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ابحران سرمايه و ضرورت تصرف کارخانه ه  
 

١٣٨٧  آذردومشنبه                                                                                                       هماهنگیکميته   
 

 
. سرمايه جهانی به سرعت سرمايه داری بحران زده ايران را نيز دربرخواهد گرفت سخن مکرر ما اين بود که بحران

ايران به  بسی بيش از آن است که عقل متفکران و دولتمردان سرمايه به طورکلی و دولت سرمايه داری اين سرعت

ديگر . ايران چروک خورده است درظرف فقط چند روز رخساره سرمايه در. طور خاص قادر به محاسبه آن باشد

اقتصاددانان و دولتيان و حاکمان . داری سخن می گويند تنها فعاالن ضدسرمايه داری نيستند که از بحران سرمايه

همه از سقوط قيمت نفت و درواقع از کاهش . فتاده اندو دسته همه به هراس ا سرمايه از هر جناح و مسلک و دار

ميليارد دالر در دو  ٢٠٠ذخيره ارزی دولت سرمايه از . اضافه ارزش های افسانه ای نفتی سخن می گويند عظيم حجم

چندتا تعطيل می شوند و درحالی که تا همين  کارخانه ها به سرعت چندتا. سال پيش اينک به صفر نزديک شده است

اکنون يکی از نمايندگان مجلس سرمايه شمار مراکز تعطيل شده   کارخانه سخن می رفت٢٠٠پيش از تعطيل چندی 

شود  چند صد هزار کارگر بيکار جديد به لشکر چندين ميليونی بيکاران قبلی اضافه می. است  تا اعالم کرده۵٠٠را 

دارد اتفاق می  هستند که پشت سرهم  ن ها مسائلیاي. و اين روند بی گمان در آينده شتاب بيشتری به خود خواهد گرفت

  .دولت آن ها چه راه حلی برای مقابله با امواج ويرانگر بحران دارند قبل از هر چيز ببينيم که سرمايه داران و. افتد

بازرگانی يعنی بزرگ ترين تشکل اقتصادی سرمايه داران بخش خصوصی ايران، به  محمد نهاونديان، رئيس اتاق 

احمدی نژاد کرده   تسليم  »طرح حمايتی توليد و کارآفرينی« از تشکيالت متبوع خود طرحی را زير نام  دگینماين

ابراز خوشحالی از وقوع توفان بحران  به احمدی نژاد هشدار می دهد که به جای او در بخش اول اين طرح . است

او سپس ادامه می دهد که وضعيت واحدهای . داری ايران کرد بايد فکری به حال کشتی در حال غرق اقتصاد سرمايه

خطر تعطيل کارخانه ها رو به افزايش است و تنها چاره کار اين است که راه . است توليدی رو به وخامت گذاشته

را به دولت احمدی  اتاق بازرگانی در همين راستا انجام کارهايی. های سرمايه داری غرب را در پيش بگيريم دولت

   :خطوط کلی اين پيشنهادات عبارت است از . کند و بر ضرورت اجرای فوری آن ها تاکيد می کندنژاد پيشنهاد می

   . سال به تعويق انداخته شود٢برای  بدهی های معوقه سرمايه داران به دولت .١

   .اعتباراتی که سرمايه داران در سال های گذشته دريافت کرده اند بخشش تمام جرائم ديرکرد وام ها و .٢

بخش خصوصی انجام دهد و کل بدهی خود به سرمايه داران  ه سريع تر تعهداتش را درقبالدولت هرچ .٣

   .اين بخش را پرداخت کند

ايجاد شود تا بانک ها » صندوق تثبيت« واحدهای توليدی يک  برای تقويت توان بانک ها در حمايت از .٤

   .مؤسسات صنعتی و توليدی را تأمين کنند بتوانند نقدينگی مورد نياز

کارگر مورد  حرف های نهاونديان و پيشنهادات اتاق بارزگانی کشور را با نگاه اقتصاد سياسی طبقه اگر بخواهيم
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در سراسر جهان و از جمله ايران در  توجه و بررسی قراردهيم معنای همه آن ها اين است که اقتصاد سرمايه داری

در اين شيوه توليد فقط سرمايه و سرمايه و . ته استسرمايه نهف ريشه بحران در ذات. منجالب بحران فرورفته است

