
 

 

 (1)بحران ساختاری جهان سرمايه داری

 

مزدی حول تشکل واحد -ياد آور شدم برآمد افق ضد بردگی« طبقه ی کارگر ايران مزدی-چشم انداز لغو بردگی»پيشين من در مطلب )

و برعکس  تاثير خواهد داشت طبقه ی کارگر ايراندر طبقه کارگر در درون طبقه ی کارگرهر يک از کشورهای جهان سرمايه داری 

 (.پيدائی چنين افقی در طبقه ی کارگر ايران بر طبقات کارگر جهان

 :، به قرار ذيل شرح داده می شودهارزش اضاف/سرمايه توليد انباشتفرايند برابر با نقد مارکس از سرمايه،  -1

 پول دوم   ← کاالی توليده شده ← توليدفرايند  ← کاال ← پول اول

 افزونتر ازپول اول ˂ پول دومپول دوم ،  ← کاال ← يا،  پول اول

يل و وارد چرخه ی فرمول ساده ی باال به اين معنی است که، پول حاصل از تبديل کاالی توليدشده افزونتر از پولی است که به کاال تبد

 . توليد شده بود

تمان، ماشين آالت، و مواد خام و کارگاه، ساخ شامل، کميت معينی از  کاال، سرمايه ی ثابت (2)سرمايه دار با کميتی ازسرمايه يا پولش

و هم سرمايه ی متغير ( 3)سپس، او سرمايه ی ثابت و . مزدی، يا سرمايه ی متغير را می خرد-نيمه خام، و کاالی نيروی کار برده ی

ه دار ارزش اکنون، برای اينکه سرماي. در پايان کميت معينی از کاالی ديگر را توليد می کند. چرخه ی توليد  می نمايد را وارد 

افزونتر ، يا سرمايه ی سرمايه دار افزون شود، بايستی ارزش کاالی توليد شده از ارزش کاالی وارد شده در چرخه ی توليد هاضاف

  .گردد

کجاست؟ مارکس به ما نشان می دهد که سرمايه ی متغيريا نيروی  يا سود سرمايه دار هاکنون  سئوال اين است که منشاء ارزش اضاف

کل و يا  جزء به  ،بسته به دوامش، يک جانه کمتر و نه بيشترسرمايه ی ثابت، چون که، . ه استمزدی مولد ارزش اضاف-ده یکار بر

 :مزدی صرف می کند، به دو بخش تقسيم می شود-در حالی که، زمان کاری که برده ی. جزء ارزش اش وارد کاال می گردد

 .مزدی مصرف می شود-معيشت، برده یتامين تمزد، يک پاره از زمان کار برابر با معادل دس -الف

يا  هبدين ترتيب، مارکس رمز منشاء ارزش اضاف.   مزدی مجانا  برای سرمايه دار کار می کند-زمان کار جزء دوم را برده ی -ب

 (4)انباشت  سرمايه را عيان می کند

متغير سرمايه ی پائين بوده و جزء  -و سرمايه ی متغيرسرمايه ی ثابت  -در مرحله ی بدوی توليد سرمايه داری، ترکيب سرمايه-2

يا انباشت سرمايه  ه، بدين جهت فرايند تصاحب ارزش اضاف(5)را تشکيل می دهدی عمده رمايه مزدی س-در مزد برده یصرف شده 

ولی، بموازات رشد ترکيب سرمايه، نرخ رشد سرمايه ی ثابت بر نرخ رشد سرمايه ی متغير . بدون برخورد با مشکلی ادامه می يابد

متحقق نگردد، به سخن ديگر،  هکه فرايند انباشت سرمايه، يا توليد ارزش اضاف فرا می رسد،  به نتيجه، زمانی (6)پيشی می گيرد

 .  چشد می    بحران را تلخ در بحران فرو رفته، و سرمايه دار مزه ی سرمايه 

روبرو  5225بحران سرمايه داری در سال د ور اولين با توليد اجتماعی سرمايه داری منشاء پيدائی تاريخا، کشورانگلستان بمثابه 

اين دوره های . شدقريبا هر ده سال يک بار تکرار از اين سال به بعد،  دوره های رونق و کساد فرايند توليد سرمايه داری ت. گرديد

بروز بحران سرمايه داری از مرزهای کشورسرمايه داری فراتر نمی رفت، و هر بار طبقه ی  سرمايه دار با سرريز کردن بحران 

 . مزدی دوره ی تازه ای از رونق اقتصادی را آغاز  می کرد-بردوش طبقه ی برده یسرمايه داری 

مرحله ی ( 7)قرن نوزدهمچهارم انباشت سرمايه در بين کشورهای سرمايه داری به حدی گسترش يافت که تقريبا از ربع فرايند  سپس،

-نوينی از توسعه ی سرمايه داری  آغاز شد، که منجر به بوجود آمدن شرکت  های انحصاری عظيم و موسسات مالی بزرگ



 

 

  اما، نه کشتار . های امپرياليستی، و نهايتا به وقوع جنگ جهانی اول انجاميدو تصاحب مستعمرات و تقسيم جهان بين کشور -اوليگارکی

در باال . ندوحشيانه ی جنگ جهانی اول و  نه تقسيم جهان بين کشورهای امپرياليستی متخاصم تناقضات ذاتی سرمايه داری را حل نکر

را از سر می گذرانيد، وهمچنين بحران ها در مرزهای  هسالتوضيح داده شد  که ،رونق و کساد سرمايه داری دوره های تقريبا هر ده 

به عنوان يک  ،جنگ بين الملل اولو عواقب اقتصادی ولی، اکنون مشاهده می شد  که کشتارهای هولناک . کشوری محاط می شدند

ميليون  56 -ته و زخمیميليون کش 37ولی،  . گرديدبرای برطرف کردن تنگنا های انباشت سرمايه مهندسی  ،جديدیوحشتناک ابزار

، جنگ جهانی اول را فجيع ترين کشتارانسان ها  در تاريخ بشری تا آنروز ثبت کرد، با همه ی اين ها، غلبه -ميليون زخمی 25کشته و 

مارک )، ارزش واحد پول(2)5223در جمهوری ويمار آلمان، در سال . بر موانع انباشت سرمايه همچنان غير  قابل حل باقی ماند

، 5222در پيامد سقوط بازار بورس نيويورک، در سال (. 2)سقوط کرد 5253به يک ميليون ميليونيم ارزشش در سال ( انآلم

، چهار راه پيمائی نمادين 5230دهه ی در . سوداگران سرمايه خود را از باالی آسمان خراش ها به پائين پرتاب و خودکشی کردند

کارگران سالمند از اسکاتلند، راه پيمائی اتحاديه ی ملی ملی بيکارن، اتحاديه ی کارگران بيکار راه پيمائی : گرسنگی، از سوی کارگران

 (.50)لندن شدندهسپار راز اسکاتلند و شمال انگلستان ، به ترتيب (Jarrow)نابينايان و راه پيمائی کارگران از جرو

آتش جنگ فاجعه بار جهانی  ه شدن، تا افروخت5252در سال  بدين ترتيب، ما متوجه می شويم که، از زمان پايان جنگ جهانی اول،

و تجديد  آرايش بين قدرت های سرمايه تسليح نظامی فرجه ای برای     ، از يک سو،فاصله ی بين دو جنگ،  5232دوم، در سال 

رمايه داری، از سوی ديگر به مثابه گونه ای از پاسخ به بحران س ،داری متخاصم و سربلند کردن تهديد ايدئولوژی ددمنش فاشيسم

 . گرديد

به عواقب اقتصادی و سياسی بيکاری وسيع توده های کارگر، جان مينارد پاسخ ، در رهيابی 5232تا 5252در خالل بين سال  های 

