای ھر چه عظيم تر و کوه پيکرتر است. اين فرض که 

دنيای سرمايه داری يکسره جنرال موتورزھا، بنزھا، ميکروسوفت ھا، 

اريکسونھا و ميتسوبيشی ھا گردد، متضمن اين معنی کامSً بی معنی است که کل 

نی در با3ترين ستيغ ممکن ترکيب ارگانيک و در شرائطی که نرخ سرمايه جھا

سودھا زير فشار ھمين ترکيب آلی قادر به خروج از نقطه نزديک صفر نيست، 

باز ھم می تواند بر روی پای خود باقی ماند!! انگاره ای که فقط ذھن 

ورشکستگان خيالباف بورژوازی می تواند خود را با آن مشغول سازد. 

زنی در کسب شرائط متفاوت توليد، ترکيب ارگانيک، درجه بارآوری کار نامتوا

اجتماعی، قدرت رقابت و توسعه انباشت جزء 3يتجزای ذاتی شيوه توليد سرمايه 

داری است. اينکه تعداد کثيری از جوامع سرمايه داری دنيا به رغم داشتن وسيع 

تثمار نيروی کار، قتل ترين شمار توده ھای کارگر، ابعاد ھر چه ھولناک تر اس

عام حداقل معيشتی جمعيت عظيم کارگران، به رغم تمامی اين ھا، باز ھم به 

لحاظ حجم صادرات و سھمی که از کل اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه 

کارگر جھانی نصيبشان می گردد، موقعيتی متفاوت و پائين تر از برخی جوامع 

بردگی مزدی و جبر تقسيم کار درونی اين داشته باشند، پديده گريزناپذير نظام 

نظام است. رجوع به اين تفاوت ھا برای يافتن پايه انکار تسلط ساليان دراز 

  سرمايه داری بر اين جوامع، نه تئوری که مضحکه تئوری بافی است. 
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مطلب را با چند جمله کوتاه خطاب به توده ھای کارگر، از جمله دانشجويان 

مام کنم. بنياد ھستی سرمايه با مسخ، باژگونه نمائی و خانواده ھای کارگری ت

تحريف کل واقعيت ھای اجتماعی موجود در رابطه کار و سرمايه و آنتاگونيسم 

ذاتی ميان طبقه کارگر و بورژوازی عجين است. اين وارونه پردازی ھا و 

تحريف ھا در ھزاران شکل، در وسعتی به طول و عرض دنيای موجود، به 

ناھی زبانھا و شيوه ھای مختلف کشف شده و ھميشه در حال کشف  شمار نامت

انجام می گيرد. متفکران و نمايندگان سياسی طبقه سرمايه دار از اقتصاددان و 

جامعه شناس و سياستمدار و روانکاو و فيلسوف گرفته تا کشيش و ولی فقيه و 

تSش می کنند. کاھن معبد ھر کدام به نوعی و با زبانی برای انجام اين رسالت 

در اين ميان جماعتی ھم اصرار دارند تا القاء کنند که ريشه استثمار، محروميت، 

فقر، حقارت، تبعيضات فاجعه بار جنسی، اعتياد، زن و کودک کشی و مصائب 

ديگر دامنگير طبقه ما، نه در وجود و حاکميت سرمايه داری که در ناکجاآبادھای 

بند بند زندگی ھر کارگر ايرانی کوبنده ترين موھوم کشف شده توسط آنان است. 

کيفرخواست عليه اين عموافريبی ھاست. بايد با چوب ھمين کيفرخواست طبل 

رسوائی تئوری بافی اين دانشوران عاليمقام بورژوازی را در فضای فکر توده 

  ھای طبقه خويش به صدا در آوريم.       

  1390آذر 
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  يورو سرمايه، بحران و حوزه

بحران جاری سرمايه داری و پيچ و تاب و توفندگی آن در بخشھای مختلف 

سرمايه جھانی از جمله حوزه يورو نمايشگاه بسيار زنده ای از مجموعه حرف 

ھائی است که مارکس در کالبدشکافی اين پديده و برای نشان دادن ريشه ھای 

رده است. نکته واقعی بحران زائی جبری شيوه توليد سرمايه داری طرح ک

اساسی در اين گذر آن است که نظريات و توضيحات مذکور بايد به درستی، به 

صورت تاريخی، با توجه به فرايند جا به جائی ھا و تحو3ت درون ساختار 

ارزش افزائی و بازتوليد سرمايه بين المللی و با3خره رابطه ميان سرمايه 

سراسری مورد توجه قرار گيرد. اجتماعی جوامع مختلف در درون اين ساختار 

نظريه مارکسی بحران مثل ھمه دستاوردھای علمی، آموزش ھای نقد اقتصاد 

سياسی يا شالوده نگاه مارکس به تاريخ و مبارزه طبقاتی دستخوش تفسيرھا و 

تحريف ھای جوراجور شده است. در اين ميان آنان که بر سير صعودی ترکيب 

افت نرخ سود و مطلق شدن اين گرايش به مثابه ارگانيک سرمايه، گرايش رو به 

علل واقعی بحران تأکيد کرده اند، تنھا کسانی ھستند که بنمايه حرف ھای او را 

تعمق نموده اند يا به آن نزديک شده اند. با اين ھمه مجرد اعSم وفاداری به اين 

واقعی منظر يا تکرار آکادميک بندھا، تبصره ھا و محتوای عام آن، متضمن فھم 

تئوری مارکسی بحران نمی باشد. در اين ترديدی نيست که مارکس سرچشمه 

بحران را در با3 رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه می بيند، اما درک درست اين 

نظر ھنگامی مقدور است که سرمايه يا شيوه توليد سرمايه داری با متد نقد 

کيب ارگانيک سرمايه مارکسی اقتصاد سياسی کنکاش شود. وقتی از با3روی تر

يا در عصر ما حالت خيره کننده اين با3 بودن صحبت می کنيم، بايد معنای اين 

پديده و ابعاد تأثيرش را در متن تحو3ت جاری سرمايه داری مطمح نظر داشت.  

ميزان نرخ سود با گسترش توليد سرمايه « بايد تصريح مارکس بر اين نکته که 
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را با دقت 3زم در بررسی روز خود » دارد داری در نسبت معکوس قرار 

منظور داريم. توسعه انفجارآميز رابطه خريد و فروش نيروی کار به مثابه 

شالوده وجود سرمايه داری و ادغام کل تار و پود ھستی بشر در چرخه ارزش 

افزائی سرمايه بين المللی به داده ھای واقعی سير عروج و افول نرخ سودھا، 

ران ھا و مؤلفه ھای اقتصادی چالش آنھا ويژگی ھای تازه ای پروسه وقوع بح

بخشيده است. ويژگی ھائی که در بنمايه تئوری مارکسی بحران ملحوظ بوده اند 

و در مورد پروسه بالندگی يا توسعه دامنه اثرگذاری آن ھا اشاره به چند عامل 

  مھم زير نياز بررسی حاضر است. 

رابطه ميان بخش ثابت و متغير سرمايه است. . ترکيب ارگانيک پديده ای در 1

اين پديده، خاص چرخه بازتوليد سرمايه صنعتی به مفھوم اخص آن يا سرمايه 

تجاری پيش ريز برای تحقق دورپيمائی سرمايه مولد نمی باشد. سرمايه در 

روايت مارکس نه با مفھوم اين يا آن بخش سرمايه بلکه به صورت يک شيوه 

اجتماعی، رابطه خريد و فروش نيروی کار مطرح می گردد. توليد، يک رابطه 

وقتی او سرمايه صنعتی را خصلت نمای توليد سرمايه داری می داند به اين 

رابطه نظر دارد. نوع معينی سرمايه که پرونده کار مزدی و توليد اضافه ارزش 

را در تاريخ باز می کند و بر ھمين اساس از شکلھای سلف خود متمايز می 

ردد. با تسلط اين رابطه ( کار مزدی) بر توليد اجتماعی ھمه اشکال ديگر گ

سرمايه به عناصر شناور روند کار و تبعات مکمل مورد نياز آن تبديل می شوند. 

اين حکم فقط در مورد سرمايه تجاری يا شکلھای سلف سرمايه صنعتی و  قائم  

مورد تمامی انواع زيست به مناسبات پيشاسرمايه داری صدق نمی کند، بلکه در 

سرمايه اجتماعی و جھانی معاصر از جمله اجزاء متشکله سرمايه مالی ھم 

در ھمان حال که » نقش مسلط سرمايه مالی بر صنعتی « مصداق دارد. گفتگوی 

واقعی است، بدون شناخت ژرف مارکسی سرمايه داری، گمراه کننده نيز ھست. 

سأله اساسی مخدوش می شودد. او3ً در اين فرمولبندی به طور معمول دو م

ترادف نقش سرمايه صنعتی و رابطه خريد و فروش نيروی کار به عنوان 

خصلت نمای توليد سرمايه داری از ياد می رود. ثانياً سرمايه مالی مکان و 
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موقعيتی خارج از رابطه توليد ارزش اضافی احراز می کند. ثالثاً و با3خره نظام 

نه رسماً اما عمSً با مؤلفه ای سوای کار مزدی تعريف می  سرمايه داری اگر چه

گردد. مسائلی که ھمگی تحريف آميز، غيرواقعی و نقيض آشکار مبانی نقد 

مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوازی می باشند. آنچه واقعی است اين است که 

نقش  سرمايه مالی در پروسه بازتوليد سرمايه جھانی نقش مھم دارد اما ايفای اين

با مشخصه ھای معينی آميخته است که چشم پوشی از آنھا پای تحريفات با3 را 

باز می کند. سرمايه مالی بسان ھر شکل موجود سرمايه سوای بخشی از ارزش 

اضافی توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی ھيچ چيز ديگر نيست. در درون 

ل سرمايه جھانی است و چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ھر کشور يا ک

بازتوليد آن جزء ارگانيک و پيوسته ای از فرايند سراسری دورپيمائی سرمايه 

می باشد. اگر چه شکلی متمايز از سرمايه مولد دارد اما در ھمه وجوه با آن 

آميخته و غيرقابل تجزيه است و با3خره با اعمال اھرم ھا و مکانيسم ھای 

اگرد سرمايه، در قالب اوراق سھام و قرضه مختلف از جمله کمک به سرعت و

و به کارگيری سيستم بھره و مانند اين ھا به توسعه بيشتر انباشت صنعتی، 

گسترش مناسبات سرمايه داری و افزايش نرخ سود سرمايه صنعتی کمک می 

  رساند. 

بحث ما در اينجا تشريح نقش سرمايه مالی نيست. آنچه اشاره تيتروار به اين 

3زم ساخت توضيح درست مفھوم و مکان ترکيب ارگانيک يا متوسط نکات را 

اين ترکيب در شرائط کنونی دنيای سرمايه داری در ھر جامعه جداگانه يا در 

وسعت کارکرد و بازتوليد سرمايه جھانی است. وقتی از ترکيب ارگانيک سرمايه 

نمی توان  و نقش آن در فراز و فرود منحنی نرخ سودھا صحبت می کنيم نبايد و

به مجرد چرخه بازتوليد سرمايه مولد يا حداکثر، سرمايه ھای تجاری دخيل در 

پروسه سامان پذيری اين بخش سرمايه خيره شد. بايد از سرمايه به مفھوم عام آن 

عزيمت کرد و اين ترکيب را با توجه به کل سرمايه موجود در ھر جامعه يا 

م سرمايه مالی ليست می شود مورد سراسر جھان از جمله تمامی آنچه زير نا

توجه قرار داد. کنکاش ماجرا از اين منظر و با متد مارکسی نقد اقتصاد سياسی 
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شرط حتمی فھم درست بحران جاری سرمايه داری است. برای اينکه اھميت 

موضوع بيشتر روشن شود کافی است برای لحظه ای وزن و حجم سرمايه مالی 

د سرمايه بين المللی و به ويژه نرخ شتاب خيره موجود در چرخه روز بازتولي

کننده افزايش آن را در ذھن خويش مرور کنيم. بر اساس گزارش ھا شاخص 

به رغم تحمل بحران  2012تا  1990اوراق سھام بورس امريکا در فاصله ميان 

ھای کوبنده اقتصادی اين سال ھا و از جمله بحران سرکش و کم نظير سال 

را پشت سر  %500رسيده است و رشدی بيش تر از  519به  100از  2008

نھاده است. منحنی جھش شاخص ھا در مورد بسياری از بورس ھای بين المللی 

از اين ھم با3تر بوده است. ارزش بورس استکھلم فقط در طول ھفت سال از 

 530به  100رشد داشته است و شاخص آن از  %530بيش از  2000تا  1993

ميSدی حجم سرمايه مالی در گردش بازار  1999تا سال   جھش کرده است.

تريليون د3ر بالغ می گرديد. سال  100جھانی سرمايه داری به رقمی حدود 

سال بعدتر، فقط ارزش اوراق قرضه حاضر در بازار  10يعنی درست  2009

بين المللی که به طور غالب در خارج از قلمرو معامSت بورس ھای بزرگ دنيا 

تريليون د3ر گذشت. در ھمين سال بورس  93ستد می شوند، از مرز  داد و

تريليون د3ر و مجموع سه بورس مھم فعال در بازار مالی  20نيويورک بيش از 

تريليون د3ر را  50نزدک ) سرمايه ای قريب  –امکس  –امريکا، ( نيويورک 

ی ھر کدام اين در قلمرو معامSت خود کنترل می کردند. برای اينکه معنای زمين

ارقام بيشتر روشن گردد کافی است در نظر آوريم که به طور مثال کل محصول 

تريليون  17حدود  2011توليد ناخالص کشورھای عضو اتحاديه اروپا در سال 

تريليون د3ر  15د3ر و اين رقم در مورد امريکا بسيار کمتر و  نزديک به 

ه مالی موجود و کل حجم کھکشانی گزارش شده است. در رابطه با تأثير سرماي

سرمايه ھای روز بر ميزان فرضی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه بين المللی 

می توانيم به تراست ھای غول پيکری مانند جنرال موتورز، ميکروسوفت، اّپل، 

تويوتا، بنز، ولوو، ميتسوبيشی، آديداس، اريکسون، زيمنس، فيليپس و نوع اينھا 

ھر کدام از اين غول ھای نيرومند صنعتی ھر يک کارگر بايد نظر اندازيم. در 



 

125 

برای چند صد ھزار و گاه چندين ميليون د3ر سرمايه در گردش، سود ايدآل توليد 

کارگر، سرمايه ای به ارزش چند صد  150000نمايد. در جنرال موتورز 

ر د 2011ميليارد د3ر را بازتوليد می کنند و حاصل توليدات آن ھا در سال 

بدترين شرائط اقتصادی، به دنبال وقوع کم سابقه ترين بحران ھای تاريخ سرمايه 

درصدی بھای سھام، باز  40داری، رفتن شرکت تا مرز ورشکستگی و سقوط 

 200000ميليارد د3ر افزون تر بوده است. ارزش توليدات سا3نه  150ھم از 

شت سر نھاده است و اين ميليارد ين را پ 1583کارگر تويوتا در ھمين سال مرز 

تريليون ين سيSب ھای سود  32شمار کارگر با بازتوليد سرمايه ای به ارزش 

ھزار کارگر  60برای صاحبان سرمايه راه انداخته اند. در ميکروسوفت حدود 

ميليارد د3ر سرمايه را بازتوليد و سودآور می سازند و با3ترين ارقام  120

 33حدود  2009مايه تراست صنعتی ولوو در سال سودھا را توليد می کنند. سر

ھزار  115ميليارد د3ر امريکا بوده است. ولو در ھمين سال در سطح جھانی 

ھزار نفر آنھا را کارگران  80نفر در استخدام خود داشته است که به طور نسبی 

مورد استثمار شرکت تشکيل می داده اند. با يک محاسبه ساده سرانگشتی معلوم 

ھزار د3ر را بازتوليد کرده  400ود که ھر کارگر، سرمايه ای معادل می ش

است. ترديدی نيست که ھمه مؤسسات مالی و صنعتی دنيا يا ھمه بخش ھای 

سرمايه جھانی در موقعيت تراست ھای با3 نيستند اما رجوع به اين داده ھا و 

با3ی متوسط جمع و تفريق احتما3ت، تصوير بسيار بھت انگيزی از نرخ بسيار 

ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح جھانی را پيش روی ما قرار می دھد. ساده 

ترين نتيجه محاسبات اين خواھد شد که در شرائط روز، ھر کارگر شاغل مورد 

استثمار، سرمايه ای با رقم تقريبی چندين ده ھزار د3ر را بازتوليد و ارزش افزا 

فقط حجم سرمايه مالی در گردش از مرز  1990می کند. با3تر گفتيم که در سال 

تريليون د3ر فراتر بوده است. مطابق آمارھا جمعيت کل کره زمين در آن  100

ميليارد نفر و شمار کارگران شاغل دنيا اعم از ميليون ھا کودک خردسال  6ايام 

ميليارد نمی رسيده است. اين  2گرفته تا کل کارگران مولد و غيرمولد مسلماً به 

ده ھا می گويند که حتی در ھمان روز ھر يک کارگر شاغل بايد با کار خويش دا
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د3ر سرمايه مالی در گردش را سودآور می ساخته است. اين  50000بيش از 

رقم به طور قطع چند برابر خواھد شد زمانی که در نظر بياوريم ميزان حجم 

ميزان سرمايه مالی واقعی سرمايه جھانی او3ً در ھمان روز بسيار عظيم تر از 

مذکور بوده است و ثانياً طول و عرض اين سرمايه در شرائط حاضر دنيا بسيار 

غول آساتر و کھکشانی تر از اين ارقام است. نقطه اصلی تمرکز اين بخش بحث 

سرنوشتی است که سرمايه بين المللی و بخش ھای جداگانه آن يا سرمايه 

د بسيار خيره کننده بارآوری کار اجتماعی جوامع مختلف دنيا به لحاظ رش

اجتماعی و به تبع آن افزايش بی مھار ترکيب ارگانيک پيدا کرده است. ھمان 

عامل که مارکس از آن به عنوان رابطه معکوس ميان گسرش توليد سرمايه 

داری و نرخ سود عمومی سرمايه نام می برد. عاملی که در عين حال سد ذاتی 

اه توسعه خود و نقطه اصلی جوشش گرايش رو به سرمايه بر سر ر درون نھاد

  افت نرخ سود و وقوع بحرانھا است. 

. ھر چه سرمايه داری وسيع تر و عظيم تر به توسعه خود ادامه است پروسه 2

ادغام سرمايه اجتماعی کشورھا در ھمديگر و درھمرفتگی کل سرمايه جھانی، 

وبه خود رابطه ميان ترکيب شتاب و عمق افزون تری يافته است. اين مسأله به ن

ارگانيک سرمايه و پروسه افت نرخ سود در مقياس ھای محلی و منطقه ای را 

دسخوش تأثير کرده است و به فرايند وقوع بحران ھا پيچيدگی ھا و ويژگی ھائی 

بخشيده است. ابعاد اين جا به جائی ھای ناشی از اين درھمرفتگی به حدی است 

ارتباط تنگاتنگ ميان متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه که پاره ای اوقات يافتن 

اجتماعی يک کشور يا متوسط اين ترکيب در قلمروھای مختلف انباشت آن جامعه 

با منحنی افت و خيز نرخ سودھا و وقوع بحران کار چندان ساده ای نيست. مثال 

ھا در اين رابطه فراوانند. بحران سرکش سرمايه داری برخی جوامع امريکای 

ميSدی و  70تين در دھه ھای پيش، بحران کوبنده سرمايه داری ايران در دھه 3

بحران سرمايه داری برخی کشورھا در حال حاضر را به آسانی و با شفافيت 

رياضی 3زم نمی توان به طور مستقيم و سرراست به فاز صعودی ترکيب 

کرد. بخش  ارگانيک حوزه معين بازتوليد سرمايه اجتماعی ھمين کشورھا قفل
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قابل توجھی از آناتومی ھا و توضيحات مارکس در جلد سوم کاپيتال، در باره 

پروسه تشکيل نرخ سود عمومی، به مسأله انتقال اضافه ارزش ھا از حوزه ای 

به حوزه ديگر و از قلمرو پيش ريز سرمايه ای به سرمايه ديگر اختصاص يافته 

للی خود و ھمزمان بر درجه است. ھر چه سرمايه داری بر گسترش بين الم

بارآوری کار اجتماعی افزوده است دامنه تأثير اين کارکرد را عمق و وسعت 

داده است. آنچه در نظام سرمايه داری کSً اما از دوره ای معين به بعد، وسيعاً و 

بسيار بارز می توان بر آن تأکيد نھاد اين است که کل طبقه کارگر بين المللی 

جھانی استثمار می شود. کل اضافه ارزش ھای حاصل  توسط کل سرمايه

استثمار کارگران دنيا در چھارچوب نرخ سودھا ميان اجزاء مختلف کل سرمايه 

جھانی تقسيم می شود و ھر تک سرمايه، ھر تراست سرمايه داری، ھر انحصار 

صنعتی، ھر بانک يا ھر مؤسسه مالی، ھر شخصيت حقيقی و حقوقی سرمايه دار 

اضافه ارزش کل را دريافت می دارد. در اين ميان اينکه اضافه ارزش  سھمی از

ھای متحقق شده به وسيله فSن تراست، بھمان سرمايه دار يا سرمايه اجتماعی 

اين و آن کشور توسط کدام کارگران يا توده ھای کارگر کدام بخش دنيا توليد شده 

می توان در باره است موضوعی است که ھيچ حکم محاسباتی شفاف و دقيقی ن

اش صادر نمود. يک چيز روشن است. سرمايه ھای دارای ترکيب ارگانيک 

با3تر و سرمايه ھای اجتماعی با متوسط عالی تر اين ترکيب، حجم ھر چه 

افزون تری از اضافه ارزش ھای توليد شده در حوزه انباشت سرمايه ھا يا 

به سمت خود جذب می کنند. سرمايه ھای اجتماعی با ترکيب ارگانيک نازلتر را 

دليل اين امر ساده است. سرمايه ھای گروه دوم جمعيت بسيار بيشتری از توده 

ھای کارگر را استثمار می کنند، نرخ سودھای مبدأ با3تری ايجاد می نمايند اما 

در فرايند رقابت و تشکيل نرخ سود عمومی قادر به تحقق ھمه اضافه ارزشھای 

خود نمی گردند و مقادير قابل توجھی از آن را به نفع توليدی حوزه انباشت 

سرمايه ھای گروه نخست از دست می دھند. تمامی اين مؤلفه ھا مؤيد نکته ای 

ھستند که با3تر تصريح شد. اينکه عروج و نزول منحنی نرخ سودھا يا پيچ و 

تاب و سرکشی بحران ھا در يک بخش سرمايه جھانی در ھمان حال که با 
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ارگانيک سرمايه ھای پيش ريز يک قلمرو يا سرمايه اجتماعی جامعه ترکيب 

معين ارتباط اندرونی تنگاتنگ دارد، به گونه ای بسيار تعيين کننده تحت تأثير 

دقايق توزيع کل اضافه ارزش ھای توليدی طبقه کارگر جھانی بين اجزاء پيوسته 

  ست. سرمايه بين المللی و متوسط ترکيب ارگانيک اين سرمايه ا

. پديده با3 يعنی نقل و انتقال گسترده اضافه ارزشھا به تبع تفاوت شرائط 3

توليدی و ترکيب ارگانيک بخش ھای مختلف سرمايه جھانی نه فقط رابطه 

اندرونی ميان اين ترکيب با منحنی نزول و عروج نرخ سودھا يا فرايند وقوع 

ار قرار داده است، که بحران ھا در سرمايه اجتماعی جوامع مختلف را زير فش

حالت دوره ای بودن بحران برای اقتصاد سرمايه داری کشورھا را دچار پاره ای 

تغييرات ساخته است. واقعيت اين است که با ادغام فزاينده، عميق و انداموار 

حوزه ھای مختلف سرمايه بين المللی در ھم، کل سرمايه داری جھانی زير 

مايه ھا به طور مستمر اسير بحران است. مھميز ترکيب ارگانيک موجود سر

کاھش فشار بحران در حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی يک کشور برای برخی 

دوره ھای کوتاه يا وجود موارد استثنای رونق اقتصادی در نقاطی از دنيا امری 

مفروض است اما اين استثناھا واقعيت جاری بودن مداوم بحران در شيرازه 

المللی را اصSً نفی نمی کند. شواھد گوياست که کوه عظيم  وجود سرمايه بين

سرمايه ھای متراکم در بخشی از جھان اسير چنان ترکيب ارگانيک سھمگينی 

است که تمامی پيش زمينه ھای 3زم برای پيشی گيری نرخ انباشت از نرخ توليد 

بين  اضافه ارزش و وقوع بحران را به طور مستمر به مجاری بازتوليد سرمايه

المللی تزريق می کند. اين بخش با اينکه در مقايسه با بخش ھای دارای ترکيب 

ارگانيک نازل تر، از ظرفيت بحران زائی بسيار با3تری برخوردار است اما کل 

بار بحران را تحمل نمی کند، بلکه ھمزمان آن را از مجاری متعارف نھادين 

ژ می نمايد. بخش اخير فشار نظام سرمايه داری به سوی بخش ھای ديگر پمپا

موج  دريافتی را عSوه بر فشار قھری بحران  اندرونی، به طور يکجا با ھم 

دريافت می کند و 3جرم بار بحران ھا را سرکوبگرتر و خردکننده تر پذيرا می 

گردد. اين بخش يک گام اين سوتر عوارض ناشی از تحمل بحران را از ھمان 
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ھای نخست می راند و به اين ترتيب سرمايه مجاری معمول به سمت حوزه 

جھانی مدام شاھد جزر و مد بحرانھا در شريان ارزش افزائی و بازتوليد خويش 

است. پيداست که ھمه بخشھا ھمزمان به اندازه ھم و با تاختی ھمسان بار بحران 

را تحمل نمی کنند، بلکه امواجش را با درجات متفاوت قدرت دريافت می دارند. 

را نيز بايد اضافه کرد که در سينه سای ھمين جزر و مدھا، حوزه ھائی با اين 

احراز پاره ای شرائط خاص انباشت و سودآوری سرمايه ھا و ظرفيت مساعد 

جذب ھر چه بيشتر سرمايه، دوره ھای رونق کوتاه را تجربه می کنند. مواردی 

  . مانند چين، ھند، برزيل دھه اول قرن حاضر از اين نمونه اند

. سرمايه جھانی در متن فعل و انفعا3ت با3، تعميق فزاينده استثمار نيروی کار 4

ماوراء ارزان چند ميليارد کارگر جھان را تنھا وثيقه بازتوليد و بقای خود کرده 

است. تحميل کليه شرائط اقتصادی، سياسی و اجتماعی 3زم بر شرائط زندگی، 

ارگر بين المللی با ھدف مجبور ساختن کار و استثمار عظيم ترين بخش طبقه ک

توده ھای اين بخش به فروش شبه رايگان نيروی کار خود و تنزل ھمزمان، بی 

امان و فزاينده بھای واقعی نيروی کار ساير کارگران در ھمه جای جھان، يگانه 

سSحی است که سرمايه برای مقابله با بحران ھا در دست دارد و ھر روز با 

سھمگين تر و يکه تازتر آن را عليه کل طبقه کارگر جھانی به  سبعيتی حادتر،

کار می گيرد. برنامه ريزی و تدارک جامع ا3طراف برای کاھش بھای نيروی 

کار طبيعت قھری سرمايه از زمان ظھور شيوه توليد سرمايه داری بوده است. 

در  سرمايه با اين خصوصيت متولد گرديده است اما ضرورت و مبرميت اين کار

شرائط حاضر دنيا برای بقای سرمايه داری مدار اوج را می پيمايد و اھميت آن 

در سطحی است که می تواند شالوده واقعی ترين تقسيم بندی ھا در تاريخ تکامل 

سرمايه داری قرار گيرد. می توانيم بگوئيم که اين نظام دو فاز تاريخی متفاوت 

. فاز نخست دوره ای است که توليد را از سر گذرانده و در حال گذراندن است

سرمايه داری ضمن به کار گرفتن تمامی مکانيسم ھای ممکن برای تشديد فزاينده 

استثمار توده ھای کارگر در عين حال اين ظرفيت را داشته است که در مواردی 

و در گوشه يا گوشه ھائی از جھان، برخی مطالبات محدود رفاھی يا اجتماعی 
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ان را پاسخ گويد. فاز دوم با تھی شدن تام و تمام سرمايه داری عده ای از کارگر

از اين ظرفيت خصلت نما می گردد. در اين فاز نظام سرمايه داری به طور 

سراسری و بين المللی اسير حادترين انفجارھای ناشی از تناقضات نھادين 

اندرونی است. سرچشمه شکل گيری و آتشفشان بحران ھا، سرتاسر روند 

وليد و ساختار ارزش افزائی سرمايه جھانی را تسخير کرده است، اھرم ھا و بازت

راھکارھای سرمايه برای مقابله با بحران ھا ھر چند توسعه يافته است و کاراتر 

گرديده است اما اين توسعه يافتگی و کارائی افزونتر، در مقابل گسترش 

  زی کافی است. سرچشمه ھای خيزش بحران و توان کوبندگی آن فاقد کارسا

. نظام سرمايه داری در فرايند کاربرد تنھا سSح واقعی چالش بحران ھا يا 5

ھمان تنزل سطح دستمزدھا به بھای ماوراء ارزان نيروی کار در طول قرن 

بيستم تا امروز برنامه ريزی ھا، سياستگذاريھا و چاره پردازی ھای متنوعی را 

ت زير نام نئوليبراليسم شھرت يافته پراتيک کرده است. آنچه در طول اين مد

است. قطب بندی ھای نوين سرمايه و به طور مثال ظھور اتحاديه اروپا در 

راه اندازی جنگ ھای » نفتا« ترکيب کنونی و تشکيل حوزه يورو، سازمانيابی 

بشرستيز در مناطق مختلف دنيا، تکامل ھر چه بيشتر نقش دولت ھا و بھره 

برای سرشکن ساختن تمامی بار بحران ھا بر زندگی و گيری حداکثر از آن ھا 

سطح موجود معيشت کارگران، تغيير جغرافيای سياسی بخش ھائی از کره 

زمين، ھمه و ھمه در راستای گسترش دامنه به کارگيری اين سSح، کارا ساختن 

  و با3 بردن برد تأثير آن صورت گرفته است. 

رمايه داری و توسعه مستمر . سرکشی روزافزون تناقضات ريشه ای س6

سرچشمه ھای درونی زايش بحران ھا، اين نظام را بر آن داشته است تا در کنار 

به کارگيری خودجوش و طبيعی ھمه عوامل متعارف خنثی سازی گرايش رو به 

افت نرخ سود، مکانيسم ھای نوينی با ھمين کارکرد و دارای قدرت تأثير 

ارد ميدان سازد. بازار بورس و مؤسسات چشمگير در درون خود رشد دھد و و

غول پيکر بانکی و مالی که با3تر به عنوان نھادھای ايفای نقش سرمايه مالی 

مورد اشاره قرار گرفتند در زمره مؤثرين اين اھرم ھا می باشند. بازار بورس 
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مثل خيلی از  مکانيسم ھای ديگر درون جوش شيوه توليد سرمايه داری و به 

ھيت متناقض سرمايه، در رابطه با نرخ سود و وقوع بحران ھا نقشی تأثير از ما

دوگانه و ھمستيز را ايفاء می کند. از يک سوی به صورت نھاد تمرکز سرمايه 

مالی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه جھانی و سرمايه اجتماعی ھر کشور را 

ايش با3 می برد و از سوی ديگر به شيوه ھای مختلف پروسه مطلق شدن گر

نزولی نرخ سود را کند می سازد. مقادير بسيار عظيم و انبوھی سرمايه که به 

عنوان بھای اوراق سھام در بازارھای بورس بر ھم انباشته می شوند، ھمان 

سرمايه «کارکردی را به دوش می گيرند که مارکس از آن به عنوان نقش 

ھا و انحصارات  ياد می کند. اين سرمايه ھا در دست صاحبان تراست» مجازی

عظيم مالی و صنعتی به پيش ريز مقادير انبوه تر سرمايه در حوزه ھای مختلف 

توليد کمک می رسانند، باعث سرعت واگرد سرمايه می شوند و از ھمه اين ھا 

بارزتر با قبول نرخ سودھای اندک يا بھره سھام، افول نرخ سود سرمايه ھای 

تأخير می کنند. بانکھا نيز به صور ديگر پيش ريز در حوزه ھای توليد را دچار 

شبيه ھمين نقش ھا را بازی می نمايند. بازارھای بورس در کنار اين کارکردھا 

در پاره ای موارد، به ويژه ھنگام وقوع بحران ھا رل بسيار شگرفی در پا3يش 

سرمايه و چالش بحران به دوش می گيرند. حجم بسيار عظيمی از سرمايه ھای 

ر چھارچوب تنزل فاحش بھای اوراق سھام از دور خارج می سازند کوچک را د

يا صاحبان آن ھا را به فروش با بھای بسيار نازل مجبور می کنند. کاری که به 

ھر حال حلقه ای از زنجيره تSش سرمايه داری برای پا3يش خود از بحران 

  است. 

 

  بحران در حوزه يورو

ان به کالبدشکافی درست بحران جاری بدون در نظر گرفتن نکات با3 نمی تو

سرمايه داری در اين يا آن نقطه دنيا دست زد. اين حکم در مورد بحران روز 

يکی از  EUمثل ھمه مناطق ديگر صدق می کند.  اتحاديه اروپا و حوزه يورو

چند قطب عظيم اقتصادی جھان سرمايه داری است. توليد ناخالص داخلی 
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ديگر با3تر است و تراز محصول اجتماعی کار  کشورھايش از تمامی قطب ھای

توليد ناخالص جھان و در قياس  %25، بيش از 2009سا3نه کارگرانش در سال 

 11با امريکا، ژاپن و چين به ترتيب دو تريليون و پانصد و سی و پنج ميليارد، 

 ميليارد د3ر بيشتر 313تريليون و  10تريليون و پانصد و چھل و پنج ميليارد و 

جمعيت دنيا در اين منطقه زندگی می کنند  %7بوده است. در حالی که فقط 

کل تجارت خارجی جھان را به خود اختصاص داده است. به لحاظ  20%

صادرات اولين قطب دنيای سرمايه است و از نظر واردات بعد از ايا3ت متحده 

 500بيش از امريکا در رتبه دوم قرار دارد. استخوانبدی اصلی يا مؤسسه مادر 

تراست غول پيکر صنعتی دنيا در اين حوزه مستقر است و شمار کثيری از عظيم 

ترين بانک ھای جھان، ابوابجمعی سرمايه اجتماعی قاره را تشکيل می دھند. 

برای اينکه از گستره پيش ريز سرمايه و وسعت دامنه استثمار کارگران دنيا 

به چند نکته کوتاه در مورد يک  توسط اين شرکت ھا تصويری داشته باشيم فقط

  تراست که قطعاً در صدر ليست آن ھا قرار ندارد اشاره می کنيم. 

کشور به طور مستقيم  19ھزار کارگر را در  100حدود » ولوو« غول صنعتی 

استثمار می کند. از ميان جمعيت وسيع کارگری مورد استثمار صاحبان شرکت 

ھزار کارگر ديگر، ساکنان  75کنند و ھزار نفر در سوئد زندگی می  25فقط 

ساير ممالک و عموماً خارج از قاره اروپا ھستند. ولوو برای فروش محصو3ت 

 19ھزار کارگری که در  100سا3نه خود و تحقق اضافه ارزش ھای توليد شده 

بازار داخلی ممالک دنيا داد و ستد دارد.  190کشور استثمار می کند، با بيش از 

توليدات ولوو فقط تحقق اضافه ارزش ھای موجود در محصو3ت پروسه فروش 

نمی باشد، بلکه حضور مؤثر و تعيين کننده در فرايند توزيع اضافه ارزش ھای 

بين المللی از طريق تأثير گذاری بر روند تشکيل قيمت ھا و نرخ سودھا نيز 

ه نرخ ھست. سرمايه ھای ولو در ھمين گذر و با ايفای ھمين نقش می توانند ب

سودی فراتر از نرخ سودھای فرضی مبدأ در حوزه ھای خاص پيش ريز خود 

عموماً از EU دست يابند. تراست ھای غول پيکر حوزه سرمايه اجتماعی 

  موقعيتی مشابه ولوو يا به مراتب بھتر در عرصه جھانی برخوردارند. 
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طور  کشور سرمايه داری عضو اتحاديه اروپا و به 27ريشه بحران اقتصادی 

مشخص تر، حوزه يورو را بايد با رجوع به اين فاکتورھا کاويد اما پيش شرط 

درستی اين کاوش ايستادن در زيج نگاه مارکس و در دست داشتن چراغ شناخت 

به ويژه در پيشرفته ترين جوامع  EUسرمايه اجتماعی مارکسی بحران است. 

رمايه ھا در اينجا بر عضو، با3ترين ترکيب ارگانيک را داراست. کوه عظيم س

ھم انباشته شده است و تا عرش با3 رفته است. اين سرمايه ھا ارقام کھکشانی 

اضافه ارزش ھا را از طريق استثمار کارگران اروپا و سرتاسر جھان به خود 

اختصاص می دھند، اما اين اقSم با ھمه عظمتی که دارند باز ھم پاسخگوی نرخ 

يا حوزه  EUومات بازتوليد کل سرمايه اجتماعی سود مطلوب و متناظر با ملز

از زمانی که موج بحران در قاره می توفد، تمامی نگاھھا  يورو نمی باشند.

يکراست به يونان و بعدھا اسپانيا و پرتقال خيره شده است. اما اين کشورھا حوزه 

سرچشمه واقعی بحران کل ھای پيچ و تاب و تخريب نيرومندتر بحران ھستند. 

ايه و تا جائی که به اروپا و حوزه يورو مربوط است کل سرمايه اجتماعی سرم

قاره يا حوزه و در وھله اول بخش بسيار متمرکزتر و دارای ترکيب ارگانيک 

کوه سرمايه ھای تلنبار در کشورھائی مانند آلمان، انگليس،  با3تر آن است.

يع سرمايه در دنياست که فرانسه، ايتاليا، سوئد، ھلند و بلژيک يا سلسله جبال رف

برای بازتوليد خود نيازمند درياھا سود است. چند ميليارد کارگر روی زمين شب 

و روز استثمار می شوند و در نقطه نقطه اين جھان سيSب اضافه ارزش راه می 

اندازند، ھر روز بيشتر، عظيم تر و پرخروش تر راه می اندازند اما اين سيSب 

ھوت تفتيده و دم کرده سرمايه را نمی دھد. بحران در کفاف سيراب ساختن بر

لتونی، ايرلند و بارزتر از ھمه يونان آفتابی می شود. دليلش اين است که سرمايه 

داری اين کشورھا حلقه ھای شکننده تر حوزه يورو يا قاره اروپا ھستند و بحران 

ند. پيش تر ھا را با سھولت 3زم به درون چرخه بازتوليد خود زھکشی می نماي

يا حوزه يورو ھمسان سرمايه داری  EUاشاره شد که سرمايه داری ھيچ نقطه 

ھيچ نقطه ديگر دنيا به طور واقعی نمی چرخد و قادر به بازتوليد روتين خود 

نيست. تشديد روزمره فشار استثمار توده ھای کارگر دنيا تنھا مفری است که 
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سرمايه جھانی برای امروز و فردا سرمايه اجتماعی ھر کدام اين جوامع يا کل 

کردن تکليف خود با بحران پيشه کرده اند. مارپيچ ھا و مدار ويژه ای که فرايند 

اين فشار طی می کند تا بر سر کارگران خراب شود سناريوئی است که کاوش 

زوايايش ابعاد شدت بحران، درجه غوطه وری ھر کدام کشورھا در آن، علل 

حوزه ھا و حالت خفته تر ھمزمان آن در برخی جاھای سرکشی بحران در برخی 

  ديگر را به ميزان زيادی روشن می سازد. 

 

 

  ساز و کارھای خاص دولت ھا در چالش بحران ھا

شايد بتوان گفت که مھم ترين کار ھر دولت سرمايه داری در طول دھه ھای 

و سامان  اخير به ويژه در ممالکی که سرمايه غSف دموکراسی بر تن دارد، سر

دادن سناريوی با3 يعنی چگونگی طی فرايند انتقال بحران بر زندگی توده ھای 

کارگر است. سرمايه ھا و به طور مثال سرمايه ھای آلمانی، فرانسوی، انگليسی، 

به رغم افزايش مستمر شدت استثمار   EUسوئدی يا قطب ھای عظيم خارج از 

ير فشار ترکيب ارگانيک بسيار با3 کارگران حوزه ھای پيش ريز خود، باز ھم ز

اسير افت نرخ سود و محکوم به تحمل بحران ھستند. اين سرمايه ھا خواه از 

طريق انباشت مستقيم در جوامع دارای ترکيب ارگانيک پائين با نيروی کار 

ماوراء ارزان و خواه از مجاری شرکت در فرايند تشکيل نرخ سودھا و 

افه ارزش ھای بين المللی، با روند رو به افت اثرگذاری بر پروسه توزيع اض

نرخ سود خود مقابله می کنند، با اين وجود باز ھم قادر به تقليل جدی خطر 

بحران نمی شوند. گام بعدی ميدان داری دولت ھا برای چاره کار سرمايه به 

بھای سSخی باز ھم بيشتر زندگی توده ھای کارگر است. اين ميدان داری به 

ان در دو حوزه ظاھراً متفاوت صورت می گيرد. در گام نخست طور ھمزم

امکانات موجود کارگران شامل دستمزدھا، اشتغال، بھداشت، دارو و درمان، 

آموزش و پرورش، غرامت ايام بيکاری، غرامت دوران بيماری، مستمری سال 

ھای بازنشستگی، نگھداری کودکان، شبکه مراقبت بزرگسا3ن، سن بازنشستگی 
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انند اين ھا آماج يورش قرار می گيرد. دولت ھا اين کارھا را انجام می دھند، و م

اما چاه ويل نياز سرمايه به اضافه ارزش ھا برای تداوم چرخه  بازتوليد بسيار 

بی انتھاتر از اين است که با اين تھاجمات پر گردد. حوزه دوم کار دولت ھا 

ن و نسل ھای آتی  آن ھا، با برنامه ريزی بدھکارسازی خود به حساب کارگرا

ھدف کمک ھای سرنوشت ساز به سرمايه ھا و جلوگيری از سقوط نرخ سود آن 

ھا و سرانجام خارج ساختن سرمايه اجتماعی کشورھا از باتSق بحران است. ھر 

دولت سرمايه داری در ھمين گذر نيز چند کار ھمزمان را انجام می دھد. او3ً 

ی بانکی را که در شرائط رکود و بحران قادر به يافتن اقSم کھکشانی سرمايه ھا

حوزه انباشت نيستند و به صورت سرمايه آزاد در آمده اند به سرمايه سودآور 

تبديل می کنند. ثانياً اين حجم کSن سرمايه را در اختيار شرکت ھای صنعتی و 

لثاً مراکز توليدی يا ساير بخش ھای در حال سقوط سرمايه قرار می دھند، ثا

ماليات ھای سھمگين دولتی را که از کار پرداخت شده کارگران حصول کرده 

اند، وثيقه نجات سرمايه اجتماعی از بحران می سازند. رابعاً و با3خره بار 

تمامی اين بذل و بخشش ھای بی دريغ حاتم وار به طبقه سرمايه دار را با سبعيت 

کارگر بار می کنند. دولت ھا و تجاوزگری ھر چه بيشتر بر زندگی توده ھای 

تمامی اين کارھا را انجام می دھند اما باز ھم بحران با قدرت می توفد و اين 

توفان پيش از ھمه، شکننده ترين قلمروھا، آسيب پذيرترين حوزه ھا و تا جائی 

و حوزه يورو مربوط می شود ضعيف ترين حلقه ھا را کانون آفتابی  EUکه به 

نچه در اين چند سال در فاصله مرزھای اتحاديه اروپا و شدن خود می سازد. آ

حوزه يورو رخ داده است تصوير زنده و گويائی از چگونگی طی اين فرايند و 

نقش دولت ھا در آن است. به اين موضوع می پردازيم اما پيش از آن پديده بدھی 

ا دولت ھای قاره و حوزه معين يورو را از روی گزارش رسانه ھای رسمی دني

  مرور کنيم. 
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  ارقام بدھکاری پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری و حوزه يورو

  بدھی خارجی  توليد ناخلص داخلی  نام کشور

  000 000 000 4800 000 000 000 1800  فرانسه

  000 000 000 1900  000 000 000 700  اسپانيا

  000 000 000 400  000 000 000 200  پرتقال

  000 000 000 2000  000 000 000 1200  ايتاليا

  000 000 000 1700  000 000 000 200  ايرلند

  000 000 000 400  000 000 000 200  يونان 

  000 000 000 4200  000 000 000 2400  آلمان

  000 000 000 7300  000 000 000 1700  انگليس

  000 000 000 2000  000 000 000 4100  ژاپن

  000 000 000 10900  000 000 000 10800  امريکا

  000 000 000 35000  000 000 000 23300  جمع 

 

  ارقام بدھکاری پيشرفته ترين کشورھايسرمايه داری دنيا و حوزه يورو

نام 

  کشور

نسبت بدھی خارجی به   سرانه بدھی خارجی

  توليد ناخالص

نسبت بدھی دولتی به 

  توليد ناخالص

  %87  %235  508 66  فرانسه

  %67  %284  366 41  اسپانيا

  %106  %251  081 38  پرتقال

  %121  %163  875 32  ايتاليا

  %109  %1093  969 390  ايرلند

  %166  %252  073 38  يونان 

  %83  %176  659 50  آلمان

  %81  %436  580 117  انگليس

  %233  %50  934 15  ژاپن

  %100  %101  156 35  امريکا

  -----------  -----------  201 827  جمع 

  ينترنتی بی بی سی       منبع: سايت ا
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مطابق جدول با3 در ميان نيرومندترين اقتصادھای اتحاديه اروپا، انگليس اندکی 

کمتر از چھار و نيم برابر، فرانسه کمتر از دو و نيم برابر، آلمان کمتر از دو 

برابر و ايتاليا بيشتر از يک و نيم برابر توليد ناخلص داخلی سا3نه خود 

. اين نسبت در مورد ايرلند از ده برابر افزون است و ساير بدھکاری دارند

برابر توليد سا3نه خود بدھکارند.  3کشورھا نيز ھر کدام چيزی ميان دو و نيم تا 

 97000بدھکاری ھا برای کل ساکنان کشورھای با3 بالغ بر  متوسط سرانه

ی توده ھای يورو است. اگر جمعيت واقعی عھده دار بازپرداخت اين بدھی ھا يعن

کارگر را در نظر آوريم نتيجه به طور کامل متفاوت خواھد بود. يک حساب ساده 

سرانگشتی با داده ھای واقعی نشان می دھد که سرانه بدھی ھر خانواده کارگری 

ھزار يورو می زند. اگر اين رقم را  600نفری اين جوامع از اين اقSم سر به  4

حوزه يورو تقسيم کنيم آنگاه با بھت و حيرت  بر متوسط دستمزد سا3نه کارگران

ھول انگيزی خواھيم يافت که ھر دو کارگر زن و مرد ساکن اين کشورھا به 

برابر  50شرط داشتن دو فرزند، مستقل از اينکه شاغل يا بيکار باشند بيش از 

دستمزد واقعی سا3نه خود بدھی دارند. اين بدھی سوای ارقام بدھی ھای فردی 

ر يا خانواده کارگری شھروند اتحاديه اروپا به بانک ھا يا مؤسسات ھر کارگ

خصوصی است. اولين نکته در ھمين جا اين است که اين ارقام کھکشانی بدھی 

ھا چه صيغه ای ھستند. چرا کشورھا يا دولت ھا بدھکارند و ماجرای واقعی اين 

ا به صورت بده و بستان ھا چيست. اين پرسشی است که بحث ھای ما تا اينج

ضمنی به آن پاسخ گفته است. پاسخی که مارکس بنمايه و ھسته اصلی آن را اين 

  گونه توضيح داده است. 

حد و مرز شيوه توليد سرمايه داری در واقعيت ھای زيرين نمايان می گردد. « 

. در اينکه پيشرفت نيروی بارآور کار با تنزل دادن نرخ سود قانونی می آفريند 1

ای معين در برابر خود پيشرفت نيروی بارآور کار به نحو ھر چه  که در نقطه

. در اينکه تصاحب کار اجرت نيافته و نسبت آن با کل 2خصمانه تری می ايستد. 
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کار تجسم يافته يا به بيان سرمايه داری سود  و نسبت اين سود به سرمايه به کار 

محدود گشتن توليد رفته و لذا سطح معينی از نرخ سود است که بر گسترش يا 

حکومت می کند، نه نسبت توليد به نيازمندی ھای اجتماعی و احتياجات انسان ھا 

که از لحاظ اجتماعی تکامل يافته اند. به ھمين سبب توليد در درجه ای از 

گسترش خود با مرزھائی برخورد می کند که اگر فرض ديگر تحقق می بافت 

د. گسترش توليد در آن جائی که ھمين گسترش ھم غيرکافی به نظر می رسي

مقتضای برآورده شدن نيازمندی ھا است متوقف نمی گردد بلکه در جائی می 

  (کاپيتال، جلد سوم) »  ايستد که توليد و سازمانيابی اين سود ايجاب می کند

با3تر گفتيم که سرچشمه بحران در ھستی سرمايه است. در رابطه توليد اضافه 

طور خودپوی بارآوری اجتماعی کار را در چھارچوب  ارزش، رابطه ای که به

ملزومات سود افزون تر با3 می برد و در ھمين راستا ترکيب ارگانيک سرمايه 

را مستمراً افزايش می دھد. رابطه ای که با ھمين درونمايه 3جرم سير رو به 

افت نرخ سود را تحمل می کند و در نقطه معينی به بحران می انجامد. در دل 

ھمين بحث بر اين نيز تأکيد شد که سرمايه فقط باردار تنزل نرخ سود و غلطيدن 

به ورطه بحران نيست، بلکه مکانيسم ھای چالش گرايش نزولی نرخ سود و 

خروج از بحران را نيز با خود حمل می کند و حتی در فرايند توسعه خود، آنھا 

   را جا به جا، بازسازی و به گونه ای تکميل می نمايد.

آنچه دولت سرمايه داری يا مراکز اقتصادی به صورت سياست بدھکارسازی ھا 

انجام می دھند يکی از اين مکانيسم ھا و شکل کامSً مدرن آن است. دولت در 

اينجا مثل ھر جای ديگر صرفاً سرمايه تشخص يافته در قالب سازمان نظم 

وقتی که سرمايه حکومتی است که نيازھای سرمايه را جامه عمل می پوشاند. 

زير مھميز کوبنده افت نرخ سود و انفجار بحران تمامی مکانيسم ھای چالش و 

خنثی سازی را به کار می گيرد اما موج تنزل نرخ سود و خطر وقوع بحران 

ھمچنان می توفد، دولت ھا روی آخرين دينار کار پرداخت شده نسل فعلی و چند 

ھش نرخ سود سرمايه ھا حساب باز می نسل آتی طبقه کارگر برای مقابله با کا

کنند. از بانک ھا و مؤسسات مالی داخلی و بين المللی مختلف وام می گيرند و 
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اين وام ھا را در راستای بيرون کشيدن سرمايه اجتماعی از خطر سقوط نرخ 

سود يا تحمل بحران ھزينه می کنند. به طور مثال پرداخت کمک ھای مالی عظيم 

بان شرکت ھای در حال ورشکستگی را تقبل می نمايند. و بSعوض به صاح

اقSم بسيار سنگين ھزينه ھای ايجاد و تکميل مؤسسات پايه ای مورد نياز سرمايه 

داران را در ليست بودجه دولتی قرار می دھند، مراکز صنعتی و مالی را از 

حداقل  پرداخت ماليات ھا معاف می سازند و يا ماليات ھای احتمالی آن ھا را به

ممکن می رسانند. ھزينه ھای حداقل رفاه ھمگانی را که بايد از محل کار 

پرداخت نشده کارگران تضمين شود بر دستمزدھا و کار پرداخت شده توده ھای 

کارگر تحميل می کنند و به ھر شيوه يا توطئه ديگری برای تغيير رابطه موجود 

  دومی دست می زنند. ميان کار اضافی و 3زم به نفع اولی و به زيان 

دولت ھای عضو اتحاديه اروپا و حوزه يورو مثل ھمه دولت ھای ديگر سرمايه 

در سراسر جھان ھمه اين راھکارھا را در وسيع ترين مقياس ھا به کار گرفته اند 

و حاصل آن ارقام نجومی بدھی ھائی است که در جدول با3 مشاھده می کنيم. 

ادآوری است. طبقه کارگر اروپای غربی در يک نکته در ھمين جا نيازمند ي

گذشته ھای دور تاريخ خود با جنبش ھای گسترده سرمايه ستيزش، به يمن ميدان 

داری ھای پرشکوھی مانند کمون پاريس، برپائی انترناسيونال اول، ايفای نقش 

در گشت و گذار شبح کمونيسم بر پھنه آفاق جھان و با3خره با خوشه چينی 

کارگری منتھی به انقSب شکست خورده اکتبر، پاره ای مطالبات  فتوحات جنبش

معيشتی، رفاه اجتماعی و برخی حقوق مدنی قابل حصول در سيطره نظم سرمايه 

را بر طبقه سرمايه دار و دولت ھای سرمايه داری تحميل کرده است. کارگران 

رو را اين بخش جھان که جمعيت قابل توجھی از طبقه کارگر قاره و حوزه يو

تشکيل می دھند به لحاظ داشتن اين امکانات با ھمه سSخی شدن و آب رفتنش، 

باز ھم از ساير ھمزنجيران خود در دنيا متمايز ھستند. اين امر به نوبه خود 

را در برنامه ريزی راھکارھای سرمايه برای چالش  EUمحاسبات بورژوازی 

رگران کامSً متأثر می بحران از طريق تعرض به حداقل بھای نيروی کار کا

در قياس با امريکا، قطب ھائی مانند  EUسازد. طبقه سرمايه دار و دولت ھای 
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روسيه، ژاپن يا به نحو اولی جوامع حوزه نيروی کار ارزان و زير سيطره 

ديکتاتوری ھای ھار سرمايه، چشم انداز وسيع تری را برای تاختن و بازپس 

رگر پيش روی خود می بينند. امکاناتی که گيری برخی امکانات موجود طبقه کا

کارگر امريکائی، آسيائی، افريقائی يا امريکای 3تينی ھيچ گاه آن را به دست 

  نياورده است تا امروز آماج بازپس گيری و سSخی قرار گيرد. 

سال ھاست که در کار جلوگيری از افت نرخ سودھا و مقابله با  EUبورژوازی 

کردن ھمين امکانات آويخته است اما از اين مھم تر  بحران ھا به تار و مار

دورنمای بازپس گيری تام و تمام آن ھا و سSخی آخرين دينارش را وجه 

و دولت ھا اما در عالم واقع سال » کشورھا« الضمان سياست بدھکارسازی ھای 

ھای آتی نسل حاضر و کل نسل ھای آينده طبقه کارگر کرده است. دھانه آتشفشان 

ن روز حوزه يورو درست در ھمين جا قرار دارد. باز ھم تأکيد می کنيم که بحرا

ھسته اصلی انفجار در نرخ بھت انگيز ترکيب ارگانيک سرمايه جھانی و به 

طور خاص سرمايه اجتماعی کشورھای قاره و منطقه و پيشی گرفتن نرخ 

ھکارھای انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش ھا است، اما فروماندگی يکی از را

مھم سرمايه برای خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود و چالش بحران به دليل 

قدرت عظيم انفجاری ھسته جوشش آن، به شکافی برای آفتابی شدن بحران تبديل 

  شده است. 

دولت ھا دھھا تريليون سرمايه حاصل استثمار توده ھای کارگر و در مالکيت 

صورت وام در اختيار گرفته اند تا ھم اين مؤسسات عظيم مالی يا بانک ھا را به 

سرمايه ھا و ھم سرمايه ھای پيش ريز در کارخانه ھا و مراکز عظيم صنعتی و 

مالی ديگر را از غرقاب بحران خارج سازند. آن ھا پشتوانه پرداخت کل اين وام 

ھا را زندگی و بھای نازل نيروی کار طبقه کارگر قرار داده اند. سSخی 

سطح تا کنون موجود امکانات معيشتی و رفاھی کارگران ھر چند  دستمزدھا و

وحشيانه و بی مھار صورت گرفته است و می گيرد اما باز ھم برای پس دادن 

اين وام ھا کفايت نمی دھد، به اين دليل که ھيچ تناسبی ميان آنھا حکمفرما نيست. 

ايه ھا و کل فروماندگی دولت ھا از انجام اين کار معنايش اين است که سرم
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سرمايه اجتماعی کشورھا آنچه را برای فرار از بحران نياز دارند و تحقق آن را 

نه در چھارچوب ممکن ھا بلکه فقط بر اساس حکم سرمايه به دولت ھا واگذار 

کرده اند، قابل حصول نمی يابند. اين کار به صرف خواست سرمايه ممکن نيست 

ان باز می گردد. لتونی، ايرلند، يونان و و درست در ھمين جاست که دھانه آتشفش

  يا حوزه يورو، ساکنان اين دھانه اند.  EUساير حلقه ھای شکننده تر  

EU  به وجود آمد تا در کنار پاره ای وظائف ديگر، ابزاری برای حل و فصل

معضSت اين فرايند باشد. تا سھم ھر چه بيشتری از کل اضافه ارزش ھای بين 

خود جذب نمايد، تا مؤثرين و کاراترين نقش ھای تاريخاً  المللی را به سوی

مقدور را در چالش سير رو به افت نرخ سود و وقوع بحرانھا از طريق سرشکن 

ساختن بار ھر بحران بر دوش توده ھای کارگر اروپا ايفاء کند. حمل بار اين 

 امانت طبيعتاً تاخت و تازھای بربرمنشانه بسيار متنوع و متلونی را در

قلمروھای مختلف حيات اجتماعی کارگران نياز دارد اما راھکار بدھکار نمودن 

مداوم دولت ھا از کيسه کار پرداخت شده در حال سSخی طبقه کارگر و سرريز 

اين بدھی ھا بر سفره خالی توده ھای اين طبقه يکی از مھم ترين اين ميدان داری 

، کاستن از بودجه سا3نه ھر ھاست. فراموش نکنيم که کاھش بدھکاری دولت ھا

کشور و برنامه ريزی رياضت اقتصادی توسط تمامی دولت ھا در زمره اساسی 

ترين محورھای پSتفرم تشکيل منطقه يورو در سال تأسيس آن بوده است. 

دولتمردان اتحاديه اروپا و حوزه يورو با تردستی و ترفند اھداف مشخص خود 

اظ تحريف آميز به اذھان القاء می کردند. آنان را باژگونه، دروغين و از ھمه لح

سراسر قاره و دنيا را از گرد و غبار لفظ بازی پيرامون کاھش بودجه دولتی، 

پائين آوردن سطح بدھی ھا و کوچک کردن ساختار دولت ھا آکندند اما مرادشان 

از ھمه فرمولبندی ھا فقط يک چيز بود. دولت ھا نقشی بسيار کليدی و تعيين 

ده در بازتقسيم مجدد کار 3زم و اضافی به زيان اولی و به نفع دومی بر دوش کنن

  گيرند. ھمين کارھائی که تا امروز انجام داده و قرار است کماکان انجام دھند. 

اما اين است که نسخه پيچی آنان و رسالتی که سرمايه بر  EUمعضل دولتمردان 

ايه داری از بحران است قابل تحقق دوش آنھا نھاده است آنسان که نياز فرار سرم
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نيست. به ھيچ شکل، با ھيچ قدرت و ھيچ اعجازی نمی توان ھر زوج کارگر 

ھزار يورو به حساب بورژوازی  600قاره و حوزه يورو را واداشت تا يکجا 

واريز کند، تعھد کند که از اين به بعد ھيچ  ريالی دستمزد انتظار نداشته باشد، در 

تر از ھميشه کار کند و پرخروش تر از گذشته سود و  ھمان حال سھمگين

سرمايه توليد نمايد. اين ممکن نيست و ھمين ناممکنی است که به نوبه خود 

ناممکنی مھار موج بحران را به دنبال آورده است. شروع ماجرا تا جائی که به 

 فاز روز آن مربوط می شود، به چند سال پيش باز می گردد. بحران کوبنده، کم

عظيم ترين مراکز صنعتی و  2008سابقه و سراسری سرمايه داری در سال 

مالی جھان به ويژه امريکا و اروپا را در خود غرق کرد. دولت ھای اروپائی در 

ادامه سياست ھای پيشين خود، اجرای طرحھای رياضت اقتصادی را شتاب 

 2009سال بخشيدند و ھمه يکصدا برای اين کار به راه افتادند. در آوريل 

کميسيون اروپا به کشورھای فرانسه، اسپانيا و ايرلند دستور داد که بودجه سا3نه 

خود را تا سرحد ممکن تنزل دھند. ترجمه شفاف اين حکم آن بود که دولت ھای 

اين جوامع با ھدف مقابله با موج سرکش بحران دست به کار برنامه ريزی 3زم 

ان و آموزش و پرورش و سيار امکانات برای کاستن از امکانات دارو و درم

رفاھی توده ھای کارگر شوند، غرامت دوران بيکاری و خسارت ايام بيماری را 

تا ھر کجا که ممکن است تنزل دھند، از کارگران بخواھند که بيشتر کار کنند، 

سال ھای ھر چه بيشتری از عمر خود را به توليد سود ھر چه افزون تر برای 

ختصاص دھند  و به دستمزدھای بسيار نازل تر رضايت دھند. سرمايه داران ا

که البته به شرائط متعارف و » خاص « کميسيون اروپا در دل اين شرائط 

ھميشگی سرمايه داری تبديل شده است اجرای حياتی ترين بند عھدنامه حوزه 

يورو را گوشزد می کرد. اين بند که سيل جاری اضافه ارزش ھا غول مستسقی 

يه را سيراب نمی کند و نرخ سود مورد نياز چرخه بازتوليد سرمايه سرما

را پاسخ نمی دھد. بايد در ادامه تھاجمات روزمره، يورش بسيار  EUاجتماعی 

گسترده تر، سازمان يافته تر و مرگبارتری را به حريم معيشت کارگران و بھای 

ھمين سال و روز نيروی کارشان برنامه ريزی کرد و به اجرا در آورد. در 
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متعاقب ھشدار کميسيون اروپاست که آتش گفتگوی بدھکاری دولت ھا ُگر می 

 EUگيرد. ھمه از ضرورت چاره انديشی به موقع برای چالش بحران و نجات 

ماه پس از صدور اخطار با3، دولت يونان  8سخن می رانند. در ماه دسامبر 

يارد يورو گذشته است. ميل 300اعSم می کند که رقم بدھکاريھايش از مرز 

رقمی که بعدھا معلوم شد بسيار با3تر از اين است. بورژوازی يونان اين ارقام 

نجومی را از بانک ھای اروپا و بيش از ھمه آلمان و سپس صندوق بين المللی 

، يکی از حوزه زھکشی EU پول وام گرفته بود تا در مقام حلقه شکننده تر 

و منطقه سرريز بحران سرمايه اجتماعی بحران سراسری سرمايه جھانی 

کشورھای قاره در کارزار با سقوط نرخ سودھا به کار گيرد. طبقه سرمايه دار و 

دولتش دريافت اين اقSم کھکشانی وام را با اين چشم انداز دستور کار ساخته بود 

که کل آن را از حساب بھای کار 3زم طبقه کارگر کسر نمايد. اما رقم واقعی اين 

ميليارد د3ر ھم بيشتر می شد، بسيار بيشتر از ده برابر کل  400وام ھا که از 

  ميليون کارگر يونانی بود.  3دستمزدھای سا3نه 

عجز دولت يونان از بازپرداخت اين اقSم، بانک ھای بزرگ قاره و چرخه  

به ويژه حوزه يورو را زير فشار  EUارزش افزائی سرمايه اجتماعی کشورھای 

می داد و اين در شرائطی بود که سرمايه داری يونان برای خروج از  قرار

نسخه بسيار  EUورطه بحران به دريافت وام ھای انبوه تر نياز داشت. سران 

آماده ای در جيب داشتند. نسخه ای که از سال ھا پيش ھمه جا آن را بانگ می 

نسخه طبقه کارگر زدند و شالوده کار و کليد رمز رسالت آن ھا بود. مطابق اين 

يونان بايد ھر چه را که برای زندگی در حول و حوش خود داشت از دست می 

در باتSق بحران اندکی کند گردد.  EUھشت تا سقوط ژرف تر سرمايه داری 

دولت يونان دست کار پيچيدن نسخه مذکور شد اما برای اين کار بايد از روی 

ارگران عبور می کرد و به نعش خيزش ھا و جنبش ھای گسترده اعتراضی ک

  ھمين خاطر به دوره ای ای از جدال و سرکوب و اعمال قھر پای می نھاد. 

يونان برای تحميل طرح ھای رياضتی آغاز  بر EUبا فشار گسترده  2010سال 

شد اما چند گام اين سوتر ھمه شواھد بانگ در دادند که اسپانيا پرتقال و ايتاليا در 
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يتی شبيه يونان ھستند. بحران در شيرازه ھستی سرمايه آستانه غلطيدن به وضع

با تمامی قوا برای نجات سرمايه داری کشورھا از  EUمی پيچيد و سران 

غرقاب راه چاره می جستند. اما يک راه بيشتر وجود نداشت و دولتمردان به ھر 

کجا نظر می انداختند فقط ھمين يک راه را می ديدند. توده ھای کارگر بايد 

» صندوق نجات دائمی« تشکيل نھادی به نام  2011بانی گردند. در بھار سال قر

دستور کار متوليان اتحاد قاره شد. مطابق اين طرح که نوعی مکانيسم ثبات مالی 

ميليارد يورو از حاصل کار و استثمار طبقه کارگر اروپا و  500قلمداد می شد 

بزنگاھھای حساس برای  جھان در اختيار نھاد مذکور قرار گرفت تا بر سر

به  EUجلوگيری از افت نرخ سودھا و افتادن سرمايه اجتماعی اين يا آن کشور 

ورطه مورد استفاده قرار گيرد. پرتقال در خط مقدم کشورھائی بود که با کمک 

گيری از اين صندوق برای چند صباحی با اژدھای بحران دست و پنجه نرم کرد. 

با تسليم گزارشی به مراکز تصميم گيری  2011 دولت اين کشور در ماه آوريل

اتحاديه اروپا از فروماندگی خود برای بازپرداخت بدھيھا گفت و ھمزمان 

با ھمراھی صندوق بين المللی پول » ناحيه پولی يورو« درخواست کمک نمود. 

ميليارد يورو از اضافه  78به اين تقاضا پاسخ دادند. يک بسته نجات به ارزش 

توليد شده طبقه کارگر را در اختيار دولت پرتقال قرار دادند تا به اين ارزش ھای 

ترتيب از سقوط سھمگين تر سرمايه اجتماعی کشور در بحران جلوگيری نمايند. 

در ھمين سال دولت آلمان نيز چند طرح رياضتی پی در پی را برای طبقه کارگر 

رت در ارکان حيات اين کشور نسخه پيچی کرد. با اين ھمه بحران با ھمه قد

» ھوزه مانوئل بارسو« سرمايه داری قاره پيچ و تاب خورد. در چنين وضعی 

رپيس کميسون اروپا اخطاريه تکان دھنده ای را خطاب به ھمه دولت ھای عضو 

تنظيم نمود. او تصريح کرد که فروماندگی از پرداخت بدھی ھا اصSً خاص چند 

اين گرداب است. متعاقب اين اخطار کشور معين نيست. کل حوزه يورو اسير 

ميليارد يوروئی را در پارلمان به تصويب  50دولت ايتاليا يک طرح رياضتی 

رساند و يکی از گسترده ترين تھاجمات را به زندگی توده ھای کارگر شروع 

ميليارد يورو از صندوق نجات  100نمود. دولت اسپانيا نيز کمکی به ميزان 
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ھمزمان کارزاری وسيع برای قتل عام بازمانده ھای  دانمی اروپا طلب کرد و

امکانات اجتماعی و معيشت روز کارگران را دستور کار ساخت. چند ماه بعدتر 

در خارج از حوزه يورو، اما در قلب قدرت اتحاديه اروپا، در انگليس، نيز بانک 

 ميليارد يورو 75مرکزی کشور در سينه کش سقوط به دور تازه ای از بحران، 

از اضافه ارزش ھای حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را به شريان بيمار و 

مسدود سرمايه داری بريتانيا تزريق نمود تا شايد از اين طريق، امروز چرخه 

  بازتوليد سرمايه اجتماعی کشور را به فردا برساند.

تا امروز محور اساسی مشغله برنامه ريزی ھا، سياست  2009در فاصله ميان 

ھمين کارھائی است که در باEU  3اری ھا، رايزنی ھا و نشست ھای سران گذ

به صورت فھرست وار اشاره شد. کارھائی که نقطه شروع تا پايان آنھا را 

سSخی زندگی طبقه کارگر قاره و بازتقسيم مستمر کار 3زم و اضافی با 

 جھتگيری ھر چه کوچک تر ساختن اولی و ھر چه تنومندتر ساختن دومی

به دنبال ھمه  EUتشکيل می داده است. يک سؤال اساسی اين است که حاکمان 

اين کارھا، چاره انديشی ھا، توطئه گری ھا و قتل عام عام ھا به کجا رسيده اند و 

سرانگشت تدبير آنان برای خروج سفينه حيات سرمايه داری قاره از تSطم 

از زبان کميسر اقتصادی و بحران کدام گره اساسی را باز کرده است؟ پاسخ را 

سه دھم  در حال حاضر رشد اقتصادی حوزه يورو« مالی اتحاديه اروپا بشنويم. 

) توليد %92درصد (  92) منفی است. متوسط بدھی کشورھا %0،3درصد ( 

  » درصد افزون است 11ناخالص داخلی است و بدھکاری ھا از 

اين مدت ھمسان تمامی ماشين دروغ بافی و باژگونه پردازی سرمايه در طول 

تاريخ اين نظام ھر روز ميليون ھا بار از تريبون ھای مختلف جار زده است که 

و حوزه يورو ھمين بدھيھای دولتھا است. گويا بحران  EUگويا معضل  

اقتصادی قاره اصSً بحران بدھکاريھاست!!! درست به ھمان سان که رسانه ھای 

جا را از دروغ آکندند که بحران کوبنده و  ھمه 2008بين المللی سرمايه در سال 

کم سابقه روز بحران مالی، بانکی و بحران ناشی از مديريت سوء مشتی بانکدار 

با رؤسای مؤسسات مالی است!!! حرف ھائی که به ھمين شکل و با ھمين درجه 
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از غلظت وارونه سازی توسط سران اتحاديه ھا، احزاب و بسياری از فعالين 

اکثريت غالب جرياناتی که پرچم ضديت با سرمايه داری بر دوش کارگری حتی 

دارند تکرار می شود و ساز و کار تخدير افکار توده ھای کارگر قرار می گيرد. 

