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 يطبقه فیو وظا رانیموجود در ا يهاشورش اتیخصوص
 کارگر

ي نمایش اعتراض و شورش به صحنه 97هاي شهرهاي مختلف ایران بار دیگر در مرداد خیابان
این  نارضایتیِ محركِ  .هستند 96ماه هاي ديي شورشادامه هااند. این شورشتبدیل شده

هاي مردم ایران است. ضع وخیم اقتصادي تودهها، عمدتاً مشکالت متعدد معیشتی و وشورش
هاي فرودست ، الیهشانخواستگاه طبقاتی ها حضور دارند، عمدتاً کسانی که در شورش

داري در ایران و حداکثرسازيِ سود ي سرمایهي توسعهها هم هزینهاجتماعی است که براي دهه
ن هاي سنگیي تحریماند که هزینهدهدار بر سر آنان آوار شده است و هم آنان بوي سرمایهطبقه

سالیان گذشته که از طرف امپریالیسم آمریکا و متحدانش علیه دولت جمهوري اسالمی اعمال 
خش بانداز رهاییها در یک برنامه و چشماند. با این همه، اِبراز این نارضایتیشده را پرداخت کرده

این اقشاِر عمدتاً فرودست در  هاي معیشتی و اقتصاديبندي نشده است. خواستهصورت
ه بندي شده و بنا ب، قوام گرفته و صورتدارانهقالب و شکلی سرمایه هاي جاري، درشورش
بنديِ خاصِ بروزِ اعتراضات، المللیِ جمهوري اسالمی، این شکل و صورتگیري فعلیِ بینجهت

 .رده استکنیز پیدا  گرایش به سمت امپریالیسم آمریکا ي آمریکاپرستی وخصیصه

ي بُروز اعتراضات خود، آن را هاي جاري از طریق شیوهکه شورش سیاست اجتماعی در واقع،
داري ي سرمایهکند، یک جامعهآتی تجویز می» آرمانیِ«ي عنوان جامعهي ایران بهبه جامعه

» الستفساد، رشوه و ارتشاء و اخ«پروآمریکایی است که دولت آن لیبرال و سکوالر است و در آن 
هاي جاري، اي است که شورش، اسطوره»ي بدون فسادپیشرفته«داريِ جایی ندارد! سرمایه

ن اند با آاي که بارها و بارها، جریانات بورژوایی توانستهجوید؛ اسطورهانداز خود را در آن میچشم
ر ن اسطوره، دتر کنند. ایداري را تقریباً در تمام کشورهاي دنیا طوالنی و طوالنیعمر سرمایه

ي ي طبقهنشدهداري، غارت کار پرداختي نخست این حقیقت را که غارت اصلی در سرمایهدرجه
ي ر درجهکند. دکارگر از طریق استثمار فزآینده این طبقه و استخراج ارزش اضافی است، پنهان می

آورد، یو اجتماعی مکند که تا زمانی که سرمایه حاکم است و پولْ قدرت اقتصادي ثانی، کتمان می
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داري وجود خواهد داشت؛ چرا که پول از هر فساد اداري و بوروکراتیک در تمام جوامع سرمایه
پرستی و فساد بروکراتیک همواره با دهد و شهوت پولدست آمده باشد، بو نمیراهی که به

داري رمایهکند که هرچه سي ثالث، این اسطوره کتمان میداري خواهد بود. در درجهسرمایه
تر، تر، قدرتمندتر، قانونیهاي فساِد بروکراتیک را سیستماتیکتر شود، شیوهپیشرفته

هاي بهشت«کند: اگر باور ندارید به وال استریت نگاه کنید؛ به تر میو پیچیده» ترپذیرشقابل«
المللی نگاه هاي بزرگ بینداري نگاه کنید؛ به بانکدر کشورهاي پیشرفته سرمایه» امن مالیاتی

د و هاي بورژوایی را هم دارنکس پاسخگو نیستند، بلکه حمایت دولتکنید که نه تنها به هیچ
ي مالی و اعتباري در ایران قابل مقایسه نیست. ها با فسادهاي هیچ موسسهفسادهاي موجود در آن

داري یخ سرمایهترین دروغ موجود در تار، بزرگ»ي بدون فسادپیشرفته«داري ي سرمایهاسطوره
 .هاي جاري سر بر آستانِ پرستش آن نهاده استاست و متأسفانه این اسطوره است که شورش

جید. از منظر آن نیز سن المللیِ معیار گرایش بین جز سیاست اجتماعی، هر جنبشی را باید بابه
نه تنها  شورشنماید. این تر میتر و مخربهاي جاري بسیار وخیمالمللی، وضع شورشگرایش بین

گوشه جهان، خصوصاً خاورمیانه، حمایت از تهاجم وسیع امپریالیسم آمریکا و متحدانش به گوشه
زند؛ این بخش از عنوان مجريِ یک بخش از این تهاجم، دست به عمل میکند، بلکه خود بهمی

زند، مل میبه ع سازي آن دستي یکی از مجریانِ پیادهمثابهتهاجم امپریالیستی، که این شورش به
اي اند تا برنامهها هستند، به خیابان نیامدهبسط نفوذ آمریکا در ایران است. اکثر کسانی که در خیابان

 ها نبوده است. اما تاریخ را بسیاري از اوقات، نیتامپریالیستی را در ایران پیاده کنند؛ این نیت آن
ها در سازند که عمل انسانا و نیروهایی میهسازد، بلکه جریاني عامالن انسانی نمیو انگیزه

ها، ي بسیاري از افراد حاضر در کف خیابان در این شورشگیرد. نیت و انگیزهها قرار میچارچوب آن
طلبی ها، بالفاصله با سرنگونیخاطر شکل شورشي اول، بهبود وضع اقتصادي است و بهدر وهله

هاي رده است. نیات دیگر همچون برخی آزاديو خواستِ براندازي جمهوري اسالمی گره خو
 بنديها قابل مشاهده است. صورتمدنی، همچون آزادي انتخاب نوع پوشش، نیز در این شورش

ها، در چارچوب تهاجم ي نیات و انگیزهنحوي بوده است که کلِّ این مجموعههاي جاري بهشورش
ر ؛ نیروهاي کفِ خیابان در همان حال که تصوگیرد. شعارها را ببینیدامپریالیستی آمریکا قرار می
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زنند: سوریه را رها کن؛ فکري آورند، حرف دولت آمریکا میخود را بر زبان می» آگاهی«کنند می
جاست؛ دروغ میگن آمریکاست. به حال ما کن. نه غزه نه لبنان؛ جانم فداي ایران. دشمن ما همین

ي تهاجم امپریالیستی آمریکا در خاورمیانه قرار نامههیچ چیزي بهتر از این شعارها در چارچوب بر
 .گیردنمی

رودست دست و فکنند که به این دلیل تهیها هستند به اشتباه گمان میکسانی که در خیابان
ان ها در سوریه و یمن و لبنثروت سرشار آن«اند، که تر نیز شدهدستهستند و سال به سال تهی

این یک ایدئولوژي بورژوایی است که اپوزیسیون بورژوایی ». است و عراق و فلسطین، هزینه شده
ي را داراي که استثمار و غارت سرمایهکند؛ ایدئولوژيخارج از کشور آن را بیش از همه ترویج می

ها هستند، هاي جاري در خیاباندهد. کسانی که در شورشکتمان کرده و آن را غُسل تعمید می
ها اند و حالْ با صداي رسا در حال بیان آن هستند. اما این بیان، چه آنهاین ایدئولوژي را پذیرفت

رد. این گیطلبی آن قرار میبدانند و چه ندانند در چارچوب تهاجم امپریالیستی آمریکا و توسعه
تی هاي جاري، نهادینه شده است، به شدت به آن خصلالمللیِ امپریالیستی که در شورشگرایشِ بین

ي قول خودشان طبقهي غرب، بهي متوسطِ شیفتهده است: اگر در جنبش سبز، طبقهابلهانه دا
ي جنبش در خیابان حضور داشت و یک گرایش عنوان بدنه، به»ي مدرنکردهتحصیل«متوسطِ 

برد؛ اکنون این عمدتاً فرودستان هستند که با نیاتِ عمدتاً معیشتی در امپریالیستی را به پیش می
 .اندهاي یک گرایش امپریالیستی تبدیل شدهاند و به سربازپیادهاهر شدهها ظخیابان

، برخالف جنبش سبز، در جناحی از گرایشات هاي جاريرهبران شورش و باالخره،
اند، بلکه در اپوزیسیون بورژواییِ خارج از کشور قرار دارند. در ي داخلی جاي نگرفتهدارانهسرمایه

ز جاي خود را به رهبري متکثري داده است که در جریانات بورژواییِ ها، رهبري متمرکاین شورش
رت و استااي را از آمدنیوز و ريخارج از کشور قرار دارد؛ این رهبري متکثر، طیف نسبتاً گسترده

سی بیي من و تو و صداي آمریکا و بیطلبان و مجاهدین خلق و شبکهها و سلطنتچیپهلوي
هاي جاري به پیش ها تا حدي امر رهبري را در شورشهر کدام از این گیرد.فارسی را دربر می

شود. اگر دوباره بخواهیم با جنبش سبز ها که ترسیم و رهبري میبرند و خطِ کلّی توسط آنمی
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هاي جاري، بسیار بیش از رهبري متمرکز جنبش سبز، طرفدار مقایسه کنیم، رهبري متکثر شورش
 .دبینهاي کاخ سفید میها و طرحي برنامهال و آرزوهاي خود را در آیینهو آم آمریکا است و آینده

*** 

ي اقتصادي و تنگناهاي آمدهحلی براي شرایط حادِ پیشداري در ایران هیچ راهدولت سرمایه
هاي دهند، چیزي جز تحمیلِ هزینهها به این وضعیت میمعیشتیِ ایجادشده ندارد. پاسخی که آن

ریب قداري ایران احتماالً عنهاي بحرانی اقتصادي که سرمایهاري و تحمیلِ هزینهوضعیتِ حادِ ج
ها و سایر خانهي کارگر و فرودستان کشور نیست. مجلس و وزارتوارد آن خواهد شد، به طبقه

تر شدن نظر دارند که پاسخ به وضعیت موجود، پاسخ به تنگگیر، تقریباً توافقنهادهاي تصمیم
ها، پاسخ به بحران ارزي، پاسخ به بحران موجود در بازار طال، پاسخ به وضعیت یمي تحرحلقه

ویزشده هاي تجهاي نئولیبرالی باشد. نسخهي برنامهاسفناك بازار مسکن و غیره، باید در حیطه
ها ي اموال دولتی به قصد چیزي که آنسازي بیشتر و واگذاري فزایندهها، نظیر خصوصیتوسط آن
 .تر نیستیابندهگذارند، چیزي جز نئولیبرالیسمِ بیشتر و رشدمی» جذب نقدینگی« اسمش را

زودي از آن رونمایی خواهد شد و طبق گزارش برخی ي جدید ارزي که بهبه همین نحو، بسته
سازي هرچه بیشتر نیروي کار و ي آن، آزادسازي نرخ ارز است، چیز جز ارزانها، یک مؤلفهرسانه

ت. ي ایران نیسي کارگر و فرودستان جامعهها به طبقهحمیل هرچه بیشتر هزینهتالش براي ت
فروردین سال جاري با اعالم اسحاق جهانگیري، معاون  21باره از نرخ ارز (دالر) دولتی به یک

تومان رسید و با این کار، اولین گامِ حقوقی و قانونی  4200تومان به  3700جمهور، از اول رئیس
سازي نیروي کار (در مدت اخیر) برداشته شد. در گام بعد چه تولیدکنندگانی که ارزان در راستاي

کردند و چه واردکنندگانِ آالت خود را از خارج وارد میاي و ماشینمواد اولیه و کاالهاي واسطه
 7500تومانی، بلکه ارز  4200گذاري کاالهاي خود را نه بر اساس ارز کاالهاي مصرفی، قیمت

هزار و اندي تومانی انجام دادند  10تومانی و اخیراً  9500تومانی و سپس  8500نی و سپس توما
ت و یافسازيِ عملی نیروي کار نبود؛ قیمت تمام کاالها افزایش میکه این گام چیزي جز ارزان

صورت واقعی هرچه بیشتر کاهش یابند و بخشی از معیشت شد تا دستمزدها، بهاین باعث می
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د. دار بروي سرمایههاي آن خارج شود و به جیب طبقهارگر و فرودستان ایران از سفرهي کطبقه
ر و ي کارگصورت عملی به طبقهها بهسازي عملی نیروي کار و تحمیل هزینهگام دوم، گام ارزان

ل ها غیرقانونی است؛ اما در عمگفت که این افزایش قیمتفرودستان بود. دولت مکرراً در لفظ می
ها را بگیرد، بلکه مشخص شد که تمام تولیدکنندگان و واردکنندگان، تنها نتوانست جلوي آن نه

گذاري بر اساس نرخ ارز در بازار سیاه، عمومیت یافته اند و این قیمتهاي خود را باال بردهقیمت
را به  نتواند آداري میداران عمومیت یافته باشد، دولت سرمایهاست. وقتی یک چیز بین سرمایه

ي جدید ارزي که به زودي از آن رونمایی خواهد شد، چنین هدفی را قانون نیز تبدیل کند. بسته
 ي کارگر وسازي نیروي کار و هجوم به معیشت طبقهدر سر دارد و سومین گام در راستاي ارزان

ها، میروشیپمپاژ ارز پت«یا » تعمیق بازار ثانویه ارز«هایی همچون فرودستان ایران است. عبارت
ي قهاندازيِ جدیدِ طبچیزي جز دست» هاي تولیدکننده فلزات و مواد معدنی به بازار ثانویهشرکت
ي کارگر و فرودستان ایران از طریق آزادگذاريِ نرخ ارز ي طبقهدار و دولت آن به سفرهسرمایه

ورد ها در مرسانهصورت رسمی اعالم نشده است، اما اگر گزارش نیست. گرچه هنوز این بسته به
ي جدید ارزي، محتواي آن صحت داشته باشد (که به احتمال زیاد صحت دارد)، با این بسته

 قدر باال بودند، که مو بر تنشد و آنهاي بازار سیاه ارز خوانده میهایی که تا پیش از این نرخنرخ
می، هاي رسها به نرخنرخهاي رسمی ارز تبدیل خواهد شد. تبدیل این آدم سیخ می کردند، به نرخ

 .قدرت خرید کارگران و فرودستان ایران را هرچه بیشتر کاهش خواهد داد

گرایانه ي کنترلدارنهي دولت به شرایط وخیم موجود، حتی یک پاسخ سرمایهدارانهپاسخ سرمایه
که بتواند یناهم نبود! بلکه نئولیبرالیسمِ بیشتر بود. در سالیان اولیه پس از انقالب، دولت براي 

تور گرایانه را در دسي کنترلدارانهي کارگر در شوراها را به زانو درآورد، پاسخ سرمایهجنبش طبقه
ها را از دست شوراهاي کارگري خارج سازي کرد تا بتواند کنترل آنها را ملیکار قرار داد و کارخانه

گرایانه، ند سال، به این پاسخ کنترلساله، براي چي دولت عراق به ایران و جنگ هشتسازد. حمله
قتی گرایانه را انتخاب نکرد. وي کنترلدارانهقوت بیشتري داد. اکنون اما دولت این پاسخ سرمایه

گذاري تومانی قیمت 4200داري حاضر نشد، کاالي خود را بر اساس نرخ ارز دولتی سرمایه هیچ
ر چنان د، بر همگان مشخص شد که دولت آنها درنظر نگرفتکند و دولت نیز مجازاتی براي آن
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دارها، غرق شده که حتی بازوهاي نظارتی کافی براي نئولیبرالیسم و باور به آزادگذاريِ سرمایه
ها را نیز در اختیار ندارد! مشخص شد که نه اتاق اصناف ایران و نه سازمان تعزیرات بازرسی

ع از این توانند مانکنندگان، هیچ کدام نمیکنندگان و تولیدحکومتی و نه سازمان حمایت مصرف
هاي عملی و فنّی ماجرا، هنوز صورت تصاعدي باال نرود. فارغ از این جنبهها بهشوند که قیمت

لی است گیر است؛ در واقعی شکنئولیبرالیبسم باور مسلطِ دولت و مجلس و سایر نهادهاي تصمیم
» ددانانِاقتصا«ابزار دارانه، باز هم از میان جعبهیهخود گرفته و این بود که پاسخ سرماکه دولت به

 .نئولیبرال جستجو شد

پاسخ نئولیبرالی اما وضعیت را در چیزي که هست هم (در همین وضعیت وخیم معیشتی فعلی) 
ي کارگر و کند. این پاسخ در اوج شرایط بد معیشتی، یک تهاجم بزرگ را به سفره طبقهفریز نمی

ي ي یکی دو سبد کاال به معدودکند تا احتماالً با ارائهدهد و سعی میتیب میفرودستان ایران تر
 کند. این» کتمان«ناشدنی این تهاجم را به خیال خام خود ي زشت و کتماناز افراد جامعه، چهره

 هاي جاري را تشدیدهاي محرك شورشتر خواهد کرد و نارضایتیپاسخ شرایط معیشتی را وخیم
ي خود گرفته است، حتی حیطهداري در ایران بهاي که دولت سرمایهکل نئولیبرالیخواهد نمود. ش

ا این بینی کرد که آیتوان پیشي آن را نیز محدود کرده است. آینده را نمیدارانههاي سرمایهپاسخ
دولت از این شکل نئولیبرالی گذر خواهد کرد و شکل دیگري را اختیار خواهد کرد یا نه؛ اما این 

داري چنان وزن بزرگی دارد که مانع از آن شده تا دولت سرمایهي فعلی آنشکل نئولیبرالی در لحظه
داري گرایانه را امتحان کند. سرمایههاي کنترلدارانه، نظیر پاسخهاي سرمایهدر ایران، سایر پاسخ

اهد معیشتی نخو حلی براي خاتمه دادن به مشکالتگرایانه هم به راههاي کنترلدر قالبِ پاسخ
م ها بتوانند وضعیت وخیرسید (چرا که علل این مشکالت خود سرمایه است)، اما شاید این پاسخ

نند. هاي معیشتی را بیش از این تشدید نکمعیشتی را در چیزي که هست، فریز کنند و نارضایتی
که  انع از این شدهداري در ایران به خود گرفته است، فعالً مبا این حال، شکلی که دولت سرمایه

 .، ایجاد شودگرایانهي کنترلدارانههاي سرمایهگرایشی به سمت این پاسخ
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هاي دارنه و در عین حالِ امپریالیستیِ شورشبنديِ سرمایهشکل و صورت
مانع از این شده تا محتواي این جنبش در ظرف دیگري خود را به نمایش بگذارد؛ ظرفی  جاري

شکل و  بتواند جامعه را از وضعیت وخیم موجود نجات دهد. از آن طرف،بخش باشد و که رهایی
در ایران مانع از آن شده است که این دولت  دارنه و نئولیبرالی دولتبنديِ سرمایهصورت

هاي انبوه مردم بردارد. بتواند گامی هرچند کوچک در راستاي کاهش دردهاي معیشتی توده
ي ي بیشترداري در ایران، دم به دم مواد اولیهلت و سرمایهوضعیت بُغرنجی ایجاد شده است: دو

کنند؛ آنان باري که بر دوش فرودستان جامعه است هاي جاري مهیا میبراي دیگ جوشان شورش
تر فزون روزبهها را روزهاي معیشتیِ محركِ این شورشکنند؛ نارضایتیتر میرا روز به روز سنگین

شود یها روز به روز تقویت مدارانه و امپریالیستی این شورشوژي سرمایهکنند. از آن سو، ایدئولمی
ه هاي جامعه به غزگسیل ثروت«شود که مشکل، تر میها نهادینهو روز به روز این باور در شورش

. »ویندگمی پمپئو و بولتون و ترامپ که است چیزي همان حلراه« و »است …و لبنان و سوریه و
 بشکند؟ را خطرناك شدتبه فضاي این باید نیرویی چه

*** 

ت تواند این فضا را بشکند: این طبقه تنها نیرویی اسي کارگر تنها نیرویی است که این میطبقه
اي غیربورژوایی و غیرامپریالیستی پیش بنهد. سیاست اجتماعیِ پیشنهادي تواند برنامهکه می
یاست س تواند یکتنها نیرویی است که می ي کارگردارانه است؛ طبقههاي جاري، سرمایهشورش

د. ، یعنی سیاست اجتماعی سوسیالیستی، پیشنهاد کنبخشطلبانه و رهاییاجتماعی عدالت
ه ي کارگر تنها نیرویی است کهاي جاري امپریالیستی است؛ طبقهالمللی شورشگرایش بین

ی المللگرایش بین کبخش خود را در یطلبانه و رهاییتواند سیاست اجتماعیِ عدالتمی
 .دنبال کند ضدامپریالیستی

بخش، طلبانه و رهاییقدر خطرناك شده است که بدون سیاست اجتماعی عدالتفضا آن
بخش، ضدامپریالیسم، و بدون ضدامپریالیست بودن، در اختیار داشتن یک سیاست اجتماعی رهایی

 به اشتباه ادعاي ضدامپریالیستی بودنداري ایران که دولت سرمایه تواند وجود داشته باشد.نمی
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 دم در حال تولید نیروهاییبهي خود، دمدارانه و استثمارگرایانهدارد، با سیاست اجتماعی سرمایه
 بخش است که سیاستي فعلی رهاییاست که واضحاً امپریالیست هستند. جنبشی در لحظه

د. این دو للی آن، ضدامپریالیستی باشالمطلبانه و سوسیالیستی و گرایش بیناجتماعی آن، عدالت
تواند این هر دو شرط را، هم در ي کارگر تنها نیرویی است که میطبقه .ناپذیرندجدایی از هم
 .ندالمللی، برآورده کي گرایش بیني سیاست اجتماعی پیشنهادي براي مبارزه و هم در حوزهحوزه

بخش داشتن و گرایش طلبانه و رهاییبراي برآورده کردن دو شرط سیاست اجتماعیِ عدالت
اي ات حوزهي نخست مبارزي کارگر باید در وهلهالمللی ضدامپریالیستی داشتن، جنبش طبقهبین

هاي کارگران خود را که در سطح این کارخانه و آن کارخانه در جریان است و مطالبات آن، خواسته
تر رو به کل جامعه سخن بگوید. در زبانی عامگیرد، فراتر برده و با اي مشخص را دربر میکارخانه

خوش بود که تقاضاي افزایش دستمزد در یک توان صرفاً به این دلي فعلی دیگر نمیلحظه
سازي را در شرکت دیگري مطرح کرد یا کارخانه را مطرح کرد، یا تقاضاي ممانعت از خصوصی

اي مشخص قرار دارد یا به رخانهموضوع اعتصاب و اعتراض را جلوگیري از تعدیل نیرو در کا
اي باید همچنان هاي حوزهافتاده در فالن شرکت اعتراض کرد. این خواستهدستمزدهاي عقب

ند و تري تکمیل شوهاي عامها باید با خواستهمطرح شوند، اما نکته این نیست که این خواسته
 شدن وسائل معاش و باال رفتن شعارهایی رو به کلّیت جامعه سر داد شود. باید با توجه به گران

ي افزایش دستمزد تمام کارگران در تمام نقاط ایران قیمت تمام اقالم موردنیاز زندگی، خواسته
توان این الحال موجود، میمطرح شود و بر سر آن مبارزه صورت گیرد. در همین مبارزات فی

ي عام مبارزه با استهعنوان یک تاکتیک در مقطع فعلی باید خوخواسته را مطرح کرد. به
هایی که به دلیل خصوصی شدن شرایط ي شرکتسازي کلیهسازي مطرح شود و عمومیخصوصی

هاي معدنی مطرح شود. اند، نظیر هپکو، گروه ملی صنعتی فوالد و شرکتدشواري پیدا کرده
ک ه یک تري عاممرحله ي کارگر در شرایطی قرار دارد که گذار به اینمبارزات فعلی طبقه

 بینانه است وکند، واقعمطرح میي کارگر و کل جامعهکل طبقه ها را برايسري از خواسته
هایی وجود دارد. کارگران هپکو وقتی این امکان وجود دارد. فضاي مبارزاتی بر طرح چنین خواسته

لکه ب سازي هپکو،توانند نه تنها به خصوصیاند، میسازي تجمع کردهدر مقابل سازمان خصوصی
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تري که در هاي عامسازي تمام واحدهاي تولیدي کشور اعتراض کنند. خواستهبه خصوصی
اي را به هم گره توانند مبارزات حوزهشوند، میموجود سر داده می ايمبارزات حوزه جریان

ل ي کارگر و کاش به کل طبقهبسازند که خطاب ي عام و فراگیرمبارزه بزنند و از آن یک
ي کارگر و فرودستان ایران هاي کل طبقهکند که خواستهو خواسته هایی را مطرح میجامعه است 

 .است

فیِ صن-ايي حوزهي کارگر مطرح شوند، مبارزهتر در جریان مبارزات طبقههاي عاماگر این خواسته
بدیل اجتماعی ت-سیاسی-اي اقتصاديي کارگر یک گام به جلو برخواهد داشت و به مبارزهطبقه

ه و طلباناجتماعی، یک سیاست اجتماعیِ عدالت-اقتصادي-ي سیاسیاهد شد. در این مبارزهخو
بخش وجود خواهد داشت که خطاب آن به کل جامعه خواهد بود. در شرایطی که بورژوازي رهایی

ي هي طبقتواند براي وضعیت وخیم موجود داشته باشد، در صورتی که مبارزهحلی نمیهیچ راه
هایی که در یابی و سازماناي باشد با تشکلطلبانهنبال چنین سیاست اجتماعی عدالتکارگر به د

ي خواهانهطلبانه و آزاديي عدالتریزي جامعهکند، خود را براي پایهجریان مبارزه ایجاد می
ي کارگر، خطاب عام مختص سازد. در صورتی که طبقهدهد و آماده میسوسیالیستی، آموزش می

، هر آن احتمال این وجود دارد که بخشی از نیروي ننهد بنیان اشا در جریان مبارزاتبه خود ر
ي کارگر زنند؛ طبقههاي جاري با زبانی عام حرف میهاي جاري شود. شورشآن، جذب شورش

باید از دل مبارزات موجود خود، زبان عام مختص به خود را ایجاد کرد و با آن، تمام جامعه از جمله 
هاي مبارزاتیِ شورش هاي جاري را خطاب قرار دهد. در صورتی که از طریق طرحِ خواسته يبدنه
ي کارگر بنیان گذاشته شود، شکی نیست که جنبش تر، این بیان عام و زبان عام توسط طبقهعام

هاي معیشتی ي شورش هاي جاري را جذب خود خواهد کرد. خواستهي کارگر بخشی از بدنهطبقه
بنهد،  ي کارگر پیشاي که باید امیدوار بود تا طبقهطلبانهالب سیاست اجتماعی عدالتها در قآن

ي استهها خوده». ي بدون فسادپیشرفته«داريِ تقلبیِ سرمایه» شهرِآرمان«شود و نه در تأمین می
ي عام و ي فعلی نسخهتواند در لحظهي کارگر میتوان ردیف کرد که جنبش طبقهمعیشتی می

ارگر ي کبندي باشد، جنبش طبقهها را در مبارزات خود بگنجاند. اگر قرار به اولویتگیرِ آنههم
اش تناسب صنفی-ايتواند ابتدا به سراغ مطرح کردن شعارهایی برود که بیشتر با مبارزات حوزهمی
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کند.  یز مطرحهاي عام را نتر کند و سپس بقیه خواستهتواند یک گام این مبارزات را عامدارد و می
دهد و بخشی از ي کارگر را افزایش میتالش براي عام کردن موضوع مبارزات، وحدت طبقه

 کنند،هاي جاري عمل میي شورشعنوان بدنهفرودستان را، حتی کسانی که در حال حاضر به
 .ي کارگر خواهد کردجذب جنبش مبارزاتیِ طبقه

ي خود، باید گرایش طلبانهجتماعی عدالتي کارگر عالوه بر نمایش سیاست اجنبش طبقه
اي، یچ نقطهطلبی امپریالیسم آمریکا در هضدامپریالیستی خود را نیز به نمایش بگذارد. نفوذ و توسعه

 …معیشتِ بهتر به باور نیاورده است: عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، سودان جنوبی، مصر، یمن و
 خود اعتراضات جریان در کار يطبقه جنبش یستن الزم. اندواقعیت این زنده هايمثال

 یجزئ که دهد نشان تا ببرد باال را اسالمی جمهوري در حکومت نهادهاي از برخی از پالکاردهایی
تواند پرچم و پالکارد نیست. این جنبش می) 97یا مرداد  96 دي هايشورش( جاري هايشورش از

 خار پرچم آمریکا و تصاویر رهبران آمریکا را بسوزاند تامستقل خود را با افتخار باال بگیرد و با افت
نشان دهد که واقعاً (و نه به صورت ناقص یا تقلبی) ضدامپریالیست است. شعار مرگ بر آمریکا، 

ي تواند و باید از زبان اعتراضات کارگري بیرون آید. جنبش طبقهیا مرگ بر امپریالیسم آمریکا، می
م مبارزه با تهاجم آمریکا را در دست بگیرد؛ چرا که تنها نیرویی است که تواند و باید پرچکارگر می

ا، تولید ي امپریالیسم آمریکنحوي است که نیروهاي آمریکاپرست و شیفتهسیاست اجتماعی آن به
دستان ي کارگر و فروي کارگر، سرنوشت جامعه را به دست طبقهکند. سیاست اجتماعی طبقهنمی

خواهانه بسازند؛ اما سیاست طلبانه و آزاديها جامعه را بر بنیادي عدالتآندهد تا متحد آن می
چنان منافع فرودستان را قربانی سودهاي کالن داري در ایران، آناجتماعی دولت سرمایه

ي آمریکا اش حاال این شده که بخش بزرگی از فرودستان، شیفتهکند که نتیجهداران میسرمایه
اش ي کدام است؟ آن که سیاست اجتماعیزه با تهاجم امپریالیستی واقعاً برازندهاند! پرچم مبارشده
قدر از خود بیگانه ساخته که به هیوالي ترامپ و چنان استثمارگرایانه است که فرودستان را آنآن

تماعیِ که تنها نیرویی است که با سیاست اجکنند یا آننگاه می» ي نجاتفرشته«بولتون به چشم 
 ي مادي قوي براي ضدامپریالیست بودن بسازد؟تواند یک پایهبخش خود میطلبانه و رهاییتعدال

*** 
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گردد. بخشی از جامعه به تکاپو افتاده است و در به در به دنبال یک سیاست اجتماعی متفاوت می
 داري، نظیر بحران آب،ي سرمایهمحیطی ناشی از توسعههاي زیستوضعیت معیشتی و بحران

چنان حاد شده است که بخشی از فرودستان، از هر سیاست اجتماعی که گمان کنند با سیاست آن
استارت و چنان حاد شده است که آمدنیوز و ريکنند. وضعیت آنفعلی متفاوت است، استقبال می

هاي جاري، رهرو هاي کودنِ جریاناتِ بورژوایی هم در شورشصدر و رضا پهلوي و دیگر تفالهبنی
 هایی همچونداري در ایران در چنین شرایطی از یک طرف با برنامهاند. دولت سرمایها کردهپید