ه لش کردن تئوری بحران مارکس، چنين بحث ميکرد که، درهنگام بحران، بخاطر اينکا، اقتصاددان انگليسی، ظاهرا با چ(55)کينز

به اقتصاد، او دادن از اينرو، برای تحرک . سرمايه داران می ترسند سرمايه گذاری کنند موجب کمبود در حوزه  ی عرضه می شوند

سرمايه ، موازات انگلستانب. ندمباره کی ربيکابا ر ايجاد کرده و اضروری دانست که دولت با ايجاد پروژه های زير ساخت اقتصادی ک

 New)، تحت عنوان قرار داد جديد5233-5236اتخاذ دکترين کينز اقدام به پياده کردن دولت رفاه، در سال های با نيزآمريکا داری 

Deal)  کاربرد صرفا دخالت بخش دولتی يا ولی، اين نه . کردند معمولنمود، سپس کشورهای ديگرنيز پروژه هائی برای ايجاد کار

 .   استخدام کامل را متحقق کردجنگ جهانی دوم بود که آغاز تئوری کينز، بلکه 

اگر، جنگ جهانی اول تلفات انسانی هولناکی را موجب شد، در جنگ جهانی دوم نه تنها دوبرابر جنگ جهانی اول انسان به هالکت 

، يا به سخن ديگر، سرمايه ی ثابت در مقياس گرديددول متخاصم وارد زيربنائی  های وحشتناکی بر ساختارهای رسيدند، بلکه، ويرانی 

به عنوان قدرت اقتصادی مسلط جهان، امپرياليسم آمريکا با دادن اعتبار نياز های مالی دول هم پيمانش را . باورنکردنی از بين رفتند

ن جنگ جهانی دوم، به در پايا. فراهم کرد؛ در ضمن، بخاطر دور بودن از صحنه های جنگ، ساختار زير بنائی آمريکا آسيب نديد

غيراز آمريکا، هم به کشورهای فاتح و هم شکست خورده خسارات اقتصادی سنگينی وارد شده بود، و شديدا برای باز سازی اقتصاد 

دولت رفاه شدن پياده با دخالت  دولت باز سازی اقتصادی و در اين کشورها، . درهم کوبيده شان به سرمايه های آمريکائی نياز داشتند

از اين گذشته، موج استقالل کشورهای مستعمره از کشورهای . جنگ بين الملل دوم را فراهم کرد-وره ی رونق اقتصادی پساد

 .(52)جنگ کمک کرد-رونق اقتصادی دوره ی پساامپرياليستی و توسعه ی اين کشورها نيز به سهم خود به 

، و کشورهای سرمايه داری ديگر به موقعيت دون وام گيره رار گرفتقصادر کننده ی سرمايه در موقعيت گرچه، سرمايه داری آمريکا 

جنگ بين الملل دوم، بويژه جنگ های کره و ويتنام -سرمايه، ازيک سو، و تجاوزات نظامی پسافوق العاده زياد ولی ترکيب . افتادند

مان و ژاپن، که اقتصادشان بواسطه ی از طرف ديگر، کشورهای سرمايه داری آل ؛حجم عظيمی از سرمايه های آمريکا را هرز داد

دو کشور آلمان و  هرجنگ شديدا صدمه ديده و ترکيب سرمايه شان کاهش کرده بود از ظرفيت رشد قابل مالحظه ای برخوردارشدند، 

 .دست يافتندبه فرصتی طالئی ژاپن برای پيشی جستن از سرمايه داری آمريکا 



 

 

براين مبنا، هر . کردواحد کار اجتماعا ضروری را به عنوان معيار ارزش يا سنجش ارزش مبادله ی کاالها تعريف  مارکس  -3

، برای دول متفقين جهانی دوم پيش از پايان جنگ. کردواحدی از اسکناس مقدار معينی از کار يا معادل وزنی از طال را نمايندگی 

آمريکا کنفرانسی تشکيل  «Bretton Woods، برتن وودز»در آنها روز خواهند شد، ،آشکار شده بود که در جنگ پي5244درسال ،

بين المللی به رسميت شناخته شد، و ی دربين يک مجموعه از تصميماتی که کنفرانس اتخاذ کرد، دالر نيز به  عنوان ارز ذخيره . دادند

صدور هنگفت سرمايه ، .ارزش پول کاغذی محفوظ ماند با اعمال محدوديت های جزئی موقعيت طال به عنوان سنجش يا استاندارد

نجومی صنايع جنگی و توسعه ی نظامی جهانی سرمايه داری آمريکا نياز  و مخارج ی آسيای جنوب شرقیجنگ هاهزينه های عظيم 

تعريف  آن برهه برپايه ی که تا  ،ارزش اسکناس دالرمجموعه ی اين عوامل موجب شدند تا به چاپ حجم کالنی از اسکناس داشت، 

، پول کاغذی که ارزشش «پديده ی پول کاغذی فيات»شديدا دچار اختالل گردد؛ و  ،استاندارد طال چفت شده بودبه مارکسی ارزش 

 آقای ريچارد نيکسون رئيس جمهور آمريکا بزودی،. دوپديدار ش ،ازمعيار واقعی اندازه گيری، يا رابطه اش با معيار طال، گسسته بود

ه برچيدسرآغاز اين رويکرد افول قدرت اقتصادی سرمايه داری آمريکا و . پايان داد5275طال را در سال  اوابستگی دالر ببه رسما 

گريبان سرمايه 5270باالخره، بحران اقتصادی در اواخر دهه ی . گرديد افتادن دکترين جان مينراد کينز  ازوجههدول رفاه، يا شدن 

 .  گرفتفراگلستان را داری های آمريکا و ان

همانطوری که در قسمت اول مقاله بحث شد، در فرايند توليد سرمايه داری ارزش کاالهای توليدی بايد از ارزش کاالها، يعنی ارزش 

. توليد کند هتا سرمايه سود يا ارزش اضاف کسب کندمجموع سرمايه ی ثابت و متغير، که وارد فرايند توليد شده بودند، ارزش بيشتری 

، به اين معنا بود که فرايند 5270از اينرو، رخداد بحران سرمايه داری در سرمايه داری های آمريکا و انگلستان، دراواخر دهه ی 

اکنون، در فقدان ارائه ی بديل کارگری به . روبرو شده است ا انباشت سرمايه /ه توليد اجتماعی سرمايه با معضل توليد ارزش اضاف

برای برون رفت از بحران سرمايه داری دو بديل سرمايه  ،مزدی سرمايه داری-يعنی فرارفتن از روابط بردگی بحران سرمايه داری،

 :داری وجود داشت

 آوردن کاستن از نيروی کار و پائين  ،تر عقالئی کردن فرايند توليد سرمايه داری، يعنی، وارد کردن تکنولوژی پيشرفته

کار را  آن چنان افزايش داد که سرمايه داری آمريکا و انگلستان با کار ارزان در  ی، به سخن ديگر، بارآوردستمزد کارگران

ولی، امکان چنان حمالتی به سطح . کنندتوليد خود را طبقات کارگرمصرفی کاالهای  کرده تاکشورهای در حال توسعه رقابت 

  .عملی نبودکار و معيشت طبقات کارگر دو کشور 

   رئيس جمهور آمريکا از چين  ،از استاندارد طال ، سال بعدمبنی بر خروج  ،5275نيکسون ،در  سال در پی تصميم ريچارد

، بلکه، مهمتر از اين، راه را برای توافقات منجر به کاهش تشنجات سياسی بين دو کشورگرديداين رويداد نه تنها . ديدار کرد

  داشتنتد اين بود که سرمايه داری آمريکا سرمايه داشت، ولی از اکنون آنچه می رفت اتفاق بياف. گسترده ی اقتصادی باز کرد

