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  ؟مينک بدي شوند و ما چه بای مليچرا کارخانه ها تعط

١٣٨٧اول اسفند شنبه پنج   ی هماهنگتهيکم    
 

    
مکرر و شايد هم هر روز شاهد تعطيل شدن اين و آن واحد بزرگ، متوسط يا  در طول سال های اخير به طور

شدن همه   و بيکارشمار مراکز کار و توليدی که تا همين امروز اخبار تعطيلی آن ها. بوده ايم کوچک صنعتی

اين رقم با مختصری کم يا زياد . گذرد  می۶٠٠کارگرانشان در روزنامه ها انتشار يافته است، به احتمال زياد از مرز 

يک سؤال اساسی در اين گذر آن . داری نيز تأييد گرديده است از سوی منابع مختلف و نهادهای رسمی دولت سرمايه

ست؟ چرا اين روند در طی اين سال ها لحظه به لحظه تشديد شده است و هر روز ها چي است که دليل اين تعطيل شدن

که قرار است  بيشتری به خود گرفته است؟ جستجوی پاسخ اين سؤاالت برای ما مهم است، نه از اين لحاظ سرعت

 که بناست نه از اين بابت!!! باشيم غمخوار صاحبان سرمايه در چگونگی کسب و کار و فزونی و کاهش سودهايشان

نه از اين روی که گويا افت و !!! سرمايه داران تقسيم کنيم دغدغه سرنوشت صنعت و رونق اقتصاد کشور را با

 بازار در کم و کيف معيشت محقر ما يا حتی در ميزان بهای شبه رايگان نيروی کار ما اعتالی توليد و صنعت و

ما در آرزوی محو . نيست ز بابت هيچ کدام اين موضوعاتنه، کندوکاو پاسخ سؤال باال ا!!! تأثيری خواهد داشت

صنعت نيز نه مشکل ما که مسأله صاحبان سرمايه  رشد يا کمبود رشد. آخرين ريال سود سرمايه داران دنيا هستيم

 وسعت توليد و رونق بازار نيز نه فقط ريالی به دستمزد ما نمی. فرساينده تر ماست برای استثمار هر چه مرگبارتر و

پاسخ سؤال باال برای ما . باشد افزايد که چه بسا قاتل اشتغال و عامل فشار حداکثر بر همان بهای نازل نيروی کارمان

عمًال به بستر تعرض هار و کشنده نظام سرمايه داری عليه  از اين روی مهم و بسيار مهم است که تعطيلی کارخانه ها

 می خواهيم موج تهاجم سرمايه عليه کار. يه اين وضعيت مبارزه کنيمخواهيم و مجبوريم عل ما می. ما تبديل شده است

موج پر از وحشت و دهشت  می خواهيم با مقاومت و مبارزه خود اين. و معيشت و زنده بودن خويش را به عقب رانيم

ه و ما می خواهيم طرح و برنام. برگردانيم را يکراست به سوی روند ارزش افزائی و شريان سود جوئی سرمايه

خود دفع نمائيم و در اين راستا است که بايد دليل واقعی تعطيل  ترفند سرمايه را با هشياری و بصيرت و آگاهی

  ؟ببينيم که ماجرا چيست. کندوکاو نمائيم کارخانه ها را درست

و به خاطر همين وخامت !! می کشند که گويا دچار وضعيت مالی بسيار بدی هستند سرمايه داران همه و همه زوزه

خود را مختومه  و پرونده سرمايه داران بودن!! مالی است که کارخانه ها را يکی پس از ديگری می بندند اوضاع

 از سرور و نشاطی را و چه دنيای شاد و پر !اگر به راستی چنين بود چه قدر زيبا و پرشکوه بود!!! اعالم می دارند

معنايش آن می شد که شمارش معکوس در واپسين دمان حيات سرمايه آغاز  اگر چنين بود. پيش روی ما قرار می داد

عاری از هر نوع  کارگران بايد با شتاب حداکثر دست به کار استقرار دنيای آزاد انسانی خويش، دنيای شده است و ما

آزادی و رفاه و صلح و برابری و وحدت بر  قات و دولت، دنيای آکنده از شادی واستثمار، ستم، گرسنگی، زندان، طب

