جنبش کارگری ایران در آبان 1396
 400کارگر فازهای  15و  16عسلویه ،و هم چنین هزاران کارگر فازهای  22 ،19 ،14 ،13و
 24پارس جنوبی (عسلویه) در روزهای مختلف ماه جاری (آبان) دست به اعتصاب زدند.
صدها کارگر شرکت حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس دست به اعتصاب زدند و کارگران
پاالیشگاه ستاره خلیج نه تنها اعتصاب کردند بلکه سرمایهدار اصلی خود یعنی سپاه را به نبرد
طبقاتی فرا خواندند و در اطالعیه خود چنین نوشتند« :در صورت بی اثر ماندن اعتراضات با
پوزش از ملت شریف ایران ،دست به تخریب سایتها در پاالیشگاه خواهیم زد .یقین بدانید
باالتر از سیاهی رنگی نیست و مسئولیت مستقیم خسارتهای وارد شده بر عهده قرارگاه
خاتماالنبیا میباشد» .کارگران پتروشیمی بوعلی سینا در ماهشهر و همچنین کارگران شرکت
نصب نیرو شیروان نظیر تمامی کارگران ذکر شده در باال بابت دستمزدهای معوقه چند ماهه
دست به اعتصاب زدند .کارگران الستیکسازی پارس ساوه اما در اعتراض به اخراج کارگران
همزنجیر خود اعتصاب کردند .کارگران کارخانه ایران پوپلین رشت بخاطر دستمزدهای معوقه
و موقتی شدن قراردادهای کار خود چندین روز اعتصاب کردند 150 .کارگر از جمعا 700
کارگر کارخانه کک و پاالیش قطران شهرستان زرند در اعتراض و مبارزه جهت بازپسگیری
دستمزدها و پرداخت حق بیمه اعتصاب کردند .چنانکه از نمودار زیر روشن است که اعصابات
همراه با اعتراض رو به افزایش است و این بخصوص نه فقط ازجهت نسبی (درصد از کل
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حرکات کارگری) بلکه بخصوص از جهت قدر مطلق یعنی تعداد حرکات کارگری در روز که
در ماه آبان به  146حرکت یعنی بطور متوسط  4/9حرکت در روز رسید.
نمودار حرکات کارگری سه ماهه اول ،دوم و مهر و آبان سال 96
در مقایسه با سه ماهه آخر سال 95
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اعتصاب به ظاهر صرفا مبارزهای اقتصادی برای دستمزد است .نتیجهی به مراتب مهمتر از
این ایجاد نطفههای تشکیالت کارگری ،گسترش آن به سایر حوزههای پیشریز سرمایه است.
شاید قدم بعدی تالش برای تشکیل صندوق اعتصاب باشد .به این ترتیب امور جزئی و صرفا
اقتصادی نظیر دستمزدهای معوقه ناگهان تبدیل به یک امر اجتماعی مهم از جانب کارگران
میگردد که نمونه آنرا در اراک شاهد بودیم (اعتصاب کارگران آذرآب و هپکو) .درگیری بر
سر دستمزدهای پرداخت نشده در این دو واحد تولیدی در چند روز تبدیل به اعتصابی بزرگ
و نبرد خیابانی گشت .به دنبال این کارگران ،این دو واحد ،راههای ارتباطی مهم سرمایه را سد
کردند ،حرکتی که رعشه بر اندام دولت سرمایه انداخت ،کارگران هپکو و آذراب با انسداد
کامل خطوط ارتباطی سرمایه خواستار پرداخت فوری مزدهای معوقه خود گردیدند .این بسط
دامنه اعمال قهر کارگری بود .خیزش کارگران اراک بعدا توسط کارگران شرکت تاریر زرند
تکرار شد .شعلههای خشم کارگران در برخورد با نیروهای تا دندان مسلح انتظامی این بار
متوجه رژیم دولت سرمایه گشت و فریاد «مزدور برو گمشو» کارگران خشمگین فضای بخش

* قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم *

صنعتی استثمار نیروی کار اراک را فراگرفت .با وجودی که اعتراضات این بخش از کارگران
در این جا نیز بر طبق طرحی از پیش پرداخته شده بوجود نیامد و کامال خودبخودی بود اما
در حرکت طبیعی خود به مدارج باالتری ارتقا یافت .سد کردن راه گردش کاال-سرمایه به
شکل مسدود و بلوکه کردن راههای ارتباطی موسسات تولیدی-توزیعی آن ادامه طبیعی
اعتصاب و متوقف کردن چرخ تولید سود است .جنبشهای کارگری از شرایط کار و زندگی
کارگران میجوشد و حتی ابتدائیترین آن مختل ساختن نظم تولیدی و اجتماعی سرمایه را
هدف دارد .تعرض مستقیم کارگران دو واحد اراک به شریان هستی سرمایه ،به چرخه تولید
ارزش اضافی و سود از طریق سد کردن راههای ارتباطی مهم عبور و مرور سرمایه گواه ظهور
سطح تازهای از بالندگی پیکار سرمایه ستیز تودههای کارگر بود .مختل کردن شیرازه تولید سود
و نظم اقتصادی سرمایه بدین شکل نبود که کارگران روزها را در کارخانهها و مراکز تولید سود
و باز تولید سرمایه سپری کردند و بعد از کار و هنگام فراغت خود به خیابانها ریختند و علیه
سرمایه شعار دادند .نه ،آنها از اعتصاب و اعتراض خشمگین خود پا به مدارج باالتر مبارزه
علیه سرمایه گذاردند .این شیوهی توقف چرخ تولید سود اکنون چند سال است بوسیله کارگران
اعتصابی و معترض چینی مورد استفاده قرار میگیرد .کارگران چینی اعتصابی همراه با کارگران
بیکارشده دست به راه پیمایی میزنند ،از کارخانهای به کارخانه دیگر میروند و راههای ورودی
و جادههای تدارکاتی سرمایه را سد میکنند و چون بهمنی هر دم بر حجم انبوه آنان افزده
میشود .به این ترتیب یک یا دو اعتصاب بزودی بر کل یک شهر حاکم میشود .بارها اتفاق
میافتد که کارگران همراه با زن و بچههایشان برای آزادی کارگران اعتصابی دستگیر شده جاده
و راه آهن را سد میکنند .تعداد این نوع حرکات چیزی در حدود  7درصد کل حرکات جنبش
کارگری چین در هفت ماه اخیر است .اما همین اعتراضات در بین کارگران ایران به ندرت
اتفاق میافتد .با وجودی که اغلب هیچ نقشه از پیش تعیین شده و عمل سازمان یافتهای پشت
اعتصابات نیست و اغلب اوقات کارگران از روی اجبار و با مستمسک دستمزدهای عقب
افتاده ،فشار فقر ،گرسنگی و عدم امنیت شغلی به حرکت میافتند اما این بدین معنی نیست که
هنگامی که حرکت آنها خودبخودی آغاز شد در همان حد و بیبرنامه باقی میماند .عامل
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اقتصادی و شرایط سخت زندگی زیر فشار بیپولی و تهدید گرسنگی نقطه آغاز هستند اما
اقدام طبقاتی نتیجهی بال واسطه آن است .مهم این است که این اقدامات طبقاتی بر علیه سرمایه
به هم پیوند خورند و کل طبقه کارگر ایران را بر علیه سرمایه به حرکت درآورد .اعتراض بی
شکل کارگران اینجا و آنجا بر سر دستمزدهای معوقه در بیشتر مکانها ،اعتراض به اخراج
کارگران در جائی دیگر ،جلوگیری از بستن و تعطیل کارخانه در مکانی دیگر میبایست به
بیداری طبقاتی و شکل گیری نطفههای شوراهای کارگری با بنیاد لغو کار مزدی همراه شود.
مبارزه اقتصادی و خود جوش کارگران ایران ،اگر درجا نزند و در یک مکان و بر سر خواست
محدودی دور نچرخد ،به آگاهی طبقاتی و سازماندهی باالتری منجر میشود و این فقط در
بستر تجربه واقعی کارگران میسر میشود .این چیزی نیست که در کتاب یافت شود و یا نتیجه
غور و بررسی مکتبی آنها باشد .تقسیم طبقاتی جامعه و روبروئی طبقاتی نتیجه این تقسیم به
بلوغ کارگران در جهت درک ماهیت ضد کارگری سرمایهداران و دولت آنها و دور ریختن
حاله توهم نسبت به این سیستم روابط ،مسئولین دولت سرمایه و همه کارگزاران آن میانجامد.
البته همه اینها منوط به جنب و جوش طبقاتی است که هماکنون ،هر روزه و در همه جا
مشهود است .در حال حاضر و از چند سال پیش مبارزه کارگران به یک رشته درگیریها و
اعتصابات جداگانه و پراکنده محدود شده است و هنوز نشانهای از شکلگیری یک سازمان
سرمایه ستیز برای لغو کارمزدی دیده نمیشود.

