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نفقر و فالکت کارگرا و توفان ی جهانهيموج کوبنده بحران سرما  

 
)منطقه تهران( ی هماهنگتهيکم                                            ١٣٨٧م مهر شنبه بيست  

    
به وارونه پردازی و جعل  جهانی سرمايه است و رسانه ها و محافل سرمايه داری اين روزها همه جا سخن از بحران

بانک بزرگ دنيا دچار  چنين وانمود می کنند که گويا چند مرکز مهم مالی امريکا يا چند. اين بحران مشغول اند واقعيت

ها، وام های سخاوتمندانه مسکن به شهروندان  گويا سياست گذاری های نادرست مديران بانک. مشکل مالی شده اند

سراغ هزينه های  عده ای. بحران را تشکيل می دهدهاست که شالوده  آمريکايی و اخالل در روند بازگشت اين وام

از اين  برخی به دنيای کلی گويی ها پناه می برند و. روند و ريشه بحران را در آن جا می کاوند سرسام آور جنگی می

در اين ميان عده ای از . کنند طريق زمان مصاحبه های شغلی تلويزيونی يا جای خالی تحليل های حزبی را پر می

هم هيچ چاره ای نديده اند جز اين که ابعاد غول پيکر  رين و زبردست ترين مالکان جهنم خون و وحشت سرمايهقلدرت

اعتراف نمايند و برای سرشکن ساختن تمامی بار مصائب آن بر دوش توده های کارگر  خطر را باور کنند، به بحران

سکاندار قدرت   در بين اين جماعت صدرنشين.به کشف شريرانه ترين و کارگرکش ترين ترفندها روی کنند دنيا

« جورج بوش از. پرغوغاتر است آمريکا از همه جا بلندتر و» هل من ناصر ينصرنی« سرمايه صدای زوزه و 

عده ای ديگر .سخن می گويد» سرايت آتش به ساختمان ضرورت تعجيل برای خاموش ساختن آشپزخانه و جلوگيری از

و باالخره آقای رئيس بانک تجارت . بسيار گسترده بين المللی آن جنجال می کنند و ابعاددر باره فرا گير بودن بحران 

ناخدای کشتی بادبان  سوئد پا پيش می گذارد و سخنی بر زبان می راند که شنيدن آن از زبان يک سرمايه دار کشور

يرانی با صدای بسيار بلندی که خلسه و يأس و ح او در ميان دنيايی از بهت و. شکسته سرمايه بسيار فرح بخش است

! چه خوب(  »آن چه می بيند نقطه پايان جهانی است که می شناسد«  در همه جهان شنيده شد اعتراف می کند که

    ).فقط جهنم سرمايه داری است زيرا اين جهان

 ما اين موضوع را. دداری چيزی نيست که در اين نوشته يا هر نوشته کوتاه ديگر بگنج بحث بحران شيوه توليد سرمايه

در اين جا . قرارخواهيم داد کارگران  تهيه می کنيم و در دسترس  بعدًا به صورت مشروح به عنوان يک متن آموزشی 

سرمايه برای توده های کارگر فقط به چند نکته کلی  با توجه به سير رويدادهای روز و عوارض هولناک بحران جاری

   .اشاره می کنيم

بلکه  مرکز مالی و بانکی، نه بحران بازار بورس، نه بحران مالی و پولی و مانند اين ها، بحران چندنه   بحران جاری  

« ، »فنی مای« ، »ليمن برادرز« مانند  بزرگترين مراکز مالی دنيا، غول های مخوفی. است بحران سرمايه دقيقًا

و باالخره کوه پيکرين » و رال استاتهيپ» « بی او اس سی اچ» « مريل لينچ» « مورگان استانلی» « فردی مک

اهميت اين مؤسسات به . در عمق منجالب بحران سقوط کرده اند» آی ای جی« يعنی  تراست بيمه دنيای سرمايه داری

ديکته کردن روند  هر کدام از اين ها در برنامه ريزی و. در طول و عرض سرمايه هايشان خالصه نمی شود هيچ وجه

