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 شود:این شماره نشریه مدوسا تقدیم می

 

 

 تپهبه کارگران اعتصابی هفت

 یزدهبحرانی سلطهترین لحظات شب ن درتاریکشاشجاعتکسانی که ایستادگی و 

ای روشن برای انسانیت در بیرون از قرون بخش آیندهسرمایه در خاورمیانه،  الهام

ی داری است. باشد که شجاعت و شرافت این زنان و مردان بر جریدهتاریک سرمایه

 تاریخ ثبت شود.
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 نویسندگان: مقدمة

 

تپه آغاز هفت شکریدر شرکت کشت و صنعت ن یاز اعتصابات کارگر یدی( دور جد1399از اواخر بهار امسال )

دیگر در  یاز اعتصابات کارگر یکارگران بر سر مواضع خود، موج یداریشدن اعتصاب و پا یشد و پس از طوالن

. اندافتهیادامه  یمختلف لیکنون به دال اتپه تاز آنان همانند اعتصابات هفت یمناطق کشور به راه افتاد که برخ

پرداخت معوقات( و لغو  ایدستمزد  شی)افزا ایور حقوق و مزااعتصابات حول دو مح نیا شتریمطالبة مشترک ب

( حسب مورد است. با توجه یبازگشت به کار کارگران اخراج ای لیاز تعد یریها )جلوگو اخراج یسازیخصوص

 یهاشگاهیبزرگ نفت و گاز و پاال یهاها به شرکتاعتصابات و گسترش آن نیگستردة ا ییایبه ابعاد جغراف

چون هپکو و ... ) و با وجود عدم پوشش  ییهامختلف کشور، در کنار اعتصاب دوبارة کارگران شرکت یهااستان

 نیترتردهاعتراضات، گس نیکه ا رسدی( به نظر میداخل یاصل انیجر یهااعتراضات در رسانه نیکامل ا یخبر

ها را متأثر از اعتراضات باعتصا نیتمام ا یریگباشد. مشخص است که ما شکل 1357از سال  یاعتصاب کارگر

دهة نود  یمبارزات کارگر یجهت کل نییتپه را در تعنقش مؤثر هفت دیاما نبا م،یدانیتپه نمکارگران هفت

 یکایپس از سند یمستقل کارگر یکایسند سیبا تأس 1387شرکت که در سال  نیگرفت. کارگران ا دهیناد

برداشتند و از  رانیمبارزات طبقة کارگر ا یهت اعتالدر ج یکارگران شرکت واحد تهران و حومه گام مهم

شدند،  لیتبد رانیا یو اعتراضات متعدد به کانون مبارزات کارگر یطوالن یهااواسط دهة نود دوباره با اعتصاب

اند و به نظر نگارندگان گذاشته رانیبر کل جنبش طبقه کارگر ا یانکار رقابلیغ ریتأث ریهمواره در چند سال اخ

که  اندکرده یدیرا وارد مرحله جد رانیا یتپه جنبش کارگرکارگران هفت 1399بار در سال  نی، انوشته نیا

نه از  مبارزه طبقاتی دیمرحلة جد نی. انکشاف ادهدالشعاع خود قرار میمبارزات کارگری ایران را تحت

 یدر مبارزات کارگر یدیجد یاهو افق هانبلکه از بروز امکا ر،یاخ یهاماه یهااعتصاب تیو کم یگستردگ

از مبارزة  یدیسطح جد یزیرهیپا تیاز قابل ز،ین ریبدون در نظر گرفتن اعتراضات اخ یکه حت شودیم یناش

. بدیهی است که این سطح جدید، نه هدف و مرحلة غایی مبارزات کارگری برخوردار بودند رانیطبقة کارگر ا

در ایران، بلکه یکی از مراحل انکشاف این مبارزات است که در صورت استفادة درست کارگران از امکانات 

یابی مادی طبقة تواند نقشی جدی در قدرتاند، میخلق کردهتحت شرایط تاریخی مشخص جدیدی که خود 

تواند با گرفتار شدن در مخاطرات تعیّن تدریجی بعد سیاسی مبارزات آنان ایفا کند، همانطور که میکارگر و 

 .بکشاند و از مسیر درست خود منحرف سازد تریپایینجدید، این مبارزات را به سطوح 

که ابتدا بکوشیم این  برآن داشت ما را ،این دور از اعتصابات گستردگی نسبی و مواضع مترقی کارگران در

داری ایرانی قرار و عملکرد سرمایه 1390تر وضعیت طبقاتی ایران کنونی در اواخر دهة بر بستر کلیرا مبارزات 

برای مبارزات اقتصادی آن را -های سیاسیتپه و داللتهفتخود اعتصابات  دهیم و سپس به صورت مشخص
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 97تپه نسبت به سال مواضع کارگران هفت اتتغییر تحلیلبررسی قرار دهیم و به مورد کارگری در ایران 

 بپردازیم. 

دوران به صورت موجز به مختصات  میکوشیدو بخش خواهد بود. در بخش اول م ةرندینوشته دربرگ نیا

و مخاطرات و در بخش دوم به امکانات  میبپرداز گذاری آن استدر حال پایه رانیا یدارهیکه سرما جدیدی

 م.یپردازیم هایی از آن را تعین بخشیده استرگه تپههفتبا اعتصابات  رانیکارگر ا ةبقکه طمرحلة جدیدی 
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 بخش اول

 

 داری ایرانآغاز دورانی جدید در سرمایه

 

 

 1رانیدر ا یدارهیسرما دیجدانباشت  الگوی

از  یدیجد ةدر حال وارد شدن به مرحل،  1400دهة   ةو در آستان1390در اواخر دهة  رانیا یدارهیسرما

خود را به  یجا،  اشیاسیسو  یاقتصادپویایی  و اشکال سابق هاوهیش شودیاست که باعث م انکشاف خود

و حفظ ایه انباشت سرم. گیرندبدهد که بر اساس نیازهای مرحلة جدید شکل می یمتفاوت یهاو شکل هاوهیش

خاصی در سطح  ها و استلزامات ساختاریشرطدر هر جامعة مشخص، پیش پایداری سیستم اقتصادی سرمایه

نباشت نامید. این الگوی ا جامعه آن در «سرمایه الگوی انباشت»توان آن را که می داردایدئولوژیک سیاسی و 

ها و گروهبه تبع آن، بین میان طبقات مختلف جامعه و را های طبقاتی و توانآرایش خاصی از منافع مشخص 

کند، پس در نظر گرفتن شرایط خاص انباشت سرمایه در هر های این طبقات تثبیت و بازتولید میسازمان

یکدیگر، خاص و بررسی مشخص روابط مختلف اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک طبقات مختلف با  ةجامع

 غمردهد. الگوی انباشت علیمی دستبه  مشخصخی یتار ةکشور و یک دور تصویری از الگوی انباشت در یک

. آنچه های کلی عملکرد سرمایه قرار داردمندینتحت قانو ،است یک تاریخ و جغرافیای مشخص مختصآنکه 

داری ملی گذار از یک الگوی انباشت به یک الگوی انباشت دیگر سرمایه را در بررسی تاریخی تحوالت سرمایه

 در آرایش روابط و نیروهای طبقات مختلف است معنادارکند، بیش از هر چیز تغییرات کشور تعیین می یک

 متفاوت از دورة قبلجدید  ةطبقاتی در دور ةمبارز ةایدئولوژیک و شیو شود که اتمسفر سیاسی وکه باعث می

                                                           
نتقاد از دیگر بخش را به صورت موجز و کوتاه مطرح کنیم و جنبة سلبی اهای مطرح در این مفاهیم و استداللیم اهکوشید 1

ایم. های مورد دفاع خود اکتفا کردهایم و به جنبة ایجابی بیان دیدگاههای رایج دربارة مباحث مطروحه را به حداقل رساندهدیدگاه

ست و بخش اول تنها اوشته به بخش دوم واگذار شده هدف از این کار این بود که اوالً از نظر نگارندگان هدف و وزن اصلی این ن

تر های مطروحه در بخش اول به صورت تفصیلیای کلی برای بخش دوم عمل کند و ثانیاً مفاهیم و استداللقرار است چون مقدمه

گاه کنید به: مقاالت تواند به آن مراجعه کند. برای مطالعه بیشتر نمند میگرفته شده است که خوانندة عالقهدر جایی دیگر پی

در شمارة سوم نشریه مدوسا و « داری ایران است؟آیا کرونا ضربة نهایی به سرمایه»و « امپریالیسم را چگونه باید فهمید؟»

 که به زودی در همین نشریه منتشر خواهد شد.« وهلة بربریک امپریالیسم»همچنین مقالة 
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 تر از، دیدی پویا و انضمامی«نباشتالگوی ا»داری ملی در ایران بنابر مفهوم بندی تاریخی سرمایهباشد. دوره

 نهد.داری در ایران در اختیار ما میهای مختلف تحوالت سرمایهجنبه

تحوالت » ،«در یک دهة اخیر یسازیعملکرد سازمان خصوص»، «تورم ةختیگسرشد افسار»چون  ییهاتیواقع

هایی از جلوهو بروز  «متوسط استیصال سیاسی و اقتصادی طبقة»، «دارهیسرما ةطبق یاسیس تیدر فعل یجار

 یدارهیسرما دیجد دوران ظهور و تغییر در الگوی انباشت یهاهمه نشانه «کارگران طبقاتی در مبارزةبلوغ »

روشن  گریکدیآنها را با  یساختار ةو رابط میکنیم یبررس بیرا به ترت کیاست که در ادامه هر  رانیدر ا

در سطوح اری داما برای انجام این کار، ابتدا نیاز داریم که چارچوب و افق کلی تاریخی که سرمایه .میسازیم

های آن متحول شده است را در نظر بگیریم و بنابر این چارچوب، نشانه در در یک قرن اخیر ملی و جهانی

 دهیم.داری ایرانی را مورد بررسی قرار کنونی در الگوی انباشت سرمایهتغییرات 

کند، همان داری را تعیین میبه نظر نگارندگان این چارچوب کلی تاریخی که افق و منطق تحوالت سرمایه 

است که حاکی از تغییری کیفی نسبت به عملکرد « داری انحصاریسرمایه»یا « داریساختار انحصاری سرمایه»

 نخستین بار اوایل قرن بیستم بود که متفکراناست. برای  در قرن نوزدهم داری دوران غیرانحصاری اولیهسرمایه

بیش از  در میان آنها متوجه این تغییرات کیفی شدند و کارگران علیه سرمایه طبقاتیمتعهد به مبارزه  انقالبی

ش داری را در تداوم با بینلنین کوشید این تغییرات کیفی و خصائل جدید در عملکرد سرمایهوالدیمیر همه، 

آخرین »به عنوان  را با ساختار انحصاری داری  و سرمایها .مند بررسی کند، به صورت نظامدیالکتیکی مارکس

توصیف کرد. چنانکه روشن خواهد شد، به « رو به زوال»و « داری سالخوردهیهسرما»، «داریسرمایه ةمرحل

)که ناظر به نوعی  نیتوسط لن «زوال»و « سالخوردگی»چون  شناختیهای زیستاستعارهکارگرفتن این 

برای توصیف راند( سوی مرگ میبه ذاتی هر ارگانیسم است که او را به صورت درونی متابولیسم  عملکرد

بصیرت  ةدهند، نشانهای ارگانیستیداری و نه کلیتیهتری چون ساختارهای اجتماعی سرماهای پیچیدهکلیت

های زیستی های اجتماعی به واقعیتواقعیت ةانگارانساده تقلیل این امر حاکی ازو  .عمیق و دیالکتیکی اوست

تواند از تصور اوست و می تر ازجانداری سختسرمایه توانست درک کندکه نمیبینی لنین خوشو یا 

تر کالنتر و جهانیهای قیاسمدر اش در اوایل قرن بیستم جان در برد و همچنان با پویایی عظیم و هایبحران

کند. لنین خود به  سابقهبی ها را دستخوش تحوالتدوم قرن  بیستم زندگی اجتماعی و فردی انسان از نیمة

کند که سالخوردگی در یک اش آگاه بود و خود اشاره میشناختیخوبی از خصلت استعاری توصیفات زیست

ساختار اجتماعی، برخالف یک ارگانیسم حیوانی، به معنایی کاهش متابولیسم و سرعت و مقیاس عملکرد آن 

ای حرکت در گوشهاش قرار نیست آرام و بیالیسداری در دوران کهن، برای لنین روشن بود که سرمایهنیست

در این باره . او دهد بلکه سرعت و مقیاس تحوالت خود را افزایش می ،بنشیند و انتظار مرگ خود را بکشد

 نویسد:می

داری انگلی و رو به زوال است بیش از هر چیز خود را در گرایش این واقعیت که امپریالیسم، سرمایه

دهد. صی وسایل تولید است نشان مینمای هر انحصار تحت سیستم مالکیت خصوبه زوال که سرشت
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رود مونارشیک از میان می-خواه و ارتجاعیجمهوری-تفاوت میان بورژوازی امپریالیست دموکراتیک

این فاسد شدن به هیچ وجه مانع از تحوالت شدن اند ) فاسددقیقاً برای آنکه زنده زنده در حال 

 ةخاص صنعت، یک کشور خاص و در یک دور ةداری در یک شاخسرمایه العاده سریعفوق

 [است . ]تاکید از نگارندگان2(شودخاص نمی

سال شدن برای و کهن (ageing) تی و قائل شدن به عمر کردنشناخهای زیستپس به کار بردن استعاره

ترین داری را در بنیادیباید سرمایهم برای اینکه منظور لنین را بفهمیساختار اجتماعی چه معنایی دارد؟  یک

به این معنا که  تاریخ جوامع طبقاتی در نظر گرفت؛ ترین سطح خود به عنوان شکل خاصی از تدوامو کلی

 قبلی را با شکل جدید استثمار  های تولیدقدیمی استثمار در شیوهتولید، شکل  ةاری به عنوان یک شیودسرمایه

است؛ یعنی « طریق سلب مالکیتاستثمار از »کل قدیمی استثمار، همان . شکندمیکار دستمزدی ترکیب 

های غیراقتصادی که متکی بر زور با مکانیسم طبقه حاکم توسطقسمتی از ارزش تولیدشده در جامعه  تصرف

فرایند تولید، بلکه غالباً خرج تجمالت بیشتر  شده را نه صرف توسعةطبقة حاکم این ارزش تصرف .سیاسی بود

داری این شکل قدیمی استثمار را نه به سادگی منسوخ کرد و نه آن را ادامه داد. سرمایه نمود.برای خود می

داری چنانکه در ادامه بیشتر روشن خواهد شد عبارت است از بازساختاربندی شکل تولید سرمایه ةبلکه شیو

با اولویت استثمار مزدی، به نحوی که  شکل لوای استثمار با کار مزدی و ترکیب این دوقدیمی استثمار تحت 

زور سیاسی و با بازساختاربندی شده و دیگر نه  داریسیستم سرمایه در نیز« استثمار از طریق سلب مالکیت»

ای داری در هر مرحلهتولید سرمایه ةشیو گیرد.اقتصادی انجام میهای با مکانیسم سلطه طبقاتی آشکار بلکه

داری و عبارت است ترکیب این دو شکل استثمار با اولویت استثمار مزدی است، اما تغییر کیفی در سرمایه

داری یاد کرد، بیش از هر چیز ساختار انحصاری آن که لنین از آن با عنوان سالخوردگی سرمایهپیدایش 

از حالتی مولد و به نفع رشد  (مزدی و غیرمزدی)ن دو شکل استثمار آن است که ترکیب میان ای ةدهندنشان

ی شدن کامل تولید اجتماعی المللبیناز کند که مانع گر تغییر پیدا مینیروهای مولد جامعه، به حالتی تخریب

کیب باعث به کارگیری تر 3های انحصاریسود-ها به فوقنیاز انحصارها و کالن سرمایهدر این شرایط  شود.می

چه در درون مرزهای اقتصاد  را های اجتماعیها و تنشتضادشود که مخربی از استثمار مزدی و غیرمزدی می

داری برای غلبه بر مشکالت و کاهش فشارهای کند و توانایی سرمایهتشدید میملی و چه در اقتصاد جهانی 

 دهد.اش را کاهش میانفجاری

 داری، ناظر بر چنینصیف لنین از سرمایهرا به عنوان هسته مرکزی تو «داری انحصاریسرمایه»حال اگر مفهوم 

 تنوعات و سطحی تغییرات علیرغم که سطحی یعنی ،در نظر بگیریم، داریاز عملکرد سرمایه سطح بنیادینی

اوالً  این سطح بینادین  که شد خواهد روشن آنگاه ماند،می باقی پایدار همچنان داریسرمایه جغرافیایی تاریخی

                                                           
 105مجموعة آثار لنین، صحفة  23امپریالسم و شکاف در سوسیالیسم. جلد  مقالة 2
برند عبارت از مجموع سودی الی از آن بهره میم-فوق سودهایی که انحصارهای صنعتیچنانکه در ادامه توضیح خواهیم داد  3

 آورند.است که از استثمار مزدی و غیر مزدی به دست می
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در  ملی داریهر گونه توصیفی از تحوالت سرمایه و ثانیاً ما نیز صادق است ةهمچنان برای دورعملکرد سرمایه 

عملکرد انحصارها ، «داری انحصاریسرمایه»مفهومی  ببدون در نظر گرفتن چارچو ایران یا هر کشور دیگری

خرد، توصیفی ناقص و انتزاعی  ةمتمرکز با سرمای-کالن ةابل سرمایمتق ةدر سطح اقتصاد ملی و جهانی و رابط

 خواهد بود.

 

 داری انحصاریسرمایه

را در  داری ایرانهای مذکور حاکی از آغاز دوران جدیدی در سرمایهتمام نشانه همانطور که گفتیم برای اینکه

که ساختار و عملکرد اقتصاد  میشروع کن تیواقع نیاز ا دیبا میقرار ده یانگرانهو کل یساختار لیبطن تحل

است.  «یانحصار یدارهیسرما»در جهان امروز، ساختار و عملکرد  یمل یهاهمچون غالب اقتصاد  رانیا یمل

که در آن  شودیمحسوب م یدارهیدر انکشاف سرما ییو نها یسالخوردگ ةمرحل ،«یانحصار یدارهیسرما»

-یصنعت یو انحصارها شوندیحاکم م یاقتصاد مل اتیح یاصل یهابر بخش یکالن و متمرکز یهاهیسرما

 یسالو کهن یانحصار ة. مرحلشوندیم یو خارج یاقتصاد مل ةدر عرص یمل یدارهیسرما یاصل گرانیباز یمال

 آغاز شد یشمال یکایو آمر یغرب یدر اروپا ستمیقرن ب لیاز اوا یبا دولت مل دیشد یدر همبستگ یدارهیسرما

 «دیشدن تجارت و تول یالمللنیب»همراه با  یدارهیسرما ةشرفتیپ یدر کشورها ستمیدوم قرن ب ةمیدر نو 

 در جهان همزمان به چند دولت یواحد به وابستگ لتدو کیبه  دیشد یشد و از وابستگ یابیدچار بازساختار

-انیب یدارهیبه سرما یدولت یدارهیاز سرما یمال-یصنعت یانحصارها گریحرکت کرد و به عبارت د شرفتهیپ

ارتباط داشتند  یدارهیسرما ةشرفتیهمزمان با چند دولت پ چند ملیتیشرکتهای حرکت کرد که در آن  4دولتی

 .خواستندیو مراقبت م تیحما آنهاو از 

 یانجی، به ماز جمله ایران جهان ةافتیتوسعهبخش کمتر  یدر کشورها ستمیدوم قرن ب ةمیدر ن گرید یاز سو 

و  یپول ةیچون سرما هیاشکال سرما گریو مولد، د یصنعت ةیسرما ،یمل یهاپر رنگ دولت ةحضور و مداخل

داری به نحوی که سرمایه شروع به رشد کردند یمال-یصنعت یو انحصارها را تحت تسلط خود در آورد یبازرگان

 یمیان ةاولیه پیدایش به مرحله نهایی انحصاری خود وارد شد بدون طی مرحل ةدر این کشورها از مرحل

میانی گسترشی را تجربه  قرن نوزدهم مجال یافتند این مرحلةدر که کشورهای اروپای غربی  برخالف، گسترش

اند و دارانه مغلوب شدهانحصارها و امتیازهای غیرسرمایه داری،ی گسترشی انکشاف سرمایهدر مرحله .کنند

 ةهای سرمایصنعتی بر دیگر فرم ةاند و در فضایی رقابتی سرمایداری هنوز شکل نگرفتهانحصارهای سرمایه

اقتصادی، شکل سیاسی دموکراسی بورژوایی مجال بروز  ةبازرگانی و پولی حاکم است و متناظر با این مرحل

                                                           
4state capitalism-trans  :دولت و »میان دولت و سرمایه در مقاله  رابطه یدرباره هارمن کریس ینظریه از برگرفته اصطالح این

ی سوم نشریه مدوسا به در شماره« امپریالسم را چگونه باید فهیمد؟»( است، که در بخش دوم مقاله 1991« )در جهان امروز سرمایه
 صورت تفصیلی بسط داده شده است.
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. در حالی که در کشورهایی چون کردیدار را تضمین مکه آزادی و عدالت در میان خود طبقه سرمایه یافت