ما در با3 نشان داديم که موضوع مطلقاً چنين نيست. مفاھيمی از قبيل بحران 

3طراف بدھی، بحران مالی، بانکی و سوء مديريت اقتصادی تحريف جامع ا

واقعيت است. بدھی دولت ھای اروپائی و حوزه يورو نه علت بحران که صرفاً 

تبخاله آن است. بحران نه از بدھی ھا که از قعر شيوه توليد سرمايه داری می 

جوشد. شيوه توليدی که نقطه آغاز و فرجامش توليد اضافه ارزش، تبديل اضافه 

رآور با ھدف خودگستری ارزش ھا به سرمايه، گسترش مطلق نيروھای با

سرمايه، تاختن به سوی حجم بی نھايت سرمايه ھا و سودھا و توسعه نيروھای 

مولده در تنگنای ھمين مدار است. مداری که مسدود است و خود سد راه اين 

ھمه ايراداتی که عليه پديده ھای « توسعه مطلق يا تاخت و تاز بی مھار می باشد. 

ی شود ( پديده ھائی که به ھيچ وجه غم اين ايرادات ملموس فزون توليدی اقامه م

را به خود روا نمی دارند) به اينجا منتھی شوند که مرزھای توليد سرمايه داری 

به ھيچ وجه حدود توليد به طور کلی نيستند و لذا برای خود اين شيوه توليد خاص 

تناقض شيوه يعنی شيوه توليد سرمايه داری نيز حد و مرزی تلقی نمی شوند. ولی 

توليد سرمايه داری در گرايش آن به سوی گسترش مطلق نيروھای بارآور است 

که پيوسته با شرائط توليدی ويژه ای که سرمايه داری در درون آن حرکت می 

سرمايه، » ( کند و نه تنھا در درون آن می تواند حرکت نمايد درگير می شوند

  جلد سوم) 

است، نه مشکل ويژه س�رمايه م�الی، ن�ه بان�ک بحران نه مولود بدھی ھای دولت ھ

ھا، نه مديريت مؤسسات و مراکز اقتصادی، نه خ�اص کش�ورھای يون�ان و ايرلن�د 

و اسپانيا و پرتقال، نه محدود به اتحاديه اروپا، نه مھمان ناخوانده حوزه يورو، ن�ه 

رش�د ص�نعتی « ناشی از سياست ھای غلط چند بانک معروف امريکا، نه ارمغان 

بخشی از دنيا!! ن�ه بلي�ه ادغ�ام ناتم�ام س�رمايه اجتم�اعی برخ�ی جوام�ع در » صناق

فرايند ارزش افزائی سراسری سرمايه جھانی، نه ھيچ کدام اين ھا ک�ه فق�ط و فق�ط 
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جوشش قھری و گريزناپذير بنمايه ھستی سرمايه و توليد سرمايه داری است. اي�ن 

دی را تا عمق مرزھای ممک�ن شيوه توليد معين است که ماشين رشد نيروھای تولي

نظام پيش رانده است. تا آنجا که ھر گام رشد اي�ن نيروھ�ا در م�دار موجودي�ت اي�ن 

شيوه توليد، ديگر نه توسعه و بالن�دگی بلک�ه فاجع�ه ای عظ�يم ب�رای بش�ريت اس�ت. 

ب��رای اينک��ه اي��ن نيروھ��ا ببالن��د و ب��رای اينک��ه بش��ريت ب��ه زن��دگی ادام��ه دھ��د باي��د 

ود ش��ود و از س��ر راه اي��ن رش��د و تض��مين اي��ن بق��ا دور گ��ردد. س��رمايه داری ن��اب

سرمايه داری ساليان طو3نی اس�ت ک�ه زي�ر مھمي�ز اي�ن تن�اقض م�ی پيچ�د و فش�ار 

سھمگين تناقض را به صورت بحران�ی سراس�ری، س�اختاری و م�زمن تحم�ل م�ی 

کند. انباشت افراطی سرمايه، ترکيب ارگانيک حيرت ب�ار س�رمايه اجتم�اعی ھم�ه 

ع و ب��ه ط��ور خ��اص قط��ب ھ��ای پيش��رفته ت��ر و متمرکزت��ر س��رمايه جھ��انی، جوام��

پيش��ی گ��رفتن ن��رخ اباش��ت از ن��رخ تولي��د اض��افه ارزش ب��ه رغ��م س��ير ص��عودی 

انفج��ارآميز ن��رخ اض��افه ارزش ھ��ا و ب��ا3خره وج��ود مس��تمر ش��رائط مطل��ق ش��دن 

گ��رايش نزول��ی ن��رخ س��ود ش��الوده واقع��ی بح��ران و سرکش��ی روزاف��زون آن در 

توليد سرمايه بين المللی است. دوره ھای کوتاه رون�ق در برخ�ی جوام�ع چرخه باز

يا نرخ رشدھای اقتصادی چشمگير برخی کشورھا در دوره ھای کوتاه، ن�ه قاع�ده 

ھس���تی حاض���ر س���رمايه داری ک���ه اس���تثنائاتی ب���ی ف���روغ در برھ���وت ب���ی ک���ران  

الملل�ی  انحطاط آن می باشد. سرمايه در تداوم خودگستری و توسعه سراسری ب�ين

خود به سدی عظيم بر سر راه بقای خود تبديل شده است و ريشه بحران ھم�ين ج�ا 

داری ھمانا خ�ود س�رمايه اس�ت. م�اجرا از سد حقيقی توليد سرمايه« « قرار دارد. 

اين قرار است که سرمايه و خودبارورسازی آن ب�ه مثاب�ه نقط�ه آغ�از و انج�ام، ب�ه 

ی شوند. در اينجا توليد فق�ط تولي�د ب�رای س�رمايه منزله انگيزه و انجام توليد تلقی م

است و عکس آن نيست. يعنی وسائل توليد عبارت از افزار ساده ای نيستند که ک�ه 

صرفاً ب�ه منظ�ور ايج�اد رون�د پيوس�ته گس�ترده ت�ر زن�دگی در خ�دمت جامع�ه تولي�د 

س�رمايه ک�ه ب�ر پاي�ه س�لب مالکي�ت و  –کنندگان باشند. حفظ و بارورسازی ارزش 

س��تمند س��ازی ت��وده ب��زرگ تولي��د کنن��دگان ق��رار دارد فق��ط م��ی توان��د در درون م

مرزھای معينی حرکت نمايد. بنا بر اين موانع مزبور پيوسته با اس�لوبھای تولي�دی 
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که سرمايه ناگزير باي�د ب�رای انج�ام منظ�ور خ�ود ب�ه ک�ار ب�رد در تض�اد ق�رار م�ی 

مرز تولي�د ب�ه س�وی تولي�د  گيرند. زيرا اسلوب ھای مزبور در جھت افزايش حد و

به مقصود با3ص�اله در جھ�ت گس�ترش قي�د و ش�رط نيروھ�ای ب�ارآوری اجتم�اعی 

کار رانده می شوند. وسيله گسترش ب�ی قي�د و ش�رط نيروھ�ای ب�ارآوری اجتم�اعی 

ک��ار ب��ا ھ��دف مح��دودی ک��ه عب��ارت از بارورس��ازی س��رمايه موج��ود اس��ت دائم��اً 

داری وس��يله ت��اريخی رش��د ولي��د س��رمايهدرگي��ر م��ی ش��ود. بن��ا ب��ر اي��ن اگ��ر ش��يوه ت

نيروھ��ای ب��ارآور م��ادی و ايج��اد ب��ازار جھ��انی متناس��ب ب��ا آن اس��ت در ع��ين ح��ال 

حام��ل تن��اقض دائم��ی مي��ان اي��ن وظيف��ه ت��اريخی و مناس��بات اجتم��اعی خ��ويش ني��ز 

  سرمايه جلد سوم)»  ( ھست.

 و حوزه يورو از ژرفنای  EUکوه بدھی ھای چند صد تريليونی دولت ھای 

بحران و افول مداوم نرخ سودھا روئيده است و به اين خاطر روئيده است که با 

خراب شدن بر سر توده ھای کارگر شايد اين يا آن چاله حاصل از سقوط نرخ 

ارتفاع اين کوه را تا عرش  EUسود و طوفان بحران را پر سازد. بورژوازی 

است. آنسان که برای  با3 برده است و تا چشم کار می کند طول و عرض بخشيده

چگونه خراب کردنش بر سر طبقه کارگر دچار سرگيجه شده است. نکته ای در 

اينجا نيازمند طرح است. در جدولی که پيش تر پيرامون بدھی ھا آورديم با ارقام 

بھت انگيزی نظير چھار تريليون و دويست ميليارد يورو در مورد کشورھای 

تريليون و سيصد ميليارد يورو در  7مگين تر فرانسه و آلمان يا از اين ھم سھ

مورد انگليس رو به رو بوديم. ارقامی که مشابه آنھا را صرفاً در مورد امريکا 

آن ھم با در نظر گرفتن مکان و موقعيت سرمايه اجتماعی اين کشور در دنيا می 

ل و بينيم. اقSم بدھی سه کشور با3 در اتحاديه اروپا، در سطح جھان روز بی بدي

در تاريخ سرمايه داری بی سابقه است. به اين فکر کنيم که کشوری مانند 

به عنوان يکی از جوامع سرمايه داری بزرگ  2000آرژانتين در شروع سال 

امريکای 3تين در قعر کوبنده ترين بحران ھا و در ورطه مھيب ترين 

ر بدھی ميليارد يورو ) بيشت 100ميليارد د3ر (  147ورشکستگی ھا حدود 

برابر و  30نداشت. به بيان ديگر رقم بدھی کشورھای فرانسه و آلمان حدود 
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است. از اين که  2000برابر آرژانتين سال  50ميزان بدھی ھای انگليس تقريباً 

بگذريم اين ارقام حتی در قياس با بدھی ھای روز دولت ھای يونان و اسپانيا و 

برابر  10دو کشور نخست بيشتر از  پرتقال نيز به سادگی قابل قياس نيستند.

برابر  20يونان و پرتقال بدھکاری دارند و اين نسبت در مورد انگليس به حدود 

می رسد. به بيان ديگر در شرائطی که آوازه ورشکستگی يونان و پرتقال به 

کھکشان رفته است و بورژوازی اين جوامع زمين و زمان را برای چالش بحران 

رگر خراب کرده است باز ھم ديون آنھا در مقابل کوھسار بر سر توده ھای کا

  بدھی ھای آلمان و فرانسه و به ويژه انگليس بسيار ناپيداست. 

کشور برای نجات سرمايه از  3توضيح واضحات است که دولت ھای اين 

بحران، خود را ملزم به قبول اين ارقام نجومی بدھکاری ديده اند اما سؤالی که 

اظر بر اھميت نکته حاضر مورد گفتگوی ماست اين است که اين پيش می ايد و ن

دولت ھا چگونه و بر پايه چه محاسبات يا چشم اندازھائی اين گونه با سخاوت و 

با فراغ بال از اين ارقام کھکشانی بدھکاری استقبال کرده اند. جواب اين سؤال 

مينه آنچه مھم و در عين حال بسيار روشن است. سه کشور مورد اشاره در ز

يا دستاوردھای دوره ھای دور جنبش کارگری اروپا » رفاه عمومی« زير نام 

باقی مانده است، اگر چه در سطحی پائين تر از جوامعی مانند سوئد، نروژ قرار 

دارند اما به لحاظ تاريخی و از منظر افکار عمومی کارگران قاره مھد واقعی اين 

رگر فرانسوی نيست که چشم به ھمزنجير دستاوردھا به حساب می آيند. اين کا

سوئدی خويش می دوزد، بالعکس دومی است که کفه رضايت خود را با دار و 

ندار روز اولی مقايسه می کند. بدھکاريھا با يک تير به طور ھمزمان دو ھدف 

را نشانه می روند. از يک سوی جبر تقSی روز سرمايه داری برای مقابله با 

سھمگين تر در باتSق آن ھستند و از سوی ديگر امحاء تام  بحران يا خطر سقوط

و تمام و فرجامين ھر عتيقه قابل کشف در خرابه ھای رو به زوال دستاوردھای 

جنبش کارگری قاره را ھدف خود قرار داده است. زندگی بحش ھائی از طبقه 

يه کارگر اروپای غربی و شمالی ھنوز ھم آثاری از فتوحات  مبارزات ضد سرما

داری روزگاران قبل را با خود دارد. ھم نياز حاضر سرمايه به چالش بحران و 
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ھم شرط بقای سرمايه داری برای ھر مدت در گرو محو کامل اين 

دستاوردھاست. سرمايه داری قرن بيست و يکم اگر بناست باقی ماند تنھا و تنھا 

تحقير  به صورت برھوتی سوزان ما3مال از گرسنگی و فقر و بيماری و

کارگران و جنگ و درندگی و توحش سرمايه داران و دولت ھای سرمايه باقی 

  خواھد ماند. 

 

  کارگران و بحران سرمايه 

نه در بنمايه نگاه مارکس به تاريخ و جامعه سرمايه داری و مبارزه طبقاتی و نه 

ن در گفته ھا و نوشته ھای او نکته ای وجود ندارد که دال بر رابطه مستقيم ميا

پديده بحران و طوفان بحران ھا با خطر وقوع مرگ سرمايه داری در يک کشور 

يا جھان باشد. بحران به طور فی نفسه  نه فقط اين نظام را از پای در نمی آورد 

که می تواند به صورت سوپاپ تداوم تنفس آن عمل نمايد. بحران به سرمايه 

استفاده از اين فرصت به فرصت پا3يش خود را می دھد و سSح سرمايه برای 

مرور زمان و در طول تاريخ توسعه سرمايه داری کاراتر ھم گرديده است. اگر 

در گذشته ھای دور انجام پا3يش با ورشکستگی ھای گسترده سرمايه ھای 

کوچکتر و بلعيدن آنھا توسط سرمايه ھای بزرگتر انجام می گرفت. امروز بازار 

کار را انجام می دھد. کافی است يک بورس در يک چشم به ھم زدن اين 

دولتمرد، اقتصاددان يا جSد سرمايه موضوعی را نجوا کند تا نوسانات اوراق 

سھام شرکت ھا، بلعيده شدن ميلياردھا د3ر اندوخته سھامداران خرد توسط 

تراست ھا را به دنبال آرد. به ھمين سياق اگر در دوره ھای پيش سرمايه داران 

سختی و ترفند، توده ھای کارگر را به قبول دستمزدھای کمتر  بايد با ھزاران

مجبور می ساختند، در شرائط حاضر دولت ھا به طرفة العينی بھای نيروی کار 

و امکانات دارو و درمان و آموزش و ھمه دار و ندار معيشتی طبقه کارگر را با 

ن روزانه ھدف فزونی سود سرمايه ھا سSخی می نمايند. آن ھا به طور ھمزما

کار و عمر اجبار کارگران به کار شبه رايگان برای سرمايه را تا ھر کجا که 

تيغشان ببرد طو3نی می سازند. در يک کSم بحران ھا ھيچگاه آژير مرگ 
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سرمايه داری نيستند و تا جائی که به بود و نبود اين نظام مربوط می شود، رشد  

نيز تغييری در اين معادله پديد  فزاينده توان، وسعت و شدت کوبندگی آن ھا

نياورده است. با ھمه اين ھا بحران سرمايه داری کSً و بحران ھای جاری با 

توجه به ويژگيھای خود به طور خاص و به نحو اولی جايگاه کامSً مھمی را در 

استراتژی جنبش کارگری جھانی و مبارزات توده ھای کارگر ھر کشور احراز 

مه ذخائر سرشتی اعمال توحش سرمايه داری عليه طبقه می نمايند. بحران ھ

کارگر از فقرآفرينی، گرسنه سازی، ويرانی و فSکت گرفته تا جنگ افروزی، 

بی خانمانی، فساد، فحشاء و تباھی انسانی را تا مدار انفجار توسعه می دھد و 

 شدت می بخشد. شرائطی که بحران می آفريند تيغ دو دمی است که می تواند به

زيان يا نفع ھر کدام از دو طبقه اساسی جامعه سرمايه داری مورد استفاده قرار 

گيرد. چگونگی بھره گيری از اين شرائط را صرفاً آرايش قوای طبقات و درجه 

آمادگی و تدارک و توان پيکار يا چاره پردازی ھر کدام از طرفين تعيين می 

که جنبش کارگری ھر کشور نمايد. در اين ميان اساسی ترين موضوع اين است 

يا کل طبقه کارگر جھانی تنھا و تنھا به ميزانی که از رفرميسم راست اتحاديه ای 

و رفرميسم چپ حزب سا3ر فاصله گرفته باشد و به ميزانی که شورائی و ضد 

سرمايه داری، با سر بيدار طبقاتی و شعور و شناخت مارکسی و ضد کار مزدی 

انند بحران را به سSح پيکار و ابزار قدرت خود تبديل سازمان يافته باشد می تو

کند. در غير اين صورت به ھر حال و به ھر شکل، بورژوازی است که تمام 

بھره برداری ھای 3زم را برای نجات سرمايه داری، به شکست کشاندن جنبش 

کارگری و تحميل ھمه مصائب پا3يش سرمايه و بازسازی موفق شرائط ارزش 

بازتوليد سرمايه ھا به کار می گيرد. بھره گيری بورژوازی از بحران  افزائی و

ھای سرمايه داری اشکال متفاوت و حتی ظاھراً متضادی دارد. اين اشکال به 

  طور عمده عبارتند از: 

. روال متعارف کار بورژوازی و دولت ھای اين طبقه بسيار آشنا و فشار 1

وده ھای کارگر در سراسر جھان عوارض آن ماجرای زندگی روزمره زندگی ت

ست. با شروع ھر بحران و در دوران معاصر حتی پيش از وقوع بحران، موج 
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بيکارسازيھا راه می افتد، حداقل امکانات معيشتی کارگران قتل عام می شود، 

مدارس، بيمارستان ھا و مراکز نگھداری سالمندان و مھد کودک ھا زنجيروار 

قحطی و غS طبقه کارگر را در خود غرق می تعطيل می گردند. گرسنگی و 

سازد. بورژوازی با اغتنام فرصت از موقعيت فرسوده و ضعيف جنبش کارگری 

و خاموشی آتشفشان پيکار ضد سرمايه داری طبقه کارگر، ھر کجا که اتحاديه 

وجود دارد با استمداد از رفرميسم اتحاديه ای و ھر کجا چنين ابزاری موجود 

به قوای قھر و سرکوب تمامی تھاجمات با3 را عليه زندگی نيست با توسل 

کارگران انجام می دھد. تھاجماتی که حاصل آن ھا سرشکن شدن تمام بار بحران 

  بر سفره خالی کارگران و ھموارسازی راه خروج سرمايه از بحران است.     

 . بحران اقتصادی سرمايه داری خيزش ھای گسترده توده ھای کارگر را به2

دنبال می آورد. اين خيزش ھا گاه غيرقابل مھار می شوند، تا جائی که به کمتر 

از سقوط رژيم رضايت نمی دھند. اما جنبش کارگری فاقد صف مستقل طبقاتی، 

شورائی و سرمايه ستيز است و قادر به اعمال قدرت سراسری سازمان يافته ضد 

وازی سکانداری سفينه کار مزدی نيست. در چنين شرائطی اپوزيسونی از بورژ

عصيان و قھر توده ھا را به دست می گيرد، بر موج توھم کارگران و فرودستان 

سوار می شود، تا سرنگونی ماشين دولتی روز سرمايه پيش می تازد، انقSب می 

کند، کارگران را به سر کار باز می گرداند، جنبش کارگری را بر دار توھم می 

رمايه داری را بازسازی می کند و کل بار بحران را آويزد، اقتصاد فروپاشيده س

بر سر کارگران خراب می سازد. اين اپوزيسون بورژوازی می تواند راست يا 

چپ باشد. می تواند ليبرال، دموکرات، سوسيال دموکرات، مذھبی، سکو3ر، 

فاشيست يا ناسيوناليست باشد و  می تواند خود را يگانه نيروی وفادار به کمونيسم 

بداند، از دعوی رسالت رھائی فرجامين بشر حتی سر سوزنی پائين نيايد، با 

کارگران حرکت نمايد، در درون چنين حزبی سنگر » حزب کمونيست« پرچم 

گيرد و شمار کثير يا شايد عظيم ترين بخش طبقه کارگر را ھم پشت سر خود به 

، داربست ھای صف نمايد. بورژوازی اپوزيسون با ھمه اين ھيئت ھا، پرچم ھا

ايدئولوژيک يا منشورھای سياسی ممکن است وارد ميدان شود، اما در ھر حال 
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کارش اين است که رقبای حاکم را از دور خارج سازد. ماشين دولتی جديدی 

متناسب با رويکرد و ھويت سياسی خود از جمله زير بيرق کمونيسم و دولت 

بنشاند، نظم سياسی و  کارگری دوران گذار بر جای ماشين حکومتی پيشين

توليدی سرمايه را مستقر کند و جنبش کارگری را با توسل به ھمه راھبردھا و 

راھکارھای ممکن، از اغوا و مسخ و ترفند گرفته تا قھر و سرکوب مطيع 

  سرمايه نمايد. 

بحران می تواند سرنوشت طبقه کارگر را به ھمه فاجعه ھای دردآور با3 بيا3يد، 

که مساعدترين شرائط را برای سازماندھی وسيع ترين تعرضات در ھمان حال 

عليه سرمايه داری و برای امحاء نظام بردگی مزدی در اختيار طبقه کارگر قرار 

می دھد. تحقق حالت اخير در گرو وجود يک جنبش کارگری نيرومند سازمان 

يافته، شورائی، آگاه و ضد سرمايه داری يا حداقل سطح قابل توجھی از 

ستخوانبندی، قوام و بالندگی اين جنبش است. در غياب چنين جنبشی يا درجه ا

قابل قبولی از رشد، اعتS و ميدان داری آن به طور قطع بورژوازی است که در 

يکی از اشکال و احتما3ت با3 بحران را به صحنه مساعد کارزار عليه توده 

ورطه سقوط نجات می ھای کارگر تبديل می کند و نظام سرمايه داری را از 

دھد. فرايند تحو3ت اقتصادی و سياسی دوره بحران را برآيند تقابل قوای دو 

طبقه اساسی جامعه تعيين می کند. در ادبيات لنينی اما نه مارکسی به کرات از 

سخن رفته است و بر وجود اين » اعتSی انقSبی« وضعيت خاصی به نام 

تأکيد شده است. اينکه بحرانھای اقتصادی  وضعيت به مثابه شرائط آبستن انقSب

سرمايه داری شرائط 3زم برای انقSب يا پاره ای جا به جائی ھا را فراھم می 

سازند موضوعی است که به آن اشاره شد اما مسأله اساسی نوع تلقی طبقاتی ما 

از اين مفاھيم و رويدادھاست. نگاه لنين به شرائط ناشی از بحران سرمايه داری 

انقSب محتمل، نگاھی از منظر سياسی و اجتماعی اپوزيسون ھای چپ و 

تشتت و فروماندگی با3ئی ھا در ادامه « بورژوازی است. او دو مؤلفه 

را شاخص ھای مھم » عدم تحمل وضعيت موجود توسط پائينی ھا« و » حکومت

که  می بيند و آنچه باقی می ماند حزب سياسی نيرومندی است» اعتSی انقSبی« 
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بتواند توده ھای کارگر و زحمتکش را در پشت سر خود به صف کند. رژيم 

انقSب « ، »انقSب « سياسی حاکم را به زير کشد و رخدادی به نام 

را به پيروزی رساند. در اين منظر وجود يک » سوسياليستی« يا » دموکراتيک

ل قدرت جنبش کارگری سازمان يافته، شورائی، ضد کار مزدی و آماده اعما

متشکل عليه اساس سرمايه داری به ھيچ گرفته می شود. مسأله اساساً به نوع 

روايت خلقی و غيرمارکسی از سرمايه داری، سوسياليسم، پرولتاريا، انقSب، 

آگاھی طبقاتی و مسائل ديگر مربوط به جامعه و مبارزه طبقاتی بر می گردد. 

بحث بر سر سرنوشت توده ھای مسائلی که در اينجا مورد گفتگوی ما نيستند. 

کارگر و جنبش آنھا در دل بحران ھای سرمايه داری است. در شرائط روز 

بدبختانه ھيچ افق تابناکی برای شکل گيری قريب الوقوع يک جنبش نيرومند ضد 

کار مزدی در اتحاديه اروپا، حوزه يورو يا در ھيچ نقطه ديگر دنيا به چشم نمی 

شواھد بانگ می زنند که سير رويدادھای روز را  خورد و بر ھمين اساس ھمه

طبقه سرمايه دار و دولت ھايش نسخه پيچی خواھند کرد. تأکيد کنيم که سرمايه 

داری بدون ظھور يک جنبش آگاه سازمان يافته شورائی و ضد کار مزدی ھيچ 

گاه با خطر سقوط و نابودی مواجه نخواھد بود. بحران ھا ممکن است حتی 

ی سرمايه را بر ھم ريزند اما سرمايه داری در غياب جنبشی که گفتيم شالوده ھست

اين ظرفيت را به تمام و کمال داراست که از مھلکه خارج گردد. در اين ترديدی 

نيست اما يک نکته ديگر نيز در زمره بديھيات قرار دارد. سرمايه داری از مدت 

تی نزديک خود، تفاوتی ھا پيش وارد فازی شده است که با گذشته ھای دور يا ح

عميق و تعيين کننده دارد. اين نظام تحت ھيچ شرائطی، با توسل به ھيچ راھبرد 

يا دسيسه و جادو و جنبلی نمی تواند شيرازه حيات خود را حفظ کند، مگر اينکه 

لحظه به لحظه و بدون ھيچ تنفسی سطح روز معيشت، امکانات اجتماعی و 

ای کارگر را با بی رحمی و قساوت ھر چه بيشتر آزادی ھا و حقوق اوليه توده ھ

آماج يورش گيرد. کل ساز و کارھای متعارف سنتی و نوظھور سرمايه برای 

چالش سير رو به افت نرخ سودھا يا بحران ھا در ھمين جاست که کارائی دارند 

و صرفاً از اين طريق است که ممد حيات نظام می گردند. اين مؤلفه ای بسيار 
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آگاھی نيست که زندگی را می « و به نوبه خود پيام شفافی دارد. مھم است 

حدت تاريخاً بی سابقه تناقضات » آفريند، دومی است که اولی را می سازد... 

نھادين سرمايه داری، کوبنده تر شدن، سريع الوقوع تر شدن و سراسری تر شدن 

سرمايه عليه  بحرانھا، موج بی پايان و ھر روز نيرومندتر  تھاجمات بی مھار

زندگی ميلياردھا کارگر دنيا در مجموع شرائطی را پديد آورده است که افکار، 

باورھا و راه حل پردازی ھای روز طبقه کارگر بين المللی را که ساخته و 

پرداخته رفرميسم راست سنديکاليستی، رفرميسم چپ حزب سا3ر، سوسيال 

مھميز پرسش برده و ھر  دموکراسی يا ھر تندنس ديگر بورژوائی است زير

روز بيشتر خواھد برد. اگر تا امروز ھم کارگران به اتحاديه ھا دل می بندند، اگر 

احياناً به حرف اين يا آن حزب راست و چپ بورژوازی گوش می دھند، اگر از 

ضد « سر ناچاری و سردرگمی و بی افقی پشت سر جرياناتی مانند 

» جنبش وال استريت«يا »!! يه داریضد سرما« ، »اتک« ، »گلوباليزاسيون

رديف می گردند، دير يا زود چاره ای نخواھند داشت که سترونی اين نوع 

فعاليت ھا و جنبش ھا را باور کنند و چاره کار را در جای ديگری جستجو 

نمايند. اين حکم زندگی است و زندگی، شرائط کار و استثمار انسانھاست که بر 

زات و رويکرد طبقاتی آنھا تأثير جدی می گذارد. جھتگيری اعتراضات، مبار

افکار، راھبردھا و افق پردازی ھای بورژوازی را در ھر شکل و محتوا بازبينی 

می کند، به نقد می کشد و چاره پردازی ھای نوين را جايگزين شکل ھای قديمی 

می سازد. طبقه کارگر بين المللی مجبور است چنين کند و زمانی که در اين 

ير افتد تنھا راھش سازماندھی جنبش آگاه شورائی و ضد کار مزدی خواھد مس

  بود.

 1391آذر 
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 ى كارگر در ديدگاه ھاى طبقاتى متفاوتكارگر و طبقه

چپ دموكراسى طلب، سوسيال بورژوايى و غيركارگرى ايران در كارزار بقاى 

يا » انق�بانق�ب و ضد « به لگاريتم  محفلـى خود بر پايدارى سنت آويزش

 عمق اعتقاد به ارتجاعى خواندن و نخواندن اين و آن گرايش طول و عرض

ھا و مبانى كار كمونيستى اجتماعى اصرار دارد. دنياى گفتگوى اصول، م�ك

لغو كار مزدى، اما دنيايى ديگر است. روايت درست  براى فعالين آگاه جنبش

رى توده ھاى كارگر نيز در ى كارگر و وحدت سراسماركسى از كارگر و طبقه

بسيار  ى حاضر كوششعداد ھمين مسايل تعيين كننده و اساسى است. مقاله

اى در توضيح اين مساله است. بحث را با نگاھى به خطوط كلـى برخى ساده

 .كنيمدر اين قلمرو معين آغاز مى ھاى ماركسآموزش

كارگر است! و ھر سئوال اين است، كه كارگر كيست؟ آيا فقط كارگر مولد، 

دھد، كارگر نيست؟! آيا ھر حقوق بگيرى، كارگر كسى كه كار مولد انجام نمى

است! و در اين صورت، تكليف بخشى از خدم و حشم سرمايه، از وزير و وكيل 

، شرط شود؟ آيا توليد مستقيم اضافه ارزشگرفته تا زندانبان و ج�د چه مى

كند، كارگر توليد نمى ارزش ضرورى كارگر بودن است و ھر كه اضافه

كنيم و پايه ھاى مادى و ى كارگر را چگونه تعريف مىشود؟! طبقهمحسوب نمى

دھيم؟ به اين سئوا=ت، را چگونه توضيح مى اشاجتماعى وحدت سراسرى

ھايى كه از سوى محافل ھاى انبوه ديگرى نيز افزود. پرسشتوان پرسشمى

اجتماعى منوط به محتواى آناتومى خود از  ششود و ھر گرايگوناگون طرح مى

از طبقات و مناسبات اساسى  ى تبيين خويشى معاصر و موكول به نحوهجامعه

به  دھد. نخستين ط�يه ھاى پاسخ ماركسطبقات در اين جامعه، بدان پاسخ مى

   .توان در =ب�ى عبارت زير رويت كردمى ھا رااى از اين پرسشپاره

 اى ساده كه قيمت آن از پيشمبادله را به عنوان يك ارزش كارش كارگر ..."

فروشد. او كار خود را در برابر مقدارى كار عينيت يافته تعيين شده است، مى
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اند و ھايى كه با كار قبلـى خود او عينيت يافتهيعنى در برابر مقدارى از ارزش

به  كند، سرمايه در عوضمىى آنند، مبادله در واقع معادل سنجيده و تعيين شده

يابد كه نيروى مولد عام ثروت و فعاليت ثروت زا است. كار زنده دست مى

تواند در اين مبادله غنى شود، زيرا او فقط ھمانند روشن است كه كارگر نمى

 ى عدسدر فرزندى را در برابر يك كاسه كه حق ارشديت خويش »عيسو«

در ازاى به دست آوردن مقدار ثابتى از را  اشواگذار كرد، نيروى خ�قه

ضرورت دارند، مبادله  اشھاى موجود كه براى )تجديد( ظرفيت كارىارزش

شود، زيرا كند. كارگر چنان كه بعدا خواھيم ديد در اين مبادله حتا فقيرتر مىمى

اى در برابر ى كار خود را در خدمت سرمايه كه قدرت بيگانهنيروى خ�قه

شود كه به تدريج در اختيار ى وجود او تبديل به كارى مىارد. ھمهگذاوست، مى

گيرد. امر مبادله بدين سان مستلزم جدايى كار و مالكيت سرمايه قرار مى

 )1(ى كار، مستلزم جدايى كار و ثروت است."فراورده

ترين مولفه ھاى تعريف ماركسى كارگر و موقعيت وى عبارت با= تقريبا به مھم

سرمايه دارى يا در سازمان اجتماعى كار مبتنى بر كار مزدورى اشاره در نظام 

اى، كه بھاى مبادله را به صورت يك ارزش نمايد. كارگر نيروى كار خويشمى

رساند. چگونگى مصرف اين مى تعيين گرديده است، به فروش آن از پيش

سرمايه دار  اى است كه بعدا توسط سرمايه دار و فقط توسطنيروى كار، مساله

ى توليد سرمايه دارى، ى كار در شيوهگردد. به بيان ديگر، پروسهتعيين مى

 است. مصرف نيروى كار با ھدف توليد ارزش ى توليد اضافه ارزشپروسه

ى توليد است اما او=: كل ى اين شيوهاضافى و خودگسترى سرمايه، درون مايه

لزوما به طور مستقيم در توليد  شود،نيروى كارى كه با سرمايه مبادله مى

 شود. ثانيا: كل نيروى كارى كه خريد و فروشبه كار گرفته نمى اضافه ارزش

 ى مياندر تبيين روند مبادله شود. ماركسگردد، لزوما با سرمايه مبادله نمىمى

 )2(كند.كار و سرمايه، دو فاز متمايز و داراى ارتباط متقابل را از ھم تفكيك مى
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ى ميان سرمايه به مثابه كار عينيت يافته در يك نخست، متضمن وقوع مبادله فاز

سو و نيروى كار زنده به صورت كا= در سوى ديگر است. در اين چرخه از 

روند كار، نيروى كار تنھا به صورت صورى و غير ارگانيك زير تسلط 

شود، ه مىگيرد. نيروى كار در اين جا به مثابه كا= فروختسرمايه قرار مى

كا=يى كه ھنوز عينيت نيافته و شكل مادى و مجسم احراز نكرده است. يك 

ويژگى اساسى اين حلقه از فرآيند كار اين است، كه سرمايه دار به دنبال وقوع 

ى حق و حقوق مربوط به چگونگى كاربرد و مصرف نيروى كار آن، كليه

 خويش نحصارى خاصدھد و حق امى خريده شده را يك جا به خود اختصاص

ى انجام شده اساسا و ماھيتا به گرداند. ويژگى دوم اين فاز آنست، كه مبادلهمى

ى توليد گيرد كه نيروى كار مورد بيع و شرى نياز پروسهاين دليل انجام مى

و خودگسترى سرمايه است. شفاف تر بگوييم، نيروى كار مبادله  اضافه ارزش

مصرف شود و خواه مستقيما  اى توليد اضافه ارزشبر شده خواه به طور مستقيم

ى مصرف نشود، در ھر دو حال احتياج محتوم و مبرم وارد اين پروسه

افزايى سرمايه است. ويژگى سومى را نيز بايد براى اين فاز  ى ارزشپروسه

مورد تاكيد قرار دھيم و آن اين كه، اگر چه در اين جا نيروى كار با پول مبادله 

 كند. ماركسوقوع ھمين مبادله، پول را به سرمايه تبديل مى ، اما نفسشودمى

ى شخصيت يافتن اين پروسه را تا ھمين جا، تا حد وقوع ھمين چرخه، پروسه

تر صحبت خواند. در اين رابطه بعدا بيشمى شيئى و ماديت يافتن شخص

 .كنيممى

كه قب� خريده است، به  اى است كه سرمايه دار نيروى كارى رافاز دوم، مرحله

كند. در اين جاست كه نيروى كار ى توليد مصرف مىطور مستقيم در پروسه

شود؛ كا=يى كه بھاى آن به يابد و به كا=يى مادى و مجسم تبديل مىماديت مى

از بھاى خريد آن است. در درون اين فاز است، كه توليد اضافه  مراتب بيش

  .محقق مى گردد ارزش
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ى ھر دو فاز با=ست، اما كل اضافى مسلما در برگيرنده ى توليد ارزشپروسه

شود، لزوما اين ھر دو فاز را پشت سر نيروى كارى كه با سرمايه مبادله مى

ى توليد سرمايه دارى، از يك سو با تفكيك اين دو فاز پروسه گذارد. ماركسنمى

تر با شفافيت ھر چه تمام ى تمايز كار مولد و كار غير مولد از ھم راشالوده

ھاى مختلف ى مادى و اجتماعى وحدت بخشكند و از سوى ديگر پايهتدقيق مى

 ھاى ماركسسازد. ماحصل آموزشتر عريان مىى كارگر را ھر چه دقيقطبقه

ى كندوكاو اين مقاله مشتمل و در رابطه با موضوع ويژه در اين قلمرو خاص

  :بر نكات اساسى زير است

، ھيچ ى مستقيم توليد اضافه ارزشعدم مصرف نيروى كار در پروسه .1

ى اين نيرو، يا به بيان ديگر ھستى طبقاتى و اجتماعى دارنده تغييرى در اساس

آورد. انسانى كه ھيچ تغييرى در واقعيت كارگر بودن صاحب آن، پديد نمى

باشد و فاز دوم را مولد باشد يا ن كا=ست، مستقل از اين كه كارش نيروى كارش

ى توليد چگونه طى كند يا نكند، مستقل از اين كه نيروى كار مذكور در پروسه

مصرفى ناشى از كاربرد آن چه باشد، آرى مستقل  مصرف گردد و نوع ارزش

نياز فرآيند بازتوليد سرمايه يا  ھا او انسانى است كه: نيروى كارشى ايناز ھمه

است؛ حق ھر نوع دخالتى در چگونگى  ارزش ى عمومى توليد اضافهپروسه

مصرف اين نيرو يا قلمرو كاربرد آن به طور كامل از وى سلب شده است؛ و به 

اى از شكل بندى اجتماعى سرمايه تبديل گرديده است. ساقط شدن جزء پيوسته

ساقط شدن او از ھر گونه دخالت  ، اساسوى از دخالت در نوع مصرف كارش

ھر چه باشد،  و زندگى اجتماعى اوست. حاصل كار يا توليدشدر سرنوشت كار 

به طور مطلق متعلق به سرمايه است و او قادر به ھيچ نوع دخل و تصرفى در 

ى ھايى كه در سيطرهھاست. ويژگىباشد. كارگر انسانى با اين ويژگىآن نمى

انسانى گردد. ى كار و سرمايه در ھستى اجتماعى وى تقرير و تثبيت مىمبادله

ى تنھا وثيقه نيروى كارش كه نيروى كار او كا=ست، انسانى كه بھاى فروش
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ى كارگر بازتوليد معيشت اوست، در ھر حال انسانى كارگر و فردى از طبقه

  .است

كنيم، ى كار عينيت يافته و نيروى كار زنده صحبت مىھنگامى كه از مبادله .2

و سامان پذيرى  را در تمامى وجوه گردش بايد اين كار عينيت يافته يا سرمايه

ى خصلت توليد سرمايه ى صنعتى تعيين كنندهآن مورد توجه قرار دھيم. سرمايه

ى صنعتى در محيط دوران به طور متناوب اشكال دارى است، اما سرمايه

ى مجزا و در ى ھر جامعهبخشى از سرمايه )3(كند.متفاوتى نيز احراز مى

ى جھانى در چھارچوب تقسيم كار ل توجھى از كل سرمايهقاب ھمين گذر بخش

گيرد. ى تجارى را به خود مىسرمايه ى توليد سرمايه دارى، نقشمبتنى بر شيوه

ى اجتماعى در عين حال كه وجودى متمايز از سرمايه از سرمايه اين بخش

كه  يابدشود يا موجوديت مىصنعتى دارد، اما اساسا به اين دليل پديدار مى

ى تجارى ى صنعتى را تسھيل نمايد. سرمايهى سامان پذيرى سرمايهپروسه

يا اضافه  ى آن ھيچ ارزشويژه ى مولد نيست و در قلمرو گردشاساسا سرمايه

  .گرددارزشى توليد نمى

ى قلمرو اى كه در محدودهى تجارى چيزى نيست به جز سرمايهسرمايه"

ى بازتوليد اى از كل پروسهگردشى، دورهى كند. پروسهگردشى فعاليت مى

ى گردشى ھيچ ارزشى و بنابراين ھيچ اضافه ارزشى است، ولى در پروسه

 )4(گيرد."شود، فقط تغييرات صورى ھمان حجم گردشى صورت مىتوليد نمى

ى تجارى مبادله نسبتا وسيعى از نيروى كار ھر جامعه فقط با سرمايه بخش

ى كارگر، كار مولد نيست اما او=: وجود وسيع طبقه گردد. كار اين جمعيتمى

ى بازتوليد سرمايه است؛ ثانيا: در چھارچوب تاثيراتى كه آن نياز جبرى پروسه

ثابت كل سرمايه  بھاى تشكيل بخش ى تجارى بر سرعت واگرد يا كاھشسرمايه

ان سازد. جمعيت كثير كارگرگذارد، نرخ سود سرمايه را متاثر مىبر جاى مى

ھا، بنگاه ھاى خريد و ى تجارت در فروشگاه ھاى كوچك و بزرگ، بانكحوزه
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ى تجارى، ريز سرمايه ، يا ساير مراكز كار مربوط به قلمرو پيشمسكن فروش

ى مولد، در ھمان حال كه ھم سان كارگران حوزه ھاى صنعت و انباشت سرمايه

كنند. نيروى كار يد نمىفروشند، اما اضافه ارزشى تولنيروى كار خود را مى

ى توليد اضافه گذارد، اما در پروسهآنان فاز نخست مبادله را پشت سر مى

شود. اين امر به طور قطع ھيچ تغييرى در ھستى معيشتى و مصرف نمى ارزش

 .آوردى نيروى كار پديد نمىھا به عنوان كارگر و فروشندهواقعيت اجتماعى آن

ارگر ھر جامعه يا كل جھان سرمايه دارى را ى كعظيمى از طبقه بخش .3

دھند، كه در تقسيم كار شاغلين حوزه ھا و شاخه ھاى اقتصادى معينى تشكيل مى

 »خدمات«  اى عميقا عوام فريبانه به بخشكاپيتاليستى رايج به غلط و به گونه

ى شھرت دارند! كارگران غالب اين عرصه ھاى اقتصادى نه فقط فروشنده

نيز ھستند.  باشند، كه توليد كنندگان مستقيم اضافه ارزشخود مى نيروى كار

ھا ھا، دبيرستانرا به مالكان دبستان جمعيت عظيم معلمانى كه نيروى كار خويش

ى كثير پرستاران، بھياران و فروشند، تودهو دانشگاه ھاى خصوصى دنيا مى

ھا و ى بيمارستانى بھداشت و درمان كه براساير كارگران شبكه ھاى گسترده

كنند، كارگران داروخانه ھا، مراكز خصوصى دارو و درمان كار مى

ى عرصه ھاى اقتصادى خصوصى يا ھا و در يك ك�م شاغ�ن كليهشھردارى

ھا منشا توليد سود براى صاحبان اين دولتى كه خريد و مصرف نيروى كار آن

از  كار اين بخش شوند. نيروىموسسات است، ھمگى كارگر مولد محسوب مى

ى مولد مبادله ى كارگر دنيا نه فقط ك� با سرمايه كه حتا با سرمايهطبقه

كند، كه ع�وه بر آن اضافه خود را بازتوليد مى شود، نه فقط بھاى فروشمى

نمايد. در شرايط موجود دنياى سرمايه دارى آن چه كه زير توليد مى ارزش

ى انباشت سرمايه ت، به طور غالب حوزهنام گذارى شده اس »خدمات«عنوان 

  .باشدمى با ھدف مصرف مستقيم نيروى كار و توليد اضافه ارزش
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مث� معلمان در مراكز آموزشى ممكن است صرفا كارگرانى مزدبگير در "

بسيار  خدمت صاحب سرمايه باشند. نوع اين موسسات تعليم و تربيت در انگليس

شان كارگر مولد نيستند، اما در ه با شاگردانزياد است. اين معلمان در رابط

ى خود را مسلما كارگر مولدند. سرمايه دار سرمايه رابطه با كارفرماى خويش

ى مصرف اين نيروى كار نمايد و در پروسهبا نيروى كار اينان مبادله مى

 كند. نظير ھمين وضعيت در مراكزى مانند تئاترھا، نمايشسرمايه اندوزى مى

 )5(ھا و غيره نيز وجود دارد."خانه 

ى كارگر بين الـمللى اساسا با سرمايه مبادله نيروى كار شمار كثيرى از طبقه. 4

فروشند و در تعيين نوع را مى شود. اين كارگران نيروى كار خويشنمى

مصرف نيروى كار يا سرنوشت حاصل كار خود از ھر گونه دخالت و حق و 

ى كارگر در اين است، ھاى طبقهھا با ساير بخشنحقوقى ساقط ھستند. تفاوت آ

كند. نيروى كار ى نيروى كارشان پول را به سرمايه تبديل نمىمبادله كه پروسه

اين كارگران نه با سرمايه، كه با درآمد سرمايه دار و دولت سرمايه دارى يا 

 اساسشود و بر ھمين ى كارگران مزدى مبادله مىبا كار پرداخت شده بالعكس

توان حوزه ھا و شاخه كند. در يك دسته بندى كلى مىاضافه ارزشى توليد نمى

ھا در ھاى اشتغال اين جمعيت كثير كارگرى را با توجه به موقعيت و مكان آن

متفاوت تقسيم نمود. اول:  تقسيم كار اجتماعى سرمايه دارى، به دو بخش

درآمد سرمايه دار و به زبان  ھا نيروى كار كارگر باھايى كه در درون آنبخش

ناشى از كار كارگران، كه به درآمد صاحبان  تر با قسمتى از اضافه ارزشدقيق

اى توان پارهى اين مراكز را مىگردد. نمونهسرمايه تبديل شده است، مبادله مى

اى _ از موسسات آموزشى، بھداشتى، درمانى، كنيم فقط پاره_ و تاكيد مى

ھا، خانه ھاى سالمندان و... دولتى نام برد. كار دكستانھا، كوشھردارى

ى تجارى در ريز سرمايه نيز مانند كارگران قلمرو پيش كارگران اين بخش

كند، اما نياز مبرم بازتوليد فرآيند انباشت توليد نمى ھمان حال كه اضافه ارزش
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ھا درون آنى كار در ھايى كه پروسهافزايى سرمايه است؛ دوم: بخش و ارزش

ى كارگر است. شمارى ى ميان نيروى كار و كار پرداخت شدهمتناظر با مبادله

اى ممالك سرمايه دارى حتا جمعيت قابل توجھى از توده ھاى كارگر، و در پاره

به طور مستمر در قبال  ى خويشروزانه ى كارگر، براى تامين معاشاز طبقه

اختمان، تعميرات، برق كارى، نجارى، مزد به انجام كارھاى مختلفى مانند س

آورند. كار اين آشپزى و... براى كارگران و توده ھاى عادى ديگر روى مى

جمعيت حتا اگر كار توليدى باشد، باز ھم خريدار نيروى كارشان را به سرمايه 

ھا آنان كارگرند، به اين دليل كه نيروى ى اينسازد. با ھمهدار مبدل نمى

  .كارشان كا=ست

اى گذرا و پاره وار از روايت ماركسى مفھوم كارگر در نكات با= فشرده

ى كارگر ھا، طبقهاين آموزش ى مناسبات سرمايه دارى است. بر اساسسيطره

ى نيروى ى فروشندهھا و =يه ھا، متشكل از كل تودهى اين بخشمتشكل از ھمه

ى قعيت اجتماعى طبقهى كاپيتاليستى است. مفھوم عينى و واكار در جامعه

از اين نيز جامع تر، صريح تر، دقيق تر و فراگيرتر  كارگر در روايت ماركس

 است. نه فقط مجرد فروشندگان حى و حاضر نيروى كار، بلكه كل ارتش

بيكاران، كل افراد خانواده و ابواب جمعى فروشندگان  ى كار، كل ارتشذخيره

 شان از طريق فروشنيست معيشتىنيروى كار كه شرايط زندگى و ھست و 

ى كارگر را تشكيل شود، ھمه عناصر طبقهنيروى كار تامين و تضمين مى

ھا به عنوان افرادى كه نيروى كارشان كا=ست تثبيت موقعيت آدم دھند. نفسمى

 ھا منوط به فروشھايى كه معيشت و موجوديت اجتماعى آنو به عنوان انسان

ى كارگر است. ھا به طبقهگواه كارگر بودن و تعلق آن يناين نيرو است، بارزتر

ى مولد مبادله شود يا با سرمايه ى نيروى كار، مستقل از اين كه كارشفروشنده

ى اين ى كارگران مزدى، در ھمهبا درآمد سرمايه دار و يا كار پرداخت شده

جبور نيست. م حا=ت او موجودى است كه مالك ھيچ چيز سواى نيروى كارش
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اين نيرو است. خريدارى نيروى كار وى توسط سرمايه دار، مستقيم  به فروش

افزايى سرمايه است. از ھر گونه دخالتى در تعيين  يا غير مستقيم، شرط ارزش

، اى در تعيين سرنوشت حاصل كارش، از حق ھر مداخلهنوع مصرف كارش

ار، از ايفاى ھر نقشى ى كاز ھر نوع ابراز وجودى پيرامون چند و چون پروسه

ى سرمايه، نظم توليدى در تقرير نظم اجتماعى موجود به كلى ساقط است رابطه

و سياسى و مدنى سرمايه، فرارسته ھاى فكرى و عقيدتى و فرھنگى و اخ�قى 

ى توليد سرمايه دارى، ھمه و ھمه در راستاى تحكيم طوق و اجتماعى شيوه

در يك ك�م، سرمايه در حالى كه حاصل  كنند.بازى مى بردگى مزدى وى نقش

ى اوست، به عنوان يك نيروى مادى قاھر و مافوق بر كل سرنوشت كار طبقه

  .راندكار و زندگى و ھمه چيز وى حكم مى

از مفھوم كارگر و ھستى طبقاتى كارگر، كه از ژرفاى درك  تعريف ماركس

ت. بارزترين، خيزد، بسيار شفاف و جامع ا=طراف اسمادى تاريخ برمى

ترين و سرنوشت سازترين استنتاج حاصل از اين تعريف، وحدت اساسى

ى توليد ى بورژاوزى و كل شيوهى كارگر در مقابل طبقهسراسرى طبقه

ى ھا قبل از ھر چيز ضربهكاپيتاليستى است. ھر نوع تحريفى در اين آموزش

اين طبقه در وحدت و يك پارچگى سراسرى  كوبنده و ويران گرى بر اساس

مقابل سرمايه است. يك موضوع بسيار اساسى در اين جا، كندوكاو پايه ھا و 

زمينه ھاى مادى روايت طبقاتى معينى از مفھوم كارگر است كه ساليان دراز و 

وسيعى از نيروھاى چپ را به خود مشغول داشته است.  تا ھمين امروز بخش

ى كارگر را از واقعيت طبقهعظيمى از  چپ سوسيال بورژوايى ايران، بخش

كه وحدت  كند، به اين دليل مشخصكارگر بودن و تعلق طبقاتى خود معزول مى

ھاى متحد كل بخش ى نيروى كار و تحزب جنبشى فروشندهسراسرى توده

خواھانه سوسياليستى را با آن چه ى كارگر حول يك بديل طبقاتى و آزادىطبقه

  .بينددر مباينت مى خواھد و انتظار دارد،خود مى
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چپ پرچم دار و مدافع دموكراسى طلبى كاپيتاليستى، چپ شيفته و شيداى 

و  »رشد آزاد سرمايه دارى« امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى، چپ سينه چاك 

ھاى كھنه را با ، و با=خره چپى كه تحقق اين اتوپى»استق�ل صنعتى« 

كرده است، پيداست كه از زمين و دموكراسى و انق�ب دموكراتيك تداعى مى

ى كارگر و در ھمان حال آسمان خود را نيازمند محدوديت و حقارت طبقه

ديده است. اين مى »ى متوسططبقه« نيازمند وجود غول بى شاخ و دمى به نام 

چپ با توسل به ھر تحريفى، با دست يازى به ھر باژگونه پردازى تئوريك 

را طول و  »انق�ب دموكراتيك«كه تكيه گاه مادى داشته است،  ھا ت�شواقعيت

ى كارگر و مقدم بر و قدرت طبقه از طول و عرض بخشد و در عوض عرض

ى كارگر ھمه از محتوا و مضمون و ماھيت و موجوديت راه حل اجتماعى طبقه

  .تر، بر اين راه حل طبقاتى به طور كامل خط بكشدبكاھد. به بيان دقيق

نمودن معلمان، بر كارگر نبودن پرستار  »خرده بورژوا«ن بر اصرار چپ ايرا

و بھيار و كودك يار و تكنيسين آزمايشگاه، بر خلع مكان و موقعيت كارگرى 

تر از خطاى تئوريك و اى بسيار عميقى نيروى كار، ريشهھا فروشندهميليون

ه زمين ھا، انديشه ھا و باورھا از آسمان بفقدان بصيرت سياسى دارد. تئورى

از بطن شرايط زيست مادى و انتظارات و ھستى  كنند، بالعكسھبوط نمى

 .گيرندھا يا گروه ھا سرچشمه مىاجتماعى آدم

كارگر  گفته نشده است، كه لفظ كارگر فقط خاص در ھيچ كجاى آثار ماركس

نيروى كار به مثابه خصلت  ى خريد و فروشاز رابطه فابريك است. ماركس

ى گويد. از دو فاز متفاوت مبادلهى توليد سرمايه دارى سخن مىهنماى شيو

كند. از كارگرانى كه نيروى كارشان ى توليد بحث مىنيروى كار در اين شيوه

نمايد. از انبوه كارگرانى حرف شود، گفتگو مىى غيرمولد مبادله مىبا سرمايه

كنند. از مد مبادله مىزند، كه نيروى كارشان را نه با سرمايه، بلكه با درآمى

 نمايد، كه محصول كارشان توليدات غيرمادى است. ماركسكارگرانى بحث مى
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ھاى كند. تئورىى كارگر تلقى مىى اين كارگران را كارگر و عناصر طبقهھمه

مبحث  »كاپيتال«كار مولد و غيرمولد، جلد سوم  ، بخشماركس اضافه ارزش

و يا جلد اول و دوم  »گروندريسه«نخست  ى تجارى و با=خره جلدسرمايه

  .ى كافى گويا ھستند، ھمه و ھمه در تبيين اين واقعيت به اندازه»كاپيتال«

توسط نيروى كار را شرط  چپ سوسيال بورژوايى، توليد مستقيم اضافه ارزش

كند. مطابق اين تعريف، كل كارگرانى كه نيروى حتمى كارگر بودن تلقى مى

ى معينى از ى متمركز در چرخهى تجارى، يعنى با سرمايهيهكارشان با سرما

شود، اص� كارگر نيستند! نمايندگان و سامان پذيرى سرمايه مبادله مى گردش

ى تجارى را فكرى چپ سوسيال بورژوايى، در غير اين صورت، بايد سرمايه

ا كار ى مولد و نيروى كار مورد مبادله با آن رى آدم اسميت سرمايهبه شيوه

اين بود، كه  پنداشت و حاصل پندارشمولد به حساب آورند! اسميت چنين مى

نه در كار، بلكه در سرمايه نھفته است! چپ با افتادن به  نيروى مولد ارزش

گذارد. يا بر روى خود باز نمى تر در پيشى اين گرداب، دو راه بيشورطه

ين الـمللى خط بكشد! و براى ى كارگر بعظيمى از طبقه روى كارگر بودن بخش

ى متوسط صادر كند و يا نيروى كار مورد مبادله با ى طبقهھا پروانهى آنھمه

سرمايه تجارى را نيز كار مولد تلقى نمايد! در حالت نخست بايد پاسخ گويد، كه 

ھا كارگر تجارت و مانند اين ى عظيم كارگران فروشگاه ھا و بخشاگر توده

ى اجتماعى تعلق دارند؟ نيروى كار و اند؟ به كدام طبقهارهچك نيستند، پس

ى سرمايه دار بخشى از كار شود؟ آيا طبقهمعيشت آنان چگونه بازتوليد مى

كند؟ و با=خره كند يا نمىى اينان را به مثابه كار اضافى تصرف مىروزانه

! در حالت ى متوسط قلمداد گردنداينان چرا و به چه دليل بايد قشرى از طبقه

ى كارگر به درستى طبقه كه كارگر بودن اين بخش دوم، يعنى با قبول اين فرض

 تصديق گردد، در اين صورت تكليف اين تعريف كه توليد مستقيم اضافه ارزش

   شود؟شرط و م�ك كارگر بودن است، چه مى
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ى شمول مبانى و معيارھاى چپ دموكراسى طلب، اما به اخراج و دامنه

ى كارگر ى كثير كارگر از ساختار طبقاتى و اجتماعى طبقهى اين تودههتصفي

ھاى ى بخشگردد. چپ سوسيال بورژوايى بر ھستى طبقاتى كليهمحدود نمى

شود ى كارگر، كه نيروى كارشان نه با سرمايه، بلكه با درآمد مبادله مىطبقه

انسانى كارگر است  زند! در اين روايت، فقطمى )چھارتكبير(نيز به طور كامل 

كند. بر توليد مى براى سرمايه و سرمايه دار اضافه ارزش كه نيروى كارش

ھا، ھا، شھردارى، بيمارستان، خيل عظيم مزدبگيرانى كه در مدارسھمين اساس

نشانى، پست و ارتباطات،  دانشگاه ھا، شبكه ھاى آب و فاض�ب، مراكز آتش

ى كسانى ھا، كليهخوردگان متعلق به شھردارىمراكز نگه دارى از پيران و سال

كنند، ھمه و ھاى نگه دارى از كودكان كار مىھا و سازمانكه در مھد كودك

پوشند! انبوه معلمان ھمه به حكم اين روايت خلعت خرده بورژوا بودن بر تن مى

و كار كردن در شاق ترين  نيروى كار خويش از يك عمر فروش كه پس ايرانى

كند، صدھا ميليون د=ر در ماه تجاوز نمى 100ط، كل دست مزدشان از شراي

ھا در مناطق مختلف جھان، صدھا ميليون مزدبگيران مراكز كارگران شھردارى

 درمانى و آموزشى و... كه سواى نيروى كارشان، ھيچ كا=يى و سواى فروش

م عضويت خود ندارند، ھمه به مقا اين كا=، ھيچ راھى براى امرار معاش

ى اين كار كنند. فايدهى متوسط يا بورژوازى كوچك ارتقاء مقام پيدا مىطبقه

ى چيست؟ قب� توضيح داديم، كه خط كشيدن بر روى بديل سوسياليستى طبقه

شدن  ى كارگر، خ�صتغيير عينيت موجود طبقه كارگر، تسويه حساب با جنبش

ى بر ويرانه ھاى ھمه گر و سپساز شر آلترناتيو مستقل طبقاتى توده ھاى كار

ھا، پايه ھاى دموكراسى طلبى وفادار به نظم سرمايه و بردگى مزدى را اين

ى كارگر نياز استوار ساختن به اين گونه تعريف و تحريف ھستى اجتماعى طبقه

 .مبرم دارد
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ھايى از معلمان و كودك ى بخشچپ سوسيال بورژوايى ايران فقط به تصفيه

ھا كه نيروى كارشان با ياران و پرستاران و بھياران و كارگران شھردارى

نمايد، بلكه سراغ ھم زنجيران اين =يه ھاى شود اكتفاء نمىدرآمد مبادله مى

رشان حتا به مختلف كارگرى در عرصه ھاى ديگر اين مشاغل كه نيروى كا

رود. ھمان گونه كه قب� گفتيم، نمايد نيز مىتوليد مى طور مستقيم اضافه ارزش

ى عظيمى از كارگران اين رشته ھا در مراكز خصوصى و حتا دولتى توده

نيروى كارشان به طور مستقيم براى صاحبان  انباشت سرمايه با فروش

، مربى كودك، پرستار و كنند. معلمتوليد مى موسسات مذكور اضافه ارزش

كنند، نيروى كارشان مستقيما بھيارى كه براى سرمايه داران خصوصى كار مى

از بھاى نيروى كار خود توليد  شود و ارزشى به مراتب بيشبه سرمايه مبدل مى

ى ھا به طبقهآورند و در تعلق آنھا را نيز كارگر به حساب نمىنمايند. اينمى

     .دانندا مجاز نمىمتوسط، ھيچ ترديدى ر

ى كارگر، گاه كاتوليك طيف مدافعان روايت سوسيال بورژوايى كارگر و طبقه

را از  كنند كه اگر م�ك توليد مستقيم اضافه ارزشتر از پاپ ابراز نگرانى مى

تعريف كارگر حذف كنيم، در اين صورت نيروھاى نظامى و انتظامى نيز 

 !كارگر خواھند شد

تواند اين ، مىاى از آثار ماركسركسى و كارگرى به ھر گوشهنيمه نگاھى ما

كارگرى را از افتادن به دام اين دل شوره  شيفتگان اصل اصالت و خلوص

برھاند. شبكه ھاى عظيم سركوب، ماشين قھر ارتجاعى بورژوازى، ديوان 

سا=رى و سيستم منحط حقوقى نظام كاپيتاليستى، ھمه و ھمه كار و رسالت شان 

ى كارگر است. من در حميل نظم توليدى، سياسى و مدنى سرمايه بر طبقهت

ى با= پيرامون تعريف ماركسى كارگر، گفتم كه كارگر در =ب�ى سطور فشرده

كند كه حاصل كار وى در به موقعيتى تنزل مى نيروى كارش ى فروشپروسه

يو=يى ھيات سرمايه و مناسبات بردگى مزدى به صورت بختكى مخوف و ھ
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مرگ بار، به صورت نيرويى بت واره و قھار بر كل ھست و نيست وى مسلط 

 .فشاردگردد و لحظه به لحظه گلوگاه حيات اجتماعى وى را مىمى

واقعيت يافتگى كار به عنوان از دست دادن واقعيت، تا آن حد است كه كارگر "

دھد. عينيت را تا مرز ھ�ك شدن از فرط گرسنگى از دست مى واقعيت خويش

يافتن به عنوان از دست دادن شيئى، تا آن حد است كه از كارگر اشيائى ربوده 

ضرورى است. در  ، بلكه براى كارشاششود كه نه تنھا براى زندگىمى

شود كه كارگر تنھا با ت�شى خارق العاده و حقيقت، خود كار به شيئى تبديل مى

را به دست آورد. تملك شيئى به شكل تواند آن با وقفه ھاى بسيار نامنظم مى

تر كند، كمتر اشياء توليد مىبيگانگى با آن، تا آن حد است كه كارگر ھر چه بيش

تر زير نفوذ محصول كار خود يعنى سرمايه قرار شود و بيشصاحب آن مى

 )6(گيرد."مى

 ى كارگراز موقعيت كارگر و طبقه اگر به ژرفاى مادى و طبقاتى تبيين ماركس

از  يابيم كه عظيم ترين بخشى كاپيتاليستى توجه كنيم، به سادگى درمىدر جامعه

ى وسيع و طويل ادارى يا شبكه ى دولتى و سلسله مراتب عريضساختار گسترده

ى كل جماعتى كه پليسى، نظامى و انتظامى، سيستم حقوقى و قضايى، به ع�وه

ن، تحميل مناسبات بردگى مزدى بر تار و پود فرآيند مادى و اجتماعى فعاليت شا

ى سرمايه دار ھر جامعه را تشكيل ى كارگر است، جزء =يتجزايى از طبقهطبقه

دھند. طيف نيروھاى متشكل در اين ديوان سا=رى يا ماشين نظامى و پليسى مى

و نھادھاى حقوقى، مدنى، برنامه ريزى، فرھنگى و اجتماعى عموما عناصر و 

گاه اختاپوسى دفاع از موجوديت استثمار كاپيتاليستى و نظم دست اندركاران دست

ضدبشرى سرمايه دارى ھستند؛ آنان كه با نگاھى ماركسى سرمايه را نه 

دار را  فھمند؛ آنان كه سرمايهى اجتماعى مىمقدارى پول و كا=، بلكه يك رابطه

فته ى شخصيت يا، بلكه به مثابه سرمايهاشنه فقط در شكل حقوقى مالكيت

بينند؛ آرى اين عده خيلـى ساده مكان و موقعيت خيل كثير جماعت ياد شده را مى
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ى بورژوازى درك در سازمان اجتماعى كار به مثابه عناصر و اقشار طبقه

 از اضافه ارزش كنند. اين كه اين افراد ھم مث� در پايان ھر ماه سھم خويشمى

كنند، مسلما در حقوق دريافت مى ى كارگر را به صورتناشى از استثمار طبقه

  .آوردھا به عنوان سرمايه دار ھيچ تغييرى پديد نمىھستى اجتماعى آن اساس

ى نظم اجتماعى اما آيا تمامى آحاد و افراد ساختار ديوان سا=رى يا شبكه

ى بورژوازى تعلق دارند؟ پاسخ سرمايه بدون استثناء به =يه ھاى مختلف طبقه

از ھر چيز به اين بيانديشيم، كه شمار كثيرى از نيروى كار و  منفى است. قبل

به طور كنكرت نيروى كار مولد ھر جامعه را كارگران صنايع نظامى تشكيل 

ى ھفتاد ى ايران تا اوايل دھهدھند. اين كارگران كه به طور مثال در جامعهمى

امى از ھم مي�دى حتا اونيفورم نظامى بر تن داشتند و با سلسله مراتب نظ

ى كارگر بين ھاى طبقهشدند، در ھيچ چيز ھيچ تفاوتى با ساير بخشمتمايز مى

ى كارگر استثمار ى ساير اقشار ديگر طبقهالـمللى نداشتند. اينان به اندازه

شوند. ابعاد بى حقوقى، ستم كشى و جناياتى كه اينان از نظام سرمايه دارى مى

حاصل از  رگران نيست. و اضافه ارزشتر از ساير كاشوند، كممتحمل مى

  .زندى جھانى را رقم مىعظيمى از سود سرمايه استثمار نيروى كارشان، بخش

ى فرودست ديوان سا=رى سرمايه در ھر ھا كه بگذريم، شمارى از خدمهاز اين

نيروى كارشان به اين ورطه  ھايى ھستند كه در جستجوى فروشجامعه نيز آدم

د، اين كار را اساسا زير فشار اضطرار و اجبار و صرفا با ھدف انكشيده شده

ھيچ  ى خود انجام مى دھند، سواى نيروى كار خويشروزانه تامين معاش

مايملك ديگرى ندارند و رويكرد آنان به اين عرصه ھاى اشتغال نيز تابعى از 

كل جبر حاكميت سرمايه بر سرنوشت زندگى كارگران در نوع انتخاب كار و ش

ى نيروى كار نسبت به شرايط ھاى فروشندهزندگى است. اينان ھمانند ساير بخش

اند. و به ميزان شناخت، آگاھى و شعور ناراضى و حتا عاصى كار خويش

كنند و به طور معمول مى شان خود را در صف معترضين نظام احساسسياسى
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ردم كارگر و اعتراضى م ى اولين ط�يه ھاى اوج گيرى جنبشبا مشاھده

گردند. اما چپ سوسيال بورژوايى دنيا ھا ھمسو مىفرودست در ھر كشور با آن

كند! دليل و گاھى شرم مى ھراس اين جمعيت احساس معمو= از كارگر خواندن

نيست. چپ سوسيال رمانتيسيستى سنتا ارج و قرب و  اين امر چندان غامض

 پايان دادن به وجود طبقات و اساسرا نه در پيكار عليه كار مزدورى و  تقدس

تر ھر چه بيش ھا، بلكه در تقوا و تنزه و خلوصى مزدى بودن انسانبرده

كارگر  كند! دچار شگفتى نشويد اگر بگوييم تقدسمى كارگر بودن افراد كاوش

مناسبات بردگى مزدى است! از  اى از تقدسپيوسته در اين منظر فكرى، بخش

كارگر بعيد است فاشيست، راسيست، ضدكمونيست و آلت  ديد اين طيف چپ،

سرمايه دارى باشد! سوسيال رمانتيسيسم  دست سرمايه يا عامل اجراى توحش

اين  ى توليد سرمايه دارى، مفھوم كا= بودن نيروى كار در اين نظام و نقششيوه

 ھا از ھر گونه انتخاب آزاد ع�يق و اميالمناسبات در ساقط كردن انسان

ھا در حضور و غيبت آدم كاود. به جاى اين كار، نفسشان را نمىزندگى

خوب و بد كار يا شرافت مندانه بودن  ، نوعى مستقيم توليد اضافه ارزشپروسه

كارگر و غير كارگر قرار  ھا را معيار تشخيصو نبودن كار و نظاير اين

 !دھدمى

ى مھم ى يك نكتهتاه دربارهسطور پايانى نوشته را به يك يادآورى بسيار كو

اى در ھمان حال كه به درستى دھم. عدهمى ديگر مربوط به اين بحث اختصاص

كنند، اما ى كارگر جھانى تاكيد مىبر تعلق طبقاتى كارگران فكرى به طبقه

تر بر تحو=ت تكنولوژيك دنياى سرمايه دارى و را بيش ى استد=ل خويشپايه

كنند. آن چه در با كارھاى جسمى استوار مى قياس مشاغل فكرى در گسترش

اين ميان =زم به تصريح و تاكيد است، اين است كه احتساب كارگران فكرى در 

كامپيوتريزه شدن توليد و  توان و نبايد از نفسى كارگر را نمىى طبقهزمره

آن در دھه ھاى اخير استنتاج كرد. واقعيت اين است، كه از ھمان  عوارض
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قابل توجھى از  ى توليد سرمايه دارى نيز بخشى استقرار شيوهراحل اوليهم

اند. كارگران در قلمروھاى مختلف كار و توليد، عھده دار مشاغل فكرى بوده

ى توليد مصرف اى موارد به طور مستقيم در پروسهنيروى كار اينان در پاره

 ودن و به طور مشخصبوده است. كارگر ب و منشا توليد اضافه ارزش شدهمى

 ھاى ماركساى صريح در آموزش، ھمه جا به گونهكارگر مولد بودن اين بخش

  .تاكيد شده است

ى توليد كاپيتاليستى است كه انواع مختلف ى بارز شيوهمطمئنا اين يك مشخصه"

سازد و ميان افراد اى از اين دو را از ھم متمايز مىكار فكرى و يدى يا آميخته

كند. اما اين اص� منافى آن نيست كه محصول مادى، حاصل كار مى تقسيم

ھاست كه ى اين افراد است. به بيان ديگر، محصول كار مشترك آنمشترك ھمه

به ثروت مادى و سرمايه مبدل شده است. درست به ھمان گونه كه در رابطه با 

ى كلمه كارگران مزدى ھستند و به معناى واقع ى اين اشخاصسرمايه، ھمه

كارگران مولد ھستند. تمامى اينان نه فقط مستقيما در توليد مشاركت دارند، كه 

كنند. آنان با كارشان نه فقط كارشان را به طور مستقيم با سرمايه مبادله مى

  )7(نمايند."نيز توليد مى ، كه اضافه ارزشدست مزد خويش
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 بحران سرمايه، 

  »ھدفمند کردن يارانه ھا«دولت متزلزل و Nيحه 

بحران در شرائطی چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران را آماج موج خود 

پيچ و خم ستيز مايه داری کشور نزديک به دو دھه تمام در رگرفت که اقتصاد س

و روند ممکن و مقدور پاره ای بازسازی ھا  ۵٠با آثار بحران نيمه دوم دھه 

منحنی فراز و فرود خود را طی می کرد. دولت ھای مختلف سرمايه از دار و 

دسته رفسنجانی تا اص�ح طلبان و سپس باند احمدی نژاد ھمگی و ھر کدام بيش 

ميليون نفوس توده ھای  ۵٠مه نان خالی از ديگری، با مايه گذاشتن از آخرين لق

کارگر و افزودن آن بر کوه اضافه ارزش ھا و سرمايه ھای طبقه سرمايه دار، 

برای کاھش عوارض ديرپای بحران و ھموار کردن راه بازسازی اقتصاد 

فروپاشيده سرمايه داری ت�ش کردند. برای اينکه تصويری ھر چند بسيار دست 

ميزان فشار اين مدت بر سطح زندگی و دستمزد و پا شکسته و ناقص از 

کارگران داشته باشيم کافی است فقط به يک قلم از گزارشات رسمی مرکز آمار 

دولت اس�می نظر اندازيم. در اين گزارش ھا تصريح می شود که اق�م ارزش 

در » ارزش افزوده« اضافی سا=نه توليد شده در جامعه و يا به قول نھاد مذکور 

 ۵سال از حدود  ١٢يعنی در طول  ١٣٨۵تا  ١٣٧٣ميان سال ھای  فاصله

ميليارد د=ر افزايش يافته است. ھيچ  ٢٣٩ميليارد د=ر امريکا به رقمی بالغ بر 

آماری از ھيچ نھاد دولتی در ايران قابل ھيچ ميزان اعتبار نمی باشد اما برای 

نابع ديگری نيز در ردگيری رويدادھا و حد و حدود استثمار توده ھای کارگر م

دسترس نيست. طبق اين گزارش و به ميزانی که ارقام آن صحت داشته باشد، 



 

174 

سال با= به  12حجم اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر ايران در طول 

برابر دست يافته است. توده ھای کارگر ايران در اين دوره،  ۴٨افزايشی حدود 

و برای اينکه ميزان اضافه ارزش ھای توليدی برابر شديدتر استثمار شده اند  ۴٨

آن ھا چنين منحنی صعودی بسيار حيرت آور و اعجاب انگيزی را پشت سر 

بگذارد، ده ھا بار بيشتر کار کرده اند، عميق تر فرسوده و مستھلک شده اند، 

سطح دستمزدھا يا بھای نيروی کار آن ھا به ويژه مزدھای واقعی شان به گونه 

تنزل کرده است، نان، وضعيت سکونت، پوشاک، دارو و درمان و ای رقت بار 

و امکانات اجتماعی آن ھا به » رفاھی« آموزش و ھمه مسائل معيشتی و 

صورت بی مھار دچار قتل عام گرديده است. اقتصاد جنگ زده، ورشکسته و 

به يمن اين تھاجم سازمان يافته دامنگستر و سبعانه به  ٧٠مت�شی شروع دھه 

بخش  ٨٠زندگی توده ھای کارگر به تدريج تا سال ھای آغاز نيمه دوم دھه سطح 

ھائی از بی سر و سامانی ھای چرخه بازتوليد خود را کاھش داد. در اين مورد 

نيز برای اينکه از تأثيرات اعجازگون شبيخون ھای مرگبار مذکور، بر روی 

ھه ھفتاد به بعد بھبود وضعيت انباشت و سير صعودی سودآوری سرمايه ھا در د

تصويری در ذھن داشته باشيم بايد عمق فروپاشی و ورشکستگی اقتصاد سرمايه 

داری ايران در دوره جنگ را خوب دقت کنيم. بر اساس آمارھای موجود ميزان 

 ١١يک رشد  ۵٦تا  ۴۴تشکيل سرمايه ناخالص داخلی ايران در فاصله سال ھای 

ميليارد د=ر در سال به رقم  ١٦م برابری را در پشت سر خود داشت و از رق

ميليارد رسيده بود. اين روند در سال ھای جنگ به طور کامل  ١٦٨سا=نه 

 ٦٧تا  ۵٨خصلتی معکوس احراز کرد، به گونه ای که در دوره زمانی سال ھای 

ميليارد تومان  ١١٠بر پايه قيمت ھای ثابت روزھای پيش از انق�ب بھمن، از 

تومان سقوط نمود. نرخ رشد اقتصادی در غالب اين سال  ميليارد ٣٧در سال به 

گزارش گرديد. تھاجم  %٧ھا منفی بود و در طول چند سال اين نرخ منفی با رقم 

بسيار بی سابقه و مغول وار دولت ھای سرمايه به سطح دستمزدھا و زندگی 

کارگران که با تعھدات و درس آموزی ھای عميق آن ھا از توصيه ھای صندوق 

انی پول نيز ھمراه بود اين وضعيت را تغيير داد، بر ھست و نيست توده ھای جھ
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کارگر شمشير قتل عام کشيد و در عوض خون دوباره ای در شريان ھای حيات 

سرمايه اجتماعی ايران به راه انداخت. ديری نپائيد که حجم سرمايه گذاری ھا تا 

سوای فزونی بسيار  مرز ده ھا برابر با= رفت، ورود سرمايه ھای خارجی

چشمگير اضافه ارزش ھای نفتی حتی در شکل متعارف آن به طور مستمر رو 

به اوج گذاشت و از چندين برابر پر رونق ترين دوره اقتصادی پيش از وقوع 

قيام بھمن ھم بيشتر شد. حجم مباد=ت بازرگانی در قياس با گذشته برق آسا 

ليارد د=ری در حوزه ھای نفتی فوران نمود. سرمايه گذاری ھای چندصد مي

مناطق مختلف، رشد بی سابقه توليدات کشاورزی تا سطح بی نيازی از واردات 

سال اخير، پيش  ۵٠برخی کا=ھای غذائی از جمله گندم برای اولين بار در تاريخ 

ريز سرمايه ھای عظيم در صنايع اتوموبيل سازی و توسعه صدور خودرو به 

بسيار ک�ن سرمايه در قلمرو صنايع نظامی و تبديل کشور جھان، انباشت  ٣٧

شدن به يک قطب مھم صدور تسليحات در دنيا، سرمايه گذاری ھای ک�ن در 

حوزه توليد دارو، انرژی ھسته ای و پاره ای رشته ھای ديگر از جمله 

دستاوردھای مھم اين سال ھا برای نظام سرمايه داری و طبقه سرمايه دار ايران 

ھای رفسنجانی و خاتمی از طريق سازماندھی شبيخون جھنمی خود تا  بود. دولت

حصول اين اھداف و اين سطح از چالش بحران اقتصادی سرمايه پيش تاختند اما 

شيوه توليد سرمايه داری در درونمايه خود قانون و پويه ويژه خود را دارد. 