سراسر  ميلياردها کارگر در. کل دنيا ازجمله جامعه ايران از سرمايه اشباع شده است. شود بازهم سرمايه توليد می

به وحشتناک ترين شکل توسط  جهان و ميليون ها برده مزدی بيش ازحد ارزان و شبه رايگان در ايران شب و روز

ارزش اضافی يا سود برای سرمايه ها توليد می کنند، اما  اين کارگران اقيانوس بيکرانی از.  استثمار می شوندسرمايه

از همين رو . نمی تواند عطش و حرص سيری ناپذير سوداندوزی سرمايه را ارضا کند  اين اقيانوس بيکران بازهم

سرمايه های متعلق  خش عظيمی از سرمايه جهانی ونرخ سودها تنزل کرده، بحران سرمايه فعليت يافته و ب است که

اين سرمايه ها در رقابت های سبعانه . افزايی خود نيستند به سرمايه داران ايرانی قادر به بازتوليد و ادامه روند ارزش

 برای کسب سهم مناسب و دلخواه خود از کل اضافه ارزش های توليد شده توسط بردگان و هار با هم حداکثر تالش را

انباشت عظيم تر سرمايه  کار برای توليد مجدد سرمايه و اما اين سهم کفاف ادامه . در سراسر دنيا کرده اند مزدی

   .های تازه را نمی دهد

بازرگانی هيچ چيز جز  اتاق» طرح حمايتی توليد و کارآفرينی«  کارگری و ضدسرمايه داری مقدمات کالبدشکافی

کارگری همين مقدمات است که می توان معنا و  ًا از درون شناخت درست ونکات باال را نشان نمی دهد و طبع

خوب، : اتاق بازرگانی خطاب به دولت احمدی نژاد می گويد. کرد محتوای پيشنهادات نهاد مذکور را خوب درک

 ن زدهشما هم دولت سرمايه داری و سرمايه داران هستيد و بايد کشتی توفا. تصوير شد اوضاع به گونه ای است که

منويات و ملزومات حيات  اساسًا فلسفه وجودی شما پاسخ به. سرمايه را در اين شرايط حساس خوب سکانداری کنيد

بحران و از آن مهم تر و هولناک تر خطر خيزش  سرمايه است و در دل اين شرايط توفانی و خيزش امواج سهمگين

ر و گرسنه و در معرض مرگ بايد هرچه زودتر بجنبيد و برده مزدی بيکا امواج کوبنده اعتراض و پيکار ميليون ها

مقدمات ماجرا   و پس از بيان  اتاق بازرگانی البته به اين اخطارها و هشدارها بسنده نمی کند! دهيد سرمايه را نجات

توصيه ها و رهنمودها اين است که دولت  فشرده کل اين طرح ها و. يکراست سراغ پيشنهادات و راه حل ها می رود

کوه . کار و توليد و مؤسسات خريد و فروش نيروی کار هديه کند هر چه دارد در طبق اخالص بگذارد و به مراکز

را که   ميليارد تومانی۵٠٠٠. همواره در مقابل سرمايه ها داشته است هر چه سريع تر انجام دهد عظيم تعهداتی را که

سرمايه هايی را هم که قبًال از طريق  ميلياردها ميليارد. برای کمک به صاحبان سرمايه متعهد بوده است پرداخت کند

حتی از بهره های . سرمايه گذار گذاشته است حاتم وار بذل و بخشش کند بانک ها در اختيار سرمايه داران و نهادهای

به طور  توليد شده توسط کارگران يا در عالم واقع سهم سود همان سرمايه ها از اضافه ارزش های بانکی اين وام ها

بسيار انجام دهد تا شايد کشتی به گل  دولت تمام اين کارها را با بلندنظری و سعه صدر و سخاوت. کامل چشم بپوشد

اما مفاد اين طرح و . معنای طرح اتاق بارزگانی اين است. آورد نشسته سرمايه را از الی گل و الی بحران بيرون

به  به بيان ديگر، بخش اساسی يا جوهر و خميرمايه اصلی آن از اين. کارگری آن ادامه دارد الجرم تعبير زمينی و

   .بعد است که رخ از پرده برون می اندازد و خود را آفتابی می کند

 دولت اين همه سرمايه را که بر اساس توصيه اتاق بازرگانی بايد هر چه سريع تر در اکنون پرسش مهم اين است که

