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پيدايش سرمايه داری:
صورت بندی اجتماعی-  اقتصادی سرمايه داری يک مرحله ازتکامل تاريخ بشراست که جانشين فئوداليسم می
شود.  پيدايش سرمايه داری ازنظرتکامل جامعۀ بشری گاميست به جلو، و مرحله ای مترقی ترنسبت به فئوداليسم
است.  سرمايه داری آخرين نظام مبتنی براستثماراست وبراساس مالکيت خصوصی سرمايه داری بروسايل توليد
وبراستثماروستم استواراست.  توليد کا: بسيارقديم ترازنظام سرمايه داری است ودرجوامع پيش ازسرمايه داری
نيزوجودداشته است.اما درسرمايه داری تقريباً ھمه چيزشکل کا: بخودمی گيرد واصل خريد وفروش برکليۀ شئون

ودراوجگسترده اقتصادی حکومت می کند.  اگراقتصاد طبيعی بسته، وجه مشخصۀ فئوداليسم است، توليدکا:ئی 
تکامل، وجه مشخصۀ سرمايه داری است.توليد کا:ئی ساده  که درفرماسيون فئوداليسم نيزھست درمراحل آخراين
دوران،cc يعنیcc بهcc ھنگامcc انحطاطcc وآغازت/شیcc فئوداليسم،بتدريجcc برپايۀcc توليدcc سرمايهcc داریcc قرارمیcc گيرد
ودرفرماسيون سرمايه داری تفوق پيدامی کند وھمه گيرمی شودوتمام رشته ھای توليد رادربرمی گيرد.  درجامعۀ
سرمايه داری خود نيروی کارانسان به يک کا: بدل ميگردد واين نکتۀ مھمی است که دردرک ماھيت سرمايه
داری بايدبدان توجه داشت.نه فقط اجناس ساخته شده به صورت کا:موردمبادله وخريد وفروش قرارميگيرد، بلکه
نيروی کارانسانی، خود بيک کا:بدل می شود ومی تواند به بازارآيد.  درنظام سرمايه داری کارگرکه صاحب
نيروی کاراست می تواندآنرابفروشد.  وسرمايه دارکه بدان احتياج دارد وميتواند ازآن بھره برداری کند، آنرامی
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خرد.  توليد کا:ئی ساده پيشه وران ودھقانان برپايۀ کارانفرادی توليدکننده قراردارد، درحاليکه توليد کا:يی سرمايه
داری برمبنای استفاده ازافرادديگراستواراست. 

گردش کا: نقطه آغازسرمايه است.  ازاين روتوليد کا:ئی، گردش کا:، وصورت تکامل يافته اين يک، يعنی
بازرگانی، ھميشه زمينه ھای تاريخی ھستند که سرمايه ازآنھا ظھورمی کند.  تاريخ جديد سرمايه به پيدايش تجارت
مدرن جھان وبازارجھانی درقرن شانزدھم مي/دی بازمی گردد.  اگرتنھا به اشکال اقتصادی که بوسيله گردش کا:
ايجادمی گردد توجه کنيم، درمی يابيم که محصول نھائی آن پول است وپول نخستين شکلی است که سرمايه ازآن
ظاھرمی گردد.  ازلحاظ تاريخی، بدون استثناء سرمايه برای اولين بارباملک زمينداربه عنوان ثروت پولی مواجه
ميگردد، وھمين طورباسرمايه تاجرورباخوار، وحتی امروزھم تمام سرمايه ھای جديد، اولين باربه صورت پول به

صحنه می آيد، که اين پول بايستی به وسيله پروسه ھای مشخص به سرمايه تبديل گردد.
ً عالی ی بود.  وسطح نسبتا م فئودال ه داری دربطن نظا د سرماي ی مولده علت اصلی ظھوراقتصا تکامل نيروھا
توليدکا:ئی، تراکم مبالغ عظيمی پول رادردست تجار، رباخواران وجزآن امکان پذيرساخت.  اين يکی ازشرايط
تاريخی ظھورسرمايه بود.  شرط دوم  وجودانبوھی ازافرادآزاد بود که براثراجباروسلب مالکيت به دست طبقۀ
ه بودند.  اين شرط مقدماتی ن ازوسايل معاش محروم ماند د وبنابراي ه ازوسايل تولي ل وبورژوازی نوخاست فئودا
جوھرتراکم ابتدائی سرمايه راتشکيل ميدھند.  اين فراگردراميتوان بطورمشخص درنمونه انگلستان درقرن شانزدھم
وھفدھم جستجونمود.  نخستين مرحله توليد سرمايه داری درصنعت عبارت بودازکئوپراسيون سادۀ سرمايه داری.
ظاھراً اين ھمان دکان پيشه وربود البته بامقياسی بزرگتر.  ولی عدۀ زيادی ازتوليد کنندگان سابق اينک بصورت
ه معمو:ً يک تاجر،خريدار، ه دار-  ک ه برای خود بلکه برای سرماي ه بودند.  آنھاديگرن ن مزدوردرآمد کارگرا
رباخوار، يااستاد کارثروتمند بود-  کارميکردند.  مانوفکتورگام بعدی درتکامل توليد سرمايه داری بود.  اين ھمان
کئوپراسيونcc سرمايهcc داریcc ليکنcc مبتنیcc برتقسيمcc کاربودcc ولیcc ھنوزبرتکنيکcc دستیcc اتکاداشت.مانوفاکتور
بعدھادرجھت ديگری نيزگسترش يافت.  کارفرماوسايل ومواد اوليه ضروری را تھيه ميکرد وکارگاه بزرگی بوجود
می آورد که درآن کارگران مزدوردرزيرسقف باھم کارمی کردند.  اين شکل متمرکززمينۀ مساعدی برای ظھور

سرمايه داری فراھم کرد.
:عوامل تراکم اوليه

 :  اين تغييرات درصنعت-  سلب مالکيت اجباری ازدھقانان بمنزلۀ يکی ازعوامل تراکم اوليه سرمايه1
برای جامعۀ انگلستان بطورکلی واجد عواقب عظيمی نيزبود.  صنعت بافندگی اين کشورکه باشتاب روبه توسعه بود
به پشم ونيزبه کارگران بيشترنيازداشت تاپيشه وران مستقل.  پرورش گوسفند بسيارسودمندافتاد.  گله ھای بزرگ به
چراگاه ھای پھناورنيازداشتند ولی اکثريت مراتع تحت اشغال ام/ک دھقانی کوچک بود.  درقرن شانزدھم زمين
ن وتصاحب اراضی آنان ج دھقانا ه اخرا د ب د بو ه پرورش گوسفن ا ھموار ۀ فعاليتc آنھ ه رشت ل ک ن فئودا دارا
آغازکردند.  اين سلب مالکيت ازدھقانان به مقياسی وسيع صورت گرفت.  نواحی عظيم به صورت صحرادرآمد، به
ه خرابc کهc مايملک ن خان ن ھاراخوردند."  دھقانا ن انسا قولc سرتوماسcc موردانشمندcc مشھورانگليسی" گوسفندا
د به کارخانه ھای سرمايه داران به کوچک  وبعبارت بھتروسايل معيشت خودراازدست داده بودند مجبوربودن
کارمزدوری اجيرشوند.  حکومت فئودالی باتعقيب وآزار"آوارگان"، خانه خرابی دھقانان را پيش انداخت.  سلب

مالکيت اجباری دھقانان بمنزلۀ يکی ازعوامل تراکم ابتدائی سرمايه درھالند وفرانسه نيزصورت گرفت.
ه بود.  دولت فئودالی غالبا-  وام ھای دولتی2 :  وام ھای دولتی يکی ديگرازعوامل مھم تراکم ابتدائی سرماي

ازرباخواران وتجاروام می گرفت ودربرابرآن بھرۀ ھنگفتی می پرداخت. واين بويژه درفرانسه معمول بود. حمايت
ی بود.  درفرانسه وسپس درانگليس وھالند، ت فئودال م ابتدائی سرمايه-  ازمشخصات ويژۀ دول عامل ديگرتراک
حکومت ھا به کا:ھای وارده عوارض معتنابھی می بستند وصدورمواد خام وخواروباررا ممنوع ساخته ونيزبه

تجاروکارخانه داران کشورھای خود شان کمک ھا، پاداش وامتيازات ديگراعطا می نمودند. 
:  سلب مالکيت اجباری دھقانان ھمچون يکی-  کشفيات جغرافيائی بزرگ ونخستين فتوحات استعماری3

ه بانيروھای حاضروآماده ناشی ازغارت اراضی تازه کشف شده ومستعمره توأم گشت.  ازعوامل تراکم سرماي
گسترش روابط پول-  کا: اشتھای زمين داران اروپائی را به اندوختن ثروت ھای بزرگ تحريک می کرد.  فئودال
ھا وتجاراسپانيائی وپرتگالی ، نخستين استعمارگران بودند.  جستجوبرای تحصيل ط/ ماجراجويان پرتگالی را به

"  کريستف کلمب"  که اص/ً اھل جنوا(ايتاليا)  بود وسپس به خدمت پادشاه1492ماورای دريامی کشاند.  درسال  
اسپانيا درآمد بود به کشف امريکا نايل آمد.  ھمۀ اراضی مکشوف بدست کلمب، مايملک امپراتوراسپانيا اع/م شد
ولی کلمب نمی دانست که  اوقارۀ جديدی را کشف کرده است. درآغازقرن شانزدھم فرديناند ماژ:ن يکی ازاشراف
پرتگال نيزکه درخدمت پادشاه اسپانيا بود مسيرجنوب غربی راازاروپا به خاوردورکشف کرد وبدين گونه ثابت
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م مغلوب امريکاراغارت کرده ه دارد.  فاتحان اسپانيائی خزاين اقوا ه اوقيانوس کبيررا کردکه اوقيانوس اطلس ب
ه ياری س/ح د وسپس ب وفرھنگ بسيارتکامل يافتۀ "آزتک"ھا را درمکزيکو و"اينکا" ھارا درپرونابود ساختن

برتروميسيون ھای کاتوليک بيشترين بخش امريکای مرکزی  وجنوبی را به تصرف خويش درآوردند.
غارت بيرحمانۀ  مستعمرات نامنتظره ترين اثرات را براقتصاد اروپای غربی وبويژه-  اسپانيا وپرتگال داشت ط/
ونقره ای که ازمعادن امريکا به دست بردگان استخراج می شد بسيارارزان ترازفلزی بود که بعنوان پول رايج
ا ازآن استفاده می شد.  نتيجۀ اين پديده افزايش فوق العادۀ قيمت لوازم حياتی زندگی بود.گروه جديدی دراروپ
ازتجارھالندی وانگليسی به دنبال اسپانيائيھا وپرتقالی ھا درجستجوی سرزمين ھای تازه روان شدند.  بدين گونه

 مي/دی به ساحل قاره جديدی ( آستراليا) گام نھادند( آستراليا يعنی1505ھالندی ھا نخستين کسانی بودند که درسال 
"سرزمين جنوبی").  فرانسه نيزبه راه توسعه طلبی استعماری افتاده ونواحی وسيعی رادرشمال وجنوب امريکا

تسخيرکرد. 

ه است، ليکن دردوران-  نقش استعماردرتراکم اوليه سرمايه4 ن نيزوجوداشت :  استعمارگرچه درعھدباستا
ه تکاملی خود- ن مرحل ه آخري ه داری ب م اجتماعی-  اقتصادی سرماي ه داری، بويژه دردوره ای که نظا سرماي
امپرياليزم-  واردشد نشوونمايافت.  استعمارمحدود به دورانی تاريخی است وھمراه با جھان سرمايه داری زوال می
يابد.  تاريخ استعماربه سه دوره تقسيم می شود:  مرحله نخست مربوط به  دوران تراکم سرمايه است.  مرحله دوم
بادوران سرمايه داری غيرانحصاری ومرحله سوم بادوران سرمايه داری انحصاری، امپرياليزم مطابقت دارد.
درطی تراکم اوليه سرمايه، سرمايه استعماری قدرت ھای اروپائی به صورت تسخيروغارت بسياری ازکشورھا،
بھرهc کشیc غيرانسانیcc ازاھالیc بومیc وبرقراریc تجارتc انحصاریc تجاراروپائیcc باممالکcc آسيائی،cc افريقائی
وامريکائی بروزنمود.  نتيجه اين سياست جاری شدن سيلی ازخزاين شگرف-  ط/، نقره وسنگ ھای گرانبھا به
اروپابود واين خود محرکی بود برای تکامل روابط پول-  کا:ئی وتراکم مبالغ عظيمی پول دردست افراد گوناگون

که زمينۀ اصلی توليد سرمايه داری راتشکيل می دھد.
ن ظھورسرمايهc داری اسپانياc وپرتگالc امپراتوریc ھایc استعماریc بزرگی راتشکيلc دادند.  فتوحات  دردورا
استعماری اسپانوی ھا باغارت آشکاربوميان توأم بود.  خزاين ونفايس شگرف ازفرمانروای "اينکا"  وفرمانروای
"آزتک"  ربوده شد.  اسپانوی ھا مقابرومعابد باستانی ويران شده اين اقوام را حفاری نموده وآثارنفيس ھنری را
نابودساخته وازآنجاط/، نقره وسنگ ھای قيمتی به چنگ آوردند.  مھاجمان بوميان را يانابودساخته ويا به بردگی
گرفتند.  ودرام/ک ومزارع بزرگ ومعادن باجبربه شيوۀ برده وارازآنھا کارميگرفتند.  نتيجۀ اين اشکال بھره کشی

  مليون بومی جان خودرا ازدست دادند.8جان فرسا تقليل شديد جمعيت بود.  درطی حکومت اسپانوی ھا نزديک به 
ازاين رو استعمارگران مجبورشدند به شکارسياھان افريقائی برای کاردرامريکا بپردازند.

پرتگالی ھا نيزازتوسل به ھرشيوۀ بی رحمانه وغيرانسانی دست کمی ازاسپانوی ھا نداشتند. آنھا کشتی ھای عرب،
ھندی وچينی راغارت وغرق می کردند.  آنان ازايستگاه ھای تجارتی درھند ومستملکات جزيره ای خودبه قبايل
بومی ھجوم برده وازطريق غارت ادويه جات ومحصو:ت گرمسيری باارزش آنھا به ايشان خراج می بستند.  تجار
ا می فروختند.  ودرازای آن اشيای کم ازرزش ه قيمت بسيارگزاف دربازارھای اروپ پرتگالی اين اجناس را ب
وناچيزاستعمارگران بھای بسيارھنگتی راازبوميان مطالبه کرده وسودھای درحدود چند صد وحتی چندھزاردرصد
دريافت ميکردند.  اين يک ک/ه برداری رسوابيش نبود.  ھمۀ اين عوامل استعماراسپانياوپرتگال(گشودن معادن ط/
ونقره وغارت منابع مادی خلق ھای افريقا وآسيا وامريکا، نابودی وبرده سازی جمعيت بومی، برده ساختن سياھان

ودادوستد نابرابر) گوھرتراکم اوليه سرمايه را تشکيل ميدھد. چنين بود طلوع عصرتوليد سرمايه.
 درقرن ھفدھم ھالند باتفوق براسپانيا وپرتگال به صورت يکی ازبزرگترين امپراتوری ھای استعماری درآمد.

  تشکيل1602فاتحان-  تجارھالندی دراواخرقرن شانزدھم به آنجا رخنه کرده بودند.  يک کمپنی ھند شرقی درسال 
  وجودداشت).  کمپنی حق انحصاری تجارت اوقيانوس ھند واوقيانوس آرام را برای1793شد(  اين کمپنی تا سال 

ه اسارتc خويشc درآوردهc وثروتc اين ا ب د قايلc شدهc بود.  تجارھالندی ومزدورانc آنھاc خلقc اندونيزیcc ر خو
کشوراستوائی را يغماگرانه می ربودند.  آنھا جمعيت«  زايد» (  ازنقطه نظرھالند)  جزايررا نابودکرده وبرای اينکه

  ھالند برای ادارۀ عمليات1621قيمت ھارابا: نگھدارند انبوھی ازمحصو:ت ارزشمندرا می سوزاندند.  درسال 
خود درقاره امريکا کمپنی ھندغربی را بوجودآورد.  درنيمۀ قرن ھفدھم ھالند پرتگالی ھارامجبوربه خروج ازبخش

ل    ھالند پرتگالی ھارا1656جنوبی افريقا کرده ومستعمرۀ خود"  کيپ کلنی"  را دراين منطقه بوجودآورد.  درسا
د بيشترکشوری تجارتی بود تاصنعتی ودررقابت شديدبا ازسي/ن(سري/نکا)  اخراج نمود.  ولی ازآنجای که ھالن
ی ھالندرا ، انگليس جا ی انگلو-  ھالند ۀ بود درمی ماند.  بويژه درجنگھا ی وپيشرفت انگليس که کشوری صنعت
ه انگليس قدرت ھای د ک ی موجب گردي ی اروپائ ن قدرت ھا ت استعماری بي ی گرفت.  رقاب ی شمال درامريکا
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استعماری حريفان، اسپانيائی وپرتگالی راشکست داده وبدين گونه انگليس به سرعت« فرمان روای امواج»  گشت.
   به تعقيب يک سياست استعماری تجاوزکارانۀ مخصوص آغازنمود.  جنگ ھای استعماری1830انگليس دردھۀ 

انگليس آشکارايغماگرانه بود. ھدف اين جنگھا خلع يد ازرقبای وچانشين کردن خود درستم به خلق ھای ديگربود. 
فرانسه که روابط سرمايه داری درآن به سرعت درحال رشد بود رقيب اصلی انگليس بشمارمی رفت.  درقرن
ھفدھم وھژدھم فرانسه امپراتوری استعماری خويش را باتصرف کانادا، ھندوچين وبخشی ازمنطقه ھند تشکيل داد.
فرانسه نيزيک کمپنی ھند شرقی،سنگال وکمپنی ھای ديگری بودجودآورده بود وباکمک آن به تسخيرمستعمرات

می پرداخت.
؛ وبا�خره تجارت با کشف امريکا؛ دورزدن دماغه اميدنيک؛ دستيابی به بازارھای ھند وچين؛ استعمارامريکا
ه ای کا:ھا که به تجارت وکشتی رانی وصنعت ودرنتيجه به عناصرمترقی ل تبادل مستعمرات وافزايش وساي
درجامعه ای پوسيده فئودالی چنان تحرکی بخشيد که درتاريخ نظيرنداشت.  توليد صنعتی تحت نظام اصناف دوران
فئودالی، ديگرپاسخگوی تقاضای بازارھای جديد نبود.  مارکس پيش ازاين درفقرفلسفه اشاره کرده بود که دراين
دوران(  دوران مرکانتيليزم)  تقاضا دربازارھای مستعمرات به شدت افزايش يافت.  تسلط بربازارھای مستعمره و
نيمه مستعمره، غارت منابع اين کشورھا وانتقال اين ثروت ھا به کشور« مادر»  به ع/وۀ افزايش عظيم تقاضا
دراثرتسلط کشورھای استعمارگربربازارھای مستعمرات ونيمه مستعمرات، ازمنابع اصلی انباشت اوليه سرمايه

وايجاد تحرکی کم نظيردرصنايع کشورھای اروپائی (دردرجه اول انگلستان) بود. 
اگرکشف امريکا وسرازيرشدن ط/ ونقره ای آن به اروپا که موجب کاھش مزدکارگران وتقليل اجاره زمين  شد
ودرنتيجه نرخ سودسرمايه ھای صنعتی راشديداً افزايش داد به عوامل با: اضافه کنيم، آنگاه ميتوان د:يل وقوع
انق/ب صنعتی رادرانگلستان دريابيم.  تحو:ت جديد به ناچاراستادکاران کارگاه ھای صنعتی راکنارزد وطبقه ای
متوسط صنعتی جای آنھاراگرفت.  تقسيم کارميان اصناف مختلف کم کم  ازميان رفت ودرعوض تقسيم کاردرسطح
ھرکارگاه بوجود آمد.  باافزايش تصاعدی تقاضا کارگاه ھای صنعتی ديگرپاسخگونبودند.  صنايع جديد جای کارگاه
ھای  صنعتی راگرفت ومليونرھای صنعتی جای توليد کنندگان کوچک ومتوسط را، وبه اين سان بورژوازی مدرن

پابه عرصه وجودگذاشت. 
ن جنگی کشورخود می گشودند، ا بازورناوگا ی ديگرکشورھار ه ازيکسودروازه ھا ن ک ن انگلستا ه دارا سرماي
ازسوی ديگرسخت ترين قوانين را درجھت حمايت ازصنايع داخلی اين کشوربه تصويب مجلس عوام می رساندند. 
زمين داری نوع انگلستان( وجودزمين داری بزرگ واجارۀ آن به زارعين کوچکترودرنتيجه انگيزه برای ميکانيزه
کردن ومدرنيزه کردن کشاورزی ازسوی اين زارعين)  ونيزوجود رقابت درميان توليدکنندگان کوچک ومتوسط،
ھمه وھمه، به پيشرفت صنايع واختراعات وابداعات جديد کمک کرد.  پيشرفت علوم بويژه علم فزيک، گرچه
عاملی کمک کننده برای پيشرفت صنعتی درانگلستان بود اما درصورت فقدان شرايط اجتماعی :زم نمی توانست
ن پيشرفتھای د نقطۀ جھا ن علوم فزيک ومکانيک ورياضی درچن کارسازباشد.  فراموش نبايدکرد که پيش ازآ

عظيمی داشتند بی آنکه موجب يک انق/ب ازنوع انگلستان شده باشد.
 استعمارگران انگليس برای تبديل کشورھای متصرفی به ضمايم کشاورزی خود، خلقھای ممالک مستعمره رابه
خاک سياه نشاندند.  درنتيجه جنگ بااسپانيائی ھا، انگليس ھا مستملکات خودرا درھندغربی (امريکا)   گسترش داده
وبه فلوريدارخنه نمودند.  درجنگ ھای بعدی درنيمۀ قرن ھژدھم(  جنگ برسروراثت تاج وتخت اطريش)  برای
انگلستان مستملکات تازۀ ببارآورد.  انگليس مستعمره فرانسه درکاناد ا ومناطق جديدی رامتصرف شد.  تصرف ھند

1600واخراج فرانسه ورقبای ديگرازاين کشورھا بيشتربه توسط کمپنی ھند شرقی انگليس انجام گرفت که درسال 
تاسيس شده بود.  فتح بنگال باغارت خزاين، اخذغرامات وماليات سنگين ازکليه اھالی کشورھمراه بود.  کمپنی
ه وارآنھا سودسرشاربردند. انگليسی بامجبورساختن نساجان ھندی به کاربدون مزد برای انگليس ھا ازکاربرد
درمزارع کشت ترياک کمپنی ازکاراجباری دھقانان ھندی بھرۀ فراوان گرفت.  درنتيجۀ سلطه انگليس بربنگال اين

  )  مليون نفررابه خاک ھ/کت افکند.  نمايندگان  سرمايه7)  گرفتار قحطی وحشتناکی شد که( 1770کشوردرسال( 
داری جوان انگليس درنواحی مختلف بابيرحمی ھمانندی اقدام نمودند.  نيروی دريائی وارتش انگليس فعاليت ھای
کمپنی مزبوررا به زوراسلحه تضمين می نمود.  يکی از«اشتغا:ت»  عمدۀ وحشيانه وغيرانسانی استعمارگران
اروپائی تجارت برده بود.  ھالند دراندونيزی ، زندان ھای مخفی ويژۀ دراختيارداشت که درآنھا ازکودکان ربوده
ا به صورت انبارذخيرۀ شکاربرده درآمد. شده نگھداری می شد تابه وقت بلوغ به بردگی فروخته شوند.  افريق

بردگان افريقا بيشتردرامريکا فروخته می شدند.
ً ازجريان تراکم اوليه تصرفات استعماری دورۀ تحت مطالعه درجريان تراکم اوليه سرمايه درمستعمرات اساسا
دراروپا متمايزبود.  او:ً :  اينکه ارزش ھای به غارت برده شده بدست استعمارگران به مراکزکشورھای استعماری
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صادرشده ودرآنجا به صورت سرمايه درمی آمد. بدين گونه تشکيل امپراتوری ھای استعماری سيل سرمايۀ بزرگ
را به اروپا جاری می ساختند.  ودرآنجا سرمايه دردست کمپنی ھای تجارتی متمرکزميشد که آنرادرتوليد صنعتی
ه ھالند وبوميان بکارمی انداختند.  ثانياً :  تصرف اراضی دھقانان ھندی بدست انگليس، دھقانان اندونيزی بوسيل
امريکائی وخلق ھای ديگربه دست اسپانوی ھا تاحدی به پيدايش ورشد روابط سرمايه داری درکشورھای زيرسلطه
استعمارمنجرشد.  استعمارگران شيوه ھای قبيله ای ، برده داری  وفئودالی بھره کشی را حفظ کرده ويک جنبۀ
ت بلکه نابودی مليون ھا نفررا ه فقط غارت مستعمرا ه ن ا افزودند.  بھره کشی يغماگران ه آنھ ه نيزب غارتگران

  دربنگال که نتيجۀ سوء اداره انگليس ھا بود يک سوم جمعيت آن کشوررا تلف1770نيزدربرداشت.  قحطی سال 
کرد. به موجب مدارک :س کازاس- چھره سياسی وفرستادۀ مذھبی اسپانيائی-  پورتوريکووجامنيکا درزمان ھجوم

 ccسال بعد اين رقم به چھارصدھزارنفرتقليل يافت.  بوميان22اسپانوی ھا شش صد ھزارجمعيت بومی داشت؛  
نواحی ديگرامريکای متصرفی بطورفاجعه آميزی کاھش يافت.  ثالثاً :  دراکثرمستعمرات درطی دوران تراکم اوليه
سرمايه کارمزدوری جانشين کاراعضای جماعت ھای آزادروستائی، بردگان، سرفھا نشد ونيزدوران مزبوردراين
کشورھا باسيرقھقرائی اقتصادی قابل توجھی ھمراه بود.  بارزترين نتيجۀ سياست استعماری دردورۀ تراکم اوليه
سرمايه عبارت ازاين بود که تجارت برده ، نابودی کامل مليت ھا وقبايل، جنگ ھا وکاراجباری سرف ھا وبردگان
بومی سبب تراکم شديد سرمايه دردست استعمارگران اروپائی گشت.  نظام استعماری به رشد تجارت منجرشد
وتضمينی برای ايجادبازاربرای کارخانه ھای جديد گرديد.  يکی ديگرازمھمترين نتايج دورۀ تراکم اوليه سرمايه
کشفيات جغرافيائی بزرگ بود که نتيجۀ آن تشکيل يک بازارجھانی بود.  درقرن ھژدھم اين بازارھنوزتشکيل نشده
بود ولی وجود امپراتوری ھای استعماری به تشکيل آن کمک کرد. بھره کشی ازمستعمرات محرکی بود برای رشد
قدرت صنعتی دول سرمايه داری درحاليکه درخود مستعمرات مانع اين رشدبود ودرپاره ای موارد سطح تکامل
نيروھای مولد وروابط اجتماعی رابه قھقرا برد.  درطی دورۀ تراکم اوليه سرمايه برخی ازبزرگترين دولت ھای
ً استق/ل آنھا محفوظ ماند ليکن آماج غارت آسيائی نظيرچين، ايران وامپراتوری ترکيه عثمانی نيزگرچه رسما

وبھره کشی استعماری واقع شدند.
گرچه درزمان انق/ب کبيربورژوائی فرانسه اشکال کھنۀ بھره کشی استعماری منسوخ گشت؛ :کن ک/ه برداری
محض، تجاوزعلنی، تسلط انحصاری کمپنی ھای تجاری ودادوستد نابرابر-  ھمۀ اشکال بھره کشی خاص سرمايه
داری کم رشد ديگرنتايج مطلوب بدست نمی داد.  با پايان دورۀ تراکم اوليه سرمايه کمپنی ھای تجارتی انحصاری
متعدد گرفتاررکود مالی وکسربودجۀ مزمن گشته وورشکست شدند، ازآن جمله بود کمپنی ھای فرانسوی واين پديده
درکمپنی ھای ھالندی وانگليسی نيزديده شد.  قيام ھای مداوم خلق ھا وبردگان زيرسلطه قدرت ھای استعماری نيز

ضرورت انتقال به شيوه  ھای جديد بھره کشی ازمستعمرات رابراستعمارگران تحميل نمود. 

                                    قانون کلی انباشت کاپيتاليستی
:-  ترکيب سرمايه وتغييرات آن درخ/ل پروسه انباشت1

ترکيب سرمايه دردوبعد معنا دارد:  بعد ارزشی وبعد مادی.  ترکيب سرمايه دربعد ارزشی عبارت است ازنسبت
تقسيم کل سرمايه به سرمايه ثابت، ياارزش وسايل توليد، وسرمايه متغير، ارزش نيروی کار، يعنی جمع کل
دستمزدھا.  سرمايه دربعد مادی ، يعنی ازجنبه نقش عمليش درپروسه توليد، بطورکلی به وسايل توليد ونيروی
کارزنده تقسيم می شود.  ترکيب نوع اول را ترکيب ارزشی سرمايه وترکيب نوع دوم را ترکيب فنی سرمايه
مينامند.  بين اين دو رابطۀ متقابل تنگاتنگی برقراراست.  ميکانيزم پروسه انباشت خودھمراه باسرمايه خيل"  فقرای
زحمتکش"  رانيز افزايش می دھد.  اين خيل فقراھمان کارگران مزدی اند که قوه کارشان راتبديل به نيروئی برای
ه محصول ، وازاين طريق وابستگی خود ب د که باين ترتيب رشد ميابد ه می کنن افزايش قدرت افزائی سرماي
کارخويش را، که درھيئت سرمايه دارتجسم می يابد، :جرم جاويدانه ميسازند.  بين  سرمايه ھای انفرادی متعدد که
درشاخه خاصی ازتوليد بکارمی افتد ترکيب ھای کم وبيش متفاوتی اند.  ميانگين اين ترکيب ھا ی انفرادی، ترکيب
کل سرمايه ای بکاررفته دررشته ای توليدی مزبوررابدست ميدھد.  سرانجام  ميانگين مجموع ترکيبات متوسط
ه يعنی جزئی که درھمه شاخه ھای توليد، ترکيب سرمايه يک کشوررابدست می دھد.  رشد جزء متغيرسرماي
صرف خريد نيروی کارميشود، دررشد سرمايه مستتراست.  ھمواره بخشی ازارزش اضافه ای که تبديل به سرمايه

می شود بايدبه سرمايه متغيرافزود، يابه صندوق کارافزوده، تبديل شود.
اگرفرض کنيم که ترکيب سرمايه ثابت بماند، يعنی مقدارمعين وسايل توليد برای آنکه بحرکت درآيد، ھمچنان بھمان
مقدارنيروی کارسابق نيازداشته باشد، آنگاه بافرض ثابت ماندن سايرعوامل، روشن است که تقاضابرای کاروھم
برای صندوق تأمين معاش کارگران به ھمان نسبت وباھمان شتاب رشد سرمايه رشد ميکنند.  ازآنجا که سرمايه
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ھرسال پابپای افزايش سرمايۀ درحال کارافزايش می يابد، وبا�خره ازآنجا که درصورت وجود شرايطی که عطش
ثروت اندوزی رابنحوخاصی تحريک کنند(  شرايطی مانند گشايش بازارھای جديد وسرمايه گذاری که درنتيجۀ
پيدايش نيازھای جديد اجتماعی پديدمی آيند)  مقياس انباشت ميتواند صرفاً براثرايجاد تغيری درنسبت تقسيم ارزش
اضافه، يامحصول اضافه، به سرمايه ای { افزوده}  ودرآمد، دفعتاً گسترش يابد-  به ھمه اين د:يل، نيازھای سرمايۀ

درحال انباشت می تواند ازرشد نيروی کار، يعنی افزايش تعداد کارگران، فراتررود.
قلمرواستثماروسلطه سرمايه بارشدابعاد آن وافزايش تعداد انسان ھای تحت فرمانش صرفاً گسترش بيشتری می
يابد.  بدين ترتيب بخش بزرگتری ازمحصول اضافۀ خود کارگران که ھمواره درحال  افزايش ومدام درحال تبديل
شدن به سرمايه افزوده است بصورت وسيله پرداخت به آنھا بازميگردد.  قانون توليدکاپيتاليستی که درواقع درپس
«قانون طبيعی جمعيت»  ادعائی نھفته است راميتوان بسادگی دراين تبين خ/صه کرد:  نسبت ميان سرمايه، انباشت
ونرخ دستمزدھا چيزی نيست مگرنسبت ميان کاربيمزدی که تبديل به سرمايه می شود وکاربامزد افزون تری که
ه افزون تر:زم است.  لذا اين نسبت بھيچوجه نسبتی ميان دوکميت مستقل برای بحرکت درآوردن اين سرماي
ه ای ترين سطح، ن درسوی ديگرنيست، بلکه درپاي ه دريکسووتعدادجمعيت کارگرا ازيکديگريعنی مقدارسرماي
نسبتی است ميان کاربامزد وبيمزد يک جمعيت کارگری.  اگرمقدارکاربی مزدی که طبقه کارگربدست می دھد
وطبقه سرمايه دارانباشت می کند باچنان سرعتی افزايش يابد که تبديلش به سرمايه مستلزم مقدارفوق العاده بيشتری

کاربامزد باشد آنگاه دستمزد ھا با: می رود وفرض ثابت ماندن سايرعوامل، کاربيمزد بطورنسبی تنزل می کند. 
 قانون انباشت کاپيتاليستی که اقتصاددانان آنرا درلفافه يک قانون طبيعی واھی بنام«  قانون طبيعی جمعيت»  می
پيچند وبااين کارحالتی رمز ورازآلود به آن می دھند، درواقع چيزی جزتبين اين وضع که:  ميکانيزم انباشت خود،
ً امکان تنزل درجه استثمارکاروترقی قيمت کارتاآن حد که بازتوليد مداوم رابطۀ سرمايه درمقياس ھرچه ماھيتا
فزاينده تررا بطورجدی به مخاطره اندازد، بکلی منتفی می سازد.  ودرشيوه توليدی که درآن کارگربرای اين وجود
دارد که نيازارزش ھای موجود به ارزش افزائی رابرآورده سازد-  بجای آنکه برعکس ثروت مادی درخدمت
نيازکارگربه رشد وشکوفائی استعدادھايش باشد-  وضع درحقيقت جزاين نميتواند باشد. "  انسان ھمانطورکه درعالم
مذھب تحت سلطه آفريده ھای مغزخود قراردارد، درشيوه توليد سرمايه داری تحت حاکميت محصو:ت دست خود

بسرميبرد." 
-  کاھش نسبی جزء متغيرسرمايه درجريان انباشت وگردھم آئی ھمگام آن(جزء متغيرسرمايه2

باپيشرفت روندانباشت وتراکم سرمايه ای که با اين ھمراه است، بطورنسببی تنزل می کند) :
 انباشت سرمايه، پس ازآنکه پايه ھای کلی نظام سرمايه داری بطورقطع تثبيت شد، درروند پيشرفت خود به نقطه
ای می رسد که درآن رشد بارآوری کاراجتماعی تبديل به نيرومندترين اھرم انباشت می شود.  آدام سميت می
گويد:"  ھمان عاملی که  موجب با:رفتن مزدکارمی شود، يعنی افزايش سرمايه، قدرت توليدی آنرا نيزافزايش می
د کند".  قطع نظرازشرايط دھد وازاين طريق موجب می شود که مقدارکمتری کارمقداربيشتری محصول تولي
طبيعی مانند حاصل خيزی خاک وغيره، وقطع نظرازمھارت توليد کنندگان مستقل وجداازھم-  مھارتی که خود را
نه بطورکمی ودرحجم محصو:ت آنان بلکه بطورکيفی ودردرجه بارآوری کاراجتماعی درمقدارنسبی وسايل توليد
ه محصول می کند.  حجم وسايل توليدی که ل ب ن تبدي ن وبافشرگی کارمعي د که کارگرطی مدت معي نمود مياب
کارگرباآن اين عمل رانجام ميدھد بابا:رفتن بارآوری کاراوافزايش می يابد.  اما اين وسايل توليد دراين زمينه
دونقش متفاوت دارند، افزايش برخی نتيجۀ تقسيم کاردرمانوفکتورودرنتيجۀ ازماشين آ:ت درصنعت بزرگ اينست
که کارگردرمدت زمان واحدمقداربيشتری موادخام رابصورت محصول درمی آورد، وازھمين طريق مقداربيشتری
د نتيجۀ افزايش بارآوری کاراست.  ل تولي د کمکی وارد پروسه کارمی شود.  اين افزايش وساي م وموا د خا موا
درمقابل، مجموعه ماشين آ:ت، حيوانات بارکش، کودشيميائی، لوله کشی فاضل آب ومانند اينھا شرط افزايش
بارآوری کاراند.  وسايل توليدی که درقالب ساختمانھا، کوره ھا، وسايل حمل ونقل وغيره تجسم يافته اند، نيزھمين
حالت را دارند.  اما رشد وسايل توليد نسبت به کاری که بخود جذب ميکنند، خواه بمنزلۀ شرط وخواه بمنزلۀ نتيجه،
نمايانگرافزايش بارآوری کاراست.  حاصل آنکه افزايش بارآوری کارنمودخودرا درتنزل حجم قوه کارنسبت به
حجم وسايل توليد که بوسيله آن بحرکت درمی آيد بعبارت ديگردرکاھش عامل ذھنی پروسه کارنسبت به عامل

