
  سرمايه داری و آستانه انفجار

 ،فقط جنبش شورائی سراسری ضد کار مزدی طبقه کارگر است که ناقوس مرگ سرمايه داری را به صدا در می آورد

دچار انفجار شود و سکنه کارگر کره زمين را در البالی آوار حاصل  ،اما سرمايه داری می تواند در غياب اين جنبش هم

چشم انداز که هر دو حالت آن است. به داده های امکان رخ دادن دارد نه يکی از اين دو اين انفجار مدفون سازد. آنچه 

نيا به اندازه کافی داده هائی که در همه رسانه های سرمايه داری و شبکه های خبری متنوع د آماری زير نگاه کنيم.

راست ترين و هارترين بخش بورژوازی بين المللی ساعت ها پيرامون و غول پيکر تريبون های عظيم حتی موجودند، 

 ارقام و اطالعات جنايات بورژوازی به کمک اين افشاء قطعاقصد ما از آوردن آنها نيز  بر همين اساس اند،آن بحث کرده 

ست. ا يا به بيان درست تر، کمتر گفته شده ها ،ناگفته ها پاره ایگفته ها، که پرداختن به نيست. هدف نه تکرار مالل آور 

    قبل از هر چيز داده ها را مرور کنيم.

  نفر برابر با کل دارائی سه ميليارد و هشتصد ميليون نفر از جمعيت روز جهان است.  26ثروت 

  ميليارد دالر افزايش داشته است.  900فقط در طول سال گذشته بيش از »! ميلياردرها«دارائی 

 .سه ميليارد از ساکنان فعلی کره زمين درآمد روزنه ای کمتر از پنج و نيم دالر امريکا دارند 

  از تحصيل ميليون کودک بازمانده  262اگر سرمايه داران بزرگ فقط يک درصد بيشتر ماليات پرداخت کنند

 امکان سوادآموزی می يابند و سه و سه دهم ميليون گرسنه از مرگ زودهنگام نجات پيدا می کنند.

  مدير مؤسسه آمازون معادل کل بودجه ساالنه کشور اتيوپی » جف بزوس«ارزش يک درصد سرمايه های

 ميليون نفر جمعيت است. 105با 

  درصد افزون گرديده است و همزمان توده  12جهان  ميالدی سرمايه طبقه سرمايه دار 2018در سال فقط

  .فقيرتر و گرسنه تر شده اند %11کارگر دنيا 

  دولت های تمامی کشورهای جهان هر سال مبالغ انبوهی به سرمايه داران و صاحبان کنسرن های عظيم

 مالی و صنعتی کمک می دهند.

  يا سود ساالنه سرمايه داران در کشورهای  ميالدی ماليات بر ارزش اضافی 2013تا  1970در فاصله ميان

  .تنزل يافته است %38به  %62پيشرفته تر دنيا از 

  در حالی که سرمايه داران با سرعت سير نور سرمايه های خود را افزايش می دهند نيمه فقير جهان مستمرا

 .در حال سقوط است

  ز فقيرترين و کم درآمدترين آحاد جامعه درصد ا 10در خيلی از کشورها و به طور مثال انگلستان و برزيل

 بيشترين درصد ماليات ها را پرداخت می کنند. 

سال پيش در انگليس، عظيم ترين قطب  77مؤسسه ای که است.  شدههمه اين ارقام توسط مؤسسه آکسفام تهيه و منتشر 

به وجود آمد تا  ی از بورژوازیاز مراکز مهم دانشگاهی، با برنامه ريزی بخش یآن روز، در يک قدرت سرمايه جهانی

برای درک زمينه های  داریچاره گری سرمايه  و از چرخه انديشه، پژوهش، هشدار ،جزئی ولو نه چندان معنی دار

هميشه در حال بروز جنبش کارگری و پيش بينی های الزم  و اقتصادی، اجتماعی انفجارهای احتمالی، مخاطرات سرکش

مطابق معمول و دقيقا  هم، انتشار آن گزارش را آماده و ارائه می کند. آکسفام هر سال اينرفع اين مخاطرات باشد.  برای

داد و فريادهای بسيار و  های و هوی هاهمان گونه که جزئی از انتظار، هدف و برنامه ريزی بورژوازی است بحث ها، 

 .بنمايه همين جار و جنجال ها استی بررسدقيقا جا نيز  زيادی را برپا می سازد. موضوع گفتگوی مختصر ما در اين



ريشه واقعی کل سيه روزی های »!! افشاگری«و »!! انتقاد«زير پوشش  گرد و خاک های انبوهی که راه می افتند تا

د، نانتقادآميز لزوما همگون و عين هم نيست سر و صداهای ظاهرابشريت کارگر و فرودست را از انظار مخفی سازند. 

