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یارگرک و جنبش ی دارهيبحران سرما  
 

  ١٣٨٧ ذر  آومس يکشنبه                                                                                                     ردايناصر پا
 

 
 ١٠٠٠ بيشتر از  و تا پيش از شروع ماه اکتبرانحصارات عظيم صنعتی و مالی امريکا در طول يک سال اخير

 روز ١٠فقط در » وال استريت« ميزان سقوط بهای اوراق بورس در . ميليارد دالر ارزش خود را از دست داده اند

 ١١٢ در ی کهکاهش. جهان باالتر رفته استترين مرکز مالی  های اين بزرگکل ب% ٢٠ از ٢٠٠٨اول اکتبر سال 

ليمن « د  ماننافسانه ای قدرت، مؤسساتیهای غول . بی سابقه است» داوجونز« سال تاريخ حيات بازار بورس 

رال هيپو« ، »اچ او بی اس ال سی» « چمريل لين» «  مورگان استانلی» «فردی مک«، »فنی مای« ، »برادرز

 سرمايه داری يعنی آی ای جی با سر در عمق منجالب بحران سقوط جهان بيمه انحصار خدای خدايان و» استات

روبرت زوليک . حشراهللا سرمايه داران و سکانداران وحشت زده سفينه حيات سرمايه در همه جا بلند است. کرده اند

 کشور پيشرفته ٧ی نظام اقتصادی مدارآان ناکبحران کنونی سرمايه داری نش«يس بانک جهانی فرياد می زند که رئ

 رئيس صندوق جهانی پول اخطار می نمايد که کل جهان سرمايه داری بر لبه تيز پرتگاه قرار گرفته »غربی است

آنچه به چشم می بيند نقطه «  اعتراف می نمايد کهر بلندا با صدای بسي رئيس بانک تجارت سوئد آقای است و باالخره

  » است که می شناسدپايان جهانی 

رمايه بسيار دلنواز و شادی صدای ضجه و استغاثه سرمايه داران، دولت های سرمايه داری و نمايندگان فکری س

بخش است، اعتراف نامه ها و اقارير باالترين مدافعان و متفکران اين جهنم خون و وحشت و توحش به احتضار شيوه 

اما تمامی اين شادی ها تنها و تنها در زمانی . تر و حيات بخش تر استتوليد سرمايه داری از آن هم شادی آفرين 

در غير اين . معنی دار است که جنبش ضد کار مزدی طبقه کارگر بين المللی در حالت عروج و طغيان و تعرض باشد

 ساده بحران به  توضيحنگارش اين بحث مختصرهدف از . صورت همه چيز می تواند به عکس خود مبدل گردد

عنوان پديده سرشتی شيوه توليد سرمايه داری، پيشينه بحران ديرپای جاری و پيش زمينه های طغيان روز موج 

 . بحران در سراسر جهان بردگی مزدی است

  بحران پديده سرشتی شيوه توليد سرمايه داری

ه و خودبارورسازی آن به ماجرا از اين قرار است که سرماي. داری همانا خود سرمايه است سد حقيقی توليد سرمايه« 

در اينجا توليد فقط توليد برای سرمايه است و . مثابه نقطه آغاز و انجام، به منزله انگيزه و انجام توليد تلقی می شوند

 صرفًا به منظور ايجاد روند پيوسته گسترده تر که عبارت از افزار ساده ای نيستند يعنی وسائل توليد . عکس آن نيست

 سرمايه که بر پايه سلب مالکيت و مستمند -حفظ و بارورسازی ارزش . جامعه توليد کنندگان باشندزندگی در خدمت 

بنا بر اين موانع . سازی توده بزرگ توليد کنندگان قرار دارد فقط می تواند در درون مرزهای معينی حرکت نمايد

نظور خود به کار برد در تضاد قرار می مزبور پيوسته با اسلوبهای توليدی که سرمايه ناگزير بايد برای انجام م



 

 2

زيرا اسلوب های مزبور در جهت افزايش حد و مرز توليد به سوی توليد به مقصود باالصاله در جهت گسترش . گيرند

وسيله گسترش بی قيد و شرط نيروهای بارآوری . قيد و شرط نيروهای بارآوری اجتماعی کار رانده می شوند

بنا بر اين اگر .  که عبارت از بارورسازی سرمايه موجود است دائمًا درگير می شوداجتماعی کار با هدف محدودی

داری وسيله تاريخی رشد نيروهای بارآور مادی و ايجاد بازار جهانی متناسب با آن است در عين  شيوه توليد سرمايه

  )سوم سرمايه جلد(   ».حال حامل تناقض دائمی ميان اين وظيفه تاريخی و مناسبات اجتماعی خويش نيز هست

سرمايه يک رابطه اجتماعی، رابطه خريد و فروش نيروی کار و توليد ارزش . بحران پديده سرشتی سرمايه است

اضافی، تبديل  اضافه ارزش به سرمايه، توسعه مستمر انباشت و سير بدون انقطاع تبديل کار زنده بردگان مزدی به 

 ای متناقض است، خودگستری و توسعه انباشت شرط حتمی بقای اين سرمايه در سرشت خود پديده. کار مرده است

. شيوه توليد است اما سرمايه خود مانعی عظيم و سدی مقاوم بر سر راه خودگستری و استمرار پيش ريز خويش است

 سرچشمه اين فرايند در شالوده هستیلی نرخ سود به نمايش می گذارد، بحران پروسه وقوع خود را در گرايش نزو

 و گرايش مذکوربه همين دليل آناتومی درست هر بحران سرمايه داری نيازمند تشريح  واقعيت . سرمايه قرار دارد

 در درون سير رخدادهای روز پروسه بازتوليد  از منشأ تا مظهر و نقطه آفتابی شدنچگونگی بالفعل شدن آن

همه اصرار . ی واقعيت همين روند استيک وجه اشتراک غالب بحث های روز کشيدن پرده بر رو. استسرمايه 

« سخن به ميان می کشند، همه چيز از.دارند که ريشه بحران يا نقطه اصلی جوشش و زايش آن را کتمان سازند

هات چند مرکز های بزرگ، اشتبا بانک  های اقتصادیسياستناکارائی !! »بحران بازار بورس«  !!»بحران مالی

   ست؟يچببينيم که ماجرا .پنهان سازدانظار توده های کارگرسرچشمه واقعی بحران را ازاندچه که بتوهرمهم مالی دنيا و

ن                  ا اي ردازی ه ه پ ای وارون ه دني نظام سرمايه داری بر روی رمز هستی خود پرده ای ضخيم پهن می کند و با توسل ب

ی دارد  ان م ار پنه ود را از انظ ی وج ز واقع ام ار. رم ن نظ بات اي وان محاس زدی در دي ار م زش اضافی حاصل از ک

ه                     سود کارگران به    رخ اضافه ارزش جای خود را يک راست ب ردد و ن ر می گ رخ سود   سرمايه  تعبي پارد  ن .  می س

ار                       ای ک سرمايه داران وجود پديده ای به نام کار پرداخت نشده کارگران را انکار می نمايند و دستمزد کارگر را کل به

د کل سرمايه تلقی                       در يک کالم سرم   !!! او می دانند   دگان فکری سرمايه، ارزش اضافی را زاد و ول ايه داران و نماين

زان اضافه ارزشی                  .  می گذارند  سودمی کنند و نام آن را هم         ان مي تثنائی هم وارد اس سود عايد سرمايه دار، مگر در م

العکس سهمی از   .  استنيست که توسط کارگران مورد استثمار او در حوزه خاص پيش ريز سرمايه هايش توليد شده           ب

