
1 
 

 انگیزه ها  و ریشه های آن: ستریتجنبش ضد وال ا

 )؟(آیا این جنبش  فقط ضد سرمایه مالی است 

 از اولین لحظات  تجمع اعتراضی  در پارک  زوکوتی نیویورک تا گسترش روز افزون  آن به صدها  شهر جهان با اولین شعار مهیب

 !استریت را اشغال کن  وال

انگار بازتاب صدای پتک کارگرانی به گوش می رسد  که در کشاش چندین قرن تولد  و حضور بی منازع سرمایه به اشکال گوناگون  

 !در آمد ه است  تا امروز خود را بر پریشانی متمرکز ترین جغرافیای انحصار مالی  و سرکوب به نمایش بگذارد

یست و پیشینه های ها ی اجتماعی اش کرو کورن ی هوشمند است  و کنش متقابل نیروباز از نو ثابت شد  که تاریخ  دارای حافظه ا

ومعنا داری  نشانه گذاری می  پیوسته  بخاطر دارد  و به صورت عمیق رابار و فاجعه انگیز  نظام طبقاتی خون هو نتیج مار مداوماستس

 . کند

اساس قانون آهنین  اضافه جمعیت نسبی  بیکار کار گران بررتش ذخیره ا ؛اگر در قرن نوزده  یعنی دوران ما قبل انحصار  سرمایه  

همواره کار فرمایان و دولتشان   پذیر  و همیشگی  برای نیروی کار مولد و شاغل  بود  واجتناب نا  ندیاساسی و پابنعی ماسرمایه داری  

و در ماندگان این طبقه را  بر دوش  بخش فعال و   گر ، باز هم خرج رانده شدگانیدن بخش عظیمی از جمعیت طبقه کاربعد از دوش

مین قانون دیرینه و ذاتی  سرمایه علی رغم انبوهی  از سلط  و دولتمدار  دقیقا بدلیل  هو خود نیز به عنوان طبقه مند شاغل آن می گذاشت

 !!تاریخی و اجتماعی نظام خود را بپوشانند تبلیغات  اغوا گرانه  دائم  هیچگاه  نتوانستند  و نمی توانند  بی کفایتی  و بی عدالتی 

وقتی که .  مار  نیروی  کار مزدی  باز هم منشاء و علت  اصلی همین  بحران  است ن مندی تولید ارزش  اضافی با استسچونکه قانو

و !  لید شود فقط محصوالت غذایی و همه چیز هایی که اساسا قرار است برای مصرف آدمیزاد  تو و و کشاورزی مازاد تولید صنعتی

دگر دیسی های گوناگون  آن ،  عرصه و هدف زندگی را اشغال می کند و فرجام مقدس  و افتخار آمیز و ! با نقشه و انگیزه سود !  فقط

قیمت در عین حال و همزمان بر اساس قانون کاهش مداوم هزینه های  تولید  سرمایه  حتی به  !اعالم میشودآن انباشت دیوانه وار سرمایه 

.  وری را برای این نظام  تنازع جنگل حفظ کنندسوی مقابل می خواهند  پدیده سود آ بیشتر جان  مایه  و خون  کارگران در چهاتالف هر

نیز به دلیل همین قانون  متضاد سود طلبی  و تصادم آن ( مصرف)جالب این جاست که باز هم کماکان پایه اصلی تولید معادله کاال یعنی 

ر فقدان مصرف بخش عظیمی  از جمعیت این کره خاکی  علیرغم آنکه خود این جمعیت  در حقیقت  همان تولید کنندگان  اصلی با دیوا

.  نتیجه کارشان راکد میشود همین  کاال ها  هستند  صرفا به علت اینکه  دوشیده میشوند  و بنا براین قدرت خرید ندارند روی این حساب  

چون جواز عبور را از خدای سود نمی تواند بگیرد  باید در انبار ها بماند تا شاید بعدا منهدم ! پول نزدیک نمی شودو معامله نمی گردد به 

 !  بحران است آقا!  آری بحران است! یا ده ها راه دیگر از این جماعت هزار  کاره که اختیار  همه چیز در دستشان هست . شود  

 ....دستگاه های تبلیغاتی  هنجارمند سرمایه   -ایدئولوک ها  و لیدر ها  -گزاران  کار  -باز در عین حال دولتمردان  

 !کمر بند ها را محکم ببندید :همواره درس ریاضت می دهند  و می گویند 

 " خی بسیار سخت  در پیش روی ملت های آزاد قرار داردیآزمون تار"

