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 گفتار پیش

تی« ابتدا نامید »سوسیالیسم دولطرح سرمایه داری دولتی یا آنطور که مارکس 

سال   در برنامه سوسیال دموکراتیک آلمان طرح شد. بعد از کمون پاریس در

ال سالی ها )جناح  از این حزب همراه با  ن هاییوالفاصله فراکسیب 1871

گردیدند تا همزمان با  راست سوسیالیست ها( دست بکار ایجاد برنامه ای عملی 

ر  یه داری را از سدولت های وقت اروپا خطر یک جنبش کارگری ضد سرما

 وحشت و هراسروابط تولیدی سرمایه داری برای همیشه دور کنند. 

 و امکان وقوع یک جنبش ضد کار مزدی دیگر از کمون زی اروپاورژاوب
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 نیمجمع ب  » .ابدی رییتغ   به بعد چهره اروپا کامال خیتار نیباعث شد تا از ا

، ت هاآنارشیس نظیر کانون بورژوازی دل نگران« یصلح و آزاد یالملل

های ایتالیا و برخی نویسندگان تحت لوای صلح برای اروپا طرح صلح بورژوا

  یمجمع سه امپراتور»بقه سرمایه دار را می ریختند. طبین طبقه کارگر و 

 خود را برای مقابله کوبسر ایدستگاه «مجارستان – شیو اتر هیآلمان، روس

و  باش در آورده دهآما بحال متحد کرده یای اروپابا خیزش احتمالی پرولتار 

حزب سوسیال دموکرات آلمان در اتحاد با جناح راست تحت  ند. دسیقل می دا

 که در نمود تا شبح کمونیسم همایالیسم دولتی را فرات سوسمقدم «برنامه گوتا»

بعد از این به ه بند کشد. به درون شیشه جادو ب در گشت و گذار بود رااروپا 

، مبارزه سندیکایی بر سر دستمزد و ساعات کار، ایجاد بساط مبارزه قانونی

چون بختکی   خالصه سوسیال رفرمیسماحزاب رنگارنگ رهبری کارگران!! 

مه  دموکرات آلمان در برناحزب سوسیال  بر جنبش کارگری مسلط شد.

و ادوارد  یکائوتسک کارل  ،بکنشتیل لهلمیو هبریبه ر 1891ارفورت در سال 

چارچوبی را ریختند که اساس کلیه  حزب ۀبرنام یاصل انمؤلف برنشتاین

  مبانی مقدس سوسیالیسم نوانرولتاریا هنوز به آن بعاحزاب مدعی رهبری پ

«  ریسین حزب در کتاب »مبارزه طبقاتی ئوبعنوان ت یکائوتسک می کنند.  اقتدا

ردازد. او در جای برای کارگران می پ ه داری و توضیحبه بررسی سرمای

جای نوشته خود از بی نظمی تولید، عدم مصرف مکفی کاالهای تولید شده  

تا تراست ها و شرکت    سط و بزرگوبوسیله سرمایه داران اعم شرکت ها مت

ر  ی کند و سهای سهامی که به بحران های سرمایه داری می انجامد، گفتگو م 

که همه تراست ها به یک    قط زمانی»فگیری می نماید  ر نتیجهاین طو نجاما

تراست تبدیل شوند و کل ماشین تولید ملت های سرمایه دار در دست معدودی  

متمر کز شود یعنی زمانی که مالکیت خصوصی بر وسایل تولید پایان می  
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پذیرد، تراست می تواند به بحران خاتمه دهد. بر عکس از مرحله معینی در  

ادامه دارد بحران  ت خصوصی بر ابزار تولید الکیل صنعت مادام که متکام

ویژگی دارد که کامال مبتنی   سهگذشته از این کتاب . «اجتناب ناپذیر می شود

قابل نقد مارکس از این نظام است. یکی  تبر اقتصاد سیاسی سرمایه داری و در 

سوسیالیسم   طور اتوماتیک بهاست که ب (دیا صجبر اقت) صادیمینیزم اقتدتر

  همین اصل اقتصادی برری که و شرکا می انجامد و دیگ  یئوتسک کا نظر مورد

و عدم نیاز چنین سوسیالیسم   ه خط بطالن کشیدن بر جنبش کارگریدیدگربنا 

»نظام تولید سوسیالیستی ادامه   ی است.ردولتی به هر گونه حرکت پرولت 

خود  رمایه داریست کهکمونیسم کهن نخواهد بود، بلکه ادامه نظام تولیدی س

...تولید  برای تشکیالت جانشین خویش عناصر ضروری را توسعه می دهد

تغییر شکل موسسات سرمایه داری مجزا   سوسیالیستی در درجه نخست، نیاز 

این دگرگونی را شرایطی بوجود می آورد  به نهاد های اجتماعی دارد. تدارک

و بیشتر از دور تولید بیشتر که در آن شخص سرمایه دار در مکانیسم کنونی 

ارج می شود. در درجه دوم برای تولید اجتماعی ضروری است که تمامی  خ

موسساتی که برای رفع نیاز های همگانی اند متحد و به یک کنسرن تبدیل 

 است فصل چهارم کتاب آموزشی در یئوتسک کا طرحسوم  گیژوی .«شوند

و   رانسرمایه دا ابزاری برای کنترل واننبه دولت بع  که برای کارگران حزب

.  بنگرندیسم بعنوان پلی به سوسیال ال دموکراتدست حزب سوسی ابزاری در

دروازه سرمایه داری دولتی »این همانی است که بعدها توسط لنین و حزب او 

نام گرفت. جا انداختن این مفهوم در عمل اجتماعی کارگران به  «سوسیالیسم

در   ت خصوصی را قدمیهرگونه دولتی شدن موسسا آن هاه که این انجامید

 افع طبقاتی خود تصور کنند. احزاب سوسیال رفرمیستی از راست تجهت منا

سسات سندیکاهای خود خوانده کارگری بر طبل دولتی کردن موه با همرا چپ
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و هم  شرکا  و یئوتسک کای برای این مانع دو با این وج. خصوصی می کوبند

  نیست که حزب آن هار گز آلتر ناتیو دولت ساخته نبوده و هحزب لنینی چنین 

در بخش  یئوتسک کا نند. ، نداخود سوسیالیسم نوع  راهبرد خودرا تنها و برنامه

« می نویسد »دولت مادام که  »سوسیالیسم دولتی و سوسیال دموکراسی

به طبقه حاکم تبدیل نشود، هموراه یک نهاد سرمایه  پرولتاریا، طبقه کارگر،

پراتیو   ئودولت به کاست که تبدیل ت نها در آن صورباقی خواهد ماند و ت داری

قت بود که حزب سوسیالیست  مشترک المنافع میسر است. با شناخت این حقی

هدف زیر را برای خود تعیین کرد : فراخوان طبقه کارگر به فتح قدرت  

پراتیو  ئو دولت ک اسی بمنظور این که به کمک آن، حزب بتواند دولت را بهسی

مانی است که بعد ها توسط احزاب سوسیال ین ه«. امشترک المنافع تبدیل کند

ت دستگاه انحصارا مافوقچنین فرموله شد که کافی است موکرات اروپا د

بین  وتا سوسیالیسم میسر گردد. تنها تفانده شود تا نش سرمایه حزب کارگر را

شابه روسی آن همانگونه که قبال توضیح حزب سوسیال دموکرات آلمان و م

دو میلیون  ها بود. سوسیال دموکراتی آلمان با بیش از   داده شد نوع عمل آن

به عملی کردن این هدف در پارلمان می دید. هر خودرا قادر کارگر عضو 

موفق گردیدند با  چند این امر میسر نشد اما در عوض رهبران این حزب

عظیمی از کارگران کل توده کارگر آلمان و حتی اروپا را سازماندهی جمعیت 

ند. گونی سرمایه داری و پایان کارمزدی به اندازه کافی دور کناز هدف سرن

الیستی فقط محدود به احزاب سوسیالزم به ذکر است که روند بورژوایی شدن 

از شده  از این آغآلمان و روسیه نبود بلکه این روند در انگلیس مدت ها پیش 

ز در همین مسیر گام بر می داشت. فرانسه نی الیستیبود و حزب سوس 

آلمان را به دفاع از میهن ژرمن   کارگر میلیونی دهتوو شرکا بعدها  یئوتسک اک

بر پایه های آن   تا شده ای الیستی اول فرا خواندند که خود مقدمدر جنگ امپری
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قدرت را بدست ( حزب نازی) کارگران آلمان ستیالیسوس ونالیحزب ناس

تسخیر اروپا را   تو آلمان یونکری با قدرت متمرکز دولت سرمایه مقدما گیرد

 فراهم نماید.

طبقه کارگر از مبارزه طبقاتی   صرافان زمزمهمارکس  ،پیش از اینسال ها 

ی آن توسط اجتماع را در پالتفرم ها، برنامه های عملی حزب و عملکرد

چنین  بنابراین .زیر زره بین نقد خود قرار داده بود را سوسیال رفرمیست ها

   نوشته انتقادی معروف به ». مارکس در نامه تحولی یک شبه صورت نگرفت 

  1879" نامه به سه زوریخی " )برنشتاین، شایدمان و هوک بری( در سپتامبر 

.  نوشت کارگران حزب سوسیال دموکراتدر نقد السالی ها و نفوذ آن ها بر 

نتقاد شدیدی به آنچه او گرایش روشنفکران بورژوا به سلطه  مارکس ا

" که از دانش کافی  ، بزعم آناندمکراتحزب سوسیال  کارگران بر

و "استقالل " این آموزگاران خودخوانده " ژرف اندیش"    برخوردار نیستند"

و تکیه یک جانبه آنان بر مبارزه این "اندیشمندان "   از توده کارگران حزبی

نیل به سوسیالیسم "، می خواند ، وارد کرده " بعنوان منجیاندر صحن پارلمان 

انترناسیونال شکل گرفت سر نامه می نویسد »هنگامی که او در پایان بود. 

ود طبقه کارگر بود.  تیتر و پارول آن پیشبردن آزادی از سرمایه داری توسط خ

برای همین ما نمی توانیم با کسانی همرزم باشیم و همکاری کنیم که بطور  

واضح عنوان می کنند که طبقه کارگر به اندازه کافی آگاهی ندارد که خودش 

ای همین آن ها می بایست بوسیله بورژوازی و این رهایی را انجام دهد، بر

می دهد »اگر در این حزب برنامه   خورده بورژواها هدایت شوند« وی ادامه

ای در نظر گرفته شود که با نظرات این آقایان مطابقت داشته باشد، این برنامه 

بورژوایی است تا برنامه کارگری پس برای ما فقط این باقی مانده که با غمی 

.  ر قلب خود فاصله گرفتن و عدم هم آهنگی خودرا اعالم علنی کنیم«بزرگ د
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بجای کمونیسم لغو  سرمایه داری دولتیجایگزیی  به این ترتیب روند

و کارمزدی کارگران با همه نیرو از جانب کسانی که خودرا اندیشمندان 

  و شرکا یئوتسک ا ک پرولتاریا می خواندند با همه نیرو به پیش می رفت.منجیان 

بی طرفی دولت بین دو طبقه   یها لعملادستور در این نوشته و سایر آثار خود

، اعالم کردند و به این ترتیب پایان دوره ول جامعه کنونی و آیندهشرط تح را

مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه را سر لوحه برنامه نویسی های حزبی 

ال دموکرات سیمه اجزایش به حزب سوتمامی این روند با هدند. خود قرار دا 

روند   و شرکا  یئوتسک کا که اگر اوت ناچیز فقط با این تف روسیه به ارث رسید.

مبارزه پارلمانتاریسم بورژوایی را برای نیل به برنامه های عملی خود انتخاب  

و اردوگاه  یدموکراس  الیسوس تیمومیتحت ق هیانقالب کارگران روسکردند 

حاکمیت سیاسی صورت از طریق سرنگونی  یو دولت یحزب یدار هیسرما

ال موارد حزب سوسی ال دموکراسی روس تمامی بند بندسوسی .گرفت

سم رسما اعالم  ی و کمون دموکرات آلمان را بکار می بست و در مورد پرولتاریا

مونیسم در شیارهای مغز اندیشمندان بورژوا شکل گرفته و می کرد که ایده ک

ی برای دستمزد و قوت الیموت خود قادر به کار  ه اقتصادجز مبارزکارگران 

ری نیستند، تحت رهبری حزب قرار می گیرند و با ایجاد دولت سرمایه  دیگ 

از  ر چند سال طی خواهند کرد.داری راه صد ساله سرمایه داری غرب را د

شوروی شکل  اردوگاه دل این برنامه ریزی ها و منفعل کردن کارگران روسیه

  یجنوب یکایو امر قایو افر ایمبارزات کارگران نوخاسته آس بعدا هاگرفت که 

  هیسرما بیرق  یاین در مناسبات با د یابیو قدرت  یسهم خواه یبرا یرا ابزار

در مقابل   یارگر جهانطبقه ک بیترت نیدر آورد. بد ،یکائی و امر یاروپائ

  یاپیپ  یهاشکست خیبعد از کمون، تار خیبه زانو درآمد. تار یبورژواز

 کارگران است.
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 فصل اول 

 سرمایه داری دولتی اردوگاه شوروی 

درست هنگامی که دولت های سرمایه داری در اروپا و امریکا پیاده نمودن  

برنامه طرح مارشال جهت احیای سرمایه داری اروپا بعد از ویرانی های 

مایه دیدند چین آغاز انکشاف عظیم سرجنگ امپریالیستی دوم را تهیه می 

را جشن می گرفت. آن چه در این نوشته مورد توجه است تاریخ  دارانه خود

رقابت های سهمگین بر سر باز تقسیم اضافه ارزش های تولید شده کارگران، 

تقسیم جهان و باز تقسیم آن است. روزگاری آقای جهان سرمایه بریتانیا و  

اشت سرمایه در توسعه سرمایه داری و روند انب سرمایه اجتماعی آن بود.

عارف و کالسیک بود و سرمایه اجتماعی این کشور را تا انگلیس روندی مت

مدت ها در مقام اول جهانی قرار داد و با وجودی که دنیای سرمایه داری به  

نسبت امروز کوچک بود اما از همان قوانین و روند هایی تبعیت می کرد که 

ه اجتماعی بریتانیا هر چند ید. این دوره فرمانروایی سرمایامروز می نما 

پایانی بر آن بود که در دوره   ،نی بود اما طبق قوانین این روابط تولیدطوال

جنگ های امپریالیستی اول و بخصوص دوم، این سرنوشت رقم خورد. من 

وارد   فعال در این جا وارد بحث چگونگی و چرایی آن ها نمی شوم. چنانکه

ر یعنی سرمایه داری دولتی اردوگاه بحث عدم موفقیت رقیب غول پیکر دیگ 

نیز نمی شوم. هر چند این دومی با وجود انباشت بسیار عظیم سرمایه  شوروی

در مدتی نسبتا کوتاه، برنامه ریزی پروسه های تولید، انکشاف و پیش ریزی  

  ،ی نظامی و یا سویلسرمایه در حوزه های جدید تولید کاال اعم از حوزه ها

اخته بود اما در این رقابت اطلس را به وحشت اند رقیب آن طرف اقیانوس

راتوری انگلیس می گذاشت و مدت  سرمایه اجتماعی امریکا بود که جا پای امپ

ست آقا و فرمانروای جهان سرمایه است. پیشرفت سرمایه داری و رشد ها

ست کم گرفت. به این موضوع  انباشت سرمایه در اردوگاه شوروی را نباید د
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زیادی بین سرمایه  م پرداخت. اما از آن جایی که مشابهت هایکمی بعد خواهی

  این داری اردوگاه شوروی، تاریخ آن و مبانی رشد و انباشت سرمایه در

کشور پهناور و سرمایه داری چین بعد از انقالب مائو وجود دارد بررسی 

 اریخ تکامل سرمایه در چین می کند.  اولی کمک قابل توجهی به درک روند ت

وع بررسی تاریخ رشد انباشت سرمایه در شوروی تذکر یک نکته  ازشرپیش 

را الزم می بینم. سرعت بخشیدن بر شتاب روند ارزش افزایی سرمایه، تبدیل  

میلیون کارگر )در مقطع   96کردن همه کشور پهناور شوروی با حدود 

د انبوه اضافه ارزش و انباشت سرمایه در ( به اردوگاه کار مزدی، تولی1920

وی »صنعتی کردن« نامیدند. شوروی را رهبران حزبی و دولتی روسیه شور

این نام گذاری و یا عناوینی از این دست در مورد چین نیز بکار می رود و 

هیچ محتوی جدید طبقاتی بر روند متعارف پروسه انباشت سرمایه در یک 

خاب آن اقتصاد سیاسی بورژوایی نمی افزاید. انت کشور از نظر قوانین و عرف

طرفانه و اجتناب آگاهانه از کاربرد مقوالت   ها اما زیرکانه است و معنای بی 

 . دارداقتصاد سیاسی سرمایه داری 

های ن غول عظیم سرمایه بخصوص در سالرشد صنایع نظامی شوروی ای

و انباشت عظیم  دوران جنگ امپریالیستی دوم، رشد صنعتی  ضمن و از پیش

میلیون   103)با حدود  1929خصوص بعد از سرمایه بعد از طرح نپ و ب

اردوگاه شوروی را از نظر انباشت سرمایه به  ،ارگر( تا اوایل جنگ دومک

جایگاه دوم در جهان بعد از امریکا رساند. آن چه نرخ انباشت سرمایه نام 

درصد تولید  50یش از گرفته )سهم انباشت نسبت به کل تولید ناخالص( به ب

نظیر امریکا،   و این در مقایسه با سایر غول های سرمایهناخالص داخلی رسید 

بریتانیا و روسیه امروز رقمی بی سابقه است. در این میان تولید ابزار تولیدی 

)کاالهای سرمایه ای( نسبت به تولید کاالهای مصرفی رشدی عظیم تر از 

روند همواره ادامه داشت اما در دوره ی سایر کشورها داشت. هر چند این 

ر سال های قبل از جنگ دوم ورد نظر جهش های غول آسایی بخود گرفت. دم

مورد آن نیمی از  50هلدینگ بزرگ شکل گرفت که حدود  1500در حدود 

سرمایه های انباشت شده را در بر می گرفتند. از جمله این ها بزرگراه 

ا  آبی دنیپر، کارخانه های ذوب آهن ماگنیت سیبیری، نیروگاه برق - ترکستان

ین سازی اورال، سه مجتمع  گورسک و چهار مجتمع ذوب آهن دیگر، ماش
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عظیم تراکتور سازی، دو مجتمع اتوموبیل سازی و واگن سازی از جمله آن ها  

هزار موسسه و باز سازی  9بودند. در کنار این ها می بایست از راه اندازی 

ذخیره  ،مدتاکتبر نام برد. اردوگاه شوروی در همین  صنایع قبل از انقالب

را که وسیله مهمی جهت مبادله کاالهای سرمایه ای با دنیای غربی  طالی خود

تنی بود که در  1233رساند که بیش از هزار تن  20مایه بود، به بیش از سر

تمامی دوران امپراطوری تزاری تولید شده بود. به همه این ها می بایست  

ز آن در دست نیست )هنوز  ع نظامی را افزود که رقم قابل اعتمادی اصنای

است( اما تمامی شواهد نشان از رقابتی سخت در تولید،  جزء اسرار نظامی

انبار کردن و بخصوص فروش آن ها با غول آن طرف اقیانوس آنتالتیک  

( رشد انباشت  1950تا  1930سال )بین   20داشت. در همین مدت کوتاه 

برابر،  23ر رسید )تولید برق براب 12نسبت به قبل از انقالب اکتبر به سرمایه 

برابر و تولید   4.3برابر، تولید فوالد  3.5برابر، تولید چدن   3ت استخراج نف

صنایع نظامی اردوگاه را  ،جنگدر برابر( گردید. پیروزی  35ماشین آالت 

معیت دستمزدهای در تراز اول جهان قرار داد. کاهش هزینه های تولید تحت  

ید که عظیم و ارزان انرژی و مواد خام باعث گردناچیز، دسترسی به منابع 

هزینه تولید کاالهای تولید شده در اردوگاه نسبت به کاالهای مشابه در امریکا 

و بریتانیا پائین باشد. در حالی که دولت های غربی سرمایه در طول جنگ و  

بدهی های دولتی گزاف )دولت امریکا   بعد از آن با کسری های بزرگ بودجه،

لی خود بدهی داشت( درصد تولید ناخالص داخ 120حدود  1946ال در س

مواجه بودند اما افزایش سرسام آور قیمت کاالهای مصرفی توده های کارگر 

سرمایه شوروی نمی آورد. خرابی و اردوگاه هیچ خمی به ابروی دولت 

شورهای سرمایه داری غرب خسارات جنگ در شوروی بسیار بیش از ک

بین رفت و یا  هزار واحد تولیدی در حین جنگ از  32دود اروپا بود. در ح

درصد   70درصدی تولید فوالد،  60صدمات اساسی خوردند. این باعث افت 

 65درصد استخراج نفت و گاز گردید و حدود  40سنگ،  زغالاستخراج 

از بین رفتن و خسارت  ،هزار کیلومتر راه آهن از بین رفت. عالوه براین

ما کارگر و از و روستا، کشته شدن میلیون ها انسان عمودیدن هزاران شهر 

س حیوان چهار پای روستاها، کالخوز ها و أبین رفتن ده ها میلیون ر

ساوخوزها )کالخوز تعاونی کشت و صنعت و ساوخوز مترادف دولتی آن بود( 
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اه شوروی در طول جنگ  گردید و حدود یک سوم سرمایه اجتماعی اردوگ

رمایه ای در  به خسارات فوق افزود. بخش اعظم خسارات سنابود شد، را باید 

سال پس از جنگ جبران شد و به سطح قبل از آن   5طول مدت محدود 

بازگشت. هزینه این بازسازی عظیم سرمایه های اجتماعی را توده های 

کار سخت بیش از پیش  میلیونی کارگران اردوگاه شوروی با فقر، تنگدستی و 

ان و مدیران ن زمینه نیز میان روسای دولتی، کارفرمایخود پرداختند. در ای

سرمایه اجتماعی شوروی با بلوک غربی تفاوتی نبود که تمامی این موفقیت  

بزرگ را به حساب مدیران الیق، برنامه ریزی های دقیق کمیته های برنامه 

درایت استالین   به حسابن بریزند و ریزی شوراهای گوناگون وزیران و مدیرا

مارشال برای باز سازی اروپا بعد از جنگ،  لت فقدان کمک های طرحدر حا

به دستاورد های سرمایه داری دولتی شوروی بعد از جنگ، گذارده نشود. 

نی مواد ضروری زندگی در دوران  ده های کارگر فقر، جیره بندی کوپ سهم تو

در هر دو اردوگاه سرمایه غرب و  ،و این قبل، حین جنگ و بعد از آن بود

حفظ  53عد از جنگ این سیستم را تا سال شرق حاکم بود )چنانکه بریتانیا ب

کرد، تنها تفاوت این بود که سیستم جیره بندی برای توده های کارگر شوروی 

چیز تازه ای نبود(. با این وجود توسعه انباشت سرمایه در شوروی بخصوص 

سال های دهه   الهای سرمایه ای بعد از جنگ با همان شدتدر بخش تولید کا

خانین متخصص تاریخ اقتصاد شوروی نوشت   ادامه یافت بطوری گ.ای. 50

 موفق ترین دوره توسعه اقتصادی اتحاد شوروی بود«.  60تا  51»سال های 

 

درصد رشد   55-51سال  60-56سال  60-51سال 

 کشور 

 شوروی 162 151 244

 امریکا  124 107 133

 بریتانیا  115 110 127
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 فرانسه  124 127 158

 آلمان  154 141 217

 ژاپن 143 177 253

 

تولید ناخالص داخلی کشور های درگیر جنگ امپریالیستی دوم به  1جدول 

 درصد در آغاز دوره پس از جنگ *

شوروی یر سوسیالیستی گ. ای. خانین، دینامیزم توسعه اقتصادی اتحاد جماه

 .184 ،، ص1991نوواسیبرسک،

دی و چه تولید ناخالص ه تحت عنوان رشد اقتصا *رشد انباشت سرمایه )چ

رود( بعد از جنگ همواره در ابتدای دوره باالست زیرا بر پایه شاخص  بکار

ده را می توان در مورد کم پایه قرار گرفته است. همین قاعهای اقتصادی 

شروع می شوند در نظر داشت. بعنوان مثال اقتصادهایی که از مقیاس پائین  

را می توان با رشد   1990ولید ناخالص چین در سال های رشد دو رقمی ت

درصدی کشورهای اروپایی و امریکا همان زمان مقایسه  3-2ولید ناخالص ت

 کرد. 

توسعه تولید کاالهای نظامی و انباشت سرمایه در این حوزه در  ،با وجود این

بمب  ر بیشتر از رقبایی نظیر امریکا بوده است. ساخت اولین همین دوره بسیا

ید جت مافوق صوت ولهیدروژنی، نخستین زیر دریایی با انرژی هسته ای، ت

ینه هایی بود که اردوگاه شوروی از سرمایه ه پیما زم راو نخستین موشک ق

داران رقیب در غرب جلو افتاده بودند. عوامل موثر در تمامی این دوره و در 

کز، نیروی کار  همه عرصه ها و حوزه های سرمایه اردوگاهی، سرمایه متمر 

انرژی و سایر مواد خام وکمکی  ارزان، بار آوری عظیم کار و دسترسی به 

بود. همانطور که قبال گفته شد بعدا به علل سقوط اردوگاه می پردازم اما  

دوره را عدم   اقتصاد دانان اردوگاه علل افت روند انباشت سرمایه بعد از این

یت دولتی به مالکیت گروهی و  کار آیی برنامه ریزی اقتصادی، تحول مالک 



 14 

و متمرکز به انبوه موسسات جدا از هم می خارج شدن یک مجموعه واحد 

دانند!! )ن.او. آرخانگلسکی، تجربه صنعتی کردن اتحاد جماهیر سوسیالیستی  

 (شوروی نویسنده والنتین کاتاسانوف ترجمه ا. م. شیری

رایگان، آموزش  در همین دوره در اردوگاه شوروی سیستم درمان پیشرفته

رتمان و منازل با قیمت نازل و سیستم  رایگان از کودکستان تا دانشگاه، آپا

مجهز رسیدگی به آن ها، سطح نسبتا متعادل دستمزد برای بخشی از کارگران  

اری و کار بر قرار بود. نبرد میان اضافه ارزش ها و دستمزدها )کار اجب

در بین کارگران متخصص و  الزم( منجر به سطح نسبی رفاه عمومی حداقل

تخصص برخوردار بودند گریده بود. این آخری  حتی کارگرانی که از حداقل 

-بعد از مرگ استالین و از خروشچف آغاز شد و در دوره اصالحات کاسیگین

کار یکسان لیبرمان شدت گرفت. سطح دستمزدهای نسبتا یکسان در مقابل 

ده شد چنان که در کشورهای کارگران به وضوح به سود دهی موسسات گره ز

( برقرار شده  رین مایدنر)تحت عنوان مدل  1950اسکاندیناوی نیز بعد از 

مدل سوسیال دموکراسی اروپای مرکزی بعد از جنگ است که از طرف  بود. 

دید و از طرف طرح گر 1940دو اقتصاددان اتحادیه کارگری سوئد در اواخر 

این مدل بر اساس تئوری کینز  تصویب شد.  1951کنگره این اتحادیه در 

ت را ایجاب می کند. مدل رین مایدنر که تقریبا  بناشده و شرکت فعال دول

تمامی دوره بعد از جنگ اروپا را تحت تاثیر قرار داده بر اساس همکاری  

یه سرمایه داران قرار  مستقیم و موثر سران اتحادیه سراسری کارگری و اتحاد

مسائل دستمزد و مزایای کارگران بر اساس گرفته و مهمترین وظیفه آن حل  

هی کار و سود شرکت ها و باالبردن قدرت رقابت آن ها در سطح  افزایش بازد

بین المللی بوده است. سران اتحادیه های کارگری در جلسات سالیانه مشترک  

ز هرگونه اختالف، امکان اعتصاب و  این دو اتحادیه جهت پیش گیری از برو

به از سوی کارگران، شرکت می کنند. در تمامی دوران هرگونه عمل یک جان 

عد از جنگ سران اتحادیه های سراسری کارگری امکان شرکت در جلسات ب

به این ترتیب  هیئت مدیره کارخانجات و موسسات سرمایه سوئد را داشته اند. 

با اتکاء به پارلمان بورژوایی به همان  سوسیال دموکراسی اروپای مرکزی

انقالبی   رسد که سوسیال دموکراسی میلیتانت لنینی سوار بر موجراه حلی می 

کارگران روسیه و از طریق تسخیر قدرت سیاسی، نائل می آید. این هر دو 
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وحشت و هراس از کمون پاریس دیگری بود، وحشتی که بعد  روند محصول 

ر چهره اروپا و ظهور سوسیال رفرمیسم منحط و  از کمون پاریس باعث تغیی

چون شبحی یسم گردید. به جای جنبش ضد سرمایه داری کارگران که سندیکال

در گشت و گذار بود، سندیکالیسم، قانون گرائی، توسل به انتخابات و احزاب 

سوسیال دموکرات و در یک جمله بختک رفرمیسم بر جنبش کارگری آوار 

الب کارگران روسیه تحت قیمومیت سوسیال شد. از طرف دیگر انق

ییده شد. یتانت درآمد و اردوگاه سرمایه داری حزبی و دولتی زادموکراسی میل

این اردوگاه بال فاصله توانست مبارزات کارگران نوخاسته آسیا و افریقا و 

امریکای جنوبی را ابزاری برای سهم خواهی و قدرت یابی در مناسبات با  

قه یه غربی اروپائی و امریکائی در آورد. بدین ترتیب طبدنیای رقیب سرما

اریخ بعد از کمون، تاریخ کارگر جهانی در مقابل بورژوازی به زانو درآمد. ت

شکستهای پیاپی کارگران است. به موضوع شرایط کار در شوروی باز 

 گردیم. 

تفاوت ها در قرارداد کار روسیه شوروی در گذشته به سود آوری کل سرمایه 

نسبتا مساوی  اجتماعی شوروی گره زده می شد و نتیجه این پیوند سطح

ن در دوره های بعد بر اساس سود دستمزد ها بنابر تخصص کاری بود اما ای

آوری هر موسسه جداگانه ای معین شد. نتیجه آن در ستون عمودی وزارت 

خانه ها، ادارات و موسسات صنعتی و مالی بیشتر مشهود بود. تخصیص 

وسسات همواره  ب کالن، امکانات اقتصادی و اجتماعی به مدیران این ممواج

رهبری، برنامه ریزی و هدایت در  و بعد از انقالب اکتبر جزئی از دستگاه

اردوگاه شوروی بود. اما این سیستم در دوران های بعد از استالین و خصوصا  

گر تبدیل  به جنگ همه رهبران و مدیران سرمایه بر علیه یکدی 1969بعد از 

لکیت دولتی بر ابزار تولید، که شد. م. آنتونوف در این مورد می نویسد » ما

ن بخش اقتصاد قرار داشت، نه یک پدیده واحد، بلکه بین در حیطه اختیار فعاال

انحصارات، وزارت خانه ها و ادارات و در زیر مجموعه های هر یک از آن  

هر اداره طبق معمول، بدقت ها بین موسسات و سازمان ها تقسیم شده بود. 

ناسازگارش با منافع بخش های مرتبط آسیب وارد  نظارت می کرد تا به منافع

در نتیجه اجرای هر گونه تصمیم بهینه از نقطه نظر کشوری به سوی  نشود.

مقاومت موسسات سوق داده می شد که اغلب باعث مخارج اضافی بسیار  
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ایه داری در روسیه جان نخواهد : سرمسنگین می گردید )میخائیل آنتونوف

تا کنون با طبل و دهل و بوق و کرنا به کارگران   (. اگر2005گرفت، سال 

سر اردوگاه شوروی گفته می شد که همگی باید برای ایجاد سوسیالیسم  سرا

مورد نظر برنامه ریزان دولتی از جان مایه بگذارند و میلیون ها کارگر در 

متوالی چنین می کردند و حاصل این جان  دوره ها و سال ها و نسل های 

بیش  ن غول صنعتی جهان در مدت کوتاه سی ساله بود، اکنون فشانی بزرگتری

از گذشته مدیران و برنامه ریزان سرمایه بر سر بدست آوردن امتیازات  

اقتصادی و اجتماعی و کسب سود بیشتر برای موسسه خود یکدیگر را می 

اددان شوروی توسعه اقتصادی این کشور و دریدند! اما گ.ای. خانین اقتص

جه به بعد را نه نتی 1950ند انباشت سرمایه در سال های شدت یافتن رو

افزایش کمی انبوه کارگران جدید از روستاها بلکه محصول رشد بار آوری 

کار بعد از جنگ می داند. افزایش رشد بار آوری کار بعد از جنگ فقط خاص 

بلکه محصول و پیامد رشد انواع تکنیک های سرمایه داری شوروی نبود 

داری  شایش حوزه های جدید پیش ریز سرمایه در کلیت سرمایه تولیدی و گ

خصوصا در اروپا و امریکا بود بعد از جنگ بود. این خود معلول بحران  

اقتصادی و محصول بالفصل آن است که بر سرعت تولید در واحد زمان می 

اه ترین مدت شرایط بیشترین و موثر ترین  افزاید و جنگ همواره در کوت

ارقام نیز   ولید را ایجاد می کند. خانین برای اثبات نظر خود بهتکنیک های ت

مراجعه می کند و می گوید »فقط یک پنجم افزایش تولید )انباشت سرمایه(  

درصد افزایش  80ناخالص داخلی مربوط به جلب نیروی کار اضافی بوده و 

 ی اردوگاه شوروی به بهره وری کار مربوط می شود«. اوتولید ناخالص داخل

یم بار آوری کار بعد از احتیاج به چنین مراجع و کلی گویی ها ندارد. رشد عظ

جنگ نه تنها از ملزومات پیش ریز سرمایه در حوزه های مختلف اعم از  

کشاورزی صنعتی تا همه صنایع و مراودات سرمایه بود بلکه شرایط مادی و 

اصل منبع  آن نیز در طول جنگ فراهم شده بود. همین پارامتر و  تکنیکی

از اوج گیری انباشت   اصلی شتاب روند افت نرخ سود در سال های پس

سرمایه در مقیاس بزرگ بود. بسیاری از اندیشمندان اردوگاهی پاکسازی های 

سال های پنجاه و شصت شوروی در خلع، دستگیری و حتی ناپدید شدن  

النکوف،  که نقش در برنامه ریزی های تولید داشتند نظیر گ. م رهبران حزبی
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ولوتوف، آ. زوریف و آ. ل. کاگانویچ، م. سابوراوف، گ. پروخین، و. م

عامل مهم پاشیدگی و آغاز بحران سرمایه داری اردوگاهی  را کاراووشکین

می دانند. حال آن که پاکسازی ها معلول بحران سرمایه داری بود که از قبل  

چف معلول در دوره خرش از شده بود. شروع اصالحات مدیریت دولتیآغ

سامان اقتصاد اردوگاه شوروی بود و نه علت آن. صندوق دولت اع ناباوض

سرمایه روبه تهی شدن می رفت و این علیرغم رشد انباشت سرمایه بود. رشد 

 انباشت سرمایه مدت ها بود از رشد تولید اضافه ارزش پیشی گرفته بود. تا

یل مهم تولید کشاورزی دوره استالین کمباین های کشاورزی، تعمیرات این وسا 

ی عظیم تولید می شد و تراکتورها که توسط ماشین سازی هاصنعتی و حتی  

تکنیکی به کالخوز ها اجاره داده می شد. از -تعمیر می گردید از مراکز فنی

رید این وسایل این روند متوقف شد و کالخوز ها مجبور به خ  50اواخر دهه 

کشاورزی صنعتی شدند. تعمیر این تولید، ماشین آالت کاشت و برداشت در 

نیز پر هزینه بود و اکثر کالخوز ها به قادر به باز ماشین آالت کشاورزی 

پرداخت قروض خود به دولت نبودند چه رسد به تقبل هزینه تعمیرات آن ها.  

اره و تعمیرات از کالخوز ها البته دولت سرمایه مبالغ قابل توجهی بابت اج

اردن همه هزینه تعمیرات به عهده ش آن ها و گذیافت می کرد. اما فرودر

کشت و صنعت ها پر منفعت تر بود. خروشچف گروه تولیدکنندگان کاالهای 

مصرفی )معروف به آرتل ها( را بدلیل هزینه های سنگین برای دولت سرمایه 

(  69تا  1965لیبرمن )-. در دوره کاسیگینمنحل نمود و این تازه آغاز کار بود

ت امل برنامه ریزی و تقویت انگیزه های اقتصادی تولیداآنچه که »تک 

صنعتی« نام گرفت عمال سوبسید کاالهای مصرفی توده های کارگر برداشته 

شد. صندوق های اجتماعی مصرف منحل گردید، دستمزدها و میزان آن به  

گره زده شد. هنگامی که بحران های   سود موسسات تولیدی و چرخش کاال

  آغاز جدیدی را نجوا کرد. هنگامی که بعد از دهه ها 70اقتصادی از دهه 

شتاب اقتصادی، تحت سیطره افزایش نجومی بار آوری کار و هنگامی که  

روند افزایش انباشت سرمایه و نرخ آن از نرخ رشد اضافه ارزش ها پیشی  

ر می کرد سرنوشتی یکسان برای بلوک می گرفت و بحران ها را توفنده ت

رقم می زد. هیچ دلیلی بر کارکرد متفاوت قوانین  شرق و غرب سرمایه

صادسیاسی بورژوایی در شرق نسبت به بلوک غربی سرمایه وجود نداشت. اقت
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برای این که بتوان شباهت ها و تفاوت های سرمایه داری دولتی شوروی و 

 پروسه شکل گیری این دو بازگشت. چین را دریافت می بایست به آغاز 

م« می نویسد : گردش بسوی روسیه شوروی جلد دو ای.اچ کار در »تاریخ

در سیاست شوروی به هدف اساسی دیگری  1918دهقانان فقیر در تابستان 

وابسته بود و آن بناگذاشتن کشاورزی در مقیاس بزرگ بود. دهقانان فقیر تنها 

رد به مالکیت دهقانی اعتنایی ندارند و لذا  دهقانانی بودند که می شد تصور ک

به مقیاس وسیع    ا کشت و کار جمعی )کولکتیو( موافقند و این پایه کشتبالقوه ب

اعالم شد که وقت گذار از  1919بود. به همین دلیل طی فرمانی در فوریه 

اشکال فردی به اشکال جماعتی کاربرد زمین فرارسیده است و همه اشکال 

له ا می توان گذران و منسوخ دانست«. هدف از کاربرد مقوکاربرد فردی ر

بلکه کشت به مقیاس   کشت و کار جمعی نه حفظ اصل و پرنسیپ کار کولکتیو

وسیع با هدف بکارگیری ماشین آالت و ایجاد شرایط باال بردن بار آوری کار 

ید بود. چنانکه اچ. کار هدف اساسی را »ایجاد اقتصاد تولید کننده واحدی که با

کار مردمان در اختیار  بیشترین مقدار کاالهای اقتصادی را با صرف کمترین

. وی ادامه می دهد »کشتزارهای شوروی می داند جمهوری شوروی بگذارد«

که می توانند زیر نظر یک مدیر اداره شوند... سازمان آن ها مشابهت زیادی  

ی صادر شد که  با سازمان کارخانه های ملی شده داشت« وی می گوید »فرمان

نعتی، اتحادیه های کارگری به موسسات صنعتی یا گروه های موسسات ص

زمین و تشکیل کشتزارهای بزرگ بپردازند...  اجازه می داد که به خرید 

ظاهرا قصد آن بوده است که گهگاهی دسته هایی از کارگران را به روستاها 

ر کنند. باز گشت  بفرستند که در ساوخوز های صنعتی بجای کارگران محلی کا

د در فصل درو یکی از پدیده های عادی  کارگران کارخانه ها به روستاهای خو

د«. این پدیده در مورد چین بدین صورت عمل می کند که  صنایع روسیه بو

به دهقانان فقیر )کارگران مهاجر( که یا هیچ زمینی برای کشت   ،دولت سرمایه

هکتار دارند  0.5زمینی در حدود  ندارند و صرفا کارگر دیگرانند و یا قطعه

در فصل غیر درو  ،ات ضروری خانواده کافی نیستکه حتی برای احتیاج

برای جستجوی کار ترک کنند )البته نه   خود رااجازه می دهد که روستاهای 

همه اعضای خانواده( به این ترتیب توده عظیمی از کارگران مهاجر که بطور 
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در حالت عادی با قراردادی که دولت های  موقت راهی شهر ها می شوند اما 

 شده اند. بسته اند به همین قطعه زمین کوچک بسان بردگان بسته محلی با آنان

اچ. کار دوره پیش از انقالب اکتبر را چنین توصیف می نماید »دهقانان 

روسیه نه به دو قشر بلکه به سه قشر تقسیم می شدند. یکی دهقانان مرفه  

برای مصرف خود کشت می کردند و هم برای بازار، این  )گوالک ها( که هم 

می فروختند. این بخش   خود راا کارگر اجیر می کردند و مازاد تولید ه

  ردرصد جمعیت روستا را تشکیل می دادند، دهقانان فقی 10دهقانان کمتر از 

زمین نداشتند و یا   درصد جمعیت روستا را تشکیل می دادند 40که حدود 

ناچار  زمین شان کوچکتر از آن بود که کفاف خود و خانواده شان را بدهد و

درصد جمعیت دهقان را  50کار مزدی می کردند. دهقانان میانه حال که حدود 

را تامین کنند اما می دادند که می توانستند خوراک خود و خانواده شان  تشکیل

  همیان نکارگری را اجیر نمی کردند و مازاد محصولی نیز نداشتند. اما دهقانا

رفته رفته صدای   ،آن ها حال علیرغم همه حمایت های دولت مرکزی از

شکایتشان بلند شد که ساوخوزها چیزی نیستند به جز بازگشت امالک بزرگ  

ان را نسبت به ساوخوزها، زیر پرچم شوروی، لنین بد گمانی و خشم دهقان

بویژه وقتی که استثمارگران قدیم کارهای اداری و فنی آن ها را بر عهده داشته  

که  دمورد حمله کامل قرار گرفتن اساوخوزه ،اوصافباشند اذعان دارد. با این 

با پیشنهاد مزدهای کالن متخصصان را بسوی خود جلب کرده اند و در کار 

ند. گفتند که مدیران ساوخوزها در عمارت های توزیع زمین مداخله می کن

اربابی سابق با تجمل زندگی می کنند و اربابان اخراج شده را به نام مدیران 

فی که اچ. کار از ساختمان یدانده اند. با توصرای خود باز گ ساوخوز به سر ج

در روستاها چه در   وسیه می نماید بخش اعظم جمعیتطبقاتی روستاهای ر

  و چه پس از آن کارگر مزدی اند و اصطالح دهقان به آن ها فقطزمان تزار 

است و بسیار شباهت به » طبقه  بخاطر زندگی در روستا اشتباه محض

سراسر دنیای  د که مدت ها است خوراک رفرمیست های چپ در متوسط« دار

به اقشاری از طبقه کارگر  با هدف متالشی کردن کارگران،  است که، سرمایه

ن، کارگران حوزه درمان سرمایه، کارگران ادارات دستگاه  نظیر معلما

 بورکراسی سرمایه و حتی فروشندگان کاال ها، اطالق می شود!! 
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2019 نوع زمین به درصد   سال 1917 1919 

زمین های شخم نخور 

 )بایر( 

 درصد زمین  11.5 6.5 5.8

زمین های شخم خور 

 کوچک )دهقانان فقیر( 

 درصد زمین  58 72 86

زمین های شخم خور 

 متوسط 

 درصد زمین  21.7 17.5 6.5

زمین های شخم خور 

 بزرگ

*1.7  درصد زمین  9 3.8 

 

  هم نیز زمین تقسیم با روسیه روستای طبقاتی تقسیم این 2جدول 

 : دارد آهنگی

*  اچ. کار علت روند کاهش زمین های بزرگ که موجب سیر 

نیروی کار، کمبود ابزار نزولی تولید در این سه سال شد را کمبود 

بهمین دلیل کمبود تولید کاالهای سرمایه ای  می داند. کار و کود

یع برای صنایع موجب افت تولید و کاهش انباشت سرمایه در صنا

که دهقانان میان حال )مالک اسمی زمین های وابسته گردید. زیرا 

مصرف  شخم خور متوسط( بطور عموم به تولید مواد خوراکی مورد 

خانواده خود می پرداختند و نه کاالهای ویژه و با ارزش نیمه  

سرمایه ای که در صنایع بکار می رفتند مانند ارزن، چوب، دانه 

و دهقانان فقیر حتی  ه، کنف و علوفه دامهای روغنی، پنبه، شاهدان

 از عهده تولید مایحتاج سالیانه خود نیز بر نمی آمدند. 

نامه ریزان سرمایه اجتماعی شوروی از لنین، این که اقتصاددانان و بر

تسکی و استالین گرفته تا هر خرده مدیر دولتی با تصور سوسیالیسم به وتر

و توهمی که  ا تاثیر این حال و هو  سرمایه داری دولتی می نگریستند و تحت
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خود ایجاد کرده بودند می زیستند و عمل می کردند و در برخی موارد در این  

ت رفاهی اندکی یا امتیازاتی به طبقه کارگر داده بودند هیچ از اواخر امکانا

ماهیت روابط تولیدی سرمایه داری حاکم براین جامعه بزرگ نمی کاست  

همین دلیل روند ه ز در این روابط ایجاد نمی کرد و بوهیچگونه تغییر جزئی نی

اقتصادی، تضاد طبقاتی و منافع متضاد کارگران با این روابط از همان 

از آن تبعیت می   قوانینی تبعیت می کرد که سایر بلوک های سرمایه داری نیز

. همه هدف سوسیال دموکراسی روسیه تحول سرمایه دارانه روسیه و کردند

د ساله سرمایه داری غرب در یک شب بود. در این روند و رفتن راه ص

ده دولتی می توانست بعنوان وسیله مهمی مورد استفاپروسه سرمایه داری 

قرار گیرد، چنانکه در عمل نیز چنین شد. بلوک غربی سرمایه نیز نمی  

توانست به شیوه قبل ادامه حیات دهد. تحت تاثیر و از وحشت کابوس خروش  

مجبور به دادن امتیازاتی هر از چند گاه می شد تا شبح  ،خودطبقه کارگر 

ی اروپا کابوس مبارزات کارگران سده قبل را از سر بیرون کند. بورژواز

بخصوص تا مرز سقوط در دو سده قبل پیش رفته بود و فقط کمی تجربه و 

دلیل   به همینرا نجات داد،  طاعون سوسیال رفرمیسم سوسیال دموکراسی او

ربه مجبور به دادن امتیازاتی به طبقه کارگر می شد، کرانه این تجو به ش

رد بخشی از آن  امتیازاتی که هیچ تضمیینی بر آن نبود و هر لحظه فرصت ک

را پس گرفت. این دو روند و تاکتیک سوسیال دموکراسی در غرب و شرق  

اروپا خواستگاه طبقاتی یکسانی داشت و آن حفظ روابط کار مزدی سرمایه 

ری بود و به یک نتیجه نیز انجامید. در شرق سوسیال دموکراسی میلیتانت  دا

پرولتاریا نامید و همانطور  نماینده  خود رالنینی قدرت سیاسی را تسخیر کرد و 

که سه دهه پیش از آن در برنامه ها و اهداف خود سرمایه داری دولتی را عین  

را صادر کرد.    کارگران کار مزدیه فرمان باز گشت ب ،سوسیالیسم خوانده بود

سوسیال دموکراسی غرب اروپا با اندک تفاوتی طبقه کارگر را به دار  

با دادن امتیازاتی آن ها را در چنبره رقابت  پارلمانتاریسم بورژوائی بست و  

های جناح های طبقه سرمایه دار زندانی و فلج کرد. همه سوسیال دموکراسی 

رژوایی بودند که در حال ساخت اروپا اعم از غربی تا شرقی احزاب بو

سیستمی محکم و با دوام در مقابل مبارزه طبقاتی کارگران بعد از کمون  

د روابط تولیدی حاکم بر کار مزدی را بهر صورت و در پاریس بودند که بتوان
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پا نگهدارد. کائوتسکی رهبر سوسیال دموکراسی آلمان   ای سر هر مرحله

و واسط بین سرمایه داری و سوسیالیسم می  سرمایه داری دولتی را کعبه آمال 

را نمایندگان   رنگارنگ که خود دانست و همه انترناسیونال دوم با همه احزاب 

عقالنی و بی  دانستند خصوصی بودن مالکیت، غیر اریای اروپا میپرولت

برنامه بودن سرمایه داری را در مقابل اقتصاد عقالنی و برنامه ریزی قرار  

ه اینان نوع مالکیت سرمایه ماهیت طبقاتی روابط تولید را  می دادند. برای هم

این احزاب   سوسیالیسم بود. تعیین می کرد. دولت و مالکیت دولتی سرمایه عین

رشد و تکامل انحصارات سرمایه داری را رشد سوسیالیسم در دل روابط 

تولیدی سرمایه داری عنوان می کردند، هسته مرکزی سوسیال رفرمیسم که 

سال شبح آن در سراسر دنیای سرمایه باالی سر طبقه  150عد از هنوز ب

کراسی  ( سوسیال دمو1891کارگر جهانی پرسه می زند. برنامه ارفورت )

آلمان بر بی برنامگی ذاتی در وجود سرمایه داری خصوصی تاکید می کند و  

می گوید اگر ما از شرکت های سهامی به تراست ها منتقل شویم، که شاخه  

مل صنایع را بزیر فرمان و در انحصار خود در می آورند، نه تنها  های کا

مین را چنین تولید خصوصی بلکه بی برنامگی نیز پایان می یابد. لنین ه

فرموله می کند »تراستی شدن اجباری یعنی تشکیل اجباری اتحادیه های  

صنعتی زیر نظارت دولت، این است آنچه سرمایه داری آماده ساخته است. این 

است آنچه دولت یونکر در آلمان انجام داده است. این است آنچه در روسیه 

اهد گرفت. این است آنچه  برای شوراها، برای دیکتاتوری پرولتاریا انجام خو

  26دستگاه دولتی کلی امروزی و غیر بوروکراتیک ما به ما خواهد داد« جلد 

 .262-261آثار لنین صفحه 

عموم و لنینیسم بخصوص از آغاز تا  ال یلمسیری که سوسیال دموکراسی ع

و در تمامی طول سال های قبل از وقوع انقالب اکتبر  انترناسیونال دوم فرجام 

ای جنبش کارگری روسیه قرار داده بود حفظ کلیت روابط کار مزدی در پیش پ

و روابط تولیدی سرمایه داری بود. به پرولتاریای روس وعده سر خرمن می 

ایست همه چیز، از قدرت چانه زنی بر سر مایحتاج روزانه تا  داد که ابتدا می ب

طبقه شوراهای کارگری نیم بند )هر شورائی لزوماً شورای ضد کار مزدی 

کارگر نیست. جنبش شورائی ضد سرمایه داری کارگران چیزی بسیار فراتر 

از سازمان های دموکراتیک کارگری موسوم به شورا است که در انقالب  
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را وقف گسترش و تکامل سرمایه  شکل گرفت( خود 1917ه و فوری 1905

این  می گفت آن چه طبقه کارگر روسیه از آن رنج می برد عدم لنین  .نماید

 از نه كارگرروسیه ی طبقه:  دموكراسى سوسیال  تاكتیک  دوتکامل است )

لذا  (كشد می زجر آن نامتكامل شكل و نامكفى پیشرفت از بلكه داری، سرمایه

لتی کردن سرمایه را هدف عاجل و نهایی قرار داد.  ار تولید و دوتصرف ابز

ن حزبی پیداست که سوسیال دموکراسی روسیه همانند برادران غربی آ

را در پوشش حزب پرولتاریا مخفی می کرد و   بورژوا رفرمیستی بود که خود

بقیه فلسفه بافی ها و توجیهات با هدف تکامل سرمایه دارانه پیش گرفته می 

. این از ندانستن ها و کم دانستن های او و کائوتسکی، پلخانف و دیگر  شد

و سیاست ها نیستند که  سوسیال دموکراسی نبود. این افکار، ایده ها فعاالن

عکس این واقعیت ها و  رتاریخ و واقعیت های تاریخی را می سازند بلکه ب

و اقتصادی  خواستگاه طبقاتی اند که همانگونه عمل می کنند که نیاز مادی 

جامعه ایجاب می کند. از طرف دیگر شاخص واقعی سرمایه داری یا 

مطلقاً شکل حقوقی و  ی بودن شیوه تولید و مناسبات اجتماعیسوسیالیست

صوری مالکیت ابزار کار نیست. مالکیت ابزار کار در طول عمر سرمایه 

ر این  . آن چه دداری اشکال مختلفی بخود گرفته و هنوز نیز متحول می شود

جا و مشخصه است کاال بودن نیروی کار و رابطه خرید و بط تولید پابرروا

بسیار دقیق و روشنی دارد.  فروش نیروی کار است. فروش نیروی کار معنای

کسی که نیروی کارش را می فروشد از کار خود جدا می گردد، حق دخالت 

انحصار این  در تعیین سرنوشت کارش را از دست می دهد و مجبور به قبول  

 حق برای خریدار نیروی کار می گردد. 

در قطعنامه می نویسد »برنامه   1921تروتسکی در کنگره حزب مارس 

واحد، فقط در صورتی معنی دارد که ما دستگاه الزم را برای تسهیم   اقتصادی

صحیح نیروی کار بر پایه برنامه اقتصادی واحدی که در برگیرنده تمام کشور  

ی اقتصاد باشد در دست داشته باشیم«. این ها هسته اصلی  و همه شاخه ها

بقه احزاب بورژوا رفرمیستی اند که نفس گرم و مسمومشان شامه و مغز ط

کارگر اروپا را آلوده است. لنین در پیش نویس طرح اقتصاد نوین )نپ( با  

 1905افتخار می نویسد که ایده سرمایه داری دولتی را او در همان زمان 

صورت می گیرد عینا   1917ه بود. لذا همه آن چه بعد از اکتبر طرح کرد
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دل   همانی است که در برنامه های حزبی کل سوسیال دموکراسی و در

انترناسیونال دوم شکل گرفت. جنگ و دعواهای گروه های مختلف و 

فراکسیون های حزبی نیز از نوع اختالفات بورژوایی پارلمانتاریسم بود. این 

آیا بلشویک ها قدرت را تصرف می کنند« نوشته بود : رژیم که لنین در »

انواع  جدید بیش از پیش به مهندسان، مهندسان کشاورزی، کارشناسان فنی،

متخصصان فنی دارای تعلیمات علمی نیاز خواهد داشت و در دوران گذار به  

 این افراد باید بیش از کارگران مزد داده شود« فقط قانع کردن اپوزیسیون های

ه ب وحزبی بود و کنایه به کارگران که دست از اتوپیای سوسیالیستی بردارند 

مخالفان چپ این ها را  همین سرمایه داری دولتی بسازند!! هنگامی که

»احیای رهبری سرمایه داران« نامیدند. لنین در پاسخ گفت » رهبری سرمایه 

ا سازماندهندگان داده داران نه به نام سرمایه داران بلکه بنام کارشناسان فنی ی

می شود« او در مرکزیت بورکراتیک دادن به اداره صنایع و دستگاهای  

روی« می نویسد » هر صنعت ماشینی  دولتی در »وظایف جاری حکومت شو

بزرگی وحدت بالشرط و جدی اداره ی هدایت کننده کار همزمان صدها و  

ابعیت مطلق از اداره هزارها و ده ها هزار تن از مردم را الزم می آورد... ت

ی واحد صورت بال شرط روند کار است که از روی الگوی صنعت بزرگ  

سرمایه دار تسلط خود بر شرائط کار،  سازمان یافته باشد«. سرمایه و طبقه

تولید، استثمار و زندگی کارگران را فقط از طریق توسل به قهر و قدرت 

مدیریت و تفوق در  دولتی اعمال نمی کند. برتری علمی، تخصص، قدرت 

برنامه ریزی های اجتماعی یا سیاستگذاری ها و نوع این موارد نیز همگی 

لکیت و قدرت هستند. این را دستگاه دولتی  مکانیسم های اعمال حاکمیت و ما

شوروی بخوبی بکار می بست و به بهترین وجهی از آن استفاده می کرد و هر 

رچم قدرت مدیریریت و رهبری به مانعی از طرف کارگران را با باال بردن پ

آن ها گوشزد می کرد. رمز آمیزی سرمایه، وانمود کردن قابلیت برنامه ریزی  

ست و کارگران هیچ اند از  کردن این که سرمایه خود افزا مودمدیران، وان

ویژگی خود این روابط است و خاص دولت سرمایه شوروی نبود و نیست.  

بر این که »هیچ سازمان اتحادیه ای   مدیریت در موسسات دولتی با تاکید

 1920مستقیما در کار موسسه دخالت نمی کند« توسط کنگره حزب در سال 

رعت نیز به مرحله عمل درآمد بطوری که در همین سال از شد و به س اتخاذ
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واحد با مدیریت تک نفره اداره می شد. جالب این که  1873موسسه  2051

رگری بر نمی تافت و تمامی تالشش را می دولت حتی دخالت اتحادیه های کا

این تالش یک سال ادامه یافت تا  .کرد که آن ها را در دستگاه دولت منحل کند

های کارگری رسید. اما سه  هبه تصویب کنگره اتحادی 1919خره در سال باال

سال طول کشید تا به مرحله عمل در آمد. اتحادیه های کارگری حتی در سال 

س از انقالب همان نقشی را درشوروی ایفا می کردند که در  های بالفاصله پ

ه ب 1918اکتبر  10بلوک غربی سرمایه. نخستین قانون کار شوروی در 

تصویب کمیته اجرایی سراسری رسید و شش ماه بعد به اجرا در آمد. عقد  

قرارداد کار که جمعی نیز بود و شرایط استخدام را تعیین می کرد بین اتحادیه 

وان نماینده کارگران با کارفرمایان یا مدیریت موسسه انجام می شد. ها بعن

بکار بردن لفظ   طبق این قانون، کار بصورت خدمات اجتماعی تعریف شد و

 این قانونخرید و فروش نیروی کار سرمایه دارانه قلمداد شد و منسوخ گردید. 

کار یک وظیفه اجتماعی بود و تعیین می کرد که اگر کارگر    ،می گفت

را بپذیرد.  متخصص کاری برایش پیدا نشد می بایست آن چه در دسترس است 

دولتی نیز بهمان صورت به این ترتیب بتوارگی کاال و پول در سرمایه داری  

عمل می کند که در هر جامعه بورژوایی که شکل کاالیی تولید و نیروی کار  

ن مزدی  رابطه کارگران مزدی را با محصول کارشان قطع می کند. کارگرا

در این شکل مالکیت سرمایه نیز به محصوالت کار خود همانگونه می نگرند  

یجه تحت سلطه محصول کار که خارج از توان کنترل آن ها است و در نت 

خود، ابزار کار و سرمایه دولتی اند. مارکس شروع چنین روندی را می بیند  

در مورد شکل  »نقش اعتبار در تولید سرمایه داری« 27و در جلد سوم فصل 

گیری مونوپل ها، انحصارات و شرکت های سهامی چنین می نویسد »این امر 

اری در درون خود شیوه ی سرمایه عبارت از حذف شیوه ی تولید سرمایه د

را خود پیش می آورد و در  خودضادی است که انتفاء داری. و لذا عبارت از ت

ید جدید نمایان می گردد. با نظر اول بمثابه نقطه گذار ساده ای بسوی شکل تول

هر می کند. در برخی از  همین خصلت است که تضاد مزبور در عمل نیز تظا

آورد و لذا مداخله دولت را ایجاب می کند. یک   محیط ها انحصار پیش می

آریستوکراسی مالی تازه، یک نوع جدیدی از انگل ها را در سیمای طرح 

 ً این سمت را دارا هستند، بوجود می   ریزان، موسسین و مدیرانی که فقط اسما
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آورد. سیستم تمام عیار شیادی و نیرنگ در رابطه با مسئله بنیادگذاری،  

د و ستد سهام ایجاد می نماید. این وضع عبارت از تولید صدور سهام و دا

خصوصی است بدون کنترل خصوصی« مارکس ادامه می دهد »قطع نظر از 

سرمایه   ی بر مبنای خود سیستمکه خود حذف صنعت خصوص -سیستم سهامی

داری است و به میزانی که گسترش می یابد و محیط های تولیدی نوئی را فرا 

اعتبار برای تک سرمایه دار  -صی را نابود می سازدمی گیرد صنعت خصو

یا کسی که بمثابه یک سرمایه دار تلقی می شود، در درون مرزهای مشخص، 

الکیت غیر و لذا بر کار غیر را فراهم  دست یابی مطلق بر سرمایه ی غیر، م

می سازد. استیال نه بر سرمایه خود، بلکه بر سرمایه ی اجتماعی، تسلط بر 

اعی را نیز به او می بخشد«. سرمایه یک رابطه اجتماعی است که  کار اجتم

را شکل می  در هر شکل و شمایلی قوانین، فرهنگ و روابط اجتماعی خود

یر محل کار، از روند وادار کردن کارگران به تغیدهد و حاکم می نماید. آغ

 ایجاد اردوگاه های کار اجباری برای فراریان جنگ، زندانیان و کودکان از

آغاز شد. بسیج جنگی بهانه ای شد تا این مراکز برای همیشه  1919آوریل 

شکل  1919باط کارگران از اواسط ئمی گردند. نخستین دادگاه های انضدا

اخلی شدت  ن ارگان سرکوب سرمایه حتی بعد از پایان جنگ دگرفت و کار ای

از موارد این محکومیت های  1920بیشتری گرفت. گزارشات اواسط 

مقابل  گران چنین می گوید : دیر آمدن به سر کار، رفتار نادرست در کار

ه های یکشنبه، رعایت نکردن انضباط اتحادیمشتری، غیبت از کار در روز

مدیران، رها کردن خود سرانه کار، تبلیغ برای  ، اطاعت نکردن دستور ای

ات روزانه کار. در نیمی از موارد کارگر از کار اخراج می کوتاه کردن ساع

د. با وجودی که نیروهای مخالف شوروی شکست خورده بودند اما نظامی  ش

کردن کار تحت عنوان »سپاه های کار« با شدت ادامه داشت بطوری که 

ه حزب می گوید »نظامی کردن اقتصاد بدون نظامی تروتسکی در نهمین کنگر 

کردن خود اتحادیه های کارگری، بدون استقرار رژیمی که در آن هر کارگری 

آزادانه به معرض فروش بگذارد،  خود رارا سرباز کار بداند و نتواند  ودخ

مقدور نیست، اگر دستور انتقال او داده شود باید اطاعت کند. اگر اطاعت 

از خدمت است و مجازات می شود. کیست که باید این جریان را   نکرد فراری

به وجود می آورد.  دنبال کند؟ اتحادیه های کارگری، اوست که رژیم نوین را
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کارگر«. این ها فقط حرف نبود بلکه به سرعت  این است نظامی کردن طبقه 

به عمل کشیده می شد. هدایت کلی کار بازسازی و تقویت حیات عادی  

سنگ(، جنوب شرقی  زغالی اورال، دونتسک )استخراج معادن اقتصاد

کراین، خط آهن ترکستان و غیره به سپاه های کار سپرده شد که وروسیه، ا

نواحی و حوزه ها یک دهه بعد معلوم شد.  نتایج انباشت عظیم سرمایه در این

ماشین تولید سود و سرمایه شوروی به حرکت درآمده بود. ظاهرا با شروع  

نپ سیاست »نظامی شدن کار« از جانب دولت می بایست تخفیف پیدا طرح 

وم شد و در برنامه های کند اما در عمل اعتبار آن در نتیجه های اقتصادی معل

ه شد. لنین در سومین کنگره اتحادیه های کارگری پنج ساله در پیش گرفت

ی  کار بایستی به نحو نوین»سراسر روسیه در باره »کارگر گیری« گفت : 

ال تازه ای از پاداش و اطاعت از انضباط کار ایجاد سازمان داده شود، اشک 

شود« در این گفتار توجه به عملکرد سیاست های کاری تروتسکی بود. او 

»ایجاد شکل جدید انضباط اجتماعی کاری است که چندین  اضافه می کند که

ر نخستین  دهه طول می کشد« البته در این مورد او اشتباه می کرد زیرا د

برنامه پنجساله سیاست کاری جدید به ثمر نشست!! در همین سال بوخارین در 

که »سرویس کار در نظام سرمایه داری  کتاب »اقتصاد دوران گذار« نوشت 

به بردگی کشیدن طبقه کارگراست، اما همین کار در دیکتاتوری   به معنای

این سرآغازی بود  پرولتاریا چیزی جز خود سازماندهی طبقه کارگر نیست«. 

بر سرنوشت غم انگیز یکی از پر خروشترین و پیشرفته ترین جنبش های  

ن وسیله بر دهان طبقه کارگر روسیه زده کارگری جهان. مهر سکوتی که بدی

تنها اورا به مخوف ترین و عمیق ترین سیاه چال های تاریخ سرمایه  شد نه

ترین سرمایه داری  داری عقب راند بلکه همزمان بزرگترین و پر شتاب 

جهانی را به نیرویی تبدیل کرد که بر سهم خواهی بر سر تقسیم اضافه ارزش  

د. خود آن و بحران های بعدی آن بر سر راهش نبو های جهانی هیچ مانعی جز

سکوت طبقه کارگر روسیه نه تنها سر آغاز شکل گیری ماشین جنگی بود که  

می ایستاد بلکه می بایست   می بایست در مقابل نیروی نظامی مخوف نازی

میلیون میلیون به جبهه های سالخی طبقه کارگر اروپا در جنگ امیریالیستی  

قبای آن در  شد تا سهم این غول عظیم سرمایه را از چنگ ر دوم فرستاده می

آورد. سرمایه داری دولتی شوروی تحت عنوان سوسیالیسم می بایست طبقه  
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تی، زبونی، تالشی و اضمحالل طبقاتی  خبکارگر روسیه را به آن درجه از بد

بکشاند که امروز یا در چنگال فاشیسم پوتین در سوریه، خاورمیانه و دونتسک  

ود و یا در داخل ملعبه اوکراین به سالخی دیگر توده های کارگر جهان بر

       .گیرد قرار ها ناوالنی الکسیدست ناسیونالیسم اپوزیسیون او نظیر 

« مبنای حمایت دولت سرمایه از ت نوین اقتصادی نپ»سیاس 1921از سال 

تعاونی ها، واگذاری امتیاز شرکت ها به اشخاص، بازگشایی بازرگانی 

واگذاری فروش کاالهای کشاورزی خصوصی و استقبال از سرمایه خارجی، 

. مالکیت صنایع و واحد های  بود مازاد از دولت به تولید کنندگان در بازار

صاحبان این صنایع اما صنایع سنگین،  در اختیارهرها کوچک و متوسط در ش

خطوط حمل و نقل، تجارت خارجی و سیستم بانکی در اختیار دولت سرمایه  

دولت مرکزی با سرمایه های   1917بود. در تمامی مدت یعنی از اکتبر 

می  متمرکز به رقابت با تولید کنندگان کوچک، فارم داران و مزرعه داران 

اد و حفظ انحصار خرید محصوالت  ی کرد از طریق ایجپرداخت و سعی م

 اینان هر چه بیشتر سود حاصله را به انباشت سرمایه های خود تبدیل نماید. 

میلیون   25اولین برنامه پنج ساله اقتصادی همراه بود با باز پس گیری  

اشت  هزار زمین تعاونی، برد 250مزرعه متعلق به مالکان خصوصی بشکل 

و به این ترتیب رقابتی ژرف بین مالکیت  از سهم تعاونی ها سهم دولت پیش 

های مختلف سرمایه، سهم دولت سرمایه از انباشت در کشاورزی و سهم 

سنگ،  زغالتعاونی های مختلف از آن ها، درگرفت. در زمینه صنعتی تولید  

ردند و فوالد، تراکتور سازی، کارخانه ها و معادن بزرگ شروع به کار ک

 د.سازی به راه افتا صنعت ماشین

میلیون   21میلیون نفر  137کل جمعیت از ) 1920سرشماری  ،قبل از نپ

درصد در شهرها بودند( در تمامی شوروی مجموع موسسات   15.3نفر، 

هزار واحد آن در حال کار بودند   350هزار واحد که   404صنعتی را 

وادگی بودند و  تک نفره و یا خان ارزیابی کرد. سه چهارم این تعداد موسسات

ید داشتند. رقم کل کارگران از  چهارم بقیه کارگر مزد بگیر در تولیک 

میلیون باشد در حالی که رقم کل   96می بایست حدود  1920شماری سر

درصد همه کارگران صنایع(  89هزار ) 200میلیون و  2کارگران صنایع 

صنایع  هزار کارگر در 410میلیون و  1گزارش شده است. از این تعداد 
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. کل صنایع شاغل بودند کارگر داشتند 30رصد کل( که بیش از د 64بزرگ )

هزار کارگر داشتند. تعاونی   615میلیون  1هزار واحد بود که  37دولتی شده 

هزار کارگر داشتند. صنایع دولتی شده عبارت بودند از حمل و نقل،  23ها 

 اغذ، فلزات، توتونیی، نساجی، چرم، کساختمان سازی، برق و سوخت، شیمیا 

و تنباکو و سیگار، چاپ، موسیقی، شیرینی سازی، رنگ و الک. در این جا  

وضع تعاونی ها بهمان گونه بود که سایر شرکت ها اعم از دولتی و 

 ،از دست داده بود خود راخصوصی. از آن جایی که پول کامال ارزش 

ار و تولید  دستمزد جنسی متداول شده بود. کارگران بسیاری واحد های ک

زد دریافت می کردند. آن ها  کاالهایی که خود تولید کرده بودند بصورت دستم

محصوالت را یا در بازار بفروشند و یا مبادله  کهچاره ای نداشتند جز این 

اکز بازرگانی  جنسی کنند. فضای خالی فروشگاهای دولتی و فعالیت شدید مر

نبود جز تصویب نوعی  بود. در واقع نپ چیزی سیاست خصوصی حاصل این

وش بازرگانی که بطور خود انگیخته پدید آمده بود. اما دولت مجبور بود  ر

جهت پرداخت هزینه های دولت و دادن اعتبار به صنایع و مبادالت بازرگانی  

در  1919ماه مای خود به چاپ هرچه بیشتر اسکناس روی آورد. لنین در 

اسکناس تحویل دهید که در  مقابل را در  تقاضا از دهقانان نوشت »غالت خود

ازای آن نمی توانند کاالیی دریافت کنند ولی این پول نشانه ای است از وامی 

که به دولت داده شده است«!!. یکی از نمایندگان اتحادیه های کارگری در 

ادیه های کارگری باید در آینده کنگره سراسری همین سال می گوید »اتح

را بنا بگذارند، با این کار حتی در این زمینه نیز  نزدیک نظام دستمزدی جنسی 

قی نمی ماند و ما سرانجام به جایی می رسیم که بدون محاسبه بر حسب  پول با

انجام دهیم و انرژی مصرف شده را بر حسب تعداد روزها  خود راروبل کار 

)بحث در جلسه عموی بخش مربوط به هزینه صنایع،  و ساعات حساب کنیم« 

نیان  (. بنظر می رسد که کارگران بسیار بهتر و بیشتر از لنین ب1919کنگره 

 اجتماعااقتصادی جامعه سرمایه داری را می شناختند. آن ها در این جا کار 

 شدن کاال محصول واقع در که دانند می کاال ارزش تعیین اساس را خود الزم

  الزمی اماعاجت کار زمان یا الزم اجتماعا کار معادل  کاال هر ارزش. تاس کار

  تعیین در حقیقی و واقعی واحد این. است شده مصرف آن تهیه در که است

  اضافه توزیع چگونگی عمومی، سود نرخ تشکیل پروسه کاالها، بازار قیمت
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 ترقاب سرمایه، مختلف های بخش میان پرولتاریا استثمار حاصل ارزشهای

  سرمایه تک یتقال ها، ارزش  اضافه تر افزون سهم تصاحب برای ها سرمایه

 کار بارآوری بیشتر چه هر افزایش برای داری سرمایه بنگاههای یا ها

  عرصه این نوع  و المللی بین سرمایه مختلف بخشهای میان رابطه اجتماعی،

 را لنین جواب که دانند می حد این تا اما بخوبی نه اگر کارگران را این و ها،

  اقتصاد شوراهای کنگره تا  یدشک طول ها ماه وجود این با. دهند می طور این

 اندازه ی  پایه کار واحد» کرد اعالم 1920 ژانویه در روسیه سراسر ملی

  زمان واحد این و دارد احتیاج ثابت واحد به داری حساب. شد شناخته گیری

  صورت صنایع زمینه در ربیشت ها سرمایه تمرکز   سیاست«. بود خواهد کار

 ساوخوزها، دادن شکل حد در رزیاوکش به آن انتقال برای  تالش و گرفت

  هم آن( کشاورزی کاالهای مبادله تجاری های شرکت) ها آرتل و کالخوزها

  مالیات درباره» جزوه در نیز لنین دلیل همین  هب. ماند باقی محدود بطور

 را پیشرفته داری سرمایه مشخصات برخی روسیه اقتصاد که  نوشت« جنسی

  زمین دادن  اجاره نپ طرح شدن پیاده البدنب و 1921 سال در. داد می نشان

 که رایجی عمل شناختن قانونی غالبا. یافت رسمیت کارگر داشتن و کشاورزی

  و شناسائی  بیشتر بلکه نبود نوآوری شد می شناخته قانونی غیر موقع آن تا

  این از. آمد بوجود ها بلشویک توسط قدرت تسخیر از بعد که بود امری ترویج

 و بود عملگرا بسیار  شوروی روسیه بورکراتیک ساختار کل و حزب این نظر

 نشان را پدیده این روشن بصورتی کاال مبادالت. داد می وفق شرایط با را خود

  معنای به حدی تا بازرگانی آزادی» کرد می بیان چنین را این لنین. داد می

 دولت نظارت و ضبط تحت داری سرمایه  این... است ریدا سرمایه رشد

  به دهقانان برای حق این ها زمین همه بر دولتی مالکیت وجود با«. دوب خواهد

 با دهند، افزایش  را آن و بدانند خود آن از را خود زمین که شد شناخته رسمیت

 و دهند اجاره دیگران به را آن یا بپردازند  آن کشت به مزدی کارگر کمک

  های کاال فروش و زمین اجاره مالیات،. بپردازند مالیات  شهروند  یک بعنوان

 سرمایه افزایی ارزش منابع مهمترین دولت به دامی و کشاورزی شده تولید

 سرمایه قائده این بر ها این همه. شد سرمایه ریز پیش های حوزه این در دولتی

. باشند جا بر پا بتوانند  تا باشند ده سود سرمایه روند طبق که قراردارند داری

  نویسد می 1921 مارس در حزب کنگره دهمین به  نپ طرح درتوضیح لنین



 31 

 حقوق و آزادی معنای به روسیه کنونی اوضاع در ها تعاونی حقوق و آزادی»

  داری سرمایه با  تمایز در تعاونی داری سرمایه این اما... است داری سرمایه

  و است دولتی داری سرمایه ینوع شوروی حکومت در انتفاعی، خصوصی

  رابطه در بارها  ها بندی فرمول این«. است مفید ما برای فعال حیث این از

  بطور و بازرگانی صنعتی، کشاورزی صنایع، از اعم اقتصادی مختلف های

 سیاست این تمامی. شد می  برده بکار سرمایه و  پول کاال، گردش و مبادله کلی

  سوسیالیسم توهم دام  در ها آن کردن سیرا و کارگران فریب برای ها بازی

  دولتی نئولیبرالیسم،  با مبارزه عناوین تحت امروز نیرنگ و سیاست همین. بود

  و پوپولیستی گروهای و احزاب انواع طرف از کاال مبادله و تولید کردن

  و صد حدودا عمری که شیادی و نیرنگ. رود می بکار رفرمیستی سوسیال

در همان زمان و هم اکنون موضوع اصلی که پنهان   !! امادارد ساله پنجاه

قلمداد  می شود تا در انظار توده های کارگر اصالحات به نفع آنان نگهداشته 

گردد، رقابت بر سر سهم سود اجتماعی حاصل ارزش اضافی تولید شده توسط  

اموال تعاونی ها   تالشی برای باز پس گیری کارگران بوده است. در شوروی

ی  ادره شده بود می شد. ادارات و تراست های دولتی، سندیکاهاکه قبال مص

را فرمانروان  را نادیده می گرفتند و خود  صنعتی و مالی مدام تعاونی ها

با تجار  خود رااقتصادی جامعه می دیدند. تعاونی ها سعی می کردند مبادالت 

 و بازرگانان خصوصی انجام دهند. با این حال به علت تسلط نسبتا کامل

که تعاونی ها   نشان می دهد 1922تراست ها و سندیکاهای دولتی ارقام سال 

در مبادله با تراست ها و شرکت های دولتی  خود رابیش از سه چهارم اجناس 

هزار فروشگاه   55حدود  1923کسب می کردند. تعداد تعاونی ها در سال 

خام بدلیل نوسان بودند که هزاران کارگر در آن ها کار می کردند. کاال و مواد 

ن بازار اروپایی بویژه بازار های شدید روبل عموما بر حسب قیمت میانگی

ارزش گذاری می شد. با وجود کاهش ارزش روبل باز گشت به این واحد  نلند

 خود راارز را امری ناگزیر ساخت. بانک دولتی که بعد از نپ دوباره کار 

شاورزی و مبادله کاال از توسعه صنایع، ک خود راآغاز کرد وظیفه اصلی 

متداول بانکی جهت تسهیل روند گردش   طریق دادن اعتبار و سایر عملیات

هزار میلیارد روبل آغاز   2داد. این بانک با سرمایه سرمایه و انباش قرار 

بکار کرد. بانک دولتی جمهوری شوروی سوسیالیستی )گاسبانک( دارای نرخ 
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درصد در   96درصد ) 8تی ماهانه بهره گزاف برای نهادها و موسسات دول

درصد ساالنه( بود!! با   120درصد ) 10سال( و برای موسسات خصوصی 

را   پولی کار می کرد که به سرعت و روزانه ارزش خود این حال این بانک با

دلیل در  به همیناز دست می داد. لذا سیاست و اعتبارات آن بی ارزش می شد 

  ،ده هزارم د که ارزش بازاری آن، یکیدی منتشر شروبل جد 1921نوامبر 

سقوط بود. داستان سقوط نرخ   همین نیز دائما در حالروبل تزاری بود. اما 

پول شوروی داستان پر سوز و گدازی است که شنیدن برخی از آن ها جالب  

برخی بلشویک های دو آتشه که فکر می کردند همه چیز با اراده و   .است

صد می فرمان حزب لنینی شکل می گیرد، به راه می افتد و سرانجام به مق

یک می گرفتند و در بوق و کرنا به گوش  را به فال نسقوط روبل  ،رسد

پرولتاریای شوروی و جهان می رساندند که در شوروی لزوم پول و عملکرد 

آن غیر ضروری گردیده است! برخی دیگر وانمود می کردند که گویا آگاهانه 

ان در توضیح  ! و باالخره دیگر»جبهه نظام بورژوازی را به آتش می بندند«

حتاج توده های کارگر توجیه می کردند و افزایش نرخ اجناس مایسقوط روبل 

که »در جامعه کمونیستی سرانجام پول از رواج می افتد و این روز نزدیک  

در تقاضایی از دهقانان برای نجات روبل چنین می   است«!! لنین کمی بعد

د که در ازای آن نمی توان در مقابل اسکناس تحویل دهند، خود راگوید »غالت 

این پول نشانه ای است از وامی که به دولت داده شده  کاالیی دریافت کند ولی

است«. این که رهبران بلشویک و حتی شخص لنین رابطه بین نماد پول و 

واقعیت روابط تولیدی سرمایه داری را از دید پرولتاریا پنهان می کردند تنها  

رمایه فصل دوم توضیح د که مارکس در جلد اول سمی تواند با این توجیه باش

خود دهد »در ابتدای امر به نظر نمی رسد که چون تمامی کاالها ارزش می 

در کاالیی خاص تجلی می بخشند، آن کاال به پول بدل شده است. بر عکس!   را

این طور به نظر می رسد که چون آن کاال پول است، ارزش تمامی کاالهای 

طال از شد تولید طال، جمع آوری ر .م در آن تجلی می یابد«دیگر به طور عا

جامعه و اشیاء عتیقه از موزه ها برای دولت شوروی شرایطی را فراهم کرد  

را با  که روبل را به طال وابسته کرده و اهم مبادالت بازرگانی خارجی خود

ی و  طال و سایر فلزات قیمتی انجام دهد. لنین مانند سایر سیاست مداران دولت

نوان »درباره اهمیت طال،  یستی خود مقاله ای تحت عشیوه متداول پراگمات 
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جمهوری شوروی سوسیالیستی  » :اکنون و پس از پیروزی سوسیالیسم« نوشت

فدرال روسیه در اوضاع کنونی باید در مصرف طال امساک ورزد و 

که این بازرگانی را یاد بگیرد«. اما او فراموش کرده بود و یا وانمود می کرد 

ه قوانین بازار سرمایه، گردش آن  دیشمندان و رهبران اند کسیاست مداران، ان

و ارزش تولید شده توسط کارگران را بنیان می گذارند، به اقتصاد دانان می  

در هاله ای   خود راآموزند و باعث چرخش اقتصاد می گردند. سرمایه همواره 

یننده ند که سرمایه است که آفراز ابهام و راز آمیزی می پیچد و وانمود می ک 

نماینده های آن در شکل های مختلف سرمایه تشخص همه ارزش ها است. 

