
  سال حاکميت جمهوری اسالمی 40سرمايه داری ايران در 

، فاشيستی، پارلمانیديکتاتوری، دموکراتيک،  ،از شيوه های متمايز ايفای نقش کليه دولت های موجود جهان، مستقل

الئيک بودنشان، در بنمايه طبقاتی خود، سرمايه متعين در منظومه ای از فراساختارهای سياسی، حقوقی،  يانظامی، دينی 

ه زير يده دولت را بمدنی و ايدئولوژيک هستند. مبارزه طبقاتی توده های کارگر قطعا، شکل و شمايل يا حتی کارکرد پد

از دولت به قوت خود باقی خواهد بود. جمهوری اسالمی  تعريف فوق سرمايه داری باقی است تا وقتیاما  شالق می گيرد

 بود. آنچه در فردای داریبحران اقتصادی سرمايه از درون در پويه پيدايش خود تجسم عروج فاشيسم دينی بورژوازی 

 انزير نام جمهوری اسالمی اعالم موجوديت کرد، ارتجاعی ترين و منحط ترين اليه طبقه سرمايه دار اير 57قيام بهمن 

قه . سابرا پشت سر خود داشتبا سازماندهی، ايدئولوژی، رويکرد، سياست و ساز و کارهای معلوم الهويه پيشينه دار 

 تقالسال  70حضور در ساختار قدرت سياسی و برنامه ريزی نظم توليد و انباشت سرمايه اجتماعی کشور را نداشت اما 

در  .، صفحات سياه کارنامه اش را پر می کرد ماشين دولتی سرمايهبرای احراز بيشترين سهم در مالکيت سرمايه ها و 

همه اين مدت به اسالم می آويخت و اسالم بر خالف تصور خيلی ها برای او نه يک شريعت آسمانی محض!! که الگوی 

  ويژه ای از نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی و ايدئولوژيک سرمايه داری بود.

بود،  طی کرد. آنچه در حال نطفه بندیپويه تکوين  خورشيدی 50و  40ر دو دهه د جمهوری اسالمیاستخوان بندی 

ل مذکور مراح مولودی که در طول دوره رؤيتبرای سوای فاشيسم هار دينی بورژوازی چيز ديگری نمی توانست باشد. 

در آن  ندی،استخوان بنيروهای درون اين ، نبايد دنبال تابلوهای سياسی سرنگونی طلبانه و حزبی گشت. می پيمودجنينی 

جای  . بهداشتندبر دوش » وا اسالما«پرچم بودند و در مواردی که به سياست می آويختند  گرا سياست بسيار کمروزها 

با عزيمت از سکوی . جار می زدنداجتماعی خود را انتظارات، اهداف و منافع اليه  تحمل مخاطرات مبارزه سياسی،

حضور سرمايه های امريکائی محتاطانه و محافظه کارانه رژيم سلطنتی می پرداختند، از  ها، به نقد واستاين منافع و خ

. تسلط اين سرمايه ها بر شرائط سودآورتر توليدی را آماج گله می ساختند. می کردنددر بازار انباشت داخلی شکوه 

 نمودند!! در پستوهای امن و خلوت خودمی  لعنت راسرمايه داران شريک تراست ها يا دولت های غربی سرمايه داری 

 ند.به باد انتقاد می گرفت اشبخش باالی بورژوازی و شرکای امپرياليستی  به زياددادن امتيازات رژيم شاه را به خاطر 

ن يا روحانيو، درس خوانده های دانشگاهی پردازند »ائمه کفر«ترور  تشکيل می دادند، تا بههسته های مخفی در مواردی 

در همين  د، شايباز می کردندزبان به انتقاد  ،شاه »اجنبی پرستانه«و  »کفرآميز« ،»غيراسالمی«عليه رفتار  بعضاآنها 

  رابطه دستگير هم می شدند. 

 بازاريانمعجون مشوشی از سرمايه داران روحانی طرفدار خمينی،  را بورژوازیارتجاع اين بخش  ترکيب واقعی

همانندان  و» حجتيه«سرمايه داران به هم پيوسته در شبکه سراسری  ، جمعيت»مؤتلفه«مؤسس و حامی گروههای 

گر اراه انداختند، » اصالح طلبی«علم و کتل  رژيمدهه دوم حاکميت  درميان اين طيف نيروهائی که تشکيل می دادند.

از مبرمی به بازپردازی ارتجاع اسالمی به عنوان ايدئولوژی . نيکردندتقال می  و وسيع تر بيشترچه کم زورتر بودند، اما 

ری جهتگيچشمگير اين نمود  .سران نهضت آزادی و محافل مشابه کمک می گرفتندراستا از  اينروز خود می ديدند، در 

» شريعتی«های  بحثو » حسينيه ارشاد« به 40در نيمه دوم دهه  ها،آنپرجنب و جوش روی آوری را می توان در 

   ده نمود.مشاه

 ،ترکيب قوای درونی اشاز  ساده یتصويرنيست، اما داشتن  در روزهای تأسيس اسالمیجمهوری کالبدشکافی ما قصد 

بحث بخش مورد است.  استقرار بختک وار خود زماندر سرمايه داری اقتصاد  چرخه به ،رژيم نياز فهم رويکرد



ه مقاطع بخش تجارت، سرمايه داران ،بود. صاحبان صنايع اين طبقه عناصرو محافلبيشترين از مرکب بورژوازی 

ارتش و  پليس،سياستمداران، اقتصاددانان، مديران، مشاوران، »!! خدماتی«های موسوم به  کاران، مالکان شرکت

 در سازمان کار سرمايه داری يا که به اعتبار موقعيت کسانی و کال ، نظريه پردازانرژيم شاهنشاهی نيروهای سرکوب

ات ها و مؤسسصاحبان مدارس، بيمارستانعضو طبقه سرمايه دار بودند،  سرمايهاعمال نظم  وايفای نقش در برنامه ريزی 

لنگرگاه وحدت و همگنی آنچه حضور داشتند.  همه و همه روحانی بزرگ و متوسطسرمايه داران  خصوصی!!» خيريه«

  بود.  زچند چياشتهای سيری ناپذير برای  کردمی تعيين را  آنها

  مالکيت سرمايه ها به چه عظيم تر و نامحدودتر دستيابی هر. 1

  . احراز سهم هر چه نافذتر و سترگ تر در ساختار قدرت سرمايه داری2

  . کمونيسم ستيزی افراطی و قتل عام هر نوع جهتگيری راديکال ضد سرمايه داری درون جنبش کارگری3

ر کنار پليس، دو متحجرترين بخش لومپن پرولتاريا  شرورترين، ماجراجوترينشيستی عقب افتاده ترين، . سازماندهی فا4

 دفاع از حريم سرمايه داری ايران در مقابل طبقه کارگر و با هدفاشکال گوناگون نيروهای سرکوب،  ارتش رسمی يا

  بين المللی  رقابت طلبی ها و بحران آفرينی ها در سطحزيادت خواهی ها،  تدارک

نسبت به توان خود برای گروگان گرفتن جنبش سراسری توده های کارگر،  57در سال بورژوازی  اسالمی فاشيسم

اطمينان حاصل کرد، اما باز هم برای تسخير ماشين دولتی طبقه اش، خود را اسير يک بن بست يافت. عروج بر اريکه 

نتی روز بود. بدون اين کار يا در بورژوازی جهانی شريک و حامی رژيم سلط جلب تفاهمقدرت سرمايه داری نيازمند 

حصول اين هدف ناممکن می شد. برای شکستن اين بن بست  ت دولت امريکا و شرکای اروپائیواقع بدون جلب رضاي

 -و جلب اين رضايت يک راه داشت، اينکه به گونه ای تاکتيکی و به طور گذرا ليبرال ناسيوناليست های دينی و سکوالر

  فاشيسم اسالمی بورژوازیالجرم  را با خود همراه کند. اين ائتالف به وجود آمد و -هه ملی نهضت آزادی و احزاب جب

  در آستانه تسخير قدرت طيف اخير را هم کنار خود داشت. 

وع به ترکيب عناصر درون طيف کاويد. را بايد با رج 58نوع نگاه حاکمان جديد به چرخه اقتصاد سرمايه داری در سال 

ت چندانی رغب و الئيک سکوالر تا فاشيست از اسالم ساالرپيشينه دارتر و استخواندارتر بورژوازی بخش  ميان اينهادر

يا همجواری با » کمونيسم«را اجتماعی هر اندازه تصاحب دولتی سرمايه نداشتند،  هابه مالکيت دولتی سرمايه 

ر قلمروهای کار و توليد بودند. بچه بيشتر  هر، با آن ضديت داشتند و خواستار خصوصی بودن می خواندند» کمونيسم«

خصوصی بودن تجارت خارجی پای می فشردند، حتی تمايلی به مالکيت دولت بر تأسيسات پايه ای اقتصاد سرمايه داری 

مانند بخش های درمان و آموزش و برق و آب و منابع انرژی و راه آهن و حمل و نقل نشان نمی دادند. اين رويکرد يا 

خش دو بمربوط می شد، عمال  معينتا جائی که به همين مسأله اين نوع نگاه به شکل مالکيت سرمايه اجتماعی در واقع 

به  بين المللی و سياسی متفاوت ايدئولوژيک، های نسبتارغم جهتگيري فاشيستی و ليبرال ناسيوناليست بورژوازی را به

  هم نزديک می ساخت. 

ا تشکيل ر فاشيسم اسالمی جمعيتکثيرترين عناصر اين اليه که  پائين تر بورژوازی متفاوت بود. بخشماجرا در مورد 

زرگ بسرمايه داران  آنان. داشت دليل روشن بر دولتی شدن مالکيت سرمايه اجتماعی پای می فشردند. اين امر ،می دادند

ريزی  در برنامه قرار داشتند، شانو شرکای جهانی  اليه باالی طبقه خودزير فشار  تا پيش از سقوط رژيم شاه،، نبودند

بخش های مسلط نهاد تحميل فشار  راروز  آن و قدرت سياسی صاحب سهم نبودند ،نظم اقتصادی و سياسی مستولی

گر ا خطر سقوط و ملحق شدن به طبقه فروشندگان نيروی کار بورژوازی داخلی و خارجی بر منافع خويش می يافتند.

های مؤثر قدرت سياسی ضور در ماشين دولتی و تسخير اهرممی کرد، ح شانتهديد ، کماکانه های دورگذشتنه با حدت 



ن با اينکه در تعييبخش فاشيسم اسالمی سرمايه اجتماعی می ديدند، اين تر در مالکيت راه حصول سهم هر چه افزونرا 

ه هنپ  اختالف داشت اما در دينمدار فاشيستبخش باالئی بورژوازی با شکل خصوصی يا دولتی مالکيت سرمايه ها 

 نقش نظريه پرداز، سردمدار و ، حتیبا آنها نرد اخوت می باخت های جهانی سرمايهمناسبات بين المللی و قطب بندي

 بازی می نمود. برايشان را هم پيشتاز 

قاتی بندی طباستخوان جامه عمل پوشاند. جنبش سراسری فاقد ،رؤيا بود ،آنچه را که برای فاشيسم اسالمی 57قيام بهمن 

ی . قيام فقط پيروزاريکه حاکميت سرمايه داری نشست بر گرفت وو ضد سرمايه داری طبقه کارگر را در مصادره خود 

ت دينی ناليسيوسرمايه با جناح ليبرال ناسپايان همراهی فاشيسم دينی  نبود، شيپورارتجاع بورژوازی بر جنبش کارگری 

را هم به صدا در آورد. واقعيت آنست که اين همپيوندی پيش از وقوع قيام به فرجام رسيده بود.  و سکوالر طبقه خود

 اين شراکت را خبر می داد.شروع پويه پايان برای تشکيل کابينه  صدور حکم نخست وزيری بازرگان و مأموريت وی

به همين  .می خواستيم شاه از رژها را برای خنثی سازی حمايت امريکا  ليبرال ناسيوناليست ائتالف بااسالمی فاشيسم 

  گذاشت. تداوم اين ائتالف باقی نمی برای  توجيه چندانیخاطر چشم انداز وقوع قيام بهمن 

مؤلفه های باال، در آستانه سقوط رژيم شاه، گروهبندی ها، جمعيت ها و محافل درون به اين ترتيب و با توجه به همه 

سم اسالمی بورژوازی تنها نيروهائی بودند که سکان کشتی در هم شکسته اقتصاد سرمايه داری را به دست گرفتند. فاشي

مافياهائی که به رغم اختالف بر سر شکل مالکيت سرمايه اجتماعی يا تقسيم و تصاحب سرمايه ها، در پاره ای مسائل 

قتل  ارگری،جنبش کسرکوب  وی مغزی شده لومپن پرولتاريا،سازماندهی فاشيستی توده شستشمانند کشتار کمونيست ها، 

نيروی عام آزاديهای سياسی، بهره گيری سبعانه از مذهب برای راه اندازه حمام خون، نسل کشی و قلع و قمع هر 

ت جهانی قطب قدر يک تشکيل اعمال تبعيضات جنايتکارانه جنسی، قومی و نژادی، تالش برایزن ستيزی و ، اپوزيسون

ی اليبرال ناسيوناليست ه تصفيه، امريکا تمرکز بر هماوردی با اردوگاه غربی سرمايه داری به ويژهفاشيسم اسالمی، 

  ها وحدت داشتند.  و نوع اينسرمايه اجتماعی مالکيت آن ها در  کاهش سهام يااز ساختار قدرت سياسی  دينی و سکوالر

آماده تصاحب کل سرمايه اجتماعی و برنامه ريزی با اين وحدت ها، افقها و تمايزات  بورژوازی فاشيسم اسالمی دو بخش

  . گرديدندچرخه توليد سرمايه داری 

سال  40اين  طول عنوانش پيداست بررسی موقعيت سرمايه اجتماعی ايران درموضوع بحث حاضر همان گونه که از

توده های کارگر، سوای متراکم  و در فاصله ميان سقوط رژيم شاه تا امروز است. اما سرمايه سوای کار پرداخت نشده 

، سوای ساختار نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی، ايدئولوژيک و اجتماعی فرا کارگرانافه ارزش توليد شده توسط اض

شيوه توليد چيز ديگر نيست. برای بررسی اين پاسدار الخره سوای قدرت و باخريد و فروش نيروی کار  رسته از رابطه

چاره ای نيست جز آنکه آنچه را سرمايه بر سر توليد کنندگان واقعی  ی دنيا،در هر دوره و هر کجا کارنامه سرمايه داری

 يک. ررسی قرار دهيممورد بخود، بر سر آفرينندگان داغ لعنت خورده، مقهور، محکوم و سرکوب شده خود آورده است 

 ودهت گريزناپذير ماالمال از افت و خيز جنگ طبقاتی را هم رويه ديگرش کال اين است. وجه تاريخ نظام بردگی مزدی

  . تشکيل می دهدکارگر عليه اين بربريت 

با سال حاکميت رژيم اسالمی،  40 سرمايه داری ايران در توضيح دهد که، پردازدرويه اول به نوشته حاضر بناست 

وحشيانه فشار استثمار و  از همه لحاظ اينکه با تشديدچه کرده است؟ کارگر دهها ميليون کار و حاصل کار و استثمار 

ای بی آموزشی و ساير سيه روزی ه بی دارو و درمانی، تعميق فقر، فالکت، کارتن خوابی، ويرانه نشينی، بی بهداشتی،

را در طول و عرض سرمايه اجتماعی و ابعاد مالکيت طبقه سرمايه دار پديد تغييرات خيره کننده ای رگر چه توده کا

 پردازيم.  ماجرابه واکاوی آورده است. 



  ميليارد لایرتغييرات درآمد و توليد ناخالص داخلی ايران در دوران جمهوری اسالمی به قيمت جاری  

  1375  1370  1365  1360  1357  حوزه اقتصادی 

  979,7 27  461,9 6  437,4 2  101,4 1  410,2  گروه کشاورزی

  805,9 41  098,3 4  655,3  035,7 1  245,2 1  گروه نفت و گاز 

  996,7 71  862,8 13  331,8 3  756,7 1  265,8 1  ، ساختمانمعادن گروه صنايع،

  994,8 131  646,7 28  125,7 9  227,2 4  656,7 2  گروه خدمات 

  192 269  880,7 53  017,8 16  114,1 8  415,7 5  توليد ناخالص داخلی 

 497,4 214 022,3 43 229,2 12 690,3 6 573,4 4  در آمد خالص ساالنه 

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی. معاونت اقتصادی مديريت کل اقتصادی

  ادامه جدول باال

  1390  1385  1380  حوزه اقتصادی

  196,3 367  869,2 173  359,6 61  گروه کشاورزی

  359,8 564 1  926,5 590  743,3 99  گروه نفت و گاز

  221,9 338 1  312,6 503  969,9 194  صنايع، معادن، ساختمان

  749,7 142 3  181,4 205 1  290,6 386  گروه خدمات

  790,1 288 6  049,9 273 2  041,7 740  توليد ناخالص داخلی

 655,3 461 5 208,2 073 2 689 607  درآمد خالص ساالنه

  مديريت کل اقتصادیبانک مرکزی جمهوری اسالمی. معاونت اقتصادی 

است. مقدم بر هر چيز ارزش محصول اجتماعی ساالنه کار  قابل تعمقنکات داده های مندرج در جدول گويای پاره ای 

حدود  نخست حاکميت جمهوری اسالمی سال 18، در طول 1375تا  1357ميان و توليد طبقه کارگر ايران در فاصله 

هم کم يا بيش مصداق دارد. در اين جا » درامد خالص«برابر گرديده است. اين نسبت در مورد شاخص موسوم به  50

برابر افزايش يافته و مرز دويست و  47حدود در دوره مذکور انصد و هفتاد و سه ميليارد لایر چهار هزار و پنيز رقم 

در سال ها و دوره های  اين افزايش ها  را پشت سر گذاشته است.چهارده هزار و چهارصد و نود و هفت ميليارد لایر

تا رقم شش ميليون و دويست و هشتاد و  1390بعد نيز همچنان ادامه يافته است. ميزان توليد ناخالص داخلی در سال 

ه است. برابر شد 1161تقريبا  1357هشت هزار و هفتصد و نود ميليارد لایر اوج گرفته است و در قياس با سال 

به پنج ميليون و چهارصد و  1375درآمد خالص ساالنه از ششصد و هفت هزار و ششصد و هشتاد ميليارد لایر در «

انفجاری کامال رشد  1357شصت و يک هزار و ششصد و پنجاه و پنج ميليارد لایر افزايش پيدا کرده و در قياس با سال 

  می کند!!! حکايتبرابری را  1194

طبيعتا کليه حوزه های کار و توليد اجتماعی، از کشاورزی و دامداری و ماهيگيری و جنگل تا نفت و  اين افزايش ها

را در »!! خدمات«بسيار گسترده موسوم به  گاز و صنعت و معدن و ساختمان و باالخره عرصه های سرمايه گذاری

را با  و درآمدها گر ارزش توليداتا ،!!کندمی با شدت و ضعف صدق ها  شمول خود داشته است و در مورد کليه آن

 اين قلمروها مشاهده می نمائيم. کلرا در  ی از همه لحاظ افسانه اید کنيم سير رشدبرآور» قيمت های جاری«رجوع به 

 برای اين کار بايد ارقام را در قواره و رويه موجودشان بحث انگيز است و بايد به آن پرداخت.در جای خود موضوعی که 

از محاسبه مورد واکاوی قرار متفاوتی در شکل از ديدی ديگر و ها يا تغييراتشان را  چند و چون واقعيت آن رها کنيم و



درآمد «يا » توليد ناخالص« سال بعدی 15نخست و  ساله 18 حيرت انگيز ببينيم از اين منظر متمايز، تغييراتدهيم. 

قيمت « ز و فرود داده ها را با شاخص موسوم به . اين بار فراسرمايه داری ايران چه وضعی داشته است» خالص

  جدول زير را در مقابل خود خواهيم يافت. می اندازيم و اگر چنين کنيم نظر » ثابت

   ميليارد لایر -1383ری اسالمی به قيمت ثابت جمهو مد و توليد ناخالص داخلی دردرآ

  1375  1370  1365  1360  1357  حوزه اقتصادی 

  300 90  300 74  500 59  100 44  300 37  گروه کشاورزی

  200 329  200 315  800 163  100 115  000 415  گروه نفت و گاز 

  900 293  700 177  800 138  500 125  200 158  ، ساختمانمعادن صنايع،

  900 525  600 447  800 414  700 469  531400  گروه خدمات 

  000 064 1  300 816  100 728  700 736  140 083 1  توليد ناخالص داخلی 

 152 900 427 683 701 545 984 623 492,5 977  در آمد خالص ساالنه 

  محاسبه بر پايه شاخص های ضمنی.  مرکزی جمهوری اسالمیبانک 

   ادامه جدول

  1390  1385  1380  حوزه اقتصادی 

  700 120  700 132  400 94  گروه کشاورزی

  400 348  000 356  000 290  گروه نفت و گاز 

  300 562  500 412  000 291  معادن و ساختمان صنايع،

  500 199 1  200 929  400 636  گروه خدمات 

  400 355 2  000 762 1  600 193 1  توليد ناخالص داخلی 

 261 990 1 345 600 1 637 989  در آمد خالص ساالنه 

  محاسبه بر پايه شاخص های ضمنی.  مرکزی جمهوری اسالمیبانک 

توليد ناخالص . «داردآنچه در جدول اخير می بينيم روندی متفاوت و در پاره ای موارد حتی متضاد با داده های قبلی 

ميليارد  700هزار و  736تا سطح  1360باالتر از يک تريليون لایر بوده است، در سال  1357که در سال » داخلی

 728سقوط کرده است و به رقم از اين هم بيشتر وقوع قيام بهمنسال بعد يا در هشتمين سال  5لایر تنزل يافته است و 

همين افت به گونه ای حتی فاحش تر در مورد درآمد خالص ساالنه قابل مشاهده لایر رسيده است. ميليارد هزار و يکصد 

 300سال يک کاهش بيش از  3در طول  بودهزار ميليارد لایر  977باالتر از  1357است. ميزان آن که در سال 

ساله  5دوره  است. انداختهلایر لنگر  هزار ميليارد 624ساحل  بر هزار ميليارد ريالی را تحمل کرده و با تقالی زياد

اگر اين هزار ميليارد لایر سقوط نموده است.  545تا مرز  1365بعدی باز هم وضعی فاجعه بارتر داشته است و در 

و سقوط باز هم سال پيش از قيام بهمن مقايسه کنيم ابعاد اين پسرفت  يعنی 1356ارقام را با آمارهای مربوط به سال 

، يک سال پيش از عروج فاشيسم اسالمی بورژوازی 56حيرت انگيزتر است. درآمد خالص سرمايه داری ايران در سال 

ين رقم در خورشيدی حدود يک ميليون و يکصد و نود و شش هزار ميليارد لایر بوده است. ا 1383به قيمت ثابت سال 

  هزار ميليارد لایر رسيده است. 545ده ساله نخست حاکميت جمهوری اسالمی تا مرز نصف سقوط نموده و به سطح 

متفاوتی احراز کامال و دوره های بعد سمت و سوی  1370تا  1365منحنی افت و عروج مورد بررسی ما در فاصله 

 13پس از  1370است. توليد ناخالص داخلی در  جايگزين کردهود را با موقعيتی صعودی و حالت نزولی خ می کند

 1375ميليارد لایر رسيده است. در  816300هزار ميليارد لایر به   100سال سقوط پی در پی با افزايشی کمتر از 



 1357در ميليارد لایر را در نورديده است. رقمی که تقريبا با آنچه  1064000باز هم سير باالرونده داشته است و مرز 

توليد ناخالص  روند. کاهشی چشمگير دارد 1356گزارش شده است همطراز است اما نسبت به سال ماقبل اين تاريخ يا 

هزار ميليارد  1193600تا رقم  1380و در  می کندصعودی خود را حفظ کامال هم رويکرد  ساله بعد 5داخلی در 

 2355400شاهد رقمی حدود  1390باالخره در سال  رسيده و 1762000به سطح  1385. در می تازدلایر پيش 

  ميليارد لایر بوده ايم. 