 "ورشکستگی همه چیز را تهدید می کند "

مشغول از راه رسیدن تعطیالت برای مسافرت به جزایر رویایی جهانند   مایندگان سفته بازان  بورس در حالیکه سخت دلبله وقتی که ن 

 .....دانشجویان تهی دست و –بیکاران  –بی خانمان ها  –همزمان کار گران سخت کوش 
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ت ورشکستگی  اینان  شالی ملت می خواهند در مسئولیرا با قمار  بازان مراکز سرمایه مالی  جمع می بندند و با خطابشان با نام  پو 

 . به راستی که دنیای وارونه ای است . !!  شریکشان کنند

 چه میشود کرد ؟

در روز  "اهارلم مخصوص درمردم آمریکا آگوست  41از حرکت روز اول یعنی ! پاسخ این وارونگی را  در طی این چند ماه اخیر دیدیم 

....... تایوان  –کره جنوبی  ،اروپا و همچنین در ژاپن  –تا بعد که جمعیت معترض بیشماری  در صدها شهر آمریکا  1144سپتامبر  41

 . م یبراه افتاده بودند  این شعار ها را بر روی پالکارت ها یشان دید

ما هزینه جنگ شما را  "لیس ابزار سرکوب سرمایه است پ" ست سرمایه داری جنایت سازمان یافته ا " اکثریت متحد"  هستیم% 99ما "

" رگران به حزب خود احتیاج دارند کا "وال استریت را به میدان تحریر تبدیل کنید  " جنگ با کارگران را متوقف کنید " قبول نمی کنیم

 "جنگ نفت را قطع کنید

م تبلیغات گسترده و بمباران مغزی که طیف های فکری گوناگون جهان علیرغ! در این شعارها دقت کنید نیاز به تفسیر و تاویل ندارد

تمام در جهان براه انداخته تام و فروپاشی مدل سرمایه داری دولتی روسی تحت عنوان ناکامی کمونیزم بصورتی  از سرمایه پیش و بعد

ای اروپایی به شکل پس از قدرت گیری روز افزون نو محافظه کاران در ایالت متحده و بریتانیا و دیگر کشوره "بودند و مخصوصا

برابری طلبی )ریسم سیاسی بارها با تمام امکانات و ابزار تبلیغی و ترویجی سعی کردند در ذهن مردمان فرو کنند که ریگانیسم و تاچ

مثال رایج شان نیز شکست و فروپاشی بلوک شرق و ( ین مقتضای عدالت جهان هستی استخواب و خیالی بیش نیست و سرمایه داری ع

اما وقتیکه در طول این چندین دهه به عمق و ماهیت کارکردهای سرمایه جهانی نگاه می کنیم می بینیم هیچ  !بود نآ  الدواالو کثیرخانواده 

ها را از زبان خودشان داد می کند شرح ناچیزی از این داستان دارها و نداراول از همه شکاف فزاینده طبقاتی بی! چیز تغییر نکرده است

اقتصاد دان معاصر امریکایی و استاد دانشگاههای هاروارد و ام ای تی ،مشاور اقتصادی کلینتون رئیس جمهور )ستر تارو ل. بشنویم 

 4991تا 4991از سالهای : به امار رسمی چنین می گوید  با مراجعه( ترجمه عزیز کیاوند)در اثر خود بنام اینده سرمایه داری ( سابق

بین سالهای درصدی تولید ناخالص داخلی؛ سرانه واقعی ما 19درصد نیروی کار کاهش یافت به رغم افزایش  01پیوسته دستمزد واقعی 

 صد سقوط کرده استدر 44انگین مزد کارگرانی که سراسر سال تمام وقت کار می کردند به میزان متوسط می 4991تا  4991

درصد افزایش یافت کاهش مزدهای واقعی  11که تولید ناخالص امریکا  4991تا  4991یا در موردی دیگر چنین می گوید از سال 

 !درصد میرسد 49ای هفتگی انان به درصد و کاهش مزده 41ساعتی کارگرانی که کسی زیر دست انان کار نمی کند 

درصد افزایش مزد و حقوق مردان در  411: شرح است  در زمینه توزیع درامد و ثروت اجتماعی بدین امار و ارقام ارائه شده توسط او

درصد عاید یک درصد شد که در باالترین رده نیروی کار قرار  41درصد رده های باالی نیروی کار شد و رقم  11نصیب  4901دهه 