  . استکل اضافه ارزش های توليد شده در يک رشته معين توليدی، جامعه يا کل جهان 

ه در تول        تلف توليد هنگام فروش کاالها    با وجود اينکه سرمايه داران قلمروهای مخ      « « ار رفت ه ک د را   ارزش سرمايه ب ي

 کاالها در قلمرو خاص توليدی خود را        در هنگام توليد اين   يا سود توليد شده     بازيافت می کنند، ولی آن ها اضافه ارزش         

ه       بازيافت نمی کنند،   سبت سرمايه شان از کل سرمايه جامع ه ن دار  فقط  ، بلکه ب ا سود از اضافه     آن مق  اضافه ارزش ي

ين         همه   به دست می آورند که به وسيله کل سرمايه جامعه در              را ارزش يا سود کل    ان مع قلمروهای توليدی در يک زم

ن سرمايه کل می شود           توليد گشته است و به طور يکسان نصيب هر و           از نظر کسب سود    سرمايه داران . احدی از اي

ردد      ١٠٠ن مقادير سود به طور مساوی به هر       مانند سهامداران يک شرکت سهامی عام هستند که در آ          واحد تقسيم می گ

ارت            سرم ست که هر کدام در    مقدار کمی سرمايه ای ا    ها اختالف سرمايه داران مختلف در     و تن  ه عب ا ب ه و ي ايه کل ريخت
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  )  کاپيتال، جلد سوم. مارکس(» يک مالک عمل استتعداد سهام هرنسبت سهيم بودن در کل شرکت و يا باالخره ديگر

چرا اين توزيع به اين گونه انجام می گيرد و چرا هر کدام از سرمايه ها اضافه ارزش های توليد شده در قلمرو 

رقابت جنگ و ستيز ميان سرمايه . جستجو نمود در پديده رقابت را بايدپاسخ . ت مستقيم خود را حصول نمی کنندانباش

. ها برای اختصاص سهم هر چه بزرگتری از کل اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر جهانی به خود است

 مکانيسم کار ،دی نظام سرمايه داری نيست شاخص کلي بی اساس پاره ای نظريه پردازان،رقابت بر خالف پندارهای

زير فشار رقابت و ميزان عرضه و . سرمايه ها برای توزيع اضافه ارزش های توليد شده در ميان خود می باشد

کاالهای مختلف .  حاکم می گرددنرخ سود عمومی پديد می ايد و يک قيمت توليدی کهموجود در بازار است  تقاضای

زش و اضافه ارزش و دارای قيمت های تمام شده متفاوت در جريان رقابت به قيمت همگونی حامل مقادير متفاوت ار

کاالهای فراوانی پائين تر از ارزش واقعی خود فروخته می شوند و کاالهای . با نام قيمت توليدی به فروش می رسند

 .زيادی باالتر از ارزش واقعی خود داد و ستد می گردند

 سرمايه داری که اقتصاد سياسی قادر به درک آن نيست و به وسيله آن نرخ سود عمومی و قانون اساسی رقابت در« 

همين تفاوت بين ارزش و قيمت تمام شده همان طور که بعدًا خواهيم ديد ازدر نتيجه قيمتهای توليدی تنظيم می شود، 

  )کاپيتال، جلد سوم(» ود سرچشمه می گيردارزشش ولی با سود فروخته شازان که کاال می تواند پائين ترکاال و اين امک

د                 با تشکيل نرخ سود عمومی است که هر سرمايه ای متناسب با بهای تمام شده کاالهايش سهمی از اضافه ارزش تولي

د  ه خود اختصاص می ده ان را ب ا جه ه ي ل جامع ارگر ک ه ک ده توسط طبق ه هر . ش ا سودی ک زان اضافه ارزش ي مي

 عمومی حاکم در بازار نصيب خود می سازد سودی است که نه فقط به سرمايه مصرف شده    سرمايه بر پايه نرخ سود 

  .  در توليد کاالها بلکه به کل سرمايه اعم از مصرف شده و نشده ای که در پروسه توليد حاضر بوده است تعلق می يابد

ه در پروسه ا                   «  ا آن بخش از سرمايه را ک ه تنه فزائی وارد شده و در محاسبه    رزش ااضافه ارزش، افزايشی است ک

ه                                 ه را ک يش ريخت زايش ارزش بخش ديگر سرمايه پ ردد، بلکه اف د، شامل نمی گ قيمت تمام شده کاال به حساب می آي

ا           . وارد پروسه تشکيل بهای تمام شده محصول نگرديده است نيز در بر می گيرد              ه تنه به عبارت ديگر اضافه ارزش ن

ه سرمايه مصرف شد          ه                           افزايشی است ب شی است ب ايگزين می شود بلکه افزاي اال ج ام شده ک ق قيمت تم ه از طري ه ک

  ) کاپيتال جلد سوم( »  ه شده استمجموع سرمايه ای که در توليد به کار گرفت

ژه انحصارات و سرمايه های انحصاری در                    د شود، نقش وي ر آن تأکي د ب سمت باي ن ق تم اي يش از خ نکته ديگری که پ

ه خاطر رعايت اختصار بحث      . می درون بازار جهان سرمايه داری است      تشکيل نرخ سودهای عمو    رداختن  ،ما ب  از پ

شکيل              ده انحصارات در پروسه ت ين کنن به اين موضوع اجتناب می کنيم و گفتگو پيرامون سود انحصاری و مکان تعي

  .نرخ سود را به جای ديگری موکول می نمائيم

  گرايش نزولی نرخ سود
 کار اجتماعی يا سازمان دادن حداکثر توليد کاالها توسط حداقل نيروی کار پديده سرشتی و افزايش مستمر بارآوری

اين امر در گرو به کارگيری هر چه گسترده تر و مؤثرتر تکنولوژی های . غيرقابل تفکيک روند کار سرمايه است

من افزايش پيگير و دانم وقوع اين تحوالت در روند ارزش افزائی سرمايه متض. جديد و ماشين آالت مدرن است
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باال رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه . التزايد ترکيب ارگانيک سرمايه يعنی نسبت ميان بخش ثابت و متغير آن می باشد

ها طبيعتًا به معنای آن نيست که جمعيت نيروی کار مورد استثمار اين يا آن بخش سرمايه، تمامی سرمايه های يک 

بالعکس اين جمعيت ممکن است مدام رو به افزايش هم برود، هر . به کاهش می رودکشور يا کل سرمايه جهانی رو 

اما به هر حال بحث فزونی ترکيب ارگانيک ناظر بر کاهش نسبی . چند که در برخی مواقع يا دوره ها اين طور نيست

يک نگاه به تاريخ . جزء متغير سرمايه در قياس با جزء ثابت آن و نه کاهش مقدار مطلق بخش اخير سرمايه است

هر چه از آغاز . تکامل شيوه توليد سرمايه داری واقعيت اين رويداد را بسيار ساده در پيش روی ما مجسم می سازد

پيدايش اين نظام دور شده ايم متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه ها در سطح جهانی رو به افزايش رفته است اما شمار 

با همه اين ها نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت . موًال کاهش نيافته استمطلق توده های فروشنده نيروی کار مع

که سرمايه داری وارد مراحلی می گردد که جمعيت شاغل نيروی کار را حتی از لحاظ عددی هم دچار کاهش می 

و متعاقب آن آنچه مهم است و در اين جا مورد تأکيد ماست اين است که سير مدام افزايش ترکيب ارگانيک . سازد

  . گرايش رو به افت نرخ سود، يک رويکرد سرشتی شيوه توليد سرمايه داری است

اين شيوه توليد با کاهش نسبی بدون وقفه سرمايه متغير در مقايسه با سرمايه ثابت باعث ايجاد ترکيب باالتر و رو به « 