شتاب تغييرات پديد آمده در روند افزايش درآمد خالص ساالنه نسبت به توليد ناخالص داخلی به طور نسبتا محسوسی 

هم با يک ازب 1375ميليارد لایر رسيده است، در  683427هزار به  138ايشی حدود با فز 1370کمتر است. در 

 1380ساله منتهی به  5است. در دوره  باال رفتهميليارد لایر  900152 تا هزار ميليارد ريالی 200بالندگی باالتر از 

 1600345به سطح  1385است. در  باال رفتهميليارد لایر  989637سرعت رشد کمتر شده است اما به هر حال تا رقم 

   است.    گرديدهکی کمتر از دوميليون ميليارد لایر ندا 1390ميليارد لایر رسيده است و در 

برای محاسبه ميزان رشد محصول اجتماعی ساالنه کار و توليد طبقه کارگر چاره ای نيست جز آن که به همين داده های 

رجوع کنيم. واقعيت اين است که اين ارقام  قيمت ثابتموجود در گزارش نهادهای رژيم اسالمی با شاخص معروف به 

آنکه پايه ها و مالکهای مورد عزيمت اقتصاد سياسی بورژوازی به خاطر  مهم تر از همهو  اوالً اعتبار چندانی ندارند. 

يا دولت های سرمايه داری برای گزارش حاصل کار و توليد توده کارگر، کال و در سراسر جهان بسيار گمراه کننده و 

است،  اها سرچشمه توليد اضافه ارزش و در صدر آنه مربوط به رابطه خريد و فروش نيروی کارحقايق  ی بر انکارمبتن

در همين  کارگر نمی بيند،طبقه منشأ توليد سرمايه و ارزش اضافی را بخش متغير سرمايه يا نيروی کار اقتصاد سياسی 

ده و زنده از هم تفکيک نمی کند. به جای ارزش اضافی با راستا بخش های ثابت و متغير سرمايه را در شکل کار مر

و سرچشمه آن را در وجود  سخن می راند» ارزش افزوده«گمراهه پردازی ابتدال آميزی، از پديده ای موهوم به نام 

ً   سرمايه به طور کلی و نه بخش متغير آن جستجو می کند!!!  انراي تا جائی که به طور خاص به جمهوری اسالمی ثانيا

 و ها تناقض ها،  ماالمال از آشفتگیگمراه کننده،  سراسر ارقام به لحاظ طبقاتی مجعول و همانمربوط می شود، حتی 

هر داده آماری واحد را در جاهای مختلف حتی در يک سند کوتاه چند سطری  ،منابع گزارش دهنده. هستندهم  اتتعارض

ا ه نقل می کنند و فراوان اشکاالت اساسی ديگر که پرداختن به آن مختلف و با ارقام عميقا متعارضکامال به شکلهای 

  حالل هيچ مشکلی نمی باشد. 

همين داده ها را تا جائی که ممکن است با استمداد از مبانی با همه اين ها همان گونه که گفته شد چاره ای نيست و بايد 

قيمت « مجبوريم از شاخص موسوم به ر اين بررسی دچرا نقد مارکسی اقتصاد سياسی بازپردازی کرد و به کار گرفت. 

 ایه بار سنگين افزايش های جاری ناميده می شودآنچه قيمتدليلش روشن است. و نه قيمت های جاری بهره گيريم » ثابت

. تندنيسرا با خود حمل می کنند. بخشی از بهای روز کاالها و سرمايه ها که نمايش رشد يا افت واقعی » تورم«موسوم به 

ی توفش بحران ها قيمت های جاری به ويژه در دوره هانکته ای که پائين تر هر چند مختصر به آن خواهيم پرداخت. 

از نوسانات و جا به جائی های واقعی چرخه توليد سرمايه داری به دست نمی دهند که بسيار  نه فقط هيچ نشان درستی

  . می گردندگمراه کننده و غيرواقعی هم 

سال،  33يعنی در طول  1390تا  1357فاصله ميان در  ديديم که اگر مالک را قيمت های روز بازار گيريمباالتر 

» توليد ناخالص داخلی«) برابری 1161رشد انفجاری، افسانه ای و کامال جنون آور هزار و يکصد و شصت و يک (

را شاهد » درآمد خالص سرانه«برابری  )1194(و نجومی تر يکهزار و يکصد و نود و چهار  و بالندگی انفجاری تر

انجام دهيم به نتايج بسيار  1338حال اگر عين همين محاسبه را از طريق رجوع به قيمت های ثابت سال می گرديم. 



 رديدهگدو برابر  بيش از اندکیفقط ت، اين مد سراسرمتفاوتی خواهيم رسيد. در اين صورت توليد ناخالص داخلی در 

نسبتی که شاخص  بوده است. کمی بيشتردرصد  100 از و را داشته همين وضعنيز  »خالص ساالنهدرآمد «رشد  .است

 . به جدول زير نگاه کنيم. هم آن را تأييد می کندمی نامد  »نرخ تورم«بهای کاالها و آنچه اقتصاد سياسی بورژوازی 

  1390تا  1357شاخص بهای کاالها در مناطق مختلف ايران در فاصله 

  رقم شاخص  سال   رقم شاخص  سال  رقم شاخص  سال  رقم شاخص  سال

1357 0/34  1360  0/58  1365  1/16  1370  2/95  

1375  11/21  1380  23/38  1385  44/53  1390  100  

1391  130/54  1392  175/88  1393  203/24  1394  227/46  

  است) 100مساوی  1390( سال  1394تا  1315منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی،  شاخص بهای کاالها از 

اندک بوده است. در پنج سال بعدی شتاب گرفته  بعد از قيام بهمن ها در سه سال اولسير صعودی قيمتمطابق اين گزارش 

باالتر نرفته  1357برابر سال  130از  1385است، اين شتاب در دوره های بعد شدت يافته است. با اين وجود تا سال 

  مواجه هستيم.  57سال  برابر 265با رقمی  90برابری و سرانجام در سال  215با يک نرخ  1388در سال است. 

رمينولوژی تآنچه که  وليد شده توسط طبقه کارگر ايران ياهای تميزان اضافه ارزش های پيشين باز گرديم.مندرجات جدول به

ميليارد  4573 کمی بيش ازبه قيمت جاری  1357در سال  می نامد »درآمد خالص ملی«اقتصاد سياسی بورژوازی 

با فرض ثابت ماندن شدت  1390، ميزان آن، برای سال لایر بوده است. اگر اين رقم را در شاخص قيمت ها ضرب کنيم

تريليون تومان قابل تخمين  1345در يک سوی و جمعيت نيروی کار مورد استثمار در سوی ديگر، تا حدود  استثمار

و از حدود  درصدی را پشت سر نهاده است 188کشور يک رشد جمعيت ) 1390تا  1357( در طول اين مدت  است.

همين نسبت را می توانيم در مورد افزايش شمار کارگران مورد استثمار سرمايه  ميليون رسيده است. 75ميليون به  40

اصل چينيم، ميزان ارزش اضافی حرا کنار هم  ينانهخوشب اگر تمامی اين مفروضاتاجتماعی ايران نيز معتبر تلقی کنيم. 

باشد. اما گزارش بانک دو تريليون و پانصد ميليارد لایر بايد چيزی بالغ بر  1390در سال  استثمار پرولتاريای ايران

و  تريليونپنج  سطحمرکزی رقم بسيار عظيم تری را نشان می دهد. در اينجا شاهد افزايش نجومی اضافه ارزش ها تا 

شدت ط و فق استثمار شدتاست.  روشنچهارصد و شصت و دو ميليارد لایر هستيم. نتيجه عريان و صريح مقايسه ارقام 

بسيار بيشتر  1390تا  1357توده های کارگر ايران در دوران حاکميت جمهوری اسالمی و در فاصله ميان  استثمار

 درندهآخر عمر رژيم  هایدر سال ،در جهنم سرمايه داری ايران ،برابر گرديده است. اگر نرخ استثمار نيروی کار  2 از

بوده است. در دوران يکه تازی فاشيستی رعب انگيز جمهوری اسالمی سرمايه از  %600 نزديکسلطنتی بورژوازی 

  درصد عبور کرده است.  1200مرز 

سرکشی و گاه  ها فشار  بحرانآن هم برای جامعه ای که در تمامی طول اين سال ها با درصدی  1200نرخ استثمار 

ها باشيم، درک  چه بسا عجيب به نظر آيد، اما اگر اهل کندوکاو مارکسی واقعيتطوفان آسای بحران مواجه بوده است 

هم قادر به غواصی اين بحر هستند. آنان با گوشت و  اين کاربدون  حتی مشکل نيست. توده های کارگر ايرانهيچ آن 

ساليان متمادی و شايد به طول ح خويش واقعيت آن را لمس کرده و هر روز لمس می کنند. پوست و سلول، سلول جوار

عمر دولت درنده اسالمی است که ميليون ها کارگر در هر شبانه روز يک شيفت، دو شيفت و گاهی بيشتر کار می کنند، 

ماه و گاه يک سال، يک سال بهای استثمار می شوند، حاصل استثمار آنان سرمايه می گردد، در حالی که شش ماه، شش 

  محقر نيروی کار ماوراء ارزان خود را دريافت نمی دارند. 



معنای زمينی، کارگری و مارکسی آنچه جريان دارد و چندين دهه جريان داشته است حتی نه شبه رايگان بودن نيروی 

ثمار خود را برای شش ماه و يک سال سرمايه داری که مزد هزاران کارگر مورد استکار که رايگان بودن کامل آنست. 

و بيشتر نمی پردازد، اين مزد را بر سرمايه خود می افزايد، به صورت سرمايه الحاقی پيش ريز می کند، همان کارگران 

های خود را کوهساران می کند. با  را هر چه وحشيانه تر استثمار می نمايد، با اين سرمايه الحاقی کوه اضافه ارزش

سود حاصل از پيش ريز صرفا ماه اين کارگران را بپردازد، در عمل يا دو مزد يک مثال ماه،  چند س ازفرض اينکه پ

يا درصد قابل  مزدی نپرداخته استيا و سرمايه گذاری همان مزدهای معوقه را پرداخت کرده است. او در عالم واقع 

تعويق طوالنی مدت پرداخت مزدها . توجهی از همين مزد بسيار نازل را چپاول کرده و بر سرمايه خود افزوده است

  سال به اساس زنده بودن و زندگی توده های کارگر بوده است.  40فقط گوشه ای از تهاجم سبعانه سرمايه در اين 

است خود حديث يک فاجعه هولناک انسانی و تاريخی است. بر اساس  ديدهگرآنچه در اين مدت زير نام دستمزد پرداخت 

 897429نفر،  874631 به ترتيب 1382و  1381، 1380، 1379، 1378گزارش مرکز آمار ايران در سال های 

از ميان صنعتی شاغل بوده اند. مراکز بزرگ از  تعدادینفر در  1069726نفر،  1594150نفر،  913255نفر، 

توسط  فقط اضافه ارزش هائی که حجم  تشکيل می داده اند. کارگراندرصد را  80حدود  معموليت به طور اين جمع

ميليون لایر  57762366باز هم به ترتيب بالغ بر توليد گرديده است. سال های معين مورد اشاره اين کارگران در 

 142420878 و در سال آخر ميليون لایر 135795473ميليون لایر  86675563ميليون لایر،  74491968

ميليون لایر گزارش گرديده است. بر اساس سند انتشار يافته از سوی بانک مزکری جمهوری اسالمی ميزان دستمزد 

تومان و  69846تومان،  56790تومان 45801تومان،  36183تعيين شده از سوی رژيم در اين سال ها به ترتيب 

هيچ رقم  مراکز مورد بحث به کارگرانميزان مزد واقعی پرداخت شده از ت. تومان در ماه بوده اس 85338سرانجام 

 ، هماندقيقی در دست نداريم اما مقايسه اضافه ارزش ها، شمار کارگران و سطح مزد اعالم شده از سوی دولت سرمايه

باال را منعکس می سازد. در نظر بياوريم که شدت استثمار توده  درصدی 1200نرخ اضافه ارزش های وحشت انگيز 

ر د ها يا ، قالی بافیتوليدی های پوشاکهای نمور  کارگر در ميليون ها کارگاه و واحد صنعتی کوچک، در سياه چال

   ها بسيار باالتر است. مانند اين مراکز و کوره پزخانه ها

معضل زندگی طبقه کارگر ايران در عصر حاکميت سياه فاشيسم اسالمی مزدهای رسمی نيز همه دستپائين بسيار سطح 

سال کل هزينه دارو و درمان و هر نوع کمک های پزشکی مورد نياز حتمی  40اين طول در بورژوازی نبوده است. 

ير ز . اگر چيزیپرداخت شده استهمين بهای نيروی کار بغايت نازل مستمرا در حال سالخی با توده های کارگر نيز 

نام بيمه وجود داشته است اوال درصد بسيار وسيعی از طبقه کارگر را زير پوشش خود قرار نمی داده است، ثانيا بيشترين 

سهم هزينه آن بر دوش خود کارگران سرشکن می گرديده است. عين همين فاجعه در عرصه آموزش نيز بر زندگی توده 

کيت سرمايه داران خصوصی با شهريه های بسيار گزاف به صورت است. مدارس تحت مال بودهتلنبار  ايران کارگر

تراست آموزشی بدون شهريه را پر ساخته است. در پهنه تحصيالت دانشگاهی،  مراکزسرطانی رشد کرده و جای 

 مهم دستمزدهایوجب به وجب جامعه را کارگاه بلع يک بخش » دانشگاه آزاد«ام به نای عظيم الجثه سرمايه گذاری 

 يدبا مجدد آن به صورت کار اضافی به حساب سرمايه داران کرده است. در کنار همه اين ها بازگشتو  کارگرانناچيز 

کودکان خردسال کارگر با روزانه های کار دو شيفتی و بهای ماوراء استثمار ددمنشانه جمعيت عظيم چندين ميليونی 

در پاره ای موارد حتی توسط نهادهای دولتی و روزنامه های آمارهای غيررسمی که  را ديد. نيروی کار آنها ارزان

ميليونی کودکان کار خبر می دهند. نرخ استثمار اين کودکان خردسال  7تا  4رسمی رژيم تأييد شده است از جمعيت 

  بسيار رعب انگيز است.  



با کار  طبقه سرمايه دار ايران افزود. بايد به کل آنچه گفتيمرا » خانه دار«ها کارگر زن موسوم به استثمار سبعانه ميليون

سراسر رايگان و بدون هيچ مزد اين کارگران اقالم کهکشانی هزينه های پرورش نيروی کار، تربيت کودکان و نگهداری 

درصدی  1200رمز نرخ اضافه ارزش های  از سالمندان را صرفه جوئی کرده و بر اضافه ارزش های خود می افزايد. 

جمهوری اسالمی سياه  کارنامه تجو نمود. به جای حيرت بايد اوراق سراسر خونجس و در اين عرصه ها ارا بايد در اينج

     نظر اندازيم.جدول زير دو کارگر نفرين شده کاويد. به  ها ميليون در رابطه با تشديد انفجارآميز استثماررا 

  لایر ميليارد    به قيمت جاری   ارزش اضافیارزش توليد، هزينه واسطه و 

  نرخ سود  )ارزش اضافی(»ارزش افزوده«  هزينه توليد)»(هزينه واسطه«  ارزش توليد  سال

1357 1 538,7 1 053,6 485,1 31 % 

1360  2 400,6  1 550,5  850,1  35 % 

1365  4 311,1  2 844,9  1 466,1  34 % 

1370  19 573,5  10 992,2  8 581,3  44 % 

1375  106 361,8  61 726,2  44 635,5  42 % 

1380 2 99 844,4 173 238,4 126 605,9 42 % 

1385 846 879,2 522 898,3 223 981,4 26 % 

1390 2 075 286,7 1 386 002,7 689 284,1 33 % 

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

 

  ميليارد لایر -  1383ثابت سال به قيمت  ارزش اضافیارزش توليد، هزينه واسطه و 

  نرخ سود  (ارزش اضافی)» ارزش افزوده«  هزينه توليد)»(واسطههزينه «  ارزش توليد  سال

1357  149 693,5 102 357,8  47 335,8  31 % 

1360  142 450,3  92 421,8  50 028,5  35 % 

1365  158 334,3  103 232,4  55 101,9  34 % 

1370  225 133,8  124 670,2  100 463,5  45 % 

1375  272 094,5  156 738,2  115 356,3  43 % 

1380 412 940 237 727 175 213 43 % 

1385 708 192,8 437 660,3 270 532,5 38 % 

1390 1 085 670,8 726 961,1 358 709,7 33 % 

  بانک مرکزی جمهوری اسالمی. معاونت اقتصادی مديريت کل اقتصادی مأخذ: 

را نيروی کار مزدی توده های کارگر اقتصاد سياسی بورژوازی به اين دليل که سرچشمه توليد اضافه ارزش و سرمايه 

قائل نمی شود. رژيم اسالمی  سرمايه های متغير و ثابتماری خود هيچ مرز مشخصی ميان بخشنمی بيند، در محاسبات آ

پا را از اين حدود هم فراتر می گذارد، در سالنامه آماری خود از چيزی به نام مزد کارگر سخن نمی گويد، توده های 

کار، سرمايه داران مالک مؤسسه توليدی يا مرکز کار، شرکای مشاور و برنامه ريز و سياستگذار آنها، فروشنده نيروی 

کارمندان عاليمقام بورژوازی، نيروهای سرکوب فيزيکی و فکری طبقه کارگر و خيل خدم و حشم اعمال نظم سرمايه 

ست لي» مزد و حقوق بگيران«نوان گمراه کننده عليه کارگران، همه را يکجا به هم می آميزد، يک کاسه می کند و زير ع

می نمايد!!. آنان که هر ماه دهها يا صدها ميليون تومان از حاصل استثمار طبقه کارگر را می بلعند و کارگران دارای 



قلمداد می کند و برای آنچه دريافت می دارند نيز اصطالح مجعول و بسيار چندش بار » کارکن«نازلترين دستمزدها را 

دولت سرمايه از خالص دستمزدهای پرداخت  گيرد!! در يک کالم هيچ مرکز آمارگيریرا به کار می » جبران خدمات«

زش داده ار«، »ارزش ستانده«تشکيل ستون هايی زير عناوين فريبکارانه  ارگران سخنی به ميان نمی آورد. باشده به ک

و نوع اينها بر کل پويه استثمار توده های کارگر يا منشأ و  »هزينه واسطه« ،»ارزش توليد«افزوده يا  ، ارزش»شده

همين جعل و  در جدول های باال نيز دقيقا شاهدسرچشمه واقعی توليد کل سرمايه ها و اضافه ارزش ها پرده می اندازد. 

بی نرخ حاسبه تقرينيز نمی توان داده های الزم برای مباژگون گمراهه آفرينی هستيم. حتی با بازپردازی مارکسی مفاهيم 

ميزان  و اضافه ارزش ها را پيدا کرد. در بهترين حالت می توانيم رد پائی از هزينه توليد و ارزش محصوالت توليده شده

داشتن تصويری از نرخ سودهای رايج اين سال ها و دوره ها کفاف داده هائی که به هر حال برای سودها به دست آريم. 

متوسط نرخ سود سرمايه اجتماعی  سال استيالی رژيم اسالمی 40طول می کنند که در می دهد. هر دو جدول تصريح 

درصد چرخ می خورده است.  31درصد سير می کرده است. سال وقوع قيام حول محور  45تا  31در فاصله ميان 

ط سودها تا متوس 85و  80و سپس دوره های منتهی به  75تا  70پس از آن روند صعودی پيموده است. در سال های 

درصد نيل نموده  33و  38و  43درصد باال رفته است. از اين تاريخ به بعد اندکی تنزل يافته و به شاخص های  45

  است. در باره اين نرخ سودها تذکر چند نکته مهم ضروری است.

