
  سرمايه داری در ماههای آتی و آينده توده های کارگر

ترجيع بند مشترک تحليل ها، بيانيه ها و نظريه پردازی همه بخش های مختلف طوفانی بحران سرمايه داری گسترش 

ون های راست و چپ طبقه سرمايه دار، يهمه دولت ها و نهادهای بين المللی سرمايه داری، تمامی اپوزيس ،بورژوازی

، هر همه اينهااست.  گوناگوناحزاب  و مانند اتحاديه های کارگری ،جمله نهادهای ممهور به نام کارگر و کمونيسم از

را تصريح می کنند اما تمامی بحران  بودن انفجاری، را روئيده از محاسبات طبقاتی خودکدام با ظن، شناخت و راهبرد ف

ا، ه تا جائی که به دولتبحران پرده تحريف می اندازند. اين ی ها روی اساسی ترين يا خصلت نماترين شاخصبر  آنها

رژوازی مربوط است وضع کامال معلوم است. بنياد هر سخن، نظر و اشاره آنها در هر نهادها يا احزاب رسمی بو

که  محافل و افرادی است سخن ازها استوار است. بحث بر سر اينها نيست. مشمئز کننده ترين وارونه پردازيعرصه، بر 

ل تحلي بهخود را  ،طوطی وار گاه ايدئولوژيک، مکتبی و ،کارگری جعل کنند شناسنامه های خود برای حرفمی کوشند 

» رنثی گعوامل خ« يا» گرايش نزولی نرخ سود«، »ترکيب ارگانيک«نکاتی مانند طرح با !! مارکسی بحران آويزند

بسيار کته ن !!را فرجام يافته تلقی کنند در آموزش نقد اقتصاد سياسی ويشخ و رسالت بينندتکليف همه چيز را روشن 

ان بديل شناخت بحرکه شيرازه استوار و راهنمای بی همان حال  در ،تبيين مارکسی بحران آنست کهم برای هر کارگر هم

را بايد در دوره ها و  ها بحرانخود تصريح می کند که اما همين تبيين در شالوده  ،همه دوره ها است سرمايه داری در

هر گونه چشم پوشی از اين  شرايط کاويد. مؤلفه های خاص آن دوختن چشم به باسرمايه داری، توسعه شرايط مختلف 

اين  از جمله موضوعاتی که به مثالی اشاره کنيم. امر، تحريف سرمايه مدار کل آناتومی مارکسی بحران خواهد بود.

 !!ی دومو سالهای پيش از شروع جنگ امپرياليست 1929بحران حاضر با بحران  ها است مقايسه وسيعا ورد زبان روزها

به تمام و کمال ادا نموده بحران  عظمت حق مطلب را در تصوير خيلی ها به اين قياس می آويزند تا به زعم خود است.

نيک سرمايه، مطلق شدن صعود متوسط ترکيب ارگا ها، بحران اگر از منشأ مشترک ماهوی کل مقايسه اما،اين  باشند!!

، چشم پوشيم، در تمامی موارد ديگر اضافه ارزش پيشی گرفتن نرخ انباشت از نرخ توليديا  گرايش به افت نرخ سود

  است. » مع الفارق«و بسيار نادرست قياسی 

آنچه بعدها . بودنامرئی  واقعا رقمی قياس با امروزجهانی، در سرمايه کل  شرايطی رخ داد که حجم در  1929بحران 

. جنگ امپرياليستی اول، جنگ قرار داشت خود ر مراحل آغازين انکشافبه خود گرفت هنوز د» شوروی اتحاد«نام 

داخلی و حوادث دهه نخست بعد از وقوع انقالب اکتبر، شيرازه اقتصاد سرمايه داری روز روسيه را متالشی و چرخه 

يوه تصوير می کرد. شسازمان يافتگی و نظم توليد يا ارزش افزائی را ، ويرانه ای فاقد هر ميزان انسجام، کار و توليد

ند با ه ليد مسلط را تعيين نمی نمود. قطب هائی مانند چين،شکل تو سوای ژاپن ،داری در هيچ کجای آسياتوليد سرمايه 

توسعه سرمايه داری  در نيمه راهباز هم  ،آنکه حوزه های مهم صدور کاال و سرمايه ممالک غربی را تشکيل می دادند

ای توليدی ه. افريقا يکسره در سيطره شکل گرديدندصنعتی تلقی می  اندکفالحتی با رشد کشورهائی کم يا بيش بودند و 

عظيم صنعتی، مالی و قدرت سرمايه داری شدند  بلوک های دهه های بعدهائی از دنيا که بخش  پيشين قرار داشت.

تمامی  ،اروپا بعالوه اياالت متحده، کانادا، استراليا و ژاپن صنعتیتقريبا کشور  12مراحل نطفه ای خود را می گذراندند. 

ها حتی به گرد کره جنوبی و تايوان  آنبزرگترين برخی از سرمايه داری را تشکيل می دادند. دنيای  طول و عرض

موضوعيتی برای مقايسه با روزگار هيچ کشورها  همين تعدادمتوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در عدی نمی رسيدند. ب

گسترش ابعاد ، به لحاظ درجه بارآوری کار، بودسده ها انکشاف را پشت سر نهاده آنکه سرمايه داری با  حال نداشت.

 مشاهده ونکننسبت به آنچه ا ،رمايه و خيلی مؤلفه های ديگر، درجه اشباع جهان از سارگانيکبين المللی، متوسط ترکيب 



اين عوامل بر کوبندگی بحران، اشاره وار خواهيم  همه . در باره تأثيرخود را طی می کرد خردسالیدوران می کنيم 

  نظر اندازيم.به جدول زير گفت. عجالتا 

  دالر امريکاهزار    -   1950و  1913های  در سال دنيا کشور صنعتی 16 توليد ناخالص

  1950  1913  نام کشور  1950  1913  نام کشور

  000 423 2  000 674  فنالند 000 913 488  000 630 176  اياالت متحده

  000 816 70  000 917 48  فرانسه  000 471 105  000 591 65  انگليس

  000 688 68  000 666 42  آلمان  000 909 7 000 216 7  اتريش

  000 724 50  000 908 29  ايتاليا  000 986 32  000 367 11  کانادا

  000 044 48  000 666 24  ژاپن  000 632 19 000 817 8  استراليا

  000 136 18  7 000 463  هلند  000 187 16  000 094 11  بلژيک

  000 100 6  000 093 2  نروژ  000 617 10  000 068 5  سوئيس

  000 605 15  000 587 5  سوئد  000 210 8  000 208 3  دانمارک

 Angus Maddison. Phases of capitalist developmentمنبع: 

را برای دو  ميزان اين توليدرا دقيقا نمی دانيم، اما جدول باال  1929کشور در سال  16ميزان توليد ناخالص داخلی 

 دهه تمامدو  1950سال  نشان می دهد.به روشنی آن  از سال بعد 20و  بحرانسال پيش از  17 متفاوت،مقطع زمانی 

طالئی ترين يکی از سال بعد از خاتمه جنگ امپرياليستی دوم است. زمانی که سرمايه داری  4پس از وقوع بحران و 

 برآغاز کرده است، شاهد رشدی غول آسا است و عصری آکنده از اعتال و گسترش بين المللی را را  های توسعهدوره 

کشور بزرگ صنعتی يا به طور واقعی بيش از  16خالص توليد نا مخصوصا سطحويرانه های جنگ بنا می سازد. ما 

می گيريم. همان گونه که مشاهده می کنيم کل اين رقم بالغ  مبنادر همين سال درصد دنيای آن روز سرمايه داری را  90

 بت مياناقتصاددانان بورژوازی نس. نمی رسديک تريليون دالر  بهميليون دالر است و هنوز  460ميليارد و  970بر 

که درجه بارآوری کار اجتماعی  روزهائی، کنونی جهانتوليد ناخالص و کل سرمايه اجتماعی هر کشور را در شرايط 

با رجوع به سطح غيرقابل قياس  1929می دانند. اين نسبت در سال  6تا  5سر به کهکشان می سايد، معادل يک به 

بوده است. اگر همه اين مؤلفه ها را در بيشتر ندو و نيم از  نگينتوسعه تکنيک و بارآوری کار با امروز، به صورت ميا

انتهای دهه در نه ر در چرخه توليد سرمايه داری، حاضنظر گيريم و در جستجوی گمانه ای برای ميزان کل سرمايه 

يش از بتريليون دالر  دو و نيم تصور رقمی باالتر از  باز هم قرن بيستم باشيم،در آخرين سال دهه پنجم حتی که سوم 

  می ماند. خيال پردازی  هر چيز به

کنيم. صندوق بين المللی پول حجم توليد ناخالص جهانی در سال  گذربه شرايط روز  طومار آن ايام را ببنديم وحال 

قبول و  مورد 6همان شاخص  دررا آماری اين نهاد  های گزارش کرده است. داده دالر تريليون 90را بالغ بر  2019

به عنوان حداقل حجم سرمايه تريليون دالر امريکا  540حدود  به رقمی ،نيماقتصاد سياسی بورژوازی ضرب ک تصريح

در مورد ارقام واقعی کل سرمايه ها پائين تر اشاره خواهيم کرد  خواهيم رسيد.در چرخه توليد روز سرمايه داری حاضر 

همين برابری  216افزايش  ست.ا 1929 وقوع بحران سال پس از 20يعنی  1950سال  برابر 216اما حتی همين رقم 

، سير تصاعدی چندين صد مرتبه ای بارآوری کار، افزايش سرمايه جهانی در فاصله زمانی ميان آن روز و امروزبخش 