سهم  ستمدهادرصد افزایش درآ 91اال برابر با دهیم سهم ان یک درصد بدارند اگر بجای مزد و حقوق ؛ درآمدها را مورد بررسی قرار 

برابر متوسط دریافتی کارگران تولید  419تا  11مدیر عامل ارشد که مورد مطالعه قرار گرفته در حدود  111متوسط حقوق و مزایای 

از  4909تا  4901سال یعنی  4در مدت  است در پی تغییر مزدها و درامدها سهم کل ثروت خالص نیم درصد جمعیت از ثروت کشور

 !درصد افزایش یافت 14در صد به  14

دو  4991رسید که نسبت به دهه % 11درصد حاشیه باالی جمعیت از ثروت کشور به بیش از  4سهم  4991از نخستین سالهای دهه 

 برابر شده است 

ششصد هزار نفر بود که در پنج سال به هفت میلیون نفر  4994سال تعداد افراد بی خانمان در امریکا که در خیابان ها می خوابیدند در 

 براورد شده است



3 
 

 این جریان بی خانمانی به سراسر جهان صنعتی سرایت کرد در فرانسه این گروه از ششصد هزار نفر به هشتصد هزار نفر رسید

 .ر نگه دارندنفری را باالی خط فق 1انواده های ساله کمتر از ان در میاورند که بتوانند خ 11تا  11درصد مردان  11در امریکا 

درصد مردم   01بالغ بر  4991درصد مردم امریکا معتقد بودند که کشور به کام ثروتمندان میگردد اما در سال  19فقط  4941در سال 

 این عقیده را داشتند 

درصد  49یافته درامد ده درصد حاشیه پایین بیش از یک سوم افزایش  4991تا  4999در انگلیس در حالیکه متوسط درامدها از سال 

 کاهش یافته است

را در پی توزیع نا متناسب  در آمد  و  فرو پاشی نظام اقتصاد سرمایه داریلمانی در اثر خود بنام فرجام سرمایه داری ؛خطر گروینر آ

فزاینده طبقاتی مورد بررسی قرار میدهد اوعلت عمده این توزیع نا برابر ثروت اجتماعی را با قانون  تفاوت یا فاصله  فزاینده نرخ   شکاف

واحد  در دور اول  411او در مثال خود از ابتدا  با تقسیم محصول کاال ی کل اقتصاد  به . بهره با آهنگ رشد اقتصادی تحلیل می کند 

آنرا مشابه وضعیت نیمه دهه هفتاد  اقتصاد  آلمان برای صاحبان  سرمایه   واحد  11را سهم نیروی کار  فرض می کند  و واحد آن  01

 .بر این اساس  همه اعضای  اقتصاد ملی  در آمدی معادل ارزش یک واحد محصولی کاال را در اختیار دارند اختصاص می دهد 

سال بعد  11در حدود  91هه بهره باشد  یعنی مثال در شرایط  دنیز  پایین تر از نرخ   داخلی لصبر این مبنا  اگر نرخ رشد تولید  ناخا 

درصد  گردید در این صورت نیروی کار مولداز آنجائیکه  1در حالی که  نرخ بهره  .  شتدرصد  قرار دا 1/4یکه نرخ رشد واقعی  توق

واحد  تولید کرده است  بنابراین  صاحبان  سرمایه  بمراتب  بیش از  دو برابر  نرخ بهره  411واحد یعنی در حقیقت   411بیشتر از 

 411دیگر  بیشتر از واحد را تصاحب می کنند به عبارت  11پیشین  واحد سهم  11گذشته را دریافت می نمایند و در واقع آنها بجای  

 %=411)درصد 
  

  
        . سهم گذشته  را به دست میاورند  ( 

 

   
  

 
 94بنا بر این  سهم  نیروی کار  .  محاسبه شده است   

سهم  قبلی  ، آنهم  از کل حجم کاالی  01بیشتر  از  سهم 44کاهش  سهم نیروی کار از ثروت تولید شده وقتیکه  فقط .  . واحد خواهد بود

درصد 41تولید شده  دوره جدید را دریافت می کند که معادل  
  

  
در حالی که تولید ناخالص  ملی در این مدت  .  بالغ می گردد      

درصد یا بیشتر  از  11
 

 
درصد بیشتر می باشد  که در حقیقت این  41افزایش یافت  با این حال سهم کار  از این افزایش کل تولید فقط   