عينی آن بازمی يابد. 
مارکس می گويد:  اگردرجۀ معينی ازانباشت سرمايه پيش شرط ضروری تکوين شيوه توليد مشخصاً کاپيتاليستی
است، اين شيوۀ توليد نيزبنوبۀ خود، ومتقاب/ً موجب انباشت شتاب گيرندۀ سرمايه می شود.  بدين ترتيب باانباشت
سرمايه شيوۀ توليد مشخصاً سرمايه داری توسعه می يابد وباتوسعه شيوۀ توليد مشخصاً سرمايه داری، انباشت
سرمايه.  اين دوعامل اقتصادی باتأثيرمتقابل تشديد کنندۀ که به يکديگرمی گذارند موجب تغييرترکيب فنی سرمايه
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می شوند، بگونه ای که جزء متغيرآن درمقايسه باجزء ثابتش مداوم کوچکترکوچکترمی شود.ھرسرمايه ای عبارت
است ازتراکم مقداری کم وبيش، ازوسايل توليد دردست يک سرمايه داربع/وه ، ومتناسب باآن، فرمان روائی
د بعدازخود. ه ای می شود برای انباشت جدي برلشکری، کوچک يابزرگ ازکارگران.  ھرانباشت سرمايه وسيل
افزايشcc انباشتcc موجبcc تراکمcc ھرچهcc بيشترحجمcc ثروتیcc کهcc بصورتcc سرمايهcc کارمیcc کند،cc دردستcc سرمايه
دارانفرادی، وبه اين وسيله پايه توليد درمقياس ک/ن راگسترش وروشھای مشخصاً کاپيتاليستی توليد راتکامل می
بخشد.  رشد سرمايه اجتماعی ازطريق رشد سرمايه ھای انفرادی متعدد صورت می پذيرد.  سرمايه ھای انفرادی
وبه ھمراه آنھا تراکم وسايل توليد، بافرض ثابت بودن سايرعوامل، به نسبت سھم اين سرمايه ھا درکل سرمايه
اجتماعی رشد می کند.  درھمان حال جويبارھای ازسرمايه ھای اصلی اوليه جدا می شوند وبمنزلۀ سرمايه جديد
ومستقل بکارمی افتند.  گذشته ازسايرعوامل، عامل تقسيم دارائی درخانواده ھای سرمايه دارنقش بزرگی درزمينه
اخيرايفا می کند.  لذا بارشد انباشت سرمايه تعداد سرمايه داران انفرادی{ياافرادسرمايه دار}  نيزکم يابيش افزايش
می يابد.  اين نوع تراکم سرمايه که خود زائيده مستقيم انباشت يادرواقع عين آنست، دوھدف مشخص دارد.  اول
آنکه، بافرض ثابت بودن سايرعوامل، حدوحدود تراکم فزايندۀ وسايل توليد دردست افرادسرمايه دار، بستگی به
درجه افزايش ثروت اجتماعی دارد.  ودوم اينکه، ھربخش ازسرمايه اجتماعی که مقيم ھرحوزۀ خاص توليداست
ميان سرمايه داران متعدد که بصورت توليد کنند گان مستقل ورقيب درمقابل ھم صف آرائی کرده اند، تقسيم شده
است. بنابرين نه تنھا انباشت سرمايه وتراکم ھمراه آن که درنقاط متعدد پراکنده است بلکه تشکيل سرمايه ھای جديد
وتقسيم وبازتقسيم سرمايه ھای قديم مانعی درراه رشد ھرسرمايه ای درحال کارايجادمی کند.  بدين ترتيب انباشت
خودراازيکسو بصورت افزايش تراکم وسايل توليد وافزايش فرمانروائی برکارنشان می دھد، وازسوی ديگرنيروی

دافعه ای که سرمايه ھای انفرادی متعدد بريکديگروارد می کنند. 
:-  توليد فزايندۀ اضافه جمعيت نسبی يا ارتش احتياط صنعتی3

 انباشتcc سرمايه،کهcc درابتداcc فقطcc مانندcc توسعهcc ایcc کمیcc سرمايهcc بنظرمیcc رسيد،cc چنانکهcc ديديم،cc بصورت
تغييرمستمرکيفی درترکيب سرمايه ودرافزايش دايمی جزء ثابت آن بزيان جزء متغيرش انجام ميگردد.  شيوه ای
خاص توليدسرمايه داری وترقی بارآوری که باآن تطبيق می کند وموجب تغييردرترکيب آلی سرمايه (مارکس
ميگويد:  من ترکيب ارزشی سرمايه را، تا آنجا که وابسته به ترکيب فنی ومنعکس کننده ای تغييرات آنست، ترکيب
آلی سرمايه ميخوانم) ميگردد، تنھا باپيشرفت انباشت يارشد ثروت اجتماعی ھمگام نيستند. آنھا بمراتب سريعترپيش
می روند، زيراانباشت ساده ياتوسعۀ مطلق سرمايه کل باتمرکزعوامل منفرد آن ھمراه است وتحول فنی سرمايه ای
فرعی باتحول فنی سرمايه اصلی قرين است.  پس باپيشرفت نسبت سرمايه ای ثابت بسرمايه ای متغييردگرگون می

 ccاگرنسبت مزبوردرابتدا ً   وغيره مبدل می گردد،cc،1:3 cc،  1:4 cc،1:5 cc،1:7 1:2  بود، سپس بهcc 1:1شود.  فرضا
  ،6/1، 5/1  ، 3/1   ارزش کل آن تبديل به نيروی کارگردد تدريجاً فقط 2/1بنحويکه باافزايش سرمايه بجای آنکه 

  ، وغيره مبدل به وسايل توليد8/7  ، 6/5  ، 5/4  ، 4/3  ، 3/2  آن وغيره صرف نيروی کارمی شود وبعکس 8/1
ميگردد.  نظرباينکه تقاضای کاربسته به ميزان سرمايه ای کل نيست بلکه وابسته به جزء متغييرآنست، لذا برخ/ف
ً بارشد سرمايه کل ترقی ميکند، ميگوئيم که اين تقاضا بانمو ً فرض کرده بوديم که تقاضای کارمتناسبا آنچه سابقا
ه کل، بطورنسبی وياتصاعدی ً تنزل می نمايد.  تقاضای کار، دررابطه ای بامقدارسرماي ه مذکورتدريجا سرماي
پرشتاب ترازافزايش مقدارمزبور، تنزل می کند.  البته بارشد سرمايه کل، جزء متغيرآن، بانيروی کاری که سرمايه
درخود فرومی برد، نيزافزايش می يابد، ولی درنسبتی که دايماً درحال نزول است.  فواصل بينابينی، که طی آن
انباشت، بمثابه توسعه ای سادۀ توليد برپايه ای فنی مفروض تأثيرمی کند، رفته رفته کوتاه ترميگردد.نه تنھا برای
جذب  تعداد مشخصی کارگراضافی :زمست که شتاب انباشت سرمايه کل باتصاعدی فزاينده انجام پذيرد، بلکه،
نظربهcc ديگرگونcc شدنcc پيوستهcc ایcc سرمايهcc قديم،cc اينcc ضرورتcc حتیcc درموردنگھداریcc عدهcc ایcc مشغول
بکارنيزبوجودمی آيد.  اين انباشت فزاينده وتمرکز، بنوبه ای خود منشأ تغييرجديدی درترکيب سرمايه می گردند،
يعنی موجب آن ميشوند که يکبارديگر جزء متغيرسرمايه نسبت به جزء ثابت آن دستخوش کاھش شتابنده ای گردد.
ازسوی ديگراين کاھش نسبی حزء متغييرسرمايه، که دراثررشد سرمايه ای کل به شتاب آمده، ولی سريعترازرشد
ً چنين مينمايد که گويا افزايش مطلق جمعيت کارگری ھمواره سريعترازرشد خود سرمايه شتابان است، معکوسا
سرمايه ای متغييرياوسايل اشتغال جمعيت مزبورانجام ميگردد.  درحقيقت انباشت سرمايه داری به نسبت توانائی
وعرض وطول خويش دايماً يک اضافه جمعيت کارگری ياجمعيت کارگری زايدی رابوجود مياورد، که جنبه نسبی

دارد، يعنی متجاوزازميزان نيازمنديھای متوسط سرمايه است.
چنانچه کل سرمايه اجتماعی را مورد توجه قراردھيم، ديده می شود که پروسه انباشت سرمايه ای مزبورگاه باعث
تغييرات ادواری می شود وگاه مدارج آن پروسه درعين حال بين محيط ھای توليدی مختلف سرشکن ميگردد. 
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ً دراثرتمرکز، تغييراتی درترکيب سرمايه روی می دھد بدون آنکه مقدار دربرخی ازمحيط ھای توليدی، صرفا
مطلق آن افزايش يافته باشد.  دربرخی ديگررشد مطلق سرمايه وابسته است به کاھش مطلق جزء متغيرآن يانيروی
کاری که بوسيله ای آن جذب می شود.  دربعضی ديگرازمحيط ھای توليدی، گاه سرمايه برپايه ای وضع فنی
مشخص به رشد خويش ادامه ميدھد وبه نسبت رشد خود نيروھای کاراضافی جلب ميکند، گاه نيزتغييرات آلی رخ
ميدھد وجزء متغييرسرمايه منقبض می شود.  درکليه محيط ھای توليدی، رشد جزء متغييرسرمايه وبالنتيجه مسئله
ه اين اضافه ه جمعيت بستگی دارد، خوا د موقت اضاف د وتولي ن شدي ای تعدادکارگران مشغول ھمواره بانوسانا
جمعيتcc شکلcc چشمگيردفعcc کارگرانcc مشغولcc بخودبگبرد،cc خواهcc بصورتcc غيربارزتریcc درآيد،cc کهcc تأثيرش

کمترازحالت اول نيست، يعنی درجذب اضافه جمعيت کارگری بوسيله ای مجاری عادی، دشواری پديد شود.
 بامقدارسرمايه ای اجتماعی وارد درکارودرجه رشد آن، باگسترش دامنۀ توليد وتودۀ کارگرانی که بحرکت درآمده
اند، باترقی بارآوری کارآنھا، وبافوران نيرومندتروکاملترھمه سرچشمه ھای ثروت، مقياسی نيزکه درآن جذب
بيشترکارگران بوسيلۀ سرمايه بادفع بيشترآنھا بستگی دارد، گسترده ترمی شود، سرعت تغييرات درترکيب آلی
، گاه د ودامنه ای آن محيط ھای ازتوليد که تغييرات مزبوردرآنھا سرمايه ودرصورت فنی آن افزايش می ياب
ی که خود ه ا ن جمعيت کارگری باانباشت سرماي ، منبسط ميگردد.  بنابري ا ميکند ه پيد ً را ه متناوبا ھمزمان وگا

موجدآنست، مستمراً وسايل توليد زايد ساختن نسبی خويش رافراھم می سازد.
مارکس چنين می گويد:"  ھمچنانکه درواقع ھمه ای شيوه ھای توليد تاريخی دارای قوانين جمعيت مخصوص
خوداند وازلحاظ تاريخی معتبراند، اين نيزقانون جمعيت خاص شيوه ای توليد سرمايه داريست.  آن قانون جمعيتی
که مجرد ومطلق باشد فقط برای نباتات وحيوانات وجوددارد، آنھم ھنگاميکه انسان تاريخاً به آن دست نيافته است. 
اما اگروجودجمعيت زائد کارگری نتيجه ای انباشت ياتوسعۀ ثروت براساس سرمايه داريست، بالعکس ھمين اضافه
ۀ خود اھرمی برای انباشت سرمايه داری ميگردد، وحتی بيکی ازشرايط وجودی شيوه ای توليد جمعيت بنوب
سرمايه داری مبدل می شود.  اضافه جمعيت مزبورارتش احتياط صنعتی آماده بخدمتی بوجود مياورد، که چنان
ا مخارج شخصی خود پرورده است.  وی برای تأمين ق دارد که گوئی وی آنراب ه تعل کامل ومطلق به سرماي
احتياجات متغيرارزش افزائی سرمايه، مصالح انسانی ھمواره آماده ای راايجاد می کند، که مستقل ازحدودحقيقی
افزايش جمعيت است. باانباشت وترقی بارآوری کارکه ھمراه آنست نيروی انبساط سرمايه ناگھان رشد می کند. اين
نه تنھا ازآن جھت است که قابليت انعطاف سرمايه وارد درکاروثروت مطلق، که سرمايه فقط جزء انعطاف پذيری
ازآن بشمارمی آيد، رشد می کند، ونيزنه تنھا بدان سبب که اعتبارات به تبعيت ارھرانگيزه ای ويژه، بايک چشم
بھمزدن بخش فوق العاده ای ازاين ثروت را، بصورت سرمايه ای الحاقی، دراختيارتوليد قرارميدھند.  بلکه بدين
ن تبديل ، امکا ل نقليهc وغيره ن آ:ت،c وساي د ازقبيلc ماشي ی تولي ه ا ی خودپروس ه شرايطc فن جھتc نيزھستc ک
ی ثروت اجتماعی، که ه ا د اضافی بمقياس وسيعی فراھم ميسازد.  تود ل تولي ه محصول رابوساي سريعتراضاف
باپيشرفت انباشت لبريزشده وقابل تبديل به سرمايه الحاقی است، ديوانه واربسوی سرشته ھای قديمی توليد، که
بازارشان ناگھان وسيع ميگردد، سرازيرمی شود ويابطرف رشته ھای تازه گشوده ای، ازقبيل راه آھن وغيره که
احتياجات شان ناشی ازتوسعه ای شعب قديم است، ھجوم ميکند.  درتمام اين قبيل موارد :زميست، که ناگھان
وبدون آنکه وقفه ای درميزان توليد حاصل گردد، توده ھای بزرگ انسانی به محيط ھای ديگرتوليد ونقطه ھای
حساس ريخته شوند.  اضافه جمعيت، اين توده ھای :زم انسانی راتحويل ميدھد.  جريان خصلت نمای زندگی
ه ای بخودمی گيرد که بانوسانات کوچک قطع ميگردد وازمراحل فعاليت صنعت جديد، که شکل دورده سال
متوسط ، توليد پررونق، بحران ورکود می گذرد، برپايه تشکيل دايمی ارتش احتياط صنعتی يااضافه جمعيت،
ه ای خود موجب فراخواندن اضافه د آن قراردارد.  تبد:ت دورصنعتی بنوب د وتجدي براساس جذب کمابيش زيا

جمعيت ميگردند وبصورت عوامل نيرومند تجديدآن درميايند. 
اين جريان زندگی خاص نعمت جديداست ودرھيچيک  ازادوارپيشين بشريت مشاھده نمی شود، حتی دوران کودکی
توليدسرمايه داری نيزغيرممکن بود.  ترکيب سرمايه فقط بصورت تدريجی تغييرميافت.  بنابرين انباشت سرمايه
نيزبا ترقی متناسب تقاضای کارکام/ًانطباق پيداميکرد.  آھسته آھسته، مانند پيشرفت انباشت نسبت بدوران جديد،
سرمايه باحدود طبيعی جمعيت کارگری استثمارپذيرتصادم يافت، يعنی بامرزھای که فقط بوسايل قھرآميزامکان
ۀ خود ی آنست.  فروکش بنوب د مستلزم فروکش ناگھان ھموارشدن داشت.  گسترش ناگھانی ونامنظم مقياس تولي
گسترش پيش می آورد ولی گسترش بدون وجود مصالح انسانی تحت اختيار، بدون آنکه تعدادکارگران، مستقل
ازرشد مطلق جمعيت کارگری افزايش يابد، امکام پذيرنيست.  افزايش مذکوربوسيله ای پروسه ساده ای که طی آن
ه ای اسلوب ھای که عده ای کارگرمشغول، درنسبت باافزايش د ميگردند»  بوسيل ن دايما« آزا بخشی ازکارگرا
توليدکاھش می پذيرد، ايجادميشود.بنابرين شکل تام حرکت جديد ازتبدل دايمی بخشی ازجمعيت کارگری بصورت
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افراد غيرشاغل يانيمه شاغل ناشی ميگردد. سطحی بودن اقتصاد سياسی(*)   ازجمله دراين نکته معلوم می شود که
وی گسترش وفروکش اعتبارات را، که فقط ع/متی ازتغييردرمراحل دورصنعتی است، بمنزلۀ علت آن تلقی
ميکند.ھمچنانکهcc اجرامcc سماویcc آنگاهcc کهcc حرکتcc مشخصیcc يافتندcc پيوستهcc ھمانcc حرکتcc راcc تکرارمیcc کنند،
توليداجتماعی نيزبمجرد اينکه بحرکت متناوب گسترش وفروکش درافتاد بتکرارآنرا ادامه ميدھد.  آنچه معلول است
بنوبه ای خودعلت ميشود وتطورات مجموع پروسه، که پيوسته شرايط خاص خويش راازنوبوجود می آوردند،
شکل ادواری بخودمی گيرند.  آنگه که اين شکل ادواری پابرجاشد وتحکيم يافت، اقتصاد سياسی نيزخود درميابد که
د دررابطه بااحتياجات ارزش افزائی متوسط سرمايه، شرط حياتی صنعت ً زايد، يعنی زائ يک جمعيت نسبتا

جديداست. 
(*، مقصود مصنف اقتصاد بورژوازی زمان خويش است.  درکتاب سرمايه ھرجا بصورت انتقادی ازاقتصاد
سياسی ياعلم اقتصاد صحبت می شود غرض اقتصاد جاری وعاميانه است.  ھرگاه اقتصاد ک/سيک مراد باشد

اقتصاديون يااقتصاددانان ک/سيک تصريح می گردد). 
ه آن مقدارنيروی کاريکه رشد طبيعی جمعيت دراختيارش قرارميدھد د ب ه داری بھيچوجه نمی توان توليدسرماي
قناعت کند.  توليدمزبوربرای آزادی دست وبال خويش نيازمند يک سپاه احتياط صنعتی است که مستغنی ازاين
حدود طبيعی باشد.  ھرچه تعدادکارگرتحت فرمان سرمايه يکسان بماند وياحتی کاھش پذيرد، معذالک ممکن است
سرمايه ای متغييررشد کند واين درصورتی است که کارگربا:نفراد کاربيشتری تحويل دھد ودرنتيجه دستمزدش
باوجود يکسان ماندن بھای کاروياحتی تنزل آن، افزايش يابد، بشرط آنکه اين تنزل آھسته ترازترقی حجم کارانجام
پذيرد.  درچنين حالتی رشد سرمايه ای متغيرنمودارکاربيشتراست نه نشان دھنده ای اشتغال تعداد بيشتری کارگر. 
د کمتری کارگربيرون کشد بجای آنکه ع/قه ای مطلق ھرسرمايه داربراين است که مقدارمشخصی کارازتعدا
بھمان قيمت ياحتی ارزانترازآنرا ازتعداد بزرگتری کارگردرآورد.  درمورداخيرمخارجی که ازبابت سرمايه ای
ثابت صرف ميشود نسبت به حجم کاری که بجريان افتاده است افزايش ميابد ولی درحالت اول اين افزايش بمراتب
آھستهcc تراست.ھرقدرمقياسcc توليدcc بزرگترباشدcc اينcc جھتcc قاطعيتcc بيشتریcc بدستcc مياورد.  وزنcc وتأثيرجھت

مزبوربانباشت سرمايه با:ميرود. 
ً ديديم که تکامل شيوه توليد سرمايه داری ونيروی بارآورکار-  که درعين حال ھم علت است وھم ومعلول سابقا
انباشت است-   سرمايه دارراقادرميکند که بوسيله ای استثمارگسترده تريافشرده ترنيروھای انفرادی کار، باھمان
مبلغ سرمايه متغييرکاربيشتری بانجام رساند.  سپس ديديم که وی باھمان سرمايه- ارزش، نيروھای کاربيشتری
ً کارگران ماھررا بوسيله کارگران بی مھارت، آموزندگان رابوسيلۀ نورسان، خريداری ميکند، درحاليکه تدريجا
مردان را بوسيله زنان، نيروی کاربزرگسا:ن را بوسيله ای کارجوانان ياکودکان، بيرون ميراند.  بنابرين درجريان
انباشت ، ازطرفی سرمايه ای متغييربزرگتر، کاربيشتری روان ميسازد بدون آنکه کارگربيشتری استخدام نمايد،
ازسوی ديگرسرمايه متغييری که دارای ھمان مقداراست با نيروی کاری بھمان حجم کاربيشتری راه می اندازد

وسرانجام بابيرون راندن نيروی کارمرغوب ترنيروھای کارپست تربيشتری استخدام ميکند. 
پس توليد اضافه جمعيت نسبی يامرخص ساختن کارگران بازھم سريعترازتحول فنی پروسۀ توليد، که خود باترقی
انباشت بشتاب آمده است، پيش ميرود ونيزسرعت آن بيش ازکاھشی است که متناسباً درجزء متغييرسرمايه نسبت
به جزء ثابت حاصل ميگردد.  درحاليکه ھرقدروسعت دامنه ونيروی تأثيروسايل توليد افزايش می يابد درجه ای
ه اشتغال بودن آنھا برای کارگرکمترمی شود، خوداين نسبت نيزازنودستخوش تغييرميگردد زيرا سرمايه وسيل
برحسب رشد نيروی بارآورکارتوقعش راازکارسريعترازتقاضای استخدام کارگربا:می برد. کاربی اندازه ای بخش
شاغل طبقه کارگر، صفوف ذخيره رامتورم ميسازد، درحاليکه بالعکس فشارفزاينده  ای که اين بخش اخير بوسيله
ای رقابت خويش به بخش نخست واردمی کند آنرا بکارطاقت فرسای بخش ديگروبالعکس، وسيله ای توانگرشدن
انفرادی سرمايه داران ميگردد ودرعين حال توليد سپاه صنعتی ذخيره رابمقياسی که باپيشرفت انباشت اجتماعی

متناسب است تسريع می کند. 
 بطورکلی ودرمجموع، تغييرات عمومی دستمزد منحصراً بوسيله ای انبساط وانقباض سپاه ذخيرۀ صنعتی، که خود
باتبد:ت مراحل دورصنعتی منطبق است، تنظيم ميگردد.  بنابرين تغييرات  مزبورمعلول حرکت مطلق شماره ای
جمعيت کارگری نيست بلکه معلول تغييرنسبی است که طبق آن طبقه کارگربه سپاه زيرپرچم وسپاه ذخيره تقسيم
ميگردد، معلول افزايش وکاھش وسعت نسبی اضافه جمعيت درجه ايست که  جمعيت مزبورگاه جذب وزمانی
بازمرخص ميشود.اگرتقاضا وتأمين کارطبق انبسا ط  وانقباض سرمايه انجام نميگرفت ولذابنابراحتياجات نوبتی
ارزش افزائی وی آنچنان تنظيم نمی شد که بازارکارگاه نسبتاً تھی بنظررسد،زيراسرمايه درحال انبساط است وگاه
سرشارجلوه می کند، زيرا سرمايه منقبض می شود، بلکه بعکس چنين ميبود که حرکت سرمايه وابسته به بحرکت
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مطلق جمعيت ميگرديد، درواقع آنگاه برای صنعت جديد، که ھرده سال دچاردورومراحل موسمی است وع/وه
برآن درجريان انباشت نيزبانوسانات نامنظم ھمواره سريعترودنبال ھم تصادف می کند، اين خودقانون دلفريبی
ميگشت.  ولیcc معذالکcc اينcc نظريهcc ایcc خ/فcc واقعcc يکیcc ازتعبداتcc علمcc اقتصادcc بشمارميرود.طبقcc اين
ع جمعيت ی افزايش سري ی مھميزی برا ه ا د وترقی دستمزد بمنزل ه ترقی ميکن نظردستمزددراثرانباشت سرماي
کارگری بکارميرود واين جريان تاآنجاادامه ميابد که بازارسرشارولبريزشده ولذا سرمايه برای جذب کارگران
د وسپس آنروی مدال ديده می شود.  باتنزل دستمزدھا جمعيت غيرکافی شده باشد.  آنگاه دستمزدھا تنزل ميکنن
کارگری تدريجاً تحليل ميرود بنحويکه درمقابل، ازنو سرمايه وفورپيداميکند، وياچنانکه برخی ديگرازآنھا مدعی
ھستند، دستمزد نازل وترقی بھره کشی متناسب باآن ازنوموجب تسريع انباشت ميگردد درصورتيکه پائين بودن
دستمزدھا درعين حال ازرشد طبقه کارگرجلوگيری ميکند.بدينسان بازھمان رابط ای که بنابرآن ترقی دستمزد
معلول آنست که عرضه ای کارپائينترازتقاضای کاراست وغيره واردميدان ميشود.  اين عجب اسلوب زيبای برای
تحرک توليد پيشرفته ای سرمايه داری است!  مدتھا پيش ازآنکه درنتيجه ترقی دستمزد امکان ھرگونه رشد مثبتی
ً قادربکاربوجودآيد، مھلتی که طی آن بايستی کارزارصنعتی رھبری شود، پيکارانجام گيرد درميان جمعيت واقعا

وبه نتيجه قطعی برسد، سپری شده است. 
ن سالھای ن بوقوع1859  و1849بي ن سقوط قيمت غله، ترقی دستمزدی درنواحی کشاورزی انگلستا    درعي

  شيليگ9  شيلينگ به 7پيوست، که ازلحاظ عملی فقط جنبه اسمی داشت.  مث/ً در"ويلت شاير"  دستمزدھفتگی از
ه 8يا7رسيد، در"دوريست شاير"  از   شيلينگ ترقی کرد وغيره.  اين امرنتيجه ای کاھش فوق العادۀ اضافه9  ب

جمعيت روستائی بود که دراثرتقاضای احتياجات جنگی، توسعه ای بی اندازۀ ساختمان راه آھن ھا، کارخانجات،
، کوچکترين با:رفتن دستمزد ترقی بيشتری را ازلحاظ معادن وغيره بوجودآمد.  ھرقدردستمزدھا ناچيزترباشد

د 22  شيلينگ باشد وبه20درصد نشان ميدھد.  مث/ً اگرمزدھفنگی    فيصدبا:رفته است ولی10  شيلينگ ترقی کن
 فيصد) ترقی کرده است وبسيارچشمگيرميشود. 28 ( 7/4 شيلينگ برسد آنگاه 9 شيلينگ باشد وبه 7اگربعکس فقط 

بھرحال فارم داران ھياھوئی بپاکردند وحتی اکونوميست لندن اين مزد بخورونميررابمثابۀ(  يک پشرفت عام ومايه
ن مزددرخشان ه اي ن کشاورزی درنتيج د تاکارگرا ن منتظرنماندن ا فارم دارا ً موردبحث قرارداد.   ام دار)  جدا
آنقدرافزايش يابند که مزدآنھا ناچار، آنچنانکه آنقدرمغزاقتصاددان متعھد ميانگارد، ازنوتنزل کند؟ خيرآنھا ماشين
آ:تcc بيشتریcc بکارانداختندcc ودريکcc چشمcc بھمزدنcc بازبهcc نسبتیcc کهcc برایcc خودفارمcc دارانcc :زمcc بود،
کارگران،"زايدازاندازه"  شدند.  اينک درکشاورزی نسبت به گذشته"سرمايه بيشتری"  گذاشته شده بود وآنھم بشکل

بارآورتر. بدين سبب تقاضای کارنه تنھا بطورنسبی بلکه بطورمطلق فروافتاد.
 اين وھم اقتصادی، قوانينی را که تنظيم کنندۀ حرکت عمومی دستمزد اند ويابررابطه ای بين طبقه ای کارگر، يعنی
مجموع نيروی کار، ومجموع سرمايه ای اجتماعی حکومت ميکنند، باقوانينی مشتبه ميسازد که جمعيت کارگری
راميان مناطق ويژه ای توليدی تقسيم مينمايند.  اگرمث/ً دراثراوضاع واحوال مساعد، انباشت دريک محيط مشخص
توليدی، تحرک ويژۀ يافته باشد ودرآنجا سودھا با:ترازمتوسط قرارگيرند وآنگاه سرمايه الحاقی بآنسوھجوم آورند،
درآنصورت طبيعتاً تقاضای کاربا:ميرود ودستمزد ترقی ميکند.  دستمزدبا:تر، بخش بزرگتری ازجمعيت کارگری
رابسوی محيط ممتازميکشد تاآنجا که محيط مزبورازنيروی کارسيراب( مشبوع)  گردد ومزدھا درطول زمان ازنو
بسطح گذشته ای خود برسند وياچنانچه کارگران، زياده ازاندازه بدانجا روی آورده باشند، دستمزد تنزل کند.   آنگاه
نه تنھا روی آوردن کارگران بسوی شعبه ای صنعتی مورد بحث قطع می شود بلکه حتی ھجرت جايگزين آن
ل دستمزد.  ولی ی کارگران، تقلي ه ا ق عد ن وياافزايش مطل ق کارگرا ، افزايش مطل ميگردد.  باافزايش دستمزد
اقتصاددان درواقع فقط نوسان موضعی بازارکاررادرمورد يک محيط توليدی خاص می بيند، وی تنھا پديده ای
توزيع جمعيت کارگری را درمحيط ھای مختلفه ای می بيند که سرمايه بنابرنيازمنديھای متغييرخود درھريک

ازآنھا جاگزين ميشود. 
دردوره ھای رکود ورونق ميانه، سپاه ذخيره صنعتی برسپاه کارگران فعال فشاروارد ميکند ودردوران سرريز
واوج بخواستھای آنان لگام ميزند.  بنابرين اضافه جمعيت نسبی پاشنه ايست که قانون عرضه وتقاضای کاربرروی
آن ميچرخد. اضافه جمعيت نسبی، قانون مزبورراوادارميکند ميدان عمل خويش را مطلقاً بمرزھای محدودکند که با
بھره کشی وسيادت جوئی سرمايه تطبيق داشته باشد....تقاضای کارورشد سرمايه يکی نيستند، چنانکه عرضه ای
کارورشد طبقه کارگريکی نيستند.  ولی اين بدان سان نيست که گوئی دونيروی مستقل ازيکديگردرھم  تأثيرمی
، ازسوی ل ميکند.  ھرچندc انباشتc سرمايهc ازسوئیc برتقاضایc کارمیc افزايد ه درھردوجھتc عم کنند.  سرماي
ديگرعرضۀ کارگرانی را که«  آزادساخته است»  افزايش ميدھد، ودرعين حال فشارغيرشاغلين برکارگران شاغل،
اينان راوادرميکند که مقداربيشتری کارروان سازند ولذا تاحدمعينی عرضه کاررا ازعرضه کارگران، مستقل
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ميسازد.  حرکت قانون عرضه وتقاضای کار، استبداد سرمايه را براين بنياد تکميل ميکند.  بنابرين به محض اينکه
کارگران به رازپشت پرده پی ميبرند وباين نتيجه ميرسند که ھرقدرآنھا بيشترکارميکنند .برثروت ديگران ميافزايند
وھراندازه که نيروی بارآورکارشان رشد ميکند، بازنقش آنھا، حتی بمنزلۀ وسيلۀ بھره وری سرمايه، برای خود
شان ھمواره بی ثبات ترميگردد، بمحض اينکه کشف ميکنند که تشديد درجای رقابت بين خود آنھا بی چون وچرا
ه به بفشاراضافه جمعيت نسبی است وبالنتيجه تاميکوشند بوسيلۀ اتحاديه ھای کارگران وغيرآن ھمکاری وابست
حساب شده ای بين شاغلين وغيرشاغلين سازمان دھند تاعواقب ويران کنندۀ اين قانون طبيعی توليد سرمايه داری
د سرمايه ی اعتراض وفريا ه صدا ت است ک د وياآنراسستc ترکنند،آنوق ه خويش درھم شکنن ه طبق ا نسبتc ب ر
واقتصاددان حامی آن بلند می شود که ای امان بقانون«جاويدان»  وگويا« مقدس»  عرضه وتقاضا لطمه واردشده
است.  درواقع ھرتوافقی که بين کارگران شاغل وغيرشاغل انجام گيرد، بازی « تميز»  اين قانون رامختل ميسازد. 
ولی ازسوی ديگربمحض اينکه مث/ً درمستعمرات اوضاع واحوال مخالف مانع ازايجاد سپاه ذخيره صنعتی ميشود
وبدان وسيله وابستگی مطلق طبقه ای کارگربه طبقه ای سرمايه دارجلوگيری ميکند، آنگاه سرمايه دست بعصيان
ميزند وبياری اقتصاددانان ستايشگروعلم برداران سرمايه خودعليه قانون«مقدس»  عرضه وتقاضا برمی خيزد

وميکوشد تاباوسايل قھرآميزآنرارام کند." 

 - اشکال وجودی گوناگون اضافه جمعيت نسبی- قانون عام انباشت سرمايه داری:4
مارکسc ميگويد:"  اضافهc جمعيتc نسبیcc باانواعcc سايهc روشنھایcc ممکنc وجوددارد.ھرکارگرطی زمانيکهcc نيمه
کارويااص/ً شاغل نيست، ازآن اضافه جمعيت نسبی است. صرفنظرازاشکال عمده ای که ادواراً برميگردند وناشی
ازتغييرات مراحل دورصنعتی ھستند وگاه درجريان بحرانھا صورت حاد وزمانی دردوران کسادورکود حالت

مزمن بخودميگيرند، اضافه جمعيت نسبی مستمراً دارای سه شکل است: شکل روان ، شکل پنھان وشکل آرام.
ع ميگردند ن دف ه کارگرا ، معادن وغيره-  گا ، آھن گدازيھا ، مانوفکتورھا ه ھا  درمراکزصنعت بزرگ-  کارخان
وزمانی عده ای کثيری دوباره جذب می شوند، بنحويکه درمجموع ، شمارۀ شاغلين افزايش می يابد ولواينکه

ھمواره نسبت آنھا بمقياس توليد کاھش پيداميکند. دراينجا اضافه جمعيت شکل روان ومتحرکی دارد.
درکارخانه ھای حسابی وھمچنين درھمه ای کارگاه ھای بزرگ، يعنی جاھائيکه ماشين آ:ت نقشی دارند وياحتی
تقسيم کارجديدعملی شده است عدۀ کثيری مردان کارگرتاسپری شدن دوران جوانی خود مورداستفاده قرارميگيرند. 
پس ازانقضاء اين مدت شماره ای کوچکی ازآنان دراين رشتۀ اضافه جمعيت نسبی باقی ميمانند درحاليکه منظما
بيشترآنان مرخص می شوند.  اين عده يکی ازاجزاء اضافه جمعيت روان راتشکيل ميدھند که باتوسعۀ صنعت
رشدميکند.  بخشی ازاينان مھاجرت ميکنند يعنی درواقع فقط بدنبال مھاجرت سرمايه ميروند.  يکی ازعواقب آن
اينست که جمعيت زنان سريعترازجمعيت مردان رشد ميکنند.  شاھدآن انگلستان است.  اين امرکه افزايش طبيعی
توده ای کارگری نيازمنديھای انباشت سرمايه راارضاء نمی کند وبا اين وجود ازميزان آن احتياجات تجاوزميکند،
خود تضادی ازحرکت سرمايه است.  سرمايه به تعدادزيادی کارگرجوان وبميزان کمتری بکارگرمرد احتايج دارد.
اين تضاد چشمگيرترازآن تضاد ديگرنيست که ازکمبود دست وبازوی کارشکايت ميشود ودرھمانحال ھزاران نفر

کارگرازآنجھت بيکارند که تقسيم کار، آنھارا برشته ای معينی ازصنعت زنجيرکرده است. 
 ع/وه براين، مصرف نيروی کاربوسيلۀ سرمايه چنان سريع است که کارگران ميانه سال اغلب کمابيش فرسوده
ه می شوند.  ه ای پائينترراند د وياازرتبه ای با:تربرتب بشمارمی آيند.  اينان دررديف کارگران زايد قرارميگيرن
درست درميان ھمين کارگران صنعت بزرگ است که مابه کوتاھترين دورۀ عمربرميخوريم.  مارکس می گويد:" 

  سال38داکترلی(*)  بازرس منچستر، ثابت کرده است که دراين شھرحدمتوسط  دوره ای عمربرای طبقات مرفه 
  سال15  سال وبرای طبقه دوم به 35  سال است.  درليورپول برای طبقه اول عمرمتوسط 17وبرای طبقه کارگر

ن بيش د آ ه ای برسرعمردارد که طول زندگی افرا ه ای ممتازحوال ن نتيجه ميشود که طبق غ ميگردد.بنابري بال
ازدوبرابرعمرھموطنان کم بخت ترآنھاست." 

