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سرمايه  معاون برنامه ريزی توسعه و فن آوری وزارت صنايع در يک سخنرانی گفته است که ميزانمحسن حاتم 

که اين   او اضافه کرده . بوده است  هزار ميليارد تومان١٣گذاری ثابت سال گذشته فقط در بخش صنعت و معدن بيش از 

حاتم در ادامه سخنرانی به پاره ای ارقام ديگر هم اشاره . است افزايش داشته% ۶٨ حدود ١٣٨۵رقم در قياس با سال 

 درصدی را ١۵٢ان سرمايه گذاری در بخش صنعت و معدن يک رشد  سال گذشته ميز٣طی  کرده ، از جمله اين که

   . درصدی صادرات صنعتی را به دنبال داشته است١٧٠رشد   نهاده و اين نرخ رشد انباشت  پشت سر

بايد با سری  حال هر کارگری در هر گوشه اين مملکت. گفته های معاون وزير صنايع و معادن سرمايه است اين ها

طاليی در قلمرو صنعت و انباشت  هشيار و مغزی کنجکاو از دولت سرمايه سئوال کند که حاصل اين نرخ رشدهای

نفوس کارگری جامعه چه بوده است؟ چند کارگر بيکار در  سرمايه و صادرات محصوالت توليد شده برای ده ها ميليون

شتغال دست يافته اند؟ سطح دستمزد واقعی کارگران چه افزايشی پيدا کرده و به ا  سال از بيکاری نجات٣طول اين 

کارگران چه  است؟ کدام امکانات معيشتی و رفاهی به کارگران رسيده است؟ وضعيت دکتر و دارو و درمان داشته

ان های کارگر ايجاد شده است؟ شمار کودک بهبودی پيدا کرده است؟ کدام تسهيالت جديد آموزشی برای کودکان خانواده

را می توان ادامه داد اما نيازی به اين کار نيست و همين قدر کافی  اين پرسش ها خيابانی چه قدر کاهش يافته است؟ 

اوضاع روز به  نه تنها انجام نشده بلکه. هيچ کدام از اين کارها انجام نشده است. پرسش ها روشن است پاسخ اين. است

سطح دستمزدهای واقعی به . افزوده شده است  به لشکر عظيم بيکاران قبلیفوج فوج بيکاران جديد. روز بد تر شده است

 در اين سه سال بسيار وحشتناک تر  آموزش و دکتر و دارو و درمان امکانات. صورت رقت آوری کاهش يافته است

   .خيابانی نه کاهش بلکه افزايش يافته است شمار کودکان. شده است

تر و توليدات عظيم  ه رابطه ای ميان توسعه صنعتی بيشتر، سرمايه گذاری های انبوهتر اين است که اساسًا چسؤال مهم 

ديگر وجود دارد؟ پاسخ اين سئوال نيز در جمالت  و سطع زندگی و امرار معاش توده های کارگر در سویيک سوتر در

سعه بيشتر انباشت، رشد صنعتی به ويژه در شرايط روز حيات سرمايه داری تو در نظام بردگی مزدی و. باال نهفته است

بهبودی در هيچ  نرخ باالتر رشد توليد محصول اجتماعی نه فقط هيچ اشتغالی، هيچ معيشت بهتری، هيچ افزون تر و

افزايش ها و توسعه ها به بهای فالکت  گوشه ای از زندگی کارگران پديد نمی آورد بلکه، برعکس، همه پيشرفت ها،

 سال در سطح ٢٠در طول فقط . تر توده های کارگر تمام می شود ر و محروميت جانکاهسهمگين تر، گرسنگی مرگبارت

درست  اما. برابر بيشتر شده است ٣ برابر و ميزان توليد ناخالص کشورها ٣٠ های خارجی جهانی حجم سرمايه گذاری

. انفجار گونه افزايش يافته استصورتی  در همين دوره شمار بيکاران از نيم ميليارد به يک ميليارد و شمار گرسنگان به

سرمايه داری نيستند که عوام فريبی می کنند و انباشت بيشتر سرمايه يا  در اين مورد فقط سرمايه داران و دولت های

چپ نمای  ناسيوناليست های. توليد ناخالص کشور را به حساب بهبود زندگی توده کارگر می گذارند باالرفتن سطح
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سال های اخير شمار کثيری از اين  در طول. ارگر نيز همين دروغ را تحويل کارگران می دهندمدعی دوستی با طبقه ک

پيرامون کمبود انباشت سرمايه صنعتی معرکه گرفته اند و عالج  آدم ها و محافل زير نام مدافع کارگر و جنبش کارگری

نشان می  حرف های محسن حاتم به روشنی. افزايش انباشت سرمايه در قلمرو صنعت حواله داده اند درد کارگران را به

حاتم در ادامه . ندارند سرمايه داری  دهد که جماعت اخير در فريب کارگران به راستی دست کمی از دولتمردان نظام

بر .  واحد معدن در جامعه وجود دارد۴٠٠٠واحد صنعتی و   هزار٧۶سخنرانی خود افزوده است که در حال حاضر 

 واحد دچار پاره ای مشکالت ١۵٠ تا ١٠٠واحد صنعتی و معدنی فقط تعدادی ميان   هزار٨٠ن اساس گفته او از اي

: اينجا تکرار می شود سئوال پيشين ما بازهم در. بقيه از همه لحاظ در وضعيت اقتصادی مطلوبی کار می کنند هستند و

 پس - که شايد هم چنين باشد -کل است واحد دچار مش ١۵٠ تا ١٠٠ هزار کارخانه و مرکز کار و توليد فقط ٨٠اگر از 

دچار ترديد شود که رونق انباشت و توسعه سرمايه گذاری و افزايش توليد ناخالص  هيچ کس نبايد در صحت اين مسئله

توده های کارگر  هر نوع رشدی در هر قلمروی از حيات سرمايه هيچ نوع اشتغالی يا هيچ بهبودی در زندگی داخلی و

دقت (  ميليون نفر است ١٧ تا ۵بين  طابق آمارهای رسمی دولت جمهوری اسالمی شمار بيکارانم. پديد نمی آورد

کارگر بيکار وجود دارد، صدها هزار کارگر با معضل تعويق  ۵٠ ٠٠٠فقط در شهر قزوين !!). آمارها بسيار باالست

 ن کارخانه هايی کار می کنند که بامواجه هستند و بخش کثيری از اين کارگران در هما در پرداخت دستمزدهای ماهانه

مدح و ستايش نظام بردگی  آنچه محسن حاتم به عنوان سند پيشرفت صنعتی و. هيچ معضل اقتصادی نيز روبه رو نيستند

   .ستا  اين نظام    همه گواه پوسيدگی و انحطاط و بشرستيزی مزدی بر زبان رانده
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