يفتگان ، ش»پيکتی«ز راست ترين ها، به طور مثال بانيان همين آکسفام، نظريه پردازانی چون بالعکس طيف وسيعی ا

اب تا احز» اکونوميست«راست هايی مانند گردانندگان  آتشين مزاج اصالح و انسانی کردن سرمايه داری!! حتی اولترا

راست ها مستقل از تمايزاتشان تکليف و سرنگونی طلب را در بر می گيرد. » ضديت با سرمايه داری«چپ مدعی 

، ی اين نظامبردگی مزدی و احساس مسؤليت عميق برای بقانظام  ه ماندگارسازیروشن است. آنها با دنيائی از عشق ب

بر بام منابر وعظ جلوس  ،کارگر توده های، عليه در کران تا کران جهان ،به بهای راه اندازی هر روزه هولوکاست ها

ف شکاو هر ساله خوش يمن نيست. تعميق هر روزه خيلی وجود اين همه گرسنه [ و اشک تمساح می ريزند که: می کنند

طبقاتی هم کمی بد است زيرا نارضائی می آفريند، نارضايتی هم شورش زا است. اگر اين وضع ادامه يابد ثبات و امنيت 

ز اين سلسله طويلی او  باالخره الزم است] قبت نگری همبه خطر می افتد، ثروتمندان بايد قلبی رئوف داشته باشند، عا

است. آنها رسم رسالت به جای می آورند،  به مهندسی  بورژوازی مواعظ که تجلی هويت اين طيفمعرکه گيری ها و 

شستشوی مغزی کارگران جهان می پردازند، به سرمايه داران، دولتمردان سرمايه و حاکمان نظام  و افکار انسان ها

گی مزدی هشدار می دهند که ضمن تالش صد در صد الزم و بسيار قابل تکريم، برای افزايش هر چه کهکشانی تر برد

  خطر طغيان توده های عاصی کارگر هم غافل نباشند.نسبت به سودها و سرمايه ها، 

در اينجا ظاهر داستان متفاوت دارد.  شمايلیبا سرمايه و سرنگونی طلب » ضديت«واکنش ها و انتقادات طيف مدعی 

سخن از صدور يک کيفرخواست است! ادعانامه ای حتی دغدغه بقای سرمايه داری يا آرايش و پيرايش اين نظام نيست! 

با اين مضمون که سرمايه استثمار می کند، بانی و باعث وجود طبقات و شکاف طبقاتی است. اين شکاف را مستمرا 

 می آفريند و از اين روی بايد سرنگونو کارتن خوابی و فالکت و فقر و آوارگی عمق می بخشد، در اين راستا گرسنگی 

به سراغ بنياد واقعی فاجعه هيچ گاه اما گردد. حرف هايی که کامال درست هستند و نمای بيرونی راديکال هم دارند!! 

اهی و گرسنگی و فساد و تباستثمارگری سرمايه يا نقش سرمايه داری در تعميق شکاف طبقاتی، زايش فقر  ،نمی روند

ن سرشتی کانوبه  ،هسته اصلیبه  ولیرا تقبيح می کنند، و تبعيضات جنسی و آلودگی های زيست محيطی و کار کودک 

  کل فاجعه ها نمی پردازند.  حقيقی» بيگ بنگ«يا 

است. در آن نظام ها  استثمار درشکلهای توليدی ماقبل سرمايه داری، در بردگی و سرواژ يا فئوداليسم هم وجود داشته

استثمار می کرده است و الجرم شکاف طبقاتی همراه با فقر و فالکت و گرسنگی  به شدت هم طبقه ای طبقه ديگر را

بيداد می نموده است. آنچه در گزارش آکسفام برخالف هدف، جهتگيری و محتوای رسالت بانيان مؤسسه و همزمان بر 

به هيچ وجه مجرد استثمارگری،  ،نمای مدعی ضديت با سرمايه موج می زند خالف برداشت ها و انگاره های طيف چپ

چشم هر کارگری را خيره و قدرت تشخيص او را چيزی که بايد تبعيض آفرينی و فالکت زائی سرمايه داری نيست. 

 معينیرابطه اجتماعی  ماهيت و شاخص هويتی تعميق ساالنه شکاف ميان طبقات بلکه مجردنه  ،ميخکوب خود سازد

ضدانسانی مستولی در دنيا امکان بقا ندارد. کل فجايع  آفرينش  و بدون اين شکافبدون تعميق لحظه، به لحظه است که 

بحث بر سر رابطه اجتماعی و مناسباتی است که آوار تمامی اين درندگی ها و سبعيت ها و بشرستيزی بر سر چندين 

از درون داده های آماری آکسفام و ست. دائی ناپذير تداوم هستی آنی و جميليارد نفوس طبقه کارگر جهانی، شرط حتم

 کارساز پيکار طبقاتی برای در هم کوبيدن و تغيير بنيادی بايد اين واقعيت را کاويد و اين کاوش را سالحکوه ارقام مشابه 

سه ميليارد و هشتصد  نفر برابربا کل دارائی 26ثروت «از سطر نخست داده ها شروع کنيم.  اين واقعيت کريه کرد.