ابراهیم پاینده
آبان 1396

* شورایی و ضدسرمایهداری متشکل شویم *

عامل کشتار مردم در زلزله "سرمایهداری" است!
این روزها اخبار مربوط به زلزله بیش از هر خبر دیگری بین مردم رد و بدل میگردد .ایران
روی خط زلزله است و گسلهای متعددی در نواحی مختلف ایران وجود دارد که هر آن انتظار
میرود فعال شوند ،بسته به شدتی که دارند ویرانیهایی در زندگی مردم به بار آورند و این
حداقل امکانات معیشتی را که به دنبال سالیان متمادی کار کردن ،استثمار شدن و رنج کشیدن،
فراهم نمودهاند یک جا از بین ببرد .بیشترین قربانیان زلزله در همه نقاط جهان همواره از خیل
عظیم کارگران و فروشندگان نیروی کار بوده است .کسانی که از داشتن مسکن و سر پناهی
امن با حد اقل استانداردهای ایمنی محروم بودهاند .زلزلههایی که در کلمبیا ،مکزیک و حتا در
سانفرانسیسکوی امریکا رخ داد بیشترین قربانیانش را از کارگران گرفت .به همین دلیل ساده
که سر پناه این بخش عظیم مردم در مقابل زلزله تاب مقاومت ندارد .بدون تحقیق و بررسی
میتوان پیش بینی کرد در سوانحی نظیر زلزله کدام مناطق و کدام طبقات اجتماعی بیشترین
لطمات را خواهند خورد .در شبکههای اجتماعی و رسانههای مختلف از منظرهای گوناگون
به زلزله پرداختهاند .اما به این موضوع که عامل اصلی خانه خرابی مردم در جریان سیل و طو
فان و زلزله کیست ،کمتر صحبت به میان میآید .اگر چه از زلزله به عنوان یک حادثه طبیعی
نام برده میشود که زمان وقوع آن ناشناخته است ولی اکنون دانش تشخیص نواحی زلزله خیز
پیشرفت زیادی کرده است .مناطق زلزله خیز دنیا تا حدود زیادی شناخته شدهاند .در باره امکان
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بهره گیری از پارهای دادههای طبیعی برای اطالع از زمان وقوع زلزله در ساعات پیش از وقوع،
حرفهای زیادی مطرح گردیده است .از همه اینها اساسیتر اینکه میتوان خسارتها و تلفات
جانی زلزلهها را به حداقل رساند .این را همه میدانند که ساخت خانههای مقاوم و سازههای
دارای استانداردهای الزم قادر است این خسارتها و تلفات را در بسیاری موارد حتا به صفر
نزدیک سازد .دستمزدی که سرمایهدار به ما میدهد بایستی هزینه معاش خانواده ما گردد و نیز
مسکنی شود که بتواند در مقابل حوادثی چون سیل و زلزله مقاوم باشد .جنبش کارگری در
طی سالیان طوالنی مبارزات خود در برخی از نقاط جهان نظیر امریکای شمالی ،اروپا و ژاپن
ساخت خانههای ایمن را به سرمایهداری تحمیل کرده است .این موضوع که چرا ویرانی و
تخریب در سازهها و نیز تلفات جانی در کشوری مثل ژاپن کمتر از کشورهای نظیر ایران است،
نه ناشی از دلسوزی سرمایهداری ژاپن ،بلکه ماحصل مبارزات کارگران آنجاست که توانستهاند
بخشی از خواستههای خود را به نظامهای سرمایهداری در آن کشورها تحمیل کنند .در ایران
نیز خانههایی که در گذشته در آبادان ،نه برای همه کارگران اما برای الیه بسیار نازکی از آنان
ساخته میشد کیفیت و استحکام بیشتری در قیاس با مناطق دیگر از جمله محلههای کارگری
ساخت شرکت نفت ،داشت .همین هم محصول مبارزات کارگران در طی سالهای  1308تا
 1325بوده است .سرمایهداری در ایران و کل جهان از راه استثمار طبقه کارگر سرمایه اندوزی
و انباشت سرمایه میکند .حتی االمکان از تمام امکانات زندگی کارگران و دستمزدهای آنان
میکاهد تا سود بیشتری انباشت کند .آن جایی که سرمایه هزینه مسکن مناسب کارگران را در
بهای نیروی کار آنها به حساب میآورد فقط تحت فشار مبارزات کارگری به این کار تن
میدهد .مسکن مناسب در اروپا و امریکای شمالی طی مبارزات کارگری به خواست عمومی
تبدیل شده است .البته این موضوع نیز جای خود دارد که در شرایطی که سرمایهداری با افت
جنبش کارگری روبرو میشود ،این مطالبات را گام به گام پس میگیرد .کاستی خدمات رفاهی
در سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی در سالهای اخیر نمونه باز آثار این هجوم به معیشت
کارگران است .در صورتی که خانهها ایمن باشند ،سیل و زلزله نمیتواند به ما آسیبی برساند.
رژیمهای سرمایهداری با فریب و نیرنگ ،سیل و زلزله را بالیای طبیعی القاء میکنند .در
* شوراها ،ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *

صورتیکه با داشتن خانههای امن در صورت وقوع حتا بزرگترین زلزلهها میتوان تلفات را
بسیار کاهش داد .الاقل تلفات انسانی بسیار کمتر از آن خواهد بود که اکنون بر ما تحمیل
میشود .مصیبت ما کارگران تنها در زمان وقوع زلزله و از بین رفتن خانواده هایمان نیست،
بلکه بیکاری و تامین حد اقل معاش از فردای وقوع زلزله نیز به مصیبت و بیچارگی دیگری
تبدیل میشود که اثرات آن بر زندگی بازماندگان و جان بدر بردگان کمتر از خود زلزله نیست.
اینکه چگونه میبایست معاش خانواده را تامین کرد به بیچارگی جدیدی بدل میشود که هم
اکنون زلزله زدگان غرب ایران با آن روبرو هستند .نکته مهم دیگری که در زلزله اخیر در
کرمانشاه خود را نشان داد احساس همبستگی سایر کارگران در سراسر ایران بود .بارها در
گفتگو با زلزله زدگان در آن مناطق تاکید شده که عاملین دولت سرمایه در این مناطق کمکی
نکردهاند و تنها با حضور نیروی نظامی نگران شورشهای احتمالی بودند .نیاز زلزله زدگان
تنها به مایحتاج روزانه نظیر وسایل گرمایشی و خوراک محدود نمیشود .برای آنانکه زنده
ماندهاند ،مسکن و کار از اولویت برخوردار است .این مطالبات با کمکهای مردمی حل
نمی شود .از سوی دیگر حاکمان سرمایه به میل خود و با درخواست تن به تامین مطالبات
زلزله زدگان نمیدهند .برای این کار قدرت شورایی و متحد تودههای کارگر از جمله زلزله
زدگان کارگر الزم است .زلزله زدگان خواست و مطالبه مشترکی دارند  :مسکن مناسب و
مستحکم در مقابل زلزله میخواهند ،کار میخواهند و تا زمانی که بیکار هستند بایستی از بیمه
بیکاری استفاده کنند .برای تحصیل فرزندانشان کالس درس الزم دارند .تا زمانی که مسکن
برای آنها ساخته شود ،کانکس و خانههای پیش ساخته الزم دارند .برای گرفتن این مطالبات
الزم است که هر محله در شهرها و روستاها شوراهای خود را تشکیل دهند .شوراهایی که
سرسختانه پیگیر مطالبات کارگران زلزله زده باشند.

کارگران ضد سرمایهداری
آذر 1396
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ماجرای «کاسپین» ها چیست و آن را چگونه باید دید؟
در جامعه ما از صد و چند سال پیش تا حال ،از وقتی که شیوه تولید سرمایهداری شروع به
رشد و گسترش نمود تا امروز ،ترجیع بند کالم سرمایهداران و نمایندگان فکری آنها خطاب به
کارگران معترض و عاصی این بوده است که« :سرمایهداری به ذات خود ندارد عیبی – هر عیب
که هست در ناسرمایهداری بودن جامعه و بد سرمایهداری بودن و ندانم کاری برخی
سرمایهداران است»!! این جماعت به محض اینکه سخن پایین بودن وحشیانه مزدها ،پرداخت
نشدن دستمزدها ،وضع رقت بار درمان ،آموزش و سایر مشکالت معیشتی کارگران یا محروم
بودن آنها از حداقل آزادیها و حقوق انسانی به میان آید ،یکراست همین آیهها را پیش
میکشند .وقتی که سرمایهداران با هدف دستیابی به سودهای نجومیتر ،فوج ،فوج کارگران را
اخراج میکنند نیز شروع به قرائت همین احادیث میکنند .زمانی که برخی بانکها و بنگاههای
مالی بخشی از خورد و خوراک توده کارگر را از دست آنها خارج و ساز و کار افزایش سود
سرمایهها میسازند ،باز هم به تالوت همین آیات میپردازند .کار نمایندگان فکری سرمایه این
است و آنچه اخیراً در مورد «کاسپین»« ،تعاونی وحدت اهواز»« ،ثامن الحجج» یا «پدیده» جنجال
میشود هم از همین سنخ است .مصیبت اینجا است که برخی از همزنجیران خود ما هم نقش
«کاسه داغتر از آش» را بازی میکنند و با شور و هیجان ،همین دروغها و تحریفها را خورد

* قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم *

سایر کارگران میدهند!! ببینیم که ماجرای این بنگاهها چیست و ریشه آنچه رخ داده است در
کجا میباشد؟ بحث را با ذکر نکاتی کلی پیرامون بانکها و مؤسسات مالی شروع میکنیم.
بانکها در گذشتههای دور ،در پیشرفتهترین ممالک سرمایهداری ،کار خود را با جمع آوری
« پول – سرمایه »های کوچک و تبدیل آنها به مقادیر بزرگ برای وام دادن و بیشتر از همه ،به
صاحبان کارگاهها و بازرگانان آغاز کردند.

