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 1396 آبانجنبش کارگری ایران در 

و  22، 19، 14، 13چنین هزاران کارگر فازهای عسلویه، و هم  16و  15کارگر فازهای  400

مختلف ماه جاری )آبان( دست به اعتصاب زدند. های پارس جنوبی )عسلویه( در روز 24

المللی خلیج فارس دست به اعتصاب زدند و کارگران صدها کارگر شرکت حمل و نقل بین

خود یعنی سپاه را به نبرد  اصلی دارسرمایهپاالیشگاه ستاره خلیج نه تنها اعتصاب کردند بلکه 

در صورت بی اثر ماندن اعتراضات با »طبقاتی فرا خواندند و در اطالعیه خود چنین نوشتند: 

در پاالیشگاه خواهیم زد. یقین بدانید ها پوزش از ملت شریف ایران، دست به تخریب سایت

هده قرارگاه وارد شده بر عهای تر از سیاهی رنگی نیست و مسئولیت مستقیم خسارتباال

چنین کارگران شرکت وشیمی بوعلی سینا در ماهشهر و همکارگران پتر«. باشدمی االنبیاخاتم

معوقه چند ماهه های نصب نیرو شیروان نظیر تمامی کارگران ذکر شده در باال بابت دستمزد

سازی پارس ساوه اما در اعتراض به اخراج کارگران ه اعتصاب زدند. کارگران الستیکدست ب

معوقه های بخاطر دستمزد رشت نیپوپل رانیا کارخانهخود اعتصاب کردند. کارگران  زنجیرهم

 700کارگر از جمعا  150ن روز اعتصاب کردند. دیکار خود چنهای دادو موقتی شدن قرار

گیری پسو مبارزه جهت باز عتراضشهرستان زرند در ا قطران شیپاال و کک کارخانهکارگر 

که از نمودار زیر روشن است که اعصابات اعتصاب کردند. چنان مهیب حق پرداختدستمزدها و 

همراه با اعتراض رو به افزایش است و این بخصوص نه فقط ازجهت نسبی )درصد از کل 
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وز که حرکات کارگری( بلکه بخصوص از جهت قدر مطلق یعنی تعداد حرکات کارگری در ر

 حرکت در روز رسید. 9/4حرکت یعنی بطور متوسط  146در ماه آبان به 

 
به مراتب مهمتر از ی اقتصادی برای دستمزد است. نتیجهای اعتصاب به ظاهر صرفا مبارزه

ریز سرمایه است. پیشهای تشکیالت کارگری، گسترش آن به سایر حوزههای این ایجاد نطفه

تشکیل صندوق اعتصاب باشد. به این ترتیب امور جزئی و صرفا شاید قدم بعدی تالش برای 

 معوقه ناگهان تبدیل به یک امر اجتماعی مهم از جانب کارگرانهای اقتصادی نظیر دستمزد

گردد که نمونه آنرا در اراک شاهد بودیم )اعتصاب کارگران آذرآب و هپکو(. درگیری بر می

حد تولیدی در چند روز تبدیل به اعتصابی بزرگ پرداخت نشده در این دو واهای سر دستمزد

ارتباطی مهم سرمایه را سد های راه ،این دو واحد ،دنبال این کارگرانه و نبرد خیابانی گشت. ب

 انسداد با آذراب و هپکو کردند، حرکتی که رعشه بر اندام دولت سرمایه انداخت، کارگران

 بسط این. گردیدند خود معوقه مزدهای فوری پرداخت خواستار سرمایه ارتباطی خطوط کامل

شرکت تاریر زرند  خیزش کارگران اراک بعدا توسط کارگران. بود کارگری قهر اعمال دامنه

خشم کارگران در برخورد با نیروهای تا دندان مسلح انتظامی این بار های شعله تکرار شد.

کارگران خشمگین فضای بخش « مزدور برو گمشو»متوجه رژیم دولت سرمایه گشت و فریاد 
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اعتراضات این بخش از کارگران  صنعتی استثمار نیروی کار اراک را فراگرفت. با وجودی که

اخته شده بوجود نیامد و کامال خودبخودی بود اما در این جا نیز بر طبق طرحی از پیش پرد

ه سرمایه ب-یافت. سد کردن راه گردش کاال بیعی خود به مدارج باالتری ارتقادر حرکت ط

توزیعی آن ادامه طبیعی -ارتباطی موسسات تولیدیهای شکل مسدود و بلوکه کردن راه

ز شرایط کار و زندگی کارگری اهای اعتصاب و متوقف کردن چرخ تولید سود است. جنبش

ترین آن مختل ساختن نظم تولیدی و اجتماعی سرمایه را جوشد و حتی ابتدائیمی کارگران

هدف دارد. تعرض مستقیم کارگران دو واحد اراک به شریان هستی سرمایه، به چرخه تولید 

ظهور ارتباطی مهم عبور و مرور سرمایه گواه های ارزش اضافی و سود از طریق سد کردن راه

کارگر بود. مختل کردن شیرازه تولید سود های از بالندگی پیکار سرمایه ستیز تودهای سطح تازه

و مراکز تولید سود ها و نظم اقتصادی سرمایه بدین شکل نبود که کارگران روزها را در کارخانه

ختند و علیه ریها و باز تولید سرمایه سپری کردند و بعد از کار و هنگام فراغت خود به خیابان

از اعتصاب و اعتراض خشمگین خود پا به مدارج باالتر مبارزه ها آن ،سرمایه شعار دادند. نه

توقف چرخ تولید سود اکنون چند سال است بوسیله کارگران ی علیه سرمایه گذاردند. این شیوه

با کارگران گیرد. کارگران چینی اعتصابی همراه می اعتصابی و معترض چینی مورد استفاده قرار

ورودی های روند و راهمی به کارخانه دیگرای زنند، از کارخانهمی بیکارشده دست به راه پیمایی

 دم بر حجم انبوه آنان افزده کنند و چون بهمنی هرمی تدارکاتی سرمایه را سدهای و جاده

 ها اتفاقشود. بارمی شود. به این ترتیب یک یا دو اعتصاب بزودی بر کل یک شهر حاکممی

هایشان برای آزادی کارگران اعتصابی دستگیر شده جاده تد که کارگران همراه با زن و بچهافمی

درصد کل حرکات جنبش  7کنند. تعداد این نوع حرکات چیزی در حدود می و راه آهن را سد

کارگری چین در هفت ماه اخیر است. اما همین اعتراضات در بین کارگران ایران به ندرت 

پشت ای افتد. با وجودی که اغلب هیچ نقشه از پیش تعیین شده و عمل سازمان یافتهمی فاقات

اعتصابات نیست و اغلب اوقات کارگران از روی اجبار و با مستمسک دستمزدهای عقب 

افتند اما این بدین معنی نیست که می افتاده، فشار فقر، گرسنگی و عدم امنیت شغلی به حرکت

ماند. عامل می برنامه باقیودبخودی آغاز شد در همان حد و بیخها آنهنگامی که حرکت 
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ز هستند اما اپولی و تهدید گرسنگی نقطه آغی و شرایط سخت زندگی زیر فشار بیاقتصاد

بال واسطه آن است. مهم این است که این اقدامات طبقاتی بر علیه سرمایه ی اقدام طبقاتی نتیجه

آورد. اعتراض بی و کل طبقه کارگر ایران را بر علیه سرمایه به حرکت در پیوند خورندهم ه ب

اعتراض به اخراج  ها،معوقه در بیشتر مکانهای جا بر سر دستمزدشکل کارگران اینجا و آن

بایست به می کارگران در جائی دیگر، جلوگیری از بستن و تعطیل کارخانه در مکانی دیگر

شوراهای کارگری با بنیاد لغو کار مزدی همراه شود. های فهبیداری طبقاتی و شکل گیری نط

مبارزه اقتصادی و خود جوش کارگران ایران، اگر درجا نزند و در یک مکان و بر سر خواست 

شود و این فقط در می محدودی دور نچرخد، به آگاهی طبقاتی و سازماندهی باالتری منجر

چیزی نیست که در کتاب یافت شود و یا نتیجه  شود. اینمی بستر تجربه واقعی کارگران میسر

باشد. تقسیم طبقاتی جامعه و روبروئی طبقاتی نتیجه این تقسیم به ها غور و بررسی مکتبی آن

و دور ریختن ها ان و دولت آندارسرمایهبلوغ کارگران در جهت درک ماهیت ضد کارگری 

انجامد. می ایه و همه کارگزاران آنحاله توهم نسبت به این سیستم روابط، مسئولین دولت سرم

اکنون، هر روزه و در همه جا منوط به جنب و جوش طبقاتی است که همها البته همه این

و ها مشهود است. در حال حاضر و از چند سال پیش مبارزه کارگران به یک رشته درگیری

یری یک سازمان گاز شکلای اعتصابات جداگانه و پراکنده محدود شده است و هنوز نشانه

 شود.نمی سرمایه ستیز برای لغو کارمزدی دیده

 

 ایندهابراهیم پ

1396آبان 

 * متشکل شویم داریسرمایهشورایی و ضد *
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 !است "یدارسرمایه"عامل کشتار مردم در زلزله 

گردد. ایران می مردم رد و بدلاخبار مربوط به زلزله بیش از هر خبر دیگری بین  این روزها

 نواحی مختلف ایران وجود دارد که هر آن انتظار متعددی درهای روی خط زلزله است و گسل

این  و مردم به بار آورند در زندگیهایی ویرانی ی که دارندبسته به شدت ،رود فعال شوندمی

ستثمار شدن و رنج کشیدن، را که به دنبال سالیان متمادی کار کردن، اامکانات معیشتی  حداقل

همواره از خیل  بیشترین قربانیان زلزله در همه نقاط جهان ک جا از بین ببرد.یاند فراهم نموده

. کسانی که از داشتن مسکن و سر پناهی و فروشندگان نیروی کار بوده است عظیم کارگران

در  امکزیک و حت ،در کلمبیاکه  هاییزلزله اند.ایمنی محروم بودههای قل استاندارداامن با حد 

به همین دلیل ساده . سانفرانسیسکوی امریکا رخ داد بیشترین قربانیانش را از کارگران گرفت

 بدون تحقیق و بررسی که سر پناه این بخش عظیم مردم در مقابل زلزله تاب مقاومت ندارد.

