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  ت و دولی دارهيسرما

 
هشتاد وهفتخرداد نهم                                                                                   )منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم  

                                     
و " اداره کاروامور اجتماعی"از جمله واکنش های کارگران در مقابل ستم کارفرمايان يکی رجوع به دولت به ويژه 

بی ترديد، کارگران حق دارند و بايد . استناد به قانون کار برای شکايت از اين يا آن کارفرمای خصوصی يا دولتی است

 دولت به عنوان سازمان مسئول و پاسخگوی مسائل و مشکالت شهروندان برخورد کنند و از اين حق استفاده کنند که با

هم چنين، اگر در . از آن بخواهند که به مسئوليت و وظيفه و وعده هايی که به مردم داده است و می دهد، عمل کند

دارد، کارگران بايد برای قانون به طور کلی و قانون کار به طورخاص جنبه يا جنبه هايی به سود کارگران وجود 

اما بيشترهمان کارگرانی که به دولت رجوع يا به قانون استناد می کنند به . مطالبه حق خود به قانون نيز استناد کنند

به طور واقعی و به تجربه دريافته اند و درمی يابند که نه فقط دولت و قانون  آنان . هيچ کدام از اين ها توهمی ندارند

وی مسائل و مشکالت طبقه کارگر نيستند بلکه، درست برعکس، اين ها هردو عليه کارگران و برای هيچ يک پاسخگ

اما اين دريافت، شناختی . پاسخگويی به نيازهای سرمايه و حفاظت و نگهبانی از نظام سرمايه داری به وجود آمده اند

هدف از نگارش جزوه حاضر . داردصرفا تجربی از ماهيت دولت است و با درک آگاهانه ازآن فاصله بسياری 

  . برداشتن گامی در جهت آگاهی کارگران از ماهيت واقعی دولت در نظام سرمايه داری است

ما در جامعه ای زندگی می کنيم که در آن رابطه انسان با انسان برای کار و توليد اجتماعی اساسا بر خريد و فروش 

جامعه، صرف نظر از موارد بينابينی که نقش تعيين کننده ای در شيوه در اين . کااليی به نام نيروی کار مبتنی است

توليد حاکم بر جامعه ندارند، انسان بسته به اين که در کدام طرف رابطه خريد و فروش نيروی کار قرار گرفته باشد يا 

دو .  همان کارگر استخريدار نيروی کار همان سرمايه دار و فروشنده آن نيز. خريدار نيروی کار است يا فروشنده آن

طبقه . طبقات اساسی هر جامعه سرمايه داری را تشکيل می دهند) پرولتاريا(و کارگر   ) بورژوازی(طبقه سرمايه دار 

چيزی جز نيروی کار خود ندارد و فروش اين نيرو به صورت يک کاال تنها راه زنده ماندن   کارگر برای زندگی 

 اختيار دخالت در روند کار، محصول کار، نوع محصولی که بايد توليد   نوعکارگر با فروش نيروی کارش هر . اوست

اما . شود، سرنوشت کار و توليد و توزيع محصول و همه مسائل مربوط به کار و زحمت خويش را از دست می دهد

 وجوه است و همه ابعاد واجتماعی رابطه خريد و فروش نيروی کار نه رابطه ای صرفا اقتصادی بلکه يک رابطه 

آزادی  به سخن ديگر، اين رابطه محروميت کامل و قطعی کارگر ازهر نوع . زندگی اجتماعی انسان را در برمی گيرد

درصف مقابل . و دخالت آزادانه در سرنوشت زندگی خود و همه مسائل مربوط به حيات اجتماعی او را به دنبال دارد

دار، در بهترين و دقيق ترين بيان، همان سرمايه در شکل و شمايل سرمايه . طبقه کارگر، طبقه سرمايه دار قرار دارد

به همين دليل، برای شناخت واقعيت طبقه سرمايه دار بايد سرمايه را به صورت واقعی و عميق . ظاهری آدميزاد است

ع نوشته اين کاری است که جای آن در اينجا نيست، اما با توجه به مناسبت خاص موضو. تجزيه و تحليل و درک کرد

  . حاضر الزم است سرمايه را به اجمال توضيح دهيم
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ناگفته پيداست که پول، کارخانه، تجارت خانه، ماشين آالت، زمين و به طور کلی ابزار کار و توليد و داد و ستدهای 

ی که صرف پول تا زمان. اما فراموش نکنيم که سرمايه اساسًا مشتی اشياء نيست. تجاری همه می توانند سرمايه باشند

خريد نيروی کار و وسايل توليد نشده و تا زمانی که کارگر نيروی کارش را به صاحب پول نفروخته است سرمايه 

به صورت اشيائی چون پول و زمين و ماشين آالت و ساير ابزار کار در  بنابراين، سرمايه اگر چه . محسوب نمی شود

سرمايه همان رابطه اجتماعی خريد .  بين انسان ها استرابطهمی آيد، اما در اساس و در سرشت خود نوع خاصی از

، رابطه توليد ارزش اضافی، رابطه تبديل محصول کار و توليد کارگران به سرمايه، رابطه و فروش نيروی کار است

 اجبار کارگر به فروش نيروی کار خود، رابطه منع کامل توده های کارگر از هر نوع دخالت در سرنوشت کاروتوليد

. و سرانجام رابطه محروميت قطعی کارگران از آزادی و دخالت آزادانه در تعيين سرنوشت زندگی اجتماعی خويش

وجود سرمايه به معنای وجود اين رابطه است، و درست به اعتبار وجود همين رابطه است که طبقه سرمايه دار با 

مالکيت وسايل کار و توليد و . می گيرد ل در دست اعمال قدرت خود اختيار همه امور جامعه را يکجا و به طور کام

برنامه ريزی کار و توليد اجتماعی، اداره نظم سياسی متناسب با نيازهای بازتوليد و تداوم رابطه خريد و  مبادله، 

فروش نيروی کار، قانون گذاری و ايجاد ساختار حقوقی متناسب با نيازهای سرمايه، برنامه ريزی آموزش و پرورش 

رهنگ، بهداشت و درمان، مهندسی افکار و عادات و باورها و سنت ها و اخالق عمومی و سرانجام و مهم تر از و ف

همه اين ها کل قدرت سياسی، ساختار دولت و دستگاه های پليسی و نظامی اعمال قهر و سرکوب همه و همه در دست 

قيم کارخانه، تجارت خانه يا اين و آن مؤسسه سرمايه دار در بسياری از اوقات صاحب مست. طبقه سرمايه دار است

خاص انباشت سرمايه نيست، بلکه فردی است که حضورش در صف خريداران نيروی کار و تقابلش با صف انبوه 

فروشندگان نيروی کار به شرکت او در استثمار کل طبقه کارگر، سهيم بودن وی در مالکيت سرمايه اجتماعی و 

سرمايه دار را نمی توان و نبايد صرفا از روی سند مالکيت او  . درت دولتی می انجامدحضور در ساختار سياسی و ق

بايد ديد که جايگاه او در رابطه خريد و فروش نيروی کار چگونه . بر اين کارخانه يا آن بنگاه توليدی و تجاری شناخت

