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نو غارت ته مانده سفره کارگرا   G20 نشست سران 
 

١٣٨٨ فروردين ١۵شنبه                                                                                               ی هماهنگتهيکم  
 
 

آنان از قاره . انگليس برگزار کردند دومين نشست خويش را در) ٢٠گروه (  G20 کشور جهان موسوم به ٢٠سران 

رؤسای دولت . مقابله با بحران جاری سرمايه داری با هم مشورت کنند های مختلف دنيا به ديدار هم شتافتند تا برای

آوريل  حول اين رسالت سترگ طبقاتی خود به گفتگو پرداختند و سرانجام در روز پنجشنبه دوم ماه ها چند روز تمام

 ۵ آينده اعالم کردند که تا پايان سال G20 سران. حاصل توافقات را به عنوان فهرستی از مصوبات اعالم کردند

سرمايه داری تزريق خواهند  هزار ميليارد دالر آمريکا برای کاهش فشار بحران به کالبد فرسوده و فرتوت نظام

نجومی چگونه و از کدام راه ها وارد مجاری  توضيحات بعدی آنان حاکی است که اين مبلغ سرگيجه آور. کرد

اما عجالتًا . ن موارد در پايان نوشته اشاره خواهيم کردبه اي. خواهد شد ارزش افزايی و توليد سود سرمايه جهانی

رياضی اگر  بر پايه محاسبات دقيق.  هزار ميليارد دالر با هم گفتگو کنيم۵اندکی درباره همين رقم  اجازه دهيد

ين دو ميليارد دالر احتياج داريم تا ا فاصله ميان زمين تا کره ماه را با اسکناس های يک دالری فرش کنيم فقط هزار

سرمايه داری از خطر با هدف نجات نظام  G20 پايه تصميم سران رقمی که بر. کره را با اسکناس به هم وصل کنيم

است که برای فرش کردن فاصله ميان زمين و   برابر مبلغی۵سقوط به مجاری توليد سود سرمايه تزريق خواهد شد 

سکناس های صد تومانی ايرانی انجام دهيم آنگاه خواهيم مثال با ا اگر اين کار را به عنوان. ماه کفايت می کند

برای  اين کار. مثال های ملموس تری بزنيم.  بار با اين اسکناس فرش کنيم ۵٠اين دو کره را  توانست فاصله ميان

که در تمامی روزهای سال  يک کارگر ايرانی اگر اين شانس را داشته باشد. درک اهميت ماجرا بسيار الزم است

عظيم بردگان مزدی بيکار تعلق نداشته باشد، اگر  ی کار خويش را به صاحبان سرمايه بفروشد، اگر او به خيلنيرو

کار کند، اگر حتی در روزهای سرد و يخبندان زمستان هم برای پاره ای  اين کارگر برای مثال در بخش ساختمان

گاه هدف  حال در هيچ روزی بيمار نشود، اگر هيچبه کار او نياز داشته باشند، اگر وی به فرض م حمالی های کشنده

کارفرما يا کارفرمايان از سر تصادف  قهر سرمايه دار واقع نگردد و تازيانه اخراج بر گرده او فرود نيايد، اگر

همه اين احتماالت و بسيار اگر و اماهای ديگر همه و همه   ماه مصادره نکنند، آری اگر۶ ماه ۶دستمزد وی را 

 کنار هم به ميمنت و مبارکی لباس واقعيت پوشند، تازه در چنين شرايط بسيار نادری ه نفع اين کارگر درتصادفًا ب

می دانيم که کارگر  خوب.  ميليون و پانصد هزار تومان دستمزد خواهد داشت٢کارگر مزبور برای تمام طول سال 

 ۵حال بياييم و رقم .  نفری را اداره کند۵تا  ۴ساختمانی مورد مثال ما علی العموم بايد با اين حقوق يک خانواده 

حاصل اين تقسيم رياضی . تبديل و سپس به دستمزد ساالنه اين کارگر بخش کنيم هزار ميليارد دالر را ابتدا به تومان

برای نجات نظام   G20  کشور عضو٢٠به اين ترتيب پولی که بر اساس مصوبات سران . ميليارد خواهد بود ٢عدد 

 ميليارد نفر کارگر است که تمامی ٢و خطر فروپاشی منظور شده است معادل حقوق  اری از بحرانسرمايه د

خطر وقوع  سال را در مرگبارترين شرايط ممکن کار می کنند، هيچ لحظه ای آسايش ندارند، دائمًا با روزهای



