
  جنگ طبقاتی خاموش جبههو  کارگران، سرمايه داری

، اما نه فقط چگونگی که کارگر مهم استهای آن برای توده  آناتومیهمه از بحران سرمايه داری می گويند، واقعيتی که 

 کمهلپاشنه آشيلی  در همان حال کهبحران  دارد. رايجبا زيج نگاه  متضاد منظری کارگران برای هم اين واکاوی چرائی

دو دم  و زهرآگين شمشيریبه  .هم بازی می کند اين نظام از غرقاب راخروج  نقش بادبان ،ايه داری استبرای سرم

، طنز تلخ تاريخ است که استفاده کننداز آن عليه هم  کن استممی توانند و مپرولتاريا و سرمايه، هر کدام که  می ماند

ز اين ا آگاه و طبقاتیطبقه کارگر تا امروز، هيچ گاه و در هيچ دوره ای چنين نکرده است. فرصت بهره گيری راديکال، 

با و هر بار سهمگين تر از پيش،  مکرربورژوازی بوده است که  همه جا بالعکس به دست نياورده است،را  سالح

 تکميلهم  با طنز چندش آور ديگری سناريواين  .سود جسته استاز آن عليه توده کارگر  ودرندگی به نفع خود  حداکثر

قوت  ها برای درو نمودن را سالح راه اندازی بدترين طوفان بحرانها هايشطبقه سرمايه دار و دولت اگرشده است. 

جنبش کارگری و راندن اين جنبش نموده اند، اگر آنها هر بحران را فرصتی برای تار و مار افزونتر  اليموت کارگران

 بازاریحرافی در باره بحران را !! »پرولتاريا پرچمدار رهائی«و  »انديشه پردازان«کرده اند،  بيشتر به ورطه استيصال

مقاالت  ، انباشتن انستيتوها ازلفظ بحران هر چه وسيع تر غوغا کردنبا گويا ، يافته اندخود فکری  امتعهداغ برای فروش 

  د!! کور زندگی کارگران گشوده می شوهای تحليل بحران، تمامی گرهکتب و 

ه و همهميشه سرمايه داری جهنمی  که: اين استبرای کارگران  تنها درسشبحران به عنوان کارکرد سرشتی سرمايه، 

د. زبدون هيچ وقفه، با گوشت و پوست و خون و استخوان طبقه کارگر می سو کوره هايش، جهنمی که است مشتعلجا 

 مغتنم یفرصترا  بحران ها می توانند به شرط اتخاذ رويکرد راديکال ضد کار مزدیدنيا که کارگران  پيام می افزايد اين

ای کنند. بحران حرف ديگری برعليه شالوده وجود بردگی مزدی  کردن هر چه بيشتر جنگ طبقاتی خودبرای توفانی تر 

قاهر  نيروی حتی بدون هيچ بحران، نيست. سرمايه در بند، بند هستی خود،دليل زايش مبارزه طبقاتی  کارگران ندارد.

ست. ا کار، توليد، حاصل کار و زندگی خودطرد کامل کارگر از نازل ترين ميزان حق انسانی برای رقم زدن سرنوشت 

ره های دو الئی ترينط برآمد پيکار کارگران در .نيز هميشه می جوشد دليلبه همين جا می جوشد، مبارزه طبقاتی از اين

معاش بهتر يا خاطر راضی تر آنها که حکايت توهم فزاينده تر  ها کمتر گردد، نه نشاناز زمان توفش بحراناگر ونق ر

بحرانهای اقتصادی، به خودی خود، هيچ تهديدی برای هستی سرمايه داری نيستند و توفنده ترين  .و غمبارتر آنانست

هيچيک از اين بحران است اما  های سونامیمهيب ترين طغيان سرمايه، تاريخ  تاريخ مشکلی برای بقای آن نمی باشند،

 ماجرا حتی فراترسونامی ها هيچ خراش غيرقابل ترميمی بر هيچ يک از پايه های بقای بردگی مزدی وارد نکرده است. 

جزء الحاقی خود، درجه  افزايش، هر دوره واگرد، هر ميزان پيش ريزبا هر فاز در طول زمان،  سرمايهاز اينها است. 

 خود را سرطانی ترکيب آلی»! ملی«متوسط بين المللی و  بارآوری کار را به گونه ای حيرت انگيز باال برده است،

 رد ، بسيار خيره کننده تر از آنچهرا خيز خودبحران  های اندرونیو گسلسرچشمه ها همين راستا، درافزايش داده است. 

وليد سرمايه داری همزمان و همگن با همه اينها اتفاق افتاده است اما تو انفجارآميز ساخته است. تصور آيد، طغيان گر 

شکال وقوع بحران ها را دستخوش تغييرات جدی اين تحوالت، ظرفيت بحران گريزی خود را وسيعا افزايش داده است. اَ 

ا بحرانها موفقيت های غيرقابل انکاری داشته کرده است، در پهنه ايجاد شرايط، برای همزيستی اضطراری کوتاه مدت ب

ها بر سينه معيشت، دارو، درمان، است. در حفاری تونل ها و مجاری پرتنوع درونی برای سرريز کل بار بحران 

صور تسالمتی، بهداشت، محيط زيست يا تمامی حوزه های زندگی بشر، به گونه بسيار خيره کننده ای موفق بوده است. 

، سير صعودی انفجارآلود ترکيب آلی سرمايه، افول مستمر سرمايهداری در سطح کنونی اشباع جهان از اينکه سرمايه 



ار موج باز هم قادر به مه ديگر هایشاخص سرمايه های مولد و بهره آور يا  توزيعچگونگی و چشمگير نرخ سودها، 

ه فقط با شناخت مارکسی سرمايه می توان آن واقعيتی زمخت کبعد از موج بحران گردد، آسان نيست. اما واقعيت دارد، 

 را فهميد. همين واقعيت فرياد می زند که بحران به طور فی نفسه تهديدی برای هستی سرمايه داری نيست. تأکيد کنيم که

يری نيست!! تکليف به زوال خودپوی سرمايه داری و نقش بحران در اين زوال پذ اصحاب اعتقادجا اين مااشاره  مورد

ينند!! می ب اجتماعیها، آستانه انقالب بحرانها را به اعتبار زايش شورش بحث بر سر باورهائی است که روشن است،آنها 

له اقتصادی از جم ر سينه اين باور دست رد می کوبد. سرمايه داری هر بحرانبمارکسی سرمايه  کالبدشکافی راديکال

 ه دورآن را آستانکه  سازدر زندگی طبقه کارگر سرشکن می ب وارضشآثار و ع تمامی بارا نه فقط  فلج کننده ترينش

تر، نرخ اضافه ارزش طالئی تر، ساختار نظم نيرومندتر، قدرت تازه ای از انباشت با حجم عظيم تر، بارآوری کار افزون

  . کند سياسی کوبنده تر، بحران گريزی چاره سازتر و آرايش قوای مسلط تر می

نه وقوع بحرانها، نه مجرد بقايش را از چرخش فرو می اندازد،  چرخ يا ی را می لرزاندآنچه ارکان هستی سرمايه دار

ستيز  و سرمايهراديکال جنبش سازمان يافته، شورائی، ها، سرگونی دولتها که  برپائی شورش ها، اعتالی رژيم ستيزی

 اين جنبش .يمبوديم و االن هست نچه که در قرن بيستم شاهدشجنبشی از همه لحاظ متضاد با آتوده های کارگر است. 

ان رنج مارکس شناس، از کمبود انستيتوهای بحران شناسی و قلت برگزاری کنگره نيست نيازمند افاضل بحران شناس

ها، گروهها، محافل، هيأت های کارشناسی، در احزاب، سازماننمی کشد، دچار کاستی نظر و تئوری نيست. جايش 

. در قعر شرايط کار، توليد، استثمار، پيکار و زندگی روزمره توده های نمی باشدجمعيت های پژوهشی و نوع اينها 

دش رويکر ،روز مبارزاتعليه اساس بردگی مزدی در ژرفنای  توان عينی کارزارطبقه کارگر است. انديشه اش  وسيع

بشريت عصر يا و دن به سنگرهای پرخروش ضد سرمايه داری است. آنچه کارگران خاکريزهاتبديل تمامی مواضع و 

ح . با اين توضياست و آماده محور کار مزدیرهائی آفرين  ینياز دارد جايگزينی وضع موجود جنبش کارگری با جنبش

اما اين جستجو را نه با اندازه گيری ابعاد افت و  برويم.به سراغ شرايط روز چرخه توليد و بازتوليد سرمايه جهانی 

 ”OXFAM”می کنيم.  ها آورده است آغازسانآنچه سرمايه داری بر سر دنيا و ان اببلکه  ،رونق بازار سود سرمايه ها

 و هراسناک ازعروج جنبش ضد دلواپس انفجار سرمايه داری بورژوازیدهه ها پيش توسط است که  ای» خيريه«بنگاه 

اين نظام تأسيس گرديده و تعويق هر چه بيشتر فروپاشی  سرمايه داریبا هدف تطويل عمر طبقه کارگر،  کار مزدی

اده است که ما فشرده آن ها را به مضمون و با زبان زمينی انگشت نه نکاتیاست. اين بنگاه در دو گزارش اخير خود بر 

  در اين جا نقل می کنيم.

ميليارد و هشتصد ميليون  3 کل دار و ندار زندگی با 2019سرمايه دار بزرگ دنيا در سال  26سود خالص ساالنه  ♦

حجم سرمايه همين سرمايه داران در طول همين سال، برابری می کرده است.  افراد خانواده های آنان،سان کارگر و ان

  ميليون دالر امريکا افزايش پيدا کرده است.  500ميليارد و  2ميليارد دالر و در هر روز  900

 در باتالق غرق، دنيای روز تی طبقه کارگرجمعينفوس ميليارد  5از کل  کارگر و چهارصد ميليون ميليارد 3بيش از   ♦

سرپناه، دارو و درمان،  اين جمعيت عظيم چندين ميلياردی از لحاظ خورد و خوراک و پوشاک، کلفقر و فالکت هستند. 

ن مرگبارتريمهلک ترين تنگناها و زير فشار جزء ديگر مايحتاج اوليه معيشتی و اجتماعی هر  يا ، استراحتآموزش

   رار دارند.محروميت ها ق

سه ميليارد و سيصد ميليون حدود سرمايه دار روز جهان، برای رهائی  يک درصد ارزش سرمايه های چند ده فقط ♦

، فاقد بهداشت و دارو و درمان، محروم از آب آشاميدنی سالم و در يک کالم، محکوم به نابودی انسان گرسنه، بی خانمان

  حتمی کفاف می دهد. 