های تولید از شیوه ماندهباقی دارانةدر آن انحصارهای غیرسرمایهداری که اولیه پیدایش سرمایه ةایران، مرحل

جهش کرد که  اشسوم و نهایی ةچیرگی دارد، به مرحل صنعتی ةبازرگانی بر سرمای ةوجود دارند و سرمای قبلی

در کنار انحصارهای نوظهور  آورد ودرخود  ةو بازرگانی را تحت سلط پولی  ةصنعتی، سرمای در آن سرمایة

شروع کردند به اینکه در قالبی  دچار تجدید سازمان شدند و دارانهغیرسرمایه قدیمی انحصارهای دارانه، سرمایه

 دندیکوش زیجهان ن تةافیدر بخش کمترتوسعه یمل یهایدارهیسرما 1980 ةدهاز  دارانه عمل کنند. سرمایه

تحت  زین رانیبکاهند. ا خود یمل یهادولتبه  شانیشوند و از وابستگ یو اقتصاد جهان یالمللنیوارد تجارت ب

 هیسرما تیبه صورت قاطع حاکم 1970و  1960 ةدر ده یدارهیسرما نی. اردیگیقرار م یکل خیتار نیهم

 یاز مرزها دی، کوش1990و  1980 ةدوم ده ةمیاز ن ریتاخ یکرد و با کم تیتثب یبازرگان ةیرا بر سرما یصنعت

 .شود یالمللنیب دیبگذرد و وارد تجارت و تول اشیمل

در  یدارهیسرما یاسیو س یتحوالت اقتصاد  نکهیگرفت، اول ا جهیدو نت توانیمختصر م ةخچیتار نیهم از

 اًیاست و ثان یساختار انحصار یدارا یدارهیسرما نیاوالً در نظر گرفت ا نکهیفهم کرد مگر ا توانیرا نم رانیا

 یدارهیبر سرما یاقتصاد جهان ریتاث و  یالمللنیبدر اقتصاد  رانیا یدارهیسرما انحصاری حضور بخش نکهیا

حال با توجه که باید در تحلیل لحاظ شود.  است رانیدر ا یدارهیسرما دیاز بازتول ریناپذییجدا یبخش ران،یا

 پردازیم.می یدارهیسرما در عملکرد انحصارها یبررسصورت مشخص به به  ینکات کل نیبه ا

  انحصارهاعملکرد 

)که  «تیجمع یمازاد نسب»بحران  یعنیرا  یدارهیسرما یدو بحران اصل ،یانحصار وسالخورده  یدارهیسرما

مازاد مطلق »( و بحران دهدیکم نشان م یهاو دستمزدها و حقوق یکارثباتبی ،یکاریخود را در قالب ب

 یخاص ةوی( را به شدهدنشان می مولد ةیسرما یکاف یو عدم سودآور دی)که خود را در قالب رکود تول «هیسرما

 یهااست که انحصار نیشدن ا دیتشد نی. علت اکنندیتر مو مزمن ترقیها را عمبحران نیو ا کندیم دیتشد

در گردش  یاز ارزش اقتصاد مل یبخش تحقق یبرا یو ضرورت حضور آنها در اقتصاد جهان یدارهیسرما

است که در  نشدن آ یالمللنیو ب دیتول شدنیمنطق اجتماع ةندینماد رشد فزاالمللی سرمایه، از یکسو بین

 شدنیبه اجتماع شیگرا نیا ،دیگرسوی از و  است اسیمق-خرد و کوچک یدهایباعث عقب راندن تول جهینت

 یکه خود به صورت اجتماع یدیتول لیبا وسا یمحصوالت کار اجتماع زیرا ؛شودیدچار وقفه و تنش م دیتول

باعث  هتنش و وقف نی. اشودیتصرف م، به صورت خصوصی یخصوص تیشده است، در قالب تنگ مالک دیتول

خود  وندیپ گاهچیاما ه زنند،یشدن اقتصاد دامن م یالمللنیبا وجود آنکه به ب یانحصار یهاهیکه سرما شودیم

-دولت انیشده مپارهتمام و پارهمهین یارا در مرحله یاجتماع دیشدن تول یو جهان کنندنقطع  یرا با دولت مل

تحت مکانیسم مشخصی  یدارهیسرما یهاملت-است که دولت نیا ندنما تماممهین نی. علت ادارندها نگهملت

 دیبه بازتول کیستماتیس یبه طرز بریم،نام می« رابطه متقابل سرمایه کالن و خرد»از آن تحت عنوان  که

که انحصارها  یبه نحو دارندیمرا سرپا نگه یاقتصاد مل نگونهیو ا پردازدیم اسیمقخرد و کوچک تیو مالک دیتول
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خود در سطح  ینیآفربه نقش یشانانحصار فوق سود و ژهیو ازاتیبا امت یاقتصاد مل یهابتوانند به عنوان ستون

بر  هاریاضتو  هایکاریب نیتردیشد لیتحم یکه به معنا ایینیآفرادامه بدهند، نقش یو جهان یاقتصاد مل

 .است تمل-آن دولت تیجمع دارهیسرماریاقشار غ گریکارگر و د ةطبق

 این.  است رداربرخو ایدئولوژیک و اقتصادی سیاسی،ویژه  امتیازات از داریسرمایهسیستم  درون انحصارها

 را هاآن اقتصادی ازاتامتی و انحصارها این اقتصادی عملکرد آنکه مگر فهمید تواننمی را امتیازات از مجموعه

 «انحصاری سود فوق» را آن توانمی شود، دیده اقتصادی منظری از اگر انحصاری، هایسرمایه امیتازات. فهمید

مگر آنکه  ، بفهمیم، را آن هایبحران و ایرانی داریسرمایه تحوالت توانیمنمی که معناست بدان این و. نامید

 .میکن لیتحل یو جهان یرا در ساحت اقتصاد مل یفوق سود انحصار

 

  یانحصار سودفوق

 دیصائل جدعملکرد و خ فیتوص یبرا نیلن ریمیبار والد نینخست یاست که برا یاهینظر ،یسود انحصار فوق

در  نیلن یاقتصاد ةیمفهوم در نظر نیمطرح کرد. طرح ا یالمللنیو ب یدر ساحت مل یانحصار یدارهیسرما

 شیپ نیهوم لنمف نیخطوط ا یقرار داشت. ما اکنون در راستا یدارهیامارکس از سرم یعلم لیتداوم با تحل

 .مییرویم

استثمار  ست؟یاستثمار مضاعف چاما  است. 5«استثمار مضاعف»بر مفهوم  یمتک یفوق سود انحصار مفهوم

 ةیشکل غالب و اول ،ی. استثمار کار مزدیمزد ریو استثمار غ یاست است از استثمار مزد یبیمضاعف ترک

چرا که . شودنمیت که دستمزد آن پرداخت اس یکار رمقدا ةبه واسط دیتول ةکارگر در حوز ةاستثمار طبق

 نیاست که کارگر انجام داده است، و ا یکار ةتنها در قبال ارزش مبادل پردازدیم دارهیکه سرما یدستمزد

دارد، اما آنچه از  ازین اشیزندگ دیبازتول یکه کارگر برا یشتیمع لیوسا اتیارزش مبادله عبارت است حداقل

 ةرف و ارزش مبادلارزش مص انی. تفاوت مداده استاست که انجام  یارزش مصرف کار کندیم افتیکارگر در

 نیو هم کندیاز ساعات کار کارگر را پرداخت نم یپول مقدار دارهیآن است که سرما انگریب کار کارگران،

 و کلاست  در جامعه هیسرما یهاتیاست که منشا کل سود فعال یاارزش اضافه ساعات کار پرداخت نشده

 د.کننیم میخود تقس انیسود را در م نیا یخاص ةویبه ش دارهیسرما ةطبق

 لیوسا دنیخر قیو از طر دهدیرخ م هیگردش سرما ةبلکه در حوز دیتول ةنه در حوز یرمزدیاستثمار غ اما

تولیدشده بلکه تنها ارزش  ستیارزش ن دیتول ةحوز ه،یگردش سرما ة. حوزشودیم لیها تحمبر انسان شتیمع

 شودینم اضافه زشار شیموجب افزا زین یمزد ریخاطر استثمار غ نیبه هم کند،یجا مرا جابهدر جای دیگر 

 یمزد ری. استثمار غکندیجا مجابه یگریبه دستان بخش د تیاز جمع یبلکه فقط ارزش را از دستان بخش

                                                           
5 super-exploitation 
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که در ادامه به  ردیانجام گ «هامتیتورم در ق»و  «یمال ةیعملکرد سرما» ةتنها در دو حوز تواندیمنطقاً م

 .میکنیم یهر دو را بررس بیترت

 یمال ةیبا سرما یمزد ریغ استثمار -1

به هم  لیبدتآالت )مولد( وجود دارد که قابل نیو ماش لیو وسا ییکاال ،یدر جامعه به سه شکل پول هیسرما

انجام رسد. با  دوباره به دیو تول هیو گردش سرما دیتول ندیجمع شوند تا فرا گریکدیدر کنار  دیهستند و با

 دارهیو سه گروه سرما شوندیاز هم جدا م هیسه شکل سرما نیا دار،هیسرما ةدر درون طبق شتریب کارمیتقس

به کار خود  تریخصصکه هر کدام به صورت ت ندیآیم دیپد یصنعت دارهیو سرما یبازرگان دارهیسرما ،یمال

شروع و  یبرا یمال نیو تام ماندیم ودمحد دیتول ةبه حوز یصنعت دارهیسرما ییمثال توانا ی. براپردازندیم

آن  یدر ازاو  کندیر مواگذا یتجار دارهیرا به سرما شیو فروختن کاالها یمال دارهیگسترش کارش را به سرما

 میتقس دارانهیسرما گریدو گروه د آنکرده است با  استخراجکارگران کار از  که را یااز ارزش اضافه یبخش

 .دهدینشان م دارانهیسرما آنرا در قالب سود  دخواین مقدار از ارزش، که  کندیم

جامعه به  دارهیسرما ریغ یهاو هم به بخش دارانهیسرما گریهم به د توانندیم یمال دارانهیکه سرما میدانیم

است پول  یزندگ یهاو فرصت شتیمع لیبه وسا یدسترسمحدودیت  ةندیکه تحت فشار فزا کارگر ةطبق ژهیو

 یمال هیعملکرد سرما ی، شکل اصلدر ازای گرفتن پولی بیشتر در زمانی دیگر پول قرض دادن نیقرض دهند. )ا

شکل  نیهم لیذ دیرا با یمال ةیاشکال عملکرد سرما گریو د نامدیم 6«آوربهره ةیسرما»آن را  مارکسکه  است

 داد.( حیتوض یاصل

 یصنعت دارانهیاست که سرما نیا افتدیکه م یاتفاق داران،هیسرما گریوام دادن پول به د یعنیحالت اول،  در

 یمال ةیعملکرد سرما نیو ا کنندیم میتقس یمال دارانهیاز ارزش اضافه استثمار شده خود را با سرما یبخش

بلکه  دهدیخود نم بیاز ج یزیچ یصنعت دارهیسرماحالت  نی. در اماندیم یباق یاستثمار مزد ةهنوز در حوز

در  دیتول شیافزا یبلکه برعکس وام گرفتن برا کندیضرر نم جهیدر نت دهد،یارزش اضافه استثمار شده را م

. دهدیم شیافزامدت در بلنداو را  داراییاست و سود و  تردیمف یصنعت دارهیسرما یبا وام نگرفتن، برا اسیق

 ةدوران غلب ،یدارهیسرماو نئولیبرالیستی دوران معاصر  ندیگویم برخی از متفکران چپگراحتی برخالف آنچه 

در شکل  دارهیدو گروه سرمااین   انیم یبلکه همکار ستین و تضعیف صنعت یصنعت ةیبر سرما یمال ةیسرما

روشن خواهد شد، در چند  شتریکه در ادامه ب یخاص طیخاطر شراهاست. ب دیمفهمچنان خود  ةو عمد یاصل

 ستیمتمرکز شده اند بخاطر آن ن هیمال ةبر حوز  هیاز سرما یبا گذشته بخش بزرگتر اسیاگر در ق»  ریاخ ةده

بخاطر آن است  بلکه. است را به دست گرفته یصنعت هیکنترل سرما شودیم هخواند یمال ةیکه سرما یزیکه چ

ش را با است که سود دهی[ کوشیبحران سودآور طیو کالن در شرا ی]انحصار یصنعت ةیخود سرما

                                                           
6 Interest-bearing capital  
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بن بست است چرا  کی ،یصنعت ةیسرما یبرا ییگراهیراه مال نیا ،یینها لیکند. در تحل یابیباز «ییگراهیمال»

  7«.شودیاز آن حاصل م شتریکه سود ب دکن دیارزش تازه تول تواندیکه تنها کار مولد است که م

 محصول یمال دارانهیسود سرماابتدا باید گفت که ، دارهیسرما ریدر حالت دوم، قرض دادن پول به افراد غ اما

 دارهیسرما ریغ یهابخش گریکارگر و د ةبلکه از دستان طبق ست،ین باشدشده  دیتولکه ای یارزش اقتصاد

 یا و معیشت وسایل خرید برای آنها که جایی در مواردی رخ می دهداین جابه جا شده است.جابه تیجمع

 یاضافه ارزش از نه را آن سود و بگیرند وام مالی سرمایه از که اندشده مجبور غیراستثماری، مصارف دیگر

نوع از تصاحب ارزش به  نیا کنند پرداخت موجودش پیش از امالک یا و معیشت وسایل از بلکه شده تولید

مسامحت  با هیانباشت سرما ریتعب د. البتهشویم دهینام «تیسلب مالک ةواسط به هیانباشت سرما» یصورت کل

جا انباشت شده است، بلکه ارزش تنها جابه هیسرما میینشده تا بگو دیتول یدیارزش جد نجایاست چون در ا

 8است. شده

                                                           
7 Theorising neoliberalism (2007). Chris Harman  

ی داخل کروشه از نگارندگان استافزوده  
اغراق  تیسلب مالک ةواسط هصداقت و محمو مالجو دربارة نقش انباشت ب زیاز جمله پرو اشیرانیو مقلدان ا یهارو دیوید 8

را  یانباشت به واسطة اسثتمار کار مزد یکه جا دانندیزده مبحران یدارهیانباشت در دوران سرما یو آن را شکل اصل کنندیم

 ریو غ یمارکس ریآنها با توجه با مفهوم غ یبرا یدارهیبحران سرمابنا به این اغراق در نقش استثمار غیر مزدی،  .گرفته است

که سرمایه به طرز  هاییبنابر مفهوم انباشت مازاد، بحران .شودیداده م  حیتوض« مازادانباشت »و  «یمصرف نامکف» یعلم

تواند کاالهای مازاد بر مصرف اجتماعی را به فروش برساند، شود بخاطر آن است که نمیناپذیر و ادواری با آن مواجه میاجتناب

و برای جبران کمبود سود خود ناگزیر است به طرزی فزاینده از استثمار غیر مزدی و سلب مالکیت از جهانی بیرون از سرمایه 

ند. این در حالی است که اواًل در تاریخ واقعی سرمایه داری تقاضای اجتماعی و مصرف هیچگاه اینگونه عمل نکرده استفاده ک

داری های سرمایهاست و اغلب نه با مازاد بلکه با کمبود در بر طرف کردن نیازهای مصرفی خود مواجه بوده است و ثانیاً بحران

 نیحاصل اآن را توضیح خواهیم داد . شتریکه در ادامه ب است نرخ سود ینزول شیراگنه ناشی از مصرف نامکفی بلکه ناشی از 

مورد حمله  گرکار ةدر کنار طبق یکارگرریاقشار غ ریاست که چون سا نیاو اغراق در نقش استثمار غیرمزدی  یعلم ریغ تصور

 یبرا یبا امکانات ساختار یانوان سوژهبه ع یاژهیو ازیامت چیهستند، پس طبقه کارگر ه تیاز طرف انباشت با سلب مالک

 اختنحل شود که نه خواهان براندبه نام شهروند  یو مبهم و ناهمگن یطبقات ریدر سوژة غ دیندارد بلکه با یدارهیسرما ختنبراندا

و  یاز مصرف نامکف یهارو یعلم ریو غ یمارکس ریتصور غبر . بناهستند« حق به شهر»دادن  هانو بلکه تنها خوا یدارهیسرما

دارد که با سلب  ازین دارانههیسرما ریغ رونیب کیخود به  اتیادامة ح یبرا یدارهیبخاطر انباشت مازاد، سرما یدارهیبحران سرما

درست در مقابل  یاستراتژ نیکار را ادامه دهد. بنابرا یروین دارانةهیآن بتواند استثمار سرما دارانةهیسرما ریو استثمار غ تیمالک

است و دادن حق به شهر. برخالف تصور  دارانههیرسرمایغ یهامانده یع از باقابلکه مقاومت در دف ،آن برانداختننه  یدارهیسرما

 دهینام هیکه مارکس آن را انباشت اول تیانباشت با سلب مالک .ندارد یادارانههیسرماریغ رونیب چیه  یدارهیجهان سرما یهارو

دوران  یدارهیسرما داد نشان نیچنانکه روشن خواهد شد لن در ادامهو  شودیتکرار م یدارهینشان داده بارها درون سرمااست و 

را در سطح  یدارهیسرما یهازخم ،یو استثمار مزد تیاز سلب مالک یخاص بیبا به کار گرفتن ترک اشیانحصار یسالخودرگ

 یاوهیکه ش تیاست و خود سلب مالک یانباشت، استثمار مزد یخاص شکل اصل بیترک نیو در ا کندیم یعفون یو جهان یمل

و معنا و نقش  شودیم یابیکامالً بازساختار یدارهیسرما یهاتصاحب ارزش است تحت الزام یبرا یدارهیاز سرما تریمیقد اریبس

 رونیو ب درون انیم یانجینه م تیسلب مالک. پس ی استدارهیسرما ریدر دوران غ تیسلب مالک بامتفاوت  که ابدییم یدیجد



 نشریه مدوسا

 15 | صحفة

 زیچ چیو ه شودیاست که بارها تکرار م دهینام «هیاول اصطالح انباشت به»را  تیمارکس انباشت با سلب مالک

به  سمیبرالینئول ةآن بتوان  مثالً دور ةبه واسط ندارد که باشد یدارهیسرما معاصر که مختص دورانی دیجد

ها و شکل اصلی استثمار سرمایه مندیمحسوب کرد که قانون« رژیم انباشت جدید»عنوان به قول هاروی نوعی 

 دارانهیسرما یبرخ تی. سلب مالکادوار جدا کرد گرید ا ازکند، و آن رتعلیق و با شکل سلب مالکیت جایگزین می

هاست قرن یکارگران برا یو حمله به مزدها «رکود-رونق-رکود» یهادر طول چرخه گرید دارانهیرماتوسط س

باعث  تیسلب مالک به واسطة. انباشت داری نیستو مختص دوران معاصر سرمایه در حال تکرار شدن استکه 

اگر به عنوان  دارهیسرما ةطبق»انباشت کند. به قول مارکس:  شتریکل ب کیدر مقام  دارهیسرما ةطبق شودینم

را  اشهیکل سرما تواندیکند، نم تریطبقه غن کیخودش را به عنوان  تواندیمکل در نظر گرفته شود، ن کی

 کیکه  اوردیرا به دست ب یزیچ دارهیسرما کی به این شیوه کهکند  دیارزش اضافه تول ایدهد و  شیافزا

 . 9«کل غارت کند کیخودش را در مقام  تواندیطبقه نم نیا دهد،یاز دست م رگید دارهیسرما

 شود،ینم دیجد ةیسرما دیباعث تول گرید یتوسط بخش دارهیاز طبقه سرما یبخش تیمالک بکه سل هیقض نیا

سلب » نبه قول هارم صادق است،  زینجمعیت  دارهیسرما ریغ بخشاز  دارهیسرما ةطبق تیدر مورد سلب مالک

در مقام کل  دارهیسرما ةطبق یبرا یدیارزش جدخلق باعث  نفسهیکارگر ف ةطبق شتیمع لیاز وسا تیمالک

 یو تا حد زین وهیش نیحال به ا نیکارگر در ع ةطبق نکهیا» سد،ینویباره م نیمارکس در ا خود 10«.شودنمی

به کارگران را  شتیمع لیکه وسا یکار را خرده فروش نیاست اما ا یهیبد ردیگیقرار م یمورد تعد ادیز

که درون  یاصل تثماراست با اس یاست، که در تواز یاستثمار، استثمار فرع نی. ادهدیانجام م زین فروشدیم

 11«.ردیگیانجام م دیتول ندیخود فرا

 

 

                                                           

انباشت به واسطة سلب   کوشندیم یهارو یرانی. مقلدان اردیگیانجام م یدارهیبلکه کاماًل در درون خود سرما دارانههیسرما

بعد به فکر مبارزه  ومتعارف شود  دینامتعارف است و اول با رانیا در یدارهیسرما نکهینشان دادن ا یکنند برا یارا بهانه تیمالک

های فکری جریان سیاسی اتونومیست که آنها نیز محوریت مبارزه طبقاتی کارگری علیه آن افتاد. در کنار دیوید هاروی، چهره

های فکری کسانی چون مایکل هارت برند. از جمله این چهرهمی« انبوه خلق»ی انتزاعی و فراگیرتری به نام ی سوژهتحت سایه

