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  طغيان فقر و تندباد فالکت در دوزخ سرمايه داری ايران

 شش ماه هشتاد وشهريورپنجم  بيست                                                                                             ناصر پايدار  

  

 ٩ اعالم کرده است که گويا حدود!!! ؟؟»رفاه و تأمين اجتماعی« عبدالرضا مصری مسؤل وزارتخانه ای به نام 

« گفتار ناشيانه!!  زندگی می کنندخط فقر مطلقميليون نفر از نفرين شدگان ساکن سرمايه داری ايران در زير 

نماينده بجنورد . رح مالحظات اصالحی مجبور ساختدقايقی بعد حتی دولتمران ديگر بورژوازی را به ط» مصری

اعالم کرد که آمار مورد استناد جناب وزير بسيار نادقيق است و شمار افرادی که زير خط فقر مطلق زندگی می 

گفتگوها کًال و در تمامی زوايايش حاکی است که ارقام مورد اشاره .  ميليون متجاوز است١٢کنند، به طور قطع از 

نه توده وسيع اسير در لهيب مرگبار گرسنگی و فقر بلکه فقط جمعيت شاغل دارای   بورژوازیسران دولت

کودکان و حتی زنان . دليل اين امر کامًال روشن است.  تومان را مطمح نظر دارد١۶٢۵٠٠درآمدهای ماهانه زير 

 اساسًا شخصيت های و با معيارهای دولت يا مؤسسات تهيه آمار بورژوازی ايران!!! در عرف جمعيت شناسی

تحت قيموميت يا تکفل اقتصادی !!! »عيال و عائله«اينان فقط . انسانی دارای حق مستقل زيست به شمار نمی آيند

در مورد اينان قرار نيست که از درآمد و معيشت و دار و ندار زندگی و خط فقر و مانند اين !!! رئيس خانوارند

قط پيرامون کسانی است که مسؤل ارتزاق و سير کردن شکم اين خيل عظيم بحث ف!!! مفاهيم هيچ سخنی به ميان آيد

به بيان شفاف تر فحوای سخن وزير يا وکيل سرمايه داری . و موجودات تحت تکفل می باشند» عائله و عيال« 

.  تومان در ماه هستند١۶٢۵٠٠ ميليون نفر از کل ساکنان کشور دارای درآمدی زير سطح ١٢ايران اين نيست که 

طرح چنين سخنی با توجه به همه مؤلفه های ناظر بر وضعيت کار و شرائط معاش توده های کارگر جامعه از بيخ 

در نظر بياوريم که بر پايه ارقام منتشره از سوی مراکز آماری همين دولت روز . و بن بی معنی به نظر می رسد

ز داشتن هر نوع کاری و الجرم از هر ميزان  ميليون انسان جويای کار و در سن اشتغال ا۵بورژوازی، حدود 

 ميليونی خارج از فرايند اشتغال، درصد بسيار کثيری از ۵در کنار اين توده عظيم . درآمدی بکلی محروم هستند

کارگران جامعه را پيش روی داريم که در بهترين حالت و با خوشبينانه ترين پيش فرض ها کل دستمزد ماهانه آنان 

هر کدام از اين کارگران خود عهده دار تأمين معيشت چندين انسان از زن و . ن هم نمی رسد توما١۵٠٠٠٠به 

فرزند گرفته تا پدر و مادر و خواهر و برادر می باشند و کل جمعيت ابوابجمعی متکی به کار و دستمزد آنان به 

به همه اين دالئل ساده و .  تر است ميليون نفر مورد تصريح نماينده بجنورد نيز بسيار افزون١٢مراتب از سه برابر 

کامًال بديهی پيداست که ارقام اعالم شده توسط دولتمردان بورژوازی ايران، صرفًا در برگيرنده شاغالنی است که 

در باره تعريف بورژوازی ايران و . با تمام توان کار می کنند اما دستمزد ماهانه آنان زير خط رسمی فقر قرار دارد

نی سرمايه داری از خط فقر و اقالم معيشتی متناظر با آن جای گفتگو بسيار است اما به نظر نمی کل نهادهای جها

به همين دليل ما نيز از . رسد که هيچ کارگری محتاج توضيح چند و چون جنايت آميز بودن اين تعاريف باشد
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ولتمردان سرمايه در متن زندگی و پرداختن به آن ها چشم می پوشيم و يکراست به سراغ ما به ازاء عينی آمارهای د

 ميليونی مورد اشاره نماينده بجنورد عمومًا ١٢جمعيت . وضعيت معيشتی توده های کارگر ايران می رويم