یافته اعم افراد، موسسات و احزاب وانمود می کنند که آن ها خدایان روی  

از کی و چه وقت حزبیت و تعلقات حزبی روشن کننده  زمین سرمایه اند. 

نحوه نگرش  البته چنین   ؟!شده است. ماهیت طبقاتی و خواستگاه گروه و افراد

اقتصادی نوع تفکر مسلط حتی در زمان  -پدیده ها و روندهای اجتماعی  به

 و سرمایه بین ی رابطه»: مارکس بود. مارکس در جلد سوم چنین می نویسد 

  یعنی سود، و سرمایه بین ی رابطه. شودمی عریان   اضافی ارزش در ارزش

  کاال ی هزینه متقی بر مازادی چونهم سو،  یک از اضافی ارزش و سرمایه

 عنوانبه دیگر، سوی از و یابد، می تحقق گردش فرآیند در که شودمی نمودار

  می تعیین سرمایه  کل با اش  رابطه ی واسطه به تردقیق بیان به که مازادی

  آن در که ای  رابطه شود،می ظاهر خودش با رابطه چونهم سرمایه شود،

  که دیگری نوین ارزش  از ارزش، از یابتدای ایمجموعه عنوانبه سرمایه

 جلوه شکل بدین آگاهی برای امر این. شودمی متمایز کند،می ایجاد خود

 فرآیندهای طی خود حرکت جریان در را جدید ارزش این سرمایه که کند،می

 امر این چگونگی کنونی یمرحله در اما. استآورده جودو به گردش و تولید

 سرمایه خود   سرشت  در نهفته هایکیفیت از که رسدیم نظربه  و است رازآلود

 که کند می بیان روشنی طرز به کتاب همین 48 فصل در او«. شودمی نتیجه

 بهره، - سرمایه فرمول در این از بهتر حتی یا  و سود، - سرمایه فرمول در»

 می که  ادی،اقتص  وجه سه این در دستمزد، - کار ارضی، بهرە – زمین

  کند، نمایان را  شان منبع و ثروت کال و متشکله اجزاء مابین فی طارتبا بایستی

  بهم و اجتماعی روابط وارگی شئ داری، سرمایه تولید شیوە   رازآلودگی

 اجتماعی و  تاریخی  ویژگی با را تولید مادی  مناسبات ی واسطه بی پیوستگی
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  آن در که ای ایستاده سر بر و وارونه شده، افسون جهان:  کند می کامل اش

  بی و هنگام هم و اجتماعی گر بازی دو چون هم زمین، مادام و سرمایه مسیو

 و لنین« اند گرم  سر خویش جمبل و جادو به صرف، اشیایی چون هم میانجی

 بودند شده سرمایه حاکمیت تسخیر و قدرت غره چنان آن حزبش رهبران سایر

 می آن حتما دنن بز کاری بهر دست که دیدند می زمین روی خدایان را خود که

  تولیدی روابط بانی و وارث را خود. است گرفته شکل اشان مخیله در که شود

 حلول نظر و  تئوری بشکل اندیشمندان افکار در کنون تا که دیدند می جدیدی

انها را کنند که از این به بعد هستی اجتماعی انس چنین بیان می. بود کرده

بر این باور اند که اندیشه ها هستی سازنده اندیشه آنها نمی بیند، بالعکس 

می سازند. از تعلقات حزبی به طور کلی و بدون رجوع به تعلقات   اجتماعی را

اجتماعی و طبقاتی آن ها سخن به میان می کشند. اما همه ترک تازان نوپا 

 ر آن ها ملزم می نمود. همان کردند که سرمایه اجتماعی روسیه شوروی ب

 کار آوری بار  افزایش سرمایه، انباشت رشد ندور در بزرگ های طرح آغاز

 صنایع کردن الکتریکی طرح با شوروی در صنعتی  های غول گیری شکل و

  اخراج به  شروع بزرگ های کارخانه روند این با همراه و شود می شروع

  دادن اجاره و  فروش روعش با است همزمان این. نمایند می مازاد کارگران

 بطوری ،ها آن قبلی صاحبان و مدیران به دارند یکمتر دهی سود که صنایعی

 می گذاشته اجاره و فروش به موسسه 7100  حدود 1922 سال اواخر در که

  بفروش کارگر 68000 با ها آن از نیمی فقط سرمایه کمبود بخاطر اما شود

  این بقیه بالفاصله که است ورداربرخ شتابی  چنان آن از روند این. رسند می

 و آیند می در  دولتی موسسات و ها تعاونی اجاره به یا کار های واحد و صنایع

 روسیه سراسری شوراهای کنگره دهمین در کامنف . شوند می تعطیل یلبک  یا

 دارند کارگر میلیون 3 دولت نظر زیر های واحد و صنایع که دهد می گزارش

.  کنند می کار کارگر هزار 70 طفق خصوصی های واحد در که حالی در

  درصد 88.5 موسسه هزار 165 از که دهد می نشان 1923 مارس یشمارسر

 می کار ها آن  در کارگران درصد 15 فقط که  است خصوصی حیطه در ها آن

 ای سرمایه های واحد و صنایع که بود این بمعنای طرف یک از این. کنند

 اکثرا ها این  و داشت قرار ایهسرم خصوصی بخش در متوسط  و کوچک

  صنایع بازرگانی مبادالت و ای سرمایه نیمه کاالهای اولیه، دموا کننده تامین
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  کار باالی آوری بار دیگر طرف از. کردند می فراهم را ها مونوپل و بزرگ

  ترویج» فرمول با سیاست این. انجامید می کارگران تعداد کاهش به ها آن

 آوری بار رشد جز ای معنی که شد می توجیه«  ایعصن در ابتکار و استقالل

  ریز پیش معین های حوزه در ها تراست و ها اتحادیه تشکیل. نداشت کار

 بزرگ های حوزه این برای اقتصادی حسابداری گیری شکل باعث سرمایه

  واحد که بطوری بودند آن از تبعیت به مجبور نیز جدا های واحد که گردید

 می افزایش  متعارف سود با صنایع در تراکم و دشدن می تعطیل سود کم های

  موسسات  و یباف کتان های کاخانه تراست  بزرگ های تراست اولین. فتای

  و سود حساب که کرد می وادار را آنان ها  آن نامهاساس که. بود بری چوب

  بازار، در خود  تولیدی کاالهای فروش و نیاز مورد مواد خرید با را خود زیان

 و داریجنگل های واحد که بود معنی بدین این. باشند داشته کنترل تحت

 ارزش کننده پمپاژ واقع در تراست دو این کاالهای  کننده تامین کشاورزی

 های حوزه همه  در قاعده این. بود ها آن به خود کارگران توسط تولیدی اضافی

  این با گوناگون های تراست  تشکیل شوروی در و است حاکم سرمایه ریز پیش

 مدت عرض رد بزرگ تراست 15 و رفت می پیش سرعت به تولید روند

 موسسه 1000 از عظیمی تراست سازی چرم  صنایع در. گرفت شکل کوتاهی

  باالیی دهی سود از که آمد بوجود موسسه 124 از فقط که گرفت شکل تولید

 تراست این. کرد تعطیل  کال یا و فروخت یا  دولت را بقیه بودند خورداربر

  قیمت با دامی های تعاونی و ها شرکت تمامی از را خود اولیه مواد عظیم

 و داخلی بازار در نیز را خود تولیدی کاالهای  و کرد  می تامین  مناسب

 سال یانپا در ها تراست تشکیل روند. رساند  می بفروش  باال سود به اروپایی

 دهی سود  به که ها تراست این بر حاکم سیاست. رسید 421 رقم به 1922

 50 چرم، صنایع  در تراست 40 گیری شکل موجب بودند آمده نایل باالیی

 و نساجی فلزکاری، صنایع سرمایه ریز پیش های حوزه از یک هر در تراست

ولید برق  تراست ت 20تراست در حوزه صنایع شیمی،  35. گردید غذایی مواد

تراست تشکیل دادند. مجموع    10و دیگر حوزه های سرمایه بطور متوسط 

این تعداد صنایع نساجی   هزار می رسید که از 850کارگران این تراست ها به 

هزار کارگر داشتند. تازه این تعداد تراست شامل تراست های  525و فلزات 

یکی می بایست با  سنگ و نفت نمی گردید که در آینده نزد زغالغول پیکر 
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حوزه های پیش ریز سرمایه جهانی نظیر امریکا و بریتانیا رقابت سختی را 

به صندوق دولت می ریختند. به   راد خوآغاز کنند. تراست ها بخش مهم سود 

هر تراست مبلغی برای سرمایه ثابت و استهالک پرداخت می شد و یک  

درصد   3ندوق رفاه، درصد به ص 22چهارم سود نیز به آن تعلق می گرفت. 

پاداش مدیران. در مقابل تراست درفروش کاال های خود در هر بازاری اعم  

دست شرکت ها، تراست ها و موسسات   از داخلی و خارج آزاد بود. باز شدن

تولیدی و تجاری در رقابت داخلی و خارجی باعث افت قیمت کاالهای تولید  

سازی های گسترده در صنایع. ین آغازی بود بر بیکار شده صنعتی گردید و ا

در کمیته مرکزی اجرایی می گوید »معادن حوزه  1922بوگدانف در پائیز 

ار کمبود اعتبار شده اند که به چ( چنان دنگس  زغالدونتس )معادن فلزات و 

  خود راعلت نداشتن پول نقد برای پرداخت دستمزد کارگران ناچار کارگران 

خلق در امور مالی می گوید »دولت   سررده اند«. سوکولنیکوف کمیاخراج ک

دیگر نمی تواند مسئولیت پرداخت دستمزد کارگران را بر عهده بگیرد. رابطه  

فقط رابطه نوعی مشتری است که بهای آن چه را می خرد دولت با صنایع 

شده  تمام و کمال پرداخت می کند. بدین ترتیب دولت و صنایع بکلی از هم جدا 

در بازار بفروشند و خواه به دولت باید   خود راورده های اند و صنایع خواه فرا

دور  با شرایطی بفروشند که نه تنها تولید بلکه تجدید تولید سرمایه را مق

از صنایع پرضرر کنار کشیده بود بلکه واحد   خود راسازد«. نه تنها دولت 

های کار و تولید که به یک حوزه پیش ریز سرمایه نیز تعلق داشتند هر یک  

دا از دیگری و حتی به رقابت با یکدیگر می پرداختند. این باعث سقوط  ج

ب و انحصار تمام دلیل سندیکاهایی که نقش ترکی به همینقیمت ها می گردید. 

درصد فروش   100تا  70داشتندهر حوزه سرمایه را بر عهده دستگاه فروش 

 تولیدات را در کنترل گرفتند. 

ه داری ها و بخصوص اروپای غربی و روابط تجاری شوروی با سایر سرمای

شوروی بود و    امریکا بسیار مهم بود. امریکا بیشتر مشتاق روابط بازرگانی با

 100موسسه ای با سرمایه وزیر خارجه امریکا پیشنهاد  1919در دسامبر 

همه  1920در ژوئیه  میلیون دالر برای تامین اعتبار بازرگانی با روسیه داد و

با روسیه شوروی را برداشت. شوروی نیز پیشنهاد اعطای  نع داد و ستد موا

  امتیاز در روسیه به سرمایه داران خارجی مایل به سرمایه گذاری را داد که
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چوب شمال روسیه و ه منابع طبعی استخراج نشده بود. نتیجه آن ارائه عرض

سیبیری، معادن سیبیری، کشاورزی جنوب شرقی روسیه از جمله این ها بود 

این ترتیب پای روابط بازرگانی را در رقابت های بین المللی باز کرد. و به 

ا انجام شد و لنین از چند ماه پیش از شروع نپ موافقت نامه بازرگانی با بریتانی

گشایش رابطه اقتصادی با آلمان صحبت می کند. این در حالی بود بحران  

کرد. در سال   در اروپا بیداد می سرمایه داری و بیکاری، کسادی اقتصاد

شرکت بزرگ مختلط بازرگانی   17لنین با افتخار تمام از شکل گیری  1922

. کنفرانس جنوا که در آن  با سرمایه شوروی و اروپای غربی صحبت می کند

روابط بازرگانی دول اروپایی مطرح بود از شوروی نیز دعوت شد که »برای 

رومند ضرورت دارد«  ه جمعی قدرت های نیدرمان فلج نظام اروپا تالش دست

و در پالتفرم تشکیل آن آمده بود »کشورها حق ندارند در خصوص اصول  

ت خود به یکدیگر تحکم کنند«. با  تنظیم نظام مالکیت و اقتصاد داخلی و حکوم

وجودی که این کنفرانس نتایج چندانی نداشت اما به روابط سرمایه ای، تجاری  

ن وزیر خارجه شوروی در این  وی جهشی داد. چیچیراروپای غربی با شور

کنفرانس خطاب به نمایندهای اروپای غربی گفت »نکته اساسی در سیاست 

ایجاد شرایطی در روسیه که برای  دولت شوروی عبارت است از میل به

ی در زمینه های صنایع، کشاورزی، حمل و نقل و  صپرورش اقدام خصو

ند توقیف کند، مگر به  بازرگانی مساعد باشد... دولت هیچ مالی را نمی توا

همان دالیلی که در همه قوانین مدنی ذکر شده است. مسئله ملی شدن موسسات 

طرح شد و هیئت نمایندگی شوروی خارجی در شوروی در این کنفرانس 

برای واگذارکردن امتیاز های دراز مدت به صاحبان   خود راآمادگی دولت 

این بود که سرمایه داران به   اموال ملی شده را تکرار نمود و نتایج عملی آن

ی که در این  ه اادثوی سرمایه گذاری کنند. مهمترین حازاء این در شور

کت های بزرگ نفتی نظیر رویال داچ شل و کنفرانس رخ داد رقابت سخت شر

ریکن استاندارد اویل بر سر بستن قرارداد های نفتی در حوضه های شرقی  ام

آزادی بازرگانی را در داخل کشور  روسیه و قفقاز بود. فرمان های ویژه

تضمین می کنند، انحصار بازرگانی خارجی در دست دولت است. اما حتی در 

نیز مقررات ویژه مشارکت سرمایه خصوصی را   زمینه فعالیت اخیرالذکر

واردات کاال با وجودی که در انحصار  -مجاز می دارد«. بازرگانی و صادرات
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ی دولت حق صورت دادن معامالت، همه موسسات اقتصاد دولت است اما

صدور و وارد کردن کاال از طریق نمایندگی های خود را دارند. کراسین در 

احبه تکرار می کند که »انحصار بازرگانی در یک مص 1922ماه اکتبر 

خارجی به این معنی نیست که هم داد وستد ها باید در دست ارگان های  

گیرد بلکه سازمان های دولتی،  زرگانی خارجی صورت کمیساری در امور با

 خود راتعاونی ها، موسسات خصوصی و شرکت های مختلط همه باید نقش 

همه   وجود داشته باشد«. به این ترتیب بازی کنند و فقط نظارت کمیساریا

صحنه سازی ها، اختالفات و رقابت های بخش های مختلف گویای وضعیتی  

مایه جریان دارد و در این جا  است که در پارلمان های سایر نقاط جهان سر

نخستین شرکت های  1921وت است. در پائیز افقط عناوین و اسامی متف

ترا با مشارکت دولت کشتیرانی درو ان بوجود آمد. شرکتمختلط با آلم

امریکا جهت حمل کاال بین آلمان و شوروی، -شوروی و خط دریایی هامبورگ

راداد با شرکت کروپ  متال، روسگرتورگ و عقد قفت، دروشرکت درولو

جهت تولید تراکتور و ماشین های کشاورزی صنعتی. دوره های مختلف رونق  

رمایه داری ها چیزی جز روند پر و افت اقتصادی در شوروی مانند سایر س

. این که بسیاری از  است شتاب و کم شتاب پروسه انباشت سرمایه نبوده

به دو جنگ امپریالیستی و   نویسندگان تاریخ روسیه شوروی این افت و خیز را

محدودیت های اقتصادی سرمایه غربی نسبت می دهند فراموش می کنند که 

. در جنگ ها جهت  است ها بوده روسیه شوروی خود بازیگر این صحنه

بدست آوردن حصه مناسبی از نفوذ و شرکت فعال در باز تقسیم ارزش های  

دث بزرگ بر حوضه نفوذ افزده بین المللی دخالت فعال داشت، بین این حوا

خود بین کشورها و مناطق نزدیک خود می افزوده و در بسیاری موارد موفق 

ترن دست به ایجاد نوعی حزب بین المللی  نیز بوده است. با پایه گذاری کمین

می زند که همه احزاب ملی و همه حرکت های چپ در واقع نمایندگی ها و  

نگره چهارم کمینترن در مورد  شوند. بوخارین در کشعبات آن محسوب می 

پشتیبانی از روسیه شوروی می گوید. »من می گویم که هم اکنون ما آنقدر 

ورژوایی خارجی پیمان ببندیم برای آن که  بزرگ هستیم که با یک دولت ب

بواسطه این دولت بورژوایی بتوانیم بورژازی دیگری را سرنگون کنیم... با  

یی پیمان اتحاد نظامی بسته باشیم، وظیفه با یک دولت بورژوا فرض این که ما
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رفقا در هر کشوری عبارت است از کمک کردن به پیروزی این اتحاد«. از  

عوام فریبانه و چپ نما که بگذریم شوروی در استراتژی تمامی لفاظی های 

صرفا  ایجاد یک بلوک سرمایه در شرق موی دماغ سرمایه غربی شد. این 

ملی داشت. این تازه آغاز حمایت از دولت های حرف نبود بلکه مابه ازای ع

نیرومند ملی و بورژوازی کشور های نو بنیاد و یا قبال دولت های متزلزل در  

حوالت اجتماعی و دخالت های دیگر سرمایه داری بود. چنانکه در ایام مقابل ت

ی یک  کودتای رضاخان چنین گفته می شد که عالئق مستقیم روسیه شورو

. همین سیاست را شوروی در مورد استرای مرکزیت دولت قوی و دا

افغانستان و ترکیه نیز اعمال کرد. در مورد هند که همواره در تاریخ روسیه 

  1922چیچرین وزیر خارجه شوروی در دسامبر  ،توجه تزارها بودمورد 

خطاب به امپراتوری انگلیس چنین عنوان کرد » شما ناراحتید، چون که 

رتفاعات پامیر پیدا شده اند، چون که دیگر سروکارتان با  سواران ما باز در ا

خط الراس هندوکش را به شما واگذار کرد.  1895تزار کودن نیست، که در 

لی آن چه ما به شما عرضه می کنیم جنگ نیست، بلکه صلح است بر پایه  و

نفوذ از نظر دیواری که باید میان ما کشیده شود«. البته چنین دیواری کم 

ی و سیاسی از جانب شوروی نبود زیرا شکل گیری حزب کمونیست  آقتصاد

و برادر در هند و روابط اقتصادی تنگاتنگ بخصوص در حوزه فلزات، فوالد 

غیره منافع بزرگی برای شوروی در بر داشت. تفاوت اساسی سیاست شوروی  

فوذ  ، خانواده های پر نبا بریتانیا در آسیا و افریقا حمایت بریتانیا از خوانین

نیروهای جوان ملی،   ازشوروی حمایت برای تحکیم و ادامه تسلط خود بود و 

یلی بود که جمهوری  ج عرق ملی نیز از جمله وسایبورژوازی نوپا بود. تهی

وروی از آن غافل نبود. زینوویف در مورد هجوم لهستان به شوروی نوپای ش

ی پیشرفته نوشت »جنگ دارد ملی می شود. نه تنها بخش ها 1920در سال 

توده دهقانان بلکه حتی دهقانان ثروتمند نیز با دسائس زمین داران لهستان 

ن جبهه ملی حرکت کنیم، که از  فند... ما کمونیست ها باید پیشاپیش ایلمخا

تمام جمعیت برخوردار است و روز بروز نیرومندتر می شود«. البته  پشتیبانی

رقابت های بین المللی ارثی که میهن پرستی روسی و بهره بردن از آن در 

است که سرمایه داری دولتی روسیه نیز نمی تواند از آن چشم پوشی کند. در 

ه با جنگ لهستان چنین  نگره حزبی مسکو در رابطمبر همین سال لنین در کانو
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گفت »ما نه تنها فرصتی برای نفس تازه کردن داریم. بلکه به مرحله تازه ای  

در چارچوب دولتی سرمایه داری به دست  ود راخرسیده ایم و موضع اساسی 

آوردیم«. تهییج ناسیونالیسم روسی در سال های بعد شدت بیشتری گرفت و 

ای اساسی کمینترن گردید بطوری که هنگامی که دولت یکی از محور ه

از همیاری سوسیال دموکراسی و احزاب برادر اروپای   خود راشوروی امید 

یاست خارجی اش تبدیل گردید. این طالیه ی ایجاد غربی از دست داد به تنها س

حایلی از کشورهای متحد هم مرز شوروی گردید. کودتای ارتش سرخ در 

کیل دولت همراه با داشناک ها، عقد اتحاد با کمال آتاتورک که  ارمنستان و تش 

سط  حتی انتقاد منشویک ها مبنی بر دامن زدن احساسات ناسیونالیستی تو

انگیخت. تاسیس جمهوری گرجستان بوسیله ارتش سرخ و   را بر بلشویک ها

 نیروهای ملی این خطه همراه با تقویت موقعیت شوروی در قفقاز.

اشت سرمایه در بلوک پهناور شوروی باز ت و گسترش انببه روند پیشرف

گردیم. برنامه های پنج ساله باعث آن چنان رشدی در این زمینه گردید 

هزار واحد   9له تا جنگ دوم امپریالیستی بیش از بطوری که از آغاز این مرح

صنعتی بزرگ احداث و مورد بهره برداری قرار گرفت. تراکتور سازی های  

ت، نیروگاهی های برق به الکتریکی کردن سراسر این خطه  افزایش یاف

پهناور کمک نمود، مجتمع های فوالد گسترش یافت بطوری که شوروی یکی  

سازی های وزه پیش ریز سرمایه گردید. خودروین حلید کنندگان بزرگ ا از تو

با سرمایه مشترک خارجی براه افتادند. شرکت های خارجی نظیر جنرال 

نی رادیوی امریکا، فوردمتورز، هاروستر اینترناسیونال،  الکتریک، کمپا

سرمایه گذاری هایی در  30تا اوایل  1927داپوت دنمورز در سال های بین 

اگر درغرب اروپا به توقف   1929روسیه شوروی کردند. بحران اقتصادی 

تولید و سر درگمی سرمایه ها انجامید در شوروی این سرمایه های سرگردان  

به دنبال گنج های سود باال به سرمایه گذاری های بزرگ دست  دنیای غرب

های کارگر روستاها برای ( میلیون 1930می زدند. تقریبا همزمان )در 

ساخت صنایع، ساختمان سازی و احداث جاده ها به شهرها آمدند. حاصل همه  

 1928تا  1924این از همان ابتدا مشخص گردید. حجم ساالنه صادرات بین 

 22و  1930میلیون تن در سال  21هزارتن در سال به  86یلیون و م 7از 

میلیون تن برسد. در سال   35به  1940میلیون تن در سال بعد رسید تا سال 
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درصد از کل صادرات، نفت و   7صادرات گندم و سایر غالت  1928

درصد، پوست و خز   13درصد، چوب و محصوالت آن  16محصوالت آن 

د طال که نقش بزرگی در تجارت خارجی شوروی داشت درصد بودند. تولی 17

تن  200حتی  و 100ساالنه  1938تن بود تا سال  28حدود  1928در سال 

گردد. غیر از این دولت سرمایه موفق شده بود از طریق خرید طال و فلزات 

و در سال   تن 21حدود  1932گرانبها از شهروندان و خارجیان در سال 

 2730وه بر این حدود ذخیره طالی خود به افزاید. عالتن به  45حدود  1933

میلیون روبل طال  25و در مجموع فروش اثار هنری حدود  تصاویر موزه ها

  بدست بیاورد. 

با وجودی که انباشت سرمایه در کشاورزی و فرآورده های دامی رشد عظیمی 

ی  در اتحاد جماهیر شوروی بعد از جنگ دوم داشت و منجر به ظهور شرکت

های کشت و صنعت غول آسایی گردیده بود، اما سرمایه داری فارمدار نه تنها  

لوک شرق از مجارستان، لهستان، آلمان شرقی تا  در شوروی بلکه در تمامی ب

چکسلواکی و غیره بطور مشهود از رشد صنایع شهری عقب بود و این دومی 

های  رشدی بسیار بیش از کشت و صنعت ها داشت بطوری که این واحد

بزرگ و کوچک در هیچ یک از کشورهای بلوک شرق قادر به تولید آن ابعاد 

ودند که بلوک غربی سرمایه یعنی اروپای غربی کاالهای کشاورزی و دامی نب

و امریکا قادر به تولید کاالهای اعم از سرمایه و مصرف فردی باشند. بطور  

  800لیون تن غله، می  40تا  30اردوگاه شوروی بین  80و  70متوسط در دهه 

میلیون تخم  500تا  400هزارتن گوشت و فراورده های حیوانی،  900تا 

ارج وارد می کرد. برای مواد غذایی و مواد خام کشاورزی مرغ ساالنه از خ

کاالی مورد نیاز سرمایه اجتماعی این کشور پهناور   20مجبور به وارد کردن 

وارد نمی شد بلکه از سایر  بود. هیچ یک از این کاالها از اروپای شرقی

آلمان   از کشور های سرمایه داری وارد می شد زیرا در همین برهه زمانی

میلیون   1هزار تن گوشت، چکسلواکی  100میلیون تن غله،   3ساالنه  شرقی

هزار تن گوشت ساالنه وارد می  100میلیون تن غله و  3تا  2تن غله، لهستان 

عقب ماندگی تکنیک های تولید و کردند. یک دلیل روشن این وضعیت 

بارآوری کار در حوزه های کشاورزی و دامی در بلوک شرقی سرمایه بود.  

ری که در مجارستان تعداد کارگرانی که در واحد های کوچک کشاورزی  طو
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درصد بیشتر از تعداد آن ها در واحد های بزرگ کشت   10کار می کردند فقط 

ها یک سوم کل ارزش های تولید شده  و صنعت بود. ارزش تولیدات این واحد

 درصد تولید ناخالص روستایی را تشکیل می داد. 50در کشاورزی است و 

در حالی که پیشرفت تکنیک و رشد بار آوری کار در کشاورزی و دام داری  

صنعتی اروپای غربی و امریکا رشدی نجومی بعد از جنگ دوم داشت و 

داد. مسلم است بواسطه باالبودن  مینجو  بازده کار بر روی زمین را افزایش

وسط  تعداد کارگران کشاورزی در واحد کار میزان ارزش اضافی تولید شده ت

آن ها باال بود اما کل سرمایه اجتماعی این کشورها همین سود را با سرمایه  

داران بلوک غرب تقسیم می کردند. برای مثال دهه ها از تسلط شیوه تولید 

ی های گوناگون در کشور هایی چون لهستان و متمرکز دولتی و تعاون

یی زندگی  یوگوسالوی می گذشت اما هنوز خانوار دهقانی در مناطق روستا

(  80هزار خانواده روستایی در دهه  900میلیون و  2می کردند )در لهستان 

بدون این که بازدهی کار آن ها و زارعان منفرد با تکه زمینی کوچک کارایی  

ید محصوالت فراتر از نیاز خانوار داشته باشد. همین شرایط  الزم را برای تول

ور است. در این کشور نیز برای خانوارهای روستایی یوگوسالوی متص

درصد اراضی   83دهقانان نیمه فقیر که قادر به کارگیری کارگر مزدی نبودند 

درصد نیروی کار از اعضای   95درصد دام و در حدود  85قابل کشت، 

از دهه ها و نسل های   یی تشکیل می شد. همین سیستم بعدخانواده روستا

پراکنده تر شدن زمین های  متوالی باعث تقسیم زمین بر اساس ارثیه و خرد و

هکتار  2زراعی گردیده بود. تعداد خانوار هایی که مالک زمین های کمتر از 

درصد افزایش یافت. در  11حدود  1981تا  49بودند بین سال های 

انواع تعاونی وجود داشت )تعاونی هایی با سرمایه مالی که به   یوگوسالوی

اعتبار و وام می دادند، تعاون  دهقانان و حتی زمین داران متوسط و بزرگ

هایی که به دهقانان فقیر وام برای خرید کود، بذر و ماشین آالت کوچک، می  

سات  دادند و تعاونی های دولتی که همین کار را برای مالکان بزرگ و موس

کشت و صنعت بزرگ دولتی و خصوصی انجام می داند(. با وجود این هیچ 

آوری کار نداشتند زیرا در اکثر موارد امکان  گونه تاثیر مثبتی بر افزایش با

افزایش تولید در واحد کوچک تولید روستایی نداشت. در لهستان دهقانان 

ن استخدام کارگر هکتار و بدون امکا 5متوسط و فقیر )دارای زمینی کمتر از 
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درصد زمین های کشاورزی و تقریبا همین نیروی انسانی را  75مزدی( 

وان گفت که بعد از شکل گیری کشورهای اقماری شامل می شدند. می ت

شوروی بعد از جنگ دوم در شرق اروپا توده های فقیر که عموما کارگرانی  

وش نیروی  بودند که بخشا از قطعه زمین کوچک خود و بخشا از طریق فر

کار خود در صنایع و کشت و صنعت ها ارتزاق کردند، شکل مالکیت زمین و  

اندازه های پیش از جنگ باقی مانده بود و تغییرات   تولید کشاورزی در همان

اندکی بخود دید. این در حالی است که رشد بار آوری کار در کشاورزی 

بعد از جنگ دوم اروپای غربی و امریکا که عموما صنعتی نیز بود خصوصا 

درصد است. گرچه این عدد کوچک  2جهش می کند و بطور متوسط سالیانه 

باید با سطح انباشت سرمایه اجتماعی این کشور ها در  است اما این رشد را

 حوزه های کشاورزی و دامی در نظر گرفت. 

رشد تولید محصوالت کشاورزی در ده کشور عضو جامعه اروپا )آلمان 

ایتالیا، هلند، بلژیک، لوگزامبورگ، بریتانیا، ایرلند، دانمارک غربی، فرانسه، 

ز نیاز به واردات اکثر این کاال ها  ا 1985تا  1970ال های و یونان( بین س

شروع و به افزایش تدریجی تولید و صادرات ختم می گردد. این کاالها که  

  کاالی کشاورزی )گندم، جو، ذرت، میوه، سبزیجات، غالت دیگر 6شامل 

بجز برنج( و کاال های عموما سرمایه ای و صنعتی نظیر شکر، دانه های  

وشت، کره و شیر خشک و شیر می شود  روغنی، روغن های نباتی، انواع گ

به اقالم صادراتی سرمایه اجتماعی این ده کشورها تبدیل می   80از اوایل دهه 

ت به گردد. این در حالی است که همین کشور ها رشد جمعیتی کمتری نسب

منبع کمیسیون اروپا(. در بسیاری از این   3جدول  اروپای شرقی داشتند )

وپا اولین و یا دومین صادر کننده بزرگ این کاالها کشورهای دهگانه ار

محصوالت اند. همزمان میزان اشتغال کارگران کشاورزی در این برهه  

 زمانی کاهش می یابد. 

 

 1960 1970 1980 1985 سال 

 7639 8626 11988 19058 



 44 

 

اروپا  جمعیت کارگران کشاورزی جامعه مشترک المنافع 3جدول 

 ساله بعد از جنگ 25)ده کشور( به هزار در دوره 

              

 1950 1960 1970 1980 1985 سال

 745 3072 4229 5293 5540 تراکتور 

 20 271 456 462 459 دروکن و خرمنکوب 

 269 516 1184 1306 1279 ماشین شیر دوشی 

 ، ارقام هزار دستگاه(Eurostat) منبع ارو استات

همزمان کاربرد ماشین آالت کشاورزی  3با توجه به جدول  4جدول 

 بیشتر می گردد.

درصد در طول   3.6میانگین کاهش نیروی کار در کشاورزی این ده کشور 

 ماشین و استفاده از ماشین افزایش سال فوق بوده است که مترادف با آن 25

ن ماشین  ربرد دروکن و خرمنکوب و هم چنیآالت کشاورزی است. رشد کا

بسیار باال است اما بتدریج کاهش می یابد و در  60و  50شیر دوشی در دهه 

و کاهش سرمایه  70سطحی افقی باقی می ماند. بحران سرمایه داری در دهه 

  گذاری در حوزه های کشاورزی و دامداری عامل مهمی است. عامل دیگر

ای شیردوشی و پیشرفت ماشین آالت از نظر بار آوری کار می باشد ماشین ه

اروپا تکامل تکنیکی زیادی  80و  70تولید مواد لبنی بخصوص در ده های 

داشت. هنگامی که از افزایش بار آوری کار صحبت می شود هیچ مقصود 

ر می دیگری جز این که تعداد کارگر کمتری میزان سرمایه افزون تری را بکا

ه داران کسب سود با  اندازند، در نظر نیست. تمامی انگیزه سرمایه و سرمای

هزینه هر چه کمتر است. در این جا باید در نظر داشت که کاربرد ماشین آالت  

کشاورزی فقط یکی از عوامل افزایش بار آوری کار است عوامل دیگر، 
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بذر های اصالح کاربرد کودهای شیمیایی، کاربرد افزاینده ی آفت کش ها، 

 شده ژنتیکی و غیره است. 

سرمایه داری   % مواد خوراکی از90در سراسر جهان با توجه به اینکه 

کشاورزی حاصل می شود و بقیه از فراورده های دریائی است، سود های 

کالنی در این حوزه تولید وجود دارد که هیچ سرمایه ای قادر به چشم پوشی 

یه ها آنچنان که بنمایه و طبیعت تولید سرمایه از آن نیست. صاحبان این سرما

مگی جستجوی خود برای سود افزون تر و طالئی تر را در » داری است ه

خدمت«  به بشر، در این جا » خدمت به سالمتی بشر« و سیر کردن شکم 

 گرسنگان نام نهاده اند!! 

و  أ، محرک تولید کاالئی و پیشرفته ترین شکلش، تولید سرمایه داری، منش

فس جایگزینی تیشیستی محصول کار انسانی است، نتمام نمای نقش ف آیینه 

رابطه انسان ها با رابطه میان اشیاء و کاالها متضمن همه چیز شدن کاال یا  

سرمایه و هیچ چیز شدن انسان است. محور گفتگوی حاضر ما نیز این است 

ی که به نیاز که در سیطره حاکمیت سرمایه، کارگر، تغذیه وی و زمین تا جائ 

ی گیرند و در عوض زندگی بشر مربوط می شود روند هیچ شدن پیش م

االی بی نهایت ها تاخت می  سرمایه است که پویه ایفای نقش خدائی خود را تا ب

تیشیسم کاال نتیجه اجتناب ناپذیر جدا شدن انسان از کار و محصول کار دهد. ف

 است.
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 ر سوئد در طول دو قرنرشد بار آوری کار کشاورزی د 1نمودار 

تولید کشاورزی در زمینه افزایش بهره وری کار در هر  بیستمدر طول قرن 

تن در سال   1.3تن به  1هائی  داشته است )تولید جو از  هکتار زمین، پیشرفت

در پایان سده مذکور رسید(. بار آوری زمین همزمان با تولید کود شیمیایی و  

بار آوری کل کار  2012تا  1950از مصرف آن افزایش یافت  بطوریکه 

کیلو گرم   4400به  1950کیلوگرم جو درهکتار درسال  2200زی از کشاور

. بعد از جنگ امپریالیستی دوم تولید (1)نمودار  رسید 2012در سال 

کشاورزی تغییرات بزرگی کرد وافزایش بازدهی کار موجب گسترش 

اشین های غول پیکر  کشاورزی بزرگ گردید، کشتزارهای عظیم بوسیله م

می شد. سیستم آبیاری تکامل یافت و موانع آبرسانی از شخم، کاشت و برداشت 

بین رفت. یکی از نتایج مهم تحول کشاورزی بر اساس کود شیمیایی که موجب  

عدم نیاز به کود حیوانی گردید، گسترش تقسیم کار در کشاورزی بود. بدین 

ی معین یافتند )کود شیمیایی ترتیب که زمین های زراعی تخصص کشت ها

صول خاص( و نگهداری حیوانات از کشاورزی گیاهی جدا خاص جهت مح

گردید یا در واقع سرمایه  پیش ریز در زراعت نیازی به نگهداری حیوان و 

کود آن نداشت و از طرف دیگر تولید کود شیمیایی خود حوزه جدیدی برای 

خالت مستقیم کشاورزی صنعتی سرمایه گشود. به طوری که این حوزه بدون د
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بوه این کاال پرداخت. این تحوالت بزرگ افزایش هر چه بیشتر بار  به تولید ان

 آوری کار در تولید محصوالت گیاهی، دامی و میوه جات را به دنبال آورد.

 رشد درسال   2010 -2000 1982-1990 

 0.55 6200 5500 گندم پائیزی

 0.70 4200 3600 جو

 0.35 3900 3600  گندم   

تولید غالت در )کیلوگرم در هکتار( کشاورزی سنتی بین افزایش  5جدول 

 2010تا  1982سال های 

با وجودی که موسسات کشاورزی صنعتی بزرگ به کاهش بیشتر وابستگی به  

نیروی کار روی می آورند و کاربرد ماشین را جایگزین آن می کنند سود آن 

به تولید  . این واحد های کشاورزی صنعتیها سال به سال بیشتر می گردد

ار  کاالهایی نظیر غالت، شراب، شیر، انواع گوشت می پردازند و طبق آم

استات هر قدر ابعاد مزارع آن ها بزرگتر است درآمد و سودشان بیشتر و  ارو

از رشدی بیشتر برخوردار می گردد. این در حالی است که همین واحد های  

و سال به سال از  افزایش های نجومی می دهند  راخود بزرگ سرمایه ثابت 

ماشین های پیشرفته تری استفاده می کنند. در این صورت با وجودی که مقدار 

ارزش اضافی تولید شده کارگران این واحد ها کاهش می یابد اما سود شرکت  

ها افزایش می یابد. این بدین معنی است که آن ها بعداز متوازن شدن نرخ 

اضافی تولید شده واحد های   سهم هرچه بیشتری از ارزش های متوسط سود

متوسط و کوچک، با سطح تولید ابتدایی تر و ترکیب ارگانیک پائین تر را می  

بلعند. رشد مداوم تولید این شرکت ها سهم هرچه انبوه تری ازبازار این نوع 

نفع   کاال ها را اشغال می کند، افزایش سریع در میانگین بهره وری کار به

صنعتی تمام می شود. همزمان با این رشد   -غول های کشاورزی و دامی

انباشت سرمایه حذف سرمایه داران کوچک و حتی متوسط روندی بی انقطاع  

در اروپا داشته و هیچ یک از وسایل کمکی دولت های سرمایه اروپایی اعم از  
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مشترک  سوبسید کاال، کاهش مالیاتی، کمک های سازمان های مرکزی بازار

و روند ورشکستگی و فرو پاشی فارمداران و اروپا، جلو این پروسه 

کشاورزان کوچک و متوسط را نگرفته است. فراموش نشود که تقریبا تمامی 

مشاوره های کشاورزی در برنامه ریزی تولید، بازاریابی و تولید نوع کاال  

یی تامین بوسیله دولت، حمایت دولت ها و سازمان مرکزی دولت های اروپا

اقع هیچ هزینه ای برای این تولید کنندگان ندارد. این  می شود و در اکثر مو

هزینه ها را دولت ها از مالیات و انواع عوارض از دستمزد کارگران می 

پردازند. از راه های دیگر دولت های سرمایه اروپا در مقابل فروپاشی سرمایه  

ا است. بدین معنی که دولت  داری خرد کشاورزی خانوادگی کردن آین حوزه ه

با اختصاص اعتبار و وام های ارزان )نرخ بهره پائین( به سرمایه داران  ها 

کوچک کمکم می نمایند تا با خرید قرضی ادوات صنعتی کشاورزی و دام  

داری هرچه بیشتر به تولید صنعتی در این حوزه ها ادامه دهند این البته باعث 

ر محدوده عوض ابزار کار و زمین ددر اماکاهش تعداد کارگران مزدی شده 

خانواده فارمدار باقی می ماند. به این ترتیب تعداد کارگران مزدی در اواخر  

درصد رسید. این سیاست ها و بخصوص سوبسیدهای کالن به  15به  80دهه 

کل حوزه های کشاورزی و دامداری باعث کند شدن روند گریز سرمایه در 

ند گردد بطوری که ل قرن بیست و حتی توقف این رواواخر قرن نوزده و اوای

بعد از جنگ دوم شاهد باز گشت سرمایه گذاری در این حوزه هستیم. سیاست  

های دولت های سرمایه داری غرب اروپا باعث افزایش قیمت کاالهای تولید  

شده این حوزه ها گردیده است حال آن که با رشد بار آوری کار، باال رفتن 

ع ماشین آالت  ورشد سرسام آور  ب ارگانیک سرمایه، کاربرد وسیمتوالی ترکی 

انباشت سرمایه می بایست شاهد کاهش قیمت کاالهای تولیدی این حوزه های 

پیش ریز سرمایه باشیم! آن چه ویژگی کنونی کشاورزی صنعتی اروپای 

غربی است میزان و ظرفیت تولید انبوه می باشد و از آن جایی که دولت ها با 

رمایه ای تولید محصوالت کشاورزی را رای سوبسید و سایر کمک ها ی ساج

در چنان حد باالیی نگهداشته اند که موجب مشکالت عدیده ای برای بازار  

یابی و صادرات ایجاد کرده است. انبار کردن کاالهای کشاورزی برای 

صادرات در مواقع مناسب، تامین اعتبارات هنگفت صادرات باعث افزایش 

شکر، انواع گوشت، محصوالت لبنی و  تی شده که اقالمی نظیر گندم، قیم
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نظایر این ها مشکل بتوانند بازار صادراتی ممتد و دائمی داشته باشند. حجم 

 European)هزینه صندوق کمک و تضمین کشاورزی اروپا 

EAGF agricultural guarantee fund)   برای کمک به بازار این

از  86تا  1982فزایش است بطوری که از سال محصوالت دائما در حال ا

 میلیارد واحد پول اروپایی افزایش یافت.   22.9میلیارد به  12.4مبلغ 

 منابع این فصل

 کتاب های مورد استفاده در این فصل : تاریخ روسیه شوروی ای. اچ. کار

  )هر سه جلد(

 تاریخ اقتصاد شوروی تا روسیه جدید والنتین کاتاسانوف 
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 1949چین و روند ارزش افزایی سرمایه بعد از انقالب   :فصل دوم

قبل از هر چیز تذکر نکته ای ضروری است که نقشی مهم در سیاست های اقتصادی  

و آن این که اکنون   صا اردوگاه شوروی و چین داشته استدولت های سرمایه خصو 

کم کار و گاهی  و از مدت ها پیش جمعیت مازاد جهان یعنی نیروی کار بدون کار،  

تشنه    شاغل صنعتی  سرمایه  که  هایی  دوره  آن  دیگر  کند.  می  طی  را  نجومی  ارقام 

نیروی کار دهقانان فقر زده، بدون زمین که از روستاها راهی شهرها بدنبال کار می 

ر آمده است. نیروی کارگران مازاد کشاورزی و فقیران بدون  س ه  آمدند مدت هاست ب 

ر  نواحی  در  روستاها  دامداری  زمین  و  کشاورزی  سرمایه  رشد  وجود  با  وستایی 

ایه ندارند. در نتیجه مهاجرت های مداوم از  خواستاری از جانب این حوزه های سرم

امریکای و  افریقا  آسیا،  وسیع  های  بخش  در  بخصوص  شهرها  به  التین    روستاها 

بر مناطق حاشیه شهرها   بروز  از روند روتینی شده که روز  افزوده می می  جزئی 

بخش هایی از  شودامی که این مناطق از جمعیت بیکار و مازاد لبریز می گردد و هنگ

آن در ابعاد میلیونی راه کشورهای اروپایی و امریکای شمالی را پی می گیرند. همین  

ست. در مورد چین بعدا صحبتی مفصل خواهیم داشت  روند در مورد هند نیز صادق ا

این جام نیست که  بدان معنی  این  ب اما  امر  عه  این  از  پر جمعیت  است.    مبرازرگ و 

نرخ رشد اقتصادی کشورهای افریقایی و آسیای شرقی و هند باال است اما هیچ یک  

نم ایجاد  اندک زمین روستایی  بی زمین،  بیکار و  توده های  برای  نواحی  ی کند.  این 

یل  طبقه بزرگ دهقانان خرد همراه با کارگران کشاورزی اکثریت جامعه چین را تشک

های   زمین  که  متوسط  و  بزرگ  دهقانان  یعنی  مرفه  فارمداران  با  ها  این  داد.  می 

عی در مالکیت دارند و هر کدام چندین و چند کارگر کشاورزی در خدمت دارند، وسی 

تن  معموال  خرد  دهقانان  دارند.  ظاهرها  فرق  اند  در  بوده  مستقل  دهقان  طبقه   . یک 

با شراامالک، وسایل اندک تولید، کود و بذر م نیاز آن ها در ازاء وام های  یط ورد 

نه این دهقانان بلکه رباخواران، بانک   است.سنگین و طاقت فرسایی کسب می شده  

نه مایل هستند قطع  اند. این دهقانان  ه زمین  ها و دولت سرمایه صاحب واقعی زمین 

ا را از دست بدهند و نه مالک اصلی که دولت سرمایه است می خواهد که آن ه  خود

به خیل عظیم جمعیت مازاد به پیوندند. از    هاشهررا رها کنند و در    زمین های خود

طرف دیگر خرده تولید کنندگان، مالکان متوسط زمین که کارگرانی نیز در استخدام  

شده آن ها سودی کسب می کنند همیشه امید رسیدن به   دارند و از ارزش اضافی تولید

این یکی از جنبه های بارز جامعه چین و بخصوص  صفوف طبقه ثروتمند تر دارند و  

یافتن به شرایط کارگران مزدی بیم دارند و کشاورزان متوسط چین است که از تنزل  

آن   امنی  نا  احساس  با  تولیدشان  وسایل  اندک  مقدار  تملک  مارکس  نسبت ها  بقول 

ه شدن رده مالکان هند نیز شرایط مشابهی دارند. همرامعکوس دارد. در این زمینه خ
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خرده و  فقیر  کشاورزان  کشاورزی،  سالیانه    کارگران  تظاهرات  در  هند  مالکان 

هدف   و  ریزی  برنامه  تنظیم،  کمونیست  حزب  و  ها  اتحادیه  جانب  از  که  کارگران 

ارد. دولت چین از مدت ها پیش از بدو شکل  گذاری می گردد، ریشه در این نا امنی د

ت  گذشته  قرن  اواسط  در  آن  استقرار  و  از گیری  اعم  کشاورزان  این  به  خاصی  وجه 

اهم سیاست این دولت نظیر آن    مالکان بزرگ تا متوسط و کوچک و فقیر داشته است.

چه در اردوگاه شوروی شاهد بودیم بر دو محور استوار بوده است. اول ادامه روند  

تولیدات   و  ها  سرمایه  نقش  حفظ  طریق  از  جامعه  سرمایه  کل  افزایی  ارزش 

دوم وابسته کردن بخش    ،و جنگلی در پروسه تولید و گردش سرمایه  کشاورزی، دامی

از   و معیشت شان و جلوگیری  به مکان های زندگی  فقیر روستایی  توده های وسیع 

ی نقش مهمی در ساماندهی مهاجرت های نا خواسته و بی برنامه به شهرها. این دوم

پر جمعیت   بحران های سرمایه در هر دو کشور  برنامه ریزی  داشته و  و  پهناور  و 

هم   مهاجر(  کارگران  به  )معروف  چین  کشاورزی  کارگران  توده  یک دارند.  اکنون 

میلیون نفوس کارگری( کل جمعیت کار چین را در برمی گیرد. این تعداد    290سوم )

ه بلکه همواره نسبت آن به کل جمعیت افزایش می یابد. پائین  هیچ وجه ثابت نبوده  ب 

، هزینه نکردن برای بیمه و بهداشت این نیروی عظیم کار،  نگهداشتن نرخ دستمزدها

و   شدت  بینهایت  تا  روند افزایش  با  مقابله  های  اهرم  جمله  از  کار  روزانه  ساعات 

این سی  پیداست که  ناگفته  بوده است.  نرخ متوسط سود  این دو نزولی  است ها خاص 

ذا المللی، همه دولت ها  بین  بلکه کل سرمایه  نبوده  دنبال می  سرمایه داری  آن را  تا 

این کار موفق می   کرده اند و لزوما نیز دنبال می کنند. حال چقدر و تا چه حدی در

 شوند بحثی جداگانه است که من در این جا وارد آن نمی شوم.  

رشد سرمایه در چین الزم است نتیجه گیری معینی   پیش از وارد شدن به تاریخ روند

ول آن بنمایم. همانگونه که در فصل پیش گفته  از روند رشد سرمایه در شوروی و اف

اردوگ در  انباشت سرمایه  ابعاد رشد  مدارجی  شد  آن  به  کوتاهی  در مدت  اه شوروی 

قابت با غول  رسید که امپراتوری قبلی سرمایه یعنی بریتانیا را پشت سر گذارد و به ر

داری سرمایه  این  پرداخت.  آتالنتیک  های  آب  طرف  آن  سر  سرمایه  هر  مایه  مانند 

دی  ها،    گریداری  سرمایه  شدید  رقابت  سرمایه،  سرشتی  و  عام  قوانین  همان  از 

بازار جهانی آن، صدور کاال و اعمال سیاست های توسعه طلبانه در دیگر    گسترش 

ممالک، صادرات غول آسای سرمایه بخصوص کاالهای سرمایه ای و تالش روزمره  

 ای جهانی شده توسط پرولتاری جهت کسب سهم هر چه بیشتر از ارزش اضافی تولید  

از دانش  به همه راه کار  تبعیت می کرد و می کند. بهره گیری  امکانات جهت  ها و 

ی  ستیتوهای علمفراموش نکنیم که انت رقابت ) تکنیکی، افزایش بارآوری کار و قدر

ترین موسسات علمی اروپای غربی و امریکا در  بزرگ شوروی پا به پای غول پیکر
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ب  بهر  کارگیریه  کشف،  بین ه  و  بازارهای  در  رفتند(  می  پیش  آن  نتایج  از  برداری 

دولت  مجموعه  زیر  انحصارات  و  دولتی  متمرکز  های  سرمایه  معیت  تحت    المللی 

وه بر این ها سرمایه داری دولتی اردوگاهی از مزیت دیگری  عال  .توسل می جست

دیپلم مذهب،  از  متعارف  بطور  مقطع  آن  تا  داری  سرمایه  چه  آن  از  اسی، غیر 

فرهنگ، جنگ و سایر ابزار برای افزایش سهم خود در رقابت ها با دیگر رقبا و در  

را    ردار بود. خودبکار می برد، نیز برخو   عرصه طبقاتی و مقابله با توده های کارگر

در   خلقی  بورژوازی  از  جهانی  اردوگاهی  نمود،  می  معرفی  کمونیسم  قالب  با 

دا تشکیل  سرمایه  های  دولت  کشورهای  اپوزیسیون  در  کارگری  حرکت  بود، هر  ده 

زد وسیله  و  کرد  می  بلوکه  خود  نفع  به  را  داری  سرمایه  با   دیگر  معامله  و  بند  و 

داد.   می  قرار  رقیب  ب بورژوازی  سرمایه  ا  اما  های  بحران  که  هنگامی  ها  این  همه 

ه  داری بعد از چند دهه رشد اقتصادی پس از جنگ امپریالیستی دوم دق الباب کردند ب 

یافت و خود   ارشک را از مخمصه    نیامد و اگر بلوک غربی سرمایه راه چاره هایی 

ل از  رهانید بلوک اردوگاه شوروی از نظر سیاسی از هم پاشید و هرگز به آن چه قب 

در    1989 سرمایه  بحران  دهنده  توضیح  علت  تنها  و  عمومی  علت  نگشت.  باز  بود 

ت آن. سرمایه همواره به دنبال سود  تولید خود سرمایه است. تولید برای سود و انباش

کارگر،  توسط  شده  تولید  ارزش  اضافه  همان  یا  سود  با  است.  تر  بیش  و  تر  بیش 

مایه داران برای سود بیش تر آن را دوباره  پذیر می گردد و سر مکانانباشت سرمایه ا

وارد جریان تولید می کنند. تولید سرمایه داری در ذات خود تولید ارزش اضافی و  

پشتوانه خودافزائی و خودگستری روتین آن است.   ،ایه است و خلق مستمر سودسرم

با هنگامی که سرمایه پیش ریز شده افزایش می یابد بخشی از سرمایه ها در رقابت  

که موجب رشد تولید در  دیگر سرمایه داران به افزایش بارآوری کار روی می آورند  

کار می   نیروی  به  وابستگی  اضافه  زمان معین، کاهش  تولید  پروسه  بنابراین  گردد. 

اج به صورت  و  حال  عین  در  نرخ  ارزش  افت  به  گرایش رو  پروسه  ناپذیری  تناب 

شرایطی معین، به گونه ای قهری،    سود نیز می باشد و همین گرایش است که تحت

نیروی   پیشرفت  متولد می سازد.  دامن خود  از  داری را  کوبنده سرمایه  بحران های 

به   کار  نیروهای  بارآور  ارزش  و  حجم  در  اول  کند.  می  ظاهر  را  خود  شکل  دو 

بی نیروی کار  بارآوری که قبالً انباشته شده است )سرمایه ثابت( و دوم در کوچکی نس

تولید  زنده ای ک  پروسه  افزائی میزان مشخص سرمایه در  بازتولید و ارزش  برای  ه 

نیروی کار مو با  اجتماعی کار در رابطه  بارآوری  به دو الزم است.  نیز  استفاده  رد 

کار   افزایش  و  الزم  کار  زمان  کردن  کوتاه  باعث  نخست  کند.  می  تجلی  صورت 

آنکه کاهش شم به حرکاضافی می شود. دوم  برای  آوردن میزان ار کارگران  ت در 

مشخصی از سرمایه را به دنبال می آورد. این تحوالت نرخ سود را زیر فشار خود  
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حجم کل سود همان حجم کل اضافه ارزش است و نرخ  قرار می دهند، و از آن جا که 

اضافه   دیگر  طرف  از  باشد.  می  سرمایه  کل  به  ارزش  اضافه  تقسیم  حاصل  سود 

سوی دیگر به نیروی کار یا سرمایه متغیر پدید    یک سو به نرخ خود و از  ارزش از

است   خورده  گره  نرخ  این  مارکس  آورنده  نوشته  سرمایه  سوم  جلد  پانزدهم  )فصل 

از بخوب  را  داری  سرمایه  های  بحران  گیری  شکل  پروسه  می   ی  توضیح  منظر  این 

جنگ  پایان  از  دهه  دو  از  بعد  داری  سرمایه  های  بحران  ترتیب  این  به  دهد(. 

ستی دوم که خود نتیجه بحران های قبلی بود  و می بایست با پاالیش سرمایه،  امپریالی 

نایل   آرایش جدیدی  به  آن  از  بخش هایی  کوبیدن  تمامی  درهم  از  این روند  در  و  آید 

تولید   نجومی  افزایش  پرشی جهت  بعنوان سکوی  دوان جنگ  تکنیکی  دستاورد های 

ز خود  برد،  بهره  دههسرمایه  های  بحران  ساز  اردوگاه    70  مینه  گردید.  بعد  به 

سرمایه در   آنکه  شوروی سرمایه با حجم عظیم سرمایه از این قائده مستثنی نبود. حال

ار بود. رشد عظیم سرمایه های سنگین  از نقصان هایی نیز برخورداردوگاه شوروی  

)که عموما تحت عنوان کاالهای سرمایه ای نامیده می شوند( طی دهه های طوالنی و  

های صنعتی مورد رفی اعم از کشاورزی، دامی و کاالشد تولید کاالهای مصکمبود ر

عموم بود  استفاده  جمله  این  ایناز  نمونه  بهترین  حومدعا    .  از    زهنقش  معینی  های 

سرمایه بود که از طرفی موجب رقابت باالیی با حوزه های مشابه در غرب اروپا و  

سر ریز  پیش  های  حوزه  همین  اما  داشتند  آسیا  دحتی  گردش  مایه  داخلی  عملکرد  ر 

صان و کمبود بی نظیری رنج می بردند. دشت های وسیع آسیای میانه  سرمایه از نق

کراین زیر تیغ  وتان، تاجیکستان تا قرقیزستان و کازاخستان و ا از ترکمنستان، ازبکس

تحت  ش صنعت  و  کشت  بزرگ  های  به    معیترکت  پیشرفته  و  وسیع  آبیاری  سیستم 

کشت محصوالت الیاف طبیعی نظیر پنبه و کتان و دانه های روغنی در ابعاد بزرگ 

هند و اروپای    یرنظ  ی دیگرهاکشور بودند اما همه این محصوالت بعنوان مواد خام به  

در داخل شوروی به کاالهای نیم ساخته و یا مهیا   که  غربی صادر می شدند بدون این

امپراطوری  ت  اولین  از  داشتند. شوروی  نیز چنین سرنوشتی  گاز  و  نفت  بدیل گردند. 

هایی بود که به این مواد ارزشمند سرمایه ای دسترسی داشت و استخراج آن ها منبع  

یا    مهم ارزی بود. اما هیچگاه به پروسه های دیگر در جهت تولید مواد شیمیایی، و 

ن قبیل تبدیل نگردید و شوروی در این زمینه زیر مجموعه های پتروشیمیایی و از ای 

نیز تا حد رقابت با شرکت های متوسط امریکایی در این حوزه نرسید. تولید فوالد و  

گرفت اما این کاالهای مهم سرمایه فلزات تا حد باالیی در این کشور پهناور انجام می  

ناچیزی از تولید    ای نیز فقط بعنوان مواد خام به اروپا و هند صادر می شدند و بخش

انبوه آنان در داخل به کاالهای نیمه سرمایه ای و مصرفی تبدیل می شد و می شود.  

و  هیچ یک از کاالهای نامبرده پروسه متعارفی که در یک سرمایه داری طی می کنند 
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حاصل ارزش اضافی توده کارگر در آن ها در پروسه های متعاقب بر هم افزوده می  

فتاد. تنها حوزه  افزوده می شود در شوروی اتفاق نی جتماعی آن ها  گردد و بر سرمایه ا

سرمایه   به  گزافی  سودهای  و  کرد  می  تبعیت  کاملی  روند  از  که  سرمایه  ریز  پیش 

ی کند کاالهای نظامی است. اشتباه نشود در اجتماعی شوروی و روسیه امروز وارد م

ایه داری می بایست در  این جا من چنین نظری را ارائه نمی کنم که یک جامعه سرم

همین اندازه  ه تمامی پروسه های تولیدش کامل باشد تا سرمایه داری به حساب آید اما ب 

ایجاد    مزیت بزرگی چه از نظر رشد سرمایه های اجتماعی و چه  این  روشن است که

. با این عدم تعادل بین  می باشد  ران هاوسایل معین برای مقابله با طلوع و پیشرفت بح

ی مختلف تولید کاالیی و هم چنین کمبود عظیم سرمایه های متوسط و کوچک  بخش ها

بر مسیر  مانعی  و  آن همچون سپری  از  بعد  و چه  بحران  در هنگام  که همواره چه 

بر سرمایه های بزرگ قرار می گیرد و از عمق   ضربه های سنگین و ویران کننده

بحران، طوالنی شدن    بحران و تنش هایش جلوگیری می کند، باعث گردید که عمق

هر  باشد.  سرمایه  غربی  بلوک  بر  ها  آن  تاثیرات  از  بیش  اش  اجتماعی  نتایج  و  آن 

رقابت   قدرت  باالتر،  انباشتش  حوزه  کار  بارآوری  بیشتر،  حجم  از  که  ای  سرمایه 

مایه او افزون تر، حجم تولیداتش انبوه تر، سهم بیشتری از سودها و اضافه ارزش  سر

با  ها را هم نصیب خود   می کند، در همین رابطه  سرمایه ها و سرمایه داری های 

در  باال  ارگانیک  و    ترکیب  ها  سرمایه  با  مبادله  و  سرمایه،  صدور  کاالیی،  مبادالت 

ئین )که همواره مترادف با حجم عظیم نیروی  سرمایه داری های با ترکیب ارگانیک پا

را در مواقع    انجامد( خود  ی میکار در نسبت سرمایه ثابت به تولید انبوه ارزش اضاف

  سود   نرخ  کارکرد  اثر  بر  ها  ارزش  اضافه  از  اعم  ، مافوق سودبحران تا اندازه ای از  

  که   رانیکارگ  محصول  هم  اگر  حتی  که  ،یکجا  در  کار  باالی  آوری  بار  حاصل  عمومی

  است   اجتماعی  کار  محصول  نباشد  شوند  می  استثمار  دار  سرمایه  همین  بوسیله  مستقیما

 نمونه )  دائمی  و  موقت  انحصارات  و  ها  پول  مونو  تشکیل  حاصل  انحصاری  سود  و

  همره   کار  آوری   بار   مداوم  رشد   با  طرفی   از   که  است  نفت  حوزه   در  تولید  آن  واضح

  برخی   در  که  گردد  می  هایی   قیمت  تعیین  ثباع  اوپک  انحصار  دیگر  طرف از  و  است

برای پوشش و کاهش اثرات روند کسب شده در این مبادالت    (باالست   بسیار  ها  دوره

کاهش نرخ سود استفاده می برند. این روند حتی در داخل یک سرمایه داری معین و  

کشور معین نیز صادق است بطوری که غول های صنعتی همواره در کنار سرمایه  

پائین بخش مهمی از ارزش های اضافی  های م با ترکیب ارگانیک  توسط و کوچک 

تو تولید شده  بلوک اجتماعی  این سرمایه ها را جذب می کنند.  توده های کارگر  سط 

شوروی در قیاس با سرمایه های غرب اروپا و امریکا و هم چنین در قیاس با ابعاد  

مونوپ  و  بزرگ  های  بسیاوسرمایه  خود  پیکر  غول  های  روند  ل  این  از  ناچیز  ر 
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بلوک شوروی در جهان در همه عرصه گیت برخ برد.  بهره می  بود و  نفوذ وردار  ی 

سیاسی و نظامی داشت اما هیچگاه این نفوذ ها و مراودات سیاسی و نظامی به اندازه  

این   نیانجامید.  داری  سرمایه  این  بنفع  کالن  های  سود  جذب  به  غربی  های  سرمایه 

بلو  داخل  در  با مبادالت  های  سرمایه  بودن  ناچیز  و  کوچک  بعلت  نیز  شوروی  ک 

 سود سرمایه های انحصاری بزرگ نگردید. ترکیب ارگانیک پائین پاسخگوی کمبود

که   های    نشانههنگامی  داری  سرمایه  شدند،  هویدا  داری  سرمایه  های  بحران  های 

مشترک بازار  تشکیل  به  سرعت  به  غربی  اهر اروپای  ایجاد  و  ها  رقابت  کاهش  م  ، 

زدند. این روند در بلوک شرقی  دست  ی الزم برای مقابله با بحران های اقتصادی  ها

بعکس بود و موجب پاشیده شدن اردوگاه شوروی و یوگوسالوی گردید. نتیجه    سرمایه

این تالشی سیاسی و پاشیده شدن بلوک شرقی سرمایه آن طور که در غرب گفته می  

وجود ندارند اما سرمایه های آن ها با قابلیت  شود نبود. این بلوک ها به اشکال قدیم  

تفاو بین این دو بلوک وجو رقابت کمتری ادامه حیات می دهند. یک  د  ت ویژه دیگر 

دارد و آن این که بلوک غربی سرمایه که شامل ایاالت متحد نیز می شود از همان بدو 

از مهمترین    تولد روند جهانی شدن و صدور سرمایه را نیز آغاز کرد. این بعدها یکی

د سوم  گرایش به کاهش نرخ سود گردید. مارکس در بخش سوم جل   هعوامل بازدارند

باز این  عوامل  عموم  به سرمایه  را  ها  آن  از  یک  هر  و  شمرد  می  بر  را  دارندگی 

تفصیل بررسی و مو شکافی می نماید. از جمله در مورد تجارت خارجی این سوال  

ب  عمومی  سود  نرخ  »آیا  کند  می  طرح  تجارت  را  در  سرمایه  که  سودی  نرخ  اثر  ر 

کند، می  کسب  مستعمراتی  تجارت  و  یا  خارجی  می  دهد افزایش  می  جواب  بد؟« 

»سرمایه هایی که به تجارت خارجی اختصاص یافته اند می توانند نرخ سود باالتری  

ایجاد نمایند، زیرا در این مورد اوال با کاالهایی رقابت می شود که در سرزمین هایی 

هولت تولیدی کمتری تولید می شوند، بطوری که سرزمین پیشرفته تر کاالهایش  با س

آن وجود  با  می    را  آن  ارزش  مافوق  می شود  تمام  رقیب  کشورهای  از  ارزانتر  که 

فروشد.« به این استدالل باید شرایط جدید صدور سرمایه و درهم رفتن سرمایه های 

کل آسیا و امریکای التین    ر ایران،هایی نظی امریکائی با سرمایه های کشور-اییاروپ 

ی نام  هاکشور ون سرمایه های  را افزود که ترکیب عالی این سرمایه ها با ترکیب ماد

خروشان   سیل  موجب  سود  برده  اروپامافوق  اجتماعی  های  سرمایه  می -به  امریکا 

گز تجربه نکردند. شوروی از  را سرمایه های اردوگاه شوروی هر  گردد. این شرایط

ب  کارهمان  به  دست  تشکیل  مشابه  دو  کشور    های  ساختن  از  خارج  در  خود  سیاسی 

نظامی خود در  -جهت بهره برداری نفوذ سیاسی     پهناور گردید، از اهرم کمینترن فقط

ی امریکای التین، آسیا و افریقا استفاده نمود و بعدها در اروپا نیز دست بکار هاکشور 

  ی که در مواردی از حالت اپوزیسیون به تشکیل احزاب برادر گردید. این نفوذ سیاس
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ا سایر  و  سوریه  بعث عراق،  احزاب  )نظیر  شد  پرتاب  نیز  شاخ  حاکمیت  در  حزاب 

در و  هیچگاه  و افریقا(  نگردید  تبدیل  کاال  و  سرمایه  صدور  کانال  به  موردی  هیچ 

المللی رقیبی  بین  نیافت در مبادالت  اردوگاهی هیچگاه فرصت  سرمایه داری دولتی 

درآیند. عامل    مافوق سودپنی در کسب  امریکایی و طبیعتا ژا-ال های اروپاییبرای کا

در که  دیگری  دوم  ،گذشته  مهم  امپریالیستی  جنگ  از  بعد  که  قدر  توجه    ،این  مورد 

گرفت ارزانی نیروی کار در کشورهای آسیایی و امریکای التین با وجود زیر ن قرار  

ی مرغوب کشت و  ژوهشی، زمین هاساخت های مهم جاده، فرودگاه، تاسیسات مهم پ 

ها علل مهم تفاوت قیمت تولیدی کاالهایی می شد که در کشور اولیه  ی بود. این دام دار

تولید می شد و اکنون با صدور همین تکنیک سود متوسط را برای سرمایه صادرشده  

باال می برد و از این طریق به جبران کاهش نرخ سود می شتافت. از این جهت نیز 

با  سرمای  رقابت  به  قادر  شوروی  های  آهن    رقبایه  ذوب  ایجاد  نبودند.  خود  غربی 

اصفهان و مشابه آن این جا و آن جا بیشتر جنبه نمادین داشت تا آستانه ای جهت کسب  

دق الباب   را سودهای بزرگ. لذا هنگامی که بحران های سرمایه داری کلیت این نظام

هیچ شوروی  اردوگاه  اجتماعی  سرمایه  دهنده   کردند  کاهش  و  بازدارنده  عامل  گونه 

 ربات آن را در اختیار نداشت. ض

ذکر نکته ای در این جا الزم می آید و آن این که بهیچ وجه این قصد وجود ندارد که  

علل بحران را در کمبود مصرف و یا نامکفی بودن آن جستجو کنیم. از مدت ها پیش  

ران را نه در تولید بلکه در  ه علل بحدانانی کمان زمان مارکس نیز بودند اقتصاداز ه

مبادله و توزیع کاال جستجو می کردند و حتی سوسیالیست هایی که علل بحران های  

سرمایه داری را در رقابت، بازار آزاد تولید و مبادله کاال و در یک کالم نبود ارگانی 

دسته اول    در کنترل رقابت های سرمایه می دیدند. ما را با این جرگه کاری نیست اما

ایام مور از همان  اول گروندریسه  را مارکس  داد. مارکس در مقدمه جلد  قرار  نقد  د 

)ترجمه صادق انصاری( می نویسد » جمع بندی ما این نیست که تولید، توزیع، مبادله  

و مصرف، یک چیز بیش نیستند، بلکه می گوئیم که همگی این ها اجزاء یک کلیت یا 

مقول یک  متمایز  های  تأثی جنبه  دامنه  دهند.  می  تشکیل  را  واحد  شکل ه  در  تولید  ر 

اجتماعی تناقض آمیز آن، )یعنی در فورماسیون های طبقاتی( نه تنها محدود به حوزه  

خاص خود نیست، بلکه از حوزه دیگر عناصر مجموعه تولید هم در می گذرد. همه 

ود. پس روشن است  چیز به تولید بر می گردد و بر اساس آن دائماً از سر گرفته می ش

ی توانند عامل مسلط باشند. همین طور است توزیع به منزله  که مبادله و مصرف نم

توزیع فراورده ها، ضمن آنکه توزیع به عنوان توزیع عوامل تولید، خود عنصری از  

تولید است و به این ترتیب نوع معینی از تولید تعیین کننده انواع معینی از مصرف،  

ا مبادله  و  که  توزیع  همچنان  مست.  مناسبات  کننده  و  تعیین  توزیعی  مصرفی،  عین 
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«. لذا سرچشمه بحران های سرمایه داری را نیز نه در جای دیگری  مبادله ای است

 توان جستجو کرد. ه نمی جز در تولید سرمای 

به بحث اساسی باز گردیم تا ببینیم آیا سرمایه داری چین سرنوشتی    بعد از این مقدمات

تفاوت هایی رادیگر دارد،   انباشت سرمایه چه  نشان می دهد و این سرنوشت    روند 

   ؟چگونه است

توسعه حوزه سرمایه کشاورزی صنعتی را بررسی می کنیم.  از هر چیز  پیش  ابتدا 

بینم بلکه یک   سیاسی مائو را نمی  -  من در این جا لزومی به وارد شدن دوره تاریخی

دهه   به  از    70راست  بعد  هم  آن  و  لمیالدی  پردازم.  می  مائو  دبلیو   مرگ  جان 

ترجمه مهاجرانی«    ،در کتاب »توسعه کشاورزی چین در مقایسه بین المللی  النگورت

دهه   در  نویسد.  دارد.    70می  وجود  داری  سرمایه  موسسه  بزرگ    -1سه  موسسات 

دولتی   مزارع  نظیر  ه-2دولتی  )جمعی(  تعاونی  کلکتیو  های  واحد  و  واحدهای    -3ا 

نیز چن کوچک و عموما   ین خانوادگی نظیر مزارع کوچک. در مورد صنایع شهری 

های   واحد  کنار  در  غیره.  و  سنگ  ذغال  فوال،  صنایع  سازی،  کشتی   : نویسد  می 

فروش   برای  ساختمانی  مصالح  تولید  کوتاه،  راه  نقل  و  حمل  از  کوچک  کشاورزی 

بر   باعث  1978. تصمیمات یازدهمین کنگره ملی حزب در اواخر  محلی نام می برد

  1958ها که در سال های  هم زدن کمون های خلقی، )نوعی مزارع وسیع در روستا

بوجود آمدند و از الگوی روسیه شوروی پیروی می کردند(. تخصیص اراضی    61تا  

ار مالکیت  مزارع بزرگ و هم چنین دولتی به مزارع خانوادگی و دگرگونی در ساخت 

مین های کشاورزی و دامی و جنگلی  )باید متذکر شد که همه زمین ها و هم چنین ز

ن تعلق دارد و این دولت به افراد و خانواده ها در ازاء اجاره  طبق قانون به دولت چی 

و تعهد فروش محصوالت به دولت، واگذار می کرد(. بار آوری کار آن چنان افزایش 

کشاور بخشی  ثمر  که  از  یافت  بیش  غله  تولید  موجب  سال    400زی  در  تن  میلیون 

ن زمان دولت سرمایه  گردید که در تاریخ چین تا آن زمان بی نظیر بود. تا ای   1984

چین بهمان گونه عمل می کرد که دولت روسیه شوروی یعنی با هدف کسب حداکثر 

و اجاره  ر. هم مالک زمین بود  وسود به نفع خود هم از توبره می خورد و هم از آخ 

کاالی   جمله  از  کاالها  بر  مالیات  هم  گرفت،  تولید  می  هم  و  بست  می  کشاورزی 

ایه داران کوچک، متوسط و بزرگ کشاورزی و دامی  کنندگان )این جا منظور سرم

است زیرا درست بهمان گونه که در شوروی رسم بود دهقانان فقیر حتی قادر به تولید  

د که  اندکی  زمین  در  سالیانه  به  مایحتاج  ها  آن  از  چیزی  لذا  نبودند  اختیارداشتند،  ر 

نم خود دولت  محصوالت  بودند  مجبور  رسید(  یازدهم   ی  کنگره  بفروشند.  آن  به  را 

کردند   می  خریداری  دولتی  موسسات  که  را  کشاورزی  محصوالت  قیمت  افزایش 

افزایش داد و هم تعداد این محصوالت تحت کنترل دولت را کاهش داد. این سیاست ها  
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گردید. موج دامی  و  کشاورزی  های  شرکت  سود  و  درآمد  افزایش  های    ب  سال  بین 

مصرف شد  75-86 شیمیایی  کود  حجم  سال(  برابر  )ده  سه  از  بیش  کشاورزی  در  ه 

تولید   رشد  مستقیم  نتایج  از  کشاورزی  آالت  ماشین  و  نهال  بذر،  تولید  افزایش  شد، 

بین   به مدت شش سال  بود.  دوره  این  در   30تولید غله    1984تا    1979کشاورزی 

ب  سه  سرانه  سود  و  یافت  افزایش  به  درصد  فعال  کارگران  تعداد  و  میلیون   70رابر 

پایان این دوره بیکاری در روستاها افزایش شدیدی یافت بطوری که در    رسید. اما در 

بیکار بودند. عالوه بر این   1988درصد نیروی کار در سال    40برخی از روستاها  

ه داری  ز بیداد می کرد. به این ترتیب بعکس تاریخ پیشین سرمای بیکاری در شهرها نی 

فرم های ارضی و واگذاری اراضی  در اروپا، مازاد نیروی کار روستایی که نتیجه ر

مشاع به سرمایه داران زمینه ای در شهرها  برای جذب این نیروی کار نبود. در این 

کارگر زراعی پاره   -1.  مقطع سه سناریو پیش روی این دوزخیان مزدی قرار داشت 

شدن روستایی  زمین  رگرکا  برای   زیرا  .وقت  زمین،  هکتار  نیم  با  روستایی  ان 

ا از  و یا کارگران بدون زمین که بخش مهمی از کارگران مهاجر چین ر  ،نامرغوب

مزارع و  ترک کار روستا و    -2  همان موقع تشکیل می دادند راه دیگری نمی ماند.

