
  انفجار بحران چشم اندازسرمايه جهانی و 

پيشمرگ سرمايه داری است که دلواپسی خود را از خطر تکرار سهمگين در طول ماههای اخير کمتر نظريه پرداز 

البته چاره انديشش قطعا واقعی است و کران بورژوازی و متفوحشت  ابراز نکرده باشد. 2008بحران اقتصادی سال 

کارگر دنيا  های توده گوش سازی به باژگون ، دروغ وبا بمب فريبهم  حتی دهشت خود را آنهاکه بايد در نظر داشت 

که رسانه های  اياالت متحده دردر اين مورد بعدا صحبت خواهيم کرد، عجالتا به اصل موضوع پردازيم. می رسانند. 

، !!قياس با ممالک ديگر می گويند اعتالی چشمگير اقتصادی و نرخ رشد افزونترش درسراسر دنيای سرمايه داری از 

نرخ بهره اوراق دو ساله به گونه  و در همين راستا شمار مشتريان اوراق قرضه دولتی وسيعا رو به افزايش رفته است

موضوعی که خاص اياالت متحده نيست و در طول ماههای اخير، در  چشمگيری از اوراق دهساله پيشی گرفته است.

همه  انک مرکزی برخی کشورها و مقدم برو جاهای ديگر نيز اتفاق افتاده است. همزمان بانگليس، آلمان، فرانسه 

يژه به و حادثهدو  اين. می رسانندبه زير صفر  و دقيقا می دهندپس اندازها را تنزل  دانمارک اعالم داشتند که نرخ بهره

شت اليه هائی دهايه داری رخ می دادند، که در يک فاصله زمانی کامال کوتاه در چند کانون مهم صنعتی و مالی سرم

تمرکز خريداران بر نوع  به ويژه افزايش چشمگير مشتريان اوراق قرضه وبه دنبال آورد. را دنيا از طبقه سرمايه دار 

تيره و تار بودن چشم انداز پيش ريز سرمايه در قلمروهای مختلف می از صريح و عريان  بسيار کوتاه مدت اين اوراق،

 آنان که قادر به انباشت در حوزه های پرسودتر و رقابت کافی در بازارها هستند، تنهاسرمايه داران، باالخص  .گويد

در حوزه های مهم و طالئی انباشت  تر دل می بندند، که افق دستيابی به سودهای عظيمخريد قرضه های دولتی  زمانی به

بقه و شايد بدون پيشينه نرخ بهره پس اندازها نيز، دقيقا تيرگی شدن بسيار کم سا منفیواقعه دوم يا  را از دست بدهند.

به چنين مصوبه ای می آويخت، بارزترين دليلش می توانست  هاهمين افق را حکايت می کرد. وقتی بانک مرکزی کشور

 شرکت ها، تراست های بزرگ يا باشد که شور و شوق صاحبان سرمايه به حضور در بازار بورس و خريد سهام آن

  گرديده است.  آشکار های عظيم صنعتی و مالی دچار افتغول

عالئم  بود. »فصل سرد«هشدار برای احتمال آغاز  اوليهطاليه های  سراسری يا یعفونتعالئم ساده بالينی  ها اما فقطاين

در همان ماه اوت سال جاری مهمترين نهادهای برنامه ريزی، و طاليه هائی که يکی پس از ديگری رخ می گشودند. 

 28پژوهش و خبررسانی سرمايه بين المللی اطالع دادند که در طول يک سال اخير بهای هر اونس طال با يک افزايش 

های خکابا ش های مرکزی بسياری از کشورها نيز بسيار سريع، دالر باال رفته است. مهم تر اينکه بانک 1523درصدی تا 

و يکی پس از ديگری شروع به باال بردن حجم ذخيره طالی  گرفتند، مسأله را به اندازه کافی جدی خود تيز بحران ياب

يکی از مهمترين ادله سير صعودی قيمت طال، اقناع شعور کنجکاو و سودجوی کردند. فهم ماجرا ساده است. خود 

ها است. در چنين طغيان بحران  چشم اندازفاز آنسوتر آن، صاحبان سرمايه نسبت به وخامت اوضاع بازار بورس و 

دست به کار تبديل دارائی خويش به طال  دلواپسآشفته و  ،وضعی سرمايه داران به ويژه مالکان سرمايه های کوچکتر

ز رواين کار از سقوط ارزش انجام می گردند، به اين اميد که ذخائر طال را در شرايط مقتضی به فروش رسانند و با 

  خود جلوگيری بنمايند، » آزاد«سرمايه های 

ه ، خواب آشفتبا همين پيام، در همين برهه زمانی نشانه بالينی ديگر از همين سنخ، دوسوای مؤلفه های سه گانه باال، 

ر داقتصاددانان، مدافعان و نظريه پردازان سرمايه داری حول احتمال سونامی بحران را تکميل کرد. بهای دالر امريکا 

به رغم هم در بازارهای بين المللی  هم هر چند محدود اما مستمرا رو به فزونی نهاد. قيمت نفتبا ارزهای ديگر  قياس

و رژيم اسالمی بورژوازی  سعودی، امارات و متحدان در يک سوو سرکش اياالت متحده، عربستان کشمکش های فزاينده 



روند يش کم يا بکه ی نشد، با دوام و افزايش تعيين کننده دچارنه فقط  ،ايران در سوی ديگر، در منطقه خليج و خاورميانه

 خيلاين هر دو حادثه به نوبه خود از تالطم تيره گون بازار انباشت خبر می دادند. اولی حديث وحشت کاهش پيمود، 

به خريد و نگهداری دالر سرمايه داران از روی نهادن به سرمايه گذاری در اين يا ان حوزه اقتصادی و پناه جستن آنان 

بود، دومی نيز بانگ می زد که بازار انباشت نه فقط شاهد هيچ رونقی نيست بلکه با هدف حفظ ارزش سرمايه های خود 

  افق افت و کسادی روزافزون را در پيش روی دارد. 

انفجاری بحران در همين  قوسآيا تبخاله های حاکی بر غلت خوردن شتاب آميز سرمايه جهانی به سوی نقطه تازه ای از 

مراکز وی سبه گزارشات منتشر شده از  ار بيشترند،د؟ مسلما چنين نيست. عالمت ها بسينباال خالصه می گرد های مؤلفه

 صندوق بين المللی پول نگاه کنيم. عصاره مشترک و همخوان از جملهمهم اقتصادی و برنامه ريزی سرمايه جهانی، 

ستان وقوع زلزله ای سهمگين تر از از مشاهده آ يا اربابان سرمايه، مؤسسات مذکورلود دلهره تب آ کايت، حآنهاغالب 

حجم سرمايه گذاری می گويند که  متفقا اين گزارش هادر شيرازه هستی سرمايه داری است.  2008بحران انفجارگون 

با چرخشی ه است که در نيمه راه، يدنرس 2007سال بعد از آن تاريخ، نه فقط به سطح سال  11ساالنه بين المللی با گذشت 

حجم آنچه زير نام انباشت کشورها در  ،2008سريع راه افول پيش گرفته است. يک سال پيش از بحران سونامی آسای 

با توفش بحران تريليون دالر را پشت سر نهاد.  2خارجی گزارش می گردد مرز های بيرون مرزها يا سرمايه گذاری 

ميليارد دالر هم پائين تر رفت. دولتها يا کل ساختار قدرت،  1200درصدی شد و از سطح  40اين رقم دچار يک کاهش 

نظم و برنامه ريزی سرمايه جهانی برای چالش بحران دست به قيام سراسری طبقاتی زدند، در اين قيام خورد و خوراک 

ميليارد نفوس  6تاج زنده بودن و پوشاک، آب و برق و دارو و درمان، آموزش و بهداشت و محيط زيست و کل مايح

اردها خانه تاريخا و مستمرا آماج را در آستانه نجات سرمايه داری سالخی و قربانی کردند. ميليطبقه کارگر بين المللی 

ن نقش دولتها ايسرمايه را بيش از پيش ويران ساختند تا از اين طريق خانه سرمايه را آبادان کنند.  استثمار تطاول آميز

 1921رقم  به ميليارد دالر 1200از  ها راتوانستند حجم سرمايه گذاري 2015 تا 2009فاصله ميان ا نمودند و دررا ايف

راهی  2007 ميليارد دالری سال 2000حجم پيش ريز  بازگشت بهبورژوازی جهانی هنوز تا . افزايش دهندميليارد دالر 

منحنی انباشت روند نزولی خود را آغاز  2016، در »کردسيل فنا نقش امل باطل «طوالنی در پيش داشت که ناگهان 

سال در سقوط کرد،ميليارد دالر 1430سطح داخت. يک سال بعد شتابناک به ميليارد دالر لنگر ان 1868ر ساحل نمود و ب

  . کاهش يافتدالر  ميليارد  1188 تاپائين تر رفت و  2009حتی از  2018

   امريکادالر      خارجی های سرمايه گذاری 

  حلقه های ضعيف  حوزه های متوسط  قطبهای بزرگ  کل جهان  سال

2011  1700 000 000 000  880 000 000 000  725 000 000 000  95 000 000 000  

2012  1330 000 000 000  517 000 000 000  729 000 000 000  84 000 000 000  

2013  1452 000 000 000   965 000 000 000  778 000 000 000  108 000 000 000  

2014  1324 000 000 000  563 000 000 000  704 000 000 000  57 000 000 000  

2015  1774 000 000 000  984 000 000 000  752 000 000 000  38 000 000 000  

2016  1746 000 000 000  1032 000 000 000  646 000 000 000  68 000 000 000  

2017  1430 000 000 000  712 000 000 000 671 0000 000 000  47 000 000 000  

2018  1188 000 000 000  --------  -----  ----  

  منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد)



حتی  و به خودگستری خود نمی باشد قادر نظام بردگی مزدیتاريخی است که  حقيقت شفافجدول باال بانگ رسای اين 

قتصادی های پيش و پس بحران اسالبا موانع بسيار فرساينده و خرد کننده در حال تصادم است. در  برای بازتوليد متعارفش

، انگليس، آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، ايرلند اياالت متحدهمرکب از  دولت سرمايه داری 10فقط  2008

خ نزولی نرتا در وهله نخست سير  !!يکا، توده های کارگر را بدهکار سرمايه داران کردندامر تريليون دالر 35و يونان 

ها اين آن خارج سازند. را از ورطه بحران داری جوامع مذکور در مرحله بعد سرمايه ورا به چالش بکشند سود سرمايه 

همزمان  پيکر صنعتی و مالی نمودند. ی غولتقديم صاحبان تراست ها 2011رقم حيرت انگيز کهکشانی را تا پايان سال 

مصالح  مالط وبر سفره خالی سالخی شده طبقه کارگر را  و بهره های کوه پيکر آن سرشکن سازی کل اين رقم افسانه ای

قدرت کوبندگی بحران را  نقش را ايفاء نمودند،ها اين و درازمدت آتی خويش ساختند. دولتبرنامه ريزی های کوتاه مدت 

پول اخطاريه ای خطاب به کل  صندوق بين المللی 2012. در ژوئيه سال نشدندقادر به مهار آن آوردند، اما کمی پائين 

هر نوع تأخير يا واکنش ناکافی از طرف رهبران اروپائی ... «ها صادر و منتشر نمود. اخطاريه تأکيد داشت که: دولت 

که ماند، مگر آنمی زه يورو سخت لغزنده است و لغزنده باقی می تواند در بهبود اقتصادی اختالل جدی ايجاد کند....  حو

    »پرهيز از بدتر شدن وضعيت اقتصادی و جلوگيری از سقوط بازار بزنند...رهبران ناحيه دست به اقداماتی برای 

لبندی در ظاهر از دولت ها می خواست که حجم بدهی های خود را کاهش دهند، اما فرمو اخطاريه صندوق بين المللی پول

ابالغ و از چشم  همه رژيم هابه  ها نقش پوششی را بازی می کرد که حياتی ترين نيازهای سرمايه جهانی را خاص آن

ها بايد برای خارج سازی  فحوای هشدار بسيار فاش و عريان اين بود که دولتتوده های کارگر جهان مخفی می ساخت. 