ی همان شدت استثمار يا حتی باالتر از فزون کل سرمايه می گردد که عواقب آن اين است که نرخ اضافه ارزش برا

گرايش رو به کاهش نرخ سود عمومی پديده شيوه توليد . آن، در نرخ سود عمومی رو به کاهشی بيان می گردد

منظور ما اين است که نرخ . سرمايه داری است که توسعه رو به افزايش بارآوری کار اجتماعی را به همراه دارد

ئل ديگر هم تنزل کند، اما از ذات شيوه توليد سرمايه داری اين ضرورت به ثبوت می رسد سود می تواند موقتًا به دال

که شيوه توليد مذکور در اثنای پيشرفت خود بايد نرخ متوسط و عمومی اضافه ارزش را در نرخ سود عمومی کاهش 

  ....)کاپيتال، جلد سوم. مارکس( »  ..يافته تری بيان نمايد

 بحث پيرامون تنزل نرخ سود عمومی يا متوسط در شيوه توليد سرمايه داری از اصطالح اينکه چرا مارکس در

کاهش نرخ سود در اين شيوه توليد . گرايش استفاده می کند؟ دليل آن اصرار او بر تشريح واقعيت عينی پديده است

م نه به صورت يک يک گرايش است که در عين سرشتی بودن و غيرقابل تفکيک بودنش از وجود سرمايه، باز ه

رويکردی که همواره در جريان وقوع يا بالفعل شدن . قانون قطعی و محتوم بلکه در شکل يک رويکرد عمل می کند

قبل از هر چيز سرمايه داری به صورت مدام با متحول . خود با مقاومت پاره ای عوامل خنثی کننده نيز همراه است

اجتماعی شدت استثمار کارگر و نرخ اضافه ارزش ها را باال می برد و نمودن شرائط توليد و افزايش بارآوری کار 

افزايش اين نرخ برای بخشی از سرمايه های يک قلمرو انباشت يا سرمايه اجتماعی يک کشور می تواند موقتًا گرايش 

ی می عوامل ديگری نيز در خنثی سازی اين رويکرد تأثير معين بر جا. رو به افت نرخ سود را تضعيف نمايد

تنزل دستمزدها به زير  ، افزايش ميزان ارزش اضافی از طريق نسبیافزايش شدت استثمار نيروی کار،  . گذارند

 نيروی کار ارزان تر و  باصدور سرمايه به حوزه های، کاهش هزينه بخش ثابت سرمايه، ارزش واقعی آن ها

 اين ها هر کدام می توانند روند بالفعل شدن گرايش و مانندسهام بازار   و در دوران معاصرترکيب ارگانيک پائين تر

  .   نزولی نرخ سود را زير فشار قرار دهند و مطلق شدن آن به صورت يک قانون را به تعويق اندازند

بهره می برای مقابله با رويکرد تنزل نرخ سود ی ياد شده  راهکارها و مکانيسم هاهمهشيوه توليد سرمايه داری از 
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نه تأثير اين عوامل محدود است و گرايش رو به افت نرخ سود به رغم تمامی فشارهائی که از سوی اين  اما دامجويد 

عوامل تحمل می کند سرانجام در شرائطی معين بسان نيروئی سرکش جايگاه يک قانون مطلق را در پروسه بازتوليد 

است و چنين می شود، پاسخ آن را باز هم چرا چنين .  و وقوع بحران را گريزناپدير می سازداحراز می کندسرمايه 

باالتر توضيح داديم که ترکيب ارگانيک سرمايه اجتماعی و نرخ . د در همان تناقضات سرشتی سرمايه جستجو نموديبا

شيوه توليد سرمايه داری شيوه توليد افراطی سرمايه . سود عمومی سرمايه ها در رابطه ای معکوس با هم قرار دارند

مناسبات توليدی پيشی گرفتن نرخ انباشت سرمايه بر نرخ توليد اضافه ارزش امری قهری است و در در اين . است

  .  رويدادی اجباری و اجتناب ناپذير است،بطن اين فرايند شتاب افزايش متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه از نرخ سود

ين         اين ها خطوط کلی مباحث مربوط به فرايند رويش، تکوين و وقوع بحران در                ا هم شيوه توليد سرمايه داری است ام

ه                                    ز ب امی ني ام توسعه و خودگستری خود گ ار مزدی در هر گ ه نظام ک د ک نکات اشاره وار، بسيار گويا بانگ می زن

ر عوامل موجد بحران           سوی تشديد و تعميق تناقضات سرشتی خود و الجرم گامی به سوی باروری و رشد پرشتاب ت

ر چه سرمايه داری از زمان پيدايش خود بيشتر فاصله می گيرد متوسط ترکيب ارگانيک               ه. در درون خود بر می دارد     

ر می شود                    ًا متضمن       . سرمايه خواه در حوزه انباشت داخلی هر کشور و خواه در سطح جهانی افزون ت ن امر طبيعت اي

ق،                    يک سويه و خارج از         رشد و گسترش مستمر پايه های اساسی وقوع بحران ها است اما اين روند به هيچ وجه مطل

ارپيچ     . حوزه فشار عوامل تعيين کننده ديگر در پويه تاريخی تکامل سرمايه داری نبوده و نمی باشد                سرمايه داری در م

رده است و       شری کمک ک ای ب ش ه عه دان ه توس ت، ب اخته اس ول س د را متح زار تولي وی اب ود از يک س شاف خ انک

ه ا    ه پروس سره ب عه را يک ن توس تاوردهای اي ت  دس د زده اس رمايه پيون ی س ه   . رزش افزائ ذر درج ن گ رمايه در اي س

زی                     ه ري ار برنام روی ک ا حداقل ني بارآوری کار اجتماعی را مستمرًا ارتقاء داده است و برای توليد حداکثر محصول ب

اال ب                       . نموده است  انی ب رده اين تغييرات و رويکردها به طور مستمر متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه را در سطح جه

 نرخ سود باالخره به وقوع بحران        گرايش نزولی  است و اين روند به رغم تمامی تأثيرات ناشی از عوامل خنثی سازی            

ده است ی منتهی ش ی در پ ه صورت پ ا ب د . ه االيش خود می زن ه پ ر بحران دست ب ا سقوط در ه . سرمايه داری ب

ه                      زرگ را ک رخ سود               بخشهای عظيمی از سرمايه های کوچک،  متوسط و حتی ب د خود و احراز ن ه بازتولي ادر ب ق

ا سرمايه       . مورد نياز اين بازتوليد نيستند از ساختار اجتماعی و جهانی خود حذف می نمايد     اين امر سبب می شود ت

د و ترکيب ارگانيک خود را                 اهش ده خود را جمع و جورتر سازد، حجم خود را در قياس با شرائط پيش از بحران ک

ل پ ا قب سه ب ز می باشد . ائين آورددر مقاي ل سازی بحران ني سم زائ ال يک مکاني رای سرمايه در عين ح . بحران ب

ارگر سازمان                وده های ک ه سطح معيشت ت سرمايه با سقوط در مهلکه موحش بحران طوفانی ترين تهاجمات را علي

د   شتی ط                  . می ده ات معي ه سطح دستمزدها و امکان ار ب ی، هجوم مرگب االيش ساختار ارزش افزائ زل    پ ارگر، تن ه ک بق

ا راه خروج از بحران را   د ت ه سرمايه کمک می کن ن دست ب سم های ديگری از اي سبی ترکيب ارگانيک و مکاني ن

ردد          ا           .حفاری نمايد و به هر حال از گرداب هائل بحران خارج گ اجرای بحران ه رده م ه فقط يک پ ا البت ن ه امی اي  تم