ها و اقامت دائم حتی بدون دورنمایی  مهاجرت به شهر  -3  هاشهر مهاجرات فصلی به  

قوان   از اول  مورد  دو  در  کار.  نیروی  سخت فروش  چنان  آن  سرمایه چین  دولت  ین 

است که حد اکثر اقامت در شهر یک سال است و در پایان این مدت می بایست دالیل 

ستا است.  گشت به رو بازتمدید مشخص و پذیرفته ارائه شود و گرنه کارگر مجبور به  

را شا بی زمین  کارگران  به خود  در مورد سوم که عموما  مل می شود همه شرایط 

ر صورت نیافتن کار هزینه و کمکی از دولت مرکزی و  کارگر باز می گردد یعنی د

درصد از جمعیت   80حدود    1980محلی دریافت نمی کند. در اوایل این مقطع یعنی  

ا زندگی می کردند. تعاونی های روستائی کمی بیش از یک میلیاردی چین در روستاه

کوچک سرمایه  درصد    با  حدود   متوسط  م  3.4و  بکار  را  روستائی  کار  ی نیروی 

از   قبل  صنعت  ناخالص  تولید  ارزش  در    10حدود    1950بردند.  و  بود  کل  درصد 

درصد رسید و ارزش محصوالت کشاورزی و دامی در همین مقطع    74.4به    1978

به    90از   تغییری    25.6درصد  که  بود  حالی  در  این  رسید.  دوره  پایان  در  درصد 

نیروی کار روستایی  ناچیز در نیروی کار مزدی در این دو حوزه صورت نگرفت.  

درصد کل نیروی کار کشور بود در حالی که هنوز جمعیت روستائی حدود    76حدود  

جمعیت  80 کل  دول بود  درصد  جانب  از  تخمینی  و  تقریبی  چند  هر  ارقام  این  ت  . 

وضوح نشان می دهد و آن  مرکزی و کنگره ملی ارائه می شود اما یک نکته را به  

زمی  در  چین  سرمایه  دولت  که  مهااین  کنترل  شهرنه  به  کار  نیروی  حد هجرت  تا  ا 

بسیار    1977تا    1965آوری کار روستائی بین سال های  زیادی موفق بوده است. بار
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مواد خام و نیمه سرمایه ای کشاورزی از    پائین بود و بهمین دلیل تولید مواد غذایی و

سیار پائین  ی، کنف، پنبه تا محصوالت دامی و دریایی برای صنایع ب دانه های روغن 

شاهد قیمت گذاری )دولت   30بوده است. درست همانطور که در روسیه شوروی دهه 

این  بود(  جنگلی  و  دامی  و  کشاورزی  محصوالت  اصلی  خریدار  و  گذار  قیمت 

بو تمام می شد زیرا  محصوالت  به ضرر محصوالت صنعتی  بخش دیم که در عمل 

بازار سیاه    مهمی از کشاورزان محصوالت خود را تحویل دولت نمی دادند و رواج 

سی  این  مستقیم  عواقب  از  باریکی  نزولی  روند  باعث  خود  بود  در  است  کار  آوری 

دولت خریدار    روستاها بود. با این وجود هم در شوروی و هم چین در این مقطع )که

نایع بزرگ مانند فوالد، انرژی، نفت و  و فروشنده اصلی محصوالت نام برده بود( ص

ها و نظایر آن که احتیاج نادری به محصوالت روستائی داشتند به    گاز، ماشین سازی

رشد خود ادامه می دادند و روند انباشت سرمایه هر چند کم اما ادامه داشت. در این  

داشتند. در سال  بین صنایع کوچک و   بسیار کمی  بعنوان   1979متوسط رشد   دولت 

از   برد.  باال  را  کاال های کشاورزی  قیمت  اصلی  ارزش    1984تا    79سال  خریدار 

یافت و در همین مدت    9.1کاالهای کشاورزی بطور متوسط ساالنه   افزایش  درصد 

کل شهرها    کاالهای  ارزش  در  ه  8.9صنعتی  سرمایه  این  بر  شد. عالوه  ای  درصد 

ر آوری کار روی آوردند و  کوچک و متوسط در روستاها هر چه بیشتر به افزایش با

کار هر چه انبوه تر راهی شهرها می شدند. سرمایه ها  در نتیجه نیروی کار اضافی بی 

در روستاها رو به انباشت بیشتر گذاردند. روند سرمایه گذاری دولت مرکزی و دولت  

تائی، جنگل داری و دامی و هم چنین خرید و های محلی در کشاورزی، صنایع روس

به کاهش گذارد. انباشت سرمایه در روستاها، همراه با نیروی   ت روفروش محصوال 

صنایع  رشد  باعث  ناچیز  دستمزدی  ازاء  در  کاری  هر  برای  آماده  و  ارزان  کار 

ارزش این تولیدات به   1986کوچک و متوسط روستائی گردید بطوری که در سال  

ور بود. در  درصد ارزش کل تولیدات صنعتی کش  31.7ارد یوآن رسید که  میلی   354

حدود   ارزش  این  پیش  سال  ده  که  مقطع    درصد  26حالی  این  در  میلیون    79بود. 

درصد نیروی    62کارگر در روستاها به تولید ارزش اضافی مشغول بودند که حدود  

دام  کشاورزی،  که  دهد  می  نشان  خود  این  است.  شهری  صنایع  و صنایع کار  داری 

ب  شی آن بسیار کم بود. بهمین بازده ارزمی برد و    کار ه  جنگلی نیروی کار عظیمی 

دلیل روند مهاجرت کارگران کشاورزی، کشاورزان فقیر روستایی به شهرها مرتب  

میلیون کارگر روستایی در جستجوی کار   23( 84-1979سال ) 5روبه رشد. در طی 

میلیون در شهرها برای همیشه ساکن    3.8د  راهی شهرهای بزرگ می شوند و حدو

بخش گردند.  درمی  نامرغوبی  کوچک  زمین  قطعه  فقیر  کشاورزان  این  از  اجاره    ی 

این  کند.  می  تامین  را  آنان  فصلی  نیازهای  از  اندکی  ها  آن  برروی  کار  که  دارند 
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رشد  که  کنند  می  مهاجرت  چین  شرق  صنعتی  ساحلی  شهرهای  به  عموما  کارگران 

نظافت بیشتر رش شهرها و امکان یافتن کارهای ساختمانی، رستورانی و  صنایع، گست 

ن به بعد به »کارگران مهاجر« مشهور  از هر جای چین است. این کارگران که از ای 

می شوند و از مناطقی جز روستاهای چین مهاجرت نمی کنند سال به سال بر جمعیت  

میلیون   100یک به باالی    وشان افزدوه می گردد و در سال های آغازین قرن بیست  

همراه   که  رسد  می  گکارگر  بار  سترشبا  رشد  سرمایه،  در  انباشت  هم  کار  آوری 

سال   در  کشاورزی،  سرمایه  ریز  پیش  های  حوزه  در  هم  و  تعداد    2019صنایع  به 

می رسد. کارگر    میلیون )یک سوم نیروی کار کشور پر جمعیت چین(   290نجومی  

و  ب   گرسنه  در  به  در  که  و  فقیری  خود  شکم  کردن  سیر  برای  نانی  لقمه  کسب  دنبال 

ستانی به استان دیگر  اش با کوله بار بدبختی و آوارگی از ده به شهر و از ا  خانواده

میلیون کشاورز   300( حدود  1984هر ساله در هجرت است. در پایان این پنج سال )

د زمین  سایر  زمین،  کوچک  قطعه  با  زارعان  کشاورزی،  کارگران  از  و  )اعم  اران 

کشاورزی قابل کشت )چین حدود    دامداران( وجود دارد که بسیار بیش از زمین های

ابتدا   1950بل کشت دارد( است. بعد از انقالب چین و در  میلیون هکتار زمین قا100

)حدود   بزرگ  مالکان  های  تصرف    47زمین  به  هکتار(  درصد    70تا    60میلیون 

ل گرفت تا  کشاورزی کوچک و متوسطی شک  نی هایدهقانان فاقد زمین در آمد. تعاو

گیری کمباین را میسر نماید و هم چنین کشتزارهای وسیع تر با بکار  امکان استفاده از

و   داشت  کشت،  به  که  صنعت  و  کشت  بزرگ  های  شرکت  گیری  شکل  همزمان 

برداشت صنعتی تحت مالکیت دولت های محلی و کمون های خلقی صورت گرفت.  

سال   تا  روند  فقیرترین  1978این  های  تعاونی  از  متشکل  آخری  این  یافت.    ادامه 

ت زمین بی کیفیت تر از  کشاورزان بود که چه از نظر مساحت و چه از نظر مرغوبی 

آنی بود که به کار کشت مکانیزه  و یا با بهره وری کار باال بکار آید. از این گذشته 

های دولت های محلی قادر    این دهقانان بعد از پرداخت اجاره به دولت و تقبل هزینه

درصد دارایی    86حدود    1978دند. مطابق سرشماری  به تهیه تجهیزات مکانیکی نبو

ابتدایی و کم ارزش کار، غالت موجود در    های این به ابزار بسیار  دهقانان مربوط 

در  بود  ممکن  که  بود  زمینی  و  خانواده  روزانه  زندگی  ذخیره  عموما  که  ها  انبار 

فقیر  مالک ثروتمند تری چیزی به زندگی محدود این توده های    صورت واگذاری به

مسا سهم  با  دهقانان  این  واقع  در  بیافزاید.  کارگران  دهقان  عمال  خود  بین  در  وی 

کشاورزی بودند که دولت سعی داشت بعنوان جلوه ای از سوسیالیسم به جهان نشان 

سال   از  بعد  که  تغییراتی  سپس  ع  1978دهد.  علیرغم  گرفت  پر  صورت  ناوین 

ران و خانواده آن ها ایجاد نکرد.  طمطراق و زیبا هیچ تغییری در وضعیت این کارگ

بت ماندن سهم مالیات به دولت و سهم ذخیره تعاونی بود که با این تنها تغییر اساسی ثا
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هدف صورت می گرفت تا انگیزه تولید بیشتر جهت درآمد افزونتر را باال ببرد. این 

مصار  سهم  توانست  سهم  می  دیگر  طرف  از  ببرد.  تر  باال  را  خانوار  شخصی  ف 

آبیاریتعاو های  سیستم  نظیر  ای  سرمایه  تسهیالت  کسب  باعث  آالت  نی  ماشین   ،

کشاورزی و نظایر این که عموما می توانست به نفع کشاورزانی باشد که ذخیره ای  

تعاونی خود  در  که  این کشاورزان  داشتند.  در کمون  فقیر  دهقانان  از  صاحب    باالتر 

آبیاری می شد دام، ساختمان، سیستم  تولید،  و مرغوب  وسایل  بزرگتر  اراضی  از  ند 

گر  که  بودند  برخوردار  از تری  بعد  تعاونی  عضو  هر  اما  داشت  تعلق  دولت  به  چه 

پرداخت اجاره، مالیات به دولت و سهم تعاونی صاحب محصول باقی مانده می شد. 

د های  نشینی  عقب  و  گرفته  انجام  روسیه  اصالحات  در  که  همچنان  سرمایه  ولت 

بازارچیزی جز به رسم  ،شوروی موازی بود که در کنار دولت بعنوان   یت شناختن 

اجاره   دار و مالیات  خریدار و فروشنده کاالهای کشاورزی و دامی، صاحب زمین، 

کمی این پدیده را بشکافیم. توبره داری )خرید و فروش قاچاق    گیر، شکل گرفته بود.

انی خصوصی  ای خالی فروشگاه های دولتی و فعالیت شدید مراکز بازرگکاال(، فض

سیه شوروی و چین در دوره های  بصورت سیاه پدیده های خود انگیخته مشترک رو

معینی هستند که دولت های این جوامع را عاقبت وادار به برسمیت شناختن و تصویب 

کرنا کنند!! سال های سال    و  آن ها بعنوان گام هایی بطرف ایجاد بازار آزاد در بوق

دولتی ص مالکیت  پوشش  که  دولت های  بود  مالکیت  تحت  و کشاورزی صنعتی  نایع 

ت مرکزی هم شوروی و هم چین یک پوسته توخالی بود اما مدیران این  محلی و دول

دلیل  بهمین  برنامه ریزی های خود مانند سرمایه خاص خود عمل می کردند  ها در 

اخ در حیطه  که  تیولی  انحصار خاص عمل می  هر  یک  بعنوان  بود  آن  مدیران  تیار 

ب   کرد. مداران  سیاست  که  بود  واقعی  و  مادی  زمخت  واقعیت  را این  حزبی  پایه  لند 

آن در اساسنامه ها، تصویب نامه ها و پالتفرم های   نوادر به پذیرش و فرموله کرد

ئوپینگ که بر دنگ شیاحزبی می نمود. تمامی اختالفات درون حزبی از دوره مائو تا  

ست چیزی جز انطباق سیاست بر نیاز  محور چگونگی رشد سرمایه در چین استوار ا

مایه نبوده اند بهمین دلیل من وارد این پروسه ها نشده ام زیرا های رشد و انباشت سر

نتیجه نهائی که همانا رشد انباشت و تاریخ آن باشد همان است که ما امروز شاهد آنیم. 

نباشت  خصاتی این سرمایه داری را از شکل گیری و روند گسترش ابا این وجود مش

دی  و  مائو  کند.  می  جدا  شوروی  اردوگاه  در  چین  سرمایه  روز  ان  رهبران  گر 

سرنوشت امپراتوری روسیه شوروی را با دقت دنبال می نمودند. مائو با درایت کامل  

فعال   شرکت  از  و  شد  چین  خارج  سرمایه  دنیای  با  ستد  و  داد  های  وارد  سرمایه 

تر رفته  پیش  و  ترین  قدرت  پر  بخصوص  و  یعنی  خارجی  جهان  های  سرمایه  ین 

رد. دولت چین می دانست و بخوبی به این امر آشنا بود سرمایه های امریکا استقبال ک
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که نیروی کار عظیم چین، منابع مهم ذخائر کانی و قابلیت رشد سرمایه با یک دولت 

ببر های آسیا معروف شده بود مورد توجه سرمایه  متمرکز بسیار بیش از آن چه به  

این سرمایه داری چین درهای خار بر  قرار خواهد گرفت. عالوه  کنار سرمایه    جی 

بر  رقابتی  نظیر  بی  موقعیت  از  تایوان  و  کره  سپس  و  ژاپن  پیشرفته  داری  های 

باز گردیم. طی مدت طوالنی   نیز هست. به ساختار کشاورزی  خوردار بود و هنوز 

نیم هکتار( کهزا متوسط  )بطور  مالکیت محدود زمین  با  اکثریت    رعان  ها  آن  تعداد 

در     غیررسمیدر بر می گرفت زمین هایشان را    جمعیتی که دهقان نامیده می شد را

بزرگتر می گ به میزان سرمایه  اختیار مالکان و مستاجران  بسته  این ذاشتند که  شان 

ظرفیت   با  بزرگ  کشاورزی  واحد  و  کرد  می  متصل  بهم  را  کوچک  های  زمین 

فزایش بار آوری باالتر کار ایجاد می نمود. این روند  تکنولوژی کاشت و برداشت و ا

صویبات کنگره به رسمیت شناخته  ابتدا و مطابق معمول غیر قانونی بود اما پس از ت 

رد که واحد های کشاورزی هر چه بیشتر و  شد زیرا نیاز سرمایه چنین ایجاب می ک

کارگری موجب  گسترده تر به کشاورزی صنعتی تبدیل گردند تا نیروی هر چه کمتر  

و   کشاورزی  کارگران  تعداد  از  نیز  ترتیب  این  به  گردد.  کاال  بیشتر  چه  هر  تولید 

.  می شد   ها افزوده می کاست و به جمعیت کارگری شهردر روستا ها    تمرکز جمعیت

پ  دهه  این  اوایل  در  دهه    80روسه  همین  طی  و  بود  شده  کاالهای آغاز  تولیدات 

کاالهای  غیر نظیر  روستائی  دریاییکشاورزی  و  دامی  تولیدات  و  کاالهای  جنگلی   ،

مواد خام مورد استفاده صنایع نظیر دانه های روغنی، الیاف و غیره به سرعت رشد  

اطراف   روستاهای  کشهاشهر کرد.  های  شهرک  به  بزرگ  تبدیل -اورزیی  صنعتی 

کود  ها،  کش  ،آفت  کمباین،  بکاربردن  در  بزرگ  کشاورزی  های  زمین  گردیدند. 

ب  و  در  شیمیایی  استفاده  جهت  محصوالت  این  تبدیل  چنین  هم  و  محصول  رداشت 

موجب کاهش هزینه های    ،روی کار کمصنایع، رستوران ها با سرمایه های نازل و نی 

کشاو محصول  مهمترین  گشت.  می  تولید تولید  در  بزرگی  نقش  که  کشور  هر  رزی 

بین المللی دارد مواد غذایی، ماده اولیه در بسیاری صنایع و هم چنین در رقابت های  

غالت است )البته هر غله و یا مجموعه ای از غالت در هر کشور فرق دارد( و چین 

جمعی  سال  با  از  کاالهاست.  این  بازار  بهترین  خود  میلیاردی  ه بازد  84تا    1979ت 

کیلو گرم افزایش(.    73.5کیلوگرم افزایش یافت )مجموعا به    12کشاورزی هر سال  

انبا و  رشد  روند  این  بکارگیری با  و  بزرگتر  های  شرکت  گیری  شکل  سرمایه  شت 

همزمان تقسیم اجتماعی   ماشین آالت بر وسعت زمین های کشاورزی افزوده می شد و

و   حمل  نظیر  تخصصی  های  شرکت  گیری  شکل  به  فروش  کار  و  خرید  کاال،  نقل 

ماشین آالت کشاورزی، کود، بذر، ضد آفات نباتی که در محدوده شهر و روستا عمل  

را   ی کردند، می گردید. برخی خانواده های کشاورزی سرمایه ها و نیروی کار خودم
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کارگران   به  بسیاری  همزمان  نمایند  می  فراهم  بیشتر  سرمایه  ریزند،  می  هم  روی 

کشت و صنعت تبدیل می گردند. این روند نیز جریان دارد که    کشاورزی شرکت های

والتی روی می  بر هم به کشت محص   دن سرمایه های خود وبسیاری تعاونی ها با افز

آورند که در عین بازده باال سودی بیشتر از کشت غالت می دهند. عموم این تولیدات 

ف ها، بادام زمینی، کنجد، پایه و مواد خام صنایع هستند نظیر) دانه های روغنی، الیا

ها   کلم روغنی، پنبه، کنف، نیشکر و توتون(. ایجاد مزارع دامی، کشت ماهی و آبزی

و   تولید  شده،  دستکاری  های  بذر  گیری  بکار  اواخر  این  در  اند.  قبیل  این  از  نیز 

شیم کودهای  شکل  بکارگیری  موجب  حیوانات  انواع  پرورش  و  کشت  و  خاص  یایی 

که    80گفت در مدت زمانی کوتاه گردیده است. در اواسط دهه  گیری سرمایه های هن 

از جمعیت چین در روستاها و شه رک های روستایی زندگی می هنوز بخش مهمی 

ه  میلیون( دیگر دولت سرمایه تنها خریدار محصوالت تولید شد   800کنند )نزدیک به  

موسسات   ها،  شرکت  از  ای  مجموعه  بلکه  نیست  جنگلی  و  دامی  کشاورزی، 

تمایل  خ صوصی و دولتی محلی در این روند فعال هستند و دولت مرکزی حتی اگر 

سرم تنخواه  نظر  از  باشد  تجارت  داشته  از  نیست.  انبوه  این  مالی  تامین  به  قادر  ایه 

نولوژی، دادن اعتبار بانکی و محصوالت، مواد خام و کمکی صنایع گرفته تا تولید تک

سبتا کوتاه شکل گرفته و دولت مرکزی به  وام جنگلی از موسسات سرمایه در مدتی ن 

 یکی از عوامل سرمایه در این مجموعه درهم تبدیل گردیده است. 

 

 درصد به 78 به 85 سال نسبت 85 78 ل اس

  وسایل   کل  ارزش

 (یوآن میلیارد) تولید

14800 30000 202 

 875 7000 800 سهم هر موسسه 

  به   موسسات  نسبت

 (درصد) کل

5.4 23 426 

 

کل ارزش وسایل تولید کشاورزی در روستا ها )غیر از زمین( در   6جدول  

 1985و  1978سال 

شده  تولید  وسایل  کل  تولی   ارزش  وسایل  محصوالت،  تا  از  گرفته  ساختمان  و  د 

ترانسپورت همه در روند تولید، بازتولید و انباشت سرمایه انجام گرفته و کل این ها 
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های   سال  گر  85تا    78بین  دوره  .(6)جدول    است  یدهدوبرابر  این  سرمایه    در 

برابر   4برابر گردیده و نسبت به سرمایه کل نیز بیش از    9موسسات کوچک تقریبا  

افزوده    شده است. همزمان با این رشد و افزایش بارآوری کار بر تعداد بی زمین ها

می گردد و تعداد کارگران مزدی افزایش می یابد. از کتاب »توسعه کشاورزی 

عمرانی    چین راهبردهای  سمپوزیوم  مجموعه  ورث  النگ  دبیلو  جان  نوشته 

 روستایی در تئوری و عمل«. 

 درصد(به سال ) 6های مختلف در طول تقسیم سرمایه در حوز

 سال محصوالت کشاورزی صنایع روستایی  حمل و نقل، تجارت 

11.6 19.5 68.9 1980 

15.3 27.6 57.1 1985 

15.4 31.5 53.1 1986 

 7جدول 

روستایی   صنایع  چنین  هم  و  تجاری  های  احد  و  تشکیل  و  نقل  و  حمل  رشد 

سموم   شیمیایی،  کود  قیمت  افزایش  با  کشاورزی همراه  آالت  ماشین  و  نباتی 

درصد، سموم نباتی    43بعلت تقاضای باالی کشاورزان و فارمداران بود، کود  

آالت  درص  83 ماشین  و  ک  90د  رشد  سال  شش  همین  طول  در   ردند درصد 

 . (7)جدول 

 

 

 غیره پرورش ماهی  دام  جنگل کاری غالت سال 

1980 71.7 4.2 18.4 1.7 4 

1985 63 5.2 22 3.5 6.3 

1986 62.5 4.9 21.4 4.1 6.9 
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محصوالت    8جدول   تولید  های  حوزه  در  گذاری  سرمایه  تغییر  و  توزیع 

    .کشاورزی، دامی و غیره به درصد بر اساس قیمت کاال

بارآوری  افزایش  غالت  کشت  سهم  کاهش  عمده  بیشتر   علت  بازدهی  و  کار 

ر گردیده و  زمین های زیر کشت است که به انباشت سرمایه در این حوزه منج

ماهی،  کشت  جنگلداری،  نظیر  دیگر  های  حوزه  در  گذاری  سرمایه  امکان 

. در عین حال همزمان با  (8)جدول    ر عسل و غیره را فراهم نموده استزنبو

و صنایع مربوط به آن تجارت  تولید بیشتر کاالهای کشاورزی، دامی، جنگلی  

دولت   1950وایل سال  و خرید و فروش کاال آزاد تر از گذشته بوده است. از ا

ورزی و خریدار اصلی، قیمت گذار اصلی چنانکه مالک اصلی زمین های کشا

هم جنگل ها و مراتع بود. در واقع بخش مهم ارزش اضافی تولید شده توسط  

ه مدت  تا  را  ها  حوزه  این  کرد. کارگران  می  تصاحب  چین  سرمایه  دولت  ا 

ا نداشت.  دیگری  الگوی  شوروی  روسیه  جز  چین  اندازی دولت  راه  به  ین 

. اما  صنایع، گسترش شهرها و شبکه ارتباطات سرمایه کمک بزرگی می نمود

را   نتایج اسفبار خود 50این سیاست همواره موفق نبود چنان که در اواخر دهه 

و بروز  زراعی،  تولید  کاهش  در    در  شده  تولید  کاالهای  سیاه  بازار  رشد 

سرمایه   دولت  درآمد  منابع  کاهش  و  نیز  روستاها  مورد  این  در  داد.  نشان 

لت مرکزی چین قدم روسیه شوروی الگو قرار گرفته بود با این تفاوت که دو

به قدم مجبور به عقب نشینی گردید و به رقبا و سرمایه های کوچک و متوسط  

در حوزه تجارت کاالهای کشاورزی، دامی و جنگلی نیز امکان رشد داد. لذا  

وجود آمد. این امر به سرعت گسترش یافت  بازار عرضه و تقاضای متعارف ب

در مبادالت تجاری و بازرگانی داخلی چین مبدل شد. مازاد تولید   هاشهرو به  

ب دولت  از پرداخت سهم  اجاره زمین و برخی عوارض  ه  بعد  مالیات و  شکل 

محلی به انباشت سرمایه در روستاها و شهرک های اطراف آن ها  دولت های  

کت های خصوصی و سهامی، گردید. این تحوالت از در شکل تعاونی ها، شر

حزبی و فراکسیون های مختلف آن   در جریان رقابت های  1970اواسط دهه  

شتاب  مختلف،  اشکال  با  منتهی  دولتی  داری  سرمایه  جز  الگویی  همگی  که 

یین سهم هر فراکسیون باالخره با کسب رهبری تنگ شیائوپینگ  متفاوت و تع

و روند شد  تکلیف  امروزه شاهد   تعیین  که  یافت  و سویی  سرمایه سمت  رشد 

سا در  وجود  این  با  هستیم.  آن  و    1985ل  نتایج  غالت  یعنی  عمده  کاالی  دو 
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بازار بود. بازاری که دولت برای خریدهای خود   دارای دو قیمت و دو   ،پنبه

از منظ بعد  فردی  داران  سرمایه  و  ها  تعاونی  که  آزادی  بازار  و  داشت  ور 

را بفروش می رساندند. درست همانند روسیه    ت این دو کاالپرداخت سهم دول

های  دولت  نظر  زیر  دامی  و  کشاورزی  کاالهای  تجارت  از  بخشی  شوروی 

از   وسیع  ای  شبکه  که  معنی  بدین  گرفت  می  صورت  مرکزی  حتی  و  محلی 

های در   شرکت  کاالها  این  فروش  و  خرید  در  تعاونی  عنوان  تحت  دولتی 

مثال داشتند.  حضور  سال    شهرها  حدود    85در  تخم    85هنوز  بازار  درصد 

سبزی،    50مرغ،   مقدا  38درصد  و  مرغ  بازار  درصد  کمی  محصوالت  ر 

نشینی های دولت بعنوان داری شانگهای بود. عقب  دریایی در زیر کنترل شهر

اقدامی بود که نظیر آن در    ،ه ریز عمده سرمایه اجتماعیبرنام  مالک اصلی و

ده بود. طبیعی بود که دولت بعنوان مالک اصلی  اردوگاه شوروی نیز دیده ش

های عمده اجتماعی با هدف انباشت هر چه بیشتر در برهه زمانی هر سرمایه  

از  اعم  کاالهای  گذاری  نرخ  قبیل  از  تصمیماتی  اتخاذ  به  منجر  کوتاهتر  چه 

ورزی، دامی و جنگلی زیر ارزش آن ها )قیمت این کاالها در بازار سیاه  کشا

بسیا رسمی  همواره  بازار  سیاه،  بازار  گسترش  به  منجر  باشد  بود(  باالتر  ر 

ارمداران و دامداران از تحویل کاال به دولت می شد. از  موازی و حتی امتناع ف

از اواخر دهه   ایالتی    70این رو  شروع به عقب دولت مرکزی و دولت های 

ولت  نشینی کردند. در تمامی موارد آن چه موازی بود مورد تایید و رسمیت د

آن   نیز شاهد  اردوگاه شوروی  در  ما  که  بود  این روندی  قرار می گرفت.  ها 

بازار را در دست می گرفتند   بودیم. ایجاد  ابتکار  که  نبودند  ها  دولت  این  لذا 

یافتند که رسما کار سیاه را بلکه همان فعالین سرمایه های موازی اجاز ه می 

شد بندی  سهمیه  کاالهای  تعداد  کاهش  دهند.  از  ادامه  دولتی  قلم،   18به    21ه 

و پنبه  غالت،  نظیر  دولت  نظارت  تحت  کاالهای  کنترل  های    کاهش  دانه 

سهم   مقداری  کاهش  داشت،  وجود  ها  آن  برای  که  بازاری  پذیرش  و  روغنی 

ب از  تر  پائین  گذاری  قیمت  به  مقدار دولت  مثال  بطور  داشت.  بدنبال  را  ازار 

ازاریشان به دولت فروخته می شد  غالتی که به قیمت های پائین تر از ارزش ب

. افزایش قیمت برخی  رسید  78درصد مقدار آن در سال    64به    1981در سال  

از  بازار  این ترتیب  به  افزایش می یافت.  به دولت فروخته می شد  کاالها که 

شد و همین موجب گسترش آن نیز گردید. نتیجه این روند  حالت پنهان خارج  
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مدتی   در  سرمایه  انباشت  اطراف  رشد  های  شهرک  و  روستاها  در  کوتاه 

سال   در  مرکزی  دولت  گردید.  داران  اجبار    85روستاها  سرمایه  وظیفه  و 

بین سال   را برداشتند.  دولت  به  کاال  در تحویل و فروش    87تا    85روستایی 

،  18.2درصد، میوه    14.3کاالها افزایش یافت. گوشت قرمز  تولید انواع این  

نیز ادامه یافت    86شد داشتند. این روند در سال  درصد ر  13.9کاالهای آبزی  

د و  کشاورزی  کاالهای  اکثر  شامل  در  و  سرمایه  انباشت  نسبت  گردید.  امی 

به   دوسال  دولت   22.5همین  تجاری  های  واحد  تالش  تمام  رسید.  درصد 

تا   بر مبانی قیمت گذاری به نفع خود عمل میسرمایه چین   هر چه سود    کند 

ن زراعی کوچک و متوسط را به سرمایه دار بزرگ  اگبیشتری از تولید کنند

دولتی جاری نماید. در این رابطه حتی تعاونی های تجاری نیز به نفع سرمایه 

کنندگان  تولید  که خرید محصوالت  ها  تعاونی  این  کنند.  بزرگ عمل می  دار 

روستایی را بر عهده دارند و کاالهای مصرفی همین تولید کنندگان را تامین 

به واحد های مستقل مالی تبدیل گردیدند   80ند هر چند در اواسط دهه  می نمای

دولت سوبسید  داران  و  سرمایه  با  بایست  می  ظاهرا  و  شد  حذف  ها  آن  ی 

فع سرمایه  خصوصی رقابت کنند، با این وجود در نقش واسط تجاری خود به ن

های بزرگ دولتی عمل می کنند زیرا همه کارشان در گرو دستگاه بورکراسی  

سال   در  تجاری  های  واحد  تعداد  است.  ها    7حدود    84دولت  ده  با  میلیون 

کارگر های   میلیون  واحد  کوتاهی  نسبتا  دوره  در  بود.  روستایی  مناطق  در 

ا از بازار های منطقه  ی، سراسری و حتی  تجاری و مبادله کاال به شبکه ای 

صالتی کاال  بین المللی تبدیل شدند. در همین مدت شبکه وسیعی از راه های موا

آمد که ترانسپورت و حمل و نقل کاال را سرعت بخشید. شرکت های  بوجود 

های تبادل کاال مثل قارچ انبار داری، ساختمان سازی، بازارسته بندی کاال،  ب

تراکتور وسیله مهم حمل و نقل کاالهای  بوجود آمدند و رشد کردند. اما هنوز  

قل روستایی( و سهم کامیون  درصد حمل و ن  59کشاورزی و دامی بود )حدود  

بارآوری کار افزایش    80درصد بود. تا اواخر دهه    14های مخصوص حدود  

های  زمین  سطح  افزایش  و  آن  در  کار  اجتماعی  تقسیم  کشاورزی،  در 

های بزرگتر کشت و صنعت  کیل واحدو تشکشاورزی در نتیجه خرید زمین ها  

شاورزی مناطق شرق  درصد کارگران ک  50تا    30منجر به بیکار شدن حدود  

حدود   مدت  همین  در  گردید.  ای  50چین  سرمایه  موسسه  و    هزار  کوچک 
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بوجود  دولتی  های  سازمان  با  مشارکت  سهامی،  ها،  تعاونی  برخی  بزرگ، 

در هر نظام سرمایه داری هم از    آمدند اما این اشکال ثابت نبودند بلکه همچون

و   آن  ارگانیک  ترکیب  سرمایه،  مقدار  مالکیت،  هم  لحاظ  و  انباشت  سرعت 

نواری که  حوزه پیش ریز در حال تغییر و تحولند. سیاست مالکیت و تولید خا

محتوی محدودیت هایی نظیر پراکندگی، کمبود سرمایه و عموما عدم دسترسی 

ابزار پیشرفته بود به سرعت   در جهت موسسات بزرگتر با سرمایه بیشتر  به 

تکنولوژی خارج از چین نیز   در حال گذارند. بطوری که جذب سرمایه ها و

باال از مشارکت  باب شده است. در برخی مناطق پروژه های مشترک با سود  

با موسسات خارجی فراهم شده  که موجب باال رفتن قابل توجه بارآوری کار  

یگر کشاورزی را بخود جلب کرده است. هنگامی  گردیده و توجه موسسات د

سرانه ی بین خانوارها تقسیم گردید  که چند دهه پیش از این زمین های زراع

حدود   در  زمین  از  خانوار  شد  0.5هر  های    هکتار  محدودیت  مقدار  این  و 

وسیعی از نظر تکامل بارآوری کار و تخصصی شدن و تقسیم کار ایجاد می  

در   دلیل  همین  به  خودکرد  نارسایی  کوتاهی  که    مدت  بطوری  داد  نشان  را 

را با دریافت هایی به   لیون( اراضی خود می  70بسیاری کشاورزان فقیر )حدود 

در  شدند.  تبدیل  فصلی  و  مزدی  کارگران  به  خود  و  سپردند  بزرگتر   مالکان 

سال   تا  روستاها  در  کار  نیروی  از  مهمی  بخش  روند  همین  به    2000ادامه 

ی اطراف روستا چه وی کار در صنایع شهری، شهرک هاتجدر جس  هاشهر

ردند بطوری که جمعیت روستایی به بصورت موقت و چه دائمی مهاجرت ک

جمعیت  60 کل  در    درصد  مهاجر  کارگر  نام  تحت  چه  آن  یافت.  کاهش  چین 

چین نام گرفت همین کارگران خانواده های دهقانان فقیر اند که در مواردی با 

مانند و عموما مرد خانواده در حفظ قطعه زمین کوچ در روستا می  ک خود 

درصد    18حدود    80تعداد در اواخر دهه    جستجوی کار به شهر می آید. این

م در  رقم  این  و  بود  روستا  انسانی  نیروی  سواحل کل  و  صنعتی  مناطق  ورد 

 درصد نیز می رسید.  27شرقی چین حتی به 

کشاورزی   اراضی  برخی  تبدیل  داری،  جنگل  مراتع  توسعه  جنگل،  به 

زیر   سطح  یافت.  افزایش  جانبی  صنایع  دیگر  و  ماهی  پرورش  دامپروری، 

دهه   اواخر  در  غالت  از    80کشت  بیش  قبل  دهه  به  هکتار    9نسبت  میلیون 

در یافت،  در   کاهش  عین حال سطح زیر کشت موسسات کشاورزی صنعتی 
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افزایش یافت. حوزه های دیگر در    7همین مدت حدود   مناطق  میلیون هکتار 

استخراج  نقل،  و  حمل  کلی،  بطور  ساختمان  و  سازی  خانه  نظیر  روستایی 

جارت و خدمات در همین دوره ده ساله رشد یافته و در پایان آن به  معادن، ت

تولیدات مناطق روستایی رسیده بود. همین حوزه ها در   درصد ارزش کل  43

شرق و   درصد ارزش کل تولیدات مناطق صنعتی در  56همین برهه زمانی  

سواحل شرقی چین را تشکیل می دادند. بر اساس پژوهش های انجام شده بر  

دوره  روی   در  چین  خانوارهای روستایی  چه  می   1990تا    1980آن  نامیده 

سیم می گردند. گروه اول که شامل بخش مهمی از دهقانان  شود به دو گروه تق

د آن حاصل کار  درص  90یوان دارند که    200است که در آمد ساالنه کمتر از  

آن  درصد   50کشاورزی است و این درآمد عموما غیر نقدی و جنسی )بیش از  

جنسی( است. بعبارت دیگر این ها دهقانانی هستند که به دلیل قطعه محدود و  

و  عدم   نیستند  بازار  به  آن  عرضه  و  کاالیی  تولید  به  قادر  زمین  کافی  کیفیت 

ای  یا  عموما برای ارتزاق خود تولید می کنند.  نان همان کارگران مهاجرند که 

برای   هاشهرد و یا به  برای فارم ها و کشت و صنعت های بزرگ کار می کنن

که  اند  کشاورزانی  دیگر  گروه  آیند.  می  موقت  بطور  کارشان  نیروی  فروش 

تعداد آن ها کمتر است اما دارای ابزار کار، مقداری سپرده بانکی اند. برخی  

ک دیگر  کار مزدی  آنان  این از  از  مهمی  اما بخش  کنند.  اجیر می  را  ارگران 

بر روی زمین خانوادگی  کار  بر  این   گروه  دارند.  تکیه  دامی خود  فارم  یا  و 

نامه ریزی شده و تقریبا دست  اشکال خانوار دهقانی دهه ها است در چین بر

دولت  که  است  مدیریتی  و  ریزی  برنامه  آن  علت  است.  ماند  باقی  نخورده 

هانه انجام می دهد و با ضوابط و قوانین از هجوم نا به هنگام  سرمایه چین آگا

ده شده  کنترل  غیر  کشاورزی( و  )کارگران  فقیر  بخش  بخصوص  قانان 

فقیر دهقانان  گروه  این  کند.  می  خود   جلوگیری  معاش  تولید  به  قادر  حتی  که 

سال   در  روستاها  38حدود    1985نیستند  ساکن  خانوارهای  کل  را   درصد 

داد می  دهه  تشکیل  اواسط  در  اند.  افزایش  حال  در  تولید   80ند  هزینه  قیمت 

ق افزایش  دلیل  به  با کیفیت  غالت  بذر  یمت ماشین آالت، کود شیمیایی و حتی 

ریزی کشاورزان متوسط افزود و ه افزایش گذارد. این روند بر فروباال رو ب

را به حوزه های غیر کشاورزی   از آنان سرمایه های ناچیز خود  بخش هایی

نظیر دامداری، کشت ماهی، تجارت کاالهای کشاورزی، انبار داری و نظایر 
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دادند. تعداد موسسات متوسط و کوچک روستایی که به ورشکستگی    این انتقال

 نرخ کل مواد   1978سال  به بعد روبه فزونی گذارد. در    84غلطیدند از سال  

روستایی   تولیدات  ناخالص  ارزش  تولیدات   42مصرفی  که  بود  درصد 

  50.2درصد آن را تشکیل می داد. ده سال بعد این ارقام به    32کشاورزی فقط  

درصد افزایش یافت. و این در حالی بود که سوبسید قیمتی که دولت    38.3و  

درصد کل قیمت کاالهای تولید   25.5برای موسسات کشاورزی می پرداخت  

آماری   1986درصد در سال    2به    1978شده در سال   سقوط کرد. )سالنامه 

های  1900چین   سال  از  چین(.  روستایی  آماری  سالنامه  اواسط    1950،  تا 

درصد از کل تولید ناخالص داخلی به    67.4م تولیدات کشاورزی از  سه  1980

درصد نیروی کار    88درصد کاهش یافت و این در حالی بود که حدود    35.5

 معنای انبوه توده فقیر روستاییه  درصد کاهش یافت که ب  76در کشاورزی به  

جذب   که قادر به کسب یک کار مزدی نیز نبودند و صنایع چین نیز قادر به بود

ب نداشت.  را  مازاد  جمعیت  در  ه  چنین  شهرها  کارگران  دستمزد  دلیل  همین 

های صنعتی و    سطحی نازل نگهداشته می شد. این روند بسیار به نفع سرمایه

در   فعال  های  سرمایه  و   هاشهرکل  دستمزد  بین  رقابت  و  موازنه  زیرا  بود 

ی بود. طالیه ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران را به شدت به نفع دوم

 رشد سرمایه داری صنعتی چین نیز همین بود. 

به   1950در اکثر تحلیل ها و نوشته های راجع به تاریخ چین اخیر )از سال  

د( گفته می شود و استدالل می گردد که چین با جمعیت عظیم دهقانی خود بع

ستایی  وشرایط خاص و منحصر به فردی برای رشد سرمایه دارد. جمعیت ر

راضی قابل کشت ملودی مشترک همه این نوشته ها است.  با محدودیت اهمراه  

و   افریقایی  کشورهای  کل  برای  توان  می  را  مقدمات  و  شرایط  همین  درست 

این جغرافیای وسیع در   آیا انباشت سرمایه در  .امریکای التین در نظر گرفت

 این وضعیت تمامی دنیای سرمایه داری  ؟زمان طوالنی شکل ویژه ای داشته

شروع   بخصوص  و  اولیه  انکشاف  از  به  بعد  منجر  که  کار  بارآوری  رشد 

در  کشوری  هیچ  تقریبا  است.  بوده  گردید،  کارگری  مازاد  جمعیت   افزایش 

همین   بلکه  نیست  کار  عظیم  نیروی  این  جذب  به  قادر  تنها  نه  سرمایه  دنیای 

این   در  است.  گردیده  سرمایه  های  دولت  های  هزینه  حجم  فشار  باعث  عامل 

بعنوان  م انبوه  جمعیت  این  از  جهان  در  داری  سرمایه  کل  جهت یان  اهرمی 
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دستمزد نگهداشتن  زیر  پائین  که  ناچیزی  امتیازات  گیری  پس  باز  فشار  ها، 

بازنشستگی   سن  )نظیر  شده  آن  پرداخت  به  مجبور  کارگری  مبارزات 

آموزش و   اجتماعی، کاهش هزینه های درمان، کاهش کیفیت  بیمه  کارگران، 

ستفاده می نماید. چین نیز از این قائده مستثنی نیست. نکته قابل توجه  غیره( ا

سال   از  چین  کشت  قابل  اراضی  که  د  درص  13حدود    1985تا    1957این 

کاهش نیز یافته است و این کاهش از تبدیل این اراضی به مراتع دامی، جنگل  

غیرکا کاالهای  تولید  های  حوزه  و  سرمایری  است.  شده  انجام  ه کشاورزی، 

ک طرف نظیر سایر رقبا از پیشرفت باالیی  داری کشاورزی صنعتی چین از ی

برخوردار   وری زمین، افزایش بارآوری کار در این حوزه پیش ریزه  بهر  در

کاالهای  المللی  بین  مبادالت  در  دید  خواهیم  که  چنان  دیگر  طرف  از  و  بوده 

دولت    80هه  کشاورزی از موازنه مثبتی برخوردار گردیده است. در اواسط د

میلیون جمعیت کارگری مازاد در روستاها    100چین تخمین می زند که حدود  

به امرار معا قادر  نیروی کاری که  یعنی  دارد  ش خود از طریق قطعه  وجود 

نیز امکان یافتن کار وجود  هاشهر زمین کوچک زراعی نیست و برای آنان در 

ست. در این دوره هنوز نه ندارد. زیرا شهرها نیز از جمعیت مازاد دم کرده ا

مایه آن قدر ناچیز است  آنقدر کارخانه و مراکز کار بوجود آمده و انباشت سر

شه مازاد  جمعیت  جذب  به  قادر  آماری که  سالنامه  طبق  نیست.  روستا  و  ر 

فقط    1986 چین غالت  دولتی  آمار  تولیدات   44دفتر  ناخالص  ارزش  درصد 

حالی که سهم آن هشت سال پیش  داشته است. در    1985کشاورزی را در سال  

این   کشاورزی   59از  جانبی  تولیدات  و  دام  نباتات،  سایر  سهم  و  بود  درصد 

ماهیگیر صنعتی،  کاالهای  از  به )غیر  افزایش  نیمی  از  بیش  با  جنگلی(  و  ی 

به   انباشت سرمایه در حوزه    6و    22،  15ترتیب  است.  یافته  افزایش  درصد 

خد و  داری  جنگل  روستایی،  صنعت  باالرفته  های  به شدت  دهه  این  در  مات 

درصد ده سال بعد رسید. این   47به    1978درصد در سال    31بطوری که از  

تو نقش  کاهش  با  همزمان  سریع  تحوالت  شدن  صنعتی  از  حکایت  غالت  لید 

غالت  نظیر  کشاورزی  محصوالت  تولید  دارد.  چین  اجتماعی  سرمایه  کلیت 

میزان واردات این محصوالت    )غیر از برنج( در جهتی پیش می رود که بر

و   سبزی  میوه،  دامی،  های  فرآورده  نظیر  محصوالتی  تولید  و  گشته  افزوده 

از مزرعه پیش می رود با  تولیدات خارج  دارانه  پیشرفت سرمایه  این روند   .
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انگیزه تولید سود بیشتر و انباشت از طریق تولید در حوزه های جدید است که  

شرق   کشورهای  سایر  الگوی  با  درست  را  تایوان  و  کره  ژاپن،  نظیر  آسیا 

سهم   نسبی  کاهش  روند  کند.  می  دنبال  سرمایه  جدید  آرایش  و  پاالیش 

سر جابجایی  و  کشاورزی  ریز  محصوالت  پیش  جدید  های  حوزه  به  ها  مایه 

سرمایه نظیر دامی، جنگلی، صنایع روستایی، حمل و نقل روستایی و رشد و 

های   بانک  و  اعتباری  های  شرکت  و  گسترش  انباشت  رشد  از  همگی  محلی 

اشباع سرمایه در حوزه های متعارف دارند. به این ترتیب سرمایه داری چین 

الهای اساسی کشاورزی، جنگلی و دامی با  دالت کاابا سرعت وارد پروسه مب

دنیای سرمایه خارج از مرزهای خود می گردد. تولید انبوه فرآورده های دامی  

را پیش    گردید و لزوم واردات بیشتر این کاالهامنجر به تقسیم کار اجتماعی  

آورد زیرا تولید آن خارج از مرزهای چین بخصوص در امریکا و امریکای 

آوری کار ارزانتر تمام می شد.  آرژانتین( با پیشرفت عظیم بارو    التین )برزیل

 همین روند در مورد تولید پنبه نیز صادق است.  

ی  ای جدید و پیدایش و گسترش حوزه هاتمامی رشد انباشت سرمایه، آرایش ه

جدید نظیر رستوران ها، صنایع غذایی، پارچه بافی، تولید لباس، کفش و غیره  

امکانات اساسی زیربنایی نظیر ارتباطات، حمل و نقل،    موجب افزایش نیاز به

ایجاد   را  آب  کانال کشی  و  های حفاظت  برق، طرح  دور،  ارتباطات  و  پست 

س مرکزی  دولت  که  عموما نمود  دید.  الزم  را  ها  آن  گسترش  چین  رمایه 

ارتباطات و حمل و نقل در تاریخ چین بیشتر از طریق راه های آبی صورت  

هزار کیلومتر    65کل راه ها و بزرگراه ها حدود    1985می گرفت. در سال  

درصدی داشت اما    8سال پیش از آن رشدی    5بود که با وجودی که نسبت به  

ر جمعیت چین بسیار ابتدایی بود. این در حالی بود که  برای کشور پهناور و پ

هزار کیلومتر می گردید. حمل و نقل   109حمل و نقل آبی داخلی چین شامل  

چین همواره برای حوزه کشاورزی و دامی و کاالهای آن ضروری و  آبی در  

مهم بوده است. تعداد کشتی های موتوری حمل محصوالت کشاورزی و دامی  

درصد افزایش یافت و این افزایش    119حدود    1985سال تا    5در طول فقط  

زمینی   نقل  و  حمل  موسسات  و  ها  شرکت  گسترش  و  گیری  شکل  همتراز 

اس  بوده  سال  روستایی  در  حدود    85ت.  موسسه   50از  و  شرکت  هزار 

درصد در حوزه ارتباطات و    17اقتصادی که در روستاها شکل گرفت حدود  
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چ سرمایه  دولت  بود.  نقل  و  مقطع  حمل  در  برای   1986ین  گرفت  تصمیم 

جلوگیری از تراکم کاال در بنادر، عدم تکافوی راه آهن، بر داشتن موانع برای 

سرمایه   کاالهای  تا  حمل  کشاورزی  کاالهای  سنگ،  ذغال  نفت،  نظیر   5ای 

درصد افزایش    45ظرفیت حوزه حمل و نقل سرمایه را    1990سال بعد یعنی  

و حمل  دولتی  های  شرکت  در  دهد.  مهمی  نقش  بین   نقل  سرمایه  حوزه  این 

حمل و نقل    80ن ایالتی داشته اند. این شرکت ها در اواسط دهه  ورایالتی و د

  میلیون تن کاال  140گندم، ذرت و برنج یا در واقع حدود  درصد کل    40حدود  

را انجام داده بودند. لزوم بازگشت به حوزه حمل کاال ضروری است اما فعال 

 افی بنظر می رسد. تا همین جا ک

مجموعه کشاورزی صنعتی چین و هند یک سوم تولید کود    80در طول دهه  

د سرمایه  دو  این  سهم  و  داشته  را  جهانی  در شیمیایی  جهان  بزرگ  اری 

درصد بوده    85و    53،  70مصرف، تولید و واردات این مواد اولیه به ترتیب  

سرما  دیگر  های  حوزه  بسیاری  مانند  زمینه  این  در  و  است.  چین  دولت  یه 

شرکت های آن نقش اصلی در خرید و وارد کردن این محصوالت و فروش آن  

رشد با  همراه  چین  در  کودشیمیایی  مصرف  رشد  و    دارند.  سرمایه  انباشت 

این  از  استفاده  به  قادر  که  ابعاد شرکت های کشت و صنعت  تعداد و  افزایش 

ب بطوری کهه  مواد  بوده است.  دارند،  در    شکل مفید و موثر  این محصوالت 

متوسط    1952سال   بکار ک  0.6بطور  اراضی زیر کشت  در هکتار  یلو گرم 

در سال   و  مقدار    1986می رفت  در هکتار رسید  کیلوگ  130تا    120به  رم 

برابر سال های آغازین کاربرد آن. در همین دوره   210یعنی چیزی در حدود  

با بارآوری باالی  نقش تولید و مصرف بذرهای اصالح شده، انتخاب بذرهای  

چغندرقند،  روغنی،  های  دانه  نظیر  کشاورزی  محصوالت  تمامی  در  کار 

نباتات دائما در حال افزایش نیشکر، پنبه و سایر الیاف ها، میوه، چای و سایر  

تولید   )افزایش بارآوری کار( در مورد  این دوره بازده مصرف کود  بود. در 

ین نسبت چغندرقند و سایر مهه  درصد و ب  70درصد، ذرت و گندم    90برنج  

نباتات ریشه ای بوده است. البته مصرف کود همواره به رشد بارآوری کار و  

محد در  و  انجامد  نمی  زمین  برخی  بازده  در  حتی  ماند،  می  باقی  معینی  وده 

موارد بهره وری نهایی آن کاهش می یابد. دولت با سوبسیدهای متنوع هم از 

شی کودهای  انواع  کنندگان  حمایت تولید  زراعی  های  شرکت  هم  و  میایی 
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اقتصادی می کند و همواره کاهش سود آن ها را پوشش می دهد. سیاست های 

نظیر   چین  سرمایه  دولت  زیر دیگر  گذاری  سرمایه  ها،  داری  سرمایه  سایر 

در شبکه   بنایی  کشاورزی،  اعتبار  دادن  کشاورزی،  تحقیقات  آبیاری،  سیستم 

بازارها ایجاد  حتی  و  کود  کاالهای  توزیع  فروش  و  خرید  برای  محلی  ی 

  1950سال    کشاورزی است. تمامی این سرمایه گذاری ها در مجموع خود از

یلیون یوآن گردیده است. در همین مدت سود تر  260چیزی در حدود    1985تا  

آالت، سود سرمایه  ماشین  فروش محصوالت کشاورزی،  و  از خرید  حاصل 

در )  گذاری  زمین  بهره  کشاورزی،  دولت  حوزه  شد  ذکر  قبال  که  چین چنان 

از کشاورزی، جنگلی، مراتع چین است( و فروش  اراضی اعم  کلیه  صاحب 

ذکر   در حوزه های  دولتی  قرضه  )  اوراق  ویژه  های  مالیات  شده، تخصیص 

مالیات در سال    7مثال   انرژی و ه  ب  87درصد  تامین مالی در زمینه  مقصود 

 ارتباطات بسته است(. 

چین بخش مهمی از کنترل خود در که دولت سرمایه    1970از نیمه دوم دهه  

فروش و برنامه ریزی تولیدات کشاورزی به نفع سرمایه های   تولید، خرید و

شد آن ها در این حوزه را کاهش داد، میزان سرمایه گذاری های  موجود و ر

تخصیص   آبیاری،  های  شبکه  آب،  مخازن  ایجاد  آب،  حفاظت  نظیر  بنیادی 

مکا برای  نامرغوب اعتبار  اراضی  اصالح  صنعتی،  کشاورزی  کردن  نیزه 

دولتی، ایجاد زمینه های الزم برای تولید محصوالت جنگلی، میوه، دام، طیور 

ایجاد   در  و  گذاری  سرمایه  و  مالی  منابع  افزایش  ماهی،  کشت  های  فارم 

منظور افزایش بهره ه  تکنولوژی کشاورزی، تهیه نوع بهتر بذر، اصالح بذر ب

کش کار  دروری  کار  بارآوری  افزایش  از  اورزی،  کشت  زیر  سطح    واحد 

زراعی  زمین  مرغوبیت  افزایش  سهم    طریق  ترتیب  این  به  داد.  افزایش  را 

ت برای  از  دولت  بیش  به  اعتبار  و  مستقیم  های  سرمایه  نمی   10امین  درصد 

درصد   90رسید و سهم سرمایه های محلی، کشت و صنعت ها و دامداران به  

سال   محصوالت  رسی  1986در  خرید  قیمت  باالبردن  طریق  از  ها  این  د. 

نفع   به  دولت  ارزی  عوارض  سهم  و  مالیات  اقل  حد  یک  ایجاد  و  کشاورزی 

داران ممک  با رشد سود سرمایه های پیش ریز سرمایه  ن شد. در همین دوره 

های   شرکت  توسعه  و  ها  شهرک  و  روستاها  در  سرمایه  انباشت  و  شده 

راضی بیشتری درهم می شد دولت مالیات این کشاورزی که منجر به ادغام ا
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برد تا در تقسیم سود سهم بیشتری بدست آورد. در عین حال    شرکت ها را باال

ره برای افزایش سهم تولید کاالهای جنگلی، تجارت غالت و  وام های بدون به

های   سال  بین  روستایی  صنعتی  گرفت.    1990تا    1980تولیدات  صورت 

د نیز  خارجی  های  حذب  سرمایه  چین  صنعتی  کشاورزی  به  هایی  حوزه  ر 

یی زدایی این شمال چین برای شوری زدایی و قلیا  شدند. از جمله طرح دشت

  منطقه، احیای برخی اراضی برای تولید دانه های روغنی و کائوچو.

 

تولید   به  کشاورزی  ناخالص  ارزش  سهم 

 صنعتی و کشاورزی )بدون خدمات( 

درصد جمعیت روستائی  

 به کل

 سال

57 88 1952 

38 82 1965 

28 82 1978 

*34 63 1985 

 9جدول 

تولید کاالهای کشاورزی در کل   به جز خدمات تا سال  نقش    85اقتصاد چین 

 1986ماخذ : دفتر آمار دولتی چین 

درصد و    60در این دوره هنوز دو سیستم قیمت گذاری حاکم بود یکی دولتی  

 درصد.  * 40شرکت ها و موسسات 

اوا  در حالی اقتصادی    1970خر دهه  که  تولیدات کشاورزی بزرگترین بخش 

، بسیار (9)جدول    خلی را شامل می شد درصد تولید ناخالص دا  37چین بود و  

عقب مانده و ابتدایی بود بطوری که سه چهارم نیروی کار را در بر می گرفت  

در اما رشد آن دهه ها بود که در حد ناچیزی نوسان می کرد. اصالحاتی که  

اواخر این دهه آغاز شد منجر به آزاد شدن سرمایه داران کشاورز و فارمدار  

انبوده کشت  شروع  و  مزارع  قطعات  پیوستن  بهم  دیگر   در  سوی  از  گردید. 

دولت سرمایه چین که خریدار اصلی غالت، نباتات، دانه های روغنی، پنبه و  

دست تجار را باز سایر کاالهای اساسی صنعتی بود قیمت ها را افزایش داد و  
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گذاشت تا وارد معامالت کاالهای کشاورزی و دامی گردند و با دولت رقابت  

داد   نتیجه  سرعت  به  امر  این  بزرگ  کنند.  جهشی  غالت  برداشت  و  کشت  و 

میلیون تن رسید که در تاریخ این    400تولید به    1984نمود طوری که در سال  

ری کار در نتیجه کاربرد کود، کشور تا آن زمان سابقه نداشت. افزایش بار آو

مواد   فراوری  آالت  ماشین  و  آب  های  پمپ  برداشت،  و  کاشت  های  ماشین 

گردید. سه برابر شدن مصرف کود شیمیایی بین    غذایی موجب تولید انبوه تری

داد. تولید گندم به رشد    1990تا    78سال های   خود جهشی به بازدهی زمین 

میلیون تن رسید و روند افزایش تا سال    50به    1999خود ادامه داد و در سال  

یعنی    600به    2013 دوره  این  ابتدای  به  کرد.  صعود  تن  باز    1980میلیون 

مهاجرت به    گردیم.  روستایی  کارگران  ص  هاشهر موقتی  کسب  ناری جهت 

که  ای گردید  باعث رشد موسسات سرمایه  های خود  خانواده  به  برای کمک 

خود پ  سرمایه  کاریابی  حوزه  در  برا  بودند.  کرده  ریز  و یش  شهر  های  نگاه 

دهه   اوایل  در  که  اند  تجاری  هایی  شرکت  پنج   1980روستا  و  گرفتند  شکل 

میلیون کارگر روستایی را برای صنایع شهری به خدمت   70سال بعد حدود  

حکومت   دولتی  های  بنگاه  رقیب  بنوعی  دولتی  غیر  موسسات  این  گرفتند. 

حال رشد اند. بنگاه های دولتی در هر    مرکزی و محلی اند اما به سرعت در

از طریق بودجه های دولتی سرمایه گذاری می کردند.   1990سطحی تا دهه  

رت موسسات سهامی شدند و در بنگاه های شهر و روستا بصو  2003از سال  

سهام طریق  انحصار  از  وضعیت  این  گردیدند.  و  شریک  شهر  های  بنگاه  ی 

شرکت های دولتی، رقیب بزرگ آن ها در    روستا را به تدریج تغییر داد زیرا

سرمایه شدند. همزمان وابستگی اجباری کارگران روستایی و  اکثر حوزه های  

یر به زمین اندکشان که از جانب دولت مرکزی برنامه ریزی شده روستائیان فق 

میان   این  در  و  یافت  کاهش  کارگران،  جابجایی  های  محدودیت  کاهش  با  بود 

نفع دست بازتری برای عرضه نیروی کار به صنایع شرکت ها و موسسات ذی

به   از مهاجرت  این کارگران  یافتند. همزمان خانواده های  منع   هاشهرشهری 

 د. شدن

در این دوره نیروی کار مزدی در کشاورزی دائما در حال کاهش است )بخش  

سهم  که  حالی  در  شود(.  می  تبدیل  روستایی  مازاد  جمعیت  به  آن  از  مهمی 

کشاورزی تولید شده بیشتر از آن کاهش می یابد. گذشته از اجتناب    ارزش های
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ر بازار سیاه )که  تولید کنندگان از تحویل کاالهای خود به دولت و فروش آن د

  70ادامه داشت( دوره بعد از نیمه دوم دهه    60عموما تا سال های آخر دهه  

روستا جمعیت  کاهش  با  همزمان  کشاورزی  در  شده  تولید  های  ئی  ارزش 

افزایش می یابد. از این تاریخ به بعد ما شاهد رشد این دو روند هستیم. رشد  

رش با  است  همزمان  روستاها  در  سرمایه  فالکت انباشت  و  فقر  بختی،  بد  د 

 فقیرترین کشاورزان و افزایش دائمی جمعیت مازاد )کارگران مهاجر(.

 (درصد) تقسیم سرمایه ها در حوزه کشاورزی در چند کشور آسیایی

 درصد  1978چین  1985چین  ژاپن کره جنوبی هند

 موسسات اقتصادی بزرگ 12 25 37 35 22

سرمایه های متوسط و خرد   15 37 54 38 65

 روستایی 

 دولت سرمایه 73 38 9 9 10

   1985ماخذ بانک جهانی  10جدول 

برابر بیش از سال    5تقریبا    86مقدار سرمایه های انباشت شده محلی در سال  

میلیارد یوآن بوده است. این روند در سه   167است و مقدار آن حدود    1978

ا گردید. در   1986ادامه یافت و دوبرابر زمان مشابه سال    87ول سال  ماهه 

تولید ناخالص  86تا    78همین بازه زمانی یعنی از سال   داخلی چین دو    نرخ 

ناخالص   تولید  متوسط  )رشد  گردید  شد(.  10.1برابر  سال  در  سهم    درصد 

مالیات بین همین سال ها حدود از  درصد    32  دولت بعنوان جمع آوری کننده 

میلیارد یوآن سود کل این    59سود شرکت های متوسط و خرد روستایی بود )

سرمایه چین ریخته میلیارد یوآن مالیات به صندوق دولت    18.6شرکت ها و  

دولتی اعم  (. این اعداد شامل عوارض زمین و سود شرکت های  10جدول    شد

چین دولت  گردد.  نمی  محلی  و  مرکزی  از    از  اعم  زمین  مالک  بعنوان 

دریافت می کند صرف  اجاره  از مستاجران خود  دامی و جنگلی  کشاورزی، 

وانی چرا کند و  نظر از این که مستاجران چیزی کاشت و برداشت کنند و یا حی
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س سر  بایست  می  اجاره  گردند  تبدیل  الوار  به  جنگلی  درختان  مالک  یا  به  ال 

 اصلی پرداخت گردد.  

 

 

 شرح درصد  1978  درصد   1985

 صنایع 54.5 42

 کشاورزی 10.6 3.4

 تسهیالت شهری  3.1 8.6

 تجارت  3.1 6.7

 آموزش و بهداشت  4.3 11.2

 دولت های محلی 24.4 28

سال   11جدول   چین  دولت  )آمار  چین  دولتی  موسسات  های  سرمایه  تقسیم 

1986) 

دولت سرمایه چین   ( 11)جدول    ن دوره نشان می دهدد و ارقام ایچنان که اعدا

به تدریج به یک دولت متعارف تبدیل می گردد و این روند در دهه های بعد  

سایر نظیر  چین  سرمایه  دولت  یابد.  می  ادامه  بیش  و  کم  های   نیز  دولت 

سرمایه، بیشتر از گذشته به زیر ساخت های مهم سرمایه ای می پردازد که بر 

به   ای  سرمایه  اندک  ریز  پیش  به  سرمایه  موسسات  و  ها  شرکت  ها  آن  پایه 

فت دست می زنند بدون این که ذره ای در این زیر ساخت  کشت سود های هنگ 

آ های  هزینه  و  دارند  الزم  سنگینی  های  سرمایه  که  دولت ها  هر  مانند  ها  ن 

 سرمایه بر مالیات ها و عوارض بر کار کارگران استوار است. 
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 موسسات دولتی  4.8 درصد  12

 وام های کشاورزی سیستم بانکی  5.1 درصد  13 

موسسات کشاورزی خصوصی اعم از   30.1 درصد  75 

 تعاونی و غیره  

 کل 40 

 کشاورزی چین   در بخش های مختلف  سرمایه های پیش ریز شده  12جدول  

 (1986میلیارد یوآن )دفتر آمارهای دولتی چین  به 1985 سال

س همین  سرمایهدر  شهری(    ال  )عموما  صنایع  در  دولتی  های    16گذاری 

برابر حوزه کشاورزی بوده است و این در حالی است که   4یعنی    میلیارد یوآن

صنایع   در  سرمایه  انباشت  رشد  مقابل    12نرخ  در  در    4درصد  درصد 

کشاورزی بوده است. این روندی است که از این به بعد با شتاب هر چه بیشتر  

  می گذاریم که عموما باپا  یابد. ما بر آغاز دوره ای از سرمایه چین  ادامه می  

 نرخ رشد ساالنه دو رقمی مشخص می گردد.
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 )تعداد کارگران( موسسات صنعتی روستایی و شهرک ها

 ارقام به هزار  1980سال  1986

 تعداد * 1425 1517

 کل کارگران 29997 43915

 ک ها کارگران موسسات و شهر 13938 22749

 کارگران موسسات روستایی  16059 21166

قیمت   60 222 به  یوآن  میلیارد  به  درآمد  کل 

1980 

 دفتر نشر آمار چین 1987ماخذ آمار چین  13جدول 

ایجاد * روستایی  صنعتی  موسسات  های  اتحادیه  زیادی  تعداد  این  بر  عالوه 

از   بیش  لبنیات،  کنندگان  تولید  اتحادیه  مثال  برای  تحادیه ا  1700شده، 

 .(13)جدول  تخصصی تولید کننده در سراسر چین

سال   از  کنترل    1979قبل  تحت  دولتی  مزارع  های  هزینه  و  ها  درآمد  کلیه 

حاصل به صندوق دولت ریخته می شد. بعد از این    دولت مرکزی بود و سود

را    تاریخ نظام مالی متفاوت ایجاد شد و هر واحد مسئولیت سود و زیان خود

ها سوبسیدی  ود شرکت تعلق می گیرد و بابت ضررت. سود به خبر عهده گرف

در  این شرکت ها  تعداد کارگران مزدی  دولت پرداخت نمی گردد.  از طرف 

متفاوت   چین  تعداد  سراسر  جیانگ  ایالت  در  مثال  دارای    286است  موسسه 

مزرعه، دو شرکت و دو    26کارگر مزدی بودند. در ایالت سیچوان    107000

وردن چای زیر نظر شورای شهر اداره می شد. در طول سه  کارخانه عمل آ

برابر، مالیات    141برابر، سود    1.3سال ارزش تولیدات کشاورزی و صنعتی  

  برابر گردید. 1.4به دولت  پرداختی
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رشد انباشت سرمایه و روند بارآوری کار در حوزه های کشاورزی   2نمودار  

 صنعتی و دامی چین  
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بهمزم  3نمودار   سرمایه ان  ریز  پیش  های  حوزه  در  کار  بارآوری  رشد  ا 

صادرات روستائی  صنایع  و  دامی  صنعتی،  یابد  کشاورزی  می  افزایش    چین 

و چنان که در ادامه خواهیم دید روابط بین المللی سرمایه چین    (3و    2)نمودار  

به مرحله ای از رشد می رسد که حوزه های فوق دست به واردات کاالهایی  

که در داخل با رشد هزینه تولید همراه اند در حالی که تقسیم جهانی    می زنند

ها در وریا بخش هایی از کشکار شرایط متفاوتی را فراهم آورد که کشورها و  

افریقا و امریکای التین به تولید انبوه این کاالهای برای کل جهان سرمایه می  

ه دانه  اصلی  کنندگان  تولید  آرژانتین  برزیل،  گوشت،  پردازند.  و  روغنی  ای 

های  سرمایه  لذا  غیره،  و  قهوه  و  تنباکو  افریقایی  کشورهای  برخی  و  کلمبیا 

این حوزه ها  کشاورزی و دامی چین وارد مراودات وسیع   کاالیی نه تنها در 

 بلکه بسیار وسیعتر می شوند. 

درصد غله بیش از    50(  2015صنعتی امروز چین )-سرمایه داری کشاورزی

تولید  تول   1980سالهای   دانه های روغنی و شش برابر  ید می کند، سه برابر 

بزرگتری  همزمان  بیشتر  کننده  گوشت  تولید  بزرگترین  از  سویا  واردکننده  ن 

یعنی آرژانتین می باشد. رشد انباشت سرمایه بخصوص در حوزه های    جهان

های   داری  سرمایه  سایر  با  داری  جنگل  ماهی،  کشت  دامداری،  کشاورزی، 

بل مقایسه است. بطور مثال تولید ذرت بعنوان خوراک دام در بزرگ جهان قا

کمتر کمی  و  است  جنوبی  کره  و  هند  برزیل،  از  باالتر  بسیار  هکتار  از    هر 

تن در هر جریب چین در حالی که امریکا   6یاالت متحده امریکا می باشد. )ا

 تن در هر جریب بازدهی دارد(. 8.5

ه کشاورزی سرمایه و دامداری جهان  اما  همزمان همانطور که اشاره شد حوز

وسیعی در جهان به وسعت یک    مناطقایه اکنون به مرحله ای رسیده که  سرم

کشور نظیر کشورهای امریکای التین، اروپای کشور و یا بخش هایی از یک  

شرقی، آسیای شرقی و حتی افریقا به تولید انبوه کود، میوه، دانه های روغنی، 

ذرت، سیب قهوه،  برنامه ریزی   تنباکو،  بطور  غیره  و  انواع گوشت  زمینی، 

شده و سیستماتیک با بهره گیری از دانه ها و موجودات دستکاری شده ژنتیکی  

که هیچ کشور سرمایه داری مشخص قادر نیست همه این کاالها   می پردازند

 را با سود باال و هزینه پائین تولید نماید. 
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 صنایع چین 

که کشمکش    1970ی  ادرات از اواخر سال هاتولید کاالهای صنعتی و کل ص

قشر بین  رقابت  و  و  صورت  و  سر  چین  حاکم  طبقه  مختلف  های  گروه  و  ها 

ر این شروع عوامل معینی بیش از دیگر عوامل  سرانجامی گرفت آغاز شد. د 

رشد سرمایه داری در شرق آسیا و کشورهایی    -1تاثیر داشتند. از جمله این ها 

های آسیا نام  که بعدا نام ببر  ها کشورو دیگر    تایواننظیر کره جنوبی، ژاپن،  

صادرات  کوتاه،  مدت  در  سرمایه  عظیم  انباشت  آن  مستقیم  نتیجه  و  گرفتند 

هنگ   -2واع کاالها اعم از مصرفی، سرمایه ای و نیم سرمایه ای بود. عظیم ان

رشد مبادالت    -3کنگ بعنوان یکی از بزرگترین مراکز مالی و تجاری جهان.  

رشد حوزه سرمایه دیجیتال و    -4ار با کشتی کانتینری  یی از طریق حمل بکاال

ین اصلی  صنعت الکترونیک در تایوان و انتقال برخی بخش های آن به سرزم

ایجاد شرایط مناسب برای جذب سرمایه های    -5  .1990چین در اواخر دهه  

کسب دورنمای  با  سرمایه  المللی  بین  بزرگ  های  شرکت  و  خارجی    کالن 

سال    سود  فوقما تا  ها  گذاری  سرمایه  این  که  بطوری  خود   2006،  اوج  به 

رسید و در این روند دست شرکت های داخلی در رقابت و سهم خواهی باز تر  

دیگر  از  گردید.  کمتر  شده  ریزی  برنامه  دولتی  های  شرکت  سهم  و  گشت 

با اینان قرار می گیرد پیوستن چین به سازمان تجارت   عوامل که در پیوست 

تا سال  جهانی، س دولت چین  های عظیم  گذاری  در زیر ساخت    2000رمایه 

هایی نظیر بنادر، فرودگاه ها، راه های ترانسپورت داخلی، براه انداختن نیرو  

 گاه های برق، گسترش شبکه مخابراتی و دیجیتالی است.  

شکلی روشن بیان شود و آن صورت حقوقی  ه یک نکته در این جا می بایست ب 

درشکل سرمایه   مالکیت   چین  در  بانکها  و  صنعتی  کنسرنهای  اغلب  است. 

ای  سرمایه  موسسات  ابتدا  اند.  گرفته  شکل  اخیر  سده  اول  دهه  در  آن  کنونی 

ها  شرکت  این  سپس  و  دادند  شکل  تغییر  سهامی  های  شرکت  به  را  دولتی 

و   تولید  افزایش  و کسب سرمایه جهت  بازار بورس  در  وارد شدن  به  شروع 

اقت نموفعالیت  چیندندصادی  نفت  سهامی  شرکت  مثال  برای   .  China 

)CNPC( National Petroleum Corporation    و نفت  وزارت  از 
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اکنون   بگونه یک شرکت مستقل در سراسر جهان سرمایه   گاز خارج شد و 

 گذاری و کسب سود می نماید. 

  گاز،  و   نفت  خام،  مواد)  استراتژیک  و  کلیدی  صنایع  برخی  که  وجودی  با

  بانک  از  بخشی  ها،  جاده  و  ها  فرودگاه  بنادر،  نظیر  زیربنایی  اتتاسیس  د،فوال

 سرمایه  اما  شوند  می  اداره  دولتی  کنترل  با(  نظامی  و  فضایی  صنایع  و  ها

 و   دارند   حضور  ها  حوزه  این   در  سهامی  های  شرکت  و  خصوصی   داران 

  سرمایه  تمرکز  وجود  با .  دهند  می  تشکیل   را  سرمایه  از  هیبریدی  ای  مجموعه

 مانند  کوچک  و  متوسط  ای  سرمایه  موسسات  و  ها  شرکت  موسسات  این  در

 کسب   به  اجتماعی  سرمایه  کلیت  معیت  تحت  و  یابند  می  افزایش  و  رشد  قارچ

  حاصل   خود  سرمایه  نسبت  به  یعنی  سرمایه  عمومی  قانون  اساس  بر  سود

  با.  نمایند  می  خود  آن  از  را  کارگران  توسط  شده  تولید  اضافی  ارزش  اجتماعی

 حوزه   همه  در  بزرگ  انحصار  20  از  دولتی  سهم  2010  سال  در  این  ودجو

  سهم   با  چین  قطار  گروه)  است  بوده  درصد   100  تا  60  بین  چین  سرمایه  های

  های   سرمایه  از   لتیدو  سهم  ادامه  در(.  است  استثنا  درصدی  56  دولتی

  سهم  بقیه  که  است  معنی  بدین  و  است  شده  بیان  درصد  حسببر  زیر  موسسات

  در   دائما  ها  مالکیت  این  گذشته   این  از.  باشد  می   سهامی  های  شرکت  و  افراد

 عالمت  ها  آن  جلو  که  موسساتی  این  نظیر  اند  حقوقی  اشکال  و   نام  تغییر  حال

  مانند   هستند  دولتی  که  موسساتی  مدیریت.  است  شده  گذاشته  درصد  بجای  سوال

  آن  سهم  بیشتر   هرچه  و  سود  حسب   بر  را  شرکت  استراتژی  دیگر   شرکت   هر

  از   دهد   می  قرار  جهانی  سطح  در   و  داخلی  از  اعم  ای  سرمایه  های  رقابت  در

 دیگری  شرکت  هر  مانند  کامال  چین  نفت  سهامی  شرکت  که  وجودی  با  رو  این

 ارزش   جهانی  سهم   از  خود  کار  آوریبار  قدرت  و  خود  سرمایه  مقدار  ساسا  بر

  دولتی های شرکت جزء  زیر لیست در برد می  سود کارگران شده تولید اضافی

 سرمایه   کل  از  خصوصی  و  دولتی  سهم  بحث  دلیل  بهمین.  است  شده  وبمحس

 بدین .  است  کننده  گمراه  و  مسخره  کارگران  برای   میزان  همین  به  اجتماعی

  و   داری  سرمایه  از  دموکراسی  سوسیال  کل  و  لنینی   روایت  که  همانگونه  معنی

 ابزار  بر  وقیق ح  مالکیت  مبنای  بر  ییبورژوا  روایتی   داری  سرمایه  تولید  شیوه

  متمرکز  ریزی  برنامه  امکان  عدم  و  تولید  آنارشی  نتیجه  در  و  رقابت  تولید،

  و   سرمایه  دولت  دست  در  سرمایه  مالکیت  و  دولتی  داری  سرمایه  لذا  است
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 است   دیرگاهی  دیگر  اما.  داند  می  سوسیالیسم  عین   را  اقتصادی  ریزی  برنامه

  آزاد   بازار  مقابل  در   تیلدو  داری  سرمایه  که  شده   روشن   کارگران  همه  بر  که

  در  چه  و  دولت  دست  در  چه  اجتماعی  های  سرمایه  و  ندارد  قرار  ها  سرمایه

 کار   آوری  بار  تکنولوژی،  از  میزان  یک  به  سهامی  های  شرکت  و  افراد  دست

 که  این.  برند  می   سهم  آن  اورگانیک   ترکیب  سرمایه،  میزان  اساس  بر   سود  و

  مدیران   نفوذ  سرمایه،  دولت  های  اهرم  از  کار  و  تولیدی  واحد   ای،  سرمایه

 مسئله   صورت  در  برد  می  بهره  خود  شرکت  و  خود  نفع  به   غیره  و  دولتی

 دولت   وجود  بدون  و  وجود  با  ها  اهرم  این  تمامی  زیرا  نماید  نمی  ایجاد  تغیری

. اند  بوده  آن  ظهور  ابتدای  از  داری  سرمایه  تولیدی  روابط  ابزارهای  از  سرمایه

  هویت  کننده  تعیین  یا  شاخص  مالکیت  این  تمرکز  و  تولید  ابزار  مالکیت  شکل

  ابزار   مالکیت  شکل.  نیست  آن  بر  مبتنی  اجتماعی  روابط  و  تولید  شیوه  یک

 همین   در   که  آن  حال  گرفته  متفاوتی  های  صورت  تاریخ  طول  در  همواره  تولید

  را  داری  سرمایه  آنچه.  است  بوده  مسلط  تولید  روابط  از   مختلفی  اشکال  ها  دوره

  ابراز  مالکیت  بودن   خصوصی  مجرد  سازد  می  متمایز  پیشین  ولیدیت  اشکال  از

 ظاهر   نه  اینجا  در  را  هویت  تعیین  نقش.  نیست  نظام  این  در  مبادله  و  تولید

 مثابه  به  کار  نیروی  فروش  و  خرید  کار،  نیروی  بودن  کاال  که  مالکیت  حقوقی

   .کند می  ایفاء خویش کار  سرنوشت و کار از کارگر کامل انفصال و کاال

بقیه  که  داشت  توجه  )باید  ها  آن  دولتی  مالکیت  درصد  و  چینی  های  شرکت 

 درصد سهم موسسات سرمایه ای فردی و سهامی است( 

 

با این وجود انحصارات و پروسه تمرکز سرمایه در چین سریعتر و فشرده تر  

 از سایر سرمایه داری های بزرگ نظیر امریکا، ژاپن و آلمان پیش می رود. 
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انحصاربانکی است، که بیش از   7نین حوزه مالی سرمایه شامل  چ بانک هاهم

بخصوص همه معامالت بزرگ، بازارسرمایه و تمامی   بانکی و   دوسوم بازار

معامالت جهانی را مستقیم و یکسوم بقیه را بشکل غیرمستقیم تحت کنترل خود  

 دارند.  

