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رشتيب  بازهمی روزهيم انداز س و چشرانيطبقه کارگر ا  

 
هشنبپنج  ١٣٨٧آبان وم د یگ هماهنتهيکم                                                           

   
موج کوبنده بحران، تمامی دولت ها، نمايندگان فکری و سياسی و کل برنامه ريزان نظم توليدی سرمايه را در سراسر 

همه جا گفتگوی مقابله با بحران است و همه جا مضمون اين گفتگوها را از باال تا پايين . ان به وحشت انداخته استجه

می توان در اين نکته خالصه کرد که چگونه می توان کل بار اين بحران را با تمامی قدرت کوبنده اش يکراست و 

بساط اين ترفندها در . ده های کارگر دنيا سرشکن نمودسيالب وار بر کومه های نمور، محقر، ويران و فقرزده تو

سرمايه در همه مناطق دنيا خطر . سراسر دنيا بر روی ميز کار تمامی دولتمردان و نمايندگان سرمايه پهن است

فروپاشی شيرازه حياتش را به طور لحظه به لحظه چون پتک بر مغز اين جماعت می کوبد و آنان را وا می دارد تا در 

خزان رقت انگيز بازمانده های آنچه روزی روزگاری جنبش کارگری اروپا .  يافتن راه چاره دقيقه ای درنگ نکنندکار

دولت ها همه جا به برنامه ريزی برای . از دستان قاهر سرمايه خارج ساخته بود بازهم با شتاب هولناک در راه است

ای صنعتی، مالکان مراکز مالی و سرمايه داران کشورها سالخی وحشيانه کارگران جهان مشغولند و صاحبان تراست ه

دست در دست اتحاديه های کارگری بسيارزودتر از اين بگومگوها و بدون هيچ نياز به چرخيدن درطول وعرض 

بوروکراسی سرمايه، صدتا صدتا و هزارتا هزارتا و شايد هم فوج های بسيار بزرگ تر توده های کارگر را به دار 

کارتل های عظيم خودروسازی از اروپا تا آمريکا زودتر از سايرين دست به کارشده اند . لق آويز می کنندبيکارسازی ح

بازنشستگان کارگر در صف مقدم قربانيان قراردارند و در اين . و تا همين امروز چندين هزار کارگر را اخراج کرده اند

اين که در روزهای بعد . اروپايی خويش تحمل کرده اندميان قربانيان آمريکايی زخم های کاری تری از همزنجيران 

سال های   درصد حقوق ٣٠اما در طول يکی دو هفته اخير حداقل . دقيقا چه بر سر آنان خواهد آمد چندان روشن نيست

سازمان جهانی کار به عنوان نهاد هموارسازی راه تعرض سرمايه عليه . آتی خويش را به طورکامل از دست داده اند

ده های کارگر از چند روز قبل با صدور اطالعيه ای به همه کارگران دنيا بشارت داده است که در روزهای آينده تو

 صد ميليون نفر - با احتساب جمعيت خانواده های آنان - ميليون نفر ديگر از آنان بيکار خواهند شد و طبعًا ٢٠حداقل 

کارگران اروپا سال های زيادی است که تيغ . قتل عام خواهند شدديگر از نفوس طبقه کارگر با شمشير ُبرنده گرسنگی 

سالخی سرمايه را بر گردن آن چه روزگاری داشتند لمس کرده اند و اينک اين تيغ می رود تا بازهم سخت تر به 

اين امواج به اين که آيا با امواج کوبنده و انسان کش بحران سرمايه داری مقابله خواهد شد و . استخوان های آنان بنشيند

مختلف جهان می  سوی خوِد سرمايه برگردانده خواهد شد يا نه پرسشی است که پاسخ آن را فقط کارگران کشورهای 

  . توانند بدهند

در مورد آينده طبقه کارگر ايران تا آنجا که به اين موج تهاجم سرمايه مربوط می شود بی هيچ ترديدی می توان گفت که 

در اين جا سی سال تمام است که تندباد توحش سرمايه حتی دقيقه ای . هم هولناک تر خواهد شداوضاع از جهنم کنونی 

