
1 سرمایه داری و بحران های� آب و کشاورزی

 چند سال است که در ایران با بحرانی به نام کم آبی و در بعضی از مناطق با بی آبی مواجه هستیم. این بحران ب�ه نت�ایج بس�یار
 بغرنجی منجر ش�ده اس�ت ک�ه از آن می�ان می ت�وان ب�ه خش�ک ش�دن دری�اچه ی� ارومی�ه، زاین�ده رود، ک�ارون، ه�امون و ... و
 هم چنین ن�ابودی روس�تاها و زمین ه�ای زراع�تی، فرونشس�ت زمین،� اف�زایش طوفان ه�ای ش�ن در سیس�تان و بلوچس�تان و
 افرایش گرد و غبار در خوزستان اشاره کرد. به دنبال آن شاهد تحت الشعاع� قرار گ��رفتن کش��اورزی، م��اهی گیری،� دام داری،
 گردش گری و ... و آسیب جدی به محیط زیست و اکوسیستم در اثر این بحران ها واعتراضات� پیاپی کشاورزان و م��ردم ب��رای
 احیا� و جلوگیری� از خش�کی رودخانه ه�ا و دریاچه ه�ا و آل�ودگی آب وه�وا ب�وده ایم. در آخ�رین م�وارد، اس�تان خوزس�تان ش�اهد
 اعتراضات� گسترده و دامنه دار بود که ب�ه بخش ه�ای دیگ�ر ای�ران ن�یز س�رایت ک�رد. کمی بع�د از آن اعتراض�ات� مش�ابهی در
 اصفهان و در بستر خشک زاینده رود و هم چنین در ش�هرکرد و ... ش�کل گ�رفت. ه�دف از نوش�تن این متن بررس�ی مختص�ر

چرایی به وجود آمدن چنین بحران هایی و راه کارهای� تقابل با آن است.

بخش اول: سرمایه داری؛� سیستمی سودمحور.

 بررسی چرایی این همه بحران در بخش های کشاورزی،� محیط زیست و ... بدون کالبدشکافی مناسبات� اقتصادی و طبق��اتی
حاکم بر جامعه ی ایران، کاری ناممکن است.

 در زمانه ای زندگی می کنیم که در سطح داخلی و بین المللی� با مناسبات سرمایه داری مواجه هستیم و این مناسبات است ک�ه
 تمام اتفاقات، روابط، تصمیم گیری ها� و طرح ها را تعیین می کند. در لوای این سیستم� با مفهومی به نام مدیریت و برنامه ریزی

دو حالت خارج نیست: مواجه هستیم. مدیریت و برنامه ریزی در کلیت مفهوم آن )در این ساختار( از 

بر حسب حداکثرسازی� سود سرمایه..1
بر حسب ضرورت ها و نیازهای جامعه که در وضعیت فعلی در تضاد با یک دیگر قرار دارند..2

 کشور ایران از دیرباز کشوری دارای اقلیمی خشک و کم بارش بوده است. خشک سالی های کوچک و بزرگ در طول سالیان
 منجر به تشدید کم بارشی و خشکی اقلیم ایران شده است. برای این که ایرانیان در چ��نین بس��تری بتوانن��د ب��ر بح��ران کم آبی
 غلبه کنند، نیازمند مدیریت و برنامه ریزی بر حسب ضرورت ها و رفع نیازهای کم آبی ب�ا توج�ه ب�ه امکان�ات و وض�عیت اقلیمی

موجود بوده اند. 

 تاریخ� نگارش� این مقاله� مربوط به اعتراضات به بحران آب در خوزستان بوده اما متأسفانه� تا امروز به دالیلی منتشر نشده است. به دلیل این که� بحران ه��ای1
 حاصل از سرمایه داری به صورت اجتناب ناپذیری� ادامه خواهد داشت و بحران آب و خشک س�الی یکی از این م�وارد اس�ت ک�ه زن�دگی بس�یاری از م�ا را ب�ه
 چالش� کشیده و موجب اعتراضات فرودستان و هم طبقه ای های ما در استان ها و شهرهای مختل�ف ش�ده اس�ت، این مطلب را ب�ا ت�أخیر منتش�ر می ک�تیم.
 هرچند در این مدت شاهد اعتراضات مشابهی� در اس�تان های اص�فهان، چهارمح�ال و بختی�اری و ... ب�وده ایم، ام�ا از آن ج�ایی� ک�ه علت بح�ران و راه ح�ل