بزرگ ترين سرمايه  دولت خود. راردهد از کجا می آورد؟ جواب، ساده استاختيار سرمايه داران بخش خصوصی ق
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دولت . است که کارگران توليد می کنند دار است و کل هست و نيست وی به عنوان سرمايه دار اضافه ارزش هايی

 را در آب جمعيت کثيری از توده فروشنده نيروی کار. اختيار دارد مالکيت بخش وسيعی از سرمايه های جامعه را در

 نفت و گاز و مخابرات و پست و هزاران کارخانه زير پوشش نهادهای غول پيکر مالی و و برق و ذوب آهن و

اضافه ارزش های  دولت عالوه بر مالکيت اين سرمايه ها و تصاحب. تراست های عظيم صنعتی استثمار می کند

ارزش های توليد شده توسط طبقه کارگر بين  ضافهناشی از استثمار کارگران اين حوزه ها هر سال کوه عظيمی از ا

از اين ها که بگذريم، دولت وجوه بسيار کالنی از . خود می سازد المللی را نيز به صورت درآمدهای نفتی نصيب

خود  طبقه کارگر را نيز ساالنه به شکل ماليات از دايره معيشت آن ها خارج و به سرمايه های حاصل کار و استثمار

سرمايه است و بر همين پايه  دولت سرمايه داری نهاد نظم سياسی و برنامه ريزی و اعمال حاکميت.  کنداضافه می

عظيم خود را بايد در حوزه هايی مانند بهداشت،  در چهارچوب بودجه های مصوب ساالنه اقالمی از درآمدهای

به اين ترتيب، معنای .  گذاری کند يا سرمايه  زيرساخت های عمومی هزينه درمان، آموزش و خدمات و تأسيسات و

افراد خانواده  بازرگانی از دولت دريک کالم اين است که دولت فشار خود بر چند ده ميليون کارگر و تقاضای اتاق

به عبارت . سرمايه داران جلوگيری کند های آن ها را بازهم بيشترکند تا به اين طريق از کاهش سود سرمايه های

دهان کارگران و فرزندان آنان بگيرد و به سرمايه داران بدهد تا شايد  ای نان خالی را نيز ازصريح تر، دولت لقمه ه

نهاونديان رئيس اين  اين کل صدر و ذيل پيشنهادات اتاق بازرگانی و طرح آقای. نشسته اينان از گل درآيد کشتی به گل

آن است که دولت هزينه دارو و درمان  عصاره حرف های اين ها. نهاد قدرتمند سرمايه داران بخش خصوصی است

بيمه خدمات درمانی را از اين هم که هست بی خاصيت تر کند،  کارگران و خانواده های آنان را بازهم بيشتر کند،

کارگران را بازهم باالتر ببرد، سطح دستمزدهای واقعی کل توده های کارگر را  شهريه تحصيلی فرزندان

اجاره بهای مسکن  ی مسکن را از اين هم که هست بيشتر کند، بر افزايش افسارگسيختهکاهش دهد، بهره وام ها   بازهم

اتوبوس و مترو و راه آهن و هر وسيله نقليه  و قيمت خورد و خوراک و پوشاک بيش از پيش چشم بپوشد و بهای بليط

مايه داران خصوصی به از دولت می خواهد و در مقام نهاد قدرت سر اتاق بازرگانی. ديگر را بازهم بيشتر کند

  ميليون کارگر و انسان های عضو خانواده کارگری را هر۵٠ريزی سرمايه حکم می دهد که  سازمان نظم و برنامه

حرف سرمايه داران و از . برهاند سودآوری سرمايه را از توفان چه جالدانه تر قتل عام کند تا از اين طريق کشتی 

اين است که حرف کارگران چيست يا چه بايد باشد؟ آيا قرار است  حال سؤال. گفتيمجمله اتاق بازرگانی اين ها بود که 

 سرمايه تن دهيم، بازهم به صرف شکايت و عريضه نويسی بسنده کنيم، باز هم دايره مبارزه که ما بازهم به ستم

خانه های از پيش کار خويش را به تحصن و اجتماع در برابر مجلس و ساير نهادهای دولتی سرمايه و اعتصاب در

   تعطيل محدود سازيم؟

   !همزنجيران

به اين سؤاالت بايد . واقع اساسی ترين پرسش های زندگی ما درحال حاضر است سؤاالت باال بسيار اساسی و در