شرائط  -کار ارزان محروم بود، در مقابل، چين سرمايه نداشت، ولی در عوض از ذخيره ی کار ارزان کالنی بهره مند بود

  .  فراهم گرديد5270اقتصادی خيره کننده در اواخر دهه ی ديالکتيک  وصلت برای يک

بخش قابل مالحظه ای   -مکانيسم نيروهای بازار افسار گسيخته -انتقال از اقتصاد مختلط به اقتصاد ليبراليسم نو بدين ترتيب با

هر دو . و به حوزه های کار ارزان، بويژه چين،  صادر شدند ندبرچيده شدو ا نگلسستان آمريکا  یتوليداز صنايع 

کردن کارکرد موسسات  بانکی  تصويب نموده، و شرائط  فرصت کشورسرمايه داری آمريکا و انگلستان قوانينی برای شل 

از سرمايه داری ، هردو کشور از اينرو. زمينه ساز شدندهای افسانه ای برای سوداگری و کاله برداری موسسات مالی را 

حوزه ی در غالب نيروی کار به سخن ديگر خدماتی تغيير ريل دادند، يا فراگير صنعتی به حوزه ی غالب توليد حوزه ی 

 .  اشتغال يافتندخدمات 

درمراحل پيشين توسعه ی سرمايه داری، ظهور بخش مالی، بانک ها، از طريق دادن : مارکس در تحليل سرمايه می گويد

توضيح اينکه سرمايه دار با 13).  )کردند خدمت چرخه توليد سرمايه اعتبار به سرمايه داران ابزاری برای سرعت دادن به 

، مارکس توضيح می دهد که، بانکدار در قبال همچنين. (51)به فرايند سرمايه گذاری شتاب دهدمی توانست بانکی  اخذ اعتبار



 

 

به سخن (. 55)دريافت می کرد درآمدسود سرمايه  دار را در شکل /هاين نقش  اش در خدمت سرمايه جزئی از ارزش اضاف

سود نبود؛ مگر اينکه بخش مالی در نقش سرمايه دار عمل کرده /هفديگر آنچه بانکدار از سرمايه دار کسب می کرد ارزش اضا

ی اعتبار  بهرهبدين لحاظ، برابر با تحليل مارکس،دريافت  . و قسمتی از دارائی اش را در فرايند توليد سرمايه گذاری می کرد

بانک ها فعاليت شان را گسترش  گذشت کهه بهررو، زمانی ن. از نرخ سود سرمايه دار بود تابعی  بانکی، يا موسسه ی مالی،

که با سرزدن بحران جهان  « Panzy Scheme، طرح پانزی». داده و وارد فعاليت های سوداگری و کاله برداری شدند

 (.56)رددگمی بر52رن سابقه اش به قظاهرا ابداع شد، 2002سرمايه داری در سال 

ر کردند، که هم از شر صنايع توليدی زيانده و هم از روحيه ی هر دو سرمايه داری های آمريکا و انگلستان با خوشحالی تصو

مبارزه جوئی کارگران صنعتی خالص شدند، و از راه وارد کردن کاالهای  مصرفی ارزان قيمت به سطح زندگی طبقات اين 

وجود آمد که خالصه کالم، هردو بخش های مالی و خدمات عمومی وسيعا گسترش يافتند؛ و اين توهم ب. کشورها کمک کردند

دمن، که پيشتر در طرفداری از ليبراليسم يعجيب نيست که ميلتن فر. سرمايه داری برای ابد به رونقش ادامه خواهد داد

اقتصادی سرمايه نو با اين وصف، از زمان اتخاذ اکسير ليبراليسم . اقتصادی کتاب نوشته بود، به اخذ جايزه ی نوبل نائل شد

 :                  چاله ای به چاله ی ديگر فروافتاد  داری مدام از

 سقوط کرد5227بازار بورس آمريکا در سال  -الف

 5227-2000ترکيدن حباب دام کام، يا اينترنت و تکنولوژی اطالعات، ترکيدن حباب سوداگری در سالهای  -ب

   5227سقوط بازار بورس انگلستان در سال 

 5222انگلستان در سال سرمايه داری مسکن بحران  -ت. 

 بحران سرمايه داری کشورهای آسيائی در نماد بحران مالی، دوره ای بود که بحران سرمايه داری بيشتر کشورهای  -ث

بحران  اش به آغاز شد و   بواسطه ی احتمال سرايت  5227اين بحران در جوالی سال . کامش فروبرددرآسيای شرقی را 

 . شدن اقتصاد جهانی گرديدموجب ترس از ذوب عمومی مالی 

 - 5222-2002ين در فاصله ی  سالهای بحران سرمايه داری آرژانت. 

، هرگز موجب کنار زدن تجاوزات نظای و 5220بايد اين را نيز تاکيد کرد که، اتخاذ دکترين ليبراليسم اقتصادی در سال 

ن سياست های تجاوزکارانه جزئی از کارکرد و تسخير سرزمين های ديگر نگرديد، بلکه  اي انه سياست های توسعه طلب

 .پيوسته فرو رفت/، در چاه ويل بحران ساختاری2002، تا اينکه، سرمايه داری ،در سال ندمکانيزم بازار آزاد را تشکيل داد

نانی اقتصاددا. اولين نشانه های بحران بيرون زد، دو گرايش اقتصاد بورژوائی وارد يک نبرد نظری با همديگر شدندوقتی، 

ار، به مصداق گفته ی مارگارت تاچر راست افراطی نخست وزير اسبق ، يا مکانيسم بازنو اقتصادیگرايش ليبراليسم از 

موسسات مالی که استدالل کردند ، می گويد بايد درش را بستبه شما دهد عقل سليم کارخانه ای ضرر می    وقتی: انگلستان 

ورشکست اعالم شد، به نظر  «بانک بين المللی برادران ليمن»وقتی  به اين سبب، .ورشکست اعالم کردبايد بحران زده را 

ولی بعد از مشورت اش با . بحث و جدل را بردندطرفدار دخالت دولت رسيد حاميان مکانيزم بازار آزاد به ضرر گرايش 

اهی کنگره شد تا سند  درخوست وزير خزانه داری آمريکا شتابان ر «آقای پول هنسن»اليگارشی مالی پشت در های بسته، 

ولی، اين سند موجب تظاهرات خودجوش معترضين در . ارائه دهدآمريکا ی کنگره به های  باورنکردنی اليگارشی مالی را 

از اينرو، هنری پلسن وادار شد که درمتن سند تعديالتی وارد  کرده تا . گرديد «والت استريت، يا بورس نيورک»جلو 

ولی، بهر حال معلوم گرديد که ابعاد باخت قماربازی بانک ها چنان ارقام نجومی را تشکيل می . ب کندرضايت کنگره را جل

، يا سرفرود کردن طرفداران سينه چاک مکانيزم بازار آزاد «بانک بين المللی برادران ليمن»دهند که دنبال کردن نمونه ی 

توری نيروهای مکانيزم بازار آزاد برای تنظيم کارکرد سرمايه با به نتيجه، ديکتا. پايه های مالی جهان را فرو خواهد ريخت

پيش از ادامه ی مطلب جا دارد به . خواری بدور انداخته شد، و يک بار ديگر دخالت دولت يا دکترين کينز الزام آور گرديد



 

 

از اينکه  ، 2052پيش از درگذشت اش در سال   اقتصاددان آمريکا دمنيآقای دکتر ميلتن فرخوب بود اين نکته اشاره کرد که 

 جايزه ی نوبلش را پس می داد ، برای اعاده ی حيثيت از خود ه بودبی اعتبار گرديداش  راليسمباقتصادی نيوليدکترين 

 

 يک نگاه گذرا به نمودها ی بحران ساختاری جهان سرمايه داری

  ولی، . نی قرار گرفته و به مجازات سنگين محکوم خواهد شدمجرم تحت تعقيب قانو، به عنوان پول چاپ کند فردیاگر

تريليون دالر اسکناس چاپ کرده اند، و آمريکا به چاپ اسکناس همچنان ادامه می دهد؛ 1آمريکا، ژاپن وانگلستان بيش از 

از دسامبر . ميليارد دالر اسکناس چاپ می شود 25شروع گرديد و هنوز هر ماه  2053آخرين بسته ی چاپ اسکناس از سال 

تسهيالت »مسخره ی  گان واژچاپ پول تحت جالب است که . ميليارد دالر کمتر اسکناس چاپ شود50قرار شد هر ماه 2053

 .نامگذاری شدند  «خريد دارائی ها از طرف خزانه داری»و  « Quantitative easing، چندی

  تريليون دالر بدهی به بار آورده اند60کشورهای سرمايه داری مبلغ . 