طبقاتی� آن برای هم طبقه ای های ما یکی است، این مطلب را با تغییرات کمی ارسال کردیم. 
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 هنگامی که از مدیریت و برنامه ریزی سرمایه دارانه بر حسب سود صحبت می کنیم، نمی توانیم به رف�ع نیازه�ا و ض�رورت های�
 حاکم بر جامعه ی ایران توجه داشته باشیم. استثمار هرچه بیش تر طبقه ی کارگر و زحمت کش جامعه و چپ��اول هس��تی آن��ان
 در کنار بسط و گسترش مناسبات سرمایه داری در جهت انباش�ت هرچ�ه بیش ت�ر س�ود س�رمایه  در تم�ام بخش ه�ا و الیه ه�ای
 جامعه )هم چون کشاورزی، محیط زیست و ...( به ه�دف دولت س�رمایه داری برآم�ده از این مناس�بات� تب�دیل ش�ده اس�ت. در
 نتیجه  این مدیریت و برنامه ریزی سود محور سرمایه داری است که عامل بحران شده است و این در حالی اس�ت ک�ه بس�یاری
 از جریان های اپوزیسیون کنونی، براساس منافع طبقاتی خود، مدیریت غل�ط و ض�عیف را ب�ه عن�وان ریش�ه ی بح�ران مع�رفی

می کنند. 

 برخالف آن چه رسانه های اپوزیسیون به م�ا الق�ا می کنن�د،� نمی ت�وان ب�ه من�افع طبق�اتی در پس م�دیریت و برن�امه ریزی دولت
 سرمایه داری توجه نکرد و سود و زیان آن را به تمام جامعه تعمیم داد. جای تعجبی ندارد که اپوزیسیون سعی در پنهان س��ازی
 این امر از نگاه طبقه ی کارگر دارد؛ چراکه آنان نیز هم چون دولت سرمایه داری ایران منافع متضادی با طبقه ی ک�ارگر دارن�د
 و به کارگران و فرودستان جامعه تنها به عنوان پیاده نظام های خویش برای سرنگونی دولت فعلی و سهم بردن از توزیع س��ود
 س��رمایه احتی��اج� دارن��د. تم��ام آن چ��ه طبقه ی� س��رمایه دار )ب��ا الیه ه��ای مختل��ف خ��ویش( در ق��امت دولت س��رمایه داری و ی��ا
 اپوزیسیون اش برای مهار بحران های نشأت گرفته از تضادهای خویش انجام داده اند، چ�یزی ج�ز س�رکوب و مه�ار مب�ارزات

طبقاتی کارگران نبوده است.

 یک قرن پیش، رزا لوکزامبورگ� عنوان کرد »یا سوسیالیسم� یا بربریت!«. مدیریت و برنامه ریزی سودمحور )هم چون وضعیت
 حال حاضر� ایران( تنها و تنها به بربریت منتهی می ش�ود و انتظ�اری بیش از این داش�تن خن�ده دار اس�ت. وض�عیت مش�ابه آن
 است که گرگی را در میان انسان های بی سالح رها کنیم و انتظار داشته باشیم با آن ها ب�ه مهرب�انی رفت�ار و ب�ه ج�ای دری�دن

برایشان رفاه و آرامش فراهم کند.

