
  سرمايه داریجهان بحران ساختاری 
  )۱(جنگ ارزها و

  
و اتخاذ يک راهبرد برای حل  اختالفات  ، کشور صنعتی جهان۲۰مقامات پی در پی چرا نشست های 

کنونی  جهان  اوضاع. ؟ دليلش ساده استدتمامی ندار ،همگن برای مقابله با بحران سرمايه داری جهان
 قدرت ی           و به پشتوانهی اش در جنگ جهانی دوم پيروزدر پيامد . دهه های پيشين تفاوت ماهوی داردبا 

اقتصاد جهان سرمايه داری خصوصی را حول اهداف ی توسعه طرح امپرياليسم آمريکا اقتصادی برتر، 
 International Monetaryصندوق جهانی پول، ’ چندين موسسه ی اقتصادی و بويژه.سامان دادخود 

Fund  ‘ برابر با  و ،آمريکا صاحب حق وتو شدامپرياليسم پول، جهانی در صندوق  . دشدنتاسيس
به چند کشور  - تصميم گيرندگان سياست های اقتصادی- اعضای هيات رئيسه  ،ی صندوقنظامنامه 

  .                                        يافتغربی اختصاص 
 اين کشور در درون  موقعيت برترريکا، از يک سوامپرياليسم آمبه    ترکيب هيات رئيسه و حق وتو 

در شرف کشورهای انقياد اقتصادی زمينه های ديگر سوی از  . را  تامين کردغربیی       عمدهچند کشور 
  . نطفه بسترا   و شرکاآمريکاامپرياليسم به  ،استقالل و  وابسته ، در آسيا، آفريقا و آمريکای التين

باهوشياری  داری آمريکا   سرمايهظاهرا فتاد، با تعميق بحران اقتصادی، ی ه    ولی در اواخر  دهه
ه آمريکا در ابعاد عظيم به کشورهای در حال توسعامپرياليسم . کردنويابی کار برونرفت از بحران را راه

صدور سرمايه مالی و صنعتی، امپرياليسم آمريکا اين تغييرريل، يا ). ۲(و بويژه چين سرمايه صادر کرد
بانکداری خدمات در هيات بخش . مسلط تبديل کردا از کشوری با توليد غالب صنعتی به بخش خدمات ر

ولی بيشتر از اين زمان به بعد، آمريکا کمتر توليد کرد، . ند کرد رشد به نسبت گذشته غول آساو مالی
بيشتر واردات  ی دهان دره و ندصادرات کاهش يافت.  بيشتر وارد کرداماکمتر صادر کرد، . مصرف کرد

ی شصت ميالدی  در  دهه. گرديدآمريکا با کسری موازنه پرداخت تجاری روبرو . و  بيشتر گشوده شد
با . تعريف شددار   سرمايهاتی تجملی برای طبق نقش يک وسيله» تکرديت کارکارت اعتباری، «نوآوری 

کارت اعتباری، «سلط، تغيير ريل از توليد صنعتی، يعنی توليد ارزش  اضافی، به بخش خدمات م
از سوی ديگر، بموازات . دهان باز  کردن هيوالی مصرف در آمريکا شدی  واسطه» تکرديت کار

   :گرديد باال، نقش کارکرد بانک ها دگرگون تتحوال
وجوه مشتريان را پس انداز  از طريق حساب  بانک ها در اين بخش، . سنتی بانک هافعاليت  -الف 

  . متقاضيان قرض می دهندجذب و از سوی ديگر به
 -سهامبازار  و  هابانککنش ناظر بر قوانين و مقررات تعديل با . گذاری بانک ها بخش سرمايه - ب

گذاری  بخش سرمايه  زمينه های مادی قماربازی -۱۹۲۹در پيامد سقوط بورس نيويورک  در سال  
هج «امالت بانکی و مالی، چونان  انواع گوناگون ابزار مع. گرديدفراهمبورس ی بانک ها و بازار ها

  .  شدندنوآوریووو » Derivativeدريوتيو،  «، »Hedge Fundفاند، 
عظيم   ی  درهپيدا شدن  )۳(اموسسات بانکی و مالی آمريکويژه ی اين دوره از کارکرد يک خصلت  -پ

ی مالی الف در  در نوشته های پيش شرح داده شد، که موسسه. گرديد بين دارائی واقعی و دارائی  اسمی
را به » Subprimeساب پرايم، «ی اعتبارات مشکل از اوراق ارزشدار و اوراق مشکوک   آمريکا، بسته

داری  با اين شگرد به اصطالح  کشاف، سرمايه. ،،، فروختندتی  ی ب و اين دومی به موسسه موسسه



ارزش های اسمی صنعت  کوه اورستی اين  پشتوانه. آمريکا کوه عظيمی از ارزش اسمی بوجود آورد
، زمانی که صنعت مسکن، ۲۰۰۷از سال .  بود،های رهن ساختمان، يا به سخن ديگر ارزش خانه

. سامان مالی آمريکا تهديد گرديدنفس وجودی ، جدا بديوان بحران خورد ،موتور رونق اقتصادی آمريکا
بق بانک کالن و مدير کل ساداری وقت  خزانهوزير » Henry M Paulsonهنری ام پلسن، «
 ی ای وارد کنگره  با يک سند سه صفحه)۴(همچون ديکتاتوری» Goldman Sachs، ساکس گلدمن«

ی اين سند سه  بمجرد ارائه. ديکته کندی آمريکا  خدايان وال استريت را به کنگرهاحکام  ، تاآمريکا شد
. دست به تظاهرات زدندجلو وال استريت ها ای غوغائی برپا شد و جماعتی از خانه خراب شده  صفحه

باز برای اضافی بيشتر بسط داده و شرائط اش را ای  در پی خشم مردم، پلسن مجبور شد سند سه صفحه
  . پرداخت اعتبار به بانک ها در آن بگنجاند

به مالی موسسات  به  تريليون دالر ۷.۵ بيش از ی به ارزشداری آمريکا با دادن اعتبار کالن         خزانه
چرا  که معضل .  ولی نه بهبود کامل،بيمار از مرگ نجات يافت. در حال احتضار رسيدض مريداد 