اجتماعی بیشترین  طبقات و کدامکدام مناطق  توان پیش بینی کرد در سوانحی نظیر زلزلهمی

 گوناگون هایمختلف از منظرهای و رسانه اجتماعیهای لطمات را خواهند خورد. در شبکه

خرابی مردم در جریان سیل و طو  اصلی خانه اما به این موضوع که عامل اند.به زلزله پرداخته

طبیعی  حادثهاگر چه از زلزله به عنوان یک  آید.می به میان فان و زلزله کیست، کمتر صحبت

دانش تشخیص نواحی زلزله خیز  ولی اکنون شود که زمان وقوع آن ناشناخته استمی نام برده

در باره امکان  اند.پیشرفت زیادی کرده است. مناطق زلزله خیز دنیا تا حدود زیادی شناخته شده
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پیش از وقوع،  طبیعی برای اطالع از زمان وقوع زلزله در ساعاتهای دادهای بهره گیری از پاره

و تلفات ها توان خسارتمی اینکهتر از همه اینها اساسی زیادی مطرح گردیده است.های حرف

های مقاوم و سازههای ساخت خانه دانند کهمی را به حداقل رساند. این را همهها جانی زلزله

رد حتا به صفر و تلفات را در بسیاری مواها قادر است این خسارت الزمهای استاندارددارای 

ما گردد و نیز  خانواده دهد بایستی هزینه معاشمی به ما دارسرمایهدستمزدی که نزدیک سازد. 

چون سیل و زلزله مقاوم باشد. جنبش کارگری در  حوادثی شود که بتواند در مقابل مسکنی

 و ژاپن طی سالیان طوالنی مبارزات خود در برخی از نقاط جهان نظیر امریکای شمالی، اروپا

ی تحمیل کرده است. این موضوع که چرا ویرانی و دارسرمایهایمن را به های ساخت خانه

، ژاپن کمتر از کشورهای نظیر ایران است و نیز تلفات جانی در کشوری مثلها در سازه تخریب

اند ی ژاپن، بلکه ماحصل مبارزات کارگران آنجاست که توانستهدارسرمایهنه ناشی از دلسوزی 

تحمیل کنند. در ایران ها ی در آن کشوردارهای سرمایهخود را به نظامهای خشی از خواستهب

 اما برای الیه بسیار نازکی از آنان کارگران  ، نه برای همهکه در گذشته در آبادانهایی نیز خانه

کارگری های محله از جمله کیفیت و استحکام بیشتری در قیاس با مناطق دیگر شدمی ساخته

تا  1308های مبارزات کارگران در طی سال محصولهمین هم  .داشتساخت شرکت نفت، 

ی در ایران و کل جهان از راه استثمار طبقه کارگر سرمایه اندوزی دارسرمایه. بوده است 1325

 آنانهای حتی االمکان از تمام امکانات زندگی کارگران و دستمزد. کندمی و انباشت سرمایه

هزینه مسکن مناسب کارگران را در د تا سود بیشتری انباشت کند. آن جایی که سرمایه کاهمی

 به این کار تنتحت فشار مبارزات کارگری فقط  آوردمی بهای نیروی کار آنها به حساب

. مسکن مناسب در اروپا و امریکای شمالی طی مبارزات کارگری به خواست عمومی دهدمی

ی با افت دارسرمایهموضوع نیز جای خود دارد که در شرایطی که  تبدیل شده است. البته این

گیرد. کاستی خدمات رفاهی می این مطالبات را گام به گام پس، شودمی جنبش کارگری روبرو

این هجوم به معیشت  نمونه باز آثاراخیر های در سوئد و سایر کشورهای اسکاندیناوی در سال

تواند به ما آسیبی برساند. نمی سیل و زلزله ،ایمن باشندا هدر صورتی که خانه .است کارگران

در  کنند.می القاءسیل و زلزله را بالیای طبیعی ی با فریب و نیرنگ، دارهای سرمایهرژیم

 شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است * *
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تلفات را  توانها میبزرگترین زلزله اامن در صورت وقوع حتهای صورتیکه با داشتن خانه

 بسیار کمتر از آن خواهد بود که اکنون بر ما تحمیل تلفات انسانی الاقل بسیار کاهش داد.

، مصیبت ما کارگران تنها در زمان وقوع زلزله و از بین رفتن خانواده هایمان نیست شود.می

بلکه بیکاری و تامین حد اقل معاش از فردای وقوع زلزله نیز به مصیبت و بیچارگی دیگری 

 بازماندگان و جان بدر بردگان کمتر از خود زلزله نیست.شود که اثرات آن بر زندگی می تبدیل

 شود که هممی به بیچارگی جدیدی بدل را تامین کرد خانواده بایست معاشمی اینکه چگونه

اکنون زلزله زدگان غرب ایران با آن روبرو هستند. نکته مهم دیگری که در زلزله اخیر در 

در ها یر کارگران در سراسر ایران بود. باراحساس همبستگی سا کرمانشاه خود را نشان داد

گفتگو با زلزله زدگان در آن مناطق تاکید شده که عاملین دولت سرمایه در این مناطق کمکی 

. نیاز زلزله زدگان بودنداحتمالی های و تنها با حضور نیروی نظامی نگران شورش اندنکرده

شود. برای آنانکه زنده نمی ک محدودتنها به مایحتاج روزانه نظیر وسایل گرمایشی و خورا

 مردمی حلهای مسکن و کار از اولویت برخوردار است. این مطالبات با کمک، اندمانده

شود. از سوی دیگر حاکمان سرمایه به میل خود و با درخواست تن به تامین مطالبات نمی

زلزله  رگر از جملهکاهای توده دهند. برای این کار قدرت شورایی و متحدنمی زلزله زدگان

الزم است. زلزله زدگان خواست و مطالبه مشترکی دارند : مسکن مناسب و  کارگرزدگان 

خواهند و تا زمانی که بیکار هستند بایستی از بیمه می خواهند، کارمی مستحکم در مقابل زلزله

که مسکن بیکاری استفاده کنند. برای تحصیل فرزندانشان کالس درس الزم دارند. تا زمانی 

پیش ساخته الزم دارند. برای گرفتن این مطالبات های کانکس و خانه، برای آنها ساخته شود

که . شوراهایی شوراهای خود را تشکیل دهندها الزم است که هر محله در شهرها و روستا

 سرسختانه پیگیر مطالبات کارگران زلزله زده باشند.

 

 یدارسرمایهکارگران ضد 

1396آذر 
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 چیست و آن را چگونه باید دید؟ها  «کاسپین»ماجرای 

ی شروع به دارسرمایهدر جامعه ما از صد و چند سال پیش تا حال، از وقتی که شیوه تولید 

ه ان و نمایندگان فکری آنها خطاب بدارسرمایهرشد و گسترش نمود تا امروز، ترجیع بند کالم 

هر عیب  –ی به ذات خود ندارد عیبی دارسرمایه»کارگران معترض و عاصی این بوده است که: 

ی بودن و ندانم کاری برخی دارسرمایهی بودن جامعه و بد دارسرمایهکه هست در نا

این جماعت به محض اینکه سخن پایین بودن وحشیانه مزدها، پرداخت «!! ان استدارسرمایه

ع رقت بار درمان، آموزش و سایر مشکالت معیشتی کارگران یا محروم نشدن دستمزدها، وض

 را پیشها و حقوق انسانی به میان آید، یکراست همین آیهها بودن آنها از حداقل آزادی

تر، فوج، فوج کارگران را ان با هدف دستیابی به سودهای نجومیدارسرمایهکشند. وقتی که می

کنند. زمانی که برخی بانکها و بنگاههای می ئت همین احادیثکنند نیز شروع به قرامی اخراج

مالی بخشی از خورد و خوراک توده کارگر را از دست آنها خارج و ساز و کار افزایش سود 

پردازند. کار نمایندگان فکری سرمایه این می سازند، باز هم به تالوت همین آیاتها میسرمایه

 جنجال« پدیده»یا « ثامن الحجج»، «تعاونی وحدت اهواز»، «نکاسپی»نچه اخیراً در مورد است و آ

شود هم از همین سنخ است. مصیبت اینجا است که برخی از همزنجیران خود ما هم نقش می

را خورد ها ر و هیجان، همین دروغها و تحریفکنند و با شومی را بازی« تر از آشکاسه داغ»

 قدرت سرمایه را با قدرت سازمانیافته شورایی خود پاسخ گوییم * *



10 

چیست و ریشه آنچه رخ داده است در ها ی این بنگاهدهند!! ببینیم که ماجرامی سایر کارگران

 کنیم.می و مؤسسات مالی شروعها باشد؟ بحث را با ذکر نکاتی کلی پیرامون بانکمی کجا

ی، کار خود را با جمع آوری دارسرمایهممالک ترین دور، در پیشرفتههای ها در گذشتهبانک

های کوچک و تبدیل آنها به مقادیر بزرگ برای وام دادن و بیشتر از همه، به «سرمایه  –پول » 

 ها و بازرگانان آغاز کردند.صاحبان کارگاه

نمودند. می ان صنعتی را ایفاءدارسرمایهمؤسسات بانکی در همان حال نقش صندوق دار 

را به صورت وام در اختیار ها رهکردند. ذخیمی پولی مالکان صنایع و تجار را ذخیرههای سرمایه