ميليارد دالر امريکا است.  112سرمايه دار مالک تراست غول پيکر آمازون بيش از » جف بيزوس«حجم سرمايه  ♦

 ميليون جمعيت است. 105فقط ارزش يک درصد از سرمايه های روز وی بيشتر از کل بودجه ساالنه کشور اتيوپی با 

ل کنظام بردگی مزدی است، اگر  بشريت گداز یفراموش نکنيم که اتيوپی خود برهوت بسيار سوزانی از جهنم سراسر

دار و  مازون نمی رسد، سهم تمامیسرمايه های صاحب آسر به فلک کشيده به يک صدم کوهسار  ،ساالنه اشبودجه 

، هم» جف بيزوس«های با چندهزارم دارائی حتی ميليون توده کارگر نفرين شده، بی خانمان و جنگ زده اش،  80ندار 

  نمی باشد. ه و قابل قياس نبود

تا  1970می نامد!! در فاصله ميان » بر سود سرمايه داران ماليات« که طبقه سرمايه دار و دولتهايشآنچه ميزان  ♦

د رون غيرقابل توصيفی اين رقم پس از اين تاريخ نيز با شتاب .تنزل نموده است %38به  %62از رقم  2013سال 

  نزولی پيموده است. 

، بازه زمانی معينی که سرمايه داران و دولتهای آن ها گسترده ترين 2018تا  2008ساله ميان  10در دوره کوتاه  ♦

برای چالش بحران اقتصادی فراگير سرمايه داری و به زبان ساده انسانی سرشکن سازی کل عظيم ترين کمپين ها را  و

بار بحران جاری بر زندگی توده های کارگر راه انداخته بودند، آری درست در همين بازه زمانی شمار تريلياردرهای 

  طور انفجاری افزون گرديده است.  سرمايه دار دنيا دو برابر گرديده است و دقيقا در همين دوره شمار گرسنگان به 

تصريح می نمايد که:  ”OXFAM”، مدير»رن کالينسکیجو«به مثابه جمعبست يکی از اين گزارش ها،  ،و باالخره ♦

 »در حالی که ثروتمندان با سرعت سير نور ثروتمندتر می شوند وضعيت بخش فقير جهان مدام رو به سقوط است«.. 

عاد بشرستيزی سرمايه داری پيش نکشيديم. در جستجوی ساختن  پيش زمينه ای برای ورود برای افشای ابنکات باال را 

. به سراغشان رفتيم تا تصويری از وضعيت روز جهان سرمايه داری نبوده ايمنيز به دنيای تئوری ها و نظرپردازی ها 

 ، زندگی، کار و پيکار عده زيادیداشته باشيم و بر فراز اين تصوير چند پرسش بسيار اساسی را که قطعا مشغله ذهن

  ز: عبارتند ا ، ملموس و بدون نياز به هيچ رده بندیاز کارگران دنيا است به گفتگو بگذاريم. پرسش ها به اختصار

می گويند، ريشه اين همه گرسنگی، بی خانمانی،  متفکران سرمايه داریآيا آنچنان که اقتصاددانان، جامعه شناسان و 

 و جنايت سيستماتيک عليه کودکان، نسل کشی های روزافزون، حيطی، بيکاری، تبعيضات جنسيتیآلودگيهای زيست م

امکفی اف نها، انکشتقسيم ناعادالنه ثروت ها، ديکتاتوری دولت در صرفا ساير مصيبت های دامنگير ميليارد ها انسان 

 سرمايه داری می تواند چيزیجهان  !! آياد؟، قرار دارهاو مانند اينها  هائی از دنيا، سياستهای غلط رژيم صنعتی بخش

آيا سرمايه داری  بهبود را در اين وضعيت پديد آرد؟!!،می تواند کمترين  امروز مشاهده می کنيم باشد؟!،آنچه  بهتر از

از بدو پيدايش چنين بوده است؟ اگر نه، چرا و در چه پروسه ای اين چنين گرديده است؟ آيا هيچ ظرفيتی برای اجتناب 

پرسش منفی است، تکليف بشريت  اينداشته است؟!! اگر پاسخ  پيش روی خود از طی فرايند منتهی به وضع حاضر

و اين  دورنما؟ آری کدام راه با کدام موجود است؟ آگر رهائی هی به سویکارگر و فرودست دنيا چه می شود؟ هيچ را

  راه چگونه، با کدام جنبش، کدام راهبرد و کدامين استخوان بندی قابل پيمودن و به فرجام بردن است؟؟ 

، يشاز کار خو سرمايه رابطه انفصال انساناست.  از سرمايه داریريشه ای پاسخ يکجای پرسش ها در گرو شناختی 

ها فاجعه بارتر نيروی باژگونه ساز و از همه اين طرد کامل او از هر گونه دخالت در سرنوشت کار، توليد و زندگی خود

سرمايه کار پرداخت نشده  کل اين جدائی و ساقط سازی، در عدسی شناخت، شعور، احساس و ادراک انسانها است.

ی رشد فيزيکی و بلوغ فکر کرامت، ، سالمتی، بی نيازی، آزادی،کارگر است. کاری که می تواند تار و پود معاش، رفاه

نه فقط اعالم استقالل می کند که آژير خدائی، حاکميت و خارج می شود،  وی حيطه دخالت و اثرگذاری ازاو گردد، 

با  شود وسرمايه می  ،محصول کار، حَک و ُمهر می نمايد. توليد کنندگانشفعال مايشائی خود را بر سلول، سلول وجود 



وده آفرينندگان خود، به تمقدم بر هر چيز به می گردد.  انسانتعيين کننده صدر تا ذيل تمامی سرنوشت  ،ه شدنشسرماي

بدون هيچ مرز حجم، ارزش، سود و افزايش موضوعيت هستی و فلسفه وجود آنها سوای توليد  اخطار می دهد کهکارگر 

ت با نافذترين حکم به توليد کنندگانش، به بشريسرمايه هيچ چيز ديگر نيست.  دامنه فرمانروائی و ابعاد حاکميت قدرت،

قلمرو زندگی و در سود عرصه کار مهره های مطيع منجمد ماشين توليد هشدار می دهد که در فروشنده نيروی کار 

، حقوقی، فرهنگی، منقاد، بدون اراده، مسلوب االختيار و شمع آجين چرخه نظم سياسی، مدنی هایاجتماعی فقط مهره 

با خوِد وی در شيوه توليد سرمايه داری  ،اخالقی و ايدئولوژيک سرمايه خواهند بود. رابطه کار يا محصول کار انسان

 پس که دنعربده می کشو پاکارانش با شندينش  القاء می کند و بورژوازی وارونهسرمايه آن را . واقعيتی که استچنين 

حمل  نيک،وش ربا در تک، کشفيات هحيرت انگيز علمیهای پيشرفت، انقالبات صنعتی، تاريخیتحوالت تکليف اين همه 

 مدرسه، دانشگاه، بيمارستان، راه، جاده،ايجاد ها، تشخيص و درمان دردها، شناخت عوامل بيماريو نقل، ارتباطات، 

، یگيتدر نقاط مختلف  و برنامه ريزی آموزش پژوهش،بنگاههای توليد و تجارت، خطوط هوائی،  مسکن، فضای سبز،

ين اهمه است که چه می شود؟ مگر نه اين  طول چند قرن اخير سفر به سيارات و تغيير خيره کننده کل چهره هستی در

  زندگی راحت تر،ين سطح رفاه، طول عمر افزون تر، در عصر سرمايه داری اتفاق افتاده است، عالی ترتحوالت 

رای بشريت به ارمغان آورده است!!. اگر سرمايه با آنسان چنان می کند که در را ب و قدرت متعالی تر دانش سالمتی،

  را چگونه بايد ديد و توضيح داد؟  چند سدهاين  رخدادهایادعا و کل اين باال آمد، تناقض ميان 

مار ثبرای بشر حتی بشريت کارگر، است هم رخ داده است. دستاوردهای غيرقابل انکاری پاسخ ساده است. اين تحوالت

ها بيماری صعب العالج يا غيرقابل مداوا، چندين بيماری مسری،  ميليونزايش در کنار شونده و فرودست داشته است. 

از جمله يک بخش  جان انسانهای زيادی کشف و از طريق آنهائی کرده است. واکسن ها راه درمان پيدامهلک و اپيدميک 

معيشت  ،جوخه مرگ ناشی از گرسنگی شده اند تسليم. اگر ساالنه چند صد ميليون کارگر يافته استنجات  طبقه کارگر

 دهش سهل ترارتباطات تر و ها آسان گرديده است. مسافرت بهتر  یو رفاه اليه ای از همزنجيران آنها به گونه محسوس

ود داشته است. اما دو پرسش بسيار تاوردها وجاست. نوع اين دس يافتهاست، طول عمر قشری از توده کارگر هم افزايش 

چرا بايد وقوع اين گونه تغييرات و پيدايش اين امکانات را معجزه سرمايه داری  اولهمين جا مطرح است.  اساسی در

کی از باريديد؟؟!! کل آنچه در اين راستا نصيب بشريت استثمار شده و فرودست گرديده است صرفا جويبار خشک و 

بايد ديد و پرسيد که سرمايه از کدامين منظر به خلق  دوم های آفريده توده های کارگر است.شاقيانوس های عظيم ارز

پروسه وقوع  سرمايه داری دربی شرمانه ترين دروغ تاريخ است اگر ادعا شود که اين امکانات رضايت داده است؟؟!! 

سوء تعبير نشود، !!! ی انسانها داشته استهيچ گوشه چشمی به انسان و زندگ و برنامه ريزی انجام اين کارها رويدادها

نه فقط انسان، کارگر که حتی انسان سرمايه دار هم به هيچ ميزان و در هيچ سطحی هدف اين آفرينش ها، توليدات، 

ر خودافزائی غول آسات هيچ گونه ابهام صرفا سرمايه، سود وبدون هيچ استثنا، بدون تغييرات نبوده است. هدف همه جا، 

ه جای را نفی نمی کنند. ب ، حداقل بعضا اين واقعيتبورژوازیاقتصاددانان، جامعه شناسان، فيلسوفان وده است. سرمايه ب

. به اين استدالل !!انساندوستی سرمايه داری می سازند شروعيت واز آن، سنگری برای م با يک پشتک وارو، نفی،

آوردن سود و خودگستری سرمايه است، اما همين جهتگيری گمراهساز می آويزند، که هدف توليد سرمايه داری، به دست 

نده بهبود معيشت، دگرگونی بال تکنيک، دانش، صنعت،پرخروش  کسب سود و افزايش سرمايه، بستر تاريخی توسعه

به بيان ديگر پويه ارزش افزائی سرمايه ذاتا جهان، زندگی آسوده تر بشر، رشد انسان و شکوفائی استعدادهای او است. 

می ماند، توان نيازهای بالندگی و بلوغ متعالی فيزيکی، فکری بشر همگن است و از همين روی هم سرمايه داری  با

   غلبه بر بحران های گريزناپذيرش را در اندرون خود خلق می کند و به بقای خود ادامه می دهد!! 



