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ه زودبازدی و طرح هاهيسرما  

 
   ١٣٨٧ اسفند ١٣شنبه سه                                                                                           هماهنگی    کميته 

 
 

سرمايه داری پيش تر نيز صحبت کرده ايم، اما موضوع بحث حاضر تکرار گفته  در باره طرح های زودبازده دولت

عام يک هدف  برنامه ريزی ها و سياست گزاری های طبقه سرمايه دار يا دولت اين طبقه به طور. نيست های پيشين

راه ها و راه حل ها به افزايش  همه چيز، همه طرح ها و طراحی ها،. بسيار سرراست و مشخص را دنبال می کند

در اين باره نياز به توضيح . سرمايه داری منتهی می شود سود سرمايه، استثمار شديد تر نيروی کار و چگونگی حفظ

ايه برنامه ها، قانون سازی ها، طرح ها و اليحه تراشی های خويش و دولتمردان سرم اما سرمايه داران. زيادی نيست

آنان به اين کار . بافند تحقق اين هدف را به طور معمول با دنيايی از وارونه پردازی و مسخ افکار به هم می برای

ندان و از زندگی شهرو سرمايه است به عنوان مصالح  دست می زنند تا آنچه را که صرفًا ملزومات سودآوری بيشتر

اين رسم و سنت و ذات نظام سرمايه داری است و به همين دليل تشريح . بزنند جمله توده های وسيع طبقه کارگر جا

. کارگر است و آگاهگرانه آنچه آنان انجام می دهند يک نياز مهم و حياتی جنبش ضدسرمايه داری طبقه شفاف، دقيق

عوام فريبی در حول و حوش آن راه   در اين چند سال همه نوعطرح های زودبازده نيز در زمره مسائلی است که

امروز نقش بازار مکاره ای را ايفا کرده است که از درون آن  در نوشته قبلی گفتيم که اين طرح ها تا. افتاده است

 حبانتومان از حاصل کار و استثمار توده های کارگر در قالب سرمايه های بانکی به صا  هزار ميليارد٨٠بيش از 

هيچ بخشی از جمعيت  سرمايه پرداخت شده يا در حال پرداخت شدن است بدون اين که هيچ گرهی از مشکل بيکاری

داديم که دولت اين ارقام عظيم سرمايه حاصل  در همان جا توضيح. عظيم چندين ميليونی بيکاران باز کرده باشد

تا آنان کل اين اقالم را با دستمزدهای مصادره شده و داران هديه می کند  استثمار توده های کارگر را به سرمايه

گذاری   جمع زده و برای سرمايه  ماه چندين ميليون کارگر و سرمايه های کالن ديگر خويش يکجا۶  ماه۶معوقه 

اجرای طرح های موسوم به  در آنجا نشان داديم که. های انبوه تر در حوزه های بسيار پرسودتر به کار گيرند

نشده که، برعکس، با بيکارسازی های وسيع  با توجه به همين مختصات نه فقط موجب کاهش بيکاریزودبازده 

اما بحث امروز به تشريح جنبه . هستند که در نوشته قبلی بيان شده اند اين ها نکاتی. کارگران نيز همراه بوده است

   .ردبرنامه ريزی و اجرای اين طرح ها توسط دولت اختصاص دا ديگری از اهداف

 به بيان ديگر، از دنيای عظيم. سرمايه دار فقط و فقط کار پرداخت نشده کارگران است اين را خوب می دانيم که سود

به صورت دستمزد يا بهای  کاری که ما برای سرمايه داران انجام می دهيم مقدار بسيار ناچيز و نامحسوسی از آن را

اضافی يا سود صاحبان سرمايه تبديل می شود و به  جا به ارزشفروش نيروی کار دريافت می کنيم و بقيه آن يک

در همين راستا اين نيز روشن است که هر چه شمار کارگران بيشتر باشد  .سرمايه های قبلی آنان اضافه می گردد