بخش دیگری از سرمایه ها نمودند. سپردهمی آور تبدیلگذاشتند و به سرمایه بهرهمی متقاضیان

موقتا بال استفاده که افراد همه طبقات در اختیار های کرد. پس اندازها و پولمی بانکها را تعیین

نمودند. می میزان معینی بهره دریافتها پول گذاشتند و به اعتبار مالکیت خویش اینها میبانک

بایستی به صورت می داد کهمی تشکیلهایی را هم پولها بخش دیگری از سرمایه بانک

گردیدند. می نگهداریها شدند و تا پیش از این تاریخ در بانکمی تدریجی و اندک خرج

ا توسعه پرشتاب و انفجارآمیز تا اواخر قرن نوزدهم چنین بود امها مکانیسم کار و نقش بانک

ها دچار تحول ساخت. بانکای ی از آن تاریخ به بعد، این نقش را به طور خیره کنندهدارسرمایه

انباشت های و مؤسسات مالی نه فقط سرمایه گذار همه جا حاضر و بالمنازع تمامی حوزه
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را هم کم یا ها عرصهشدند که مکان سیاست گذاری و برنامه ریزی پیش ریز سرمایه در این 

 د. چند نکته را به خاطر بسپاریم.بیش به انحصار خود در آوردن

های کارگر یا اضافه ارزشهای سود و مقدم بر آن سرمایه، سوای کار پرداخت نشده توده اول:

تولید شده توسط کارگران هیچ چیز دیگر نیست. در همین راستا وقتی از سرمایه مالی یا سود 

گوئیم قرار نیست منشأ و مولد آنها را در هیچ کجای می پیکر بانکی دنیا سخنمؤسسات غول 

 جستجو کنیم. و کار پرداخت نشده طبقه کارگرها دیگر، سوای همان اضافه ارزش

نقش مهم و مسلط سرمایه مالی در چرخه ارزش افزایی سرمایه جهانی، در همان حال  دوم:

و رابطه خرید و فروش نیروی کار زائیده است، تأثیر  یدارسرمایهکه خود از بطن شیوه تولید 

تعیین کننده و فاحشی بر روی سرعت انکشاف، پویه خودگستری و شتاب بین المللی شدن 

 ی داشته است.دارسرمایه نظام

سرمایه مالی با داشتن این نقش اثرگذار، از یک سوی در تشدید هر چه بیشتر عوامل  سوم:

و به افت نرخ سود و وقوع بحرانها و از سوی دیگر در کمک به اساسی و اندرونی گرایش ر

 کند. می اهرمهای خنثی سازی این روند، نقشی مهم ایفا

در لحظه وقوع و سرکشی ها با توجه به همه نکات باال کامال طبیعی است که بحران چهارم:

ر شکلی دیگر سرمایه و گاه حتی دهای بنگاههای بزرگ و کوچک مالی را مثل همه بخش

زیر ضربات خرد کننده و مهلک خود گیرند. حتی این احتمال وجود دارد و با تر کوبنده

ی تعارضی نخواهد داشت اگر دارسرمایهکالبدشکافی مارکسی سرمایه و نظریه مارکسی بحران 

خود راه مؤسسات بزرگ  -کنیم که برای آفتابی شدن می تأکید –برای آفتابی شدن ها بحران

در هر کجا، هر حوزه، ها نکته این که بحرانترین مالی را پیش گیرند. پنجم و اساسیبانکی و 

هر بخش، هر شرایط، در هر سطح، با هر درجه کوبندگی و عمق و شدت که ظاهر گردند. 

ریشه، سرچشمه و جای زایش آنها نه پهنه توزیع و گردش که فقط و فقط حوزه تولید است. 

جوشد. سرمایه خود در ذات خود می قعر رابطه تولید اضافه ارزشبحران از ذات سرمایه، از 

بسیار طوالنی است. مقاله حاضر ها حث یا بحثسد راه گسترش و بقای خود است. دامنه این ب

 شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است * *
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به هیچ وجه جای طرح آنها نیست. آنچه آوردیم حداقل نیاز کار ما در اینجا بود، به اصل 

سؤال بنیادی این است که آنچه اتفاق افتاده است از  برگردیم.ها موضوع، به ماجرای کاسپین

ها و ندانم کاریها ، حیف و میل کردن«رانت خواری ها»بن سرمایه بر خاسته است یا محصول 

 است؟! 

میانی های زیادی از الیههای در دهه اول حاکمیت جمهوری اسالمی افراد، باندها و جمعیت

صندوق قرض الحسنه، تعاونی های تأسیس مراکزی با نامو پائینی آن روز بورژوازی شروع به 

کردند. اینکه در این یا آن محله برخی شهرها احیانا چند کارگر هم به دور هم ها و نوع این

شدند و زیر همین عناوین کاری انجام دادند، به هیچ وجه مورد بحث ما نیست. سخن می جمع

در آن  دارسرمایهاقشار پایین و میانی طبقه  بر سر یک جهت گیری مشخص افراد یا محافلی از

روز است. هر کدام این مراکز در همان زمان پیدایش، با همان موجودی محدود و شمار اندک 

دادند. پس می کردند و نوعی فعالیت بانکی انجاممی اعضاء نقش سلول ساده یک بانک را بازی

خواستند تا اگر پولی در اختیار می ودنمودند. از اعضاء خمی اندازهای افراد را جمع آوری

در فواصل زمانی معین مبلغی ها دارند به صورت سپرده به صندوق بسپارند، در قبال این سپرده

گذاشتند. برای افزایش می کردند و نام آن را کارمزد یا هر واژه دیگریمی بهره پرداخت

بخش آنچه ترین فتند. همه یا عظیمگرمی و بنیادها کمکها خود از دولت و کمیتههای اندوخته

را که گردآوری و سرمایه خود ساخته بودند، به صورت وام برای مصارف مختلف از جمله 

خرید و تعمیر مسکن، تهیه وسایل خانه، تأسیس کارگاههای کوچک تولیدی یا راه اندازی 

خیلی های گذشتهگذاشتند. در یک کالم بیشتر آنچه را که در می کسب و کار در اختیار افراد

اروپایی بود، این های دور و مثال در نیمه اول یا حتی دوم قرن نوزدهم، محتوای کار بانک

کاری که در شرایط خاص آن دوره، با  دادند.می تا حدودی انجامها یا صندوقها تعاونی

ی ، سردرگمی بورژواز57مانند فروپاشی گسترده اقتصادی قبل و بعد قیام بهمن هایی شاخص

 دارسرمایهی، مشاجرات درونی طبقه دارسرمایهدر عرصه برنامه ریزی و بازسازی چرخه تولید 

یا مسائل دیگر ها متفاوت این برنامه ریزیهای و ساختار قدرت سیاسی سرمایه بر سر راه حل

 چندان عجیب و غریب نبودند. 



13 

  

پس از پایان جنگ انسان های شد. در سالتر در طول زمان افزون و افزونها شمار این بنگاه

»  5000عراق و ایران، در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی از وجود های ستیزانه میان دولت

گوناگون سخن به میان آمد. رقمی که بعدها در دوره های و تعاونی« صندوق قرض الحسنه

ن مؤسسات، نیز گذشت. تشکیل دهندگان، برنامه ریزان و مدیران ای 7000خاتمی حتی از مرز 

همگی و مطابق معمول از عناصر درون یا حداقل حاشیه ساختار قدرت سیاسی بودند و الجرم 

های خویش و شریک شدن هر چه بیشتر در حوزههای امکانات الزم برای گسترش فعالیت

حمل « خدمات»مختلف پیش ریز سرمایه از مالی گرفته تا صنعت، تجارت، بخش موسوم به 

 یا هر عرصه دیگر را داشتند. و نقل، کشاورزی 

توسعه روزافزون این مراکز در یک سو، بازتقسیم پرشتاب همه بخشهای سرمایه اجتماعی 

، «آستان قدس رضوی»، «مستضعفانبنیاد »پیکر صنعتی و مالی از نوع غول های میان تراست

نهادهای نظامی، امنیتی و ... و باالخره ورود سراسری سپاه پاسداران، بسیج یا سایر « بنیاد شهید»

عظیم سرمایه در سوی دیگر، همه و همه بر های و اطالعاتی به پهنه سرمایه گذاری و انباشت

مالی، اوال با های و کمیتهها و تعاونیها سرنوشت این مؤسسات تأثیر جدی گذاشتند. صندوق

ت سهامداران کوچک توافق و تمایل و رأی کامال مساعد مدیران آنها و بدون هیچ نیاز به رضای

و برنامه ها دند. ثانیا بر اساس سیاست گذاریبزرگ صنعتی و مالی تقسیم شهای میان غول

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *



14 

را پیش تر بزرگ راه ادغام در همدیگر و تشکیل بنگاههای عظیمهای همین تراستهای ریزی

سر بیرون ای بنگاههای بسیار بزرگ تازه ها،گرفتند. در پروسه این ادغام و تمرکز و جا به جایی

و مؤسسات مالی که پیش از آن وجود ها جدید و مهمی تأسیس شدند. بانکهای آوردند، بانک

 نداشتند و اکنون هر یک سهم معینی در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی کشور احراز

نمودند. در صنعت، کشاورزی، ساختن سد، راه سازی، واردات کاال و سرمایه، تجارت می

 کالنهای دیگر دست به سرمایه گذاریهای ولید و فروش مسکن و فراوان حوزهداخلی، ت

ساختند. تا پیش از سقوط رژیم سلطنتی می سودها را نصیب خودترین زدند و نجومیمی

سرمایه، مؤسسات بانکی انگشت شمار بودند. بانک ملی، ملت، بازرگانی، رفاه کارگران، 

های ات، سپه و شاید یکی، دوتای دیگر، کل بانککشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، صادر