ارد، دو به همين دليل عوامفريبانه تر » تر عقالنی«که از ساير ترهات مدافعان نظام بردگی مزدی روکشی اين تئوری 

ه دکارگر شليک می گردد، اما بند، بند آنچه در تاريخ اتفاق افتا تودهمسموم ترين تير ترکشی است که به پيکر شناخت 

تن  پوشش انسانیهر چه !! است. سرمايه داری در آفرينش »استدالل«کوبنده عليه اين به اصطالح است، کيفرخواستی 

حتی  ،، بدون استثناء قربانی نمودن بشر در آستانه سود و خودافزائی را دنبال کرده است. مدرسه ساخته استداشته است

نه برای رشد  ممالکی را ماالمال از کودکستان، دبستان، دبيرستان، دانشگاه، دانشسرا و مدارس عالی نموده است، اما

ده برده مزدی توليد کنن پرورش که برایليد و زندگی خود، های مسلط بر سرنوشت کار، تو پرورش انسانيا  افرادآزاد 

ظام ن .در سوی ديگرسرمايه  دولتمرد ، ارتشبد، جامعه شناس، اقتصاددان وسرمايه در يک سو و مستشار، سياستگذار

ساس، توان دخالتگری ، احاخالق شعور، شرف، عزت، دانش،تأسيس نکرده و نمی کند تا انسان را سرمايه داری مدرسه 

 هر چه سودآورتر مزدی بردهآموزد. واقعيت ضد آن است. مدرسه ساخته و سيستم آموزشی آفريده است تا  انسانیخالق 

اکثريت غالب سکنه کره زمين را به عنوان نيروی کار مورد نياز خودگستری سرمايه بپرورد و تحويل پرورش دهد، تا 

مفلوک ماشين درصد بياموزد که چگونه کل موجوديت انسانی خود را پيچ و مهره  80طبقه سرمايه دار دهد، تا به اين 

توليد سود سرمايه و سلول بدون هيچ اراده، اختيار و انديشه ساختار نظم سرمايه داری سازند، تا شعور آنان را شعور 

را سالح دست سرمايه عليه خود  سرمايه، شناخت آنان را شناخت برده مزدی منقاد و قدرت تدبير و چاره انديشی آن ها

دارس م کارگران درس آموختهتمامی آيا  ها سازد.آن آنان و وسيله استثمار هر چه فرساينده تر، کوبنده تر و هالکت آميزتر

نمايه بمتضاد به هيچ وجه  اما اين نتيجه اتفاق می افتد، هم ضد آن پاسخ مسلما منفی است. چنين می گردند؟!!بورژوازی، 

می زايد، موضوعی است که هم سيستم آموزشی اين نظام مولود متضاد اينکه  تطهير نمی کند.سرمايه داری را آموزش 

ای جبه هستی اجتماعی پرولتاريا در يک سو و تناقضات مشتعل شيوه توليد سرمايه داری بر می گردد. مسأله ای که 

هر شکل جهتگيری انسانی سرمايه داری  هر ميزان ياواکاوی آن اينجا نيست. آنچه عجالتا مورد تأکيد است، رد کامل 

  بشر از جمله در قلمرو آموزش، تحقيق، پرورش و دانش پژوهی است. زندگیدر هر عرصه 

 راهیهمشناسائی و کشف زنجيره طويلی از عوامل بيماری زا  رضايت داده است، بابيمارستان به ساختن مايه داری سر

ا چيزی تنه اين سيستم و نقشه تحقق آن بهبه تاريخ آورده است، اما در برنامه ريزی است، يک سيستم درمان مدرن  نموده

داوم ی آدم ها که فقط تضمين تتندرستنه  آنچه هدف را تعيين می کردهانسان بوده است.  مطلقا نمی انديشيده، سالمتیکه 

عظيم کارگر محتاج است.  يک جمعيت در حد توان اشتغالسالمتی چرخه توليد سود بوده است، نظام سرمايه داری به 

ين برای تأمين ا سرمايهکار کردن و استثمار شدن اين جمعيت کثير در دنيا، سرمايه و سودی وجود نخواهد داشت.  بدون

، فراتر از آن مرگ و مردن از هر نوع بيماری را را می خواهدنياز و فقط در همين حد سالمت جسمی توده کارگر 

دترين بيمارستانها يا مراکز دانشگاهی را به وجود آورده نشکوهممی بيند.  کجای دنيا در هر ارگربايسته ترين حق هر ک

به عنوان حوزه پيش ريز سرمايه، با هدف دستيابی به  آنهااست اما به کل فرايند تأسيس، برپائی، راه اندازی و همه چيز 

ه دو نکتج شناخت و داوری سرمايه چنين مکانی دارد. بهداشت، دارو و درمان در زيسودها نظر انداخته است.  بيشترين

امکانات  ،، تحصيلدرمانی يا همان مدرسه پزشکی، همين تسهيالتکه  اين اول. افزودبه گفته ها مهم ديگر را بايد 

که به توده های کارگر مربوط  هر جاهم خودافزائی سرمايه بوده است، باز با آنکه نياز اساسی چرخه توليد و آموزشی،

و مهمتر اينکه کل اين آموزش،  دومحاصل گرديده است.  مبارزات و دادن جانمی شده است، هر ذره ناچيزش با 

به محض مشاهده کمترين بارقه تنزل سودها و رؤيت رخساره بحران ها آماج غرنده ترين  پژوهش، بهداشت و درمان

ت و در يک چشم به هم زدن درو گرديده اند. بورژوازی تاريخا و در نقطه، نقطه طوفان ها و تهاجمات قرار گرفته اس

با جانخراش ترين آژيرها در گوش توده کارگر » جامعه های رفاه«پر آوازه ترين دموکراسی ها و جهان، حتی بر فراز 



د آمده است ساز و برگ به وجوحک کرده که کل آنچه زير نام آموزش، بهداشت، تأمين اجتماعی! و رفاه شهروندان! 

حياتی و نياز حتمی پويه توليد و بازتوليد سرمايه است، هر ميزان وجود و بقای آنها تابعی از منحنی سود است و هر 

لحظه که وجودشان با خروش اضافه ارزش ها در تصادم قرار گيرد، بالدرنگ، از صفحه روزگار محو خواهند شد. 

کشف، اختراع، تحقيق، آموزش، دستاورد علم نام دارد از همين زيج نظر کرده است. سرمايه به همه چيز و کال به آنچه 

کفه کار اضافی در مقابل  باال بردنعلمی، فن آوری، در دائرة المعارف بورژوازی تنها معنايش افزايش بارآوری کار، 

ی انسان را در آستانه خودگستر علم در نظام بردگی مزدی قرار نيست برای انسان باشد، بالعکس بناست است.کار الزم 

  افزون تر و سود کهکشانی تر سرمايه قربانی سازد. 

تعريف ريشه نگری که خيلی ها، در طول اين صد و پنجاه سال، به نقل از مارکس، سرمايه يک رابطه اجتماعی است، 

سرمايه يک رابطه آن را جعل کنند،  ، اما فقط در اين راستا که آگاه، يا ناآگاهنموده اندبر سر زبان آورده يا رشحه قلم 

را در کليه وجوه اقتصادی، سياسی، مدنی،  کار مزدیاجتماعی است، به اين معنی که کل جامعه مبتنی بر خود، مبتنی بر 

ين بدان امی کند. » شيئی شدن انسان و شخصيت يافتن شيئی«حقوقی، فرهنگی و اجتماعی اش، تجسم بارز و فاحش 

قانون، حقوق، مدنيت،  سياست، قراردادهای جمعی، جامعه همه چيز سرمايه است، انديشه، علم،معنی است که دراين 

ارزش های اجتماعی، اخالق، آزادی، فرهنگ و هر چه که به جامعه و زندگی مربوط است، همگی مهر محتوا، مفاهيم، 

نسان را از کار خود جدا نمی گرداند، سرمايه فقط اقدرت، نقش، جهتگيری و امر و نهی سرمايه را بر وجود خود دارند. 

بلکه کل هستی او را در گورستان سياست، اعتقاد، باور، ايدئولوژی، دولتمداری و ارزش های پاسدار اين جداسازی، 

. او را از خود و از شيرازه شعور، انديشه، اراده، رويکرد انسانی، قدرت تشخيص و تمامی جلوه های دفن می نمايد

های  سلف خود در نظام شبيه ،به لحاظ قدرت ويرانسازی طاعونیانه می کند. نوعی خودبيگانگی که انسانی خويش بيگ

ه چنان باتالقی انسان را بو ذليل کننده تر می باشد.  های توليدی سابق نيست، به گونه دهشتناکی زهرآگين ترپيشين و شکل

، !!ها را حق می پنداردمی بيند!! فاجعه بارترين ناحقی رعب انگيزترين اسارت ها را آزادی از تباهی می اندازد که 

طالئی بر سرنوشت تلقی می کند!! ساقط شدن از هر ميزان اعمال اراده و دخالتگری  سلب هر نوع اختيار را حاکميت

 یرا نافذترين شيوه تأثيرگذاری بر امور زندگی به حساب می آرد!! ذلت را عزت، تحقير را شوکت، فروماندگی و زبون

با شعور جدا بودن از کار خويش را موهبت عظمای اشتغال!! برده مزدی بودن را اوج آزادگی!!  را کرامت می شمارد!! 

سرمايه داری را دولت کل جامعه، از جمله  درنده. دولت !!بيندمی  بورژوازی انديشيدن را استقالل شکوهمند فکری

سرمايه را قانون طبيعت، نظم سرمايه را ناموس خلقت، مالکيت قانون  می خواند، دولت استثمارشوندگان و فرودستان

و ذلت آفرينی سرمايه داری را ميهن ورجاوند، مرزهای اين  جهنم استثمار، ستمکشی ،جاويدانسرمايه را حريم مطهر 

قالل ی استبودن را تحکيم پايه هاپيچ و مهره ماشين توليد سرمايه و سود  ، ورائی شوکت و حيثيتجهنم را ديوارهای اه

  و تمامی مسائل ديگر را، تا همين حد، مسخ و وارونه می کند. 