مدير کل . کننده و استراتژيک داشته و دارند يی و خودگستری کل سرمايه جهانی نقشی تعيينبازتوليد و ارزش افزا
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ميليون دالر محصول کار و استثمار توده های کارگر دنيا را به عنوان  ١٠٠هر سال نزديک به » مريل لينچ« مقتدر 

شرکت  همين. لی نصيب خود می کندايفای نقش در برنامه ريزی سياست اقتصادی سرمايه بين المل حقوق يا حق العمل

داری آمريکا را به خود  اضافی وارد شده در چرخه سامان پذيری سرمايه  کل ارزش % ٢۵ بالغ بر ٢٠٠٧در سال 

وضعيت مالی معتبرترين بانک های آلمان است و  عهده دار تضمين کار و» هيپو رال استات« . اختصاص داده است

در . نقش ها در چرخش امور و روند ارزش افزايی سرمايه جهانی برخوردارند  ها وبقيه نيز همه از باالترين موقعيت

اقتصادی  نکته مهم اين است که سقوط اين مراکز حساس. مؤسسات بانکی و مالی جای هيچ حرفی نيست عظمت اين

 زلزله بسيار و سقف زير فشار در باتالق بحران بر خالف آنچه گفته می شود نه حريق آشپزخانه که فروريزی صفه

و کل هستی و شيرازه نظام سرمايه داری را  برخاسته  نيرومندی است که از ژرفنای شالوده و زيربنای ساختمان

هيپو « يا » مورگان استانلی» « فردی مک« ، »فنی مای« ، »ليمن برادرز«  سقوط. درمعرض نابودی قرارداده است

از اعماق وجود  بحران. ايد عفونت واقعی اين ارگانيسم را تشريح کردب.  فقط تبخاله است  »مريل لينچ«  و» رال استات

داری خود سدی محکم بر سر راه ادامه  توليد سرمايه . جوشدرابطه سرمايه يا همان رابطه توليد ارزش اضافی فرا می

 اضافی  ارزشبنياد اين رابطه توليد ارزش اضافی، تبديل اين  . يک رابطه اجتماعی است سرمايه. حيات خويش است

 اين سرمايه برای توليد ارزش اضافی بازهم بيشتر و تبديل اين ارزش اضافی به سرمايه به سرمايه، به کار افتادن

توليد در اين جا فقط . سرمايه است خودگستری يا توسعه بی وقفه انباشت نقطه آغاز و پايان هستی. بازهم انبوه تر است

 از   بحران سرمايه نيز درست. سرمايه ای بزرگ تر تبديل شود ه موجود بهبه اين دليل صورت می گيرد که سرماي

بحران از تناقض عينی ميان همين فرايند قهری خودگستری سرمايه از يک سو و . شود همين سرشت سرمايه ناشی می

 و توليد موانع وجود و سرکشی اين. درونی غيرقابل رفع برسر راه اين خودگستری از سوی ديگر برمی خيزد موانع

سرمايه در هيئت سرمايه . سرمايه نهفته است مستمر آن ها توسط روند انباشت سرمايه به اندازه خود اين روند در ذات

افزايش ميزان و . پرداخت نشده کارگر را به سود و سرمايه الحاقی تبديل کند دار نيروی کار کارگر را می خرد تا کار

سرمايه تنها  زيرا هر. دور بازتوليد يک ضرورت قهری بقای سرمايه استاضافی به شيوه نسبی در هر  حجم ارزش

توليد سرمايه داری هيچ تک سرمايه ای  در شيوه. از اين طريق است که می تواند با سرمايه های ديگر رقابت کند

ارچوب حوزه خاص انباشت خود را دريافت نمی کند، بلکه در چه لزومًا ارزش اضافی حاصل از استثمار کارگران

 شيوه توليد، بخشی از کل ارزش اضافی ناشی از استثمار کل طبقه کارگر را به دست می قوانين درونی و فراگير اين