ي کارگر ي طبقهتري را به سفرهسازي فزآینده و افزایش شدید نرخ ارز، تهاجم گستردهخصوصی
ي هاي جارکند که شورشو فرودستان ایران رقم زده است و از طرف دیگر، با دو اسطوره سعی می

است؛ » اي اندكانحراف اعتراضات توسط عده«ي ، اسطورهي اولاسطوره کند؛» تبیین« را
عارها ي اندکی ششده در اعترضات همگی علیه گرانی بوده و بعد عدهاین است که شعارهاي سرداده

 ، سوق»درخواست سرنگونی جمهوري اسالمی«یا » نه غزه؛ نه لبنان«و به سمت » منحرف«را 
ي طورهاین اس». اند و اعتراض به اغتشاش تبدیل شده استعد نیز همه چیز را آتش زدهب«اند و داده

بوده و » توطئه«ها ي این اعتراضات و شورشنیز این است که همهي دوماسطوره .اول است
ریزي و نعل به نعل توسط عوامل این برنامه» ها عملیات اغتشاشات در اربیل و هراتاتاق«در 
هاي هاي جاري، خواستهگیرد، که در شورشي اول نادیده میشده است. اسطوره ها، اجرااتاق

ي رهطلبی و شیفتگی به آمریکا گره خورده است و اسطومعیشتی به نحو تنگاتنگی به سرنگونی
تواند یسازي آن محقق نباشد، نماي تا زمان که شرایط پیادهدوم نیز نادیده می گیرد، که هیچ توطئه

دارانه و استثمارگریانه در ایران بوده است که بخشی از . این سیاست اجتماعی سرمایهدنبال شود
فرودستان را در شرایط فعلی به این سوق داده که با هرچیزي که دولت ایران با آن موافق است، 

داري ایران بوده است که گیرد که این خود دولت سرمایهي دوم نادیده میمخالف باشند! اسطوره
اکنون به عامل محرك هاي معیشتی بوده که همهاي گذشته، مشغول پرورش نارضایتیههدر د

 .اندها تبدیل شدهاین شورش

براي  اي کهداري پیش گرفته و نه با این دو اسطورهاي که دولت سرمایهنه با سیاست اجتماعی
ت کرد. در وضعی هاي جاري صحنه را ترك نخواهندها به آن متوسل شده، شورششورش» تبیینِ«
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دهی خود، کار عظیمی انجام تواند با سازمانبخش وجود دارد که میموجود تنها یک نیروي رهایی
خود  نهطلباسیاست اجتماعی عدالت ي کارگر است که با پیش نهادندهد. این نیرو طبقه

ه ارمغان بتواند رهایی را براي جامعه شود، میدنبال می گرایشی ضدامپریالیستی که در بسترِ
هایی تر، کل جامعه را خطاب دهد، خواستهي کارگر با زبانی عامآورد. اکنون زمان این است که طبقه

ي کارگر و فرودستان ایران هستند و مبارزات هاي عام کل طبقهمبارزاتی را مطرح کند که خواسته
اي زهبدیل شدن به مبارنحوي که با تتر سازد؛ بهصنفی را یک گام باالتر ببرد و کلّی-ايحوزه

 براي کل جامعه هاي یک سیاست اجتماعی جدیدمؤلفه سیاسی، اجتماعی و اقتصادي،
قابل تشخیص باشد. مطرح شدن این سیاست اجتماعی در فضاي موجود، در عینِ نمایشِ دائمیِ 

ر کا يهاي جاري را جذب طبقههاي شورشتواند بخشی از بدنهگرایشِ ضدامپریالیستی آن، می
ي مبارزاتی ي کارگر، توش و توان بیشتري بدهد. افزون بر این، با این شیوهکند و به جنبش طبقه

شود و هم پرچم مبارزه با امپریالیسم، تر میرنگهم خطرِ واقعیِ تهاجم امپریالیستی آمریکا کم
 .شودتوسط نیرویی واقعاً ضدامپریالیستی، باال برده می
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  هاي موجود در ایرانبنا و مرکز ثقل شورشسه م
کارگر نباید  ينکنیم! جنبش طبقه» سیاسی«حاصلِ هاي بیگویی را قربانی زیگزاگبگذارید رُك

هستند)  96ماه هاي ديي شورشهاي موجود در ایران (که ادامهي شورشي خود را در آیینهآینده
د رُك و عمل بزند. این را بایها دست بهن بخشی از آنعنواها بپیوندد و بهببینید یا به این شورش

یا  یشکل دهد ناگزیر است که خود را بهکنده در ابتدا گفت. هر چیزي که خود را بروز میپوست
ي صریح دیگر این بروز دهد. محتواي بدون شکل در عالم وجود ندارد. نکته اشکالی در قالب

حاکم  یک شکل لی حاکم نیست؛ بلکههاي جاري، اَشکااست که بر محتواي شورش
کثر . بخشی بزرگی از اپوزیسیونی که رهبريِ متدارانه و امپریالیستیشکلی سرمایه است:

ذیرد: پمی» افتخار«دارانه بودن را با ها را برعهده دارد، صفت اول، یعنی صفت سرمایهاین شورش
داري با دخالتِ حداقلیِ دولتی سرمایه«، »داري رقابتیسرمایه«، »داريِ نابسرمایه«ها از نظر آن

است. این اپوزیسیون، با صفتِ دوم، » ي عالج تمام دردهاي ایران امروزنسخه«، »سکوالر-لیبرال
کند و وجود خارجی هاي جاري، برخورد دیگري مییعنی امپریالیستی بودنِ شکلِ شورش

مپریالیسمی گوید: ان اپوزیسیون به ما میکند. ایي تاریخی را به کّلی رد میامپریالیسم در این دوره
گاه وجود نداشته است؛ چیزي به نام دشمن خارجی وجود در این زمانه وجود ندارد، یا اصالً هیچ

 هايدروغی است که جمهوري اسالمی ساخته تا پایه دشمن خارجیْ«گویند ها به ما میندارد. آن
 ».اش را محکم کندقدرت

اي براي هر جریان کند که خوراك حاضر و آمادهمی» تئوریزه«ي را ااین اپوزیسیون، مبانی
خواهد در یک جنگ و جدل خیابانی، جمهوري اسالمی را سرنگون کرده یا بورژوایی است که می

خواهد آخرین حد از دچار دگردیسی اساسی کند. جنبش سبز با آن رهبري متمرکزش وقتی می
هاي جاري با آن شود و شورشدامان همین مبانی می جویی خود را نشان دهد دست بهمبارزه

ت که ي این مبانی اسکند. پذیرش سیطرهرهبري متکثراش دوباره دست در انبان همین مبانی می
 در اوترهبران متف وهاي طبقاتی متفاوتپایگاه هایی باشود تا جنبشدر نهایت باعث می

: کرد خالصه توانمی چیز سه در هایتن در را مبانی این. باشد داشته شکلی واحد نهایت
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. پذیرش این نفی امپریالیسم )3؛ و (باور به لیبرالیسم )2؛ (داريتقدیس سرمایه )1(
 از جنبش دو شکل سه مبنا و سه پایه است که در نهایت

 یکسان را جاري هايشورش و سبز جنبش یعنی متفاوت، هاگاهخاستو هاخواسته حیثِ
 اوتِ بدنه، هر دو به دلیل پذیرشمتف طبقاتیِ هايپایگاه و متفاوت هايتهخواس رغمعلی. کندمی

 کنند.دارانه و امپریالیستی پیدا میاین سه مبنا، شکلی سرمایه

که  دارياین سه مبنا در فضاي ایران امروز حُکمِ سمّ مهلکی را پیدا کرده است: هر جریان سرمایه
روراند، پرا در سر می» یسی در دولت جمهوري اسالمیدگرد«، یا »تغییر رژیم«سوداي سرنگونی، 

رود و خطاب عام خود رو به جامعه را بر این سه مبنا استوار بالفاصله به سراغ این سه مبنا می
ري داسرمایه«را در مقابل » داري نابسرمایه«هاي جاري، استقرار کند. رهبران متکثرِ شورشمی

اور به شود. بگویند این الگو به رفاه همگانی منجر میهند و میدبه کل جامعه نوید می» خواررانت
براي  ايرا تأمین خواهد کرد و نفی امپریالیسم، پایه» هاي سیاسی و مدنیآزادي«لیبرالیسم، 

ر ي آغاز فاجعه دخواهد شد. از قضا نقطه» ي دنیاهاي پیشرفتهصلح پایدار و دوستی با دولت«
ر المللی در حالی بر این سه مبنا در ایران اصراسه مبنا بود. در ابعاد بینسوریه نیز، اصرار بر این 

تازه چندسالی است که بحرانی بزرگ را پشت سر » ناب«داري به ظاهر شود که سرمایهورزیده می
شاهده وضوح قابل مگذاشته و مشکالت معیشتی انبوه این بحران هنوز در بسیاري از کشورها به

به شدت رنگ باخته است و جاي خود را در این مقطع تا حد زیادي به عروج  است؛ لیبرالیسمْ 
رین تداري رو به افزایش گذاشته و قويهاي سرمایهراست افراطی داده است؛ تقابل بین دولت

ي دنیا، از اي از تهاجم خود را در گوشه گوشهقدرت امپریالیستی به همراه متحدان آن، دور تازه
ته تا خاورمیانه، مدتی است که آغاز کرده است. در واقع، وضعیت کنونی این آمریکاي جنوبی گرف

عدالتی و فقر و فساد را هاي جدیدي از بیداري که همیشه ناعادالنه بوده، کرانهاست که سرمایه
یف شده داري به شده ضعهاي سرمایهعنوان یکی از ایدئولوژيبه ثبت رسانده است؛ لیبرالیسم به

گري و جنون بیشتري پیدا کرده است. در چنین شرایطی مشخص م نیز به وضوح وحشیو امپریالیس
سم داري، مدح لیبرالیسم و نفی امپریالیي تقدیس سرمایهاست که جنبشی که خود را بر سر پایه

 .دّره خواهد بود، بلکه جهنم»آرمانشهر«آورد: آینده چنین جنبشی نه دهد، سر از کجا درمیقرار می
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گ بر این نکته تأکید باید کرد که برخی گرایشات در دل جمهوري اسالمی نیز از این سه درنبی
تفاده کنند: این اسهاي مردمی خود استفاده میهاي مختلف براي گسترش پایگاهمبنا در انتخابات

ن آتاکنون عمدتاً انعطافی را به جمهوري اسالمی داده تا بر ثبات و مشروعیت خود بیافزاید؛ اما از 
هاي اهتبدیل کرده که در بزنگ» ناپذیريخدشه«طرف بیشتر و بیشتر این سه مبنا را به مبانی 

 کار گرفته شوند. جمهوريطلب بهي سرنگونیدارانهتوانند توسط جریانات سرمایهمختلف می
و  سازي و بازار آزادداري کم نگذاشته است؛ در مدح رقابت و خصوصیاسالمی در تقدیس سرمایه

سازي نکرده است. برخی جریانات در جمهوري سازي و ایدئولوژيوري و غیره، کم گفتمانبهره
ه به کرّات ک» تعامل سازنده با دنیا«اند؛ و در نهایت، اسالمی، کم در مدح لیبرالیسم سخن نگفته

ام نظایم، چیزي جز نفی امپریالیسم (در مقامِ مردان جمهوري اسالمی شنیدهآن را از زبان دولت
ی داري) نیست. جمهوري اسالمي تولید سرمایهداري در شیوههاي سرمایهي سیّال بین دولتسلطه

اده اش استفاز این سه مبنا، به اشکال خاص خود، براي تقویت خود و باال بردن ثبات و انعطاف
جمهوري  رطلب از این سه مبنا براي نیل به سرنگونی یا دگردیسی دکند و اپوزیسیون سرنگونیمی

روز با هجوم ایدئولوژیکِ این شبانه اسالمی. بدین نحو است که ذهن کل افراد جامعه از هر طرفْ 
 شود.سه مبنا، روبرو می

 
خته هاست پخود را مدت» نظري«در کنار این بخش بزرگ اپوزیسیون که با این سه مبنا، خوراك 

دارند  ي اندکی نیز وجودمتفاوتی ببرد، عده هايو نو به نو به دنبال آن است که آن را بر سر سفره
ل به ها قائاست! آن» گراییتقلیل«هاي جاري گویند قائل شدن یک شکل براي شورشکه می
یا » چپ«داري، مدح لیبرالیسم و نفی امپریالیسم نیستند و خود را نیز ي تقدیس سرمایهسه پایه

تواند ي آن میاي است که یک قوّهقوّه جاري دو گویند شورشدانند، اما میمی» کمونیست«
ي دیگر این امکان را دارد که جامعه را به سمت سوسیالیسم یا انقالب اجتماعی سوق دهد و قوّه

، از اي کوچکاي، حتی نشانهي ایران منجر شود. این عده تاکنون هیچ نشانهبه نابودي و تجزیه
تالي اع«توانند به ها میامکانِ موجودي، این شورش اند که چگونه و با توجه به چهاین ارائه نداده

ر راحتی قابل اثبات که یک شکل بیشتمنجر شوند؛ و در عوض این واقعیت به» ي طبقاتیمبارزه
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ي اولین که عاجز از ارائه» تحلیلی«دانند! می» تقلیل گرایی«بر شورش هاي جاري حاکم نیست را 
براي اثبات وجود یک شکلِ ادعایی در » مثال«و » فَکت«ترین سطح تحلیل، یعنی آوردن و ساده
ناسایی ها را شي اصلی و یگانه شکلِ این شورشهاي جاري است، به تحلیلی که خصیصهشورش

رده که گرایی کاري کداري، باور به نسبیدهد!! در دنیاي سرمایهمی» گراییتقلیل«کند، عنوان می
خطاب کرد. از نظریات اجتماعی موجود در دنیا، مارکسیسم » گراییتقلیل«توان هر تحلیلی را می
خورده است؛ پس این برچسب چیزي نیست که » گراییتقلیل«ي دیگري، اَنگ بیش از هر نظریه
 باید از آن ترسید.

اري هاي جاي بودن شورشکه قائل به دو قوّه» تحلیلی«باري، بیش از این حدِ اندك نباید بر 
ي کانونی ي نظري و عملی در راه رهایی اجتماعی است، نقطهدف مبارزهاست، درنگ کرد. اگر ه

دیس ي تقي سه پایهبحث باید در جاي دیگر قرار گیرد. در کجا؟ در نقد اپوزیسیون بنانهنده
یران داري و دولت آن در ازمان در نقد سرمایهداري، مدح لیبرالیبسم و نفی امپریالیسم و همسرمایه

اند تا این برند، باعث شدهه به اشکال خاص خود از این سه مبنا بهره میکه در عین این ک
ي هاالحال موجود در ایران و رهبر بالمنازعِ شورشترین نیروي مخالفِ فیاپوزیسیون به قوي

عنوان ي کارگر و بهجاري در ایران تبدیل شود. این دو نقدِ به هم مرتبط باید در پیوند با طبقه
ي ابتداي کندهي صاف و پوستدرنگ علت نکتهات آن مطرح شود. پس بگذارید بیبخشی از مبارز

ي موجود هاي شورشي خود را در آیینهي کارگر نباید آیندهمتن را توضیح دهیم. چرا جنبش طبقه
مگر نه  عمل بزند؟ها دست بهعنوان بخشی از آنها بپیوندد و بهدر ایران ببینید یا به این شورش

سر بدهند یا حتی این شعار و » شعار نان، کار، آزادي«هاي جاري حاضرند ت که شورشاین اس
ها حاضرند بخش بزرگی از شعارهاي اند؛ مگر نه این است که آنشعارهاي مشابه آن را سر داده

کارگر  يي کارگر را در مبارزات خود بگنجانند؛ پس چرا نباید طبقهمشخص فعلی جنبش طبقه
 هاي حاضر و آماده، به صحنه بیاورد؟به در قالب این شورشنیروي خود را 

هاي جاري است؛ شورش مرکز ثِقل دارانه و امپریالیستی بودن،علت آن است که سرمایه
 وارد که هاییخواسته و شعار تمام است؛ جاري هايشورش نمايسرشتهايخصیصه
 معناهاي از فارغ و شده وارد خصیصه دو این تبدیلِ ماشینِ در بالفاصله شوند،می جاري هايشورش
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ه و رانداسرمایه همان واحد ابرمعناي این: کنندمی پیدا واحد اَبَرمعنايیک شان،اولیه متفاوت
 هاي جاري مطرح شوند،ي کارگر اگر در متن شورشهاي طبقهامپریالیستی بودن است. خواسته

ریالیستی دارانه و امپهاي جاري، سرمایهر شورشآیند. دي این اَبَرمعنا گرفتار میبالفاصله به سیطره
ا متکثر هز خواستهآغا ينقطه. هاستآن ي انجامنقطه ها نیست، بلکهي آغاز خواستهبودن، نقطه

نید) هاي جاري نگاه کطلبانه در شورشهاي متفاوت معیشتی، مدنی و سرنگونیاست (به خواسته
ي دارانه بودن مجرایی است که همهلیستی و سرمایهها واحد است: امپریاي انجامِ آنو نقطه
 .کنندمی پیدا را خود شکل نهایی افتند وها درون آن میخواسته

رسد؛ اي به تعادل میزند و در نقطهاي غلطی میهاي جاري، هر خواستهدر دیگ جوشان شورش
قطه، جاي خواهد اي را از هر جاي این دیگ که رها کنی در نهایت در همین یک نهر خواسته

ي نقطه دارانه و امپریالیستی بودن است،ي استقرارِ صفاتِ سرمایهگرفت. این نقطه، که نقطه
هاي جاري گره بزند، جاري است. هر جنبشی که سرنوشت خود را به شورش هاي شورش تعادلِ

را به این اي ي واسطی که هر خواستهي تعادل سَر در خواهد آورد. حلقهدرنگ از این نقطهبی
اي هاي جاري، هر خواستهاست. در واقع، در شورشطلبیسرنگونی زند،ي تعادل گره مینقطه

ي طلبی با انقالب تفاوت اساسی و تضادداند. سرنگونیطلبی میمسیر تحقق خود را سرنگونی
اي ننظر از شکل آن جنبش و اَبَرمعطلبی رفتن پشت هر جنبش موجودي، قطععمیق دارد: سرنگونی

طلب دل به هر کس و هر جریانی آن، براي نیل به سرنگونی جمهوري اسالمی است. سرنگونی
ببندد، مهم نیست وي جنداهللا باشد یا داعش یا پژاك، یا که جمهوري اسالمی را تضعیف کند می

 م نائلطلبی، مهاستارت، یا جان بولتون و دونالد ترامپ. در سرنگونیرضا پهلوي یا آمدنیوز و ري
 اي است.شدن به سقوط جمهوري اسالمی به هر ترتیب ممکن و با هر شیوه

الحال هاي جاري بپیوندد و مبارزات فیي کارگر به شورشپس با این اوصاف، اگر جنبش طبقه
ي حلقه از طریق درنگدهی کند، بیها سازمانعنوان بخشی از این شورشموجود خود را به

ارانه دي تعادلِ صفاتِ امپریالیستی و سرمایهنقطه در طلبیواسطِ سرنگونی
ي کارگر در هاي جاري بارها از پذیرش طبقهفرود خواهد آمد. رهبران متکثر شورش بودن
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دهی اعتصاب ي کارگر، درخواست ساماناند و حتی از جنبش طبقهها استقبال کردهشورش
ا الحال موجود خود رمبارزات فیي کارگر تاکنون نیروي اند. جنبش طبقهسراسري را مطرح کرده

ها، وارد صحنه نکرده است و از این به بعد نیز نباید این کار را بکند. عنوان بخشی از این شورشبه
دارانه بودن، ضدکارگري هستند و حتی توانایی تحقق ي سرمایهها بنا به خصیصهاین شورش

ود هر ي امپریالیستی بودن خبه خصیصههاي معیشتی کارگران را ندارند و بنا ترین خواستهساده
ر کنند؛ هر نیرویی دي خود تبدیل میسازي شرّي عظیم به سرباز پیادهنیرویی را در راه پیاده

ها، اش باشد و چه نباشد بنا شکل شورشهاي جاري بالفاصله، خواسته یا ناخواسته، چه نیتشورش
 شود.بن سلمان و نتانیاهو تبدیل میجیره و مواجب دونالد ترامپ و محمد به سربازان بی

*** 

ي نخست هاي جاري بپیوندد تا در مرحلهي کارگر باید به شورشجنبش طبقه«این استراتژي که 
ي با سرنگونی جمهوري اسالمی، یک دولت دموکراتیک در ایران تشکیل شود و سپس طبقه

امپریالیستی و همزمان ، یک استراتژي مطلقاً »کارگر به سمت انقالب اجتماعی حرکت کند
ي این رویکرد از دهان هر که درآید، چه مترجم مارکس یا لنین، چه دارنه است؛ ارائهسرمایه

ارگر و ي کبه طبقه» رویا«، صرفاً فروش یک »چپِ نو«ایرانی معتقد به جریانات » روشنفکرانِ«
 هد بود. این رویکرد ازاش جز فاجعه چیزي نخواکه نتیجه» رویایی«تمام فرودستان ایران است: 

تضادهاي «ي ایران (یا یکی از در جامعه» تضاد اصلی«شود که معتقدند جانب کسانی تبلیغ می
وري ها جمهاست. از نظر آن») استبداد و دموکراسی«(یا » تضاد بین سنت و مدرنیته«، »)اصلی

درنیته، ایران به دنیاي مي است و باید نابود شود تا جامعه» تجسم این استبداد یا سنت«اسالمی، 
ي نندهکي این دیدگاه و رویکرد هستند، لزوماً تقدیسکنندهقدم بگذارد. کسانی که تبلیغ

دي در شرایط بني این فرمولداري، مداح لیبرالیسم و نوکر امپریالیسم نیستند؛ اما نتیجهسرمایه
 کرد، در خدمت تهاجم امپریالیستیشود که این دیدگاه و رویجا ختم میي موجود صرفاً به اینزنده

گیرد. ار میدارانه قرآمریکا قرار گرفته و (بنا به شرایط انضمامی) زیر چتر یکی از گرایشات سرمایه
ر ي متوسط مدرن است که زینیرویی اجتماعی که این دیدگاه به آن متکی است بخشی از طبقه

دارانه دارد. این نیرو هرگاه که با رمایه، ذهنیت س»گرایانهچپ«رنگ و لعابِ نازکی از ادعاهاي 
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درنگ به بخشی از یک تهاجم آید، بیدیدگاه، برنامه و رویکرد خود در ایران امروز به حرکت درمی
 شود.امپریالیستی تبدیل می

نظام ساخته است که با چشمان بسته به پیاده» دارانهدموکراسی سرمایه«چنان بُتی از این نیرو آن
جاري براي  در شرایط» دارانهدموکراسی سرمایه«شود. با شکل امپریالیستی تبدیل میهایی جنبش

تبدیل شده که حاضرند با هر نیروي ضددموکراتیکی از داعش  ايامر ایمانی ها به چنانآن
سازند! تجارب تاریخی در کشورهاي » محقق«تروریستی آن را -دارانهگرفته تا جریانات سرمایه

و  و منجمد این نیرو نداشته است شدهاق و سوریه، هیچ تأثیري بر ذهنیت سنگهمسایه نظیر عر
از طریق حل شدن در » دارانهدموکراسی سرمایه«گاز در حال حرکت به پرتگاه ها تختآن

ضاي ها با راهیابی تعدادي از اعهایی با شکل امپریالیستی هستند. بعضاً دیده شده که آنجنبش
شده توسط جنگ و در عراق ویران» دموکراسی«ي پارلمان، حتی غبطه حزب کمونیست عراق به

 مختص زمانی است خورند! اما این صرفاً یک روي سکه است: اینْتهاجم امپریالیستی را هم می
المی تبدیل براي جمهوري اس و فوري تهدیدي مستقیم که جنبشی با شکلی امپریالیستی به

هاي موجود در جمهوري اشد، آنان عمدتاً به انتخاباتشود. زمانی که چنین جنبشی موجود نب
و به  دفاع» آخرین سنگر دموکراسی«روند تا از هاي رأي میچسبند و به پاي صندوقاسالمی می

در جمهوري اسالمی را تقویت کنند. این نیرو، دائماً » دموکرات و مدرن«قول خودشان گرایشی 
طلبی به از سرنگونی و طلبیونیطلبی به سرنگاز اصالح هاي گذشتهدر دهه
، شیفت کرده و تغییر موضع داده است. در سال گذشته بخش عظیمی از این نیرو طلبیاصالح

در انتخابات ریاست جمهوري به پایگاه رأي روحانی تبدیل شد و سپس چند ماه  97در اردیبهشت 
 پیوست! ماههاي دي، شیفت دیگري را انجام داد و به شورش96ماه بعد در دي

دیگري  نو یا هر اسم» چپِ«ي متوسطی، طبقه» چپِ«ي دیدگاه مسأله صرفاً این نیست که نتیجه
ر هایی با اشکال امپریالیستی است؛ بلکه داش بگذارید، پیوستن به جنبشخواهید رويرا که می

لت ها نیز غلط است. جمهوري اسالمی، شکل دوآن عین حال مسأله این است که خود دیدگاه
داري هاي سرمایهشمولی وجود ندارد که دولتداري در ایران است؛ شکلِ واحدِ جهانمدرن سرمایه
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ز انقالب داري بعد اباید کپیِ برابرِ اصل آن باشند. جمهوري اسالمی، شکلی است که دولت سرمایه
بود،  يي کارگر را که قدرتمندترین بخش آن شوراهاي کارگربنا به آن توانست جنبش طبقه 57

ي ایران را به سمت یک انقالب اجتماعی سرکوب کند و مانع از این شود تا این جنبش، جامعه
» هسنت بر مدرنیت«و » مشروعه بر مشروطه«ي عیار رهنمون سازد. تثبیت این دولت، غلبهتمام

نت هاي سداري نیست از تمام مؤلفهنبود؛ بلکه در شکل این دولت،مدرنیته که چیزي جز سرمایه
ي رويِ طبقهانقالب در حال پیش در ایران مدد گرفت تا خود را (یعنی مدرنیته را) از

 کارگر يطبقه جنبش زور بر داريسرمایه مدرن دولت این زور قوا، توزان در دهد؛ نجات کارگر
 لیبرالی گرایشات سایر با همزمان رقابت در را خود يوظیفه این اسالمی جمهوري. چربید

نان عی در ایران با مدرنیته به آن چاجتما سنت ایدئولوژیکِ مبانی ترکیب و داد انجام ريداسرمایه
نیرویی داد که گرایشات لیبرالی فاقد آن بودند. پس، جمهوري اسالمی نه حاصل شکستِ مدرنیته 

 ي تحوالت انقالبی به خود گرفت.از سنت، بلکه شکلی است که دولت مدرن در ایران در نتیجه
ت بین سنت و مدرنیته در کار نیست بلکه دول» ناپذیرتضادي آشتی«وري اسالمی نه تنها در جمه

 .دافزو خود توان بر در کُل ي این ادغامهایی از سنت را در خود ادغام کرد و در نتیجهمدرن، مؤلفه

 
هاي رشها را آغاز کرده و شوداري در ایران در حالی که دولت آمریکا، اجراي تحریمدولت سرمایه

کند؟ همزمان با آغاز اند، چه میي جامعه ظاهر شدهبا شکل امپریالیستی هم مجدداً بر صحنه
 دید وي جدید ارزي دولت هم که حمیات سه قوه را پشت سر خود میهاي آمریکا، بستهتحریم

طور که تصویب شده بود، معرفی شد. همان» شوراي عالی هماهنگی اقتصادي سران قوا«در 
رحمِ ، به دستِ بی»زدنیي مثالدارنهشجاعت سرمایه«گذاري ارز با یک شد قیمتبینی میپیش

بازار سپرده شد. بانک مرکزي نرخ ارز را آزاد کرد و روزنامه شرق با تیتري که احتماالً » نامرئیِ«
رِ را به تیت» دالر آزاد شد«ي در زمان جنگ بود، جمله» آزادسازي خرمشهر«ردیف براي آن هم

ها اي آني داخلی و تمام تشکیالت رسانهدارانهیک خود تبدیل کرد. تقریباً همه جریانات سرمایه
جا هم ختم نشد و اسحاق جهانگیري، از طرح آزادسازي نرخ ارز حمایت کردند. کار اما به این
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ها به رحاي براي واگدار نکردن طاز این به بعد هیچ بهانه«جمهور، اعالم کرد معاون اول رئیس
سازي و فروش اموال عمومی، آزادسازي نرخ ارز و خصوصی». بخش خصوصی پذیرفته نیست

هاي اقتصادي موجود را به ي آن با دشواريي مواجههداري در ایران و نحوهمسیر دولت سرمایه
 دهد.ما نشان می

اي و شروط هستهرهبر ایران در سخنرانی دوم خرداد امسال که پیرامون خروج آمریکا از توافق 
 بارها هگونه کدهد و هماناقتصاد دولتی جواب نمی«چنین گفت: ها بود ایني برجام با اروپاییادامه
در ». جدي گرفته شود و بخش خصوصی را وارد میدان کنیم 44هاي اصل تسیاس باید امگفته

ه در داري کي سرمایهسعهحل توساله عراق و ایران تاکنون، تنها راهواقع، بعد از پایان جنگ هشت
اقتصادي،  هاي مختلفشود و تنها پاسخ به بحراننامیده می» پیشرفت اقتصاد کشور«ادبیات حاکم 

هاي داخلی و خارجیِ سازي و تعدیل ساختاري بوده است. تمام رسانهایمان به خصوصی
ه با هر مشکلی اعم شدند، راه مواجهها حاضر میداري و تمامی کارشناسانی که در رسانهسرمایه

هاي تعدیل از مسائل اقتصادي و اجتماعی تا آموزشی و درمانی و همینطور ورزشی را سیاست
ها منجر به شرایط دشوار و ها اتخاذ این سیاستسازي عنوان کردند. سالساختاري و خصوصی

ا خود آن ردردناکی شد که این روزها هر کارگر و فرودستی در هر جاي ایران، با گوشت و پوست 
رخی گذاري و بها با قیمتی کمتر از تنها ارزش زمین آن، قیمتکند. بسیاري از کارخانهلمس می

شد و در ادامه مدیران جدید با کارگران، داده می» هدیه«داران خریدار، اوقات با دادن وام به سرمایه
آزادي کامل رفتار  کرد و باشان میکارخانه و ابزارآالت به هرنحوي که سود بیشتري نصیب

داري در ایران، شرایطی ایجاد کرد که فرودستان جامعه روز به روز بیشتر و بیشتر کردند. سرمایهمی
 در فقر و فالکت فرو رفتند و از جمهوري اسالمی ناامید شدند.