ت اقتصادی دنيای در دوره يا دوره های مورد اشاره ما، متوسط نرخ سود سرمايه ها، حتی در عظيم ترين قطب قدر. 1

درصد بوده است. اين نرخ در غول های صنعتی سرمايه داری اروپائی سطحی نازل تر داشته  15سرمايه داری حدود 

روندی کامال متزلزل را است. در ممالک حاصل فروپاشی بلوک بندی سرمايه داری دولتی موسوم به اردوگاه شوروی، 

  طی می کرده است و در امريکای التين با شيب تند تنزل و بحرانی خود دست و پنجه نرم می نموده است. 

سرمايه داری در چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی ايران می چرخيده است. نرخ   در سراسر اين دوره بحران. 2

ده است اما به هيچ وجه تاخت و تاز بحران در شريان هستی سرمايه داری سودهای باال با اينکه استثائی و قله کوب بو

را نفی نمی کنند. اين موضوع ساده نمی باشد. معنای زمينی و واقعی بحران، پيشی گرفتن نرخ انباشت سرمايه از نرخ 

قلمروهای  عظيم ترينتوليد اضافه ارزش، بالفعل شدن گرايش رو به افت نرخ سود و فروپاشی روند پيش ريز سرمايه در 

اقتصادی يا کل چرخه بازتوليد سرمايه اجتماعی است. اما در اينجا ما وضعيتی متفاوت می بينيم. آيا با يک استثناء مواجه 

آيا اين وضعيت خاص سرمايه داری ايران است!!؟ آيا نظريه مارکسی بحران اعتبار خود را از دست داده است!!! هستيم!! 

ها نيست و در مورد سوم، کامال بالعکس شاهد اعتبار هر چه عظيم تر، صحت هر چه  کدام اين واقعيت آنست که هيچ

 اين موضوع. می باشيم سرمايه داریدقيق تر و جاودانگی هر چه استوارتر تحليل مارکس از ريشه های واقعی بحران 

ی بازگوئ مجالجا  در اين م، بحثی کهولو به اختصار توضيح داده اي» نسرمايه و بحرا«را ما در جای ديگر، در کتاب 

م که متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در عظيم ترين بخش دنيای سرمايه داری سر به ياشاره کن اين. فقط به نيستآن 

زوما ل در حالی کههمه اين قطب ها و حوزه ها تندباد بحران ويرانی پشت سر ويرانی می افريند،  آسمان سائيده است. در

گذشته های دور و به طور مشخص سالهای چرخه توليد سرمايه داری به شکل  فراگير و در هم ريختگی شاهد فروپاشی

بنگاهها و مراکز صنعتی و تجاری و مالی به کار خود ادامه  غالب صنايع،حتی نيمه اول قرن نوزدهم نيستيم.  يا 18سده 

. چرا چنين شاهد هستيم، حداقل در بيشتر مواقع در کل جهان سرمايه داری هم کم يا بيشرا می دهند. عين همين وضع 

نزل قهری تپويه سرمايه جهانی توانسته است با استمداد از مکانيسم های ويژه درون جوش خود،  کهواقعيت آنست است؟ 

مکانيسم ها و ساز و کارهايی که حاصل به نرخ سودها و چگونگی وقوع بحرانها را دچار برخی جا به جائی ها سازد. 

ار بدر قياس با دوره های پيش اين امکان را يافته است که  جهانی يک چيز است. اينکه سرمايهفقط يری کل آنها کارگ



ها را در ابعادی بسيار عظيم تر و کوبنده تر از دوره های پيش، بر زندگی توده های افت نرخ سودها و عوارض بحران

ود در سالخی سيستماتيک بهای نيروی کار، بمباران کارگر سرشکن کند. سرمايه ظرفيت اعمال بربريت و توحش خ

 تمراً مس بحرانوضعيت اشتغال و خاکسترسازی حداقل امکانات معيشتی و اجتماعی طبقه کارگر را به اوج برده است. 

از سرمايه اجتماعی کشوری به سرمايه  از حوزه ای به حوزه ای،، در چرخه ارزش افزائی سرمايه جهانی می چرخد

در پيچ و خم اين چرخش يا انتقال منتقل می شود،  ، از يک بخش جهان سرمايه داری به بخش ديگرشور ديگراجتماعی ک

ان راه توف همه جاهست و نيست ميلياردها کارگر سکنه زمين را به قربانی می گيرد و وثيقه تأخير وقوع خود می سازد. 

می نشاند، شمار بيکاران را از مرز ميليارد نفر فراتر می قاره گيتی را به خاک سياه  5زندگی طبقه کارگر می اندازد. 

به اصطالح ميليارد کارگر و نفوس خانواده های کارگری دنيا را غرق گرسنگی می سازد. در قله های رفيع  4رود، 

ن ه نصف و ثلث می رساند. بيمارستاکارگران معلم، پرستار، بهيار، کودکيار و درمانگر را ب شمار ،سرمايه داری» رفاه«

ها، مدارس و مراکز نگهداری معلوالن و سالمندان و مصدومان را سيل وار سالخی می کند، جنگ های منطقه ای و 

  فرامنطقه ای می زايد، دو ميليارد انسان را بدون آب اشاميدنی سالم و دکتر و دارو و مدرسه می کند. 

ايه محکوم به تحمل اجتناب ناپذير بحران کل اين فاجعه ها را بر زندگی کارگران بحران سرمايه داری و در واقع سرم

را  خودهمزمان و در بطن و متن همين فاجعه آفرينی ها پروسه پااليش حلقه های سست و شکننده د، نمايجهان آوار می 

قی و تمامی امريکای التين سيای جنوب شرقرن پيش، آ 80اروپای شرقی، آخر دهه  کل جامه عمل می پوشاند، روسيه و

يانی سده بيستم را ويرانه می کند و به دنبال تمامی اين ها، به صورت يکجا، در ابعاد رعب انگيز سراسری بحران دهه پا

 30بحرانی که به اعتراف تمامی اقتصاددانان ارتجاع بورژوازی به مراتب از بحران دهه ظاهر می گردد.  2008سال 

ق می افتد و هر حلقه اين رخدادها پويه گشت و گذار کامال طوفان آسای ويرانی ها اتفا کل ايند. قرن پيش سهمگين تر بو

وشه، در گتجاری و بانکی نيز  های غول پيکر صنعتی، مالی، در حالی که تراستآفرين بحران را به نمايش می گذارد، 

  ادامه می دهند.  خود به کار ظاهراگوشه دنيا 

کز پيش ريز ايا مر مؤسسات، بنگاهها کل سونامی وار  تعطيل با علم و کتلعصر ما لزوما  های سرمايه داریبحران

د تار و پو ،بسيار رعب انگيز ويرانساز به صورت سونامی های سراسریدر وهله نخست  آفتابی نمی شوند،سرمايه 

اروئی آوارگی و بی د، آتشفشان گرسنگی و فقر و فالکت و کننددر خود غرق می زندگی ميلياردها کارگر کره خاکی را 

اه ردر وهله دوم  ه می اندازند و هست و نيست ميليارد، ميليارد کارگر را خاکستر می سازند،را و بی ابی و بی آموزشی

د. سازن می حدا و شدت خود وثيقه چالشپيش می گيرند و اين کار را  پااليش حلقه های شکننده تر سرمايه جهانی را 

درصدی را يکجا در کنار هم می بينيم هيچ جای شگفتی  45اگر در جنهم سرمايه داری ايران بحران و نرخ سودهای 

صل و فرسوده ای است که تمامی شبيخون ها و بربريت های سرشتی تی در کار جنبش کارگری بسيار مستأندارد. شگف

   سرمايه داری را تحمل می کند. 

ن بارترين شرايط کاری با باالتري انفجارآميز چند ده ميليون کارگر زن و مرد و کودک خردسال در هالکتحاصل استثمار 

نوع امنيت  محو هرنرخ ممکن استثمار، نازل ترين دستمزدها، طالئی ترين نرخ سودها، طويل ترين روزانه های کار، 

هر نياز اوليه زيستی و  ش ياو درمان و آموز شغلی، فرساينده ترين و کوبنده ترين محروميت ها در عرصه بهداشت

سرمايه به است که  و باالخره تعويق چندين ماهه و گاه چند ساله پرداخت همان مزدهای مستمرا در حال سالخی انسانی

. موجودی سرمايه شود و باالتر و باالتر رودسال به سال بر هم انباشته  مجال می دهد تا بحران ها را به چالش کشد،

ميليارد  19145سرمايه دار و دولت سرمايه داری سير تصاعدی چشمگير پيدا کند و ميزان آن از ت خالص طبقه ثاب

  خيره شويم.رسد. به جدول زير  1390ميليارد لایر در سال  19493744لایر در سال وقوع قيام بهمن به  



 ميليارد لایر -قيمت جاری به  1390تا  1357های ، در فاصله سالخالص ثابت موجودی سرمايه تغييرات

  کل موجودی سرمايه ثابت  به صورت ساختمان  در شکل ماشين آالت  سال

1357  6 038  13 107  19 145  

1360  8 542  27 551  36 094  

1365  16 961  51 316  62 277  

1370  34 140  212 386  246 526  

1375  281 644  1 039 328  1 320 972  

1380  828 339  2 138 182  2 966 521  

1385  2 103 575  5 783 213  7 886 788  

1390  4 189 680  15 304 063  19 493 744  

سال مورد بررسی را حتی اگر با قيمت های ثابت سال  33منحنی افزايش سرمايه ثابت خالص سرمايه داران در طول 

واکاوی و دنبال کنيم، باز هم شاهد سير باال رونده جهش آسائی خواهيم بود. در اين حالت نيز افزايشی به ميزان   1383

  . جدول زير در اين گذر گويا است. می کنيماهده ميليارد لایر را در فاصله زمانی مذکور مش 5200866

 ميليارد لایر - 1383به قيمت ثابت سال  1390تا  1357تغييرات موجودی سرمايه ثابت خالص در فاصله ميان 

  کل موجودی سرمايه ثابت  به صورت ساختمان  در شکل ماشين آالت  سال

1357  912 616  1 825 737  2 738 353  

1360  875 730  2 250 969  3 126 699  

1365  693 620  2 836 814  3 530 435  

1370  656 453  3 064 539  3 720 992  

1375  741 449  3 398 172  4 139 621  

1380  1 108 460  3 735 207  4 843 668  

1385  1 717 512  4 385 433  6 102 945  

1390  2 321 668  5 448 377  7 939 219  

  مديريت اقتصادی -منبع: بانک مرکزی جمهوری اسالمی

سرمايه های توليد شده توسط توده های کارگر و افزايش چشمگير آنها زير مهميز کوبنده تشديد استثمار نيروی کار، سيل 

طول و عرض از همان سال های نخست حتی در شرايط دهشتناک جنگ هشت ساله ميان دولت های عراق و ايران، 

بر مالی و ساير حوزه های اقتصادی نمايان می کند.  ليدی، تجاری،رش روزافزون شمار مؤسسات تورا در گست خود

 1355در سال  ،که تعداد کل جوازهای صادره برای تأسيس کارگاههای جديد در عرصه صنعت اساس آمارها، در حالی

 1371و در  جواز 2337به  1365، در سال 2546به  1360فقره تجاوز نمی کرده است، اين تعداد در سال  563از 

برابر  18حدود  1371هزار پروانه افزايش می يابد. به بيان ديگر کثرت مؤسسات توليدی و صنعتی در سال 10تا مرز 

  دو سال پيش از وقوع قيام بهمن است. 

در چرخه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی  60اين سالها از زمان سقوط رژيم سلطنتی سرمايه تا اواخر دهه  در آنچه

نست که با وقوع هر بحران خ می دهد از يک منظر کامال قابل تعمق است. روند متعارف توليد سرمايه داری آايران ر

موج نيرومندی از پااليش مؤسسات کوچک و متوسط توليدی، تجاری يا کال اقتصادی راه می افتد. به بيان ديگر اين نوع 



مکان بازتوليد خود را از دست می دهند و سرمايه های بنگاهها و کارگاهها در وسيع ترين سطح ورشکسته می شوند، ا

آنها توسط غول های صنعتی و مالی بلعيده می شود. سرمايه فاز تازه ای از تمرکز را آغاز می کند و با سطح باالتری 

 رپويه چالش بحران اقتصادی مستولی ب دور جديد رونق را از سر می گيرد.از بارآوری کار و متوسط ترکيب ارگانيک 

اين روند  بر . عوامل اقتصادی، سياسی و اجتماعی معينیاين مسير را پيش نگرفت 58سرمايه داری ايران در سال 

در  همچنان 1355شده در اواسط سال  شروع. موج بحران اقتصادی تأثير گذاشتند و آن را زير فشار خود قرار دادند

چرخ می خورد اما پروسه پااليش اندرونی سرمايه شاهد بلع سرمايه های کوچک توسط شيرازه هستی سرمايه داری 

جدال ميان سرمايه داران و اليه های مختلف طبقه سرمايه دار بر سر غول های عظيم الجثه صنعتی و مالی پيشين نبود. 

برای مهار توفان بحران، در  يت و قدرت و حاکميت سرمايه با خيزاب درون جوش توليد سرمايه داریتقسيم سهام مالک

. در اين ميان آنچه بيش از هر چيز چشم ها را خيره می کرد. حرص و ولع نهادهم می تنيد و بر روی هم تأثير می 

 ژرفنایاز سرمايه داران متوسط يا حتی کوچکی بود که زلزله جنبش و قيام توده های کارگر آنها را سيری ناپذير 

و اينک هر کدام سهمی بيشتر از ديگری می خواست. همگی  کردپرتاب سرمايه حاکميت ش رسوبات متراکم تاريخ به عر

متحد و همنفس با دنيائی سبعيت جنبش کارگری را سرکوب می نمودند و در همان حال برای گرفتن حصه افزون تر از 

ی معدودتر نمی شد بالعکس شمار سرمايه داران در تندباد بحران اقتصادبا هم مصاف می دادند.  کيک مالکيت و قدرت

  . افزايش می يافت

طبقه خود را تعيين می کرد  با اليه فوقانیبنياد جدالشان  و قدرت سياسی،سود و سرمايه از حصه  آنان که نارضايی

 . چند روز پسشدندسرمايه ماشين دولتی و ها مالکيت  ، مشغول بازتقسيمهنوز کورسوی قيام بهمن از دور ظاهر نشده

 صنعت، عالءالدين ميرمحمد صادقی و محمود لوالچيان دو سرمايه دار پيشينه دار رشته هایبه ايران، از ورود خمينی 

و با کردند  تهيهنامه ای » کميته تنظيم اعتصابات« از درون نهاد موسوم به  ،تجارت و صادرات مصالح ساختمانی

سرمايه داران مذکور  پيرموبد جديدالوالده سرمايه رساندند.به دست  ن، در مدرسه علوی تهراوساطت مرتضی مطهری

 نهاد. متن پيشداشتند،در اين نامه آمادگی خود را برای تشکيل مؤسسه ای که جايگزين اتاق بازرگانی روز باشد اعالم 

 57بهمن  22ش از ، بنگاه جديد چند روز پيشد» موسوی اردبيلی«و » بهشتی«آنان پس از جلب موافقت خمينی تسليم 

با عضويت چند سرمايه دار ديگر از جمله مصطفی عالی نسب، کرداحمدی، محمدعلی نويد، علينقی خاموشی، علی حاج 

و دست اندازی آن بر پروسه کار بانکها و عرصه های مختلف  شدطرخانی، اسدهللا عسکراوالدی، اکبر پوشهابی تأسيس 

    .گرديدتوليد و تجارت آغاز 

در درون کارخانه ها، مراکز آب و برق، روزنامه ها،  ،وزهائی که ميليون ها کارگر و زن و فرزندانشاندر همان ر

در محله ها، خيابان ها، پس کوچه ها  چاپخانه ها، راهها، بنادر، مزارع، مدارس، بيمارستان ها، شبکه های حمل و نقل،

 ازیبورژو سلطنتی شهرها و روستاها، با تحقير مرگ، عليه قوای قهر و سرکوب رژيم رو به سقوط تمامیدر  ،و ميدانها

می جنگيدند، آری درست در همان روزها و ساعاتی که توده های کارگر، پادگانهای نظامی و زرادخانه های تسليحاتی 

 هار کسان دژخيم و مردارخوار ارتجاعرژيم شاه را يکی، يکی از دست ارتش شاهنشاهی سرمايه خارج می ساختند، کر

. هر کردندميان خود را در وجب به وجب جهنم سرمايه داری پهن  هابساط تقسيم مالکيت سرمايه  ،بورژوازی دينی

 اجتماعیسرمايه  های عظيم ترسکوی نيرومندی برای چنگ اندازی بر حصه  را وجب حضور در ساختار قدرت سياسی

گرفته برای تسخير قدرت سياسی، کل هوش، حواس و توان خود را بر حصول همزمان  بورژوازی  هار خيز .ساختند

. سرمايه دارانی که تا آن روز صاحب بنگاههای ن سهم ها از خوان يغمای مالکيت سرمايه ها متمرکز ساختبزرگتري

تانه و ای سرمايه پرسبرای نيل به رؤياه داشتند،چشم متوسط صنعتی يا تجاری بودند به تصرف عظيم ترين تراست ها 



می کشيدند و باندهای خاص خود را تشکيل می دادند، آنان که طول و عرض سرمايه های  انسان ستيزانه ديرين نقشه

روزشان کمتر بود، تالش سهمگين تر برای جبران مافات و پيشی گرفتن از شرکای رقيب را دستور کار می کردند و 

رژوازی را مديون موقعيت ويژه تا آن زمان تعلق طبقاتی خود به بوکه ی به هر دری روی می آوردند. جمعيت کثير

در سازمان کار سرمايه داری بودند و سهام سرمايه و سود خود را از اين گذر دريافت می نمودند، در استانه ظهور  خود

تند. می خواس اجتماعیسرمايه  در مالکيت کليدی در قدرت و حصه بزرگ، نقش کردندرژيم جديد، به اين حد اکتفا نمی 

 با تمامیمردار خوار  که در نقطه، نقطه آن کفتاران زشت پهندشتی بودسرمايه داری ايران در روزهای مورد بحث عمال 

و با جوع سيری ناپذير طبقاتی بلع هر چه  مشغول بودندسبعيت به شيار حاصل استثمار نسلهای متوالی طبقه کارگر 

 ساختند.يا از چنگ همديگر خارج می  شدند، با هم شريک می را دنبال می کردندا بيشتر اين سرمايه ها و ثروت ه

 نداریميدا، از کران تا کران جامعه، قارچ وار شروع به قبلی هيئت ها، مرتبط يا بدون ارتباط وزنجيره طويلی از افراد 

ايه تهای حجم و ميزان سرمايش بی انيافتن جائی در ماشين دولتی جديد با هدف افزرا که يگانه فلسفه ظهورشان کردند 

در همين راستا بود که شمار شرکت ها و مؤسسات . تعيين می نموددر استثمار توده های کارگر  غول آساو شراکت 

  سرمايه گذاری هم افزايش می يافت و هر ماه بيش از پيش می شد.  

، بهشتی، رفسنجانی، موسوی اردبيلی، علينقی خاموشی، احمد 1358هفده روز پس از قيام بهمن، در نهم اسفند سال 

، تأسيس تراست عظيم الجثه »شورای انقالب«جاللی، علی اصغر مسعودی و عزت هللا سحابی با حکم خمينی و دستور 

ی آمد تا نقش يک اليگارشی بسيار پرعظمت اقتصادی را . بنياد پديد منمودندرا اعالم » بنياد مستضعفان«موسوم به 

ايفاء کند. بر اساس مصوبه شورای انقالب بخش وسيعی از کارخانه ها، بنگاههای تجاری، فروشگاههای زنجيره ای، 

زمين ها، کشت و صنعت ها، معادن، بانک ها و مؤسسات مالی و در يک کالم همه مراکز کار و توليد متعلق به خانواده 

هلوی، قشر سابقا باالی بورژوازی ايران و شرکای خارجی آن ها، يک جا در سيطره مالکيت اين اليگارشی عريض و پ

سوء تفاهم نشود، بنياد محصول پويه متعارف تمرکزپوئی سرمايه در شرايط گرفت. يل و دارای قدرت نامحدود قرار طو

ساسا افروپاشيده و يافتن راه خروج از باتالق مرگ نبود، پااليش سرمايه اجتماعی از حلقه های سست و بحران با هدف 

چنين پروسه ای را در پشت سر خود نداشت، بالعکس بر اساس تصميم باالترين مراجع حاکميت سرمايه داری بنيانگذاری 

. يدشکارگاه وحوش درنده سرمايه دار، برای چنگ اندازی هر چه گسترده تر بر سرمايه ها تبديل می گردبه  می شد و

اما به طور واقعی باالترين ميزان  ،به حساب می آمد» غيردولتی«مؤسسه ای »!! قانونی«با اينکه ظاهرا و به لحاظ 

  ادغام و درهمرفتگی قدرت سياسی با مالکيت سرمايه داری را به نمايش می نهاد. 

اسالمی بورژوازی را به گونه تأسيس بنياد مستضعفان حجم و ميزان سرمايه های تحت تملک اليه های باالی فاشيسم 

انفجارآميزی افزايش داد، اما مهم تر از آن جمعيت وسيعی ازعناصر اقشار پائين تر طبقه سرمايه دار را نيز شريک و 

همطراز باالئی ها ساخت. سرمايه هائی که در دوره رژيم سابق به شمار نسبتا معدودی از خانواده های سرمايه دار مانند 

ثابت پاسال، خسروشاهی، رضائی، جهان، داروگر، ميراشرافی، خانواده پهلوی  ايروانی، ، برخوردار،خيامی، الجوردی

و ديگران تعلق داشت اينک به تملک جمعيت کثيری از سرمايه داران خصوصی و دولتی جديد در می آمد و همزمان 

نوبه خود شرکت هائی را در سراسر  عرصه ای برای زاد و ولد شمار انبوه تر صاحبان سرمايه می گرديد. بنياد به

دامنه  ،های مالی و صنعتی سابق ايران پديد آورد، با بهره گيری از ارقام نجومی دارائی های مصادره شده افراد و غول

تأسيس بنگاههای جديد در  سرمايه داران افزود.شمار انباشت سرمايه را توسعه داد. در همين راستا باز هم بر کثرت 

جهنم سرمايه داری ميراث رژيم عرصه های مختلف توليد، تجارت، توزيع، واردات و صادرات به راه خود ادامه داد. 