خيل وسيع منتقدين راست آيا آنسان که  چيزی رخ داده است؟چنين چگونه  و چرا؟» ميليون نفر ازجمعيت روز دنيااست



می گويند! با وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار، می توان  مبارزه برای کمونيسمو مصلح يا ناقدان چپ نمای مدعی 

به عمل آورد؟! فقط وقيح ترين و شيادترين مزدوران نظام بردگی مزدی می توانند به از وقوع چنين رخدادی جلوگيری 

 3800000000نفر با کل دار و ندار  26پاسخ مثبت دهند. رمز پنهان پشت اين ارقام آن نيست که ثروت  اين پرسش

 عينی به نام سرمايه داری،رمز عظيم اين گزاره آماری آنست که در شکل توليدی تاريخا مسکنه زمين برابری می کند، 

چه کار و توليد کرده اند، ميليارد انسان هر 4قريب  کار مزدوری يا رابطه خريد و فروش نيرویکار شيوه توليد مبتنی بر

نفرند يا  26000نفرند  26اينکه مالکان اين سرمايه يا سرمايه ها از دستشان خارج و يکراست سرمايه گرديده است. 

راز نهان تک، تک ارقام و داده های هيچ وجه، هيچ تغييری در اساس وجود فاجعه پديد نمی آرد.  يا بيشتر به 260000

رگر ميلياردها کا در سيطره موجوديتش، ، انسان، ستيز و ماوراء ارتجاعی است کهیحديث وجود نظام هويتا اختاپوسباال 

مال می کنند، هر چه را که تا آخرين لحظه تقويم با همه توان کار می کنند، جهان موجود را از حاصل توليدات خود ماال

تاريخ، به فکر بشر رسيده است خلق می نمايند، اما نتيجه کل اين کار و توليد برای آنان صرفا فقر، گرسنگی، آوارگی، 

 ناز دست داد ،آب سالم آشاميدنیوميت از های دهشت زای زيست محيطی، محر، بی بهداشتی، بی داروئی، آلودگيفالکت

زای تراز وحش، فحشاء، اعتياد و تمامی اشکال سيه روزی شناخته شده تاريخ زندگی انسان است. تنفسی مورد نيازهوای 

کل سکنه کره خاکی اسير شيوه توليد، مناسبات اقتصادی، سياسی، اجتماعی يا رابطه اجتماعی تاريخا اين ارقام آنست که 

هر سال تريليون ها دالر بر سرمايه طبقه سرمايه دار می افزايد  ،خود که به حکم ماهيت و بنمايه وجودی هستندمعينی 

ر و بسيار عميق ت کارگر را به ورطه فقر و گرسنگی و کارتن خوابی و بی داروئی و اعتيادِ انسان و همزمان ميلياردها 

 ،اقتضای هستی اشس بر اساکه و رابطه اجتماعی معينی  اقتصادی شيوه توليد، مناسباتفرو می غلطاند.  ترمرگ آور

چنان حجم عظيمی از حاصل استثمار ميلياردها کارگر را سرمايه و باز هم سرمايه خود می سازد که  يک سرمايه دار

ميليون جمعيت افزون تر می گردد و در نظر آريد  105ميزان سرمايه روزش از کل بودجه ساالنه يک کشور دارای 

 100ميليون کارگر اتيوپی مقايسه کنيم نسبت مذکور نه  80ا کل هست و نيست که اگر حجم سرمايه اين سرمايه دار را ب

 برابر که هزاران برابر می گردد. 

 بلکه منابع معتبر ديگر نظر اندازيم.» آکسفام«اما اين بار نه منتشر شده از سوی  ،به گوشه ديگری از گزارشات آماری

کار و توليد طبقه کارگر جهانی يا به تعبير اقتصاد سياسی بورژوازی  داده هايی که فرايند افزايش محصول اجتماعی ساالنه

    پيش روی ما قرار می دهد.  2017تا سال  1960در سطح جهانی را، در فاصله ميان » توليد ناخالص داخلی«

   (دالر امريکا) محصول اجتماعی ساالنه  سال   (دالر امريکا) محصول اجتماعی ساالنه  سال

1960  11 202 000 000 000  1965  14 609 000 000 000  

1970  19 074 000 000 000   1975  23 037 000 000 000   

1980  27 819 000 000 000   1985  31 619 000 000 000   

1990  37 825 000 000 000   1995  42 224 000 000 000   

2000  50 030 000 000 000   2005  58 129 000 000 000   

2010  65 957 000 000 000   2015  75 733 000 000 000   

2017  80 078 000 000 000   2018  84 836 000 000 000   

  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Ekonomi/Tillvaxt/BNP---internationelltمنبع: 



از رقم نوزده  1970بوده است در   دالرميليارد  11000حدود  1960ارزش کار و توليد طبقه کارگر جهانی که در سال 

هزار  38به حدود  1990در سال  و ميلياردهزار  28به نزديک  1980 راين رقم دباالتر رفته است.  ميلياردهزار 

 66000 رقم به 2010 سال عبور نموده است. ميلياردهزار  50ميالدی از  2000افزايش يافته است. در سال ميليارد 

تا  2017فقط در فاصله ميان صعود کرده است.  دالر ميلياردهزار  85تا مرز  2018و باالخره در است  رسيدهميليارد 

دالر در ارزش محصول اجتماعی ساالنه کار و توليد  ميليارد 4000شاهد افزايشی حدود  ،، در طول يک سال2018

قر، گرسنگی، آوارگی، ويرانه خوابی،  در همين فاصله زمانی نسبت شمار کارگران زير آوار ف کارگران جهان بوده ايم.