مؤسسات بانکی در همان حال نقش صندوق دار سرمایهداران صنعتی را ایفاء مینمودند.
سرمایههای پولی مالکان صنایع و تجار را ذخیره میکردند .ذخیرهها را به صورت وام در اختیار
متقاضیان میگذاشتند و به سرمایه بهرهآور تبدیل مینمودند .سپردهها بخش دیگری از سرمایه
بانکها را تعیین میکرد .پس اندازها و پولهای موقتا بال استفاده که افراد همه طبقات در اختیار
بانکها میگذاشتند و به اعتبار مالکیت خویش این پولها میزان معینی بهره دریافت مینمودند.
بخش دیگری از سرمایه بانکها را هم پولهایی تشکیل میداد که میبایستی به صورت
تدریجی و اندک خرج میشدند و تا پیش از این تاریخ در بانکها نگهداری میگردیدند.
مکانیسم کار و نقش بانکها تا اواخر قرن نوزدهم چنین بود اما توسعه پرشتاب و انفجارآمیز
سرمایهداری از آن تاریخ به بعد ،این نقش را به طور خیره کنندهای دچار تحول ساخت .بانکها
و مؤسسات مالی نه فقط سرمایه گذار همه جا حاضر و بالمنازع تمامی حوزههای انباشت
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شدند که مکان سیاست گذاری و برنامه ریزی پیش ریز سرمایه در این عرصهها را هم کم یا
بیش به انحصار خود در آوردند .چند نکته را به خاطر بسپاریم.
اول :سود و مقدم بر آن سرمایه ،سوای کار پرداخت نشده تودههای کارگر یا اضافه ارزشهای
تولید شده توسط کارگران هیچ چیز دیگر نیست .در همین راستا وقتی از سرمایه مالی یا سود
مؤسسات غول پیکر بانکی دنیا سخن میگوئیم قرار نیست منشأ و مولد آنها را در هیچ کجای
دیگر ،سوای همان اضافه ارزشها و کار پرداخت نشده طبقه کارگر جستجو کنیم.
دوم :نقش مهم و مسلط سرمایه مالی در چرخه ارزش افزایی سرمایه جهانی ،در همان حال
که خود از بطن شیوه تولید سرمایهداری و رابطه خرید و فروش نیروی کار زائیده است ،تأثیر
تعیین کننده و فاحشی بر روی سرعت انکشاف ،پویه خودگستری و شتاب بین المللی شدن
نظام سرمایهداری داشته است.
سوم :سرمایه مالی با داشتن این نقش اثرگذار ،از یک سوی در تشدید هر چه بیشتر عوامل
اساسی و اندرونی گرایش ر و به افت نرخ سود و وقوع بحرانها و از سوی دیگر در کمک به
اهرمهای خنثی سازی این روند ،نقشی مهم ایفا میکند.
چهارم :با توجه به همه نکات باال کامال طبیعی است که بحرانها در لحظه وقوع و سرکشی
بنگاههای بزرگ و کوچک مالی را مثل همه بخشهای دیگر سرمایه و گاه حتی در شکلی
کوبندهتر زیر ضربات خرد کننده و مهلک خود گیرند .حتی این احتمال وجود دارد و با
کالبدشکافی مارکسی سرمایه و نظریه مارکسی بحران سرمایهداری تعارضی نخواهد داشت اگر
بحرانها برای آفتابی شدن – تأکید میکنیم که برای آفتابی شدن  -خود راه مؤسسات بزرگ
بانکی و مالی را پیش گیرند .پنجم و اساسیترین نکته این که بحرانها در هر کجا ،هر حوزه،
هر بخش ،هر شرایط ،در هر سطح ،با هر درجه کوبندگی و عمق و شدت که ظاهر گردند.
ریشه ،سرچشمه و جای زایش آنها نه پهنه توزیع و گردش که فقط و فقط حوزه تولید است.
بحران از ذات سرمایه ،از قعر رابطه تولید اضافه ارزش میجوشد .سرمایه خود در ذات خود
سد راه گسترش و بقای خود است .دامنه این بحث یا بحثها بسیار طوالنی است .مقاله حاضر
* شوراها ،ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *

به هیچ وجه جای طرح آنها نیست .آنچه آوردیم حداقل نیاز کار ما در اینجا بود ،به اصل
موضوع ،به ماجرای کاسپینها برگردیم .سؤال بنیادی این است که آنچه اتفاق افتاده است از
بن سرمایه بر خاسته است یا محصول «رانت خواری ها» ،حیف و میل کردنها و ندانم کاریها
است؟!
در دهه اول حاکمیت جمهوری اسالمی افراد ،باندها و جمعیتهای زیادی از الیههای میانی
و پائینی آن روز بورژوازی شروع به تأسیس مراکزی با نامهای صندوق قرض الحسنه ،تعاونی
و نوع اینها کردند .اینکه در این یا آن محله برخی شهرها احیانا چند کارگر هم به دور هم
جمع میشدند و زیر همین عناوین کاری انجام دادند ،به هیچ وجه مورد بحث ما نیست .سخن
بر سر یک جهت گیری مشخص افراد یا محافلی از اقشار پایین و میانی طبقه سرمایهدار در آن
روز است .هر کدام این مراکز در همان زمان پیدایش ،با همان موجودی محدود و شمار اندک
اعضاء نقش سلول ساده یک بانک را بازی میکردند و نوعی فعالیت بانکی انجام میدادند .پس
اندازهای افراد را جمع آوری مینمودند .از اعضاء خود میخواستند تا اگر پولی در اختیار
دارند به صورت سپرده به صندوق بسپارند ،در قبال این سپردهها در فواصل زمانی معین مبلغی
بهره پرداخت میکردند و نام آن را کارمزد یا هر واژه دیگری میگذاشتند .برای افزایش
اندوختههای خود از دولت و کمیتهها و بنیادها کمک میگرفتند .همه یا عظیمترین بخش آنچه
را که گردآوری و سرمایه خود ساخته بودند ،به صورت وام برای مصارف مختلف از جمله
خرید و تعمیر مسکن ،تهیه وسایل خانه ،تأسیس کارگاههای کوچک تولیدی یا راه اندازی
کسب و کار در اختیار افراد می گذاشتند .در یک کالم بیشتر آنچه را که در گذشتههای خیلی
دور و مثال در نیمه اول یا حتی دوم قرن نوزدهم ،محتوای کار بانکهای اروپایی بود ،این
تعاونیها یا صندوقها تا حدودی انجام میدادند .کاری که در شرایط خاص آن دوره ،با
شاخصهایی مانند فروپاشی گسترده اقتصادی قبل و بعد قیام بهمن  ،57سردرگمی بورژوازی
در عرصه برنامه ریزی و بازسازی چرخه تولید سرمایهداری ،مشاجرات درونی طبقه سرمایهدار
و ساختار قدرت سیاسی سرمایه بر سر راه حلهای متفاوت این برنامه ریزیها یا مسائل دیگر
چندان عجیب و غریب نبودند.
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شمار این بنگاهها در طول زمان افزون و افزونتر شد .در سالهای پس از پایان جنگ انسان
ستیزانه میان دولتهای عراق و ایران ،در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی از وجود « 5000
صندوق قرض الحسنه» و تعاونیهای گوناگون سخن به میان آمد .رقمی که بعدها در دوره
خاتمی حتی از مرز  7000نیز گذشت .تشکیل دهندگان ،برنامه ریزان و مدیران این مؤسسات،
همگی و مطابق معمول از عناصر درون یا حداقل حاشیه ساختار قدرت سیاسی بودند و الجرم
امکانات الزم برای گسترش فعالیتهای خویش و شریک شدن هر چه بیشتر در حوزههای
مختلف پیش ریز سرمایه از مالی گرفته تا صنعت ،تجارت ،بخش موسوم به «خدمات» حمل
و نقل ،کشاورزی یا هر عرصه دیگر را داشتند.

توسعه روزافزون این مراکز در یک سو ،بازتقسیم پرشتاب همه بخشهای سرمایه اجتماعی
میان تراستهای غول پیکر صنعتی و مالی از نوع «بنیاد مستضعفان»« ،آستان قدس رضوی»،
«بنیاد شهید» و  ...و باالخره ورود سراسری سپاه پاسداران ،بسیج یا سایر نهادهای نظامی ،امنیتی
و اطالعاتی به پهنه سرمایه گذاری و انباشتهای عظیم سرمایه در سوی دیگر ،همه و همه بر
سرنوشت این مؤسسات تأثیر جدی گذاشتند .صندوقها و تعاونیها و کمیتههای مالی ،اوال با
توافق و تمایل و رأی کامال مساعد مدیران آنها و بدون هیچ نیاز به رضایت سهامداران کوچک
میان غولهای بزرگ صنعتی و مالی تقسیم شدند .ثانیا بر اساس سیاست گذاریها و برنامه