و درجه اشباع بازار جهانی از سرمايه همه و همه بر  بسيار حيرت انگيز متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه بين المللی

ه ها اين مؤلفها تأثير فاحش دارند. رينی و کم و کيف مهارپذيری بحران ويرانی آف روی درجه وسعت، حدت، کوبندگی،

و به گاه غلطيدن در ورطه بحران عظيم آن ايام، تمامی اهرمهای  1929در سال  جهانیبسيار رسا می گويند که سرمايه 

ختيار داشته است. نقطه، نقطه جهان روز، خودپو، مهم و اندرونی اين شيوه توليد برای چالش بحران را به حد وفور در ا

چشم سرمايه داران و دولت های ممالک صنعتی را خيره خود  هوش ربای حوزه انباشتبسيار به مثابه چشم اندازهای 

دها ص ترکيب ارگانيک، استثماربا سطح بسيار نازل تر  ، پيش ريز،بدون هيچ محدوديتسرمايه  ورصد ،می ساخت

ر حال د و حاصل فروپاشی ساختارهای فئودالی شده انسانهای خلع يد ميلياردی و چند ميلياردی جمعيتميليون و بعدها 

 اقصی درقاره گيتی، گسترش روزافزون رابطه خريد و فروش نيروی کار  5در  برای فروش نيروی کار فرار به شهرها

جهانی برای خروج از باتالق بحران  سرمايه شليک آماده يا سالحهایراهکارهای دست به نقد نقاط عالم، همه و همه 

تحليل گران، علی العموم در شرايطی رخ داد که چرخ تاريخ همه جا بر کام سرمايه می چرخيد.  1929بودند. بحران 

جنگ نه  ين ارزيابی فاقد دقت است.سده پيش ديده اند، ا 30وقوع جنگ امپرياليستی دوم را محصول مستقيم بحران دهه 

ای طاليه ه ، پيدايشبحرانبر  بورژوازی يرون آورد. غلبهقضا از بطن پويه پااليش بحران سر ب رب از دل بحران که

کشورهای پيشرفته به حوزه های هر چه گسترده تر پيش ريز سرمايه سرمايه داری و نياز سرکش  انباشت رونق رؤيائی

ه برای اينکازی را گريزناپذير ساخت. ميان وحوش درنده بورژوبود که بازتقسيم اقتصادی مجدد دنيا و الجرم جنگ 

تصوير ساده ای از کارائی سرمايه جهانی در شرايط آن روز دنيا برای چالش بحران های خود و به طور مشخص همين 

رخ داد داشته باشيم، فقط کافی است به آنچه بعدها، در سال ها و دهه های متعاقب پايان جنگ جهانی دوم  1929بحران 

نگاهی اندازيم. سرمايه داری نشان داد که در غياب ميدان داری راديکال طبقاتی و کمونيستی جنبش کارگری جهانی، 

دارد. ثابت نمود که در آن روزها به شرط رفع چشم انداز گسترش و بالندگی  قبلش برابر تمامی سده های تا چندهنوز 

انی افزائی کهکش خودنست بازهم شاهد موج پرخروش توسعه و خطر سرنوشت ساز مبارزه طبقاتی کارگران دنيا می توا

به تاريخ پيوسته  سرمايه داریسده بيستم در چنان وضعی رخ داد. وضعيتی که برای  30باشد. بحران دهه سرمايه ها 

  است.  و چشم اندازها را از دست دادهتوانائی  که تمامی آن ظرفيت، اين نظام ديری استاست و 

تهاجم سونامی واری يک غلطيدن سرمايه داری به ورطه بحران نيست. فقط روی ما جريان دارد،  آنچه امروز پيش

رمايه داری دهه های متمادی است در چرخه توليد سرمايه جهانی چرخ می خورد. س وجود داشته و است که بحران ديرپا

 موجود، همزی و مستمرا جاری ران هميشهشکل ادواری بروز بحران ها را با نوعی بح  وارد فازی شده است که

ايه از سرم نه سرمايه اجتماعی اين يا آن کشور، جايگزين کرده است. اگر از سرمايه و نه اين يا آن حوزه خاص انباشت،

 حتی عزيمت کنيم، آنگاهل توليد تاريخا مستولی جهان حاضر به مثابه شيوه توليد مسلط بر سراسر دنيای روز، يا شک

خود، بدون توفش ويرانگر بحران عظيم ترين بخش چرخه ارزش افزائی در  نظام چيره اقتصادی رابرای لحظه ای اين 

همان . بحران اساسا ازدرنگ کنيم کمی نکته يک پيش از ورد به هر بحث مشخص در اين عرصه، روی .نمی بينيم

با  سرمايه. اگر کنداحراز می  سرمايه داری آنجا سرمايه می شود و هويت شيوه توليددر جائی می جوشد که سرمايه

 بحران هم دقيقا مولود همين شاخص، و شروع به انکشاف می کند توليد اضافه ارزش، پای بر زمين تاريخ می گذارد

ه چتوليد با هدف سود و اضافه ارزش هر  اگر منعقد گرديده است. پويه توليد ارزش اضافی در نطفه اش است و هويتی

پيشی گيری نرخ انباشت از نرخ  محکوم به متضاد، همزی افت نرخ سود، ، متناقض،است ز، ماهيتا خودستيانبوه تر

پس گسترش  -که حتما هست  –بحران است  انسداد مجاری ارزش افزائی و سقوط در ارزش اضافی، محکوم به توليد



و سرشتی موجد بحران می تواند بر روی پروسه بروز و ابعاد کوبندگی  درونیعوامل  اينتاريخی  و افراطی، انفجارآميز

 ،حرانب مکانيسم های خنثی ساز ددر همين راستا کارکر. داشته باشديا مهارناپذيری آن هم تأثير بسيار بارز و شگرف 

جتماعی کشورها د. ظرفيت سرمايه اهم به شدت زير فشار تأثير خود گير رادر دوره های مختلف حيات سرمايه داری 

د. هيچ کدام اين موارد از پيش قابل انکار و نفی را نيز عميقا متأثر سازکل سرمايه جهانی برای چالش هر بحران  يا

متقابل اين مفروضات، موضوعی مانند جايگزينی اهرم های خنثی سازی سير رو به افت نرخ  سوینيستند، حتی در 

 ی به هيچ وجه رخدادی نامحتمل و غيرقابل وقوع نخواهد بود. در بررسیسود در دوره های مختلف گسترش سرمايه دار

   تمامی اين مؤلفه ها چشم دوخت. بحران حاضر سرمايه جهانی بايد به

 .منگاه کنيهر چيز به درجه اشباع جهان از سرمايه  از با اين توضيح به سراغ واکاوی اوضاع مشخص روز رويم. پيش

در بوده اند. تريليون دالر سرمايه  1135صاحب  ،2019مار بانک های دنيا، در سال بی ش تعدادبانک از  1000فقط 

تريليون دالر بالغ می شده  100تاريخ، حجم کل سرمايه مالی موجود به حدود  اينسال پيش از  20يعنی فقط  1999سال 

دقيقا نمی دانيم اما اگر حتی همان  ،رقم واقعی کل سرمايه مالی دنيای سرمايه داری چه ميزان است فی الحال اينکهاست. 

 افزون گرديده برابر 12سال اين حجم حدود  20باز هم خواهيم ديد که در عرض  گيريم،بانک را در نظر  1000دارائی 

برابر  10سال پيش، تا  10خود آنها يا  2009ها در مقايسه با دارائی سال  از اين هم گوياتر سرمايه همين بانکاست!!! 

می گويند فقط با يک تريليون اسکناس يک دالری می توان فاصله ميان کره زمين تا ماه را به هم فته است!! افزايش يا

باز برابر اين مقدار است.  1500نمود. حجم سرمايه تحت مالکيت بانک های بزرگ سرمايه داری حدود و فرش وصل 

 دو به ،داشته باشيم بين المللیدر مؤسسات مالی ه انباشتسرمايه های  رشد انفجاری از آنکه تصوير روشن تریبرای هم 

  . نگاه کنيمبا فاصله ای بسيار کوتاه است  ،که مربوط به دو پريود زمانی، در طول همين دهه اخير زير گويای جدول

  دالر امريکا -  2013جهان در سال  اولبانک  10دارائی 

  ميزان سرمايه  نام بانک  رتبه

  000 000 000 811 2  چينبانک صنعتی و بازرگانی   1

  000 000 000 693 2  اچ اس بی سی (انگليس)  2

  000 000 000 665 2  دويچه بانک   3

  000 000 000 661 2  کردی اگری کول  4

  000 000 000 595 2  گروه مالی ميتسو بی شی يو اف جی  5

  000 000 000 527 2  بی ان پی پاريبا   6

  000 000 000 402 2  بارکليز   7

  000 000 000 359 2  جی پی مورگان چيس   8

  000 000 000 291 2  ژاپن پست بانک   9

  000 000 000 239 2  بانک سازندگی چين   10

 000 000 000 243 25  جمع 

  