ان، کل ساختار قدرت سياسی و نظم او را در کل سرمايه اجتماعی موجود، کل ارزش اضافی حاصل از استثمار کارگر

از اين ديدگاه، برای مثال، مدير عامل و به طورکلی . مدنی و اجتماعی صاحب قدرت و منفعت و مقام ساخته است

به اين ترتيب، . هيئت مديره يک کارخانه حتی اگر مالک آن کارخانه نباشند اعضای طبقه سرمايه دار به شمار می آيند

ور که هر انسان حقوق بگيری لزومًا يک انسان کارگر نيست هر سرمايه داری هم الزامًا به پی می بريم که همان ط

برای تشخيص درست و واقعی کارگر و . طور مستقيم صاحب کارخانه و بنگاه تجاری و شرکت سرمايه گذاری نيست

 از يک سو اکثريت غالب اين رابطه است که. سرمايه دار بايد يک راست سراغ رابطه خريد و فروش نيروی کار رفت

جمعيت جهان را به صورت کارگر فاقد هر نوع مالکيت، قدرت، آزادی و حق و حقوق انسانی می سازد و از سوی 

ديگر اقليتی را به عنوان طبقه سرمايه دار، مالک کل سرمايه ها، کل محصول کار و توليد اجتماعی موجود، تمامی 

ت گذاری و تعيين کننده بی چون و چرای سرنوشت جامعه و جهان و قدرت برنامه ريزی و تصميم گيری و سياس

اين بدان معنی . گفتيم که رابطه خريد و فروش نيروی کار شالوده وجود جامعه سرمايه داری است. بشريت می کند

است که در اين جامعه تمام برنامه ريزی اقتصادی، سياست و سياست گذاری، قوانين ومقررات، معيارها و ارزش 

های اجتماعی و در يک کالم هر آنچه که به زندگی اجتماعی و حتی فردی انسان ها مربوط می شود، همه وهمه 
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محتوا، اعتبار و مشروعيت خود را اساسًا از اينجا يعنی از نيازها، مصالح و شرط و شروط بقای همين رابطه خريد 

ما فقط می خواهيم به صورت . ات اين مسائل نيستقصد ما در اينجا پرداختن به جزئي. وفروش نيروی کار می گيرند

  . خالصه و کوتاه نکاتی را درباره نقش دولت در نظام سرمايه داری بيان کنيم

. طبقه حاکم در هر جامعه و هر دوره تاريخی منافع خاص خود را منافع کل جامعه و همه توده های مردم اعالم می کند

در دنيای حاضر نيز طبقه سرمايه دار خواسته ها، مصلحت ها و .  داردو اين درست عکس آن چيزی است که واقعيت

منفعت های خود را عين خواسته ها، مصلحت ها و منفعت های تمامی ساکنان جهان می نامد، مسئله ای که در حقيقت 

رابطه بورژوازی براساس همين وارونه سازی آشکار قبل از هر چيز . چيزی جز وارونه نمايی تاريخ انسان نيست

خريدوفروش نيروی کار را آخرين حد تکامل تاريخ بشر می خواند، وجود اين رابطه را بنياد تمدن و توسعه دنيا و 

تمام . خوشبختی و بهروزی بشر معرفی می کند و تمامی پيشرفت های چند قرن اخير تاريخ را معجزه سرمايه می نامد

و خالصه همه دستاوردهای کار و توليد طبقه کارگر بين المللی و امکانات زيستی و بهداشتی و آموزشی و علمی و فنی 

ناشی از کار نسل بعد از نسل کارگران دنيا را برکات وجود  کل آثار و پيامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

و نمايندگان سياسی و فکری بورژوازی در ادامه همين وارونه پردازی ها از کل طبقه کارگر . سرمايه می خواند

بشريت فرودست دنيا می خواهند که در مقابل اصالت، اعتبار و تقدس رابطه خريد و فروش نيروی کار سر تعظيم 

از آن ها می خواهند که به تمامی ملزومات توسعه و ماندگاری سرمايه تمکين کنند و، از همه اساسی تر  . فرود آورند

نوع اعتراض، ستيز و انقالب عليه رابطه اجتماعی سرمايه و مهم تر، از همه کارگران جهان می خواهند که فکر هر 

سرمايه و مدافعان نظام سرمايه داری به همه اين کارها دست می زنند و  صاحبان . را به طور کامل از سر به درکنند

ح مصال«، »منافع عمومی« به انجام همه اين امور که چهارچوب منافع، رؤياها و خواست های طبقه آنان است جامه 

سرمايه داران و نمايندگان آن ها در همين راستا . و امثال اين ها می پوشانند» آرمان های مشترک مردم« ، »ملی

تمامی آنچه را که خود به گونه ای کاذب و وارونه منافع عام و مصالح عموم مردم می نامند يعنی همان شرايط الزم 

 دنيا را در بسته بندی های آراسته و فريبنده می پيچند و به برای تحميل رابطه خريد و فروش نيروی کار برکارگران

معنای واقعی قوانين و حقوق در جامعه . نام قوانين، حقوق و قراردادهای اجتماعی بر زندگی کارگران حاکم می کنند

ده و به سخن ديگر، دولت، يعنی کل نظام سياسی، سازمان بسيار وسيع، پيچي. سرمايه داری هيچ چيز جز اين نيست

مقتدر اعمال ملزومات اقتصادی، سياسی، فرهنگی و مدنی رابطه خريد و فروش نيروی کار درپوشش قانون، نظم و 

. دولت سازمان برنامه ريزی سراسری نظام سرمايه داری و نيز ماشين حفاظت و دفاع از اين نظام است. امنيت است

رمايه گذاری ها، نوع محصول و ميزان توليد آن، نحوه منظور اين نيست که دولت چگونگی انباشت سرمايه، ميزان س

توزيع سرمايه در حوزه های توليد و تجارت و در يک کالم کل مسائل متنوع جامعه را برنامه ريزی می نمايد و بر کل 

اين سرمايه است که همه اين امور را بر پايه . درست برعکس. سرمايه اجتماعی يا صاحبان سرمايه تحميل می کند

دولت در مقام نمايندگی دروغين جامعه و مردم به . زامات سودآوری خود از قبل به دستور کار دولت تبديل کرده استال

اين دستور کار يا اين برنامه ريزی اوًال لباس مصالح عموم مردم می پوشاند و ثانيًا آن را زير همين نام و به کمک 

نقش دولت در پاسخ به .  بر طبقه کارگر اعمال می کنددستگاه های عريض و طويل اداری و قدرت سرکوب خود

بر خالف برخی تصورات، اين نقش به هيچ وجه در . نيازهای نظام سرمايه داری بسيار گسترده و متنوع است
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دولت سرمايه داری در دقيق ترين بيان آن . سازماندهی سرکوب پليسی و نظامی جنبش کارگری خالصه نمی شود

به سخن ديگر، دولت سرمايه داری معلول . عليه طبقه کارگر است ل قدرت طبقه سرمايه دارسازمان سراسری اعما

آسايش و . طبقه سرمايه دار و طبقه کارگر ضد يکديگرند. ومحصول آشتی ناپذيری طبقات سرمايه دار و کارگر است