هر چه  ها را، اما اين حجم کهکشانی بدهيسهمگين تر را تقبل بنمايند سرمايه از بحران بدهکارهايهای بسيار عظيم تر و

سريعتر و بدون درنگ با قتل عام معيشت کارگران به حساب بانکها و مراکز عظيم مالی بازگردانند. صندوق بين المللی 

امه ريزی سرمايه داری را تکرار نمود. آنچه اين نهاد هماهنگی و برن پول نه يک بار که هر سال چندين بار اين اخطار

های همه چاره گری موضوع گزارش خود می کرد، بنمايه و جوهر کالم سرمايه جهانی بود، بحران جاری به رغم 

همچنان در شريان هستی نظام بردگی  ها يا نظريه پردازان اقتصاد سياسی،دولت راه حل پردازی های سرمايه داران و 

ها را می خواست. قربانی توفان هم فقط  ن قربانیيزان آرام گرفتن عظيم تريمزدی با غرش پيش می تاخت و برای هر م

طبقه کارگر  گرسنه توده هایمايحتاج اوليه زندگی در يک کالم يا  ، آموزشخورد و خوراک و پوشاک، دارو و درمان

 جودیفلسفه و وجه ترين و تعيين کننده . کاری که دولت ها بايد انجام می دادند، اساسا هويت نماترينمی توانست باشد

همين نقش است. اينکه چگونه سالخی شدن بهای شبه رايگان نيروی کار توده کارگر دولت معاصر سرمايه داری ايفای 

برای افزايش پايان ناپذير سود سرمايه ها را متناسب با نيازهای لحظه، به لحظه سرمايه داری برنامه ريزی کند و اين 

است. صندوق جهانی پول اجرای ها در کران تا کران جهنم سرمايه داری  ند. اين کار دولتبرنامه را لباس اجرا پوشا

ها به کار می گرفتند. آن عی خود راهمين رسالت را ابالغ می نمود و دولت ها نيز نقشه مند و گوش به زنگ کل مسا

زير نام وام را با شتاب  ،يم مالیها و مراکز عظ خارج سازی سرمايه های آزاد از بانکپروسه با سخاوت حاتم وار و 

 در عرصه های پرسود دنبال نمودند. سرمايه های فاقد شرايط پيش ريز و سودآوریاز پيش تر  و وسعت بسيار افزون

بيرون کشيدند تا در اختيار غول های ورشکسته صنعتی و مالی قرار دهند، همزمان  بانک هارا تريليون، تريليون از 

ر گرسنه و آواره جهان سنگين هکشانی سرمايه و سود دلخواه آن را بر دوش توده های کارگبازگشت کل اين حجم ک

سال ميزان بدهی دولت ها که در روزهای غرش بحران سر به آسمان می سود، به گونه بسيار  6. در طول فقط ساختند

. ت متحده حتی از دو برابر باالتر رفتی از قبل انبوه تر و رعب انگيزتر گرديد. در برخی موارد مانند اياالخيره کننده ا

با هدف خنثی سازی سير رو به افت نرخ سود  2011دولت بزرگ سرمايه داری دنيا، تا سال  10پيش تر گفتيم که فقط 



تريليون دالر امريکا، طبقه کارگر جوامع خويش را زير  35سرمايه ها و سپس چالش سونامی بحران، رقمی بالغ بر 

دولت در سال  10بدهکار طبقه سرمايه دار يا سرمايه اجتماعی اين کشورها کردند. همين »  دولتی!! وامهای«اسم جعلی 

شايد ديدن يا شنيدن اين داده ها برای خيلی ها عادی تلقی گردد،  تريليون دالر باالتر بردند!! 50از رقم مذکور را  2017

ليد رمز آشنائی با پويه وقوع يکی از عظيم ترين انفجارها اما هر کدام آنها در نقد مارکسی اقتصاد سياسی بورژوازی ک

      پيش از ادامه بحث به جدول زير نظر اندازيم.در تاريخ نظام بردگی مزدی است. 

      دالر امريکا    -   2017تا  2011تغييرات بدهی دولت ها در فاصله ميان 

  بدهی سرانه  2017ميزان بدهی در  بدهی سرانه  2011ميزان بدهی در   نام کشور

 200 58  000 000 300 019 19  156 35  000 000 000 900 10  اياالت متحده

  000 147  000 000 956 475 8  580 117  000 000 000 300 7  انگليس

  200 87  000 000 745 689 5  508 66  000 000 000 200 4  فرانسه

  600 65  000 000 267 398 5  659 50  000 000 000 200 4  آلمان

  200 28  000 000 817 586 3  394 15  000 000 000 000 2  ژاپن

  300 42  000 000 690 510 2  875 32  000 000 000 000 2  ايتاليا

  700 48  000 000 127 259 2  366 41  000 000 000 900 1  اسپانيا

  300 43  000 000 022 447  081 38  000 000 000 400  پرتقال

  000 496  000 000 247 384 2  969 390  000 000 000 700 1  ايرلند

  800 42  000 000 000 476  073 38  000 000 000 400  يونان

  -------- 000 000 168 248 50  --------  000 000 000 000 35  جمع بدهی 

  ندوق بين المللی پول، بانک جهانیصمأخذ: 

کل بار بحران ها را به صورت بيکاری، گرسنگی، فقر، فالکت، بی خانمانی،  اين امر سرشتی سرمايه داری است که

، طغيان تهاجم سرمايه کندسالخی درمان و آموزش، جنگ، قحطی يا سيه روزی های ديگر بر زندگی کارگران سرشکن 

تا ، آنچه ی نداشتمسلما هيچ تازگ 2008سالهای بعد از بحران در کارگرهای عليه معيشت و مايحتاج اوليه حياتی توده 

باالخص ظرفيت نظام برای چالش  شيوه کار، ما را تعيين می کند، بحث حاضرمهم محور حدی جديد می نمود و يک 

، است که با وقوع بحران آن بوده است روال متعارف کار سرمايه داری تاريخی حی و حاضر است.بحران در مقطع 

بر طبقه کارگر تحميل کند، به سطح معيشت و مايحتاج زندگی توده  دستمزدها را کاهش دهد، بيکارسازی های وسيع را

کارگر حمله ور شود، سرمايه های کوچکتر، ورشکسته و فاقد توان رقابت را از دور خارج و در سرمايه های عظيم تر 

و بر  ر نمايدرا دستور کا منحل سازد. فاز تازه ای از تالش برای دستيابی به تکنيک مدرن تر و افزايش بارآوری کار

بلندای پيشبرد همه اين فرايندها، با سطح جديدی از تمرکز، وارد فاز اعتالی انباشت شود، يا به بيان ديگر بحران را با 

چنين می کرده است اما ديری است که اين توانائی را تاريخا و برای هميشه از  اساسارونق جايگزين کند، سرمايه داری 

همين روند را با نقطه  2008ز شروع نيمه دوم قرن بيستم شاهد وقوع آن بوده ايم و بحران دست داده است. رخدادی که ا

  اوج تازه ای به نمايش نهاده است. 

بر خالف دعوی سنگربانان سخت کوش اقتصاد سياسی بورژوازی، بر سينه کش زوال يک دوران  ،بحران مورد بحث

از دامن يک بحران ممتد ديرينه زائيد و در واقع نقطه تازه ای عکس طالئی شکوفائی، شروع به توفيدن ننمود، کامال بال



با خود همراه آورد اين بود که  2008آنچه بحران  در منحنی علی العموم صعودی يک بحران ديرپای غيرقابل پايان بود.

به اعتراف غالب سرمايه جهانی حتی حتی مجال نوسانات رونق نمايانه پيشين را هم از نظام سرمايه داری سلب کرد. 

سونامی اقتصادی پس از تحمل  ،خود و ايدئولوگ افراطی ، نظريه پرداز، اقتصاددان»انديشمند«مدافعان سينه چاک 

ر اگ آن نگرديده است. شکل سطح رونق حتی کم سوترين و بی رمق ترينقادر به شروع هيچ  ،اواخر دهه اول اين قرن

 حملآن را ت سهمگين تر تعميقفشار بسياری مناطق ديگر بحران بوده است درچالش در نقطه ای از دنيا شاهد حداقلی از 

تداوم  و اساسی ، شاخص های واقعینموده اند!!ها را کر  گوش »اعتال« هياهویبا در ممالکی که  حتیاست. کرده 

ر نزولی ها سي. انباشت به سوی افت رفته است. نرخ سودسنگينی داشته استچرخه ارزش افزائی سرمايه بر سر بحران 

طوفان تهاجم سرمايه برای سنگين سازی کفه کار اضافی توده های  پيموده است، از بين رفتن اشتغال ادامه يافته است و

اسکانديناوی مصداق های بارز اين روند  چين، ترکيه، کشورهای .در حال غرش بوده استکارگر به زيان کار الزم آنها 

» صلرشد توليد ناخا«نام  مؤلفه ای بهگذاری و برنامه ريزی بين المللی سرمايه داری، سياست مهم مراکز دولت ها، هستند.

 يگانه نيروی برخالف سيمای لفظی اش، . شاخصی کهرکود ساخته اند!!رونق و  گزارشرا مبنای محاسبات خود برای 

رين بعانه ترين و جنايتکارانه تسلسله جنبان صعود و نزول آن درجه فشار استثمار توده های کارگر با بهره گيری از س

راهبردها يا راهکارها است، افزايش آن نه فقط گواه رونق نيست که می تواند حديث توفندگی فزاينده بحران باشد. 