 دولت سرمایه داری ایران برای مدیریت منابع آب با برنامه های مختلف هم چون سدس�ازی های� گس�ترده، ص�دور مج�وز حف�ر
 چاه های عمیق و نیمه عمیق و با نادیده گرفتن آن در کشاورزی،� انتقال آب از بعضی مناطق به مناطق دیگر )مثل انتق�ال آب
 زاینده رود به یزد و قم و کرمان و یا انتقال آب کارون ب�ه اص�فهان و اس�تان های� هم ج�وار(، ب�اردار ک�ردن ابره�ا و ... س�عی در
 کنترل� بحران های حاصل از کم آبی و بی آبی در جهت حداکثرسازی سود طبقه ی سرمایه دار را دارد. هنگامی که دقیق ت�ر ب�ه
 این برنامه ها نگاه می کنیم،� متوجه می شویم که نه تنها توجهی به نیازهای بخش کش�اورزی� )منظ�ور کش��اورزان خرده مال��ک
 مناطق مختلف است( نشده، بلکه در مناطقی حتی با تخریب محیط زیست اقدام به اعمال چنین سیاس��ت هایی ک��رده اس��ت.
 علت سدسازی های� گسترده که از دوران اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد، نه مدیریت منابع آب برای رفع نیازهای جامع��ه،
 بلکه تولید برق و ص�ادرات آن و آب ب�ه کش�ورهای هم س�ایه و ی�ا ذخیره س�ازی و انتق�ال آب ب�ه من�اطق خش�ک کش�ور ب�رای
 بهره برداری از صنایع سنگین و کارخانه ه�ا ب�وده اس�ت. از آب ذخ�یره در پش�ت س�دها ب�رای ک�اربرد در ص�نایع مختل�ف مث�ل
 فوالدسازی و صنایع فلزی، کاشی و سرامیک و ... که در مناطق خشک و کم آب متمرکز شده اند، استفاده می شود. در واقع
 این سیاست ها تنها برای منافع طبقه ی سرمایه دار و سود سرشار از این ص�نایع ب�وده اس�ت و ن�ه ب�رای ک�ارگران و کش�اورزان

فرودست.
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 .2بدون شک اگر در حیطه ی کشاورزی سود بیش تری عایدشان می شد، آب را به سمت ص��نایع کش�اورزی� ه�دایت می کردند
 در واقع دولت سرمایه دار مثل سگی که شامه اش به دنب�ال گوش�ت می رود، ب�ه دنب�ال س�ود ح�رکت می کن�د. این نگ�رش ک�ه
 انتقال آب بین استان ها که موجب نابودی کار زراعتی کشاورزان خرد و فرودست شده است، برای احیای� زندگی کش��اورزاِن
 هم پایه ی آنان در دیگر استان ها و قومیت ها بوده، چیزی جز فریب تبلیغاتی دولت ح�اکم و اپوزیس�یون ب�رای منح�رف ک�ردن

اذهان و دامن زدن به ناآگاهی و انشقاق در طبقه ی کارگر نبوده است.

بخش دوم: انباشت سرمایه و اعتراضات کشاورزان

 برای شکل گیری� و تداوم نظام سرمایه داری می بایستی که دو عنصر در تقابل با یک دیگ�ر وج�ود داش�ته باش�د. از ط�رفی بای�د
 سرمایه دار به عنوان مالک ابزار تولید و از طرف دیگر باید کارگر به عنوان مالک ن�یروی ک�ار وج�ود داش�ته باش�د. ب�دون وج�ود
 کارگر به هیچ وجه انباشتی صورت نمی گیرد که بتواند به سرمایه تبدیل ش�ود )منظ�ور انباش�ت س�رمایه در نظ�ام س�رمایه داری
 است(. در واقع کارگر بخشی از کار روزانه ی خ�ود را ب�رای بازتولی�د ن�یروی ک�ار خ�ودش انج�ام می ده�د ک�ه ب�ه ص�ورت م�زد
 دریافت می کند و بخش دیگر را به صورت مجانی برای سرمایه دار کار می کند که به صورت سود به جیب سرمایه داران واری��ز

می شود. این امری است که برای شناخت نظام سرمایه داری و تأثیر آن بر کشاورزی ضروری است.