ان و ي زندگی کارگران و فرودستدارانه و استثمارگرایانه چنان تیشه به ریشههاي سرمایهسیاست
هاي جاري بسیاري از فرودستان با مواضع جمهوري اسالمی در شاورزانِ خُرد زد که در شورشک

د. هیچ عذاب وجدانی پذیرفتنها را بیهر چیزي دشمن شدند و اَبَرمعناي امپریالیستی این شورش
تر تر و آشکارظلم و جور آمریکا و اسراییل به فلسطین و لبنان و سوریه که از خورشید تابان روشن

است را دروغ انگاشتند و شعار نه غزه نه لبنان را تکرار کردند. نه غزه نه لبنان شعاري بود که 
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ها انداختند و قبل و بعد از آن با زبان چاكِ غرب در جنبش سبز بر سر زبانساالرانِ سینهسرمایه
است  هاییپول زیبا و به ظاهر نگرانِ مردم براي همه جا انداختند که مشکالت اقتصادي به دلیل

اي، شود. پشت هر گفتهکه در دیگر کشورهاي خاورمیانه توسط جمهوري اسالمی هزینه می
ها گفته ها بیش ازاي پنهان است. گاه براي فهمیدن منظور واقعی هر سخن باید به نگفتهناگفته

 قتی قرار برداران بیش از همه صادق است. وداري و سرمایهي سرمایهتوجه کرد. این اصل درباره
کسب سود و قدرت به قیمت نابودي دیگران باشد، ضرورت دارد که به دیگران بقبوالنی که اگر 

نیست؛ مهم این است که ما برادریم و مشکل جایی دیگر است. نه  کنم مهممن تو را استثمار می
الت کاي است که قرار است این واقعیت را پنهان کند که دلیل مشغزه نه لبنان همان گفته

آن  داري دري جریانات سرمایهي تولید و توزیع ثروت است که همهکارگران و فرودستان، شیوه
اشتراك نظر دارند و هیچکدام با دیگري از این حیث، تفاوتی ندارند. قرار است بگوید که منافع 

و سوري  یتر است تا منافع کارگر ایرانی و کارگر فلسطینی و کارگر لبنانمن و توي کارگر نزدیک
و تخم کینه و دشمنی را میان کارگران دو طرف مرزها بکارد. اگر شما جاي آمریکا، اسراییل یا 
عربستان بودید و قصد داشتید شعار و افقی را بر اعتراضات فرودستان ایران مسلط کنید که بتواند 

تواند می غزه، نه لبنان کردید؟ کدام شعار بهتر از نهتان را تأمین کند چه شعاري را انتخاب میمنافع
رانه بر داهاي سرمایهسازي و ریاضت اقتصادي را از طریق مکانیزممنافع آمریکایی که خصوصی

بسیاري از کشورهاي جهان تحمیل کرد و به قیمت نابودي و کشتار بسیاري از مردمان دنیا و 
د از توانچه شعاري میي ابرقدرتی نائل شد را تامین کند؟ هاي بسیار به درجهکودتاها و جنگ

اسراییل که درحال تجاوز مداوم به زندگی مردم لبنان و فلسطین است و یکی از بانیان اصلی 
 ؟اش را تأمین کندهاي اخیر خاورمیانه بوده، آبروداري کند و امنیت همیشه متزلزلهاي سالجنگ

ند تا شاید از این همه اي از جانب دولت بوددر شرایط حاضر که اکثر مردم گوش به زنگ برنامه
اي معرفی شد که با کمی موشکافی در مورد آینده چیزهایی به ما ها بکاهد، برنامهرنج و درد آن

ي جدید ارزي دولت که بستهها آزادسازي نرخ ارز بود. پیش از اینگوید. یکی از این برنامهمی
براي «نوشت:  ي اقتصاد در توئیتیي نئولیبرالی دنیانویس روزنامهمعرفی شود، رضا بوستانی ستون

دهد. ي سود مواد مخدر کم شود، [میلتون] فریدمن آزادسازي این مواد را پیشنهاد میکه حاشیهاین
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تی ي سیاسآید؟! یک بستهما هم دالر را قاچاق اعالم کردیم و متعجبیم که چرا نرخ پایین نمی
میلتون فریدمن هم در رویاهاي ». شودمی جدید بدهید با یک جمله: نرخ ارز آزاد شد. مشکالت حل

ي هاي آمریکا و همزمان در میانهتوانست متصور شود که کشوري در روز آغازین تحریمخود نمی
. هایش برودسازي ایدهاند، به سراغ پیادهشان ماندهشورش فرودستانی که در تأمین معیشت

» اششجاعت«ي جدید ارزي، بسته کل بانک مرکزي هم در رونمایی ازعبدالناصر همتی رئیس
در همان روزي که آمریکا بخواهد تحریم را شروع کند ما » را با این سخنان به رُخ مردم کشید: 

لخی ي تاین سیاست چه میوه». بازارها را باز خواهیم کرد و نشان خواهیم داد هیچ مشکلی نداریم
 بار خواهد آورد؟

یمت ارز موردنیاز براي واردات بسیاري از کاالهاي مصرفی آزادسازي نرخ ارز به این معناست که ق
تومانی  4200هایی بسیار باالتر از دالر طور رسمی در قیمتها، بهیا مواد اولیه و ابزار تولید کارخانه

 ي کاالهاست و در واقع بهتثبیت خواهد شد. این افزایش قیمت ارز به معناي افزایش قیمت همه
جدید  يچیز جز نیروي کار، با بستهه بیشتر نیروي کار است. قیمت همهسازي هرچمعناي ارزان

هزار تومان حداقل دستمزد، مایحتاج بسیار  114ارزي دولت، افزایش خواهد یافت. با یک میلیون و 
هاي مردم فرودست چندبرابر خواهد شد. این سیاست، نیروي توان خرید و فشار بر گردهکمتري می

 کند.داري ایران تبدیل میدر سرمایه» عامل تولیدي«ین ترکار را به مُفت

دارها با هم برابر نیستند. سیاست جدید ارزي بیشتر ي سرمایهداري، همهدر پیشگاه دولت سرمایه
هاي هاي نفتی، شرکتها، تولیدکنندگان فرآوردهدارها است: پتروشیمیسرمایهبه نفع کالن

معدنی، سیمان و غیره. بخش عظیمی از محصوالت این هاي مواد تولیدکننده فلزات، شرکت
ها است اکنون با قیمت بسیار باالتري در داخل ها صادراتی است و ارزي که در دست آنشرکت

ها نظیر خوراك گازي، مواد شود. بسیاري از عوامل تولیدي این شرکتایران به ریال تبدیل می
در بازار جهانی، با قیمت بسیار پایینی در اختیار این  هاتر کردن آنمنظور رقابتیمعدنی و غیره به

ود ها، سي جدید ارزي از طریق افزایش قیمت ریالی تولیدات آنگیرد و بستهها قرار میشرکت
جود داران همچنان وکند. اما بخش بزرگی از سرمایهدارها را بیشتر و بیشتر میسرمایهاین کالن

تري (با ارزِ آزادشده) ار تولیدي موردنیاز خود را از خارج با ارز گراندارند که باید مواد اولیه و ابز
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وارد کنند. افزایش نرخ ارز، از طریق افزایش قیمتِ این عوامل تولیديِ وارداتی، محصوالت نهایی 
کند. در حالی که دستمزد بسیاري از مردم پایین نگه داشته شده است تر میها را گران و گرانآن

تدریج مشخص خواهد شد که بسیاري از کاالهاي به شدت کاهش یافته است، به دْ و قدرت خری
تدریج به قول خودشان اي نخواهد داشت؛ بهداران متوسط و خُرد در بازار، مشترياین سرمایه

 فرما خواهد شد. به احتمالداران حکموکارشان کساد خواهد شد و رکود بر تولید این سرمایهکسب
 داري را در بخش متوسط و خُرد، به تعطیلی یاهاي تولیدي سرمایهد بسیاري از بنگاهزیاد، این رکو

وي ها بیشتر که شود به احتمال قتعدیل نیرو و تولید با حداقل ظرفیت خواهد کشاند. آثار تحریم
نتقل داري به بخش دیگري مچنان رکود مثل دومینو گسترش یابد و از یک بخش تولید سرمایهآن

داري در ایران را فرا گیرد. این بحران به افزایش هرچه بحرانی گسترده تمام تولید سرمایه شود که
ي ایران منجر خواهد شد و با تورم شدید نیز به احتمال قوي، توأم خواهد در جامعه بیشتر بیکاري
 ي این بحران، فرودستان روز به روز فقیرتر خواهند شد.بود. در نتیجه

ها شدت و برندگی آن را بیشتر خواهد تورمی شدیدتر از حال حاضر که تحریمممکن است رکود و 
که محرِك  هاي معیشتیناپذیري برساند. در این شرایط نارضایتیهاي تحملکرد، فشار را به آستانه

خواهد با آن چه داري ایران میهاي جاري بوده است، تقویت نیز خواهد شد. دولت سرمایهشورش
 مشکالت حادّ کنونی» درمان«هاي معیشتی منجر شده، به به انباشت نارضایتیها که طی دهه

دار را به ي سود، سرمایهبپردازد ولی تنها و تنها در حال ریختن بنزین بر روي آتش است. وسوسه
اش بردارد و به ي مقابلاي سرش را از علوفهتواند براي لحظهکند که نمیگاوي شبیه می

 ي جدید ارزي، که همزماند و ببیند همه جا در حال آتش گرفتن است. با بستهاش نگاه کناطراف
ها اجرایی شده است، وضعیت معیشتی فرودستان، بسیار دشوارتر خواهد شد. هنوز با آغاز تحریم

ي مشخص نیست این وضعیت دشوار، آبستنِ چه چیزي خواهد بود؛ اما مشخص است که اگر طبقه
تی) دارانه و امپریالیسطلبانه و کارگري (و نه سرمایهاي عدالتل برنامهکارگر، بر تشکل خود حو
 نیفزاید، بازنده خواهد بود.
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ماه و اعتراضات جاري، شعاري که بسامد زیادي داشته، حمایت از خاندان در اعتراضات دي
شعاري بود که چون پتک بر سر همه » رضاشاه روحت شاد«ي پهلوي بوده است. شدهسرنگون

ا ها ریخته بودند و بشد از دیکتاتور مخلوع و پسرش که خونفرود آمد و بسیاري باورشان نمی
ي حیثیت شود. بسیاري گمان طور اعادهبا لگد از کشور رانده شده بودند، این 57اي انقالب توده

اي شود و سود »یک آلترناتیو وضعیت«کردند رضا پهلوي، فرزند کودن محمدرضاشاه تبدیل به نمی
ان شود؟ ها پنههایی دارد که قرار است با گفتهسلطنت را در سر بپروراند. اما این شعار چه ناگفته

داري در ایران به بار آورده، ها و شرایط دردناکی که دولت سرمایهي فضاحتواسطهاین شعار به
ها بوده که ي، اشتباهی بزرگ و ظلمی ناحق به پهلو57خواهد به مردم حُقنه کند که انقالب می

رفت خواهد حقنه کند که همه چیز به خوبی و خوشی پیش میاش کنند! میاکنون مردم باید جبران
راستی اگر چنین بود به چه دلیل بودیم. به» هاي تمدن بزرگدروازه«ي ورود به و ما در آستانه
وي خودشان را جل سیريها از سر شکمهاي مهم قرن بیستم اتفاق افتاد؟ ایرانییکی از انقالب

که فقط در یک قلم به قول جان فوران نسبت پزشک و بیمار در تانک و مسلسل انداختند؟! این
د؟ تواند داشته باشبدترین نسبت در تمامی خاورمیانه بوده است چه معنایی می 53ایران در سال 

ی چه منفعتی آل چه کساني ایدهاز تطهیر دوران تاریک پهلوي و معرفی آن به عنوان گزینه
 برند؟می

خواهد کند که مشکل از حاکمیتِ روحانیون است. می» قانع«ها قرار است ما را تطهیر پهلوي
ها توان مدیریت در قرن بیست و یکم را ندارند و به مدیرانی کراواتی و زیبا که کند که آن» قانع«

شکل این تطهیر آن است که مانگلیسی و فرانسوي را روان صحبت کنند، نیاز داریم. معناي دقیقِ 
شده هاي بزرگي اجراي آن است. حکومت کراواتیداري نیست، بلکه از نحوهاز خود اقتصاد سرمایه

ي نظامی جهت جلوس بر تخت سلطنت هستند، جز همان ویرانی در غرب که امیدوار به مداخله
 خواهد داشت؟ هیچ ارمغانیي نوکري براي آمریکا و اسراییل چه ارمغانی ي کارگر به اضافهطبقه

ي کارگر نباید اسیر این فریبِ خطرناك شود. باید گفت تمامی نخواهد داشت و جنبش طبقه
پیمانانش در داريِ مخالف با جمهوري اسالمی با حمایت آمریکا و همگرایشات مختلف سرمایه

هند و سل تعمید دداري را غتالشند که از وضعیت بد معیشتی، ماهی خودشان را بگیرند، سرمایه
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انی و شان برسد حتی از ویراستثمار را به اشکال جدیدي به پیش ببرند. آنان در این راه اگر دست
 سازي ایران نیز نخواهند گذشت.ايسوریه

تواند در ظرف مکانی و زمانی که ي این تفاصیل، انسان موجودي واجد اراده است که میبا همه
اي ي قطعی و حتمیم زند و در شرایط تغییر ایجاد کند. هیچ آیندهدر آن قرار دارد دست به اقدا

 ي کارگر ایراني طبقهاست هرچه زودتر به این سوال پاسخ دهیم که برنامه وجود ندارد. ضروري
براي مواجهه با این وضعیت چیست. آیا قصد دارد به جنبش کف خیابان که گرایشات مختلف 

سی و صداي آمریکا رهبري متکثر آن بیو آمدنیوز و پهلوي و بیاستارت داري اعم از ريسرمایه
یاست خودش تواند سهاي آمریکا شود؟ یا مینظام سیاسترا بر عهده دارند، بپیوندد و تبدیل به پیاده

ستوه آمده به نمایش درآورد؟ سیاستی که درعین ضدامپریالیستی بودن روي دیدگان مردم بهرا به
رش ي پرورش و گستي کارگران ایران را تضمین کند. الزمهتواند آیندهزد میداري بتابه سرمایه

این سیاست، حرکتی است که از شعارهاي خاص و موردي کارگران به شعارهایی عام که مخاطبش 
ي ي همهتمامی فرودستان و کل جامعه باشد، کوچ کند. ما به افق و شعارهایی که با زیست روزانه

هاي ي جناحو در عین حال پرده را کنار زده و از منظر طبقاتی یکی بودن همه کارگران مماس باشد
اي برابر و آزاد را تصویر کند، نیاز داریم. باید اعتراضات کارگران سرمایه را گوشزد کند و جامعه

ها صدایی واحد رو به کل شهرهاي مختلف و کارخانه هاي مختلف، به هم پیوند بخورند و از آن
 هایی خطاب به کل جامعه، به گوش رسد.شعارها و خواستهجامعه و 

پیشبرد سیاست کارگري و طرح شعارهاي عام رو به جامعه با پرچم کارگري و ضدامپریالیستی از 
هاي هاي امپریالیسم را خنثی کند و بخشی از جمعیت موجود در شورشتواند برنامهیک سو می

 داري ایران را ناچار کندتواند سرمایهسوي دیگر می ي کارگر کند و ازجاري را جذب جنبش طبقه
ر توان دبه عقب برود و روز به روز دست در جیب کارگران نکند؛ در عین حال، این سیاست می

ي عادالنه را براي کل ي کارگر و ایجاد یک جامعهي تاریخ، رهایی را براي طبقهمیدان مبارزه
ي کارگر یابی را براي طبقهدهی و تشکلواند امکان سازمانتجامعه به ارمغان آورد. این سیاست می

تواند به ي کارگر میکند. در این بستر و با طرح شعارهاي عام رو به جامعه، طبقهایجاد می
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ي کارگر و فرودستان در تمام نقاط ایران هستند، هاي کل طبقههاي مشخصی که خواستهخواسته
 دست یابد.

هاي جاري، بار دیگر میلتون فریدمن ها و در میانه شورشاز اعمال تحریمداري در آغدولت سرمایه
 ي کارگران وباره، از یک سو طبقههزاران» کشفِ«کرده است. با این » کشف«درمانی را و شوك

 هاي معیشتی محركفرودستان ایران روز به روز فقیرتر خواهند شد و از سوي دیگر، نارضایتی
داري، چه در دولت و چه کدام از جریانات سرمایهشتر تقویت شد. هیچهاي جاري هرچه بیشورش

ي ودآورندهوجحلی براي رفع این مشکالت معیشتی ندارند چرا که خود سرمایه بهدر اپوزیسیون، راه
داري در ایران در مقطع فعلی صرفاً این است که ي دولت سرمایهاین مشکالت بوده است. برنامه

سوق  ي اپوزیسیون پروآمریکایی نیزکارگر و فرودستان را فقیرتر کند و برنامه يروز به روز طبقه
ها کدام ایناست؛ هیچ» داريِ متحد آمریکاي سرمایهیک جامعه«ي درهدادن کشور به سمت جهنم

ي کارگر است تنها طبقه طلبانه داشته باشند.بخش و عدالتاي رهاییدر موقعیتی نیستند که برنامه
 .این برنامه را پیش بنهدتواند که می

  1397مرداد  20
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 ي کارگر در ایرانداري و طبقهبحران اقتصادي، سرمایه
ست، ترین مسائل ما در شرایط حاضر ااي شروع کنیم که اگرچه یکی از مهمبیایید از بررسی مسأله

د توجیه ند بیشتر به قصااما کمتر کسی به آن پرداخته و عمدتاً اگر کسانی نیز در مورد آن حرف زده
فشار سنگینی بوده است که بر کارگران و فرودستان ایران آوار شده است. مسأله این است: بحران 

مشخص شده که به یک  97ي سال اي که از سال گذشته آغاز شد و حاال دیگر در میانهارزي
آن چه  ر رقم خوردنعیار تبدیل شده، چگونه به وقوع پیوست و علت اصلی دبحران اقتصادي تمام

 بود؟

 

1 

داري در ایران، ابتدا و در زمستان سال گذشته در رادیو و تلویزیون، گرانِ ستمِ سرمایهاکثر توجیه
ها و سایتاي خود نظیر وبها و باالخره در سایر ابزارهاي رسانهها و روزنامهدر خبرگزاري

به بعد، نرخ ارز  1392از سال «فتند که گهاي تلگرامی، به کارگران و فرودستان ایران میکانال
صورت دستوري پایین نگه داشته شده و حاال این سرکوب، در حال توسط دولت سرکوب شده و به

ها، یمتایم و بین قها را تخریب کردهما مکانیزم قیمت«گفتند: ها میآن». نمایش تبعات خود است
» رزتثبیتِ مصنوعیِ نرخ ا«داستان این بود که از نظر آنان ». گذاري، نرخ ارز استبیت قیمتشاه
ها با فشار، جمع شده بود، حاال رها شده فنر نرخ ارز که مدت«منجر شده؛ » جهش ارزي«به 

و » خواص«اي به خود در چشم گران که همیشه با خودپسندي جاهالنهاین توجیه». است
راي چیزي ف» شاننظریات«د اند که بگویناند و دوست داشتهنگریستهمی» نخبگان جامعه«

پوپولیسم را هوا کردند و گفتند که » فیلِ«بار نیز ي مردم است، اینها و عالیقِ عامهدلمشغولی
 !است» جهش نرخ ارز، پایانِ گرانِ پوپولیسم ارزي«

اوت التفهر سال باید نرخ ارز به اندازه مابه«خود را که » ينظریه«گران، این این دسته از توجیه
التفاوت تورم در ایران و تورم در کشورهایی که عمدتاً طرف مبادله با رم داخلی و خارجی (مابهتو
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ز چند باره بعد اشود و به یکمدت سرکوب میایران هستند) افزایش یابد، وگرنه نرخ ارز در کوتاه
عمق و ، در بوق و کرنا کردند. اما بحران ارزي چنان »سال با جهش نرخ ارز روبرو خواهیم شد

عیار اماي تماینان به مضحکه« ينظریه«شدتی پیدا کرد و نرخ ارز با چنان جهشی مواجه شد که 
تبدیل شد. بنا به آمارهاي رسمی بانک مرکزي، شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفی در فروردین 

دهیم و گران، آوانس بوده است. بیایید به این توجیه 141,9، 97و در شهریور  64,7، 92سال 
ر از ي تورم داخلی (یعنی حتی بیشتبایست به اندازهبپذیریم که در این مدت نرخ دالر آمریکا، می

یافته است؛ با این فرض، چه ها، یعنی تفاضل تورم داخلی و خارجی) افزایش میمیزان ادعایی آن
د که گویبه ما می دست آید؟ آمار بانک مرکزيبایست در بازار آزاد بهنرخی براي دالر آمریکا می

تا پایان  92تومان بوده است. اگر از ابتداي سال  2606، 91متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در سال 
گران) ، نرخ دالر در بازار آزاد، معادل با تورم (یعنی حتی بیش از میزان ادعاییِ این توجیه97شهریور 

سید. اما در عالم واقع، نرخ هر دالر تا رتومان می 5715یافت باید قیمت هر دالر به افزایش می
هزار تومان هم باال رفت و حتی با  19هزار تومان و حتی  16هزار تومان،  14هزار تومان،  12

شده بازنگشت. ضمناً ما یک آوانس داده وعده» ي تعادلِنقطه«ادعایی، به » فنزِ«ها این گذشت ماه
نرخ ارز خود جهش بزرگی داشت و به دلیل بحران  91ایم: در سال دیگر هم به این مدعیان داده

ارزي آن سال، نرخ ارز باال رفته بود؛ بنابراین اگر سالِ مبنا را عوض کنیم و بخواهیم بگوییم که 
» باید«، 97تا پایان شهریور  90گران، قیمت ارز از فرودین سال این توجیه» ينظریه«بر طبق 

، شاخص بهاي کاالها و خدمات 90رسیم. در فرودین ی مییافته، به عدد متفاوتچقدر افزایش می
نیز بنا به آمارهاي بانک مرکزي  89بود؛ متوسط نرخ دالر در بازار آزاد در سال  37,5مصرفی 

 90خواست از فرودین سال اینان، اگر حتی نرخ دالر می» ينظریه«تومان بود. پس، طبق  1060
رسید. پس تومان می 4011به  97در پایان شهریور » باید«، ي تورم در ایران افزایش یابدبه اندازه

که نرخ ارز سرکوب شده و حاال با باز شدن فنر ارزي و جهش قیمتی، سعی در » نظریه«این 
بندي پوچی بیش نیست. در واقعیت، چندین برابرِ اصالح خود و تحمیل منطق بازار دارد، فرمول

زایش یافته و این افزایش نیز موقتی نبوده است تا بر کوسِ گران، نرخ ارز افنرخ ادعایی این توجیه
 گیرند که این تورم نبوده استپوچ نواخته شود. این مدعیان، نادیده می» ينظریه«رسواییِ این 
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که به افزایش نرخ ارز دامن زده است؛ بلکه این افزایش نرخ ارز بوده است که به تورم (و از جمله 
 .ن) دامن زده استتورم فعلی موجود در ایرا

رسید به گوش می 96بیشتر در زمستان سال » فشرده شدن نرخ ارز«و » ي سرکوب ارزينظریه»
هزار تومان براي دالر آمریکا را براي مردمان کارگر و  6هزار تومان تا  5هاي حدود تا قیمت

یزي گویی انگطرز شگفتجلوه دهد. مردم در آن زمان، که حاال به» طبیعی«فرودست ایران، 
ز به هایی را براي ارشان، چنین نرخهاي سال از آن گذشته است، با توجه به وضعیت معیشتسال
خواصِ «بود که آن » عوام«انگاشتند. براي جنگ با این ذهنیتِ وجه طبیعی نمیهیچ

ی ي مضرات تثبیت مصنوعنظریه«خود کردند و » نظري«ي مهماتِ ، دست در زاغه«غیرپوپولیست
 .را بیرون آوردند» ارز نرخ

» انِاقتصاددان«ترین فضا اما به سرعت تغییر کرد و نرخ ارز حتی تا جایی باال رفت که مومن
ري کردند. از این بعد، باید نظریات دیگاش را نمیهم گمان» ي فنر ارزينظریه«نئولیبرالِ قائل به 
نکی و نفتی بود، هنوز از جانب آمریکا هاي باها، که تحریمشد. شدیدترین تحریمهم راهی بازار می

توانستند بحران ارزي را ها نمیاعمال خواهند شد) و آن 97ها از آبان اعمال نشده بود (این تحریم
وقوع نپیوسته، ربط دهند. هاي هنوز نیامده و کاهش درآمدهاي ارزيِ هنوز بهسره به این تحریمیک

ن حجم باالي ای«بار پاي نقدینگی را میان کشیدند:  دیگري رفتند و این» ينظریه«پس به سراغ 
شده اشتهحجم نقدینگی انب«به قول آنان، ». نقدینگی است که افزایش نرخ ارز را در پی داشته است

. »شده خود را آزاد کرده و به جهش نرخ ارز منجر شده استطی سه سال گذشته، مانند فنر فشرده
 توانندن خود مانند فنر انعطاف بسیار زیادي دارند و میداري، چوگران سرمایهحقا که توجیه

فنر  يي بسیار زیادي به واژههاي نظري را نیز به روي خود نیاورند، عالقهترین شکستبزرگ
 .کنندهاي گوناگون تکرار میدارند و مکرراً آن را در قالب

رخ ها و افزایش نمی قیمتدوم، نقدینگیِ مهیب اخیراً به تورم در سطح عمو» ينظریه«طبق این 
توسط کسانی رواج داده شد که تا همین چند ماه پیش، » نظریه«ارز منجر شده است. این 

 »مدیریت نقدینگی و مهار تورم افسارگسیخته«را » ترین خدمت اقتصادي دولت روحانیبزرگ«
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د نیلی مشاور فنرها، افرادي همچون مسعو کردند. حاال اما وضع عوض شده بود و همانعنوان می
نی در همان ، یع»شده در سالیان گذشتهنقدینگی انباشته«کردند که اقتصادي روحانی، عنوان می
بود، دلیل تورم و افزایش نرخ ارز » مدیریت نقدینگی و مهار تورم«سالیانی که دستاورد دولت، 

ار را توضیح قض آشکگر این تناداري، نیازي نیست که توجیهگري ستم سرمایهاست!! در مقام توجیه
ترین خدمت شاهکار و بزرگ«ها توضیح ندادند و نخواهند داد که چرا آن به اصطالح دهد. آن

ي جهبه یکباره چنان گندي زد که در نتی») مدیریت نقدینگی و مهار تورم«(یعنی » اقتصادي دولت
ر ایران رقم خورد؟! د 57ترین بحران ارزيِ پس از انقالب ها، بزرگآن، بدون فرا رسیدن تحریم

گویند براي نخستین بار حجم نقدینگی در ایران از تولید ناخالص داخلی فراتر رفته و آنان می
، »قدینگیبهمن ن«نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به بیش از یک رسیده است و این 

ها مقایسه ترین واقعیتها را با سادهي آنعامل اصلی افزایش نرخ ارز و تورم است. بیایید این گفته
کنیم. اگر قرار است نقدینگیِ نزدیک به تولید ناخالص داخلی یا بیشتر از آن، به بحران ارزي منجر 
شود، چرا در ژاپن، چین، تایلند، کره جنوبی، ویئتنام، مالزي و سایر کشورهایی که نقدینگی بیش 

ها بیش از تولید ناخالص داخلی بوده ها براي دههاز تولید ناخالص داخلی است و در برخی از آن
ها موجه است، چرا در ژاپن ایم و نیستیم؟ اگر توجیه آناي نبودهاست، شاهد چنین بحران ارزي

ها سال است که که در حال حاضر نقدینگی بیش از دو برابر تولید ناخالص داخلی است و ده
ولت ارزي و تورمی ایجاد نشده، بلکه دنقدینگی بیش از تولید ناخالص داخلی بوده، نه تنها بحران 

ژاپن در چند سال اخیر سعی کرده با تورم منفی بجنگد و براي تولید تورم، دست به 
 نقدینگی«ي اقتصادي زده است؟ پس ارجاع بحران ارزي اخیر، به هاي گستردهگذاريسیاست
نگی بین حجم نقدی ي مستقیمی، َکشِک محض است و هیچ رابطه»هاي اخیردر سال شدهانباشته

 .و تورم افسارگسیخته یا بحران ارزي وجود ندارد

لمی ، از نظر ع»ي سونامی نقدینگی و ایجاد بحران ارزي به دلیل حجم عظیم نقدینگینظریه»
دارانه وجود خاصِ سرمایه» هوشمنديِ«یک » نظریه«کامالً مخدوش و مُهمل است؛ اما در این 

عامل اساسی بحران ارزي جاري و بحران اقتصادي ایجادشده  دارد: اگر مرتب بگویند نقدینگی
جا بیندازند، پس هرگونه افزایش » عقل سلیم«عنوان را به» نظریه«ي آن است و این واسطهبه
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افزایش دستمزد کارگران «ها، اند؛ چرا که از نظر آندستمزد کارگران و فرودستان را منتفی کرده
ود بحران ي خنوبهنقدینگی جدید، به«است و این » نقدینگی جدیدایجاد «، به معناي »و کارمندان

تیز کارگرس» هوشمنديِ«از حیث این ». شودکند و به ایجاد مارپیچ تورمی منجر میرا تشدید می
ثبیت ت«اول (یعنی به اصطالح » ينظریه«تر از ي دوم پیشرفتهستیز، این نظریهو فرودست

ور، همراه جمهبا مسعود نیلی، مشاور اقتصادي جناب آقاي رئیساست). بیایید » مصنوعی نرخ ارز
 داري در ایران) چگونه سیاست ضدکارگري و ضدمردمیشویم تا ببینیم که او (و البته دولت سرمایه

 .کشندبیرون می» ي حجم عظیم نقدینگینظریه«خود را از دل 

دیگري  ي نقدینگی موجود وکی انبارهدر مورد نقدینگی ما با دو مسأله مواجهیم: ی«گوید: نیلی می
نقدینگی جدیدي که اضافه خواهد شد. اگر از بابت نقدینگی جدید نگرانی نداشتیم، یک توصیه 

ها بار اثر خود را بگذارد و افزایشی در سطح عمومی قیمتاین بود که اجازه دهیم نقدینگی یک
ي موجود نقدینگی فعال شود و انبارهظاهر شود، بعد از آن شرایط به ثبات برگردد. منتها وقتی 

ها مثالً کند. این واکنشهایی ایجاد میرود و واکنشسرعت گردش پول افزایش یابد، تورم باال می
گویند باید حقوق کارمندان را متناسب با تورم افزایش اي میدر سطح دولت این است که عده

آن هم در شرایطی که دولت گرفتار  دهد؛دهیم. این کار مخارج دولت را به شدت افزایش می
که  گیرداي شکل میتحریم شده و درآمدهایش کاهش پیدا کرده است. در نتیجه کسري بودجه

پیچ تورمی شود و مارمنشأ نقدینگی جدید خواهد بود. نقدینگی جدید نیز تبدیل به تورم جدید می
 رود، دولت دست بهورم باال میکند. از سوي دیگر وقتی تهاي باالتر فعال میرا به سمت تورم

دهد. ش میها افزایزند؛ کاري که فشار مالی را بر بنگاهها میگذاري و کنترل تعزیراتی قیمتقیمت
ها هم بیشتر شده است. از طرف دیگر موجی راه هاي بنگاهحال آنکه با افزایش نرخ ارز، هزینه

ورم در شوراي حقوق و دستمزد تعیین شده، تافتد مبنی بر اینکه وقتی پارسال حداقل دستمزدها می
رقمی بوده و حاال که تورم باال رفته، دستمزدها هم باید باال رود؛ این هم اهرمی دیگر براي تک