داری نه در قالب استثمار کار مزدی، بلکه در قالب رانت گرفتن ری هستند که به نظرشان شکل اصلی استثمار سرمایهو آنتونیو نگ

جلد سوم سرمایه (به  45ی رانت )فصل اش دربارهپردازیگیرد. مارکس در نظریههای بدن جمعی انجام میها و تواناز ثروت

کند تنها دار در قالب رانت تصرف میاده است، که سودی که طبقه سرمایهصورت کلی و رانت ارضی به صورت مشخص نشان د

دارانه در نزد نگری و ی استثمار شده است. بعالوه رانت به عنوان سلب مالکیت از بیرونی غیر سرمایهسهمی از کل ارزش اضافه

 هارت همان اشکاالتی را دارد که در نزد هاروی دارد.
9 Capital, volume 1, p265 Marx, Karl, 1972 [1894]  (Lawrence & Wishart).  
10 Theorising neoliberalism. Chris Harman. 
11 Capital, Volume 3, p 609, Marx, Karl, 1972 [1894], (Lawrence & Wishart).  
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 هامتیتورم در ق قیاز طر یمزد ریغ استثمار-2

آن  ةدر دوران مارکس هم وجود داشته است و مارکس دربار یمال ةیسرما ةبه واسط یمزدریغ استثمار

و  است یانحصار یدارهیدوران سرما ةژیتورم و ةبه واسط یمزدریکرده است، اما استثمار غ یپردازهینظر

 شیب هینظر نی. ا12مطرح شود «متور یستیمارکس ةینظر»در قالب  یمارکس ةیدر امتداد خطوط نظرتواند می

 ةآنهاست که از طریق نرخ همتراز شد« متیق»به  کاالها« ارزش»گذار از  مارکسی ةناظر بر نظری زیاز هر چ

سود  به صورت نرخ »استثماری تورم ابتدا باید نگاه کوتاهی به تفاوت میان  ةگیرد. برای فهم جنبسود انجام می

همتراز  نامتوازن  به صورت انحصاری سود   نرخ»با  داری غیر انحصاری در سرمایه« هشدعمومی و رقابتی همتراز

 بیندازیم.  داری انحصاریدر دوران سرمایه« ةشد

که هنوز تمرکز و انحصارها در آن غالب  یدارهیسرما کالسیک در دوران: نرخ  سودها با یابی قیمتنتعی  

عملکرد  یهاو عرصه دیتول یهانرخ سود در تمام حوزه یهمترازساز قیاز طر متیق نییتع ندیاند، فرانشده

نرخ سود در آنها  کهییهاو هجمه آوردن به عرصه هیمتناوب سرما ییجابا جابه یعنی. ردیگیانجام م هیسرما

در  شتریبر سر فروش ب و کندیم دایتراکم پ هاهیسرما زین یخال هایحوز دراست،  گرید یهنوز باالتر از جاها

های تولید اجتماعی تعیین ها به صورت رقابتی مطابق با هزینهقیمت جهیو در نت کنندیآن حوزه رقابت م

 یهادر حوزه هیسرما ییجاجابه نیا ةجیدر نت .آوردیم نییرا پا ی سودباال به طرز نامتعارف یهانرخ شدند ومی

 دیآیبه وجود م یرقابت سمیمکان نیبر اثر ا ینرخ سود عموم کی ،هاحوزه نیدرون ا مآنها با ه مختلف و رقابت

 یسراسر ةجامعه بنا به نرخ سود همتراز شد یعنی ؛ردیگیصورت م هامتیشکل گذار از ارزش به ق نیو به ا

امر خود را در قالب  نیکه ا کندیم میتقس دارانهیسرما انیرا م یینها ةشداستثمار ةارزش اضاف کلاز  یبخش

 اند.ی است که به فروش رساندهیکاالها اجتماعاً مشروط یابیمتیق ةجیکه نت دهدیآنها نشان م هیسود سرما

ها بخاطر وجود ها و عرصهدر تمام حوزهه یسرما ةآزادان ییجاجابه یانحصار یدارهیدوران سرمادر  اما

 ،شودینم یسازها همترازنرخ سود در سراسر عرصهتنها نه جهیدر نت .شودیمحدود م یمال-یصنعت یانحصارها

امر چگونه باعث  نیاست. حال ا رها باالتحوزه رینسبت به سا یها به طرز انحصارحوزه یبلکه نرخ سود در برخ

-رونق» یهارا در بطن دورهکاالها  یابیمتیق ندیفرا  کافی است که ،سوال نیپاسخ به ا یبرا شود؟یتورم م

 ه با عملکردهمرا ضرورتاً ،صنعتچرخة در  به صورت متناوبها دوره نی. امیقرار بده یدارهیسرما «رکود

 .دهندیرخ م 13«قانون گرایش نزولی نرخ سود»

                                                           
سطة تورم ها به واجلد اول کتاب سرمایه از تفاوت میان ارزش واقعی و اسمی دستمزد 22تا  19هر چند مارکس در فصول  12

داری در اینجا مطرح شده است، مختص دوران انحصاری سرمایه به شکلی کهگوید. اما استثمار غیرمزدی به واسطة تورم سخن می

 است و خود مارکس به صورت سیستماتیک به آن نپرداخته است.
کرده است ، که بنا بر آن چون در  فیتوص« نرخ سود ینزول شیگرا یقانون کل»تحت عنوان  را نرخ سود یکل شیمارکس گرا 13

 یرویکه ن میدانیم] کندیکار رشد م یرویدر ن یگذارهیاز سرما ترعیسر دیتول لیدر وسا یگذارهیسرما ،هیسرما دیبازتول ندیفرا

آن است که ارزش اضافه  یبه معنا یگذارهیشکل حاکم بر سرما نیگفت که ا توانیپس م.[کار تنها منبع  ارزش اضافه است



 نشریه مدوسا

 17 | صحفة

 ةدربار شانیریگمیتصم یو استراتژ دارهیطبقه سرما واکنش: رکود-های رونقدورهها در یابی قیمتتعین 

 ریو غ کی. در دوران کالسکندیرونق و رکود فرق م یهادر دوران کنندیکه عرضه م ییکاالها متیمقدار و ق

 یحت رسدیبه فروش م شانیمطمئن هستند که کاالها دارهاهیرونق سرما یهادر دوره ،یدارهیسرما یانحصار

و کاهش نرخ سود به خطر  دیتول یهانهیهز شیسودشان بخاطر افزا یدهند پس وقت شیرا افزا هامتیاگر ق

در  ،خریدندمیرا که کاالهای آنها  مرتبط با آنها دارهاهیسرما گریو د ادنددیم شیرا افزا هامتیآنها ق ،داافتیم

 انیدوران رونق پا یاما وقت و این اثر تورمی دوران رونق بود. ادنددیم شیرا افزا شانمتیق ،تورمة تداد سلسلام

مطمئن  گریبود چون د گرید یاگونه بهبه کاهش سودشان  دارهاهیپاسخ سرما شود،یو رکود شروع م ابدییم

را کاهش  شانیالهاکا متیق شوندیپس مجبور م رسد،یبه فروش م یکنون متیبا ق شانینبودند که کاالها

ورشکست شود و  دارهیسرما ةاز طبق یبخش شودیباعث م هامتیکاهش ق نیدهند تا به فروش برود. اما ا

باعث  نیو ا شودیم یداریخر ینییپا متیبا ق  تریقو یهابخش ریآالت آن بخش توسط سا نیکاالها و ماش

نسبت ارزش  جهیدر نت ،کاهش یابد دارهیسرما ةطبق یبرا دیتول لیدر وسا دیجد یگذارهیسرما ةنیهز شودیم

( کمتر یگذارهیچون حجم مخرج کسر )سرما یعنی نیو ا دیآیم ترنییپا دیتول ندیبه کار در فرا هیسرما

 ای(، نرخ سود احة استخراج شده از تمام کارگران کارگاهارزش اضافمجموع با صورت کسر ) اسیدر ق ،شودیم

در دوران رکود،  هیاز سرما ییزدازشبا ار گری. به عبارت دشودیاز رونق شروع م یدیو دوران جد شودیم

 یستیمارکس ةینظر برپس بنا .کرده است دایکاهش پ زیتر آمده و نرخ سود ننییپا هیسرما کیارگان بیترک

 14ود.شیتورم، تورم دوران رونق با ضد تورم دوران رکود جبران م

 یبخش انحصار یهاهیسرما ،در دوران رکود ران،یا یکنون طیمانند شرا یدارهیسرما یدر دوران انحصار اما

 دنیفروش رس به یرا برا هامتیکند که ق نیکه آنها را ملزم به ا کنندیرا احساس نم یفشار رقابت گرید

هم توافق  خودشان، با نیآن ب میتقس وبه بازار  شانیانحصار ةکاهش دهند، بلکه بنا به سلط شانیکاالها

فظ شود. در حدهند تا سودشان  شیکاالها را افزا متیرا کاهش دهند و همراه آن ق دیتول تیکه ظرف کنندیم

 نیو ا کندیم دایه پدر دوران رکود ادام شتریتورم دوران رونق با تورم ب ،یدارهیسرما یانحصار دوران جهینت

طبقه کارگر  شتیمع لیوسا یتورم نی، با چنندبرخوردار یسودفوق نیکه از چن ییاهبدان معناست که انحصار

 .کنندیم تیرا سلب مالک تیجمع دارهیسرما ریاقشار غ گریو د

سطوح  یدارا ،هیکه  سرما میرا اضافه کن ریتصو نیتورم، ا یمزدریاز خصلت استثمار غ مانیکنون ریبه تصو اگر

با را  یکدیگرکه  کنندیعمل م یبه نحو یبیسطوح همزمان با هم و به صورت ترک نیمختلف انباشت است و ا

                                                           

و به عبارت دیگر در طول این فرآیند همواره ترکیب ارگانیک  .کندیرشد م آالتنیو ماش دیتول لیبر وسا یگذارهیکندتر از سرما

که چون صورت کسر است  همان نرخ سود یگذارهیارزش اضافه به کل سرما انیم ت و یا کسرنسب سرمایه در حال افزایش است.

 کند،یرشد م ترعیسر(آالتگذاری شده در ماشینسرمایه مقدار سرمایة ثابتهمان )کسر  رجکندتر و مخ (ش اضافههمان ارز)

 .دارد ینزول شیپس خود نرخ سود در بلند مدت گرا
 مارکسیستی تورم برگرفته است از این مقالة کریس هارمن است: این بخش از نظریة 14

Do wages cause inflation? (1979) 
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کالن و  ةیسرما انیم لمتقاب ةاز رابط یکیالکتید یریتصو میتوانیآنگاه م کنند،یم تیتقو جریان خام ارزش

  .15میداشته باش یانحصار ةیخرد در سرما

هایی ایهاند، محصول سرمبنا بر جریان خام ارزش، کاالهایی که در سطوح انباشت غیر متمرکز تولید شده

یافته نسبت جسدیعنی در این کاالها مقدار کار ت؛ سرمایه هستند ترارگانیک پایین هایهستند که دارای ترکیب

های ز و با سرمایهاالهایی که در سطح انباشت متمرکک آالت بیشتر است. این در حالی است کهمیزان ماشینبه 

. کار تنها افته استیماشین آالت تجسد نسبت  به، مقدار کار کمتری انددارای ترکیب ارگانیک باال تولید شده

ر کاالی دباال کمتر و ارگانیک ترکیب با ار موجود در کاالهای محصول سرمایةاست و مقدار کمنبع ارزش 

تمرکز و م ةترکیب پایین، کار بیشتر است. در ساحت اقتصاد ملی کاالهای محصول سرمایبا  ةمحصول سرمای

قیمت این کاالها شود شود و این امر باعث میفروخته  مناسب متیو با ق  سودآوری ترکیب باال باید به نحو

ترکیب با  ةایبیشتر از مقدار ارزشی باشد که در آنها تجسد یافته و از سوی دیگر قیمت کاالهای محصول سرم

ارزش از کاالهای ترکیب  جریانی، کاالها یابیپایین کمتر از ارزش آنهاست. در این حالت گویی، در فرایند قیمت

رت وص به منتقل شده است و سطوح غیرمتمرکز انباشت« رزشجریان خام ا»پایین به ترکیب باال در قالب 

داری نیز با پس حتی در دوران غیر انحصاری سرمایه کنند.از سطح متمرکز انباشت حمایت می ساختاری

کنند. در دوران انحصاری، های متمرکز و کالن حمایت میهای خرد از سرمایهفرایند جریان خام ارزش، سرمایه

کند. پس داری را تکمیل میتورم، امتیازات ساختاری انحصارهای سرمایه ةی به واسطاستثمار غیر مزد

های انحصاری اگر بخواهند به حیات خود در سطح ملی در چارچوب مناسبات مالکیت خصوصی ادامه سرمایه

 هایمایتهای خرد و حنیازمند استثمار غیرمزدی و احیای سرمایه طرز ساختاری و بیشتر از گذشته دهند، به

  شود.که این باعث احیای تولید خرد میدیگر سطوح انباشت سرمایه هستند 

                                                           

 
 مختلف کیارگانای ه بیمختلف با ترک یهاهیسرما در میانرا کار  یروین عیتوز یشیوه« کلی انباشت سرمایه قانون انباشت »15

گاه انباشت توزیع د. این قانون نیروی کار جامعه را در چهار سطح یا اردوکنیم نییتع میزان متفاوت پیشرفتگی تکنولوژیکو 

 چهار این سرمایه انباشت عام ونقان بنابر .رهیو انباشت با ارتش ذخ یتمرکز ،یتراکم ،یشامل چهار سطح کم کند. این سطوحمی

 در آالت شینما هم و کار نیروی هم کمی انباشت سطح در که کنندمی تنظیم را سرمایه به کار نیروی عرضة سیستم سطح

 در. هستیم کارگران ادتعد افزایش بدون کار وریبهره افزایش شاهد تراکمی سطح در کندمی پیدا افزایش تکنولوژی سطح همان

 ارتش با انباشت حسط و. هستیم جمعیت نسبی مازاد گیریشکل و کار نیروی تعدیل شاهد متمرکز ترکیبی تولید با تمرکز سطح

 حقوقی شرایط و پایین ددستمز با و ترابتدایی تولید ابزار با دشوار کارهایی در وحشیانه طرزی به جمعیت اضافه بیکاران ذخیرة

سطح انباشت به مدد  وتمرکز  ،یتراکم ،یانباشت )سطح کم مختلف یهاسطح انیدربارة تفاوت م .شودمی گرفته کار به ظالمانه

پانوشت  نیابل ذکر در ا. نکتة مهم قیداریق دیاثر نو رانیدر ا یدارهیبه فصل سوم کتاب انکشاف سرما دیوع کنج( ررهیارتش ذخ

 توانندیو م کنندیت می، همدیگر را تقوکنندیعمل م یبیسطح ترک ارچه نیا یدارهیبه عملکرد سرما ایپو یاست که در نگاه نیا

 شند. سطح انباشت حاکم با دیمختلف تول یهاحوزه دربه صورت همزمان 
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آورند ها به دست میهایی که انحصارسودفوقاقتصاد ملی بررسی کردیم اما  ةما تا به حال فوق سود را  در حوز

اقتصاد جهانی نیز، از  ةشود، بلکه انحصارها به عنوان عامالن اصلی در صحناقتصاد ملی نمی ةمحدود به حوز

 .پردازیمه آن میب در ادامه شوند که برای تکمیل این بخشر میالمللی برخورداسودهایی در تجارت بینفوق

 سودها در اقتصاد جهانیفوق

افتد این شوند، اتفاقی که میالمللی میهای انحصاری دو اقتصاد ملی با هم وارد تجارت بینبخش که یهنگام

شود قابل برخوردار میپرولتاریای کشور م ةشدفة استثماردار این دو کشور از ارزش اضایهطبقات سرمااست که 

هستیم ای منصفانه شود، پس ما شاهد معاملههای ملی هر دو کشور بازتولید میو به این نحو ساختار اقتصاد

اشرافیت »بنای تز پیدایش می لنین که فوق سود امپریالیست ةبرند. نظریکه هر دو بورژوازی ملی در آن سود می

دارانه غیرسرمایه ةتواند به چپاول کشور قوی توسط کشور ضعیف و مبادلاو  بود، به هیچ وجه نمی« کارگری

دریافت  کمتر در ازای چیزی به زور ادله مبنای تصاحب ارزش است و چیز بیشتریتقلیل یابد که در آن خود مب

داری بسیار بیشتر از سرمایه و مراوده در میان کشورهای پیشرفتةلنین نیز تجارت  ةشود. در همان دورمی

 کاالهای کشاورزی و مواد خام  ةکنندتامینغالباً نیافته بود که تجارت میان این  کشورها با کشورهای توسعه

دارانه سرمایه ةمبادلنیافته در قالب غالب این تجارت با کشورهای توسعهبودند. شکل برای کشورهای پیشرفته 

از دوران . بعالوه داشت که در استمعار قرن هفدهم و هجدهم جریان دارانهو مبادلة غیرسرمایه بود و نه چپاول

 سود امپریالیستیوقنی به حداقل رسیده است و اگر منشأ فنابرابر و چپاول در اقتصاد جها لنین تا کنون، مبادلة

سود امپریالیستی در جهان امروز سخن توانیم از فوقد کنیم، آنگاه نمیه محدودارنغیرسرمایه را به این مبادلة

توان منشأ تصاد ملی، میمیان دو اقالمللی تجارت بین ةنگرانبگوییم. در مقابل با تحلیل ساختاری و کل

 تعیین کرد.  شوند،تر از آن برخوردار میشرفتههای امپریالیستی را که کشورهای پیسودفوق

. هر دو اقتصاد ملی که با هم بیاوریمبرای این تحلیل ساختاری باید دوباره سطوح چهارگانه انباشت را در نظر 

تراکمی، متمرکز و انباشت با ارتش  دارای چهار سطح کمی،در اقتصاد داخلی خود ، ضرورتاً شوند وارد تجارت

های انحصاری اقتصاد ملی خود را سر بخش گیرند تاذخیره هستند و ترکیب خاصی از این سطوح را به کار می

تر که از رانت پیشرفتگی افتد این است که کشور پیشرفتهالمللی میپا نگه دارند. اتفاقی که با تجارت بین

ند و دیگر سطوح در کشور خود به حداکثر برساتواند سطح انباشت متمرکز را تکنولوژیک برخوردار است می

نه  کندنسبی کارگران خود را استثمار می ة، چرا که کشور پیشرفته ارزش اضافانباشت را به حداقل برساند

ثمار غیرمزدی سودها و استهای کالن به فوقانحصاری، اعتیاد سرمایه ةدر مرحل16.را مطلق آنها ةارزش اضاف

                                                           
توان اینطور توضیح داد که از نظر مارکس کشورهای مطلق و نسبی را به سادگی می منظور مارکس از دوگانة ارزش اضافة 16

دهند با تخصیص توانند وسایل معیشتی را که به عنوان دستمزد به کارگران میخاطر پیشرفتگی تکنولوژیک خود، میپیشرفته به

ها، در نتیجه با کاهش مقدار ارزش موجود در دستمزد نند،و با تکنولوژی باال تولید ک مقدار کار اجتماعی کمتر و به صورت کالن

کوشند ساعت دارها برای افزایش ارزش اضافه میدهند. اما در ارزش اضافة مطلق، سرمایهمقدار ارزش را برای خود افزایش می

 نها را کاهش دهند.آو دستمزد  ن را به صورت تحمیلی افزایش دهندکارگراکار و 



 نشریه مدوسا

 20 | صحفة

، ها عرضه کندآنبه و کند تواند به نحوی سودآور وسایل معیشت کارگران را تولید و نمی کندافزایش پیدا می

تر کارگران کشورهای سودهای انحصاری برخوردار شود و از کار ارزانفوقاز مگر آنکه در تجارت جهانی بتواند 

کشور توسعه نیافته برای آنکه بتواند به نحوی سودآور در انحصارهای تر برخوردار شوند. در مقابل ماندهعقب

شان در غیاب رانت پیشرفتگی تکنولوژیک تند اقتصاد ملیهساقتصاد جهانی ظاهر شود نیازمند آن  ةعرص

تر و غیرمتمرکز انباشت و استثمار غیرمزدی را تقویت به صورت سیستماتیک سطح پایین ،کشورهای پیشرفته

تواند از امتیاز استثمار تر میکشور پیشرفتهو  شودکند. پس در تجارت جهانی، وضعیت هر دو کشور بازتولید می

تر باید وضعیت مهلک نیروی کار کشور خود را نسبی برخوردار باشد و کشور ضعیف ةارزش اضاف سودآور

های بازتولید کند، به نحوی که تحت ضرب استثمار مزدی و غیر مزدی قرار گیرند و به اردوگاه سطح

نیافته ضرر ه، در این میان اما بورژوازی ملی و انحصارهای کشور توسعتر انباشت کوچانده شوندماندهعقب

تاز در کشور پیشرفته و شوند. این بازتولید ساختاری وضعیت ممای برخوردار میکنند و از سود منصفانهنمی

که ای است توانند از وضعیت رفاهی بهتری برخوردار باشند، همان رشوهکارگر این کشورها می اینکه طبقة

کند. بررسی این کارگر کشور خود پرداخت می طبقةسود امپریالیستی به بورژوازی کشور پیشرفته با فوق