 

 

لیست    2000درسال    14جدول   در  چینی  انحصار  بزر  500ده  گ انحصار 

حضو درسال  جهان  رقم  این  داشتند،  درسال   16به    2005ر   46به    2010و 

انحصار یکی به چین تعلق دارد و یکدهم   10رسید. دراین مدت تقریبا از هر

 برترین های جهان را در بر می گرفت. 500کل فروش دارایی 

 

گیری   15جدول   شکل  روند  پیشرفت  و  سرمایه  تمرکز  تسریع  علیرغم 

ساانحص تا  ترین امر  2010ل  ارات  مند  قدرت  و  بیشترین  ژاپن  و  یکا 

 انحصارات را داشتند.  
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همانطور که گفته شد روند رشد تمرکز سرمایه در چین سریعتر از   16جدول  

 رقبای غربی و ژاپن بوده است.

 

بین   رتبه 

 المللی 

 سود سرمایه 

 میلیارد دالر 

ه رت جهانی 

بین  

 المللی 

سود  

 سرمایه 

میلیارد 

 دالر 

شرک ت نام 

 چینی

پیش  حوزه 

 ریز سرمایه 

1 125 ArcelorMital 6 36 Baosteel  فوالد 

 119 Pemex 6 28 China 

National 

offshore 

کانی   منابع 

 ونفت خام 

1 458 Royal Dutch 

shell 

7 208 Sinopec  تصفیه نفت 
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1 49 Vinci 4 34 China 

Railway 

Group 

و  ساختمان 

تاسیسات  

 زیربنائی 

1 

2 

63 

61 

EADS 

 بوئینگ 

11 22 Aviation 

Industry 

Coperation 

و   تسلیحات 

 فضا 

1 124 T&A 8 63  China 

Mobile  

 مخابرات 

1 63 Moller 

Maersk 

2 27 China 

Ocean 

Shipping 

ونقل  حمل 

 دریائی 

 Sinochem 45 3 میتسوبیشی  61 1

Group 

 نیبازرگ

2 94 EDF 1 164 State Grid   تاسیسات

 زیربنایی 

1 227 ING Group 15 71 ICBC  بانکها 

 

 

199 Japan Post 

Holding 

5 54 China Life 

Insurance 

 بیمه عمر

 تجارت آنالین علی بابا  0.978 2 آمازون 1152 1
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المللی  17جدول   بین  رقبای  و  چین  داری  سرمایه  سال    انحصارات  در  آن 

واهم . به برخی از این انحصارات و وضعیت آن ها در دوره های بعد خ2010

 پرداخت.

 موقعیت کنونی برخی از این انحصارات :  

 

 تولید فوالد 

  و   داشته  نجومی  رشدی  که   چین  اجتماعی  سرمایه  پیش ریز  های  حوزه  از  یکی

  خام   والدف  تولید  شد،  ذکر  قبال  چنانکه  است  افزایش  حال  در  دائما  آن  جهانی  سهم

  تولید   از  میهم  بخش.  است آن ای  سرمایه  ساخته  نیمه  کاالهای  صادرات  سهم  و

  کاالی   این.  رسد  می  داخلی   مصرف  به  اولیه  ماده  بعنوان  چین   خام  فوالد

 ابتدای   از  عظیمی  و  سنگین  اضافی  ارزش  محتوی  ای  سرمایه  استراتژیک

  در   و  کارگران  نیمیلیو  توده  توسط  خام  فوالد  و   چدن  تولید  تا  معدنی  استخراج

  چشم   به  قادر  ریدا  سرمایه  هیچ  که  است  کارگر  میلیون  ها  ده  چین  خصوص

  گذشته   از  تر  رونق  پر  اخیر  های  سال   در  چین  فوالد  بازار.  نیست  آن  از  پوشی

 حتی .  است  گردیده  آهن  سنگ  واردات  مستلزم  فوالد  تولید  دلیل  بهمین  و  است

  در   را  چین  بازار  جنوبی  کره  و  ژاپن  هند،  از  فوالد  ورق  کنندگان  صادر

  بازرگانی  مبادالت  شدن  دکن  و  توقف  سنگین  سایه  وجود  با .  دارند  تیررس

  فاصله   در  دارد  قصد  چین  سرمایه  دولت  2021  و   2020  سال  در  جهانی

 ارزش  با  فرودگاه  14  ساخت  نظیر  پیشین  های  پروژه  2021  جوالی  تا  ژانویه

 سال،  اول  ماه  7  مدت  در  شهری  ریل  و  آهن  خط  طرح  22  دالر،  میلیارد  15.3

 به   را  است  کشور  سراسر  در  ریلی  خط  هزار  6  حدود   هدف   با  که  پروژه  16

 ریلی،  های  طرح  ها،  پروژه  این  طریق  از  فوالد  مصرف.  گذارد  اجرا  مرحله

.  داشت   خواهد  2020  از  قبل  های  سال  از  بیش  افزایشی  غیره  و  ها  فرودگاه

 دالر   میلیارد  صدها  گذاری  هسرمای  با  ای  برنامه   جاده  یک  کمربند  یک  طرح

  راه   خطوط  ای،  جاده   های  راه)  کاال   نقل  و  حمل  حوزه  در  ابریشم  جدید  جاده

  مرکزی  آسیای  به  خشکی  راه  از(  گازی  میعانات  و  گاز  حمل  لوله  و  بنادر  آهن،

  تا  شرقی  جنوب  شرقی،  آسیای  از  بنادر  و  دریا  راه  از  و  افریقا  حتی  و  اروپا  تا

  بیشترین  اکنون  هم   چین  که  است  توضیح  به  الزم .  اروپا  جنوب  و  خاورمیانه

  می   کاال،  حامل  کانتینرهای  حمل  برای  دریایی  و  ای  هجاد  راهای  از  را  بهره
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  کاالهای  و  فوالد  تولید  رشد  دالیل  از  یکی  جاده  یک  کمربند  یک  طرح.  برد

 .است چین در آن متعاقب ای سرمایه

( چین  اکنون  فوالد  تولید  حوزه  مصرف 2019در  و  کننده  تولید  بزرگترین   )

والد در چین بر پایه نیاز بی  کننده این فلز با کاربرد های وسیع است. تولید ف

انتهای حوزه های سرمایه به این فلز اساسی همراه با انرژی این واحد مهم خام  

ه بیش از دیگر حوزه ایه موجب رشد بار آوری کار در این حوزو کمکی سرم

کننده   تولید  هاست  سال  که  چین  اجتماعی  سرمایه  است.  گردیده  سرمایه  های 

آوری  بار  پیشرفت انباشت سرمایه بیشتر و بیشتراصلی این فلز است در روند  

افزایش داده است بطوری که ترکیب   این حوزه پیش ریز سرمایه  کار را در 

ه نیاز به نیروی کار تا حد میلیون ها  ارگانیک سرمایه به آن حد باالیی رسیده ک

طرح   2016همین دلیل دولت سرمایه چین در سال ه کارگر کاهش داده است. ب

میلیون    6  تا  5وی کار در این دو حوزه فوالد و ذغال سنگ را بین  کاهش نیر

 کارگر در مدت چهار سال ارائه دهد.
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الد چین سال هاست  نشان می دهد تولید فو  (18)   چنانکه جدول فوق  18جدول  

به بعد مازاد نیاز سرمایه چین   2005در جهان غالب است بطوری که از سال  

زایش است )ستون آخر جدول(. با وجودی که دولت  به این فلز دائما در حال اف

سال   از  سرمایه    2016چین  ریز  پیش  حوزه  این  کارگران  اخراج  به  شروع 

فزایش تولید گردیده است. تولید  اما افزایش بارآوری کار موجب ادامه ا  نموده

مطابق جدول زیر اعداد به میلیون تن   2015فوالد چین در سال های بعد از  

تولید جهانی فوالد در سال  در سال است. ب به سال   2020اوجودی که  نسبت 

از آن   افزایش سه د  0.9پیش  اما سهم تولید چین  رصدی  درصد کاهش داشت 

 داشته است.

 

جه  تولید  از  چین  انی  سهم 

 فوالد درصد 

فوالد   تولید 

 چین 

 سال  تولید جهانی فوالد خام 

49 787 1606 2016 

49.7 831.7 1674 2017 

51 928.3 1808.6 2018 

53.2 1001 1880 2019 

56.5 1053 1864 2020 

تولید فوالد جهانی و سهم سرمایه چین در این حوزه پیش ریز در    19جدول   

 سال های اخیر 
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جهان،   4نمودار   در  فوالد  کنندگان  تولید  اتحادیه  های  داده  از  شده  استخراج 

 .  در دو دهه اخیر سهم چین ازتولید فوالد جهانی

 

2000 2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

-7,2 -11,5 0,1 0,9 12,5 10,2 0,5 4,4 5,2 6,5 6,6 11,1 15,1 

 

این در    ،کمبود و مازاد فوالد چین نسبت به مصرف داخلی  درصد  20جدول  

 2005حالی است که مازاد تولید چین دائما در حال افزایش بوده است. در سال 

تولید فوالد چین بعنوان کاالی سرمایه ای با مصرف تولیدی داخلی آن سر به  

اما از آن تاریخ مازاد آن در حال افزایش بوده است. اطالعی از    سر می کرد

ا می توان از افزایش تولید در در دست نیست ام  2015این مازاد بعد از سال  

ازاد تولید همچنان در چین با وجود کاهش تولید جهانی آن تخمین زد که این م

   حال افزایش باشد.
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سنگ ذغال  مولد  مصرف  و  تولید  مورد  حوزه   (5)نمودار    در  این  وضعیت 

پیش ریز سرمایه در چین فرق می کند. اوال مصرف سرمایه ای این کاال در 

رقابت شدیدی با سایر مواد خام نظیر نفت خام و گاز قرار دارد. نوسان قیمت  

م تاثیر  کاال  دو  مصرف  این  و  تولید  روی  بر  زمانی  تاخیر  با  هرچند  ستقیمی 

درصد نیاز داخلی خود    58ود  حد  2019ذغال سنگ می گذارد. چین در سال  

از مواد انرژی زا را از طریق ذغال سنگ تامین می کرد. عالوه بر این باید 

توجه داشت که سرمایه داری چین دسترسی هر چه کمتری به منابع نفت و گاز  

د و هزینه استخراج آن ها در رابطه با قابلیت هرچه کمتر استخراج داخلی دار 

ر دو کاال را دائما افزایش می دهد. چین هم اکنون با  این منابع نیاز به خرید ه

میلیون بشکه نفت در روز بزرگترین خریدار نفت در جهان   15مصرف حدود  

آوری کار  بار  فوالد با افزایش بسیار باالیاست. تولید ذغال سنگ نیز همچون  

همراه است و چنانکه در فوق ذکر شد اخراج نیروی کار مازاد در این حوزه  

ر  قرار پیش  چین  سرمایه  دولت  کار  دستور  در  است  ها  سال  نیز  سرمایه  یز 

دارد. با وجود تاثیرات بسیار مخرب آب و هوایی، گرمایش زمین و عوارض 

مارس   کنگره  در  چین  دولت  ها  به    2021آن  تصمیم  مصرف خود  و  تولید 

محرز کرد زیرا هزینه تولید آن بسیار پائین تر  را    2060ذغال سنگ تا سال  

 ولید نفت و گاز در جهان است.از ت
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 تولید و مصرف ذغال سنگ در دو دهه اخیر 5نمودار 

 

سال   در  دیگر  موقعیتی  در  بانکی  انحصارات  از  گرفتند  2019برخی   قرار 

جدول   در  چه  آن  به  ای   آمده(  17)نسبت  سرمایه  با  چین  بانک  دو  جمله  از 

سوم    700حدود   و  اول  مقام  در  دالر  جهان  8میلیارد  بزرگ  قرار بانک  ی 

چین ی  توسعه  بانک   ( China Development Bank, CDB)  داشتند. 

در را  زیربنایی  و  توسعه  بزرگ  های  می   پروژه  مالی  تامین  خارج  و    داخل 

ا از طریق  بانک  این  که خود  آنجایی  از  مالی  کند.  تامین  بهادار  اوراق  نتشار 

میشود نیز یکی از بزرگترین شرکاء در بازار چین محسوب میشود. این بانک  

 2019ال  در ده سال پیش در مقام باالتر از بیستمین بانک جهان بود اما در س

سرمایه   د  375با  ازنظر  میلیارد  و  است  کرده  صعود  اول  مقام  به  الری 

جهان رتبه اول    بورس سال ها است در   زاربا  سوددهی و سرمایه گذاری در 

واردات  و  صادرات  بانک  که  نیز  چین  واردات  و  صادرات  بانک  است. 

حوزه های معامالت صادرات و وارداتی است با توجه به رشد   متخصص در

الم بین  با  تجارت  چین  سرمایه  د  320للی  سوم  میلیارد  رتبه  در  سرمایه  الر 

ناگفته   دارد.  قرار  جهان  های  در  بانک  کدام  هر  ها  بانک  این  که  پیداست 

از بانک های مهم چین که در زمینه سرمایه  اند. یکی  مالکیت یکدیگر سهیم 

 People Bank)  گذاری نقش مهمی در چین بازی می نماید بانک خلق چین

of China, PBC)    میلیون حساب بانکی شخصی دارد و   950است که حدود

 نگه   را در حساب پس اندار  مزدهای خودنی اند که دستابخش اعظم آنان کارگر

این دستمزدها می بایست صرف مایحتاج روزانه جهت   می آنان  دارند. برای 

بازتولید نیروی کارشان گردد اما برای بانک این ها سرمایه اند که سود های  

 نجومی حاصل از سرمایه گذاری در واحد های کار و تولید بدست می آورند

 . (6)نمودار 
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  6ر نمودا

بانک وجود دارد که    14بعد از این بانک های بسیار بزرگ مجموعه ای از  

میان   حدود    500در  ها  بانک  این  از  بعد  دارند.  قرار  بزرگ   140انحصار 

شهری شهرها   Banks City  ،بانک  در  تجاری  های  بانک  ها  آن  اغلب  که 

 هستند.  

در   انداز  پس  حسابهای  و  همکاری  وامهای  تعاونی،  ای  شهرهابانک  االت  و 

باید به این ها حدود   اقتصادی دارند.  بانک بزرگ و چندین بانک    40فعالیت 

 کوچک با مالکیت خارجی را افزود. 

یکی از پر سود ترین بانک    (ICBC  )بانک صنعتی وسرمایه گذاری چین    

کارمند در حوزه های وسیع صنعتی در جهان فعالیت    387000های جهان با  

سال   در  قرار انون  ک  2010دارد.  امریکا  و  آسیا  بر  خودرا  اقتصادی  فعالیت 

داده بود اما چند سالی است که فعالیت های خودرا در اروپا نیز گسترش داده 

از   جمله  از  دارد  شرکت  افریقا  در  بزرگی  های  پروژه  در  بانک  این  است. 

   Station Power B Moruple Botswana" پروژه ویژه

که   اسباشرکت  نیروگاه زغال سنگ،  آفریقای جنوبی.بانک   Africa  تاندارد 

South of Bank Standard 
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 صدور سرمایه 

برد   نام  افریقا  در  اقتصادی  پروژه  بهترین  بورژوایی  اقتصادی  در محافل  که 

صدور سرمایه به اشکال مختلف روی می دهد. یکی از این اشکال می شود.  

مثال   در خارجرکت را  این است که سرمایه دار و یا موسسه سرمایه یک ش

در کشوری در افریقا می خرد و یا آن را گسترش می دهد و در واقع سرمایه 

نماید می  مستقیم  این   .(FDI“ Foreign Directinvestments)   گذاری 

است.   گذاری  سرمایه  نوع  شدنبهترین  شریک  و  وام  دادن  دیگر  در    نوع 

 دار از حیث   برای سرمایه. نوع اول شرایط را  فعالیت تولیدی و تجاری است

استراتژیک   گذار  سرمایه  به  آن  استخراج  و  خام  مواد  تولید،  وسایل  تصاحب 

 مهمی تبدیل می کند. 

هم جداکرد، یکی برای دیگری شرایط   توان صدور سرمایه و کاال را از  نمی

کنند. سرمایه داری ها   را تکمیل می آورد، هردو یکد یگر فراهم می مناسب را

ا پیدایشز  همواره  را  ابتدای  کاال  قرار  مبن  صدور  سرمایه  صدور  جهت  ائی 

سرما نفوذ  با  هاست  مدت  اما  دوردادند  حتی  و  جهان  نقاط  تمامی  به  افتاده یه 

را  شرایط  نیز  برزیل  های  جنگل  قلب  در  انسانی  اجتماعات  و  دهات  ترین 

 بطور مقدماتی برای صدور سرمایه فراهم نموده است. 
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رگ سرمایه  کشور بز  12در مقایسه با    سرمایه گذاری مستقیم چین  21جدول  

 2009تا  2005داری بین سال های 

دارایی   2009چین در سرمایه گذاری مستقیم در سال   در رده چهارم جهانی 

سر   پشت  را  بریتانیا  و  فرانسه  حوزه  این  در  بعد  سال  یک  اما  داشت  قرار 

ز جانب  ان با ترمیم های سرمایه اگذاشت. علت این پیشی گرفتن را فقط می تو

بحران   از  بعد  غربی   2009اقتصادی  چین  دنیای  تمامی  زیرا  کرد.  توجیه 

سرمایه یعنی بزرگترین اقتصاد های جهان غرب امریکا و اروپا تا سال ها بعد 

سال   در  خارج  در  چین  گذاری  سرمایه  موجودی  کل  نکردند.  راست  کمر 

حدود    2010 رس  1399به  دالر  این  میلیارد  از  و    734و  میلیارد    114ید 

 گذاری مستقیم بود.  میلیون دالر سرمایه
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سرمایه داری چین در سرمایه گذاری مستقیم بسیار فعال بوده است.   7نمودار  

نمودار فوق با در نظر گرفتن نسبت این سرمایه ها با تولید ناخالص ثابت این 

گذاری بعنوان درصد از   نکته را بخوبی نشان می دهد. هرچند اوج این سرمایه

سال  کل   در  چین  ثابت  که   1994سرمایه  کرد  فراموش  نباید  اما  است  بوده 

مقدار مطلق این سرمایه ها باال رفته زیرا سرمایه اجتماعی ثابت چین سالیانه 

 انباشتی بیش از کاهش سرمایه گذاری مستقیم داشته است.

 

 تجارت خارجی چین 

هار سال  قط چون فوجودی که شرکت امریکایی آمازن با در حوزه تجارت آنالی

، علی بابا با  2014در پایان سال    ،پیش از رقیب چینی اش علی بابا تاسیس شد

میلیارد دالر به یکی از بزرگترین و با    22فروش بخشی از سهام خود به مبلغ  

  2015ارزش ترین شرکتهای تجارت الکترونیک در جهان تبدیل شد. در سال  

میلیارد دالر    4.5الر و آمازون  میلیارد د  1.682گذاری علی بابا    کل سرمایه

ود یعنی سه برابر علی بابا سرمایه گذاری اما در همین سال سود خالص آن  ب

سال   در  بابا  علی  کارگران  تعداد  بود.  بابا  علی  بیستم  یک  به    2015نزدیک 

آمازون    34900حدود   که  حالی  در  یعنی    231بود  داشت  کارگر    .66هزار 
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تا    نای  برابر تعداد کارگران علی بابا. این قرن و  روند از سال های دهه دوم 

یعنی آخرین گزارشات بیالن شرکت ها تا کنون چنین   (8)نمودار    2020سال  

محل  بودن  گران  با  را  این  آمازون  خود  و  اقتصادی  گران  تحلیل  است.  بوده 

هند. سود علی بابا در  انبارها، باال بودن دستمزد ها و مالیات ها توضیح می د

این همه را می توان با ترکیب ه بیش از سه برابر آمازون رسید.  ب  2020سال  

پاسخ  در چین  بابا  علی  نازل  ترکیب  و  امریکا  در  آمازون  باالی سرمایه  آلی 

اینده سرمایه های منفرد در دستان واحد عاملی است که با تحقق تمرکز فزداد.  

ی کار افزود و ایه انبوه تر، می توان بر بارآور آن بدون نیاز به پیش ریز سرم

برد. این را شرکت آمازون به بهترین وجه مورد استفاده    حجم محصول را باال

ارزش اضافی تولید شده در کاالهای ساخته شده در چین به   قرار می دهد. اما

نازل   آلی  ترکیب  و  است  امریکا  از  باالتر  بسیار  شده  گذاشته  سرمایه  ازاء 

بیشتر  سرمایه سود  جز  دیگری  معنی  چین  شده    در  گذاشته  سرمایه  مقابل  در 

ب  نمی سود  از  منظور  که  داشت  توجه  باید  مشخص  ه  دهد.  سود  وجه  هیچ 

شرکت علی بابا نیست بلکه سود این سرمایه داری بر اساس نرخ متوسط سود  

. قدری این جا مکث کنیم تا ببینیم چه چیزهایی این جا مجهول و  تعیین می شود

انامشخص مانده است.   تولید  عین حال و به صورت  ضافه ارزش در  پروسه 

همین  و  باشد  می  نیز  سود  نرخ  افت  به  رو  گرایش  پروسه  ناپذیری  اجتناب 

گرایش است که تحت شرایطی معین، به گونه ای قهری، بحران های کوبنده 

بارآور سرمایه   نیروی  پیشرفت  سازد.  می  متولد  خود  دامن  از  را  داری 

د در زمان هر چه کمتری ناشی می  اجتماعی کار از جبر سرمایه در کسب سو

شده انباشته  قبالً  که  بارآوری  نیروهای  ارزش  و  حجم  در  این  است،   گردد. 

پیشرفته تر تولید و سریعتر مبادالت کاالیی و در عین   ابزار  بشکل وسایل و 

ال در کوچکی نسبی نیروی کار زنده ای که می بایست این ابزار را برای  ح

زان مشخص سرمایه بکار اندازند نمایان می شود. بازتولید و ارزش افزایی می

با نیروی کار   باعث کوتاه کردن زمان این بارآوری اجتماعی کار در رابطه 

کاهش به  حال  عین  در  گردد.  می  اضافی  کار  افزایش  و  الزم  شمار    کار 

می  منجر  سرمایه  از  مشخصی  میزان  آوردن  در  حرکت  به  برای  کارگران 

نرخ   تحوالت  دو  این  اضافه  گردد.  کلی  حجم  همان  سود  کل  )مقدار  را  سود 

اضافه   تقسیم  همان  سود  نرخ  و  کارگران  شده  تولید  کل ارزش  به  ارزش 
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فت  سرمایه( کاهش می دهند. در این راستا آنچه رخ می دهد این است که پیشر

بارآوری تا آنجا که مایه کاهش جزء پرداخت شده کار می شود، میزان و نرخ  

یا  اضافه ارزش را باال   می برد، اما همزمان حجم نیروی کار مورد استثمار 

د می  کاهش  را  ارزش  اضافه  تولید  سرچشمه  مقدار   هد.تنها  دیگر  بیان  به 

می کند، خالص    سودی که هر سرمایه دار و در این جا علی بابا مجزا تصاحب

اضافه ارزش هائی نیست که کارگران مورد استثمار وی تولید کرده اند، بلکه  

کل اضافه ارزش تولید شده توسط توده های کارگر جامعه و جهان   سهمی از

قدرت رقابت سرمایه اش، به تصرف   است که تحت تأثیر عوامل ذکر شده و

این آید.  می  در  دامنگ   روندی  وی  هاست  مدت  که  ریشه است  و  سرمایه  یر 

قائده  این  از  نیز  چین  داری  سرمایه  است.  داری  سرمایه  های  بحران  اصلی 

بار آوری کار اجتماعی و ترکیب  ت منتهی در این روند میزان رشد  مبرا نیس 

گانیک سرمایه در عموم حوزه های پیش ریز سرمایه با بلوک ها و سرمایه ار

کنون تا  جهت  این  از  و  است  متفاوت  غرب  باالی    داری  نرخ  به  اتکاء  با  و 

از هر سرمای ه ارزش اضافی تولید شده به ازاء سرمایه اجتماعی چین بیشتر 

داری بزرگی قادر به پرداخت هزینه ها بوده است. کارگران علی بابا در سال  

از    2015 از  ییلم  12000بیش  میلیارد دالر( سود خالص   12ون دالر )بیش 

دهای آن ها چنانکه در بیشتر واحد های کار تولید کرده اند، درحالی که دستمز

ها به تعویق می افتد و به  و به عنوان مزد یا هزینه بازتولید نیروی کارشان ماه 

طریق  همین  به  آمازون  شرکت  در  وضع  گردد.  می  افزوده  سرمایه  انباشت 

برابر رقیب    7. انبوه کارگران این غول تجاری که در این مقطع نزدیک  است

رسد   سال  م  598می  در  آن  سرمایه  صاحبان  برای  سود  دالر    2015یلیون 

کار   از شدت  که خود  حالی  در  اند  کرده  که ایجاد  سرپایی چیزی می خورند 

ظرفی   در  سرپا  گزارشات  طبق  و  یابند  باز  را  رفته  دست  از  نیروی  اندکی 

او را قضای   کند، حاصل کار  با کارگر چنین می  نمایند! سرمایه  حاجت می 

فزائی، خودگستری و اختاپوسی شدن خود می سازد، این دو  سنگ بنای خودا

بزرگ،   دارهای  سرمایه  سایر  نظیر  بزرگ  کل غول  و  کوچک   و  متوسط 

میزان حق   از هر  و  کارش جدا  کار و محصول  از  را  کارگر  داری  سرمایه 

تعیین سرنوشت کار، تولید و زندگی خویش ساقط می سازند. کار دخالت در  

که به طور کامل با او بیگانه است، بر هست و نیست  مرده طبقه کارگر است  



 101 

ودیت او را در آستانه  او مسلط است، ضد اوست، کار و محصول کار و موج

اسیر،   زبون،  منفعل،  مهره  و  پیچ  را  او  سازد،  می  قربانی  خود  خودافزائی 

وت و فرومانده ماشین تولید سود و خودگستری خود می سازد. سرمایه یک  فرت

اجتماع را  رابطه  حاضر  جامعه  پود  و  تار  و  جوهر  که  ای  رابطه  است،  ی 

مدنی حقوق،  سیاست،  اقتصاد،  و  دهد  می  اخالق، تشکیل  فرهنگ،  ت، 

ایدئولوژی و افکار را اشکال تشخص یافته اجتماعی خود می کند و حاکم می  

 سازد. 

 

 

 منبع :  ن طی دهه اخیروسود سالیانه شرکت علی بابا و آماز 8نمودار 

is a German company specializing in market and  Statista

consumer data 
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National Bureau of Statistics of China 

سال    9نمودار   از  دالر  میلیارد  به  چین  تجاری  سهم    2015تا    1995تراز 

 خصوصی و دولتی. شرکت های خارجی در مبادالت کاالیی، بنگاه های

حدود یک سوم صادرات چین توسط شرکت های خارجی    1990از اوایل سال  

گرفت انجام می  مختلط  با سرمایه  در مواردی  د  (9)نمودار    و  این  ر سال و 

درصد رسید. نقش شرکت های خارجی با    58ن حد خود یعنی  به بیشتری  2005

ترکیب آلی باالی سرمایه در تولید و صادرات کاال از چین در دهه اول قرن  

درصد رسید و به این ترتیب سرمایه های خارجی بیشترین    80بیست و یکم به  

سود های  بشکل    ارزش اضافی تولید شده توسط صدها میلیون کارگر چینی را

چند درصدی کاهش یافت    2015کسب می کردند. این روند هر چند تا  مافوق  

با باراما   آوری باالی کار هنوز در حدود سه  سهم سود سرمایه های خارجی 

چهارم کل صادرات چین را بخود اختصاص می داد. ذکر یک نکته در این جا  

در   را  باال  نقش  همین  ها  شرکت  این  که  آید  می  چین الزم  صنعتی  تولیدات 

بیند اما  کمک    اشتند.  چین  در  سرمایه  انباشت  افزایش  به  روند  این  شک 

مـازاد   و  صـادرات  در  چین  داخلـی  شـرکتهای  سـهم  است.  نموده  بسزایی 

بیــش ،  2000سال    در بیشـتر ســالهای دهه اول  تجـاری افزایـش یافتـه اسـت.
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دوســوم   همچنیــن  و  صــادرات  از  نیمــی  مرباز  تجــاری،  بــه مــازاد  ــوط 

ســهم شـرکتهای خارجـی از ایـن  ،  2014خارجــی بــود. تــا ســال  شــرکتهای  

ب تجـاری  مـازاد  شد.  نصـف  از  کمتـر  سرمایه ه  مازاد،  انباشـت  شکل 

)سال   دوره  این  آخر  در  چیــن،  غیردولتــی  برابــر 2015بنگاههــای  دو   )

خارجــی بنگاههــای  داری    مــازاد  سرمایه  کار  اســت.  بر  مبتنی  تولید  شیوه 

مزدی، رابطه خرید و فروش نیروی کار است و آناتومی جامعه سرمایه داری  

را باید در اینجا، در وجود سرمایه، در سرمایه به عنوان یک رابطه اجتماعی 

کرد.   به  جستجو  بازاری  ظهورش  دوره  همان  از  و  دیرباز  از  داری  سرمایه 

پیش روی خود داشت. در این بازار پس  هان پدید آورده و در  وسعت سراسر ج 

از دوره ابتدایی فاز انباشت بدوی سرمایه عبور هر جامعه مجزا به پیدایش و 

شکوفایی سرمایه رابطه ای تنگاتنگ با دیگر سرمایه داری ها داشت. سرمایه 

ک  سرود ظهور خود را خوانده بود و این  1950داری چین از همان سال آغاز  

صنعت سرمایه  رشد  و  با  جهانی  بازار  ایجاد  و  توسعه  مراحل  شهرها  در  ی 

آن چه که در مورد   تمامی  آغاز می کرد.  را  دنیا  نقاط  اقصی  به  صدور کاال 

پیشرفت انباشت سرمایه صنعتی کشاورزی، دامی و جنگل داری تا کنون گفته  

. این غول  شد مقدمه ای بود بر ظهور غول سرمایه ای در دنیای سرمایه داری

دن به  که عظیم  جایی  آن  از  گشت.  می  سرمایه  انباشت  جدید  های  حوزه  بال 

در  نیز  داری چین  سرمایه هیچگاه ملیت و مرزهای ملی نمی شناسد سرمایه 

اتازونی،  امریکای  تا  افریقا  از  و جهانی شدن خود هر کجا  پویه خودگستری 

رقابت به نفع خود می اروپا و امریکای التین و آسیای غربی که دورنمایی از  

و سازی ها، سرمایه های متوسط دردید از تولیدات خرد، صنایع معدنی تا خو

و در مواردی بزرگ، اما فاقد قدرت رقابت را می یافت به شریک شدن، تقسیم  

بلعیدن دست می زد و می زند. چنان که سرمایه داری   چیـن از  سود و حتی 

قیمــت   با  کاالهــای مصرفــی ارزان در  پائین و  یـک تولید کننده منســوجات 

خودروســازی،    1980دهـه   وســیع  و  پیشرفته  صنایــع  دارای  کشــوری  بــه 

انفرماتیکی   ابزاردقیــق  و  شــیمیایی  مــواد  آالت،  ماشــین  ســازی،  کشتی 

کاالهــای  صــادرات  رشــد  روبه  ســهم  کــه  همانطــور  اســت.  شــده  تبدیــل 

یــری محصــوالت چینــی در دهــد، رقابت پذ  شــان میهانــی نتولید شــده ج

 ســطح جهــان پیوســته رو به افزایــش اســت.  
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چیــن بزرگتریــن بــازار خودروهــای شــخصی بــوده اســت    2010از سال  

و تمــام وســایل نقلیــه ی فروخته شده در داخل تولید می شوند. تا این تاریخ 

تولی نوع  کننده  دو  سرمایه  د  بین  مشترک  گذاران  سرمایه  یکی  دارند.  وجود 

داران داخلی اعم از دولتی و خصوصی و شرکای خارجی که مرکب از غول  

و   ژاپنــی  آمریکایــی،  خودروســازی  شــرکتهای  نظیر  المللی  بین  های 

شرکت  و  ها  سازی  خودرو  دیگری  دارنــد.  جهانــی  اهمیــت  کــه  اروپایــی 

ی مستقل هستند. سـرمایه گذاری های مشــترک حــدود  ی و دولتهای خصوص

و    80 دارند  خــود  اختیــار  در  تاریخ  این  تا  را  صنعــت  ایــن  سود  درصــد 

مستقل چینـی  های  بازارهـای    ،شـرکت  بـه  را  خـود  خودروهـای  عموما 

د. اما  خاورمیانــه، آســیای مرکــزی و آمریــکای التین و افریقا صــادر میکننــ

است که در سـال    ن شرکت های خودرو سازی شرکت جیلیکی از موفق تریی

تولیدات    2010 اکنون  و  را خرید  ولوو  سـازنده خودروهای شخصی  شـرکت 

سال   در  چین  دارد.  بازار  امریکا  و  اروپا  در  آن  فروش   2009مرغوب  با 

ولین میلیون خودرو شخصی( برای ا  10.3میلیون خودرو )از این تعداد    13.6

درصد   72میلیون خودروشخصی یعنی    7.4از ایاالت متحده پیشی گرفت )  بار

خودرو های شخصی در چین تولید شده بود(. سهم تکامل و بار آوری کار در 

ترتیب   به  سال  این  در  چین  در  خودرو  شخصی،   30تولید  خودرو  درصد 

 است.  درصد و بقیه در اختیار موسسات تولید خودرو خارجی بوده 45کامیون 

شرکت های چینی تولید کنندگان موتور های جت، انواع    ،الوه بـر خـودروعـ

قطعات خودرو ها برای بازارهای بزرگ جهان نظیر اروپا، امریکا و آسیای 

موسسات   و  ها  شرکت  که  سرمایه  ریز  پیش  های  حوزه  دیگر  هستند.  شرقی 

زات  رق، تجهیچینی در آن ها پیشرفت های زیادی داشته اند تجهیزات تولید ب 

شبكه های مخابراتی، صنعـت لـوازم الکترونیکـی، رایانه هــا و گوشـی های 

سال   در  صنایع  این  است.  صادراتی   5فقط    2000هوشـمند  کاالهای  درصد 

سال   در  اما  داشت  اختیار  در  را  یافت.   40به    2014جهان  افزایش  درصد 

ند کـه توانسته  اری هسـتتولیدات هـوآوی و شـیائومی نمونه هایـی از مدلـی تجـ

قالـب   در  بـا    80انـد  اما  کیفیـت  بازارها   60درصـد  بسیاری  قیمـت  درصـد 

وسیع   های  حوزه  به  را  التین  امریکای  و  افریقا  آسیا،  در  هایی  بخش  نظیر 

تب لنــووفروش خود  دیگر  نمونه  اند.  کرده  اکنــون بزرگتریــن   دیل  کــه  است 
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هــای   رایانه  ی  اتولیدکننــده  اســت.  شــخصی  جهان  در  تعــداد  نظــر  این  ز 

است و فروش خوبی در سطح جهان دارد.    شرکت اکنون بخشی از آی بی ام

هنگامی که از سرمایه گذاری های خارجی صحبت می شود باید بخاطر داشت  

که این سرمایه ها عموما پس از مدت کوتاهی بخشی از سرمایه اجتماعی این 

این   مورد چین کامال صادق است زیرا این    بخصوص در جوامع می شوند و 

با   این جامعه  از  میلیون   900سرمایه ها امروز پیش ریز نمی شوند که فردا 

کارگر ارزان مزدی خارج شوند و میدان را به رقبا تحویل دهند )یا در واقع  

یک   جا  این  در  شود.  می  آورده  هایی  مثال  جا  این  در  نمونه  بعنوان  ببازند(. 

در نظر داشت و آن این که تفکیک سرمایه ها به داخلی و    می بایستنکته را  

 1978خارجی در صادرات و سهم صادرات بسیار پیچیده و بغرنج است. سال  

فقط   چین  در  خارجی  های  گذاری  سرمایه  اما    2.5کل  بود  دالر  میلیارد 

 20به    1990میلیارد دالر. این مبالغ در سال    10صادرات چین در همین سال  

) میلیا  62و   دالر  سال  مجموع  رد  در  و  رسید  صادرات(  و  گذاری  سرمایه 

میلیارد   1400و    70به    2008میلیارد دالر که در سال    270و    40به    2000

این سال سهم چین از صادرات جهان به   افزایش یافت و در  درصد    16دالر 

ارقام نجومی تر شد. در این سال کل سرمای  2014بالغ گردید. در سال   ه این 

مبلغ  گذاری   چین  در  خارجی  به    120های  چین  صادرات  میلیارد    2342و 

  18دالر افزایش یافت و سهم سرمایه اجتماعی چین در کل صادرات جهان به  

درصد گردید حال    40درصد رسید. از این صادرات سهم لوازم الکترونیکی  

سال   در  سهم  این  که  سرمایه   5فقط    2000آن  تجاری  موازنه  بود.  درصد 

چا از  جتماعی  صادرات  افزایش  روند  است،  نبوده  مثبت  همواره  جهان  با  ین 

دهه   های  در    90سال  که  دارد  بستگی  مهمی  عوامل  به  آن  پایان  و  شد  آغاز 

 پایان این بررسی بیان خواهد شد.



 106 

 

موازنه تجاری چین با جهان سرمایه در طول رشد انباشت سرمایه   22جدول  

 الر یلیارد دبه م 2005تا  1979بین سال های 

منافع  و  ها  شکل  سرمایه  جهان  با  چین  سرمایه  تجاری  موازنه  که  پیداست 

مختلفی را دنبال می نماید. در حالی که با کشورهای اروپای غربی و ایاالت  

منطقه  کشورهای  دیگر  با  است  مثبت  و  چین  اجتماعی  سرمایه  نفع  به  متحده 

رش با  جنوبی  کره  و  ژاپن  تایوان،  نظیر  شرقی  رآسیای  منفی  با    .وبروستد 

تولید کنندگان نفت و گاز آسیا و برخی کشورهای افریقائی در توازن مبادالتی  

 قرار دارد.   

از طریق هنگ کنگ می آمد که در    90نیمی از سرمایه های خارجی در دهه  

آن جا شرکت های اروپایی و امریکایی شرکایی در داخل چین داشتند. در این  

یی که در هنگ کنگ مستقر بودند تولیدات، تاسیس  دهه بسیاری از شرکت ها

خود موسسات  و  شنز  کارخانجات  نظیر  هایی  ایالت  و  چین  داخل  به  و را  ن 

این سرمایه ها  اما  منتقل کردند.  استان صنعتی گوانگ دونگ  آن در  اطراف 

حتی قبل از این که هنگ کنگ عمال به چین بازگردد، در محاسبات روابط بین 
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تالمللی چین محسو نیز صادق است. ب می شد. همین پروسه در مورد  ایوان 

ع مشابه کشور  جیتالی چین ملی نقش بزرگی در توسعه صناییو د  صنایع آی تی

شانگهای   نظیر  چین  شرقی  سواحل  شهرهای  در  عموما  و  کردند  بازی  چین 

حدود   داشتند.  همین    900حضور  در  تایوانی  متخصص  کار  نیروی  هزار 

در    اضرحوزه سرمایه در حال ح این دو  بین  در کشور چین کار می کنند و 

بوسیله    رفت آمد هستند. گذشته از این ها بخش مهمی از سرمایه های خارجی

چین  از  خارج  چینی  مالی  و  صنعتی  موسسات  و  ها  شرکت  داران،  سرمایه 

امتیازات   از  موسسات  این  است.  فعال  کانال  این  نیز  هنوز  و  شد  می  انجام 

نی ارزانی  کمک مالیاتی،  و  خام  مواد  به  دسترسی  کار،  بازار  روی  و  ارزان  ی 

ر علی بابا،  شرکت هایی نظیهای همسایه آن برخوردارند.  وسیع چین و کشور

و دیگر غول های دیجیتالی، فناوری و تکنیک های تولیدی ابتدا دفاتر    تن سنت 

را در خارج از چین دایر کرده بودند و از سرمایه گذاری های بین المللی   خود

و بورس های بزرگ بهره می بردند و سپس هنگامی که چرخ تولید در چین  

جایی خودرا بروز داد، اهم  برروند انباشت سرمایه حضور و پا  گرفت و  شتاب

فعالیت های تولیدی، توزیعی و سرمایه گذاری های جدید خودرا به داخل منتقل  

 نمودند. 
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فوق(  آ    10نمودار   با)در  چین  تجاری  ازمهم  بخش  توازن  اروپا  ی  ، جهان، 

سال    آسیا در  توازن  این  دالر،  میلیارد  به  امریکا  به    2020و  جهان   535با 

سال   توازن  برابر  سه  که  دالر  امریکا   2019میلیارد  گمرک  اطالعات  بود. 

می آمریکا  نشان  به  چین  صادرات  افزایش    46دهد  ادامه  علیرغم  درصد 

 است. عوارض طی جنگ تجاری با واشنگتن باال رفته 

ازن تجاری سرمایه اجتماعی چین با کل جهان سرمایه تو  )در زیر(  نمودار ب 

میلیارد دالر آمریکا   535.4، مازاد تجاری کاالی چین به حدود  2020در سال  

سال   از  مازاد  ارزش  باالی    2015رسید.  رکورد  به  دالر   594که  میلیارد 

سال   در  یافت.  کاهش  توجهی  قابل  طور  به  کس2015رسید،  تجاری ،  ری 

یاالت متحده با چین حدود دو سوم کل مازاد تجاری کاالی  کاالهای دوجانبه ا

میلیارد دالر   535، مازاد تجاری از  2021چین را تشکیل می داد. برای سال  

میلیارد دالر افزایش یافت که باالترین رقم ثبت شده    670.4به    2020در سال  

  در   درصد افزایش یافت.  30.1درصد و واردات    29.9است، زیرا صادرات  

  در  بود،  آمریکا   دالر  تریلیون  2.06  حدود  چینی  کاالهای   واردات  ،2020  سال

 دوره .  شد  اضافه  آمریکا  دالر  تریلیون  2.6  حدود  به  صادرات  کل  که  حالی

زمانی، :    شد  اغاز   چنین  2021  سال  تجاری دوره  در  اکتبر  تا  ژانویه  در 

انجمن کشورهای آسیای جنوب )تجارت چین با سه شریک تجاری اصلی خود  

رشد خوبی را حفظ کرد. در این دوره،    (رقی، اتحادیه اروپا و ایاالت متحده  ش

ترتیب   به  تجاری  با سه شریک  تجاری چین  ارزش  درصد،    20.4نرخ رشد 

درصد بود. داده های گمرک نشان داد که تجارت چین با    23.4درصد و    20.4

افزایش   درصد 23ت مشابه سال به سال  کشورهای امتداد کمربند و جاده در مد

افزایش   شاهد  خصوصی  های  شرکت  است.  و   28.1یافته  واردات  درصدی 

درصد    48.3ماهه اول بوده اند که    10تریلیون یوان در    15.31صادرات به  

از کل کشور را تشکیل می دهد. واردات و صادرات شرکت های دولتی در 

با   دوره  به    25.6این  افزایش  صادرات   4.84درصد  رسید.  یوان   تریلیون 

در   الکتریکی  و  مکانیکی  است.   10محصوالت  داشته  قوی  رشد  اول  ماهه 

درصد افزایش یافت.   111.1صادرات خودرو در این دوره نسبت به سال قبل  
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سال   در  را  زیادی  اقدامات  خارجی   2021چین  تجارت  رشد  افزایش  برای 

ال و شیوه های جدید کسب و  انجام داده است، از جمله تسریع در توسعه اشک 

سازی ک بهینه  فرامرزی،  تجارت  تسهیل  برای  اصالحات  بیشتر  تعمیق  ار، 

محیط تجاری خود در بنادر، و ترویج اصالحات و نوآوری در تسهیل تجارت  

  و سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری آزمایشی.

 

 

 

 رشد تولید ناخالص چین 
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ناخالص    11نمودار   امریکتولید سالیانه  با  مقایسه  در  به  چین  از سال    اردمیلی ا  دالر 

 2021تا  1952

 

 

افزایی صنعتی جهانی به    12نمودار   درصد    14سهم چین در تولید و ارزش 

  ( بالغ می شود، سهم تولید فوالدش 1990درصد در سال    3)و  2010در سال  

  درصد است. سهم کل تولید ناخالص چین از کل تولید جهانی در این سال   44

با   ( در این سال رسید. 12درصد )نمودار    23درصد و سهم امریکا به    9.6به  
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این روند افزایش سهم چین کاهش اندکی می یابد اما   2021وجودی که در سال 

اصله بین این دو با توجه به کاهش تولید ناخالص امریکا در سال های اخیر ف

   غول سرمایه کاسته می شود.

پیش بینی  ی نویسد »م  2021در اواخر دسامبر    بانک جهانی در گزارش خود

در سال   اقتصاد چین  که  در    2022می شود  قوی  بازگشت  از  کند شود. پس 

، فعالیت های اقتصادی در چین در نیمه دوم سال جاری  2021نیمه اول سال  

کنیم که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی  بینی مییشبه سرعت کاهش یافت. پ

 5.1به    2022درصد برسد، قبل از اینکه در سال    8.0  حد اکثر به  2021سال  

یابد. اگر اما بینی می  چه پیشدرصد کاهش  آینده کند شود،  شود رشد در سال 

حمایت مالی  موضع  کمک  با  که  داریم  چین  کننده  انتظار  گیرد.  شتاب  تر، 

ضعیفاحتماالً  با     گذشته  سال  یک  از  بیش  در  را  خود  اقتصادی  رشد  ترین 

دا میدهانتشار  ثبت  به  آخر  ماهه  سه  هزینههای  زیرا  عمیق  رساند  رکود  های 

ا میبازار  محاسبه  را  ویروس  شیوع  از  ناشی  اختالالت  و  تولید  مالک  کند. 

ندترین درصد افزایش یافته است که ک  3.3داخلی در سه ماه پایانی سال گذشته  

سال   دوم  ماهه  سه  از  سوم  است.    2020سرعت  ماهه  سه  در  روندی  چنین 

اداره ملی آمار همان وقت اعالم کرد که تولید ناخالص داخلی  مشاهده شده بود.  

درصد رشد داشته است. به گفته    4.9در سه ماهه سوم نسبت به سال گذشته  

انتظارات برای رشد   این  از    5.2تحلیلگران نظرسنجی رویترز،  درصدی را 

ت که کمتر از درصد افزایش یاف  3.1دست داد. تولید صنعتی در ماه سپتامبر  

مجبور شدند تولید ها درصد مورد انتظار رویترز بود. بسیاری از کارخانه 4.5

زغال   قیمت  افزایش  زیرا  کنند  متوقف  سپتامبر  اواخر  در  را  و خود  سنگ 

انی برق را قطع کنند. دولت  کمبود برق باعث شد مقامات محلی به طور ناگه

غال سنگ را افزایش خواهد  مرکزی از آن زمان تاکید کرده است که عرضه ز

هد کرد. انتشار داده های داد و از در دسترس بودن برق اطمینان حاصل خوا

روز بعد از این همچنین نشان داد که کسب و کارها تمایل کمتری به سرمایه  

نگرانی های امالک: سرمایه گذاری دارایی  گذاری در پروژه های آتی دارند.  

فرا رسید. داده های اداره ملی آمار نشان های ثابت برای سه فصل اول سال  

انتظار   حد  از  تر  ضعیف  که  گذشته  داد  سال  به  نسبت  در    7.3است.  درصد 

انتظار   با  داشت.    7.9مقایسه  افزایش  می  درصد  داده انتظار  که  های رود 
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صنع  تولید  برای  خردهدسامبر  سرمایهتی،  و  داراییفروشی  ثابت  گذاری  های 

های پولی زنی برای محرکدست دادن شتاب به گمانهتر باشد. از  نیز ضعیف

های خود را برای کاهش بینییاری از اقتصاددانان پیشزند. بس بیشتر دامن می

ارائه کردهنرخ اولویت  اند، زیرا سیاستها  در  اقتصاد را  ثبات  امسال  گذاران 

داده  استقرار  اول  نیمه  با  شدید  تضاد  در  گذشته  سال  اواخر  در  رکود  ،  اند. 

 زمانی که اقتصاد در حال بازگشت از رکود همه گیری بود و سیاست گذاران 

  2021در حال کاهش محرک ها برای مهار ریسک های مالی بودند. در سال  

اقتصادی   باال  8رشد  بسیار  که  باشد  داشته  سال  کل  برای  را  از  درصدی  تر 

 . ٪" است«6هدف دولت برای "بیش از 

نا  تولید  مورد  در  را  نکته  سریک  سالیانه  تولید  کال  و  یک خالص  داری  مایه 

این که همواره  باید در نظر داشت و آن  تمامی سرمایه جهانی  کشور و حتی 

ارزش کل محصول ساالنه، از ارزش کل کاری که در طول این سال صرف  

بزرگتر است  شده  آن  ساالنه    تولید  محصول  ارزش  مجموع  از  اگر  است. 

ج سال  کار  وسیله  به  که  را  کنیم،  ارزشی  کم  است  شده  اضافه  آن  به  اری 

ولید گردیده، بلکه فقط ارزشی است که در  باقیمانده دقیقا ارزشی نیست که بازت

شکل وجودی تازه ای ظاهر شده است. چرا تفاضل میان ارزش کار ساالنه و  

شده در سال منطبق بر هم نیست. دلیل آن این است که   محصول اجتماعی تولید

انبوهی   با کار ساالنه کارگران بازآفرین توده نسبتا  از ارزش ها که هر سال 

گر می  حفظ  و  گذشته شده  حتی  و  پیش  سالهای  در  که  هستند  ارزشهائی  دد، 

تولید گردیده و به اجزاء استوار سرمایه ثابت   دورتر توسط توده های کارگر 

به حساب    تبدیل هم  با  را  همه  داری  اقتصادی سرمایه  در محاسبات  اند.  شده 

فراموش    تولید را  مهم  نکته  یک  اما  گذارند!!  می  ساالنه  اجتماعی  محصول 

اجتماعی  نکنیم،   کار  جزء  بیشترین  اساسا،  داری  سرمایه  تولید  در  که  این 

تولید   داری،  تولید سرمایه  است.  ثابت  تولید سرمایه  در خدمت  ارزش  ساالنه 

از طریق سنگین سازی بی مهار کفه  ارزش  افراطی اضافه  افزایش   اضافی، 

الحاقی،   سرمایه  به  ها  ارزش  اضافه  تبدیل  الزم،  کار  زیان  به  اضافی  کار 

خودافزائی سرطانی سرمایه و انباشت انفجاری جهان از سرمایه است. انباشت  

های جهانی اعم از گزارش در این شیوه تولید نیز طبیعتا انباشت گسترده است.  

ولید سرمایه در چین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از روند افزایش ت
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این که تولید ناخالص داخلی چین شتاب  و  می دهد  میالدی خبر    2021  در سال

دارد امریکا  رقیب،  از غول  تولید    . بیشتری  از کل  دو غول سرمایه  این  سهم 

اما چند نکته را در    درصد می رسد.  42ناخالص سرمایه در جهان اکنون به  

که رشد های دو رقمی ساالنه چین    این محاسبات باید در نظر داشت. اول این

نشده و نیز امکان تکرار آن وجود ندارد. هر   دیگر تکرار   2016بعد از سال  

حکم   به  داری  سهم  سرمایه  بیشتر  چه  هر  کسب  جهت  خود،  دورنی  مکانیسم 

اضافه ارزش های تولید شده توسط توده های کارگر جهانی مجبور به افزایش 

ت است  کار  آوری  بار  انقطای  بین  بی  متوسط  در کسب سهم سود  را  رقیبان  ا 

المللی به عقب راند و چین نیز علیرغم سرمایه داری برنامه ریزی شده خود  

هر چه سرمایه ثابت به کار افتاده توسط شمار معین   مبرا نیست.از این قایده  

دیگر سیر  بیان  به  پیماید.  افت می  سود روند  نرخ  باالتر می رود،  کارگران 

ارگانیک سرمایه با روند نزولی نرخ سود عجین است. این را  صعودی ترکیب  

دهیم، هنگام تعمیم  اجتماعی  به سرمایه  به کل سرمایه های جامعه،  ی که  باید 

را   اجتماعی  سرمایه  افزائی  ارزش  چرخه  سرمایه  آلی  ترکیب  صعودی  سیر 

فرا گیرد، آنگاه با فرض ثابت ماندن نرخ اضافه ارزش ها )نرخ اضافه ارزش  

سود  حاص نرخ  تنزل  است(،  سرمایه  متغیر  جزء  بر  ارزش  اضافه  تقسیم  ل 

کل    عمومی اجتناب ناپذیر است زیرا نرخ سود خارج قسمت اضافه ارزش به

سرمایه اعم از ثابت و متغیر است. این امر گریزناپذیر و ذاتی سرمایه است  

بارآو بردن  باال  محتاج  تر،  انبوه  افزائی  خود  و  تر  افزون  سود  برای  ری  که 

خام،  مواد  بیشتر  چه  هر  حجم  کار،  بارآوری  افزایش  با  است.  کار  نیروی 

کمتر چه  هر  شمار  توسط  ثابت  سرمایه  اجزاء  و  کمکی  به    وسائل  کارگران 

افت  که  روندی  رود،  می  باال  سرمایه  آلی  ترکیب  گردد،  می  مبدل  محصول 

ری  پروژه های بزرگ و پر هزینه سرمایه داقهری نرخ سود را در پی دارد.  

ثاب های  سرمایه  چنان  آن  محتوی  تاثیر  چین  زود  یا  دیر  که  است  سنگینی  ت 

اید بنابر این نمی  چنین کاهشی در نرخ سود سرمایه اجتماعی را عیان می نم

با   و  آورده  بیرون  آب  سراز  تازه  که  عظیم  غول  این  که  داشت  انتظار  توان 

دتی بیشتر به این چنین شتابی بر حجم سرمایه های خود می افزاید بتواند تا م

دهد.   ادامه  را  روند  داخلی  ناخالص  تولید  و  اقتصادی  اعداد رشد  که  این  دوم 

ر رابطه با شروع کاهش این ارقام  بخصوص در سال های اخیر می بایست د
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این نیز    2016در سال   از  بعد در نظر گرفت. در دو سال اخیر وضعیت  به 

انگاشت ظاهرا رشد  آن  نتیجه  در  گردیده،  با  وخیمتر  بایست  را می  ه می شود 

ارقام منفی دو سال گذشته با هم در نظر داشت تا دید درست و حقیقی از آن چه  

  2020د می شود، درک کرد. سوم این که در سال  رشد انباشت سرمایه وانمو

مبالغ  مرکزی  های  بانک  با  همراه  سرمایه  های  دولت  نیز  اکنون  حتی  و 

به قطب های صنعتی، ما که در هنگفتی سرمایه  نمودند  پمپاژ  پژوهشی  لی و 

طبق داده های سازمان   تاریخ دویست ساله سرمایه داری بی نظیر بوده است.

  درصد   35)  دالر  میلیارد   30146  مقدار  2021  مارس  تاهای جهانی سرمایه  

  به  سرمایه،(    2010  ثابت   قیمت  به  84991  ، 2019  جهانی  ناخالص  تولید

 16704  مقدار  این  از  امریکا  سهم.  تسا  شده  پمپاژ  جهان  اجتماعی  سرمایه

 .  است بوده الر میلیارد 6642 اروپا اتحادیه دالر، میلیارد

ناچیزی از کل حاصل کار و تولید ما هزینه   درصد  فقطاین در حالی است که  

به   کل  یا  رفاه  برق،  آب،  آموزش،  سالمتی،  بهداشت،  درمان،  دارو،  معاش، 

از   و بیش  رصدش سیل سرکش سرمایه طبقه  د  90اصطالح زندگی طبقه ما 

ابزار  یا  صاحبان سرمایه  و حاکمیت  ثروت  فخر،  رفاه،  قدرت،  دار،  سرمایه 

تو ما  فکری  و  فیزیکی  تا  سرکوب  ما  شود.  می  داری  سرمایه  دولت  سط 

هنگامی که در سیطره نظام سرمایه داری زندگی می کنیم، بنیاد هستی سرمایه 

ما از هر نوع دخالت در تعیین تکلیف  بر جدائی ما از کار خود استوار است و  

نقش بازی دولتها در  کار، حاصل رنج و تولید و زندگی خویش ساقط هستیم.  

به گونه ای ضد انسانی تر برای تأمین همین    19می کووید  شروع و ادامه پاند

هدف تعیین گردید. دولت ها تا جائی که به جان چند میلیارد کارگر سکنه زمین 

را راه  است  برای    مربوط  هزینه  دالر  هر  گذاشتند.  باز  ویروس  هجوم  برای 

  چالش پاندمی را هزینه ای در کاهش سود دیدند و با تمامی توان از آن فرار 

کردند. در هیچ کجا حاضر به تعطیل هیچ کارخانه، هیچ مرکز کار و تولید،  

درمانی   امکانات  ترین  ابتدائی  تأمین  از  نشدند.  سود  تولید  چرخه  جزء  هیچ 

نمودند. همزمان کهکشانی ترین بودجه ها را    مورد امتناع  نیاز بیمارستان ها 

ر اختیار تراست  برای جلوگیری از کاهش سود سرمایه ها تصویب نمودند و د

های غول پیکر مالی و صنعتی قرار دادند. این ارقام سی هزار میلیارد دالری  

شد. نظام از حاصل استثمار کارگران وقف خالصی شرکتها از خطر بحران  
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سرمایه داری حدود سیزده سال پیش بحران انفجارآمیز جهانی خود را ساز و  

از پیش خورد و خوراک،   پوشاک، مسکن، دارو و کاری برای سالخی بیش 

درمان، آموزش یا امکانات اولیه معیشتی توده های کارگر تبدیل کرد. به همه  

رونق، برای بخشی از  برنامه ریزیهای ممکن دست زد تا شاید دور تازه ای از

این تقال زیر فشار تناقضات ذاتی سرمایه و سرکشی  آید.  سرمایه جهانی پدید 

ل بعد از سال تولید سرمایه روند افت پیمود. تا  سونامی وار آن ناکام ماند. سا

  51در همین فاصله زمانی و تا قبل از سرکشی پاندمی حجم بدهی دولتها از  

  تریلیون دالر را به این  30ون می بایست رقم  تریلیون دالر صعود کرد و اکن

شد.    رقم خواهد  برداشت  کارگران  دستمزد  از  ریالش  به  لایر  ها  این  افزود. 

ا، عوارض مختلف، کاهش همه آن چه در باال لیست شد می بایست  مالیات ه

سرمایه  های  دولت  توسط  شده  پمپاژ  سرمایه  عظیم  حجم  چنین  کننده  جبران 

ترتیب یک شبه و با شراکت همه جناح های طبقه حاکم    است. در واقع به این

به   نزدیک  داری  سرمایه  طبقه   100جوامع  شده  پرداخت  کار  دالر  تریلیون 

را به کار پرداخت نشده یا سود و سرمایه تراست ها تبدیل شد. این پول    کارگر

ها و کار پرداخت شده در محاسبات تولید ناخالص دولت های سرمایه منظور  

گردد میلیون  می  میلیون  سرمایه  های  دولت  و  داران  سرمایه  این  کنار  در   .

این دو هر    عالوه بر  کارگر را بیکار و روانه برهوت فقر و گرسنگی نمودند.

ساله بخش قابل توجهی از انباشت سرمایه در حوزه هایی صورت می گیرد که 

امنیتی   و  نظامی  صنایع  حوزه  گردد.  نمی  منظور  کتابی  و  حساب  هیچ  در 

های   بیولوژیک، سرمایه  و  های شیمیایی  های سری سالح  پژوهش  سرمایه، 

ارف سرمایه، اندوخته شده در پارادیس های خارج از نظارت اورگان های متع 

حجم انبوه سرمایه پیش ریز شده سالیانه در تولید، ذخیره سازی و شبکه فروش  

 مواد مخدر و غیره!! 

 

 سرمایه چین در افریقا 

گفتگوی هر  از  صدور  پیش  زمینه  در  بین ی  مبادالت  و  سرمایه  صدور  کاال، 

باید روشن و واضح بیان کرد و آن نیاز سرشتی   المللی سرمایه یک نکته را 

همین نیز اکتفا  ه  سرمایه به انکشاف ممتد و جهانی آن است و این که سرمایه ب

آن  ارگانیک  ترکیب  صعود  و  کار  آوری  با  افزایش  روند  در  بلکه  نماید  نمی 
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گردد. این   ر به هر چه بیشتر جهانی شدن و تقسیم و باز تقسیم جهان میوادا

کشور،   یک  داخلی  داران  سرمایه  اختالفات  و  تناقضات  بنیان  و  اصلی  هسته 

المللی   بین  های  سرمایه  با  خاص  بازار  و  معین  جغرافیایی  منطقه  و یک 

های با قدرت اقتصادی بیشتر، پیشرفت  خصوصا سرمایه های اجتماعی کشور

م تعیین کننده هزینه وری باالی کار و الجرتکنولوژی های تولید و مبادله و با آ

تولید و قیمت کاال در حوزه های معین و در بیشتر موارد اکثر حوزهای پیش 

همین  جهان  اقتصادی  های  غول  اجتماعی  های  سرمایه  است.  سرمایه  ریز 

خود نیز بکار می  مکانیسم را در مورد سرمایه های داخلی محدوده جغرافیایی  

آشنا و غیر آشنا فرقی نمی کند. شقه برند و برای آن ها سرمایه بومی، داخلی،  

جزء ذاتی و   شقه بودن و الیه الیه بودن بورژوازی  و رقابت بین آن ها نیز

سرشتی سرمایه داری است. ریشه این تناقضات نیز در سهم بری و چگونگی 

گران است. سهم بری هریک چه در توزیع اضافه ارزش تولید شده توسط کار

ن المللی به لحاظ ترکیب ارگانیگ سرمایه، میزان بازار محدود داخلی و چه بی

بار آوری کار، حجم پیش ریز سرمایه در حوزه معین، تعیین می شود. در این 

شرائط   به  تا  کوشد  می  خود،  توان  تمامی  با  ای  سرمایه  صاحب  هر  روند 

این شرائط را از چنگ رقیبان خارج سازد، به تولیدی سودآورتری دست یابد،  

این کار س امر منشا رقابت های  یمن  آرد. همین  به چنگ  بیشتری  ود هر چه 

درونی طبقه سرمایه دار چه درون یک کشور و چه تمامی جهان است. تولید  

این که چه   انباشت سرمایه است.  سرمایه داری اساسا تولید سود و سرمایه و 

ثانویه   سرمایه ای صادر می شود و چگونه صادر گردد نیز از نظر سرمایه 

د زیرا در عصر پیشرفته سرمایه داری، سرمایه تجاری، مالی و بانکی  می باش

های  سرمایه  مورد  در  اند.  صنعتی  سرمایه  از  جزئی  همگی  کاال  صدور   و 

د اقتصاد سیاسی حکمفرماست که برای خصوصی و دولتی چین نیز همین قواع

داری سرمایه  انک   هر  به  چین  اجتماعی  سرمایه  نیاز  جا  این  در  شاف،  دیگر. 

ور و گسترش در حوزه هایی در کشورهای افریقایی و امریکای التین با  صد

ترکیب ارگانیک پائین سرمایه بیش از دیگر سرمایه داری های بزرگ است.  

این سرمایه ها بر اساس همان اصول رقابتی امتیاز گیری و بده و بستان هایی 

ش خود  می کنند که دیگر سرمایه داری ها در طول تاریخ رشد و گسترعمل  

بیشترین   خواهان  امریکا  و  بریتانیا  داری  سرمایه  های  دولت  اند.  کرده  عمل 
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سرمایه   بازرگانی  در  امتیازات  بهترین  و  سودها  ترین  طالیی  منابع،  از  سهم 

یزبان اجتماعی کشور خود در مقابل کشورها و سرمایه های اجتماعی کشور م

بهم نیز  سرمایه  های  دولت  نقش  هستند.  و  بوده  در  سرمایه  که  است  گونه  ان 

توسط   شده  تولید  های  ارزش  اضافه  از  عظیمی  سهم  اوال  خودی  کشور 

کارگران را تصاحب می نمایند و از طرف دیگر با وصول مالیات و عوارض  

را ایجاد  در  عظیم  های  گذاری  سرمایه  به  کارگر  های  توده  از  ه،  گوناگون 

ایجاد تاسیسات اساسی   تالی،یفرودگاه، بنادر و ارتباطات اعم از فیزیکی و دیج

همین  درست  نمایند.  فراهم می  را  انباشت سرمایه  نیاز  گذاری مورد  سرمایه 

امریکای   و  افریقا  در  سرمایه  میزبان  کشور  سرمایه  های  دولت  توسط  روند 

سرمایه، روند خاص  و  التین انجام می گیرد. همانطور که می دانیم در گردش  

آنست.   از  ای  حلقه  فقط  تولید  فرایند مستقیم  واسطه  مثابه  به  هم  که  ای  حلقه 

آید. ظهور   گردش دیده می شود و هم فرایند گردش، واسط آن به حساب می 

مدام سرمایه در شکل مولد در هر دو حال، مشروط به دگرسانی آن طی روند  

شر بازتولید  که  حال  همان  در  است.  که گردش  است  هائی  دگرسانی  الزم  ط 

انجام می دهد و در شکل های    سرمایه در درون محیط گردش به طور مدام 

شده  تولید  کاالهای  مبادالت  مشخص  شکل  تجارت  گردد.  می  ظاهر  مختلف 

به خرید کاال می   آن پول  به پول و در جهت عکس  کاال  این شکل  در  است. 

و داخل  در  چین  گذاری  که سرمایه  این  یا سطح جهانی صورت می    انجامد. 

گردش روند  مختلف  های  شکل  فقط  نباید    -کاال  گیرد  جا  این  در  و  است  پول 

دیوار چین بین تولید صنعتی و مبادله کاالیی کشید. با این حال برای درک نفوذ  

و رشد انباشت سرمایه لزوم بررسی مبادالت کاالیی از واجبات است. حرکت  

حرکا مجموع  شامل  اجتماعی  ها سرمایه  سرمایه  تک  واگرد  یا  آن  اجزاء  ت 

ء استقالل یافته ای از سرمایه اجتماعی می باشد.  است و هر تک سرمایه جز

است،  کاالها  جهان  استحاله  زنجیره  از  ای  حلقه  منفرد  کاالی  استحاله  اگر 

واگرد سرمایه مجزا نیز حلقه ای از گردش سرمایه اجتماعی است. این گردش 

توسط سر کار  نیروی  تولید سرمایه خرید  در روند  کارگر  انحالل  و  دار  مایه 

ر بر می گیرد. گرایش سرمایه به توسعه ی انباشت، گسترش بازار داری را د

المللی قلمرو استثمار نیروی کار بطور خالصه جهانی شدن آن   و توسعه بین 

روند ذاتی این شیوه تولید است. از طرف دیگر سرمایه عموما در روند تمرکز  
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ا با آوری کار اجتماعی همراه است که به قابلیت های ب خود با  یشتری  فزایش 

در کاهش هر چه بیشتر کار الزم به نفع کار اضافی می رسد. این گرایش ذاتی  

انجامد. بازگشایی   انقطاع ترکیب ارگانیک سرمایه می  افزایش بی  سرمایه به 

نو اضافی  های  ارزش  به  دسترسی  در  سرمایه  ریز  پیش  جدید  های  ، حوزه 

مایه های با گسترش مبادالت بازرگانی، صدور سرمایه و شریک شدن با سر

ترکیب ارگانیک پائین تر دسترسی به منابع تولید سود را گسترش می دهد. اما 

همین دلیل چالش های سرمایه داری در مقابله با ه  این منابع بی انتها نیستند ب

گرایش به افت نرخ سود را مدت ها ست افزایش می دهند. خصلت نمای این 

ارگانیک  ترکیب  باالی  نرخ  طرفی  از  کشورهای    شرایط  اکثر  در  سرمایه 

و   آسیا  شرق  کشورهای  برخی  و  غربی  اروپای  امریکا،  بزرگ،  صنعتی 

ش شدت استثمار نیروی کار، کاهش دستمزد اقیانوسیه و از طرف دیگر افزای

تجارت   و گسترش  مازاد  انقطاع جمعیت  بی  افزایش  ارزش خود،  به زیر  ها 

بله های کوتاه بین سرمایه جهانی با رقابت های هولناک که سایه ی جنگ و مقا 

 داری ها و بلوک های آن را چندین برابر کرده است.   

 :سرمایه گذاری های چین در افریقا 

 . های استراتژیک، مواد خام، نیروی کار ارزان و بازار فروش کاالکاال

تجارت جهانی را تشکیل    درصد  23تقریبا    ،  2009تجارت مواد خام درسال  

بزرگترین    می تقریبا  داد.  با  آمریکا  متحده  ایاالت  درصد، سپس 15واردکننده 

  ازدرصد در رده سوم قرار داشت. این امر    8.6درصد و چین به    9ژاپن با  

یکطرف نتیجه رشد صنایع تولیدی چین وهمچنین بخاطر حجم عظیم این رشد 

اما همچنین نتیجه کمبود مواد خام دربسیاری از چین می    حوزه ها در  است. 

انواع محصوالت معدنی    ک چهارم همه واردات چین ازنفت وباشد. ی تا  گاز 

 هستند که موادخام کشاورزی نیستند.  

بازار مواد خام تبدیل شده   مصرف کننده اصلی در چین بدین خاطر اکنون به  

از امر  این  بخاطر    است.  وهمچنین  چین  تولیدی  صنایع  رشد  نتیجه  یکطرف 

ن  اما همچنین  این رشد است.  از   تیجه کمبود مواد خام درحجم عظیم   بسیاری 

طبق یک  )حوزه ها است. برای مثال درمورد نفت و گاز، جایی که که چین  

%نفت    2/1( فقط دارای  2009ـ درسال  Exxonکسون ـ  بررسی کنسرن نفتی ا
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  درصد نفت جهان را به مصرف می   10درصد رزرو گازی است، اما    3/1و  

 رساند. 

نفت و گاز، جایی که فقط   درمورد  دارد. ذخایر چین  را  نیازها  بیشترین  چین 

  10بود در حالی که  2009درصد منابع گاز جهانی در  1.3درصد نفت و  1.2

از آغاز س(13)نمودار    ه جهان را مصرف می کردتولید شد  درصد نفت ده  . 

اخیر مهمترین صادر کننده نفت به چین عربستان صعودی و نیجریه بوده اند و 

 ا صادرات نیجریه به چین بیش از عربستان بوده است.در برخی دوره ه

 

میلیارد   سرمایه گذاری شده توسط سرمایه اجتماعی چین  نفت  ذخایر 

 بشکه

  کشور

 الجزایر  11.35 بخش مهمی 

 آنگوال  5.4 تسلط نسبتا کامل 

 چاد 1.5 بخش مهمی 

 کنگو برازاویل 1.5 بخش مهمی 

 مصر 3.7 شراکت

 نگاب 2.5 شراکت
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تولید نفت چین، مصرف داخلی آن به میلیون بشکه در روز طی   13نمودار  

 هار دهه اخیر چ

توجه سرمایه اجتماعی چین و در راس آن دولت چین به منابع مواد    23جدول  

ها معطوف به مواد خاص خام افریقا از ابتدای روابط تجاری چین با این کشور

و منابع آن در برخی کشورهای افریقایی بوده است. ذخایر کشورهای افریقایی 

اما با توجه صد تخمین زده می شود  در  20از منابع نفت جهان تا کنون نزدیک  

ها و وجود منابع بکر  به نفوذ تقریبا بال منازع سرمایه های چینی در این کشور

شریان  حکم  چین  داری  سرمایه  برای  قاره  این  سیاه  طالی  نخورده  دست  و 

 لیبی 39 در نوسان

 نیجریه  36 شراکت

 کل افریقا 103 شراکت
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و سرمایه   2005واردات نفت چین از کشورهای افریقایی در سال    حیات دارد.

 صاحب نفت.  گذاری چین در کشورهای 

 

سال    14نمودار   در  چین  از  وام  کنندگان  دریافت  بین   2016بزرگترین 

کشورهای افریقایی و امریکای التین. سرمایه گذاری های چین در کشورهای 

افریقایی و امریکای التین نشان از برنامه ریزی های دقیق با توجه به ذخایر  

بزرگترین )ونزوئال  نفت  از  اعم  کشورها  این  جه  انبوه  نفت  را ذخائر  ان 

میلیارد دالری به بولیوی با توجه به منابع عظیم مواد   3.5داراست(، حتی وام  

 کانی نیمه هادی ها در این کشورصورت می گیرد. 
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رشد صادرات افریقا به چین در مقایسه با هند و بقیه آسیا در طول   15نمودار  

 2004تا  1990سال 

 

 

با   2004تا    1990از چین بین سال های  رشد واردات افریقا    16نمودار   در مقایسه 

 سایر سرمایه داری های بزرگ آسیایی )اعداد ستون عمودی به میلیون دالر( 
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  17نمودار 

سده   آغاز  از  در   2000تقریبا  آسیا  داری  سرمایه  بزرگ  کشورهای  رقابت 

با   دی گردید و این روندمبادالت کاالیی با کشورهای افریقایی وارد مرحله جدی

بتدریج غول  دارد بطوری که  ادامه  تا کنون  رشد عظیم مبادالت کاالیی چین 

از   امریکا  اروپایی و  اواخر  این  در  آسیا و سپس  از  ابتدا  های عظیم سرمایه 

صحنه اصلی رقابت ها خارج شدند. رقابت فقط بر سر بازار کاال نیست بلکه  

رمایه اجتماعی چین به  ی آفریقا ست. نیاز سبر سر منابع و کاالهای سرمایه ا

منابع کانی، نفت و بخصوص فلزات اساسی که برخی کشورهای افریقایی منبع  

امکانات   با  همراه  نازل  کار  نیروی  با  همراه  اند  جهان  در  مهمی  و  اصلی 

گسترش سریع شهرنشینی که برخی آن را انقالب چهارم صنعتی در آفریقا می 

ز که  حالی  در  برایرساختنامند.  کافی  وجود های  هنوز  تحول  این  تحقق  ی 

کنند. به نوشته مجله فوربس در آپریل  ندارد. چین و هند از این خال استفاده می

، چین بزرگترین شریک تجاری آفریقا است و حجم ساالنه تبادالت دو  2021

به   می  200طرف  دالر  از  میلیارد  بیش  گزارش،  این  اساس  بر   100رسد. 
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های بخش تحقیقات تجارت چین  ند. بنا بر دادهچینی در آفریقا فعالهزار شرکت  

در    – چین  به  آفریقا  از  صادارات  بیشترین  هاپکینز،  جان  دانشگاه  در  آفریقا 

به ترتیب از کشورهای آنگوال، آفریقای جنوبی و جمهوری کنگو    2019سال  

رد  درصد کتان مو  20صورت گرفته است. مجله فوربس می نویسد که آفریقا  

کند. آفریقا نصف ذخایر منیزیم جهان را هم دارد که در  ن مینیاز چین را تامی

کار می به  فوالد  تنهایی نصف  صنعت  به  کنگو  دموکراتیک  و جمهوری  رود 

آفریقا  دارد.  اختیار  در  را  جهان  سیلیکات(  مگنزیم  فارسی  )نام  تالک  ذخایر 

  نعت الکترونیک استهمچنان ذخایر قابل توجه کولتان دارد که مورد نیاز ص

مانند  (24جدول  ) صنایعی  در  تالک  از  دارد.  نیاز  منابع  این  همه  به  چین   .