دستمزدهای واقعی کارگران حتی در بهترين حالت در قياس . از کار قلع و قمع زندگی توده های کارگر باز نايستاده است
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نان به خور ونمير کارگران هم از دم تيغ اينجا برای آن که همان . با سی سال پيش به صورت فاحش تنزل يافته است

سرمايه درهمان تاخت و . سود جويی بی امان سرمايه بگذرد نياز چندانی به شتاب بيشتر و کوبنده تر موج بحران نيست

با اين . تاز تا کنونی خويش به اندازه کافی اين کار را با زندگی چند ده ميليون نفوس کارگری ايران انجام داده است

دولتمردان .  شرايط کنونی، آستان شروع تاخت و تازهای سرمايه در ابعادی بسيار فاجعه بارتر و هولناک تر است همه،

نظام سرمايه داری ايران بسی دروغ می گويند وقتی خطر تشديد بيشتر بحران اقتصادی سرمايه در ايران را کمرنگ 

سرمايه داری ديگر تمامی فشار بحران های جبری و ذاتی سرمايه داری ايران نه فقط همچون هر جامعه . نشان می دهند

سرمايه را در روند بازتوليد خود تحمل خواهد کرد بلکه مثل هميشه حوزه سرريز بار بحران سرمايه جهانی نيز خواهد 

 تر موج بحران از همين حاال با تمام قدرت در شريان حيات سرمايه ايران پيچيده است و و در آينده بسيار سخت. بود

با کاهش قيمت نفت در اثر بحران جهانی سرمايه، ميزان اضافه ارزش های نفتی حاصل از استثمار طبقه . خواهد پيچيد

آنچه در ازای . کارگر بين المللی که به حوزه بازتوليد سرمايه داری ايران سرريز می شود از نصف نيز کمتر شده است

با . د اضافه ارزشی است که خود عمدتا به سرمايه تبديل می شودفروش نفت عايد دولت سرمايه داری ايران می شو

نصف شدن اضافه ارزش های نفتی، ميزان سرمايه ای که هر سال توسط سرمايه داران ايرانی در حوزه های انباشت 

ه در دولتمردان سرمايه اين را خوب می دانند، اما مثل هميش. داخلی سرمايه گذاری می شود نيز به نصف خواهد رسيد

در طول چند سال گذشته بر اساس آمارهای دولتی صدور سرمايه های خارجی . ژرفنای بحران از رونق سخن می گويند

کاهش اضافه ارزش های نفتی و ذخيره ارزی نه فقط به اين روند . رشد داشته است% ٣٠و واردات کاال حدود % ٧٠

مبادالت عظيم تجاری خود سخت در تنگنا قرار خواهد داد، آسيب خواهد زد بلکه شمار زيادی از سرمايه داران را در 

از اين ها که بگذريم، . که البته آنان نيز اين تنگناها را با شدت هرچه بيشتری روی سر کارگران آوار خواهند کرد

 سرريز موج بحران به حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران، بهای تشکيل بخش ثابت سرمايه را به صورت چشمگير

باال خواهد برد و صاحبان سرمايه در جريان سامان پذيری سرمايه هايشان مجبور خواهند شد که هر دو جزء استوار و 

اين امر به معنای باالرفتن هزينه . گردشی سرمايه های ثابت را به قيمتی گزاف تر از سابق از بازار جهانی تهيه کنند

طبعًا و چنان که سرشت سرمايه است، بحران همه بخش های سرمايه . توليد کاالها و کاهش سود سرمايه ها خواهد بود

بخش هايی بيشتر غرق خواهند شد و بخش هايی نه فقط غرق نخواهند . را يکسان و همتراز در کام خود فرو نخواهد برد

دالت درونی اين امر به نوبه خود مجا. شد بلکه الشخورتر و سرمست تر از پيش از منجالب بحران بيرون خواهند آمد

طبقه سرمايه دار را حادتر خواهد کرد و در همين راستا اپوزيسيون نمايی پاره ای جريانات درون اين طبقه را به دنبال 

  .خواهد آورد

جزئيات وقوع اين چشم انداز . اين ها همه حقايقی است که چشم انداز وقوع آن ها اينک در پيش روی ما ظاهر شده است

