
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  يورش بی امان سرمايه بحرانی و راه مقابله با آن
  

  ١٣٨٧ آذرم تشهشنبه بيست پنج                                                                                         ی هماهنگتهيکم
 

 
بحران کنونی سرمايه بدون شک در زمره گسترده ترين، کوبنده ترين و ويرانگرترين بحران های تاريخ شيوه توليد 

نمايندگان فکری نظام بردگی مزدی و تمام دولت های سرمايه داری دنيا با تمامی قوا تالش می . سرمايه داری است

 واقعيت بحران را وارونه نشان دهند، ريشه های واقعی بحران را به طور کامل از انظار توده های کارگر کنند تا

پنهان سازند، ابعاد بحران را غيرواقعی ترسيم کنند و حتی سيمای خارجی بحران را با هزاران دستکاری باب طبع و 

ها، تمامی طبقه سرمايه دار جهانی، تمامی نهادها و تمامی دولت . مورد نياز سرمايه در پيش چشم کارگران قرار دهند

مراکز عظيم برنامه ريزی نظم توليدی و ارزش افزايی سرمايه در دنيا دست به کار مديريت بحران هستند و همه آن 

 اين که اعجاز خواهند کرد و: ها بسيار شيادانه و مزورانه دروغ مشترکی را به توده های کارگر دنيا تحويل می دهند 

ما پيشتر در باره بحران بحث !! با قدرت مديريت و راه حل يابی و چاره پردازی خويش بحران را رفع خواهند کرد

اما محتوای واقعی بحث تکرار حرف . در اين جا نيز برخی نکات عام را به ضرورت يادآوری می کنيم. کرده ايم

ريب الوقوع ناشی از بحران سرمايه برای طبقه کل صحبت بر سر تشديد فقر و فالکت و گرسنگی ق. های قبل نيست

کارگر بين المللی ازجمله چند ده ميليون نفوس خانواده های کارگری ايران و ضرورت يورش متقابل کارگران به 

دولت های . سرمايه در درجه نخست برای زنده ماندن و سپس تعيين تکليف تاريخی با نظام بردگی مزدی است

سرشکن :  يک معنا دارد   اما مديريت بحران فقط و فقط.  مشغول مديريت بحران هستندسرمايه داری در همه جا

کردن برنامه ريزی شده، سازمان يافته و سنجيده تمام بار و تاوان و عوارض بحران تا آخرين دينار بر گرده توده 

اين . ی سرمايه مواجه شودهای کارگر به گونه ای که در عين حال با کمترين ميزان مقاومت و مبارزه بردگان مزد

  . تنها معنای مديريت بحران از سوی متوليان و حاکمان روز سرمايه در هر گوشه اين دنيا است

دقت . پيشتر به مناسبت های مختلف تشريح کرده ايم که توليد افراطی سرمايه پديده ذاتی شيوه توليد سرمايه داری است

سرمايه به طور مستمر و از درون هر دور . وليد افراطی کاال استشود که توليد افراطی سرمايه چيزی غير از ت

به بيان ديگر، کوه عظيم اضافه ارزش های حاصل از استثمار کارگران مزدی را . بازگشت خود سرمايه توليد می کند

ن راستا سرمايه مدام بزرگتر و بزرگتر و کوه پيکرتر می شود و در اي. به سرمايه های الحاقی جديد تبديل می کند

در قياس با بخش متغير آن يعنی نيروی ... نسبت ميان بخش ثابت آن شامل ماشين آالت و مواد اوليه و وسايل کمکی و 

اين واقعيتی است که هر کارگری می تواند . کار خريداری شده توسط سرمايه دار بسيار عظيم تر و عظيم تر می شود

اين چيزی است که در . ببيند آن کار می کند آن را به وضوح با انداختن گوشه چشمی به کارخانه ای که در 

 سرمايه است و همين روند در عين حال زمينه ساز سير رو به افت نرخ سود سرمايه و در شرايطی معين   نهاد

ماشين آالت، مواد . دليل آن روشن است چرا؟ . غلتيدن نظام سرمايه داری به ورطه هولناک ترين بحران ها است
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و وسايل کمکی يا زمين و ساختمان و وسايل حمل و نقل و مانند اين ها همگی نيازهای حتمی توليد سرمايه و اوليه 

اين ها فقط ارزش . کاال هستند، اما هيچ يک از آن ها در درون فرايند توليد هيچ ريالی ارزش جديد توليد نمی کنند

فرض کنيم بهای مواد اوليه و . به يک خودرو نگاه کنيد. موجود خود را به کاالهايی که ساخته می شود منتقل می کنند

وسايل نيمه ساخته و پول آب و برق و گاز و تلفن و کامپيوتر و استهالک ماشين آالت و هزينه حمل و نقل و استهالک 

ا فرض کنيم مجموع کارگرانی که اين خودرو ر.  ميليون تومان باشد۴ساختمانی که توليد در آن انجام گرفته است 

 ميليون تومان می ۵به اين ترتيب، بهای تمام شده خودرو . ساخته اند هم يک ميليون تومان دستمزد دريافت کرده باشند

در همين .  ميليون تومان سود برده است۵ ميليون تومان بفروشد، ١٠حال اگر سرمايه دار همين خودرو را به . شود