بيکاری و مرگ و مير ناشی از گرسنگی و نداری، به کل توده کارگر يا کل سکنه زمين به گونه ای چشمگير افزايش 

داشته است!! در طول همين دوره روند وخامت وضعيت معاش، دارو و درمان، مسکن و حداقل امکانات زندگی کارگران 

ت و چيزی به نام امنيت اشتغال در وسيع ترين سطح محو ايه داری شتابناک تر و تندتر بوده اسدر همه جای جهنم سرم

برابری ارزش کار و توليد چند ميليارد کارگر در  8نکته اساسی سير صعودی  با همه اينها در اينجا نيز گرديده است.

کت و سيه روزی های توليد کنندگان اين فال افزايش فقر، آميختهبسيار پرشتاب و  و سيرساله  58يک دوره زمانی 

بحث همان گونه که پيش تر گفته شد، بالعکس اساس نيست. کار و توليد ارزش ها يا محصول اجتماعی کوهسار عظيم 

وجود شيوه توليد، مناسبات اقتصادی يا رابطه اجتماعی معينی است که همپيوندی ذاتی، همگنی اندرونی و گريزناپذيری 

محصول کار و توليد انسان ها در يک سوی و گسترش بی مهار و نامحدود گرسنگی، بی خانمانی،  افزايش کهکشانی

زای جزء اليتج و مدنی کارتن خوابی آن ها و محروميتشان از ابتدائی ترين حقوق انسانی يا کمترين آزادی های سياسی

ريد وفروش نيروی کار، رابطه کار مزدی سخن بر سر اين نظام، اين رابطه اجتماعی، رابطه خماهيت و هستی آن است. 

يا نظام سرمايه داری است. سرمايه نمی تواند که چنين نباشد و برای اينکه جهان چنين نباشد، برای امحاء کل اين جنايات، 

  بربريت ها، سبعيت ها و انسان ستيزی ها فقط يک راه وجود دارد و آن راه امحاء کامل و ريشه ای سرمايه داری است. 

چرا سرمايه داری چنين است و چرا نمی تواند يا محال است که چنين نباشد. اين پرسشی است که پاسخ آن برای هر 

 کارگر بسيار حياتی و بنيادی است. 

توليد سرمايه داری در بنمايه هستی خود توليد سرمايه است. هدف توليد، هدف کار، اساسا سرمايه و افزايش بی انتهای 

و  و حقوق تأمين اين هدف قهرا نيازمند قربانی شدن بدون قيد و شرط انسان، معيشت و رفاه و آزادی سرمايه می باشد.

در آستان خلق، توسعه و انباشت بدون هيچ مرز و محدوده  اختيار و اراده و کل هستی يا اساس زنده بودن و نبودن انسان،

توليد سرمايه داری محقق گردد، هيچ چاره ای نيست سوای برای اينکه سرمايه توليد شود يا هدف شيوه سرمايه می باشد. 

فعاليت هدفمند انسان برای توليد ارزش های مصرفی مورد نياز خويش يا آماده سازی طبيعت برای رفع احتياجات آنکه 

 تسنخاز بيخ و دگرگون و باژگون شود. اين کاری است که سرمايه انجام می دهد. پروسه کار با تعريف  ،انسانی خود

يعنی مجموعه ای از فعاليت ها، دخالت در طبيعت و تغيير آن به منظور تأمين مايحتاج معيشتی، رفاه متعالی جسمی و 

به گفته مارکس شرط عمومی مبادله بين انسان و طبيعت يا شرط ابدی زندگی بشر است.  ،تعالی نامحدود فکری و معنوی

می سازد. محصول کار را به جای آنکه وسيله رفع حوائج مادی و  اين روند را وارونه و اسير ماهيتی متضادسرمايه 

شالوده شکوفائی نامتناهی فکری، اخالقی و فرهنگی انسان باشد نيروی قاهر، فعال مايشاء، مسلط و حاکم بر سرنوشت 

است و با کل يکر ديگر انسان توليد کننده و کارگر يا کال انسانکل کار و توليد و زندگی او می کند. با پيدايش سرمايه 

مورد نياز ارزش ، يک مهره وجود به مرتبه يک شيئی، يک جزء بی اراده، زبون و مفلوک از چرخه توليد سرمايه

به معنای موجودی صاحب اراده آزاد، رشد آزاد، انديشه آزاد سقوط می کند، از انسان بودن واقعی خود  افزائی سرمايه



رد ميليارد، ميلياساقط می گردد. به طور کامل يا تعيين سرنوشت هستی خود و دارای توان دخالتگری آزاد در طبيعت 

