
 

 

  افزايش بهای ارز، به کام سرمايه داران، انفجار فالکت کارگران

سينه چاک دادن صاحبان سرمايه و بسيار بيشتر از آنها نمايندگان فکری و اقتصاددانان طبقه سرمايه دار ايران برای 

کنترل بر بازار ارز پيشينه ای به قدمت همه عمر جمهوری اسالمی دارد. موضوعی که قطعا خاص الغاء کامل هر نوع 

بورژوازی ايران نيست. از ذات سرمايه می جوشد و الجرم تمامی سرمايه داران دنيا، به همين اندازه دلباخته آن هستند. 

خواهان بی کنترلی محض بهای ارز نمی باشند،  سرمايه داران، به ويژه جنس ايرانی و مخصوصا اسالمی آنها البته فقط

طبقاتی خويش همه چيز را با هم می خواهند، رفع هر نوع کنترل را در معيت دخالت بسيار » طينت«آنها بر اقتضای 

دولت خويش يکجا مطالبه می کنند. مطالبه ای که جمهوری اسالمی همواره محقق ساخته » چاره انديشانه«و » مدبرانه«

نيم که ماجرا چيست، چرا اين گونه است ين روزها زير فشار تشديد تحريم ها بيش از پيش محقق می سازد. بباست و اي

و تبعات بی کنترلی و کنترل همزمان ارز، بر سير صعودی نرخ سودها در يک سوی و انفجار رعب آور فقر و فالکت 

 اجرا پردازيم.  توده های کارگر چگونه خواهد بود؟ قبل از هر چيز به ريشه اصلی م

پائين بودن بارآوری کار اجتماعی و توان نازل رقابت در بازار جهانی سرمايه داری، پديده های همزاد و شاخص های 

هميشه همراه سرمايه اجتماعی ايران از آغاز تا امروز بوده است. مؤلفه هائی که برای اين يا آن جزء سرمايه جهانی 

رابطه با کل نظام سرمايه داری قطعا ماهوی، اليتجزا، جزء الينفک تقسيم کار سرمايه  هويتی و اليتغير نيستند. اما در

و مطلقا غيرقابل تغيير می باشند. اين تصور که کل يا حتی بخش غالب سرمايه بين المللی به لحاظ ترکيب ارگانيک، 

ممکن ه توسط کارگران دنيا، درجه بارآوری کار اجتماعی، قدرت رقابت و سهم بری در اضافه ارزش های توليد شد

وضع همگون و نزديک به هم احراز نمايد!! فقط در شعور مسخ، وارونه، باژگونه پرداز و فريبکار ارتجاعی ترين  است

نمايندگان فکری بورژوازی می تواند جائی جستجو کند. در اين مورد، در جاهای ديگر به اندازه الزم توضيح داده ايم. 

ً بحث شرايط ر وز سرمايه داری ايران و فروپاشی چرخه توليدش در ميان است. گفتيم که ويژگيهای مهم باال، عجالتا

همواره و در همه دوره ها سرمايه اجتماعی کشور را زير فشار کوبنده خود داشته است. شاخص هائی که با توجه به 

، از کل اضافه ارزش های بين المللینقش و تأثيربسيار بارزشان در تعيين سرنوشت سهم سود طبقه سرمايه دار کشور 

دغدغه خيال و تالطم روح اين طبقه، نمايندگان فکری و دولت سرمايه در همه دور ها هم بوده است. کل بورژوازی با 

همه تشتت ها و جهتگيريهای متفاوت درونی، همه شب ها را با احالم شيرين عروج سرمايه داری ايران به مقام اقتصادی 

و در بدترين حالت کره جنوبی به روز می رسانده است. ترجيع بند کالم آحادش آن بوده است که رشد ژاپن، فرانسه 

غول آسای صنعتی، تکنيک مدرن و سيل صادرات غيرنفتی جايگزين موقعيت آسيب پذير موجودش گردد. اين مشغله 

ار يک مؤلفه های مهم ديگر هم قرار فکری ماالمال از دغدغه بورژوازی ايران و رژيم ها و دولتهايش همواره زير فش

داشت و تشديد می شد. اضافه ارزش های نفتی در قياس با شط پرخروش اضافه ارزش های ديگر حاصل استثمار توده 

وسيع کارگر جويباری کامال باريک و ناپيدا بود، اما با همه جايگاه اندکش، يگانه منشأ مهم ذخيره ارزی الزم، برای 

و پروسه سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران در بازار بين المللی را تعيين می کرد. ناله های  انبوه داد و ستدها

اليستی خوانيهای پرشور ناسيون» امن يجيب«يا »!! اقتصاد تک پايه«تی حول مسأله ای موهوم به نام سهيستريک رمانتيسي

  ش در بازار جهانی صدر رؤياها را می ساخت.رقابت سرکاز همين جا ناشی می شد. »!! پايه ملی اقتصاد چند«برای 

شاه و شرکا حتی در مواردی، کاريکاتوری و دن کيشوت وار به اين رؤيا لباس واقعيت هم می پوشاندند!!. حضور پيروز 

سرمايه داری ايران در بازار جهانی را به همگان بشارت می دادند!! از صادرات خودروهای ساخت ايران به کشورهای 

زرگ توليد دو کارخانه ب» ليالند«و » پيکان«نه و آسيای مرکزی سخن می گفتند!! به عنوان جواز تأييد اين ادعا،خاورميا



 

 

بهای درون بازار داخلی به  %25ايران ناسيونال و ليالندموتورز آن زمان را در شيخ نشين های خليج با قيمتی حدود 

ب مشعشع صنعتی دنيا با صادرات غيرنفتی انبوه، همان فروش می رساندند!! رؤيای ظهور ايران به عنوان يک قط

» بالقوه«از بالفعل هم می ساخت!! و او را وا می داشت تا در باره سبقت اقتصادی » بالقوه« روزها شاه را فيلسوف تميز 

  ايران از کشور فرانسه به سخنرانی پردازد!!

حات افراشت در طول دهه نخست زمامداری، زير جمهوری اسالمی کال، به ويژه بخشی از آن که بعدها بيرق اصال

فشار مشغله های سهمگين توليد هولوکاست و قتل عام های چندين هزار، چندين هزار، گرفتن کربال و تسخير قدس، 

صدور انقالب و جنگ هشت ساله يا هموارسازی راه استقرار حکومت جهانی مهدی موعود!! فرصت چندانی برای 

ف خويش نيافت اما با پايان جنگ ايران و عراق و شروع کار دولت رفسنجانی همان رؤياها همه تکرار خيالبافی های سل

جا در بوق و کرنا شد. تيم رفسنجانی برای ادغام هر چه ژرف تر سرمايه اجتماعی کشور در سرمايه جهانی، به تمامی 

، نسخه پيچی های جورجوار بانک رويکردها و راهبردها توسل جست. طرح تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول

جهانی و ساير مؤسسات غول پيکر مالی را به تمام و کمال اجرا کرد. در اين راستا به لحاظ قتل عام معيشت و امکانات 

کشور افريقائی، امريکای التينی و آسيای جنوب شرقی مشمول  30اوليه زندگی توده های کارگر، دست تمامی دولتهای 

هه هشتاد سده بيستم را از پشت بست. در عرصه بيکارسازی کارگران، خصوصی سازی مالکيت اين پروژه ها در د

سرمايه ها، از بين بردن هر نوع امنيت اشتغال، کاهش دستمزدها، امحاء حداقل بيمه ها و تسهيالت درمانی کارگران، 

دف انفجارآميز استثمار طبقه کارگر با ه تشديدمعيشتی توده فروشنده نيروی کار، باال بردن بهای مواد غذائی و مايحتاج 

هموارسازی راه برای انباشت طالئی و سودآوری دلربای سرمايه های داخلی و خارجی طوفان راه انداخت. پروژه های 

متنوع بهبود مراودات اقتصادی و ديپلوماتيک با ممالک غربی و کشورهای منطقه دستور کار شد، بهای نيروی کار تا 

ن تنزل کرد و با تفويض قدرت بدون هيچ مهار به سرمايه داران برای تعويق پرداخت طوالنی مدت، سطح شبه رايگا

چند ماهه و گاه چند ساله دستمزدها عمال حالت رايگان احراز کرد. سلسله ای طويل از اين نوع کارها انجام گرفت، به 

و تحميل يکی از طوفانی ترين دوره های فقر و يمن اين رويکردها، برنامه ريزی های اقتصادی، مراودات بين المللی 

فالکت و گرسنگی و بی خانمانی و بی داروئی و بی درمانی و تخريب محيط زيست، بر طبقه کارگر، خيلی از رؤياهای 

بورژوازی جامه عمل پوشيد. نرخ اضافه ارزش ها به اوج رفت و حجم پيش ريز سرمايه، اينجا و آنجا رکورد شکست. 

ا در اساسی ترين حوزه، در پهنه تحقق حياتی ترين رؤيای هميشگی طبقه سرمايه دار ايران، در قلمرو ارتقاء با همه اينه

بارآوری کار، عروج مطلوب قدرت رقابت و ميدان داری سرمايه اجتماعی ايران در بازارهای جهانی، افزايش دلخواه 

 هایبين المللی و واگذاری اضافه ارزش ارزش های صادرات غير نفتی، کاهش موازنه منفی ميان سهم بری از اضافه 

  حاصل استثمار طبقه کارگر ايران به سرمايه های جهانی هيچ گشايشی حاصل نگرديد. 

بورژوازی در حياتی ترين عرصه تالش خود، ناکام ماند. دليل ريشه ای ماجرا بسيار روشن بود. برای اينکه سرمايه 

و رقابت کارآمد در بازار جهانی گردد، برای اينکه بتواند از درون پويه رقابت، اجتماعی يک جامعه قادر به هماوردی 

حجم هر چه بيشتری از اضافه ارزشهای حاصل استثمار پرولتاريای بين المللی را از چنگ سرمايه های رقيب خارج 

ولی ور يا قلت سرمايه های پسازد و نصيب خود نمايد، بايد سالح های مؤثر معينی در اختيار داشته باشد. بحث بر سر وف

نيست. بخش ثابت سرمايه در قالب ماشين آالت، تکنولوژی و تجهيزات تکنيکی پيش ريز می شود. در نظام بردگی 

مزدی آخرين دستاوردهای دانش بشری مستمرا و الينقطع به پويه توليد اضافه ارزش سرشکن می گردد، شکل کار مرده 

سرمايه ثابت به خود می گيرد. سرمايه ای که ارزش خود را به صورت مواد خام احراز می کند. سنگ می شود، نقش 

و کمکی يا استهالک ماشين به توليدات جديد منتقل می سازد. اين بخش سرمايه هر چه مدرن تر باشد، هر چه علوم، 



 

 

 زنده تأثير می گذارد. اختراعات و کشفيات علمی عظيم تری در خود ذخيره کرده باشد، به همان ميزان بر بارآوری کار

د، بخش مورد بحث را ممکن می سازد. سوء تفاهم نشو توليد هر چه غول آساتر کاال و سرمايه توسط حداقل نيروی کار

حتی در عالی ترين سطح مدرنيزاسيون و باالترين بار دانش بشری، هيچ سناری ارزش جديد پديد نمی آرد، فقط   سرمايه

اما همين انتقال کار جسمی و فکری مرکب و مرده پيشين، باعث افزايش بارآوری کار، ارزش خود را منتقل می کند، 

مرغوبيت و کيفيت باالتر محصول می گردد. هزينه توليد را به گونه ای چشمگير پائين می آورد. سالح کارساز رقابت 

حصه هر چه غول پيکرتر می شود. سالحی که هر تک سرمايه يا سرمايه اجتماعی هر کشوری برای چنگ اندازی بر 

 اضافه ارزش ها به آن محتاج است. بايد آن را به دست آرد، اگر بتواند در انحصار خود گيرد و از سايرين دريغ دارد. 