 کند.تر میمسئله در قالب یک مثال، آن را روشن

تجارت  یصنعتریغ ه وماندعقب یبا کشور یدارهیجهان اول سرما یصنعت ةشرفتیکشور پ کیمثالً فرض کنید 

کشور  یایشده توسط پرولتاردیتول ةهر دو کشور ارزش اضاف یاست که بورژاوز نیا افتدیکه م یاتفاق .کنندیم

را به  ییاالهاک ةاول ارزش اضاف هانکشور ج ،یصنعت یشرفتگیخاطر رانت پهاما ب کندیقابل را استثمار مم

انباشت  وهیاست چون ش شتریب دیعوامل تول رینسبت به سا افتهیکار تجسد زانیکه در آن م آوردیدست م

 ینسب ةمطلق موجود در نسبت با ارزش اضاف ةاست که ارزش اضاف یتر به نحوماندهعقب یارزش در کشورها

و دستمزد کمتر  شتریاستثمار را در قالب ساعات کار ب نیمانده اعقب یشورهاکارگران ک جهیاست، در نت شتریب

 دهدیمانده ماز کارگران خود را به کشور عقب یاارزش اضافه شرفتهیاما کشور پ کنندیبدتر تجربه م شتیو مع

کارگران  یبرا شتیمع لیوسا اسیو کالن مق یاجتماع دیتول ةنیهز گریاست، به عبارت د ینسب ةکه ارزش اضاف

 ترشرفتهیکشور پ یایپرولتار نیاست. فرق ب ترنییپا دیتول نیا ةشرفتیپ یبا توجه به تکنولوژ شرفتهیپ یهاکشور

 یشتریب یشتیکه رفاه مع شودیاستثمار م یاوهیبه ش ترشرفتهیکشور پ یایاست که پرولتار نیتر اماندهو عقب

ها کاال ةمبادلهمانطور که گفتیم . شودمانده بازتولید میکشور عقبدر اما وضعیت بدتر پرولتاریا  داشته باشد

 یمبادله تجارت در اقتصاد جهان نیاگر ا یآن نبوده است، حت ییافزاو ارزش هیمنبع سود سرما گاهچیدر بازار ه

 یدر تجارت با بورژواز ایکشور تانزان یتر. بورژوازماندهو عقب ترشرفتهیپ یاز کشور یمل یدو بورژواز انیم ،شدبا

که به صورت متقابل ارزش  ردیگیآنها صورت م انیبرابر م یابلکه مبادله شودیاستثمار نم کایآمر ای نیچ

 نیا یارا استثمار کنند و البته هر دو به طرز منصفانه گریکدی یکشورها یایپرولتار یشده از سودیتول ةاضاف

 نی. اما اندیبینم یضرر یاز تجارت جهانمانده کشور عقب یو بورژواز کنندیهم مبادله م باارزش اضافه را 

اقتصاد کشور  شوند،یاستثمار م یمتفاوت یهاوهیدو کشور به ش نیا یایکه پرولتار شودیم حاصلتفاوت 
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تا بتواند به نحو  کندیرا محقق م یخود در گردش جهان هیو سود سرما ماندیسرپا م یتجارت جهان با شرفتهیپ

 انکارگر یوضع زندگ جهیکند و در نت نیتام اششرفتهیپ یکارگران خود را با تکنولوژ شتیمع لیوسا یسودآور

سود ببرد و ارزش  یبتواند از تجارت جهانخاطر آنکه همانده بکشور عقب یدارهیسرما یکشور بهتر است ول نیا

بدتر نگه  تیآن است که کارگران را در وضع ازمندیمحقق کند ن یاش را در مدار تجارت جهانشده دیتول ةاضاف

داشته  اشیدر تجارت جهان یمعقول یهادارد تا سودنگه نییپا دیرا با کارگران شتیمع لیوسا ةنیدارد چون هز

 توانندیخود را متحقق سازند و نم یهاارزش یکه در سطح تجارت  جهان رندیحال هر دو کشور ناگز نیباشد. با ا

 یهارهیو هم زنج یجمصرف خار یاکتفا کنند، بلکه آنها هم به بازارها یاقتصاد مل دیبه مصرف و تول انهیخودکفا

 دارند. ازیدر مدار گردش ن شانیهاهیسودآور سرما یگذارهیبازسرما یبرا یالمللنیب دیتول

 نیافتهکشورهای پیشرفته و توسعه عملکرد متفاوت تورم در

توانیم روشن کنیم که چرا عملکرد تورم در کشورهای ، اکنون میبپردازیمقبل از اینکه به بخش بعدی 

تر چون نیافتهتوسعهداری چون آمریکا و انگلستان متفاوت با عملکرد تورم در کشورهای تر سرمایهپیشرفته

ه امروز ما آن را به بعد آمریکا عملکرد استثمار غیرمزدی تورم را تجربه کرد چنانک 1940ایران است. از دهة 

کود= ر»ه ب« هارکود= کاهش قیمت»اقتصاددان رادیکال آمریکایی، شرمن، تحول از حالت »کنیم. تجربه می

ها قیمت 1948از سال  های پیشدر رکود کند که تقریباًه میرا تحلیل کرده است. او اشار« هاافزایش قیمت

کریس  -ها تنها در صنایع رقابتی ]یعنی غیر انحصاریقیمت 1948کردند اما در رکود سال کاهش پیدا می

درصد سقوط کردند. از آن زمان به  1.9درصد سقوط کردند اما در صنایع انحصاری تنها  7.8هارمن[ حدود 

های انحصاری در هر رکود افزایش یر انحصاری و رقابتی در هر رکود سقوط کردند اما قیمتهای غبعد قیمت

درصد صعود  5.9 1969درصد و در رکود سال  1.9های بخش انحصاری قیمت 1953... در رکود سال یافتند 

 17«.کردند

ملی در  نحصارهای اقتصادتر اتولید و تجارت و حضور پررنگ ةشدن فزایندبه بعد با جهانی 1980اما از دهة 

سود امپریالیستی افزایش از فوقاقتصاد جهانی، کشورهای پیشرفته توانستند میزان  برخورداری خود را  ةعرص

داری اد سرمایهانحصاری خود در اقتصین اقتصادها به حالت طبیعی و غیرو در نتیجه عملکرد تورم در ا دهند

عروج بیشتر آن را فراهم کرد،  که کرونا زمینة بر اثر کاهش نرخ سوددر بحران و رکود اقتصادی اخیر  .بازگشت

داری واکنش اقتصادهای ملی در کشورهای پیشرفته و توسعه نیافته متفاوت بود. در حالی که واکنش سرمایه

 ها را به ارتفاعاتسود، تورم در قیمتفوق که نیاز ساختاری انحصارها به حفظ در کشوری چون ایران این بود

آمریکا به رکود و بحران اقتصادی، کاهش کنش اقتصاد کشورهای پیشرفته چون ، اما وا18ای فرستادسابقهبی

                                                           
ی نقل ، برگرفته شده است و منبع اصل«Do wages cause inflation?»(1979کریس هارمن، ) این نقل قول از مقالة  17

 است. 1976تابستان سال « Review of radical political economy»قول از مجله 
 آمارهای بین المللیدرصد خواهد بود، و بنابر  25تا  20بین  1399سال رئیس بانک مرکزی تورم در ایران در  بیانیهبنابر  18

 کند. درصدی و بیشتر را تجربه می 39ایران در این سال تورم  سایت ماکرو ترند 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3657659-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3657659-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/inflation-rate-cpi
https://www.macrotrends.net/countries/IRN/iran/inflation-rate-cpi
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مارکسیستی تورم، ارزش کاالها در  ةگذاری بود. بنابر نظریتورم و رکود تولید و کاهش مقدار سرمایه

یافته در کاالها با افزایش تجسدمقدار کار  ةکاهش فزایندو به کاهش خواهد بود؛ زیرا همواره مدت رالنیطو

مدت گرایش نزولی خواهد داشت. یابد و در نتیجه نرخ تورم در طوالنیتحقق میک سرمایه ترکیب ارگانی

سود انحصاری و کار ارزان کشورهای جهان سومی، کنون با برخورداری از امتیاز فوقاقتصادهای پیشرفته ا

از خود نشان  جات دهند، در این شرایط نرخ تورم رفتاری طبیعیم ناند خود را از عملکرد انحصاری تورتوانسته

 .بینی کرده بودکه نظریة ارزش مارکس آن را برای شرایط رقابتی پیش دهدمی

داری انحصاری بازگشته است، چرا که تورم در کشورهای پیشرفته به عملکرد کالسیک خود در دوران سرمایه

تر برخوردار ماندهقبکارگران کشورهای ع ةاز ارزش اضاف یثرتوانند به نحو مؤمیانحصارهای این کشورها اوالً 

برای و وضعیت رفاهی بهتر را نسبی  ةارزش اضاف اً بنا به ضرورت تاریخی ناگزیرند که امتیاز استثمارشوند و ثانی

و سیاسی را  اجتماعینظم  ةشالودگرفتن این امتیازات بازپس، چرا که حفظ کنند کشورهای پیشرفتهکارگران 

ای است سیاسی وجود اشرافیت کارگری در این کشورها، سیستم دموکراسی توده ةگسالند. همبستاز هم می

ای غیراقتدارگرا عمل رسانی خود به انحصارهای اقتصاد ملی به شیوهها را ناگزیر کرده است در خدمتکه دولت

همچون  ، 2000 ةغاز دهآاز های باالی تورم، نرخ ةن چین بعد از تجربکند. جالب آن است که کشوری چو

 ةکند و این به آن معناست که بعد از تجربتجربه میرا  درصد 5تر از پایین تک رقمیتورم کشورهای پیشرفته 

که به قیمت آوارگی  سود انحصاری و انباشت با ارتش ذخیرهفوق وحشی با حداکثر میزان ةدارانرشد سرمایه

استثمار مزدی و غیرمزدی ممکن شد. اینگونه بود که اقتصاد به یوغ ها دهقان چینی و کشاندن آنها با میلیون

در  اکنون انحصارهای چیندرصدی را به ثبت برساند.  10 سابقةچین توانست در سه دهة متوالی نرخ رشد بی

ت سود امپریالیستی به دستر فوقماندهنند از کشورهای عقبتواکه میاند تصاد جهانی به جایگاهی دست یافتهاق

است که چین الگوی سابق توزیع و این بدان معند. نرانت پیشرفتگی تکنولوژیک برخوردار باش از د ونبیاور

  سود انحصاری در اقتصاد جهانی را علیه هژمونی ایاالت متحده به هم زده است.فوق
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 نمودار نرخ تورم اقتصاد چین در سی سال اخیر

  Macrotrendsمنبع:

 

 

 2011تا  1900نمودار نرخ تورم ایاالت متحده از سال 

 vationsrobseمنبع: 

 

 

https://www.macrotrends.net/countries/CHN/china/inflation-rate-cpi
https://images.app.goo.gl/msiqwyaPzrc69Ev18
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 های خردهای انحصاری با سرمایهمتقابل سرمایه ةرابط

تولید خرد احیای هم برای و نیروی کار ملی  بازتولیدبرای هم تالش دولت به انحصاری  یها سرمایه کسویاز 

های خرد سرمایه ،دیگر سوی اش نیاز دارد و ازاستثمار غیرمزدیسودها و فوقبرای بقای  های خردو سرمایه

و سیستم  و حیاتی اقتصاد ملی بر صنایع مادر مالی-ی صنعتیبه انحصارها نیاز دارند چرا که این انحصارها

تامین مواد خام اولیه، منابع های خرد )و عملکرد سرمایه ارندگردش و تامین اعتباری و بانکی ملی تسلط د

 داری ملی است.اری سرمایهمنوط به عملکرد بخش انحص (آالت آنهامالی و ماشین

 ییاست که گو نیچن اشیدر عصر انحصار هیسرماعملکرد خرد و کالن،  ةیسرما انیمتقابل م ةرابط نیبر ا بنا

اند و هم از ها استوار شدهملت-دولت یبر سر مرزها ییهاچون دژ یدر هر اقتصاد مل یمال-یصنعت یانحصارها

را سر  یاقتصاد مل انحصارها نیهم ا ،شوندیم یالمللنیدر سطح ب دیتول یشدن سراسر یمانع اجتماع کسوی

و حیات سیاسی و اقتصادی دولت ملی  یبازار داخل سمیکار و متابول یروین دیبازتولچرا که هم  دارندیمپا نگه

 .هستند یدر صحنة اقتصاد جهان یاقتصاد مل نیا یاصل گریو هم باز کنندرا ممکن می

و  ماندگی بیشتر درون مرزهای ملیعقب بازتولید یبه معنا یاقتصاد مل یدژها بر سر مرزها نیا ییبرپا اما

 یدارهیاست. چرا که انحصارها در سرما یمردمان داخل اقتصاد مل یبرا یدارهیسرما یهابحران تریعفون ةتجرب

 دیولانباشت هستند و به بازتمختلف سطوح در  دیتول یشدن سراسریبر سر راه اجتماع یاساس یخود مانع

و تورم  یمال ةیسطوح هم با توجه به عملکرد سرما نیا رایدارد ز ازین تیخرد و اشکال محدود مالک هیسرما

 ی. انحصارهاگیرندقرار می تیسلب مالک مورد(، یآور کاال در اقتصاد ملو سود شدهتی)و فروش حما یداخل

 دوران سالمتشمثل  تواندینم گریچرا که د دهدیرا نشان م یدارهیسرما یارمیو ب یگربیتخر یدارهیسرما

 یدارهیکه به سرما را به کار ببرد یمزد ریو غ یاستثمار مزد ایانباشت،  یو فرع یسالم از شکل اصل یبیترک

 یعمل کند. در دوران انحصار ینیآفرو ثروت دیتول شتریشدن بیاجتماع یبرا یبه عنوان محمل دادیمجال م

 یروهایدر برابر رشد ن در مقام سدی و شده است آن یبیمغلوب خصلت تخر کامالً هیسرما ینشگریخصلت آفر

 یطرز به خود یدر دوران انحصار یدارهیسرما خش،یدر طول تاربار  نیاول یچون برا شود؛میظاهر مولده 

 یناسالم بیزد، چون به ترک یاقتصاد مل یخرد در دورن مرزهاو تولید  هیسرما دیدست به بازتول کیستماتیس

ش، و مقلدان یهارو بینانةکوتهناسالم، برخالف نظر  بیترک نیداشت. در ا ازین یرمزدیو غ یاز استثمار مزد

 یدارهیسرما ادیبلکه اعت کنند،یرا پر نم یاستثمار مزد یاصل گاهیجا یمزد ریو استثمار غ تیسلب مالک

کشور به  کی یدرون مرزها یبورژواخرده تیخرد و مالک دیتول شودیباعث م یمزد ریبه استثمار غ یانحصار

نتواند  یالمللنیدر سطح ب شدهیاجتماع دیشود و تول دیبازتول تیجمع تیاکثر یکاریو ب تیمحروم متیق

 شود. یریگیپکامالً 

در اقتصاد  یصنعت تةشرفیپ یکشورها یکه حضور انحصارها میدانست یسود در اقتصاد جهانمورد فوق در

 یعنی نیاستثمار شوند و ا ینسب ةعمدتاً با ارزش اضاف یبهتر طیشان تحت شراکارگران شودیم باعث یجهان
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 ابدییکشورها ادامه م نیا یبرا یرآوکار کمتر به نحو سود یرویباال و صرف ن یبا تکنولوژ شتیمع لیوسا دیتول

 تیوضع دیبازتول یتر به معناافتهیتوسعهکمتر یکشور ها یبرا یاست که حضور در اقتصاد جهان یدر حال نیو ا

قرار  متحقق شود، لزوماً  یستیالیفوق سود امپر نیا نکهیا یشان است. بعالوه براکارگر ةطبق یفالکت عموم

 ةدر شبکتجارت و مراوده کند، بلکه  مستقیماً فتهیاهتوسعکمتر کشوریبا  افتهیتوسعه رکشو کیکه  ستین

توانند برخورداری از کار ارزان کشورهای می فراملیهای تجارت جهانی در جهان امروز، شرکت ةپیوستهمبه

 جهان سومی را برای انحصارهای کشورهای پیشرفته تضمین کنند.

 همانطور که گفتیم یول داردینگه م یماندگعقب تیمانده را در وضععقب یکشورها یالستیسود امپرفوق نیا

و سلب  یاستثمار مزد انیم بیترک نیترانهیوحش زبا استفاده ا نیچون چ یکشورکه  دیآیم شیپی گاه

د ادر اقتص فوق سود امپریالیستی عیتوز یو باعث شود الگو دیایب دانیمبا رشد اقتصادی باورنکردنی به  تیمالک

 یجهان سوم یکه مانند اغلب کشورها یاز کشور نیاست که چ نین امر ایا ةدچار تحول شود. نشان یجهان

مانند  یبه کشور (کردیم نیکشور را تضم تیصنعت و محروم یماندگکه عقب)داشت  ییتورم باالنرخ 

نشان از آن دارد که  نیندارد. ا یرمزدیکارکرد استثمار غ گریشد که تورم در آن د لیتبد شرفتهیپ یکشورها

در اقتصاد  کیخاطر رانت تکنولوژهب یرا در اقتصاد جهان یستیالیسود امپراز فوق یتوانسته بخش زین نیچ

 یسطح انباشت تمرکز، یو تراکم یکم ،رهیسطح انباشت ذخ ةانیوحش یریکارگبا بهاز آن خود کند و  اشیمل

های ظهور اشرافیت نشانه توان میاساسبر همین  کند و دایپ کیرانت تکنولوژ به همین دلیلکند و  تیرا تقو

 ةشرفتیپ یهاتورم در اقتصادنرخ بودن  نیی. علت پا19پیگیری کرداخیر  ةدر دو دهچین را کارگری جدید در 

 یکشورها یانحصار یهاهستند در مقابل باال بودن تورم در اقتصاد یساختار انحصار یکه دارا یدارهیسرما

به سلب  شانیانحصار یهاهیسرما ازین ترشرفتهیپ یاست که کشورها نیا رانیچون ا یاافتهیهکمتر توسع

مانده در عقب یمطلق نه با استثمار کارگران خودشان، بلکه با استثمار کارگران کشورها ةو ارزش اضاف تیمالک

انباشت را در  یح تمرکزطس ره،یو ارتش دخ یو تراکم یسطوح کم نیبنابرا آید.میبه دست  یاقتصاد جهان

ی در خود کشورها یاطرز گسترده بهانباشت  سطوح نیباشد ا الزمبدون آنکه  کنندیم هیکشور آنها تغد

بدون  شودیچون اپل برخوردار م یدارهیانحصار سرما یایاز مزا کایآمر یبه کار گرفته شود. اقتصاد مل پیشرفته

 .ندازدیراه ب وانیدر تا را 20انکچون فاکس یاز انباشت کم یاانهیباشد خودش سطح وحش ازیآنکه ن

 رییتغ نیبا توجه به ظهور چ یستیالیسود امپرفوق عیتوز یالگوکه  است نیا دادهرخ  یآنچه در سطح جهان 

 تیاشراف یهاهیصل شود و پاأنرخ سود مست ینزول شیدر برابر گرا کایآمر یباعث شده که بورژواز نیا .استکرده

                                                           
داری، بنابر سطوح  مختلف انباشت سرمایه بخشی از طبقه کارگر نسبت ی انحصاری سرمایهپیدایش مرحلهالزم به ذکر است که حتی قبل از  19

تری در طبقه کارگر به معنای وجود اشرافیت تر است. صرف وجود قشر مرفهی شغلی مطمئنتر و دارای آیندههای دیگر مرفهبه بخش
رایش ساختاری فعلیت سیاسی طبقه کارگر است و نه فعلیت اقتصادی آن و در قالب گکارگری نیست. بلکه اشرافیت کارگری بیشتر ناظر بر 

تواند الزام آن را حس کندو بنابر این الزام نه رهایی طبقه کارگر شود که هر کارگری چه مرفه و چه غیر مرفه میدر طبقه کارگر ظاهر می
 ورژوازیبی همگرایی میان ی ملی، زمینهبود وضع طبقه کارگر در حوزهدر سطح جهانی و رهایی تمام عیار، بلکه رهایی کوتاه مدت و به

اشرافیت کارگری در اروپای  هیم داد.ی فعلیت سیاسی را توضیح خواکند. در ادامه دربارهامپریالیست و بلندپرواز با طبقه کارگر را ایجاد می
برد اما نام می «جرج فلویدیسم»ن به عنوان آاز  «یسمامپریالیسم و شکاف در سوسیال»ای که لنین در مقاله همبسته شد با دموکراسی توده

 ی ساختار را برای خود ایجاد کند.این همبسته ،قرار نیست در چین نیز با توجه به شرایط تاریخی متفاوت لزوما  
20FOXCANN  
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اساس  نی. بر همردیبگهم آنها را  ةقی یو گران یکاریو ب فتدیبه خطر ب کایو آمر ییاروپا یدر کشورها یکارگر

 شده است. آمیخته با خصومتو  یقطبچندشرایطی جهان دچار  یاسیس ةصحن

که از  یکل ریبر بستر تصو میتوانیم م،یپرداخت یو جهان  یدر سطح اقتصاد مل یسود انحصارحال که به فوق

 یکیالکتینگرانه و دکل یبه بررس میبه دست آورد شدن اقتصاد جهانیو چند قطبی رانیمختصات اقتصاد ا