ن خوابی، کارت جنگ،بی بهداشتی، آلودگی های زيست محيطی، و نداری،  فقربه ورطه گرسنگی، بيکاری، فالکت، ذلت، 

 بيکران ب دنيایعده ای هم صاح آوارگی، بی داروئی، محروميت از هر ميزان آزادی و حقوق انسانی فرو می غلطند،

سرمايه ها، ثروتها، قدرت ها، رفاه، شوکت، عزت، موقعيت، حاکميت و همه چيز می شوند. نکته اساسی يا در واقع 

هسته کل رخدادها اين است که کل اينها را فقط سرمايه است که تعيين می کند و تصميم می گيرد. سرمايه است که 

ار می کند، طبقه سرمايه دار را پديد می آرد، مالکيت صاحب خود را سرمايه دار می سازد، فردی از طبقه سرمايه د

قانونگذار می شود و تک سرمايه دارانه را خلق و وارد تاريخ می نمايد. سرمايه است که به عنوان يک رابطه اجتماعی 

، گتک نيازهای خود برای توليد سود يا افزايش و خودگستری خود را لباس قانون، نظم اجتماعی، حقوق، مدنيت، فرهن

 ا ظهور، گسترش ومايه باخالق، مذهب، ايدئولوژی، سياست، ديپلوماسی، صلح، جنگ يا هر چيز ديگر می پوشاند. سر

 بر پايه وهم، خيال، جهل، نيرويی را پيدا می کند که بشر نقش و عظمت و قدرت قهر يا فعال مايشائی همانتسلط خود، 

و صرفا مولود وهم ندارد اوال وجود ه خدا بنيادی در اينجا آنست ک یها د. تفاوتمی نام» خدا«ه و بی دانشی آن را خراف

بر  مهيچ تأثيری ه ،، ثالثا با اين مشخصاتاستبه همان دليلی وهم بودنش فاقد هر نوع قدرت  ، ثانيااستو جهل انسان 

ننده و تعيين کمادی  داشته باشد، اما سرمايه در تعارض با اين شاخص ها، خدائی کامال سرنوشت زندگی بشر نمی تواند

سير تا پياز يا تمامی پيچ و خم ها و تار و پودهای حيات اجتماعی انسانها است. سرمايه، قانون است، دولت است، نظم 

اجتماعی است، قراردادهای مدنی است، حاکميت است، اعتقاد و ايدئولوژی و آيين است. خداپرستی واقعی روز کل 

دنيا است، به اين دليل روشن که همه شريعت ها و مذاهب روز عالم ساز و کار بقای مؤمنان به اديان و شرايع موجود 

کل اين ها، اين باورها، روابط، فراساختارها، سرمايه داری و تحميل منويات سرمايه بر توده های کارگر جهان می باشند. 

ک رابطه اجتماعی هستند و نقش اجزاء ارگان های نظم سياسی و حقوقی، همه و همه فرا روئيده های سرمايه به عنوان ي

   بازی می کنند.غيرقابل تفکيک چرخه توليد سرمايه را 

 يتبشر ،اين محاسبات يا منظرکه اشاره شد. درمکان، موضوعيت و معنای هستی انسان درمحاسبات سرمايه چيزی است 

ماند که زنده ب داردکارگر تنها و تنها به اين دليل حق خورد و خوراک و پوشاک يا کومه مسکونی و محلی برای بيتوته 

کارگر  حق حيات ياسرمايه توليد کند، به محض آنکه نياز سرمايه به نيروی کار کارگر منتفی شود، اساس زنده ماندن  و

سرمايه محتاج خريد دستگاه تراش، ماشين فرز، اره برقی، وسيله منتفی است. درست همان گونه که وقتی صاحب هم 

بود و نبود اين ابزار و مواد و مهره ها برايش فاقد نوع اينها نيست  يا اياب و ذهاب، ترانسفورموتور، الستيک اتوموبيل

دار تعلق دارد. کار کارگر متعلق به سرمايه دار است. محصول کار تمام و کمال به سرمايه هر نوع موضوعيت است. 

ششدانگ شعور و فکر و مشغله مالک سرمايه روی اين محور متمرکز است که از حداقل نيروی کار کارگر حداکثر 

خريده است، کارگر هم يکی از اين اشياء فرايند ارتباط اشيايی است که سرمايه دار  ،پروسه کار سرمايه را توليد کند.

نی، سرمايه مع جهان بينیکل دانش های بشری در ممکن سرمايه را به بار آرد. اين فرايند بايد بيشترين ميزان  است و

 فعاليت های مجموعه علم در روايت سرمايهد. نرا دقيقا در همين جا پيدا می کن اعتبار، جهتگيری، نقش و رسالت خود

آموزشی، اکتشافی و پژوهشی است که نيازهای توليد هر چه انبوه تر و کهکشانی تر سرمايه را پاسخ گويد، تا زمانی که 

يس وهای تحقيقی و ساير مراکز علمی هم جواز تأستها است دبستان، دبيرستان، دانشگاه، انستي سرمايه نيازمند اين فعاليت

ه تا سساتی کبه محض آنکه دامنه اين احتياج کاهش يابد، روند برچيدن مدرسه ها و کل مؤو مجوز توسعه پيدا می کنند. 