جاري شوند و مطالبات غیرها بدحساب میها با بانکي این روند، بنگاهها. در نتیجهفشار به بنگاه
نند. هایشان را استمهال کپردازند تا بدهیزنی با دولت میکند؛ یا اینکه به چانهافزایش پیدا می

ها به بانک مرکزي و ایجاد نقدینگی جدید است. یعنی ها افزایش بدهی بانکي اینحاصل همه
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ود که هر شزاییِ نقدینگی شدت گرفته، نقدینگی جدیدي اضافه میدرست در شرایطی که تورم
دي کند. به بیان دیگر نقدینگی موجود، نقدینگی جدیاد میواحد آن بسیار بیشتر از قبل، تورم ایج

هاي زاتر است. اقتصادهایی که ظرف مدت نسبتاً کوتاهی به تورمکند که به مراتب تورمایجاد می
که باید  این است» چه باید کرد؟«اند. پاسخ اند، عمدتاً به همین چرخه مبتال شدهبسیار باال رسیده

تعدیل  هايت گرفته شود. اگر این فهم ایجاد شود که سیاستیک تصمیم سیاسی خیلی سخ
بودجه و دستمزد [یعنی افزایش دستمزد کارگران و اقشار فرودست] وقتی در حال گذار به تورمِ 

انجامد، مقاومتی در سطح هاي باالتر خواهد شد و به نقض غرض میباال هستیم، باعث تورم
وضیح گونه تصمیمات بایستند. مسئوالن باید به مردم تاینگیرد که در برابر گیران شکل میتصمیم

مت شود. قسشود، بلکه کم میها زیاد نمیتنها قدرت خرید آندهند که با افزایش دستمزدها، نه
مت تواند ما را به سسخت موضوع این است که مردم را قانع کنند این کار (افزایش دستمزدها) می

 «.و به آشفتگی برساندخیلی باال ببرد هاي خیلیتورم

راي اي برا به مقدمه» ایجاد بحران ارزي به دلیل نقدینگی«بافی مسعود نیلی صراحتاً مهمل
اش، دارانهسرمایه» هوشمندي«کند. اما او حتی با این سرکوب دستمزدهاي کارگران تبدیل می

تمزدها بر افزایش دسي کارگران و فرودستان مبنی اشتباه کرده و نادیده گرفته است که خواسته
وجود ي کارگر، اوالً حجم نقدینگی مدر سراسر کشور، مطلقاً ربطی به نقدینگی ندارد: از منظر طبقه

هیچ وجه دلیل بحران ارزي موجود نیست. ثانیاً اگر به فرض محال هم، حجم نقدینگی در کشور، به
یا افزایش آن ندارد: به هیچ ها ربطی به نقدینگی ي آندلیل این بحران باشد، باز هم خواسته

ش ي فروشود؛ دستمزد پرداختی به کارگران در نتیجهکارگري مجانی دستمزدي پرداخت نمی
گیرد و کارگران با نیروي کار خود، نه تنها معادل این داران صورت میها به سرمایهنیروي کار آن

ی کنند، بلکه با کار خود، ارزشید میدار تولدستمزد را در دلِ کاالها و خدمات تولیدي، براي سرمایه
دار چیزي در کنند که ارزش اضافی نام دارد؛ ارزشی که سرمایهدار تولید میرا هم براي سرمایه

ي ي کارگر توسط طبقهکند و چیزي جز غارتِ مطلقِ طبقهعوض آن به کارگران پرداخت نمی
شده از رزش اضافی یا ارزشِ غارتدار، شکلِ پدیداري همین ادار نیست. سودِ سرمایهسرمایه

ي کارگران است. وقتی کارگران نشدهکارگران یا به تعبیر دیگر، شکل پدیداريِ کار پرداخت
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کنند، خواستار مبارزه بر سر کاهش این ارزش اضافی درخواست افزایش دستمزد را مطرح می
 شده بهنِ کاستهخواهند از حجم این ارزش اضافی کاسته شده و معادل میزاهستند و می

ي افزایش دستمزد، به دنبال کاستن از میزان غارتِ دستمزدهاي آنان اضافه شود. آنان با خواسته
ي آنان، مطلقاً ربطی به کاهش یا افزایش نقدینگی دار هستند و خواستهداري و سودِ سرمایهسرمایه

ته ید شده، سهم بیشتري داشخواهند از کل ثروت تولیدي که به دست خودشان تولندارد. آنان می
 .دارِ انگلِ تولیدِ اجتماعی، کاهش یابدسرمایه» سهمِ«باشند و 
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داريِ وحشی در ایران در مورد علت بحران ارزي، مُهمالتی حال که پی بردیم که توضیحات سرمایه
ي هکه نقطبیش نیست، باید به این موضوع بپردازیم که پس علت وقوع بحران ارزي چه بود؟ این

ند ي بین اسفآغاز این بحران چه زمانی بود، از اهمیت زیادي برخوردار است. دالر آمریکا در فاصله
شد؛ از مرداد به بعد نرخ تومانی مبادله می 3700در بازار آزاد در کانال قیمتی  1396تا مرداد  1395

ر گذاشت. در آن تومانی را پشت س 4000ي ارز افزایش یافت و قیمت دالر در مهرماه آستانه
ي کارگران و فرودستان ایران را شمسی، سفره 90ي که بحران ارزيِ اوایل دههمقطع، نظر به این
یت که وضعشدت کاسته بود، و نظر به اینتر کرده بود و از توانِ خریدِ آنان بهکوچک و کوچک

ي بحرانِ اوایلِ دههمعیشتی کارگران و فرودستان هنوز بازیابی نشده بود و به روزهاي پیش از 
تومان را براي دالر، بسیار باال و داراي تبعاِت  4000هاي باالتر از نرسیده بود، مردم ایران نرخ 90

توانیم ضوح میووقفه باال رفته، بهکردند. حاال که قیمت ارز بیمعیشتیِ بسیار خطرناك، ارزیابی می
ارزي فعلی است: در روزهاي ابتدایی مهرماه  ي آغاز بحران، نقطه1396ببینیم که روزهاي مهرماه 

تومان را پشت سر گذاشت و در کمتر از دو هفته به سرعت به باالتر از  3900، دالرْ قیمت 96
 .تومان رسید 4000

اي، موسوم به ، پایبندي ایران به توافق هسته1396مهر  21رئیس جمهور آمریکا در روز جمعه 
است. رئیس جمهور » مخالف امنیت ملی آمریکا«رد که برجام برجام، را تأیید نکرد و اعالم ک
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اي را تأیید کرده بود، اما از آمریکا، اگرچه تا آن زمان دو بار پایبندي ایران به این توافق هسته
مهر مشخص  21کرد که دیگر برجام را تأیید نخواهد کرد و از روزهاي پیش از ها قبل تهدید میماه

ت داري ایران که سرنوشاین بار از تأیید برجام سرباز خواهد زد. براي سرمایهشده بود که وي واقعاً 
اي گره زده بود، تصمیم مهرماه ترامپ، تصمیم مهم و تأثیرگذاري بود: خود را به توافق هسته

اصالح این توافق «جمهور آمریکا، روزشمارِ خروج دولت آمریکا از برجام یا به قول خودش رئیس
بض دار ایران، ني سرمایهرا به شماره انداخته بود و بازیگران متعددي در طبقه» آن و تجدیدنظر در

، واکنشی که 96مهر  21کردند. بعد از تصمیمات خود را با این تصمیم کاخ سفید، هماهنگ می
دار ایران به تصمیمِ عدم تأیید برجام توسط رئیس جمهور آمریکا نشان داد (و در ي سرمایهطبقه

پیش از آن، واکنشی که این طبقه به احتمالِ اخذِ این تصمیم نشان داد) در مجموع،  روزهاي
هاي بعد، تمام حرکات دولت دار در ایران، در تمام ماهي سرمایهبحران ارزي فعلی را رقم زد. طبقه

ان راي را از نزدیک زیرنظر گرفت و دست به اقداماتی زد که نهایتاً بحآمریکا در قبال توافق هسته
تر، نسبت به خروج آمریکا از را با اطمینانی فزاینده 97ارزي را شدت بخشیدند. این طبقه، نوروز 

ي بخشی به بحران ارزي توسط طبقهتر شد، شدتبرجام، آغاز کرد و هرچه این اطمینان فزآینده
 .یافتدار نیز فزونی میسرمایه

اقدامی زدند که حاصلِ جمعِ آن، بحران ارزي دار، دست به چه ي سرمایهبازیگران متعدد در طبقه
ي هاي خود را براي توسعهدار بعد از امضاي برجام، برنامهي سرمایهجاري را ایجاد کرد؟ طبقه

ها از نوسازي ناوگان هواپیمایی کشور و داري در ایران تدارك دیده بود: آنهرچه بیشتر سرمایه
هواپیما  180تنهایی براي خرید ایر بهزدند. ایرانورود صدها هواپیماي مسافربري جدید حرف می

میلیارد دالر در صنعت نفت تا سال  200با ایرباس و بوئینگ، قرارداد امضاء کرده بود. قرار بود تنها 
ي ششم توسعه تصویب شده بود و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را جذب شود! برنامه 1400

 يدهندهي ثابت ناخالص که نشاند تشکیل سرمایهدرصد درنظر گرفته بود. رش 8سالیانه 
آالت و ساختمان) است، قرار بود در (ماشین» ايکاالهاي سرمایه«هاي جدید در گذاريسرمایه
اي جدید از جهش ها، دورهگذاريدرصد برسد تا با افزایش سرمایه 21,4ي ششم به ساالنه برنامه

ها و حمل و نقل ریلی گذاري عظیم در نیروگاهود سرمایهداري در ایران رقم بخورد. قرار بسرمایه
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ها نیز بنا بود از خارج از کشور تأمین شود. قرار اي انجام شود و بخش عظیم این سرمایهو جاده
میلیون  400بازار «هاي خودروسازي فرانسوي بیایند و ایران به قطب صادرات خودرو به بود شرکت

ها میلیارد دالر سرمایه در قالب فاینانس هاي خارجی دهبود بانکتبدیل شود. قرار » نفري منطقه
چنینی گذاري در ایران اختصاص دهند. صدها قول و قرار اینهاي مختلف سرمایهبه اجراي طرح

هاي خارجی امضاء شده نامه با شرکتها تفاهمدیگر گذاشته شده بود و براي تعداد زیادي از آن
 کرد و از ایناي، تمام این قول و قرارها را نقش برآب میتوافق هسته بود. خروج دولت آمریکا از

 .کردرصد می» ايموشکافانه«صورت دار اوضاع را از نزدیک و بهي سرمایهمنظر، طبقه

یل دار گرفتند، تبدي سرمایهها در طبقهدر این شرایط، تصمیمی که بسیاري از افراد و شرکت
جمهور آمریکا بیشتر به خروج از برجام ن به دالر بود. هرچه رئیسشاهاي پولیبخشی از سرمایه

شد. می تردار ایران، دلربا و خواستنیي سرمایهکرد، دالر، واحد پولی آمریکا، براي طبقهتهدید می
یشتري گرداند، دالر با شدت بها را با شدت بیشتري بازمیگفت تحریمهرچه کاخ سفید بیشتر می

 شد. تعداد بسیاردارانِ ریز و درست تبدیل میهاي پولیِ سرمایهبراي سرمایه» مفرّي امن«به 
هاي کردند باید هرچه زودتر بخش عظیمی از سرمایهداران منفرد با خود فکر میزیادي از سرمایه

ي طال) ها با دالر همبستگی زیادي دارد نظیر سکهپولی خود را به دالر (یا چیزهایی که قیمت آن
نند تا از شرِّ خواب و خیالی که رئیس جمهور آمریکا براي اقتصاد ایران دیده است، در امان تبدیل ک

 اگر فضا اجازه دهد، کردند شایدها با خود برآورد میي کمتري بخورند؛ آنبمانند یا حداقل صدمه
مت دالر به قیشان به دالر باعث شود تا در آینده هاي پولیها، مبنی بر تبدیل سرمایهاین رفتار آن

ي مردم، خصوصاً طبقات شدت باال برود و در نتیجه حجمِ قابل توجهی از ثروت از جیب عامه
ترین دارندگان دالر در ایران هستند، منتقل شود. چون این ها، که بزرگکارگر و فقیر به جیب آن

ردي جمعیِ اَعمالِ ف دارانِ منفرد، در میزان بسیار وسیعی به سمت دالر هجوم بردند، برآیندِسرمایه
شد، این شد که قیمت ارز در ایران به شدت باال رفت و آنان، که بدون هماهنگی با هم انجام می

 .بحران ارزي جاري رقم خورد

هاي پولی داران منفرد، در ابعادي بسیار وسیع، به اقدام تبدیل بخش عظیمی از سرمایهچرا سرمایه
در  »تسلیمِ محض«در مقابل دولت آمریکا و » وادادگی«صد خود به دالر، دست زدند؟ آنان به ق



 
۳
۸ 

مقابل فشارهاي غیرانسانیِ دولت امپریالیستی آمریکا، دست به این اقدام نزدند. از منظر خودشان، 
اش براي خود، از سرمایه» عزیزتر«دار قائل به وجود چیزي ها، صرفاً دفاعی بود. سرمایهاقدام آن

خواستند این وکارشان بود و میکس» عزیزترین«ن، برایشان ي پولی آنانیست. سرمایه
ان و بنا شبقاي خود و سرمایه» يغریزه«داران بنا به وکار را حفظ کنند. سرمایهکس» عزیزترین«

 .شان بود که دست به این اقدام زدنددار بودنبه اقتضاي سرمایه

دست برود؟ آنان بر این باور بودند که شان از ي سرمایهکردند ممکن است همهها فکر میچرا آن
داري در ایران، با تهدیداتِ دولت آمریکا و خروج آن از برجام، نه تنها هزار و یک رویا و سرمایه
اش، از خرید صدها هواپیما گرفته تا جذب صدها میلیارد دالر سرمایه در صنعت نفت و برنامه

ه بار دیگر با کله بشود، بلکه خود یکمی صادرات خودرو به منطقه و غیره و ذالک، نقش برآب
ه ها و رویاها بودند، بلکه برود. آنان نه تنها نگران برنامهدرون یک بحران اقتصاديِ بزرگ فرو می

کردند که ایران بتواند بیش از دو کردند: کم کم شک میهاي جاري هم شک میتداومِ واقعیت
 50کردند که حدود آن را دریافت کند؛ شک میمیلیون بشکه نفت خام صادر کند و درآمدهاي 

داران میلیارد دالر صادرات غیرنفتی صورت گیرد و پول این صادرات بدون مشکل به حساب سرمایه
الر مواد ها میلیارد دداران تولیدکننده بتوانند دهکردند که سرمایهصادرکننده واریز شود؛ شک می

هاي سابق از خارج راحتی و با همان هزینهاز دارند را بهآالتی که هر سال نیخام، قطعات و ماشین
وارد کنند. بنا به آمارهاي بانک جهانی، نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی براي ایران 

درصد بوده است: این بدان معناست که اقتصاد  46) 2017ي میالدي (سال در همین سال گذشته
المللی و شرایط اقتصاد جهانی دارد. نسبت تجارت رت بینایران وابستگی بسیار زیادي به تجا

درصد و براي  41درصد، براي هند  38براي چین  2017خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 
هاست که در اقتصاد جهانی ادغام شده است و هر تحریم درصد است. اقتصاد ایران، مدت 54ترکیه 

رف کشورهاي طرفِ تجارت ایران مورد تمکین قرار ي اقتصادي قدرتمندي که از طیا محاصره
أثیر داري ایران، بر آن تتواند به دلیل نقش قابل توجه تجارت خارجی در اقتصاد سرمایهگیرد، می

شود؛ شود، اما مغز و چوب آن از خارج وارد میتوجهی داشته باشد. مداد در ایران تولید میقابل
آید؛ تخم مرغ در حجمی وسیع در ایران جوهر آن از خارج میشود، اما خودکار در کشور تولید می
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شود (قیمت کارتن و شانه مرغ از خارج وارد میي شانه و کارتن تخمشود اما مواد اولیهتولید می
ا شود امهاي اخیر چند برابر افزایش یافته است!)؛ مرغ در ایران تولید میتخم مرغ در همین ماه

درصد  90شود، اما بیش از آید؛ روغن خوراکی در ایران تولید میج میدرصد خوراك آن از خار 70
هزار دستگاه  500بیش از یک میلیون و  96شود؛ در سال ي آن از خارج وارد میاز مواد اولیه

 .خودرو در ایران تولید شده اما این صنعت به شدت به واردات قطعات وابسته است

اش، به نحوي از انحا به تجارت خارجی گره خورده شکل فعلیداري در ایران، در کل تولید سرمایه
داران در ایران معنایی جز این نداشت که با است. این واقعیت براي تعداد بسیار زیادي از سرمایه

شده، شده یا تضعیفهاي تعلیقاي و اعمال مجدد تحریمخروج دولت آمریکا از توافق هسته
ي گذاري گستردهدارانی که روي سرمایهشود. سرمایهد بحران میداري در ایران مجدداً وارسرمایه
ه شدند که روز به روز بیشتر بها در ایران حساب باز کرده بودند، حاال با وضعیتی مواجه میخارجی

 شود. ماهیتِوارد بحران می» زوديبه«داري در ایران، رسیدند که خود تولید سرمایهمی» یقین«
الوقوع بود، همان واکنشی بود که داران به بحرانی که از نظرشان قریبواکنشِ این سرمایه

 شان،ها و دالیل وقوعنظر از شکل این بحرانها، صرفداران در سرتاسر دنیا به بحرانسرمایه
دار به بحران تبدیل هرچه سریعتر کاالهایش به پول و تبدیل هرچه دهند: واکنش سرمایهنشان می

شکل پول، یعنی طال و ارزهاي خارجی معتبر براي دنیاي » ترینِمطمئن«ش به املی سریعتر پول
وید: گداري است. کارل مارکس در جلد نخست سرمایه با تیزبینی تمام در این مورد میسرمایه

انگ کننده، به بدار، درست پیش از بحران، با خودستایی ناشی از رونقِ مَست و الیعقلسرمایه«
پول مخلوقی تخیلی بیش نیست و تنها خودِ کاالها پول هستند؛ اما حاال [در گوید که بلند می
انداز است: این تنها پول است که کاالست! جا طنیني بحران] فریاد دیگري در همههنگامه

دار در پی پول، زند، در هنگام بحران، روح سرمایههمچون آهویی که در پی آب شیرین له له می
 ها، یعنی پول تا حد یکاست. در بحران، تضاد بین کاالها و شکل ارزشِ آن این تنها ثروت، روان

 «.یابدتضادِ مطلق، ارتقاء می

قریب وارد پنداشتند که اقتصاد عنمی 1396داران از اوایل مهر در ایران، شکل بحرانی که سرمایه
ان شوند: این دالر (یا ها به دنبال یک پول (یا معادل آن)، روآن خواهد شد، باعث شده بود تا آن
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نی داران ایراي طال) بود که در مقام تنها اشکال ثروت، در مقام تنها کاالهاي مطلق، سرمایهسکه
ي بر عده »دالر یا سکه بخرید«به دنبال آن افتادند و نرخ آن سر به فلک کشید. رفته رفته نداي 

، 1392و  1391هاي از بحران سال شد. بعد، نازل می»کالم وحی«داران همچون زیادي از سرمایه
هاي فراوان خود را از بحران بیرون کشیده بود، اما هنوز اگرچه سرمایه با جهد و دست و پا زدن

به تمامی پشت سر نگذاشته بود ) 96ي بازیابی و بهبود اقتصادي را تا آن زمان (اوایل مهر مرحله
رد بیشتر حرف خواهیم زد)؛ این واقعیت، ترس هاي رونق نشده بود (در ادامه در این موو وارد سال

ي رونق یا کرد. در هنگامهها به دالر را بیشتر میتر و میل آنداران را فزونو نگرانی سرمایه
هایشان این است که زودتر تر کردن پولداران براي فزونحل سرمایهفعالیت عادي اقتصادي، راه

دار تولیدي، پول خود را با عوامل تولیدي و نیروي از دست آن خالص شوند: یا در مقام سرمایه
دار پولی، کارِ کارگران معاوضه کنند و از طریق تولید، بر سرمایه خود بیفزایند؛ یا در مقام سرمایه

 دار تجاري، کاالدار دیگري واگذار کرده و بهره بگیرند یا در مقام سرمایهشان را به سرمایهپول
ي رونق یا فعالیت عادي اقتصادي، تجارت به جیب بزنند. در هنگامهبخرند و سود بازرگانی و 

ا جاش عمدتاً ثابت است، حُکم احتکار پول را دارد و از آنخواباندن پول در طال و ارزي که قیمت
داران چندان میلی به آن ندارند. اما وقتی که که احتکار در شرایط عادي، سودي ندارد، سرمایه

، تمام همّ »زندچون آهوي تشنه که براي آب له له می«کند، حران را حس میدار، وقوع بسرمایه
جا دالر) دست یابد و آن را نزد ترین شکل پول (در اینگذارد که به مطمئنو غم خود را بر این می

زمان، تحریمی هنوز اعماِل سالمت پشت سر بگذارد. در ایران، در آنخود نگه دارد تا بحران را به
داران کاري کرد که گویی واقعاً جمعی سرمایهشده بود؛ با این حال، این اقدام دستهمجدد ن
که دولت آمریکا، ي این روند، باعث شد تا پیش از آني اقتصادي آغاز شده است. ادامهمحاصره

رفتارها و «داران ایرانی، با داري در ایران را به بحران فرو ببرد، خود سرمایهاقتصاد سرمایه
خود، ابتدا بحران ارزي را رقم بزنند و این بحران نیز سریعاً به یک بحران » هاي طبیعینشواک

 .اقتصادي تبدیل شد

داران تولیدکننده و واردکننده را داري در ایران، سرمایهتشکیالت ایدئولوژیک دولت سرمایه
ی که جنگاینحتی پیش از » سربازان«نامید! اما این می» سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي«
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عمالً شروع شود، تِر زدند. آنان نتایجی را با اقدامات خود رقم زدند که حتی دولت آمریکا هم 
کرد (جان بولتون، جنایتکار درنده و مشاور امنیت ملیِ رئیس جمهور آمریکا در تصورش را نمی

ا این همه، ه است). بها فراتر از انتظارات کاخ سفید بودگفت که تأثیر بازگشت تحریم 97مرداد ماه 
ز زده شد: رفتار آنان کامالً اداران ایرانی زدند، شگفتبا کمال تأسف، نباید از گندي که سرمایه

» هیافتشخصیت«هاي گرفت و آنان در مقام سرمایهي آنان نشأت میدارانهسرمایه» طبیعتِ«
د را انجام دادند. آنان با خود کرها طلب میدارانه از آنکه قوانین سرمایه» منطقی«همان رفتارِ 

 ها را اعمال کند؛ چه کار بایدترین و شدیدترین تحریمخواهد سختدولت آمریکا می«گفتند: می
وت، هایمان را به تنها شکل ثرتوانیم داراییجا که میباید تا آن«دادند و سریع جواب می» بکنیم؟

»« ترینیعیطب«رانی که این کار را کردند، این داتک سرمایهاز منظر تک». یعنی دالر، تبدیل کنیم
د جمعی دانستند که برآینداران نه میشد در چنین شرایطی انجام داد. این سرمایهرفتاري بود که می

است؛ و نه اگر به این واقعیت  57ترین بحران ارزي بعد از انقالب ها، رقم خوردن بزرگرفتار آن
قبل از «د: گفتنرایشان کمترین اهمیتی داشت. آنان با خود میکردند، این موضوع بوقوف پیدا می

باید  مان راهاي احتمالی به ما برسد، گلیمها و ورشکستگیکه دومینوي کاهش ارزش داراییاین
تر دارانی باشیم که از این بحران، قوياز آب بیرون بکشیم؛ شاید ما توانستیم در میان سرمایه

هاي قدر دالر و طالي ارزشمند داشتیم که توانستیم شرکتنهایت آنآیند و شاید در بیرون می
منطقِ «آنان ». ي این بحران را نیز خریداري کنیمواسطهشده بهترِ ورشکستدارانِ کوچکسرمایه
 .سرمایه را دنبال کردند» طبیعیِ

تِ مجدِد بازگش طنز تلخ ماجرا این بود که آنان با دنبال کردن منطق سرمایه، وقوع بحران به دلیل
داران که تحریمی واقعاً برگردانده شود، پذیرفتند. این طنز تلخِ سرمایهها را پیش از آنتحریم

بود. » سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي«تولیدکننده و واردکننده، یا به قول خودشان، 
منطق «لکه از ببُته بود و این نه چیزي عجیب یا غریب، شدت یکسویه و بیآمریکاستیزي آنان، به

گرفت. با این همه، صراحتاً باید گفت که دار نشأت میعنوان سرمایهرفتاري آنان به» و طبیعتِ
دار ایرانی، از نظر خودشان، در شرایط فعلی به معناي باال ي سرمایهپذیرش بحران از طرف طبقه

ي دارانهایهسرم» حلِراه«بردن دست و تسلیم در برابر دولت آمریکا نیست. آنان براي این وضعیت، 
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ترین بخش آن) دار (یا حداقل قدرتمندترین و بزرگي سرمایهطبقه« حلراه«خودشان را دارند. 
ار ي کارگر و اقشدار به طبقهي سرمایهچیست؟ ترتیب دادن هجومی گسترده از جانب کل طبقه

دار اي سرمایهاست عدهداري، در این هجوم، ممکن فرودست جامعه: از نظر بخش کالن سرمایه
باخته و دار مالمگر بحرانی هم هست که سرمایه«کوچک و متوسط هم قربانی شوند اما 

رایط فعلی سویه و طنزآمیزي که در شگی و آمریکاستیزيِ یکبتهبی» شده نداشته باشد؟!ورشکست
ه نی را با حمله بها وضعیت بحراخیزد، باعث شده تا آناز خود مقتضیات سرمایه در ایران برمی

ا به هرحم ماجرا است: آني بیکنند. این سویه» چاره«، »بیچاره«ي کارگران و فرودستانِ سفره
ي جان وکار ما را خراب کند، ما هم شیرهخواهد کسبحاال که دولت آمریکا می«گویند خود می

نگ اقتصادي، نیرو و مکیم تا در مقام سربازان خط مقدم جاین زیردستان را تا آخرین قطره می
ه مشاور براي همین است ک» توان براي مبارزه و تسلیم نشدن در مقابل دولت آمریکا داشته باشیم.

ي ها زیاد است و خواستهگوید در این شرایط، فشار بر بنگاهاقتصادي رئیس جمهور ایران می
ها را تا شود. آنان دستمزدها وارد نافزایش دستمزد نباید مطرح شود تا فشارهاي بیشتري به بنگاه

کنند راج میتر اخکنند؛ کارگران را راحتتوانند دیرتر پرداخت میآورند و تا میتر میتوانند پایینمی
کنند و از هر کارگري که اخراج نشده باشد، کار بیشتري تر میتر و سختو شرایط کار را سخت

ز دارانی نیرود، اما در عین حال سرمایهو میداري در بحران فرکشند. در بحران، سرمایهبیرون می
اند و چون بیکاري به باالترین حد رسیده و چون وجود دارند که چون رقبایشان از گود خارج شده

شکل بحران در ایران در حال حاضر، رکود تورمی است و تولید برخی کاالها به شدت کاهش 
 االیامروند، و باالخره چون اینان از قدیمتوانند هرچه بیشتر باال بها مییافته و لذا قیمت

یز ها بیشتر ناند که حاال قدرت مانور این سرمایهبیشتري در دست داشته» هاي دالريسرمایه«
داران توانند سودهاي خود را به باالترین حد ممکن برسانند. این بخش از سرمایهشده است، می

دید رحمانه به کارگران و استثمار شبه تولید و ستمِ بیآورند و تا پایانِ بحران که بحران را تاب می
 »ترین و توانمندترین سربازان در خط مقدم جنگ اقتصاديشجاع«دهند، از قضا آنان ادامه می

رود تا نشان دهد که هاي آنان میهاي مختلف خبريِ تلویزیون، به کارخانههستند و هر روز بخش
». چرخانندکنند و چرخ مملکت را میاند، تولید میریکا ایستادهچگونه با شجاعت در مقابل آم«ها آن

ب تري ترتیي بزرگي کارگران و فرودستان حملهبه سفره«هاست: آن» حلراه«اصطالح این به
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بده؛ افزایش دستمزدها را به فحش ناموسی تبدیل کن؛ از کمترین تعداد کارگران، بیشترین میزان 
بکش؛ خطیر بودن شرایط را به کارگران و فرودستان مکرراً گوشزد  کار و ارزش اضافی را بیرون

کشی، از کارگران و فرودستان بخواه کن و همچنان که گلیم خود را با تمام توان از آب بیرون می
 «!تا مبادا پا از گلیم خود درازتر کنند؛ در یک کالم، استثمار را تشدید کن و بر هراس بیفزاي

ارگر ي کهاي موجود در ایران و وظایف طبقهاول با نام خصوصیات شورش در دو متن پیشین (متن
هاي موجود در ایران) نشان دادیم که چرا و متن دوم با عنوان سه مبنا و مرکز ثقل شورش

دارانه و امپریالیستی در برخی شهرهاي ایران داراي شکل سرمایه 97و مرداد  96هاي دي شورش
ی را براي مردم کارگر و فرودست ایران به ارمغان آورند. در عین حال، توانستند رهایبودند و نمی

بخش یطلبانه و رهایي عدالتتواند یک برنامهي کارگر است که مینشان دادیم که این تنها طبقه
را خطاب به کل جامعه پیش نهد و بر سر آن مبارزه کند. اکنون در متن حاضر نشان دادیم که 

 ي اقتصاديو محاصره ر ایران چگونه به تهدید دولت آمریکا براي تحریمدار دي سرمایهطبقه
 يمجدد ایران واکنش نشان داد، چگونه بحران ارزي موجود رقم خورد، چرا آمریکاستیزي طبقه

دار (یا ي سرمایهطبقه» حلِراه«اصطالح بته است و بهسویه و بیدار در ایران ضرورتاً یکسرمایه
زي ي بحران ارترین بخش آن) براي بحران اقتصادي که در نتیجهرین و بزرگحداقل قدرتمندت

هاي مهم دیگري را نیز مورد جا تمام نیست و باید جنبهپیش آمده است، چیست؟ بحث ما در این
 .واکاوي قرار دهیم
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د شان دادنرفته رفته به پیشواز بحران رفتند و رفتاري را از خود ن 96داران که بعد از مهر سرمایه
هند، دداران در هر بحران بزرگی با هر نوعی و علتی از خود نشان میي سرمایهکه بیشتر یا همه

گذاري اقتصادي از طرف دولت انجام دادند؟ در همین ابتدا باید این کار را در کدام فضاي سیاست
 متعاقب آن بحران داران در ایران، وقوع بحران ارزي وگفت که اگرچه برآیند کلی رفتار سرمایه

ایران  مدت، اقتصادکرد که در کوتاهنحوي که حتی دولت آمریکا نیز گمان نمیاقتصادي بود، به
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نبودند » وفاییکوفیان عهدشکن و بی«داران ایرانی، اي ببیند؛ اما با این همه، سرمایهچنین صدمه
بود. اگر  شاندار بودنائاتِ سرمایهي اقتضخود را تنها بگذارند؛ رفتار آنان نتیجه» امام«که دولت و 