 نظام سرمایه داری از آغاز حیاتش در اروپا از دو جنبه با سیستم کشاورزی روبه رو بود. از یک طرف به عنوان مانعی ب��رای رش��د
 مناسبات س�رمایه داری ب�ه دلی�ل این ک�ه بخش عظیمی از کش�اورزان و دهقان�ان ص�احب� زمین کش�اورزی و دیگ�ر اب�زارآالت�
 کشاورزی� بوده و از این طریق امرار معاش می کردند و نمی توانستند ب�ه کارگره�ایی ب�رای ک�ار در کارخانه ه�ای س�رمایه داران
 تب�دیل ش�وند. از ط�رفی هم ب�ه دلی�ل خودکف�ا ب�ودن نی�از چن�دانی ب�ه خری�د محص�والت و کااله�ای تولیدش�ده ب�رای ت�أمین
 مایحتاج شان نداشتند� )ح�تی در ج�وامعی مث�ل هندوس�تان، کش�اورزان ب�ه ص�ورت جوام�ع ک�وچکی ب�ه ش�کل عم�ومی اداره

می شدند(.

 از طرفی دیگر سرمایه داران با کارگرسازیِ� دهقانان خرده مالک و از دور خ�ارج ک�ردن  فئودال ه�ا و زمین داران ب�زرگ، قص�د
 داش��تند ک��ه سیس��تم کش��اورزی� را ب��ه نه��ایت ص��نعتی ش��دن در مقی��اس ب��زرگ و تحت ل��وای س��رمایه داری تب��دیل کنن��د.

.  3سرمایه داران این فرآیند کارگرسازی کشاورزان و دهقانان را به روش های مختلفی انجام داده و می دهند

 کشاورزان مجبور به کار در شهرها شده، مهاجرت کرده و در کارخانه ها تبدیل به نیروی کار شدند. در ایران در طی قرن اخیر
  شمس�ی ه�دف از اج�رای ق�انون اص�الحات40با روش های مختلف این فرآین�د ب�ه پیش ب�رده ش�ده اس�ت. در اوای�ل دهه ی 

 ارضی، پیش برد سیاست سرمایه دارانه و کارگرسازیِ� نیروهای بخش کشاورزی� بود. ام�ا بع�د از پاک س�ازی مب�ارزان ک�ارگری�
 و تثبیت قدرت سرمایه داری در دوران سازندگی، این عمل به روش دیگری انجام شد. 57انقالب 

 همان طور که انتقال� آب برای باغ ها و صنعت پسته برای آن ها توجیه اقتصادی پیدا کرد و به قیمت نابودی کشاورزی در چندین منطقه، آب به زمین های2
پسته ی رفسنجان انتقال پیدا کرد.

برای مثال در انگلستان� کشاورزان را به زور از زمین هایشان� اخراج و زمین های کشاورزی را تبدیل به شکارگاه و چراگاه کردند.3
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 دولت سرمایه داری ایران با انح�راف آب از بخش ه�ای کش�اورزی� مهم مث�ل اس�تان های چهارمح�ال و بختی�اری،� اص�فهان،
 خوزستان و ... به سمت ص�نایع و هم چ�نین پ�ایین نگه داش�تن مص�نوعی قیمت محص�والت کش�اورزی،� ب�اعث ورشکس�تگی
 کشاورزان شد و در بخش هایی به این مهم دست یافت. با کاهش جمعیت روستانشین در ط�ول دهه ه�ای گذش�ته و اف�زایش
 بهره وری در بخش کشاورزی، با افزایش تولید مواجه هستیم. در ضمن در خود سیستم کشاورزی� هم ب��ا ش��رکت های عظیم
 کشت و صنعت و هم چنین انباش�ت بس�یار گس�ترده ی س�رمایه مواج�ه هس�تیم. این اتفاق�ات ب�اعث مه�اجرت حجم عظیمی از
 دهقانان به حاشیه ی� شهرها شده و آن ها را تبدیل به نیروی کار در ص�نایع ک�رده اس�ت. تع�دادی از این دهقان�ان ب�ا از دس�ت

دادن دارایی های خود تبدیل به کارگر شرکت های بزرگ کشت وصنعت شده اند. 