ها و  قابل انواع دستکاری دولتمردان، اقتصاددانان يا کل عمله خودفروخته فکری سرمايه داری، همين فاکتور بی اعتبار

سنجش رونق و بحران نموده اند و می کوشند تا از طريق ارائه نمايه های دروغين آن پيروزی ها را مالک ی جعل پرداز

زير  هم اين جماعت» پای چوبين«همين خود در چالش بحران را جنجال نمايند. اما دروغگويان سخت کم حافظه اند و 

 بام بر زمين می اندازد. به جدول زير نگاه کنيم. طشت رسوائی آنها را به بدترين شکل از » بی تمکينی«فشار هولناک 

  2018تا  2007توليد ناخالص ساالنه جهانی در فاصله ميان 

  نرخ رشد  تفاوت با سال قبل  ساالنهلص اتوليد ناخ  سال

2007  63 241 000 000 000  2 560 000 000 000  4 %  

2008  64 413 000 000 000  1 172 000 000 000  1 %  

2009  63 327 000 000 000 1 086 000 000 000  - 1 % 

2010  66 037 000 000 000  2 710 000 000 000  4 %  

2011  68 093 000 000 000  2 056 000 000 000  3 %  

2012  69 804 000 000 000  1 711 000 000 000  2 %  

2013  71 656 000 000 000  1 852 000 000 000  2 %  

2014  73 690 000 000 000  2 034 000 000 000  2 %  

2015  75 793 000 000 000  2 103 000 000 000  2 %  

2016  77 738 000 000 000  1 945 000 000 000  2 %  

2017  80 198 000 000 000  2 460 000 000 000  3 %  

2018  82 634 000 000 000  2436 000 000 000  3 %  

 Ekonomifaktaمنبع:  



پائين رفته است و بحران به اوج  (1-)تا منفی يک  2009در سال توليد ناخالص جهانی داده های جدول می گويند که 

که  رشدی. ؟!داشته است »رشد« درصد  3و  4 حدود به ترتيب 2011و  2010های  سال در. پس از آن رسيده است

از آن مهم تر بر اساس در پيشرفته ترين شرايط بيماری می ماند، ثانيا و » A L C«تنفس مصنوعی يک بيمار به  اوال

بهای  دهها برابر آن را از ،هابدهکارسازی دولت با راهکارفقط ، جهانی در همين برهه زمانی  سرمايه همه شواهد،

بورژوازی با سازماندهی . کرده استبحران  چالشو صرف  کسر دنيا ميليارد کارگر 6مايحتاج اوليه زندگی نيروی کار يا 

 ادعایقله فتوحاتش  2016اما تا سال  ايه داری را ظاهرا مثبت ساختمنفی توليد ساالنه سرماين شبيخون ويرانگر، تراز 

درست را بايد  ادعا واقعيت دارد؟ پاسخ حتی همين پرسش مهم آنست که آيا .!!بود %2به يک نرخ رشد ساالنه دستيابی 

يگر بين المللی د جهانی، دولت ها يا هر نهاد رسمیصندوق بين المللی پول، بانک ها و اسناد منتشره در ال به الی گزارش

تريليون دالر  2ما به ازاء پولی اين نرخ رشد ساالنه دو درصدی از حدود نظام کاويد. همه اينها باالتفاق قبول دارند که 

ای افزايش بدهی دولت ها به سرمايه جهانی از حساب نسل حاضر و نسلهاست، در حالی که  سال تجاوز نمی کردهدر 

دولت عضو  يکصد و هشتاد و نهدولت از ميان  10فقط  ،است!!! در طول اين مدت رقمآتی طبقه کارگر چندين برابر اين 

اگر اين کاويدن را در مورد کل  تريليون دالر باال برده اند. 12سقف بدهی خود را بيش از  ،صندوق بين المللی پول

       خواهد بود.   کننده و حيرت انگيزهی ها قطعا مبهوت کشورها دنبال کنيم ارقام بد

های اقتصاد سياسی يا جنجال اقتصاددانان سرمايه داری به دنبال  برخالف عوام فريبی 2008باالتر گفته شد که بحران 

!!، انفجارتازه ای در روند بحران پيشينه دار، بساط تاخت و تاز پهن نکرديک دوران طالئی انباشت و رونق سرمايه 

 ، سرمايه داریدر فاصله ميان شروع دهه شصت قرن بيستم تا امروزيرقابل چالش نظام بردگی مزدی بود. طوالنی وغ

يا تاريخی کاهش نرخ سود، همراه با گسترش  مجموع شاهد يک روند عام  ضمن عبور از پاره ای افت و خيزها، در

را نوعی نقطه اوج در تاريخ انکشاف اين  1965بوده است. شايد بتوان سال  زائیمستمر و اندرونی زمينه های بحران 

ون به دنبال آزم ،خيره کننده ایشيوه توليد به حساب آورد. در اين سال متوسط توليد ناخالص سرمايه جهانی به گونه 

ميانگين   74تا  65ان رد. در دوره ميدرصد پرواز ک 12تا مدار  ،درصدی 6يا حتی  5مکرر و چند ساله نرخ رشدهای 

درصد را  باالتر از شش شاخصيک بار هم، تحت هيچ شرايطی، حتی  ديگر، هيچ گاه، د وسقوط نمو %5 نرخ رشد تا

طوفان بحران چرخه توليد سرمايه بين المللی را  ،قبلبر خالف اواسط دهه  1975و  1974فاصله زمانی تجربه ننمود. 

، 1982سال  ، دربر ساحل صفر لنگر انداخت  سرمايه داری »جهانیناخالص د تولي«در چنگال خود پيچيد، نرخ رشد 

سرمايه بحران سيل آسا و طغيان آلود در همه قاره ها راه افتاد. تکرار شد. و ابعاد همان قدرت عين همين رخداد با 

ا عليه خورد و خوراک و و مستمرا فزاينده بحران عظيم ترين هولوکاست ها ر خرد کنندهجهانی برای مقابله با امواج 

معاش طبقه کارگر بين المللی از جمله عليه کل دستاوردهای پيشين جنبش کارگری قاره های اروپا و امريکای شمالی 

را در  کارگران. راهکار بدهکارسازی دولتها از حساب بهای نيروی کار يا کار پرداخت شده سازمان داد و اعمال کرد

ز يک سو ا به مکانيسم بازار بورس توسل وسيع و برنامه ريزی شدهبحران کرد، با  مقابله باسالح  ،گسترده ترين سطح

بخشهای کوچکتر سرمايه جهانی  پااليشو از سوی ديگر  گرفتدار و ندار اليه هايی از طبقه کارگر را آماج شبيخون 

ستمايه پس راندن موج بحران ساخت. د نرخ سودها و نرخ بهره های نازل تر رايا متقاعد ساختن اين سرمايه ها به 

 1982های بعد از بحران  سال» اقتصادیرشد « متوسط سرمايه با دستيازی به کل اين مکانيسم ها، ترفندها و سبعيت ها

با وضعيتی بسيار ضعيف تر، آسيب پذيرتر سده بيستم را  90دهه نظام بردگی مزدی  .هم نرساند %4حتی به شاخص  را

شروع نمود. در طول اين دهه کل اهرم ها، راهبردها و مکانيسم های ياد شده را در ابعادی  80دهه و بحران خيزتر از 

وسيع تر و خيره کننده تر به کار گرفت، همزمان بی سابقه ترين و طوفانی ترين تهاجمات را عليه سفره های خالی و 



 يوهاتمامی سنارها را جامه عمل پوشاند اما حاصل  ، کل اين بربريتبرنامه ريزی کردتيرباران شده توده های کارگر دنيا 

ت بيسدر دهه اول قرن » رشدنرخ «به اصطالح  . اينفرا نرفت یيک و نيم تا سه و نيم درصد »نرخ رشد«از حد يک 

بحران  یبا وقوع سونام 2009و  2008 سرانجام در برهه زمانیحول محور سه درصد چرخ خود و  ، چند سالیو يکم

تا حال بر اساس همه  2011 سال از پس از اين رخداد و متوسط رشد توليد ناخالص جهانی سرمايهبه ورطه منفی افتاد. 

 درصدی يا چهار 5با نرخ رشدهای شش و  اقتصادی دوره های پيش. اگر بحران های بيشتر نشددرصد  2ها از گزارش

ن آ، درصد دواز  دستيابی به شاخصی باالتراست که از اين پس بدرقه می گرديد، همه شواهد حاکی  درصدی 12و گاه 

واهد خنظريه پردازان بورژوازی کل و  سرمايه داران خواب غيرقابل تعبيرهم نه واقعی که کامال جعلی و فريبکارانه، 

فراز و فرود چرخه ارزش افزائی، بازتوليد و خودگستری نظام بردگی مزدی درفاصله ميان دهه شصت قرن پيش   بود.

 و تعيين کننده را هم به خاطر داشته باشيم که مقطع تاريخی مهم. اين نکته دقيقا صحه گذار حقيقت اين ادعا است تا امروز

تکنولوژيک و در  –ک، صنعت، وقوع انقالبات اطالعاتی دوره های انکشاف تکنييکی از طوفانی ترين  مورد بحث

سرمايه همين راستا صعود سرطانی بارآوری کار اجتماعی، در سراسر تاريخ سرمايه داری را تعيين می کرده است. 

ميزان بارآوری کار را صدها مرتبه باال برده است. تحوالت  ،از جمله صنايع اطالعاتی ،جهانی در پاره ای عرصه ها

اهش ک، به گاه کشف برق، راه آهن يا پيش تر از آن ماشين بخار، هائی که درمراحل پيشين توسعه سرمايه داری جهشيا 

و فوران نرخ اضافه ارزش ها و تا حدودی نرخ سودها را  هزينه توليد کاالهاانگيز بهای تشکيل سرمايه ثابت،  حيرت

کل  ،به دنبال داشته است. اين شعار نيست، واقعيتی تابناک تر از خورشيد است که سرمايه داری کل اين ظرفيت ها

ک يرا برای هميشه و به گونه ای تاريخی از دست داده است. عظيم ترين انقالبات را در حوزه تکن ظرفيت بالندگی خود 

نه کاهش قيمت  ،دوره های پيش تمامیو اطالعات و صنعت در اين چند دهه راه انداخته است و حاصل آن بر خالف 

ه ويژه ب توليدات و محصول کاردر پهنه بين المللی، در رابطه با کل  اين قيمتافزايش متوسط  توليدی کاالها که بالعکس

 جنجال می نمايند»!!! نرخ تورم«چيزی که هر ساله دولت ها زير نام مايحتاج اوليه زندگی توده های کارگر بوده است. 

ه ب اعتبار آن،، خواستار حاکم تر از آش بورژوازی ی و احزاب لنينی در نقش کاسه داغو کل رفرميسم راست اتحاديه ا

  هستند!! تعيين دستمزدها  عنوان پايه

ی ها و مهندسی افکار در شرايط روز دنيای سرمايه داری از صف آرائی ها، سناريوپرداز ما با آرايش تاريخا ويژه ای

 »مارکسيست های« رسمی بورژوازی تا اقتصاددان، نظريه پرداز و دانشور همه ازدر آن، که  . آرايشیرو به رو هستيم

ا داعيه دار پاسداری کمونيسم!! همگی بو احزاب  پرچمداران پرمدعای ضديت با سرمايه داری!!چند آتشه دانشگاهی، 

اما همگن و مکمل همديگر بر روی حالت انفجاری انحطاط و بحران خيزی سرمايه  ،و ظاهرمتضاد صداهای مختلف

اين مسأله که شيوه توليد سرمايه داری در طول دهه های اخير اساسا پروسه انکشاف خود را جهانی پرده می اندازند!! 