 : آمار بدهی های  کشورآمريکا، ژاپن، انگلستان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا ، يونان، پرتقال و ايرلند به ترتيب عبارتند از

 

 

              US                           Japan        UK             Italy                   France 

$17.2 trillion-2013        $13.7t- 2012   $ 2t-2013   $ 2.6t,2013          $2.32 t-2013 

      Spain                 Greece                    Portugal                              Ireland 

$ 1.15t,2013     $470billion,2012         $ 263b,2013                         $ 247 b,2013 

etc. Data-1 

 5آمار شماره 

ميليارد دالر و سرمايه داری يونان 153ريليون دالر بدهی ملی، مبلغ ت16/4 ، با2053يه داری آمريکا ،در سال به عنوان نمونه، سرما

 .م دهندگان پرداخت کرده اندميليارد دالر به وا 22، بابت بهره ی بدهی ملی مبلغ 2052،در سال 

به بعد اقساط بدهی هايشان را پرداخت می کنند، مع الوصف بدهی های ملی گرايش  2002گرچه، دول سرمايه داری مقروض از سال 

اين به چه معناست؟ حتی اگر خوش بينانه نگريسته شود سال های سال طول خواهد کشيد تا بدهی ها . به افزايش دارند  تا فروکشيدن

 . تاديه شوند

 - نوعی ابزار مالی برای داد و ستد،  با پشتوانه ی اعتبارات  -«دريويتيو»تريليون دالر معامالت 700يک مبلغ باورنکردنی

اگر هر جزئی از . تريليون دالر برآورد شده است60در حاليکه، کل توليد ناخالص ملی دنيا برابر با . معامله شده اند ديگر

ها ورشکسته گردد، يک زلزله ی مهيب اقتصادی، بس هولناک تر از بحران مالی «دريويتيو»پشتوانه ی ا عتباری 

 .جهان سرمايه داری را خواهد لرزانيد2002

 - جالب ا . ی واقعی در بخش توليده اضاف   آمار بازار بورس ها بيشتر نمايانگر معامالت سوداگری است تا معرف توليد ارزش

توليد »ه ی واژاز  وادا داشت بورژوائی را  اقتصاددانان، 2002سال ،بحران  زمخت واقعيات ست به اين نکته اشاره کرد که 

تشکيل می   «کار اجتماعا الزم»تائيد غير مستقيم تعريف مارکس از ارزش که پايه و بن ارزش کاال را  -سخن گويند« واقعی

 .  سوداگریواسطه ی بورس بارزش سهام دهد، نه باال رفتن 

 - به بازار عرضه می  کنند، ولی کارگران با قدرت خريد نازلشان کاالهای بس متنوعی گرچه هر دو بخش صنعتی و خدمات

برای نمونه، مردم انگلستان . خريداری کنندنسيه قرض و  ابرا مجبور می شوند اقالم مصرفی هردو بخش توليدی و خدماتی 

  .باال آورده اندرض تريليون دالر ق22/5



 

 

 - درصد، يا تقريبا 5/0بهره ی  برای سرپا نگهداشتن بانک های ورشکسته، خزانه داری آمريکا اسکناس چاپ کرد و با ،

 بخش توليدی بگذارند، به اين دليل ساده کهوام در اختيار دارند ولی، عموما بانک ها اکراه . مجانی در اختياربانک ها قرار داد

بورس و  هایند پول باد آورده را در بازاره ا، بانک ها ترجيح داددر عوض(. 57)کسب نخواهند کردمناسب بهره ی  بانک ها 

ازاين گذشته، جزئی از اسکناس های چاپ . مسکن سوداگری کرده و زمينه ی دور جديدی از ترکيدن حباب مالی را فراهم کنند

   (.52)داده استشتاب سرازير شده و به پديدار شدن بحران در اين کشورها  شده، به  عنوان پول داغ به کشورهای توسعه يابنده

درصد به نفع بانک ها و موسسات مالی تمام شده است، در همان حال، بخش های ديگر اقتصادی، 0/0در حاليکه که وام تقريبا 

 .   فی المثل، بخش پس انداز بازنده شده است

 -و عليرغم يورش بيوقفه بر  ، می گذرد2002،سال ساختاری سرمايه در ،ار بحران گرچه، اکنون بيش از  شش سال از انفج

اقتصاددانی هيچ روشنائی درآخر تونل رويت نمی شود، به سخن ديگر هيچ  (52)سطح کار و زندگی طبقات کارگر جهان

توليد ارزش اضافه مواجه  /سرمايه داری با مشکل انباشت سرمايه. ده استنداارائه برای برون رفت از بحران روشنی  طرح

   .شده است

 -برای حمله به سطح کار و زيست طبقات  را اتحاديه های کارگری و رنگين کمان احزاب سياسی دست سرمايه داری سازش

از اين رو، سرمايه دای توانسته است ده ها ميليون کارگر را بيکار و دستمزد ها را کاهش دهد، . کارگر جهان باز گذاشته اند

معادل سفيد امضاء سرمايه داری ايران و استخدام نيمه  «صفر ساعت» واستخدام غيير قوانين کار، استخدام های موقتبا ت

وقت با دستمزد های زير خط فقر را جانشين قرارداد های دائمی يا امنيت شغلی کرده، سن بازنشستگی را باالبرده، به حقوق 

مع الوصف، با مالحظه ی کوه عظيم بدهی ها، . ه را افزايش داده استبازنشستگی حمله کرده، فقر و بی مسکنی و غير

ليرغم بدهی های ملی کالن، ع. عليرغم وسعت و توحش حمالت عليه طبقات کارگر جهان، هنوز طلسم بحران نشکسته است

وام دهندگان ها به  بهره ی وامابت بمجبورند برای تامين کسری بودجه ها وام گرفته، و مبالغ کالنی کشورهای مقروض هنوز 

تريليون دالر ثبت شده بود و اکنون بدهی 1/56برابر با  2052نمونه، وام ملی سرمايه داری آمريکا در سال  برای. پردازندبه 

، بابت بهره ی 2053سرمايه داری آمريکا در  سال ،همچنانکه در باال گفته شد  .استيافته تريليون دالرافزايش 2/57ملی به 

بدهی ملی بحران جاری تشديد نيابد، باز فرض کنيد فرض کنيد  .رداخت کردبه وام دهندگان پميليارد دالر  153غ مبلوام ملی 

، کندپرداخت وام سود توليد مبلغ ساالنه  دوبرابر سرمايه داری آمريکا فرض کنيد دوباره  ،سرمايه داری آمريکا افزايش نيابد

کسر شود، سرمايه داری ميليارد دالر از بدهی سرمايه داری آمريکا 153مبلغ عالوه بر پرداخت بهره ی وام ها تا هر سال 