سرمايه داران از ناخن پا تا موی سر، در تمامی تار و پود و بند بند  اما. ويرانه های اين نظام درنده جهنمی گرديم
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عجيب آيد و  حرف کمیشايد در اين شرائط مشخص اين  .دروغگويند، مشکل آنان وضعيت بد مالی نيست وجود خود

اين دليل می گوئيم که ما بيش از همه در مورد  اين را به .شنيدن آن به ويژه از زبان ما باز هم عجيب تر جلوه کند

موج سرکش اين بحران در چند ماه اخير گفته ايم و نوشته ايم و حال ممکن  بحران جاری نظام سرمايه داری و طغيان

طغيان است   بحران سرمايه داری با تمامی قدرت سرکوب خود در حال پيچ و تاب وسؤال کنند که اگر است خيلی ها

و بجا است اما با يک فراموشی  چرا نبايد وضعيت بد مالی سرمايه داران ايران را باور کرد؟ اين سؤال به حق

چند ماه نيست که سرمايه داران ايران فقط در طول اين  اين فراموشی که. بسياری جدی و تعيين کننده همراه است

آنان بيش از دو دهه است که اين کار را با همين . تعطيل کردن کارخانه ها هستند زنجيروار و روز به روز در حال

اند و ما حتمًا به  آنان در تمامی اين مدت دروغ گفته. وسعت امروزی اش انجام می دهند و دنبال می نمايند سرعت و

استدالل های پوچ صاحبان سرمايه بر می داريم و به  دست از سر دليل تراشی ها وعجالتًا . اين مسأله باز می گرديم

. فکری، منتقدين سياسی، ژورناليست ها و اربابان جرايد نظام سرمايه داری می رويم سراغ اقتصاددانان، نمايندگان،

دروغ های اين ها نه فقط  .ه انداين ها نيز به طور مکرر در اين زمينه گفته اند، نوشته اند و جنجال بر پای کرد همه

اين ها در . ابلهانه تر و بی مايه تر نيز می باشد از سرمايه داران کمتر نيست که در بسياری موارد مضحک تر و

را به عنوان مهم ترين دليل !! »بی کفايتی و سوء مديريت« بالفاصله حک مهر  کنار اعالم خبر تعطيلی هر کارخانه

باور اين جماعت،  مطابق استدالل و!!! به اطالع همه خوانندگان می رسانند يان عمر مؤسسه کارخانه و پا بسته شدن

مديريت هستند و اصًال بدبختی طبقه کارگر  سرمايه داران ايران فقط يک مشت ابله و ديوانه و بی کفايت و اهل سوء

سخت است !!! دوزی برخوردار نمی باشندآنان از شم تيز استثمار و سودان ايران هم گويا در اين است که کارفرمايان

اوًال معلوم نيست  .اين خزعبالت به هم بافيد و بيش از اين به وارونه بافی و جعل واقعيت ها پرداخت بتوان بيش از

استدالل اين ها محکوم شده اند که سرمايه دار  چرا هر چه آدم احمق و کودن و بی کفايت وجود دارد همگی مطابق

ديوانگان و محجورينی هستند که به گفته خود همين گزارشگران بر سر آدم و  ًا اين چه بی کفايت ها وثاني!!! بشوند؟

با يک  گذارند و تمامی بانک ها و دولت و نهادهای دولتی و مراجع هفت خط نظام سرمايه داری را عالم کاله می

کارخانه يا بنگاه صنعتی و مالی تحت  ل کهثالثًا چرا اينان سال های سا!!! اشاره ابرو با خود همراه می سازند؟

در تمامی سال هائی که شدت استثمار کارگران را تا کهکشان ها  مالکيت خود را در منتهای سودآوری اداره می کنند،

حجم  زمان را برای افزايش کوه اضافه ارزش ها به شالق می بنند، ساليان درازی که کمترين باال می برند و زمين و

می کنند، آری چرا در اين سال   با شدت بی مرز استثمار توده های کارگر به کوهساران رفيع سرمايه تبديلسرمايه را

مديريت نمی باشند و ناگهان يکشبه يا در عرض يک روز و يک  ها اصًال بی کفايت نيستند و مبتال به بيماری سوء

هيم در مورد ابتذال و بی اساس بودن استدالل اگر بخوا!!! مهلک مسری دچار می گردند هفته به اين بيماری مزمن

خالصه . چشم پوشيم جماعت توضيح دهيم شايد واقعًا وقت هدر دادن باشد و به همين خاطر بهتر است از خير آن اين