مزدبگيرانی هستند که مزد ماهانه هر کدام آنها علی االصول بايد سفره نان و دارو و کل هزينه معاش يک خانواده 

 نفر است و ما به دليل فقدان آمار و داده های مستند به گونه ای بسيار 5يران حدود متوسط افراد خانوار در ا. باشد

خوش خياالنه فرض را بر اين قرار می دهيم که پاره ای از خانواده ها نه يک شاغل که مثًال دو نان آور در حال 

يليون جمعيت مورد تصريح  م١٢وسعت اين خوش خيالی را نيز تا آنجا افزايش می دهيم که . اشتغال داشته باشند

به حساب !!  نفری۴ ميليون خانوار کارگری ١٠ ميليون خانوار که فقط نماينده ١٢نماينده بجنورد را نه نمايندگان 

و اظهارات نماينده مجلس بورژوازی در تعيين ميزان اين » ....رفاه « از اين که بگذريم گزارش وزير . می آوريم

انگشت نهاده است و اين خود بدان معنی است که درآمدها می تواند در  » ١۶٢۵٠٠زير سطح « درآمدها بر عبارت 

چيزی که ما باز هم با فرض بهترين ، فاصله ميان چند هزار تومان تا نهايتًا همين رقم شاخص خط فقر نوسان نمايد

 حال با توجه به . تومان برای هر فرد شاغل مبنای محاسبات خود قرار می دهيم١٠٠٠٠٠حالت آن را حول محور 

همه اين احتماالت و با دادن اعتبار به تمامی اين مفروضات اغراق آميز به گوشه ای از واقعيت زندگی و استثمار 

 40اين کارگران و کل توده های طبقه کارگر ايران نظر اندازيم؟ ارقام فوق قبل از هر چيز بيانگر آن است که 

  : در مجموع از درآمد ماهانه ای به شرح زير برخوردار استميليون نفر از سکنه سرمايه داری ايران 

12 000 000 * 100 000 = 1 200 000 000 000  

 ميليون انسان بيکار و فاقد هر ۵باالتر اشاره کرديم که مطابق گزارش مراکز آمار دولت اسالمی بورژوازی حداقل 

ز اين بيکاران آدم های منفرد و فقط شمار کمتری در اينجا نيز فرض می کنيم که درصد بيشتری ا. نوع درآمد هستند

با رعايت همه اين مالحظات برای تضمين صحت نسبی نتايج حاصل . ار آنان انسانهای متأهل و دارای فرزند باشند

از ارقام مبهم و داده های متناقض که وجود آنها ويژگی عام سيستم سنجش و آمارگيری دستگاههای دولتی سرمايه 

 ميليون ١٠ت باز هم به هر حال شمار کل بيکاران و جمعيت محتاج به کار اين کارگران نمی تواند از در ايران اس

 ميليون نفر قبلی اضافه کنيم اولين استنتاج آن خواهد بود که ۴٠ ميليون را به ١٠حال اگر اين . نفر پائين تر باشد

 000 000 000 200 1وع تنها با درآمدی معادل  ميليون نفر از ساکنان جهنم سرمايه داری ايران در مجم۵٠حدود 

 ميليون به نوبه خود از حصه معيشتی متفاوتی در کل رقم باال ۵٠پيدا است که اين . تومان ارتزاق می کنند

برخوردارند، به گونه ای که ميزان سهم آنها می تواند در فاصله ميان صفر تا چند هزار تومان در ماه متغير باشد اما 

  .  تومان در هر ماه تجاوز نمی کند٢۴٠٠٠ی آن از رقم متوسط نسب

  24000 = 000 000 50 : 000 000 000 200 1تومان 

 تومان در سال برای هر نفر و وسعت شمول اين ٢٨٨٠٠٠ تومان در ماه و ٢۴٠٠٠درآمد ماهانه ای معادل 

ضمن اين معناست که کل اين  ميليون نفر از توده های کارگر جامعه در همان حال مت۵٠وضعيت معيشتی برای 



 

 3

 000 000 000 812 28 = 288000 * 000 000 50جمعيت در طول يک سال تمام فقط با درآمدی برابر با 

تالشی که معموًال در پاره ای موارد منتهی به . تومان زندگی می کنند يا به هر حال تالش می کنند تا شايد زنده بمانند

با . نگی و فقر رشته بی قوام آن را در هم می گسلد و يکجا قيچی می کندشکست است و کابوس مرگ ناشی از گرس

  . همه اينها ارقام اخير را به خاطر داشته باشيم و به سراغ برخی داده های مهم و تعيين کننده اقتصادی ديگر برويم

طبقه کارگر ايران را داده های مرکز آمار رژيم اسالمی سهم سرانه آدمها از محصول اجتماعی ساالنه کار و توليد 