  منبع: دانشنامه ويکی پديای انگليسی



  دالر امريکا - 2019بانک اول جهان در سال  10دارائی  

  ميزان سرمايه  نام بانک  رتبه

  000 000 000 009 4  بانک صنعتی و بازرگانی چين  1

 000 000 000 400 3  شرکت بانکداری ساختمانی چين  2

  000 000 000 235 3  بانک کشاورزی چين  3

  000 000 000 780 2  بانک چين  4

  000 000 000 991 2  گروه مالی ميتسو بی شی   5

  000 000 000 533 2  بانک چند مليتی ج چی ام  6

  000 000 000 520 2  هلدينگ اچ اس بی سی   7

  000 000 000 357 2  بانک فرانسوی پاری باس بی ان پی  8

  000 000 000 281 2  بانک امريکا بی او آ   9

  000 000 000 117 2  گروه اعتباری اگری کول  10

 000 000 000 223 28  جمع 

 منبع: روزنامه نصف جهان

  

برخی يا زنجيره ای  روزهای باال صرفا دارائيهای يا ارقام مندرج درجدولتريليون دالر که باالتر اشاره شد  1135رقم 

 توسعهاين را می دانيم که در جهان سرمايه داری، به ويژه در فاز حاضر  .نشان می دهندرا جهان از بانکهای بزرگ 

و مانند اينها به هيچ وجه پديده هائی بيگانه با هم!! بهره آور، مجازی ، سرمايه مالی، بانکی، صنعتی، تجاری، نظاماين 

 ها وهای بانک یاز هم نيستند. سرمايه های پيش ريز شده در قلمرو صنعت همان دارائ منفکيا  ،گسيخته از همديگر

اشند، آنچه در مؤسسات مالی هستند. عظيم الجثه ترين تراست های صنعتی زيرمجموعه اين يا آن هيوالی مالی می ب

پيش ريز شده است،اجزاء »  خدمات«حوزه بازرگانی جاری است، با آنچه در صنعت، کشاورزی، معدن، حمل و نقل يا 

يا  1135مختلف و رويه های متفاوت سرمايه اجتماعی يک کشور يا سرمايه جهانی هستند. با همه اينها تعيين اينکه رقم 

ز سرمايه بين المللی است و دومی چند برابر اولی است کار آسانی نمی باشد، حتی کل دارائيهای بانک ها، چه بخشی ا

هر چه غول آساتر بودن يا عظمت يا حداقل ما فاقد داده های الزم برای اين محاسبه هستيم. آنچه مهم و مورد تأکيد است 

  در قياس با ارقام مذکور است. کل سرمايه های روز جهان چند برابری 

سرمايه در سطح بين المللی و شتاب سرسام آور افزايش آن، که با سرعتی شبيه سرعت سير نور پيش  تراکم غول پيکر

سهمی بسيارعظيم در مزمن سازی مستمر بحران در چرخه ارزش افزائی سرمايه از جمله شاخصهائی است که می تازد، 

پويه سرشتی و کامال غيرقابل گريز سرمايه است،  ،تمرکزطغيان های پی در پی سونامی وار آن دارد.  ودر يک سو 

 رکزتر می گردد. توليد سرمايه، توليد برای بازار، سودسرمايه به همان ميزان که می بالد و انبوه تر می شود، متم

رقابت را از درون خود متولد می کند و سرکش می سازد، رقابت بدون افزايش  ،تر و خودافزائی عظيم تر خروشان

بارآوری کار محتاج تمرکز فزاينده سرمايه و ادغام شتابناک رتقاء بارآوری کار ممکن نيست، حصول بالندگی ا مستمر

سير صعودی جبرآميز متوسط ترکيب آلی سرمايه را با ارگانيک سرمايه های منفرد در همديگر است. کل اين پروسه، 

فارغ از روند عام وقوع آنها، نه فقط  يا ارکردهاهر کدام اين کپروسه فعليت و وقوع خود همراه دارد. پيداست که 

ن نيز رو به رو می باشد. در اي سدها و نيرومندترين تضادها با مقاوم ترينکه و عوامل خنثی گر نيست  تضاد سنگالخ،

يه با رابطه ميان رشد تاريخی عوامل بحران آفرين ذاتی سرماواهيم کرد. عجالتا همه بحث بر سر مورد حتما اشاره خ

ها است. اشباع روزافزون و بسيار شتابناک جهان از سرمايه، به خودی خود متضمن افزايش چگونگی و ابعاد بروز بحران



چه پيشرفته تر آنست. امری که قهرا گرايش ه در سطح جهانی و به ويژه در قطبهای هرافراطی متوسط ترکيب آلی سرماي

بين المللی حدت می بخشد، وقتی از حجم کهکشانی بيش از  سرمايه به تنزل نرخ سود را در چرخه سراسری انباشت

برابری کل سرمايه  750تريليون دالر سرمايه مالی و بانکی در شرايط روز جهان سخن می گوئيم، عمال از رشد  1500

درصدی  11رشد ، حتی از برابری سرمايه بين المللی در يک فاصله زمانی بيست ساله 12سال، رشد  90در طول 

بحرانها صحبت می کنيم،  ه عظيم ترين بانکها در يک برهه بسيار کوتاه شش ساله، آن هم در ميان موج متالطمسرماي

غلط تر و گمراهسازتر از آن نيست که افزايشی چنين اختاپوسی و سهمگين را در مجرد حجم سرمايه خالصه هيچ چيز 

 ير صعودی کامال انفجارآميز متوسط ترکيب آلیسکنيم، يک فاکتور قهری، سرشتی و غيرقابل تفکيک اين افزايش، 

سرمايه در سطح بين المللی است. معنای اين صعود در دل آن افزايش آنست که سرمايه جهانی در همان حال که در 

برابر گرديده است، ميانگين ترکيب ارگانيک آن نيز با همين نسبت باليده و افزون شده است، معنای  12سال  20طول 

طبقه کارگر جهانی بايد با تحمل نرخ استثماری بسيار کوبنده تر،  ،سال پيش 20آنست که امروز در قياس با  تحول اخير

سودآور سازد، ترجمان ساده را  های طبقه سرمايه دار دنيا سرمايه برابر شده 12کوهساران  ،فرساينده تر و مرگبارتر

 طی سالهای آتی، زير فشار فاشيستی ترين و جنايتکارانه ترينزمينی اين رخداد آنست که توده های کارگر دنيا مجبورند 

را چند برابر و اين بار چند ده برابر  ی تا کنونی، حجم سرمايه هاشدنو از هستی ساقط  سالخی شدت استثمار،شکل 

 دليتو کل کار و توليد و زندگی و همه چيز خويش را وقف سودآوری اين سرمايه ها کنند، سنگ بنای هستی  سازند.

سرمايه داری بر جدائی کارگر از کارش، فربه شدن هر چه رعب انگيزتر سرمايه و الغری هر چه دردناک تر کارگر، 

عظمت هر چه افزونتر سرمايه و حقارت هرچه موحش تر کارگر، قدرت هرچه اختاپوسی تر سرمايه و ذلت هر چه 

ين نظام ه است و اشدی هر چه زبونانه تر کارگر استوار ، بتوارگی هر چه سهمگين تر سرمايه و بندگکارگر فاجعه بارتر

انسانی هر گام انکشاف و هر لحظه بقای خود را با قربانی کردن توده های کارگر دنيا لباس عينيت  با همين سرشت ضد

در قاسرمايه می جوشد، توليد سرمايه داری نمی تواند و تحت هيچ شرايطی  همين جا، از بطن بحران ازپوشانده است.  

، خودافزائی و خودگستری شرط حتمی وجود و بقای سرمايه است، نيست که توليد افراطی طغيان آميز سرمايه نباشد

دگان سرمايه کننحاصل استثمارتوده کارگر را سرمايه نمايد، توليد که به طور الينقطع کار و سرشت اين شيوه توليد است

ين ا سازند، خود و مستولی بر خودرا سود سرمايه های آفريده  رشانعظيم ترين بخش کار و حاصل کارا مجبور کند که 

اين آنتاگونيسم ديری است که وجود تاريخی سرمايه داری را  است.و غيرقابل گشايش آنتاگونيستی تضادی روند حامل 

کرده است. ميلياردها کارگر سکنه کره خاکی قادر به بازتوليد نيروی کار خويش همراه با بازتوليد کوهسار  کالفدر خود 

کهکشانی سرمايه ها، خودافزا ساختن افراطی و انفجاری سرشتی اين سرمايه ها و آفرينش سودهای اختاپوسی مورد نياز 

سرکش را در عمق هستی خود همراه داشته است. زير  اين خودافزائی نمی باشند. سرمايه از روز ظهور، اين تضاد

ر رو به افت نرخ سود و تحمل بحران مواجه بوده است. اين روند ديری است که تاريخا ابعاد سترگ يفشار اين تضاد با س

غيان آلودی به خود گرفته است و آنچه در جهان روز می بينيم آثار و عوارض سرنوشت تاريخی اين تضاد طو سهمگين 

اضر . اگر وضع حاستگرديم. يک پرسش جدی در اين گذر مطرح می  اد ذاتا آنتاگونيستی است. به اين بحث حتما بازح

خ دو پاس ؟باقی مانده است و پيش می تازدواری و اقتدار کامل استين است پس چرا همچنان با صالبت، سرمايه داری ا

  واقعی، روشن و مکمل همديگر برای اين سؤال وجود دارد. 

 شيوه توليد سرمايه داری در همان حال که ذاتا باردار روند تمرکز، رقابت سرکش، سير صعودی ترکيب ارگانيک، –اول 

گرايش نزولی نرخ سود و وقوع بحران است، اهرم ها و راهکارهای مقابله با اين روند را نيز در هستی خود دست به 



دی، سياسی، مدنی، حقوقی و اجتماعی اش، دولت سرمايه داری، طبقه اش، نظم اقتصا ،کار و فعال دارد. سرمايه دار

تفکران م سرمايه مدام و مستمر به مالکان، همگی سرمايه شخصيت يافته، سرمايه انديشمند، ذيشعور و چاره انديش هستند.