ھم به ھمراه  ھرگام اين موفقيت ھا و پيش رفتن ھا تناقضات سرشتی سرمايه را

داشت و در ھمان حال که گامی در گشايش مشک�ت روز نظام بود، لحظه ای در 

ھموارسازی راه سقوط به ورطه بحران ھای بعدی يا آسيب پذيری ھای 

مرگبارتر در برابر فشار موج بحران ھای جھانی سرمايه داری نيز بود. در اين 

ر ورطه تندباد بحران مورد و تا جائی که به سرکشی بحران يا غلطيدن د

سراسری سرمايه مربوط می شود کمی پائين تر بحث می کنيم اما پيش از آن بايد 

به نکاتی اشاره کنيم که لزوماً اجزاء پيوسته پويه بحران نيستند اما ھر کدام به 

مثابه عاملی مؤثر به کاھش چشمگير ظرفيت سرمايه اجتماعی ايران برای مقابله 

ی کردند. بسياری از سرمايه گذاری ھای انبوه با=، برای با موج بحران کمک م
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رسيدن به فاز يا فازھای بازدھی به زمان نسبتاً طو=نی نياز داشتند و در تمامی 

طول اين سال ھا، محتاج پيش ريز مستمر سرمايه ھای بيشتر و جديدتر ھم 

 بودند. به عنوان مثال ھدف از اجرای طرح ھای بزرگ و درازمدت درحوزه

آن بود که » سند چشم انداز« ھای نفتی مناطق مختلف کشور بر اساس پيش بينی 

به سقف روزھای پيش از قيام  ٨٠ميزان توليد و صادرات نفت تا شروع دھه 

ميليون بشکه در روز برسد. اين ھدف در ھيچ سطحی محقق  ٦بھمن يعنی حدود 

وز نيز حجم کل توليد نفت نشد و به رغم انباشت ده ھا ميليارد د=ر سرمايه تا امر

ميليون بشکه در روز تجاوز نمی کند. شکست پروژه ھای مربوط به  ۴خام از 

گاز از اين ھم بسيار سھمگين تر بوده است. کشوری که به لحاظ مالکيت منابع 

زيرزمينی گاز، دومين مقام را در دنيا دارا است تا لحظه حاضر حداکثر فقط 

تخراج می کند و زير فشار ھمين معضل مھم ھر کل اين ذخائر عظيم را اس %٦

سال مجبور است که مبالغ بسيار ک�نی ارز به واردات گاز مايع از ترکمنستان و 

جاھای ديگر اختصاص دھد. در مورد واردات بنزين در طول اين سال ھا نه فقط 

شاھد ھيچ کاھشی نبوديم که ميزان آن به گونه ای بسيار شتاب الود در حال 

ش بوده است. سير صعودی افزايش مصرف سوخت در داخل توان دولت افزاي

سرمايه داری برای صادرات بيشتر و بيشتر نفت را مھار می کرد و اين امر به 

نوبه خود دست اندازی بورژوازی ايران به بخش ھر چه عظيم تری از اضافه 

محدود  ارزش ھای توليد شده در سطح جھانی و توسط طبقه کارگر بين المللی را

می ساخت. از نفت و گاز که بگذريم در بسياری از قلمروھای ديگر نيز سرمايه 

ھای نسبتاً عظيمی با مشارکت دولت يا به طور مستقيم توسط نھادھای دولتی پيش 

ريز شد که پاره ای از آن ھا در نيمه راه دچار توقف گرديد. در مورد تحريم 

ته است اما پيرامون تبعات واقعی ھای اقتصادی گفتگوھای فراوانی صورت گرف

اين تحريم ھا و مسائل پيوسته آن بر روی چرخه بازتوليد سرمايه داری ايران و 

سوق دادن سرمايه اجتماعی به سوی بحران نکات زيادی نيز ناگفته مانده است. 

تحريم ھا دولت و سرمايه داران را مجبور می سازد تا برای خريد کا=ھای مورد 

بازار جھانی بھائی بسيار با=تر از قيمت بازار پرداخت کنند. بخش  نياز خود از
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عظيمی از اين کا=ھا در واقع اجزاء مختلف سرمايه ثابتی ھستند که به ھر دو 

شکل گردشی يا استوار به طور مستقيم وارد پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعی 

مايه ثابت و قيمت می شوند. افزايش بھای اين کا=ھا يکراست ھزينه تشکيل سر

کا=ھای در حال توليد را با= می برد. با وقوع اين حالت دو راه بيشتر در پيش 

پای صاحبان سرمايه باقی نمی ماند. يا اينکه توليدات خود را حول محور قيمت 

ھای سابق بفروشند و به حصول سود کمتری رضايت دھند، يا اينکه قيمت ھا را 

ا حفظ کنند. توضيح واضحات است که ھيچ سرمايه با= برند و نرخ سود خود ر

داری به حالت نخست تمکين نمی کند و يکراست فقط شکل دوم را به اجراء می 

گذرد. اين امر در جامعه ما و در مورد سرمايه داران ايران در اين سطح نيز 

محدود نمی ماند. در اينجا صاحبان سرمايه حداقل افزايش ھزينه توليد و سرمايه 

اری را دستاويزی بسيار محکم برای با=بردن بی مھار قيمت توليدات و از اين گذ

طريق حجم سودھا می سازند. پروسه ای که گفتيم با مختصر تفاوت ھائی در 

مورد واردات کا=ھای مصرفی نيز صدق می کند. در اين جا نيز تمامی سرمايه 

ن شکل عمل می کنند و داران يا دولت سرمايه داری وارد کننده کا=ھا به ھما

فروش کا=ھای وارداتی به با=ترين قيمت ھا را مبنای جبران خريدھای گران تر 

 و کسب سودھای عظيم تر قرار می دھند. 

تحريم ھا، پروسه توزيع اضافه ارزش ھای توليد شده توسط طبقه کارگر ايران و 

را تحت تأثير  جھان، ميان بورژوازی ايران و ساير بخش ھای اين طبقه در دنيا

قرار می داد. سھم سرمايه داران و دولت سرمايه داری ايران را به سمت کاھش 

می راند. بورژوازی نه فقط حاضر به تحمل ھيچ ديناری کاھش از کوه عظيم 

سودھايش نمی شد که روند وقوع حادثه را يکراست به سنگری عليه توده ھای 

روند کاھش ھا را با منحنی صعودی  کارگر ايران تبديل می کرد تا از اين طريق

افزايش ھا جايگزين سازد. عوارض تحريم ھا را باز ھم بيشتر بحث می کنيم اما 

عجالتاً به جنبه ھای ديگری از موقعيت سرمايه داری ايران در اين سال ھا 

بپردازيم. در ھمين دوره و در واقع از مدت ھا پيش از شروع اين رويدادھا شاھد 

ائی ھای مھمی در ساختار بازتوليد سرمايه جھانی بوديم. وقوع جا به ج
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کشورھائی مانند چين و ھند نرخ رشدھای خيره کننده ای را در تراز کار سا=نه 

خود تجربه می کردند. چين به چنان قطب نيرومندی تبديل شد که ھر دو قاره 

فش، امريکا و اروپا را زير فشار قدرت رقابت کا=ھايش به وحشت انداخت. ک

پارچه، مواد غذائی، نوشت افزار، ماشين آ=ت، اتوموبيل و ده ھا محصول ديگر 

حاصل استثمار صدھا ميليون برده مزدی ماوراء ارزان چينی در ھر کجا که پا 

نھاد رقبا را از دور خارج ساخت. اين امر تا حدودی در قاره ھند نيز روی داد. 

من اقتصاد بسياری از کشورھای تبعات اين دگرسانی ھا و جا به جائی ھا دا

سرمايه داری را گرفت اما پيداست که اين اثرگذاری برای ممالک مختلف عميقاً 

متفاوت بود. ايران در عداد کشورھائی بود که بيش از بسياری جاھای ديگر فشار 

اين تبعات را تحمل می کرد. در اينجا فقدان قدرت رقابت =زم سرمايه اجتماعی 

المللی، در غالب حوزه ھای توليد، پديده کام�ً معمول و ھميشگی در بازار بين 

بوده است. بورژوازی ايران به رغم بھای شبه رايگان ده ھا ميليون نيروی کار 

مورد استثمار مرگبار خود، باز ھم در بسياری از عرصه ھای انباشت به دليل 

وده و قديمی، سطح نازل تر بارآوری کار اجتماعی، استفاده از تکنولوژی فرس

پائين بودن ترکيب آلی سرمايه و عوامل مشابه، تاريخاً از کمبود توان رقابت با 

بخش ھای ديگر سرمايه بين المللی رنج برده است. عروج چين و ھند به موقعيتی 

که اشاره کرديم، به نوبه خود اين مشکل را برای سرمايه داری ايران پيچيده تر 

تغيير ريل شمار کثير صاحبان سرمايه را از و سرنوشت سازتر می ساخت و 

پيش ريز سرمايه ھای خود در زمينه ھای توليدی به سوی واردات کا= و فروش 

در بازارھای داخلی به ھمراه می آورد. اين سرشت سرمايه است که در 

جستجوی خودگستری خود و چنگ اندازی به سودھای انبوه تر باشد. سرمايه در 

يزی که نمی انديشد محصور ماندن در حوزه توليد، تجارت، اين گذر به تنھا چ

کدام حوزه توليد و تجارت، در کدام کشور، کدام بخش دنيا و مسائل ديگری از 

اين دست است. کسانی که از سرمايه انتظاری جز اين دارند، آنانی که چشم به 

رفاه،  راه تعھدات بسيار محتوم صنعت سا=ری، مدنيت، توسعه پرداری، اشتغال،

دموکراسی و مانند اين ھا از سرمايه ھستند، اگر نمايندگان مزور و بشرکش 
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« سرمايه نباشند، در بھترين و خوشبينانه ترين حالت نمايندگان ابله يا از آن بدتر 

دروغگو و توھم باف نظام بردگی مزدی می باشند. سرمايه برای سود » منتقدان

رمايه داران ايرانی با مشاھده اشغال بازار انبوه تر ت�ش می کند و عده ای از س

جھانی توسط کا=ھای ارزان بھای چينی راه مناسب تر افزايش و خودگستری 

سرمايه ھايشان را آن ديدند که حوزه کار خود را خريد کا=ھای چينی و فروش 

آن ھا در بازار داخلی قرار دھند. اين امر وضعيت صنايع ايران و به طور 

معينی از صنعت را تحت تأثير قرار داد. کفش ملی در زمره  خاص حوزه ھای

کارگر را استثمار می کرد،  ٩٠٠٠واحدھای صنعتی معدودی بود که زمانی 

توليداتش به پاره ای کشورھا صادر می شد، در سال ھای شروع کار خود 

توانسته بود بسيار سريع عظيم ترين بخش بازار داخلی را تسخير کند، ھزارھا 

ه و کارخانه کوچک کفش را از ميدان خارج نمايد، قيمت ھای بازار را به کارگا

صورت تعيين کننده ای زير فشار قرار دھد و در تشکيل قيمت توليدی کفش ھمه 

جا نقش اثرگذار اول را ايفاء نمايد. کفش ملی ساليان دراز با چنين وضعی به کار 

ب ماندن از توليد کنندگان خود ادامه داد اما در دوره مورد گفتگوی ما با عق

مشابه بين المللی در زمينه ھای تکنولوژی و درجه بارآوری کار اجتماعی و 

عوامل ديگر موقعيت خود را از دست داد. ھجوم کفش ھای چينی به بازارھای 

بين المللی و از جمله ايران، وضعيت اين واحد بزرگ صنعتی را ک�ً دگرگون 

کت، انتقال سرمايه ھای حيطه کنترل خود به ساخت. نھادھای دولتی مالک شر

قلمرو واردات کفش ھای چينی را سودآورتر ديدند. نتيجه اين چرخش آن شد که 

کارخانه عظيم پارک ملی ھيچ اثری بر جای نمانده  ٢۴اکنون سال ھاست از 

است و فروش کفش ھای توليد شده در کشور چين تنھا کار مراکز متعلق به اين 

ل می دھد. عين ھمين سرنوشت در طول ھمين دوره دامنگير شرکت را تشکي

بسياری از صنايع بزرگ و متوسط و حوزه ھای مھم اقتصاد سرمايه داری ايران 

شد. صدھا کارخانه عظيم نساجی تعطيل گرديد. واردات بی عنان قند و شکر از 

 شرکت قديمی قندسازی و مؤسسات بزرگی مانند کشت و ٣٠ھند يا کوبا بيش از 

صنعت ھفت تپه را به ورطه تعطيل فرو راند. سيل واردات کاغذ مجال توليد اين 
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کا= را از شرکت ھای داخلی فاقد قدرت رقابت سلب کرد. =ستيک سازی ھای 

بزرگی که ھر کدام چند ھزار کارگر را استثمار می کردند يکی پس از ديگری 

سرمايه ھای بيشتری تعطيل شدند، کشاورزی که در مدت دو دھه به طور مدام 

را به خود جلب می کرد باز ھم زير فشار رقابت کا=ھای توليد شده در ساير 

نقاط دنيا جذابيت خود را برای صاحبان سرمايه از دست داد. در ھمين جا دو 

نکته مھم قابل يادآوری است. اول اينکه تعطيل اين صنايع، شرکت ھا و حوزه 

م سودآوری يا محتوم بودن ورشکستگی آنھا ھای انباشت علی العموم از جبر عد

سرچشمه نمی گرفته است، بلکه در بسياری موارد بازتاب ت�ش سرمايه داران 

اعم از خصوصی يا دولتی برای دستيابی به سودھای بسيار عظيم تر و نجومی 

تر بوده است. نکته دوم که در بحث حاضر اھميت تعيين کننده تری دارد آنکه 

در اين دوره و در رابطه با اين بخش از صنايع دو راه بيشتر  بورژوازی ايران

در پيش روی خود نداشت. راه اول سرمايه گذاری ھای بسيار ک�ن در ھمين 

حوزه ھا، استفاده از تکنولوژی ھای مدرن و فوق مدرن روز، با=بردن بارآوری 

در بازار کار اجتماعی در چرخه توليد و از اين طريق دستيازی به قدرت رقابت 

بين المللی بود. اين راه او=ً نياز به تحمل ھزينه ھای سنگين داشت، ثانياً 

مخاطرات احتمالی عدم موفقيت در بازار جھانی را کم و بيش با خود حمل می 

کرد. ثالثاً باب طبع ھمه محافل و بخش ھای مختلف بورژوازی نبود و =يه ھائی 

تار قدرت سياسی با آن مخالفت می کردند. از اين طبقه و نمايندگان آنھا در ساخ

مؤلفه در جای خود برای دولت سرمايه داری مھم بودند. در  ٣ھر کدام از اين 

مورد ھزينه ھای سنگين برنامه ريزی احراز شرائط توليدی با=تر و افزايش 

بارآوری کار بايد به اين انديشيد که قيمت ماشين آ=ت، کا=ھای واسطه ای، مواد 

کمکی و ک�ً آنچه که سرمايه اجتماعی ايران به عنوان جزء ثابت مورد  خام و

نياز خود از بازار جھانی خريداری می کند حتی در ھمان روال متعارف ھم به 

صورت جھشی در حال افزايش بوده است. فقط در نظر بياوريم که بھای تشکيل 

در فاصله ميان  سرمايه ثابت برای سرمايه داران يا دولت سرمايه داری ايران

برابر گران تر تمام شده است. در اھميت مخاطرات  ٧قريب  ٦٣تا  ۵٧سال ھای 
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احتمالی اين نوع سرمايه گذاری نيز شايد سرنوشت کشورھای آسيای جنوب 

شرقی در دھه پايانی سده بيستم بھترين و شفاف ترين دليلی باشد که می توان به 

جنوب شرقی » ببرھای« موسوم به آن رجوع کرد. کره جنوبی و ھمه ممالک 

آسيا در چھارچوب برنامه ريزی ھای بانک جھانی و صندوق بين المللی پول 

ھمين راه را رفتند اما بسيار زود ھمه آن ھا از سر به زمين خوردند. سومين 

مورد نيز برای ھمه دولت ھای اين دوره اھميت داشت زيرا حصول اجماع در 

گيری رژيم بر سر تمامی مسائل مربوط به ھمه نھادھا و مراکز تصميم 

ھموارسازی راه اجرای گزينه مذکور کار آسانی به نظر نمی رسيد. موضوعی 

  که شرح آن در اين نوشته کوتاه نمی گنجد. 

تا اينجا از راه نخست پيش روی سرمايه داران و دولت سرمايه داری در طول 

پاره ای تحو=ت مربوط به  اين دوره مشخص و به دنبال وقوع جا به جائی ھا و

قطب بندی ھا، تشکيل قيمت ھا و عوارض نرخ سود در سطح جھانی سخن 

گفتيم. راه دوم برای سرمايه داری ايران ھجوم سرمايه ھا از حوزه توليد به 

برخی رشته ھای بسيار پرسودتر و با ھزينه سرمايه گذاری نازل تر يا يکراست 

ی و ايفای نقش به صورت جزء پيوسته ای سرريز شدن به قلمرو مباد=ت تجار

از بخش بازرگانی سرمايه جھانی بود. واقعيت اين است که طبقه سرمايه دار و 

دولت آن ھا با م�حظه وضعيت روز چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی تا 

آنجا که توانستند و تيغشان می بريد ھر دو راه را انتخاب کردند. در پاره ای 

ه به معض�ت سر راه حل اول، بسيار مشتاق و مصمم به سوی راه موارد با توج

دوم چرخيدند. اين روند يا چرخش به سوی اين شيوه حل معضل، تحت تأثير 

عامل ديگری نيز تشديد می شد. سپاه پاسداران جمھوری اس�می به عنوان عظيم 

ايه ترين غول اقتصادی کشور و در مقام يک ھيو=ی بی سر و دم پيش ريز سرم

در قلمروھای گوناگون، با انتقال بخش ھائی از سرمايه ھايش به حوزه واردات 

کا= سودھای نجومی سرسام آوری به چنگ می آورد. اين امر سبب می شد که 

دولت در جايگزينی ورود کا= به جای ت�ش برای احراز شرائط برتر توليدی و 

نه ھا و شرکت ھای فاقد افزايش بارآوری کار، به طور خاص در بسياری کارخا
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توان کافی رقابت ھيچ ترديدی به خود راه ندھد. به اين ترتيب بخش ھر چند 

محدودی از سرمايه اجتماعی که تعيين وزن و درصد دقيق آن در کل سرمايه 

ممکن نيست به اين راه می شتافت، اما راه حل اول نيز به ويژه برای سرمايه 

له برای سرمايه ھای تحت مالکيت و کنترل ھای تحت مالکيت دولت و به از جم

سپاه پاسداران از ھمه سو در دستور کار بود. سرمايه ھای متمرکز در حوزه 

ھای نفت و توليد س�ح و اتوموبيل سازی و توليد فو=د و برخی رشته ھای ديگر 

در اين زمره قرار داشتند. قابل توجه است که سپاه پاسداران و نيروھای 

دولت در استقبال از اين گزينه نيز مقام اول را احراز می کردند. ميليتاريستی 

سپاه به عنوان مالک عظيم ترين بخش سرمايه اجتماعی کشور و مسلط بر 

سودآورترين حوزه ھای انباشت سرمايه از توان اقتصادی =زم برای گزينه دوم 

ا بھره برخوردار بود. تراست ھای مالی و صنعتی تحت مالکيت سپاه به ويژه ب

گيری از موقعيت اختاپوسی ممتاز و استثنائی خود و معافيت مطلق از ھر نوع 

ماليات و حقوق گمرکی و مانند اين ھا می توانست ھزينه سرمايه گذاری ھا را تا 

سرحد امکان برای خود کاھش دھد. در رابطه با اين موضوع مسلماً بحث 

ه اين اشاره می کنيم که سپاه مبسوط جداگانه ای =زم است اما در اينجا فقط ب

اسکله حمل کا= به  ٦٠حتی در ھمان سال ھا، در آغاز کار دولت خاتمی بيش از 

صورت کام�ً انحصاری در سواحل آبی جنوب کشور در اختيار داشت که او=ً 

ھيچ رد و نشانی از ھيچ کدام آن ھا در ھيچ سند و گزارش دولتی وجود نداشت و 

ز مجموع اسکله ھای رسمی و شناخته شده تجاری کشور کمتر ثانياً شمار آن ھا ا

  نبود. 

به اصل موضوع باز گرديم. سرمايه اجتماعی ايران در دل کارزار خود برای 

چالش بحران و در تداوم موفقيت ھای قابل توجھی که از روزھای پايان جنگ تا 

يز سر و کار به دست می آورد با معض�ت پيچيده با= ن ٨٠اواخر نيمه اول دھه 

داشت و از فشار آن ھا رنج می برد. برآيند اين دو پويه متفاوت يعنی بحران 

زدائی و توسعه انباشت به ويژه در برخی حوزه ھای کليدی و مھم اقتصاد مانند 

اتوموبيل سازی، نفت و گاز، ذوب آھن، توليد دارو، برخی رشته ھای مواد 
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سته ای، راھسازی، توسعه شبکه غذائی و کشاورزی، صنايع نظامی، انرژی ھ

ھای آبياری و مانند اين ھا در يک سوی و فروپاشی حوزه ھای کم سودتر و 

دارای بارآوری کار اجتماعی نازل تر در سوی ديگر، مجموعاً تا سال ھای 

نخست رئيس جمھوری احمدی نژاد به نفع فرايند نخست به پيش شتافت. افزايش 

ل و سپس دوم دولت خاتمی و تداوم جھش وار بی سابقه قيمت نفت در دوره او

اين افزايش در اوايل کار احمدی نژاد نقش مسلط پويه اول را باز ھم ھر چه 

بيشتر تضمين می کرد. با ھمه اين ھا تأکيد ما در اين بخش به طور خاص بر 

بيان مجموعه عواملی است که تا پيش از سرريز موج جديد بحران سرمايه داری 

ه و مخرب را بر پويه ارزش افزائی سرمايه بازی می کرده اند. نقش فرسايند

عواملی که بسيار مختصر به آن ھا اشاره کرديم و اکنون به سراغ طغيان موج 

بحران و چگونگی غرق شدن سرمايه داری ايران در دل امواج نيرومند و 

م پرخروش آن برويم. وقوع حوادثی که گفتيم ھمگی به طور مرتبط و مرکب به ھ

کمک کردند تا بحران سرمايه جھانی با قدرتی بسيار سرکوبگرتر از حد معمول 

  فشار خود را بر حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران وارد سازد. 

اين موضوع بسيار روشن است که در سخن از بحران سرمايه داری ايران يا ھر 

قايق و تار و پود کشور مجزا به ھيچ وجه نمی توان و نبايد در جستجوی تمامی د

وقوع پروسه افزايش ترکيب ارگانيک و سير نزولی نرخ سود و بالفعل شدن اين 

روند، به طور مستقيم و بعينه در اندرون پويه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی 

ھمان جامعه معين بود. اصرار ما بر درستی حتمی نظريه مارکس پيرامون ريشه 

که فرايند تحقق گرايش رو به افت نرخ  واقعی بحران متضمن اين معنی نيست

سود و مطلق شدن آن را حتماً در عمق فعل و انفعا=ت يک بخش معين سرمايه و 

جدا از درھم رفتگی ارگانيک آن با کل سرمايه جھانی جستجو کنيم. بالعکس 

سرمايه اجتماعی يک کشور به ويژه جوامعی مانند ايران به طور معمول ميدان 

بحران قرار می گيرند، در ھمان حال که پروسه عينی وقوع خروش سرکش موج 

بحران نه لزوماً در چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ھمان کشور بلکه در حوزه 

ھای ديگری از سرمايه بين المللی پيچ و خم خود را پيموده و پشت سر نھاده 
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ر از است. اين امر در دوره کنونی حيات سرمايه داری بسيار حادتر و عميق ت

گذشته ھای دور روی می دھد و ھر چه روند ادغام بخش ھای مختلف سرمايه 

در ھم عميق تر و انداموارتر شود باز ھم ژرف تر و ارگانيک تر خواھد شد. 

سرکشی طغيان وار موج بحران در سرمايه داری ايران در شرائط روز گوشه 

در اين نوشته اين ای از روند تحقق ھمين حکم است. نکته مھم مورد تأکيد ما 

است که فرايند انتقال و سرريز بحران جھانی سرمايه به شيرازه توليد سرمايه 

اجتماعی ايران درست در شرائطی روی داد که وضعيت اقتصادی کشور از قبل 

با پاره ای معض�ت فرساينده جدی دست به گريبان بود و ھمين امر کوبندگی 

ه است و در روزھای آتی باز ھم تشديد موج بحران را ھر چه بيشتر تشديد کرد

خواھد کرد. در باره اين معض�ت تا ھمين جا به نکاتی اشاره کرده ايم اما در 

تکميل آن ھا بايد به دو نکته بسيار مھم ديگر نيز توجه داشته باشيم. نکته اول 

آنکه سرمايه داری ايران در موقعيت مورد بحث ما، حتی بدون در نظر گرفتن 

ای ياد شده و آسيب پذيری ھای خاص ناشی از تأثير آن ھا، به صورت مؤلفه ھ

طبيعی نيز فشار بحران سرريز شده از سرمايه جھانی را بسيار حادتر و کوبنده 

تر از گذشته تحمل خواھد کرد. دليل اين امر تغييرات عظيمی است که در حجم 

ای ديگر سرمايه مباد=ت جاری ميان سرمايه اجتماعی ايران با ممالک و قطب ھ

ماھه  ۴رخ داده است. بر پايه برآوردھای تاکنونی ارزش اين مباد=ت فقط در 

ميليارد د=ر بوده است و ميزان واقعی آن تا پايان سال به طور  ١٨اول امسال 

ميليارد د=ر را پشت سر خود نھاد. اين رقم حتی در قياس با سال  ۵۴قطع رقم 

ش يافته است. نکته دوم از اين ھم بسيار تعيين برابر افزاي ١٨به ميزان  ١٣٧٠

کننده تر است. سرمايه داری ايران در ھمه سال ھائی که گفتيم به ويژه از دوره 

دوم رياست جمھوری خاتمی به اين سوی به ھمان د=ئلی که پيش تر توضيح داده 

شد يک روند پرشتاب تمرکز پوئی سرمايه را از سر می گذراند. سرمايه داران 

و دولت برای طی اين روند بيش از ھر وقت ديگر به منابع مالی بسيار ک�ن و 

  پاره ای شرائط مساعد ديگر نياز داشتند. 
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سرريز بحران با کاھش چشمگير بھای نفت در بازار جھانی شروع شد. فروش 

نفت يک مکانيسم طبيعی ورود سرمايه بين المللی به حوزه انباشت داخلی ايران 

ر قبال اين فروش عايد دولت و طبقه سرمايه دار ايران می شود در است. آنچه د

اشکال مختلف به سرمايه تبديل می گردد. سرمايه ای که شکل ماشين آ=ت، 

وسائل نيم ساخته، مواد خام و کمکی به خود می گيرد، در زيرساخت ھا و 

ادر و جاده تأسيسات پايه ای مورد نياز شيوه توليد سرمايه داری از قبيل راه و بن

و وسائط نقليه و ساختمان و سد و شبکه ھای آبياری و بيمارستان ھا و دانشگاه 

ھا و مراکز آموزشی و مؤسسات ديگر پيش ريز می شود، در قالب انواع يارانه 

ھا به ملکيت صاحبان سرمايه در پاره ای حوزه ھا و رشته ھا در می ايد، به 

گران و کارمندان بخش ھای دولتی عنوان سرمايه متغير يا دستمزد به کار

پرداخت می گردد، در وجه عمده خود برای استحکام ماشين دولتی، ساز و برگ 

نظامی، تغديه قوای سرکوب، ارتش، پليس، بسيج و چندين ميليون نيروی ھار و 

اختاپوسی پاسدار موجويت نظام بردگی مزدی می رسد. ھر ميزان کاھش 

حجم سرمايه اجتماعی و به ھمان ميزان اخت�لی  درآمدھای نفتی عم�ً کاھشی در

تعيين کننده در نظم توليدی و سياسی و ميليتاريستی نظام سرمايه داری ايران 

است. با فروکش کردن سرمايه ھای نفتی ب�درنگ شمار کثيری از عظيم ترين 

طرح ھای اقتصادی دولت سرمايه داری حتی طرح ھای مھم متعلق به سپاه 

بسيار بيشتر از اين ھا، پروژه ھای صنعتی سرمايه داران خصوصی پاسداران و 

به ورطه توقف فرو غلطيد. آنچه در عسلويه، پارس جنوبی و ساير حوزه ھای 

نفت و گاز رخ داده است به رغم ھمه اھميت اين پروژه ھا در واقع فقط نمود 

ه ھای بسيار کوچکی از حجم بسيار انبوه تأثيرات ناشی از کاھش ھمين سرماي

  نفتی است. 

صاحبان صدھا کارخانه بزرگ و متوسط با توجه موقعيت نه چندان مساعد 

سودآوری سرمايه ھايشان، با خروج صدھا ميليارد تومان سرمايه ھای حاصل 

استثمار توده ھای کارگر از بانک ھا به صورت وام در تدارک سرمايه گذاری 

ر بودند. اين سرمايه داران با ھای انبوه تر و دستيابی به شرائط توليدی بھت
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سرريز موج بحران شيب لغزنده سقوط به گرداب را لمس کردند، تحمل ھزينه 

ھای با=تر برای سرمايه گذاری ھای نوين معضلی بود که در کنار معض�ت 

ديگر آنان را در خود می پيچيد. سرمايه داران مذکور قادر به بازپرداخت ديون 

ھزار  ۴٠بدھی پرداخت نشده آنان در حال حاضر از  بانکی خود نمی شدند. رقم

ميليارد تومان با=تر رفته است. سيستم بانکی به نوبه خود زير فشار مشک�ت 

ناشی از مطالبات دريافت نشده و =جرم عجز از تعھدات روز خود به سمت 

اخت�ل جدی و فلج شدن به پيش رفته است. ھمه اين رويدادھا در شرائطی روی 

د که صندوق ذخيره ارزی دولت زير فشار کاھش سرمايه ھای نفتی قادر می دھ

به تأمين نيازھای مالی بانک ھا نمی باشد. پويه تمرکزپوئی و بازسازی ھر چه 

سودآورتر صنايع و مؤسسات مختلف توليدی از مدت ھا قبل از شروع بحران، 

از کارخانه ھای سرمايه داران را به تعطيل گام به گام يا يکباره شمار کثيری 

بزرگ و متوسط تشويق کرده بود. اين صنايع و مراکز کار تعطيل می شدند تا 

سرمايه ھای آن ھا، ھمراه با وام ھای سنگين بانکی در مؤسساتی عظيم تر پيش 

کارخانه دچار چنين سرنوشتی بودند و سرمايه داران  ۵٧٠٠ريز شوند. حدود 

ره ماه ھا و گاه سال ھا دستمزد صاحب آن ھا از ھمه راه ھای ممکن، مصاد

کارگران، خالی کردن بانک ھا و ترفندھای ديگر برای به سرانجام رساندن 

پروسه کار خود تق� می کردند. بحران به اين روند ضربه کاری وارد ساخت. 

مالکان اين سرمايه ھا قادر به پرداخت وام ھای دريافتی نشدند و از ھمه سو 

زه تق� کردند. ھيچ طولی نکشيد که شمار کارخانه ھای برای دريافت وام ھای تا

افزايش يافت.  ٦٧٠٠و چند روز بعدتر به  ٦٠٠٠به  ۵٧٠٠دارای اين وضع، از 

فراموش نکنيم که ارقام ياد شده شامل مراکز توليدی تعطيل يا نيمه تعطيل قبلی 

نمی شود. بر اساس گزارشات رسانه ھا به ويژه روزنامه ھا و سايت ھای 

نعکس کننده موضوعات اقتصادی، شمار کارخانه ھای گروه دوم يعنی ھمان م

گذشته است. در ميان اين واحدھا  ١۴٠٠مراکز تعطيل يا نيمه تعطيل از مرز 

اسامی مؤسساتی مانند =ستيک البرز، صدرای بوشھر، لوله سازی اھواز، ارج، 

  نيشکر ھفت تپه و واحدھای مشابه ديگر به چشم می خورد. 
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ايه داری ايران اينک بحران را با چنين ابعادی در پويه بازتوليد خود حمل سرم

می کند. سوای چند صد کارخانه دچار مشک�ت حاد اقتصادی يا ورشکسته، ساير 

بخش ھا نيز از ھجوم موج اخت�ل در امان نيست. حتی منابع رسمی دولتی قبول 

ياری موارد حتی زير درصد و در بس ۵٠دارند که کل صنايع کشور زير ظرفيت 

درصد به کار ادامه می دھند. چشم اندازی برای افزايش اضافه ارزش ھای  ٣٠

نفتی در آتيه نزديک وجود ندارد. صادرات نفت مستمراً رو به کاھش است و 

ھيچ روزنه اميدی به طور حی و حاضر در مقابل سکانداران سفينه درھم شکسته 

ھدفمند « رست در ھمين جا است که بحث اقتصاد سرمايه داری وجود ندارد و د

در برنامه روز دولت احمدی نژاد فلسفه وجودی خود را بسيار » کردن يارانه ھا

  خوب ظاھر می سازد. 

آنچه جمھوری اس�می را اينک به اجرای اين پروژه مجبور ساخته است در بنياد 

ن بحران خود سوای ورشکستگی حاد اقتصادی و دورنمای تعميق ھر چه بيشتر اي

زدگی و فروپاشی در ماه ھای آتی ھيچ چيز ديگر نيست. دولت احمدی نژاد در 

وضعيت حاضر و در دل روزھائی که موج اعتراض ده ھا ميليون توده عاصی 

گرسنه کارگر و ساير انسان ھای معترض زمين و زمان را بر سر جمھوری 

ارد زيرا بسيار اس�می خراب کرده است، رغبت چندانی به اجرای اين طرح ند

خوب می داند که ھر گام اجرای آن، سيل سرکش نارضائی ھا و اعتراضات 

روز را باز ھم پرخروش تر ساخت. جناح مسلط قدرت دولتی سرمايه اين را 

خوب می فھمد اما قبول تمامی مخاطرات جدی اجرای طرح برای سردمداران 

ناپذير شده است. اھميت اين جناح و برای کل دولت سرمايه داری بسيار اجتناب 

مسأله ھنگامی روشن می شود که حجم کنونی يارانه ھا را با وضعيت اقتصادی 

روز دولت با ھم مقايسه نمائيم. احمدی نژاد ميزان يارانه سا=نه ای را که 

ھزار ميليارد تومان اع�م داشته  ١١٠ھزار و گاه  ٩٠پرداخت می شود گاه 

اين يارانه ھا به صاحبان کارخانه ھا، شرکت  است. در مورد اينکه چه بخشی از

ھا و مؤسسات اقتصادی خصوصی يا دولتی تعلق می گيرد و چه ميزانی از آن 

به کاھش قيمت مايحتاج عمومی اختصاص داده می شود، ھيچ اط�ع دقيقی در 
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دست نداريم اما يک چيز بديھی است. اينکه کل يارانه ھای دولتی تا اواخر سال 

ميليارد تومان کمتر بوده است. به اين ترتيب مشخص  ۵٠٠٠از  ٧٠ھای دھه 

سال ميزان آن به طور متوسط تا سطح  ١٠است که در فاصله زمانی کمتر از 

برابر افزايش يافته است. به بيان ديگر دولت سرمايه داری ايران در حال  ٢٠

ود سال پيش يارانه پرداخت می کند. موضوعيت وج ١٠بار بيشتر از  ٢٠حاضر 

يارانه ھا و پرداخت آن ھا بسيار روشن است. يارانه مستقل از اينکه به دست چه 

افراد، بنگاه ھا يا نھادھائی برسد، از اولين تا آخرين c آن به طور کامل به 

صاحبان سرمايه يا در واقع به طبقه سرمايه دار پرداخت می شود. سرمايه داران 

ناوين مختلف، کل يارانه ھا را دريافت می از مجاری گوناگون و زير نام ھا و ع

ميليون نفوس توده ھای کارگر نيز در قبال پرداخت  ۵٠کنند. شايد گفته شود که 

ھمين سوبسيت ھا مايحتاج اوليه معيشتی خود را به قيمتی ارزان تر خريداری 

می کنند و از اين لحاظ بخشی از يارانه ھا ھم به ھر حال نصيب طبقه کارگر می 

. اين استد=ل ظاھری موجه دارد اما بسيار غلط و بی پايه است. آنچه واقعی گردد

است اين است که طبقه سرمايه دار در سيطره ھمين نظام اختاپوسی وحشت و 

دھشت سرمايه داری ھم با=خره بايد برای خريد نيروی کار توده ھای کارگر، 

کارگران و افراد خانواده  بھای بازتوليد نيروی کار آن ھا، يا ھمان حداقل معيشتی

ھای آن ھا و ھزينه پرورش نيروی کار آينده و ارتش بردگان مزدی آتی نظام را 

بپردازد. سرمايه داران در ھيچ کجای جھان حتی ھمين کار را ھم نمی کنند. آنان 

تا جائی که آرايش قوای طبقاتی شان و قدرت سرکوب پليسی، نظامی يا اقتدار 

لتی و قانون و نظم اجتماعی سرمايه امکان می دھد سطح اھرم ھای مدنی و دو

دستمزدھا را پائين نگه می دارند. اين نخستين فاز تعرض آن ھا است و گام بعدی 

ھمين تعرض اين است که از دولت طبقه خود می خواھند تا در چھارچوب 

برنامه ريزی ھای اقتصادی از محل درآمدھايش که باز ھم سوای اضافه ارزش 

حاصل استثمار طبقه کارگر ھيچ چيز ديگر نيست، بخشی را برای پرداخت ھای 

يارانه در قبال بھای نازل تر مايحتاج عمومی زندگی اھالی جامعه در نظر گيرد. 

حکمت اين کار برای آن ھا فقط اين است که می توانند به ميزان کاھش بھای 
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را کاھش دھند. به اق�م مذکور يا حتی بيش از آن، سطح دستمزدھای کارگران 

اين ترتيب و با توجه به ھمين اشاره ساده کام�ً روشن است که يارانه در تماميت 

خود و بدون ھيچ ريالی کم يا زياد به سرمايه داران پرداخت می گردد و سرمايه 

داران در قبال دريافت اين حجم بسيار عظيم سرمايه از محل بودجه دولتی، نرخ 

ه فقط برای کارگران بلکه برای ھمه ساکنان جامعه و از فروش برخی کا=ھا را ن

جمله کل طبقه سرمايه دار پائين می آورند. قطع يارانه در برنامه ريزی ھر 

دولت سرمايه داری و از جمله جمھوری اس�می فقط يک معنی دارد، اينکه 

صاحبان سرمايه مايحتاج اوليه مشمول طرح ھای يارانه را به جای قيمت ھای 

يل شده، بر پايه ھمان قيمت ھای متعارف بازار، بدون ھيچ کسر و کاھش به تعد

ميليون نفوس توده ھای کارگر ايران بفروشند. معنای  ۵٠خريداران و از جمله به 

صريح حذف سوبسيت ھا اين است. دولت يارانه را قطع می کند و متعاقب آن 

ی خود را به بھای توده ھای کارگر مجبور می شوند که مايحتاج اوليه زيست

گزاف و گاه چند برابر بخرند. ھمزمان تمامی آنچه که زير نام يارانه پرداخت 

می شده است يکراست به اق�م سود سرمايه اضافه می گردد. با اين توضيح به 

  محور اصلی بحث باز می گرديم. 

دولت اس�می سرمايه داری ايران از ديرباز تا امروز به طور مستمر مترصد 

ده است تا يارانه ھا را به طور کامل قطع کند اما اين دولت و ک�ً ھر دولت بو

سرمايه داری در ايران برای اجرای اين پروژه با معض�ت بسيار حاد، اساسی و 

حل نشدنی مواجه بوده است و ھمواره مواجه خواھد بود. بھای نيروی کار در 

که وجود يارانه ھا در جای  ايران در نازل ترين سطح ممکن است و از ياد نبريم

خود يک شرط اساسی و بسيار مبرم پائين نگه داشتن دستمزدھا است. رژيم شاه 

در طول بيش از يک دھه در کنار سرکوب بی امان جنبش کارگری از اھميت 

نقش يارانه ھا در جلوگيری از افزايش دستمزدھا غافل نماند و در شرائطی که 

رمايه داری مدام رو به افزايش بود بھای مايحتاج قيمت ھای بين المللی بازار س

اوليه معيشتی توده ھای کارگر را بسيار برنامه ريزی شده در سطحی نسبتاً نازل 

مھار نمود. رژيم مذکور در ھمين راستا ھمه تدابير =زم را با ھدف کنترل 
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ه به دستمزدھا به نفع سرمايه و سرمايه داران به کار گرفت، با اين وجود و البت

دليل شرائط خاص رونق آن دوران، به دليل نياز وسيع سرمايه به نيروی کار و 

از ھمه مھم تر به خاطر اوجگيری مبارزات کارگران قادر به جلوگيری از 

افزايش دستمزدھا نشد. بحث آن دوره جای خاص خود را دارد. سخن فعلی اين 

اً ھولناک است. است که عوارض قطع يارانه ھا برای جمھوری اس�می قطع

چرا؟ پاسخ بسيار روشن است. متوسط ميزان دستمزد طبقه کارگر در اينجا حتی 

آنچه نياز اوليه  %٣٠بر پايه اعتراف و اذعان مکرر نھادھای رسمی دولتی از 

کارگران  %٧٠زندگی بخور و نمير ھر انسان است، باز ھم پائين تر می باشد. 

کار در سخت ترين شرائط، دستمزدی می  ايران در قبال روزانه کار طو=نی و

ميليون نفوس توده  ۵٠احتياجات مذکور ھم نيست.  %٢٠گيرند که پاسخگوی 

ھای کارگر به لحاظ امکانات آموزشی و دارو و درمان و مسکن در بدترين و 

دردناک ترين شرائط قرار دارند. بيکاری، فقر و تن فروشی و کارتون خوابی در 

ميليونی بيداد می کند. پروژه حذف  ۵٠ميان اين توده عظيم زير فشار ف�کت در 

يارانه ھا نه فقط در ھمان دقايق نخست اجرا، بلکه در ھمان ساعات اوليه قطعی 

شدن مصوبات اجرای آن، به طور قطع سطح قيمت ھا را گاه تا مرز دو برابر و 

قعی بسيار در مواردی چندين برابر با= خواھد برد. با اين کار دستمزدھای وا

ھمين مزدھای موجود روز ھم پائين تر خواھد  %۵٠سريع و سرراست حتی از 

ميليون نفوس طبقه کارگر چند بار از شرائط حاضر سياه  ۵٠رفت. زندگی کل 

تر خواھد شد و اين موضوعی است که معض�ت مترتب بر آن به آسانی برای 

ين آن ھا يا ھمين ھيچ دولت سرمايه داری و از جمله ھارترين و درنده تر

جمھوری اس�می سرمايه داری نيز قابل حل نخواھد بود. با حذف يارانه ھا قيمت 

تمامی کا=ھا در ابعاد تصاعدی و ھولناک فوران خواھد کرد و ھيچ کارگری ولو 

با فرض داشتن کار به ھيچ شکل قادر به تأمين ابتدائی ترين نيازھای حياتی روز 

ين واقعيتی است که تحمل آن برای طبقه کارگر حتی خانواده اش نخواھد شد. ا

اگر فشار سرکوب و س�خی و حمام خون ھای جمھوری اس�می چند برابر 

امروز گردد باز ھم چندان محتمل به نظر نمی رسد. اھميت اين مخاطره برای 
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رژيم باز ھم بيشتر می شود وقتی که در نظر بياوريم جنبش کارگری و سيل 

خيابانی ھم اکنون نيز پايه ھای قدرت جمھوری اس�می را از اعتراضات وسيع 

  ھمه سو به لرزش انداخته است. 

به دنبال اين توضيحات يک پرسش بسيار جدی اين است که چرا دولت احمدی 

نژاد درست در اين برھه زمانی معين و در شرائطی که بيش از ھميشه در 

ه ھای ناراضی قرار دارد محاصره موج خشم و اعتراض و قھر کارگران و تود

عزم جزم خود را برای قطع يارانه ھا اع�م می کند و برای اجرای عملی آن 

برنامه ريزی می نمايد. پاسخ اين سؤال ھمان نکته گرھی و اصلی بحث حاضر 

است. ھمه شواھد بانگ می زند که جمھوری اس�می در بدترين و مھلک ترين 

است. مشخصه بنيادی اين وضعيت بی دوره حيات تاريخی خود قرار گرفته 

سابقه بسيار ھ�کت بار برای رژيم بی ھيچ وجه در شکاف سقف حاکميت، در 

تعرضی شدن جنجال ھای اص�ح طلبانه رقبای حکومتی، حتی در توسعه 

اعتراضات روز کارگری و با=خره در طغيان جنبش ھا و خيزش ھا و مبارزات 

و ھر کدام اھميت معين خود را دارند اما ھمه گسترده خيابانی نيست. اين ھا ھمه 

آن ھا تبعات مستقيم يک معضل بنيادی ديگر ھستند. شيرازه حيات سرمايه داری 

ايران زير بار سھمگين و ويرانساز بحران جاری و کوبنده تر شدن لحظه به 

لحظه امواج آن در حال اخت�ل و فروپاشی بسيار جدی است. دولت احمدی نژاد 

ھائل بحران، پرداخت يارانه ھا را با شروط الزامی تداوم بازتوليد  در گرداب

سرمايه اجتماعی در تعارض می بيند. برای اينکه سرمايه به حيات خود ادامه 

تا  ٩٠ھزار ميليارد تومان يارانه سا=نه کنونی (  ١١٠تا  ٩٠دھد، بايد حتماً کل 

ی کارگر کسر شود و به ميليارد د=ر) به طور مستقيم از معيشت توده ھا ١١٠

 سود سرمايه ھا اضافه گردد. اين کل ھست و نيست فلسفه حذف يارانه ھا است. 

جناح مسلط قدرت سياسی سرمايه مثل ھميشه و بر پايه سرشت طبقاتی خود 

ھدفمند « بسيار بسيار عوامفريبانه واقعيت حذف کامل يارانه ھا را با فرمولبندی 

کند. دولت در راستای ھمين ترفندبازی ھا ادعا نشخوار می » کردن يارانه ھا

 ٢٠ھزار ميليارد تومان ( حدود  ١١٠نموده است که می خواھد بخشی از اين 
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ھزار ميليارد تومان) را به صورت نقدی به چند دھک فقير جامعه برگرداند. اين 

حرف دروغ محض است و احمدی نژاد خود در آخرين مصاحبه تلويزيونی اش 

وامبر بی پايه بودن احتمال پرداخت حتی ھمين رقم را نه يک بار ن ١٢در روز 

که چندين بار تأکيد و تصريح کرده است. او در پاسخ تمامی سؤا=ت مربوط به 

عوارض اجرای اين پروژه، از قبيل افزايش جھش وار قيمت ھا، کاھش 

دستمزدھای واقعی و ويران شدن شيرازه زندگی اکثريت افراد جامعه فقط به 

تکرار يک جمله اکتفاء کرده است. اينکه سرمايه داران با افزايش بارآوری کار 

و کاھش ھزينه ھای سرمايه گذاری ھا، کا=ھا را ارزان تر توليد و عرضه 

خواھند کرد!!! او در تکميل اين حرف چند بار ھم گفته است که درآمدھای نفتی 

منبعی برای پرداخت يارانه  دولت حداکثر تا چند سال ديگر پايان می يابد و ھيچ

طرح بسيار » ھدفمند کردن يارانه ھا« ھا وجود نخواھد داشت. سناريوی 

سرراست و بدون ھيچ پيچ و خم قطع ھميشگی يارانه، تنزل سطح معيشت توده 

ھزار ميليارد تومان در سال يا به بيان واقعی تر و  ١١٠ھای کارگر به ميزان 

وک و س�خی شده و بيش از حد نازل ملموس تر، کاھش ھمين معيشت مفل

کارگران باز ھم به ميزان نصف و افزودن تمامی اق�م ياد شده به سود سرمايه 

است. سرمايه داری ايران در ژرفنای بحران روز اين وضع را بر طبقه کارگر 

  تحميل می کند و آن را شرط حتمی بقای خود می بيند. 

ی است؟ که در برابر جنبش کارگری ک�م آخر اين نوشته کوتاه چه بايد کرد

ايران قرار دارد. دھه ھای متمادی است که طبقه کارگر بين المللی ک�ً و طبقه 

کارگر ايران به عنوان بخشی از آن، غرق در مرداب سياه رفرميسم راست و 

چپ، ھمه توان پيکار ضد سرمايه داری خود را با مشتی محاسبات کور توھم بار 

ری کرده است. اساس اين محاسبات مرگبار پوچ ما=مال از رفرميستی بيع و ش

توھم و بی دانشی آن است که به جای مبارزه سازمان يافته دارای دورنمای 

روشن لغو کار مزدی دنبال بھبود زندگی روز در ھمين نظام بود. بايد به اين و 

بايد آن بخش بورژوازی آويخت و چشم انتظار تحقق اين بھبود توسط آن ھا شد، 

نردبان عروج اين حزب و آن حزب سياسی چپ نما، کمونيسم لباس و 
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کارگردستار شد و قدرت سياسی روز سرمايه را با شکل ديگر ھمين قدرت 

جايگزين ساخت. بايد سرمايه داری بازار آزاد را دولتی کرد يا سرمايه داری 

کار کرد اما از دولتی با ھر نام و نشان را رقابتی و دموکراتيک ساخت. بايد ھمه 

چرخيدن بر روی ريل جنبش ضد سرمايه داری و با افق محو کار مزدی 

خوددداری کرد. طبقه کارگر بين المللی ساليان دراز است که ھمه توان مبارزه 

ضد کار مزدی خود را در کوره اشکال رفرميسم راست و چپ ذوب کرده است 

فرسنگ ھا به قعر گرسنگی و  اما در اين راستا ھر ميليمتر که گام برداشته است

بدبختی و فقر و فشار و استيصال فرو غلطيده است. ھر کارگر و ھر فعال جنبش 

کارگری در ھر کجای دنيا بايد از خود بپرسد که ادامه اين وضع تا کی مقدور 

است؟ اما اين پرسش در وضعيت حاضر برای طبقه کارگر ايران فقط يک سؤال 

شه مطرح بسيار اساسی در مبارزه طبقاتی نيست. استراتژيک يا يک سؤال ھمي

اين پرسشی مربوط به گزينه ھای بد و بدتر ھم نيست. اين پرسشی است که اصل 

زنده ماندن و نماندن بخش ھای وسيعی از توده ھای اين طبقه را در حوزه شمول 

سال است که تمامی زندگی و ھست و  ٣٠خود می گيرد. طبقه کارگر بيش از 

شتی اش از زمين و آسمان توسط سرمايه مورد ھجوم بوده است. با نيست معي

ھمه اين ھا تھاجم سبعانه و ديوانه واری که اينک با قطع يارانه ھا به شيرازه 

حيات او آغاز می شود بسيار کشنده تر و سھمگين تر از ھمه تعرضاتی است که 

برای ايستادن يک تا امروز تحمل کرده است. در مقابل اين يورش بايد ايستاد و 

راه بيشتر در پيش روی نيست. ھمه راه ھای ديگر طی شده، از بيخ و بن گمراه 

کننده، دروغ و به سوی گورستان گرسنگی و فقر و ف�کت و تن فروشی است. 

راه مقاومت فقط يک راه است. بايد راه مبارزه ضد سرمايه داری و برای نابودی 

حول منشور مطالبات پايه ای ضد سرمايه بردگی مزدی را در پيش گرفت. بايد 

داری طبقه خود دست به مبارزه زد، در اين مبارزه به صورت شورائی و ضد 

کار مزدی متحد و متشکل شد، راھکارھای ضد کار مزدی اعمال قدرت را 

س�ح جنگ خود با سرمايه کرد. بايد در اين راستا پيش تاخت و ھر گام 

سرمايه داری پيکار کرد. نبايد از ياد برد که  نيرومندتر از گام پيش با نظام
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سرمايه داری غرق در بحران است. اين نظام با ھمه سخت جانی اش از ھمه سو 

آسيب پذير است و در مقابل موج مبارزات ضد کار مزدی ما ولو نه آسان اما به 

  ھر حال شکست خوردنی و از بين رفتنی است. 

  1388آذر 

 

 

  نحطاطسرمايه دارى، بحران و ا

انحطاط سيستم كاپيتاليستى اينك يك واقعيت عينى ھمه جا مشھود در سرتاسر 

جھان موجود است. اينكه اين نظام كى از پا در خواھد آمد و چه زمانى نابود 

كارگرى بين  خواھد شد سؤالـى است كه پاسخ آن را فقط و فقط در موقعيت جنبش

يافتگى طبقه كارگر جوامع مختلف  الـمللـى، در درجه آمادگى و آكاھى و سازمان

قواى پرولتاريا براى استقرار سوسياليسم بايد  و خSصه كSم در چگونگى آرايش

جستجو نمود. انحطاط عينى و بالفعل كاپيتاليسم لزوماً با قريب الوقوع بودن مرگ 

 آن مترادف نيست.  سرمايه دارى حتى در حادترين فاز انحطاط و پوسيدگى اش

كارگرى مى تواند سالھا پا برجا بماند و به مدد  ورت ضعف جنبشنيز در ص

يا سوخت و ساز كند.  خود را پا3يش ھمان مكانيسمھاى درونى فرسوده اش

مفھوم واقعى انحطاط يا بالفعل بودن احتضار و انحطاط سرمايه دارى اينست كه 

بى وقفه و  اين نظام  وارد مرحله اى شده است كه براى بقاى خود سواى تعرض

سبعانه به سطح معيشت فعSً موجود طبقه كارگر در نقاط مختلف جھان ھيچ راه 

روى ندارد. اين فاز از گنديدگى و پوسيدگى سرمايه دارى  ديگرى در پيش

محصول جبرى كاركرد قوانين درونى سرمايه است. سرمايه بين الـمللـى در زير 

كيفى و بى بازگشت ظرفيت بحران  فشار تناقضات ناشى از اين قوانين و كاھش

در ژرفناى اين انحطاط فرو مى خزد. اين  از روز پيش زدايى خود ھر روز بيش

پاى خود  بدان معنى است كه طبقه كارگر بين الـمللـى نيز دو راه بيشتر در پيش

ندارد. يا بايد به انقSب روى آورد و مناسبات كار مزدورى را در ھم فرو كوبد و 

و محو  ير اين صورت شاھد تنزل لحظه به لحظه حداقل معيشتى موجودشيا درغ
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باشد. يا محو كامل  تمامى دستاوردھاى سياسى و اقتصادى مبارزات گذشته اش

كاپيتاليسم و برقرارى سوسياليسم و يا تحمل پرداخت سنگين ترين تاوان اقتصادى 

ى اين دو راه ھيچ راه و اجتماعى در ازاء ھر روز عمر باقيماندة اين نظام. سوا

سومى براى آيندة طبقه كارگر متصور نيست. دراين باره و بويژه در رابطه با 

پايه ھاى مادى و ماھيت واقعى انحطاط سيستم سرمايه دارى طبيعتاً بحث جداگانه 

اى 3زم است، در اينجا تنھا خواھيم كوشيد تا روند عينى و سير عملـى وقوع اين 

ا از طريق مراجعه به پروسه بازتوليد سرمايه بين الـمللـى احتضار و گنديدگى ر

مورد تعمق قرار دھيم. براى اين كار ما به سراغ نمونه ھايى مى رويم كه مرور 

آنھا مى تواند تصوير روشن و بسيار زنده اى از موقعيت عمومى سرمايه جھانى 

قدم بر ھمه از در شرائط فعلـى بدست دھد و در اين رابطه از اتحاديه اروپا و م

 آغاز مى كنيم.  انگليس

ً با  گليسفاز اخير تھاجم سرمايه به سطح معيشت كارگرلن در ان عموما

شاھد تعميق مستمر بحران سرمايه دارى  80مى گردد. دھه  "تاچريسم" تداعى

سرمايه به دستاوردھاى طبقه كارگر  بريتانيا از يكسو و موج جديد تعرض

و محو  اين تعرض د. تاچريسم براى گسترشاز سوى ديگر بو انگليس

كارگرى از اعمال ھيچ سبعيتى رويگردان نبود. برقرارى  دستاوردھاى جنبش

سيستم كار ژاپنى و نظم سربازخانه اى در كارگاھھا و مراكز كار، محو تمامى 

امكانات رفاھى و خدمات اجتماعى، تنزل حداكثر سطح دستمزدھا، تغيير مؤثر 

موجود و باز تنظيم آن بر پايه از بين بردن ھمه حق و حقوق صنفى "قانون كار" 

كارگران و بسيارى تغييرات ديگر در زمرة خطوط اوليه اين برنامه ريزى و 

سياست ھار ضدكارگرى قرار مى گرفت. تاچريسم مسلماً براى كارگر انگليسى 

اى سياسى و قو آخر قرن بيستم، ھر چند كه اين كارگر يا كارگران از نظر آرايش

موقعيت پيكار طبقاتى در وضع نامساعدى قرار داشته باشند، باز ھم بھيچوجه 

قابل تحمل نبود. در شكست تاچريسم جاى شبھه اى وجود نداشت اما سرمايه 

عليه سطح  نيز براى بقاى خود ھيچ راه ديگرى سواى تعرض دارى انگليس

تھاجم به دستمزدھا و  روى خود نمى ديد. ت موجود كارگران در پيش معيش
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حداقل زندگى كارگران به ھر ميزان و تاآنجا كه قواى طبقاتى سرمايه و ضعف 

از  و سال ھاى پس 80كارگرى اجازه دھد امرى محتوم بود. سرتاسر دھه  جنبش

 جنون آميز بورژوازى است.       آن نيز دقيقاً شاھد ھمين يورش

كار بيكار شده اند و شمار مشاغل نيمه درطول اين مدت حدود مليونھا كارگر از 

يافته است. به بيان صريحتر مليونھا كارگر  مليون افزايش 6مليون به  3وقت از 

انگليسى كار تمام وقت خود را از دست داده و به دنبال آن آن يا بكلـى بيكار مانده 

ن اند و يا در بھترين حالت به نوعى كار نيمه وقت دست يافته اند. محصول اي

بوده است.   مھمى از طبقه كارگر انگليس پروسه تنزل رقت بار سطح ندگى بخش

دولت سرمايه در راستاى پيشبرد اين سياست شوم ضدكارگرى قبل از ھر چيز 

) را كه از قديمى ترين و در عين minimil ِ◌nقوانين مربوط به حداقل دستمزد(

است بكلـى لغو نموده حال ابتدايى ترين و بديھى ترين حقوق صنفى كارگران 

است. با لغو اين قانون سرمايه داران اجازه مى يافتند كه بطور "قانونى" و 

به حداقل معيشت طبقه كارگر رعايت  رسمى ھيچ حّد و مرزى را درتعرض

وسيع ذخيرة كار در جامعه، سبعانه  نكنند و از رقابت دردناك موجود ميان ارتش

تنزل سطح دستمزدھا بعمل آورند. دولت ترين سوء استفاده ھا را در جھت 

سرمايه به اين نيز بسنده نكرد، ساير قراردادھا و قوانين مربوط به استخدام 

سرمايه به  كارگران را در ھمين راستا يعنى در جھت يكه تازى بى عنان يورش

كارگرى و حداقل زندگى كارگران دچار تغيير ساخت. كارفرمايان اجازه  جنبش

و در واقع  اعات كار كارگران را بطور يك طرفه مطابق ميل خويشيافتند كه س

متناسب با تأمين حداكثر سود تعيين نمايند. انجام اين تغييرات سبب شد كه از 

يكسو سيل سرمايه ھاى امريكايى و ژاپنى و.... با ھدف بھره گيرى از نيروى 

سرازير شود  يسسرمايه، به انگل كار ارزان طبقه كارگر و قانون آزادى توحش

در ورطه  از پيش قابل توجھى از طبقه كارگر بيش و از سوى ديگر بخش

 ھولناك فقر و سيه روزى فرو غلطد. 

مطابق آمارھاى رسمى و از جمله آمار سازمان ملل درصد كارگران شاغل و 

 10بيكار انگليسى كه در زير خط فقر زندگى مى كنند در طى ھمين مدت از %
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يافته و اين در حالـى است كه جمعيت عظيمى از طبقه  افزايش 20%از  به بيش

از دھه  مجبور است به مراتب بيش كارگر براى حفظ حداقل موجود معيشتى اش

كار كند. منابع مختلف بورژوازى خود با صداى بلند اعتراف ميكنند كه  ھاى پيش

فته متجاوز است ساعت در ھ 45ھم اكنون از مرز  حداقل ساعت كار در انگليس

 بيشتر شده است.   و ميزان اضافه كارى به مراتب از دھه ھاى پيش

ھمه سويه و ھمه جا گستر عليه شرائط  سرمايه دارى بريتانيا در پرتو اين تعرض

كار و زيست كارگران يا به بيان ديگر با سرشكن نمودن تمامى بار بحران 

است مجال چند صباحى ديگرى طبقه كارگر توانسته  اقتصادى موجود بر دوش

براى تداوم بازانباشت سرمايه ھا دست و پا كند. زمان اين فرصت مسلماً بسيار 

 در صورت عدم مقاومت و تعرض كوتاه خواھد بود و طبقه كارگر انگليس

متقابل، به يقين آماج يورشھاى بسيار سبعانه تر و سنگين ترى قرار خواھد 

زندگى كارگران را طبيعتاً روند واقعى پيكار گرفت. آيندة جامعه و سرنوشت 

طبقاتى ميان پرولتاريا و بورژوازى رقم خواھد زد اما آنچه كه فى الحال به مثابه 

ھر چه  كرد گسترش سرمايه مى توان گزارش محصول اين فاز از تعرض

وسيعتر فقر و فSكت در جامعه و سيه روزى و بى خانمانى مليون ھا كارگر 

واقعيتی که گزارش ھای روزمره مراکز رسمی سرمايه بين ست. انگليسى ا

 المللی و از جمله سرمايه داری انگليس به کرات آن را منعکس ساخته است.