و  تپههفتکه کارگران  میبپرداز طبقاتی داری ایران و مختصات میدان مبارزةتغییر الگوی انباشت در سرمایه

 ر،یدر چند سال اخ رانیا ةسابقیتورم ب ؛ همچونابندییم باز اکنون خود را در آن رانیا یدیتول یواحدها گرید

 داخل و خارج از کشور. یاسیس یقوا شیدر آرا رییو تغ یسازیعملکرد سازمان خصوص
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 داری ایرانیهای تغییر الگوی انباشت در سرمایهنشانه

 

 :در اقتصاد ایران رکود تورمی ةزخم  کهن-1

 شتریب تیتقو آن برای کارکرد توان جدا ازرا نمی رانیدر اقتصاد ا تورمتا به حال باید روشن شده باشد که 

دار ایران از تورم باال در اقتصاد ایران سرمایه ممکن است خود طبقةفهمید.  رانیا ةدارانهیسرما یهاانحصار

ناپذیر برای شود که تورم را چنان ابزاری اجتنابناراضی باشند، اما این ناراضایتی چنانکه گفتیم مانع از آن نمی

افزایش ، تورم در اقتصاد ایران [1399]ال ر تابستان امسهای خود به کار نگیرند. دحفظ سود انحصاری سرمایه

اصلی تورم به عنوان سالحی برای تشدید استثمار وقتی  . ضربة21قیمت کاالها و خدمات را رقم زد در شدیدی

های زندگی آنها با کاهش افتد بر روی دوش طبقه کارگر است، آینده و فرصتبه خطر می نرخ سود سرمایه

هایشان به خطر افتاده است. اما باید دقت کنیم که سرمایه در نهایت برای بازتولید خود توان خرید دستمزد

های حال هر چقدر هم دوران ،ت طبقه کارگر بپردازدنیروی کار و تامین حداقلیات معیشازتولید نیاز دارد به ب

است، اما بیشتر داد کارگر  متوجه طبقةاصلی تورم  ةچه ضربساخته باشد. پس اگراین معیشت را دشوار رکود 

از جلوی روی آنها برداشته « هابا این قیمت»شود، چرا که افق تحرک طبقاتی متوسط بلند می و هوار از طبقة

با پرولتریزه شدن دارد متوسط  ده است. بخش زیادی از طبقةهای زندگی آنها بیشتر به خطر افتاشده و برنامه

کند اما تجربه می کارگر همان شرایط زندگی قبلی خود را کند در حالی که طبقةرا تجربه می زندگی جدیدی

که  باال، مبنای استیصال اقتصادی طبقة متوسط استبه نرخ سود  هابار دشوارتر. نیاز ساختاری انحصاراین

های طبقاتی خود به اند. آنها با شاخکهای آن از چند سال پیش رثای زوال این طبقه را سر دادهایدئولوگ

دارد اما به طرزی میبودند که طبقة متوسط در ایران دارد شکاف بر ه درستی متوجه شدهصورت غریزی ب

رو به دانستند، این در حالی است که دقیقاً نانه این امر را ناشی درست کار نکردن اقتصاد ملی ایران میبیکوته

داری انحصاری در ایران به همان اندازه نماد نهایت سالمت اقتصاد ملی ایران است. سرمایه زوال رفتن این طبقه

 تواند سالم باشد، سالم است. میو معتاد که یک پیرمرد سالخورده 

از حرکت  یحاک بلکه ،رانیشدن اقتصاد ا یینه نشان از حرکت به سمت ونزوئال رانیحرکت تورم در ااکنون  

در این رشد نه چون چین در مقیاسی جهانی، بلکه البته  است، که یدارهیسرما ینیرشد چ ریدر مس آن

که در ونزوئال ما شاهد  چرا ؛ستکایآمر یو افول هژمون جهان یچند قطب وضعیت و به لطف یامنطقه یاسیمق

 او طبقه کارگر هیعل هیکه سرمااست. دولتی همدل با کارگران  کیدئولوژیکم از نظر ادست هستیم یدولت

های اقتصادی و سیاسی انجام روانه دولت مادرو کارشکنیهای میانهو علیه طرح کرده یاقتصاد یکودتا ونزوئال

کار کردن  یبه  خوب از  نشان رانیتورم در ا برعکس .اقتصادش داردتورم نشان از کار نکردن در نتیجه  دهد.می

                                                           
درصدی به  21با رشد  2018ال در سدرصد  18از  اش بانک جهانی استبنابه آمارهای سایت ماکرو ترند که منبع اطالعات 21

 همچنان ادامه دارد. 2020رسیده و این روند صعود در سال  2019درصد در سال  39حدود 
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 یدارهیانکشاف سرما ینماکه سرشت «یرکود تورم». رانیا یدارهیسرما یانحصارها شتریب تیتقو ؛اقتصاد دارد

بدان  ترکیب نیدر ا «رکود»ترجمه شود، بخش  گونهنیا تواندیم یاست به سادگ ریاخ ةده کیدر  رانیا

 نییرا پا یدیتول تیسر کند و ظرف به نحویسود  نییبا نرخ پاباید  ریناگز یانحصار یدارهیسرماکه معناست 

خود  فتریضع یهااز بخش تیو بورس تمرکز کند که به سلب مالک هیمال ةبر حوز بیشترنگه دارد و در عوض 

به  ای درا به واردات از خارج  اختصاص ده اشهیاز سرما یبخش ایبپردازد و  دارهیسرماریغ ای دارهیسرما ةطبق

در  «یتورم»که هست بپردازد و بخش  یگند و کثافت نیهم دیبازتول یبرا یصادرات به عنوان دژ اقتصاد مل

داشتن نرخ و باال نگه شتریفوق سود ب ةتشن رانیا یانحصار یدارهیاست که سرما نیا یبه معنا بیترک نیا

اقتصاد،  نینامتعارف بودن ا ای ماریب ةنشان نه رانیدر اقتصاد ا یخود است. پس رکود تورم یبرا یسود انحصار

 یدارد. البته سالمت کامل برا رانیدر ا یانحصار یدارهیکار کردن سرما یبلکه نشان از سالمت کامل و به خوب

است در  شتریعفونت و رنج ب یکارگر تنها به معنا ةطبق ژهیو به و  یمردم عاد یسالخورده برا یدارهیسرما

 .و فساد یکاریقالب تورم، ب

و  یبا دو شکل استثمار مزد یستیو مازوخ یبیتخر یبیترک یریکارگو به یدارهیسرما ةگونماریعملکرد ب نیا

که  یاست که دولت حسن روحان خیتار یمتوسط شده است. از طنزها ةطبق صالیباعث است ژهیبه و ،یمزدریغ

را سر  یبود اقتصاد مل ریکه ناگز اچر ؛طبقه بود نیا یگورکن اصل ،کار آمد یرو رانیمتوسط ا ةطبق تیبا حما

این تضعیف اقتصادی  .حفظ کند یمال-یصنعت یهم رکود و هم تورم را به نفع انحصارها جهیدر نتو دارد پا نگه

خواهد بود و عاملی اساسی در تغییر « متوسط استیصال سیاسی طبقة»در پیوند با جایگاه طبقه متوسط 

 خواهد بود. 1400 ةداری ایران در سدمناسبات میان طبقات مختلف در دوران جدید سرمایه

 

 سازی:ای به نام سازمان خصوصیتوپخانه-2

اگر  مالی-. انحصارهای صنعتیهستند رانیا یبورژواز هایهورس توپخانگذاری به بواو  یسازیخصوص سازمان

د، فعال داشته باشن یحضورجهانی در اقتصاد و  دارند سودهای خود را در اقتصاد ملی سرپا نگهفوق بخواهند

های اقتصاد ملی اجرا کنند. اجرای این تحوالت ساختاری را یکی از ارگان ةباید تحوالت ساختاری در بدن

وظایف  .سازی ایران نام گرفته استخصوصیگرفته است که سازمان  دار بر عهدهسرمایه ی طبقةطبقاتی کلید

  خالصه شود: در پنج موردتواند کند میدر اقتصاد ایران ایفا می سازیکه سازمان خصوصی ایساختاری

انباشت را تغذیه  مختلفتر که سایر سطوح غیر نیروی کار ارزان ةتنظیم بازار نیروی کار منعطف و عرض -الف

ت از آنها دولتی و برداشتن حمای یهاسازی این کار را از طریق آزاد گذاشتن شرکتکند. سازمان خصوصیمی

سودآورتر های غیربخش دهد و به این شیوهمیبازار در سطح ملی و جهانی انجام  در مقابل رقابت وحشیانة

شوند تا جای بیشتری برای انحصارهای مالی و کنار گذاشته میبا ورشکستگی و یا  تعدیل نیرو مولد  ةیسرما

یکی از وظایف  پس  .کنندباز شود  که کاالهای خارجی را جایگزین کاالهای تولید داخل می ایتجاری
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های مولد غیر انحصاری در های غیرسودآور سرمایهسازی همین جارو کردن بخشسازمان خصوصی ساختاری

زدایی ضروری در نظر گرفت که توان نوعی صنعتاقتصاد ملی به نفع بخش انحصاری است. این  فرایند را می

یی بخشی ذاتی از زداگیرد و در نتیجه این صنعتهای انحصاری قرار میدر کنار رشد صنعتی شدید در بخش

 رغم آن.داری است و نه چیزی علیمنطق درونی تحول سرمایه

 داری ایرانی است.سرمایه سازی حل موقت مشکل کمبود بودجةصیساختاری سازمان خصو ةدیگر وظیف -ب

های بحرانی به سر آید که سرمایه در دورهداری به ویژه وقتی پیش میهای سرمایهدولت کمبود در بودجة

در  1390دهة  آغازداری در ایران از دارد. سرمایه 22برد و نیاز به مراقبت و حمایت بیشتری از سوی دولتیم

انحصاری آن  هایسرمایهای ای و فرامنطقهمنطقه ةو در عین حال در عرص 23بردبحران سودآوری به سر می

دوم  ةا افزایش داده است. در مرحلیاز به حمایت دولت رای برداشته است و این امر البته نهای جسورانهگام

تشدید شد، شدت بیشتری  2018از برجام در سال هایی که به ویژه با خروج آمریکاکمبود بودجه با تحریم

 پیدا کرد.

شود گناه حمالت و ، باعث میهای دولتی به بخش خصوصیاری شرکتو واگذ جدا کردن سرمایه از دولت -ج

 برداشته شود و به بخش خصوصی واگذار شود.اعتصابات کارگران از دوش دولت 

های بخش خصوصی، کمتر میل همکاری و های بخش دولتی در قیاس با شرکتروشن است که شرکت -د

خارجی همواره این  ةبرای سرمای چرا که انگیزانند.های خارجی برمیها و شرکتگذاری را در سرمایهسرمایه

تواند تعادل شراکت های مالیاتی میها و معافیاتمندی از سوبسیدهراش با بهخطر وجود دارد که شریک دولتی

های اقتصادی تحت فشار سیاسی، شریک را بهم بزند و بعالوه ممکن است که طرف دولتی در هنگام بحران

سازی کوشند که خصوصیالمللی پول، میخارجی را پس بزند. از این جنبه است که بانک جهانی و صندوق بین

وپایی و ار های چندملیتیها و شرکترمایه، چرا که این امر برای سهای جهان سومی تحمیل کننداقتصاد بررا 

بسیار  ،دسعه نیافته هستنی کشورهای توفهآمریکایی که به دنبال برخورداری نیروی کار ارزان و ارزش اضا

 مفید است.

تر های کوچکیت از سرمایهسازی یک ابزار بسیار مفید برای سلب مالکدر آخر باید اشاره کرد که خصوصی -ه

های انحصاری است. اگر چه همانطور که گفتیم این سلب مالکیت خود ارزش جدیدی آنها در سرمایه و ادغام

 .24تواند خدمت بزرگی برای بخش انحصاری اقتصاد ملی باشدآفریند، اما مینمی

                                                           
 یایاح یوام برا از صنعت و پرداخت یمال تیکار و حما یروین دینسل جد تیجاده، قانون و نظم و ترب ،ینظام یهادر حوزه 22

است و همة این امور  المللی نیازمند توجه دولتی بیشتر به نیازهای سرمایهو همچنین افزایش رقابت بین خرد یهاهیسرما ینسب

 شود.دهد و باعث کمبود بودجة آن میهای دولت را افزایش میهزینه
 شماره سوم مدوسا ،«داری ایرانی است؟آیا کرونا همان ضربه نهایی به سرمایه»برای بررسی تفصیلی این بحران نگاه کنید به  23
 اثر کریس هارمن است.« تئوریزه کردن نئولیبرالیسم»سازی برگرفته از مقالة کارکرد های خصوصی موارد مذکور دربارة  24



 نشریه مدوسا

 30 | صحفة

 

 

  25«متوسط طبقة»استیصال سیاسی -3

بحران سودآوری مواجه است این با داری انحصاری که های ساختاری سرمایهاز الزام یهمانطور که گفتیم یک

دهد و با سلب مالکیت است که در کنار استثمار مزدی، استثمار غیرمزدی با کاهش قدرت خرید را افزایش می

. این ددههای کالن و  ادغام آنها میزان تمرکز سرمایه را افزایش میتر به نفع سرمایههای کوچکاز سرمایه

اما تا وقتی که اقتصاد ملی پا برجا  کندعملکرد سرمایة انحصاری پایگاه طبقاتی طبقة متوسط را متزلزل می

ها و تولید خرد و سطوح غیرمتمرکز انباشت سرمایه احیای سرمایه انحصارها بر آن حاکم باشند گرایشباشد و 

شود. ین میها تامری از رهگذر عملکرد این الیهداسود انحصارهای سرمایه، چرا که بخشی از فوقوجود دارد

های ها را بر عهده دارند. در نتیجه در دوراندولتی وظیفه احیای این بخش های گستردة سرمایةو برگ شاخ

کاهند، تا در آیند و از میزان تمرکز سرمایه میهای کوچک جدیدی به میدان میرونق، همچنان سرمایه

دولتی نیز به طرزی  ةهای انحصاری برای تمرکز بیشتر باشند و سرمایی نیاز سرمایههای رکود پاسخگودوران

نحصاری با ا ةسرمای ةکند. پس رابطها را حمایت میها و خوداشتغالیسیتماتیک این به اصطالح کارآفرینی

ا استثمار غیرمزدی کارگر، آنها ر ةاستثمار سودآور طبق ةای متناقض است. از یکسو برای اداممتوسط رابطه طبقة

های رونق دهد و از سوی دیگر در دورانآنها را تحت فشار قرار می های بحران زندگیکند و در دورانمی

، حیات اجتماعی های نسبیهای مهلک و تقویتتقویت کند. این حرکت آونگی میان تضعیفرا کوشد آنها می

متوسط و احیای نسبی بعدی آن به هیچ وجه  بقةکند. پس زوال طهایی مینوسان متوسط را دستخوش طبقة

آنها را برای مشارکت  این نوسان در حیات اقتصادی طبقة متوسط چیز جدیدی در اقتصاد ایران نیست و اتفاقاً

                                                           
د و حقوق باالیی از نظر نگارندگان، مدیران و متخصصان و کارمندان رده باال که در استخدام موسسات دولتی یا خصوصی هستن 25

دار بخشی از سود خود را با آنها شوند و در نهایت طبقة سرمایهبه هیچ نحو مزدی و غیرمزدی استثمار نمیکنند و دریافت می

آنهارا با توجه به اینکه  دار در نظر گرفت، بلکهای جدا از طبقة سرمایهتوان به عنوان طبقة متوسط یا طبقهکند را نمیتقسیم می

هایشان برای دار گره خورده است و اغلب خود نیز از اندوختة حقوققة سرمایهشان به طرز تنگاتنگی با طبحیات اجتماعی

ای جدا. منظور ما از ایم و نه طبقهدار در نظر گرفتهکنند به عنوان قشری در درون خود طبقة سرمایهگذاری استفاده میسرمایه

های ا اندوختهرا در استخدام خود ندارند و ب طبقة متوسط بیشتر صاحبان ابزار تولید و توزیع ارزشی هستند که کارگرانی

بورژوازی نامید چرا که پیشینة توان خردهول به کارند. به نظر ما این طبقه را نمیاستخدامی مشغ-محدودشان غالباً به صورت خود

 تر تولیدهای قدیمیشیوهمانده از ای باقیدارانههای تولید و مالکیت غیرسرمایهاین مفهوم حاکی از آن است که این طبقه شیوه

شوند. این در حالی است که نگارندگان دارانه محسوب میماندة همچنان غیرسرمایهرا در اختیار دارند و به واقع نوعی بیرون و باقی

از ها و امالک خردی که طبقة متوسط در اختیار دارد، نه خصلتی غیر و بیرون امیدوارند تا به حال روشن شده باشد که سرمایه

دارانه دارند و اقتصاد ملی به طرز سیستماتیکی هم آنها صلتی سرمایهخ داری کامالً داری، بلکه در مرحلة انحصاری سرمایهسرمایه

های کوچک و اندوخته شدن و کند. تپیدن کوچک مقیاس نبض سرمایهکند و هم از آنها تغذیه میرا بازتولید می

های کالن و داری ملی هستند، که نبض بزرگ سرمایهازه بخشی از حیات سرمایهشان، همان اندهای متناوبشدنورشکست

 انحصاری.
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متوسط  بار به معادله اضافه شده است که زوال طبقةکرد. اما چیز جدیدی اینتر میدر حیات سیاسی فعال

تاب دارد و زمانی که  کند. ریتم این نوسان تا حد مشخصیهای قدیمی متفاوت مینشیبایرانی را از فراز و 

 ةمشخصی گذشت، تارهای حیات سیاسی طبق ةهای افزایش شکاف طبقاتی و تمرکز سرمایه از دامنضربه

ز رسد. به عبارت دیگر ااجتماعی دیگر به گوش نمی ود و نوای قدیمی از حیات این طبقةشمتوسط پاره می

دهد. مشخصی به بعد ما شاهد تحولی کیفی هستیم که خود را در قالب الگوی انباشت جدیدی نشان می ةدامن

متوسط دیگر نقش اساسی را  بات سیاسی میان طبقات مختلف، طبقةدر این الگوی انباشت جدید در مناس

های خرد ادامه خواهند یای سرمایههای انحصاری و دولت به بازتولید و احکند. به عبارت دیگر، سرمایهبازی نمی

متوسط را  های طبقاتی طبقةان توان و سازمانشود دیگر همداد، اما آنچه در این پایگاه اقتصادی احیا می

تواند فعلیت سیاسی سابق را داشته باشد. آنچه در الگوی چهل سال شاهد آن بودیم ندارد و نمی چنانکه در این

متوسط گذشته خواهد داشت.  بود که تنها شباهت غریبی به طبقة ای خواهدازهشود جنجدید انباشت، احیا می

گر کار ةشود و بخش اعظم آن به درون طبقاوالً از نظر جمعیتی دچار شکاف میبخاطر آنکه چرا چنین است؟ 

بر موج تواند سوار کند و بخش کوچک فوقانی آن نیز میآن سقوط می های مختلف انباشت سرمایةو سطح

دار عروج کنند. تنها جمعیت سرمایه و تمرکزیابی سرمایه به درون طبقة متوسط های درونی طبقةلب مالکیتس

 اً اینکه یک طبقه پایگاه طبقاتی مشخص  . و ثانیقرار گیرندطبقه متوسط محدودتری ممکن است در جایگاه 

تر قوایی دارای بازنمایی و فعلیت سیاسی نیز باشد، امری از پیش داده نیست، بلکه منوط است به آرایش کلی

دار برقرار است. با متمرکزتر شدن سرمایه سرمایه طبقات مختلف جامعه و به ویژه طبقة کارگر و طبقةکه میان 

انی تحت لوای افول هژمونی آمریکا، فعلیت سود انحصاری در اقتصاد جهدر ایران و تغییر الگوی توزیع فوق

 ةسیاسی طبق ةهای حاکم بر دوران جدید متفاوت خواهد بود و در نتیجه رابطسیاسی بورژوازی ایران و گرایش

ارگر ک دیگر در تمام چهل سال کنونی، طبقةبا طبقه متوسط از این پس متفاوت خواهد بود. از سوی  بورژوازی

با را کرد هایی که سرمایه بر آنها روا مین صنعتی، کوشیده بود اعتراض خود به ستمبا پیشگامی کارگرا ایران

کرد که با بخشی از متوسط بیان کند. در نتیجه بر آن بخشی از استثمار تاکید می با طبقةاتحاد استراتژیک 

ان و بیانی های کارگری، زبضطبقه متوسط در آن شریک بود، یعنی استثمار غیرمزدی و این گونه اعترا

کارگر ناگزیر شده نه تنها  ای رسیده است که طبقةی به آستانهمتوسطی داشت. اما اکنون شکاف طبقاتطبقه

شود کارگر، باعث می کند. این بلوغ سیاسی طبقةابله میبا استثمار غیر مزدی، بلکه با خود استثمار مزدی مق

هایشان نباشد. این امر بیش از هر رای بیان خواستهمتوسطی تنها زبان ممکن بهای طبقهکه زبان و خواسته

خود نه با  1399در اعتصاب باشکوه تابستان  تپههفتدهد که کارگران چیز خود را در این نکته نشان می