از زبان سرمايه داران و چه از قلم اربابان  کنيم حرف هائی که در باره دليل تعطيلی کارخانه ها زده می شود چه

   .اساس هستند، پس بايد به جستجوی علل واقعی موضوع باشيم ايه داری همگی هيچ و دروغ و بیجرايد سرم

وری هر آکشور ديگر به طور مستمر برای سودايران بسان طبقه سرمايه دار هر  دولت سرمايه و طبقه سرمايه دار

می دهند که  همان کاری را انجاماين حکم سرمايه است و آنان فقط . و طالئی تر سرمايه تالش می کنند چه عظيم تر
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شرائطی نمی تواند چنين نباشد،  سرمايه اساسًا و در تحت هيچ. سرشت و اراده و مصلحت بقای سرمايه داری است

هزينه های توليد، باال بردن بارآوری کار، افزايش فشار  تصور سرمايه بدون اينکه لحظه به لحظه در تقالی کاهش

سرمايه های ديگر، تصاحب اضافه ارزش ها و سودهای بيشتر و از همين طريق فربه  بااستثمار نيروی کار، رقابت 

هر تک  اين امر در مورد. آساتر کردن خود باشد، تصوری از همه لحاظ بی اساس و ضد واقعی است تر و کوه

 کل سرمايه کشور و باالخره سرمايه اعم از کوچک يا بزرگ، هر تراست عظيم صنعتی و مالی، کل سرمايه های يک

در سال های اخير در قلمرو بازتوليد و ارزش  آنچه در طول اين چند دهه و به طور اخص. جهانی صدق می کند

کًال سرمايه در جامعه ايران جريان داشته است هيچ چيز سوای همين  افزائی سرمايه های بخش دولتی و خصوصی و

سرمايه  نياد کار برنامه ريزی طبقه سرمايه دار و دولتب. نمی باشد سرمايه داری نبوده است و روند جبری حيات

جهانی مانند صندوق بين المللی  داری ايران و در همان حال توصيه نهادهای عظيم برنامه ريزی سرمايه در سطح

داران هر کجا و از جمله ايران آن است که هزينه های توليد  پول و بانک جهانی و صندوق تجارت جهانی به سرمايه

 آورند، شدت استثمار کارگران را به حداکثر ممکن برسانند، از باالترين تکنولوژی و ا سرحد امکان پائينرا ت

عظيم ترين حجم محصوالت  باالترين تخصص و مدرن ترين ماشين آالت روز استفاده نمايند، با کمترين نيروی کار

سرمايه ها را در حوزه ها و . ز ممکن پائين بياورندمر را توليد کنند و از اين راه احتياج به نيروی کار را تا آخرين

جهانی به توليدات آن ها بيشترين نياز را دارد، برای رقابت با سرمايه ها و  عرصه هائی انباشت کنند که بازار

مطلوب در  داران و دولت های سرمايه داری ديگر، برای تسخير جای مناسب خود در بازار و بردن سهم سرمايه

مصوب نهادهای بين المللی برنامه   های توليد شده توسط توده های کارگر دنيا قراردادها و موازيناضافه ارزش

در چهارچوب تقسيم کار جهانی سرمايه دست به پيش ريز  ريزی نظام سرمايه داری را رعايت کنند، به بيان ديگر

ر اين جا شايد نياز به تشريح همه آن ها توليد بزنند و بسياری مسائل ديگر که د سرمايه ها و انتخاب قلمرو کار و

تمامی برنامه  دولت جمهوری اسالمی و صاحبان سرمايه در همه حال در اين راستا تالش می کنند و محور .نباشد

می کنند و نقل و انتقال هائی که انجام می  ريزی ها، طرح ها، مبادالت اقتصادی بين المللی، قراردادهائی که منعقد

سرمايه داری ايران در بازار جهانی سرمايه و در دائره تقسيم کار جهانی  اينکه موقعيت و مکان. ستدهند يک چيز ا

در کل اضافه  هر چه بيشتر استحکام يابد و اين که سهم طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران سرمايه داری

اين شالوده . کنند بيشتر و بيشتر گردد ليد میارزش هائی که کارگران ايران و دنيا هر لحظه و هر روز و هر سال تو