توليد ناخالص « اين همان چيزی است که بورژوازی آن را .  دالر در سال گزارش کرده است٣۵٠٠رقمی معادل 

در طول چند سال اخير فقط . مربوط به سالهای قبل از شروع سده جاری است ٣۵٠٠می نامد، رقم !!! » سرانه ملی

 ميليارد دالر در سال افزايش ۵٠ ميليارد دالر به بيش از ٢٠ان از ميزان اضافه ارزش های نفتی سرمايه داری اير

ارزش اضافی حاصل از فروش توليدات نفتی در بخش غالب خود به انباشت مضاعف سرمايه تخصيص . يافته است

داده شده است و سرمايه گذاريهای غول آسای نوين خواه از محل توده انبوه اضافه ارزش های نفتی و خواه مهمتر 

از آن اضافه ارزش ناشی از استثمار ساالنه کل طبقه کارگر به نوبه خود تشديد هر چه عميق تر و هولناک تر 

بر . استثمار نيروی کار و الجرم افزايش بسيار چشمگير محصول کار ساالنه توده های کارگر را همراه داشته است

نه توليد و انباشت سرمايه در اين مدت، به طور پايه همان گزارشات منتشره مرکز آمار دولت بورژوازی، رشد ساال

 دالر سال ٣۵٠٠اين ارقام و شواهد به سادگی گويای آن است که سرانه . سير کرده است% ۶متوسط در باالی مرز 

   . دالر جايگزين شده است۵٢۶٠ در شرائط موجود حتی در بدترين حالت با رقمی باالتر از ١٩٩٩

طبقه کارگر ايران به استناد آنچه که سازمان ها و نهادهای . ی را خوب دقت کنيدابعاد فاجعه وجود سرمايه دار

 000 000 000 050 355 = 900 * 5260 * 000 000 75دولتی اين نظام می گويند ميزان ارزشی بالغ بر

 تومان ٢٨ ٨١٢ ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠تومان در سال توليد کرده است، اما از تمامی اين مبلغ بر پايه آنچه قبًال ديديم تنها 

اگر رقم نخست را به دومی تقسيم کنيم مخرج کسر از .  ميليون نفوس کارگری جامعه پرداخت گرديده است۵٠به کل 

 تومان ارزشی که توليد نموده اند، ١٠٠ فزونتر است و اين بدان معنی است که توده های کارگر ايران از هر ١٢

 تومان به قلمرو معيشت و ٨ه است و در بهترين حالت تنها  تومان آن را به طور کامل از دست داد٩٢حداقل 

به روايت بورژوازی و در عمق » خط فقر«آحاد طبقه کارگر ايران در زير . مايحتاج زيستی اش راه يافته است

تحتانی ترين رسوبات باتالق بی حقوقی و فقر به طور واقعی زندگی می کنند، زيرا که نظام سرمايه داری با آنان 

يک سؤال مهم در اين گذر .  می نمايد و فشار استثمار سرمايه بر آنان تا به اين حد سنگين و جنايتکارانه استچنين

 درصد محصول کار و توليد تاراج شده توده های طبقه کارگر چه رفته است؟ پاسخ به اين ٩٢اين است که بر سر 

بسياری از . و شناخت کافی نيز همراه نمی باشدسؤال اگر چه سخت نيست اما در محاورات روزمره افراد با تعمق 

کارگران به گونه ای درست اما سطحی يکراست به دزدی ها، حيف و ميل ها، هزينه های گزاف سازمان های 

عريض و طويل دولتی، بودجه های سرسام آور ارتش و سپاه و بسيج و نهادهای سرکوب يا مخارج بی مرز 

در صحت اين اشاره و استدالل به طور قطع جای هيچ حرفی .  اشاره می نمايندتسليحات و ماشين نظامی رژيم حاکم

چندين ميليون ارتشی و سپاهی و ايادی ساير ارگانهای قهر و سرکوب در حالی که تنها کارشان خفه ساختن . نيست
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صاحب هر فرياد اعتراض انسان های کارگر و زحمتکش است، بخش مهمی از محصول کار توده های کارگر را ت

ثروت های غول پيکر و کاخ های پرعظمت ماوراء فرعونی يا حيف و ميلهای نجومی دولتمردان . و تاراج می کنند

وعمله و اکره نظام اجتماعی حاکم نيز سوای همين محصول کار و توليد طبقه کارگر هيچ منشأ و سرچشمه ديگری 

سی موجود نيز به طور بی امان بخش های ديگری از چاه ويل ساختار بوروکراتيک و ميليتاريستی قدرت سيا. ندارد