ريت جايگزين نموده است يک واقعيت غيرقابل انکار و همه با پويه چالش بحران از طريق قربانی کردن دار و ندار بش

 ی يارفاه فقط سالخی بی امان بهای نيروی کار، قتل عام امکانات معيشتی،جا عريان است. مضمون اين قربانی سازی 

ندگی زنبوده است. توفش فزاينده بحران عظيم ترين فاجعه های تاريخی را متولد و بر اجتماعی طبقه کارگر بين المللی 

ای همالکيت ها و حاکميت ها ميان بخش بازتقسيم سرمايه ها، جهان مستولی کرده است. در يک سو ميلياردها کارگر سکنه

در سوی ديگر صدها ميليون کارگر نفرين شده، گورخواب،  مختلف بورژوازی جهانی را گريزناپذير ساخته است و

گی را آماده خروج امت وار در پشت سر فاشيسم هولوکاست آفرين گرسنه، عاصی، بی افق و فاقد هر ميزان اميد به زند

ژيم است، ر داده بين المللی يکه تازیو ميدانداری مجال ظهور، های فاشيسم را بدترين شکل وحشی ساخته است. بحران

ليبی، آزادی  احرار شام، فجر مجاهدين افغان، طالبان، القاعده، داعش، بوکوحرام، جبهةالنصره،، ايرانجمهوری اسالمی 

عی، های واقمجارستان، فنالندي يکچوبآزادی هلند،  ريش، دموکرات های سوئد، جبهه ملی فرانسه، طلوع طالئی يونان،ات



عطا تباهی زای بشرستيزانه   فرصت آلترناتيو نمائی و ناجيگریاينها را  اصحاب ترامپ يا مشابه اخوان المسلمين مصر،

ه از هر گونسرمايه داری در فرايند فاشيسم زائی مولود طغيان بی مهار بحران ها، سرتاسر دنيای موجود را کرده است. 

انسانی خارج ساخته است و بخش های وسيعی از دنيا، از جمله خاورميانه، شمال افريقا و جاهای  و آرامش احساس امنيت

سرمايه به همه اين توحش ها دست يازيده است فقط برای اينکه  قتلگاه به هم پيوسته توده های انسانی کرده است.ديگر را 

از پرده های ديگر اين شعبده بازی ماالمال از بربريت بليه های بسيار موحشی است که از شدت طوفان بحران بکاهد. 

، تمحيط زيس ، بر سروسيله خروج از بحرانيا دقيقا به عنوان ابزار، اهرم و ساز و کار مقابله با پويه افت نرخ سود 

  بشر آورده است. و کل زندگی خوراک، پوشاک، آب، هوا، زمين، جنگل، دريا، حيوانات 

وم به خطرناک ترين و هالکتبارترين سمو پمپاز بند، بند پروسه توليد و سامان پذيری سرمايه جهانی مرکز توليد، انتشار

 نها، مهلک تريهمراه با توليد ارزشها و اضافه ارزشسرمايه داری گرديده است. کل چرخه کار  هاانسان بدنل سلول، سلو

سموم را توليد و وارد طبيعت و شريان زندگی بشر می سازند، صرفا به اين خاطر که هزينه توليد کاال و تشکيل سرمايه 

 را پائين آرند، به اين خاطر که افت قهری نرخ سود ناشی از سير جهشی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در جهان را

کندتر سازند. نظام بردگی مزدی برای بقای خود، برای چالش تنزل فزاينده نرخ سودها و خروج از بحرانهای پی در 

تر را عليه اساس موجوديت،  سراسری و مستمرا درحال گسترش و اشتعال افزون ،يک جنگ توفانی پی، عمال و دقيقا

. هسته واقعی و رشد يابنده اين جنگ عظيم تاريخی به عليه هستی فيزيکی و فکری بشر شروع کرده و به پيش می برد

 ز کاهش شتابان نرخ سود سرمايهها برای مقابله با بحران و جلوگيری ااهکارها، مکانيسم ها و ساز و برگکارگيری کل ر

قابل تأمل و تعيين کننده در اين گذر واکاوی دستاوردها يا کل آثار اين جنگ  بسيار نکتهمقياس بين المللی است. در

سراسری انسان ستيزانه در طول اين چند دهه است. دقيق تر بگوئيم، سرمايه داری جنگی چنين موحش را راه انداخته 

رده کوحاتی نصيب خود و چه فت ؟تا کجا موفق بوده است اماامواج سهمگين و سرکش بحران را به عقب راند.  تااست 

متوسط رشد محصول کار و اينکه . مشخص ساختيمهمان است که پيش تر با داده ها و ارقام آماری سرمايه پاسخ است؟ 

، دهه نود %4زير  80، دهه هفتاد حدود چهار و نيم درصد، دهه %6سده بيستم بالغ بر  60توليد ساالنه جهانی در دهه 

 .رن کمتر از دو نيم درصد بوده استکمتر از سه درصد و دهه دوم اين ق يست و يکمب، دهه نخست قرن %3باالتر از 

اين پاسخ سرمايه است و بحث ما اين است که حتی همين ادعای بورژوازی، دولت ها و نمايندگانش هم سخت فريبکارانه، 

ستی آزاد خويش استوار است، بنياد هستی سرمايه داری کال بر ساقط سازی انسان از هدروغ و عاری از واقعيت است. 

از دست داده است.  تاريخا خود راو خودگستری متعارف انکشاف  اما سخن کنونی ما آنست که اين نظام ظرفيت رشد،

» توسعه«چه، در هر کجا هر  رشد می نامد، هر چههر چه می آفريند، تباهی، نابودی و ويرانی است. ديرزمانی است که 

 پائين ترکمی  همراه با حمام خون و انهدام زندگی انسانها است. و توسعه ،صرفا کشيدن آتش بر خرمن رشد می خواند

  می پردازيم.به اين موضوع بيشتر 

حکايت يک گرايش نوسان آميز توأم با افت و حتی به روايت نمايندگان فکری و سياسی بورژوازی، آنچه رخ داده است 

آيا اين رو به تنزل شاخصی است که بورژوازی آن را نرخ رشد ساالنه اقتصادی می نامد.  و تاريخا اما مستمرا ،خيز

بدان معنی است که هرچه از دهه شصت قرن پيش فاصله گرفته ايم حجم کار و توليد ساالنه طبقه کارگر بين المللی روند 

اصله آن نباشد. در طول اين ف ضدنمی تواند افت پيموده است!!! قطعا نه فقط چنين نيست، که ضد آن اتفاق افتاده است و 

د در همه حوزه های انباشت، در کليه قلمروهای کار زمانی، شاهد رشد غول آسا و حيرت انگيز فراورده های کار و تولي

و در سراسر دنيای سرمايه داری بوده ايم. عرصه هائی از پيش ريز سرمايه با کهکشانی ترين حجم توليد، توسط نظام 

مدار پرواز رؤياهای وجود نداشتند و شايد چشم انداز ظهور آنها هم در  50مزدی زاد و ولد شده اند که در دهه بردگی 

آنها قرار نمی گرفت. در يک کالم حجم محصول ساالنه کار و توليد چند و نمايندگان فکری  صاحبان سرمايهسودپوی 



آنچه دولت ها و مراکز سياستگذاری سرمايه جهانی آن را  ،برابر از گذشته افزون گرديده است، آنچه کاهش يافته است

ی ارزش واقعيتنه مقادير کمی توليدات و فراورده های کار که  کاهش می نامند و به زعم ما نوعی توقف تاريخی است،

ه هر چ. ارزش کاال با کار اجتماعا الزم نهفته در آن تعيين می گردد. تشريح شوداين نکته است که بايد آنها است. 

تر گردد و هر چه متوسط ترکيب آلی سرمايه در سطح جهانی يا منطقه ای باالتر رود،  بارآوری کار اجتماعی افزون

پائين تر می آيد. حجم معينی از و الجرم ارزش يا کار اجتماعا الزم متراکم در آنها  کاالهازمان کار مورد نياز توليد 

ارآوری کار آن هنگام، ميزان معينی از کار يا درواقع زمان کار را با محصول که درچند دهه پيش، با درجه مشخص ب

، زمان کامال کمتری از کار را در خود متراکم دارد و به همين ميزان نمود اينک با سير صعودی بارآوری خود حمل می

متمايز را با دو ترکيب در اين مورد مثالی بياوريم. دو سرمايه مجزا و نيز ارزش نازل تری را با خود حمل می نمايد. 

پيش ريز متغير 20000ثابت و  80000با ترکيب دالر هزار 100ريم. سرمايه اول به ميزان متفاوت درنظر آارگانيک 

درصد تصور  300نرخ استثمار را بالغ بر ، گردددالر آن به محصول تبديل می هزار  50ت، فقط بخش ثاب می شود، از

هزار دالر  60سرمايه متغير و  دالر هزار 20هزار دالر سرمايه ثابت،  50مل ارزش محصول شادر اين صورت  ،کنيم

متغير  10000ثابت به  90000حال همين سرمايه را با ترکيب  هزار دالر خواهد بود. 130اضافه ارزش، در مجموع 

اما با توجه به  نمائيمهزار دالر فرض  50. سرمايه قابل جذب در محصول را نيز همان وارد پروسه انباشت سازيم

محصول مرکب  درصد به حساب آريم. در چنين وضعی ارزش 500ترکيب فنی باالتر سرمايه نرخ اضافه ارزش را 

هزار دالر از حالت  20 هزار دالر خواهد شد. 110000و در مجموع  50000بعالوه  10000هزار بعالوه  50از 

  مصداق دارد. کامال آنچه توليد ناخالص جهانی ناميده می شود نيز  نوسانات ارزشی اين امر در مورد نخست کمتر است.

کامال متمايز قابل تفکيک است. دوره ای که پويه انکشاف سرمايه داری  فصلسرمايه داری از اين لحاظ هم به دو  دوران

هم شاهد افزايش باز  کاالهابا چنان رشدی از محصول کار و توليد ساالنه همراه است که به رغم سير نزولی ارزش 

انکشاف  از ظرفيتسرمايه داری  دور دوم،در . استدرطول هرسال  توليد ناخالص جهانیکل چشمگير مقادير ارزشی 

د. در می کن نرخ سود جايگزين نزولیسير  فشار سهمگين ورا با پويه چالش بحران  تهی می شود و آن به شيوه سابق

اردار ، تهديدی که بنمايدبه پيشی گيری می  وليد اضافه ارزش را تهديداين دوره، نرخ انباشت به صورت مستمر نرخ ت

شين خود عظمت پي ،. توليد ناخالص ساالنه به لحاظ حجمو بحرانهايی که اتفاق می افتند ها استوقوع کوبنده ترين بحران

سرمايه داری يا صفر است و د. نرخ رشد ساالنه شی بسيار کمتری به نمايش می ايسترا حفظ می کند اما در مقادير ارز

  يا حول کمترين رقم ها چرخ می خورد. همه چيز گواه شتاب فزاينده انحطاط و گنديدگی افراطی اين شيوه توليد است.