هفتاد و هشتاد خورشیدی چند برابر شد. های دادند، این تعداد در دههمی روز را تشکیل

مالی بزرگی از نوع انصار، قوامین، بانک پارسیان، پاسارگاد، مهر اقتصاد، سامان، بانک های غول

رآفرین، گردشگری، حکمت ایرانیان، گروه مالی سرمایه، اقتصاد نوین، بانک شهر، سینا، دی، کا

پارسیان، خاورمیانه، آینده، ایران زمین، بانک تجارتی ایران و اروپا، بانک توسعه تعاون، قرض 

الحسنه بیات، قرض الحسنه مهر ایران، بانک مشترک ایران و ونزوئال، پست بانک ایران، بانک 

باری غیربانکی نور، کوثر، ملل، توسعه، ثامن تعاون اسالمی برای سرمایه گذاری، مؤسسات اعت

الحجج و شماری دیگر یکی پس از دیگری اعالم موجودیت کردند.در شروع این مطلب تأکید 

 ها،تعاونی ها،بخش سرمایه صندوقترین و بهای سهام عضویت عظیمها نمودیم که سپرده

کرد، اما این مؤسسات به می حاصل از ادغام آنها را تعیینهای مالی و سپس بانکهای کمیته

دنبال مجموعه تحوالتی که گفته شد، بسان هر بنگاه دیگر صاحب سرمایه، لحظه به لحظه سیل 

ساختند. می کارگر را به سوی خود سرازیرهای حاصل استثمار تودههای خروشان اضافه ارزش

ها وردند و کوه سرمایهآمی به چنگتر کردند، سودهای عظیممی این سودها را به سرمایه تبدیل

روز آنها، در بهترین حالت های در کل سرمایهها بردند. سپردهمی و سودهای خود را به اوج

که با همه ریز هایی قطره -و این اما مهم است  -کردند. اما می ریزی را بازیهای نقش قطره

ها آنهای سرمایه گذاریاولیه این مؤسسات و استخوان بندی نخستین های بودن خود، سرمایه
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را یافتند که شمار هایی از این مؤسسات، هر کدام موقعیت تراستای کردند. پارهمی را تعیین

مختلف دختر و زیر مجموعه، های انبوه به عنوان کمپانیهای متعددی شرکت با سرمایه

ر این کارگران را با ناشی از استثماهای کنند و اضافه ارزشمی کثیر کارگر را استثمارهای توده

نمایند. برای داشتن تصویری ولو ناقص از چند و چون این موضوع، می مالکان غول مادر تقسیم

کافی است فقط گوشه چشمی به بانک قوامین اندازیم. این بانک ابتدا به صورت صندوق قرض 

قرض  نام مؤسسه 1391الحسنه نیروی انتظامی شروع به کار نموده است. در شهریور سال 

الحسنه قوامین را برای خود انتخاب کرده است. در همین سال با دریافت پروانه کار از بانک 

نخست های مرکزی نام خود را به بانک قوامین تغییر داده است. بانک مورد گفتگو در سال

شعبه در سراسر کشور احداث نموده است و پس از آن بر اساس شیوه کار  950ظهور حدود 

پیشرفته و افزایش بار آوری کار، شروع به کاهش های بانکی دنیا با کاربرد تکنولوژیهمه مراکز 

استثمار نیروی کار کرده است. تر کارکنان، صرفه جوئی وسیع در هزینه تولید و تشدید وحشیانه

تنزل داده است. بانک قوامین سوای این شعب، تعداد  800را به ها در همین راستا شمار شعبه

کند و مقادیر بسیار عظیمی از می را کنترل« خدماتی»سسه بزرگ صنعتی و تجاری و کثیری مؤ

سازد. نام برخی از این می اضافه ارزشهای حاصل استثمار کارگران این شرکتها را نصیب خود

واحدها عبارتند از: شرکت افق توسعه قرن، شرکت سالمت توان امین، تولیدی و بازرگانی 

نظم خاورمیانه، شرکت حمل و نقل بین المللی ای وشگاههای زنجیرهپدیده دی مه، شرکت فر

پارس، شرکت صنعتی و تولیدی فوالد و سیم های خط صبا، شرکت سرمایه گذاری هتل

تاکستان، شرکت ناجی یاس، شرکت گردشگری شایان شار کیش، شرکت چاپ و انتشارات 

با داشتن ها کل این شرکتگفتنی است که  راه فردا، مؤسسه ناجی سازان آمین و.....

درصد مجموع سهام بانک قوامین را در اختیار دارند. دارایی بانک  27سهم فقط  2187238011

 92به مرز  1393تریلیون تومان بود و سود خالص آن در سال  57بیش از  1394در سال 

  میلیارد تومان رسید.

نک معین یا چند بانک مستثنی نکاتی که در مورد بانک قوامین گفته شد مطلقا خاص این با

ی ایران مصداق بارز دارسرمایهت مهم مالی نیست. این نکات در مورد اکثریت غالب مؤسسا

 شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است * *
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 ها،به تعاونیها حسب و نسب غالب آن اند.دارد. همگی پروسه مشابهی را پشت سر نهاده

رسد. ها میکهو این گونه د« کمکهای کمیته»و « خیریه»قرض الحسنه، بنگاههای های صندوق

مالکان و سهامداران عمده و مدیران و برنامه ریزان همه آنها عناصر صاحب نقش و ذی نفوذ 

از بطن فرایند ادغام و هم آمیزی بنگاههای کوچک تولد یافته  اند.در ماشین دولتی سرمایه بوده

وانی مؤسسه هر کدام اینک مالک و سیاست گذار و کنترل کننده شمار فرا اند.و غول آسا شده

بخش چرخه ارزش افزائی ترین سترگ مالی و تولیدی و تجاری هستند و در مجموع عظیم

سرمایه اجتماعی ایران را در ید قدرت خود دارند. بر اساس گزارشات متعدد منتشر شده از 

 158صاحب ها بانک از جمع این بانک 8سوی مراکز و منابع مختلف رژیم اسالمی فقط 

مختلف اقتصادی هستند. از شمار های ل پیکر صنعتی و مالی در حوزهشرکت بزرگ و غو

اطالع دقیقی نداریم اما فقط بهای فروش ها این شرکتهای کارگران مورد استثمار سرمایه

های ، سال تداوم موج کوبنده بحران در شرکت1394کاالهایی که این کارگران، فقط در سال 

ان دارسرمایهها و مؤسسات مالی، تولید و تسلیم نکبانک از شمار کثیر با 8تحت مالکیت 

میلیون تومان گزارش گردیده است. ارقام بسیار  300میلیارد و  379تریلیون و  157اند نموده

حیرت آور و رعب آور هستند، اما آنچه باید بر گرده هر کارگر در هر کجای دنیا رعب اندازد 

ترین اسیر وحشیانهها کاالها و ارزشها و اضافه ارزشاین است که توده کارگر تولید کننده همین 

هستند و بهای نیروی کار شبه رایگان آنها ها کارتن خوابی ها،بی داروئی ها،شکل گرسنگی

 گردیده است. نمی شش ماه، شش ماه پرداخت

مسلما در سرمایه گذاری ها به گوشه مهم دیگری از نقش و کارکرد بانکها پردازیم. کار بانک

گردد. نمی خالصهها و پیش ریز مستقیم سرمایه در صنعت، تجارت، ساختمان و سایر حوزه

سرشار در قبال های شاخص اساسی و شکل غالب فعالیت آنها پرداخت وام و دریافت بهره

 را، سرمایه بهره آور تشکیلها حجم سرمایه بانکترین است. به بیان دیگر عظیمها این وام

از گذشته تا ها است. خیلیها در اینجا منشأ و سرچشمه واقعی این بهره دهد. پرسش مهممی

را نوعی زاد و ولد مداوم ها یا صرافیها حال پروسه پرداخت وام و دریافت بهره توسط بانک

روایت بی پایه و خیال آمیز همین پندار « زایدمی پول، پول»پندارند!!! اصطالح عامیانه می پول
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ما بسیار ساده و شفاف است. بهره بانکی نیز سوای اضافه ارزش تولید است. پاسخ پرسش ا

ان اعم از صاحب کارخانه، معدن دارسرمایهکارگر هیچ چیز دیگر نیست. های شده توسط توده

زراعی، مؤسس های دار، تاجر، هتل دار، صاحب رستوران، مالک کشت و صنعت و زمین

گیرد، او می ر بنگاه دیگر صنعتی و مالی از بانک وامبیمارستان یا مالک مدرسه و دانشگاه یا ه

کند. در می مختلف به صورت سرمایه پیش ریزهای بزرگ و نجومی را در عرصههای این وام

های دهد. اضافه ارزشمی پویه این سرمایه گذاری شمار کثیر کارگران را مورد استثمار قرار

سازد و در همین راستا سهمی از این می دعظیم تولید شده توسط این کارگران را نصیب خو

بانکها نه های دهد. جمعیتی از گیرندگان واممی را در شکل بهره تحویل بانکها اضافه ارزش

کند. نمی ان که کارگران هستند. این بخش پیدا است که وام دریافتی را سرمایه خوددارسرمایه

تعمیر سرپناه خود، اجاره بهای مسکن  دختر خویش، هزینه« جهاز عروسی»گیرد تا می او وام

انبوه و تلنبار های مسکونی، تهیه این یا آن وسیله ضروری زندگی کند، یا چه بسا به بدهکاری

کنند به همین خاطر کل بهره آن نمی را سرمایهها شده خود سر و سامانی بخشد. کارگران وام

بگوئیم از خورد و خوراک تر یقرا از محل دستمزد خود، از محل کار پرداخت شده خود، دق

پردازد. نکته اساسی و مهم آنست که می و پوشاک و دارو و درمان خود و فرزندان خویش

 باشد. می کارگرهای تولید شده توسط تودههای و اضافه ارزشها صرفا ارزشها سرچشمه بهره

بنگاههای مالی و مؤسسات اعتباری، در هر سطح  ها،بنمایه حرف ما تا اینجا آنست که بانک