تازه، با اين فرض ها چندين دهه طول خواهد کشيد تا سرمايه داری  .رشد اقتصادی در سال نياز دارد1%آمريکا  تقريبا به 

رشد  1%داری آمريکا حدود باالی سرمايه  ترکيببا اما، همچنان که در باال نشان داده شد . آمريکا بدهی ملی اش را تاديه کند

برابر توليد ناخالص 3/2البته، اين مثال به مورد سرمايه داری آمريکا ختم نمی شود، ژاپن . يستنپذيرتحقق هرگزاقتصادی 

 .ملی بدهی دارد و غيره

 -و نيمه وقت با را موقت اکث شده اندايجاد  هائی که دول سرمايه داری با دستکاری آمار بيکاران را کاهش داده، و شغل

ناچيزبوده و از  یاز اينرو، اينگونه شغل ها، حتی اگر ماليات به خزانه داری به پردازند وجوه. دستمزدهای بس پائين اند

از اينرو، ايجاد شغل کنشی يک بعدی، يا به . طرف ديگراين شاغلين چنان درآمدی ندارند تا به موتور بازار خريد کمک کنند

 .ش ظاهری در صد بيکاری استسخن ديگر کاه

 -و احيانا نرخ مساعد  -بخش قابل مالحظه از طريق وام و نسيه -مردم به خريدهای کريسمسی اغوای تبليغات گسترده برا

با سر شده و سرمايه داری اين توفيق را تعريف سرمايه داری وامانده  فروش کاال ها   به عنوان شاخصی از نرخ رشد اقتصاد

 !می کندتبليغ و صدا 

   ازبدو شروع بحران ساختاری سرمايه داری .کشتار و ويرانی استجنگ ها، پايه و اساس نياز انباشت سرمايه موجد بروز

در آفريقا، آسيا و حتی اروپا با . است نبودهخونريزی و  جنگ ها ،تجاوزات ، دنيای سرمايه داری مصون از 2002در سال 



 

 

تقريبا سه ربع قرن  ،«شينجو ابی»دولت .ن کشتار، ويرانگری همچنان ادامه دارديشادخالت دول امپرياليستی و شرکاء همپا

دخالت نظامی موانع قانونی  ،، پاسيفيستیهدر قانون اساسی صلحجويان با وارد کردن تفسيربعد از پايان جنگ جهانی دوم، 

و تشديد فضای وطن  ميليتاريستیبموازات اين چرخش به سياست های  .دطرف کرژاپن در خارج از کشور را بر

آرامگاه  سران جنايتکار ژاپن در جنگ بين  با ديدار ازدست راستی ژاپن نخست وزير  «شينجو ابی»اخيرا، ، پرستی،شوينسم

گرچه  -کردخشنودی ابراز نا «شينجو ابی»از اين اقدام حتی آمريکا متحد نزديک ژاپن .ازآنها اعاده ی حيثيت نمود الملل دوم 

حکومت روسيه تحت رهبری والديمير پوتين . غيره خصومت ژاپن و چين هر روز بعد تازی ای بخود می گيرد و. ارانهرياک

چنين  .بازگرداند « Euro-Asia، آسيا-روسيه»اتحاديه ی گسترش سابق را با -تالش دارد دوباره قدرت و نفوذ جهانی شوروی

 . بويژه وخامت روابط آمريکا وروسيه گرديده استجنگ اوکراين و منشاء افقی 

 .کردمشاهده نيز سياسی سوخت و ساز ساختار در وضوح  می توان بهرا داری تاثيرات بحران ساختاری جهان سرمايه 

اسم  درليبرال و سوسيال دموکرات تفاوتشان محافظه کار، اصلی، سياسی احزاب سنتی سرمايه داری، مشهور به جريانات 

به . اين احزاب از راست و چپ مرکز به سمت مرکز حرکت کرده اند. مانده تا در برنامه ها و ديدگاه های سياسی شانباقی 

برای برون رفت از بحران ساختاری جهان  راديکالیريانات سياسی عمده ی سرمايه داری راه کارسه جاين دليل، هيچ يک از 

در گستره ی جهان احزاب راست افراطی و فاشيست زمينه ساز رشد احزاب سنتی ناتوانی از اينرو، . سرمايه داری ندارند

دليلی براين اروپا  انتخابات اخير پارلمان کسب آراء چشم گير احزاب راست افراطی و فاشيست در. گرديده استسرمايه داری 

مبرتشکيل انو20تاريخ  در ورينبرگ رادادگاهی بنام دادگاه نتفقين ذکرکرد که  در پايان جنگ جهانی دوم مجا دارد .مدعاست

تعريف و غير قانونی اعالم  تيکدموکرا ضدفاشيسم را بمثابه يک ايدئولوژی سران آلمان نازی را محاکمه کرد و دادگاه . دادند

گرايشات  بورژوائی و رفرميسم با ولی، امروزجهان سرمايه داری عوض شده است و دول سرمايه داری و احزاب . کرد

 .  کنندو مبارزه راطی  و فاشيست مماشات می کنند تا عليه شان افشاگری راست اف

 جمع بندی

 - شرح داديم که در مراحل اوليه ی توليد سرمايه داری، سرمايه ی متغير، يا دستمزد يا وسيله ی معاش برده یما در باال-

مشابه اين استنتاج، در پايان جنگ جهانی دوم، بواسطه ی ويرانی های . سرمايه را تشکيل می دادمزدی،  بخش غالب ترکيب 

زمينه برای نرخ  ،، به نتيجهيافتکاهش  ، يا به سخن ديگر سرمايه ی ثابت شديداسرمايه ی اجتماعیترکيب هولناک جنگ 

و  2و1، همچنانکه آمار اعیاجتم سرمايه ی     ولی با افزايش ترکيب (.20)گرديدفراهم اال، يا انباشت سرمايه های رشد ب

 .  در پائين نشان می دهند، نرخ  رشد افت کرد  2و  5منحنی های 

 

 .را نشان می دهند 5255-2002آلمان بين سالهای و ، 5256-2005رشد نزولی ژاپن بين سال های ، نرخ  2و  5آمارهای شماره 

Post-war Development of  Japan`s Economy 

 

1956-60  1961-65  1966-70  1971-75  1976-80  1981-85  1986-90   1991-95  1996-2000  2001-2005 

  8.8    9.2      11.1      4.5        4.4        3.3       4.9         1.5         1.0           1.5 

Data-1 

 

 

 

Rate  of growth of economy for Germany and European Union 



 

 

Germany  1951-1960    1961-1973    1974-1991    1992-1998    1999-2008 

            8.%        4.5            2.3          1.3          1.5 

 

European    -          4.9            2.3          2.0          2.2 

Data-2 

 

5250-2050بين سالهای منحنی رشد نزولی متوسط توليد ناخالص داخلی آمريکا   

 

Figure-1 

 

 

2055تا ربع سوم 5222نرخ رشد آمريکا بين سال  ،5 منحنی  

 

 

 2055تا سال 5222، تنزل نرخ رشد انگلستان از سال 2منحنی 

 

 

http://www.asymptosis.com/economic-growth-in-postwar-america-looking-at-gdp.html/avg-gdp-growth-decadal


 

 

 

 

Figure-3, US debt as % of GDP and $ millions 

 ميليون دالربر حسب واحد  ،ناخالص داخلیافزايش بدهی ملی آمريکا به نسبت در صد توليد  -3منحنی 

 

 

Figure-4, GDP growth for emerging and developing countries, world and advanced economies 

رنگ قرمز شامل کشورهای درحال صعود به  موقعيت کشورهای توسعه يافته و : رشد توليد ناخالص داخلی، به ترتيب-1منحنی 