بوط به بهای مواد اوليه و وسايل کمکی و مصالح نيم ساخته و سرمايه دار کل هزينه مر. محاسبات خوب تعمق کنيد

 ميليون تومان ١٠استهالک ساختمان و پول آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و همه را که خرج کرده بود از 

هم به عبارت روشن تر، اين کاالها يا اجزای متشکله سرمايه ثابت که البته خودشان . بهای فروش خودرو کم می کند

در اين ميان . از سير تا پياز محصول کار و استثمار طبقه کارگرند هر کدام در اينجا بهای خود را برداشتند و رفتند

 ميليون تومان ارزش ۶همين نيروی کار است که . باقی می ماند نيروی کاری که صرف ساختن اين خودرو شده است

 ميليون ۵سرمايه دار .  ميليون تومان دريافت کرده است١ جديد به خودرو توليد شده اضافه کرده اما درعوض فقط

اين محاسبه ساده . تومان از ارزش آفريده توسط کارگران را به صورت ارزش اضافی يا سود نصيب خود کرده است

 داری گفتيم که توليد افراطی سرمايه پديده ذاتی شيوه توليد سرمايه. را در نظر داشته باشيد تا به بحث بحران بازگرديم

سرمايه در هر دور واگرد خود درقياس با دور قبل با حجم بيشتری به کار می رود، و در اين روند بخش ثابت . است

سرمايه يعنی همان بخشی که منشأ توليد هيچ ارزش جديدی نيست به طور غول آسا رشد می کند، در حالی که بخش 

مار می شود يا کاهش پيدا می کند يا همان اندازه باقی می ماند متغير آن يعنی نيروی کاری که برای توليد کاالها استث

و يا اگر هم رشد کند باز به صورت نسبی است يعنی در قياس با رشد بخش ثابت سرمايه به صورت چشمگير کاهش 

سودی که  ميليون تومان ۵اگر بخواهيم اين مسئله را به زبان مثال فوق بيان کنيم بايد بگوييم که بخش اعظم . می يابد

ايجاد ( از توليد يک دستگاه خودرو به دست آمده صرف خريد ماشين آالت جديد، مواد اوليه بيشتر، وسايل کمکی 

، قطعات نيمه ساخته بيشتر و دريک کالم ...)ساختمان ها و سالن های جديد توليد و خريد وسايل جديد حمل و نقل و

تغير يعنی نيروی کاری که اين يک دستگاه خودرو را توليد کرده افزايش سرمايه ثابت می شود، درحالی که سرمايه م

به سخن ديگر، سرمايه . است نه تنها افرايش نمی يابد بلکه چه به صورت مطلق و چه به شکل نسبی کاهش می يابد

خود به حکم طبيعت و درونمايه ذاتی خود سرچشمه واقعی رشد ارزش اضافی و سود را در قياس با نرخ پرشتاب و 

نتيجه محتوم اين روند آن است که توده انبوه اضافه ارزش . غول آسای رشد انباشت خود محدود و محدودتر می کند

هايی که توسط کارگران توليد می شود با اين که پيوسته و به گونه ای کامًال جهشی رشد می کند اما قادر به تأمين و 

شيوه توليد سرمايه داری در . به فلک کشيده سرمايه ها نيستتضمين نرخ سودهای الزم برای بازتوليد کوهساران سر 

می خواهد با . از يک سو، سرمايه می خواهد ببالد و فربه و فربه تر شود. ذات خود با اين تناقض رو به رو است

وی کار می خواهد با کمترين ميزان نير. حداقل نيروی کار حداکثر کاالها را توليد کند و حداکثر سود را به چنگ آورد

می خواهد رقم سود . بيشترين ماشين آالت را به چرخ اندازد و عظيم ترين حجم مواد اوليه را به محصول تبديل کند
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از سوی ديگر، در درون همين روند، . خود را نجومی و نجومی تر سازد و حجم خود را کهکشانی و کهکشانی تر کند

 کار را به نسبت بخش ثابت خود يعنی بخشی که توليد کننده سرچشمه واقعی توليد ارزش اضافی و سود يعنی نيروی

همين روند به سير کاهش نرخ سود سرمايه می انجامد، زيرا منبع و . هيچ ارزش جديدی نيست، کمتر و کمتر می کند

قبل . نيروی کار يا سرمايه متغيری است که مقدار آن نسبت به سرمايه ثابت دم به دم کاهش می يابد منشا سود همان 

از اين که به بحث های ديگر برسيم بايد بر اين نکته تأکيد کنيم که ما در صحبت از سرمايه اصًال به اين يا آن سرمايه 

از کل سرمايه يک کشور و از سرمايه جهانی و يا به عبارت دقيق تر . و به طورکلی به تک سرمايه ها نگاه نمی کنيم

با توجه به اين توضيحات بسيار مختصر، کامًال . م سخن می گوييمو صحيح تر و رساتر از سرمايه به صورت عا

مشخص است که سرمايه در طبيعت خود به طور مستمر با سير رو به کاهش نرخ سود دست به گريبان است و همين 