سرمايه جهانی، در سالهای دهه دوم قرن حاضر، دولت ها، صندوق بين المللی پول، بانک جهانی يا ساير مراکز پژوهش 

درصد  3تا  2اله های بسيار از کندی آهنگ رشد اقتصادی، به هر حال نرخ رشدهای ساالنه ضمن سر دادن شکوه ها و ن

 .ستندهکه همين ارقام نازل هم دروغين و فريبکارانه  آنستنموده اند. واقعيت  گزارش برای کل توليد ناخالص جهانیرا 

ترکيب ارگانيک،  متوسط سير صعودی رشد سرطانی سرمايه، تاريخ ،مايه داری همان طور که همه می دانيمتاريخ سر

همراه با کاهش نسبی آن در  شکل مطلقها، افزايش حيرت انگيز ارزش کل توليدات به  باال رفتن نرخ اضافه ارزش

گذاری در دو سطح از رشد تکنولوژی  سرمايهقلمرو دو  باز هم و سير رو به افت نرخ سودها است. قياس با کل سرمايه

 ارگانيکترکيب  ،5000سرمايه  کل در سطح نخست،کنيم. قياس فه های پيش ريز متفاوت را با مؤلو بارآوری کار 

 ، بهای تمام شده کاالها2000سرمايه جذب شده در محصول  ،%100نرخ اضافه ارزش ، متغير 1500ثابت به  3500

کل  درسطح دومدالر است.  5000توليدات هم  و ارزش %30، نرخ سود 5000کل محصول  توليدی، قيمت 3500

درصد، سرمايه جذب شده در  200نرخ اضافه ارزش  متغير، 1000ثابت و  9000ترکيب ارگانيک ، 10000سرمايه 



 8000و ارزش توليدات هم  %20، نرخ سود 8000 ، قيمت توليدی7000، بهای تمام شده کاالها 6000فراورده ها 

ری بارآوچه ان می دهد که هرهای مختلف نش ترکيب ارگانيکيه گذاری با دالر است. مقايسه اين دو سطح متفاوت سرما

 روند افتنرخ سود  .ترکيب آلی سرمايه افزايش می يابد، نرخ اضافه ارزش رو به صعود می رود کار رشد می کند،

 .مايه پيش ريز دستخوش کاهش می شودکل سربه ارزش محصول به صورت مطلق باال می رود اما نسبت . می پيمايد

هيچ  دخالتبدون  ين سياق، باحفظ همين قانونمندی،است و اگر اين روند به هم چنينعارف ارزش افزائی سرمايه روند مت

عامل يا عوامل ديگر محقق گردد، آنگاه، فقط آنگاه و فقط در اين صورت ارقام مصرح در گزارش بانک جهانی، دولتها 

می تواند واقعی باشد. چيزی که سرمايه داری خود » نیتوليد ناخالص جها«يا صندوق بين المللی پول پيرامون رشد 

   ی موضوعيت آن را بر هم ريخته است و نمی تواند بر هم نريزد.تمامی بنيان های اعتبار يا حت

های ل اهرم ساز و برگهای خودپوی اندرونی بعالوه کها و مکانيسم راهکارها،  تمامی به جبر هستی سرمايه است که

ايش گر کنندهخنثی ی هااهرممورد مارکس در . سد بنددتنزل نرخ سود اجتماعی و سياسی توسل می جويد تا بر سر راه 

توضيح داده ايم که سرمايه داری قرن  متعددما در نوشته های و  بحث کرده است به اندازه کافی ،رو به کاهش نرخ سود

بر آنها افزوده است. ساز و  مهم ديگر رابسيار ها و راهکارهای  اهرم کهها بسنده نکرده است، بل بيستم به اين مکانيسم

کل مايحتاج معيشتی انسانها،  محيط زيست يا کارهائی مانند بازار بورس، کاهش هزينه توليد از طريق آلوده سازی

ن کارگر و افزودن آبا هدف قتل عام مستمر بهای شبه رايگان نيروی کار ميلياردها بدهکارسازيهای کهکشانی دولت ها 

به  شده است. آنچه در اين جا،بر سود صاحبان سرمايه که در جاهای مختلف از جمله همين نوشته حاضر به آنها اشاره 

، نه تکرار نقش اين مکانيسم ها، که تأثير عوارض کل اين رخدادها بر چيزی است که اخص مورد تأکيد است صورت

ه از س جهانی محصول اجتماعی کار و توليد طبقه کارگرارزش زير نام توليد ناخالص ساالنه جهانی گزارش می گردد. 

از استثمار پرولتاريای دستمزدهای پرداخت شده و اضافه ارزش حاصل  ،سرمايه مصرف شده درتوليد محصوالتجزء، 

رخ ن مستمر آلی سرمايه، عروجتشکيل می شود. روند خودگستری سرمايه جهانی، سير جهش وار متوسط ترکيب جهانی 

 اين اجزاء وزن، نقش و فراز و فرود جايگاهه های افول نرخ سودها، همگی بر زمين فزاينده ها و گسترش اضافه ارزش

. ذارندبر جای می گتأثير فاحش  نام گرفته است» جهانی توليد ناخالص ساالنه« که هآنچ حاصل نهائی آنها يا و طبيعتا

وه توليد شيارزش محصول اجتماعی کار و توليد ساالنه طبقه کارگر جهانی علی القاعده و بر پايه کارکرد قوانين درونی 

کار اجتماعا الزم متراکم در آن برابر سرمايه داری بايد با ارزش کل نهفته در اين محصول يا به بيان دقيق تر با کل 

ل يا ک» کار اجتماعا الزم نهفته در کاالها«يک موضوع مهم يا بسيار اساسی در اينجا، چگونگی تعيين همين باشد. 

و توليد ارزش اضافی استوار است. در » قانون ارزش« است. نظام بردگی مزدی بر » توليد ناخالص ساالنه جهانی«

ن نيازها خود اي. بشر ندارد نيازهای واقعی زندگی فيزيکی و فکری هويتی انسانی با وليد هيچ رابطهاين نظام، کار و ت

توسط سرمايه معماری و با اهرم قدرت اقتصادی، سياسی، مدنی، حقوقی، فرهنگی و ايدئولوژيک بر توده کارگر تحميل 

می شوند. حتی واقعی ترين نيازهای زندگی بشر از نوع خورد و خوراک و پوشاک هم تا آنجا در پروسه کار و توليد 

ه توليد اضافه ارزش، سرمايه و سود باشند. از اين هم موحش تر، در اين موضوعيت می يابند که اجزاء حياتی پروس

و اجتماعی را با هدف سودآوری افزون تر دستخوش کدام اين احتياجات معيشتی، حياتی، رفاهی حالت هم سرمايه هر 

ه اين حلقحور وحشيانه ترين و بشرستيزانه ترين دستکاريهای هالکت زا می سازد. اين رشته قطعا سر دراز دارد، م

صحبت می کنيم، » کار اجتماعا الزم«و وقتی از  سرمايه داری قانون ارزش است حيات شالودهمشخص بحث آنست که 

 ، سودافزائی هر چه کهکشانی تر و بقایبی مهار اين اجتماعا الزم بودن توسط سرمايه و در راستای تضمين خودگستری

مايه تاريخا با توجه به قوانين و مکانيسم های درونی خود، لحظه به سرسرمايه داری معين می گردد.  هر چه بيشتر

لحظه حجم خود را افزون تر و غول پيکرتر ساخته است، نسبت بخش غيرمولد خود در قياس با بخش مولد را به گونه 



جم حه است، حيرت انگيزی افزايش داده است. نياز به کارغيرمولد در مقايسه با کارمولد راعظيم تر و سرکش تر کرد

سرمايه ای را که در سطح جهانی نه فقط در پروسه توليد محصول ساالنه مصرف نمی شود بلکه حتی وارد اين پروسه 

رشد  از طريق با وقوع همه اين تحوالت، همزمانتا چشم کار کند سنگين، سهمگين وکوه آسا نموده است، ، نمی شود

رت خيره کننده ای تنزل داده است. زم در حجم معين محصول را به صوانفجارآميز بارآوری کار، زمان کار اجتماعا ال

مجموع سير صعودی انفجارآميز حجم سرمايه هائی است که برای سرمايه اجتناب ناپذير مؤلفه های نخست درعوارض 

متضاد  ماندن، سودآور بودن و بقای خود نيازمند حجم ماوراء نجومی اضافه ارزش می باشند. مؤلفه دوم به گونه ای

رمايه سحديث روند رو به کاهش اين اضافه ارزش، به دليل محدود شدن نسبی اما مستمر سرچشمه آن، يعنی بخش متغير 

ر به ابداع و مجبو ،توليد سرمايه داری زير مهميز کوبنده اين تناقض الينحلثابت می باشد.  بين المللی در قياس با بخش

اين تناقضات ذاتی در همان حال که  ئیراهکارهااست.  گرايش نزولی نرخ سودخنثی ساز راهکارهای  بهره گيری از

به ا ي آنايجاد شکاف ميان قيمت توليدی کل محصول اجتماعی ساالنه با ارزش واقعی خرد کننده تر می سازند. نظام را 

از  هم يکی» ساالنه جهانیتوليد ناخالص «انبساط نامحدود مقادير ارزشی کار اجتماعا الزم نهفته در بيان درست تر، 

ساعت زمان کار اجتماعا الزم تريليون  7به طور مثال اگر حجم کار و توليد انجام گرفته ما به ازاء  اين راهکارها است.

د تريليون واحمعادل هشت  ار، نقشاين مقدبا فاصله گيری از  قيمت توليدی است، »ارزش«واحد  تريليون 7و الجرم 

 »کاراجتماعا الزم«مفهوم  ،اهرمهای خودپوی اندرونی ياسرمايه با استمداد از قوانين ذاتی  نمايد. می را بازی ارزش

مبحث مهم و » تورم«اين همان مکانيسمی است که زير اسم و رسم . اندازدانبساط می به ورطه مقياس بين المللی را در

قابل تعمق است که سراسر تاريخ سرمايه داری  ورژوازی به خود اختصاص داده است.ويژه ای را در اقتصاد سياسی ب

همراه بوده است. کاهشی که به صورت  با کاهش مستمر ميزان کار اجتماعا الزم متبلور درکاالهای معين و مشابه

سراسری و برای کل سرمايه جهانی بايد بعينه و به تمام و کمال در قيمت بازار کل توليد ناخالص ساالنه انعکاس يابد، 

ه با شتاب متفاوت در کليها . افزايش قيمتهستيماقل از اواخر قرن نوزدهم به اين سو ما شاهد وقوع پويه متضاد آن اما حد

جوامع و طبعا در مورد کل محصول کار و توليد ساالنه جهانی جزء اليتجزای چرخه ارزش افزائی سرمايه شده است. 

 بلکه ،يه هائی که نه فقط در توليد کاالها مصرف نمی شوندک کشيده سرماکوهساران سر به فل معلوم است.چرا؟ پاسخ 

نمی گردند بايد سهم خود را از کل اضافه ارزش های حاصل استثمار پرولتاريای بين المللی  هم وارد پروسه توليد و کار

وارد  ،دريافت کنند. برای اين کار بايد کل ارزش موجود آنها همانند ارزش سرمايه جذب شده در فرايند توليد محصوالت

 انبساط پذيریالت از ارزش آن ها يا فاصله گيری فزاينده قيمت کل محصو مهم عامليک پروسه تعيين قيمت گردد. 

، عوامل مهم ديگری اما اين همه ماجرا نيست است جاايندر  و سرمايه متراکم در کاال »کار اجتماعا الزم«مفهوم  مجازی

ه ارزش حامل مقادير ارزشی کاالها با رجوع به هزينه توليد و نرخ اضاف نيز اين مؤلفه اساسی را تکميل می کنند.