اينها همه در عداد بديهی ترين بديهيات هستند و اين حرف . حاصل کار و استثمار طبقه کارگر را فرو می بلعد

روشنی گوهر تارک « پروين اعتصامی شاعر نيز به رغم تمامی سطحی بودن و عوامانه بودنش غلط نيست که 

% ٩٢با همه اينها خالصه کردن پاسخ اين سؤال که بر سر . » قطره سرشک يتيمان نظاره کرددولتمردان را بايد در

بسيار ناقص، و از حاصل کار و توليد و مرارت کارگران چه رفته است؟ در نوع اين عبارات و فرمولبندی ها نيز 

  . سطحی و ساده انگارانه است و الجرم می تواند سخت گمراه کننده باشد

انگشت نهادن بر دزديها، چپاولها، هزينه های گزاف نظامی و بوروکراسی دولتی يا حيف و ميل ها و اکتفاء به 

ثروتهای دولتمردان به مثابه چاه ويل بلع ارزش های توليد شده توسط توده های کارگر معنايش در وهله نخست چشم 

 بعد چشم پوشی از واقعيت وجود پوشيدن از سرنوشت واقعی محصول کار و توليد طبقه کارگر است و در وهله

مناسبات اجتماعی و اقتصادی معينی است که کل اين استثمار، جنايات، حق کشی ها، دزدی ها، شرارت ها و 

بحث فقط بر سر اين نيست که چند ده . بشرستيزی ها، پديده اجتناب ناپذير و جزء التيجزای هستی آن می باشد

زد حاصل کار آنها را می دزدند، يا اينکه کارگران خود را می فرسايند اما ميليون کارگر کار می کنند و عده ای د

معضل واقعی وجود . عده ای زورگو حاصل زحمت آنان را صرف خريد سالح يا عيش و عشرت خود می سازند

در جامعه ای که . کل جامعه و نظامی است که در بنياد هستی خود بر رابطه خريد و فروش نيروی کار بنا شده است

کوه دارائيها و مال و منال . آن عظيم ترين بخش حاصل کار و توليد طبقه کارگر الجرم به سرمايه تبديل می گردد

شبکه . کارخانه های عظيم مايملک آنان يا مايملک دولت آنان يکسره سرمايه است. موجود ثروتمندان سرمايه است

تمانی سر به فلک کشيده تحت مالکيت طبقه شان های غول پيکر حمل و نقل آنان سرمايه است، مجتمعات ساخ

شرکت های بی شمار تجاری و توليدی آنان، راهها، جاده ها، راه آهن ها، سدها، آب جاری لوله ها، . سرمايه است

برق و گاز و تأسيسات توزيع آنها، بيمارستانها، مدرسه ها، مهدکودکها، هر چه در کارخانه ها توليد و در 

ش می رسد، هر چه وسائل توليد و داد و ستد و هر آنچه که حاصل کار و مرارت انسانها يا هر فروشگاهها به فرو

چه در طبيعت در سيطره دخالت و اثرگذاری و حوزه سوداندوزی سرمايه داران است، همه و همه سرمايه و باز هم 

 ميليون بسيجی عمله و اکره ٧ش دولت، هزينه های عظيم ديوانساری منحط دولتی، ارتزاق يا عيش و نو. سرمايه اند

دستگاههای سرکوب و نظم مسلط سياسی، ارقام نجومی مخارج نگهداری ارتش و سپاه و پليس و ساير نهادهای 

اعمال قهر و توحش دولتی، هزينه های تريليونی ساز و برگ های نظامی و کل هزينه های مشابه ديگر نيز صرفًا و 

کيل می دهند که وجود آن، شرط گريزناپذير بقای حيات سرمايه و نظام سرمايه صرفًا اقالم مختلف بودجه ای را تش

  . داری است
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می بنيم که مشکل واقعی به هيچ وجه صرف دزديها، حيف و ميل ها، چپاول ها و ريخت و پاش های بی حساب و 

 و محصول کار شبانه معضل اساسی اين است که چند ده ميليون کارگر ايرانی شب و روز کار می کنند. کتاب نيست

روزی آنان به سرمايه سرمايه داران و دولت سرمايه داری، به ساز و برگ حکومتی و هزينه های حفظ مناسبات 

فقر و فاقه و گرسنگی و بی مسکنی و بی . ريشه همه اين مصائب در اينجا قرار دارد. کار مزدوری تبديل می گردد

.  ميليون نفوس کارگری جامعه ايران از اينجا می جوشد۵٠ز جمله داروئی و همه باليای زندگی بشر معاصر و ا