کاغذسازی، صنایع کائوچو، صنایع سرامیک، روغن سر، تولید مواد چرب و  

پالستیک  روان  پوشش،  تولید  و  رنگ  غذایی،  صنایع  برق،  کابل  تولید  کننده، 

دا کاربردهای  بهداشتی،  آرایشی  لوازم  درسازی،  اخیرا  حتی  و  فراهم    رویی 

شود. در این جا باید کمی مکث کرد و به این مهم آوردن نیمه هادی استفاده می

رشد  طریق  از  اخیر  های  دوره  در  نسبی  ارزش  اضافه  افزایش  که  پرداخت 

رماتیک صورت  وبارآوری کار اجتماعی عموما به وسیله تحوالت صنعتی انف

مکی دارند که در انواع منابع، مواد خام و کمی گیرد. این تحول نیاز شدیدی به 

صنایع الکترونیکی و دیجیتالی نقش اساسی بازی می کنند. بکار گیری هر از 

را از سانتی متر،    این مواد سرعت انتقال اطالعات، ابعاد اندازه ای این کاالها

تا    5به میلی متر و چند سال پیش میکرومتر )یک هزارم میلیمتر( و اکنون به  

م  10 هزارم  )یک  یا  نانومتر  ابزار    10-  9یکرومتر  و  وسایل  حجم  متر(، 

تولید  والکتر بین  شدیدی  رقابت  اند.  رسانده  ها  آن  باالی  مقاومت  و  نیکی 

تکنیک   ایجاد  و  ضروری  خام  مواد  به  دسترسی  انفرماتیکی،  ابزار  کنندگان 

و تولید  پیشرفته  بار  های  نجومی  ریز   آوریتکامل  پیش  حوزه  این  در  کار 

کنون و از مدت ها پیش سرمایه هایی که بر این حوزه  سرمایه گردیده است. ا

اعم ابزار  ها  تولید  تکنیک  خام،  مواد  نقش از  دارند،  تسلط  افزاری  نرم  های 

مهمی در تقسیم و باز تقسیم سود سرمایه های اجتماعی بطور عموم بازی می 

رقبای غربی و شرقی سرمایه بدنبال این مواد کنند. سرمایه های چینی همسان  

های   کانی کانی  و  دهی  هر  های  زمین  سنگی،  هر  زیر  دنیا  جای  همه  در 

 سراسر جهان را برای کشف این مواد و استخراج آن ها جستجو می نمایند. 
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عالوه بر این سرمایه اجتماعی چین در پروژه های بزرگ راه سازی )آن چه  

آفری ابریشم  راه  نام  وتحت  درمانی  مراکز  ایجاد  سازی،  شهر  گرفته(،  نام    قا 

مسافری بنگوئال در -غیره سرمایه های عظیمی بکار می برد. خط آهن باری

آنگوال. این خط از شهر لبیتو در آنگوال شروع و در شهر تنکه در جمهوری 

می پایان  به  کنگو  در  دموکراتیک  را  استراتژی  همین  مشابه  دقیقا  چین  رسد. 

کشوره چیبقیه  اجتماعی  سرمایه  است.  گرفته  پیش  در  آفریقا  مقابل  ای  در  ن 

سوم نفت مورد نیاز خود را از کشورهای  ها، حدود یک  بازسازی زیرساخت

 کند. آفریقایی وارد می

 

بیشترین   کاربرد با  افریقایی  کشورهای 

 درصد از منابع قاره 

منابع  از  درصد 

 جهانی

 منابع 

بوکسیت،   9 %95گینه  نیمه هادی 

 آلومینیم 

 ذغال سنگ  5 %95آفریقای جنوبی  

 رومیتک 44  

کنگو    زامبیا 83جمهوری   ،%

14% 

 فلز کوبالت  57

لیبی  32%،مصر  77زامبیا     ،%

7% 

 مس 5

جنوبی    غنا56افریقای   ،%13  ،%

 %10تانزانیا 

 طال  21

جنوبی    مصر 54افریقای   ،%

32% 

 آهن  4

 سرب 3  

      Mnمنگنز  50 ( 2019جهان )نیمی از منابع  
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 روی 2  

کنگو 35بوتسوانا    کشور   ،%  

 %17، افریقای جنوبی 34%

 دیامانت  46

 گرافیت  2  

کانی  31 مراکش، صحرا   سنگ 

 فسفر

صادر   )بزرگترین  آنگوال  نیجریه، 

 کننده به چین(،سودان 

 نفت  13

 اورانیم  16 %،44%، نیجر 46نامیبیا  

 پالتین   %97آفریقای جنوبی  

هادی،  نیمه 

 کشور کنگو

:   تالک 50 ( 2019نیمی از منابع جهان )

سلیکیت،  

و  منگنیزیت 

 آب 

صنایع  

الکترونیک،  

دوربین،  شیشه، 

موبایل،  

الکترونیکی  

توربین  ظریف، 

توربین  بادی، 

 جت 

دست   منابع 

سال  نخورده 

2019 

کولتان 

از  ترکیب 

منگنز،  آهن، 

و  نیومب 

 تانتان 

 

معادن و منابع فلزات گران بها در کشورهای افریقایی شناخته شده   24جدول  

   2005در سال 
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بین سال   18نمودار   افریقایی  سرمایه گذاری های مستقیم چین در کشورهای 

 2020تا  2003های 

 

گزارش های سازمان های بین المللی سرمایه با داده های سازمان های دولت  

این سازمان ها  این است که  آن بطور عموم  دلیل  اند و  سرمایه چین متفاوت 

دی امریکا سرمایه گذاری های دولت نظیر بانک جهانی و گزارشگران اقتصا

من نمایند.  نمی  وارد  خود  محاسبات  در  را  چینی  های  بانک  و  این   چین  در 

در  ارقام واقعی را  در نظر گرفتن مالکیت حقوقی سرمایه گذار  بدون  موارد 

سرمایه گذاری چین در کشورهای افریقایی جنوب    2013نظر گرفته ام. سال  

به   )  3.37صحرا  دالر  مستقیم   7حدود  میلیارد  های  گذاری  سرمایه  درصد 

امریکا   که سهم  حالی  در  بود  از طرف چین  ر  7.3جهانی  )نمودار    سیدبود( 

  2003درصد تولید ناخالص این کشورها بود. این نسبت در سال    1.2که    (18

درصد تولید ناخالص آن ها بود. سرمایه گذاری های در بخش ثابت    0.1فقط  

از طر این کشورها  از  سرمایه  در سال    0.37ف چین   0.8به    2003درصد 

این سرمایه   2012درصد در سال   گذاری ها در    رسید. کشورهایی که بیشتر 

آن ها انجام گرفت آفریقای جنوبی، زیمباوه، نیجریه، آنگوال، سودان و اتیوپی 

بودند. انرژی  و  تولیدی  کارخانجات  و ساختمان،  راه  های  در    در حوزه  البته 
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سر مدت  این  است.  طول  بوده  متفاوت  مختلف  کشورهای  در  ها  گذاری  مایه 

سودان   ی های مستقیم چین دربیشترین سرمایه گذار 2004بطور مثال در سال 

نیجریه    150) دالر(،  جنوبی    50میلیون  افریقای  بود    20و  دالر  میلیون 

بطوری که در بقیه کشورهای افریقایی نظیر گینه، کنگو، ساحل عاج، زیمباوه  

 یا بسیار ناچیز بود.  و تانزان

 

 

رقابت سرمایه های چین و امریکا در تسلط بر منابع، نیروی کار   19نمودار  

ترکیب   نازل  سطح  با  کشورها  این  سرمایه  بازار  در  بری  سهم  و  ارزان 

های   سال  در  سرمایه  )نمودار   2014و    2013ارگانیک  رسید  خود  اوج  به 

ی میدان را به نفع سرمایه های  ( و بعد از این تاریخ سرمایه های امریکای19

از دست دادند. در این جا از ذکر آن چه بر سر سرمایه های کشورهای   چینی

اتحادیه اروپا آمده خوداری می کنم زیرا در این رقابت آن ها قافله را بیشتر از 

با   امریکا  تجاری  تبادل  مجموع  دادند.  دست  از  امریکایی  شرکای  و  رقبا 

تا س افریقایی  بر    2015ال  کشورهای  دالر    935بالغ  این  میلیارد  از  که  بوده 

درصد( صادرات این کشورها به امریکا    75میلیارد دالر )  700مقدار حدود  

میلیارد دالر با کشورهای   1624بوده است. چین در همین برهه زمانی حدود  
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حدود   مقدار  این  از  که  داشته  تجاری  مبادله  )  890افریقایی  دالر   55میلیارد 

 صادرات به چین بوده است. درصد(

 

 2004  سرمایه گذاری مستقیم چین در کشورهای افریقایی در سال  20ر  نمودا

 به میلیون دالر. 

 

 

 

سرمایه گذاری مستقیم چین در برخی کشورهای آفریقایی در سال  21نمودار 

 به میلیارد دالر 2017
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 20  در  د شرکت هاو ایجا  سرمایه گذاری مستقیم چین در پروژه ها  22نمودار  

 2017کشورافریقایی در 

 

 رشد سرمایه چین در امریکای التین

 

با وجودی که امریکا بزرگترین شریک تجاری و سرمایه گذار امریکای التین 

موازنه   در  هم  چین  سرمایه  پای  جای  اخیر  قرن  های  سال  در  اما  است  بوده 

پر وزنه تر می تجاری و هم سرمایه گذاری در این منطقه جهان سنگین تر و  

درصد    27حدود    2018گردد. طبق داده های سازمان تجارت جهانی در سال  

از  امریکا  سهم  که  حالی  در  اند  داشته  را  چین  مقصد  برزیل  کاالهای  از 

برزیلی   شیلی    12کاالهای  کاالهای  است.  بوده  چین    34درصد  به  درصد 

گر یز بوده است. ا صادر شدند در حالی که سهم امریکا و اروپا در این سال ناچ

امریکای التین و کارائیب را بعنوان یک کل در نظر بگیریم کل صادرات این  

درصد صادرات این منطقه بوده که    1.1حدود    2000منطقه به چین در سال  
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درصد می رسد در حالی که این روند برای امریکا به   12.4به    2018در سال  

مریکا در ین کشورها به ادرصد صادرات ا  43درصد به   58عکس است و از  

را از این محاسبات قلم   این مدت سقوط می کند. اگر رابطه مکزیک با امریکا 

 درصد است.  15درصد و به امریکا  21بگیریم صادرات این منطقه به چین 

 

 

 

های امریکای التین در طی دو دهه به  صادرات بزرگترین اقتصاد  23نمودار  

امریک  صادرات  از  چین  سهم  در  درصد.  التین  حال  ای  در  دائما  اخیر  سده 
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دالر( میلیارد  به  )مقیاس  است  و  افزایش  اروپا  به  التین  امریکای  صادرات   .

 امریکا طی ده سال به میلیارد دالر.

 

 

به   24نمودار   برزیل  آهن  و  شیلی  از  مس  صادرات  دهه  سه  طول  در 

 بزرگترین شریک آن ها یعنی چین دائما در حال افزایش بوده.

 



 133 

 

صادرات نفت خام، سویا و سایر دانه های روغنی امریکای التین    25مودار  ن

به چین و سایر نقاط جهان )هزار تن( همچنین مس شیلی و آهن برزیل به چین  

 ، در بیست سال.  و سایر نقاط جهان )هزار تن(

 

صادرات سنگ آهن و آهن خام برزیل، سنگ مس و مس خام شیلی   26نمودار 

 بر اساس هزار تن. سال اخیربه چین در بیست 

نشان می دهد از    26  روند فوق )صادرت مس و آهن به چین( چنان که نمودار

دهه اول تا دهه دوم این قرن در مورد مس شیلی و آهن برزیل ادامه یافت. این 

حتی در مورد دانه های روغنی از جمله سویا و نفت نیز صدق می کند. قابل 

ای اکثر  این که صادرات  ا به چین بیش از صادراتشان به سایر ن کاال هتوجه 

کشورهای جهان بوده است. این روند از سال ها پیش یعنی از سال های دهه  

آغاز شد و تا دهه دوم این قرن همچنان ادامه دارد. افزایش سریع سهم چین  80

دانه روغنی،   از  کامل  )تقریبا بطور  امریکای التین  اولیه کشورهای  مواد  از 

سنگ معدن آهن و آهن خام غلیظ، سنگ معدن مس و مس  فت خام،  سویا(، ن 

ای   سرمایه  کاالی  چهار  این  است.  شده  تشکیل  غلیظ  کل    59خام  درصد 



 134 

صادرات وزنی به چین است که بطور چشمگیری از تقاضای بازار های دیگر 

سال   بیست  طول  در  که  دهد  می  نشان  فوق  نمودارهای  است.  گرفته  پیشی 

صادرا رشد  چینبیشترین  به  خام   ت  نفت  صادرات  فوق  نمودار  است.  بوده 

امریکای التین به چین را کم نشان می دهد و علت آن این است که اهم این نفت  

در رافینادری ها و پاالیشگاه های امریکا تصفیه می شوند و از آن جا به چین 

امریکا  در  آن  اعظم  که بخش  است  ونزوئال  نفت  این  )نمونه  حمل می گردند 

 ر می گردد(.یش و صادپاال

 

 

صادرکنندگان کاالهای آمریکای جنوبی برای تجارت بسیار وابسته    27نمودار  

بسیار  کشورها  این  کلی  داخلی  ناخالص  تولید  رشد  نرخ  اما  هستند،  چین  به 

چین   به  وابسته  دهد،  می  نشان  صادرات  ارقام  این  که  آنچه  از  .  استکمتر 

درصد    2برزیل و آرژانتین کمتراز  ارزش صادرات به چین در هر دو کشور  
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.  سمت راست(  27)نمودار    بوده  است  2010تولید ناخالص داخلی در سال  از  

این واقعیت را نشان می دهد که تجارت در اقتصاد برزیل و آرژانتین که نسبت  

درصد است، نقش   18درصد و    9صادرات به تولید ناخالص داخلی با نسبت  

ای التین  (. این امر برای اکثر آمریک   سمت چپ  27  نسبتاً کمی دارد )نمودار

مهم است. کشور شیلی، جایی که صادرات یک سوم تولید ناخالص داخلی را  

نمودار   که  همانطور  این،  بر  عالوه  دهد.  می  دهد،   27تشکیل  می  نشان 

صادرات مس اکثر قریب به اتفاق صادرات این کشور به چین را تشکیل می 

ک دهد  می  توضیح  این  چین  دهد.  به  شیلی  صادرات  ارزش  ت  9ه  ولید درصد 

   ناخالص داخلی این کشور است.

 

به چین و بقیه جهان    28نمودار   نسبت صادرات چهار کشور امریکای التین 

 از تولید ناخالص این کشورها. 2010در سال 
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به    29نمودار   دهه  دو  طی  کارائیب  و  التین  امریکای  واردات  و  صادرات 

ناخالص تولید  کشورها.    نسبت  این  تجاری م   ترتیباین    هبداخلی  وازنه 

به نفع چین در طی دو دهه اخیر بوده است. به   بسیار  امریکای التین با چین

کارگر   میلیونی  های چند صد  توده  ناچیز  دستمزدهای  بایست  این موازنه می 

ترکیهاکشوراین   کشور،  این  سرمایه  پائین  ارگانیک  ترکیب  ب  به  نسبت  ها 

ایه های چین، را افزود که در نهایت به سیل خروشان سودهای ارگانیک سرم

 چین می انجامد.   به سرمایه
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کشورها    30نمودار   این  صادراتی  اصلی  های  کاال  بر  خود  تمرکز  به  چین 

سال   در  است.  داده  دست    2017ادامه  در  جامعی  های  داده  که  سالی  آخرین 

چین   دا  11است  را  کشورها  این  صادرات  کل  از  این  درصد  از  که   16شته 

و   صنعتی  استخراجی سرمایه   26درصد محصوالت کشاورزی  مواد  درصد 

هر دو این کاالهای    را کسب کرده است.ها  کشوراین    ای )مواد خام صنعتی(

ارزش اضافی تولید شده توسط توده کارگر    سرمایه ای محتوی حجم عظیمی

ا سودهای نجومی  امریکای التین و کارائیب است که سرمایه اجتماعی چین ب

 را سیراب می کند. 

 

 

صادرات   31نمودار   نسبت  در  است  مشخص  فوق  نمودار  در  که  چنان 

سال  امر پنج  بین  التین  این   2018تا    2014یکای  از  نیمی  از  بیش  چین  به 

معدنی کاالهای  و  محصوالت  را  تمرکز  -صادرات  این  اند.  داشته  استخراجی 

چینی   های  سرمایه  برای  که  دهد  می  کل نشان  برابر  دو  از  بیش  کاالها  این 

 کاالهای دیگر ارزش داشته باشد.
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های    32نمودار   سرمایه  توسط  التین  امریکای  در  ها  شرکت  خرید  و  ادغام 

چینی اعم از چین مرکزی، هنگ کنگ، ماکائو و تایوان بر اساس حوزه پیش  

چین    (2018تا    2014در طول پنج سال )  ریز سرمایه و سال به میلیارد دالر.

درصد کل سرمایه گذاری های مستقیم )خرید شرکت و یا سهیم شدن(   19.44

ام دومین در  امریکا  از  که پس  است  داده  اختصاص  به خود  را  ریکای التین 

سرمایه گذار در این کشورها بوده است. تقریبا نیمی از زیر ساخت ها اعم از  

و بنادر  فرودگاه،  جاده،  منابع  الکتریسیته،  استخراج  سایر   سپس  و  فلزات  از 

ه گذاری درصد(. این دو بر روی هم یک سوم تمامی سرمای  24معادن کانی )

دهند. سال   تشکیل می  را  امریکای التین  در  بیشترین    2019های چین  شاهد 

سرمایه گذاری مستقیم چین )خرید شرکت و یا سهیم شدن در آن( بوده است.  

چشمگیری داشت. سرمایه    در سال بعد این سرمایه گذاری های مستقیم کاهش 

در استخراج گذاری های جدید یا گسترش پروژه های موجود هنوز به شدت  

منابع کانی، ساخت راه و جاده و فرودگاه، خرید تولید کنندگان مواد شیمیایی و  

سرمایه گذاری مستقیم چین در امریکای التین    قطعات خودرو ادامه می دهند.

فقط باعث اندکی رشد گردید   2009ران  سال حتی بح  12و کارائیب در طول  

ت. این روند در طول سال های  و سپس در دهه دوم این قرن شتابی نجومی یاف

کووید   پاندمی  حتی  و  یافته  ادامه  نیز  است.   19بعد  افزوده  آن  شتاب  بر  نیز 

ت گوشت گاو از اروگوئه و آرژانتین، مس از شیلی، روغن از کلمبیا،  اصادر

است در    یر جریان رود بزرگی در حال خروشانتین نظسویا از برزیل و آرژ

ی در چهار سال گذشته جمهوری دومینیکن، حالی که سرمایه و کاالهای چین
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نظیر   چین  فناوری  های  شرکت  است.  نوردیده  در  را  پاناما  و  السالوادور 

در  آهو را  ای  منطقه  های  ساخت  زیر  هیکویزیون  و  داهوا  آی،  ت  زه  وی، 

در حالی است که همین شرکت ها از ورود به امریکای دست گرفته اند. این  

حال در  اند.  شده  محروم  و   19حاضر    شمالی  التین  امریکای  سرمایه  دولت 

تریلیون دالری به ابتکار دولت چین   1کارائیب به شبکه زیر ساختی تجاری  

چین شیپینگ  کوسکو  شانگهای  شرکت  اکنون  هم  اند.   China  )  پیوسته 

Cosco Shipping). 

به مبلغ  طر در پرو  بندر جدید چانکای  میلیارد دالر را در دست    3ح ساخت 

هد که  و دارد  آرام  اقیانوس  سواحل  که  است  ای  قاره  ترانس  آهن  راه  آن  ف 

  اقیانوس آرام آمریکای جنوبی را از برزیل به شیلی متصل می کند.

 

is a German company specializing in market and  Statista منبع :

onsumerc 

کل سرمایه گذاری های مستقیم در امریکای التین   2020در سال    33نمودار  

میلیارد دالر در سال    1500سقوط کرد و از    2019درصد نسبت به سال    42

سال    859به    2019 در  دالر  کاهش    2020میلیارد  متحده  ایاالت    48رسید. 

  134ه که به  درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این قاره را ثبت کرد

درصد افت سرمایه گذاری مستقیم در    11د دالر رسید در حالی که چین  میلیار
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این سال داشت. به این ترتیب غول صنعتی سرمایه جهان بهمان گونه که در  

اژدهای  مقابل  در  داد  از دست  چین  اجتماعی  سرمایه  نفع  به  را  میدان  افریقا 

  هزار سر چین در امریکای التین زانو می زند.

 

 عی چیناجتما سرمایه منابع ارزی

 

به میلیارد    2006تا    1990رشد ذخیره ارزی سرمایه چین از سال    34نمودار  

 دالر
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Source : Official Chinese government data 

را نشان می دهد.    2020تکرار داده های ذخیره ارزی چین تا سال    35نمودار  

مورد این  در  و  کشور  یک  ارزی  های  نقش   ذخیره  چین  اجتماعی  سرمایه 

بزرگ اقتصادی و حتی سیاسی در مبادالت و تنظیم مقاوله نامه ها دارد. بطور 

ل  متعارف این نقش هنگام بحران های سرمایه داری می توانند کفه موازنه تحم

 ضربات بحران را به نفع یک غول سرمایه بر علیه دیگری تغییر دهند.

 

 سرمایه های خارجی در چین 

مایه های خارجی در چین و در هم رفتگی آن ها در سرمایه اجتماعی نقش سر

این کشور نقش مهمی در باز توزیع ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران 

ش مهم از صادرات کاال از چین چینی بین سرمایه های جهانی دارد. یک بخ

این   2005توسط سرمایه های وارد شده در چین صورت می گیرد. در سال  

درصد صادرات چین را به عهده داشت در    58سرمایه گذاران خارجی  بخش  

درصد بود. یک بخش مهم از این تولیدات به   41،  1996حالی که این سهم در  

سرمای این  بر  عالوه  شد.  می  صادر  برنامه امریکا  و  مهم  نقش  چینی  های  ه 

این   مقدار  که  بطوری  دارند  امریکا  بهادار  اوراق  خرید  در  ای  شده  ریزی 

دوبرابرشد. پیداست که تجارت خارجی   2006تا سال    2003رمایه از سال  س
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( باعث انباشت  10نمودار  چین و باالنس عظیم آن به نفع سرمایه های چینی )

ارزی ذخیره  بزرگترین  و  ترین  است    عظیم  شده  سرمایه  جهان  کنونی  تا 

قدار به م  2019(. مبلغ ذخیره ارزی سرمایه چین اکنون و در سال  35)نمودار  

میلیارد دالر( رسیده است حال آن که این    3108تریلیون دالر )  3.108نجومی  

میلیارد    1145میلیارد دالر بود که از این مقدار    2916  ،2010مقدار در سال  

االت متحده امریکا بود. پیداست که اوراق قرضه دائما در  دالر اوراق قرضه ای

ا البالی  اما  است  فروش  و  خرید  و  مبادله  شود  حال  می  نتیجه  اینطور  رقام 

تا مقدار معینی  سرمایه داری چین اوراق بهادار را بعنوان منابع استراتژیک 

  حجم اسکناس های دالر یا یورو تشکیل نمی   ذخیره می کند. ذخیره ارزی از 

ین خریداری کرده دولتی که چ ردد، بلکه بخش بزرگی از آن از اوراق بهادارگ

معنی  می  است بدین  این  کشورها    باشد.  دیگر  اجتماعی  سرمایه  که  است، 

به سرمایه اجتماعی چین اند. بنابراین، این ذخائرهمانقدر صدور   "مقروضان"

را چینی  ی  می  سرمایه  نمایش  ما  به  های  سرمایه  دیگر  که  و  گذارند  لی 

متوسط   بطور  اخیر  قرن  اول  دهه  در  چین  ارزی  ذخیره  به  نگاهی  صنعتی. 

با   2010رآخر    مقام دوم د  می دهد، ژاپن دردرصد افزایش نشان    33هرساله  

میلیارد دالر قرار دارد.    790حوزه ی یورو با    میلیارد دالر جلوتر از  1069

اح نه  و  دارد  توجهی  قابل  ارزی  ذخیره  نه  کنون  تا  زیرا  امریکا  آن  به  تیاجی 

  168،  2000واحد پول آن هم چنان مهمترین ذخیره ارزی است. چین در سال 

دال سال  میلیارد  و  مارس    819،  2005ر  در  و  دالر  حدود   2011میلیارد 

حدود   2010میلیارد دالر ذخیره ارزی داشته که در مقایسه با مارس    3045

سرم  24 اشکال  همه  اگر  دهد.  می  نشان  افزایش  از  درصد  اعم  گذاری  ایه 

نظر   در  را  بهادار  و  دولتی  قرضه  اوراق  تجاری،  بانکی،  اعتبارات  مستقیم، 

یه اجتماعی چین دائما در حال پیشروی در عرصه جهانی سرمایه  گیریم سرما 

میلیارد دالر   101با سرمایه گذاری جدید    2009بوده است بطوری که در سال  

فرا و  امریکا  از  بعد  سوم  رده  در  جهان  کل در  تراکم  با  و  داشت  قرار  نسه 

ه میلیارد دالر در رده پنجم سرمایه جهانی قرار گرفت. سرمای  1065سرمایه  

میلیارد یورو اوراق    12خرید    با  2009دولتی چین در ماههای پس از بحران  

از   ها  داری  سرمایه  این  نجات  باعث  پرتغال  و  اسپانیا  یونان،  دولتی  قرضه 
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میلیارد دالر قرضه به دولت ایسلند بانک های    500ورشکستگی کامل شد و با  

  پا نگهداشت. کوچک را سرورشکسته این کشور 

 

 

 

سرمایه گذاران خارج از چین در چین و درهم رفتگی سرمایه های    25جدول  

انباشت سرمایه در چین  داخلی و خارجی یکی از مهمترین دالیل رشد عظیم 

سرمایه گذاران خارجی    1983سال  در مدتی کوتاه بوده است بطور مثال در  

 2005میلیون دالر در بازار چین سرمایه گذاری کردند و در سال    636مبلغ  

(. در پایان 25میلیارد دالر افزایش یافت )جدول    72.4ین سرمایه گذاری به  ا

 میلیارد دالر رسید. 633مقدار کل سرمایه گذاری به  2005سال 

یلیارد دالر سرمایه مستقیم جهانی را  م  163سرمایه اجتماعی چین    2020سال  

نشان می دهد و این   2019درصدی را نسبت به سال    9جذب کرد که رشدی  

جذب   به  موفق  امریکا  که  است  حال  مستقیم   134در  سرمایه  دالر  میلیارد 

به سال    47گردید که   میلیارد دالر، کاهش   251با مبلغ    2019درصد نسبت 

 نشان می دهد.
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 و رقابت در حوزه های جدید ر اروپا و امریکاسرمایه های چین د 

 

چین   خارجی  های  گذاری  سرمایه  کل  از  درصد 

 بین این سال ها 

میلیارد  م قدار 

 دالر

 کشور

م 171.04 16.4 ده  حتایاالت 

 امریکا 

 بریتانیا  72.39 15.7

 یس ئسو 60.01 5.7

 کانادا 49.42 14.5

 روسیه 38.15 3.6

  

امریکای شمالی بین سال های  سرمایه گذاری های چین در اروپا و    26جدول  

 2017تا  2005

هم از نظر مقدار و   هاورکشسرمایه گذاری های چین در دوره هایی در برخی  

بوده است. در سال   این گونه   2014هم درصد متفاوت  به  سرمایه گذاری ها 

المللی   بین  های  سازمان  گزارشات  در  که  داشت  توجه  باید  بود.  شده  تقسیم 

بعنوان   در نظر گرفته می سرمایه هنگ  اقتصاد مستقل  با  کشورهای جداگانه 

ه این  چین  خلق  جمهوری  که  آن  حال  سرمایه شوند  و  چین  کشور  جزو  را  ا 

ها داخلی  گذاری  نیز  داند  را  مجمع  می  در  گذاری  سرمایه  دالیل  مورد  در   .

افریقا چیز زیادی نمی   الجزایر کوچک ساموا، گایان و جزیره مائوریتس در 

 70حدود  2014ن درحالی است که مقدار این سرمایه ها در سال توان یافت. ای

مقصد و هدف از سرمایه گذاری های نسبتا کالن  میلیارد دالر بوده است. حتی  

در جزایر ویریجین بریتانیا نیز روشن نیست. این سرمایه گذاری ها در سال 

به جدول است.  نیز صورت گرفته  قبل  گذاری مستقیم چین    25  های  سرمایه 

دی بطور مراجعه کنید. در موار  2005و سال    2005تا    1979بین سال های  



 145 

ب ویرجین  جزایر  مجمع ریتامثال  این  در  را  شرکتی  چینی  گذار  سرمایه  نیا 

حتی   و  شدن  سهیم  طریق  از  که  هدف  این  با  تنها  کند  می  خریداری  الجزایر 

امکان کشور  این  در  شده  ثبت  شرکت  را    مالکیت  خارج  در  گذاری  سرمایه 

 ایجاد نماید. 

 

سال   در  چین  گذاری  سرمایه  کل  از  درصد 

2014 

میلیارد  مقدار  

 دالر

 کشور

 هنگ کنگ  747 47

ویرجین   142 9 جزایر 

 بریتانیا 

 تایوان 61 3.8

 ژاپن 98 6

 امریکا  75.4 4.7

 کره جنوبی 60 3.7

 آلمان  24 1.5

 بریتانیا  19.2 1.2

 فرانسه  13.6 0.9

 هلند 14.7 10

 سنگاپور 72.3 4.5

کشورها،   278 17.3 بقیه 

و   گایان  ساموا، 

 مائوریتس  
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 2014چینی در جهان در سال  مقصد سرمایه های 27جدول 

اروپا و امریکای شمالی مقصد اصلی سرمایه گذاری های خارجی چین هستند 

سرمایه گذاری های چین را بین میلیارد دالر( از کل    544.5درصد )  52.1و  

های   مقصد   2017تا    2005سال  بیشترین  متحده  ایاالت  دهند.  می  تشکیل 

گذار سرمایه  این  است.  چینی  های  سال  سرمایه  در    7.14کاهشی    2016ی 

در   این کاهش  دارد.  امریکا  انتخابات  از  بعد  داشت که علل روشنی  درصدی 

به مبلغ    2018سال   یافت و  ادامه  از سال   92لیارد )می  1.8نیز  درصد کمتر 

میلیارد دالر در   324شرکت های چینی    2017تا    2005قبل( رسید. از سال  

د از کل سرمایه گذاری های خارجی  درص  31اروپا سرمایه گذاری کردند که  

از   بیش  مقصد  است.  )  43چین  ها می  238درصد  سرمایه  این  دالر(  لیارد 

روسیبازار سویس،  بریتانیا،  کشورهای  بوده  های  آلمان  و  فرانسه  ایتالیا،  ه، 

انرژی   بخش  )  26.4است.  با    76.6درصد  چین  دولت  بود.  دالر(  میلیارد 

روسیه   2014گاز پروم روسیه در سال    میلیون دالری با شرکت  400قرارداد  

 را در مقابل تحریم های اروپایی پشتیبانی کرد.  

کانادا   و  ایاالت متحده  در  انرژی  ، بخش  ترتیب  همین  توجهی به  قابل  میزان 

سرمایه  که  هنگامی   ، توجه  قابل  کند.  می  جذب  چین  از  را  گذاری  سرمایه 

اروپا در سال   انرژی  دو    کاهش   2012گذاری چین در بخش  ، در هر  یافت 

میلیارد دالر در    20.79به    2011میلیارد دالر در سال    4.4کشور کانادا )از  

)از  2012سال   متحده  ایاالت  و  دال  200(  به  میلیون  دالر(   3.38ر  میلیارد 

های  تکنیک  به  دسترسی  با هدف  چینی  های  از شرکت  برخی  یافت.  افزایش 

نگ جهت استخراج گاز از عمق نوآورانه استخراج منابع گازی )تکنیک فراکی

زمین( که می توانند به موقع از طرف سرمایه داران چینی مورد استفاده قرار  

آ انرژی  بخش  به  را  خود  عالقه  در  گیرند،  اند.  داده  نشان  شمالی  مریکای 

سالهای اخیر، سرمایه های چین تمرکز سرمایه گذاری خود را از منابع و مواد 

استراتژیک با هدف افزایش رقابت در بازار کاال ها    اولیه تا دستیابی به اهداف

میلیارد    50.81، شرکت های چینی    2017تا    2012گسترش داده اند. از سال  

و نقل اروپا و آمریکای شمالی سرمایه گذاری کرده اند ،  دالر در بخش حمل  

برابر افزایش داشته است. برنامه   5که نسبت به دوره پنج ساله قبلی تقریباً به  

ریزان سرمایه داری چین هدف تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری چینی به ویژه  
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  در کشورهای اروپای شرقی که با مشکالت اقتصادی روبرو هستند و تصمیم

به گشودن صنایع قبلی که تحت کنترل دولت بوده اند، دارند، نشان می دهند.  

سرمای فناوری،  و  شیمیایی  صنایع  روی  تمرکز  با  چینی  های  قابل  شرکت  ه 

توجهی را در کشورهای اروپای شرقی نظیر مجارستان سرمایه گذاری کرده 

سال   اوایل  در  هوا  وان  صنعتی  گروه  شرک   2011اند.  یک  سهم  ت  اکثریت 

کرد و غول فناوری چینی،  میلیارد دالر خریداری    1.6شیمیایی مجار به مبلغ  

رکز تحقیقاتی  میلیارد دالر در یک م  1.5مبلغ    2012وی در ماه مه  شرکت هوآ

سال   در  کرد.  گذاری  سرمایه  چین    2017مجارستان  شیمیایی  ملی  شرکت 

رود    ( را خرید و انتظار میSyngentaیس )ئشرکت کشاورزی شیمیایی سو 

میلیارد دالری چین را قادر به دستیابی به فن آوری ها و شیوه    43.1معامله  

کار در حوزه های   هایی كند كه به نوبه خود می تواند جهت افزایش بارآوری

و بعد از بحران سرمایه داری    2010کشاورزی و دامی موثر باشد. در سال  

ولو اتوموبیل  کننده  تولید  شرکت  چینی  دار  سرمایه  مبلغ  یک  به  را    2.8و 

( صحبت از خرید بخش هایی از 2020میلیارد دالر خرید و اوایل این سال )

و تریلی یعنی ولوو خودرو    یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ماشین های باری

 سنگین است. 

داده اساس  بر  اینترپرایز"چین  امریکن  "موسسه   American)   های 

Enterprise Institute)  ظرف فقط  گذشته،    15،  و    2سال   100تریلیون 

کشورهای  از  است؛  کرده  گذاری  سرمایه  کشورها  همه  در  دالر  میلیارد 

تا کشوره گرفته  آمریکا  و  سوئیس  مثل  خط  ثروتمند  کنگو.  مانند  آفریقایی  ای 

مسافری بنگوئال در آنگوال. این خط از شهر لبیتو در آنگوال شروع  -آهن باری

در   تنکه  شهر  در  میو  پایان  به  کنگو  دموکراتیک  خط جمهوری  این  رساند. 

سرمایه با  آنگوال  در  سریع  آهن  گسترش  با  آفریقا  کل  شد.  احیا  چین  گذاری 

گویند که انقالب چهارم صنعتی    شناسان میشهرنشینی روبرو است. حتی کار

های کافی برای تحقق  دهد. این در حالی است که زیرساختدر آفریقا رخ می

کنند. به نوشته هنوز وجود ندارد. چین و هند از این خال استفاده می  این تحول

ساالنه  حجم  و  است  آفریقا  تجاری  شریک  بزرگترین  چین  فوربس،  مجله 

  100رسد. بر این اساس، بیش از  میلیارد دالر می  200  تبادالت دو طرف به

رت چین  های بخش تحقیقات تجاهزار شرکت چینی در آفریقا فعالند. بنا بر داده
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در    – چین  به  آفریقا  از  صادارات  بیشترین  هاپکینز،  جان  دانشگاه  در  آفریقا 

به ترتیب از کشورهای آنگوال، آفریقای جنوبی و جمهوری کنگو    2019سال  

فوربسص مجله  است.  گرفته  آفریقا    (Forbes)   ورت  که  است    20نوشته 

ر منیزیم جهان کند. آفریقا نصف ذخایدرصد کتان مورد نیاز چین را تامین می

راتیک کنگو  رود و جمهوری دموکرا هم دارد که در صنعت فوالد به کار می

یا تالک یا سنگ سفید سنگ متحوله اسبه تنهایی نصف ذخایر ط ت لق )طلق 

  که از ترکیب سلیکیت منگنیزیت و آب( جهان را در اختیار دارد. 

 

 

خراج نشده )کولتان یک  آفریقا همچنان ذخایر قابل توجه کولتان است  36نمودار  

ترکیب از مجموعه عناصر آهن، منگنز، نیومب و تانتان به شکل مایع سخت 

ن، موبایل، است( دارد که مورد نیاز صنعت الکترونیک، صنایع شیشه، دوربی

صنایع الکترونیکی ظریف، توربین بادی، توربین جت و غیره است. چین به  

 همه این منابع نیاز دارد.

این حجم سرمایه از  ایران  میلیارد دالر بوده که    26.56گذاری چین فقط  سهم 

های میزان آن در هر دوره پنج ساله تغییر نکرده است؛ یعنی تحریم بین سال

گذاری چین در ایران ر چندانی بر کاهش یا افزایش سرمایهتاثی  2020تا  2005

سال   که  جهانی  اقتصادی  بحران  است.  فرصت    شروع  2008نداشته  شد، 
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وام  عرضه  با  تا  بود  چین  برای  کشورهای مناسبی  در  پایی  جای  کالن،  های 

 جهان، حتی در کشورهای اروپایی باز کند. 

"راه ابریشم جدید" را کلید    طرح بلند پروازانه خود یعنی  2013چین در سال  

این پروژه دو هدف اساسی دارد:  با مواد خام ارزان و 1  زد.  افزایش تولید   )

ارزانانرژ گسترش  2  .ی  طریق  از  چینی  کاالی  فروش  و  خام  مواد  انتقال   )

 آهن. ها و خطوط راهها، بندرها، فرودگاهراه

داده بر  بینبنا  استراتژیک  مطالعات  "مرکز  شش   المللی"های  طی  تنها  چین 

( آهن    62( حدود  2019تا    2013سال  راه  بخش  در  دالر  کشور    34میلیارد 

است  سرمایه کرده  معنای گذاری  به  واقع  در  چین  اقتصادی  فعال  حضور   .

 ( CSISگسترش نفوذ سیاسی این کشور هم هست. )

ف ن، پژوهشگر هلندی و بنیانگذار مؤسسه معماری در زمینه گسترش   دَن روخ 

نی در آفریقا دارد. به گفته او، »در آفریقا هیچ پروژه ساختمانی بلندتر  شهرنشی 

از  3از   تر  راهی طوالنی  هیچ  و  در دست   3  طبقه  که  ندارد  وجود  کیلومتر 

 ها نباشد« چینی

راهبردی   توافق  روزنامه   25جزئیات  است.  نشده  منتشر  چین  و  ایران  ساله 

طرح که  بود  نوشته  این  از  پیش  تایمز"  رئیس    "نیویورک  را  توافقنامه  این 

( پنج سال پیش  بوده است. پیش2016جمهور چین  پیشنهاد کرده  این   نویس  ( 

روزنامه   1399تیرماه    4توافقنامه   بعد،  هفته  دو  رسید.  امضا  به  پکن  در 

ای دست یافت و  صفحه    18نویس    نیویورک تایمز به برخی جزئیات این پیش

آپریل   6قتصادی "بلومبرگ"، در تاریخ  آن را منتشر کرد. به نوشته وبسایت ا

2021  « توافق  این  چارچوب  در  در    400چین  دالر  سرمایه میلیارد   ایران 

می  به گذاری  و  زیاد  تخفیف  با  ایران  از  مقابل  در  و  نفت   کند  مداوم  طور 

در پیش گرفته می آفریقا  قاره  دقیقا مشابه همین استراتژی را در  خرد«. چین 

با مقابل  در  چین  زیرساختاست.  یکزسازی  حدود  نیاز ها،  مورد  نفت  سوم 

 کند. خود را از کشورهای آفریقایی وارد می

 



 150 

 

 واردات نفت خام چین هزار بشکه در روز  37نمودار 

 

های   38نمودار   چیپ  کیفیت  و  اندازه  گیری  شکل  در  ها  هادی  نیمه  نقش 

تحولی عظیم  . این نقش با کاربرد این مواد  سال اخیر  70الکترونیکی در طول  

ابتدا میکرو چیپ و    در صنایع انفرماتیکی در سال های اخیر بازی کرده است.
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از کتاب »آن سوی دیوار اقتصاد چین« نوشته (  pmicrochi نانوچیپ )اکنون  

کمبود نیمه هادی ها به   .آرتور کروبر ترجمه سعید ارکان زاده و آزاده اکبری

کت های تولیدی در ابتدای  طور خاص یک چالش بزرگ برای بسیاری از شر

رایانه های  بوده است. نیمه هادی ها برای همه کاالهای مدرن، از    2021سال  

در   تولید  به  متصل  های  ماشین  و  نقلیه  وسایل  تا  گرفته  تلفن  و  شخصی 

وهای تمام اتوماتیک اعم از شخصی و سنگین مورد  درخانجات، هدایت خورکا

احتیاج جدید  کارخانه  شروع  هستند.  مثال   نیاز  دارد  ها  های  نیمه  به  شدیدی 

میلیارد   100قصد    2021( در سال  TSMC  شرکت )تی اس ام سی در تایوان

دالر سرمایه گذاری در کاخانجات جدیدش دارد که بخشی از آن به نیمه هادی 

با  امریکا  در  جدید  کارخانه  دو  ایجاد  قصد  که  اینتل  شرکت  دارد.  تعلق  ها 

نیز دائما به فکر یافتن ارزانترین نیمه هادی ها   میلیارد دالر دارد  20سرمایه  

 است.

دنیا است و در هر یک   (Chip) ع چیپ هایاین شرکت تولید کننده بزرگ انوا

از سایز های چیپ ها در سال های اخیر تسلط تولیدی و فروش داشته است. 

در   شرکت  این  که  این  تولید    2020مهمتر  تنها  ای  کره  سامسونگ  با  همراه 

میلیارد دالر هستند   21نانومتری با ارزش روز    10تا    5انو چیپ های  کننده ن

درصد است. سایز چیپ ها در طول زمان از چند    90  که سهم شرکت تایوانی

های   در سال  است.    70میکرومتر  اخیر رسیده  های  در سال  نانومتر  چند  به 

  ، ربات مل همه گونه یارانه ها، ادوات نجومیابعاد این نانو تکنولوژی در تکا 

و   ای  کره  های  شرکت  با  همراه  عرصه  این  در  تایوان  است.  مهم  بسیار  ها 

وش ترین شرکت بزرگترین تولید کنندگان، تکامل دهندگان و پر فراخیرا چینی  

تر شدن ابعاد ادوات الکترونیکی در طول هفتاد سال رشد ها هستند. هرچه ریز 

سیم کار جهانی نیز با  تصاعدی داشته است و تقسیم سرمایه، سود دهی آن، تق

سیلیکون  که  شد  می  گفته  روزگاری  است.  بود  همراه  تصاعدی  روند   همین 

این  امروز  است.  ها  رایانه  و  کامپیوتری  ادوات  تکامل  و  تولید  مرکز  والی 

سرمایه  ریز  پیش  ابعاد  و  اند  سرمایه  جهان  سراسر  در  چند  و  چندین  مراکز 

لید کنندگان نیمه هادی ها در  هایشان هر چه نجومی تر می گردد. ژورنال تو

به طور سنتی به   : »در حالی که ایاالت متحده آمریکادمی نویس  2021ژانویه  

ثقل  نیمه هادی در جهان دیده می شود، مرکز  تامین کننده  پیشروترین  عنوان 
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در سالهای اخیر به آسیا منتقل شده است. در حقیقت، اگر ما به طور خاص به  

درصد از ظرفیت جهانی را دارد.   12یاالت متحده تنها  تولید چیپ نگاه کنیم، ا

ی بخشی یا کل تولیدات خود را به چین،  البته بسیاری از شرکت های آمریکای

درصد از نیمه   50تایوان و جاهای دیگر سپرده اند. از نظر بازار داخلی، چین 

بازار یک کشور  به بزرگترین  را  این کشور  هادی ها را مصرف می کند و 

درصد از کل فروش چیپ ایاالت متحده    36تبدیل کرده است. این کشور  تنها  

درصد از این    30ا این حال ، چین در حال حاضر فقط  را خریداری می کند. ب

برای  زیادی  گذاری  سرمایه  و  کند  می  تأمین  خود  چیپ  تولید  با  را  تقاضا 

نی صنعت  رشد  حال  در  همچنین  تایوان  دهد.  می  انجام  خود  تولید  مه افزایش 

هادی خود است که فرآیندهای پیشرفته تولید به طور خاص، حرکت به سمت  

نانومتری    5، منابع مالی عظیمی را می طلبد ، چیپ های  چیپ های کوچکتر

سال   روندهای    2020در  سال  چند  طی  و  کردند  آغاز  را  خود  تولید   3حجم 

 نانومتری در راه است«.  2نانومتری و 

تولید(IBM)  امبییآ غول  کامپیوتر  ،  )بهار  قطعات  اخیرا  حال  2021،  در   )

انرژی بسیار   (Chip)  تست چیپ بیشتر،  با کارآیی  جدیدی است که همزمان 

برابر کند. این چیپ جدید    4تواند عمر باتری را  کند و میکمتری مصرف می

است    2  امبی  آی قادر  و  است  سیستم  45نانومتری  کارآیی  های درصد 

به   نسبت  را  که  چیپکامپیوتری  فعلی  و  نانومتری  7های  داده  افزایش  اند 

نماید  75همزمان   مصرف  انرژی  کمتر  چیپرصد  تولید  صنعت  در  های د. 

شود که معادل یک میلیاردم متر است و  ، از واحد نانومتر استفاده میکامپیوتر

اندازه   این  چه  هر  است.  ترانزیستورها  واقعی  اندازه  بیان  برای  معیاری 

سخت شود  می  کوچکتر  تولیدی  بیشتری  افزار  بارآوری  و  نوآوری  از  تواند 

ر خود با استفاده از این  اگوید توانسته در البراتوام می بیدار شود. آی  برخور

میلیارد ترانزیستور را روی چیپی که به اندازه   50نانومتری    2فناوری جدید  

همی قبلی  رکورد  که  است  حالی  در  این  دهد.  جای  است  انگشت  ناخن  ن یک 

چیپی بود که میلیارد تراتزیستور در    30منتشر شد    2017شرکت که در سال  

نانومتری ساخته شده بود. همانطور که مشاهده می   7بر اساس نانوچیپ های  

جریان انداختن سرمایه اجتماعی، ایجاد کارخانجات جدید و حتی  ه  شود برای ب

ان انداختن تولید محصوالت سرمایه ای نظیر مدارهای  فرماتیک و چیپ  بکار 
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بیانی روشنتر   به  یا  ثابت،  به سرمایه  تری  احتیاج  چه عظیم  تولید هر  وسایل 

را  این  زنده.  کار  نیروی  کمتری  چه  هر  مقدار  با  است  همزمان  این  و  است 

بارآوری باالتر کار در اختیار سرمایه می گذارد. این دور تسلسل یعنی جهت  

انبوه تر سرمایه ثابت است. »مانع و    تولید انبوه تر کاال احتیاج به حجم هر چه

ست از سرمایه و تداری، خود سرمایه است که عبارمحدودیت حقیقی سرمایه  

می   پدیدار  تولید  منظور  و  انگیزه  مقصد،  مبداء،  بعنوان  آن  افزایی  ارزش 

تولید  وسائل  یعنی  بالعکس،  نه  و  بوده  سرمایه  برای  تولید  فقط  تولید  گردد، 

شک  برای  ای  وسیله  تولید صرفا  جامعه  برای  زندگی  پروسه  وسیع  دادن  ل 

ن( نمی باشد« مارکس جلد سوم فصل پانزدهم سرمایه. رقابت  کنندگان )کارگرا

هر چه سهمگین تر و ژرف تر غول های صنعتی منجر به شتاب هر چه بیشتر 

 این روند می شود.
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در   39نمودار جهان  انفرماتیک  های  غول  عظیم  های  گذاری  سرمایه 

 .2020ژی های این حوزه پیش ریز سرمایه در سال تکنولو

هادی مورد استفاده در میکروالکترونیک    ترین نیمه  کریستال سیلیکون متداول

هادی ها به ترتیب ایاالت    و فتوولتا ییک است. کشورهای با نیاز اصلی نیمه

سی  ام  اس  تی  )شرکت  تایوان  اروپا،  اتحادیه  ژاپن،  جنوبی،  کره   متحده، 

TSMCو سال    (  در  نیمه  2018چین  عناصر  از  به    میهادی    بودند.  توان 

ژرمانیوم  (Si) سیلیسیوم بور(Ge)  و  گروه  عناصر   ،  (B)   آلومینیم   نظیر 

(Al)گالیم ،  (Ga)ایندیم ،   (In)  و تالیم  (Tl)    نام برد. تقسیم جهانی بازار نیمه

( بر اساس درصد نیاز شرکت  Semiconductor  هادی ها )سمی کوندوکتور

در سال   که  2019و    2018های کشورها  دهد  می  باالی    نشان  نیاز  علیرغم 

آن   تولید  مجموع  ای  سرمایه  اساسی  کاالهای  این  به  امریکایی  های  شرکت 

بسیار کمتر از نیاز آن ها است. این چیزی نیست که بتوان یک شبه تغییر داد 

از نظر زیرا هزینه های گزافی چه از نظر زیر ساخت های سرمایه ای و چه  

اجتم سرمایه  حیطه  از  معدنی  اساسی  استمنابع  خارج  امریکا  )نمودار    اعی 

قیمت نیمه هادی ها در طول بیست سال اخیر را نشان می دهد، هر   41  40و

چند قیمت این عناصر بر اساس عرضه و تقاضا معین می شود اما نمی توان 

ن حوزه پیش ریز  هزینه تولید، منابع محدود و سرمایه های سنگینی که در ای

آ قیمت  گیری  شکل  در  را  شوند  گرفت( می  نادیده  ها  تالش    ن  مانع  این  اما 

سیاست مداران آن اعم از مدیران اقتصادی تا سطح رئیس جمهور آن بایدن در 

حوزه   این  در  امریکا  اجتماعی  سرمایه  خودکفایی  تضمین  نوعی  دادن  شکل 

آپریل   در  که  بطوری  است  نگردیده  حکمی  با  2021سرمایه،  و  دستور  یدن 

 این زمینه صادر نمود.برای تشکیل کمیته مخصوصی در 
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 ارزش نیمه هادی ها در طول بیست سال اخیر به میلیارد دالر 40نمودار 

 

 

 

 بازار جهانی نیمه هادی ها به میلیارد دالر 41نمودار 
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آن ها   افزایش تولید نیمه هادی ها در ژاپن همراه با کاهش چشمگیر  42نمودار  

 80در امریکا در دهه 
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در  43نمودار   ها  هادی  نیمه  تولید  افزایش  دهه    پروسه  در  تقریبا    90ژاپن 

متوقف گردید در حالیکه تولید در امریکا افزایش می یافت اما تایوان با وجود 

سیستم  اساسی  خام  مواد  این  کننده  تولید  بزرگترین  اخیر  سده  در  تولید  کاهش 

 و انواع کاالهای دیجیتالی است.  های مدرن رایانه ها

 

و رقابت بین المللی در حوزه های دیگر پیش ریز سرمایه که    خاک های نادر 

یابند می  تری  عظیم  چه  هر  به   .نقش  نیاز  الکترونیک،  آور  سرسام  افزایش 

های الکتریکی و  دروباطری های با حجم ذخیره باال، افزایش رو به تصاعد خو

چه بیشتر بار آوری کار در تولید کاالها چه سرمایه  نیاز سرمایه به افزایش هر

ای و چه مصرفی نیاز سرمایه به فلزات با قابلیت باالی انتقال الکتریسیته، فرم 

(، هر چه بیشتر افزایش می Liیم )سایر قابلیت های فیزیکی نظیر لیت پذیری و  

راج قلع ای بزرگ در بولیوی در ابتدا مربوط به استخهحوزه تولید شرکتیابد. 

نیست. هدف اص قلع هدف اصلی  دیگر  بولیوی  در  اما  لی حاال ذخایر و  بود، 

لیت انبوه  دیگر  منابع  جهان،  منابع  از  نیمی  حدود  شود  می  )گفته  است  آن  یوم 

لیتکشو ذخایر  که  التین  امریکای  و    (Li)  یمرهای  شیلی  است  زیاد  ها  آن 
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ا ماشینآرژانتین  ساخت  برای  که  اس ند(  ضروری  برقی  اوو های  دولت  ت. 

مورالس قصد داشت بجای شرکت های بزرگ نظیر گلنکور، جیندال استیل اند  

نام   با  حاال  )که  سیلور  امریکن  ساوث  و  انرژی،  امریکن  پان  پاور)هند(، 

(  Elon Musk شود(، تسال )مالکش الون ماسکخته میتریمتالز ماینینگ شنا

تا با شر تا  و  لیتهند  استخراج  قرارداد  با    (Li)  یومکت های چینی  امضاء کند. 

تیانکی   لیتیوم  گروه  عنصر   شرکت  همین  استخراج  به  آرژانتین  در  که  چین 

ایندیم   و  روی  معدن  آهن،  معادن  نقره،  معادن  این  بر  عالوه  است.  مشغول 

بولیوی از مهمترین منابع جهان است. ایندیم در صنایع نیمه هادی ها کاربرد 

که   بولیوی  سرمایه  دولت  دارد.  معدن  وسیع  ملی  شرکت  هیئت  کاری در 

و   )کومیبول(  در بولیوی  فعالی  حضور  بی(  ال  )وای  آن  لیتیوم  ملی  شرکت 

های   تکنیک  و  کالن  های  سرمایه  به  مبرمی  احتیاج  دارد  معادن  استخراج 

خود بری  سهم  موقعیت  بتواند  تا  دارد  کار  باالی  بارآوری  با  از    پیشرفته  را 

 ببرد.  ی کارگر بولیوی حفظ و حتی باالاضافه ارزش های تولید شده توده ها

وف به خاک های نادر از این دسته اند. بازار تولید این فلزات که  فلزات معر

نام دارد که  گادولینیت شامل نخستین کانی شناسایی شده از این عناصر مخلوط

شیمیایی کی ایتریم،یومسز از ترکیب  است.  سیلیسیم ،آهن ،  عنصرها  دیگر  و 

تولید آن ها عموما شرکت های چینی در دست دارند اعم از این که معادن این  

بولیوی(. کشور  )بخصوص  التین  امریکای  یا  و  افریقا  یا  باشد  چین  در    ها 

به   که نزدیک  با  90شرکت های چینی  تولید و  زار فروش خاک های درصد 

نادر را در دست دارند و بطور انبوهی اقدام به تولید توسط کارگرانی می کنند  

که دستمزد ناچیز زیر حد فقر آن ها ماه ها پرداخت نمی شود و یکراست به 

کنون   تا  اضافه می گردد.  از گروه  17انبوه سود سرمایه  های   عنصر  خاک 

یوم، پرازئودیمیوم، ه اند )النتانوم، سز رند شناخته شدنادر که کاربرد صنعتی دا

دیسپروزیم،  تربیوم،  گادولینیوم،  یوروپیوم،  ساماریوم،  پرومتیوم،  نئودیمیوم، 

   هولمیوم، اربیم، تولیوم، ایتربیوم، لوتتیوم، اسکاندیم، و ایتریوم(.

(La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm,Yb, 

Lu, Sc, Y ) 

 

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=گادولینیت&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/ترکیب_شیمیایی
https://fa.wikipedia.org/wiki/سریوم
https://fa.wikipedia.org/wiki/سریوم
https://fa.wikipedia.org/wiki/سریوم
https://fa.wikipedia.org/wiki/آهن
https://fa.wikipedia.org/wiki/سیلیسیم
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زمین  در  نامشان  برخالف  عناصر  این  اعظم  فراوان   بخش  برای بسیار  اند. 

عنصر فراوانی است که غلظت آن برابر غلظت   یم بیست و پنجمیننمونه سز

ویژگی دلیل  به  عناصر  این  است.  زمینمس  بصورت    های  زمین  در  شناسی 

نیستند.   و در یک جا به اندازه  کافی متمرکزاند  ذرات ریز خاک بسیار پراکنده  

بهره و  استخراج  کشف،  نتیجه  آن  در  از  است.  برداری  پرهزینه  بسیار  ها 

برداری از آن اقتصادی باشد را کانی خاک های ها که بهرههایی از آن رسوب  

م دارد نامند. نخستین کانی شناسایی شده از این عناصر گادولینیت ناکمیاب می  

ایتر(Cs)  یومترکیب شیمیایی از سزکه یک   ، آهن، سیلیسیم و دیگر  (Y)  یم، 

عناصر است. این کانی از یک معدن در روستای ایتربی در سوئد بدست آمد  

اند. این    است . چندین عنصر خاکی کمیاب نامشان را از این منطقه وام گرفته

ان این کشور صنعتی دوره  داد که  کشاف  اکتشاف ها در زمانی در سوئد رخ 

ذراند، دوره ای که در اوج خود آلفرد نوبل را می گ  بزرگ سرمایه داری خود

انقالبی در استخراج   ،با بیش از صد کشف و اختراع، از جمله اختراع دینامیت

اورانیم،  شامل  که  الکتینیدها  گروه  به  عناصر  این  نزدیکی  نمود.  ایجاد  معدن 

هستند و نوع استخراج یونی آن توریم، پلوتونیم و غیره که عناصر رادیواکتیو  

که اکتیوی    ها  رادیو  تجزیه  روند  در  عناصر  این  بر  عالوه  و  است  مشترک 

انتشار   با  و  نیستند  پایدار  نیز  خود  و  آیند  می  بوجود  اورانیم  نظیر  عناصری 

همین دلیل طول عمر آن  ه  امواج رادیواکتیو به عناصر دیگر تبدیل می گردند ب

و   است  کوتاه  اغلب  نیز  نیمه عمر  ها  این    18برخی  دارند.  اغلب ساله  روند 

برخی  که  گردیده  زیستی  محیط  تخریبات  موجب  ها  آن  استخراج  با  همراه 

تولید  موقت  توقف  به  مجبور  را  سرمایه  ریز  پیش  حوزه  این  داران  سرمایه 

نموده است. بطور مثال اخیرا دولت مالزی را مجبور کرده تولید این عناصر  

یکی مراکز معدنی  محیطی متوقف کند. در نزدهای زیست  را به خاطر نگرانی

تواند  ها میو صنعتی که به استخراج و فراوری آن ها می پردازند، غلظت آن 

توانند به خاک منتقل  تا چندین برابر سطح طبیعی افزایش یابد. این عناصر می

، شوند به آن واسطه توسط عوامل بسیاری مانند فرسایش، آب و هوا، اسیدیته

یره منتقل شوند. این عناصر عملکردهای  های اسیدی زیرزمینی و غبارش، آب

توانند بسته به شرایط خاک، دفع یا جذب شوند.    ها می شبیه به فلزات دارند. آن 

می   زیستی  مغذی  منابع  طریق  توسط از  بعداً  و  شود  جذب  گیاهان  به  توانند 
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ای قوی در طول فرایند افراد و حیوانات مصرف شوند. عالوه بر این، اسیده

ر خاکی کمیاب با آن ها ترکیباتی ایجاد می کنند، که پس از آن  استخراج عناص

پهنهمی   و  به محیط زیست  انتقال  با  اسیدی   توانند  را  آبی محیط زیست  های 

این   اغلب  نظیربکنند.  پرتوزا  عناصر  با  همراه  و    (Th)  توریم  عناصر 

سنگ  (U)  اورانیوم کمدر  عنصرهای  در های  استخراج  حین  در  که  اند  یاب 

محیطی می شوند.  زیست پراکنده شده و موجب آلودگی گسترده زیست    محیط

و سال های اخیر به همین دلیل مجبور   2013،  2010دولت چین در سال های  

به توقف موقتی استخراج این عناصر بخصوص در مغولستان داخلی شده اما  

د  از سر گرفته شده، در اکثر این مواربعد از مدت کوتاهی تولید و استخراج  

 قیمت این مواد اولیه مهم در بازار های جهان به چندین برابر رسیده است. 

سال   چین  2017در  تولید   81،  را  زمین  کمیاب  های  خاک  منابع  از  درصد 

داخلی که   از مغولستان  را  این عناصر  بیشترین مقدار  این کشور    36.7کرد. 

استرالیا با فاصله ر خود جای داده استخراج کرد.  درصد از ذخایر جهانی را د

درصد تولید جهانی اما همین   15کننده بزرگ با    زیاد، دومین و دیگر استخراج 

شد و تقریبا همه    تولید برخوردار  از رشد کمتر  2020سرمایه داری در سال  

 2014را به نفع سرمایه های چین از دست داده است. از سال    افت تولید خود

است.   کی کمیاب چین، دو برابر شدهصادرات اکسیدهای عناصر خا  2019تا  

و    80 ژاپن،  فرانسه،  است.  آمریکا  به  مواد  این  از  چین  صادرات  درصد 

کنند. اما مواد ریکا صادر میشده به آم  استونی نیز عنصرهای کمیاب فرآوری

میاب  کنند. برخی کاربردهای مهم از عناصر که خود را از چین وارد می اولی

آهنرباه آلیاژها، عینکخاکی برای تولید  با کارایی باال، کاتالیزورها،  ها و ای 

در تولید آهنربا مهم است.    ( Nd)  شود. نئودیمیم لوازم الکترونیکی استفاده می

هیبریدی،  خودروهای  الکتریکی  موتورهای  در  خاکی  کمیاب  عناصر 

الک توربین لوازم  دیسک،  هارد  درایوهای  بادی،  حمل، تروهای  قابل  نیک 

یم و النتان به عنوان کاتالیزورهای  شوند. سزگوها استفاده میمیکروفون، بلند

های دیزل مورد استفاده مهمی برای فراوری نفت هستند و به عنوان افزودنی 

نئودیمیم  ( La)  ، النتان(Cs)  یمرند. سز گیقرار می و    (Nd)  و  آلیاژ  تولید  در 

یم،  ستند. سزمهم ه  (Ni)  نیکل  فلز  ی هیدریداههای سوختی و باتریتولید سلول

الکترونیک نقش مهم دارند و در تولید صفحه   (Gd)   گادولینیم نئودیمیم در  و 
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تصویربرداری   LCDنمایش   در  همچنین  و  لیزر  نوری،  فیبر  پالسما،  و 

قرار می  استفاده  استفادهپزشکی مورد  دیگر عناصر خاکی کمیاب  گیرند.  های 

در کاربرد بارورسازی است. عندر ردیابی  اصر خاکی کمیاب  های پزشکی، 

استفاده   کشاورزی  در  کار  بارآوری  گیاه،  رشد  افزایش  برای  کشاورزی  در 

غنیمی کودهای  طریق  از  کشاورزی  در  کمیاب  خاکی  عناصر  با شود.  شده 

شوند که عملی رایج در چین است. عالوه بر عناصر خاکی کمیاب استفاده می

د که منجر به افزایش  افزودنی خوراکی برای دام هستناین، این عناصر مواد  

تولید تخم در واقع    تولید مثل حیوانات بزرگ و  لبنی و  فراورده های  مرغ و 

می نیز  سرمایه  ریز  پیش  حوزه  این  در  کار  بارآوری  اثرات افزایش  گردند. 

مخرب و بخصوص طوالنی مدت و با انباشت در طول زمان بر بدن انسان، 

ط  و  هیچگونه  حیوانات  و  است  ناشناخته  انجام  بیعت  زمنیه  این  در  پژوهشی 

ب از نظر ها  اگر هم صورت گرفته  یا  دور است زیرا سود های  ه  نگردیده و 

با   این مورد می توان همین روند را  این رابطه در میان است. در  کالنی در 

دوره ای مقایسه کرد هنگامی که اندکی از کشف های رادیو اکتیو توسط ماری  

رادیومک )عناصر  داران   Poمپولونیو     Rhوری  سرمایه  که  گذشت  نمی   )

!! لذا یو را بعنوان آب حیات می فروختندجو آب آلوده به این مواد رادیواکت سود

پرتوزائی این عناصر، نزدیکی آن ها با عناصر رادیواکتیو و انشقاق آن ها از 

ر بزرگ دیگری این مواد، افزایش اسیدیته خاک، باران و آب های جهان خط

  رانی که با این مواد کار می کنند وسالمتی کارگ  یدی است برایتهد  است که

تغذیه   این مواد  از  داران  تاثیر گمراه سازی های سرمایه  توده هایی که تحت 

می کنند. اما تولید کنندگان و مصرف کنندگان تولیدی این کاالهای سرمایه ای  

سرمایه به  ایه نظیر اکثر حوزه های  فقط با اندیشه سود و ارزش افزایی سرم

 کار خود ادامه می دهند. 

سال   در  دارد.  را  عناصر  این  معدنی  فراوری  میزان  باالترین  همچنین  چین 

این    90نزدیک    2019 کاربردی  اکسیدهای  ساخت  و  معدنی  فراوری  درصد 

مانده توسط یک شرکت  درصد باقی   10عناصر در چین انجام شد. تقریباً همه  

الزی قصد دارد تولید این عناصر را به علت یی در مالزی تولید شد. ماسترالیا

ای که به  محیطی توده مردم متوقف کند. محصوالت تازه    های زیستنگرانی

ای شوند شامل تجهیزات پیشرفته  عنصرهای خاکی کمیاب نیاز دارند تولید می
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  ( رایانه  قطعات  دیجیتال،  دوربین  هوشمند،  تلفن  کمانند  امپیوتر(،  قطعات 

شوند.  و غیره می  قابلیت ذخیره باال جهت خودروهای الکتریکیباطری های با  

ساخت  نظامی،  تجهیزات  نو،  انرژی  فناوری  در  عناصر  این  این،  بر  عالوه 

 شیشه، و متالورژی نیز کاربرد دارند. 

 

 

منابع و ذخائر خاک های نادر در جهان و تولید کنندگان بزرگ در    44نمودار  

 زه پیش ریز سرمایهاین حو

ن استچین  استراتژیک  و  ارزشمند  مواد  این  کننده  تولید  بزرگترین  تنها    ه 

و نه تنها ذخایر عظیمی از این عناصر دارد بلکه سرمایه گذاری   ( 44)نمودار  

های مشخصی در این حوزه در کشورهای افریقایی و امریکای التین کرده و 

المللی بین  تضادهای  علت  کند.  نظیر    سرمایه  می  جهان  بزرگ  های  داری 

امریکا، اروپا و برخی از غول های آسیایی سرمایه بر عملکرد سرمایه داری 

چین و دولت این کشور در ده های اخیر در برمه )میانمار( نیز بر سر منابع 

بر  کاملی  تسلط  چین  که  است  نادر  های  خاک  جمله  از  کشور  این  معدنی 

تولید آن دارد. س این  رمایه هاستخراج و  ای داخلی برمه سود های کالنی در 

همکاری درو می کنند در حالی که چین با تسلط جهانی خود در این حوزه ها  

مانند هر سرمایه داری بزرگی به ازاء انبوه سرمایه خود، بارآوری باالی کار 

مافوق  در این حوزه و نیز تولید کاالهای نیم ساخته و کامال آماده سرمایه ای  

 می درو می نماید. عظیهای سود 
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ذخائر و تولید خاک های نادر در جهان. موقعیت سرمایه اجتماعی   45نمودار  

دیگری  های  غول  با  توان  می  را  سرمایه  ریز  پیش  های  حوزه  این  در  چین 

ده درصد ذخایر    2020نظیر روسیه مقایسه کرد که طبق ارزیابی های سال  

المللی را در اختیار دارد اما ت عرضه این کاالهای اساسی سرمایه ولید و  بین 

افزارها  )از نرم  احتیاج  بیشترین  با  امریکا  آن به صفر نزدیک می شود.  ای 

درصد و تولید   1گرفته تا احتیاجات نظامی و غیره( دارای ذخایری در حدود  

در حدود    16حدود   ذخایری  با  ویتنام  است،  ناچیزی    18درصد  تولید  درصد 

با    2020ک های نادر از آغاز چین جدید تا کنون ناصر خاتولید جهانی عدارد. 

 سرمایه های چین صورت گرفته است.  کامل تسلط

 

 چین و تجارت جهانی   

نگذاشت.  وجود  عرصه  به  پا  سال  چند  عرض  در  چین،  داری  سرمایه  تولید 

فرایند   از  طوالنی  بیش  یا  کم  ای  تمرکز،  پروسه  انباشت،  رشد  قهری 

اجتماعی چین این شرائط را از دامن خود    گستری و جهان گستری سرمایهخود

تأثیر تعیین کن  از  نده  پدید آورد. نیاز سرمایه داری به صدور کاال و سرمایه، 

عرصه های جدید پیش ریز سرمایه برای کل جهان سرمایه و استثمار نیروی 

نرخ  افت  به  رو  گرایش  چالش  در  انباشت  نوین  های  حوزه  رایگان  شبه  کار 
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همین گونه نیز  ه  می شود و بر این چالش تاثیر می گذارد. بسود سرمایه، ناشی  

سرمایه در واحد کاهش تفاوت زمان کار و زمان تولید موجب سود دهی بیشتر  

زمان می گردد. »زمان کار همواره زمان تولید است یعنی زمانی که در اثنای 

آن سرمایه به محیط تولید رانده می شود. اما عکس آن همیشه صادق نیست،  

جهت  این  به  دارد  قرار  تولید  روند  در  سرمایه  آن  طی  که  مدتی  تمام  یعنی 

ما سرمایه  دوم  جلد  نیست.«  کار  زمان  دومی ضرورتا  این  بارزترین  رکس. 

حوزه پیش ریز سرمایه در کشاورزی و دام داری است. این تفاوت میان زمان  

نیز بر  دیگر  قلمروهای  دامداری و  تولید در جنگلداری،  پروسه    کار و زمان 

داری   سرمایه  دارند.  بارز  تأثیر  محصول  تولید  های  هزینه  و  سرمایه  واگرد 

این هزینه ها به وسایل گ وناگون دست می زند، کاشت داشت و  جهت کاهش 

کود   کاربرد  زمین،  هکتار  همان  برروی  سال  طول  در  گانه  چند  برداشت 

دانه کاربرد  کار،  ضایعات  کاهش  برای  آفات  دفع  کاربرد  های    شیمیایی، 

دستکاری شده ژنتیکی جهت کاهش زمان کار، کاربرد مواد شیمیایی گوناگون  

واگرد سرمایه و افزایش سود در    در پرورش پوست دباغی و غیره، بر زمان

واحد زمان تاثیر می گذارد. همین سرعت بخشیدن به پروسه واگرد سرمایه به  

ه کاهش هزینه زمان دوران کاال نیز مربوط است و کاهش زمان فروش نیز ب

تولید می انجامد. زمان واگرد سرمایه حاصل جمع دوره تولید و گردش است.  

ن نیز بر روی دوره واگرد تأثیر دارد. یکی از بر همین اساس طول زمان دورا

کاال   شکل  در  سرمایه  که  است  مدتی  یا  فروش  زمان  دوران،  های    –حلقه 

تواند موجب هزینه های    سرمایه به سر می برد. تغییرات درون این زمان می

این را ما در اشغال بودن   اضافی مانند انبارداری و مانند آن نیز بشود)نمونه

ککانتینر هاهای  در و    (shipping container)  شتی  کاال  انبوه  از  ها  تریلی 

تراانبار های  ترمینال  و  بنادر  در سال  نها،  اوایل سال    2020سپورت  و حتی 

برابر  2021 ده  موجب  که  کانتینر  بودیم  هر  قیمت  مهم   شدن  عامل  گردید(. 

بروز تفاوت در زمان فروش و الجرم اختالف دوره واگرد، دوری و نزدیکی  

ها و  ی که سرمایه اجتماعی چین با آرزومحل تولید با بازار فروش است، عامل

ر به بخش اعظم میلیون کارگ  900تمایلش در رسیدن کاالی تولید شده توسط  

گریبان است  ه  ن سرمایه، دست ب رگ کاال در سراسر جهاهای بزجهان و بازار

کاال   و  کمتر  فاصله  این  چه  هر  مشتریان    –.  دسترس  در  تر  سریع  سرمایه، 
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قرار گیرد طول دوره گردش و واگرد سرمایه هم کوتاه تر خواهد شد. بهبود  

وسائل ارتباطات و ترابری اگر چه بر تفاوت نسبی میان زمان دوران سرمایه  

اعث تسریع انتقال کاالها به بازار می شود. در  ف بی تأثیر است اما بهای مختل

این بین افزایش مستمر وسائل حمل و نقل مانند شمار کشتی ها و راه آهن ها 

باعث می گردد که کاالها در بنادر و مراکز مشابه بر روی هم تلنبار نشده و با  

افزایش روزافزون نقش وسائل نقل و    سرعت راه مقصد پیش گیرند.  حمل و 

برخی  سرمایه   اهمیت  صعودی  سیر  قلمرو،  این  در  انبوه  گذاریهای 

بزرگراههای تجاری یا بنادر و مراکز داد و ستد را به دنبال می آورد. این جا 

به جائی ها هم می تواند بر روی زمان فروش کاالهای تولید شده در مناطق 

 وره واگرد این سرمایهمختلف، مدت دوران سرمایه های گوناگون و باالخره د

وسائل   گسترش  و  داری  سرمایه  تولید  شیوه  پیشرفت  با  بگذارد.  تأثیر  ها 

ترابری، زمان دوران عده ای از کاالها کوتاه می شود، این پیشرفت همزمان  

می   دنیا  نقاط  اقصی  به  کاال  نقل  و  حمل  و  جهانی  بازار  فزاینده  توسعه  مایه 

می یابد، بخشی   گونه ای عظیم افزایش  گردد. حجم کاالهای در حال انتقال به

سرمایه است وسیعا نمو می کند، نمو    –از سرمایه اجتماعی که در حالت کاال  

صورت  به  ها  سرمایه  عظیم  حجم  ریز  پیش  باعث  حال  همان  در  بخش  این 

استوار و گردان در شبکه حمل و نقل به جای عرصه های تولید می شود. بین  

درنیزاسیون مستمر امکانات  داد و ستد کاالها، م  المللی شدن هر چه فراگیرتر

ترابری، صدور محصوالت تولید شده از یک قاره به تمامی قاره های دیگر یا  

دورترین نواحی دنیا، همه با هم، نه فقط بخش اول پویه دوران یا زمان فروش  

که بخش دوم آن، پروسه تبدیل مجدد پول به عناصر سرمایه بارآور یا زمان  

سرمایه داری چین همانگونه که زمانی سرمایه   ا نیز کوتاه می سازد.خرید ر

ناوگان   ایجاد  تسخیر کشورها،  بکار  نیاز دست  همین  مبنای  بر  بریتانیا  داری 

سریعتر   چه  هر  های  کانال  و  ها  راه  بردن  بکار  و  ایجاد  کشتیرانی،  بزرگ 

-ک کمربندسرمایه به اقصا نقاط جهان زد، نیز دست بکار طرح »ی-انتقال کاال 

راه« تغییر نام داد، برای اولین بار از -بعدها به »ابتکار کمربندیک راه« که  

رئیس پینگ،  جین  شی  بهسوی  چین،  توسعهجمهور  راهبرد  یک  ای    عنوان 

هدف   با  که  طرح  این  شد.  مطرح  ترانزیتی  خطوط  و  ارتباطات  بر  مبتنی 

طرح شده است، از  ارتقای جایگاه چین در معادالت تجاری و اقتصادی جهان م
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المللی به مرکزیت این کشور، آن را  ی ترانزیتی بین  ایجاد یک شبکه    طریق

می   به  قادر   ( را  خود  کاالهای  برخی  سازد  طریق  از  زمینی(  صورت 

کشورهای آسیای جنوبی، به آسیای مرکزی و قفقاز و از آنجا به اروپا برساند.  