جمهوری اسالمی و کال سرمايه اجتماعی ايران بند، بند شروط و الگوهای صندوق بين المللی پول را در عرصه سالخی 

موزش و محيط زيست و هر چيز ديگر طبقه کارگر اجرا کرد، اما در اين گذر هيچ موفقيتی معيشت و دارو و درمان و آ

کسب ننمود. درست همان گونه  که ممالکی مانند کره جنوبی، سنگاپور، برزيل، فيليپين، شيلی، مالزی و جاهای ديگر 

نی نشدند و موقعيت خود در تقسيم نيز در دهه پيش تر از آن، بر خالف انگاره بافی های شايع، صاحب يد بيضای چندا

کار جهانی سرمايه داری را دچار تغيير خاصی نساختند. نتيجه نهائی تقريبا مشترک کل تبعيت ها، ادغام طلبی ها و 

انحالل جوئی های آنها در نسخه پيچی صندوق بين المللی پول يک چيز بود. اينکه خورد و خوراک و پوشاک و کومه 

تنفسی چندين نسل طبقه کارگر اين کشورها صرف پرداخت وام های دريافتی دولت ها از  مسکونی و دارو و هوای

  مؤسسات مالی غول پيکر جهانی گردد. 

توليد سرمايه داری در شالوده هستی خود آتشفشان مشتعل کل وارونه پردازی ها و تحريف ها است. انديشه و باور و 

ناريوی زشت جعل و باژگونه سازی است. اما در اين ميان تئوری شعور متصاعد از اين گنداب در همه وجوه خود س

امکان عروج همه کشورها به سطح چند قطب عظيم صنعتی و مالی موجود جهان، يکی از پوشالی ترين اين جعل بافيها 

و فريب پردازی ها است. چنين چيزی با سرشت سرمايه در تناقض محض است و در زمره محال ترين ها می باشد. 

نای زمينی اين پندار واهی مبتنی بر انسان ستيزترين گمراهه آفرينی ها آنست که گويا می توان شاهد وجود يک دنيای مع

سرمايه داری بود که اوال کران تا کران آن ماالمال از سرمايه و متوسط ترکيب ارگانيک کل اين سرمايه ها در سطح 

واند تا الی غيرالنهايه از سرمايه و مخصوصا سرمايه مولد اشباع آلمان و امريکای روز باشد!!! گويا جهان روز می ت

شود، سير صعودی ترکيب آلی سرمايه ها با سرعت کامال دلخواه تداوم يابد و چرخه ارزش افزائی سرمايه نيز استوار 

 کشان ها باالو شتابان در حال چرخش ماند!!! گويا مقدور است که بخش ثابت سرمايه بين المللی از سر و کول همه که

برود، شمار کارگران شاغل دست اندر کار توليد اضافه ارزش و تأمين سود اين سرمايه ها هم از آنچه اينک هست کمتر 

وز ت روز به رگردد، با همه اينها نرخ سودها پاسخگوی موفق و دلپذير نياز بازتوليد همه سرمايه ها باشد!!! رونق انباش

نعتی سرتاسر دنيای روز را در خود غرق کند. گويا همه اينها می تواند رخ دهد بدون نيزاسيون صطالئی تر شود و مدر

آنکه طوفان بيکاری کل آفاق را در هم پيچد!! پيشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش ها، می تواند  سر به 

 شيند!! معنای تصور واهی مذکور آنستآسمان سايد بدون آنکه بر جبين ثبات و بقای سرمايه داری هيچ گرد فروپاشی بن

و سرگردان و بدون هيچ چشم انداز پيش ريز، آکند و پويه » سرمايه های آزاد«که می شود پنج قاره عالم را از وجود 

افت نرخ سود و وقوع بحران را هم تعطيل کرد!!! تصور داشتن يک جهان سرمايه داری مرکب از انبوه آلمان ها، 

پن ها و امريکاها متضمن کور شدن و نديدن دنيای اين تناقضات سرکش طوفان آلود است. چيزی که اسکانديناوی ها، ژا

فقط در ذهن های عليل و مغزهای مصروع صاحبان سرمايه، نمايندگان فکری طبقه سرمايه دار و پاسداران شستشوی 

  مغزی شده مناسبات بردگی مزدی می تواند جای گيرد.



 

 

ح کنيم. بحث توده کارگر دنيا قطعا اين نيست که آيا رشد صنعتی جامعه محل سکنای آنها در اينجا نکته ای را تصري

همتای فالن و بهمان کشور خواهد شد يا چنين چيزی هيچ گاه و در هيچ شرايطی اتفاق نخواهد افتاد. چنين سؤالی ذهن 

بسيار بديهی است که معنای توسعه هيچ کارگر دارای شعور و شناخت ضد سرمايه داری را مشغول نمی سازد. برای او 

اقتصادی غول آسا، رشد انفجاری صنعت، پيشی گرفتن در صادرات سرمايه و کاال يا قدرت رقابت افسانه ای خيره ساز 

قرار نيست هيچ ميزان کاهش در فشار استثمار، هيچ بهبودی در هيچ گوشه زندگی، هيچ دارو و درمان و آموزش بهتر، 

سود  ،ار بی خانمانی و ساير بدبختی های او پديد آرد، او می داند که حاصل کل اينها به فرض وقوعيا هيچ تقليلی در فش

نجومی تر سرمايه داران و طغيان عظيم تر سرمايه های طبقه سرمايه دار خواهد بود. سخن بر سر تأثير يا عدم  تأثير 

شکوفائی خيره کننده صنعت و اوج گيری رشد اقتصادی بر معيشت و رفاه و آسايش و بهبود زندگی کارگران نيست. 

شعور توده های کارگر است. سخن حاضر ما نيز نه حول توضيح القاء چنين توهمی زهرآگين، صرفا کوبيدن شالق بر 

اين توهم پردازی های شريرانه که اساسا موضوع ديگری است. اينکه جدا از ماجرای بی ربطی رشد يا عدم رشد صنعتی 

ی رو توسعه دلخواه اقتصادی اين يا آن جامعه به زندگی کارگران، تئوری همتراز سازی سطح انکشاف صنعتی و بارآو

کار و قدرت رقابت بخش های مختلف سرمايه جهانی اساسا يک شعبده بازی رسوا برای شستشوی مغزی هر چه ژرفتر 

  طبقه کارگر بين المللی است.        

سرمايه داری بدون ژرف ترين تشتت ها، گسترده ترين نامتوازنی ها و فاحش ترين افتراق ها، در ترکيب ارگانيک و 

و شرايط توليد و قدرت رقابت بخش های مختلف آن، اساسا وجود ندارد و قابل تصور نمی باشد. بارآوری نيروی کار 

باالترين سطح هر کدام اين ها در يک جا، بدون وجود و بقا و بازآفرينی نازل ترين سطح آنها در جای ديگر پروسه 

ارای حداکثر بارآوری و نقش فائقه در سراسری بازتوليد سرمايه بين المللی ممکن نيست. در اين نظام  نيروی کار د

افزايش مطلوب سهم اضافه ارزش های سرمايه دار استثمار کننده اش، با نيروی کاری فاقد اين سطح از بارآوری در 

حوزه های ديگر تکميل می گردد. برای آنکه نرخ توليد اضافه ارزش در نقطه ای از دنيا بسيار باال باشد، بايد حتما در 

درصدی سرمايه های يک تراست غول پيکر  2، »منشأ« گر کامال پائين باشد. اگر قرار است نرخ سود در نقطه ای دي

درصد، حتی کمتر   30درصدی بسياری بنگاهها از حدود  70درصد  سير کند، بايد نرخ سود منشاء  30عمال در مدار 

ون ترکيب نازل سرمايه ها در بخشی ديگر باال نرود. سير باال رونده ترکيب ارگانيک سرمايه در يک بخش جهان بد

مايه تشديد طوفان بحران ها خواهد بود. اين ها همه واقعيت های سرشتی نظام سرمايه داری هستند. واقعيت های ذاتی 

طوفان پر گرد و خاک تئوری های و غيرقابل گريزی که توضيح سراسر باژگونه و تحريف آميز آنها خاستگاه وزش 

د. تئوری هائی که بنمايه آنها پرده کشيدن بر کار مزدی به عنوان هويت واقعی سرمايه داری و بسيار گمراهساز ش

»!! يرامپرياليسم تنزيل بگ«جايگزينی اين هويت با شاخص های انحصار يا رقابت آزاد!! بود، دکترين هايی که در قالب 

» مامپرياليسم پاسدار بقای فئوداليس»!! « مايه داریامپرياليسم سد راه رشد آزاد سر»!! «سرمايه مالی طفيلی و رباخوار« 

، »!!پيرامونی« ، »!!سرمايه داری تحت سلطه امپرياليسم»!! « سرمايه داری وابسته»!! «سرمايه داری مستقل ملی«

و نوع اينها ارائه گرديدند، توسط احزاب لنينی »!! موزون و ناموزونی رشد سرمايه«، »!!رشد آزاد سرمايه داری«

صف بندی »!! «انقالب ضد امپرياليستی«ی ذهن و خوراک شعور جنبش کارگری جهانی شدند و از دامن آن ها، غذا

راه رشد « ، »!!دموکراتيک با هژمونی طبقه کارگر -انقالب بورژوا «، »!!خلق و ضد خلق»!! «انقالب و ضد انقالب

های معلوم الحالی که در مجموع اشکال عديده اين و انبوه گمراهه پردازی های ديگر زائيد. تئور»!! غيرسرمايه داری

نوع  گمراه رفتن ها را جايگزين جنبش راديکال ضد سرمايه داری طبقه کارگر بين المللی، جايگزين کمونيسم پرولتاريا 

 ،و جنگ اين طبقه عليه بنياد هستی سرمايه داری می کرد. کل اين نظريه ها در همان حال که بيان انديشوار اعتراضات



 

 

راه حل ها و رويکردهای اين يا آن بخش بورژوازی بودند اما همگی خود را به دار تحريف، وارونه سازی و جعل و 

مسخ همان شاخص های هويتی توليد سرمايه داری می آويختند. آنچه را که از همه لحاظ طبيعی و ذاتی سرمايه بود 

تر، بارآوری پائين تر کار اجتماعی و توان نازلتر رقابت يک غيرسرمايه دارانه القاء می کردند. ترکيب ارگانيک نازل 