ابطه يک ر کهمشتی شيئی نه سرمايه ديروز مقدس ترين اماکن بودند آغاز می شود و با سرعت سير نور پيش می رود. 

تاج خريد نيروی کار کارگر، برای بقای موجوديت و گسترش خود به همان گونه که محتوليد سرمايه  اجتماعی است.



تملک کار و محصول کار کارگر است، نيازمند انکشاف و بسط اجتماعی خود در قالب قانون و سياست و جامعه مدنی 

و دولت و حاکميت و اخالق و فرهنگ و ايدئولوژی هم هست. وقتی از رابطه اجتماعی بودن سرمايه صحبت می کنيم 

ار، مکمل همديگر، با نياز قهری و جبری به هم، همگن و ارگانيک يکديگر برآورد همه اين ها به صورت يک کل اندامو

شناخت،  فائق هایايدئولوژی حاکم، ارزش های اجتماعی چيره، مالک می گردند. در جامعه سرمايه داری افکار مسلط،

برای تحميل خود بر طبقه تعريف مستولی حق و آزادی و اعمال اراده، همگی توليدات سرمايه، ساز و برگ های سرمايه 

خود سرمايه در هيأت قرارها و نهادهای  ،و به معنای واقعی و دقيق کالمکارگر، سالح دست سرمايه برای بقای خود 

در  قانون» «دولت مدافع منافع سرمايه داران است«اجتماعی آن هستند. درست بر همين اساس تعابيری از قبيل اينکه 

بيدادگاهها همه گوش به  پليس يا ارتش،«، »سياست را سرمايه داران تعيين می کنند«» خدمت طبقه سرمايه دار است

نادرست و از جنس نقد رفرميستی سرمايه داری هستند. در نظام بردگی مزدی  گزاره هايی» فرمان طبقه حاکم هستند

ک به مثابه ي جزاء انداموار سرمايهاند، امدافع و خدمتگزار سرمايه نيستند، خود سرمايه  ياحافظ  اين نهادها و سيستم ها

  رابطه اجتماعی می باشند. 

معضل ميلياردها کارگر دنيا بر خالف آنچه از سوی طيف گسترده محافل راست و چپ به ارقام و داده ها باز گرديم. 

جنجال می شود، به هيچ وجه آن نيست که درآمدها نابرابرند، شکاف طبقاتی عميق است. تراکم ثروت در يک طرف و 

ان برابری می کند. مشکل نفر با کل دار و ندار چهار ميليارد انس 26دارائی توسعه فقر در طرف ديگر بيداد می کند. 

ميليارد  5طه اجتماعی معينی است که تا هست، کار و حاصل کار بيش از راب درموجوديت، تسلط و حاکميت شيوه توليد يا

سکنه کارگر روی زمين را يکراست و به تمام و کمال از دست آن ها خارج و سرمايه طبقه سرمايه دار می سازد. ريشه 

ست که هر چه اين ميلياردها  ا امی سونامی های وحشت و دهشت چيره بر جهان و تاريخ اينجاکل فاجعه ها و سرچشمه تم

، فرهنگ، دستگاههای سرکوب فيزيکی و قدرت، دولت، قانون، پارلمانکارگر کار و توليد می کنند، سرمايه می شود، 

اطالعات، امنيت، زرادخانه های  و نهادهای حکمرانی سرمايه می شود، نظم مدنی، حقوقی، ارتش، پليس، سپاه، فکری

شکنجه گاه و ميدان تير نسخه پيچی سرمايه می گردد. راه اندازی های و هوی حول شکاف بيدادگاه،  اتمی، جنگ، زندان،

آدم، نه حديث بدبختی های بشر روز ميليارد  4نفر با هست و نيست  26همترازی ثروت  ياطبقاتی و تعميق اين شکاف 

 آنچه بايد نابود شود نه عمقختن پرده پوالدين بر ريشه واقعی اين مصيبت ها و سيه روزی ها است. که فقط و فقط اندا

زياد شکاف های طبقاتی و وسعت عظيم نابرابری های اجتماعی که مناسبات اقتصادی و رابطه اجتماعی بانی و باعث 

   سرمايه شدن حاصل کار و توليد انسان ها است. 