محاسبه  نسبت به واقعیت  وضع بهتری  را نشان می دهد  زیرا چنانچه  نسبت  سهم سرمایه به زبان کار افزایش  یافته باشد مثال وقتیکه  

نسبت 
  

  
به    

  

  
 411با فرض ثابت بودن این نسبت زمانی که تولید ناخالص ملی به . باشد شرایط از این هم بدتر خواهد بود  تبدیل شده  

 94واحد فقط  410واحد دریافت  نماید در حالیکه کار عمال به جای  19واحد و سرمایه باید فقط  410واحد افزایش می یابد  کار باید 

   %=01درصد قدرت اولیه  خود در صحنه حضور دارد 01سال کماکان با  11از  واحد سهم می برد  به این ترتیب کار بعد
  

   
اما در 

واقع در مقایسه با نسبت افزایش  حدود
 

 
تولید ناخالص ملی دوره جدید  سهم او نزدیک به   

 

 
 % 11-%41%=14. کاهش یافته است   

 تحقق ر کشور های توسعه یافته مانند آمریکا نیز به صورت مستندنیروی کار  د دگروینر اضافه می کند این جریان کاهش قدرت  خری

او بعد از شرح و بسط و تمثیل مجدد در مورد  این روند که علت آنرا از دیدگاه خود همان  قانون افزایش یا تفاوت نرخ .  پذیرفته است 

کار  از ثروت اجتماعی علیرغم  اینکه خود مولد آن  بهره  به زیان کار  می نامد  در نهایت به این نتیجه می رسد که سهم بری نیروی

عامل  باعث شد که  این  واست  در دهه های اخیر  بمراتب کاهش می یابد  و بر عکس سهم  سرمایه  بیشتر می شود  اما از دیدگاه او د

 . پیشروی  نرخ بهره از سهم نیروی کار ؛ در زمان  گذشته آثار منفی خود را  کمتر نشان دهد 

 :عامل اول 
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د  بی سابقه  اقتصاد سرمایه داری است گرچه در آن مراحل سرمایه سودهای کالنی به دست آورد اما به دلیل پایین تر نرخ باالی رش  

بودن نسبی نرخ بهره از  نرخ رشد امکان افزایش در آمد  ناشی از سهم کار هم وجود داشت اما روند نرخ رشد واقعی اقتصاد جهانی از 

در آلمان که از نیمه دهه  هفتاد  .  منفی شد  حتی در انگلیس.  ه صفر نزدیک است تا کنون  پیوسته  کاهش داشته است و ب 4941دهه 

باز هم پایین تر سقوط کرد  بنا بر این باز هم سهم  نیروی کار  توسط  . قرار داشت  درصدی اش 1پایین تر از نرخ بهره نرخ رشدش 

 . ر  قرار گرفته است سرمایه  بیشتر  تحت فشا

 :عامل دوم

صنایع را با جهت گیری  صادرات امکان  پذیر ساخت  به همین جهت بهره توانست مدتها به صورت   ایجاد مستعمرات بود که رشد

مصرف قبلی  عاملی بی ازار و حتی مدد کار در اید آثار منفی آن عمدتا  مخفی بماند اما هم اکنون  که بسیاری از مستعمرات که بازار ، 

صادر کننده کاال های صنعتی  وارد بازار عنوان کشورهای  سرمایه داری  پیشرفته  بودند   خود به تدریج صنعتی  شده اند  وحال به 

کاهش خواهد  "عه  صنعتی و رشد  متکی بر مستعمرات  اجباراسی بر تونجهانی  گشته اند این روند  کماکان ادامه دارد  بنا براین رشد مبت

زیرا در غیر این صورت  . وی دیگر چنین کاهشی برای  نرخ بهره  با ساز و کار  نظام اقتصادی سرمایه داری  سازگار نیست یافت  ازس

ر ثابت می کند  قانون در نتیجه گروین. سرمایه اعتصاب کرده  و از طریق جریان پول  اقتصاد واقعی  را از تعادل  خارج می کند 

و پیامد های نهایی آن  همین  عی ؛  ذاتا مشکل دارد مداوم  نرخ بهره  از نرخ رشد واق اقتصاد کالن  به دلیل جلو افتادگی  یا پیش افتادن 

درصد   94 درصد  از خانوار های  آلمانی 11بر این اساس مثال . حقایق اجتناب نا پذیر  اقتصاد سرمایه داری جهان امروز است  

دنیا  همان میلیارد  110بر همین روال  این  .درصد  آن می باشند   1دارایی پولی را در اختیار  دارند  در حالیکه بقیه  تنها صاحب 