ه                  .  شود پرده ای که توسط سرمايه نوشته و اجرا می        . است سند و ب ه می نوي د ک رويه ديگر ماجرا را توده های کارگرن

د ی آورن راء در م ام   . اج ار در يک سوی و نظ روی ک نده ني ای فروش وده ه ان ت اتی مي ارزه طبق ران مب ر بح وع ه وق

ا سرم         . سرمايه داری در سوی ديگر را عميقًا تشديد می کند و عمق می بخشد              ان دارد ام ايه مبارزه طبقاتی هميشه جري
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د و در       ی پاش م م ارگر را از  ه ا ک ان ميليارده ونی جه رائط کن ا و در ش ون ه شت ميلي اختار معي ران س روع بح ا ش ب

ا و         . معرض موحش ترين بمباران ها قرار می دهد        ه ج ه هم ان ک ا همچن بحران از ژرفنای هستی سرمايه می جوشد ام

ام شعله های        از جمله در همين نوشته به کرات تصريح کرده ايم يک راست هست              ارگر را در ک وده های ک  و نيست ت

ن            . خود خاکستر می سازد    دگی اي واکنش طبقه کارگر به تهاجمات توحش بار سرمايه در شرائط بحران امر مرگ و زن

ن                                  وقعيتی باشد اي ارگر در چه م وده های ک ار مزدی ت طبقه است و منوط به اين که جنبش ضد سرمايه داری و ضد ک

ه              . سيار متفاوت و متنوعی به خود می گيرد       واکنش نيز اشکال ب    ا و فاجع ه خرابی ه بحران ممکن است عظيم ترين خان

ار سازماندهی                             ارگر از ک وده های ک ه ت بارترين اشکال فقر و سيه روزی را بر توده های کارگر تحميل کند، هر گاه ک

ارگری   بحران بالعکس می تو  . آگاهانه و افق دار جنبش ضد کار مزدی خويش باز مانند           ات ک اند به پرشکوه ترين انقالب

ار                               و ک ا رويکرد شفاف لغ ه سرمايه و ب منتهی گردد هر گاه که طبقه کارگر از پيش، پروسه پيکار طبقاتی خود را علي

ه صف                      . مزدی سازمان داده و به جلو رانده باشد        سم و ب سم، ناسيونالي ار فاشي ه ب د موجب اعتالی فاجع بحران می توان

ه فقط هست     شدن توده های کا    رگر در پشت سر درنده ترين و متعفن ترين بخش های بورژوازی گردد و در اين گذر ن

رين شکلی دچار                                        اک ت ه هولن ه سرمايه را ب ان علي ه هر جنب و جوش آن د  ک اد ده ر ب ارگران را ب و نيست معيشت ک

ازد ود . سرکوب س ته می ش ارگری نگاش بش ک اجرای بحران توسط جن ه دوم م الم روي ن در يک ک ا چگونگی اي ، ام

  .  توسط موقعيت روز مبارزه طبقاتی توده های کارگر تعيين می گردد،نگارش و اجرای نقش

  بحران جاری ديرپای سرمايه جهانی

دولت ها، رؤسای مراکز عظيم مالی، صاحبان تراست های بزرگ صنعتی، اقتصاددانان و نمايندگان فکری سرمايه 

چنين وانمود می کنند که گويا بحران جاری سرمايه داری يکشبه از راه رسيده در جار و جنجال های روز خود اين 

،  سده پيش تا امروز عاری از بحران بوده است٣٠گويا نظام سرمايه درای در فاصله سال های شروع دهه . است

 گويا!!  است هم در کار نبوده و قراری بر وقوع مجدد بحران نداشته استاررخس از از وجود بحران بر يچ نشانیه

 و بازار بورس وال استريت است که يک باره ، چند مرکز مهم مالی سقوط چند بانک بزرگ امريکائیبه دنبالفقط 

عده ای زير .  اين حرف ها را البته فقط بلندگوهای رسمی سرمايه جنجال نمی کنند!!همه جا را بحران فرا گرفته است

به نظر نمی رسد که در باره ابتذال اين . ان فرقه خود تحويل می دهندنام چپ هم عين همين گزارش ها را به هوادار

مجموعه مقاالت، کتب و اسنادی که در اين چند سال پيرامون چرخش مستمر . نظريه بافی ها نياز به هيچ بحثی باشد

به هيچ وجه بحران در ساختار حيات سرمايه در سطح جهانی حتی توسط برخی مدافعان اين نظام انتشار يافته است، 

 ميالدی که نقطه طغيان و ٢٠٠٨واقعيت اين است که بحران روز سرمايه داری نه پديده خلق الساعه سال . کم نيست

 . سال پيش به طور مستمر در ارکان حيات اين نظام جريان داشته استمدت ها بحرانی است که از خاصسرکشی 

وز خود به اشکال دوره ای ظاهر می گردند زيرا که شکی نيست که بحران های سرمايه داری در سير طبيعی بر

 پديده دوره ای است اما اين نکته بسيار مهم است که روند وقوع بحران  يکمطلق شدن قانون گرايش نزولی نرخ سود

ها، درجه کوبندگی و قدرت آن ها، وسعت ظهور و دامنه پيچش آن ها همگی از شرائط خاصی که سرمايه جهانی يا 

درست به . ی هر کشور در فرايند تکامل تاريخی خود احراز کرده است به طور جدی تأثير می پذيرندسرمايه دار
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همان سياق که مکانيسم ها و عوامل مقابله با مطلق شدن سير رو به افت نرخ سود و وقوع بحران نيز از همين شرائط 

هر چه  نظام سرمايه داری بيشتر انکشاف . خاص دوره های مختلف تکامل شيوه توليد کاپيتاليستی متأثر می گردند

می يابد و هر چه دامنه اين انکشاف، بيشتر و گسترده تر اقصی نقاط جهان را در خود فرو می پيچد، به بيان ديگر هر 

چه سير جهانی شدن سرمايه داری شديدتر و نيرومندتر و عظيم تر می گردد، هر چه ماشين االت و تکنولوژی توليد 

پيچيده تر و متکامل تر می شوند، هر چه بر بارآوری کار اجتماعی در پرتو رشد وسائل توليد افزوده و وسائل کار 

می شود، هر چه متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در سطح جهانی باالتر می رود، هر چه جهان بيشتر و بيشتر از 

مايه آزاد انبوه تر می شود، هر چه سرمايه اشباع می گردد، هر چه حجم سرمايه های محبوس کم تر و در مقابل سر

همه اين تغييرات و تحوالت در ساختار بازتوليد سرمايه ابعاد بين المللی تر و سراسری تری به خود می گيرند، در 

يک کالم هر چه حاصل جمع مؤلفه ها و عوامل ياد شده، تناقضات سرشتی سرمايه را سرکش تر و کوبنده تر می 

 واریخصلت اد. سيار نيرومندتر می گردد تر و ب داردامنه دوام بحران ها نيز بلندتر، سازد، موج  وقوع، حضور و

بحث بر سر منتفی شدن اساس دوره ای بودن وقوع . بودن نمی تواند از تبعات اجتناب ناپدير اين فرايند به دور ماند

بودن ها برای خود احراز می سخن از شکل يا اشکال بروز ويژه ای است که حتی همين دوره ای . بحران ها نيست

بروز دوره ای بحران برای سرمايه داری قرن بيست و يکم و يا حتی بيستم موضوعيت و معنای ويژه ای يافته . کنند

مسأله ساختاری شدن بحران سرمايه داری را نيز بايد در .  تفاوت جدی دارد١٩ و ١٨است که با سرمايه داری قرون 

 مؤلفه مهم شيوه توليد سرمايه داری در ٢ن جا که به اين بحث معين مربوط می شود تا آ. همين رابطه کنکاش کرد