 های توسعه يافتهرتوسعه يابنده، رنگ مشکی توليد ناخالص داخلی جهان و رنگ آبی نشانگر کشوکشورهای در حال 

 

  رويداد بحران ساختاری جهانی سرمايه داری بود، و نه بحرانی مشابه بحران های دوره ای  2002آنچه در سال

چه طوالنی بود، ولی،در حقيقت، نه بايد تاکيد کرد که، حتی بحران سال های بين دو جنگ جهانی اول و دوم، گر. پيشين

، 5222وقتی که بازار بورس نيويورک، در سال . بحرانی پيوسته در فاصله ی بين دو جنگ، بلکه بحرانی يک در ميان بود

. کردآلمان درجه ای  از رشد را تجربه سقوط کرد و در پيامد آن سرمايه داری آمريکا در بحران فرو رفت، جمهوری ويمار 

وجود داشت و  در آينده شته، هم چشم انداز بالقوه ی توسعه ی سرمايه داری کشورهای آسيا،آفريقا و آمريکای التيناز اين گذ

ولی، اکنون  سرمايه داری . هم هيچ ابائی ازتوسل به جنگی ويرانگر برای کاهش ترکيب سرمايه از طرف دول امپرياليستی

 . بسادگی اقبال گذشته را ندارد جهانی

پائين کشورهای سرمايه ی همچنانکه آمار و منحنی های باال نشان می دهند، در پسامد جنگ بين الملل دوم، بواسطه ی ترکيب 

سرمايه داری از . رشد کاهش يافتندهای نرخ سرمايه ب سپس با  افزايش ترکي. را تجربه کردندرشد باال های نرخ توسعه يافته 

هفت سال بعد از رخداد نزديک به اکنون . اتفاق افتاد 2002بحران تا  در غلطيدديگر یچاله ی بحران  چاله ی بحرانی به 



 

 

عليرغم يورش به سطح معيشت و شرائط کار طبقات جهان هيچ نشانی از برون رفت از ، 2002بحران سرمايه داری در سال 

خواهد کشيد تا سرمايه داری آمريکا بار من در باال نشان دادم که با فرض اگر  ها، چندين ده سال طول . بحران وجود ندارد

 -نکردنی شاخص های بازار بورسوربين رشد با منطقیی اهيچ رابطه باالخره شاهديم . سنگين بدهی ملی را زمين بگذارد

 .   و نرخ رشد ناخالص داخلی  وجود ندارد  -سرمايه داری کازينوئی محصول سوداگری

 

 2051و2002پيش از رخداد بحران و سالهای 2007در اکتبر  ، شاخص های بورس نيويورک3آمار شماره ی 

4 October 2007           Dow Jones Stock Market                      14,164.43 units   

 5 March    2009               //                               //                           6,594.44   //  

11 March2014                 //                      //      16418.8       // 

Data-3 

 

د رش 250%تقريبابورس نيويورک   بطور باورنکردنی  «500داوجونز»در خالل چهار سال گذشته شاخص  3برابر با آمار شماره ی 

بوده  است؛ به سخن ديگر 2/2% ، حال آنکه مطابق مرکز مميزی آمريکا ظاهرا رشد ناخالص ملی 60%داشته است، يا ساالنه بيش از 

آيا تفاوت کالن بين مقادير دو رشد . استناخالص ملی برابر نرخ رشد توليد 500%بيش از نرخ رشد ارزش بورس بازار نيويورک 

، يا توليد ارزش تا بازتاب ارزش توليد واقعینشان می دهد حيرت انگيز نيست؟ بازار بورس آمريکا به روشنی حباب سوداگری را 

 . را اضافه در معنای مارکسی

 

                      US debt increase from 2009 to 2014                    

  

       2009                    2010                     2011              2012               2014   

$11.9trillion           $ 13.56t               $14.79t          $16.4t           $ 17.2t 

Data-1 

 2051تا سال 2002، افزايش بدهی سرمايه داری آمريکا از سال  1آمار شماره ی 

 

Debts of 

              US                           Japan        UK             Italy                   France 

$16.4 trillion-2013        $13.7t- 2012   $ 2t-2013   $ 2.6t,2013       $2.32 t, 2013 

      Spain                    Greece                    Portugal                                Ireland 

$ 1.15T,2013            $0.470T,2012         $0.263T,2013                     $0.247T,2013 

Data-5 

و 2052درسال های ، بدهی کشورهای آمريکا، ژاپن، انگلستان، ايتاليا، فرانسه، اسپانيا، يونان، پرتقال و ايرلند را 5آمار شماره ی 

 . شان می دهدن2053

 - هره ی وام ها، هيچ روزنه ای برای تاديه ی بدهی های نجومی با مالحظه ی  کوه بدهی ها و برابر با بازپرداخت ب

کشورهای در بحران های جاری و بروزبحران تشديد بويژه دور جديدی از . کشورهای سرمايه داری مديون وجود ندارد

 . را بايد انتظار داشتنظير چين سرمايه داری در  حال توسعه يافتگی 



 

 

 -  سبريک» معروف بهه ی توسعه يافتعروج به موقعيت ، کشورهای در حال 2002در پيامد بحران سرمايه داری ،در سال» ،

سرمايه به مثابه  -به کلوب پيوست2055اوت سال 52آخری در  -شامل برزيل، روسيه، هندوستان، چين و آفريقای جنوبی

ولی، اقتصاددانان .، مورد تقدير قرار گرفتندکاستند 2002ی سرمايه دارساختاری جهان شدت بحران از داری هائی که

، و هرچه گرديدهموجب رشد ترکيب  سرمايه های  اين کشورها  «سبريک» سرمايه  داری نفهميدند که ادامه ی رشد کلوب

 . خواهد کردشرائط وقوع بحران نزديک تر بيشتر اين کشورها را به 

 .نشان می دهد2007-2053رشد ناخالص توليد ملی اين کشورها را بين سالهای  تنزل چشمگيردر زير  6آمار شماره ی 

 

 توليد ناخالص ملی کشورهای بريکس

Brics` Growth Domestic  production 

China              India            Brazil         Russia       South Africa 

2007      10.7%              9.6%            3.5%           3.4%              5.6% 

2013      7.7%                3.2%            1.0%           1.5%              1.9% 

Data-6 

 و قبضهشده بود، چين با نرخ های رشد دو رقمی شهوردر اواسط قرن نوزدهم به کارگاه صنعتی دنيا مانگلستان همانطوری که 

ولی، وقتيکه گردباد هولناک . عروج کرددنيا به کارگاه صنعتی  ی جهان سرمايه داریکردن بخش قابل مالحظه ای از بازارها

غرش کرد، نظير چنگيز خان، که برای يورش به چين توانست در ديوار چين شکاف  2002بحران سرمايه داری در سال 

، بلکه، ديوار اطراق نکرد «کارگاه جهان سرمايه داری»ديوارهای  ايجاد کند، بحران ساختاری سرمايه داری نيز  پشت

سرمايه داری رابه  جهان ساختاری شکاف برداشت و سرمايه داری چين را واداشت که سهم تاوان بحرانسرمايه داری 

با کاهش صادرات به اروپا و آمريکا، و روبرو شدن با کابوس بسته شدن بسياری از کارخانه ها و خطر بيکاری ده ها .پردازد

 گرديد اما، بزودی هويدا. ، يا پياده کردن دکترين کينز شدميليون کارگر، دولت چين مجبور از دخالت در فرايند توليد اجتماعی

دولت های محلی با زياده روی درهزينه های  به اين دليل که، ، شده استتريليون دالر مواجه 3با کسری  زی که دولت مرک

چين در سال  7/50%رشد . قروضی که پرداخت شدنی نيستند -تريليون دالر به دولت مرکزی مقروض شده اند 3 ها پروژه

، 2053درسال . کاهش پيدا کرد 5/7% شد و به برآورد شد، سپس اين تخمين تصحيح   2051سال در7 7/%به  2007

بر و با نگرانی تاکيد شد که چين گرديد برگزار شد، و بحث ها حول رفرم های اقتصادی متمرکز چين کنگره ی ملی خلق 

گفته بود  «لی کی چيانک»نخست وزيرچين آقای  ،برای آرام کردن ترس از بحران. ̋قرار گرفته استخطرناکی چهار راه سر

يت خواهد قوتهای بيشتری به نفع مکانيزم بازار آزاد اتخاذ کرده و توسعه ی اقتصادی را به اندازه ی کافی که چين رفرم های 

 :ولی، سرمايه داری چين با چالش های جدی روبروست .گردد̏تا شغل های بيشتری ايجاد کرد 

o - دولتی دارد وهم مديران صنايع با بانک هاهم رگير شدن رويکرد چين برای گسترش ليبراليسم اقتصادی نياز به د .