بخش عظيم از سرمايه داری جهانی را نشان غيرسرمايه داری بودن کشورها می خواندند!! با شعارهای بسيار توخالی 

ژوازی  ورچپ نمايانه، از پرولتاريا می خواستند تا مبارزه طبقاتی را به فراموشی بسپارد و به جای آن دست در دست ب

برای سرمايه داری شدن اين کشورها به جهاد اکبر پردازد!!!، با تدوين مرامنامه، تشکيل حزب و صدور بيانيه توده 

، »رشد آزاد سرمايه داری«کارگر را به صف می کردند تا عليه امپرياليسم انقالب کند!! و با انقالب خويش راه را برای 

هموار نمايد!!! کارهايی که احزاب لنينی انجام می دادند و بعدها با شکل و » راه رشد غيرسرمايه داری« برای رفتن 

شمايلی ديگر سالح دست صندوق بين المللی پول، بانک جهانی، مؤسسات غول پيکر مالی و صنعتی و راست ترين 

برآمد و هر روز  ون در سراسر دنيا شد. از تمامی تريبون های سرمايه جهانی، فرياديطيف بورژوازی حاکم يا اپوزيس

، »بايد صنعتی شوند»!! «ممالک جهان سوم«، »!!جوامع در حال رشد«، »!!کشورهای توسعه نيافته«بر می آيد که 

بسيار جالب است که هم در آنجا و هم اينجا طبقه کارگر تنها گوسفند »!! بايد خود را به پای جوامع پيشرفته برسانند«

است. در حالت نخست قشون سيه روز بی مزد و مواجب بخشی از بورژوازی قربانی مناسک معراج بورژوازی بوده 

برای جايگزينی نوعی از نظم انسان ستيزانه سرمايه داری توسط نوعی ديگر می شد و در حالت دوم به وحشيانه ترين 

تماعی سرمايه اج شکلی سالخی می گرديد تا در کنار توليد سودهای کهکشانی طبقه سرمايه دار داخلی نرخ سودهای باالی

 قطب های عظيم سرمايه جهانی را همچنان باال نگه دارد. 

علم و کتل موزون سازی سرمايه داری جهانی با پيشرفت صنعتی همگون، بارآوری کار همتراز، قدرت رقابت يکسان، 

از  ارگر دنيا، يکیتوزيع متوازن شرايط توليدی ميان کل بخشهای سرمايه و تأمين رفاه اجتماعی برای همه توده های ک

وقيح ترين و نفرت بارترين دروغ پردازی های بورژوازی در تاريخ سياه سرمايه داری است. نوعی کمپين شستشوی 

مغزی طبقه کارگر جهانی برای تشديد انفجارآميز استثمار و همه اشکال بی حقوقی و سيه روزی اين طبقه که از همان 

توسط بورژوازی آغاز شد، برای پيشبرد و به ثمر نشاندنش، يک تقسيم کار  سال های بعد از پايان جنگ جهانی دوم،

حساب شده همراه با يک سازماندهی سراسری بربرمنشانه دستور کار گرديد. عظيم ترين مؤسسات و نهادهای بين المللی 

خه پيچی های در خدمت اجرای موفقيت آميز آن قرار گرفت. برنامه ريزی و تقسيم کاری که از طرح مارشال، نس

سازمان تجارت جهانی و صندوق بين المللی پول گرفته تا فعاليتهای متنوع بخش های مختلف سازمان ملل، سازمان 

جهانی کار، سلسله بسيار طويل تفاهم نامه های اقتصادی از نوع قرارد تجاری بانکوک (آسياپاسفيک) مرکوسور ( اتحاد 

ازمان همکاری اقتصادی اروپا، توافق تجاری ميان اياالت متحده و کشورهای ميان دولت های امريکای التين) ، نفتا، س

آ) بريکس، شانگهای و  -سه –امريکای جنوبی (ترانس پاسيفيک) و بعدها اتحاديه کشورهای جنوب شرقی آسيا ( آ 

سفه زايش و شالوده فراوان سازمان های ديگر، همه و همه در خدمت آن قرار گرفتند و توسط آن زاد و ولد گرديدند.  فل

کار کل اينها فقط يک چيز بود. اينکه استثمار طبقه کارگر جهانی کال و استثمار، ستمکشی، قتل عام خورد و خوراک و 

دارو و درمان و محيط زيست توده های کارگر عظيم ترين بخش کره زمين به طور خاص، آنچنان ژرف، گسترده و 

ه جهانی کفاف بازتوليد و بقای کل اين نظام را بدهد. همه اين پيمان ها منعقد دهشت زا شود که ميانگين نرخ سود سرماي

و تمامی اين نهادها، مؤسسات و مراکز تشکيل شدند تا ضمن هموارسازی راه حصول هدف باال، از زمين و آسمان در 

!! خيز »طن آباء و اجدادیو«گوش توده کارگر دنيا بخوانند که بايد کار کرد و کار کرد، بايد به سوی اعتالی صنعتی 

گرفت!!، بايد از فشار فقر و فالکت و گرسنگی و بی خانمانی نسل بعد از نسل استقبال کرد تا در ليست جوامع پيشرفته 



 

 

صنعتی جهان قرار گيريم، هياهوها داغ و داغ تر شد که بايد باور کنيم دير يا زود حتما چنين خواهد شد!!، سيرالئون 

مالزی از فرانسه بيشتر خواهد شد!!، صدها ژاپن و » توليد ناخالص ملی«را از پشت خواهد بست!! دست بريتانای کبير 

ی جديد در جهان تأسيس خواهد گرديد!! باز هم الزم است تأکيد کنيم که بحث ما اصال اين نيست که حتی اگر چنين اکاناد

رخ خواهد داد. اظهر من الشمس است که چنين شود!! هيچ سر سوزنی بهبود با ثبات در زندگی کارگران اين کشورها 

چيزی اتفاق نمی افتد. بسيار روشن است که اگر با فرض محال کشور روز سيرالئون، مثال در پهنه پيشرفت صنعتی، 

قدرت رقابت، بارآوری کار، حجم صادرات و مانند اينها فرسنگها از اياالت متحده امريکا جلو افتد!!! باز هم کارگر 

همان برده مزدی محکوم به فقر، گرسنگی، بی خانمانی، زبونی، بی بهداشتی، بی داروئی، جدا از کار و توليد  سيرالئونی

 »خوشبخت ترين«کما اينکه  –و ساقط از هر نوع دخالتگری، در پويه تعيين سرنوشت کار و زندگی خود خواهد بود 

بحث ما نه اين بلکه فقط بيان اين مسأله بديهی است  نه، –کارگر امريکائی و هر کارگر هر کجای کره خاکی چنين است 

که جار و جنجال امکان پذيری توسعه اقتصادی و سياسی متوازن تمامی بخش های سرمايه داری جهانی اساسا و صرفا 

يک سناريوی سياه شعبده بازی بورژوازی برای متقاعد ساختن طبقه کارگر جهانی به تحمل سير صعودی بدون هيچ 

ار نرخ استثمار خويش توسط سرمايه بين المللی، قبول جاودانگی سرمايه داری و آويختن به خيال واهی امکان مرز و مه

ارتزاق و يافتن رفاه در جهنم گند و خون بردگی مزدی است. سخن اين است که دستيابی اکثريت جوامع سرمايه داری 

سود سرمايه اجتماعی چند کشور يا چند قطب مهم روز جهان به بارآوری کار و حجم صادرات و قدرت رقابت و سهم 

سرمايه جهانی اساسا ممکن نيست. تصور آن در ستيز با سرشت سرمايه است و سراسر تاريخ سرمايه داری گواه بسيار 

  آشکار و گويای اين سرشت است.

اين  فسانه پردازی است.فراز و فرود کارنامه جمهوری اسالمی نيز برگ بسيار تاريکی از همين تاريخ سراسر فريب و ا

رژيم از آغاز کانون همزيستی پرتشتت و ماالمال از تعارض ميان رؤيای عروج به عرش تکنيک، مدرنيزاسيون صنعتی، 

بارآوری متعالی کار، قدرت سترگ رقابت و صادرات غيرنفتی دلخواه در يک سو و فاشيسم سرکش جهانگشا و جهانگير 

سال ميان اين دو اتوپی بی بنياد توحش آميز با افت  40ن جدال و کشمکش در همه اين کاپيتاليستی در سوی ديگر بود. اي

و خيز معمول جريان داشت. هر دو به اندازه هم عقيم، شکست آور و انسان ستيزانه بودند و کل بار شکست زائی قهری 

داز کردند. گفتنی است که چشم ان خود را بر بار غيرقابل تحمل فشار استثمار توده های کارگر توسط سرمايه اضافه می

موفقيت رويکرد نخست در قياس با شرکای رقيب بسيار تاريکتر بود. نه از اين لحاظ که رقيبان چيره دست تر، نيرومندتر 

و احراز  »ميهن آباد صنعتی مدرن سرمايه داری«و مدبرتر بودند، بلکه بيشتر از هر چيز به خاطر آنکه اتوپی برپائی 

يه اجتماعی امريکا و آلمان و اين يا آن کشور مشابه به تمام و کمال سترون تر بود. داستان اين جماعت نه موقعيت سرما

مرداد که در سراسر دنيا به  28فقط در جمهوری اسالمی، نه فقط در ايران بعد از مشروطه يا پيش و پس کودتای سياه 

ن مشغول بازی را فريب می داد که گويا در انتهای می ماند. وقتی که خيل کودکا» مالنصرالدين«ماجرای معروف 

کوچه آجيل رايگان توزيع می کنند، بچه ها به هوای آجيل می دويدند و خود مال نيز متوهم به توهم آفرينی خويش که 

  نکند راستی، راستی خبری هست!! در پی آنها دوان می شد.

، »اتکاء به توليد داخلی«ر علم و کتل های گوناگون بحث جمهوری اسالمی در همه دوره ها از زبان همه جناحهايش، زي

و رؤيابافی های ديگر را پيش » اقتصاد مقاومتی«، »اقتصاد رقابتی« ،»رشد صادرات غيرنفتی«، »کاهش واردات«

ون، داخل نشين يا خارج کشوری، راست يا چپ در يجالب است که کل بورژوازی اعم از حاکم يا اپوزيسکشيده است. 

اساس امکان پذيری اين اهداف، هيچگاه دچار هيچ ترديدی نشدند. همگی شروع به الگوپردازی برای حصول اين هدفها 

کردند، از موفقيت آميز بودن نسخه های خود و سترونی الگوهای ديگران گفتند و دنيائی جنجال ها که راه انداختند، شايد 



 

 

فته شود که کشمکش با غرب، جدال با امريکا و بحران آفرينی های رژيم در منطقه سد راه حصول اين انتظارات بوده گ

است. بحث بر سر انکار تأثيرات اقتصادی اين سياست ها و جهتگيری ها نيست اما ارجاع شکست آن رؤياها و عقيم 

جمهوری اسالمی، صرفا توهم پردازی برای بين المللی ی ماندن آن چشم اندازها به زيادت طلبی ها و بحران سازی ها

پرده انداختن بر تناقضات سرشتی نظام بردگی مزدی و آويختن بيش از پيش توده های کارگر به راهبردهای انسان 

سال رشد توليد داخلی، افزايش  40نداز آفرينی های رژيم در اين ظ اين نظام است. محوری ترين چشم استيزانه حف

ت غيرنفتی و کاستن از حجم واردات بوده است. اينها انتظاراتی بوده است که همه جناحهای رژيم در آن اتفاق صادرا

نظر داشته اند. همگی بقای جمهوری اسالمی را در گرو تحقق اين اهداف می ديده اند. انتظاراتی که هر دو رژيم اسالمی 

ا صادرات غيرنفتی در سالهای اخير کمی افزايش داشته است. و سلطنتی در پيگيری آن شکست خورده اند. با همه اينه

  به جدول زير نگاه کنيم.