زير نام  در اين گزارشاتكه در  كامSً پيداست كه آن قسمت از جمعيت انگليس

گر اين گروھھاى فقير و فقيرترين دسته بندى شده اند، سواى بخشى از طبقه كار

ھاى ديگرى نمى باشند. انسانھايى كه با كار خود و ھمزنجيرانشان  جامعه انسان

، ھمه داراييھا و دار و ندار سرمايه داران تمامى سرمايه اجتماعى انگليس

انگليسى و سھم معينى از كل سرمايه بين الـمللـى و ثروت سرمايه داران جھانى 

فقيرند. انسانھايى كه عرف و فرھنك و  را توليد كرده اند اما خود تا بدين حدّ 

ايدئولوژى بورژوازى حتى ھويت كارگر بودنشان و اين واقعيت را كه آنان 

نيروى توليد كنندة تمامى سرمايه ھا ھستند به آسانى تكذيب ميكند و با نثار نام 

انسانھاى فقير بر آنھا، كل استثمار و ستم و بيحقوقى ناشى از نظام سرمايه دارى 
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ريشه واقعى اين فقير بودن را يكجا در پرده ميكشد. مطابق جدول فوق ميزان يا 

از كل سكنه  40يعنى % دستمزدسا3نه انبوه عظيمى ازجمعيت كارگرى انگليس

اين نسبت يا  درآمد عمومى جامعه است و ثانياً  17اين كشور، او3ً فقط معادل %

كل درآمد اجتماعى در طول در واقع سھم بازتوليد نيروى كار اين كارگران از 

 1979در سال  24رفته و از % مستمراً رو به كاھش 90و  80دھه ھاى 

تنزل پيدا كرده است.  در ھمين حال منابع آمارى خود  1992در  17به %

ثروتمند جامعه در ھمين فاصله  20بورژوازى خاطرنشان مى كنند كه سھم %

كور اين را نيز اضافه مى نمايند يافته است. منابع مذ افزايش 43به % 35از %

كه ميزان درآمد مديرعامSن شركت ھا و صاحبان مشاغل با3 بگونه اى سرسام 

مليون پوند در سال نيز تجاوز  2آور رو به فزونى رفته است، بگونه اى كه از 

نموده و به حقوقھاى شمارة تلفنى موسوم شده اند. اين ارقام با ھمه نارسايى ھاى 

وھشان كه ذاتى آمارگيريھاى بورژوايى در رابطه با مسائل اقتصادى عميق و انب

و بويژه تعيين درآمد طبقات و اقشار مختلف اجتماعى است بازھم ھمگى گواه آنند 

كه نظام سرمايه دارى سواى فقر روزافزون، تشديد فزايندة استثمار، توسعه بى 

قانونى ساختن كارگرى،  وقفه محروميت، محو دستاوردھاى تاكنونى جنبش

و مدرنيزه كردن بربريت، ساقط كردن ھر چه دردناكتر كارگران از  توحش

 ھستى، جدا كردن ھر چه عميق تر كارگران از محصول كار خود، ھيچ نقش

به سوئد قدم مى  ديگرى در تاريخ جارى زندگى بشر ايفاء نميكند. از انگليس

 جامعه را مرور كنيم.    گذاريم تا كارنامه دو دھه اخير سرمايه در اين 

و دقيقاً از سالھاى آخر دھه  سرمايه دارى سوئد با اندكى تأخير نسبت به انگليس

كارگرى آغاز كرد.  ھمه سويه خود را به دستاوردھاى جنبش تعرض 80

از مودرات تا سوسيال دموكرات با  بورژواژى سوئد و نمايندگان چپ و راستش

قتصادى ھمگى يكدل و يك زبان براى سازمان دادن اعSم دوران ركود و بحران ا

يورشى برق آسا به تمامى امكانات رفاھى، اجتماعى، آموزشى و درمانى موجود 

كه محصول مبارزات طو3نى طبقه كارگر بود دست بكار شدند. فقط در فاصله 

پرستار  5000از  كارگر كمك بھيار و بيش 68000حدود  1994تا  1989ميان 
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تانھاى مختلف اخراج گرديدند. شمار كارگران نظافتچى دچار كاھشى از بيمارس

و بعداً به  150كرون به  35عميق شد و ھمزمان بھاى وروديه بيمارستانھا از 

يافت. بودجه بھداشت و درمان وسيعاً تنزل نمود و بسيارى  كرون افزايش 260

مايت از از فعاليتھاى حياتى و ضرورى مراكز درمانى و خدماتى مانند ح

سالـمندان، حتى انجام برخى جراحى ھاى 3زم در مورد پيران يا تعطيل شد و يا 

از چند برابر  يافت. ھر كارگر كمك بھيار مجبور گرديد كه بيش به حداقل  كاھش

سابق كار كند و ھر كارگر بيمار مراجعه كننده به بيمارستانھا ناگزير شد كه در 

پزشكى و درمانى را  درمان حداقل سرويسقبال پرداخت چند برابر ھزينه 

 دريافت دارد. 

در طول ھمين مدت شمار كارگران در رشته ھاى مھم معادن و واحدھاى بزرگ 

نفر تقليل يافت. در يك پروسه  809883نفر به حدود    812755صنعتى از 

كارگر رشته ھاى مواد  10400كارگر معدن،   4191سريع بيكارسازى بالغ بر   

كارگر چوب و جنگل  55220و پوشاك،     كارگر توليد كفش 11390،   غذايى

كارگر شاغل در ساير رشته ھاى صنعتى اخراج شده و از  681210و با3خره   

از تمامى بخشھاى يادشده  ساختمان بيش كار بيكار گرديدند. در اين ميان بخش

 گرديدند.كارگران آن بيكار  25آماج بيكار سازى قرار گرفت و حدود %

توان رقابت خود در بازارھاى بين  سرمايه اجتماعى سوئد با ھدف افزايش

فاز كامSً جديدى از بازسازى  نرخ سود موجودش الـمللـى و جلوگيرى از كاھش

ھمزمان حداكثر شدت كار كارگران را آغاز كرد. ارتقاء  تكنولوژيك و افزايش

چه بيشتر شمار كارگران يعنى ھمان ھر سطح توليد ھمراه با كاھش ازپيش بيش

مكانيسم طبيعى، ذاتى و شناخته شدة سرمايه براى مقابله با تعميق بحران، اين بار 

بسيار حادتر و گسترده تر از تمامى دوره ھاى گذشته سبعيت بورژوازى را وثيقه 

پيشبرد خود ساخت. دھھا ھزار كارگر در رشته ھاى مختلف صنعت اخراج شدند 

مؤثرى را نيز در  توليد در مقايسه با قبل نه تنھا تنزل نيافت كه افزايش اما ميزان

آمارھاى موجود بورژوازى كل دستمزد سا3نه كارگران در  پى داشت. بر اساس

، صنايع چوب، تمامى رشته ھاى معدن، موادغذايى، دخانيات، نساجى، كفش
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تيك، فلزات، صنايع ھا، چرم، صنايع شيميايى و دارويى، توليد پSس كاغذسازي

 تا رقم  1989کرون در سال  56780863000اتومبيل و ماشين سازى از  

  کرون پائين آمد.  56471702000

 از محاسبه تمامى افزايش حتى پس گسترده کارگرانبورژوازى سوئد با اخراج 

از دھھا مليون  كرون درھر سال صرفه  دستمزدھاى چندسالـى يكبار بازھم بيش

شدت و سرعت كار در صنايع تمامى كار كارگران  ود، با افزايشجويى نم

كارگران شاغل بار كرد و ھمزمان سطح توليد  اخراجى و بيكار شده را بر دوش

 با3 برد.  یچشمگيربسيار قبل بطور  سال ھای با قياس را حتى در

اگر اين واقعيت را مورد توجه قرار دھيم كه دولت سرمايه دارى سوئد بحكم 

طبيعت درونى سرمايه تمامى بار معيشت و ھزينه زندگى صدھا ھزار كارگر 

كارگران شاغل اين مملكت بار  بيكار را يكجا و بى ھيچ كم و كاست بر دوش

كرده است، آنگاه بھتر خواھيم توانست ژرفاى بى انتھاى درنده خويى سرمايه را 

رمايه دارى سوئد حرف مى نكنيم كه داريم از س كنيم. اين را نيز فراموش احساس

زنيم. از سرمايه دارى جامعه اى كه قبله عشاق سينه چاك دموكراسى است و در 

پرچم سوسيال دموكراسى در اھتزاز است. سرمايه دارى  تمامى دشت و برزنش

مملكتى كه نه بدست رژيمھاى شاه و جمھورى اسSمى يا سرھنگان يونان و 

كه توسط متمدن ترين نمايندگان سرمايه دارى كودتاگران شيلـى و مشابه آنھا بل

يعنى سوسيال دموكراسى غربى اداره مى گردد. ارقام و داده ھاى آمارى با3 

را در ذھن ھر كارگر و ھر  بسادگى و با حداكثر صراحت حرفھاى ماركس

انسان با شرفى تداعى مى كند كه    " در نظام سرمايه دارى ھر چه انسانھا 

عميق تر از محصول كار خود فاصله ميگيرند و ھرچه افزونتر  بيشتر كار كنند

كارگر  300000توليد نمايند بر شدت استثمارشان افزوده ميشود". امروز 

را بر  ھمزنجير بيكارشدة خويش 200000سوئدى تمامى بار توليد و مشقات كار 

كار ميكنند و محصولـى  1989كارگر سال  500000ميكشد،  آنان بجاى  دوش

به مراتب بيشتر از تمامى محصو3ت آن سالھا براى سرمايه توليد مى نمايند، 

 از روز پيش گذشته به  سرمايه داران سود مى دھند اما خود ھر روز بيشاز بيش
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در ورطه از دست دادن كار و شاق تر شدن شرائط معيشت فرو مى غلطند. ھر 

كار شده اند. ھر چه فروانتر چه بيشتر كار كرده اند، شمار بيشترى از آنھا بي

توليد كرده اند سطح زندگى و امكانات اجتماعى شان تنزل يافته است. ھر چه بر 

سود سرمايه سرمايه داران افزوده اند بيشتر از بھداشت و درمان و دارو و دكتر 

 محروم گرديده اند. 

يورشھايى مقابله با بحران به تمامى بيكارسازيھا و  سرمايه دارى سوئد در تSش

كه پيشتر گفتيم دست يازيد اما ھمه اينھا باز ھم براى نجات سرمايه كفايت نمى 

كرد. طبقه كارگر   مى بايستى تاوان تمكين و سكوت ناشى از تربيت سوسيال 

دموكراسى را به بھايى بسيار سنگين تر از اين مى پرداخت و عمSً نيز پرداخت. 

تحميل تمامى اين بدھى  مايه ھا و سپسسياست بدھكارسازى دولت در مقابل سر

طبقه كارگر و بويژه قشرھاى كم درآمدتر اين  ھا و سودھاى كSن آن بر دوش

طبقه يكى ديگر از ترفندھاى شوم احزاب راست و چپ سرمايه بود. قابل ذكر 

در شرائط ركود و بحران به  است كه دولت ھاى بورژوازى اساساً و بخصوص

سود آنھا  د سرمايه ھا و يا حداقل جلوگيرى از كاھشمنظور با3 بردن سو

سياست دريافت وامھاى سنگين از بانكھا و سرمايه داران داخلـى و خارجى را 

 پيشه مى كنند. دولتھا از اجراى اين سياست ھدفھاى معين زير را دنبال مى نمايند

ران و يا قابل توجھى از سرمايه اجتماعى را كه به دليل وقوع عينى بح بخش .1

تبديل شدن به سرمايه آزاد  نزولـى نرخ سود در معرض خطر بالفعل شدن گرايش

و خروج از سيكل طبيعى بازتوليد است به سرمايه مولد وسودآور مبدل مى كنند. 

از سرمايه را كه در زير فشار اشباع بازار داخلـى و بين  به كSم ديگر آن بخش

اى مختلف سرمايه به حالت سرمايه اضافى در الـمللـى و رقابت شديد ميان بخشھ

آمده است دولتھا در شكل وام از مؤسسات بانكى و مالـى تحويل مى گيرند و با 

پرداخت بھره ھاى بانكى سنگين از راكد ماندن و تنزل نرخ سود آنھا جلوگيرى 

 مى نمايند. 

ھزينه ھاى  آنچه را كه بايد بصورت ماليات از سرمايه ھا مطالبه كنند تا به  .2

دھند، در چھارچوب وام دريافت مى كنند و از  جارى و عمرانى خود اختصاص
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كارگران  اين طريق زمينه را براى سرشكن كردن تمامى بار بحران بر دوش

 ھموار مى سازند.

را زير نام  و با3خره كليه اين اقSم بدھى ھمراه با سودھاى نجومى و كSنش .3

ھكارى طبقه كارگر ثبت مى نمايند و اين بدھكارى را به ديون دولتى به حساب بد

مثابه برھانى قاطع و نيرومند!!! مبناى برنامه ريزى دھشتاك ترين يورشھاى 

دولتى عليه اشتغال و معيشت و سرويسھاى خدماتى يا امكانات اجتماعى موجود 

مى افتد كارگران مى كنند. در پايان اين بازى ھولناك و جنايتكارانه آنچه اتفاق 

را به  خيلـى ساده و كوتاه اين است كه سرمايه داران تمامى سرمايه ھاى خويش

اضافه سودى دلخواه در اختيار مى گيرند و كارگران يا بكلـى از بيكار شده و به 

انسانھاى بى خانمان و سيه روز تبديل شده اند و يا اينكه سھم قابل توجھى از 

     از دست داده اند.   امكانات زيستى و اجتماعى شان را

كرون   000 000 000 227 1  مبلغى معادل 1994دولت سوئد نيز تاسال 

ھا و مؤسسات مالـى داخلـى يا خارجى دريافت داشت و  بصورت وام از بانك

آنگاه با ھزاران ترفند بافى و عوامفريبى سرمايه دارانه ھمين بدھكاريھا را 

و بھداشت كارگران قرار داد.  موزشخود به زندگى و كار و آ سكوى تعرض

كرون بھرة سا3نه آن يكجا  000 000 000 90تمامى ارقام اين بدھكارى بعSوة 

ھمه  كارگران بارشد و اخراجھاى دستجمعى انبوه ھمراه با كاھش بر دوش

سرويسھاى خدماتى و امكانات اجتماعى وثيقه بازپرداخت آنھا به سرمايه  سويه 

بارة اخراج انبوه كارگران بھيار، كمك بھيار و پرستار و تنزل  داران گرديد. در

وسيع امكانات درمانى و بھداشتى قبSً بطور مختصر صحبت كرديم. نحوة ھجوم 

امكانات آموزشى فرزندان  دولتھاى سوسيال دموكرات و مودرات براى كاھش

تر و خشن تر كارگران نيز نه فقط مSيم تر نبود كه در پاره اى موارد بيرحمانه 

به  1989نفر در سال  22960بود. شمار معلمان دورة سه ساله اول ابتدايى از 

تقليل پيدا كرد. در دورة سه ساله دوم دبستان نيز  1994نفر در سال  22000

رسيد.  1994نفر در سال  20270به  1989درسال  22255تعداد آموزگاران از 

راھنماى آموزشى، و شمار  2800از  معلم زبان مادرى، بيش 1000حدود 
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كثيرى از دارندگان مشاغل آموزشى و تربيتى ديگر بكلـى بيكار شدند. كمتر 

شھرى در سوئد يافت مى شد كه يك يا چند مدرسه در آن تعطيل نشده باشد. 

آموزان  بسيارى از دبستان ھا، دبيرستان ھا ومراكز آموزشى  تخليه شدند و دانش

راى ادامه تحصيل خود با تحمل مشكSت اياب و ذھاب آنھا مجبور گرديدند كه ب

در سطوح مختلف  آموزان ھر كSس ديگر روى آورند. تعداد دانش به مدارس

و يادگيرى به نحو  يافت، از فضاى آموزشى و كيفيت تدريس آموزشى افزايش

بسيار چشمگيرى كاسته شد. معلمين مجبور شدند كه بسيار شديدتر و شاق تر از 

معلم و وسائل كمك  آموزان ناچار گرديدند كه به كاھش ته كار كنند و دانشگذش

تنگتر و غذاى ناكافى تن دھند و در سطح دبيرستان از تغذيه  آموزشى و كSس

رايگان بكلـى محروم گردند. بورژوازى در گذشته ھاى خيلـى دور و مثSً در 

دھشتبار طبقه كارگر را  مجبور بود كه سھمى از استثمار 19و حتى  18قرنھاى 

 براى پيشبرد پروسه خودگسترى و تأمين نيروى كار بارآورتر مورد نيازش

كند اما اينك در لحظه پايان قرن بيستم براى تداوم انباشت  صرف برپايى مدارس

و  ، برچيدن بساط آموزشو حفظ بقاى خود ديوانه وار به ويرانسازى مدارس

 داخت.  جمع كردن بيمارستانھا مى پر

سرمايه به ھست و نيست كارگران اما ھيچ حد و مرزى را به رسميت  تعرض

نمى شناخت. تمامى آنچه كه گفتيم فقط پله نخستين براى دستيازى به يورشھاى 

 100از % 80سھمگين تر بود. بيمه بيكارى كه قبSً و در سالھاى اول  دھه 

و متعاقب  80سرمايه به %يافته بود اينك توسط دولت مودرات  كاھش 90به %

تنزل داده شد. خيل عظيم  75آن بدست نمايندگان سوسيال دموكرات سرمايه به %

را نيز  75كارگران بيكار بتدريج در اثر استمرار بيكارى امكان حصول ھمين %

دست ميدادند و براى تأمين ھزينه زندگى و نان خانواده شان به كمكھاى ادارة 

رديدند. آنچه كه در عمل اتفاق مى افتاد به مراتب از امور اجتماعى متوسل ميگ

ھا فراتر بود. بعد از چندى مقامات رسمى رژيم خود اعتراف كردند كه  اين

  4,5بيمه بيكارى بطور سا3نه حدود  ميزان صرفه جويى دولت از محل كاھش

ويه ھمه س شده بوده است. بيكارسازيھا و يورش بينى از ميزان پيش ميليارد بيش
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فاقد  كارگرى در جامعه اى كه طبقه كارگرش سرمايه به دستاوردھاى جنبش

است خيلـى سريع موجى از وحشت  رھبرى مستقل طبقاتى و سوسياليستى خويش

و نگرانى توأم با بى افقى در ميان كارگران دامن زد.  بى بھرگى طبقه كارگر از 

رى و كمونيستى كه صف مستقل سوسياليستى و فقدان يك حزب واقعى كارگ

سازمان يافته كارگران پاسخ گويد سبب شد كه  سرمايه را با تعرض تعرض

كارگران براى حفظ كار و حد اقل زندگى خود ھر چه بيشتر به تقSھاى فردى و 

در چھارچوب تمكين به مطالبات كارفرمايان  مايه گذاشتن از وقت و جان خويش

ود كه احزاب سرمايه اعم از مودرات متوسل گردند. اين درست ھمان وضعى ب

يا سوسيال دموكرات براى رسيدن به آن قند در دلشان آب مى شد. اكثريت 

كارگران عSوه بر تن دادن به شرائط شاق تر كار حتى در روزھاى بيمارى نيز 

اخراج و بخاطر حفظ كار خود از گرفتن مرخصى استعSجى كه حق  از ترس

سازمان سراسرى  گزارش دارى كردند. بر اساسطبيعى و مسلم شان بود خود

ساعات غيبت ناشى از خوددارى كارگران در  كاھش  SAFكارفرمايان سوئد 

شغل تمام وقت  000 300معادل  95تا  90اخذ مرخصى بيمارى در فاصله ميان 

بوده است. اين اعتراف صريح سرمايه دارانى است كه خود و دولت نماينده شان 

 300000كارگزار اين سناريوى شوم ضدكارگرى بوده اند. رقم  صحنه پرداز و

بنا به گفته ھمان سازمان كارفرمايان چيزى برابر با نصف بيكارى موجود در 

سوئد است، اين بدان معنى است كه سرمايه دارى سوئد از طريق اعمال اين 

ى جنايت قرون وسطايى يعنى به مجبور كردن كارگران به كار در شرائط بيمار

از طريق اعمال ايجاد رعب و وحشت و خطر از دست دادن كار در ميان 

كارگر را اخراج و تمامى رنج كار و توليد آنان را بر  300000كارگران حدود 

 ساير كارگران بار كرده است.  دوش

مھمى از نيروى كار شاغل جامعه به نيروى كار رايگان و بدون ھيچ  تبديل بخش

يان، معاف نمودن كارفرمايان از پرداخت بيمه كارفرمايى دستمزد براى كارفرما

از نيروى كار و پايين آوردن پى در پى ماليات كارفرمايان بطور  براى اين بخش

عام نيز سناريوى سياه ديگرى بود كه دولتھاى مودرات و سوسيال دموكرات به 
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ى از قبيل     نفع سرمايه داران و به ضرر  طبقه كارگر به اجراء گذاردند. طرحھاي

Arbetsliv utvecklingمھمى از حقوق  ، انواع كار پراكتيك، پرداخت بخش

استخدام شدگان در طول سال اول، كالـمار مدل و..... ھمگى در ھمين راستا و با 

 اين ھدف به اجراء نھاده شدند. 

 كارنامه جنايات سرمايه در سوئد را عجالتاً رھا كنيم و به ساير بخشھاى سرمايه

بين الـمللـى  نظر اندازيم. متوسط دستمزد ھفتگى كارگران امريكا در فاصله ميان 

يافته است. در طول اين  د3ر كاھش 250د3ر به  310از  1992تا    1972

مدت بسيارى از شركتھا كارگران صنعتى تمام وقت را ھزار ھزار اخراج كرده 

ام نموده اند. حاصل اين جابجايى اند به جاى آنھا كارگران پيمانى نيمه وقت استخد

د3ر بوده است. گزارشھا  6د3ر به ساعتى  20تنزل حقوق كارگران از ساعتى 

در ھمين حال حكايت از آن دارند كه ساعات كار كارگران امريكا امروز به 

بيشتر شده است و اين در حالـى است كه در طى ھمين  سال پيش 40مراتب از 

ار در اين كشور چند برابر گرديده است. كارگر فاصله ميزان بارآورى ك

با ھمزنجيران اروپاى غربى خود ھمواره از معيشت  امريكايى كه اساساً در قياس

وامكانات اجتماعى نازل ترى برخوردار بوده است اينك حتى ھمين معيشت 

 تھاجم جدى و   بى توقف سرمايه قرار گرفته است.  نيز در معرض محدودش

شرقى اوضاع بگونه اى است كه حتى وقيح ترين و دژخيم ترين  در اروپاى

مدافعان سرمايه نيز قادر به استتار سيه روزيھا و فSكت و بى خانمانى بى سابقه 

از جھنم سياه سرمايه دارى نيست. سقوط اردوگاه شوروى  ساكنان اين بخش

رژوازى مستقل از ھمه عربده كشى ھاى مشمئز كنندة غرب و روايات جعلـى بو

صرفاً تجسم ورشكستگى حادتر بخشى از جھان سرمايه دارى بود. سرمايه 

 اجتماعى كشورھاى اردوگاه به د3ئلـى كه در اينجا مجال طرح آنھا نيست بيش

از اروپاى غربى و امريكا يا ژاپن توان بازتوليد و خودگسترى خود را از دست 

ايين تر، قدرت رقابت سرمايه ھا داده بود. بارآورى كار اجتماعى در اين جوامع پ

در بازار جھانى محدودتر، ظرفيت سرمايه ھا در تحقق نرخ سودھاى با3 يا در 

توليد شده توسط طبقه كارگر بين  واقع درجه سھم برى آنھا از اضافه ارزش
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الـمللـى كمتر بود. آنچه اردوگاه را به ورطه سقوط فرو راند فعليت بحران رو به 

يتاليستى بود. بحرانى كه اينك تمامى بار مشقات آن بگونه اى ھر عمق سيستم كاپ

چه دردناك تر و دھشتناك تر بر گردة چند صد مليون كارگر اين كشورھا 

سرشكن شده است. كارگرانى كه تا ديروز نانى براى خوردن داشتند امروز به 

به بچه رقت بارترين شكلـى از گرسنگى رنج ميكشند و فرزندان آنھا گروه گروه 

 ھاى خيابانى تبديل مى گردند. 

سخن كوتاه، نظام سرمايه دارى امروز به چنان دوزخ دھشتبارى تبديل شده است 

و آرامشى براى سكنه  كه در ھيچ گوشه آن ھيچگونه تأمين اجتماعى وآسايش

نفر از ساكنان صد كشور  1، 000،000،800از  زمين باقى نمانده است. بيش

رائط بينھايت رقت بارى زندگى مى كنند كه سطح معيشت سرمايه دارى در ش

سال بشدت پايين رفته است. ھمين آمار اضافه ميكند كه  15آنھا در مقايسه با 

 د3ر پايين تر است.  2ميليارد شھروند دنياى سرمايه دارى از  3درآمد روزانه  

نعتى نرخ بيكارى در كشورھايى پيشرفته ص 1985تا   1960در فاصله سالھاى 

و درممالك سرمايه دارى موسوم به "درحال توسعه" متجاوز  400از % بيش

با شتابى بسيار بيشتر و فزاينده  1985رشد داشته است. اين نرخ از  800از %

 يافته است.  تر افزايش

انسان  30000از  ھر شب بيش 1987در نيويورك اين قلب تپندة سرمايه در سال 

ترين شبھاى زمستان كنار خيابانھا بيتوته مى كرده بى خانه و كاشانه در سرد

 300است. از كل شھروندان جھان سرمايه دارى نيز در ھمين سال بالغ بر 

مليون انسان در زاغه ھا و خرابه ھاى فاقد آب و فاقد ھمه چيز زندگى مى نموده 

 اند. اين ارقام در طول چند سال اخير بطور دھشتبارى با3 رفته است. 

درصدى شھروندان سرمايه  20به اين سوى درآمد فقيرترين گروه  1980از 

يافته و درآمد ثروتمندترين گروه بطور جھشى با3 رفته است. بنا  مستمراً كاھش

از ثروتمندترين سكنه كرة زمين  20سازمان توسعه، سھم درآمد % بر گزارش

ـى كه كل درآمد جھان بوده است!!! در حال 85برابر با % 1996در سال 

درآمد كل بوده   %1,4از فقيرترين جمعيت زمين در ھمين سال فقط  20سھم %
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تا  1850است!!! بر پايه ھمين آمار حجم كل توليدات جھان در فاصله ميان 

از فقيرترين سكنه زمين در  20فزونى داشته است اما سھم % 11حدود % 1960

به بعد بطور  1960 رسيده است. اين روند از %1,4به  %2,3ھمين فاصله از 

ميلياردر جھان   358فاحشى تشديد شده است. آمار مى افزايد كه ھم اكنون در آمد 

نفر  000 000 300 2از  از تمامى درآمد كشورھايى است كه در آنھا بيش بيش

بايد اين نكته را نيز افزود كه در درون خود  زندگى مى كنند. بر اين گزارش

يان درآمد سا3نه كارگران و سرمايه داران سر به فلك ھمين ممالك نيز اختSف م

 مى كشد. 

انحطاط نظام سرمايه دارى به مرحله اى رسيده است كه در داخل پيشرفته ترين 

مليون نفر  30جوامع صنعتى جھان يعنى ممالك اتحاديه اروپا و امريكا نيز حدود 

درآمد  18فقط از %جمعيت  40مليون نفر بى خانمانند و % 5بكلـى فاقد كارند، 

برخوردار است. در استكھلم پايتخت مدينه فاضله سرمايه دارى درآمد ساكنان 

داشته است و در  كاھش 10محله ھاى كم درآمد در طول دھه اخير حداقل %

 با3 رفته است.  40از % ھمين فاصله درآمد سكنه مناطق مرفه بيش

ليون كودك خيابانى يسيا دھھا مليون و در جنوب آيم 7فقط در برزيل متجاوزر از 

وجود دارد. شمار كودكان گرسنه محكوم به مرگ در حاشيه شھرھا و كنار كوچه 

ھاى آسيا و افريقا صدھا مليون است. شليك به اين كودكان و كشتار آنان يكى از 

 در اين مناطق است.. تفريحات متداول پليس

وزمرة نظام سرمايه دارى در اينھا گوشه اى و فقط گوشه اى از حقايق جارى و ر

ھمه اكناف و اطراف جھان كنونى است. حقايقى كه از سرشت اين نظام مى 

افق زيست بشر را تيره و تار ميسازند.  جوشند و ھر لحظه گسترده از لحظه پيش

خود تاريخاً در موقعيتى قرار  شيوة توليد سرمايه دارى به حكم درونمايه متناقض

ھر چه عميق تر و دردناك تر  قاى خود سواى گسترشگرفته است كه براى ب

گرسنگى، فقر، بيخانمانى، جنگ و ويرانگرى، فSكت و سيه روزى در جھان 

ھيچ راه ديگرى ندارد. تعيين تكليف قطعى و عاجل با اين نظام براى پرولتارياى 

فرياد  جھانى مسأله فورى مرگ و زندگى است. اين نظام خود از بند بند وجودش
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ى كشد كه بشريت كارگر و فرودست دنيا اگر قصد زنده ماندن دارد بايد خود را م

  براى ھميشه از شر اين دوزخ سياه رھايى بخشد.

 1374بھار 

 

  

  

  سير رخدادھاى اقتصادى ،سياسى

 كارگرى ايران روز و جنبش 

بخشھاى مختلف  كارگرى نه چند و چون نقش معضل واقعى و اساسى جنبش

ساختار رژيم سياسى، نه جابجائى دولتھا، نه صرف ديكتاتورى يا بورژوازى در 

مذھبى و 3ئيك بودن رژيمھا، نه ھيچكدام  دموكراتيك بودن قدرت سياسى، نه نفس

از اينھا و نه ھمه اينھا با ھم، بلكه كل نظام اجتماعى موجود و بنياد ھستى آن، 

اراى حداقل عقل سليم نيروى كار است. ھيچ كارگر د يعنى رابطه خريد و فروش

طبقاتى حتى در ديدنى ترين!!! و پر جSترين!! نمايشگاه دموكراسى و مدنيت 

موجود، حاضر به باور اين خرافه نخواھد بود كه گويا در طول دھه ھاى اخير 

تاريخ، در بطن جابجائى دولتھاى راست و چپ سرمايه، كمتر نشانه بھبود را در 

كرده است.  ت يا حيات اجتماعى خود لمسگوشه اى از شرائط كار و معيش

اين است كه: در طول ھمه اين سالھا رقباى « قولى كه جملگى بر آنند»، بالعكس

راست و چپ بورژوازى در كارزار دفاع از سرمايه و قلع و قمع معيشت توده 

كرده اند.  ھاى كارگر ھر يك از ديگرى بسى درنده تر و جنايتكارتر ايفاى نقش

بورژوازى با ھر تركيب و ساختار و سياست و راھكار، ھيچ گرھى  ھيچ دولت

از ھيچ مشكل معيشتى، سياسى و اجتماعى طبقه كارگر ايران باز نخواھد گشود، 

به ھمان سياق ھيچ تحليل و نقد و بررسى محاط در دايرة عروج و افول راست و 

پيامبران  يا اراذل و اوباش چپ بورژوازى، ھيچ گزارشى از جزر و مد نقش

مرسل مدنيت و نظم و قانون!! در ساختار قدرت سياسى سرمايه، پاسخ ھيچ 
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كارگرى ايران نخواھد بود.  نيازى از كوه عظيم نيازھا و مبھمات و مسائل جنبش

براى كارگر درگير جنگ با سرمايه، رفتن خاتمى و آمدن احمدى نژاد نه فقط 

مخل نظم توليدى  شتى اوباشخروج بورژوازى از قدرت سياسى!!! و ھجوم م»

نيست!!، كه اساساً ھيچ حادثه اى براى « سرمايه!!! به حيطه حاكميت سياسى

در عرصه كارزار طبقاتى ھم نمى باشد. بستر مصاف  ھيچ مشغله ذھنى خاص

نيروى كار است. در اينجا، در برج  كارگرى وجود رابطه خريد و فروش جنبش

و در جبھه واقعى تقابل ميان پرولتاريا و  رزشديد بانى رابطه توليد اضافه ا

سرمايه كليه گرايشات و جناحھاى بورژوازى از تمامى رنگھاى جورواجور 

پيراسته اند. در درون اين حوزه موسى و فرعون در كمال آشتى با زبان  خويش

و فرھنگ و سنت و سياست و راه و رسم واحد سخن مى رانند. پرولتاريا در 

بھه گشودة پيكار نيازى به بازشناسى اصSح طلب از اراذل، 3ئيك پھندشت اين ج

از بنيادگراى دينى، جمھوريخواه از سلطب طلب، فقاھتى از نوگرا ندارد، اينجا 

ھمه اينھا در يك صف، با سياست واحد، زبان يكسان، فرھنگ ھمگون و تفنگ 

گرى با كار ھمريخت حرف مى زنند. ھمگى سرمايه شخصيت يافته اند. جنبش

سرمايه در جنگ است و چند و چون ميدان مصاف، از جمله ھر نوع جابجائى 

درون ساختار قدرت سياسى را از اين منظر تعقيب مى كند. مقاله حاضر نيز 

كارگرى به  سير حوادث جارى جامعه را با اين ديد، به مثابه يك نياز جنبش

قعى عليه سرمايه دارى قواى طبقات در ميدان جنگ وا بازنگرى چگونگى آرايش

 پى مى گيرد و در اين راستا نكات عمدة زير را مورد بررسى قرار مى دھد. 

 بورژوازى و موقعيت كنونى بازتوليد سرمايه   

ضد  ، روزگارى كه چپ بى ربط به جنبش1380تا  1370در فاصله ميان 

ى را در سرمايه دارى طبقه كارگر، بامداد ھر روز، تاريخ سرنگونى رژيم اسSم

روزشمار جيبى خود براى صبح روز بعد يادداشت مى كرد!!! مركز آمار 

ناشى  ايران، به طبقه سرمايه دار جامعه بشارت مى داد كه ميزان اضافه ارزش

ميليارد لایر  731682ميليارد لایر به  49593از كار طبقه كارگر ايران از رقم 

 15يا به بيان روشن تر  1500% اين دو رقم يك رشد يافته است. قياس افزايش
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مى نمود!!. تفاوت اين ارقام را حتى اگر به قيمت ثابت در  برابرى را منعكس

يا تقريباً دو برابر  190مرور كنيم، باز ھم شاھد افزايشى به نرخ % ذھن خويش

بيسابقه بھاى نفت از بشكه  از افزايش خواھيم بود. كل اين تغييرات به زمان پيش

د3ر و سرشكن شدن موج بسيار نيرومند اضافه ارزشھاى  355ر به د 17اى 

نفتى ناشى از استثمار توده ھاى كارگر جھان به حوزة بازتوليد سرمايه اجتماعى 

ميليارد لایر با3،  731 682ايران مربوط مى شود. با افزودن اقSم اخير به رقم 

ھاى ديگر اقتصاد، شاھد سود دو سال اخير بخش حتى با چشم پوشى از كل افزايش

ميليارد ريالـى توسط بورژوازى ايران در  900 000 تصاحب يك اضافه ارزش

جھشى  1370سال جارى خواھيم بود. حجم غول آسائى كه نسبت آن به سال 

 برابر را تصوير مى كند.  22حدود 

 اين نكته كه سرمايه اجتماعى ايران نرخ تصاعدى فوق در ميزان اضافه ارزش

يدى اين دوران را چگونه؟ از درون كدام تغييرات؟ يا كدام فعل و انفعا3ت تول

پروسه انباشت محقق ساخته است؟ موضوع بسيار مھمى است كه بايد آن را 

تشريح كرد. ساقط نمودن يك تودة چند ده ميليونى فروشندة نيروى كار از ساده 

گر به چند شيفت ترين امكانات معيشتى و مجبور نمودن اين جمعيت عظيم كار

كار روزانه براى استحصال مايحتاج اوليه زيستى تنھا وجه الضمان واقعى اين 

در  سال پيش 16سير تصاعدى اضافه ارزشھا بوده است. بورژوازى ايران از 

پى عبور از يك دوران طو3نى سراسر جنگ و ستيز خونين روزانه عليه طبقه 

جنگ بشرستيز ايران و عراق بر  كارگر، به دنبال تحميل تمامى بار مصائب

كارگران و بر زمينه فتوحات چشمگير حاصل از خونبارترين و  گردة معاش

بارتر ديگرى از  كارگرى، وارد فاز توحش تاتاريستى ترين سركوب جنبش

حيات برنامه ريزى و سازماندھى نظم توليدى سرمايه اجتماعى شد. اخراج 

يان افواج چندين ميليونى بيكاران قبلى، صدھا ھزار كارگر و گسيل آنھا به م

دستمزد كارگران در كنار نرخ تورم ھاى سا3نه  متوقف نمودن ھر نوع افزايش

دو رقمى و گاه سه رقمى، اعمال شريرانه ترين سياستھاى تبيھى قرون وسطائى 

عليه توده ھاى كارگر در مراكز كار، در ھم پيچيدن طومار پديده اى بنام استخدام 
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ى كار و جايگزينى آن توسط قراردادھاى!! موقِت متضمن عنان گسيخته نيرو

كارگر،  ترين اشكال يكه تازى كارفرمايان بدون امكان ھيچ نوع حق اعتراض

موكول نمودن استخدام گاه و بيگاه كارگران به يك دورة طو3نى كار سراسر 

دستمزد  رايگان در بسيارى از حوزه ھاى كار و توليد، امتناع از پرداخت

بخشھاى عظيمى از توده ھاى كارگر براى دوره ھاى بلند مدت چند ماھه و گاه 

كارگر از شمول  10چند ساله، خارج نمودن كليه كارگاھھاى داراى كمتر از 

!!! وجود داشت، از »قانون كار«نازلترين و ابتدائى حق و حقوقى كه زير نام 

رتر برنامه ريزى كار و توليد با جمله دقايق و اجزاء پيوسته اين فاز توحش

اجتماعى توسط بورژوازى ايران بود. طبقه سرمايه دار يا كل سرمايه اجتماعى 

انفجارآساى شدت و سرعت  ايران به كمك اين راھكارھا و با استمداد از افزايش

اضافى را از حداقل نيروى  و سختى كار، امكان يافت كه با3ترين ميزان ارزش

ياز به تحول اساسى چندانى در زمينه بكارگيرى دستاوردھاى كار، حتى بدون ن

روز تكنولوژى، توليد و استخراج نمايد، اما بورژوازى مطلقاً به اين حد بسنده 

چشمگيرى از پروسه كار سرمايه،  نكرد. به موازات اعمال اين سياستھا، بخش

بانھا و به عمSً و بطور سيستماتيك به درون خانه ھا، آلونكھاى مسكونى، خيا

تمامى زواياى زمان و مكان زندگى توده ھاى فروشندة نيروى كار منتقل گرديد. 

كشيدنشان براى سرمايه  ترتيبى داده شد كه دھھا ميليون كارگر ھمراه با نفس

، توليد نمايند. صاحبان سرمايه در پاره اى قلمروھا مانند توليد لباس اضافه ارزش

حبوبات، ساختن كيسه ھاى جاروبرقى و... پروسه بسته بندى چاى، كيسه كردن 

خريد و مصرف نيروى كار كارگران را در درون آلونكھا و منازل مسكونى آنان 

از اين بصورت جنايت آميزترين شيوة كار  برنامه ريزى كردند. آنچه پيش

نيروى كار در قلمروھائى  بردگى مزدى يا سفاكانه ترين حالت خريد و فروش

دستى معمول بود، به سرعت در بسيارى  بافى و توليد انواع فرش مانند قالى

 حوزه ھا و عرصه ھاى ديگر انباشت نيز روال متعارف و مطلوب احراز كرد. 

توسل طبقه بورژوازى به راھكار اخير توسعه و تشديد مضاعف استثمار نيروى 

يرانى ھيچ كار، بر خSف انگاره ھاى رمانتيسيستى پاره اى از ناسيونالستھاى ا
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 »سلطه بورژوازى تجارى« بنيادگرايان اسSمى!!!  »صنعت ستيزى« ربطى به

در جامعه!!!، تمدن گريزى و ضد مدرنيسم دولت مذھبى يا مسائلـى از اين قبيل 

نداشت. اينھا ھمه و ھمه اسماء رمز بورژوازى براى اختفاء عينيت سراسر 

است. ھمه اين شيوه ھا و  استثمار و در بنياد بشرستيز نظام سرمايه دارى

راھكارھاى شرارت آميز شدت استثمار كاپيتاليستى، تاريخاً و از جمله در برھه 

كنونى حيات سرمايه دارى مورد استفادة وسيع پيشرفته ترين بخشھاى سرمايه 

جھانى در چھارگوشه جھان نيز ھست. درست در ھمان روزھائى كه سرمايه 

اى خود را در شھرھا و روستاھاى دور و داران ايرانى بخشى از سرمايه ھ

از مجارى انباشت حواله مى كردند، عظيم ترين  نزديك كشور، به اين بخش

انحصارات صنعتى و مالـى جھان نيز بخشھائى از پروسه توليد پيچيده ترين 

را در دوره افتاده ترين روستاھاى چين و  محصو3ت صنعتى و انفرماتيك خويش

سياق، با ھمين شيوه ھا و در نيل به عين ھمين ھدف انتقال شرق آسيا به ھمين 

مى دادند. اين انحصارات در جريان اجراى اين پروژه ھا، سرمست از بادة 

پيروزى دستيابى به نيروى كار ساعتى چند سنت دختر خردسال چينى، فيليپينى، 

سنگالى و ھر جاى ديگر با آخرين شتاب ممكن آلونكھاى عمق دشتھا و پشت 

وھھاى اين كشورھا را طى طريق مى نمودند. آنچه در اين راستا توسط سرمايه ك

دار ايرانى يا غول پيكرترين انحصار چند مليتى سرمايه دارى در ھر كجاى دنيا 

صورت مى گيرد، دقيقاً جزء 3يتجزائى از ملزومات ماھوى و حياتى بقاى شيوة 

نكته اى كه ناسيوناليستھاى بين المللـى است.  توليد كاپيتاليستى در مقياس

رمانتيسيست شيفته انباشت انبوه صنعتى سرمايه دارى آن را بسيار دير درك مى 

كنند اما سرمايه و پروسه بازتوليد سرمايه، اھميت پايه اى آن را به موقع و به 

نياز، در شيارھاى مغز ھمه سرمايه داران و از جمله ھمين  احساس محض

ى كشد. اگر سير بى توقف تمركز، استحاله كليه دستاوردھاى ناسيوناليستھا آژير م

 علمى و تكنيكى بشر به سرمايه و بكارگيرى اين دستاوردھا در پروسه افزايش

بارآورى نيروى كار يا به بيان ديگر با3 رفتن تركيب آلى سرمايه طبيعت نھادى 

اى دستيابى موازى و جامع ا3طراف بر و جبلى توليد سرمايه دارى است، تSش
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بحران آفرين فرايند نخست نيز،  به مكانيسم ھاى متنوع خنثى سازى عوارض

پيوسته ديگرى از حركت درونى و طبيعى اين شيوة توليد است. سرمايه  بخش

متوسل مى شود تا از اين طريق  ھمواره به اين راھكارھا با بيشترين حرص

تركيب آلى با3ى بخشھاى بخشھائى از افت سود قھرى ناشى از سير فزايندة 

ديگر خود را جبران سازد. اين امر بصورت يك تقسيم كار ذاتى در درون فرايند 

بازتوليد سرمايه جھانى و بخشھاى مختلف آن صورت مى گيرد. گزينه سرمايه 

دار در يافتن اين مجارى انباشت نه انتخاب مخير و آرمانى و مطلوب مغز وى 

 ريز در پيشرفته ترين بخش و نيست كه ميان پيشكه حكم نھادى سرمايه است. ا

صنعت مدرن يا سرمايه گذارى درون قالى بافيھا يكى را انتخاب و ديگرى را 

اين سرمايه وى به مثابه جزء 3ينفكى از سرمايه اجتماعى  نفى مى كند، بالعكس

جامعه و جزء 3يتجزائى از كل سرمايه جھانى است كه، جا و مكان و مصالح و 

آنست كه  مكنات انباشت را به وى تفھيم مى كند. نكته مھم و گرھى در اين بخشم

مقادير نسبتاً چشمگير سرمايه ھاى سرشكن شده به مجارى فوق، در درون 

ساختار اقتصاد سرمايه دارى ايران، ولو اينكه به لحاظ شكل حقوقى مالكيت 

د، در محاسبات متعلق به سرمايه داران منفرد صاحب سرمايه ھاى اندك باش

واقعى شيوة توليد سرمايه دارى بخشى از كل سرمايه اجتماعى است. بخشى كه 

در طول دو دھه و نيم اخير بدون ھيچ نيازى به خريد زمين و تحمل ھزينه 

حمل و نقل و  كارگاه، بدون احتياج به پرداخت بھاى آب و برق و سرويس تأسيس

يز سرمايه ثابت، نيروى كار جمعيت ر فارغ از تمامى ھزينه ھاى مشابه پيش

عظيمى از كارگران و بطور غالب زنان خانه دار را به نازل ترين بھاى ممكن، 

بدون ھيچ دغدغه اى در زمينه ھيچ نوع بيمه، يا ھيچ رعب و ھراسى از ھيچ 

اعتصاب و مبارزه و توقف پروسه كار، مورد رقت بارترين اشكال استثمار قرار 

اركسى به شيوة توليد سرمايه دارى 3زم است تا تأثير داده است. نگرشى م

وسيع طبقه كارگر ايران توسط  بار اين بخش استثمار جنايتكارانه و توحش

حاصل از  و توزيع ارقام كSن اضافه ارزش سرمايه ھا و چگونگى گردش

استثمار نيروى كار آنان در حوزة بازتوليد كل سرمايه اجتماعى را مشاھده و 
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به نمايد. در فاز كنونى حيات سرمايه دارى و در شرائطى كه متوسط محاس

جھانى به اوج ميل كرده است، سرازير شدن  تركيب ارگانيك سرمايه در مقياس

حلقه ھائى از زنجيرة سراسرى توليد سرمايه به حوزه ھائى از اين دست و توسل 

، يك رويكرد جبرى به تمامى مكانيسمھاى تشديد استثمار نيروى كار از اين طريق

اضطرارى نظام سرمايه دارى براى كاستن از  سرمايه و در ھمان حال يك تSش

سرمايه اجتماعى و جھانى است.  فشار سير رو به افت نرخ سود در مقياس

استثمار سفاكانه زن خانه دار ايرانى يا ھر كجاى ديگر دنيا كه در عمق آلونك 

كارگران مزدى سرمايه  نسل آيندة ارتش در ھمان حال كه محقر يك وجبى خويش

مى دھد، در ھمان حال كه ھزينه مھدكودك و  را بطور كامSً رايگان پرورش

تمامى ھزينه ھاى نگھدارى نسل آتى نيروى كار را از گردن بورژوازى ساقط 

امكان دو شيفت كار متوالى يا دو  ميسازد، در حالى كه با كار شاق خانگى خويش

توسط طبقه سرمايه دار  ر سبعانه شوھر و فرزندان بزرگسال خويششيفت استثما

را ميسر مى سازد، آرى استثمار نيروى كار وحشتاك كم بھاى اين زن خانه دار 

و ميليونھا نيروى كار مشابه وى در پروسه توليد محصو3ت ياد شده، در كنار 

رزشى كه از اين ھمه اشكال استثمار كاپيتاليستى با3 و اقSم سھمگين اضافه ا

مجرا به حساب ذخيرة انباشت سرمايه سرريز مى شود مسأله مھمى است كه در 

 محاسبات نرخ سود عمومى سرمايه جا و مكان مھمى احراز مى كند.

به نقطه شروع بحث باز گرديم، بورژوازى ايران در دورة مورد گفتگو با 

رابطه توليد اضافه  استمداد از ھمه اين شيوه ھا و راھكارھا در روند كار و

 ، توانست اينجا و آنجا، در سطحى نسبتاً مؤثر با بحران اقتصادى سركشارزش

جارى سرمايه دارى و با فشار امواج نيرومند اين بحران در حوزة بازتوليد 

سرمايه اجتماعى ايران دست و پنجه نرم كند. نتيجه برنامه ريزيھاى بورژوازى 

ابعاد آن، در جاى خود دستاوردى مھم براى طبقه  در اين گذر مستقل از دامنه و

سرمايه دار و دولت سرمايه دارى در زمينه استحصال امكان بقا براى شرائط 

افزائى سرمايه ھا بطور كلى بود. راھكارھا و مكانيسمھائى كه به آنھا  ارزش

اشاره شد، در عداد اشكال مؤثر چاره انديشى است كه بورژوازى در فاز كنونى 
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اوم توليد سرمايه دارى در ھر نقطه دنيا به ويژه در جوامعى مانند ايران از تد

مى كند و  فشار بحران اقتصادى تSش طريق بكارگيرى آنھا براى كاھش

بورژوازى ايران در اعمال اين سياستھا و اتخاذ اين شيوه ھا، از ھيچ سبعيت و 

 جنايتى عليه طبقه كارگر ايران فروگذار نكرد.  

بورژوازى به كليه اين راھھا در تمامى طول اين دوران، بتدريج شرائط  توسل

3زم براى استحصال نرخ سودھاى با3 را در اختيار صاحبان سرمايه و كل 

سرمايه اجتماعى قرار داد. اين شرائط بگونه اى طبيعى چشم انداز دلپذير و 

ون انباشت مطلوب براى سرازير شدن سرمايه ھاى خارجى به حوزه ھاى گوناگ

 3داخلى را نيز پديد آورد. در برنامه سوم اقتصادى رژيم اسSمى، فقط در فاصله 

ريز شده در  ( ميزان سرمايه ھاى خارجى پيش80_ 78سال اول اجراى آن، )

 1 047 200 000بازار داخلـى، در عرصه ھاى مختلف توليد، به رقم كSن 

آخرين برنامه توسعه اقتصادى رژيم  با د3ر بالغ گرديده است. اين رقم در قياس

نشان مى دھد. به خاطر داشته باشيم كه برنامه  افزايش 300شاه حدود %

اقتصادى پنجساله پنجم، او3ً طSئى ترين و خيره كننده ترين دورة تاريخى رونق 

تعيين مى كرده  57از وقوع انقSب بھمن  انباشت سرمايه در ايران را تا پيش

نسبت سرمايه گذاريھاى خارجى در كل انباشت سا3نه سرمايه، در است و ثانياً 

فاصله سالھاى اجراى اين برنامه، بسيار چشمگيرتر و خيره كننده تر از دوره 

ريز  ھاى ديگر بوده است. مطابق گزارشات آمارى آن ايام، متوسط نرخ پيش

ليون د3ر مي 72سرمايه ھاى خارجى در طول برنامه پنجم، بطور سا3نه از مرز 

در سه سال اول برنامه سوم  تجاوز نمى كرده است. در حالـى كه اين شاخص

 ميليون د3ر در سال را پشت سر نھاده است.  350رژيم اسSمى مرز 

ھجوم گستردة سرمايه ھاى خارجى به حوزة انباشت داخلى با انعقاد انبوه 

ليتى يا دولتھاى قراردادھاى بى سابقه اقتصادى ميان انحصارات بزرگ چند م

مختلف سرمايه دارى با دولت اسSمى و تراستھاى عظيم صنعتى و مالى داخلى 

ھمراه گرديد. چين، اروپا، ژاپن، ھند، روسيه، كانادا و ممالك ديگر ھر كدام 

براى يافتن سھمى مؤثرتر در بازار سرمايه ايران، شروع به توسعه باب 
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Sمى كردند. فقط دولت بورژوازى مراودات اقتصادى با بورژوازى و رژيم اس

از يك ميليارد د3ر در ذخائر معدنى تفتان سرمايه  كانادا در طول يكسال بيش

گذارى نمود. قرارداد بسيار بيسابقه معروف به بزرگترين قرارداد عصر حاضر 

در زمينه نفت و گاز با دولت چين به ميزان يكصد ميليارد د3ر و تبصرة الحاقى 

ميليارد د3ر صفوف رقابت سرمايه  200ت بسط مقاوله نامه تا رقم دائر بر ظرفي

ھاى خارجى براى ورود به حوزة انباشت داخلى ايران و گستردن خوان استثمار 

نيروى كار عقب نشسته به فراسوى تمامى مرزھاى ارزانى را فشرده و فشرده 

روسيه يا تر ساخت. اگر در طول دھه نخست بعد از قيام بھمن، ژاپن، آلمان، 

ساير ممالك  اروپاى شرقى طرفھاى عمدة معامSت اقتصادى و صادر كنندة 

سرمايه را تشكيل مى دادند از دورة دوم رياست جمھورى رفسنجانى به اين 

و فرانسه و ايتاليا گرفته تا سوئد و ھلند و نروژ و  سوى، ھمه اروپا از انگليس

اردادھاى سنگين تر و دستيابى به تركيه وجاھاى ديگر، ھمه و ھمه براى بستن قر

زدند، شرائط حاصل از  حضورى مؤثر تر در بازار داخلى ايران دست به تSش

 كارگرى توسط رژيم، عقب نشينى دھشتبار اين جنبش قلع و قمع ھولناك جنبش

از تمامى دار و ندار ابتدائى و اندك پيشين خود و وضعيت به ھمه لحاظ مطلوبى 

راى حصول با3ترين نرخ سود نصيب سرمايه ھا شده بود، كه در ھمين گذر ب

سرمايه  شركتھا و دولتھاى مختلف سرمايه دارى را از ھر قاره و ھر بخش

جھانى به عقد اين قراردادھا ترغيب مى كرد. ذكر اين نكته بسيار مھم است كه 

ريز سرمايه ھاى خود در مجارى  اين شركتھا براى پيش و جوش حرص

ت سرمايه اجتماعى ايران درست در ھمان دوره اى پروسه فزونى خود بازانباش

را طى مى كرد كه محافل مختلف اپويسون بورژوائى و چپ دموكراسى طلب 

غيركارگرى ايران ھمه صفحات مطبوعات خود را از انزواى دولت جمھورى 

 اسSمى در سطح جھانى سياه كرده بود!. 

ه دارى ايران در اين دوران، تمركز يك ويژگى قابل توجه روند كار سرماي

سرمايه داران و دولت يا دولتھا بر روى حوزه ھاى معين انباشت بود. واقعيت 

اعظم سرمايه ھا، داخلى يا خارجى،  اين است كه در تمامى طول اين دوره، بخش
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دولتى يا خصوصى به پرسودترين عرصه ھاى توليد سرازير مى شدند. در اين 

مانند نفت، گاز، پتروشيمى، توليد فو3د، اتوموبيل سازى،  اصميان چند قلمرو خ

كشت و صنعت ھا، حمل و نقل، ذخيره ھاى معدنى بسيار پر سود و توليدات 

نظامى از اھميت درجه اول برخوردار بوده اند. سرمايه گذاريھاى چند ده ميليارد 

يادآوران، د3رى مشترك دولت اسSمى و سرمايه داران خارجى در منطقه نفتى 

فازى انباشت  24، معاھدات كشتى كوچك و بزرگ نفتكش 90طرح تھيه و توليد 

ميليارد د3ر امريكا، در پتروشيمى و گاز حوزة  19سرمايه با حجم احتمالـى 

نفت و گاز  ميليارد د3ر در بخش 10جنوبى، طرح سرمايه گذارى سا3نه  پارس

وب، برنامه ريزى تبديل اصفھان، توسط دولت بورژوازى اسSمى در ناحيه جن

قطب مھم فو3د، آلومينيوم، كاشى و شيشه  4قزوين، تھران و بندر عسلويه به 

دستگاه در سال  900000توليد سا3نه خودرو تا رقم  سازى قارة آسيا، افزايش

و  »رك سلت« دولت خاتمى براى به سرانجام رساندن قرارداد  ، تSش2004

سرمايه ھا به  ھمراه، از جمله مواردى بوده اند كه توجه خاص توليد انبوه تلفنھاى

ديد عموم قرار  سرريز شدن ھر چه گسترده تر در اين حوزه ھاى را در معرض

نكنيم كه كل سرمايه گذاريھاى خارجى مورد  داده است. اين را نيز فراموش

نفت در ، به سالھاى قبل از سير صعودى بيسابقه بھاى اشارة ما در اين بخش

 جھش سالھاى اخير مربوط مى شود. اگر سيل صدور سرمايه ناشى از افزايش

سال گذشته به بازار داخلى ايران و وامھا و  2آساى بھاى نفت خام در طول 

اعتبارات پرداخته شده توسط دولتھاى اروپائى يا غيراروپائى به رژيم اسSمى در 

كنيم آنگاه حجم و مقادير ارزشى اين مدت را به داده ھاى آمارى با3 اضافه 

سرمايه ھاى خارجى صادر شده به ايران بطور واقعى تر و دقيق تر مجسم 

نفت، تاريخاً و در ھمه ادوار انكشاف و توسعه  خواھد شد. ارز حاصل از فروش

سرمايه دارى ايران با3ترين سھم را در جريان صدور سرمايه به بازار داخلـى 

بھاى نفت نيز در ھر سطح و به ھر ميزان ھمواره يك  يشايفاء كرده است. افزا

اساسى سير صعودى منحنى صدور سرمايه به حوزة بازتوليد سرمايه  شاخص

 اجتماعى ايران بوده است. 
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بورژوازى ايران در حلقه زمانى مورد بحث، بر پايه ھمه فعل و انفعا3ت 

ايرانى و افراد خانواده  اقتصادى با3 و به يمن ساقط شدن كامل ميليونھا كارگر

ھاى اين كارگران از نازلترين سطح معيشت و امكانات زيستى به يكى از 

مباد3ت جارى بازار  آرزوھاى ديرينه خود جامه عمل پوشيد. سقف ارزش

 50ميليارد تومان، چيزى حدود  41800داخلـى ايران براى اولين بار تا رقم 

ژيم سلطنتى بورژوازى در سالھاى قبل از ميليارد د3ر با3 رفت. انتظارى كه ر

 قيام بھمن حصول آن را بيشتر به خواب و كمتر در بيدارى با خود نجوا مى كرد.

تا اينجا يك ابھام بسيار اساسى و مھم بر بند بند اين بررسى كوتاه و فشردة ما 

سايه گستر است. خواننده يا حداقل برخى خوانندگان خواھند پرسيد كه اگر اين 

جار و جنجال پر سوز و گداز بخشى از  Sم و آمارھا صحت دارند پساق

بورژوازى ايران دائر بر بى مھرى عظيم نسبت به انباشت صنعتى يا ركود جامع 

صنعت!! در اقتصاد ايران در طول اين مدت طو3نى از كجا  ا3طراف بخش

سطر با3تر  ناشى مى گردد؟ اين پرسشى اساسى است كه بايد بدان پاسخ داد. چند

اشاره نموديم كه در تمامى اين دوران تا آنجا كه به سرمايه گذاريھاى عظيم اعم 

از داخلى و خارجى مربوط مى شود تمركز اساسى انباشت متوجه حوزه ھاى 

كامSً معين و معدودى بوده است. واضحتر بگوئيم، درست در ھمان شرائطى كه 

توموبيل سازى، توليد فو3د، مخابرات عرصه ھائى مانند پتروشيمى، نفت، گاز، ا

و تكنولوژى اطSعاتى، يا بھره بردارى از منابع مختلف زيرزمينى، شاھد ھجوم 

سرمايه ھاى بزرگ چند ميليارد د3رى بوده است بسيارى از بخشھاى صنعت 

، توليد قند و شكر و نظاتر اينھا ، كفشمانند نساجى، چوب، توليد كاغذ، تھيه لباس

 زيادى را به خود جلب نمى كرده است. اين سخن كه نرخ رشد بخشسرمايه 

صنعت حتى در برنامه سوم دولت اسSمى سرمايه دارى براى برخى سالھا، 

منفى داشته است، تا آنجا كه به اين حوزه ھا مربوط است سخن دروغى  شاخص

صنعت در ھمين  نيست. موضوع مھم اين است كه ھمين نرخ منفى رشد بخش

درصدى كل پروسه توليد  7، با يك نرخ رشد  ھا و ھمين دورة مشخصسال

ھمراھى مى شده است. براى آناتومى درست عينيت بازتوليد سرمايه اجتماعى در 
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« طى اين دوران، نمى توان به شيوة ناسيوناليستھاى سوكدار و سوگوار 

ل پيكر !! انباشت صنعتى يا محافل داغدار عدم تراكم تراستھاى غو»ناموزونى

صنعت در فاصله مرزھاى ميھن اجدادى!!! توسل جست. در ھمين لحظه 

حاضر، پروسه ھاى كامSً مركب و متزايدى در ساختار بازتوليد سرمايه 

اجتماعى ايران به ھم آميخته است. انبوه ترين و متمركزترين حجم انباشت 

ى از پروسه وسيع سرمايه در سودآورترين بخشھاى توليدى در كنار انتقال بخش

توليد و كار اجتماعى به درون آلونكھا و مناطق سكونت تودة فروشندة نيروى 

كه  كار، تعطيل پاره اى از حوزه ھاى صنعت مانند نساجى و چوب و تھيه لباس

به د3ئل مختلف در وضعيت كنونى فاقد زمينه سوددھى مطلوب براى سرمايه 

ساعتى  16مراه با استثمار ددمنشانه داران ھستند، بيكارسازيھاى مكرر ميليونى ھ

آنھا در خارج از مدار ھر نوع قرارداد و مراودات استخدامى، سازمان دادن 

جنايتكارانه ترين تعرضات به حداقل معيشتى طبقه كارگر در ھمه اشكالـى كه 

از اين اشاره كرديم، ھمه و ھمه يكجا و ھمزمان در روند كار جارى سرمايه  پيش

اند. نوعى آميختگى كه در مرحله كنونى حيات سرمايه دارى نياز به ھم تنيده 

جبرى فرايند بازتوليد سرمايه است. اين تنيدگى و درھمرفتگى جزء 3يتجزائى از 

تقسيم كار درونى سرمايه در فاز جارى انحطاط سيستم كاپيتاليستى و در سينه 

ه دارى است. تاخت مستمراً رو به صعود بحران ذاتى شيوة توليد سرماي كش

بورژوازى ايران به يمن تركيب ھمه اين پروسه ھا با ھم است كه توانسته است 

سفاكانه ترين اشكال تعميق استثمار طبقه كارگر را برنامه ريزى كند و اضافه 

حاصل از گسترده ترين و ژرف ترين و شديدترين شيوه ھاى استثمار  ارزش

مايه اجتماعى سازد. استثمار ميليونھا نيروى كار را وثيقه استمرار بازتوليد سر

دختر و پسر خردسال در سياھچالھاى مرگ قالى بافيھا و توليد پر بھاترين 

فرشھاى دنيا از اين طريق، خريد و مصرف نيروى كار ميليونھا زن خانه دار در 

عمق آلونكھاى مسكونى به ارزانترين بھاى ممكن، انباشت كSن در توليد عظيم 

برابر ھزينه توليد، سرمايه گذارى انبوه  7آن به بھاى  نول و فروشترين حجم اتا

در توليد فو3د و رسيدن به سطحى از انباشت كه پاسخگوى صدور حجم عظيم 
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باشد، توسعه  انواع آھن آ3ت به تمامى ممالك ھمجوار و حوزة خليج فارس

بازار انباشت در كشت و صنعت ھا و برخى عرصه ھاى كشاورزى تا حد اشباع 

داخلى از محصو3تى مانند گندم، و صادرات ھمزمان پاره اى فراورده ھاى 

زراعى و مواد غذائى به اروپا و صدھا پروژة ديگر از اين قبيل، اگر بيمارى 

و آز محافل ناسيونال رمانتيسيست راست و چپ بورژوازى را تشفى نمى  حرص

مايه جھانى، براى دولت بخشد اما براى كل طبقه سرمايه دار ايران، براى سر

بورژوازى ايران و دولتھاى سرمايه دارى شريك، تجسم مؤثرترين راھبردھا و 

راھكارھاى 3زم كاپيتاليستى در جھت تحميل تداوم موجوديت بردگى مزدى بر 

طبقه كارگر ايران در بطن پيچ و تاب يكى از كوبنده ترين مراحل طغيان بحران 

نكنيم كه بازار داخلى ايران در طول  فراموش سرمايه دارى جھانى بوده است.

ريز عظيم ترين حجم سرمايه ھا در حوزة نفت،  اين دو دھه، ميدان پيش

كشيدن  به يمن سSخى و به آتش »ايران خودرو« پتروشيمى و گاز بوده است. 

سود سرمايه، به يكى از  آخرين 3يه ھاى معيشت ھزاران كارگر به نفع افزايش

عظيم اتوموبيل سازى دنيا تبديل شده است. توليدات شركت فو3د تراست  20

به مرز دو ميليون و پانصد ھزار تن رسيده است و  خوزستان در سال پيش

سنت كارگر ايرانى توليد شده است،  5محصو3ت آھن آن كه با دستمزد ساعتى 

، سبازار داخلى كشورھاى عربستان سعودى، امارات عربى متحده، كويت، انگلي

ايتاليا، يونان، تركيه، چين، كرة جنوبى، اندونزى، تايوان، تايلند و ھندوستان را 

 زير پا نھاده است.  

 سرمايه دارى ايران و فاز جارى تمركز انباشت  

سير مستمر تمركز، خصلت نھادى شيوة توليد كاپيتاليستى است. سرمايه در 

حفظ اعتبارنامه حضور در پروسه احراز شرائط بازتوليد، كسب توان رقابت و 

تركيب فنى خود، ادغام در سرمايه ھاى ديگر و  بازار انباشت نيازمند افزايش

ريز در ھر قلمرو توليدى،  طى مداوم روند تمركز است. سرمايه ھاى پيش

سرمايه اجتماعى ھر جامعه و كل سرمايه جھانى در ھر دور بازتوليد، فرايند 

افزائى خود بازتوليد مى  ينفكى از پروسه ارزشتمركز را نيز به مثابه جزء 3
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كنند. بحرانھاى سرمايه دارى با خلق و تحميل ضرورت گريزناپذير ادغام ھر چه 

شدت و شتاب مى  انبوه تر سرمايه ھا در ھم، پروسه تمركز را بطور خاص

بخشند. عروج شيوة توليد سرمايه دارى در ربع آخر قرن نوزدھم به فاز تكامل 

ليستى، تبلور تSقى تاريخى اين شيوة توليد به يكى از رفيع ترين سطوح امپريا

تمركز و انحصارى شدن شرائط انباشت سرمايه در سطح جھانى بود. اين روند 

 از آن به بعد نيز بصورت پديدة ھمنھاد رابطه سرمايه، كل پروسه حيات ارزش

شتاب و حدت افزائى سرمايه جھانى را در تمامى بخشھاى آن با بيشترين 

ھمراھى كرده است. سرمايه دارى ايران به دنبال عبور از دوره اى كه بدان 

اشاره شد اينك بگونه اى اضطرارى و كامSً گريزناپذير آستانه يك فاز جديد و 

بسيار پر پيچ و خم تمركز را دق الباب مى كند. ويژگيھاى انباشت در دو دھه 

اجتماعى ايران در كل سرمايه جھانى  اخير، روند ادغام ھر چه ژرفتر سرمايه

بعSوة مسائلى از قبيل الحاق آتى ايران به صندوق تجارت جھانى و انحSل ھر 

چه عميق تر و وسيعتر در برنامه ريزيھاى سراسرى بانك جھانى و صندوق بين 

المللـى پول، به پروسه اين تمركز دامنه، عمق و شدت تاريخى خاصى خواھد 

كارشناسان اقتصادى رژيم اسSمى در طول اين دو دھه  داد. مطابق گزارش

ريز سرمايه ھاى بزرگ و كوچك  رشته مختلف توليدى عرصه پيش 128قريب 

بوده است. پديده اى كه سير طبيعى تمركز سرمايه اگر در مقاطعى ويژه از شدت 

ن سر آشفتگى روند كار آن را تحمل مى نمايد اما اساساً و در درازمدت مطلقاً با آ

ريزھاى كSن در حوزه  ندارد. تدارك سرمايه براى سازمان دادن پيش سازش

ھاى معين ھمراه با ادغام ھر چه بيشتر سرمايه اجتماعى در ساختار بين المللى 

سرمايه، 3جرم به اين وضعيت پايان مى بخشد. اقتصاددانان بورژوازى از مدتھا 

د3ر به سرعت ظرفيت  10000از  ھشدار داده اند كه  سرمايه ھاى كمتر پيش

د3ر  20000انباشت و سودآورى خود را از دست خواھند داد. سرمايه ھاى زير 

با3جبار در سرمايه ھا بزرگتر ادغام مى گردند يا اينكه از قلمرو انباشت خارج 

ساختمان خيلى سريع به واقعيت پيوسته  مى شوند. اين برآورد در مورد بخش

عمSً به يك پديدة غير  اقدام به تك واحد سازى در اين بخش است. در حال حاضر
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سودآور تبديل گرديده است. كارشناسان اقتصادى دولت بورژوازى ھشدار داده 

ميليون واحد بھره  3ميليون از  1سال آينده حداقل  5اند و مى دھند كه طى 

ا از دست نيروى كار، امكان تداوم توليد ر بردارى  زراعى حوزة خريد و فروش

ميليون واحد زراعى ديگر حوزة  1سال بعد حدود  5مى دھند و اين روند در 

نيروى كار را نيز به سرنوشت گروه اول دچار خواھد ساخت.  خريد و فروش

دست اندركاران تنظيم برنامه ھاى كار و توليد سرمايه دارى تأكيد مى كنند كه 

حد كشاورزى عظيم صنعتى را وا 50000پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى فقط 

ميليونى كنونى خواھد نشاند. آنان در ھمين راستا گفته اند و  3بر جاى شمار كثير 

مرغ برچيده مى شوند و از دور  100000نوشته اند كه مرغداريھاى با كمتر از 

گاو نيز اعتبارنامه  رأس 1000بازتوليد ساقط مى گردند. گاوداريھاى كمتر از 

 از دست مى دھند. ادامه كار را 

درصد  70قابل توجھى از اين پروسه تا امروز عينيت يافته است. حداقل  بخش

سال گذشته تعطيل شده  5كارخانه ھاى كوچك در شھركھاى صنعتى كشور طى 

، مبل و پارچه بوده اند كه ، كفشاند. اين واحدھا عموماً دست به كار توليد لباس

بزرگتر يا ورشكست شده اند و يا استقSل ھمگى در حيطه رقابت با سرمايه 

انفرادى خود را از دست داده و در سرمايه ھاى بزرگتر ادغام گرديده اند. 

سال آينده  5برآوردھاى كارشناسان سرمايه حاكى از آن است كه طى 

ديگر از اين واحدھا نيز به ورطه تعطيلـى كامل سقوط مى كنند.  20حداقل %

ديگر از صنايع رو به تمركز است كه ھم اكنون صنعت چاپ در زمرة بخشى 

 پروسه ادغام واحدھاى پراكندة آن در دستور كار صاحبان اين واحدھا است. 