بخش و به ضرراوليگارشی کمپانی های دولتی سود د و به نرا در اختيار داراعتبارات بخش کالن کنترل بانک ها 

هم رئوسای شرکت های دولتی و  هم مديران بانک ها با داشتن موقعيت باال در سلسه . خصوصی تبعيض قائل اند

 .بی بدون مبارزه موقعيت های برترشان را رها نخواهند کردمراتب حز

o - محيط  چين تعداد قابل مالحظه ای  کارخانه های دولتی زيانده و شمار زيادی کارخانه های مولد آلودگی وخيم

شده الجرم، بسته شدن اين کارخانه ها سبب بيکاری های ميليونی  و محتمال باعث غليان های اجتماعی  .دارد زيست

 .. و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد

o - دراقتصاد چين گفتگومی شود يهبانک سااز وجود نقش  برای اولين بار، در پيامد بحران ساختاری سرمايه داری .   



 

 

o -  اکنون . ، سخن از نقش بانکداری سايه در رخداد بحران شد2002در پيامد بحران ساختای سرمايه دای، درسال

گمانه و . از حوزه ی موسسات مالی چين را شامل می شود30%معلوم گرديده است که بانکداری سايه يک رقم کالن 

 . وجود دارد که بعضی از بانک های چين ورشکست خواهند شدزنی هائی 

o -  قانون حرکت سرمايه از بخش زيانده و يا با سود پائين تر به عرصه ی بخش سود آور موجب گرديده است که

در صنعت مسکن در سرمايه داری چين هم به علت تورم باال . سرمايه های کالنی به بخش صنعت مسکن حرکت کند

 ...بسياری از کارگران با مشکل خريد مسکن روبرو شده اند

o  جهان سرمايه داری ازدست داده است «کار ارزان»به مثابه بهشت را موقعيت اش از اکنون، چين درجه ای .

ه ی جهان سرمايه داری ت بخشی از سرمايه را به چهار گوشچين مجبور شده اسبموازات  افزايش ترکيب سرمايه، 

ی با ارزش ئبا ارزش افزوده ی پائين کاالهاسرمايه داری چين درنظر دارد به جای توليد کاال های . دنيا صادرکند

اما، اجرای  .را گسترش دهد داخلی کرده و بموازات اين رويکرد اقتصادی بازار افزوده ی باال برای صدور توليد 

از يک  ، چنين راه کاری. داردهای پيشرفته تر سياست های اقتصادی نياز به وارد کردن تکنولوژی از اين هر دو 

در ها اما، از طرف ديگر گسترش روبات  .دادافزايش خواهد توليد برای بازار داخلی را کارگران و سو قدرت خريد 

 .شدد نو کارگران زيادی  بيکار خواهباالتر برده فرايند توليد ترکيب سرمايه را 

o ی با برابر با اظهارات مقامات چين. آلودگی محيط زيست چالشی عظيم برای سرمايه داری چين به شمار می رود

. پائين خواهد آمد2057تا سال  25%نهايتا نرخ آلودگی  محيط زيست خطرناک اجرای اقدامات الزم عليه آلودگی 

سطح به سال ها طول خواهد کشيد تا آلودگی محيط زيست مبارزه با آلودگی محيط زيست مطابق پيش بينی ها، 

اقدامی برای کاهش آلودگی محيط زيست بمورد اجرا گذشته، باالخره هر اين از. بيايدکشورهای توسعه يافته پائين 

گذاشته شود، آلودگی محيط زيست عواقب زيان بار کوتاه و بلند مدت بر سالمت  ده ها ميليون نفر از مردم چين وارد 

و معادن  بستن تعداد زيادی از کارخانه هانياز به توليدی، مبارزه عليه آلودگی محيط زيست حوزه ی در . کردخواهد 

به  .دارد، که به ناچار ده ها ميليون کارگر شغل شان را از دست داده و رشد اقتصادی را پائين خواهد آوردآلودگی زا 

، بنابه شرائط مادی، چين بدون اينکه با موانع جدی در سه دهه ی گذشته روبرو ه شدداد   دالئلی که  در باال شرح 

چين با قرار گرفتن در جايگاه دومين اقتصاد بزرگ جهان، امروز. دشده باشد رشد های اقتصادی باالئی را تجربه کر

مکانيسم بازار آزاد های اقتصادی در راستای رفرم  پياده کردن ،سرمايهتمام زمينه ها، ازجمله تداوم رشد ترکيب 

مبنی  ،و تصور اقتصاددانان خنگ چينی ،آلودگی محيط زيستو کارخانه های دولتی زياندهچالش های   ،آسا معجزه

. مايه داری چين از قانون بنيادی بحران سرمايه داری مصون نيست،سربر راه رشد ويژه ی سرمايه داری اين کشور

   .پژواک جهانی خواهد داشتدر اقتصاد  سرمايه داری ش مهم بحران فردای چين بنا به جايگاه

o  در باال رجوع کرد 6کافی است به آمار شماره  «بريکس»در خصوص کارکرد اقتصادی ديگر کشورهای عضو . 

o - يم شاهدما . سرمايه داری از بدو پيدايش اش هرگز يک فرايند توليد همگن نه در سطح ملی و نه فراملی بوده ا ست

سليکن »زادگاه  کارخانجات اتومبيل سازی آمريکا ورشکست می شود، مسافتی دورتر، سانفرانسيسکو، قطب  ديترويت 

سرمايه داری جهان به امروز، .  دوره ای از شکوفائی را از سر می گذراند «ره ی توليد چيپس کامپيوترولی، د

در حالی که، . کشورهای در حال توسعه، در حال عروج به توسعه يافته و کشورهای توسعه يافته مشهور شده اند

رهای درحال عروج به توسعه يافتگی و کشوگروه از کشورهای توسعه يافته در باطالق بحران فرورفته اند، هردو 

با ، ناگهان در پيامد بحران ساختاری جهان سرمايه دار. ئط بحرانی دور نيستنداکشورهای در حال توسعه کم وبيش از شر

، يا پيشرفته ترين و ثروتمندترين کشورهای «2جی »کشورهای ، «20جی » در حال توسعه يافتگی ظهور کشورهای

تا پيش از بروز بحران، اين کشورهای اخير و به ويژه سرمايه داری آمريکا بود که . ار گرفتندجهان، تحت الشعاع قر

در پی آمد بحران ساختاری سال . را تامين می کردو بانک جهانی  «صندوق بين المللی پول »بيشتر پشتوانه ی مالی 



 

 