مفروض با دستمزد خويش بايد يک کارگر   ميليارد نفر٢. سوانح و از دست دادن جان يا اندامی از بدن مواجه هستند

و پوشاک و مسکن و هزينه دارو و درمان و آموزش و کل   ميليارد نفری را از لحاظ خوراک١٠جمعيت حدودا 

ميليارد رقمی معادل يک و نيم برابر جمعيت کنونی کل ساکنان کره زمين و حدود  ١٠. نيازهای معيشتی تأمين کنند

المللی دستمزدهايی  پيداست که بخش هايی از طبقه کارگر بين.  کارگر دنيا استبرابر کل نفوس توده های دو و نيم

اما اين نيز بديهی است که هم اکنون يک ميليارد  .بسيار باالتر از دستمزد يک کارگر ساختمانی در ايران می گيرند

داد را با هم جمع و تفريق کنيم اگر همه اين اع. و به ناچار فاقد دستمزد هستند نيروی کار آماده فروش جهان فاقد کار

دالر آمريکا زندگی می  ٧٠٠ ميليارد سکنه زمين با درآمد ساالنه ای کمتر از ٢به خاطر بياوريم که بيش از  و اگر

دولت ها برای کاهش خطر بحران !! دالر اهدايی ناقابل   هزار ميليارد۵کنند آنگاه به راحتی خواهيم پذيرفت که رقم 

   .کل دستمزدهای ساالنه کل توده های کارگر جهان است ل چندين برابرسرمايه داری معاد

 پيچ خورديم و حال بياييد به اين فکر کنيم که راستی راستی اين مبلغ نجومی سرگيجه آور تا اينجا در ال به الی ارقام

بيان آن يکه می هنگام  که امروز گويندگان تلويزيون های دنيا و حتی اقتصاددانان کارکشته نظام بردگی مزدی

به دست خواهد آمد؟ آيا فقط قرار است ماشين های  خورند و چندين بار ابراز حيرت می کنند، از کجا به دست آمده و

اگر عالج مشکل به اين آسانی ! و حجم عظيم تری اسکناس چاپ کنند؟ چاپ اسکناس برای مدت بيشتری کار کنند

موجودی   مقابله با بحران بود؟ آيا می خواهند در خزانه ها را بگشايند واين همه تدارکات برای بود آنگاه چه نياز به

آيا طبقه سرمايه . احمقانه تر است اين تصور که از اولی هم به مراتب مسخره تر و! آن ها را بذل و بخشش نمايند؟

اين که از هر ! د؟دارايی هايش برای تأمين اين رقم مايه بگذار دار تصميم گرفته است که از هفت اقيانوس عظيم

روی  سرمايه داران دنيا بشريت را به نابودی کشيده اند تا اين سرمايه ها را. مسخره تر است دوتای قبلی مبتذل تر و

. چه انبوه تر آن ها است هم انباشت کنند و حال هم کل جنگ و جدل ها برای حفظ همين سرمايه ها و سودآوری هر

   .و حسابی پرسش خود برويم سراغ پاسخ درست. ب نيستنداين ها مسلمًا جوا. دردسر کم کنيم

در همين سايت چند بار توضيح داده ايم که ارزش هر کاال فقط مقدار کار اجتماعًا  در مباحث آموزش اقتصاد سياسی

است که در  منظور از کار اجتماعًا الزم زمان کاری. است که صرف تهيه آن شده و در آن نهفته است الزمی

. توليد آن کاال مصرف می شود دی توليد اجتماعی و متوسط کار اجتماعی و حد ميانگين شدت کار برایشرايط عا

پول مقياس ارزشی و واسطه . در آن ها با هم مبادله می شوند کاالها بر پايه اين زمان کار اجتماعًا الزم متراکم شده

 االيی ماقبل سرمايه داری ابتدا محصوالت را بهدوره های اوليه پيدايش و رشد اقتصاد ک در. مبادله کاالها است

به اين يا آن کشاورز می داد و  به طور مثال، توليد کننده پارچه يک متر کتان را. طور مستقيم با هم مبادله می کردند

مثًال يک گوسفند به عنوان واسطه برای مبادله ساير  بعدها کاالی معينی. يک کيلو برنج می گرفت در ازای آن 

 اين. گوسفند جای خود را به معادل ارزشی و واسطه ای ديگری برای مبادله کاالها داد کمی بعدتر. ها تعيين شدکاال

رسيد و باالخره پول  نقش بعدها به کاالی ديگری به عنوان مثال نوعی فلز واگذار گرديد تا اين که نوبت طال