که ساليان متمادی  درون خود تلنبار داشت. سرمايه هائیاز سرمايه در کهکشانی  یحجم ،شاه و سرمايه داران سابق



توليد  یبی درمانی و بی آموزش بی داروئی، ،بهداشتی بی گرسنگی، فقر، بی مسکنی، توسط توده های کارگر غرق در

ها،  کشت و صنعتتجارت خانه ها، بانکها، مؤسسات بزرگ مالی،  صنايع،در اين سرمايه ها در همه جا، شده بود. 

دروگر  مردارخوارانعظيم لشکر  بودند. پيش ريزحوزه های ديگر  شبکه های حمل و نقل ياساختمان و مستغالت، 

هيئت مديره های کارخانه ها و مراکز کار، در  در»!!! انقالبی« متنوعدر نهادهای سرمايه های هر چه بيشتر نيز 

ستاد  س،آستان قد ، مسکن،شهيد های مستضعفان،بنيادبيدادگاهها و حلقه، حلقه سيستم حقوقی و قضائی!!،  وزارتخانه ها،

، بسيج اقتصادی، شوراهای محله و مساجد، شوراهای مراکز گوناگون اجرای فرمان امام، صندوق های قرض الحسنه

گوناگون و حوزه های ديگر تا هر کجا که می توانستند بر سرمايه ها دست می انداختند. صاحب سهم کار، تعاونی های 

 ا مؤسساتبنگاه داد و ستد يجواز تأسيس کارگاه، تجارتخانه،  و شرکا، در سرمايه اجتماعی می شدند و برای خويش

اقتصادی ديگر صادر می کردند. يک نگاه بسيار ساده و ابتدائی به تعداد پروانه هايی که در اين سالها فقط در قلمرو 

صنعت صادره گرديده است. برای داشتن تصويری از چند و چون ماجرا کافی است. به حکايت آمارها شمار کل 

 563قيام بهمن از  طالئی انباشت در دوره قبل عنی سال رونقي 1355مجوزهای تأسيس کارگاه در اين حوزه در سال 

  . رسيد 16425به  1370تجاوز نمی کرده است. اين رقم در سال 

  1392تا  1355جوازهای صادر شده برای تأسيس کارگاههای صنعتی در فاصله ميان 

 قلمرو اقتصادی 1355 1365 1370 1375 1380 1385 1390 1392

 مواد غذائی و آشاميدنی 63 613 2956 2065 2861 9849 2948 2196

 توتون و تنباکو    0 2 7 2 20

 منسوجات 38 22 2963 828 1161 2683 529 634

 و پوشاکرنگ پوست     245 1164 1997 260 374

 کفش و يراق    153 230 506 79 100

 محصوالت چوبی    288 405 1780 528 518

 محصوالت کاغذی    532 600 1655 462 678

 چاپ و تکثير    27 63 204 33 32

 هسته ای ،نفت اليشاپ    49 142 456 199 703

 محصوالت شيميائی 125 1014 1891 845 1298 3255 912 1381

 الستيک و پالستيک    965 1340 6573 1846 1926

 کانی غيرفلزی 257 209 4246 888 2528 8674 3936 3544

 فلزات اساسی 51 89 1251 391 555 2089 606 1251

 فلزی فابريکی    452 1289 4558 1353 1383

 ماشين آالت    1042 564 1196 3572 797 1104

 ماشين االت اداری     33 241 435 25 25

 مولد و انتقال برق     225 552 1495 351 447



 راديو تلويزيون    167 128 304 53 68

 ابزار پزشکی و ساعت    153 169 372 113 155

 نقليه موتوری و تريلر    141 579 1306 280 297

 وسايل حمل و نقل    61 243 413 99 102

 مبلمان     72 279 1298 218 475

  بازيافت    44 73 807 239 392

 توليد انرژی    0 0 0 0 74

 های مسافرتی آژانس    0 0 0 0 189

 کامپيوتر     0 0 0 4 4

 تحقيق و توسعه    0 0 0 0 0

 خدمات مهندسی     0 0 0 0 1215

 جمع  563 2337 16425 9182 17098 54288 15872 19287

  1392و  1384و  1375منبع: مرکز آمار ايران. سالنامه های آماری 

، بيشترين کارگاهها و بنگاههای صنعتی، 1370تا سال  57همان گونه که مشاهده می شود. در فاصله ميان قيام بهمن 

صنايع شيميائی، فلزات اساسی و ماشين آالت تأسيس منسوجات، توليد مواد غذائی، عرصه های معادن غيرفلزی، در 

توليد همه سال سايه جنگ، بمباران، نابودی شهرها و روستاها، انهدام مراکز کار و  13شده است. در هشت سال از اين 

اما بورژوازی در طوفان بمباران های ويرانگر جنگی به همان سياق که دشت ها را از خون توده های   جا سنگين است.

کارگر دريا می ساخت، استثمار فرساينده، کوبنده و خونين نيروی کار آنها را هم موجد برپائی کوهسار عظيم سرمايه ها 

می کرد. فقط در بخش توليدات کشاورزی اضافه ارزش های حاصل اين استثمار را که در نقطه اوج رونق طالئی دهه 

 11179به باالتر از  1369ميليارد، در  4679به سطح  1365سال ميليارد لایر فرا نمی رفت در  660از رقم   50

اين ارقام را اگر حتی با قيمت های ثابت سال ميليارد لایر رساند.  15121به باالی مرز  1370ميليارد و باالخره در 

يليارد م 1953به نزديک  55ميليارد لایر سال  1706محاسبه کنيم باز هم شايد افزايش حجم اضافه ارزش ها از  1361

ميليارد لایر در سال  3120و سپس باالتر از  1365ميليارد لایر در سال  2651کمی کمتر از ، 1360لایر در سال 

  خواهيم بود.  1370

جنگ کوه ويرانی ها، خانه خرابی ها، فقر، فالکت و آوارگی های انبوه ميليون، ميليون را بر سر توده های کارگر آوار 

د خسارات جنگ ارتجاعی و بشرستيزانه ميان رژيم های ايران و عراق بسيار متشتت و آکنده آمارها در مورمی نمود، 

از تعارض است اما يک چيز بديهی است. اين جنگ سوای حمام خون بيش از يک ميليون کارگر، تريليون ها دالر از 

ن فقط آنچه بر زندگی توده های حاصل کار و استثمار طبقه کارگر دو کشور را به طور کامل نابود ساخت. در اين ميا

کارگر ايران، در عرصه ساختمان و تأسيسات و ماشين آالت و نوع اينها سرشکن گرديد از مرز دو تريليون دالر روز 

ار از کامريکا باالتر رفت. جنگ بخش قابل توجهی از صنايع سنگين سرمايه داری به ويژه در نواحی غرب ايران را 

در بسياری از قلمروها، از جمله صنايع  به يمن شدت استثمار خونبار کارگران انباشت سرمايه انداخت اما رشد و توسعه

 حمل و نقل، نظامی، معادن، توليد مواد غذائی، کشاورزی، صنايع شيميائی، راهسازی، ساخت ماشين آالت و خودرو،

  تجارت خارجی و داخلی نه فقط کند نشد که شتاب بيشتر گرفت.  يا توليد برق



  سرمايه هاسپاه پاسداران و مالکيت 

درونی ان» منتقدين«در ال به الی بررسی ها و گزارش پردازيهای افراد يا محافل مختلف طبقه سرمايه دار ايران به ويژه 

مغضوب جمهوری اسالمی، از دست اندازی گسترده سپاه پاسداران بر مالکيت عظيم ترين بخش سرمايه اجتماعی کشور 

به کرات سخن رفته است. اين سخن اگر چه در مجموع  جنايتکارانه دولت ها،های پس از پايان جنگ در روزها و سال

چنگ اندازی سپاه، بسيج و ساير نيروهای  غلط نمی باشد، اما با واقعيت آنچه عمال اتفاق افتاده است انطباق چندانی ندارد.

رفسنجانی و خمينی آغاز نشد. تا اينجای ماجرا درست  نظامی بر مالکيت سرمايه ها با خاتمه جنگ و گفت و شنود ميان

و زير نام و است که حضور مستقيم اين نهادها در سرمايه گذاری های عظيم صنعتی، تجاری و مالی به صورت رسمی 

ما در ا ،از اين تاريخ شروع می شودمتعلق به سپاه »!! حقوقی«و » حقيقی«يا بنگاهها و عناصر  عنوان سپاه پاسداران

سال منتهی به اين زمان نيز جمعيت ها، گروهها، باندها و مافياهای مختلف فاشيسم اسالمی بورژوازی، از  13طول 

جمله افراد و مافياهای درون همين شبکه سراسری نظامی، انتظامی و دولتی يا خصوصی هستند که در وجب به وجب 

توده کارگر و احراز عظيم ترين سهم ها در مالکيت سرمايه  مشغول استثمار بربرمنشانه ايران جهنم سرمايه داری

معدن و فلزات اساسی و مواد غدائی   پيش ريز سرمايه در حوزه صنعت وآشنای پروژه  16000 اجتماعی می باشند.

بخش مهمی از چرخه اقتصاد سرمايه داری را  70تا  57در فاصله ميان  که عمده فروشی کاالو صادرات، واردات  يا

، یاطالعات پست های کليدی در ساختار سياسی، نظامی،که  بودده اندمتعلق به سرمايه دارانی همه و همه اختيار دارند  در

   .داشته اند سرمايه و پليسی برنامه ريزی

در مورد حضور سراسری و بالمنازع قرارگاه خاتم االنبياء يا و سران سپاه پاسداران  خامنه ای -رفسنجانی توافقنامه 

ير نهادهای نظامی رژيم در کليه حوزه های اقتصادی نه آغاز دست اندازی اين نيروها بر مالکيت سرمايه ها که امتداد سا

در همين رابطه صورت گرفته است القاء روايت دولتی شدن هر  گمراهه پردازی ديگری کهانفجارآميز و فعال آن است. 

چه بيشتر سرمايه داری ايران به اعتبار نقش ويژه سپاه پاسداران در مالکيت بخش عظيمی از مؤسسات اقتصادی کشور 

که آنچه برای طبقه کارگر واجد هيچ ارزشی نيست بحث دولتی يا خصوصی بودن مثل روز روشن است . ما !!است

 تملک سرمايه توسط» حقوقی«ايه ها است. ريشه کليه سيه روزی های توده کارگر نه در شکل مالکيت يا سيمای سرم

افراد خصوصی يا دولتمرد بلکه فقط و فقط در وجود سرمايه و در موجوديت رابطه خريد و فروش نيروی کار است. 

اما جدا از اين بحث اساسی، مالکيت هندسی است.  و ساده محرزتر و مسلم تر از هر قضيه بديهی و واقعيتی بديهیاين 

سپاه پاسداران يا ساير نهادهای نظامی و پليسی و اطالعاتی بر بخش های وسيعی از سرمايه اجتماعی ايران به هيچ وجه 

سياری بسرمايه داری ايران نبوده و نمی باشد. درست به همان سياق که مالکيت اختاپوسی  خواندنشاخصی برای دولتی 

ازمان سغولهای ديگر مالی و صنعتی مانند بنياد مستضعفان، آستان قدس رضوی، ستاد اجرای فرمان امام، بنياد شهيد، از

شدن،  دولتیتجسم حوزه های علميه، نهادهای عريض و طويل تحت کنترل مستقيم ولی فقيه به هيچ وجه ، تأمين اجتماعی

مؤلفه هائی مانند ايدئولوژيک بودن، کنترل دولت  .نيستايران داری سرمايه يا حتی غلبه مالکيت دولتی در  شبه دولتی

قطب فائقه حکومتی و از يک سرمايه بر برخی قلمروهای کليدی اقتصاد، تبعيت نهادهای متنوع قدرت سياسی 

، تمانند حزب، اتحاديه،  مطبوعاداشتن اهرم های سياسی های مختلف بورژوازی در  نامتوازنی سهم بخش ايدئولوژيک،

شکلهای شناخته شده اگر چه در  ، همشستشوی مغزی توده های کارگر د ومسخ، انجمايا ارگان های  »نهادهای مدنی«

سرمايه داری دولتی و به طور مشخص اردوگاه شوروی سابق وجود داشته است، اما مجرد وجود آنها به هيچ وجه گواه 

  دولتی شدن سرمايه داری نمی تواند باشد. 



ام گرفته ن» بازارآزاد«يا » سرمايه داری رقابتی«م که حتی در طوفانی ترين شکل سيادت و حاکميت آنچه فراموش نکني

است نيز دولت سوای سرمايه تعين يافته در هيأت ساختار نظم اقتصادی، سياسی و حقوقی سرمايه داری هيچ چيز ديگر 

ابطه رضروری آن و سالح حياتی تأمين بقای آن است. نيست. دولت نياز اليتجزای پويه توليد سرمايه داری، ساز و کار 

همه جا جاری و انفجارآميز بخش هايی از ارتجاع  های . جار و جنجالدولت و سرمايه در کل جهان موجود چنين است

بورژوازی در مورد کاهش نقش دولت در امور اقتصادی نيز يک دروغ پردازی بيش از حد چندش بار است. بحث آنها 

مطلقا کاستن از دخالتگری دولت در پويه ارزش افزائی سرمايه اجتماعی کشورها نيست. آنها خواستار افزايش هر چه 

اين دخالت هستند. آنچه آنها پيرامونش شيون راه می اندازند، نقشی است که دولت ها احيانا در اختصاص  بی مهارتر

. ندکارگر بازی می کن به تأمين آموزش و درمان توده سهم بسيار ناچيز هزاران بار سالخی شده ای از اضافه ارزش ها

سود سرمايه ها و حفظ امنيت چرخه توليد سرمايه داری  ها اين نقش را هم دقيقا با هدف افزايش هر چه پرخروش تردولت

اين وظيفه را به دوش می گيرند تا تأمين سالمتی و آموزش نيروی کار مورد نياز سرمايه اجتماعی . آنها نمايندايفا می 

ه ارتجاع درند را به نفع سود هر چه انبوه تر سرمايه داران، تا سرحد ممکن کم هزينه و شبه رايگان سازند. با همه اينها

ک کوچ«بورژوازی خواستار تقليل باز هم روزافزون اين هزينه است و نام کمپين خويش برای تحقق اين خواست را 

  امور مربوط به سرمايه داری می گذارد!!! يا کاهش مداخله گری دولت در » کردن دولت

مدنيت و اعمال قهر  اد، سياست، حقوق،ی در هر شکل برنامه ريزی اقتصبه محور اصلی بحث باز گرديم. سرمايه دار

ا همه ب فيزيکی و فکری خود بر طبقه کارگر نيازمند بيشترين ميزان ميدان داری دولت است. در اين جای شکی نيست.

اينها وقتی از دولتی بودن سرمايه داری سخن می گوئيم مقدم بر هر چيز و مهمتر از همه چيز تمرکز کامال سيستماتيک، 

، نظم اقتصادی، سياسی، مدنیمختلف ه و انحصاری نقش دولت يا کل قدرت سياسی در برنامه ريزی اشکال سازمان يافت

حقوقی و اجتماعی سرمايه همراه با مالکيت سراسری و بالمنازع سرمايه اجتماعی مطمح نظر است. چيزی که به هيچ 

ه با سرمايه داری ايران صائب نبوده و وجه در هيچ دوره ای و به ويژه در عصر حاکميت جمهوری اسالمی در رابط

کيت و مال در اينجا بالعکس آنچه بسيار بارز و خصلت نما است نه تمرکز سازمان يافته انحصاریمصداق نداشته است. 

دولت يا کل قدرت سياسی، بلکه آشوب زدگی، پراکندگی، درهم ريختگی  برنامه ريزی نظم سرمايه اجتماعی در دست 

وع  ، نخويش بدون هيچ انقطاع ميان تمامی بخش های مختلف بورژوازی بر سر تعيين مرزهای مالکيتو جنگ و ستيز 

برنامه ريزی، ديپلوماسی و کل مسائل مربوط به نظم اقتصادی و سياسی و حقوقی و بين المللی چرخه بازتوليد سرمايه 

يلی هيچ دلاما اين مالکيت اوالً . استجاری ت غول پيکر صنعتی، مالی ومالک صدها تراست قطعا سپاه پاسداران است. 

برای دولتی خواندن سرمايه ها در ايران نيست، ثانيا و از اين مهم تر حتی لزوما متضمن مالکيت يک نهاد نظامی و 

دولتی بر حجم عظيمی از سرمايه اجتماعی هم نمی باشد. بسياری از بنگاهها و مؤسسات مادر يا زير مجموعه کنسرنهايی 

مالکيت سپاه ليست می شوند، عمال شرکت های خصوصی متعلق به سرمايه داران سپاهی، بسيجی يا ابوابجمعی  که در

اين و آن نهاد سرکوب نظامی، پليسی، اطالعاتی هستند. مالکان اين مؤسسات در واقع سرمايه داران خصوصی دارای 

ب سرمايه اند. پيدا است که کل بنگاهها و و سرکوشبکه های اختاپوسی قهر  ونمشاغل کليدی و پست های حساس در

تراست های مورد گفتگو چنين نيستند و شمار کثيری هم متعلق به سپاه به عنوان يک ارتش رسمی جمهوری اسالمی 

اوليگارشی ها و  سرمايه می باشند. يک چيز روشن است. اينکه سپاه پاسداران يا سرمايه داران سپاهی به هر حال

در قلمروهای گوناگون صنعت و کشاورزی و واردات و صادرات و معادن و عظيم الجثه ای  هولدينگ های بسيار

سپاه پاسداران و آموزش و بيمه و حمل و نقل و مخابرات و ساير حوزه ها را در سيطره مالکيت خود دارد. » خدمات«

در کشورهای عراق، سوريه، ها، صاحب بزرگترين حوزه های پيش ريز سرمايه و سرمايه داران سپاهی سوای همه اين



، اين غول مهيب اقتصادی، سياسیلبنان، اقليم کردستان و خيلی جاهای ديگر در فراسوی مرزهای جغرافيائی ايران است. 

با داشتن اين حجم عظيم سرمايه و حوزه های وسيع سرمايه گذاری در ايران، خاورميانه، منطقه خليج و آسيای  نظامی

مهم بر چرخه بازتوليد و مسائل مربوط به پويه سامان  ر بسيار باالئی برای اثرگذاریدرت مانوميانی از توان تحرک و ق

در تنظيم سياست خارجی جمهوری اسالمی و تعيين فراز و فرود نظم سياسی  برخوردار است. پذيری سرمايه داری ايران

  . نيستها  اين همها  واقعيتهمه قطعا  اما ،درست استقطعا  کل اينها سرمايه حرف نخست را می زند.

سپاهی بودن و نبودن، دولتی يا خصوصی بودن، سيويل يا نظامی بودن يک بار ديگر تأکيد کنيم که مقدم بر هر چيز 

مالکيت سرمايه تعيين کننده هيچ چيز نيست و پيش کشيدن آن فقط و فقط ساز و کار فريب ارتجاع بورژوازی برای 

درصد يا کمتر  40درصد،  60درصد،  80که گويا سپاه پاسداران مالک اشد. ثانيا اينشستشوی معزی توده کارگر می ب

 100است، کوهساران عظيم سرمايه هائی که طبقه کارگر ايران در طول  بی پايه سخنیو بيشتر از کل سرمايه ها است 

سال پروسه انکشاف، استيال و تسلط سرمايه داری در اين جا و در اين نقطه از جهنم نظام بردگی مزدی توليد نموده 

ين ق آميزتررااست آنچنان سر به فلک کشيده و غول پيکر است که طول و عرض سرمايه های تحت مالکيت سپاه در اغ

طبقه سرمايه دار ايران به لحاظ کثرت شمار سرمايه داران، شمار از آن را تعيين نمی کند.  حالت هم درصد چندان زيادی

 ديگر پيش ريز سرمايه شکلهر  مالی، صنعتی، تجاری يا بزرگگروههای و ها  تراستبلوک بندی های اقتصادی، 

 رعب انگيز است. ب بيش از حد

، از زبان فيلسوفان، اقتصاددانان، جامعه شناسان و کل ، از درون دانشگاههااز همه راههاقوا و  همهورژوازی با 

با سينه زدن حول  به ويژه در طول چند دهه اخيرچپ يا راست، دينی يا سکوالر  باخته خود،شعورنمايندگان مسخ و 

نی طبقه سرمايه دار ايران و کثرت وحوش طول و عرض کهکشا»!!! طبقه متوسط«پديده ای مريخی و افسانه ای به نام 

دهها ميليون کارگر ايرانی در طول يک سده،  است. دور کردهديد توده کارگر سرمايه دار را در محاق کشيده و از 

سراسر اين جهنم تفتان از خارگ تا سرخس و از بازرگان تا چاه بهار را از سرمايه آکنده اند، هر چه بيشتر سرمايه توليد 

جدا و از دخالت در سرنوشت کار و زندگی خود ساقط شده اند. همزمان  عميق تر و کوبنده تر از کار خود ند،کرده ا

کثيرتر ساخته اند. سپاه پاسداران يکی از بسيار حجم سرمايه هر سرمايه دار را غول آساتر و شمار سرمايه داران را 

سوای اما  ،ايران و منطقه است در و يکی از قطبهای مهم قدرت سياسی و نظامی اقتصادیعظيم الجثه ترين غولهای 

، حتی اوليگارشی های غول پيکر مالی و اقتصادی درون چرخه بازتوليد سرمايه انکثرت افسانه ای شمار سرمايه دار

  ختم نمی گردد.  اين هامانند و چند نهاد عظيم الجثه  اجرای فرمان امام  ستاد، به اجتماعی ايران هم به سپاه پاسداران

  آستان قدس رضوی

حجم سرمايه، طول وعرض حوزه های سرمايه گذاری و قدرت اقتصادی و سياسی سرمايه آفريده  شبکه اختاپوسی مالی 

 سپاه پاسدارانآنچه  به هيچ وجه کمتر از  ،نيز چه در ايران و چه در منطقه »آستان قدس رضوی«و صنعتی موسوم به

تحت مالکيت اين قطب نيرومند مالی و صنعتی با شمار بسيار کثير زير   مهيب هشت تراست نيست. در اختيار دارد

بخش قابل توجهی از کل سرمايه اجتماعی کشور را در حوزه  ،مجموعه ها، شرکت ها و مؤسسات پيش ريز سرمايه

  دی اين هيوالی سرکش اقتصادی نظر اندازيم.استخوان بن به نمای بيرونیو حکمرانی خود دارند.  ، قدرتمالکيت

شرکت مسکن و عمراس قدس رضوی، شرکت  :مشتمل برزير مجموعه بزرگ  9با »!! عمرانی«تراست های . 1

ساختمانی بتون و ماشين قدس، شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی استان قدس، مهندسی آب و خاک قدس، کاشی سنتی 

بهره برداری و کارخانجات بنای سبک، شرکت احداث، سيمان سمنگان، ع صنايقدس رضوی، شرکت صنايع چوب، 



کمتر پروژه راهسازی، ساختمانی، احداث راه آهن و شواهد حاکی است که آزادراه مشهد، چناران و قوچان. نگهداری 

خطوط ريلی در طول دهه های اخير در سراسر بخش مشرق و شمال شرقی و جنوب خاوری کشور يا حتی برخی 

عه گروههای تابنواحی ديگر ايران در دست اجرا قرار گرفته است که تنها مقاطعه کار يا شريک اصلی مقاطعه کاری آن 

  رضوی نباشد. تراست های عمران

زير مجموعه بزرگ مرکب از شرکت کشاورزی و موقوفات  17هلدينگ کشاورزی، دامپروری و صنايع تبديلی با  .2

ار هزار هکتار اراضی دارای چه انابدشرکت کشاورزی رضوی، کشت و صنعت اسفراين، کشت و صنعت چناران، 

النه، شرکت کشت و صنعت سرخس، مؤسسه حلقه چاه عميق و دو هزار زمين زير کشت سا 28مرغوب زراعی، 

باغات استان قدس رضوی، شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه، مؤسسه موقوفات و کشاورزی جنوب خراسان، شرکت 

قند تربت حيدريه، قند چناران، مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی، شرکت آرد قدس، بنگاه خميرمايه رضوی، 

هلدينگ کشاورزی سوای اين شرکت ها، صاحب کارخانه ها و مراکز س و ... ده های لبنی رضوی، شرکت نان قدفراور

  مهم پرورش گل است و در پهنه تأسيس گلخانه های تجاری سرمايه گذاری های انبوهی دارد. 