  که بوسيلۀ ج.  چمبرلين شھردارآنوقت1875  جنوری سال 15{(*)  ازنطق گشايش کنفرانس بھداشتی بيرمنگام در
) ادا شده است.}1883ووزيربازرگانی(درسال 

 درچنين شرايط برای اينکه اين بخش ازپرولتاريا بطورمطلق رشدکند شيوه ای :زم است تا بخش مذکوربتواند
باوجودسرعت فرسايش عناصرش برتعداد خويش بافزايد.  لذا :زمست که نسلھای کارگری باسرعت تجديد شوند
(اين قانون درموردطبقات ديگرمردم معتبرنيست).اين نيازمندی اجتماعی ازراه زود زناشوئی،(*)  که نتيجه ای
ضروری شرايطی است که کارگران صنعت يزرگ درآن زيست ميکنند.  ونيزازراه استثماراطفال کارگرکه خود
جائزه ای برای توليد آنھاست، برآورده می شود. بمحض اينکه توليدسرمايه داری برکشاورزی حاکم شد ويادرھمان
حدودی که اين تسلط برقرارگرديد، انباشت سرمايه ای که دراين بخش بکارافتاده بود موجب کاھش مطلق تقاضای
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کاردرمورد جمعيت کارگران کشاورزی گرديد، بدون آنکه، مانند صنعت غيرکشاورزی، اين وازنش(دافعه) بوسيله
ً درحالcc دورخيزبطرف اينcc ربايش(جاذبه)  بزرگتریcc جبرانcc گردد.  بنابرينcc بخشیcc ازجمعيتcc روستاھاcc دائما
پرولتاريای شھری يامانوفکتورقرارداشت ودرکمين اوضاع واحوال مساعدی برای انجام اين تغييربود(  دراينجا

مانوفاکتوربمعنای ھرصنعت غيرکشاورزی گرفته شده است.) 
{*-  سرمايهcc داریcc وکنترولcc امرزناcc شوئیcc طبقهcc کارگرنهcc تنھاcc دراخيرقرنcc نوزدھمcc صورتcc ميگرفتcc که
بنابرضرورت سرمايه درشرايط کنونی نيزعملی می شود.  چنانکه دوسال قبل دولت جرمنی قانونی رابه تصويب

12  درصد معاش شان برای 67  مادرانی که طفل و:دت کنند ازامتيازی معادل 2007رساند که سرازاول جنوری 
ماه برخوردارمی گردند ودراين مدت شغل شان نيزمحفوظ می ماند بع/وه امتيازاتی که درسال اول برای ھرطفل
پرداخت ميشود.  دولت جرمنی اين اقدام را به نسبت کمی رشد جمعيت وکمبود کارگربومی انجام داد و خانواده ھا
راتشويق به بچه دارشدن نمود.  بالمقابل دولت سرمايه داری چين  طی دودھه اخيرخانواده ھا ی را که ازدوطفل

زياد داشته باشند ،جريمه نقدی می نمايد- تبصره ازمن است.} 
 بدينسان اين سرچشمۀ اضافه جمعيت نسبی مستمراً جاری است.  ولی درجريان دايمی آن بسوی شھرھا، خود
وجوديک اضافه جمعيت نھانی را درروستا مفروض ميدارد، که وسعت دامنه ای آن تنھا ھنگامی مرئی ميگردد که
ل دستمزد ی قناعت بحداق ن کارگرکشاورزی درتنگنا ه شوند.  بنابري ن بطوراستثنائیc کام/ً گشود مجاری سي/

قرارميگيرد وھمواره يک پادرلجن زارمسکنت ومستمندی دارد.
 سومين گروه اضافه جمعيت نسبی، يعنی نوع آرام آن، جزئی ازسپاه کارگری فعال راتشکيل ميدھد که اشتغال آن
بکلی غيرمنظم است.  لذااين گروه مخزن بی پايان نيازنيروی کارآماده بخدمت تحت اختيارسرمايه قرارميدھد.
وضع زندگی گروه مزبورازسطح عادی متوسط  زندگی طبقه ای کارگرپائينترمی افتد وھمين امرآنرا بصورت
پايگاه وسيعی برای بھره کشی رشته ھای خصوصی ازسرمايه درميآورد.  حداکثرزمان کاروحداقل مزد، خصلت
نمای اين گروه است.  ماسابقاً باعمده ترين قيافه ای اين گروه ، ضمن بندمربوط به کارخانگی، آشناشده ايم.  گروه
مزبورمستمراً ازميان کارگران زائد شدۀ صنعت بزرگ وکشاورزی تشکيل ميشود وافرادآن بويژه ازکارگران
رشته ھای صنعت درحال زوال برمی خيزند، يعنی آنجا که کارمانوفکتوری جانشين کاردستی ميشود وکارماشينی
جای مانوفکتورراميگيرد.  بتدريج که وسعت دامنه ای انباشت ونيروی« زائد سازی»  آن افزايش ميابد برتعداد افراد
اين گروه نيزافزوده ميشود.  ولی درعين حال گروه مزبوررکنی ازطبقه ای کارگرراتشکيل ميدھد که خود نيز
ه سھم بزرگتری دررشد مجموع درتکثيروجاودان ساختن خويش دخيل است، بنحوی که بسايرعناصراين طبق
جمعيت کارگران بدست می آورد.  درواقع نه تنھا تعداد متولدين ومتوفيات، بلکه وسعت مطلق  خانوارھا نيزبامبلغ
دستمزد درنسبت معکوس قرارميگيرند ولذا حجم وسايل معيشتی که تحت اختيارگروه ھای مختلفه ای کارگری
است مشمول چنين تناسبی ميشود.  اگراين قانون جامعه ای سرمايه داری به "وحشيان"  وحتی مستعمره نشينان
متمدن ارايه ميشد مسلماً نابخردانه تلقی ميگرديد.  اين قانون، زادوولد آن نوع حيوانات رابخاطرميآورد که انفرادآ

ضعيف  ودايماً مورد تعرض ديگران اند.  
 سرانجام عميقترين رسوب اضافه جمعيت نسبی درمنطقه ای مستمند خيزی وتيره روزی جايگزين است.  صرف
نظرازولگردان،بزھکاران(گناھکاران)  وروسپيانccc وخ/صهccc بغيرازلومپنccc پرولتارياccc بمعنایccc خاص،ccc اين
قشراجتماعی، خود مرکب ازسه گروه است.  اول آنھا که قادربکاراند.  کافيست نظری سطحی به آمارمستمند خيزی
انگلستان انداخت ودريافت که باھربحران برعده ای افراد اين قشرافزوده ميشود ودرھرتجدد حيات کسب وکار
ازتعداد آن کاسته ميشود.  ثانياً :  يتيمان وبچه مستمندان، اينان نامزدھای سپاه ذخيره صنعت اند ودرمواقع رونق

  ، سريعاً ودسته جمعی درسپاه فعال کارگری واردميشوند.  ثالثاً :  وازدگان، فاسد شدگان،1860بزرگ ، مانندسال 
واماندگان.  ازاين جمله اند کسانيکه درنتيجه تقسيم کاربرشته ای معينی پابند وبعدم تحرک محکوم شده اند، آنھا که
ازسن عادی کارگری تجاوزکرده اند وبا�خره قربانيان صنعت ازقبيل معلولين، بيمارشدگان،بيوه زنان وغيره ، که
تعدادآنان بابکاربست ماشين آ:ت خطرناک، کاردرمعادن وکارخانجات شيميائی وغيره،روزافزون است.  مستند
سازی تشکيل دھنده  ای نوانخانه ای سپاه فعال کارگری وپابندسپاه ذخيره ای صنعت است.  توليدآن م/زم باتوليد
اضافه جمعيت نسبی است وضرورت آن نيزازضرورت اين ناشی می شود وھردوی آنھا يکی ازشرايط وجودی
توليد سرمايه داری وتوسعۀ غنا وثروت اند.  مستمند سازی جزئی ازريخت وپاش وبرج توليد سرمايه داری است،
ولی باوجود اين سرمايه خوب ميداند چگونه قسمت عمده ای آنرا ازسرخود واکند وبگردن طبقه کارگروطبقه

کوچک متوسط بياندازد.
مارکس می افزايد:  ھرقدرثروت اجتماعی، سرمايه ای بکارافتاده ووسعت نيروی آن بزرگتروبالنتيجه شماری
مطلق پرولتاريا ونبروی بارآورکارآن زيادترباشد، سپاه ذخيره صنعت بزرگتراست.  ھمان عللی که نيروی گسترش
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يابنده ای سرمايه را به پيش ميراند نيروی کاراستفاده پذيررانيزمنبسط ميسازد.  بنابراين مقدارنسبی سپاه ذخيرۀ
صنعتی باتوان ثروت نموميکند.  ولی ھراندازه که اين سپاه ذخيره نسبت به سپاه فعال کاربزرگترباشد ھمانقدراضافه
جمعيت پايدار، که فقرش بارنج کارش نسبت معکوس دارد، بزرگتراست.  وسرانجام ھرقدرقشرامداد گيرطبقه ای
کارگروسپاه ذخيره ای صنعتی بزرگترباشد مستمند سازی رسمی بيشتراست.  اينست قانون مطلق وعام انباشت
سرمايهc داری.اينc قانونc مانندcc قوانينc ديگرطیc تحققcc يافتنc خويشc درنتيجهcc ایc شرايطc گوناگون،cc دستخوش
ن حکمت ل بود ه نامعقو ن ب ن ميتوا ن سا د کنونیc تحقيقc ماخارج است.  بدي ن ازحدو ه تمايلc آ تغييرميشود،c ک
اقتصاددانی پی برد که بکارگران موعظ ميکند تعدادخودرا بانيازمنديھای ارزش افزائی تطبيق دھند.  نخستين ک/م
درراه اين انطباق عبارت ازايجاد اضافه جمعيتی نسبی ياسپاه ذخيره صنعتی است وآخرين ک/م آن فقرقشرھای دايم

التزايد سپاه کارگری  فعال وپابند آن يعنی مستمند سازی." 
د ببرکت پيشرفت باآوری کاراجتماعی، د ميتوان قانونی که بموجب آن، حجم بيش ازپيش فزايندۀ ازوسايل تولي
ازصرف نيروی متحرک انسانی متصاعداً بکاھد، برپايه ای رژيم سرمايه داری، که درآن بجای آنکه کارگروسايل
توليدcc رابکاربردcc وسايلc توليدcc کارگررامورداستفادهcc قرارميدھند،c بدانجاcc ميانجامدcc کهc ھرقدرنيرویcc بارآورکار
با:تراست فشارکارگربروسايل  اشتغالش بيشترميشود ولذاشرايط زندگی اش بی ثبات ترميگردد، يابديگرسخن وی
ه بفروش رساند.  بنابرين رشد د نيروی کارخويش رابرای تکثيرثروت ديگران بمنظورارزش افزائی سرماي باي
ً بدينسان بيان ميشود که سريعتروسايل توليد وبارآوری کارنسبت به جمعيت مولد، درلسان سرمايه داری معکوسا

جمعيت کارگری ھمواره سريعترازاحتايج ارزش افزائی سرمايه رشد ميکند. 
م اسلوب ھای که بمنظوربا:بردن نيروی بارآوراجتماعی کارمورداستفاده ه داری، تما م سرماي  دردرون سيست
قرارميگيرند بزيان شخص کارگرتمام ميشوند، تمام وسايلی که برای تکامل توليد بکارميروند بوسايل سيادت وبھره
کشی توليد کنندگان مبدل ميگردند، کارگررابصورت انسان ناقص معلول ميکنند، ويرامبدل  به پيچ مھره ای ماشين
ه پروسه ه نيروی مستقلی ب م ودانش بمثاب ، وھرقدرکه عل ، ھم زحمت وھم محتوی کارويرانابودميسازند ميکنند
کارمنضم ميگردد، کارگررا نسبت به نيروی روانی آ ن پروسه «بيگانه»  ميکنند، شرايط کارکارگرراتغييرشکل
ميدھند، دراثناء کار، استبدادی نابخردانه وخصمانه بروی رواميدارند، زمان زندگی ويرامبدل بزمان کارميکنند

وزن وبچه ای اورا زيرچرخ جگرنات سرمايه می اندازند. 
 ولی ھمه ای اساليب توليد اضافه ارزش درعين حال اسلوبھای انباشت اند وھرتوسعۀ انباشت بعکس بوسيله ای
برای گسترش آن اساليب است.  بنابرين چنين نتيجه می شود که ھرقدرسرمايه انباشت ترشود بايدوضع کارگر، اعم
ازاينکه مزدش با:ياپائين است، بدترشود.  سرانجام آن قانونی که اضافه جمعيت نسبی ياسپاه ذخيره صنعتی را
ی ھفائيستوس، که ه ميدارد کارگررامحکمترازميخھا ل تعادل نگا ه ونيروی انباشت درحا ھمواره باوسعت دامن
پرومته(**)  رابصخره ھا کوبيد، به سرمايه ملتصق ميسازد.  قانون مزبور، متناسب باانباشت سرمايه، انباشت
فقرراايجاب ميکند.  پس انباشت ثروت دريک قطب درعين حال متضمن انباشت فقر، جان کنی، بندگی، نادانی،
خشونت وانحطاط اخ/قی درقطب ديگراست يعنی درجانب آن طبقه ای که محصول متعلق به خودرا بصورت
سرمايه توليد ميکند.  علم اقتصاد اين خصلت متناقض انباشت سرمايه داری را باشکال مختلف بيان کرده است.
بااينکه اين نظريات تاحدودی پديده ھای ھمانند مربوط بشيوه ھای توليدماقبل سرمايه داری را مطرح نموده اند ولی

بھمين سبب پديده ھای راکه ازبيخ متفاوت اند باھم درآميخنه اند. 
(**-  پرومته ايزذآتش بنابه اساطيريونان باستان که بمثابه نخستين بنيان گذارتمدن انسانی تلقی می شود.  پرومته
پس ازآنکه انسان راازگل و:ی زمين ساخت برای آنکه بوی جان بدھد آتش آسمان را ازخدای خدايان زئوس
ياژوپيتردزديد.  برای تنبيه اوبنا به دستورزئوس، ھفائيتوس اورا درکوه قفقازبصخره ھای سخت ميخکوب نمود

وسپس ھرکول اورانجات داد.)
راھب ونيزی اورتس(*)  يکی ازمصنفين بزرگ اقتصادی صدۀ  ھجدھم، تضادی آشتی ناپذيرتوليد سرمايه داری
را بمثابه قانون طبيعی عام ثروت اجتماعی تلقی نموده ومی گويد:"  نيک وبد اقتصادی دريک کشورھمواره درحال
تعادل اند فراوانی نعمت برای بعضی ھمواره برابرباکمبود ھمين نعم برای ديگران است.ثروت بزرگ برخی،
ه بامحروم ساختن عده ای کثيری مردم ديگرازوسائل ضروری است.  ثروت يک ملت، متناسب ھميشه ھمرا
باجمعيت آنست وفقرآن متناسب باغناء آن.  فعاليت برخی، بيکارگی وبطالت رابرای ديگران پيش ميآورد.  بينوايان

وبيکارگان ثمرھای ضروری توانگران وزحمتکشان اند" وازاين قبيل." 
-*}ortes Grimaria (1657-1733راھب ونيزی که يکی ازمھمترين اقتصاددانان ايطاليائی قرن ھجدھم  (  

بشمارميرود. وی عليه نظريات مرکانتيليست ھا برخاست ويکی ازپيشقدمان اقتصاد ک/سيک محسوب ميگردد.} 
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تقريباً ده سال پس ازاورتس، آخوندپروتستان تاون سند(**)  بنحوخشونت آميزی فقررابمثابه شرط ضروری ثروت
مورد تجليل قرارداد."اجبارقانونی کارکردن بازحمات بسيار،فشاروسروصداقرين است، درحاليکه گرسنگی نه تنھا
فشاری مسالمت آميز، آرام ومستمراست بلکه بصورت طبيعی ترين انگيزه ، نيرومندترين کوششھارا برای صنعت
وکاربرمی انگيزد".  پس ھمه چيزباين منتھی ميشود که گرسنگی درميان طبقه ای کارگرمستمراً نگھداشته شود
وبنابه نظر"تاون"  سند اصل جمعيت، که بين مردم فقيرفعاليت ويژه ای دارد، خود مراقب حل اين مسئله است.
چنين بنظرميرسد که اين خودقانونی طبيعی است که فقراتاحدودی بی بصارت باشند، (ازجمله آنقدربی بصارت که
وقتی بدنيا ميآيند قاشق ط/دردھان ندارند)، برای اينکه ھمواره کسانی پيداشوند تابنده وارترين، کثيف ترين وپست
ن درد د ظريفترازاي ، افرا ی بمراتب افزايش ميابد ه ای سعادت انسان ه ماي ن را ن مشاغل رااجرانمايند.  ازاي تري
سرآزادميشوند وميتوانند بی دغدغه بمشاغل عاليتروغيره بپردازند....  قانون بينوايان دراين جھت سيرميکند که

ھماھنگی وزيبائی، اعتدال وانتظام اين سيستم را که خداوطبيعت درجھان برقرارساخته است برھم نزند". 
-**}Josef Towsned  (1639 -1816کشيش انگليسی که بگفتۀ مارکس"  فقرارابمثابه شرط ضروری ثروت  (  

مورد ستايش قرارميدھد".} 
درحاليکه راھب ونيزی درسرنوشتی که موجب جاويدان شدن فقراست، توجيھی برای خيرات ومبرات مسيحيت،
برای رھبانيت، بنای صوامع وبنيادھای نيکوکاری مذھبی، يافته بود، کشيش وظيفه خوارپروتستان بعکس آنرا

بھانه ای برای محکوم نمودن قوانينی ساخت، که طبق آن مردم فقيرحقی براعانات ناچيزعمومی بدست ميآوردند.
استورش(*)  ميگويد:"  ترقی ثروت اجتماعی، طبقه ای درجامعه بوجودمی آورد که کسالت آورترين، پيش پاافتاده
ترين ونفرت انگيزترين کارھارانجام ميدھد يابعبارت ديگرھرآنچه درزندگی نامطبوع واسارت باراست بدوش اين
طبقه بارميشود ودرست بدين طريق برای طبقات ديگرفرصت،آرامش روحی وحيثيت قراردادی(اين عالی است)
ً اين تمدن سرمايه داری بافقرش وانحطاط توده ھای مردمش ازچه بوجود می آيد".  استورش ازخوميپرسد واقعا

جھت برتوحش برتری دارد؟ وفقط يک پاسخ برای اين سوال بدست می آورد وآن امنيت است! 
   اقتصاددان روسی که نظريات  آدام اسميت راموردمجادله ومناظره قرارداده1835-1766{*-  ھنريش استورش( 

است.} 
سيسموندی(**)  ميگويد:"  دراثرپيشرفت صنعت ودانش، ھرکارگرميتواند روزانه بيش ازآنچه برای مصارفش
:زم است توليدکند. ولی درعين اينکه کاروی ثروت ايجادميکند اگرقرارميشد که خوداواين ثروت رامصرف نمايد،
ا به نظروی"  اگرقراربود که انسانھا(يعنی غيرکارگران تمام کما:ت برای کارکردن آمادگی کمی ميداشت".  بن
ھنروکليه ای لذايذی را که صنعت برای ماايجادميکند، مانندکارگران باکارمستمرخويش بدست آورند، آنگاه محتم/
ازتمام اين فوايد صرف نظرميکردند...  امروزکوشش وپاداش ازھم جداشده اند.  اين ھمان کس نيست که نخست
کارميکند وسپس می آسايد بلکه بعکس درست بدان سبب که برخی کارميکنند وديگران بايداستراحت نمايند.... 
بنابراين تنوع بی پايان نيروی بارآورکارنمی تواند نتيجه ای ديگری جزاين داشته باشد که برتجمل ولذايذ توانگران

بيکاره بيافزايد". 
) اقتصاددان سوئيسی-  وی علمای ک/سيک را ازنقطه نظر1823- 1773{**- ژان شارل سيسموند دوسيسموندی( 

اقتصاداحساساتیcc يارومانتيکcc موردانتقادقرارميدھدcc وسرمايهcc داریcc رافقطcc ازنقطهcc نظراحساساتیcc انتقادميکند
ودرموضع طرزتفکرخرده بورژوائی قرارميگيرد.} 

                                                  

انباشت بدوی سرمايه
- رازانباشت بدوی :1

ه ونيروی کاردردست ه قب/ً مقاديربزرگیc ازسرماي م آنستc ک ه داری مستلز د سرماي مارکس می گويد:"  تولي
توليدکنندگان کا:آمده باشد.يعنی انباشتی که معلول شيوه توليد سرمايه داری نيست.  پول وکا: نه ازابتدا سرمايه
ھستند ونه وسايل تولی ومعيشت.  لذامی بايستی بصورت سرمايه درآيند.  ولی خوداين تبدل فقط تحت شرايط معينی
امکان پذيراست.  آنشرايط بقرارزيرخ/صه شده است:  دارندگان دونوع کا:ی بسيارمختلف می بايست درمقابل
يکديگرقرارداشتهcc باشندcc وباھمcc تماسcc گيرند،يعنیcc ازيکسودارندگانcc پولcc ووسايلcc توليدcc ومعيشت،cc کهcc به
غ ارزش دارخود نيروی کارمتعلق بغيرراخريداراند، و ازسوی ديگرکارگرانی آزاد که منظوربارورساختن مبل
د بندگان د باين دومفھوم است که نه خودمانن فروشندۀ نيروی کارخويش ولذا فروشنده ای کاراند.  کارگران آزا
وسرفھا وغيره مستقيماً جزئی ازوسايل توليد باشند ونه آنکه مانند دھقانان مستقل وامثال آنان، وسايل توليدی ازآن
خودداشته باشند.  بااين قطب بندی دربازارکا: شرايط اساسی توليد سرمايه داری وجوديافته است.  مناسبات سرمايه
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داری مستلزم جدائی بين کارگران ومالکيت آن وسايلی است که موجب تحقق وانجام کارمی گردد.  بمحض اينکه
ً فزايندۀ توليدسرمايه داری برروی پای خود می ايستد نه تنھا اين جدائی راحفظ می کند بلکه آنرا بمقياس  دايما
د بغيرازروند جدائی تجديد می نمايد.  بنابرين روندی که موجب ايجادمناسبت سرمايه داری می شود، نمی توان
کارگرازمالکيت وسايل کارش چيزديگری باشد، يعنی پروسه ای که ازيک جھت وسايل اجتماعی معيشت وتوليد را
مبدل به سرمايه می کند وازسوی ديگرتوليدکنندگان مستقيم را بصورت کارگرمزدوردرمی آورد.  پس آنچه انباشت
بدوی خوانده شده است بجزپروسه ای جدائی توليد کنندگان ووسايل توليد نمی تواندچيزديگری باشد.  اين پروسه
ازآن جھت مانند پروسه ای« بدوی» تجلی می کند که پيش تاريخ سرمايه وشيوه توليد متناسب باآنراتشکيل می دھد.

بعبارتی انباشت اوليه پايه تاريخی شيوه توليد سرمايه داری راتشکيل ميدھد، ونه نتيجه تاريخی آنرا.
شالودۀ  اقتصادی جامعه سرمايه داری ازساختمان اقتصاد جامعۀ فئودالی بيرون آمده است.  انح/ل اين ساختمان
ه ميتوانست مختارنفس خودگردد که عناصرآن شالوده راآزادساخت.  توليد کنندۀ مستقيم، يعنی کارگر، تنھا آنگا
وابستگی اش بازمين پايان يافته باشد ورعيت وابسته يابيگارده شخص ديگری نباشد.  ونيزوی برای اينکه فروشنده
ای آزاد نيروی کارخويشتن باشد وکا:ی خودرا بھرجا که بازاری برای آن ھست ببرد، ميبايستی ازبند رقيت رسته
ای،ا زقيدآئين ھای کارآموزی وھمقطاری آن وموانعی که مقررات کارحرفه ای بوجودآورده بود، رھائی می يافت. 
بدين سان آن حرکت تاريخی که توليد کنندگان رامبدل به کارگران مزدورمی کند، ازيکسومانند نجات آنان ازبند
چاکری وفشاررسته ای(حرفه ای)  جلوه می کند، وتنھا جنبۀ نيست که مورد توجه تاريخ نويسان بورژوائی است؛
ولی ازسوی ديگرھمين نوزادگان، پس ازآنکه تمام وسايل توليد شان وھمه تضميناتی که تأسيسات قديم فئودالی
برای زندگی آنان فراھم می ساخت ازکف شان ربوده شد، مجبورند که خويشتن را درمعرض فروش قراردھند.

داستان اين خلع يدراسالنامه ھای بشريت باحروفی ازخون وآتش ثبت نموده است.
سرمايه داران صنعتی، نه تنھا می بايستی استاد پيشه وران رسته ای رابعقب ميراندند بلکه :زم بود اربابان فئودال
رانيزکه صاحب سرچشمه ھای ثروت بودند ازصحنه خارج سازند.  ازاين نقطه نظراست که بعرصه رسيدن  آنان،
بمثابه ثمره ای يک مبارزۀ پيروزمند عليه قدرت فئودال وامتيازات برانگيزندۀ آن وھمچنين عليه رسته ھا وعوائقی
تلقی ميشود.  مبدأ حرکت تحولی که ھم کارگرمزدوروھم سرمايه داررا آفريد ھمانا رقيت کارگربود.  نقطۀ عزيمت
عبارت ازتغييرشکل اين رقيت بود يعنی تبديل بھره کشی فئودالی به استثمارسرمايه داری.  برای درک سيراين
ه داری دربرخی ازشھرھای د سرماي ن آغازتولي تحول نيازی نيست که خيلی دوربعقب برگرديم.  باينکه نخستي

  مي/دی جسته وگريخته مشاھده می شود، معذالک عصرسرمايه داری15و14مديترانه ای حتی درصده ھای  
رابايد ازقرن شانزدھم تاريخ گذاری نمود.  ھرجا که اين شيوه توليد برقرارمی شود، سرواژازمدتھاپيش لغوشده
وشھرھای خودمختاروآزاد که چشم وچراغ قرون وسطی است ديريست به خاموشی گرائيده است.  درتاريخ انباشت
ه اھرم برای طبقۀ نوخاسته ای سرمايه داربکارمی روند ازلحاظ تاريخی بدوی ھمه آن ديگرگونيھای که بمثاب
ن بزورازوسايل ی ناگھا د که توده ھای بزرگ انسان ی اھميت دارن ا لحظات ۀ آنھ ی پيش ازھم د ول ن سازان دورا
ع يدکنندگان ه می شوند.  خل امرارمعاش خودکنده شده وھمچنين پرولتاريای مسلوب الحق بروی بازارفروريخت
م پروسه راتشکيل می دھند.  تاريخ اين خلع يد روستائی يعنی دھقانان، ازملک وزمين خويش پايه ومبنای تما
ت متفاوت دردورانھای ا باترتيبا ه اير ه است ومراحل ديگرگون ن آراست ف برنگھایc گوناگو ی مختل درکشورھا

تاريخی مختلف طی ميکند. 
- خلع يد مردم روستاھا ازملک وزمين: 2

 درسالھای آخرصدۀ چھاردھم، سرواژدرانگلستان عم/ً ازبين رفته بود.  درآن ھنگام وپيشترازآن درقرن پانزدھم،
اکثريت سکنه کشوررادھقانان آزاد ومستقل تشکيل ميدادند، ھرچند درفش برافراشته ای فئودالی مالکيت آنان را
ازانظارپوشيده ميداشت.  درام/ک بزرگ اربابی، مباشرسابق را که خود نيزسرف بود، فارمداران آزاد کنارزده
بودند.  بخشی ازکارگران مزدورکشاورزی را دھقانانی تشکيل ميدادند که وقت آزادخودرا باکاردرزمين م/کان
بزرگ مثمرميساختند وبخش ديگرمرکب ازافراد طبقه ای مستقل کارگران مزدورواقعی بود که ھم ازلحاظ نسبی
د زيراع/وه وھم بطورمطلق کم عده بودند.  اين کارگران اخيرالذکرنيزدرعين حال عم/ً دھقانان مستقلی بودن

 cاکريابيشتردرجنب کلبه ھا دراختيارشان گذاشته می شد.  بع/وۀ اينان بادھقانان4بردستمزد، زمينی به مساحت  
حقيقی اززمين ھای مشترک، برای چراندن دامھای خود وبدست آوردن وسايل سوخت مانند چوب، ذغال وغيره

استفاده ميکردند. 
 درآن دوران درعموم کشورھای اروپا خصلت نمای توليد فئودالی عبارت بود ازتقسيم زمين ھا ميان عده ای
ھرقدرزيادتررعيت.  قدرت فئودالی مانند قدرت ھرسلطان مبتنی بربزرگی عوايدش نبود بلکه پايه ای اين قدرت
برتعداد تابعين وی قرارداشت وتعداد تابعين نيزوابسته به عده ای دھقانانی بود که خوداقتصاد مستقلی داشتند.  به
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ھمين سبب بااينکه پس ازاستي/ی نرماندھا زمين ھای انگلستان به بارون نشين ھای عظيمی تقسيم شد، که يکی
  لرد نشين قديم انگلوساکسون رادربرمی گرفت، معذالک چنان اقتصاد خرده دھقانی900ازآنھا به تنھائی قريب 

درميان آن پخش بود که فقط گاه بگاه بوسيله ام/ک اربابان بزرگ قطع می گرديد.  اين شرايط توأم با شکوفندگی
زندگی شھری، که صفت مميزۀ صدۀ پانزدھم است، موجدھمان ثروت عمومی گرديد.  ولی اين چنين شرايط نافی
ثروت سرمايه داری است.  پيش پردۀ آن دگرگونيھا که پايه شيوه توليد سرمايه داری ايجاد نمود، درثلث آخر قرن
پانزدھم ودردھه ھای اول قرن شانزدھم نمايش يافت.  توده ای ازپرولتاريای بيخانمان وازھمه جا رانده، درنتيجۀ
انح/ل اسلوب خدم وحشم فئودالی که بنا به قول درست سرجيمس استوارت "  ھمه جا خانه وسرارا بيھوده پرکرده
بودند"، به بازارکارفروريخت.  باوجوداين قدرت سلطنت، که خودنيزمحصول تکامل بورژوائی بود، درگرايش
خويش بسوی سلطنت مطلقه انح/ل  اسلوب خدم وحشم فئودالی راباقوه ای قھريه تسريع نمود، معذالک بھيچ وجه
ه درمخالفت گستاخانه د ک ل بودن ن بزرگ فئودا ه دانست.  بيشترازآن، اربابا ن پديد ه علت اي ن آنرايگان نمی توا
وپرغرورخودعليه سلطنت وپارلمان بابيرون راندن توده ھای دھقانی ازملک وزمينی که آنان نيزبرھمان اصل
فئودالیcc مترادفcc بودند،cc وھمچنينcc بوسيلۀcc غصبcc زمينcc ھایcc مشترکcc آنان،cc پرولتاريایcc بمراتبcc بزرگتری
بوجودآوردند.  رونق مانوفکتورپشم بافی ف/ندروترقی قيمت پشم که ازآن ناشی شد درانگلستان مشوق مستقيم اين
امرگرديد.  جنگھای بزرگ فئودالی، اشراف قديم فئودال را ازبين برده بودواشراف جديد فرزندان زمانی بودند که
قدرت پول را مافوق ھمۀ قدرت ھا قرارميداد.  بنابرين شعارآنھا تبديل زمين ھای مزروعی به چراگاه گوسفندان
گرديد.  ھاريسون می گويد:  خانه ھای موردسکنای دھقانان وکلبه ھای کارگران رابزورويران ساختند ويابه ويرانی

رھا نمودند. تعداد بيشماری خانه واقتصاد خرده دھقانی ناپديد شدند. 
درنتيجه رفورماسيون(*)  صدۀ شانزدھم وآثارمتعاقب آن، يعنی دزدی عظيم ام/ک کليسائی، پروسه ای خلع يد
م رفورماسيون، مالک فئودال قسمت قھرآميزتودۀ مردم مشوق ھولناک تازه ای يافت.  کليسای کاتوليک، بھنگا
بزرگی اززمين ھای انگلستان بود.  حذف صومعه ھا وغيره، ساکنين آن زمين ھارابحالت پرولتاريا درآورد.  قسمت
اعظم ام/ک کليسائی به سوگلی ھای حريص درباری واگذارگرديد ويادربرابربھای ناچيزی به فارم داران سفته باز

وبورژوازی شھری فروخته شد واينان ومنتفعين موروثی وقديم زمين ھای مزبوررا دسته جمعی بيرون نمودند 
 -*}Reformeبمعنای تجديد نظرواص/ح است؛ دراصط/ح تاريخی به جنبش مذھبی پروتستان اط/ق می شود   

ا را ازتابعيت کليسای کاتوليک وپاپھا که درآغازصدۀ شانزدھم سراسراروپارافراگرفت قسمت اعظم قاره اروپ
بيرون آورد.  تغييراتی که درمناسبات سياسی واجتماعی بنفع بورژوازی وبزيان فئوداليسم بودجودآمده بود موجب
ه کليسای ل ب ی مسيحی فئودا ن عبارت ازتغييرشکل کليسا ی آ ه محتویc واقع د ک ی گردي ن نھضت دين بروزاي

بورژوازی است.}
ً تضمين شده بود، بی سروصدا ضبط حق مالکيت روستائيان بی چيزبرقسمتی ازعشريه ای کليسائی، که قانونا
ه جا پرازمستمنداست".  د فريادبرداشت:"  ھم ن نمو ه درسراسرانگلستا ی ک س ازمسافرت ت پ ه اليزاب گرديد.  ملک
د بودن(  ، مستمن م عوارض فقرا د باوضع عوارضی بنا ت وی با�خره مجبورشدن ل سلطن ن سا درچھل وسومي

Pauperismeرابطوررسمی بشناسند.  به ھنگام استقرارمجدد خاندان استوارت مالکين زمين بوسيلۀ قانون، عمل  (
غاصبانۀ انجام دادند که درکشورھای ديگرقارۀ اروپا ھمه جا بدون قانون وقوع يافت.  آنھا اصول فئودالی زمين را
لغونمودند باين معنا که تعھدات والزامات ناشی ازمالکيت فئودالی رابگردن دولت انداختند و«  جبران خسارت» 
دولت را ازطريق وضع ماليات بردھقانان وديگرتوده ھای مردم عملی ساختند ودرحاليکه برزمين ھا فقط حق تيول
داشتند دعوی ملک طلق بمعنای جديد مالکيت شخصی نمودند وسرانجام آن، ھمان آثاری رانسبت به کشاورزان

انگليسی باقی گذاشت که فرمان بوريس گودنف(*) تاتاردرمورد توده ھای دھقانی روس داشت.
 ccه ازسال   برای تمرکزقدرت دردست خودبااشراف بزرگ زمينداروکليسا1605  تاسالcc 1598{*-   تزارروسي

درافتاد، ام/ ک مخالفين را ضبط وقسمتی را باطرافيان درباری خود واگذارنمود.  اقدامات اووفرمان ھای که
درمورد دھقانان صادرنمود وابستگی آنھارا بزمين وسيستم سرواژ تشديد کرد.}

1689 «انق/ب پرافتخار»  باسلطنت ويليام سوم اورانژ(  شھزاده ای اورانژازخاندان ناسو-  پادشا انگلستان ازسال 
  }  مالکين وسرمايه داران سودجورا بقدرت رساند.  اينان برای گشايش دوران جديد دزدی خالصجات1702تاسال 

دولتی را، که تااين تاريخ محقرانه انجام می دادند، بمقياس وسيع  وک/نی رساندند.  زمين ھای مزبوريا بصورت
ه ام/ک ً ب ه غصب مستقيم،c عدوانا ه قيمتc بسيارناچيزیc خريداری شد ويابوسيل ا ب ، ي ه بتصرفc درآمد عطي
خصوصی ملحق گرديد.  تمام اين چيزھا بدون مختصرم/حظه ای نسبت به تشريفات قانونی انجام پذيرفت.  تصرف
مزورانه ام/ک دولتی بانضمام غارت آن قسمتی ازاموال کليسائی، که دردوران انق/ب جمھوريت دست نخورده
باقی مانده بود، اساس مالکيت اربابی اليگاريشی کنونی انگلستان راتشکيل ميدھد.  سرمايه داران بورژوابانجام اين
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امرمساعدت نمودند ازجمله برای آنکه زمين وملک را مبدل به يک قلم تجارتی خالص نمايند، ميدان بھره برداری
کشاورزی را وسعت بخشند، توشه گيری خودرا ازحيث تعدادپرولترھای آزاد روستا افزايش دھند وغيره.  ع/وه
براين ارستوکراسی نوين زمين، متحد طبيعی بانکوکراسی جديد وسرمايه بزرگ مالی بود، که تازه سرازتخم
بيرون می آورد، وھمچنين متحد طبيعی کارخانه داران بزرگی بشمارمی آمد که درآن زمان برتعرفه ھای گمرکی
حمايت جويانه متکی بود.  بورژوازی انگليس برای حفظ منافع خود کام/ً ھمانند بورژوازی سوئدی عمل کرد، که
بلعکسcc باتفاقcc حاميانcc اقتصادیcc خويش،cc يعنیcc دھقانان،cc شاھانcc رادربازستاندنcc قاھرانهcc ایcc ام/کcc سلطنتی

 وسپس درزمان سلطنت کارل دھم وکارل يازدھم).1604ازاليگاريشی( سويدنی) ياری نمودند( ازسال
.-  قانون گذاری خونين عليه خلع يدشدگان ازپايان قرن پازدھم3

.وضع قوانين بمنظورپائين کشاندن دستمزد
 مارکس می گويد:"  ممکن نبود اين پرولتاريای آواره وبی برگ ونوارا، که دراثرانح/ل خدم وحشم فئودالی
ودرنتيجه خلع يدھای دشمنانه وستمگرانه مکرراز:نه وکاشانه ای خودرانده شده بود، باھمان سرعتی که پيدا ميشد
درمانوفکتورھای جديد التأسيس جذب نمود.  ازسوی ديگراينان که ناگھان ازمدارعادی زندگی خويش کنده شده
بودند نمی توانستند باھمان ناگھانی تحت انضباط وضع نوين درآيند.  بھمين جھت جماعت بسياری ازآنان، برخی
برحسب گرايش خود واکثراً تحت فشارشرايط، گدائی وراھزنی وولگردی پيش گرفتند.  ازآنجاست که درپايان صده
پانزدھم درسراسراروپای غربی قوانين خونين عليه ولگردی وضع گرديد.  لذاپدران طبقه کارگرکنونی بدواً برای
اينکه آنھارا به ولگردومستمند مبدل ساخته بودند کيفرکشيدند.  قانون گزارآنھارا بمثابه جانيانی«  خودخواسته»  تلقی
می نمود وچنين می انگاشت که ادامۀ کاردرشرايط غيرموجودقديم وابسته به اراده وميل خودآنھاست.  درانگلستان،

ل در م درسا م آغازگرديد.  ھانری ھشت ن سلطنتc ھانری ھفت ن قانونگزاری درزما ه گدايان1530اي ت :  ب   گف
سالخورده وناتوان پروانه ای گدائی داده می شود.  بالعکس ولگردان سالم تازيانه می خورند وزندانی می شوند.
اينان بايد به پشت عرابۀ بسته شوند وآنقدرتازيانه بخورند تاخون ازپيکرشان روان گردد وسپس بايستی سوگند
د که به زادگاه خود يابه محلی که طی سه سال اخيردرآن سکونت داشته اندبرگردند ودرآنجا«  خويشتن يادکنن

رابکاری مشغول دارند» . چه شوخی بيرحمانه ای!
 دربيست وھفتمين سال سلطنت ھانری ھشتم بازھمين مقررات تکرارمی شود ولی باملحقاتی تشديد ميگردد.  ھرگاه
کسی باردوم برای ولگردی گيرمی افتاد بايستی ھمان مجازات تازيانه اجراء وسپس نيمی ازگوش وی بريده می