تراز دفاتر کردن موسسات مالی و  بانک ها، با کاربرد حسابداری پيچيده، از آشکار . گرديدحل ناساسی 
ی يک نمود ساده ی اين سياست اين بود که، عليرغم کمک دولت به بانک ها در پ. رفتندطفره مالی 

بق برآوردها، هم اطم. )۵(، بانک ها از دادن وام بهمديگر پرهيز می کردند۲۰۰۸بروز بحران سال 
برابر با » J P Morganمورگان، پی جی «بانک بزرگ » Nominal Assetدارائی اسمی، «اکنون 

آورد برتريليون دالر ۲۲۰برابر با بانک همين  تريليون دالر و دارائی اسمی چند بانک به انضمام ۹۶
  . )۶(!!!اندشده 
يافته،   کشور توسعه۷  باشگاهآمريکا در راسامپرياليسم ، ۲۰۰۸داری در سال   بروز بحران سرمايهتا   

های  اگر نيازی به نشست. می کردرهبری  را در چهار چوب تقدم منافعش یسياست های اقتصاد جهان
 the carrot، قلدری و تطميع« های   شيوهبا کاربردامپرياليسيم آمريکا و شرکا اقتصادی پيش می آمد؛ 

and the stick « بسته، مقامات کشورهای در حال توسعه را به دادن رای و يا  ، در پشت درهای
  ) ۷.( کردند  ها وادار می های ديکته شده در نشست سياستتوافق با 
 تدبير برای  مهارش و هم  هم بحران.آشکار کرداش را  پيامد های ويژه ۲۰۰۸ داری  سرمايه   بحران

 يا  ،تمان و دارائی های بدون پشتوانهچرا که، تاثيرات يا سونامی سقوط صنعت ساخ. ابعادی جهانی يافت
اکنون . )۸(ندداری را در نورديد فراسوی آمريکا، جهان سرمايه، »Toxic Assetهای سمی، دارائی«

  ). ۹(ندبه خط ک سياست هايشسر پشت همه را پيشين را نداشت تا اقتصادی توان امپرياليسم آمريکا 
بدين ترتيب، . را بزير سئوال بردآمريکا ابرقدرت  کشور مقتدر و در راسش ۷باشگاه  ،داری بحران سرمايه

همچنين تغييراتی در ترکيب . افزايش يافتو در حال توسعه  هيافتگسترش  کشور ۲۰اعضاء باشگاه به 
ی   کشور توسعه يافته۸باشگاه در اکنون . پذيرفته شدندهيات رئيسه رخ داد، و دو عضو جديد به آن 

گذشته از اين، ديگر . ارد شدندو )۱۰(ای همچون چين، هندوستان، برزيل تازهاقتصادی های  قدرت پيشين
 که اين ازدياد اعضاء باشگاه روشن بود. ايفا نمی کرد کشور را ۸در باشگاه روسيه نقش نخودی پيشين 

 باشگاه زيان جايگاهمهم به دگرديسی بلکه يک چندی،  يک افزايش  نه صرفاديدغول های جاه يافتن و ر
، قدرت های اقتصادی جديد قدرتمندان ديروز را به نويندر اين باشگاه . بودپيشين  کشور مقتدر ۷

   :يدندکش میچالش 



  کارکرد کشور اقتصادی جهان لگام زدن به۲۰يکی از موضوعات  محوری اولين نشست باشگاه -۱
موسسات ی  هبا رعايت نقش گسترد.  بود-  آماجش آمريکا و انگلستان- بورس هایبانک ها و بازار

 بر هکنند کرامنداعمال سياست های با بانکی و بازارهای بورس آمريکا و انگلستان، اين دو کشور 
  )۱۱(بودندموافق نفعاليت اين موسسات 

کردن فعاليت های کرامند برای لموسی م فق توا، هنوزپی در پیاز اينرو، عليرغم نشست های    
مهار کردن فعاليت از يک جزء هم چنين، . است سوداگری يا قماربازی موسسات مالی به تصويب نرسيده

شايان .  بودمالیموسسات و دالالن  به مديرانادن پاداش های کالن جلوگيری از دقماربازی مالی، های 
يک . گرفتند ميليارد دالر پاداش ۱۴۴ مالی آمريکا مبلغ مديران موسسات ،۲۰۰۹در سال ذکر است که 

 حال .)۱۲(را به خصلت آزمند مديران نسبت می دهدهای کالن  پاداشدادن آگاهانه يا ناآگاهانه  ،تعبير
اگر اين خصلت . داری است جزء ذاتی چنين کارکرد سرمايهموسسات مالی  بازیسوداگری يا قمارآنکه، 

ی بازار  رونق گرفتن دوباره. ايد کردهمختل را کارکرد آنها شما  مالی بگيريد، از فعاليت را از موسسات
موسسات اين گونه از   يادشده در باال گويای خصلت درونی ای         افسانهبورس نيويورک و پاداش های 

  . )۱۳(است مالی
  ی پول چاپ بدون پشتوانه  -۲

 .است دليلش ساده. دنکنرا مجازات می پول چاپ  خالفکارانداری، دولت ها  در سراسر دنيای سرمايه
بزهکاران با چاپ پول جزئی . ووو استدزديدن  فروشی طال يا جواهر از بانک زدن،به مشاچاپ پول 

پول را دولت ها چپس   اين پرسش مطرح می شود،،رايننابب. ی اجتماعی را می دزدند از ارزش توليد شده
در ،  يا رازش جوابش؟را مرتکب می شوندبزهکاران ش  کنهمانبدون پشتوانه چاپ می کنند، يا 

ی  رابطه مارکس فرايند توليد عام را به .ارزش اضافی استداری يا توليد  سرمايهی توليد   رابطهاتتناقض
تنگنائی در هر يک هر  بروزبه سخن ديگر، .  بين توليد، توزيع، مبادله و مصرف تقسيم می کندعام