ارگر ستثمار کو دولتمردانش رهنمود يا حکم می دهد که کل دانش بشری را وقف افزايش بارآوری کار و تشديد فزاينده ا

تناقضات درونی سرمايه و ظرفيت بحران زائی آن را عظيم تر می سازد اما کوتاه مدت که اين امر در همان حال کنند، 

تا مدام، به ميزان ممکن  می بخشد، سرمايه صاحب خود را واداشت و مقطعی سرمايه را در چالش افت نرخ سود توان

و تا هر کجا تيغش می برد، روزانه کار را طوالنی گرداند، بهای نيروی کار يا در واقع مايحتاج معيشتی کارگر برای 

بازتوليد اين نيرو را تنزل و باز هم تنزل دهد، شدت کار را باال برد، سرعت کار را رقيب سير صوت يا حتی نور کند. 

ا رباشت متوسط ترکيب ارگانيکش که با گشايش حوزه های نوين ان آموختتصاددانش، دولتمردش سرمايه به مالکش، اق

از همه راههای ممکن هزينه توليد را پائين کاهش دهد، نيروی کار ارزان را با نيروی کار شبه رايگان جايگزين سازد، 

خودافزائی غول آسا و چالش بحرانهايش را آرد. به طبقه صاحب خود ياد داد که کل نيازهای ارزش افزائی، بازتوليد، 

فورا با استفاده قانون، حقوق، مدنيت، نظم و دولت جامعه موجود کنند، از دولت خواست که با مشاهده طاليه های بحران 

 به حساب سرمايه داران ر کارگران را زير نام نجات جامعه!موقعيت و اهرمهايش، رودهای عظيم حاصل کار و استثمااز

درصدی يا بيشتر،  1500درصدی و  1200نمايد، طبقه کارگر را مجبور کند که در کنار تحمل نرخ استثمارهای واريز 

که  د دادپذيرای هميشه و همه جا حاضر سرشکن سازی بار بحران سرمايه بر زندگی خود باشند. سرمايه به مالکانش يا

انداز انباشت با سودهای طالئی را زير بيرق سهامدار  بازار بورس راه اندازند، سرمايه های کوچک و متوسط فاقد چشم

به سودهای کم راضی و ساز و برگ قدرت تراستهای غول پيکر برای کهکشانی ترين سرمايه گذاريهای دارای پردرخشش 

 اين ظرفيت ها و مکانيسم ها همهترين افقهای سودآوری سازند. سخن کوتاه سرمايه در بطن و متن پويه بحران زائی از 

  برای چالش افت نرخ سود، مقابله با بحران و خروج از ورطه بحران هم برخوردار بوده است و برخوردار است.

 به اعتبار نقش اقتصادی خود، به هيچنکته بسيار اساسی و در واقع اساسی ترين کالم در اين عرصه آنکه بحران  –دوم 

اين نظام نمی باشد. حتی عکس آن تا حدی صادق است. وجه آستانه احتضار سرمايه داری يا حتی خطری برای هستی 

بحران برای سرمايه نقش حجامت و سر باز کردن دمل چرکين در طب سنتی يا دارو و درمان دوره های گذشته تاريخ 

را دارد. اطباء قديم حجامت را وسيله ای برای پااليش عفونت های خون می ديدند، به باز شدن دمل های چرکين نيز 

نقش پاالينده بحران برای توليد اما  می داندگاه را داشتند. بی اعتباری انگاره های باال را پزشکی عصر جديد همين ن

سرمايه داری را فقط پرولتاريا و جنبش شورائی لغو کار مزدی او می تواند نقش بر آب سازد. واقعيت اين است که تا 

جراحی پااليشی بسيار نيرومند برای سرمايه داری است. سرمايه  پيش از آنکه پرولتاريا چنان کند، بحران يک مفر و يک

با وقوع هر بحران خود را می پااليد، هرس می کند، بخش های آسيب پذير خود را قيچی و بدون آنکه دور ريزد، ساز 

 اردر يک چشم به هم زدن با مکانيسم بازار بورس طيف بسيو برگ توان بخشی هر چه افزون تر خود می گرداند. 

گسترده ای از مالکان کوچک سرمايه را به زير تيغ تيز خلع يد می برد و دهها تريليون دالر دارائی آنها را ملک طلق 

هلدينگ ها و غولهای مالی و صنعتی می گرداند، همين بال را به گونه ای بسيار فاجعه آميزتر بر سر کل کارگران دارای 

ها، تنسل حاضر که چندين نسل آتی طبقه کارگر جهانی را زير نام بدهی دول اين يا آن سنار پس انداز می آرد. نه فقط

حساب سالخی کل اين نسلها رودهای پرخروش سرمايه را به حساب سرمايه داران واريز  وامدار تراست ها می سازد، با

ئی سرمايه قشرهای باال ريليون ها دالر سرمايه آنها را برمی کند. از يک سو با ورشکست سازی اليه پائين بورژوازی ت

می افزايد و از سوی ديگر با پرداخت وام به همين اليه پائينی دهها تريليون سرمايه مجازی کم سود را صاحب سودهای 

سرمايه به محض مشاهده آثار بحران زمين و زمان را آماده باش می دهد تا از تمامی مجاری ممکن سترگ می سازد. 



بيشترين بهره ها را برگيرند.  ،بر زندگی هميشه در حال سالخی توده کارگر ،ای آنبرای سرشکن نمودن کل هزينه ه

در همين راستا فاشيستی ترين تعرضات را عليه خورد و خوراک و سرپناه و معاش طبقه کارگر سازمان می دهد و 

يکار را ب عظيمی از کارگرانبرنامه ريزی می کند، سطح انتظار کارگران را وحشيانه به پائين می راند، درصد بسيار 

ها را ساروج می نمايد، هزينه زنده ماندن آنها را بر گرده همزنجيرانشان می اندازد، جامعه و می کند، ممر معيشتی آن

جهان را برهوت فالکت می سازد تا در فضای مختنق و مهلک اين باديه مرگ آور، توده های کارگر را به فروش نيروی 

سرمايه کل اينها را در ابعاد عظيم انجام می دهد و از اين طريق بقای خود ای ممکن متقاعد گرداند. کار با نازل ترين به

را تضمين می نمايد. به همه اين دالئل بحران به طور فی نفسه و به اعتبار نقش اقتصادی خود هيچ خطر مهلکی برای 

تان تاريخ کند نه بحران که فقط جنبش نيرومند نظام بردگی مزدی نيست. آنچه می تواند سرمايه داری را راهی گورس

  سازمان يافته شورائی و سراسری توده های کارگر دنيا است. 

ه سؤالی که باالتر طرح و رها کرديم باز گرديم. از تضاد سرشتی انفجارآميز و بحران آفرين سرمايه می گفتيم، اينکه ب

بحران ها، خروج سرمايه از مهلکه بحران، رشد اختاپوسی عوامل تاريخ سرمايه داری، تاريخ بالندگی اين تضاد، توفش 

نای ستان بقای اين کهنه بقربانی شدن نسل بعد از نسل طبقه کارگر دنيا در آ ن زا، تکرار تسلسل وار اين چرخه،بحرا

القوه فعل و ببدفرجام، تشديد طغيان آسای تضادهای سرشتی سرمايه، تالش سرمايه برای احياء و اعمال تمامی توان بال

تهاجم هر چه درنده تر اين نظام به تمامی تار و پود هستی بشر در راستای بقای خويش خود جهت چالش اين تضادها و 

مايه داری با اين ماهيت، پويش، تاريخ، بحران خيزی و قربانی و سالخی سازی بدون هيچ . سؤال اين بود که سراست

معبد، چگونه باز هم به بشريت از جمله به ميلياردها کارگر دنيا مجال و مناسک بقای اين » منا«در  انسانتوقف 

در اينجا نيز با دو پاسخ مکمل هم، مواجه هستيم. اولی بسيار ساده است و نيازمند توضيح نيست. ماندگاری داده است؟. 

سرمايه داری مثل کل  توليد سرمايه داری با پيدايش خود آماج مبارزات گسترده توده های کارگر قرار گرفت. تاريخ

پروسه پيکار طبقاتی در پرشکوه ترين و درخشنده ترين فازهای آن است. تاريخ مبارزه ای ماالمال ، بشرتاريخ زندگی 

يری ه هر جهتگاز فراز و نشيب، خيزشهای راديکال و گمراهه رفتن های شکست آور، تاريخ کارزاری غيرقابل تعطيل ک

مامی تنوين در جنگ رهائی انسان و هر کجراهه رفتن و به سازش غلطيدنش قفل  ش فتح سنگریريشه کاو و راديکال

طبقه کارگر جهانی در طول اين چند صد سال برای دفع و رفع خطر اين اختاپوس مهيب درهای اين رهائی بوده است. 