اين برنامه ريزی ها و طرح ها و دسيسه ها است و تعطيلی پشت  واقعی، نيروی محرک و سلسه جنبان واقعی تمامی

ها  تحقق اين هدف نيازمند فرار سرمايه. نيز فقط و فقط جزء اليتجزائی از همين روند است سر هم مراکز کار و توليد

و جنايتکارانه تر بهای  حوزه ها به حوزه های ديگر است، تحقق اين هدف در گرو تنزل هر چه موحش تراز برخی 

توده های کارگر و ايجاد رقابت هر چه  نيروی کار است، تحقق اين هدف در گرو بيکارسازی هر چه وسيع تر

 خويش است، تحقق اين هدف فروش هر چه ارزان تر نيروی کار مرگبارتر و هولناک تر در صفوف کارگران برای

از پرداخت دستمزدها در دوره های طوالنی چند ماهه و حتی چند ساله است، تحقق اين  در گرو اجتناب سرمايه داران

نفع باال بردن  در گرو ساقط ساختن هر چه سهمگين تر طبقه کارگر از آخرين دار و ندار معيشتی خويش به هدف

کثيف سرمايه دارانه و کارگرکش است  استا و دقيقًا به خاطر تحقق همين هدفدر همين ر. منحنی سود سرمايه است
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سياست گذاری های سراسری و استراتژيک دولت سرمايه  که سرمايه داران با همدلی و همياری و در چهارچوب

مکن است، شالوده و طرح کلی کار اين است که سرمايه ها تا جائی که م. کنند بسياری از کارخانه ها را تعطيل می

معينی خودداری  و وسيع تر به حوزه های معينی منتقل گردند و متقابًال از پيش ريز آ نها در حوزه های هر چه بيشتر

ارتباطات، معادن مس و آهن و فوالد و  بخش نفت، پتروشيمی، گاز، صنايع نظامی، مسکن، انرژی هسته ای،. شود

تصاصی پزشکی، توليد دارو، تحقيقات فضائی، راه و راه آهن و اخ فلزات اساسی، اتوموبيل سازی، برق، تحقيقات

ساده  يک نگاه. بنادر، توريسم و برخی از قلمروهای صنعتی ديگر در زمره حوزه های اول هستند صنايع حمل و نقل،

دولت صورت گرفته است  به مجموعه سرمايه گذاری های که در اين قلمروها خواه از سوی بخش خصوصی و خواه

محصوالت مختلف صنايع نظامی ايران . سازد گی اين رويکرد سرمايه داری ايران را بسيار عريان ظاهر میچگون

 مملکت دنيا صادر می گردد و ايران در طول سال های ۴۶کشور به  و انواع سالح های توليد شده در مراکز صنعتی

  کشور، از٣۶ايه داری ايران به بيش از کنندگان مهم سالح در جهان تبديل شده است، سرم اخير به يکی از صادر

پتروشيمی ايران در  محصوالت. جمله برخی ممالک اروپائی و به طور مثال کشور فرانسه اتوموبيل صادر می کند

ساختمان که همواره يکی از عظيم ترين و فعال  بخش. بازار جهانی جايگاه وسيعی را به خود اختصاص داده است

چند سال گذشته دائره سرمايه گذاری های خود را از مرزهای داخلی فرا  ه است در طولترين بخش های اقتصاد بود

 از کشورهای امريکای التين و جمهوری های آسيائی سابق شوروی و ممالک حوزه خليج بسط برده و در بسياری

 نيروگاه اتمی برداری از در زمينه انرژی هسته ای سوای پروژه غنی سازی اورانيوم و تدارک بهره. داده است

صدور . در دستور کار دولت سرمايه داری است  نيروگاه ديگر به طور کامًال جدی و عملی١١تأسيس  بوشهر طرح 

از جمله برنامه ريزی های مهم » اپک گازی« تشکيل انحصار موسوم به  گاز به اروپا، گفتگو با دولت روسيه برای

های  از توليد و صنعت در سراسر دنيا می باشد، سرمايه گذاریانحصاری نيرومند در اين بخش  برای دست اندازی

مشغله های مدام سرمايه داران و  کالن و کوه آسا در راهسازی ها خواه در داخل و خواه در مقياس جهانی از جمله

مخابراتی و ماهواره ای حجم و عظمت سرمايه گذاری ها به  در زمينه فن آوری های پيشرفته. دولت بوده است