باشند، مالکان می مختلفهای ریز سرمایه به شکلبزرگ پیشهای و با هر عرصه فعالیت تراست

اضافه ها و سودهای کهکشان آسای آنها سرمایه نجومی و غول پیکر هستند،های سرمایه

ثل هر مؤسسه مالی و صنعتی دیگر مها کارگر است. بانکهای حاصل استثمار تودههای ارزش

هر چه دارند از استثمار وحشیانه نیروی کار دارند، بر همین اساس این جار و جنجال که گویا 

باشند، کارشان می «اقتصاد نفتی»روئیده از دل های هستند، قارچ« رانت خوار»بانکداران مشتی 

سوای شستشوی مغزی ما  است،«!! ملیهای ثروت»نفتی و « دالرهای باد آورده»پارو کردن 

کار پرداخت نشده طبقه ما است ها آنهای کارگران هیچ چیز دیگر نیست. ریال، ریال سرمایه

، پدیده، ثامن الحجج و تعاونی وحدت اهواز جوشد. کاسپیننمی و از هیچ سرچشمه دیگری

 قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم * *
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ری کار کنند در زمره نیز مستقل از اینکه نام و نشان بانک داشته باشند یا زیر نام مؤسسات اعتبا

در راستای » همین بنگاههای مهم مالی هستند. کاسپین در لحظه پیدایش توضیح داده است که 

ابالغ شده از سوی شورای پول و اعتبار بانک های قانون بازار غیرمتشکل پولی و سیاست

 اعتبار آزادهای مرکزی جمهوری اسالمی و با هدف سامان دهی و تبدیل وضعیت تعاونی

کاسپین از تجمیع تعاونیهای اعتبار » دهند که می مدیران مؤسسه ادامه« تأسیس گردیده است

فرشتگان، امید جلین گرگان، عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات 

ها و بدهیها اصفهان، الزهرا مشهد، بدر توس، پیوند و بر اساس روش مشخص انتقال دارایی

نام مؤسسه در آغاز آرمان ایرانیان بوده و بعدها به کاسپین « تشکیل شده است 1392ل در سا

 تغییر نام داده است. 

 
حوزه تر کنیم که کاسپین نیز به رغم حجم بسیار محدودتر سرمایه، دامنه تنگمی مشاهده

را از سر گذرانده ای نهایتا همان پروسه ها،در اضافه ارزشتر و الجرم سهم کامال نازلها فعالیت

ویژگی همه آنها این  اند.است که قوامین، انصار، پارسیان، پاسارگاد و سایرین پشت سر نهاده

ای بسیار با سرمایه پراکندههای است که در شکل صندوقهای قرض الحسنه متعدد و تعاونی

در ادامه کار  اند،خرد آغاز کردهای سرمایههای و پس اندازها و موجودیها مرکب از سپرده

در شکل مؤسسات اعتباری و  اند،بزرگ شدههای وارد روند ادغام و تمرکز و تبدیل به سرمایه
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های گوناگون اقتصادی دست به سرمایه گذاریهای در حوزه اند،بانکی اعالم موجودیت نموده

خود  هایتولید شده توسط طبقه کارگر را بر سرمایههای سیل اضافه ارزش اند،عظیم زده

در  اند.عظیم مالی تبدیل شدههای به غول ها،و اضافه ارزشها و به یمن این سرمایهاند افزوده

دولتی را که به نوبه خود های بانکهای همین فرایند اقالم عظیم الجثه و کهکشان گونه سرمایه

و از حاصل استثمار کارگران نیست به صورت وام در اختیار گرفته های سوای اضافه ارزش

خود را به صورت وام یا های بخش بزرگی از سرمایه اند.خودداری کردهها بازپرداخت آن

سرمایه بهره آور به کار انداخته و از این طریق نیز در کار پرداخت نشده و حتی پرداخت شده 

  اند.بسیار عظیم نصیب خود ساختههای کارگر حصههای توده

باید به نکته گرهی و کامال مهم ها ال همه این حرفماجرا این گونه است و حال به دنب

دیگری از این موضوع پردازیم. داستان ورشکستگی و بدهکاری برخی از این بانکها یا 

خود، امتناع های بنگاههای اعتباری، هجوم صاحبان سپرده برای خارج ساختن اندوخته

دولت و آنچه در این مدت دخالت بانک مرکزی و  ها،مؤسسات مذکور از پرداخت این سپرده

هستیم. ها کند شاهد وارونه پردازیمی باشد؟ در این زمینه نیز تا چشم کارمی رخ داده است چه

کنند. می مطابق معمول بنمایه کامال واحدی دارند و هدف دقیقا یکسانی را دنبالها تحریف

ی بودن دارسرمایه ی ندارد!! و هر چه هست از کمدارسرمایهاینکه موضوع اصال ربطی به 

است!! همان گونه که پیشتر گفتیم ماجرا از بیخ و بن ها بودن برخی آدم دارسرمایهجامعه و بد 

معکوس است. ریشه کل حادثه از جمله همین بخش آن نیز در ژرفنای وجود سرمایه است. 

زیر فشار ی ایران دارسرمایهخورشیدی و سالهای نخست دهه نود، بحران  80در نیمه دوم دهه 

بهای تشکیل ها شد. تحریمتر و سهمگینتر کوبنده تر،هر روز حادها امواج پی در پی تحریم

بخش گردشی ترین سرمایه ثابت و از طریق هزینه تولید را به صورت تصاعدی باال برد. عظیم

نیم از مواد خام، کاالهای  سرمایه ثابت در چرخه ارزش افزایی سرمایه اجتماعی ایران، مرکب

ساخته و وسایل یدکی باید در هر دور سامان پذیری سرمایه از بازار جهانی تهیه و وارد گردند. 

سهم بسیار عظیمی از کل سرمایه استوار نیز به طور معمول از همین طریق وارد چرخه ارزش 

در ها تعیین کننده و نقش آنهای ق به این مؤلفهشود. توجه دقیمی افزایی سرمایه اجتماعی

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *
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یا غالب مراکز کار، اثرات فاحش و اجتناب ناپذیر ها افزایش سرسام آور هزینه تولید کارخانه

بر نرخ سودها به رغم ها آنها در باال بردن بهای تمام شده کاالها و باالخره فشار تمامی این

 هچگونها دهد که تحریممی میلیون کارگر به خوبی نشانها ده افزایش بی مهار شدت استثمار

توانست موج جاری بحران را به اوج برد و کوبندگی آن را چند برابر سازد. اما اینها همه می

تولید کاالها های ی ایران در مجرد افزایش انفجاری هزینهدارسرمایهماجرا نبود و معضل 

 هابود و تهیه آنها موارد واردات این کاالها خود مشمول تحریمای گردید. در پارهنمی خالصه

های توانست قابل انجام باشد. از مؤلفهنمی باالتر تولید نیزهای حتی در صورت تحمل هزینه

نفتی بر پویه های توان از تأثیر افول اضافه ارزشمی دیگر تکمیل کننده این شرایط در این دوره

ا هموضوعی که باز هم تاریخا دستخوش دنیای تحریف نام برد.ای داد و ستد کاالهای سرمایه

نفتی در حاصل جمع اضافه های بوده است. کل سهم اضافه ارزشها و وارونه پردازی

درصد فراتر نرفته  16کند هیچ گاه از می که طبقه کارگر ایران در طول سال تولیدهایی ارزش

سیاه ناسیونالیستی همواره چنین القاء های است. طیف افراد و احزاب مدفون در رؤیابافی

درصد است و در این  15تا  10ی ایران همین دارسرمایهیا کل عایدات سال که گواند کرده

دیگر حاصل استثمار ساالنه طبقه کارگر پرده های درصد اضافه ارزش 85راستا بر روی 

زنند می اینکه نمایندگان بورژوازی بسیار هدفمند و فریب کارانه به این کار دست اند.کشیده

ت اما یک چیز را نباید از یاد برد. اینکه دامنه صادرات موضوعی از همه لحاظ آشنا اس

های ی ایران به بازار جهانی چندان وسیع نیست و درست به همین دلیل اضافه ارزشدارسرمایه

در پروسه سامان ای نقش بسیار تعیین کنندهها نفتی با همه وزن اندک خود در کل اضافه ارزش

کنند. آنچه به بحث می سراسری سرمایه جهانی ایفاء پذیری سرمایه اجتماعی ایران در مدار

حاضر ما مربوط است این است که افول این بخش درآمد بورژوازی ایران در دوره مورد بحث 

مورد نیاز چرخه ارزش افزائی ای بر روی روند تهیه و فراهم سازی انبوه کاالهای سرمایه

افزود. کل این می دت بحران سرمایهی تأثیر شگرفی داشت و به نوبه خود بر حدارسرمایه

به اندازه کافی وجود داشت و در  ی ایران را که از پیشدارسرمایهو عوامل، بحران ها داده

دچار شدت و ای رفت، به صورت تعیین کنندهمی چرخه تولید سرمایه اجتماعی باال و پایین
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سرحد فروپاشی دچار  اقتصاد را تاهای از بخشای حدت ساخت. تشدید ژرف بحران، پاره

تالطم کرد. مؤسسات مالی و بانکی نه فقط از فشار این وضعیت در امان نماندند که بنا به 

تر هم تحمل کردند. یک دلیل مهم این تأثیر پذیری عمیقتر دالیلی این فشار را سهمگین

و مؤسسات ها شرایطی بود که دامنگیر بخش مسکن و بساز و بفروش شد. خیلی از بانک

را در حوزه مسکن پیش ریز کرده بودند و با غلطیدن کامل این ها سرمایهترین اعتباری عظیم

گردیدند. در این رابطه کافی است می زیادی را متحملهای بخش در گرداب بحران خسارت

بر آنچه در مورد بانک قوامین اتفاق افتاد، به اختصار مروری داشته باشیم. بانک قوامین در دل 

ایط، مشکالت وسیع اقتصادی چهار مؤسسه بزرگ مالی و اعتباری تحت مالکیت و این شر

و « گنبد سبز نجف آباد»، «محمد رسول اله اصفهان» ، «آل طه اصفهان»های کنترل خود، با نام

را بر گرده خود بار دید و مجبور به پرداخت تعهدات آنها شد. سوای این « اعتماد ایرانیان»

خود نشدند. در های گیرندگان و بدهکاران بانک قادر به بازپرداخت بدهیشمار کثیری از وام 

یکی از صاحبان های مورد اینکه وام داران چه افراد یا مؤسساتی بودند، کافی است به حرف

 بانک گوش دهیم. 