سرمايه  ممکن است سؤال شود که اگر چنين است چرا. ارزشی که توليد می شود انبوه تر خواهد بود ميزان اضافه

بدين سان افزايش بخش ثابت  اران مدام می کوشند تا از طريق به کارگيری تکنولوژی و ماشين آالت مدرن تر ود



است و ما قبًال در متون آموزشی همين سايت پاسخ آن را  سرمايه هايشان از شمار کارگران بکاهند؟ اين سؤال درستی

 اين يک تناقض ذاتی شيوه توليد سرمايه.  کار را انجام دهندسرمايه داران مجبورند اين .به طور نسبتًا مبسوط داده ايم

کار را باال می برد، با  سرمايه دار با بهره گيری از تکنولوژی مدرن و فوق مدرن شدت استثمار نيروی. داری است

ور او مجب.توليداتش را به پايين ترين سطح می رساند حداقل نيروی کار حداکثر محصول را توليد می کند، هزينه

رقابت خود را در بازار سرمايه داری و در مقابل همتايان سرمايه دار خويش باال  است اين کار را انجام دهد تا قدرت

جهانی نسبت به کل  وقتی شمار کل کارگران در مقياس جامعه يا در سطح. در اين ميان يک چيز بديهی است .برد

زيرا سود . کاهش قرار می گيرد در معرض ه صورت جدیبخش ثابت سرمايه ها کاهش می يابد نرخ سود سرمايه ب

به اين ترتيب، مشاهده می کنيم که . کارگران هيچ سرچشمه و منشأ ديگری ندارد جز بخش متغير سرمايه يا همان کار

از يک سوی برای  سرمايه داری در ذات خود همواره و بدون هيچ استثنا با اين تناقض ناگزير مواجه است که نظام

کاهش می دهد و از سوی ديگر همين  ش سودآوری، شمار کارگران را نسبت به حجم کل سرمايه گذاری هاافزاي

می آورد، پديده ای که ما در چندين جا و از جمله در  کاهش شمار کارگران گرايش نزولی نرخ سود را به دنبال

سرمايه داران و دولت های سرمايه . وقوع بحران ها آن را توضيح داده ايم مبحث بحران و به عنوان ريشه اصلی

انديشی ها  راستا و زير فشار همين تناقض که کانون زايش بحران نيز هست، معموًال به پاره ای چاره داری در همين

برای افزايش بارآوری کار، استفاده از  آنان تالش می کنند تا به موازات عظيم ترين برنامه ريزی ها. دست می زنند

حداکثر محصول توسط حداقل نيروی کار و بدين سان کاهش هر چه  دهای علم و تکنيک، توليدعالی ترين دستاور

مضمون کلی اين سياست ها . حوزه کار و توليد، سياست های ديگری نيز اتخاذ کنند بيشتر شمار کارگران در هر

دارای ترکيب  وزه هایمنظور از ح. سرمايه گذاری در حوزه های با ترکيب ارگانيک هر چه پائين تر است تشويق

ثابت سرمايه يعنی هزينه ماشين آالت  ارگانيک پائين تر حوزه هايی است که در آن ها نسبت شمار کارگران به بخش

سرمايه که منشأ و موجد هيچ اضافه ارزشی نيست حتی االمکان  و ساختمان و حمل و نقل و به طورکلی آن جزء از

دقت  " (سرمايه بر"هستند تا " کاربر"اران، منظور حوزه هايی است که بيشتر خود سرمايه د يا، به بيان. بيشتر است

نمايندگان فکری آنان را نشان می  در اين اصطالح ها وجه ديگری از وارونه پردازی و عوام فريبی سرمايه داران و

ه و ساختمان و وسايل يعنی فقط به ماشين آالت و مواد اولي براساس اين تفکيک، سرمايه فقط به بخش ثابت آن. دهد