  منبع: اتاق بازرگانی تهران -خورشيدی  1394ر نفتی  در سال واردادت و صادرات کاالهای غي

  صادرات  واردات  نوع کاال

  ارزش(ميليون لایر)  وزن  (تن)  ارزش(ميليون لایر)  وزن  (تن)

  303 840 164 1  758 540 93  219 740 1222 105 152 35  کل کاالها 

  434 224 38  137 704  098 394 25 613 220  حيوانات زنده 

  974 674 97  914 599 3  762 760 183  033 402 15  محصوالت نباتی

  056 975 1  206 37  462 542 29  194 146 1  چربی ها

  620 523 40  136 797  452 570 47  997 391 2  محصوالت صنايع غذائی

  082 163 463  128 944 63  990 417 23  983 809 2  محصوالت معدنی

  106 694 179  731 562 12  945 882 131 716 498 1  محصوالت صنايع شيميايی

  923 358 142  883 258 3  816 211 66  012 015 1  مواد پالستيکی

  824 036 3  466 22  366 207  174 2  پوست و چرم

  162 716  660 30  657 473 21  876 557 1  چوب و ....

  892 535 1  626 46  938 687 33  788 175 1  خمير چوب

  965 610 28  616 153  681 890 30  142 447  مواد و مصالح نساجی

  496 984 2  597 15  978 318  245 3  کفش و کاله

  371 720 25  720 489 3  315 054 10  153 361  مصنوعات سنگی

  671 658  4  5750 433 1  496  مرواريد طبيعی

  560 672 103  669 647 4  597 635 118  425 241 5  فلزات معمولی و ....

  646 684 22  050 153  131 469 319  031 299 1  ماشين آالت

  218 285 6  457 50  254 967 78  372 305  وسائل نقليه زمينی

  953 249 1  353 1  249 286 36  486 26  آالت و ادوات اپتيک

  571 9  51  0  0 و مهمات  اسلحه

  840 339 1  172 13  996 804 7  939 82  متفرقه 

  939 720 2  179 12  318 999 38  543 160  اشيای هنری 



 

 

پاره ای تفاوت ها خواهيم بود. بحث ما هم بررسی زمينه های واقعی  سال پيش قياس کنيم شاهد 10اگز ارقام جدول را با مثال 

 70به لحاظ وزن کمتر از  1389در سال همين تفاوت ها است. گزارش ديگری حاکی است که صادرات غيرنفتی  

 ر تن باالميليارد دالر شد. در سال بعد تا هفتاد و هفت ميليون و هفتصد و پنجاه هزا 39ميليون تن و ارزش آن بالغ بر 

 78دچار کاهش وزن نشد. سر از  1391ميليون دالر را پشت سر نهاد. در  800ميليارد و  43رفت و ارزش آن مرز

ميليون دالر سقوط کرد.  415ميليارد و  41درصدی تا  6هزار تن در آورد، اما ارزشش با يک افت  715ميليون و 

ميليون تن گذشت اما بهای آن حتی  80ادرات غير نفتی از رقم شبيه همين ماجرا در سال بعد هم تکرار شد. وزن کل ص

ميليارد دالر  50يک سير صعودی پيمود و تا نزديکی های  1393و نيم ميليارد دالر هم نرسيد. رقم اخير در سال  31به 

 42ت هزار تن باال رفت و ارزش حاصل از اين صادرا 520ميليون و  93از لحاظ وزن تا  1394افزايش يافت. در 

دود يک ميليارد دالر پائين آمد.(سايت دالر برآورد شد. رقمی که سال بعد مجددا سقوط کرد و حميليون  415ميليارد و 

به ارقام و داده های اقتصادی منحنی در مجموع باال رونده صادرات غير نفتی کشور در فاصله زمانی ) دنيای اقتصاد

آن الزم است که به تراز تجاری سرمايه اجتماعی ايران در همين دوره  مورد گفتگو حتما باز می گرديم، اما پيش از

نگاهی گذرا اندازيم. اين تراز بسيار به اختصار با ارقام زير  1394تا  1384معين و اندکی فراتر از آن يعنی سال های 

  گزارش گرديده است. 

  (دالر) 1394تا  1384تراز تجاری جمهوری اسالمی در فاصله ميان 

  تراز بازرگانی خارجی بدون نفت  سال   تراز بازرگانی خارجی بدون نفت  سال

1384  -28 774 000 000  1385  -28 726 000 000  

1386  -33 127 000 000  1387  -37 708 000 000  

1388  -33 396 000 000  1389  -37 899 000 000  

1390  -17 833 000 000  1391  -12 003 000 000  

1392  -7 794 000 000  1393  -2 733 000 000  

1394  -1 913 000 000      

 

تمامی ارقام باال چه در مورد وزن و بهای صادرات غيرنفتی و چه در رابطه با تراز تجارت خارجی سرمايه اجتماعی 

ايران همگی بسيار مباهی و غرورآميز افزايش مستمر حجم و ارزش کاالهای صادر شده توسط طبقه سرمايه دار در 

  . اين سالها را بانگ می زنند. به کالبدشکافی ماجرا پردازيم

مستمرا روند اوج پيموده است  89تا  84به جدول باال نگاه کنيم. کسری موازنه تجاری بورژوازی ايران ميان سالهای 

ميليارد دالر صعود کرده است. اين دوره دقيقا همان سالهائی است که بهای هر بشکه  38ميليارد تا سقف  29و از زير 

دالر به  80و  70ای و تاريخی دست يافته بود. با شتاب از زير  نفت اوپک در بازارهای جهانی به يک رکورد افسانه

صد و سپس صد و ده، صد و بيست، صد و چهل و باالخره يکصد و پنجاه دالر باال می رفت. در يکی از همين سالها 

اهد ميليارد دالر رسيد. اين ايام در عين حال ش 150ميزان اضافه ارزش های نفتی ساالنه بورژوازی و دولتش به 

ازی و کآل ائتالف بين المللی بورژو» شورای امنيت«سرشکن شدن امواج کوبنده تحريمهای اقتصادی توسط اياالت متحده، 

بر چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران است. تحريم ها خرد کننده و ويرانگر بودند اما آثار آنها بر شيرازه اقتصاد 

د می نمود. آنسان که احمدی نژاد اين تأثيرات را کامال انکار می کرد و تک، سرمايه داری تا مدت ها قابل تحمل قلمدا

تک مصوبه های پشتوانه اجرای آنها را کاغذ پاره های باطله اليق پرتاب به کاغذدونی ها می خواند. سخنی که حداقل 



 

 

فه ارزشهای نفتی در سطحی برای سال اول و دوم اجرای تحريم ها چندان بی ربط هم به نظر نمی آمد، زيرا طغيان اضا

بود که سرمايه اجتماعی ايران می توانست از طريق آن نيازهای سامان پذيری بين المللی خود را تأمين و تضمين کند. 

بارها به مناسبت از جمله در همين نوشته حاضر تصريح شده است که کل عوايد حاصل از فروش نفت يا اضافه ارزشهای 

 17تا  15در باالترين ميزان وفور، به طور مثال در همين دوره مورد گفتگو چيزی فراتر از نفتی، در بهترين شرايط، 

شکيل را ت» توليد ناخالص داخلی«درصد محصول ساالنه حاصل کار و توليد طبقه کارگر ايران يا به گفته بورژوازی 

 15تا  10ه است. با همه اينها همين درصد بود 10درصد و گاهی حتی زير  12تا  10نداده است. اين سهم خيلی سال ها 

درصد نقش تعيين کننده ای در امر دورپيمائی سراسری سرمايه اجتماعی کشور بازی می کند، دليل اصلی آن هم  17و 

اين است که ارز ناشی از فروش نفت تنها منبع ارزی بورژوازی ايران و دولتش برای داد و ستد با بازار جهانی است. 

اضافه ارزش های نفتی و صد البته همراه با کوه اضافه ارزش های ديگر حاصل استثمار طبقه را نيست. اما اين همه ماج

می شود، نقش های مهم ديگری را نيز در حل و فصل تعيين کننده مشکالت  دولت بورژوازینصيب که  کارگر ايران

که اهميت آنها برای بورژوازی کمتر از کارکرد کارکردهائی  سر راه چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران ايفا می کنند.

در اين راستا تشديد سهمگين فشار استثمار طبقه کارگر به نفع  دولت سرمايهاول نيست. فونکسيون بسيار مهم و اساسی 

طبقه سرمايه دار و قتل عام وحشيانه خورد و خوراک و دارو و درمان و پوشاک و مسکن کارگران به نفع افزايش هر 

اين پروسه کاری که همه دولت های سرمايه داری در همه جای دنيا انجام می دهند. شتر نرخ سود سرمايه است. چه بي

چگونه محقق می شود و ابعاد اعجازش تا به کجا است؟ پرسشی است که به آن خواهيم پرداخت اما پيش از آن بايد به 

  ذرا داشته باشيم.    يکی از شاخص های مهم سرمايه داری ايران اشاره ای هر چند گ

سرمايه اجتماعی ايران همسان بخش غالب کشورهای دنيا از لحاظ شرايط توليدی، درجه بارآوری کار اجتماعی و قدرت 

رقابت در بازار جهانی سرمايه داری فاقد موقعيت الزم برای احراز سهم دلخواه از اضافه ارزش های بين المللی است. 