بوده ايم که اوال زمينه های واقعی رويش و ی يجنبش ها وها خيزش  ای اخير، شاهد عروجدر طول سال ها و دهه ه

طغيان آن ها سوای فشار دهشتناک استثمار سرمايه داری و گرسنگی، نداری و نارضائی مولود سرمايه هيچ چيز ديگر 

 يدا کردهپ حتی شبه بين المللیسری يا عظيم، گاه سرابسيارنبوده است، ثانيا ابراز وجود و ميدان داری آن ها، گستره ای 

داشته اند. اين جنبش ها همه اين شاخص ها را با خود حمل کرده اند، اما کل دار و ندار است. ثالثا آرايش صوری چپ 

وجود  تبعات آثار و و بسيار زبونانه عميقا رفرميستی بغايت مصلحانه،نقد انتظار يا صدر و ذيل آتشفشان اعتراضشان از

خيزش هايی از نوع ضد  طبيعی و قهری موجوديت سرمايه داری فراتر نرفته است.کامال يا بدبختی های  کار مزدی

مار زيادی و ش در فرانسه گلوباليزاسيون، نود و نه درصدی ها، سياتل، جنوا، گوتنبرگ، وال استريت، اخيرا جليقه زردها

ده ثروت در رشد فزاين عليه تعميق شکاف طبقاتی،با بيرق پيکار لعموم از آکسيون های اعتراضی ببين المللی که علی ا

های تمامی شهرهای ، خيابان جنگ ، ضديت با آلودگی های زيست محيطی يادر سوی ديگريک سو و گرسنگی و فقر 



ارزارها ن کشرکت کنندگان در بسياری از ايساخته اند. خويش و کانون سر دادن فرياد  قدرت ميدان نمايشبزرگ دنيا را 

اما الم تا و خيزش ها خود را مخالف سرمايه داری خوانده اند!! و به زعم خود شعار ضد سرمايه داری سر داده اند!! 

کاف آنچه پنداشته اند، انديشيده اند، بر زبان آورده اند، فرمول بندی نموده اند، راه چاره قلمداد کرده اند و باالخره انجام 

عليه سرمايه و هموارسازی راه بقای نظام از کارزار ائت سرمايه داری، تطهير سرمايه، فرارداده اند در راستای بر

بردگی مزدی بوده است. رفرميسم کارش اين است و همه اين جنبش ها به دليل بنمايه رفرميستی راهبرد مستولی بر خود 

   فقط اين نقش را بازی نموده اند.

گرسنگی  بيکاری و تعميق فزاينده شکاف طبقاتی و و شبکه های اجتماعی از ه ها، روزنامهامجرد انباشتن صفحات کتاب نه

ختن  سا ها از سرمايه داری است، نهيا ارتقاء شناخت آن و آوارگی توده های کارگر هيچ کمکی به افزايش آگاهی طبقاتی

 اوليهات تحقق مطالبتسطيح راه برای يابی قدرت پيکار طبقاتی کارگران و سازمانهيچ گامی در حزب و اتحاديه  سنديکا،

تانه نابودی سسرنگونی طلبی فراطبقاتی می توان آو نه با رژيم ستيزی و  تاس انسانی آنها فاهی و حقوق اوليهر ،معيشتی

کارگران دنيا اما  .توده های کارگر کرده استرفرميسم تاريخا همين ها را بديل مبارزه طبقاتی سرمايه داری را کوبيد. 

دست بر ريشه گذارند. مبارزه طبقاتی صرفا آنجا ميدان می گشايد و چهره می افرازد که چاره ای ندارند جز آنکه هيچ 

ريشه کل ستم کشی ها، بی حقوقی ها، تبعيضات، مفاسد، محروميت ها، جنايات ريشه ها آماج تعرض قرار می گيرند. 

عنی اينکه در کليه عرصه ها، در مبارزه برای افزايش يدست بر ريشه نهادن و سيه روزی ها در وجود سرمايه است. 

مزد، بهبود شرايط کار، عليه بيکاری، مبارزه برای دارو و درمان، آموزش، بهداشت،  ضد آلودگی های زيست محيطی، 

تبعيضات بشرستيزانه جنسی و قومی، کار کودکان يا هر حوزه ديگر يکراست شريان هستی سرمايه را هدف گرفت. اين 

عميقا و قطعا ممکن است. يک مرز اساسی و هويتی ميان جنبش واقعی ضد سرمايه داری طبقه کارگر با رفرميسم  کار

کمونيسم نمای بورژوايی، ميان رويکرد لغو کار مزدی پرولتاريا در يک سوی و احزاب لنينی راست اتحاديه ای و چپ 

دقيقا در همين جا، در ممکن ديدن و نديدن جنگ جاری دست به کار جايگزينی شکلی از سرمايه داری با شکل ديگر هم 

توده های کارگر در کليه حوزه های زندگی اجتماعی عليه اساس موجوديت سرمايه داری است. اين موضوعی است که 

سال اخير، روزمره و  مستمر پيرامون آن بحث کرده اند، گفته اند، نوشته اند و  30فعاالن ضد سرمايه داری در طول 

کليه شواهد موجود، از جمله همين داده ها و ارقامی که در اينجا آمد با صدای بلند فرياد ه توانسته اند انجام داده اند. هر چ

ف، هد دروازه يک انفجار عظيم را دق الباب می کند. شيوه توليد و رابطه اجتماعی معينی کهمی زنند که سرمايه داری 

به حکم ماهيت خود، کل حاصل کار و توليد ميلياردها کارگر را به سرمايه  غايت و رمز هستی آن آفرينش سرمايه است.