   . ه فرايند های ديگر منتقل می شودبی توليد  از چهار چرخه
،  -۱۹۹۰ی   در دهه-به تقليد از ژاپن، ی معامله  برای مقابله با بحران و کمبود ارز در چرخه   

ولی اين راهکار . هش دادندصفر درصد کای بانکی را تا حد  های آمريکا وانگلستان نرخ بهره     دولت
چاپ اقدام به  بناچار هر دو کشور. دهندب مشتری ها وام هنوز بانک ها اکراه داشتند به. کارساز نشد

آرام کردن «اصطالح بلکه ، چاپ پولنه با نام اين کنش را  با خجلت و شرمندگیالبته .  کردندپول
آمريکا و انگلستان، اولی چندين تريليون و دومی  . نامگذاری کردند» Quantitative Easing، چندی

 اگر مطلبمان را به اولی کفايت کنيم، اين اقدام .چاپ کردند» Q E« يا  پول،بيش از يک تريليون دالر
  : است مد نظر داشتهاقتصادی اهداف چندی را 

به اين . آشوب افتادارزش دالر پائين آمد و در بازار ارزها  ۲۰۰۷ی مهيب بحران  با زمين لرزه -الف
با رعايت سپس، .  آمريکا نبود تصميم و اعالم رسمی دولتی هجيتن ارزش دالر کاهشدليل ساده، 

موقعيت دالر به عنوان ارزی برای مبادالت بين المللی، برای مثال کاالی نفت، پائين آوردن ارزش دالر 
آمريکا، با بکارگيری چنين سياست اقتصادی ناشيانه، دولت . اقدام آسانی برای امپرياليسم آمريکا نبود

  .ای بود ، سياست اقتصادی عاقالنه»Q E« چاپ پول يا بنابراين،. دشمنی همه را برای خود می خريد
  و اجتماعی را بهم زد شده یی ارزش توليد چاپ پول بدون پشتوانه، برابری حجم پول و اندازه-ب

  . ملی ايجاد نمودتاثيراتی فرا



شايد افزايش صادرات و کاهش  »Dollar depreciation، پائين آوردن ارزش دالر« اقدام به  -پ
   .ندبيش از اين بودداری آمريکا  اهداف خزانهرا تامين می کرد، ولی واردات 

  ،بانک ها و موسسات مالی مبالغ قابل توجهی ارز در اختيار داری آمريکا زانه  با چاپ اسکناس، خ-ت
ی ارز تا حدی   مالی قحطی زدهموسساتمشکل از يک سو، . در شرف ورشکست شدن، قرار داد

های باالتر،   را با بهرهصفر در صدی  ديگر، بانک ها پول دريافتی با بهرهسوی از و ؛ برطرف گرديد
  . ولی با اکراه و آهنگ آهسته، به مشتريان قرض دادند

 به طرق گوناگون به  بازار تزريق بی  پشتوانهارز از  برای تحرک دادن به کسادی بازار مبالغی -ث
خريد برای تشويق ، کمک مالی فقرخط رگران زير کم به کاهی وبرای نمونه می توان به پرداخت وج. شد

  .  اشاره کرد»ماليات افزوده«ماشين نو و پائين آوردن 
را دستمزد کارگران به همان اندازه کشوری، واحد پول انتشار پول بدون پشتوانه با پائين آوردن ارزش . د

   . پائين آورد
.  
.  

هم چنان و . ادی فرايند اقتصاد آمريکا را فشارد، بحران همچنان گلوتمام اين تدابيربا وجود ولی    
 ما به موضوع جنگ ارزها  در اينجاست که .واردات بر صادرات روی زمين ماندکالن معضل کسری  

، واحد  »يوان«دستکاری ارزش عمدا و با  می کند را متهم چينمدتی است که اکنون، آمريکا  . رسيم می
آمريکا واردات از تمهيد صادرات چين به آمريکا ارزان تر و برعکس با اين  و ،هداشتهارا پائين نگ شپول

ی اين ادعا، آمريکا از چين می خواهد ارزش واحد پولش را افزايش  بر پايه. است به چين گرانتر گرديده
چين . آمريکا قدرت تحميل سياست اقتصادی عليه چين را ندارد . نبه پرزور نيستديگر س ولی، .دهد

با چاپ اسکناس را متهم می کند که آمريکا متقابال  و ايستادگی کرده، خواست آمريکا بر در براهمچنان 
 به  هنتيجبه  را گرانتر و »يوان«ارزش دالر را پائين آورده و قيمت تالش دارد عمدا يا يازشی پشتوانه  بی

  . رساندآسيب صادرات چين 
چاپ  اسکناس . مانده استمحدود نچين ،  جنگ ارزها به دو کشور آمريکا و  گفتنی است کهولی   

 »ين« تنزل ارزش دالر، قيمت ارزش به  سخن ديگر،از طرف آمريکا، » QE  «يا کنشبدون پشتوانه 
 ه آمريکا، با فروش مبالغاش ب شدن کاالهای صادراتی ترژاپن با گران .واحد پول ژاپن را افزايش داد

نزديک، ولی، به عنوان متحد . کرد مقابله به مثل  و با آمريکا آنرا پائين آوردارزش، »ين«عظيمی 
، اکنون آلمان  با آمريکاچينجنگ و دعوای افزون بر . آمريکا به اجبار خشمش عليه ژاپن را فرو خورد

 را باعث تنش بيشتر در اقتصاد جهانی ارزيابی  می   آمريکا در چاپ کردن اسکناس بدون پشتوانهکنش
  !)۱۴(کند 
 ۲۰۱۰ اکتبر ۲۲تاريخ  کشور توسعه يافته در ۲۰در تازه ترين نشست . دامه داردولی هنوز دعوا ا   

 اقتصاد بحرانبه کاهش دادن ، وزير اقتصاد آمريکا پيشنهاد کرد برای »Torontoترنتو، «شهر در 
البته، . کاهش دهند کشورهای چين، برزيل، روسيه و عربستان سعودی صادراتشان را ،داری سرمايه