ک نکته هيچ ترديد نمی توان کرد و آن اين است که سرمايه داران و دولت آن ها در همه مناطق به هرصورت باشد در ي

يکه تازی بی مهار سرمايه . جهان ازجمله در ايران تمام بار بحران را بر زندگی توده های کارگر سرشکن خواهند کرد

حظه لحظه تاريخ حيات خود آن را تجربه کرده داران ايران و دولت آن ها در انجام اين کار چيزی است که طبقه ما در ل

سيل ويرانگر بحران بر بستر برنامه ريزی دولتمردان و . است و ابعاد عظيم آن را با گوشت و پوست لمس کرده است

ما را در خود غرق خواهد کرد و اين در حالی است  صاحبان سرمايه بسيار بی امان تر از آنچه تاکنون تجربه کرده ايم 
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ش ما زير فشار يک قرن سرکوب هار پليسی از يک سو و تاثيرات مخرب رويکردهای راست و چپ رفرميستی که جنب

 مصمم هستند تا بازهم ته مانده های سفره خالی   سرمايه داران سخت .از سوی ديگر بسيار ضعيف و فرسوده شده است

اهش سود سرمايه های خود سازند و وضعيت فرزندان ما را با سنگدلی و شقاوت هر چه سهمگين تر دستمايه جبران ک

اين که توده های . ضعيف و اسفبار جنبش ما زمينه بسيار مساعدی است که آنان را برای اين جنايت توانمندتر می کند

اما ابعاد فاجعه بسيار . اين خطر را تا چه حد جدی خواهند گرفت بايد منتظر ماند و ديد همزنجير و فعاالن جنبش ما 

براين اساس، ما وظيفه خود .  از آن است که هيچ کارگر و هيچ فعال جنبش کارگری بتواند از آن چشم بپوشدعظيم تر

بايد دست به کار شد و بايد کاری . می دانيم که تمام همزنجيران خود را به تدارک برای مقابله با اين خطر فرابخوانيم

. رورت اتحاد و سازمانيابی و پيکار متحد حرف می زنيمهمه ما ديری است که از ض. کرد که عالج واقعی درد باشد

مسئله بسيار اساسی در اين راستا . شرايط کنونی پرداختن به اين کار را از نفس کشيدن هم برای ما واجب تر کرده است

مايه داران و ما نياز به اعمال قدرت عليه سرمايه و سر. مرور دوباره، فعاالنه و انديشيده کاری است که بايد انجام دهيم

الزم است . هر نوع تالشی که به اين نياز پاسخ ندهد تالشی عبث و محکوم به شکست است. دولت سرمايه داری داريم

قدرت ما چگونه بايد ظاهر شود؟ ظرف واقعی ظهور اين قدرت چيست؟ راهکار : همه ما به اين پرسش ها فکر کنيم که 

  زی بايد نقش ريسمان و زنجيره اتحاد و اعمال قدرت ما را بازی کند؟ اعمال قدرت ما کدام است؟ و باالخره چه چي

  ! همزنجيران
طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری ايران تمامی بار بحران را بهمن وار بر سر و روی زندگی ما فرو خواهد 

برای . هی جز مقابله نداريمريخت و ما برای دفاع از ادامه حيات خود، برای زنده ماندن خود و زن و فرزندان مان را

نخستين . سازمانيابی يک مقابله موفق احتياج داريم که به پاسخ پرسش های باال بينديشيم و آن ها را با هم در ميان گذاريم

ظهور قدرت ما فقط و . پرسش اين است که قدرت ما چگونه بايد ظاهر شود؟ پاسخ ما به اين پرسش بسيار روشن است

ما فقط هنگامی می توانيم قدرت خود را به طور واقعی و طبقاتی اعمال کنيم که .  سرمايه استفقط در فشردن گلوی

معنای اين سخن آن است که هر . سرمايه و سرمايه داران و دولت آن ها با لمس فشار سهمگين آن احساس خفگی کنند

. فقط به اين مثال زنده توجه کنيمکافی است . اعمال قدرت آنان نيست مبارزه و اعتراض و خيزش کارگران لزومًا 

دست به تحصن می زدند، . کارگران چينی اشکان ماه ها بود که برای گرفتن دستمزدهای معوقه خود اعتراض می کردند