دارد. نبيشتر هستی خود جنگيده است. جواب اول اين است و نياز به تشريح  و وحشت از سرمعاش و استثمار و سبعيت

   رويم.بپاسخ دوم  به سراغ

به محض آنکه سخن از درندگی و تهاجم هار سرمايه به زندگی توده های کارگر دنيا، سالخی معيشت کارگران توسط 

سرمايه در جهان، يا نوع اين مسائل به ميان سرمايه داری، فقر و فالکت روز افزون کارگران زير فشار شدت استثمار 

ا معيشت مکفی دارند! در امريک زد که چنين نيست، کارگران اروپاها را شکاف می اندافرياد مخالفان سقف آسمان می آيد،

کانادا و استراليا کارگران گرسنه نيستند، خيلی جاها بيمه درمان و بيکاری در ست. دستمزد بخشی از طبقه کارگر باال

شمالی برای کودکان هم ير است. در اروپای غربی وهست. در اسکاندوينای حتی شمار مراکز نگهداری سالمندان چشمگ

در راستای  !!از اين مواهب و عطيه ها خيلیی موجود است، دموکراسی هست، حق تشکل و تحزب وجود دارد و امکانات

فقط ه بدبختانها را  اين حرفزی سرمايه ليست می گردد. انکار قربانی شدن مستمر بشر در آستانه خودافزائی و سودسا

سرمايه داران يا وحوش دولتی بورژوازی بر زبان نمی آرند، جمعيت کثيری از کارگران و قربانيان نيز عين همين 

 دسرمايه داری يک شيوه توليد، روی سخن ما طبيعتا  نه با اولی ها که فقط با دومی ها است. نترهات را تکرار می کن

جهانی و سراسری است. کل سرمايه ها و سرمايه اجتماعی تمامی کشورها در در زنجيره بازتوليد و سامان پذيری خود 



ت قطاع قدر به رغم تمامی رقابت ها، جنگ افروزی ها و بربريت هائی که بر سر تقسيم اضافه ارزش ها، مالکيت ها يا

چند ميليارد کارگر سکنه دنيا، توسط کل سرمايه جهانی استثمار  کلبلوک پيوسته و واحدی را می سازند.  با هم دارند

های قطب می شوند. سهم سرمايه های مختلف، تراست های مالی و صنعتی متفاوت، سرمايه اجتماعی کشورهای گوناگون،

د. هر که اوت دارخوان يغمای اضافه ارزش ها، کامال متفاوت و چه بسا به گونه ای فاحش تفمتمايز سرمايه جهانی از 

، کار پيشرفته تربارآوری نيروی  دسترسی به تکنيک، دانش، دستاوردهای علمی مورد نياز در تر،سرمايه اش انبوه

يد و شرايط تول سرمايه گسترده تر، قدرت رقابتش کوبنده تر، وسعت حضور و دامنه تسلطش در چرخه توليد و بازار

ائين تر پهزينه توليدش  موقعيتش درتشکيل قيمتهای نوليدی و نرخ سود محکم تر و تر،مطلوبارزش افزائی سرمايه اش 

است طبعا سهم افزون تری نصيب خود می سازد، اما در اين ميان يک مشخصه کامال هويتی و بسيار بنيادی شيوه توليد 

سرنوشت ساز، هم برای سرمايه داری به طور کامل فراموش می گردد. مشخصه ای که مرکب از چند مؤلفه اساسی و 

  سرمايه داری و هم برای طبقه کارگر جهانی است. اين مؤلفه ها عبارتند از: 

ا به چنگ آرند کل اين برای آنکه بخشهای عظيم الجثه تر سرمايه بين المللی حصه های غول آساتر اضافه ارزش ر -1

شوند. اين غولها اگر بخواهند به ارزش د ترين سطح و پرخروش ترين حجم تولياز پيش در وسيعها بايد اضافه ارزش

  هزار يا چند ده هزار کارگر حوزه مستقيم پيش ريز خود اکتفا کنند ديگر غول نخواهند بود.  استثمار چنداضافی حاصل 

بخشی از بورژوازی دنيا که زير فشار قوانين قهری و ذاتی توزيع اضافه ارزش ها سهم پائين تر به چنگ می آرند  – 2

سالح آنها برای اين جبران، سوای برنامه ريزی سبعانه ترين  ازند تا اين کاهش را جبران کنند.ها دست می يتالش همهبه 

تهاجمات سيستماتيک به بهای نيروی کار و حداقل معيشتی توده کارگر حوزه های پيش ريز سرمايه های خويش هيچ 

  نيست.چيز ديگر 

هانی بر زندگی توده های کارگر را برآيند زمينی اين دو مؤلفه آنست که آثار فشار فزاينده و انفجارآميز سرمايه ج – 3

اين بدترين گمراه رفتن ها و باژگونه ديدن ها است. . !!نبايد با چراغ اندازی بر وضع روز کارگر آلمانی يا سوئدی کاويد

نه ترين شکل ممکن آماج استثمار سرمايه و زير فشار شدت روزافزون اين به وحشياکل آحاد طبقه کارگر بين المللی، 

در هيچ دوره ای، در هيچ نقطه جهان بر سر کاهش اين فشار در مورد هيچ بخش طبقه کارگر  تند، بحث مطلقااستثمار هس

مار الکت افرين استثنبوده و نمی باشد، جوهر سخن آنست که ابعاد يکه تازی سرمايه در تشديد طوفانی، ويرانساز و ه

اين و آن امکان درمان کارگر نده کارگر نروژی يا اطبقه کارگر را نبايد از طريق انجماد و تحجر در لقمه نان باقی م

ها است. کل اضافه ارزش های بين المللی اجتماعا الزم نهفته در توليد آن فرانسوی جستجو نمود. ارزش کاالها زمان کار

ها، ل اضافه ارزش. سهم هر بحش سرمايه جهانی از کاستمنعقد شده کل توده های کارگر جهان زمان کار اجتماعا الزم 

 سهمی از کل اين زمان کار اجتماعا الزم است. طبقه سرمايه دار اروپای غربی و شمالی در طول تمامی دهه های اخير

توده های کارگر اين کشورها سازمان کوبنده ترين و سهمگين ترين شبيخونها را عليه سطح معاش و امکانات اجتماعی 

دسترسی به بهداشت، درمان، آموزش، مهد کودک، . در غالب اين جوامع ميزان مزد واقعی يا استداده و به اجرا نهاده 

 همسان کارگرانداده است. در اياالت متحده، و کاهش  کردهدرصد سالخی  40بيش از  را تسهيالت مربوط به سالمندان

ده اند ورفاهی يا بيمه اجتماعی برخوردار نب درمانی،هيچ پشتوانه از  ، هيچ گاه و در هيچ دوره،فريقائیجوامع آسيائی، ا

سال همه جا، ويرانگر و فاحش رخ داده است، نکته اساسی  50ها در اين ورش قرار گيرد، تهاجمات و شبيخونکه مورد ي

فالکت  ،گورخوابی، بی آبی، بی بهداشتی، بی داروئی، بی درمانیخانمانی، فقر، گرسنگی، بي -اوال و مورد تأکيد آنست که

ناشی از اين تعرضات سبعانه دامن  آلودگی های زيست محيطی، داعش زائی، فاشيسم پروری يا سيل توحش های ديگرو 



وبنده تر تر و ک کننده خرد توده های کارگر چند قاره آسيا، افريقا، امريکای التين، بخشهائی از اروپا و امريکا را بسيار

ا و هله سرمايه اجتماعی عظيم ترين قطباين يورش و شبيخون توسط کل سرمايه جهانی، از جم –ثانيا  گرفته است.

اگر  آنکهاز همه مهم تر  و –ثالثا صورت گرفته است،  سرمايه داری برخی کشورهاپيشرفته ترين کشورها و نه فقط 

رانی از کارگر بنگالی، فيليپينی، آرژانتينی، اي کمترربی و امريکای شمالی چند صد ميليون نفوس توده کارگر اروپای غ

 مالکم کارگران صرفا به اين دليل است که ،سرمايه فرو غلطيده اند شبيخونبه ورطه فالکت، گرسنگی و فقر مولود 

 رعميق تبسيار سبعانه سرمايه را  های يکه تازی حاصلهای  ر دنيا بار سيه روزید اخير و چند ميليارد همزنجيرشان

وری، فاجعه پر فالکت زائی، گرسنه سازی،، فقرآفرينیآنان که به گاه بحث در باره تحمل نموده اند.  خرد کننده ترو 

نکبت و ادبار محصول تعرضات فاشيستی فراجوشيده از ژرفای تناقضات سرشتی و بحران زای سرمايه يکراست به 

يسی چشم می دوزند و سونامی فقر و گرسنگی و بی آبی و بدبختی دامنگيز چند ميليارد ئسو نان باقی در سفره کارگر

دترين بنباشند، در زمره   داری جيره خوار خودفروخته سرمايه نمی بينند، مسلما اگر سرمايه دار ياکارگر ديگر دنيا را 

 يدگی و تعفن تاريخی سرمايه داری بر زندگیمسخ شدگان و شعورباختگانند. برای آنکه آثار انحطاط، بحران خيزی، گند

قاره گيتی نظر  5طبقه کارگر جهانی را ببينيم بايد به کل مصيبت های آور بر سر چندميليارد نفوس توده کارگر در 

کوهساران اضافه ارزش ها چرخه توليد سرمايه جهانی را کل اين چند ميليارد کارگر به چرخش می اندازند، انداريم. 