 دولت سرمایه داری ایران به طور آگاهانه در حال پیش برد هرچه بیشتر این روند است. می بینیم که با تمام اعتراضات موج��ود
 در بخش کشاورزی،� برای بهبود این اوضاع تالشی صورت نمی گیرد و در عوض تالش زیادی برای مهار، کنترل و س�رکوب
 اعتراضات� کشاورزان صورت گرفته است. با این حال، کشاورزان با مشکل کم آبی مواجه بوده و در ط��ول این س��ال ها دس��ت
 به اعتراضات گسترده ای� زده اند. قبل از این که به بررسی نوع اعتراضات کشاورزان و عمل کرد طبقاتی درست ی�ا غل�ط آن ه�ا
 در مواجه با این بحران ها بپردازیم، باید به این نکته توجه کنیم که صنعت کشاورزی از نظرگاه های مختلف نس�بت ب�ه دوران
 تحت ستم فئودال ها و زمین داران بزرگ تغییرات� بسیاری را در طول سال های اخیر پشت سر گذاشته اس��ت. ب��افت طبق��اتی
 دهقانان مثل سابق که توده ای تحت یوغ فئودال ها بودند، نیست. هم اکنون صنعت کشاورزی� در بیشتر نقاط جه�ان مت�أثر از
 مناسبات سرمایه داری شده است. از یک س�و پیش رفت علم ب�اعث اف�زایش به�ره وری در ص�نعت و تولی�دات� کش�اورزی� ش�ده
 است که این خود موجب کاهش جمعیت مورد نیاز کشاورزان نسبت به کل جمعیت شده و از س�وی دیگ�ر ص�نعت کش�اورزی�
 چه از نظر بافت طبقاتی موجود در آن و چه از نظر حجم تولید و محل زندگی و شهرنشین شدن کشاورزان نسبت به سیس��تم

 .1  الیه ی طبق�اتی اس�ت: 3کشاورزی� یک ق�رن پیش بس�یار تغی�یر ک�رده اس�ت. در اص�ل ام�روزه ص�نعت کش�اورزی� دارای 
 . ک��ارگران بخش3. کش��اورزان خرده مال��ک 2ش��رکت های� کشت وص��نعت س��رمایه داری و س��رمایه داران بخش کش��اورزی 

کشاورزی.

 بخش اول به دلیل دارا بودن سرمایه ی بسیار و استفاده از ماشین آالت� پیش رفته تر، ک�اماًل ب�ا مناس�بات س�رمایه داری عجین
 ش��ده اند. بخش دوم کش��اورزانی هس��تند ک��ه دارای مل��ک خصوص��ی اند ک��ه مق��دار و ارزش این مل��ک خصوص��ی می توان��د
 تعیین کننده ی جایگاه طبقاتی شان باشد. به ط�ور مث�ال کش�اورزی ک�ه دارای ه�زار م�تر زمین باش�د، ب�ا ک�وچک ترین نوس�ان
 اقتصادی می تواند به طبقه ی کارگر پرتاب شود. یا کشاورزی که دارای چند هکتار زمین است،� بدون در اختیار� گرفتن ک��ارگر
 نمی تواند محصول برداشت کند و به مرور این بخش با خرید زمین های� کوچک کشاورزان خرده مالک که به دالی��ل مختل��ف
 اقتصادی مجبور به فروش زمین هایشان می شوند، می تواند انباشت س�رمایه ی بیش�تری داش�ته باش�د. هم چ�نین می توان�د ب�ا
 اجاره دادن زمین هایش به شرکت های کشت وصنعت ب�زرگ ب�ه س�ود آوری ب�االیی دس�ت پی�دا کن�د. س�ومین الیه ی طبق�اتی
 کارگران بخش زراعتی هستند که جز نیروی کارشان کاالی دیگری برای عرضه در بازار ندارند. در گذشته ب��ه دلی��ل فص��لی
 بودن کشاورزی، این کارگران بین کارخانه ها و صنایع با صنعت کشاورزی در حرکت بودند، ولی اکنون به دلیل سیس��تم های�

جدید کشاورزی� بیشترشان مختص به کارگر زراعی شده اند.
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  طب��ق گفته ه��ای آغ��ازیِن این بخش، س��رمایه داری در ط��ول س��ال ها توانس��ت مناس��بات خ��ویش را در حیطه ی کش��اورزی
  نیز سعی در کسب حداکثر� سود و تعمی��ق مناس��بات س��رمایه داری57حکم فرما کند. دولت سرمایه داری ایران پس از انقالب 