مؤلفه نخست ابعاد جهانی شدن سرمايه داری است که شتاب آن در طول چند دهه . شرائط روز را بايد در نظر گرفت

جهشی ميزان متوسط ترکيب دومين مؤلفه، باالرفتن . گذشته نه فقط بی سابقه بلکه حتی تصور آن نيز دشوار بوده است

در نيمه نخست چنين وضعيتی . ز سرمايه استارگانيک سرمايه جهانی همراه با  اشباع بيش از حد بازار بين المللی ا

سرمايه داری قرن نوزدهم يا .  اساسًا نمی توانست وجود داشته باشد١٨ و ١٩قرن بيستم وجود نداشت و در سده های 

 اول قرن بيستم چشم انداز پيش ريز انبوه ترين ميزان سرمايه ها را در فاصله مرزهای گسترده سه قاره حتی نيمه

سال های پايان قرن نوزدهم و شروع قرن . بزرگ دنيا شامل آسيا، امريکای التين و افريقا در پيش روی خود داشت

ی گسترده پيش ريز با ترکيب ارگانيک نازل و بيستم برای سرمايه داری جهانی سرآغاز دستيابی سرمايه به حوزه ها

 قاره و در همين راستا مفری تازه برای مقابله با بحران های حاد ادواری ٣استثمار نيروی شبه رايگان کشورهای 

روند صدور سرمايه و گسترش پايه های عمومی انباشت حتی در چند دهه نخست قرن بيستم با شتابی نرمال پيش . بود

. روند از سال های پايان جنگ امپرياليستی دوم به اين سوی شتابی حيرت بار و اعجاب آور داشته استرفت اما اين 

در شروع قرن بيستم تنها چند کشور اروپای غربی بود که پروسه اشباع بازار داخلی آن ها از سرمايه سخت پيش می 

برخی از کشورهائی که در تاريخ ياد شده . رفت اما در نيمه دوم قرن بيستم اين پروسه به طور واقعی عالمگير شد

هنوز در ورطه مناسبات ماقبل سرمايه داری غوطه می خوردند در دوره بعد از غول های صنعتی قرن نوزدهم فراتر 

وقتی که از ماندگاری . رفتند و درجه اشباع بازار داخلی آن ها از سرمايه منحنی صعودی بسيار پرشتابی را طی کرد

 به اين سوی صحبت می کنيم وجود عوامل و شرائطی را ٧٠ار سراسری نظام سرمايه داری از دهه بحران در ساخت

در پروسه بازتوليد سرمايه جهانی مورد توجه قرار می دهيم که از يک طرف به طور واقعی مولد بحران هستند و از 
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در تمامی اين دوره متوسط ترکيب . سوی ديگر دقيقًا آثار و شواهد وجود بحران را در پيش روی ما مجسم می سازند

نرخ سود عمومی سرمايه در سطح بين المللی رو به افت . آلی سرمايه در سراسر دنيا به طور فاحش باال رفته است

  غول آسایحجم. بوده است، در حالی که نرخ اضافه ارزش ها به گونه ای کامًال جهشی رو به اوج می رفته است

ايش يافته روندی حيرت بار افزد سرمايه جهانی توليد شده است بادور بازتوليهرسال يا درهراضافه ارزش هائی که در

مورد عظيم ترين قطب جهان اين کاهش در.  دچار کاهش شده استبه صورت چشمگيریاست اما نرخ سودها نيز

  .  تسصد گزارش گرديده ادر ١٠تا  ١١درصد به مرز  کل امريکای شمالی ازالت متحده و سرمايه داری يعنی ايا

يک مسأله بسيار تعيين کننده در ارتباط با ماندگاری بحران سرمايه داری در دوره کنونی تکامل سرمايه داری 

واقعيت اين است که . ضرروت نگاه به نقش مکانيسم های مقابله با سير رو به افت نرخ سود در همين دوران است

.  فشار روند توسعه تاريخی و بين المللی سرمايه داری دچار تغيير شده استفقط اشکال بروز بحران ها نيست که زير

مکانيسم های خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود نيز همراه همين فرايند توسعه تاريخی و عوامل متشکله آن، 

ا امروز سرمايه  ت٧٠بحران جاری دهه . تغييرات و کارائی ها يا بالعکس ناکارائی های زيادی را به خود پذيرفته اند

داری جهانی به صورت تدريجی و به گونه ای بسيار برنامه ريزی شده و سيستماتيک بر سطح معيشت توده های 

بيش از يک . کارگر دنيا سرريز شده است و اين کار همه جا توسط دولت های سرمايه داری به اجراء در آمده است

برنامه ريزی های سيستماتيک سرمايه توسط دولت ها در منجالب ميليارد نفر از جمعيت کارگر دنيا زير فشار همين 

 ميليارد نفوس طبقه کارگر در آتش گرسنگی برخاسته از سودجوئی سرمايه می ٣بيکاری دست و پا می زنند و حداقل 

آب آشاميدنی و قوت اليموت و مدرسه و دکتر و دارو و بيمارستان و همه چيز عظيم ترين بخش توده های . سوزند

کارگر قدم به قدم در آستان دفاع از موقعيت سودآوری سرمايه ها قربانی شده و تمامی دار و ندار اين جمعيت چند 

 در يک چشم به. ميلياردی برای جلوگيری از سرکوبگرتر شدن و کوبنده تر شدن موج بحران ها سالخی گرديده است

 دالر جايگزين ٣٠٠ با کار زن بنگالی و دستمزد سالی  دالر در ساعت را١٨ زدن کار کارگر امريکائی با دستمزد هم

کومه پررطوبت زن چينی را جايگزين فابريک های عظيم ساخته است و دنيای سرسام آوری از هزينه . ساخته است

های تشکيل بخش ثابت سرمايه را صرفه جوئی کرده است، در تمامی طول اين چند دهه فقط صاحبان سرمايه به 

نبوده اند که با توجه به شرائط ارزش افزائی سرمايه هايشان و مشاهده روند تنزل نرخ سودها يا صورت جدا، جدا، 

تشديد بحران، مکانيسم های خنثی سازی گرايش نزولی نرخ سود را عليه معيشت توده های کارگر به کار گرفته اند 

 قالب قانون و قرارداد و محتوای نظم بلکه مهم تر از آن مجموعه مکانيسم ها و عوامل ستيز با کاهش نرخ سود در

سرمايه موحش . سياسی و مدنی و اقتصادی و اجتماعی بر تار و پود حيات طبقه کارگر بين المللی چيره شده است

آنچه در . ترين جنايات را عليه بشريت کارگر روا داشته است تا توانسته است بحران ها را در سطحی کنترل نمايد

روپا يا امريکا يا هر کجای ديگر زير عنوان رشد اقتصادی گزارش شده است صرفًا محصول طول اين چند دهه در ا

تشديد دامنه تعرض و تاخت و تاز سبعانه سرمايه عليه دار و ندار معيشتی يا امکانات اجتماعی قبلی توده های کارگر 

است اما توانسته است اين بحران به بيان ديگر سرمايه در سطح جهانی در ورطه بحران غرق بوده . جهان بوده است

را از مجاری گوناگون به گونه ای بر سطح زندگی توده های کارگر دنيا سرشکن سازد تا از اين طريق قادر به ادامه 

 ١٨آنچه در اين دوره مشاهده شده است با شکل بروز بحران ها در سده های . حيات و تداوم پروسه بازتوليد خود باشد
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در تمامی اين دوره مگر در برخی موارد ما شاهد ورشکستگی های گسترده، . رن بيستم فرق دارد و نيمه اول ق١٩و 

خروج  بخش عظيمی از سرمايه ها از دائره توليد و بازار و توقف وسيع توليد از يک سوی و شروع رونق مجدد و 