کنند سازی مخالفت میمتوسطی( بلکه با اصل خصوصیسازی )اعتراضی طبقهبد یا خصولتیسازی خصوصی

ها و های کوچکش توسط این انحصارخودش و سرمایه متوسط چون اول، طبقة تراضی کارگری(. در حالت)اع

سازی برای مالی و ضرورت خصوصی-صنعتی یبه ناگزیر حاکمیت انحصارها شوددولت حمایت و بازتولید می

بیند با گیجی را بر حیات اجتماعی خود می های رکود سرمایهو وقتی ستم است را پذیرفتهپابرجایی آنها 

سازی خوب دفاع و از خصوصی گذاردسازی خوب و بد تمایز میصیاش میان خصومعمول در آگاهی طبقاتی
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ا خود بکه داری، مجال آن را ندارد اش با روابط تولید سرمایهو رابطه کند، اما هیچ از نظر جایگاه طبقاتیمی

یستد. اسازی بتر علیه خود اصل خصوصیتواند مستقیمکارگر می سازی مخالفت کند. تنها طبقةیاصل خصوص

 ةمتوسط در الگوی انباشت جدید، مانند رابط طبقة کارگر با طبقة ةدار و نه رابطسرمایهطبقة  ةپس نه رابط

متوسط دیگر همان فعلیت  خورد، طبقةیروابط و قوا به هم م شان نیست. وقتی اینگونه آرایش کلیگذشته

داری در ایران متوسط در الگوی انباشت جدید سرمایه ا نخواهد داشت. حیات اقتصادی طبقةسیاسی سابق ر

رورتاً نخواهد داشت. خود را ض و از سوی دیگر فعلیت سیاسی گذشتة تر از گذشته خواهد بودبسیار محدود

 ازای سیاسیمابهسیار محدود و مفلوکی است که جودیت اقتصادی بماند مومتوسط باقی می آنچه از طبقة

ید نام آن ندارد. این واقعیت تاریخی ضروری، همان چیزی است که به نظر  نگارندگان با تاکنون موجودش را

طبقة  ةمردهبین کشتهای کوتهگذاشت. البته برخالف آنچه ایدئولوگ« متوسط استیصال سیاسی طبقة»را 

این زوال نه جای افسوس و رثا دارد و نه تصویری که آنها از این زوال و عملکرد  ،اندمتوسط بیان داشته

داری واقعی سرمایه هایتصویری علمی و دیالکتیکی از پویایی اندامتعارف در ایران ترسیم کردهداری نسرمایه

کمیت ایدئولوژی بلکه زوال این طبقه هم از لحاظ تاریخی ضروری است و هم نوید پایان حا در ایران است،

و  تا اکنون حاکم بوده است 1990دهة دهد که از داری را میطلبی پایان تاریخی سرمایهارتجاعی پیروزی

این اتفاق به عنوان فرصتی  کرد.ن را تقویت میآه متوسط در کشورهای در حال توسعه حضور گسترده طبق

 النفسه فارغ از نتایجی که به همراه خواهد داشت، اتفاقی فرخنده خواهد بود.طبقاتی، فی ةبرای عروج مبارز

، فعلیت سیاسی سود در اقتصاد جهانیتحوالت در الگوی توزیع فوقه به ظهور چین و با توجهمانطور که گفتیم 

زی اند. اما فعلیت سیاسی جدید بورژواهای ساختاری حاکم بر آن شکل جدیدی یافتهبورژوازی ایران و گرایش

 توان فهمید؟ایران را چگونه می

 

  فعلیت سیاسی جدید بورژوازی-4

جدید منکشف شده از واقعیت اجتماعی است. این الیه از حیات  ةطبقه یک الیمنظور از فعلیت سیاسی یک 

های زیرین هستی اجتماعی دارد اما قابل تقلیل به اقتصادی آن طبقه برخاسته است و اگر چه ریشه در الیه

که از حیات  تربنیادین های ساختاریسطح سیاسی حیات هر طبقه توسط ساختارها و گرایش 26آن نیست.

                                                           
-زمینة ارسطویی اصطالح فعلیت در اینجا مد نظر بوده است. در متافیزیک ارسطویی این اصطالح برای اشاره به روابطپیش 26

شود آن شی آنطور که هست، رود که باعث میکار می های ذاتی و بنیادین یک چیز و روابط آن با خود و با دیگر چیزها بهقدرت

اند و شود و اشیا به صورت درونی با هم پیوند خوردهها و سطوح مختلف فرض میبرساخته شود. در این دید هستی دارای الیه

و پویا به هستی را بندی شده دارای پویایی درونی هستند. روی باسکار در سنت ماتریالیستی و دیالکتیکی معاصر، این دید الیه

بندی ه را برای بررسی هستی اجتماعی به عنوان تمامیتی الیهشناسی مارکسی آن این دیدگاادامه داد و به درستی در ادامة روش

بندی شده از سوی شده و غیر بسته به کار برد. به نظر نگارندگان هر چند اصطالح فعلیت سیاسی به صورت کامالً مفصل

های فرض تلویحی غالب تحلیلکالسیک ماتریالیسم تاریخی از مارکس تا لنین و تروتسکی به کار گرفته نشده، اما پیشهای چهره
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متعین شده ، اما قوانین و منطق تحول مستقل و درونی خود را دارد که باید به برخاسته است اش اقتصادی

بخش به ما دو گرایش ساختاری اساسی تعین صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود. به نظر

« گرابرون»گر یش تعدیلو ضدگرا« گرادرون»، گرایشدار در هر اقتصاد ملیسرمایه فعلیت سیاسی طبقة

های ملی دارد. خصلت انضمامی این دو گرایش ریشه در خصلت انضمامی و انتزاعی سرمایه در اقتصاد 27است.

های واقعی و مشخص کنار هم آوردن مواد خام، نیروی کار، ماشین آالت و تامین مالی سرمایه ناظر بر شیوه

انضمامی سرمایه به آن رنگ و  ةولت ملی است. این جبندر یک پایگاه جغرافیایی مشخص و با حمایت یک د

انتزاعی و به همان اندازه  ةکند. جنبهای دیگر جدا میهای ملتزند و آن را از سرمایهوزن ملی و جغرافیایی می

جای دنیا ها در همهشمول و کلی سرمایه است که میل دارد با سرمایه، ناظر بر خصلت جهانواقعی سرمایه

. برای و خود را گسترش دهد و سودش را افزایش دهد گردش کند ی ملیمتحد شود و آزادانه در فرای مرزها

م بر اقتصاد و قوانین حاک اش )ساختارهاهای فعلیت اقتصادیدار منفرد بنابر ضرورتهمین هر سرمایه

و حمایت دولت ملی و خودکفایی در مرزهای اقتصاد ملی دارد و هم میل  گراییداری( هم میل به درونسرمایه

دار گرایی و حضور در اقتصاد جهانی. این دو گرایش ساختاری، به درجات مختلف به ازای هر سرمایهبه برون

های تواند داللتدار نمیسرمایه کند. خود طبقةتنش میاو را دچار  یابی ایدئولوژیکمنفرد وجود دارد و هویت

مداران این کار درونی، سیاستاین گرایش و ضدگرایش ساختاری را تا نهایت آن دنبال کند و بنا بر یک تقسیم

های مختلف و بندیداری، میدان بازی با گروههای ساختاری حاکم بر اقتصاد سرمایهطبقه تحت لوای گرایش

پردازند ازی میهای ساختاری به بتوسط این گرایش هشدتعینپیشدهند و تحت قوانین ازکیل میتش متغیری را

، 28با مرکزیت پارلمان ملی و قوه مقننه فعلیت سیاسی طبقه بورژوایی نام گرفته است. که سیاست در جامعة

بر همین اساس به نظر ما در  دهد.نوعی سیستم تنظیمی و متعادل کننده میان دولت و طبقه شکل می

 آمیز طبقةسیاسی تنش های فعلیتهگرا، به عنوان نمایندطلب و اصولرایش اصالحاخیر، دو گ هایدهه

 اند.ملی را بازنمایی کردهی سرمایة گراگرا و درونهای بروندار، به نوبت گرایشسرمایه

خاص متعین  فعلیت سیاسی بورژوازی در هر دورة های مختلف میان این دو گرایش ساختاری کهبندیترکیب  

آنها با سیستم  نسبتمختلف و  کشورهای طبقاتهای سیاسی ان فعلیتیهمگرایی یا واگرایی م کیفیتکند می

های های ساختاری و روابط میان گروهپس عالوه بر مجموعه گرایش کند.می دولتی را تعیینروابط بین

                                                           

ناپذیری حوزة سیاست به گذاری میان فعلیت سیاسی و اقتصادی یک طبقه است و استقالل و تقلیلطبقاتی آنها همین تمایز

رسد و اینکه از بطن سنت باسکاری برخاسته است، ه ظاهر جدید به نظر میحوزة اقتصاد. پس اصطالح فعلیت سیاسی اگر چه ب

ایم. برای دیالکتیکی ریشه دارد و ما در اینجا هیچ چیز جدیدی به این سنت نیفزوده-اما در واقع در بطن سنت ماتریالیستی

 ا، شماره سوم.، نشریه مدوس«نوارسطوگرایی رادیکال»باره نگاه کنید به مقالة مطالعه بیشتر در این
تواند ایم که خواننده میبه تفصیل دربارة این دو گرایش ساختاری نوشته« امپریالیسم را چگونه باید فهمید» در بخش دوم مقالة 27

 به آن مراجعه کند.
تحت  ود و هم بخشا  خهای ساختاری شوند که تحت الزام دیدهتی ی دولبه عنوان سرمایه ن بایدآ هایی مجریه و وزارت خانهبه مثابه قوهدولت  28

 برد.ی دولتی را پیش میمدیریت سیاسی انباشت کشور و انباشت سرمایه ،ی مقننهمنویات قوه



 نشریه مدوسا

 34 | صحفة

یاسی یک بورژوازی را های فعلیت سها، کیفیتدولت ، مجموعه روابط بینهاتحت این گرایش مدارانسیاست

 کنند. تعیین می

ک ایم، فعلیت سیاسی بورژوازی ایران در یمدوسا به تفصیل بحث کرده همانطور که قبالً در شمارة سوم نشریة

طلبان ، آن بخش از اصالح88دهة اخیر دچار تحوالت اساسی شده است. ابتدا پس از جنبش سبز بورژوایی سال 

گرای متناظر به آن تاکید کردند و در داری ملی و گفتمان غربسرمایه یواگراکه بیش از اندازه بر گرایش 

شده میان این گرایش و ضدگرایش کوشیدند تعادل تثبیتقامت گذار و براندازی ظاهر شدند، بخاطر آنکه می

 گذاشتهفعلیت سیاسی بورژوازی کنار  ةکنندکننده و متعادلرا به هم بزنند، به ناگزیر توسط سیستم تنظیم

داد جناح نشان  اند. این مکانیسم تنظیمی خود را در قالب توزیع نامتوازن قدرت سیاسی و نظامی این دوشده

انجامید.  ترو معتدل های عاقلطلباصالح طلبان و جایگزینی آنها بااصالح که در نتیجه به سرکوب و تصفیة

ند و دی دولت حسن روحانی را تشکیل داطلبان گروه سیاسی منسجمی به رهبراین طیف جدید اصالح

ملی را بر طرف کنند. تالش این گروه سیاسی  ةسرمای یکوشیدند نیازهای ساختاری و ضروری گرایش واگرا

ق و ساختاری میان عمی تضادچرا که بر روی  خورد؛اید شکست مییابی به برجام ضرورتاً ببرای دست

شکست برجام به معنای از دست رفتن آخرین  .29بنا شده بود های ملی ایران و ایاالت متحدهداریسرمایه

گرای طلب برای داشتن صالحیت و مشروعیت ارضا کردن نیازهای گرایش ساختاری برونشانس جناح اصالح

گرایی گرایی تنها به معنای غربسیاسی و اقتصادی کنونی جهان، برون قطبیدر نظم چنداقتصاد ملی بود. 

گرایی با داری انحصاری را در همگرایی سرمایهتواند گرایش ساختاری برونگراتر میولنیست و خود جناح اص

 های معتدل شده نیز نیست.طلبچین و روسیه پیش ببرد و دیگر نیازی به اصالح

انحصارهای  ةمدتی برای توسعبلند ةطلبان در میدان بازی فعلیت سیاسی بورژوازی، هم برنامقبالً جناح اصالح

های متوسطی از آسیب کرد و هم نمایندگی نارضایتی طبقةداری در همگرایی با غرب ارائه میسرمایه

کرد که دموکراسی و گرفت و چنان القا میناپذیر عملکرد انحصارها در اقتصاد ملی را بر عهده میاجتناب

های ضروری و آسیب هابحرانریند که دیگر ای بیافرفتهداری انحصاری پیشتواند سرمایهیسکوالریسم غربی م

                                                           
مواجهه  گذارییهایاالت متحده که تحت فشار گرایش نزولی نرخ سود در اقتصاد ملی خود با خطر بیکاری و رکود و کاهش سرما 29

گذاری و افزایش بودجه نظامی( با سیاست ها و تحریک سرمایهکوشید سیاست داخلی کینزگرایی نظامی )کاهش مالیاتبود، می

( های معظم امپریالیستیدولت ظامی و فشار سیاسی بیشتر در مناطق محل نزاع در میان شبکةنکاری )مداخله خارجی نومحافظه

های امپریالیستی چون چین و روسیه، به سود امپریالیستی را علیه رقیبالگوی جدید توزیع فوق را ترکیب کند و به این  نحوه

باال در منطقة حساسی چون خاورمیانه، برای آمریکا یک الگوی مطلوب قدیمی خود بازگرداند. در چنین وضعیتی داشتن دست

داری ط سیاسی و اقتصادی سرمایهستی بود. گسترش تسلهای رقیب امپریالیامتیاز حیاتی برای پایین نگه داشتن دیگر دولت

زی ایران و آمریکا ایران در خاورمیانه پس از شکست مفتضحانة آمریکا در عراق، واگرایی میان منافع ملی فعلیت سیاسی بورژوا

م بر زمینة این تضاد ناپذیر رساند. معاهدة برجارا به چنان حدی از تخاصم رساند که  آن را به مرحلة تضاد ساختاری و آشتی

 توانست داشته باشد.مدت نمیای برای بقای بلندمداران، هیچ زمینة مادیتر، فارغ از نیت و آگاهی سیاستساختاری عمیق
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ها شکست خورد. این پروژه یفعلیت سیاسی ضرورتاً اقتدارگرا نخواهد داشت. هر دوداری انحصاری و سرمایه

ح طلبان نیاز دارد و نه دیگر طبقة متوسط داری انحصاری به اصالهای ساختاری سرمایهدیگر نه تنظیم گرایش

یابند که بتوانند آنها را همچنان طلبان میحل و آلترناتیوی از سوی اصالحها راهنشده تحت ضرب بحرامستاصل

اند، اینکه مجلس ناپذیری از حیات سیاسی ایران خط خوردهطلبان به طرز بازگشتخود بخوانند. اصالح ةنمایند

نها در بورکراسی دولتی و های آاند و اینکه از همین االن روشن است که آخرین پایگاهیازدهم را از دست داده

شود تنها گراتر از آنها گرفته میروحانی با دولتی راست دولتی با جایگزینی دولت حسن ةتنظیم سرمای

 اند.تر تاریخیپدیدارهایی از این جریان گسترده

اکنون طبقه متوسط نبودند که  ةو نمایند اصالح طلبان، خود حزب فاهم در اینجا باید پرهیز شود؛تءاز یک سو

طلبان کامالً یک جناح اصالح ،برعکس ال آنها شده است،بگوییم استیصال اقتصادی طبقه متوسط باعث زو

داری انحصاری های فعلیت سیاسی سرمایهمندیدرون فعلیت سیاسی بورژوازی ایران بودند و کامالً تحت قانون

متوسط. اینکه  داران بودند و نه طبقةمایهحزب بخشی از سرتوان گفت آنها کردند، به عبارت دیگر میمی عمل

المللی، فعلیت سیاسی ایران چنان یابی ملی و بینیابند بخاطر آن است که تحت تعیناین جناح زوال می

طلبان در آن دو کارکرد مذکور را ندارد. پس اینکه اصالح طلبان کیفیت جدیدی یافته است که دیگر اصالح

ی است سیاس ةمتوسط نیست، اما این زوال یک نشان تضعیف اقتصادی طبقةبخاطر واقعیت  یابندزوال می

متوسط بنابر جایگاه  طبقة. این طبقه« بحران تاریخی رهبری»و  متوسط حاکی از استیصال سیاسی طبقة

انحصاری  ةمتقابلی که میان سرمای ةبنابر رابط همچنین و سبات مالکیت داردطبقاتی خودش و روابطی که با منا

تواند خود رهبری خود را برعهده بگیرد و باید از سوی بورژوازی کالن نمایندگی و خرد برقرار است، ضرورتاً نمی

 شود. 

میدان فعلیت سیاسی بورژوازی، نماینده سابق در  ةشدها و زبان تثبیتتواند به شیوهمتوسط دیگر نمی طبقة

سطی خواهد داشت و همچنان متوطبقاتی در ایران همچنان طبقة  گوش شنوایی بیابد. مطمئناً آیندة جامعة و

های سیاسی بازیگر در ای جدید پیدا کند تا نمایندگی در میان گروهکوشد زبان و شیوهمی طمتوس این طبقة

شان بیابند. اما این در دستهای باد کرده یرای حق رأمیدان فعلیت سیاسی پیدا کنند و اینگونه خریدارانی ب

داری انحصاری که هم این طبقه های سرمایهمتوسط آینده، الغرترشده است و تحت نوسان ضربات بحرانطبقة 

البته  متوسط کنونی نخواهد داشت. ه طبقةکند دیگر هیچ شباهتی بمی دهد و هم باز زنده و احیارا زجر می

خوردن نظم  همچون چین و روسیه و بر یاش با کشورهایزی ملیبا توجه به همگرایی فعلیت سیاسی بورژوا

 گرایانه دیگر خواستة طبقةیسم غربالمللی تحت هژمونی آمریکا، دموکراسی و سکوالردموکرات بینلیبرال

 متوسط آینده نخواهد بود. 

الگوی انباشت داری ایران در آغاز دوران جدیدی از انکشاف خود با اگر تحلیل ما درست باشد که سرمایه

داری را بپیماید، و اگر در این الگوی انباشت جدید قرار است مسیر رشد چینی سرمایه قرار گرفته استجدیدی 

ثانیاً وارد و شود متوسط خارج می کراسی اوالً کامالً از دستان طبقةدمو ةگاه در این عصر جدید خواستآن
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دارنه به توانند خصلتی طبقاتی و ضدسرمایهشود که میکارگر واگذار می ةکردن دموکراسی به ایران به طبق

 دموکراسی بدهند.