 شيوه البته. رويکرد يا گرايش يا پويه ذاتی سرمايه است که قهرًا به بحران و بحران های حاد ويرانگر منتهی می شود

پيوسته بر . توليد سرمايه داری در درون خود مکانيسم ها و اهرم های مؤثری برای خنثی کردن اين گرايش هم دارد

به کمک همه امکانات تالش می کند تا بهای تشکيل بخش ثابت سرمايه را پايين . شدت استثمار کارگران می افزايد

در دوران معاصر به ويژه به کمک اهرم هايی مانند اوراق . ندزمان کار روزانه کارگران را طوالنی تر می ک. آورد

سرمايه از همه اين راه ها و ابزارها . سهام و بازار بورس می کوشد اثرات اين گرايش نزولی نرخ سود را خنثی کند

مين اما دامنه اثرگذاری اين عوامل محدود است و بر ه. برای جلوگيری از غلتيدن به ورطه بحران بهره می گيرد

  . اساس غرق شدن سرمايه در گرداب هائل بحران امری کامًال اجتناب ناپذير و حتمی است

اما بحث اصلی و . تا اينجا در واقع بيان همان نکات عام مربوط به بحران بود که بازگويی آن ها ضرورت داشت

سير طبيعی . می شود  روع مشخص ما تا جايی که به موضوع و هدف اين نوشته مربوط می شود از اينجا به بعد ش

وقوع بحران ها آن است که سرمايه های بسيار زيادی و گاه عظيم ترين بخش سرمايه های يک کشور و کل سرمايه 

صاحبان اين سرمايه ها يا تراست های بزرگ . جهانی امکان بازتوليد و ارزش افزايی خود را از دست می دهند

ين بخش از سرمايه ها معموًال توسط کارتل ها و کمپانی هايی که وضع ا. صنعتی و مالی اعالم ورشکستگی می کنند

بهتری دارند و به دليل تسلط بر شرايط توليدی برتر ضربات بحران را کمتر تحمل کرده اند، بلعيده يا در واقع به ثمن 

ز سرمايه در روند تمرک. سرمايه های کوچک عمومًا در سرمايه های بزرگ ادغام می شوند. بخس خريده می شوند

اين طور بگوييم که سرمايه در . مقياس کل سرمايه های يک کشور و کل سرمايه جهانی هر چه بيشتر شدت می يابد

سطح سراسری دست به پااليش خود می زند و در جريان اين پااليش سرمايه های فراوانی ورشکسته می شوند و 

کته اساسی يا اساسی ترين نکته آن است که روند مقابله در اين ميان ن. موجوديت مستقل خود را از دست می دهند

سرمايه با بحران در واقع روند سرشکن شدن کل عوارض، تاوان ها و هزينه های بحران بر زندگی توده های طبقه 

در طول دوره بحران بخش های بسيار عظيمی از طبقه کارگر بيکار می شوند و کل هزينه معاش آنان . کارگر است

. خش شاغل طبقه آنان يعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و پسر و دختر و افراد ديگر خانواده می افتدبر دوش ب

رقابت ميان توده های کارگر بيکار برای يافتن کار به صورت وحشتناکی اوج می گيرد و سرمايه داران و دولت های 

ردگان مزدی هجوم می برند و سطح دستمزدها به دار و ندار معيشتی ب  سرمايه داری با اغتنام فرصت همچون کرکس 

تمام امکانات اجتماعی و حداقل زيست توده های کارگر . را تا سرحد مرگ کارگران و فرزندان آن ها کاهش می دهند
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مدرسه های زيادی را تعطيل می کنند و معلمان کارگر شاغل . آماج هارترين و سبعانه ترين تهاجمات واقع می شود

نيازهای آموزشی . شمار دانش آموزان درون هر کالس را به حداکثر می رسانند. راج می نماينددر آن ها را اخ

پرستاران زيادی را مانند همه بخش های ديگر . بيمارستان ها را می بندند. کودکان را به طور کامل سالخی می کنند

زشکی و درمانی را در همه جا تا حد شمار پزشکان و بهياران و کادر پ. طبقه کارگر راهی برهوت بيکاری می کنند

در جاهايی که پيش . بيماران بسيار زيادی را از همان حداقل دارو درمان بی نصيب می کنند. ممکن کاهش می دهند

 وجود داشته است، اين امکانات با تيغ تيز سرمايه   از وقوع بحران اثری از امکانات رفاهی برای سالمندان يا کودکان

ر کجا اثری از بيمه بيکاری، بيمه بيماری و درمان و مانند اين ها وجود داشته است با بيرحمی و ه. سالخی می شود

در يک . قساوت تمام قربانی حفظ سود سرمايه و ايجاد شرايط الزم برای بازتوليد سرمايه های دچار بحران می شود

وليه زندگی توده های کارگر دارد يورش می کالم، سرمايه به هر آنچه که نشانی از دار و ندار معيشتی و نيازهای ا

  .برد تا از اين طريق راه خروج خود از بحران را هموار سازد

پيشتر در يکی از نوشته های همين سايت و همين ستون خاطرنشان کرديم که بحران کنونی دنيای سرمايه داری به 