دولت بورژوازى ايران ھم اكنون به صورت عضو ناظر در صندوق تجارت 

جھانى حضور دارد و براى احراز عضويت دائم اين نھاد سراسرى سرمايه 

د. با پيوستن ايران به سازمان تجارت و بر پايه قوانين مى كن دارى جھانى تSش

حوزة معين محدود مى شود. به  20و قرارھاى آن، قلمروھاى انباشت سرمايه به 

مى يابد و اين امر  كاھش 20به  128ريز سرمايه از  بيان ديگر رشته ھاى پيش

. يكى از خود روند تمركز سر مايه را بگونه اى بسيار مؤثر تشديد خواھد نمود
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نتايج مستقيم و فورى الحاق ايران به صدوق تجارت جھانى سرريز شدن توليدات 

و محصو3ت صنعتى  30كشاورزى كشورھاى ديگر عضو با تعرفه گمركى %

به بازار داخلى خواھد بود. اين كار با شتاب تمام بخشھاى  5آنھا با تعرفه %

نھا را براى تمركز 3زم به و مانند اي دام، توليد گوشت، پارچه، كفش پرورش

تكاپو خواھد انداخت. نظريه پردازان بورژوازى پيرامون چگونگى عبور از اين 

فاز به اندازة كافى به نسخه پيچى پرداخته اند. مدتى است كه گفتگوى ايجاد 

منطقه آزاد تجارى ميان ايران و پاكستان و عراق داغ است. انتظار بورژوازى 

ماعى ايران از طريق اين پيمان به بازار يك ميليارد نفرى آن است كه سرمايه اجت

ھندوستان از يكسو و حوزة اقتصادى وسيع خاور ميانه عربى از سوى ديگر 

بگونه اى بسيار مستحكمتر و فشرده تر از امروز وصل گردد. اين چشم انداز كه 

 سرمايه ھاى بزرگ متمركز ايرانى و شركاى خارجى آنھا در قلمروھاى توليد

مورد تأييد سازمان تجارت جھانى بتواند با حجم عظيم محصو3ت توليدى در 

بازار ھندوستان، عربستان، عراق، كويت، پاكستان، اروپا و جنوب شرقى آسيا 

ناشى از استثمار كل  يا جاھاى ديگر، سھم دلخواه خود از كل اضافه ارزش

ز لب و لوچه سرمايه پرولتارياى جھانى را كسب و محقق سازد از ھم اكنون آب ا

داران و دولت آنھا روان ساخته است. اقتصاددانان بورژوازى از مجارى مختلف 

به طبقه و دولت خود ھشدار مى دھند كه در اين گذر بھيچوجه نبايد بيكار شدن 

ميليونى كارگران واحدھاى زراعى توليد كنندة برنج و گوشت يا كارگاھھاى 

 به خود راه دھند.   ل مشابه ھراسو مبل و وسائ صنعتى توليد كفش

ھمه اين شواھد بيانگر آن است كه بورژوازى ايران در امتداد برنامه ريزى ھاى 

اقتصادى تا امروز خود و زير فشار نيازھاى جارى سرمايه اجتماعى ايران و 

سرمايه جھانى، مرحله تازه اى از تمركز افزونتر سرمايه، حذف سرمايه ھاى 

نباشت، ادغام اين سرمايه ھا در ھم و تشكيل قطبھاى بزرگتر و كوچك از قلمرو ا

نيرومندتر انباشت را دنبال خواھد نمود. تمامى ويژگيھاى موجود روند كار 

سرمايه، ھمه مؤلفه ھاى مورد احتياج موفقيت بورژوازى براى پيشبرد پروسه 

امات جبرى ادغام سرمايه دارى ايران در سرمايه بين المللـى و از ھمه مھتر الز
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و قھرى تداوم بازتوليد سرمايه پيگيرى پرشتاب اين روند را بر طبقه سرمايه 

 دار، دولت سرمايه دارى و كل سرمايه اجتماعى ايران تحميل مى نمايد. 

 عليه طبقه كارگر  روند كار سرمايه و فاز جديد توحش

نيروى  روند جارى شدت و حدت تمركز سرمايه، در ھمان نخستين گام ميليونھا

كار عجالتاً شاغل را به صفوف طويل و انبوه بيكاران كنونى پيوند خواھد زد. 

موجود دچار افزايشى عظيم مى شود و به حالتى انفجارگونه نيل  30بيكارى %

مى كند. خروج دھھا ھزار واحد صنعتى داراى سرمايه ھاى كوچك و متوسط، از 

ن واحدھاى كثير توليدى، با چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعى و جايگزينى اي

 شركتھاى بزرگتر صاحب سرمايه متمركز و بارآورى كار افزونتر، ارتش

وسيعى از بيكاران جديد را در چھارگوشه جھنم سرمايه دارى ايران به صف 

چشمگير شمار سا3نه زاد و ولد  خواھد نمود. در حال حاضر و به دنبال كاھش

ميليون نفر كارگر جوان وارد  2تجاوز از در جامعه باز ھم در طول ھر سال م

بينى اقتصاددانان  نيروى كار ايران مى شود. پيش فروش بازار فروش

بورژوازى اين است كه در طى سالھاى باقى ماندة دھه جارى تا اوايل دھه آتى، 

در صورت تداوم اجراى طرحھاى در دستور دولت و سرمايه دارى ايران، 

غل در صنايع آماج روند تمركز، امكان اشتغال خود نيروى كار شا 80حدود %

كل اين نيرو در بخشھاى ديگر،  30اينكه % را از دست مى دھند. حتى با فرض

درصدى براى  50بنوعى جذب بازار كار سرمايه شوند باز ھم يك نرخ بيكارى 

ميليون  2صنعت بسيار محتمل بنظر مى رسد. افزودن اين رقم به جمعيت  بخش

كار جديد در ھر سال مى تواند تصويرى ھر چند نسبى و نه چندان دقيق نيروى 

روى ما قرار  بيكاران سالھاى آتى جامعه را در پيش ارتش از طول و عرض

 دھد.  

حياتى و  ورود به روند جديد تمركز براى سرمايه اجتماعى ايران يك گرايش

ندوق پول و سازمان تجارت گريز ناپذير است. اين نه گزينه بانك بين المللـى و ص

جھانى و نه گزينه اين يا آن جناح بورژوازى ايران بلكه سير طبيعى ناشى از 

سرشت درونى سرمايه است. مسأله بسيار مھم و قابل تعمق اين است كه سرمايه 
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دارى ايران فاز جديد تمركز خود را در حلقه اى از حيات تاريخى سرمايه دارى 

د كه به د3ئل بسيار روشن و شفاف حادثه زاترين و جھانى به آزمون مى نشين

تSطم بارترين شرائط است. بر روى اين نكته بايد بيشتر درنگ كرد. نگاھى به 

سرمايه جھانى در  وضعيت دامنگير يكى از متمركزترين و پرانحصارترين بخش

 ھمين رابطه مى تواند به روشن شدن چند و چون ماجرا كمك نمايد. سرمايه دارى

اروپاى غربى و شمالـى به لحاظ درجه تمركز سرمايه، متوسط بارآورى كار 

اجتماعى و تراكم انحصارات صنعتى و مالى، در سطحى با3تر از سرمايه دارى 

ايران قرار دارد. اين ھمان تنھا و تنھا مؤلفه اى است كه ناسيوناليستھاى پر 

طور مدام حول آن و آز غرق در رؤياھاى رمانتيسيستى دوران كھن ب حرص

شبيه گردانى مى كنند و از طريق آويختن بدان انكشاف صد ساله كاپيتاليستى 

جامعه و تسلط جامع ا3طراف ديرپاى پنجاه ساله سرمايه دارى در ايران را انكار 

مى نمايند!!!. نكته اى كه در اينجا موضوع گفتگوى ما نيست. بحث حاضر اين 

بى و شمالـى در پى يك تاريخ طو3نى تمركز است كه سرمايه دارى اروپاى غر

و انحصارپوئى كماكان در ھر فاز جديد تمركز امواج نيرومندى از بيكارى را بر 

چند ده  يك ارتش 90و  80طبقه كارگر اروپا تحميل مى كند، در طول دو دھه 

ميليونى بيكاران محصول وقوع اين فرايند در ممالك مذكور بود. اھميت اين نكته 

انى بھتر روشن مى شود كه نرخ منفى رشد يا حداكثر رشد معادل صفر زم

جمعيت اين كشورھا را نيز در نظر بگيريم. فاز جديد تمركز در ايران با ورود 

مستمر گسترده ترين شمار توده ھاى جوياى اشتغال به ھم آميخته است. بيكار 

 ى افزايشدرصدى محتمل در فرايند تمركز سرمايه ھا، نرخ با3 80سازى 

چشمگير ظرفيت ايجاد اشتغال زير فشار  سا3نه نيروى كار در جامعه و كاھش

اضطرارى تمركز، ھمه و ھمه مؤلفه ھائى ھستند كه بطور ھم آميز  عوارض

ميزان بيكارى سالھاى آتى را تصوير مى كنند. در نظر داشته باشيم كه سرمايه 

اخير در بھترين پريود رونق دارى كشورى مانند كرة جنوبى در طول سالھاى 

شغل در سال فراتر نبرده است.  200000انباشت، ظرفيت ايجاد اشتغال را از 
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بورژوازى ايران حتى در صورت دستيابى به چنين نرخى باز ھم ھيچ تخفيفى در 

 معضل بيكارى نخواھد داد.

 شعظيم بيكاران در ابعادى كه طبيعى سير تداوم انباشت سرمايه پي ظھور ارتش

روى ما قرار مى دھد متضمن طغيان امواج نيرومند جديدى از فSكت و 

گرسنگى و سيه روزى در زندگى كل طبقه كارگر ايران خواھد بود. اگر در 

خود بايد شكم گرسنه،  شرائط حاضر ھر نيروى كار شاغل با دستمزد ثمن بخس

رمايه را غذا، تن عريان و پاى برھنه چند انسان نفرين شدة مقيم دوزخ شرارت س

تكافو كند!!! در سالھاى آينده شمار اين انسانھا از چند به چندين و  پوشاك و كفش

فقر برھوت بشر ستيز سرمايه دارى اين بار  چندھا صعود مى نمايد. كابوس

تر، غدارتر و بى رحم تر، چنگال قھر خود را بر گلوى فسردة  بسيار سركش

تى آنان خواھد فشرد. انفجار بيكارى در ھمان ميليونھا كارگر و ابوابجمعى طبقا

اين نيرو را سخت دامن خواھد زد و  حال رقابت نيروى كار در بازار فروش

نظام جنايتكار سرمايه دارى براى بھره گيرى انسان ستيزانه از اين وضعيت از 

 توسل به ھيچ توحشى دريغ نخواھد نمود. 

چند ميليونى براى طبقه كارگر ايران فاز جديد تمركز سرمايه فقط بيكارى انبوه 

به ارمغان نخواھد آورد. دولت بورژوازى براى تأمين ھزينه پاره اى از 

طرحھاى دولتى اين فرايند بناگزير وامھاى بسيار سنگينى را از بانك جھانى و 

صندوق بين المللـى پول يا ساير مؤسسات مالى سرمايه دارى مطالبه خواھد كرد. 

دولتھا به سيستم بانكى با ھدف كمك ھر چه مؤثرتر به پروسه  طرح بدھكارسازى

سرشكن نمودن كليه اين اقSم بدھى  انباشت و سودآورى سرمايه اجتماعى و سپس

با كليه ارقام نجومى سود آنھا بر معيشت و شرائط كار طبقه كارگر يك سياست 

ا امروز است. آشناى ھمه جا رايج و ھمه جاگستر نظام سرمايه دارى از ديرباز ت

طبقه كارگر ايران از اين طريق نيز ضربات كارى دھشتبارى را از جانب 

 بورژوازى و نظام بردگى مزدى تحمل خواھد كرد. 

سير صعودى روند تمركز سرمايه در چند گام آنسوتر موج كوبنده تر و 

نيرومندتر بحران اقتصادى سرمايه دارى را در پى خود داشت. سرشكن شدن اين 
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جديد بحران بنوبه خود باز ھم طبقه كارگر ايران را عميق تر و دردناك تر موج 

در مرداب فقر، فSكت، بيكارى، بيخانمانى، بى بھداشتى، بى آموزشى، فساد و 

 فحشاء و سيه روزى غرق خواھد ساخت. 

از پايان دادن به اين قسمت بحث نكته اى را بايد تأكيد كنيم.  در ھمين جا و پيش

كليه شواھد  فعا3ت يا پروسه تحو3ت اقتصادى مورد اشارة ما بر اساسفعل و ان

و مدارك موجود از يكسو و شناخت درست موقعيت بازتوليد سرمايه اجتماعى 

ايران از سوى ديگر مسائل جارى و در دستور روز سرمايه دارى ھستند، اينكه 

موضوعى است  بورژوازى ايران در پيشبرد اين فرايند تا كجا موفق خواھد شد

 كه به مؤلفه ھاى زيادى و مقدم بر ھمه چيز و اساسى تر از ھر چيز به آرايش

نظام سرمايه  كارگرى با اساس قواى طبقاتى درون جامعه و ظرفيت ستيز جنبش

 دارى بستگى دارد. در اين گذر پائين تر بيشتر صحبت خواھيم نمود. 

 »احمدى نژاد« روند كار جارى سرمايه و دولت 

ھاى رسمى بورژوازى كه بگذريم تحليل  ھاى رايج اپوزيسون از تحليل پردازي

برخى محافل چپ غيركارگرى و در گذشته ھاى دور راديكال!، پيرامون نتيجه 

جمھورى، سخت اسفبار است. آنان كه با پيدا شدن علم و  انتخابات اخير رئيس

ى بورژوازى براى كتل دوم خرداد، زمين و زمان را از گفتگوى عروج تاريخ

در توسعه سياسى  »اصSحات جنبش« ھاى حتمى  ايفاى رسالت طبقاتى، موفقيت

و استقرار قانونيت، جايگزينى دولت بورژوازى با دولت بورژواھا و... آكندند، 

اينك و متعاقب انتخابات اخير از حاشيه نشين شدن بورژوازى در قدرت 

ساختار دولت اسSمى حرف مى  در سياسى!! و نفوذ دسته اراذل و اوباش

زنند!!. تحليلھاى پيشين و حال اين دوستان درونمايه  واحد و يكدستى را با خود 

حمل مى كند. فرار از نگاه ماركسى به مسائل، امتناع از رجوع به روند كار 

جامعه سرمايه دارى بعنوان پايه مادى فعل و انفعا3ت سياسى و اجتماعى روز، 

غيرماركسى از مسأله دولت و تمامى آنچه كه ساز و كار  غلطيدن به روايت

خزيدن به تبيين بورژوائى روند تقابل طبقات اجتماعى است در تحليل آنھا از ھر 

دو شرائط به ميزان ھم موج مى زند. ھر كارگر با حد متوسط شناخت طبقاتى به 
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به ھمان  راحتى درك مى كند كه برنامه ريزى پروسه كار و توليد سرمايه دارى،

ميزان كه مسأله دولتھاى موسوى، رفسنجانى و خاتمى بوده است مسأله دولت 

احمدى نژاد نيز ھست. اين كارگر بر خSف نظريه پردازان فوق خوب مى فھمد 

كه تفاوت ميان اين دار و دسته ھا، حتى در عميق ترين حالت، تفاوت طبيعى 

ارگر مورد اشارة ما ميان گرايشات مختلف درون بورژوازى است. براى ك

شنيدن اين حرف كه رفتن خاتمى و آمدن احمدى نژاد مبين خروج بورژوازى از 

 ساختار دولت سرمايه!!! و تسخير ماشين دولتى بورژوازى توسط مشتى اوباش

از حد طنز است. او خوب مى داند كه وجود گرايشات در  بى طبقه است!! بيش

عى است و ھر كدام از اين گرايشات در كار درون طبقه سرمايه دار يك پديدة واق

برنامه ريزى پروسه استثمار طبقه كارگر توسط سرمايه، براى تحميل فقر، 

گرسنگى، بى مسكنى، خفقان، فحشاء، سبعيت و جنايت ناشى از وجود اين شيوة 

توليد بر كارگران و براى دفاع از موجوديت اين نظام، راھكارھا، راه حلھا، 

 خود را دارند.  ى خاصمشى و سياستھا

در ھر حال مستقل از اينكه روشنفكران مكتبى اسير نگاه بورژوازى به جبھه 

تقابل طبقات اساسى جامعه چگونه فكر كنند و سير رخدادھاى روز را با چه 

نگاھى تعقيب نمايند، آنچه واقعى است اين است كه ابوابجمعى دولت احمدى 

!! يا اسSف و اخSف » حات بورژوازىاصS جنبش« نژاد، خيل خدم و حشم 

و تمايزات خود با ھمديگر را از بطن روند  خويش آنھا ھر كدام مشخصات خاص

كار و نظم توليدى سرمايه دارى اتخاذ مى كنند. عقل طبقه بورژوازى عقل 

افزائى سرمايه است. اين فرايند سامان  فرارسته از ژرفاى ملزومات ارزش

ى و مقتضيات تداوم انباشت و بقاى توليد سرمايه دارى پذيرى سرمايه اجتماع

است كه چند و چون برنامه ريزيھا، سياستھا، راھكارھا، توسل به خشونت و قھر 

يا آويختن به دار حقوق بشر كاپيتاليستى!! و ... را بصورت ايدئولوژى، 

راھبردھاى سياسى، فلسفه يا نظرگاھھاى اقتصادى، در ساختار فكر بورژوازى 

ھا و تمايزاتى در انديشه و زندگى و نوع نگاه گرايشات مختلف اين  با تفاوت و

طبقه پژواك مى نمايد. كشيدن خط تمايز ميان تيم خاتمى و احمدى نژاد كه گويا 
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ضد نظم  اولى نمايندة طبقه بورژوازى و دومى دار و دسته اراذل و اوباش

سى خود در حوضچه نقد مطلوب سرمايه است!!!، نوعى غسل تعميد فكرى و سيا

تفاوت ميان سوسيال دموكراسى  ليبرالى نظم سياسى سرمايه دارى است. ھيچكس

نيمه اول قرن بيستم با نئوليبراليسم معاصر بورژوازى را نفى نمى كند اما ھيچ 

بعنوان حامSن دو راه  كارگر آگاھى ھم شالودة استوار وحدت اين ھر دو گرايش

، براى تحميل ماندگارى روند كار سرمايه و ساسحل متحدالمركز و متحدا3

بر طبقه كارگر را از نظر فرو نمى اندازد. حمام  رابطه توليد اضافه ارزش

در ايران، نه كينه كشى و شقاوت ويژة يك بزاز  60خونھاى تاريخى پرموج دھه 

تحقير شدة حجره ھاى نمور بازار تھران و نه ابتكار مغز عليل و  كم فروش

عقده اى رسته ديگرى از ھمان بازار، نه عنان  ع يك آھن فروشمصرو

قبر  و نه نياز خون ماردوشان معمم نبش  حزب ا گسيختگى نظم ناپذير اوباش

شدة گورستانھاى كھنه قرون وسطى، كه قيد و شرط حتمى و جبرى بقاى نظم 

خه توليدى و سياسى و اجتماعى سرمايه دارى در ايران بود. اين را اگر نس

نويسان ليبرال چپ و مريدان ناسيوناليست آنھا نمى خواھند توجه كنند سفينه بانان 

نظام سرمايه دارى ايران عميقاً بدان توجه دارند و با صراحت كامل آن را طرح 

كرده و از آن دفاع مى كنند. خاتمى عضو جرگه جلوداران علم و كتل دوم 

جمھورى در سال  نوان رئيسخود به ع خرداد، درست در اولين روز گزينش

، در مقابل تمامى دوربين ھاى تلويزيونى داخلى و خارجى در پاسخ به 1376

« قانونيت و مدنيت»، «اصSحات»سؤا3ت متمركز روى چند و چون برنامه 

اعSم داشت كه عروج تيم وى به صحنه محصول مستقيم و بSفصل نظم آفرينى 

جھمورى اسSمى بوده  76تا  68لھاى سازندگى سا و سپس 68تا  60سالھاى 

است. او بگونه اى شفاف تصريح نمود كه سيل خون جارى صدھا ھزار كارگر 

و كمونيست و نيروھاى مخالف رژيم در دورة نخست، شالودة واقعى و نياز 

اوست. خاتمى بر خSف تحليل گران ليبرال چپ « مدنيت سا3رى» حتمى نمايش

تمدن زاى  ن يا تاريخاً بى سابقه گرايشروز، از عروج ابتدا به ساك

بورژوازى!!! براى جايگزينى دولت بورژوازى با دولت بورژواھا سخن نگفت. 
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مثل يك سياستمدار متعارف اما معمم نظام سرمايه دارى توالى طبيعى حلقه ھاى 

متفاوت سياست متناظر با روند كار جامعه كاپيتاليستى و ملزومات تقابل 

باقى، عبدى يا حجاريان و  قه كارگر را به زبان آورد. گنجى،بورژوازى با طب

ساير تعزيه گردانان اصSحات اگر براى چپ ليبرال و ناسيوناليست حاشيه نشين 

ايران، اسوه ھاى عبور بورژوازى از دولت سرمايه دارى به دولت سرمايه 

نى بحساب كسا دارھا بودند، اما در نگاه مشرف سرمايه به ساز و كار بازتوليدش

شكنجه گر، زندانبان، دژخيم و جارى كنندة سيل  مى آمدند كه ديروز در نقش

خون كارگران به مصالح و صوابديدھاى بقاى اين نظام پاسخ مى دادند و امروز 

 بيرق اصSحات و مدنيت را بر دوش در تداوم مستقيم و ارگانيك ايفاى ھمان نقش

  مى كشند.

دث جارى جامعه سرمايه دارى ايران، اين نكته در نگاه ماركسى به سير حوا

است كه كليه دار و دسته ھاى حكومتى دورة اخير تاريخ  بسيار بديھى و مفروض

ايران، از سالھاى مشروطه تا امروز، دولتھاى عھده دار رتق و فتق نظم سياسى، 

بل اقتصادى و اجتماعى متناسب با پيشبرد انكشاف پروسه انباشت كاپيتاليستى تا ق

به بعد  40و  فاز تسلط جامع ا3طراف اين شيوة توليد از شروع دھه  40از دھه 

بوده اند. تيم حكومتى احمدى نژاد سSله متصل و نسل پيوسته اسSف طبقاتى 

او به ھمان اندازه زاد و ولد ملزومات  است. دار و دسته اراذل و اوباش خويش

ى بازرگان و خاتمى و بنى صدر، يا روند كار سرمايه ھستند كه دار و دسته مھد

 مستوفى الممالك و مصدق السلطنه مولود ھمين روند بودند.  در روزگار پيش

مشغله واقعى و بنيادى طبقه بورژوازى ايران در ريشه اى ترين و رفيع  60دھه 

مزاحم  ترين مدار معرفت طبقاتى اين مى توانست باشد كه كل جنب و جوش

بار بورژوازى در جامعه و مقدم بر ھمه چيز  ار و توحشبازسازى ديكتاتورى ھ

كارگرى ايران را در وسيعترين شكل ممكن قلع و قمع نمايد.  و ھر چيز جنبش

انجام گرفت نه سيرة نامطلوب و   آنچه در اين دھه توسط اشرار حزب ا

غيرمتعارف بورژوازى كه نسخه حيات نظام كاپيتاليستى بود. دولت رفسنجانى و 

و سنخ ديگر و  و طويل كارگزاران سازندگى او، جماعتى از جنس عريض گله
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آدمھائى سواى ھمان اشرار پيشين نبودند اما سرمايه دارى ايران به دنبال عبور 

كارگرى اينك  از دورة قبل و توفيق نسبى در تار و مار قھرآميز و سفاكانه جنبش

يه مى پرداخت. اگر در دورة بايد به برنامه ريزى نظم توليد و روند كار سرما

قبل توده ھاى عظيم فروشندة نيروى كار با تيغ تھاجم نظامى رژيم سرمايه از ھر 

براى متحد  كشيدن، از سر دادن ھر فرياد، از دستيازى به ھر تSش گونه نفس

نمودن خود منع و سSخى مى شدند، در دورة بعد بايد آخرين باقى ماندة معيشت 

نان فرزندان آنان با تمامى سبعيت ممكن به تيغ تيز برنامه ريزى و ته مانده ھاى 

الزامات ادغام سرمايه اجتماعى ايران در بازار جھانى تسليم مى شد. دولت 

رفسنجانى اين پروسه را آغاز كرد و در ادامه خود، در متن مقتضيات روز نظم 

قانونيت سا3رى  كاپيتاليستى به دولتى سپرد كه بايد با انبوه اوباشان مدنيت و

كارگرى و پاسخ به نيازھاى داخلى و  بورژوازى وارد ميدان مصاف با جنبش

بين المللـى انباشت سرمايه در بازار داخلى ايران گردد. آنچه كه در تمامى اين 

ادوار بسان درونمايه مشترك تمامى آمد و رفت ھا و جابجائى ھا، چشم ھر 

مطلوبيت و نامطلوبيت اين دار و دسته ھا  كارگر آگاه را خيره مى كند نه درجه

براى سرمايه، نه عروج و افول دولت بورژوازى و بورژواھا، نه ظھور و 

سقوط گرايشات متمدن و غيرمتمدن سرمايه كه مطالبه ملزومات انباشت و 

كارگرى از طريق روند كار  بازگسترى سرمايه و تدارك تقابل 3زم با جنبش

 رمايه جھانى بوده است. سرمايه دارى ايران و س

دولت احمدى نژاد دولت بورژوازى در بستر آمادگى سرمايه اجتماعى براى 

سازماندھى فاز جديدى از سير تمركز سرمايه در ايران و عمله و اكرة تقابل 

كارگرى ايران در كار پيشبرد اين پروسه است. او  طبقاتى بورژوازى با جنبش

ولود اندرونى حريم سرمايه است كه سلف وى در به ھمان اندازة گزينه 3زم و م

شرائطى ديگر منصوب ارادة سرمايه و مأمور رتق و فتق معضSت روز 

سرمايه دارى بود. گرايشات مختلف درون طبقه بورژوازى پديده ھاى تصنعى 

نيستند اما تمايزات آنھا تمايزات نيازھا و راھكارھاى سرمايه در شرائط متمايز و 
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كارگرى و مبارزة طبقاتى توده ھاى فروشندة  فاوت تقابل با جنبشدر ميادين مت

 نيروى كار است. 

روى وى قرار داده است  دار و دسته احمدى نژاد به حكم آنچه كه سرمايه پيش

بايد با مشكSت، تنگناھا، نيازھا و شرط و شروط عبور از يك دورة پر تب و 

ار عظيم و قريب الوقوع بمب تاب تمركز سرمايه دست و پنجه نرم كند. انفج

بيكارى، ملحق شدن ميليونھا نيروى كار جديد به صفوف در ھم فرو رفته چند 

ميليون كارگر بيكار كنونى، سونامى فقر، گرسنگى، اعتياد، تن فروشى، كودك 

فروشى، عضو فروشى، بى مسكنى، بى بھداشتى و ھمه سيه روزيھاى ناشى از 

سال اخير  16ان متأثر از برنامه ريزيھاى وجود سرمايه دارى در مدار طغي

سياسى  بورژوازى و سير انفجارآميز آنھا در طول سالھاى آتى، عوارض

گريزناپذير اين روند و تبلور آن در امواج نيرومند مبارزة ميان دو طبقه اساسى 

جامعه، حل و فصل مسائل مربوط به مكان سرمايه اجتماعى ايران در پروسه 

ه جھانى، تكليف حجم و ميزان سھم سرمايه دارى ايران از اضافه بازتوليد سرماي

توليد شده توسط طبقه كارگر ايران و جھان در فرايند جارى ادغام سرمايه  ارزش

ھا و عقد قراردادھاى اقتصادى عظيم روز، حل و فصل مناقشات ميان بخشھاى 

ستثمار طبقه مختلف طبقه سرمايه دار ايران به لحاظ ميزان سھم ھر كدام در ا

كارگر ايران و جھان، مجاد3ت ديپلوماتيك ميان بورژوازى ايران و بورژوازى 

كارگرى، بعنوان پايه  ھمه اينھا چگونگى مقابله با جنبش بين المللى و در رأس

اى ترين شرط و شروط ھر ميزان توفيق نظام سرمايه دارى ايران در ھر كدام 

ل بالفعل، حاد و حى و حاضر با ويژگيھاى از عرصه ھاى با3، ھمه و ھمه مسائ

خود در اين دورة معين از روند بازتوليد سرمايه اجتماعى ايران ھستند.  خاص

تيم و طيف احمدى نژاد با ھمه اين معضSت مواجھند و بايد با ھمه آنھا دست و 

 پنجه نرم كنند.

ين فاز از دولت احمدى نژاد قرار نيست شالودة برنامه ريزى بورژوازى براى ا

روند كار سرمايه و مسير منحنى تمركز انباشت در سالھاى آتى يا طرحھا، 

برنامه ريزيھا و راھبردھاى ضامن تحقق آن را دچار تغيير سازد. طى اين فرايند 
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سرمايه و دولت اسSمى سرمايه دارى تعلق دارد. » آيات محكمات« به حوزة 

اب و به دست سرمايه داران و سال گذشته توسط سرمايه ايج 16آنچه در طول 

ھاى رفسنجانى و خاتمى اجرا گرديده است اينك به نقطه شروع اضطرارى  دولت

اين فاز منتھى شده است. راه بازگشت يا روزنه فرار مسدود است. مسأله بسيار 

براى برنامه  اساسى اين است كه تيم احمدى نژاد او3 در حلقه رسالت خويش

ه با دشواريھائى بسيار سھمگين تر و عظيم تر از ريزى روند كار اين دور

با دولتھاى سلف خود از ظرفيت  گذشتگان خود مواجه است و ثانياً حتى در قياس

و توان درونى حل معضSت برخوردار نيست. بخشى از بورژوازى ايران و 

 يا ساير گروه »آبادگران« نمايندگان فكرى آنھا از نوع دار و دسته موسوم به 

درون طيف احمدى نژاد به پاره اى از قراردادھاى اقتصادى بسيار پرحجم ھاى 

ھاى اخير دولت اسSمى با سرمايه داران و دولتھاى سرمايه دارى ديگر  سال

دارند. اين طيف بورژوازى انعقاد قراردادھاى مذكور را به نفع خود  اعتراض

منافع « اھدات بامفاد و محتواى اين مع نمى بيند و 3جرم زير لواى تعارض

بورژوازى در پرتاب  !! خواستار دستكارى و تغيير آنھاست. ھمين بخش»ملى

را ايفاء كرده است و  احمدى نژاد به سكوى رياست جمھورى مؤثرترين نقش

 اكنون با كمال بى صبرى در انتظار معجزه پردازى امامزادة دست ساخت خويش

ان و نظريه پردازان آنھا به طيف اين سرمايه دار است. قالب ظاھرى اعتراض

دوم خرداد بطور مثال اين است كه حوزة نفوذ و سھم سود بورژوازى ايران در 

جنوبى تا حدود زيادى محدود است. به باور  حيطه شمول معاھدات نفتى پارس

چشمگيرى از پروژه ھاى در دست اجراى حوزه ھاى نفتى كه فى  آنان بخش

ھاى ايتاليائى و جاھاى ديگر است مى تواند قلمرو  الحال عرصه انباشت سرمايه

ريز سرمايه ھاى متعلق به سرمايه داران ايرانى ) بخوان قشر ويژة خود  پيش

با  »ترك سل« آنان( باشد. اين طيف نظير ھمين مناقشه را در مورد قرارداد 

تركيه و شركاى اروپائى آن يا برخى قراردادھاى مھم ديگر دارند. كل اين 

جرات به چگونگى توزيع سود حاصل از استثمار طبقه كارگر ايران و دنيا مشا

ھاى مختلف  ھاى مختلف سرمايه جھانى و از جمله ميان بخش ميان بخش
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بورژوازى ايران مربوط مى شود و دولت احمدى نژاد در مسير گذر از پروسه 

جدى  جارى تمركز و انحصارپوئى سرمايه در ايران، بايد براى جدال واقعى و

ميان كركسان پلشت مردارخوار سرمايه، از محل دلمه ھاى دشت خون كارگران 

ايران، نسخه مماشات بپيچد. روال خصوصى سازى صنايع و واحدھاى تحت 

مالكيت دولت، چگونگى ادارة تراستھاى مالى زير نفوذ بنيادھا و اوليگارشى ھاى 

لت اسSمى سرمايه مالى، سياست پولى و بانكى بورژوازى، سياست خارجى دو

و مسائل ديگرى كه ھمواره موضوع بگو، مگوى بخشھاى مختلف طبقه سرمايه 

دار و نمايندگان فكرى آنھا بوده است، اينك در آستانه گذار از دور جديد 

ھمين دوره در برابر  انحصارپوئى سرمايه با تمامى پيچيدگيھا و ويژگيھاى خاص

كفه ھاى ادغام در بخشھاى  د. با3نستيم حكومتى احمدى نژاد به صف شده ان

رقيب و قطب بنديھاى موجود سرمايه جھانى، تنظيم رابطه ميان اين توازن با 

آنچه كه نھادھاى مالى مسلط دنيا مطالبه مى كنند، دستكاريھاى مورد انتظار طيف 

سرمايه داران حامى احمدى نژاد در مباد3ت بازرگانى جارى با كشورھا، 

رنامه ھاى ھسته اى بورژوازى و راھكارھاى توافق با غرب، معضل پيچيدة ب

تعيين حد و مرز تحرك رژيم اسSمى بورژوازى در تروريسم بين المللـى و 

سياست انطباق آن با مصالح و منويات روند كنونى انباشت سرمايه و پاره اى 

ه پاى دار و دست مسائل ديگر نيز ھمه و ھمه در ليست تنگناھا و مشكSت پيش

 رديف گرديده اند.  حكومتى احمدى نژاد از پيش

موضوعات با3 و ليست طو3نى حوزه ھاى ھفتخوان حادثه و تSطمى كه 

خود روى دارد بعSوة تشتت عميقى  سرمايه دارى ايران در دورة جارى در پيش

كه طبقه بورژوازى ايران با آن دست به گريبان است در مجموع از ھمين حا3 

ژيم اسSمى و سفينه بقاى آن فشار وارد مى سازند. اما معضل يا بر سينه ر

معضSت اساسى دولت بورژوازى ايران به ھيچوجه اينھا نيستند. اين مشكSت 

اگر نه عين آنھا اما بديل و معادل و تركيب متفاوت آنھا به حوزة تعارضات و 

جاى دنيا  تنگناھاى متعارف نظام سرمايه دارى و دولتھاى بورژوازى در ھمه

تعلق دارند. رژيم اسSمى تا امروز نيز با نوع اين معضSت مواجه بوده و كم و 
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آنھا را جرح و تعديل كرده است. در عرصه سرمايه گذاريھاى مشترك و  بيش

مباد3ت اقتصادى بين المللـى او3ً ھر كدام از دولت ھا يا بنگاھھاى عظيم مالى 

شتر در بازار داخلى ايران سر و كله مى انباشت سرمايه براى احراز سھم بي

مصلحتى موقت شراره ھاى شوق انعقاد  فروكش شكنند، از اين گذشته با فرض

اين يا آن قراداد در غرب، دولتھاى فراوان ديگرى براى پر كردن جاى خالى او 

خاصى از سرمايه جھانى در  به صف ھستند. روزگار حضور يكه تاز بخش

ايه اجتماعى اين يا آن جامعه تا حدودى به پايان رسيده است. قلمرو بازتوليد سرم

 47چين در وضعيت موجود، بعنوان قطبى از دنياى سرمايه دارى كه %

معامSت بازرگانى و داد و ستد سرمايه با كل امريكاى 3تين و به درجات 

د متفاوت با افريقا، آسياى چنوب شرقى و حتى اروپا و امريكا را داراست مى توان

بسادگى خSء حضور ممالك ديگر در حوزة بازتوليد سرمايه دارى ايران را پر 

اقتصادى كه بگذريم جار و جنجالھاى جارى جنگ طلبانه  كند. از مسائل خاص

 غيرمحتمل جدى شدن و با فرض سراسر خشك و خالى امريكا حتى با فرض

د مھمى براى غيرمحتمل تر ھمراھى برخى كشورھاى اتحاديه اروپا نيز تھدي

رژيم اسSمى بورژوازى نخواھد بود. قطب بنديھاى جديد و در حال وقوع دنياى 

سرمايه دارى بعSوة آنچه كه در طول دھه گذشته در اروپا و آسياى ميانه و 

غرب اين قاره رخ داده است، منافع غظيم ھمه اين قطبھا در حوزة انباشت داخلى 

براى رقابت با ھم در داشتن جاى وسيعتر  ايران و درندگى روز به روز فزون تر

مى  در اين بازار، ھمه و ھمه احتمال وقوع اين تھديدات را تا حدود زيادى كاھش

دھد. جنگ و منازعات ميان بخشھاى بورژوازى ايران بر سر حصه بزرگتر از 

رخسارة اعتراضات  پيدايش استثمار نيروى كار نيز بطور معمول به محض

و عشق خانوادگى تبديل مى گردد. در  به بزم اخوت و محفل انس كارگرى يكباره

يك كSم مشكSت تيم احمدى نژاد و كل رژيم اسSمى، در طى دورة عبور از فاز 

جديد تمركز و انحصارپوئى سرمايه دارى ايران تا آنجا كه به كشمكشھا و جنگ 

مى شود، و ستيزھاى درون چھارديوارى حيات بورژوازى بين المللى مربوط 

 مسائل خطر آفرينى نيستند. 
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خطر واقعى، اساسى، بالفعل و حتمى براى بورژوازى ايران در اين دوره چشم 

كارگرى به ميدان تاريخى تعيين سرنوشت با نظام  انداز عروج عاجل جنبش

سرمايه دارى است. در اين باره كمى پائين تر توضيح خواھيم داد. آنچه اينجا و 

گفتنى است اين است كه خاتمى و طيف مناديان اصSحات  در آخر اين بخش

نسخه شفاى گرسنگى، فقر، بى سرپناھى،  سال پيش 8ارتجاعى بورژوازى در 

تن فروشى و زندگى كارتنى ميليونھا كارگر و زن و فرزند آنھا را به بسته 

 بنديھاى مھر و موم شعبده بازيھاى جامعه مدنى، قانونيت و آزادى حواله دادند.

خدم و حشم حكومتى احمدى نژاد اينك براى حل اين مشكل يا دنياى مشكSت بى 

ساحل به امامزادة آشناى عدالت!!! دخيل بسته اند. مدنيت و اصSحات خاتمى 

حربه روز بورژوازى براى زمينگير نمودن جنبشھاى اعتراضى خشم آگين توده 

احمدى  !!!ه ستيزىھاى كارگر در چھارگوشه مملكت بود. پروژة عدالت و رشو

 نژاد نيز بناست خيل كثير چند ميليونى كارگران بيكار و گرسنه روز و ارتش

وضعيت موجود  عظيم بيكاران در راه را از دست زدن به طغيان عليه اساس

منصرف سازد!!! آنچه كه احمدى نژاد، كل رژيم اسSمى بورژوازى و طبقه 

ينست كه سSح توھم آفرينى و سرمايه دار ايران قادر به درك آن نيست ا

فريبكارى سرمايه با تمامى كارائى و برندگى آن در بسيارى از دوره ھا، در 

از حد زنگ خورده است.  فضاى جارى مبارزة طبقاتى درون جامعه ايران بيش

اگر ھياھوى فريب آزادى و اصSحات در چھارديوار شرارت و حمام خون و 

ع ديكتاتورى دينى سرمايه توانست چند زن ستيزى و نسل كشى ھارترين نو

صباحى بعنوان بديل تصنعى و بستر انحراف مبارزة طبقاتى درون جامعه، عليه 

كارگرى كاربرد داشته باشد، مضحكه عدالت احمدى نژاد ھيچ ظرفيتى  جنبش

در ھيچ سطحى و براى ھيچ مدتى دارا نيست.  كشيدن اين جنبش براى به چالش

قھر ارتجاعى عليه طبقه كارگر و سركوب مبارزات توده  توسل به ھمه اشكال

و عاصى فروشندة نيروى كار تنھا طريق متعارف مقابله  ھاى معترض

كارگرى در طول دورة آتى خواھد بود. رژيم اسSمى  بورژوازى با جنبش

بورژوازى در روزھاى پيِش رو، به ابعاد چديدى از سبعيت، بشر ستيزى و 
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د زد. اين حكم ذاتى سرمايه، فتواى قھرى سرمايه دارى كارگركشى دست خواھ

جنگى سرمايه براى عبور از دورة موجود است، تيم  ايران و فرمان آماده باش

احمدى نژاد و دولت بورژوازى محصول انتخابات اخير، دولت منتخب اما بسيار 

ست. ذليل، زبون، دست و پا شكسته و تاريخاً مفلوك اين عرصه طوفانى كارزار ا

نكنيم كه ھر گام شكست رژيم اسSمى و كل  با ھمه اينھا اين نكته را فراموش

بورژوازى ايران در حفظ بقاى نظام اجتماعى موجود، به چند گام پيشروى 

 ضد سرمايه دارى طبقه كارگر گره خورده است.  اساسى و استوار جنبش

 كارگرى اوضاع جارى جامعه و جنبش

ايران بسيار گفته اند و نوشته اند. قصد ما در اينجا كارگرى  در بارة جنبش

بازگوئى حرفھاى پيشين ديگران يا خود نيست. موقعيت فى الحال طبقه كارگر 

قواى طبقاتى آن را مى توان بطور كوتاه با مشخصات  ايران و چگونگى آرايش

 زير توصيف كرد. 

ميليون جمعيت  65ميليونى فروشندة نيروى كار از كل  50يك تودة عظيم  .1

جامعه كه دار و ندار معيشتى و  امكانات زيستى تاريخاً و ھميشه نازل آنھا در 

سال اخير زير موج تعرضات ھار و روزمرة سرمايه به سمت صفر  25طول 

نيل كرده است. ميزان اين تنزل رقت بار بگونه اى است كه تن فروشى، كودك 

چاره جوئى روزمرة شمار  فروشى و حراج اعضاى بدن به بخشى از پروسه

 كثيرى از كارگران براى تداوم حيات و بازتوليد نيروى كار به اميد فروش

 احتمالى مجدد به سرمايه داران تبديل شده است. 

در طول يك تاريخ طو3نى چند ده ساله كليه اشكال حاكميت و برنامه ريزى  .2

ه حلھا، راھبردھا و افق نظم توليدى، سياسى و اجتماعى سرمايه دارى و تمامى را

نمائيھاى اپوزيسونھاى رنگارنگ بورژوازى از ليبرال و ملى و سكو3ر و 3ئيك 

گرفته تا مذھبى و بنيادگرا و غيره را يك به يك با گوشت و پوست و رگ و پى 

به آزمون نشسته است. از تمامى اشكال قدرت سرمايه و از كليه سياست  خويش

ھاى اپوزيسونھاى بورژوازى سواى تعميق رو به فزون پردازيھا و راه حل تراشي

فقر و گرسنگى، سواى تحكيم بندھاى بردگى مزدى، سواى تشديد خفقان و رعب 
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ھيچ چيز  و ديكتاتورى و سواى سقوط پر شتاب از ھستى اجتماعى خويش

 نشده است.  ديگرى عايدش

ميسم راست و در طول صد سال تمام به شعارھا، تحليلھا و راھكارھاى رفر .3

چپ، به افق نمائيھاى جنبشھاى خلقى و سوسيال بورژوائى، به ھياھوھا و حماسه 

فروشيھاى پر رنگ و لعاب امپرياليسم ستيزى ناسيوناليستى و پان اسSميستى، به 

كمونيسم خلقى و اردوگاھى، به سنديكاليسم و به ھمه اينھا دخيل بسته است، ھست 

را به باتSق ويل راه حلھاى اين نيروھا و  و نيست توان پيكار طبقاتى اش

جريانات يله كرده است و در آخر و عاقبت ھمه اين جنگ و ستيزھا با عظيم 

ترين كوله بارھاى شكست به وضعيت فاجعه بار معيشت و بيحقوقى اجتماعى 

 كنونى سقوط نموده است. 

توالى و قلع و به رغم تمامى اين افت و خيزھا، به دليل تحمل حمام خونھاى م .4

قمع ھاى مكرر سازمان يافته توسط بورژوازى در گذشته دور و نزديك و حال، 

زير فشار استيSى سراسرى خفقان و وحشت و ارعاب، به علت ميدان دارى 

ساليان دراز رفرميسم راست و چپ و تأثيرپذيرى از نفوذ طو3نى مدت جنبشھاى 

ل بورژوائى، به دليل فرسودگى سنديكاليستى و خلقى و ناسيونال چپ و سوسيا

وسيع و عميق در سياھچالھاى فقر و بى امكاناتى و عوامل مشابه ديگر تا امروز 

سرمايه دارى و پيوند زدن  طبقاتى خود عليه اساس قادر به سازمان دادن جنبش

اشكال مختلف اعتراضات و مبارزات خود به محور واقعى ستيز با بنياد كار 

 ت. مزدورى نگرديده اس

خود، اما در شعاعى  در طول چند سال اخير اگر نه در تمامى طول و عرض .5

و  چشمگير و اميدساز و از جھات مختلف به فاز نوينى از آگاھى، جنب و جوش

صف آرائى راديكال طبقاتى پا نھاده است. به سطح معرفت و شناخت اجتماعى 

آموخته و تجربه اندوخته  كامSً با3ترى عروج كرده است. كثرت نيروھاى درس

آموزى از شكستھاى گذشته و ژرفكاوى چند  درون آن چشمگير شده است. درس

باز  و چون راه حلھاى اجتماعى پيشين جاى بسيار مھمى در حيات سياسى اش

كرده است. صف بندى گرايشات درونى آن بطور، بيسابقه اى دچار شفافيت، 
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بقاتى گرديده است. در ھمين راستا اجتماعى و ط انسجام و افق پوئى مشخص

و « كميته ھماھنگى براى ايجاد تشكل ضد سرمايه دارى طبقه كارگر»تشكيل 

جانبدارى وسيع و مستمراً رو به فزون توده ھاى كارگر ايران از فراخوان آن 

تلقى مى شود. كميته ھماھنگى و  نقطه عطفى تعيين كننده در حيات اين جنبش

امى و ھمراه آن، با انتشار مانيفست موجوديت و توضيح تودة كثير كارگران ح

اھداف، مسير عبور، راھبردھا و راھكارھاى خود براى سازمانيابى سراسرى 

نوين  براى چرخيدن مبارزات طبقه كارگر بر  كارگرى طSيه يك خيزش جنبش

 نھاده اند.  ريل سرمايه ستيزى و جنگ عليه بنياد كار مزدورى را به نمايش

ھمزمان و بطور موازى، سنديكاليسم ميراث دار رفرميسم راست، بقاياى  6.

 ًSمتشتت اما موجود روابط كارگرى حزب توده و اكثريت فدائى، كارگران قب

ارتجاعى دوم خرداد، ھمراه با شمارى از عناصر تحتانى  آويزان به جنبش

ايه و به روند جارى تمركز سرم بورژوازى كه به لحاظ اقتصادى مورد تعرض

لحاظ سياسى محروم از مشاركت در برنامه ريزى نظم سياسى و حكومتى 

سرمايه دارى ھستند، دست در دست ھم براى ايجاد يك قطب راست رفرميستى 

كارگرى به تكاپو افتاده اند. بخشى از چپ فرقه گراى ورثه  در درون جنبش

 براى آزمودن شانس جنبشھاى سوسيال بورژوائى پيشين نيز بعنوان آخرين تSش

كميته « سياسى خود به اين قطب آويزانند.  حيات در سينه ساى پروسه انقراض

 ھا است. نقطه ائتSف ھمه اين تندنس » پيگيرى براى ايجاد تشكل كارگرى

كارگرى ايران در كانون فشار و تأثير برآيند مشترك اين  موقعيت كنونى جنبش

د. يك چيز از ھر قضيه بديھى ھندسى بسيار مؤلفه ھاى واقعى و جدى، قرار دار

بديھى تر است. اينكه آيندة طبقه كارگر ايران نه فقط در دراز مدت و فاصله دور، 

بلكه حتى در ارتباط با نازلترين و بى مقدارترين مطالبات جارى روز به درجه 

ضد سرمايه دارى و ضد كار مزدى او گره خورده  قوام، قدرت و تحرك جنبش

جمعبست آنچه كه از روند كار سرمايه در شرائط روز، اوضاع جارى و است. 

با3خره مؤلفه ھاى توصيف موقعيت موجود طبقه كارگر گفتيم اينست كه فضاى 

با دوره ھاى پيشين و حتى با دو دھه  مسلط مبارزة طبقاتى در جامعه، در قياس
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يك طبقه عظيم دچار تغييرات بسيار جدى شده است. امروز سخن از وجود  پيش

نيروى كار ارتزاق مى كند. اين طبقه در ھر  ميليونى است كه از محل فروش 50

سالى كه پشت سر نھاده است عميق تر در باتSق فقر فرو رفته است، ھمه چيز 

اين است كه به جاى شعارھاى توخالى  را آزموده و حاصل تمامى آزموده ھايش

 ستيزى ناسيوناليستى، بجاى افتادن به دنبال و ماوراء طبقاتى، به جاى امپرياليسم

ھا بايد راه واقعى مبارزة  و دموكراسى، به جاى ھمه اين »استقSل صنعتى« 

كارگرى  طبقاتى خود را جستجو كند و در اين بستر متشكل و متحد شود. جنبش

ھا و تعينات را در موقعيتى با خود حمل مى كند كه حى و  ايران اين شاخص

وقوع يكى از سخت ترين، ويرانگرترين، سازمانيافته ترين و  معرضحاضر در 

تاتاريستى ترين حمSت سرمايه دارى عليه معيشت و شرائط كار و حقوق اوليه 

اجتماعى خود واقع شده است. ھمه اينھا به اين معنى است كه رفرميسم راست 

يست وثانياً ھر او3ً قادر به آوردن ھيچ لقمه نانى در سفرة خالى ھيچ كارگرى ن

آن آفتى بسيار مخوف و مضر براى سطح موجود صف آرائى  جنب و جوش

طبقاتى توده ھاى كارگر در پيكار براى حصول ساده ترين مطالبات معيشتى 

 است.  خويش

كارگرى ايران در نقطه اى ايستاده است كه تمامى مسافت ممكن عقب  جنبش

نوع لغزيدن او به پشت، معادل سقوط نشينى را تا آخرين وجب پيموده است. ھر 

محتوم به درة مرگ است، با اين وجود، درست در ھمين نقطه، به تحمل مجدد 

گسترده ترين، فرساينده ترين و مرگبارترين پسگردھا از سوى نظام سرمايه 

دارى تھديد مى شود. تھديدى كه كامSً جدى است و حطر وقوع آن حتمى است. 

روى خود ندارد. بايد  ارگر ايران يك راه بيشتر در پيشدر چنين شرائطى طبقه ك

با تمامى انگاره ھاى سنديكاليستى و رفرميستى وداع نمايد، ھر نوع دل بستن به   

ھر اپوزيسون بورژوائى را به خاك بسپارد. با تمامى قوا وارد ميدان مصاف با 

كليف واقعى با سرمايه دارى شود و مبارزه با سرمايه دارى را بر محور تعيين ت

نيروى كار دنبال نمايد.  كار مزدبگيرى و رابطه خريد و فروش اساس

بورژوازى ايران در پروسه پاسخ به نيازھاى دور جديد تمركز سرمايه و رتق و 
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فتق مقتضيات آن به روال متعارف دست بكار اعمال قھر، خشونت و تحكيم باز 

شد. اما اين سSح بورژوازى در اين و بيشتر پايه ھاى ديكتاتورى خواھد  ھم بيش

برھه تاريخى و با حضور ھمه مؤلفه ھائى كه قبSً گفتيم از كارائى چندانى 

برخوردار نيست. حتى سركوب و ارعاب و فاشيسم بورژوازى نيز كه ابزار 

ساقط نمودن توده ھاى كارگر از آخرين امكانات معيشتى آنان است باز ھم به يك 

كارگرى در حال  است. بورژوازى ايران در تقابل با جنبشپايه مادى نيازمند 

حاضر و در متن مؤلفه ھاى روز پروسه انباشت كاپيتاليستى ابداً چنين تكيه گاھى 

كارگرى ايران نيز به تمام د3ئلى كه گفتيم در  ندارد، از اين مھمتر جنبش

موجود وضعيتى نيست كه سركوب و قھر را با عقب نشينى پاسخ گويد. شواھد 

حكايت از اين مى كند كه حتى بخشى از بورژوازى نيز اين وضعيت را درك 

كرده است. تبلور اين درك در ساز و كار تبليغات انتخاباتى طيفى كه احمدى نژاد 

را به سكوى رياست جمھورى پرتاب كرده است به خوبى مشھود بود. ترجيع 

از يكسو نشان » «خدمت« و  » مھروزى« بندھاى 3ھوتى و مسيحاوار عدالت، 

وحشت بورژوازى از خطر جدى طغيان خشم دھھا ميليون كارگر گرسنه است و 

و بى اعتمادى اين طبقه را به كارائى مؤثر سSح  از سوى ديگر دلھره، يأس

مى نمايد. اين نا اميدى و بى اعتمادى بورژوازى بويژه وقتى  سركوب منعكس

خى جرح و تعديلھاى صدقه سا3رانه خوب درك مى شود كه كارساز نبودن بر

طيف دولتى احمدى نژاد را به كل معاد3ت موجود  »عدالت« احتمالـى مضمون 

 اضافه كنيم. 

با در نظر گرفتن ھمه جوانب با3 مى توان به اين نتيجه دست يافت كه در دور 

 جارى مبارزة طبقاتى، او3ً قھر و سركوب بورژوازى قادر به خفه ساختن جنبش

ارگرى نخواھد بود. ثانياً توھم آفرينى دولت سرمايه دارى حول موضوعاتى ك

نيز به دليل فقدان ھر نوع پشتوانه معيشتى براى كارگران ھيچ  »عدالت« مانند 

 خشم كارگران نخواھد ريخت و ثالثاً به رفرميسم درون جنبش آبى به آتش

انجمن فراماسيونرى كارگرى و طيف نيروھائى كه در حريم سنديكاليسم با ھم 

تشكيل داده اند مجال ھيچ ابراز وجودى نخواھد داد. شايد سؤال شود كه اگر 
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كارگرى نباشد  سSح سSخى و حمام خون دولت بورژوازى قادر به مھار جنبش

كشيدن اين  و اگر رفرميسم راست درون طبقه كارگر نيز تھديدى براى به سازش

خطرى پروسه شكل گيرى، قوام و پيكار تلقى نشود در اين صورت چه  جنبش

 ضد سرمايه دارى طبقه كارگر ايران را تھديد مى كند؟

شايد پرداختن به پاسخ اين سؤال در حال حاضر كمى زود باشد، طبقه كارگر 

تر گفتم از افتادن به دنبال سرنگونى طلبى فراطبقاتى و  ايران ھمانگونه كه پيش

ونھاى متنوع بورژوائى تجربه ھاى بسيار ذخيرة اپوزيس تبديل شدن به ارتش

تلخى دارد. با اين وجود يك احتمال جدى سر راه مبارزة طبقاتى او رويكرد مجدد 

به ھمين عرصه است. چند و چون وقوع عينى اين حادثه خود از مؤلفه ھاى 

معينى تبعيت مى كند. ھر چه مبارزة طبقاتى درون جامعه سريعتر به فاز تقابل 

ضد سرمايه دارى و براى لغو كار  قات منتھى شود و ھر چه جنبشقھرآميز طب

مزدى از آھنگ اين شتاب بيشتر عقب مانده باشد به ھمان اندازه خطر دنباله 

روى طبقه كارگر از شعارپردازيھا و راه حل بافيھاى اپوزيسونھاى بورژوائى يا 

ضد  جوشبه ميزانى كه جنب و  چپ غيركارگرى بيشتر خواھد بود. بالعكس

سرمايه دارى درون طبقه كارگر ايران بتواند خود را سازمان دھد و قوام يابد، 

سرنگونى طلبانه كارگران نيز بيشتر  عمق يابى طبقاتى و ضد كار مزدى جنبش

ضد سرمايه دارى در  تضمين خواھد شد. ھر نوع ضعف، اھمال و عجز گرايش

كارگرى تحميل مى  جنبش اين گذر بطور قطع زيانھاى سنگينى را بر دوش

سالھاى اخير 3يه وسيعى از توده ھاى فروشندة نيروى كار  نمايد. موج تSش

براى ورود به يك فاز تعرضى مبارزه عليه سرمايه دارى، بعSوة مقاومت 

اجتناب ناپذير كل طبقه كارگر در مقابل تعرضات آتى بورژوازى و تقابل طبقاتى 

كارگرى  آنچه كه از ديرباز تا امروز بر سر جنبشحاصل از اين فرايند بعSوة 

آمده است، در مجموع آمادگى عمومى طبقه كارگر براى تعميق طبقاتى 

خيزشھاى سرنگونى طلبانه احتمالى را تقويت مى نمايد. فعا3ن ضد كار مزدى 

مؤثر در تبديل  طبقه كارگر بايد براى پاسخ مناسب به اين وضعيت و ايفاى نقش

سرنگونى طلبانه واقعاً ضد  سرنگونى طلبانه كارگران به جنبش نبشفرايند ج
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سرمايه دارى و ضد كار مزدى توده ھاى اين طبقه از ھمين حا3 بيشترين تدارك 

 3زم را پى گيرند. آنچه امروز مى تواند در اين گذر انجام گيرد اينھاست:  .  

شور شفاف مطالبات پايه بستر مبارزات روز كارگران بايد ھمه جا با يك من  1.

شود. منشورى كه يك سطح معيشت مرفه انسانى با  اى ضد سرمايه دارى فرش

اجتماعى از مسكن و بھداشت و دارو و درمان و  كليه امكانات رفاھى و آسايش

و مھد كودك گرفته تا نگھدارى از سالمندان و محيط زيست را بطور  آموزش

وادت پولى و داد و ستد كاپيتاليستى براى كامSً رايگان و خارج ازحيطه مرا

شھروندان تضمين نمايد و تحقق فورى اين مطالبات را مضمون مبارزات روز 

كارگران سازد. مانيفستى كه اين سطح از زندگى و رفاه و امكانات اجتماعى را 

، مسلم و پايه اى كليه آحاد جامعه مستقل از شاغل يا بيكار، مستقل حقوق مفروض

ت، نژاد، سن، جنسيت و ھر چيز ديگر اعSم كند. منشورى كه خواستار از ملي

ممنوعيت ھر گونه دخالت دولت در محدود نمودن ھر نوع آزادى سياسى و 

كارگرى را در ھمين سطح  حقوق اجتماعى انسانھا گردد، منشورى كه جنبش

به ، ضعف و قوت، پراكندگى و انسجام، آگاه و ناآگاه كنونى مقاومت و تعرض

سنگر حقيقى جنگ طبقاتى ھدايت كند. منشور و مانيفستى كه مبارزه حول تحقق 

 باشد. جنبش تجسم عينى مبارزه عليه پروسه كار و توليد اضافه ارزش مطالباتش

كارگرى ايران بايد حول مبارزه براى تحقق فورى و حى و حاضر اين منشور 

كارگرى است اما  سى جنبشمتشكل شود. بحث سازمانيابى گفتگوى حياتى و اسا

شرط و شروط موفق بودن و مؤثر بودن اين تشكل يابى درونمايه و محتواى 

 طبقاتى ضد سرمايه دارى آن است. 

ضد سرمايه دارى طبقه كارگر بويژه با  يك مسأله اساسى براى فعا3ن جنبش 2.

توجه به روند جارى اوضاع، بذل حداكثر چاره گرى براى تأمين وحدت 

كارگرى  رى طبقه كارگر در مبارزة طبقاتى و پراتيك سازمانيابى جنبشسراس

است. در شرائط موجود رفرميسم راست و چپ با تمامى توان مى كوشد تا زير 

ضد كار  لواى وحدت طبقه كارگر بيشترين ضربه را بر استخوانبندى گرايش

ى چون و مزدى وارد سازد. وحدت طبقه كارگر براى اولـيھا، يعنى انحSل ب



 

244 

كارگرى در سنديكاليسم و براى دومى ھا يعنى اينكه ھمه چيز و كل  چراى جنبش

 طبقه كارگر زير نگين قدرت سكت آنان قرار گيرد. طرح فعالين جنبش جنبش

ضد سرمايه دارى براى وحدت طبقه كارگر طرحى متضاد با اين نسخه پيچى ھا 

در مبارزه عليه سرمايه دارى و است. در اينجا سخن از اتحاد توده ھاى كارگر 

نه مبارزات سنديكاليستى يا آويختن به شعار سرنگونى طلبى فراطبقاتى يك حزب 

سياسى است. وحدت طبقه كارگر نه در ائتSف گرايشات راست و چپ كه در 

مبارزة مشترك حول مطالبات راديكال ضد سرمايه دارى و افق شفاف لغو كار 

 شرط اساسى وحدت جنبش سرمايه ستيزى پيش مزدى محقق مى گردد. شالودة

كارگرى است اما تأمين اين وحدت در گرو توجه به برخى مؤلفه ھاى مھم ديگر 

نيز ھست. ھر نوع انشقاق در پروسه سازمانيابى طبقه كارگر زير نام تشكل 

متناظر با مبارزة سياسى و تشكل ظرف مبارزه براى مطالبات معيشتى و 

كارگرى و بطور  ضربه اى بر جامعيت و وحدت جنبشروزمره بنوبه خود 

 ضربه اى بر استخوانبندى ضد سرمايه دارى و ضد كار مزدى اين جنبش اخص

كارگرى به سازمان كارگران بيكار و كارگران شاغل نيز  است. تجزيه جنبش

شكل ديگرى از مختل نمودن يكپارچگى مبارزه طبقاتى كارگران و بر ھم ريختن 

شكل يابى آنان است. به ھمين سياق گفتگوى تشكل جداگانه كارگران زن فرايند ت

و مرد متضمن مخاطراتى جدى در مسير به ميدان آمدن قدرت واحد طبقاتى توده 

ھاى كارگر عليه نظام سرمايه دارى است. فعالين ضد سرمايه دارى بايد از 

سرمايه دارى طريق نقد تمامى اين تندنسھا و راھبردھا براى تضمين وحدت ضد 

 كنند.   كارگرى تSش جنبش

كارگرى مسأله بسيار اساسى ديگرى است كه  تبيين افق و دورنماى جنبش 3.

ضد سرمايه دارى تحميل مى  ضرورت خود را بر دستور كار روز فعالين جنبش

در  نه غايت مطلق، نه آرمانى مقدس نمايد. افق اجتماعى پيكار براى اين جنبش

انداز تاريخ، نه مشتى شعار و لفظ و عبارت در بارة چه خواھد شد و  انتھاى چشم

چه نخواھد بود. نه تكرار كمونيسم كمونيسم، نه ھيچكدام از اينھا، كه يك راه حل 

پاى طبقه كارگر است. افق مبارزه  پراتيك و زنده و راديكال طبقاتى در پيش
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مادى و رياضى از ضد سرمايه دارى يك تصوير دقيق، كنكرت،  براى جنبش

پروسه كار و توليد اجتماعى حى و حاضر طبقه كارگر ايران در جامعه موجود و 

راه حل شفاف برنامه ريزى سوسياليستى مبتنى بر محو كار مزدى ھمين پروسه 

كار و توليد، توسط سازمان شورائى دخالت سراسرى آحاد شھروندان است. 

شفاف ماترياليستى و راديكال در ضد سرمايه دارى با تصوير اين افق  جنبش

روى توده ھاى كارگر ايران رابطه درونى و تنگاتنگ ميان منشور مطالبات  پيش

مى سازد، با  پايه اى طبقه كارگر و دورنماى روشن پيكار اين طبقه را مشخص

يك سده دروغپردازيھا و توھم بافيھاى گستردة طبقه بورژوازى جھانى عليه 

دست مى زند. واقعيت  ال واقعى و زمينى و پراكسيسسوسياليسم به يك جد

مى گذارد و  نمايش و شفاف سوسياليسم در زندگى بشر را به معرض ملموس

بنيادى ميان سوسياليسم بورژوائى اردوگاه سابق و سوسيالسم راستين  تعارض

ضد  لغو كار مزدى طبقه كارگر را به روى پرده مى كشد. توسل فعالين جنبش

ه دارى و براى لغو كار مزدى به طرح آن منشور و اين افق مى تواند كليه سرماي

نيروھاى فرقه گراى چپ را نيز در برابر يك آزمون بزرگ تاريخى قرار دھد. 

مى تواند به ھمه مدعيان جانبدارى از كمونيسم و انقSب كارگرى اعSم كند كه 

تثمار و ستم و قدرت جبھه گستردة جنگ عليه كار مزدى و رھائى انسان از اس

سرمايه در اينجا قرار دارد. بر ھمين مبنى مى تواند از ھمه آنھا بخواھد كه با 

جارى ضد سرمايه دارى و براى لغو كار  پايان دادن به فرقه گرائى، به جنبش

 مزدى طبقه كارگر بپيوندند.   

ورائى ش ايجاد آمادگى براى حضور مؤثر آحاد توده ھاى كارگر در يك جنبش 4.

سراسرى و خارج ساختن مراكز كار و توليد از دست سرمايه داران و دولت 

سرمايه دارى در موقعيت مناسب تقابل قواى طبقاتى، يكى از اساسى ترين و 

روى فعالين ضد سرمايه دارى و براى لغو كار  سرنوشت سازترين مسائل پيش

، سوسيال خلقى، مزدى طبقه كارگر است. راه و رسم جنبشھاى دموكراسى طلب

كمونيسم بورژوائى و ساير اپوزيسونھاى چپ و راست غيركارگرى اين است كه 

كارگرى با كاناليزه نمودن تمامى  مشاھدة آمادگى عروج قھرآميز جنبش به محض



 

246 

اعتراضات و خيزشھاى توده ھاى كارگر حول محور جابجائى رژيم سياسى، كل 

را به خاك بسپارند.  قاتى اين جنبشاھداف، افق، انتظارات و ھست و نيست طب

اين واقعيت كريه و تلخى است كه در كليه انقSبات اخير تاريخ، انقSباتى كه حتى 

طبقه كارگر نيروى محركه وقوع و سلسله جنبان پيشبرد آنھا بوده است اتفاق 

افتاده است. روايت سوسيال بورژوائى مبارزة طبقاتى در حالى كه دار و ندار 

 سم وى در سرمايه دارى دولتى خSصه مى شود، بر ھر نوع تعرضسوسيالي

توده ھاى كارگر عليه سرمايه دارى تا قبل از سرنگونى دولت بورژوازى، مھر 

نمودن سوسياليسم حك مى كند!! در تلقى اينان مادام كه بردگى مزدى بر  مخدوش

ى و كار جامعه و جھان حكومت مى راند ھر نوع ھجوم به حريم مالكيت خصوص

مزدى، ھر نوع فرا رفتن از رژيم ستيزى فراطبقاتى جرم است!!. در اين تلقى تا 

زمانى كه ديكتاتورى بورژوازى بر جامعه حاكم است سخن از تدارك ھجوم به 

حوزة نظم توليدى سرمايه گناه است. درست به ھمان سياق كه سخن گفتن از 

ـى در زمرة معاصى كبيره ضد سرمايه دارى كارگران بطور كل واقعيت جنبش

ضد سرمايه دارى بايد طومار اين تلقيات و تفكرات  محسوب مى شود. جنبش

سوسيال بورژوائى را در ھم فرو پيچد. وقتى كه كارگران يك مركز كار و توليد 

در پروسه پيكار خود براى تحميل مطالباتشان بر بورژوازى دست به مصادرة 

استقرار سوسياليسم كارخانه اى ندارند!!! آنان  كارگاه و محل كار مى زنند، قصد

از برج عاج باورھاى مسلكى و با3، پائين نمودن معيارھاى تناسب يا عدم تناسب 

اين كار با اصل جھانى بودن و محلى نبودن كمونيسم دست به اين كار معين نمى 

يند و زنند. آنان فقط مى خواھند قدرت طبقاتى خود را عليه بورژوازى اعمال نما

به ھر اندازه كه بتوانند اين كار را گسترده تر، برنامه ريزى شده تر، نيرومندتر 

طبقاتى و ضد سرمايه دارى خود را  و قابل دوام تر انجام دھند، مسلماً جنبش

گامى به جلو برده اند. مصادرة كارگاه و تدارك كارگران براى بدست گرفتن 

شتيبانى كارگران ساير بخشھا بويژه بخشھاى برنامه ريزى كار و توليد ھر گاه با پ

ھمراه شود كفه توازن قوا را به نفع  پايه اى مانند نفت و آب و برق و مدارس

ضد سرمايه دارى سنگين خواھد نمود. قبSً گفتيم كه روند جارى تمركز  جنبش
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سرمايه بخشھاى وسيعى از صنايع فاقد قدرت رقابت را در سرمايه ھاى بزرگتر، 

كزتر، مجھز به تكنولوژيھاى فرامدرن و بارآورى با3ى نيروى كار ادغام متمر

مى كند و انفجار عظيم بيكارى را دامن مى زند. وقوع اين فرايند آميخته با فعل و 

انفعا3ت محتمل ديگرى كه اشاره شد، مى تواند به شكل گيرى و توسعه يك 

تمام كارگران به برنامه نيرومند تسخير مراكز كار، تشكيل شوراھا و اھ جنبش

قواى طبقاتى درون جامعه  ريزى كار و توليد كمك نمايد. اين امر مى تواند آرايش

ضد سرمايه دارى  سوسياليستى طبقه كارگر تغيير دھد. جنبش را به نفع جنبش

بايد از كليه راھكارھاى متناظر با اختSل پروسه بازتوليد سرمايه به سود سنگين 

ى طبقه كارگر و بكارگيرى اين قوا عليه سرمايه دارى حداكثر نمودن كفه قوا

بھره بردارى را بنمايد. برنامه ريزى مصادرة مراكز كار، بدست گرفتن برنامه 

ريزى پروسه كار و توليد در ھر كجا كه مقدور باشد، توسل به اعتصابات 

ه اين سراسرى، خيزشھاى خيابانى و راھبندانھا و اقدامات مشابه ديگر از جمل

تاكتيكھا و راھكارھا ھستند. آنچه در اين گذر مھم و سرنوشت ساز است اين است 

كه بستر پيكار سرنگونى طلبانه طبقه كارگر نه آتمسفر خارج از تقابل مستقيم 

كارگرى از رژيم  ضد كار مزدى طبقه كارگر با بورژوازى، نه تبعيت جنبش

ار جامعه سرمايه دارى و عين عين روند ك ستيزى ماوراء طبقاتى كه بالعكس

نيروى كار باشد. رژيم سياسى بايد بعنوان دستگاه  پروسه رابطه خريد و فروش

ضد سرمايه دارى و  نظم سياسى و ماشين قھر ارتجاعى بورژوازى بدست جنبش

مصادرة كليه  براى لغو كار مزدى سرنگون گردد. بستر عزيمت اين جنبش

 ، فروشگاھھا و كل مراكز خريد و فروشا، مدارسكارگاھھا، مزارع، بيمارستانھ

نيروى كار از دست طبقه سرمايه دار و تدارك برنامه ريزى كار و توليد توسط 

بورژوازى و با  پرولتارياست. توده ھاى كارگر در ھمين جاست كه بايد با ارتش

 نيروى قھر و سركوب آن درگير شوند.  