و پيروزی هر تک  مکانيسم کارساز و مؤثر توزيع ارزش اضافی در ميان سرمايه های مختلف، رقابت است. آورد

همين طريق کاهش تا سرحد ممکن بهای   انباشت و ازسرمايه در ميدان رقابت در گرو کاهش هر چه بيشتر هزينه

پيروز شدن در عرصه رقابت مستلزم آن است که کاالهای توليد  کاهش هزينه انباشت برای. کاالهای توليد شده است

ساده  به عبارت. باالترين ميزان ممکن سود، به قيمتی پايين تر از ارزش خود به فروش رسند ضمن دستيابی به  شده 

اما تحقق . مصرف کننده برساند مايه ای در عرصه رقابت پيروز می شود که بتواند کاالی ارزان تری به دستتر، سر

زيرا اين تکنولوژی باعث افزايش بارآوری . پيشرفته و مدرن است اين هدف به نوبه خود در گرو استفاده از تکنولوژی

سرمايه با    .اهش قيمت تمام شده کاالی توليد شده می شودتوليد بيشتر در زمان واحد و بدين سان ک يعنی کار اجتماعی 

ماشين آالت، لوازم توليد، ( ثابت خود  استفاده از تکنولوژی پيشرفته برای افزايش بارآوری کار به طور بی وقفه بخش
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فزايش می ا) نيروی کار خريداری شده کارگران(در مقابل بخش متغير  را...) مواد اوليه، ساختمان و دفتر و دستک و 

عمومی  دراقتصاد سياسی طبقه کارگر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه ناميده می شود، در مدار اين امر، که. دهد

اضافی يعنی نيروی کار   ارزش   تنها سرچشمه بازتوليد سرمايه در سطح عام و اجتماعی آن متضمن محدودسازی

و فروش نيروی کار از يک سو بايد حتمًا خود را  بطه خريدساده ترين بيان سير ماجرا اين است که را. کارگران است

باعث برپايی رفيع ترين سدها بر سر راه روند ارزش افزايی و توسعه  گسترش دهد و از سوی ديگر همين گسترش

به افت   باعث گرايش به عبارت ديگر، خوِد توليد ارزش اضافی. اضافی می شود رابطه توليد ارزش  سرمايه يا همان

يک گرايش ذاتی درون وجود  سير رو به افت نرخ سود .می شود) گرايش نزولی نرخ سود(يد ارزش اضافی تول

درون شيوه توليد سرمايه داری نمی تواند به  سرمايه است و اين گرايش به رغم همه مکانيسم های خنثی سازی

   .پيش نرود و بدين سان وقوع بحران سمت فعليت يافتن 

اول اين که سرمايه در درون خود از . بايد چند نکته مهم ديگر را نيز در نظر داشت تصر و کلیدر کنار اين نکات مخ

نکته دوم اين . است پاره ای مکانيسم ها برای مقابله با سير رو به افت نرخ سود و وقوع بحران ها برخوردار وجود

ريزناپذير، روند تکامل و فعل و انفعال ای گ است که روند تکامل شيوه توليد سرمايه داری در همان حال، به گونه

سومين نکته آن است که همه اين رويدادها و . ها از سوی ديگر نيز هست فرايند وقوع بحران ها از يک سو و مهار آن

نکته  تشديد هر چه سهمگين تر تناقضات ذاتی شيوه توليد سرمايه داری عمل می کنند و باالخره  جهت عوامل در

تر شدن هرچه بيشتر اين  دی نهائی سرمايه داری نه محصول جبری پيچيدگی و حدت يابی و ژرفچهارم آن که نابو

کارگر يعنی عروج يک جنبش نيرومند، افق دار، آگاه  تناقضات ذاتی بلکه در گرو عمل آگاهانه و متحد ومتشکل طبقه

ما بازهم تکرار می کنيم که نوشته ا. اين نکات نيازمند تشريح و بازشدن هستند تمامی. و سراسری ضد کارمزدی است