مستثنی است. اين حوزه با توجه به مجموعه مؤلفه های دخيل و حاکم در پروسه توليد و در اين ميان بخش نفت کامال 

سامان پذيری محصوالتش به طور مستمر سيل عظيم اضافه ارزش های حاصل کار اضافی طبقه کارگر جهانی را به 

ايران در عين استثمار  شريان حيات سرمايه اجتماعی ايران پمپاژ می کند. نکته مورد بحث اين است که سرمايه داری

ميليون نيروی کار شبه رايگان طبقه کارگر و دستيابی همزمان به ارقام نجومی اضافه ارزش های نفتی ناشی  30حدود 

از استثمار کارگران دنيا باز هم فاقد توان الزم برای تأثير بارز در پروسه تعيين نرخ سودهای بين المللی است، قادر به 

جهانی نمی باشد و در پويه سامان پذيری خود مقادير مهمی از اضافه ارزش های محصول استثمار رقابت در بازارهای 

توده های کارگر ايران را به بخش های ديگر سرمايه جهانی واگذار می کند. چرا چنين است. داليل اساسی دارد. قبل از 

ندی آنها در ميان است. با اينکه بهای نيروی هر چيز پای قيمت تمام شده کاالها و درجه کيفيت و مرغوبيت و بازارپس

کار مورد استثمارش، ماوراء ارزان، شبه رايگان و گاه حتی رايگان است، اما باز هم هزينه توليد کاالهايش به طور 

نسبی باال است. در خيلی از حوزه های توليد، درصد چشمگيری از ماشين آالت، مواد اوليه، قطعات نيم ساخته و وسايل 

ی، به بيان دقيق تر هر دو بخش استوار و گردشی سرمايه ثابت مورد نياز خود برای توليد محصوالت را از بازارهای يدک

سرمايه ها باال است نه به اين دليل که هزينه توليدشان برای کمپانيها و تراست های  –جهانی تهيه می کند. بهای اين کاال 

است، بالعکس پائين هم می باشد، زيرا آنها برترين و سودآورترين شرايط غول پيکر سازنده و صادر کننده آنها گزاف 

توليدی را دارند، از قدرت رقابت چشمگيری برخوردارند. بازار فروشی به وسعت جهان سرمايه داری هم در اختيارشان 

 تند. قيمتی که نه فقط ازاست، به همه اين داليل دارای توان الزم برای فروش کاالهای سرمايه ای خود به قيمتی باال هس

سرمايه ها، ( سرمايه ثابت + سرمايه متغير + اضافه ارزش توليده شده در حوزه مستقيم  –ارزش واقعی اين کاال 



 

 

انباشت) فاصله ای عظيم دارد بلکه به دليل تأثيرگذاری کامال تعيين کننده سرمايه های توليد کننده و عرضه گر آن ها بر 

مومی در بازارها، سيل اضافه ارزش های حاصل استثمار کارگران ساير حوزه های انباشت پويه تشکيل نرخ سود ع

سرمايه در جهان را نيز وسيله فربهی و افزايش دلخواه خود می سازند. سرمايه داری ايران و جوامع مشابه مجبور به 

مايه خود با اين قيمت های گزاف خريد کاال سرمايه های الزم و به بيان دقيق تر خريد سهم عظيمی از بخش ثابت سر

بين المللی هستند و درست به همين دليل قادر به تهيه کاالهای ارزان قيمت برای فروش و رقابت در بازارهای بين المللی 

نمی باشد. اين امر همان گونه که قبال تأکيد شد جزء سرشت سرمايه است. نظام سرمايه داری بدون تمايزات فاحش و 

در ترکيب ارگانيک و بارآوری کار و قدرت رقابت، قابل تصور نيست. جار و جنجال های ارتجاع  اختالفات سرکش

بورژوازی در دنيا زير لوای چالش اين شکاف ها نيز صرفا القاء باژگونه حقايق در ذهن توده های کارگر به خاطر 

 شکافها و تعميق روزافزون آنها بر خالف بستن سد بر سر راه پيکار طبقاتی آنها و ماندگارسازی بردگی مزدی است. اين

آنچه نمايندگان فريبکار سرمايه می گويند، هيچ خسران و زيانی برای هيچ بخش طبقه سرمايه دار جهانی ندارد. سهم 

سود سرمايه داران هيچ نقطه دنيا را تهديد نمی کند و با خطر کاهش رو به رو نمی نمايد. بالعکس سناريوی فريب 

های سرمايه در دست کل دولت  است!! که سالح بسيار زهرآگينی رفع آنهاجا جاری بورژوازی زير لوای  تاريخی و همه

داری برای تشديد لحظه به لحظه فشار استثمار کارگران دنيا و قتل عام معيشت آنها با هدف هر چه بيشتر نمودن سود 

سرمايه جهانی شده است. سرمايه اجتماعی ايران با رجوع به همين شاخص سرشتی توليد سرمايه داری به رغم استثمار 

ادر به تهيه ارزان کاال برای رقابت در بازارهای جهانی نمی باشد، هزينه توليد نيروی کار ماوراء ارزان و شبه رايگان ق

البته فقط يکی از مشکالت و موانع سر راه اين کار است. بارآوری کار اجتماعی پائين، به دليل سطح نازل تکنيک و 

ار و دولتش از تحمل هزينه امتناع بورژوازی از تحمل هزينه های پژوهش و تحقيق در يک سوی و گريز طبقه سرمايه د

های آموزش و تخصص کارگران در سوی ديگر باعث کيفيت کامال پائين کاالها و عجز آنها از ورود به مدار رقابت 

های مهم جهانی می گردد. عوامل تعيين کننده ديگری مانند کهنگی و فرسودگی ماشين آالت موجود، سرعت پائين واگرد 

و نقل و نوع اينها نيز در اين زمينه ايفای نقش می کنند و در مجموع توان رقابت  سرمايه، عدم مدرنيزاسيون حمل

سرمايه داری کشور در عرصه بين المللی را تنزل می دهند. ابعاد  تأثير کل اين عوامل چندين برابر و چه بسا چند ده 

ی بين المللی نيز از راه می رسند و برابر می گردد زمانی که بحرانهای کوبنده اقتصادی و موج های پی در پی تحريمها

  وارد ميدان می گردند. 

ر دتحت مالکيت و کنترل دولت بورژوازی  اضافه ارزش های نفتی و غيرنفتیپس از توضيح باال به نقش و مکان ويژه 

به چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران باز گرديم. دولت مقدم بر هر چيز، در يک پروسه طوالنی تاريخی، 

عنوان يک رسالت هويتی و در مکان قائم مقام کل طبقه سرمايه دار، از همان آغاز تا حال،  بخش مهمی از مجموع اين 

اضافه ارزش ها را در حوزه تأسيسات پايه ای مورد نياز چرخه انباشت و بازتوليد سرمايه اجتماعی پيش ريز کرده است 

را می رفت و جمهوری اسالمی نيز قهرا همين سياست را دنبال کرده  و مستمرا پيش ريز می کند. رژيم شاه همين راه

برق،  مانند آب و است. رژيم ها با پيش ريز اضافه ارزش های دريافتی اعم از نفتی و غيرنفتی، در قلمرو مورد گفتگو

 و کاال را از دوش طبقهسهم بسيار بزرگی از هزينه توليد سرمايه  بنادر، راه و جاده و راه آهن، سدها و تأسيسات آبياری

سرمايه دار بر می دارند و معادل اين سهم، حجم سود و سرمايه طبقه مذکور را باال می برند. اين اولين کاری است که 

دولت با انجامش، بخش سترگی از اضافه ارزش های نفتی و غيرنفتی را به اقالم نجومی سود و سرمايه بخش های 

ارای سرمايه های بزرگ می افزايد. در مورد اين کارکرد دولت سرمايه در جاهای مختلف بورژوازی، به ويژه بخش د

 ديگر به اندازه الزم صحبت داشته ايم. تأکيد ما اينجا حول ساز و کارهای اقتصادی دولت برای انتقال مابقی اضافه ارزش



 

 

ولت يا بانک مرکزی نام گرفته د» سياست ارزی«های تحت مالکيت خود به طبقه سرمايه دار است. ساز و کارهايی که 

است و تاريخا در شکل تعيين و تغيير نرخ ارز توسط رژيم های شاه و جمهوری اسالمی اعمال شده است. سرمايه داران 

خواه وارد کننده و خواه دست به کار صادرات، صاحب کارخانه و بنگاه توليدی يا تاجر و يا هردو، که جمعيت بسيار 

ستند در داد و ستد خود با بازار جهانی سرمايه داری باالجبار با مسأله ارز سر و کار دارند. کثيری از آنها چنين ه

سرمايه های خود و تاجران برای واردات کاالهای مصرفی، بايد دارائی  –صاحبان صنايع برای تهيه بيشترين بخش کاال 

ت مورد نياز شوند. صادر کنندگان کاالها نيز با ريالی خود را به ارز تبديل کنند تا از اين طريق قادر به خريد محصوال

ارزهای حاصل از فروش توليدات خويش در بازارهای جهانی نمی توانند در بازار داخلی به ادامه کار پردازند. اينان 

ن ينيز محتاج معادل ريالی اين ارز هستند. کار انتقال اضافه ارزش های نفتی توسط دولت به سرمايه داران دقيقا در هم

جا و البته با پشتوانه کوه عظيم اضافه ارزشهای غيرنفتی صورت می گيرد. چرا بايد بر نقش پشتوانه ای اضافه ارزش 

های غيرنفتی تأکيد کرد، پاسخ روشن است. رژيم ها قرار نيست فقط در عرصه صادرات و واردات کاال، تونل انتقال 

ه باشند، آنها از همه مجاری ممکن، از طريقی که همين چند حاصل استثمار توده کارگر به شط سود صاحبان سرماي

سطر باالتر گفته شد، در عرصه بيمه های اجتماعی، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل و فراوان قلمروهای ديگر 

از  یهم کارشان تقليل هزينه توليد برای سرمايه داران و افزايش سود آنها از طريق پيش ريز اضافه ارزشهای دريافت

محل استثمار طبقه کارگر است. دولت ها برای اينکه بتوانند اضافه ارزش های نفتی را به طور خاص در پهنه واردات 

و صادرات به حساب سود سرمايه داران واريز کنند بايد دريای عظيم اضافه ارزش های غيرنفتی را از مجاری گوناگون 

گرفته تا مالکيت مستقيم سرمايه در همه بخش های اقتصادی و استثمار  و زير عناوين مختلف، از ماليات و عوايد گمرکی

توده کارگر در کل اين قلمروها نصيب خود ساخته باشند. به اصل بحث باز گرديم.  روال کار دولت بورژوازی تاريخا 

رمايه لایر در اختيار ساين بوده است که  ارز حاصل از فروش نفت را به قيمتی کامال پائين تر از برابری واقعی دالر و 

دار وارد کننده کاال قرار می داده است. اين امر عمال و بر روی زمين سرمايه داری به معنای پرداخت بخش بسيار 

چشمگيری از هزينه های توليد کاالها و سرمايه های متعلق به طبقه سرمايه دار بوده است. مثال صنايع خودروسازی 

قطعات نيم ساخته، مواد خام، وسايل يدکی و در مجموع يک بخش مهم  بايد مستمرانايع در نظر آريم. صاحبان اين صرا 

سرمايه ثابت خود را از بازار جهانی خريداری کنند. پيداست که هر چه ارزش دالر بيشتر باشد، سرمايه داران توليد 

ا هر چه قيمت ريالی هر دالر گران تر کننده خودرو برای واردات اين کاالها به دالر بيشتری نياز دارند. در همين راست

باشد. سرمايه داران بايد حجم انبوه تری لایر صرف تهيه اين بخش سرمايه خود کنند. نتيجه کل اين محاسبات يک چيز 

است. اينکه قيمت تمام شده خودروها باال خواهد بود، بازار فروش آنها رونق الزم را نخواهد داشت. عرضه دلخواه با 

سب مواجه نمی گردد. موضوعی که نرخ سود سرمايه داران را زير فشار قرار می دهد و کل اينها خالف تقاضای منا

انتظار آزمندانه صاحبان سرمايه برای دريافت سودهای طالئی سرشار است. اما دولت بورژوازی مشکل گشا است!!! 