سرمايه داران و دولت ها و مراکز بين المللی . نيستفاقد پيشينه نبوده و . هيچ وجه يک حادثه ابتدا به ساکن، ناگهانی 

بحران پديده . برنامه ريزی اقتصادی نظام سرمايه داری در اين مورد نيز زمين و زمان را از عوام فريبی پرکرده اند

شيوه توليد سرمايه داری چند دهه است که در سطح بين المللی موج بحران را به گونه ای . خلق الساعه روز نيست

يک نکته بسيار مهم و قابل تعمق اين است که دولت های سرمايه داری در . اد در شريان حيات خود لمس می کندح

تمامی اين دوره بحران را مديريت کرده اند و ما پيشتر گفتيم که مديريت بحران توسط سرمايه و سرمايه داران و 

ان بر زندگی توده های کارگر سرشکن شود به اين که چگونه کل بار بحر: دولت ها فقط و فقط يک معنی دارد 

بايد اين واقعيت تلخ . طوری که امکان مبارزه، مقاومت و خيزش های عظيم و انقالبی بردگان مزدی به حداقل برسد

سرمايه داران . را قبول کنيم که نظام سرمايه داری در طول دوره مورد بحث تا حد زيادی در اين کار موفق بوده است

ی سرمايه داری اين موفقيت شرربار بشرستيزانه را در کشورهای مختلف دنيا به شکرانه دو عامل اساسی و دولت ها

وجود اتحاديه های کارگری مزدور نظام بردگی مزدی در کشورهای غربی و : و تعيين کننده به چنگ آورده اند 

توانيم يک تفاوت مهم ميان چگونگی شايد ب. دستگاه های نيرومند سرکوب و حمام خون در کشورهايی مانند ايران

برخورد نظام سرمايه داری به بحران های ذاتی و ساختاری اين شيوه توليد در حال و گذشته را در همين نحوه برنامه 

واقعيت اين است که سرمايه . ريزی انتقال و سرشکن کردن کل بار بحران بر زندگی توده های کارگر مشاهده کنيم

قق همين هدف يعنی سرشکن کردن هر چه هولناک تر و گسترده تر بحران بر زندگی توده داری برای چگونگی تح

های کارگر بسيار سازمان يافته تر از گذشته های دور عمل کرده است و در اين گذر از عواملی مانند سازمان يافتگی 

شيانه جنبش کارگری، نيرومند دولتی، هماهنگی و برنامه ريزی مشترک در سطح قاره ای و جهانی، سرکوب وح

مزدوری اتحاديه های کارگری و نقش اين اتحاديه ها در کفن و دفن هر جنب و جوش ضد سرمايه داری کارگران و 

سرمايه داری از همه اين امکانات و عوامل استفاده کرده . نوع اين ها حداکثر بهره برداری را به عمل آورده است

 گسترده ترين سطح بر شانه کارگران بيندازد و، از سوی ديگر، امکان مهار است تا، از يک سو، بار بحران ها را در

برای اين که . و کنترل مقاومت توده های کارگر را به حداکثر و شانس بروز خيزش های کارگری را به حداقل برساند



 

 5

ه وضعيت زندگی و ب کارگران بار شده است کافی است فقط   ببينيم چگونه کل بار بحران در اين چند دهه بر گرده 

در همه کشورهای اروپايی و آمريکای شمالی و هرکجای جهان . کار و حال و روز توده های طبقه کارگر نگاه کنيم

که به يمن خيزش های ضدسرمايه داری جنبش کارگری در دوره های گذشته سطحی از امکانات رفاهی وجود داشته 

در اين کشورها به طور مثال بيمه بيکاری يا ساير . ار گرفته استهمه اين امکانات آماج حمالت وحشيانه سرمايه قر

در کشور سوئد در طول دهه . امکانات رفاهی به هيچ وجه آن چيزی نيست که چند دهه پيش از اين وجود داشته است

ده يعنی اين پدي.  هر کارگری که بيکار می شد در تمام مدت بيکاری کل حقوق ايام اشتغال خود را دريافت می کرد٧٠

و سپس در دهه نخست قرن جاری به % ٨٠ تا ٧۵ به ٩٠و سپس در دهه % ٩٠ به ٨٠غرامت بيکاری در دهه 

. در همين کشور، بيمه ايام بيماری نيز دچار همين نوع سالخی شده است. کاهش يافته است% ٨٠ تا ۶۵چيزی ميان 

ی رايگان دانش آموزان دبيرستانی به طور کامل غذا.  کرون بيشتر شده است٢۵٠ کرونی بيمارستان ها تا ٣٠وروديه 

شمار تخت های بيمارستانی به نصف رسيده است و تعداد پرستاران بيمارستان ها به رغم افزايش . قطع شده است

در . از گذشته کمترشده است% ٣٠اندک جمعيت و به رغم افزايش جهش وار شمار بيماران و مراجعان بيمارستان ها 

 مجتمع آموزشی مرکب از کالس های ابتدايی تا راهنمايی به طور کامل تعطيل شده و تعداد ٢٠ل طول هر سال حداق

هر کارگر مريضی که مجبور به گرفتن مرخصی استعالجی برای هر . دبيرستان های تعطيل شده نيز بسيار باال است