ود. اگر ولت آنان نیز چیزي جز این نبسویه و طنزآمیز بود؛ آمریکاستیزي دآمریکاستیزي آنان، یک
 ي کارگر و فرودستاني طبقهآمده به هجوم به سفرهبراي شرایط پیش» حلیراه«عنوان آنان به

ی کرد. بیایید ابتدا بررسداري هم به چیزي جز این فکر نمیکردند، دولت سرمایهایران فکر می
ري مشغول بود و چه نظري در مورد تحوالت به چه کا 96کنیم که دولت در روزهاي بعد از مهرماه 

 بازار ارز داشت؟

اش چسبیده بود: نظامی که نام آن را نظام ارزيِ شناورِ دولت با ایمانی راسخ به نظام ارزي
فروردین  21تا  96شده گذاشته بود. دولت در هفت ماه ابتدایی التهابات ارزي (از اوایل مهر مدیریت

تومانی، موسوم به دالر جهانگیري) یعنی تا زمانی که التهابات  4200عمرِ و معرفی دالرِ کم 97
ارزي به یک بحران ارزي منجر شدند، به سیاست آزادگذاريِ نرخ ارز چسبید و اعالم کرده که 

، طبق این نظام ارزي». شودرسند و ثبات در بازار ارز برقرار میعرضه و تقاضا، خود به تعادل می«
ي در بازار آزاد ارز بود. شکل این مداخله» ي حداقلیمداخله«ي خودشان سیاست دولت، به گفته

ی داراني ارز بود: یعنی تقاضا براي ارز و رفتار سرمایهدولت هم در آن دوره، مداخله در طرف عرضه
ها، ارز به بازار کرد و در عوض از طریق برخی صرافیکه خریدار ارز بودند را مهار و کنترل نمی

میلیارد دالر ارز  18، 96ي دوم سال کرد. (بعداً مشخص شد که دولت تنها در نیمهریق میآزاد تز
 هاداران بزرگ، و پشت سر آناي به بازار آزاد، تزریق کرده است.) در همین دوران، سرمایهمداخله
رهاي دال افتادند و دالرهاي تزریقی توسط بانک مرکزي یا سایرداران خُرد، در بازار راه میسرمایه

دانستند و به این دارانی که وقوع بحران را قطعی میخریدند. براي سرمایهموجود در بازار را می
دلیل به سمت خرید دالر و طال متمایل شده بودند، هیچ سیاستی بهتر از این نبود: هر میزانی از 

مت با قی«نک مرکزي خرید دالر و طال، قانونی بود و از قضا بخشی از این دالر و طال را نیز با
از  ها چه چیزيکرد. براي آنعرضه می» هاي کفِ بازار آزادتر نسبت به قیمتتر و پایینمناسب

این بهتر؟! کافی بود در بازار راه بیفتند و دالر و سکه بخرند. با این میزان پول نقدي که اینان 
هش خواهد کرد و آنان متضرر کردند، قطعی بود که نرخ دالر و سکه، جخرج خرید دالر و سکه می
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گفت تعطیالت سال نوي که رسیدیم می 96شوند. اما دولت به اواخر پاییز و اوایل زمستان نمی
 .رسدآید و بازار به تعادل میمیالدي که تمام شود، تقاضا براي ارز پایین می

ون محدودیت تایی و بد 20هاي ، دولت حراج سکه را در بانک کارگشایی در بسته96در آذرماه 
هزار تومان آغاز کرد تا به خیال خام خود بازار طال  288خرید (!!) با قیمت هر سکه یک میلیون و 

تایی خریداري 20هاي تواند سکه را در حجم انبوه و در بستهدار میرا آرام کند! چه کسی جز سرمایه
زرگ، هاي ببراي هُلدینگ ها،ي آنهاي تابعههاي خصوصی و انبوه شرکتکند؟! براي انبوه بانک

ي بازارها از ارز گرفته تا مسکن حضور داشتند، براي براي موسسات مالی و اعتباري که در همه
هاي نقد خود را در حراج این همه شرکت با آن توان مالی عظیم، چه از این بهتر که بخشی از پول

ن ساز بودند و با ایکه خود قیمت قدر توان مالی داشتندها آنسکه یا خرید ارز هزینه کنند. این
میزان پول نقدي که در دست داشتند (پول نقدي که از طریق نظام بانکی بخش قابل توجهی از 

قدر قدرت شان راحت بود که در شرایط بحران ارزي، آنپناه بود) خیالهاي مردم بیآن سپرده
 ت دولت، نه تنها ممانعت از هجومها را دارند که محال است ضرر کنند. سیاستأثیرگذاري بر قیمت

هاي چرب و چیلی نیز داران به سمت خرید دالر و طال نبود، بلکه براي این خرید، لقمهسرمایه
کردند و البته دولت نیز دالر براي خرید ها دالر و سکه را نامحدود عرضه میکرد. صرافیفراهم می

 .کردفروش میکرد و سکه را هم حراج و پیشداران تزریق میسرمایه

شده کار دیگري را نیز انجام داد. بانک مرکزي، ارزي را دولت در قالب نظام ارزي شناور مدیریت
داد که آالت کارخانجات اختصاص میبراي واردات کاالهاي اساسی و برخی مواد اولیه و ماشین

تومان  4200قیمت اي نام داشت (این ارز معادل همان ارزي است که در حال حاضر با ارز مبادله
، حدود 96اي در فرودین شود). قیمت دالر مبادلهبه کاالهاي اساسی و دارو تخصیص داده می

درصد باال برد  3,6، 96تومان بود. بانک مرکزي قیمت این ارز را در شش ماه نخست سال  3240
رصد باال برد و در د 12,2زمان با باال گرفتن التهابات ارزي، آن را ، هم96و در شش ماه دوم سال 

اي بیش ، قیمت ارز مبادله96تومان رسید! در مجموع در سال  3800آخر سال، قیمت آن به حدود 
اي را صورت شتابان نرخ ارز مبادلهي دوم سال گذشته، بهاز نرخ تورم باال رفت. چرا دولت در نیمه

رفت، بانک مرکزي افزایش داد؟! مضحک است که در حالی که کشور در بحران ارزي فرو می



 
٤
٦ 

 اي وتواند با افزایش سریع نرخ ارز مبادلهقدر مساعد است که میکرد که اوضاع آنگمان می
، »فروکش کردن التهابات ارزي«اصطالح هاي بازار آزاد، باالخره پس از بهنزدیک کردن آن به نرخ

ر حالی که اقتصاد کشور دها به دنبال آن بود را اجرا کند! در نرخی کردن ارز که سالسیاست تک
سان کردن نرخی کردن ارز و همحال فرو رفتن در بحران بود، آقایان در بانک مرکزي براي تک

 !دیدنداي و ارز آزاد، خواب و خیال میارز مبادله نرخ

، یعنی هنگامی که حتی به دولتیان ثابت شد که التهابات ارزي دیگر به بحران 97در فروردین 
 نرخ ارز به کابوس تبدیل شد.» علمی و تدریجیِ«نرخی کردن ده، این رویاي تکارزي تبدیل ش

ي جمهور، بعد از جلسهاسحاق جهانگیري معاون اول رئیس 97فروردین  20سان، در شامگاه بدین
 4200نرخی کردن ارز بر مبناي دالر ستاد اقتصادي دولت در تلویزیون ظاهر شد و دستور تک

یمت ارز متنفرند، ق» هاتعیین دستوري قیمت«کردند از : کسانی که اعالم میتومانی را صادر کرد
صورت دستوري تعیین کردند! اما وقایع است به» هاگذاريبیتِ قیمتشاه«کردند را که عنوان می

اضر داري حخاصیت بوده است: هیچ سرمایهچندماه بعد نشان داد که این دستور تا چه میزان بی
 دارانی نیزفروش برساند و تمام سرمایهتومانی به 4200از صادرات خود را با قیمت نشد ارز حاصل 
ردنیاز آالت موتومانی گرفتند تا با آن کاالهاي مصرفی یا مواد اولیه و ماشین 4200که از دولت ارز 

، زمانتولید خود را وارد کنند، کاالهاي خود را بر مبناي نرخ دالر در بازار سیاه (نرخی که در آن 
شد) به مردم فروختند. بحران یعنی در زمان سیاست دالر جهانگیري، در لفظ قاچاق محسوب می

هاي نحیف ، بار سنگین این تورم را بر شانه97ارزي به تورم شدید منجر شد و مردم ایران در سال 
ن به داري در ایراخود حس کردند. با وجود فشار شدیدي که بر مردم وجود داشت، هیچ سرمایه

ها، حتی بعد از معرفی این سیاست، تومانی گردن ننهاد. بسیاري از آن 4200نرخی سیاست ارز تک
توانستند باال بردند و به سودهاي نجومی جا که میقیمت کاالهاي وارداتی یا تولیدي خود را تا آن

اما، از  ؛دست یافتند. کمتر دستوري از جانب یک دولت بوده است که به این سرعت مضحکه شود
 .توانست بهتر از این هم باشدي یک دولتِ نئولیبرال نمیگذارانهسوي دیگر، دستورِ قیمت

ولتِ کوبند. ددارانه در ایران، بر طبل دولتِ کوچک میترین گرایشات سرمایهها است که قويدهه
چک شده بود قدر کوها واگذار کرده بود، آنسازيداري که همه چیز را از طریق خصوصیسرمایه
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خواست نظارت و کنترل موثري توان بودند که اگر میاش، اندك و کمقدر بازوهاي نظارتیو آن
به خود  ي جدیددارانهگذاشت و یک شکل سرمایهصورت دهد باید شکل نئولیبرال خود را کنار می

رگونه گفت همیدانست و را غیرموثر می» هاکنترل و نظارتِ شدید بر بنگاه«گرفت. دولت اما می
شود. پس ها منجر میگذاريداران و کاهش سرمایهبه رَم کردن سرمایه» کنترلِ خارج از عرف«

رالی به ي تغییر شکل دولت از نئولیبدولتی با این ذهنیت، اصالً در شرایطی نبود که بخواهد برنامه
داري هرایشات مختلفِ سرمایي دیگر را مطرح کند و یا بر سر آن برنامه با گدارانهیک شکل سرمایه

اش، نظر ها و نزاع بر سر برنامهکُشتی بگیرد یا حتی (به فرض محال) بدون کُشتی گرفتن با آن
بر  ي نظارتها را جلب کند. به یکباره دولت پی برد که اتاق اصناف ایران که وظیفهمساعدِ آن

بازرس در  1986ه دارد، تنها ها را در کشور بر عهدمیلیون واحد صنفی و فروش آن 3بیش از 
گفت ي خبر از موفقیت این نهاد میپور دبیرکل اتاق اصناف در شبکهسطح کشور دارد! علی عوض

بازرس به  1380ها در کل ایران را از که توانسته با اضافه کردن بازرسان دواطلب، تعداد بازرس
شد که ند؟! کم کم مشخص میتوانستند کنترل کنبازرس برساند! اینان چه چیزي را می 1986

کنندگان و تولیدکنندگان، وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت، که سازمان حمایتِ مصرف
بازرس  2880ها و توزیع کاال و خدمات را برعهده دارد تنها ي بازرسی و نظارت بر قیمتوظیفه

 ر سطح کشور اینان هیچدر کل کشور دارد!با این همه تولیدکننده و واردکننده و واحد صنفی د
 .توانستند کنترل کنندچیزي را نمی

ها اعتقاد داشتند که هنوز دولتِ کوچک در ایران محقق نشده است و باید گرچه برخی از نئولیبرال
داران واگذار سازي شود و به سرمایههاي شهر و حتی هوا نیز خصوصیها و خیابانتمام کوچه

داري در ایران، فشار ناشی از دولت کوچک وان یکی از تبعات سرمایهعنها بود که بهگردد، اما مدت
علت عدم گرفته بهبر سر مردمان کارگر و فرودست ایران آوار شده بود. دولت بعد از بلبشوي شکل

نترل ک«تومانی، سریعاً از این بلبشو نتیجه گرفت که  4200داران به سیاست دالر تن دادن سرمایه
 به هیچ حساب کردنِ سیاست ارز». شودوثر نیست و به ایجاد رانت منجر میها مو تثبیت قیمت

ها داران، باعث شد تا ایمان دولت به دولتِ کوچک و آزادسازي قیمتتومانی توسط سرمایه 4200
ها را در دستور کار قرار دهد، که آزادسازي افراطی قیمتتقویت شود! البته دولت قبل از این
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تومانی  4200ها، همین دالر داران پهن کرده بود. یکی از این سفرهي سرمایههایی نیز براسفره
دارها به تکاپو افتادند تا به آن دست یابند و با آن از سرمایهدارها تا جوجهسرمایهبود که از کالن

هاي بسیار باال به مردمی که حتی در آسمان هم شیر مرغ تا جان آدمیزاد را وارد کنند و به قیمت
 فروش سکه بود؛ چند روز بعد از سیاست دالري دیگر پیشیک ستاره نداشتند، بفروشند. سفره

فروش پیش 97ها قطعه سکه در اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت تومانی، دولت میلیون 4200
هزار تومان و  590ماهه را با قیمت یک میلیون و هاي با سررسیدِ یکداران، سکهکرد. سرمایه

یش ها ابتدا به بخرید کردند و ظرف چندماه قیمت این سکهمحدودیت در میزان خرید، پیش بدون
میلیون تومان رسید! تاریخ ایران کمتر چنین انتقال  4از سه میلیون تومان و سپس به بیش از 

ي کوتاه، از جیب تمام مردمان کارگر و فرودست به ثروتی را در این حجم انبوه و در این دوره
» تاننوش«مان، هاي ما، برادران و خواهرانداران به یاد دارد. اي زالوهاي ما؛ خونسرمایهجیب 

 !باد

ها تومانی گذشت، اعتقاد دولت به آزادسازي قیمت 4200باري؛ چندماهی که از سیاست دالر 
کارشناس «اصطالح ي زیادي در دولت و مجلس و تعداد زیادي بهتر شد. اینک، عدهراسخ

داري به تومانی اشتباه بوده است. دولت سرمایه 4200گفتند که دالر ها میدر رسانه» ياقتصاد
چه کنم، چه کنم، افتاد. در همین حین، تشکیالتی به نام شوراي عالیِ هماهنگی اقتصادي قواي 

گانه هم تشکیل شد تا تصمیمات کالن اقتصادي در سطح سه قوه و با حضور اکثر گرایشات سه
گذاري ها، سیاستچیطلبان و اعتدالري در ایران اتخاذ شود: اصولگرایان و اصالحداسرمایه

اقتصادي را با هم تسهیم کردند و از روحانی و جهانگیري و دو الریجانی گرفته تا نوبخت و 
نظر تفاقها با ااي و پورابراهیمی و تاجگردون، همه دور یک میز نشستند تا این سیاستمحسنی اژه

 ترین تصمیم این تشکیالتِها تدوین شده و به خوردِ کارگران و فرودستان داده شود. مهمني آهمه
قی و هاي توافجدید، آزادسازي نرخ ارز بود. از این به بعد، ارز حاصله از صادرات غیرنفتی به قیمت

قیمت  شد.گذاري در بازار ثانویه به واردکنندگان فروخته میبدون دخالت بانک مرکزي در قیمت
خ هیچ شد! در تاریهایی بود که سابق بر این قاچاق تلقی میتوافقی در بازار ثانویه، همان قیمت

هاي رسمی تبدیل شده قدر سریع به نرخهاي قاچاق، اینتوان پیدا کرد که نرخمقطعی را نمی
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آید اد پایین میباشند! در مقابل آزادسازي نرخ ارز، به ملت وعده داده شد که قیمت دالر در بازار آز
شد که با همان کند. این وعده به ملتی داده میهزار تومان، جاخوش می 8و در جایی در حدود 

ها کاهش نیافت اش کوچک شده بود. در بازار آزاد، اما نه تنها قیمتتومانی هم سفره 3700دالر 
ومان هم باال رفت. آیا هزار ت 19هزار و  18دالر حتی تا  و بلکه افزایش شدید نیز یافت و قیمت

 !ي اقتصادي دروغین محاکمه شده است؟داري، کسی به خاطر وعدهدر دولت سرمایه

واد ي فوالد و مهاي صادرکنندهترین بخش سرمایه که شرکتجا ختم نشد. کالنکار اما به این
اي صادراتی زههاي نفتی بودند، تنها بر سر قیمت ارمعدنی و فلزات و سیمان و پتروشیمی و فرآورده

خواستند نرخ فروش ارزهایشان آزادسازي شود، بلکه خواهان زدند؛ آنان نه تنها میخود، چانه نمی
شان در داخل کشور نیز بودند. محصوالت اینان عمدتاً در بازار داخلی آزادسازي قیمت محصوالت

د این مواد، کاالي نهایی بسازنها با شد تا آنداران خُردتر فروخته میعنوان مواد اولیه به سرمایهبه
ر باال داران خُردتي تولید سرمایهسو هزینهکه از یکو به مردم بفروشند. دولت در ابتدا براي این

یمت ها منجر شود) و از سوي دیگر، قتوانستند به ورشکستگی تعدادي از آننرود (این باال رفتن می
داران را رمایهسفسارگسیخته شکل نگیرد، کالنکاالهاي نهایی خیلی افزایش پیدا نکند و تورم ا

ي گذارهایی که مبناي نرخمجبور کرده بود تا محصوالت خود را از طریق بورس کاال، با قیمت
ی داران، بالفاصله به این نکته پاي از سرمایهتومانی بود، به فروش برسانند. عده 4200ها دالر آن

واد اولیه گیرد بروند، منظارتی بر معامالت آن صورت نمی توانند به بورس کاالیی کهبردند که می
را خریداري کنند و با قیمت باال در بازار آزاد بفروشند یا اصالً همین مواد را صادر کنند و سود 

س کاال توانست معامالت بوراش نه میي شکل نئولیبرالواسطهزیادي به جیب بزنند. دولت که به
سالما، که وا ا«مین شکل، اصالً اعتقادي نیز به کنترل نداشت، فریاد را کنترل کند و به دلیل ه

ا ها در بورس کاال مهیسرداد و شرایط را براي آزادسازي قیمت» رانت در بورس کاال شکل گرفته
کرد. دولت ابتدا قیمت مس و آلومینیوم را در بورس کاال آزادسازي کرد، سپس به سراغ قیمت 

 .ز قیمت محصوالت پتروشیمی را آزادسازي کردفوالد رفت و در نهایت نی

ها دانست، با آزادسازي قیمتخود می» شاهکار«کنترل تورم را  92سان، دولتی که بعد از سال بدین
اولیه،  ي افزایش قیمت موادواسطهکه بهي بحران، وقوع تورم بسیار شدید را پذیرفت و ایندر میانه
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وسط ورشکست شوند را نیز پذیرفت. دولت در واقع، در شرایط داران کوچک و متتعدادي از سرمایه
ي ي کارگر و فرودستان ایران به نفع کل طبقهي طبقهاي را به سفرهبحران ارزي، تهاجم گسترده

دارانِ کالن را گرفت دار هم جانب سرمایهي سرمایهدار شکل داد و در تمایزات داخلیِ طبقهسرمایه
ور در کش داري در ایران، کاري کرد که همهآنان، سامان داد. دولت سرمایهو سیاست خود را به نفع 

ران ایران. ي کارگر و دستمزدبگیتوانستند بر سر افزایش قیمت کاالیشان چانه بزنند، اال طبقهمی
تاج «ي محصوالت پتروشیمی، فوالدي، مواد معدنی و فلزات که دارهاي تولیدکنندهسرمایهکالن

ها تنها نبودند: هاي خود رسیدند. اما آني افزایش قیمتدند و سریع به خواستهدولت بو» سرِ
تولیدکنندگان لبنیات قیمت خود را هفتگی افزایش دادند؛ تولیدکنندگان لوازم خانگی به شدت 
قیمت محصوالت خود را باال بردند؛ پوشک و رب گوجه فرنگی به معضل تبدیل شد؛ قیمت 

گذاشت؛ در کل قیمت هرچیزي که در زندگی الزم بود باال رفت.  دستمال کاغذي سر به فلک
داري، براي زندگی الزم بود باال نرفت: کارگران و دستمزدبگیران تنها قیمت چیزي که در سرمایه

ا قیمت عنوان کاال بفروشند؛ تنهکه زنده بمانند باید نیروي کار خود را بهبگیران، براي اینو حقوق
یمت هر داري قداري بود: در سرمایهکه باال نرفت. این اما قانون قدیمی سرمایه این نیروي کار بود

ان در شها و صرفاً بر اساس تصمیمزنی آنزنیِ صاحبان آن چیز یا حتی بدون چانهچیزي با چانه
باید  ي کارگر است وي طبقهرود؛ اما افزایش قیمت نیروي کار مستلزم مبارزهشرایط بازار باال می

 .سر آن مبارزه صورت گیرد بر

ي بحران ارزي و سپس به دلیل بحران اقتصادي و رکود تولیدي ناشی واسطهدر حالی که ابتدا به
روز بهرفت، دستمزد واقعی کارگران و فرودستان و قدرت خرید آنان روزاز آن، تورم به شدت باال می

 »حلراه«ر بازار داخلی، به اصطالح کاهش یافت. آزادسازي قیمت ارز و آزادسازي قیمت کاالها د
ي کارگر و ي طبقهچیزي جز هجوم به سفره» حلراه«دولت براي شرایط پیش آمده بود: این 

صورت خالصه بازگو کنیم، باید بگوییم که دولت مردم محروم ایران نبود. اگر بخواهیم قضایا را به
دلیل این تهدید، وقوع بحران را قطعی داران به آمریکا به خروج از برجام تهدید کرد؛ سرمایه

دانستند و براي خرید دالر هجوم آوردند؛ بحران ارزي ایجاد شد و دولت در پاسخ به این بحران 
ي کارگر و فرودستان را با ي طبقهارزي و بحران اقتصادي متعاقب آن، دستور حمله به سفره
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انعت از افزایش دستمزدها، صادر کرد. آزادسازي نرخ ارز و آزادسازي قیمت کاالها در داخل و مم
هاي عمومی نیز در دستور کار گذاشته شد. معاون ترِ داراییسازي گستردهعالوه بر این، خصوصی

تمام را به سرعت به هاي نیمههاي اجرایی باید طرحجمهور صراحتا گفت که دستگاهاول رئیس
ي عدم واگذاري پذیرفته نیست. وي اي برابخش خصوصی واگذار کنند و از این پس هیچ بهانه

ه ها باشند. اکنون گفتمدیران باید به دنبال واگذاري طرح«حتی از این هم جلوتر رفت و گفت: 
ها را واگذار کنند ولی مدیري که اهل ریسک نباشد، بهتر ترسند که این طرحشود مدیران میمی

شده نهاي تعییسیاست در چهارچوباش بنشیند. ما تصویب کردیم اگر مدیري است برود در خانه
 در واقع، دستورِ هاپولی» طرحی را واگذار کرد، حتی اگر آن واگذاري اشتباه بود، بازخواست نشود!

 .داران به ثمن بخس صادر شدها به سرمایههاي عمومی و فروش آنکردن دارایی

د زدند، با دستان خود گن» سربازان خط مقدم جنگ اقتصادي«داران در مقامِ آري، اگر سرمایه
ي کارگران و فرودستان را پیشنهاد کردند؛ بحران ارزي را رقم زدند و در ادامه هجوم به سفره

که این بحران کاري نکرد جز این» ي جنگ اقتصاديفرمانده«داري نیز در مقامِ دولت سرمایه
. ارگر را عملی ساختي کي طبقهي پیشنهادي به سفرهارزي را پذیرفت و سپس در ادامه، حمله

 حاال که دولت آمریکا، قصد«ي آنان بود: دارانهسویه و سرمایهاین طنز تلخ آمریکاستیزي یک
ي ما را دارد ما هم به زندگی فرودستان و کارگران و محرومان حمله کنیم تا تحریم و محاصره

بته سویه و بیم یکاین آمریکاستیزي ه». ي بحران بر سر کارگران و محرومان آوار شودهزینه
موجود  هايخصوصیات شورش«بته بود بلکه همچنان که در دو متن سویه و بیبود: نه تنها یک

شرح » هاي موجود در ایرانسه مبنا و مرکز ثقل شورش«و » ي کارگردر ایران و وظایف طبقه
یون ه آغوش اپوزیساي از فرودستان را بهاي معیشتی، عدهایم، دم به دم با تشدید نارضایتیداده

ي نها طبقهکردنی که تکرد؛ پرتاباش پرتاب میدارانه و امپریالیستیي سرمایهپروغرب با آن برنامه
 تواند مانع از آن شود و دولتي خود، میطلبانهبخش و عدالتي رهاییکارگر با پیش نهادن برنامه

 .اي براي آن نداردي اصولیداري خود هیچ راه چارهسرمایه
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هاي بانکی و نفتی هنوز از طرف آمریکا علیه ایران اعمال شوند، بحران ارزي با این آنکه تحریمبی
اران دداري، که شرح آن رفت، ایجاد شد. دولت و سرمایهدار و دولت سرمایهي سرمایهاقدامات طبقه

دم و رفتار و تصورات مر اما در ادامه به تعمیق فشارها به مردمان کارگر و فرودست، اکتفاء نکردند
که چرا را عامل بحران خواندند! روحانی در مجلس در پاسخ به سواالت نمایندگان در مورد این

بت تغییر تصور مردم نس«چنین شد و بحران ارزي روي داد، گناه را به گردن شرایط اقتصادي این
گفت، ابراز سخن می انداخت. وي در ششم شهریور و در حالی که از تریبون مجلس» به آینده
در این هفت هشت ماه اخیر، چرا ناگهان شرایط جدیدي آغاز شد؟ شما ممکن است «داشت: 

بفرمایید که این شرایط نو از اشتغال یا ارز و رکود بود، از قاچاق بود، از سیستم بانکی بود. به نظر 
دم د. ناگهان تصور مرحقیر، اشکال از تصور مردم و ترسیم ملت ایران نسبت به آینده ایران بو

 مسیر یک در که کشوري شد چه …نسبت به آینده ایران دچار تغییر شد و این، درد بزرگ است
 اردیبهشت جمهوريریاست انتخابات در[ را بزرگ يحماسه آن مردم کرد،می حرکت آرامی کامالً

ده جمع ش ي بسیار محکمی را به ترامپ و کشورهاي کوچکی که اطرافشآفریدند و ضربه] 96
است. هر کس  96دي ماه سال  5بودند، زدند، یک مرتبه فضاي کشور تغییر کرد؟ تاریخ این تغییر 

بود که مردم  96دي ماه سال  5تاریخ دیگري بدهد، به اعتقاد من آدرس غلط به مردم داده است. 
ارشکنانه و دهند و شعارها کم کم به شعارهاي هنجاي شعار میها عدهناگهان دیدند در خیابان
بینیم ي مردم تبدیل شد و مردم را دچار حیرت کرد. بعد از این تهدید میغیرقابل قبول براي همه

اند؛ برادران و خواهران عزیز من بدانید با آن ناآرامی در داخل و تهدیدهاي بیرون مردم نگران شده
 د را بر وحدت تمامي مجلس، بیشترین تأکیروحانی که در آن جلسه». آوردتخریب، خرابی می

را دلیل بحران ارزي خواند و با ارجاع به » تغییر تصور مردم«هاي سیاسیِ قدرت داشت، جناح
دي اعالم کرد. حتی او با پاك  5را » تغییر تصورات مردم«، تاریخ شروع 96ماه هاي ديشورش
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یید برجام سرباز طی یک سخنرانی از تأ 96جمهور آمریکا در مهرماه  کردن این واقعیت که رئیس
ماه به فکر خروج از برجام افتاد و براي آن هاي ديزده بود، عنوان کرد که ترامپ بعد از شورش

 !چینی کردزمینه

ار ماه، کهاي ديها پیش از شورشسازيِ کذب بیشتر نیست؛ از مدتاظهارات روحانی یک تاریخ
ر و طال شده بود و بحران ارزي واضحاً واقع داران ایرانی، خرید دالي تعداد زیادي از سرمایهروزانه

ع این توانست وقوشده چسبیده بود و نمیجا که به نظام ارزي شناور مدیریتشده بود. دولت از آن
پس «سازي نرخ ارز، اي، براي یکسانبحران را مشاهده کند و حتی با افزایش سریع نرخ ارز مبادله

که تعطیالت ، با این96ماه دید. حتی در بهمناب و خیال میخو» از فروکش کردن التهابات بازار ارز
سال نوي میالدي پایان یافته بود اما قیمت ارز نه تنها کاهش نیافته بود، بلکه باالتر هم رفته بود، 

اي روحانی در یک گفتگوي زنده تلویزیونی در پاسخ به رضا رشیدپور گفت که هیچ بحران ارزي
ر تها است. باز هم پایینتر از اینتومان نیست، خیلی پایین 4750 قیمت دالر«در کار نیست؛ 

هم دولت روحانی  96حتی در بهمن ». اي بابت نرخ ارز نداشته باشندآید و مردم هیچ نگرانیمی
آب  ها) مثلها گرفته تا شرکتداران (از بانکتوانست وقوع بحران ارزي را ببیند و سرمایهنمی

آوري ارز و طال بودند. حال که از آن دوران حتی کمتر از یک سال ال جمعخوردن در بازار در ح
ي مردمان کارگر و فرودست ترتیب داده اي را به سفرهگذشته است و دولت نیز تهاجم گسترده

غییر ت«شود که عامل بحران ارزي، است، این گفته در حجمی وسیع از پشت بلندگوها تکرار می
 .بوده است» تصورات مردم

داري، قربانیانِ بحران ارزي و بحران اقتصادي متعاقب آن را سرمایه» پردازاننظریه«دولت و 
داران به سمت خرید جانبه سرمایهکنند! آنان هجوم همهعنوان عامالن این بحران معرفی میبه

د هاي جدید، رکوگذاريدالر و طال را که به افزایش شدید قیمت این اقالم، کاهش شدید سرمایه
گیرند، گناه بحران را به در تولید و تورم عمومی قیمت کاالها منجر شد را از اساس نادیده می

» دمانتظارات تورمیِ مر«تورم افسارگسیخته را » دلیلِ«اندازند و می» تغییر نگرش مردم«گردن 
» تورم عامل افزایش«جمهور، صراحتاً مردم را کنند! نهاوندیان، معاون اقتصادي رئیسعنوان می
 !کندمعرفی می
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به بعد  96داران بودند که از مهرماه حال بیایید این سوال را بررسی کنیم که کدام بخش از سرمایه
 قدر ریال به بازار ارز و سکه منتقل کردندبیشترین هجوم را به سمت خرید دالر و طال داشتند و آن

مورد منتشر نشده، اما این موضوع باعث  اي در اینکه بحران ارزي را رقم زدند؟ هیچ آمار رسمی
ان به برندگترین هجومشود که ما در این مورد، بر اساس شواهد، با قطعیت حرف نزنیم. بزرگنمی

بانک خصوصیِ  20ها بودند. ي آنهاي متعددِ زیرمجموعهها و شرکتصف خرید طال و ارز، بانک
در حال فعالیت، در حال حاضر در کشور داراي مجوز و یک بانک خصوصی در انتظار مجوز اما 