ی و زمان کار اضافی کل کارگران دنيا است. اگر در نقطه ای از اين دنيا سرمايه برای جلوگيری از زوال کار اضاف

تنها از اين لحاظ درصد رضايت می دهد،  800درصدی کارگران به جای  799نظم ارزش افزائی خود، به نرخ استثمار 

ضايعات درصد ساخته است.  1200ديگر را  درصدی توده های وسيع کارگران حوزه های 1000است که نرخ استثمار 

آفريده بقای غيرمجاز سرمايه داری و شدت انفجارآميز انحطاط و گنديدگی اين نظام را بايد در اندام نحيف، بيمار، بدون 

هيچ آب و خوراک يا دارو و درمان ميلياردها کودک افريقائی، آسيائی، امريکای التينی، در محروميت مرگ آور يک و 

يگر د نيم ميليارد کارگر و کارگرزاده يليارد نفوس کارگری دنيا از آب آشاميدنی بهداشتی، در عدم دسترسی يک ونيم م

، هندی، لیه اتيوپی، سومامحنت چند ميليارد کارگر گرسن زندگی آکنده از رنج، فقر، به ابتدائی ترين مايحتاج درمانی، در

ان و کاهش رعب انگيز کارکن ديگر، در تعطيلی روزافزون مدارس سوئدی، در صدها جامعهفيليپينی، بنگالی، افغانی و 

ر عروج داروپای غربی و شمالی،  کشورهایسيستم درمان پيشرفته ترين غمبار  فروپاشیشمار تخت بيمارستانها، در 

و ناسيوناليستی، در ترامپ ها، کل فاشيسم دينی  ،، جمهوری اسالمی هابوکوحرام ها القاعده ها، طالبان ها، داعش ها،

و سراسر دنيا، در يکايک اين واقعيت ها و رخدادها به تماشا ايستاد. عراق  ، افغانستان،لبنان جنگهای سوريه، يمن،

چرخه توليد، بازتوليد، ارزش افزائی و خودگستری کل سرمايه جهانی را کل کارگران دنيا به چرخش می اندازند، کل 

وميت و محر گرسنگی گر دنيا است. هرچه فقر، فالکت، گورخوابی،ار کل توده های کارسرمايه ها و سودها حاصل استثم

 بربريتنقطه اين دوزخ سياه است از سرمايه می جوشد، آثار و عوارض وجود، بحران زائی، انحطاط، گنديدگی و در هر

  د. را بايد در بند، بند زندگی همه چندين ميليارد نفوس کارگران دنيا کاويسرمايه داری 

اصلی  وارد هسته محاسبه کل آنها به مثابه مالط و مصالح ساختمان بحث حاضرتمامی آنچه تا اينجا گفتيم و با با گذار از

ی که وجود داشته است، اما وارد بحران. گرديمبررسی عروج سونامی وار بحران درشرايط روز سرمايه داری  آن يا

 که سرمايه داری حداقل است در وضعی آغاز شدهاين سرکشی و طغيان  است. گرديدهفاز نوينی از طغيان ويرانگر خود 

تنزل روز به روز بهای نيروی، برچيدن مدارس و بيمارستانها، ويرانسازی مراکز با سال است در سراسر دنيا،  50

قتل عام غرامت بيکاری، نام داشته است، سالخی » بيمه های اجتماعی«محاء آنچه نگهداری سالمندان و معلوالن، ا



اشتغال!!، » امنيت«محو هر نوع  ،از طريق افزايش سن بازنشستگی تطويل جنايتکارانه زمان کار خسارت بيماری،

ذوب کاهنده مستمری بازنشستگی،  جايگزينی قراردادهای چند ساله خريد و فروش نيروی کار با اوراق سفيد امضاء!!،

ز بر زندگی توده های کارگر، امروی خانمانی افراطی روزافزون وخيم سازی بی عنان معيشت و تحميل فقر، گرسنگی، ب

 برای کاهش فشار بحران خود را به فردا رسانده است. فقط از طريق اين تهاجمات به چالش افت نرخ سود پرداخته است،

ن ل هميدر طوو برای حصول نوعی بقای همزی با بحران برنامه ريزی کرده است.  سبعيتی دست يازيده استها به هر 

مدت عظيم ترين انقالبات تکنولوژيک و اطالعاتی را نيز پشت سر نهاده است. با اين انقالبات نه فقط هيچ گرهی از هيچ 

مشکل خود نگشوده است که ابعاد بحران خيزی يا حدت و شدت تناقضات ذاتی خود را دهها بار بيش از پيش به اوج 

ايه ط ترکيب ارگانيک سرمسرمايه اشباع کرده است. متوسانفجارآميز ازو  برده است. جهان را به گونه ای بسيار افراطی

عظيم ترين ريشترها ساخته است. طغيان کنونی بحران با  و زلزله وار بحران جهانی را مساعد چرخش مدام، پرشتاب

دست  از را اشتدر شرايطی اتفاق می افتد که سرمايه بين المللی کل ظرفيت خود را برای گشايش حوزه های جديد انب

، مراکز عظيم کار را تعطيل و چرخه توليد و کار صنعتی غول پيکر مؤسساتداده است. مجبور است به جای تأسيس 

ه راهسازی ، نه فقط قادر بمنتقل کند، افريقائی و آسيائی بنگالی، مالزيائی، فيليپينی انزن های آنها را به اندرون آلونک

ها نيز نمی باشد، بايد اين هزينه را وثيقه چالش حدت افزون تر بحران جاده ها و پلبه تحمل هزينه مرمت نيست، حاضر 

برابر بيست سال پيش سرمايه توليد و بر  12ها سازد. سوء تعبير نشود، همين باالتر تصريح کرديم که هرسال حداقل 

انقالبات ، از اين لحاظ هيچ گرد غمی بر چهره سرمايه ننشسته است، شودکهکشان سرمايه های موجود اضافه می 

ود . مشکل نه درکمباند کردهتکنيکی و اطالعاتی دهه های اخير به گونه ای حيرت آسا به افزايش افراطی سرمايه کمک 

ی که قادر به سرمايه که در رشد سرطانی آنست. معضل اين است که حجم سرمايه ثابت موجود در دنيا، حجم سرمايه ا

ود يا قادر به توليد سآفرينش هيچ لایر ارزش نيست تا عرش باال رفته است و نيروی کار توليد کننده اين سرمايه ها 

اقد ثابت ف که همان حجم آنستنمی باشد. مشکل  سرمايه ها همين و خودافزائی بازتوليد حتمیهای مورد نيازاضافه ارزش

سرعت سير نور افزايش می يابد و نيروی کاری که قرار است آن  ، بافه ارزشظرفيت توليد ارزش يا اضاگونه  هر

هر لحظه کمتر می گردد. اين مسأله سرمايه داری را در وضعی  ،به طور نسبی سازد،سرمايه ها را سودآور و خودافزا 

ح از ين ترکيب و در اين سطنيست. با ا قرن بيستم قرار داده است که قادر به تداوم توليد خود به شيوه قرن نوزده، حتی

ادر به زايش قهيچ ژاپن تازه ای بيافريند، ، مطلقا نمی تواند دست به کار اروپا کردن افريقا باشد، نمی تواند، کار بارآوری

ين صرفا به ا ،. اگر در چين می بالداساسا نمی تواند رابطه کار وسرمايه را انکشاف دهدنيست،  هم کره جنوبی جديدی

 یها توده متعارف نوع انتظارفکری هر قتل عام بی امان فيزيکی و  راه باليدنش را با وجب به وجب هدليل است ک

کرده  گچينسن فالکت و بيخانمانی نگی،ابتدائی ترين مايحتاج معيشتی يا حق اعتراض عليه گرسکارگر برای داشتن 

 کار تا سرحد ممکن پرشمار و باال، ژرف ترين شالوده کارش را بر ترکيب آلی حتی المقدور پائين، استثمارنيروی است.

ها، حمام خون هر نفس کشيدن اعتراضی عليه اين ، سرکوب هار و درنده سطح چشمداشتو فاشيستی ترين فشار استثمار

ضعيت استوار ساخته است. روندی که به شدت مستعجل است و باردار فروپاشی ويرانگر شتاب آلود است. اگر اروپا و

دهه های متمادی فرصت داشتند، اين زمان  ،بحران زائی انفجارآميز موجودفاز برای رسيدن به  ،شمالیو امريکای 

     بسيار کوتاه تر خواهد بود.برای چين 

طغيان روز بحران سرمايه داری در دل اين وضعيت اتفاق افتاده است و سرمايه برای چالش اين طوفان سوای يک راه 

ه کل قدرت کارزار خود، تمامی زرادخانه های فکری، برنامه ريزی، سياستگذاری، دولتی، هيچ راه ديگری ندارد، اينک

 حول محور بازتقسيم کار الزم و اضافی وارد ميدان سازد.فريب، شستشوی مغزی، پليسی، نظامی و هسته ای خود را 



خورد  معاش،ليه بهای نيروی کار، شبيخونی جديد، در ابعاد تاريخا بی سابقه، طوفان گونه، سونامی وار و طغيان آسا ع

در و خوراک و پوشاک، سرپناه، دارو و درمان، آموزش، حق اعتراض و نفس کشيدن و همه چيز طبقه کارگر جهانی، 

 است ماهچند  وی نظام بردگی مزدی است و سرمايهراه اندازد. اين يگانه راه پيش ر اجتماعی زندگیکليه عرصه های 

گسترده تر، درنده تر و موحش تر پيش می برد. به کارنامه لحظه و هر روز و هر  ش بردهيشروع نموده، پ که آن را

   نظر اندازيم.سرمايه داری در همين چند هفته 

بدهکارسازی خود به شروع به  !هنوز کرونا از راه نرسيده بود که کليه دولت های دنيا همنواز، همساز و رقابت گونه

سرمايه از مؤسسات بانکی و مالی، واريز کل اين سرمايه ها به حساب  دالر تريليونبانکها، خارج سازی تريليون، 

سرمايه داری جهان در اين گذر کرده اند  هایاز آنچه کل دولتها و کال طبقه سرمايه دار کردند. ها، شرکت  تراست

کا، آلمان، فرانسه، انگليس، دولت امري 6اطالع دقيقی نداريم اما مشت نمونه خروار است. فقط بانک مرکزی اروپا و 

 ميليارد 507و  تريليون 22بيش از  2020 سوم ژوئنپيش از و تا  19شيوع کوويد  اول ماههایهمان و استراليا درسوئد 

کشور قرار دادند. اگر اين رقم را به  6مختلف با سخاوتمندی بی دريغ، در اختيار سرمايه داران اين  صوربه  دالر

ن ، چنديبا اين اقدام خودها دولت اری تعميم و بسط دهيم قطعا سر به دهها تريليون دالر خواهد زد.سراسر جهان سرمايه د

 لدنبا هدف حياتی و اساسی را به نفع سرمايه و از محل سالخی هولوکاست وار زندگی ميلياردها کارگر سکنه زمين

ج ها خار و حساب شده که کل آنچه را از بانکدقيق بسيار به حساب طبقه کارگر و با اين برنامه ريزی  ها آن کردند.