اطالق می شود و نيروی کار از شمول سرمايه خارج می شود، با اين هدف که سرچشمه و  حمل ونقل و نظاير آن ها

ريزی برای سرمايه  برنامه). سود سرمايه دار به عواملی غير از استثمار نيروی کار کارگران نسبت داده شود منبع

در عظيم ترين قطب . جوامعی مانند ايران نيست نيک پايين تر مطلقًا خاصگذاری در حوزه های دارای ترکيب ارگا

در هر کدام از اين . انباشت سرمايه با چنين مشخصاتی را تشويق می کنند  های دنيای سرمايه داری نيز دولت ها

 تيارمبالغ عظيمی از حاصل استثمار کارگران به صورت وام يا حتی کمک های بالعوض در اخ کشورها هر سال

کار را مورد استثمار  افرادی قرار می گيرد که بتوانند دست به تأسيس کارگاه های کوچک بزنند و شماری نيروی

بازتوليد کل سرمايه و از اين طريق کمک به افزايش  قرار دهند يا در بدترين حالت نيروی کار خويش را در خدمت

ا که بگذريم، سال های زيادی است که تمامی تراست های از دولت ه. قرار دهند ميزان ارزش اضافی کل سرمايه ها

در . کنند صنعتی در شش گوشه دنيای موجود برای اجرای هر چه وسيع تر همين نوع پروژه ها تالش می غول پيکر



را به کارگاه بسته بندی ماهی و توليد  همين راستا است که آنان آلونک های زنان بنگالی و چينی و هندی و فيليپينی

ترين خاصيت اجرای اين طرح ها، مستقل از اين که توسط سرمايه  مهم. بايل و محصوالت ديگر تبديل کرده اندمو

 يا دولت ها و يا تراست ها، آن است که نيروی کار هر چه بيشتری با بهای هر چه شبه داران کوچک انجام گيرد

متوسط ترکيب ارگانيک  ولو بسيار اندک،رايگان تری مورد استثمار سرمايه قرار می گيرد در همان حال که، 

دولت ها معموًال چنين وانمود می کنند . می دهد سرمايه ها را نيز در سطح جامعه يا جهان کم و بيش زير فشار قرار

زيرا روند مستمر بيکارسازی ها در عظيم . اما اين فقط يک عوام فريبی است .که اين کار بيکاری را کاهش می دهد

کارگر در اين يا آن   انباشت سرمايه آن چنان گسترده و پرشتاب است که اشتغال جمعيت بسيار اندکیقلمروهای ترين

هدف اساسی و فراگير تمامی اين . داشته باشد کارگاه کوچک نمی تواند تأثير قابل محاسبه ای در کاهش بيکاری

.  کار با بهای هر چه شبه رايگان تر استاستثمار هر چه گسترده تر نيروی برنامه ريزی ها همان گونه که گفتيم فقط

همين  ب ها را روی اجرایسرمايه داری ايران در طول سه دهه اخير عظيم ترين حسا دار و دولت  طبقه سرمايه

قابل توجهی از توليد را عمًال  همه ما شاهد بوده ايم که چگونه بخش. طرح ها يعنی طرح های زودبازده بازکرده اند

زنی که برای اين يا آن سرمايه . کشور منتقل کرده اند ی مسکونی زنان خانه دار مناطق مختلفبه درون آلونک ها

های چای، قند، لباس، سبزی، پاکت جاروبرقی و ساير محصوالت را بسته بندی  دار بزرگ در درون آلونکش کيسه

می گذارد  اختيار سرمايه داراين که آلونکش را به عنوان کارگاه توليدی به صورت مفت و مجانی در می کند، ضمن

سرمايه دار از اين طريق هزينه  .عمًال نيروی کار خود را به بی بهاترين شکل ممکن به سرمايه دار می فروشد

ار اين زنان به دست بيشترين ارزش اضافی را از استثم سرمايه گذاری خود را تا نزديکی های صفر کاهش می دهد،