هاي ي مالی و اعتباري را هم اضافه کرد. انبوه شرکتموسسه 5بانک، باید  21وجود دارد. به این 
ان ي بسیار بزرگی در دستبریم که سرمایهها را هم که به حساب آوریم، پی میي بانکزیرمجموعه

ها ها متمرکز شده است. آني آني زیرمجموعههاها، موسسات مالی و اعتباري و شرکتاین بانک
در هر بازاري، از بازار بورس گرفته تا امالك و مستغالت حضور پررنگی دارند. بحران ارزي با این 

جاد کند؛ توانست ایي متوسط نمیي جاي گرفته در طبقهاي بازنشستهعده» بازيِسفته«شدت را 
بحران ارزي بزرگی را در اختیار نداشتند و این یک دروغ آنان پول نقد موردنیاز براي ایجاد چنین 

ي متوسط یا چندصد دالل خیابان فردوسی تهران دارِ طبقهسوداگري زنان خانه«بزرگ است که 
ازار رسید، باعث این التهابات در بشان میشان به دهانمیدان یا تعدادي بازنشسته که دستو سبزه

د اي چنین شدیبه بازار ارز و سکه، که به خلق بحران ارزي هجومی چنین وسیع». ارز و سکه شد
دار که بیشترین میزان پول نقد را در ي سرمایههاي طبقهترین بخشمنجر شود، تنها از بزرگ

هاي ها و شرکتي بانکدارها نیز هیچ گروهی به اندازهسرمایهآمد. از کالناختیار دارند، برمی
 .در دست نداشت ها، پول نقدي آنزیرمجموعه

ان، وابسته ي لوتوس پارسیي طالي لوتوس با مدیریت و بازارگردانی تأمین سرمایهصندوق پشتوانه
ي طال و معامالت آتی سکه در بورس کاال، ي سکهبه بانک پارسیان، در گواهی سپرده

ست سال خي ني طال در نیمهگذاريِ مبتنی بر سکهکند. این صندوق سرمایهمی» گذاريسرمایه«
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گذاري و درصدي را کسب کرد. این صندوق سرمایه 162در بورس کاال، سود نجومی  97
دارانه هستند که از طریق انتقال میزان عظیمی پول به هاي مشابه آن، نهادهایی سرمایهصندوق

صورت ي طال و معامالت آتی سکه، قیمت سکه را در بازار بهي سکهمعامالت گواهی سپرده
اري گذهاي سرمایهها و صندوقهاي بانکها، باید انبوه شرکتزایش دادند. در کنار ایننجومی اف

ي خود، این ها را قرار دارد که با حضور در بازار فیزیکیِ ارز و طال و خریدهاي عمدهوابسته به آن
 ترینکاريترین و یکی از مهم«نویسد: می 97تیر  4ي شرق در بحران ارزي را پدید آوردند. روزنامه

ضربات به آرامش بازار در بورس کاال زده شد و آن جایی بود که تعدادي از فعاالن بورس و در 
اي سنگین به معامالت بورس آتی سکه گذاري دو بانک مشهور با حملهها صندوق سرمایهرأس آن

شانگان ترین ني آتی همواره یکی از مهمباعث افزایش ناگهانی قیمت سکه آتی شدند. نرخ سکه
 ي آتی با سررسیدهايدلیل، افزایش قیمت سکه همینبراي بازار واقعی سکه بوده است و به

ي فیزیکی نیز نشان داد و فروشندگان ترسیده از اي اندك خود را در بازار سکهمختلف با فاصله
 .«بردند ي فیزیکی را باالي آتی، قیمت سکهالتهابات بازار تنها در واکنش به افزایش قیمت سکه

ها البته به معامالت آتی سکه در بورس کاال اکتفاء نکردند. ي آنهاي زیرمجموعهها و شرکتبانک
دادند تا هاي مردم، وام میي خود، از محل سپردههاي زیرمجموعهبه شرکت 96آنان بعد از مهر 

هنگام افزایش  ي این اقالم به بازار درشدهها با خرید ارز و سکه و سپس تزریق مدیریتآن
تر نیز ها را مجرب، بانک91و  90هاي ي سالها، اصلِ وام و سود آن را برگردانند. تجربهقیمت

، وقتی مشخص 90تر شده بودند. در سال کرده بود و البته ابزارهاي مالی در بورس هم پیشرفته
 ن صرف خریدي بانک شهر، میلیاردها توماشد که شرکت مسکن و ساختمان جهان، زیرمجموعه

هاي بانک کارگشایی کرده است و عمالً در افزایش قیمت ارز و سکه دخیل سکه و شمش در حراج
بوده است، قالیباف که در آن زمان شهردار تهران بود و شهرداري تهران هم یکی از سهامداران 

ایج رداد و ستد سکه خالف نیست؛ خرید و فروش طال در کشور «بانک شهر بود، اعالم کرد که 
» استداللی«این ». اش کاري نکرده استو شرکت جهان خالف اساسنامه و امري عادي است

وقت حتی محاکمه هم نشد. حاال نیز خرید ارز و سکه، بود و شرکت جهان هیچ» قوي«غایت به
شان، کاري هاي زیرمجموعهها و شرکتها و صندوقدر هر حجم و میزانی، خالف نبود و بانک
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ها در شرایط رونق یا فعالیت عادي اقتصادي، به دادند. بدیهی است که آنن انجام نمیخالف قانو
روند؛ چرا که این کار به دلیل ثبات نسبی قیمت ارز و سکه در آن سراغ خرید ارز و سکه نمی

ها از اوضاع، ، ارزیابی آن96دنبال ندارد. اما در روزهاي پس از مهر ها سودي بهشرایط، براي آن
دارانی که در هنگام بحران یا تصور بحران، ود شرایط عاديِ اقتصادي نبود؛ لذا مثل اکثر سرمایهوج
کنند، آنان نیز چنین هدایت می» طال و ارزهاي معتبر«را به سمت » شانگذاريسبد سرمایه«

 .کاري کردند

ري گذاهاي سرمایههاي خصوصی و صندوقشد، بانکهرچه بحران ارزي بیشتر تشدید می
کردند؛ در واقع، هرچه تأثیرات گذاري را بیشتر میهاي سرمایهشان نرخ سود سپردهزیرمجموعه

ها سودهاي بیشتري شد، آنجهش نرخ ارز، باعث رکود بیشتري در تعداد زیادي از صنایع می
اي هقها و صندوکردند! بانک شهر، بانک آینده، بانک پارسیان و تعداد زیادي از بانکپرداخت می
ها در کنند. سپردهدرصدي پرداخت می 20ي آنان در حال حاضر سودهاي باالتر از زیرمجموعه
درصدي در این  20ها قادرند به مشتریان، سودهاي باالتر از شوند که بانکگذاري میکجا سرمایه

یق رها به نحوي از انحاء، یا از طشرایط اقتصادي بدهند؟ شک نکنید که بخش قابل توجهی از آن
ي طال و بازار آتی سکه، معامالت فیزیکی ارز و طال، یا از طریق معامالت اوراق گواهی سپرده

 دارينظام سرمایه» کارشناسان«شود. برخی از راهی بازار ارز و طال شده است و همچنان نیز می
هاي سپرده اي از مردمکردند که ممکن است عدهمی» نگرانی«ابراز  97در مرداد ماه و شهریور ماه 

اهل، ج» کارشناسانِ«ها بیرون بکشند و به سمت خرید طال و ارز هجوم برند؛ این خود را از بانک
ت هاسشان مدتهاي زیرمجموعهها و شرکتبستند که بانکچشم خود را به روي این واقعیت می

داران نیز سرمایهاند و در این هجوم سایر هاي مردم، به بازار ارز و طال هجوم بردهکه با سپرده
 .اندها بودههمراه آن

ي همچون آهو«اي بود که دهد که چه طبقهخوبی نشان میشده بهفروشهاي پیشوضعیت سکه
، در پی خرید ارز و طال روان شد. (عمدتاً) در اواخر فروردین »زندله میتشنه که براي آب شیرین له

فروش شد. آمارهاي بانک ي بهار آزادي پیشکههزار قطعه س 650میلیون و  7و اوایل اردیبهشت، 
نفر خریداري شد! تازه در  463هزار و  114ها مجموعاً توسط دهد که این سکهمرکزي نشان می
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درصد از جمعیت ایران بود که براي خرید سکه  0,1، این 97اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت 
ه بازار ب» کارطمع«هاي دار و بازنشستهانههجوم آورده بود: پس این تبلیغات سیاسی که زنان خ

ه خرید سکاند، چیزي جز تالش براي مغشوش کردن واقعیت نیست. متوسط پیشهجوم آورده
گوید، اما قطعاً تصدیق قطعه بود! گرچه این متوسط چیز زیادي به ما نمی 67توسط هر نفر، 

ي گرفته در طبقهنفر کار افراد جاي قطعه به ازاي هر 67گوید خرید کنید که حداقل به ما میمی
سکه  فروش هر قطعهفروش، قیمت پیشداران بود: در روزهاي پیشمتوسط نبود؛ بلکه کار سرمایه

ه دار بود کي سرمایهتر از بازار آزاد بود. این طبقههزار تومان پایین 200ماهه تقریباً با سررسیدِ یک
توانست در این حجم بزرگ سکه بخرد؛ راحتی میبهچنان پول نقد بزرگی در دست داشت که آن

د از ترسیي متوسط که میخرید، طبقهدار با اطمینان سکه و ارز میي سرمایهآن زمان که طبقه
 .دانستاش کاسته شود، همچنان این خرید را پُرریسک میارزش دارایی

 38ش از فروش سکه، بیپیشگیري است. نفر اول در لیست تر از این متوسطاما مسأله حتی عیان
 یک» پادوي«کل سازمان مالیاتی ي رئیسساله و به گفته 32هزار قطعه سکه خرید! او فردي 

هزار قطعه سکه  38شرکت بود که از دارِ دنیا تنها یک پراید داشت. او براي این شرکت، بیش از 
تمان کرد، اما از نام این توان واقعیتی را کرا خریده بود. در حالی که این روزها به زحمت می

محرمانه، حفاظت شد. تاکنون مشخص نشده است که نام این شرکت شرکت، چون یک سند فوق
هاي ، فرد یا افراد دیگري را نیز مأمور خرید سکه»پادوي پرایددار«چه بوده و آیا به جز این 

سکه و نفر سوم حدود  هزار قطعه 27شده کرده بود یا خیر. نفر دوم این لیست، بیش از فروشپیش
 12هزار قطعه، نفر پنجم بیش از  15هزار قطعه سکه خریداري کرده بود. نفر چهارم حدود  24

قطعه سکه، نفر  500هزار و  11هزار سکه، نفر هفتم  12هزار قطعه، نفر ششم اندکی کمتر از 
خریداري کرده هزار قطعه سکه  10هزار قطعه سکه و نفر دهم بیش از  11هشتم و نُهم بیش از 

ها پیش در بازار اند که از مدتدارانی بودهقطعاً همان سرمایه ها،بودند. خریداران واقعیِ این سکه
فروش سکه، مجموعاً نفر اول فهرست پیش 50اند. زدهله میله» کاالي مطلق«براي دستیابی به 

ه سکه! قطعاً تعداد معدودي قطع 7600طور میانگین هر نفر هزار سکه خریده بودند: یعنی به 380
ي متوسط نیز نسبت به خرید سکه اقدام کرده بودند؛ اما آن خریدهاي گرفته در طبقهاز افراد جاي
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عمده و بسیار بزرگی که نهایتاً بحران ارزي و بحران در سایر بازارهاي وابسته به نرخ ارز را رقم 
به بعد، احتمال خروج آمریکا از  96ز مهرماه داران ایرانی بود: آنان بودند که ازدند، کار سرمایه

معناي ورود قطعیِ اقتصاد به بحران، قلمداد کردند و بنا برجام و سپس خروج آمریکا از برجام را به
صورت اي از گاوهاي گرسنه که بهي خود در شرایط بحران، همچون گلهبه اقتضائات حفظ سرمایه

 بلعد، به بازار طال و ارز حمله کردند و هرچه دمیونجه را می اي ازالعینی تودهاي، به طرفهوحشیانه
 .شان رسید را بلعیدنددست

برد، برد، به ارز حمله میي یونجه حمله میاست و چون گاو که به توده ي ارزدار، گرسنهاگر سرمایه
لوي ك نبیند و جشعور، ارز بیشتري تداردارهاي ذيي سرمایهچرا دولت در مقام چوپانِ منتخبِ گله

ولت کار دشده چیز جز تدارك همین ارزهاي بیشتر نبود. راهها نریزد؟ نظام ارزي شناور مدیریتآن
بازار  کردن» آرام«براي ایجاد ثبات در بازار ارز، تزریق دالرهاي بیشتر به بازار ارز بود. دولت براي 

آبادي دادستان تهران گفته است که لتکرد. جعفري دواي به این بازار تزریق میآزاد، ارز مداخله
اي به بازار تزریق کرده بود. میلیارد دالر ارز مداخله 18، 96ي دوم سال بانک مرکزي در نیمه

شده به بازار آزاد در کل اي تزریقکل دیوان محاسبات کشور هم میزان ارزِ مبادلهعادل آذر، رئیس
ها را خریده این ارز کجا رفته بود و چه کسانی آنمیلیارد دالر اعالم کرده است.  22را  96سال 

داران رسیده بود. هدف ها به دست سرمایهها یا بانکبودند؟ واضح است این ارز از طریق صرافی
داران هجومی قیمت ارز در بازار آزاد بود، اما سرمایه» کاهشِ«دولت از تزریق این میلیاردها دالر، 

پیدا  ها افزایش بیشتريهاي آینده، قیمتو مطمئن بودند که در ماه اي به بازار برده بودندگسترده
 !بلعنداي را بتوانستند هر میزانی از ارز مداخلهي پولی داشتند که میها آنقدر سرمایهکنند. آنمی

آمد؟ باز داران چه میتوجهی از ارزها و طالهاي خریداري شده توسط سرمایهبر سر بخش قابل
باره اي در ایناي در این مورد وجود ندارد و در آینده نیز اطالعات تفصیلیمیهم هیچ آمار رس

شود که بر اساس برخی شواهد ما با قطعیت حرف منتشر نخواهد شد. اما این موضوع سبب نمی
توجه ، بسیار قابل96ها حاکی از این است که خروج سرمایه از ایران در سال نزنیم. برخی گزارش

هاي مجلس در گزارشی، میزان خروج سرمایه از ایران را در ست. مرکز پژوهشو شدید بوده ا
میلیارد دالر برآورد کرده است! در این گزارش، میزان خروج  26,2، 96ي نخست سال ماههنه
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میلیارد دالر برآورد شده است. بنابراین، بازوي تحقیقاتیِ  13ي پایانی سال، ماههسرمایه در سه
میلیارد دالر برآورد کرده  39,2، 96میزان خروج سرمایه از ایران را در سال مجلس، در مجموع 

ها را باال ارزیابی کنیم، بازْ اعداد کمتر از این شده توسط مرکز پژوهشاست. حتی اگر عدد عنوان
توجهی براي خروج سرمایه هستند. ترکیب این خروج سرمایه مشخص نیست: معلوم هم اعداد قابل
ان از آن، پول نفتی است که به کشورهاي خارجی فروخته شده، اما بانک مرکزي نیست چه میز

ت داران اسها دسترسی ندارد یا درآمدهاي حاصل از صادرات غیرنفتی توسط سرمایهبه این پول
مدعی  96گذاري شده است. دولت در سال که به کشور بازنگشته و در کشورهاي خارجی سرمایه

صورت کامل دسترسی دارد؛ بنابراین، بخش بزرگی از خروج سرمایه تی بهبود که به درآمدهاي نف
 خروج سرمایه، توجهِباید قاعدتاً شکل فرار سرمایه داشته باشد: یعنی بخش بزرگی از این میزانِ قابل

ها، چه از طریق داران ایرانی به هر شکل، چه از طریق بانکهایی است که سرمایهسرمایه
گذاري درآمدهاي ناشی از صادرات ریق قاچاق چمدانیِ ارز و چه از طریق سرمایهها، چه از طصرافی

ر وارد اند و دیگغیرنفتی در دنیاي خارج یا خرید ملک در ترکیه و گرجستان، از کشور خارج کرده
داران نه تنها با هجوم خود به بازار ارز و طال، کشور نخواهد شد. حاال وضعیت بدتر شد؛ سرمایه

شده را به خارج از کشور اند، بلکه بخش بزرگی از ارز و طالي تحصیلرزي را رقم زدهبحران ا
از  گرفته به دلیل تحریم آمریکا، بخشیدارانِ ایرانی از بیم بحران اقتصادي شکلاند. سرمایهبرده
نتقل م شانها یا منازلهاي شرکترا به گاوصندوق اند و آنهاي نقد خود را به ارز تبدیل کردهپول

ي جان اند تا با تزریق تدریجی آن در زمانی که قیمت ارز به شدت باالتر رفته است، شیرهکرده
هاي نقد خود را هم پس از تبدیل به ارز و طال، در ملت کارگر و فرودست را بمکند؛ بخشی از پول

 انداز آن فرار کرده اند و هماند. در واقع، هم در کشور ماندهقالب فرار سرمایه از کشور خارج کرده
ي کارگر و مردمان فرودست را ي استثمار هرچه بیشترِ طبقهو در عین حال، براي جامعه، نسخه

الی کند؛ و این همه در حداري نیز این نسخه را به بهترین وجه تجویز میپیچند و دولت سرمایهمی
بلکه ماحصل غارتِ مداومِ و قانونیِ  ها متعلق نبوده،ها از اول نیز واقعاً به آنهاي آناست که پول

ي کارگر و مردمان فرودست از طریقِ بیرون کشیدن دائمیِ ارزش اضافی بوده است! این طبقه
 .کنیماي که در آن زندگی میاست حقیقتِ جامعه
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 يهاي زیرمجموعهها و شرکتدارانی که به بازار ارز هجوم بردند، تنها منحصر به بانکسرمایه
بانک  هایی هم هستند کهها نبودند که شرکت داشتند، بلکه شرکتودند. این تنها بانکها نبآن

در  داري به نام بنیاد مستضعفان است و بانک پارسیاندارند. بانک سینا متعلق به یک غول سرمایه
، درج »خودروساز«ي این شرکتِ هاي زیرمجموعهعنوان یکی از شرکتخودرو بهسایت ایرانوب

دار هاي بانکدار و بنگاههاي بنگاهدار، از بانکي سرمایههاي طبقهت! در واقع، از تمام الیهشده اس
یره، هاي خدمات مالی و غهاي تولیدي، پیمانکاران، شرکتهاي ساختمانی، شرکتگرفته تا شرکت

اران، دترین بخش سرمایهي پولی خود را به سمت خرید ارز هدایت کردند. بزرگبخشی از سرمایه
ي پولی بیشتري در اختیار داشتند، بیشترین تأثیر را در هجوم به بازار ارز و یعنی آنان که سرمایه

ایجاد بحران ارزي داشتند. این دالالن خیابانی ایستاده در مراکز خرید و فروش ارز نبودند، که 
بودند؛ بلکه این ها بحران ارزي را رقم زدند یا باعث و بانی هجوم به این بازار و جهش قیمت

داري نیز در این ساختند و هر بخش از سرمایهي مهاجم را میداران ایران بودند که طایفهسرمایه
ها سعودي«ي مجلس در اواسط تیر گفته بود: طایفه، نمایندگانی داشت. کریمی قدوسی نماینده

ند، خریداري کنند. این افراد نفر را مأمور کرده بودند که در بازار تهران هر چه سکه و دالر آورد 13
درصد باالتر از قیمت  20مأموریت داشتند که هر چه سکه و دالر در بازار تهران بوده را حتی 

هزار  500ماه گذشته سه میلیون و  2خریداري کنند؛ سپاه سه نفر از این افراد را دستگیر کرد. در 
ریاض، ابوظبی و واشنگتن، ». دي عراق ارسال شسکه از کشور جمع آوري شده و به سلیمانیه

اند و خواهند زد. اما چیزي که باعث قطعاً براي تعمیق بحران ارزي در ایران، دست به توطئه زده
هاي آمریکا، بحران ارزي بر سر اقتصاد ایران آوار شود، اقدامات شد تا حتی پیش از اعمال تحریم

دارانِ ایرانی و ي سرمایهجانبهومِ همهعوامل سعودي یا آمریکایی در بازار ارز نبود؛ بلکه هج
داري نه تنها اقدامی در داري ایران به بازار ارز بود و دولت سرمایههاي سرمایهترین بخشبزرگ

ها خوراكِ ارزي چرب و چیلی هم ي مهاجم انجام نداد بلکه براي آنجهت کنترلِ رفتار این طایفه
ي دولت در ایران این است که سویهدارانه و یکایهفراهم کرد. طنز آمریکاستیزيِ ضرورتاً سرم

واند تي چند ده عامل سعودي براي اخالل در بازار ارز را خنثی کند، اما نمیممکن است که توطئه
 .تمحرك رفتارهاي آنان، منطق سود اسدارانی شود که مانع از خلق بحران ارزي توسط سرمایه
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که به بعد، در نهایت اقتصاد ایران را پیش از آن 96ر گفتیم که بحران ارزي آغازشده از مه
فتی) آغاز هاي بانکی و نهاي دولت امپریالیستی آمریکا (یعنی تحریمترین بخش تحریموحشیانه

شود، به بحران فرو بُرد. چه شواهدي از این بحران در حال حاضر آشکار شده است و نوع این 
هاي داري در ایران از بحران سالشد، اقتصاد سرمایه بحران چیست؟ زمانی که بحران ارزي آغاز

خارج شده بود، اما هنوز بازیابی و بهبود اقتصادي، حالت مناسبی پیدا نکرده بود. بنا به  92و  91
هاي ثابت سال برحسب قیمت( 92و  91هاي آمارهاي بانک مرکزي، نرخ رشد اقتصادي در سال

 3,2، این رشد موقتاً مثبت و 93درصد بود. در سال  0,3درصد و منفی  7,7ترتیب منفی ، به)90
، رشد 95تر شد. در سال درصد کوچک 1,6داري در ایران ، اقتصاد سرمایه94درصد شد و در سال 
درصد رسید و دولت روحانی این میزان از رشد را در بوق و کرنا کرد و  12,5اقتصادي در ایران به 

این سال در دنیا، متعلق به ایران بوده است. اما واقعیت این  ترین رشد اقتصادي درگفت که بزرگ
، بیشترین سهم را افزایش تولید نفت و گاز داشت؛ بعد از اجرایی 95بود که در رشد اقتصادي سال 

اي، ایران به سرعت تولید نفت (و همچنین تولید گاز) خود را افزایش داد، شدن توافق هسته
درصد بود! در کل سهم گروه  61,6قتصادي گروه نفت در این سال هاي انحوي که رشد فعالیتبه

نیز  96درصد بود. در ادامه در سال  9,8، 95درصدي در سال  12,5نفت از ایجاد رشد اقتصادي 
 .درصد رسید 3,7رشد اقتصادي به 

 تواند ازاین بود چگونه می 96و سال  95داري در سال ي کالن اقتصاد سرمایهترین دغدغهمهم
به بعد اقتصاد ایران  91هاي جدید، جلوگیري کند. در واقع، از سال گذاريمعضل کاهش سرمایه

 12,5که رشد اقتصادي به  95برد و این معضل حتی در سال ها رنج میگذارياز کاهش سرمایه
ر ي تغییرات ددهندهي ثابت ناخالص، نشاندرصد رسید هم وجود داشت. رشد تشکیل سرمایه

اي هها، ساختمانآالت تولیدي، بنادر، جادهنظیر ماشین» ايکاالهاي سرمایه«گذاري در سرمایه
ها معضل اقتصاد ایران، این بود که ها، خطوط ریلی و غیره است. در این سالها و کارگاهکارخانه
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ي هاي ثابت ناخالص در سالها کاهش یافته بود. رشد تشکیل سرمایهگذاري در این حوزهسرمایه
درصد، منفی  12درصد، منفی  7,8درصد، مثبت  7,8درصد، منفی  19ترتیب منفی ، به96تا  91
ها را از گذاريدرصد بود. دولت روحانی اصرار داشت که این روند کاهش سرمایه 1,4درصد و  3,7

هاي خارجی و چه از گذاري مستقیم شرکتهاي خارجی (چه از طریق سرمایهطریق جذب سرمایه
ها در ایران (فاینانس خارجی)) ها و پروژههاي خارجی براي اجراي طرحتأمین مالیِ بانک طریق

تمام به ارزش هزار طرح عمرانی نیمه 76ها حاکی از این است که معکوس کند. برخی گزارش
ي شتابان و ها که همگی در راستاي توسعههزار میلیارد تومان در ایران وجود دارد. این طرح 650
تاکنون با مشکل کمبود منابع مالی  90ي هاي آغازین دههاند، از سالي سرمایه آغاز شدهیندهفزآ

تمام بسیاري نیز در تمام صنایع از پتروشیمی و پاالیشگاه هاي صنعتی نیمهاند. طرحروبرو بوده
 .گرفته تا نیروگاه و فوالد و غیره در کشور وجود دارد

مامی تي نیمهگذاريِ وسیع با این همه پروژهن فضاي سرمایهکرد که ایدولت روحانی گمان می
گذاران خارجی ایجاد ها و سرمایهرا براي شرکت» بهشتی«که به سرمایه و مجري نیاز دارند، 

ها، فضاي ایران بعد از هاي خود به سمت ایران هجوم برند. برخی رسانهها با سرمایهکند تا آنمی
عد از المثل بکردند که فیمقایسه می» تب طال«یا » جویندگان طال هجوم«اي را با توافق هسته

خبر کشف طال در قرن نوزدهم در کالیفرنیاي آمریکا روي داده است! روحانی به بلنداي آلپ 
گذاري در ایران هاي سرمایهدارانِ جهان در داووس، فرصترفت تا با حضور در اجالس سرمایهمی

ی از شل و المللهاي بیننامه با شرکتمعرفی کند. تب امضاي تفاهم المللیهاي بینرا به شرکت
» یقین«باال گرفته بود و دولت روحانی و وزراي آن  95توتال گرفته تا زیمنس و رنو در سال 

آور تبدیل شده و خواب ها، به زودي به قراردادهاي الزامنامهداشتند که تعداد زیادي از این تفاهم
قرار بود ) 1400تا  1396ي ششم توسعه (شود. در برنامهي خارجی، تعبیر میجذب وسیع سرمایه

درصد  21,5گذاري سالیانه درصد و نرخ رشد سرمایه 8طور متوسط سالیانه نرخ رشد اقتصادي به
رفته  96ي خارجی در سال باشد. سراب بودن استراتژي دولت روحانی مبنی بر جذب وسیع سرمایه

نامه باقی ماندند و آنان هاي خارجی عمدتاً در سطح تفاهمها با شرکتنامههمرفته آشکار شد. تفا
ود. در همین شان قابل اغماض بکه به قرارداد تبدیل شدند یا اصالً پیشرفتی نداشتند یا پیشرفت



 
٦
۳ 

تأیید «از  96تر شد و دولت ترامپ رسماً در مهر حین، خروج دولت آمریکا از برجام نیز جدي
 .سرباز زد» ايان به توافق هستهپایبندي ایر

بزرگ  هايبا شرکت» وِنچرجوینت«دارانی که تا دیروز خواب تشکیل در چنین شرایطی، سرمایه
 معنايبه» قطعاً«کم به این نتیجه رسیدند که خروج آمریکا از برجام، دیدند، کمخارجی می

سیاسی  نظر از دالیلرانی که صرففروغلتیدن اقتصاد ایران در بحرانی دیگر است. آنان مثل هر بح
رگی کند، بخش بزکوچ می» ارزهاي معتبر و طال«ي پولی به سمت خرید یا اقتصاديِ آن، سرمایه

هاي نقد خود را صرف خرید دالر و طال کردند و بحران ارزي را پدید آوردند. این بحران از پول
انجامید. دلیل این بحران اقتصادي،  جا پیش رفت که به یک بحران اقتصاديارزي در ادامه تا آن

فتِن آالت تولیدي و باال رها در ماشینگذاريکاهش نزولی نرخ سود به دلیل افزایش شدید سرمایه
داران یهي هجوم سرمااي بود که در نتیجهمستمرِ ترکیبِ ارگانیکِ سرمایه نبود؛ بلکه بحران ارزي

که شرح آن رفت،  96ي دوم سال داري در نیمهایهبه بازار ارز رقم خورد. سیاست ارزي دولت سرم
 .وقوع بحران ارزي را حتمی ساخت

هایی از بروز بحران اقتصادي تاکنون آشکار شده است؟ در ابتدا باید عنوان کرد که اما چه نشانه
در ما در حال حاضر در اوایل این بحران اقتصادي قرار داریم و هنوز آمارهاي رسمی جامعی در 

اعی ي اجتمعاد این بحران منتشر نشده است. با این حال، آثار این بحران در زندگی روزمرهمورد اب
شدت ملموس است و در کنار این، برخی گزارشات رسمی یا غیررسمی نیز در ایران، به

ي وقوع این بحران هستند. بنا به آمارهاي بانک مرکزي، رشد بخش صنعت در دهندهنشان
ونیم درصد بوده است. کل رشد تولید ناخالص داخلی در ، منفی یک97ي نخست سال ماههسه
درصد بوده است.  1,2درصد بوده که سهم گروه نفت از این رشد  1,8، 97ي نخست سال ماههسه

شوند که نفت اعمال خواهند شد، مانع از این می 97هاي نفتی آمریکا علیه ایران که از آبان تحریم
ها (از اکنون نیز بنا برخی گزارشتصادي در ایران بیاید و در واقع از همدر ادامه به کمک رشد اق

جمله گزارش اوپک) تولید نفت در ایران چندصد هزار بشکه در روز کاهش یافته است. آمار رشد 
هنوز منتشر نشده، اما وضعیت تولید تعداد زیادي از صنایع کشور نشان  97اقتصادي در تابستان 

تان عمالً رکود اقتصادي، عُمق پیدا کرده است. بنا به آمارهاي رسمی وزارت دهد که در تابسمی
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درصد کاهش یافته است. قیمت  38، 96نسبت به مرداد  97صنعت، تولید انواع خودرو در مرداد 
ها باعث کاهش شدید معامالت در شهرهاي مسکن به شدت باال رفته و این افزایش شدید قیمت

. وساز دامن زده استکنار این، افزایش قیمت مصالح به رکود در ساخت بزرگ ایران شده است؛ در
درصدي تولید لوازم خانگی در  50ي لوازم خانگی در گفتگو با صداوسیما از کاهش رئیس اتحادیه

اري دهد که تولید بسیخبر داده است. یک جستجوي ساده در منابع آماري معتبر نشان می 97سال 
سموم دفع آفات گرفته تا دارو، سیمان، چینی بهداشتی و محصوالت فوالدي از کاالهاي صنعتی از 

هاي اقتصادي ي حاکم شدن رکود بر فعالیتدهندهکاهش یافته است. این آمار، همگی نشان
 .هستند

حلِ واقعی براي مهار این بحران ندارد و داري در ایران نه تنها هیچ راهدر حالی که دولت سرمایه
ي کارگر و مردمان فرودست ایران ي آن این است که فشارهاي بحران را به طبقهتنها برنامه