شد. ولی درسومين تکرارجرم مقصرمزبوربايستی بمثابه جانی ودشمن جامعه اعدام ميگرديد. 
، مقررميدارد که اگرکسی ازکارکردن1547 ادوارد ششم :  آئين نامه ای مربوط به نخستين سال سلطنت وی، سال 

د بنده ای خودرانان وآب دھد ه بردگی شخصی گردد که اورالوداده است.  خواجه باي د محکوم ب د باي سرباززن
ونيزھرنوشا به ای ضعيف  وآشغال گوشتی که خودص/ح بداند بوی روادارد.  خواجه حق دارد بنده ای خودرا
بھرگونه کاری،، ھرقدرنفرت انگيزباشد، بزورتازيانه وزنجيروادارد.  ھرگاه بنده چھارده روزبگريزد به بردگی

) داغ نمود واگربارسوم گريخت مانندخاين دولت اعدام گردد.Sابدی محکوم ميگردد وبايستی پيشانی ويراباحرف( 
ً مانندسايراموال منقول ودام ، باجاره دھد.  ونيز  خواجه ميتواند ويرابفروشد، ھبه کند وبمثابه بنده وی را، عينا
د بايداعدام شوند.  حکام صلح وظيفه دارند برحسب چنانچه بندگان عليه خواجگان خود دست به توطئه ای زنن
اط/عی که دريافت می کنند به جستجوی بی سروپايان برآيند.  درصورتيکه مسلم شد يک ولگرد سه روزپرسه

)  بزنند،Vزده(  دريوزگی کرده)  است بايدوی رابه زادگاھش ببرند وباآھن گداخته روی سينه اش داغی بع/مت( 
اورازنجيرکرده درجاده ھا ياخدمات ديگربکاروادارند.  اگرولگرد بدروغ زادگاھی برای خودنشان دھد آنگاه بايد

)  داغ شود.Sبکيفراين گناه بطورابد بنده ای محل مزبور، مردم آن محل گردد ويا به بندگی رسته درآيد وباع/مت( 
ا  ا 24ھمه کس حق دارد اطفال ولگردرا ازوی بگيرد وپسران اورات   سالگی بعنوان20  سالگی ودخترانش را ت

کارآموزنگھدارد.   اگرآنھا بگريزند بايدتارسيدن باين سنين به بندگی استاد درآيند.  استادان ميتوانند بدلخواه خود آنان
رازبزنجيرکشند وتازيانه بزنند وغيره.  ھراستادی مجازاست حلقه آھنينی  بگردن، بازووياپای بندگان خودنصب کند
تاآنھارا بھتربشناسد واطمينان بيشتری داشته باشد.  بخش اخيراين آئين نامه مقررميدارد که برخی ازفقرا بايدبوسيله
ای بخش ياافرادی بکارواداشته شوند که مايلند بآنان خوراک وآشاميدنی بدھند وبخواھند برای آنان کاری بيابند.  اين

( گشت مردان) بجای ماندهroundsmenنوع بردگان بخش تا پاس پيشرفته ای ازقرن نوزدھم درانگلستان تحت نام 
بود.

 ccسال درصورتيکه کسی نخواھدآنان را برای دوسال14:  گدايان بی پروانه وبا:تراز1572 اليزابت، درسال  
ه ای گوش چپ شان داغ شود، درصورت تکرار، اگرکسی بخدمت بپذيرد، بايستی سخت تازيانه بخورند و:ل

  سال بيشتراست، اعدام ميگردند.  ولی درسومين18نخواھد آنان را برای دوسال بخدمت بگيرد، وسن شان از
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ل آئين نامه ھا درھجدھمين سال سلطنت م شوند.ازاين قبي د خاينين دولت اعدا ه مانن تکرارجرم بايستی بيرحمان
. 1597 درسال 13اليزابت صادرشده است ازجمله درفرمان 

جک اول:  ھرکس پرسه زنی ودريوزگی پيشه کند بمثابه بيابان گرد وولگردتلقی می شود.  قضاء صلح داد گاه ھای
بخش مختاراند درمنظرعموم آنھارا تازيانه بزنند، درنخستين تکرارجرم شش ماه ودرمرحله ثانوی دوسال زندانی
ه چپ د آنانراش/ق زنند....  شان ن بايدھرچندباروھرمقدارکه قاضی صلح مصلحت بدان ن زندا نمايند.  طی دورا

د باعل/مت(  د بدونRولگردان راباي ه گدائی بگيرندباي ه دوباره آنانرا ب )  داغ نمود وبکاراجباری گماشت.  ھرگا
ً بقدرت خودباقی بود وفقط طبق فرمان ھيچگونه ترحمی بدارآويخت.  مقرارات مذکورتااوايل قرن ھجدھم قانونا

دوازدھم دربيست وسومين سال سلطنت آن ملغا گرديد.
درکشورفرانسه نيزکه دراواسط قرن ھفدھم يک پادشاھی ولگردان درپاريس تاسيس شده بود، قوانينی ازھمين قبيل

  ساله20  تا 16  )  ھرشخص تندرست 1777  جو:ی 13وضع گرديد.  ھنوزدراوايل سلطنت لوئی شانزدھم(  فرمان 
درصورتيکه فاقد وسايل زندگی باشد وبحرفه ای ھم اشتغال  نورزد بايد به پاروزنی اجباری درکشتيھای دولتی

ن مقرارات رادراکتوبر   کارل پنجم برای ھالند وضع نموده است.وھمچنين است1535فرستاده شود.  نظيرھمي
 وغيره. 1649 جون 25 اع/ميه آستانھای متحد شده مورخ 1614 مارچ 19فرمان دولتھا وشھرھای ھالند مورخ 

 بدينسان توده ای روستائی که عرصه واعيانش بزورستانده وازخانه وزمينش رانده وبه ولگری اش کشانده بودند،
بوسيله ای وضع قوانينی وحشت زاوناھنجاروبضرب تازيانه، داغ ودرفش(  دروش)  وشکنجه تحت انضباطی که

برای سيستم مزدوری ضرورت داشت درآمد.
تنھاکافی نيست که دريک قطب، شرايط کاربمثابه سرمايه گردآيد ودرقطب ديگرانسانھای قرارگيرند که چيزی جز
فروش نيروی کارخويش نداشته باشند.  ونيزوادارساختن آنان بفروش داوطلبانۀ نيروی کارشان کفايت نمی کند.
درتکامل توليد سرمايه داری طبقه ای کارگررشد مييابد که ازحيث تربيت، سنت وعادت خواستھا وتوقعات اين
شيوه ای توليد را مانند نواميس طبيعی مسلم تلقی ميکند.  سازمان روندتوليد سرمايه داری رشديافته ھرمقاومتی را
د وبالنتيجه دستمزدرا ی ازقانون عرضه وتقاضا نگھداری ميکن ت نسب ه جمعي د وايجاددايمی اضاف درھم ميشکن
د وفشارگنگc ونھائیc مناسبات ی سرمايهcc استc نگاهcc ميدار ه مقتضایc احتاياجاتc ارزشc افزائ ه ب ی ک درحدود
اقتصادی، سيادت سرمايه داررابرکارگرمسجل ميسازد.  البته بازبطورفوق العاده ومستقيم نيزاعمال قھروفشارمی
شود ولی اين امرفقط جنبه استثنائی دارد.  برای اينکه وضع جريان عادی خودرا طی کند ميتوان کارگررا به
«قوانين طبيعی توليد»  واگذاشت يعنی به آنچه ازشرايط خود توليدسرچشمه ميگيرد ووابستگی بسرمايه ازطريق
ه داری وضع بنحوديگراست.  بورژوازی د سرماي ش تولي ن پيداي ن وجاويدc ميگردد.  درآوا ط تضمي ن شراي ھما
نوخاسته بقدرت دولتی نيازمنداست وازآن بمنظور« تنظيم»  دستمزداستفاده می کند، يعنی دستمزدرا درحدودی که
ی عادیc وابستگی ه ا ا درازترکندc وخودکارگررادردرج ی کار ، تاروزانهc ا د افزونکاریc ميخوردc ميفشارد بدر

نگھدارد. اين خوديک مرحله اساسی درآن باصط/ح انباشت بدوی است.
 طبقه مزدورکه درنيمۀ آخرين قرن چھاردھم پديد شد، درآن ھنگام وطی قرن بعد فقط جزء بسيارکوچکی ازتوده
مردم راتشکيل می داد.  توده ھای مردم درروستا ازراه دھقانی مستقل ودرشھربوسيله ای سازمان رسته ای وضع
ع بودن کاربه م نزديک بودند.  تاب ظ اجتماعی بھ ا وشھراستادکاروکارگرازلحا د درروست محفوظ ومحکمی داشتن
ه داری را دارانبود.  رکن د خود ھنوزخصلت خاص سرماي ه تولي ه صوری داشت يعنی شيو ه ھنوزجنب سرماي
متغيرسرمايه بمقدارزياد بررکن ثابت آن ميچربيد.  نبابرين، نسبت بکارمزدورتقاضا باھرانباشت سرمايه سريعا
نموميکرد درحاليکه عرضه ای کارمزدورآھسه بدنبال آن می رفت.درآنزمان ھنوزبخش بزرگی ازمحصول ملی،

که بعدھا مبدل به انباشت مايه ای سرمايه گرديد، وارد درذخيره ای مصرف کارگربود. 
 وضع قوانين دربارۀ کارمزدور، قوانينی که ذاتاً مبتنی براستثمارکارگربوده وازآن پس نيزھمواره دشمنی خودرا

1350 آغازمی گردد. درفرانسه درسال 1349نسبت به کارادامه داده است( آئين نامه کارگران) ادواردسوم درسال 
  تا1350که بنام پادشاه ژان(  منظورازژان دوم پادشاه فرانسه وجانشين فيليپ ششم ازخاندان والوا است که از

  سلطنت کرده است.  درزمان اسارت ھمين پادشاه درلندن حوادث انق/بی ضداشرافی پاريس تحت رھبری1364
اتين مارسل وقيام ھای دھقانی معروف به "ژاکری"  بوقوع پيوست)  صادرشده قرينه ای آنست.  درآنوقت قانون
گزاری انگليس وفرانسه بموازات يکديگرحرکت می کنند وازحيث محتوی يکسان اند.  آئين نامه کارگران بنابه
ه فقراچنان ه ميگويد:"  درگذشت ه لوحان ا ساد ح گرديد.  يکی ازتوری ھ م توشي ه ای مجلس عوا شکايات مصران
دستمزدزيادی مطالبه ميکردند که صنعت وثروت را موردتھديد قرارميدادند. اکنون دستمزدآنان چنان نازل است که

بازھم تھديد ديگری را که محتم/ً خطرناکترازگذشته است، برای صنعت پيش می آورد." 

-  چگونگی پيدايش فارمداران سرمايه دار:4
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ه پرولتاريای بی برگ ونوا باقھروغلبه بوجودآمد وبه چه کيفيت انضباط خونينی که م/حظه کرديم که چگون
ويرامبدل به مزدورنمود تحمل گرديد واقدامات ننگين دستگاه عليه ای دولتی به چه نحو، بابا:بردن درجه ای بھره
کشی کار، انباشت سرمايه را بزورپليس ترقی داد، اين سوال مطرح ميشود که سرمايه داران، خود نخست ازکجا
پيداشده اند؟ زيراخلع يدمردم روستا بطورمستقيم فقط موجد زمين داران بزرگ است نه سرمايه دار. درموردپيدايش
فارمداران بايد گفت که آنراميتوان باصط/ح بادست لمس کرد، زيراپيدايش مزبورچندين قرن  پروسه ای تحولی
آھسته ای راپيموده است.  مناسبات وعناوين مالکيت خودسرفھا وھمچنين ازآن خرده مالکان آزاد بسيارمتفاوت بود

ولذا رھائی آنان نيزدرشرايط اقتصادی بسيارمتفاوتی انجام يافت. 
 مارکس ميگويد:"  درانگلستان نخستين  شکل فارمدار( مباشر)  است.(  مقام وی شبيه به مباشريا نا ظرام/ک دررم
ا ميدان عمل باستان، که خودبنده ياآزادشده بود وسايرکارگران برده تحت نظارت وی قرارميگرفتند)  ، منتھا ب
م وادوات کشاورزی د که بذر، دا ن وی ميگرد محدودتری است.  درنيمه دوم قرن چھاردھم فارمداری جانشي
ن بيشتری رامورد ن فرق زيادی ندارد.  فقط وی مزدورا ن دريافت ميکند.  وضع وی بادھقانا راازمالک زمي
استثمارقرارميدھد.  بزودی مبدل به مزارعه کارميگردد که نيمه فارمداراست.  وی قسمتی ازسرمايه ای زراعتی
راميبرد وبخش ديگررابه مالک ميگذارد.  مجموع محصول راطرفين طبق نسبتی که بنا بقرارداد معين شده است
تقسيم ميکنند.  درانگلستان اين شکل با سرعت ازبين ميرود تاجای رابه فارمداربمعنای واقعی واگذارد يعنی بکسی
کهcc سرمايهcc ایcc خاصc خودراcc بوسيلهcc ایcc استفادهcc ازکارگرانcc مزدوربارورميکندcc وقسمتیcc ازاضافهcc محصول

رابصورت نقد ياجنس بعنوان بھره ای زمين بمالک ميپردازد.
ن کارگرکشاورز، که درجنب دستمزد خوددارای کشت ل وھمچني ن مستق  طی قرن پانزدھم، تاھنگاميکه دھقا
ن توليدش محقرباقی ميماند.  د می شود، وضع فارمداروميدا وکارخاصی است، بمددکاروکوشش خويش دولتمن
م قرن شانزدھم ادامه يافت(باستثنای دھه ھای ً طی تما انق/ب کشاورزی درثلث اخيرصده پانزدھم، که تقريبا
آخرآن) ، بھمان سرعتی که فارمداران راغنی ساخت موجب فقرمردم روستا گرديد.  غصب چراگاه ھای مشترک
ه دامھا وسايل د درحاليکه ازاينرا م خود بيافزاين د دا ً بی خرج برتعدا د که تقريبا ن دا ن امکا ه فارمدارا وغيره ب
کودريزی فراوانترزمين رادراختياروی قرارميدادند.  درقرن شانزدھم لحظه ای مھم تعيين کننده ای دررسيد.  درآن

  ساله بود.  سقوط پيوسته ای ارزش فلزبھاداروبالنتيجه تنزل ارزش99ھنگام مدت قرارداد اجارۀ فارمداران غالباً 
پول، برای فارمداران ميوه ھای زرين ببارآورد.  صرف نظرازشرايط ديگری که درفوق ذکرشد، اين امرموجب
تنزل دستمزدگرديد.  قسمتی ازدستمزدھا بدينسان بربھره ای فارمدارضميمه شد.  ترقی دايمی قيمت گندم، پشم،
گوشت وخ/صه ترقی بھای محصو:ت کشاورزی سرمايه پولی فارمداررابی زحمت متورم ساخت درحاليکه آنچه
وی بايستی تحت عنوان بھره ای زمين ميپرداخت بنابه ارزش قديمی پول مقررگرديده بود. بديسان وی درعين حال
ھم بضررکارگران خود وھم بزيان مالک زمين متمول ميشد. بنابرين شگفت آورنيست که اگردرپايان قرن شانزدھم

درانگلستان طبقه ای از"فارمداران سرمايه دار" ديده ميشد که نسبت به شرايط آنزمان ثروتمند بشمارمی آمدند.
 درفرانسه رژيسورکه مباشرياگردآورندۀ خراج اربابان فئودال دردوران اوليه قرون وسطی بوده است بزودی مبدل
به کارگزاری ميشود که درنتيجۀ ک/ھبرداری ودزدی وغيره خودرابمقام سرمايه دارميرساند.  گاه اين رژيسورھا
ن بازرگانان، خرده فروشان، ه اقتصادی مصادرامورمالی، بورس بازا ی بودند.  مث/ً درزمين ن متعين خوداربابا
سرشيرمعام/ت رابسود خود برميداشتند، درامورحقيقی، وکيل طرفين دعوی راميچاپد، درسياست، اھميت نمايندۀ
مجلس بيش ازانتخاب کننده وازآن وزيربيش ازرئيس کشوراست.  درمذھب، خداوند بوسيلۀ« واسطه»  بعقب رانده
ی اجتناب ن واسطه ھا ن نيک وگوسفندانش ھمچنا ن شبا د وخودازنوبي ن رانيزروحانيون پس ميزنن ميشود واينا

ناپذيری قرارميدھند.
 درفرانسه نيزمانندانگلستان اراضی فئودال به قطعات کوچک بيشماری تقسيم شده بود ولی ازلحاظ شرايط بمراتب
نامساعدترازانگلستان بود.  درجريان قرن چھاردھم فرمھا(تسريه ھا)  بوجودآمدند.  تعداد آنھا پيوسته روبه افزايش
بود وازصدھزارتجاوزنمود.  اين فرمھا مال ا:جاره ھای نقدی ياجنسی متفاوتی، ازيک پنجم گرفته تا يک دوازدھم،

ميپرداختند. 

.پنجم- واکرد انق/ب کشاورزی درصنعت 

تشکيل بازارداخلی برای سرمايه صنعتی
ً تکرارمی گريديد، پی ً انجام يافت ودايما  مارکس مينويسد:  چنانکه ديديم خلع يد واخراج مردم روستا که متناوبا
درپی توده ھای انسانی تازه ای رابکلی غيرازپرولتاريای وابسته بمناسبات رسته ای، بصنعت شھری تحويل می
دادوآنچنان اوضاع واحوال مساعدی برای آن بوجودآورده بود که آ.آندرسون کھنسال(  که نبايدش باجمس اندرسون
اشتباه نمود)  درکتاب تاريخ بازرگانی خويش آنرا نتيجه ای مداخله ای مستقيم پروردگارانگاشت.  :زم است که
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مابازلحظه ای دربارۀ اين عامل انباشت بدوی درنگ کنيم.  رابطه ای که بين کاھش روستائيان خودمختارومستقل
ا:قتصاد وانبوھی پرولتاريای صنعتی وجود دارد.  باوجود کاھش تعداد کسانيکه بکاروکشت ميپرداختند، زمين
ھمچنان بقدرگذشته يابيشترازآن حاصل ميداد، زيراانق/ب درشرايط مالکيت زمين باشيوه ھای بھترکشت وکار،
ا باشدت ه تنھ ن کشاورزی ن ه بود وازسوی ديگرمزدورا د وغيره ھمرا باھمکاری بزرگتر، باتجمع وسايل تولي
بيشتری کارمی کردند بلکه زمينی ھم که برای خود ميکاشتند وحاصل ميگرفتند بيش ازپيش تنگترشده بود.  بنابرين
باآزاد ساختن بخشی ازمردم روستائی وسايل گذشته تغذيه ای آنھا نيزآزاد گرديد.  دھقانی که بيرون رانده شده
ناچاراست که ارزش وسايل مزبوررا بشکل دستمزد ازارباب جديدخود يعنی سرمايه دارصنعتی بيرون کشد.
موادخام صنعتی که ازمحصو:ت بومی کشاورزی بدست می آمد نيزبه سرنوشتی مشابه وسايل زندگی دچارشدند. 

اينھا نيزبه رکنی ازسرمايه ای ثابت مبدل گرديد ند. 
درواقع ھمان حوادثی که دھقان کوچک رامبدل به کارگرمزدورميکند ووسايل زندگی وکاراورا بصورت عوامل
مادی سرمايه درمی آورد درعين حال بازارداخلی سرمايه رانيزايجاد می کند.  سابقاً خانوادۀ دھقانی وسائل زندگی
وموادخام را خود بوجودمی آورد وروی آن کارميکرد وسپس قسمت اعظم آنرا خودبمصرف ميرساند. اين موادخام
ل راميفروشد وبازارخودرا ن موادووساي ه اند.  فارمداربزرگ اي ل زندگی اکنون ديگربصورت کا:درآمد ووساي
درمانوفکتورھا بدست می آورد.  نخ وکرباس وپشمينه، اشيائی که مادۀ خام شان دردسترس ھرخانواردھقانی بود
وبارشتن وبافتن آن نيازمنديھای خودرارفع مينمود، اينک بصورت اق/م مانوفکتوری درآمده اند که ھمان بخشھای
روستائی، بازارآنھاراتشکيل ميدھند.  مشتريان بيشماروپراکنده ای که تا اين زمان به انبوھی ازتوليد کنندگان مستقل
وابسته بودند اکنون درحول بازاربزرگی که ازجانب سرمايه صنعتی تأمين می شود متمرکزگشته اند.  بدين سان
خلع يددھقانانی که سابقاً خودگردان بوده اند وجداساختن آنان ازوسايل توليد شان، بانھدام صنايع فرعی روستائی
م صنعت خانگی روستائی است که ميتواند ا انھدا ه است.  وتنھ وپروسه ای جدائی مانوفکتورازکشاورزی ھمرا

ببازارداخلی يک کشورآنچنان توسعه وقوامی بدھد که موردنيازشيوه ای توليد سرمايه داری است. 
 ياوجوداين دوران خاص مانوفکتوری خود قادربيک تحول بنيادی نيست.  بيادھست که مانوفکتورفقط بصورت
بسيارجزئی برتوليد ملی تسلط يافت وھمواره بطوراساسی برپيشه ھای شھری وصنايع فرعی خانوادگی وروستائی
تکيه داشت.  اگرمانوفکتوراين صنايع فرعی را بشکل معينی، دربرخی ازرشته ھای صنعت ودربعضی نقاط ازبين
برد درعوض آنرا درجای ديگرازنوزنده کرد زيراتاحدود مشخصی برای آماده ساختن موادخام بوجودآن احتياج
داشت.  لذاوی طبقه ای تازه ای ازخرده روستائيان بوجودمی آورد که کشت وکاربرای آنھا جنبه ای فرعی پيدا
ميکند وکارصنعتی  بمنظورفروش محصول به مانوفکتور، خواه مستقيماً وخواه بوسيلۀ بازرگانان، حرفه ای اصلی
آنان ميگردد. اين اگرعلت اصلی نباشد :اقل يکی ازعلل پديده ايست که دربدوامرمحقق تاريخ انگلستان رابگمراھی
ً باشکاياتی مواجه می شود که ازاستي/ی اقتصاد می کشاند.  ازآخرين ثلث قرن پانزدھم ببعد محقق مزبوردايما
سرمايه برروستا واضمح/ل تدريجی روستائيان حکايت می کند وفقط درفواصل کوتاھی قطع می شود.  ازسوی
ديگرپيوسته ھمين مردم روستاراولوباتعداد کمترووضع بدتر، دربرابرخود می بيند.  علت اصلی اينست:  انگلستان
بطورعمده کشوری تنھا صنعت بزرگ است که بابکارانداختن ماشين آ:ت پايه ای ثابتی برای کشاورزی سرمايه
داری بوجود ميآورد، بطوربنيادی تعدادعظيم روستائيان راخلع يدمی کند وجدائی بين کشاورزی وصنعت خانوادگی
روستائی را باريشه کن کردن بنيادآن يعنی ريسند گی وبافند گی بانجام ميرساند.  وبنابراين اين ھمان صنعت بزرگ

است که مجموع بازارداخلی را تحت استي/ی سرمايۀ صنعتی درمی آورد.

:ششم- منشاء سرمايه دارصنعتی
پيدايش سرمايه دارصنعتی باھمان ترتيب وتدريجی که موجب پيدايش فارمدارگرديد، انجام نشد.  بی شک برخی
ازاستادان رسته وبيشترازآنھا خرده پيشه وران مستقل ونيزکارگران مزدورمبدل به سرمايه داران کوچک گرديده
اندوسپس ازراه استثماروسيعترکارمزدوروانباشتی که متناسب باآنست تدريجاً سرمايه دارتمام وکمال شده اند....  اين
واقعيت است که بسياری ازصاحبان کارخانجات بزرگ وحتی کوچک دورانی ازکوچکترين خرده صنعتکاران
بودند که ازتمام مراحل ميانی"  توليدھمگانی"  تا "سرمايه داری"  عبورنمودند.ساواموروزف يک رعيت بود(  که

  خريداری کرد)، اودرعين حال يک گاوچران، يک عرابه ران، يک کارگربافنده، يک1820آزادی خودرا درسال 
دستباف بود که عادت داشت بمنظورفروش اجناس خود به خريداران پياده به مسکو سفرکند-   بعدھا اوصاحب يک

ل    درگذ شت، اووپسران متعددش1862مئوسسه کوچک، يک دفترتوزيع کارويک کارخانه شد.  وقتی که درسا
35  ھزارکارگرکه توليدکننده اجناسی به ارزش 39   بازماندگان او1890صاحب دوکارخانه بزرگ بودند.  درسال 

مليون روبل بودند را دراستخدام داشتند.
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دوران کودکی توليد سرمايه داری  ازبسياری جھات شبيه بدوران کودکی نشئت شھرھا درقرون وسطی است، که
درآنجا مسئله ای تعيين استاد وخدمتگارونوکرازميان سرفھای فراری، اغلب براساس زودتروديرتربودن تاريخ
فرارحل وفصل ميگرديد.  ولی حرکات حلزونی اين اسلوب بھيچوجه پاسخگوی احتياجات بازرگانی آن بازارجديد
جھانی نبود، که کشفيات بزرگ آخرقرن پانزدھم بوجودآورده بود.  ولی قرون وسطی دوشکل مختلف ازسرمايه
بدست داده است، که درگوناگونترين ساخمانھای اقتصادی-  اجتماعی نشونمايافته وپيش ازعصرشيوه توليد سرمايه
داری بھرصورت جنبۀ سرمايه داشته است.  دوشکل مزبورعبارت اند ازسرمايه ای ربائی وسرمايه ای تجاری. 
ً پيش شرط :زم برای سرمايه تجاری  وربائی ھميشه بطورتاريخی  مقدم برتشکيل سرمايه صنعتی بوده ومنطقا
تشکيل آنست( "سرمايه"  جلد سوم...)  امابخودی خود نه سرمايه تجاری ونه سرمايه ربائی پيش شرط کافی برای
ظھورسرمايه صنعتی( يعنی توليد سرمايه داری) نيستند. آنھا ھميشه شيوۀ توليد قديم را مت/شی نساخته وشيوۀ توليد
سرمايه داری را جانشين آن نمی کنند.  تشکيل دومی{شيوه توليد سرمايه داری}"  کام/ً وابسته به مرحله تکامل

تاريخی وشرايط ھمراه باآن ميباشد." ( رشدسرمايه داری درروسيه- لنين).                                  
مارکس مينويسد:  درحال حاضرتمام ثروت جامعه بدواً ازدست سرمايه دارمی گذرد...   وی بھره ای مالکانه ای
ارباب زمين داررا می دھد، بکارگرمزد ميپردازد، به تحصيلدارماليات وعشريه، آنچه بايسته ای اوست تحويل
ميدھند وقسمت بزرگ يادرواقع بزرگترين حصه ای محصول کاررا که روزبه روززيادترمی شود برای خود نگاه
ميدارد.  اکنون ميتوان سرمايه داررا صاحب دست اول کليه ای ثروت اجتماعی تلقی نمود، بااينکه ھيچ قانونی بوی
چنين حقی درمورداين مالکيت تفويض نکرده است....  اين تغييردرمالکيت ازراه ربح گيری عايد سرمايه شده
ه اند ازطريق قوانين ضد رباخواری ازاين پديده ا قانون گذاران خواست است...  شگفت آورآنکه درسرتاسراروپ
جلوگيری نمايند.... استي/ی سرمايه داربرتمام ثروت کشور، خود انق/ب کاملی درحق مالکيت است. ولی اين تسلط
بوسيلۀ کدام قانون ياسلسله ای ازقوانين انجام نيافته است".  :زم بود نويسنده بخود ميگفت که انق/ ب ھا بوسيلۀ
قوانين انجام نمی شوند.  سازمان فئودالی درروستا وسازمان رسته ای(  حرفه ای)  درشھرھا مانع ازآن بودند که
سرمايه ای نقدی حاصل ازربا وتجارت مبدل به سرمايه ای صنعتی گردد.  باالغاء خدم وحشم فئودالی، با خلع
يدوتاحدودیccc درنتيجهccc ایccc بيرونccc راندنccc مردمccc روستائیccc اينccc موانعccc برطرفccc شد.  مانوفکتورجديد
دربنادرصدوريادرنقاطی ازروستا، که خارج ازحيطه ای وارسی سازمان کھنه ای شھری وقواعد رسته ای آن بود،
تأسيس گرديد. ازآنجاست مبارزات بسيارجديدی که درانگلستان عليه اين نشاگا ھای صنعت جديد ازطرف شھرھای

امتيازداردرگرفت. 
 کشف منابع زرخيزونقره خيزامريکا، قلع وقمع، ببردگی درآوردن مردمان بومی ومدفون ساختن آنان درمعادن،
ه پوستان، ھمه اينھا ا به قرقگاه سوداگرانه برای شکارسيا آغازاستي/برھند شرقی وغارت آن، تبديل قارۀ افريق
بشارت دھندۀ صبح دولت سرمايه داری ھستند.  اين پروسه ھای تغزل آميزمراحل اصلی انباشت بدوی سرمايه
بشمارمی روند.  بدنبال اين جريان است که جنگ بازرگانی ميان ملل اروپائی درمقياس تمام کره زمين درميگيرد. 
جنگ مذکورباعصيان ھند عليه اسپانيا آغازشد، باجنگ ضد ژاکوپن انگلستان( جنگ عليه انق/ب فرانسه) دامنه ای

بسياربزرگی يافت ودرجنگھای ترياک عليه چين وغيره ادامه يافت. 
مراحل مختلفه ای انباشت بدوی، بنحوی که ازلحاظ زمانی کم وبيش مرتب بود، بين اسپانيا، پرتگال،ھالند،فرانسه
وانگلستان تقسيم ميگردند.  درپايان سده ھفدھم مراحل مزبورباسيستم استعمار، سيستم قرضه ای دولتی، سيستم
ه ومنظمی درآمد.  برخی ازاساليب ه گمرکی، درانگلستان بصورت اسلوب بھم پيوست م حماي جديدمالياتی وسيست
مزبوربرپايه ای خشونت آميزترين اعمال فشارقرارداشت مانند سيستم استعماری.  ولی ھمه ای آنھا قدرت دولتی
يعنی زورمتمرکزومنظم جامعه رامورد استفاده قرارميدھند تاپروسه ای تبدل نظام فئودالی به شيوۀ توليدسرمايه
ن نواست. ه آبست ی است ک ی کھن ه ا ی ھرجامع ه سازند.  زورماما ا راکوتا د وگذارھ ع کنن ن تسري داری راشتابا

  که ازجمله صاحبان تحقيق جالبی است1879- 1791زورخودنيروی اقتصادی است.  و.  ھاويت(  نويسنده انگليسی 
درباره ساکنين بومی آستراليا )  مردی که ازمسيحيت برای خودتخصصی ساخته است چنين ميگويد:"  بربريت
وفجايع بيشرمانه ای که نژادھای باصط/ح مسيحی درھرنقطه ای جھان وعليه مردم ھرکشورمسخرمرتکب شده
اند درھيچ عصری ازاعصارتاريخ جھان ونزدھيچ نژادی، ھرقدروحشی وعقب افتاده، ھراندازه بيرحم وبيشرم
بوده است، نظيرندارد".  تاريخ اقتصاد استعماری ھالند-  وھالندی  که ملت نمونه ای سرمايه داری درقرن ھفدھم
بشمارمیcc رفت-  تبلورھایcc ناديدهcc ایcc ازخيانت،cc فساد،cc آدمکشیcc وشناعتcc ميگسترد".  ھيچcc چيزیcc خصلت

(  اندونيزی)  بمنظورتھيه برده برای جاوه نيست.  برای انجامCelebesنماترازسيستم آدم دزدی آنھا درشھروبندر
ً برای آدم دزدی تربيت ميکردند.دزد، مترجم وفروشنده عاملين اصلی اين تجارت اين کارافرادی را مخصوصا
بودندcc وامرایc بومیc سرفروشندهcc ھاcc بشمارميرفتند.  نوجوانانیcc راکهc دزديدهcc بودندcc آنقدردرزندانcc ھایc مخفی
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شھر"سلب"  نگاه ميداشتند تابرای بارکردن به کشتی ھای بردگاه آماده شوند.  يک گزارش رسمی تصريح کرده
ه ھريکc وحشتناکترازديگری ی پنھانیc است ک ن ھا ا مث/ً شھرماساکارپراززندا ن جاھ ه :"  يکیc ازاي استc ک
ومملوازتيره روزانی است که قربانی آزوستمگری سرمايه داران ھالندی گرديده ، درزنجيرگرانند وازخانواده ھای
خويش بعنف ربوده شده اند".  ھالنديھا برای اينکه ما:کا رابتصرف درآورند حکمران پرتگالی آنجارا بپول فريفتند

ل    دروازه ھای شھررابروی آنھا گشود.  ب/فاصله بمنزل حکمران تاختند ووی رابقتل رساندند1641ووی درسا
 ccد ويرانی21875تاازپرداخت رشوه مزکوربمبلغ ن ھرکجاپامی گذاشتن   ليره استرلينگ « معافc »  گردند.  اينا

  نفرسکنه بود ودرسال80000  دارای 1750ونابودی جماعات رابدنبال داشت.  بان يووانگی ايالتی ازجاوه درسال 
 ) نفرجمعيت داشت. اينست آن تجارت شيرين. 8000 (1810

مارکس ميگويد:  کمپنی انگليسی ھند شرقی ع/وه برسيادت سياسی برھند شرقی، انحصاراختصاصی تجارت چای
ی رانی ی کشت ی خود محفوظ داشت.  ول ه اروپارا وبلعکس برا ل کا:ب ن وحمل ونق ی باچي ی بازرگان وبطورکل
درسواحل ھندوستان ومابين جزايروھمچنين تجارت باداخل ھندوستان درانحصارماموران عالی رتبه ای کمپنی
بود.  انحصارنمک، ترياک، فلفل وکا:ھای ديگرمنابع بی پايان ثروت بودند.  ماموران خودقيمت ھاراتعيين ميکردند
وبدلخواه خود ھندوھای بيچاره را ميچاپيدند.  حکمران کل نيزدراين بارزگانی خصوصی شرکت داشت.  به مقربان
وی، پيمانھا باشرايطی واگذارميشد که بوسيلۀ آن، بھترازکيمياگران، ازھيچ ط/ ميساختند.  تمولھای بزرگ يکروزه
مانند قارچ می روئيدند وانباشت بدوی بدون صرف پشيزی بوقوع می پيوست.  البته درکشت دارائيھای که فقط
باصادرات سروکارداشتند، مانندھندغربی وسرزمين ھای پرثروت وپرجمعيتی مانند مکسيکو وھند شرقی که بقتل
ن بمراتب وحشتناکتربود.  بااين وجودحتی درمستعمرات بمعنای خاص، ، رفتاربابوميا وغارت واگذارشده بودند
ن منزه طلبان ، اي ن سختگيروترش روی پروتستانتسيم ن کارشناسا ی نشد.  اي خصلت مسيحی انباشت بدوی نف

  ليره استرلينگ40  بنا به تصميمی که درشورای خوداتخاذ نمودند، جائزه ای بمبلغ 1703انگلستان جديد،  درسال 
 ccبرای ھرپوست سر1720دربرابرپوست سرھربومی يابرای اسيرساختن ھرسرخ پوست مقررداشتند ودرسال  

، پس ازآنکه خليج ماساچوست قبيله معينی رامتجاسروياغی1744  ليره ای معين نمودند.  درسال 100جائزه ای
  ليره ای استرلينگ ،100  ساله وبا:تر12اع/م داشت، قيمت ھای زيرين تعيين گرديد:  برای پوست سرذکور 

ن اسير105برای سرھرذکور   ليره استرلينگ وبرای پوست سرزنان50  ليره استرلينگ، برای زنان وکودکا
 ccم استعماری ت/فی اين جنايات رابسراخ/ف آن پدران50وکودکان ع سيست   ليره استرلينگ!  چنددھه بعد فجاي

وزائران مئومن، که بنوبۀ خودطغيان کرده بودند، درآورد.  باتحريک وپول انگليسان اينان بضرب تبرزين ھای
ھنديان ساطوری شدند.  پارلمان انگلستان سگھای درنده وپوست سرکن را«وسايلی که خداوندوطبيعت دردست

اونھاده است» اع/م نمود.
 سيستمc مستعراتیc موجبcc پيشرفتھایc عظيمیc درامرتجارتc ودريانوردیc شد. «شرکتھایc انحصاری» « مورد
پيشگوئیccc لوتر)  اھرمھایccc نيرومندccc تجمعccc سرمايهccc گرديدند.مانوفکتورھایccc کهccc بسرعتccc میccc روئيدند
دروجودمستعمرات بازارھای تأمين شدۀ يافتند وانحصاربازارموجب انباشت شتابان بود. ثروتھای که خارج ازاروپا
ً بوسيله ای غارت، اسارت وآدمکشی تاراج شده بود بسوی متروپول روان ميشد ودرآنجا مبدل بسرمايه مستقيما

 ccدرسال ، ه بود ی رابنحواکمل بسط داد م مستعمرات ن سيست م برديگرا ه مقد د ک   باوج قدرت1848ميگرديد.  ھالن
ً بطورانحصاری تجارت باھند شرقی ومعام/ت بين جنوب غربی وشمال بازرگانی خودرسيد.  اين کشور«  تقريبا
شرقی اروپارادردست خودداشت.  صيدماھی ، ناوگان ومانوفکتورھايش سرآمد کشورھای ديگربود.  سرمايه ای اين
جمھوری شايد مھترازمجموع سرمايه کشورھای ديگراروپابود» . دراين موردمارکس خاطرنشان ميکند که: گوليش

  مشقتcc کشيده1648فراموشcc کردهcc استcc نکتهcc ذيلcc راcc باينcc مطلبcc اضافهcc کند:  تودهcc ایcc مردمcc ھالندcc در
م وفشارقرارداشت.درروزگارما ا تحت ست تروفقيرترازديگرکشورھای اروپادرمجموع بود وخشونت آميزترازآنھ
برتری صنعتی برتری تجاری رابه ھمراه دارد.دردوران مانوفکتوری بمعنای اخص بعکس برتری بزرگانی است
که موجب سيادت صنعتی ميگردد.  ازآنجاست که درآن ھنگام سيستم مستعمراتی نقش درجۀ اولی ايفا ميکند.  سيستم
اعتباراتی عمومی يعنی قرضه ھای دولتی، که سرمنشاء آنراطی قرون وسطی در"ژن ونيز"  پيداميکنيم، دردوران
ه ای ی باتجارت دريائی وجنگ ھای تجارتی خودبمنزل م مستعمرات مانوفکتوری سرتاسراروپارافراگرفت.  سيست
گرمخانه ای به توسعۀ آن کمک کرد.  بدينسان سيستم مزبوربدواً درھالند استقراريافت.  ديون دولتی، که بمعنای
خودفروشی دولت اعم ازاستبدادی، مشروطه يا جمھوری است، مھرونشان خودرا برعصرسرمايه داری ميکوبد. 
ازآنچه ثروت ملی خوانده می شود تنھا سھمی که واقعاً دردارائی جمعی ملتھای جديدواردمی شود عبارت از ديون

دولتی آنھاست. 