و مادام که آخرين آثار حيات اين نظام دژخيم بر ساختار هستی انسانها فقر پديده سرشتی نظام بردگی مزدی است 

تا . سنگينی می کند فقر نيز، نه فقط وجود خواهد داشت که لحظه به لحظه تعميق می گردد و گسترش خواهد يافت

راحتی سرمايه داری هست محصول کار و توليد توده های وسيع کارگر به جای آنکه وارد مجاری معيشت و رفاه و 

سرمايه بدون سود، بدون افزايش مستمر و . و سالمتی و تعالی فکری آنها گردد باالجبار به سرمايه مبدل می گردد

تصاعدی سودها، بدون سرريز بی امان سودهای کالن به حوزه جديد انباشت، بدون رشد غول آسای بی وقفه و بدون 

 حاصل توليد کارگران را به افزايش بی مهار خود اينکه هر لحظه و هر روز بخش انبوه تری از وقت کار و

سرمايه در جستجوی سودهای عظيم تر جبرًا و قهرًا بارآوری نيروی . اختصاص دهد، نمی تواند وجود داشته باشد

کار و ظرفيت توليد توده های کارگر را باال می برد و به موازات آن نياز به نيروی کار را هر چند به صورت نسبی 

بيکاری و بيکارسازی کارگران امر قهری نظام سرمايه داری است و گسيل مداوم . از هم کاهش می دهدکاهش و ب

افواج چند ميليونی توده های بيکار يا زائد بر نياز سوداندازی سرمايه به برهوت فقر و فالکت و مرگ ناشی از 

 جبر بازتوليد مداوم، متمرکزتر و اجتناب ناذيری بحرانها و. گرسنگی پديده اندرونی و ارگانيک سرمايه است

سرکوبگرتر آنها در عمق رابطه توليد اضافه ارزش و سرشکن شدن بار عظيم فقر و گرسنگی و فجايع اجتماعی 

ناشی از بروز آنها در زندگی روزمره توده های کارگر نيز موضوعی است که شرح آن نيازمند نگارش نوشته های 

اری در بند بند وجودش سرچشمه گرسنگی، سيه روزی و بی خانمانی وفساد و در يک کالم سرمايه د. طوالنی است

برای ريشه کنی فقر بايد ريشه سرمايه داری را کند، حتی برای کاهش فقر . فحشاء و همه بليه های شوم انسانی است

  . بايد شريان حيات اين نظام را با قدرت هر چه بيشتر فشار داد

 های رنگارنگ راست و چپ همه اش از دولت ها، از ديکتاتوری و زورگوئی ساليان زيادی است که اپوزيسون

آنان به راستی چشم ( حکومت ها، از فقدان دموکراسی و آزاديهای سياسی و از اين قبيل مسائل سخن می رانند، 

 از!! اپوزيسون های راست از ضرورت اصالح رژيم ها و اپوزيسون های چپ راديکال)!! بسته غيب می گويند

کمونيست « واقعيت اين است که حتی چپ ترين و پرهياهوترين و . اهميت سرنگونی دولت ها داد سخن سر می دهند

نماترين اين جريانات، تنها در باره تبعات و عوارض بيرونی معضل جنجال می کنند و هيچکدام از آنها بر ريشه » 

کتاتوری، بی حقوقی، فقدان آزاديهای سياسی و دي. های واقعی درد و سرچشمه وجود بيماری انگشت نمی گذارند

مدنی و وجود دولت هار همه و همه تبخاله های عفونی غده بدخيم و سرطانی سرمايه هستند و تغيير و سرنگونی و 

استقرار آنها بدون اينکه بخش اليتجزائی از يک جنبش نيرومند طبقاتی و کارگری برای محو شالوده حيات سرمايه 

اين موضوعی است که در تمامی تاريخ مبارزه طبقاتی درون جامعه ما و در . ل مشکلی نخواهد بودداری باشد حال
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سراسر عمر جنبش کارگری ايران به گونه ای وارونه از سوی اپوزيسون های سياسی غير کارگری يا توسط 

گونه پردازی را بايد اين باژ. رفرميسم راست و چپ درون اين جنبش به ذهن توده های کارگر القاء گرديده است

  . شناخت و آن را برای هميشه از فرايند جاری پيکار به کلی جاروب کرد

مدعيان روز تحزب کمونيستی طبقه کارگر، چيزی بيش تر از يک پرچم دروغين برای حمل !! »سرمايه ستيزی« 

د آما آنچه در عمل و ضد سرمايه داری بودن حرف می زنن» کمونيسم« اينان از . محموله های غيرمجاز نيست