ر  ادامه چنین وضعیتی   را وخامت  هر چه ود در اختیار دارند  از دید گرویناندازه  ثروت دارند که نیمی از  بشریت به وسیله کار خ

 . یشتر  و نهایتا  فرو پاشی  سرمایه می داند ب

به روایتی دیگر بنا به آمار  بله دقیقا به دلیل همین  روند ناگزیر  اجتماعی و تاریخی که سرمایه در پیش  پای انسانها قرار داده است  باز 

ط فقر  دارد و در سنه و سه میلیارد نفر زیر خکه این نظام یک میلیارد و دویست میلیون نفر گر که سازمان  ملل ارایه داد شاهدیم رسمی

مردان و سیاست مداران چنین نظم تولید  بردگی بی اعتنا به این همه  در ماندگی  انسان  و عجز و زشتی های این زندگی عین حال   دولت

عر که می رض  و عصیان گر شبه قول آن زبان معت.  باز هم  از امکان شکوفایی و تحقق انسان  بر بستر چنین نظمی حرف می زنند 

 .ار همچون سیل می باردرذایل از در و دیو: گفت 

 . تتبهکاری عریان اس! ری عریان استفضایل  نام دادن بر چنین دنیای زشتی ها  تبهکا

العلل این  به راستی علت در این جا حقیقتی وجود دارد  که برای هزارمین بار باید با صدای بلند فریاد بر آورد  و باید اعالم کرد وپرسید  

مار  و بهره کشی مره  انسانها ناشی از همان  استسزندگی روز حوائجدر ابتدایی ترین ین در همه چیز و حتی بن بست  و تصلب  شرائ

که هر روز در جای  (  ؟)همین روند از نظر  اجتماعی  در ابعاد  مختلف  قضیه نیست  نیروی کار مزدی  و تداوم  و تولید و باز تولید

باز هم بحران های دیگر  سر بر می آورند  تا جائیکه  اصل  موضوع  کند  و هنوز تمام نشده جای  این جهان  دهها بحران  تولید  می 

نه درمان می پذیرد   عالجی که نه میمیرد ها ی بیهوده برای بیمار الاّل تقو از نو . و همه چیز  به حاشیه پرت میشود .  فراموش می شود 

 !!.تکرار میشود

در محافل  و ی عقب مانده رمخصوصا آنهایی که  امروزه  در کشورهای سرمایه دا!!  مسئله اینجاست که سرمایه داری  راه حل ندارد

ن حقیقت باید به ای  .یه داری  نبودن  جامعه  ماستناشی  از سرما ندگی  ماب مابلیغ می کنند  که مشکل  عقمطبوعات  خود  اینگونه  ت

 . آشکار توجه داشته  باشند
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ز در اولین چی. اگر قرار است در تاریخ بشر  برای یک لحظه چیزی به نام عدالت  به صورت پایه ای و بنیادین  معنا و مفهوم پیدا نماید 

و نتواند  نتایج  کار و رنج  و  ام و تمام  این حقیقت  انکار نا پذیر  باشد که تحت هیچ عنوان  نخواهدپذیرش  ت درون و نهاد  انسان  باید

ین صورت اگر در غیر ا. این بنیادی ترین قانون زندگی در یک جامعه  سالم  و انسانی خواهد بود .  تالش  انسان دیگر را تصاحب نماید 

ه های رنگارنگ نقش و نگار نماید  فقط و فقط چیزی  بجز بیماری  و زوال  و گرفتاری آن جامعه نیست که هر قدر خود را با باسم

انسان همان  دروغ رذیالنه ای دیگر در اینجا حرف و سخن  از تحقق و شکفتن . همواره خود را به اشکال گوناگون  نشان خواهد داد 

 . می کند  ثابتاست که فقط عشق و عالقه مگس را به آلودگی ها 

جامعه ای که در ذات رابطه اش گرفتار است  از این رو همیشه می خواهد  با غوغا و هیاهو  حواس ها را پرت کند  و نگاه ها را به 

میخواهد کسی و چیزی را پیدا کند  که بار مکافات تبهکاری های خود را بر دوشش . حاشیه صحنه  بکشاند  دائم به دنبال مقصر است 

خود را از  چنگ  مسئولیت خواهی و انتظارات  ناظران انسانی  خالص  چونکه می خواهد گریبانقربانی !!  د اهکند قربانی می خو خالی