22



 ديون دولتی بصورت حساسترين اھرم انباشت بدوی درمی آيد.  مانندعصای مسحور، بيک ضرب پول عقيم را
دارای قدرت زادوولد می کند وبدون آنکه آنرا درمعرض زحمات ومخاطراتی قراردھد، که م/زم کاراندازی پول
درصنعت وحتی دررياست، پول را به سرمايه مبدل می کند.  درحقيقت بستان کاران دولت چيزی نمی دھند زيرا
مبلغ قرضه بصورت سفته ھای درمی آيد که بآسانی قابل انتقال اند ودردست صاحبان آن کام/ً مانند پول نقد
بوظيفه ای خويش ادامه می دھند.  ولی صرف نظرازطبقه ربح خوارتن آسان که بدينسان بوجودآمده است وقطع
نظرازثروتcc بادآورانcc واسطهcc ھایcc کهcc بينcc دولتcc وملتcc نقشcc تنخواهcc گررابازیcc میcc کنند،cc ونيزصرف
نظرازپيمانکاران ماليات، بازرگانان وکارخانه داران خصوصی که ازھرقرضه ای دولتی تکه ای چرب ونرم،
چون سرمايه ای که ازآسمان نازل شده است، نصيب آنان ميگردد، بايد منتظراين نکته بود که قرضۀ دولتی مشوق
بزرگی برای تأسيس شرکت ھای سھامی، برای معامله ای ھرگونه اسھام قابل انتقال وسفته بازی گرديد، به سخن

کوتاه بورس بازی وسيستم جديد بانکی رابه پيش راند.
 بانکھای بزرگ، که باعنوان ملی نيزتعين يافته اند، که ازبدوتاسيس خودجزشرکت ھای ازسفته بازان نبودند که
درجنب حکومت ھا جای گزيده وبه برکت امتيازات بدست آورده امکان يافته بودند بآنھامساعدتھای نقدی بدھند. 
ن بانکھاستc که م اي ی سھا ی متوال ا ترق ی ھمان ن دولت م درموردديو ن تراک ه گيرميزا ن انداز بھمينc سببc بھتري

   آغازميشود.  بانک انگلستان کارخودرا ازآنجا1694شکوفندگی کامل آنھا ازتاريخ تأسيس بانک انگلستان درسال 
  درصد بدولت قرض داد.  ھمزمان بااين قرضه پارلمان ويرامجازساخت که معادل8شروع کرد که پولش رابنرخ 

ھمان سرمايه پول سکه زند وھمان پول را بکارديگربشکل اسکناس بمردم قرض دھد.  بانگ انگلستان مجازبود
بااسکناسھای مذکوربه تنزيل سفته وبرات بپردازد، باعتبارکا:قرض دھد وفلزات گرانبھا خريداری نمايد.  طول
نکشيد که باھمين پول اعتباری خودساخته، بانک انگلستان بخوددولت قرض ميداد وبحساب دولت منافع ديون
ه بود بادست ديگرپس ميگرفت بلکه درعين پس عمومی را ميپرداخت.  وی تنھا بيش ازآنچه بايکدست پرداخت
ً بانکc انگلستانc مخزن ی ميماند.  تدريجا ه دادهc بودc بستانکارجاويدملتc باق ی ک گرفتن،c بازتاآخرينc شاھی پول
ه درانگلستان ن ک ن زما ی گرديد.  درھما ت بازرگان م اعتبارا ل تما ی فلزی کشورومرکزثق ه ھا گريزناپذيرگنجين
ه ھای ه نوشت ه ھای آن عصر، ازجمل د آويختن جاعلين اسکناس آغازشد.  نوشت سوزاندن جادوگران قطع گردي

  مرد سياسی ونويسنده انگليسی ازمنتسبين به حزب توری(  محافظه کار)}  نشان1751-1678بولينگ بروکس{ 
ميدھد پيدايش ناگھانی اين جماعت بانکوکرات، تنخواه گران، ربح خواران، د::ن، صرافان وگرگان بورس، تاچه

درجه درمردم آنزمان تأثيرگذاشته است.
ً دراين کشورياکشورديگرنھانگريکی ازمنابع ، که غالبا ن المللی باديون عمومی پديدشد سيستمی ازاعتبارات بي
انباشت بدوی است.  چنانکه اقدامات مبتذل سيستم غارتگرانۀ(ونيز)  خوديکی ازپايه ھای پنھای ثروت سرمايه ای
ھالند راتشکيل ميدھد، چه دولت "ونيز"  درآوان انحطاط خود مبالغ گزافی پول نقد به ھالند قرض داده بود. ھمچنين
است مناسبات بين ھالند وانگلستان.ازھمان آغازقرن ھژدھم مانوفکتورھای ھالند عقب افتادند وديگرتفوق بازرگانی

  عبارت ازاين شد که سرمايه1777  تا 1701وصنعتی ھالند ازبين رفته بود.  لذا يکی ازمعام/ت اساسی ھالند، از
ه امروزميان ن پديد د خودانگلستان، قرض دھد.  بقول مارکس نظيرھمي ، بويژه برقيب نيرومن ی عظيمی را ھا
انگلستان وايا:ت متحده امريکا ميگذرد.  چه بسا که سرمايه امروزی که بدون شناسنامه وارد ايا:ت متحده ميشود،

ديروزباخون کودکان انگليسی اندوخته شده است. 
سيستم حمايتی(  اسلوب وياسياست حمايتی به روشی اط/ق ميشود که بوسيله ای اقدامات گوناگون ازقبيل محدود
ساختن واردات بوسيله ای وضع حقوق گمرکی برکا:ھای خارجی يا ازراه الزام بداشتن پروانه ای ورود، تشويق
صادرات ازراه تفويض جوايزصادراتی يامعافيتھای گمرکی وغيره ، ميکوشيد تا محصو:ت ومصنوعات کشور
راازرقابتcc کا:ھایcc بيگانهcc درامانcc نگھدارد)  وسيلهcc ایcc بودمصنوعیcc برایcc آنکهcc کارخانهcc داربسازند،
ازکارخودمختارسلب مالکيت کنند، توليدملی ووسايل معيشت رابصورت سرمايه درآورند وگذارازشيوه ای توليد
کھنه را بشيوه ای جديدتوليدکوتاه نمايند.  دولتھای اروپائی برسراينکه کاشف اسلوب حمايتی کيست باھم بمشاجره
ه باجگيریc ازملتھایc خويش،c چه د ديگرتنھاc ب ن درآمدن د بخدمتc افزونگرا د وپسc ازآنکهc دولتھاc خو پرداختن
غيرمستقيم وازراه عوارض حمايت گمرکی وچه مستقيم ازطريق اعطا جوايزتشويق صادرات وغيره، اکتفانکردند.
ی ايرلند ا برانداختند،c چنانکهc مث/ً مانوفکتورپشمc باف ه صنعتcc ر ً ھرگون ً وکرھا ه عنفا درسرزمينc ھایc وابست

  مردسياسی معروف فرانسه،1683-1619راانگلستان برانداخت.  درقاره ای اروپا بنابه پيشينه ای که کولبرت( 
وزيردارائی لوئی چھاردھم ويکی ازبرجسته ترين ومدبرترين رجال دولتی اين کشوربود، وی پيگيرترين نماينده
ای سياست اقتصادی مرکانتيليسم(  سوداگری)  بود.  وی درزمان تصدی خود به تشکيل وتوسعه ای مانوفکتورھای
ه داری صنعتی رادرفرانسه ن سرماي ی ديگربيا د وتدابيرمل ی شدي ی سياست حمايت ی ھمت گماشت وبرمبنا دولت
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مستحکم نمود.  مجموعه ای تدابيراقتصادی اوبعدھا تحت عنوان کولبرتيسم شھرت يافت)  بوجودآورده بود، اين
ً ازمنبع خزانۀ پروسه بازھم ساده ترشد.  دراين بخش ازاروپا سرمايه ای بدوی صاحبان صنايع تاحدودی مستقيما
دولتی تأمين گرديد.  ميرابوبانگ ميزد"  چرابايد برای جستجوی علت درخشند گی صنايع ساکس(ايالت شرقی آلمان
ل آلمانی واکنون جزء جمھوری دموکراتيک آلمان است.  شھرھای ن مستق ن اميرنشينا ً يکی ازمھمتري که سابقا
ن ھمه ی آيند)  پيش ازجنگ اي ت بشمارم ن ايال ت جزء اي د درسن، :يپزيگ وکارل مارکس شتا بزرگی مانن

دوربرويم! مگرنه اين است که قروض شاھان به يکصد وھشتاد مليون بالغ ميگرديد!" 
سيستم استعماری، ديون دولتی، ماليات ھای سنگين، جنگھای تجاری وغيره ، که زاده ای دوران مانوفکتوری
د درآوان کودکی صنعت بزرگ بنحوغول آسا توسعه ميابند.  جشن و:دت صنعت بزرگ، بمعنای اخص ھستن

  قبل ازمي/د برای جلوگيری ازو:دت عيسا مسيح4  تا40ھاروت وار(  اشاره به پادشاه کشوريھوداست که ازسال 
دستورقتل عام ھمۀ نوزادان راصادرنمود)  ، باکودک ربائی برپاگشته است.  کارخانه ھا نيزمانند ناوگان سلطنتی،
افراد مورد نيازخودرا بوسيله ای مطبوعات فرامی خواندند.  باينکه سرف.  م.  ايدن درباره شناخت خلع يد وعرصه
واعيان مردم روستا، ازثلث آخرقرن پانزدھم تاعصرخوديعنی پايان قرن ھژدھم، ابرازتنفروانزجارميکند وبااينکه
ن ھای ن زمي ه داری و« تناسب حقوق بي ی استقرارکشاورزی سرماي ن پروسه رابمثابه« ضرورتی»  برا وی اي
زيرکشت وچراگاھا»  خودپسندانه ميستايد، معذالک وی بعکس، درمورد ضرورت کودک ربائی وبردگی کودکان
به منظورتبديل موسسات مانوفکتوری به مئوسسات کارخانه ای وبرقراری تناسب حقيقی ميان سرمايه ونيروی
کار، چنين شم اقتصادی ازخودنشان نمی دھد.  وی ميگويد:"  شايدعطف توجه عامه باين مسئله سودمند باشد که
آيامانوفکتوری که برای توفيق درکارخود مجبوراست کودکان راازکلبه ھای روستائی وکارستانھا بربايد وآنھارا
گروه گروه تاپاس زيادی ازشب بکارھای دشوارواداردوآنان راازاستراحت محروم سازد، مانوفکتوری که ع/وه
براين توده ھای ازھردوجنس رابادرجات متفاوت سنی واخ/قی دريکجا جمع می کند، بدانسان که ناچاروبحکم

سرايت رفتار، فساد وھرزگی ببارمی آورد، آياميتواند برميزان بھروزی ملی ونيکبختی فردی بافزايد؟". 

ھفتم- گرايش تاريخی انباشت سرمايه: 
پس انباشت بدوی سرمايه، يعنی پيدايش تاريخی آن، به چه می انجامد؟ تاآنجا که اين انباشت ازتبديل مستقيم بردگان
وسرفھابه کارگران مزدورناشی نمی شود ولذا صرفا ًتغييرشکل نيست،انباشت بدوی سرمايه جزخلع يدتوليدکنندگان
مستقيم، يعنی انح/ل مالکيت خصوصی مبتنی برکارشخصی، معنای ديگری ندارد.  مالکيت خصوصی، بمثابه
نقطه ای مقابل مالکيت اجتماعی ومالکيت مشترک، فقط درجائی بوجود ميآيد که وسايل کاروشرايط خارجی آن
متعلق به افرادباشد. ولی برحسب آنکه افراد مزبورخودکارگرياغيرکارگرباشند مالکيت خصوصی تفاوت پيداميکند. 
سايه روشن ھای بيشماری که نخستين ديد را بخودمتوجه ميسازد، فقط برتابندۀ شرايط بينابينی است که ميان اين
دوقطب قرارگرفته اند.  مالکيت خصوصی کارگربروسايل توليد خويش پايه ای خرده پيشه وری است، وخرده پيشه
م بردگی، سرواژوسايرمناسبات وابستگی نيزوجوددارد ولی شيوه مزبورفقط ھنگامی شکوفان نيزدردرون رژي
ميشود، تمام نيروی خودراگسترش ميدھد وبرشکل متناسب ک/سيک خويش مسلط ميگردد، که کارگرآزادانه مالک
خصوصی شرايط کارمورد استفاده ای خويش باشد، دھقان مالک زمينی که کشت ميکند وپيشه ورمالک دست

افزاری باشد که باآن ھنرنمائی می کند.
اين شيوۀ توليد متضمن تکه پاره شدن زمين وديگروسايل توليداست.  شيوۀ توليد مذکورھمچنان نافی گردآئی وسايل
توليداست، ھمکاری، تقسيم کاردردرون ھمان پروسه ای توليد، تسلط اجتماعی برطبيعت ومنتظم نمودن آن، تکامل
نيروھای اجتماعی توليدرانفی ميکند.  اين شيوه فقط دردرون مرزھای تنگ خود روئی ازتوليد وجامعه می گنجد.
شيوۀ مزبورھنگاميکه بدرجۀ معينی ازتکامل خود برسد وسايل مادی انھدام خويش رابوجودمی آورد.  ازاين لحظه
ببعد نيروھا وھوسھای که خويشتن را درقيد زنجيرآن شيوه می ديدند دردرون جامعه بحرکت درميآيند.  اين شيوه
بايدمنھدم گردد ومنھدم ميشود.  انھدام آن عبارت است ازتبديل وسايل توليد متفرق فردی بوسايل توليد اجتماعا
گردآمده وبالنتيجه مبدل شدن مالکيت ھای خردجماعتی کثيربه مالکيت عظيم عدۀ قليل ولذاسلب  مالکيت توده ھای
عظيم مردم ازعرصه واعيان زمين، ازوسايل توليد، يعنی ھمان سلب مالکيت سودآورودشوارتودۀ  مردم که ماقبل
تاريخ سرمايه راتشکيل ميدھد.  ماقبل تاريخ  مزبورمتضمن يک سلسله اسلوبھای ظالمانه است که ماازميان آنھا فقط
آنچه را که ازلحاظ شيوه ھای انباشت بدوی سرمايه دورانسازبوده است ازمدنظرگذرانده ايم.  سلب مالکيت توليد
کنندگان مستقيم بابيرحامانه ترين وانداليسم(  مربوط به واندال ھا که قومی مخلوط ازژرمنھا واس/وھای ساکن بين
رود خانه ھای ادروويستول بودند ودرقرن پنجم مي/دی فرانسه واسپانيا وقسمتی ازافريقا رامتصرف شدند.  چون
کشورگشائی اين قوم باسبعيت، خون ريزی وغارت وانھدام آثارتمدن ھمراه بود درزبانھای اروپائی وانداليسم به
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سفاکی وبربريت اط/ق ميشود.)  وتحت تأثيرننگين ترين، کثيف ترين ومسکين ترين شھوات نفرت بارانجام يافته
است. 

 مالکيت خصوصی مبتنی برکارشخصی، مالکيتی که ميتوان گفت شخصيت زحمتکش مستقل را باشرايط کارش
پيوندميداد، بوسيلۀ مالکيت خصوصی سرمايه داری، که برپايه ای استثمارکارغيرظاھراً آزاد قرارگرفته است،
بيرون رانده شد.  ھنگاميکه اين روند تحولی بقدرکافی ژرفا ودرازای جامعه کھن رافراگرفت، ھنگاميکه کارگران
به پرولتاريا ووسايل کارشان به سرمايه مبدل گرديد، ھنگاميکه شيوه ای توليد سرمايه داری بروی پای خويش
استوارشد، آنگاه اجتماعی شدن بازھم بيشترکارومبدل گشتن بازھم بيشترزمين وديگروسايل توليد بصورت بھره
ن خصوصی، شکل جديدی د بعدی مالکي ع ي ن خل د جمعی، وبنابري ل تولي برداری اجتماعی ولذابصورت وساي
بخودميگيرد.  آنگاه ديگرکارگراقتصاد سرخودنيست که خلع يدمی شود بلکه ازسرمايه داری که ھزاران کارگررا

استثمارمی کند سلب مالکيت ميگردد.
 اين سلب مالکيت ازراه عملکرد خودقوانين ذاتی سرمايه، ازراه تمرکزسرمايه ھاانجام پذيرميشود. ھرسرمايه دار،
بسياری سرمايه دارديگررا نابود ميکند.  ھمراه بااين تمرکزيابعبارت ديگرباسلب مالکيت بسياری ازسرمايه داران
بوسيله عده ای کمی ازآنھا، شکل ھمکاری پروسه ای کارھمواره بمقياس وسيعتری گسترش ميابد واستفاده ای
آگاھانه ازدانش درامورفنی، بھره برداری منظم زمين، تبديل وسايل کاربوسايلی که  تنھا بصورت جمعی بکارمی
روند،صرفه جوئی درمورد کليه وسايل توليد ازطريق استفاده ازآنھا بمثابه وسايل کاربھم بسته ای اجتماعی، بھم

پيوستگی ھمه ای ملتھا درشبکه ای بازارجھانی ولذا خصلت بين المللی رژيم سرمايه داری، تکامل پيداميکند. 
باکاھش پيوسته ای تعداد سرمايه داران ک/ن، يعنی آنھا که تمام فوايداين روند تحولی را غصب کرده، بانحصار
خوددرمی آورند، حجم فقر،فشار، رقيت، فساد واستثمارافزايش ميابد.  ولی درعين حال عصيان طبقه کارگرپيوسته
شديدترميگرددوميکانيزمccc پروسهccc توليدccc سرمايهccc داریccc خودآنھارابهccc متحدشدنccc وسازمانccc يافتنccc ميکشاند. 
انحصارسرمايه داری برای شيوه ای توليدی که خود باآن وتحت تدثيرآن شکوفندگی يافته است، بصورت مانعی
درمیcc آيد.  تمرکزوسايلcc توليدواجتماعیcc شدنcc کاربهcc نقطهcc ھایcc ميرسدcc کهcc ديگرباپوستهcc ایcc سرمايهcc داری

خودسازگارنيست. اين پوسته می ترکد. خلع يدکنندگان خلع يدميشوند. 
شيوه ای تملک سرمايه داری که ناشی ازشيوه ای توليد سرمايه داريست، يعنی مالکيت خصوصی سرمايه داری،
نخستين نفی مالکيت خصوصی انفرادی است که برپايه ای کارشخصی قرارگرفته است.  ليکن توليد سرمايه داری
باضرورتی طبيعت آسا نافی خويش رابوجودمی آورد.  اين خودنفی نافی است.  اين نافی اخيرمالکيت خصوصی را
ی براساس ه داری، يعن ه ای دست آوردھای عصرسرماي ت انفرادی را برپاي ی مالکي ازنوبرقرارنمی سازد ول
ھمکاری ومالکيت جمعی زمين ووسايل توليد قرارميدھد که خودزادۀ کاراند.  البته پروسه تبديل يافتن مالکيت
ی تر، سخت ه داری، بمراتب طو:ن ه مالکيت سرماي ی برکارانفرادی است، ب ه ای، که مبتن خصوصی پراکند
ترودشوارترازتبدل مالکيت سرمايه داری بمالکيت اجتماعی است زيرا مالکيت سرمايه داری خودعم/ً براساس
کارتوليدی به شيوۀ اجتماعی قرارگرفته است.  درمورداول سخن برسرسلب مالکيت تودۀ مردم بوسيلۀ معدودی

غاصب بوده است، درصورتيکه درمورد دوم سخن برسرخلع يداقليتی غاصب بوسيله ای توده ھای مردم است. 
 ترقی صنايع که بورژوازی مجری ب/اراده وب/مقاومت آنست، بجای پراکندگی کارگران، که ناشی ازرقابت
آنھاست يگانگی آنھارا بايجادجمعيت ھای کارگری بوجودمی آورد.  بنابرين بمرورصنعت بزرگ گسترش ميابد
خودآن پايه ای که بورژوازی برروی آن توليدميکند ومحصو:ت توليد را تصرف مينمايد اززيرپای وی بدرميرود. 
"بورژوازی مقدم برھرچيزگورکنان خويش را بوجودمی آورد.  ھم فنای بورژوازی وھم فنای پرولتاريا غيرقابل
ا يگانه طبقه ای واقعا اجتناب است....  ازميان کليه طبقاتی که اکنون بورژوازی دربرابرخود می بيند پرولتاري
انق/بی است.  باصنعت بزرگ ، که پرولتاريا محصول خاص آنست، طبقات ديگرضعيف ميشوند وازبين می روند. 
طبقاتcc متوسطcc، cc صنعتcc گرانc کوچکc، cc خردهcc بازرگانان،cc پيشهcc ورانcc وکشاورزانc ھمهcc عليهcc بورژوازی
د تاازنابودی خويش بمثابه طبقه ای متوسط جلوگيری نمايند....  اينان ارتجاعی ھستند زيراميخواھند پيکارميکنن

چرخ تاريخ را بعقب برگردانند.( کارل مارکس وفريدريش انگلس" مانيفست کمونيست".) 
انباشت سرمايه داری انباشت ارزش اضافی است وتبديل دوباره ارزش اضافی به سرمايه(ابزارتوليد ونيروی

کاربيشتر) برای اينکه ، توسط آن ارزش اضافه بيشتری توليد شود. سرمايه دارنه درجمع  آوری ارزش مصرف
 برای خويشتن ت/ش دارد ونه اينکه فقط بدنبال احتکارپول است.  بلکه ت/ش دارد که اين پروسه انباشت رابه مثابه
ھدفی درخود به پيش ببرد وادامه دھد.  توليدارزش اضافه به انتخاب يااراده اشخاص بستگی ندارد، بلکه يک
ضرورت ذاتی(  سرمايه)  است.  ازاين ضرورت است که گرايش سرمايه به کاستن مداوم زمان کار:زم برای توليد
کا:ھا سرچشمه ميگيرد.  اين گرايش عملکردی عينی دارد.  تنھابراساس توليدسرمايه داری است که کا:شکل عام
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فراورده ھای کاراجتماعی ميشود. باظھورسرمايه داری تحولی مھم وتعيين کننده اتفاق می افتد:  دراينجا اجزائی که
واردپروسه توليدميشوند وکل پروسه توليد به پروسه گردش سرمايه بدل ميگردد. مارکس اين نکته را چنين توضيح
ميدھد:"  ماديگرباکا:ی مجزا، محصول مجزا روبرونيستيم.  محصول مجزا نه تنھا بصورت يک محصول واقعی
بلکه ھمچنين بعنوان يک کا:، بعنوان بخشی واقعی ومعنوی ازکل توليد ظاھرميشود.  ھرکا:ی مجزا نماينده مقدار

معينی ازسرمايه وارزش اضافه خلق شده توسط آن ميباشد." 
د کنندگانc مختلف ً :زم)  نيازاست وتولي ن کاراجتماعا ی ازکار(زما ن معين ه مقدارزما ط ب ی توليدھرکا:c فق برا
بااجبارھای معينی روربرويند.  ابتدا آنھا مجبوراند کل محصو:ت شانرابمثابه کا: بفروش برسانند.  ع/وه براين
اگربخواھند آنچه را که صرف خريد ابزارتوليد ونيروی کارنموده اند، دوباره بدست آورند وکاراضافه انجام شده
توسط کارگران دسمزدی راتحقق بخشند، يعنی اگربخواھند کا:ھای شانرا به پول( پولی مضاف برآنچه درابتدا باآن
شروع نمودند)  تبديل نمايند، مجبورند که برطبق معيارھای مشخصی توليدکنند.  اين معيارھارا عمل متقابل سرمايه

ھای رقيب تعيين کرده وضرورت سرمايه درجستجوی با:ترين نرخ بازگشت، آنھاراتحميل ميکند. 
 زمانيکهcc ھمه(ياعم/ًھمه)  عناصرپروسهcc توليد،cc کا:باشندcc يابعبارتcc ديگرزمانيکهcc يکcc بازارکارويکcc بازار
ايزارتوليد بوجودآيند، توليدکنندگان کا: درون يک پروسه واحدادغام می شوند، پروسه ای که درآن شرايط واقعا
د به ظھورميرسد.  اين پديده ھا به تجمع تاريخی عناصرمنفرد وپراکنده ساختارتوليدی واجتماعی اجتماعی تولي
وتغييرکيفیcc اينcc عناصربهcc بازارھایcc ملیcc وفرماسيونھایcc اجتماعی،cc کام/ً متصلcc اند.  ظھورسرمايهcc داری
ازنظرتاريخی به ظھوريک ملت مدرن ودولت ملی ھم بود.  حال مسئله فوق رابا توليدکا:ئی تحت فئوداليزم مقايسه
ميکنيم.  درآن دوران، نسبت به ضروريات مصرف توليد کنندگا مستقيم مازادی توليدميشد.  آنچه مازادبرمصرف
اربابان بود به مبادله کا:ئی وارد می گرديد.  اما، توليدکنندگان کا: دردوران ماقبل سرمايه داری مجبوربه توليد
وعرضه اين محصول مازاد درسطح بازدھی دايماً متغيير(  وگسترش يابنده)  نبودند، بلکه بعلت ايزوله بودن نسبی

توليد کنندگان فئودال،آنھا مانند سرمايه داردرمعرض خطرنابودی بواسطه رقيب قرارنداشتند. 
دردوران ماقبل سرمايه داری توليدکنندگان بسيارمنفردازيکديگربوده وع/وتاً شرايط مادی توليد بطورکلی باقوانين
ه تجم/ت بود.  شکل گردش کا:ھا که ه فئودالی دربرگيرند ق نداشت.  بخش اعظمی ازمبادل ی انطبا د کا:ئ تولي
درآنزمان انجام ميشد يعنی- (  ک-  پ-  ک)، فروش کا:ئی برای خريد کا:ئی ديگر.بعبارت ديگرتبديل کا: به پول
وتغييردوباره پول به کا: بود-  حال آنکه درنظام سرمايه داری، سرمايه داربايد مقدارمعتنابھی ازابزارتوليد را
خريداری کند(  وی نميتواند ھمه مواداوليه، موادسوختی،وسايل حمل ونقل،ابزاراضافی وماشين آ:ت مورداحتياج
ً تأمين نمايد)  واين سرمايه گذاری ھای ک/ن درکارخانه ھا ابزار، وغيره را خودبکاربرد.  البته خودرا شخصا
توليدکنندگان کا:دردوران ماقبل سرمايه داری ھم ضرورت ھای راپيش روداشتند.  مث/ً اين امکان وجوداشت که
که دراثرحوادث، تاراج، وقوع شورشھای دھقانی يافشارسياسی نجبا(فشارشيوه توليدپيشرفته تريعنی سرمايه داری
د توليدکنند-  وواضح است که نمی بکنار)  نابودشوند وبرای اينکه بکارادامه بدھند درھرسطحی نيزنمی توانستن
توانستند توليدھم نکنند.  ليکن مسئله ايجاست که فشارمنتج ازرقابت اقتصادی بردوش آنھا سنگينی نمی کرد، اگرچه
اشکالی ازرقابت، باديگرتوليدکنندگان کا:موجودبود وعليرغم اينکه درعرصه مبادله، قانون ارزش نفوذزيادی
رااعمال می کرد ولی فقط ھنگاميکه خودنيروی کاربه کا:تبديل شد اين قانون به تنظيم کننده تخصيص کاراجتماعی

تبديل شد.
ن دردورانھای  پيشين که ه داری وتوليدکنندگا ل توليدکنندگان درعصرسرماي ی مابين وابستگی متقاب تفاوتی کيف
باھدفc مبادلهcc دستcc بهcc توليدcc ميزدند،cc موجوداست.  او:ً توليدکنندگانcc سرمايهcc دارخودبازاریc برایcc کا:ھای
يکديگرھستند، ھم بازاری ھستند برای ابزارتوليد وھم(بھمراه کارگران وديگرابزار)  بازاری ھستند برای وسايل
ً :زم کمک ميکنند وخودتحت فشاراين ً به برقراری استاندردھای زمان کاراجتماعا مصرف.  ثانياً :  آنھا مشترکا
استاندرد ھا قراردارند.  وجودمعيارھای بازدھی مشخص که سرمايه داران بايد به قيمت نابودی آن تن دردھند نشانه
اين استاندردھاست.  اين توليدکنندگان کا: ازيکديگرجدا ھستند، ليکن قانون ارزش آنھارا بھم پيوند ميدھد.  دراينجا
باشکل تاريخاً معينی ازگردش کا:ئی روبروھستيم بافارمول:  پ-  ک –  پ، يعنی تبديل پول به کا: وتغييردوباره

کا:به پول( پولی اضافه برمقدارپول آغازپروسه) يا بطورخ/صه خريد بمنظورفروش. 
ً◌مارکس بادرھم شکستن حقانيت«ابدی»  اقتصاد سياسی بورژوائی، خصلت مقيد(  مقيد به دوره معينی ازتاريخ-  م)
گذارشيوه توليد سرمايه داری راآشکارسخت.  ارزش بصورت اجتناب ناپذيری با توليد کا:ئی گره خورده است

وتوليد کا:ئی به نوبه خود باظھورتاريخی وديرپای مناسبات اجتماعی معينی جوش خورده است:
«  اشياء مفيد به کا: تبديل ميشوند، فقط باين دليل که آنھا محصول کارافراد يا گروه ھای ازافراد خصوصی اند که
کارخودرا مستقل ازھم انجام دھند.»  بشرھميشه ارزش مصرف(  يادرمعنای کلی ثروت)  ايجادميکند وبايدچنين کند. 
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درغيراين صورت نه جامعه ای وجودخواھدداشت ونه زندگی بشری.  ليکن برخ/ف توليد ارزشھای مصرف،
توليدکا:ئی وتوليدارزش تنھا بامرحله تاريخی معينی ازتکامل توليد مطابقت مينمايد-  يعنی باآن شکل ازسازمان
اجتماعی که درآن زمان کارورابطه بين زمانھای کاری متفاوت بطورغيرمستقيم توسط شکل ارزش(که، واحدھای

محاسبه پولی بيان ميشوند) تبارزميابند. 
 درجامعه سرمايه داری پروسه کار-  يعنی فعاليت ھدفمندی که ازطريق آن موجودات بشری طبيعت راتغييرداده
ومورداستفاده  قرارميدھند.-  تابع پروسه توليد ارزش است-  مارکس تاکيد نمود که روندايجاد ارزش درعين حال
يک پروسه افزايش ارزش است.  خودوسيله اندازه گيری ارزش، يعنی زمان کاراجتماعاً:زم، درچارچوب دستيابی
به ھدف کسب سود سرمايه داری تعيين ميشود.  ميل مفرط به کسب توليد بيشتردرازاء کارکمتر، يعنی کاھش زمان
کاراجتماعاً :زم، برای کسب حداکثرسود باحداقل سرمايه، ضروری است.  پس قانون ارزش فقط داوربيطرفی
ناظربرامرکارآئی  نيست. سلطه اين قانون برمناسبات استثماری اجتماعی استواراست. زمان کاراجتماعاً :زم باامر
تملک کاراضافه(  کارب/عوض)  دروحدتی ديالکتيکی بوده وبارجوع بآن تعيين ميشود.  جائيکه ارزش وسودنقطه
آغازوپايانcc توليداجتماعیcc راتشکيلcc میcc دھندcc نتيجهcc ایcc جزضايعات،cc بحرانcc ونابودیcc متصورنيست.  دريک
ً سوسياليستی پروسه ايجاد ارزش تابع پروسه کارسوسياليستی وفعاليت آگاھانه توده ھاست، ارزش اقتصادواقعا
مبادله تابع ارزش مصرف است و(صرفه جوئی درزمان کار)  تابع سياست ھای انق/بی پرولتری بوده وبوسيله اين
سياست ھا تنظيم ميگردد. درحکومت پرولتاريا، کاراجتماعی بطورآگاھانه تخصيص يافته ودرتطابق بامنافع انق/ب

پرولتری جھانی سازمان ميابد. 
 انکشاف تمام وکمال توليدکا:ئی نشانه توسعه کامل نقش تنظيم کننده قانون ارزش ومناسبات رقابت درميان توليد
کنندگان خصوصی کا:ست.  رقابت-  امری که حتی درمرحله امپرياليسم درقلب مناسبات سرمايه جای  دارد-
چيست؟ مارکس اين مسئله راچنين توضيح ميدھد:"  منطقاً رقابت چيزی نيست مگرسرشت سرمايه وخصلت حياتی
آن، که بصورت عمل متقابل سرمايه ھای متعدد نمود (يافته)  ودراين عمل واقعيت ميابد؛ گرايشی درونی است که
بصورت ضرورتی بيرونی نمودميابد....  رقابت چيزی نيست مگرشيوه ای که ازطريق آن سرمايه ھای متعدد
عوامل تعيين کننده ذاتی سرمايه را برسايرين وبرخوداعمال ميکنند.  نتيجتاً ازميان مقو:ت اقتصاد بورژوائی حتی
يک مورد-  حتی پايه ای ترين آنھا يعنی تعيين ارزش- راھم نميتوان پيداکرد که صرفاً ازطريق رقابت آزاد صورت

واقعيت بخود بگيرد..." 
 نکته اساسی درنقطه نظرمارکس اينجاست:  درعين حال که قوانين انباشت ازطريق رقابت که خود مبين تحرک
سرمايه است، عمل می کنند ولی خودرقابت نه يک اصل«سازمان دھنده"  انتزاعی است ونه ميکانيزمی است که
وجودی مستقل دارد؛ بلکه شکلی است که پروسه توليد سرمايه توسط آن جدائی ودرعين حال وابستگی متقابل
ه ديگراست؛ اين ه يک سرماي ن بمثاب ا خويشت ه ب د رابطه سرماي ه ھای مجزارابيان می کند:"  رقابت آزا سرماي
عملکردواقعی سرمايه بعنوان سرمايه است"  ھرواحد سرمايه، ديگرسرمايه ھارا دربازاربه آزمايش می گذارد؛
ھيچيک ازآنھا نمی توانند ايستابمانند وھيچکدام درموقعيت کنونی خود محفوظ نيستند. امکان برتری يافتن(  براساس
استثمارشديدتروتکنيک بارآورتر)  تبديل به ضرورت برتری يافتن(براساس تملک خصوصی)  می شود.  ھرسرمايه
دارمنفرد بابکارگيری شيوه ھای پيشرفته توليدی که ھنوزاستفاده ازآنھاعموميت نيافته می تواند کا:ھايش را به
قيمتی نازلترازرقبا وکماکان بانرخی برابريابا:ترازارزش خود آنھا بفروش برساند-  البته تازمانيکه آن شيوه ھا

عموميت نيافته- ومازاد سودی رابه جيب بزند.