مخالفت ، اين پيشنهاد آمريکا نيز با »يوان« به چين برای باال بردن ارزش  بی نتيجههمسان فشار 
   .کشورهای مخاطب روبرو گرديد



ی اروپا قرار است مقررات سختی عليه فعاليت موسسات بانکی و دادن  از سوی ديگر، اتحاديه   
ح داده شد، چنين راهکاری را  نمی ولی انگلستان، بنا دالئلی که در باال شر. به کارگيردن کالهای  پاداش
 ضمن هوشداراين کشور ی خدمات ملی  وزير دون پايه »Mark Hobanمارک هوبان، «آقای . پسندد
 . دادخواهند نشان  موسسات مالی شديدا به چنين راهکاری واکنش ند گفت:ی اروپا اتحاديهنظرات  به دادن
. حوزه هائی با کمترين کرانمند مهاجرت خواهند کرد به ،های مالی سرمايه است که  آقای وزير اينمنظو

سازمان اقتصادی و همکاری برای «، »WTOسازمان جهانی تجارت، «، مقامات اقتصادی از هم چنين
 و  کشور توسعه يافته۲۰ی   در نشست زودآينده قرار است،»UNسازمان ملل، «و » OECD توسعه،

، به »Protectionismحمايت از بازرگانی ملی، «ليه تهديد جنگ ارزها و سياست ع، درحال توسعه
اينکه، از همه مهمتر باالخره، و  .ناديده گرفتن تجارت آزاد بين المللی، اخطار دهندخالف سخن ديگر 

 ، ۲۰۱۰/ ۰۸/۱۱ ،رئيس بانک جهانی روز دوشنبه» Robert Zoellickرابت زوليک، «آقای  
نامبرده قرار است در برابر با اين مطلب، . منتشر کرد» Financial Timesتايمز مالی، «ای در  مقاله

 درخواست ،ی اين هفته  روزهای پنجشنبه و جمعهدر،  کشور توسعه يافته و در حال توسعه ۲۰نشست 
 يک گردد وجهانی بنيادی اصالح شود؛ نقش دالر کمتر های ارزمعيار مبادالت سيستم جاری کند که 
  .  شده پذيرفته شود تعديل استاندارد ارز طالی سيستم 

در باال گفته شد که . ابعادی بس پيچيده تر و فراتر از موارد ياد شده در  باال داردجنگ ارزها ولی    
بخشی از . يافتمه ابحران ادهمچنان ولی، . داری آمريکا به صفر درصد کاهش يافت ی خزانه نرخ بهره
برزيل . صادر شدندآور به خارج از آمريکا  عرصه های سود کسب سود باالتر بهیراهای مالی ب سرمايه

  سالهای بين. ئی را تجربه می کند رشد باال، از کشورهای در حال توسعه،مشابه چين و هندوستان
» Bondاوراق بهادار، «ی باال برای خريد  بيليون دالر ارز در جستجوی بهره۱۰۵، مبلغ ۲۰۰۷ -۲۰۰۹

 سرمايه به صدورحجم ، امسال نان بورژوائیدا ای اقتصادبرآورده برابر با .است به برزيل سرازير شده
است دولت برزيل، اجرای سيبدهی افزايش . گرديدخواهد از چين و هندوستان  برزيل در رديف سوم بعد
 Carry« از نوع سوداگری کنش ازسوی ديگر، ورقمی دبانکی  ی ههر و  ب،مالی سخت از يک طرف

Trade «ائط جنگ ارزها، خريد دارائی های مالی و صنعتی با ارزهای تحت شر . را بوجود آورده است
کسب سودهای شرائط عمل کرده و ارزانتر به نفع موسسات مالی بين المللی در اروپا، ژاپن و آمريکا 

 برای جلوگيری از کاهش نرخ سود گذشته از اين،. تحميل می کندی کارگر برزيل  طبقهرا به  ترباال
. خواهد کرد ی کارگر برزيل را الزام آور المللی حمله به سطح معيشت طبقههای بومی  و بين  سرمايه

ا   در تاريخ، رئيس جمهور منتخب برزيل،»Dilma Rouseffديلما روسف،«حتی قبل از اينکه خانم 
با بورژوازی برزيل و جهانی طبقات د، نوظايف رياست جمهوری را به عهده گيررسما  ،۲۰۱۱ژانويه 

 ها را خواستار رای سياست های رياضت اقتصادی و کاهش ماليات  بر شرکتاز وی اجپافشاری 
  .اند شده
  داری چين  و سرمايهجنگ ارزها -۳

ی هفتاد ميالدی و سرازير شدن سرمايه به اين  به چين در اواخر دههنسبت تغيير سياست آمريکا 
عملگرا يا «داری  مايهسر.  بلکه نيازهای انباشت سرمايه از دو سو بود،کشور، نه محصول زرنگی

داری  فرايند سرمايهی  پيوستهنه افق فراخی برای رشد می رفت  داری چين رشد سرمايه.  است»پراگماتيست
همزمان، رشد چين رشد تکوين . کندداری خلق  جهانی، بلکه تنگناهای جديدی بر فرايند بحران سرمايه



آمريکا با انتشار اوراق . ريکا صادر می کرد به آمچين کاالی ارزان. زايش بحران آمريکا و جهان بود
کوه دالرها وارد بازار ی اين فرايند،  بر زمينه .ی تداوم اين فرايند را فراهم می کرد وسيلهداری  بهادار خزانه

 هایولی اين فرايند طوفان زا از چشم هزاران اقتصاددان و پرفسور. سوداگری و قماربازی می شد ووو
بررسی فرايند  به صرافت تنها با بروز بحران داری   سرمايه:مارکس می گويد. دنماندپنهان زی بورژوا

به را  زیبورژواگی زد و شتاب  یبين کوتهی  طعم تلخ نتيجهفرايند تاريخ امروز، . )گروندريسه(توليد می افتد
و بی رشد بی مهار  ،از ديد بورژوازی، تسخير بازار چين و سپس فروپاشی شوروی سابق. اندچشاو می 