* در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *

ریزیهای همین تراستهای بزرگ راه ادغام در همدیگر و تشکیل بنگاههای عظیمتر را پیش
گرفتند .در پروسه این ادغام و تمرکز و جا به جاییها ،بنگاههای بسیار بزرگ تازهای سر بیرون
آوردند ،بانکهای جدید و مهمی تأسیس شدند .بانکها و مؤسسات مالی که پیش از آن وجود
نداشتند و اکنون هر یک سهم معینی در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی کشور احراز
می نمودند .در صنعت ،کشاورزی ،ساختن سد ،راه سازی ،واردات کاال و سرمایه ،تجارت
داخلی ،تولید و فروش مسکن و فراوان حوزههای دیگر دست به سرمایه گذاریهای کالن
میزدند و نجومیترین سودها را نصیب خود میساختند .تا پیش از سقوط رژیم سلطنتی
سرمایه ،مؤسسات بانکی انگشت شمار بودند .بانک ملی ،ملت ،بازرگانی ،رفاه کارگران،
کشاورزی ،صنعت و معدن ،مسکن ،صادرات ،سپه و شاید یکی ،دوتای دیگر ،کل بانکهای
روز را تشکیل میدادند ،این تعداد در دهههای هفتاد و هشتاد خورشیدی چند برابر شد.
غولهای مالی بزرگی از نوع انصار ،قوامین ،بانک پارسیان ،پاسارگاد ،مهر اقتصاد ،سامان ،بانک
سرمایه ،اقتصاد نوین ،بانک شهر ،سینا ،دی ،کارآفرین ،گردشگری ،حکمت ایرانیان ،گروه مالی
پارسیان ،خاورمیانه ،آینده ،ایران زمین ،بانک تجارتی ایران و اروپا ،بانک توسعه تعاون ،قرض
الحسنه بیات ،قرض الحسنه مهر ایران ،بانک مشترک ایران و ونزوئال ،پست بانک ایران ،بانک
تعاون اسالمی برای سرمایه گذاری ،مؤسسات اعتباری غیربانکی نور ،کوثر ،ملل ،توسعه ،ثامن
الحجج و شماری دیگر یکی پس از دیگری اعالم موجودیت کردند.در شروع این مطلب تأکید
نمودیم که سپردهها و بهای سهام عضویت عظیمترین بخش سرمایه صندوقها ،تعاونیها،
کمیتههای مالی و سپس بانکهای حاصل از ادغام آنها را تعیین میکرد ،اما این مؤسسات به
دنبال مجموعه تحوالتی که گفته شد ،بسان هر بنگاه دیگر صاحب سرمایه ،لحظه به لحظه سیل
خروشان اضافه ارزشهای حاصل استثمار تودههای کارگر را به سوی خود سرازیر میساختند.
این سودها را به سرمایه تبدیل میکردند ،سودهای عظیمتر به چنگ میآوردند و کوه سرمایهها
و سودهای خود را به اوج میبردند .سپردهها در کل سرمایههای روز آنها ،در بهترین حالت
نقش قطرههای ریزی را بازی میکردند .اما  -و این اما مهم است  -قطرههایی که با همه ریز
بودن خود ،سرمایههای اولیه این مؤسسات و استخوان بندی نخستین سرمایه گذاریهای آنها
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را تعیین میکردند .پارهای از این مؤسسات ،هر کدام موقعیت تراستهایی را یافتند که شمار
متعددی شرکت با سرمایههای انبوه به عنوان کمپانیهای مختلف دختر و زیر مجموعه،
تودههای کثیر کارگر را استثمار میکنند و اضافه ارزشهای ناشی از استثمار این کارگران را با
مالکان غول مادر تقسیم مینمایند .برای داشتن تصویری ولو ناقص از چند و چون این موضوع،
کافی است فقط گوشه چشمی به بانک قوامین اندازیم .این بانک ابتدا به صورت صندوق قرض
الحسنه نیروی انتظامی شروع به کار نموده است .در شهریور سال  1391نام مؤسسه قرض
الحسنه قوامین را برای خود انتخاب کرده است .در همین سال با دریافت پروانه کار از بانک
مرکزی نام خود را به بانک قوامین تغییر داده است .بانک مورد گفتگو در سالهای نخست
ظهور حدود  950شعبه در سراسر کشور احداث نموده است و پس از آن بر اساس شیوه کار
همه مراکز بانکی دنیا با کاربرد تکنولوژیهای پیشرفته و افزایش بار آوری کار ،شروع به کاهش
کارکنان ،صرفه جوئی وسیع در هزینه تولید و تشدید وحشیانهتر استثمار نیروی کار کرده است.
در همین راستا شمار شعبهها را به  800تنزل داده است .بانک قوامین سوای این شعب ،تعداد
کثیری مؤسسه بزرگ صنعتی و تجاری و «خدماتی» را کنترل میکند و مقادیر بسیار عظیمی از
اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران این شرکتها را نصیب خود میسازد .نام برخی از این
واحدها عبارتند از :شرکت افق توسعه قرن ،شرکت سالمت توان امین ،تولیدی و بازرگانی
پدیده دی مه ،شرکت فروشگاههای زنجیرهای نظم خاورمیانه ،شرکت حمل و نقل بین المللی
خط صبا ،شرکت سرمایه گذاری هتلهای پارس ،شرکت صنعتی و تولیدی فوالد و سیم
تاکستان ،شرکت ناجی یاس ،شرکت گردشگری شایان شار کیش ،شرکت چاپ و انتشارات
راه فردا ،مؤسسه ناجی سازان آمین و .....گفتنی است که کل این شرکتها با داشتن
 2187238011سهم فقط  27درصد مجموع سهام بانک قوامین را در اختیار دارند .دارایی بانک
در سال  1394بیش از  57تریلیون تومان بود و سود خالص آن در سال  1393به مرز 92
میلیارد تومان رسید.
نکاتی که در مورد بانک قوامین گفته شد مطلقا خاص این بانک معین یا چند بانک مستثنی
نیست .این نکات در مورد اکثریت غالب مؤسسات مهم مالی سرمایهداری ایران مصداق بارز
* شوراها ،ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *

دارد .همگی پروسه مشابهی را پشت سر نهادهاند .حسب و نسب غالب آنها به تعاونیها،
صندوقهای قرض الحسنه ،بنگاههای «خیریه» و «کمیتههای کمک» و این گونه دکهها میرسد.
مالکان و سهامداران عمده و مدیران و برنامه ریزان همه آنها عناصر صاحب نقش و ذی نفوذ
در ماشین دولتی سرمایه بودهاند .از بطن فرایند ادغام و هم آمیزی بنگاههای کوچک تولد یافته
و غول آسا شدهاند .هر کدام اینک مالک و سیاست گذار و کنترل کننده شمار فراوانی مؤسسه
سترگ مالی و تولیدی و تجاری هستند و در مجموع عظیمترین بخش چرخه ارزش افزائی
سرمایه اجتماعی ایران را در ید قدرت خود دارند .بر اساس گزارشات متعدد منتشر شده از
سوی مراکز و منابع مختلف رژیم اسالمی فقط  8بانک از جمع این بانکها صاحب 158
شرکت بزرگ و غول پیکر صنعتی و مالی در حوزههای مختلف اقتصادی هستند .از شمار
کارگران مورد استثمار سرمایههای این شرکتها اطالع دقیقی نداریم اما فقط بهای فروش
کاالهایی که این کارگران ،فقط در سال  ،1394سال تداوم موج کوبنده بحران در شرکتهای
تحت مالکیت  8بانک از شمار کثیر بانکها و مؤسسات مالی ،تولید و تسلیم سرمایهداران
نمودهاند  157تریلیون و  379میلیارد و  300میلیون تومان گزارش گردیده است .ارقام بسیار
حیرت آور و رعب آور هستند ،اما آنچه باید بر گرده هر کارگر در هر کجای دنیا رعب اندازد
این است که توده کارگر تولید کننده همین کاالها و ارزشها و اضافه ارزشها اسیر وحشیانهترین
شکل گرسنگیها ،بی داروئیها ،کارتن خوابیها هستند و بهای نیروی کار شبه رایگان آنها
شش ماه ،شش ماه پرداخت نمیگردیده است.
به گوشه مهم دیگری از نقش و کارکرد بانکها پردازیم .کار بانکها مسلما در سرمایه گذاری
و پیش ریز مستقیم سرمایه در صنعت ،تجارت ،ساختمان و سایر حوزهها خالصه نمیگردد.
شاخص اساسی و شکل غالب فعالیت آنها پرداخت وام و دریافت بهرههای سرشار در قبال
این وامها است .به بیان دیگر عظیمترین حجم سرمایه بانکها را ،سرمایه بهره آور تشکیل
میدهد .پرسش مهم در اینجا منشأ و سرچشمه واقعی این بهرهها است .خیلیها از گذشته تا
حال پروسه پرداخت وام و دریافت بهره توسط بانکها یا صرافیها را نوعی زاد و ولد مداوم
پول میپندارند!!! اصطالح عامیانه «پول ،پول میزاید» روایت بی پایه و خیال آمیز همین پندار
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است .پاسخ پرسش ا ما بسیار ساده و شفاف است .بهره بانکی نیز سوای اضافه ارزش تولید
شده توسط تودههای کارگر هیچ چیز دیگر نیست .سرمایهداران اعم از صاحب کارخانه ،معدن
دار ،تاجر ،هتل دار ،صاحب رستوران ،مالک کشت و صنعت و زمینهای زراعی ،مؤسس
بیمارستان یا مالک مدرسه و دانشگاه یا هر بنگاه دیگر صنعتی و مالی از بانک وام میگیرد ،او
این وامهای بزرگ و نجومی را در عرصههای مختلف به صورت سرمایه پیش ریز میکند .در
پویه این سرمایه گذاری شمار کثیر کارگران را مورد استثمار قرار میدهد .اضافه ارزشهای
عظیم تولید شده توسط این کارگران را نصیب خود میسازد و در همین راستا سهمی از این
اضافه ارزشها را در شکل بهره تحویل بانک میدهد .جمعیتی از گیرندگان وامهای بانکها نه
سرمایهداران که کارگران هستند .این بخش پیدا است که وام دریافتی را سرمایه خود نمیکند.
او وام میگیرد تا «جهاز عروسی» دختر خویش ،هزینه تعمیر سرپناه خود ،اجاره بهای مسکن
مسکونی ،تهیه این یا آن وسیله ضروری زندگی کند ،یا چه بسا به بدهکاریهای انبوه و تلنبار
شده خود سر و سامانی بخشد .کارگران وامها را سرمایه نمیکنند به همین خاطر کل بهره آن
را از محل دستمزد خود ،از محل کار پرداخت شده خود ،دقیقتر بگوئیم از خورد و خوراک
و پوشاک و دارو و درمان خود و فرزندان خویش میپردازد .نکته اساسی و مهم آنست که
سرچشمه بهرهها صرفا ارزشها و اضافه ارزشهای تولید شده توسط تودههای کارگر میباشد.
بنمایه حرف ما تا اینجا آنست که بانکها ،بنگاههای مالی و مؤسسات اعتباری ،در هر سطح
و با هر عرصه فعالیت تراستهای بزرگ پیشریز سرمایه به شکلهای مختلف میباشند ،مالکان
سرمایههای نجومی و غول پیکر هستند ،سرمایهها و سودهای کهکشان آسای آنها اضافه
ارزشهای حاصل استثمار تودههای کارگر است .بانکها مثل هر مؤسسه مالی و صنعتی دیگر
هر چه دارند از استثمار وحشیانه نیروی کار دارند ،بر همین اساس این جار و جنجال که گویا
بانکداران مشتی «رانت خوار» هستند ،قارچهای روئیده از دل «اقتصاد نفتی» میباشند ،کارشان
پارو کردن «دالرهای باد آورده» نفتی و «ثروتهای ملی»!! است ،سوای شستشوی مغزی ما
کارگران هیچ چیز دیگر نیست .ریال ،ریال سرمایههای آنها کار پرداخت نشده طبقه ما است
و از هیچ سرچشمه دیگری نمیجوشد .کاسپین ،پدیده ،ثامن الحجج و تعاونی وحدت اهواز
* قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم *

نیز مستقل از اینکه نام و نشان بانک داشته باشند یا زیر نام مؤسسات اعتباری کار کنند در زمره
همین بنگاههای مهم مالی هستند .کاسپین در لحظه پیدایش توضیح داده است که « در راستای
قانون بازار غیرمتشکل پولی و سیاستهای ابالغ شده از سوی شورای پول و اعتبار بانک
مرکزی جمهوری اسالمی و با هدف سامان دهی و تبدیل وضعیت تعاونیهای اعتبار آزاد
تأسیس گردیده است» مدیران مؤسسه ادامه میدهند که « کاسپین از تجمیع تعاونیهای اعتبار
فرشتگان ،امید جلین گرگان ،عام کشاورزان مازندران ،دامداران و کشاورزان کرمانشاه ،حسنات
اصفهان ،الزهرا مشهد ،بدر توس ،پیوند و بر اساس روش مشخص انتقال داراییها و بدهیها
در سال  1392تشکیل شده است» نام مؤسسه در آغاز آرمان ایرانیان بوده و بعدها به کاسپین
تغییر نام داده است.

مشاهده میکنیم که کاسپین نیز به رغم حجم بسیار محدودتر سرمایه ،دامنه تنگتر حوزه
فعالیتها و الجرم سهم کامال نازلتر در اضافه ارزشها ،نهایتا همان پروسهای را از سر گذرانده
است که قوامین ،انصار ،پارسیان ،پاسارگاد و سایرین پشت سر نهادهاند .ویژگی همه آنها این
است که در شکل صندوقهای قرض الحسنه متعدد و تعاونیهای پراکنده بسیار با سرمایهای
مرکب از سپردهها و پس اندازها و موجودیهای سرمایهای خرد آغاز کردهاند ،در ادامه کار
وارد روند ادغام و تمرکز و تبدیل به سرمایههای بزرگ شدهاند ،در شکل مؤسسات اعتباری و
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بانکی اعالم موجودیت نمودهاند ،در حوزههای گوناگون اقتصادی دست به سرمایه گذاریهای
عظیم زدهاند ،سیل اضافه ارزشهای تولید شده توسط طبقه کارگر را بر سرمایههای خود
افزودهاند و به یمن این سرمایهها و اضافه ارزشها ،به غولهای عظیم مالی تبدیل شدهاند .در
همین فرایند اقالم عظیم الجثه و کهکشان گونه سرمایههای بانکهای دولتی را که به نوبه خود
سوای اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران نیست به صورت وام در اختیار گرفته و از
بازپرداخت آنها خودداری کردهاند .بخش بزرگی از سرمایههای خود را به صورت وام یا
سرمایه بهره آور به کار انداخته و از این طریق نیز در کار پرداخت نشده و حتی پرداخت شده
تودههای کارگر حصههای بسیار عظیم نصیب خود ساختهاند.
ماجرا این گونه است و حال به دنبال همه این حرفها باید به نکته گرهی و کامال مهم
دیگری از این موضوع پردازیم .داستان ورشکستگی و بدهکاری برخی از این بانکها یا
بنگاههای اعتباری ،هجوم صاحبان سپرده برای خارج ساختن اندوختههای خود ،امتناع
مؤسسات مذکور از پرداخت این سپردهها ،دخالت بانک مرکزی و دولت و آنچه در این مدت
رخ داده است چه میباشد؟ در این زمینه نیز تا چشم کار میکند شاهد وارونه پردازیها هستیم.
تحریفها مطابق معمول بنمایه کامال واحدی دارند و هدف دقیقا یکسانی را دنبال میکنند.
اینکه موضوع اصال ربطی به سرمایهداری ندارد!! و هر چه هست از کم سرمایهداری بودن
جامعه و بد سرمایهدار بودن برخی آدمها است!! همان گونه که پیشتر گفتیم ماجرا از بیخ و بن
معکوس است .ریشه کل حادثه از جمله همین بخش آن نیز در ژرفنای وجود سرمایه است.
در نیمه دوم دهه  80خورشیدی و سالهای نخست دهه نود ،بحران سرمایهداری ایران زیر فشار
امواج پی در پی تحریمها هر روز حادتر ،کوبندهتر و سهمگینتر شد .تحریمها بهای تشکیل
سرمایه ثابت و از طریق هزینه تولید را به صورت تصاعدی باال برد .عظیمترین بخش گردشی
سرمایه ثابت در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران ،مرکب از مواد خام ،کاالهای نیم
ساخته و وسایل یدکی باید در هر دور سامان پذیری سرمایه از بازار جهانی تهیه و وارد گردند.
سهم بسیار عظیمی از کل سرمایه استوار نیز به طور معمول از همین طریق وارد چرخه ارزش
افزایی سرمایه اجتماعی میشود .توجه دقیق به این مؤلفههای تعیین کننده و نقش آنها در
* در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *

افزایش سرسام آور هزینه تولید کارخانهها یا غالب مراکز کار ،اثرات فاحش و اجتناب ناپذیر
آنها در باال بردن بهای تمام شده کاالها و باالخره فشار تمامی اینها بر نرخ سودها به رغم
افزایش بی مهار شدت استثمار دهها میلیون کارگر به خوبی نشان میدهد که تحریمها چگونه
می توانست موج جاری بحران را به اوج برد و کوبندگی آن را چند برابر سازد .اما اینها همه
ماجرا نبود و معضل سرمایهداری ایران در مجرد افزایش انفجاری هزینههای تولید کاالها
خالصه نمیگردید .در پارهای موارد واردات این کاالها خود مشمول تحریمها بود و تهیه آنها
حتی در صورت تحمل هزینههای باالتر تولید نیز نمیتوانست قابل انجام باشد .از مؤلفههای
دیگر تکمیل کننده این شرایط در این دوره میتوان از تأثیر افول اضافه ارزشهای نفتی بر پویه
داد و ستد کاالهای سرمایهای نام برد .موضوعی که باز هم تاریخا دستخوش دنیای تحریفها
و وارونه پردازیها بوده است .کل سهم اضافه ارزشهای نفتی در حاصل جمع اضافه
ارزشهایی که طبقه کارگر ایران در طول سال تولید میکند هیچ گاه از  16درصد فراتر نرفته
است .طیف افراد و احزاب مدفون در رؤیابافیهای سیاه ناسیونالیستی همواره چنین القاء
کردهاند که گویا کل عایدات سال سرمایهداری ایران همین  10تا  15درصد است و در این
راستا بر روی  85درصد اضافه ارزشهای دیگر حاصل استثمار ساالنه طبقه کارگر پرده
کشیدهاند .اینکه نمایندگان بورژوازی بسیار هدفمند و فریب کارانه به این کار دست میزنند
موضوعی از همه لحاظ آشنا است اما یک چیز را نباید از یاد برد .اینکه دامنه صادرات
سرمایهداری ایران به بازار جهانی چندان وسیع نیست و درست به همین دلیل اضافه ارزشهای
نفتی با همه وزن اندک خود در کل اضافه ارزشها نقش بسیار تعیین کنندهای در پروسه سامان
پذیری سرمایه اجتماعی ایران در مدار سراسری سرمایه جهانی ایفاء میکنند .آنچه به بحث
حاضر ما مربوط است این است که افول این بخش درآمد بورژوازی ایران در دوره مورد بحث
بر روی روند تهیه و فراهم سازی انبوه کاالهای سرمایهای مورد نیاز چرخه ارزش افزائی
سرمایهداری تأثیر شگرفی داشت و به نوبه خود بر حدت بحران سرمایه میافزود .کل این
دادهها و عوامل ،بحران سرمایهداری ایران را که از پیش به اندازه کافی وجود داشت و در
چرخه تولید سرمایه اجتماعی باال و پایین میرفت ،به صورت تعیین کنندهای دچار شدت و
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حدت ساخت .تشدید ژرف بحران ،پارهای از بخشهای اقتصاد را تا سرحد فروپاشی دچار
تالطم کرد .مؤسسات مالی و بانکی نه فقط از فشار این وضعیت در امان نماندند که بنا به
دالیلی این فشار را سهمگینتر هم تحمل کردند .یک دلیل مهم این تأثیر پذیری عمیقتر
شرایطی بود که دامنگیر بخش مسکن و بساز و بفروش شد .خیلی از بانکها و مؤسسات
اعتباری عظیمترین سرمایهها را در حوزه مسکن پیش ریز کرده بودند و با غلطیدن کامل این
بخش در گرداب بحران خسارتهای زیادی را متحمل میگردیدند .در این رابطه کافی است
بر آنچه در مورد بانک قوامین اتفاق افتاد ،به اختصار مروری داشته باشیم .بانک قوامین در دل
این شرایط ،مشکالت وسیع اقتصادی چهار مؤسسه بزرگ مالی و اعتباری تحت مالکیت و
کنترل خود ،با نامهای «آل طه اصفهان» « ،محمد رسول اله اصفهان»« ،گنبد سبز نجف آباد» و
«اعتماد ایرانیان» را بر گرده خود بار دید و مجبور به پرداخت تعهدات آنها شد .سوای این
شمار کثیری از وام گیرندگان و بدهکاران بانک قادر به بازپرداخت بدهیهای خود نشدند .در
مورد اینکه وام داران چه افراد یا مؤسساتی بودند ،کافی است به حرفهای یکی از صاحبان
بانک گوش دهیم.
« ...افراد بدهکار به بانک مشتریان معتبری هستند ،فعالیتهای اقتصادی مختلف و مهمی
دارند ،در همین سال اخیر بیش از  4000میلیارد تومان از  48000میلیارد تومان بدهی خود را
در قالبهای مختلف تسویه کردهاند ،تمامی بدهکاران به قوامین یا گیرندگان تسهیالت قوامین
از ناجا هستند ،تسهیالت گیرندگان سرمایهگذاریهای بسیار مهمی در کالن شهرها انجام
دادهاند که بسیار با ارزش هستند و آماده فروش میباشند .این پروژهها در کالن شهرها احداث
شدهاند .با فروش حاصل کار خود سود بسیار زیادی به دست میآورند .گیرندگان تسهیالت
با این پولها بدهی خود به قوامین را میپردازند و در همان حال خود نیز صاحب سرمایههای
کالن خواهند شد».
سرمایهگذاریهای بزرگ در کالن شهرها و اجرای پروژههای عظیم با ارقام نجومی باال و
آماده بودن محصول کار آنها برای فروش ،پیدا است که بیش از هر چیز انباشت غول آسا در