اقتصادی مختلف و مهمی های افراد بدهکار به بانک مشتریان معتبری هستند، فعالیت»... 

میلیارد تومان بدهی خود را  48000میلیارد تومان از  4000ین سال اخیر بیش از دارند، در هم

تمامی بدهکاران به قوامین یا گیرندگان تسهیالت قوامین  اند،مختلف تسویه کردههای در قالب

کالن شهرها انجام  بسیار مهمی درهای گذاریهستند، تسهیالت گیرندگان سرمایه از ناجا

در کالن شهرها احداث ها باشند. این پروژهمی با ارزش هستند و آماده فروش که بسیاراند داده

آورند. گیرندگان تسهیالت می با فروش حاصل کار خود سود بسیار زیادی به دست. اندشده

های پردازند و در همان حال خود نیز صاحب سرمایهمی بدهی خود به قوامین راها با این پول

 «.کالن خواهند شد

عظیم با ارقام نجومی باال و های جرای پروژهبزرگ در کالن شهرها و اهای گذاریسرمایه

آماده بودن محصول کار آنها برای فروش، پیدا است که بیش از هر چیز انباشت غول آسا در 
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کند. بحث را تمام کنیم. آنچه در بنگاههای اعتباری و مؤسسات می حوزه ساختمان را تداعی

ندارد. مشکالت اقتصادی ها و مدیریت بد آدم« رانت خواری»دارد. هیچ ربطی به بانکی جریان 

بازتاب معین چرخش بحران در شیرازه هستی سرمایه اجتماعی ایران است. این بحران ها بانک

را زیر ضربات خود ها ی برخاسته است و طبیعی است که تمامی حوزهدارسرمایهاز بطن تولید 

سیار بدیهی یا به قول معروف توضیح واضحات است. اینکه سرمایه گرفته است. یک چیز ب

و ساز و کارهای ها اساسا و در هر عرصه پیش ریز به محض مواجهه با بحران تمامی اهرم

کارگر های گیرد تا کل بار بحران را بر روی زندگی مدام سالخی شده تودهمی ممکن را به کار

ی وجود دارد، برای توسعه و افزایش دارسرمایها سرشکن سازد. این ذات سرمایه است و ت

و ها تعاونی وحدت ها،پدیده ها،یازد. آنچه کاسپینمی به هر کاری دستها کارایی این اهرم

است. همه این ها کنند، دقیقا به کارگیری همین اهرممی اینک با کارگرانها ثامن الحجج

اندازند. می ان سرمایه را بر دوش توده کارگرکارگران، بار بحرهای مؤسسات با مصادره سپرده

ان ایران هم نیست. سرمایه در سراسر جهان همین دارسرمایهاین مسأله به هیچ وجه خاص 

  دهد.می بربریت را علیه کارگران انجام داده و انجام
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تأکید بر دزدی، کاله برداری، اختالس و رشوه خواری در همان حال که همگی صفات ذاتی 

اصلی ماجرا های باشند، اما نوعی پرده اندازی بر ریشهمی ان و دولتمردان سرمایهدارایهسرم

است. بنیاد تمامی این رویدادها در وجود سرمایه، در رابطه تولید اضافه ارزش، در جدائی ما 

کنیم، در تولید می کارگر از کار و محصول کار خویش، در سرمایه شدن آنچه ما تولیدهای توده

ای سود و باز هم سود است. پیش کشیدن الفاظی مانند سوء مدیریت و کاله برداری به گفته بر

ماند. آنان که این می «مدح شبیه به ذم» ادبای پیشین و شاید هم اخالف کنونی آنها، به نوعی 

کشند اساس استثمار کارگر توسط سرمایه را امری می و روایتها را پیشها برداشت ها،عبارت

دانند!! از منظر می  برحق!! انسانی!! تقدیر تاریخ!! و سلسله جنبان نظم متعالی زندگی بشرکامال

تومان آن را  92تومان ارزش تولید شده توسط کارگر  100از هر  دارسرمایهاین جماعت وقتی 

تومان دیگر به او را هم شش  8بیند و پرداخت می حق مسلم و بدون هیچ چون و چرای خود

اندازد اصال منکر هیچ دزدی و اختالس نگردیده است!! این می ماه به تعویقماه، شش 

در این دستگاه اندیشه فقط هنگامی دزد است که وام گرفته از یک بانک دولتی یا  دارسرمایه

ان دارسرمایهیا  دارسرمایهخصوصی را به موقع برنگرداند و از این طریق مایه دردسر برای 

شود. می «رانت خوار»و « ثروت ملی»وضعی است که او تاراج کننده دیگر شود!! در چنین 

ادبیات، الفاظ و اصطالحاتی که ساخته و پرداخته ارتجاع بورژوازی است و تنها مصرف آن 

عظیم نجومی های مؤسسات مالک سرمایهها کارگر است. بانکهای شستشوی مغزی توده

و چگونه پیش ریز کنند، در قالب ها کدام حوزه خود را درهای هستند، مستقل از اینکه سرمایه

های سرمایه تولیدی، تجاری یا بهره آور به کار گیرند به هر حال سهم عظیمی از اضافه ارزش

را غول ها نمایند و در همین راستا این سرمایهمی تولید شده توسط طبقه کارگر را تصاحب

 سازند.یم پیکر و غول پیکرتر

 

 مزدک کوهکن

1396آذر 

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *
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 «  اقتصاد نفتی» عوامفریبی با تئوری 

ناسیونال رمانتیسیسم، تئوری اقتصاد  "توضیح: متن حاضر، خالصه و تغییریافته مقاله ارزنده 

به قلم ناصر پایدار است. ما مطالعه این اثر ارزنده را به همه فعاالن  "نفتی و استبداد نفتی! 
 کنیم.می کارگری توصیه جنبش

***** 

ان و اندیشمندان اقتصاددان و سیاستمدارش در مدرسه و دارسرمایهسالهاست که طیفی از 

 :کهاند عمومی در گوش ما خواندههای دانشگاه، در کوچه و خیابان و از رسانه

به گیرد. دولت می اقتصاد ایران تک پایه و نفتی است. درآمدهای دولت از نفت سرچشمه

رانت ، کندنمی ان صنعتی توجهیدارهای سرمایهبه بدبختی توسعه صنعتی بی عالقه است،

ى و از لحاظ فرهنگ و مناسبات اجتماعی مسلط فقط دالل .خوار و حامی رانت خواران است

ی یک نظام عقالنی است، فکر همه دارسرمایه .سرمایه دارى است، ماقبل سیاست و قوانین

به همین  ،زنندمی داند که اگر کارگران بی چیز باشند دست به انقالبمی ،کندمی مشکالت را

تا سندیکا  دهدمی اجازه گیرد،می در نظرمناسب  قانون کارخاطر برایشان دستمزدهای باال و 

در انتخابات آزاد  ،، از حق اعتصاب و رجوع به نهادهای قانونی استفاده نمایندبسازنداتحادیه و 

از همه این مجاری حقوق خود را دنبال  و یندگانشان را به پارلمان بفرستندشرکت کنند، نما
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گرسنگی، بی داروئی، ریشه  .ی درست و حسابی نیستدارسرمایهی ایران یک دارسرمایه. کنند

ی که اقتصاد رانتی است، خفقان و دارسرمایه، بی کاری و فالکت کارگران نه بی آموزشی

ان هم نه دیکتاتوری سرمایه و بورژوازی بلکه استبداد نفتی سرکوب روزمره مبارزات کارگر

 !است!

ی چندش دارسرمایهفعاالن کارگر آشنا به روایت مارکسی از نظام باال برای های شنیدن حرف

 و از جمله نسل حاضر کارگرانبدبختانه برای شمار زیادی از  آور و هذیان آلود است. اما

کارگری و  کارگری ایران چنین نیست. روایتهای هدرس خواندگان و دانشجویان خانواد

ی در همه این یکصد و پنجاه سال، از دسترس دارسرمایهمارکسی تاریخ زندگی بشر و نظام 

طبقه کارگر جهانی دور مانده است، آنچه زیر این نام به ذهن کارگران تزریق شده است، بیش 

مانند یک قرن شکست جنبش کارگری بین از هر چیز مشتی وارونه بافی بوده است. عواملی 

همیشگی و مهندسی افکار ها توهم پراکنی لنینیسم، در کناراستیالی سالیان دراز  و المللی

برابر کرده ها ده جنبش کارگری را برایماندن این روایت و شناخت  دور ، ابعاداندارسرمایه

 است.

این طیف مشترک است، نقشی است به بحث اصلی باز گردیم. آنچه که میان تمامی اجزاء 

کنند می کند. همه این محافل و نمایندگان فکری آنها چنین القامی که نفت در اقتصاد ایران بازی

کل درآمدهای دولت از نفت  ونامد می «تولید ناخالص داخلی» کل آنچه را بورژوازی که 

دولتی است و چاههای  بافند کهمی را یاوهگیرد!! همگی صریح یا ضمنی، این می سرچشمه

جوشد. بیشترش نصیب رانت می که به طور خدادادی از زمین« رانت» نفتی و درآمدی زیر نام 

آیا واقعًا . شودمی گردد و جویباری از ان هم روانه خانه این کارمند و آن کارگرمی خواران

است و همه ساکنان  گردد، تمامی تار و پود اقتصاد جامعه از نفت تشکیل شدهمی آنچنانکه ادعا

های غولترین این کشور از سیر تا گرسنه، از استثمارگر تا استثمار شونده، از صاحبان عظیم

و از دولت تا مالکان خصوصی همه و همه  نشینآبادصنعتی و مالی تا بردگان مزدی حلبی

 شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است * *
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و  ندگویمی ببینیم واقعیت چیست و آمارها چه ؟جماعت نفتخواران و رانت خواران هستند!

 تولیدی ساالنه جامعه چه میزان است؟های نقش نفت در کل ارزش

 «تولید ناخاص داخلی » صادرات نفتی در ارزش افزوده  سهم

 1382 1381 1380 1379 1375 1370 شرح

 %18 %18 %16 %18 %14 %9/7 صادرات نفتی

 ملیهای حساب، 1384سالنامه آماری کشور 

برای « خاص داخلیتولید نا»محصول اجتماعی ساالنه یا  از کلنفتی های درصد ارزش اضافه

نیز کم و  40قبل از این تاریخ و حتا پیش از دهه های ررابطه با دورهد مورد اشاره،های سال

این رقم به نقل از اسناد بانک مرکزی ایران  1340 و 1339های سالدر بیش مصداق دارد.

همین جا قابل یادآوری است. بر پایه  است. نکات دیگری درشده گزارش درصد  11حدود 

ما شاهد باالترین و بی  1382تا  1379های مذکور، در فاصله زمانی میان سالهای داده

 نفتی در قیاس با کل محصول اجتماعی ساالنههای سیر صعودی نسبت اضافه ارزشترین سابقه

دیگر نیستند. های ه دورهدرصد که به هیچ وجه قابل تعمیم ب 18تا  16باشیم. ارقامی بین می

دالر در  150به  70دالر در دهه  9افزایش شگفت آور بهای نفت از  ،دیوعلت این سیر صع

به لحاظ دقت  استثنائیهای از این سالبنابراین است.  80نیمه اول و بخشی از نیمه دوم دهه 

در سالهای  چشم پوشی کرد. طبق آخرین آمار منتشر شده، سهم درآمدهای نفتیآماری باید 

 اخیر چنین است : 

 «تولید ناخاص داخلی » صادرات نفتی در ارزش افزوده  سهم

 1393 1392 1391 شرح

 %4/11 %8/7 %2/11 صادرات نفتی

 ملیهای حساب ، 1394سالنامه آماری کشور 
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 فروش از حاصل درآمدهای بارز تأثیر روی بر انداختن پرده هدف این بحث به هیچ وجه

نقش نفت  هباردر. نیست ایران اجتماعی سرمایه افزائی ارزش و بازتولید چرخه روی بر نفت

توان گفت که نفت مانند هوایی که می به اختصار در چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران

کنیم نیست که فاقد ارزش مبادله باشد و خود به خود از دل طبیعت بجوشد. نفت می تنفس

 گری حاوی مقدار کار اجتماعاً الزمی است تا استخراج شود.کاالست و مثل هر کاالی دی

مقادیرعظیم شامل ارزش اضافی حاصل استثمار طبقه کارگر ایران به عالوه  درآمدهای نفتی

ی دارسرمایهمختلف دنیای های اضافه ارزشی است که توسط طبقه کارگر جهانی در بخش

مبادالت میان سرمایه اجتماعی کشورهای در  تولید شده است. این حجم سنگین اضافه ارزش،

مختلف، با رجوع به قوانین نرخ سود و موقعیت بسیار ویژه انحصاری اوپک به صورت یک 

با نگاهی به جدولها و  شود.می رانت تفاضلی وارد چرخه بازتولید سرمایه اجتماعی ایران

ه ارزش ساالنه تولید های نفتی در کل اضافنقش اضافه ارزشتوان گفت که می اطالعات باال

  درصد است. 9تا  8شده توسط طبقه کارگر ایران ارقامی حول محور 

 
فریبان بر آن تاکید دارند، نقش ناچیز بخش تولید در اقتصاد اما نکته دیگری هم که این عوام

تولید شده در های شده از سوی مرکز آمار رژیم، اضافه ارزش مطابق آمار منتشر !ایران است!

 در شوراها یک قدرت متحد طبقاتی ضد سرمایه شویم * *



28 

مختلف واحدهای تولیدی مشتمل بر معادن غیر نفتی، صنعت، آب و برق و ساختمان های حوزه

درصد کل محصول اجتماعی  30تا  26در طول دو دهه گذشته به طور متوسط چیزی بین 

 دهد. به آخرین آمار منتشر شده نیز دقت کنیم :می ساالنه را تشکیل

 «خالص داخلی تولید نا» تولیدی در های سهم ارزش افزوده بخش

 1393 1392 1391 شرح

 %58/8 %99/10 %95/9 معدن

 %32/15 %80/14 %17/15 صنعت

 %16/7 %31/7 %81/6 تامین آب،برق و گاز طبیعی

 %25/4 %95/4 %31/5 ساختمان

 %35/31 %75/37 %37/24 جمع

 ملیهای حساب ، 1394سالنامه آماری کشور 

تولید ناخالص داخلی » صنعت چند کشور پیشرفته دردهد که سهم بخش می جدول زیر نشان

 تقریباً با اقتصاد ایران قابل مقایسه است :ها آن« 

 ژاپن - 2017 آمریکا - 2016 آلمان - 2016 سوئد - 2012 کشور - سال

 %5/27 %4/19 %28 %4/27 صنعت

 wikipediaنقل از 

 اینمربوط به موقعیت سرمایه اجتماعی های تفاوتای هدف از این قیاس نادیده گرفتن پاره

آنچه مورد نظر است، ی نیست. دارسرمایهدر تقسیم کار جهانی ها و به ویژه مکان آن هاکشور

یا عوامفریبی هائی است که توسط محافل راست و چپ ناسیونالیستی با ها نشان دادن جنجال

ها ده کار و تولید شبانه روزیهدف مترادف ساختن ایران با چند چاه نفت و نادیده گرفتن کل 
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میلیون کارگر  50به  خواهدمی میلیون نفوس طبقه کارگر ایران است. هیاهویی که با سیاه بازی

ایران القا کند که ریشه دردهای آنان نه در وجود سرمایه، بلکه در کمبود رشد صنعتی است!! 

حاصل کار و استثمار طبقه کارگر در اینجا نه ها و سرمایهها و اضافه ارزشها دنیای ارزشو 

پیداست که تولید ناخالص سرانه در سوئد چهار  !نفتی است!های «رانت» و نفت بلکه فقط

موارد قابل ای ط کار و رفاه کارگران در آنجا در پارهیبرابر ایران است، یا سطح مزدها، شرا

شد. بحث بر سر این است بانمی ی ایراندارسرمایهکارگر در جهنم های قیاس با وضعیت توده

یا رفاه بیشتر کارگر سوئدی ربطی به سطح باالتر توسعه صنعتی، بهره وری تر که دستمزد افزون

کار یا سایر مشخصات سرمایه اجتماعی این کشور ندارد، درست به همان گونه که بهای نازل 

کمبود توسعه »یا  وری پائین کاری کارگر ایرانی نیز ناشی از بهرهنیروی کار و زندگی جهنم

 بی وقفه حمالتجامعه محل سکونتش نیست. کارگر سوئدی اگر با تحمل تمامی « صنعتی

سرمایه، باز هم نان خوردنی دارد، نه از برکت صنعت غول آسای کشور که حاصل پیکار 

علیه سرمایه است. فروماندگی، گرسنگی و فقر کارگر ایرانی نیز نه ناشی از صنعت اش گذشته

تکنیک نامدرن جامعه که محصول دیکتاتوری درنده سرمایه، موقعیت فرسوده پیکار  نازل و

خالق های طبقاتی او و بالهائی است که از سوی رفرمیسم راست و چپ و ناسیونالیست

 اقتصاد رانتی و استبداد نفتی بر سرش فرو باریده است.های تئوری

چیست؟ خاستگاه ها پردازیاین تئوریدالیل که  به این بپردازیمبه دنبال توضیحات باال 

 بر بانیان تئوریهای اقتصاد رانتیدر کجاست؟ و چرا ها مکتبی آن اجتماعی و آبشخورهای

 ورزند؟می نظرات نادرست خویش اصرار

فروش نیروی ای زمانی که در جامعهسرمایه رابطه خرید و فروش نیروی کار است.  -1

روش زنده ماندن ترین اصلیل تولید و ابزار کار، به صاحبان وسایهمچون یک کاال،  کار

و شروطی  کند، این جامعه بدون هیچ اما و اگر و شرطمی را تعیینها جمعیت کثیر انسان

ی ئاست در ایران و سراسر دنیا واقع شده است. فاز ابتداها ی است. رویدادی که دههدارسرمایه

ک دوره طوالنی توسعه اقتصاد کاالئی و تشکیل ی به دنبال از کشورهاای ی در پارهدارسرمایه

 قدرت سرمایه را با قدرت سازمان یافته شورایی خود پاسخ گوییم * *
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ی به سرمایه دارسرمایهتجاری عصر ما قبل های بازار داخلی، با فراهم شدن امکان تبدیل سرمایه

ی از دارسرمایهصنعتی و باالخره ظهور دو قطب سرمایه و نیروی کارآغاز گردید. شیوه تولید 

و از اواخر قرن نوزدهم سرتاسر کره زمین  قرن هجدهم، بازاری در مقیاس جهانی پدید آورد