نرخ . ی در حال کاهش بوده استنرخ اشتغال در همه جا و در سطح جهان. اشتغال و انباشت از سوی ديگر نبوده ايم

سود روند نزولی داشته است اما منحنی خاصی را در فاصله مقادير معينی از مؤلفه های اضافه ارزش های توليد شده 

و حجم سرمايه های موجود رسم می کرده است و گرايش رو به افت آن  پس از پريودهای کوتاه چند ساله و آن چنان 

 بوده است حالت بالفعل نمی يافته است و به قانون جبری حيات ١٩ و ١٨رمايه در قرن های که منوال روند بازتوليد س

همه اين عالئم و شواهد مبين اين واقعيت هستند که بحران در ساختار ارزش افزائی . سرمايه تبديل نمی گرديده است

انتقال بار بحران بر زندگی توده سرمايه در گشت و گذار بوده است اما توسل سرمايه داری به مکانيسم های مؤثر 

 قرن بيستم و شرائط پيش از شروع جنگ امپرياليستی دوم را به تأخير ٣٠های کارگر وقوع وضعيتی مانند سال های 

  . می انداخته است

 و سرريز مستمر آن از يک بخش دنيای سرمايه داری به بخش ديگريک ويژگی مهم بحران جاری دهه های اخير 

درهم .  و تکرار مداوم اين چرخش در ساختار بازتوليد کل سرمايه جهانی بوده استن به بخش نخستبازگشت سريع آ

پيوستگی هر چه ارگانيک تر و حادتر بخش های مختلف سرمايه در جهان اين توان را به حوزه های متمرکزتر و 

ين نرخ سود عمومی بازار جهانی بر دارای ترکيب ارگانيک بسيار باالتر داده است که با ايفای نقش مسلط تر در تعي

هزينه های تشکيل و بازتوليد بخش ثابت سرمايه در حوزه های دارای ترکيب ارگانيک نازل تر و مجهز به تکنولوژی 

اين امر به روال طبيعی بهای محصوالت توليد شده حوزه های دوم را باال برده و به . قديمی تر تأثير فاحش بگذارند

در حالی که جوامع  حوزه های نخست يا .  را کاهش می داده است در اين کشورهارمايه هاسهم خود نرخ سود س

 توان آن را می يافته اند که سير رو به افت نرخ سود سرمايه دوم سرمايه های حوزه مستمرهمان صادر کنندگان 

های عظيم انحصاری باال هايشان را حداقل در سطحی قابل توجه يعنی در قلمرو ارزش افزائی تراست ها و کارتل 

محصول طبيعی و جبری اين مراوده که بخشی از سير عادی سامان پذيری روزمره کل سرمايه جهانی . نگه دارند

است باز هم سرشکن شدن هر چه کوه پيکرتر بار بحران بر سطح معيشت و امکانات زيستی توده های کارگر به 

در اين رابطه بر مثال های بسيار زيادی می توان انگشت . طور اخص در جوامع درون حوزه های دوم بوده است

سرمايه اجتماعی همه کشورهای امريکای التين و آسيائی و افريقائی به عنوان بخشی از سرمايه جهانی در طول . نهاد

و اين چند دهه به صورت مستمر در ابعادی بسيار کوبنده تر از کشورهای اروپائی در گرداب بحران غرق بوده اند 

بار اين بحران در وسيع ترين و نابودکننده ترين ميزان بر سطح دستمزدها و شرائط زندگی طبقه کارگر اين کشورها 

سرمايه داری اين جوامع به طور واقعی بار بحران جوامع حوزه نخست را به ميزان زيادی بر . سرشکن شده است

بخش متمرکزتر و . کارگران کشورها تلنبار ساخته اندگرده خود بار کرده اند اما يک راست اين بار را بر زندگی 

نيرومند سرمايه جهانی در سطحی که قادر به انتقال اين بحران شده است از بالفعل شدن حادتر گرايش رو به افت نرخ 

واقعيت اين است .  باشدهمسويه نبوده است و نمی توانسته سود خود جلوگيری کرده است اما اين وضعيت مطلقًا يک 

ه تشديد بار بحران سرمايه داری جوامع حوزه دوم نيز امواج قهری خود را ولو با ولتاژی کمتر اما با شتاب تمام به ک

راه افتادن تندباد بحران در ساختار ارزش افزائی سرمايه . سوی بخش نخست سرمايه جهانی باز گردانده است



 

 10

ه کاهش تقاضای بازار داخلی آن ها برای واردات کاالهای سيائی، امريکای التين و افريقائی الجرم بآاجتماعی جوامع 

سرمايه ای يا همان سرمايه های سرازير حوزه های نخست به حوزه دوم گرديده است و اين امر افزايش شدت بحران 

در همه اين حاالت سرمايه داری به فرصتی دست می . در اين بخش از جهان سرمايه داری را به دنبال داشته است

 است که باز هم بار بحران را هر چه سهمگين تر و سنگين تر بر آخرين بارقه های بازمانده معيشتی توده های يافته

  .  کارگر دنيا سرشکن سازد

  پيش زمينه های طغيان موج بحران

بحران بسان زمين لرزه ای مهيب شيرازه . دوره باال با مشخصاتی که گفتيم اينک به نقطه پايان خود رسيده است

 به رعشه انداخته است و زير فشار اين زلزله برخاسته از عمق يه را در سطح جهانی با قدرت تمامبازتوليد سرما

بحث محوری در اين . هستی سرمايه است که قنديل های قدرت نظام سرمايه داری در باال شروع به ريزش نموده اند

ت موقعيت پيشين يا وضعيت ارزش افزائی سرمايه بخش پيدا کردن رد پای عوامل و مؤلفه هائی است که کشتی حيا

جهانی در طول چند دهه اخير را سرانجام به گرداب هائل کنونی سمت داده است و درجه کوبندگی و قدرت و توفانی 

 برای يافتن اين مؤلفه ها بايد پروسه رشد انباشت سرمايه و .شدن بحران را به مدار موجود منتقل ساخته است

بايد ديد . ودگستری شيوه توليد سرمايه داری در طول همين چند دهه را با دقت بيشتر کندوکاو نمودمشخصات پويه خ

  قرن پيش تا سال های ٧٠ ۀاين پريود يا همان فاصله ميان دهکه عوامل دست اندر کار گرايش نزولی نرخ سود در 

 صحنه ستيز آن ها با عوامل خنثی سازی پايانی دهه نخست قرن بيست و يک چه نقش يا نقش هائی بازی نموده اند و

در راستای کاوش دقيق تر اين مؤلفه ها است . اين گرايش سرشتی رابطه خريد و فروش نيروی کار چگونه بوده است

  . که می توان ساير مسائل مربوط به روند حال و آتی بحران جاری سرمايه داری را نيز عميق تر کاوش کرد

سرعت واگرد سرمايه . افزايش يافته است% ۵٠٠يدات صنعتی نظام سرمايه داری حدود در اين دوره فقط ميزان تول

 ميليارد ٧٠ حداکثر به ١٩۶٠سرمايه گذاری های مستقيم خارجی که در سال .  برابر شده است١۵ها در همين مدت 

به عبارت ديگر .  ميليارد دالر را پشت سر نهاده است۶٠٠٠ رقم ٢٠٠٠دالر امريکا بالغ می شده است در سال 

يک نکته قابل تعمق در همين .  برابر سال های شروع آن بوده است٨۶صدور سرمايه در اواخر اين دوره نزديک به 

جا اين است که در دهه های آخر اين دوره نرخ رشد سرمايه گذاری های مستقيم خارجی در دنيا تا سه و نيم برابر 