که تحت اختيار و مالکيت اوست نوشداروی ذخاير اليزال اضافه ارزش های نفتی و غيرنفتی حاصل استثمار پرولتاريا 

. دالر يا هر ارز ديگر را در دست دارد» خزانه غيب«معالج هر درد بی درمان طبقه سرمايه دار است. دولت کليد اين 

تی بسيار پائين تر از قيمت واقعی آن، تقديم سرمايه داران خودروساز می کند. اقدامی که ترجمه زمينی و را به قيم

به بهای نصف، يک سوم، يا يک را هزار تومانی  4000تی آن را قبال گفتيم. وقتی که سرمايه دار مثال دالر کاپيتاليس

چهارم آن به چنگ می آرد عمال قيمت تمام شده خودرو را به همين ميزان پائين می آورد. اين مسأله در مورد کل واردات 

د نمی شود. يک تاجر وارد کننده شکر نيز مهمان مقرب سرمايه هم محدو –صدق می کند حتی به حوزه واردات کاال 

هزار دالر به کمپانی خارجی توليد کننده يا  200همين خوان يغما است. او هم برای خريد صد تن شکر مثال بايد حدود 



 

 

حصول ست آرد، به همان ميزان چشم انداز فروشنده اين کاال پرداخت نمايد. اين تاجر هرچه دالر را ارزان تر به د

سودهايی کالن تر را در مقابل خود خواهد يافت. سرمايه داران اعم از نوع نخست يا دوم از اين طريق با يک تير دو 

هدف را شکار می کند. هدفهايی که برای دولت بورژوازی نيز بسيار اساسی هستند. در يک سوی تا حدی هر چند اندک 

وگيری می شود و همين امر تکيه گاه آهنين سرمايه داران برای پائين از افزايش جهش آسای قيمت اين کاال در بازار جل

نگه داشتن هر چه بيشتر مزدها می گردد. در سوی ديگر سرمايه دار تاجر وارد کننده قطعات مورد نياز توليد خودرو 

می يابد و نرخ  يا شکر يا هر سرمايه دار وارد کننده هر کاالی ديگر، به اقالم نجومی تری از اضافه ارزش ها دست

  سود مطلوب تری را نصيب خود می سازد. 

آنچه گفته شد پديده هميشگی و همزاد سرمايه داری ايران بوده است. مسأله بسيار اساسی آنست که اين سياست در حوزه 

ش وصادرات نتيجه معکوس داشته است و با هياهوی طوفانی توليد برای صادرات، افزايش چشمگير حجم کاالها برای فر

در بازارهای بين المللی و باال بردن قدرت رقابت اين کاالها در تعارض آشکار قرار می گرفته است. درست به همين 

دليل نيز تاريخ سرمايه داری ايران در همه دوره ها تاريخ واردات غول اسا و صادرات غيرنفتی نامحسوس بوده است. 

سينه زنی می کرده اند. به احساس فروشی ناسيوناليستی می پرداخته  غائله ای که طبقه سرمايه دار و دولتهايش حول آن

نه نوکر بادمجان که «و شيون راه می انداخته اند. اما عمال هيچ تغيير و تحولی رخ نمی داده است. زيرا سرمايه دار 

رزش ها و باالتر مشغله او نه صادرات باال و واردات اندک که فقط پرخروش تر بودن شط اضافه ا»  خادم سلطان است

بودن نرخ سودها است. بعالوه و اين بسيار مهم است که سرمايه داری ايران بر پايه همه توضيحاتی که داده شد و با 

رجوع به همان شاخصی که تشريح گرديد برای داشتن صادرات، برای احراز توان رقابت در بازارهای جهانی و برای 

بری دلخواه در اضافه ارزش های بين المللی برخوردار باشند، نيازمند دستيابی  اينکه صادراتش از توان الزم برای سهم

 يک محورمانع  حصول آنها است. به شرايط و امکاناتی است که تقسيم کار جهانی سرمايه داری و مستولی در همه جا، 

ون در يزی حاکم و اپوزيسمهم وارونه پردازی ها و فريبکاری های هر دو رژيم شاه و جمهوری اسالمی يا کل بورژوا

که پرده انداختن بر روی آنها بنمايه فکر،  سرمايه بوده است. موانعی همه دوره ها نيز دقيقا انکار همين موانع سرشتی

شعور و ايدئولوژی بورژوازی است. موضوعی که قبال گفتيم و نيازی به تکرار آن نيست. آنچه اينک، يا از اينجا به بعد 

ر واکاوی ما است اجبار سرنوشت سازی است که طبقه سرمايه دار ايران و جمهوری اسالمی در محو ،گفتگوی حاضر

حال حاضر و البته از چندين سال پيش به اين طرف، برای گالويز شدن با اين معضل هويتی و بنيادی پيدا کرده است. 

ون آنکه هيچ تغييری در بارآوری کار اين معضل که بايد حجم صادرات خود را به هر قيمت که شده است باال ببرد، بد

اجتماعی، شرايط توليدی يا قدرت رقابت سرمايه داری ايران پديد آمده باشد. بورژوازی مجبور به اين کار است و برای 

انجامش مثل هميشه با کوه موانع مواجه است اما عين هميشه هم، همان ذخايز اليزال اضافه ارزش های محصول استثمار 

دهها ميليون کارگر و البته اين بار نه در محدوده جنس نفتی آن، که اتفاقا سيل خروشان اضافه ارزش های  بربرمنشانه

حوزه های انباشت غيرنفتی است که باز هم نوشداروی حيات سرمايه می شود و سالح چالش مشکل می گردد. ماجرا 

نه بازرگانی به زيان واردات کاال، قدمتی صد چيست؟ مگر نه اين است که هياهوی توليد برای صادرات و تغيير مواز

، در پايان رياست جمهوری احمدی نژاد توسط دولت يا نمايندگان فکری سرمايه 80ساله دارد. چرا ناگهان در اواخر دهه 

به يک کمپين عظيم تبديل می شود؟ از اين گذشته مگر جز اين است که کليه موانع سرشتی و سدهای اساسی سر راه 

ن رؤيا همچنان به قوت خود باقی هستند. پس چگونه است که اين بار راستی، راستی منحنی صادرات کاال وارد تحقق اي

يک سير صعودی غيرقابل انکار گرديده است. ماجرا از اين قرار است که اين بار در دوره تاريخی مورد گفتگو، در 

چشمگير صادرات به هر بها و با تحمل هر هزينه و  آستانه شروع دهه دوم قرن بيست و يکم، اين مسأله يعنی افزايش



 

 

مماتی برای طبقه سرمايه دار و دولتش يا در واقع برای کل سرمايه  کارزار سرنوشت ساز کامال حياتی، معضل، يک

داری ايران شده است. اضافه ارزش های نفتی با شتاب تمام روند سقوط پيمودند و پروسه داد و ستد سرمايه اجتماعی 

ا هجبران به هر بهای اين اضافه ارزشبا بازار جهانی يا چرخه ارزش افزائی و سامان پذيری سرمايه داری در گرو  ايران

بود. بايد صادرات کاال در حجمی چشمگير برنامه ريزی می شد اما اين صادرات با معضل هميشگی فقدان قدرت رقابت 

نجه نرم می کرد. مشکل بنيادی در اينجا قرار داشت و و سهم بری اندک در اضافه ارزش های بين المللی دست و پ

مثالی بياوريم. بهای يک خودرو  بورژوازی بايد حتما چاره ای می انديشيد. برای اينکه موضوع بيشتر روشن گردد

ميليون تومان بود. در همين سال بهای ارز بر اساس  17حدود  1389در بازار داخلی ايران در سال » سمند سورن«

تومان برای هر دالر امريکا می رسيد. در چنين وضعی اگر  1000يين شده از سوی بانک مرکزی، به رقم نرخ تع

خودرو مذکور می خواست در بازارهای جهانی به فروش رسد و نرخ سودی مطلوب يا معادل نرخ سود در ايران به 

رقمی که شنيدن آن اعجاب  ( 000 000 17 = 1000 * 17000)هزار دالر فروخته می شد  17دست آرد بايد حداقل 

همگان را بر خواهد انگيخت. در روزهای مورد اشاره شايد بهای يک اتوموبيل ولووی نه چندان گران قيمت در بازار 

اروپا نيز در همين مدار می چرخيد و پيداست که هيچ انسان سکنه هيچ کشور اروپائی حاضر نبود از خريد ولوو دست 

ساخت ايران خودرو روی آرد. اين مثال با مقداری تغيير و تفاوت، در رابطه با غالب کاالهای  بردارد و به سمند سورن

ديگر هم صدق می نمود. پيداست که هر چه مواد خام و اجزاء تشکيل دهند بخش ثابت سرمايه پيش ريز شده در عرصه 

مت توليدی محصول تأثير گذارد و امکان توليد کاالها بيشتر در بازار داخلی قابل تأمين بود، می توانست بر روی قي

که بدون رجوع به ساز و کارهای مهم ديگر چنين حادثه ای  آنسترقابت در بازار جهانی را بيشتر سازد، اما واقعيت 

به هچ وجه امکان وقوع نمی يافت. همه اين داده ها بانگ می زنند که بورژوازی و دولتش برای چالش معضل، برای 

از اين طريق جايگزينی ارز حاصل اضافه ارزش های نفتی با ارز ناشی از صادرات وسيع کاالها  افزايش صادرات و

با بن بستی سخت دست و پنجه نرم می کرد. اما نظام سرمايه داری معموال و البته فقط تا زمانی که جنبش کارگری 

ر برای شکستن تنگناهای خود برخوردا کشورها اسير ورطه استيصال و زبونی و زمين گيری هستند از يک ذخيره اليزال

است. سرشکن ساختن بار سهمگين کل بن بست ها، بحران ها، فروپاشی ها و کاهش نرخ سودها بر معيشت مستمرا در 

حال قتل عام توده های کارگر يگانه راه است و بورژوازی ايران در اين گذر هميشه و در همه دوره ها به اندازه کافی 

ه است. پيمودن اين راه، يا طی روند اين سرشکن سازی و حمام خون معيشتی، البته در هر کجا و بود دمجرب و استا

هر شرايط يا مناسبتی ساز و کار ويژه خود را دارد و در اين مورد معين يعنی در عرصه ذبح هست و نيست توده های 

رين راه يا در واقع تنها طريق چاره ساز کارگر برای هموارسازی راه صادرات افزون تر، افزايش نرخ ارز، چاره سازت

برای بورژوازی بود. به همان مثال باال نظر اندازيم. فرض کنيد که طبقه سرمايه دار ايران بتواند ارز حاصل از فروش 

کاالهای صادراتی در بازارهای جهانی را به جای آنکه با قيمت هر دالر هزار تومان در اختيار بانک مرکزی يا نهاد 

قرار دهد برای هر يک دالر، دو هزار تومان، سه هزار تومان يا چهار هزار تومان » سامانه نيما«دی موسوم به اقتصا