* شوراها ،ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *

حوزه ساختمان را تداعی میکند .بحث را تمام کنیم .آنچه در بنگاههای اعتباری و مؤسسات
بانکی جریان دارد .هیچ ربطی به «رانت خواری» و مدیریت بد آدمها ندارد .مشکالت اقتصادی
بانکها بازتاب معین چرخش بحران در شیرازه هستی سرمایه اجتماعی ایران است .این بحران
از بطن تولید سرمایهداری برخاسته است و طبیعی است که تمامی حوزهها را زیر ضربات خود
گرفته است .یک چیز ب سیار بدیهی یا به قول معروف توضیح واضحات است .اینکه سرمایه
اساسا و در هر عرصه پیش ریز به محض مواجهه با بحران تمامی اهرمها و ساز و کارهای
ممکن را به کار میگیرد تا کل بار بحران را بر روی زندگی مدام سالخی شده تودههای کارگر
سرشکن سازد .این ذات سرمایه است و تا سرمایهداری وجود دارد ،برای توسعه و افزایش
کارایی این اهرمها به هر کاری دست مییازد .آنچه کاسپینها ،پدیدهها ،تعاونی وحدتها و
ثامن الحججها اینک با کارگران میکنند ،دقیقا به کارگیری همین اهرمها است .همه این
مؤسسات با مصادره سپردههای کارگران ،بار بحران سرمایه را بر دوش توده کارگر میاندازند.
این مسأله به هیچ وجه خاص سرمایهداران ایران هم نیست .سرمایه در سراسر جهان همین
بربریت را علیه کارگران انجام داده و انجام میدهد.
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تأکید بر دزدی ،کاله برداری ،اختالس و رشوه خواری در همان حال که همگی صفات ذاتی
سرمایهداران و دولتمردان سرمایه میباشند ،اما نوعی پرده اندازی بر ریشههای اصلی ماجرا
است .بنیاد تمامی این رویدادها در وجود سرمایه ،در رابطه تولید اضافه ارزش ،در جدائی ما
تودههای کارگر از کار و محصول کار خویش ،در سرمایه شدن آنچه ما تولید میکنیم ،در تولید
برای سود و باز هم سود است .پیش کشیدن الفاظی مانند سوء مدیریت و کاله برداری به گفته
ادبای پیشین و شاید هم اخالف کنونی آنها ،به نوعی « مدح شبیه به ذم» میماند .آنان که این
عبارتها ،برداشتها و روایتها را پیش میکشند اساس استثمار کارگر توسط سرمایه را امری
کامال برحق!! انسانی!! تقدیر تاریخ!! و سلسله جنبان نظم متعالی زندگی بشر میدانند!! از منظر
این جماعت وقتی سرمایهدار از هر  100تومان ارزش تولید شده توسط کارگر  92تومان آن را
حق مسلم و بدون هیچ چون و چرای خود میبیند و پرداخت  8تومان دیگر به او را هم شش
ماه ،شش ماه به تعویق میاندازد اصال منکر هیچ دزدی و اختالس نگردیده است!! این
سرمایهدار در این دستگاه اندیشه فقط هنگامی دزد است که وام گرفته از یک بانک دولتی یا
خصوصی را به موقع برنگرداند و از این طریق مایه دردسر برای سرمایهدار یا سرمایهداران
دیگر شود!! در چنین وضعی است که او تاراج کننده «ثروت ملی» و «رانت خوار» میشود.
ادبیات ،الفاظ و اصطالحاتی که ساخته و پرداخته ارتجاع بورژوازی است و تنها مصرف آن
شستشوی مغزی تودههای کارگر است .بانکها مؤسسات مالک سرمایههای عظیم نجومی
هستند ،مستقل از اینکه سرمایههای خود را در کدام حوزهها و چگونه پیش ریز کنند ،در قالب
سرمایه تولیدی ،تجاری یا بهره آور به کار گیرند به هر حال سهم عظیمی از اضافه ارزشهای
تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحب مینمایند و در همین راستا این سرمایهها را غول
پیکر و غول پیکرتر میسازند.

مزدک کوهکن
آذر 1396

* در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *

عوامفریبی با تئوری « اقتصاد نفتی »
توضیح :متن حاضر ،خالصه و تغییریافته مقاله ارزنده " ناسیونال رمانتیسیسم ،تئوری اقتصاد
نفتی و استبداد نفتی! " به قلم ناصر پایدار است .ما مطالعه این اثر ارزنده را به همه فعاالن
جنبش کارگری توصیه میکنیم.
*****
سالهاست که طیفی از سرمایهداران و اندیشمندان اقتصاددان و سیاستمدارش در مدرسه و
دانشگاه ،در کوچه و خیابان و از رسانههای عمومی در گوش ما خواندهاند که:
اقتصاد ایران تک پایه و نفتی است .درآمدهای دولت از نفت سرچشمه میگیرد .دولت به
توسعه صنعتی بی عالقه است ،به بدبختیهای سرمایهداران صنعتی توجهی نمیکند ،رانت
خوار و حامی رانت خواران است .مناسبات اجتماعی مسلط فقط داللى و از لحاظ فرهنگ و
سیاست و قوانین ،ماقبل سرمایه دارى است .سرمایهداری یک نظام عقالنی است ،فکر همه
مشکالت را میکند ،میداند که اگر کارگران بی چیز باشند دست به انقالب میزنند ،به همین
خاطر برایشان دستمزدهای باال و قانون کار مناسب در نظر میگیرد ،اجازه میدهد تا سندیکا
و اتحادیه بسازند ،از حق اعتصاب و رجوع به نهادهای قانونی استفاده نمایند ،در انتخابات آزاد
شرکت کنند ،نمایندگانشان را به پارلمان بفرستند و از همه این مجاری حقوق خود را دنبال
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کنند .سرمایهداری ایران یک سرمایهداری درست و حسابی نیست .ریشه گرسنگی ،بی داروئی،
بی آموزشی ،بی کاری و فالکت کارگران نه سرمایهداری که اقتصاد رانتی است ،خفقان و
سرکوب روزمره مبارزات کارگر ان هم نه دیکتاتوری سرمایه و بورژوازی بلکه استبداد نفتی
است!!
شنیدن حرفهای باال برای فعاالن کارگر آشنا به روایت مارکسی از نظام سرمایهداری چندش
آور و هذیان آلود است .اما بدبختانه برای شمار زیادی از کارگران نسل حاضر و از جمله
درس خواندگان و دانشجویان خانوادههای کارگری ایران چنین نیست .روایت کارگری و
مارکسی تاریخ زندگی بشر و نظام سرمایهداری در همه این یکصد و پنجاه سال ،از دسترس
طبقه کارگر جهانی دور مانده است ،آنچه زیر این نام به ذهن کارگران تزریق شده است ،بیش
از هر چیز مشتی وارونه بافی بوده است .عواملی مانند یک قرن شکست جنبش کارگری بین
المللی و استیالی سالیان دراز لنینیسم ،در کنار توهم پراکنیها و مهندسی افکار همیشگی
سرمایهداران ،ابعاد دور ماندن این روایت و شناخت را برای جنبش کارگری دهها برابر کرده
است.
به بحث اصلی باز گردیم .آنچه که میان تمامی اجزاء این طیف مشترک است ،نقشی است
که نفت در اقتصاد ایران بازی میکند .همه این محافل و نمایندگان فکری آنها چنین القا میکنند
که کل آنچه را بورژوازی « تولید ناخالص داخلی» مینامد و کل درآمدهای دولت از نفت
سرچشمه میگیرد!! همگی صریح یا ضمنی ،این یاوه را میبافند که دولتی است و چاههای
نفتی و درآمدی زیر نام « رانت» که به طور خدادادی از زمین میجوشد .بیشترش نصیب رانت
خواران میگردد و جویباری از ان هم روانه خانه این کارمند و آن کارگر میشود .آیا واقع ًا
آنچنانکه ادعا میگردد ،تمامی تار و پود اقتصاد جامعه از نفت تشکیل شده است و همه ساکنان
این کشور از سیر تا گرسنه ،از استثمارگر تا استثمار شونده ،از صاحبان عظیمترین غولهای
صنعتی و مالی تا بردگان مزدی حلبیآبادنشین و از دولت تا مالکان خصوصی همه و همه