م استعماری درطی دورۀ سرمايه داری غيرانحصاری: نظا
انق/بات بورژوائی، به خلق ھای کشورھای مستعمره ونيمه مستعمره آزادی نه بخشيد.  حتی آزادی محدودی  که
نصيب زحمتکشان کشورھای استعماری شد، به مستعمرات وممالک وابسته گسترش نيافت. شعار« آزادی، برابری،
برادری، وحقوق بشر»  که زائيدۀ انق/ب بورژوائی فرانسه بود، نه درمورد سياھان سنگال ونه دورگه ھای ھند
غربی ونه ھنديان تعميم يافت.  افزون براين باسرنگون شدن طبقۀ فئودال بورژوازی قدرت سياسی خودرا نه فقط
برای سرکوبی زحمتکشان کشورخودی بلکه برای تصرف مستعمرات تازه وبرده ساختن آنھا به کارانداخت.  مث/
ناپليون که سخنگوی منافع بورژوازی بود وبه طرزروشنی ھدف خودرا برقراری سلطۀ استعماری جھانی فرانسه
درمبارزه عليه رقيب اصلی(  انگليس)  قرارداده بود.  نقشۀ اوعبارت بود ازتصرف مصر، ھند، ايران، افغانستان،
ه وامريکای :تين.  سقوط امپراتوری ناپليون ھمۀ اميدھای بورژوازی فرانسه رابرای برتری استعماری ترکي
ن برنداشت.  رقيب جدی ديگرانگليس د ليکن رقابت استعماری انگليس وفرانسه راھرگزازميا د دا درجھان بربا
(روسيه)  نيزبه عرصۀ رقابت ھای استعماری وارد شد.  روسيه به تھديد « گوھرتابناک تاج وتخت انگليس درھند» 

ازشمال آغازنمود. روسيه وانگليس درخاوردورنيزبرخوردمنافع داشتند.
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 درنتيجۀ رقابت شديد قدرت ھای جھانی استعماری عمده، سرزمين ھای« آزاد»  يعنی سرزمين ھای ھنوز تسخير
، آرژانتين ل يافت.  سراسرجھان به مدارروابط سرمايه داری کشيده شد.  رويدادھای افريقا نشده به سرعت تقلي
ه به تاريخ وھاوائی توجه لندن، پاريس وواشنگتن رابه خود جلب می کرد.  اينک تاريخ ھرکشورباصدھا رشت
کشورھای ديگرگره خورده بود.  پايۀ اقتصادی ظھوريک جريان  واحد تاريخ جھانی تشکيل بازاری جھانی درپايان

 بود. اين نشانۀ آن بود که بورژوازی بربخش اعظم جھان تسلط يافته است. 1850دھۀ 
 cانق/ب صنعتی بطورعمده تکميل شد.  اينک مشکل بازارفروش مقاديرعظيمی کا:ھای صنعتی1850دردھۀ   

ونيزمشکل تامين مواد خام برای توليد آنھا پيش آمده بود. انق/ب صنعتی تسھي/ت بی سابقۀ درامر ارتباطات وحمل
ونقل بوجودآورده بود.  تشکيل بازارجھانی ، رشدتجارت؛ ظھورشکل جديد حمل ونقل(  راه آھن)  ومبارزه وقفه
ناپذيرخلقھای ستمديده گذاربه اشکال جديد بھره کشی ازمستعمرات ونيمه مستعمرات رامی طلبيد.  ممالک افريقا،
ل شدند.  غارت خلقھای م وخوراکی تبدي ع موادخا ی ومناب ی صنعت ه بازارفروش کا:ھا ن ب ی :تي ا وامريکا آسي
کشورھای مذ کوربشکل جديد وتجارت«آزاد»  درآمد.  گرچه روش ھای يغماگری وحشيانۀ سابق کام/ً ازميان
نرفت.  بدھی است که«تجارت آزاد»  متضمن برداشته شدن انحصارشرکت ھای تجارتی ازنوع دورۀ تراکم اوليۀ

سرمايه بود.
 ورودمقاديرعظيم کا: به کشورھای تحت سلطه روابط پول-  کا:ئی رادرآنھا احيانمود.  ارباب فئودال وروسای
قبايل محلی شروع کردند به استفادۀ بيش ازپيش ازبازار.  اين امرسبب تشديد بھره کشی ازدھقانان، فقيرشدن وغالبا
خانه خرابی آنھا گشت.  زيرفشارمستقيم سرمايه داران خارجی، سياست استعماری وارباب فئودال، اقشارمتوسط
ورباخواران خودی، دھقانان مجبوربه توليد موادخام وخوراکی برای بازارسرمايه داری وفروش آنھا به قيمت ھای
بسيارنازل شدند.  جزئی ترين نوسانات بازارسرمايه داری درشرايط زندگی دھقانان مستعمرات وممالک وابسته

اثرمی گذاشت.
سرازيرشدن مقاديرعظيم کا:ھای صنعتی کشورھای استعمارگربه مستعمرات ونيمه مستعمره ھا انحطاط صنايع
وکارخانه ھای محلی را که قادربه رقابت باصنايع کشورھای پيشرفته نبودند، درپی داشت.  بدين گونه  به فروش
گذاشتن محصو:ت ساخت کشورھای استعماری ازتکامل صنعتی ممالک آسيا، افريقا وامريکای :تين جلوگيری
می کرد.  تجارت محلی نيزھمراه باصنايع روبه زوال می رفت.  دھقانان وپيشه وران بلکه حتی بورژوازی محلی-
بجزبخشی ازبورژوازی(  به اصط/ح بورژوازی کمپرادور)  که درتجارت ميان استعمارگران وخلق ھای زير
سلطه نقش واسطه(  د:ل)  راداشت-  نيزفقيرترمی شد.  البته « تجارت آزاد»  روش اصلی بود ليکن تنھا شيوۀ بھره
کشی ازمستعمرات نبود.  سرمايه داری يک اقتصاد کشاورزی بزرگ توأم باکاربرده وار(  بوميان امريکای :تين،
اندونيزی،ھندوجزآن)  بوجودآورد وبه غارت اراضی مستعمرات واھالی آن به شيوۀ کوچ نشينی استعماری«آزاد» 

(الجزاير، افريقای جنوبی وجزآن) پرداخت.
ن انگليسی وفرانسوی مجبوربودند ه داردرآن وجودداشت استعمارگرا ه کشاورزی بزرگ برد  درکشورھای ک
اصول برده داری را لغوکنند که ديگرپوسيده شده وغيرمولد وکم سود بود.  ولی حتی پس ازالغای برده داری،
بردگاه پيشين وکارگران قراردادی جديد دستخوش بھره کشی شديد بودند. شرايط زندگی غيرانسانی آنھا ادامه داشت
ی انگليسی ه پ/نترھا ی ک ه داری درحال ی برد ه ازگرسنگی وبيماری ازپادرمی آمدند.  پس ازالغا ه ودست ودست
وفرانسوی ازشيوۀ کارپيمانی استفاده می کردند، استعمارگران ھالندی دراندونيزی که ازجمعيت محلی به عنوان

نيروی کارسودمی جستند شيوۀ کاراجباری رامعمول ساخته بودند.

انق/بات بورژوائی وانق/ب صنعتی دراروپا
درکشورھای اروپای غربی مبارزه خلق دردوران  فئودالی غالباً خصلتی ضد کليسائی می يافت ازآنجا که کليسا
درقرون وسطی قدرقدرت بود وازطريق اصول دين برزندگی معنوی وايدئولوژی مردم نفوذداشت، ھراعتراض
م اجتماعی حاکم درمبارزه عليه کليسای رسمی-  که اجتماعی خلق جنبۀ ضددينی بخود می گرفت.  انتقادازنظا
ازقدرت خودبرای تطھيراين نظام سودمی جست-  تظاھرمی کرد.  اعتراض اشکال گوناگون به خودمی گرفت.  توده
ه نيرومندترين مالک فئودال، عليه ھای مردم عليه رسوم دينی واحکام اساسی کليسای حاکم، عليه کليسا بمنزل
روحانيون وکشيشان که نمايندۀ طبقه حاکم بودند وعليه ماليات وعوارض کليسائی می شوريدند.  درپس اين جنبش
رافضی، عوامل اقتصادی-  اجتماعی دست اندرکاربود.  ويژگی اين جنبش ھا به تکامل اقتصادی وتغييرنيروھای
طبقاتی درکشورمفروض بستگی داشت.  ليکن نظرات مذھبی رافضيان درجھت تکامل بيشترجھان بينی ونظرات
سابق بود.  درعين حال تحت تأثيرروابط اقتصادی-  اجتماعی درجامعه اين جنبشھا شکل می گرفت.  دراروپای
غربی جنبش ھای ضد دينی خلق ھد فش کليسای کاتوليک وآموزش ھای مربوط به آن مذھب بود.  جنبش ھای خلق
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که لفافۀ عقيدتی مبارزه بامذھب حاکم راداشت نقش بسيارمھمی درمبارزه عليه بھره کشی فئودالی، عليه کليساھای
رسمی که ازقدرت خود برای حمايت ازدولت ھای فئودالی سود می جستند، ايفا کرد.  ولی ارزش جنبش انق/بی
رافضی نسبی بود .  شکل مذھبی جنبش ھای مذکورجھت ضدفئودالی مبارزۀ خلق را سست ميکرد وآنھارا ازامکان

مبارزه فعا:نه تروپيشرفته ترعليه نظام فئودالی محروم می ساخت. 
بورژوازی دربطن جامعۀ فئودالی ودرجريان مت/شی شدن توليد خرده کا:ئی رشد کرد ودرمرحلۀ تراکم اوليۀ
سرمايه به مثابه طبقه ظاھرشد وسپس طی چند قرن مبارزه توانست باسرنگونی نظام فئودالی حاکميت اقتصادی
وسياسی خودرامستقرکند.  پيکاربورژوازی عليه سلطۀ فئوداليزم ، جنبه ھای اقتصادی وسياسی وايدئولوژيکی
يافت.  درآن شرايط بورژوازی طبقه مترقی بود، زيراکه پيشرفت جامعه، برداشتن بندھای فئودالی ازدست وپای آن
م وغيره بود ومنافع طبقه بورژوازی رشد نيروھای مولده درشئون مختلف اقتصادی واجتماعی وفرھنگی وعل
ا ومناسبات د بورژواھ ۀ جدي ه اقتصادی طبق ا پايگا ه داری ومانوفکتورھ ۀ سرماي رااتقاضا ميکرد.ھمکاری ساد
سرمايه داری دربطن نظام فئودالی بودند. طبقۀ جديد وحاملين مناسبات توليدی جديد سرمايه داری مدت ھا قبل ازآن
که  فرماسيون سرمايه داری يادولت سرمايه داری پاگيرد، دردرون فرماسيون قبلی وجودداشته ودرتضادبا طبقۀ
فئودال ومناسبات  فئودالی رشد کرده است.  درشرايطی که تضاد اصلی فرماسيون فئودالی يعنی تضادبين رعايا
وفئودال ھا وقيام ھای دھقانی، اساس نظام کھنۀ فئودالی راميلرزاند، انق/باتی که زيررھبری طبقۀ جديد سرمايه
داری وبخاطراستقرارسلطۀ سياسی آن وحاکم کردن کامل مناسبات توليدی سرمايه داری صورت گرفت، نظام ھای
فئودالی راسرنگون کردند.  چنين انق/باتی درنيمۀ دوم قرن شانزدھم درسرزمين ھای کنونی بلژيک وھالند، درنيمۀ
اول قرن ھفدھم درانگلستان ودرآخرقرن ھژدھم درفرانسه روی داد.  اينھا اشکال ک/سيک پايان يافتن فرماسيون
فئوداليسم واستقرارصورت بندی سرمايه داری بود.  ازنظرتاريخی رشد مناسبات توليدی سرمايه داری دراروپای
غربی ازقرون وسطی آغازمی شود.  ولی اواخرقرن ھژدھم مي/دی واوايل قرن نزدھم است که توليد ماشينی
آغازميشود.  کارخانجات مجھزباماشين وتکنيک صنعتی جای مانوفکتورھا وکارگاه ھای پيشه وری را می گيرد.
درکشاورزی موسسات بزرگ سرمايه داری تاسيس ميگردد که درآن کارگرکشاورزی مزدبگيرھمراه باماشين ھای

کشاورزی کارمی کند. 
د متکامل باروابط توليد پوسيده فئودالی ھرلحظه شدت می يافت.  ليکن استقرارنھائی روابط تضادنيروھای مول
توليدسرمايه داری نميتوانست پيش ازبرچيده شدن کامل تاسيسات سياسی فئودالی، بويژه دولت فئودالی-  تکميل
گردد.  واين امرازطريق مسالمت آميزوتدريجی امکان پذيرنبود.  ازاين روسرنگونی نظام سياسی فئودالی قانون
اجتنابcc ناپذيرتکاملcc اجتماعیcc بود.  درفرماسيونcc وجنگcc دھقانیcc درآلمانcc نخستينcc کوششcc نافرجامcc درانق/ب

)  بود که بصورت جنگ آزاديبخش ملی عليه1609-1566بورژوازی بود.  دومين قيام ، انق/ب بورژوازی ھالند(
د شان قادربه د وھمه انق/بات بورژوازی بررغم نقش مترقی بی تردي ا تجلی نمود.  انق/ب ھالن حاکميت اسپاني
ً حاکميتcc بورژوازیcc راجانشينcc سلطۀcc اربابcc ھاcc نمودهcc وشکل ا نابودکردنcc استثماربطورکلیcc نبودندوصرف
استثمارتغييرکرد.  پيروزی بورژوازی ھالند-  نخستين انق/ب خوش فرجام بورژوائی درجھان-  بدست توده ھای
خلق صورت گرفت  ولی تاثيرانق/ب ھالند درسيربعدی تاريخ اروپا محدودبود.  ازاين روعصربورژوازی بمعنی
وسيعcc کلمه،cc فقطcc باانق/بcc بورژوازیcc انگليسcc درقرنc شانزدھمc وبويژهcc انق/بcc فرانسهc دراواخرقرنcc ھژدھم

آغازگشت.
ا به سقوط فئوداليزم انجاميد.  موانع فئودالی روابط توليد سرمايه داری ازميان  انق/ب بورژوائی درقارۀ اروپ
ه تکامل سريع آنھا ھموارگشت.  انق/ب بورژوائی موانع موجوددرراه تکامل نيروھای توليدی برداشته شد ورا
ۀ انق/بی رادرتکنولوژی-  اختراع د وزمين راازپيش پابرداشت ورشد نيروھای مزبوررابيش ازپيش شدت بخشي
ماشين-  فراھم ساخت.  تکامل صنعت،کارباماشين راجايگزين کاردستی که درمانوفکتورھا تسلط داشت، ساخت.
گذارازمرحلۀ مانوفکتور( که نيروی محرک آن بازوی کارگربود)  به مرحلۀ صنعت ماشينی، به انق/ب صنعتی
موسوم است.  وتاثيرجانشينی کارباماشين درتکامل روابط اقتصادی-  اجتماعی آن زمان چنان بود که می توان گفت

تااندازۀ معينی سرنوشت سرمايه داری را تعيين نمود. 
انق/ب صنعتی پيش ازھرجای ديگری درنيمۀ قرن شانزدھم درانگلستان بوقوع پيوست.  وھم درآنجاست که تکامل
ه داری ه سايرکشورھای سرماي ن انق/ب درقرن نوزدھم ب ه کرد.  اي ه روشن ترين وجھی می شد مشاھد آنراب
نيزسرايت نمود.  تصادفی نبود که انق/ب صنعتی دقيقاً درانگليس آغازشد.  درطی چھارقرن مقدمات تکامل سريع
ه پيدايش انبوھی صنعت درشرف تکوين بود.  الغای اصول سرواژوسلب مالکيت دھقانان اززمين ھای خود ب
بازوان کارآزاد وتکامل توليد کشاورزی به شيوۀ سرمايه داری انجاميد واين ھردو انگيزه رشد بازارداخلی گشت. 
فتوحات استعماری نيزبازارھای خارجی بسياری برای انگلستان بوجودآورد که سرچشمه ای برای ثروت شگرف
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اين کشور بود.  وسرانجام بايد ازانق/ب بورژوائی قرن ھفدھم نام برد که بسياری ازبقايای دوران فئودالی راازميان
برداشت.

 انق/ب صنعتی دررشته ھای ازصنعت آغازشد که درآن محدوديت ھای صنعتی کمتربود.-  يعنی درصنعت نخ
ريسی وپارچه بافی.  انگلستان فئودالی ھمچون اروپای فئودالی بطورکلی براثرفقدان مواد خام(  پنبه)  به اين رشته
ه پبنه دسترسی يافت.  ن ب ازصنعت دسترسی نداشت.  انگلستان تنھا درنتيجۀ تصرف مستعمرات بويژه ھندوستا
بزودی کارخانه ھای ريسند گی به رقابت پيروزمندانه باکارخانه ھای پشم بافی وپارچه بافی برخاستند.  اينک ديگر
انبوه بزرگی مصرف کننده ودرنتيجه بارازنسبتا ثابتی بوجودآمد بود واين خود پيشرفت صنعت ريسندگی را چنان
تسريع کرد که کارخانه ھا ديگرنميتوانستند باآسانی تقاضای روزافزون مصرف کنندگان رابرآورده سازند.  ھرگونه

نوآوری سبب افزايش توليد کارخانه ھای ريسندگی ودرنتيجه سود ک/نی برای صاحبان آنھا می گشت.
Water 1767  چرخ ريسند گی ميکانيکی ودرسالc 1765 اختراع ماشين درصنايع ريسندگی آغازشد.  درسال

frame ماشين نخ ريسی اختراع گرديد.  اختراع ماشينھای مذکورفن ريسندگی را ازريشه تغييرداد.1779  ودرسال  
  کارخانه ھای ريسندگی چندی که صدھاکارگررا بکارمشغول ميداشت تأسيس شدند.  نخستين ماشينھا1770دردھه 

ۀ     صنعت1780باچرخھای آبی به حرکت درمی آمد که ناگزيرفقط درکناررودخانه ھا قابل استفاده بود.  دردھ
ريسندگی به استفاده ازموتوربخاری "وات" آغازنمود. توسعۀ توليد ماشين نيازبه فلزات بيشتری را بوجودآورد ولی
کمبود ذغال چوب، پيشرفت استخراج وذوب فلزات را محدود می ساخت.  رشد سريع توليد فلزات فقط پس از

  که ذوب فلزات را ممکن گردانيد ميسرگشت.  استعمال ماشين رفته رفته1784اختراع کورۀ ھنری کورت درسال 
به رشته ھای ديگرکشيد وبه تکامل يک رشته ازصنايع پيوسته وبويژه صنايع سنگين اجاميد.  توسعۀ صنايع سنگين
باايجاد ماشين سازی تکميل گشت.  درآغازماشين ھا درمانوفکتورھا وبادست توليد می شد وازاينروبسيارگران تمام
شده وتوليد وعرضۀ آن ازتقاضا ی روزافزون صنايع عقب ماند.  تنھا ھنگامی که ماشين سازی ميکانيکی ھمچون
شاخۀ جداگانه ای درصنعت پابه عرصۀ وجود نھاد امکان توليد سريع تروارزانترماشين فراھم شد. نخستين راه آھن

ل    ساخته شد ودرنيمۀ قرن نوزدھم انگليس دارای ده ھزارکيلومترراه آھن بود.  صنعت1825درانگلستان درسا
  برتوليدات دستی فائق آمد.  سالھای مزبوررا ميتوان سالھای استفاده ازنتايج انق/ب1840ماشين سرانجام دردھۀ 

صنعتی خواند. انگلستان بصورت کشورصنعتی پيشگامی درآمد وآنرا« کارگاه جھان»  لقب دادند.
محرک انق/ب صنعتی درفرانسه ھمانا انق/ب کبيربورژوائی آن کشوربود.  انق/ب صنعتی درفرانسه ازپايان قرن
ھژدھم آغازشد وپيشرفت آن درسراسرنيمه قرن نوزدھم ادامه داشت.  درفرانسه نيزنظيرانگلستان، انق/ب دررشتۀ

ل  ل 1805جديد ريسندگی روی داد.  درسا ی 1812  دستگاھی باين منظوراختراع گرديد.  درسا 200فرانسه دارا
 ccه دردھۀ ه ريسندیc ميکانيکیcc بود.ماشينc سازی مکانيکیc فرانس ه آھن1820کارخان ن را   بوجودآمدc وساختما

  آغازشد.  ويژگی انق/ب صنعتی فرانسه تکامل وتوزيع ناموزون صنعت آن بود.  انق/ب صنعتی1830درسالھای 
ن برابری انگليس ت آ ه بودc وباآھنگیc کندترپيشc ميرفت وعل ه ديرترازانق/بcc صنعتیc انگليسc آغازشد فرانس
دربازارجھانی بود.  افزون براين، کثرت اقتصاد کوچک روستائی ودرنتيجه کمبودبازوی کارمانع صنايع بزرگ

بود.
ی (نيرومندترازفرانسهc وانگليس)  وپراکندگیcc سياسی ن براثروجودبقايایcc نيرومندcc فئودال انق/بcc صنعتیc درآلما

 ccشروع شد.  انق/ب1840ووجودسدھای گمرکی داخلی ديرترآغازشد.  انق/ب صنعتی آلمان بطورعمده دردھۀ  
 ccی آلمان ديرترازانگليس وفرانسه1860- 1850صنعتی بزرگ تنھادردھۀ   روی داد.  ازآنجا که انق/ب صنعت

ع کشورھای ع آلمان که ازآخرين دست آوردھای علوم وصنايع سودمی جست، مجھزترازصناي آغازشد، صناي
«« سرمايه داری کھن»  ازکاردرآمد. انق/ب صنعتی امريکا که درست درپايان قرن ھژدھم وپس ازجنگ انق/بی
پاگرفت واجدويژگی ھای ناشی ازتکامل خاص آن کشوربود.  درآغازانق/ب مزبورنه درسراسرکشوربلکه تنھا
درايا:ت شمالی-  يعنی مسکون ترين بخش آن-  ظاھرشد.  درجنوب شرقی اقتصاد مزارع بزرگ ومبتنی برنظام
برده داری حکمفرما بود درحالی که درغرب کوچ نشينی دراراضی جديدھنوزپايان نيافته بود.  بطورکلی آھنگ

رشد انق/ب صنعتی امريکا کندترازانگليس بودواين تاحدی به سبب رقابت انگليسان نيزبود. 
ه تغييرات فنی ه ب ی فقط محدودب ه مادی وفنی انق/ب صنعتی محسوب می شود.  ولی انق/ب صنعت ن پاي ماشي
درصنعت نبود گرچه تغييرات فنی خودواجد اھميت شايانی درافزايش بازدھی کاروکاھش ھزينه توليد بود.  انق/ب
صنعتی درمناسبات اجتماعی تغييرات چشمگيری بودجودآورد.  نتيجۀ مستقيم گذاربه توليد ماشين پيدايش انبوھی
ازکارگران صنعتی، تشکيل سريع پرولتاريا ھمچون يک طبقه وازميان رفتن دھقانان(درانگلستان)  يا کاھش آنھا
(درفرانسه)  بود.  پيشرفت شيوۀ سرمايه داری توليد توأم باتشديد بھره کشی اززحمتکشان بود.  کارگران به زائده ای
ماشين تبديل شدند. سادگی جريان توليد وکاربا ماشين ازاھميت کارماھرانه کاست؛ وصنعت نيروی کارارزان زنان
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27وکودکان راھرچه بيشترمی بلعيد واين خود مايۀ کاھش مزدھا وافزايش بيکاری گشت.  درآغازقرن نزدھم تنھا 
 ساله بودند.18درصد ارکارگران کارخانه ھا مردانی بيش از

ه ھای ظھورپرولتاريای صنعتی مھم ترين بھرۀ اجتماعی انق/ب صنعتی بشمارمی آيد.  کارمشترک درکارخان
صنعتی بزرگ به تشکل وگردآمدن انبوھی ازکارگران دريک واحد وايجاد ھمبستگی طبقاتی ميان آنھا انجاميد.
انق/ب صنعتی موازنۀ نيروھارا درداخل طبقۀ بورژوازی بھم زد.  بورژوازی صنعتی بربورژوازی تجاری تفوق
يافت.  جوھرانق/ب صنعتی ايجادصنعت بزرگ بود، يعنی ھدف صنعتی کردن عبارت است ازبنای پايه ای فنی
متناسب باروابط توليدی سرمايه داری.  ولی صنعتی کردن بگونۀ سرمايه داری ھمچون جزئی ازتوليد سرمايه
داری نمی توانست ازحيطۀ عمل قانون اساسی اقتصاد سرمايه داری-  قانون عملکرد ارزش اضافی-  بيرون باشد.
ازاين رودرکشورھای سرمايه داری انق/ب صنعتی ازصنايع  سبک آغازشد-  صنايعی که براثربرگشت سريع
سرمايه امکان دست يابی ھرچه سريع تربه سود رافراھم می کند وفقط پس ازتراکم سرمايه بود که سرمايه داری
متوجه صنايع سنگين گشت.کشورھای سرمايه داری بطورعمده ازطريق چپاول مستعمرات توانستند صنعتی شوند
ۀ ديگری برای صنعتی شدن بود واين بويژه درموردانگلستان وفرانسه صدق ميکند.  وام ھای خارجی نيزوسيل
وسرانجام درپاره ای موارد صنعتی شدن تاحدی به حساب کشورھای مغلوب درجنگ انجام يافت.  مث/ً آلمان برای
ۀ موارد يکی ازعوامل ن درھم ی ازفرانسه-  پروس سودجست.  ليک د ازغرامتc دريافت ع بزرگ خو ايجادصناي
ايجادصنايع بزرگ درکشورھای سرمايه داری غارت ملت خودی-  افزايش ماليات ھا، خانه خرابی دھقانان وتشديد

بھره کشی ازکارگران بود. 

                         رشد وتکامل سرمايه داری درروسيه
1880پس ازلغوسرواژتکامل سرمايه داری درروسيه بسيارسريع پيشرفت. انق/ب صنعتی درروسيه حدود سالھای 

وديرترازسايرممالک پيشرفتۀ امريکا واروپا بوقوع پيوست.  اما نظری ھم وجوددارد که انق/ب صنعتی درروسيه
  شروع شده است.  کارمبتنی برنيروی بازو رفته رفته جای خودرا به کارماشينی می داد.  نخستين1830دردھۀ 

ماشين بخاردرصنعت حمل ونقل به پيدائی آمد وشيوه ھای کشاورزی فنی مترقی آن زمان درکشاورزی معمول
گشت ودرنتيجه توليد وبازرگانی افزايش يافت وروابط پول-  کا:ئی رونق گرفت.  بسياری ازموسسات صنعتی تازه

6000  به 3000 يا 2500 تعداداين گونه موسسات از1890 و 1866دراين سالھا احداث گشت.  درفاصله سالھای 
ه  1890  ھزارکيلومترتوسعه يافت.  در29واحد رسيد.  درطی ھمان دوره ، طول خط آھن روسيه ازچھارھزارب

ه ھای بزرگ بابيش از ی اين7ھزارکارگرکمتراز100بنگا ل می داد.  ول ۀ موسسات کشورراتشکي   درصد ھم
 توسعۀ90موسسات بيش ازنيمی ازکل محصو:ت صنعتی راتوليد می کردند. صنعت روسيه درنيمۀ دوم سال ھای 

  مليون روبل بود درحالی که اين رقم1  ر500  ارزش کا:ھای صنعتی روسيه 1890بازھم بيشتری يافت.  درسال 
  مليون روبل بالغ گشت.  درآغازقرن بيستم ، سرمايه داری روسيه مانندکشورھای سرمايه3000  به 1900درسال 

داری ديگربه عالی ترين وآخرين مرحلۀ تکامل خود(  امپرياليزم)  رسيد. انحصارھا کنترول رشته ھای عمدۀ صنايع
 ccccشديد ccاقتصادی ccبحران ccدورۀ ccبودند.درطی ccآورده ccھا1903-1900رابدست ccازبنگاه ccنيمی ccکه ccھنگامی،

کارخودراتعطيل کرده بودند، اتحاديه ھای بزرگی ازسرمايۀ انحصاری تشکيل شد.  درروسيه مانند سايرکشورھای
امپرياليستی سرمايۀ بانکی باسرمايۀ صنعتی آميخته شد وبدين گونه يک اوليگاريشی مالی بوجودآمد.  بانک دولتی،
بانک ھای « اشراف»، بانک « دھقانان»  وبانک ھای ديگرنقش مھمی درصنايع وحمل ونقل ايفامی کردند.  روزبه
روزبرنفوذ اوليگاريشی مالی تزاری افزوده می شد.  سرمايه داری انحصاری درروسيه باتمامی جنبه ھای عمومی

خودمانند غرب تکامل يافت ليکن مشخصات ويژۀ خودرانيزداشت. 
د ونظام م دراقتصا ی ريشه دارفئوداليز ۀ بقايا ه عبارتc بودازادام ه بطورعمد خصوصياتc امپرياليستیc درروسي
ن نتايج اين پديده وابستگی روسيه تزاری به ه داری.  يکی ازمھمتري سياسی درکنارانحصارھای بزرگ سرماي
امپرياليسم اروپای غربی بود. که بنوبۀ خود به تشکيل جنبه ھای ويژۀ امپرياليسم روسيه کمک می نمود. بقای عمده

 cc70  ھزارنفرمالک بيش از30سرواژ درروسيه  سرمايه داری رژيم اربابی وتزاريسم بود.  درآغازقرن بيستم
  مليون خانوارروستائی بود.  يک خانوارروستائی1ر5مليون ھکتارازاراضی بودند.  درحدود ھمين مقدارمتعلق به 

  ھکتار.  مالکان بزرگی وجودداشتند که صاحب2  ر300  ھکتارزمين بودوھرمالک صاحب 7بطورمتوسط دارای 
ام/کی به مساحت چندين ھزارھکتاربودند.  تزاربزرگترين زمين دارمحسوب می شد يعنی به اندازۀ زمين يک
مليون خانوارروستائی .  دھقانان برای اعاشۀ خود وخانوادۀ شان مجبوربودند زمين راازمالکان به سخت ترين
شرايط اجاره کنند.  دھقانان نمی توانستند بھره نقدی بپردازند وبنابرين مجبوربودند برای زمان معينی درزمين
ارباب کارکنند.  مالکان غالباً اقتصادخودرا به سبک قديم بااستفاده ازکاراجباری وغيرمولد دھقانان اداره می کردند.
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زمين ھم درام/ک مالکان وھم درميان خانوارھای روستائی با وسايل ابتدائی کشت می شد وبه ندرت ازوسايل
مکانيکی جديد استفاده بعمل می آمد.  ھمۀ اينھا تکامل نيروھای مولد رادرکشاورزی عقب می انداخت.  مالکيت
انحصاری اربابان  راقادرمی ساخت قيمت زمين رادربا:ثابت نگھدارندواين موضوع نيزمانع تکامل سرمايه داری
درصنعت وکشاورزی بود.  مالکيت مشترک جماعت ھای روستائی ووجوديک رشته تعھدات فئودالی که دست
وپای دھقانان رابسته بودمانع مھاجرت جمعيت روستائی به شھرھا بود، امکانات سرمايه داری را برای خريد

نيروی کارارزان محدودمی ساخت.
ی ازديکتاتوری مالکان سرف داربود.  ھزاران د تزاری شکل ه مقاومت ادامه می داد.  استبدا بقايای سرواژنيزب

  ھزارنفرکشيش به200ژاندارم وپوليس ازتزار، مالکان وسرمايه داران را دربرابرخلق محافظت می کردند. قريب 
تحميق مردم مشغول بودند واطاعت ازبھره کشان را به آنان می آموختند.  تزاريسم زحمتکشان را درجھل نگه
ع مالکان سرفداربود ه مناف ی که نمايند ی سوادبودند.  استبدادتزاری درحال ه ب ت روسي ميداشت.  چھارپنجم جمعي
ازسرمايه داران نيزحمايت می نمود.  به تقاضای کارخانه داران مقامات دولتی باشتاب واحدھای رابرای سرکوبی
کارگران وشکستن اعتصابات گسيل می داشت.  ازاين روبورژوازی روسيه که ازجنبش توده ھا بيش ازھرچيز
بيمناک بود به تزاريسم ودستگاه جوروستم آن ع/قمند بود.  بورژوازی روسيه به مبارزه عليه تزاريسم وبقايای

سرواژع/قمندی نداشت بلکه می کوشيد باتزاريسم ازدرسازش وارد شود.
عقب ماندگی اقتصادروسيه درمقايسه با کشورھای سرمايه داری پيشرفته ھرسال که می گذشت زيادترمی شد.
روسيه ھمچنان کشورکشاورزی عقب مانده باقی ماند.  صنعت روسيه ازحيث ماشين ھا وتجھيزات درسطح خيلی
پائين ازانگليس وآلمان بود چه رسد به امريکا.  روسيه فاقد صنايع بزرگ نظيرکارخانه ھای ماشين سازی واتومبيل
ه ازخارج واردمی شد.  عقب ماندگی ی وميکانيکی موردنيازصنعت روسي ی ماشين سازی وغيره بود.  ابزارھا
ه داری ل روابطc سرماي ه می ساخت.  تکام ی وابست ی غرب ه امپرياليسمc اروپا ا ب ن کشورر ه اي اقتصادی روسي
براثرکمبود سرمايۀ روسی سبب جلب سرمايه خارجی به روسيه شد.  باگذارممالک اروپائی به مرحلۀ امپرياليسم،

صدورکا: به روسيه بيش ازپيش جای خودرابه صدورسرمايه می داد. 
ھجوم سرمايه خارجی به روسيه براثرسودھای ک/نی بود که صاحبان اين سرمايه درروسيه بدست می آوردند.
ضامن اين سودھای ک/ن استثماربی رحمانۀ زحمتکشان روسيه بود.  سرمايه داران خارجی بويژه فرانسه باکمال

  سال15ميل به حکومت تزاری وام می دادند.  بارسنگين بازپرداخت اين وام ھا بردوش خلق روسيه بود.  درطی 
ه    مليون روبل بابت بھرۀ  اين وام ھا وسود به امپرياليست ھای5000   روسيه تزاری 1913  و1898درفاصل

خارجی پرداخت.  روسيه ازلحاظ اقتصادی بيش ازپيش به دول امپرياليستی وابسته شده بويژه به انگلستان.  ويژگی
ھای تشکيل امپرياليسم نيزمشخصات خاص آنرا درروسيه تعيين می کرد.  تمرکزتوليد درروسيه به سطحی عالی
ترازکشورھای ديگررسيده بود.  ولی باوجود موسسات بزرگی که درروسيه وجودداشت اين کشورفاقد رشته ھای
عمده صنعتی بود  که قادرباشد پيشرفت فنی بيشترراتضمين کند. سطح فنی صنعت بطورکلی ازکشورھای پيشرفته
ا درقلمروتوليد ت آنھ ۀ فعالي د ودامن ت داشتن ه درقلمروتوزيعc فعالي ت بطورعمد ه انحصارا ب تربود.  درروسي عق
ً نقش قطعی محدودتربود.  وازاين رو درروسيه سنديکاھا بھترين نمونۀ شکل انحصاربود.  دراين سنديکاھا غالبا
باسرمايۀ خارجی بود.  صدورسرمايه روسی مبلغ چشم گيری نبود.  سرمايۀ روسی فقط به چند کشوروابسته وکم
ۀ فرانسوی، انگليسی، ه آن سرماي ه کشوری بود که ب ه وچين صادرمی شد.  خودروسي د ايران، ترکي رشد مانن
بلژيکی، وجزآن  وارد می شد.  امپرياليسم روسيه درانحصاربين المللی سرمايه داران برای تجديد تقسيم جھان
شرکت داشت.  افزون برآن، خودبازارروسيه آماج تقسيم ميان انحصارھای اروپای غربی وامريکا بود.  روسيه
تزاری ھمراه باامپرياليست ھای انگليسی وفرانسوی نقشه ھای برای تقسيم ترکيه طرح کرده بود.  روسيه يکی
ازحلقه ھای زنجيرامپرياليزم جھانی بود که ھمه تضادھای جامعۀ سرمايه داری درآن به نھايت شدت رسيده بود. 
درروسيه تضادھای امپرياليستی چنان شکل تندی بخودگرفته بود که فقط می توانست باانق/ب حل وفصل گردد.
انق/ب درروسيه دردرجۀ اول بايد بقايای سرواژرا که تکامل کشوررا سد کرده بود برمی انداخت.  ھمۀ نيروھای
ارتجاعی(  تزاريزم ومالکان ، بورژوازی بزرگ ودرعين حال مبارزه باامپرياليسم بود واين امکان می داد که

انق/ب بورژوا- دموکراتيک درروسيه به مرحلۀ مترقی تری، انق/ب سوسياليستی تکامل يابد که چنين شد.) 
طبقه کارگرجديد درروسيه درطی رژيم سرواژپديدارگشت.  به نسبتی که صنايع بزرگ تکامل می يافت، يک

  درموسسات صنعتی بزرگ روسيه حدود ھفت صد1865پرولتاريای صنعتی جديد نيزشکل می گرفت.  درسال 
ه 25وشش ھزارکارگرمشغول بود درصورتی که  ً ب ر5  سال بعد تعداد آنھا دوبرابرشد ودرآغازقرن بيستم تقريبا

مليون نفررسيد.  نزديک به ده مليون کارگردرصنعت حمل ونقل، ساختمان وکشاورزی وغيره بکارمشغول بودند.3
طبقۀ کارگرروسيه براثرشرايط عينی خاصی که اين طبقه درآن نشوونما می يافت پی گيرترين کارگران جھان بود. 
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رشدسرمايه داری درروسيه درحالی که بقايای فئودالی به موجوديت خود ادامه می داد، سبب بی رحمانه ترين بھره
کشی ازکارگران بود.  سرمايه داران باحمايت حکومت  استبدادی تزاری وباايمنی کامل دسترنج کارگران رابه يغما

  ساعتcc میcc رسيد.  ازقوانينcc کاروحمايتcc دولت13  تا12میcc بردند.  درروسيهcc تاپايانcc قرنcc نزدھمcc روزکار
ازکارسخنی درميان نبود. سرمايه داران مزدکارگران را به نفع خود ثابت نگھميداشتند. 