رة كنونى مبارزة طبقاتى ھيچ شانسى سنديكاليسم و رفرميسم راست در دو 5.

كارگرى ايران ندارد. با اين وجود در شرائطى كه  براى ميدان دارى در جنبش

و پى آمدھاى اقتصادى و سياسى روند مورد گفتگو به اندازة كافى  ھنوز عوارض
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 در چگونگى تقابل ميان طبقات اساسى جامعه تبلور نيافته است جنب و جوش

نكنيم كه  است. بعSوه فراموش ستى پديده اى طبيعى و محسوسسنديكالي گرايش

 رفرميسم راست سنديكاليستى و رفرميسم چپ سكتاريستى ھمواره در جنبش

كارگرى ايران بصورت وجوه مكمل ھم عمل كرده اند و دولبه تيز يك قيچى عليه 

ارگر ضد سرمايه دارى كارگران را تشكيل داده اند. تاريخ حيات طبقه ك جنبش

ايران، تاريخ ابراز وجود پھلو به پھلوى سنديكاليسم و فرقه گرائى با دعوى 

تناسب براى ظرف مبارزه طبقاتى كارگران است!!. در بارة فرقه گرائى رايج 

ضد سرمايه دارى توضيح  چپ ايران يك مسأله بسيار مھم براى فعالين جنبش

عيت اين است كه بدون تبيين است. واق بنيانھا و سرچشمه ھاى واقعى اين تندنس

كارگرى را در مقابل خطرات آن  عميق ماركسى اين پديده نمى توان جنبش

 واكسينه نمود. زير لواى مبارزه با صرف سكتاريسم نمى توان جنبش

سوسياليستى طبقه كارگر را از مخاطرات سكتاريسم موجود نجات داد. آنچه 

ان بيداد مى كند، يك پديدة اندرونى چپ اير امروز بصورت فرقه گرائى در جنبش

 كارگرى نيست. سكتھاى حزبى، گروھھا و محافلى كه ھيچكارة جنبش خود جنبش

كمونيستى  كارگرى نيستند، اما حتى ميليمترى از دعوى انحصار نمايندگى جنبش

پرولتاريا پائين نمى آيند، عناصر و اندام باز مانده از جنبشھاى ديگرى سواى 

اليستى طبقه كارگرند. آنھا نيروھاى بازماندة جنبشھائى ھستند كه سوسي جنبش

روزى، روزگارى با پرچم دموكراسى، استقرار پايه ھاى صنعت مستقل ملى!، 

! خودمختارى طلبى و احقاق حقوق » وابستگى« ستيز با امپرياليسم، جنگ عليه 

ھا در طى تاريخ، كارگرى آمده اند. اين نيرو خلقھا و نظائر اينھا به سراغ جنبش

تحو3ت  فعل و انفعا3ت جارى مبارزه طبقاتى، در سينه كش در كشاكش

پاره اى تغييرات  اقتصادى و اجتماعى دھه ھاى متوالـى، بنوبه خود دستخوش

ھايشان در سطحى وسيع  گرديده اند. رنگ و لعاب حرفھا، تحليلھا، شعارھا و افق

قق نگرديده است تا آنجا كه به احزاب و تغيير يافته است. آنچه بطور واقعى مح

ضد  گروھھا و نه افراد مربوط مى شود، انطباق و ادغام ارگانيك در جنبش

سرمايه دارى پرولتاريا است. به اين ترتيب در نقد سكتاريسم بطور واقعى ما با 
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بقاياى  تغيير شكل يافته ناسيوناليسم چپ و سوسياليسم بورژوائى مواجھيم. اين 

است كه بايد آماج نقد كمونيستى و ماركسى پرولتاريا قرار گيرد. در طول پديده 

ضد سرمايه دارى در قلمرو حيات طبقه كارگر  سال اخير، به ميزانى كه جنبش 2

ھا و راھكارھاى سازمانيابى خود شده است  ھا، افق ايران موفق به طرح ديدگاه

دست بكار شده  اين جنبش فرقه گرايان نيز به صورتھاى مختلف براى مقابله با

براى اعمال سلطه گروھى بر آن، راه انداختن كمپين حمايت از كميته  اند. تSش

ضد سرمايه دارى، سكوت مصلحتى در  پيگيرى، به منظور تضعيف گرايش

كارگرى و اتخاذ مواضع بيطرفى نسبت به  مقابل فعل و انفعا3ت درون جنبش

ت ناميدن حركت ضد سرمايه دارى و براى لغو كميته پيگيرى، آناركو سنديكاليس

كار مزدى فعالين ضد سرمايه دارى و بسيار شگردھاى ديگر از جمله مواردى 

بوده است كه توسط طيف فرقه گرايان صورت گرفته است. سنديكاليستھا و طيف 

رفرميستھاى راست در توسل به اين اقدامات، ھمه جا حتى دست فرقه گرايان را 

ضد سرمايه دارى و براى لغو كار مزدى كارگران  اند. جنبش از پشت بسته

نيازمند مبارزة جامع ا3طراف، ريشه اى و  براى پيشبرد ھدفھاى خويش

 آگاھگرانه عليه سكتاريسم و سنديكاليسم است. 

 1384شھريور 
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 نگاھى به رابطه كار و سرمايه در ايران

خود را با نقدى بر ديدگاه برنامه نويسى چپ  سيماى سوسياليسم نخستين مقا3ت

موجود در طول صد ساله اخير آغاز كرد. در آنجا ما گفتيم كه اين برنامه ھا 

بيشتر به يك برگ شناسايى ميمانند و ھيچ مصرف سياسى روتين و زنده در 

عرصه مصاف جارى طبقه كارگر عليه بورژوازى ندارند. اين برنامه ھا ھيچ 

ز عينيت سازمان كار و مدنيت كمونيستى بدست نمى دھند. تصوير روشنى ا

آناتومى نمى كنند و  رابطه سرمايه و كار مزدورى را در شرائط مشخص

كارگران را چراغ بدست در زواياى اين مسلخ سياه نمى چرخانند، از بديل 

سوسياليستى و كنكرت عينيت موجود ھيچ حرفى با كارگران در ميان نمى 

پردازى بى محتوا پيرامون كمونيسم، رھا كردن سوسياليسم در  گذارند، عبارت

دموكراسى طلبى و تبليغ رفرم ھاى متعارف بورژوائى  خاطرات اتوپيك و سپس

و طول اين برنامه ھا را در خود فرومى  تنھا مسائلـى است كه تمامى عرض
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است پيچد. در ھمان جا اين را نيز اضافه كرديم كه برنامه كمونيستى كيفرخو

طبقاتى و تاريخى پرولتاريا عليه بورژوازى است. برنامه بايد مظھر و معرف 

كفايت سياسى بالفعل طبقه كارگر براى برپا نمودن جھانى نو بر ويرانه ھاى نظم 

كھنه موجود باشد. پرولتارياى كمونيست بدون ابراز و اثبات اين شايستگى نمى 

ت ستم را به انجام يك انقSب و كل بشريت تح تواند توده ھاى طبقه خويش

پيروزمند سوسياليستى ھدايت نمايد. برنامه كمونيستى بايد مدنيت سوسياليستى را 

جامعه  نه در قالب تعاريف و احكام بلكه به مثابه آلترناتيو عملـى و قابل لـمس

 در پيش كنونى يا در واقع بصورت يك جامعه و شرائط زيست و كار مشخص

م نمايد. كليه داده ھا و ارقام مربوط به توليد و محصول كار و روى كارگران رس

فعاليت ھاى خدماتى موجود و سرنوشت تمامى اين توليدات و فعاليتھا در جامعه 

معين سرمايه دارى را بگيرد و بديل كمونيستى اين سرنوشت را بصورت مدنيت 

وسياليسم نوينى كه ھم امروز قابل تحقق است به كارگران نشان دھد. اگر س

جنبشى براى لغو وضعيت موجود است، اگر واقعاً كمونيسم و انقSب كمونيستى 

كارگرى نيز دقيقاً مى  ماست مطالبات و انتظارات جنبش دستور كار جنبش

بايستى متناسب با الزامات سازمان دادن مبارزة طبقه كارگر براى برقرارى 

نتايج برخى رفرمھا نيست. سخن سوسياليسم تنظيم و تبليغ شود. بحث بر سر نفى 

بر سر برنامه اى است كه قرار است نه رفرم و اصSح سيستم كاپيتاليستى بلكه 

كمونيسم و مدنيت كمونيستى را در ميان كارگران تبليغ كند و مبارزة آنان را به 

اين سمت سوق دھد. ما اين نكات و مطالب زياد ديگرى از اين دست را در بارة 

كمونيستى در سيماى سوسياليسم مطرح كرده ايم و در بارة آنھا  ديدگاه برنامه

توضيح داده ايم. در نخستين كتاب حتى خطوط كلـى و عناوين مباحث يك برنامه 

كمونيستى را نيز مورد اشاره قرار داديم. كمبود منابع و اسناد زندة تحقيقى از 

د كه در طول يكسو و قلت شديد نيروى موجود ما براى پيشبرد كارھا سبب ش

در  براى جا انداختن اين نگرش سال گذشته بيشتر به طرح و توضيح و تSش

ميان ديگران بسنده كنيم. تدارك ما براى شروع برنامه نويسى كمونيستى به شيوه 

اى نوين كماكان بسيار ضعيف است. با اين حال فكر ميكنيم كه بايد از جائى آغاز 



 

252 

اوليه و بسيار ناقصى براى بازگشائى و فقط  Sشكنيم. آنچه كه در زير مى آيد ت

بازگشائى مباحثى است كه مى تواند به مثابه مواد خام  برنامه نويسى كمونيستى 

  مورد استفاده قرار گيرد.  

  

  

  اول  بخش

   سرمايه دارى ايران و بھاى بازتوليد نيروى كار

ود سرچشمه خ مصرفش نيروى كار در منطق سرمايه نوعى كا3ست كه ارزش

است و استفاده از آن بايد با توليد ارزشى مازاد ھمراه باشد. اين نيروى  ارزش

كار مجموعه امكانات فيزيكى و فكرى معينى است كه در شخصيت يك انسان 

آنھا را بكار مى اندازد تا حجم يا مقدارى  زنده متبلور است. امكاناتى كه شخص

وليد نمايد. انسان در عرف سرمايه ھيچ مصرف را از ھر نوعى كه باشد ت ارزش

چيز سواى اين نيروى كار نيست و اين نيروى كار در عمق فلسفه سرمايه سواى 

توليد ارزشى مازاد، يعنى ارزشى بيشتر از بھاى اوليه خود ھيچ موضوعيت 

آن را يا  ديگرى ندارد. سرمايه اين كا3 را بسان ھر كا3ئى مى خرد و سپس

پروسه توليد مصرف ميكند و يا بگونه اى غير مستقيم در بطور مستقيم در 

افزائى خود بكار  بازتوليد كل سرمايه اجتماعى و تكميل و تداوم پروسه ارزش

مى گيرد. سرمايه ھمچنين در ھر حال و در تمامى دنيا نيازمند استفادة وسيع و 

نه در مؤثر از نيروى جسمى و فكرى انبوه آدمھائى است كه نيروى كار آنھا 

جديدى ايجاد مى كند و نه در خدمت  پروسه توليد مصرف ميگردد، نه ارزش

بازتوليد نيروى كار اجتماعى  يا خلق ارزشھاى اقتصادى جديد قرار مى گيرد، 

بلكه وظيفه آنھا برنامه ريزى و مديريت پروسه استثمار نيروى كار از يكسو و 

عليه استثمار كاپيتاليستى  اضسركوب و كشتار و قلع و قمع نمودن ھر نوع اعتر

از سوى ديگر است. سرمايه در عين حال فقط يك شيئى يا مقدار معينى كا3 

نيست. يك رابطه اجتماعى است. نقط آغاز و پايان نظم توليدى و سياسى و مدنى 

ھر جامعه كاپيتاليستى است. پايه مادى تقسيم كار اجتماعى در جامعه است. 
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ى نوعى سازمان كار و نظم اجتماعى و سياسى كه بر جامعه سرمايه دارى يعن

افزائى و سامان پذيرى سرمايه اجتماعى و در پاسخ به  اقتضاى پروسه ارزش

الزامات حفظ يا خودگسترى اين پروسه پديد آمده و مستقر گرديده است. از اينھا 

كه بگذريم سرمايه فقط يك رابطه اجتماعى محلـى يا ملـى و كشورى نيز نيز 

 يست. يك رابطه سراسرى و جھانى است. چگونگى بازتوليد، پروسه ارزشن

افزائى، نحوة تقسيم كار، سازمان اجتماعى كار، سيما و ساختار مدنيت، چگونگى 

اعمال حاكميت سياسى و تحميل نظم مدنى در ھر جامعه كاپيتاليستى بدون توجه 

ى نه تنھا بسادگى قابل افزائى كل سرمايه بين الـمللـ به مكانيسم كار و ارزش

تحليل نيست كه در واقع سخت گمراه كننده خواھد بود. نقد كمونيستى سرمايه 

دارى بايد ھمه اين جوانب بعSوة دھھا مسأله مھم و اساسى ديگر را در نظر 

گيرد. آنچه كه در اينجا محور و بستر اصلـى بحث ماست بررسى اجمالـى 

ارى ايران، در وضعيت موجود است ما اين موقعيت عام نيروى كار در سرمايه د

مسأله را با توجه به آنچه كه گفتيم يعنى با در نظر گرفتن پاره اى مؤلفه ھاى 

اساسى مربوط به تقسيم كار سراسرى سرمايه دارى و پيوند درونى ميان بخشھاى 

مختلف سرمايه جھانى توضيح خواھيم داد. در ھمان حال آنچنان كه ويژگى 

خواھيم كوشيد تا نقد كمونيستى خود بر وضعيت موجود را با طرح جريان ماست 

بديل كارگرى و سوسياليستى آن از يكسو و عرصه ھاى واقعى پيكار پرولتاريا 

يعنى بررسى  براى تغيير ريشه اى اين وضعيت ھمراه سازيم. از نخستين بخش

 موقعيت نيروى كار در شرائط موجود شروع مى كنيم. 

مه آمارى منتشره از سوى سازمان برنامه و بودجه جمھورى سالنا بر اساس

بوده است. از اين  55 837 162بالغ بر  1370اسSمى  جمعيت ايران در سال 

 000سال تشكيل مى داده اند و مابقى يعنى  10را كودكان زير  30تعداد حدود %

ورى سال بوده اند كه در منطق سرمايه دارى جمھ 10افراد با3تر از  38 655

اسSمى بعنوان جمعيت قادر به كار يا مجاز به كار توصيف گرديده اند. از اين 

نفر در ليست جمعيت فعال قرار گرفته اند.كه بر پايه آمار  14 737 000تعداد 

را بيكاران  1 640 000نفر آنھا را شاغSن و  13 097 000حدود  1370سال 
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ت فعال و شاغل و نيز چگونگى تشكيل مى داده اند. در بارة تركيب جنسى جمعي

توزيع آنھا در مناطق روستائى و شھرى ارقام زير در منابع آمارى رژيم بچشم 

سال يعنى  10مرد با3تر از  19 997 000نفر از كل  13 107 000مى خورد.  

زنان جمعيت اين رقم در مود  .آنھا به اتباع فعال جامعه تعلق دارند 65حدود %

است.  8يا در واقع چيزى نزديك به % 18 658 000ان نفر از مي 1 630 000

سال به با3ى مناطق شھرى،     10مرد  11 665 000ھمين آمار مى گويد كه   از 

ساکن روستاھای سال  10مرد با3تر از  8 209 000نفر و از  7 530 000

نفر به جمعيت فعال تعلق دارند، در حالـى كه اين ارقام در  5 489 000  کشور

از ميان  662 000و  10 819 000نفر از  959 000رد زنان به ترتيب مو

  است.  7 725 000

حال نگاھى به شمار شاغSن و بيكاران و نسبت آنھا به كل جمعيت فعال جامعه 

 6 857 000مرد شھر نشين متعلق به اتباع فعال  7 530 000اندازيم. از  مي

را تشكيل مى  90رقم تقريبى % نفر در عداد شاغلين به شمار آمده اند كه يك

نفر از كل  752 000يعنى  78دھند!! اين نسبت در مورد زنان شھرى حدود %

نفر است. در مقايسه ميان شاغSن زن شھرى و روستائى از كل اتباع  959 000

زن شھرى  959 000نفر از  752 000فعال زن آمار مذكور اضافه مى كند كه 

روستائى به نوعى كار اشتغل دارند كه نسبت  زن 662 000نفر از  474 000و 

 است.  71و % 78آنھا بطور تقريب %

در كنار جمعيت فعال و نيروى كار شاغل يا بيكار بايد نگاھى نيز به آمار اھالـى 

 23 482 000غير فعال بيأندازيم. سالنامه آمارى رژيم در اين رابطه وجود 

را جمعيت نفر آنھا  6 669 000 مى كند كه را گزارش به با3 سال 10انسان 

مردان   گروه !! از ميانرا زنان تشکيل می دھندنفرشان  16 813 000و  انمرد

مشغول تحصيل مى باشند. اين نسبت در مورد  80يعنى حدود % 5 388 000

  نفر است!!   16 813 000نفر از   4 102 000يا در واقع  24زنان تقريباً %

  مى كند.  داده ھا را بطور يكجا در خود منعكسمجموعه اين  صفحه بعدجدول 
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  نفر 1000

  غير فعال                    فعال                 

  خانه دار  محصل  جمع  بيکار  شاغل  جمع  به با3 10  

  12095  9450  23482  1640  13097  14727  28655  کل

  216  5388  6669  1242  11865  13107  19997  مرد

  11879  4102  16813  298  1231  1620  18658  زن 

  6777  5912  13710  880  7609  8489  22483  شھر

  127  2180  2987  673  6857  7520  11655  مرد 

  6651  2722  9723  207  752  959  10819  زن 

  5235  3527  9635  746  5405  6150  15934  روستا

  88  2180  2648  558  4931  5489  8209  مرد 

  5147  1357  6988  188  474  662  7725  زن

 مركز آمار ايران. سازمان برنامه و بودجه  1374مأخذ: سالنامه آمارى كشور .

  

ھدف ما از اشاره به اين ارقام پايه ريزى 3زم براى رسيدن به يك آناتومى روشن 

از پروسه كار و عمق و شدت استثمار نيروى كار در سرمايه دارى ايران است. 

از شروع  خت، اما عجالتاً و پيشموضوعى كه در ادامه بحث بدان خواھيم پردا

اين كار 3زم است كه بر روى ھمين داده ھا و ارقامى كه نشان داده شد كمى 

در  درنگ كنيم. اين آمار بطور قطع با ھزاران دروغ و گزافه گوئى و اغتشاش

جھت وارونه نشان داد حقايق به نفع بورژوازى و بعنوان مثال درصد بيكاران 

با كل جمعيت موسوم به غير فعال! و  افراد محصل در قياس نسبت به شاغلين يا

شده  صحت تمامى ارقام گزارش مشابه اينھا ھمراه است. با اين وجود و با فرض
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مھم مربوط به پروسه بازتوليد سرمايه در ايران پرده  باز ھم از پاره اى مسائل 

رمايه اجتماعى را افزائى س بر مى دارند مسائلـى كه جزة 3يجزاى پروسه ارزش

 تشكيل مى دھند و بايد دقيقاً از ھمين زاويه مورد بررسى قرار گيرند.  

 

  سرمايه دارى ايران و استثمار مرگبار كودكان 

 000 000  رقمى حدودى كه كل افراد شاغل يا از كار بيكار شدة جامعه در حالـ

ان و جوانان ھا كودك نفر آن 2 000 000از  نفر را تشكيل مى دھند، بيش 13

نفر آنھا كودكان و  4 500 000سال و در مجموع نزديك به  18تا  10مابين 

سال ھستند!! در بارة اينكه اين شمار عظيم از كودكان يا جوانان  24جوانان زير 

نيروى كار بورژوازى ايران را تأمين مى كنند به چه كارھائى  35كه در واقع %

گرى از ھمين نوشته بگونه اى دقيق تر بحث دي اشتغال دارند؟ بعداً و در بخش

خواھيم نمود اما، عجالتاً و بطور گذرا اشاره مى كنيم كه اين جمعيت مستقل از 

تشكيل مى  سنى شان در مجموع از دو بخش تمايزات و گروھبنديھاى خاص

بزرگتر و وسيعتر آن خرد سا3ن يا نوجوانانى ھستند كه زير فشار  گردند. بخش

خواندن  فقر و فSكت خانواده ھايشان، قادر به مدرسه رفتن و درس گرسنگى و

نيستند. اينان مجبورند كه بجاى تحصيل و نشستن پشت ميزھاى دبستان، 

، دبيرستان يا دانشگاه و بھره گيرى از اين ساده ترين و ابتدائى حق انسانى خويش

بازار، راھى مزارع، كارگاھھا، كوره پزخانه ھا، كارھاى ساختمانى، 

نيروى كارشان و معمو3ً تن  بيمارستانھا و ساير مراكز كار گردند تا با فروش

دادن به دھشتبارترين و غير انسانى ترين شرائط كارى به تھيه نان بخور و نمير 

عظيم تر و پر شمارتر به دليل فقر و گرسنگى  كمك كنند. اين بخش خانودة خويش

خواندن ندارند و در زير فشار بيحقوقى  درس و اجبار به كار كردن شانسى براى

و فSكت ناشى از استثمار كاپيتاليستى، محكوم به بيسوادى مطلق  و ستم و تبعيض

 8ديگر اين جمعيت  دبيرستانى و دانشگاھى ھستند. بخش يا محروميت از آموزش

ان را مليونى آدمھائى ميباشند كه باز ھم سازمان كار و نظم سياه سرمايه دارى آن

بيرون كشيده است تا نيروى جسمى و فكرى  و مشق و آموزش از محيط درس
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 شان را در كار كشتار و سركوب و شكنجه و تار و مار نمودن ھر نوع اعتراض

حق طلبانه و ھر آنچه كه انسانى و انسانيت است بكار گيرد. گروھھاى وسيعى از 

عمله و اكرة دولت سرمايه ، ژاندارمرى و ساير نيروھاى بسيج، سپاه، ارتش

تشكيل مى گردد. مجريان و مدافعان نظم ضد بشرى  دارى اسSمى از اين بخش

سرمايه دارى كه استيصال اقتصادى و فقر فرھنگى ناشى از حاكميت مناسبات 

، تحصيل و روى آورى به فعاليت ھاى ددمنشانه كار مزدورى آنان را از درس

باز داشته است، نظام سرمايه دارى آنان را به  آزاد و شرافتمندانه انسانى سخت

، خونريز و دژخيم مبدل كرده است تا در اين راستا با وثيقه موجوداتى آدمكش

نيروى  كردن نيروى اينان از موجوديت رابطه متعفن و منفور خريد و فروش

كار و حفظ سيادت سرمايه دفاع كند. نخستين پرسشى كه در اينجا طرح مى شود 

ست كه چرا اينگونه است و چرا مليونھا كودك و نوجوان اين جامعه در اين ا

چنگال چنين سرنوشتى اسير شده اند؟ آيا اين طبيعى و پذيرفتنى است كه مليونھا 

و شكوفائى خSقيت ھاى  و آموزش ساله به جاى درس 14و  12تا  10 طفل

ى، زير فشار ، در دخمه ھاى سياه و دھشتناك قالـى باففكرى و علمى خويش

استثمار و درنده خوئى صاحبان سرمايه پر پر و از ھستى ساقط گردند؟! آيا 

پذيرفتنى است كه مليونھا كودك و نو جوان ديگر باز ھم زير فشار فقر اقتصادى 

و فروماندگى فكرى و فرھنگى منبعث از مناسبات جنايتكارانه كاپيتاليستى به 

ايه داران روى آورند و وظيفه سركوب و مراكز توليد جنايت و كشتار دولت سرم

گيرند؟  سSخى توده ھاى طبقه كارگر و جنبشھاى حق طلبانه آنان را بر دوش

مليونى اطفال  5كامSً عظيم تر و پر شمار تر اين جمعيت  تر گفتيم كه بخش پيش

يا جوانانى ھستند كه فقط به جرم گرسنگى و ندارى و سيه روزى خانواده ھايشان 

ر به انصراف از تحصيل و روى آورى به مراكز كار گرديده اند. آيا مجبو

ساعت در روز اين كودكان در  12باركشى و فعلگى و كار طاقت فرساى 

حرارت كشندة كوره پزخانه ھاى اطراف رى و دشتھاى تفتيدة بلوچستان و 

خوزستان يا سرماى سوزان چندين درجه زير صفر كشتزارھاى خراسان و 

آذربايجان و سرشكن شدن تمامى حاصل كار و رنج  اينان به انبان اصفھان و 
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سود سرمايه درارن دژخيم اين كشور امرى مقدر يا قابل تحمل است؟! آيا طبيعى 

و در عصرى كه صاحبان سرمايه خود آن را  2000است كه در آستانه سال 

ساله  10ك دوران كامپيوتر و تكنولوژى ماوراء مدرن نام نھاده اند مليونھا كود

زير فشار گرسنگى و فقر ناگزير به انجام شاق ترين و مرگبارترين كارھا در 

نساجى ھا، ريسندگى ھا يا پادوى بوتيكھا و توليديھا باشند؟ آيا سكوت در برابر 

جنايتى چنين ھولناك لكه ننگى بر دامن انسان معاصر نيست؟ اين كودكان و 

ھستند؟ فرزندان كدام مردمند؟ چرا به نوجوانان متعلق به كدام طبقه اجتماعى 

چنين وضعى دچارند؟ پاسخ بسيار ساده و روشن است. اينان ھمگى و بدون ھيچ 

كم و كاست متعلق به خانوارھاى كارگرى جامعه اند. از طبقه كارگرند. فرزندان 

كسانى ھستند كه كل ثروت و دار و ندار جامعه با دستان آنھا و عناصر طبقه آنھا 

ده است. انسانھائى كه خالق تمامى ثروت جامعه اند اما خود تا بدان حد ساخته ش

را بجاى مدرسه به  ساله خويش 12 -  10محروم و گرسنه اند كه بايد فرزندان 

كارگاھھاى قالـى بافى خونخواران سرمايه دار، به كارھاى شاق ساختمانى و 

از جانوران  عملگى صاحبان شركتھاى بزرگ و كوچك، به كشتزارھاى آكنده

وحشى مالكان كشت و صنعت ھا، به كوره پزخانه ھا و به پادوى كارگاھھاى 

صنعتى و فروشگاھھاى متعلق به سرمايه داران بفرستند تا شايد از اين طريق به 

تأمين نان روزانه خانوادة خود كمك كنند. انسانھائى كه تمامى توليدات نفت و گاز 

ارخانجات عظيم فلز، صنايع غول آساى و پتروشيمى، ذوب آھن ھا، كليه ك

اتوموبيل، بزرگترين شركتھاى زراعى و دامدارى و شيSت و جنگلدارى، معادن 

بافيھا،  گوناگون كشور، راھھا و راه آھنھا، ھواپيماسازيھا و ھواپيمائيھا، فرش

صنايع توليد مواد غذائى و پوشاك، ھمه و ھمه محصول كار طبقه آنان است اما 

ھمه چيزند. تمامى وسائل حمل و نقل و ماشين ھاى آخرين سيستم را  خود فاقد

را ندارند. تمامى ويSھا و  آنان مى سازند اما خود قدرت خريد بليط اتوبوس

كاخھاى سر به آسمان كشيدة سرمايه داران با دستان آنھا ساخته شده است اما خود 

صل رنج و كار و در آلونكھاى زندگى مى كنند. شبكه برق سراسرى كشور حا

مرارت آنھاست اما خود در درون آلونكھايشان فاقد برق و آب آشاميدنى ھستند. 
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ندارند. كليه  تمامى پارچه ھا را افراد طبقه آنان توليد مى كنند اما خود لباس

و امكانات آموزشى و پرورشى جامعه با كار آنان ايجاد گرديده است اما  مدارس

 محرومند.  آنان از رفتن به اين مدارسخود بيسوادند و فرزندان 

مليون جمعيت شاغل و جوياى كار سرمايه دارى ايران  13مليون از  5،4آرى 

را از ھر نوع اعم از استثمار شوندگان كارگر يا نيروى سركوب و كشتار اين 

و  سال يعنى انسانھاى در سنين درس 24كارگران، كودكان و نوجوانان زير 

ھاى جمعيت چه مى كنند و چه  دھند. حال ببينيم كه ساير بخشتشكيل مى  آموزش

سرنوشتى را در مسلخ سياه سرمايه دارى تحمل مى نمايند؟ آمار رسمى رژيم 

مليون از كل جمعيت كشور در فاصله    15، 5از  خاطر نشان ميسازد كه بيش

ا سال قرار دارند. اولين چيزى كه ھر موجود ذيشعورى ر 55و  25سنى ميان 

ساله در  55تا  25مليون انسان   15، 5يكباره شوكه مى كند اين است كه اگر  

 13مليون از كل  4، 5چرا  اين جھنم سياه سرمايه دارى زندگى ميكنند، پس

مليون جمعيت شاغل يا جوياى كار آن را كودكان و آدمھاى در سن تحصيل زير 

ر مى پردازيم. عجالتاً آمار سال تشكيل ميدھند؟!! به اين موضوع كمى پائين ت 25

مليونى شاغل  13منابع رسمى رژيم سرمايه  را دنبال مى كنيم. از ميان جمعيت 

مليون نفر آنھا را نيز سالخوردگان و انسانھاى گروه سنى  2و جوياى كار حدود 

 800 000سال و با3تر تشكيل ميدھند و بدينسان فقط رقمى حدود  70تا  55ميان 

 000متعلق ھستند. به بيان دقيق تر از    55و  25گروه سنى ميان نفر آنھا به  7

 000قرار دارند فقط  65و  25جمعيت كشور كه در فاصله سنى مابين   15 500

آنھا  به نوعى كار اشتغال دارند. نوع اشتغال گروھھاى شاغل خود يكى  7 800

دى بدان بع از محورھاى مھم بحث ما در اين نوشته است كه بازھم در بخش

نفر آنھا چه مى كنند؟  8 000 000  -خواھيم پرداخت. فكر ميكنيد كه مابقى 

خيلـى ساده آنان زنان و مردانى ھستند كه در منطق سرمايه نه در عداد زندگان 

كه به جماعت زنده به گوران تعلق دارند. اينان انسانھاى محروم از حضور در 

ودات نفرين شدة مھجور از ھر گونه ھر نوع فعاليت اقتصادى و اجتماعى و موج

عرصه زيست و ابراز حيات مدنى ھستند. زنان خانه دارى كه چھار ديوارى 
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خانه ھا يا آلونكھاى مسكونى و پخت و پز و شستشو و نظافت و بچه دارى تمامى 

بود و نبود زندگى آنان، كل دنياى تحرك و ھمه محتواى موجوديتشان را تعيين 

مليون زن در عداد جمعيت غير فعال سرشمارى  17م كه حدود ميكند. با3تر ديدي

مليون  13مليون نفردر حال تحصيل بوده اند.  4شده اند كه از ميان آنھا فقط 

ديگر يعنى درست معادل كل جمعيت به اصطSح شاغل جامعه كاپيتاليستى در 

روه مليون آنان انسانھاى متعلق به گ 8زمرة زنده به گورانند كه چيزى حدود 

سال ھستند. انسانھاى كه اعتبار وجوديشان در منطق و عرف  54تا  25سنى 

سرمايه قلم خورده است و بود و نبودشان بطور كامل ھمتراز انگاشته شده است. 

  به سه جدول آمارى زير توجه كنيد.

  

  سال 24تا  10جمعيت فعال ميان 

  بيکاران  شاغلين  تعداد کل  گروه سنی

10 – 14 410 000  266 000  144 000  

15 -19  1 616 000  1 171 000  444 000  

20 – 24  2 431 000  1 992 000  438 000  

  000 026 1  000 429 3  000 457 4  جمع

 مركز آمار ايران. سازمان برنامه و بودجه  1374مأخذ. سالنامه آمارى كشور .

 

 سال 54تا  25جمعيت فعال ميان 

  بيکاران  شاغلين  تعداد کل  گروه سنی

25 – 29 2 127 000  1 944 000  182 000  

30 – 34  1 919 000  1 823 000  88 000  

35 – 39  1 577 000  1 523 000  55 000  

40 – 44  1 082 000  1 046 000  27 000  

45 – 49  811 000  781 000  29 000  

50 – 54  784 000  748 000  26 000  
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  000 428  000 874 7  000 301 8  جمع 

 مركز آمار ايران  1374ه آمارى كشور .مأخذ: سالنام

  

 

 سال و باNتر * 65تا  55جمعيت فعال ميان 

  بيکاران  شاغلين  تعداد کل  گروه سنی

55 – 59 717 000  674 000  42 000  

60 – 64  593 000  543 000  50 000  

65 .......  663 000  570 000  93 000  

  000 1  000 6  000 7  نامعلوم

  000 186  000 793 1  000 980 1  جمع

 

 * ھمان مأخذ

جديدى را نيز اضافه كنيم تا به ھر دوى  پرسش حال بايد به سؤال قبلـى خويش

 جا پاسخ بگوئيم. سؤا3ت محورى عبارتند از: آنھا يك

سال سرمايه داران،  55تا  25مليونى مابين  16چرا با وجود يك جمعيت  .1

دھند كه مليونھا كودك و نو جوان دولت و كSً طبقه بورژوازى ايران ترجيح مي

و بحث محروم ساخته و آنھا را در  كم سن و سال را از رفتن به مدرسه و درس

كارگاھھا و مراكز كار مورد بھره كشى قرار دھند؟ سرمايه يعنى رابطه توليد 

، يعنى استثمار نيروى كار، يعنى پروسه تبديل كار زنده به كار اضافه ارزش

ر پرداخت نشدة كارگران به سرمايه الحاقى، يعنى روند مرده و تبديل كا

جداسازى كارگران از محصول كارشان، يعنى رابطه اى كه از درون آن 

محصول كار كارگران در دستان ناپاك مالكان سرمايه به كريه ترين و دژخيم 

ترين نيروى مادى مسلط بر ھست و نيست توده ھاى كارگر تبديل مى شود. 

ر سرشت سرمايه است و اساساً سرمايه در غياب اين مؤلفه ھا تمامى اينھا د

است اما سؤال خاصى كه در اينجا  وجود خارجى ندارد. ھمه اينھا مفروض
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مطرح است اين است كه چرا سرمايه در عين حال عاشق سينه چاك كار كودكان 

 55تا  25و جوانان كم سن و سال است؟ چرا در شرائطى كه مليونھا انسان ميان 

سال فاقد ھر نوع كارى ھستند، سرمايه در ھمه جا در جستجوى خريدارى 

از پرداختن به توضيح مطلب اين نكته را  نيروى كار اين كودكان است. پيش

يادآورى كنيم كه تمايل افراطى سرمايه به خريد و مصرف و استثمار نيروى كار 

يست بلكه خصلت طبقه سرمايه دار ايران ن اطفال كم سن و سال اصSً خاص

سازمان بين 1998جبلـى و ذاتى سرمايه بطور كلـى است. مطابق آمار سال 

سال سرتاسر دنيا كه شمار آنان  14تا  5كل كودكان بين  25الـمللـى كار حدود %

نفر مى رسد  250 000 000فقط در كشورھاى معروف به "در حال توسعه" به 

در شرائط بسيار دھشتناك و رقت  بطور تمام وقت يا حداقل نيمه وقت و عموماً 

مليون تن از آنھا متعلق  153اين كودكان يعنى  61بار مشغول به كار ھستند. %

مليون نفر از  17,5مليون از اھالـى افريقا و با3خره  80به كشورھاى آسيائى، 

سال در   15سكنه ممالك امريكاى 3تين ھستند. شمار ھمين كودكان شاغل زير 

به  1370نفر در سال  410 000منابع رسمى رژيم از  گزارشايران مطابق 

نقل از روزنامه ھمشھرى.  )يافته است.  افزايش 1377از يك مليون در سال  بيش

بدين ترتيب روشن است كه خريد و مصرف و  ) 1377شنبه نھم خردادماه 

استثمار نيروى كار كودكان و نوجوانان كم سن و سال حتى در حادترين و 

بسيار عظيمى از نيروى  رده ترين دورانھاى بيكارى و در شرائطى كه بخشگست

كار ھر جامعه سرمايه دارى در جريان بيكارسازيھاى سرمايه از ھستى ساقط 

مى گردند باز ھم امر روتين و شديداً مورد عSقه سرمايه داران در تمامى نقاط 

سفاك ايرانى نيست كه  جھان است. به بيان ديگر اين تنھا سرمايه دار دژخيم و

استثمار كودكان و نوجوانان  را بر استثمار بزرگسا3ن ترجيح ميدھد، بلكه اين 

سرشت درونى سرمايه است كه در ھمه جا به اين انتخاب دست     مى زند. علت 

اين امر و در واقع پاسخ سؤال نيز بسيار روشن است. كار كودكان و نوجوانان 

را به بھائى  ان و نوجوانان حاضرند نيروى كار خويشبسيار ارزانتر است. كودك

بسيار نازلتر بفروشند. كودكان و نوجوانان را مى توان ساده تر از بزرگتران به 
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كارھاى شاق و وحشتناك وادار ساخت. سرمايه دار در قبال كار كودكان و 

نوجوانان موظف به پرداخت ھيچ بيمه اى نيست. كودكان و نوجوانان ھنگام 

يب ديدن و مصدوم شدن نمى توانند ھيچ غرامتى از كارفرمايان مطالبه كنند. آس

خردسا3ن و نوجوانان حق ھيچ نوع اعتراضى به كمى دستمزد و شاق بودن 

شرائط كار خود ندارند. از اينھا گذشته كودكان را بسيار ساده تر و سھل الوصول 

توان دھھا مليون از آنھا تر مى توان به كار بردگى قرون وسطائى واداشت.   مى 

را خيلـى آسان در اعماق تاريكترين گورستانھاى قالـى به دار قالـى بست و بطور 

شبانه روزى و بى امان در مقابل يك وعده غذاى روزانه، آرى فقط يك وعده 

غذاى روزانه شيرة جان آنھا را مكيد. مى توان آنھا را با نازل ترين بھاى ممكن 

آذريابجان و در زير آفتاب تفتيدة مكران در مزارع زرخيز در سرماى يخبندان 

سرمايه و در گچ پزيھا و كوره ھاى ذوب فلز سرمايه داران بدون ھيچ بيمه، ھيچ 

حق خسارت، ھيچ حق و حقوق انسانى ھمچون بردگان اعماق تاريخ به استثمار 

توان آنھا  كشيد. و با3خره كودكان را مى توان مورد استثمار جنسى قرار داد. مى

مواد مخدر تبديل كرد. مى توان آنھا را گله گله در  را به عامل خريد و فروش

دنياى متعفن  شمال خراسان و جنوب بلوچستان و در سرتاسر طول و عرض

سرمايه دارى بصورت برده به بيع و شرا گذارد. جمعيت كم سن و سال جامعه 

اين نيز روشن است كه ھر براى سرمايه داران ھر كشور موھبتى عظيم است. 

چه اين اطفال فقيرتر و مستأصل تر باشند، عمق و وسعت اين موھبت عظيم 

آسمانى!! براى صاحبان سرمايه افزون تر است. ھر چه اين كودكان محرومتر 

را كم بھاء تر عرضه مى كنند. ھر چه خانوادة اين  باشند، نيروى كار خويش

فقر و بيمارى اسير باشند سرمايه دار از اطفال عميق تر در چنگال گرسنگى و 

خريد ارزانتر نيروى كار آنان سود انبوه تر بچنگ ميآورد. اما در اين ميان يك 

چيز بديھى است. اينكه كودكان و نوجوانان كم سن و سال در سرتاسر دنياى 

!! به صور مختلف سرمايه دارى از عقب مانده ترين آن گرفته تا متمدن ترينش

ثمار  مضاعف سرمايه بين الـمللـى قرار دارند. در سوئد اين بھشت مورد است

ساله را در تمامى  15تا  12نمرود و مدينه فاضله سرمايه دارى!! انبوه كودكان 
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،  خود مراكز رسمى دولتى و كمونھا با حقوقى طول تابستان و تعطيلـى مدارس

خوانند و مورد حقوق متعارف كارگران بزرگسال بكار فرا مى  20كمتر از %

بھره كشى قرار ميدھند. ھمانگونه كه گفتيم ھر چه توده ھاى كارگر فقيرتر و 

گرسنه تر و نيازمندتر باشند ابعاد جنايت سرمايه داران در استثمار نيروى كار 

كودكان گسترده و گسترده تر ميگردد. ھم اينك سرمايه بين الـمللـى در تمامى 

ھمه ممالك  امريكاى 3تين انبوه چند صد مليونى آسيا، در سرتاسر افريقا و در 

حقوق  5كودكان متعلق به خانوارھاى كارگرى را با دستمزدى معادل / %

معمولـى يك كارگر در اروپا به سبعانه ترين و بيرحمانه ترين شكل ممكن در 

دھشتبارترين شرائط كارى مورد استثمار قرار مى دھد. به رشته اصلـى بحث 

ديم. گفتيم كه طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه دارى ايران در باز گر خويش

شرائطى تودة چند مليونى كودك و نو جوان را در كارگاھھا بكار مشغول ميدارد 

مليون جمعيت  16و آماج بھره كشى سفاكانه قرار مى دھد كه متجاوز از 

ساساً جزء سال را بدون اينكه ھيچ كارى داشته باشند ا 55تا  25بزرگسال مابين 

جمعيت فعال جامعه بحساب نمى آورد. اگر بخواھيم ابعاد اين استثمار جنايتكارانه 

و سودى را كه از اين بابت عايد بورژوازى درندة ايران مى شود به زبان 

رياضى و در قالب آمار و ارقام بيان كنيم مسلماً مثنوى ھفتاد من كاغذ ميشود. از 

در جوامعى مانند ايران تھيه  ليستى و بطور اخصاين بدتر اينكه در نظام كاپيتا

و سند و آمار از اين جنايات مطلقاً كار ساده اى نيست. ھيچ سرمايه دار  گزارش

در  يا دولت سرمايه دارى حاضر نيست گزارشى از حجم و دائرة جنايات خويش

استثمار كارگران و بھره كشى مضاعف از كار كودكان طبقه كارگر را به توده 

كند. كمونيست ھا و كارگران جوامع كاپيتاليستى نيز زير  ھاى مردم گزارش

فشار دنيائى از محدوديت ھا و فشار و تعقيب و مراقبت ھا مسلـماً به آسانى قادر 

اين آمارھا نيستند. اما برخى امور را مى توان با معيارھاى زندگى  به تھيئ

رد بنوعى تخمين زد. اگر نسبت روزمره و آنچه كه در روابط پيرامونى ما مى گذ

از محاسبه ارقام مربوط به  دستمزد يك كودك به يك كارگر بزرگسال را پس

حذف بيمه ھاى اجتماعى و درمانى و غرامت آسيب ھاى بدنى و .... در بھترين 
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برآورد كنيم آنگاه خواھيم ديد كه فقط طبقه سرمايه دار  15حالت چيزى حدود %

زائد بر  1376ان خردسال كشور بطور مثال در سال ايران از محل كار كودك

سود اضافى  بچنگ آورده  )نھصد و ھجده ميليارد تومان ( 918 000 000 000

  است. 

 تومان   3000   ساعتى 10بزرگسال در روزانه كار  متوسط دستمزد يك كارگر

  تومان    450         كودك خردسال در ھمان روزانه كار  يکمتوسط دريافتى 

  تومان  2550                 اختSف دستمزد روزانه 

  تومان   765000        روز كار در سال 300بر پايه احتساب  در سال اختSف

 تومان  918 000 000 000  سال 15جمعيت كودكان شاغل زير  مزدكل تفاوت 

دك در نظر داشته باشيد كه اين رقم صرفاً مربوط به مقايسه ميزان استثمار يك كو

و يك بزرگسال توسط سرمايه است. اين بدان معنى است كه اگر خواسته باشيم 

ابعاد استثمار خود اين جمعيت انبوه كودك و خردسال يا در واقع كل كار پرداخت 

حاصل از كار آنان را كه عايد سرمايه داران مى گردد  نشده و اضافه ارزش

ام نجومى سرسام آورى مواجه بطور مجزا مورد محاسبه قرار دھيم آنگاه با ارق

ھر انسان شرافتمندى را در سينه بند آورد. به ھر حال  مى شويم كه مى تواند نفس

تا اينجا در پاسخ به سؤال مورد بحثمان كه چرا طبقه سرمايه دار ايران و دنيا در 

برخى شرائط كار كودكان را بر كار بزرگسا3ن ترجيح مى دھند به يك دليل 

رده ايم اما اين امر نه يك دليل كه بطور قطع د3ئل بسيار متعددى معين اشاره ك

مجبور  ساله اى كه زير فشار گرسنگى و فقر خانواده اش 14تا  10دارد. كودك 

نيروى كار خود و دستمزدى كه دريافت مى دارد  به كار كردن مى شود با فروش

را تا  خانواده اشمزد روزانه بسيار اندك پدر يا مادر و به ھر حال سرپرست 

حدودى و فقط تا حدودى ترميم مى كند. معنى دقيق تر و صريحتر اين حرف اين 

است كه ميزان دستمزدى كه بورژوازى جنايتكار ايران به يك كارگر مى پردازد 

تا بدان حد ناچيز و نازل است كه حتى در پائين ترين سطح ممكن معيشتى نيز 

ذخيرة كار نيست!!  ار و زنده نگھداشتن ارتشجوابگوى ھزينه بازتوليد نيروى ك

ساعت  16كارگر سرپرست خانواده در حالـى كه غالباً دو شيفت متوالـى يعنى 
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در روز كار مى كند باز ھم از عھدة تأمين نان خالـى روزانه خود و زن 

بر نمى آيد و آخر ماه بدليل عدم پرداخت اجاره بھا يا ساير بدھيھاى  وفرزندش

ر دنيائى از سرگردانى غوطه ميخورد و با خطر آواره شدن و بى سرپناه د خويش

ماندن روبرو است. اين كارگر با اين دستمزد ناچيز بطور قطع قادر به تأمين 

نيز نمى باشد.  ھزينه تحصيل و پرداخت شھريه مدرسه فرزند يا فرزندان خويش

ظام دژخيم مليون جماعت نفرين شده اى است كه ن 16ھمسر وى نيز جزء 

كاپيتاليستى وى را بصورت زنده به گوران از كار و فعاليت اجتماعى باز داشته 

از طبقه  پاى اين كارگر يا در واقع اين بخش است. اينجاست كه فقط يك راه پيش

و مدرسه روانه  و كSس كارگر قرار ميگيرد. اينكه فرزند خود را بجاى درس

به تأمين معيشت  شايد با ھمان دستمزد ناچيزش مسلخ بازار كار سرمايه نمايد تا

روزانه شان كمك كند. آنچه در اين ميان و فقط تا اينجا اتفاق مى افتد اين است كه 

سرمايه دار و طبقه سرمايه دار ايران از يكسو با پرداخت نازل ترين بھاى ممكن 

ست و از براى خريد نيروى كار كارگر ايرانى بيشترين سود را به چنگ آورده ا

سوى ديگر و در متن ھمين رابطه فرزند يا فرزندان وى را نيز ناگزير ساخته 

نيروى كارشان را در پائين ترين حد ممكن  خويش است تا بجاى رشد و آموزش

به سرمايه داران بفروشند. مناسباتى بدان پايه ددمنشانه و ضد انسانى كه ھر عقل 

يگردد. اما اين نيز اصSً ھمه قضايا سالـمى از انديشيدن بدان دچار خفگى م

 نيست. اين رشته سر دراز دارد. 

سال  24تا  10مليونى شاغل و بيكار ميان  5حق ساده و بسيار اوليه اين جمعيت 

 و پرورش و پژوھش است كه در دبستانھا، دبيرستانھا و دانشگاھھا مشغول درس

باشد اين حق طبيعى و اوليه باشند. اگر قرار  استعدادھاى انسانى و علمى خويش

مليونى مذكور حتى در پائين ترين استاندارد موجود بنوعى احقاق  5جماعت 

آن است كه طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه دارى ايران بايد  گردد، معنايش

دبيرستانى و  درس كSس 100 000راھنمائى،  درس كSس 30 000حداقل 

و دانشگاھھاى موجود كشور  اھى به مدارسدانشگ درس كSس 30 000حدود 
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آموزگار و دبير و استاد  160 000اضافه كند. اين امر طبيعتاً مستلزم استخدام 

 جديد است. 

سرمايه دارى ايران در جريان مستمر تنزل دادن سطح معيشت كارگران به 

توده ھاى  حداقل ممكن و خفه ساختن و در ھم كوبيدن تمامى اشكال اعتراض

فرزندانشان، يا  و پرورش گر عليه وضعيت موجود، ھزينه مربوط به آموزشكار

به بيان دقيق تر ھزينه تربيت نيروى كار آتى خود را نيز در بيشترين ميزان 

ممكن بر گردة خود كارگران و ھمان دستمزد ناچيزشان سرشكن كرده است. اما 

ى كه كارگران حتى در بخشھاى ديگرى از ھمين دوزخ دم كردة سرمايه دار

توانسته اند برخى حقوق اوليه خود را مطالبه كنند، دولتھا ناچار شده اند كه براى 

ھزينه ھر يكسال تحصيل جوانان دبستانى و دبيرستانى و با3تر مبالغ زيادى 

آموز در طول ھر سال  گيرند. در سوئد اين مبلغ براى ھر دانش ھزينه  بر دوش

تومان است. اگر اين مبلغ را  4 200 000دل با كرون معا 70 000چيزى حدود 

ميليارد  210مليون جمعيت مورد بحث تعميم دھيم آنگاه با رقمى بالغ بر  5به كل 

تومان در سال مواجه خواھيم شد. طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه دارى ايران 

با طرد اين جمعيت از محيط آموزشى و اجبار اينان به ترك تحصيل اين مبلغ 

عظيم را نيز يكجا بر ساير ارقام سرسام آور سود ساليانه خود اضافه مى كند. 

از اين فقط در مورد تفاوت  ميليارد تومان  را به ارقامى كه پيش 210رقم 

سال با كارگران بزرگسال ذكر  14دستمزد ميان يك مليون جمعيت كودك زير 

) يكھزار و  1120 000 000 000كرديم اضافه نمائيد. حاصل آن مبلغى قريب   

صد و بيست ميليارد تومان ( در سال خواھد شد. اينھا ھمه وجوھى است كه طبقه 

سرمايه دار ايران از طريق فشار بر سطح معيشت كارگران و تنزل تا حداكثر 

ممكن بھاى بازتوليد نيروى كار توده ھاى كارگر به سود سا3نه وحشتناك با3 و 

 ز ھم اضافه مى كند.  اضافه و با غول آساى خويش
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  زنان خانه دارسرمايه دارى ايران و استثمار 

از وراى آنچه كه در با3 توضيح داديم اگر نه كامل اما به ھر حال تا حدودى 

روشن شد كه چرا بورژوازى ايران عSقه بسيار مفرطى به كار كودكان و در 

يك نكته بسيار اساسى  شرائطى ترجيح استثمار كودكان بر بزرگسا3ن دارد. اما

تر گفتيم  ديگر در ھمين رابطه باقى مانده است كه بايد آن را نيز توضيح داد. پيش

كه استخدام نيروى كار چند مليونى كودكان در شرائطى توسط طبقه بورژوازى 

مليونى نيروى كار در فواصل  16ايران انجام مى گيرد كه يك جمعيت عظيم 

به مثابه نيروى فعال جامعه بحساب نمى آيند!! در  اساساً  55تا  25سنى ميان 

غالب اين جمعيت را زنان خانه دار  ھمان جا اين را نيز اضافه كرديم كه بخش

مھم دومى كه در آنجا مطرح شد پاسخ گوئيم.  تشكيل مى دھند. حال بايد به پرسش

ن مليونى مطابق عرف و فرھنگ رايج طبقه بورژوازى ايرا 16چرا اين جمعيت 

و    محكوم به چنين سرنوشتى شده اند. آيا واقعاً اينان نيروى غير فعال و فاقد نقش

بى تأثير در مناسبات اجتماعى مسلط اند. رمز و راز  وضعيت زنده به گورى 

اين جماعت چيست و چه شده است كه سرمايه داران و دولت آنھا كه كيسه 

اك گور پر نميكند، به اينجا سود و سود جوئى شان را ھيچ چيز غير از خ حرص

 كه مى رسند رغبت چندانى در كشاندن جمعيت عظيم زنان به بازار فروش

نيروى كار نشان نميدھند؟! واقعيت اين است كه در اين رابطه نيز نه يك دليل و 

 دو دليل كه اسرار شنيدنى فراوانى نھفته است. 

مى كند در عرصه  رشمليونى بر خSف آنچه كه بورژوازى گزا 16اين جمعيت 

اضافى سرمايه ھا و  و بيشتر ارزش سوددھى به سرمايه داران، با3 بردن بيش

بازتوليد سرمايه اجتماعى جامعه سخت فعال است. آنقدر فعال كه ھر كدام از آنھا 

در طول ھر سال بدون دريافت ھيچ سنارى مليونھا تومان  بر سود سرمايه داران 

بسيار جنايتكارتر از آنست كه حتى در جريان زنده به مى افزايند. بورژوازى 

گور ساختن انسانھا ھم، در پى دستيابى به انبوه ترين سودھا نباشد. شمار كثير 
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زنان متعلق به اين كاتاگورى جمعيتى كاركنان بدون ھيچ مزد و مواجب طبقه 

يا  را در چھارديوارى خانه ھا سرمايه دار ايرانند. اينان تمامى عمر خويش

نيروى كار مورد نياز سرمايه داران ميكنند بدون اينكه  آلونكھا صرف پرورش

در قبال اين كار مادام العمر خود حتى دينارى دريافت دارند. براى فھم اين قضيه 

 كه فقط در ھمين رابطه معين ھر كدام از آنھا چه ھزينه سنگينى را از دوش

تر ھر كدام از آنھا در طول ھر سال چه سرمايه داران بر ميدارند؟ به بيان دقيق 

مبالغ عظيمى بر سود سرمايه داران اضافه ميكنند؟ 3زم است به ارقام تخمينى 

معيارھاى متعارف ھمين دنياى سراسر جنايت سرمايه  زير كه بعضاً بر اساس

 دارى محاسبه شده است توجه نمائيد. 

متوسط كودكانى را كه  مليون نفر از اين جمعيت زن ھستند. اگر 12از  بيش

 3مى يابند با مSحظه موازين جمعيتى كشور،  توسط ھر يك از اين زنان پرورش

نفر حساب كنيم آنگاه در محاسبه كل كودكان تربيت يافته اين زنان با رقم تقريبى 

نفر مواجه مى شويم. اين تعداد كودك بر مبناى مSكھاى رايج به  36 000 000

مليون كودكيار احتياج دارد. ھزينه  9كودك و حدوداً  مليون مھد 1 000 000

مربزط به نگھدارى ھر كودك در طول ھر سال صرفنظر از حقوق كودكياران و 

ھزينه ساختمان يا اجارة ساختمان و باز صرفنظر از بھاى سا3نه آب و برق 

تومان است. اين رقم در مورد  2 160 000كرون، معادل  36000مبلغى حدود 

) ھفتھزار و  7 7760 000 000 000كودك مورد گفتگو به  36 000 000كل 

مليون مربى را اگر  9ھفتصد و شصت ميليارد تومان در سال مى رسد. حقوق 

حتى با موازين تجاوزكارانه خود طبقه بورژوازى ايران يعنى حدود يك مليون 

) نه  9 000 000 000 000تومان در سال نيز حساب كنيم باز به رقمى بالغ بر 

ھزار ميليارد( تومان مى رسيم و اگر فقط ھمين دو رقم يا در واقع حقوق سا3نه 

مربى و ھزينه مراقبت از كودكان در طول يك سال را با ھم جمع كنيم شاھد يك 

ميليارد تومانى مى شويم. حال اجاره بھاى ساختمان و ھزينه آب و  17000مبلغ 

از اين گذشته جمعيت كودك مورد بررسى  برق را نيز به اين ارقام اضافه كنيد.

سالگى و شروع دبستان نياز به مھد كودك دارد. محاسبه كليه  6ما حداقل تا سن 
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ارقام مربوط به ھزينه ھا در جامعه كاپيتاليستى ايران كه در رابطه با حق و 

حقوق انسانى به ھيچ معيار و مSك بشرى پاى بند نيست مسلماً كارى بسيار 

. اما حتى لحظه اى انديشيدن به ابھت اعدادى كه گفتيم نشان ميدھد كه دشوار است

طبقه سرمايه دار و دولت جنايتكار سرمايه دارى ايران با خانه نشين كردن اين 

مليونى زن چه ارقام سرسام آور نجومى را به سود سا3نه خود  12جمعيت 

دة استثمار نيروى كار اضافه مينمايد. اما ھمه اينھا فقط گوشه اى از ابعاد گستر

وحشتناك ارزان طبقه كارگر ايران است. به سراغ كار خانگى زنان كه جنبه 

 ديگرى از اين استثمار دھشتبار است برويم. 

بارھا گفته ايم و در اينجا نياز به ھيچ توضيح مجددى نمى بينيم كه در ھر جامعه 

 توليد اضافه ارزش نيروى كار، كاپيتاليستى ھمه چيز بر پروسه خريد و فروش

به سرمايه و باز ھم  از محل كار پرداخت نشدة كارگران، تبديل اضافه ارزش

سرمايه و انفصال كامل و ھرچه عميق تر كارگران از محصول كار خود مبتنى 

است. سرمايه اساساً و در طبيعت سرشت خود سواى سود و سود بيشتر ھيچ 

نمى شناسد. استثمار ھر چه عميق معيار و اصل و مSك ديگرى را به رسميت 

تر كارگران، تبديل ھر چه گسترده تر كار روزانه آنان به كار اضافى و پرداخت 

نشده يعنى سود سرمايه محور و درونمايه موجوديت سرمايه در سرتاسر دنياى 

سرمايه دارى است. سرمايه در اين راستا از انجام ھيچ جنايتى  نيز اباء ندارد، به 

و سبعيتى دست مى زند تا شايد سھم بيشترى از كل كار انجام يافته ھر تجاوز 

توسط كارگران را به كار اضافى يعنى سود مبدل سازد. يك مسأله اساسى ديگر 

نيز در اين رابطه قابل ذكر است. اينكه ھر چه سطح مبارزة كارگران پائين تر 

ورى ھار سرمايه باشد، ھر چه كارگران بر اثر فشار خفقان، بيحقوقى و ديكتات

شديدتر از سازمان دادن و تعميق پيكار طبقاتى خود محروم مانده باشند، در 

سرمايه به سطح معيشت و حقوق كارگران دھشتبارتر خواھد بود.  تعرض عوض

محروم نگھداشتن كارگران از كليه امكانات رفاھى و سرشكن كردن كليه اشكال 

بيشتر و  گوشه اى از ھمين تعرض كارگران نيز دقيقاً  كار خانگى بر دوش

در  دھشتبارتر سرمايه به سطح زندگى و حقوق كارگران است. اين تعرض
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جامعه سرمايه دارى ايران بسان ساير جوامع سرمايه دارى مشابه بسيار وحشيانه 

است. كارگر ايرانى زير فشار فقر و گرسنگى و فSكت حتى خيال صرف غذا 

نمى زند. او مجبور است كه غذاى  ار ھم به سرشدر رستوران، حتى سالـى يكب

را در خانه پخت و پز نمايد و وقت بسيار زيادى را  نيز به اين كار  روزانه اش

را بجاى آنكه در رختشويخانه ھمگانى  خود و فرزندانش دھد. لباس اختصاص

شستشو كند، اين كار در درون خانه و با تحمل صدھا مشكل و مقدار معينى 

تعمير  را زير فشار كم درآمدى و فقر خودش نه انجام دھد. خانه مسكونى اشھزي

را از فاصله اى نسبتاً  و مرمت نمايد. حتى در بسيارى موارد آب آشاميدنى اش

دور به خانه حمل كند. در بسيارى نقاط براى پخت و پز غذا و گرم كردن اطاق 

د و اين ھيزم را خود از جنگل تا از ھيزم بيابان و جنگل استفاده نماي و آلونكش

كشد. ليست مفصلـى از اين نوع كارھا را كارگران بايد به مثابه  خانه به دوش

كار روتين خانگى تقبل كنند، تنھا به اين دليل كه طبقه سرمايه دار در راستاى 

حاضر نيست ھيچ امكان رفاھى را  سود سرمايه ھايش و باز ھم افزايش افزايش

ھاى كارگر به رسميت بشناسد. از سوى ديگر كارگر در جھنم سرمايه  براى توده

در دوزخ سرمايه دارى ايران باز ھم زير فشار كمى  دارى و بطور مشخص

دستمزد و بيحقوقى ناچار است كه براى بازتوليد نيروى كار خود دو شيفت در 

كرده است روز براى كارفرمايان كار كند. اما كارگرى كه دو شيفت در روز كار 

و بطور معمول چندين ساعت را نيز صرف اياب و ذھاب ميان خانه و محل كار 

باقى نمى ماند.  نموده است ھيچ وقتى براى پرداختن به كار خانگى برايش

مليون جمعيت "غير فعال" و زنده به گور زنان  12اينجاست كه نيروى كار 

ينكه ھيچ دينارى حق و حقوق يكبار ديگر بگونه اى كامSً مفت و مجانى و بدون ا

از جامعه كاپيتاليستى و طبقه سرمايه دار مطالبه كند، سخت پر بار مى گردد. 

يك حق طبيعى بايد از طريق شبكه گستردة  تمامى كار خانگى كه كارگر بر اساس

ھمسر خانه دار وى بدون ھيچ مزد  رفاه ھمگانى از انجام آن معاف باشد بر دوش

ى گردد. باز ھم سرى به ارقام بزنيم. مجموع ساعاتى كه و مواجبى سرشكن م

 8نفرى مورد احتياج است حداقل به  4براى انجام كارھاى خانگى يك خانوار 
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ساعت در روز يعنى معادل يك شيفت كار روزانه بالغ مى شود. زن خانه دار 

ى ساعت كار را به ھمان د3ئلـى كه گفتيم مجانى برا 8جامعه كاپيتاليستى اين 

كارفرمايان كار ميكند. گفتنى است كه جامعه سرمايه دارى اين واقعيت كريه را 

در زير خروارھا معيارھاى فرھنگى مسموم يا ارزشھاى اجتماعى و اخSقى 

 پاسدار مناسبات كار مزدورى از انظار مخفى مى دارد. بطور مثال به محض

و فرھنگى رابطه توليد طرح اين مباحثات خانوادة متناظر با مقتضيات اجتماعى 

و حياتى جامعه بشرى علم مى كند!! و  را به مثابه سلول مقدس اضافه ارزش

ھشت ساعت كار روزانه بدون مزد زن خانه دار را به مثابه امور شخصى 

تمامى اين خرافه  مى كند. اما در پس خانوادگى ھر كارگر توجيه و حتى تقديس

ت مسلم مادى و رياضى نگاه ھر كارگر آگاه و پردازيھا و عوامفريبى ھا يك حقيق

 با فكرى را بسوى خود جلب مى نمايد. اينكه حق اوليه انسانھاست كه زير پوشش

به  خويش اوقات فراغت و آسايش يك شبكه وسيع خدماتى و رفاھى از اختصاص

كارھاى خانگى معاف باشند و درست در شرائط نبود مطلق اين شبكه رفاھى 

ساعت كار مجانى بر ھمسر خانه دار كارگر تحميل مى گردد. خيلـى  7است كه 

 60ساده كارگر و ھمسر وى بجاى اينكه در طول ھفته دو نفرى و در مجموع 

 ساعت براى سرمايه داران كار مى نمايند.   152ساعت كار كرده باشند حداقل 

 ساعت 96          روز كار درھفته   6دو شيفت كار در روز و حداقل 

 ساعت  56          ساعت كار خانگى در روز و در تمامى طول ھفته  8

 ساعت  152     مجموع ساعات كار ھفتگى انجام يافته توسط زوج كارگر

 ًSكه شمار اين گونه زنان خانه دار در جامعه سرمايه دارى ايران به  گفتيمقب

ياضى در نفر ميرسد. براى اينكه به يك محاسبه سرانگشتى ر 12 000 000

رابطه با ميزان صرفه جوئى طبقه سرمايه دار ايران از كار مجانى اين زنان 

  دست يابيم بايد نخست كل ساعات كار بدون مزد آنان را حساب نمائيم. 

مليون ساعتى در ھر روز و يك رقم سرسام  96در اين مورد با يك زمان كار 

زانه كار در سال رو )ھفت ميليارد و سيصد مليون ( 7 300 000 000آور 

روبرو مى گرديم. ما به ازاء پولـى اين زمان كار حتى با ھمين سطح بغايت نازل 
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ھفت (   7 000 000 000 000بھاى نيروى كار در ايران به رقمى حدود 

در سال بالغ مى شود. ارقام نجومى و گيج كننده است اما بطور  )تريليون تومان 

اين است كه اگر كسى بخواھد بطور عينى و قطع عينى و بدون اغراقند. واقعيت 

رياضى اقSم مربوط به چگونگى استثمار طبقه كارگر ايران، ميزان نازل بودن 

بھاى نيروى كار در جامعه كاپيتاليستى ايران، ابعاد بيحقوقى و محروميت زنان و 

وضعيت زنان طبقه كارگر را با نگرشى كمونيستى مورد نقد و  بطور مشخص

ر دھد بايد از 3بSى اين ارقام و اعداد عبور كند. در اينگونه آناتومى بررسى قرا

و كند و كاو عينى است كه معناى نيروى كار ارزان روشن مى گردد. عمق 

استثمار جنايتكارانه توده ھاى عظيم طبقه كارگر توسط سرمايه داخلـى و بين 

نتھاى محروميت و الـمللـى تا حدودى برمS مى شود و فراخناى بى مرز و بى ا

مى شود. در غير اين صورت يعنى صرف  بيحقوقى كارگران تا اندازه اى لـمس

حرف زدن از كار ارزان و بيحقوقى زن يا تسلط فرھنگ مردسا3رى در جامعه 

فقط دھن باز كردن براى ھيچ چيز نگفتن است. از سكو3ريسم و آزادى مطلق 

ى زيست و كار و جريان عينى زنان حرف زدن بدون نشان دادن شرائط واقع

استثمار و بيحقوقى آنان و بدون طرح بديل روشن سوسياليستى اين عينيت به 

مثايه تنھا راه در ھم شكستن و الغاء اين وضعيت ضد انسانى سواى عربده كشى 

و ھارت و پوت مبتذل رفرميستى براى نوعى ابراز وجود منحط فرصت طلبانه 

ھر حال تمامى اين اقSم گيج كنندة نفع و صرفه ھيچ مفھوم ديگرى ندارد. به 

جوئى و سودى كه در اينجا نقل كرديم ھمه و ھمه به كار كامSً مجانى و مفتى 

مليونى زن "غير فعال"!! ايرانى به  12مربوط مى شود كه وجود يك جمعيت 

طبقه سرمايه دار ايران تحويل مى دھد. وجود اين جمعيت كثير خانه نشين صد 

بسيار بيشترى نيز راى سرمايه داران دارد. نرخ واقعى بيكارى  كه خواصالبته 

مى دھد  در صدى كاھش 10به يك نرخ رسمى سرتاسر دروغ  55را از حدود %

و بدينسان بازار عوامفريبى و دروغ بورژوازى را رونق مى بخشد. به بيان 

ند. از اينھا درصدى در جامعه را استتار ميك 50ديگر وجود يك بيكارى گستردة 

گذشته سطح انتظارات اقتصادى و رفاھى طبقه كارگر را بطور دھشتبارى پائين 
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نگه ميدارد. پايه ھاى مادى بيحقوقى و فرھنگ قناعت پيشگى را تحكيم مى كند و 

از اين طريق سطح مبارزات كارگران را ھر چه عميق تر تنزل مى دھد. ھمان 

پليسى سرمايه بنوبه خود آن را تكميل كارى كه ديكتاتورى و ددمنشى نظامى و 

مى نمايد و با3خره خيلـى چيزھاى ديگر كه در اينجا فرصت پرداختن به آنھا 

 نيست. 

  

  دوم بخش

 

 سرمايه دارى ايران و شدت استثمار طبقه كارگر

پيشين اگر چه نه جامع آما به ھر حال كنكرت و آمارگونه به پاره اى  در بخش

دارى ايران در رابطه با تنزل حداكثر بھاى نيروى كار وجود كاركرد سرمايه 

اشاره كرديم. حال به سراغ جنبه ھاى ديگرى از عمق و شدت استثمار طبقه 

كارگر ايران توسط سرمايه اجتماعى ايران و كل سرمايه بين الـمللـى مى رويم. 

رابطه ببينيم كه كارگران در قبال حداقل بھاى نيروى كارشان چه توليد مى كنند. 

ميان كار پرداخت شده و پرداخت نشدة طبقه كارگر چگونه است و حجم يا مقدار 

اضافه ارزشى كه توده ھاى كارگر ايران براى طبقه سرمايه دار ايران و جھان 

توليد ميكنند در چه سطحى سير مى كند. تأكيد ميكنيم كه در اينجا يعنى در 

صرفاً به ذكر پاره اى موارد عام حوصله اين نوشته بسيار مختصر و مقدماتى ما 

 ريز و ارزش ھاى مختلف اقتصاد يا در واقع عرصه ھاى متفاوت پيش از بخش

افزائى سرمايه اجتماعى بسنده مى كنيم. ما خواھيم كوشيد تا به ميزان توان و 

اطاعاتى كه بدست مى آوريم اين بحثھا را ھر چه بيشتر كنكرت نمائيم. بطور 

رى عام مربوط به سرمايه بخشھاى صنعت، كشاورزى، توليدات مثال گفتمان آما

 مواد غذائى، معادن و... را با بررسى چگونگى استثمار نيروى كار و ارزش

افزائى سرمايه در ھر واحد توليدى يا اقتصادى جامعه تكميل كنيم و آناتومى 

شتر وضعيت موجود را با ھدف تجھيز پرولتاريا براى لغو اين وضعيت ھر چه بي
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صنايع و آمار  و عمق بخشيم. عجالتاً در ھمين سطح عام و اوليه از بخش گسترش

 مربوط بدان شروع مى كنيم. 