انسان را به چنين روزی می اندازد و از بنای انسانی شناخت يا هستی آگاه طبقاتی وی سنگی بر روی سنگ سرمايه 

ا و ب تسخير می نمايددرو می کند؟  همه چيز را راحتیهمين به م طغيان آميز و طاعونی، باقی نمی گذارد. آيا اين تهاج

تهاجم سرطانی سرمايه چنين تصوری خام انديشی است. ائی ستيزآميز رو به رو نمی گردد؟؟!! صف آر مقاومت يا هيچ

با ، هر لحظه برای خودبيگانه سازی انسان از خويشتن انسانی تا جائی که به طبقه کارگر، مربوط می شود در هر گام،

وده تتصادم و ستيزی که گريزناپذير است.  .افراد مواجه می شود» هستی اجتماعی«سد نيرومند و  سرسختانه واکنش

 ودبهداشت و محيط زندگی خ تثمار سرمايه، عليه سالخی معيشت، سالمتی،کارگر همان گونه که عليه استثمار و شدت اس

 رمايهس مپاژ شده از هستیپ توسط سرمايه پيکار می کنند، در مقابل مسخ گرديدن ها، شستشوی مغری و مهندسی افکار



زمينی، در سنگالخ فرساينده و سوزان زندگی، جنگی  که آويزان به داالنهای پرغوغای فلسفهمی جنگند، جنگی نه و  نيز

 و همه چيز های اجتماعی، مصوبات، فرامينارزشمدنيت، مالکيت، فرهنگ، افکار، رژيم سياسی،  حقوق،قانون، عليه 

ی مبارزه طبقاتهمان فشار مشدد استثمار سرمايه داری که  يا استثمار کارزار ضدبا  جوشهمپيوند و همسرمايه، جنگی 

که زورش بيشتر فتوحاتش مبارزه ای که در آن هر  و تاريخ تکامل جوامع انسانی، تاريخ فراز و فرود آن است. است

، متحدترر در اينجا جنگيدن هرچه افزون تر و زور برای طبقه کارگر در اين جنگ معنای زمينی معين خود را دارد، زو

اين جنگ با ظهور سرمايه داری و پيدايش دو آگاه تر، راديکال تر، سازمان يافته تر، شورائی تر و طبقاتی تر است. 

 ترين افت و خيزها گرديد، آغاز شد، شاخ و برگ کشيد، گسترش يافت، دچار عظيم دنياطبقه کارگر و سرمايه دار در 

طبقه ضربه ای سهمگين بر هر پيروزی سرمايه و نظام سرمايه داری آورد،  های فراوان به بار ا و شکسته پيروزی

ه توده کارگر شکستی بود کو هر ميدان داری و موفقيت  شدکارگر، بر کمونيسم يا جنبش ضد سرمايه داری اين طبقه 

  بر سرمايه و طبقه سرمايه دار تحميل می شد. 

. اينکه هر عده کارگر، هر بخش داردخود را  خاصنای طبقاتی ويژه و بار اجتماعی شکست و پيروزی نيز در اينجا مع

چند ريالی بر بهای نيروی کار خود بيفزايد، فشار استثمار  ،از کارگران يک کشور يا حتی طبقه کارگر اين و آن جامعه

زد، حق اعتراض، چانه زنی، سرمايه را تا حدی کاهش دهد، بورژوازی را به قبول برخی از خواستهای خود راضی سا

 ه، نه فقط الزاما نشانی از هيچ پيروزی در کارزار جاری طبقاتی ندارد که می تواند گواآرندتشکل و اعتصاب به دست 

ايش هر لایر افز چند برای خيلی ها آسان هم نيست. تحمل سنگين ترين شکست ها باشد!! فهم موضوع دشوار نيست، هر

ترين برای همه يا کثيرباشد اگر که  توده کارگر می تواند مصداق پيروزی درمان، هبود معاش وب مزد کارگران يا کمترين

ه بفرار از آويختن به قانون سرمايه  و طبقاتیدر مبارزه عليه سرمايه داری، با اتکاء به قدرت شمار ممکن کارگران، 

رفاهی و دارو و درمان يا باالترين ميزان دست آمده باشد. عکس آن نيز صائب است. کسب خيره کننده ترين امکانات 

از طريق مذاکرات سنديکاليستی، فروش قدرت پيکار طبقاتی به که شکست ها باشد اگر  بدترينمزدها می تواند سند 

جبهه پيکار راديکال ضد سرمايه داری محقق گردد. اين فرار از  خيل بستن به قانون و نظم سرمايه يادبورژوازی، 

اريخ تاساسی مبارزه طبقاتی نام برد. يک پيام است که می توان از آن به عنوان  قابل تعمقو آموزنده ، زمخت یواقعيت

  آموزنده است. راز  سرمايه داری مخزن مشتعل همين

توده کارگر عاصی در کشورهای آتشفشان مبارزات  ،سده نوزدهم هفتروپای اواخر قرن هجده تا سال های نخست دهه ا

جنبش کارگری که از مدت ها پيش وارد ميدان شده بود، در اين دوره همه جا مهر قدرت خود را بر . بودمختلف قاره 

ا را خيره نقش بازی خود ، سراسر اروپشدد، نيروی راديکال و سلسله جنبان خيزش ها يرخدادهای تاريخی روز کوب

. انداختيه دار کم يا بيش رعشه و بر اندام طبقه سرما گرديدعصر » شبح در گشت و گذار«، به گفته مارکس کرد

د، از کار يس، هلنئسازماندهی بزرگترين اعتصابات، در انگليس، آلمان، فرانسه، اتريش، ايتاليا، اسپانيا، پرتقال، سو

کمپين همبستگی انترناسيوناليستی و همسنگر شدن کارگران  ،انداختن چرخه توليد برای مدت های طوالنی چندين ماهه

الب انق و دولت هر کشور، ميدان داری پرشکوه، حماسی و تاريخی توده کارگر فرانسه در يه بورژوازیقاره در جدال عل

صفحات پردرخشش  ،شکوهمند تر و شورانگيزتر از همه قيام کموناردها، برپائی انترناسيونال اول و 1848ژوئن 

همه زور خود را در مقابل سرمايه  دادند،م اين کارها را انجاکارگران  کارنامه جنبش کارگری اروپا در اين دوره است.

به کار گرفتند، قدرت موجود طبقاتی خود را عليه دشمن اعمال نمودند، به نظم سرمايه نياويختند، طناب قانون و حقوق 

ولتاريا پرخوردند، شکستی که برای شکست با همه اين ها اما  نداختند،را بر گلوی کارزار طبقاتی نياو مدنيت سرمايه 

ر، يافته تسازمان آن بود که بايد  نيز پيامش می گفت،توازن قوای نامساعد، موقعيت ضعيف تر در مقابل دشمن  از



ی نظام سرمايه دارفتوحات شد.  پاره ای به ميدان آمد، اما برای بورژوازی طاليگان طلوعراديکال تر و سرمايه ستيزتر 

نيا را پلکان عروج پرشتاب خود به يک قدرت غول پيکر و شکست اين دوره مبارزه طبقاتی توده کارگر اروپا و د

ر با عظيم ترين زرادخانه های کشتار جمعی د ميليتاريستی علمی، اختاپوسی اقتصادی، سياسی، ايدئولوژيک، اطالعاتی،

يک سو و شستشوی مغزی در سوی ديگر نمود. با احساس امنيت از خطر طغيان جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر 

زم ، کاهش مستمر کار الردستاوردهای علمی، فنی، اطالعاتی، تکنيکی تا آن روز بشر را دستمايه ارتقاء بارآوری کاکل 

، توسعه انباشت در سراسر جهان، گشايش روزافزون حوزه های نوين پيش کارگران دنياافزايش فزاينده کار اضافی و 

شبه رايگان کرد. سرمايه اجتماعی چند کشور اروپائی به شکل مار نيروی کار و استث پائينبا ترکيب آلی ريز سرمايه 

بازار اروپا از انباشت دم کرد و صدور غرنده سرمايه  چندين قرنی پيمود.ره . در طول چند دهه باليدحيرت انگيزی 

  گرديد.  کوبندههای راه چالش بحران مؤثرترين

 و عوامل مادی و عام تاريخیپايه های  يه داری ياانکشاف انفجارآميز سرما نيست که پروسه آنبر سر مسلما  بحث

ين بندی اسرهمبدون شک ، هدف روئيد!!جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر شکست  بطنتکنولوژيک اين روند از 

جنبش ضد سرمايه داری اين دوره توده های کارگر اروپا و شکست ست که آن کالمبنمايه  .توهمات هذيان آلود نيست

جنبش، از خطر انقالبات اين داری را از چنگال قهر راديکال و رهائی آفرين امريکا، بورژوازی و شيوه توليد سرمايه 

سرنگونی خارج ساخت. پرولتاريا و در همين راستا از مهلکه سقوط و  سرمايه ستيز قرن نوزدهمی ، سرکش وجاری

برای بورژوازی اعتماد به آينده و برای سرمايه داری اطمينان به بقا فراهم آورد، به طبقه سرمايه دار، که  ای حادثه

در هموارسازی راه انکشاف و استيالی سراسری و بين المللی متفکران، دولتمردان و انديشمندانش فرصتی طالئی داد تا 

  ، مرکب پيروزی رانند. نظام گند و خون سرمايه داری بدون دغدغه خيال

نظام سرمايه داری با عبور از دوره مذکور و از سالهای آخر سده نوزدهم به بعد، وارد فاز کامال جديدی شد، ديگر در 

گر سرمايه ستيزی واقعی توده وسيع کار تجلی کهنقش بازی نافذ آحاد کارگران، جنبشی  آراسته بهبا جنبشی  ،هيچ کجا

حماسی ترين  اعتصابات اتحاديه ای، با پرخروش ترين. نشد باشد، رو به روی اجتماعی در حوزه های مختلف زندگ

ها مواجه گرديد، اما با غيرقابل شمار، با همه اين شورش ها و قيامهای انقالبات متکی به طغيان قهرآلود کارگران، 

ر ديگ، از دهه پايانی سده نوزده به بعد، دست به گريبان نشد جنبش کارگری و قيام های قرن نوزدهمی توده کارگر

حزاب امپرياليسم ستيزی ناسيوناليستی، اسوسيال دموکراسی، رفرميسم راست سنديکاليستی، کمونيسم خلقی لنينی، 

اردوگاهی و در يک کالم سوسياليسم بورژوائی بود که زمام امور جنبش کارگری را در دست داشت، اين جنبش را باال 

ج خار ريل کارزار ضد کار مزدی،، پشت سر خود به صف می نمود، از ريل مبارزه راديکال طبقاتی، و پائين می کرد

عيين سرنوشت ، جنبش حق ت»امپرياليسم«با  خلقی ، ضديتناسيوناليستی و پياده نظام انقالب دموکراتيک، استعمار ستيزی

اری طبقه کارگر را از سر سرمايه داری رفع ها می نمود. در همه اين حاالت خطر جنبش ضد سرمايه دنوع اينملی و 

 يا مدفون می ساخت، کل ظرفيت و توان طبقاتی توده های کارگر دنيا را در گورستان قبول نظام بردگی مزدی کردمی 

   به کار می گرفت.اين نظام  ماندگاریدر خدمت گسترش، تحکيم و 

ست رهائی بشر در دست، جنگ آخر انسان برای نابودی سلسله جنبان پويه تکوين تاريخ عصر بود و مانيفطبقه ای که 

راهبردهای منحط و ماوراء ارتجاعی  مستأصل عمله و اکرهش می راند، به شکل فاجعه باری سرمايه داری را پي

حق رأی، دموکراسی و رفرميسم اتحاديه ای پاسدار سرمايه داری پوسيد و فسيل گرديد، در بورژوازی شد. در لجنزار 

» رشد آزاد سرمايه داری«جهان پشت سر احزاب لنينی و بورژوازی اردوگاهی، بيرق انقالب برای بخش اعظم 