سرمايه های بسيار انبوهی در .  کشور صدر جدول اين حوزه باال رفته است٨يکی از  زانی است که ايران تا حدمي

خصوصی  صنعت ها و صادرات برخی کاالهای سودآور کشاورزی به مناطق مختلف دنيا توسط هر دو بخش کشت و

 بوده است به گونه ای که تا همين ار باالدر قلمرو توليد دارو حجم انباشت سرمايه بسي. و دولتی پيش ريز شده است

عرصه فن آوری در. يه گذاری ايرانی تهيه می شودسرما توسط شرکت هایمصرف داخلی کشور% ٩۵امروز حدود 

سوداندوزی های انبوه سال ها است که سرمايه داران و دولت مشغول پيش ريز بيشترين  و تحقيقات پزشکی با هدف

به يک قطب پزشکی  احبان سرمايه در اين زمينه اعم از دولتی و خصوصی تبديل ايرانرويکرد ص. سرمايه اند حجم

     .ميانه و رقابت با اروپا و جاهای ديگر است مورد رجوع مشتريان سرمايه دار و ثروتمند در کل خاورميانه و آسيای

ينش حوزه های خاص سرمايه جهت گيری سرمايه داری ايران در اين سال ها در گز موارد باال فقط نمونه هائی از

سرمايه داران و  محاسبات. سرازير شدن هر چه بيشتر سرمايه ها به قلمروهای هر چه سودآورتر بوده اند گذاری و

اين بخش ها در شرائط روز در زمره . است بر اساس حداکثر سودجوئی سرمايه ها استوار بوده دولت در اين گذر 

گزينش حساب شده آن ها می توانسته است مطلوب ترين و عظيم ترين  يران باقلمروهائی هستند که سرمايه داری ا
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 يک نکته مهم در. حاصل استثمار طبقه کارگر بين المللی را به سوی خود سرازير سازد مقادير اضافه ارزش های

ی زير خواه چپ يا حت همين گذر آن است که بر خالف جار و جنجال های پاره ای محافل خواه در لباس راست و

مصالح ارزش افزائی سرمايه مربوط می شود،  تا جائی که به! عناوين ساختگی هواداری طبقه کارگر و سوسياليسم

فقط در همين حوزه ها . سرمايه داری ايران صورت گرفته است اين رويکردها و گزينه ها مطابق الگوی مطلوب

 ير بازار، دست اندازی به ارقام طالئی سود و وسيعبيشترين امکان حضور، رقابت، تسخ است که سرمايه های ايرانی

کارخانه های در حال تعطيل باز  به محور اصلی بحث و. ترين مشارکت را در استثمار توده های کارگر دنيا داشته اند

کًال و در سال های اخير خصوصًا به ورطه تعطيل فرو رفته  همه مراکز کار و توليد که در طول اين دو دهه. گرديم

 رشته هائی از صنعت بوده اند که انباشت سرمايه و تداوم سرمايه گذاری در آن ها برای ند در صنايع و توليدات وا

در حوزه صنعت نساجی  پيش ريز کوهی از سرمايه. سرمايه داران ايران از سودآوری دلخواه برخوردار نبوده است

بازسازی . باب طبع و وسوسه برانگيز باشد ته استمطلقًا برای سرمايه داران ايرانی و دولت آن ها نمی توانس

شروع قرن بيستم و ماشين االت آن ها به چندين دهه قبل از وقوع قيام  کارخانه هائی که تکنولوژی آن ها به سال های

به ويژه  هر فرد يا مؤسسه سرمايه داری و. مقبول طبع هيچ سرمايه دار مفتون سودهای نجومی نيست بهمن تعلق دارد

مؤلفه های مسلط بر بازار روز دنيای  لت سرمايه داران می داند که تمرکز انباشت در اين قلمرو با توجه به تمامیدو

توليدات انگليس و ايتاليا در يک سوی و چين و هنگ کنک و  سرمايه داری، قوانين رقابت، ملزومات همآوردی با

 و در پهندشت اين رقابت های سهمگين با تحمل هزينه اصًال کار معقولی نمی باشد آسيای جنوب شرقی در سوی ديگر

عين همين . بود سنگين سرمايه گذاری نمی توان به شيار دلمه های سود در ابعاد نجومی مطلوب اميدوار های