 در حیطه ی� کشاورزی� داشته است. یکی از مهم ترین نشانه های آن را می توان به ایجاد نگاه تولید بیشینه برای تصاحب س��ود
 حداکثری� در کشاورزی� بدون توجه به نیازهای واقعی جامعه دانست. این امر موجب ایجاد بحران های ساالنه و فصلی ب��رای
 کشاورزان شده است. برای مثال یک سال آن قدر سیب زمینی کشت می شود که مازاد آن را زیر خ�اک دفن می کنن�د و س�ال
 بعد کشت آن بسیار کم و حتی نایاب می شود. در عوض کشاورزان سرمایه گذاری را بر روی محصول بعدی، مانن��د هندوان��ه،
 می آورند و این بار مجبور می شوند با تراکتور بر روی هن�دوانه ها رفت�ه ی�ا آن را تب�دیل ب�ه چراگ�اه� کنن�د؛� چراک�ه ک�ه برداش�ت و

انتقال محصول به بازار و در نتیجه فروش محصول فاقد توجیه اقتصادی است. 

 دولت سرمایه داری ای�ران، کش�اورزان خرده مال�ک را س�دی در مقاب�ل س�ودآوری ح�داکثری خ�ود می بین�د. برنامه ریزی ه�ای
 مختلف مثل انحراف آب و خشک سالی های� مصنوعی و فقیرسازی کشاورزان، آنان را مجب�ور ب�ه ف�روش زمین هایش�ان و در
 نهایت فروش نیروی کارشان در صنایع کرده است. از سویی سرمایه داران نیروی کار و ذخیره ی کارشان را برطرف می سازند
 و از ط��رف دیگ��ر ش��رکت های� ب��زرگ کشت وص��نعت می توانن��د زمین ه��ای� کش��اورزان خرده مال��ک را خری��ده و اف��زایش ن��رخ

سودآوری را تحقق بخشند. 

 با توجه به ترکیب طبقاتی کشاورزان در ایران و مدیریت و برنامه ریزی سودمحور دولت سرمایه داری، شاهد اعتراضات� به  حق
 ولی ناآگاهانه و غریزی بوده ایم. کشاورزان خرده مال�ک ک�ه بیش�ترین ض�ربه را از برنامه ریزی ه�ای دولت س�رمایه داری ای�ران
 دریافت می کنند، معترض ترین بخش هم هستند. از سوی دیگر نب�ود نیروه�ای م�ترقی و آگ�اه ک�ارگری ک�ه بتوان�د این م�وج
 اعتراضات� را به سمت مبارزه با منط�ق س�رمایه داری ه�دایت کن�د،� ب�ه ش�دت احس�اس می ش�ود. از ط�رفی نیروه�ای بران�داز
 هم چون سلطنت طلبان، مجاهدین و ... در ح�ال اس�تفاده ی اب�زاری از این اعتراض�ات� در جهت من�افع خ�ود هس�تند و س�عی
 دارند تا مناسبات سرمایه داری را از طبقه ی کارگر پنهان سازند. در بحران اخیر نیز شاهد آن بودیم که فرودستان، کارگران و
 زحمت کشان جامعه را زیر پرچم  قومیت های مختلف برده اند تا به جای آن که طبقه ی کارگر با یک دیگ�ر در براب�ر کلیت نظ�ام

سرمایه داری متحد شوند، با تفرقه در برابر یک دیگر قرار گیرند. 