 ایمؤلفه هو فشار اهرم رقابت د، اما دربازار سرمايه داری نرخ اضافه ارزش تبديل به نرخ سود می شود. هستن متفاوت

د، هر کاال به حکم فاکتور اخير يا قيمت توليدی، نه ارزش واقعی خود که قاضا، قيمت توليدی را پديد می آرنعرضه و ت

 ظاهر نصيب خود می سازد. را نرخ سود عمومیاسب با سهمی از اضافه ارزش متنهزينه توليد بعالوه سود متوسط يا 

وجود ميدانداری يکه تاز حتی با  رقابتاهرم رابطه با کل سرمايه جهانی،  سطح سراسری و در در ماجرا آنست که

اما  .را تضمين خواهد کردبرابری کل قيمت توليدی با کل ارزش موجود در محصول اجتماعی کار و توليد انحصارات، 

اری د که سرمايه س به درستی تأکيد می کندمارک اتفاق نمی افتد. کال و باالخص از اواخر قرن نوزدهم به بعد، عمال امر

سود را برای کل سرمايه از جمله برای کليه اجزاء فيکس و گردشی بخش ثابت  سهم به طور خودپو و اندرونی اوال

کل سرمايه  ،و مؤسسات مالیها بانک بازار بورس، ی،در پروسه گردش و سامان پذير حاضرخود، کل سرمايه های 

 !»!خدماتی« ی،اعم از صنعتی، غذائ ،هزينه توليد يا بهای تمام شده کاالها مورد ثانيا در، و تنفيذ می کند اعمال جهانی



 گونهمخارج چاه ويل مصرف طبقه سرمايه دار،  همهبقای اين نظام اختاپوسی،  ، توسعه وبازتوليدهزينه  بخش مهم

 ،شيميائی و موشکی اتمی، زرادخانه های سر به فلک کشيده ، اقالم کهکشانی هزينه های نظامی، انتظامی،ماشين دولتی

ج سازی دولتی برای خار تريليون، تريليون، کمک های شستشوی مغزی و سرکوب فيزيکی و فکری طبقه کارگرمخارج 

همه وارد پروسه تعيين قيمت می شوند. به خاطر آوريم که سيستم ها، همه و  سرمايه اجتماعی کشورها از باتالق بحران

 .ندانتقال هست مهم همينمکانيسم  يکخود  ،مالياتی و تعرفه های دولتی چه به شکل ماليات مستقيم و چه غيرمستقيم

 جهانی ازشکله سرمايه و سهم بری کليه اجزاء مت ه ها بر بهای تمام شده کاالها در يک سوکل اين هزين شدنسرشکن 

اط انبس مستمرا و فزاينده به ورطه» کاالکار اجتماعا الزم نهفته در«بين المللی سبب می گردد که اضافه ارزشهای 

 ایه سود يا هزينهعظيمی ازعوارض گرايش قهری نزولی نرخ  بخش بسيار به يمن آن سرمايه روندی که مجازی افتد،

تفاوت ميان ارزش واقعی محصوالت کار و توليد ساالنه  .سازدسرشکن ها را بر پويه قيمت توليدی کاالها بحرانفرار از 

با کل قيمت های توليدی آن مدام افزون می گردد. اينکه پرداخت کنندگان و دريافت کنندگان اين » توليد ناخالص جهانی«

ميليارد کارگر سکنه جهنم سرمايه داری می پردازند  6 تفاوت فوق نجومی چه کسانی هستند؟ پاسخ محتاج توضيح نيست.

  و طبقه سرمايه دار بين المللی دريافت می دارد. 

صندوق بين المللی پول  دولت ها،نرخ رشدهای ساالنه مورد ادعای  همه آنچه گفته شد با صدای رسا بانگ می زنند که

سرمايه داری هم نيست،  رشدحتی  نه گزارش می شود،آنچه زيرنام رشد ساالند. غيرواقعی هستيا بانک جهانی کامال 

 رديدهگدچار بن بستی تاريخی  ،های غيرقابل مهار ديری است که زير مهميز کوبنده بحران در اين نظام پويه انکشاف

يم که تهاجم وحشت انگيز سرمايه برای بازتقسبل گسترش،آنچه اتفاق می افتد نه بن بستی که ناشکستنی است. است. 

در گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل  به زيان اولی و به نفع دومی است. ،مستمر کار الزم و اضافی

ميليارد دالر بوده است. اين  1700بالغ بر  2011ديديم که حجم سرمايه گذاری های ساالنه جهانی در سال » آنکتاد«

با کمی افزايش  بعد يک سال ميليارد دالر رسيده است. 1330با کاهشی چهارصد ميليارد دالری به  2012رقم در سال 

 2011به حدود سال  2015در ميليارد دالر تنزل کرده است.  1324ميليارد دالر و سال بعدتر مجددا تا  1452 به

بسيار عظيم تر گرديده است  2018ميليارد کاهش يافته است. اين کاهش در  1430تا سطح  2017بازگشته است اما در 

سال اخير در دنيای حاضر چنين  8يليارد نيز پائين تر رفته است. پروسه پيش ريز سرمايه در طول م 1200مرز و از 

بر سر اين سير رو به افت نيست. سخن از واقعيت سرمايه گذاری ها و حوزه های  فقط وضعی داشته است اما بحث

دچار انسداد کامل نشده است، به هر حال باشت . انهم هستانباشت سرمايه های الحاقی در شرايط روز سرمايه داری 

جديد در مدت يک سال پيش ريز در بدترين حالت بيش از يک تريليون دالر سرمايه ظاهر ماجرا اين گونه است که حتی 

در مجموع نه فقط يک شغل هم  تريليوناست. پرسش اين است که چگونه و چه فرجامی يافته است؟ اين يک  گرديده

ست، نه فقط حتی يک نفر از شمار بيکاران نکاسته است که بالعکس با افزايش هولناک جمعيت بيکار همراه ايجاد نکرده ا

ميليارد دالر سرمايه بر سرمايه های پيشين اضافه و انباشت شده است اما در قبال آن نه فقط  1100بالغ بر بوده است!! 

آنها به گونه بسيار چشمگيری تنزل يافته است.  تعدادافزوده نگرديده است که  یهيچ کارخانه ای بر کارخانه های قبل

ست. ا گرديدهدچار سالخی  دنيا شمار بيمارستان ها به صورت بسيار موحشی کاسته شده است. مدارس و مراکز آموزشی

ای آسيا، افريقا، امريکقرن پيش نمايندگان سياسی، فيلسوفان، حقوقدانان و متفکران بورژوازی در  50و  40در دهه 

التين، آينده قاره ها و جوامع خود را در وجود ممالکی مانند فرانسه، سوئد، سويس يا اياالت متحده جستجو می کردند، 

جنگ و اکنون ديرگاهی است که کل آن رؤياها با برهوت های ماالمال از فقر و خون و گرسنگی و فساد و بربريت و 

ام ها و القاعده ها جايگزين گرديده است. از اين هم فراتر يکايک ام القراها و مداين رؤيائی بوکوحر ميدانداری داعش ها،



سرمايه داری، خود يا کويرلوت فقر، نظام » عدالت انسانی«يا » رفاه اجتماعی«،»آزادی«، دموکراسی، »حقوق«

ا با حقوق انسانی شده اند ي دی ها وگرسنگی، بيکاری، فحشاء، آلودگی های زيست محيطی و کشتارگاه ابتدائی ترين آزا

طفه بندی يک شيوه توليد مبتنی همان روز نسرمايه داری ازبيشترين سرعت به سوی اين چنين شدن پيش می روند. 

حاصل کار و حق تعيين سرنوشت کار و توليد و زندگی بوده است. از همان دقايق نخست  سازی انسان از کار،جدابر

جوالنگاه وحوش سرمايه دار در بربريت و جنگ افروزی ضد کارگری بوده است.  ی حقوقی،، جهنم استثمار، بپيدايش

بارکشی سبعانه جنايت آميز از زنان باردار و سالخی وحشيانه کودکان خردسال در سياهچالهای توليد سود بوده است. 

لهای سا دران ستيزانه و کارگرکش، سرمايه داری در بنمايه خود چنين است اما همين شيوه توليد با همين درونمايه انس

ا دهقان ميلياردهنيمه اول قرن بيستم، سراسر دنيا را از کارگاه، کارخانه، کشت و صنعت و ساير مراکز توليد پر کرد. 

خلع يد شده را از اعماق روستاها کند، روانه شهرها نمود و نيروی کار مورد استثمار سرمايه داران ساخت. و پيشه ور 

مستمرا گسترش داد، در پاسخ به نيازهای سرمايه برای افزايش بارآوری کار و تشديد موحش تر استثمار،  اشتغال را

 و طوفان پژوهش دانشگاه تأسيس نمود در همين راستا و در تکميل همين روند ،آفريد و دنيا را مدرسه باران کردمدرسه 

شکی کوبيد، هر روز داروئی بر داروهای پيشين افزود، بيمارستان ها ساخت، بر طبل کشفيات پز، و تحقيق راه انداخت

با راه و راه آهن و  پهن کرد. جراحی و درمان و آناتومی و دانش طب را رونق داد، بساط شهرسازی و پارک آفرينی

  ی سراسر دنيا را به هم پيوند زد. توسعه خطوط مواصالت زمينی، دريائی و هوائجاده و 

ای از تاريخ استقرارش، اساس استثمارگری هار و بنمايه انسان ستيزانه دهشت آفرين خود نظام سرمايه داری در دوره 

را با پيشيرد و گسترش تحوالت فوق به هم می آميخت و همراه می ساخت. ظرفيت اين هماميزی و همراهسازی را 

ندانه های پيروزمعقب نشيني کارگری کشورها دست به داشت و آن را اعمال می کرد. می توانست در مقابل موج قهر جنبش

 »قانون«ای کارگر عليه سرمايه داری را با صليب جنبش خودپو و درون جوش توده هپردستاورد و چاره ساز بزند. 

جايگزين سازد. خيزش کارگران برای سازمانيابی شورائی را با سالح سنديکا و اتحاديه » مبارزه قانونی«و با  اعدام کند

يسم و پارلمانتار »حق رأی«دجوش توده کارگر را با اند. سرمايه ستيزی خوکاليسم مدفون گرددر هم بشکند و در سندي

 حق«قتل عام نمايد، دموکراسی را سد آهنين سر راه پيکار برای اعمال قدرت سراسری شورائی لغو کار مزدی سازد. 

ايگزين پويه پيکار قدرتمندانه را بديل اعتصاب ضد بردگی مزدی کند، حق مدنی تظاهرات را ج»!! قانونی اعتصاب

را وسيله سالخی نقد آگاه و جنبشی و طبقاتی کار مزدی سازد، زنجيره ای طوالنی » حق آزادی بيان«کارگران نمايد، 

و حقوق های منحط سرمايه مدار پاسدار نظم استثمار و بربريت سرمايه داری را بر جای حق بديهی جنگ  »حق ها«از 

 ياهس از تاريخ روزگاری در سرمايه داری. بنشاندوجوديت رابطه خريد و فروش نيروی کار طبقاتی کارگران عليه م

در همان حال که جداسازی توده کارگر از کار، حاصل کار و حق تعيين بشرکشی و جنايت آفرينی خود،  بربريت مداری،

توان انجام کارهای باال را هم  ادن تعميق می نمود و بسط می دسرنوشت کار و توليد و زندگی را با تمامی توحش ممک

است. اين توان تاريخا از بورژوازی سلب  منطوی گرديده شکه از دهه ها پيش برای هميشه طومار دوره ایداشت. 