  نرخ تقريبى استثمار در واحدھاى صنعتى 

محاسبه نرخ استثمار کارگران در يک واحد توليدی، يک رشته صنعتی يا در 

ه اش مقوله ای کامSً قلمرو سرمايه اجتماعی يک کشور به رغم ظاھر بسيار ساد

پيچيده و به طور واقعی ناممکن است. دليل اصلی اين دشواری يا ناممکنی 

روشن است. سرمايه ھای مختلف درون يک حوزه اقتصادی يا مورد استثمار کل 

سرمايه اجتماعی يک کشور عمSً در چھارچوب قوانين نرخ سود عمومی، از 

تشکيل نرخ سود، ھر کدام سھم ط به مؤلفه ھای مھم مربو کلورای رقابت ھا و 

معينی از کل اضافه ارزش ھای توليد شده توسط توده ھای کارگر مورد استثمار 

در يک قلمرو، يک کشور يا کل جھان به به چنگ می آورند. با ھيچ محاسبه 

دقيق رياضی و پژوھشی دقيقاً نمی توان تعيين کرد که به طور مثال اضافه 

آن بخش از سرمايه اجتماعی يک جامعه يا کل جھان ارزشی که توسط اين يا 

تصاحب شده است توسط کارگران کدام توليد گرديده است. با توجه به ھمه اين 

نکات آنچه ما در اينجا زير عنوان محاسبه نرخ استثمار بيان می کنيم صرفاً بايد 

از شدت استثمار توده  دقيق، فرضی و نه صد در صد به عنوان تصويری عام

   ی کارگر در ايران تلقی گردد.ھا

 مجموع بخش 1373بر پايه آمار رسمى رژيم اسSمى سرمايه، در طول سال 

گردشى سرمايه ثابت شامل مواد خام و اوليه، لوازم بسته بندى، ابزار و وسائل 

كه  ...مصرف شده، گاز  طبيعى، برق، آب، پرداختى بابت خدمات صنعتى و...

 10از  ھاى داراى بيش عتى كشور يعنى كارگاهھاى بزرگ صن توسط كاركاه

دو ھزار  (  2 092 606 600 000به رقمى حدود  است گرديدهريز  كارگر پيش

بالغ شده  )مليون و ششصد ھزار تومان  و نود و دو ميليارد و ششصد و شش

تومان در كارخانه ھاى  422 423 200 000است. از اين مقدار بطور مثال 

تومان در واحدھاى پوشاك،  279 636 500 000ئى و آشاميدنى، توليد مواد غذا

در فلزات  338 305 600 000در صنايع شيميائى،  215 897 300 000
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در توليد وسائل نقليه موتورى و بقيه در ساير  122 889 100 000اساسى، 

 رشته ھاى توليدى سرمايه گذارى شده است. 

محصو3ت  رمايه، بھاى فروشدر ھمين سال مطابق اعSم منابع رسمى س 

تومان بالغ  3 615 063 000 000صنعتى توليد شده در اين واحدھا حداقل به 

 شده است. 

اضافى توليد شده توسط كارگران و نرخ اضافه  براى اينكه بتوانيم ميزان ارزش

در ھر رشته توليدى را محاسبه كنيم، طبيعتاً به پارامترھاى ديگرى سواى  ارزش

ھا ذكر شده است نياز داريم. ما اين پارامترھا را بررسى و  اين جدول آنچه در

وارد خواھيم نمود. در اين ميان به ميزان استھSك سا3نه  يشدر محاسبات خو

ھا  بھاى استھSك ماشين آ3ت اصلـى آن ياواحدھاى صنعتى  سرمايه فيكس

نجام دھيم اين است كه دسترسى نداريم. تنھا كارى كه در اين رابطه توانسته ايم ا

در انتھاى بررسى خود، كل اعتبارات سا3نه بودجه دولتى سرمايه دارى را كه 

داده  اختصاص زير عنوان "پرداختيھاى امور اقتصادى" به تشكيل سرمايه فيكس

شده است بجاى مبلغ مربوط به استھSك سا3نه سرمايه واريز محاسبه كنيم. اين 

ا را بر طرف نمى كند و دقت 3زم ارقام را بھيچوجه كار م امر طبيعتاً نقص

تضمين نمى نمايد اما ما او3ً چارة ديگرى نداشتيم، زيرا در آمارھاى جمھورى 

اسSمى دسيابى به چنين داده ھائى ممكن نبود، ثانياً فكر مى كنيم كه بھاى 

ايه ھا استھSك سا3نه سرمايه ثابت بويژه با توجه به تركيب ارگانيك نازل سرم

از ميزان "پرداختھاى امور اقتصادى" مندرج در  در جامعه ما، در مجموع بيش

بودجه دولتى نباشد. به ھر حا با اين يادآورى به سراغ ساير داده ھا و پارامترھا 

اسSمى ھيچ رقم مشخصى در بارة  دولت 1373مى برويم. در آمار دولتى سال 

 853 089نشده است، بلكه تنھا به رقم شمار كارگران واحدھاى صنعتى نيز داده 

بعنوان تعداد كل كاركنان يعنى مجموع كارگران و كارفرمايان و مديران و.... 

ديگرى از گزارشات آمارى رژيم به داده ھائى  اشاره شده است. اما ما در بخش

  كنيم كه مى تواند تا حدودى در اين زمينه راھگشا باشد.  برخورد مي
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 كاركنان بخش 2 014 000نفر از كل  1 800 000حدود  مطابق اين گزارش

صنعت را كارگران اعم از مولد و غير مولد تشكيل مى دھند. اين بدان معنى 

 89است كه نسبت كارگران به كل كاركنان را مى توان چيزى نزديك به %

برآورد نمود. حال اگر ھمين نسبت را به كارگاھھاى بزرگ صنعتى تعميم دھيم 

  كارگر خواھيم رسيد.  752 000به رقم 

دولت اسSمی در مورد ميزان حقوق ماھانه يا سا3نه كارگران گزارشات آمارى 

كاركنان  853 089 ساكت است اما اين ميزان را در رابطه با كل  ًداری سرمايه

تومان ذكر كرده است. اگر از تمامى  432 019 300 000صنايع بزرگ حدود 

سو و مديران و متخصصان از سوى  كارگران از يكميان حقوق  تفاوت فاحش

تومان  500 000ديگر صرفنظر كنيم آنگاه ناچار خواھيم شد كه رقمى بالغ بر 

تومان را  376 000 000 000دستمزد سا3نه را براى ھر كارگر و مبلفى حدود 

براى كل كارگران مود و غيرمولد صنايع بزرگ كشور مSك محاسبه قرار دھيم 

 1 090 437 100 000 معين  اين در حالـى است كه در طول ھمين مدت البته و

تومان  )يكھزار و نود ميليارد و چھارصد و سى و ھفت مليون و يكصد ھزار  (

عايد كارفرمايان شده است. جدول زير تصوير نسبتاً روشنى از   سود خالص

سود وضعيت استثمار و بيحقوقى كارگران در يكسو و ميزان بھره كشى و 

  سرمايه داران از كار پرداخت نشدة طبقه كارگر بدست ميدھد. 
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  محاسبه نرخ استثمار كارگران و نرخ سود

 1373سرمايه داران در صنايع بزرگ در سال 

  

 تومان    2 092 606 600 000          ھزينه تشكيل سرمايه ثابت سا3نه

 تومان       376 000 000 000                               سرمايه متغير کل

    2 468 606 600 000                 مجموع سرمايه ثابت و متغير

 3 615 063 000 000                    بھاى محصو3ت توليد شده

 1 146 456 400 000             اضافى توليد شده در سال ارزش

 نفر  752 000                             مجموع كل كارگران

 #  305%                              نرخ اضافه ارزش

  46%                                          نرخ سود

 تومان     1 527 202                توليد شده توسط ھر كارگر اضافه ارزش

 تومان      500 000                           ميزان دستمزد سا3نه ھر كارگر

--------------------------------------------------------------------- 

 1374مأخذ:  سالنامه آمارى مركز آمار. سازمان برنامه و بودجه. 

يادآورى مى كنيم كه در محاسبه دستمزد كارگران مطلقاً، به حقوق رسمى و 

ه ھزينه احتمالـى اياب و متعارف آنھا اكتفاء نشده است. كل پرداختى ھا از جمل

، عيدى و تمامى اقSم ديگر نيز منظور شده است. از ذھاب و كمك به غذا، پاداش

اين گذشته ھمانطور كه با3تر گفتيم اختSف حقوق ميان مديران شركتھا و 

كارگران ساده كه خود رقم بسيار فاحشى را تشكيل مى دھد اصSً در اين بررسى 

كارگران به كل كاركنان نيز بطور قطع  89سبت %محاسبه نگرديده است. ن

كارگران مولد تعلق دارند و نه  نسبت معقولـى نيست. درصد شاغSنى كه نه بخش

در عداد كارگران غير مولد مى باشند نسبت به كل ابوابجمعى كارگاھھا معمو3ً 

  پائين تر از چيزى است كه ما در اينجا بحساب آورده ايم.  بگونه اى محسوس

به ھمه اين پارامترھا بايد اين نكته تعيين كننده و مھم را نيز اضافه كنيم كه در 

سال و بطور  14نفر از اين كارگران را افراد زير  108 000مجموع حدود 
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سال تشكيل مى دھند. اين  19تا  14نفر آنھا را افراد بين  270 000تقريب 

با ساير كارگران  قياسنخست آن حتى در  نفرى بويژه بخش 378 000جمعيت 

از نازل ترين ميزان دستمزد برخوردراند. ھيچ نياز به توضيح نيست كه چشم 

پوشى از كليه اين اقSم موجب ھر چه پائين تر نشان دادن نرخ استثمار كارگران 

و نرخ سود سرمايه داران گرديده است. اگر تمامى اين تفاوتھا را كه ما از قلم 

با نرخ استثمار و  ق در محاسبات وارد سازيم آنگاه مسلماً انداخته ايم بطور دقي

نرخ سود بسيار كSن ترى مواجه خواھيم شد. شايد نرخ اضافه ارزشى به ميزان 

نزديك ترين احتمال اين برآورد  60و نرخ سودى با3تر از % 400حداقل %

بر  خواھد بود. ما در ادامه صحبت مجدداً به اين بحث حداقل در ھمين سطح عام

ميگرديم، اما در اينجا موقتاً به ھمين اشارة كوتاه بسنده مى كنيم و به سراغ يكى 

 ديگر از عرصه ھاى استثمار طبقه كارگر مى رويم. 

 

 )غير از نفت و گاز(   معادن سرمايه و استثمار كارگران در بخش

كارگر ماھر و غير ماھر در معادن مختلف كشور  40 580قريب  1373در سال 

تن مواد معدنى از نوع سنگ  55 203 000غول كار بوده اند. اين عده حدود مش

، زغال سنگ، سنگ آھن، سنگ طS، منگنز، سرب، زرنيخ، نمك، ميكا، مس

 118 780 400 000 فيروزه، خاك سرخ و ساير سنگھا و امSح كانى به ارزش

ين معادن در تومان توليد كرده اند. كل ھزينه مربوط به تشكيل سرمايه ثابت ا

تومان بوده است. منابع رسمى رژيم  27 642 600 000طول اين مدت بالغ بر 

 مازاد توليد شده توسط كارگران اين بخش خود ميزان ارزش در ادامه گزارش

 تومان ذكر نموده است.   91 137 800 000اقتصاد را حدود 

داخت شده به پيرامون ميزان دستمزد پر روشنیدر اينجا نيز با ھيچ رقمى 

كارگران برخورد نمى كنيم. اما آمار رژيم اسSمى جمع كل پرداختى به كاركنان 

نموده است. از آنجا كه شمار كل كاركنان در اين  گزارش 27077500000را 

نفر درج شده است باز ھم با صرفنظر اجبارى از تفاوت  55182حدود  گزارش

ن يا ساير عناصر غير كارگر به يك ميان دستمزد كارگران و حقوق مديرا فاحش
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در سال براى ھر كارگر خواھيم رسيد. اگر اين رقم  500 000دستمزد متوسط 

را در شمار كل كارگران ضرب كنيم مجموع دريافتى سا3نه آنان مبلغى حدود 

تومان خواھد بود. با در نظر گرفتن ھمه اين ارقام مى توانيم  20 290 000 000

ھاى توليد شده توسط كارگران در طول اين  ضافه ارزشھا و ا ميزان ارزش

 سال را به  شرح زير محاسبه نمائيم. 

  

   و اضافه ارزش ميزان ارزش

  1373توسط كارگران معادن در  توليد شده

                                                                                               1 .

 تومان   27 642 600 000                       ل سرمايه ثابت سا3نهھزينه تشكي

 20 290 000 000                              انواع پرداختى به كارگران

 6 787 500 000                                            ساير پرداختى ھا

 54 720 100 000                      مجموع سرمايه ثابت و متغير

 118 780 400 000                      بھاى محصو3ت توليد شده

 64 060 300 000                        اضافى توليد شده در سال ارزش

 نفر  40 580      مجموع كل كارگران

  320%      نرخ اضافه ارزش

  120%       نرخ سود

 تومان      1 57 617   توليد شده توسط ھر كارگر اضافه ارزش

 تومان       500 000     ميزان دستمزد سا3نه ھر كارگر

 مأخذ: مستخرج از سالنامه آمارى كشور. مركز آمار. سازمان برنامه و بودجه 

  

جاى ترديدى نيست كه ارقام و گزارشات منابع بورژوازى حتى دقيقترين و 

سرمايه دارى ھاى بر تافته از مراكز رسمى ممالك پيشرفته  جامعترين پژوھش

ھيچ رد و نشان  كاپيتاليستى اش نيز با توجه به مبانى و چھارچوبھاى خاص

روشنى از ميزان استثمار طبقه كارگر بدست نميدھد. اين معضل در رابطه با 
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جمھورى اسSمى كه اساساً با فرھنگ  سيستم آمارگيرى و معيارھاى پژوھش

بيگانه است بالطبع ابعاد بسيار  متعارف مطالعاتى مراكز علمى سرمايه نيز سخت

عميق ترى پيدا مى كند. با ھمه اينھا يك نگاه بسيار سطحى به ھمين ارقام و 

گزارشات مى تواند ھر كارگر ايرانى را نسبت به ريشه ھاى واقعى سيه روزى 

و بيحقوقى و فقرى كه تحمل مى كند تا حدودى آشنا سازد. ما از بررسى 

ى نفتى كه به دليل رانت تفاضلـى و شرائط انحصارى درآمدھاى كSن سرمايه ھا

كارگر ايرانى سھم عظيمى از كار  000 40در كنار استثمار دردناك  ويژه اش

پرداخت نشدة طبقه كارگر بين الـمللـى را نيز به حساب طبقه بورژوازى و 

به سراغ  سرمايه اجتماعى ايران سر ريز مى سازد آغاز نكرديم. بر عكس

معادن و صنايع رفتيم كه عمال بورژوازى ھر روز و ھر ساعت از كارگران 

تنگناھاى بازتوليد و موانع سودآورى آنھا سخن ميگويند و در اين راستا از ھيچ 

خدعه و عوامفريبى اباء نمى نمايند. ديديم كه در ھمين صنايع و معادن ھر كارگر 

تا  1 500 000داقل تومانى يا كمتر سالـى ح 40 000در قبال يك حقوق ماھانه 

به سرمايه داران و دولت آنھا تحويل مى دھد. ما  تومان سود خالص 1 600 000

ھمانگونه كه گفته ايم و ھمانگونه كه درونمايه و خصلت كار آگاھگرانه طبقاتى و 

سوسياليستى ماست اين بررسى ھا را به تمامى تا و پود عينيت كاپيتاليستى 

و خواھيم كوشيد تا چراغ بدست ھمه آحاد طبقه وضعيت موجود توسعه ميدھيم 

كارگر را به عمق استثمارى كه مى شود و به ريشه ھاى واقعى فSكت و سيه 

آگاه سازيم. اين كار را يقيناً انجام خواھيم داد تا نشان دھيم كه  روزى خويش

ميدان واقعى پيكار پرولتاريا در كجا قرار دارد و چگونه ھمه گرايشات سياسى 

جود از راست تا چپ براى دور ساختن وى از اين ميدان واقعى پيكار تقS مى مو

نمايند. به ھر حال پرداختن به اين مسائل يكى از اساسى ترين محورھاى كار 

روتين كمونيستى ما در ميان پرولتاريا خواھد بود. اما آنچه كه عجالتاً و بطور 

 چند نكته عمومى و سپس بسيار فشرده قصد درنگ بر روى آن را داريم، طرح

 گفتگوئى مختصر حول ھر كدام از آنھا است. 
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برابر آنچه كه خود در  3از  در گزارشات ديديم كه ھر كارگر ايرانى حداقل بيش

طول سال بعنوان دستمزد دريافت مى دارد سود به سرمايه داران و دولت آنھا 

كار سا3نه  25تا % 20تحويل ميدھد. دقيق تر بگوئيم ھر كارگر حداكثر بين %

به مالكيت طبقه  كل كارش 80تا % 75تعلق ميگيرد و حدود % به خودش اش

سرمايه دار ايران در مى آيد و به سرمايه اين طبقه تبديل مى شود. بطور مثال 

ساعت از اين كار روزانه  2، 5تا  2ساعت كار مى كند تنھا  8اگر در روز 

مى  يا در واقع  بازتوليد نيروى كارش اشصرف وسائل معيشتى خود و خانواده 

ساعت آن يكراست به سرمايه طبقه سرمايه دار اضافه ميشود.  6تا  5، 5گردد و 

مليون از جمعيت  6اين را نيز در نظر بياوريد كه مطابق ھمين آمارھا حدود 

طبقه كارگر را در ھمين سال مورد بررسى ما، كارگران مولد تشكيل مى دھند. 

مليون از فروشندگان نيروى كار كارگرانى ھستند كه  6ن معنى است كه اين بدا

نيروى كار آنھا توسط سرمايه خريدارى و در پروسه توليد مصرف مى گردد. به 

 بيان روشنتر ھمه آنھا كارگرانى ھستند كه با كارشان بطور مستقيم اضافه ارزش

 6ان سود مى دھند. اين برابر دستمزدشان به سرمايه دار 4تا  3توليد ميكنند و 

مليونى را نيز با ھمان دستمزد اندك  30مليون در واقع يك جمعيت بزرگ 

روزانه شان اداره مى كنند، زيرا ھر كدام آنھا بطور معمول تمامى ھزينه امرار 

را پرداخت مى كنند. نخستين سؤال بسيار اساسى و مھم در  خانوادة خويش معاش

محصول كار سا3نه  25تا % 20مليون كارگر با % 6 اينجا اين است كه اگر اين

از نصف كل  مليون جمعيت جامعه يعنى بيش 30تمامى ھزينه زندگى  خويش

حاصل كار و  80مابقى % جمعيت كشور را تأمين و پرداخت مى كنند پس

زحمت سا3نه آنھا چه ميشود و به كجا ميرود؟!! مالكان سرمايه و دولت آنھا 

صرف تھيه امكانات اجتماعى و رفاھى  80واھند داد كه اين %مسلماً جواب خ

اتباع جامعه مى شود!! پاسخ عميقاً عوامفريبانه اى كه براى ھر كارگر آگاھى 

بار و   خشم آور خواھد بود. اما حتى ھمين جواب سرتاسر فريب و  قطعاً چندش

ده و مشوب دروغ مى تواند ذھن بسيارى از كارگرارگران ساده و ناآگاه را آلو

سازد. اين طبيعت سرمايه يا مناسبات كار مزدورى است كه كليه واقعيات 



 

283 

اقتصادى و اجتماعى و ھر چه ھست و نيست را وارونه تصوير مى كند. بنياد 

رابطه سرمايه بر وارونه سازى كليه حقايق اجتماعى و انسانى استوار است. 

ارگران ندارد اما بسان سرمايه ھيچ منشأ و موجدى سواى كار پرداخت نشدة ك

نيروئى قاھر و خداگونه بر ھست و نيست كارگران حكومت ميكند و مالكان خود 

را كه تصرف كنندگان مفتخوار و متجاوز كار پرداخت نشدة توده ھاى كارگرند 

بر تمامى بود نبود كارگران مسلط ميگرداند. سرمايه در جريان توسعه اجتماعى 

در پروسه بازتوليد فرھنگ ، ايدئولوژى سياست و و مدنى خود، به بيان ديگر 

معيارھاى حقوقى خود تمامى اينھا را به مثابه ابزارى براى باژگونه نشان دادن 

ھمان واقعيت كريه استثمارگرى خود بكار مى گيرد. اين بدان معنى است كه 

سياست، انديشه، اخSق، حقوق، فرھنگ و كل وجود اجتماعى بورژوازى در 

حقايق روشن رابطه كار و سرمايه است. از ھمين روى جاى ھيچ  خدمت جعل

تعجبى نخواھد بود اگر نمايندگان سياسى و دولتمردان وقيح سرمايه دارى در قبال 

محصول باقى ماندة كار كارگران چه مى آيد؟ پاسخ  80كه بر سر % اين پرسش

دان ميكنند!! دھند كه  گويا آن را صرف تھيه امكانات اجتماعى و رفاھى شھرون

تمامى  آنان چنين خواھند گفت تا از اين طريق رابطه سرمايه يعنى منشأ و اساس

استثمار و بيحقوقيھاى طبقه كارگر را پرده پوشى كنند. در مقابل اين كارگرانند 

توسط سرمايه را با ژرف  كه بايد با سرى ھوشيار و آگاه عمق استثمار خويش

و آگاھى به اين واقعيت را به سSح نيرومند پيكار نگرى تمام كند و كاو نمايند 

عليه سرمايه تبديل كنند. كارگران بايد چنين كنند و ما نيز  سرنوشت ساز خويش

در گير و دار انجام ھمين كاريم. ببينيم كه به راستى طبقه سرمايه دار و دولت 

ادعاى سرمايه داران با محصول كار كارگران چه مى كنند؟ در ھمين راستا ما 

امكانات رفاھى و اجتماعى به كارگران!!! را نيز مورد  آنان پيرامون بذل و بخش

بررسى قرار خواھيم داد. اما پاسخ دقيق، سنجيده و واقع بينانه به اين مسائل 

نيازمند توضيح روشن چند نكته اساسى مربوط به رابطه كار و سرمايه و پروسه 

 است. اين نكات عبارتند از:بازتوليد سرمايه اجتماعى بطور كلـى 
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تا اينجا ما از شدت استثمار كارگران و نرخ اضافه ارزشى كه از قبل  . 1

كارپرداخت نشدة آنھا عايد سرمايه ميشود صحبت نموده ايم. اين گفتگو طبيعتاً 

وضعيت استثمار و موقعيت كل طبقه  كارگر در مقابل سرمايه را در بر 

در ھمان حال كه بشدت توسط سرمايه استثمار نميگيرد. بخشى از طبقه كارگر 

در بازتوليد كل سرمايه اجتماعى مورد استفادة سرمايه  مى شود، و نيروى كارش

 قرار مى گيرد، اما بطور مستقيم اضافه ارزشى توليد نمى نمايد. 

ثابت خود كSً و در سطح جامعه بطور كلـى  سرمايه اجتماعى در تشكيل بخش .2

نه ھاى خاصى كه به ھر سرمايه مجزا تعلق ميگيرد متحمل صرفنظر از ھزي

برخى مخارج عام و سراسرى از نوع راھھا و بنادر يا سدھا و مخازن آب و 

نظائر اينھا ميگردد كه در بررسى پروسه بازتوليد كل سرمايه بايد مورد توجه 

 قرار گيرد. 

ضافه ارزشى كه بايد به اين نكته اساسى و مھم نيز توجه داشت كه ميزان ا .3

سرمايه اجتماعى ھر جامعه نصيب خود ميسازد مگر در مواردى بسيار نادر و 

استثنائى عين آن اضافه ارزشى نيست كه در پروسه بازتوليد داخلـى و در جريان 

استثمار مستقيم طبقه كارگر ھمان جامعه توليد شده باشد. بطور مثال سرمايه 

ارى معينى كه در توليد و صدور نفت دارد اجتماعى ايران به دليل موقعيت انحص

و رانت تفاضلـى بسيار عظيمى كه از اين بايت دريافت ميدارد، ھر سال مبالغ 

ناشى از استثمار پرولتاريارى ساير كشورھا را نيز به  بسيار كSنى اضافه ارزش

مى دھد. در مقابل، نرخ اضافه ارزشى كه ما در ھمين مقاله و  خود اختصاص

ضمن يك بررسى عينى آمارى و رياضى براى بخشھائى از  سطر پيش در چند

سرمايه اجتماعى ايران محاسبه نموديم بطور واقعى بسيار پائين تر از نرخ 

سرمايه است.  توليد شده توسط كارگران مورد استثمار اين بخش اضافه ارزش

شده است در اينجا با توجه به ميزان اضافه ارزشى محاسبه  نرخ اضافه ارزش

كه سرمايه اجتماعى ايران در جريان سامان پذيرى خود در درون كل بازار بين 

الـمللـى سرمايه دارى و با تبعيت از قوانين نرخ سود عمومى اين بازار كسب 

كرده است. سرمايه اجتماعى ايران به دليل بارآورى اجتماعى بسيار كمتر، در 
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تر غربى معمو3ً بخشى از اضافه  مقايسه با سرمايه اجتماعى ممالك پيشرفته

توليد شده توسط طبقه كارگر ايران را به نفع   سرمايه ھاى اخير از دست  ارزش

 مى دھد.

اينھا موضوعاتى ھستند كه در تحليل و برآورد وضعيت استثمار پرولتارياى 

م  تر انجا ايران بايد مورد توجه قرار گيرند و نتايج آنھا بايد در محاسباتى كه پيش

ما نيز بر اين است كه ھمه اين جوانب را حتى  داده ايم منظور گردد. كوشش

از پرداختن به ھر نوع نتيجه  ا3مكان در نظر گيريم. درست بر ھمين پايه پيش

گيرى قطعى به سراغ توضيح و برآورد آمارى نتايج مربوط به پبرخى از اين 

  مؤلفه ھا مى رويم.

  

 ولد طبقه كارگرغيرم سرمايه اجتماعى و بخش

مليون نفر از طبقه كارگر ايران را كارگران مولد تشكيل  6جلوتر گفتيم كه حدود 

توليد مى كند و مستقيماً به سرمايه  ميدھند، كار مولد كارى است كه اضافه ارزش

نيروى  مبدل ميگردد. به بيان ديگر كار مولد ھر دو فاز مبادله يعنى ھم فروش

مصرف اين نيرو در پروسه توليد بوسيله سرمايه را در كار توسط كارگر و ھم 

با  بر مى گيرد. بر ھمين مبنى كارگر مولد كارگرى است كه نيروى كارش

سرمايه مولد مبادله مى شود و سرمايه دار در جريان مصرف اين نيرو در 

پروسه توليد، به ارزشى بسيار با3تر از آنچه در قبال بھاى خريد نيروى كار 

ه است دست مى يابد. ھمانگونه كه قبSً اشاره كرديم ھمه آحاد طبقه كارگر پرداخت

يك جامعه بطور قطع كارگران مولد نيستند. تقسيم كار كاپيتاليستى خود متناظر با 

ريز سرمايه است كه از يكسو اجزاء پيوسته  وجود و توسعه عرصه ھائى از پيش

 سوى ديگر جريان خريد و فروشكل پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى اند و از 

ھمراه نيست.  و مصرف نيروى كار در آنھا بطور مستقيم با توليد اضافه ارزش

ريز مى گردد سرمايه مولد نيست، به اين  سرمايه ھائى كه در اين عرصه ھا پيش

معنى كه نيروى كار خريدارى شده را بطور مستقيم در پروسه توليد مصرف 

نيروى كار مستقيماً به سرمايه تبدل نمى شود و فاز دوم از  نمى كند. اين بخش
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مبادله با سرمايه را طى نمى نمايد، درست بر ھمين مبنى اضافه ارزشى نيز 

بطور بSواسطه توليد نميكند.  بعنوان مثال كارى كه با سرمايه تجارى و پولـى 

ايه مبادله مى شود از اين نوع است. كارگرى كه نيروى كار خود را به سرم

غيرمولد مى فروشد بسان كارگران مولد مورد استثمار سرمايه قرار مى گيرد و 

نيروى كار وى در بازتوليد سرمايه اجتماعى بطور كلـى مورد مصرف سرمايه 

نيست. بخشى  دار واقع مى شود. ھر چند كه او توليد كنندة مستقيم اضافه ارزش

ند. اما ھمه كارگران غيرمولد از از طبقه كارگر را اين نوع كارگران تشكيل ميدھ

اين نوع نيستند. نيروى كار كارگر غيرمولد ممكن است با درآمد مبادله شود. به 

حر حال جزئى ھر چند جزء اندكى از طبقه كارگر در ھر جامعه را اين عده از 

كارگران تعيين مى كنند. ھمانگونه كه گفتيم در تحليل دقيق استثمار نيروى كار و 

 ر و سرمايه، بايد موقعيت ھمه اين اقشار كارگرى را در نظر گرفت. رابطه كا

را با سرمايه غيرمولد مبادله  در مورد قشرى از طبقه كارگر كه نيروى كارش

داد و ستد يا تجارت اشاره كرد. قشرى كه  مى كند، مى توان به كارگران بخش

استثمار واقع مى  بسان ھمه اقشار ديگر طبقه كارگر با تمامى حدت و شدت مورد

نيز نيست. كار اين كارگران  شود، در عين حال كه توليد كنندة اضافه ارزش

درست ھمسان كار كارگران مولد مورد نياز سرمايه است و به ھمان ميزان در 

پيرامون  دارد. به اين توضيح ماركس پروسه بازتوليد كل سرمايه اجتماعى نقش

   .منياين قشر از كارگران توجه ك قشن

ولـى كار تجارى كارى است كه اصو3ً براى اينكه يك سرمايه بتواند بعنوان « 

سرمايه تجارى عمل كرده و تبديل كا3 به پول و پول به كا3 را ميسر سازد 

ضرورى است. اين كارى است كه ارزشھا را تحقق مى بخشد ولـى ھيچ ارزشى 

 کاپيتال)  » (نميآفريند.

سته اى از كل سرمايه است. مظھر نوعى تقسيم كار در پيو سرمايه تجارى بخش

پروسه سامان پذيرى سرمايه اجتماعى است. وظيفه اى كه سرمايه تجارى و 

3يتجزائى از پروسه عمومى سامان پذيرى و بازتوليد  پولـى انجام ميدھد بخش

سرمايه در وجود مستقل و متعين خود به  كل سرمايه است. آنچه كه اين بخش
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ه سرمايه تجارى انجام مى دھد، كارى است كه در غياب آن، خود سرمايه مثاب

و بازتوليد  از پروسه گردش صنعتى بايد انجام  مى داد. سرمايه تجارى اين بخش

كل سرمايه صنعتى را بشكلـى تخصصى بعھده ميگيرد و درست بر ھمين مبنى 

ى ايفاء مى نمايد. سود معينى در پائين آوردن ھزينه سرمايه گذارى بطور كلـ نقش

سرمايه تجارى نيز دقيقاً بخشى از سود سرمايه مولد است. به بيان دقيق تر بخشى 

مولد  از كل اضافه ارزشى است كه توسط كارگران تحت استثمار مستقيم بخش

سرمايه اجتماعى توليد گرديده است. نيروى كارى كه توسط سرمايه تجارى 

 ارزشى توليد نمى كند اما با انجام كارى كه بخشاستثمار مى شود اگر چه اضافه 

را تقليل مى دھد.   مھم آن پرداخت نمى گردد ھزينه تحقق يافتن اضافه ارزش

مورد نظر ماست. چگونگى استثمار كارگران  آنچه كه در اينجا بطور خاص

از طبقه كارگر در بازتوليد سرمايه  اين بخش توسط سرمايه تجارى و نقش

از يكسو و محل پرداخت دستمزد اين كارگران از سوى ديگر است. اجتماعى 

 در رابطه با مورد نخست مى گويد: ماركس

توليد نمى كند. ولـى قيمت كار او  " كارگر تجارى بSواسطه اضافه ارزش

نيروى كار او يعنى ھزينه توليدى آن تعيين مى گردد. در حالـى كه  بوسيله ارزش

، كار به منزله فشار وارده، نيروى صادره و فرسايش بكار گرفتن اين نيروى

محدود نميگردد.  نيروى كارش ھمانند ھر كار ديگرى به ھيچوجه بوسيله ارزش

بنا بر اين بين دستمزد او و حجم سودى كه او براى تحقق آن به سرمايه دار كمك 

ه مى كند ھيچ رابطه ضرورى برقرار نيست. آنچه او براى سرمايه دار ھزين

مى سازد مقادير متفاوتى ھستند. او منفعت عايد  برميدارد و آنچه نصيب خودش

توليد كند، بلكه بدينطريق  سرمايه دار ميسازد نه اينطور كه مستقيماً اضافه ارزش

كه او با انجام دادن كارى كه تماماً پرداخت نمى شود كمك مى كند تا ھزينه تحقق 

  ( ھمان مأخذ) تقليل يابد. " يافتن اضافه ارزش

در رابطه با مبناى تأمين دستمزد اين قشر از طبقه كارگر كه در واقع موضوع 

كل پروسه تشكيل سود سرمايه تجارى را  اصلـى بحث ما در اينجاست ماركس

مورد بررسى قرار ميدھد. او نشان ميدھد كه تاجر بگاه داد و ستد با سرمايه دار 
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ناشى  ريز مى كند در اضافه ارزش ه پيشصنعتى به ميزان ھمان سرمايه اى ك

از استثمار كارگران مورد استثمار سرمايه مولد سھيم ميگردد. او ھمچنين 

ثابت سرمايه تجارى در  ھمان حال كه بشكلـى مستقل در  توضيح ميدھد كه بخش

مالكيت مجزاى سرمايه دار تجارى است و در عين حال كه با كار غير مولد 

ما در وسعت بازتوليد عمومى سرمايه اجتماعى حالتى  مشابه مبادله مى شود ا

ساير اجزاء سرمايه ثابت پيدا مى كند، بگونه اى كه تاجر در جريان داد و ستد با 

سود مربوط به آن را  سرمايه دار صنعتى نخست استھSك اين سرمايه و سپس

يا دستمزد  متغير سرمايه تجارى دريافت ميدارد. در بارة نحوة بازتوليد بخش

 مدلل مى دارد كه بخش كارگران يعنى ھمان نكته گرھى بحث ما نيز ماركس

متغير سرمايه تجارى با اينكه اضافه ارزشى پديد نميآورد، اما او3ً متناسب با 

نياز پروسه عمومى بازتوليد سرمايه بطور كلـى بخشى از سرمايه به بازتوليد آن 

ناسبات ميان سرمايه مولد با سرمايه تجارى كل داده ميشود. ثانياً در م اختصاص

يا در واقع دستمزد كارگر تجارى بعSوة سودى كه در ازاء كار  اين بخش

پرداخت نشدة ھر كارگر مولد عايد سرمايه شده است به تاجر منتقل مى گردد. 

براى روشن تر شدن بيشتر موضوع مثالـى را ذكر مى كنيم. در اين مثال كل 

ريز  در نظر ميگيريم. بخشى را كه كSً بصورت مولد پيش Aه را سرمايه جامع

مولد را  مى ناميم، اجزاء ثابت و متغير بخش Cو سرمايه تجارى را  Bشده است 

 C 1,Cتجارى سرمايه را بترتيب  و اجزاء ثابت و متغير بخش B1, B2بترتيب

 Mد نيز برابر توليد شده توسط كارگران مول مى كنيم. كل اضافه ارزش فرض 2

 خواھد بود. 

متغير سرمايه مولد يعنى كارگران  توسط بخش از آنجا كه تمامى اضافه ارزش

مولد سرمايه توليد شده است در وھله نخست چنين بنظر مى  تحت استثمار بخش

  M / B1+B2=Nرسد كه نرخ سود عمومى عبارت خواھد بود از: 

ھستند. ھر  Aنيز بخشى از  C 1,C 2اما واقعيت بشكل ديگرى اتفاق مى افتد. 

شود وتنھا كار  اضافه ارزشى توليد نمي چند كه در قلمرو كارگرد اين بخش

كل پائين آيد. اما  كمك ميكند تا ھزينه تحقق اضافه ارزش C 2پرداخت نشدة   
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 / Mيا به بيان ديگر   M / A = Nنرخ سود واقعى به اين صورت خواھد بود.   

B 1+B 2+C 1+C 2 =Nتوان پاره اى ابھامات مربوط  به مدد اين توضيح مي

ھاى مولد و غيرمولد طبقه كارگر و از جمله نحوة استثمار  به رابطه ميان بخش

كارگران غير مولد توسط سرمايه را بر طرف نمود. اما تا آنجا كه به اين 

ما ارتباط پيدا مى كند، بيشتر چگونگى محاسبه دستمزد  گفتگوى مشخص

غير مولد سرمايه اجتماعى مورد نظر است. آنچه گفتيم به روشنى  ران بخشكارگ

مولد سرمايه  نشان مى دھد كه وقتى صاحبان سرمايه ھاى صنعتى يا ھر بخش

فقط  مى كند، در جريان محاسباتش اجتماعى ميزان سود سا3نه خود را گزارش

نظر نگرفته است.  بازتوليد خود را در سرمايه ثابت و متغير قلمروھاى خاص

بلكه اين رقم را با احتساب كل سرمايه ثابت و متغير درون سرمايه اجتماعى و از 

ثابت و متغير سرمايه تجارى و پولـى استنتاج نموده است. به بيان  جمله بخش

دقيق تر آنچه كه در اسناد مركز آمار جمھورى اسSمى سرمايه دارى زير عنوان 

بخشھاى مختلف سرمايه مولد بعنوان مثال سرمايه ھاى افزوده"!!! براى  "ارزش

شده است  ريز شده در صنايع، معادن، كشاورزى و مانند اينھا گزارش پيش

بطور قطع با ھمه اضافه ارزشى كه در اين بخشھا و توسط كارگران مورد 

استثمار اين سرمايه ھا توليد شده است زمين تا آسمان فرق دارد. در اينجا به 

 ونه كه ديديم سخن از سودى است كه سرمايه با مSحظه تمامى اجزاء بخشھمانگ

از سرمايه تعلق  ثابت و متغير سرمايه تجارى و سودى كه بايد به كل اين بخش

گيرد و با3خره  با مSحظه تمامى كاھشى كه به تبع اين محاسبات تحمل مى كند 

سا3نه كليه كارگران كه وارد بيSن سا3نه شده است. با اين توصيف دستمزد 

ريز شده در فروشگاھھا،  نيروى كار آنان با سرمايه غير مولد مانند سرمايه پيش

شركتھاى بزرگ و كوچك تجارى، امور بازرگانى و غيره مبادله گرديده  است 

 مولد سرمايه اجتماعى مستتر است.  ھمگى در محاسبات بخش

اير عرصه ھاى غير مولد سرمايه تجارى يا س حال از كارگران غير مولد بخش

به سراغ قشرھاى ديگرى از طبقه كارگر مى رويم كه آنان نيز غير مولدند اما 

نسبت به 3يه ھائى كه در با3 توضيح داديم موقعيت حدوداً متفاوتى دارند. اين 
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از كارگران از لحاظ تعداد سھم چندان مھمى را در كل تركيب جمعيتى  بخش

نمى كنند. تفاوت آنھا با اقشارى كه گفتيم نيز علـى ا3صول  طبقه كارگر احراز

بايد در اين جستجو شود كه نيروى كار اينان اساساً نه با سرمايه بلكه با درآمد 

مبادله مى شود. اما واقعيت اين است كه در جامعه سرمايه دارى بطور كلـى و 

شرھاى نخست نه تفكيك اين كارگران از ق در جوامعى مانند ايران بطور خاص

اساساً اما در برخى موارد كار چندان آسانى نيست. اين كامSً روشن است كه 

بطور مثال در سرمايه دارى ايران كارگران نسبتاً فراوانى ھستند كه نيروى كار 

خود را با درآمد مبادله ميكنند، مثSً به مثابه يك كارگر مجزا و بدون اينكه در 

سه سرمايه دارى باشند به منازل افراد مراجعه مى استخدام ھيچ شركت يا مؤس

نمايند و امور مربوط به تعميرات، لوله كشى،نظافت، پاك كردن سبزى، امور 

ساختمانى، تزئينات يا بسيارى كارھاى ديگر را در قبال مزدى كه دريافت مى 

ين دارند، انجام مى دھند. نيروى كار اينان با سرمايه مبادله نمى شود و كسى كه ا

نيرو را خريدارى مى كند حتى اگر يك سرمايه دار  ھم باشد، در اين معامله 

استثنائاً رل سرمايه دار را بازى نميكند. به ھر حال در مورد مبادله نيروى  خاص

كار اين قشر يا قشرھاى معين با درآمد و نه با سرمايه جاى حرفى نيست. اما 

بوط به اين 3يه ھا نيست. مشكل عموماً معضلـى كه با3تر اشاره كرديم مطلقاً مر

از طبقه كارگر ارتباط پيدا مى كند كه در استخدام سازمانھاى دولتى  به آن بخش

قرار دارند. دولت ھا در كنار سرشكن نمودن مقادير بسيار عظيمى از محصول 

كار كارگران به باتSق بوروكراسى، ميليتاريسم يا ھزينه ھاى سرسام آور كشت 

ر توده ھاى كارگر و ساير مخالفان بطور معمول بخشى از درآمد و كشتا

، بھداشت و درمان، در مواردى و پرورش اجتماعى را نيز صرف آموزش

كودكان و پيران و شايد ساير امور خدماتى مينمايند. در اينجا يعنى در اين 

 عرصه ھاى به اصطSح "خدماتى" نيز به ھر حال ما شاھد نوعى مبادله نيروى

كار با درآمد و نه با سرمايه ھستيم. پرستاران و خدمه بيمارستانھاى دولتى، 

، مربيان مھد كودكھاى دولتى، كاركنان و پرورش معلمان تحت استخدام آموزش

مراكز نگھدارى از پيران و معلو3ن و مشابه اينھا كه حقوق آنان در واقع مبين 
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از طبقه كارگر را تشكيل مى دھند ھزينه بازتوليد نيروى كارشان مى باشد بخشى 

كه نيروى كار آنھا از يكسو شرط 3زم بازتوليد كل سرمايه اجتماعى است و از 

سوى ديگر اين نيرو نه با سرمايه كه با در آمد مبادله ميشود. اين امر بصورت 

گوشه ناچيزى از فونكسيون دولت يعنى سازمان متمركز قدرت و اھرم مؤثر 

مورد بحث  توليد نظم اقتصادى و سياسى سرمايه كم و بيشبرنامه ريزى و باز

است. مع الوصف در اين رابطه جاى گفتگوى بسيار زيادى وجود دارد. درآمد 

حاصل از استثمار طبقه كارگر ھيچ چيز  دولت ھا خود سواى اضافه ارزش

ديگرى نيست اما اين فاكتور به خودى خود مبادله جزئى از اين درآمد با نيروى 

اين نيرو به برخى امور خدماتى را نفى نمى كند. نكته بعدى اين  ار و اختصاصك

است كه دولتھا در چه شرائطى و به چه ميزان جزئى از درآمدشان را به اين 

مى دھند. جواب ھيچ دشوار نيست. در وھله نخست به ميزانى  امور اختصاص

د و آنھا را به قبول اين كارگرى توانسته باشد بر آنھا فشار وارد ساز كه جنبش

كارگرى  امر مجبور ساخته باشد. در وھله دوم و مشروط به  فشار مؤثر جنبش

اينكه سھم ھر چه بيشتر و باز ھم بيشترى از كار پرداخت نشدة پرولتارياى 

جامعه و پرولتارياى بين الـمللـى را به تملك خود درآورده باشند. در غياب اين دو 

شرط اول ميزان اين به اصطSح "خدمات" يا در آمد شرط بويژه در غياب 

دولتى كه با كارھاى خدماتى مبادله مى شود آنقدر تنزل مى كند كه به صفر 

نزديك مى شود. در سرمايه دارى ايران و سرمايه دارى جوامع مشابه ما دقيقاً 

 از دنياى سرمايه دارى از سوى شاھد ھمين واقعيت ھستيم. آنچه كه در اين بخش

داده مى شود يكجا قابل چشم پوشى است و ھيچ  دولتھا به "خدمات" تخصيص

 محاسباتى چندانى ندارد.  ارزش

با ھمه اينھا ما در ادامه بررسى خود از رابطه كار و سرمايه و درجه استثمار 

طبقه كارگر ايران در اين زمينه نيز ھمسان ھمه موارد ديگر فقط به طرح كلـى 

نيم. مى كوشيم تا حتى ا3مكان و به ميزان اطSعاتى كه در قضيه اكتفاء نميك

دست داريم يك تصوير رياضى و آمارى از موضوع بدست دھيم. به سراغ ھمه 

آن حوزه ھائى ميرويم كه دولت سرمايه دارى مدعى مبادله درآمد با نيروى كار 
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م  است و روز روشن چراغ بدست به ھر سوراخ و سمبه اى سر ميزنيم تا ببيني

 اثرى از چيزى به نام "خدمات" در اين جامعه يافت ميشود؟!

امكانات  يعنى محورى ترين و اساسى ترين بخش و پرورش از مسأله آموزش

اجتماعى شروع مى كنيم. در آغاز دھه جارى بنا به مندرجات سالنامه مركز آمار 

به با3ى  ساله 6مليون نفر از ميان جمعيت  38رژيم اسSمى سرمايه كمتر از 

مليون نفر تحصيSت عالـى  5،1كشور با سواد بوده اند. از اين تعداد مجموعاً 

مليون تا سطح دورة  7مليون نفر داراى گواھينامه ديپلم متوسطه،  6داشته اند. 

مليون نفر فقط تا حد تحصيSت پنجساله ابتدائى  16از  راھنمائى و با3خره بيش

خوانده اند. در بارة اينكه فرزندان طبقه كارگر  يا حتى پائين تر از آن درس

بندرت به دانشگاھھا راه مى يابند شايد استد3ل يا گفت و شنود زيادى 3زم نباشد. 

اين توضيح واضحات است. اين نيز تا حد قضاياى بديھيه رياضى بديھيست كه 

اشد، مليون ايرانى حداكثر تحصيSتشان فقط پنجم ابتدائى ب 17 - 16اگر بناست 

مليون فرزندان بانكداران و تجار و صاحبان كارخانه ھا يا رؤساى  17 - 16اين 

دوائر دولتى و بنيادھاى عظيم مالـى و اقتصادى و با3خره مالكSن ثروت و حتى 

مليونى ھمگى به  17دارندگان مشاغل با درآمد متوسط نخواھند بود. اين جمعيت 

كارگران و فرزندان كارگران خواھند خانوارھاى كارگرى تعلق خواھند داشت. 

آموختگان دورة  مليون، نيمى از دانش 17 - 16كنيم كه در كنار اين  بود. فرض

راھنمائى و چند درصدى ھم از دارندگان ديپلم سھم طبقه كارگر باشند. آنچه كه 

از ذكر اين ارقام نتيجه مى شود اين است كه امكانات آموزشى موجود در جامعه 

امكاناتى است كه در سطوح  كه به طبقه كارگر مربوط مى شود معمو3ً  تا آنجا

ابتدائى و راھنمائى و تا حدى دبيرستان قابل تصور است. بر ھمين مبنى بايد ديد 

كه در اين سطوح چه چيزى تحت نام امكانات به طبقه كارگر تعلق گرفته 

ھاى مورد بحث  است؟!! سالنامه آمارى سرمايه خود اعSم مى دارد كه در سال

كل بودجه اى كه دولت سرمايه دارى به  1372 - 73 فاصله ميان بطور مثال در

 744 500 000داده است رقمى حدود   عمومى اختصاص و پرورش آموزش

كنيم كه نيمى از كل اين مبلغ به  تومان بوده است. در بھترين حالت فرض 384
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يافته باشد. در  رگر جامعه تخصيصفرزندان متعلق به طبقه كا و پرورش آموزش

روى  تومان را در پيش 192 000 000 000اين صورت تنھا رقمى قريب 

خواھيم داشت. اما اين مبلغ بطور يقين با واقعيت فاصله بسيار زيادى دارد. اولين 

مھمى از اين بودجه بصورت شھريه از ھمان دستمزد  دليل آن اين است كه بخش

خت شده است. به تعبير ديگر سھمى از ھمان حداقل ناچيز كارگران پردا

كارپرداخت شدة كارگران بجاى آنكه صرف ھزينه ھاى معيشتى خود و خانواده 

شان شود بصورت شھريه ھاى كSن به بودجه دولت سرمايه دارى افزوده شده 

است. در بارة ارقام دھشنتاك اين شھريه ھا نيز نياز به ھيچ توضيحى نيست. 

دانند كه سرسام آور بودن آن سبب شده است تا امكان تحصيSت ھمگان مى 

كشور ھم از  راھنمائى و متوسطه حتى در بدترين و عقب افتاده ترين مدارس

فرزندان كارگران سلب گردد. از اين گذشته نحوة توزيع اقSم بودجه آموزشى در 

يك نواحى محل زيست كارگران و ساير نواحى سخت متفاوت بوده است. در 

تومان  150 000 000 000محاسبه بسيار سخاوتمندانه شايد بتوانيم رقمى حدود 

طبقه كارگر در طول سال مورد قبول  و پرورش را بعنوان كل ھزينه آموزش

 قرار دھيم. 

به بھداشت و درمان گذر مى كنيم. سالنامه آمارى رژيم  و پرورش از آموزش

نوان پرداختى ھاى قطعى بھداشت و زير ع 1372بودجه سال  سرمايه در بخش

نموده است.  تومان را گزارش 189 041 400 000رقم  يک درمان و تغذيه،

ھيچ روشن نيست كه اين مبلغ چگونه ھزينه شده و صرف چه امورى گرديده 

است. اما يك چيز در اين ميان كامSً بديھى است. اينكه واقعاً بھداشت و درمان 

ر جامعه وجود نداشته است. در بھترين حالت بخشى از رايگانى براى كارگران د

كارگران كه از بيمه درمانى يا تأمين اجتماعى برخوردار بوده اند و در قبال 

 پرداخت حق بيمه ماھيانه خود از بازپرداخت سھم معينى از بھاى درمان خويش

دول معاف گرديده اند. اما حتى ارقام مربوط به اين معافيت نيز در چھارچوب ج

بنديھاى بودجه اى رژيم ھيچ ارتباطى با ھزينه بھداشت و درمان پيدا نمى كند، 

تأمين اجتماعى و بھزيستى منظور شده است كه ما بعداً آن را  بلكه كSً در بخش



 

294 

وارد خواھيم ساخت. در يك بررسى كنجكاوانه تر از  در محاسبات خويش

به منابع رسمى خود رژيم وضعيت بھداشت و درمان كارگران حتى با مراجعه 

سرمايه ما با ارقامى مواجه مى شويم كه بى بھرگى ھر چه عميق تر طبقه كارگر 

مجموعاً  1373سازد. در سال  از امكانات درمانى رايگان را بخوبى روشن مي

، نزديم دندانپزشك حدود 1775، پزشك متخصص 7244پزشك عمومى،  6688

نان ار اجتماعى و تكنيسين و ساير كاركپرستار و بھيار و مددك 123 821 به

سال  ايناسر كشور مشغول به كار بوده اند. در امور بھداشتى و درمانى در سر

بيمارستان تحت كنترل وزارت  474تخت بيمارستانى نيز در كل  69347حدود 

 5000بھداشت و درمان مورد استفادة بيماران بوده است. مطابق اين آمار به ھر 

نفر يك تخت  10 000و به ھر  )عمومى يا خصوصى(زشك نفر فقط يك پ

بيمارستانى تعلق مى گرفته است. در بارة اينكه چند درصد اين پزشكان عمومى و 

خصوصى مورد مراجعه كارگران قرار ميگيرند اطSع موثقى در دست نيست، 

ر در اين رابطه مى توانيم حساب كنيم. او3ً بيشت اما بر روى چند پارامتر مشخص

در شمال شھر تھران و نواحى اعيان نشين شھرھاى بزرگ  اطباء متخصص

مشغول كارند. ثانياً بھاى ويزيت آنان چنان با3ست كه كمتر كارگرى حتى اگر با 

دسترسى به اينان را پيدا ميكند. مراجعه كارگران  خطر مرگ روبرو باشد شانس

اينان با بيمه تأمين خدمات  به اين پزشكان معمو3ً در مواردى اتفاق ميأفتد كه

 درمانى قرارداد داشته باشند. تازه در اين حالت نيز كارگر مجبور است كه بخش

مھمى از ھزينه دارو و درمان را خود بپردازد.  نتيجه منطقى و معقولـى كه از 

وراى ھمه اين پارامترھا ميتواند بدست آيد اين است كه استفادة كارگران از اطباء 

ه قاعده كه معمو3ً بسيار محدود است. بعSوه اگر حتى اين استفاد ن متخصص

وقتى كه كارگر بايد تمامى دار  صورت گيرد نيز ھيچ ربطى به "خدمات ندارد"

را رد و گذرى به يك دكتر  و ندار خود را بفروشد تا احياناً فرزند بيمارش

نكرده است. در  نشان دھد پيداست كه او از ھيچ خدمات دولتى استفاده متخصص

رابطه با بھره گيرى از بيمارستانھا و امكانات بسترى شدن و جراحى نيز 

و عام در ھر گوشه اى  خاص گفتگوى ھزينه ھاى دھشتبار اين كار نقل مجالس
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از دوزخ آكنده از بيمارى و درد سرمايه دارى اسSمى ايران است. در اينجا نيز 

ن و مراقبت رايگانى براى كارگران نيستيم. ما بطور واقعى شاھد انجام ھيچ درما

با توجه به ھمه اين فاكتورھا اينكه چه بخشى از كل رقم مندرج در بودجه 

بھداشت و درمان دولت سرمايه دارى را مى توان به حساب امكانات درمانى 

كارگران گذاشت، قضاوت ھم آسان و ھم در عين حال كمى مشكل است. آسان 

ھمه مؤلفه ھا و داده ھاى رياضى موجود بر بسيار نازل است به اين دليل كه 

بودن و در واقع ھيچ بودن اين مبلغ د3لت دارد. مشكل بودن قضيه فقط اين است 

خوشبينانه ترين كه نمى توان يك رقم دقيق آمارى را در اين مورد ذكر نمود. در 

را به تومان از كل بودجه درمانى كشور  35 000 000 000 حالت شايد بتوان

 حساب كارگران بگذاريم. 

ريم نوبت عملكرد دولت سرمايه دارى در تأمين و بھداشت كه بگذ از آموزش

كل ھزينه مربوط دولت اسSمی  1372اجتماعى كارگران مى رسد. بودجه سال 

تومان ذكر نموده است.  281 042 200 000را چيزى در حدود  به اين بخش

مده تر اين مبلغ بسان ھمه اقSم ديگر بودجه واقعيت اين است كه سھم بسيار ع

مملكتى در چھارچوب ديوانسا3رى منجمد رژيم كاپيتاليستى از يكسو و شبكه 

ھاى گستردة دزدى و چپاول اسSمى از سوى ديگر بطور كلـى از دائرة موسوم 

به تأمين اجتماعى و بھزيستى اتباع جامعه خارج گرديده است اما اگر حتى از 

بودجه  70را بر اين گذاريم كه بالغ بر % ھا چشم پوشى كنيم و فرض ھمه اين

 در اينحتی مزبور به مصرف تأمين اجتماعى توده ھاى كارگر رسيده باشد!!! 

تومان حداكثر مبلغى خواھد بود كه مى  200 000 000 000صورت باز ھم 

 تواند به حساب كارگران منظور گردد. 

عرصه ھائى كه دولت سرمايه داران نام امكانات اين بررسى را مى توان به ھمه 

اجتماعى و رفاھى! بر آنھا مى گذارد توسعه داد. اين كارى است كه بايد بگونه 

اى وسيع، ھمه سويه و بسيار دقيق تر از آنچه كه ما در اينجا بدان پرداخته ايم 

خود مى انجام داد و پيگيرى نمود. اما از آنجا كه اين بحث ما بر خSف آنچه كه 

خواھيم و در واقع زير فشار كمبود منابع و ماتريال تحقيقاتى به مقدار بسيار 
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زيادى عام است عجالتاً از دنباله گيرى بيشتر آن در اين نوشته خوددارى ميكنيم. 

عين جدول محاسباتى بودجه دولت اسSمى سرمايه در بارة تمامى  در عوض

بر پايه يك  ينجا نقل مى كنيم و سپسارقام متناظر بر اين نوع ھزينه ھا را ا

برآورد منطقى، درصد مربوط به كارگران را بطور تخمينى محاسبه كرده و 

 را ادامه مى دھيم.  بررسى خويش

  

  پرداختی ھای قطعی امور اجتماعی بودجه عمومی دولت  ( ميليون لایر)

  1373  1372  1371  شرح

  659 285  662 224 430 264 2  آموزش و پرورش

  659 285  662 224  564 72  فرھنگ و ھنر

  708 534 2  414 890 1  887 105 1  بھداشت و درمان

  150 257 2  422 810 2  867 832 1  تأمين اجتماعی

  425 155  864 118  232 62  تربيت بدنی

  187 268  731 230  035 143  عمران شھرھا

  365 123  147 124  658 82  نوسازی روستاھا

  272 26  241 27  470 14  محيط زيست

  597 2  740 267  731 266  آموزش فنی

  597 2  740 867  777 504  آموزش عالی

  882 345 12  880 518 10  751 349 6  جمع

  

با3تر در مورد اقSم مربوط به ھزينه ھاى احتمالـى نظام كاپيتاليستى در رابطه 

انه ترين و بھداشت و تأمين اجتماعى نشان داديم كه حتى در خوشبين با آموزش

بسيار كمترى از آنچه كه در بودجه سا3نه دولت سرمايه درج  حالت تنھا بخش

طبقه كارگر منظور  شده است مى تواند به حساب ھزينه امكانات اجتماعى خاص

گردد. اما ما بخاطر پرده برداشتن از عمق استثمار و جنايت سرمايه دارى و 

ھائى كه انجام ميدھيم،  تايج بررسيبراى رفع ھر گونه شبھه و ترديد در بارة ن
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و بيشتر به نفع ادعاھاى سر تا دروغ منابع  كوشيم تا كفه محاسبات را بيش مي

 دولتى سرمايه دارى سنگين كنيم. 

در جدول با3 طبق ادعاى مركز آمار سازمان برنامه و بودجه رژيم اسSمى 

ً    1373در طول سال   یدار  سرمايه تومان  1 234 588 200 000مجموعا

، و پرورش صرف تمامى عرصه ھاى مربوط به امور اجتماعى اعم از آموزش

بھداشت و درمان، فرھنگ و ھنر، تأمين اجتماعى و بھزيستى، تربيت بدنى و 

فنى و    امور جوانان، عمران شھرھا، نوسازى روستاھا، محيط زيست، آموزش

كامSً افراطى و منطقاً محال عالـى شده است. در يك برآورد  حرفه اى و آموزش

 تمامى اين امكانات به طبقه كارگر ايران اختصاص 50كنيم كه حتى % فرض

تومان   617 294 100 000يافته باشد!!! باز ھم نتيجه فقط مبلغى بالغ بر 

بخاطر  خواھد بود. فعSً اين رقم را در ھمين جا، با تمامى نا ممكن بودنش

نباله گيرى بررسيھا و محاسيات رياضى و آمارى خود بسپاريم، ببينيم كه با د

 با3خره به كجا مى رسيم. 

دولت سرمايه دارى ايران به مثابه سازمان متمركز قدرت سياسى و نھاد برنامه 

ريزى و بازتوليد نظم اقتصادى، اجتماعى سرمايه در طول ھر سال به سرمايه 

ھا  ه نه ھمه اما قسمتى از آنگذاريھاى معينى دست مى زند. سرمايه گذاريھائى ك

از كل سرمايه اجتماعى  يا استھSك اين بخش فيكس مى تواند بعنوان ھزينه بخش

بحساب آيد. بطور مثال سرمايه اى كه در تأسيسات پايه اى و زيربنائى اقتصاد 

و دانشگاھھا، فرودگاھھا، سدھا و  مانند راھھا، راه آھن، بنادر، ساختمان مدارس

ريز مى شود، در اين عداد قرار مى  آبرسانى و نظائر اينھا پيش شبكه ھاى

گيرند. ھزينه ھاى مربوط به اين سرمايه گذاريھا علـى ا3صول مى بايستى 

پوئى و سود  بعنوان جزء معينى از سرمايه ثابت سا3نه در بيSن عمومى ارزش

در محاسبه  سرمايه اجتماعى مورد توجه قرار گيرد. اما كامSً روشن است كه

و نرخ سود ھر تك  و سود سSنه يا نرخ اضافه ارزش ميزان اضافه ارزش

 سرمايه يا اساساً كل سرمايه اجتماعى فقط ھزينه استھSك سا3نه اين بخش

استوار سرمايه است كه مى تواند منظور گردد. چه مصرف كل اين سرمايه ھا 
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ه حتى چندين سال و چند دھه ھم ب از يكسال يا بعضاً  در پروسه توليد معمو3ً بيش

 طول مى انجامد. 

تومان  767 180 900 000مجموعاً  1373مركز آمار در سال  بر پايه گزارش

 ريز شده است. زير پيش به شرح در عرصه ھاى مختلف اقتصادى

  

 ( تومان)  1373، سال مور اقتصادى بودجه عمومى دولتپرداختى ھاى قطعى ا

   142 121 200 000    يعىكشاورزى و منابع طب

 96 009 600 000     آب

 45 574 200 000     برق

  17 926 500 000     صنايع

 247 628 300 000     نفت

 36 849 100 000     گاز

 14 982 500 000     معادن

 159 264 400 000      راه و ترابرى

 7 825 100 000      پست و مخابرات

  

ى مى تواند به مثابه استھSك سا3نه از اينكه چه بخشى از كل اين سرمايه گذار

 10سرمايه اجتماعى قلمداد شود ھيچ برآور معينى در دست نداريم. شايد رقم %

يك تخمين معقول باشد. از طرف ديگر ھمه اقSمى كه در اينجا ذكر شده است در 

مھمى از آن سرمايه  استوار سرمايه اجتماعى جاى نمى گيرند. بخش بخش

ه دولت سرمايه دارى خود بعنوان بزرگترين سرمايه دار گذاريھائى است ك

طبعاً در شمول  ريز كرده است. اين بخش جامعه در قلمروھاى مختلف پيش

محاسباتى قرار ميگيرد كه ما قبSً بدانھا پرداخته و نيازى به محاسبه دوبارة آنھا 

كيسه سرگيجه آور ميزنيم و از  نيست. با ھمه اينھا ما دست به يك اغماض

مى پردازيم. بنظر مى  پرولتاريا با تمامى كرامت حاتم منشانه به بذل و بخشش

رسد كه انبان اضافه ارزشى كه از كار پرداخت نشدة طبقه كارگر نصيب طبقه 
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موجودى آن  بورژوازى شده است چنان ما3مال است كه ھر چه در شمارش

ى بى انتھاى بخرج دھيم باز ھم ھيچ كسر و كمبودى در ژرفا اغماض

نخواھد گرديد. آرى ما به يك چشم پوشى عميق  استثمارگرى سرمايه احساس

ريز شدة سرمايه را فقط و فقط به مثابه  دست مى زنيم و يكجا كل اين اقSم پيش

استوار كل سرمايه اجتماعى وارد محاسبه مى كنيم. اين  استھSك سا3نه بخش

مى دھيم كه در بخشھاى قبلـى بررسى خود  كار را بويژه از اين لحاظ نيز انجام

سرمايه اجتماعى را نتوانسته بوديم برآورد كنيم. به ھر حال  استھSك جزء فيكس

پرداخت  خويش كفارة عدم دسترسى به اين داده ھاى آمارى را ما با اين اغماض

 را پى گيريم.  مى كنيم تا با اطمينان بيشترى به صحت نتيجه گيريھا كار خويش

و در جريان برآورد تقريبى نرخ استثمار طبقه كارگر يا نرخ  اين بخش ابتدایدر 

و سود سرمايه داران ديديم كه ھر كارگر مولد يعنى كارگرى كه  اضافه ارزش

را به سرمايه مى فروشد و سرمايه دار يا دولت سرمايه داران اين  نيروى كارش

از سه برابر دستمزد  اقل بيشنيرو را در پروسه توليد مصرف مى نمايد، حد

از آن به اين نكته  به سرمايه تحويل مى دھد. پس اضافه ارزش سا3نه اش

 6000 000از  پرداختيم كه مطابق گزارشات رسمى منابع دولتى  سرمايه بيش

نفر از افراد طبقه كارگر ايران را كارگران مولد تشكيل ميدھند و با3خره از 

Sى اعداد و اقSم سالنامه آمارى رژيم اين را نيز استخراج نموديم كه متوسط 3ب

تومان بوده  500 000چيزى بالغ بر  1373دريافتى سا3نه كارگران در سال 

توان  است. نخستين نتايج حاصل از كنار ھم قرار دادن اين اعداد و داده ھا را مي

  شرح زير جمعبندى نمود.ه ب

 

 نفر   6 000 000    1373  تعداد كل كارگران مولد در سال . 1

 تومان    500 000   متوسط تقريبى دستمزد سا3نه ھر كارگر .2

 تومان  1 500 000   توليد شده توسط ھر كارگر اضافه ارزش .3

 تومان  9 000 000 000 000     نفت سا3نه منھاى بخش كل اضافه ارزش .4
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تومان  2 147 970 000 000در سال مورد بررسى مطابق ارقام بودجه دولتى 

در آمد نفت و گاز عايد سرمايه دارى ايران شده است. اين مبلغ ھمانگونه كه 

پيشتر اشاره كرديم و در ساير نشريات ما به تفصيل توضيح داده شده است در 

توليد شده توسط طبقه كارگر ايران و  معينى از كل اضافه ارزش مجموع بخش

ان به دليل تسلط بر شرائط انحصارى توليد و جھان است كه سرمايه اجتماعى اير

را به رقم قبلـى اضافه  نفت آن را تصاحب مى كند. اگر اين اضافه ارزش فروش

ھاى اقتصاد كاپيتاليستى اضافه كنيم  توليد شده توسط كارگران ساير بخش ارزش

 آنگاه خواھيم داشت.

 2 147 970 000 000+  9 000 000 000 000=   11 479 700 000 000تومان  

اين مجموع اضافه ارزشى است كه در طول يكسال از طريق كار پرداخت نشدة 

طبقه كارگر ايران و جھان نصيب طبقه سرمايه دار ايران و دولت سرمايه داران 

طورى كه جلوتر حساب كرديم در خوشباورانه ترين ه شده است. از اين رقم ب

ومان به ھزينه ھاى مربوط به ت 617 294 100 000حالت شايد چيزى حدود 

صورت درآمد دولت با نيروى كار ه يافته باشد. يعنى ب امور اجتماعى تخصيص

 بخشى از طبقه كارگر مبادله شده باشد، ھمچنين از كل ھزينه استھSك بخش

تومان در اين رابطه  767 180 900 000كه  شايدسرمايه اجتماعى  فيكس

ياد  امى اينھا باز ھم  رقم باقى ماندة اضافه ارزششده باشد. با احتساب تمھزينه 

 تومان در سال خواھد زد.  10 095 225 000 000رقم نجومی شده سر به 

خSصه كنيم. به مثابه بيSن يكساله پروسه بازتوليد سرمايه اجتماعى ايران و 

وضعيت استثمار طبقه كارگر در اين راستا با ترازنامه فجيع و دردآور زير 

 ھيم.مواج

مليون كارگر در قلمروھاى مختلف توليد بصورت كارگر مولد و  6از  بيش .1

حدود چند مليون كارگر ديگر در ساير رشته ھاى اقتصادى يا عرصه ھاى 

 موسوم به "خدمات" براى سرمايه داران كار كرده اند. ھمگى نيروى كار خويش

يزى براى ھزينه بازتوليد را به سرمايه فروخته اند و زير نام دستمزد يا حقوق چ

نيروى كار خود دريافته داشته اند. كل دريافتى اينان در طول سال و در ھمه 
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اشكال آن اعم از حقوق ماھيانه يا "خدمات و رفاه" و ھمه چيزھاى ديگر در 

با3ترين حد خوشباورى رقمى كمتر از چھارھزار ميليارد تومان در سال بوده 

 ،طبقه بورژوازى و دولت سرمايه دارى ايرانھمين سال طول است. اما در 

از محل كار پرداخت نشدة اين  ميليارد سود خالص 10 000از  حداقل بيش

ميليارد تومان خون و گوشت  10 000داده است. اين  كارگران به خود اختصاص

و بلوغ فكرى و خSقيت ھاى انسانى،  و پرورش و پوست و رگ و پى، آموزش

و كSً زندگانى  و محيط زيست سالـم، مسكن و رفاه و آسايش بھداشت و درمان

طبقه كارگر و فرزندان طبقه كارگر ايران است كه توسط زالويان دژخيم و 

جنايت پيشه بورژوازى از درون رابطه ضد انسانى و سراسر ارتجاعى كار و 

سرمايه مكيده شده است. مليونھا كارگر شب و روز، يك شيفت و دو شيفت جان 

كنده اند و حاصل كار آنان اينسان توسط سرمايه به يغما رفته است. بيان ھمه آثار 

يا چگونگى تسرى تمامى آثار اين استثمار در ھمه وجوه زندگى طبقه كارگر نه 

با زبان ميسر است و نه در توانائى ھيچ قلمـى است. اما با بصيرت كمونيستى و 

تمامى مصائب زندگى انسان معاصر علـمى مى توان به آسانى دريافت كه ريشه 

در ھمين جا يعنى دقيقاً در ھمين رابطه سياه ضدانسانى، در ھمين مناسبات كار 

مزدورى نھفته است. ريشه تمامى اشكال فقر، گرسنگى، بى خلنمانى، بى 

مسكنى، بى سوادى و ھمه محروميت ھاى ديگر بعينه در ھمين مناسبات نھفته 

در چنگال گرسنگى و فقر جان مى كنند، اگر ھرسال است. اگر مليونھا ايرانى 

مليونھا كودك به دليل كمبود تغديه و زير فشار بى بھداشتى مادرانشان سقط مى 

پرپر مى شوند،  ھا كودك ديگر در سنين اوليه زندگى خويش گردند، اگر مليون

اگر اگر مليونھا زن ايرانى در اعماق آشپزخانه ھا و آلونكھا زنده به  گورند. 