همين کارگران ديروز . اما هيچ کس هيچ پاسخی به آنان نمی داد.  راه می انداختند شکايت می کردند و حتی اعتصاب

آنان همه ماشين آالت کارخانه را تصرف کردند و دست به مصادره اموال کارخانه . ض کردندريل پيکار خود را عو

اين کار غوغا به راه انداخت و سرمايه دار فورا خواستار آشتی شد و اعالم کرد که دستمزدها را پرداخت خواهد . زدند

ماشين آالت کارخانه .  شکستن ديدسرمايه دار حريم مالکيت خود را در معرض. چرا؟ جواب کامال روشن است. کرد

. سرمايه ای که حاصل استثمار کارگران است و او با مالکيت آن به استثمار کارگران ادامه می دهد. سرمايه او است

کافی است فقط به . کارگران به سرمايه حمله کردند و با اين کار قدرت واقعی طبقاتی خود را به معرض نمايش نهادند

ماه های طوالنی مبارزات کارگران نيشکر هفت تپه يا الستيک البرز يا لوله سازی خوزستان يا اين بينديشيم که 

پس اعمال . مبارزات صدها هزار کارگر در جاهای ديگر اين چنين سرمايه داران و دولت آن ها را به وحشت نينداخت

دومين پرسش اين . مايه نشان دهدقدرت ما بايد خود را در تعرض به سرمايه و روند ارزش افزايی و سودسازی سر
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ظرفی که بتواند قدرت ماعليه سرمايه را در : است که ظرف واقعی ظهور اين قدرت چيست؟ پاسخ ما بازهم شفاف است 

اما فراموش نکنيم که گاه عظيم ترين و و . پيداست که که اين ظرف بايد نوعی تشکل کارگری باشد. درون خود حمل کند

ارگری نه ظرف اعمال قدرت بلکه کامًال برعکس باتالق هرزدهی کل دار و ندار قدرت طبقاتی سيع ترين تشکل های ک

 و  انجمن های صنفی و شوراهای اسالمی کار و خانه کارگر و سنديکاها و اتحاديه های کارگری در ايران يا دنيا. ماست

ايی تشکل هايی داريم که قدرت متحد توده های ما نياز به برپ. مانند آن ها همه در شمار اين گونه تشکل ها قرار دارند

. طبقه مان را عمال عليه سرمايه به صف کند، و اين نيز براساس تجربه تاکنونی کارگران جهان چيزی جز شورا نيست

برای کارگران . در باره پرسش سوم يعنی راهکار اعمال قدرت نيز شايد با توضيحات باال بحث بيشتری الزم نباشد

 گاز و حمل و نقل و آب و برق و معلمان مدارس و پرستاران بيمارستان ها يا خودروسازی ها و همه شرکت نفت و

اما برای کارگران کارخانه های . مراکز حساس و مهم کار و توليد بی گمان راهکار اعمال قدرت، اعتصاب است

 که سرمايه را دچار وحشت و در اينجا تصرف کارخانه است. درمعرض تعطيل، اعتصاب راهکار اعمال قدرت نيست

و سرانجام پاسخ پرسش چهارم يعنی ريسمان اتحاد و زنجيره اعمال قدرت ما نيز چيزی جز   . احساس خفگی خواهد کرد

  .  نمی باشد »منشور مطالبات پايه ای طبقه کارگر ايران« 

  ! همزنجيران
بايد برای تدارک مقابله با اين . رجدی استخطرغرق شدن کل زندگی و هست و نيست ما در امواج بحران سرمايه بسيا

ما شما را . نظر ما را درمورد اين تدارک در باال و نيز در ديگر انتشارات ما خوانديد و خوانده ايد. خطر به پا خيزيم

و به طورکلی راه های مقابله با امواج بی امان و خانمان سوزی که دارد به  به اين پاسخ ها   فرامی خوانيم که 

 به سوی ما می آيد تا همين زندگی بخور ونمير ما را نيز نيست و نابود سازد، بينديشيد و آن ها را به موضوع  سرعت

 .خود تبديل کنيد بحث محيط های کار و زيست 

   

  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم

 کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری
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