پروانه توليد انواع محلول های  50، صاحب بيش از گسترده توليدی و تجاری های تراست سالمت و دارو با شبکه. 3

داروسازی ثامن با شراکت صندوق بازنشستگی و داروسازی  دارای زيرمجموعه های مهم مانند دياليز صفاقی،تزريقی و 

  حکيم، شرکت سامان داروی هشتم، مؤسسه ياراطب ثامن و شرکت های ديگر

نرژی اطرح های توسعه نفت و گاز و توليد . هلدينگ انرژی. تراستی عظيم که سهامدار مهم بسياری از پتروشيمی ها، 4

در مناطق مختلف کشور است. شرکت توسعه نفت و گاز رضوی فعال در حوزه های مرتبط با صنايع نفت باالدستی، 

  پائين دستی و بازرگانی داخلی و خارجی يکی از مؤسسات تابعه اين هلدينگ است.

مخصوص کرج،  جاده 9. تراست صنعتی با زير مجموعه های متعدد از جمله: شرکت شهاب خودرو در کيلومتر 5

شرکت شهاب يار، کمباين سازی ايران، شرکت تهيه و توليد فرش استان قدس رضوی، نخريسی و نساجی خسروی 

و پاره ای بنگاههای صنعتی ديگر که در توليد کاميون،  گرانيت قدس رضوی دس رضوی،خراسان، مؤسسه معادن ق

استخراج و فراوری انواع سنگ ها، توليد منسوجات،  کمباين، ماشين آالت کشاورزی، اتوبوس های شهری و بين شهری،

معدن قدس  سرمايه گذاری های عظيم دارند. ، شرکت بهينه سازی مصرف سوختاکتشاف، تجهيز و بهره برداری معادن

در دو عرصه صنعت و معدن جمعيت کثيری کارگر را استثمار می کند. فقط در حوزه معدن بيش از ده کارخانه مهم 

  را مالک است و در عرصه صنعت صاحب چند کارخانه بزرگ سنگبری در مشهد و نهبندان است. سنگ گرانيت 

هلدينگ مالی مرکب از مؤسسات بزرگ بانکی، سرمايه گذاری و شرکت های فعال در بازار بورس از نوع شرکت . 6

 ايران، صندوقکاالی کارگزاری رضوی با ايستگاههای معامالتی در شهرهای مختلف، شرکت فرابورس ايران، بورس 

    سرمايه گذاری مشترک و مؤسسات ديگر.

شرکت مديريت توسعه فن آوری رضوی، آوری اطالعات و فن آوری های نوين با زير مجموعه های . تراست فن 7

توسعه فن آوری های آب رضوی، انرژی های تجديدپذير رضوی، صنايع خالق رضوی، شرکت مواد پيشرفته رضوی، 

وری نانو رضوی، فن آوری های زيستی، مؤسسات فن آوری های کشاورزی و غذائی و صنايع تبديلی، شرکت های فن آ

صندوق سرمايه گذاری دانش بنيان رضوی، فن آوری اطالعات و ارتباطات رضوی، هفت مرکز مهم توسعه محصوالت 

انرزی، سالمت و بهداشت، فن آوری با مشارکت هلدينگ های مختلف ذيربط در حوزه های کشاورزی، غذائی، صنعت، 

  فن آوری های نرم و صنايع خالق، فن آوری های راهبردی، 



مرکب از زير مجموعه های: ستاره شرق ميهن در حوزه بسته بندی مواد غذائی و کنسروجات، . . منطقه ويژه سرخس8

واد در عرصه پااليش مشرکت بيتاشيمی سرخ توليد کننده انواع چسب و رزين و پلی وينيل الکل، انرژی اطلس سرخ 

ميليارد ريالی در بسته بندی و فراروی مواد غذائی و کنسروها، سرخس  40نفتی و گازی، آساتوس با سرمايه گذاری 

خودرو شمس توليد کننده انواع ماشين آالت خدمات شهری و اتاقک های حمل بار، شرکت بسته بندی چای صادراتی، 

کيبی، مگاوات به صورت سيکل تر 500برق شمس سرخس با قدرت اسمی  کاشی و سراميک تنديس ابريشم، نيروگاه

ايرانيان برای توليد اسيد سولفوريک و اسيد فسفريک با ظرفيت ساالنه صدهزار تن،  شرکت سيلوی گندم، پترو سرخس

ريکا اشرکت پنبه طالی سفيد، شيرين ناب توس توليد کننده انواع شيرينی و شکالت، شرکت صنايع شيميائی لقمان س

ته ساخ قطعات پيش دم ثانی، کاريان شرق سرخس سازنده انواعتوليد کننده پودر گوگرد، شرکت فراورده های گوشتی مق

ی و گازی پااليش و ذخيره سازی انواع فراورده های نفت بتونی و سنگهای مصنوعی، کارخانه آراد جم که در عرصه

  فعاليت دارد و باالخره پارس برليان شرق.

هلدينگ يکه تاز و بدون مرز و محدوده باال با صدها زير مجموعه بزرگ  8اوليگارشی مالی، صنعتی آستان قدس سوای 

غول پيکر اقتصادی ديگری را در هم مالکيت خود دارد. سازمان اقتصادی که نام برخی از آنها را آورديم، مؤسسات 

ن آالت ضامن، هتل بين المللی رضوی، مجتمع تجاری عمران و توسعه رضوی، مجتمع کارخانجات هبلکس، مجتمع آه

بازار بزرگ با هفت هزار فروشگاه از اين جمله هستند. در مورد حجم سرمايه و سهم مؤسسات اقتصادی  15اطلس، 

تحت مالکيت آستان قدس از کل اضافه ارزش هائی که طبقه کارگر ايران توليد می کند، مطابق معمول هيچ گزارش يا 

ارقام  برای داشتن رد پائی ناقص ازی در دست نيست و به بيان دقيق تر قابل دسترسی نمی باشد. با همه اينها سند معتبر

» ديرغ«صنعتی موسوم به  –کهکشانی اين سرمايه ها و اضافه ارزش ها کافی است فقط به ميزان فروش تراست مالی 

ن غول اقتصادی نظر اندازيم. مجتمع غدير در سال يکی از زير مجموعه های يکی از تراست های پرعظمت نه گانه اي

ر جهنم سرمايه داری ايران بوده است مجموعه برتر اقتصادی د 500خورشيدی چهارمين تراست پرفروش از  1394

      »تو خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل« ميليارد لایر فروش داشته است.  206تريليون و  199و بالغ بر 

و خود را از دست ندهيم. باالتر سخن از اين می گفتيم که تمرکز بر روی طول و عرض مالکيت محور اصلی کندوکا

صرفا بخشی از جنگ و ستيزهای معموال جاری ميان بخش های مختلف سپاه پاسداران در کل سرمايه اجتماعی ايران 

ارتجاع هار بورژوازی بر سر سهم مالکيت و قدرت و حاکميت خويش در نظام بردگی مزدی است. سپاه به لحاظ تملک 

 رضوی نيز همينآستان قدس  سرمايه، شمار تراست ها و کثرت مؤسسات اقتصادی به هيچ وجه تنها نيست.عظيم حجم 

 واندازه هلدينگ و تراست و شرکت در اختيار دارد. ايران خودرو و سايپا و مپنا و قوامين و پتروشيمی خليج فارس 

ستاد اجرائی فرمان امام و بنياد مستضعفان و بانک رفاه کارگران و بنگاههای ديگر نيز، سرمايه های چندان کمتر يا 

ری از سرمايه داران خصوصی نيز شرکای تنگاتنگ همين نهادها جمعيت چشمگي زير مجموعه های کم شمارتری ندارند.

و بنگاهها و هلدينگ ها می باشند. مالکيت سپاه يا آستان قدس و ستاد اجرای فرمان امام و بانک ملی و بانک پاسارگاد 

ت سرمايه سرشو قوامين و پارسيان و ملت هم نه مالکيت مريخی موهوم و افسانه ای مشتی نهاد که مالکيت بورژوائی و 

سرمايه داران سپاهی، رضوی، بسيجی، پليس، ژاندارم، دولتی و خصوصی است. نکته بنيادی و کليدی در اينجا آنست 

هر کارگر دارای حداقل شعور و شناخت و آگاهی طبقاتی تنها مؤلفه ها و مواردی  که برای طبقه کارگر ايران و برای

م مالک سرمايه، ابعاد بزرگی و کوچکی سرمايه، صنعتی يا تجاری و که حائز هيچ پشيزی ارزش نيستند، اسم و رس

مالی و بودن سرمايه، حوزه پيش ريز و نوع توليدات سرمايه، شکل برنامه ريزی و اجرای نظم سرمايه داری و کل 

و حاکمانی . طبقه کارگر با سرمايه سر و کار دارد. سرمايه مادام که هست باالخره مالکانی می باشد مسائل اين گونه



می تواند سپاه پاسداران، آستان قدس، ستاد اجرای فرمان امام، بنياد مستضعفان، دولت سرمايه داری،  دارد، اين مالک

   اسدهللا عسکراوالدی، محسن رفيق دوست، علينقی خاموشی، بادامچيان يا هر مردارخوار درنده ديگر باشد.

  بنياد مستضعفان 

تحت مالکيت و کنترل اين کنسرن چه اندازه است نمی دانيم اما بنياد در سايت ويژه  اينکه کل شرکت ها و تراست های

  اينترنتی خود اسامی پاره ای از آنها را به شرح زير اعالم داشته است.

  نام مؤسسه    نام مؤسسه  

  صنايع تخصصی سياحتی پارسيان   16  گسترش کشاورزی پيوندفردوس پارس  1

  صنايع مادر تخصصی زمزم  17  دامپروری شير و گوشت پارس  2

  بنياد علوی   18  سرمايه گذاری صنايع پوشان  3

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

  مؤسسه فرهنگی موزه های بنياد  20  گسترش صنايع معدنی کاوه پارس  5

  مؤسسه تحقيق و توسعه دانشمند  21  خدمات مهندسی و شهرسازی علوی  6

  مؤسسه حسابرسی و بازرسی بينات  22  گسترش بابا صنعت سينا  7

  مطالعات تاريخی معاصر ايران  23  سرمايه گذاری قند پانيد پارس  8

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

  مؤسسه سينمائی نور تابان  25  صنايع برق و انرژی صبا  10

  کشت و صنعت شهيد مطهری  26  ره نگار پارسمديريت سرمايه گذاری   11

  شرکت آزادراه تهران شمال  27  صنايع تخصصی بابا سامان پارس  12

  شرکت نفت تهران   28  شرکت عمران و مسکن ايران  13

  بانک سينا  29  شرکت تخصصی  سرمايه گذاری سينا  14

    30  مديريت طرح آتيه سازان  15

هزار نفر گزارش شده است. ارزش محصول ساالنه توليد شده توسط آنان  30شمار کارگران مورد استثمار شرکت ها حدود 

تريليون تومان گذشته  147از مرز  1391تريليون و در سال  105بيش از  90تريليون تومان، سال  60حدود  88در سال 

تريليون تومان بوده است. بنياد مستمراً بر وسعت  27 91ون و در سال تريلي 18بالغ بر  90است. سود ساالنه بنياد در سال 

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

  اقتصادی انرژی پارس سازمان

که  است سرتاسر کرانه شمالی خليج فارسهزار هکتار، در  46منابع گاز دنيا در ناحيه ای به وسعت کل  %9صاحب 

طرح پااليشگاهی اکتشاف، استخراج و بهره برداری گاز،  کل ذخاير گازی کشور را در اختيار دارد. دارای هشت 47%

 ، صنايع مختلف مرتبط با نفت و گاز و باالخرهتوليد محصوالت نفتی مجتمعمجتمع بزرگ پتروشيمی، شمار زيادی  15

، فقط در منطقه پارس جنوبی 1389تا پايان سال اش ميزان سرمايه پيش ريز شده است. نايع سنگين چندين مرکز مهم ص

 13به رقم  بر پايه گزارش ها . متوسط ساالنه پيش ريز سرمايه در سراسر منطقهاست رسيدهميليارد دالر  47به رقم 



 دالر افزايش يابد. ميليارد 50 ها تاگذاری  سرمايهاين سال آتی ميزان  5که در بناست ميليارد دالر بالغ می گردد. 

ميليون دالر اضافه ارزش توليد می کنند و به سرمايه داران  10کارگران شاغل هر فاز منطقه در هر روز بيش از 

گاهی و مراکز غول پيکر خصوصی و دولتی مالک مجتمع تحويل می دهند. در پارس جنوبی سوای فازهای پااليش

کارگران شواهد بانگ می زند که فاز فرآوری در حال بهره برداری است.  16 ،صنعتی ديگرمؤسسات  ياپتروشيمی 

  .د دالر اضافه ارزش توليد می کنندميليار 52 در حوزه عسلويه هر سال بيش ازفقط مورد استثمار سازمان انرژی پارس 

 10بهره برداری است. هر فاز يک سکو و هر سکو  حالفاز پااليشگاهی پتروشيمی در  12 نطقه انرژی پارسدر کل م

. ميزان گاز پااليش شده ای که هر سال از طريق اين فازها و سکوها به شبکه سراسری راه داردحلقه چاه فعال در دريا 

تن گوگرد  200هزار بشکه ميعانات گازی و  40روزانه  ،ميليارد متر مکعب می زند. در هر فاز 110می يابد، سر به 

استخراج و عالوه بر اين توليدات مقادير معتنابهی گازهای اتان، بوتان و پروپان  5و  4توليد می شود. در فازهای  هم

ميليون بشکه و وزن گوگرد توليد  15مورد بهره برداری قرار می گيرد. ميزان توليد ساالنه ميعانات گازی منطقه به 

 برآورد گرديده است.  در سال تن 73000 تاشده 

هائی که توده کارگرشاغل در انرژی پارس توليد می کند به حوزه خاص اکتشاف، استخراج  قام نجومی اضافه ارزشار

يمی در پتروش ها هستند. پتروشيمی ها نيز پهندشت توليد عظيم ترين اضافه ارزشو بهره برداری گاز محدود نمی شود، 

سهم عظيمی را در محصول اجتماعی ساالنه و  ت،را به خود اختصاص داده اس چند دهه اخير بيشترين سرمايه گذاری

اجتماعی ايران احراز کرده  به چرخه ارزش افزائی کل سرمايه ها ده ای را در پمپاژ اضافه ارزشجايگاه تعيين کنن

  به چند مورد مشخص اشاره کنيم. است.

پتروشيمی درصد توليد جهان است.  2ميليون تن گزارش شده است که  239/3حدود  1393در سال  آنتوليد  -آمونياک 

  توليد آمونياک ايران هستند. های ترين مجتمعپرديس و رازی مهم

ميليون تن) در  2. عمدتا ( حدود تعيين می کنددرصد کل توليدات دنيا را  3ميليون تن توليد،   6.5 -) urea اوره ( 

مصرف می شود و مابقی به هند صادر می گردد. توليد کنندگان اصلی اوره در ايران پااليشگاه های پتروشيمی داخل 

 ) هستند.%8) و خراسان (%9)، رازی (%10)، کرمانشاه (%24)، شيراز (%49پرديس (

و پتروشيمی ن هزار ت 400می بوعلی سينا رقم کل توليد در دست نيست اما پتروشي -)  Xylene-pپارازايلين (  

  دالر است. 800دالر و در آسيا  740. قيمت هر تن در اروپا توليد ساالنه دارندهزار تن  750برزويه هر سال 

کل توليد . سهم ايران از تحويل می دهدتن متانول خالص  417پااليشگاه زاگرس هر ساعت  -) (Methanolمتانول 

در  کند.ميليون تن از اين مقدار را توليد می  3.3ميليون تن است. پتروشيمی زاگرس  5.5 درصد يا 7 بالغ برجهانی 

مؤسسه برتر  500در ليست ها واحد عظيم پتروشيمی مشغول به کار هستند. همه اين  25 مجموعا سازمان انرژی پارس

غول  25. در ميان اين هستندتراست نخست صنعتی  100اقتصادی کشور قرار دارند. برخی از آنها حتی در زمره 

با محصول  برزويه کنسرن ،ميليارد تومان 5126با ارزش بازار  بزرگ پتروشيمی می توان از مجتمع مهم پرديس

 آريا سولتريليون تومان،  4ساالنه چهارميليون و چهارصد و هفتاد سه هزار تن، مجتمع پارس با سرمايه اوليه باالتر از 

 هر، مرواريد، پارسمبين، زاگرس، متصد هزار تن مواد شيميائی در سال و سپس مجتمع های با توليد يک ميليون و هف

شاهده می کنيم که ماست. اسکله عظيم بارگيری  25 با مجتمع بندری دارای يکسازمان انرژی پارس .  و جم نام برد

ايه است که کل سرم و کوه اسا عظيمتوسط طبقه کارگر ايران چنان حجم سرمايه های توليد شده و بر هم تلنبار گرديده 



به  .را تشکيل می دهند تنها بخش اندکی از آن ، استان قدس و بنيادهای مشابه با همه عظمتشانهای تحت مالکيت سپاه

سرمايه  شرکت برتر اقتصادی 500 فقطغول مهم مالی و صنعتی از ميان  60جدول زير که فقط نمايش فروش ساالنه 

  است نگاه کنيم.     داری ايران

 ميليارد لایر –1394سال  -برتر سرمايه داری ايران شرکت 500از  تراست و بنگاه 60 ساالنه فروش

  ميزان فروش  مؤسسهنام   رديف  ميزان فروش  مؤسسهنام   رديف

  576 250  صنايع پتروشيمی خليج فارس  2 657 364   بانک ملی ايران  1

  206 199  سرمايه گذاری غدير   4  995 241  بانک ملت  3

  198 195  بانک پارسيان  6  099 196  ايران خودرو  5

  331 182  گروه نفت و گاز پارسيان  8  623 184  نک تجارتبا  7

  964 145  پااليش نفت بندرعباس  10  092 164  نفت کارکنان بازنشستگی صندوق  9

  854 137  بانک پاسارگاد  12 145 139  ريانسرمايه گذاری پارس آ  11

  565 125  شرکت مخابرات ايران  14  679 127  بانک مهر اقتصاد  13

  308 116  بانک رفاه کارگران  16  862 121  بانک قوامين  15

  297 111  بانک آينده  18  702 111  شرکت سايپا  17

  270 93  گروه توسعه ملی  20  196 97  فوالد مبارکه اصفهان  19

  550 88  کشاورزیبانک   22  884 90  ارتباطات سيار ايران  21

  284 78  بانک سامان  24  144 79  بانک انصار  23

  922 68  بانک اقتصاد نوين  26  072 70  بانک شهر   25

  333 66  گروه مپنا  28  817 68  نفت و گاز و پتروشيمی تأمين   27

  342 60  شرکت پتروشيمی برزويه  30  224 62  ارتباطات و فناوری سينا  29

  594 50  سرمايه گذاری داروئی تأمين نوين  32  509 52  پتروشيمی بندر امام   31

  631 48  پتروشيمی مارون  34  698 49  پتروشيمی جم  33

  143 42  شرکت سرمايه گذاری ايران   36  638 43   پتروشيمی پارس   35

  726 40  بانک سينا  38  887 41  بانک دی  37

  542 36  صنايع مس ايران  40  950 37  کشتيرانی جمهوری اسالمی  39

  679 33  مهندسی سازه گستر سايپا   42  232 36  پتروشيمی مبين  41

  534 32  سازمان اتکا  44  202 33  گروه مالی ملت  43

  160 32 مرکزی شرکت اعتباری کوثر  46  187 52  بازرگانی پتروشيمی  45

  202 30  مهندسی و ساختمان صنايع نفت  48  617 31  پلی مر آرياسول   47

  336 28 شرکت داروپخش   50  119 29  توسعه صنايع بهشهر  49

  709 26  شرکت بيمه آسيا  52  129 28  پااليش نفت الوان  51

  944 25  پتروشيمی زاگرس  54  173 26  بانک صنعت و معدن  53

  983 23  شرکت پتروشيمی شازند  56  991 23  بانک گردشگری  55

  482 22  آسان پرداخت پرشين  58  701 22  گسترش صنايع غذائی سينا   57

  319 22  بانک کارآفرين  60  399 22  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر   59