* شوراها ،ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *

جماعت نفتخواران و رانت خواران هستند!؟ ببینیم واقعیت چیست و آمارها چه میگویند و
نقش نفت در کل ارزشهای تولیدی ساالنه جامعه چه میزان است؟
سهم ارزش افزوده صادرات نفتی در « تولید ناخاص داخلی »
شرح
صادرات نفتی

1370

1375

1379

1380

1381

1382

%7/9

%14

%18

%16

%18

%18

سالنامه آماری کشور  ،1384حسابهای ملی

درصد ارزش اضافههای نفتی از کل محصول اجتماعی ساالنه یا «تولید ناخاص داخلی» برای
سالهای مورد اشاره ،دررابطه با دورههای قبل از این تاریخ و حتا پیش از دهه  40نیز کم و
بیش مصداق دارد .درسالهای  1339و  1340این رقم به نقل از اسناد بانک مرکزی ایران
حدود  11درصد گزارش شده است .نکات دیگری در همین جا قابل یادآوری است .بر پایه
دادههای مذکور ،در فاصله زمانی میان سالهای  1379تا  1382ما شاهد باالترین و بی
سابقهترین سیر صعودی نسبت اضافه ارزشهای نفتی در قیاس با کل محصول اجتماعی ساالنه
میباشیم .ارقامی بین  16تا  18درصد که به هیچ وجه قابل تعمیم به دورههای دیگر نیستند.
علت این سیر صعودی ،افزایش شگفت آور بهای نفت از  9دالر در دهه  70به  150دالر در
نیمه اول و بخشی از نیمه دوم دهه  80است .بنابراین از این سالهای استثنائی به لحاظ دقت
آماری باید چشم پوشی کرد .طبق آخرین آمار منتشر شده ،سهم درآمدهای نفتی در سالهای
اخیر چنین است :
سهم ارزش افزوده صادرات نفتی در « تولید ناخاص داخلی »
شرح

1391

1392

1393

صادرات نفتی

%11/2

%7/8

%11/4

سالنامه آماری کشور  ، 1394حسابهای ملی
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هدف این بحث به هیچ وجه پرده انداختن بر روی تأثیر بارز درآمدهای حاصل از فروش
نفت بر روی چرخه بازتولید و ارزش افزائی سرمایه اجتماعی ایران نیست .درباره نقش نفت
در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران به اختصار میتوان گفت که نفت مانند هوایی که
تنفس می کنیم نیست که فاقد ارزش مبادله باشد و خود به خود از دل طبیعت بجوشد .نفت
کاالست و مثل هر کاالی دیگری حاوی مقدار کار اجتماعاً الزمی است تا استخراج شود.
درآمدهای نفتی شامل ارزش اضافی حاصل استثمار طبقه کارگر ایران به عالوه مقادیرعظیم
اضافه ارزشی است که توسط طبقه کارگر جهانی در بخشهای مختلف دنیای سرمایهداری
تولید شده است .این حجم سنگین اضافه ارزش ،در مبادالت میان سرمایه اجتماعی کشورهای
مختلف ،با رجوع به قوانین نرخ سود و موقعیت بسیار ویژه انحصاری اوپک به صورت یک
رانت تفاضلی وارد چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران میشود .با نگاهی به جدولها و
اطالعات باال میتوان گفت که نقش اضافه ارزشهای نفتی در کل اضافه ارزش ساالنه تولید
شده توسط طبقه کارگر ایران ارقامی حول محور  8تا  9درصد است.

اما نکته دیگری هم که این عوامفریبان بر آن تاکید دارند ،نقش ناچیز بخش تولید در اقتصاد
ایران است!! مطابق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار رژیم ،اضافه ارزشهای تولید شده در

* در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *

حوزههای مختلف واحدهای تولیدی مشتمل بر معادن غیر نفتی ،صنعت ،آب و برق و ساختمان
در طول دو دهه گذشته به طور متوسط چیزی بین  26تا  30درصد کل محصول اجتماعی
ساالنه را تشکیل میدهد .به آخرین آمار منتشر شده نیز دقت کنیم :
سهم ارزش افزوده بخشهای تولیدی در « تولید ناخالص داخلی »
1391

شرح

1393

1392

معدن

%9/95

%10/99

%8/58

صنعت

%15/17

%14/80

%15/32

تامین آب،برق و گاز طبیعی

%6/81

%7/31

%7/16

ساختمان

%5/31

%4/95

جمع

%24/37

%37/75

%4/25
%31/35

سالنامه آماری کشور  ، 1394حسابهای ملی
جدول زیر نشان میدهد که سهم بخش صنعت چند کشور پیشرفته در« تولید ناخالص داخلی
» آنها تقریباً با اقتصاد ایران قابل مقایسه است :
سال  -کشور

 - 2012سوئد

 - 2016آلمان

 - 2016آمریکا

 - 2017ژاپن

صنعت

%27/4

%28

%19/4

%27/5

نقل از wikipedia

هدف از این قیاس نادیده گرفتن پارهای تفاوتهای مربوط به موقعیت سرمایه اجتماعی این
کشورها و به ویژه مکان آنها در تقسیم کار جهانی سرمایهداری نیست .آنچه مورد نظر است،
نشان دادن جنجالها یا عوامفریبی هائی است که توسط محافل راست و چپ ناسیونالیستی با
هدف مترادف ساختن ایران با چند چاه نفت و نادیده گرفتن کل کار و تولید شبانه روزی دهها
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میلیون نفوس طبقه کارگر ایران است .هیاهویی که با سیاه بازی میخواهد به  50میلیون کارگر
ایران القا کند که ریشه دردهای آنان نه در وجود سرمایه ،بلکه در کمبود رشد صنعتی است!!
و دنیای ارزشها و اضافه ارزشها و سرمایهها در اینجا نه حاصل کار و استثمار طبقه کارگر
بلکه فقط نفت و «رانت»های نفتی است!! پیداست که تولید ناخالص سرانه در سوئد چهار
برابر ایران است ،یا سطح مزدها ،شرایط کار و رفاه کارگران در آنجا در پارهای موارد قابل
قیاس با وضعیت تودههای کارگر در جهنم سرمایهداری ایران نمیباشد .بحث بر سر این است
که دستمزد افزونتر یا رفاه بیشتر کارگر سوئدی ربطی به سطح باالتر توسعه صنعتی ،بهره وری
کار یا سایر مشخصات سرمایه اجتماعی این کشور ندارد ،درست به همان گونه که بهای نازل
نیروی کار و زندگی جهنمی کارگر ایرانی نیز ناشی از بهرهوری پائین کار یا «کمبود توسعه
صنعتی» جامعه محل سکونتش نیست .کارگر سوئدی اگر با تحمل تمامی حمالت بی وقفه
سرمایه ،باز هم نان خوردنی دارد ،نه از برکت صنعت غول آسای کشور که حاصل پیکار
گذشتهاش علیه سرمایه است .فروماندگی ،گرسنگی و فقر کارگر ایرانی نیز نه ناشی از صنعت
نازل و تکنیک نامدرن جامعه که محصول دیکتاتوری درنده سرمایه ،موقعیت فرسوده پیکار
طبقاتی او و بالهائی است که از سوی رفرمیسم راست و چپ و ناسیونالیستهای خالق
تئوریهای اقتصاد رانتی و استبداد نفتی بر سرش فرو باریده است.
به دنبال توضیحات باال به این بپردازیم که دالیل این تئوریپردازیها چیست؟ خاستگاه
اجتماعی و آبشخورهای مکتبی آنها در کجاست؟ و چرا بانیان تئوریهای اقتصاد رانتی بر
نظرات نادرست خویش اصرار میورزند؟
 -1سرمایه رابطه خرید و فروش نیروی کار است .زمانی که در جامعهای فروش نیروی
کار همچون یک کاال ،به صاحبان وسایل تولید و ابزار کار ،اصلیترین روش زنده ماندن
جمعیت کثیر انسانها را تعیین میکند ،این جامعه بدون هیچ اما و اگر و شرط و شروطی
سرمایهداری است .رویدادی که دههها است در ایران و سراسر دنیا واقع شده است .فاز ابتدائی
سرمایهداری در پارهای از کشورها به دنبال یک دوره طوالنی توسعه اقتصاد کاالئی و تشکیل

* قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم *

بازار داخلی ،با فراهم شدن امکان تبدیل سرمایههای تجاری عصر ما قبل سرمایهداری به سرمایه
صنعتی و باالخره ظهور دو قطب سرمایه و نیروی کارآغاز گردید .شیوه تولید سرمایهداری از
قرن هجدهم ،بازاری در مقیاس جهانی پدید آورد و از اواخر قرن نوزدهم سرتاسر کره زمین
حوزه صدور سرمایههای غول پیکر غربی شد .از این زمان به بعد ورود سرمایههای اضافی
تولید شده در کشورهای پیشرفته به سایر کشورها از جمله ایران پایههای عمومی توسعه
سرمایهداری را در کشورهای حوزه صدورسرمایه سرعت بخشید .روندی که در دوره قاجار با
صدور کاال – سرمایههای امپریالیستها و دولتهایشان با شراکت و همراهی شاه و دربار،
فئودالها و زمینداران بزرگ آغاز شد .این روند با استقبال و خوشنودی طبقه سرمایهدار ایران
همراه است ،هم آرزوی طی شدن مسیر کند و طوالنی و پردرد سر فاز انباشت ابتدائی به
سریعترین و کم هزینهترین وجهی برایش محقق شد؛ هم توسعه روزافزون سرمایهداری شتاب
گرفت ،هم بهره بردنش از تمامی امکانات عظیم اقتصادی ،مالی ،تکنولوژیکی و  ...سرمایههای
غربی به راحتی میسر گشت .اما در همین زمان الیهای از بورژوازی ایران سرازیر شدن سیل
وار سرمایه کمپانیهای مالی و صنعتی امپریالیستی به بازار داخلی را تعرضی به شرایط انباشت،
ارزش افزایی و گسترش سرمایهاش میبیند .طیفی از این بورژوازی اعم از مذهبی و الئیک در
ائتالف وهم صدا با هم شروع به اعتراض میکنند .مشروطه و مشروطه خواهی پرچم مخالف
خوانی این الیه طبقه سرمایهدار است .چندی بعد ،ظهور قطب سرمایهداری دولتی (اردوگاه
شوروی سابق) ،فرصت مناسبی را برای بخشی از این طیف ناراضی پدید میآورد تا با بستن
دخیل به این قطب جدید و افراشتن پرچم کارگر دوستی راهی برای به صف کردن تودههای
کارگر در پشت سر خود و دادخواهی از شرکای طبقاتی زورگو بیابد .محافل دیگری از این
طیف راه تحقق روُیای خود را در آویختن به آبشخورهای فکری دیگر جستجو میکنند .در
این میان یک چیز به صورت فصل مشترک نظری و عقیدتی عناصری از این مجموعه باقی
میماند .این باور که باید سرمایهداری شدن جامعه را انکار کرد!! این انکار سنت و روال فکری
کل بورژوازی نیست .بخش غالب این طبقه ،نه فقط کمترین عالقهای به چنین کاری ندارد که
تمامی قدرت و ابزارهای عظیم فکری ،سیاسی ،فرهنگی و تسلیحاتی خود را هم برای اثبات
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حقانیت تسلط سرمایهداری به کار میگیرد .هم اکنون شش دهه است که شیوه تولید مسلط بر
جامعه ،تولید سرمایهداری است و  50میلیون انسان از کل جمعیت  80میلیونی جامعه را
فروشندگان نیروی کار تشکیل میدهند اما هنوز هم افرادی میکوشند تا مخالفت با استقرار
امپریالیستی فاز ابتدائی سرمایهداری و امکان «رشد آزاد و مستقل» سرمایهداری را زنده نگه
دارند .باید به کارگران القا کرد که جهنم استثمار ،ستم و توحشی که در آن میسوزند
سرمایهداری نیست .که سرمایهداری خوب و انسانی است!! باید به سرمایهداران سینه چاک
«صنعت ملی» ایمان آورد و تا آخر تاریخ در رکاب آنها برای سرمایهداری شدن جامعه تالش
و جانبازی کرد!!

 -2سرمایه رابطه تولید ارزش اضافه است .برای یک کارگر ،روند فروش نیروی کارش
وارد شدن در رابطهای است که درآن استثمار میشود .رابطهای که طی آن ساعاتی را برای
کسب دستمزد خود کار میکند (کار الزم) و ساعات کار بقیه را برای سرمایهدار ارزش اضافه
تولید میکند (کار اضافه) .کارگر ،مستقل از اینکه محیط کارش مجهز و یا فاقد امکانات است،
ابزار کارش غول آسا یا کوچک ،پیچیده یا ساده است ،قرار است تا هرچه بیشتر کار اضافه و
ارزش اضافه تحویل سرمایهدار دهد .سرمایه ،ابزار و اشیاء نیست رابطه تولید ارزش اضافه

* شوراها ،ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است *

است .اما سرمایهدار با فراهم آوردن کاالهایی چون زمین ،مواد اولیه ،تأسیسات ،ماشینآالت و
خرید یک کاالی دیگر ،نیروی کار کارگر ،و مواجهه این کاالها با یکدیگر ،قصد سود آوری
هرچه بیشتر دارد .برای بورژوازی ،سرمایه ،مجموع این کاالهاست .وقتی طیف بورژوا
ناسیونالیست فریاد میزنند که نماد واقعی سرمایهداری ،کشورهای اروپایی و آمریکا هستند و
ایران چنین نیست!! وقتی تمام حرف آنان این است که در اینجا حجم صادرات غیر نفتی ناچیز
و تولید ناخاص داخلی پائین است ،ترجمه واقعی این حرف آن است که سرچشمه اضافه
ارزشها و محصول اجتماعی کشورها ،تکنولوژی ،ماشینآالت یا بخش ثابت سرمایه است!!
بورژوازی به هر قالب مسلکی که بیاویزد حتا هنگامی که به قالب کارگر دوستی و حامی
کارگران درآید به طور قطع با قبول «ارزش اضافی» مشکل پایهای دارد .در جامعه روز ایران
حدود  20میلیون کارگر به وخیمترین و کشندهترین شکلی استثمار میگردند .اکثریت قریب
به اتفاق این  20میلیون ،نه یک شیفت که دو شیفت و گاه بیشتر کار میکنند ،حتا آن بخش از
نیروی کار که بیکار محسوب میشود ،برای زنده ماندن خود مجبور است به هر شیوه و تحت
هر شرایطی ،ساعات طوالنی در حاشیه خیابانها ،در درون خانهها و در هر کجا که ممکن
باشد ،نیروی کارش را به معرض خرید و فروش بگذارد .همه اینها ،کار میکنند ،استثمار
میشوند ،به طور مستقیم اضافه ارزش تولید میکنند و یا در جریان مبادله نیروی کار با بخش
غیرمولد سرمایه اجتماعی به صورت غیرمستقیم به ازدیاد هر چه بیشتر اضافه ارزشها کمک
میرسانند .مسأله به همین جا ختم نمیشود .چندین میلیون زنان خانوادههای کارگری هر شبانه
روز دو شیفت یا بیشتر در عمق آلونکهای مسکونی خود از طریق کارهائی مانند تهیه پوشاک،
انواع بستهبندیها ،قالیبافی و فعالیتهای مشابه بر کوه رفیع اضافه ارزشهای صاحبان سرمایه
میافزایند ،با خانهداری رایگان خود ،با پرورش ارتش نیروی کار و نگهداری سالمندان یا
معلوالن ،هر سال هزاران میلیارد تومان از هزینههای بازتولید سرمایه اجتماعی میکاهند و به
همان میزان بر سود سرمایهها میافزایند .به اینها ،اقالم عظیم اضافه ارزشهای ناشی از استثمار
کودکان خردسال را هم اضافه کنید .حال به سراغ رسالههای این طیف بورژواهای ناسیونالیست
برویم ،اگر سرتاسر آثار این قوم را نگاه کنیم هیچ کالمی از حجم عظیم این ارزشها و اضافه
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ارزشها در میان نیست .هر چه دیده میشود رانت است!! کلمهای هم نمیگویند که حتا همان
رانت تفاضلی مورد نظر آنان سوای اضافه ارزشهای حاصل استثمار طبقه کارگر ایران و جهان
هیچ چیز دیگر نیست .آنچه از حیطه فهم این جماعت بیرون است این مسأله نه چندان پیچیده
است که کل اضافه ارزشهای تولید شده در سطح جهان حاصل استثمار کل طبقه کارگر جهانی
است و سرمایه اجتماعی هر کشور و هر بخش از سرمایه جهانی در چهارچوب تشکیل نرخ
سودها و متناسب با قدرت رقابت و ترکیب شرایط تولیدی خود ،سهمی از این اضافه ارزش
کل را به دست میآورد.
متفکران و نمایندگان سیاسی طبقه سرمایهدار از اقتصاددان و جامعه شناس و سیاستمدار و
روانکاو و فیلسوف تا ولی فقیه و آخوند و کشیش و پاپ هر کدام با زبانی برای سرکوب
فکری کارگران تالش میکنند تا القا کنند که استثمار ،محرومیت ،حقارت ،تبعیضات فاجعه بار
جنسی ،اعتیاد و مصائب دیگر دامنگیر طبقه ما در وجود و حاکمیت سرمایهداری نیست .در
این میان جماعتی هم اصرار دارند که سرمایهداری نه با رابطه خرید و فروش نیروی کار ،نه با
رابطه تولید ارزش اضافه بلکه با ارتفاع برجهای مؤسسات مالی و غول پیکر بودن کمپانیهای
صنعتی تعریف میشود .اگر ارتفاع و حجم این مؤسسات طبع آزمند رویاباف عاشقان مام میهن
را ارضا نکند ،آنگاه  50میلیون نفوس طبقه کارگر باید قبول کنند که اینجا سرمایهداری نیست
و کل استثمار توحش بار و بی حقوقیها و مصائبش در اقتصاد رانتی و نفتی ریشه دارد!! تا
قبول کنند که از مبارزه علیه سرمایه حرفی به میان نیاورند و هر چه فریاد دارند بر سر اقتصاد
نفتی و استبداد نفتی بکشند!!

کارگران ضد سرمایهداری
مهر 1396

* در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم *

