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ر داهي طبقه سرمایانتخابات و جدال درون  
 

  ١٣٨٨خرداد  ١٣شنبه هارچ                                                                                        ی جنبش لغو کار مزدنيفعال

 
واقعيت های تمامی  مسخ بی چون و چرای  اشمدينه های برين دموکراسیه جهان سرمايه داری و از جمله در انتخابات در هر نقط

انتخابات  .ست نظام بردگی مزدی اکارگران در سردخانه شروط ماندگاریطبقاتی، ابزار تداوم حاکميت سرمايه و راهکار انجماد افکار 

در سيطره اين .  سرمايه به عنوان يک رابطه اجتماعی می کنديا را می کند که رابطه سرمايه  نظام با توده های کارگر هماندر اين

به طور کامل بيگانه می   و با خود با محصول کار خود و کارگر به مثابه فروشنده نيروی کار در جريان کارش، با کار خودرابطه،

 در همان حال که  و می کند و سرمايه و قدرت سرمايه و استيالی سرمايه بر خود را به طور مستمر توليد و بازتوليد می کند کارگردد،

خود را مستهلک تر، فرسودتر، ضعيف تر و زبون تر می سازد، کار می کند و قدرت سرمايه را عظيم تر می کند، درست در همان 

کار می کند و از خود دورتر و بيگانه تر می گردد و . يش را عمق و وسعت و شدت می بخشدحال که  حقارت و ذلت و بی قدرتی خو

همه نهادها، روابط، قوانين، حقوق، نظم، . می کندرا همين عين  انتخابات نيز .راه سلب هر نوع اقتدار خود را هموارتر می گرداند

 آن کسی که به اين نماينده مجلس،. ی عين همين نقش را بازی می نمايندقرارها و قراردادها در نظام سرمايه داری چنين می کنند و همگ

 سرمايه رأی می دهد، رأی خويش و حاصل اين رأی را دقيقًا به ضد خود و به  و قدرت ساختار موجوديت نهادو آنرئيس جمهور 

هر نوع اختيار و آزادی و حق آزاد او به استمرار حاکميت سرمايه رأی می دهد، به سلب مطلق . دشمن هستی خود تبديل می کند

 رأی می دهد، او زنده بودنش داربست بر  به تسلط تام و تمام کار مرده اشدخالتگری خود در سرنوشت کار و زندگی اش رأی می دهد،

 خود در  و بر تمامی فقر و فالکت و استيصال و زبونی و شدت استثمار و ساير سيه روزی های برده مزدی بودن خود رأی می دهدبه

 اين است و هر کسی، هر تندنسی، هر حزبی که خالف ی سرمايه داری انتخابات در سراسر دنيا. می کوبدتحکيماين نظام مهر تأييد و 

ها حتی چپ نماترينشان جنجال می کنند که انتخابات ابزاری برای اين . اين را به کارگران می گويد به طور قطع دروغ می گويد

 نام آزادی در زير چتر حاکميت  به فرياد می زنند که حق رأی و قانون و همه حقوق مدنی و آنچه!! بدترها استگزينش بد در مقابل

 . و الجرم بايد آن را ارج گذاشت و به کار گرفتسرمايه داری وجود دارد دستاورد مبارزات اجتماعی کارگران و انسان ها است

فشار پيکار کارگران بر سرمايه و محصول عقب نشينی نظام بردگی مزدی در ترديدی نيست که هر کدام اين ها حاصل سطحی از 

مقابل مبارزات کارگران است اما دستاورد پيکار توده های کارگر عليه سرمايه بايد سالح قدرت آن ها در تعرضی نيرومندتر، افق 

دستاورد پيکار کارگران قرار نيست تابوت . ی باشددارتر، آگاه تر و سازمان يافته تر عليه سرمايه و با هدف نابودسازی سرمايه دار

نمايندگان فکری سرمايه در لباس راست يا چپ از . گرددخاکسپاری قدرت ضد کار مزدی طبقه کارگر در پای معبد ماندگاری سرمايه 

از ند که به هر حال بايد نمی کالقاء   به توده های کارگر و بعضًا ترجيح گزينه بد در مقابل بدتر،ورای بحث انتخابات و قداست حق رأی

 به سرمايه بسپارند، بايد  و دار و ندار طبقه خودخود و قدرت خود و پيکار خود عليه سرمايه فرار کنند، بايد اين قدرت را عليه خود

بايد به . ندطوق بردگی مزدی را بر گردن خود محکم سازند، بايد سلب قدرت از خويش به نفع سرمايه را قانون طبيعی خلقت تلقی کن

 هيچ .شتر تعميق کند و تحکيم بخشدردگی مزدی را هر چه بيسرمايه مجال دهند تا انفصال آنان از هر نوع قدرت و اعمال قدرت عليه ب

هيچ نشانی از هيچ احتمالی برای اعمال هيچ سطحی از هيچ ميزان قدرتی توسط توده های يک از انتخابات ها در هيچ کجای دنيای روز 

بازی ميان گزينه بد و بدتر نه خريدن هيچ فرصتی برای تعرض نيرومندتر کارگران به نظام . ليه سرمايه به همراه نداردکارگر ع

سرمايه داری، نه متضمن هيچ کاهشی از فشار توحش سرمايه عليه کارگران که کامًال بالعکس تفويض بيشترين فرصت به حاکمان 

 انتخابات در همه جای جهان اين .ايه های قدرت سرمايه عليه هست و نيست طبقه کارگر استسرمايه برای تحکيم هر چه فاجعه بارتر پ

.  نيز همراه استاشکال حادی از عوامفريبی و دروغ و توحشبا  فاجعه هميندر ايران  در همه جا حديث فاجعه انسانی است اما .است

اء توده های کارگر احتياج  که گويا به آروانمود کنند تا رار می ورزنديائی جادو و جنبل اصروز روشن با دن در اينجا سرمايه داران در



برای حفظ آراء  گويا به راستی خود را مقيد می بينند که !!لزم به دادن وعده و وعيد هستندگويا برای به دست آوردن اين آراء م! !دارند

اين ها همان مسائلی هستند که ترفندهای .  به اجراء بگذارنداحتمالی قابل کسب، گوشه هائی ولو اندک از قول و قرارهای دروغ خود را

 و شايد بتوان گفت که همين ها وجوه افتراق چند و چون می بردتيره تحجرآفرينی را در انتخابات ايران تا حد انفجار آميزی باال 

به طور معمول  نوع جمهوری اسالمی ديکتاتورهای هار سرمايه از. استمهندسی افکار توسط سرمايه در ايران و برخی جاهای ديگر 

قيه در اين جا حکومت مطلقه ف.  هم از آن نمی برد سود چندانیمعموًالبه اين کارها نمی پردازد و . خود را نيازمند اين کارها نمی بينند

 همه چيز کفاف ای سرمايه به جو انواع اشرار خونريز لباس شخصی سرمايه، ارتش، پليس، بسيجی،شرع و سنای مصلحت و پاسداری 

 زندگی و قربانی کردناساس کار تبليغ تحريم .  استیوعده بهبود زندگی به کارگر مقوله ای نچسب و کاريکاتوردر اينجا . می دهند

 در هر نقطه جهان پوشش  حقوق زنو» آزادی « ،»حقوق شهروندی«سخن از . استهست و نيست ها در آستان سوداندوزی سرمايه 

بيش از حد تهوع آور و اشمئزازانگيز نيز  در جهنم سرمايه داری ايراناست اما ادی واقعی توده های کارگر بی حقوقی و سلب آز

دادن وعده و وعيد به توده های  با چشم باز شاهد جدال کانديداها بر سر  اين گونه است، اما با همه اين اوصافاينجا وضع در .هست

 و تيرباران های هفت هزار، هفت آزاديخواهخست وزير اعدام فوج فوج انسان های يکی که ن. کارگر و انسان های فرودست هستيم

  همانرئيس مجلس که  آن ديگری!!حيای اعتبار آدمی زاد حرف می زندا آزادی و حقوق مدنی و  از ضرورتهزار بوده است،

کوره های آدم سوزی  ژنرال  نقشسومی که !!می گويد  برای بازگشائی چشمه های رفاهعزم مصمم خود  از استبودهسناريوهای شنيع 

برابری حقوق زن و مرد می  ضرورت  پا فراتر می گذارد، مدعی  ها است از اينرا داشتهکارانه ترين قتل عام ها فرماندهی تبهو 

د به توده های  به فکر دادن وعده و وعيهاچه شده است که همه اين  !!ق به تمامی زنان خانه دار می دهد و وعده پرداخت حقو!!گردد

 اصًال چرا اين ها با هم رقابت می کنند؟ مگر اينان همگی صدرنشينان و مالکان خط برتر جهنمی نيستند !!وسيع شهروندان افتاده اند؟

 نفر کانديدا می شدند و سه نفر آن ها به محض اعالم قبول کانديداتوری خود به نفع زعيم اصلی ۴که در انتخابات رياست جمهوری آن 

در چنين جهنم گند و خون و وحشتی که امروز از آن روز هم کشنده تر و هولناک تر شده است چه جای رقابت ! ار می رفتندکن

قانون کانديداها و چه جای اين که کانديداها با وعده و وعيد با توده های کارگر حرف بزنند؟؟ مگر سالح قتل عام کم آمده است که سالح 

وضعيت روز جامعه را به از اين ها که بگذريم همه کانديداها  ترفند بيرون می آيد؟ نند اين ها از زرادخانهو تغيير قانون اساسی و ما

خود  جایدر اين نيز  .غرق آن حتمی خواهد بود ،در غياب سکانداری های سنجيده که تشبيه می کنند در حال غرقیکشتی طوفانی 

اين قدر فوری  آن نجات  اعجاز برای تدارککهطر سقوط قرار گرفته است چه چيز بر لب پرتگاه و در خ. موضوع يک سؤال است

است که ما کارگران بايد از اين جار و  است شناخت درستی و آنچه در اين ميان مهمهمه سؤاالت روز هستند ن ها ؟ آری ايشده است

عليه سرمايه داری و عليه همه برنامه ريزی ها کار پي ان سالح به عنواين شناخت بايد از .سائل پيش و پس آن داشته باشيمجنجال ها و م

گفتيم که همه کانديدها حتی احمدی نژاد . نمائيماز موضوع آخری شروع . و سياست ها و ترفندهای حاکمان دوزخ سرمايه استفاده کنيم

يا ماتم بيکاری و گرسنگی آمنظور آنان از پيش کشيدن اين بحث ها چيست؟ . سخن می رانند عوارض اجتماعی آن از معضل اقتصاد و

ره  ماه مصاد۶،اه م۶از اين که شرکای طبقاتی آن ها دستمزدهای سنار يک غاز ميليون ها کارگر را !! توده های کارگر را گرفته اند؟

رشان از آيا منظو !!دان دچار آمده اند؟ از مشاهده کارتون خوابی ميليون ها کودک کارگر به عذاب وج!!می نمايند، رنجيده شده اند؟

 هم کارگری يافت شود که  بعيد به نظر می رسد که در جهنم گند و خون سرمايه داری ايران هنوز!!است؟مشکالت اقتصادی اين ها 

 بايد ديد که .قداره بندان سرمايه را اين چنين تعبير کند اما صرف احتراز از افتادن به ورطه چنين توهمی کافی نيستحرف های 

 که نمايندگان فکری و حاکمان سرمايه کًال در نهيمقبل از هر چيز بر روی اين واقعيت انگشت  جنجال ها چيست؟ محتوای واقعی جار و

آنان در همان حال که . هيچ کجای دنيا لزومًا برای برنامه ريزی نظم توليدی و اجتماعی سرمايه داری از الگوی واحدی تبعيت نمی کنند

يل کليه سيه روزی های آن بر طبقه کارگر جهانی بسان روحی واحد در بدن های متفاوت عمل می برای دفاع از هستی اين نظام و  تحم

اصطالحاتی . دچار اختالفات کم يا زياد هستندکنند اما در چگونگی برنامه ريزی و شيوه تحميل آن بر توده های کارگر به طور معمول 

جمهوری خواه، سلطنت  ، اصالح طلب، اصولگراوليبرال، نومحافظه کار،مانند دموکرات، سوسيال دموکرات، ليبرال، محافظه کار، ن

تمامی اين ها سر و ته يک کرباسند، همه سرمايه را نمايندگی .  از همين جا نشأت می گيرندو مانند اين ها در بن مايه واقعی خودطلب 



 همگی استثمار هر چه هولناک تر کارگران توسط می کنند، با سر سرمايه فکر می کنند، با چشم سرمايه به جهان نظر می اندازند،

. ها توليد اضافه ارزش حداکثر توسط بردگان مزدی برای صاحبان سرمايه است سرمايه را دنبال می نمايند، رمز آفرينش برای همه آن

جمهوری، حقوق، دموکراسی، آزادی، اصالحات، . همگی هر جرعه رفاه اجتماعی را به سود بيشتر سرمايه رجوع می دهند

مهرورزی، عدالت، اخالق، انسانيت در مسلک و مرام و عرف همه اين ها سازوکارهای مدنی و اجتماعی متناظر با استحکام هرچه 

همه اين ها با هر درجه . استدنيا  انبيشتر نظام بردگی مزدی و استيالی هر چه استوارتر اين بختک مخوف بر هست و نيست کارگر

اصل دفاع از سرمايه، تالش برای سودآوری حداکثر سرمايه ها و ضرروت  چپ بودنشان در يا راست  صلح، يا جنگو آشتی،اختالف 

، اما اين ها بر سر شيوه های تحقق هستند کالبدهای متفاوت درون همان جان های واحد ، بعينه کل طبقه کارگر در اين راهکردنقربانی 

اين تفاوت ها به نوبه خود از درون سرمايه و از عمق تناقضات رابطه . تالف نيستنداين اهداف و نوع برنامه ريزی ها با هم بدون اخ

اگر در جاهای .  مستثنی نيستقاعدهمثل روز روشن است که طبقه سرمايه دار ايران نيز از اين . بيرون می آيدتوليد اضافه ارزش 

قسيم بندی ها وجود دارد در اين جا نيز سرمايه داران تقسيم ديگر محافظه کار و دموکرات و ليبرال و سوسيال دموکرات و اين قبيل ت

بعضًا سخن اصولگرا هستند، اصالح طلبند، ملی مذهبی اند، ليبرال و نوليبرال و نومحافظه کارند، . خاص خود را دارندبا نام بندی های 

ای مختلف طبقه سرمايه دار نه فقط در راه اين است که اينجا اليه هشايد يک تفاوت !!! از چپ و کارگر و رهائی کارگر می گويند

اندازی حمام خون عليه طبقه کارگر و خاکستر نمودن آخرين ته مانده های استخوان کارگران در شعله های سرکش سوداندوزی سرمايه 

فاوت ها باز بدون واقعيت را بگوئيم کل اين ت. شيوه های خاص خود را دارندنيز  همديگر  نقدو  جاها هارترند که در تحملبرخیاز 

سرمايه است که با توجه به مکان خود در تقسيم کار جهانی سرمايه داری ضرورت هر چه کشنده . چون و چرا به سرمايه بر می گردد

 می کند و سرمايه است که با توجه به سرمايه دارانبرنامه ريزی فکر و تر و جنايتکارانه تر بودن شدت استثمار کارگران را جريان 

اين بحث در جای .  می بخشدمتفاوتی به کشمکش ها و آشتی و وحدت گرايشات مختلف درون طبقه سرمايه دار حالت اويژگی ههمان 

سرمايه داران در کار رتق و فتق امور نظام بردگی بگذريم، . مقدرو نمی باشد هکوتا ما باز کردن آن در اين نوشته است امهمخود 

م سرمايه در صنعت انباشت گردد ايه گذاری ها صورت گيرد و کدامين ها صورت نگيرد، چه حجمزدی، به طور مثال اينکه کدام سرم

رنامه  بطرهسي و در ی در مالکيت دولت هاسرمايهکل چه حجم از ه بخشی در حوزه تجارت يا حوزه های ديگر پيش ريز شود، و چ

کدام بخش . رابطه ميان اين دو بخش چگونه باشد. ص يابد و کدام حجم به سرمايه داران خصوصی اختصاريزی های مستقيم دولت باشد

ها را دولت و کدام بخش ها را صاحبان خصوصی سرمايه ها به دست گيرند، نظم سياسی سرمايه چگونه سازمان يابد، از همه اين ها 

ا اين سرکوب بسان جوامع اساسی تر جنگ جاری اجتناب ناپذير ميان سرمايه و طبقه کارگر با چه سالحی و چگونه سرکوب شود، آي

غربی به ساختار مدنی و داربست اتحاديه های کارگری ارجاع شود يا به شيوه جمهوری اسالمی به تيغ برهنه اشرار پليس و بسيجی و 

سياق انطباق نهادهای ارتش واگذار گردد، تکليف معيشت و تعيين بهای بازتوليد نيروی کار چه وضع و سرنوشتی به خود گيرد؟ 

 اين شکلی ديگر مسأله روند کار سرمايه و توليد حداکثر سود چگونه باشد و هزاران بای و سيستم آموزش و درمان و مانند اين ها قضائ

 . مختلف می انديشندراهکارهای و به پيدا می کنندسرمايه معموًال بر سر آن ها اختالف سياسی و اقتصاددان وجود دارد که نمايندگان 

ه داران باند وی همسان همه باندهای ديگر می خواهند که تمامی اهرم های اساسی برنامه ريزی کار و توليد احمدی نژاد و سرماي

در نفت و .  سال آنان عظيم ترين حجم سرمايه را در حوزهای معينی انباشت کرده اند۴سرمايه در اختيار خودشان باشد، در طول اين 

توسعه بنادر و تقويت شبکه های حمل و نقل، در پاره ای معادن غيرنفتی مانند فوالد و  راهسازی و پتروشيمی، در انرژی هسته ای، در

آنان در  . دست زده اند سرمايه تاريخًا بی سابقه پيش ريز به توليد سالح، در صعنت اتوموبيل سازی و برخی حوزه های ديگرمس، در

سرمايه هائی که .  پيش ريز کرده اندرا نيز در حوزه تجارتسطح سرمايه گذاری های کالن سوای آنچه گفتيم کوه عظيمی سرمايه 

همه اين در کنار اين سرمايه داران  خصوصی و دولتی . دارند انحصار بازرگانی خارجی را در غالب رشته ها به طور کامل در اختيار

همه اين .  اختصاص داده اند نيز »ازدهزودب « موسوم به   مقادير انبوهی سرمايه های نفتی و غيرنفتی را به پيش ريز در طرح هایها

 تحقق آن ًا تأمين و از سرمايه داران دولتی و غيردولتی را واقعيک بخش وسيع اميدها و آرزوهای طرح ها تا چشم کار کند انتظارات،

 مالک اصول و اصالح و مليت و ديانت و همه چيز در نظام بردگی مزدی سود بيشتر سرمايه قبًال گفتيم که. ها را تضمين نموده است



دن سرمايه گذاری در اين است و سرمايه داران اصولگرای طيف دولت نهم اعم از خصوصی يا دولتی برای هر چه بيشتر پرسود بو

.  عقالنيت مکتبی و همه چيز به هم بافته اند تحليل اقتصادی،ی، دنيائی تئورانباشت هااثبات نياز حياتی نظام به اين حوزه ها و برای 

وافر و شامل  جهات از انطباق بسياریبرنامه ريزی ها و طرح های اين بخش طبقه سرمايه دار به رغم آنچه برخی ها می پندارند در 

ه کل طبقه سرمايه دار برای جايگزينی  ب اعطای اختيارات تام. پول هم برخوردار بوده استجهانیبر توصيه ها و رهنمودهای صندوق 

 قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاری به همين ٨ تخصيص ماده راردادهای موقت سالخی نيروی کار، با قانسراسری استخدام کارگر

 استای قرباندر ر»  تأمين اجتماعیقانون« و » قانون کار« بسياری از بندهای همزمان مختاريت مطلق صاحبان سرمايه، دستکاری 

سازی هر چه سبعانه تر توده های کارگر در مسلخ سود افزائی بيشتر سرمايه ها، معاف سازی کامل پيمانکاران و مقاطعه کاران از 

وزه کارهای مرگ آور، همه و همه حپرداخت حق بيمه قراردادها، تحميل فاجعه بارترين شرائط بازنشستگی بر کارگران شاغل در 

برای ه کل سرمايه های داخلی و بين المللی و نهادهای عظيم برنامه ريزی مانند بانک جهانی و صندوق بين المللی پول اقداماتی هستند ک

 همواره بر درهمرفتگی ريزی های کوتاه مدت و درازمدت خود در برنامه اناين بخش از سرمايه دار. آن دست و پا می شکسته اند

 و در طول اين مدت برای تحکيم هر چه بيشتر اين و پليسی و دولتی اصرار داشته اند انداموار مالکيت سرمايه و قدرت نظامی

 واحد عظيم صنعتی و مالی جهنم سرمايه داری ايران در مالکيت مستقيم ١۵٠٠هم اکنون . گی به اندازه کافی تقال نموده انددرهمرفت

پليس و بسيج و ساير نهادها . ست غول پيکر سرمايه گذاری استارتش جمهوری اسالمی به نوبه خود يک ترا. سپاه پاسداران قرار دارد

زودبازده حوزهائی از تقسيم کار سرمايه  در برنامه موسوم به طرح های . هر کدام با شدت و ضعف در چنين موقعيتی قرار دارند

  . قه سرمايه دار استريزی سراسری همين بخش طب

 خصوصی يادولتی اعم از  طبقه سرمايه دار حال مسلط ترفی ال روار در باره بخش برخی نکات تيتن آنچه در چند سطر باال آمد بيا

اين بخش به ويژه در شرائط حاضر . است که محمود احمدی نژاد رئيس جمهور کنونی و کانديدای رياست جمهوری آتی آنان است

 سازند، در ساختار نظم و قدرت سياسی اهرم کنترل زيادی در اقتصاد سرمايه داری ايران دارند، سودهای عظيمی را نصيب خود می

اما آنچه مورد بحث ماست . شرح آن ها نيازمند بحث طوالنی است که یديگر زياد و مسائل در دستشان بوده و هستهای کليدی مهمی 

همين جا اين را هم در . ش های ديگر طبقه سرمايه دار است و بخکشمکش ميان اين هادرک درست محتوای  اين توضيحات که نه

 که حتی همين اليه معين سرمايه داران ايران از لحاظ موقعيت سرمايه ها و ميزان سودها و در دست داشتن اهرم های کليدی بگوئيم

پيش  و ، راهبردها راه حل ها طرحدر و بر همين مبنی در درون خود اختالفاتی دارند  همين جماعت نيز.نيستند هموزن همقدرت 

  همين حاال نيزنمی شوند، کما اينکه  به صف و نوع او پشت سر احمدی نژادآن ها همگی .مًا يک دست نمی باشندلزو کشيدن گزينه ها

  .  ساخته اند تاخت و تاز خويش را وارد ميدانویسوای کانديدای ديگری 

هرم های کليدی قدرت بسيار روشن  در مالکيت سرمايه ها و اسرمايه داران باال يا اين بخش طبقه سرمايه دارنگاه ساده ای به موقعيت 

باز هم تأکيد .  باشندن همدل و بدون اختالف و دعوانسبت به اينان در همه شئوبانگ می زند که ساير بخش های اين طبقه نمی توانند 

 در یهر کجا که پای حفظ نظام بردگی مزدی، دفاع از کل مناسبات اقتصادی و اجتماعی مسلط و سرکوب جنبش کارگرمی کنيم که 

کالبدهای مختلف می شوند، اما در خارج از درون ح واحد همگی رو، »همه رنگ ها اسير بی رنگی می شود«به طور قطع  باشد ميان

و  کارگران های توليد شده توسط  سهيم شدن در کل اضافه ارزشحدود مالکيت سرمايه ها،  ميزان به محض اينکه پایاين مدار و

موسئی با موسئی در جنگ «  اينجا است که .ی سرمايه پيش می آيد اختالفات از همه سو شعله می کشدموقعيت در ساختار قدرت سياس

، مصالح سودآوری کل سرمايه ها را طور ديگری پيش می کشند سياست های خاص خود را ،رقبای سرمايه داران اصولگرا »می شود

ر مورد نقش دولت در مالکيت سرمايه ها  دای متفاوتی ارائه می دهند،می بينند، برای غلبه بر مشکالت و تنگناهای اقتصادی راه حل ه

مبادالت اقتصادی سوای همه اين ها در مورد . و برنامه ريزی نظم توليدی و اجتماعی سرمايه الگوی متفاوتی پيش روی قرار می دهند

 را ایو نقشه های ويژه فتوا ديگر سرمايه جهانی  قطب هایيادنيای سرمايه داری و مناسبات ديپلوماتيک با دولت ها با بخش های ديگر

برای اينکه بدانيم اين ها چه می گويند می توان به اسناد زيادی که نمايندگان فکری آن ها تا امروز منتشر نموده اند از . عقالنی می دانند

بسياری شنهادی نمايندگان بخش خصوصی يا تی يا غيردولتی منتقد احمدی نژاد، بسته پيجمله به نامه های اول و دوم اقتصاددانان دول



اين ها مصرند که دولت بايد وام های سنگين در اختيار بانک ها و مؤسسات مالی گذارد، نرخ بهره .  ديگر رجوع نمودمنابعمقاالت و 

تر از ميان بردارد، ماليات بر سرمايه و سرمايه گذاری را هر چه بيش های بانکی برای سرمايه داران را هر چه بيشتر پائين آورد، 

اعتبارات و مشوق های اقتصادی زيادی برای صادرات و توليد با هدف صدور کاال در نظر گيرد، برای جذب سرمايه های خارجی 

 وام های کالن با بهره نازل و امکانات بيشتر در توليدی و صنعتیتسهيالت بيشتر فراهم کند، برای سرمايه گذاری در حوزه های 

هزينه جاری دولت تا  افزايش يابد،  سرمايه داریاعتبارات عمرانی برای کمک به زيرساخت اساسی. صوصی قرار دهداختيار بخش خ

طرح های عمرانی حتمًا در . جائی که به آموزش و درمان و حقوق کارگران مربوط است از امروز هم ناچيزتر و نامحسوس تر شود

اين بخش  تعهدات دولت به کلشرکت های دولتی به بخش خصوصی تأديه گردد و اختيار بخش خصوصی قرار گيرد، تمامی بدهی های 

تنش . همساز باشد بخش ثابت سرمايه و سودآوری هر چه بيشتر سرمايه ها  ارزان بهاتر تشکيلنرخ ارز با مصالح. جامه عمل پوشد

 که به نوعی ثبات ارزش افزائی سرمايه ها را لیمجادالت بين الملهای سياسی با قطب های بزرگ دنيای سرمايه داری کاهش يابد و از 

  .... و تهديد می کند جلوگيری به عمل آيد

 با اصولگرا در همين مواردی است که  سرمايه داران اصالح طلبيا طيف  طبقه سرمايه دارمختلف بخش های ماحصل مشاجرات ميان

راه . ه در اين جا نيز همه صاحبان سرمايه همدل و يک کاسه نيستندپيداست ک. رديف کرديم و آنان خود بارها به تشريح آن پرداخته اند

از اين . حل ها لزومًا يکدست نمی باشد، توافق بر سر نمايندگان مجلس و رياست جمهوری و مانند اين ها به طور کامل حاصل نيست

اد برخوردار است، همه اين ها وجود گذشته، قرابت ميان گروههای مختلف اين طيف با گروههای مختلف طيف رقيب از نوسانات زي

 همجنس دور ن هيچ کم و کاست بر سر دو محوردارد و در اين ميان آنچه اساسی و مورد توجه ما است اين است که کل کشمکش ها بدو

نکه هر و اياينکه سهم هر فرد يا هر دار و دسته در اضافه ارزش های حاصل از استثمار توده های کارگر بيشترين سهم باشد . می زند

 سرمايه داران بيشترين نقش را در قدرت سياسی سرمايه، در برنامه ريزی نظم توليدی و اجتماعی سرمايه و سرمايه دار و هر جناح 

باند سرمايه داران اصولگرای طرفدار احمدی . اختالف بر سر اين ها استکل . در چگونگی تحميل آن بر توده های کارگر داشته باشد

ئی از ديرباز تا امروز و به ويژه در طول چند سال اخير انحصار پيش ريز سرمايه در غالب بخش های توليد و تجارت را نژاد يا رضا

همين اصالح  نفر از ١۵٠٠ ،در مقابل. سرمايه داران طيف اصالح طلب به اين وضعيت اعتراض دارند. به خود اختصاص داده اند

 هزار ميليارد تومان ٣٨ل دوره اصالحات و رياست جمهوری خاتمی مبالغی زائد بر  سا٨طول طلبان صاحب سرمايه های کالن در 

اين سرمايه داران که . سرمايه های حاصل استثمار طبقه کارگر را زير نام وام و با محمل تأسيس کارخانه از بانک ها بيرون کشيده اند

 در سودآورترين بخش توليدی يعنی ساختمان پيش ريز کرده اند و عمومًا ياران غار آقای کروبی و موسوی هستند کل اين سرمايه ها را

اينان خواستار تصرف بخش های باز هم بيشتری از کل سرمايه های موجود می باشند، . کشانی سود را نصيب خود ساخته انداقالم که

 و شرط هستند و فراوان انتظارات از نرخ بهره بسيار نازل در قبال وام هايشان حرف می زنند، خواستار معافيت خود از هر قيد

  . ديگری که باالتر ديديم

ريشه های اختالف اصولگرايان و اصالح طلبان در اين جا، در چگونگی تقسيم اضافه ارزش ها ميان قطب های مختلف سرمايه و 

 آنچه بر سر زبان ها وآزادی مطبوعات  اصالحات و حقوق مدنی و حل مشکالت زنان و مختلف سرمايه دار قرار دارد، بحثاقشار 

 داشتن حداکثر نقش در  ويکی تسلط هر چه گسترده تر خود بر حوزه های استثمار کارگران. د می باشجدال تبعات همينجاری است 

و که به رغم مشارکت عظيم در سودها می کند و ديگری  و ذات شريعت اعالم برنامه ريزی استثمار طبقه کارگر را عين اصول

آزادی برای اينان يعنی !! حساس می کند که به پای اولی نمی رسد، آزادی و اصالحات و حقوق مدنی را فرياد می کندساختار قدرت ا

آزادی باز هم بيشتر آن ها در احراز نقش های کليدی قدرت سياسی، اصالحات برای اين ها يعنی حق مالکيت عظيم تر بر سرمايه های 

مدنی در واژه نامه آن ها فقط حقوقی است که شروط الزم رقابتشان با همتايان طبقاتی بر سر حاصل استثمار توده های کارگر و حقوق 

آزادی برای همه اين ها يعنی آزادی حداکثر در . را تضمين کندسودهای عظيم تر و جايگاه تعيين کننده تر در ماشين دولتی سرمايه 

ه تر توده های کارگر، کاری که هر کدام از دو بخش اصولگرا و تهاجم هر چه موحش تر عليه کارگران و سالخی هر چه ددمنشان

باالتر اشاره کرديم که در دوره رياست جمهوری . اصالح طلب برای انجام آن از ديگری درنده تر و بربرمنش تر به پيش می تازند



رمايه عليه کارگران چگونه  باز هم احمدی نژاد همين قانون کار دولت سرمايه داری يا مجوز اعمال هر نوع شدت استثمار و توحش س

قدم به قدم جنايتکارانه تر و توحش آميزتر شد و فراموش نکنيم که عين همين دستکاری ها در همين جواز توحش مطلق سرمايه، در 

  . دوره دولت خاتمی نه کمتر که شايد فاجعه بارتر هم بوده است

 بسنده می کنيم و به سراغ ار نيازمند بحث طوالنی است، ما به همين حده د محتوای مجادالت جاری درون طبقه سرمايبيشترتشريح 

ها از کشتی در حال غرق کانديدهااين که چرا غالب اين . در ميان پرسش ها ليست کرديم پرسش ديگری می رويم که در شروع نوشته