رصدی از حقوق روزهای اشتغال چند روز شود در روز اول آن هيچ حقوقی دريافت نمی کند و در روزهای بعد نيز د

اين امر سبب شده است که تمامی کارگران بيمار حتی االمکان از گرفتن مرخصی دوره بيماری . خود را می گيرد

چشم پوشی کنند و بر اساس آمارها صرفه جويی مستقيم سرمايه داران سوئد در هر سال فقط از همين طريق معادل 

 ٣٠٠به بيان ديگر، صاحبان سرمايه از اين طريق در هر سال معادل کار . ست هزار کارگر در سال بوده ا٣٠٠کار 

در تمامی اين چند دهه بخش قابل توجهی از . هزار کارگر کار رايگان و بدون هيچ دستمزد نصيب خود کرده اند

ار آنان نيروی کار مورد نياز سرمايه داران به صورت کامًال رايگان از سوی نهادهای دولتی سرمايه در اختي

فهرست اين جا به جايی ها يا در واقع سالخی معيشت و امکانات کارگران بسيار طوالنی است و . قرارگرفته است

آنچه در مورد سوئد گفتيم به صورت بسيار هولناک تری . همه اين ها را بايد فقط مشت نمونه خروار به حساب آورد

مورد عظيم ترين قطب های صنعتی نظير آمريکا، آلمان، در مورد بسياری از کشورهای ديگر و بيش از همه در 

  . کانادا، ژاپن و جاهای ديگر صدق می کند

در .  و زندگی توده های طبقه خودمان در جايی که زندگی می کنيم بياييم راه دور نرويم و به سراغ جامعه خودمان

از هارترين و جالدترين و تبهکارترين  سال پيش ما در زير سلطه يکی ٣٠. اينجا زبان از بيان ماجرا عاجز است

دولت های سرمايه داری برای سرمايه داران کار می کرديم و استثمار می شديم و سرمايه و ارزش اضافی توليد می 

شرايط زندگی ما چنان رقت بار بود و فشار بی حقوقی ها و ستمکشی ها چنان کل توده های طبقه ما را در . کرديم

اما . ما سلسله جنبان انقالب بوديم. تی ساقط کرده بود که برای رهايی خويش انقالب کرديمخود له کرده و از هس

ی برای تحکيم پايه های لرزان سرمايه داری و تشديد استثمار هرچه بيشتر » انقالب«انقالب ضدسرمايه داری ما به 

فعًال داريم در باره بحران حرف . بدما تبديل شد که خود حديث ديگری دارد و پرداختن به آن مجال ديگری را می طل

اما واقعيت . ما در آن روزها زير فشار وخامت وضع معيشتی و خفقان حاکم بر جنبش خويش انقالب کرديم. می زنيم
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سطح دستمزدهای واقعی امروز . اصال قابل قياس نيست اين است که زندگی آن روز ما با زندگی ای که االن می کنيم 

سرمايه از بيخ و بن قانون بردگی مزدی است و در » قانون کار« . ای آن روزمان نمی رسدمزده% ٣٠ما حتی به 

با اين همه، عظيم ترين . جامعه ايران قانون حداکثر توحش سرمايه برای تشديد هر چه وحشيانه تر استثمار ما است

هيچ اثری . رج و محروم کرده اندبخش توده های طبقه مان را حتی از شمول همان مزايای بسيار ناچيز اين قانون خا

از حق بيمه و يک روز تعطيل در هفته و تعطيالت ساالنه و غرامت بيکاری برای ميليون ها کارگر همزنجير ما باقی 

جمعيت زنان طبقه مان که برای يک لقمه نان . شمار کودکان خيابانی طبقه مان سر به فلک کشيده است. نمانده است

کودکان در سن آموزش طبقه ما به جای % ٣٠. ن فروشی هستند از ميليون ها گذشته استفرزندانشان مجبور به ت

مدرسه و درس و آموزش روزها در سياهچال های سود سرمايه فرسوده می شوند و شب ها در کنار خيابان ها روی 

ا هزارتا بيکار می ده ميليون از بردگان مزدی همسرنوشت ما بيکارند و هر روز ما را هزارت. کارتون می خوابند

. هيچ تضمينی در هيچ کجا برای اشتغال فردای خود نداريم.  ماه پرداخت نمی کنند۶  ماه ۶دستمزدهای ما را . سازند

قراردادهای دائمی درازمدت کار به . تعويق طوالنی مدت دستمزد به رسم متعارف سرمايه داران تبديل شده است

شرح اين قصه سراسر رنج و درد به زبان . های موقت سفيد امضا گرفته استتاريخ پيوسته و جای آن ها را قرارداد

 سال پيش از فرط بی حقوقی و گرسنگی و ستم کشی و شدت استثمار دست به انقالب زديم و اينک ٣٠ما . درنمی آيد

  . در وضعی زندگی می کنيم که هزار بار وحشتناک تر از آن دوره است

يم از بحران سرمايه داری و در باره رمز و راز مديريت بحران توسط سرمايه فراموش نکنيم که هر چه می گوي

در طول چند دهه گذشته بحران اين سان که گفتيم توسط سرمايه داران و دولت های سرمايه داری مديريت شده . است