اريخ اطالعاتی ت –شده است. در همين نوشته تصريح کرديم که دو دهه اخير شاهد وقوع عظيم ترين انقالب تکنولوژيک 

ب صنعتی با ابعاد حيرت انگيز سراسری و بين المللی اش، فقط بيکاری را به گونه ای کهکشانی اما اين انقال بوده ايم

ه سرماياجتماعی  سياسی، ، پروسه سامان پذيری، نظم اقتصادی،جهان طعمه حريق ساختسراسردر ، اشتغال را رشد داد

و فحشاء  اهی، فساد و تبشتاب بی سابقه بخشيدها را ، روند برچيدن مدارس و بيمارستانتر کردو اختاپوسی  تر را مافيائی

سلول، سلول وجود همه چند ميليارد ساکنان دنيا را کانون يکه تازی بدون هيچ عنان  و ناامنی را انفجارآميزتر نمود،

تقليل بهای نيروی کار، کاهش هزينه برای بازار سرمايه و حوزه تاخت و تاز اپيدميک طاعون سرمايه داری ساخت، 

ه و استثمار وحشيان کارگران را کارخانه و مرکز مسکونی های سرمايه ثابت، تنزل بهای تمام شده کاالها، کومهتشکيل 



بش دهای خيلی، خيلی پيش جنهر نوع غرامت ايام بيکاری، بيماری، بازنشستگی يا کل دستاور، کرد سالخی نيروی کار

وتاه هم، ولو در ک طاعونی سرمايه تهاجماتهمين حتی م که باالتر گفتيم و باز تأکيد کنيکارگری را طعمه حريق نمود. 

ردگی نظام بمدت گره چندانی از کار اين نظام نگشود، بحرانهايش بسيار کوبنده تر، ويرانگرتر و خرد کننده تر شد. 

ه ب هر ميزان ظرفيت الزم برای مماشات با نازل ترين خواسته های معيشتی کارگران دنيامزدی ديرگاهی است که از 

خالی گرديده است. اين را حاکمانش هم قبول دارند، فقط احزاب و محافل ابوابجمعی طيف پر چين و شکن طور کامل 

هستند که حاضر به قبول اين رخداد نمی باشند، تنها آنهايند که هنوز برای توده های کارگر دنيا فراخوان پشت » لنينيسم«

لنگ خفتان پ« شير شرزه خواستار دموکراسی گرديد!!  چو خيزيد و«، سر فراخوان صادر می کنند که چه نشسته ايد؟

ای ه و برای حق اعتصاب و حق قانونی آزادی بيان جنگ کنيد؟!! فقط اين دفن شدگان در گورستان »زيب اندام کنيد

ايند. هستند که هنوز اين خزعبالت را لق لقه زبان و اوراد عبادت ايدئولوژيک خويش می نمزلزله زده رفرميسم 

طاعون گون و هولوکاست آفرين است و قهر آشکار بايگانی کرده اين عوامفريبی ها را  بورژوازی در هيأت رسمی خود

اين همان موضوع ريشه واقعی رخداد در کجاست؟  ؟است. چرا نمودهآن جايگزين  را جنگی اقتصادی، پليسی، نظامی،

  محوری بحث حاضر است. 

د متعارف خو و خودگستری توسعهرشد،  ظرفيتزيرا که ساليان متمادی است از  افتاده استمايه داری به اين روز سر

پويه جداسازی هر چه فاجعه بارتر طبقه کارگر  19تا  15توسعه اين شيوه توليد اگر در سده های تهی گرديده است. نيز 

وده های تطغيان هرچه وحشيانه تر تشديد استثمار و بی حقوقی  ياسرنوشت کار، توليد و زندگی خود تعيين و از کار 

هست و نيست بشريت کارگر با هدف چالش  زدنآتش  درکارگر بوده است از نيمه دوم قرن بيستم به اين سوی صرفا 

ی فاقد هر اندازه رشد و انکشاف به شيوه قرن ها سرمايه داری در اين فاز طوالنی تاريخیاست.  شدهخالصه  بحران

توليد ناخالص «حاقی ساالنه خود افزوده است، اگر، اگر بر حجم سرمايه الاست. اگر رشدی داشته است شده 18و  17

  اليموت توده کارگر به اين هدف قتل عام روز به روز و وحشيانه قوتاست، صرفا با  ازسال قبل بيشتر کردهرا » جهانی

درت در شيرازه هستی سرمايه توفيده است و سرمايه کل ويرانيهای آن دست يافته است. بحران در تمامی اين دهه ها با ق

مثل همه دوره های ديگر عمر اين نظام در را بر زندگی کارگران سرشکن ساخته است. بحران سرمايه داری سده بيستم 

يشه دارد، ر افزايش سرطانی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه بين المللی و پيشی گيری نرخ انباشت ازنرخ اضافه ارزش

اين بحث کافی نيست. عقب افتادن نرخ اضافه ارزش از نرخ انباشت اگر در سالهای سده اما  نيست، در اين جای بحثی

سال  6ميلياردها کارگر از کودک زير  و هميشگی آن است. پابرجااين شيوه توليد بود، اکنون معضل پديده پريوديک  19

قاره گيتی، در حوزه های  5در  شاغل يا فاقد هر نوع اشتغال رسمی، شتاد سال،تا سالخوردگان در حال احتضار باالی ه

صنعت، تجارت، کشاورزی، شيالت، جنگلداری، آموزش، بهداشت و درمان، حمل و نقل، رستوران، هتلداری، اداری، 

يا در  ننديد می کدستفروشی، گاه دو شيفت يا حتی بيشتر کار می کنند، وحشيانه استثمار می شوند، اضافه ارزش تول

را در  ها طغيان اضافه ارزش ها قرار دارند، توسط سرمايه سالخی می گردند، نرخ اضافه ارزشو  ، تحققتوليد خدمت

سطح جهانی به اوج می برند، با همه اينها، اقيانوس پرخروش اضافه ارزش ها کفاف سودآوری سلسله جبال بی پايان 

سلول، سلول خود از سرمايه دم کرده است، کل منافذ اين دنيا آکنده و مسدود  جهان حاضر درسرمايه ها را نمی دهد. 

به آسمان رفته است. طبقه کارگر با هر درجه از فشار  جهاناست. متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در  شده از سرمايه

مه سرمايه را دارا نيست. استثمار و تحمل هر نرخ استثمار توان تأمين و تضمين نرخ سود مورد نياز باز توليد اين ه

است. چرخ ارزش افزائی سرمايه تنها در اين حد و تا  جااين هم داریراز ماندگاری بحران در شيرازه هستی سرمايه 

 آنجا می چرخد که خطر فروپاشی ناشی از بحران را از امرور به فردا اندازد و برای اين کار، برای حصول اين هدف

  قربانی گيرد.  زندگی ميلياردها کارگر را ،جاعیسياه ضدانسانی و ماوراء ارت



هيچ نظام اجتماعی تا قبل از آنکه کليه نيروهای مولده مورد نيازش رشد يافته باشند مضمحل «گفت:  به درستی مارکس

چهارچوب جامعه قديم به حد  هيچ گاه پيش از آن که شرايط مادی وجودش در ،نمی شود و مناسبات توليدی برتر بعدی

سؤال مهم تاريخ با رجوع به اين سخن مارکس آنست که » توليدی پيشين نمی گردد رسيده باشد، جانشين مناسبات بلوغ

رمايه داری با توصيفی که آورديم. با پيشی گيری مهارناپذير نرخ انباشت از نرخ توليد اضافه ارزش، با گسترش چرا س

واقعی  ه کانونديدگی انفجارآميز تاريخی، با تبديل شدنش بسرطانی زمينه های بحران خيزی اندرونی، با انحطاط و گن

، ودک فروشیک و بی خانمانی، زن ستيزی و تبعيضات جنايتکارانه جنسی، آوارگی توليد سونامی فقر، فالکت، گرسنگی،

ت؟!! اسرعب انگيز زيست محيطی و همه مصيبت ها و بليه های ديگر انسانی باز هم باقی آلودگی های  فحشاء، اعتياد،

چه چيزی سد راه جايگزينی اين کهنه نظام گند و خون و دهشت و جنگ و مرگ با جامعه ای فارغ از وجود استثمار، 

طبقات، دولت، جامعه ای مبتنی بر اراده آزاد شورائی همگان و بانی و پرچمدار رهائی واقعی انسان شده است؟!! پاسخ 

 جای کندنصريح و شفاف است که چراغ راه پيکار برای از فقط  به اين پرسش نه ما، پاسخ رويکرد ضد کار مزدی

، ما شاهد باليدن يک سرمايه داریانسان هم هست. در همه شکلهای توليدی پيش از تاريخ زندگی  بن بستعظيم ترين 

وار موج سشيوه نوين توليد در سيطره مناسبات اقتصادی، اجتماعی حاکم بوده ايم. شيوه توليد جديدی که طبقه ای جديد 

شد و ظهور، ررشد و انکشاف آن با حاکمان و پاسداران نظام کهنه به ستيز می پرداخت. توسعه حلزونی اقتصاد کاالئی 

در بطن مناسبات برده داری يا حتی وابسته به زمين،  های زراعی کوچک با بردگان رعيت شده» کولون«و گسترش 

از  را مستقر نمود. شکلی سرواژ يا ارباب و رعيتیسنگ بنای نظام  ،های مشترک قبيله ایهای مالکيتبر فراز ويرانه 

   فئوداليسم را بر جای برده داری نشاند و استخوانبندی قدرت فئودالی را پديد آورد.  بسط خود  پويهتوليد که در 

در سيطره  ئی وسرمايه داری نيز با پيدايش رابطه خريد و فروش نيروی کار از سينه کش انکشاف پرشتاب اقتصاد کاال 

م آغاز به باليدن کرد. سرمايه يا رابطه توليد اضافه ارزش با زايش خود تمامی نيازهای بازتوليد، سياهی زار فئوداليس

توسعه و خودگستری اش را تار و پود انديشه، سياست، فلسفه، ايدئولوژی، اقتصاد سياسی، رويکرد اجتماعی، موازين 

و همه چيز طبقه سرمايه دار کرد. بورژوازی فقط آن نمود که سرمايه  درت، حاکميت، قحقوقی، مدنيت، فرهنگ، اخالق

را بيرق جدال خود با سلطنت، اربابان کليسا و نظام کهنه در يک سوی و جنگ طبقاتی  می خواست و همين خواست ها

نکشاف از پويه اقدرت خود را  شيرازه طبقه جديد ليدی،شکل توهر دواين نمود. در در سوی ديگر بنيادی عليه پرولتاريا 

استخراج و احراز می نمود. در سرمايه داری  بالندهمادی شيوه توليد نوين و به مثابه عنصر انديشنده نيروهای توليدی 

يالی بردگی سيطره استنمی باشد. سوسياليسم درشيوه توليد تازه ای در حال انکشاف و باليدن نيست، در اينجا  چنينوضع 

جديد شاخ و برگ نمی کشد، حتی سخن گفتن از آن هم سرکوب می شود، اگر چيزی  توليد يک شکل به صورتمزدی 

زير اين نام می بالد صرفا شکلی از برنامه ريزی نظم سرمايه و نوعی از ساختار قدرت سرمايه داری است. پرولتاريا 

 ن احراز و اتخاذ نمی کند، بالعکس فقط آنجاتوليد نوي شيوه در زير چتر حاکميت اين نظام قدرت خود را از پويه انکشاف

اين قدرت را به نمايش می گذارد که در حال جنگ واقعی عليه شيرازه وجود رابطه خريد و فروش نيروی کار و عليه 

رمايه باشد. به همه اين داليل يگانه نيروی بالنده نوينی که بايد در چهارچوب حاکميت نظام بردگی اساس ارزش افزائی س

نابود و جامعه آتی را جايگزين آن با رشد، باليدن، استخوان بندی و قدرت يابی خود، مناسبات مسلط موجود را  مزدی

شی واقعی و زنده که جنبسازد جنبش سازمان يافته سراسری شورائی همه يا غالب آحاد توده های طبقه کارگر است. 