هر روز تکرار  ما به سهم خويش به عنوان بخشی از کارگران ايران تا حال پاسخ داده ايم و اين پاسخ را پاسخ داد و

کلمه گفتار سرمايه داران را با ديده بصيرت  به کلمه. به طرح اتاق بازرگانی خوب دقت کنيد. يم و خواهيم کردمی کن

تمامی وقاحت و بيشرمی به دولت می گويند که هست و نيست ما را سالخی کند و  اين ها با. و با آگاهی نظر بيندازيد
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معرض تعطيل بتواند با  صاحبان کارخانه های تعطيل شده يا درسرمايه ها بيفزايد تا در اين گذر سرمايه های  به سود

که دولت هم به اين ندای سرمايه داران لبيک خواهد  مطمئن باشيد. سودهای کالن و نجومی به استثمار ما ادامه دهند

ت سرمايه نبايد اين کارخانه ها را تصرف کنيم و با قدرت عظيم طبقه مان دول سؤال اساسی اين است که چرا ما. گفت

عظيم اضافه ارزش   از معيشت ما کسر نکند و ثانيا بخشی از کوه مجبور سازيم که اوًال حتی يک ريال هم داری را

برنامه ريزی کار و توليد را در همه اين  هايی را که از استثمار ما به چنگ آورده است به ما پس دهد تا ما خود

به خود اجازه دهند چنان خواست هايی را از دولت مطرح کنند و  چرا سرمايه داران بايد. واحدها به دست گيريم

  ميليون نفوس۵٠ها بپوشانند و دولت سرمايه را نيز به اجرای آن ها حکم دهد اما ما  فوری لباس قانون بر آن

ن ها عليه سرمايه داران و دولت آ کارگری اين جامعه بايد اين گونه خوار و ذليل و درمانده شاهد تاخت و تاز بی عنان

   آخرين لقمه نان کودکان خود باشيم؟

  !همزنجيران

دار و دولت  سرمايه داری ميدان جنگ هميشه جاری توده های کارگر در يک سو و سرمايه و طبقه سرمايهجامعه  

خورد و از هستی ساقط می  در اين جنگ آن که نجنگد به طورقطع شکست می. سرمايه داری در سوی ديگر است

اگر ما کارگران با سرمايه نجنگيم سرمايه . کند طرف مقابل به طور قطع می جنگد و ديگری را ساقط میشود، زيرا 

شکست ما از سرمايه در شرايط کنونی بيش از آنچه به تصورآيد . کشاند ما را بيش از پيش به ورطه شکست می

تيغ  ها نفر از ما و کودکان ما به دمسرمايه داران و نظام سرمايه داری برای تسليم ميليون  .هولناک خواهد بود

آنان اين کار را می  نکنيم  اگر راه درست جنگ با نظام سرمايه داری را پيدا. گرسنگی و مرگ عزم جزم کرده اند

برای اين کار ابتدا بايد متحد و . دستان آن ها خارج سازيم بايد به پاخيزيم و کارخانه های درحال تعطيل را از. کنند

 بايد منشور مطالبات پايه ای طبقه خويش را شالوده. شورايی و سراسری متشکل شويم بايد به صورت. متشکل شويم

. شوراهای خود را برپا داريم بايد درهرکجا که هستيم. استوار سازمانيابی سراسری خويش عليه سرمايه قرار دهيم

بايد با اتکا به . اری خود را به وجود آوريمضد سرمايه د بايد شوراها را به هم گره زنيم و تشکل سراسری و شورايی

بايد قدرت تمامی بخش های طبقه مان را در اين سازمانيابی سراسری . را تصرف کنيم قدرت اين شوراها کارخانه ها

توليد و از کار  بايد تصرف کارخانه های در حال تعطيل، اعتصاب در ساير مراکز کار و. و يک کاسه کنيم يکدست

تا به اين ترتيب قدرت واقعی دگرگونساز  توليد سود و همه راهکارهای مؤثر ديگر را با هم يکی کنيمانداختن چرخ 

   . سازيم طبقاتی خويش را در مقابل سرمايه وارد ميدان

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 
  !جلوگيری از بيکاری، کارخانه های در معرض تعطيل را به تصرف خود درآوريم برای

  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته
   ٨٧ آذر ٢

www.hamaahangi.com  
hamaahangi@gmail.com  

 