کارگر  دار و هم با طبقةآن هم با طبقة سرمایه ةاستیصال سیاسی طبقه متوسط حاکی از آن است که رابط

گاهی آ ةکارگر از عدم بلوغ طبقاتی در زیر سای شرایط تاریخی طبقة میان خود این عوض شده است. در

 متوسطی خارج ساخته است و آن را به دامن بلوغ تاریخی انداخته است.ناخشنود طبقه

 بلوغ طبقاتی کارگران-5

در  یدارهیمتوسط )که سرما ةطبق صالیو است رانیاکالن  یبورژواز یاسیس تیفعل رییاز تغ یافق نیچن در

از  حاکیران کارگ ةمبارز ،(دهدیو شکنجه م کندیم دیخرد و کالن هم او را بازتول ةیسرما کیالکتیقالب د

الگوی  با خود کشافاز ان یدیکه وارد فاز جد است رانیاداری سرمایهدر  یدیجد یاسیو س یطبقات یروین

 ،تریقو داریی سرمایهاست، انحصارها شتریب یکه در آن شکاف طبقات یدیفاز جد .شودیم انباشتی متفاوت

میدان  پردازد. در اینکارگر در میدان جدیدی به رزمندگی طبقاتی خود می و طبقة صلأمتوسط مست ةطبق

ی بلوغ پ، در چون سندیکای مستقل ایمثالً حق ابتدایی شدتصور می جدید آنچه که قبالً ناممکن یا محال

 .بودری کامالً در افق پیشرو خواهد طبقاتی کارگران ام

، یعنی دورانی که می توان دگردباز می 50و  1940های سال به کارگر ایران حرکات طبقاتی طبقةت ترینموفق

 ةبازرگانی هنوز کامالً تحت سلط ةانحصاری نشده است و سرمای ةداری وارد مرحلهنوز سرمایه دوره گفت در آن

نهایی انحصاری و آغاز  ةداری به مرحلپیدایش سرمایه ةاما جهش از مرحل 30صنعتی درنیامده است. ةسرمای

 یبه سختداری و دولت سیاسی آن تا کنون، ساختار این سرمایه 1960رشد صنعتی به حمایت دولت از دهة 

برای رشد  رانیا داریسرمایه داده است. چون رانیکارگر ا ةمستقل به طبق یکارگر یکایمجال تشکل و سند

 توانست اجازةو غیرمزدی بود و نمیاستثمار مزدی بیشتری جهانی نیازمند مقدار  ةسریع خود و حضور در عرص

 نآپهلوی و چه بعد از  ةکارگر ایران بدهد. این ضرورت چه در دور ترین مقاومت و امتیاز را به طبقةکوچک

های سندیکایی کارگران نشان داد. ترین فعالیتبتداییا خود را در قالب سیستم سیاسی اقتدارگرا و سرکوبگر

داری، یعنی سرمایه کشورهای پیشرفتة ازیامت ،یجهان سوم یکشورها اغلبمانند  به عبارت دیگر، ایران

و  ییکایسند یکراسوو بور یکارگر تیاشراف توانست از نمی و در نتیجه را نداشت سود در اقتصاد جهانیفوق

نداشت کارگر جوان و محدود ایران نیز آنقدر توان  برخوردار باشد. از طرف دیگر طبقة یمتناظر با آن دموکراس

اما  متوسطی بود.دم بلوغ ناشی از نفوذ آگاهی طبقهمقاومت کند و اسیر ع که در برابر این تحمیل طبقة حاکم

                                                           
تجربی نشان  و، به صورت آماری «1390تا  1350داری در ایران از دهة انکشاف سرمایه»چنانکه نوید قیداری در کتاب خود  30

یق بررسی همبستگی در ایران میسر شد. قیداری این را از طر 1970بازرگانی از صنعتی از اوایل دهة ت سرمایة داده است، تبعی

کنید به فصل دهم  و تبعیت منحنی قیمت کاالها با منحنی ارزش آنها در اقتصاد ملی نشان داده است. برای مطالعة بیشتر رجوع

 مراجعه کنید. 213در صحفة  2-10 و نمودار« شکل مسلط و غالب»این کتاب با عنوان 
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داری ی انباشت جدید سرمایهشه پایدار بماند. در الگوداری ایران قرار نیست برای همیاین امتیاز تاریخی سرمایه

کارگر بلوغ  کامالً در آن دگرگون شده، طبقة متوسط مستأصل شده و طبقةکه فعلیت سیاسی بورژوازی  ایران

ید خواهد شد به شدت تهد از الگوی انباشت قدیمی ماندهقیطبقاتی یافته است، این امتیاز طبقاتی تاریخی با

 کارگر به احتمال زیاد از بین خواهد رفت. رزمندگی طبقةو در پی 

 کایچون سند یبدان معنا بود کالً تشکل یرانیا ییو بورژوا برالیچپ ل یبرا  یخیتاراین امتیاز ضرورت موقت 

 یو برا شود مطرحها محالت و شهر یچون شوراها یستیمدرنستپ یهاسپرده شود و تشکل یبه فراموش

به دست  ییکایو سند یاقتصاد ةهمان مبارز یاحال که قدم اول  که بدان معنا بود برالیاز چپ ل گرید یبخش

به بدون نیاز به برداشتن گام اول العقول ریمح یبازشعبده کیبنا به  تواندیم رانیکارگر ا ةپس طبق آیدنمی

 .پا کنند را بر سمیالیسوس شیرا سرنگون و احتماالً همان فردا یدارهیگام آخر بپرد و سرما

این  اند بیش از هر چیز این است که زمانبا اعتصابشان نشان داده تپههفتتصادفی نیست که آنچه کارگران 

و باز هم تصادفی رگران گرفته بود به سر آمده است دار به زور از کاسرمایه امتیاز تاریخی موقتی که طبقة

روشنفکران  روشنفکران به اصطالح چپ جلوتر زده است. هایگویییاوهنیست که آگاهی طبقاتی این کارگران از 

کند که آخرین دست و پاهای خود را متوسطی را بازنمایی میة چپ بورژوایی که آگاهی مغشوش و مبهم طبق

را به  97زند. آنها با رادیکالیسم کاذب و شعار نابهنگام اداره شورایی توانستند مبارزات کارگران در سال می

که از نظر آگاهی به شرایط عینی طبقات و اجتماع چند قدم از داد نشان  99سال  تپةهفتند. انحراف بکشان

افتد. اهمیت این بلوغ طبقاتی علمی این حضرات نمیر است و دیگر به دام چرندیات متوهمانه و غیرآنها جلوت

 زیم.تر این امر بپردابررسی مشخص بهبخش بعدی این نوشته  در بود که ما را مجاب کرد
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 بخش دوم

 

 

 برانگیز؛ دربارة بلوغی احترام99تپة هفت

 

و تبیین  99و  97های تپه در سالمبارزات کارگران هفتهای ویژگیمقایسة با در این مقاله سعی داریم تا 

ها و مخاطرات جدیدی سخن نسبت به دو سال گذشته، از امکان 99چرایی ادعای مترقی بودن مواضع سال 

 .امکان تحقق خواهند یافت 99تپة بگوییم که پس از بروز هفت

شود، نه از جهت مالمت تپه وارد میالزم به تذکر است که اگر در این مقاله نقدی بر عملکرد کارگران هفت

. ناگفته پیداست که مواجهه با شرافت کارگرانی که به ایشان هایی روشنفکرانه از باالهاست و نه توصیهآن

ترین تنگناهای معیشتی و اشکال مختلف سرکوب از مبارزه بر سر انسانیت خویش دست ا با وجود سختهسال

کند. این متن تنها واکنشی است به سرزنش قاصر می چرخیدنمالمتگری را از  زباناند، هر نکشیده

اند و تالشی به قدر هتپه آفریدهایمان در هفتایطبقهناپذیر ]و از سر شوق[ به وضعیت جدیدی که هماجتناب

می به بضاعت در حمایت از خالقان این وضعیت و نمایاندن وجوه قوت و ضعف حرکت آنان تا هم ادای سه

های سویی در برابر سایر کارگران کشور که در راه مبارزة خویش آزمودهمبارزات آنان باشد و هم چراغ کم

 هایشان را در میدان مبارزه به کار گیرند و اعتال دهند.یاطبقهمهخورده را نیازمایند و تجربیات مترقی شکست

 در کجا ایستاده است؟ 99تپة کند و هفتمتمایز می 97را از  99تپة چه چیزی هفت

 «: ادارة شورایی»گسست از شعار  -1

با طرح  97است؛ بازگشتن از آسمان به زمین. نمایندگان کارگران در سال  99تپة ترین تغییر هفتاین مهم

توانست جنبش طبقة ای را روبروی کارگران قرار دادند که هم می، شمشیر دولبه«ادارة شورایی شرکت»مطالبة 

های اپوزیسیون انقالب سیاسی یکی از جریاننظام طلب به پیادههای سرنگونیکارگر را با افتادن در دام پروژه

بورژوایی تبدیل کند و هم کارگران را با اتهامات امنیتی و سرکوب شدید از سوی حکومت مواجه سازد. البته 

 97تپه در سال هایی که هفتو ویژگیها نباید تقصیر را کامالً به پای نمایندگان کارگران نوشت، مطالبات آن

های مختلفی پدیدارهای متناسب خود را وضعیت اجتماعی است که در ساحت یکتجلی به خود گرفت، 
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تواند به .مبارزان کارگری نباید فراموش کنند که یک مطالبة سیاسی در شرایط تاریخی معین می31انگیزدبرمی

به قربانگاه  1919تواند کارگران را مانند آلمان ای نادرست میانقالب اکتبر منجر شود و همان مطالبه در لحظه

بورژوازی بکشاند. روشن است که امکان تحقق هر مطالبة کارگری با قدرت طبقاتی کارگران در برابر طبقة 

دادند که با باید توضیح می« ادارة شورایی»نمایندگان کارگری و حامیان شعار دار نسبت مستقیم دارد. سرمایه

ای را مطرح کند که تواند مطالبهاند که میحی دیدهاتکا به کدام قدرت طبقاتی، مبارزات کارگری را در سط

دهد که مقاومت و مبارزة اعالم جنگ غیرمستقیم به حکومت مستقر است. تاریخ مبارزات کارگری نشان می

آوردن امتیازات اقتصادی )در شود و با هر بار تکامل و به دستطبقه کارگر از کارخانه و بر سر معیشت آغاز می

شود تا در نهایت ]یا گروه کارفرمایان[( و حقوق سیاسی )در برابر دولت( وارد سطح جدیدی می برابر کارفرما

ها را برکند. مطالباتی که در هر سطح از مبارزه مطرح داری ریشة استثمار انسانبا برانداختن کل نظام سرمایه

لحظه به دست آورده است و بر  ای باشد که طبقة کارگر تا آنیافتهشوند باید متناسب با قدرت سازمانمی

ای که با گسست از وضعیت مادی موجود سعی مبنای قدرت مادی و سازمانی کارگران طرح شود، هر مطالبه

 ها به عقب بکشاند.مبارزه را گام کند ماجراجویانه جلوتر از واقعیت مادی پیش برود با این خطر روبروست که

شود که اعضای این طبقه داری به واسطة نقشی محقق میسرمایه قدرت ساختاری طبقة کارگر در شیوة تولید

ای تولید و کسب سود به بورژوازی بر از آنجا کهکنند و به عنوان صاحبان نیروی کار در جریان تولید ایفا می

کند. متناظر این قدرت در نقطة کارگران نیاز دارد، الجرم چنین موقعیتی برای طبقة کارگر ایجاد قدرت می

رگران به فروش نیروی مقابل نیز برقرار است و بورژوازی نیز به دلیل مالکیت بر ابزار تولید )سرمایه( و نیاز کا

بر در اختیار  یشتشان از قدرتی به مراتب بیش از طبقة کارگر برخوردار است و عالوهکار خود برای تأمین مع

ها و ساحت داشتن مدیریت کارخانه و فرآیند تولید به صورت منفرد، در مقام طبقة بورژوازی نیز بر تمام

ها در هر قدرت نهادهای اجتماعی از دولت گرفته تا رسانه و پارلمان و ... مسلط است. توازن قوای میان این

یابی تشکیالتی دو طبقه، میزان اشتغال در جامعه سطح سازمانر از عوامل مختلفی است، از جمله: جامعه متأث

معه، سطح آگاهی طبقاتی کارگران، توازن قوای فرهنگی آن جا-و ارتش ذخیرة کار )بیکاران(، وضعیت تاریخی

 نیروهای مختلف در سطح جهانی و ...

ه توازن قدرت طبقاتی به وضوح به سود بورژوازی است و طبقة کارگر حتی توان دفاع از ک 1397در ایران 

های اقتصاد نئولیبرالی از دست داده است و سازی آخرین نسخهحقوق اقتصادی خود را نیز در نتیجة پیاده

ای را مطالبه تواناند، چگونه میکارگران در تمام مناطق کشور حتی در سطح کارگاه مغلوب سلطة بورژوازی

ای دارد که قادر باشد در سطح سیاسی در برابر یافتهمستقل و سازمان مطرح کرد که نیاز به قدرت طبقاتی

ای بود که کودکی نحیف سعی در بلند کردن آن داشت صخره« ادارة شورایی»دولت سرمایه اعمال قدرت کند؟ 

بود که باعث ناامیدی کارگران از مبارزه شد و  بینی در برداشتن همین صخرهو ناتوانی و شکست قابل پیش

                                                           
اعی در مناسبات منظور از وضعیت اجتماعی، مختصات طبقاتی جامعة کنونی ایران و جایگاه و فعلیت هر کدام از طبقات اجتم  31

 کنیم تا این وضعیت اجتماعی را بیشتر مورد بررسی قرار دهیم.این جامعه است. در ادامة مقاله تالش می



 نشریه مدوسا

 40 | صحفة

برای پیگیری حقوقشان از مقاومت ناتوان ساخت. « شورای اسالمی کار»آنان را در برابر تن دادن به انتخابات 

پس از دو سال با تصمیمی صحیح این شعار غیرکارگری را از میان شعارهای خود حذف کرد  99تپة اما هفت

 آمیزی نداده است.کردن چنین مطالبة مخاطره و تا کنون تن به مطرح

 افتادن به زمین بازی جامعة مدنی -2

نمایندگان کارگران، اپوزیسیون بورژوایی بین ها و با دستگیر شدن اسماعیل بخشی از در بحبوحة اعتصاب

موقعیت  سی، منوتو، ایران اینترنشنال و ... باسواستفاده ازبیهایی از قبیل بیجمهوری اسالمی و رسانه

آمده، از دستگیری نمایندگان کارگری دستاویزی برای هجمة حقوق بشری به جمهوری اسالمی ساختند. پیش

و رعایت نشدن حقوقش در  ای که در اعتراض به شکنجهاسماعیل بخشی نیز پس از آزادی با نامة سرگشاده

ای شد و این بار با سواستفاده از شرایط مدت بازداشت وزیر اطالعات نوشت، ناخواسته گرفتار این جریان رسانه

های در داخل و خارج، علیه بخش های اپوزیسیون بورژواییمام جناحهای حقوق بشری، تجدید، عالوه بر رسانه

حقوق »و « حقوق شهروندی»و « دموکراسی لیبرالی»حکومت موضع گرفتند و با اتکا به  "انتسابی"اصطالحاً 

ای پرداختند که در مقام یک شهروند به حقوقش تعرض شده بود. این «شدهجهکارگر شکن»به دفاع از « بشر

ای برای تخریب جناح بورژوایی رقیبش بود را برانگیخت؛ فضا حمایت هر قشری از جامعه را که به دنبال بهانه

 .33، تا هدر ناوئرت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا32از علی مطهری در داخل گرفته

شد که در سایة تغذیه از می« شهروندی معترض»ور از یک نمایندة کارگری تبدیل به اسماعیل بخشی به مر

های بورژوایی و در رسانه «قهرمان»، به مثابه «حکومت غیردموکاتیک»به نام  وجود یک ضدقهرمان قدرتمند

گرفت و از موضع های مجازی نمایندة تمام نیروهای اهورایی جامعه در برابر یگانه اهریمن موجود قرار میشبکه

و  به گردن اسماعیل بخشیبینانه کوتهرا گرفت. باز هم نباید تمام تقصیر اش فاصله میطبقاتی خود و طبقه

ضرورتاً ای است که انداخت، این جریانات برآمد منطقی وضعیت اجتماعی زمانیسایر کارگران فعال در آن برهة 

عیار این وضعیت اجتماعی که با فقدان صف مستقل طبقة کارگر و سلطة تمامکند. را ایجاب می چنین انحرافاتی

ویژه در پنج سال های اجتماعی مختلف همراه بوده است، بهاقشار مختلف بورژوازی و قشر متوسط بر جریان

                                                           
 -تپه که مدتی در بازداشت بودهفتهکارگر نیشکر -اسماعیل بخشی  ةنام ةدداشتی در روزنامه اعتماد دربارعلی مطهری، در یا 32

توان ای میکنند برای حفظ نظام از هر وسیلهبه وزیر اطالعات، نوشته: هنوز درون وزارت اطالعات، نیروهایی هستند که خیال می

ده، مایه شرمساری هروندی روی کار آماستفاده کرد. این پدیده برای دولت تدبیر و امید که با شعار آزادی و دفاع از حقوق ش

ها در وسط کنندگان ورزشگاه( ]مطهری در جای دیگری خواستار شالق زدن فحاشی1397دی  16)منبع: اعتماد آنالین/  .است

ین از نظر او، بلکه بر سر ا« مایة شرمساری بودن نقض حقوق بشر»شده بود. این بدین معناست که مسئله نه بر سر  استادیوم

کنند و هیچ تضمینی نیست که او در آینده از شالق زدن کارگران ت که منافع او چگونه شرمساری و افتخار را برساخته میاس

 ها را به خوبی تشخیص دهند.[در وسط کارخانه نیز دفاع نکند. کارگران باید ماهیت طبقاتی اینگونه حمایت
تپه در خوزستان، به رهبر حمایت از کارگران معترض شرکت هفتوزارت خارجه ایاالت متحده در توئیتی ضمن  ]سخنگوی  33

گیری مواجه ، اعتراض مسالمت آمیز کارگران با بازداشت و دست«دموکراسی واقعی»جمهوری اسالمی یادآور شده است در یک 

 [ )نقل مستقیم از: صدای آمریکا(.نمی شود
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 بخشی ازبورژوایی  های )ضرورتاً(نظری مبارزات کارگران و افقاخیر تأثیرات متناظر خود را در آشفتگی 

ن مشخصة آن برای مبارزان کارگری که بارزترییّن بخشیده مطالبات آنان متجلی کرده است و واقعیتی را تع

با اتکا به تفسیرهای سایر طبقات اجتماعی از جهان به ناچار این است که کارگران در این وضعیت اجتماعی 

ن کارگران هستند که شکست روند که حتی در صورت پیروزی بر آن وضعیت، ایبه نبرد با واقعیتی می

ای دیگر را برایش آل طبقهاند، جهان ایدهلشکرش بودهاند؛ زیرا در طول مبارزاتی که کارگران سیاهیخورده

اعتراضات کور چند سال اخیر در . میان سرکوب و استثمار دست و پا بزننداند و خود باید کماکان در ساخته

باید در ها را به خدمت آرزوهای بورژوازی درآورد ها کشاند و آنیابانکه کارگران و فرودستان را به خایران 

های مستقل کارگری که در هر وضعیتی منافع طبقاتی در نبود تشکل. چهارچوب همین وضعیت فهم کرد

تمام کارگران را تشخیص دهند و باعث شوند که تمام کارگران خود را به مثابه یک طبقة مستقل در برابر 

اختیار بازشناسند و از منافع طبقاتی خود دفاع کنند، طبیعی است که کارگران نیز به صورت آونگی بیبورژوازی 

ها در لشکر یکی از این جناحهای مختلف بورژوازی از واقعیت شوند و هر بار سیاهیتابع تصاویر برساختة جناح

کنند فراطبقاتی سل شوند که تصور میمتو ایر مبارزه اقتصادی خود به نهادهای حکومتیکف خیابان باشند، د

از  "خصولتی شدن"و  "فساد"سازی با توسل به اند، در اعتراضاتشان به خصوصی« مصلحت عموم»و به دنبال 

کنند و همچنین با سر دادن شعارهایی نژاد و محمد قوچانی هم میهمان ادبیاتی استفاده کنند که موسی غنی

ناخواسته و « جاست، دروغ میگن آمریکاستدشمن ما همین»یا « فدای ایران نه غزه، نه لبنان، جانم»از قبیل 

ها را میان همدلی با زحمتکشان رنجور منطقه و امپریالیسم معصومانه به پرتگاه عمیقی کشیده شوند که آن

قاتی آمریکا، تابع بورژوازی پروغرب کند و به تنزیه آمریکا بکشاند. این وضعیت اجتماعی و فقدان آگاهی طب

 98و آبان  96طبقة کارگر ایران در سه سال گذشته به شدت در واقعیت اجتماعی متجلی شده و در دی ماه 

طبقه کارگر به « گوشت جلوی توپ شدن»ضرورت تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری را برای جلوگیری از 

ل بخشی در چنین وضعیتی های اسماعیزده است. نامه با چشمانی خونین فریاد ،سود اپوزیسیون بورژوایی

دهد که با استحالة هر چه بیشتر را در موقعیتی قرار میو طبقة متوسط بورژوازی « ناراضی»های طبیعتاً بخش

« جامعة مدنی»و اعضای « شهروندان آزاد»طبقة کارگر در میان خیل عظیم معترضان، از حقوق آنان به عنوان 

آنان، اعتراض کارگران به فالکتشان با دستگیری و شکنجه  آلایدهدفاع کنند و وعده دهند که در حکومت 

. انتقاد به چنین موضعی از طرف 34توانند آزادانه به مفلوک بودنشان اعتراض کنندهمراه نخواهد بود و می

دهند اجازه می آنشوند و به صدا میکارگران )مشخصاً اسماعیل بخشی( از این جهت است که با بورژوازی هم

شود در کنار کارگران اعتراض کند. حقانیت اعتراض به شکنجه که به سرکوبی که خود هم از آن منتفع می

موضع بان همهیچ جای بحثی ندارد، اما نباید از موضعی باشد که به قول حسین پناهی زندانی را با زندان

وجود مناسبات طبقاتی و تضاد منافع میان  . بورژوازی برای حفظ سلطة طبقاتی خویش همواره باید35کند

                                                           
های آمریکا در برابر معترضان مینیاپولیس در ماه کنش دولتکارگران برای سنجش میزان صحت این وعده کافی است به وا  34

 گذشته یا دلیل نامگذاری روز کارگر ) اول ماه می( رجوع کنند.
 سین پناهیح -« کنندزمزمه میشک دارم به ترانه ای که زندانی و زندانبان همزمان  »35
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اعضای جامعه بخواند، « تمام»داران را انکار کند و خود را به عنوان خیرخواه و حافظ منافع کارگران و سرمایه

طبقة کارگر باید در هر تقابلی بر وجود این تضادها و سلطة طبقاتی پافشاری کند تا این فریب را رسوا کند و 

ورژوازی را مجبور کند که با بازگشتن به موضع واقعی خود و حمایت از کلیت نظم سرمایه و های بتمام جناح

سلطة طبقاتی خویش، ماهیت خود را برای فرودستان جامعه افشا کنند. این پافشاری همان چیزی است که 

، "ازی بدسسازی خوب / خصوصیخصوصی"سازی و افشای دوگانة کاذب با اصرار بر لغو خصوصی 99تپة هفت

های حاکم را ناچار کرد که برای حفظ نظم اجتماعی موجود حتی به خود جرأت ندهند که تمام اعضای جناح

بخش خصوصی الیق، بخش خصوصی » موضع کارگران را قابل بحث بدانند و هربار با تراشیدن کلمات جدید 