کن و فرش های ماشينی و صنايع چوب،  وضعيت در مورد توليد کفش، بسياری از لوازم خانگی مانند يخچال و آبگرم

تقسيم کار جهانی خودپوی و در همان حال کامًال برنامه ريزی  .و مانند اين ها صدق می کند  ستيک کشتی سازی، ال

 مدت ها است شرائطی را پديد آورده است که برای هر بخشی از سرمايه بين المللی و شده سرمايه داری جهانی

از جلوه و چشم انداز   زيادی راتوصيه می کند و حوزه های سرمايه داری هر کشوری حوزه های معينی را پرسود 

و دولت در طول اين سال ها برای انطباق  سرمايه های متعلق به سرمايه داران. سودهای سرشار خالی کرده است

مراد از پااليش در بحث معين . مداوم پااليش را پشت سر نهاده اند خود با کليه الزامات سودآوری حداکثر، يک روند

و   سرمايه ها به صورت جمعی در تالش بوده اند تا قلمروهای کم سودتر را ترک گويند.گفتيم حاضر همان است که

که سرمايه رابطه توليد  يک بار ديگر فراموش نکنيم. هن نمايندبساط انباشت را در عرصه های بسيار پرسودتر پ

 ساقط ساختن توده های های کالن تر و کالن تر و اضافه ارزش، تبديل اضافه ارزش ها به سرمايه، توليد سرمايه

سرمايه داری ايران در همه اين سال ها بر . و غول آساتر شدن سرمايه است کارگر دنيا از هستی با هدف غول آساتر

 را نابودتر و  ميليون نفوس انسانی طبقه کارگر۵٠است و در همين راستا خود را فربه تر وفربه تر و  اين روال رفته

  . اخته استنابودتر و باز هم نابودتر س

 اصلی تعطيل شدن کارخانه ها را توضيح داديم اما سوای رويکرد سرمايه به حوزه های تا اين جا فقط يکی از دالئل

عوامل ديگری نيز دقيقًا از  پرسودتر و تبعيت قهری و طبيعی سرمايه داری هر کشوری از تقسيم کار جهانی سرمايه

سرمايه داری ايران در تمامی طول . کننده داشته اند و دارند بسيار تعيينهمين سرشت و همين سنخ در اين راستا تأثير 
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سرمايه های کوچک در هم ادغام شده اند و . يک روند تمرکز را دنبال کرده است  دهه اخير به صورت مدام٣

 پديده در اصل اين. اند انفرادی خود را به نفع ادغام در هم و پيش ريز شدن در مقياس عظيم تر از دست داده استقالل

سرمايه در تمامی دقايق و تار و پودش گواه تحقق  ناشی از روند ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است و تاريخ حيات

که قبًال اشاره کرديم يعنی انتقال سرمايه ها از حوزه هائی به حوزه های ديگر به  مؤلفه ای  الينقطع آن بوده است، اما 

قرار است در حوزه نفت و  در نظر بياوريد سرمايه ای که. شديد و تسريع می کرده استخود روند اين ادغام را ت نوبه

انتقال گاز به کشورهای مجاور پيش ريز شود نمی تواند در  گاز در مراکزی مانند پارس جنوبی و عسلويه يا لوله های

 ی و سرمايه گذاری های مشابهنياز يک کارخانه کوچک توليد لباس يا کفش يا حتی نساج حد و حدود و سرمايه مورد

است و سرمايه داران  برای برنامه ريزی چنين پروژه های بزرگ صنعتی سرمايه های بسيار انبوهی الزم. باشد

هم ا شوق و ولع تمام تعطيل کنند، دررا ب مالک مؤسسات کوچک صنعتی و مالی ترجيح می دهند که بنگاههای خود

با تراست تازه ای که تشکيل می دهند سودهای طالئی مطلوب به چنگ  آورند وادغام شوند، سرمايه بزرگی را پديد 

   .آورند

قهری فعل و انفعاالت باال و در واقع روند کار ذاتی سرمايه در پاسخ به نيازهای  تعطيل شدن کارخانه ها محصول

انتقال ها و تحوالت به   وو ارزش افزائی غول آساتر خود است، اما سرمايه داران درست در جريان همين نقل توسعه

توسل به بهانه های بسيار بی . دست می زنند بسياری جنايت ها، درندگی ها و شرارت های کارگرکش ديگر نيز