ارمزدی، کوجود رابطه خريد و فروش نيروی کار، عليه  عليهدرجنگيدن مادی و تاريخی باليدن آن  معنای زمينی، طبقاتی،

تان ايدئولوژيک نيست، در گورس مدنی و فرهنگی سرمايه متجلی گردد. جنبشی که عليه نظم اقتصادی، سياسی، حقوقی،

شد. احقوق و مدنيت سرمايه داری مدفون نيست، به دار حزب، سنديکا، اتحاديه يا هيچ نهاد باالی سر، حلق آويز نمی ب

کارگران، سنگر مشق قدرت  همهنافذ  گر، ميدان دخالتگری آزاد، آگاه، برابر وجنبشی متشکل از آحاد توده های کار



کل کارگران، تجلی  ضد سرمايه داری طبقه کارگر، مدرسه ارتقاء شناخت، آگاهی، شعور، چاره انديشی و راه حل جوئی

مثابه يک طبقه در مقابل نظام بردگی مزدی است. جنبشی که شورائی و سراسری توده کارگر به مستقل  آرائی صف

دخالتگری نافذ و آزاد و آگاه کل کارگران را به مشارکت عميق آزاد و نافذ هر کارگر موکول می کند، فقط چنين جنبشی 

 استثمار است که توان ساقط سازی محو سرمايه داری و برپائی جامعه آزاد انسانی فارغ از کار مزدی، طبقات، دولت و

هر نوع آويختن توده های کارگر به احزاب يا اتحاديه ها سوای خروج کامل جنبش کارگری از طبقاتی را دارا است. 

ريل واقعی جنگ طبقاتی، مدفون شدن اين جنبش در گورستان نظم سرمايه و تهی شدن کامل آن از ظرفيت سرنگون 

ش شورائی سراسری ضد کار مزدی توده های وسيع پرولتاريا، سازی نظام سرمايه داری هيچ معنای ديگری ندارد. جنب

نيروی راديکال و رهائی آفرين بديل سرمايه داری است. اين تنها تجلی واقعی کمونيسم مارکسی لغو کار مزدی و يگانه 

وای سجنبش برای پيروزی، برای محو سرمايه داری، برای سرنگونی واقعی قدرت سياسی سرمايه، هيچ چاره ای ندارد 

اينکه احزاب و اتحاديه ها را به مثابه سدهای سر راه اين هدف يا عوامل تعطيل مبارزه طبقاتی زير چرخ قدرت سازمان 

 يافته شورائی خود گيرد و از پيش پای بردارد.

حل مد مضمولده مورد نيازش رشد يافته باش به سخن مارکس باز گرديم. اينکه يک نظام اجتماعی قبل از آنکه نيروهای

نمی شود و مناسبات توليدی برتر بعدی هيچ گاه پيش از آن که شرايط مادی ايجادش درچهارچوب جامعه قديم به حد بلوغ 

بين المللی، لحظه به لحظه  ميليارد نفوس طبقه کارگر 6بند، بند آنچه رسيده باشد، امکان استقرار نمی يابد. کليه شواهد و 

عنی تا ي با خونبارترين صدا فرياد می زند که بخش نخست فرمولبندی مارکسبا گوشت و پوست خود تجربه می کنند 

از حد لزوم واقعيت يافته است. سرمايه داری نه  تربيشجائی که به سرمايه داری بر می گردد از مدت ها پيش، بسيار 

 هل،جنگ، ج فساد، ی،تباه گرسنگی، آوارگی، فقر،به ويژه از سده بيستم به اين طرف سوای  از قرن نوزدهم،حال که 

ز هيچ چيهای وحشت آور زيست محيطی يا ساير فاجعه های هولناک انسانی، آلودگي مرگ، تبعيضات رعب آور جنسی،

س ميلياردها نفومتضمن بريدن نفس  ،نظام هر نفس کشيدن در همه اين مدت،همراه نداشته است.  ديگری برای بشريت

ست باقی مانده ا باز هم توليد با اين درجه از گنديدگی و انحطاط انفجارآميزاست، چرا اين شيوه  بوده کره زمين کارگر

 چيستقرار دارد. اين شرايط مادی » شرايط مادی ايجاد جامعه برتر«صرفا در قسمت دوم، در بخش مربوط به پاسخش 

، بحث او آغاز گرديده استکه تا لحظه حاضر فراهم نشده است؟!! فراموش نکنيم که مبارزه طبقاتی پرولتاريا با پيدايش 

بر سر بود و نبود، فراز و فرود يا شدت و ضعف اين مبارزه نيست، جنبش کارگری چندين قرن متوالی است که نيروی 

 ها را ساقط و باتا چشم کار کند رژيم را راه انداخته است، » انقالبات«عظيم ترين رخدادها است.  غالب سلسله جنبان

رده است. سرتاسر کره زمين را از حزب و اتحاديه و گروه و کانون و اتحاد و نوع اين ها رژيم های ديگر جايگزين ک

افراشته است. طبقه کارگر جهانی و جنبش »!!! کمونيسم« جعلی است. در نقطه، نقطه دنيا بيرقو به هم دوخته آکنده 

اين گمراهه ها را رفته است. با پيمودن هر وجب اين کجراهه ها  همهکارگری بين المللی کل اين برهوتها را پيموده و 

و برپائی هر کدام اين امامزاده های فريب و دروغ و اسارت فقط طناب دار سرمايه داری را بر گلوی خود محکم تر و 

ردگی ضد بخود را شورائی، سراسری و ين جنبش فقط يک کار را نکرده است. خفه کننده تر ساخته است. اين طبقه و ا

در قعر جهنم  ارتقاء خود به يک قدرت سراسری سازمان يافته شورائی ضد کار مزدی برایمزدی سازمان نداده است، 

ده به هر امامزا» پی اغيار دويده است و به مقصد نرسيده است«گامی به جلو بر نداشته است. چندين قرن  سرمايه داری

، »يسمضد امپريال«ورژوازی از سوسيال دموکرات، لنينيست، ليبرال، فريب و دروغی آويخته است. پشت سر هر بخش ب

ها و نسخه پيچی های ، منشورها، مرامنامه ها، فراخواننوليبرال، فاشيست، راسيست راه افتاده است. بر اساس برنامه ها

مقهورتر و گمراه تر  با هر کدام اين کارها خود را هيچ تر، پوچ تر، فرسوده تر، مفلوک تر، اينها انقالب کرده است.

ساخته است. تنها کاری که نکرده است سازماندهی شورائی سراسری و ضد کار مزدی قدرت پيکار خود بوده است. 



است. مادام که وضع بر اين منوال پيش » شرايط مادی ايجاد جامعه آتی« تجلی رشد و پويائیهمان قدرتی که ظهورش 

خود ادامه  عمررمايه داری با کل انحطاط و گنديدگی انفجارآميزش به س» زين ده ويران دهمت صدهزار«می تازد، 

ميليارد نفوس طبقه کارگر بين المللی در غياب جنبش سراسری  6هد داد و بشريت را قربانی بقای خود خواهد کرد. آيا خوا

اجور مسالمت جويانه های جور و بدون واکنش ، به گونه تسليم آميزراديکال، شورائی و ضد کار مزدی خود، به راحتی

ی در نظام بردگ. محال استد داد؟ چنين چيزی نو هولوکاست آفرينی بورژوازی تن خواه خود قربانی شدن به ،يا قهرآميز

سرمايه قابل تعطيل است و نه جدال ميان وحوش سرمايه دار بر سر تقسيم و جنگ کارگران عليه بربريت مزدی نه 

به شکل های مختلف، از جمله و گمراهه ها ولو در برهوت ها تش بس است. اولی ها حاضر به آ بازتقسيم اضافه ارزش

د. چشم انداز تداوم دارپيش می تازد و دومی تا سرنگون سازی يک مافيا توسط مافيای ديگر  طغيان آميز و عصيان آلود

 از هم طغيان خواهند کرد.توده های کارگر در اعتراض به شدت استثمار و بی حقوقی و قتل عام معيشت خود طغيان و ب

در چند سده متوالی اين کار را انجام داده اند و هر روز بيش از روز پيش انجام خواهند داد. همين االن هم در چهارگوشه 

رجستان، ، اکوادر، کلمبيا، گرکيهجهنم بردگی مزدی، در ايران، عراق، لبنان، شيلی، هنگ کنگ، فرانسه، يونان، اسپانيا، ت

بورژوازی نيز سوار موج اين کرکسان مردارخوار . هستندخروش و پيکار  و جاهای ديگر در حال عصيان، مصر

ها با هم به تسويه حساب خواهند پرداخت. سراسر قرن بيستم شاهد اين وضع بود اما آنچه از انتهای آن قرن تا حال طغيان

دنيا است. تا جائی که به مناقشات ميان بخش های شاهدش هستيم آرايش تازه ای از اين سناريوی وحشت و دهشت در 

خواستاران مالکيت انفرادی سرمايه در يک سوی و شيفتگان  ،طرفين جنگمختلف بورژوازی بر می گردد، ديگر 

ا سوسيال ي »کمونيسم«خلقيون ملبس به  و» امپرياليست ها« در سوی ديگر، ،»کمونيسم«سرمايه داری دولتی با بيرق 

، ها ، داعشها جمهوری اسالمی ايرانهمه جا رژوازی محافظه کار نيستند. يک سوی اين جدال ديگر، دموکراسی و بو

جبهه ملی ، ها ترامپ دار و دسته، ها ، فجر ليبیها ، احرارالشامها ، جبهة النصرهها ، بوکوحرامها ، القاعدهها طالبان

، ، فنالنديهای واقعیها ی سوئد، چوبيک مجارستانها دموکرات ،هاطلوع طالئی ، ها ، حزب آزادی هلندها ماری لوپن

 زادگان کارگر عظيمکه لشکر جنگ افروز و بشريت کشی فاشسيت های افراطی. هستندمانند اينها  اخوان المسلمين ها و

که به سادگی آب خوردن، جنگ کارگران  نفرت باریفاشيست های را پشت سر خود به صف دارند.  شستشوی مغزی شده

عليه کارگران را جايگزين جنگ طبقاتی ضد سرمايه داری توده های کارگر می سازند. سونامی غيرقابل مهار بحران 

رخدادها است. جنبش کارگری جهانی اگر خود را شورائی، سراسری  سرمايه داری زهدان زاد و ولد تعطيل ناپذير اين

ان ندهد، اگر يک قدرت سازمان يافته شورائی ضد بردگی مزدی نگردد حوزه سربازگيری اين و ضد کار مزدی سازم

   وحوش خواهد شد. 
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