  مديريت سازمان صنعتی منبع: 

شرکت برتر مالی، صنعتی، معدنی،  500اقتصادی از  شرکت غول پيکر 60 باال همان گونه که گفته شد مؤسسات

واحد  200بنگاه تراز نخست سرمايه داری ايران، نزديک به  500از ميان اين تجاری هستند.  کشاورزی ومخابراتی، 

يا تراست هايی قرار دارند که هر کدام به نوبه خود، چندين تراست يا شبکه وسيعی از مؤسسات » هولدينگه ها«در زمره 

و حمل و نقل » خدمات«و شرکت های بزرگ و متوسط اقتصادی در عرصه های مختلف صنعت، تجارت، باندکداری، 

تشکيل بانک های خصوصی و دولتی را واحد از اين غولهای مهم اقتصادی  41حدود مالک هستند و کنترل می کنند.  را

از اين تعداد، فقط هشت بانک مرکب از پاسارگاد، ملی، مسکن، تجارت، پارسيان، ملت، شهر و دی بالغ بر . می دهند



مؤسسه  160هر کدام از اين يطره تملک خود دارند. تراست مالی و صنعتی يا مؤسسات بزرگ اقتصادی را در س 160

 های اقتصادیفقط شمار هلدينگها وغولصاحب دهها زيرمجموعه عريض و طول مالی و صنعتی می باشند. به نوبه خود 

به سهم خود  باز هم هر کدام اين بنگاهها .واحد بالغ می گردد 26و بانک ملی به  31تحت مالکيت بانک پاسارگاد به 

 8ميزان فروش محصوالت و فراورده هايی که اين ای اقتصادی بسيار متعددی را مالکيت و کنترل می نمايند. واحده

ی فقط در سال مال ،های مستقيم سرمايه گذاری خود در اختيار گرفته اندحوزه  توده های کارگربانک از طريق استثمار 

کار  محصوالترقم فروش کاال و  ميليون تومان فراتر رفته است. 300ميليارد و  379تريليون و  157از مرز  1394

در طول همين سال باال  ،، تراست و بنگاه اقتصادی برترهلدينگ 500شرکت اول صدر ليست اين  100 در کارگران

  است.ومان گزارش شده ميليون ت 500ميليارد و  153تريليون و  450

شمار بنگاههای توليد اتوموبيل در پهندشت . را تشکيل می دهندمجموعه اقتصادی باال  500اندکی از  بخش خودروسازيها

متجاوز است. ايران خودرو و سايپا هر کدام تعداد زيادی زير مجموعه برای توليد انواع  30سرمايه داری ايران از 

سهم اين صنايع در ساخته و ماشين آالت و ابزار کار مورد نياز اين حوزه صنعت دارند. قطعات يدکی و  کاالهای نيم 

فقط يزان فروش م گزارش می گردد، اما  کمترهم   درصد 2از ، می نامد» توليد ناخالص داخلی«بورژوازی  آنچه 

با ميالدی)  2015( 1394 مالی در سال »ايران خودرو« آن يعنی يکی از کمپانی های اين بخش و البته مهمترين 

همتزاز بوده است. بسيارقابل تأکيد است که ايران  »اتوواز«موسوم به  فروش غول بزرگ صنعت خودروسازی روسيه

 1393درصدی را در قياس با سال  13اتوموبيل سازی ايران در اين سال يک افت فاحش خودرو يا در واقع کل صنايع 

 پشت سر می نهاده است. در همان 1390درصدی را در مقايسه با سال  40 و يک افت کامال فاحش تر و کوبنده تر

ز سازی سايپا ا خودروحاشيه سود ناخالص ، اين بخش صنعتبا تمامی افت فاحش دامنگير حجم توليدات  94 مالی سال

راست تاست.  بودهجهان افزون تر  توليد اتوموبيلحاشيه سود ناخالص جنرال موتورز يکی از بزرگترين کمپانی های 

  است.  برده برابر کمپانی رنوی فرانسه سود ايران خودرو نيز بيش از دو

به دليل کثرت » توليد ناخالص داخلی«ان به رغم وزن نازل خود درنکته مهم ديگر اينکه صنعت خودروسازی اير

خش صنعت ب های درصد کل اضافه ارزش 13بيش از  رونق بازار انباشت و فروش خودروو  کارگران مورد استثمار

تا سقف  حوزه خودروهای حاصل استثمار توده های کارگر در اين آمار 1390و  1389های را توليد می کند. در سال 

 15 در زمره ،اتوموبيلحجم توليد  لحاظ  سرمايه داری ايران بهصد هزار دستگاه در سال باال رفت و يک ميليون و هفت

االخره يکی ب هستند  با اينکه زير فشار بدترين تحريم های بين المللیها با  خودروسازیکشور نخست جهان قرار گرفت. 

در صدر حوزه های عظيم و پرسود سرمايه داری  را تعيين می کنند. با همه اينهاغول مهم توليد خودرو در دنيا  20از 

   :ندارند. بر اساس آمارها ايران قرار

صنايع شيميائی و پتروشيمی و پالستيک و الستيک و نفت چهار و درصد،  5بخش های فارمداری صنعتی با داشتن 

درصد، سيستم بانکی دو  صدم هفت دهم درصد، آموزش سه و هشت دهم درصد، بهداشت و مددکاری سه و سی و پنج

يک و شصت و پنج صدم درصد،  و نيم درصد، دامداری و مرغداری و پرورش طيور دو و نيم درصد، فلزات اساسی

همگی در  ،»توليد ناخالص داخلی«ک و چهار دهم در صد، معادن غيرنفتی يک و دو دهم درصد سهم در مخابرات ي

در اين ميان نقش حوزه آموزش و و بهداشت و مددکاری در تحويل ارقام قرار دارند.  ها رده های باالتر از خودروسازی

ر قابل توجه است. بخشی که بايد ظاهرا پاسخگوی نجومی اضافه ارزش ها به طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری بسيا

نيازهای آموزشی و سالمتی و درمان توده های کارگر باشد، بر اساس گزارشات منابع رسمی رژيم پهنه استثمار وحشيانه 

 کارگران يا عرصه ای برای بازگردانی سرشار کار پرداخت شده توده کارگر به حساب سود سرمايه داران است.  



  پردازی تاريخی بورژوازی و معضل بنيادی طبقه کارگر فريباری ايران، سرمايه د

و انسان ستيزانه است. شالوده  داز، تحريف سازرابطه خريد و فروش نيروی کار در بنمايه خود رابطه ای باژگونه پر

هستی سرمايه بر جعل واقعيت های مربوط به زندگی اجتماعی انسان، انکار استثمار کارگر توسط سرمايه دار، انکار 

مايه ، انکار بنمدنی و اخالقی حاکم فرا جوشيده های اجتماعی، سياسی، حقوقی، فرهنگی،وجود طبقات، سرشت طبقاتی 

کار  لانسان از کار و حاص ، انکار جدائیمسلط نهادهای مدنی و قضائی دولت، رأی، انتخابات، قانون، حقکاپيتاليستی 

خود را از سرمايه می گيرد و هستی بورژوازی نيز ها استوار است. اين همهو پويه تعيين سرنوشت زندگی خود، انکار 

. ودشسرمايه ديکته و القاء می  توسطش طبقاتی، فکری، سياسی، ايدئولوژيک، اخالقی، فرهنگی و اجتماعی ا وجودکل 

 قدرت سرمايه واست که شکل و شمايل آدميزاد احراز نموده است. يگانه ضامن بقا و پشتوانه موجوديتش  ای سرمايه

د و تولي ،جعلياتی است که رابطه خريد و فروش نيروی کاريفات، دروغ ها، انکار واقعيت ها و نه پردازی ها، تحروارو

انسانی، اجتماعی و تاريخی  های . سرمايه دار مادام که سرمايه دار است، نمی تواند، واقعيتپاسداری می کندبازتوليد و 

 تبورژوازی مستقل از چپ، راست، دينی، سکوالر، محافظه کار، ليبرال فاشيسرا مجعول نبيند و تحريف شده القاء نکند. 

 ،ل واحداز اين ک جزئیدر اين ميان و به عنوان بودنش چنين است. کائی يا افريقائی امرييا دموکرات، اروپائی، آسيائی، 

از جمله و به طور اخص يک بخش بخشی هر چند اندک، نيز مولود تشتت ذاتی سرمايه است،  اما متشتت که تشتتش

 یو تحريف پردازی ها ها زيد بر همه باژگونه نمائیم ،نوعی جعل و مسختاريخا خود را مجبور به  ،بورژوازی ايران

عه و سرمايه دار چند و چون واقعی سرمايه داری بودن جاماينکه همواره، در همه دوره ها ديده است.  طبقاتی خود ذاتی

 اين طيف طوالنی رمزآميز کند و در کالف پيچيده ای از ابهام آفرينی و اسرار پردازی گور و گم سازد.بودن خودش را 

ياه س دمسپيده همان از اواخر قرن نوزدهم و از  نبوده استاز راستهايش کمتر » چپهايش«ه بورژوازی که بدبختانه کف

کرد که آنچه اينجا در حال انکشاف است هر چه  جفت کفش در يک لنگپيدايش سرمايه داری در ايران دو پای خود را 

و توسعه مانوفاکتورهای رشد  است!! حاصل» ملی«واقعی اصرار ورزيد که سرمايه داری هست سرمايه داری نيست!!!

 مقدس و زيبای!!! تکنيک، دانش، صنعت، اختراع، اکتشاف، ابزار توليد و همه چيزش مهر استصنعتی آبا و اجدادی 

  !!! داردبر چهره » مام ميهن«

ای ه کمپين راه انداخت. گنجينهايران!! اين بخش بورژوازی در اثبات سرمايه داری نبودن پويه انکشاف سرمايه داری 

چپ نما و راست نمای طبقاتی خود را سالح پيشبرد اين کمپين ساخت. دانش اقصاد سياسی شرکای بين المللی  !!عظيم

زاد آ سرمايه انحصاری و ضديت لجوجانه اش با پروسه تکويناز عصر امپرياليسم گفت، درباره فئوداليسم دوستی 

د، رک، فلسفه جديدی ابداع نمودهر روز ستاد نوينی بر پا  مپيندر اين ک!!!  کرد»!!! چپ«سرمايه داری نطق های آتشين 

ری سرمايه دا«پيش کشيد!!! به تدريس » بورژوازی کمپرادور« بحث ، نموداردوگاه ايدئولوژيک پرآوازه تری معماری 

زرق تدوين استراتژی های پر ها را سوژههر کدام اين ل نمود.را جنجا» سرمايه داری پيرامونی«پرداخت!!!، » وابسته

صف بندی خلق و ضد  تشکيل جبهه ضد امپرياليستی، هبردها تا توانست راهکار ائتالف،. از درون راساختو برق 

ينها اما کل اقالب و اصالحات ساخت. ان را ميدان تبليغ، ترويج، قيام، تا کران کشور خلق و نوع اينها بيرون آورد. کران

. شدند خودو پوچی نظريه پردازی های  شاهد شکست، انحطاطايان اين بخش بورژوازی به بن بست رسيد. چپ نم

و تند پيوساقارب راست طيف طبقاتی جماعت کثيری ريل و جبهه و ايدئولوژی و مکتب و استراتژی عوض کردند، به 

ی دميدن در شيپور سرمايه داری به جااين بار . بر پا کردندماالمال از همان کاالهای پيشين  بازار تازه ای آنان در معيت

» تیاقتصاد تک پايه ران«نيمه فئودال را با  –. تئوری نظام نيمه مستعمره نمودند کوک» اقتصاد نفتی«ساز  ،وابسته



مدار و ت دول !!رانتی و يک پايه است ت سرمايه داری واقعی نيست، نفتی،، گفتند که آنچه اينجا هس!!ساختندجايگزين 

برای تکميل تئوری های خود  آنهاايمان آهنين ندارد!! در رقابت ساالری جدی نيست!!! » بازار آزاد«است!! به مکتبی 

. به سراغ مالکان و حاکمان سرمايه رفتند، بر روی لباس و عمامه و ايدئولوژی و آداب و پرداختندکند و کاو بيشتر  به

. بيشتر مالکان سرمايه نظامی، آغازاده، !!حال گفتيم درست بوده استهر چه تا فرياد زدند که آنها انگشت نهادند. عبادت 

، دوستعلم پرور، دانشهستند، سرمايه داران صنعتی سره، يا روحانی  تاجر مسلک شمی، دالل صفت،نورچبسيجی، 

ار ها حديث ديگر که ورق زدن آنها بسي و کتاب نيستند» اقتصاد رقابتی غربی«پژوهشگر، رقابت جو و شيفته غرب و 

    .خواهد بودآزار دهنده 

دانشگاهی، فعال سياسی، اقتصاددان، فيلسوف، در گذشته های دور چپ نما و  ،علی العموم يک بخش بورژوازی ايران

 دچار هيچ احساس بعدها منتهی اليه راست، تاريخا اين ترهات را به هم بافته اند و خورد توده کارگر داده اند، بدون آنکه

سرمايه داری اساسا  ،خستگی شوند. چرا و بنياد حرف آنها چيست؟ پاسخ ساده و روشن است. از منظر اين جماعت

مبتنی بر  محور!!! رفاه ن زا!! صنعت آفرين، رقابت ساالر!!، انتخاب پرور!تمد سکوالر!! مدرن!! دموکراسی پناه!!

عقيده و دين و آيين و  دوستدار آزادی احزاب!!، !!،!!، انحصارستيزخصوصی، آزادی بی قيد و شرط رقابتمالکيت 

م نظادر زيج نگاه فکری و ايدئولوژيک اين طيف متشتت بورژوازی  است!!اجتماع و اعتراض!!! و اين نوع معيارها 

، اصال نباشدکه آيينه تمام نمای همه اين شاخص ها و مؤلفه ها  داری چنين است و سرمايه داری هر جامعه ایسرمايه 

ی دهند نبايد به حساب نظام منزه، سرمايه داری نيست و کل آنچه که سرمايه داران و حاکمان و دولتمردانش انجام م

  رفاه پرور و دموکراسی ساالر سرمايه داری گذاشته شود!!!  صنعت محور، مقدس،

ه بافتن بورژوازی ب اين بخش وخته هایاقتصاد سياسی، فلسفه، ايدئولوژی و سياست فريب محور و انسان ستيز دانش آم

لی خي سرمايه داری«خود که  ضد انسانیباور  همان تکرار باالطائالت باال بسنده نمی کند، پا را فراتر می گذارد و 

 می افزايد: و ايرادات نامتجانس عارضی سرمايه داری ايران است!!» ويژگيهای عرضی«  مشکل در !!! و»خوب است

کل  در اينجا رفع شودسرمايه داری » تک پايگی«و » نفتی بودن«، »!رانت خواری«، »!داریدولتم« اگر معضل 

اين  بی نيازی خواهد شد!!! نی و داآبا برای همگان!! ماالمال از رفاه،خليج  ژرفنایدماوند تا  بلندایاز  جامعه حاضر

را با بيشترين عمله فريب، سرکوب فکری و تحميق نظام سرمايه داری يک قرن تمام است که سموم مرگ زای باال 

د کسب کرده اند. هيچ کم نيستنهم  زيادیدر شعور توده کارگر تزريق می کنند و چه جای انکار که موفقيت های  شرارت

و فالکت، گورخوابی و ويرانه نشينی، آوارگی، بی درمانی،  شدت بربرمنشانه استثمار، فقرکارگرانی که هر کجا سخن از 

بی داروئی، بی آموزشی، تعويق چندين ماهه و چند ساله پرداخت دستمزدهای محقر يا صدها نکبت و سيه روزی دهها 

! دانای !جهنم سرمايه داری ايران به ميان آيد فوری باد به غبغب می اندازند، لباس افاضل می پوشند اسيرميليون کارگر 

شرق و غرب می گردند، بر کرسی وعظ می نشينند و در نهايت وقاحت، خزعبالت همين اقتصاددانان، درس خوانده ها، 

اکادميکرها و نمايندگان فکری ارتجاع بورژوازی را نشخوار و تکرار می کنند. شمشير از نيام و زبان از کام بيرون 

ر سرمايه داری نيست!!! در رانتی بودن، نخوانده و نياموخته ايد که اشکال دشما نمی دانيد، اطالع نداريد، «می آرند که 

نفت محوری، تک پايگی، دولت ساالری، سپاه گردانی و دينی بودن سرمايه داری ايران است!!! اگر اين عيب ها برطرف 

م و مدرنيسم و مدنيت شود کشتی حيات همه ما برای هميشه بر ساحل رفاه و آزادی و دموکراسی و امنيت و سکوالريس

اين نوع کارگران بدبختانه کم نيستند و کثرت آنها فقط به درس خوانده های فسيل و حقوق بشر لنگر خواهد انداخت!!! 

شده متحجر خانواده های کارگری، جماعت ياحسين ميرحسين گو و حمل کنندگان سينه چاک جنازه رفسنجانی هم محدود 

  ال مشهود است. ژه در ميان اليه کمتر گرسنه طبقه کارگر کامنيست. وجودشان خيلی جاها به وي



رخه چچراغ اندازی بر همه زوايای يا  ايران تهيه اين متن مختصر با هدف کالبدشکافی سرمايه داریقبال گفته شد که 

د واقعی قصواکاوی است. و نيازمند انبوه بررسی ها صورت نگرفته است. چنين کاری  ه اجتماعی کشوربازتوليد سرماي

باژگونه پردازی های گمراهساز و فاجعه آفرينی است که نظريه پردازان ن روزنه ای برای رؤيت دنيای نوشته باز کرد

ه را »اقتصاد سپاه محور« يا» سرمايه داری دولت مدار» « پايهنظام تک » «سرمايه داری نفتی«، »اقتصاد رانتی«

سيار بود تا ببر سر آن  اين مقاله صرفا توده های کارگر آوار کرده اند.  زندگی و شعور و شناخت و مبارزهانداخته و بر 

سرمايه داری ايران يکی از سرشارترين، پرخروش ترين و پرعظمت ترين حوزه های توليد نشان دهد که به اختصار 

  اضافه ارزش و سرمايه در سطح جهانی و در وسعت کل سرمايه داری بين المللی است. 

ها در اينجا افسانه ای و نرخ سودها از همه جای ديگر طالئی تر و رؤيائی تر است. اقتصاددانان،  نرخ اضافه ارزش

ازل می کنند، آنان که از سود نالقاء دولتمردان، تئوری آفرينان و فلسفه بافانی که خالف اين را در شعور طبقه کارگر 

اين جهنم وحشت و دهشت سخن می رانند، کسانی که سودآور نبودن سرمايه گذاری ها در فاصله مرزهای  سرمايه ها و

نسل بعد از نسل فقر و فالکت و گورخوابی و شدت انفجارآميز استثمار توده کارگر را به سطح پائين سود سرمايه ها 

ارجاع می دهند، آری اين جماعت اگر فريبکارترين، شيادترين و دغلکارترين عمله و اکره سرمايه در حوزه شستشوی 

ستند. هبقه کارگر نباشند، قطعا در زمره شعورباخته ترين و توخالی ترين خدم و حشم فکری نظام بردگی مزدی مغزی ط

اگر دستمزد کارگران در اينجا نازل است، اگر سطح معيشت توده کارگر هميشه فاجعه بار بوده و امروز از هر زمان 

، بهداشت، آموزش، آب سالم آشاميدنی و ساير مايحتاج ديگر فاجعه آميزتر است، اگر کارگران به حداقل دارو، درمان

اوليه زندگی دسترسی نداشته و ندارند، اگر بهای نيروی کار هر روز وحشتناک تر از روز پيش سالخی می شود، اگر 

همين دستمزد مستمرا سالخی شده، ماهها و گاهی سالها پرداخت نمی گردد، اگر هر نفس کشيدن اعتراضی توده کارگر 

وب می شود، اگر شرايط کار کارگران رعب انگيز و کشتارگاهی است، اگر زمين و دريا و آب و هوا و کل اجزاء سرک

محيط زيست انسان ها آکنده از مرگ آفرين ترين آلودگی ها و آماج وحشيانه ترين قتل عام ها است، اگر سراسر اين 

ستيزی ها است، قطعا و يقينا هيچ کدام آنها هيچ ربطی به  جهنم ماالمال از اين نکبت ها و تباهی ها و فسادها و انسان

  سرمايه داری ايران ندارد. »!! سپاه محوری«و »!! دولتمداری«و »!! تک پايگی«و »!! رانتی«و »!! نفتی«

آيا اين به آن معنی است که هيچ تفاوتی ميان سرمايه داری ايران و امريکا و ممالک اسکانديناوی يا ژاپن، انگليس، 

موجود نمی باشد؟. تا جائی که به سرمايه داری بودن مربوط می شود، قطعا و ميليون ها بار قطعا  آلمان، کانادا و فرانسه

هيچ تمايزی موجود نيست اما در پهنه پاره ای ويژگی های مربوط به متوسط ترکيب ارگانيک کل سرمايه ها، درجه 

ه جهانی، ميزان سهم سرمايه اجتماعی از کل اضافه ارزش های بارآوری کار، قدرت رقابت سرمايه اجتماعی در عرص

بين المللی و نوع اينها بدون هيچ ترديد، تفاوت های بارز وجود دارد، تفاوت هايی که مطلقا خاص سرمايه داری ايران 

 ش متمايزميان دو بخنيستند، ميان سرمايه اجتماعی هر کشوری با کشور ديگر موجود است. بعالوه و از اين مهم تر 

در اين ميان يک نکته از همه چيز پايه ای تر جهانی تا حدود زيادی تعيين کننده و نيازمند توضيح هستند. سرمايه داری 

مهم تر و قابل تأکيدتر است. از آغاز پيدايش نظام بردگی مزدی، بورژوازی هر جامعه ای کل آرمان، آرزو و خواب و 

داری کشورش صنعتی ترين، مدرن ترين و پيشرفته ترين قطب سرمايه جهانی  و خيالش آن بوده است که روزی سرمايه

باشد. آنچه به شعور هيچ سرمايه دار، هيچ دولتمرد، هيچ اقتصاددان، هيچ نماينده فکری بورژوازی خطور نکرده و قرار 

ايه داری بيشتر ممالک نيست خطور کند، محال بودن و مطلقا محال بودن توسعه همه بخشهای سرمايه جهانی يا حتی سرم

آنچه چنين چيزی را محال مطلق و غيرممکن محتوم ساخته است هم  تا سطح پيشرفته ترين بخش جهان سرمايه است.