خواهد  »سمند سورن« دريافت دارد. معنای واقعی اين تغييرات و داده ها آنست که سرمايه دار توليد کننده و صادر کننده 

دالر، يا چهار  200ادل هشت هزار و پانصد دالر، پنج هزار و توانست خودروی توليدی تراست خويش را با قيمتی مع

  هزار دالر سابق دست يابد.  17دالر در بازارها بفروشد، در حالی که به همان سود طالئی حاصل فروش  200هزار و 

خاير از اين امکان برخوردار بود که با بهره گيری از ذ 1389جمهوری اسالمی و طبقه سرمايه دار تا پيش از سال 

ارزی حاصل فروش نفت مبادالت تجاری خود با کشورهای ديگر را پی گيرد و پيش برد. حتی سفينه اين مبادالت را با 

استمداد از طرح های بسيار پرهزينه دور زدن تحريم ها و سرشکن سازی سيالب های عظيم سود و سرمايه به حلقوم 



 

 

مانند مافيای بابک يزدانی، رضا ضراب و ديگران از کام  مخوف ترين باندهای مافيائی داخلی و خارجی بورژوازی

طوفان ها رها سازد و به ساحل برساند. جمهوری اسالمی چاره ای جز آن نداشت. اين مبادالت بايد به هر قيمت انجام 

 داتشمی گرفتند و رژيم تا آن روز توان پرداخت خسارت های انجام آن را هم داشت. مبادالتی که عظيم ترين بخش وار

سرمايه يا در واقع سرمايه بود و چرخه توليد و بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران بدون دريافت آنها توان هيچ  –کاال 

سرمايه چه اندازه است؟ از منظر مراکز آماری رژيم اسالمی  –چرخيدن نداشت. ميزان ارزشی اين حجم غول آسای کاال 

درصد و گاهی بيشتر در اسناد مختلف  85درصد تا  70متضاد دارد. از  تا چشم کار می کند پاسخ های متنوع و عميقا

و از طرف مراجع و نهادهای دولتی متفاوت گزارش شده است. هر کدام اين ارقام بيانگر آنست که همين سهم بسيار 

دارد. شيرازه  نازل اضافه ارزش های نفتی تا چه اندازه برای بازتوليد و سامان پذيری سرمايه اجتماعی ايران اهميت

بحث را رها نکنيم، جمهوری اسالمی تا بخشی از دوره دوم رياست جمهوری احمدی نژاد به يمن ارقام نجومی ارزهای 

ناشی از فروش نفت، نيازهای ارزی داد و ستد بورژوازی با بازار جهانی را تأمين می کرد. اما از اين تاريخ به بعد 

ن حوادث از همه سو شروع به وزيدن می کند. بهای فروش نفت رو به افول است که اوضاع دگرگون می گردد و طوفا

های بين المللی و امريکا حتی فروش همين نفت ساقط شده از بهای پيشين را   می گذارد و موج های پی در پی تحريم

  بسيار دشوار و گاه غيرممکن می سازد. 

ه ارزش های نفتی، يکی از حياتی ترين و سرنوشت سازترين در اينجا بود که يافتن بديلی برای ارز ما به ازاء اضاف

پروبلماتيک های اقتصادی جمهوری اسالمی شد. اين حجم عظيم ارز بايد تأمين می گرديد، زيرا در غير آن صورت 

تمامی مراکز مهم توليدی، بنگاههای بزرگ صنعتی و کشاورزی، حمل و نقل، آب و برق و معدن و مانند اين ها، قادر 

تهيه بخش ثابت سرمايه خود نمی شدند. چرخ توليد از کار می افتاد و شيرازه هستی سرمايه دچار بدترين فروپاشی  به

می شد.  در همين روزها بود که تمامی بخش های بورژوازی از اصالح طلب تا اصولگرا، حتی حاميان و طرفداران 

جويه های پرطمطراق کردند، همه از بی کفايتی دولت چند ماه پيش احمدی نژاد يکی پس از ديگری شروع به سرودن ه

دهم، سوء مديريت تيم رئيس جمهور، تخريب تمامی زيرساخت های اقتصادی توسط باند وی و ضربات کوبنده ای که 

بر توليد داخلی وارد آورده اند و نظاير اينها سخن راندند. اينکه چند و چون جنجال ها چه بود موضوع بحث ما نيست. 

وازی بايد کليدی برای قفل بسيار سنگين مشکالت پيدا می کرد، تمرکز بر روی باال بردن حجم صادرات و روی بورژ

نهادن به پيش ريز سرمايه ها در عرصه توليد کاالهای قابل صدور تنها چشم اندازی بود که در برابر بورژوازی و 

رات کاال را به چنان سطحی رساند که ارز جايگزين دولتش قرار می گرفت. هيچ راه حل ديگری وجود نداشت. بايد صاد

هزار بشکه چرخ می خورد، بهای  800اضافه ارزش های نفتی را قابل حصول سازد. کل صادرات نفت حول محور 

فروش همين مقدار هم زير شالق تحريم ها، اينجا و آنجا ار پيمودن راه انتقال به شريان هستی سرمايه داری ايران باز 

افزايش تا سرحد ممکن صادرات کاال به ويژه که داد و ستد اين کاالها تا حدود قابل توجهی از تطاول تحريم ها  می ماند.

به بعد آغاز گرديد و  90سمت چالش فروپاشی پرشتاب اقتصادی بود. کاری که از سال ه در امان می ماند، روزنه ای ب

  دولت روحانی به پيشبرد آن اميد بست. 

افزايش صادرات اما هيچ ايده يا کشف تازه ای در افق محاسبات بورژوازی ايران نبود، رويکرد سرشتی سرمايه در هر 

شرايط و هر کجای دنيا است. طبقه سرمايه دار ايران نيز از روز ظهور تا امروز در خواب و بيداری، با توصيف 

» وصف العيش نصف العيش«سطح صادرات کاال و سرمايه، مستمر رؤياهای شيرين خود در مورد دستيابی به باالترين 

می کرده است. هر جناح و اليه و دار و دسته ای هم می کوشيده است تا در سرودن اين چکامه ها، گوی سبقت از شرکا 

هر و رقبا بربايد. در دوره جمهوری اسالمی نيز همه باندها و دولتها کارشان جنجال کردن همين رؤياها بوده است. به 



 

 

حال سرمايه گذاری در عرصه صادرات هر چه بيشتر کاال هيچ تازگی نداشت، آنچه شايد تازگی داشت تازه جلوه دادن 

مسأله در يک سوی و از آن مهم تر استتار کامل اسرار عملی نشدن آن از آغاز پروسه انکشاف سرمايه داری ايران تا 

ژوازی هيچ گاه حاضر به بيان واقعی آن نبوده است. بالعکس آن روز بود. سری که از همه لحاظ عيان است اما بور

  همواره آن را به صورت باژگونه و با دنيايی تحريف و دروغ و ترفند به ذهن ها القاء می کرده است. 

تا امروز بايد  1389رمز واقعی سقوط پرشتاب برابری تومان در مقابل دالر يا هر ارز ديگر را به ويژه در فاصله ميان 

يقا در اينجا جست. در شروع اين دوره سرمايه داری ايران زير فشار سرکش بحران اقتصادی و تشديد خرد کننده اين دق

درصد اضافه ارزش های نفتی ساالنه  75بحران توسط موجهای پی در پی تحريم های اقتصادی بين المللی، بيش از 

درصد منابع ارزی سرمايه اجتماعی کشور  90ا بيش از خود را از دست می دهد. اين اضافه ارزش ها، آگر نه همه ام

را تعيين می کردند. عظيم ترين بخش داد و ستد با بازارهای جهانی از طريق همين ارزها انجام می گرفت و از دست 

رفتن آنها اختالل سراسری اجتناب ناپذير چرخه انباشت و ارزش افزائی سرمايه داری را در پی داشت. شيرازه هستی 

مايه در آستانه فروپاشی حتمی قرار می گرفت. بايد اضافه ارزش های نفتی جايگزينی دست و پا می کرد، افزايش سر

صادرات يگانه راه اين جبران و جايگزين سازی بود. اين کار يعنی رونق بازار صادرات بدون سير تصاعدی بسيار 

ی دومی در مقابل اولی امکان تحقق نمی يافت. درست بر شتاب آميز بهای دالر در مقابل تومان يا در واقع کاهش برابر

  همين پايه است که قيمت غالب ارزها در برابر تومان جهش آسا رو به افزايش می گذارد. جدول زير را نظر اندازيم.

  گزارش بانک مرکزی     1396تا  1364تغييرات بهای دالر در فاصله ميان 

  دالر به لایر  ل سا  دالر به لایر  سال  دالر به لایر   سال

1364  615  1365  742  1366  991  

1367  966  1368  1207  1369  1412  

1370  1420  1371  1489  1372  1804  

1373  2667  1374  4024  1375  4445  

1376  4782  1377  6591  1378  8660  

1379  8190  1380  8009  1381  8019  

1382  8325  1383  8748  1384  9042  

1385  9226  1386  9358  1387  9667  

1388  9979  1389  10442  1390  12047  

1391  26078  1392  31838  1393  32800  

1394  34501  1395  36440  1396  40000  

به رقم  615برابر، ارزش خود را از دست می دهد و از  16لایر در مقابل دالر حدود  1388تا  1364در فاصله ميان 

سال بعد اين تاريخ روند صعودی حيرت انگيزی اتخاذ می کند لایر برای هر دالر می رسد. اين شاخص از يک  9976

می شود. در همه اين سالها جر و بحث طيف اقتصاددانان بورژوازی  1364برابر سال  65بيش از  1396و در سال 

واقعی شدن قيمت ارز برای آنها فقط يک معنی » قيمت ارز بايد واقعی گردد« منتقد جمهوری اسالمی آن بوده است که 

چند بار بيشتر خود، با تحمل گرسنگی و فالکت و بی داروئی و بی  شاق داشته است. اينکه طبقه کارگر ايران بايد با کار



 

 

دکتری و بی مسکنی باز هم رعب انگيز تر خود و نسل های آتی خود رود پرخروش سود سرمايه داران را باز هم 

  خ سود سرمايه داران صادر کننده کاال را به اوج برند!!  پرخروش تر سازد. توده های کارگر بايد از اين طريق نر

پيش تر برای روشن شدن بحث از مثال خودرو استفاده نموديم. واقعيت اين است که سرمايه اجتماعی ايران و جمهوری 

يل . دلاسالمی در حوزه توليد خودرو يا ساير کاالهای صنعتی مشابه، بسيار به ندرت امکان انجام چنين کاری را دارد

آن نيز بسيار ساده است. در اين عرصه ها، سهمی از سرمايه ثابت اعم از استوار يا گردشی که بايد وارد پروسه توليد 

شود يا در اين پروسه مصرف گردد به گونه ای فاحش از عرصه های ديگر بيشتر است. به همين دليل بورژوازی خود 

ورديم، آ قبالز سرمايه در قلمروهای مناسب تر را پيش گيرد. جدولی که را مجبور می بيند که حتی االمکان راه پيش ري

اين واقعيت را بسيار صريح خاطرنشان می کند. در آنجا به طور مثال بهای هر تن واردات و صادرات کاالها در حوزه 

 های مختلف به شرح زير است.