  کند  باید همیشه بهانه  و دستاویزی پوچ و واهی برای خود  دست و پا نماید  تا گناه  ناکامی  نسلها ی سوخته  و بر باد رفته  در درون

 !!ود را  به پای آن بنویسد نظام روح کش خ

بسیاری از جنگ ها  توسط دولتها  و نیروهای  رنگا رنگ  سرمایه فقط ابزار  و وسیله ای برای صدور بحران  است  موجه امروز  

از منافع ترین حرف ها  برای توجیه  حقانیت و مشروعیت  این رژیمها ی سیاسی  برای شروع و انجام  هر نوع اقدام  نظامی با نام دفاع 

 .و حقوق  عمومی  ملتها  و مردمان خودی  فقط بهانه ای شیادانه بیش نیست

لم دارو محتاجند و یعنی عادی ترین  احتیاجات  آدم  آنهم در قرن بیست و خود  و لپه و سیب زمینی  و چند قمردمانی که برای دو کیلو ن 

ور ها  و چه در عقب ترین کش چه در پیشرفته.  بدیل به سرمایه شده است و ثروت که مدت هاست  ت از تمولیکم و باز آنهم در دنیایی 

نها هر چیزی  به عنوان بک حق  فقط  با قواعد ساخته  و پرداخته  پول  و سرمایه می تواند  به ادمی  تعلق بگیرد  وگرنه مانده ترین آ

ل بعنوان مظهر مجسم  ارزش دوگانه  کاال و در حقیقت  مظهر اگر یک دنیا  برای تولید و خلق آن عرق بریزی  و جان کنده باشی فقط پو

هست  که می تواند  نه تنها این حق را بسازد  و جابجا نماید  بلکه چه بسا کوه های عظیم را در وجدان ( انسان کاال)مجسم دو گانگی 

بی  ،نی ، بی محتوایی همه چیز دواسارت ، کو  مار یعنی  منشا گرسنگی ، عجزسمسخ شده انسان نیز جا به جا می کند  بعد آنوقت است

و به عنوان ارزش . ق انسانی ، جهل و خود پرستی ، منفعت طلبی  عین عالقه و سعادت  انسان تبلیغ میشود ئاعتنایی  به ابتدای ترین  عال

  .انکار ناپذیر  زندگی بر همه چیز غالب می گردد

 !آری زیبایی شناسی  دنیای سرمایه یعنی همین  

اکنون حتی داد بخشی از سرمایه داران  را در آورده سرمایه تا امروز  بر زندگی نسل اندر نسل  انسان  تحمیل کرده است که پوچی  

دموکرات  ،لیبرال های سیاسی ،در قالب نمایندگان فکری و سیاسی خود به صورت  جریانات تی پارتیاست امروز تمایالت  این بخش 

ل استریت حضور دارند  اینان که طبیعات  از زاویه منافع  سرمایه دارانه و سهم  بری داعیانه  خود  با اتکا  در درون جنبش ضد وا، ها

و ساختار های کاذب  پول گرایی انتقاد  می کنند  و سفته بازان   و متعارف  سرمایه هم اکنون  از سرمایه مالی  به ساختار های رسمی 

 .بحران  می شناسند  باز آدرس را وارونه نشان می دهندبورس  را منشاء این  ورشکستگی و 

زیرا اگر اندکی به روشمندی  رشد کمی و کیفی تکنولوژی  تولید  کاال  در نظام  سرمایه داری  توجه داشته باشند  همانطوریکه در  

منطقا خود  را بصورت  بیرون  آن قطعا وگذشته یعنی در دوران تولید  صنعتی به دلیل آغاز  رشد مکانیکی  تولید و شکوفایی و فوران  

ر تاریخی بر بستر مشقت  تام و تمام  طبقه  کارگر  و در هم نوردیدن  مرز مطلق  یعنی انگار سرمایه در یک عص.  ست نشان داده ازا 

وانایی های نیروی  و تلفیق و ادغام مکرر ت سوزمان از طریق  طوالنی کردن و افزایش  بی رحمانه  زمان  کار و سرعت آن از یک 
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 ،که به نظر  میرسید در یک چشم  به هم زدن . کار با فن آوری های  تولید کار خانه  ای چنان جهشی  در تولید  کاال ها  ایجاد کرد 

جزه  که این مع!  زمین در غرب عالم دهان باز کرد و سراسر  این کره خاکی  را از کاال ها ی تولید کارخانه ای خود  پر کرد و انباشت 