تعويق دستمزدها همه جا با اهداف ياد شده انجام می گيرد اما به عنوان  اساس و واهی از قبيل وضعيت بد مالی و

آنان از   .رهای سفاکانه ضد کارگری نيز مورد بهره برداری واقع می شودهمين شرارت ها و راهکا توجيهی برای

در نظر بياوريد که دستمزد هر  .اين طريق ابرای ماههای بسيار طوالنی دستمزدهای کارگران را مصادره می کنند

 يا ١٠٠٠ خانواده وی را نمی دهد اما حاصل جمع دستمزدهای کارگر رقم بسيار ناچيزی است که کفاف نان روزانه

 رقم هنگفتی را تشکيل می دهد که می تواند بخشی از اقالم مورد نياز سرمايه گذاری  ماه۶چند هزار کارگر در طول 

بشرستيزانه خود بدون هيچ نوع  صاحبان سرمايه با شقاوت و بربرمنشی. انبوه جديد سرمايه داران را تأمين کند

سود می انديشد و بسيار راحت و با حداکثر فراغ بال حاضر  مايه بهسر. دغدغه و ترديدی اين کار را انجام می دهند

 تاريخ سرمايه داری، تاريخ. ميليون ميليون در آستانه سودجوئی انبوه تر قربانی سازد است بشريت را هزار هزار و

   .ی ها استکتمامی اين توحش ها، جنايات و سفالحظه به لحظه ارتکاب 

تن حداکثر فشار بر سطح معيشت و امکانات اوليه زندگی توده های کارگر نيز ساخکاهش سطح دستمزدها و وارد 

سرمايه هايشان به  سرمايه داران در جريان انتقال. اهداف مهم تبعی روند تعطيل سازی کارخانه ها است يکی از

. کار می گيرندسالخی نيروی کار را نيز به  حوزه های جديد و انباشت متمرکزتر سرمايه ها کليه شيوه های ديگر

درازمدت نيروی کار می نمايند، از رقابت مرگبار ميان توده های کارگر  قراردادهای موقت را جايگزين استخدام

شرائط کار را  .يافتن کار بهره می گيرند و سطح دستمزدها را تا آخرين مرزهای ممکن تنزل می دهند بيکار برای

بيشتر مرگ و مير کارگران باال می برند،  ا به بهای افزايش هر چهشدت کار ر. هولناک تر و هولناک تر می سازند

به هر نوع عمل وحشيانه و کارگرکش و ضد انسانی دست می  بر سختی و سرعت کار می افزايند و در يک کالم

  اين.کارها معيار و اصل و شالوده و ايمان و اعتقاد و دنيا و آخرت سرمايه داران است يک چيز در تمامی اين. زنند
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از هيچ شرارت و  که يک ريال سود افزون تر به چنگ آرند و اين که در طريق حصول اين يک ريال سود بيشتر

   .کشت و کشتار و بربرمنشی عليه هيچ کارگری خودداری ننمايند

بديهی آنچه . اما در عين حال روشنگر پيرامون دالئل واقعی تعطيل کارخانه ها بود نکات باال اشاره ای بسيار گذرا

ندارد، بالعکس نشانه با  اين است که اين تعطيل سازی ها هيچ ربطی به بی کفايتی و سوء مديريت سرمايه داران است

برای سرمايه دار يعنی اينکه با سالخی و نابود ساختن  کفايت و مديريت عالی. کفايتی هر چه کامل تر آنان نيز هست

 و سرمايه داران ايران در اين زمينه دست همه همتايان طبقاتی بين به چنگ آرد هر چه هارتر کارگران سود بيشتری

. سرمايه دار ندارد تعطيلی کارخانه ها در اساس ربطی به وضعيت بد مالی اين و آن. خود را از پشت بسته اند المللی

مر دنبال شده سرمايه داری ايران به طور مست  دهه است که در جامعه٣همان گونه که باالتر اشاره شد اين روند 

انفجار موج بحران سرمايه ، شيرازه حيات سرمايه داری ايران نيز هر چه  ترديدی نيست که در شرائط روز و. است

اما تأکيد  معرض طغيان بحران قرار خواهد گرفت و تا همين جا بسيار سخت و کوبنده قرار گرفته است، کوبنده تر در

گذشته رخ داده است تحليل خاص خود را  آنچه در طول سال های. تفکيک کردمی کنيم که بايد اين دو مسأله را از هم 