ماعی فرا اجت هنگی، فکری، ايدئولوژيک، اخالقی وو نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، پليسی، نظامی، امنيتی، مدنی، فر

جوشيده از سرمايه، نياز بقای سرمايه و پاسدار ماندگاری سرمايه داری می سازد. رابطه اجتماعی و مناسباتی که به 

 فريبکاری محض و گمراهه پردازی آنهيچ وجه و مطلقا نمی تواند جز اين باشد. هر کالم در مورد آرايش و اصالح 

متمادی و دهه های متوالی است که به اندازه کافی سد واقعی بقای خود گرديده  بشرستيزانه است. اين شيوه توليد ساليان

کران تا کران کره زمين را از سرمايه آکنده است. هر چه بشر در طول چندين قرن آفريده است سرمايه ساخته است. 

ش ها و سودها است. سود است. سرمايه ای که برای ادامه هستی و خودافزائی نيازمند اقيانوس های متالطم اضافه ارز

قهر اقتصادی، سياسی، فکری،  سرمايه باو اضافه ارزشی که طبقه کارگر جهانی ديگر قادر به توليد آن نمی باشد. 

ی، يدنآب آشام ان اين ميلياردها کارگر، دارو و درمان،، آخرين لقمه های نان فرزنديسی، نظامی و همه اشکال ديگر قهرپل

سلهای اين طبقه را تسليم جوخه سالخی می کند تا شايد چرخ هستی اش بچرخد و امروز را به هوای تنفسی و همه چيز ن

 ن و سرنوشت سازترين دوراهی تاريخفردا رساند، اما باز هم نمی چرخد. اين وضع بشريت عصر را بر سر عظيم تري



. منگر واقعی پيکار طبقاتی باز گردي، به سدست بر ريشه گذاريمتوده های کارگر  ما راه نخست آنست کهقرار داده است. 

هر مطالبه روز خود، هر اعتراض خويش عليه هر جنايت سرمايه، جدال عليه هر تعرض سرمايه به خورد و خوراک 

 ، کارزار، رژيم ستيزی، سرنگونی طلبیو محيط زيست را»!! آزادی های سياسی«و »!! حقوق اجتماعی«و معيشت و 

. يمری سازجنگ عليه هستی سرمايه دابرای توفنده  یل تقابل با مناسبات مسلط را سنگرشکهر يا عليه تبعيضات جنسيتی

 ،اندازيم ، چرخه ارزش افزائی سرمايه را به ورطه اخاللقتصادی سرمايه را آماج تعرض گيريمدرهمه اين سنگرها نظم ا

قاطع، استوار و متفق، بساط حزب يد بابرای اين کار ، سرمايه را مختل کنيم نظم سياسی و مدنی و اجتماعی و فرهنگی

خ و برای هميشه به بايگانی تاري کنيمسازی، سنديکاآفرينی، پارلمانتاريسم، آويختن به قانون و صندوق رأی را جمع 

اتی تجلی قدرت سازمان يافته طبق. جنبشی که شورائی ضد بردگی مزدی راه اندازيميک جنبش سراسری . بايد بسپاريم

 محو و کليه عرصه های کارزار، سلسله جنبان پويه سرنگونینيروی مستقر درين قدرت عليه سرمايه، ، سالح اعمال اما

تن دادن به  ، راهباشد. راه دوم عاری از کار مزدی و طبقات و دولت استخوان بندی واقعی جامعه آتی سرمايه داری،

 پی در پی و لحظه به لحظه سرمايه داری است. کام امواج سهمگين انفجارهایدر و بلعيده شدن  استيصال، فروماندگی

انفجارها و آتشفشانهايی که مدام و مستمر از ژرفنای گسل هميشه فعال و همواره خروشان پويه افت نرخ سود سرمايه 

   د.جهانی بر می خيزد، طبقه کارگر جهانی راهی سومی در پيش ندار

 .ايمنزديک شدن به نقطه آغاز راه اول برداشته مؤثری برای های دو سال اخير گام ايران در طول يکی ما توده کارگر

و  یاين واقعيتی است که بايد آن را جدی گرفت. رشته ای از پيوند درون جوش طبقاتی، همصدايی طبقاتی، همپيوند

 دتکوين و بالندگی کرده است. نطفه های اوليه يک صف آرائی طبقاتی ض همبستگی طبقاتی در ميان ما شروع به نضج،

برای نخستين بار در تاريخ، خود ما توده کارگر حال باليدن است. پروسه رخدادهای روز جنبش ما در سرمايه داری در 

تعميق يابد، خيز خودپوی طبقاتی ما بايد نيروی واقعی محرک و سلسله جنبان همه اين رويدادها هستيم. اين روند بايد 

ح جنگ ضد سرمايه داری بر دوش گيرد، دورنمای محو کار مزدوری ببالد، چراغ نقد راديکال طبقاتی افروزد، سال

پيش روی قرار دهد. بايد يک جنبش سراسری شورائی سرمايه ستيز شود. آنچه در اين دو سال انجام گرفته است ما را 

           به نقطه آغاز اين راه نزديک و بسيار نزديک کرده است. بايد آماده جنگ واقعی گرديد.  

  ناصر پايدار 

           1397بهنمن 