از اين رنج و    کل بشريت قدرت طبقه سرمايه دار در گرو رنج و بدبختی طبقه کارگر است و رهايی طبقه کارگر و

از همين رو، اين دو طبقه مدام در کشاکش و . و به طورکلی جامعه طبقاتی است   مستلزم نابودی سرمايه  سيه روزی

دولت هر چه را  .  سرمايه داری محصول و معلول اين مبارزه است دولت. ستيز و مبارزه با يکديکر به سر می برند

می بيند به صورت قانون در  ی ارزش افزايی و سودآوری بيشتر سرمايه داران الزم که سرمايه اراده می کند و برا

مقدم بر هر چيز و مهم تر از . می آورد و همزمان اطاعت بی چون و چرای توده های کارگر از آن را الزامی می کند

ی کارگر توسط همه چيز، وجود مالکيت خصوصی سرمايه داری يعنی حق استثمار هرچه ستمگرانه تر توده ها

و " عمومی"سرمايه را از واقعيت زشت بشرستيزانه اش به طور کامل جدا می کند و آن را به عنوان يک حق 

اين چنين وانمود می کند که گويا مالکيت خصوصی سرمايه حقی است . مورد ستايش و تکريم قرار می دهد" انسانی"

گويا آدم ها در اين نظام حق دارند و .  همسان از آن برخوردارندکه همه انسان های درون جامعه به طور کامًال برابر و

گويا . گويا هيچ انسانی اسير رابطه خريد و فروش نيروی کار نيست! می توانند هر گاه که اراده کنند سرمايه دار شوند

گی مزدی هيچ انسانی محکوم به کارگر بودن نيست و اکثريت غالب ساکنان جامعه از روی عشق و عالقه به برد

دولت بورژوازی به مالکيت خصوصی و دولتی سرمايه داری يعنی مالکيت ! خواستار فروش نيروی کار خود شده اند

بدين سان، دولت به . می پوشاند مبتنی بر رابطه خريد و فروش نيروی کار لباس شرافت و تقدس يک حق آزاد انسانی 

راض به اين پديده، هرگونه نگاه انتقادی به سرچشمه سيه روزی توده های کارگر جامعه هشدار می دهد که هر نوع اعت

مالکيت سرمايه  . انسان معاصر اعتراض و انتقادی به مقدس ترين حقوق انسانی و پايه ای ترين مبانی حيات بشر است

 همين رکن است که به تک تک در چهارچوب . داری اساسی ترين رکن قانون اساسی برای هر دولت بورژوايی است

افراد طبقه سرمايه دار حق داده می شود که اکثريت غالب افراد جامعه را به صورت بردگان مزدی خويش اسير کنند و 

نيروی کار اين بردگان مزدی را به ارزان ترين بهای ممکن بخرند و دريافت . برای توليد سود مورد استثمار قرار دهند

دولت بورژوازی با اعالم مالکيت سرمايه داری به مثابه . ه شمار آورندهمين بها را تنها حق انسانی و اجتماعی آن ها ب

 درصدی و باالتر ١۵٠٠ درصدی و ١٢٠٠می کند که نرخ استثمارهای  رکن هستی جامعه بشری به صراحت اعالم 

ندگاری از اين ها نه فقط جنايتکارانه نيست بلکه پيش شرط هر نوع حق و حقوق اجتماعی و فردی انسان ها و اساس ما

همه قوانين مدنی دولت سرمايه داری عبارت است از توسعه و تعميم حق مالکيت مبتنی بر . اجتماعات بشری است

  . قانون کار، فصل مهمی از اين قوانين است  . رابطه کارمزدی به تمامی عرصه های زندگی اجتماعی انسان

. کاِرمزدی مشروعيت حقوقی وقانونی می دهداين قانون به . قانون کارپوشش حقوقی خريدوفروش نيروی کاراست

 زنده ماندن آنان به اصل بی   دراين قانون، اجبار اکثريت غالب افراد جامعه به فروش نيروی کار به عنوان تنها راه

دولت سرمايه داری با تدوين قانون کار به کارگران اخطار می کند . چون و چرای حاکم بر زندگی بشر تبديل می شود

وجود اجتماعی خود را برای هميشه و از تولد تا مرگ يا از ازل تا ابد به عنوان موجودات فروشنده نيروی کار که بايد 

بايد قبول کنند که زندگی و زنده بودن آنان، فرزندانشان و نسل بعد از نسلشان در گرو آن است که نيروی . بپذيرند



 

 5

در غير اين صورت، وجود آن ها زائد و مستحق پرتاب شدن . دکارشان را به بازار بياورند و به سرمايه داران بفروشن

 قانون کار خطاب به بشريت کارگر روی زمين می گويد که آن ها يعنی اکثريت عظيم  .به باتالق مرگ و نيستی است

ن ديگر، به بيا. جامعه آفريده شده اند تا به عنوان بردگان مزدی فقط برای سرمايه داران سود و بازهم سود توليد کنند

بازهم صريح تر . فلسفه پيدايش و حيات اين انسان ها توليد ارزش اضافی برای سرمايه و سرمايه داران است

افراد هر جامعه سرمايه داری می خواهد تا قبول کنند که آنان فقط تا آنجا حق زندگی % ٨٠ قانون کار از  بگوييم،

در . ريد اين نيرو را برای توليد ارزش اضافی ضروری می بينددارند که سرمايه به نيروی کار آن ها نياز دارد و خ

اس و اساس قانون کار هيچ چيز جز آنچه گفتيم . غير اين صورت، نيازی به آنان نيست و پروانه حياتشان باطل است

ه نيست و دولت بورژوازی در مقابل فشار امواج سرکش مبارزات طبقه کارگر به تنظيم و تدوين اين ورق پاره سيا

رضايت می دهد تا وجود آن را به وسيله ای برای اعالم متمدنانه بودن، برحق بودن و انسانی بودن رابطه خريد و 

اين که مواد قانون کار در جوامع مختلف چه تفاوت هايی باهم دارند ودليل اين تفاوت ها . فروش نيروی کار تبديل کند

ناگون اين قانون ممکن است حاصل دستاوردهای کم يا زياد جنبش شکل های گو. چيست همه نکاتی مهم و قابل بحث اند

و بسيار طبيعی و بديهی است که در آنجا که دستاوردهای جنبش کارگری طبقه سرمايه . کارگری اين يا آن کشور باشد

 سرمايه دار و دولت او را تا حدی به عقب رانده است، کارگران برای ارتقای توان مادی ومعنوی خود جهت مبارزه با

اما اين دستاوردها درنهايت فقط درجه شدت استثمار و ستم کشی و محروميت . داری از اين دستاوردها استفاده کنند

مهم، دانستن اين نکته است که اين گونه عقب . کارگران و ابعاد توحش و جنايات سرمايه را تا حدی کاهش می دهد

ر در چهارچوب ماندگاری نظام بردگی مزدی و دنيای فقر و بندگی نشينی های طبقه سرمايه دار در مقابل طبقه کارگ

حتی در بهترين قانون کار، تمام مواد و تبصره های آن صرفًا معيارها و موازين سازش توده های . انجام می گيرد