ار بر زندگی طبقه ما يعنی اين که کل بار آن همان گونه که اشاره کرديم و يا در واقع به سياق مشت نمونه خرو. است

 ميليارد نفوس کارگری ٣. امروز يک ميليارد از همزنجيرانمان در دنيا بيکارند. در سراسر دنيا سرشکن شده است

يک و نيم ميليارد کارگر و افراد خانواده .  دالر آمريکا در روز زندگی می کنند٢سکنه کره زمين با درآمدی کمتر از 

هر يک . د و همين ميزان فاقد هر نوع امکانات آموزشی و درس و مدرسه هستندهای کارگری آب آشاميدنی ندارن

همه اين ها مظاهر بارز و .  کودک از از جمع کودکان خردسال و نوزاد طبقه ما از گرسنگی می ميرند٢٠دقيقه 

 من ٧٠ثنوی م اما کل اين حوادث که شرح کامل آن ها مسلمًا . مصاديق عريان مديريت بحران توسط سرمايه هستند

خواهد شد فقط و فقط مربوط به دهه های گذشته است، دهه هايی که در طول آن دولت های سرمايه داری اساسًا از 

تو خود . پديده ای به نام بحران حرف نمی زدند و هر نوع سخن از بحران را کفر و شرک و الحاد تلقی می کردند

ه سو به حادترين شکل و در گسترده ترين سطح و با بحران اينک از هم. حديث مفصل بخوان از اين مجمل

دولت ها مرحله تازه ای از مديريت بحران را با همان تعبير و . سرکوبگرترين و کوبنده ترين حالت طغيان کرده است

امروز فرياد بحران، بحران از هر تريبون سرمايه در سراسر فضای . تعريفی که گفتيم دستور کار خود ساخته اند

در پارلمان ها، وزارتخانه ها، ساير مراکز دولتی، نهادهای بين المللی سرمايه، . انسان ها طنين انداز استزندگی 

تا همين امروز چند ده ميليون کارگر را در اروپای غربی و آمريکای . دانشگاه ها و همه جا بحث بحران داغ است

دالر آمريکا به صورت کاروان بی انتهای کمک های صد ميليارد صد ميليارد . شمالی راهی کوير گرسنگی ساخته اند

دولتی از هر گوشه نظام سرمايه داری برای رهايی عظيم ترين تراست های صنعتی و مالی و بانکی جهان به سوی 
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اين مؤسسات سرازير است، کمک هايی که تا آخرين ريال بايد از محل نان بخور و نمير فرزندان خانواده های 

در جهنم سرمايه داری ايران تمامی اقتصاددانان سرمايه، شمار کثير دولتيان، کليه صاحبان . دکارگری پرداخت شو

کارخانه ها و بنگاه های عظيم سرمايه گذاری شب و روز از ضرورت کمک به سرمايه ها برای اجتناب از غلتيدن 

خرين بازمانده های معيشتی ما در ورطه بحران سخن می رانند و همه آن ها بدون هيچ کم و کاست تاراج مستقيم آ

 ميليارد دالری سرمايه ٣٠همه اصرار دارند که تمام بدهی های . کارگران را برای رهايی سرمايه ها نشانه می گيرند

داران به بانک های دولتی مورد بخشش قرار گيرد تا دولت سرمايه در قبال آن قتل عام سراسری معيشت ما را برنامه 

تمزدهای شاغالن طبقه ما را باز هم بسيار هولناک تر از امروز کاهش دهد، تا بازهم ميليون ريزی کند، تا سطح دس

ها تن از توده های طبقه ما را بيکار سازد و به جمعيت بيکاران ده ميليونی ديگر ملحق کند، تا کودکان محروم از 

 و درمان را از همه بخش های طبقه ما به مرز دو برابر برساند، تا هر نوع امکان دارو% ٣٠آموزش طبقه ما را از 

سلب کند و در يک کالم تا کل توده های همزنجير ما را در گرداب هائل بحران سرمايه از هستی ساقط کند و از اين 

  .طريق راه خروج سرمايه از بحران را هموار سازد

  ! همزنجيران 
بردگی مزدی بوده ايم و زير فشار اين  سال گذشته لحظه به لحظه آماج تعرض مرگبار نظام ٣٠ما در تمامی 

ما اساسًا جز زنجيرهای دست و پايمان هيچ چيز نداريم که از دست . تعرضات همه چيز خويش را از دست داده ايم

 سال تعرض بی امان سرمايه به سطح معيشت نازل و ناچيز ما حتی ٣٠اما در روزگار فعلی و به ويژه در پی . دهيم

ما نه فقط هيچ چيز برای از دست دادن نداريم . هم به طور واقعی معنای ديگری يافته است» نهيچ چيز نداشت« همين 

 روز از نو روزی از  آری، ما در چنين موقعيتی قرار گرفته ايم و تازه. بلکه اصًال هيچ چيز برای زنده مان نداريم

هاجمات ناشی از طغيان بحران سرمايه هنوز بايد امواج بسيار هولناک تر و مصيبت بارتر و مرگ آفرين تر ت. نو

 کارخانه تا کنون تعطيل شده ۵٠٠در ماه های آينده بی گمان کارخانه های بسيارزيادتری به . داری را هم تحمل کنيم