در برخالف متفکران و اقتصاددانان بورژوائی، مارکس . پايان سرمايه داری جهانی تعبير و تفسير شد
رشد از منظر مارکس، . داری را با آينده نگری استقبال می کرد تمام دوران حيات بلوغش رشد سرمايه

با نگرش . می کردو تقويت در بطنش تکوين ی توليدی را  اين رابطهتناقضات همزادش  داری سرمايه
سر راه فرايند توليد ارزش  تنگناهای جدیقرن بيستم، ل اوی  نيمهحتی، در همان مارکسی، ما ديديم که 

کالسيک برونرفت از های  کنشنه در تکرار نجاتش را و سرمايه . قرار گرفتنداضافی يا انباشت سرمايه 
کشتار ده ها ميليون کارگر و چندين برابر آتش، خون، ويرانی گسترده و هولناک بحران، بلکه در کاربرد 

اين  . است داری جهانی بوده گفته می شود که رشد چين موتور رونق و رشد سرمايه. زخمی ناگزير ديد
فرايند بحران ساختاری رشد تکوين  ساز زمينههمزمان رشد چين . ی دوم اما نيمه.  ازحقيقت استینيم

مشابه . است خلق کردهجوان ، حداقل سيصد ميليون کارگر  چينیدار فرايند رشد سرمايه ).۱۵(بودسرمايه 
داری ايران،  فرايند کارگری شدن دهقانان سلب مالکيت شده در روند اصالحات ارضی و رشد سرمايه

ی  اعتصاب های گسترده. اندروستائی را از خود می تکائل خصدارد ی کارگر جوان چين  بخش طبقه
با وجود . است محدود نبودهژاپن  صنايع ماشين سازی و اکترونيک ، هرگز به۲۰۱۰ و ۲۰۰۹های سال 

ی اعتصابات به بخش  دامنهدار چين و جهان  سرمايهات سوی رسانه های گروهی طبقسانسور اخبار از 
آغازين بيداری و های   اعتصابات کارگری نشانه. ندهای ديگر و از جمله توليدات پوشاک کشيده شد

شدند، و در مقابل  ساالر به چالش گرفته های سرمايه اتحاديه. دادرا تجلی ن در چيروياروئی طبقاتی 
 ،چيناز طرف دولت  ٪۳۰تا اعالم افزايش دستمزد کارگران . دادند های از پائين را سامان کارگران کميته

. ی شاه که صدای انقالب را شنيد همچون ندبه .بودکارگر چين ی  تائيد تکان بدوی غول طبقه
 کارگران به شرائط کنش اعتصابات و دستاوردهای اقتصادی. ير چين صدای کارگران را شنيدوز نخست
  ۰)۱۶(است ران را پائين تر آوردهاد نرخ سود پائين سرمايهو کشی لطمه وارد کرده،  بهره
 به -ها را به مناطق درون و عقب افتاده، با دستمزدهای پائين تر دارن کارخانه ای از سرمايه عده   
ی سودآورتر  به سمت حوزهرا سرمايه ديگر بخشی . بجا کرده اند  جا-بت مناطق جنوبی و ساحلینس

تاکنون،  .های ترکيدن حباب صنعت مسکن در آينده  آفرينش زمينه-دان گسيل کردهصنعت مسکن 
گفت و ی  آرمان کمونيسم يا سوسياليسم را کامال از صحنهگفتمان است  آمريکا توانستهدار  ی سرمايه طبقه
برعکس، بنا بر ريشه داشتن آرمان سوسياليسم در . ی کارگر آمريکا محو کند ارتباطات جمعی طبقهگوی 

جهت کارگر افق تحقق سوسياليسم را ی   به طبقهسياليسم بازار، سودار با تکيه بر  ی سرمايه چين، طبقه
تريليون  ۲/ ۳، اين کشورارگر ی ک طبقه ی استثمار شديد  به هزينه،چيندار  ی سرمايه طبقه. داده است

ی آمريکا  اين حجم عظيم ارز قادر است در جنگ ارزها به اقتصاد بحرانزده. است دالر ارز ذخيره کرده
موقعيت . خود چين نيز از آن مصون نيستای است که  ولی اين اسلحه. لطمات مرگ باری وارد کند

هر يک که  ،می ماند ی رافرد  دواقتصادی آمريکا و چين در جنگ ارز ها شباهت به سناريوی



خواهد داری چين در امان ن آمريکا از تکان دادن سرمايه. گذاشته استديگری ی  شقيهروی ای   طپانچه
  .بود
ی بحران خالص  سرمايه با دست يازيدن به ابزارهای کالسيک از چنبرهدر طول سه سال گذشته،    
های تسليحات  زرادخانهجود و و ،يگر، از يک سوجهانی در همدهای  درهم طنيدن سرمايه. استشده ن

اتمی، موضوعيت کاربرد دگربار تسليحات کالسيک در دو جنگ جهانی اول و دوم را در جواب دادن 
هيچ تضمينی وجود ندارد که جنگ کالسيک وحشتنتاک  . ساختاری سرمايه بی ربط کرده استبه بحران

ی   در هيات انسانی اش، با درس آموزی از تجربهآيا سرمايه. نشود  به جنگ مرگبار اتمی کشيده
  های آهنين فاشيسم و بربريت جنگ جهانی دوم بشريت و تمدن را نجات خواهد داد؟  پاشنه

  
  مراد عظيمی

۰۸/۱۱/۲۰۱۰  
  

  و چشمهتوضيحات 
  .  داری را شامل می شود مطلب جاری چھارم بخش بحران سرمايه -۱

 اگر از فردای پايان جنگ جهانی دوم، ارزش دالر به .ضعف دالر آشکار گرديد۱۹۷۱در سال  -۲
 اين واقعيت بود که نگری قدرت بالمنازع اقتصادی آمريکا به طال پيوند شده بود، بحران دالر نشاپشتوانه

، معادل ارزش اسمی دالر کاغذی، نداشت؟ بنابراين، اعالم خروج برابری دالر ی کافیآمريکا ذخاير طال
مواجه گرديده واردات و صادرات از اين بود که آمريکا با کسری موازنه پرداخت کاغذی با طال، حاکی 