ای مدیترانه رام، دریای سرخ و دریاین امکان همچنین از راه دریایی اقیانوس آ

می  فراهم  کشور  این  سال  برای  در  تجارت   80حدود    2019شود.  درصد 

جهانی کاال از طرق دریایی بود و تجارت چین با دنیای سرمایه از طریق دریا  

پائیز    70 در  چین  دولت  است.  بوده  ایده  2013درصد  بار،  اولین  ی    برای 

توسعه   و  »کمربند  ساخت  مشترک  جاده ی  ابریشاقتصادی  »جاده ی  و  ی م« 

ابریشم دریایی قرن بیست و یکم« را مطرح کرد. این پروژه بزرگ در سطح  

میلیارد دالر سرمایه گذاری در برنامه ریزی ها   900طرح باقی نماند. از ابتدا 

توسط  داری  سرمایه  تاریخ  گذاری  سرمایه  بزرگترین  که  شد  گرفته  نظر  در 

شود.  می  محسوب  کشور  سال    یک  سه   82مبلغ    2015در  به  دالر  میلیارد 

همچنین  یافت.  اختصاص  طرح  این  های  پروژه  برای  گذاری  سرمایه  بانک 

میلیارد دالر بودجه    100»بانک سرمایه گذاری زیر ساخت های آسیا« مبلغ  

برابر گردید. در سال   دو  نیازها  اساس  بر  به سرعت   2017دریافت کرد که 

  29کشور از جمله    130نماینده از    1500ضور  اجالس دو روزه پروژه با ح

به کار کرد.   آغاز  در پکن  دولت  دولت و  والدیمیر    ،رئیس جمهوردو  رئیس 

از   دوترته  پوتین  رودریگو  و  داشتند.فیلیپین    ازروسیه  حضور  اگرچه   نیز 

بنظر می  اما  نداشتند  این نشست  در  درخشانی  اروپا حضور  اتحادیه  رهبران 

که در کنفرانس ها و نشست های  عمل بلچین نه فقط در  ید که دولت سرمایهرس

دولت های سرمایه ابتکار اصلی را در دست دارد. این پروژه بزرگ هم اکنون 

و تا حد نسبتا زیادی در آسیا از طریق تجهیز بنادر جنوب و شرق چین و از  

طریق ایجاد شاهراه عریضی در نزدیک مرز هند و راه آهن های پاره وار این 

 که تا کنون خفته بود بتدریج سربلند می کند. آن جا مانند اژدهایی جا و

صادرکننده  بزرگترین  به  را  چین  گذشته،  سال  چند  طی  عظیم  تجاری  مازاد 

جهان تبدیل کرده است و در رتبه دوم در میان بزرگترین واردکنند گان جهان  

چین   خارجی  تجارت  که  دهد  می  گزارش  جهانی  بانک  دارد.   35.7قرار 

ناخاد تولید  کل  از  سال  رصد  در  را  آن  داخلی  دهد.    2019لص  می  نشان 

درصد( ،    9رادیو تلفن )  -صادرات اصلی چین شامل دستگاه های انتقال تلفن  
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  5/9دستگاهها و واحدهای تماس های دیجیتالی و کنفرانس های خودکار داده )

( الکترونیکی  های  چیپ  میکرو  و  مدارها  ها،  چیپ  درصد(    4/1درصد(، 

عالوه بر این صادرات عمده در اقتصاد    .صد( استدر  5/1محصوالت نفتی )

وخت و مواد شیمیایی،  بازی، سآالت، پوشاک، کفش، اسبابچین شامل ماشین

خودرو دیگرهقطعات  طرف  از  است.  آالت  ماشین  و  عمدتا  ا  کشور  این   ،

( الکترونیکی  )14.8مدارات  گازی  میعانات  و  نفت   ، ،    14درصد(  درصد( 

درصد( وارد می کند.    2.3ایل نقلیه موتوری )درصد(، و وس  4.8آهن )سنگ  

 15ترین توافق تجاری جهان را در    کشور آسیا و اقیانوسیه بزرگ  14چین و  

آزاد جهان است که    2020نوامبر   این بزرگترین توافق تجارت  امضا کردند. 

تجاری    رغم جنگشود. به  سوم تولید ناخالص ملی کل جهان را شامل می یک  

ترین توافق تجارت آزاد جهان در پایان دیدار مجازی بزرگ    چین و آمریکا،

)آسه  شرقی  جنوب  آسیای  کشورهای  اتحادیه  عضو  کشور رهبران  ده   : آن 

میانمار،  فیلیپین،  تایلند،  مالزی،  اندونزی،  سنگاپور،  ویتنام،  از  عبارتند 

رالیا، کره جنوبی و  برونئی، الئوس و کامبوج( امضا شد. کشورهای ژاپن، است

لند نیز در این تجارت آزاد مشارکت دارند. در سایه این توافق عوارض  ییوزن

یابد، قواعد ناظر بر   گمرکی در تجارت بین کشورهای امضا کننده کاهش می

تدوین می نقل کاال تسهیل می  شود و زمینه  بازرگانی مشترک    برای حمل و 

حاض کشورهای  جمع  از  هند  خروج  اواخگردد.  در  مذاکرات  در  سال ر  ر 

این  تمامی  البته  کرد.  هموار  توافق  کسب  برای  را  راه  عمال  میالدی  گذشته 

توافق تا کنون بر روی کاغذ است و تا عملی شدن مدت ها طول می کشد اما 

یک نکته تا همین جا روشن و واضح است این که سرمایه اجتماعی چین برای 

با دنیای سرما این پیش رمبادالت تجاری خود  و نمی بیند. زیرا  یه راهی جز 

تجارت به بخشی فزاینده و مهم در اقتصاد کل چین تبدیل شده است و ابزاری 

سال   در  است.  بوده  اقتصادی  سازی  مدرن  برای  شده،   2020مهم  گزارش 

سال   در  کاال  واردات    2،499.4  2019صادرات  و  دالر    2،078،4میلیارد 

)سازمان است  بوده  دالر  حا  میلیارد  در  تجارت(،  و جهانی  صادرات  که  لی 

سال   در  خدمات  به    2019واردات  ترتیب  و    281.6به  دالر   497میلیارد 

افزایش   از  است. چین  دالر رسیده  و    19.5میلیارد   18.7درصدی صادرات 

خبر داده است. براساس داده های بانک   2019درصدی در واردات برای سال 
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یلیارد دالر بود  م   425.2کاالهای چین    ، مازاد تجارت  2019جهانی در سال  

از   سال    395.1که  در  دالر  کلی   2018میلیارد  تجارت  داشت.  افزایش 

به    2018میلیارد سال    103، از    2019موجودی )از جمله خدمات( در سال  

دولت سرمایه چین    164.1 های  تالش  بخوبی  فوق  ارقام  دالر رسید.  میلیارد 

و دریایی برای حمل  ترش طرح های جاده ای برای ایجاد قراردادهای تازه، گس

 2020و نقل کاال و سرمایه با جهان خارج را توجیه می نماید. چین در سال  

اتحادیه   تجاری  به عنوان بزرگترین شریک  ایاالت متحده  از  توانست  میالدی 

اتحادیه  این  فرامرزی  معامالت  طرف  اولین  عنوان  به  و  بگیرد  پیشی  اروپا 

بر بنا  شود.  یوروستات  تبدیل  European Statistical  ostatEur,)   اعالم 

Office)  ترتیب به  چین،  از  پس  حاضر  حال  در  اروپا  اتحادیه  آمار  مرکز   ،

ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا که این اتحادیه را ترک کرده، دومین و سومین 

قدرتمند محسوب می  27طرف تجاری   بلوک  این  احیای   کشور عضو  شوند. 

ا باعث شد تا صادرات محصوالت اروپایی ن در حین پاندمی کروناقتصاد چی

بویژه در بخش خودرو و کاالهای لوکس به این کشور افزایش یابد و در مقابل  

سود   قاره  این  به  الکترونیکی  و  پزشکی  تجهیزات  فروش  از  بتواند  چین  نیز 

روپا  قابل توجهی به دست آورد. بنا بر آمار یوروستات، حجم تجارت اتحادیه ا

میلیارد دالر( و   711میلیارد یورو )  586میالدی، رقم    2020با چین در سال  

میلیارد دالر( بوده است. در این    673میلیارد یورو )  555با ایاالت متحده رقم  

با   چین  به  اروپا  اتحادیه  صادرات  رقم    2.2مدت  به  افزایش،   202.5درصد 

 383.5درصد افزایش به رقم    5.6میلیارد یورو و واردات اتحادیه از چین با  

میلیارد یورو رسیده است. در مقابل، در همین مدت، صادرات اتحادیه اروپا به  

 درصد کاهش یافته است. 8.2درصد و واردات از آمریکا  13.2ایاالت متحده 

توده   توسط  جهان  در  سرمایه  انبوه  چنان    5تولید  آن  به  منجر  کارگر  میلیارد 

ن را تا کنون ندیده است. این یده که تاریخ نمونه آافزایش انباشت سرمایه گرد

ثروت های هنگفت تولید شده توسط توده کارگر جهان که خود هیچ اختیاری 

به تمرکز ثروت در دست های هر چه   ندارد منجر  تولید شود  باید  آن چه  بر 

 اندک تر سرمایه داران گردیده است. 
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سال   در  جهان  های  ترین  م  :  2020ثروتمند  فوربسلیست  اقتصادی    جله 

(Forbes)   

ای    سرمایه داری چین در پایتخت چین با یک جهش چهار رتبه  2020در سال  

یکصد  پکن  داد.  جای  خود  در  را  جهان  میلیاردرهای  بیشترین  سال  این  در 

آن ثروت  که مجموع  دارد  است.    484ها  میلیاردر  دالر  میلیاردر   33میلیارد 

به   سال  یک  طی  در  اجدید  شهر  چین  این  شنژن  در  است.  شده   68فزوده 

رسد. بر  میلیارد دالر می  415میلیاردر ساکن هستند که مجموع ثروت آنها به  

سال   یک  طی  شنژن  میلیاردرهای  ژانگ    24تعداد  است.  شده  افزوده  نفر 

با   توک"   "تیک  مالک  و  تی  آی  آفرین  کار  دالر    38یمینگ  میلیارد 

کنند  فرد ثروتمند زندگی می  80گ  در هنگ کنترین ساکن پکن است.  ثروتمند

با    448که مجموع ثروت آنها   میلیارد    34میلیارد دالر است. تاجر بازنشسته 

ثروتمند هنگدالر  ساکن  چین    ترین  هانگژو  در  است.  میلیاردر    47کنگ 

ها افزوده شده است.  نفر بر تعداد آن  21کنند که نسبت به سال گذشته زندگی می

میلیارد دالر است. یکی از افراد ثروتمندی که    270  این افرادمجموع ثروت  

می زندگی  هانگژو  و  در  معدنی  آب  کارخانه  بنیانگذار  شانشان  ژونگ  کند، 

میلیارد    95داروسازی است. براساس لیست مجله اقتصادی فوربس ثروت او  

چین   شانگهای  در  است.  می  64دالر  زندگی  سال میلیاردر  به  نسبت  که  کنند 

میلیارد   260بر تعداد آنها افزوده شده است. مجموع ثروت آنها  نفر    18ه  گذشت

دالر است. هوآنگ مهندس سابق گوگل و بنیانگذار شرکت تجارت الکترونیک  

 ترین شهروند شانگهای است. میلیارد دالر، ثروتمند 55با 

وجود داشتند که    2020میلیاردر در چین در سال    359به این ترتیب حد اقل  

 1877است. ثروت کل آن ها به رقم نجومی    2019یش از سال  یلیاردر بم  96

 می باشد. 2020درصد تولید ناخالص چین در سال  12میلیارد دالر است که 

با  در   بر    63انگلیس  بالغ  آنها  ثروت  مجموع  که  هستند  لندن  ساکن  میلیاردر 

لندن در سال گذ  316  7شته  میلیارد دالر است. بر شمار میلیاردرهای ساکن 

با    نفر "لن بالواتنیک"  فرد   32افزوده شده است.  میلیارد دالر، ثروتمندترین 

 ساکن لندن است.

با   هند  آن  38مومبای  ثروت  مجموع  که  به  میلیاردر  دالر   149ها  میلیارد 

رسد در رتبه هشتم ثروتمندترین شهرهای جهان قرار گرفته است. موکش  می
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میلیون دالر   500میلیارد و    84با  مالک و بنیانگذار پاالیشگاه جام نگر    آمبانی

 از میلیاردرهای ساکن مومبای هند است.

سال   در  میلیاردرهایش  شمار  افزایش  علیرغم  دوم   2020نیویورک  رتبه  به 

یافت.   برابر    99تنزل  دارای ثروتی  نیویورک   560نفر میلیاردر ساکن شهر 

سی هستند.  دالر  د  میلیارد  جهان  افراد  ثروتمندترین  از  نفر  سان  هفت  ر 

آنها به  فرانسیسکو آمریکا زندگی می میلیارد دالر    90کنند که مجموع ثروت 

رسد. یکی از ساکنان میلیاردر در سان فرانسیسکو داستین موسکویتز است.  می

درصد از سهام این کمپانی    2.3ن فیس بوک است که فقط  ااو یکی از بنیانگذار

ا در  با  را  بلومبرگ  مایکل  دارد.  ثروتمندمیلی  59ختیار  دالر،  ترین ساکن ارد 

 شهر نیویورک است. 

میلیارد دالر در مسکو زندگی    420میلیاردر با مجموع ثروت    79در روسیه  

کنند که اکثر آنها روابط خوبی با والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه  می

با   فوالد  روسی  تاجر  دال  29دارند.  ثروتمندمیلیارد  ساکن  ر  شهروند  ترین 

   مسکو است.

در سال   ها  میلیاردر  همین  ثروت  رقم    2020مجموع  دالر   3412به  میلیارد 

 است.  2019درصد تولید ناخالص جهان در سال  4می رسد که 

آکسفام گزارش  فوریه    10دارایی    ،به  از  جهان  ثروتمند  رغم  به    2019مرد 

حدود   کرونا  رش  500شیوع  دالر  به  میلیارد  و  داشته  )  1.12د    1120بیلیون 

رد( دالر رسیده است. این تازه نوک کوه یخ است زیرا توده های میلیاردی میلیا

کارگر جهان که خود در بیتوته ها زندگی می کنند و از حداقل های زندگی اعم  

تامین  و  آموزش  درمان،  امکانات  حداقل  کافی،  و  سالم  غذای  شرب،  آب  از 

ن دار  برخور  نیاجتماعی  را  و کوچک  متوسط  های  ارقام  یستند، سرمایه  به  ز 

هزار  ها  ده  روزانه  جهان  کارگر  های  توده  که  حالی  در  اند.  کشانده  نجومی 

مدت   همین  در  آری  شوند،  می  گورستان  و  کرونایی  های  خانه  سالخ  روانه 

مارس   از  مارس    2020یعنی  )   30146مقدار    2021تا  دالر   35میلیارد 

( سرمایه،   2010به قیمت ثابت    84991،  2019جهانی  درصد تولید ناخالص  

 16704به سرمایه اجتماعی جهان پمپاژ شده است. سهم امریکا از این مقدار  

اروپا   اتحادیه  دالر،  از    6642میلیارد  اعم  ها  این  است.  بوده  دالر  میلیارد 

جز   چیزی  سرمایه  های  دولت  و  دولتی  های  نهاد  اشخاص،  های  سرمایه 
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ی تشخص  نیستند.  سرمایه  ها  دولت  و  افراد  دست  در  در  افته  رشد  این  معنی 

که   تمرکزی  نیست.  سرمایه  تمرکز  و  انباشت  رشد  جز  چیزی  یکساله  زمان 

تر است. ارد از همه این ها غیر قابل تصورسرمایه در چین به نمایش می گذ

صاحبان   نباشد.  چنین  این  که  تواند  نمی  و  کند  می  چنین  که  است  سرمایه 

دو و  سرسرمایه  حکم  به  که  هستند  داری  سرمایه  به  لتهای  پاسخ  در  مایه، 

در مقام  بقای سرمایه و  افزائی سرمایه، برای خودگستری و  ارزش  نیازهای 

سرمایه تشخص یافته این وضع را پدید می آورند. ریشه گرسنگی ها از آغاز 

تا فرجام در وجود رابطه خرید و فروش نیروی کار و تشدید فزاینده هر چه  

. فقر و بی بهداشتی و بی آبی  ش تر استثمار کارگران توسط سرمایه استموح

را سرمایه می زاید و به جان توده    19و بی سرپناهی و پاندمی مهلک کووید  

ها،   انسان  زندگی  محیط  طبیعت،  بار  فاجعه  آلودگی  اندازد.  می  کارگر  های 

ناشی   بیماری  نوع  هزاران  و  ها  سرطان  مهار  بی  فزون  به  رو  از بروز 

دامنگ  شیمیائی  مواد  انتشار  و  زهدان  گسترش  از  جهانی  کارگر  طبقه  یر 

این    سوداندوزی بی مهار سرمایه نشأت می گیرد. ناکتر  درد  این  از همه  اما 

که   تنها  است  اما  هستند  ها  ثروت  این  همه  تولید  به  قادر  دنیا  کارگران  چرا 

ی علیه سرمایه و  کاری که از دستشان بر نمی آید و انجام نمی دهند جنگ واقع

 اری است. برای نابودی سرمایه د

 

 فضا و تولیدات نظامی   حوزهچین در  رقابت  

آن چه در درجه اول سرمایه و دولت های سرمایه داری را بسوی پیش ریز  

ایجا از  شرایط تکامل در حیطه   دهای وسیع در حوزه فضا می نماید عبارت 

یت، جی پی اس، پیش بینی های هواشناسی، پیش  های تکنیک تلویزیون ساتال

در صنایع   و رفت  ها  ماهواره  شناسایی  و  کنترل  در  تالش  و  فضایی    نظامی 

این موارد به پیشرفت بارآوری کار در حوزه  وظایف ماهواره ای رقبا. همه 

در سده های پیش جنگ های   اگر  های دیگر سرمایه کمک وسیعی می نماید.

موجب   بزرگ  های  داری  سرمایه  ده  باد  بر  زندگی  و  سوز  خانمان  بزرگ 

و  ارتقاء  عظیمی  تکوین،  های  این   پیشرفت  کار  آوری  بار  و  تکنولوژی  در 

و   فضائی  های  رقابت  گردد،  می  نیز موجب  هنوز  و  میشد  ها  داری  سرمایه 

   ارد.ماهواره ای نقشی کمتر در رسیدن به این اهداف ند
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شروع به   70-60دولت سرمایه چین نیز از دهه ها پیش و بطور مشخص دهه  

ماهواره   90نوردی نمود. در سال های دهه  سرمایه گذاری های کالن در فضا  

با   همراه  هایی  راکت  اخیر  سده  های  سال  اوایل  در  و  فرستاد  فضا  به  هایی 

فضایی مستقل   ایستگاه  2012و    2011انسان به فضای زمین ارسال کرد. سال  

-چین بعد از امریکا و اروپا   چین در مدار زمین قرار گرفت و به این ترتیب

 2007ا ایستگاه فضایی جهت پژوهش گردید. در سال  سومین کشور ب  روسیه

آن   حاصل  که  داد  قرار  ماه  مدار  در  پژوهش  برای  خودرا  آزمایشگاه  اولین 

متر ده  چند  اعماق  تا  و  ما  سطح  روی  بر  وسیعی  سال  تحقیق  در  شد.  آن  ی 

چانج    2012 )  2ماهواره  کیلومتر  از یک  کمتر  فاصله  در  گردید    850موفق 

که بزرگترین و خطرناک ترین سیارک نزدیک به زمین   توتاتیسمتر( سیارک  

است و هر چهار سال یکبار از نزدیکی زمین عبور می کند را رصد کند در 

قابل ارزشی ر  58عرض مدت   استثنایی  ا به زمین بفرستد. در ثانیه تصاویر 

به دقت، ریزه کاری های ویژه و  دولت سرمایه چین  این سال ها کار  تمامی 

با    2013در سال    3چانج  ش های داخلی معروف گردیده است.  اتکاء به پژوه

هدف فرود به سطح ماه فرستاده شد و با موفقیت تا یک سال بعد با گردش بر  

سال بعد یکی   ه زمین فرستاد. یکسطح ماه اطالعات ویژه ای برای پژوهش ب

ص به  آن  های  کابل  به  از  هنوز  اما  ماند  باز  حرکت  از  و  کرد  گیر  ای  خره 

به این کار   2040اطالعات ادامه می دهد و پیش بینی می شود تا سال    ارسال

بزرگترین راکت ماه    4چانج    2018ادامه دهد. سازماان فضایی چین در سال  

با موفقیت بر    2019ماه ارسال کرد. درژانویه    پیمای تاریخ را به بخش تاریک

تاریخ این   های آن تعیین دقیق  فرود آمد. هدف از پژوهش های ربات  سطح ماه

میلیون سال    500میلیارد سال تعیین شده اما هنوز داده های    4سیاره )تا کنون  

آنالیز آن ها، تعیین میزان دقیق  الزم می آید(، جمع آوری سنگ های الزم و 

آنال  درجه ارتعاشات فضایی از حرات در شب و روز، شنیدن و  یز صداها و 

استفا اشعه مافوق قرمز جهت کهکشان ها و سیاره های دور از زمین،  از  ده 

تخم  گیاهی،  های  دانه  از  آزمایشگاهی  انتقال  ماه،  عمق  و  سطح  پژوهش 

حشرات و خاک زمین جهت تحقیق پرورش که با موفقیت انجام گردید. هدف 

و مهم این ماهواره امکان ایجاد یک ایستگاه بزرگ تحقیقات فضایی در  اصلی  

ده فراهم شود. حاصل این پزوهش سطح ماه است که قرار است در سه سال آین



 173 

ها، ایجا امکانات جهت رقابت در فضای    ی گزاف پیشرفت در ایجاد رباتها

ه چین  ترتیب  این  به  است.  بوده  بزرگ  های  داری  سرمایه  دیگر  با  م زمین 

روسیه و هم اروپا را در این زمینه پشت سر گذارد و با امریکا رقابت می کند.  

اعالم کرد که   ( SIPRI)  پژوهش صلح استکهلم  ستیتو ان  2020در دسامبر سال  

سال   شرکت    10از    2019در  شش  جنگی  ابزار  و  سالح  تولید  کمپانی 

ا برای  و  اند  بوده  بریتانیایی  آخرین  و  چینی  شرکت  سه  بار امریکایی،  ولین 

شدند.   خارج  دنیا  شرکت  ده  رده  از  روسی  های  می  شرکت  گزارش  همین 

فروش اسلحه در سطح جهان را داشته و  درصد    16چین در سال گذشته  افزاید  

در جایگاه دوم قرار گرفته است. مجموعاً چهار شرکت اسلحه سازی چینی در 

تولید  بزرگ  25جمع   ازترین  و  اند  گرفته  قرار  اسلحه  سه    کننده  میان،  این 

جمع   در  چینی  چهار   10شرکت  این  فروش  اند.  گرفته  قرار  برتر  شرکت 

به سال گذشته میال یافته است. در سال   4.8دی  شرکت نسبت  افزایش  درصد 

رسید. هزینه نظامی چین میلیارد دالر می  56.7ها به  فروش این شرکت  2018

 رسید.  2019در سال میلیارد دالر  266به  1999میلیارد دالر در سال  36.9

نیویورک  ان در  واقع  آسیایی   Asia Society Policy Institute)ستیتو 

,ASPI  )نوی استراتژی نظامی پکن در حال حاضر بر روی  اخیرا می  سد » 

دفاع از مرزها و دریای نزدیکش متمرکز شده است. با مدرنیزاسیونی که از  

وجهی قابلیت عملیات  آغاز شد نیروی نظامی چین به طور قابل ت  2015سال  

از فاصله زیاد را تقویت کرده است. بمب افکن های دور پرواز و هواپیماهای  

ویژه، برد عملیاتی نیروی هوایی چین را وسعت بخشیده است.  ماموریت های  

ناو نیروی دریایی، یک ناو هواپیما بر، ناوهای لجیستکی با قابلیت عملیات    9

نظ عملیات  گسترش  تنها  نه  دست  ایدور  قاره  بلکه  دارا    امی  را  خارجی  و 

ان این  پایان  هستند«.  تا  و نا  124دارای    2021ستیتو برآورد می کند که چین 

این وجود  با  قادر به عملیات جنگی دور خواهد داشت.  جنگی و زیر دریایی 

این استراتژی نظامی چین نیست که بخش غربی سرمایه جهانی را به وحشت 

نفوذ   گسترش  بلکه  روند انداخته  جهان،  نقاط  اکثر  در  چین  اجتماعی  سرمایه 

ان با افزایش رشد تولید همراه با افزایش بارآوری کاراین سرمایه داری همزم

اضافه   از  مهمی  بخش  انتقال  نقش  که  سرمایه  ارگانیک  ترکیب  آسای  غول 

  900ارزش های تولید شده کارگران جهان )صد البته تولید انبوه اضافه ارزش  
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چین( از بخش های دیگر را ایفا می کند، منبع و ریشه اصلی   میلیون کارگر

چین بود که چون رودی  کارگران    این نگرانی است. تا چندی پیش حاصل کار

کوبنده   های  بحران  تعمیق  از  و  کرد  می  سیراب  را  سرمایه  دنیای  خروشان 

بوسیله   سود  نرخ  افت  روند  ناچیز  چند  هر  جبران  کاست،  می  داری  سرمایه 

افه ارزش های تولید شده توسط کارگران چین را موجب می شد اما  انبوه اض

این مولفه های مهم به نفع سرمایه   این امروز همه  داری چین عمل می کنند. 

کدام  وگرنه  است.  غرب  داری  سرمایه  های  نگرانی  اصلی  ریشه  و  منبع 

مبادله  و  تولید  های  میدان  گسترش  با  همراه  جهانی  بزرگ  داری  سرمایه 

خود دست به تجهیز نظامی خود نزده است که سرمایه داری چین در    کاالهای

یک سده تسلط کامل بر راه    ا بیش ازاین زمینه استثناء باشد. امپراتوری بریتانی

های زمینی، دریایی و کانال های ارتباطی داشت و امریکا متعاقب آن مرزها  

دود دو صد ساله  را از این هم بیشتر گسترش داد. این آخری با وجود تاریخ مح

ها را مسبب شده و مخوف گ ها را بپا کرده، بیشترین کشتارخود بیشترین جن

کشتا ابزارهای  تولید  ترین  بزرگترین  هنوز  و  است  کرده  ایجاد  را  جمعی  ر 

کننده، فروشنده و تکامل دهنده ابزار های کشتار جمعی است. می گویم ابزار 

کشتار جمعی زیرا ما همواره شاهد بوده ایم و در این چند ده سال اخیر بیشتر  

سرمای های  جنگ  در  که  شده  و  مشهود  تلفات  کمترین  جنگ  بانیان  داری،  ه 

سرمایه داری    جوامعنظامی را می دهند و این توده میلیونی کارگران    ضایعات

را توسط جان های خود، به آتش کشیده شدن بیتوته های   اند که تاوان جنگ ها

خود و سوختن و نابود شدن و آواره شدن میلیون ها خانواده می پردازند. در  

ادعا وانفسا  تااین  که  این  بر  مبنی  داری  سرمایه  ها   ی بخش غربی  آن  کنون 

ران صلح جهانی، ایجاد کنندگان پرچمداران گسترش صلح آمیز سرمایه، کبوت

اند، جز  ان بوده  آرامش جهانی  و  صلح  برای  ملل سرمایه  های سازمان  ستیتو 

واقعیت   تحریف  و  گستاخانه  فریبی  عوام  جهان،  کارگران  به  بزرگ  دروغی 

تاریخ نسل کشی هاروشن روز   داری  تاریخ سرمایه  ست. کشتار بشر  نیست. 

کارگر   جداسازی  است.  سرمایه  بنمایه  الیتجزای  سرچشمه جزء  کارش  از 

کشیهای نسل  در   واقعی  انتها  بی  و  وار  سلسله  جاگستر،  همه  فراگیر،  ممتد، 

میلیون  دهها  مردن  شکل  در  کشی  نسل  است.  داری  سرمایه  تاریخ  سراسر 

گرسن از  بی  انسان  آبی،  بی  از  آدم  میلیون  ها  ده  مردن  بی گی،  و  بهداشتی 
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داروئی، مردن هر دقیقه چند ده کودک از فشار فقر و اشکال عدیده محرومیت  

های   های جنگ  در شعله  انسان  ها  میلیون  در شکل سوزاندن  نسل کشی  ها، 

جهانی و محلی، در آتش هولوکاست آفرینی های نازیستها، فاشیست ها، دولت  

اسالمی    درنده گند و خون و وحشت  ایران، جنگ امریکا، جمهوری  سرمایه 

بالکان،  ویتنام،  در  روسیه  و  اروپا  امریکا،  بورژوازی  جنایتکارانه  های 

سال پیش رواندا   25افغانستان، عراق، سوریه و همه جاهای دیگر. نسل کشی  

سال   در  آمریکا  بود.  کشتارها  این  از  یکی  از   2020نیز  بیشتر  برابر  سه 

نیرو برای  و روسیه  رقیب خود، چین  دو  با  مجموع  و  هزینه کرده  دفاعی  ی 

)با    738 چین  برابر  دالر چهار  از    193.3میلیارد  بیش  و  دالر(    12میلیارد 

میلیارد دالر( در صدر بودجه نظامی قرار گرفته است.   60.6برابر روسیه )با 

با است  برابر  آمریکا  متحده  ایاالت  نظامی  هزینه  میزان  کل    40  این  درصد 

های دفاعی در سطح جهان ایه جهان. هزینه  های نظامی دولت های سرمهزینه

( گذشته  سال  و  2020در  بیلیون  یک  با  رکوردی   830(  دالر  میلیارد  هزار 

گذشته  سال  در  چین  خلق  جمهوری  تنها  است.  گذاشته  برجای  خود  از  جدید 

 درصد بر بودجه نظامی خود افزود.   5.2میالدی 
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 وضعیت طبقه کارگر چین در دهه دوم قرن بیست و یکم  

 

  توسط   دولتی   قدرت   تسخیر   از   بعد   چین   در   سرمایه   رشد   روند   بررسی   در 

  تحلیل   مورد   در   که   شده   تکیه   پارامترهایی   و   عوامل   همان   بر   کمونیست   حزب 

  اقتصاد   سطحی   نگاه   هرگونه   از   ادامه   در   دیگری،   داری   سرمایه   هر   نقد   و 

  تیز   نگاه   از   که   بوده   این   بر   سعی   تمامی   و   گردیده   پرهیز   بورژوایی   اسی سی 

  است   ها   سال   شود.   پرداخته   امر   این   بررسی   به   سیاسی   اقتصاد   نقد   مارکسی 

  سرمایه   رشد   روند   به   بورژوازی   نظران   صاحب   و   اشخاص   انیستیتوها،   که 

  و   اغراق   در   که   مائوئیست   جهانی   سه   گروهای   از   پردازند.   می   چین   در 

  مجیز   همه   از   را   سبقت   گوی   چین   نظامی   و   سیاسی -اقتصادی   قدرت   لغه مبا 

  دیگر  و  کیسینجر  هنری  بنیاد  هاروارد،  دانشگاه  تا   اند   ربوده   بورژوایی   گویان 

  وار  رعشه فریاد سرمایه غول این عروج وحشت از که المللی بین  انیستیتوهای

قد  بگذریم  که   دهند  می  سر  هیستریک های  چپ  از  وسیعی  نسبتا    یمی طیف 

ایران اکنون با روش های محتاطانه ای در لباس دفاع از منافع ملی به صف  

داد   قرار  منتقدین  اسالمی   25طویل  جمهوری  با  چین  سرمایه  دولت  ساله 

اند هم برای »انعقاد قراردادی پنهانی با کشوری مثل چین آن   .سرمایه پیوسته 

نمای دوره حتی  شهروندان،  اطالع  بدون  و  طوالنی  چنین  به ندگای  مجلس   ان 

قرار گرفته است« انتقاد  ایران و چین یک    یا  و  .شدت مورد  این که »رابطه 

رابطه برابر نیست« گویا که قراراست سرمایه ها در ابعاد گوناگون بر اساس 

عنوان یک    سیمای چین بهو یا این که »سود های برابر به مبادله بپردازند!!  

دار شده  و هم در جهان سوم خدشه  غرباعتماد، هم در    شریک بازرگانی قابل

ترین کنفرانس مشترک سران اتحادیه اروپا و چین، ماه گذشته در   است. تازه

فضای مجازی برگزار شد و نشان داد که امروز اروپاییان نیز آینده مناسبات با  

نمی  روشن  چندان  را  آمریکاییچین  نزد  در  چین  رقیب  بینند.  یک  تنها  نه  ها 

ح بلکه  میتی  بزرگ،  نگریسته  ترامپ دشمن  دونالد  هم  که  تصویری  شود. 

رییس جمهور سابق و اکنون جو بایدن رییس جمهوری جدید به افکار عمومی  

  د ن به چالش های سرمایه داری چین می پرداز  گاننویسنداغلب    دهند.«ارائه می 

تشدید سرکوب ملی در منچوری، مغولستان داخلی و تبت و از    به »  از جمله  و

از    همه بیش  سرکوب  و    1.5بدتر  پایاق  قره  قرقیز،  اویغور،  مسلمان  میلیون 
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 و مهاجر  دانشجو  میلیون ها  این که چین   یا  سغدی دراردوگاه کار اجباری« و

دارد   غربی  بلوک  کشورهای  در  داری    کهزیادی  سرمایه  مدنیت  فرهنگ  با 

س جوغرب،  پلیسی  و  قضایی  های  دستگاه  و  اروپایی  پارلمانتاریسم  امع یستم 

از دیدگاه بسیاری   مدنی آشنا می شوند!!  آینده روشن سرمایه داری چین  عدم 

چین با ظهور    که گویا چالش سرمایه داری  در همین مسائل خالصه می شود.

سرما فرهنگ  با  چین  غربی  دانشجویان  آشنائی  بورژوایی،  یه  پارلمانتاریسم 

شود و پایمال    داری غرب و این که حقوق اقلیت های ملی در نظر گرفته نمی

گردد پارلمانتاریسم    می  که  این  در  یابد.  می  سرانجام  و  شود  می  آغاز 

رهبر  و  سازی  اتحادیه  همراه  حاکم  طبقه  احزاب  شبازی  خیمه  بورژوایی، 

امر و  اروپا  در  سرمایه  علیه  ها  آن  مبارزه  و  کارگران  برای  یکای  تراشی 

این کشورها و اری جنبش کارگری در  وشمالی یکی از دالیل اصلی خفت و خ

این ها   اما  راه های  بستن سرنوشت زندگی خود به سرمایه است شکی نیست 

ساز   سرمایه  نجات سرنوشت  و  ستیز  سرمایه  شورایی  جنبش  یک  مقابل  در 

اگر   است.  بوده  پیش  ها  از مدت  دولت چینکارگری  منتقدین  با    به اصطالح 

ن سرمایه داری  عدم آینده روش د نوری بر »نردیف کردن مسائل فوق قصد دار

بیاندازچین بود  هرچه،  دن«  شود،پنبه    ندرشته  پیروی    می  صورت  در  زیرا 

تمامی شگرد های سرمایه داری غرب   ینانطبقه حاکمه چین از توصیه های ا

این  در  آید!!  می  چین  داری  سرمایه  کار  به  کارگری  جنبش  یک  مقابل  در 

آینده   با این فرض،   صورت چالشی در کار نخواهد بود بلکه سرمایه داری چین 

 بی خطری را برای خود تضمین کرده است!!  

های    دیگر  خیبر تحلیل  تعمیق  در  سعی  خود  عامیانه  اقتصادی  دانش  با  نیز 

نمایند.   می  نوشته  خود  ها  این  جمله  نااز  ب  هینظر  یجوزف  روابط   ن یپرداز 

( تحت  2019آپریل    مسعود  رضا یترجمه؛ عل)  ، الملل و استاد دانشگاه هاروارد

وی می    د«شو  یدردسرساز م  نیچ   جمهور  سی ئر  یطبقه متوسط براعنوان »

کشور بدل   ۱۰۰از    شی ب  یتجار  کیشر  نیتر  یامروز به اصل  نیچ  نویسد »

ا  آمر  یدر حال  نیشده است و  پنجاه    بای تقر  یاصل  یتجار  ک یشر  کای است که 

  یینصف کشورها  یاصل  کی شر  کایاست که آمر  یبدان معن  نیکشور است و ا

اقتصاد  کیشر  نیکه چاست   پ  نیچ  یآنهاست. رشد  اما   دا یکاهش  است  کرده 

دا  دیبا   ۶ساالنه    یدهنده رشد اقتصاد  نشان  یرسم  یکه گزارش ها   شتتوجه 
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برا ا  نیا  ی درصد  و  است  حال  نیکشور  اقتصاد  یدر  که رشد  ساالنه    یاست 

اقتصاد  بیترت   نیدرصد است. بد  ۳حدود    یزیچ  کایآمر ا  نیچ  یرشد    نکه یبا 

«. نویسنده نهایت درک سخیف است  کایش داشته اما همچنان دو برابر آمرکاه

و ضعیف خودرا از مسایل اقتصاد سیاسی سرمایه داری نشان می دهد. رشد  

اوال   که  نمود  مقایسه  یکدیگر  با  توان  می  صورتی  در  کشوررا  دو  اقتصادی 

شد، انبوه  ر بامیزان سرمایه اجتماعی این دو که می بایست باز تولید گردد براب

از سرمایه  بیش  بسیار  سالیانه سه درصد  رشد  با  امریکایی  تر سرمایه  عظیم 

کمتر چین قدر مطلق  با  سالیانه   اجتماعی  در صورت شش درصد رشد  حتی 

است. دوما نویسنده هیچ درکی از بارآوری به اوج کهکشانی رسیده امریکا در 

پائین تر سرمایه چین ن با بارآوری کار بسیار  دارد. نیروی کار عظیم  مقایسه 

سرمایه  نیاز  چین  اجتماعی  سرمایه  تر  پائین  بسیار  ارگانیک  ترکیب  با  چین 

با ترکیب ارگانیک باال را با کسب    های امریکایی و کل سرمایه های جهانی 

شده   تولید  نجومی  اضافی  های  ارزش  بازتقسیم  طریق  از  نجومی  سودهای 

کند. از طرف دیگر مبادالت  کارگر مزدی، سیراب می    عظیم  توسط این توده 

کشور با امریکا حاوی هیچ و ذره ای از    50کشور با چین و    100بازرگانی  

برای یک سرمایه داری    ای  الت ارزشی نیست که بخواهد وزنهداده ها و مباد

هر دو این نکات را    در مقابل دیگری باشد!! من در نوشته فصل دوم بوضوح 

ه غول علی بابا را با غول آمازون مقایسه  توضیح داده ام. در مورد اولی نمون

تقریب با  چین  داری  سرمایه  کاالیی  مبادالت  شاهد  ما  دوم  مورد  در  ا  نمودم. 

التین امریکای  و  افریقا  از  -تمامی  دیگری  ارزشی  محتوی  که  بودیم  کارائیب 

پنج   به  نویسنده  است.  کره  و  ژاپن  و  امریکا  اروپا،  با  چین  تجاری  مبادالت 

این که جمعیت چین در حال  »-اولیه داری چین می پردازد.  مورد چالش سرما 

ری های بزرگ  !! که گویا جمعیت نیروی کار سایر سرمایه دا«پیر شدن است

و  هند  نظیر  هایی  داری  سرمایه  مورد  این  در  است!  شدن  جوان  حال  در 

دوم این که »چین بنگالدش از نیروی کار با متوسط سن کمتری برخوردارند.  

مد بایست  اقتصادی  می  ها  دیسوبسل  شرکت  دولت  یبه  به  نبود  ،  وابسته 

مورد نیز سرمایه ، ترس سرمایه گذاران خارجی و...«. در این  حکومت قانون

داری های بلوک غربی با تصور سد سال پیش وانمود می کنند که تنها جامعه 

ادامه  برای  بایست  می  بقیه  و  است  پایدار  و  دوام  قابل  غربی  داری  سرمایه 
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آخر پائیز می شمارند   را  از این الگو پیروی نمایند!! باید گفت جوجه هاحیات  

سرمایه سرنوشت  چیز  چه  که  دید  باید  چالش    و  و  داد  خواهد  تغییر  را  داری 

آن طور که  حقیقی در کجاست آیا  ند منافع طبقاتی طبقات  نفکر می ک  برخی، 

چون   نانای  ،حاکمه تابع سیاست های دولت های سرمایه داری است یا بعکس

جنگ و دعوای سیاست مداران    .دننواز  یسرنا را از سر گشاد آن م  یآدم ناش

سرمایه داری شرق و غرب ظاهر اختالفات و رقابت هارا نشان می دهد. این  

، ستم ملی و از این قبیل ترهات  که سرمایه داری غرب از قوانین حقوق بشری

گوید چیزی جز اشک  بورژوایی در مقابل سرمایه داری پیش رونده چین می  

سی این  خود  برای  حتی  و  نیست  در  تمساح  که  چرا  ندارد  ارزشی  استمداران 

جایی دیگر و منطقه جغرافیایی دیگر همین امر رنگ می بازد و تابع مستقیم و  

گردد. می  اقتصادی  مشخص  منافع  پرده  نا  سوم  بی  پرداز   هینظر  یجوزف 

ب :  الملل  نیروابط  نویسد  د  هیقضائ  قوه  »  می  هاو  انطباق    یادگاه  مستقل، 

حزب   ییموضوع جداو »عدم    «یو منطق  ییبا اصول عقال  یدولت  یشرکت ها

چ در  دولت  چهارم  «!!نیاز    طبقه  با  ای  جامعه  به  تبدیل  سرعت  به  چین  » . 

  سیاسی   های  استدالل  چرخه   دام   در   همچنان  آن  حاکمان  اما  شد  شهری  متوسط

 هنگامی  راست  و  چپ  شرکای  یرسا   نظیر  جا  این  در  نویسنده  «.بودند  گرفتار

  سراغ   به  یکراست  کند  صحبت  اجتماعی  تحوالت  منشاء   از  خواهد  می  که

!! چرایی و چگونگی این تقسیم بندی جامعه  رود  می«  متوسط  طبقه  امامزاده»

تحوالت   درک  عدم  و  نادانی  در  نه  ریشه  گوناگون  طبقات  به  داری  سرمایه 

سو از  راجتماعی  و  چپ  گران  تحلیل  بسیاری  تالش ی  در  بلکه  است   است 

پردازی  آگاهانه گمراهه  در  سرمایه    اینان  جامعه  که  این  کارگران،  ذهن  در 

طبقات گوناگون با منافع متفاوت تشکیل   از  داری متشکل از دو طبقه نیست و

شده، سیاستی موذیانه و در بسیاری موارد موفق در جهت پاشیدن تخم نفاق و 

بود  متالشی کارگر،  طبقه  پیکر  است. کردن  بندی  تقسیم  چرایی  این  است.  ه 

چگونگی آن نیز بهمین میزان غیر حقیقی و از واقعیت بدور است. چگونگی  

این تقسیم بندی و در این مورد معین به مبانی اقتصادی که بورژوازی بطور 

ر می  کلی و این اندیشوران اعم از توماس پیکتی، دیوید هاروی و دیگران بکا

بلکه آن چه که این طبقه  نه در تولید و گردش سرمایه    نقش طبقه کارگر  برند،

کنند.   می  تکیه  نماید  می  دریافت  مزد  گمراهه بشکل  و  فریبی  عوام  همین 
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در معرفی چین  سایت چینی  یک  پردازی در چین نیز روزانه پمپاژ می شود.  

اقتصادی  در  2019دسامبر    در نوشتهبا چین    دیگر کشورها  تجاری-مبادالت 

از   اول    طبقه  5خود  گروه  دو  از  گذشته  کند.  می  صحبت  چین  در  اجتماعی 

داران باال،  سرمایه  بسیار  درآمد  او طبقه    درصدی  25از جمعیت    با  به زعم 

کارگران معمولی یقه سفید، تکنسین ها، کارمندان دولت ، صاحبان   »  متوسط 

با  کالج  التحصیالن  فارغ  و  خصوصی  مشاغل  کارمندان   ، کوچک  مشاغل 

ماهانه   تا    500از  درآمد  آنها   5دالر  دارند.  بستگی  به شهر  بسته  دالر  هزار 

چین   در  دوم  یا  اول  شهرهای  جمعیت  اصلی  گروه  و  کرده  تحصیل  عموماً 

و قیمت باالی ملک این شهرها را موجب می شوند. بسیاری از آنها در هستند  

« صحبت می شود. شهر بزرگ به یک برده خانه و برده ماشین تبدیل شده اند

که » آنها تعداد زیادی   درصد توده های کارگر چین اند  60شامل    بعدی  گروه

شام را  چین  جمعیت  از  نیمی  از  بیش  که  هستند  درآمد  کم  کارگران  می از  ل 

شوند، از جمله کشاورزانی که در خانه کار می کنند، کارگران مهاجرانی که  

ک تجار  و  کنند  زندگی  شهرها  در  تا  کنند  می  ترک  را  خود  های  وچک.  خانه 

بین   معموالً  منطقه  و  شغل  به  بسته  آنها  ماه    1تا    300حقوق  در  دالر  هزار 

بازده رساندن  حداکثر  به  دنبال  به  آنها  از  بسیاری  از    است.  خود  اقتصادی 

حاصل کار بودند، اما بسیاری از آنها قادر به داشتن یک سبک زندگی لوکس 

ترین قشر کارگری  درصد جمعیت پائین    10و در آخر    در شهر نخواهند بود« 

» افراد بیکار در پایین شهرهای بزرگ، کشاورزان در مناطق کوهستانی  اند  

در شهر برای این گروه دشوار دورافتاده و غیر استانداردهای اساسی زندگی  

تقسیم طبقات و اقشار بر اساس دستمزد، درآمد و سهم    . این روش «خواهد بود

تمامی پیکره بورژوازی از راست    از ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران

، ترین تا چپ ترین های آن در تقسیم بندی جامعه سرمایه داری به طبقات است

است   سال  صد  از  بیش  روش  باشداین  می  های  متداول  درصد  از  گذشته   .

کارگر  نه  دارد  بندی  تقسیم  این  در  اهمیت  آن چه  این گزارش  در  ردیف شده 

به جامعه  کل  تقسیم  بلکه  بودن  نظر    مزدی  از  است.  انان  های  آمد  در  سطح 

مایه  اینان دون  و  عامیانه  دانان  اقتصاد  تقسیم    بعنوان  مبدا  و  منشاء  »درآمد« 

جام در  اجتماعی  سرمایه بندی  درآمد  سرمایه  سود  است.  داری  سرمایه  عه 

اوست. درآمد  نیز  کارگر  دستمزد  و  این    داران است  در مورد  پاریس  لوموند 
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متوسط چین در جستجوي ثبات اقتصادي نوشته ژان   امازاده می نویسد »طبقه

چیني  البراتوارهاي  مسئول  و  شناس  جامعه  روكا:  دانشگاه    -لوئي  فرانسوي 

شروین احمدي بنظر مي رسد كه همه منتظرظهور طبقه    زینگ هو برگردان

جامعه   »زاینده«  طبقه  این  غربي  هاي  رسانه  منظر  از  باشند.  چین  متوسط 

هاي جدید است؛ براي چیني ها از آنرو كه امید دارند  مدني، دمكراسي و بازار

جزو آن باشند، این طبقه ضامن مدرنیته و موفقیت شخصي است؛ روشنفكران 

این  .  نگاران محلي در آن شكل گیري آگاهي سیاسي را مي بینند«و روزنامه  

دیگر  داری  سرمایه  هر  نظیر  چین  داری  سرمایه  جامعه  که  است  حالی  در 

طب  دو  از  نیست، مرکب  کار  در  میانی  طبقه  است.  کارگر  و  دار  سرمایه  قه 

خودرا کار  نیروی  که  هایی  توده  در   تمامی  کار  تولیدی  نیروی  شکل  به  چه 

صنایع و چه بشکل نیروی غیر تولیدی کار در ادارات و موسسات سرمایه می  

دولتی   غیر  و  دولتی  مدیران  سرمایه،  صاحبان  مقابل  در  و  کارگرند  فروشند 

هنگامی که اقشاری از کارگران چین علیه  یزی سرمایه قرار دارند.  برنامه ر

می   در  حرکت  به  سرمایه  محافل  نظم  و  ها  روزنامه  در  اقشار  این  و  آیند 

سوسیال رفرمیستی تحت عنوان پر افتخار طبقه متوسط و خرده بورژوازی!!  

انقالبی در چین   اکنون  اندازند که  راه می  این محافل هیهات  اند  در ثبت شده 

حال وقوع است. نمونه این را ما در حرکت دانشجویان خانواده های کارگری 

شاهد بودیم. دیگر نمونه فعالیت طبقاتی    1989در بهار    ن منآن  امیدان تیدر  

است. چین  سرمایه  آموزش  حوزه  کارگری درست    کارگران  اقشار  از  یکی 

ه اعتصابات چین که خوب سازمان یافته، معلمان هستند که طی چند سال گذشت

موفقی را سازمان داده اند. معلمان دو درصد نیروی کار چین را تشکیل می 

ام اعتصابات  دهند  آن ها در مبارزات کارگری و  یعنی   درصد  4ا سهم  است 

فعالند.   مبارزه  در  تعداد  نظر  از  خود  سهم  از  تمام    13.5فراتر  معلم  میلیون 

میلیون    5.7پیش دبستانی؛    میلیون معلم  1.8وقت در چین وجود دارد که شامل  

دبستانی؛   و    3.5معلم  راهنمائی؛  معلم  دب  2.5میلیون  معلم  و  میلیون  یرستانی 

سال   به  مربوط  )آمار  است  این   2014فنی  سوم  یک  مطالعه  یک  در  است( 

معلمان در فکر خروج از این شغل بودند. برخی از معلمان مدارس روستائی 

سط دستمزد یک معلم روستایی درماه  ساعت کار می کنند. متو  12روزانه تا  

است. در سیستم دولتی، معلمان    )بسیار پائین(  یوان   2500در منطقه ی جیلین  
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دارای یک اتحادیه سراسری هستند که پل بین حزب کمونیست چین و معلمان 

است و سیاست های دولت را در رابطه با معلمین به پیش می برد. بنا براین  

است و نه نماینده ی کارگران    سرمایه  ر خدمت دولتاتحادیه ی معلمان چین د

د در سایر کشورهای سرمایه داری. این جا  همتاهای خو  نظیر  ،بخش آموزش

اند دولت  مقابل  در  این    کارگران  اصلی  دار  سرمایه  کارفرمای  بعنوان 

، آن جا در مقابل سرمایه داران منفرد یا کنسرن ها و غیره که در هر کارگران

وا نقش  حال  گسترده  دو  اعتصابات  و  اعتراضات  کنند.  می  بازی  را  سطه 

)  ینمعلمی سراسر چین که چند اختالف دستمزد ها  2008سال پیش  ( بر سر 

بین بخش های مختلف کارکنان دولتی آغاز شد و دولت را مجبور کرد که در 

دستمزدی  شکاف  شدن  کمتر  به  و  کند  نظر  تجدید  هایش  پرداخت  سیاست 

مشکال  از  دردی  درک انجامید  سرعت  به  معلمان  نکرد.  حل  را  معلمان  ت 

قابت با کارگران حوزه های دیگر سرمایه  ها نه رکردند که محور مبارزه آن  

بر سر دستمزد بیشتر بلکه مبارزه بر مبنای محور اصلی خود یعنی کار مزدی 

دوباره در سال   دلیل  بهمین  اعتصابات  2010و سرمایه است  اعتراضات و   ،

اعتصابات از کودکستان تا به دانشگاه   ه سرمایه اوج گرفت.علی  این کارگران

، تعداد اعتصابات معلمان،   2015و    2014ی دو سال    کشیده شد. در فاصله

مورد رسید. قابل ذکر است که   168شه ی اعتصابات چین به  قثبت شده در ن

در این نقشه اعتصاباتی ثبت می شود که در رسانه های عمومی یا اجتماعی 

اعتصابات را در بر دارند. در این جا نیز    درصد  15ی شوند و تنها  مطرح م

ایران دستگیر   رمایهس  مثل  دستگیر می شوند. وکالی شان  اعتصاب  رهبران 

از آن ها حمایت می کنند مورد فشار قرار می  می شوند و سازمان هایی که 

گیرند و مرعوب می شوند. اعتصاب ممکن است توسط یک معلم آغاز شود 

به سرعت گسترش می یابد و از محدوده یک مدرسه می گذرد و به سایر اما  

در من طقه و منطقه های مجاور و شهرهای مختلف می رسد. دریک  مدارس 

نوامبر   در  کننده  آغاز  معلم  )2014مورد  درخواستی  ارسال  با   ،Petition )

کرد. طی یک هفته،   از سایر هم طبقه ای های خود  اینترنتی تقاضای حمایت

. این اعتصاب معروف شد. در  گسترش یافتمعلم دیگر    20.000تصاب به  اع

، صدها معلم سطح ابتدایی و راهنمایی در یک ساختمان دولتی   2015جوالی  

خود گردهم آمدند. آن ها   و معیشتی  در فوشون در اعتراض به وضعیت شغلی
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یابی سازمان  اینترنتی    خود  برای  ابزار  دو    Qqgraps  و    we chat از 

ساعت  ا که  دهند  اطالع  خود  همکاران  به  تا  کردند  جا    8ستفاده  آن  در  صبح 

شوند و برای مبارزه با گرما چتر و آب هم بیاورند. اعتصابات در فاصله  جمع  

هم همین طور مداوم در شهرهای مختلف و ایالت   2014تا  2010ی سال های 

ح تا  کرد  کسب  را  هایی  موفقیت  جا  هر  و  داشت  ادامه  مختلف  که  های  دی 

رتقا ا  (چین  پول  واحد)  یوان   3000به    700را در مواردی از    ماهانه  دستمزد

داد. چنان که آمد اعتصاب از یک معلم یا از یک مدرسه شروع می شد و به 

مدارس دیگر، مناطق دیگر و شهرهای دیگر می رسید و ادامه می یافت و به 

ی از باال بر آن امر و  و به این ترتیب هیچ سازمانده  ده ها هزار نفر می رسید

وقت آغاز کنند و چه   نهی نمی کرد بلکه خود کارگران تصمیم می گرفتند چه

بگنجانند خود  برنامه  در  هایی  که خواست  شد  می  اعالم  مناطق  بعضی  در   .

شامل  ها  خواسته  این  دارد.  هایی  خواسته  چه  و  است  روزه  چند  اعتصاب 

اجباری   های  کاری  اضافه  قطع  باالتر،  خواست دستمزد  پرداخت،  بدون 

ک  تا  نشده  پرداخت  قبلی  های  کاری  اضافه  دستمزد  پرداخت   نون،پرداخت 

یکسان  دستمزدهای معوقه، یکسانبا    برابردستمزد    افزایش  برخوردای  کار   ،

از تامین اجتماعی و بیمه های مختلف بهداشتی و بازنشستگی و غیره و حذف  

گرف می  انجام  مدیران  توسط  که  دهی  نمره  به  سیستم  پاسخ  در  وقتی  ت. 

واسته ها و بهبود اعتراضات و اعتصابات مسئولین قول رسیدگی و توجه به خ

ناقص اجرا می کردند،   یا  دانند  پاسخ نمی  به سرعت  اما  دادند  شرایط را می 

به این ترتیب وقفه ای در   دوباره به پا می خواستند و مبارزه را ادامه می دادند

که شد  نمی  ایجاد  طبقاتی  گیری   نبرد  قدرت  و  کارگران  دلسردی  موجب 

ها خواهان مذاکره رویا روی می شدند . آن  کارفرمایان و مدیران سرمایه گردد

در جمع و پاسخ گویی    و مدیران سرمایه  که عبارت بود از حضور مسئولین

علنی نه مذاکره پشت درهای بسته بدون حضور آن ها با نمایندگانی که بیانگر  

نبودند.   ها  آن  نام گزاری  نیات  پول  تولید  ماشین  را  ها  کالج  و  مدارس  ها  آن 

ز معلمان چین دور از آن هستند که به کار جمعی سازمان کرده اند. گرچه هنو

اند به طور مداوم برای  اما چون مایل  به پردازند  یافته ی سراسری شورائی 

خود، و برای بهبود شرایط کار و دستمزد و تامین اجتماعی فعلی   خواست های

 و آینده خود، در مقابل حکومت محلی و مدیران مدارس که جزو بورکرواسی
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به سرعت حرکت  ،  حاکم اند به پا خیزند، مقاومت و مبارزه کنند  نظم سرمایه

کار   برای  ها  آن  در  نهفته  پتانسیل  بیانگر  امر  همین  شود.  می  گسترده  شان 

در   دستمزد  رفتن  باال  ی  مطالبه  است.  کارگراسراسری  حوزه اعتصابات  ن 

در فاصله    آموزش سرمایه با  2015-2014چین  را  باالترین حد    درصد   40، 

در حرکت های جمعی داشت که در سطحی بسیار باالتر از سایر بخش های  

به عنوان مثال این مطالبه در همین دوره در اعتصابات   ،کارگری قرار داشت

تنها   اعتراضات کارگران صنعتی  بود.    درصد  8و   وجود   این  باکل مطالبات 

  دست  رمایهس  نظم   علیه  خود  اعتصابات  و  اعتراضات  در  چین  کارگران  سایر

 . اند نداشته  آموزش حوزه کارگران از کمی

  گذشته   در   است.   ای   تازه   پدیده   چین   در   کارگری   اعتراضات   و   ها   اعتصاب 

  اکنون   رفت.   می   سخن   دموکراسی   برای   دانشجوئی   اعتراضات   از   بیشتر   ها، 

  سیستم   بر   را   خویش   قدرت   روزانه،   عمل   در   رگران کا   پیش   ها   مدت   از   و 

  اجازه   خواهان   دولتی   ارگان   هیچ   از   ها   آن   کنند.   می   تحمیل   سرمایه   پلیسی 

  این   دهند.   می   انجام   را   این   خویش   طبقاتی   تصمیم   با   بلکه   شوند   نمی   اعتراض 

  است.   طبقه   شکل   به   کارگران   ناپیدا   و   ناچیز   چند   هر   حضور   واقعی   جلوه   یک 

  تابستان   در   خود   گسترده   بشکل   کارگری   اعتصابات   و   ت اضا اعتر   اولین 

  و پایتخت آن   Guangdong  صنعتی   بزرگ   ایالت   در   چین   جنوب   در   2010

GUANGZHO   در   ساله   23  کارگر   یک   که   هنگامی   پیوست.   وقوع   به  

  اعتراض   کار   سخت   شرایط   به   بلند   صدای   با   کار   حین   در   HONDA  کارخانه 

  اعتراض   چندین   تابستان   همین   در   تند. یوس پ   او   به   کارگران   از   تعدادی   و   کرد 

  که   وجودی   با   گردید.   کار   بهتر   شرایط   و   دستمزدها   افزایش   به   منجر   کارگری 

  دستآورد   اما   دارد   کاملی   تقریبا   کنترل   ارتباطات   سیستم   بر   پلیسی   رژیم 

  حوزه   در   کارگران   دیگر   اطالع   به   و   شود   می   منتشر   سرعت   به   اعتصابات 

  با   است   همزمان   اعتراضات   و   اعتصابات   ش زای اف   رسد.   می   تولید   دیگر   های 

  جنوب   در   بخصوص   این   و   چین   در   صادرات   و   تولید   ناچیز   چند   هر   کاهش 

  اکنون   اعتصاب   است.   مشهود   Guangdong  ایالت   و   بنادر   در   کشور،   این 

  کشور   ایالت   31  تمامی   در   پیش   سال   در   و   شده   روزمره   پدیده   یک   چین   در 

  آن   پرچمداری   و   تمرکز   جنبش   ن ای   ویژگی   است.   داده   رخ   بزرگی   اعتصابات 

  تولیدی   صنایع   کل   یعنی   است   سازی   ساختمان   صنعت   بخصوص   و   صنایع   در 
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  انجام   خصوصی   های   شرکت   در   اعتصابات   اکثریت   که   این   عین   در   چین. 

  اعداد  و   اند   بوده   کارگری   های   جنبش   شاهد   نیز   دولتی   های   شرکت   اما   گرفته 

  را   صنعتی   تولید   از   نیمی   حدود   که   صنایع   بخش   این   روند   که   دهند   می   نشان 

  هنگ   از   اقتصادی   های   بینی   پیش   است.   گسترش   ل حا   در   دارد   اختیار   در 

  یعنی   دیگر   سال   سه   مدت   عرض   در   که   است   حاکی   زمانی   برهه   این   در   کنگ 

  خواهند   بیکار   دولتی   موسسات   کارگر   میلیون   6  حد   در   چیزی   2016  سال   تا 

  و   معدن   فوالد،   تولید   یع صنا   که   جا   آن   در   چین   شمال   در   بیشتر   امر   این   و   شد 

  از   ناشی   عمدتا   امر   این   پیوست.   خواهد   بوقوع   است   متمرکز   سنگ   ذغال 

  رفتن   باال   باعث   که   هاست   حوزه   این   در   سرمایه   ارگانیک   باالی   ترکیب 

  به   و   است   کاسته   کار   نیروی   به   سرمایه   نیاز   از   و   گردیده   ها   آن   تولید   قدرت 

  می   همراه   مصیبتی   همان   با   ن چی   توفنده   و   قدرت   پر   داری   سرمایه   ترتیب   این 

  شتری   این   . ساله   صد   چند   تاریخی   سابقه   با   ها   داری   یه سرما   دیگر   که   گردد 

  نجومی   افزایش   نشیند.   می   زود   یا   دیر   داری   سرمایه   هر   خانه   کنار   که   است 

  تنها   نه   شرایط   این   سود.   نرخ   نزولی   روند   همزمان   سرمایه،   انباشت 

  به   مجبور   را   سرمایه   دولت   سولین م   بلکه   کرده   کار   آینده   نگران   را   کارگران 

در شرایطی که   است.   ساخته   کارگران   با   مقابله   در   سخت   ایط شر   سازی   آماده 

جنبش کارگری جهانی خود را در رفرمیسم منحط سندیکالیستی و آویختن به  

دار قانون سرمایه مدفون ساخته است قرار نیست جنبش شورائی ضد سرمایه  

میلیونی کارگران چین در یک چشم    900وه  داری توده های کارگر حتی در انب

هم   تازی به  یکه  و  داری  میدان  به  شروع  و  کند  اعالم  را  خود  ظهور  زدن، 

دهه   های  در طول سال  آنچه  در مجتمع های صنعتی،   دومبنماید.  اخیر  قرن 

بنادر ساختمان،  تولیدصنایع  و  کار  دیگر  مراکز  و  مدارس  شهرهای   ،  در 

ر  میراث  مسلما  داد  رخ  سالیان  مختلف  های  رفتن  گمراهه  و  مستولی  فرمیسم 

متمادی جنبش کارگری ایران و جهان را با خود داشت، اما به طور قطع بارقه 

های رخشانی از جهتگری رادیکال مبارزه طبقاتی را نیز بر فضای هستی و 

 پیکار توده های کارگر تابید.  

 46داد فقط  اعتصاب در سراسر چین بود که از این تع  185شاهد    2011سال  

درصد این    12کارگر می گردید و    100درصد شامل کارخانجات با حد اکثر  

بین   به   10000تا    1000تعداد کارخانجاتی بزرگی بودند که در آن ها  دست 
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که اعتصابات دو برابر گردید نسبت کارخانه های   2012اعتصاب زدند. سال  

متوقف کردند به    آن ها کارگران چرخ تولید ارزش اضافی رامختلف که در  

که اعتصابات نزدیک به    2013همان میزان سال پیش باقی ماند و حتی سال  

همان    2012دوبرابر سال   به  تعداد مختلف  با  های  کارخانه  نسبت  نیز  گردید 

اعتصابات سال   در  تحولی عظیم  اما  ماند.  باقی  پیش  های   2014میزان سال 

ن که هر چه بیشتر کارگران و آن ای  شتادامه دا  تا سال هاپیوست که  بوقوع  

تعداد کارگران ها   اکثر  به   100کارخانه ها و کارگاه های کوچک )حد  نفر( 

. با وجودیکه تعداد کارخانه های بزرگی که  (1)نمودار    اعتصابات می پیوندند

کارگاه   رگرانکا  پیوندد افزایش می یابد اما این  میدر آن ها اعتصاب بوقوع  

اند،که سکاندا  های کوچک هستند از طرف دیگر کارگران   ر مبارزه طبقاتی 

با پلیس درگیر می شوند بطوری    بیش از دیگر کارگرانکار خانه های بزرگ  

درصد اعتصابات به دخالت پلیس انجامیده که  30 حدود 2014که در طی سال 

ست. این روند در طول  ا  انجامیدهدرصد آن ها به دستگیری کارگران    19در  

تعداد  2015سال   تمامی   2775  با  که  بطوری  بود  روشن  کامال  اعتصاب 

اعتصاباتی که در کارخانجات بزرگ و حتی متوسط صورت گرفت به زد و  

در   که  انجامید  پلیس  با  دستگیری   22خورد  موجب  موارد  این  از  درصد 

اه سرکوب پلیسی نیز ادامه یافت و دستگ  2016این روند در سال   کارگران شد.

اعتصابات را در نطفه  مورد(    427)%  27کرد  سعی  2016سرمایه در سال  

( انجامیده  کارگران  دستگیری  با  مواردی  در  حتی  و  کند  درصد   17خفه 

اعتصابات  قطع  باعث  اما  انجامیده(  ها  آن  دستگیری  به  پلیس  با  ها  درگیری 

کاهش یافت    2017سال  این روند با وجودی که تعداد اعتصابات در  نگردید.  

پلیسی سرمایه هم چنان با شدت و حدت گذشته به سرکوب کارگران   اما نظم 

مورد اعتصاب پلیس در درصد اعتصابات(  36) 452 ادامه داد بطوری که در

در   که  شد  وارد  سرمایه  نظم  پاسداری  و  دستگیری    23حمایت  به  آن  مورد 

  309تصاب کنندگان با رقم  حمله پلیس به اع  2018در سال    کارگران انجامید.

داد.دستگیری    30مورد و   سال    شدت سرکوب جنبش کارگری چین را نشان 

شاهد    2019 که    193نیز  پلیسی  اعتصابی   22سرکوب  کارگران  دستگیری 

بود.   پاندمی کووید    2020در سال  انجامید  اوج کشتار کارگران توسط    19و 

نظم سرمایه پرداخته  و  تولید  ساخته  کاهش  بسیاری مراکز  با وجود  تعطیلی   ،
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نتی در  و  تولید  و  کارگران کار  سرکوب  اما  چین  در  اعتصابات  کاهش  جه 

رقم   با  و  یافت  ادامه  نسبت  به  نظم سرمایه  به  هجوم و سرکوب   93معترض 

و   هجوم   6پلیسی  شرایط  در  حتی  که  داد  نشان  چین  سرمایه  نظم  دستگیری 

تم آدمکش و سرکوبگر  سبعانه و مرگ آور کرونا کوچکترین تغییری در سیس

 واهد آمد.نظم بردگی مزدی بوجود نخ

با همه شدت    2016اول سال    های   در ماه  چین  اعتصاب و اعتراض کارگران

در    یافتادامه    2015اواخر سال   تمامی سال   طیبطوری که  از  ما بیش  دو 

تعداد اعتصابات کارگری    2016سال    مبارزه کارگری صورت گرفته.  2013

سال   .(2  نموداربیشتر است )   2014چین از تمامی این حرکات در طول سال  

از همه   زد.  که بیشترین اعتصابات تاریخ جنبش کارگری چین را رقم  2015

او از  اعتصابات و تظاهرات  این  تا کنون می    2015اخر سال  مهمتر ویژگی 

انداختن چرخ  از کار  تعطیل کار و  با  تنها  نه  بیشتر  اینکه هر چه  آن  باشد و 

یری کارگران و عدم  تولید ارزش اضافی و سود بلکه در گیری با پلیس، دستگ 

این که کارگران با عجز و  عقب نشینی از جانب کارگران همراه بوده است. 