نکته مهم تر در اين زمينه آن است . در جای خود مورد بحث قرار گيرد دارد و آنچه به تبع بحران اتفاق می افتد بايد

رويکرد  شت سرمايه وسخن بر سر سر. بر سر تأثير يا عدم تأثير بحران در وقوع اين روند نيست که بحث ما مطلقًا

   .نظام سرمايه داری در همه حال مستقل از دوره رونق يا بحران است

  !  کارگرهمزنجيران
جنبه های ضروری آگاهگرانه آن ها يک نکته بسيار اساسی و تعيين کننده در  هدف از توضيح نکات باال سوای

کارخانه ها   عزيمت سرمايه داران در تعطيلما خواستيم خاطرنشان کنيم که نقطه. مبارزه طبقاتی است شرائط روز

اين نيست که توليدات آن ها نياز جامعه و  بستن کارخانه ها مطلقًا معنايش. موضوعات و داليلی است که اشاره کرديم

باشد، تعطيل پشت سر هم مراکز کار و توليد متضمن اين معنی نيست که  ميليون ها انسان شهروند ساکن جامعه نمی

زير نام  عده ای! واحدها و ادامه کار آن ها تالشی عبث و زائد و هدر دهنده امکانات و نيرو است بقای ايناساسًا ن 

همان عقل پوسيده سودجوی  دروغين چپ و فعال کارگری مسأله را صرفًا از زوايه سرمايه داران و درست با

ز راه حل تصرف کارخانه ها درست مانند سرمايه انتقاد ا آن ها در. کارگرکش سرمايه نگاه می کنند و دنبال می نمايند

 گويند که اين کارخانه ها سودآور نيستند و به همين دليل تصرف آن ها به نفع طبقه داران استدالل می کنند و می

تمامی ! پشت بربندند اينان مثل اينکه اصرار دارند در پرستش سود دست سرمايه داران را از!! کارگر نمی باشد

. ما بايد کارخانه های در حال تعطيل را تصرف کنيم  در باال با صدای بسيار رسا فرياد می زند که اتفاقًاتوضيحات ما

و کسب سود نمی خواهيم، کارخانه را تصرف نمی کنيم تا صاحب سرمايه  ما کارخانه ها را برای ارزش افزائی

سرمايه داران  قرار نيست وارد رقابت با. بازاريابی و تجارت محصوالت کار و توليد خود را نداريم قصد. بشويم

قدرت شوراهای ضد سرمايه داری  تصرف کارخانه را فقط با. ما بخشی از يک طبقه عظيم اجتماعی هستيم. شويم

ما بايد برای اين پيوستگی و سازمانيابی شورائی و . انجام دهيم خويش و با اتکاء به قدرت متحد طبقه مان می توانيم

 ضد سرمايه داری طبقه خود بدون هيچ لحظه توقف پيکار کنيم، اين پيکار جريان زندگی ما سراسریاتحاد و همدلی 

را دنبال می کنيم  ما در درون اين مبارزه و اين جنبش است که تصرف کارخانه. و حساس ترين بخش زندگی ماست
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 ايرادگيری های سنديکاليستی و فرقه به تمامی ما پاسخ . زيرا در غير ای صورت قادر به انجام چنين کاری نمی شويم

وقتی ما تصرف کارخانه را در قعر اين جنبش و به عنوان لحظه . شفاف است ر دار و دسته ديگر بسيارساالرانه و ه

و همين توده  فعال جنبش ضد سرمايه داری توده های طبقه کارگر دنبال می نمائيم به اتکاء همين جنبش ای از حيات

 جزء اليتجزائی از پيکار  برای ما تصرف کارخانه.  نير همه مشکالت آن را حل خواهيم کردهای عظيم طبقه خود

جنبش استخوانبندی طبقاتی شورائی ضد کار مزدی خود  هميشه جاری ضد سرمايه داری است و ما در درون همين

 استثمار و طبقات و دولت يک دنيای آزاد انسانی فاغ از کار مزدی و هر نوع برای نابودی سرمايه داری و استقرار

   .استوار می سازيم را نيز
   

  ممتحد شوي حول منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر  
  مآوري جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در حال تعطيل را به تصرف خود در برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ا اسفند 
http://www.hamaahangi.com  

khbitkzs@gmail.com  