ر قانون کار، حتی اگ. کارگر با سرمايه داران و اطاعت طبقه کارگر از شرط و شروط ارزش افزايی سرمايه است

حاصل بيشترين دستاوردهای مبارزات طبقه کارگر باشد، بازهم قانون بردگی مزدی توده های کارگر و سند جاودانه 

  .است سازی طوق بندگی بر دست وپای کارگران

  بخش اقتصادی دولت
سرمايه داری عالوه بر  دولت بورژوازی يا سازمان سراسری اعمال نظم اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی 

، مسئول "وزارت کارواموراجتماعی"  اداره سازمان مجری آن، يا همان دفتر و دستک موسوم به  تدوين قانون کار و

وزارت خانه های اقتصاد و دارايی، صنايع ومعادن، . تعيين و تنظيم سياست انباشت سرمايه در مقياس سراسری است

، مسکن وشهرسازی، سازمان برنامه وبودجه، بانک ها نفت و گاز و پتروشيمی، آب و برق، کشاورزی، راه و ترابری

بنيان استراتژی، برنامه ريزی و فعاليت . و ديگر سازمان های اقتصادی بزرگ و کوچک عهده دار انجام اين وظيفه اند

هر چه در . همه اين وزارت خانه ها عبارت است از تامين کل نيازمندی های سرمايه برای دستيابی به حداکثر سود

تمامی آب های سطحی و عميق جامعه به مالکيت سرمايه . عه هست بايد در خدمت سودآوری سرمايه قرار گيردجام

درمی آيد و نيروی کار شبه رايگان جامعه موظف می شود که اين منابع سرشار آب را به ارزان ترين بهای ممکن 

ه کوه پيکرتر در اختيار روند توليد ارزش استخراج کند و برای توليد سودهای هر چه عظيم تر و سرمايه های هر چ

دولت . برق نيز بايد با کار شبه رايگان کارگران توليد شود و در اختيار سرمايه داران قرار گيرد. اضافی قرار دهد
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بورژوازی بايد همه اين ها را در چهارچوب تضمين سودآوری هر چه کالن تر سرمايه ها، توسعه هر چه بيشتر 

 گذاری، تدارک هر چه ارزان تر وسايل توليد و خريد هر چه ارزان تر نيروی کار برای صاحبان قلمروهای سرمايه

از آب و برق که بگذريم، زمين، کل معادن و ذخاير . سرمايه به شايسته ترين شکلی برنامه ريزی کند و به اجرا گذارد

ين و هوا وجود دارد نيز همه ملک طلق زيرزمينی، کل نفت و گاز، کل جنگل ها و منابع طبيعی و هر چه که در زم

سرمايه است و دولت سرمايه داری کارش اين است که تمامی اين امکانات را به عنوان اجزای پيوسته فرايند بازتوليد 

يک مسئله بسيار . سرمايه و با رعايت تضمين حداکثر سود برای سرمايه ها بسيار حساب شده و دقيق برنامه ريزی کند

 اين موارد آن است که دولت بايد در تمامی اين عرصه ها، منافع بخش های مختلف طبقه سرمايه دار را اساسی در همه

دولت نهاد پاسخ گويی به ملزومات . مسئله را دقيق تر بيان کنيم. مورد توجه قرار دهد و کل اين منافع را نمايندگی کند

ابت های درونی ميان قشرهای مختلف سرمايه اجتماعی پيداست که رق.  سرمايه اجتماعی استکلبازتوليد و سودآوری 

کار مهمی که . و صاحبان آن ها در ساختار قدرت و برنامه ريزی و سياست گذاری های دولت نيز انعکاس می يابد

دولت در اين راستا انجام می دهد اين است که تالش می کند تا اين مناقشات، رقابت ها و جنگ و ستيزها را در پرتو 

مثال بخش های مختلف طبقه .  طبقه سرمايه دار به حاشيه راند و حل و فصل کندکل عام سرمايه يا منافع جمعی منافع

آن بخش از اين طبقه که سودآوری را در . سرمايه دار ممکن است رويکردهای متفاوتی با نرخ بهره بانکی داشته باشند

 بهره بانکی باال باشد زيرا می خواهد پول نقد موجود گرو سرمايه گذاری در صنعت می بيند ممکن است طرفدار نرخ

در بازار جذب بانک ها شود تا او بتواند از امکانات اعتباری بانک ها برای سرمايه گذاری و سوداندوزی در صنعت 

ره در مقابل، بخشی که سودآوری را در تجارت و بده بستان و واردات کاال می داند ممکن است از نرخ به. استفاده کند

بانکی پايين جانبداری کند تا نقدينگی از دسترس بانک ها دور شود و مثال صرف معامله و خريد و فروش زمين و 

مسئله سود، بخش های مختلف طبقه سرمايه دار را دشمن . گردد... و دالر و سهام و خودرو و موبايل و  مسکن و سکه 

 سرمايه اش و بسته به اين که تا چه حد در دولت نفوذ دارد خونی يکديگر می کند و هر کدام از آن ها بسته به قدرت

اما دولت برای . می کوشد ديگری را از دايره سود و سوداندوزی خارج کرده و رهسپار ديار مرگ و نيستی سازد

 سرمايه رويکردهای انحصاری بخش های گوناگون سرمايه را تعديل و هماهنگ می کند و، کلتامين مصالح و منافع 

 درعين حال  . درمورد بهره بانکی، نرخی را به عنوان برآيند قدرت اقتصادی و سياسی اين بخش ها تعيين می کندمثال

سرمايه . بايد توجه کرد که نقش دولت بورژوازی در اين مورد به مرزهای جغرافيايی جامعه معين محدود نمی شود

بازاری به وسعت کل جهان    گردش و بازتوليد سرمايه نظامی بين المللی است و بازار انباشت و داد و ستد و  داری 

سرمايه های هر جامعه در درون اين بازار سراسری بين المللی با بخش های ديگر سرمايه جهانی به طور بی . است

جستجوی حوزه های پرسودتر، يافتن مواد خام و وسايل کمکی ارزان . امان در حال مبادله، رقابت و بده و بستان است

استثمار نيروی کار بسيار ارزان تر، دست اندازی به شرايط توليدی مناسب تر و سودآورتر، اختصاص بخش های تر، 

وسيع تری از بازار به فروش محصوالت خود و فراوان کارهای ديگر از اين دست همه مشغله های گريزناپذير 

لف سرمايه داران و سرمايه های متعدد دولت بورژوازی در تکميل نقش ميانجی خود برای اقشار مخت. سرمايه است

داخلی عهده دار تضمين جستجوی بهترين شرايط سودآوری کل سرمايه داخلی در وسعت بازار بين المللی سرمايه 

وزارت بازرگانی و سازمان های بسيار پيچيده محلی و سراسری آن پاسخگوی اين نياز سرمايه اند و . داری نيزهست
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  .می کنند  ی و تالش در اين راستا برنامه ريز

   نظامی و قضايی دولت-بخش سياسی
برنامه ريزی های اقتصادی دولت سرمايه داری و روند ارزش افزايی سرمايه که از رهگذر قانون ضمانت اجرايی  

اين، کار بخش . پيدا می کند بايد با ابزارهای سياسی، پليسی، قضايی و نظامی از تعرض طبقه کارگرمصون بماند