ن نمی روند از ویژگی جنبش مستقل کارگری  تمنا به درگاه سرمایه و دولت آ

این  بر  عالوه  رود.  می  پیش  به  تر  توفنده  چه  هر  روند  این  و  بوده  چین 

اخت دستمزد عقب افتاده بلکه کارگران نه تنها شرط باز گشت به کار را پرد

به   نزدیک  در  گذارند.  می  خود  پالتفرم  در  مزایا،  و  حقوق  افزایش   31حتی 

به دخا اعتصابات  پلیس و در موارددرصد  به دستگیری کارگران   زیادی  لت 

نبرد   ی  صحنه  تغییر  است.  نگردیده  اعتصابات  قطع  باعث  اما  انجامیده  نیز 

داده   روی  که  که  دیگری  است    در   محلی   های   دولت   و   مرکزی   دولت این 

  حتی   و   کارفرمایان   و   کارگران   بین   را   میانجی   نقش   داشتند   سعی   گذشته 

  داد   دست   از   خودرا   کارائی   سرعت   به   حربه   این   ا ام   کنند   بازی   دولتی   مدیران 

  به   پلیس   نیروی   فرستادن   و   تهدید   با   ها   آن   و   شده   عوض   صحنه   اکنون   و 

  شوند.   می   کارگران   با   م مستقی   گیری   در   وارد   اعتصابیون   و   تظاهرات 

  عمل   وارد   پلیس   اعتصابات   درصد   15  در   فقط   2011  سال   در   که   بطوری 

  موقت   شکل   به   دولت   گری   یانجی م   با   اعتصابات   از   درصد   50  و   شد   می 

  از   درصد   6  فقط   کرد   بزرگی   جهش   جنبش   که   2014  سال   در   شد.   می   متوقف 

  به   ات اعتصاب   از   درصد   26  و   شد   دولت   گری   میانجی   به   منجر   اعتصابات 
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  دستگیری   به   ها   برخورد   این   از   درصد   29  در   که   انجامید   پلیس   با   برخورد 

  تاکنون   و   درصد   29  به   2015  سال   در   پلیس   دخالت   گردید.   منجر   کارگران 

  شده   کاسته   محلی   های   دولت   های   گری   میانجی   میزان   از   دارد.   ادامه   شدت   با 

  به   کنند   پر   سندیکاهارا   و   اتحادیه   خالی   جای   کنند   می   سعی   که   اینان   زیرا 

  نقش   لذا   شوند   می   مواجه   کارگران   توجهی   بی   با   و   بازند   می   رنگ   سرعت 

  بیشتر   اعتراضات   و   ابات اعص   کردن   متوقف   برای   تالش   در   سرمایه   پلیس 

 است.   شده 

 

 

 
تولید  1نمودار   و  کار  واحد های  کارگران  تعداد    نقش  بر حسب  سرمایه چین 

در    کارگران اعتصاب  اعتراضات کارگران  .  رسال اخی  11در اعتراضات و 

و شرایط سخت کار در    چین به وضعیت اسفناک معیشتی، دستمزدهای معوقه

روبه کاهش داشت بطوری    2015واحد های با بیش از هزار کارگر از سال  

سال   در  از  کارگران    2017که  بیش  با  کار  بزرگ  واحد   کارگر   1000هیچ 

سال   در  روند  این  نزدند.  اعتراض  به  کل   0.8به    2018دست  از  درصد 

ید. در سال  درصد رس  0.3به    2019کارگران معترض محدود شد و در سال  

درصد رسید، با وجودی که این    1به    2021اندکی بیشتر شد و در سال    2020

سال   در  علیه سرمایه  کارگری چین  آغاز جنبش  های  با سال  تا    2011ارقام 
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اما همین یک درصد نیز نشان از جنب و جوش  2015 اعتراضی    نمی رسد 

 رگ است. کارگری در واحد های کار و تولید بز

 

 

سال    2نمودار   از  چین  در  کارگری  وجود  .  2021تا    2011اعتصابات  با 

تمامی تالش های دولت سرمایه چین و با وجود همه کنترل، دستگاه سرکوب  

سرمایه  دولت  کشتار  اختاپوسی  بگوش  همیشه  های  اورگان  و  آماده  همواره 

از دو سال پیش بر    19همه محدودیت هایی که به بهانه کوید    چین و با وجود

 ت اما جنبش کارگری سرمایه داری چین زنده و توفنده است.قرار اس

 

که است  این  چین  کارگری  جنبش  دیگر    اتحادیه   رسمی   سازمان   ویژگی 

 ALL)   است   حزب   و   دولت   مستقیم   پوشش   زیر   که   چین   کارگران   سراسری 

CHINA FEDERATION OF TRADE UNIONS, ACFTU )   مورد  

  بوروکراسی   از   یتجزائی ال   جزء   که   تشکل   این   باشد.   می   کارگران   نفرت 

  صاحبان   ارگان   را   آن   درستی   به   کارگران   تمامی   است   چین   داری   سرمایه 

  دولتی   قوانین   طریق   از   اتحادیه   این   دانند.   می   قدرت   دارندگان   و   سرمایه 

  کارگران   بر   را   د خو   دارد   تالش   اخیر   های   جنبش   کشیدن   چالش   به   برای 
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  های   برنامه   گوناگون   ق طر   از   کنند   می   سعی   کارگری   فعاالن   لذا   کند.   تحمیل 

   نمایند.   ریزی   طرح   سازمان،   این   چشم   از   خارج   را   تظاهرات   و   اعتصاب 

 1877برقم نجومی    2020سرمایه دار میلیاردر چین تا سال    359سود خالص  

ین در همین سال است. درصد کل تولید ناخالص چ  12میلیارد دالر رسید که  

میلیون کارگر چین   900زندگی  برابر کل دار و ندار    2086این ثروت حدود  

 2020تا    2012است. سود صاحب غول تجاری علی بابا از سال تاسیس آن  

از   23حدود   بعد  از  چین  کارگر  میلیونی  صد  چند  توده  است.  گردیده  برابر 

برابر   506سرمایه چین را  تاسیس سرمایه داری چین جدید تا کنون کل حجم  

یه گذاری های خارجی چین را توده کرده است. عال وه بر این کل حجم سرما

.  )ارقام ارائه شده از فصل دوم همین نوشته(  کارگر چین ایجاد کرده و می کنند

عظیم   جمعیت  این  لحاظ    900کل  از  دید  خواهیم  ادامه  در  چنانکه  میلیونی 

دارو و درمان، آموزش، بازنشستگی بعد    خورد و خوراک و پوشاک، سرپناه،

ء دیگر مایحتاج اولیه معیشتی و اجتماعی زیر فشار  از کار افتادگی یا هر جز

دارند. قرار  تنگناها  ترین  را  مهلک  بها  گانیشبه  تمامی   کار  یروین  یبودن 

نماید  می  هوار  عظیم  توده  این  سر  بر  چین  داری  سرمایه  که  نیست   جنایتی 

پ  یطوالن  قی تعو مزدها توسط   تکارانهی مصادره جنا  ورداخت دستمزدها  مدت 

 بخوبی نمایان است. 1سرمایه چین از ارقام جدول  داران و دولت هیسرما

ابتدای خیزش کارگران چین عالوه بر عدم دریافت دستمزد طی ماه های   در 

اعتراضات و اعتصابات حول سطح پائین دستمزد،    درصد  20طوالنی حدود  

زد. اما از اواخر  و تالش برای شرایط کار بهتر، دور می  ساعات طوالنی کار  

افزایش خشم طبقاتی که    2014سال   تولید،  انداختن چرخ  از کار  اعتراض و 

منجر به زد وخورد با محافظان کارخانه و پلیس می شد کینه و نفرت ناشی از 

  کارگران   که   هنگامی   مدرن   داری   سرمایه   در   .بودعدم دریافت دستمزد می  

  داران   سرمایه   کردند   تقدیم   مایه سر   به   را   اضافی   ارزش   انبوه   های   تولید   ابتدا 

  می   اجتناب   کارگران   کار   نیروی   بهای   حداقل   پرداخت   از   تمام   شرمی   بی   با 

  است   ای   پدیده   این   نماید.   می   ایجاد   کارگران   نزد   را   خشم   بیشترین   این   و   د ن کن 

  خشمی   ینند. ب   می   شریک   چینی   های   ای   طبقه   هم   با   خودرا   ایران   کارگران   که 

  با   باشد   می   ایران   کارگران   نظیر   درست   است   مشهود   چینی   کارگران   نزد   که 

  و   میگیرند   خود   دست   در   را   عمل   اقدام   چینی   کارگران   که   بارز   تفاوت   این 
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  این   به   و   اندازند   می   کار   از   را   تولید   چرخ   مانند،   نمی   سرنوشت   منتظر 

  به   دست   ند، نمای   می   سود   تولید   از   عاجز   را   آن   دولت   و   سرمایه   ترتیب 

  دهند.   نمی   راه   خود   به   ترسی   پلیس   با   شدن   درگیر   از   و   زنند   می   تظاهرات 

  می   ممانعت   تولید   از   دار   سرمایه   که   هنگامی   چین   کارگران   بعدی   اقدام   شاید 

  تسخیر   نماید   می   اخراج   را   کارگران   و   بندد   می   را   کارخانه   درب   کند، 

  چه   آن   کنون   تا   ا ام   باشد.   کارگران   شورائی   قدرت   ارگان   ایجاد   و   کارخانه 

  کارگران   که   هنگامی   است.   نشینی   عقب   عدم   و   قدرت   نمایش   گیرد   می   انجام 

  دیگر   پیوندند   می   اعتصابات   و   اعتراضات   عظیم   خیل   به   کوچک   های   کارگاه 

  می   نظر   به   طور   این   د. کر   باید   چین   کارگر   طبقه   عظیم   خیزش   از   صحبت 

  چین   داران   ه سرمای   زیرا   است   چین   کارگری   جنبش   آغاز   تازه   این   که   رسد 

  در   چین   دولتی   شورای   کنند.   تر   سخت   کارگران   بر   را   شرایط   دارند   قصد 

  تولید   میزان   از   تن   میلیون   150  تا   100  بین   گرفت   تصمیم   2016  ژانویه 

  بیانجامد.   ارگر ک   هزار   صدها   اخراج   به   رسد   می   بنظر   که   بکاهد   فوالد 

  حدود   که   است   کرده   اعالم   ریزی،   برنامه   برای   چین   فلزی   صنایع   سازمان 

  بین   سازمان   همزمان   . کرد   خواهند   اخراج   فوالد   صنایع   کارگر   هزار   400

  کرد   اعالم   ( CHINA INTERNATIONAL CAPITAL)   چین   سرمایه   المللی 

  فوالد،   های   حوزه   در   تولید   کاهش   امر   در   کشور   اقتصادی   ریزی   برنامه   که 

  در   کارگر   میلیون   3  اخراج   به   منجر   شیشه   و   آلومینیم   سیمان،   سنگ،   ذغال 

  به   عمدا   اطالعات   این   که   شود   می   گفته   شد.   خواهد   آینده   سال   3  تا   2  طی 

  در   این   کند.   آماده   کارگران   ذهن   در   را   شرایط   تا   یابد   می   انتشار   بیرون 

  و   شده   ار دچ   سود   کاهش   به   چین   فوالد   تولید   شرکتهای   که   است   شرایطی 

  ایمنی   نظر   از   کار   شرایط   کنند.   می   مرخصی   گرفتن   به   مجبور   را   کارگران 

  کاهش   درصد   37  میزان   به   2015  سال   در   فوالد   قیمت   شود.   می   تر   بد   نیز 

  بود،   کاال   این   ارزش   کاهش   یعنی   تولید   قدرت   افزایش   آن   علت   که   داشت 

  کار   باالی   آوری   بار   نتیجه   نیز   فوالد   و   آهن   کاالهای   از   بازار   شدن   سیراب 

  شرکت   بین   رقابت   است.   سرمایه   ریز   پیش   المللی   بین   رقابت   پر   حوزه   این   در 

  که   رسیده   ابعادی   چنان   آن   به   دولتی(   های   شرکت   بین   )حتی   فوالد   تولید   های 

  سرمایه   هر   زیرا   است   شده   مشکل   تولید   میزان   کنترل   برای   ریزی   برنامه 

  INDIA TODAY  هندی   روزنامه   است.   بازار   دادن   دست   از   نگران   داری 
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  پیش   را   بیشتر   هم   باز   اعتراضات   موج   و   خوانده   العاده   فوق   را   چین   اوضاع 

 Markit  جهان   در   تولید   وضعیت   آنالیز   و   بررسی   موسسه   است.   کرده   بینی 

Ltd   در   چین   کارخانجات   و   تولید   وضع   مورد   در   که مرکز آن در لندن است  

  خانجات ر کا   را   تولید   کمترین   ماه   این   در   که   داد   گزارش   2016  ژوئن   30

  انه کارخ   تعطیل   کارگران،   اخراج   و   اند   بوده   شاهد   گذشته   سال   سه   در   چین 

  می   درس   خود   مبارزات   از   نیز   کارگران   اما   گیرد.   می   خود   به   عظیمی   ابعاد 

  بین   رسانی   اطالع   سیستم   سال   چند   مدت   همین   در   که   بطوری   آموزند 

  رشد   چین   مختلف   مناطق   بین   چنین   هم   و   سرمایه   مختلف   های   حوزه   کارگران 

  تغییر   است.   شده   طبقاتی   جوئی   مبارزه   رشد   باعث   خود   این   و   یافته   عظیمی 

  و   تظاهرات   افزایش   شده   حاصل   کارگران   عمل   نوع   در   که   دیگری 

  است.   کار   شرایط   و   کار   ساعات   دستمزد،   با   رابطه   در   کارگران   اعتراضات 

  ز آغا   کار   محیط   از   کامال   تظاهرات   که   است   این   رابطه   این   در   مهم   نکته   یک 

  مواصالتی   های   راه   کردن   بلوکه   به   و   کارخانه   جلو   خیابان،   به   و   گردد   می 

  روز   در   نه   و   شود   می   انجام    کار   ساعات   در   تظاهرات   . کشد   می   یه سرما 

  است   معنی   بدین   اعتراضات   مورد   در   نکات   این   کاری.   غیر   ساعات   و   های 

  بخصوص   بلکه   کنند   می   متوقف   را   سود   تولید   تنها   نه   عمل   در   کارگران   که 

  و   ها   کارخانه   دیگر   کارگری،   اقشار   سایر   حمایت   و   همکاری   ندای   عامل 

  عمومی   و   تر   گسترده   فشار   خواهان   ها   آن   کنند.   می   طلب   را   ارگر ک   های   توده 

  به   این   شوند.   می   داران   سرمایه   و   سرمایه   دولت   بر   کارگر   های   توده   تر 

  خیابان،   ه ب   کارخانه   محدوده   از   چین   کارگران   طبقاتی   مبارزه   پیشرفت   معنی 

 است.   چین   کارگر   طبقه   جنبش   بر   سیاسی   بعد   خالصه   و   بزرگتر   موسسات 

سال  بیشترین   در  اعتراضات  و  سازی   2015اعتصابات  ساختمان  بخش  در 

درصد از تمامی جنبش کارگری چین( باید توجه داشت که رشد    36روی داد )

بر   سال  این  در  را  چین  ناخالص  تولید  چهارم  یک  سازی  ساختمان  صنعت 

گرفت. این ناشی از رشد باالی بارآوری کار در این حوزه پیش ریز سرمایه 

نسبت مدت  و  در  بفروش  های  ساختمان  شدن  تلنبار  آن  نتیجه  است.  طوالنی  ا 

رشد   شاهد  دلیل  بهمین  نیز  چین  تولیدی  صنایع  دیگر  بود.  نرفته   32اجاره 

یکی بین  درصدی اعتصابات و اعتراضات کارگری بوده اند. رابطه کامال نزد

توقف و کاهش رشد اقتصادی چین و افزایش اعتصابات و تظاهرات کارگری 
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رد بهمین صورت نیز رابطه نزدیک هر دو این ها با بار آوری کار  وجود دا

باالیی است که در سال های اخیر رخ داده است. هنگامی که افزایش بار آوری  

اولیه و کمکی منجر  کار به رشد عظیم تولید ذغال سنگ، فوالد و سایر مواد  

لیل دولت شده و هم زمان به مازاد نیروی کار عظیمی منجر می گردد. بهمین د

ارزش واحد پول را در اثر ادامه بحران و سقوط   2015مرکزی در آگوست  

نه خود  و  بحران هستند  نتایج  همه  ها  این  دهد.  کاهش می  های چین،  بورس 

ه موج عظیم بیکاری آغاز می بحران. خود بحران در آن جا نمایش می یابد ک

ی به نیروی کار گردد. هنگامی که سرمایه های سنگین و پیشرفته دیگر نیاز

مصیبت  هزاران  و  پناهی  سر  بی  حقوقی،  بی  فقر  ندارند.  کارگران  میلیونی 

سال   در  یابد.  می  افزایش  عظیمی    2016دیگر  سقوط  با  چین  صنعتی  تولید 

متوسط و کوچک نمود کرد. یکی از  روبرو شد که بیشتر در میان شرکت های  

ش کوچک  و  صادرات  کاهش  چین  در  تولید  سقوط  ظاهری  بازار علل  دن 

آن حد   به  این سال  در  اقتصاد چین  کاهش رشد  بود.  های چینی  کاال  خارجی 

در   که  جنبش    25رسید  و  طبقاتی  نبرد  از  بخشی  نداشت.  سابقه  گذشته  سال 

های   شانه  بر  چین  کارگر    260کارگری  و  میلیون  موقت  )مهاجرت  مهاجر 

ها شهر  به  کشاورزی  کارگران  دو  دائمی  رسمی  آمار  طبق  اکنون  لت که 

به   چین  سوم  290سرمایه  یک  که  رسیده  است  میلیون  چین  کار  در   نیروی 

( که بطور عمده در  انتهی این فصل بطور جداگانه به این کارگران می پردازم

و  صنایع    های  حوزه راه  کنند،  و  می  کار  کتاب ساختمان  است.  استوار 

(China on Strike که توسط عده ای دانشجو که برخی از این  جنبش ) ها را

دنبال کرده اند و بعضا مصاحبه با کارگران در نبرد انجام داده اند، فراهم شده  

، نان شب و جایگاهی برای شب  های معوقه و بر جنگ و گریز بر سر دستمزد

را بروز رساندن کارگران، نظاره دارد. آن چه در این کتاب کارگران عنوان  

، افزایش شدت کار، روز می کنند دستمزد های پرداخت نشده، کاهش دستمزد

های طوالنی کار و محیط سخت و غیر انسانی کار است که توان زندگی را از  

مهاجر   جوانان  این  بخصوص  بایست  انسان  می  ها  این  تمامی  بر  گیرد.  می 

بطور   کتاب  این  در  افزود.  را  بیکاری  از  ترس  و  آور  سرسام  بیکاری 

می پردازد و نشان  مشروحی به توصیف شکل گیری اعتصابات و تظاهرات  

می دهد که چگونه بطور خود بخودی و ناگهانی بر انگیزه هایی نظیر دستمزد  
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فق افتاده، اخراج، بیکاری،  با اعمال های عقب  ر و بیجائی شکل می گیرند و 

بی   نتیجه  که خود  اعمال  این  یابند.  پایان می  نتیجه  بدون  اغلب  و  مدت  کوتاه 

مح بدلیل  است  سازماندهی  عدم  و  خود افقی  عمر  بودن  کوتاه  و  محدود  توی 

باعث می شوند که هیچ سازماندهی ثابت، پابر جا و قدرتمندی پا نگیرد. این 

ع به  نیز  اندوزیبنوبه خود  تجربه  کارگران  دم  پیش    این  و جنبش  انجامد  می 

نمی رود و در جا میزند. اما در همین کتاب به روشنی می گوید که هر حرکتی  

موسسات دیگر گسترش می یابد.    و  و به کارخانه ها  به سرعت منتشر می شود

کارگران در سالن های غذا خوری، سالن های خواب و بیغوله های استراحت 

جمع می شوند و تجربیات خودرا مبادله می کنند و برای حرکات بعدی  دور هم 

تصمیم می گیرند. جنبش کارگری چین با همه ابعاد عظیمش با همه هیبت غول  

ور مال کور مال قدم به پیش بر می دارد. بعنوان نمونه اعتصاب آسای خود ک

ست.  و تظاهرات هزاران کارگر معدن ذغال سنگ در شمال شرقی این کشور ا

بین   گیرد  میلیون کارگر معادن عموما    6تا    5دولت سرمایه چین تصمیم می 

معدن در    40ذغال سنگ و آهن را در طول مدت معینی اخراج کند. کارگران  

)است )Heilongjiangان  کارگران شهر  و   )Shuangyashen استان ( مرکز 

که   شوند  می  خبر  ه  40)  کارگرهزار    100با  آن  از  کار(  نیروی  ا  درصد 

اخراج و بیکار خواهند شد. البته پروسه مبارزه کارگران بر سر دستمزد های 

هنگامی که دولت صاحب   2014پرداخت نشده بسیار طوالنی است و از سال  

و   معدن اعتصابات  گردد.  می  آغاز  کند  می  داری  خود  ها  آن  پرداخت  از 

می کند  اعتراضات پشت سرهم رخ می دهد تا هنگامی که فرماندار شهر اعالم 

هزار کارگر   10که دولت محلی هیچ بدهی به کارگران ندارد. در این هنگام  

د می معدن همراه با خانواده هایشان راهی فرمانداری می شوند و به او گوشز

آنان عذر خواهی نکند و حرف خودرا پس  کنند که اگر همین جا در حضور 

سر فرماندار  نمایند.  می  فیکون  کن  را  فرمانداری  عذر  نگیرد  عاجزانه  مایه 

نیروی   خفا  در  محلی  دولت  که  یابند  می  در  بعدا  کارگران  کند.  می  خواهی 

چین کارگران  مبارزات  بود.  کرده  فراهم  سرکوب  جهت  نظامی  مانند   عظیم 

برای  حتی  و  افتاده  عقب  های  دستمزد  گرفتن  پس  باز  برای  ایران  کارگران 

فظ ارزش کارشان،  حفظ سطح دستمزد هایشان تالش هایی است فقط برای ح

که  پناهی  سر  بی  و  داروئی  بی  گرسنگی،  فقر،  علیه  بر  است  هایی  تالش 
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دامه ضرورتی است در مبارزه روزمره با سرمایه. اما این حتی در صورت ا

اندام سرمایه نمی دهد   و موفقیت  ی مبارزه بر سر دستمزد ها هیچ تکانی بر 

را که سرمایه است بحال    زیرا کارگران با معلول ها مبارزه می کنند و علت

و   مره  روز  مبارزه  دل  از  مزدی  کار  نظام  که  هنگامی  اند.  کرده  رها  خود 

اقع این کارگرانند که  پراکنده کارگران سالم و بدون خدشه بیرون می آید در و

عکس   تولید  و  کار  بازار  تغییرات  مقابل  در  ها  آن  زیرا  اند  خورده  شکست 

اس این چاره  و  دهند  نشان می  چینی العمل  کارگران  نیست.  هیچ مشکلی  اسی 

مانند همرزمان ایرانی خود با سر سرمایه ستیزی و مبارزه با نظام کار مزدی  

نشود کارگران با وجود این در بطن خود و  به نبرد با سرمایه نمی روند. اشتباه  

سر  بر  صحبت  ستیزند.  سرمایه  خود  حرکت  هر  در  و  خود  وجود  در 

سا ستیز،  سرمایه  کهسازماندهی  ایجاد   زماندهی  عمل  حین  در  کارگران  خود 

کنند، باش نبتوان  می  قادر  و  آن، ند  گسترش  اعتصاب،  ریزی  برنامه  اقل  حد  د 

روحی حفظ  و  کارگران  سایر  با  کنتماس  تضمین  را  کاری  ادامه  و  دور  نه  د. 

مدت در  چین  کارگران  که  چند  باطلی  موجب    این  کنند  می  طی  سال 

کارگرانی   از  بخش  آن  به سرخوردگی  اتکاء  و  اعتماد  کمترین  که  گردد  می 

در  کارگری  مبارزات  ارتقاع  عدم  و  نرسیدن  نتیجه  به  دارند.  طبقاتی  نیروی 

ت پدیده خودکشی و  باعث گردیده که  به  چین  تهدید  به خودکشی در شکل  هدید 

و  خانمان  بی  شده،  بیکار  کارگران  جانب  از  خودکشی  و  ساختمان  از  سقوط 

  1.8دی رشد باالیی داشته باشد. رشد این پدیده از  بدون کوچکترین ممر اقتصا

سال   در  اعترضات  کل  به  نسبت  سال    6به    2015درصد  در    2016درصد 

 ءعدم سازماندهی قدرتمند کارگری، خال  رسیده است. این ها دالیلی هستند بر

طبقاتی  نبود   قدرت  به  یک  ها  آن  طبقاتی  خشم  بتواند  که  کارگران  شورائی 

سازماند را  و  سرمایه  بندد  بکار  و  آوری  جمع  را  ها  آن  تجربیات  کند،  هی 

قدرت طبقاتی  به  تبدیل  را  کارگر  های  انسان  توده عظیم  این  توان  پر  نیروی 

ین طریق نور امید بر بخش کم تجربه و جوان آن بتابد تاریخ ساز نماید و از ا

  که بجای عجز، استیصال و درماندگی احساس غرور و قدرت نماید.

مسائ از  به یکی  دست  آن  با  ایران  کارگران  نظیر  چین  کارگران  که  حادی  ل 

است.    دگریبان اند تولید ارزش اضافی و سود برای سرمایه داران بدون دستمز

سال   11بخوبی نشان می دهد که کارگران چین در طول    1  بهمین دلیل جدول
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اخیر وضعیت اقتصادی هر چه اسفناک تری پیدا کرده اند. اما این از مبارزه 

 بوده اندجوئی آن ها نکاسته و حتی بفکر شرایط بهتر کار و دستمزد بهتر نیز  

افول حال  در  دائما  یکی  این  چند  چین    است.  هر  کارگران  خیزش  ابتدای  در 

حع طوالنی  های  ماه  طی  دستمزد  دریافت  عدم  بر    درصد   20دود  الوه 

و   کار  طوالنی  ساعات  دستمزد،  پائین  سطح  حول  اعتصابات  و  اعتراضات 

اعتراض    2014تالش برای شرایط بهتر کار، دور می زد. اما از اواخر سال  

و از کار انداختن چرخ تولید، افزایش خشم طبقاتی که منجر به زد وخورد با 

ز عدم دریافت دستمزد فظان کارخانه و پلیس می شود کینه و نفرت ناشی امحا

  کارگران   نظیر   درست   است   مشهود   چینی   کارگران   نزد   که   خشمی می باشد.  

  دست   در   را   عمل   اقدام   چینی   کارگران   که   بارز   تفاوت   این   با   باشد   می   ایران 

  می   کار   از   را   تولید   چرخ   مانند،   نمی   سرنوشت   منتظر   و   میگیرند   خود 

  نمایند،   می   سود   تولید   از   جز عا   را   آن   دولت   و   سرمایه   ترتیب   این   به   و   اندازند 

  راه   خود   به   ترسی   پولیس   با   شدن   درگیر   از   و   زنند   می   تظاهرات   به   دست 

  تولید   از   دار   سرمایه   که   هنگامی   چین   کارگران   بعدی   اقدام   شاید   دهند.   نمی 

  نماید   می   راج اخ   را   کارگران   و   بندد   می   را   کارخانه   درب   کند،   می   ممانعت 

   باشد.   کارگران   شورائی   قدرت   ارگان   ایجاد   و   کارخانه   تسخیر 

رشد    که   است   چنین   چین   اقتصادی   وضع   نامکفی   اما   مختصر   توضیح 

سراسری   بحران  از  بعد  سرمایه  جهان  امروز   2008-2007اقتصادی  تا 

علیرغم تمامی تالش هایی که از جانب دولت های قدرت مند سرمایه صورت 

و   گیرد  موئسسات  می  های  سازی  توهم  تمامی  جهت علیرغم  داری  سرمایه 

وانمود کردن این که بحران پایان یافته و دوره رونق اقتصادی فرا رسیده است  

بسیار   واقعی  رشد  و  اند  بدور  ها  کیلومتر  واقعیت  از  اشان  تمامی  امروز  تا 

ز  ضعیف و ناچیز است. دراین بین اقتصاد  و تولید در چین هیچ وضع بهتری ا

ندارد ک  داری  تولید و ورود و  سایر کشور های سرمایه  ابعاد  به جهت  ه هیچ 

دارد. وخر اقتصاد کل جهان سرمایه  بر  تاثیر بس وخیمی  ج کاال کاهش رشد 

سقوط قیمت فلزات، ذغال سنگ و انواع کاالهای معدنی سرمایه ای که در اثر  

این حوزه بارآوری کار  این صنایع، تحت سیطره رشد  های پیش    رشد عظیم 

خورا گرفته  صورت  سرمایه  عامیانه ریز  اقتصاد  مفسران  برای  مناسبی  ک 

ایجاد کرده و از آن میان کسانی که خودرا تحت عناوین سوسیالیست رفرمیست  
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به  انتقاد  سرگرم  که  دارند  توهم  و  کنند  می  قلمداد  کارگر  طبقه  طرفدار  و 

فت و خیز قیمت کاال ها  سرمایه داری هستند، بطور ابتدائی و بچه گانه ای به ا

االهای سرمایه ای در بازار خیره می شوند و تمامی تفسیر  و بخصوص این ک

های خودرا بر مبنای سقوط قیمت آهن، چدن، ذغال سنگ و نفت و غیره قرار  

از  درک  قدر  این  اینان  است.  بحران  مبنای  ها  این  سقوط  گویا  که  دهند  می 

 د که بتوانند بفهمند قیمت کاال که در مبانی اقتصاد سیاسی سرمایه داری ندارن

نا متعادل است مبنائی   پائین می رود و ظاهرا  رابطه عرضه و تقاضا باال و 

اساسی در ارزش کاال دارد که آن نیز بر حسب زمان کار اجتماعا الزم تعیین 

مولد  نیروهای  تکامل  درجه  یعنی  تولید  معین  شرایط  در  مبنا  این  شود.  می 

بارآوری و  ک  اجتماعی  نیست  اینطور  و  است  ثابت  کار،  همین  معین  تحت  ه 

پیرو   و  است  دیگری  چیز  کاال  قیمت  تغییرا  کند.  می  تغییر  روزانه  شرایط 

ثابتی می رسد که   اما در جائی به قیمت نسبتا  عرضه و تقاضا تغییر می کند 

و   کار  بارآوری  رشد  در  که  است  کاال  ارزش  این  است.  آن  ارزش  انعکاس 

ورد استثمار قرار  که به نسبت سرمایه ثابت بکار رفته م  کاهش نیروی کاری

به  وابسته  کامال  کاال  ارزش  گردد.  می  کاال  ارزش  کاهش  موجب  گیرد  می 

نیروی کاری است که آنرا تولید می کند و هنگامی که سرمایه هرچه کمتر از 

تولید  واحد  هر  کردن  ارزش  کم  به  نماید  می  استفاده  تولید  برای  کار  نیروی 

آوری کار بیشتر  یعنی نیروی  می شود. سرمایه های سنگین تر با بار  منجر  

کار کمتر حجم بیشتری از سرمایه های ثابت را در واحد زمان بکار می گیرد 

این  در واحد کاال مستتر گردد.  ارزش اضافی کمتری  باعث می گردد  این  و 

که هر چه است پایه نزول ارزش کاال. چاره سرمایه دار در این روند این است 

تا به سود بیشتری از طریق فروش کاال های بیشتر از همان کاال تولید ن ماید 

بیشتر نایل اید. و این چالش سرمایه از جمله صنایعی که در باال از آن ها نام 

سود   نرخ  سقوط  در  خودرا  که  است  داری   سرمایه  بحران  عامل  این  بردیم. 

ی شود در حالی که دید محدود و نشان می دهد. بحران در پروسه تولید آغاز م

تقدین بورژوائی سرمایه آن را در سقوط قیمت کاال، عدم مصرف آن و تنگ من

از این قبیل معلول ها جستجو می کند. ممکن است قیمت کاال ها سقوط کند اما  

تولید   از  فقط  نه  نفت  قیمت  ممتد  سقوط  نباشد.  تولید  در  بحران  از  ای  نشانه 

از نظر ابعاد بارآوری کار در این حوزه سرمایه که    مازاد آن است بلکه رشد
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با سایر حوزه های پیش   قابل مقایسه  تولید  تکنیک های  در  پیشرفت  سرمایه، 

ریز سرمایه نیست شرایط را برای تولید کنندگان آن آنچنان فراهم کرده که هر 

از میدان بدر کن انبوه زنند و رقبا را  تولید  ند، آن بخواهند می توانند دست به 

نف واحد  ارزش  سقوط  اصلی  عامل  است. این  آن  قیمت  سقوط  باالطبع  و  ت 

تکنیک فراکینگ و سایر تکنیک های استخراج نفت با کمترین نیاز به نیروی 

کار که قیمت نفت را در نهایت تعیین می کند. از این گذشته تکنیک جدیدی که 

کهنه را کاهش باعث بار آوری باالتر کار می گردد ارزش سرمایه های ثابت  

یق نیز ارزش کاال ی سرمایه ای که بواسطه استهالک  می دهد و لذا از این طر

آن ها در نتیجه استفاده از آن ها در تولید به کاالی تولید شده منتقل می شود نیز  

اخراج   پایه و علت  این  ییابد.  میلیون کارگر صنایع معدنی    6تا    5کاهش می 

که  ن ندارد زیرا این جزئی از وجودش است چین است. سرمایه از راهی جز ای

اگر از حرکت باز ایستد رقبا اورا زنده زنده پوست می کنند و بهمین دلیل است  

این  دار  سرمایه  بزرگترین  که  چین  کمونیست  اصطالح  به  حزب  گنگره  که 

بایست  می  چین  معدنی  صنایع  که  گرفت  تصمیم  گذشته  سال  در  است  کشور 

نیز جنبش  ی راباط و پیشرفته گردند. از این رو  مدرن و مجهز به تکنیک ها

طبقه کارگر چین تازه قدم های اول و ابتدائی را در اعتالی خود بر می دارد و  

 راه طوالنی و پر نشیب و فرازی پیش رو ست. 

  و   روز   از   پس   روز   همچنان   چین   در   کارگری   اعتراضات   و   ها   اعتصاب 

  نه   مدتی   تا   چه   که   آن   نیست.   ای   ه تاز   پدیده   دیگر   و   دارد   ادامه   سال   از   بعد   سال 

  کارگری   اعتراضات   و   اعتصابات   موج   افزایش   و   حرکت   موجب   دور   چندان 

  و   فقر   از   آمدن   بیرون   ها،   آن   افزایش   جهت   تالش   و   نازل   های   دستمزد   شد   می 

جنبش آن ها نیز مانند سایر هم زنجیرانشان در ایران و سایر    و   بود   بختی   بد 

کار شرایط  اعماق  از  جهان  اع  نقاط  فریاد  جوشید،  می  شان  زندگی  تراض  و 

  و   کرده   تغییری   شرایط   این   اخیر   های   سال   در   شان علیه وضعیت موجود بود.

  کارگری   جنبش   انگیزه   اهم   معوقه   دستمزدهای   گرفتن   پس   باز   جهت   مبارزه 

اعتصاب و اعتراضات اوج تاریخ جنبش    2775با    2015سال    است.   گردیده 

ت بود اما  عتصابات تقریبا دو برابر اعتراضاکارگری چین را رقم زد. تعداد ا

به معوقه    اعتراض  می    75دستمزدهای  بر  در  را  کارگری  حرکات  درصد 

  85حدود    2019گرفت. این روند در سال های بعد نیز ادامه یافت و در سال  
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درصد از کل حرکت کارگری را شامل شد. در عین حال که تعداد اعتصابات 

 د!! یکمتر می گرد  از کل حرکات کارگری کمتر و

ویژ  مهمترین  به از  اعتصابی  کارگران  رجوع  چین  کارگری  جنبش  های  گی 

و   کمک  طلب  مشابه،  های  خواست  با  ها  شهر  سطح  در  کارگر  های  توده 

همیاری از آن ها، بستن جاده ها وتوقف شریان گردش سرمایه و درگیری با 

کی بخود و  پلیس است. ویژگی دیگر جنبش کارگری چین خود انگیختگی، مت

ا رسمی  سازمان  از  است.  تنفر  سراسری  دولتی    جزء   که   تشکل   این تحادیه 

  به   کارگران   تمامی   است   چین   داری   سرمایه   بوروکراسی   از   الیتجزائی 

  وجود   با   دانند.   می   قدرت   دارندگان   و   سرمایه   صاحبان   ارگان   را   آن   درستی 

  مستقر   چی   اتحادیه   نخبگان   سرمایه،   کار   المللی   بین   های   سازمان   های   تالش 

  چنبره   در   کارگری   پوی   خود   جنبش   شیدن ک   بند   به   در   گنگ   هنگ   در 

  و   اتحادیه   به   وقعی   هیچ   کارگران   ای   اتحادیه   رفرمیستی   و   پوسیده   اختاپوسی، 

  یکی   دهند.   می   ادامه   خودبخودی   جنبش   به   و   گذارند   نمی   ای   اتحادیه   مبارزه 

  پرداخت   هاعدم  هما  دستمزدها،  پرداخت  در  تاخیر  ترفند   افزایش   بارز   دالیل   از 

 به  منجر  که  ایران  داران  سرمایه  همانند  چین  در  داران  مایهسر  جانب  از  ها  آن

 واقعا   شورایی،  جنبشی  نبود  طرفی  از  گردد  می  کارگران  اعتصاب  و  اعتراض

 قدرت   مقابل  در  کارگران  طبقاتی  قدرت  مظهر  و  متشکل  و  داری  سرمایه  ضد

 کارگران  جانب  از   تهدیدی  هیچ  اینان  است.  ها  ان   دولت  و  دارن  سرمایه  متشکل

 برنامه  و  قدرت های  صندلی  خود،  پارلمانی  های  کرسی  در  کنند.  نمی  احساس  را

  جان   به  را  پلیسی  سرکوب  نیروی  و  دهند  می  لم   راحت  خیال  با  سرمایه  ریزی

 از   نهایت  در  کارگران  که  امید  این   به  اندازند،  می  ها  آن  های  خانواده  و  کارگران

  کار   سر  به  و  ورندآ  نمی  بیشتر  سرکوب  تاب  و  شوند  تهخس  اعتصاب  و  اعتراض

  دالیل   از  یکی  و   است  داده  رخ  متاسفانه  که  چیزی  گردند.  می  باز  سود  تولید  و

  جهان   سراسر   در   داری  سرمایه  که   این   دیگر  دلیل  است.  کارگری  حرکات  کاهش

  شتابان   سود  نرخ  نزولی   کاهش  روند  پیچد،   می  بخود  بحران   درد   از  است  ها  مدت

کشور    داری  سرمایه  دولت های   و  دار   سرمایه  طبقه   که  دورانی   آن  گردد.  می  تر

امریکا و  اروپا  از    پیکار  موج  درمقابل  های  ای  بارقه  هنوز  که  کارگران 

داشت، خود  در  کشورهای   رادیکالیسم  کارگران  به  امتیازات  برخی  دادن  به 

ها  دادند  می  تن  خود استگذشت  دهه  ا  تغییر  دچار  شرایط  این  .ه   ست،شده 
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اسیر    خطر  به  را   یدار  سرمایه  بقای  بحرانها داری  سرمایه  و  اند  انداخته 

و مدت ها است که سرمایه داری اروپا دست بکار باز پس    ممتد شدهبحران  

به این طرف شتاب    2008گیری همین حداقل ها شده اند و این روند از بحران  

لیا و سایر مناطق  بیشتری گرفته است. چنان که دیده می شود در فرانسه، ایتا

ی اعتصابات و اعتراضات چند ماهه علیه شرایط بس اسفناک، فقر  اروپایی حت

و افزایش سن بازنشستگی به ثمر نمی نشیند. این در حالی است که سرمایه در  

  برخی  با  قیاس  در  بهره می برد و  انحصاریاین مناطق هنوز از مافوق سود  

ایران  دولتهای  و  شرکا   رقبا و   حاصل   از  تری  افزون  سهم  و هند  نظیر چین، 

سازد. لذا سرمایه داران ایران، چین    می  خود  نصیب   را  دنیا  کارگران  استثمار

کارگران   نازل  دستمزدهای  پرداخت  از  بیشتر  و  تر  گستاخانه  چه  هر  هند  و 

خودداری و آن را یکراست به سود های کهکشانی خود اضافه کرده و وارد 

 چرخه سرمایه می کنند.  

  2016  سال   از   که   چین   در   سرمایه   ت انباش   رشد   گفت   توان   می   لی ک   بطور 

  دو   در   که   یافت   کاهش   حدی   به   آن   نسبی   رشد   و   کرد   آغاز   خودرا   نزولی   روند 

  در   و   یافت   ادامه   روند   این   نیز   بعد   های   سال   در   نداشت   سابقه   تر   گذشته   دهه 

  که   گردید   شدیدی   نسبتا   سقوط   موجب   کرونا   پاندمی   جدید   عامل   2020  سال 

  و   تولید   جدید   های   حوزه   رشد   و   پیدایش   دید، ج   های   آرایش   آن   مستقیم   جه نتی 

  کار   نیروی   جابجایی   و   وسیع   های   سازی   بیکار   الجرم   و   سرمایه   ریز   پیش 

  نکرده   تجربه   را   آن   نظیر   چین   داری   سرمایه   تاریخ   که   گردید   مقیاسی   در 

  و   کار   روزانه   ساعات   افزایش   کار،   شدت   افزایش   دستمزدها،   کاهش   بود. 

  سرمایه   دیگر   حوزه   به   ای   حوزه   از   کار   ی نیرو   جابجایی   و   سریع   یرات تغی 

  است.   بوده   سود   نرخ   نزولی   روند   کاهش   جهت   سرمایه   چاره   های   راه   تنها 

  دولت   و   سرمایه   علیه   ها   آن   جنبش   و   کارگران   ضد   بر   عوامل   این   تمامی 

  و   اعتراضات   شدید   افت   موجب   ها   سازی   بیکار   کرد.   عمل   داری   سرمایه 

  مانع   نیز   تجمعات   شدید   های   یت محدود   این   بر   عالوه   ردید. گ   اعتصابات 

  مواصالتی   های   راه   و   ها   جاده   بستن   اعتراضات،   گیری   شکل   راه   در   جدیدی 

  و   بارز   های   ویژگی   از   یکی   گذشته   های   سال   در   که   سرمایه   و   کاال   گردش 

  و   دیجیتالی   اعتراضات   گردید.   بود،   چین   کارگران   گریز   و   جنگ   رفته   پیش 

  تنها   نه   که   است   جدیدی   شکل   ن کارگرا   جانب   از   اعتراضات   کردن   ای   رسانه 
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  نهاد   حتی   و   سرمایه   دولت   بلکه   ندارد   همراه   به   کارگران   برای   ای   نتیجه   هیچ 

  خرد   برایش   ای   تره   و   دهند   نمی   آن   به   وقعی   هیچ   آن   سرکوب   و   پلیسی   های 

  اهمیت   بی   را   آن   نیز   این   از   سرمایه   مالکین   و   منفرد   داران   سرمایه   . کنند   نمی 

  بیش   تعداد   با   تولید   و   کار   واحد   کارگران   بندرت   گذشته   سال   در   بینند.   می   ر ت 

  10  تنها   سال   مدت   طول   در   زدند.   اعتراض   به   دست   کارگر   1000  از 

  دست   دستمزدها   کاهش   به   معترض   تاکسی   راننده   1000  از   بیش   با   اعتراض 

  از   درصد(   45)   مبارزات   از   مهمی   بخش   این   وجود   با   زدند.   اعتراض   به 

  بوده   ها   بیمارستان   تاسیسات   و   مان ساخت   تعمیرات   جاده، -ختمان سا   حوزه 

  را   اعتراضات   کل   از   مهمی   بخش   نیز   گذشته   های   سال   در   که   چیزی   است، 

  دستمزدهای   بر   متمرکز   اعتصابات   و   اعتراضات   این   اهم   شد.   می   شامل 

  است.   بوده   کار   باالی   شدت   و   سخت   شرایط   پائین،   دستمزد   معوقه، 

  2019  سال   به   بت نس   سرمایه   های   حوزه   صنایع   دیگر   کارگران   اعتراضات 

  صنایع   این   بیشتر   رسید.   درصد   11  به   و   یافت   کاهش   گذشته   های   سال   و 

  شانگهای   در   تایوانی   بزرگ   کارخانه   نظیر   بودند   الکترونیکی   های   کارخانه 

 (PEGATRON )   دست   کارخانه   جابجایی   به   اعتراض   در   کارگر   هزاران   که  

  ریز   پیش   های   حوزه   از   غذایی   مواد   و   غذا   تولید   حوزه   زدند.   اعتصاب   به 

  از   گذشته   های   سال   در   آن   کارگران   و   داشت   نجومی   رشدی   که   سرمایه 

  در   شدید   افتی   دچار   2020  سال   در   بودند   چین   کارگری   جنبش   فعاالن 

  و   اعتصاب   60  حدود   2018  سال   در   که   بطوری   شدند   خود   اعتراضات 

  سال  در   عدد   45  به   تعداد   این   انداختند،   راه   داران   سرمایه   علیه   اعتراض 

  سخت   شرایط   شد.   محدود   اعتراض   3  به   2020  درسال   و   یافت   کاهش   2019

  وسیع   های   توده   فشار   زیر   ها   دستمزد   کاهش   کار،   یافته   افزایش   شدت   و   تر 

  های   سرویس   نجومی   افزایش   ها،   رستوران   ها،   کارخانه   در   پشت   بیکار 

  در   سرمایه   زه حو   این   کارگر   هزار   500)   غذایی،   مواد   و   آماده   غذاهای   حمل 

  گردید.   اعتراضات   شدید   کاهش   این   موجب   شدند(   بیکار   سال   اوایل   همان 

  به   غذایی   مواد   و   غذا   حمل   های   سرویس   بخصوص   کارگران   این   از   بسیاری 

  اثر   بی   به   مدتی   از   پس   اما   آوردند   روی   ای   رسانه   و   دیجیتالی   اعتراضات 

  فراموش   دریج ت   به   و   بردند   پی   آن   جمعی   اعتراض   گونه   هر   فقدان   و   آن   بودن 

  کارگران   با   همراه   سرمایه   حوزه   این   کارگران   گذارد.   خاموشی   روبه   و   شد 
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  روز   شش   و   ساعته   12  کار   روزانه   قبول   به   مجبور   درمان   و   بهداشت   حوزه 

  صنایع   برخی   خدمات،   نظیر   ها   حوزه   بسایر   بتدریج   به   این   و   شدند   هفته   در 

  نتایج   از   است.   ته یاف   گسترش   دارند   سروکار   درمانی   کاالهای   با   که   تولیدی 

  و   زخمی   و   ومیر   مرگ   کار،   حوادث   نجومی   افزایش   کار   شدت   افزایش 

  است.   بوده   کارگران   جسمی   ضایعات 

  نیم   حداکثر   که   فقیر   دهقانان   کشاورزی،   )کارگران   چین   مهاجر   کارگران 

  کردن   سیر   جهت   و   دارند   سال   از   بخشی   ارتزاق   و   کشت   برای   زمین   هکتار 

  مهاجرت   شهرها   به   کار   برای   موقت   بطور   د مجبورن   خانواده   اعضای   و   خود 

  )این   دستمزد   کاهش   جهت   از   چه   ضربات   بیشترین   2020  سال   در   کنند(،   می 

  بیمه   های   پوشش   ناچیزترین   و   دستمزد   کمترین   متعارف   حالت   در   کارگران 

  ساعات   و   کار   یافته   افزایش   شدت   جهت   از   چه   و   بیکاری   دارند(،   را   ای 

  شدیدی   های   ت محدودی   متحمل   راض، اعت   امکان   لحاظ   از   چه   کار   روزانه 

  دهد   می   تشکیل   را   چین   کار   نیروی   سوم   یک   کارگری   عظیم   توده   این   شدند. 

  چین   داری   سرمایه   اطمینان   سوپاپ   بعنوان   همواره   و   کارگر(   میلیون   290) 

  آن   از   عظیمی   بار   بحران   و   رکود   مواقع   در   چه   و   سرمایه   رشد   موقع   در   چه 

  بر   آورد   می   ر د   عمل   به   و   گیرد   ی م   تصمیم   برهه   هر   در   سرمایه   دولت   چه 

  چین   دولت   رسمی   آمار   طبق   گذشته   سال   در   شود.   می   گذارده   ها   آن   دوش 

 (NATIONAL BUREAU OF STATISTICS, NBS )   9  کارگر   تعداد   این   از  

  سایر   و   کارگران   این   حقیقی   تعداد   دادند.   دست   از   کارخودرا   میلیون 

  چین   دولت   زیرا   است   ها   این   از   بیش   بسیار   شدند   بیکار   که   ها   آن   همزنجیران 

  در   کار   ساعت   یک   ( ILO)   کار   جهانی   سازمان   طبق   خود   محاسبات   در   نیز 

  مهاجری   ازکارگران   دهد.   می   قرار   کار   داشتن   مبنای   را   سال   در   هفته   یک 

  همان   کاهش   شاهد   و   یافتند   خود   خانواده   و   خود   معاش   امرار   برای   کاری   که 

  گر کار   هزار   500  حدود   سال   اول   نیمه   همان   در   بودند،   نازل   دستمزدهای 

  حمل   های   سرویس   ها،   رستوران   تر   موقتی   کارهای   به   دادن   تن   به   مجبور 

  کارگران   بین   شدید   رقابت   گردیدند.   غذایی   مواد   تولید   کارخانجات   و   غذا 

  داران   سرمایه   شرایط   قبول   به   منجر   کار   فقدان   و   بیکاری   تهدید   سایه   مهاجر، 

  الهایی کا   برای   جهانی   حد   بی   تقاضای   گردد.   می   تر   پائین   های   دستمزد   و 

  آن   موجب   بهداشتی   مواد   و   بیمارستانی   تجهیزات   صورت،   ماسک   نظیر 
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  را   کار   نیروی   تقاضای   که   گردید   چین   داری   سرمایه   در   جدیدی   آرایش   چنان 

  این   اما   داد   ناگهانی   افزایشی   سرمایه   ریز   پیش   های   حوزه   این   برای   یکباره 

  خودرو   بزرگ   کنندگان   ولید ت   نگردید.   دستمزدها   افزایش   موجب   جدید   آرایش 

  کوتاهی   مدت   عرض   در   خودرا   تولید   های   پروسه   ها   آن   های   مجموعه   زیر   و 

  نظافت   و   شستشوی   های   سیستم   ماسک،   مصنوعی،   تنفس   دستگاه   تولید   به 

  کردند.   تبدیل   آن   نظایر   و   ویروس   سنجش   های   ماشین   و   ها   دستگاه   دست، 

  بدون   کار   روزانه   ساعت   12  تا   موارد   بسیاری   در   موسسات   همان   کارگران 

  با   مواقع   بیشتر   در   ها   این   دادند.   ترجیح   بیکاری   به   را   دستمزد   فزایش ا 

  ساله   چندین   سابقه   با   چین   کارگران   اما   است.   بوده   همراه   کارگران   سکوت 

   کنند.   تحمل   چنان   هم   را   شرایط   این   آید   نمی   بنظر   اعتصابات   و   اعتراضات 

 National Bureau( طبق آمار رسمی دولت چین )2021در سال گذشته )

of statistics, NBS  به   8( رشد تولید ناخالص چین به حدود درصد نسبت 

میلیارد دالر را ثبت کرد. در همین   16860رسید و رقم نجومی    2020سال  

تاریخی   رقم  به  چین  صادرات  موازنه    3360مدت  و  رسید  دالر  میلیارد 

به    670تاریخی   را  سرمایه  جهان  بقیه  با  دالر  سرمایه  میلیارد  رساند.  ثبت 

انباشت سرمایه منفجر می  داری در غیاب جنب از  ش ضد کارمزدی کارگران 

های   توده  تنها  نه  اکنون  هم  و  همه   900شود  بلکه  چین  کارگران  میلیونی 

کارگران کره زمین را در آوار خود مدفون می کند. این تازه یک بعد فاجعه 

کارگری هیچ صدای ضد کار   است بعد بدتر و فجیعتر این که از هیچ جنبنده

هیچ و  حالی    مزدی  در  این  خیزد.  نمی  بر  جهنمی  نظم  این  علیه  جدی  فریاد 

است که توده عظیم کارگر چین که فقط در یک سال چنین انبوه سرمایه افریده 

کارگر   توده  است.  گردیده  تر  عاجز  و  تر  فقیر  بیشتر  چه  هر  خود    60است 

گو،  آن چه مورد گفت این پیدا کرده است.    میلیونی ایران نیز سرنوشتی بد تر از

هدف و برنامه ریزی سرمایه داری چین است و های و هوی ها و تحسین های  

بسیار زیادی را برپا می سازد، به کارگران جهان چنین پیام می دهد که اگر 

کنید،   عمل  چین  کارگران  مانند  گیرید  قرار  ستایش  و  تایید  مورد  خواهید  می 

ستی اجتماعی ود، دستمزدهای خود، وجود کارگری و ه همه چیز، سالمت خ

ضد سرمایه داری خودرا نیز فدای تولید سرمایه، بهشت سرمایه داران و جهنم 
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کنیم!!.   خود  گزارشات برای  آمار  کنیم،  نگاه  ماجرا  از  دیگری  گوشه  به 

 اعتراضات کارگری در چین را نظر اندازیم. 

  14تا    13نگ کنگ فودپاندا از  کارگر در سرویس تحویل غذا ه  300بیش از  

شرکت  نوامب که  شدند  آن  خواستار  آنها  زدند.  روزه  دو  اعتصاب  به  دست  ر 

کاهش دستمزد رانندگان را معکوس کند و افزایش دهد. این سومین اعتصاب 

ژوئیه،  ماه  در  قبلی  اعتصاب  از  پس  بود.  جاری  سال  در  فودپاندا  کارگران 

کار خواسته  گونه  هر  با  شرکت  مبهم مدیریت  قول  تنها  و  کرد  مخالفت  گران 

داده است.  ب ادامه  به کاهش  آن زمان، نرخ دستمزد  از  داد.  بهبود سیستم  رای 

دالر    42دالر هنگ کنگ در پایان ژوئن به    48نرخ تحویل موتورسیکلت از  

از   و  یافت  کاهش  نوامبر  اواسط  در  به    27هنگ کنگ   24دالر هنگ کنگ 

پا با  تحویل  برای  کنگ  هنگ  کنندگاندالر  اعتصاب  یافت.  کاهش  پیاده    ی 

دالر هنگ    50خواستار این بودند که نرخ پایه برای تحویل موتور سیکلت از  

دالر هنگ کنگ کمتر نباشد. طی شش ماه دوم   30کنگ و برای تحویل پیاده  

بیشتر دستمزد مواجه شدند. کارگران  با کاهش  سال، کارگران راننده فودپاندا 

اقدام جمعی می تواند  ، این اعتصاب ها نشان داده است که  می گویند با این حال

شالوده شبکه اعتصاب  این  این،  بر  باشد!. عالوه  داشته  به همراه  های نتایجی 

توان بر اساس آن در آینده بنا کرد، ای را که میکارگری و سازماندهی تجربه  

این حال مهمترین اعتصابات در حوزه راه و ساختمان   با  سرمایه  ایجاد کرد. 

درصد کل اعتراضات   44نیمه اول سال حدود  شکل گرفت. این اعتصابات در  

درصد کاهش یافت اما    33کارگری بود و با وجودی که در نیمه دوم سال به  

گردش  چرخه  مواصالتی  های  راه  کردن  مسدود  ها،  بندان  راه  از  بخشی 

را چنین  هم  و  پیش ریز سرمایه  این حوزه  کارگران  جانب  از  نندگان  سرمایه 

از   اعم  رانندگان  شد.  حدود  انجام  تاکسی  رانندگان  تا  کاال    30ترانسپورت 

درصد از اعتصابات و اعتراضات کارگری چین در نیمه اول سال را تشکیل 

 درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت.  35می داد که به 

یکی این که در نیمه اول   2021از ویژگی های جنبش کارگری چین در سال  

لوکه کردن راه های مواصالتی اعتصاب به شورش های خیابانی و ب  10سال  

روند گردش سرمایه انجامید. این نمو و رشد جنبش کارگری چین در سال های 

گذشته نیز دیده شده بود. چنین پدیده ای در نیمه دوم سال کامال متوقف شد و 
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ول به اعتصاب و اعتراض در نیمه ا  450علیرغم رشد عددی اعتراضات )از  

( اما هم از تعداد اعتصابات در نیمه دوم کاسته در نیمه دوم افزایش یافت  644

شد و هم پدیده اعتراضات دیجیتالی مجددا بروز کرد که سال قبل نیز در اوایل  

به   غذایی  مواد  و  غذا  حمل  های  سرویس  کارگران  بودیم.  شاهدش  سال 

ز مدتی به بی اثر بودن اعتراضات دیجیتالی و رسانه ای روی آوردند اما پس ا

یچ گونه اعتراض جمعی بودن آن پی بردند و به تدریج فراموش شد  آن و فاقد ه

جای  دوم  نیمه  در  دیجیتالی  اعتراضات  امسال  گذارد.  خاموشی  روبه  و 

اعتصابات و شورش های خیابانی را گرفت. هر چند کارگران خود می دانند 

اعت تجمعات  بدون  تولید،  چرخ  توقف  بدون  یاری که  دست  بدون  و  راضی 

دیگر، اگر صد ها هزار میل و پیام دیجیتالی هم رد و بدل گردد  طبقاتی به یک 

دولت  و  دار  سرمایه  کند.  نمی  حل  کارگران  مبارزه  و  کار  از  ای  گره  هیچ 

اثر  بر  تولید سودشد  وادار می شود که چرخه  نشینی  به عقب  جا  آن  سرمایه 

د برخی کارگران به این نوع اعتراض اعتصاب دچار وخفه گردد.  با این وجو

از حوزه راه و ساختمان،   بیشتر  بودند  داران دل بسته  بی خطربرای سرمایه 

درصد اعتراضات را    6بیمارستان ها، ترانسپوردت و هتل ها بودند اما حدود  

جنبش ها از عمق شرایط کار و زندگی انسان ها می  شامل شد!! با وجودی که  

سرمایه   علیه این وضعیت مصداق عروج جنبش ضداعتراضی    جوشند اما هر

داری کارگران نمی باشد. پرسش جدی و مهم آنست که آیا روی آوری هر چند  

توده محدودی کارگر این یا آن نقطه جهان یا این و آن بخش طبقه کارگر، به  

این شکل اعتراض، با مختصاتی که در فوق نوشته توصیف شد، نشانه ای از 

جنب زبونی  و  نیست!عجز  کارگری  گفتگوهای    ش  به  کارگران اکنون  بین 

 بپردازیم.

این ها تجربیات کارگران برخی واحد های کار و تولید در چین است. کارگری  

می نویسد : »کارگران قربانی نهایی زمانی هستند که شرکت های متوسط و  

کوچک نمی توانند در بازار رقابت کنند و با مشکالت جریان نقدی مواجه می  

هزینه چای و کارگران مجبورند  با   شوند.  را  فروشگاه  در  فروخته شده  میوه 

آنها فقط دستمزد خود را  2020استفاده از دستمزد خود بپردازند و از سال    ،

نیم  تا  از کارگران چندین ماه  دریافت می کنند. برخی  تاخیر دوماه  با  بار  هر 

ا متقاعد می کنند که سال دستمزد معوقه طلبکارند. اغلب، مدیران کارکنان ر



 207 

ازپرداخت ظرف چند ماه باقی بمانند. به این ترتیب کارفرمایان در وعده های ب

از کارگران می خواهند تا از دستمزد خود ماه ها صرف نظر کنند تا سرمایه 

 داران بتوانند در رقابت ها در بازار موفق باشند«!!. 

دارند تمایل  :»کارگران  دیگری چنین می نویسد  این وضعیت دستمزد    کارگر 

تحم را  انداز خود  ناپایدار  با پس  و حتی  کنند  با شرکت همدردی می  کنند،  ل 

، کارگرانی که می خواستند شرکت را ترک  2021زندگی می کنند. در سال  

کنند متوجه شدند که علیرغم دریافت نکردن دستمزد، شرکت همچنان از آنها 

ا را  غیررقابتی  قراردادهای  که  داشت  قراردادهای  انتظار  اینکه  یا  کنند  مضا 

کرد.«    آنها پر  میل خود  به  را  آن  بعداً  کارفرما  که  بود  خالی  فضاهای  شامل 

توانستم با آن موافقت کنم. بعد از پنج  واقعاً نمی  کارگر دیگری می نویسد : »

کارگر   یک  فقط  من  حاال  رسیدم...  اینجا  به  کندن،  جان  و  کاری  وجدان  سال 

 بق هستم که مزد طلب دارم.« معمولی، عصبانی و سا

بیشتری روبرو هستند. در ژوئن   با مشکالت  دانشجو  دانش  2021کارگران   ،

جویی که در شرکت رسانه ای شیجیاژوانگ ژنشوو کار می کرد، متوجه شد  

مشکل   دانشجو  اگرچه  شد.  ناپدید  شرکت  حقوقش،  پرداخت  وعده  از  پس  که 

که گزارش کرد، اما آنها گفتند  خود را به بازرسی کار منطقه و سایر مقامات  

وضعیت دانشجویی او به این معنی است که او رابطه کاری قانونی با شرکت  

ندارد و به او توصیه کردند وکیل پیدا کند.!! این در حالی است که کارگران  

شرکت  دار  سرمایه  و  اند  کرده  تولید  کالنی  های  ارزش  اضافه  ها  واحد  این 

بر سرمایه خود می   ی نپرداخته به جیب می زند وسود ها را همراه دستمزد ها

 افزاید. 

سال   در  کانون،  شرکت  گزارشات  کانن  2012طبق  دوربین    10.9،  میلیون 

، تولید 2020کارگر را استخدام کرد. تا سال    8000دیجیتال تولید کرد و حدود  

میلیون دستگاه کاهش یافت و این شرکت کمی    1.03دوربین های دیجیتال به  

از کرد.    1300  بیش  استخدام  را  های  نفر  دوربین  کارخانه  در  کارگر  صدها 

از   پس  و  بدهند  دست  از  را  خود  شغل  است  قرار  ژوهای  در  کانن  دیجیتال 

اعالم ناگهانی تعطیلی کارخانه توسط شرکت، در مذاکرات با مدیریت قفل شده 

برا مجدد  استخدام  های  گزینه  دنبال  به  منطقه  دولت  ها،  گزارش  طبق  ی اند. 

ک  874 کارخانه  است.  استان  کارگر  سواحل  در  واقع  زوهای  در  انن 
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سال فعالیت   32گوانگدونگ جنوبی چین، اعالم کرد که درهای خود را پس از 

می بندد. این شرکت ژاپنی تصمیم به تعطیلی کارخانه را ناشی از تقاضای کم  

  2.8ها، کارگران  برای محصوالت دوربین دیجیتال خود دانست. طبق گزارش

اهانه خود را برای هر سال خدمت طلب دارند. مدیر  برابر میانگین دستمزد م

برای   حقوقی  )حداقل  کار،  سال  هر  برای  دستمزد  ماه  یک  پیشنهادی  شرکت 

سال اساس  بر  غرامت  تا  اخراج(،  ها  این  است.  داده  را  شرکت  در  کار  های 

گران است.  کنون در حد حرف باقی مانده و فعال آن چه عمل شده اخراج کار

بیش در  کار  تر، شرایط  بد  بسیار  گذشته  سال  در  چین  در  تولید  های  واحد  تر 

همراه با تلفات جانی و مثله شدن کارگران در محیط های کاری هر چه بیشتر 

در   کار  است  ترین  بد  جهت  این  از  که  صنایعی  از  یکی  گردید.  مطمین  غیر 

عدنچی زغال سنگ م  20،  2021دسامبر    17معادن ذغال سنگ می باشد. در  

یت استخراج زغال سنگ کار می کردند، پس از گیر افتادن در که در یک سا 

هایی  استان  دادند.  از دست  را  دو معدنچی جان خود  توسط سیل،  زیر زمین 

درصد تامین برق همچنان   60مانند شانشی قلب منبع سرمایه برق چین هستند.  

اواخ از  برق  بحران  شود.  می  تامین  سنگ  زغال  در از  را  تولید  شهریور  ر 

صنعتی کشور کند کرده است. کمبود برق باعث تعطیلی کارخانه ها در    مراکز

داد.   قرار  تاثیر  تحت  را  ساکنان شمال شرق چین  برق  قطع  گوانگدونگ شد. 

کننده زغال  تولید  بزرگ  های  استان  و  است  یافته  افزایش  قیمت زغال سنگ 

ماه در سه  را  تولید خود  مانند شانشی  اند. مسنگ  داده  افزایش  عدن ه چهارم 

زغال سنگ به عنوان یک حوزه سرمایه که تلفات در آن بسیار رایج است. در 

، یک معدنچی در یک حادثه محل کار جان خود را از دست  2021ماه اکتبر  

معدنچی بر اثر سیل در یک معدن جان باختند. آن چه    13داد و در ماه ژوئن،  

نامیده کار  حوادث  عنوان  کا  تحت  کشتار  واقع  در  و  شود  است  می  رگران 

مورد از حوادث دیگر محل کار مربوط به معدنچیان زغال سنگ   63موجب  

نشان می دهد. این داده ها و گزارش های گذشته نشان می   2021را در سال  

با   سیستماتیک  کشتار  بلکه  نیست،  مجزا  اتفاق  یک  و  شانسی  حادثه  که  دهد 

 . هدف کسب سود هر چه بیشتر است

از   مبارزات کارگران در کلیت خود، موفق بودن و یا در زمینه نتیجه گیری 

داشتن  کار،  روزانه  ساعت  کاهش  دستمزدها،  افزایش  به  نباید  آن،  نبودن 
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تضمین قانونی به ادامه کار و از این قبیل مسائل روزمره کارگری محدود شود 

ایجاد کارگران،  میان  در  دوانیدن  ریشه  و  آن  پیشرفت  نیروی    بلکه  به  اعتماد 

ایجا از  خود،  آموزی  درس  سرمایه،  مختلف  حوزهای  کارگران  بین  پیوند  د 

تجربه های خود در روند افزایش آگاهی طبقاتی به منافع طبقه و این که چگونه  

می توان این آگاهی را ظرف سازماندهی ضد سرمایه داری با بنمایه لغو کار 

کارگران می نگریست.  بایست  داد، می  ه  مزدی  آفرینی  توهم  اسیر  ای توانند 

و   خرید  رابطه  به  کردن  تمکین  در  خودرا  سرنوشت  و  شوند  دارانه  سرمایه 

فروش نیروی کار محدود نمایند. آن ها می توانند آینده خود و فرزندانشان را  

تر  انبوه  هرچه  های  کوه  خود  که  شرایطی  در  و  ناچیز  دستمزدی  مقابل  در 

همیشه به روابط  بفروشند و برای    مایه دارانسر سرمایه انباشت می کنند، به  

بردگی مزدی تمکین کنند و یا چنان که در صده نوزده و قبل از آن رادیکال و  

به  پاریس  کمون  در  حتی  و  کنند  شورش  مزدی  روابط  علیه  ستیز  سرمایه 

نازل  از  کارگری  جنبش  رشد  سطح  برسند.  آن  نابودی  و  سرنگونی  مرحله 

کارگران   های  خواست  که  بودن  این  شود.  نمی  نتیجه  و نیز  ایران  کارگران 

بخش مهمی از کارگران چین بخاطر دستمزدهای عقب افتاده مبارزه می کنند  

عقب ماندگی مبارزاتی آن ها را نشان نمی دهد. ما در اروپا و امریکا هر ساله  

و   دستمزد  افزایش  ها  آن  انگیزه  که  هستیم  کارگری  اعتصابات  برخی  شاهد 

ک بهتر  هاشرایط  آن  از  یک  هیچ  اما  است  انگیخته    ار  خود  مبارزه  بنای  بر 

منحط سرمایه  های  اتحادیه  بلکه همگی تحت رهبری  نیست  استوار  کارگری 

مورد   مو  به  مو  و  گذاری  هدف  ریزی،  برنامه  رفرمیستی  احزاب  و  مدار 

اجرا  پیگیری  ،تعقیب گیر  و  می  روابط نقرار  بقای  بر  کامال  اهداف  این  د. 

اینسرمایه داری   تالش ها در نهایت به استحکام   استوارند طوری که تمامی 

روابط کار مزدی می انجامد و کارگران هرچه بیشتر به سرنوشت خود در این  

روابط خو می گیرند. خام فکری کارگر اروپایی که در چنبر توهمات سرمایه  

با بقای سرمایه گره زده است و اعتماد مطلقی به   که  داری سرنوشت خودرا 

گویا از منافع    ، ها و احزاب رنگارنگ آن دارد  ازمان های بورژوایی اتحادیهس

طبقاتی او دفاع می کنند، به جایی رسیده است که اگر این سرمایه ها سود های 

کالن از گرده کارگران بیرون نکشند، اگر حتی این حداقلی که سرمایه داران  

گرفته اند، چشم انداز    بعنوان دستمزد، حق بیمه و بازنشستگی آن ها در نظر
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ایجاد  روشن داران  افول نرخ سود پیش چشم سرمایه  کاهش روند  ی در جهت 

از  تنها  نه  سرمایه  نباشد  افول  این  از  جلوگیری  ضامن  عملی  بطور  و  نکند 

طریق افزایش شدت کار، طوالنی نمودن روزکار بلکه همانگونه که بارها در 

افزای بودیم  شاهد  داری  سرمایه  های  سن  بحران  )افزایش  کار  سن  ش 

به  بازنشس ها  دستمزد  سطح  کاهش  حتی  و  کار  روزهای  بودن  سیال  تگی(، 

 جبران آن می رود.  

 

های   سال علت  و  دالیل 

از  صد  )در  اعتصاب 

 اعتراضات( 

)به  کارگران  عمل  نوع 

 درصد از کل( 

کل 

 حرکات 

دستمزد  

 معوقه

پائین   سطح 

 دستمزد 

و  اعتصاب 

چرخ   توقف 

 تولید 

  تظاهرات 

2011 54 21 75 7 185 

2012 37 28 72 17 370 

2013 24 19 90 7 735 

2014 52 12 69  31 1358 

2015 75 5 65 31 2775 

2016 74 6.8 53 37 2670 

2017 80 2  27 70 1258 
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2018 80 5  32 60 1706 

2019 85 3  35 58 1386 

2020 90 10 11 89 800 

2021 82 7 39 54 1094 

 

  1جدول 

 

 کارگر چین بعد از تصرف قدرت توسط حزب کمونیستوضعیت طبقه 

 

 رشد اقتصادی همراه با افزایش دستمزد ها 

کشاورز  کارگران   ( چین  مهاجر  کارگران  دستمزد  رشد  یا    یاینکه  که  چینی 

می  خوانده  نام  بدین  آیند  می  کار  بدنبال  ها  شهر  به  فصلی  یا  و  همیشه  برای 

کن  می  تغییر  تعدادشان  و  سال  شوند  در  و    260حدود    2012د  بوده  میلیون 

  17.3میلیون کارگر است( بطور متوسط    286حدود  2020   اکنون در سال  

  نمودار می کند )   بوده است همه را متعجب  2009تا    2001درصد در سال از  

( اما باید در نظر داشت که پایه دستمزد بسیار پائین است خصوصا اگر در 5

ر نظر گرفته شود و این که بار آوری کار در دوره مقایسه با بار آوری کار د

فوریه   در  است.  بوده  عظیم  بسیار  شده  تایمز   فیننشنال  مجله  2011ذکر 

(Financial times)  آ بر  طبق  که  داد  چین  گزارش  جهانی،  بانک  ورد 

بیشترین رشد در دستمزدها را بین تمامی کشورهای آسیایی داشته است. طبق  

کاگزارش   جهانی  بطور   (ILO)ر  سازمان  چین  کارگران  دستمزد  رشد  نیز 

بوده است در حالی که   2009تا    2006درصد بین سال    12.6متوسط سالیانه  

درصد برای همین دوره بوده است.    1.5درصد و تایلند    2.5اندونزی منهای  

( کار  نیروی  برای  امریکا  اقتصادی  محاسبات   United Statesسازمان 

bureau of labor statistics, BLS  )  140در محاسبات خود به رشد  نیز 



 212 

احتساب  بدون  اسمی  )دستمزد  چینی  صنعتی  کارگر  متوسط  دستمزد  درصد 

رسد. در حالیکه در همین    می  2008تا    2002افزایش قیمت ها( بین سال های  

امریکا صنعتی  کارگر  دستمزد  افزایش  اکثر    19  دوره  است.  بوده  درصد 

این ز در  دانان بورژوازی  اقتصادی چین  اقتصاد  پایان رشد  را  این رشد  مان 

در آسیا می    (Morgan Stanley)مورگان استانلی     قلمداد کردند. رئیس بنیاد

ید در صنایع چین، بار آوری کار و  گوید طبق ارزیابی بانک جهانی رشد تول

اند پارچه و    .(3)نمودار    مزدها همزمان رشد کرده  تولید  بطور مثال حوزه 

تول با رشد  بین    13یدی  لباس  در سال  و   2010تا    2003درصد  بوده  مواجه 

دغلبازی   فریبکاری و  دارد!!!  انعکاس  نیز  ها  افزایش دستمزد  در  همین عدد 

رد تا به کارگران القاء کند که رشد انباشت و  همیشگی بورژوازی که سعی دا

این سخن  از  آنان نیز هست!!!  هیچ کس  سود سرمایه متضمن بهبود زندگی 

فاحشی    نمی گوید کاهش  تولید  به رشد  نسبت  ها  دستمزد  زیرا سود    دارندکه 

این  از  شود.  نمی  گرفته  نظر  در  محاسبات  این  در  ها  شرکت  نجومی  های 

سرمایه   تمامی  چین  کارگران  توسط  شده  تولید  اضافی  های  ارزش  گذشته 

جهانی را سیراب می کند. تاریخ سرمایه داری تاریخ توسعه انباشت، گسترش  

انبابازار و   انباشت سرمایه است. توسعه  شت سرمایه  جهانی شده حوزه های 

ذاتی   دیدن گرایش  دانستن محدود  این کشور  های  به مرز  را محدود  در چین 

شیوه تولید سرمایه داری است. استثمار نیروی کار ارزان کارگر چینی از ذات 

می  ارزشی سرمایه که در پی ارزش افزایی و جلوگیری از سقوط نرخ سود تما

بوه با تکیه بر نیروی کار کره ارض را در می نوردد، ناشی می شود. تولید ان

ارزانی که نتیجه خانه خرابی دهقانان چینی است، خانه خرابی که هجوم چند  

صد میلیونی آن ها را به شهر ها در پی دارد، سبب رشد صدور کاالی ارزان  

این کاالها و به سرانجام به اروپا، امریکا و سایر نقاط جهان می گردد. فروش  

لیاردی به سیراب شدن سرمایه جهانی منجر می رسیدن ارزش های افزوده می

از لحاظ   گردد. » هر چه کارگر ثروت بیشتری تولید می کند و محصوالتش 

قدرت و مقدار بیشتر می شود، فقیرتر می گردد. هرچه کارگر کاالی بیشتری  

یل می شود. افزایش ارزش جهان اشیاء می آفریند، خود به کاالی ارزانتری تبد

ا کاستن از ارزش جهان انسان ها دارد.«. )نقل از دست نوشته  نسبتی مستقیم ب

بیشتر   تولید  ازاء  در  واقع  در  کارگر  شده(  بیگانه  کار  اول  بخش  فلسفی  های 
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خود باید کمتر مصرف کند هر قدر ارزش بیشتري می آفریند خود بی بهاتر و  

گرد می  تر  ارزش  اقتصاددانبی  گویند    د.  می  آنها  و  هاي  کارگر  منافع  که 

سرمایه دار یکی است. اگر سرمایه دار کارگر را استخدام نکند او گرسنه می 

 هرچه سرمایه اي که به تولیدماند و سرمایه دار نیز به ورشکستگی می افتد. 

اختصاص داده شده افزایش یابد، به همان اندازه صنایع رونق بیشتري خواهند 

و هرچقدر داران   داشت  همانثروتمندتر شو  سرمایه  به  دار  د  اندازه سرمایه  ن 

بیشتري   کارگران  به  یابند احتیاج  همانقدر   می  گرانتر    و  را  خود  کارگر  هم 

   .خواهد فروخت

 

 

 

 

Data as at December 31, 2011. Source: Bureau of Economic 

Analysis, Bureau of Labor Statistics, Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (GBE), China National Bureau of 

Statistics, India Central Statistical Organization, 

International Labour Organization (ILO), World Bank, IMF, 

KKR Global Macro and Asset Allocation analysis. 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.ibge.gov.br/
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بار آوری کار کلید پیشرفت اقتصادی چین در ابتدای قرن اخیر بوده   3  نمودار

درصدی   10در صدی ساالنه در طول این مدت که به رشد    9است. افزایش  

ساالنه در همین مدت منجر می گردد. در حالی که نیروی قابل دسترسی کار 

(Labour forceنیز چندان باال نیست که )  یکی از فاکتور های افزایش   خود

دستمزد هاست. فراموش نکنیم که سرمایه همواره نیاز به مقداری ارتش ذخیره  

 کار دارد تا  کنترل فشار بر دستمزد ها را بطور ثابت در دست داشته باشد.

 مزدها  افزایش  پویه  چشمگیر  شدن  کند  با   چین  در  کارگری  مبارزات  اوجگیری

 برخی  در.  است  شده  متوقف  حتی  اواخر  این  در   ها  دستمزد  رشد.  است  قرین

 هیچ   ماهها  و  کنند   می  کار  کارگران  جاها  خیلی.  است  گردیده  معکوس  موارد

  قرن   دوم  دهه   در   کارگری  اعتصابات  دالیل  1  جدول )  دارند  نمی  دریافت  مزدی

  شرایط   دستمزد،  برای  کارگری  جنبش  پیشرفت  و  طلوع   شاهد  ما  اکنون.  (اخیر

  نیروی  به  هنگامی  چین  کارگران.  هستیم  ها  دستمزد  رفتنگ  پس  باز  و  رکا  بهتر

 عقب   برای  فرمایان  کار  فشار  با  روزمره  واقعیت  در  که  بردند  پی  خود  طبقاتی

 پایان  به  دستمزد  سر  بر  فردی  زدن  چانه  دوره  که  هنگامی  گردیدند  مواجه  گرد

 بی   زندگی  قلحدا  سر  بر  دار  سرمایه  با  تنها   کارگر  روئی  رودر  دیگر   و  رسید

  مانند  چینی  کارگران  جمعی  حرکت.  داد  نشان  را  خود  کارائی  عدم  و   تاثیری

. است  زندگی  سخت  شرایط  جبری  نتیجه  جهان  کارگر  طبقه  تجربیات  تمامی

  از   و  است  جمعی  های  کنش  و  فعالیتها  از  ناشی  اجتماعی  های  دگرگونی  همیشه

  به  ک،مشتر  آگاهی  اب  تنها  جمعی  کنش  اما  دهد،  نمی  نتیجه  فردی  کنش  اینکه

  در   افراد  که  آید  می  پدید  هنگامی  مشترک  آگاهی  و  شود  می  منتهی  دگرگونی

  یکدیگر  با  طبقاتی  و  مشترک  منافع  اساس  بر  خود  های  کنش  و  اجتماعی  روند

 و  طبقاتی  آگاهی  راز  پس.  است  طبقاتی  آگاهی  آن  حاصل  که  گیرند  می  ارتباط

  دیگر  با   روابط  ایجاد  و   جمعی  کنش  و   فعالیت  مشترک  منافع  حس  درک

 به   که  است  تاریخ  در  طبقه  نخستین  کارگر  طبقه  میان  این  در.  است  کارگران

  کارگر  طبقه.  برد   می  پی   جامعه  دگرگونی  برای  خود  نیروی   و  خود  از  آگاهی

 طریق   این  از  و  مزدی  کار  روابط  کردن  ساقط  برای  که  است  ای  طبقه  تنها

  طبقاتی  آگاهی  به  تیاج اح  انسان  از  انسان  استثمار  محو  و   طبقاتی  روابط  هرگونه

  روابط   دگرگونی  تنها  مزدی  کار  محو  و  سوسیالیستی  انقالب   و   کمونیسم.  دارد

  با   همراه  پرولتاریا  طبقاتی  آگاهی  آن  روند  در  که  است  انسان  تاریخ  در  تولیدی
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 طبقه  رو  این  از.  گیرد  می  شکل  طبقاتی  روابط  هرگونه  کردن  ساقط  روند

  کار  مبنای  بر  تولید  روابط  مقابل  در  خود  کنش  و   جنبش  رد  تنها  نیز  چین  کارگر

 . شود می ظاهر طبقه عنوان به و برد می پی خود نیروی به که است مزدی

 

 

 

بدون احتساب افزایش هزینه    رشد ساالنه دستمزد ها )دستمزد اسمی  4  نمودار

باید  به واحد پول چین.    2015تا    2006( در چین از سال  های زندگی کارگران

که دستمزد کارگران چینی تاریخا از میزان بسیار پائینی شروع  در نظر داشت  

کند می  رشد  سال    و  به  مبلغ    1952در  بود  YUAN  445این  سال  باید    .در 

  قرار داد   3500  ،  2011توجه داشت که دولت سرمایه چین حد فقر را در سال  

ر  که  است  حالی  در  این  و  است  اسمی  دستمزد  نیز  رقم  این  های  و  قیمت  شد 

ای مورد نیاز کارگران ساالنه دو رقمی بوده است )آن چه سرمایه داری کااله

 تورم کاالهای مصرفی می نامد(.

 

 کارگران مهاجر چین نیروی کاری که دم به دم افزایش می یابد 

سال   در  که  شود  می  زده  مهاجر    286تعداد    2020تخمین  کارگر  میلیون 

معیت شاغل را شامل  داشته که حدود یک سوم کل جروستایی در چین وجود  

تشکیل می دهد. کارگران مهاجر موتور رشد چشمگیر اقتصادی چین در سه 

دهه گذشته بوده اند ، اما همچنان در حاشیه و تحت تبعیض نهادی قرار دارند.  

و   دارند  بهداشتی  های  مراقبت  و  به تحصیل  دسترسی محدودی  آنها  فرزندان 

آن از  مهمی  ج  بخش  خود  والدین  از  سالها  ثابت  ها  تعداد  این  البته  هستند.  دا 
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نیست و دائما تغییر می کند بطوری که تعداد کارگران مهاجر در سال قبل از  

میلیون بود که شرایط جدید بازار کار، کاهش تولید و ترس    291(  2019این )

ها در   از آن  یباعث باقی ماندن تعداد  19کارگران مهاجر از ابتالء به کووید

گردید. سال    روستاهایشان  پایان  در  حال  این  در    2020با  بار  اولین  برای   ،

درصد کل جمعیت فراتر رفت. اما تنها سه    60تاریخ ، جمعیت شهری چین از  

داده   جدیدترین  دارند.  شهری  اقامت  حکم  واقع  در  شهری  جمعیت  از  چهارم 

 60آن سال به  نشان می دهد در حالی که جمعیت شهرها در    2018های سال  

درصد از کل جمعیت دارای حکم اقامت شهری   43.4ود ، تنها  درصد رسیده ب

بودند. این نشان از وضع اسفبار معیشتی روستائیان فقیری دارد که دیگر هیچ  

و  فقر  از  فرار  کار،  جستجوی  در  و  ندارند  روستا  در  ماندن  برای  چیزی 

 راهی شهر ها می شوند. شداد اقامت شهری گرسنگی، علیرغم قوانین غالظ و 

( چنین   National Bureau of Statistics of Chinaتمان دولت چین )دپار

دارد. » کارگران  این  از  کارگرانی هستند   تعریفی  کارگران مهاجر روستایی 

به  کار شهری مشغول  در محل  و  خانوار روستایی هستند  نام  ثبت  دارای  که 

سکونت   شهری  مناطق  در  و  هستند  مدت  کار  طوالنی  حتی  و  موقت  بطور 

. اقامت برخی از آن ها منجر به زاد و ولد نیز می گردد )نمودار (  ت دارنداقام

( آن NBSکه در ادامه به وضعیت آن ها نیز می پردازم. سازمان آمار چین )

کند.   می  تقسیم  ها  آن  ثبت  محل  روستای  و  کار  محل  فاصله  اساس  بر  را  ها 

دور راه  از  مهاجر  تشکیل    کارگران  سال  در  را  تعداد  و  بیشترین  دهند  می 

از راه   کارگران مهاجر  توده  دارند.  حضور طوالنی تری در شهر محل کار 

کل  تعداد  که  است  حالی  در  این  است.  افزایش  حال  در  دائما  تر  کوتاه  های 

درصد افزایش    18کمی بیش از    2020تا    2010کارگران مهاجر چین از سال  

جمعیت چین ندارد اما این افزایش هیچ ربطی به رشد  (  6)نمودار  یافته است  

این روند خانه خرابی   دلیل  زیرا جمعیت چین در حال کاهش بوده است. تنها 

انبوه   جمعیت  این  معیشتی  تامین  کوچکترین  نداشتن  و  گرسنگی  فقر،  ممتد، 

  کارگران چین است.

  ، است  یافته  کاهش  تدریج  به  ها  شهرک  نرخ  و  شهرنشینی  بین  اما  فاصله 

 ً لزوما چین  جدید  شهری  ساکن   ساکنان  که  زمانی  به  نسبت  بهتری  وضعیت 

روستا بودند ندارند. بسیاری از خانواده های تازه شهر نشین پس از تصاحب  
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حقوق  از  پوشی  چشم  مقابل  در  و  محلی  دولتهای  توسط  خود  روستایی  زمین 

شهر در  معموالً  شهری  جدید  ساکنان  به   ، روستایی  محدود  های  ی  زمین 

متوسط   یا  اجتمکوچک  خدمات  سکونت  با  محل  استان  همان  در  محدود  اعی 

کالنشهر جنوبی گوانگژو  قبلی روستایی خود ، به اصطالح شهر نشین شدند.  

ساالنه حدود یک میلیون حکم شهری اعطا می کند اما باز هم تقریباً همواره از 

اور مانند هونان استان اطراف گوانگدونگ می آیند. مهاجران از استانهای مج

رای بدست آوردن حکم گوانگژو تالش می کنند. اوضاع در و سیچوان هنوز ب

  25میلیون و    23شهرهای بزرگی مانند پکن و شانگهای که هر دو به ترتیب  

میلیون نفر اعالم کرده اند بدتر است. پکن در حال حاضر اقدامات سختگیرانه 

ین" خود انجام داده است و اگر ای را برای حذف افراد به اصطالح "رده پای

اجباری  بر های  تاکتیک  از  باشد  مجبور  شانگهای   ، هدف  این  به  رسیدن  ای 

کند. استفاده می  جدید و توسعه   مشابهی  دولت مرکزی چین برای شهرسازی 

محدودیت های شهرک ها را کاهش    2021ادغام شهری و روستایی در سال  

و   برای شهرها  اول  درجه  در  اما   ، دهد  مناطق  می  و  های کوچکتر  شهرک 

غربی. بر اساس پیش نویس برنامه پنج ساله چهاردهم دولت، سیستم   مرکزی و

در  و  لغو  نفر  میلیون  سه  تا  شهرهای  در  کامل  طور  به  خانوارها  نام  ثبت 

موارد   است  ممکن  اگرچه   ، شود  می  تسهیل  میلیون  پنج  تا  سه  بین  شهرهای 

می  همچنان از سیستم امتیاز استفاده  استثنا نیز اعمال شود. شهرهای بزرگتر  

رفاه   سیستم  از  را  گذرا  و  درآمد  کم  کارگران  دهد  می  اجازه  آنها  به  که  کنند 

کنند. حذف  پذیرش    شهرداری  به  مجبور  چین  سرمایه  دولت  ترتیب  این  به 

 انفجاری  گسترشاقامت ثابت توده عظیمی از این کارگران شده است. بی شک  

 کارگر   دهتو  میلیون  صدها  زندگی  در  خانمانی  بی  و  گرسنگی  بیکاری،  موج

 تعداد   افزایش  اصلی  علت  گرفته  بیشتری  اوج  اخیر   های  سال  در  که  چین

 در  اه  آن  اجباری  اقامت  و   شوند  می  نامیده   عنوان  این  تحت  که  است   کارگرانی

  ندارد  وجود  ها  آن  در  معاش  امرار  برای  امکانی  گونه  هیچ  که  روستاهایی

 . نیست ممکن دیگر
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خ  5نمودار )قدرت  حقیقی  دستمزد  )روستائیان  رشد  مهاجر  کارگران  رید( 

در سال   تعداشان  که  از سال   260در حدود    2012مهاجر  بود( چین  میلیون 

 . گوناگوناز طرف موسسات اقتصادی  2009تا  2001
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کارگران مهاجر بر اساس فاصله محل کار و روستای محل ثبت آن    6نمودار  

 ها تقسیم می شود.
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  مداوم   طور  به  گذشته  دهه   یط  نیچ  در  مهاجر  کارگران   سن  نیانگیم  7نمودار  

  کارگران  و  شوند  یم  کار  بازار  وارد  یکمتر  جوانان  رایز  است  افتهی  شیافزا

البته این بدین )  شوند  ی م  کار  ادامه  به  مجبور  یبازنشستگ  تیحما  بدون  تر  مسن

معنی نیست که جوانان این خانواده های کارگری بیکارند و گویا بیمه بیکاری  

چنین بیمه    د!! نه اصال چنین نیست زیرا اوال چنانکه بعدا خواهیم دیدمی گیرن

مانند   اما  کنند  کار می  نوعی  به  این جوانان  دوما  و  ندارد  در چین وجود  ای 

  یسن  نیانگیم  سایر سرمایه داری ها در چین نیز در آمار منعکس نمی شوند(. 