  . دهيمبا رجوع به چند نکته مهم زير توضيح فقط سرمايه و خود نظام سرمايه داری است. اين موضوع را بايد 



به محض ظهور خود يک تغيير بنيادی در رابطه ميان انسان  ،وه توليد. سرمايه به عنوان شاخص هويت نمای يک شي1

مالکيت زمين کشاورزی پايه نظام «که  و ابزار و شرايط کارش پديد آورد. در شکل های توليدی ماقبل سرمايه داری

واد خام از زمين به عنوان کارگاه، ابزار کار و مخزن م بود مالکيتهای مصرفی و هدف اقتصاد توليد ارزش اقتصادی

 ترجمه تدين و پرهام(مارکس، گروندريسه جلد اول » را تشکيل می داد بلکه مقدمه الزم کار راه کار صورت نمی گرفت

س . بالعکباشد هاکار آدم ها نمی توانست مسلط بر پويه کار آنابزار و محصول  ی مذکورشيوه های توليد) در 490ص 

و بنياد  کرد. سرمايه اين وضع را دگرگون داشتخود  سلطهزير ا زمين را که به طور مثال ادوات موجود ي انسان بود

. اگر در گذشته آدمها شد. کار مرده انسان فعال مايشاء و قدرت قاهر نمودرابطه انسان با ابزار و شرايط کار را باژگون 

ء اجزا ا را مثله مارکس آنهبه گفت و داشتندرا در اختيار  ، زمين و شرايط کاراز طريق مالکيت همگانی و قبيله ای

 ، کار زنده رامی گرديدبود که همه کاره  يا کار مرده از اين پس محصول کار بدن مورد استفاده قرار می دادند، غيرآلی

می کرد. به بيان ديگر کار مرده يا محصول سنگ شده کار  افزائی می گرفت و وسيله خودگستری و خود خدمتدر

طبيعت، کار زنده را به عنوان جزء آلی خود به کار گيرد  با خالف رابطه پيشين بشربرکه  يافتمی کارگر اين قدرت را 

  . نمايدو استثمار 

از همه  ی. تناقضکردمتولد  در خود خلق و با خودتناقض بنيادی سرکش و غيرقابل گريزی را  ،سرمايه با اين هويت. 2

طه ميان کار راب. استتناقضات بالنده، ويرانگر و بشرستيز ديگر  شالوده خيل کثيربه نوبه خود که  غيرقابل حللحاظ  

 کار، حاصلپويه تعيين سرنوشت  بر گذاریساقط ساختن کامل کارگر از هر نوع دخالت و اثربر  :اول ،مرده و زنده

يعنی توليد سود و تبديل آن به سرمايه  کار مرده مرز و مهارخودگستری بدون هيچ  :دوم ،است استوار خودکار و زندگی 

زائی ارزش افبرای فاقد هر نوع ظرفيت يا بخش ثابت سرمايه کار مرده  :سوم .را تعيين می کندکل هدف کار و توليد 

های جديد يا  با فرسودن، استهالک و تباهی خود ارزشکه  استيا بخش متغير سرمايه و الجرم فقط کار زنده  است

د و غول می بالهر چه سرمايه  :چهارمگويد. می پاسخ  سرمايهمتناهی ناخودافزائی به توليد می کند و  اضافه ارزش 

 رآميزانفجاانقطاع و  بدونافزايش  :پنجمد. گرد و کوچک تر می کاهدنسبت کار زنده به کار مرده می  می شودپيکرتر 

زناپذير پويه ارزش افزائی و توليد سود را زير و گري سرمايه متغير، جبراً بخش ثابت سرمايه و کاهش نسبی مستمر 

و اندرونی  جزء ها، و وقوع بحران هاشالق اختالل، تعطيل، فروپاشی و سقوط می گيرد. سير رو به افت نرخ سود

  سرمايه است.  اليتجزای موجوديت

دف ه عميقا ناهمگون است.. سرمايه داری با آتشفشان تناقضات قهری باال محکوم به رشد نامتوازن، متشتت، متضاد و 3

توليد در اينجا صرفاً سود و حصول سودهای هر چه بيشتر است. بر همين اساس انباشت فقط راه عرصه، ديار، کشور، 

قاره و نقطه ای را پيش می گيرد که سودآورتر باشد، آنچه در اين گزينش هيچ و ميليونها بار هيچ محلی از اعراب احراز 

کار و توليد و زندگی است. اين شيوه توليد در همين راستا، هيچ جائی برای مالک متوازن بودن  نمی کند، نياز آدمها به

يا نبودن رشد، در قاموس خود باز نکرده است و نمی تواند بکند. اما کل ماجرا اين نيست. مسأله بنيادی ديگری هم وجود 

ترين  فاحش ترکيب ارگانيک و باالخره فراطیسير صعودی فزاينده و حتی اوقتی هدف توليد صرفا سود است، دارد. 

جزء ذاتی و نيز  های مختلف سرمايه جهانی و سرمايه اجتماعی هر جامعه جداگانه  تمايزات، در ترکيب ارگانيک بخش

قوع آن و و قهری بودن روندی سرشتی و گريزناپدير که پويه افت سود، .خواهد بودغيرقابل تفکيک هستی سرمايه 

اعم از عادی يا افراطی، در سطحی گسترده تر  (سير صعودی ترکيب ارگانيک) . هر چه اين افزايشيدرا می زا بحران

و در بخش های عظيم تر کل سرمايه صورت گيرد خطر تشديد و تسريع روند افت نرخ سود، وقوع بحران و کوبنده تر 

اقض سرمايه زير فشار اين تنرتر می گردد. و مزمن تر و مستدام شدن آن محتوم تر، بالفعل تر، سرکش تر و غيرقابل مها



در کنار باالترين سطح ترکيب ارگانيک ها، نازل ترين عميق طغيان آلود مجبور است و هيچ چاره ای ندارد سوای آنکه 

ترکيب ها را نيز در چرخه سراسری بازتوليد بين المللی و حتی در فاصله مرزهای اقتصادی هر کشور مجزا دارا باشد. 

ش ايبراين چيزی نيست که هيچ سرمايه دار، هيچ دولت سرمايه داری يا هيچ نهاد قدرت سرمايه برای آن تصميم گيرد، 

جزء جبری وجود سرمايه و حکم قهری هستی آن است.  فرود پويه اجرايش را طی بنمايد!!برنامه ريزی کند و فراز و 

سرمايه بين المللی امکان ندارد که در تمامی بخش ها تاريخا چنين بوده و تا سرمايه داری هست جبرا چنين خواهد بود. 

تا، تويوجنرال موتورز، اپل، اس، دايملر، هوندا، باير، داوکميکال، مايکروسوفت، جنرال الکتريک، ايرب  و اندامهايش

مشابه اين سرمايه ها يا حتی چند سطح نازل تر از اينها باشد. و ، بنز، فيليپس، زيمنس، سامسونگ، آی بی ام، پاناسونيک

  دارد.  هستی سرمايه با چنان شدن و يا به چنين وضعيتی از انکشاف دست يافتن در تعارض هويتی قرار

جهان کشور  60شرکت اقتصادی مهم مستقر در  2000در گزارش ساالنه خود ليستی از » فوربز«چندی پيش مجله 

تريليون دالر فروش داشته اند.  40در طول يک سال بالغ بر منتشر نمود. اين دو هزار کمپانی بر اساس گزارش مذکور 

ر را پشت سر نهاده است و ارزش سرمايه های حی و حاضرشان تريليون و دويست ميليارد دال 3سود ساالنه آنها مرز 

 222ميليارد، فولکس واگن  325در ميان اين غول های مهم صنعتی، شرکت تويوتا  دالر است.تريليون  57بيش از 

ميليارد،  136 ميليارد، فورد 148ميليارد، جنرال الکتريک  149  ميليارد، سامسونگ 150ميليارد، جنرال موتورز 

سود خالص نصيب خود ساخته اند.  2013ميليارد دالر فقط در سال  120و نيسان  123ميليارد، هيتاچی  127چ پی ا

بانک صنعتی و بازرگانی «بانک عظيم الجثه چينی مرکب از  5از اين چند تراست کوه پيکر صنعتی که بگذريم فقط 

به عنوان مؤسسات مالی رده نخست جهان  ،چينچين، بانک سازندگی چين، بانک کشاورزی چين، اچ بی سی و بانک 

بانک امريکايی، ژاپنی و اروپائی در رده بندی بعد از غول های مالی  5ميليارد دالر و  673تريليون و  14بيش از 

  ميليارد دالر سرمايه در اختيار دارند.  236تريليون و  11چينی بيش از 

سؤال اساسی اين است که آيا کل صنايع خودروسازی جهان می توانند تويوتا و جنرال موتورز و فولکس واگن و بنز 

قالم اباشند. پاسخ اين سؤال را فقط زمانی می توان داد که پيش از آن جواب يک پرسش ديگر را مشخص سازيم. اينکه 

ميليارد دالر سود ساالنه تويوتا  325آيا کل ا جوشيده است؟ های کهکشانی صنعتی و مالی از کج غول سود و سرمايه اين

هزار کارگر شاغل در کمپانی های دارای نام و امتياز آن در  300را چند ده هزار کارگر ژاپنی اين کنسرن يا حتی 

، رزجنرال موتو قالم سود نجومی تراست های فولکس واگن، سامسونگ،ممالک مختلف جهان توليد نموده اند؟!! آيا ا

ا ه در رتبه های پائين تر آنو صدها يا هزارها غول صنعتی همتراز يا  اپل، جنرال الکتريک، مايکروسوفت، هيتاچی

ها بنگاهها است؟! از اينحوزه مستقيم انباشت و ارزش افزائی اين  کارگرصرفا حاصل استثمار چند ده يا چند صد هزار 

ی دنيابانک چينی صدرنشين کل بانکهای  5ی تريليون دالر 15کهکشانی سرمايه های  آيا حيرت انگيزتر و افسانه ای تر

بدون مرز و محدوده خلق کرده اند؟!!  مالی اختاپوسی هایاين اوليگارشيدر شاغل  چينی را فقط کارگران سرمايه داری

 توليد نموده اند. ائیاروپ دی را فقط عده ای کارگر امريکائی ورده بع عظيم بانک 5تريليون دالر سرمايه موجود  11آيا 

درست به همان سياق که ارجاع  توضيح واضحات است که پاسخ کل اين سؤاالت و هر پرسش مشابه آنها منفی است.

و دولت سرمايه داری » شرکت ملی نفت«ميليارد دالر 150و گاه  90و  70 های نفتی هر سال دادن اضافه ارزش

ت برای اينکه جواب درس .ر حوزه نفت ايران بی معنی و ابتذال آميز استايران به استثمار فقط چند هزار کارگر شاغل د

 سوای اينکه به مارکس رجوع کنيم.  چاره ای نيست ،ها يا اسرار واقعی ماجرا روشن گرددسؤالاين نوع 

وليد را با وجود اينکه سرمايه داران قلمروهای مختلف توليد هنگام فروش کاالها ارزش سرمايه به کار رفته در ت«

ها اضافه ارزش يا سود توليد شده در هنگام توليد اين کاالها در قلمرو خاص توليدی خود را بازيافت می کنند، ولی آن 



، فقط آن مقدار اضافه ارزش يا سود از اضافه اجتماعیبازيافت نمی کنند، بلکه به نسبت سرمايه شان از کل سرمايه 

در همه قلمروهای توليدی در يک زمان معين توليد  هابه وسيله کل سرمايه  ارزش يا سود کل را به دست می آورند که

  مارکس. کاپيتال، جلد سوم)» ( واحدی از اين سرمايه کل می شود. گشته است و به طور يکسان نصيب هر

کل  زابخش نمی توان به يقين دريافت و با قاطعيت گفت که اين يا با هيچ س_____يس_____تم ردياب ماوراء مدرن علمی و عقلی 

اضافه ارزش ها، سودها و سرمايه های سرمايه داران کشورها را کدام فرد يا کدامين بخش از کارگران توليد کرده اند. 

که کل اض___افه ارزش های دنيا  می توان ابراز داش___ت. ايندر عوض يک چيز را بس___يار مطمئن، محرز، علمی و قاطع 

را طبقه کارگر بين المللی و کل توده های اين طبقه توليد نموده اند. س_____رمايه داران به گفته مارکس ارزش س_____رمايه به 

ست که  ضافه ارزش دريافت می کنند صرفا سهمی ا کار رفته خود در توليد را باز پس می گيرند اما آنچه به صورت ا

حاص__ل اس__تثمار طبقه کارگر جهانی نص__يب خود می س__ازند. اقتص__اد س__ياس__ی کوردل و منگ از کل اض__افه ارزش های 

با راه اندازی  بورژوازی که کارش انداختن پرده های پوالدين بر س___رچش___مه واقعی س___ودها و اض___افه ارزش ها اس___ت

د که و خاک می کندر توليد نجومی تر س__ود س__خن می راند. گرد  پيش__رفته تر از نقش تکنولوژی ،آتش__فش__ان تحريف ها

!!!. !!! باعث رويش س___ودهای عظيم تر می گردداهدايی س___رمايه به کارگر بورژوازی!!! وگويا تخص___ص علمی آفريده 

س____وای کار مرده متراکم ش____ده ثابت س____رمايه  اما می کوبند،بر طبل اين توهم بافيها  اقتص____اددانان بورژوازی در تمامی

م همتوس__ط کار مورد نياز برای توليد يک کاالی معين نی ايجاد نمی کند. نيس__ت و هيچ ارزش نوي ديگر کارگرهيچ چيز

  .ار توليد و درجه بارآوری کار استکار الزم برای ايجاد آن محصول در سطح معين تکامل ابز زماندر واقع متوسط 

يقت آنگاه اين حقواکاويم،  با دقت ،س___تا داری س___رمايهتوليد بنياد هس___تی  و »قانون ارزش« بنمايهکه اگر نکات باال را 

اض_افه ارزش های تمامی کل ارزش ها و الجرم و برمال خواهيم ديد که  خيلی راحتانکارناپذير اقتص_ادی و علمی را، 

مس____تقل از س____اده يا مرکب بودن،  جهان،کارگر توده های زمان کار مص____رف ش____ده کل آحاد  ،انباش____ته و جاری در دنيا

و مس___تقل از آس___يائی، امريکائی، افريقائی، امريکای التينی يا اروپائی بودن  الی اين کارباخيلی نازل يا کامال بارآوری 

 به اين بخش از گفته مارکس نظر اندازيم.است.  انجام دهنده آن کار

 م طبيعی خودسخاصی در ارگاني ر متوسط هر شخص معمولی بدون تکاملکار صرف نيروی ساده ای است که به طو« 

ست که کار ساده متوسط خود نيز بر حسب کشورها و دوره های تمدن تغيير می کند، ولی همواره دارا است. راست ا

در يک اجتماع معين مشخص است. کار مرکب فقط مانند قوه کار ساده يا اگر بخواهيم دقيق تر بگوئيم مضروب آن است. 

به نشان می دهد که اين نقل و تحويل دائما به نحوی که مقدار کمتری از کار مرکب مقدار بيشتری از کار ساده است. تجر

انجام می شود. کاالئی می تواند محصول مرکب ترين کارها باشد، ارزشش او را با محصول کار ساده يکسان می گيرد 

و در نتيجه فقط نماينده مقدار معينی از کار ساده است. نسبت های مختلفی که بر طبق آن انواع متفاوت کار به کار ساده 

د بدون اطالع توليد کنندگان به وسيله عملی اجتماعی برقرار می شود و از واحد سنجش خويش تحويل می گردچون 

 ) 97جلد اول ترجمه اسکندری ص  ،کاپيتال » (نظر توليد کنندگان جلوه می کندهمين جهت مانند احکام سنتی در 

سهمی است که سرمايه داران مالک اين کنسرن از کل اضافه ارزش های حاصل  ،»تويوتا«ميليارد سود ساالنه  325

ای بين المللی به چنگ آورده اند يا در سطحی وسيع تر، آنسان که در باال ديديم، سه تريليون و سيصد استثمار پرولتاري

گاهها از حاصل جمع ميليارد دالر سود دوهزار شرکت مستقر در شصت کشور دنيا، حصه ای است که صاحبان اين بن

الزم متراکم  اجتماعاکل اضافه ارزش های جهانی کسب کرده اند. هر کدام اين دو رقم بيانگر کوهی عظيم از زمان کار 

 مالکاهای ار انبوه و انباشته ای که در شکلبسيالزم  اجتماعايا همان  متوسطزمان کار به صورت سود و سرمايه است. 

آوری باال يا اندک در کاالها متراکم گرديده و به ارزش و اضافه ارزش تبديل شده است. متنوع ساده يا مرکب، با بار



کنسرن غول پيکر اقتصادی در مجموع و به عنوان يک کل سرمايه دار، برای دستيابی  2000مالکان تويوتا يا صاحبان 

هستند.  اجتماعا الزمو  ميانگينی هابه سهام سود و سرمايه های خويش نيازمند کل اين ارزش ها يا کل اين زمان کار

دارای بارآوری عظيم،  به همان اندازه نياز حتمی حصول اضافه ارزش ها است که کار مرکب و کار ساده موجود در آن

بودن کار به عنوان مالک محاسبه  اجتماعا الزميا  حد متوسطتأکيد بسيار مؤکد، دقيق، علمی و ريشه دار مارکس بر 

است. بدون تمرکز کافی بر اعتبار حتمی  طيف کارهای ساده و مرکبسنجيده کل متضمن احتساب  خود ،کاالهر ارزش 

همه انواع اين کارها، آنگاه گزينه اجتماعا الزم عمال بی معنا می شد در حالی که مارکس به ويژه در گروندريسه به 

آنها  سطحد متوبار کل انواع کار در محاسبه توضيح يا اين نوع نگاه به اعتاين کرات بر اين شاخص مهم تأکيد می کند. 

و کل طبقه  بين المللیکل سرمايه  يا در رابطه با سطح سراسری در ،ها و اضافه ارزشها  به عنوان معيار ارزش

  صدق می کند. هم  جهانیسرمايه دار 

برای لحظه ای به آنچه که حاصل جمع ارزش اضافی ساالنه فراموش نکنيم که از سرمايه داری صحبت می کنيم و حال 

هيأت ميليونها يا ميلياردها توليد شده توسط تمامی آحاد کارگران جهان است چشم دوزيم. اين اضافه ارزش ها را در 

ا معنای واقعی اينکه سرمايه جهانی همه اين ارزش اضافی ها رپيش چشم خود مجسم سازيم.  کار اجتماعا الزمساعت 

وانه و الجرم کل طيف کار پشت  ميانگين (اجتماعا الزم) ت کاراتصاحب کند آنست که کل اين ميليون ها يا ميلياردها ساع

يک معنای مهم را در اختيار گيرد. هر ميزان آن که احراز نگردد، از حجم کل سودها کاسته می شود. اين حد متوسط 

ر اگورتر حذف گرديده است. يا کم بارآ عظيمی از ساعات کار ساده که بخش آنستکار  طويلاين زمان  کاهش هرمقدار

متوسط ترکيب ارگانيک  رجوع کنيم معنايش آن خواهد بود که به ترجمه زمينی آن در چرخه ارزش افزائی سرمايه

 ودخ سسير رو به افت نر در همين راستاباالتر رفته است. وسيعا سرمايه جهانی يا سرمايه اجتماعی يک جامعه معين 

  گرديده است.  يا بالفعل شدهفزاينده شدت دچار 

رويه مجرد کار مورد نظر  صحبت می کنيم، ساده، مرکب يا بارآوری کاروقتی از مهم است.  يک نکته در اين بحث

حالت ها از شرايط تاريخی يا سطح تکامل تکنيک و ابزار کار هر کدام اين  و تأثيرپذيری گسترده نسبی بودن اما ،است

کار اجتماعا الزم يا ميانگين کار اجتماعی مورد نياز برای موضوعی که بالفاصله حد و اندازه مطمح نظر داشت. را بايد 

را نيز تحت تأثير جدی قرار می دهد. متوسط کاری که صد سال پيش در صنعت خودروسازی توليد يک کاالی معين 

م بود با آنچه که امروز مورد نياز توليد مدرن ترين مدل  خودرو برای ساختن يک دستگاه اتوموبيل بی کيفيت آن ايام الز

تاريخ نظام بردگی مزدی در عين حال تاريخ کاهش ميزان کار اجتماعا الزم برای توليد دنيا است، قابل قياس نمی باشد. 

ز يز خود در اينجا نيکاالها و الجرم تنزل مستمر ارزش آنها بوده است اما سرمايه داری به حکم تناقض سرشتی انفجارآم

  اسير يک تضاد هويتی فاحش، کوبنده و ويرانگر است. 