 نظامی و قضايی نگهبان سرمايه است که بخش کليدی و تعيين کننده قدرت -دی دولت يعنی ماشين سياسیغيراقتصا

که قبال به ( به سراغ وزارت خانه های کشور، اطالعات و امنيت، امور خارجه، دفاع . سياسی را تشکيل می دهد

و مجازات و " دادرسی"دادگستری و قوه قضائيه و به طورکلی ) ناميده می شد" وزارت جنگ"صراحت و به درستی 

سرمايه يا رابطه خريد و فروش نيروی کار . زندان و پليس و ارتش و دستگاه های عظيم نظامی و نوع اين ها برويم

سرمايه بدون انباشت و . اجتماعی متضاد و متخاصم استقهرًا و به گونه ای اجتناب ناپذير بستر پيکار ميان دو طبقه 

گسترش بی وقفه حجم و ميزان سرمايه گذاری ها، کسب . بازانباشت مستمر و در حال توسعه اصًال وجود ندارد

سودهای عظيم تر، استفاده از تکنولوژی های هرچه مدرن تر و تالش برای کاهش هرچه بيشتر نياز به نيروی کار 

بيکاری و بيکار سازی های ميليونی و ميلياردی در سطح جهانی پديده ذاتی . يرناپذير سرمايه استجزء سرشت تغي

سرمايه است، تشديد لحظه به لحظه استثمار، بيرون کشيدن آخرين قطره شيره جان کارگران و قربانی کردن تمامی 

حروميت کارگران از هرگونه آزادی و هست و نيست توده های کارگر در آستان توليد ارزش اضافی های انبوه تر و م

دخالت آزادانه در سرنوشت زندگی خويش شرط حتمی و قطعی بقای سرمايه و پيش شرط تداوم رشد و توسعه شيوه 

نظام سرمايه داری به همين دليل و بر بنياد همين شاخص های ذاتی بستر جوشش پرخروش . توليد سرمايه داری است

ردگی مزدی و ميدان جنگ هميشه جاری کارگران عليه استثمار و جنايت و بی حقوقی و و بالنده مبارزه طبقاتی ضد ب

سرمايه به همان اندازه که نيازمند ارزش افزايی و توليد . ستم و اسارت ناشی از رابطه خريد و فروش نيروی کار است

ار وسيعی از ساختار دولت بورژوازی در بخش بسي. سود است محتاج سرکوب مبارزه طبقاتی کارگران نيز هست

سازمان های مخوف امنيتی و اطالعاتی،  شبکه های گسترده پليسی، . قدرت خود عهده دار ايفای همين نقش است

دادگاه ها و محاکم حقوقی و قضايی، زندان ها، شکنجه گاه ها، سياهچال های مرگ و تيرباران ها همه و همه در اين 

چنين است که به . اين نقش از حداکثر اهميت و ضرورت برخوردار می شوندراستا موضوعيت می يابند و برای ايفای 

محض آن که کارگران مثال برای دريافت دستمزدهای معوقه خود يا اعتراض به اخراج و بيکارسازی يا افزايش 

ا ضرب دستمزد و نظاير اين ها تجمع يا اعتصاب می کنند سروکله نيروی انتظامی پيدا می شود و کارگران معترض ر

دادگاه ها نيز کارگران دستگيرشده را به جرم برهم زدن نظم عمومی و اقدام عليه امنيت ملی . وشتم و دستگير می کند

اينجاست که ماهيت سرمايه دارانه و ضدکارگری پليس و دادگاه و زندان و مفاهيمی چون . محاکمه و زندانی می کنند

وقتی سرمايه دار دستمزد کارگران را نمی دهد و ماه ها عقب .  شودبرای ما روشن می" امنيت ملی"و " نظم عمومی"

می اندازد نه سروکله نيروی انتظامی پيدا می شود که حق کارگران را از سرمايه دار بگيرد، نه نظم عمومی به هم می 

ار خود اعتراض اما همين که کارگران به گرسنگی و اسارت و زندگی برده و. خورد، و نه امنيت ملی به خطر می افتد

می کنند و يا حتی آنگاه که مطالبات نازلی چون پرداخت حقوق معوقه خود را مطرح می کنند هم سروکله نيروی 

 که اکنون ديگر -همين امر. می خورد و هم امنيت ملی به خطر می افتد    انتظامی پيدا می شود، هم نظم عمومی به هم 
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تون آباد تا کارگران سقز، از کارگران شرکت واحد تا کارگران ايران بسياری از کارگران ايران، از کارگران خا

 و روشنی نشان می   به خوبی-صدرا، و از کارگران الستيک البرز تا کارگران نيشکر هفت تپه آن را تجربه کرده اند 

نظم " و ثانيا دهد که اوال کار نيروی انتظامی و دادگاه و زندان دفاع از سرمايه داران و سرکوب کارگران است،

  . نيز همان امنيت سرمايه است" امنيت ملی"همان نظم سرمايه و " عمومی

" وطن"دولت سرمايه داری در کنار سرکوب جنبش کارگری و کشتارکارگران بايد برای دفاع از منافع سرمايه داران 

افروزی های سودجويانه در مقابل رقبای جهانی و برای تضمين امنيت سرمايه داخلی در برابر تهاجمات و جنگ 

دولت بورژوازی در پاسخ به اين نياز بايد ارتشی نيرومند و سرکوبگر و . سرمايه داری جهانی نيز چاره انديشی کند

سازماندهی اين ارتش و . زرادخانه هايی آکنده از مرگبارترين سالح ها و سازمان هايی تا بن دندان مسلح داشته باشد

اين سازماندهی در عين . بخش بسيار مهمی از وظيفه هر دولت سرمايه داری است امی اين قدرت عظيم و هولناک نظ

به عبارت ديگر، هرگاه بر سر تقسيم . حال متضمن اعزام توده های کارگر به جبهه های جنگ سرمايه داران است

لت های سرمايه ارزش اضافی توليدشده توسط کارگران جهان بين سرمايه داران کشورهای مختلف جنگ درگيرد، دو

می دادند  داری همان کارگرانی را که تا ديروز در جبهه های اقتصادی استثمار می شدند و به طور روزمره خون 

از ميهن و نظاير اين ها به جبهه های جنگ اعزام می کنند تا خون آن " دفاع مقدس"اکنون تحت لوای ميهن پرستی و 

و بدين سان در اينجا نيز همچون جبهه های اقتصادی زمين سرمايه را با ها را يک بار برای هميشه بر زمين بريزند 

  .خون کارگران آبياری کنند

مشکل نظام سرمايه داری فقط با کشتار کارگران معترض و سالخی جنبش ضد بردگی مزدی طبقه کارگر حل نمی 

ی مفاسد شناخته شده و شناخته سرمايه کشتزار گرسنگی، فقر، آوارگی، شرارت، دزدی، فحشا، اعتياد و تمام. شود

سرمايه اگر سودآوری بيشتر اقتضا کند در عظيم ترين مقياس ها وارد حوزه توليد مواد مخدر می .  است نشده اجتماعی

ده ها ميليون زن را زير فشار گرسنگی . شود و هر روز و هر لحظه مليون ها انسان بی گناه را به کام اعتياد می کشاند