ميزان اضافه ارزش ها و سرمايه های نفتی دولت سرمايه داری تا همين امروز زير فشار بحران . اضافه خواهد شد

تر شده است و معنای زمينی اين کاهش آن است که بخش اعظم پروژه های صنعتی در دست سال قبل کم% ٣٠از 

اضافی و  در نظر داشته باشيم که کل عايدات نفتی، ارزش . اجرا يکسره تعطيل و کارگران آن بيکار خواهند شد

ار و دولت سرمايه طبقه سرمايه د. سرمايه ای است که توسط ما و همزنجيران ما در سراسر جهان توليد می شود

داری کل اين اضافه ارزش ها را به صورت سرمايه در قلمروهای مختلف و البته زير عناوين مختلف سرمايه گذاری 

 درصدی اين حجم عظيم سرمايه به ناچار ٧٠کاهش . می کنند و برای بازتوليد کل سرمايه اجتماعی به کار می گيرند

کاهش ميزان اين . يکاری انبوه توده های طبقه ما را به دنبال خواهد داشتتعطيل بسياری از مراکز کار و توليد و ب

مراکز . سرمايه ها آثار خود را هر چه سريع تر بر روی روند بازتوليد کل سرمايه های موجود برجای خواهد گذاشت

ته و به بزرگ و کوچک صنعتی امکانات ارزی الزم برای واردات ماشين آالت و مواد خام و وسائل نيمه ساخ

اين امر به نوبه خود بيکاری را بازهم . طورکلی بخش ثابت سرمايه خود را تا حد بسيار زيادی از دست خواهند داد

سرمايه داران برای تهيه و تشکيل و به کارگيری بخش ثابت سرمايه هايشان .  گسترش می دهد هر چه سهمگين تر
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 کاالها باال خواهد رفت و سود آن ها در معرض کاهش هزينه توليد. هزينه های بيشتری پرداخت خواهند کرد

صاحبان سرمايه و دولت آن   : يک چيز بسيار روشن است و ما بارها بر آن تأکيد کرده ايم . قرارخواهد گرفت  جدی 

ها آخرين ريال کاهش سودهايشان را نيز با سالخی معيشت و آخرين لقمه های بازمانده نان فرزندان ما جبران خواهند 

تشديد . سيالب قهر و خشم انسان ستيز سرمايه از زمين و آسمان و از همه طرف به سوی ما پيش می آيد. ردک

زنگ خطر درهمه جا برای ما به . انفجارگونه گرسنگی و فالکت توده های طبقه ما امری بسيار واقعی و حتمی است

  آيا به راستی تحمل چنين وضعيتی امکان دارد؟ . صدا درآمده است

اگر به . سخ به اين پرسش دقيقا به چگونگی برخورد ما کارگران با يورش انسان کش سرمايه بحرانی بستگی داردپا

انقالب عليه سرمايه برای . آن تن دردهيم و تسليم آن شويم، آری تحمل آن و حتی بدتر از آن هم امکان پذير است

يک شق ديگر درمقابل يورش . ا و لزوما اتفاق بيفتدرهايی طبقه کارگر امری جبری و محتوم نيست که در تاريخ حتم

اين که ما کارگران کدام يک . ستمگرانه سرمايه اين است که ما سرمان را بر زمين بگذاريم و بميريم و دم برنياوريم

از اين دو شق را برخواهيم گزيد به برايند دوعامل بستگی دارد، يکی عمل اجتماعی تاريخ ساز خود ما و ديگری 

رچوبی تاريخی که از پيش تعيين شده است و ما بی آن که در ايجاد آن نقشی داشته باشيم به درون آن پا گذاشته ايم چها

بسته به اين که در اين برايند کدام يک از اين دوعامل بر ديگری چيره شود ما يا از ستم . و به اسارت آن درآمده ايم

ايان خواهيم داد يا همچنان درمانده دراسارت اين رابطه انسان ستيز سرمايه رها خواهيم شد و به پيش تاريخ انسان پ

بنابراين، اگر می خواهيم از دست سرمايه درامان بمانيم و، از آن باالتر، به آن يورش بريم و آن را . فروخواهيم ماند

ه خودمان از يک از عرش اعالی فرمانروايی اش به زير کشيم تنها يک راه داريم و آن عبارت است از تبديل طبق

به منصه   با هدف ) طبقه برای خود(به يک طبقه درخدمت خود ) طبقه درخود(طبقه درخدمت ديگران 

رهايی طبقه کارگر و غلبه برچهارچوب تاريخی که ما را احاطه کرده  ظهوردرآوردن عمل اجتماعی تاريخ ساز خود

تمام مسئله اين است که . بديل و چگونگی آن استاما تمام مسئله بر سر همين ت. و برسرنوشت مان حاکم شده است

طبقه کارگر، که با همه مبارزه ای که عليه سرمايه می کند بازهم درخدمت طبقه سرمايه دار و دولت آن قراردارد، 

چگونه می تواند به طبقه ای درخدمت خود تبديل شود؟ برای پاسخ به اين پرسش بايد ببينيم که چه عاملی طبقه کارگر 