. اش شده بودتر از دخلخرج آمريکا بيش. اش پيشی گرفته بودواردات آمريکا بر صادرات. بود
  . يافتخواه تحقق نمیکرد، يا انباشت دلآمريکا ارزش اضافی مطلوب توليد نمیداری  سرمايه

، به چين ۱۹۷۱هنری کيسنجر، مشاور مخصوص رئيس جمهور آمريکا، در نهم جوالی سفر پنهانی    
، به چين Richard Nixon، »ريچارد نيکسون«ی ديدار رئيس جمهور وقت آمريکا، و فراهم کردن زمينه

ُدر بعد . گرفتهای اقتصادی آمريکا سرچشمه میای گير و گرفتاری از ضرورت پايهآينده،در سال 
های جنگ ديکی آمريکا و چين، که تا ديروز دشمن آشتی ناپذير همديگر بودند، در سياستسياسی، نز

پينک «ولی سياست معروف به . کردی شوروی عمل میسرد به سود هر دو کشور و به زيان روسيه
بلکه هدف غايی اين . بين آمريکا و چين قرار نبود در حصار توافقات سياسی محدود بماند» پنک

آمريکا سرمايه داشت، . رفت تا ترجمان دگرگونی عظيم اقتصادی برای هر دو کشور گرددنزديکی می
ُچين کشوری پر جمعيت، عميقا کشاورزی، بس عقب . ولی سرمايه با مشکل انباشت مواجه شده بود

ی کالن برای توسعه داشت، ولی سرمايه ی بسيار نازل، ظرفيت بالقوهمانده و با  حجم انباشت سرمايه
شد، تا از يک طرف چين عقب مانده صنعتی می. کردآمريکای مستاصل چين را صنعتی می. اشتند

های مادی سوسياليسم ی صنعتی پايهاش وابسته کند و از سوی ديگر با توسعهآمريکا را به نيروی ارزان
رفت از  برون.آفريد می سرمايهاش مشکل انباشتداری آمريکا در  بطنگشايی سرمايهره. را فراهم کند

بنابراين، فارغ از بده . بستداری فردا را در چين نطفه میی بحران سرمايهعقب ماندگی چين، جرثومه
های سياسی، هر دو کشور از دو جهت مختلف، يکی سرمايه داشت، ولی با مشکل تحقق بستان



 اما تحقق اين اهداف دو .انباشت مواجه بود، آن دگر فاقد سرمايه برای رشد فرايند انباشت سرمايه بود
- چين نمی. های اقتصادی و سياسی هم در چين و هم در آمريکا بودسويه و متضاد، مستلزم انجام رفرم

پس چين قبای . آور بگذاردی صنعتی شتابتوانست با قالب سياسی موجود پای در راه توسعه
 آمريکا را از تن به -داریسرمايه به اصطالح ببر کاغذی و نه - عليه امپرياليسم تجاوزگرجوئی  مبارزه
چين با برچيدن مزارع کشاورزی دسته جمعی، شرايط مهاجرت صدها  .انداختکرد و دور میدر می

  .کردهای صنعتی فراهم میميليون دهقان از زمين کنده شده را به سوی حوزه
يک بار . بستنز را میی دولت رفاه و دکترين اقتصادی کيُجانب آمريکا، در بعد اقتصادی، پرونده   

شد و در اين گور خالی، دولت رفاه و  نبش قبر می- تحت نام نيوليبراليسم-ديگر ليبراليسم اقتصادی 
داری آمريکا، در اين چرخش جديد، دولت را مدير بی کفايت تعريف سرمايه. شدنددکترين کينز خاک می

در . گذاشتزار، يا دست غيب آدام اسميت، میکرد و سرنوشت فرايند توليد را در اختيار مکانيزم بامی
، به سمت Jimmy Carter، »جيمی کارتر«داری آمريکا از ليبراليسم سياسی سطح روبنايی، سرمايه

های اجتماعی، علمی، ارزش: گرفتوار شدت میتبليغ خرافات ايدئولوژی مذهب ديوانه. چرخيدراست می
هنر به عنوان جزيی از تالش انسان در نقد . گرفتندقرار میفلسفی، فرهنگی و هنری  مورد تجديد  نظر 

چون شد و انسان هماجتماع نفی می. شدداری از محتوا تهی میو نفی شرايط غيرانسانی روابط سرمايه
کرد تا بتواند در بازار کاال، شد، که برای زنده ماندن فقط و فقط به خود تکيه میدد منفرد تعريف می

را » بيگانه از خود«تر انسان اين چنين رويکردی، سقوط هر چه بيش. خود را بفروشدچون کااليی هم
داری، اين دوران را عصر و مهندسان فکری سرمايه. دادداری مبنای تئوريک میی سرمايهدر جامعه

  .  ناميدندپايان تاريخ، نظم نوين جهان و مرگ مارکس می
  

  کار ارزان يا کارگر بی حقوق
ی آمريکا، به داری آمريکا برای صدور سرمايه به چين و متقابال ولع چين برای جذب سرمايههنياز سرماي

داری آمريکا از تنگنای توليد ارزش اضافی يا انباشت سرمايه. تحقق شرايط معين دوجانبه نياز داشت
دآوری چين شرايط تحقق سو. گشای اين معضل گرددبرد؛ صدور سرمايه قرار بود رهسرمايه رنج می

اما تامين شرايط کار ارزان با به رسميت شناسی . کردگذاری آمريکا، يعنی کار ارزان، را فراهم میسرمايه
به اين دليل، رفرم سياسی چين همان ساختار پيشين ديکتاتوری . تشکل کارگری منافات داشت

ای دموکرتيک به نفع ه بدون اجرای رفرم-تنها جناحی از  حزب . کرددولتی را حفظ میداری  سرمايه
در آن سو، آمريکا . کردی رشد فرايند صنعتی شدن را فراهم می شرايط کار ارزان يا زمينه-کارگران