دنبال کرده اند و دنبال می کنند اين است که همه عيب ها اساسًا يا به طور غالب در وجود اين و آن دولت خالصه 

عده ای می گويند معضل در مذهبی بودن حکومت است، گروهی اصرار دارند که ريشه بدبختی ها در !!! می گردد

بورژوازی صنعتی ميهن پرست که اخيرًا از !! ار موقعيت ضعيفوجود ديکتاتوری است، ناسيوناليسم چپ داغد

به درون کميته هماهنگی هم راه يافته است، گرد و خاک به پا می » شورای هماهنگی تشکلهای کارگری« طريق 

دار و دسته های !!! علت العلل همه دردها است!! کند که کمبود انباشت صنعتی سرمايه و يکه تازی سرمايه تجاری

 تعزيه رانت خواری و اقتصاد نفتی بر پای می دارند و شيادوار توده های کارگر را به مشکل وجود مشتی ديگر

رفرميسم راست سنديکاليستی فقدان يک دکه صنفی چون و چرا با صاحبان سرمايه و . رانت خوار رجوع می دهند

اربابان . ی بلوا به راه می اندازددولت سرمايه داری را اساس همه مصائب می خواند و حول ضايعه بی سنديکائ

احزاب و رفرميسم چپ سکت گرا، بی حضوری سکت خويش در قدرت سياسی را اس و اساس همه فالکت بشر می 

  . هشدار می دهند! بيند و طبقه کارگر را به صورت مدام به اهميت رفع اين مصيبت سياه

يک چيز . ری و از امر رهائی کارگران سخن می گويندهمه اينها با همه شداد و غالظ از طبقه کارگر و جنبش کارگ

. هر کسی از ظن خود يار و هوادار و حزب و نماينده و قائم مقام توده های کارگر شده است. کامًال روشن است

اما مشکل کارگران نه آنچه اينان . همگی مشکل خود را به حساب ريشه و بنياد معضالت طبقه کارگر می نويسند

انباشت صنعتی بيشتر نه . بالعکس کار مزدوری و نفس موجوديت نظام بشرستيز سرمايه داری استمی گويند که 

تنها چاره رفع فقر نيست که به نوبه خود سرچشمه تشديد دهشتناک تر استثمار و زاينده انفجار فقر و بيکاری و 

ارزات خود به دار قوانين بسنده کردن به دکه صنفی سنديکا و حلق آويزی مب. گرسنگی توده های کارگر است

آويختن به دامن . سرمايه، نه کاهنده فقر که تضمين ماندگاری و تعميق مستمر فقر در زندگی توده های کارگر است

. اربابان سکت ها نه رسم پيکار و ستيز با فالکت و فقر که دست کشيدن از مبارزه طبقاتی به نفع بورژوازی است

انمانی و تمامی سيه روزی های کارگران نه در وجود کفه سنگين سرمايه ريشه گرسنگی و بی حقوقی و بی خ

تجاری، نه در پديده موسوم به رانت خواری، نه در صرف مذهبی بودن دولت و نه در مجرد ديکتاتوری و هار 

همه بليه های ديگر از اينجا می . بودن قدرت سياسی حاکم که اساسًا در وجود بختک منحوس سرمايه داری است

جوشند و تا سرمايه داری هست همه سيه روزيهاج و جنايت ها، وجود دارند، لحظه به لحظه بازتوليد می شوند و 

  .ثانبه به ثانيه توسعه می يابند و تعميق می گردند
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سرمايه داری ام الفساد عصر و ارض است، برای مبارزه عليه هر نوع بی حقوقی، برای هر درجه تقليل استثمار، 

اعتراض ما به . هر نوع تبعيض و مظالم موجود بايد در صور مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری دميدبرای کاهش 

آنان که ما را به جنبش . سطح نازل دستمزدها بايد جزء الينفک پيکار سراسری ما عليه بردگی مزدی باشد

ای رابطه خريد و فروش نيروی سنديکائی، به قبول اساس سرمايه داری و به گرفتن مزد بيشتر در قبال تمکين به بق

بخشی از اينان به دروغ و . کار اندرز می دهند به طور قطع دشمنان ما و در بهترين حالت دوستان نادان ما هستند

آنان خود . در منتهای رياکاری لفظ ضد سرمايه داری يا حتی کمونيسم را ورد تسبيح و نقش جانماز خود می سازند

می کنند تا در عمل برای سوق دادن مبارزات شما به ورطه سنديکاسازی و مبارزه قانونی را در پشت اين الفاظ قايم 

مبارزه ما عليه بيکاری بدون سازمانيابی گسترده سراسری ما عليه . از همه برگ های سوخته و ناسوخته سود جويند