 ميزان کل واردات و صادرات در ١٩٧٠در سال . ش کرده استنرخ رشد توليد ناخالص نظام سرمايه داری جه

و متعاقب % ۴٠ به ١٩٨٠اين رقم در سال . توليد ناخالص کشورها را تعيين می کرد% ٢۶سراسر دنيا رقمی معادل 

شتاب تاريخًا بی سابقه صدور سرمايه در اين چند دهه نقش بسيار . افزايش يافته است% ۵٠ به ٢٠٠٠آن در سال 

کننده ای در ادغام هر چه تنگاتنگ تر بخش های مختلف سرمايه جهانی در درون تقسيم کار سراسری سرمايه تعيين 

 کليدی در تعيين ويژگی ها و فراز و نقشیرگ مالی بين المللی اوًال بانک های مهم دنيا و مراکز بز. ايفاء کرده است

د به عنوان موتور محرک نيرومندی در نقل و انتقال فرودهای اين تقسيم کار سراسری بازی نموده اند و ثانيًا خو

نسبت حجم سرمايه های بانکی و مالی و بازار سهام  در کل سرمايه جهانی قابل . سرمايه ها ايفای وظيفه کرده اند

  . قياس با دوره های قبل نيست
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تا . ی غول آسا باال رفته استدر متن توسعه افسانه ای انباشت سرمايه در اين دوره بارآوری کار اجتماعی به گونه ا

اين ميزان فقط چند سال پس از .  ساعت بالغ می شد٨ زمان کار الزم برای توليد هر دستگاه موبايل به ٩٠شروع دهه 

رشد تکنولوژی و دستاوردهای صنعت مدرن انقالب عظيمی را در . آن تاريخ نه دهها که حتی صدها برابر کمتر شد

در برخی از قلمروها . و توليد حداکثر محصول توسط حداقل نيروی کار پديد آورده استحوزه بارآوری کار اجتماعی 

مانند ارتباطات، اطالعات يا حمل و نقل، سير جهشی اين رشد شايد تا چند سال قبل از وقوع آن، در مخيله بسياری از 

 شمار ١٩٩۶ تا ١٩٨۶ل های  سال يعنی فاصله سا١٠فقط در طول . دانشوران اين رشته ها هم کمتر خطور می کرد

تعداد مسافرت های .  هزار افزايش يافته است٧٠٠ هزار به باالتر از ١٠٠مسيرهای صوتی ماهواره ای از زير 

 ٢٠٠٠٢ تا ١٩٨٠ برابر گرديده است و شمار ميزبان های اينترنتی در دوره زمانی ميان ١٠٠ دهه ۴هوائی در طول 

تحوالت بسيار پيچيده و شگرف تکنيکی اين دوره تقسيم کار تاکنونی . است ميليارد صعود کرده ١٠ به ٢٠٠از رقم 

نظام بردگی مزدی وارد . شيوه توليد سرمايه داری را نيز به نوبه خود دستخوش تغييراتی بسيار جدی ساخته است

رخانه و فازی شده است که کومه نمور زن بنگالی را به راحتی و بدون تحمل هيچ نوع هزينه ای برای تأسيس کا

 يک راست به کارگاه مونتاژ موبيل و ،استخدام نيروی کار متخصص يا تحمل مبارزات و اعتراضات کارگران

 فرصت ها و چالش های جهانی -ايران  «  از کتاب آمارهای باال بيشتر(. کامپيوتر و مانند اين ها تبديل می نمايد

  )  شده استاستخراجنوشته هادی زمانی » شدن

. قوع دگرسانی های اقتصادی باال نرخ اشتغال نيروی کار در سراسر جهان سير نزولی پيموده استبه موازات و

شايد تصور شود که . کثرت شمار بيکاران در هيچ دوره ای از تاريخ حيات سرمايه داری به سطح امروز نبوده است

ريشه اين . همه لحاظ بی بنيان استاين تصور از . تراکم عظيم توده بيکار تابعی از افزايش جمعيت کره زمين است

اين سرشت سرمايه . بيکاری که اکنون سر به ميليارد می زند يک راست در عمق شيوه توليد سرمايه داری قرار دارد

است که مدام و بدون انقطاع بخش ثابت خود را در مقابل بخش متغير رشد می دهد اما تا جائی که به چند دهه اخير 

تراست غول .  اين رشد يا فاصله ميان اين دو بخش با سرعتی برق آسا به پيش تاخته استمربوط می شود، ميزان

 دهه هيچ سالی نبوده است که خيل عظيمی از کارگران خود را راهی برهوت ۴در همين » ولوو« پيکر صنعتی 

و افزايش ساالنه بيکاری نسازد و اين درست در متن شرائطی روی داده است که سرمايه گذاری های ساالنه ولوو 

ولوو چند ده برابر شروع اين دوره انواع کاميون و اتوموبيل و . حجم اين سرمايه گذاری ها غول آسا رشد کرده است

گذشته % ١٠ساير خودروها را توليد می کند، در حالی که تعداد کارگران شاغل در اين انحصار بزرگ صنعتی از 

نگاه ساده ای به قياس سرمايه گذاری های مستقيم . ود هم پائين تر رفته استهای دور يا سال های قبل از آغاز اين پري

حجم پيش .  دهه موضوع را بسيار شفاف تر در پيش روی ما تصوير می کند۴خارجی و نرخ اشتغال در طول اين 

ری با شتاب  برابر افزون گرديده است، در حالی که نرخ بيکا٨٠ريز سرمايه های صادر شده جوامع در اين دوره از 

رشد بارآوری کار، استفاده . حداکثر منحنی صعودی خود را پيموده و نقاط  مختلف اين عروج را پشت سر نهاده است

از تکنولوژی فوق مدرن و به تبع اين ها کاهش حداکثر بخش متغير سرمايه در مقابل بخش ثابت به هيچ وجه در 

غول .  حلقه های دورپيمائی خود به اين کار دست زده استسرمايه در تمامی. محدوده صنعت محصور نمانده است

های تجاری بسيار عظيمی در دنيا شبکه فروش محصوالت خود را بر پايه کاهش تا سرحد زوال نيروی کار 
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ارسال کاالها به طور مستقيم از انبارها به منازل مسکونی بدون نياز به تأسيس فروشگاه و . بازسازی نموده اند

گر فروشنده امروز مکان بسيار مهمی در حوزه تجارت جهانی و در اين حلقه از چرخه سامان پذيری استخدام کار

  .سرمايه احراز کرده است

بحث باال را با رجوع به داده های آماری می توان بسيار بيشتر از اين ها بسط داد و پيداست که هر چه بيشتر بسط 

 رخ داده است آسان تر می گردد اما به نظر می رسد همين اندازه هم يابد صراحت و شفافيت آن افزون تر و فهم آنچه

فاز کنونی طوفانی شدن سفينه بحران در دريای حيات سرمايه داری . برای دادن تصويری گويا هر چند عام کافی باشد

با جرأت . ودو نمرا بايد از ال به الی همين دادها و زنجيره پيوند آن ها در پروسه ارزش افزائی سرمايه جهانی جستج

 بايد گفت که نرخ رشد متوسط ترکيب ارگانيک سرمايه در جهان در طی اين چند دهه نه فقط به گونه ای موحش تمام

وقتی از اين . از تمامی دوره های ديگر بيشتر بوده است بلکه اساسًا حيرت آور و افسانه ای جلوه می نموده است

 صحبت می کنيم بايد ما به ازاء عينی آن را در ساختار ارزش افزائی هسرماي حالت يا روند جهشی ترکيب ارگانيک

معنای . توليد سرمايه داری توليد با هدف سود و تبديل سود به سرمايه و باز هم سرمايه است. سرمايه در نظر بگيريم