 متوسط کارگر آمريکايی، يا قيمت خريد نيروی کارش، بسيار باالتر از چين تمزددس. کارگر ارزان نداشت
به يورشی دار آمريکا قادر نبود آن چنان يهی سرمابنا بر توازن موجود بين کار و سرمايه، طبقه. بود

ه اين ب. نعمت کار ارزان مشابه چين را تامين کندببرد، که ی کارگر آمريکا  طبقهتمزدسطح عمومی دس
اگر درب کارگر ارزان آمريکايی . ، آمريکا مجبور بود در جستجوی کار ارزان سراغ چين را بگيرددليل

. گذاشتداری چين اين کليد را در اختيارش میده بود، سرمايهداری آمريکا بسته شبه روی سرمايه
آمريکا از راه وارد کردن کاالی مصرفی ارزان از چين، قدرت خريد کارگر آمريکايی را داری  سرمايه

ای بر وفق مراد دو طرف ظاهرا، معامله. داداش را کاهش میی زندگیافزايش، يا به سخن ديگر، هزينه
ی کار ارزان آمريکا فراهم داری تشنههايش، شرايط کار ارزان را برای سرمايه، با رفرمچين. شدمنعقد می



ُگل آمد و چمن . آفريدداری آمريکا شرايط صدور سرمايه را میدر آن سوی معامله، سرمايه. کردمی
   !آراسته شد

 مين کنش درهخاطر اهميت جايگاه اقتصادی آمريکا به اين کشور کفايت کردم، وگرنه، من ب -۳
  .نيز تجربه شدند ووو ، ايسلندجمهوری ايرلنديونان، پرتقال،  انگلستان، اسپانيا، کشورهای 

 »هنری ام پلسن« بلکه از طرف معترضين خانه خراب شده به ، اصطالح ديکتاتور نه از من-۴
   . شد داده
ی   برنامه،»RT ،آرتی«ن و، مصاحبه گر اقتصادی تلويزيMax Keiserی ماکس  مصاحبه چشمه، -۵

وال  گر و تحليل مالی گر معامله»  Reggie Middletonرجی ميدلتن،«  با ،انگليسی تلويزيون روسيه
  . استريت

نگار، نويسنده و منتقد  رونامه» Danny Schechterدنی شکتر، «، اثر »Plunderچپاول، « -۶
ارقام  تريليون ۲۲۰تريليون و  ۹۶اعداد التفات خواهند کرد که، خواننده . رسانه های گروهی آمريکا

 ميليارد دالر و از آن ترکيه کمی بيشتر از ايران و ۷۸۰کل توليد ناخالص ايران برابر با . نجومی اند
چند بانک تريليون دالری ۲۲۰ئی اسمی دارا. است تريليون دالر ۶۸/۱ميليون نفر برابر با ۱۵۰روسيه با 
 ی  چشمهو بر فرايند توليد اجتماعی موسسات مالی  ی مطلق سلطهنمايانگر  بی اغراق، آمريکائی
  . داری است بحران جهان سرمايهمعضل 

 باشد، در آنصورت تمام يا بخش  ی واقعی داشته  حتی بفرض محال، اگر اين رقم نجومی پشتوانه  
ی    دههدری باال نشان می دهد که  نوشته .، يا امالک ووو در اختيار چند بانک قرار دارد غالب کارمرده
 از ۱% ، ۲۰۰۰ی  دههدر .  تعلق داشتن ادار  از سرمايه۱۰% دارائی آمريکا به ۵۰%نود ميالدی

با اين تفاوت خيره (*). را در اختيار دارندآمريکا ی  ثروت يا کارمرده از کل ۷۵%داران مالک   سرمايه
چنين تشبيه می را در آمريکا آرايش طبقاتی در اثر باال ) **(اقتصادان ليبراليک  ،ی تقسيم ثروت کننده
  .  ند و در سوی ديگر يک اقليت بسيار نازل بستانکاران بدهکار-  تقريبا تمام مردم-در يک طرف: کند

درآمد باقی «ی بورژوازی   معادل واژه-انسان هاثروت يا دارائی جامعه را معادل زمان آزاد مارکس (*) 
به سخن ديگر، زمانی که انسان . تعريف می کند -»Disposable Incomeمانده بعد ازخرج ماهانه، 

ی جامعه وارد فعاليت های تفريحی و   به هزينه، بعد از صرف زمان معينی برای توليد اجتماعی، ها
داری بسياری بيکار، خيلی زير خط فقر زندگی می  ولی، اکنون در جوامع سرمايه .هنری ووو می شوند

براين، آن بخش از کارگرانی که بعد از هزينه کردن نيازهای بنا.  ووو ساعات کار طوالنی است؛ کنند
 درصد کمی را نمايند برايشان مازادی باقی می ماند تا خرج تفريح و فعاليت های خالقه  ماهانهضروری

   . شامل می شوند
   . جناح راست قرار داردی  آماج حملهی اروپا احترام دارد، در آمريکا سخت  اگر ليبراليسم در قاره(**) 

 داری بازار سرمايهی  شيوهبه شوروی سابق داری دولتی  بوروکراسی سرمايهحاکميت به پاس چرخش  -۷
با سقوط  کشور مقتدر پذيرفته شد؛ نه اينکه، اين کشور بالواسطه ۷ آزاد، اين کشور به عضويت باشگاه

   .  به يک کشور مقتدر توسعه يافته عروج کردشوروی سابق 
 می کرد،آمريکا عطسه اگر : تعبير می شد چنين المنازع اقتصادی آمريکا اين در گذشته قدرت ب -۸

ی تب  مرحلهاز  بلکه دچار عطسه،نه  اکنون اقتصاد آمريکا ،ولی. کشورهای ديگر تب می کردند



در پائين ترين داری آمريکا  سرمايهی کارگران زير خط فقر  ها، موقعيت اليه برابر با بررسی. است گذشته
  . جای داردو در حال توسعه کشور توسعه يافته ۲۰ی  رده
، در  مقابله با اين دولت برزيل. را پائين آوردقيمتش داخلی  ی پنبهروی توليد يارانه وضع ا  آمريکا ب-۹