صدها ميليون گرسنه و معتاد و بيمار و انسان فاقد هر گونه امکانات را در چهارگوشه . روشی می کندراهی بازار تن ف

جهان در جستجوی يک لقمه نان، يک سرپناه، يک راه عالج اعتياد و بيماری و به طور کلی در جستجوی راهی برای 

ر کوچکی از زندگی فالکت بار و دردناک برای آن که به گوشه بسيا. ماندن به کارهای خالف مجبور می سازد  زنده 

به صفحه حوادث روزنامه ها بيندازيم تا ببينيم که چگونه   کوتاه  اين ميليون ها انسان پی ببريم کافی است که نگاهی

انسان ها برای پول يا از فرط درماندگی و بدبختی يا به علت از دست دادن کار و بيکارشدن يا به پيروی از عقب مانده 

 و ضدانسانی ترين افکار وسنت های ارتجاعی و سرمايه پسند عزيزترين کسان خود را با دست خويش سالخی ترين

همه اين جماعت عظيم و اين گروه های کثير ميليونی و ميلياردی در محاکم عرف و شرع سرمايه انسان های . می کنند

لقی می شوند و مستحق مجازات به شمار می مجرم و خالفکار محسوب می گردند، همه اين ها بزهکاران بالفطره ت

. سرمايه خود خالق و يا حافظ اين بزهکاری و نکبت و سيه روزی و يگانه عامل تحميل آن ها بر انسان است. آيند

سرمايه خود مادر تمام جرم ها و خالفکاری ها و ستون نگه دارنده قرون وسطايی ترين افکار و سنت های ارتجاعی، 

اما همين سرمايه وجود قربانيان مجرم و خالفکار خود را تحمل نمی کند و آنان را به . سان ستيز استتبعيض آميز و ان

دولت بورژوازی بايد در بخشی از ساختار . دليل همان اعمالی که خود به آن ها تحميل کرده است مجازات می کند
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سرمايه و زندان و   بازهم توسط دادگاه های حقوقی و جزائی و پليسی خود اين مشکل سرمايه را نيز حل کند، نقشی که

  . ودشسيستم حقوقی و امنيتی دولت بورژوازی ايفا می 

   آموزش و پرورش و دانشگاه
شيوه توليد سرمايه داری در روند . نياز سرمايه و پاسخ گويی دولت سرمايه داری به اين نياز در اينجا پايان نمی يابد 

د پيوسته نيازمند رشد علم و تکنيک، گسترش دامنه اختراعات و اکتشافات، وقوع توسعه و بازآفرينی شرايط بقای خو

کل برنامه .  ارزش اضافی است انقالبات صنعتی و انفورماتيک و به کارگيری تمامی اين ها برای افزايش بيش از پيش

به مو با مصالح و ريزی آموزش و پرورش و دانشگاه بايد يکجا و به طور کامل توسط سرمايه کنترل شود و مو 

اين برنامه ريزی، کل فعاليت های علمی و پژوهشی، تعيين محتوای . شرايط سودآوری سرمايه همساز و منطبق گردد

مطالب درسی مدارس و دانشگاه ها ، نوع رشته تحصيلی مورد نياز سرمايه، برنامه درسی مدارس و دانشگاه ها، نوع 

 تمام موضوعات مربوط به آموزش و علم و تحقيق و توسعه   يک کالمبرای سرمايه و در پژوهش های علمی الزم 

دولت بورژوازی از طريق وزارت خانه های آموزش و پرورش و علوم و آموزش . دانش های بشری را دربرمی گيرد

ايی و عالی به اين نياز سرمايه پاسخ می دهد و تمامی نظام آموزشی جامعه را از سطح مهد کودک گرفته تا مدارس ابتد

مه ريزی، سازماندهی و متوسطه و عالی و همه مؤسسات آموزشی و پژوهشی را يکسره در راستای نياز سرمايه برنا

به عنوان يک نمونه کوچک و ملموس از سازماندهی آموزش برای خدمت به نيازهای سرمايه می توانيم . می کندبسيج 

ما کارگران بارها در محيط کار خويش عمال تجربه کرده ايم و ديده به يک مشاهده عينی و ملموس اشاره کنيم که خود 

ايم که چگونه تمام دستاوردهای علمی وفنی بشر درخدمت افزايش توليد و بدين سان تشديد استثمار کارگران قرار می 

ی سرمايه داری در به دفعات ديده ايم و شاهد بوده ايم که چگونه مديران توليد، که همه درس خوانده دانشگاه ها. گيرد

داخل و خارج کشور هستند، تمام دانش و تجربه و آموخته های خود را به کار می گيرند و با استفاده از پيشرفته ترين 

تکنولوژی ها کوچک ترين حرکات کارگران در خط توليد را محاسبه می کنند تا ببينند چگونه می توانند درکمترين 

 اين مديران را برای  مدارس و دانشگاه های سرمايه داری. ارگران بيرون بکشندزمان ممکن بيشترين توليد را از ک

  . همين کار آموزش داده اند و می دهند

    روزنامه، راديو، تلويزيون و ماهواره
يک نياز پايه ای و حياتی رابطه خريد و فروش نيروی کار، مهندسی افکارعمومی بر اساس ملزومات نظام سرمايه 

کار و باورها، فرهنگ و سنت ها، و اخالق و معيارهای اجتماعی مسلط در هر جامعه طبقاتی همان اف. داری است

بورژوازی . انديشه ها و عقايد و ديدگاه های طبقه مسلط يا همان شرايط و الزامات ماندگاری نظام اجتماعی حاکم است

ندترين امواج تبليغاتی و رسانه ای برای تأمين و تضمين بقای اين تسلط سراسر کره زمين را زيرفشار نيروم

دولت سرمايه داری در قالب وزارت خانه هايی با عناوينی چون فرهنگ و ارشاد و نظاير آن ها و . می دهد       قرار 

از طريق روزنامه ها و نشريات، راديو، تلويزيون و ماهواره و کانال های گوناگون درون مرزی و برون مرزی عهده 

اسخ به اين نياز مهم سرمايه است و کار مهندسی و دستکاری افکار عمومی و درواقع شست و شوی دار برنامه ريزی پ

برنامه های راديويی و تلويزيونی آکنده از . مغزی را در گسترده ترين مقياس ها طراحی می کند و به اجرا می گذارد
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رگر را تميز می شويد و تحويل سرمايه مغز کا خرافات و تبليغات سياسی و عقيدتی، دروغ پردازی و وارونه سازی 

دار می دهد تا او به جای کارگر آگاه و فکور و معترض با کارگر طرفدار سرمايه داری يا دست کم کارگر تهی مغز و 

خياری ذهن -دوغ-هم چنين، سريال های تلويزيونی مبتذل و بی مايه و آب. رام و گوش بفرمان سروکار داشته باشد

به  را، که دقيقا از سر جراحت و خستگی و خواب آلودگی  و خواب آلود کارگر از سرکاربرگشته جريحه دار و خسته 

سرگرمی و تفنن پناه می برد، به کار می گيرد و آن را از مزخرفات پوچ قبل ازخواب انباشته می سازد و بدين سان 