از  % ٧٠ از واقعی اين عبارت آن است که سرمايه جهانی در هر دور بازتوليد سراسری خود چيزی بسيار باالتر

سرمايه به صورت بی امان سرمايه توليد می کند . ديکراست به سرمايه تبديل می گردتوليداتش به شکل های مختلف 

در . و سرمايه هائی که توليد می شوند برای بازتوليد خود نياز به سود دلخواه و نرخ سود متضمن بازتوليد خود دارند

 که نرخ سود مطلقًا ناظر بر سودی نيست که به سرمايه مصرف شده م دادخواهيجائی از همين نوشته کوتاه توضيح 

جنرال موتورز با سلسله جبال عظيم سرمايه ای که بر هم انباشته است يا کل . در هر دور بازتوليد تعلق می يابد

ند و چنين ه پيش ريز در طول سال نگاه نمی کسرمايه بين المللی در محاسبه نرخ سود ساالنه خود به حجم سرماي

 که بايد کنيم دقيقًا به محاسبه نرخ سودی نظر داريموقتی از نرخ سود صحبت می . نگاهی اساسًا منطق سرمايه نيست

به کل دينار دينار سرمايه ای که در سراسر جهان به صورت ماشين آالت، مواد خام، ساختمان، زمين، کل ابزار کار 

بنادر و شبکه ارتباطات، تأسيسات آب و برق و گاز و ساير منابع انرژی، و توليد، وسائل حمل و نقل، راه و جاده و 

 تعلق ،معادن و مزارع و کشت و صنعت و فروشگاه و در يک کالم هر چه در قالب سرمايه در جهان موجوديت دارد

ا در همه بخش اين نرخ سود بايد در هر دور از بازتوليد و واگرد سرمايه جهانی کليه اين دنيای سرمايه ها ر. گيرد

باال رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه و گرايش نزولی نرخ سود و سپس . هايش از استوار گرفته تا گردشی سيرآب کند

وقوع بحران حکايت وضعيتی است که اضافه ارزش توليد شده توسط طبقه کارگر بين المللی پاسخگوی تأمين و 

اين . ی عظيمی سرمايه بر هم انباشته شده استت که دنيابحران بيانگر شرائطی اس. تضمين چنين سودی نمی باشد

اضافه ارزش هر چه غول آسا توليد . سرمايه ها نيروی کار را در باالترين و سهمگين ترين حالت استثمار کرده اند

شده است اما سيالب اين اضافه ارزش ها وقتی که بر کوهساران سر به فلک کشيده سرمايه ها جاری می گردد قادر 

ميزان اساسی ترين ويژگی بحران روز نظام بردگی مزدی اين است که درجه کهکشان سائی .  آبياری آن ها نيستبه

هيچ گرهی از معضل افت نمی تواند  اين نظام هم رخ استثمارهای تاريخًا بی سابقهسرمايه جهانی به حدی است که ن

ست که يکی از رفيع ترين قلل در باالترين ارتفاعات سرمايه در نقطه ای به بحران فروغلطيده ا. کندنرخ سود را حل 

بحران به صورت زلزله ای مهيب از عمق هستی شيوه توليد سرمايه داری سر برکشيده است . حيات تاريخی آن است
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 دهه گدشته سرمايه از ۴در طول . و در اولين گام قنديل های مالی آويزان به صفه قدرت خود را سخت لرزانده است

 از  ای کم سابقهشايدفاز عظيم و .  و فرودها برای اجتناب از سقوطی چنين سهمگين عبور کرده استهمه فراز

روند تمرکز و ادغام را از شکل مستمر طبيعی هر .  و می رود تا به فرجام برساند استگلوباليزاسيون را تدارک ديده

سرمايه های انفرادی کوچک گرفته تا يات ح ۀحدود سازی دائرروزه اش يعنی به هم پيوستن سرمايه های کوچک و م

 بخش های عظيم ترين تا ادغام سرمايه اجتماعی تشکيل عظيم ترين و بين المللی ترين تراست های صنعتی و مالی 

، »NAFTA«، پيمان تجارت آزاد امريکای شمالی موسوم به )EU( جهان و ظهور پديده هائی مانند اتحاديه اروپا 

، پيمان تجارت آزاد )MERCOSUR( ، بازار مشترک امريکای جنوبی )CARICOM(ب جامعه کشورهای کارائي

تا اجرای طرح های توسعه بانک ) APEC (، مجمع همکاری های اقتصادی آسيا و اقيانوس آرام )AFTA( آسيا 

يش برده جهانی و تعديل ساختاری صندوق بين المللی پول و پروژه های صندوق بين المللی پول همه و همه را به پ

متوسط ترکيب . سرمايه جهانی اينک در باالترين و حيرت آورترين فاز ممکن ادغام و تمرکز قرار گرفته است. است

ارگانيک سرمايه در سراسر اين ساختار، در اين مدار از اوجگيری تمرکز و سير صعود به ارتفاعات در هم رفتگی 

ران در چنين حالتی رخ داده است و اين به طور قطع از نوع بح.  به صورت بسيار خيره کننده ای باالست،و ادغام

اين که سرنوشت . عظيم ترين و ويرانگرترين بحران هائی است که در تاريخ حيات سرمايه داری اتفاق می افتد

وش بحران چه خواهد شد؟ سؤالی است که پاسخ آن را دو طبقه اساسی جامعه سرمايه داری خواهند داد؟ يک چيز ر

در شرائط موجود هيچ چشم انداز روشنی برای .  را خود ندهند ديگری خواهد دادخويشکدام که پاسخ واقعی است هر 

ضد کار مزدی و سوسياليستی پرولتاريا در سطح بين المللی مشاهده نمی شود و الجرم همه جا  گرايشعروج 

ژوازی سازمان دهی فاجعه بارترين پاسخ بور. بورژوازی است که دست اندر کار پاسخ برای رتق و فتق بحران است

اشکال تعرض سرمايه عليه آخرين بازمانده های قوت اليموت طبقه کارگر خواهد بود و هم اکنون با بيشترين شتاب 

پرولتاريای جهانی در موقعيت بسيار وخيمی قرار دارد اما يک چيز . ور دست به کار اجرای اين توحش ها است مقد

به هر ميزانی که توده . بحث فقط بر سر وقوع انقالبات حی و حاضر کارگری نيست. ستدر اين ميان بسيار مهم ا

های کارگر جهان بتوانند خود را در مقابل نظام سرمايه داری با مطالبات راديکال ضد کار مزدی و با افق شفاف لغو 

.  خواهند کردب آحران نقش برا برای خروج از ب به همان ميزان نيز نقشه های بورژوازی ر،کار مزدی سازمان دهند

اين که چه می . چشم انداز اين دومی اصًال کور و محو نيست و بارقه های حيات آن اين جا و آن جا به چشم می خورد

بايد ديد چه می کنيم؟ بايد جنبش جاری طبقه کارگر را در هر .  سؤالی است که برای دادن پاسخ به آن زود است؟شود

بايد برای پيوند خوردن کارگران سراسر . لبات راديکال ضد سرمايه داری سازمان دادگوشه اين جهان حول مطا

بايد با سالح .  پيکار کرد کار وجهان در سنگر مبارزه برای تحقق اين مطالبات و هر چه بيشتر سراسری نمودن آن ها

ايه داری و کل نظام بردگی منشور مطالبات پايه ای ضد کار مزدی در مقابل تالش سرمايه داران و دولت های سرم

اين کارها ممکن است و بحران خود جبر دستيازی به آن ها را تا حدود زيادی بر زندگی . مزدی به مقاومت ايستاد

  .های کارگر دنيا سرشکن خواهد ساختتوده 
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