ماليات ، ۲۰۰۹، ماه مارچ »World Trade Organisationتجارت آزاد، سازمان جهانی «مغاير اقدام 
ی اين  همچنين نماينده. از آمريکا وضع کردکاالهای وارداتی ون دالر روی  ميلي۵۲۹ای معادل  يا تعرفه

مالکيت « روی ای  جداگانهماليات ی نزديک  اخطار کرد که برزيل در آينده» س ج ت آ«کشور در مقر 
اين . خواهد گذاشتميليون دالر  ۲۳۸آمريکا به مبلغ » Intelligence propertyدماغی، توليدات 

.  نمايانگر اين واقعيت است که،  ديگر اين کشور  آلت دست امپرياليسم آمريکا نيستاقدامات برزيل
و از کوبا دعوت شد، ولی به آمريکا ، برای اولين بار التينکشور آمريکای  ۳۳اخير در اجالس  - ۱۰

ل، اوا مار« روسای  جمهوری بوليوی و ونزوئال، ، همچنين در اين نشست.ی شرکت داده نشد اجازهکانادا 
Eva Morales « هوگو چاوز، «وHugo Chavez«  پيشنهاد بازار مشترک آمريکای التين برابر با

  .  اروپای سابق را نمودندالگوی بازار مشترک
قمار کارکرد سوداگری و کرامند کردن ، عليه »Boris Jonsonبوريس جانسن، «شهردار لندن  - ۱۱

ابراز رفت و  »Strasbourgستراسبورگ،  «ر اروپا دی به پارلمان کشورهای اتحاديه ،بازی بورس لندن
   .  وی هوشدار داد که چنين اقداماتی شديدا به اقتصاد لندن لطمه وارد خواهد کرد.ناخشنودی کرد

ها حريص و         سانهای ان دار با هدف انباشت سرمايه و نه تامين نياز در هيات سرمايهسرمايه البته  - ۱۲
 تکيه بر نگرش مارکسی حرص و آز مديران را بير اولی در باال، تعبير ديگر بابرخالف تع. آزمند  است

ی   کنگره«ی  کنفرانس ساالنهتعبير اول، در نگرش مشابه . درک می کند محصول کارکرد موسسات مالی
چپ از جناح  ن کارگرینفر از نمايندگايک . در ماه سپتامبر اتفاق افتاد» T U Cهای کارگری،  اتحاديه
  ها از جناح راست اتحاديهخانم نفر يک در مقابل، . داری ارزيابی کرد اع کنونی را بحران سرمايهاوض

  .  داری سرمايهبحران  آنچه امروز جريان دارد بحران بانک هاست، نه :جواب دادند
ی  چرخهضروری جزء   » Hedge Fundهج فاند،«با گسترش مبادالت جهانی به نسبت گذاشته،  - ۱۳

 کاالی معينی را برای آمريکاالف در شرکت . ای قناعت می کنم من به مثال ساده. است دهش معامله
شرکت الف می تواند قيمت کاال را با ارزش دالر . دريافت در شش ماه آينده به چين سفارش می دهد

ت اما، ممکن اس.  پرداخت کندیی چين امروز محاسبه کرده و زمان تحويل گرفتن کاال به توليد کننده
.  ظاهر می شود»هج فاند«جاست که نقش ناي.  باال يا پائين برود، ارزش دالر تغيير کرده،شش ماه بعد

من قرار : به شرکت الف می گويدا استفاده از فرمولی بانک ب. مراجعه می کندبانک شرکت الف، به 
منعقد  ارز دالر قدار فالن مبا آينده  شش ماه داد اعتبار با شما را برای قيمت کاال با ارزش دالر در

های جاری فرايند توليد، يا  يا استفاده از فرمول رياضی، بر مبنای داده ،بانکی  اما، محاسبه. می کنم
فرض بر اين است که در شش ماه آينده عامل جديدی بروز نخواهد . است مکانيسم کور کارکرد سرمايه

  . کرد ووو
 » QE« چاپ پول، ی جديد يکا اعالم کرد که يک بستهداری آمر  پيش از اتمام اين نوشته، خرانه- ۱۴

  . ميليارد دالر چاپ می کند۶۰۰بمقدار 
ی پيشين در شرائط نامناسبی قرار داده  يافته داری های توسعه  تاريخ  چين را به نسبت سرمايه - ۱۵
برابر ی چين  ی گذشته، توليد ناخالص سرانه داری در سه دهه با تمام هيبت عظيم رشد توليد سرمايه. است



. ی جهان قرار دارد ی يک صد و دوم، در جدول توليد ناخالص سرانه  دالر و در رده۶۷۷۸با 
دالر به ترتيب در صدر و رديف ۱۲۹۰۰ دالر و ايران با ۱۲۲۰۰۰با » Liechtensteinلختنشتاين، «

 دو برابر توليد افزايش. »C I Aسيا، سازمان جاسوسی آمريکا، « چشمه سايت اقتصادی - قرار دارند۶۸
شکی . داری چين طلب می کند ناخالص سرانه ی چين مستلزم فرايند توليد غول آسائی را برای سرمايه

   . ووو بزودی با معضل رشدهای باال روبرو خواهد شدنيست، چين 
ی مهم اينکه ارزانی کاالهای    اما، مسئله. اينکه کاالی چينی ارزان است، در آن اختالفی نيست- ۱۶
 - در صد۵۰ حول -با درصد باالئی  سودهای حمل و نقل، ی قابل مالحظه عليرغم هزينه، نیچي

دار چينی از چند درصد  در مقابل، سود سرمايه. ها در کشور آمريکا ووو می کند نصيب فروشگاه
 چينی، نه يک - موقعيت کار ارزان-تحميل شرائط مکيدن شيره ی جان کارگراين . تجاوز نمی کند

به ديوار اش  پشت چين یدار سرمايه. داری است پايدار، بلکه شکننده برای چين و جهان سرمايهوضعيت 
 برای عواقب غير مترقبهقطعا داری آمريکا به چين  جنگ ارزها يا فشار سرمايه. شده استداده تکيه 

  . داری خواهد داشت جهان سرمايه
  
  

 