گوسفند، خواه فلزی مانند برنز و نقره يا طال و  تشکل معادل در همه حال خواه به صور. جايگرين همه اين ها شد

بر . الزم انسانی نهفته و متراکم شده در کاالها است اجتماعًا   مقدار زمان کارباالخره پول در واقع فقط بيانگر همان

يی باشد، انسان ها مبنا، وقتی از پول سخن می گوييم بايد کاالهايی وجود داشته باشد، توليدی صورت گرفته همين



بايد همه اين کارها انجام گرفته باشد تا آنگاه  .کار کرده باشند و کار اين انسان ها در محصوالتی متراکم شده باشد

 به بيان ديگر، بايد دنيای کاالها و سرمايه ها توسط جمعيت عظيم. موضوعيت يابد چيزی به نام پول معنا پيدا کند و

يافته باشد تا پول نقش معادل  م زمان کار اين کارگران در سرمايه ها تراکمکارگران دنيا توليد شده باشد و دنيای عظي

طبعًا می شود به تفصيل صحبت کرد و هر چه هم بيشتر صحبت  در اين زمينه. و بيان مبادله ميان آن ها را ايفا کند

 آنچه.  انجام داده ايماما همان گونه که اشاره شد ما اين کار را در جاهای ديگر. شد کنيم موضوع روشن تر خواهد

سرمايه داران و   هزار ميليارد دالر هدايای سران دولت ها به۵در اين جا مورد نظر است فقط اين است که 

هيچ چيز ديگر، بلکه فقط و فقط کاری است  مؤسسات سرمايه داری دنيا نه گنج قارون است، نه مائده آسمانی و نه

کل اين مبلغ نجومی سرسام آور مايه حيرت همه ساکنان کره زمين . انجام بدهند که کارگران دنيا انجام داده اند و بايد

در اعماق معادن دنيا  اين ماييم که شب و روز. حاصل کار و استثمار ما ميلياردها توده های کارگر دنيا است صرفًا

ايم، در کارخانه ها زير سرمايه ها خاکستر شده  کار کرده ايم و صدتا صدتا يا بيشتر در شعله های آتش سودسازی

 برای حمل سرمايه ها و کاالهای سرمايه   ايم، تمام عمر را در جاده ها فشار کار شاق شبانه روزی فرسوده شده

تا کل  رانندگی کرده ايم، در بيمارستان ها، مدارس و در تمامی جاهای ديگر استثمار شده ايم داران شب تا صبح

ها به سرمايه داران جهان را   هزار ميليارد دالر اهدايی سران دولت۵همين سرمايه های جهان و از جمله معادل 

 هزار ۵نزديک تر شويم و رقم  G20 ممالک عضو با اين توضيح کمی به محتوای تصميم سران. توليد کرده ايم

لندن که کنفرانس  سؤال اين است که رؤسای دولت های شرکت کننده در. دالر را اندکی ملموس تر بکاويم ميليارد

زبان می رانند و عمًال به اجرا درمی آورند  در واقع حرف کل سرمايه داران و دولت های سرمايه داری دنيا را بر

 را قرار است از کجاها بردارند، از دست چه کسانی بگيرند و  استثمار ما  هزار ميليارد دالر محصول کار و۵اين 

طبقاتی  له با بحران مصرف نمايند؟ هر کارگر دارای حداقل شعورپينه کنند؟ و چگونه برای مقاب به کجا وصله و

بندی های شرکت کنندگان در کنفرانس  بسيار خوب می داند که برای يافتن پاسخ اين سؤال نبايد در ال به الی فرمول

 نجات جنايت و هر حمام خونی عليه کل کارگران دنيا را معجزه آنان هر سبعيت و. يا کًال سران دولت ها بچرخد

پاسخ سؤال . اوصاف معجزات اين نوعی خويش زمين و زمان را از جنجال پر می کنند بشريت نام می نهند و در

ايران است   هزار تريليون تومان۵ هزار ميليارد دالر که معادل ۵ساده و صريح اين است که کل اين  بسيار

آنچه . بين المللی ما کسر خواهد شد ده های طبقهيکراست از همين دار و ندار معيشتی امروز چند ميليارد نفوس تو

 گوشه دنيا توسط سرمايه انجام گرفته است تصوير آنچه ۶در   ماه اخير و در واقع در طول چند دهه اخير۶در طول 

 ها و سال های آينده عليه ما تحميل کنند بسيار شفاف و گويا در پيش روی ما قرار می را قرار است در روزها و ماه