به نام  سرمایه تمام شده است  حقیقتش را توضیح دادیم اما  باید توجه داد  که علت  آشکاری  و ملموس بودن و عینیت  ساختار تولید  

روند می باشد که قاعدتا  مدتیست  دوران رشد سرمایه  ناشی از نمود بیرونی  نتایج آنست  که مربوط  به خصلت دوره معین  تاریخی این 

 شیدهچون وقتیکه  نیروی زنده کار به شیوه های گوناگون  و نسل  اندر نسل در طول این قرون  جدید دو: بلوغ  آن بسر رسید ه است و 

اگر کارگر اروپایی و ! !شود یعنی  از آخر  به اول  تکرار ! می شود دیگر  شیوه  جدیدی باقی نخواهد  ماند  مگر آنکه  حرکت  از نو

رداند  و به این مرحله از شعور و حق طلبی  واتحاد  و تشکل  رسیده است  که دیگر نمیشود  تاریخ را به عقب  بر گ روز امریکایی ام

بیست ساعته  و بیست و چهار ساعته ، یکسره به کار  این طبقه  را به شیوه  توحش قرن  هیجدهم  و نوزدهمیکار گران و خرد ساالن  

شانس بیکران سرمایه  ، کارگر ایرانی ، هندی ، پاکستانی ، چینی ، تایوانی ، افغانی ،  مالزی یایی،   واداشت  ضمن اینکه  االن  به یمن

جان کنی را  بست  اینمیشود  باز هم  به صورت نوکر در افریقایی ، و هر جایی که تولید  سود  به بهای جان و خون نیروی کار  تمام

که همزمان  بدلیل انباشت  متراکم سد بصورت  فنظر از این موضوع باید خاطر نشان کرد می دهد ولی صربرای طبقه سرمایه دار انجام 

برای گردش چرخ تولید ، ( کار الزم)یعنی دستمزد یا ت  این بخش  در مقابل  بخش جاری  سرمایه مایه  ثابت و تغییر  و افزایش نسبسر

دلیل  کاهش  به کار گیری نیروی کار زنده و اتوماسیون  تولید ،  خصلت  ثابت آنقدر متراکم  گردید که بهو حجم و ارزش سرمایه  "جبرا

سود آوری  سرمایه  بمراتب  نیز کمتر  شده است  یعنی از آنجائی که ارزش  مصرف  نیروی کار  زنده ی کارگر  بدلیل  خاصیت  

وانتقال آن به کاالهای ( ددستمز -ت  ومواد  ارزش ماشین اال) انبساط  وکش آیی خود تاریخا توانست  ضمن حفظ ارزش  های پیشین 

این ارزش افزوده نیز در  شکل ملموس و شیئیت یافته و بیرون  زا  جدید و حتی فراتر از ان انبوهی  از ارزش اضافی  را تولید نماید  و

یی و انبساط  در دنیای  مجاری  آ ود را نشان  میداد  ولی حاال پایان  این کشمدرنیزم  خ تولید ومخصوصا  در دوران  رشد مکانیزم  

نونی   سرمایه دار ی را یف ها پیش آورده است  که گرایش  کبسا مدرنیسم  که همه چیز  درون زا شده است این شبهه را برای این  ط

س ذات  هستی  مالی  کاذب قلمداد  کنند در صورتیکه  سرمایه  حقیقتا  بر  اسا پیشرفته  اش  بصورت  سرمایه یمخصوصا  در دنیای 

چونکه  کارنامه بحران  مکرری  را که سرمایه  . چیزی غریب و پیش بینی نا پذیر  اتفاق  نیافتاده  است  و قاعدتا .  خود حرکت  کرد 

 اجتماعی نهایتا  تا این   حد یرابطه  کسر دارد  نشان داد  که گنجایش و ظرفیت  آن  بعنوان  یبدلیل سرشت  متضاد  خود  در پشت  

خی  بن بست  و زوال  مطلق  و کذب  محض میرسید  و به همین  دلیل هست  که در رابطه   با ساختار یاست  و باید به این نقطه تار

مالی و ارزوی  باز گشتشان  به گذشته ؛ باز هم  باید تکرار  کرد  های  واقعی  مطلوب و مورد  ادعای  این دسته  از طرفداران سرمایه 

رمایه مالی  اوج زوال و گندیدگی  همان  ساختار  اقتصادی  و تولیدی  سرمایه داری  واقعی  ای است  که حاال کف گیرش از آنجائیکه س