  تومان     1394سال     

  ن صادرات بهای هر ت  بهای هر تن واردات   قلمرو اقتصادی

 000 700 2  000 200 1  محصوالت نباتی 

  000 300 5  000 500 2  چربی ها

  000 000 5  000 000 2  صنايع غذائی

  000 430 1  000 700 8  صنايع شيميائی

  000 360 4  000 500 6  مواد پالستيکی 

  000 520 13  000 530 9  پوست و چرم 

  000 340 2  000 380 1  چوب

  000 600 18  000 000 7  مواد نساجی

  000 130 19  000 820 9  کفش و کاله

  000 820 14  000 600 24  ماشين آالت

  000 500 12  000 900 25  وسايل نقليه زمينی 

  000 400 92  000 000 137  دستگاههای اپتيک

  

صنايع شيميائی، جدول نشان می دهد که در حوزه هايی مانند وسايل نقليه زمينی، ماشين آالت، دستگاههای اپتيک يا 

بهای هر تن کااليی که توسط سرمايه اجتماعی ايران توليد شده و در بازار جهانی به فروش رفته است از بهائی که برای 

واردات اين نوع کاالها پرداخت شده است بسيار پائين تر است و گاه از نصف هم کمتر می باشد. حتی در عرصه توليد 

می ايران پيشرفت وسيعی داشته است اما باز هم قيمت هر تن محصوالت صادر شده از پالستيک با اينکه صنايع پتروشي

آنچه وارد گرديده نازل تر است. مسأله اما در قلمروهايی مانند مواد غذائی، پوست و چرم، چوب، مواد نساجی، کفش و 

للی از فراورده های خريداری کاله بالعکس است. در اين بخش ها بهای هر تن کاالهای فروش رفته در بازار بين الم

شده افزون تر می باشد. ارقام بانگ می زنند که در قلمرو توليد ماشين آالت صنعتی، صنايع الکترونيکی، شيميائی يا 

ن از دست صاحبان سرمايه و سرشکن نی با توسل به سياست خريد ارز گراکال بخش توليد وسايل توليد سرمايه جها

  به حلقوم طبقه سرمايه دار هيچ گشايشی در افزايش صادرات حاصل نخواهد شد.سازی سيل اضافه ارزش ها 



 

 

تومان آن هم در يک فاصله زمانی سی و سه  4000تا  60تا اينجا فقط از نوسانات بهای ارز و تغييرات مستمر آن ميان 

سانات طغيان آميز شد.        ساله گفتيم. با خروج امريکا از برجام و شروع بازگشت تحريم های اقتصادی، دامنه اين نو

نرخ ارز اکنون سوای پاره ای موارد معين که همچنان در کنترل بانک مرکزی است اساساً و در وسيع ترين سطح به 

بازار يا آنچه که بازار دوم خوانده می شود محول گرديده است. با وقوع اين رخدادها و جا به جائی عمال بهای دالر به 

تومان رسيده است. ترجمه زمينی اين دادها برای طبقه سرمايه دار محقق  12000ن و يورو به مرز هزار توما 10باالی 

، چهارصد تومان سال 1364شدن يک رؤيا است. اينکه ارز حاصل از صادرات خود را به جای شصت تومان سال 

 1396تومان سال  4000و باالخره به جای  1394، سه هزار و چهارصد تومان سال 1384، نهصد تومان سال 1374

رساند. حادثه ای که از همه لحاظ اجتناب ناپذير است. طغيان بيش از می تومان به فروش  11000اکنون هر دالر حدود 

خشکيدن چشمه سار اضافه ارزش های نفتی، نياز حياتی دولت چشم انداز پيش بحران و کوبنده تر شدن امواج تحريم ها، 

اين گريزناپذيری را لباس واقعيت می پوشانند. معنای توسعه صادرات برای سرمايه داری سرمايه به ارز، همگی با هم 

ايران و جوامع مشابه اين است. صادرات کاال بدون بارآوری کار باال، بدون شرايط توليدی مطلوب، بدون هيچ قدرت 

های جهانی، بدون هيچ کدام  رقابت در بازارهای جهانی، بدون ظرفيت الزم برای سهم بری متعارف در اضافه ارزش

اين ها و پرسش بسيار اساسی آنست که چگونه؟ پاسخ اين پرسش ساده است. با تشديد چند برابر استثمار توده های کارگر، 

  تشديدی چنان انفجار آميز که کل کاستی ها و فقدان های باال را جبران کند!!! 

  سخنی با توده های طبقه کارگر ايران     

بق معمول با مؤخره ای چند سطری خطاب به کارگران ختم کنيم. سرمايه داری ايران اگر چه با رجوع به بحث را مطا

متر از ک نسبی،نسبت ميان بخش های ثابت و متغير سرمايه، (متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی) به صورت 

تقسيم کار جهانی سرمايه، آماج سرريز  قطب های عظيم سرمايه داری بحران زا است اما به حکم موقعيت خاص خود در

که  آنست در عين حال مستمر بحران های ذاتی و اجتناب ناپذير سرمايه بين المللی است. اقتضای همين موقعيت معين

بارآوری کار اجتماعی در اينجا پائين است، قدرت رقابت سرمايه ها در بازار جهانی نازل است. صادرات غيرنفتی 

ه است و منابع ارزی مورد نياز بورژوازی برای داد و ستد با بازارهای بين المللی اتکاء چشمگيری همواره ناچيز بود

 ون های بورژوازی ويبه اضافه ارزشهای نفتی داشته است. باز هم تأکيد و تصريح کنيم که آنچه حاکمان يا اپوزيس

کرده و می کنند، صرفا راه اندازی سونامی جنجال » اقتصاد نفتی«اقتصاددانان و نمايندگان فکری سرمايه زير نام 

فريبکاری برای شستشوی مغزی کارگران، انکار توسعه صد ساله سرمايه داری در ايران، انکار تسلط جامع االطراف 

اين شيوه توليد در جامعه از دهه ها پيش تا امروز، پرده اندازی بر استثمار بربرمنشانه دهها ميليون کارگر و ارقام 

حاصل اين استثمار است. اضافه ارزش های نفتی در ميان کل اضافه ارزش هايی که طبقه ما در طول سال کهکشانی 

توليد می کند بسيار ناچيز است اما ارز ناشی از فروش نفت تاريخا، ساز و کار مهمی در پويه داد و ستد ميان سرمايه 

مدت بحران اقتصادی و تشديد انفجارآميز و طوفانی  اجتماعی ايران و بازارهای جهانی سرمايه بوده است. غرش طوالنی

بحران توسط امواج کوبنده تحريم ها سال ها است که صادرات نفت و دستيابی طبقه سرمايه دار و دولتش به اين اضافه 

ارزشها و ارز معادل آن را کم يا بيش مختل کرده است. تحريم ها در همان حال منحنی هزينه توليد را به گونه ای 

سيارفاحش صعودی ساخته است، نرخ سودهای طالئی را به ويژه در مورد کل سرمايه اجتماعی تهديد می کند و چرخه ب

ارزش افزائی سرمايه را دچار مخاطره عميق نموده است. بورژوازی و دولت سرمايه يگانه راه حراست از سودهای 

حريم ها بر زندگی هر روز سالخی شده ما توده نجومی خود را مطابق معمول سرشکن ساختن  کل بار بحران ها و ت



 

 

آهنين عزم است. از تمامی راهها  ،های کارگر و قتل عام همه دار و ندار معيشتی ما ديده است. بورژوازی برای اين کار

و در همه عرصه ها اين جنگ را عليه ما آغاز کرده است. همه نهادهای قدرت خود را برای پيروزی در اين جنگ و 

و خون کشيدن خورد و خوراک و پوشاک و دارو و درمان و آموزش و سرپناه محقر ما بسيج نموده است.  به خاک

سياست ارزی جديد دولت نيز دقيقا يکی از ساز و کارهای پيشبرد همين جنگ جنايتکارانه کارگرکش است. جمهوری 

پذيری سرمايه اجتماعی ايران پيدا کند.  اسالمی بايد جايگزينی برای اضافه ارزش های نفتی و ارز مورد نياز سامان

افزايش صادرات کاال را به هر بها و هر شکل يک راه حصول اين هدف ديده است. سرمايه داری ايران قادر به رقابت 

در بازار جهانی نيست و همه تالش رژيم آنست که هزينه توليد را برای سرمايه داران به حداقل رساند تا صدور توليدات 

دآور گردد. اين کار برای بورژوازی ايران با توجه به تمامی شاخص های سرمايه اجتماعی مقدور نيست. يک آنها سو

راه بيشتر وجود ندارد و آن اينکه کل بار پائين آوردن هزينه توليد به شکل های گوناگون بر معيشت ما توده کارگر 

ان قرار گيرد. معنای اين جهش بسيار شفاف است. هزار توم 10سرشکن شود. معادل ريالی هر دالر در مدار باالی 

تومان  4000وقتی سرمايه دار کاالی خود را به قيمتی توليد می کند که برای فروش آن در بازارهای جهانی به جای 

تومان در ازای هر دالر به چنگ آرد يعنی اينکه توليدات را با همين تفاوت در داخل و به کارگر ايرانی هم  11000

د، يعنی اينکه قيمت کل کاالها از خورد و خوراک گرفته تا دارو و پوشاک و اجاره بهای کومه مسکونی و همه بفروش

   وقوع آن آغاز شده است.برابر می گردد. حادثه ای که همين االن  3مايحتاج اساسی ديگر 

حی و حاضر نيست. طوفان  اما باال رفتن قيمت ها در ابعاد نجومی تنها مشکل در حال اضافه شدن بر کوه مشکالت

بيکارسازی ها شروع شده و هر روز سهمگين تر خواهد شد. قحطی و غال در حال همه گير شدن و همه جا بيداد کردن 

است. از منجنيق اين نظام همه جا سنگ مرگ و نابودی می بارد. ما هميشه آماج تهاجم وحشيانه ترين شبيخون های 

و بيشتر پيدا خواهد کرد. هيچ چاره ای نيست اينک افزايشی رعب آور پيدا کرده بيخون سرمايه بوده ايم اما ابعاد اين ش

سوای اينکه کل قدرت پيکار ضد سرمايه داری دهها ميليون توده های طبقه خود را به صف کنيم. تعرض را با تعرض 

وسط جنبش نوشت کار و توليد خود تنيرومندتر پاسخ گوئيم. آماده تصرف کليه مراکز و کار و توليد شويم. برای تعيين سر

سازمان يافته سراسری شورائی خويش آماده شويم و تدارک بينيم. بورژوازی برای سرازير ساختن کل بار بحران ها و 

تحريم ها بر زندگی ما دچار هيچ ترديدی نيست. فاجعه بار است اگر زبون و زمين گير و مستأصل دست بر روی دست 

  هموارساز راه تهاجم هر چه سهمگين تر سرمايه داری به آخرين بازمانده های معيشتی خود شويم.بگذاريم و با اين کار 
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