اين برنامه ها و سريال ها که . ردفرصت فکر کردن به مصائب زندگی روزمره و ريشه يابی آن را از کارگر می گي

در راستا  حجم عظيم برنامه های راديو و تلويزيون اعم از داخلی و خارجی را به خود اختصاص می دهد همه 

به عبارت . تهيه و پخش می شوند   تخدير افکار و درآوردن کامل اذهان توده های کارگر به قالب نيازهای سرمايه  ی

همان گونه که ماده مخدر انسان را از خود . قش شکل رقيقی از مواد مخدر را ايفا می کنندصريح تر، اين برنامه ها ن

بيخود می کند تا با پناه بردن به دنيايی موهوم از رويارويی با سختی ها و مصائب زندگی واقعی خويش بگريزد، 

 می ريزد و آنان آرام می کند سريال های سرگرم کننده تلويزيون نيز آب خنکی روی خشم و عصيان توده های کارگر

   . فرومی برد " شيرين"و به خواب 

   بهداشت و درمان و دارو 
توده عظيم فروشنده نيروی کار برای اين که بتواند به طور مستمر نيروی کار خود را در بازار سرمايه عرضه کند 

ه داران به صورت تک تک اصًال انجام اين کار برای سرماي.  برخوردار باشد بايد از يک حداقل رمق و سالمتی

 نمی کند، درست همان گونه که مثًال آموزش نيروی کار مورد نياز هر کارگاه برای سرمايه دار صاحب آن   صرف

دولت بورژوازی عهده دار حل اين معضل . کارگاه، آن هم در سطوح مختلف تخصصی، اصًال مقرون به صرفه نيست

 زير نام بهداشت و درمان و دارو و مانند اين ها وجود دارد در خدمت ايفای آنچه در جامعه سرمايه داری. نيز هست

فلسفه وجودی نهادهايی چون وزارت بهداشت و درمان آن است که در آن ها دولت به نيابت از کل . اين نقش است

ن برای سرمايه سرمايه داران جامعه متعهد می شود که حداقل سالمتی الزم نيروی کار را به ارزان ترين بهای ممک

جه دولتی را البته بايد گفت بيمه درمانی و بهداشت و درمان و دارو درصد ناچيزی از بود. داران تأمين و تضمين کند

 به ويژه می دهد که در مقايسه با بودجه نظامی و امنيتی و انتظامی تقريبا هيچ است، به طوری کهبه خود اختصاص 

 درمانی دولتی خاصيت خود را از دست داده اند و هزينه های دارويی و  رستان ها و بيمهبيمادر سال های اخير

 هم چنين، برای استفاده از بيمارستان های دولتی بايد  .درمانی عمال با تعرفه های بخش خصوصی محاسبه می شوند

ها باعث می شود که رسيدگی الزم به ماه ها در نوبت ماند و پس از رسيدن نوبت نيزازدحام فوق العاده اين بيمارستان 

 خدماتی که دولت سرمايه داری با انگيزه تضمين سالمتی نيروی کار برای سرمايه   بنابراين،. بيماران انجام نگيرد

داران انجام می دهد سال به سال کمتر شده و طبقه سرمايه دار و دولت او به علت برخورداری از يک ارتش عظيم 

ر و آماده و سالم و جوان ديگر نياز چندانی به تامين تندرستی کارگران شاغل ندارد و اکنون ذخيره نيروی کار حاض

می توان گفت که به شکرانه وجود اين ارتش عظيم . ديگر برای جان اين کارگران حتی ارزش سابق را هم قائل نيست

رمق وسالمتی کارگران شاغل برای  به وجود حداقلی از  بيکاران که روزبه روز عظيم تر هم می شود نياز سرمايه

  .استثمار شدن روزبه روز کمتر می شود
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  "نمايندگان مردم"مجلس 
باالتر توضيح داديم که طبقه سرمايه دار خود را قائم مقام کل بشريت می داند و کل استثمار، گرسنگی ها، بدبختی ها، 

چ نوع حد و مرزی بر طبقه کارگر و توده های جنگ افروزی ها و جنايت هايی را که در وسيع ترين ابعاد و بدون هي

در همان جا اين را نيز اضافه کرديم که بورژوازی در   . فرودست روا می دارد به خير و صالح آنان اعالم می کند

مقام طبقه مسلط جوامع سرمايه داری اين باور و فکر و نفع طبقاتی خود را همه جا در وسيع ترين سطح و در نهانی 

نظام سرمايه داری به همين . های زندگی اجتماعی و فردی با سرنگ قانون به انسان ها تزريق می کندترين اليه 

دولت بورژوازی در بخش پارلمان و قانون . اعتبار و در همين راستا سخت نيازمند نهادهای عظيم قانون گذاری است

در اينجاست . از مهم سرمايه تمرکز می کندگذاری و بازی های انتخاباتی مجلس خود بسيار حساب شده بر روی اين ني

که جنايتکارانه ترين و ددمنشانه ترين ابعاد استثمار نيروی کار توسط سرمايه و تمامی بی حقوقی ها و درنده خويی ها 

مصوبات برحق و « و ! »اراده آزاد ملت« و جنگ افروزی ها و کل بشرستيزی های ناشی از ذات سرمايه جامه 

از کارگران و توده های فرودست خواسته می . به تن می کند! »ی متکی به آرای واقعی و آگاهانه مردمعادالنه نهادها

. شود تا حتمًا و هرچه وسيع تر در انتخابات مجلس شرکت کنند و هر چه فعال تر برای دادن رأی دست به کار شوند

 ورود به مجلس، اين يا آن فهرست انتخاباتی تنظيم برای چه؟ برای اين که به اين يا آن حزب سياسی، اين يا آن کانديدای

ازنورآفتاب هم روشن تر و شفاف تر  پاسخ ! که انتخاب شوندگان چه گلی به سر انتخاب کنندگان بزنند؟! شده رأی دهند

انتخاب شوندگان چگونگی تشديد هر چه هولناک تر استثمار کارگران توسط سرمايه، محروم شدن هرچه عميق : است 

وده های کارگر از هر نوع حق و حقوق انسانی، جنگ افروزی ها و جنايات سرمايه عليه بشريت، ماندگاری نظام تر ت

را به صورت قانون و در ... سرمايه داری، ضرورت اعمال قهر و قلع و قمع هر گونه اعتراض عليه سرمايه داری و

يت عدالت، آزادی و انسان گرايی به طبقه کارگر اعالم و با جلوه پرفروغ تمام" اراده آزاد مردم"بسته بندی ممهور به 

دولت بورژوازی اين وظيفه را به نحواحسن انجام می دهد و . و توسط ماشين سرکوب و قهر بر اين طبقه تحميل کنند

شايد . بخش مهمی از ساختار سياسی آن را نهادهای خاص همين عوام فريبی ها و وارونه پردازی ها تشکيل می دهد

 شود که محتوای اين کار در جاهای مختلف دنيا و توسط بخش های مختلف بورژوازی جهانی يا دولت های گفته

بحث بر . تفاوت ها به هرحال کم و بيش وجود دارد و می تواند وجود داشته باشد. مختلف سرمايه داری با هم فرق دارد