ه    درصد)  رادھقانان تشکيل می دادند.  ادامه مالکيت بزرگ اربابی85 بيشترين بخش جمعيت روسيه (نزديک ب
 ccه خرابی کشانده بود.  پس ازاص/حات ارضی سال ه فقروخان ن که زمين کافی1861دھقانان را ب   اکثردھقانا

دراختيارنداشتند، نمی توانستند باکاردرزمين خود که درقبال آن مجبوربه پرداخت غرامت گزافی بودند، خودرا
اعاشه کنند.  برای پرداخت بھرۀ مالکانه، استفاده ازچراگاه ، عبورازقلمرومالک وجزآنھا مجبوربودند بخش قابل
توجھی ازروزکارخودرادرزمين ارباب کارکنند.  دھقانان ازفشارحکومت تزاری نيزدرعذاب بودند.  آنھا ماليات
ک/نی برای حفظ ارتش، پليس ودستگاه ھای حکومتی ديگرمی پرداختند.  دربرابرعدم پرداخت ماليات به آنھا
تازيانه می زدند واموال شانرا مصادره می نمودند.  ايشان درقبال  کوچکترين تخلف ازاطاعت مقامات شديدا
مجازات می شدند.  کليساھا وديرھا نيزسھمی ازدسترنج دھقانان را به خود تخصيص داده بودند.  وضع يأ س

 cccدرسال ccبويژه ccدھقانی ccانگيخت.  جنبشھای ccبرمی ccمالکان ccآنھاراعليه ccخارکوف1904آوردھقانان ccدرايا:ت  
وپولتاوا(دراوکراين)  ودربرخی ايا:ت ديگربخش اروپائی روسيه دامنۀ وسيعی يافت دھقانان محصو:ت وحشم
مالکان را نابود کرده، ام/ک آنھارا به آتش می کشيدند.  نيروھای تزاری شورش ھای دھقانی را که درفاصله ھای

  رسيد به خون می کشيدند ولی نارضائی ومبارزۀ دھقانان ادامه داشت.  اين نطفۀ607  شمارآنھا به 1904  و1900
 ccا درانق/ب بورژوا-  دموکراتيک سال ه تنھ ن ن ه فبروریcc 1905شرکت دھقانا   بلکه درانق/ب ماه1917  وما

اکتوبرھمان سال نيزبود.
  درصد جمعيت روسيه تزاری غيرروسی بودند.  شرايط زندگی57لنين بدرستی روسيه را زندان ملل خواند و

کارگران ودھقانان درمناطق مليت ھای غيرروسی دورافتاده حتی بدترازنواحی مرکزی کشوربود.  درمناطق مليت
ھای تحت ستم زحمتکشان ستم دوگانۀ را تحمل ميکردند، ازيکسوبھره کشان محلی وازسوی ديگرم/کان وسرمايه
داران روسی .  ورود روسيه به  دورۀ امپرياليسم وضع زندگی زحمتکشان غيرروس راوخيم ترکرد.  براثررشد
ناکافی نيروھای مولد، غارت خلقھای ستمديده يکی ازمنابع درآمد طبقات حاکم روسيه بود.  اراضی دھقانان مناطق
مليت ھای تحت ستم به بھانۀ افزودن سھم زمين دھقانان کم زمين روسيه مرکزی ازطرف روسھا سلب مالکيت
ومسکون گشت.  ازاين روميان مليت ھای گوناگون مصنوعاً ستيزه بودجودمی آمد.  م/کان وسرمايه داران روسی
ملل ستمديده را درمعرض اھانت وتحقيرھای بيشمارقرارمی دادند.  غيرروسھارابه طرزاھانت آميزی بيگانه می
ً تمامی جمعيت اين خواندند.  درمناطق محلی آموزش وانتشارات کتب ومطبوعات بزبان محلی ممنوع بود.  تقريبا
مناطق بيسوادبودند.  برخی ازملل حق کتابت رانداشتند.  زبان روسی زبان رسمی سراسرکشوربشمارمی رفت. 
دولت تزاری برای انحراف توجه ملل ساکن درروسيه تضادھای طبقاتی، اخت/فات وستيزه ھای ملی رابين ملل
مختلف دامن می زد وملتی رابجان  مليت ديگری می انداخت.  دولت تزاری تا:ن ھای يھودی(  يھودی کشی)  را

براه انداخت؛ ارمنی  وآذربايجانی ھارا مسلح کرده وميان آنھا برخورد مسلحانه بوجود می آورد.
  دورۀ ارتجاع سياه ( استوليپينی) رادرپی داشت. گروه ھای ضربتی مجازات، آخرين1907- 1905شکست انق/ب 

شعله ھای انق/ب راخاموش ساختند.  ليکن تزاريسم ازآن به بعد نيروی آن روبه تحليل رفت.  تزاريسم مجبورشد
يک پارلمان ظاھری-  دومای دولتی-  برپاکند واجازۀ تاسيس اتحاديه ھا وانتشارادبيات مترقی رابدھد.  درآستانۀ
جنگ جھانی اول بارديگرجنبش انق/بی ومترقی نيرومندی برخاست که باشروع جنگ موقتاً روبه خاموشی گذارد.
ه داری درطی دورۀ ه داری بود.  تکامل ناموزون سرماي ه وآغازبحران عمومی سرماي جنگ جھانی اول نشان
امپرياليسم موجب عدم توازن سيستم جھانی سرمايه داری گرديد. جنگ برای تجديد تقسيم جھان برپاشده بود.  جنگ
امپرياليسم را ناتوان ساخته وآن راآسيب پذيرترساخته بود.  درست درھمين زمان بود که تئوری امکان پيروزی
انق/ب دريک ياچند کشورمطرح شد.  تکامل ناموزون ممالک امپرياليستی سبب  تکامل ناموزون انق/ب درممالک
مختلف گشت.  روسيه نمونۀ زندۀ اين تکامل ناموزون بود.  درآن ھنگام معلوم شد که روسيه آماد ه ترين کشورھا
برای انق/ب است اين کشورضعيف ترين حلقۀ زنجيرامپرياليسم جھانی راتشکيل می داد.  وظيفۀ فوری ومستقيم
انق/ب درروسيه ھنوزسرنگونی استبدادتزاری وامحای بقايای فئوداليزم(انق/ب بورژوا د موکراتيک)  بود.  درعين
حال که نطفۀ گذاربه مرحلۀ عالی تريعنی پيروزی  انق/ب سوسياليستی  رادرخودمی پروراند که بامبارزه انق/بی

1917پرولتاريا وسايرزحمتکشان روسيه پيروزی  انق/ب اکتوبرتحت رھبری حزب کمونيست(  بلشويک)  درسال 
                                             تحقق يافت. 
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                    پيدايش نظام سرمايه داری درايا:ت متحده امريکا
سرمايه داری درايا:ت متحده امريکا درشرايط نظام مستعمراتی به پيدائی آمده واستوارگشت.  بعبارت بھتراين
ه ترازھرکشورديگری نشوونما ه داری امريکا بشکل ددمنشان ی دارد.  سرماي سرمايه داری داغ استعماربرپيشان
يافت.قلمروامروزیcc ايا:تcc متحدهcc درقرنc شانزدھمcc محلcc سکونتcc نزديکcc بهcc دومليونcc نفرسرخcc پوستcc بود. 
غ بردوصدھزارنفرمی رسيد. ا بال د که جمعيت آنھ ن گروه قبايل «ايروکوا»  ھا و« آلگونکين»  ھا بودن بزرگتري
ھنديان(سرخ پوستان)  درمراحل مختلف نظام اشتراکی آغازين می زيستند.  امريکای شمالی مستعمره انگليس،
فرانسه، اسپانيا وھالند بود.  استعمارگران برای بوميان مرگ وويرانی به ارمغان بردند.  کوچ نشينان اروپائی برای

  مي/دی1703بزانودرآوردن ونابودی مردمان بومی ازھيچ وحشت وجنايتی فروگذارنکردند.  برای نمونه، درسال 
مجلس مقنن نيوانگلند قطعنامه ای به تصويب رساند که بنابرآن دربرابرمرده ويازنده ھربومی ياسرخپوستی چھل

  ليره ارزش داشت.  ثروت55  ليره وھرزن ياکودک اسير105ليره استرلينگ پرداخت می شد.  ھرمرد بومی اسير
دولت مردان امريکائی ازداد وستد نابرابرميان استعمارگران اروپائی وسرخپوستان گردآمد.  پوست ھای گران بھاء
به ثمن بخس ازچنگ بوميان بدرمی آمد.  بررغم ايستادگی قھرمانانه سرخپوستان، اروپائيان به ياری اسلحۀ برتر
وباسودجوئی ازتفرقه بين قبايل بومی سرانجام موفق به تسخيرسرزمين امريکای شمالی شدند. استعمارياکوچ نشينی
اروپائيان توأم باجنگ ھای شديد وطو:نی بود که معمو:ً به رانده شدن بيشترسرخپوستان به نواحی غربی، ضبط

اراضی واموال آنھا وسرانجام به نابودی ايشان می انجاميد. 
)plantationدرمستعمرات جنوبی( کارولينای شمالی وجنوبی، جئورجيا،مريلند وورجينيا) مزارع بزرگ برده دار(

پيشرفهc ایcc وجودداشتcc کهcc درآنجاc توتون،cc ذرت،c برنج،cc نيل،c نيشکروبعدھاcc پنبهcc بدستcc میcc آمد.  درمزارع
مزبوربردگان سياه به کارھای طاقت فرسا اشتغال داشتند. کوشش ھای استعمارگران برای به بردگی کشانيدن سرخ

پوستان واستفاده ازآنھا بعنوان نيروی کاربه جائی نرسيد اسيران سرخپوست يافرارکرده ياخود کشی می نمودند. 
ل    مردم امريکا جنگ«  انق/بی»  برای استق/ل راآغازنمودند.  انگليس درآغازجنگ به پيروزی ھای1775درسا

د بينc انگليسc ھا م سپاھيانc انگليسیc شکستc خوردند.  ايا:تc متحدهc امريکاc ازتضا ی سرانجا دستc يافت.  ول
  قرارداد صلحی درورسای به امضارسيد که بنابرآن انگليس1783وسايرقدرت ھای اروپائی سودجست.  درسال 

استقرارايا:تت متحده امريکاراپذيرفت وسرزمين ھای واقع درآلگنی  ومی سی سی پی رابه آن کشورواگذارنمود. 
، درواقع انق/بی بورژوائی بود.  نقش اساسی دربدست آوردن پيروزی ازآن توده ھای جنگ استق/ل درامريکا
مردم-  کارگران،cc کشاورزان،cc خردهcc بورژوازیcc شھری،cc خدمتگارانcc اجيروبردگانcc سياهcc پوست-  بود،cc ليکن
رھبرانق/ب بورژوازی وھدف آن سرنگونی مناسبات فئودالی تحميلی استعمارگران انگليسی بود. درجنگ استق/ل
سياھان که نزديک به صدھزارنفرازآنان دربحبوحۀ جنگ ازچنگ زمينداران برده دارگريخته بودند نقش برجسته
ای ايفا کردند.  اکثريت بزرگ سياھان باشوروھيجان بسيارازاين جنگ استقبال نمودند.  آنان به اين جنگ برای
رھائی ازيوغ بردگی اميد بسته بودند. ولی ديری نگذشت که اميدھای آنان بربادرفت. بورژوازی امريکاوزمينداران
م استعماری ن حفظ نمودند.  ارزش مترقی جنگ استق/ل دررھائی خلق امريکا ازست برده داربردگی راھمچنا
ودرايجاد دولتی ملی بجای حکومت استعماری پيشين بود.  جنبۀ مترقی ضداستعماری، ملی وضدفئودالی جنگ خلق
امريکا درسايرکشورھا تأثيرزيادی بخشيد.  بويژه درممالک امريکای :تين که جنبش آزادی ملی عليه تسلط اسپانيا
وپرتگال وفرانسه-  که درآستانۀ انق/ب بورژوائی قرارداشت-  آغازشده بود.  انق/ب بورژوازی امريکا مقدمات
رشد سريع ترجامعه سرمايه داری درايا:ت متحده امريکا رافراھم کرد.  انق/ب بورژوائی ازحل بسياری ازمسايل
مربوط به تجديد سازمان بورژوا-  دموکراتيک عاجزماند.  مث/ً به سرخپوستان حق شھروندی داده نشد، بردگی
ً ازقدرت خريد کوچ نشينان تھی دست خارج سياھان منسوخ نگشت واراضی تقسيم شده به قطعات بزرگ تقريبا

)  دست نخورده باقی ماند وسلب مالکيتplantation  slaveryبود.  مزارع بزرگ مبتنی برمالکيت برده داری(
ازبوميان باانق/ب بورژوائی قانونی شد.

  روابط ميان ايا:ت صنعتی شمال وايا:ت برده دارجنوب1860  ) :  دردھۀ 1865- 1861جنگ داخلی امريکا( 
بسياروخيم گشت.  تکامل ايا:ت شمالی درجھت صنعت وکشاورزی غيرفئودالی ومبتنی برشيوۀ کارمزدوری بود.
برعکس درايا:ت جنوبی کشاورزی برکاربرده واراستواربود.  تضادميان بورژوازی صنعتی شمال وشمال شرقی
وپ/نترھای برده دارنيزتشديد شد. برده داری مانع تکامل اقتصادی ايا:ت جنوبی بود واين خود برحجم بازارداخلی
د نيروی کار ی باکمبودc شدي ن ايا:تc شمال ه دارا ی داشت.  سرماي ی تأثيرمنف ل شرق ل وشما ی صنعتc شما برا
روبروبودند وبه بردگان سياه ھمچون کارگران مزدورآيندۀ خود می نگريستند.  به مرورزمان شيوۀ کشاورزی توأم
بابرده داری دستخوش بحران عميقی گرديد. کاربرده وارمانع استقرارماشين ھای جديد کشاورزی بود. درخريدبرده

 cc150نيزمشک/ت فراوانی بوجودآمد.  قيمت متوسط يک برده که درآغازقرن نزدھم ccبه1860  د:ربود درسال  
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ه تسلط ا ب ه دارخودر د وازمزارع بزرگc میc گريختند.  پ/نترھایc برد ن می شوريدن دوھزارد:ررسيد.  بردگا
برايا:ت جنوبی محدودنکرده بلکه بمنظورگسترش مزارع بزرگ خودبسوی غرب حرکت نمودند.  حکومت ايا:ت
متحده امريکا درسياست داخلی وخارجی خود ازمنافع برده داران حمايت کرده وتجارت برده راتشويق می نمود.
پ/نترھای برده دارخواھان يک سياست خارجی توسعه طلبانۀ تجاوزی بودند وازبرنامۀ ابدی ساختن برده داری

دفاع می نمودند. 
ل    تشکيل شد وبطورعمده سخنگوی منافع بورژوازی بزرگ بود باگشون1854 حزب جمھوری خواه که درسا

   آبراھام لينکلن نايب رئيس1860اراضی غرب برای سکونت آزاد دفاع وبا برده داری مخالفت ميکرد.  درسال 
حزب جمھوری خواه وعضو مجلس نمايندگان به رياست جمھوری ايا:ت متحده امريکا انتخاب شد.  برده داران
تقاضای جدائی داشتند يعنی ازاينکه ھردولت حق داشته باشد ازاتحاديه کناره گيری کند دفاع مينمودند.  درنوامبر

  کنگرۀ ازبرده داران درچالستون تصميم  به جدائی گرفت ودرماه دسامبرايالت کارولينای جنوبی جدائی1860
خودراازاتحاديه اع/م نمود.  ده ايالت برده دارديگرازروش کارولينای جنوبی بيرون نبودند.  اقدام « سفيدھای تھی

1861دست»  عليه جدائی ازطرف پ/نترھای برده دارکارولينای جنوبی وحشيانه فرونشانده شد.  درماه فبروری 
درکنگرهcc ششcc ايالتcc جداشدهcc کهcc درآ:باماcc منعقدcc گشتcc کنفدراسيونcc جنوبیcc تشکيلcc وجفرسونcc داويسcc يکی

  سياھان جنوب که به1861ازپ/نترھای ثروتمند ومدافع سرسخت برده داری به رياست آن انتخاب شد.  دراپريل 
حکومت لينکلن وفادارمانده  بودند به فورت سومپتر(  نزديک چارلستون کارولينای جنوبی)  حمله بردند.  بدين گونه

) دوام داشت، آغازشد.1865جنگ داخلی امريکا که تاچھارسال( سال 
 پ/نترھای برده داربرای جنگ کام/ً آماده شده بودند درحالی که شمال برای آن آماده نبود.  درآغازحکومت لينکلن
ازروشcc ھایcc غيرقاطعcc درجنگcc استفادهcc میcc نمود.  اينcc روشcc کهcc بيانگراحساساتcc مسالمتcc جويانۀcc بخشی
ازبورژوازی-  بيشترپولداربزرگ وبورژوازی تجاری وصنعتی-  که خواھان گسيختگی نھائی ازپ/نترھای برده
دارجنوب نبودند وازپرداختن به جنگ « باشيوه ھای انق/بی»  امتناع می نمودند.اين علت شکست شمال درمرحلۀ

)  بود.  زيرفشارتوده ھای خلق، حکومت لينکلن سرانجام تصميم به جنگ « باشيوه ای1862- 1861اول جنگ( 
ی بود. ت انق/ب ن درعمليا ی ھا باين شيوۀ جنگ شرکت کارگرا انق/بی»  گرفت.  اھميت شگرف گرايش شمال
دربسياری ازشھرھا- نيويورک، في/دلفيا وجزآن-  تمام اعضای اتحاديه ھای کارگری واردجنگ شدند.  بنابرگزارش

  رئيس1862  ھزارکارگرصنعتی شمال درارتش نامنويسی کرده بودند.  درماه سپتمبر750سنای امريکا درآن وقت 
  اع/م نمود.  گرچه بعدازاين اع/ن سياھان نه حقوق سياسی1863جمھورلينکلن آزادی سياھان را ازاول جنوری 

ونه زمين بدست آوردند، اين قانون ھم ازنقطه نظرنظامی وھم سياسی درآنوقت اھميت بسيارداشت.  درماه می
-  راانتشارداد که بموجب آن تقسيم اراضی رايگانHOMESTEAD   حکومت لينکلن« قانون ھوم استيد- 1862

ميان ھمۀ شھروندان-  بجزکسانی که درطرف پ/نترھای برده دارجنگيده بودند-  به مورداجراگذاشته شد.  طيق اين
  اکر)  به رايگان داده ميشد.  وفقط صاحبان آن موظف به پرداخت160  ھکتارزمين( 64قانون به ھريک ازاھالی  

  د:رنيزآزادشد.  :کن ازبرنامۀ دوم دردرجۀ اول1  ر25  د:رماليات زمين گرديدند.  خريدزمين به مبلغ ھراکر10
بورس بازان زمين سودبردند.با اين ترتيب قانون ھوم استد مسئله ارضی را به شيوۀ که  به نفع فارمرھا انجاميد،
حل کرد.  البته اين شيوه ازقوانين سابق که به موجب آن قطعات يزرگ زمين بايد به نقد خريداری می شد، بھتربود

وبه فارمرھا((کشاورزان صاحب زمين) فرصتی واقعی داده  شد که ازاراضی رايگان درغرب سودبرند. 
ل 3ر5  مليون نفربود 9جمعيت جنوب    مليون نفرجمعيت22  مليون  نفرآنھا سياھان بودند.  درصورتی که  شما

داشت.  دراواخرجنگ منابع انسانی جنوب چنان به تحليل رفت که برده داران مجبورشدند حتی بردگان سياه را به
 به سياھان اجازه داد درارتش نام نويسی کنند. 1862خدمت نظامی به پذيرند. حکومت فدرال فقط درماه جو:ی  

)   مجازشمرده شد.  صفحات زيادی ازتاريخ جنگ1864  فبروری(24سربازگيری ازسياھان تنھا به موجب قانون 
داخلی درامريکا يه قھرمانی ود:وری سياھان اختصاص دارد.  ژنرال بانکرضمن صحبت ازقھرمانی سربازان
سياه پوست درعمليات نظامی تاکيد کرد که ھيچ سربازسفيدی ازحيث دليری وقدرت تصميم به پای آنھا نمی رسيد. 
ه دستمزدی ن سيا ه ترين تبعيضات نژادی بودند(وھستند).  سربازا ی بااين ھمه سياھان ھنوزمشمول بيشرمان ول
کمترازدستمزد سربازان سفيد دريافت می نمودند.  افزون برجنگيدن ھمۀ کارھای مشکل وطاقت فرسا برعھدۀ
سياھانcc بود.  ھيچcc سياهcc پوستیcc نمیcc توانستcc ازدرجۀcc گروهcc بانی(سربازدرجهcc دار)  با:تررود.  تنھادرموارد

نادرسياھان به درجۀ افسری ارتقا می يافتند. 
سياھان برای آزادی خود ازيوغ بردگی ازھمان آغازجنگ داخلی به مبارزات جانانۀ دست زدند.  آنھا به تشکيل
دسته ھای پارتيزانی پرداختند، سياھان جنگی باباندھای غارتگران ياغی می جنگيدند.  مھمترين وخطرناک ترين
عمليات به واحدھای سياه سپرده می شد.  تلفات سياھان خيلی بيش ازتلفات ھنگ ھای بود  که داوطلبان سفيد درآن
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خدمت می کردند.  درحدود ھفتصدھزارنفرسياه جانھای خودرا درمبارزه عليه برده داری وبخاطرتماميت ارضی
  آبراھام لينکلن1864ايا:ت متحده امريکا ازدست دادند.  سياھان نقش برجستۀ درجنگ داخلی ايفا نمودند.  درسال 

اع/م  کرد که بدون کمک سياھان، شمالی ھا جنگ رامی باختند.  بسياری ازافسران ارتش شمال افراددموکرات
ومترقی وطرفدارالغای بردگی وازخانواده ھای طبقات زحمتکش بيرون آمده بودند.  درميان آنان کسانی چون
ويديمير(نويسنده سوسياليست) ، ويليچ(عضوسابق کميته مرکزی اتحاديۀ کارگران دربين الملل اول)، سيلويس(  يکی
ازرھبران کارگران امريکا)، کلوسترت( بعدھا عضوکمون پاريس)  وتورچانيف( افسرسابق روسی)  ديده می شدند. 
خ/صهcc پيروزیcc درجنگcc داخلیcc امريکاcc باپيشcc گرفتنcc شيوهcc ھایcc « جنگcc انق/بی»  عليهcc پ/نترھایcc برده
دارميسرگرديد. که اين پيروزی فقط براثرمبارزۀ جانانۀ خلق امريکا، کارگران، دھقانان وسياه پوستان ميسرگشت. 
ً انق/بی ازنوع بورژوادموکراتيک بود.  توده ھای خلق به ً مرحله دوم آن، ماھيتا جنگ داخلی امريکا مخصوصا
ۀ آنھابدست آمد.کارگران، سياھان جنگ آزادی بخش عليه برده داری پرداختند وپيروزی براثرمساعی قھرمانان
وکشاورزان صاحب زمين نيروی محرکه عمدۀ انق/ب تحت رھبری بورژوازی مترقی بودند.  جنگ داخلی به
پراکندگی سياسی واقتصادی ايا:ت متحد امريکا خاتمه داد وامکاناتی برای رشد سريع سرمايه داری ازطريق
امحای موانعی که درسرراه تبديل ايا:ت متحده ازکشوری کشاورزی به کشوری صنعتی وجودداشت فراھم آورد
 وبه تکامل سرمايه
داری درکشاورزی کمک نمود.  جنگ داخلی تسلط سياسی بورژوازی صنعتی بزرگ را بانسخ دعاوی برده داران
م بخشيد.  ثمرات پيروزی بطورعمده به چنگ بورژوازی بزرگ افتادکه درراه نسبت به قدرت دولتی استحکا

 ccم نھاده بود.  درسال ن پرداخته1865- 1866سازش باپ/نترھا گا   پ/نترھا به وضع « قوانين سياه» ضد سياھا
سازمان ھای تروريستی کوکلوکس ک/ن وامثال آنھارا تشکيل دادند. سياھان آزادشده ومحروم اززمين خودرا درقيد
پ/نترھا يافتند وبه زارعين«  سھم بر»  تبديل گرديدند.  وابستگی فارمرھا به بانکھا افزايش يافت بورژوازی بزرگ
ديکتاتوری خودررا تحکيم نمود وباتشديد بھره کشی ازکارگران خودراثروتمندترساخت.  جنگ داخلی درتکامل
اقتصادی ايا:ت متحده امريکا تاثيرات زيادی بخشيد.  درآخرين ثلث قرن نوزدھم، سرمايه داری امريکا به سرعت
بی نظيری رشديافت. برای تکامل سريع سرمايه داری درامريکا علل زيرراميتوان برشمرد: برقراری طو:نی يک
، امکان استفاده د شدن ازبسياری جنگ ھا دراروپا ، ثروتمن ، فقدان فئوداليسم  جمھوری بورژوا-  دموکراتيک 
ازتکنولوژی وسرمايه اروپا، وجودمنابع طبيعی غنی، تکامل سريع ماشين سازی، مھاجرت مليون ھا اروپائی،

ا 1860  مليون نفردرسالھای ميان 13آسيائی واھالی امريکای :تين(بيش از   به امريکامھاجرت کردند). 1900  ت
بھره کشی بی رحمانه ازمھاجران، سياھان وبوميان، وغارت دولت ھا ومناطق ھمجوار. 

                              سرمايه داری انحصاری يا امپرياليسم
سرمايه داری درمرحله معينی ازتکامل خود وآنھم درمدارج بسيارعالی تکامل خود به امپرياليسم سرمايه داری
مبدل شد واين ھنگامی است که بعضی ازخواص اساسی نظام سرمايه داری به نقيض خودمبدل می شوند ودرتمام
جھات ع/يمی بوجود می آيد ومشاھده ميگردد که مختص دوران انتقالی ازسرمايه داری(  رقابت آزاد)  به نظام
اجتماعی- اقتصادی عالی تريست.  آنچه ازنظراقتصادی دراين جريان جنبه اساسی داردعبارت است ازتبديل رقابت
آزاد سرمايه داری به انحصارسرمايه داری است.  رقابت آزاد خصوصيت اساسی سرمايه داری وبطورکلی توليد
ً نقيض رقابت آزاداست است.  گذارازسرمايه داری پيش ازانحصاری به امپرياليسم کا:ئی است؛ انحصارمستقيما
درطی ثلث آخرقرن نوزدھم صورت گرفت.  سرمايه داری انحصاری ياامپرياليسم عالی ترين وآخرين مرحلۀ
سرمايه داری است.  شکل گيری نھائی امپرياليسم درآستانۀ قرن بيستم کامل گشت.  تئوری مربوط به امپرياليسم را

 ccه داری"  درسال ن مرحله سرماي ه با:تري ه مثاب م "  امپرياليسم ب 1916لنين تدوين کرد ودراثرمعروف اش بنا
انتشارداد.

 درپايان قرن نوزدھم تغييرات فنی چشم گيری درصنايع فلزی، شيميائی، وماشين سازی روی داد وبه موازات آن
توليد صنعتی افزايش می يافت ومتمرکزمی شد.  باکشف واختراع انواع جديد ماشن:  دينام، موتورباخاصيت احتراق
داخلی، توربين بخار، ديزل، تراموا، اتومبيل، لوکوموتيو ديزل وھواپيما انگيزه ای بود برای رشد توليدات صنعتی
وگسترش حمل ونقل.  تکامل نيروھای مولد وروابط توليد درطی دورۀ سرمايه داری غيرانحصاری، راه را برای
گذاربه امپرياليسم ھموارنمود.  درطی نيمۀ اول قرن نوزدھم شيوۀ سرمايه داری توليد تنھا دربرخی از پيشرفته

   سرمايه1880- 1860ترين کشورھای اروپای غربی يعنی انگليس، فرانسه وھالند حاکم بود.  درفاصله سالھای 
داری درايا:ت متحده امريکا، روسيه وجاپان به سرعت شروع به ترقی نھاد.  محرک تکامل سرمايه داری دراين
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، انق/ب1863  ، الغای برده داری درايا:ت متحده امريکا درسال 1861کشورھا الغای سرواژدرروسيه درسال 
 بود.1871 درجاپان ووحدت آلمان درسال 1870- 1867بورژوازی 

: مشخصات عمدۀ امپرياليسم
 خصوصيات اقتصادی مھم زيرمشخصات عمده امپرياليسم را تشکيل ميدھد:

- تمرکزتوليد وسرمايه که نتيجۀ آن ايجاد انحصاراتی است که درزندگی اقتصادی نقش تعيين کننده دارد.1
 - يکپارچگی سرمايۀ مالی وصنعتی وظھوريک اوليگاريشی مالی برپايۀ " سرمايه مالی". 2
- صدورسرمايه که متمايزازصدورکا:، اھميت ويژۀ کسب می کند. 3
 - تشکيل اتحاديه ھای انحصاری بين المللی سرمايه داران که جھان را بين خودتقسيم می کنند. 4
 - تقسيم جھان بين اتحاديه ھای سرمايه داران، تجديدتقسيم جھان.5

:اول- تمرکزتوليد وانحصارات
وجهcc مشخصۀcc سرمايهcc داریcc غيرانحصاریcc رقابتcc آزادبود.  رقابتcc آزادcc خصوصيتcc اساسیcc سرمايهcc داری
وبطورکلی توليد کا:ئی است.  انحصارمستقيماً نقيض رقابت آزاداست. انحصارھا ازدرون رقابت آ زادپديد می آيند.
انحصاررقابت راازبين نمی برد، بلکه مافوق آ ن وبه موازات آن زندگی ميکند. وبدين طريق يک سلسله تضادھای
بسيارحادوشديد واصطکاک ھا وتصادماتی رابودجود می آورد.  سلطۀ رقابت آزاد سبب تمرکزسريع توليد دربنگاه
ھای بيش ازپيش بزرگترشد.  يعنی به تکثيربنگاه ھای بزرگ درميان کل موسسات توليدی وافزايش سھم آنھا درکل
ه ھای بزرگ انجاميد.  بعدا د دربنگا ه تمرکزنقش بيش ازپيش بزرگترنيروی کاروقابليت تولي محصو:ت ونيزب
ی بسویc تجمعc ابزارتوليدc وحاکميتcc برنيروی م فراتررفت.  درانباشتcc سرمايهc گرايشc ذات تمرکزتوليدازاينc ھ
د بزرگ راگسترش می دھد. ۀ تولي د  ل مارکس شالو ، وبقو د دارد ه داروجو ه معدودی سرماي کاردردست عد
دراواخرقرن نوزدھم، گرايشات سرمايه بسوی تراکمی عظيمتروتوليد گسترده ترونيزبسوی تمرکزسرمايه تابدان
حد رشديافت که به ايجادانحصارات درصنايع عمده منتھی شد.  تمرکزتوليد راه تسلط انحصارات راھموارمی سازد.
توافق  وسازش ميان بنگاه ھای بسياربزرگ چندان دشوارنمی باشد.  جوھراقتصادی امپرياليسم عبارت ازتعويض
رقابت آزادبه تسلط انحصارھا است.  انحصارات عبارت اند ازمعظم ترين موسسات سرمايه داری يااتحاديه ھای
ازموسسات سرمايه داری که توليد ياتوزيع بيشترين بخش محصو:ت رشتۀ معينی ازاقتصاد رادردست ھای خود
متمرکزکرده اند.  انحصارھا به کمک قدرت ھای اقتصادی ونقش فوق العاده ای که درحوزۀ معينی ازتوليد بازی

می کنند برکا:ھا قيمت ھای انحصاری گذاشته وسودھای انحصاری عالی بدست می آورند. 
: اشکال اساسی انحصار

کارتل، سنديکا، تراست وکورپوريشن ازاشکال اساسی انحصاراند.
ی خود ط فروش کا:ھا ه درمورد شراي ه داری بزرگ است ک ه سرماي د مئوسس ی ازچن  الف-  کارتل:  اتحاد
وخريدمواد خام وتوافق روی تاريخ پرداختھا وتقسيم بازار، تثبيت قيمت کا:ھای توليد شده وموادخام خريداری
شده، ودرمورد مقدارکا:ھای که ھرشرکت کننده درکارتل بايدتوليد کند.  استق/ل مئوسسات  وابسته به يک کارتل

محفوظ است.
ب -  سنديکا:  اتحادی انحصاری ازمئوسسات است که درآن اعضا استق/ل بازرگانی خودراازدست می دھند.
توليدکا:ھا بطورمستقل صورت می گيرد ولی فروش آنھا وگه گاه خريد موادخام ازطريق دفترمشترک انجام می

شود. 
ج-  تراست:  اتحادی انحصاری است که درآن کليۀ مئوسسات شرکت کننده استق/ل  توليد وبازرگانی خودراازدست
م خود د وبنابرتعدادسھا ی آين م داردرم ه صورت سھا ا ب ن آنھ م می شوندوصاحبا ه ادغا د ودريکc بنگا می دھن
سودخودرادريافت می کنند.  مديريت توليد، فعاليت بازرگانی ومالی تراست بوسيه ھيئت مديرۀ تراست ازميان

  درايا:ت متحده امريکا1911بزرگترين سھام داران برگزيده می شوند.  پس ازگذشتن قانون ضدتراست درسال 
تراست ھا ديگرخودراکمپنی خواندند.  مث/ً تراست نفتی غول آسای راکفلر، استاندردآيل خودرا به کمپنی ھای
متعددی تقسيم کرد:  استاندردآيل نيوجرسی، استاندردآيل کاليفورنيا وغيره.  ھمۀ اين کمپنی ھا زيرکنترول راکفلر

قراردارند.      
 د-  کورپوريشن:  کورپوريشتن اتحاديه ای انحصاری است ازمئوسسات مربوط به رشته ھای مختلف صنعت،
بانکھا، تجارتخانه ھا، وکمپنی ھای حمل ونقل وبيمه مبتنی برمنافع مالی مشترک ووابستگی مالی مشترک گروھی
ازسرمايه داران بزرگ که برمئوسسات مربوط نظارت دارند.  بطورمثال درايا:ت متحده امريکا کورپوريشن

  رشته34جنرال موتورزوکمپنی فورد بيش ازدوثلت اتومبيل راتوليد کرده ودرمعرض فروش می گذاشتند.  در
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 ccرشته102  درصد محصول رادردست خودمتمرکزکرده اند، درحاليکه در75  کورپوريشن بيش از4صنعت  
 درصد محصول توليد بزرگ را بيرون می دھند.75 تا50صنعتی چھارتا ازبزرگترين انحصارات از

ه ھای ن اتحادي ه ترومھلک ترمی گردد.  ميا ن نمی رود بلکه برعکس سبعان ه فقط ازبي رقابت درانحصارھا ن
انحصاری درداخل خود وميان انحصارات ومئوسسات غيرانحصاری مبارزۀ رقابت آميزوجوددارد.  درموردآنھای
که به انحصارھا تسليم نمی شوند ازھرنوع روشی ازفشارگرفته تانقطه ورشکستگی وازھرحيله ونيرنگ تجارتی
عليه آنھا استفاده بعمل می آيد.  درمبارزۀ شديد ميان انحصارھا ھمۀ وسايل غيرعاد:نه، رشوه خواری، تجاوز،

باج ، خرابکاری وھراقدام جنايت کارانۀ ديگرتانقطۀ نابودی جسمانی رقبا به کارگرفته می شود.