 و تريليون دالرکرد دوازده کسر خواهند  از بهای نيروی کار و هزينه معاش توده های کارگر ،می کنند، لایر به لایر

واريز نمودند، سرمايه های متوسط  و های بزرگهای غول آسا، شرکتبه حساب تراست سرمايه دويست هزار ميليارد دالر

را که زير فشار خرد کننده بحران قادر به ادامه توليد و خودافزائی نبودند، از خطر افالس و کت ها و مؤسسات اين شر

دادند، صدها ميليون خانوار از نسل حاضر و نسلهای آتی طبقه کارگر را بدهکار کردند و در عوض ورشکستگی نجات 

ون آوردند. در طول فقط چند روز کارگران امريکا، غولهای صنعتی و مالی عظيم الجثه را از ورطه ورشکستگی بير

سرمايه داران شدند و تريليون دالر بدهکار  22 بيش از ها با نقش بازی دولتآلمان، فرانسه، انگليس، سوئد و استراليا 

 تنوع اين کار را کل دولگرديدند. چالش بحران  دست به کار ،اين حجم کهکشانی سرمايه های اهدائی بااين کشورها 

ا ي در طول چند دهه که تا قبل از شيوع ويروس کرونا،های جهان سرمايه داری انجام دادند و اين دقيقا در شرائطی بود 

بگو طبقه کارگر  -تريليون دالر امريکا،  300برنامه ريزی حداقل  چند سال اخير، به همين سياق، با همين هدف، همين

قادر به مهار بحران و تداوم ارزش افزائی سازند. باز هم برای چند صباحی ا بدهکار کرده بودند تا سرمايه جهانی ر -را 

      تريليون دالر بالغ می شد.   32در اين ميان فقط اقالم بدهکاری ماقبل کوويد دو دولت اياالت متحده و انگليس به بيشتر از 

تريليون دالر  400ين ترين برآورد، حدود ترجمه بسيار ساده زمينی اين ارقام آنست که دولت ها تا لحظه حاضر در پائ

وقف کاهش کوبندگی بحران و تضمين بقای چرخه ارزش افزائی سرمايه کرده اند و حال بايد سرشکن سازی کل اين 

، بر سفره از پيش خالی طبقه کارگر بين المللی را برنامه ريزی کنند آتی و در راهيليون بعالوه صدها تريليون تر 400

دانستن آن نيازمند هيچ دانش اقتصادی نيست، اين کار چه خواهد شد، پاسخ بسيار ساده است.  پيامدو لباس اجرا پوشانند. 

ر ايد کارگر بود و به مروهم احتياج ندارد. فقط بچندانی محتاج فلسفه خوانی هم نمی باشد، به سواد و مدرک تحصيلی 

روزهای زندگی خود در چندين دهه اخير پرداخت. روزهائی که لحظه، به لحظه اش آماج خونبارترين يورش های 

 ،سرمايه به شيرازه معاش و خورد و خوراک و امکان نفس کشيدن ميلياردها نفوس انسان فروشنده نيروی کار بوده است

به سازماندهی تعرضات و  قطعا هائی که سرنوشت سازند. سرمايه و دولتهايش ، فرقها دارد اما اين بار با گذشته فرق



تريليون دالر از معيشت روز  400شبيخون های پيشين اکتفاء نخواهند کرد. آنها طوفان راه خواهند انداخت. برای اينکه 

های يزابخ و بدون محاسبهه نقد ، دست بطبقه هر فرد از نسل حاضر و نسل بعدی اين طبقه کارگر جهانی کسر شود بايد

بيرون آرد و پيشکش پويه ماندگاری سرمايه کند!!  خود نداشته هزار دالر از سبد معاش 50 ،سهمگين تهاجمات بعدی

اين ارقام، اين حرفها مسلما از سوی اقتصاددانان بورژوازی  انکار و شايد از جانب شمار کثير کارگران هم خيالپردازی 

مام ت. اما نظام سرمايه داری با قهر اقتصادی، سياسی و پليسی خود واقعی بودنشان را جبر زندگی !!دتلقی گردو حرافی 

دنی و همه چيز طبقه کارگر توده های کارگر خواهد کرد. به بند، بند معيشت، دارو و درمان، آموزش، سرپناه، آب آشامي

ا جود زندگی ميلياردهسطح مو ود. دست به درو می زند،تاريخا کم سابقه، اگر نه بی سابقه، حمله خواهد نم يتیبا سبع

، ميلياردها انسان را زير فشار گرسنگی و بی داروئی پائين تر می راند به طور فاحش ،آنچه حاال هست همکارگر را از 

  فراوان فاجعه ديگر خواهد آفريد. و  و بی آبی تسليم جوخه مرگ می کند 

 يشينپبر جمعيت يک ميلياردی بيکاران جديد  صدها ميليون بيکار تا همين امروز،سرمايه داری در پی خيز اخير بحران 

ميليون نفر باالتر رفته است. دولت ها از انتشار آمارهای واقعی  40فقط در امريکا شمار بيکاران جديد از افزوده است. 

ميم به تمامی نقاط دنيا می باشد. همه ها در اياالت متحده نمونه قابل تأکيدی برای تع ابا می ورزند، اما رقم اخراجی

کارگر خواهد بود. درخوشبينانه ترين  ميليارد کمتر از دوروزهای آتی شاهد بيکاری جهان در شواهد حاکی است که

حالت فرض را بر اين گذاريم که هر کارگر بيکار عهده دار ارتزاق يک انسان از سنخ پسر، دختر، پدر يا مادر باشد، 

ميليارد گرسنه فاقد هر گونه ممر  4ت و با تنزل ارقام واقعی تا اين سطح، باز هم با جهنمی آکنده از حتی در اين صور

 معيتج در پيشرفته ترين ممالک صنعتی سرمايه داری، اين بار حتی معيشتی مواجه خواهيم بود. فراموش نکنيم  که

ها را از دست داده در اضافه ارزش سهم بری اليه پائين بورژوازی هم در اثر ورشکستگی، امکان  از عظيمینسبتا 

در مورد سرنوشت بيکاران جديد و  مثل هميشه بورژوازی و دولت ها و عمال به صف بيکاران پيوسته است.است 

بيکاری انفجارآميز ناشی از موج جديد بحران در تکليف معاش آنان راه سکوت پيش گرفته اند. يک چيز روشن است. 

فزاينده سرمايه داری کل دنيای روز را به جهنمی  و برهوت آفرين تعرضات فاشيستی، دامنه دار وکنار تبعات ويرانگر 

ب اياالت متحده به عنوان عظيم ترين قط تصويرصدها بار مشتعل تر، سوزنده تر و غيرقابل تحمل تر تبديل خواهد کرد. 

 امکانات درمانی، علی العموم بدون سرپناه با قدرت سرمايه داری با بيش از يکصد ميليون انسان گرسنه، فاقد کمترين

  آژير هشداری برای تجسم روزهای آتی طبقه کارگر در ساير مناطق جهان باشد. فقط می تواند  ،همه سيه روزيهای ديگر

حفاری راه بقای خود از ميان موج های پرخروش بحران است. سرمايه داری با اين سالحها، نقشه ها و طرحها در حال 

، آتش کشيدن دار و ندار زندگی سوای بازتقسيم کار الزم و اضافیدر اين گذر و برای عبور از اين گردنه رعب انگيز 

س رطبقه کارگر، گسترش انفجاری فقر، گرسنگی، فالکت، گورخوابی، بی خانمانی، تعطيل بيمارستان ها، برچيدن مدا

باردار همين جنايت است و صد البته  اتخاذ کندکه  راهبردیو بمباران زندگی توده کارگر هيچ راه ديگری ندارد، هر 

 اهبردرراه حلها و راهکارهايش در اين گذر انبوه است. در کنار آنچه تا اينجا گفتيم به نقش بازار بورس در اعمال همين 

در چين، امريکا، اروپا و ژاپن بازار بورس به ورطه  19ت تازش کوويد در طول همان هفته های نخسنظر اندازيم. 