 بيشترين فشارجنبش کارگری جهانی را تحمل بحث اين است که پارلمان سرمايه حتی در شرايطی که. سر اين نيست

کارکرد اجتماعی بهترين، . کرده باشد بازهم ظرف قانونی کردن استثمار، ستم و توحش سرمايه عليه طبقه کارگر است

از توهمی است که بر   آکنده  غنی ترين و عميق ترين شکل آزادی های قانونی در اينجا صرفًا برانگيختن احساس

شود تا در زير فشار آن تمامی بی حقوقی ها را حق و تمامی استثمار و جنايت و شرارت سرمايه عليه کارگر حاکم می 

تمام محدوديت ها و ممنوعيت هايی که قانون دربرابر اعتراض ها و تشکل های کارگری . تلقی کند  خويش را عدالت 

رگر جنبه قانونی می دهد و تمام قوانينی که ايجاد می کند، تمام مصوباتی که به بی حقوقی کارگران به ويژه زنان کا

می کند همه توسط کسانی تصويب می شود که سرمايه و سرمايه  امنيت سرمايه گذاری و سوداندوزی را تضمين 

خارج شدن کارگران کارگاه های زير ده نفر از شمول همان مزايای بسيار ناچيز و اندکی . داران را نمايندگی می کنند

ه علت نيازهای سرمايه برای کارگران قائل شده و يا مصوباتی چون قانون نوسازی صنايع که منجر به که قانون کار ب
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  . تعطيل کارخانه ها و بيکاری صدها هزار کارگر شده از جمله اين قوانين است

  سنديکاها يا اتحاديه های کارگری 
اما . زم و حتمی بقای سرمايه استسرکوب جنبش کارگری و خفه کردن هر گونه اعتراض ضدسرمايه داری شرط ال

گاه بخشی از . نظام سرمايه داری به ويژه درکشورهای غربی اين کار را به شيوه های ديگری هم انجام می دهد

سرمايه جهانی از برکت ارزش اضافی بسيار انبوهی که از استثمار چند ميليارد کارگر کره زمين کسب می کند توان 

. ناک استثمار کارگران را در اين يا آن کشور يا در بخشی از يک قاره مقداری تخفيف دهدآن را می يابد که شدت هول

پيش از آن که به طغيان امواج اضافه . البته سرمايه داری اين کار را صرفا به علت افزايش سرسام آور سود نمی کند

 به هر حال، خود را در وضعيتی می اما،. ارزش هايش نگاه کند، به امواج سهمگين مبارزه کارگران نظر می اندازد

بيند که می تواند از يک سو تخفيف اندکی در شدت استثمار چند ميليون يا حتی چند ده ميليون کارگر را تحمل کند و از 

در چنين مواردی معموًال گفتگوی توافق . سوی ديگر خطر تعرض خشمگينانه جنبش کارگری را از سر خود رفع نمايد

الح طلب و سازشکار طبقه کارگر را هم به سياست قهر و سرکوب و نابودسازی مبارزات و سازش با بخش اص

از برپايی سازمان های کارگری که راه مصالحه و سازش با سرمايه داری را . ضدسرمايه داری کارگران می افزايد

هار می کنند، استقبال درپيش می گيرند و از طريق مذاکره با سرمايه داران مبارزات و اعتراض های کارگری را م

نمونه اين سازمان ها، سنديکاها يا اتحاديه های کارگری هستند که درعين آن که ظاهرا غيردولتی و . می کند

بسياری از سران اين سنديکاها و اتحاديه ها خود از . غيرکارفرمايی هستند اما تا مغز استخوان به سرمايه وابسته اند

از اين رو است که . های سرمايه داری هستند و از استثمار کارگران سود می برندسهامداران و شرکای بزرگ بنگاه 

دولت سرمايه داری در مقابل تشکل های شورايی و ضدسرمايه داری کارگران و با هدف مهار جنبش ضدسرمايه 

فق کارگر و داری طبقه کارگر زمينه را برای ايجاد سنديکاها و اتحاديه های کارگری به عنوان سازمان های توا

بدين سان، در اوضاع و احوالی که روند رو به اوج ارزش افزايی سرمايه آن را تعيين می کند، . کارفرما آماده می کند

سرمايه ترجيح می دهد که کار قلع وقمع جنب وجوش ضدکارمزدی طبقه کارگر را به بخش سازش پيشه و مماشات 

بخش مهمی از . به اين نياز سرمايه نيز بسيار خوب پاسخ می دهددولت بورژوازی . جوی خود اين طبقه واگذار کند

در اين گونه موارد و در درون جوامعی که سرمايه . ساختار مدنی دولت سرمايه درست به همين کار اختصاص دارد

از چنين موقعيتی برخوردار است به طور معمول حل و فصل مسائل مربوط به مبارزه طبقاتی ميان طبقه کارگر و 

") سه جانبه گرايی("بقه سرمايه دار به سنديکاهای کارگری و کارفرمايی با وساطت تعيين کننده دولت بورژوازی ط

  .ارجاع می گردد

اين . صرفًا اشاراتی فهرست گونه و اجمالی به نقش دولت در جامعه سرمايه داری است نکاتی که تا اينجا بيان کرديم 

 فقيه يا جمهوری، راست باشد يا چپ يا ميانه ، توسط احزاب اصالح طلب و که چنين دولتی سلطنتی باشد يا واليت

ليبرال و سوسيال دموکرات تشکيل شده باشد يا احزاب راست و محافظه کار، دينی باشد يا الئيک، و ساير تمايزات در 

ما اين است که در خالصه حرف . عين حال که قابل لمس و بحث اند، در بنياد هستی آن هيچ تفاوتی پديد نمی آورد

دنيای کنونی، دولت در همه وجوه و زوايا و تاروپود حياتی خود سازمان برنامه ريزی رابطه خريدوفروش نيروی کار 

بنابراين، جنبش سرمايه ستيز طبقه کارگر به طور اجتناب ناپذيری  . و درهمان حال حافظ و نگهبان اين رابطه است
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اما رژيم ستيزی اين جنبش بخش جدايی ناپذيری از سرمايه ستيزی آن . گير شودبايد با رژيم سياسی سرمايه داری در

آنچه بايد از ميان برود نه اين يا آن شکل خاص دولت بلکه هر نوع دولت درفراسوی اراده آزاد و شورايی و . است

ه داری طبقه کارگر اما تحقق اين مهم درگرو عزيمت از مطالبات پايه ای و ضدسرماي. سراسری توده های کارگر است

و پيش روی به سوی پايان دادن به موجوديت رابطه خريدوفروش نيروی کار، رابطه کارمزدی و توليد ارزش اضافی 

جنبشی که در اين راستا پيش می رود و خود را سازمان می دهد طبيعتًا در . و هرنوع بود و بقای سرمايه داری است

وفروش نيروی کار، دولت سرمايه را برخواهد انداخت و راه خود را به سوی مرحله ای از مبارزه خود با رابطه خريد

  . ردکهمه انسان ها باز خواهد  استقرار سازمان شورايی برنامه ريزی کار و توليد توسط 

  

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
  

  )منطقه تهران(کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری 
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