اضافی های سرمایه دغول پیکر غربی شد. از این زمان به بعد وروهای حوزه صدور سرمایه

عمومی توسعه های تولید شده در کشورهای پیشرفته به سایر کشورها از جمله ایران پایه

ی که در دوره قاجار با سرعت بخشید. رونددر کشورهای حوزه صدورسرمایه ی را دارسرمایه

 دربار، و شاه همراهی و شراکت با هایشاندولت و هاامپریالیستهای سرمایه – صدور کاال

ایران  دارسرمایهاین روند با استقبال و خوشنودی طبقه داران بزرگ آغاز شد. ها و زمینفئودال

اشت ابتدائی به همراه است، هم آرزوی طی شدن مسیر کند و طوالنی و پردرد سر فاز انب

ی شتاب دارسرمایهوجهی برایش محقق شد؛ هم توسعه روزافزون ترین و کم هزینهترین سریع

های و ... سرمایه گرفت، هم بهره بردنش از تمامی امکانات عظیم اقتصادی، مالی، تکنولوژیکی

دن سیل از بورژوازی ایران سرازیر شای الیهغربی به راحتی میسر گشت. اما در همین زمان 

به شرایط انباشت،  یتعرضرا مالی و صنعتی امپریالیستی به بازار داخلی های وار سرمایه کمپانی

اعم از مذهبی و الئیک در  . طیفی از این بورژوازیبیندمیاش سرمایه شارزش افزایی و گستر

کنند. مشروطه و مشروطه خواهی پرچم مخالف می با هم شروع به اعتراض صدا ائتالف وهم

اردوگاه )ی دولتی دارسرمایهاست. چندی بعد، ظهور قطب  دارسرمایهخوانی این الیه طبقه 

آورد تا با بستن می ، فرصت مناسبی را برای بخشی از این طیف ناراضی پدید(شوروی سابق

های ای به صف کردن تودهدخیل به این قطب جدید و افراشتن پرچم کارگر دوستی راهی بر

کارگر در پشت سر خود و دادخواهی از شرکای طبقاتی زورگو بیابد. محافل دیگری از این 

کنند. در می یای خود را در آویختن به آبشخورهای فکری دیگر جستجوطیف راه تحقق روُ

 این میان یک چیز به صورت فصل مشترک نظری و عقیدتی عناصری از این مجموعه باقی

سنت و روال فکری این انکار  !ی شدن جامعه را انکار کرد!دارسرمایهماند. این باور که باید می

به چنین کاری ندارد که ای کل بورژوازی نیست. بخش غالب این طبقه، نه فقط کمترین عالقه

فکری، سیاسی، فرهنگی و تسلیحاتی خود را هم برای اثبات  و ابزارهای عظیم تمامی قدرت
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بر  گیرد. هم اکنون شش دهه است که شیوه تولید مسلطمی ی به کاردارسرمایهسلط حقانیت ت

میلیونی جامعه را  80میلیون انسان از کل جمعیت  50و  ی استدارسرمایهجامعه، تولید 

کوشند تا مخالفت با استقرار می دهند اما هنوز هم افرادیمی فروشندگان نیروی کار تشکیل

ی را زنده نگه دارسرمایه« رشد آزاد و مستقل»ی و امکان دارسرمایه ائیفاز ابتدامپریالیستی 

سوزند می دارند. باید به کارگران القا کرد که جهنم استثمار، ستم و توحشی که در آن

ان سینه چاک دارسرمایهباید به  !ی خوب و انسانی است!دارسرمایهی نیست. که دارسرمایه

ی شدن جامعه تالش دارسرمایهبرای ها خر تاریخ در رکاب آنایمان آورد و تا آ« صنعت ملی»

 !و جانبازی کرد!

 
برای یک کارگر، روند فروش نیروی کارش . سرمایه رابطه تولید ارزش اضافه است -2

که طی آن ساعاتی را برای ای شود. رابطهمی است که درآن استثمارای وارد شدن در رابطه

ارزش اضافه  دارسرمایهو ساعات کار بقیه را برای  (کار الزم)کند می کسب دستمزد خود کار

. کارگر، مستقل از اینکه محیط کارش مجهز و یا فاقد امکانات است، (کار اضافه)کند می تولید

آسا یا کوچک، پیچیده یا ساده است، قرار است تا هرچه بیشتر کار اضافه و ابزار کارش غول

زار و اشیاء نیست رابطه تولید ارزش اضافه د. سرمایه، ابده دارسرمایهارزش اضافه تحویل 

 شوراها، ظرف اعمال قدرت توده وسیع ما علیه سرمایه است * *
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آالت و با فراهم آوردن کاالهایی چون زمین، مواد اولیه، تأسیسات، ماشین دارسرمایهاست. اما 

خرید یک کاالی دیگر، نیروی کار کارگر، و مواجهه این کاالها با یکدیگر، قصد سود آوری 

مایه، مجموع این کاالهاست. وقتی طیف بورژوا ، سربورژوازیهرچه بیشتر دارد. برای 

ی، کشورهای اروپایی و آمریکا هستند و دارسرمایهزنند که نماد واقعی می ناسیونالیست فریاد

ایران چنین نیست!! وقتی تمام حرف آنان این است که در اینجا حجم صادرات غیر نفتی ناچیز 

ن حرف آن است که سرچشمه اضافه و تولید ناخاص داخلی پائین است، ترجمه واقعی ای

آالت یا بخش ثابت سرمایه است!! تکنولوژی، ماشینو محصول اجتماعی کشورها، ها ارزش

به هر قالب مسلکی که بیاویزد حتا هنگامی که به قالب کارگر دوستی و حامی بورژوازی 

عه روز ایران دارد. در جامای پایه شکلم« ارزش اضافی»گران درآید به طور قطع با قبول کار

گردند. اکثریت قریب می شکلی استثمارترین و کشندهترین میلیون کارگر به وخیم 20حدود 

کنند، حتا آن بخش از می میلیون، نه یک شیفت که دو شیفت و گاه بیشتر کار 20به اتفاق این 

تحت شود، برای زنده ماندن خود مجبور است به هر شیوه و می نیروی کار که بیکار محسوب

و در هر کجا که ممکن ها در درون خانه ها،ساعات طوالنی در حاشیه خیابان ،هر شرایطی

 کنند، استثمارمی کار ها،باشد، نیروی کارش را به معرض خرید و فروش بگذارد. همه این

کنند و یا در جریان مبادله نیروی کار با بخش می شوند، به طور مستقیم اضافه ارزش تولیدمی

 کمکها غیرمولد سرمایه اجتماعی به صورت غیرمستقیم به ازدیاد هر چه بیشتر اضافه ارزش

کارگری هر شبانه های شود. چندین میلیون زنان خانوادهنمی رسانند. مسأله به همین جا ختممی

 پوشاک، تهیه مانند کارهائی طریق از خود مسکونی روز دو شیفت یا بیشتر در عمق آلونکهای

 سرمایه صاحبانهای ارزش اضافه رفیع کوه بر مشابههای فعالیت و بافیقالی ها،بندیبسته انواع

پرورش ارتش نیروی کار و نگهداری سالمندان یا  با خود، رایگان داریخانه با افزایند،می

کاهند و به می بازتولید سرمایه اجتماعیهای هر سال هزاران میلیارد تومان از هزینه ،معلوالن

ناشی از استثمار های اضافه ارزش عظیماقالم  ،افزایند. به اینهاها میهمان میزان بر سود سرمایه

این طیف بورژواهای ناسیونالیست های کودکان خردسال را هم اضافه کنید. حال به سراغ رساله

اضافه و ها نگاه کنیم هیچ کالمی از حجم عظیم این ارزش برویم، اگر سرتاسر آثار این قوم را
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گویند که حتا همان نمی همای شود رانت است!! کلمهمی در میان نیست. هر چه دیدهها ارزش

حاصل استثمار طبقه کارگر ایران و جهان های رانت تفاضلی مورد نظر آنان سوای اضافه ارزش

هیچ چیز دیگر نیست. آنچه از حیطه فهم این جماعت بیرون است این مسأله نه چندان پیچیده 

تولید شده در سطح جهان حاصل استثمار کل طبقه کارگر جهانی های ست که کل اضافه ارزشا

است و سرمایه اجتماعی هر کشور و هر بخش از سرمایه جهانی در چهارچوب تشکیل نرخ 

سودها و متناسب با قدرت رقابت و ترکیب شرایط تولیدی خود، سهمی از این اضافه ارزش 

 آورد.می کل را به دست

از اقتصاددان و جامعه شناس و سیاستمدار و  دارسرمایهفکران و نمایندگان سیاسی طبقه مت

سرکوب  روانکاو و فیلسوف تا ولی فقیه و آخوند و کشیش و پاپ هر کدام با زبانی برای

کنند تا القا کنند که استثمار، محرومیت، حقارت، تبعیضات فاجعه بار می فکری کارگران تالش

ی نیست. در دارسرمایهو مصائب دیگر دامنگیر طبقه ما در وجود و حاکمیت جنسی، اعتیاد 

با رابطه خرید و فروش نیروی کار، نه با ی نه دارسرمایهاین میان جماعتی هم اصرار دارند که 

های بودن کمپانی غول پیکرسسات مالی و ؤرابطه تولید ارزش اضافه بلکه با ارتفاع برجهای م

سسات طبع آزمند رویاباف عاشقان مام میهن ؤ. اگر ارتفاع و حجم این مشودمی صنعتی تعریف

ی نیست دارسرمایهمیلیون نفوس طبقه کارگر باید قبول کنند که اینجا  50را ارضا نکند، آنگاه 

و مصائبش در اقتصاد رانتی و نفتی ریشه دارد!! تا ها و کل استثمار توحش بار و بی حقوقی

رفی به میان نیاورند و هر چه فریاد دارند بر سر اقتصاد علیه سرمایه ح قبول کنند که از مبارزه

  !نفتی و استبداد نفتی بکشند!
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