 در این سال ها به علت ع�دم آگ�اهی طبق�اتی و نب�ود آلترن�اتیو کمونیس�تی و هم چ�نین ب�ه علت هژم�ونی رس�انه ها و نهاده�ای
 سرمایه داری شاهد تش�دید تفرق�ه و سوءاس�تفاده  از گسس�ت های ت�اریخی و چند دس�تگی  می�ان قومیت ه�ا ب�وده ایم؛ چنان چ�ه
 فارس ها به تمس�خر اع�راب،� ترک ه�ا، لره�ا و ... می پردازن�د، زحمت کش�ان و فرودس�تان ع�رب از لره�ا، فارس ه�ا و ترک ه�ا
 گریزان اند و بالعکس. ه�ر قومی�تی خ�ود را برت�ر از دیگ�ری می پن�دارد و ریش�ه ی مش�کالت و بحران ه�ای موج�ود در هس�تی
 طبقه ی کارگر به قومیت ها، زبان ها، مذاهب و ملیت های مختل�ف رب�ط داده می ش�ود. تم�امی این م�وارد برخاس�ته از منط�ق

سرمایه داری و در جهت منافع طبقه ی سرمایه دار است. 

 این خصلت مرکزگرایی و انباشت سرمایه است که ما را ب�ه فق�ر، فالکت و تب�اهی س�وق داده اس�ت. در این میهن و مرزه�ای
 خاکی و قومیتی ما مالک چیزی نیستیم و حتی از آب وهوا و خاک هم مح�روم مان�ده ایم. پس بای�د اج�ازه دهیم ج�دال ب�رای
 مذاهب، وطن و قومیت ها برای مالکان باقی بماند. جنگ قومیت ها در راستای� منافع ک�ارگران نیس�ت، بلک�ه ب�رای اس�تثمار
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 عریان تر و وحشیانه تر آنان است. ما یک طبقه هستیم: طبقه ای از کارگران،� فرودستان و پابرهنگان. پس به��تر اس��ت ت��ا این
 تقسیم بندی ها را برای سرمایه داران بازگذاریم. گفتمان های چپ سرمایه داری سعی دارند برای هضم و استحاله ی� مبارزه ی
 طبقاتی کارگران، آنان را در جنبش های خلق لر، ترک، ع�رب، ف�ارس و ... هض�م کنن�د؛ در حالی ک�ه� از دی�دگاه طبق�اتی، م�ا

دوستان و دشمنان مشترکی در تمام قومیت ها و نژادها داریم.

  در چ��نین وض��عیتی آگاه س��ازی و حم��ایت بی دری��غ طبقه ی ک��ارگر می توان��د زمین��ه را ب��رای پیوس��تن ص��فوف رنج کش��یده و
 زحمت کش دهقانان به آگاهی و مبارزات طبقاتی آماده سازد. معیشت خرده مالکان کش�اورزی بیش از ه�ر زم�انی در مع�رض
 خطر� و آسیب قرار گرفته است و هر لحظه آنان به صفوف کارگراِن جویای کار می پیوندند. س�رمایه داری ن�ه تنه�ا ب�ه زیس�ت و
 هستی کارگران و زحمت کشان و فرودستان جامعه حمله کرده، بلکه با نگاه سودمحور خویش محیط زیست را هم در معرض
 آسیب های� جدی و نابودی قرار داده است و تنها یک برنامه ی سوسیالیستی� بر حسب نیازها و ض��رورت های واقعی جامع��ه و
 تغییر در شیوه ی تولید و سبک زندگی است که می تواند ما را از چنگال بربریت رها سازد. چنین است که راه کار سوسیالیستی�
 در عین برنامه ریزی و جلوگیری� از اتالف منابع )به خصوص آب( و آسیب به محیط زیست، می توان�د معیش�ت خرده مالک�ان را

در عین تغییر سبک زندگی و شیوه ی تولید در نظر داشته و هم زمان میزان و نوع کشت را نیز بهینه کند.

 در نتیج��ه از آنج��ایی ک��ه این بح��ران و مش��کالت برخاس��ته از م��دیریت و برن��امه ریزی س��رمایه داری اس��ت و ح��ل مش��کالت
 خرده مالکان بخش کشاورزی در این ساختار )سرمایه داری( ممکن نیست، باید راستای� تند انتقادات و اعتراض�ات ب�ه س�مت
 سرمایه داری نشانه رود. تنها راه کار همه جانبه برای چنین� مشکالتی دست یابی به سوسیالیسم است، مطالبات� باید ح��ول این

مورد متمرکز� شود و در بستر آگاهی و مبارزات طبقاتی حرکت کند.
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