ریست  که مانند  زالو  بصورت  هیچ کارمفید اقتصادی  انجام دهد  و شبیه به بورژوازی  پیر  رباخوا دبه ته دیگ خورد  و نمی توان

 ای  تولید ی را میمکد  نباید فراموش کرد  که آن ساختار تولیدی  واقعی نیز ضمن  اینکه  خود  دیروز وی گری شیره جان  ساختارهیلفط

ل  زری خود  استحاله  یابد بله  این سود  طلبی ها  و  طمع ورزی ر را  مکیده است  تا به نوزاد کاکامروز  پیوسته  شیره جان  کارگ

د که با همین  ابزار های فریبکارانه  سیاسی  و گفتار سازی های ترفند  گرایانه  آنهم  در های همان سرمایه داران واقعی  و اصیل بو

محافظه  کارانه  منشاء  نو  های ن  با تئوریفیق   آغیر ه و تلو ی پیشین تیلوریسم و همچنین مکتب  مدیریت  علمی کار اقالب  تئوری ه

ه کردن  ساختار  تولید  و اقتصاد  بود که مخصوصا  از دهه هفتاد  میالدی  به بعد  با و باز به بهانه  بهین!  رشد  سرمایه  مالی گردید 

خراب کردند بلکه حتی نسل های خانه را شاغل  نه تنها نیروهای کار رسمی  و تحمیل  قانون  قرار داد موقت حذف قوانین   استخدام 

امید  تحصیل کردند  و رنج و مرارات کشیدند یک باره با بی آیندگی  مطلق و  آینده  را به خاک سیاه  نشاندند  آری آنهایی که بایک  دنیا
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سرنوشت  پوچی  رو به رو شدند  که همان اربابان واقعی  و اقتصاد  مند جهان  سرمایه داری برای شان ساخته و پرداخته  بودند  و 

ن  سرمایه دار ، همه نوع  بی چیزی ست انحصار طلبااینجاست که انباشت هرچه  بیشتر تمام ثروت های جهان بصورت سرمایه در د

ی  و بی تعلقی را به میلیارد ها  انسان از اقشار مختلف اجتماعی تحمیل می کند و بی دلیل نیست که بسیاری از این  وتهیدستی  و بی تملک

ر های مرئی  دست دادن ندارند  جزء زنجی ند و تنها در این روابط برده وار هیچ چیزی برای ازر حس می کنند  که حاال یک کار گراقشا

 !و نامرئی اسارت خود

، نویسندگان،  ، معلمان، پرستاران هنر مندان کارمندان و باز اینجاست که می بینیم  کرور کرور دانشجو ، تحصیل کردگان  بیکار ،

د تبعیض مذهبی ،  ضد تبعیض جنسی ، ضنژادی ، ضد مددکاران،  طرفداران محیط زیست، مبارزان ضد تبعیض  ،فعالین اجتماعی

ها  در هر جای جهان  محصول  ضرورری رسیده اند که همه این ستم از آنجائیکه کم و بیش به این درک ....  ، و تبعیض ملیتی

از  که قبل.  ست م اجتماعی شده اهای ستبنا به شرایط  ویژه  هر جامعه ای تبدیل  به  ساختار که کارکردهای دیرینه  نظام طبقاتی  است 

هر چیز نظام سرمایه داری  از آن سود می برد  بنا براین اقشار حاضر در صحنه  های اخیر  خود به خود به مبارزه ضد سرمایه داری 

 شاید  این پرسش در ذهن خیلی ها  قوت گرفته است که  راستی پرچم این مبارزه  بدست کیست ؟.  کشیده شده اند 

ند ؟  در صورتیکه  این جنبش خود را یک  جنبش مقاومت  بدون  رهبری با مردمی از هر رنگ و جنسیت و باور یا کارگران پیشتاز آ 

های سیاسی مختلف با بهره گیری از شیوه های انقالبی و مسالمت جویانه  بهار عربی معرفی می کند  و بطور جدی  بدنبال  تغییر جامعه 

. ن  شکل دمکراسی را مطالبه می کندمع عمومی در هر جا  یا به عبارتی اجرای رادیکال تریگسترش مجو از پایین به باالست و ایجاد 

 ؟اینکه واقعیت ها  چیست

 ......که جنبش بزرگ اجتماعی  حاضر خود را اینگونه نشان می دهد 

 !ادامه  دارد.......... 

 

 فعاالن کارگری ضد سرمایه داری گیالن