سازی گسترده داشته باشند صیسعی در یافتن راهی برای حفظ خصو...« دار، بخش خصوصی واقعی و اهلیت

تا زمانی که  ند. بدیهی است که این هو شدنشد« هو»با استفاده از این الفاظ  اما هر بار در جمع کارگران

باعث تغییر موضع طبقاتی  توازن قدرت مادی میان بورژوازی و طبقة کارگر، به سود کارگران تحول پیدا نکند،

های مختلف اما قطعاً چنین مقاومتی و روبرو شدن با مواضع بخش ودشسازی نمیارزی در مورد خصوصیبورژو

شود؛ زیرا در چنین موقعیتی است که کارگران به خوبی بورژوازی باعث افزایش آگاهی طبقاتی کارگران می

هایی دارد. با ایجاد این آگاهی چه داللت "ناجی تولیدکنندگان کشور"اسدبیگی از امید شوند تشکر متوجه می

توان از به مسلخ کشیده شدن طبقة کارگر قاتی و ایستادن کارگران بر سر مواضع کارگری خود است که میطب

کارانة سایر طبقات اجتماعی جلوگیری کرد و به تشکیل صف مستقل طبقة در زمین مبارزة براندازانه یا محافظه

 امید بست. در آینده کارگر

 رناتوانی سندیکا و برآمدن شورای اسالمی کا -3

یابی مستقل آنها تپه قدم مهمی در تشکلبرخالف دهة هشتاد که با تأسیس سندیکای مستقل کارگران هفت

کنندة خویش را به عنوان نهاد تر نشست و به مرور جایگاه تعیینبرداشته شد، در دهة نود سندیکا هرچه عقب

با تقلیل پیدا کردن سندیکا به هیئت های اول اعتصابات دهة نود مستقل کارگران از دست داد. ابتدا در سال

دادنشان در تصمیمات و فراموشی رسالتی که سندیکا در برابر آموزش طبقاتی کارگران و دخالت 36دبیرة آن

رنگ کرد و باعث شد که کارگرانی که با مطالبة ادارة جمعی دارد، نقش سندیکا را در مبارزات کارگران کم

د، تن به برگزاری انتخابات شورای اسالمی کار بدهند و نهاد مستقلی که شورایی از اعتراض ناامید شده بودن

تا فعالیت نهادی که کارگران برای تأسیس آن  ها برای تشکیل آن مبارزه کرده بودند را کنار بگذارندسال

 1387 . همان کارگرانی که در سالهای بسیاری داده بودند، به فعالیت در یک کانال تلگرامی تقلیل یابدهزینه

بار تأسیس خود حمایت کرده بودند، اینانتخابات شورای اسالمی کار را تحریم کرده بودند و از سندیکای تازه

مدت و پرداخت معوقات حقوقشان )همان برای تأمین منافع کوتاه در وضعیت اجتماعی جدید ناچار شدند که

توجهی کرده بودند( ه شکنجه و .. به آن کمچیزهایی که نمایندگانشان در بحبوحة ادارة شورایی و اعتراض ب

                                                           

 
 شد.خوانده میهم  "هیئت رئیسه"که حتی گاهی باادبیاتی کاماًل غیرکارگری  36
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به تشکیل دوبارة شورای اسالمی کار پناه بیاورند و حتی نمایندگان دستگیرشدةشان را برای عضویت در آن 

ای است که مطالبة ادارة شورایی روی دیگرش بود؛ انتخاب کنند. این بازگشت به عقب روی دیگر همان سکه

کرد ضعیف سندیکا در مبارزات. این چیزی بود که کارگران را پس از دیدن یابی مستقل و عملفقدان تشکل

به به جای تشکیل صف مستقل و ایستادگی در دفاع از تشکل مستقلشان شکست ایدة خوشایند اپوزیسیون، 

یابی کارگران در دو اصل از قانون اساسی پذیرفته شده است که دامن ایدة خوشایند پوزیسیون کشاند. تشکل

قرار داده شده و دیگری عالوه بر  37« مخل نبودن به موازین اسالم و اساس جمهوری اسالمی» کی شرط در ی

عنوان کرده است. جالب  38ها را نیز کمک به پیشرفت امور واحدها وجود این شروط، هدف تشکیل این تشکل

باشند، در راستای اصل  26که معطوف به اصل  اینجاست که مقررات ناظر به تشکیل این شوراها بیش از آن

به « 39(1363قانون تشکیل شوراهای اسالمی کار)مصوب » 1اند، به عنوان مثال در مادة تصویب شده 104

ای و سندیکایی ندارد و جدای از نقش عمدة مدیریت واحد وضوح مشخص است که این تشکل ماهیت اتحادیه

، هدفش ایجاد تشکلی برای پیشبرد امور و مدیریت و وزارت کار در تشکیل، انحالل و نظارت بر امور داخلی آن

واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و نه تأسیس یک تشکل صنفی مستقل برای دفاع از حقوق کارگران. این در 

از سال  40«نمایندگان کارگری»و « انجمن صنفی»حالی است که این شورا ]شورای اسالمی کار[ در کنار 

های کارگری )در برابر ششم قانون کار بدون هیچ منطقی به عنوان تشکلبر اساس مواد مختلف فصل  1369

اند و نزدیک به سی سال است که برخالف ماهیت چندجانبه و حتی های کارفرمایی( رسمیت یافتهتشکل

. تشکل مستقل کارگران به این معناست که نه به 41شوندشان، تشکل کارگری معرفی میدولتی-کارفرمایی

کارفرما وابستگی نداشته باشند و بتوانند خود با استقالل کامل و با توجه به منافع صنفی خود  دولت و نه به

های مستقلی دارند که در آن از منافع خود گیری بپردازند )همانطور که کارفرمایان تشکلدر آن به تصمیم

کارفرمایی بتوانند به صورت  هایدفاع کنند و کارگران حق دخالت و عضویت در آنها را ندارند( و مانند تشکل

                                                           
های اسالمی یا اقلیتهای دینی شناخته های سیاسی و صنفی و انجمنها، انجمناحزاب، جمعیت»قانون اساسی ج.ا.ایران:  26اصل  37

نقض نکنند.  شده آزادند، مشروط به این که اصول استقالل، آزادی، وحدت ملی، موازین اسالمی و اساس جمهوری اسالمی را

 «.تاز شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخ توانکس را نمیهیچ
ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت به منظور تامین قسط اسالمی و همکاری در تهیه برنامه»قانون اساسی ج.ا.ایران:  104اصل  38

کنان و مدیران، و هقانان و دیگر کارامور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و د

 «شود ... می در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضاء این واحدها تشکیل
، ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتیبه منظور تأمین قسط اسالمی و همکاری در تهیه برنامه»  39

 شورایخدمات، شورایی مرکب از نمایندگان کارگران و کارکنان به انتخاب مجمع عمومی و نماینده مدیریت به نامکشاورزی و

 «گردد.تشکیل می "اسالمی کار
ة بحث از تشریح ماهیت حقوقی این دو تشکل نیز مانند شورای اسالمی کار محل نقد جدی است و تنها برای جلوگیری از اطال  40

 کنیم.ها اجتناب میجایگاه حقوقی و قانونی آن
 های کارگری پس انقالب رجوع کنید به: برای مطالعة بیشتر در خصوص تاریخچه و ماهیت حقوقی تشکل 41

، 1398انتشارات آگاه، چاپ دوم، ،  زنی کارگران در ایران پس از انقالب،طبقه؛ توان چانهکارگران بییرضا، خیراللهی عل

 72تا  29تهران،  صفحات 
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و از تضییع  42ها و لوایح قانونی مربوط به قانون کار و قوانین مربوطه اعمال نظر کنندقانونی در تهیة طرح

حقوقشان جلوگیری کنند. امید است که کارگران با اتکا به مطالبة تشکیل سندیکای مستقل کارگری در 

یش افزوده و قدرت مادی و سیاسی خود را در برابر کارفرمایان واحدهای مختلف بتوانند بر آگاهی طبقاتی خو

توانند به خوبی در اعتصابات سازماندهی شوند افزایش دهند. با داشتن چنین سندیکاهایی است که کارگران می

زنی پیدا کنند، از تصویب مقرراتی که و از بروز انحراف جلوگیری کنند، بر سر قراردادها و دستمزد توان چانه

 کند جلوگیری کنند و ...آنان را در برابر کارفرما تضعیف می

 مسئلة مالکیت شرکت -4

تپه را باید در چهارچوب مسیر ادغام اقتصاد ایران در هایی چون هفتسازی شرکتورشکستگی و خصوصی

د را که هایی از تولیکند که دولت مایل باشد شاخهبازارهای جهانی فهم کرد. مقتضیات بازار آزاد ایجاب می

ها از قیمت جهانی همان محصول باالتر باشد یا نرخ سود پایینی را به دست شدة محصوالت آنقیمت تمام

های داخلی را با دهند، کنار گذاشته و نیاز داخلی به آن محصول را از طریق واردات تأمین کند و پتانسیل

نرخ سود باالتری دارند. تولید شکر به دلیل هایی اختصاص دهد که امکان محقق کردن تغییر کاربری به فعالیت

توان تولیدی کشورهایی چون برزیل و هند و سطح پایین تکنولوژی، فناوری و صنایع تبدیلی در ایران نیز به 

های حذف حمایت دولتی و افزایش واردات شد تا اراضی و ها مشمول سیاستعنوان یکی از این فعالیت

هایی اختصاص یابند که سود باالتری را به فعالیت "تخریب سازنده"س از تجهیزات مربوط به آن در داخل پ

 26به  80درصد در سال  150و  100کنند. در همین راستا تعرفة واردات شکر خام و شکر سفید از محقق می

. در 44و حتی در مقاطعی در اواسط دهة هشتاد به نزدیک صفر کاهش یافت 43رسید 95درصد در سال  55و 

و پس  45کاهش یافت 86به یک دهم در سال  83هزار تن در سال 100از  تپههفتها بود که تولید لهمان سا

از بازسازی و ارتقای تکنولوژیک در اوایل دهة نود نیز نرخ سود شرکت نتوانست به میزان قابل رقابتی برسد تا 

تر از اینکه شرکت در به بخش خصوصی واگذار شود. در چنین شرایطی مسئلة مهم 94نهایتاً شرکت در سال 

ی باید اداره شود؟ شکی نیست که در مالکیت چه شخص یا نهادی باشد، این است که بر اساس چه قواعد
                                                           

های های انجمنکانون»با « کانون عالی هماهنگی شوراهای اسالمی کار سراسر کشور»برای مقایسة اختیارات و وظایف قانونی  42

 رجوع کنید به: « کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی»و « یصنفی استانی کارفرمای

کار استان و  یاسالم یشوراها یکانون هماهنگ و عملکرد اراتیو اخت فیحدود وظا ل،ینامه نحوه تشک نییآ»  11مادة  -یک 

 «کار سراسر کشور یاسالم یشوراها یهماهنگ یکانون عال

اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای  وحدود وظایف  -تشکیل آیین نامه چگونگی » 24و  23مواد  –دو 

 «( قانون کار جمهوری اسالمی ایران131وضوع ماده)م -مربوط 
 شهریورتهران،  زیکشاور و معادن صنایع، بازرگانی، ، اتاق2026 تا 2017 سالهای طی شکر تجارت و مصرف تولید، اندازچشم 43

 11، صفحة 1396 ماه
 1399اردیبهشت  11، روزنامة دنیای اقتصاد، «واردات شکر، فاجعه در کمین است»  44
 1397آبان  30، ایسنا، «تپه در پنج پردههفت ةماجراهای کارخان» 45
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ای برای بقا و حفظ توان رقابت ناچار لحظة کنونی و در اوج ادغام کشورها در بازار جهانی، هر بنگاه اقتصادی

کنند تا برای بقا آور رقابت هر شرکتی را مجبور میدارانه تبعیت کند. قواعد الزاماست از قواعد رقابت سرمایه

دارد، در صورت لزوم به اخراج کارگران اقدام کند، با تعطیل کردن و فروش واحدهای نگهدستمزدها را پایین 

گرایی های سودآورتر بپردازد و حتی در ورطة مالیهگذاری در فعالیتبازده به سرمایههای کمتولیدی و دارایی

رض چند سال به ورشکستگی بازی با اموال شرکت بیفتد و ...، در غیر اینصورت با کاهش سطح سود در عو سفته

شود چوب حراج به اموال خود بزند یا اینکه به طور کامل خود را شود و زیر فشار بدهی ناچار میکشیده می

به رقیبی که توانسته از قواعد وحشیانة رقابت پیروی کند واگذار کند. در این میان واگذاری سهام شرکت به 

ارزش های آینده کارگران را با سهام بیتواند در سالست که میکارگران بیش از اینکه فرصت باشد، دامی ا

یک شرکت ورشکسته مواجه کند و عالوه بر به خطر افتادن معیشت آنها، به بورژوازی این فرصت را بدهد که 

را پیروزمندانه به ناتوانی کارگران از ادارة شرکت نسبت دهد و نه ناکارآمدی خود  ساختاری این ناکارآمدی

دارانه. در سوی دیگر اما لغو مالکیت بخش خصوصی و بازگشت شرکت به مالکیت دولت تولید سرمایه شیوة

سازی یک پروژة سیاسی تواند آبستن دو امتیاز بالقوه برای کارگران شرکت باشد: اول اینکه خصوصیمی

حکومت در ایران نیز ها و تمام ارکان هاست مورد حمایت تمام دولتنئولیبرال در سطح جهانی است که سال

نژاد هم با افتخار محمود احمدی "محورعدالت"سازی در دولت بوده است، تا جایی که رییس سازمان خصوصی

.  الغای چنین سیاستی در 46کنددرصد اعالم می 98های پس از انقالب را سازیسهم دولت او از خصوصی

به عنوان یگانه راه  68د: شکست سیاستی که از سال تواند پیام مهمی به تمام کارگران کشور باشتپه میهفت

ای ادامه یافته تا کنون به نحو تشدیدشونده« سپردن امور مردم به خود مردم»توسعة اقتصادی و با اسم رمز 

است. دوم اینکه دولت به مثابه زعیم داخلی سرمایه با ابزاری که در اختیار دارد )مانند وضع مقررات حمایتی، 

های مختلف تعدیل کند، بدیهی تواند قواعد رقابت را به سود یا زیان فعالیترض واردات و ...( میافزایش عوا

شود، اما اگر شرکت تحت مالکیت کارگران نمی طاغیهای دولت متوجه شرکت است که روی حمایتی سیاست

ر وارد کنند. به هر حال توانند برای اعمال این مقررات به دولت فشاتحت مالکیت دولت دربیاید سندیکاها می

دار منفرد یا کارگران در تحلیل آنچه مشخص است این است که در چهارچوب بازار آزاد مالکیت دولت، سرمایه

کند، بلکه مسئلة اساسی این است که کارگران نهایی تفاوتی در الزام شرکت به تبعیت از قواعد رقابت ایجاد نمی

ستقلی برای دفاع از حقوق خود تشکیل دهند که در هر شکلی از مالکیت پیش از تغییر مالکیت بتوانند نهاد م

شرکت بتوانند در قالب آن نهاد از حقوق خود دفاع کنند تا چه در برابر دولت، چه در برابر بخش خصوصی آیندة 

 زنی باشند. واجد توان چانه
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 طورنیست، سندیکا هم همین  اعتصاب هدف -5

تپه و موضع نگارندگان این مقاله کامالً در حمایت از مواضع کارگران هفتهمانطور که پیشتر توضیح دادیم، 

اما حمایت و همدلی اگر با نقد و هشدار همراه نباشد، هیچ امکان رو به جلویی  همدل با مطالبات آنان است

تپه در تابستان نحوة عملکرد کارگران هفت ما نیز از تکامل مواضع وآورد. فراهم نمیاین طبقه برای مبارزات 

ای که نباید فراموش کرد این است که این تکامل مواضع هنوز به بسیار خرسند و خشنودیم اما نکته 99

مدت نیز انتظار تحقق دستاورد مدت و حتی میانهیچ دستاورد مادی قابل اعتنایی ختم نشده و نباید در کوتاه

های مختلف مدت و باج ندادن به جریانته که توانایی مدیریت یک اعتصاب طوالنیبزرگی را داشته باشیم. الب

های مختلفی آشنا کند تواند آگاهی طبقاتی کارگران را ترقی دهد و آنان را با تکنیکنفسه میبورژوایی فی

تشکیل  و نقاط ضعف و قوت شیوة عملکردشان را به ایشان یادآوری کند اما ص رف برگزاری اعتصاب و حتی

در ایران هنوز هم تنها  زات کارگری نیست. مبارزات کارگریامل مبارسندیکا تضمینی برای حفظ روند متک

 کشورکودک نحیفی است که نیاز به پرورش و رشد بسیار برای عرض اندام جدی در وضعیت اجتماعی جدید 

قدرت  کردنابات اخیر و فرض دارد، نباید با برساخته کردن تصویری موهوم از جایگاه اعتراضات و اعتص

ایجاد کرد. چنین  موجود ای میان کارگران و وضعیتقة کارگر، ارتباط غیرواقعیبرای طبقابل توجه  سیاسی

تواند به قدری مهلک است، می مترقیبیش واشتباهی برای جنبشی که تازه در حال ورود به مسیری کم

ابرابر و بدون پشتیبان در کف خیابان بفرستد بدون اینکه از باشد که باز هم کارگران را به میدان نبردهایی ن

ی استوار شده باشد. اگر ما نیز به پیروی و در موافقت با کارگران از تشکیل نظر مادی بر قدرت قابل استناد

های مستقل طبقة کارگر، بستر اولیة کنیم، از این جهت است که تشکلسندیکای مستقل کارگری دفاع می

سیاسی کارگران و محمل پیشبرد مواضع کارگران در قالبی متحد و منسجم است -وق اقتصادیدفاع از حق

توانند به سوی مواضع مترقی حرکت کنند و هم گرفتار انحرافات ارتجاعی شوند، نه از این جهت میهم که 

ن دلیل است شوند. به همیمنجر به ترقی مبارزات کارگری می« ضرورتاً»که سندیکا یا برگزاری اعتصابات 

قدرت مادی طبقة کارگر در برابر بورژوازی را که نه اعتصاب، نه اعتراض و نه تشکیل سندیکا به خودی خود 

دهد ها و نهادهاست که به آنها معنا میدهند و چگونگی عملکرد کارگران در قالب این چهارچوبافزایش نمی

زات کارگران قضاوت کرد. رسیدن به حق تشکیل شود که بتوان در مورد کارکرد آنان برای مبارو باعث می

ای در این اندازهسندیکا نباید ما را نسبت به قدرت مادی کارگران دچار اشتباه کند و تصور کنیم جهش بی

قدرت به وجود آمده است، بلکه باید باز هم بر اساس نحوة عملکرد خود کارگران در قالب سندیکا، وضعیت 

شدن اعتصابات، نه سراسری های جدید مبارزات را بررسی کرد. بنابر این، نه طوالنیجدید را تحلیل کرد و افق

شود پیروزی نهایی برای کارگران محسوب نمیهای مستقل کارگران، هیچکدام شدن آن و نه تشکیل تشکل

یکا و تواند به سندشده و مبتنی بر واقعیات کارگران است که میو تنها ادامة مبارزات و حفظ روند حساب

تواند برای سراسری شدن اعتراضات می ویژه اعتصاب و ... ارزش مثبتی اختصاص دهد. حتی در شرایطی

ای در میان طبقة کارگر سطح کنونی مبارزات کارگری مهلک نیز باشد، زیرا در شرایط کنونی توان مادی
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تر را در ابعادی گستردهبرای مدیریت چنین سطحی از گستردگی اعتراضات وجود ندارد و ممکن است آنها 

 ها توان سربرآوردن را از مبارزات کارگری ایران سلب کند.تر با آبانی جدید روبرو کند که تا سالو عمیق

نشان از آگاهی هر چه بیشتر  99تپه در اعتراضات سال در پایان باز هم باید اشاره کنیم که تغییرات هفت

های کارگران این شرکت نسبت به گذشته دارد و نحوة مقاومت و مواضع آنها نویدبخش فراهم شدن زمینه

تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری و دفاع از منافع اقتصادی و سیاسی طبقة کارگر در آینده است. این مهم 

ست ایشان قابل دسترسی جز با درس گرفتن از اشتباهات گذشته و پافشاری و ایستادگی بر سر تصمیمات در

ها باشد ایجاد تواند محل بحث کارگران و نمایندگان آنای که میترین مسئلهنیست. در حال حاضر مهم

های طبقة کارگر های مستقل کارگری و سازماندهی شدن کارگران در قالب آنهاست، اعتصابات مدرسهتشکل

رت مادی بر پایة اتحاد کارگران چه نیروی هستند و در همین مدرسه به خوبی مشخص شده که داشتن قد

تواند مخوفی است و نداشتن یک نهاد متحدکننده که منافع جمعی کارگران را رهبری کند، تا چه اندازه می

باید توجه . البته شودیابی سیاسی طبقة کارگر و عدم فعلیتباعث تضییع حقوق کارگران در برابر کارفرما 

ضعیت اول ان در ایران، قطعاً نزدیک به وضعیت دوم است و تا رسیدن به وداشته باشیم که وضعیت کارگر

 ای بس بسیار دارد.فاصله
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