کارگر کسی . رخدمت طبقه سرمايه دار و دولت آن قرار داده و چگونه می توان اين عامل را ازميان برداشترا د

است که جز فروش نيروی کارش هيچ راه ديگری برای زندگی ندارد و دقيقا همين نياز به فروش نيروی کار برای 

قرار می دهد، طبقه ای که بر بستر ) دارطبقه سرمايه (زنده ماندن است که طبقه کارگر را درخدمت طبقه ديگری 

همين نياز می تواند نيروی کار طبقه کارگر را بخرد و ارزشی بيش از آنچه صرف توليد آن شده از آن بيرون بکشد 

بنابراين، آن عامل اصلی که طبقه کارگر را درخدمت طبقه سرمايه دار و دولت آن قرار می دهد و ). ارزش اضافی(

ضعف و ناتوانی و ذلت و درماندگی و سيه روزی طبقه کارگر همين رابطه خريد و فروش درواقع علت اصلی 

همين رابطه است که تمام قدرت طبقه کارگر را از درون وجود او بيرون می کشد و آن را در قالب . نيروی کار است

اين چنين . بديل می کند بر سرنوشت او ت به قدرت حاکم سود وسرمايه و دولت و تمام مظاهر نظام سرمايه داری 

طبقه کارگر ضعيف و ناتوانی برای قدرتمند شدن و درخدمت خود قرارگرفتن فقط و فقط يک راه دارد و آن بازپس 

بی ترديد، شکل نهايی اين بازپس گيری . گرفتن قدرتی است که از وجود او بيرون کشيده شده و بر او حاکم گشته است
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ستلزم شرايطی است که به آن اوضاع انقالبی گفته می شود و در هر زمانی، ازجمله قدرت و احاله آن به تمام جامعه م

پرسش اين است که تا پيدايش آن اوضاع چه کار بايد کرد؟ تمايز رويکرد ما به عنوان . زمان کنونی، مهيا نيست

قه کارگر برای ما می گوييم طب. فعاالن ضدسرمايه داری طبقه کارگر در همين جاست که خود را نشان می دهد

مبارزه با سرمايه داری منتظر اوضاع انقالبی نمی ماند و درواقع حتی در اوضاع غيرانقالبی نيز چاره ای جز 

دراوضاع کنونی، طبقه کارگر می تواند و بايد با راهکارهای ضدسرمايه داری بر . مبارزه با سرمايه داری ندارد

نسبت قدرت متحد و متشکل خود کفه اين قدرت را به سود کارگران قدرت ربوده شده از خود اعمال فشار کند و به 

ما می گوييم ظرف اين اعمال فشار نه تشکل های رفرميستی از نوع سنديکا و اتحاديه بلکه شورايی است . سنگين کند

داير هستند ما می گوييم در مراکز کار و توليدی که . که آحاد کارگران را در اين مبارزه ضدسرمايه داری دخالت دهد

 هدف ضدسرمايه داری اعمال فشار بر شريان حياتی توليد ارزش اضافی را  و تعطيل نشده اند راهکاری که بتواند

اما در مراکز درمعرض تعطيل، اعتصاب کارآيی ندارد و راهکار مناسب برای اين . برآورده کند اعتصاب است

بدين سان، قدم اول و درواقع پيش . اهای کارگری استمراکز تصرف آن ها به قصد اداره کار و توليد توسط شور

شرط راهکارهای فوق برای اعمال قدرت عليه سرمايه ايجا د شورای کارگری در هر مرکز کار و توليد حول منشور 

بسياری از اتحاد و تشکل . پس، سخن بر سر صرف متحد و متشکل شدن نيست. مطالبات پايه ای طبقه کارگر است

اما اتحاد و تشکل مورد نظر آنان نه ظرف و ابزار مبارزه عليه سرمايه بلکه، کامًال . ی زنندکارگران حرف م

با سنديکاسازی و . برعکس، ظرف کفن و دفن جنبش طبقاتی ما در گورستان سازش با نظام سرمايه داری است

ت های حامی آن ها، با نوشتن مبارزه قانونی و حلق آويز کردن خود به دار اتحاديه های مزدور سرمايه جهانی و دول

نامه فدايت شوم به گای رايدر و نوع اين کارها نمی توان با سرمايه داری مبارزه کرد و نمی توان هيچ مقاومتی را در 

اتحاديه های کارگری هم اکنون در سراسر جهان با تمامی . مقابل تهاجمات سرمايه داران و دولت آن ها سازمان داد

چگونه می توان با .  برای تحميل تمامی بار بحران بر گرده طبقه ما شمشير می زنندقوا در رکاب سرمايه

سنديکاسازی باب طبع اين اتحاديه ها و با دخيل بستن به اين امام زاده های حامی سرمايه با تعرضات نظام سرمايه 

ت پايه ای طبقه کارگر عليه داری مقابله کرد؟ بايد به پا خيزيم و به صورت سراسری و شورايی حول منشور مطالبا

  .سرمايه متشکل شويم و با افق الغای رابطه خريد و فروش نيروی کار به پيش رويم

  
  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

  !رض تعطيل را به تصرف خود درآوريمبرای جلوگيری از بيکاری، کارخانه های درمع

  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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