   .سر خود کم می کند يا به حداقل می رسانداز  و اعتصاب و مبارزه وی را هم اضاعترهمان حال خطرمی آورد و در

نژاد جز همه آنچه در نوشته قبلی گفتيم از اين لحاظ نيز طرحی برای تشديد  طرح های زودبازده دولت احمدی

فريبی در  احمدی نژاد خود در گزارش اخير خويش ضمن عوام. هرچه بيشتر توده های کارگر ايران است استثمار

 سال ۴در طول نزديک به » امداد کميته«  و   »شورای اشتغال دولت« باره اعجاز اين سناريو اعالم کرده است که 

می دهد که در روند عمومی سرمايه وی توضيح . اند رياست جمهوری او حدود يک ميليون و نيم شغل ايجاد کرده

 ميليون تومان سرمايه گذاری می شود، اما در جريان اجرای پروژه ٣٠٠کارگرمعموال  گذاری ها به ازای اشتغال هر

برای . تومان بوده است  ميليون١٧ ميليون تا ٢اين دو نهاد هزينه سرمايه گذاری برای اشتغال يک کارگر بين  های

چنين چيزی ( احمدی نژاد اگر با فرض محال   ميليون تومان مورد اشاره٢. و فکر کنيملحظه ای به حرف های ا

و اگر همه اش به کارگر داده شده !! سرمايه ثابت اختصاص نيافته باشد هيچ ريالی از آن به) مطلقًا ممکن نيست

اجازه !! اوست لی کار دولتمعادل دستمزدی بسيار پائين تر از سطح دستمزدهای اعالم شده شورای عا باز هم!! باشد

بخشی هر چه بيشتر از کيسه معاش  دهيد گفته های رئيس جمهوری سرمايه را کمی سخاوتمندانه تر و با حاتم

 ميليون رقمی ١٧ ميليون و ٢شده رئيس جمهوری يعنی  ميانگين دو رقم اعالم. کارگران مورد بررسی قرار دهيم

 شعوری درهمين دنيای سرمايه داری مسخ کننده و بمباران کننده صاحب هر انسان.  ميليون تومان است٩حدود 

بخش  خوب می داند که در شرايط موجود جهان برای نازل ترين نوع سرمايه گذاری ها هم هزينه شعور انسانی نيز

ح اين که يک طر. کار اندازد ثابت سرمايه چند ده برابر بهای نيروی کار کارگری است که بايد آن سرمايه را به



و هم کل ماشين   تومان هم دستمزد کارگر را پرداخته   ميليون٩زودبازده دولت سرمايه داری احمدی نژاد چگونه با 

ساختمان و وسايل حمل و نقل و ساير اجزای ثابت مورد نياز استثمار وی را فراهم  آالت و مواد اوليه و زمين و

نفر کارگر ايرانی  دولت يک و نيم ميليون: وان جستجو کرد ، معمايی است که کليد آن را فقط در يک جا می ت آورده

داده است تا آنان بسيار وحشيانه تر از برده  را به صورت بی بهاترين بردگان مزدی در اختيار سرمايه داران قرار

و خون و استخوان اين کارگران را سالخی  گوشت و پوست و رگ و پی  داران روم باستان و اسالف آريايی خويش

 در حرف هايش با سرافزازی و افتخار زايدالوصفی همين واقعيت را اعتراف می کند آنجا که احمدی نژاد خود. نندک

ديگر توليد کرده   برابر ارزش افزوده های حوزه های١٠طرح های زودبازده وی ارزش افزوده ای « : می گويد

را با وارونه پردازی خاص » ارزش اضافی« رمايهدر اينجا هم دولتمردان، اقتصاددانان و نمايندگان فکری س. »است

 است  طريق نيز منشأء آن را که فقط وفقط کار پرداخت نشده کارگران نام می نهند تا از اين» ارزش افزوده« خويش 
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