رمايه مجلس س نمايندگانافراشت!!، طبقه ای که يک قرن قبل از آن بر پارلمان سرمايه می شوريد، سالح خود را به سينه 



فشار می داد و فرياد می کشيد که: دوران شما تمام! و عصر، عصر ماست!، اينک در همان نقطه، نقش هيزم خشک 

تنور پارلمانتاريسم بورژوازی را بازی می کرد و در چند قاره ديگر، در اسيا، افريقا، امريکای التين و حتی همان اروپا، 

ائتالف ضد « ،!!»جبهه متحد انقالب«می داد!!، با ارتجاعی ترين بخش های بورژوازی صف خلق تشکيل 

به يمن اين  هموار سازد!! نظام بردگی مزدی» رشد آزاد سرمايه داری«!! بر پا می کرد تا راه را برای »امپرياليستی

تعرض کمونيسم مارکسی  آزاد، آزاد از دغدغه شد.نيرومندتر  بسی ،از روز پيشوضعيت نه فقط باقی ماند که هر روز 

  به سراسر جهان شاخ و برگ کشيد و تسلط پيدا کرد.  و کار مزدی توده های کارگر،و لغ

 ديکالفشار هيچ جنبش راانکشاف اختاپوسی خود، که در پروسه  گرديدقرن بيستم شاهد يکه تازی فازی از سرمايه داری 

 ين نظامااه با توسعه بشرستيز سينه خود سنگين نمی ديد. بقای همرکار مزدی را بر پرچمدار پيکار برای محو  کارگری

در غياب چنان جنبشی، عمال بستر از همه لحاظ مساعد قربانی شدن و له گرديدن روزافزون نسلهای متوالی بشريت 

اگر در چند کشور اروپای غربی و  کارگر و فرودست در زير چرخ ارزش افزائی و ارابه قدرت سرمايه جهانی شد.

تأديه اندک غرامتی در شکل  بهخود را د سرمايه داری، رين شعله های کمونيسم ضآخ کامل شمالی برای خاموش سازی

حزب يا نوع اينها محتاج می يافت، در ساير  ،، حق تشکيل سنديکا»انتخابات آزاد«بيمه بازنشستگی، درمان، بيکاری، 

 فزائی سرمايه های خودوداسودآوری و خ، نياز حاکميترا اين گونه هزينه ها از نواحی دنيا، پرداخت حتی يک سنار 

گوشه ای از نه فقط هيچ احتياجی به قبول چنان هزينه ای احساس نمی نمود که هر لایر غرامت پرداختی در نمی ديد. 

دنيا برای تحکيم پايه های قدرت خود را با فشار انفجارآميز شدت استثمار ميلياردها کارگر مناطق ديگر جبران نمود. 

در پهنه انباشت، خودگستری و رشد غول آسا، وارد  دستيازی به اين شرايطاين توصيف و شيوه توليد سرمايه داری با 

حجم کل سرمايه نماينده فکری، اقتصاددان و دانشور اين نظام نمی گنجيد. مراحلی شد که پيش از آن در ذهن هيچ 

جاوز تدالر امريکا  چند صد ميليارد ازکه در طول سده نوزدهم، با افزايشی صد برابری باز هم  اجتماعی تمامی کشورها

ليون دالر را خراش زد، تري 30سقف  1970در . دالر را پشت سر نهاد بيستم مرز تريليون سده اولدهه ، در نمی نمود

 و نزديک گرديد دالر تريليون 120به مرز  مذکور قرن در پايان رسيد. تريليون دالر 90باالتر از به  80در دهه 

  گذشت.تريليون دالر  400از  دهه دوم قرن بيست و يکمسال پايانی در  باالخره

بر  نسل های متوالی بشر، نابودی سهمگينیهزينه ای به  بدون هيچ مبالغه و لفظ بازی، اين رشد کهکشانی طوفان آميز،

ناک تر و دهشت ميلياردها کارگر، نسل بعد از نسل کار کردند، هر چه بيشتر. گرده تاريخ تکامل جوامع انسانی بار کرد

ه هر يشسوزاندن و نابود ساختن ر به جای زندگی زالل انسانی، راستينمايحتاج  به جای آفرينش خود را فرسودند، اما

ای خلق پايه ه ، به جایاحتياجو فارغ از هر گونه کاستی و  ، مستغنیبرپائی دنيای انسان های آزاد، برابرنوع فقر، 

 فقط سهمناک ترمادی و اجتماعی رها ساختن انسان از هر قيد، حتی قيد کار، آری به جای اين ها، فقط سرمايه آفريدند، 

درنده تر مسلط بر هست اورده های کار خود را خدای قاهرتر، مخوف تر و و ژرف از محصول کار خود دور شدند، فر

و نيست خود کردند، خود را گرسنه تر، مفلوک تر، حقيرتر، فرومانده تر، زبون تر  و سرمايه را نيرومندتر، فربه تر، 

فرجام  و نست به بار آردنتيجه می توااين روند فقط يک ساختند.  ، درنده تر و سيری ناپذيرترفرمانرواتر مستولی تر،

اينکه کليه دستاوردهای دانش بشری در خدمت افزايش بدون هيچ عنان بارآوری کار آن از همه لحاظ روشن بود. 

اجتماعی، تنزل بی انتهای کار الزم طبقه کارگر، سير صعودی انفجارآميز کار اضافی، هر چه کهکشانی تر شدن بخش 

لحظه به لحظه جزء متغير سرمايه جهانی، افزايش مستمر متوسط ترکيب ارگانيک  ثابت سرمايه بين المللی، کاهش نسبی

سرمايه در دنيا، تشديد فزاينده و تکرار بی امان شرايط پيشی گيری نرخ انباشت سرمايه از نرخ توليد اضافه ارزش، 

ها و سرريز هر چه سونامی  افت پی در پی نرخ سودها، وقوع زلزله وار بحران ها، کوبنده تر شدن هر چه بيشتر بحران



اينها تنها و تنها نتايج زنجيروار، محتوم و غيرقابل وارتر عوارض اين بحران ها بر زندگی توده های کارگر جهان، 

گريز روند مذکور بود. حوادثی که گام به گام و هر بار بسيار سهمگين تر از بار قبل رخ دادند و بشريت را تا دورترين 

  و نابودی فرا راندند.  مرزهای فنا و زوال

انحطاط و تباهی را فقط يک جنبش نيرومند راديکال ضد کار مزدی می توانست بر دوش گيرد، اما چنين  اينچالش 

بخش مهمی از  دنيا در گورهای دستجمعی و سراسری کارگر  های ارزه طبقاتی حضور نداشت. تودهجنبشی در ميدان مب

پيچ و مهره ماشين سودسازی  ،بودند، هر روز وجود فيزيکی خود را بيش از روز پيشرفرميسم منحط اتحاديه ای دفن 

يا کل موجوديت انسانی سرمايه می کردند و هر لحظه وخيم تر و هولناک تر از لحظه قبل شعور، فکر، اراده، اختيار 

ند و از سرمايه ستيزی خود را در نظم سياسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی و ايدئولوژيک سرمايه داری منحل می نمود

در بخش عظيمی از دنيا نيز لشکرهای غيرقابل شمار کارگران پشت سر احزاب لنينی برای راديکال تهی می ساختند. 

سد راه انکشاف آزاد، غيريونکری و نوع اروپائی سرمايه داری جهاد می کردند. » رامپرياليسم تنزيل خوا«قطع دست 

ی تاخت همان فرايندی بود که اشاره شد. هر چه کارگران جهان توليد می نمودند در چنين وضعی آنچه با شتاب پيش م

سرمايه می شد، اين سرمايه ها برای بازتوليد و بقای خود به اقيانوس های پرخروش سود نياز داشتند، توده کارگر بايد 

 ار می افزود، هزينه بازتوليدبورژوازی برای حصول اين هدف بايد بر شدت استثمباز هم سود بيشتر توليد می نمود، 

نيروی کار را به گونه ای موحش تنزل می داد، بارآوری کار را باال می برد، جمعيت هر چه عظيم تری از کارگران 

دنيا را بيکار می ساخت و نفرين شدگان بی شمار بيکار را راهی برهوت های فرساينده و مرگزای گرسنگی می کرد. 

ارقام سود خالص کل سرمايه در دنيا وم سده بيستم وارد فازی کامال تازه و بی سابقه شد. در نيمه د مورد گفتگو روند

  به نمايش نهاد.منحنی صعودی زير را 

  

  ميليارد دالر امريکا

  سود خالص  دوره  سود خالص  دوره

  18000  دهه هفتاد  11356  دهه شصت

  38000  90دهه   28406  دهه هشتاد

  83000  2018سال   50000  2000سال 

 )1(جدول                    Economifacta سايت اينترنتی  منبع:

  

ارقام جدول در کنار داده های مربوط به نرخ اشتغال، در جه بارآوری کار، متوسط ترکيب آلی سرمايه جهانی و عوامل 

گذشت هر سال با رکورد تازه ای در افزايش نرخ اضافه ارزش ها  به روشنی نشان می دهد که ،ديگر در اين دوره ها

و کاهش همزمان نرخ سودها همراه بوده است. ترکيب سرمايه مستمرا باال رفته است، فشار استثمار سهمگين تر شده 

به  هایاست، اضافه ارزش ها به رغم افزايش طغيان آميز، به دليل سير تصاعدی افراطی انباشت سرمايه، در نرخ سود

 %40تا  37سده بيستم حدود  60مراتب پائين تری ظاهر گرديده است. متوسط جهانی اين نرخ سود که در شروع دهه 

و باالخره در انتهای  %22، در شروع قرن بيستم  %25 90، دهه %28، دهه هشتاد %30به  70بوده است، در دهه 

  بحث را با نگاهی به جدول زير پی می گيريم.   درصد افت کرده است. 20دهه دوم قرن بيست و يکم به زير 

  

  



  )2(جدول  credit suisse :منبع -ميليارد دالر - 2020تا  2000کشورها در فاصله کل سرمايه تغيير حجم 