نخست بخشی از طبقه کارگر بود که درصد قابل توجهی از کار  ،. در اين سقوطافتادميليارد دالری  5تا  4يک سقوط 

زدن به مبارزه طبقاتی، الزم ساالنه خود را از دست داد. جمعيتی از کارگران که آينده خود و فرزندانشان را به جای گره 

، تحميل بورسازی بورژوازی به عقب نشينی هااعمال قدرت سازمان يافته جمعی و شورائی عليه سرمايه داری، مج

مطالبات رفاهی، اجتماعی و معيشتی خويش بر نظام بردگی مزدی، تقويت روزافزون جنبش ضد سرمايه داری و تضعيف 



د!! ها قفل کرده انبه بازار بورس و خريد سهام تراستبه جای اينها آری دولتش، فزاينده مرگ آفرين طبقه سرمايه دار و 

د تا شايد اين ذخيره اندک را بيشتر ند، اوراق سهام می خرندرهم و ديناری را ذخيره می نماي اناز بهای نيروی کارش

 به اصطالح کل اين اولحظه همان لکنند. سقوط بازار بورس درسازد و پشتوانه ای برای هزينه های اضطراری زندگی 

جمعيت دومی که آماج تطاول شرکای طبقاتی  .افزودو بر سرمايه تراست ها  گرفتپس انداز را از دست اين جمعيت 

ود . اين اليه به نوبه خندپائين ترين اليه بورژوازی بود کشيدندو بار سقوط ارزش سهام را به دوش  گرفتندقرار خود 

گروه اول . پيدا نموده اندسرنوشت ويژه ای  ،دو، در موقعيت کنونی دنيای سرمايه داری مرکب از دو بخش بود که هر

سرمايه دارانی هستند که سرمايه های آنها برای پيش ريز در حوزه های مهم و سودآور اقتصادی کفاف نمی دهد، خود 

ينکه اسپارند و بهره دريافت دارند يا ب به بانکهارا مجبور می بينند که به سودهای نازل رضايت دهند. موجودی خود را 

که از کثرت به ميزان حجم سرمايه در سود ساالنه شرکت ها سهيم شوند. گروه دوم  صرف خريد اوراق سهام کنند تا

ء قع جزوامدار بانک ها و مؤسسات بزرگ مالی می باشند، سرمايه اينان در وابيشتری برخوردارند افزادی هستند که 

ها است. اين سرمايه را در حوزه ای از صنعت، تجارت، رستوران، حمل و نقل و مشابه اينها ايه بانکپيوسته ای از سرم

پيش ريز کرده اند، مفلوک ترين بخش طبقه کارگر يا نفرين شدگان محکوم به فروش شبه رايگان نيروی کار را آماج 

ی حاصل اين استثمار را در قالب بهره به وحشيانه ترين شکل شدت استثمار قرار می دهند، بخشی از اضافه ارزش ها

در همان زمان که  ی خود می سازند. طغيان موج بحرانبانک ها می پردازند و مابقی را سرمايه الحاقی يا هزينه زندگ

اين اليه پائينی آحاد ، از همه يا عظيم ترين کردکارگران را مصادره و به حساب سرمايه داران واريز  !!»پس انداز«کل 

در ماه مارس . کردوازی نيز خلع يد به عمل آورد، سرمايه های آنها را جزئی از سرمايه شرکای نيرومند طبقاتی بورژ

روزهای سقوط بورس، فقط در جامعه سوئد رقمی که کارگران و عناصر اليه مورد بحث بورژوازی در  همين امسال

 که سرمايه جهانی تا جائی که اينجاست نکته جالب. از دست دادند سر به يک تريليون و صد و پنجاه ميليارد کرون زد

از دائره رحمت و شمول لطف خويش بيرون  هيچ گاهرا  مستضعفان بورژوااين  به سرمايه داران کوچک بر می گردد،

العکس ب کند.خالف دوره های گذشته عمر سرمايه داری آنها را تبديل به کارگر و فروشنده نيروی کار نمی نمی اندازد، بر

سيل عظيم سرمايه های فاقد حوزه های انباشت با سود پرخروش فوری آن ها را دعوت به گرفتن وام های جديد می کند، 

را به صورت وام در اختيار آنها می گذارد تا اين سرمايه ها را از حالت آزاد به محبوس و از قناعت به سودهای نازل 

اين پيچ و خمها، پالودنها، پااليش شدنها، خلع يد کردن ها، به  قادر به کسب سودی مطلوب سازند. سرمايه در تمامی

انجام می دهد، ارزش افزا  را ها، فقط يک کاريت ها، ورشکستگی ها، پيش ريز شدن مصادره در آمدن ها، انتقال مالک

می شود و اين ارزش افزائی را از طريق تصاحب کار اضافی طبقه کارگر تأمين و تضمين می کند، وقتی که با سقوط 

ساند و به پااليش و ماندگارسازی سرمايه داری کمک می ربازار بورس از دست مالکان خرد خود مصادره می گردد، 

ی شود، به مرگبارترين شکل استثمار نيروی کار روی مايه قشر پائينی بورژوازی مسر زمانی که در شکل وام، مجدداً 

  د شريان هستی سرمايه می سازد. را وار فقيرترين کارگران انفجار آور و می نهد و اضافه ارزش حاصل استثمار کشنده

ری اين است و سؤال اساسی به نکته بنيادی و يگانه هدف واقعی تهيه اين متن پردازيم. وضع حاضر جهان سرمايه دا

را  چند چيزآنست که طبقه کارگر جهانی در متن اين وضعيت چه خواهد نمود. پرسشی که پاسخ آن بسيار سخت است. 

سرمايه داری برای مهار حتی المقدور بحران تمامی تهاجمات و تعرضاتی را که باالتر  -1می توان با يقين تأکيد کرد. 

همان گونه که گفتيم طوفان راه خواهد انداخت و بشريت کارگر را به دهشتناک ترين شکل  اشاره شد ادامه خواهد داد،

 ،نقش بازی ساليان متمادی رفرميسم راست سنديکاليستیبه برکت بين المللی، جنبش کارگری  -2قربانی خواهد کرد. 

ه اقد حداقل آمادگی الزم برای مقابلسوسيال دموکراسی و رفرميسم چپ نمای لنينی در موقعيتی از همه لحاظ زمينگير و ف



با يورش های تاتاريستی سرمايه داری به سر می برد. اين وضع قطعا دست بورژوازی جهانی را برای اعمال هر چه 

به رغم تأثير بسيار  – 3بيشتر تمامی اشکال سعيت عليه زندگی توده های کارگر، به اندازه کافی، باز خواهد گذاشت. 

شيل مهلک شکست آفرين، ميلياردها کارگر جهان بنا به جبر زندگی و در تالش برای زنده ماندن آماده فاحش اين پاشنه آ

وع طغيان ها در سراسر جهان از همين حاال کامال مشهود است. هولوکاست سرمايه شورش خواهند شد، چشم انداز وق

نفس وقوع شورش ها  – 4عليه معيشت کارگران موحش تر از آنست که توده کارگر قادر به سکوت در مقابل آن باشند. 

اما يک چيز را نمی توان و خيزش ها طبيعتا عالج درد نيست و روزنه اميدی به سوی هيچ ميزان پيروزی باز نمی کند، 

از ياد برد. تئوری ها و افکار همان گونه که جنبش ها را نمی آفرينند، پيچ و خم کارزار، راهبرد، راهکار، راه حل و 

سرنوشت نهائی آنها را نيز ورق نمی زنند. مبارزه طبقاتی طغيان هستی اجتماعی انسانها است و اين مبارزه، در بحث 

جهانی مجبور است در پهنه کارزار قهری و جبری خود برای غلبه بر کاستی ها، ضعف ها، حاضر ما جنبش کارگری 

سرمايه داری را وجهه و جستجوی راه مبارزه راديکال ضد فروماندگی های خود چاره انديشد، گمراهه رفتن ها را کاهش

سوسيال دموکرات زمانی که همت و دستور کار خويش سازد. اين موضوع نيازمند کمی توضيح است. احزاب لنينی و 

از رشد آگاهی و بالندگی شعور طبقاتی کارگران يا توان چاره گری و راه حل پردازی جنبش کارگری در ميدان کارزار 

صحبت می شود، بالفاصله و يکراست، آگاهی، باليدن و اساسا انديشيدن را حرفه ويژه حزب خود و نخبگان حزب نشين 

ه کارگر مشتی اليعقلون، اليتفکرون است و يگانه خاصيت آنها کشيدن درشکه حزب، ايفای می بينند، از منظر آنها تود

موضوع برای رويکرد ضد کار مزدی طبقه نقش پياده نظام برای عروج حزب نشينان به عرش قدرت سياسی است. 

يه حساب با راه حلهای کارگر اما از زمين تا آسمان متفاوت است. در اينجا وقتی سخن از اجبار توده کارگر به تسو

رفرميستی و جهتگيری راديکال سرمايه ستيز می گردد، کل طبقه کارگر از جمله همه عناصر آگاه، فعال، مبارز، اثرگذار 

و راديکال اين طبقه، يک جا، دست در دست هم، در درون يک جنبش و در سير رخدادهای روز مورد توجه و تأکيد 

ن معنا و از اين منظر، در پهنه رخدادهای جاری و در عرصه شورش های سترگ واقع می شود. جنبش کارگری به اي

آاليش های هولناک  راه پااليش خود ازدر حال شکل گيری از اين ظرفيت برخوردار است و کامال برخوردار است که 

مايه داری پيش را پيش گيرد، در اين گذر گام بردارد، راديکال شود، مطالبات خود را از منظری ضد سررفرميستی 

کشد، خود را ولو در سطحی نازل شورائی و ضد سرمايه سازمان دهد. اين چشم انداز قابل انکار نيست و رويکرد ضد 

  سرمايه داری مجبور است برای تقويت هر چه مقدور اين احتمال تمامی توان خود را به کار گيرد. 
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