از يک سوی در جستجوی اضافه ارزش غول آساتر که بنمايه هستی و فلسفه وجودی اوست مدام اندازه اين کار اجتماعا 

 یبخشمتن همين فرايند  حداکثر سود را به چنگ آرد و از سوی ديگر در ،الزم را پائين می آورد تا از حداقل زمان کار

را که ميانگين اجتماعی مورد بحث از  بطن وجود متنوع و طيف گون آن حاصل و محاسبه می گردد را  از زمان کار

يا يگانه سرچشمه توليد اضافه ارزش است. اين  کارگر از دست می دهد. زمان کاری که بخش متغير سرمايه، کار زنده

ه ارزش افزائی سرمايه داری، در ترکيب ميان دو بخش متمايز يک سرمايه، سرمايه دقيقا همان رخدادی است که در چرخ

 يم.صحبت می کنترکيب ارگانيک،  يا کل سرمايه بين المللی از آن به عنوان سير صعودی متوسط کشورها اجتماعی

روندی که در يک طرف بالندگی روزافزون بارآوری کار و افزايش نرخ اضافه ارزش ها و در سوی ديگر سير رو به 

   افت نرخ سودها را با خود دارد. 



به پاسخ سؤال مهمی که باالتر مطرح شد باز گرديم. اينکه آيا همه اتوموبيل سازی های جهان می توانند جنرال موتورز 

 گردند!!. آيا همه دنيای سرمايه داری می تواند آلمان و ژاپن و امريکا شود!! رفايزدارو ممکن است  يا کل صنايع توليد

، متناقض و از همه لحاظ بی انسجام سرمايه داری در هستی خود محکوم به رشد متشتت، نامتوازنکه  ما تصريح کرديم

خشهای ب ست.بقای آن اعين حال نياز جبری  هستی سرمايه و دراليتجزای است. اين تشتت، تناقض و گسيختگی جزء 

مختلف سرمايه اجتماعی يک کشور و قهرا کل سرمايه جهانی نمی تواند دارای رشد همگون، بارآوری کار همتراز، 

اجزاء صنعتی و تجاری، ترکيب متشابه قلمروهای ترکيب ارگانيک مشابه، نسبت همانند در قدرت رقابت نزديگ به هم، 

ها باشد. چنين چيزی در نظام سرمايه داری از محال ترين ردات و صادرات و نوع اين هماننديتقارن واتوليدی، ميزان م

تفاوت بدون مرز و محدوده در متوسط ترکيب محاالت است و با بنياد وجود سرمايه در حادترين تناقضات قرار دارد. 

ش های صنعتی و تجاری و مالی سرمايه ارگانيک، بارآوری کار، درجه انکشاف صنعتی، توان رقابت،  آرايش بخ

اجتماعی، نسبت صادرات و واردات قطعا اجتناب ناپذير است. تصور اينکه روزی در نظام سرمايه داری، همه 

 همه بانک هاخودروسازی ها جنرال موتورز، تويوتا، بنز، فولکس واگن شود، مسخره ترين خيالبافی ها است. اينکه 

 »مورگان استنلی«و » گلدمن ساکس«، »سيتی گروپ«، »ولزفارگو«، »امريکا بانک«، »جی پی مورگان چيس«

بانک بزرگ چينی از اين شش  5شوند!! نقض هستی سرمايه داری است. در نظر داشته باشيم که همين االن سرمايه 

از  ايه جهانیغول بانکی امريکا بسيار عظيم تر و بيش از يک و نيم برابر آن است اما قدرت کنترل دومی ها بر سرم

   بانک های چينی به مراتب افزون تر است. همين جمله

ه استوار است، پوي اشاگر شالوده سرمايه داری بر انفصال کامل طبقه کارگر از کار و حاصل کار و سرنوشت زندگی 

رآوری با درجهانکشاف، خودافزائی و بقای آن بدون شکاف های بسيار فاحش فزاينده ميان بخش های مختلف آن به لحاظ 

جه نتيتسلط بر بازارها قابل دوام نمی باشد. صادرات و واردات کاال و وسعت  توازن توان رقابت، کار، ترکيب آلی،

مستقيم و قهری اين شکاف های اجتناب ناپذير يا هويتی شيوه توليد سرمايه داری نقل و انتقال مستمر و هميشه جاری 

گر است. سيل خروشان بخش های سرمايه جهانی به حوزه ها و بخش های دي اضافه ارزش ها از پاره ای حوزه ها و

هائی که در اين يا آن کشور، اين يا آن قاره توسط توده های کارگر توليد می گردد، هيچ مشخص نيست که اضافه ارزش

يز روشن چه ميزانش صيد سرمايه های داخلی و چه مقدارش شکار صيادان سرمايه دار کشورهای ديگر شود. يک چ

سرازيری اين اضافه ارزش ها از قلمروهای دارای ترکيب آلی پائين تر و بارآوری کار نازل تر به سوی است. شيب 

است. در همين راستا سرمايه داران  بسيار تند حوزه های دارای ترکيب ارگانيک بسيار باالتر و بارآوری کار افزون تر

مايحتاج  ، قتل عام معيشت وتحمل کندی که توانشان ياری دهد و طبقه کارگر ممالک نخست بدون استثنا و صد البته تا جائ

 اوليه حياتی توده کارگر را دستور کار خويش و محتوای برنامه ريزی چرخه توليد و نظم اقتصادی سرمايه می سازند.

ها ميليونی کارگران ها اهل ضرر و زيان يا تحمل جزر دريای پرخروش ارزش اضافی های توليد شده توسط جمعيت دهآن

ها، باز هم در مدار اوج می چرخد ايشان حتی در پی از دست دادنمورد استثمار مستقيم خود نيستند، با اينکه نرخ سوده

اما با تمامی درندگی راه جبران مافات را می پيمايند. سطح  باالتر استنی و از پيشرفته ترين بخش های سرمايه جها

د، به حضيض می رانند، نازل و نازل تر می سازند، دارو و درمان و آموزش و همه ان دارمزدها را تا هر کجا که امک

که در جهنم سرمايه داری ايران دو بخش  باالتر ديديم. نمايندچيز کارگران را سالخی و سود افزون تر سرمايه ها می 

خيلی يا درآمدهای دولتی از » اخلیتوليد ناخالص د«آموزش و درمان به لحاظ داشتن سهم در ترکيب اضافه ارزش ها، 

مناطق کره ارض، پربازده تر و صاحب سهم های کالن تر هستند!!! دليلش روشن است. سرمايه داران و دولت سرمايه 

نه فقط هيچ موضوعيتی برای اختصاص سهمی از ارزش های توليد شده توسط کارگران به آموزش و دارو و درمان 



 د!!! نها را سود سرمايه های پيش ريز شده در اين قلمروها می نمايکار پرداخت شده آن بخش عظيمی از که ندقائل نيست

و اين البته در جامعه و در قعر شرايطی است که باز هم اقتصاددانان و سرمايه های حلول يافته در قيافه آدميزادش از 

نظم ر اين بخش از دنيای سرمايه داری، ددخالت دولت در اقتصاد و زيان اين دخالت برای سرمايه ها شکوه دارند!!! 

حمام  قهر و سرکوب و نيز نمی تواند که با توپخانه هميشه توفندهسياسی و حقوقی و مدنی و فرهنگی و اجتماعی سرمايه 

پشتيبانی نشود. سبعيت ها، بربريت ها و هولوکاست آفرينی های  بورژوازی عليه معيشت و آموزش و دارو و خون 

يست کارگران الجرم طوفان خشم و اعتراض توده کارگر را در پی دارد و سرمايه برای خاموش درمان و محيط ز

های  ، حادثهمی بيند های گسترده تير ساختن و خفه کردن اين آتشفشان يگانه راه را زندان، شکنجه، بيدادگاه، ميدان

، 60کارخانه وطن ها، نساجی مازندران ها، معدن سمنان ها، جهان چيت ها، هفده شهريورها، کشتارهای دهه تاريخی 

  همه گواه اين واقعيت هستند.و نوع اين ها  67هولوکاست 

کوهساران عظيم سرمايه های انباشته در بانک ها و بزرگترين مراکز مالی قاره های امريکا و اروپا و چين و روسيه، 

بی کران سرمايه های ثابت تلنبار شده در صنايع گوناگون اين قاره ها و مراکز رعب انگيز صنعتی همه و همه کوه 

قاره ها خلق می شود  اينهائی که بخشی از آنها توسط کارگران اضافه ارزشمستسقی درياهای اضافه ارزش ها هستند، 

زل تر ناحوزه های دارای ترکيب آلی  ر آسيا و افريقا  يار توده های کارگو بخش عظيم تر آن بايد از محل حاصل استثما

ی ژرف مستمرا رو به فزون ميان بخش های مختلف سرمايه شکاف هاگردد.  پمپاژممالک  سرمايه در همان قاره ها و

جهانی از لحاظ درجه بارآوری کار، متوسط ترکيب ارگانيک، قدرت رقابت و وسعت تسلط بر بازار سرمايه داری و به 

نوان نتيجه همه آنها توان سهم بری در کل اضافه ارزش های محصول کار و توليد طبقه کارگر نيروی محرک اين ع

   پمپاژ و انتقال است. 

در دوره حاضر و در عصر حاکميت بورژوازی  سرمايه داری ايرانهسته اصلی بحث حاضر ترسيم شمای عمومی 

ه ی حاصل استثمار طبقاضافه ارزش ها بخش معتنابهی از ه پمپاژ کنندهاگر چدرنده اسالمی بود. سرمايه اجتماعی ايران 

اما در همان حال گيرنده و  آن است،قطب های عظيم تر و پيشرفته تر شريان هستی سرمايه جهانی و در واقع به  کارگر

ی آنچه سرمايه دار مناطق دنيا هم می باشد.ساير  توليد شده توسط کارگرانهای سترگی از اضافه ارزشجذب کننده سهم 

گيرد اگر در گذشته های دور و عهد استيالی رژيم سلطنتی بورژوازی فقط در اضافه ارزش های نفتی خالصه  ايران می

  جدول واردات و صادرات غيرنفتی تأييدی بر واقعيت اين برداشت است.می شد اکنون بسيار بيشتر از اينها است. 

  ادرات غيرنفتیارزش ص  ارزش واردات  نوع کاال و سرمايه

  434 224 38 098 394 25  حيوانت زنده و ......

  974 674 97  762 760 183  محصوالت نباتی

  056 975 1  462 542 29  چربی ها و مواد روغنی

  620 523 40  452 570 47  محصوالت صنايغع غذائی 

  082 163 463  990 417 23  مواد معدنی

  106 694 179  945 882 131  محصوالت شيميائی

  923 358 142  816 211 66  مواد پالستيکی

  824 036 3  366 207  پوست و چرم



  162 716  657 473 21  چوب و مصالح چوبی

  892 535 1  938 687 33  خمير چوب و ...

  965 610 28  681 890 30  مواد نساجی

  496 984 2  978 318  کفش و کاله

  371 720 25  315 054 10  مصنوعات سنگی

  671 658  750 335 14  طبيعی و ...مرواريد 

  560 672 103  597 635 118  فلزات معمولی و ....

  646 684 22  131 469 319  ماشين آالت

  218 285 6  254 967 78  وسايل نقليه زمينی

  953 249 1  249 286 36  آالت و دستگاههای اپتيک

  571 9  000000000  اسلحه و مهمات

  840 339 1  996 804 7  کاالهای متفرقه

  939 720 2  318 999 38  اشياء هنری

  303 840 164 1  219 740 222 1  جمع 
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!! شايد »آريائی ميهن«قله رفيع صنعت و جالل ميان » سعی«گم شده در  کورش تبار برای ناسيونال رمانتيسيست های

 باشند،» وطن«موازنه منفی واردات و صادرات ماشين آالت در تراز بازرگانی ساالنه  شاهد چندان خوشايند نباشد که

 يائی، مواد پالستيکی، کفش و کاله،محصوالت معدنی، صنايع شيماما حتما از مشاهده مثبت بودن اين موازنه در حوزه 

اگر چه تويوتا و جنرال موتورز و بنز و ولوو نيستند اما نرخ سودشان سر به  ، خودروسازی هائی کهمصنوعات سنگی

 و صد البته غرق در شادی خواهند شد ،سالح های کشتار فردی و جمعی از همه اينها افتخارآميزتر!! عرش می سايد،

ای پ» تصاد رانتی و نفتیاق«باز هم مؤمن تر و متقی تر از پيش بر ايمان الوهی خود به  ها اين کلپس از مشاهده که 

مسحورعظمت کبريائی وال استريت، مست صدای تازيانه های  منشور کورش در دست، همچنانفشرد!!  خواهند

 پشت سر کتاب منتشر خواهندداريوش را شيون خواهند کرد، کتاب اوالد اقتصاد » تک پايگی«خشايارشاه بر آب نيل 

چند  دار، اين برهوت کويرگون سوای چند چاه نفت، چند شاهزاره نفتنمود و در سطر، سطر آن خواهند نوشت که در 

و مشتی گرسنه روزی خوار پول های نفتی هيچ چيز ديگر وجود نداشته و به وجود نخواهد آمد.  روحانی نفت فروش

است. نه  آنها باز هم ادامه خواهند داد که در اين فالت پهناور بی آب و علف نه هيچ لایر سرمايه ای پيش ريز شده

از وجود » به شهادت کل اسناد«هم » پرافتخارش«کارگری متولد گرديده، نه هيچ سرمايه داری وجود دارد، تاريخ 

 کيانی ،رزمينی اهورائیفئوداليسم و سرواژ و برده داری منزه بوده است!!! اينجا اصال نه بخشی از کره خاکی که فقط س

  است!!! ميترايیو 

اقتصاد بزرگ دنيای  17ند بار در گزارشات ساالنه خود، سرمايه داری ايران را يکی از صندوق بين المللی پول چ

معين صحت دارد. سرمايه اجتماعی ايران سرمايه داری اعالم کرده است. گزارش صندوق حداقل در اين يک مورد 

ان و حمل و نقل گرفته ميليون کارگر از فروشنده نيروی کار در حوزه های صنعت، معدن، راهسازی، ساختم 30حدود 



تا کشاورزی، دامداری، جنگل و شيالت تا نفت و گاز و آموزش و درمان تا هتلداری و رستوران و مراکز فروش کاال، 

ها زن کارگر خانه دار بدون هيچ مزد ونسال، ميلي 70سالخوردگان باالتر از  ن خردسال زير و باالی هفت سال،تا کودکا

نرخ اضافه ارزش ها در اينجا رعب انگيز و می کند. و سالخی اجعه بارترين شکلی استثمار را به بربرمنشانه ترين و ف

و مرد و کودک و جوان و پير لب گور  ميليون کارگر زن 30است.  حيرت آورنرخ سودها در شرايط کنونی دنيا واقعا 

ساعت و بيشتر يکراست  اضافه ارزش و باز هم  16و  12و  8در درون اين جهنم از بام تا شام، با روزانه های کار 

اضافه ارزش و سرمايه توليد می کنند. جمعيت طبقه سرمايه دار به ويژه در اين چهل سال به گونه ای کامال سرطانی 

يافته است. حجم سرمايه بسياری از سرمايه داران تا چشم کار می کند باال رفته و از سرمايه همتايان باليده و افزايش 

آنها در اروپا و امريکا افزون تر گرديده است. غول های اقتصادی سرکشی مانند سپاه پاسداران، بنياد مستضعفان، آستان 

ی، هر کدام با دهها و صدها کنسرن عظيم صنعتی، منطقه ويژه پارس جنوبقدس رضوی، ستاد اجرائی فرمان امام، 

بانکی، مالی، بيمه، تجاری، حمل و نقل، اقالم نامتناهی کهکشان آسائی از سرمايه حاصل استثمار توده کارگر را در 

  مالکيت خود دارند. 

ار جهانی با توجه به مکان مشخص خود در تقسيم ک سرمايه داری ايرانبا تمامی اين اوصاف جای شکی نيست که 

 علمی و دستاوردهایآخرين ، متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه، دسترسی به اجتماعی لحاظ بارآوری کار از سرمايه،

و ميزان اثرگذاری بر  اين بازارهاشعاع تسلط بر  ،در بازار جهانی مدرن تکنيک و صنعت، قدرت رقابت فراورده های

الت متحده، کانادا، چين، انگليس، ژاپن، چند کشور اروپای غربی با سرمايه داری ايا ،پروسه تشکيل نرخ سود عمومی

ا همه ي سرمايه داری ايران به دليل داشتن همين ويژگی ها يا اجبار به تحمل و ممالک اسکانديناوی فاصله بارز دارد.

ی صادر اقتبيش از سرمايه اجتماعی ممالک باال در معرض ريزش بار بحران اجتناب ناپذي اين شاخص ها بسياری از

های نيرومندتر سرمايه داری با بهره گيری از مکانيسم های اقتصادی اندرونی سرمايه و سرمايه بين المللی است. قطب 

ای ديگر از اين توان برخوردارند که فشار سهمگين بر پويه افت نرخ سود در حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی  همه اهرمه

، خود سازندکوه پيکر زش افزائی سرمايه های يق مطلق شدن اين روند در قلمرو ارايران و جوامع مشابه را وثيقه تعو

خود را با رودهای  آسایها و مؤسسات غول  اين امکان را دارند که کوه عظيم سرمايه مالی متراکم شده در بانکآن ها 

پرخروش اضافه ارزش ناشی و جاری از چشمه استثمار فاجعه بار ميلياردها کارگر بخش های ديگر دنيای سرمايه داری 

که مستمرا اقالم کهکشانی سرمايه های فاقد عرصه انباشت در فاصله  برخوردارنداين توان  ازآبياری و سودآور کنند. 

در اين اما  واقعيت دارد،ها اين صادر و ارزش افزا سازند.  همه وردست انباشت به حوزه های دمرزهای داخلی را 

   می باشد.نکته اساسی زير  دوگذر آن چه قابل تعمق است 

با رجوع به همه توضيحاتی که در اين نوشته، به ويژه در بخش آخر آورديم معضل پائين بودن سطح بارآوری کار، . 1

ت نفت، مالکيت دول خاص نقش هيچ وجه ازبه  ،ه اجتماعی ايران بر بازار کار جهانیقدرت رقابت و وسعت تسلط سرماي

مديريت ناکارآمد، بحران آفرينی های جمهوری اسالمی در منطقه و نوع   و سپاه، موقعيت ضعيف بخش خصوصی،

  ت واقعيت ها است.اينها ناشی نمی گردد. سخن از نفی مطلق تأثير اين عوامل نيست، سخن از ريشه يابی مادی و درس

اين سرمايه داران نيستند که برای سرمايه تعيين تکليف می کنند. بالعکس دومی است که انديشه و شعور و استراتژی و 

آماده انجام تکاليف می سازد. بنياد واقعی سياست و ديپلوماسی و صف بندی و جهتگيری اولی ها را جان می بخشد و 

ر عوامل باال که در موجوديت آن، در اساس سرمايه داری بودن آنست. ريشه کل معضالت سرمايه داری ايران نه د

مثال سرمايه اجتماعی ايران موقعيتی مشابه سرمايه اجتماعی امروز ژاپن معضل اينجا است. هيچ محال نيست که روزی 

يابد، اما در آن صورت بايد حتما بخشی از سرمايه بين المللی که موقعيت حال ژاپن را دارد به ورطه روز ونزوئال، 



پن ياالت متحده و چين و ژاآرايش انداموار کل سرمايه بين المللی در سطح ايونان، آرژانتين، شيلی يا ايران سقوط کند. 

    ممکن نيست. يا شمالی و چند کشور اروپای غربی

و آزادی های » حقوق انسانی«از اين بنيادی تر و حياتی تر اينکه سرنوشت زندگی، کار، معاش، رفاه اجتماعی،  .2

سطح بارآوری کار  هبسياسی طبقه کارگر ايران يا هر جامعه ديگر در هر کجای جهان سرمايه داری، هيچ ربط اساسی 

. داردنو پيشرفت متعالی صنعتی، ترکيب آلی سرمايه ها، قدرت رقابت و نرخ سود افزونتر يا نازلتر سرمايه اجتماعی 

حقوق انسانی يا آزادی های سياسی کارگران هر جامعه ای را فقط «سهم معيشت و رفاه و بهداشت و آموزش و درمان و 

قوای پيکار آنها در مقابل طبقه سرمايه دار، دولت سرمايه و نظام بردگی مزدی تعيين و هزاران بار فقط چگونگی آرايش 

طبيعی و قهری بورژوازی است که از لحظه تولد تا مرگ، از حلقوم تمامی آحادش و به ويژه از  شاين پويمی کند. 

ه جهان انديش خود در نقطه، نقط فريبکار و تاريکمداران و کال نمايندگان فکری حلقوم اقتصاددانان، فيلسوفان، سياست

هر چه کارگران بيشتر توليد کنند، هر چه عظيم تر صنعت را رشد دهند، هر چه سرمايه ها را  گويا عربده سر دهد که

پرسودتر و نيرومندتر سازند، به همان ميزان هم مزد افزون تر، زندگی راحت تر، رفاه متعالی تر و آزادی های سياسی 

انسان ستيزانه از زبان صاحبان سرمايه شرم آور و  يدن اين کالم دروغ،شن !!!می سازندر نصيب خود بيشتو حقوق مدنی 

و کل نمايندگان فکری بورژوازی عادی است اما زمانی که عده ای کارگر در محافل انس خود باد به غبغب اندازند و 

زنجيران خويش می دهند، فقط و فقط ابعاد رسوا، مسموم و ساخته و پرداخته بورژوازی را خورد هم  حرف هایهمين 

ن به صف نمودن و آراست کارگران تنها با جار می زنند.و سفاهت خود را  شعور باختگی نامتناهی شستشوی مغزی شدن،

هر چه عظيم تر، سراسری تر، متحدتر، سازمان يافته تر و شورائی تر قدرت مبارزه طبقاتی خويش است که می توانند 

بور به عقب نشينی کنند، خواست های بيشتری را بر نظام سرمايه داری تحميل کنند و سرانجام اين نظام سرمايه را مج

        را نابود سازند. 
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