  2019  2015  2010  2005  2000سال   --------------  رديف

  603 360  934 289  958 238  652 178 907 116  کل جهان  -

  990 105  586 83  230 60  921 59  320 42  اياالت متحده  1

  827 63  546 46  735 24  523 8  704 3  چين  2

  992 24  555 21  800 24  476 19  904 19  ژاپن  3

  660 14  990 11  892 11  037 9  160 6  آلمان  4

  341 14  871 13  965 10  949 10  565 6  انگليس  5

  729 13  575 11  479 13  679 9  704 4  فرانسه  6

  614 12  719 8  900 5  380 2  230 1  هندوستان  7

  358 11  489 10  504 11  457 9  522 5  ايتاليا  8

  573 8  900 6  717 6  357 4  612 2  کانادا  9

  772 7  167 6  670 8  905 6  497 2  اسپانيا  10

  302 7  125 6  843 4  512 3  715 1  کره جنوبی  11

  202 7  418 6  097 6  480 3  500 1  استراليا  12

  062 4  340 3  024 3  287 2  786 1  تايوان  13

  877 3   401 3  522 2  737 1  273 1  يسئسو  14

  719 3  999 2  311 3  524 2  591 1  هلند  15

  535 3  750 2  169 3  127 1  736  برزيل  16

  066 3  286 2  424 1   920  840  هنگ کنگ  17

  052 3  786 1  745 1  876    روسيه  18

  701 2  387 2  585 1  445 1  219 1  مکزيک  19

  194 2  943 1  953 1  488 1   931  بلژيک  20

  049 2  786 1  511 1  966  522  سوئد  21

  950 1  576 1  615 1  188 1  669  اتريش  22

  823 1  328 1  120 1    367  اندونزی  23

  771 1  385 1  388 1  894  450  لهستان  24

  098 1  904  955  762  419  الپرتغ  25

  381 1  070 1  589    324  سنگاپور  26

  355 1  755 1  711 1  017 1  442  ترکيه  27

  271 1  048 1  022 1  799  451  دانمارک  28

  556 1 179 1       عربستان سعودی  29

    775        ايران   30



که  متأکيد کنم و بر توضيح خويش م. مقدم بر هر چيز بايد توضيح دهبرای لحظه ای به داده های جدول باال خيره شوي

در گزارش خود به طور مشخص از حجم سرمايه اجتماعی کشورها صحبت ننموده است، به جای آن » کرديت سويس«

کم يا را به کار گرفته است. گزارش اما منظور خود از ثروت ملی را » دارائی های ملی«يا » ثروت ملی«لفظ رايج 

 و دستاوردهای صنعتیهای زيربنائی، صنايع، گذاري ايهکه کل سرماست  است. از جمله اعالم داشته کرده روشن بيش

 یياهمی خواند. داده » دارائی های ملی« ها را  م، منابع طبيعی، امالک و نوع اينتکنولوژيک، مستغالت، بازار سها

ک يقطعا به آن نزداما  ،ندمی نامد برخوردار نيست» سرمايه اجتماعی«مطمئن بر آنچه مارکس  يا از انطباق کامل که ولو

به دست نياورديم، از همين اقالم به عنوان ميزان اطالعات دقيق تری که و به ويژه از اين لحاظ  . بر همين مبنیهستند

تقريبی سرمايه اجتماعی کشورها استفاده نموديم. اين را هم اضافه کنيم که شواهد به اندازه کافی بانگ می زنند که حجم 

 »کرديت سويس«اجتماعی ممالک مختلف نه کمتر از ارقام مندرج در گزارش واقعی سرمايه جهانی و طبيعتا سرمايه 

که يقينا به گونه چشمگيری از آن افزون تر است. همه اقتصاددانان بورژوازی قبول دارند که نسبت سرمايه اجتماعی 

ه ها، ب ارگانيک سرمايميانگين روز ترکيمنوط به باال يا پائين بودن  ،نام دارد» توليد ناخالص ملی«کشورها به آنچه 

تريليون  500باالی  2020برابر است. اگر اين ضريب را مبنا قرار دهيم آنگاه حجم کل سرمايه جهانی در سال  6تا  5

را قله آخر کل  تريليون 400 »کرديت سوسيس«تريليون دالر امريکا خواهد بود، در حالی که گزارش  550و شايد 

  نظر اندازيم. 3است!! به جدول شماره موجود جهان دانسته » دارائی های«

   

  حجم کل سرمايه جهانی و چگونگی توزيع آن

  ميليارد دالر امريکا - 2020در قاره های مختلف در سال 

  % 100  200 400  کل جهان  1

  % 31  000 124  امريکای شمالی 2

  % 23,33  400 93  اروپا  3

  % 20,33  400 81  چين  4

  % 13,89  600 55  آسيا بدون احتساب چين و هند  5

  % 4,4  500 15  هندوستان  6

  % 2,45  800 9  امريکای التين  7

  % 1,17  700 4  فريقاا  8

  ) 3منبع باال    (جدول                

آنچه رؤيت می گردد، اگر تکان دهنده ترين و عصيان آورترين  باز گرديم.  2به دنبال توضيح باال به جدول شماره 

نيست اما حداقل يکی از آن ها است. پيش تر در همين نوشته حاضر اشاره شد که تاريخ ظهور اتفاقات تاريخ زندگی بشر 

گيز اين گسترش حيرت انبگذريم  که ميالدی بر می گردد. از اين 14توليد سرمايه داری به قرن نخستين رخساره های 

ی واقعيت عريان سده های هفده و هجده ميالدی در ،شيوه توليد در انگليس و سپس مابقی ممالک اروپای جنوبی و غربی

ت پش در اين نظام تا شروع قرن بيستم به زحمت مرز يک تريليون دالر راسرمايه جهانی کل ها حجم با همه اين است.

 نه اينجا، البتهحيرت اصلی تريليون دالر پيش تاخته است. کانون  116ی اما در طول همين قرن تا باال سر نهاده بود،

تا  2000رقم مذکور يا حجم سرمايه حاصل استثمار طبقه کارگر بين المللی فقط در فاصله ميان که از اين به بعد است. 



تر و سرگيجه آورتر،  تکان دهنده بسيار از اين هم افزايش پيدا کرده است.تريليون  360تريليون به  116از  2019

تريليون دالر عبور کرده است. نکته تکميلی اين ارقام بهت انگيز اينکه  400از مرز   2020يک سال بعد در سال 

بحرانی که غولهای نامدار اقتصاد سياسی بوده ايم.  2008درست در همين فاصله شاهد وقوع بحران طوفان آسای 

 بسيار سده پيش 30وان خواندند، ابعاد ويرانی آفرينی اش را از بحران دهه سرمايه در توصيف کوبندگی آن خود را نات

ميليارد دالر  1000بيشتر از  چند ماهصنعتی و مالی امريکا در طول  الجثه عظيم فقط تراست های .سهمگين تر ناميدند

خود را از دست داد. کل بهای  %20روز  10 طول فقط در» وال استريت« بورس خود را از دست دادند.  ارزش

، »ليمن برادرز« مؤسسات مالی نيرومند و غول پيکری مانند . بازار بورس بی سابقه بودسال  112 تاريخ درکاهشی که 

و » هيپو رال استات« ، »اچ او بی اس ال سی«  ،»مريل لينچ«  ،»مورگان استانلی« ،»فردی مک« ، »فنی مای«

رئيس صندوق  و همه و همه در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند »ای جیآی  «بيمه جهان  قدرت بدون هيچ همتای

 ه سرمايه دار جهانی و يکايکطبق .که کل جهان سرمايه داری بر لبه تيز پرتگاه قرار گرفته است دادجهانی پول اخطار 

ی خود را بر چگونگی های سرمايه داری تا چند سال بعد از اين بحران، محور مهم برنامه ريزی ها و سياستگذاری هادولت

بر زندگی توده های  بحران، به زبان زمينی و واقعی، سرشکن سازی هر چه فاجعه بارتر عوارض آن پااليش و چالش

هم  ما بازداد، ادر طول همين فاصله بيست ساله رخ  بگذريم، چنين زلزله ويرانگری همکارگر متمرکز ساخته بودند. 

در اينجا يک پرسش اساسی مطرح . تريليون دالر عروج کرد 400 ن به باالیتريليو 116حجم کل سرمايه جهانی از 

می گردد، پرسشی که تا سرمايه داری هست هميشه و همه جا برای کل توده های کارگر دنيا حياتی ترين و بنيادی ترين 

 ی از کجا نشأت میپرسش است. اينکه افزايش انفجارآميز و بغايت خيره ساز حجم سرمايه در اين فاصله کوتاه زمان

جود با سلول، سلول وگيرد؟ دقت کنيم که بحث بر سر سرچشمه واقعی توليد سود و سرمايه نيست. اين را هر کارگری 

خود، به حکم هستی اجتماعی خويش، به بهای دنيای رنج، محروميت، استثمار و فالکتی که تحمل نموده است، حتی بدون 

کافی می داند، سخن نه از منشاء توليد سرمايه ها که از افزايش سرطانی بهت انگيز نياز به هيچ سواد مکتبی به اندازه 

سال است. ريشه اين افزايش در کجاست، آيا تعداد کارگران دنيا در اين  20تريليون دالری آنها در طول فقط  284

بيکاران کره خاکی کاهش يافته برابر گرديده است؟!!! چنين چيزی چندش آورترين هذيان است. آيا شمار  4فاصله زمانی 

همه اين سالها سير صعودی پيموده و به ا ضد اين است. بيکاری درو جمعيت شاغالن طغيان کرده است. واقعيت دقيق

    وحشتناک باال رفته است. 2008طور خاص در سالهای بعد از غرش بحران 

افزايش برابر  4 تا در همين بيست سال کارگران جهاناين افزايش سرطانی طغيان آلود فقط يک دليل دارد، فشار استثمار 

ده از گذشته تعميق ش تر چهار مرتبه بيش ر دنيا از کار و محصول کار خويشابعاد جدائی توده های کارگ است،يافته 

سال قبل گرديده  20بيشتر از  %400است، نرخ استثمار يا نرخ ارزش اضافی توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی 

فقر  .افتاده اندبه ورطه تباهی و سقوط از هستی  ،است. سکنه کارگر کره ارض چهار مرتبه سهمگين تر از دو دهه پيش

برابر شده است. بهداشت، درمان و مراقبت های ابتدائی پزشکی آنان  چندينو گرسنگی و فالکت و بيخانمانی کارگران 

تر گرديده است. توازن ميان کار اضافی تر و مرگبار رتبه وخيمچهار م ،از همان وضعيت رقت بار دو دهه پيش خود هم

و الزم طبقه کارگر در سطح جهانی و مستقل از تمايز ميان ابعاد فشاری که بر اليه های مختلف اين طبقه وارد می شود، 

 20س با همين حتی در قياچهار بار به زيان کارگران و به نفع سرمايه داری تغيير کرده است. بردگان مزدی سرمايه 

مفلوک تر، فرسوده تر، گرسنه تر، گورخواب تر شده اند و سرمايه هر چه نيرومندتر، کهکشانی تر و  سال پيش، بسيار

اينها نکاتی است که گفتنشان با زبان يا بيان آن ها با قلم بسيار ساده است اما برای ميلياردها غول پيکرتر گرديده است. 