بسيار   هدف ما از نگارش اين چند سطر اشاره بسيار مختصر به عوارض .چنين بررسی و بحثی نيست حاضر جای

هر نوع اقدام سرمايه . ايران است هولناک بحران برای کل توده های طبقه کارگر دنيا و از جمله توده های کارگر

سرمايه داری برای مقابله با بحران، صرفًا قطار طوالنی بی  يم و گفتگوی دولت هایداران و هر گونه اراده و تصم

و کل دنيای فقر و گرسنگی و فالکت و سيه روزی مولود آن را به حوزه معيشت ما حمل  انتهايی است که بار بحران

زده سرمايه  حران ميليارد دالر مصوب کنگره آمريکا برای کمک به موسسات ب٧٠٠. کند و سرشکن می سازد می

و دکتر و بيمارستان کارگران آمريکا و  داری به طور مستقيم و بسيار ساده و سرانگشتی نان و لباس و دارو و مدرسه

شود و به عنوان جبران کاهش سود سرمايه های انحصارات غول  همه مناطق ديگر دنياست که از کارگران گرفته می

 آنچه دولت آمريکا در دستور کار خود قرار داده هم اکنون. داخت می شودسرمايه داران پر پيکر صنعتی و مالی به

مقابله با بحران عبارت  همه جا محتوای برنامه ريزی دولت ها برای. توسط بيشتر دولت های ديگر در دست اجرا است

قش و جايگاه دولت و اين امر ن. يا رفاهی کارگران است است از سالخی آخرين دار و ندارها و بازمانده های معيشتی

سال ها آموزش تئوريک به کارگران نشان می دهد که چگونه  اين امر به اندازه  .را به عريان ترين شکل نشان می دهد

هنگام فرورفتن  سرمايه داری به رغم تمام ادعاهای عوام فريبانه اش مبنی بر استقالل از طبقات اجتماعی دولت

فرزندان خانواده های کارگر را از دهان آن ها  ود به کمک سرمايه می شتابد و ناندر باتالق بحران با تمام وج سرمايه 

موج بحران با کوبندگی تمام و با شتاب هر چه نيرومند در کل . فرو می کند می ربايد و در حلقوم سيری ناپذير آن
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تدارک تمامی راه  تمام و باسرمايه جهانی در تاخت و تاز است و سرمايه داران و دولت ها با بيرحمی  ساختار حيات

نظامی و همه چيزهای ديگر دست به کار  های ممکن و بسيج کليه توان برنامه ريزی اقتصادی و سياسی و قدرت قهر

بحران با سرعت و شتاب هر چه سهمگين . فرزندان ما هستند سازمان دهی هولناک ترين تعرضات عليه زندگی ما و

ما توده های کارگر ايران دست کم سی . داری ايران را نيز درهم خواهد کوبيدسرمايه  تر شيرازه حيات بحران زده

همه امکانات  است که فشار مهلک بحران سرمايه داری را به صورت گرسنگی، فقر و فالکت و محروميت از سال

زندگی ما تير بحران و افزايش فشار آن بر  تشديد. معيشتی در بند بند وجود خود و خانواده هايمان احساس می کنيم

اگر می خواهيم . اين شتری است که در مقابل خانه ما خوابيده است . شليک می شود اين زندگی خالصی است که به 

 فرو نرويم و اگر قصد داريم که از تيغ تيز تعرضات جديد و موج تهاجمات  فقر و فالکت  بيش از اين در منجالب

سرمايه داری متشکل شويم و  بايد به صورت شورايی و ضد.  به پا خيزيمکوبنده تر سرمايه جان سالم به در بريم، بايد

عزيمت مبارزه خود برای برچيدن بساط سرمايه تبديل  طبقه کارگر را به نقطه مبارزه برای تحقق مطالبات پايه ای 

    .کنيم

  !عليه سرمايه متشکل شويمکارگران 
  )انمنطقه تهر(هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری  کميته

  ٨٧ مهر ١٩
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