 باال آورده اتدر ال به الی توضيحتا حدودی  جواب اين سؤال. سخن می گويند و هر کدام سکانداری خود را شرط نجات سفينه می دانند

بر بيشتر حوزه های انباشت سرمايه، بيشترين سودها و بی مهار يکه تازی رقبا در دست اندازی بخش هائی از طبقه سرمايه دار . شد

مزی برای مشکالت سر خطر دامنگير نظام در ادبيات آنان اسم ر!! دنبرای کل نظام تلقی می کنقدرت را خطری  مؤثرترين اهرم های 

 از اين که بگذريم رسم .راهشان در رقابت با حريفان طبقاتی بر سر سود و قدرت و ميزان سهيم بودن در استثمار توده های کارگر است

اران طبقه سرمايه دار بيش از همه چنين می کند و سرمايه د. هر طبقه مسلط است که منافع خود را منافع عام همه جامعه قلمداد می کند

هر کدام آن ها به محض احساس اندکی کاهش در سود . اصالح طلب و اصولگرا هر کدام به نوبه خود همين کار را انجام می دهند

سرمايه هايشان يا ميزان نقش خود در ساختار نظم توليدی و سياسی سرمايه بالفاصله فرياد در خطر بودن اصول، جامعه، حقوق 

همگی آن ها در نهايت جالدی و ددمنشی با توسل به تمامی زرادخانه های تسليحاتی و  !!ر می دهندانسانی و آزادی و عدالت را س

پليسی و قوای سرکوب مشترکشان هولناک ترين گرسنگی ها و حمام خون ها و جنگ ها و نابودی های صد ميليون صد ميليون را بر 

ست در متن همان سفاکی ها و درندگی ها هر ريال کاهش سود و قدرت  همگی در همان حال و دره های کارگر دنيا تحميل می کنند،تود

 باز همان طبقه کارگر  واقعی تاريخ بشر اعالم می کنند وقبای طبقاتی را تنها فاجعهيا هر ميليمتر موقعيت ضعيف تر خود در مقابل ر

دادن رأی، تبديل شدن به سياهی لشکر و مانند اين را فرا می خوانند تا از طريق تن دهی به استثمار مرگبارتر، شرکت در انتخابات و 

 که ما کارگران چه بايد بکنيم؟ آيا راه افتيم و اين. رويمباز طوالنی شدن بحث بپرهيزيم و به سراغ آخرين سؤال !! داو برسها به داد 

 ها باشيم؟ به حساب های درونی آنتسويه سياهی لشکر اين بخش و آن بخش طبقه سرمايه دار برای تکميل نيروی آنان در رقابت ها و 

 کارگری، نه فقط غواصی در اقيانوس بی کران خفت که حتی سهيم شدن وسيع و سليمراستی که اين کار نه فقط ستيز با هر مقدار عقل 

کرد و تمامی معلوم است که بايد از اين کار احتراز . فاجعه بار در استحکام پايه های قدرت آنان عليه توده های طبقه مان می باشد

سرمايه داران اصالح طلب و اصولگرا انتخابات يا هر چيز . سفسطه های شوم مدافعان شرکت در انتخابات را بر سينه ديوار کوبيد

 سرمايه و برای تحميل هر چه  اين کار آنان، عليهديگر را برای تحميل هر چه هارتر نظام بردگی مزدی بر ما می خواهند، ما بايد عليه

سازمانيابی شورائی و سراسری و ضد سرمايه داری حول . پيکار کنيمم سرمايه داری  نظاو سرمايه داران  مطالبات خود برعظيم تر

ی است که هميشه در پيش روی ما قرار دارد اما  اين کار. نمائيمبايد دنبالمنشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر تنها کار درستی است که 

قدرت خود است، ر پايه های دار در تالش برای استحکام افزون تطبقه سرمايه . تر و مبرم تر می گردد  مهماين روزها  پرداختن به آن

شيرازه به به روند کار سرمايه و  به قدرت سرمايه، راه حمله رائی و سراسری و ضد سرمايه داری طبقه خود،دهی شوما بايد با سازمان

 منشور مطالبات پايه ای طبقه ما ميثاق مشترک همه توده های طبقه مان برای همين .م سازي و هموارتررا هموارحيات سرمايه داری 

به ميزانی که ما حول اين منشور متحد شويم و قدرت خود .  عليه سرمايه است و اعمال قدرت و تعرضسازمانيابی سراسری و شورائی

 را بر سرمايه داران و  خوديم داد و بخش مهم تری از مطالباترا سازمان دهيم به همان ميزان گلوی سرمايه داری را بيشتر فشار خواه

هر چه در اين راستا پيش تازيم نيرومندتر به سرمايه حمله خواهيم کرد و نابودی سرمايه داری را . دولت آن ها تحميل خواهيم کرد
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