    به جدول بعدی نگاه کنيم. تی خود آن را درد کشيده اند نه فقط دشوار که ناممکن است.کارگری که با سلول، سلول هس



 درصد اضافه ارزش های ساالنه نسبت به کل سرمايه اجتماعی در بخش های مختلف سرمايه جهانی

   درصد افزايش  ارزش اضافی  سرمايه اجتماعی  نام کشور  رديف

 % 20  675 22 990 105  اياالت متحده  1

 % 27 642 16  827 63  چين  2

 % 20  378 5  992 24  ژاپن  3

 % 27  320 4  660 14  آلمان  4

 % 21  125 3  341 14  بريتانيا  5

 % 21  000 3  13729  فرانسه  6

 % 30 626 049 2  سوئد   7

 % 18  107 2 358 11  ايتاليا  8

 % 24  050 3 600 12  هند  9

 % 22  900 1  573 8  کانادا  10

 % 26  900 1  302 7  کره جنوبی  11

 % 21  825  877 3  يسئسو  12

 % 27  013 1  719 3  هلند  13

 % 26  580  194 2  بلژيک  14

 % 42  500 1  535 3  برزيل  15

 % 59  800 1  052 3  روسيه  16

 % 44  200 1  701 2  مکزيک  17

 % 64  159 1  823 1  اندونزی  18

 % 27  375  381 1  سنگاپور  19

 % 59  800  355 1  ترکيه  20

 % 41  308  759  شيلی  21

 % 53  296  562  کلمبيا  22

 % 57  388  682  مالزی  23

 % 88  683  775  ايران  24

 % 42 330 770  افريقای جنوبی  25

 % 53 402 764  فيليپين   26

 % 60 226 377  پرو  27

 % 135 419 311  آرژانتين  28

 % 38 379 697  بنگالدش  29

 % 45 355 797  ويتنام   30

 )4(جدول   credit suisseمنبع: 



بر اساس گزارش بانک جهانی حجم کل اضافه ارزش های توليد شده توسط توده های کارگر دنيا يا آنچه که بورژوازی 

اگر اين ميزان ارزش اضافی را تريليون دالر بوده است.  94بالغ بر  2020در سال  ،می نامد» توليد ناخالص جهانی«

 %24تريليون دالر گذشته است تقسيم کنيم به رقم تقريبی  400از مرز  3برحجم کل سرمايه جهانی که مطابق جدول 

نيست اما می تواند مبنای قابل اتکائی برای  بين المللیخواهيم رسيد. رقمی که قطعا متوسط واقعی نرخ سود سرمايه 

 تخمين اين نرخ باشد.  

مالزی، ترکيه، پرو، اندونزی، در ممالکی مانند  ،درصد افزايش ساالنه سرمايه اجتماعیمی بينيم که  4در جدول شماره 

 اين رقم حالی کهدر ،استبوده  %135و باالخره  %88 ،%64، %60، %59، %57ايران و آرژانتين به ترتيب 

نوسان داشته  %21تا  18 ، فرانسه و کشورهای مشابه از يس، آلمان، کانادائامريکا، ژاپن، انگليس، ايتاليا، سو برای

هيچ تک سرمايه، هيچ قلمرو خاص توليدی و سرمايه اجتماعی هيچ کشوری، مگر در شيوه توليد سرمايه داری  ,است

کل اضافه ارزشهای های حوزه پيش ريز خود را تصاحب نمی کند، بالعکس، مجرد اضافه ارزش  در موارد استثنائی

 يان، مقوانين سرشتی و خودجوش سرمايه مانند قانون تشکيل قيمت توليدی، نرخ سود عمومی، رقابت حکم بهجهانی 

سرمايه ها، سرمايه اجتماعی کشورها و قطب های مختلف سرمايه توزيع می گردد. چگونگی توزيع آن نيازمند بحثی 

ا قطب های نيرومندتر يحصارات غول پيکر، انآنچه بديهی است آنست که طوالنی است که قطعا جايش در اينجا نيست. 

بازار جهانی سرمايه اجتماعی ممالک برخوردار از بارآوری کار باالتر، قدرت رقابت سهمگين تر، نقش عظيم تر در 

سرمايه، توان اثرگذاری بيشتر بر فرايند تشکيل قيمت توليدی و نرخ سود، بر سهمی از اضافه ارزهای توليد شده در 

وهای ويژه پيش ريز خود نيز چنگ می اندازند، با همه اين ها طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داری هر خارج از قلمر

، با تبديل معيشت و دارو و درمان يا هست و نيست کارگران کشور با راه اندازی توفان تشديد استثمار توده های کارگر

  ا چند برابر جبران می کند. تاز دست داده را  ارزش اضافی هر لایربه اضافه ارزش های باز هم غول آساتر، 

کته ای که نيک مرور دقيق و موشکافانه در آنچه تا اينجا گفتيم يک نکته را بيش از همه نکات ديگر برجسته می سازد. 

در عين حال محور واقعی گفتگو و شالوده کندوکاو ما در اين نوشته نيز بوده است. کل داده ها بانگ می زنند که نفس 

غرش بحران های اقتصادی بدون حضور ميدان دار، آگاه، سازمان يافته، شورائی و ضد کار مزدی توده های کارگر، 

را سالح مؤثر دست خود برای نه فقط معضل تعيين کننده ای برای بقای سرمايه داری نيست که سرمايه می تواند آن 

سرمايه داری تاريخا چنين نموده است و آنچه در همين بيست ماندگاری هر چه انسان ستيزانه تر خود به کار گيرد. نظام 

اتفاق افتاده است، گوياترين و قاطع ترين سند بر صحت اين  2020تا  2000سال اخير، در فاصله زمانی کوتاه ميان 

ها ن سالادعا است. حجم سرمايه جهانی در اين دو دهه سه برابر کل قرن بيستم افزايش يافته است، حال آنکه در همه اي

کاهشی تاريخی داشته و در مدار افت  ،در اين بخش »نرخ رشدها«بخشی از سرمايه بين المللی اسير بحران بوده است. 

نقش زلزله ای مهيب را در چرخه توليد  2008سير می نموده است. از همه مهم تر و حيرت انگيزتر، بحران رعدآسای 

ت؟؟ پرسش مهمی است، اما پاسخ آن نيز بيش از حد آسان است. مادام سرمايه جهانی بازی می کرده است. چرا چنين اس

يگانه راه بقای امروز تا فردای خود و کودکان خود را در فروش نيروی کار ولو به نازل ترين بها،  لياردها کارگر،که مي

ست نها اصال عاجز نيولو به صورت شبه رايگان می بينند، سرمايه داری برای چالش بحرانهای خود حتی توفنده ترين آ

و احساس خطر نمی کند، نرخ سودها قطعا زير فشار سير صعودی متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه افت می کند، روند 

انباشت بالترديد از روند توليد ارزش اضافی پيشی می گيرد، اما نظام بردگی مزدی را چه غم؟؟!! که راه برای تشديد 

دنيا باز است. چه غم؟؟!! که ديوار اتحاديه های کارگری نيرومند جهان راه خيزش  باز هم سهمگين تر استثمار کارگران

عقب می راند و اساسا مانع شکل گيری  هر موج ضد سرمايه داری طبقه کارگر جهانی را در نطفه منکوب می کند، به



بودی سرمايه داری را آن می گردد. چه غم؟؟!! که جنبش دموکراسی طلبی، جامعه مدنی و حقوق بشر احزاب، فکر نا

در شعور توده کارگر بمباران کرده و جای هيچ نگرانی برای سرمايه باقی نگذاشته است. چه غم؟؟!! که رفرميسم منحط 

مستولی بر جنبش کارگری راه هر ميزان نشو و نما، پرورش، باليدن و استخوانبندی جنبش راديکال ضد کار مزدی را 

برای سرمايه داری جای هيچ نگرانی وجود ی کارگر جهان اسير اين وضعيت هستند، سد بسته است. مادام که توده ها

ندارد، سير نزولی نرخ سودها با تشديد فراينده و انفجارآميز استثمار کارگران، باال بردن نرخ اضافه ارزش ها خنثی 

ال سالخی کارگران دنيا خواهد شد، بحران ها به راحتی پااليش و از تمامی مجاری ممکن بر زندگی هر روز در ح

سرشکن خواهد گرديد. شرايط روز سرمايه داری و وضعيت حاضر جنبش کارگری جهانی چنين است و مادام که در 

  می توفد و قربانی می گيرد.  ی چرخد سرمايه داری نيز می ماند،بر همين پاشنه م

  

  19کوويد پاندمی  سرمايه داری و

دهه آغاز قرن بيست و يک گفته شد، تکليف اين قسمت بحث را هم پيشاپيش روشن  نکات باال، به ويژه آنچه در مورد دو

را  19سرمايه داری در غياب جنبش سازمان يافته شورائی و ضد کار مزدی توده های کارگر پاندمی کوويد  می سازد.

ی ه و با همان درندگکرد. درست به همان شيو برای چالش معضالت خود از همان دقايق نخست، تبديل به يک فرصتنيز 

ت. کرده اسو اعمال  گرفتهدر مورد بحران های اقتصادی بسيار سرکش و زلزله وار پيش تاريخا و جنايت آفرينی که 

کوويد با گسترش پاندميک و برق آسای خود به سراسر دنيا، چرخه توليد و گردش سرمايه جهانی را به ورطه اختالل 

طبقاتی اوست عزم جزم نمود تا با قربانی ساختن  خونمايهبق معمول و آنچنان که همه کشورها مطابورژوازی در انداخت.

 .سرمايه شود توقف چرخه ارزش افزائی وکارگر، سد راه تعطيلی مراکز کار  های هر چه انبوه تر و بی دريغ تر توده

د، از کارگران بسنده نمی نمو د امکان پذير نبود. کوويد به کشتار بخشیخواستن که سرمايه داران می آن گونهاين کار 

کل آنها را در خطر ابتالی حتمی قرار می داد و مجبور به ترک محيط کار می کرد. بورژوازی حتی با مشاهده اين 

ل هم، حاضر به قبوباز  ،هافرزندان آن وضعيت و يقين کامل به مرگ و ميرهای ميليونی و چندين ميليونی کارگران يا

فات قتلگاههای پرتلسودها نشد و بر اراده استوار خود برای حضور حتمی توده کارگر در  کمترين افت در شط پرخروش

رويکردی که کمی اين طرف تر به بن بست خورد، سرمايه داران و دولت ها برای قربانی ز توليد و کار پای فشرد. کمرا

حاسبه همين سود، دادند، اما در پيچ وخم مها در آستانه سود دلخواه هيچ ترديدی به خود راه نمی  سيل وار انسان کردن

مجبور به بازبينی در سياست روز خود شدند. فاجعه بسيار عظيمی رخ می داد. طبقه کارگر جهانی نبود که در دفاع از 

و قدرت خود را بر سرمايه تحميل می کرد،  باز می داشتچرخ توليد سرمايه و سود را از کار حق زنده ماندن خويش 

که در برنامه ريزی برای حصول سودهای بيش تر يا الاقل تحمل  ندکس وحوش سرمايه دار و دولتهای آنها بودکامال بالع

به واکاوی سياست های روز خود می پرداختند. برخی از اين دولت ها مانند چين با کاهش هر چه کمتر حجم سودها، 

همان روزهای  در ، بسيار سريع،اجتماعی خود سياسی سرمايه نظم اقتصادی وو الگوی  نوع برنامه ريزیبه اتکاء 

ره جنوبی، ک مانند عده اینخست، راه انتقال چرخه کار به درون خانه ها و تعطيل نسبتا وسيع مراکز کار را پيش گرفتند. 