 سال   34  فقط  2008  سال  در  که  یحال  در  بود  سال  41حدود    2020  سال  در

  از  شیب  و  دارند  سال  50  یباال  اکنون  مهاجر  کارگران  تمام  چهارم  کی.  بود

  40  یباال  درصد  34  که  ی حال  در   ،  دارند   سال  40  یباال(  درصد  50.6)  یمین

 از   ساله  30  تا  16  کارگران  نسبت  ،  حال  نیهم  در.  داشتند  2010  سال  در  سال

.  است  افتهی  هشکا  2020  سال  در  درصد  22.7  به  2010  سال  در  درصد  42

  2010از طرف دیگر نمودار سنی کارگران مهاجر نشان می دهد که در سال  

سال بودند که در   30تا    21درصد قابل توجهی از کارگران مهاجر از سنین  

این بدین معنی است که علیرغم    15حدود    2020سال   یافتند و  درصد کاهش 

سال    30تا    21سنین  افزایش تعداد کل کارگران مهاجر دیگر برای کارگران  

دارد. وجود  کار  یافتن  موقعیت   مهاجر،  کارگران  انیم   در  یریپ  روند  کمتر 

  زنان   یبرا  نیهمچن   و  انوادهخ  با  مسن  مهاجر  کارگران   یبرا  که  دهد  یم  نشان

  در   ،  حال  نیا  با.  است  تر  آسان  اریبس  خانه  به  کینزد  شغل  افتن ی  ،یسن  هر  در

 حقوق  فقدان   ل یدل  به  مجبورند  دور  راه   مهاجران  ،   موارد  از  یاریبس

 . کنند کار یبازنشستگ  سن از شیب ، یبازنشستگ 
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مشاغل    8نمودار در  روستایی  مهاجر  کارگران  اتفاق  به  قریب  با اکثریت 

و طیف گسترده ای  راه و جاده، ساختمان در تولید، ساخت و ساز دستمزد نازل

خدمات ا   از  نظایر  و  غذا  انتقال  و  نقل  و  شستشو  کار    یننظافت،  به  مشغول 

که   نوع، کیفیت یا اندازه و حجم محصول نیست  اما باید توجه داشت که  هستند.

سرنوشت ارزش را رقم می زند، کامال بالعکس کار اجتماعا الزم انسانی نهفته  

در کاالی معین است که ارزش آن را تعیین می نماید. بارآوری افزون یا بسیار  

س معینی  عوامل  از  کار  تر  مهارت  افزون  متوسط  درجه  گیرد.  می  رچشمه 

تماعی پروسه کارگر، سطح پیشرفت تکنیک و دانش های بشری، سازمان اج

ابزار و ماشین  این  از  دامنه استفاده  ابزار تولید، وسعت  تولید، میزان کارائی 

آالت و باالخره شرایط طبیعی از جمله این عوامل هستند. همه ساعات کاری 

در طول یک روز یا یک سال در اختیار سرمایه که طبقه کارگر یک کشور  

سرم نیاز  مورد  کار  زمان  دهد،  می  قرار  کار داران  اینکه  است.  معین  ایه 
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هر   است،  بوده  کارگر چه  استفاده   گروهمشخص هر  ارزش  کارگران چه  از 

یا  از باالترین بارآوری ها برخوردار بوده  این کار  اند،  معینی را پدید آورده 

ترین سطح بارآوری قرار داشته است، هیچ کدام این مؤلفه ها بالعکس در نازل 

شده تولید  های  ارزش  تعیین  نیستند.  در  نقشی  هیچ  سرمایه   منشأ  حال  این  با 

داری در کل جهان با مالک قراردادن نوع و تقسیم کار سطح دستمزد را به  

قال  خدمات، نظافت، نقل و انت  کارگران   راینفع سرمایه دار تعیین می نماید. ب

کاال کمترین دستمزد را تعیین می کند و به آن ها می گوید برای مزد بیشتر و  

م تر  تامین  سخت  شرایط  در  را  تری  طوالنی  ساعات  بایست  می  خود  عاش 

 کارکنند. 

 

 حوزه تولید کفش و پوشاک چین و وضعیت کارگران

  

ل  از ک  2019سهم چهار کشور چین، هند، ویتنام و اندونزی در سال    9نمودار

کفش   تولید   75تولید جهانی  این  از  فقط سهم سرمایه چین  است.  بوده  درصد 

  24300  2019  سالدرصد بوده است. کل تولید جهانی از این کاال در    55.5

بوده است. تولید کفش در سال    میلیون جفت کفش   15.8به میزان    2020اما 
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به حدود   تولید  یعنی  داشت  کاهش  در کل جهان  جفت    میلیون  20460درصد 

اندکی    2020در سال    نیز  سهم سرمایه داری چین  .سقوط کردکفش در جهان  

داشت محمیلی  520.به    و  کاهش  کفش  جفت  شون   یب  هنوزچین  سهم    د.دود 

تول  در  چرا  و  سال    دیچون  در  و  است  در    54.3معادل    2020کفش  درصد 

  نیشده توسط چ  دیجفت تول  اردیلیم  11به    2020رقم در سال    نی. ارسیدجهان  

  13کفش    یجهان  دیدر تول  نیدهه، سهم چ  کیحال، در    نیشده است. با ا  لیتبد

و از سهم    استدرصد از دست رفته    8از    شی ب  لکه معاد  افتیدرصد کاهش  

که در حال    ییایآس  دیگر  غولهند    .افتیکاهش    2010در سال    یدرصد  62.4

دوم جا  دکننده یتول   نیحاضر  است،  بزرگ  سال    یگاهی کفش  در   1020مشابه 

ً یدارد و دق  درصد( دارد.  10.2) یهمان سهم را در صحنه جهان قا

 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 سال 

 11 13.47 13.48 13.52 13.10 13.58 15.7 14.2 ارد میلی

 

ساله از تولید کفش در جهان به ترتیب    7سهم سرمایه چین در دوره    2جدول  

 است. چنین بوده 2020تا  2013سال از 

که کشش سرمایه های تولید کفش بیشتر و بیشتر به سوی  یکی از دالیل اصلی

هندمکزیکو ویتنام  ،  و    اند،کش  می  و  چین،   شرایطدستمزدها  است.  کار 

، ساعات طوالنی کارو کار با و ویتنام با نیروی کار ارزان تر  ، هندمکزیک

گ  مواد و مصالح خطرناک قرار  گذاری مورد هدف  است برای سرمایه  رفته 

(. در نتیجه کمترین هزینه کار از این سه، بسیاری از تولیدکنندگان 9  )نمودار

پایین به تولید کنندگان جدید این امر   برای دستمزد  اند.  در ویتنام روی آورده 



 224 

سرمایه  و  تمرکز  در  خارجی  های  شرکت  برای  جدیدی  قطب  به  را  ویتنام 

تبدیل   کشور  این  در  استگذاری  اول  .کرده  که  این  نیست  بار  آخرین  و  ین 

سرمایه های بزرگ در ابعاد وسیع جغرافیایی جا بجا می شوند. مسلم است که 

به مقصد را  ای که کشوری  با هدف سود   سرمایه  دیگر ترک می کند  کشور 

رود خروشان اضافه ارزش هائی که در این یا آن  بیشتر است. با وجودی که  

گرد می  تولید  کارگر  های  توده  توسط  چه کشور  که  نیست  مشخص  هیچ  د، 

مقدارش    نصیبمیزانش   چه  و  داخلی  های  چنگسرمایه  دار    به  سرمایه 

این اضافه ارزش ها  میزاناما یک چیز روشن است،  ،می آیدکشورهای دیگر  

سوی   به  تر  نازل  کار  بارآوری  و  تر  پائین  آلی  ترکیب  دارای  قلمروهای  از 

باالتر   بسیار  ارگانیک  ترکیب  دارای  های  تر  حوزه  افزون  کار  بارآوری  و 

در کشورهای  کار  روزانه  طول  و  شدت  پایین،  دستمزد  این  بر  عالوه  است. 

ت. نتیجه مستقیم و جبری این تفاوتها، شکاف های عمیق رو مختلف متفاوت اس

به افزایش میان بخش ها و کشورهای مختلف سرمایه جهانی است. هدف تولید 

سوده کسب  و  سود  صرفاً  داری  سرمایه  برهمین در  است.  بیشتر  هرچه  ای 

و رشته ای، راه نقطه و کشوری را پیش می   ، حوزهاساس سرمایه راه عرصه

 . بیشتری کسب کند سودآن جا در گیرد که 
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کار  10نمودار   ساعت  هر  شده    هزینه  منظور  دستمزد  فقط  محاسبه  این  )در 

 . 2020 تا 2016در کشورهای چین، مکزیک و ویتنام )دالر( بین سال  است(

هزینه  را  کارگر  کار  داری  سرمایه  سیاسی  اقتصاد  که  داشت  توجه  باید 

در جامعه سرمایه داری مزد کارگر بسان بهای کار جلوه محسوب می نماید.  

از احزاب  این نظام اعم  اقتصاددان بورژوا و سایر نمایندگان فکری    می کند. 

توده   ر مستولیرا شعو  این  تالش می کند  ،رفرمیستی و سندیکاهای کارگری

کارگر راستی، راستی کار خویش را فروخته و بهای   که گویا  ،سازند  کارگر

! گویا کل کار ستداشته ا  که هزینه سرمایه قلمداد می شود دریافتآن را هم  

. حال آن که کارگر  پرداخت شده است و هیچ کار پرداخت نشده ای وجود ندارد

دار برای سرمایه  اضافی  ارزش  تولید  تولید می  دستمزد    در حین  نیز  خودرا 

با    کند. این که  آن  این جا برای ما کارگران روشن است و  در  یک نکته مهم 

وجودی که سرمایه برای سرمایه دار یک ماشین ابدی برای جلب و جذب کار 

اضافه است تا ارزش اضافه را به شکل سود از کارگر بمکد و شرایط کار را  
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از ارزشی که کارگر آفریده است    خش کوچکیدائما احیاء کند، با وجودی که ب 

ضروری  وسایل  یعنی  اجتماعی  محصول  از  بخشی  بعنوان  دستمزد  شکل  به 

معاش کارگر که خود آفریده به او می دهد اما مرز و حد معینی بین این بخش  

و آن بخش دیگر از محصول کار ساالنه در شکل سود وجود ندارد بلکه این  

روی کار و سرمایه تعیین می گردد. به  قدرت نی  مرز همواره در مبارزه بین

و  دار  سرمایه  طبقه  با  خود  نبرد  در  که  است  کارگر  طبقه  این  دیگر  عبارت 

نکته مهم تر این که در همین مسیر و اگر   دولت او این مرز را تعیین می کند.

آن  مستقیم  نتیجه  که  گیریم  می  قرار  مسیری  در  نمائیم  عمل  اساس  همین  بر 

  تحمیل  برای  ما  سالحح برنده مبارزه واقعی طبقاتی است.  بی به ساللزوم دستیا

 قدرت  فقط  داری  سرمایه  دولت  و  دار  سرمایه  طبقه  بر   خود  های  خواست

  جزآنکه  نیست  راهی   هیچ.  است  ما  داری  سرمایه  ضد  شورائي  یافته  سازمان

 و  شورائی  نیرومند  جنبش  یک  و  زنیم  پیوند  هم   به  داریم،   برپا  را  شوراها

 .اندازیم  راه مزدی بردگی ضد ریسراس

( کفش  جهانی  سال  World Shoe Yearbookسالنامه  در  گزارش   2020( 

می دهد که تولیدکنندگان کفش ویتنام سرمایه های بیشتری در بازار را بخود 

(. آن ها حتی سرمایه های چینی را به میزان باالیی   3جدول  جلب می کنند )

سال   است.    2020در  کرده  جلب  بیشتر    سرمایهبخود  و  بیشتر  چینی  های 

ترجیح می دهند سرمایه های خود در این حوزه بیش ریز به ویتنام انتقال دهند.  

این سانامه یکی از شرایط منفی ویتنام را سیستم راه و ترانسپورت می بیند که 

موقعیت بازار پیش ریز سرمایه در این حوزه و دیگر حوزه  را هنوز به نفع  

بیند. میزان سرمایه های انتقالی چین به ویتنام اگر چه ین می  بازار سرمایه چ

به حد امریکا نمی رسد اما با توجه به میزان تولید در داخل چین نسبت بزرگی 
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  .(3)جدول    از تولید در جهان را در حیطه سرمایه های چینی قرار می دهد

ولید  اطالعی از دستمزد و شرایط کار کارگران ویتنامی که در شرکت های ت

کفش این کشور کار می کنند در دست نیست اما می توان از گزارش زیر به 

پرداخت.   این موارد  در  ای  تولید کفش مقایسه  های  کارگران شرکت  دستمزد 

ق می دهد.  در چین چه اندازه است که سرمایه های چینی را به سمت ویتنام سو

ه منتشر کرد که گزارشی در این رابط  2015روزنامه آلمانی اشپیگل در سال  

  »   :  من قسمت هایی از آن را که ترجمه فریده ثابتی است، در این جا می آورم

 حالی   در  است  یورو   ٤۱۰  یعنی  یوان  ۳۰۳۳  کارگران  این  مزد  دست  متوسط 

.  است  نیاز  ماه  در  وروی  ۵٩۰  یا  یوان  ٤۳٤٩  به   حداقل  زندگی  گذران  برای  که

 سال   دو  در  و  دارد  قرار  ترباال  چین  متوسط  از  زندگی  مخارج  گواندونگ،  در

. )معروف ترین مراکز تولید کفش، عبارت اند  است  رفته  باالتر  بازهم  گذشته

  ۱۰از هشان، دونگ گوان و هویدونگ( ... به طور متوسط کارگران روزانه  

ساله، پنج سال است که در    ٤٢ی هو  .. به طور مثال آقاساعت کار می کنند.

د یوان،  یو  ی  کارخانه  کارگاه  مزد یک  دست  کند.  می  کار  گوان  دونگ  ر 

اش   یا    ٢٩۰۰ماهانه  ماهانه    ۳٩۱یوآن  معمول  طور  به  است.    ٢۱٢یورو 

ساعت اضافه کاری انجام می دهد. او در بخش رنگرزی کفش    ۳٦ساعت +  

ر برای سالمتی هستند. او می  کار می کند. رنگ ها و الک مواد شیمیایی مض

ر تمام مدت با غبار سمی مواجه بود. یکی  بایستی تمام روز ایستاده کار کند و د

در   گرفت.  خون  سرطان  دلیل  همین  به  همکارانش  ،  ٢۰۱۴آپریل    ۱٤از 

محل   به  پلیس  زیادی  تعداد  شدند.  اعتصاب  وارد  یوآن  یو  کارگر  هزاران 

و کرد  حمله  کارگران  به  آمد.  هم    کارخانه  را  زیادی  ی  عده  زد.  شان  کتک 

به دستگیر کرد. هو در اثر ضربات وار بعد در مرکز پلیس  بیهوش شد و  ده 

علت  به  زدند.  کتکش  دوباره  و  بستند  زنجیر  با  را  پایش  و  دست  آمد.  هوش 
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زدند.  کتک  را  او  بازهم  جا  آن  در  بردند.  بیمارستان  به  را  او  باال  جراحات 

رگردانند و دوباره مورد ضرب و شتم قرار دادند  بیهوش او را به مرکز پلیس ب

کلنیک اعصاب و روان منتقل کردند. در آن جا بازهم   و دست آخر او را به

کتکش زدند و با زنجیر به تخت بستند. به او نه غذا دادند و نه آب ونه اجازه ی 

رفتن به توالت. بعد وقتی از کلینیک مرخص شد و به سر کارش رفت، فوری 

 اج را به اتهام عامل ناآرامی در کارخانه، به دستش دادند.«حکم اخر

 

 ون دالر میلی 

 86.132 امریکا 

 66.102 چین

 49.653 برزیل

 27.933 ژاپن

 15.780 روسیه

 

در ویتنام در سال    3  جدول آمار    2020سرمایه گذاری های شرکت ها  طبق 

 سالنامه جهانی کفش. 
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   منسوجات و پوشاکحوزه 

 

حاضر  نیچ حال  تول  (2020ژانویه  )در  سرما  شرفتهیپ  دیبا    ی ها   یگذار  هیو 

صادر کننده و    نیدر سراسر جهان ، بزرگتر  ی نیچ  یتوسط شرکت ها  رشتیب

در پشت پارچه   یمحرکه اصل  یروین  کی  نیا.  بازار منسوجات در جهان است

بستر   کیرا به    شگاهینما  نیاست و ا  Intertextile Shanghaiپوشاک    یها

روزرسان   بادلت  یبرا  یدیکل همچن  یها  یبه  و  صنعت  اول  تجارت    نیدست 

 :  جهان ییایم یش  بریکننده ف دیتول نیبزرگتر  .کند یم لیتبد

دهه    پس چند  حوزهاز  این  در  سرمایه  انباشت  و  انبوه  نساجتولید    ی، صنعت 

از   ی ک یشده است و    لیتبد  یجهان  اسیدر مق  یاصل  گرانیاز باز  یک ی به    نیچ

 د ی، تول  2018در سال  .  در مقیاس جهانی استکشور    نیا  یبازارها  بزرگترین

  یجهان  دیاز دو سوم تول  ش یتن فراتر رفت و ب  ون یلیم  50از    نیچ   ییایم یش  بریف

درصد از کل جهان   37.6به    نیمنسوجات از چ  تصادرا.  داد  یم  لیرا تشک 

، در بود  افتهی  شیدرصد نسبت به سال قبل افزا  3.5که    دیرس  2018در سال  

پوشاک    یحال صادرات  اختصاص   31.3که  خود  به  را  جهان  کل  از  درصد 

 یریدرگ  رایاست ز  افتهیکاهش    زین  یها در صنعت نساج  یگذار  هیرماس.  داد

حال ،    نیبا ا.  رفتن اعتماد شده است  نیباعث از ب  نیو چ  کا یآمر  یتجار  یها

  ی ها  ی گذار  هی سرما.  وجود دارد  و انباشت سرمایه متوقف نشده و  هنوز رشد

 درصد رشد کرد   5  ،2018ثابت در سال    یها  ییدر دارا  نیچ  یصنعت نساج

 یها بر فناور  یگذار  هیسرما.  کند شود  2019 الاول س  مهیدر ن  نکهی، قبل از ا

با    نیچ  .است  افتهی  شیافزا  بارآوری کار  جهیمتمرکز شده و در نت   یو نوآور

از   یدیجهان، اکنون وارد دوره جد  یخود در خط مقدم صنعت نساج  تی موقع

طراح  دیتول جلو   برنامه  ی برا  یاصل  حوزه سه  .  شود  ی م  ینساج  یو  به    رو 

سرمایه دولت  شد  نیچ  توسط  استذکر  آوریو    یفناور:  ه  بار  حفظ    ،رشد 

استعدادها و  بازاردار یپا  و   ی محل  ی فرهنگ  حفظ  و  دولت    .ی  ترتیب  این  به 

سرمایه چین در نظر دارد با افزایش بارآوری کار در این حوزه نظیر بسیاری  

بیشتر سهم  خود  اجتماعی  سرمایه  ریز  پیش  دیگر  های  اضافه  حوزه  از  ی 

ارزش های تولید شده را تصاحب نماید، موفقیت و عدم موفقیت در این رقابت 

ن سرمایه را از نظر دور نمای ها سرنوشت سرمایه اجتماعی چین و بلکه جها
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  اردیلیم  6.5  نی چ  ی، صنعت نساج  2018تا سال    .اقتصادی تعیین خواهد کرد

 ی گذار  هیدارند سرما  قرار  Belt & Road  ریکه در مس  ییدالر در کشورها

  یشتریب  یها  یگذار  هیسرما  وستهیبه طور پ  ن یچ  یصنعت نساج.  کرده است

انجام   کشور  از  خارج  در  م  نیتخم.  میدهدرا  که    یزده  از    18شود  درصد 

صادرات   نیبازار بزرگتر  نیانجام شود و ا  کایبه آمر  نیصادرات منسوجات چ

ارزش    نیچ  ینساج است  اردیلیم  50به  چ  ن یا.  دالر  بزرگتر  نیامر  به   نیرا 

آمر به  پوشاک  و  منسوجات  و    یم  لیتبد  کایصادرکننده  از    38کند  درصد 

از   نیدر چ  یصنعت نساج   .داده است  صواردات کل کشور را به خود اختصا

تول بزرگتر  دینظر  صادرات،  است  نیو  جهان  در  سال   نیچ.  صنعت  در 

،    میلیارد  274  ،2013 کرد  صادر  منسوجات  تقرک   مقداریدالر  ً یه  هفت    با

بود، دوم بنگالدش  با    نیبرابر  .  دالر صادرات   اردیل یم  40صادرکننده بزرگ 

 بر اساس   .دادپوشاک را به خود اختصاص    یدرصد از صادرات جهان   43  نیا

مل  موسسه ا  ونی لیم  15،  نیچ   ینساج  یصنعت  در  ریز    نینفر  پیش  حوزه 

دتا از زنان جوان  کار عم  یروین.  بودندمشغول به کار    2019در سال    سرمایه

 یآکسفام محاسبه م.  هستند  کارگران مهاجر  زی شده است که اکثر آنها ن   لیتشک 

از    4کند که   از   .هستند  سال سن  25  حدودکارگر بخش پوشاک زنان    5نفر 

دستمزد این کارگران اطالع دقیقی در دست نیست اما می توان تخمین زد که با  

، صرف زن بودن (ز جمعیت مازادبخشی ا)توجه به سن پائین، مهاجر بودن  

اگر چنانچه دستمزدی دریافت نمایند زیرا  )کمترین دستمزد را دریافت می کنند  

همانطور که از ارقام اعتراضات کارگران پیداست در بسیاری موارد دستمزد 

انباشت سرمایه می گردند افزایش  نیز وارد روند  قبل گفته (.  ها  همانطور که 

م کارگری در همین حوزه پیش ریز سرمایه تولید می  وده عظیشد آن چه این ت

  مشخص  هیچ  ، که  وجوی  با  که  است  هائی  ارزش  اضافه  خروشان  رودنماید  

 چنگ   به  مقدارش  چه  و  چین  داخلی  های  سرمایه  نصیب   میزانش  چه  که  نیست

 این   میزان  است،  روشن  چیز  یک  اما  آید،  می  دیگر  کشورهای  دار  سرمایه

 کار  بارآوری  و   تر  پائین  آلی  ترکیب  دارای  ای قلمروه  از  ها  ارزش  اضافه

  بارآوری   و  باالتر  بسیار  ارگانیک   ترکیب  دارای  های  حوزه  سوی  به  تر  نازل

 استثمار   کارگران،  این  وجود  بدون   که  این  دیگر  نکته  .است  تر  افزون  کار

  گردد،   ختپردا  که  صورتی  در  حتی  نازلشان  دستمزدهای  ها،  آن  وحشیانه
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 در   بلکه  چین  در   تنها  نه  کار  طوالنی  ساعات  میرشان،ون  بخور  زندگی  شرایط

  هند،   چین،  میلیاردی  چند  توده  باالخص  و  داری  سرمایه  جهنم  سراسر

  قادر   وجه  بهیچ  خود  کلیت  در  داری   سرمایه  غیره  و  غیره  و  پاکستان  بنگالدش،

  کند،  انباشت  تر  هکوتا  چه  هر  مدت  در  سرمایه  حجم  همه  این  که  نیست  و  نبود

.  بگذراند  سر  از  را  سهمگین  های  بحران   و  بکاهد  سود   نرخ  شکاه  سرعت  از

 بقیه   و  کارگران  این  زیست  و  زندگی  محیط  و  کار  شرایط  ببینیم  حال

 . است چگونه آن همزنجیران

چادر و سایر کاالهایی که   کفش،  لباس،  چوب، پارچه،  حفاظت  جهت  موادی که

صنای از  ها  آن  اولیه  گیرندمواد  می  نشئات  نساجی   Impregnating)   ع 

agents  .جهت  که  موادی هستند( یا آفت کش های این کاالها نامیده می شوند  

 خانه  تصفیه حوض در آب رسوبات چادر، کفش،  لباس، چوب، پارچه، حفاظت

  دارای   ها  آن  اکثر .  روند  می  بکار  آفات  مقابل  در  بزرگ  کشتیهای  و   قایق  ها،

 و   مانند  می  باقی  رانجانو  و   انسان  بدن  و  طبیعت  در .  باشند  می  فلور   عنصر

  آب   مقابل  در.  یابد   می  افزایش  تدریج  به  نیز  مخربشان  اثرات   شوند،  می  انباشت

  جو  اوزون  برنده  بین  از  آنها   در  فلور  عنصر  وجود   علت  به.  نفوذند  قابل  غیر

 ,FTOH, PFOS, PFOA, PFAS:  از  عبارتند  آنها  مهمترین.  هستند  زمین

PFCA, PFBS  .بعضی از این مواد در حیوانات    گزارش هایی دال بر اینکه

طبق گزارش دپارتمان محیط زیست چین  وحشی یافت شده، انتشار یافته است.  

آپریل   در سال   43حدود    2014در  که  های چین  آبریز  و  ها  دریاچه  درصد 

اند که حتی تم  2011 آلوده  آنقدر  اند،  با  مورد پژوهش قرار گرفته  انسان  اس 

اعالم می شود. نامناسب  آنها  پیشرفت    آب  لباس دوزی چین  پارچه و  صنعت 

شهر   در  طوریکه  به  است.  کرده  اخیر  سالهای  در  عظیمی   Xintangهای 

این    260ساالنه   های  رودخانه  آن،  با  همزمان  شود.  می  تولید  جین  میلیون 

دیگر   شیمیایی  مواد  و  سنگین  فلزات  از  میزان  آن  به  زرد  رود  نظیر  کشور 

شهر بزرگ مقیم سواحل این رود    186ساکنان  آلوده شده اند که آب آنها برای  

با   قابل شرب و استفاده نیست.    400طوالنی    Green Peaceمیلیون جمعیت 

می گوید   Swimming in Chemicalsخود تحت عنوان    2010در گزارش  

ب  انجام گرفته روی ماهی های رود زرد، میزان  آزمایشات  ازفلزات که  االیی 

( پرفلور  مواد  جیوه،  سرب،  کدمیم،  نظیر  دیگر  PFASسنگین  ترکیبات  و   )

http://www.greenpeace.org/sweden/se/rapporter-och-dokument/Swimming-in-Chemicals1/


 232 

لباس بکار می روند نشان می دهد. در این   فلوردار را که در تولید پارچه و 

ی صحبت می شود که در بستر این رود زندگی می کنند و  گزارش از کارگران

ذایی در فروشگاه ها نیستند  به خاطر دستمزد پایین قادر به خرید آب و مواد غ

به همین دلیل از آب و ماهی صید شده همین رود تغذیه می کنند. همچنین از 

هیچ   بدون  که  شود  می  صحبت  لباس  و  بافی  پارچه  کارخانجات  کارگران 

رو برند. پوششی  می  بکار  و  کرده  جابجا  را  شیمیایی  مواد  از  انبوهی  زانه 

مق با پا بدون هیچ پوششی و یا حد  کارگران صنایع نساجی در استخرهای کم ع

می  ها  پارچه  سطح  پوشاندن  و  کردن  مخلوط  به  پالستیکی  پوتین  با  اکثر 

  شمچ و ریه و پوست  از مراقبتی  و ایمنی ی وسیله هیچ بدون کارگرانپردازند. 

  منتقل   استخرها  این   به  را  شیمیایی  مواد  از  توجی  قابل  مقادیر  بایست  می  و

  منتقل   استخر  به  سپس  و  کنند  مخلوط  بزرگی  های   گندرل  را  مواد  ابتدا  کنند،

  در   ساعت  چند  و  کنند  می  شناور  مواد  این  در  را  ها   پارچه  جا  آن  در.  نمایند

 فوق   مواد  با  که  نیست  ریدا  سرمایه  تنها  چین  البته.  کنند  کار  پارچه  روی  روز

 برخی   اگر.  است  متداول  جهنم  این   تمامی  در  هایی  روند  چنین  دارد،  کار  سرو

 تولید   از  دست  غیره  و  آلمان  و  بریتانیا  سوئد،  مانند  داری  سرمایه  رهایکشو

  خودرا   اندوخته  های   سرمایه  عوض  در  اند  کشیده  چرم  و  کفش  و  منسوجات

 تمامی   از  و  کرده   منتقل  کشورهای  دیگر  به  تکنولژی  و  تجربیات  با  همراه

  ادهاستف  سخت  کار  شرایط  و  ارزان   اولیه  مواد  نازل،  دستمزد  از   اعم  شرایط

 در.  نمایند  می  پارو  که  است  هایی  سود  فوق  آن  ماحصل  و  نمایند  می  حداکثری

ساالنه میلیون ها تن زباله به آب های سراسر جهان ریخته   پروسه  این  نتیجه

از بیش  و    می شود. هر سال  دریایی  پرندگان  میلیون  جانور    100یک  هزار 

و مراکز تولید سود  دریایی بر اثر مسمومیت آب این دریاها توسط کارخانجات  

سرمایه می میرند. میزان مرگ و میر توده کارگران فقیری که در کنار رودها 

  درصد بیشتر از سایر ساکنان جاهای دیگر است.   20و دریاها زندگی می کنند  

رود می سی سی پی یکی رمایه در تمامی این جهنم یک رنگ دارد.  آسمان س

ساالنه   امریکا  رودهای  بزرگترین  خلیج    1.5از  وارد  مضر  مواد  تن  میلیون 

وسعت  به  خلیج  این  از  بخشی  ساله  هر  مرگ  آن  نتیجه  که  کند  می  مکزیک 

درصد دریاچه های امریکا آنچنان آلوده   40تمامی شهر نیوجرزی است. حدود  

میلیارد    1.2که برای ماهی، آبزی ها و شنا خطرناک می باشند. هر ساله  اند  
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به وشهری  ای  کارخانه  فاضالب  حدود    تن  شود.  می  وارد  امریکا    80آبهای 

درصد از زباله ها در هند به رودخانه گنگ ریخته می شود .آیا اینها پروسه  

کارگر در    محو سازی بشر و قربانی ساختن کل زندگی و زنده بودن میلیاردها

آستانه سوداندوزی انبوه تر سرمایه نمی باشد. آیا وقت آن فرا نرسیده است که 

نیازها و خواست    روابط سرمایه به زیر کشیده شود و روابطی مطابق  داری 

قرار  بر  طبیعت  نگهداری  و  حفظ  ی  پایه  بر  و  ها  انسان  تمامی  واقعی  های 

یرد و چه بسا هم اکنون دیر  گردد؟ مسلما اگر چنین تغییری به زودی انجام نگ 

ز  باشد، این سیستم و روابط تولیدی زیر فشار تنگناها، تناقضات و معضالت با

نابودی  به  سرمایه  انباشت  امکان  شدن  تنگتر  مهمتر  همه  از  و  خویش  تولید 

به بحث در مورد شرایط کار  دعلنی زندگی میلیار انسان دست خواهد زد.  ها 

 کارگران نساجی چین بازگردیم.  

 

مواد  نام لباس مقدار 

بکار رفته   شیمیایی)کیلو( 

 برای هر کیلو لباس 

مقدارمواد 

بکار   شیمیایی)کیلو( 

واحد   هر  برای  رفته 

 لباس

T-shirt 3.04 0.76 

Jeans 2.40 0.92 

 1.49 1.80 شلوار کار

Viscose Sweater 5.50 1.10 

Fleece Sweater 2.76 0.83 

رفته  4جدول   بکار  شیمیایی  مارس    مواد  )پژوهش  ولباس  پارچه  تولید  در 

2010) 

نشان می دهد که چند کیلوگرم مواد شیمیایی برای هر کیلو لباس و یا    4جدول  

چند کیلو برای هر قطعه لباس در حالت عادی بکار می رود. کاالهای مورد 

یرد. مصرف بازار لباس سوئد را در بر می گ  69آزمایش در این جدول حدود 

برای هر فرد است. باید توجه داشت که برای   کیلو  19ر اروپا  ساالنه لباس د
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هر یک نوع کاال عموما مواد شیمیایی گوناگونی بکار می رود )البته عده ای  

مواد مشترک هستند( ولی اکثر اینها برای طبیعت و سالمتی انسان خطرناکند.  

چه متعلق  شیمیایی در هر کیلو پار  چنانکه مشاهده می شود بیشترین مقدار مواد

باشد.    Viscose Sweaterبه   می  سبک  بسیار  که  است  ویسکوز  ژاکت  یا 

بخشی از این مواد هنگامی که کاال در بازار عرضه می شود بر روی لباس 

( یک گروه مواد هستند که به PFASباقی می ماند. ماده پلی و پرفلورالکیل )

در مواد خاموش کار میروند. این ها که    خاطر کیفیت ضد آب در لباس ها به

بندی   وبسته  مبل  های  پارچه  کفش،  ورزشی،  های  لباس  نشانی،  آتش  کننده 

ناراحتی   نظیر  عوارضی  و  بوده  پابرجا  بسیار  میروند  کار  به  آماده  غذاهای 

( ماده  دارند.  بدن  وساز  سوخت  در  اختالل  و  گواتر  ساالنه PFOSکبد،  که   )

تن درسال    96000نه  ( که ساالPOSFد و ماده )تن خالص تولید می شو  500

فلورها هستند که در طبیعت و جانوران  پر  از خانواده  تولید می گردد هردو 

بسیار دیرپا باقی می مانند و هنوز مکانیسمی برای اضمحالل آنها در طبیعت  

به مکانهای جدید   لذا  دو ماده در هوا بسادگی منتشر شده و  این  ندارد.  وجود 

میایی در تولید انواع پارچه ولباس بکار  ماده شی  2500شوند. حدود  وارد می  

تعداد   این  از  رود  شوند. 14)  350می  می  محسوب  خطرناک  بسیار  درصد( 

استفاده می شود ولی از آن    PVCهمه می دانیم که در تولید لباس بارانی از  

کش   زیست  است  Nonylphenol Ethoxylateبدتر  جین  ماده     در  این 

به وآب  70  نزدیک  ها  رودخانه  کرده درصد  آلوده  را  جهان  طبیعی  ریزهای 

آن   عوارض  از  بدن  در  آن  ماندن  باقی  و  نازایی  هورمونی،  تغییرات  است. 

ضد   ها  باکتری  انتی  این  با  ترانسپورت  و  تولید  هنگام  در  ها  پارچه  است. 

 عفونی می شوند تا هم بوی خوش دهند و هم سالم به بازار برسند. 

پژوه در سالسازمان  اروپا  پارلمان  مقدار   2017  شی  که  دهد    ی گزارش می 

مواد شیمیایی که در تولید پوشاک استفاده می شود. فرآیندهای    1900بیش از  

کننده سفید  شستشو،   ، گیری  )اندازه  تصفیه  منظور ها  پیش  به  الیاف  روی   )

( آمیزی  رنگ  برای  شرایط  بهبود  و  ناخواسته  مواد  ،  mercerizingحذف   )

ید ، طیف گسترده ای از مواد شیمیایی استفاده  اتمام کار، هر مرحله تولچاپ و  

های  فیبر  میکرو  انتشار  زیستی  محیط  تخریب  موارد  از  یکی  شود.  می 

پالستیکی در هوا، آب و خاک است. البته میکرو فیبر های پنبه ای نیز انتشار  
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به از جنس سلولز و  می یابند اما اوال نه به وسعت و اندازه پنبه و ثانیا اصوال پن

پارچه  جزئی   که  میدهد  نشان  ای  مطالعه  است.  گیاهان  نظیر  طبیعی  مواد  از 

میکرو   کنند.  می  آزاد  پنبه  به  نسبت  بیشتری  الیاف  میکرو  استر  پلی  های 

تا   کوهها  از  زمین  کره  جای  همه  در  آبها  و  هوا  در  شده  منتشر  فیبرهای 

اف  رش یافته است. میکرو الیرودخانه های اروپا ، آمریکا آسیا و آرتیک گست

با توجه به حضور همه جا در محیط ، وارد زنجیره غذایی شده و در بسیاری 

از ارگانیسم ها از جمله محصوالت میوه و سبزیجات شناسایی شده اند. وقتی  

می   باقی  هوا  از  خارج  یا  داخل  در   ، شوند  می  منتقل  هوا  به  فیبرها  میکرو 

مختل های  نمونه  آزمایش  دامانند.  نشان  سال  یک  مدت  به  غلظت ف  که  ده 

قابل   طور  به  خانه  داخل  در  سازی  رقیق  و  پراکندگی  دلیل  به  فیبر  میکرو 

توجهی بیشتر از بیرون است. این ارقام متناسب با میزان ریزش میکرو فیبر 

از لباس و این واقعیت است که ما بیشتر وقت خود را در خانه می گذرانیم. این 

کارگرانی   ودر مورد  حوزه سرمایه  این  در  با    که  آن  های مختلف  در بخش 

در  الیاف  میکرو  است.  صادق  بیشتر  بسیار  دارند  کار  و  سر  پالست  میکرو 

آنها  اند.  شده  یافت  اقیانوسها  و  دریاها   ، ها  دریاچه   ، کانالها   ، ها  رودخانه 

همچنین در یخ آرتیک و اخیراً در دریاچه آب شیرین آرتیک شناسایی شده اند. 

نمونه از سراسر جهان را با    150ای که بیش از  وه بر این ، در مطالعه  عال

ذره در لیتر آزمایش کرده است    54ذره در لیتر و حداکثر    4.4غلظت متوسط  

، میکرو الیاف در آب شیر یافت شده اند. بیشتر الیاف نساجی متراکم تر از آب  

در سانتی متر مکعب    گرم   1.39دریا هستند  به عنوان مثال ، چگالی پلی استر  

در نتیجه ، میکرو الیاف و سایر میکروپالستیک ها در نهایت فرو می   است.

روند )رسوب عمودی( و بنابراین در رسوبات و در اعماق دریا شناسایی شده  

اند. جریانهای کف دریا ریز الیاف )توزیع افقی( را جدا کرده و آنها را به نقاط  

با نشستن )عمودی یا  ل می کند. ذرات و الیاف  محلی با تنوع زیستی باال منتق

افقی( ممکن است توسط حیوانات بلعیده شوند ، از جمله آنهایی که توسط انسان  

به عنوان غذا استفاده می شود. به عنوان مثال ، میکرو الیاف در صدف های  

فیبرها   سواحل بلژیک و هلند یافت شده است. غلظت گزارش شده از میکرو 

برها نیز در طیف وسیعی از ماهیان از نرم متفاوت است. میکروفیدر بافتهای  

ایسلندی ،    20.5جمله   از دریای    17.5درصد ماهی کاد  درصد صدف قرمز 
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و   اسپانیا  در  اطلس  اقیانوس  سواحل  از  هک  و  پوند   15مدیترانه  درصد 

مرغ  مانند  ماهیخوار  پرندگان  در  ها  آالینده  همین  است.  شده  کشف  ساردین 

است. انتقال تغذیه ای ریزپالستیک ها نیز از   دیترانه ای نیز یافت شدهدریایی م

صدف به خرچنگ و از ماهی به فوک گزارش شده است. ریز الیاف در همه  

و    102 اطلس  اقیانوس   ، مدیترانه  دریای  از  شده  گرفته  نمونه  پشت  الک 

توان می  دریایی  موجودات  در  فیبرها  میکرو  وجود  شد.  یافت  آرام  د  اقیانوس 

ورت جداگانه و برای اکوسیستم ایجاد کند. به عنوان مشکالت متعددی را به ص

 Daphniaمثال ، الیاف مصنوعی بلعیده شده توسط سخت پوستان پالنکتونی  

magna    باعث افزایش مرگ و میر شدند. این الیاف نیز ژنوتوکسیک بوده و

که   داد  نشان  اولیه  تحقیقات  گذارد.  می  تأثیر  مثل  تولید  رفتارهای  و  شنا  بر 

یکرو فیبر در آب عمدتا توسط پساب لباسشویی ، یا تخلیه مستقیم یا از آلودگی م

ی نشان داده  ( ایجاد شده است. پساب لباسشویWWTPsتصفیه خانه فاضالب ) 

را   35است که   اقیانوس ها  در  آلودگی میکروپالستیک جهانی  از کل  درصد 

میکرو    شامل شود. با این حال ، این مطالعه شامل کار میدانی نبوده و رسوب

کم   دست  را  مشکل  احتماالً  بنابراین   ، است  نگرفته  نظر  در  را  هوا  فیبرهای 

م هنوز  فاضالب  پساب   ، وجود  این  با  است.  میکرو  گرفته  از  مهمی  نبع 

الیاف و سایر میکروپالستیک ها   فیبرهای محیطی است. تجزیه و تحلیل ریز 

نشان    2013و    2012در هفت تصفیه خانه فاضالب هلندی در طول سالهای  

و   هستند  ها  فاضالب  در  میکروپالستیک  ترین  فراوان  الیاف  میکرو  که  داد 

بود که    72راندمان رسوب  نقش برجسته لباسشویی را تأیید می کند. میانگین  

نشان دهنده تفاوت غلظت میکرو فیبر بین پساب و پیشاب است و مقدار میکرو  

د. این نشان می دهد که  فیبرهای باقی مانده در لجن فاضالب را تخمین می زن

ذره در لیتر از طریق پساب به رودخانه های مجاور تخلیه می شود. همین   52

ت. میکرو الیافی که با موفقیت از فاضالب  روند در مورد خاک نیز صادق اس

که  معناست  بدان  این  شوند.  می  نگهداری  فاضالب  لجن  در  شوند  می  خارج 

ستیک از طریق استفاده از لجن به  تن میکروپالهزار    430  تا  63  بین  ساالنه

های   زمین  در  الیاف  میکرو  و  شود  می  اضافه  اروپا  کشاورزی  های  زمین 

میکروپالستیک ها حتی در کشاورزی در سراسر جهان شناسای ی شده است. 

خاکهای کشاورزی در آلمان یافت شده اند که هیچ گاه از لجن استفاده نکرده اند 
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استفاده با  دهد  می  نشان  که  ذرات    ،  طبیعی  رسوب  یا  آلوده  آبیاری  آب  از 

یافت.  دست  توجهی  قابل  آلودگی  به  توان  می  هوا  در  موجود  ریزپالستیک 

ا ریز  با  زمین  بر  آلودگی  تأثیر  بر  عالوه  ها  ریزپالستیک  سایر  و  لیاف 

کشاورزی ، می تواند بر خواص خاک و همچنین موجودات زنده که در خاک 

افزودن الیاف پلی استر و سایر میکروپالستیکها    زندگی می کنند تأثیر بگذارد.

تا غلظت   مدت    2به خاک  به  یا    5درصد  مدت    0.2هفته  به  ماه   3.5درصد 

داد که می از نظر خواص خاک و موجودات  نشان  کروپالستیک های مختلف 

به  تولید می کنند. ذرات مشابه نظیر سلولز  خاک ساکن واکنش های متفاوتی 

دو مطالعه تأثیر بسیار کمتری داشتند ، در حالی که    ذرات طبیعی خاک در هر

آب و  پویایی   ، را بر روی ساختار خاک  تأثیرات  ترین  استر قوی  پلی  الیاف 

میکروب های خاک ایجاد کردند. تأثیر الیاف پلی استر نیز در آزمایش    فعالیت

های کنترل شده در گلدان های پر از خاک و همچنین یک آزمایش صحرایی 

به    یک ساله را برای هر سناریو  نتایج متفاوتی  قرار گرفت و  مورد بررسی 

کرد.  آشکار  را  طبیعی  های  اکوسیستم  پیچیدگی  نتیجه  در  و  داشت  همراه 

فیبرهای   مصرف  دنبال  به  زمینی  های  مصرف   PETحلزون  کمتری  غذای 

آنتی   فعالیت  کاهش  و  گوارش  دستگاه  های  دیواره  به  آسیب  با  که  کردند 

همرا قالبهای اکسیدانی  از  غذایی  زنجیره  از  ها  میکروپالستیک  سایر  بود.  ه 

کرم خاکی به مرغها منتقل می شوند که به نوبه خود توسط انسان مصرف می 

وند. انسان نیز در تماس ، استنشاق و مصرف غذاها و نوشیدنی های آلوده  ش

در معرض میکرو فیبر قرار می گیرد. همانطور که در باال ذکر شد ، ارتباط 

نساجی  کارگران  فیبر و سالمت  میکرو  در معرض  قرار گرفتن  بین  روشنی 

سطح بسیار    وجود دارد ، اما به این معنی نیست که آیا بقیه جمعیت تحت تأثیر

کمتری قرار گرفته اند. مقدار میکرو فیبرهای خورده شده توسط انسان بستگی  

س غذای بلعیده به رژیم غذایی و غلظت میکرو فیبرها در سطح یا درون ماتری

ازای هر فرد  هزار  52  تا  39دارد. میزان مصرف   ذرات میکروپالستیک به 

ی آمریکایی تخمین زده  در سال از غذا و نوشیدنی در یک رژیم غذایی معمول

ذره در هر فرد در    هزار  68  تا   13  شده است. همانطور که در باال ذکر شد ،

رو فیبر  ریز  غبار  و  گرد  عنوان  به  است  ممکن  بر  سال  شود.  بلعیده  غذا  ی 

  74  تا  53اساس این اعداد ، میزان مصرف میکرو فیبر از طریق رژیم غذایی  
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ذرات استنشاق در سال در چندین    ذره برای هر نفر در سال است. تعدادهزار  

ذره در هر  هزار 47 تا  9مطالعه برآورد شده است ، از جمله محدوده نسبتاً کم 

ذره در هر فرد در   هزار  69  تا  35بسیار باالتر  فرد در سال و همچنین مقادیر  

این برآوردها نمونه ها و روشهای مختلف مورد استفاده در   سال. فاصله بین 

منعکس می کند و به وضوح نیاز به روشهای استاندارد   مطالعات مربوطه را

شده برای ارزیابی ریسک را نشان می دهد. تحقیقات بیشتری نیز برای تعیین  

ها عوامل مکانیسم  تأثیر  همچنین  و   ، فیبر  میکرو  سمیت  و  جذب  سلولی  ی 

افزودنی  مواد  وجود  و  فیبر  میکرو  شکل  و  اندازه  پلیمر،  نوع  مانند  مختلف 

نیاز در    است.  مورد  مفصل  گزارش  طرف   2021ژانویه    6این  از 

(Environmental Sciences Europe.منتشر شده است )  از مدتی آن چه 

پیش روند هر چه خطر ناک شدن و افزایش ذرات معوق در هوار را فاجعه 

نانو ذره است. این عرصه جدید و  بار تر می نماید حوزه کاالهای با تکن  یک 

  تکنیک   این.  است  Nanomaterialsکمتر شناخته شده حتی برای کاوشگران  

 100  تا  1  بین  های  اندازه )  مولکول  و  اتم  دح  در   ماتریال  و  مواد  است  قادر  که

nm  )تکنولوژی   نانو.  گشاید  می  سرمایه  برای  جدیدی   حوزه  کند  تولید 

(Nanotechnology  )نظیر  موادی  تولید  به  موفق  تاکنون  که:Titanium 

Dioxide, Nanosilica,  ,Zincoxide, Carbone Black, Nanofood, 

Nano cosmetics  Silver Nano  بعاد ناشناخته و جدیدی از این  است ا  شده

  مواد مانند اندازه، مکانیسم فیزیکی و شیمیایی آنها که با مواد متعارف متفاوت

است.   داده  دست  به  )وضعیت(است  مواد   دسترسی  این  زیستی 

(Bioavailability  جدار از  براحتی  بطوریکه  دارد  فرق  متعارف  مواد  با   )

شک  شوند.  می  آن  ووارد  کرده  عبور  می  سلولها  خود  به  غیرمتعارف  های  ل 

گذارند  جای  بر  جدید  تاثیرات  دیگر  مواد  سطح  در  توانند  می  که  گیرند 

(surface science تماسشان با مواد دیگر در سطح اتمی و مولکولی انجام .)

( هم اکنون به بازار عرضه  Nano Foodمی گیرد. محصوالت نانو غذایی )

پروتئین. مواد افزوده غذایی نظیر   شده است. مواد غذایی جدید نظیر گوشت و 

ا از  جدید  پالستیکی  غذایی  های  بندی  بسته  ها.  انزیم  و  ها  اند. مزه  جمله   ین 

خطرات جدید این تکنیک از همان اندازه های آنها شروع می شود.  فکر کنید 

 با   حتی  بعد  به  این  از   ولی  بوده  رویت  قابل   کنون  تا  گرد و خاک درون خانه 

https://enveurope.springeropen.com/
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 یک   اندازه   به  نانو   ذره  یک  مثال  برای)  نیستند  رویت  به  قادر  قوی  میکرسکوپ

  ترتیب  این  به(.  است  وخاک  گرد  ذره  همان  که  تنومند  درختی  مقابل  در  مورچه

 ناشناخته  ضایعات  موجب  و  شده  تنفسی  دستگاه  وارد  توانند  -می  نانو  ذرات

.  است  نانو  مواد  از  عاری  کاالهای  انواع  از  ما  اطالعی  بی  بعدی  مشکل.  شوند

  می  پاشیده  لباس  روی  باکتری  ضد  هدف  با  که (  Silver Nano)  نقره  انون

  با  تماس  در  ونیز  شود  می  بدن  وارد  تنفسی  دستگاه   راه  از  راحتی  به  شود،

 سیستم   وارد  شستشو  هنگام  مواد  این.  گردد  -می  آلرژی  بروز  سبب  پوست

.  گردند  می  طبیعت  در  ای  نشده  بینی  پیش   عوارض  موجب   و  شده  فاضالب

  و   نساجی  حوزه  به  2013  سال  از  ای  سرمایه  اولیه  مواد  گونه  این  تولید

، بالفاصله پس از یک    2013نانو نساجی در سال  .  است  رسیده  نیز  منسوجات 

میلیون یورویی    12مرحله تحقیق و توسعه بسیار موفق آمیز با سرمایه گذاری  

اع  ثبت اخترکمیسیون اروپا تاسیس شد. این تکنیک در حال حاضر دارای حق  

این تکنیک حتی در  اتحادیه اروپا است.  ایاالت متحده امریکا و  در اسرائیل، 

حال تولید مواد نساجی ضد باکتری برای مراکز درمانی، شیشه، سرامیک و  

پلیمرها نیز می شود. شواهد از این حکایت دارد که صنایع نساجی چین نیز در  

سرما عرصه  این  در  امریکا  و  اروپا  با  گذاریرقابت  است.  یه  در    کرده  این 

از رقبا  جلوتر  بسیار  نیز  این حوزه  در  اجتماعی چین  حالی است که سرمایه 

 Nanoاست و هم اکنون در حال تولید و فروش چندین هزار انواع کاالهای )

textile پارچه نانو   1071( است. هم اکنون می توان در سایت علی بابا از بین

مبانی نانو پنبه چین تولید شده خرید   را که برنان چین محصول مورد نظر خود

( هم اکنون دست  nano cotton fabricکرد. شرکت های چینی نانو تکنیک )

   باالرا در عرضه این کاالها دارند.
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کشورهای تولید کننده منسوجات و مواد اولیه هر گروه طبق داده    11  نمودار

لیاف برای تولید پارچه در  . حجم جهانی تولید ا2014مان اروپا سال  لهای پار

چهارمین   110به    2018سال   را  منسوجات  و  پوشاک  و  رسید  تن  میلیون 

صنعت بزرگ جهان کرد. حدود دو سوم الیاف نساجی مصنوعی هستند و بیش  

برای از ن فیبر  تولید  اند.  پایه روغن ساخته شده  بر  استر  پلی  از  آنها  از  یمی 

بر شده است ، اگرچه جمعیت جهان  سال گذشته دو برا  20تولید منسوجات در  

با    25در مدت مشابه تنها   افزایش ، می تواند  این  یافته است.  افزایش  درصد 

کنندگ مصرف  آن  در  که  باشد  داشته  ارتباط  مد  سریع  هر  روندهای  تقریباً  ان 

هفته انتظار محصوالت جدید را در فروشگاه ها دارند ، در حالی که بیش از 

یداری شده در اروپا حداقل یک سال پوشیده نشده  درصد از لباس های خر  30

 2019است. در عین حال ، طول عمر لباس کاهش یافته است ، برآورد سال  

 سال است.  4.4در آلمان نشان می دهد که عمر متوسط آن تنها 
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 و دستمزدها  سیستم بیمه های اجتماعی در چین

بعد از کسب قدرت   رد.دا  چین تاریخ پر سوز و گدازی   در   بیمه های اجتماعی

یک سازمان دولتی بیمه تحت عنوان شرکت   1949توسط حزب کمونیست در  

  ( چین  خلق  (  PICC  People’s Insurance Company of Chinaبیمه 

دفاتر آن در همه ی ایاالت شروع به کار کردند.   1952تاسیس شد و تا سال  

دستور  خود  های  ارگان  و  ها  سازمان  تمامی  به  دولتی  انواع خری  قدرت  د 

های   سال  بین  کرد.  صادر  را  سازمان  این  از  بیمه   1977تا    1956خدمات 

 1953تمامی فعالیت های بیمه های اجتماعی متوقف شد زیرا دولت در سال  

اعالم نمود که تمامی هزینه های درمان، مرگ، پیری و بازنشستگی، از بین 

از دسامبر   شود.رفتن مایملک در حوادث و غیره از طرف دولت تامین می  

)شرکت بیمه خلق چین( متوقف شد   PICCبتدریج تمامی فعالیت های    1956

( فرهنگی  انقالب  با شروع  این روند  )1966و  مائو  مرگ  تا  ( شدت  1976( 

مرگ   از  بعد  ندارد.  وجود  وظایف  این  با  تاریخ سازمانی  این  از  گرفت. پس 

بیم  آغاز شد شرکت  ی اجتماعی ه هامائو هنگامی که دوره ی » اصالحات« 

سال   از  معنای    1979دوباره  )به  خصوصی  صورت  به  تام  اختیارات  با 

در تمامی ایاالت چین   1993متعارف آن( شروع به کار کرد و تا پایان سال  

  200هزار کارمند و بیش از    10دفتر( ،    4000دفتر دایر نمود. این شرکت )

دارد. در سال   اجز  1996هزار مقاطعه کار  به  تقسیم اء کاین شرکت  وچکتر 

گردید )بیمه زندگی، مایملک، کار، بازنشستگی، حوادث و غیره( و در همین  

سال   )از  و   1980زمان  پرداختند  فعالیت  به  خصوصی  های  شرکت  بعد(  به 

هم   با  رقابت  مشغول  چین  خلق  بیمه  سازمان  از  شده  جدا  اجزاء  با  همراه 

ا یکی  ای  بیمه  خدمات  فروش  بعد  به  این  از  پرگردیدند.  حوزه ترین    سود  ز 

های سرمایه در چین شد طبق گزارش سازمان مسئول بیمه های اجتماعی چین  
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(CIRC  در پایان سال )رشد این حوزه پیش ریز سرمایه نسبت به سال   2008

درصد افزایش نشان می دهد، بطوری که در این تاریخ در آمد کل این    40قبل  

به   در سال می رسید  170حوزه  دالر  در سه  که    میلیارد  درآمد  افزایش  فقط 

میلیارد دالر ابود. رشد زیر حوزه ای آن در    43حدود    2008ماهه آخر سال  

( بوده  45و حداکثر    12درصد )حداقل    45تا    12طول قرن اخیر تا کنون بین  

است که این بسیار باالتر از رشد اقتصادی کل چین در همین دوره می باشد. 

شده    2000شش برابر سال    2008در سال    مایهبرای مثال درآمد این حوزه سر

میلیون   800است. دالیل این رشد عظیم به شرح زیر است. در این سال چین  

کارگر داشت و بخش قابل توجهی از اضافه ارزش های تولید شده توسط این 

حوزه   این  نصیب  آنها  شده  پرداخت  کار  از  سنگینی  حجم  بعالوه  انبوه  توده 

 آن به قرار زیر است: نگی سرمایه گردید اما چگو 

کند  می  منحل  را  اجتماعی  های  بیمه  چین  داری  سرمایه  دولت  که  هنگامی 

هزینه  اعظم  بایست بخش  می  کارگر  های  توده  که  آنست  معنایش  کلی  بطور 

هجوم توده های میلیونی کارگران   بیمه های اجتماعی را خود بر دوش بکشند.

ثب برای  ها  شرکت  مراکز  به  کوتاه  مدتی  نادر  های ت  هزینه  پرداخت  و  م 

موجب   رفته  دست  از  های  بیمه  پوشش  جبران  برای  بیمه  سیستم  به  ورودی 

گردد. می  حوزه  این  در  سرمایه  سریع  با   انباشت  همزمان  اقتصادی  رشد 

فراهم می کند که  را برای کارگران  افزایش ساالنه دستمزدها شرایط جدیدی 

که چین   2001در سال    یند.نما   شرکت های بیمه از آن استفاده حداکثر را می

( تجارت  جهانی  سازمان  عضویت  بزرگ  WTOبه  شرکتهای  آید،  می  در   )

بیمه از سایر نقاط جهان سرمایه داری که بسیار بیشتر از شرکت های داخلی 

می   اینجا  در  خود  ای  بیمه  گوناگون  خدمات  فروش  به  شروع  دارند،  تجربه 

در سایر نقاط پیشرفته جهان   ی کهکنند. )در چین هنوز بسیاری خدمات بیمه ا
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شود(. نمی  عرضه  است  افزایش    متداول  باعث  فرزندی  تک  خانواده  سیاست 

های   خانواده  بسیاری  شد،  حوادث  و  درمان  بیمه  کودکان،  بیمه  چشمگیر 

راه   فرزند  یک  درآمد  به  تکیه  بازنشستگی  هنگام  در  که  نگرانند  کارگری 

با بیمه  تامین  و  تضمین  لذا  نیست  روز زنشسمطمئنی  واجبات  از  تقریبا  تگی 

کارگر چینی است. تعداد شرکت های بیمه اجتماعی نسبت به حتی یک کشور  

ده میلیونی اروپائی بسیار محدود است لذا طبیعی بود که رشد آن ها در مدت  

 64شرکت بیمه خارجی و    48حدود    2008کوتاهی سرسام آور شود. در سال  

ندگی که شامل بیمه بازنشستگی،  مه زبیشرکت داخلی در چین وجود داشت.  

بیکاری، درمان، حوادث و والدین می گردد از طرف دولت تقریبا فقط شامل  

شهر نشینان می گردد و نیمی از جمعیت چین که در روستا ها زندگی می کنند  

انبوه   این  بنابر  گردند.  نمی  آن  صد  مشمول  مهاجر    میلیونیچند  کارگران 

بیمه بیکاری که در   هیچگونه بیمه ای ندارند.    (2019میلیون در سال    291)

فرم کنونی خودرا گرفت شامل کار یابی و    1999بوجود آمد و در    1986سال  

ادامه تحصیل نیز می شود. کمک اقتصادی فقط تا یک سال پرداخت می گردد  

ر صندوق بیمه بیکاری دارد. و میزان آن بستگی به مقدار پس انداز کارگر د

این یابد فقط کمک هزینه از طرف سازمان امور    هنگامی که  پایان می  مدت 

باز   بیمه  گردد.  می  پرداخت  است  کمی  بسیار  مقدار  هم  آن  که  اجتماعی 

از   مردان  برای  از    60نشستگی  زنان  و  )مارس   55سالگی  است  سالگی 

در سال    2015 که  اعالم کرد  باال خواهد  این ح  2017دولت چین  را  د سنی 

سال به صندوق بازنشستگی پرداخت    15ی بایست حداقل  برد( ولی فرد بیمه م

فقط   دولت  از طرف  بازنشستگی  باشد. حق  دستمزد   درصد  20کرده  متوسط 

مجموع پس ازنداز شخصی بر آن اضافه می شود    درصد از  0.8است. ضمننا  

شرایط کارگر بازنشسته در  که بستگی به مقدار پس انداز او دارد. در بهترین  
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دس از  نیمی  مسئولین حدود  مدیران،  وکال،  کند.  می  دریافت  را  ماهیانه  تمزد 

عموم   بطور  ها  آن  نظایر  و  ها  دانشگاه  مدیران  دولتی،   درصد   100ادارات 

حقوق ماهیانه خود را در هنگام باز نشستگی دریافت می کنند. برای کارگران 

از   100ا رعایت کنند سالیانه  کشاورزی اگر قوانین تک فرزندی ر دالر بعد 

از    60 بعد  زنان  )برای  می   55سالگی  پرداخت  نشستگی  باز  بعنوان  سال( 

 شود. 

بیمه درمان کارگر بوسیله مالیات کارفرما و برداشت مستقیم دولت از دستمزد  

ماهیانه   حقوق  برابر  چهار  تا  درمان  هزینه  حداکثر  شود.  می  تامین  کارگر 

یا خود بپردازد   اخت است. فوق این مبلغ را می بایست کارگرکارگر قابل پرد

فرما تضمین کرده باشد. این یک عقب گرد رو یا قبال از طریق قرارداد با کا

دولت   داشتند.  مجانی  بیمه  قبال  ها  آن  زیرا  است  دولتی  بخش  کارگران  برای 

مسؤلیت غرامت حوادث، مریضی و بازنشستگی کسانی که در رابطه با کار 

را به عهده می گیرد. کمیته ای    ور موقت و یا برای همیشه از کار می افتندبط

اتحادیه رسمی   کارگران، نماینده کارفرما و دولتی  مرکب از مسئولین دولتی، 

دکتر در این مورد تصمیم می گیرد. بیمه والدین در چین فقط شامل زنان و فقط 

  درصد   10رد ها فقط  در موارد سقط جنین و زایمان موجود است و طبق برآو

 کشور را می پوشاند.  ریخانواده های کارگ زنان

نتیجه این بررسی به این می انجامد که در نتیجه منحل شدن سیستم بیمه دولتی  

و نهادن بخش اعظم هزینه های بیمه اجتماعی بر دوش کارگران در حالی که  

مالیات مزدها کم نگردیده فقط یک برنده دارد و آن شرکت های بیمه دولتی و  

لیا را می پیمایند.  عظیم خود قله های هیما  خصوصی هستند که با انباشت های

)در آمد دولت از مالیات بر دستمزد در طول ده سال گذشته بیش از ده برابر  

(  2010تا    1999بین    RMBمیلیارد    483.7میلیارد به    41.4گردیده یعنی از  
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دولت چین تصمیم گرفت که دستمزد های   2011ژوالی    30رسیده است(. در  

از   دالر در سال    525دار حدود  )واحد پول چین، این مق  RMB  3500کمتر 

و   2011 تورم  جبران  توجیه  با  عمل  این  البته  باشند.  معاف  مالیات  از  بود( 

افزایش قیمت ها و سخاوت باالی دولت سرمایه داری چین بود!! در همان ماه  

ها(   قیمت  )افزایش  چه   درصد  6.5تورم  آن  واقعیت  در  که  حالی  در  بود 

  60بود. طبق بر آورد ها    درصد  14.8  ل می کردند در همان ماهکارگران تحم

)باید توجه داشت   میلیون کارگر با دستمزد پائین تر از این مقدار وجود دارند

رسمی  کارگران  فقط  چین  دولت  رسمی  آمار  سازمان  در  کارگران  این  که 

میلیون کارگر مهاجر    290شرکت ها و سازمان های دولتی اند و بطور مثال  

این نمی گنجد(د این حر  د برای کارگران خارجی که در چین کار می کنند . 

4800  RMB   است. همزمان با این تصمیم دولت قانون بیمه های اجتماعی را

نیز تصویب  نمود. البته این تغییری در آنچه که تاکنون انجام می گرفت ایجاد  

یعن اجتماعی  های  بیمه  از  مورد  پنج  مسئولیت  دولت  کرد.  بیمه نمی  ی 

ن، بیکاری، صدمات کار و زایمان را هم بر عهده می گیرد. بازنشستگی، درما

عالوه نکات گفته شده در مورد محروم بودن توده های عظیم فقیر روستائی از 

همین بیمه های اجتماعی نازل مشکالت دیگری از قبیل این که بیمه اجتماعی 

دیقابل   ایالت  در  ندرت  به  ایالت  یک  در  مثااستفاده  بطور  است.  معتبر  ل  گر 

هنگامی که کارگری در شانگهای بدنیا آمده و در آن جا ثبت شده و مدتی کار  

کرده است مشکل بتواند بیمه درمان خودرا هنگامی که در پکن کار می کند از 

آن جا دریافت کند. این حتی در مورد پس انداز های شخصی بازنشستگی نیز  

قانون چین یا طبق  تما صادق است. و  باید  بیمه  ، کارگر مهاجر  پنج مورد  می 

بیکار  کارگری  چنین  گاه  هر  اما  بپردازد  بیمه  صندوق  به  را  اجتماعی  های 

اتوماتیک   بطور  دهد  ادامه  کارش  به  نتواند  نوعی  به  یا  و  اخراج گردد  شود، 
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خود  آنچه  دریافت  از  حتی  او  ترتیب  این  به  و  شود  می  لغو  اقامتش  اجازه 

ستم پرداخت حق بیمه در چین ب می ماند. بطور کلی سیپرداخته است بی نصی 

میزان پرداخت   5یکی از گران ترین سیستم های جهان سرمایه است. جدول  

را   کارفرما  جانب  از  کارگر    دستمزد  درصد  31کل  جانب  از  و   11کارگر 

دستمزدش تعیین کرده است. در مورد پرداخت کارفرما این میزان در    درصد

آلمان  ،  درصد  9.7امریکا   سوئد  و    درصد   19.61در  از    درصد   23.43در 

کارگر است. در ضمن تفاوت های ایالتی نیز چشمگیر است. در پکن    دستمزد

از جانب کارفرما و کارگر است    درصد  11و    درصد  32این میزان به ترتیب  

 می باشد.  درصد 12و  درصد 37و در شانگهای 

 

 

بازنشستگ   5جدول   بیمه  هزینه  پرداخت  بیکاردر صد  حوادث  ی،  ی،  درمان، 

زایمان ماه.  کار،  در  کارگر  و  فرما  کار  طرف  های   از  بیمه  صندوق  به 

 اجتماعی.
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سال سن    18فرزندان کارگران مهاجر به طور کلی به عنوان کسانی که زیر  

شامل  آنها  گیرند.  می  قرار  کار  برای  والدین  مهاجرت  تأثیر  تحت  دارند 

خو والدین  با  که  شوند  می  سفکودکانی  شهر  به  در  د  که  آنهایی  و  کنند  می  ر 

زمان مهاجرت یکی از والدین یا هر دو در شهر خود باقی می مانند. جدیدترین  

اداره ملی    2015در سال    و نظر سنجیداده ها ، بر اساس تخمین   که توسط 

( انجام شده است، تعداد کل کودکان کارگران مهاجر را در حدود NBSآمار )

درصد از تعداد کل کودکان در چین این به طور    38حدود  میلیون نفر یا    103

کلی با درصد کارگران مهاجر روستایی در کل جمعیت شاغل مطابقت دارد. 

  ، تعداد  این  و    34.3از  کردند  مهاجرت  خود  والدین  با  کودک    68.8میلیون 

میلیون کودک که در شهر خود باقی ماندند ، چه در مناطق روستایی و چه در  

ک جمعیت  شهرها.  سال  ل  از  مهاجر  کارگر  حدود    2005کودکان    100در 

میلیون ثابت بوده است ، اما به دلیل شهرنشینی سریع و جذب مناطق روستایی  

 زیر را ببینید(.  12ر  ، تغییر قابل توجهی در ترکیب آن ایجاد شده است )نمودا

 

 
 

در دهات  اعم از آنان که    سال(   18)زیر    کارگران مهاجرکودکان    12نمودار  

با والدین خود به شهر سفر می کنند و آنهایی که در زمان مهاجرت   یا  می مانند

 یکی از والدین یا هر دو در شهر خود باقی می مانند. 
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در   به عنوان شواهدی  بازمانده در روستاها گاهی  تعداد کودکان  کاهش نسبی 

می تلقی  مهاجر  کارگران  کودکان  وضعیت  بهبود  حال  حال  این  با  ،    شود. 

ایجاد  بسیاری از کودکان روستایی سابق در شهرهای کوچک و متوسط تازه 

می  زندگی  مناسب  نا  شغلی  های  فرصت  و  محدود  اجتماعی  خدمات  با  شده 

کنند. والدین آنها اغلب مجبورند در شهرهای بزرگتر کار پیدا کنند و فرزندان 

یت قریب به  اکثر  .رنج می برندآنها از نبود  مدارس و مراقبت های پزشکی  

اتفاق کارگران مهاجر، زمان ، توانایی یا منابع الزم برای ارائه حمایت مورد  

جدا   جسمی  نظر  از  طوالنی  مدت  برای  یا  آنها  ندارند.  را  خود  فرزندان  نیاز 

فاقد تحصیالت الزم   یا   ، کنند  ، ساعت های طوالنی و کار سخت می  هستند 

فرزندانشان   به  کمک  هستنبرای  مدرسه  کار  مهاجر در  کارگران  بیشتر  د. 

نسبت به همتایان شهری طبقه خود زمان بسیار کمتری را برای خواندن برای  

فرزندان خود و کمک به انجام تکالیف خود اختصاص می دهند و نمی توانند  

برای خود  که کودکان شهری  را  ای  برنامه  فوق  های  فعالیت  و  کتاب  هزینه 

،    2020رگران مهاجر ، حتی در سال  خت کنند. جمعیت کامسلم می دانند پردا

از کارگران مهاجر دارای تحصیالت راهنمایی و    55.4 درصد    14.7درصد 

درصد این کارگران حتی اگر وقت   70فقط تحصیالت ابتدایی را داشتند. یعنی  

داشته باشند، بعد از کار سخت و طوالنی بخواهند به فرزندان خود در تحصیل  

کودکانی که در    ین خود قادر به این کار نیستند.بعلت تحصیالت پائ  کمک کنند

مراقبت   تحت  یا  مادربزرگ  و  پدربزرگ   ، مجرد  والدین  با  روستایی  مناطق 

سایر اقوام یا دوستان زندگی می کنند با مشکالت مشابهی روبرو هستند. فقدان 

از خود نیستند. تماس مستقیم والدین و مراقبان قادر به ارائه پشتیبانی مورد نی

درصد از بچه    40زمان غیر انتفاعی "در راه مدرسه" دریافت که بیش از  سا

بار در سال والدین خود   9های مدرسه ای که در روستاها رها شده اند ، حدود  

درصد از بچه ها به هیچ وجه پدر    13تا    12را مالقات کرده اند ، در حالی که  

ان هر سه ماه یکبار  رصد از پاسخ دهندگد  25و مادر خود را ندیده اند. حدود  

تماس گرفتند و چهار درصد نیز یک تماس در سال دریافت کردند. نظرسنجی  

سال   در  کودکان    2017دیگری  از  درصد  یازده  داد.  نشان  را  مشابهی  نتایج 

مورد بررسی ادعا کردند که والدین آنها مرده اند ، راهی برای ابراز خشم از  

کودکا غایب!.  فقوالدین  مناطق  در  که  با  نی  روستایی  دورافتاده  و  یرنشین 
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از   پدربزرگ و مادربزرگ خود به عنوان مراقبان اصلی بزرگ می شوند ، 

نظر رشد روانی و تحصیلی در معرض آسیب قرار دارند. مطالعات نشان داده  

ضعیفی  تحصیالت  سالمند  مادربزرگهای  و  پدربزرگ  از  بسیاری  که  است 

فقط آنها  اکثر  پای  دارند.  به  را  که  دبستان  ماندارینی  جای  به  و  اند  رسانده  ان 

تقریباً در همه مدارس چین زبان آموزش است ، به گویش محلی صحبت می 

کنند. پدربزرگ و مادربزرگ ها اغلب نمی توانند در انجام وظایف مدرسه به  

نوه های خود کمک کنند ، فقط بر نیازهای جسمی خود تمرکز کرده و نیازهای 

ن  رشدی را  احساس  و عاطفی خود  اغلب  ادیده می گیرند. کودکان عقب مانده 

جدایی عاطفی از پدربزرگ و مادربزرگ خود را گزارش می دهند. همانطور  

از دانش آموزان دبیرستان گفت: "من )پدربزرگ و مادربزرگم( در  که یکی 

نمی   صحبت  واقعاً  اما  بینیم  می  تلویزیون  هم  با  ما  و  کنم  می  کمک  آشپزی 

 کنیم."  

ایه داری در بنمایه هستی خود تولید سرمایه است. هدف تولید، هدف تولید سرم

کار، اساسا سرمایه و افزایش بی انتهای سرمایه می باشد. تأمین این هدف قهرا 

نیازمند قربانی شدن بدون قید و شرط انسان، معیشت و رفاه و آزادی و حقوق 

اساس ز یا  اراده و کل هستی  اختیار و  او  نبودن  آستان  نده بودن و  در  نسان، 

خلق، توسعه و انباشت بدون هیچ مرز و محدوده سرمایه می باشد. برای اینکه 

سرمایه تولید شود یا هدف شیوه تولید سرمایه داری محقق گردد، هیچ چاره ای  

نیست سوای آنکه فعالیت هدفمند انسان برای تولید ارزش های مصرفی مورد  

فع احتیاجات انسانی خود، از بیخ و سازی طبیعت برای ر  نیاز خویش یا آماده

دگرگون و باژگون شود. این کاری است که سرمایه انجام می دهد. پروسه کار  

با تعریف نخست یعنی مجموعه ای از فعالیت ها، دخالت در طبیعت و تغییر  

نامحدود   تعالی  و  جسمی  متعالی  رفاه  معیشتی،  مایحتاج  تأمین  منظور  به  آن 

مارکس شرط عمومی مبادله بین انسان و طبیعت یا  و معنوی، به گفته    فکری

ماهیتی   اسیر  و  وارونه  را  روند  این  سرمایه  است.  بشر  زندگی  ابدی  شرط 

و   مادی  حوائج  رفع  وسیله  آنکه  جای  به  را  کار  محصول  سازد.  می  متضاد 

،  شالوده شکوفائی نامتناهی فکری، اخالقی و فرهنگی انسان باشد نیروی قاهر

ط و حاکم بر سرنوشت کل کار و تولید و زندگی او می کند. فعال مایشاء، مسل

با پیدایش سرمایه دیگر انسان تولید کننده و کارگر یا کال انسان یکراست و با  
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کل وجود به مرتبه یک شیئی، یک جزء بی اراده، زبون و مفلوک از چرخه  

  یه سقوط می کند، ازتولید سرمایه، یک مهره مورد نیاز ارزش افزائی سرما

آزاد،   رشد  آزاد،  اراده  صاحب  موجودی  معنای  به  خود  واقعی  بودن  انسان 

اندیشه آزاد و دارای توان دخالتگری آزاد در طبیعت یا تعیین سرنوشت هستی  

گرسنگی،  ورطه  به  میلیارد  میلیارد،  گردد.  می  ساقط  کامل  طور  به  خود 

بهداش بی  نداری،  و  فقر  ذلت،  فالکت،  زیسبیکاری،  های  آلودگی  ت تی، 

محیطی، جنگ، کارتن خوابی، آوارگی، بی داروئی، محرومیت از هر میزان 

بیکران  دنیای  صاحب  هم  ای  عده  غلطند،  می  فرو  انسانی  حقوق  و  آزادی 

سرمایه ها، ثروتها، قدرت ها، رفاه، شوکت، عزت، موقعیت، حاکمیت و همه 

کل اینها  خدادها این است که  چیز می شوند. نکته اساسی یا در واقع هسته کل ر

که  است  سرمایه  گیرد.  می  تصمیم  و  کند  تعیین می  که  است  سرمایه  فقط  را 

کند،   دار می  از طبقه سرمایه  فردی  دار می سازد،  را سرمایه  صاحب خود 

طبقه سرمایه دار را پدید می آرد، مالکیت سرمایه دارانه را خلق و وارد تاریخ 

ماعی قانونگذار می شود و عنوان یک رابطه اجتمی نماید. سرمایه است که به  

تک تک نیازهای خود برای تولید سود یا افزایش و خودگستری خود را لباس  

ایدئولوژی،  مذهب،  اخالق،  فرهنگ،  مدنیت،  حقوق،  اجتماعی،  نظم  قانون، 

 سیاست، دیپلوماسی، صلح، جنگ یا هر چیز دیگر می پوشاند.
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