و ديد و دريافتھاى  مردسا3رى تمامى تار و پود فرھنگ و فكر و آموزش

اجتماعى آدمھا را زير نفوذ خود دارد، اگر مليونھا كودك و نوجوانان ايرانى به 

و امكانات خSق پرورشى از رشد باز مى مانند،  دليل عدم دسترسى به آموزش

بيگانه اند، اگر محصول كار بكلـى  اگر توده ھاى كارگر با محصول كار خويش

آنان در دستان ناپاك سرمايه داران بصورت سرمايه  بر آنھا حكومت مى راند. 
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اگر كارگران ھر چه بيشتر توليد مى كنند بيشتر استثمار مى شوند و عميق تر 

محصول كار خود فاصله مى گيرند. و مليونھا اگر ديگر ھمه و ھمه به ماھيت 

رابطه سرمايه مربوط ميشود. تنھا بصيرت شفاف پليد و ضد انسانى ھمين 

كمونيستى 3زم است تا رابطه تمامى اين مصائب و مشقات زندگى بشر با وجود 

سرمايه به روشنى درك گردد. ما اين رابطه را بطور مستمر و در ھمه  منحوس

وجوه خواھيم شكافت تا بدين ترتيب نقد سوسياليستى عينيت واقعى شرائط كار و 

شرط  طبقه كارگر را به ھستى آگاه اين طبقه تبديل كنيم. اين يك پيشزيست 

شرط در كار تدارك پرولتاريا براى رھائى  اساسى و در واقع مھمترين پيش

 فرجامين از اسارت جھنم سياه سرمايه دارى است. 

باز مى گرديم. ما به زبان رياضى نشان داديم كه  به محور اصلـى بحث خويش

و بھداشت و درمان و تأمين اجتماعى و محيط زيست و  و آموزشھزينه زيست 

مخارج عمران شھر و نو سازى دھات و تحصيSت عالـى و امور جوانان و 

پيران و كودكان مربوط به طبقه كارگر ايران كه با محاسبه افراد خانوار حداقل 

ر كشور را تشكيل مى داده اند د 1373مليونى سال  55مليون از جمعيت  45

تومان تجاوز نكرده است. در حالـى كه ھمين  4 000 000 000 000مجموع از 

تومان در ھمين سال براى طبقه  10 000 000 000 000از  طبقه كارگر بيش

توليد نموده است. حال بايد  بورژوازى و دولت سرمايه دارى ايران اضافه ارزش

سؤال اين است كه بر سر مھم در ھمين رابطه پاسخ گوئيم. اولين  به چند پرسش

سر نوشت اين محصول عظيم كار چه مى آيد؟ يا به كSم ديگر دولت و طبقه 

 10 000غول آساى  سرمايه دار ايران با حاصل كار كارگران و با اين ارزش

ميليارد تومانى چه مى كند؟ پاسخ براى تمامى كسانى كه الفباى سرمايه را مى 

يا اين كار پرداخت نشدة كارگران  افه ارزشفھمند بسيار روشن است.  اين اض

كه اينك بطور مطلق در مالكيت طبقه سرمايه دار و دولت اين طبقه است در 

عظيمى از خود مجدداً به سرمايه تبديل ميشود و بر سرمايه سرمايه داران  بخش

افزوده مى گردد. اين سرشت سرمايه است كه بطور بيوقفه كار زنده را به كار 

عنى به سرمايه مبدل مى سازد و مقتضيات سودآورى سرمايه را در قالب مرده ي
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نظم اجتماعى و مدنيت و دولت و قانون بر سرنوشت كارگران مسلط مى گرداند. 

سرمايه يعنى ھمين، يعنى رابطه استثمار نيروى كار، رابطه اى كه نيروى كار 

كند، در جريان را به مثابه يك كا3 مى خرد، آن را بشكل يك كا3 مصرف مي

اصلـى و عظيم كار كارگر را رايگان و بدون ھيچ بھائى  مصرف اين نيرو بخش

اضافه را دوباره به  تصرف مى نمايد و آنگاه اين كار پرداخت نشده يا اين ارزش

سرمايه تبديل مى كند و بدينسان در ھمان حال كه كارگران را بيشتر و بيشتر از 

 گ و بزرگتر مى شود. ھستى ساقط مى سازد، خود بزر

 5 200 000 000 000از  بيش ايران بورژوازىطبقه  1373سال طول در 

از كل ھزينه زيست و مسكن و  تومان بيش 1 209 000 000 000تومان يعنى 

و درمان و تأمين اجتماعى و ھزينه ھاى مربوط به شھرسازى و  آموزش

 معه فقط در دو بخشكارگرى جا مليون نفوس 45تحصيSت عالـى و... كل 

داده است. در ھمين سال براى  صنعت و  بازرگانى به سرمايه الحاقى تخصيص

يا پروانه بھره بردارى  كارگاه و محل تجارى جواز تأسيس 14 000از  بيش

اقتصادى ياد شده مربوط مى  صادر گرديده است. تمامى اينھا فقط به دو بخش

ن سال در تمامى عرصه ھا را محاسبه كنيم شود. اگر حجم كل سرمايه الحاقى اي

 مسلـماً به رقمى چند برابر اينھا خواھيم رسيد. 

اصلـى و اعظم محصول  نظام سرمايه دارى در ھمان حال كه بطور روتين بخش

مھمى از اين  كار مزدبگيران را به سرمايه و باز ھم سرمايه تبديل ميكند. بخش

مى دھد. اگر قرار است  ديگر اختصاصكار پرداخت نشده را نيز به مصارف 

، انتقاد و پيكارى كه اين نظام ضد انسانى بر قرار بماند بايد ھر نوع اعتراض

عليه استثمار و بيقحوقى و نابرابرى جريان دارد درھم كوبيده شود. بايد " قانون 

به تمامى ساختار حقوقى و مدنى جامعه تسرى  " و توليد اضافه ارزش ارزش

بايد كه نظم سياسى سرمايه در قالب نوعى مدنيت و ماشين دولتى بر يابد. 

كارگران تحميل شود. بايد دھھا و صدھا شبكه بوروكراسى ايجاد شود كه سواى 

، تأمين نظم ادارى سرمايه ھيچ خاصيت ديگرى ندارند. براى اين كار به ارتش

به دولت و  ، و انصار حزب ا  ، ژاندارم، پاسدار، بسيجى، گشت صاراپليس
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بوروكراسى عظيم دولتى، به زندانھا، بيدادگاھھا، سازمانھاى گستردة پليسى، 

محاكم حقوقى و قضائى و به بسيارى چيزھاى ديگر نياز است. از اينھا گذشته 

ميليتاريسم و بودجه ھاى سرسام آور ميليتاريستى مورد احتياج است. ھمه اينھا 

براى پا برجا ماندن خود به ھمه اينھا سخت مورد نياز سرمايه اند و سرمايه 

محتاج است. بر ھمين مبنى بايد ھزاران ميليارد تومان از دسترنج كارگران در 

طول ھر سال به حلقوم كثيف موجوداتى ريخته شود كه كارشان جز كشتار 

عظيمى از محصول كار  انسانھا و انسانيت ھيچ چيز ديگرى نيست. آرى بخش

 متعفن ميليتاريسم سرازير مى شود و بعنوان پاداش كارگران نيز به گنداب

آدمكشى و جنايت به  مزدوران نظامى و انتظامى و جSدان و جاسوسان سرمايه 

پرداخت گردد. چه بايد كرد و چگونه مى توان از اين مھلكه سياه تاريخ نجات 

 ھاى بعدى اين نوشته ھا پى مى گيريم. پاسخ اين سؤال را در بخش  يافت؟

 مه داردادا

  1377فروردين 
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 »معضل توسعه« ى ايران و جامعه

نظام سرمايه دارى، دير زمانى است كه زمينه ھاى تاريخى توسعه و انكشاف 

دھد، اين خود را از دست داده است. اگر اين نظام ھم چنان به بودن خود ادامه مى

نيست. جايگزينى ھر  براى استمرار توسعه اشامر دال بر وجود ظرفيت تاريخى

ى بشرى با شكل بعدى، در گرو آمادگى و تدارك ى توليد يا ھر شكل جامعهشيوه

ى اجتماعى معينى است كه نابودى نظام موجود، شرط رھايى وى از طبقه

ى استثمار و اسارت و حكومت شوندگى است. ناتوانى و فقدان آمادگى اين طبقه

وليد مسلط براى تداوم توسعه نيست. بن ى تاجتماعى، مترادف با ظرفيت شيوه

بست حى و حاضر سرمايه دارى به ويژه ھنگامى به طور علمى و مادى قابل 

ى حاضر استمداد شود. نوشته ماركس » كاپيتال« است، كه در تبيين آن از  لـمس

در مورد  به بررسى فھرست وار اين مساله، نخست در سطح جھانى و سپس

 پردازد. ن، مىى ايراجامعه مشخص

 ى سرمايه دارى بن بست تاريخى توسعه

خواه گذرا و خواه مزمن يا  -ى سرمايه دارى عامل اساسى بن بست توسعه

ى تبديل ، رابطهى توليد اضافه ارزشخود سرمايه، يعنى رابطه -غيرقابل گذر

ى ى تبديل كار زنده به كار مرده و تسلط فزايندهحاصل كار به سرمايه، رابطه

ى انسان از حاصل كار و سرنوشت ى انفصال ھمه سويهدومى بر اولى، رابطه

است. روند انباشت و خودگسترى سرمايه، روندى ذاتا بحران زا  توليدات خويش

 است. نظام كاپيتاليستى با اين سرشت بحران زا و زير فشار پيكار جنبش

 اى شده است كه: كارگرى، وارد مرحله

ى بروز بحران، ھر چه سرطانى تر و بدخيم تر در پروسه او3: عامل واقعى

ھاى ھا و اھرمى جھانى ريشه دوانيده است؛ و ثانيا: مكانيسمبازتوليد سرمايه

درونى خنثى سازى فرآيند بروز بحران، كارايى و ظرفيت كاركرد خود را ھر 

تر از دست داده است. متوسط تركيب ارگانيك سرمايه در سطح بين چه بيش

اى با3 رفته است. ميزان الـمللـى، در طول اين چند دھه به طور خيره كننده
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ى سا3نه در حال حاضر با يك دھم كل توليد ناخالص Nokiaى شركت سرمايه

كند. آمار دقيقى از شمار كارگران اين مونوپول در دست كشور فنSند برابرى مى

ى موبيل فقط در ارگر توليد كنندهى اين كه حاصل كار ھر كنداريم، اما با مSحظه

توان نرخ حيرت آساى داشته است، مى برابر افزايش 30، حدود 90ى طول دھه

زد. در  ى صنعتى را حدسسير تصاعدى تركيب آلـى سرمايه در اين عرصه

ميليارد د3ر  350از  AOL Time Warnerى مونوپول آمريكا، حجم سرمايه

ى يكى از ثروت مندترين سا3نه كل توليد ناخالصمتجاوز است. اين رقم معادل 

ى انحصاراتى مانند كشورھاى جھان، يعنى سوئد است. ميزان سرمايه

Microsoft  وYahoo  يا ساير انحصاراتTMT تر از اين حدود نيست. كم

رشته ھاى   اى نرخ تركيب آلـى سرمايه، مطلقا خاصوار و افسانه شتاب جھش

IT گردد. مطابق يك ى جھانى را شامل مىسرمايه م ترين بخشنيست، بلكه عظي

 كشور پيش 6، شمار كارگران صنعتى در ى پيشسده 90ى آمار در شروع دھه

 يافت و اين در حالـى بود كه ارزش درصد كاھش 25ى اروپايى، حدود رفته

ى ثابت اين جوامع به طور چشم گيرى فزونى گرفته بود. در نظر سرمايه

مطلق شمار كارگران در شاخه ھاى صنعتى خود به  وريم، كه حتا افزايشبيا

ى ثابتى كه سرمايه نسبى كارگران شاغل نسبت به ارزش طور معمول با كاھش

آورند، ھم راه است؛ اما در اين جا بحث پيرامون اين كارگران به حركت در مى

ى ميزان سرمايهروند نيست. گفتگو از اين است، كه به موازات سير صعودى 

 ثابت در اين كشورھا، جمعيت كارگران شاغل حتا به طور مطلق دچار يك كاھش

قرن بيستم، از لحاظ سير  90و  80ى درصدى بوده است. دھه 25چشم گير 

ھاى صنعتى و مالـى جھان، يكى از تمركز سرمايه ھا و ادغام عظيم ترين غول

ى خود وده است و اين نيز به نوبهى تاريخ سرمايه دارى بدوره ھاى پر حادثه

ى اجتماعى بسيارى جوامع و از اين متوسط تركيب ارگانيك سرمايه روند افزايش

اى كه اين روزھا از تر ساخته است. پديدهى جھانى را شتابناكطريق سرمايه

سوى اقتصاددانان مختلف تحت نام بحران ساختارى فرموله شده است، درست در 

ى مھم قابل توضيح است. توليد سرمايه رجاع به ھمين مشخصهھمين جا و با ا
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دارى به طور تاريخى وارد فاز جديدى شده است. خصلت نماى واقعى اين فاز، 

ى تركيب ى تعيين كننده است. نخست: نرخ تاريخا بى سابقهھم آميزى دو مولفه

ر عظيمى از جھان؛ و دوم: تنزل چشم گيرى كه د ارگانيك سرمايه در بخش

رو به  ى گرايشھاى درونى خنثى كنندهھا و مكانيسمكارايى يا برد تاثير اھرم

افت نرخ سود رخ داده است. اين كه ظرفيت تاثير عوامل مذكور چگونه و به چه 

شده است، موضوعى است كه توضيح آن نيازمند بحث  صورت دچار كاھش

 كنيم. ده مىى كوتاه بسنتر است و در اين جا فقط به يك اشارهبيش

خود، ارزان  تر از ارزشدست مزدھا به پايين شدت استثمار نيروى كار، كاھش

ى ثابت، اضافه جمعيت نسبى و با3خره بازرگانى خارجى شدن عناصر سرمايه

ترين و موثرترين اين عوامل ھستند. نظام سرمايه دارى در طول ى مھماز جمله

ى كارگر جھانى، براى ممكن عليه طبقه اين چند دھه با اعمال حداكثر توحش

 ھا برنامه ريزى و تSشھا در جھت مقابله با وقوع بحراناستفاده از اين اھرم

اى كه داشته ھا و دسيسه ھا با تمامى ابعاد جنايت كارانهكرده است، اما اين طرح

 ىى موقتى بر بحران به شيوهى جھانى براى غلبهى كار سرمايهو دارند، چاره

 سابق نبوده و نيست. 

نسبى از طريق رشد بارآورى كار اجتماعى كه به مدد  اضافه ارزش افزايش

اى داشته انقSب عظيم انفرماتيك سده ھاى اخير، منحنى صعودى خيره كننده

غول آساى تركيب ارگانيك سرمايه يا  خود با افزايش ى معكوساست، در رويه

انتقال  تر نقشتوام بوده است. اين فاكتور بيش اى تنزل نرخ سودھمان عامل پايه

ديگر را بازى كرده است  دنياى سرمايه دارى به بخش از يك بخش اضافه ارزش

رو به نزول نرخ سود تا آن جا كه به كل  و برد تاثير آن در خنثى ساختن گرايش

سرمايه با دوره ھاى ديگر تاريخ  گردد، به ويژه در قياسى جھانى برمىسرمايه

توان مكانيسم اثر آن در فاز دارى، بسيار محدود بوده است. به طور مثال، مى

ھاى بعد از جنگ يا سال اخير گلوباليزاسيون سرمايه را با آغاز قرن پيش

ى متمركز امپرياليستى دوم مقايسه كرد. در آن دوره ھا، حجم و ميزان سرمايه

ا با3 رفتن تركيب ارگانيك سرمايه به با حال حاضر نبود؛ ثاني جھانى قابل قياس
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تر آن كه اين سير نسبت شرايط كنونى بسيار ناچيزتر بود؛ ثالثا و از ھمه مھم

بسيار پر شتاب پايه ھاى  تركيب آلـى سرمايه با گسترش تمركز يا افزايش

ى وسيع آسيا، آمريكاى 3تين و آفريقا ھم عمومى انباشت كاپيتاليستى در سه قاره

شد. حوزه ھاى كامS نوين انباشت سرمايه با نيروى كار شبه رايگان و مىراھى 

بھره گيرى از منابع عظيم مواد خام يا معادن و محصو3تى كه در تنزل بھاى 

ى سود سرشار حاصل از تجارت موثر داشتند، به عSوه ى ثابت نقشسرمايه

ى د سرمايهرو به افت نرخ سو خارجى، ھمه و ھمه در خنثى سازى گرايش

ى كردند. گلوباليزاسيون سرمايه در دورهانحصارى امپرياليستى اعجاز به پا مى

ى ھاى مھار كنندهمكانيسم اخير با چنين مشخصاتى آميخته نبوده است و نقش

 بسيار ناچيزتر بوده است.  -اى به طور مقايسه -عوامل بحران در آن 

ى كار نيز اگر چه با تمامى زانهشدت استثمار نيروى كار از طريق تطويل رو

به طور رسمى و  -ى مناطق دنياى سرمايه دارى سبعيت كاپيتاليستى در ھمه

عمS بر كارگران تحميل شده است، اما با3خره با توجه  -قانونى يا غير رسمى 

موثر اوايل قرن را براى  كارگرى، نقش به مرزھاى فيزيكى يا مقاومت جنبش

ى كار در ايران امروز، به طور كرده است. روزانهنمىسرمايه دارى بازى 

است. در ھنگ كنگ، زمان كار ھفتگى  تر از دھه ھاى پيشواقعى بسيار بيش

ساعت و در ھمه جاى دنيا به شيوه  44، عمS با3تر از ساعت، در انگليس 75

در شكل اجبار ناشى از گرسنگى و فقر كارگران  و به طور خاص - ھاى مختلف 

 رو به فزونى نھاده است.  -تر ى كار طو3نىه قبول روزانهب

ى سوئد، ميزان شدت كار نيز در اين دوره بى سابقه بوده است. در جامعه افزايش

ھاى ناشى از فشار كار در طول سه سال اخير ابتSى كارگران به انواع بيمارى

و بھداشت كار سير صعودى داشته است و اين در حالـى است، كه وضعيت ايمنى 

اى كه با دوره ھا در قياسى ايندر سرتاسر دنيا از سوئد بدتر است. با ھمه

ى پايه ى خلع يد و توسعهپروسه ى متمركز امپرياليستى از طريق گشايشسرمايه

ى روستاھاى سه قاره را خارج از ھر گونه معيار ھاى انباشت، خيل عظيم سكنه
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كشيد، اين فاكتور گى مزدى شبه رايگان فرو مىھاى بردو محاسبه به سياه چال

 ھا نبوده است. نيز مشكل گشاى سرمايه در جدال با بحران

دست مزدھا نيز به تمامى اشكال  سرمايه دارى جھانى در استفاده از اھرم كاھش

ى يك كارگر ايرانى به طور دست يازيده است. ميزان دست مزد روزانه توحش

تنزل نموده است. اين سير نزولـى بھاى  قرن پيش 70ى درصد دھه 25واقعى تا 

اى جھان شمول بوده است و كارگران تمامى دنياى واقعى دست مزدھا، پديده

گردد. اما اين اھرم رفته ترين ممالك، را شامل مى سرمايه دارى، از جمله پيش

است. ى سرمايه، فاقد كارايى پيشين نيز به حكم تحو3ت مبتنى بر درون مايه

بھاى بازتوليد نيروى كار، حتا زير فشار سبعانه ترين تعرضات بورژوازى عليه 

تواند تنزل يابد. سرمايه دارى خود با معيشت كارگران، باز ھم تا حد معينى مى

ھا بر بھاى وسايل معيشتى، با گلوباليزه سرشكن ساختن بخشى از بار بحران

ھاى متناظر با مان فرما ساختن قيمتكردن بھاى كا3ھا، و با رقابت زدايى و فر

دست مزدھا در مقابله با  نرخ سود انحصارى، امكان بھره گيرى از اھرم كاھش

با گذشته محدودتر ساخته است. اين  سير رو به افت نرخ سود را حداقل در قياس

ى ثابت نيز _ نظير آن چه كه پيرامون ى سرمايهھزينه ى كاھشامر در زمينه

ى مولفه مصداق دارد. حاصل اين فرآيند، با ھمه ه ھا گفتيم _ كم و بيشساير مولف

اى از انحطاط ھايى كه اشاره كرديم، ورود سرمايه دارى به فاز ويژه و تازه

تاريخى است. متفكرين بورژوازى با تمام انرژى فكرى و با بSھت و كوردلى 

يزاسيون، واقعيت اين فاز كنند، تا در نگاھى يك سويه به گلوبالمى طبقاتى تSش

ى كاپيتاليستى نوين انحطاط را از انظار دور نگاه دارند. مضمون و مكان توسعه

راستين  در شرايط جارى دنياى سرمايه دارى، تنھا و تنھا زير شعاع يك نگرش

ى كليه ى وجوه تحو3ت اخير قابل فھم است. اگر بر اساسماركسى نسبت به ھمه

گذرد خود منابع و مراجع سيستم كاپيتاليستى، ھيچ روزى نمىى آمارھاى منتشره

كه زندگى مردم كارگر و توده ھاى ميلياردين فرودست دنيا تيره و تارتر نشود، 

، تمامى ھا پيشى توليد سرمايه دارى از زماندقيقا به خاطر آن است كه شيوه

ى تمدن زا وسعهو فونكسيون خود را براى دامن زدن به ھر نوع انكشاف و ت نقش
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به طور كامل از دست داده است. ساقط نمودن بشريت فرودست از ھستى فى 

ى اقتصادى _ ، تنھا راه زنده ماندن اين نظام است. بحث توسعهالحال موجودش

ى دقيق به تواند بدون مراجعهسياسى در دنياى روز سرمايه دارى، نمى

خوردار باشد. توسعه در روايت ھاى اين فاز از ھيچ اعتبار و ارزشى برويژگى

كاپيتاليسم، اساسا داربست اسارت بشريت در منجSب بردگى مزدى است؛ اما 

ى دنيا با اين خصوصيت را نيز به پايان سرمايه دارى خود حتا امكان توسعه

ى صنعتى و تر از آن كه ردپايى از توسعهرسانده است. گلوباليزاسيون بيش

د، تغييراتى در تقسيم كار جھانى و سرريز اضافه انكشاف اقتصادى به دست دھ

تر به سمت حوزه ھاى با تركيب با3تر را از حوزه ھاى با تركيب نازل ارزش

كند. حاصل اين روند، تسلط يك بحران ساختارى و كور شدن تاريخى دنبال مى

تر اقتصادى اجتماعى در داربست بقاى سيستم ى افزونچشم انداز توسعه

 تى است. كاپيتاليس

معين و  اى از تكامل مادى تاريخ، نقشى توليد سرمايه دارى در حلقهشيوه

ى اقتصادى، مدنى، سياسى، علمى، فكرى و محدودى را در فرآيند توسعه

اجتماعى جوامع بشرى ايفا كرد. اين فاز انكشاف، با رشد ابزار كار، تكنيك، 

ماعى ھم راه بود، اما تمامى ھاى بشرى، بارآورى كار انسانى و توليد اجتدانش

دست آوردھاى آن يك سره از قوانين سودآورى سرمايه و از ملزومات انباشت 

كرد. انسان و نيازھاى زيستى و ملزومات رشد انسانى در كاپيتاليستى تبعيت مى

سراسر اين دوران، حتا در شكوفاترين عصر توسعه بخشى سرمايه دارى، فقط و 

ه است كه يا حكم شرط و شروط خودگسترى سرمايه فقط در مواردى مطرح بود

كارگرى  جنبش را داشته است، يا زير فشار مبارزات پرولتاريا و موج تعرض

ى شده است. دامنه، عمق، و حد و حدود توسعهبر سرمايه داران تحميل مى

شرايط زيست اقتصادى، مدنى، و رفاھى بشر در اين دوران در ھمه جا دقيقا از 

ى ولفه، يعنى نياز سودآورى سرمايه در يك سو و ظرفيت پيكار طبقهاين دو م

كارگر در كشورھاى مختلف عليه استثمار كاپيتاليستى در سوى ديگر، تبعيت 

 ھاى علمى، تكنيكى، آموزشى، فرھنگى، گسترشرفت ى پيشنموده است. كليهمى
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ھداشتى، برخى ھاى پزشكى و بھايى از دنيا، رھيافتنسبى رفاه عمومى در بخش

ھا و حقوق مدنى محدود و مشروط در گوشه ھايى از دنيا، مدرنيسم، آزادى

ى سكو3ريسم و ھر آن چه كه تبلور نوعى توسعه در زندگى بشر است، به عSوه

ھا، تابعى از كاركرد تمامى حدود و ثغور و فراز و نشيب يا شرايط بقا و فناى آن

 اين دو فاكتور متضاد بوده است. 

ى تاريخ و دنيا و زندگى بشر را ى كاپيتاليستى جھان با اين كه چھرهوسعهت

دگرگون ساخته و با اين كه شرايط رشد فكرى و تسلط انسان بر طبيعت را از 

اى جھات وسعت بخشيده، اما به دليل ماھيت انسان ستيز اين نظام، در تمامى پاره

ى آدمى بر شرايط كار و طه، رشد آزاد، مختاريت اجتماعى و سلوجوه رويكردش

 اشى توسعهتر بر دامنهتر و بيشطبيعت را در ھم كوبيد. ھر چه سرمايه بيش

تر از ھستى آزاد انسانى تر و عميقافزود، كارگران و فرودستان جھان عميق

خود ساقط شدند. ھر چه بر قدرت سرمايه افزوده شد، قدرت دخالت مردم كارگر 

تر ن سرنوشت زندگى خود با روندى بسيار پر شتابو فرودست دنيا در تعيي

ھاى مادى فزونى گرفت، دچار زوال گرديد. ھر چه حجم و ميزان توليد نعمت

، تر شد. مدارسغير ممكن دست رسى توده ھاى كارگر به حاصل كار خويش

دانشگاه ھا و موسسات پژوھشى حيرت آسا وسعت يافت، اما حاصل اكتشافات و 

علمى بشر ھمه جا ابزار كار سرمايه براى شدت استثمار و تحكيم دست آوردھاى 

ى كارگر دنيا بود. انستيتوھا و مراكز پزشكى براى شناخت طوق بردگى طبقه

ھا ھاى ميكربى يا شيميايى از ھر سو فزونى يافت، اما محيط زيست انسانبيمارى

ى زمين از دكتر و ى كرهسكنه ى تاريخ آلوده تر شد و عظيم ترين بخشاز ھميشه

ترين تسھيSت پزشكى، بى بھره ماند. وسايل دارو و درمان، حتا از ابتدايى

 30از  ارتباط جمعى و تكنولوژى اطSعاتى جھان را در خود غرق كرد، اما بيش

ى خواندن و نوشتن محروم شد. سال به با3ى دنيا از سواد اوليه 7درصد جمعيت 

ه از نابرابرى و بى حقوقى كارگران، اين نوع ھا، اين شكل انكشاف آكنداين

 ھا، اين تعبير توسعه در دانشعليه انسان ى ما3مال از جنگ و توحشتوسعه

بشرى، اين روايت از تمدن زايى، ھمه و ھمه مربوط به زمانى است كه سرمايه 
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ى انباشت برخوردار بوده است. حكايت دارى از يك ظرفيت تاريخى براى توسعه

ى است كه سرمايه در جريان خلع يد از توده ھاى عظيم روستايى، توليد دوران

فئودالى را با كار مزدبگيرى، زندگى در بيغوله ھاى تاريك قرون وسطى را با 

شھرنشينى، توسل به جادو و جنبل را با پنى سيلين، درشكه را با راه آھن و حمل 

ساخت. فاز كنونى ىو نقل با حيوانات را از طريق خطوط ھوايى، جايگزين م

ى فقر و فSكت و بى اى سواى توسعهسرمايه دارى، فاز ھيچ نوع توسعه

ى يكه تازى ناسيوناليسم و ھا و شكنجه گاه ھا، توسعهى زندانخانمانى، توسعه

ھاى به اصطSح ريشه كن شده نيست. ى مجدد انواع بيمارىمذھب، و توسعه

رى، نابودسازى محيط زيست مدرن ترين دست آوردھاى روز سرمايه دا

ى سطح معيشت بشر، تباه سازى انديشه و دريافت ھا، تنزل لحظه به لحظهانسان

ى سود سرمايه ھا، خلق مداوم عرصه ھاى جديد قربانى نمودن بشر در آستانهآدم

 براى پاسخ به ملزومات بقاى امروز و فرداى اين نظام منحط و انسان ستيز است.       

يك  شرط اساسى و ضرورى گشايش ى توليد سرمايه دارى، پيشهبرچيدن شيو

ى راستين در زندگى بشر است. انسان مزدبگير، انسان مسخ و ى توسعهپروسه

ھيچ تسلطى ندارد و  منحل در فرآيند كار، انسانى كه بر سرنوشت كار و توليدش

 يشى خومقھور حاصل كار متبلور و مرده اشدر بندبند وجود اجتماعى

ى ھا يك رابطهبا ساير آدم اشاى، كه رابطهاست؛ انسان با خود بيگانه )سرمايه(

ى آزاد بشرى است؛ چنين انسانى تنھا و تنھا با رفع اين شيئى وار خارج از اراده

ى را بر روى يك توسعه ى كار و زندگى خويشتواند دروازهوضعيت مى

 اقتصادى و اجتماعى انسان محور بگشايد. 

ى ى مقابل و متضاد توسعهى سوسياليستى، دقيقا در نقطهمضمون توسعه

كاپيتاليستى قرار دارد. در اين جا، محور انسان، انسان آزاد، انسان مسلط بر 

ى شرايط ھاى ديگر در كليهى انسانسرنوشت كار و توليد، انسان برابر با ھمه

ى جمعى براى عمال ارادهكار و زيست و رفاه، انسان برابر در دخالت گرى و ا

ى شرايط ى سوسياليستى، توسعهتعيين چند و چون زندگى اجتماعى است. توسعه

ى امكانات ھا در ھمهى برابرى آحاد انسانى كار، توسعهتسلط انسان بر پروسه
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ى خوديگانگى بشر و پيوند زدن زيستى و سطوح مختلف تصميم گيرى، توسعه

رشد آزاد ھمگان است. در مفھوم سوسياليستى ى ھر انسان به رشد آزادانه

شرط  ى توليد كاپيتاليستى، پيشتوسعه، برچيدن بساط مالكيت خصوصى و شيوه

 ى تاريخ زندگى آزاد و شرط مقدم برنامه ريزى يا پيشورود بشريت به دروازه

از  ھاى اقتصادى و اجتماعى مبتنى بر برابرى بشر است. تا پيشبرد عملـى طرح

ى انسانى يا تنھا مSك رشد آزاد بشرى، ھمانا پيكار زمان، تنھا فروغ توسعهاين 

كار مزدورى، عليه اين سد  ى كارگران دنيا عليه اساسآگاھانه و سازمان يافته

آھنين افراشته بر سر راه ھر نوع رشد و تكامل آزاد بشر است. تاريخ در انتظار 

تاريخ، درھاى  وبيدن طومار پيشھنرنمايى پرولتاريايى است، كه با در ھم ك

 ى بشر بگشايد.   اى ديگر را بر روى ديدگان خيرهتوسعه

 توسعه  مشکلسرمايه دارى ايران و 

داخلـى  ى ناخالص، ميزان تشكيل سرمايه1356تا  1344ى ميان سال در فاصله

افت. ي ميليارد لایر به قيمت ثابت افزايش 1/168ميليارد لایر به  3/16ايران از 

ميليارد  1100از  ، با روندى كامS معكوس1367تا  1356، از سال اين شاخص

شده است. در  دچار كاھش 1355ميليارد لایر به قيمت ثابت سال  370لایر به 

سرانه از  ، نرخ سرمايه گذارى خالص)1356 -1367(ى اخير طول دوره

 تنزل نموده است و لایر 2700به  53ى قيمت ثابت سال لایر بر پايه 28600

ى قيمت ثابت با محاسبه 1357ملـى كه در سال  ى ناخالصبا3خره توليد سرانه

ھزار لایر  50تا ميزان  1367ھزار لایر بوده است، در سال  6/105معادل  53

 پايين آمده است. 

گيرند، بخشى از مھم ارقام و فاكتورھايى كه در اين جا مورد اشاره قرار مى

ھا و ضوابط كاپيتاليستى قضاوت پيرامون چند و چون موقعيت  ترين پايه

كنند. اين ارقام خيلـى گويا، ى سرمايه دارى را تعيين مىاقتصادى يك جامعه

تا به امروز به طور بى  1356دھند كه سرمايه دارى ايران از سال گواھى مى

وم منفى وقفه دچار بحران است. نرخ رشد اقتصادى در طى اين دوره علـى العم

به  - 67تا  64ى ميان براى مثال در فاصله -بوده است و در برخى پريودھا 



 

314 

ى زمانى با3 ى ميان دو فاصلهشده است. مقايسه درصد گزارش 3/7طور سا3نه 

و بعد از سوى ديگر، در  1367تا  1355از يك سو، و  -  1356تا  1344يعنى  -

 كارگرى ايران بسيار درس ا و جنبشھتاريخ سرمايه دارى ايران براى كمونيست

ھا و آموز باشد. يك نگاه ماركسى به اين تفاوت تواند درسآموز است يا حداقل مى

تواند سيماى شرايط عينى حى و حاضر مبارزه ميان ھا، مىپايه ھاى مادى آن

ديد فعالين كمونيست  ى كارگر و سرمايه دارى را كمى شفاف تر در معرضطبقه

 ھا را با ھم مرور كنيم. ارگرى قرار دھد. اين تفاوتك جنبش

 - ھا ى انباشت در سطحى است كه برخى سالدر پريود نخست، شتاب نرخ سا3نه

 3/91ى ميزان رشد صنعتى كشور رقم خيره كننده - 1354و به طور مثال سال 

گذارد. در طى اين پريود، سھم سرمايه دارى ايران از درصد را پشت سر مى

ميليون  20735ميليون د3ر به  513نفت خام از  ل توليد و صدور و فروشمح

يابد و دولت بورژوازى ايران با استفاده از شرايط بازار يا نياز مى د3ر افزايش

ھاى مختلف سرمايه و به طور ى جھانى به انرژى، رقابت ميان بخشسرمايه

ى ايران به عنوان يك معهسرمايه دارى آمريكا و ژاپن، موقعيت مساعد جا خاص

ى بسيار سودآور انباشت با نيروى كار وسيعا ارزان، و ثبات سياسى نسبى حوزه

كارگرى، موقعيت انحصارى اوپك  مبتنى بر سركوب و كشتار سيستماتيك جنبش

 يابد كه: و عوامل ديگر امكان مى

ه در بازار ريز وسيع سرماي ى جھانى را به پيشسرمايه او3: متمركزترين بخش

 داخلـى جامعه جذب و جلب نمايد؛ 

حاصل از استثمار پرولتارياى جھانى را به  ثانيا: حجم عظيمى از اضافه ارزش

نفت، وارد شريان اقتصاد  صورت رانت يا سود انحصارى ناشى از فروش

 ى اجتماعى ايران سازد؛ ى بازتوليد سرمايهكاپيتاليستى و پروسه

و در  -ى داخلـى افزايى سرمايه ھا و ملزومات ارزشدولت در پاسخ به نياز

 - ھاى انبوه نفتى ھمين گذر انحصارات بزرگ جھانى با اتكا به اضافه ارزش

ى پر شتاب كاپيتاليستى و سرنوشت سازى را در توسعه وظايف بسيار حساس

از آن  يا پس 18قرن  مثS انگليس -جامعه به عھده گرفت. اگر در جوامع غربى 
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حاصل را براى ساختن راه و جاده  سرمايه داران خود بخشى از اضافه ارزش -

اى مورد نياز و بندر يا آب و برق و خطوط مواصSتى و ساير تاسيسات پايه

كردند، در اين جا اين دولت بود ى انباشت كاپيتاليستى سرمايه گذارى مىتوسعه

رى سرمايه، پرداخت تمامى كه به عنوان نھاد متمركز پاسخ به الزامات خودگست

 نمود. اين ھزينه ھا را از محل درآمدھاى نفتى تقبل مى

ى جارى و ، مجموع بودجه)1352-1356(ى عمرانى پنجم فقط در طى برنامه

خصوصى  عمرانى دولت براى كمك به ايجاد زيربناى اقتصادى مورد نياز بخش

ه سرمايه داران داخلـى و ميليارد لایر بالغ گرديد. كمك دولت ب 3/760به رقم 

گرديد. پرداخت سوبسيدھاى كSن با ھدف خارجى، مطلقا در اين حد متوقف نمى

ى بھاى كا3ھاى مصرفى و از اين طريق فشار بى رويه جلوگيرى از افزايش

 2267حداقل  موثر بر سطح دست مزدھا به نفع صاحبان سرمايه، اختصاص

حفظ امنيت سرمايه و كشتار و سركوب ميليارد لایر به مصارف نظامى براى 

ى اقتصادى مذكور، اى در طول برنامهكارگرى يا ساير اعتراضات توده جنبش

ميليارد لایر در سال به  2000پرداخت اعتبارات بانكى سودآور به ميزان متوسط 

سرمايه داران خصوصى، و موارد مشابه ديگر ھمه و ھمه امكاناتى بوده است 

ى ى با سخاوت تمام از محل فشار بر سطح معيشت طبقهكه دولت بورژواز

ى انباشت كاپيتاليستى، رونق انباشت سرمايه و سودآور بودن كارگر به توسعه

كرده است. براى ھا كمك مىى اجتماعى كشور در آن سالتر سرمايهو بيش بيش

ى برد پروسه ھاى دولتى در پيشاين كه اھميت اين نوع سرمايه گذارى

تر گسترى كل سرمايه و اثرات آن در با3 بردن نرخ سود سرمايه ھا بيشخود

اى كه در طول كل سرمايه روشن شود، ذكر يك نكته خالـى از فايده نيست. ارزش

صنعت گرديده است، حدود  ى خاصى پنجم، صرف انباشت در عرصهبرنامه

ى توسعهى اختصاصى دولت به ميليارد لایر بود؛ حال آن كه بودجه 357

ميليارد لایر  760از مرز  - ھمان گونه كه با3تر اشاره شد  -زيربناى اقتصادى 

ى ى درجهنمود. اگر بھاى عميقا ارزان نيروى كار، به عSوهتجاوز مى

و  ى كارگر ايران از حداقل امكانات دارو و درمان و آموزشمحروميت طبقه
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اده ھايى كه اشاره كرديم يك جا ى دخدمات و ھر نوع تامين اجتماعى را با ھمه

در كنار ھم رديف و با ھم جمع كنيم، آن گاه رمز و راز رونق پر شتاب و 

كنيم. بھاى مى ى مورد بحث را به خوبى لـمساى انباشت سرمايه در دورهافسانه

ھاى بيكران نفتى، به مقدار زيادى ى ثابت به يمن اضافه ارزشتشكيل سرمايه

ھمه جا در اختيار  ى روستاھا، به ثمن بخسوسيعا خلع يد شده ارزان، نيروى كار

سرمايه داران، يارانه ھاى دولتى براى پايين نگه داشتن سطح دست مزدھا، به 

با  طور بى دريغ در شريان اقتصاد جارى، تركيب ارگانيك سرمايه در قياس

و در يك  ى پر رونق،داخلى و منطقه جوامع غربى، بسيار پايين، بازار فروش

ى فرايند انباشت با تضمين كSم ھر چه كه سرمايه براى خودگسترى و توسعه

 با3ترين نرخ سود نياز داشت، يك سره مھيا بود. 

ى پايان ى كاپيتاليستى يك نقطه، بر اين روند توسعه1356بحران اقتصادى سال 

در پيشى  ى توليد سرمايه دارى،گذاشت. اين بحران بسان ھر بحران ديگر شيوه

ريشه داشت. بحران  گرفتن نرخ انباشت سرمايه نسبت به نرخ توليد اضافه ارزش

لزوما و به صورت يك به يك، محصول با3 رفتن تركيب ارگانيك در ساختار 

تر به مكان سرمايه ى اجتماعى كشور نبود، اما در يك نگاه جامعبازتوليد سرمايه

ى بحران دقيقا در ھمان ه دارى، پايهدارى ايران در تقسيم كار جھانى سرماي

فرآيند، يعنى در فزونى تركيب آلى سرمايه، نھفته بود. اين مساله نيازمند يك بحث 

ى اين نوشته نيست. آن چه در اين جا مشروح است، كه پرداختن بدان در حوصله

مورد توجه ماست، توضيح عSج ناپذيرى بحران اقتصادى  به طور خاص

ى اقتصادى جامعه در چھارچوب ى توسعهبن بست ھمه سويهموجود ايران و 

ى كاپيتاليستى عليه طبقه ى اشكال توحشى اعمال ھمهسرمايه دارى حتا با ادامه

 گيريم. ى اصلـى بحث خود را پى مىكارگر است. با اين تذكر، رشته

3 توسعه و تداوم رونق انباشت داخلـى در گرو آن بود كه: سرمايه قادر به با

مطلوب باشد؛ با  بارآورى كار اجتماعى در مقياس بردن ظرفيت توليد و افزايش

ھاى نفتى در بازتوليد و فزونى حجم انباشت سرمايه، سھم اضافه ارزش

بارآورى كار  يابد؛ و افزايش سودآورى كل سرمايه به طور نسبى كاھش
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ن كند؛ قدرت رقابت را جبرا اجتماعى در قلمروھاى مختلف توليد، بار اين كاھش

سرمايه در بازارھاى منطقه و جھان با3 رود؛ سرمايه نرخ سودى را متحقق كند، 

حاصل از  ھاى نفتى توسط اضافه ارزشكه امكان جايگزينى اضافه ارزش

اى اقتصاد حاصل ھاى ديگر براى سرمايه گذارى در عرصه ھاى پايهبخش

 يابد.  نه و بھاى توليدات سا3نه كاھشى الحاقى سالياگردد؛ و بھاى تشكيل سرمايه

 سرمايه دارى ايران، 

او3: براى دست يابى به اين شرايط، نيازمند آن بود كه به روال معمول سطح 

معيشت كارگران را در پايين ترين حد ممكن نگه دارد، دھشت بارترين نوع 

 ند، بخشى كارگر و توده ھاى فرودست اعمال كخفقان و ديكتاتورى را بر طبقه

بسيار عظيمى از حاصل استثمار توده ھاى كارگر را به مخارج تسليحاتى، 

دھد، و ھر نوع حق و حقوق  و ساير نھادھاى سركوب اختصاص ، پليسارتش

يا ابتدايى ترين امكانات رفاھى،  ھاى سياسى، حق تشكل و اعتراضمدنى، آزادى

ز كارگران و فرودستان دريغ آموزشى، دارو و درمان و بيمه ھاى اجتماعى را ا

 كند. 

عمدتا  ى بخشھا به مثابهثانيا: و در صورت تحقق تمامى اين شرط و شروط

ى وسايل مصرف در تقسيم كار جھانى سرمايه دارى، به طور مستمر توليد كننده

 ى جھانى باشد. سرريز بار بحران سرمايه در معرض

ى با3 بردن ، در زمينه55تا  52سرمايه دارى ايران در طى دوران اعتSى 

بارآورى كار اجتماعى، قدرت رقابت در بازار جھانى،  ظرفيت توليد و افزايش

حاصل از عرصه ھاى  ھاى نفتى توسط اضافه ارزشجايگزينى اضافه ارزش

ى الحاقى ساليانه و توليدات سا3نه و بھاى تشكيل سرمايه ديگر توليد، كاھش

ى فقيتى دست نيافت و 3جرم بسان بخشى از سرمايهھا به ھيچ مونظاير اين

جھانى كه در فرآيند سراسرى انباشت بين الـمللـى قادر به بازتوليد خود نيست، به 

اى كه بدترين شكلـى آماج سرريز بحران سرمايه دارى جھانى قرار گرفت. حادثه

عيت عمS به واق 1355احتمال وقوع آن قريب به يقين بود و از اواخر سال 

پيوست. با اوج گيرى بحران، بازسازى اقتصاد ايران در چھارچوب كاپيتاليستى، 
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اى اگر نه تماما محال، اما حدودا ناممكن شد و آن چه كه در دوران حاكميت پديده

 رژيم اسSمى اتفاق افتاده است، درست مويد ھمين برداشت است. 

 ارد د3ر اضافه ارزشميلي 107 ، گردش1357تا  1350ى ميان اگر در فاصله

موثرى در  توانست نقشى اجتماعى مىى بازتوليد سرمايهنفتى در پروسه

اى ھايى مانند راه، انرژى، بنادر، ساختمان و ساير تاسيسات پايهى بخشتوسعه

دست مزد كارگران و مشابه  مورد نياز سرمايه يا پرداخت سوبسيدھا و كاھش

ديگر قادر به  1371تا  1358ھاى يليارد د3رى سالم 194ھا ايفا كند، درآمد اين

كارگرى يا بازتوليد  ايفاى چنين نقشى نبود. ھزينه ھاى قلع و قمع و كشتار جنبش

ى پنجم زير سقف ديكتاتورى و قھر عريان سرمايه دارى، كه در طول برنامه

ى درصد اعتبارات عمرانى بود، در برنامه 3/65ميليارد لایر و معادل  2200

ميليارد لایر در گذشت و نسبت آن به  6700ى رژيم اسSمى از مرز اول توسعه

كه  -درصد با3 رفت. تاكيد بر اين نكته ضرورى است  82اعتبارات عمرانى تا 

ى سرسام آور نظامى و تحميل اين ھزينه -بر خSف انگاره ھاى ليبرالـى 

رمنشى و نامتمدنى پان ى كارگر، نه در مجرد تاتاى طبقهتسليحاتى بر گرده

تر از آن و اساسا در پيوند ناگسستنى ميان ملزومات بقاى ھا، كه بيشاسSميست

 ى كارگر ريشه دارد. ميليتاريستى سرمايه عليه طبقه سيستم كاپيتاليستى و توحش

ھاى ھاى دولتى به ايجاد زيربناى اقتصادى از محل اضافه ارزشميزان كمك

ميليارد لایر بود، در  3/760عمرانى پنجم رژيم سابق  ىنفتى، كه در برنامه

رسيد؛ اما مكان و  5/1698ى دولت رفسنجانى به رقم ى اول توسعهبرنامه

تر از اى كمھا در رونق انباشت سرمايه به طور خيره كنندهى تاثير اين كمكدرجه

ه ويژه با ب -ى سرمايه گذارى ى چند ساله، ھزينهگذشته بود. در طول اين فاصله

اى با3تر به طور بسيار تعيين كننده -برابرى لایر با ارز  توجه به تغييرات فاحش

ھاى دولتى اى ساخته شده از محل كمكبود و اين امر حجم و مقدار تاسيسات پايه

داد. از اين گذشته، رويكرد مى ى اجتماعى را به طور بارز كاھشبه سود سرمايه

ى نسبى بر وضعيت حاد بحرانى در ھمين براى غلبه ى انباشت سرمايهپروسه
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با  ترى در قياسنفتى به مراتب بيش ى معين نيز به حجم اضافه ارزشرابطه

 گذشته نياز داشت. چيزى كه تحقق آن براى سرمايه دارى ايران ممكن نبود.   

ولت ى دى اول توسعهى پنجم عمرانى رژيم شاه و برنامهى ميان برنامهدر فاصله

ميليون به  8آموزان از  رفسنجانى، جمعيت كشور حدود دو برابر شد. شمار دانش

و دانشگاه و كادر آموزشى، نيروى كار  ميليون رسيد. نياز جامعه به مدارس 19

، مسكن و شھرسازى، برق، آب، بيمارستان، تربيت پزشك و ساير متخصص

تانداردھاى پيشين، از دو برابر امكانات، حتا در پايين ترين سطح و حتا با حفظ اس

ى اجتماعى ايران زير فشار بحران اقتصادى و بى گذشته با3تر رفت. سرمايه

ثباتى ھمه نوعى، مطلقا ظرفيت پاسخ به اين ملزومات را نداشت و فروماندگى 

ى خود آسيب پذيرى بورژوازى از حل و فصل كاپيتاليستى اين معضSت به نوبه

توليد سرمايه و تشتت و بى ثباتى حاكميت سياسى ى بازاقتصادى پروسه

آورد. باز ھم نياز به تاكيد است، كه عجز بورژوازى بورژوازى را به دنبال مى

ترين سطح اين ملزومات، در ناھمگنى پان اسSميسم با ايران در پاسخ به نازل

شد. معضل اساسى، در زبونى كامل نظام الزامات مدرنيسم خSصه نمى

ى اجتماعى و مدنى نھفته است. برد ھر نوع فرآيند توسعه ستى براى پيشكاپيتالي

اى است، كه بورژوازى و چپ رفرميستى ايران ھيچ گاه قادر به درك آن اين نكته

نبوده و نيستند. فروماندگى بورژوازى ايران در رويكرد به اين نوع پروسه ھاى 

ان براى دست يابى به سود توسعه، صرفا به اين معنى است كه سرمايه دارى اير

ى بازانباشت، تمامى ھزينه ھا و بار اقتصادى اين دل خواه و تداوم پروسه

يعنى سطح معيشت به غايت  -ى ناچيز كارگران ھا را بر كار پرداخت شدهطرح

كند. بورژوازى ايران براى پرداختن به اين بار مى -پايين توده ھاى كارگر 

ى نخست فSكت بار موجود، مطابق مصوبات برنامهپروژه ھا، حتا در ھمين حد 

و بھداشت نزديك به  ى آموزشى اقتصادى رفسنجانى، فقط در دو عرصهتوسعه

 مردم كارگر و فرودست سرشكن نموده است.  ھزار ميليارد لایر بر دوش 12

ھزار ميليارد  50در طى دوران حاكميت رژيم اسSمى، سا3نه به طور متوسط 

به شكل مستقيم و غير  -ھاى نفتى به عنوان سوبسيد حل اضافه ارزشلایر از م
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از  ھاى پيشبه صاحبان سرمايه پرداخت گرديده است. يارانه ھا در سال -مستقيم 

ى سرمايه گذارى، پايين نگه ھزينه مھمى در كاھش استقرار اين رژيم، نقش

مزدھاى واقعى  داشتن سطح دست مزدھا و جلوگيرى از سقوط انفجارآميز دست

، كل اين سوبسيدھا به نقدينگى ى اخير بالعكسكارگران داشته است. در دوره

اى كه حجم اين نقدينگى در سال خصوصى تبديل شده است؛ به گونه بخش

 ى دولت فراتر رفت! ، از چھار برابر كل درآمد سا3نه1371

و به  -در رژيم شاه  ھاى متنوعى كهھا و كمكھا، برنامه ريزىدر يك كSم، طرح

ھاى نفتى و از محل اضافه ارزش -ى پنجم عمرانى طور مثال در طى برنامه

تر از آن به مدد فشار مرگ بار بر سطح معيشت كارگران و فرودستان مھم

تر كاپيتاليستى جامعه و رونق انباشت سرمايه و بيش توانست در انكشاف بيشمى

تر از آن ى چندانى نداشت و اين امر بسيار بيشموثر افتد، در اين دوره چاره ساز

بى مرز رژيم اسSمى ريشه داشته باشد، در تناقضات  كه در نامتمدنى يا توحش

بار نظام كاپيتاليستى ريشه داشت. اين تحليل كه  ذاتى سرمايه و انحطاط توحش

ھا و مجرد ھزينه ھاى نظامى، مخارج جنگ رژيم با عراق، اقSم سھمگين دزدى

تر بى ثباتى سياسى و عقب ماندگى قرون وسطايى ھا و يا از ھمه مھمحيف و ميل

جمھورى اسSمى از عوامل اساسى تداوم بحران اقتصادى بوده است، يك تحليل 

ى ھا به نوبهليبرالى و سوسيال رفرميستى است. ترديدى نيست، كه ھر كدام اين

ست سياست بازسازى اقتصاد اند؛ اما معضل اساسى در شكخود تاثيراتى داشته

ھا، كه خود سرمايه و ناممكن بودن بازسازى اقتصاد موجود در جامعه، نه اين

ى رژيم ھمه سويه چھارچوب سرمايه دارى بوده است. درندگى و توحش

بورژوازى  بى ثمر متحجرترين بخش از ھر چيز تجسم تSش اسSمى، بيش

ى ى بى مرز فقر و فاقهطريق توسعهايران براى ممكن ساختن اين ناممكن از 

 ى فرودست جامعه بوده است. ى كارگر و تودهطبقه

ى جھانى بر ى سرشكن شدن بحران سرمايهھاى تعيين كنندهيكى از مكانيسم

مسلط  ى اجتماعى كشورھايى مانند ايران، نقشى بازتوليد سرمايهپروسه

ى بھاى تشكيل سرمايه شانحصارات جھانى در تشكيل نرخ سود عمومى، افزاي
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حاصل از  ى صدور سرمايه و تصرف بخشى از اضافه ارزشثابت جوامع حوزه

ى كارگر اين كشورھا در اين راستا است. كسرى صادرات ايران استثمار طبقه

ميليارد د3ر و در سال  2حدود  50ى ھاى اول دھهنسبت به واردات، كه در سال

ميليارد د3ر  27از مرز  1370بود، فقط تا سال ميليارد د3ر  7بالغ بر  1367

 8/13نفت حدود  با3تر رفت. در ھمين سال، ميزان ارز دريافتى ناشى از فروش

اى و مصرفى از بازار جھانى واردات كا3ھاى سرمايه ميليارد د3ر و ارزش

ميليارد د3ر بوده است. اين ارقام از يك نرخ انفجارى در  40سرمايه بالغ بر 

كند، ى ثابت در بازار داخلـى جامعه حكايت مىبھاى تشكيل سرمايه افزايش

سازد و را كند مى ى مشخصاى كه او3: روند انباشت سرمايه در اين حوزهپديده

ثانيا: تمامى بار بازتوليد سرمايه و سودآورى آن در نامساعدترين شرايط توليدى 

 كند. ى كارگر سرشكن مىطبقه را بر دوش

ھر واحد توليدى در قلمرو  ، نسبت سرمايه گذارى براى افزايش1356تا سال 

گرديده است؛ در حالى كه  درصد گزارش 5/3ى اجتماعى كشور، قريب سرمايه

برابر فزونى گرفته است.  7يعنى نزديك به  21، به 1363اين نسبت فقط تا سال 

 7تر از ، يعنى مدتى كم63تا  56ى ميان گويند، كه فقط در فاصلهھمين ارقام مى

برابر با3 رفته است.  7ى بازانباشت سرمايه تا ى توليد در حوزهسال، ھزينه

و مستمر برابرى پول داخلـى با ارزھاى معتبر بين المللى نيز به  تنزل فاحش

ى ثابت و كS تشكيل وار بھاى تشكيل سرمايه جھش ى خود در افزايشنوبه

ى صنايع بسيار بارز داشته است. قيمت نخ مورد استفاده ى سا3نه نقشسرمايه

، زير فشار 1373ى خرداد تا مھر سال ى چھار ماھهنساجى فقط در طى دوره

درصد با3 رفته بود. در نظر بياوريد كه در  300نوسانات برابرى لایر با ارز، 

 ى اجتماعى ايران براى واردات كا3ھاى مورد احتياج، سرمايه1370سال 

ميليارد د3ر ارز بين المللى نياز داشته است. ما به  27به  ى بازتوليدشپروسه

ھزار ميليارد  81ازاى ريالى اين رقم در بازار داخلى براى اين سال، بالغ بر 

ميليارد  2160چيزى حدود  ،از حاكميت رژيم اسSمى ھاى پيشلایر، اما در سال

برابر رقم دوم است، كه اگر نه دقيق،  36لایر بوده است. رقم نخست نزديك به 
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بھاى تشكيل سرمايه در طى اين  براى افزايش اما به طور نسبى نوعى شاخص

ى واقعى كاپيتاليستى اى از عرصه ھاى انباشت است. ترجمهمدت 3اقل در پاره

ى ثابت سا3نه اين و غول پيكر در قيمت تشكيل سرمايه ھاى فاحشاين تفاوت

ر ايران بايد با كار شاق و غوطه خوردن در فقر و گرسنگى و بى است، كه كارگ

ى اجتماعى، مسكنى و محروميت از ھمه چيز، بار سنگين سودھاى كSن سرمايه

ى بار بحران بين المللى سرمايه، را يك جا تحمل كند. اين ارقام به عSوه

ار تركيب ى جھانى كه زير فشمتمركزتر و انحصارى سرمايه گويند، كه بخشمى

 بحران است، به دليل نقش -تحمل  و يا در معرض -ارگانيك بسيار با3 دچار 

ھا و تشكيل نرخ سود بين المللى اين امكان را دارد كه بھاى مسلط در تعيين قيمت

ى ثابت جوامعى مانند محصو3ت توليدى را كه در عين حال اجزاى سرمايه

اين بدان معنى است، كه سھم قابل توجھى ايران است، تا سر حد ممكن با3 ببرد. 

توليد شده توسط پرولتارياى ايران را با توسل به يك مكانيسم  از اضافه ارزش

 درونى سرمايه به سود خود ضميمه كند. 

ى اجتماعى ايران به دليل موقعيت معين خود در تقسيم كار جھانى، سرمايه

را بر  ى بازتوليدشتر، پروسهتر و بارآورى كار بسيار پايين تركيب آلى نازل

سازد و در اين راستا تا ھر كجا كه ممكن باشد بار متن چنين شرايطى محقق مى

ى كارگر ى بين المللى را بر سطح معيشت طبقهبحران اقتصادى خود و سرمايه

ى اجتماعى ى خود، سرمايهكند. كاركرد اين مولفه، به نوبهايران سرشكن مى

جھات و در تمامى عوامل بازتوليد در موقعيت شكننده قرار  ىايران را از ھمه

- 72(ى اول اقتصادى دولت رفسنجانى دھد. در طول چھار سال نخست برنامهمى

داخلـى سا3نه به طور متوسط  ، نسبت انباشت سرمايه به توليد ناخالص)67

ى استھSك ماشين درصد بوده است، اما درست در ھمين فاصله ھزينه 6/10

 12تا  10از حد در بسيارى از قلمروھا معادل  3ت به دليل فرسودگى بيشآ

گرديده است. اين امر نشان گر آن است، كه  گزارش درصد توليد ناخالص

به رغم اعمال سفاكانه ترين شكل  -  ى اجتماعى در فرآيند بازتوليدشسرمايه

 براى افزايش باز ھم از حداقل ظرفيت 3زم -استثمار بر توده ھاى كارگر 
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ى تكنولوژى و مدرنيزاسيون صنعت بى بھره بوده بارآورى از طريق توسعه

انباشت كه در گذشته به يمن  اى مورد نياز گسترشى تاسيسات پايهاست. توسعه

ھاى نفتى در كل حجم سرمايه گذارى سا3نه حداقل در وزن موثر اضافه ارزش

ير جواب گو نبوده است. به عنوان ى اخسطح مقدماتى پاسخ گو بود، در دوره

مثال، سرمايه دارى ايران ھم اكنون از لحاظ امكانات حمل و نقل، راه ھاى 

 »جھان سوم«ھا، حتا از بسيارى جوامع موسوم به اسفالته، راه آھن و نظاير اين

شوراى اسSمى در گزارشى  عقب تر مانده است. گروه تحقيق اقتصادى مجلس

 1357از سال  تركيب فنى سرمايه، كه پيش افزايش نويسند كه: ضريبمى

كرده است، در دوران رژيم اسSمى به طور تجاوز مى 4/2معمو3 مثبت و از 

رسيده است. عمر متوسط ماشين آ3ت صنعتى در  44-تنزل نموده و به  فاحش

سال است، اما قدمت بسيارى از  8ى سرمايه دارى حدودا رفته جوامع پيش

ھاى مورد استفاده در كارگاه ھاى اى بافندگى و ريسندگى يا ساير ماشيندستگاه ھ

رسد. تكنيك نازل و بارآورى پايين كار در سال مى 80تا  70صنعتى ايران به 

شود، كه ى خود سبب مىى اجتماعى ايران به نوبهحوزه ھاى بازتوليد سرمايه

ى ھر كيلو فو3د م شدهبھاى توليدات به شدت با3 باشد. براى مثال، بھاى تما

 برابر قيمت بين المللى است.  5/1ايران حدود 

در اين جا يادآورى اين نكته حائز اھميت است، كه حدت بحران كاپيتاليستى با 

ھا موجب تداوم بحران و اختSل اى كه كاركرد آنتمامى فاكتورھاى تعيين كننده

افى روند صعودى نرخ ى اجتماعى است، مطلقا منى بازتوليد سرمايهپروسه

ھا نيست. به بيان حاصل از كار پرولتارياى ايران در اين سال اضافه ارزش

كنند به دست اى كه كارگران ھم اكنون توليد مىسا3نه ديگر، نسبت اضافه ارزش

با دوره ھاى پيشين، نه فقط پايين  دارند، در قياساى كه دريافت مىمزد ساليانه

تر نيز رفته است. پيچيدگى قضيه در چگونگى توزيع اضافه نيامده است، كه با3

ى ھاى مختلف سرمايه در سطح جھانى نھفته است. سرمايهبين بخش ارزش

به دليل سطح نازل بارآورى كار و عوامل  -نفت  سواى بخش -اجتماعى ايران 

ھاى ميان بخش ى توزيع اضافه ارزشديگرى كه اشاره كرديم، او3: در پروسه
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ى ى بين المللى از موقعيتى نازل برخوردار است؛ ثانيا: و بر پايهمختلف سرمايه

ى متمركزتر و انحصارى سرمايه ھمين عوامل، كانون سرريز بحران بخش

كنيم كه جھانى است. در اين جا مجال توضيح بيشتر اين نكته نيست، تنھا تاكيد مى

ان، نه از كسر و كمبود اضافه فروماندگى سرمايه دارى ايران در رابطه با بحر

ى توليد شده توسط پرولتارياى ايران، كه از موقعيت ضعيف سرمايه ارزش

اجتماعى در فرآيند تشكيل نرخ سود عمومى در سطح جھانى و عدم دست يابى به 

 نرخ سود مناسب در قلمرو بازتوليد است.  

بازار داخلـى ھاى توليدى در افزايى بخش در چنين موقعيت نامساعد ارزش

ى اجتماعى در اشكال مختلف به عرصه ھاى قابل توجھى از سرمايه ايران، بخش

آورند. آمارھاى ى جھانى روى مىى بازتوليد سرمايهپر سودترى از پروسه

اى از ارقام نجومى سرمايه ھاى سرمايه داران ايرانى در بازارھاى آسيا، پراكنده

ھا گواه موقعيت بسيار حتا پايين ترين آن شود، كهاروپا و آمريكا منتشر مى

ى جھانى افزايى سرمايه ى اجتماعى ايران در قلمرو ارزشى سرمايهشكننده

است. در بازار داخلـى ايران نيز اگر نه ھمه، اما يكى از علل اصلـى ھجوم 

مولد  ى تجارت جھانى كا3، ھمين موقعيت ضعيف بخشسرمايه ھا به عرصه

اعى در احراز نرخ سود دل خواه است. آن چه كه در طى اين ى اجتمسرمايه

اى سر پا نگه داشته است، تنھا يك چيز مدت، روند بازانباشت سرمايه را به گونه

ھا باور نكردنى ھمان سطح معيشت ھميشه است: تنزل مرگ بار و براى خيلى

بى  ى كارگر. فقر، گرسنگى، مرگ و مير روزانه،نازل توده ھاى وسيع طبقه

بھداشتى مطلق، بى آموزشى و بى بھرگى از ھر نوع حق و حقوق اقتصادى، 

ى استمرار بازتوليد سرمايه در رفاھى يا مدنى و سياسى كارگران، تنھا پشتوانه

 ى جارى است. شرايط بحران زده

ى اقتصادى ايران در چھارچوب نظم سرمايه در طرح ھر نوع راه حل توسعه

تر شرايط كار و زيست توده ھاى كارگر است. ناكگرو تشديد ھر چه دھشت 

تر در انديشد، يك راه بيشى كارگر ايران اگر فقط به زنده ماندن خود مىطبقه

روى ندارد. طرح راه حل عاجل سوسياليستى و سازمان دادن پيكار  پيش
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سراسرى شورايى براى جايگزينى وضعيت موجود با يك نظم اقتصادى اجتماعى 

ى موجود است. در اين حو كار مزدورى، تنھا راه فرار وى از مھلكهمبتنى بر م

جا كامS حق خواھند داشت كسانى، كه پيرامون عدم آمادگى حى و حاضر 

تر بعدى پرولتارياى ايران در انجام اين تحول سترگ يا معضل به مراتب عظيم

ارند، اگر وى در تحول سوسياليستى اقتصاد ھشدار دھند. اينان بدون ترديد حق د

مشكSت بازسازى سوسياليستى اقتصاد را از معضل بازسازى كاپيتاليستى آن 

ى كارگر ايران در تر ارزيابى كنند. حق دارند، اگر ادعا كنند كه طبقهسنگين

ى جريان تحول سوسياليستى اقتصاد نيز تمامى فشار موجود اقتصادى سرمايه

را تحمل خواھد كرد. اين  اشبار نظامى توحش ى تعرضجھانى، به عSوه

ھا ھمه درست است. اما عقل سليم انسانى، درد عميق جراحى را توجيه تن حرف

كند. چشم انداز بازسازى سوسياليستى اقتصاد و دادن بيمار به مرگ قطعى نمى

ى اجتماعى ايران در زير بيرق يك انقSب راستين كارگرى و استقرار توسعه

نيت سوسياليستى، نه فقط اتوپيك و ناروشن نيست، كه سازمان شورايى كار و مد

 شفاف و متكى به پايه ھاى مستحكم مادى است. بالعكس

، ھشت ميليون كارگر 1375ى آمارى در سال يك برآورد سال نامه بر اساس

ھزار ميليارد  144ايرانى حتا در ھمين وضعيت ھول ناك بحران كاپيتاليستى، 

اند. در ھمين سال، وجود دولت سرمايه ود توليد كردهلایر براى سرمايه داران س

ى اقتصادى داشته ى كارگر فقط ھزينهھزار ميليارد لایر براى طبقه 43دارى، 

ى معيشت و ى كارگر ايران مبلغى معادل كل ھزينهاست. به بيان ديگر، طبقه

را صرف برپايى دولتى  و تمامى دار و ندار خويش دارو و درمان و آموزش

ى وى تحكيم طوق بردگى مزدى بر گرده ى وجوديشساخته است، كه تنھا فلسفه

بوده است. در ھمين سال، توده ھاى كارگر ايران از كل محصول كار و توليد 

ى خوراك و پوشاك و ھزار ميليارد لایر را صرف ھزينه 45ى خود، فقط سا3نه

اند! تماعى ديگر نمودهى امكانات اجو ھمه مسكن و بھداشت و درمان و آموزش

 144تحول سوسياليستى اقتصاد و لغو كار مزدورى در ھمان نخستين گام، رقم 

ى نگه ھزار ميليارد لایر ھزينه 43ى ھزار ميليارد لایر سود سرمايه، به عSوه
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ى معيشتى و امكانات رفاھى يا برابر كل ھزينه 5دارى دولت را كه معادل 

ى اراده گرداند و بر اساساوست، به خود باز مى آموزشى و درمانى و ھمه چيز

ى به بھبود معيشت و توسعه ى خويشآزاد متحد شورايى توده ھاى طبقه

دھد. در مى سوسياليستى اقتصاد و امكانات رفاھى و اجتماعى جامعه اختصاص

چشم انداز تحول سوسياليستى جامعه، يك جمعيت چندين ميليونى شكنجه گر، 

، ارتشى، خواھر ايه دار، رمال، جSد، وزير، وكيل، زندانبان، پليسآخوند، سرم

ى ھا از زندگى تبه كارانه و انگل وار به عرصهثارهللا و مانند اين زينب، مفتش

گردند. اينان كه در حال حاضر بسان يك كار و زيست آزاد انسانى منتقل مى

بلعند تا نظم انسان مى اعظم حاصل كار كارگران را ى بدخيم سرطانى، بخشغده

ى كارگر تحميل كنند، به سازمان ستيز و سراسر جنايت سرمايه دارى را بر طبقه

يابند، تا نيروى كار جامعه شورايى كار، توليد و مدنيت سوسياليستى انتقال مى

 ى سطح توليد و رفاه ھمگانى و با3 بردن زمان فراغت و پرورشبراى توسعه

ن دو چندان گردد. تحول سوسياليستى جامعه، ھزاران جسمى و روحى شھروندا

ميليارد لایر حاصل كار كارگران را كه اينك به طور سا3نه صرف انباشتن 

شود، به نفع بورژوازى مى انسان كش زرادخانه ھاى نظامى و تسليح ارتش

و رفاه شھروندان به كار خواھد انداخت. انقSب  بھبود معيشت، بھداشت، آموزش

درصد حاصل كار  80دھد كه گرى با لغو مالكيت خصوصى، امكان مىكار

توسط  كه امروز به صورت اضافه ارزش -كارگران و نيمه پرولتارياى روستا 

ى توده به زندگى، رفاه، تغذيه و آسايش -گردد سرمايه داران زمين دار چپاول مى

ى اماكن ادرهشھروند بازگردد. انقSب كارگرى با لغو مالكيت خصوصى و مص

ھا و ده ھا ى شھروند را از بى مسكنى نجات خواھد داد. ايندولتى، كل توده

ى كارگر با تحول ديگر از اين قبيل، ھمه و ھمه پروژه ھايى ھستند كه طبقه

قادر است در سريع ترين زمان و به طور ضربتى به اجرا گذارد.  انقSب خويش

ى واقعى ى يك توسعه، تا دروازهدھدتحو3تى كه به كارگران امكان مى
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انجام چنين كارى نيست، اما طرح يك راه حل  كارگر ايران، فى الحال آماده طبقه

روشن و بالفعل كمونيستى، استخراج مطالبات جارى از بطن اين راه حل و تبديل 

عليه بورژوازى، و سازمان يابى شورايى حول اين  آن به مضمون واقعى پيكار

ى فSكت و سيه راه حل اجتماعى، تنھا طريق رھايى توده ھاى كارگر از مھلكه

اى بگويند، كه نظام سرمايه دارى است. شايد عده روزى رو به گسترش

ى جھانى دست يازى به چنين انقSبى را در ھيچ كشورى تحمل نخواھد سرمايه

گويند. بورژوازى قرار نيست تحمل كند. چشم بسته غيب مى كرد. اينان

 پرولتارياست كه بايد بر بورژوازى تحميل كند و اين كار مطلقا محال نيست.

 1380اسفند 
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