آکنده از ميليارد کارگر در اين جهنم شعله ور شرارت سرمايه داری و . سرمايه داری آب در هاون کوبيدن است

بيکار در سطح جهانی، کدام دولت ابله بورژوازی است که برای تظاهرات عده ای بيکار بدون اينکه آنان از حمايت 

بخش های شاغل طبقه شان برخوردار باشند و بدون اينکه کارگران شاغل روند ارزش افزائی سرمايه را بر سر 

اينان قرنی است که در گوش ما موعظه می کنند ! به عقب نشينی بزند؟صاحبان شرور اين نظام خراب کند، دست 

در ! که جنبش فراطبقاتی زنان برپای داريم و در دوزخ سياه سرمايه حصول برابری زنان و مردان را جشن گيريم

در . است ميليون زن خانه نشين ايرانی پشتوانه مهم توليد سودهای نجومی سرمايه داران ٢٠دنيائی که کار رايگان 

جامعه ای که کار بدون مزد ميليونها زن خانه دار کارگر، کل طبقه سرمايه دار و دولت بورژوازی را از پرداخت 

عظيم ترين بخش هزينه پرورش ارتش نيروی کار معاف می سازد، کدام بورژوای احمق و کدام دولت بورژوازی 

رمايه داری به اعتراض اين يا آن زن کارگر گوش احمق تر در غياب يک جنبش کارگری راديکال و نيرومند ضد س

  ! خواهد داد؟

ما توده های عظيم فروشنده نيروی کار، تاريخًا زير فشار ناآگاهی ها، بی افقيها، ناتوانی در شناخت جامع االطراف 

سرمايه داری، ضعف بصيرت طبقاتی در ديدن پيوند ارگانيک وجوه مختلف هستی اقتصادی، سياسی، مدنی و 

تماعی اين نظام، نگاه خام بيگانه با ماترياليسم انقالبی به ظرفيت پيکار طبقاتی خويش و در يک کالم زير فشار اج

افکار و فرهنگ و نوع نگرش طبقه مسلط اجتماعی قادر به تشخيص راه از بی راهه نشده و به اشکال جوراجور در 

ا توده های فروشنده نيروی کار بوديم که ساليان دراز اين م. دام راهبردهای رفرميستی راست و چپ فرو غلطيده ايم

ها آويختيم، » حيدر خان« بورژوائی و جمهوری خلق » ضد امپرياليسم« در عمق توهمات و ناآگاهی ها، زمانی به 

گاه چشم اميد به قدرت اعجاز . ساليان دراز جنبش عظيم طبقه مان را در رفرميسم منحط حزب توده منحل ساختيم

در غياب آگاهی و تشکل و قدرت مستقل خويش انقالب بهمن را به فجيع ترين شکل .  چريکی دوختيمنيروهای

در روزهای متعاقب انقالب، به نيروهای ضد کارگری مزدور سرمايه نظير اکثريت فدائی و باز هم حزب . باختيم

 کرد و شرکای سکت ساز آنها در کردستان کل قدرت طبقاتی خويش را گلوله تفنگ ناسيوناليسم. توده روی کرديم

بورژوازی با همه زرادخانه های . در تمامی اين سالها و دوره ها به وحشيانه ترين شکل ها سرکوب شديم. نموديم

رويه . نظامی اش به طور مستمر و نقطه به نقطه، مبارزات ما را در هم کوبيد اما اين فقط يک روی سياه سکه بود
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کجا در ميدان واقعی پيکار طبقاتی آگاهانه و افق دار ضد سرمايه داری خود مستقر ديگرش اين بود که ما در هيچ 

ما سرکوب و سرکوب و باز هم سرکوب شديم در حالی که همه جا هم در پشت سر اپوزيسونهای چپ و . نبوديم

ساس سرمايه راست بورژوازی راه می رفتيم و و زير فشار توهمات خود به اين نيروها از ميدان واقعی جنگ با ا

  . داری و برای محو کار مزدوری دور می مانديم

آنچه از ديرباز تا حال بر سر مبارزات توده های طبقه ما رفته است، امروز هم به گونه ای موحش جنبش طبقاتی ما 

هنوز هم بسياری از مناديان رهائی ما يا حتی فعالين خود ما به بدترين شکلی اسير توهمات . را آزار می دهد

سرمايه دار و تا مغز استخوان مزدور !!! » کارگری« آنان سخت متوهمند و اتحاديه های . سنديکاليستی هستند

موج مبارزه ضد سرمايه داری . سرمايه جهانی را بعنوان حامی جنبش ما به خورد توده های طبقه مان می دهند