 یبه گونه اشمالی و اروپا با مدت ها تأخير  امريکای تايوان، فنالند کم يا بيش همين الگو را اساس کار خود کردند.

سياست تن دادند و باالخره بخش وسيعی از جهان سرمايه داری نيز بدون اين آشوب زده، بدون انسجام و در سطحی به 

داشتن هيچ راهبرد معينی، سياست امروز و فردای خود را تعيين نموده و پيش بردند. کل اين کشورها يا در واقع تمامی 



ميليارد  6همپيوند و همسو بودند. اينکه هست و نيست بيش از  بخش های مختلف سرمايه جهانی، در يک چيز همگام،

  افت انباشت را به حداقل رسانند.  ه تداوم چرخه ارزش افزائی سرمايه کنند وسکنه کارگر روز دنيا را وثيق

سرمايه داری برای حصول اين منظور به تمامی سبعيت ها دست يازيد، اما باز هم روند پيش ريز سرمايه ها متحمل 

می نامد در عظيم ترين بخش » نرخ رشد ساالنه«ضربات کاری و کوبنده شد، نرخ انباشت سرمايه يا آنچه بورژوازی 

دنيا به گونه کامال چشمگيری پائين آمد. اين نرخ علی العموم منفی شد، چين به دالئلی که در اينجا اصال مجال بحث آن 

  نيم. به جدول زير نگاه کنيست حالت استثناء پيدا کرد. 

  در برخی کشورها 2020درصد کاهش نرخ انباشت سرمايه در نيمه اول سال 

  نتيجه  سه ماهه دوم  سه ماهه اول  نام کشور

  %10,3-  %9- %1,3-  اياالت متحده

  %14,6-   %11,3-   -%3,3  اتحاديه اروپا

  %15,4-  %11,7- %3,7-  حوزه يورو

  %8,8-  %8,2-  %0,6-  ژاپن

  %13,2-  %11,3-  %1,9-  کانادا

  %22,3-  %19,8-  %2,5-  انگليس

  %19,7-  %13,8-  %5,9-  فرانسه

  %18,5-  %13-  %5,5-  ايتاليا

  %11,7-  %9,8-  %1,9-  آلمان

  %10-  %7-  %3-  استراليا

  %11,1-  %9,6-  %1,5-  برزيل

  %8,6-  %7-  %1,6-  دانمارک

  %5,4-  %3,9-  %1,5-  فنالند

  %10-  %8,5-  %1,5-  هلند

  %23-  %17,8-  %5,2-  اسپانيا

  %8-  %8-    سوئد

  %4,5-  %3,2-  %1,3-  کره جنوبی

 EUROSTATمنبع:   

سوای چين و يکی،  کل دنيای سرمايه داریکشور باال، اگر نه دقيق اما به طور تقريبی در مورد  17داده های مربوط به 

به نرخ رشدهای مطلوب و جای خود را دو کشور ديگر مصداق داشته است، اما اين روند بسيار سريع متوقف شد و 

، نيروی تدبير، نهاد چاره انديشی، ساختار برنامه ريزی، ابزار دلخواه سرمايه داران داد. دولت ها به عنوان سيستم شعور

سرکوب فيزيکی، فکری و همه چيز سرمايه سرمايه با تمامی ظرفيت و توان خود وارد ميدان گرديدند. در يک چشم به 

مامی نسل های آينده طبقه کارگر جهانی را هيزم اشتعال کوره و ندار زندگی نسل حاضر و ت هم زدن کل معيشت و دار

، تريليون دالر از حساب معاش، آموزش، بهداشت، درمان، محيط زيست، نگهداری سودآفرينی سرمايه کردند. تريليون

ود تراستها، شرکتها و بنگاههای کودکان و ساير حوزه های زندگی روز و دهه های آتی طبقه کارگر کسر و به حساب س



عظيم الجثه يا متوسط و کوچک سرمايه داری سرشکن ساختند. جدول زير صرفا نمونه ای از حاتم بخشی های بی دريغ 

  است. 2020سال  در ماه مارسفقط  به سرمايه داران از کيسه خالی معيشت توده های کارگر چند دولت

   رقم پرداخت شده  عنوان پرداخت  نهاد پرداخت کننده  تاريخ

 (دالر) 000 000 000 600 5  حمايت از اقتصاد امريکا  دولت فدرال اياالت متحده   2020مارس 

 (دالر) 000 000 000 600 1  کمک به کسب و کار  دولت اياالت متحده   2020مارس 

  )يورو( 000 000 000 300  کمک به شرکتهای متضرر!  EUدولت فرانسه با تأييد   2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 156  کمک به اقتصاد آلمان  دولت آلمان  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 45  حمايت از شرکت ها   دولت فرانسه   2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 756  پشتيبانی اوراق قرضه  بانک مرکزی اروپا   2020مارس 

  (دالر) 000 000 000 000 1  تأمين اعتبار برای شرکتها   بانک مرکزی امريکا  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 46  کمک به اعتبار شرکت ها   دولت سوئد  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 120  خريد قرضه های شرکت ها  بانک مرکزی اروپا   2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 20  خريد اوراق قرضه  بانک مرکزی اروپا   2020مارس 

  (دالر) 000 000 000 24  کمک به شرکت ها  دولت استراليا  2020مارس 

  (پوند) 000 000 000 350  حمايت از شرکت ها  دولت بريتانيا  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 46  وام برای کمک به صادرات  دولت سوئد   2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 300  کمک به اقتصاد فرانسه  اتحاديه اروپا   2020مارس 

  (يورو) 000 000 300 3  کمک به شرکت های درمانی  آلماندولت   2020مارس 

  (دالر) 000 000 000 125  خريد اوراق قرضه شرکتها  بانک مرکزی امريکا  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 156  حمايت از شرکتهای متوسط  دولت فدرال آلمان  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 750  کمک به اقتصاد آلمان  دولت فدرال آلمان  2020مارس 

  (دالر) 000 000 000 500  حمايت از کسب و کار   بانک مرکزی امريکا  2020مارس 

  (دالر) 000 000 000 300  کمک به شرکت ها   بانک مرکزی امريکا  2020مارس 

  (دالر) 000 000 000 200 حمايت از کسب و کار   دولت امريکا  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 156  از شرکت های کوچک حمايت  دولت آلمان  2020مارس 

 (يورو) 000 000 000 50  کمک به شرکتهای متوسط  دولت آلمان  2020مارس 

  (يورو) 000 000 500 33  کاهش ماليات شرکت ها   ماندولت آل  2020مارس 

  (يورو) 000 000 000 18  کمک به شرکتهای صادراتی  دولت سوئد  2020مارس 

  مرکزی امريکا، اتحاديه اروپا و کشورهامنبع: بانک های 

تريليون دالر امريکا افزون تر است فقط در طول مدتی کوتاه تر از  20ارقام مندرج در جدول که حاصل جمع آن ها از 

يک ماه، با تصميم دولت ها و مؤسسات غول پيکر مالی دنيای سرمايه داری، از حساب معيشت، دارو و درمان و آموزش 

ماندگاری نظام بردگی مزدی گرديد. سرمايه داری کل سالخی شده طبقه کارگر بين المللی تاراج و وقف  محقر مستمرا

و کارهای بسيار انسان ستيزانه و  بحران های خود را به همين سياق و صد البته از فراوان مجاری ديگر، به کمک ساز



در پرتو اعمال همين سياست های دهشت انگيز ضد جنايتکارانه ديگر، بر گرده معاش انسان های کارگر بار می کند. 

  نرخ رشدها معکوس شد و منحنی نزولی آن با سرعت صعودی گرديد.  2020انسانی بود که از شروع نيمه دوم سال 

  در برخی کشورها 2020سال دوم نرخ انباشت سرمايه در نيمه 

  سه ماهه سوم  دوم نام کشور   سومسه ماهه   نام کشور

  %8,5  آلمان %7,4  اياالت متحده

  %3,3  استراليا  %11,5  اتحاديه اروپا

  %7,7  برزيل %12,5  حوزه يورو

  %4,9  دانمارک  %5  ژاپن

  %3,3  فنالند  %8,9  کانادا

  %7,7  هلند  %15,5  انگليس

  %16,7  اسپانيا  %18,7  فرانسه

  %2,2  کره جنوبی  %15,9  ايتاليا

 EUROSTATمنبع:   

» يکونکن ف«جا آنست که آيا به راستی سرمايه داری در چنين طرفة العينی چرخه توليد خود را نييک سؤال اساسی در ا

جايگزين کرده است. برای  طالئیدرصدی را با نرخ های متضاد و مثبت  19تا  11کرده و نرخ رشدهای منفی 

ين بورژوازی کاويد. رشد در اجستجوی پاسخ دقيق، مقدم بر هر چيز بايد تعريف رشد و نرخ رشد را در اقتصاد سياسی 

سود شکل تغيير يافته اضافه ارزش است و اضافه ارزش نيز سوای کار جا، صرفا رشد ميزان سود و نرخ آن است. 

تريليون دالر به حساب  20پرداخت نشده طبقه کارگر هيچ چيز ديگر نيست. جدول ها می گويند که فقط در يک ماه 

تريليون فقط در قاره امريکا و اروپا اتفاق  20مايه داری واريز شده است. اين تراست ها، شرکت ها و بنگاههای سر

افتاده است و رقم واقعی آن در سراسر دنيای سرمايه داری سر به کهکشان می سايد. کل اين اقالم برای سرمايه جهانی 

رشد ها و نرخ رشدها از سود است، اضافه ارزش و کار پرداخت نشده توده های کارگر نفرين شده کره خاکی است. 

  اينجا می جوشند. 

را هم بسان بحران های سرشتی غيرقابل گريز خود،  19سرمايه داری کل ويرانی ها و عوارض هولوکاست وار کوويد 

بر زندگی کارگران دنيا بار کرد. تاريخ ماالمال از نحوست و بشرستيزی اين شيوه توليد يا رابطه اجتماعی، در بند، بند 

خود با اين نفير عجين است که در مقابل اين نوع بحران ها از پای در نمی آيد، حتی آن ها را به فرصتی برای هستی 

ند. ميشه نابود می کبقا تبديل می کند. سرمايه داری را فقط و ميليون ها بار فقط يک چيز از پای در می آورد و برای ه

زمان يافته شورائی ضد کار مزدی توده های کارگر است که اگر ظيم تاريخ زندگی انسان، فقط جنبش سااين فقط غول ع

اين اختاپوس را سخت تر های نبجنبد، شيرازه موجوديت اين نظام را می لرزاند، هر اندازه بيشتر خيز بردارد، استخوا

ان تاريخ خرد خواهد کرد و اگر ببالد، قدرت يابد، برخيزد، بشورد و انقالب کند، کل سرمايه داری را راهی گورست

  خواهد ساخت. اين موضوعی است که ما آن را به تفصيل و به اندازه الزم در جاهای ديگر توضيح داده ايم. 

  ناصر پايدار 
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