بازهم بيشتر بيمارستان   بيکاری های بسيار گسترده تر چند صد ميليونی، کاهش هرچه بيشتر دستمزدها، تعطيل.دهد

پيران، نابودسازی هولناک تر چشم انداز زندگی  امکانات معلوالن و ها و مدارس و مهد کودک ها، از بين بردن 

گی با حداقل بخور و نمير تنها و تنها منابع واقعی بارقه های اميد به يک زند نسل های آينده و خاموش ساختن آخرين

   . هزار تريليون تومان خواهد بود۵اين  تأمين

ريشه بحران در . بحران پديده ذاتی نظام سرمايه داری است. دقت قرار دهيمموضوع را بازهم ملموس تر مورد 

سرمايه داری  انون قطعی شيوه توليدنرخ سود سرمايه ها و تبديل شدن اين گرايش به حکم مطلق يا ق گرايش نزولی



که ما توليد می کنيم نرخ سود کافی  بحران از آن جا ناشی می شود که دريای عظيم اضافه ارزش هايی. نهفته است

چرا چنين می شود؟ زيرا شيوه توليد . آن ها را تامين نمی کند مورد نياز سرمايه ها برای بازتوليد مجدد و مستمر

و توليد و  زيرا هر چه ما چند ميليارد کارگر دنيا توليد. است سرمايه شيوه توليد افراطی  خودسرمايه داری در ذات

 ١۵ تا ١٠  ما در بهترين حالت از هر .بازهم توليد می کنيم به سرمايه و سرمايه و باز هم سرمايه تبديل می شود

ادل يک ساعت يا کمتر آن را به صورت داران قرار می دهيم مع ساعت زمان کار روزانه ای که در اختيار سرمايه

 بقيه اين زمان کار طوالنی فقط به سرمايه و بازهم سرمايه. کار خود دريافت می کنيم دستمزد يا بهای فروش نيروی

های حاصل کار و توليد ما  هر چه ما بيشتر سرمايه توليد می کنيم و هر چه کوهساران رفيع سرمايه. تبديل می شود

کار به جايی می . ارزش های انبوه تر نياز پيدا می کنند ان می سايند به سودهای بيشتر يعنی اضافهبيشتر سر به آسم

هايی که ما توليد می کنيم قادر به سيراب کردن دنيای بيکران سرمايه های حاصل  رسد که اقيانوس اضافه ارزش

ها افت می کند و   که نرخ سود سرمايهدر اين وقت است. استثمار ما و متعلق به سرمايه داران دنيا نيست کار و

سرمايه داران و دولت های آن ها در سراسر  بحران از اينجا و اين گونه پديد می آيد و. بحران به وقوع می پيوندد

نظام سرمايه داری را به کار می گيرند تا موج تهاجم آن را به  دنيا به محض مشاهده آن تمامی قدرت اختاپوسی

 آنان برای موفقيت در اين کار چيست؟ کل صاحبان سرمايه و دولت هايشان فقط يک راه ه حلاما را. عقب رانند

گفتيم که ما از ده . ما است دارند و آن غارت و چپاول بيش از پيش دستمزدها يا همان بهای بسيار ناچيز نيروی کار

 معادل يک ساعت آن را به صورت انجام می دهيم فقط يا بيش از ده ساعت کار روزانه ای که برای سرمايه داران

داران برای مقابله با موج بحران بازهم سراغ بهای همين يک ساعت کار  آری، سرمايه. مزد دريافت می کنيم

لباس و  ما می آيند، همان يک ساعتی که برای بازتوليد نيروی کار ما، برای خورد و خوراک و پرداخت شده محقر

امکانات ناچيز معيشتی ما  با غارت و چپاول همين. پرداخت شده است ... پول دکتر و دارو و مدرسه ومسکن و

تريليون تومانی راه می اندازند تا کوهساران سر به فلک   هزار۵ميلياردها نفوس توده های کارگر دنيا سيالب عظيم 

  و با بحران مقابلهرا سيراب کنند و از اين طريق نرخ سود سرمايه ها را باال برند  سرمايه تشنه سود خود  کشيده

سرگيجه آور را در اختيار صندوق بين المللی پول و ساير  اعالم کرده اند که اين مبلغ نجومی G20  سران. کنند

خواهند داد تا آن ها آن را همچون خون به ارگانيسم عليل و فرتوت و فرسوده  مراکز عظيم مالی سرمايه قرار

    .يه را از بحران نجات دهندداری تزريق کنند و بدين سان سرما سرمايه
   

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٨ فروردين ١۴

com.hamaahangi.www  

khbitkzs@gmail.com  

  