نديکاسازی خفه می کنند و کالبد خفه شده آن همزنجيران ما در شرکت واحد اتوبوسرانی را در داالن تنگ و سياه س

« از بدترين مزدوران سرمايه، از چهره هائی چون . را تسليم موج سرکوب نيروهای دژخيم بورژوازی می نمايند

مهدی موعود و قائم منتظر می سازند تا در پناه توسل ما به آنان هر نوع جنب و جوش ضد سرمايه » گای رايدر

هنوز هم سکت چند نفری منزوی خود را حزب .  مزدوری طبقه ما را به بن بست بکشانندداری و برای محو کار

طبقه ما جا می زنند و لحظه به لحظه از فعالين ما می خواهند که جنبش ضد سرمايه داری و طبقاتی خود را رها 

  . ساخته و مواد و مصالح حزب بافی های جديد آنها گردند

. يک چيز از روشنی آفتاب هم بسيار روشن تر است. ت و با حال آن چنين می شودبا گذشته جنبش ما چنان شده اس

ادامه اين وضعيت سوای سرکوب شدن هر چه وحشيانه تر توسط بورژوازی، سوای تحمل شکست و شکست و باز 

ر و تداوم اين سنت و سيره سوای يأس، سرخوردگی، بی افقی بيشت. هم شکست هيچ نتيجه ديگری را نويد نمی دهد

 ۵٠ادامه اين وضعيت ما را به جائی رسانده است که تبديل به يک جمعيت . تشتت افزونتر، حاصل ديگری ندارد

اگر آنچه امروز تحمل می کنيم، پذيرفتنی . ميليونی گرسنه، اسير سياهچال فقر و غرق در بی حقوقی مطلق شده ايم

اما اگر غيرقابل تحمل است هيچ !!! گذشته باقی مانيممی توانيم در مبارزات خويش هم بر همان شيوه های !!! است

بايد به نيروی سرنوشت ساز توده های طبقه خود اعتماد و . راهی سوای تغيير بنيادی در روال کار تا کنونی نيست

اين ما کارگران، ما توده های عظيم فروشنده نيروی کاريم که به حکم هستی طبقاتی و اجتماعی خويش . اتکاء کنيم

سرمايه داری هستيم و هيچ و هيچ و باز هم هيچ راهی سوای مبارزه عليه سرمايه داری و سوای پيکار برای ضد 

ما می توانيم خود را سازمان دهيم، می توانيم آگاهتر و آگاهتر . محو کامل سرمايه داری در پيش روی خود نداريم

هيچ .  پيکار طبقاتی ما عليه سرمايه استمارکس انسان آگاهی از طبقه ماست و آموزش های او گفتگوی. شويم

سکتی محق نيست تحريف اين آموزشها را مصالح دکانداری خود کند و زير نام مارکس مبارزه ضد سرمايه داری 

درهای خانه همديگر را بکوبيم، . يک راه بيشتر در پيش پای ما نيست. ما را ابزار کسب قدرت خود بر ما سازد

دست همديگر را در کارخانه و . را حول مبارزه عليه سرمايه داری متمرکز سازيمتمامی بحث و گفتگوی خود 

سرمايه . همسان دانه های زنجير به هم پيوند خوريم. مدرسه و اتوبوس و کوچه و بيمارستان و شهر و ديار بفشاريم

ر و توليد ما به سرمايه را ما توليد می کنيم و دولت سرمايه داری و طبقه سرمايه دار تا زمانی هست که محصول کا
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. ما کامًال توان آن را داريم که پروسه توليد سرمايه را بر سر دولت و صاحبان سرمايه خراب کنيم. مبدل می گردد

هر حرکت ما برای حصول هر مطالبه ای می تواند حرکتی در راستای اخالل پروسه توليد اضافه ارزش ها و 

که ما کل اين مبارزات و کل عرصه های پيکار را نه در شکل جدال برای مسأله اساسی اين است . سرمايه ها باشد

حل و فصل مسائل معيشتی در چهارچوب موجوديت سرمايه داری بلکه بعنوان سنگرهای پيوسته يک جنبش 

سراسری برای عقب راندن بورژوازی، برای تضعيف بيش و بيشتر نظام بردگی مزدی، برای در هم شکستن قدرت 

فراموش نکنيم . يه داری، برای سازمان دادن انقالب عليه سرمايه و برای محو کار مزدوری دنبال کنيمدولتی سرما

  . که توده های طبقه ما اين توان را دارند و فقط آنهايند که از اين توان برخوردارند

  

  ناصر پايدار

  ٢٠٠٧ اوت ١۵
 سايت سيمای سوسياليسم: منبع