هاي امپریالیستی و وحشیانه آمریکا نیز شرایط اقتصادي در ایران را منتقل کند، از آن سو، تحریم
ار ي کارگر و اقشچیز، از جمله وضعیت معیشتی طبقهداري، همهدشوارتر خواهد ساخت. در سرمایه

تا حد زیادي به سرمایه و شرایط گردش آن در جامعه، گره خورده است. در شرایط فعلی، فرودست، 
ي تولیدي را با اِخالل مواجه کرده است و در ادامه داران به بازار ارز، گردش سرمایههجوم سرمایه

 ها، خود بهها نیز بر میزان این اخالل، خواهد افزود. عالوه بر این، شدت گرفتن تحریمتحریم
 هاي پولی خود را به شکلداران، بخش قابل توجهی از سرمایهمحرکی تبدیل خواهد شد تا سرمایه

هاي خود کرده یا از کشور خارج کنند. در هنگام هاي منازل یا شرکتارز یا طال، وارد گاوصندوق
ي برا شود: خریدها (چهعنوان ابزار پرداخت، تا حد قابل توجهی مختل میبحران، کارکرد پول به

یرد صورت نقدي صورت گتواند بهجا که میآالت) باید تا آنمصرف و چه خرید مواد اولیه یا ماشین
دهد، رود. از این حیث، مردمانی که دستمزدهایشان کفاف نمیو خرید اعتباري تا حد زیادي کنار می

ند. ساب باز کنتوانند روي تأمین مایحتاج خود از طریق بدهکار شدنِ مستمر، ححتی دیگر نمی
داري براي تأمین مواد اولیه یا نیازهاي خود، باید هاي کوچک و متوسطِ سرمایههمچنین، بنگاه

ر گردش، ي دپول نقد بیشتري در دست داشته باشند و در واقع مشکل ناتوانی در تأمین سرمایه
ي دولت در بحران ي مداخلههاي کوچک و متوسط را فرا خواهد گرفت. شیوهتعداد زیادي از بنگاه



 
٦
٥ 

ي کارگر و اقشار فرودست نبوده است؛ دولت بحران را بر سر کارگران و جاري تنها به ضرر طبقه
هاي کوچک و متوسطِ داري بزرگ را بر بنگاهطرف، سرمایهفرودستان آوار کرده است، اما از آن

ها را که خریدار بنگاه داري ترجیح داده و با آزادسازي قیمت ارز و قیمت مواد اولیه، اینسرمایه
داري، ي داخلی یا خارجی هستند، تحت فشار قرار داده است. در واقع، دولت سرمایهمواد اولیه

و از  دارها کردهسرمایههاي کوچک و متوسط را قربانی سود مضاعفِ کالننابودي بخشی از بنگاه
ها دانسته، جانب آنتر میري مهمداي سرمایهدارها را براي رشد و توسعهسرمایهآن حیث که کالن

 .را گرفته است

ي دیگر تورم شدید و دهد، جنبهاگر یک جنبه از این بحران، خود را در قالب رکود نشان می
ترین افسارگسیخته است. این تورم پیش از این آغاز شده است. این تورم، در حال حاضر به ملموس

داري با رضایت دادن به آزادسازي نرخ ارز در مایهي بحران فعلی تبدیل شده است. دولت سرجنبه
چارچوب بازار ثانویه ارز و بازار آزاد و همچنین آزادسازي قیمت بسیاري از کاالها (چه کاالهاي 

ي کارخانجات)، تورم را نیز پذیرفته است. این دولت، با ممانعت از افزایش مصرفی و چه مواد اولیه
ي سازي نیروي کار و انتقال تبعات بحران به طبقهزاري براي ارزانعنوان ابدستمزدها، از تورم به

 دهد نرخ تورم نقطه بهکند. آمارهاي بانک مرکزي نشان میکارگر و اقشار فرودست استفاده می
 97ها در شهریور ها و آشامیدنیدرصد رسیده است. قیمت خوراکی 31,4به  97نقطه در شهریور 
درصد، افزایش  125رصد افزایش یافته است؛ افزایش قیمت دخانیات د 46,5، 96نسبت به شهریور 

درصد، افزایش قیمت اثاثیه  54,9درصد، افزایش قیمت حمل و نقل  28,1قیمت پوشاك و کفش 
درصد بوده است. شاخص بهاي  43,2درصد و افزایش قیمت ارتباطات  52,6و خدماتِ منزل 

درصد رشد داشته است: این بدان  44,4، 96ور نسبت به شهری 97تولیدکننده نیز در شهریور 
رغم سرکوب دستمزدها، به شدت افزایش یافته است. میزان تورم ي تولید، علیمعناست که هزینه

درصد  37درصد و در کشاورزي  61,1(نقطه به نقطه) تولیدکننده در صنعت ساخت در شهریور 
لید را به افزایش قیمت کاالها و خدمات هاي توزودي افزایش هزینهداران بهبوده است! سرمایه

کنند و این بدان معناست که تورم باز هم باال خواهد رفت. عالوه بر این، مصرفی ترجمه می
افزایش رکود، موجی از اخراج کارگران را هم در پی خواهد داشت و فشارهاي معیشتی به مردمان 
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م: شکل بحران فعلی در ایران رکودِ کارگر و فرودست به باالترین حد خواهد رسید. خالصه کنی
 د.کننمتقابالً یکدیگر را تشدید میتورمی است و در این بحران، رکود و تورم 
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داري در حال حاضر، بحران در شکلِ رکود تورمی بر اقتصاد ایران حاکم شده است و دولت سرمایه
ي ت ندارد. در حیطهي کارگر و مردم فرودس، جز فشار مضاعف به طبقه»اينسخه«نیز هیچ 

 هايها در حال حاضر این است که با آوار کردن هزینهگذاري اقتصادي، تمام همّ و غم آنسیاست
خش ترین بدار و کالني سرمایهي کارگر و اقشار فرودست، از سرمایه، طبقهبحران بر سر طبقه

ران شده و اقتصاد از بحها تضعیف ي زمانی، اثرات تحریمآن حفاظت کنند تا پس از طی یک دوره
دارانه شده، با یک ایدئولوژي جدید سرمایهترخارج شود و بعد از آن به اتکاي نیروي کارِ هرچه ارزان

. داري از سر گرفته شوداي جدید از رشد و رونق سرمایهیا با همین ایدئولوژي نئولیبرالی، دوره
ي و بر این نظر است که پس از یک دوره بینداي و سیکلی میداري، بحران را چرخهدولت سرمایه

ي خود دارنههاي سرمایهاز راه خواهد رسید. این دولت، با سیاست» قطعاً«بحران و رکود، رونق 
هاي هایی از آنان در قالب شورشچنان وضعیت معیشتی را بر فرودستان تنگ کرده که بخشآن
ي جنبشی پناهی، به سرباز پیاده، از فرط استیصال و بی97و مرداد سال  96ماه سال دي

و رفته، داري در بحران فردارانه و امپریالیستی تبدیل شدند؛ حال نیز که اقتصادي سرمایهسرمایه
یافته که هجوم هرچه » ناگزیر«داري بنا به اقتضائات حفاظت از سرمایه، خود را دولت سرمایه

رتیب، ان معیشتی را شدت بخشد. بدین تي فرودستان تدارك ببیند و بحرتري را به سفرهگسترده
اي براي جنبشی داري در ایران دم به دم در حال تدارك خوراك تازهداري و دولت سرمایهسرمایه
ش خود ي پرهاي معیشتی را به نقطهدارانه و پروآمریکایی است که قصد دارد نارضایتیسرمایه

یی از هاهاي بخشایی، دم به دم بر انگیزهداري ظاهراً ضدآمریکتبدیل کند. از این حیث، سرمایه
لت افزاید. دوکه پروآمریکایی باشند و آمریکایی بیندیشند، میفرودستانِ جامعه براي این
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کند و بر این عقیده است که در اي نگاه میصورت چرخهداري حتی به این وضعیت هم بهسرمایه
راند یشتی هستند با سرکوب به عقب مییک مرحله این ناراضیان را که داراي مشکالت شدید مع

ر ي دیگر که ددارانهها را با یک ایدئولوژي سرمایهاي بعد (مثالً در یک انتخابات) آنو در مرحله
 .کندمی» جذب«داده شده، » حلّ تمام مشکالت اقتصادي«ي آن وعده

خواهند توانست خصلت توانند و نشان، نمیدارانه بودناش، نظر به سرمایهداري و دولتسرمایه
شان را (که شرح آن رفت) از خود بزدایند؛ آنان همواره سویه و طنزآمیز بودنِ ضدآمریکایی بودنیک

رد هیچ زحمتی براي پیشبکنند تا آمریکا نیز بیبخشی از جامعه را به آغوش آمریکا پرتاب می
ا، شدگان به آغوش آمریکابها حساب باز کند؛ اگر بخشی از پرتتهاجم امپریالیستی خود روي آن

ي دیگري بنا به داري در ایران شوند، چند سال بعد و در مرحلهدر یک مرحله جذب دولت سرمایه
شوند. این همان ضدآمریکاییِ بودن اي دیگر به آغوش آمریکا پرتاب میاي تحوالت، عدهپاره
هاي بحران و رکود و چرخهداري، ي سرمایهطور که در هر جامعهبته و طنزآمیز است. همانبی

شدگیِ بخشی از جامعه به آغوش هاي پرتابداري ایرانی هم چرخهرونق تمامی ندارد، در سرمایه
 .آمریکا و سرکوب و جذبِ نسبی، تمامی ندارد

هاي دارانی که بحران ارزي جاري را حتی پیش از اعمال تحریمداري ایران، سرمایهدر سرمایه
دند، پاداش گرفتند و با تبدیل شدنِ بحران ارزي به بحران اقتصادي، رکود دولت آمریکا پدید آور

داران حفاظت شود. چه داغ شدند تا از سرمایه و منافع سرمایهو تورم، کارگران و فرودستان نقره
ي کارگر اي بهتر بسازد؟ این قطعًا و تنها طبقهتواند از پس این وضعیت برآید و جامعهنیرویی می
اي براي رهایی اجتماعی و ایجاد دنیایی تواند با همراهی متحدان فرودست خود، برنامهیاست که م

، ثروت ي کارگربخش طبقهطلبانه و رهاییعادالنه و آزاد، پیش بگذارد. در سیاست اجتماعی عدالت
 هدیدرا به هنگام ت گیرد که زالوها آني پولی به خود نمیتولیدشده توسط جامعه، شکل سرمایه

ي هاي خود یا به کشورهاي خارجی منتقل کنند. در جامعهاي، به گاوصندوقهر دولت امپریالیستی
 يي کارگر، ثروتْ اجتماعی و متعلق به تمام جامعهشده تحت رهبري طبقهي ساختهعادالنه

واسطه خواهد بود و مدیریت این ثروت نیز اجتماعی و دموکراتیزه تولیدکنندگانِ مستقیم و بی
هاي امپریالیستی، منافع کل جامعه در دفاع اي، در هنگام تهدید قدرتواهد بود. در چنین جامعهخ
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صورت اجتماعی خواهد بود؛ پس دلیلی براي خروج ثروت از کشور و صیانت از ثروتِ تولیدشده به
 ، هرايهاي تولیدي وجود ندارد. عالوه بر این، در چنین جامعهو کاهش فعالیت» بحران ارزي«یا 

فرد از جامعه، خود مستقیماً جزئی از نظامِ همگانیِ حاکم بر کار خویش، محصولِ کارِ خویش و در 
نهایت سرنوشت خویش است (هر فردي جزئی از نظامِ رهبريِ جامعه است) و شکاف عمیق بین 

د، ري کارگر، هر فشده تحت رهبري طبقهي ساختهفرد و جامعه، دیگر وجود ندارد؛ پس، در جامعه
تعرض امپریالیستی را چون تعرض به جان و مالِ خویش درك خواهد کرد و دفاع از جامعه در 

ي برابر تهدیدهاي امپریالیستی را همچنان که هست، یعنی دفاع از خود، خواهد دانست. تنها طبقه
زه مباراي، برنامه ارائه دهد و بر سر آن برنامه تواند براي ایجاد چنین جامعهکارگر است که می

 .تواند خاتمه دهدي کارگر میي طبقهبارِ موجود را تنها برنامههاي نکبتکند. چرخه

 1397مهر 
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 ي کارگري راهی براي مبارزات جاري طبقهنقشه
ران هاي اخیر، کارگي کارگر ایران به شدت افزایش یافته است. ظرف روزها و هفتهاعتراضات طبقه

ي هاي شوش و اهواز را به عرصهو گروه ملی صنعتی فوالد، خیابانشرکت نیشکر هفت تپه 
اري داند. همزمان سرمایهاند و اعتصاب را به تجمع و راهپیمایی گره زدهمبارزات خود تبدیل کرده

اند و اقتصاد و دولت آن، فشارها بر کارگران و فرودستان ایران را به باالترین حد رسانده
ي دولت آمریکا، وارد بحران شده هاي وحشیانهنیز حتی پیش از آغاز تحریم ي ایراندارانهسرمایه

اي خود به تسلیم وادارد و است. دولت آمریکا قصد دارد جمهوري اسالمی را در سیاست منطقه
تحمل فشارهاي آمریکا و از سر » راهِ«دار و دولت آن در ایران نیز مثل گذشته، ي سرمایهطبقه

دست اند که فشارها را بر مردمان کارگر، فرودست و تهیرا در این دیده بحرانِ اقتصادي گذراندن
ي کارگر و فرودستِ جامعه، از سرمایه و جامعه سَرشکن کنند و با انتقال تبعاتِ بحران به طبقه

گر ي کاري طبقهداري حراست و حفاظت نمایند. در این وضعیت وخیم و پیچیده، مبارزهسرمایه
ي انتخاب کند تا از دل این مبارزه، راهی به رهاییِ اجتماعی و ایجادِ یک جامعهباید چه مسیري را 

 تواند باشد؟ي کارگر چه میي راه طبقهعادالنه، یافت شود؟ نقشه

ارگر ي کاي که باید به آن اشاره کرد این است که شکلِ مبارزات جاري طبقهنخستین نکته
شکر هفت تپه و گروه ملی فوالد) با شورش و تر از همه مبارزات کارگران شرکت نی(شاخص

ي جامعه ظاهر شد، تفاوت دارد. با این حال، این بر صحنه 1396ماه سال اعترضاتی که در دي
ي موفقیت مبارزات کارگري نیست و همچنان خطرِ کنندهي فعلی، تضمینتفاوتِ شکل در مرحله

شکل . کندکارگر ایران را تهدید میي ، جنبش طبقه96ماه سال هاي ديي شکلِ شورشسیطره
ها، انداز این شورشامپریالیستی بود: افق و چشم-دارانه، سرمایهماه سال گذشتههاي ديشورش

ي طرفدار آمریکا در ایران بود. آن جنبش اسیر یک تباهیِ دارانهایجاد یک دولت لیبرالِ سرمایه
 ي ایرانداري را بر جامعهسرمایه سو قصد داشت شکل جدید و ویرانگري ازوجهی بود: از یکدو

هاي داري را به اتحاد با دولت آمریکا و سایر دولتحاکم کند و از سوي دیگر این شکل از سرمایه
هایی که در سراسر دوران معاصر، خاور میانه را به همسو با آن پیوند زده بود؛ یعنی با همان دولت

ه و طلبانهاي توسعهي جغرافیایی از برنامهطقهاي از این مناند و هیچ نقطهخاك و خون کشیده

https://mejalehhafteh.com/2018/10/09/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
https://mejalehhafteh.com/2018/10/09/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%DB%8C/
https://mejalehhafteh.com/2018/08/04/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7/
https://mejalehhafteh.com/2018/08/04/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7/
https://mejalehhafteh.com/2018/08/04/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D8%B8%D8%A7/
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دارانه و ماه، این تباهی دووجهیِ سرمایههاي دياستعماري آنان، در امان نبوده است. در شورش
سل بار دیگر و به طرز عجیبی غاي که یکگذشتهاستعماري، با جانبداري از سفاکانِ تاریخِ مصرف

 .شد، تکمیل مییافتند، همچون خاندان پهلويتعمید می

-دارانه، شکلِ سرمایه96ماه سال هاي ديشد تا بالفاصله شورشکه باعث می سه مبنایی
بود.  ریالیسمنفی امپ و داري، باور به لیبرالیسمتقدس سرمایه امپریالیستی پیدا کند،
 داري تقدسی قائل نیست و براي لیبرالیسمِ آن همي کارگر اما براي سرمایهمبارزات جاري طبقه

ي کارگر همچنان از طرف مبناي سوم، یعنی نفی کند. با این حال، جنبش طبقهتره خُرد نمی
، به یک گیري علنی علیه آنشود. تا زمانی که مبارزه با امپریالیسم و جبههامپریالیسم، تهدید می

 يي کارگر تبدیل نشود همواره این خطر وجود دارد که کل مبارزات طبقهي جنبش طبقهخصیصه
ه داري و امپریالیستیِ ریختهاي سرمایهکارگر با تمام توان و نیروهایش به دیگِ جوشان برنامه

ماه را نپذیرفته است؛ با این حال، برخی هاي ديي کارگر تاکنون شکل شورششود. جنبش طبقه
عنوان بخشی از محتواي ، به»سوریه را رها کن؛ فکري به حال ما کن«شعارهاي جانبی نظیر 

ي کارگر، از این دست شعارها دوري شود. ضرورت دارد که مبارزات طبقهاي، در آن دیده میشیهحا
ها آلوده نکند. سوریه، عراق، افغانستان، یمن، لیبی، ایران و غیره در کرده و دامن خود را به آن

نباید  ري کارگو امپریالیستی آمریکا هستند و جنبش طبقه طلبانهحال حاضر مورد هجوم توسعه
اکنون ي کارگر ترا از دست دهد. جنبش طبقه المللیبُعدِ بین ي خود درشناسانهفراستِ دشمن

ي کنندهي تعییناجازه نداده که این دست شعارها از یک محتواي جانبی فراتر رفته و به خصیصه
تر، ماشکلِ جنبشِ آن تبدیل شوند؛ اما این کافی نیست و این جنبش باید با صراحت هرچه تم

داري و دولت خود تبدیل کند. سرمایه يکنندهي تعیینخصیصه مبارزه با امپریالیسم را به یک
ي اي را به سفرههجوم تازه از جانب دولت آمریکا، آن، همزمان با اعمالِ تحریم، محاصره و هجوم

تواند می است که ي کارگردهند و این تنها جنبش طبقهي کارگر و فرودستان ایران سامان میطبقه
-هجوم امپریالیستی با هر دو نوع هجوم، بستیزد. ستیز با این دو نوع هجوم،

هجوم  و) آن (نظیر هجوم دولت آمریکا و متحدان دولتی و غیردولتیِ  دارانهسرمایه
ي کارگر پیدا کند و همزمان با مبارزه با ، باید انعکاسی فوري در مبارزات طبقهدارانهسرمایه

https://mejalehhafteh.com/2018/08/11/%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AB%D9%82%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C/
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سازي و آزادسازي، پرچم مبارزه با دولت آمریکا و فجایع داري و فجایع آن نظیر خصوصیسرمایه
مرگ بر  .آن نظیر تهاجم امپریالیستی به کشورهاي مختلفِ خاور میانه نیز باال برده شود

توانند و ، دو شعاري هستند که میطلبیمرگ بر امپریالیسم، تحریم و توسعه و سرمایه
 .ي کارگر در این مرحله تبدیل شوندجنبش طبقه نمايباید به خصلت

را به هم وصل  96ماه هاي ديي حاضرین را در شورشي واسطی که همه چیز و همهحلقه
بود.  طلبیسرنگونی داد،امپریالیستی قرار می-دارانهاندازِ سرمایهها را ذیلِ چشمکرد و آنمی

ي به سرنگونی جمهوري اسالمی و اتحاد با هر اطلبی به معناي پیوند زدن هر خواستهسرنگونی
نیرویی  طلب با هر گرایش ونیرو، جنبش یا دولتی خارجی براي نیل به سرنگونی است. سرنگونی

ر شود و از هاز آمدنیوز و رضا پهلوي گرفته تا محمد بن سلمان و ترامپ و جان بولتن متحد می
گرفته تا جنگ و تهدید دائمی به جنگ حمایت  ي امپریالیستی از تحریم و ترور در ایرانبرنامه

بی نه طلکند تا از این طریق، پُلی به سمت براندازي جمهوري اسالمی ایجاد کند. سرنگونیمی
اه ي مقابل اردوگگري ندارد بلکه کمپِ خود را در نقطهي اشتراکی با انقالبیتنها هیچ نقطه

ي کارگر، اسیرِ این است. مبارزات جاري طبقهطلبیِ انقالبی برپا کرده خواهی و عدالتآزادي
 .طلبی نیستند و آشکارا با آن تفاوت دارندسرنگونی

ي کارگر غالباً پالکاردهایی با ماه، جنبشِ موجودِ طبقههاي ديطلبیِ شورشدر مقابلِ سرنگونی
 از پایبندي هاي خودبرد یا در بیانیهمضمونِ حمایت از برخی نهادها در جمهوري اسالمی باال می
ي کارگر به این گوید. مبارزات طبقهبه برخی نهادهاي حکومت در جمهوري اسالمی سخن می

راي توانند بپالکاردها و این نوع سخنان نیاز ندارد؛ حتی این پالکاردها و این نوع سخنان نمی
ها ی با آني امن ایجاد کنند و مانع از برخورد امنیتي کارگر و فعاالن آن، حاشیهجنبش طبقه

داري در ایران نشان داده است که وجود این نوع پالکاردها و سخنان در شوند. دولت سرمایه
ي دهد و براي سرکوب جنبش طبقهي برخوردِ خود قرار نمیتجمعات اعتراضی را مالكِ نحوه

هاي دکند. وجود تصاویر یا پالکاردهایی مبنی بر حمایت از برخی نهااي درنگ نمیکارگر، لحظه
ه این ي کارگر بها بر تن کارگران فرود نیایند. جنبش طبقهشود تا شالقحکومتی، باعث نمی
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پالکاردها نیاز ندارد و باید خود را به نمادهاي مستقلِ خویش، مجهز کند. به جاي این پالکاردها، 
مرگ بر دولت » تواند مبارزات خود را با پالکاردهايي کارگر میجنبش طبقه

ي کارگر ، تکمیل کند. تنها طبقه«مرگ بر تحریم و هجوم امپریالیستی» و «آمریکا
هاي طلبانه، با امپریالیسم و برنامهاي آزاد و عدالتتواند با مبارزه براي ایجاد جامعهاست که می

واند پرچم تي کارگر میبخش مبارزه کند. وقتی طبقهنحوي واقعی و رهاییي آن، بهطلبانهتوسعه
با امپریالیسم را باال ببرد، چرا باید به پالکاردهاي حمایت از برخی نهادهاي دولتی تمسک  مبارزه

داري در ایران دم به دم و همزمان با هجوم امپریالیسم، به جوید، در حالی که کلیتِ دولت سرمایه
بارزه مي بهتر تنها از دل برد؟ واضح است که جامعهي کارگر و فرودستان، هجوم میي طبقهسفره

د و لوازم آیبخشِ اصیل و واقعی بیرون میطلبانه و رهاییبر مبناي یک سیاستِ اجتماعیِ عدالت
 .داري و امپریالیسم استي توأمان با سرمایهاین سیاست، مبارزه

هایی از تواند بخشخود می يدارانهسیاستِ اجتماعیِ ضدسرمایه ي کارگر باجنبش طبقه
یچ نیتِ سوئی، از بدِ حادثه و به دلیل در دست نبودن بدیلی قابل رویت، فرودستان را که بدون ه

برده بودند، جذب خود کند. اگر شورش » پناه«ماه و گفتمان کالنِ حاکم بر آن هاي ديبه شورش
ها ي کارگر، گام نهادن در راه رهایی را به آنبرد، جنبش طبقهماه، فرودستان را به بیراهه میدي

المللیِ گرایشِ بین ي کارگر با نمایش. از سوي دیگر، جنبش طبقهدهدنشان می
هایی از فرودستان را که بیم آن دارند که ایران به وضعیت تواند بخشخود می ضدامپریالیستیِ 

. اند را جذب خود کندعراق و سوریه دچار شود و به همین دلیل به موضع انفعال و تردید در افتاده
اش در تضاد که منافع ست که بنا به جایگاه طبقاتی خود و بنا به این واقعیتي کارگر اتنها طبقه

ي ضدامپریالیستی باشد. سایر نیروهاي اجتماعی، ي مبارزهکنندهتواند رهبريبا سرمایه است، می
 دهند: یا تسلیم در برابر امپریالیسم و همراهی با آن رابه دو شکل به هجوم امپریالیستی پاسخ می

ي فرهي خود به سکنند یا همزمان با حمله و هجومِ امپریالیستی بر وسعت و شدتِ حملهز میتجوی
هر دو  تواند ایني کارگر میافزایند. جنبش طبقهي کارگر و شرایط زندگی فرودستان میطبقه

شخوان یبخش در پطلبانه و رهاییدارانه را در هم بشکند و خود را در مقامِ بدیلِ عدالتشکلِ سرمایه
 .جامعه ظاهر کند
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 ي کارگرطرحی براي طرحِ مطالبات در مبارزات جاري طبقه
گیرند، پیش انداز و افقی که این مطالبات در آن قرار میها با مطالبات خود و چشمجنبش

 کند که این مطالبات به لوازمِ بندي مینحوي صورتاست که مطالبات را به استراتژي.روندمی
طالباتِ ي کارگر هم باید مزي که جنبش در پی آن است، تبدیل شوند. جنبش طبقهانداتحققِ چشم

د و داشته باش دیدي استراتژیک اي را در مقطع فعلی مطرح کند و هم بایدصحیح و مترقی
ک ي کارگر که ایجاد یانداز جنبش طبقهفراموش نکند که این مطالبات باید در پیوند با چشم

 .ه است، مطرح شوندي آزاد و عادالنجامعه

هاي سازيِ خواستهعام ي کارگر به سمتدر مقطع فعلی ضرورت دارد که جنبش جاري طبقه
 ها کارگران هپکو،خود حرکت کند. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و پیش از آن مشخصِ

اند. این خواسته در سطحی هاي خود را مطرح کردهسازي کارخانهي مخالفت با خصوصیمطالبه
سازي مشخص مطرح شده است؛ بدان معنا که آنان خواستار پایان دادن به خصوصی-ايوزهح

عام  ايتواند به خواستهاند. این خواسته میکنند، شدهاي که خود در آن کار میواحدهاي تولیدي
وند که در هایی شسازيتوانند خواستار پایان دادن به تمام خصوصیتبدیل شود؛ یعنی کارگران می

ند دهه گذشته صورت گرفته است. کارگران در هر شرکت یا شهري که دست به اعتصاب، تجمع چ
هاي سازيسازي و تمام خصوصیي خصوصیتوانند خودِ برنامهزنند، مییا راهپیمایی می

ها ساله عراق با ایران را زیر سوال ببرند و خواستار لغو آنگرفته پس از پایان جنگ هشتصورت
سازي از اهمیت زیادي ي مشخصِ لغوِ خصوصیخواسته گسترشِ سازي وعامشوند. پس، 

ها هاي تولیدي از نساجیسازي تمام شرکتبرخوردار است. کارگران باید خواستار لغو خصوصی
ها، سازيها، خودروها و پاالیشگاهها، پتروشیمیهاي تولید سیمان، معادن، نیروگاهگرفته تا شرکت

 سازي در ایران به خلقهاي تولید لوازم خانگی و غیره شوند. خصوصیشرکتهاي دارو، تولیدي
ورت سازي صگویند در ایران خصوصیچاکان بازار آزاد میها و سینهفاجعه منجر شده است. لیبرال

واگذار » تیدولشبه«هاي هاي بازنشستگی یا شرکت، صندوق»هاخصولتی«ها به نگرفته و بنگاه
نا به اند و بشده ظاهر شدههاي خصوصیهایی در مقام خریدارِ بنگاهچنین شرکتاند. این که شده

ي کنند، پیکري را خریدارهاي غولاند چنین بنگاهتوانستهاند که میسرمایه زیادشان تنها آنان بوده
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هاي واگذار شده دیگر دولتی یا عمومی نیستند و کند. بنگاهتغییري در اصل قضیه ایجاد نمی
هاي خصوصی و در قالب همان قوانین اداره هاي خصوصی و با همان منطق بنگاهبنگاه همچون

کنند حداکثرسازي سودهایشان است. ها به تنها چیزي که فکر میکنندگان آنشوند و ادارهمی
 اند، اتفاقاً همانهایی که در بیشترین سطح به فاجعه دامن زدهسازيگذشته از این، خصوصی

ها برالها که لی، یعنی همان»بخش خصوصی واقعی«ایی هستند که به اصطالحاً هسازيخصوصی
داري به سرمایه 1385اند: به هپکو نگاه کنید که در سال زنند، واگذار شدهشان را به سینه میسنگ

به گروه  1388اصغر عطاریان واگذار شد؛ به گروه ملی فوالد نگاه کنید که در سال به نام علی
آفرید امیرخسروي واگذار شد؛ به شرکت کشت و صنعت و ذاري امیرمنصور آریا و مهگسرمایه

هاي زئوس و آریاك واگذار ها و شرکتبه اسدبیگی 1394تپه نگاه کنید که در سال  نیشکر هفت
ها همگی باید ترکیده باشد؛ این» واقعی«اصطالح بخش خصوصیِ هاي بهشد. حبابِ پهلوان پنبه

ارگر نباید ي کواگذار شدند. طبقه» واقعی«دند که با ثمن بخس به بخش خصوصی هایی بوشرکت
سازي و تمام ها شود و باید با هر نوع و شکل خصوصیهاي لیبرالسازياسیر اسطوره

 .گرفته مبارزه کندهاي صورتسازيخصوصی

به جامعه هاي کارگران نیز به تجمعات باز شده است: کارگران خطاب در شوش پاي خانواده
ازي سسازي آموزش، درمان، تفریح (نظیر خصوصیتوانند خواستار پایان دادن به خصوصیمی

ها ها و اتوبانسازي جادهها) و خصوصیها و پولی شدن استفاده از آنهاي ورزشی و ورزشگاهسالن
باال بردن ها از طریق سازيها) شوند. این نوع، خصوصی(از طریق پولی شدن عبور و مرور از آن

وي اند و از سي کارگر و فرودستان، نیروي کار را هرچه بیشتر ارزان کردههاي زندگی طبقههزینه
تواند ي کارگر میاند. طبقههاي جدیدي را به تولید کاالیی و انباشت سرمایه گشودهدیگر وادي

 .سازي شودخواستار پایان دادن به این اشکال خصوصی

 ي بسیار مهمی در این مقطع از زمانسازي، مطالبهسازيِ مبارزه با خصوصیاز لحاظ تاکتیکی، عام
یروزي ي کارگر، در این مقطع، پها به بخش دولتی براي جنبش طبقهاست. بازگشت مالکیت بنگاه

شود. اما وقتی استراتژیک نگاه کنیم، داري شکست در نبرد محسوب میدر نبرد و براي سرمایه
دار ي سرمایهي کارگر و فرودستان با طبقهتر بین طبقهز جنگِ اجتماعیِ بزرگاین نبرد تنها بخش ا
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، ترتنهایی ضامنِ پیروزي در جنگ نیست. از منظري کالناست و پیروزي در این نبرد به
داري نشینی براي سرمایهي کارگر و یک عقبها، یک پیشروي براي طبقهسازي شرکتدولتی

ي کارگر باید به یاد داشته باشیم که حتی در دوران دولتی ن طبقهعنواشود. ما بهمحسوب می
نان اي که دولتی است نیز همچداري، کارخانهها نیز وضع مناسبی نداشتیم. در سرمایهبودن بنگاه

شود و در فرآیند تولید همچنان این و طبق منطق سرمایه اداره می داريقوانین سرمایه بنا به
دار را هاي دولتی نقش سرمایهگر حاکم است. مدیران کارخانه در کارخانهسرمایه است که بر کار

ز تأثیر هاي دولتی نیداري بر کارخانهکنند و گذشته از این، شرایط کلی اقتصاد سرمایهایفا می
گذارد. در برخی از کشورها دیده شده است که وقتی بنگاه بزرگی متعلق بخش خصوصی می

کند و پس از این که این بنگاه با ثروت عمومی، سازي میرا دولتی شود، دولت آنورشکسته می
گرفته، به بخش خصوصی هاي صورتداده شد، دوباره پس از چند سال و بعد از نوسازي» نجات«

ي کارگر باید استراتژیک نگاه کنیم و دائماً سطح مطالبات خود را عنوان طبقهشود. ما بهواگذار می
ها مجدداً در مدت کوتاهی مشکالت بزرگی را سازي برخی بنگاهن به دولتیباال ببریم. راضی شد

و در زمان  80ي کنند که در دههکند. کارگران هفت تپه فراموش نمیبر سر کارگران آوار می
دولتی بودن بنگاه با مشکالت مشابهی مثل دستمزدهاي معوقه، شرایط بسیار بد کاري و 

 .کردندرم میدستمزدهاي پایین دست و پنجه ن

ذار را به کارگران آن واگ -عنوان مثال شرکت هفت تپهبه-حتی اگر دولت، کل سهام یک کارخانه 
عنوان مدیران جدید کارخانه مجبورند آن را در چارچوب قوانین کند، باز هم مجموعِ این کارگران به

نان مجبورند براي داري است، آداري مدیریت کنند: باز هم، چون کلیت جامعه سرمایهسرمایه
ایی ي تولید تالش کنند و این معنوريِ کار و پایین آوردن هزینهها، باال بردن بهرهسازي دستگاهبه

ار بتوانند هاي رقیب در بازجز آن ندارد که کارگران مجبورند خود را بیشتر استثمار کنند تا با شرکت
ر داري، نظیر قیمت شکهاي اقتصاد سرمایهرقابت کرده و از بازار خارج نشوند؛ باز هم سایر مؤلفه

ي واردات شکر، سطح تولید آن در کشور، قابلیت دسترسی به اعتبارات بانکی و در بازار، تعرفه
ایم که بخش قابل غیره، مشکالت بزرگی را براي کارگران ایجاد خواهد کرد. فراموش نکرده

کارانِ آن بر سر معدن 96بهشت سال سنگ زمستان یورت که در اردیتوجهی از سهام معدن زغال
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ها، بخشی از سهام سنگ بود. برخی از دولتهاي معادن زغالخراب شد، متعلق به بازنشسته
هاي کنند و این یکی از رویهها را دارند به کارگران واگذار میهایی که قصد واگذاري آنشرکت

 گران شرکت نیشکر هفت تپه چهسازي است. با تمامی این اوصاف، کارمورداستفاده در خصوصی
سازي این شرکت را لغو کرده و دوباره شرکت به بخش دولتی برگردانند با مبارزات خود، خصوصی

سازي، دولت را مجبور کنند و چه موفق شوند بدون پرداخت هرگونه وجهی به سازمان خصوصی
و دولت  دارياند و سرمایهیافته ها واگذار کند، به موفقیتی در مبارزه دستتا سهام کارخانه را به آن

سوب عنوان یک موفقیتِ تاکتیکی محاند. با این حال، این موفقیت باید تنها بهآن را به عقب رانده
ي تر در راستاي ایجاد یک جامعهي عزیمتی براي مبارزات بیشتر و گستردهشود و خود به نقطه

سازي خصوصی يسازيِ خواستهتر نیست که عامطلبانه و آزاد تبدیل شود. نیاز به تأکید بیشعدالت
سازي در تمام اشکال سازي در این مقطع (مبارزه با خصوصیو حمله به اصلِ اجتماعیِ خصوصی

آن)، از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است و کارگران مبارزِ هفت تپه، گروه ملی فوالد و هپکو (به 
جایگاهی قرار دارند که به بهترین وجه  هاي خود) در شرایط موجود، درهمراه خانواده

ازي را نه ستوانند و باید لغو خصوصیرهبري این مبارزه را بر دوش کشند. آنان می بارِ توانندمی
 .هاي خود بلکه در کل کشور خواستار شوندتنها در کارخانه

 رد. تورم،توان مطرح کهاي دیگري را نیز میي عامِ خواستهسازي، نسخهدر کنار لغو خصوصی
ارزش نیروي کارِ کارگران ایران را به شدت ارزان ساخته است. قیمت ضروریات زندگی به شدت 
افزایش یافته و قیمت برخی از اجناس و ارزاق حتی افزایش چندبرابري را تجربه کرده است. 

ت مواد یمدهد. قدستمزد کارگران در شرایط فعلی کفافِ تأمین نیازهاي حداقلی زندگی را نیز نمی
ش داران حتی از افزایي مورداستفاده در تولید نیز شدیداً افزایش یافته و برخی از سرمایهاولیه

دهند. کارگران حتی اگر مواد اولیه یا دویست تا سیصد درصدي برخی از اقالمِ مواد اولیه خبر می
ه و که مواد اولیآالت بودند نیز تاکنون قیمت نیروي کار آنان افزایش یافته بود، چرا ماشین
دار رمایهي سنیستند. از منظر طبقه» صاحببی«داري تعلق دارند و آالت باالخره به سرمایهماشین

باید مانع از «ها) است و (به قول آن» صاحببی«ي کارگر است که و دولت آن، این تنها طبقه
گاه کارگر باید این نظري عنوان طبقهما به». این شد که قیمت نیروي کار کارگر افزایش یابد
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دارانه را در هم بشکنیم. کارگران در مبارزات جاري خود باید درخواست افزایش دستمزد سرمایه
ي کارگر (از جمله معلمان، پرستاران و غیره) را مطرح کنند؛ شکل مشخصِ پرداختِ براي تمام طبقه

تواند جاي خود را به شکل ه میدستمزدهاي معوقه یا افزایش دستمزد در این کارخانه و آن کارخان
عامِ افزایش دستمزدها در کل کشور و براي تمام کارگران (از جمله کارگران بیکارشده به دلیل 

ر کارگران که د» نمایندگیِ«ي مدعیِ دارانهبحران اقتصادي و کارجویان) دهد. گرایشات سرمایه
عیشت ي سبد مي ماهانههزینه«د که کنني دستمزد شوراي عالی کار حضور دارند، عنوان میکمیته

ی ارقام برخ». خانوارهاي کارگري به بیش از سه میلیون و پانصد هزار تومان افزایش یافته است
ن هر داري و دولت آاهللا؛ سرمایهکنند. بسمهاي معیشت کارگران عنوان میباالتري را براي هزینه

ماهیانه را از یک میلیون و صد و چهارده  خواهند مالك بگیرند و حداقل دستمزدکدام را که می
وانند این تهزار تومان فعلی به بیش از سه میلیون و پانصد هزار تومان، افزایش دهند. کارگران می

ي خواسته را در تجمعات خود در سطح کارخانه و شهر مطرح کرده و بر سر آن دست به مبارزه
، از ايمطرح شده توسط کارگرانِ هر کارخانههاي واقعی بزنند. به همین ترتیب، سایر خواسته

ي تکمیلی گرفته تا ایمنی در فرآیند کار، امنیت شغلی، بهبود شرایط کار پرداخت حق بیمه و بیمه
هاي عام فرا رسیده است. جنبش هاي عامی دارند که زمان مطرح کردن این نسخهو غیره، نسخه

 .را پیش ببرد سازيعام د که بتواند اینقدر توان داري کارگر در شرایط فعلی آنطبقه

 

 هاي مستقل کارگريي سازمانمبارزات جاري و مسأله
ي هاي کارگري است. انسجام در مبارزه و مطالبات طبقهي سازماني مهم دیگر، مسألهمسأله

 يشود. دید استراتژیک به مبارزه، پیوند زدن مبارزههاي آن ایجاد میکارگر از طریق سازمان
ه همزمان کگیرد مگر ایني کارگر، شکل نمیاندازِ مبارزاتیِ مختص به طبقهزمره به افق و چشمرو

اي ها، در حالت نطفههاي خود را نیز ایجاد کند. این سازماني کارگر سازمانبا مبارزه، طبقه
را  انهي مبارزات در کفِ کارخکنندههاي سازماندهی و هماهنگها و هستهتوانند شکل کمیتهمی

هاي یتهها و کمي کارگر به این هستهداري وجود دارد، طبقهداشته باشند. قطعاً تا زمانی که سرمایه
د ي کارگر بایکوچک و کامالً منعطف در سطحِ خُرِد واحدهاي تولیدي نیاز دارد. با این حال، طبقه
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ها از اهمیت تشکیل آن ي خود ایجاد کند کهاي نیز در مبارزهشده و رسمیهاي شناختهسازمان
د ایجاد کنبسیار زیادي برخوردار است. سطح مبارزات و شرایطِ مشخصِ موجود است که تعیین می

 .چه نوع سازمانی باید در اولویت قرار گیرد

در هفت تپه، کارگران در تابستان امسال یک گام مهم برداشتند و با برگزاري یک سلسله انتخابات 
ات مختلف شرکت هفت تپه (نظیر تجهیزات، کشاورزي، کارخانه شکر، خدمات مستقل و آزاد در ادار

پشتیبانی، زیربنایی و غیره)، بیست و دو نماینده براي خود انتخاب کردند و بدین ترتیب مجمع 
نمایندگان شرکت هفت تپه را شکل دادند. این یک گام مهم بود. مجمع عمومی سندیکاي کارگران 

گیري عمومی کارگران که این سندیکا با رأي 1387تپه بعد از سال کشت و صنعت نیشکر هفت 
یکا ي سندرسماً بازگشایی شد، برگزار نشده است و در این مدت برخی از اعضاي هیأت رئیسه

اند. مجمع نمایندگان که تاکنون در مقام یک سازمان کارگري پیشرو و مبارز ظاهر بازنشسته شده
مهیا  هاي کارگرانبا فرصتی که اعتصابات، تجمعات و راهپیمایی شده است باید جاي پاي خود را

ا با اش رتواند نامی رسمی براي خود انتخاب کند و نسبتاند، سِفت نماید. این مجمع میکرده
اي که فعالً مجمع نمایندگان به دلیل سندیکاي کارگران هفت تپه مشخص نماید. قدرت عملی

ندیکاي مراتب بیش از سدست آورده است، بهمایندگان کارگران بهمبارزات کارگران و پیشرو بودن ن
کارگران هفت تپه است. این مجمع باید اساسنامه داشته باشد و نامی (شوراي کارخانه، اتحادیه و 
غیره) بر آن گذاشته شود؛ شرح وظایف و اختیارات این ارگانِ کارگريِ ایجادشده، در اساسنامه باید 

 شود.ردد که مجمع عمومی این ارگان در چه فواصل زمانی برگزار میمشخص شود و تعیین گ
بهتر است قدرت عملی این ارگان، ضمانت قانونی پیدا کند تا بعداً و در صورت عوض شدن شرایط، 

تواند داري نتواند مجمع نمایندگان را نابود کند. این سازمان کارگري در کارخانه میدولت سرمایه
تواند با ایجاد یک صندوق، مثل موارد متعددي در دنیا، براي پیشبرد د کند و میبراي خود دفتر ایجا

مبارزه و حمایت از ابتکارِ عملِ کارگرانِ مبارز، از کارگران حق عضویت دریافت کند. این چیز 
هاي کارگري و سندیکاها در تعداد بسیار زیادي از کشورها دفتر رسمی عجیبی نیست و اتحادیه

اي است که بتوانند این امور را پیش ببرند. شرکت هفت تپه، قدرت کارگران به اندازهدارند. در 
توان تالش کرد که اکنون ایجاد شده، میجا که این سازمان کارگرِي نوپا همعالوه بر این، از آن
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ترین ابزار در دست کارگران هفت این آگاهی در بین کارگران نهادینه شود که این سازمان، مهم
ه داري به آن خنثی شده است و لذا باید تالش کرد که هرگونه تعرض از طرف نهادهاي سرمایهتپ

طور که در ادامه توضیح و با واکنش قاطع کارگران مواجه شود. مجمع نمایندگان هفت تپه (همان
اوت، فرغم این تهاي کارخانه تفاوت دارد؛ اما بهخواهیم داد) با شوراهاي کارگري کارخانه یا کمیته

شاید بهتر باشد این سازمان جدید، شوراي کارگري شرکت هفت تپه نامیده شود، وظایف فراتري 
اش را نسبت به وظایف معمولِ یک سندیکا بر عهده گیرد و در حالی که مدیرعامل و دار و دسته

تخاب ان اني جرایم اقتصادي دارند، فشار بیاورد تا مدیران کارخانه را کارگرمتواري بوده و پرونده
 تر از همه این است که این سازمانِ نوپا، سریعاً کنند یا بر مدیران نظارت مستمر داشته باشند. مهم

به یک تشکلِ دائمی، عُرفی و جاافتاده در بین کارگران تبدیل شود. در کنار این، سندیکاي کارگران 
عمومی  ، با برگزاري مجمعتواند در جریان مبارزات کارگرانکشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز می

 .و انتخابات، نیروي خود را تجدید کرده و خون جدیدي در رگانِ خود، جاري سازد

انبی در ي جعنوان یک خواستهکنترل کارگري و شورایی در مبارزات کارگران شرکت هفت تپه به
مبارزات ها و جزوات و در جریان حال حاضر مطرح شده است. طرح چنین موضوعی، خارج از کتاب

این  ي کارگر که درانداز جنبش طبقهي کارگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. چشمعملی طبقه
ها (مدیریت صفر تا صدِ تمام امور تولید) ایم، چیزي جز مدیریت کارخانهنوشته از آن سخن گفته

رگر و ي کاتوسط شوراهاي کارگريِ کارخانه و حکمرانی در کل جامعه توسط شوراهايِ طبقه
ها انداز خود نه تني کارگر در چشممتحدان آن در شهر و روستاها نیست. بنابراین، جنبش طبقه

ي امعهج در واقع در ي کارگري جامعه را دارد. کنترل کارگري، بلکه مدیریت کارگريِ تولید و اداره
رخانه هستند که مدیریت ها، این شوراهاي کاها و کارگاهطلبانه و آزاد، در سطح خُردِ کارخانهعدالت

گیرند و در سطحِ کالنِ جامعه نیز وظایف حکمرانی توسط شوراهاي فرآیند تولید را در دست می
» یدموکراس«شود. بدین ترتیب، ي کارگر و متحدان فرودست آن، ایفا میشهرِ و روستايِ طبقه

د جامعه نیست، جاي خوداري بر کُل ي سرمایهداري که چیزي جز دیکتاتوري طبقهجعلیِ سرمایه
ها و واحدهاي تولیدي دهد: استبداد سرمایه در کفِ کارخانهرا به باالترین سطح دموکراسی می

 دهد؛ در سطح اجتماعیِ یابد و جاي خود را به مدیریت شورایی تولید توسط کارگران میخاتمه می
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رِ همواره بین بد و بدت» يهاانتخاب«دارانه و ي سرمایهسویهجعلی و یک» دموکراسی«کالن نیز 
ي کارگر و دموکراسیِ حقیقی و حکمرانیِ طبقه یاید و جاي خود را بهآن خاتمه می
شود، در سطح فرآیند جا که به موضوع این نوشته مربوط میدهد. تا آندر جامعه می متحدان آن

 .ري استت کارگي کارگر نه تنها به دنبال کنترل کارگري، بلکه به دنبال مدیریتولید، طبقه

خانه در هاي کارعنوان مثال توسط کمیتهبا تمامی این اوصاف، کنترل کارگري از آن نوعی که به
ایران اعمال شد،  1357روسیه یا توسط شوراهاي کارگري بعد از انقالب سال  1917انقالب سال 

یطی باشد. در شرا تواند، وجود داشتهو قدرت دوگانه در جامعه می بحران انقالبی تنها در شرایط
ي کارگر در مبارزات خود خواهان اي وجود ندارد نیز طبقهکه چنین بحران انقالبی یا قدرت دوگانه
 يي مسلط، طبقهشود اما واضح است که چون طبقهنظارت بر فرآیند تولید در کارخانه می

در  هاي کارخانههتوانند قدرت کمیتهاي کارگري نمیدار است در چنین شرایطی، سازمانسرمایه
را داشته باشند. کنترل  57یا شوراهاي کارگري در ایرانِ بعد از بهمن  1917ي بعد از انقالب روسیه

تواند تضمینی براي بقا داشته باشد که در خارج از کارخانه و در سطحِ شورایی در کارخانه زمانی می
هاي حکومت کارگري عنوان اندامکالنِ حکمرانیِ جامعه، شوراهاي کارگري شهرها و روستاها به

ي کارگر را تا مرزهاي نوینی به پیش بُرده و از آن حراست کنند. وجود داشته باشند و جنبش طبقه
هاي عنوان ارگانداشتند و بهوجود نمی ها)در انقالب روسیه، در صورتی که شوراها (سُوِییِت

کارخانه  هايشده توسط کمیتهگريِ اعمالکردند، کنترلِ یا مدیریتِ کارحکومت کارگري عمل نمی
دار و ي سرمایهسرعت توسط طبقه(که سازمانی انتخابی از طرف کارگران هر کارخانه بودند) به

شاهد بودیم که در غیاب چنین  57که بعد از انقالب شد؛ کما اینداري برچیده میگرایشات سرمایه
 .کردند سرکوب شدندها فعالیت میههایی، شوراهاي کارگري که در سطح کارخانارگان

سازي آن، داري و خصوصیها با چندین هزار کارگر، سرمایهدر شرایط موجود، در برخی کارخانه
ت ها را بپذیرد و حتی بازگشداري حاضر نیست تملک آناند، که هیچ سرمایهچنان گندي باال آورده

از  1395دهد. هپکوي اراك در سال  تملکِ کارخانه به دولت هم نتوانسته مشکالت را پایان
اصغر عطاریان) گرفته شد و به شرکت هیدرواطلس (اسداله احمدپور) واگذار سازي کوثر (علیواگن
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، هپکو از احمدپور گرفته شد و دوباره به عطاریان واگذار گردید؛ 1397شد؛ مجدداً در اردیبهشت 
سازي واگذارشده و به سازمان خصوصی، اعالم شد که هپکو موقتاً 1397سپس در پایان خرداد 

مدیره انتخاب کرد! گروه ملی فوالد در سال دولت براي این کارخانه، مدیرعامل و اعضاي هیأت
به عبدالرضا موسوي مالک ایرالینِ  1396به بانک ملی واگذار شد؛ سپس در اواسط سال  1395

ار شد! در کشت و صنعت نیشکر به بانک ملی واگذ 1397زاگرس داده شد و دوباره در اردیبهشت 
هفت تپه نیز شاهد مشکالت مشابهی هستیم و امید اسدبیگی مدیرعامل این شرکت فعالً دالرها 

ها باعث را برداشته و پا به فرار گذاشته است. ضعف سرمایه و انبوهی از مشکالت در این شرکت
ي باشد و از این حیث، خواستهها عملی شده تا نوعی از نظارت و کنترل کارگران در این کارخانه

ها مترقی است. با این حال، نباید فراموش کرد کنترلی کنترل و نظارت کارگران در این کارخانه
داري و قوانین ها اعمال کنند همچنان در چارچوب سرمایهتوانند در این کارخانهکه کارگران می

اوت هاي کارخانه یا شوراهاي کارخانه تفآن است و این کنترل با کنترل یا مدیریتِ کارگريِ کمیته
)، حتی اگر یک سازمان کارگري در یک کارخانه، نام شورا را 1397دارد. در وضعیت فعلی (آذر 

اي عمل کند که در شرایط بحران انقالبی، عمالً تواند مثل شوراهاي کارخانهداشته باشد نمی
ن حیث، کارگران مبارز باید با دیدي گیرند. از ایها را در دست میمدیریت کارگري کارخانه

ر پیوند ي کارگانداز و افقِ مبارزاتی طبقهاستراتژیک، مبارزات فعلی و مطالبات فعلی را به چشم
تن توان مبارزه را یک گام فراتر بُرد. دست یافبزنند و دائماً این سوال را پیش بکشند که چگونه می

شینی نآن نام بردیم از اهمیت برخوردار است و یک عقباي که از به نظارت کارگري در سه کارخانه
شود؛ اما نباید فراموش کرد که با توجه به حاکمیتِ کلّیِ داري محسوب میبراي سرمایه

داري، همچنان این نظارت در چارچوبِ منطقِ سرمایه خواهد بود و توسط آن محدود خواهد سرمایه
کند و در واقع تا زمانی که نان بر جامعه حکومت میشد. عالوه بر این، تا زمانی که سرمایه همچ

اي توسط سرمایه موقتی خواهد بود و با عوض نشینیداري قرار داریم، هر عقبي سرمایهدر جامعه
هاي خود را باز ستاند. (به این دلیل، ي دادهداري سعی خواهد کرد همهشدن شرایط، سرمایه

ی آوردهاي خود را با ابزارهایتري ارتقاء داده و دسته سطح کالني کارگر باید مبارزه را دائماً بطبقه
 (.تبدیل کند جاافتاده يرویه ها را بهکه در دست دارد، عُرفی ساخته و آن
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داري ي سرمایهپس اوالً باید مراقب بود که نظارتی را که ممکن است کارگران در شرایطِ سیطره
که جنبش  ايزات خود به آن برسند) را با مدیریت کارگريبر فرآیند تولید داشته باشند (و با مبار

نهد، خلط نکرد. این دو نباید یکسان ي کارگر در شرایط بحران انقالبی آن را بنیان میطبقه
شود اما پایان مبارزه نیست انگاشته شوند. مورِد اول، گام مهمی در مبارزات کارگران محسوب می

با  داريهاي جدیدي از مبارزه، گره بخورَد. ثانیاً چون سرمایهيو باید با دیدي استراتژیک به واد
انه ي کارگر چند کارخدهد تا طبقهستاند و اجازه نمیها را باز کند دادهعوض شدن شرایط، سعی می

عمق  نمایی خود تبدیل کند، الزم است که در کناررا به جزایري مجزا از جامعه براي قدرت
رزات مبا گسترش ، بر سرهایی مشخصخص در کارخانهبخشیدن به مبارزاتِ مش

ي کارگر، مبارزه صورت گیرد. ي سطوح طبقهدر سطحی ملّی و عام و گسترش مبارزات در کلیه
ی بیشتري ي کارگر هستند و رزمندگدر واقع، کارگرانی که با تالشی ستودنی، پیشانی مبارزات طبقه

ببخشند و از سوي دیگر باید  عمق هایشان راارخانهدارند از یک سو باید مبارزات خود در سطح ک
طرح دهند و مطالباتی را م گسترش ي کارگر و کلیتِ جامعه،این مبارزات را در سطح کلیتِ طبقه

تري از جامعه را به حرکت وادارد. این هر دو سطح مبارزه، در هاي هرچه بزرگکنند که بخش
قابالً تقویت خواهند کرد: گسترش دادن مبارزه و صورتی که با هم پیگیري شوند، همدیگر را مت

ر سطح هایی که دکند و موفقیتهاي بیشتري مینشینیداري را وادار به عقبعام کردن آن سرمایه
اند تضمین و دوام بیشتري دست آمدهاي) بهي حوزههاي مشخص (در سطح مبارزهکارخانه

هاي مشخص) و افزایش دستاوردهاي آن، رخانهاي (در کایابند؛ و عمق یافتن مبارزات حوزهمی
دهد و به دور جدیدي از مبارزاتِ ي کارگر در سطح کلّی جامعه را افزایش میاعتماد به نفس طبقه

ر ي مقابل باید گفت که اگر تنها بزند. در نقطهي کارگر و فرودستان در سطح ملی دامن میطبقه
مبارزات به سطحی عام فراموش شود،  سترشگ اي تکیه شود وسطح مبارزاتِ مشخصِ حوزه
اي نیز پس از عوض شدن شرایط و بازیابی و افزایش قدرت دستاوردهاي مبارزات حوزه

 .داري، از دست خواهد رفتسرمایه

گیري توانند دست به برگزاري رأيها نیز در جریان تجمعات خود میکارگران معترض سایر کارخانه
خود را ایجاد نمایند. مطمئناً در گروه ملی صنعتی فوالد، برگزاري یک هاي مستقل بزنند و سازمان
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گیري و ایجاد یک سندیکا (یا یک سازمان مستقل کارگري با نامی دیگر نظیر شوراي رأي
ي راهپیمایی و تجمع در سطح شهر اهواز نیست. (آنان در روزهکارگران)، دشوارتر از برگزاري همه

توانند تشکلِ مستقلِ اند و به همین ترتیب میعمومی برگزار کرده، یک مجمع 97روز اول آذر 
خود را نیز ایجاد کرده و آن را نهادینه سازند.) ایجاد سازمان جدید به اتحاد بیشتر در بین کارگران 

توانند خود را در معرض رأي کند. مبارزترین کارگران میها کمک میبرد مبارزات آنو پیش
ان دار و دولت آن، نشي سرمایهک شرکت قرار دهند و بدین ترتیب به طبقههمگانیِ کارگرانِ ی

-منفرد، بلکه نماینده کارگران هستند و هرگونه برخورد قضایی» فعالِ کارگري«دهند که نه یک 
بدون ایجاد سازمان مستقل کارگري  .شودي کارگر محسوب میطبقه کُل ها برخورد باامنیتی با آن

داري پذیر خواهند بود. دولت سرمایههاي آینده آسیبرگران و مبارزات آنان در ماهدر این مرحله، کا
کند هم سرکوب کارگران را فراموش حتی هنگامی که تحت فشار کارگران، امتیازي اعطاء می

ه هایی که کارگران آنان فعالً رزمندترین تغییري در توازن قوا در سطح کارخانهنخواهد کرد. کوچک
داري به سراغ سرکوب مبارزترین کارگران برود. اعث خواهد شد تا بالفاصله دولت سرمایههستند، ب

فراموش نباید کرد که پس از کاهش حجم اعتراضات و تجمعات کارگران هپکو در اراك، در اوایل 
ز طلبِ هپکو پیش اکارگر این کارخانه به حبس و شالق محکوم شدند. کارگرانِ حق 15، 97آبان 
توانستند در جریان اعتراضات خود، با ایجاد یک تشکل جدید، نمایندگان خود را در میها این

راي نمایندگان تر، بسازمانیِ جاافتاده مستقر کنند و عالوه بر ورود مبارزه به یک فاز جدید و پیشرفته
نحالل اتوانستند با ایجاد سازمان مستقل خود، ها میي امنیت ایجاد کنند. آنخود تا حدي حاشیه

شوراي اسالمی کار در هپکو را براي همیشه اعالم کنند. کارگران هپکو آغازگر دوران جدیدي از 
هاي خود را به تجمعات اضافه کردند؛ دست به تحصن شبانه به مبارزات کارگري بودند: خانوده

آذرآب هاي خود در پارك ملی اراك زدند؛ و اعتراضات خود را با کارگران شرکت همراه خانواده
هاي آنان ستودنی است و براي آنان هنوز هم ایجاد هماهنگ کردند. این ابتکارات و ایستادگی

سازمان کارگري مستقل دیر نشده است. در کل باید به یاد داشت که گرچه ایجاد یک سازمان یا 
یتی ني کارگران مبارز و مبارزات کارگري در مقابل برخوردهاي اممعناي بیمهسندیکاي جدید، به

داري وجود خواهد داشت، اما ایجاد سازمان نیست و همچنان سرکوب از طرف دولت سرمایه
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مستقل، هم گامی ضروري در مبارزه است و هم قدرت کارگران در برابر برخوردهاي احتمالی را 
 .افزایش خواهد داد

ي بقهماد به نفس طهاي مستقل کارگري، اعتها، نسبت به ایجاد سازماناقدام کارگران این کارخانه
ر گشاید. دها میدهد و یک راه مبارزاتی جدید به روي آنکارگر در سایر نقاط ایران را افزایش می

ي کارگر به چنان وسعت و بلوغی رسیده است که بتواند بر سر این مقطع از تاریخ، مبارزات طبقه
ز با ها تا امروران این کارخانههاي مستقل کارگري مبارزه کند. گذشته از این، کارگایجاد سازمان

توانند این اعالم همبستگی را خارج از چارچوب اند. آنان میمبارزات یکدیگر اعالم همبستگی کرده
ی، هاي هپکو، هفت تپه و گروه ملي طبقاتی هم دنبال کنند. کارگران مبارز کارخانهتقویتِ روحیه

ان هاي مستقل خود و تعیین نمایندگمانتوانند به این سمت حرکت کنند که با تشکیل سازمی
را براي کل کارخانجات و واحدهاي  ي کارگريِ سراسرياتحادیه ي یکخود، شکلِ اولیه

توانند به سمتی حرکت کنند که با تعیین نمایندگانی از هر یک از تولیدي ایجاد نمایند. آنان می
ران کارگران ای تمام سراسري برايي کارگري ها در سازمانی سراسري، یک اتحادیهاین کارخانه

 .تشکیل دهند

از خود و در حال اِکران  ترین چهرهترین و زمختداري در ایران در حال نشان دادن زشتسرمایه
هاي کارگر و فرودست است. قطعاً کارگران واحدهاي تولیديِ بسیاري نمایشِ دائمیِ فقیرسازي توده

تپه و گروه ملی فوالد و تهاجم خشِن  هاي هپکو، هفتهاند که شرایط اسفناكِ کارخانبر عقیده
دهد. آنان نیز تابِ تحمل این نمایشِ ها نشان میها را به آني آنها، آیندهسرمایه در این کارخانه

نان تر از امروز براي خود بسازند. آاي روشنفقر و استثمار را ندارند و به تکاپو خواهند افتاد تا آینده
اشند. در اش باین نمایشِ کریه، به دنبال نمایشی خواهند رفت که خود مؤلف و سازندهجاي نیز به

در  ي کارگر، همگی دستطلبانه و حقیقتاً ضداستعماري، ما طبقهبخش، عدالتاین نمایشِ رهایی
 .ایمدست کنار هم ایستاده

    1397آذر  4

 


	خصوصیات شورشهای موجود در ایران و وظایف طبقهی کارگر
	سه مبنا و مرکز ثقل شورشهای موجود در ایران
	بحران اقتصادی، سرمایهداری و طبقهی کارگر در ایران
	نقشهی راهی برای مبارزات جاری طبقهی کارگر
	طرحی برای طرحِ مطالبات در مبارزات جاری طبقهی کارگر
	مبارزات جاری و مسألهی سازمانهای مستقل کارگری