چشم ها متوجه کشورهای در حال عروج به توسعه يافتگی و بويژه ذخيره ی ارزی قابل مالحظه ی چين دوخته  2002

بستن  رکود اقتصادی کره ی جنوبی يک شاخص مفيدی از اميد. نيست«20جی »ولی ، اکنون ديگر صحبت از . شده بود

دياگرام های زير نشان می دهند که هر دو   .می دهد نبه موقعيت کشورهای در حال عروج به توسعه يافتگی را نشا

گروه از کشورهای در حال عروج به توسعه يافتگی و کشورهای در حال توسعه به احتمال زياد يکی بعد از ديگری 

 .خواهند کردبدرون چاه ويل بحران سرمايه داری سقوط 

  

 

Diagram-4, South Korea GDP rate, 0.9% for 1014 

 درصد کاهش يافته است2/0به  2053کره ی جنوبی در سال داخلی نرخ رشد ناخالص    

 

 

Diagram - 5, Argentina GDP growth rate, 0.2% for year 2013 

 افت کرده  است2/0به 2053نرخ رشد ناخالص داخلی آرژانتين در سال                

 

 کندتنزل 21/5به منهای پيش بينی می شود 2051در سال نرخ رشد ناخالص داخلی اندونزی    

Diagram-6, Indonesia GDP growth rate, -1.42% for 2014 



 

 

 

 پائين آمده است 52/0تا  2051نرخ رشد ناخالص داخلی مکزيکو در سال                

Diagram-7, Mexico GDP growth rate, o.18% for 2014 

etc. 

بس  یادامه ی روند بحران تاکنونی، جهان سرمايه داری وارد دورجديدی از انفجار بحران در ابعداددر همچنين بايد انتظار داشت که 

خالصه ی کالم، دوره ی رونق و رکود جايش . بويژه چين را فراخواهد گرفت گسترده ترگرديده و سرمايه داری های در  حال عروج

 .اری سرمايه داری داده استرا به بحران ساخت

امروز، اکثريت مطلق مردم جهان فاقد وسائل توليد معاش شخصی، يا به سخن  ديگر از آن ها سلب مالکيت وسائل توليد شده و 

آيا فعالين کارگری  اکنون سئوال محوری اين ا ست که .مزدی-طبقات بردگان -بفروشندرا مجبورند تنها کاال، يعنی نيروی  کارشان 

جهان مآال حول طبقات کارگر جهان در يک تشکل واحد دورهم گرد خواهند آمد تا آنها را در راستای خواست  های فوری، اجتماعی و 

 .مزدی سازمان دهند؟-سرنگونی سرمايه داری و سامان دادن جهانی آزاد از بردگی

 

 مراد عظيمی

26/03/2051 

 

 توضيحات

بحران ساختاری، مداوم، جهان سرمايه داری به اين معناست که اين بحران حل شدنی نيست، يا به عبارت ديگر بحران وارد دوره ی رونق  -5

 . اقتصادی نخواهد شد

ح بيشتر برای توضي. ی فرايند توليد پيشين می باشده سرمايه ی سرمايه دار در شکل سرمايه ی مالی يا مستغالت محصول تصاحب ارزش اضاف -2

   .مزدی از مراد عظيمی رجوع شود-به مقاله ی برده ی

سرمايه داران با  اين . ارزش شان يکپارچه يا جزء به جزء وارد کاال می گردد-ساختمان، ماشين آالت و غيره -با رعايت دوام سرمايه ی ثابت -3

 .فرايند تنزل ارزش مستغالت آشنا بوده و آنرا در محاسباتشان وارد می کنند

 کارل مارکس. ، مقدمه ای بر نقد اقتصاد سياسی5263-5265، دست نوشته های سالهای هتئوری ارزش اضاف -1

 ، ناشر لورنس ويشارت200سرمايه جلد اول، ص  -5

يا حجم دستمزد  سرمايه ی ثابت افزايش يافته و سرمايه ی متغير،وارد کردن تکنولوژی نوين تر ين سرمايه داران و رقابت ببا انباشت سرمايه و  -6

 .يا کاهش و يا هموزن سرمايه ی ثابت افزايش نمی يابد مزدی-برده های

 امپرياليسم، لنين -7

 .، جمهوری ويمار جانشين حکومت پادشاهی آلمان گرديد5252در سال  -2

 22عصر تندروها، اريک هابسبوان، ص  -2



 

 

ت حزب کمونيست حرکتی راديکال تحت حماي« جنبش ملی کارگران بيکار»نفری 2000چهار راه پيمائی عليه گرسنگی، تنها راه پيمائی  از -50

« جنبش ملی کارگران بيکار»از و حزب کارگر « کنگره ی  اتحاديه های کارگری»  بود، و عجيب نبود که بخاطر دشمنی هيستريک با کمونيسم

 .حمايت نکردند

پليس سرمايه  .خواهند رفتدر ايد سرکوب کرد و گرنه آن ها از دست ما را ب يک عده کمونيست «جنبش ملی کارگران بيکار»اعالم کرد دولت 

، پليس در بندر ليورپول و ه راه پيمايان به لندن برسندپيش از اينک،5232در سپتامبر . برخورد کندچگونه راه پيمايان  خوب می دانست باداری 

تاريخ مردمی لندن، لينزی جرمن و جان ری،  . د ضرب وشتم قرار  دادندشهر برکينهد به صف راه پيمايان حمله کرده و کارگران بيکار را مور

  524انتشارات ورسو، ص 

 .گرددمختل نکامال رقابت آزاد  که شرط ا اين ب، البته-در کارکرد سرمايه بوددخالت دولت طرفدار بر خالف ليبراليسم بازار، جان مينراد کينز  -55

تا رخداد 5220بسيار پائين از ربع چهارم دهه ی سرمايه ی با بهره گيری از ترکيب  سابق-دولتی شورویدرمر حله ی آغازين، سرمايه داری  -52

فرايند تجديد  ، دوبارهجهانی دوم سپس، بواسطه ی ويرانگری های وحشتناک ناشی از جنگ.جنگ جهانی دوم با شتاب فرايند صنعتی شدن را پيمود

   .گرديد5225 سابق در سال -سقوط سرمايه داری شورویزمينه ساز بحران اقتصادی  باالخره،. ساختمان اقتصادی به راه افتاد

 کارل مارکس. ناشر الرنس ويشارت، سرمايه جلد سوم، 650سرمايه، جلد سوم، بهره در قرون وسطی، ص  -53

برای توسعه ی کارگاه يا کارخانه وارد برسد، تا پيشتر سرمايه دار مجبور بود ارزش های اضافه را پس انداز کرده تا به کميتی از سرمايه  -51

 . گرددفرايند توليد 

 ، سرمايه جلد سوم، کارل مارکس102ص  -55

 کارل مارکس ، جلد سوم سرمايه، 100، اعتبار و سرمايه ی تخيلی، ص 25فصل  -56

 . ائين تر به عرصه ای با سود بيشتر حرکت می کندبه عنوان يک قانون فرايند سرمايه داری، سرمايه از عرصه ی توليد زيان ده يا سود پ -57

 .اخيرا عواقب پول داغ  بر اقتصادهای برزيل، هندوستان، آفريقای جنوبی، آرژانتين، ترکيه و غيره ظاهر شد -52

درصد نيروی کار کره ی جنوبی اشتغال موقت  50% کل نيروی کار ژاپن و 10% به عنوان يک نمونه از يورش به طبقات کارگر جهان، -52

 . دارند

نرخ های رشد باالی آلمان و تبديلش به مار،  و زمين  روی بهموسی در انداختن عصايش معجزه ی اقتصاددانان کوته بين سرمايه داری،مشابه  -20

 .تشبيه کردندمعجزه به ژاپن را 

 

 