دوم- سرمايه مالی واليگاريشی مالی: 
درطی دورۀ بانک ھا که فعا:نه به قلمروتوليد ھجوم می برند نقش مھمی درھمه عرصه ھای اقتصادی ومالی
برعھدهcc دارند.بانکھاcc مئوسساتcc سرمايهcc داریcc ويژۀcc ھستندcc کهcc وظيفۀcc مقدماتیcc واساسیcc آنھاcc ميانجیcc گری
درپرداختھاست.  بانک ھا سرمايۀ پولی آزاد ودرآمدھارا به شکل سپرده جمع آوری می کنند وبه مالکان وسرمايه
داران سرمايۀ پولی به وام می دھند.  بانکھا به سپرده ھا کمترازآنچه که خودازوام گيرندگان بھره می گيرند، بھره
می دھند.  تفاوت ميان اين دوبھره سودبانکی را تشکيل می دھد.  مبارزه ورقابت ميان بانک ھا به ورشکستگی
بانک ھای کوچک وجذب آنھا دربانک ھای بزرگ می انجامد.  برخی ازآنھا که ظاھراً استق/ل خودرا حفظ می
کنند درواقع به شعبات بانک ھای بزرگ تبديل می شوند.  بطورمثال باوجودی که عمليات مالی درايا:ت متحده

10  کاھش يافت.  در1955  درسال 14243  به 1921  درسال 30390امريکا افزايش می يافت تعداد بانک ھا از
 درصد موجودی ھمۀ بانکھا بازرگانی را دردست دارند. 50 مرکزمالی بزرگ امريکا چھاربانک بيش از16تااز

   درصد مجموع سپرده ھای ھمۀ بانک ھای سھامی74ر6  پنج تا ازبزرگترين بانک ھا درانگلستان  1936درسال
   درصد آنھا رادراخيتارداشتند.  تمرکزبانکی به تشکيل انحصارات بانکی منجرميگردد. 77ر3  تقريباً 1957ودر

بانک ھا ازميانجيگری پرداخت ھا درسطح پائين، به انحصارات قدرقدرت تبديل می شوند.  تقريباً تمامی سرمايۀ
پولی وپس اندازھای اھالی زيرنظارت آنھاست.  بانکھا بامئوسسات صنعتی روابط تنگاتنگ برقرارکرده وکارآنھا
م مئوسسات صنعتی را خريده م ھای درازمدت می دھند.  سھا ه آنھا وا ه وب راازطريق اعتبارات نظارت نمود
وباصاحبان آنھا شريک می شوند.  صاحبان مئوسسات صنعتی به نوبۀ خود باخريد سھام بانک ھا بصورت شرکای
ۀ بانکی وسرمايۀ صنعتی انحصاری سبب می شود که اشخاص واحدی به سمت آنھادرمی آيند.  ائت/ف سرماي

وروسای ھيئت ھای مديره يامديران عامل انحصارھای صنعتی وبانکی انتخاب گردند. 
درطی دورۀ امپرياليسم ھمۀ شئون زندگی زيرسلطۀ گروه کوچکی ازبزرگترين اشراف مالی است که سررشته
اقتصاد وسياست دردست آنھاست.  اين گروه کوچک بانکرھا وصاحبان صنايع يک اوليگاريشی مالی قدرتمندرا
تشکيل می دھند.  يکی ازشکل ھای اساسی تسلط اوليگاريشی مالی دراقتصاد نظام شرکتی است که عبارت از
اينست که يک اشرافيت مالی ياگروھی ازاشراف مالی بادارابودن سھام عمده درشرکت سھامی اصلی-"  گمپنی
مادر"-  ازسرمايۀ اين کمپنی برای خريد سھام عمدۀ شرکت ھای سھامی ديگر-"  کمپنی دختر"-  استفاده ميکنند.  اين
دخترشرکت ھا به طريقی مشابه سررشتۀ سھام اصلی شرکت ھای" نواده"  وکمپنی ھای "نبيره" وجزآن رادردست
دارند.  پولداران بزرگ باوابستگی مالی چند مرحله ای سرمايه ای را که چندين بارازسرمايۀ خودآنھا بيشتراست
کنترول می کنند.  اين منظومۀ شرکتی پرانشعاب سبب افزايش فوق العادۀ قدرت اشراف مالی می گردد.  اين پديده
انحصارگران را قادرمی سازد تاازانواع خدعه ونيرنگ تجاری برای چاپيدن سھام داران جزء سود ببرند.  علت
اينست که شرکت ھای سھامی "مادر"  قانوناً بھيچ وجه مسئول "شرکت دختر" ی که ظاھراً مستقل است نمی باشند.

 ccا ،8درامريکا ف امريک ی بانک،c دوپونت،c ملون، بانک آ ، فرست نشنلc سيت   گروهc متنفذ:  مورگان، راکفلر
)  کنترول می کردند بالغ1955شيکاگواندکلرلند گروپز، براقتصادامريکا تسلط دارند.  سرمايه ای را که آنھا تاسال(

 )مليون د:رمی گرديد. که درطی بيش ازنيم قرن اين مبلغ( چند برابر) بزرگترشده است. 218500بر(
سران اوليگاريشی مالی مزبورعبارت ازخانواده ھای مورگان وراکفلرھستند.  قلمرونفوذ مورگان ھا مشتمل است

 کمپنی راه آھن،" يونايتد استيت استيل کمپنی"،" جنرال الکتريک" 14برپنج بانک ازبزرگترين بانک ھای امريکا، 
شرکت تلگراف وتليفون امريکا، "امريکن گاز"،"  الکتريک کمپنی"  وغيره.  قلمرونفوذ رافکلرھا عبارتست از" 
چيسcc منھاتانcc بانک"،"  متروپوليتنcc :يفcc اينشورينسcc کمپنی"،cc انحصاراتcc نفتی-"  استاندردآيلcc کمپنیcc آف
نيوجرسی"، "  سوکونی واکيوم"،"  موبل اويل کمپنی"،"  استادارد اويل کمنی آف اينديانا"،"  استاندارداويل کمپنی
آف کاليفورنيا"   و"  استاندارد اويل آف اوھايو"  وجزآن.  تودۀ ک/ن ثروت دردست معدودی ازاشراف-  س/طين بی
تاج وتخت فو:د، نفت، آھن،بانکھا، مطبوعات وسينما وجزآن متراکم شده است.  درامريکا(  يک درصد)  جمعيت

) ccکمتراز59صاحب ccکشوراست.  درانگليس ccداران2  درصد)  ثروت ccسرمايه ccثروت68ر5  درصد ccدرصد  
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کشوررادراختيارردارند.  اوليگاريشی مالی بردولت ھای اين کشورھا فرمان می رانند.  مواضع کليدی سياست
کشورھای سرمايه داری دردست بزرگترين انحصارداران است.  سررشتۀ قدرت دولتی به دست اوليگاريشی مالی

است. ترکيب کابينه ھا وتعيين سياست ھای داخلی وخارجی اين کشورھا باگروه مزبوراست. 
اوليگاريشی مالی ازقدرت دولتی برای سرکوب طبقه کارگردرکشورھای "مادر"  وجنبش ھای رھائيبخش ملی
درکشورھای مستعمره ونيمه مستعمره استفاده می کند.  مطبوعات، راديو، سينما، وتلويزيون بورژوازی درخدمت
منافع اين قشراست.  اوليگاريشی باکمک يک دستگاه تبليغاتی تابع، افکارعمومی را منحرف کرده ، تخم شئونيسم
وتبعيضات نژادی وملی رادرميان خلق می پراکند وبا«چرب کردن سبيل»  قشرفوقانی وکوچک طبقه کارگر، قشر
ل دموکرات وکمونيست ب سوسيا ن روسای « احزا ی خود قرارمی دھد.(ھمچنا ع طبقات ا درخدمت مناف مزبورر
کارگری تروتسکيست» « احزاب سوسياليست»، احزاب رويزيونيستی رنگارنگ وروسای اتحاديه ھای کارگری

ھمه وھمه) درخدمت ھمين غول ھای سرمايه قراردارند.
تراکم سرمايه بنحوبی سابقه ای توسط انحصاردرسيستم بانکی تسريع شده وبصورت مقاديرھنگفتی سرمايه درشکل
سپرده ھا وغيره، جمع ميگردد.  وامھای ک/ن جاری ميشوند ياسرمايه گذاری ھا بشکل کنسرسيوم انجام می گردد.
اين تراکم بيش ازآنکه مسئله کمی باشد، ازاھميت کيفی برخورداراست.  بقول لنين بانک ھا کنترول وجوه عظيمی
ازسرمايه رابدست می آورند. آنھادرامورمربوط به صنايع مختلف ومناطق گوناگون جھان، متخصص پرورش داده
ومورداستفاده قرارمی دھند.  رابطه ھا ومامورين عالی رتبه دولتی را بخدمت می گيرند، ودرسراسرجھان فعاليت
می کنند.  شبکه درھم تنيده سرمايه واط/عات که درسراسربانک ھا گسترده است، سرمايه دارصنعتی را بيش

ازپيش به سرمايه بانکی وابسته ساخت. درعين حال سرمايه صنعتی نيزدرسرمايه بانکی ادغام شد. 

:سوم- صدورسرمايه
يکیc ازمشخصاتc عمدۀc امپرياليسمcc صدورسرمايهc است.  صدورکا:c مخصوص سرمايهc داریc غيرانحصاری
؛ ليکن ه می دھد ه گسترشc خودادام ه داری انحصاری تجارتc خارجی ب د بود.  درسرماي ت آزا ن رقاب ودورا
صدورسرمايه اھميت استثنائی کسب می کند.  دردورۀ سرمايه داری انحصاری، صدورسرمايه وسيلۀ اصلی بھره
کشی منظم بيشترين بخش جھان بدست مشتی ازکشورھای سرمايه داری متراکم می شود.  دردوران امپرياليسم،
تسلط انحصارھا باتمرکزفوق العادۀ سرمايه ھای شان وتکامل شرکت ھای سھامی وبانک ھا که مقاديرک/نی پول
آزاد اھالی را درخود متمرکزمی کنند سبب ايجاد« اضافه سرمايه» درعده ای ازکشورھای سرمايه داری می گردد.
اين"اضافه سرمايه" مشروط ونسبی است. سطح زندگی تودۀ مردم دررژيم سرمايه داری پائين می ماند درحالی که
کشاورزی به ميزان زيادی ازصنعت عقب مانده است برای تکامل خود نيازفراوانی به پول دارد ولی سرمايه داری
انحصاری به منظوربا:نگھداشتن سودھای انحصاری خود ازاين« سرمايه اضافی»  برای ارتقای زندگی مردم سود

نمی جويد. 
انحصارگران درتعقيب سودھای عالی تر، به صدورسرمايه اقدام می کنند.  درآغازقرن بيستم سرمايه بطورعمده به
کشورھای عقب مانده مستعمره ووابسته صادرمی شد زيراکمبودسرمايه، قيمت ھای نازل زمين، مزدھای پائين
وموادخام ارزان، سودھای عالی افسانه ای رابرای آنھا تضمين می نمود. سرمايه ھای که به ممالک عقب نگھداشته
شده(  کشورھای تحت سلطه امپرياليسم)  صادرمی شود سودھای ھنگفتی را برای کشورھای سرمايه داری ببارمی

 ccه سالھای ی :تين1960  و1946رآورد.  درفاصل ی امريکا ا ازکشورھا ه امريک    مليون8ر800  ايا:ت متحد
د:رسود برگردانده است درصورتی که سرمايه گذاری خصوصی مستقيم امريکا درامريکای :تين درطی ھمان

  مليون د:ربوده است. 4 ر500دوره 
ه گذاری د که شامل سرماي ۀ مول ه دوشکل اساسی صورت می گيرد:  نخست بصورت سرماي ه ب صدورسرماي
درصنعت، کشاورزی، حمل ونقل وثانيا:  بصورت سرمايۀ مالی، بعنوان وام به حکومت ھا واعتبارات خصوصی.
بررغم اشکال متفاوت صدورسرمايه صادرکنندگان آن ھدفی يکسان دارند:  تحصيل سودھای انحصاری.سرمايه
ممکن است ھم توسط بخش دولتی وھم ازسوی بخش خصوصی صادرگردد.  درآغازقرن بيستم صدورسرمايه
تقريباً توسط بخش خصوصی صورت می گرفت.  امروزمبلغ سرمايۀ دولتی درحدود نيمی ازکل سرمايه صادرشده
راتشکيل می دھد.  ودرآينده نيزافزايش خواھديافت.  :کن  درآن شرايط سرمايۀ خصوصی ترجيح ميداد تا دررابطه
به خطرروزافزون ملی کردن( سرمايه ھای امپرياليستی وسرمايه ھای کمپرادوری)  درکشورھای آزادشده ، خودرا
به مخاطره نيفکند.  دولت ھای امپرياليستی باصدورسرمايه برای بسط منابع قديم وجديد موادخام، بازارھاومناطق

مستعد سرمايه گذاری واجرای توسعه اقتصادی، سياسی ونظامی- استراتژيک سود می جويند. 
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چھارم-  تشکيل اتحاديه ھای انحصاری بين المللی سرمايه داران که جھان را بين خود
تقسيم ميکنند: 

 انحصارات، تراستھا، سنديکاھا، وکارتل ھا تسلط خود را بربازارداخلی حفظ نموده وبازار راميان خودتقسيم می
کنند.  سرمايه گذاری ھای خارجی قلمرو ونفوذ وروابط خارجی بزرگترين انحصارھارا بطرزفوق العاده بسط می
ط بربازارھای بسياری ازکشورھا به ی تسل ن انحصاری کشورھای گوناگون برا ه دارا دھند.گروه ھای سرماي
اتحاديه ھای انحصاری تحول می يابند.  انحصارھای کشورھای گوناگون به صورت انحصارات بين المللی درمی
آيند.انحصارھای بين المللی عبارت اندازانحصارھای کشورھای مختلف که ازمرزھای ملی درگذشته ياقراردادھای

ميان انحصارھای ملی کشورھای مختلف.
 cc1897درسال cc،40 cc1910  کارتل بين المللی وجودداشت.  درسال ccرسيد، درصورتی که پيش100  اين رقم به  

  کارتل تاسيس شد.  کارتل ھای مذکوربيش ازچھل درصد تجارت خارجی جھان سرمايه1300ازجنگ جھانی دوم 
داری راکنترول می کردند.  کارتل ھای فو:د، راه آھن، نفت آلومينيوم، مس ، قلع و:ستيک بزرگترين انحصارھای
بين المللی می باشند.  پس ازجنگ جھانی دوم، دولت ھای بورژوازی امپرياليستی به ايجادانحصارھای بين المللی
بزرگ فعا:نه کمک نمودند.  يکی ازآنھا جامعه ذغال وفو:د اروپا است واعضای آن عبارت انداز:  جمھوری

فدرال آلمان، فرانسه، ايتاليا، بلژيک، ھالند ولوگزامبورگ. 
ا وسايل صلح اند واعضای آن به زعم ايشان می توانند  مدافعان امپرياليسم ادعا می کنند که انحصارات گوي
تضادھای احتمالی ميان گروه ھا وکشورھای امپرياليستی را بطورمسالمت آميزحل کنند.  اين ادعا به ھيچ صورتی
باموارد واقعی وفق نمی کند. دررژيم سرمايه داری بازارداخلی وخارجی برحسب قدرت وميزان سرمايه تقسيم می
ت دايمی دررابطۀ نيروھا ت گوناگون سبب تغييرا ه داری وانحصارا شود.  تکامل ناموزون کشورھای سرماي
درداخل انحصارات بين المللی می شود.  ھريک ازاعضا برای افزايش سھم خود وگسترش قلمرو وبھره کشی
انحصاری خوددرگيرکشمکش دايمی است.چنانکه آلفردموند صاحب"  بريتيش امپريال کميکال ايندستريزتراست" 

  آشکارا اع/م  نمود که کارتل واتحاد يه درواقع چيزی بيش ازيک متارکه موقتی درجنگ صنعتی1927درسال 
نيست.  تشکيل انحصارھای بين المللی به معنی توقف مبارزه برای تقسيم جھان ياگذارمسالمت آميزدرميان دول
امپرياليستی نيست بلکه عبارت ازتشديد مبارزه آنھاباقدرت بيشتردرجستجوی بازار، منابع موادخام، قلمروھای

سرمايه گذاری ومناطق استراتژيک است. 

پنجم- مبارزه برای تجديد تقسيم جھان :
ه ای جھان ميان دول امپرياليستی ن اتحاديه ھای سرمايه داران ، تقسيم منطق م اقتصادی جھان ميا درکنارتقسي
نيزصورت می گيرد.  درپايان قرن نوزدھم وآغازقرن بيستم تقسيم منطقه ای جھان ميان چند قدرت بزرگ تکميل
م تقسيم جھان«  بپايان رسيده است».  تصرفات مستعمراتی ازسال گشت.  درفاصله  بين قرن نوزدھم وقرن بيست

1876 cc1914  تا سال ccکشوربزرگ جھان(  بريتانيا،6بميزان عظيمی وسعت يافته است:  متصرفات مستعمراتی  
ا 40روسيه، فرانسه، آلمان امريکا وجاپان)  از   مليون کيلومترمربع يعنی بيش ازيک ونيم باروسعت يافته65  ت

  مليون کيلومترمربع که يک ونيم برابرمساحت کشورھای مستعمره دار(25است.  مساحت افزايش يافته عبارت از
  ھيچ مستعمره ای نداشتند1876  مليون کيلومترمربع)  است.  سه دولت(  آلمان، امريکا وجاپان)  درسالcc 16ر5

  اين چھاردولت، مستعمراتی بدست آوردند که مساحت آن1914وفرانسه نيزعم/ً فاقد مستعمره بود.  مقارن سال 
ً به صد مليون نفرمی  مليون کيلومترمربع(  تقريبا14بيش از اً يک ونيم برابرمساحت اروپا)  که جمعيت آن تقريبا

رسيد.  اما درمورد کشورھای " نيمه مستعمره"  بايدگفت که آنھا نمونه ای ازآن شکلھای انتقالی ھستند که درتمام
رشته ھای گوناگون طبيعت وجامعه مشاھده می شود.  سرمايه مالی درکليه مناسبات اقتصادی وکليه مناسبات بين
المللی آنچنان نيروی بزرگ  وقاطعی است که حتی قادراست دولت ھائی را ھم که ازکاملترين استق/ل سياسی
برخورداراند تابع خود سازد.  ولی بدھی است که برای سرمايه مالی ازھمه« راحت تر»  وازھمه پرفائده ترآنچنان
تابع نمودنی است که باازدست رفتن استق/ل سياسی کشورھا وملل تابعه توأم باشد.  چنانکه امروزھمه کشورھای
ن  چنان درزيرسلطه قدرت ھای ا وامريکای :تي ، افريق ه درسه قاره آسيا نيمه مستعمره ونيمه فئودالی ووابست
امپرياليستی قرارگرفته اند که استق/ل اقتصادی، سياسی ونظامی شانراازدست داده اند.ھمچنان بعدازجنگ جھانی
، «  استعمارنو»  بشکل ً درجنوب شرق آسيا ا عمدتا ت بريتاني ً تحت سلطه استعماری دول دوم کشورھای سابقا
کشورھایcc نيمهcc مستعمرهcc ونيمهcc فئودالیcc تحتcc سلطهcc امپرياليسمcc امريکاcc قرارگرفتهcc اند.  بهcc ھمينcc صورت

 cccازجمله ccاش؛ ccکنترول ccتحت ccامپرياليستی ccسوسيال ccوبلوک ccاتحادشوروی ccکشورازجغرافيای16بعدازفروپاشی  
ه تحت سلطه قدرت ھای ا ھم ن کشورھ ی اي د ول ا واستق/ل رسمی شانرا اع/م کردن ق جد اتحادشوروی ساب

40



ً امپرياليسم امريکا وامپرياليسم فدراسيون روسيه قرارگرفتند.  ھمچنان که کشورھای اروپای امپرياليستی خاصتا
شرقی تحت سلطه کشورھای امپرياليستی قرارگرفتند بع/وه اينکه باثرمداخ/ت وتوطئه ھای امپرياليسم امريکا
ومتحدين امپرياليست اروپائی آن فدراسيون يوگس/ويای سابق به چند کشورکوچک  تجزيه شده وتحت سلطۀ دولت

ھای امپرياليستی قرارگرفتند. 
اھميت مستعمرات ونيمه مستعمرات برای قدرت ھای امپرياليستی بطرزچشم گيری افزايش يافته است.  تسلط
انحصارات ھنگامی که ھمۀ منابع ومواد خام دردست آنھا متمرکزگردد اطمينان بخش ترمی شود.  برای سرمايه
مالی نه فقط منابع موادخام پيشين بلکه منابع بالقوه نيزاھميت دارد.  تکامل سريع علم وصنعت اراضی نامناسب
امروز رابصورت اراضی مناسب فرداتبديل کرده ومورد بھره برداری قرارمی دھند.  کشورھای امپرياليستی می
کوشندتا مناطق اقتصادی زيرکنترول خودرا بسط داده ومناطق جديدی رابه تصرف درآورند.  ممالک مستعمره
ونيمه مستعمره ووابسته برای امپرياليست ھا ازلحاظ پايگاه ھای نظامی ومناطقی که برای اھداف توسعه طلبانه
وغارتگرانۀ آنھا اھميت استراتژيک دارند، حايزاھميت اند.  قدرت ھای امپرياليستی باتکميل تقسيم منطقه ای جھان
ا قلمروھای نفوذ تازۀ را ازچنگ قدرت ھای د ت م جھان؛ ت/ش کرده وميکنن د تقسي دردورۀ مبارزه برای تجدي
امپرياليستی رقيب بيرون بکشند.  تجاوزات وتھاجمات نظامی امپرياليسم امريکا ومتحدين اروپائی آن درحدود سه

  وايجادپايگاه ھای نظامی درمنطقه شرق ميانه تا اشغال نظامی1991دھه اخيرازاشتعال جنگ خليج فارس درسال 
   نمونه ھای ديگری ازگسترش2003  واشغال استعماری عراق درسال 2001واستعمارگری درافغانستان درسال 

سلطه ونفوذ قدرت ھای امپرياليستی خاصتاً ابرقدرت امريکا درمناطق مختلف جھان است. 
 عميق ترين پايه اقتصادی امپرياليسم انحصاراست.انحصارسرمايه داری ازبطن سرمايه داری دوران رقابت آزاد
بوجودآمده ودرشرايط عمومی سرمايه داری، توليدکا:ئی ورقابت زيست کرد وبااين شرايط عمومی درحال تضاد
دايمی ودرمان ناپذيری است.  تمايل  به رکود وگنديدگی نيزازخصوصيات انحصاراست.  امپرياليسم عبارت است
ازتجمع سرمايه پولی درمعدودی ازکشورھا که  درشرايط کنونی جھان مقدارآن سربه ھزارھا ملياردد:ر (بشکل
اعتبار، واوراق بھادار)  ميزند.  اينجاست سرچشمۀ رشد فوق العاده طبقۀ يابعبارت صحيح تر، قشرتنزيل بگيران
يعنی  کسانيکه  ازطريق « سفته بازی»   زندگی می کنند وبه کلی ازشرکت درھرگونه بنگاھی برکناراند وحرفه
آنان تن آسائی است.  صدورسرمايه که يکی ازمھمترين ارکان اقتصادی امپرياليسم است، بيش ازپيش اين برکناری
قشرتنزيلcc بگيرانcc راc ازتوليدc تشديدمیc کندc وبرتمامcc پيکرکشوریcc کهc بااستثمارازچندc کشورماوراءc اوقيانوس

ومستعمرات و( نيمه مستعمرات) گذران می کند، مھرونشان طفيليگری ميزند. 
-  انحصارزائيده تمرکزتوليد درمدارج بسيارعالی تکامل آن وعبارت است از اتحادھای انحصاری1 بطورخ/صه: 

 ccانحصارھا موجب تصرف بيش ازپيش2سرمايه داران يعنی کارتل ھا، سنديکاھا ،تراست ھا وکانسرن ھا  -
مھمترين منابع موادخام وبخصوص منابعی گرديدند که صنايع عمده جامعه سرمايه داری يعنی صنايعی که بيش
ازھمه کارتليزه بودند نظيرصنايع ذغال سنگ وآھن سازی به آن نيازداشتند. تملک انحصاری بزرگترين منابع مواد

-3خام بطوردھشتناکی براقتدارسرمايه بزرگ افزود وتضادبين صنايع کارتليزه وغيرکارتليزه را شديدترساخت. 
ی مبدلc شدند.  ه انحصارکنندگانc سرمايهc مال -4انحصارزائيدهc بانکھاست،cc بانکھاcc ازموسساتc ميانجیc سادهc ب

انحصارزائيده سياست استعماری است سرمايه مالی مبارزه برای منابع موادخام، صدورسرمايه( « مناطق نفوذ» )- 
يعنی مناطق معام/ت سودمند، امتيازات، سودھای انحصاری وغيره با�خره مبارزه برای سرزمين ھای اقتصادی

بطورکلی را- به انگيزه ھای سياست استعماری سابق افزود.  
لنين می گويد:"  دردوران امپرياليسم تفاوت سياسی بين بورژوازی جمھوری خواه وبورژوازی سلطنت طلب بی
اندازه کاھش پذيرفته وعلت  اين امرآن نيست که تفاوت مزبوربطورکلی بی اھميت است، بلکه آنست که درتمام اين
ن يکی ازشته ھای موارد سخن برسربورژوازی دارای ع/يم معينی ازطفيليگری است.  ھمچنان سرمايه دارا
کثيرصنايع، يکی ازکشورھای کثيروغيره درنتيجۀ حصول سودھای انحصاری ھنگفت ازلحاظ اقتصادی امکان می
يابند قشرھای معينی ارکارگران وحتی بطورموقت قابل م/حظه ای ازآنان را تطميع نموده(  قشرارسطوکراسی
کارگری)  وبه ھواداری ازبورژوازی رشته وياملت معين عليه رشته ھا وياملل ديگرجلب کنند.  وتصادم خصومت
آميزشديد دول امپرياليستی درمورد تقسيم جھان نيزموجب تشديد اين کوشش می شود.  بدين طريق بين امپرياليسم

واپورتونيسم رابطه ای بوجودمی آيد ". 

:ششم جايگاه تاريخی امپرياليسم 
لنين ميگويد:"  امپرياليسم با:ترين وآخرين مرحلۀ سرمايه داری است.  درتعريف موضعی که امپرياليسم درتاريخ
اشغال ميکند، اين نظام مرحلۀ خاصی ازسرمايه داری است.  اين مرحله دارای سه وجه مشخص اصلی است. 
امپرياليسم، سرمايه داری انحصاری است؛ سرمايه داری انگل صفت ودرحال تباھی وفساد است ؛ سرمايه داری
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ه داری انحصاری است.  تسلط انحصارھا خصوصيت محتضراست.درمفھوم اقتصادی خود، امپرياليسم، سرماي
اصلی آنست وھمين خصوصيت است که جايگاه امپرياليسم رادرتاريخ مشخص ميسازد.  انحصارات زمانی پديد
آمدند که تراکم توليد بدرجۀ بسيارعالی رسيده بود.  ازاين جمله اند اتحاديه ھای انحصاری سرمايه داران يعنی
کارتل ھا، سنديکاھا، تراست ھا وکنسرن ھا.  اين انحصارات درزندگی اقتصادی کشورھای سرمايه داری نقش
تعيين کننده راايفا ميکنند.  انحصارات ازبطن بانکھا ئی  بوجودآمده اند که قب/ً د:ل ھای ساده ومتواضعی بودند
وبعد بصورت مراکزمالی پرقدرتی درآمدند.  درھريک ازکشورھای سرمايه داری که بمراحل عاملی تکامل رسيده
باشند، تعدادی بين پنج تاده تا ازبزرگترين بانکھا، به "اتحاد شخصی"  بين سرمايه صنعتی  وبانکی رسيده اند واين
اتحادھا مبالغ ھنگفتی پول را تحت کنترول خود دارند.  سرمايۀ مالی واليگاريشی مالی زندگی اقتصادی وسياسی
ی مليونرھا"  و"مليونرھا"  تمامی ثروت کشوررا ه کوچکی از"  مولت ه اند.  گرو د خودگرفت ا تحت انقيا ت ر مل
دراختيارخويش دارند ودرقبال ھيچکس جزخود مسئول نيستند.  انحصارھا موجب چپاول شديد مھمترين منابع مواد
خام ، بازارھای فروش ومناطق سرمايه گذاری شده اند.  حکومت اين انحصارھا ممکن است به کشورھای متعدد
وجداگانه ياحتی تمامی قاره ھا توسعه يابد وآنھارا تحت تسلط خود درآورد.  اين نوع کنترول انحصاری، مخصوصا
حکومتcc گروهcc کوچکcc اززعمایc مالیcc راتوسعهcc بخشيدهcc وباينcc ترتيبcc تضادھایc اردوگاهcc سرمايهc داریcc را

بسيارشديدترساخته است."
ه »  ل آزادان ه اند.  دورۀ « چپاو ه وتکامل يافت ی ناشی شد ی امپرياليست ی قدرتھا انحصارات ازسياست مستعمرات
سرزمين ھا، جای خودرا به کنترول انحصاری مستعمرات ازطريق بردگی اقتصادی آنان داده است. صدورسرمايه
وکا: بعنوان روشی برای به اسارت کشيدن خلقھا ازنظراقتصادی وسياسی درجھت نيل به چنين ھدفی صورت
ميگيرد.  اين اجتماعی شدن خارق العاده توليد، برمالکيت خصوصی وسايل توليد مبتنی است ودرخدمت منافع
مشتی ازسرمايه داران قراردارد.  اکثريت مردم، ازتکامل خارق العاده نيروھای مولد ھيچ بھرۀ نمی برند، بالعکس

فقرواستثمار آنان شدت ميابد. 
نتيجتاً؛حکومتcc انحصارھا،cc تضاداساسیcc نظامcc سرمايهcc داریcc يعنیcc تضادبينcc خصلتcc اجتماعیcc توليدcc وشکل
خصوصی مالکيت وتملک ثمرات توليد را بسيارشدت ميدھد.  سرمايه داری درمرحلۀ امپرياليستی خود،( چنان)
نيروی مرتجعی شده است که تکامل جامعۀ انسانی راواپس ميزند.  انحصارات خصلت ھمه جانبۀ توليد را به وسيع
د تاچنين سطح عالی وتکامل مولدۀ ترين وپردامنه ترين ابعاد خود ميرساند.  دليل ترقی خصلت اجتماعی تولي
اقتصاد، اين واقعيت است که  کليۀ مقدمات :زم برای ديگرگونی اجتماعی جامعه دراين مرحله بوجود ميايد. 
د جامعه به سطحی رسيده اند که باشکل خصوصی کاپيتاليستی تملک ثمرات دردورۀ امپرياليسم نيروھای مول
کارتعارض پيداکرده اند.  درنتيجه، نيروھای مولد به کندی تکامل می يابند يادردوره ھای بحرانھای اقتصادی بعقب
رانده ميشوند.  درعين حال انحصارات فشاربرزحمتکشان رابه نھائی ترين حد ممکن ميرساند.  آنان نيزمتقاب/ وارد
مبارزه شده وآبديده ترميشوند وباين ترتيب برای انجام وظيفه ورسالت خويش وايجادتحول بنيادی درجامعه، شرايط
:زم را کسب ميکنند.  دردورۀ امپرياليسم کيفيات عصرگذارازسرمايه داری به يک شکل بندی اجتماعی-  اقتصادی
با:تری ( سوسياليسم)  پديد آمده ودرتمامی زمينه ھا آشکارشده اند.  اين امرکه امپرياليسم  با:ترين مرحلۀ سرمايه

داری است جايگاه  آنراباتمام خصوصيات آن درتاريخ مشخص ميسازد.
امپرياليسم سرمايه داری طفيلی صفت ياروبه فساد وزوال؛ امپرياليسم ققط سرمايه داری انحصاری نيست، سرمايه
داری انگل صفت ودرحال پوسيدگی وفساد نيزھست.  خصلت انگلی امپرياليسم بااين واقعيت برم/ ميشود که
اکثريت وسيع سرمايه داران خوددرعمل توليد دخالت وشرکت ندارند.  آنان به دارندگان سھام، اوراق قرضۀ دولتی
وسايراوراق بھاداری تبديل شده اند که درآمدی عايدآنھا ميکند.  ادارۀ مستقيم مئوسسات توليدی صنعتی دردست
گروھی ازکارمندان فنی است که سرمايه داران آنھارا استخدام ميکنند.  شاھد پوسيدگی وتباھی سرمايه داری قبل
ازھمه، عدم توانائی سرمايه دراستفاده کامل ازنيروھای مولده موجود جامعه وتأمين کاربرای بيکاران وبکاربردن
امکانات توليدی به حداکثرظرفيت آنھاست.  ثروتمندترين کشورسرمايه داری انحصاری يعنی اض/ع متحده امريکا
درحال حاضرکشوری است که بطورقابل م/حظه ای به عدم اشتغال مزمن وکاربردناقض امکانات توليدی ھم
درگذشته مبت/ بوده وھم درشرايط فعلی بآن مبت/است.  گذشته ازاينھا، تباھی وانگل صفتی سرمايه داری انحصاری
باافزايش روزافزون آن قسمت ازمعيشت کارگری نيزبرم/ميشود که دربخشی ازعرصۀ غيرتوليدی که حوائج

پارازيتی بورژوازی را برآورده ميسازد ، يادرماشين اجباروسرکوب زحمتکشان بکاراشتغال دارند. 
طبيعت انگل صفت سرمايه داری، باصدورسرمايه، رشدميليتاريزم وبراه انداختن جنگھا نيزمدلل ميشود.  دراين
نظام منابع بيش وبيشتری نه درراه توليد ثروت مادی، بلکه درراه تخريب نيروھای مولد وقبل ارھمه نيروی مولد

 ccمليون20  مليون انسان کشته  و10عمدۀ جامعه، يعنی انسان، صرف ميشود.  فی المثل درجنگ جھانی اول  

42



نفززخمی ومعلول شدند. مليونھا انسان نيزدرنتيجۀ ابت/به بيماريھای ھمه گيروگرسنگی مردند. درجنگ جھانی دوم
 ً ا   مليون انسان کشته شده وده ھا مليون ديگرزخمی ومعلول شدند.  اين بھای گزافی است که بشريت50تقريب

بخاطرکوششھای امپرياليستھا درراه حل تضادھای شان بوسيلۀ جنگ پرداخته اند.  پوسيد گی وفساد سرمايه داری
درمرحلۀcc امپرياليسمcc بااينcc واقعيتcc مشخصcc ميگرددکهcc خودcc انحصارھا(ازآنجاcc کهcc سودھنگفتcc خويشcc را
، باروشھای تصنعی وساختگی، تضمين ميکنند)  انگيزۀ بھبود تکنولوژی توليدرا تضعيف بابا:نگھداشتن قيمتھا
ميکنند، يعنی گرايشی بسوی رکود وبحران بوجودمی آورند.  موارد فراوانی وجوددارد که سازمانھای انحصاری
اختراعات تازه را نه برای استفاده ازآنھا، بلکه برای جلوگيری ازبکاررفتن آنھا، خريداری ميکنند.  سالھاست که
انسان به يک دورۀ انق/ب علمی وفنی واردشده است.  دوره ای که باتکامل مھندسی اتمی، اکتشافات فضائی، جھش
درعلم شيمی، خودکارشدن توليد وسايردست آوردھای بزرگ علمی وفنی ھمراه است.  ليکن روابط کاپيتاليستی
توليد خيلی محدودترونارساترازآنند که درخوراين انق/ب ھای علمی وفنی باشند.  امپرياليسم، ازپيشرفتھای فنی
بطورعمده برای مقاصد نظامی  استفاده ميکند.  اين نظام دست آوردھای نبوغ انسان را برعليه انسانيت بکارمی
اندازد.  ولی تعقيب سودھنگفت انحصاری باوجود اينھا، سرمايه داران را به استفاده ازتکنولوژی جديد-  که مولد
ترازتکنولوژی قديم است-  ترغيب ميکند.  اما بکاربردن تکنيک ھای جديد تحت شرايط سرمايه داری انحصاری
بنحوی است که به زحمتکشان آسيب ميرساند.  خودکارکردگی کاپيتاليستی توليد ودرنتيجۀ آن بيکاری افزايش ميابد
ل مشخصۀ امپرياليسم است:  ازيکسوانگيزه ن ترتيب دوگرايش متقاب ن افت ميکند.  باي وسطح زندگی زحمتکشا
پيشرفت فنی وازسوی ديگرعقب نگھداشتن آن.  تباھی وفساد سرمايه داری بااين واقعيت نيزقابل م/حظه است که
بورژوازی امپرياليست مقداری ازسود خودرابرای پرداخت رشوه به قشربا:ترکارگران مجرب يعنی باصط/ح
اريستوکراسی کارمصرف ميکند.  سرمايه داری درشرايط کنونی جھان ھميشه برای اينکه سرمايه داری رابحيث
«جامعه رفاه»  برخ مردم بکشد ھمين  قشرصاحب امتيازورشوه گيرازجمله:  قشرارستوکراسی کارگری، مديران
کارخانه ھا وشرکت ھا وتصدی ھای بزرگ، مديران وھيئت مديره بانکھا.  اينھا بانصيب شدن مبالغ ھنگفتی سا:نه
بنام معاش که درواقع رشوه ھای است که ازسرمايه ھای انحصاری دريافت ميکنند.  افرادخاصی اين مبالغ بزرگ
را درحقيقت رشوه ھای است که ازانحصارات سرمايه د اری دريافت ميکنند.  درحاليکه ده ھا وصد تن ديگرازھم
ترازان اين افراد درکشورھای سرمايه داری معاشھای عادی دارند.  وبخش ديگرچون مامورين عالی رتبه ملکی
ونظامی دولت که معاشھای ک/نی دارند، و برخی ازآنھا مبالغ ھنگفتی ازقراردادھای مھم نصيب می شوند، د:ل
ھای اسلحه وپرزه جات نظامی حساس، صاحبان سرمايه ھای متوسط ازقبيل ورکشاپھا وبخشھای ازدھقانان رامثال
ه افرادجامعهc ميتوانند«باسعیc وکوشش ه گوياcc ھم ه يادآوری ميکنند.  ک ث طبقهc متوسطc جامع زدهc وازآنھاc بحي
وابرازلياقت»  به اين مقام اقتصادی واجتماعی برسند.  قشرخودفروخته اريستوکراسی کارگری ازجانب بورژوازی
پشتيبانی ميشود تا مواضع معتبروحساسی را دراتحاديه ھای صنفی کارگران وسايرسازمانھای مشابه اشغال کنند. 
اريستکراسی کارگری ھمراه باعناصرخرده بورژوائی برای جنبش زحمتکشان جدی بشمارمی آيند.بورژوازی
ازطريق اريسطوکراسی کار، باجانب داری ازمشی رفورميستی« اص/ح»  سرمايه داری وترويج عقيدۀ « صلح
طبقاتی» ذھن زحمتکشان را مسموم ميکند. اريستوکراسی کارباايجادشکاف درصفوف طبقه کارگرمتکی به نيروی

کار، برای آنان وحدت بخشيدن به نيروھای خويش رابرای غلبه بر سرمايه داری مشکلترميسازد. 
چرخش ھرچه بيشتردموکراسی بورژوائی بطرف ارتجاع سياسی چه درسياست داخلی وچه درسياست داخلی، وجه
ی سياسی(گروهc ھا، ن احزاب وسازمانھا ی کرد ی ،غيرقانون ن ضد خلق مشخصۀ امپرياليسم است.  وضع قواني
ه ھا ه درکارخان ه ليست ھای سيا ه جمعی کارگران، تھي ، اخراجھای دست ا واحزاب کمونيست انق/بی) سازمانھ
واخراج کارگران ازروی آنھا ونظايراينھا بخشی ازشيوه ھای عادی ومتداولی است که بورژوازی امپرياليست
بوسيلۀ آن حکومت خودراحفظ ميکند.  اينھا عوامل پارازيتيسم( طفيليگری)  وتباھی وفساد سرمايۀ انحصاری است.
انگل صفتی وفساد درکشورھای که سرمايه داری تکامل يافته تراست،شديدتر، بارزتروآشکارترميباشد.  زمانی
بورژوازی انگلستان تکامل يافته تربود.  اما پس ازآن، ايا:ت متحده امريکا بصورت يکی ازتکامل يافته ترين
ن ميدھد که درعصرحاضر(خاصتاًدرشرايط ه داری امريکا نشا ه داری درآمد.  تکامل سرماي کشورھای سرماي
کنونی)  امريکا بصورت اصلی پوسيدگی وفساد وپارازيتيسم درجھان سرمايه داری درآمده است.  واقتصادامريکا

درمنج/ب رکودوبحران عميق وورشکستگی قرارگرفته است. 
امپرياليسم سرمايه داری محتضر؛ اين نظام، تضادھای سرمايه داری را تانھائی ترين حد خود، که پس ازآن تحول
بنيادی(انق/ب پرولتری بامبارزه انق/بی طبقه کارگر)  آغازمی شود تشديد ميکند. تضادعمده دراين مرحله تضادبين
کاروسرمايه است.  دردورۀ سرمايه داری انحصاری زحمتکشان استثماری ھردم خشن تر وسخت تر را به مقياسی
پيش ازآن که ھرگزوجودنداشته است، تحمل ميکنند.  روشھای تازۀ استثمار، روشھای کھنه استثمارراتکميل ميکنند. 
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موقعيت انحصاری سرمايه داران بزرگ ، فرصت مناسبی برای تشديد بيسابقۀ کار، خريد نيروی کاربقيمت نازل
انحصاری بدليل وجودخيل دايمی وپردامنۀ بيکاران،(مھاجرت خيل کارگران ازکشورھای تحت سلطه به کشورھای
ن بجانب کشورھای ل کارگرا ل دھه نودمي/دی سي ٌ بعدازفروپاشی اتحادشوروی دراواي ه داری-  خاصتا سرماي
اروپای غربی درحال حرکت اند)  غارت زحمتکشان بعنوان مصرف کننده ، ازطريق قيمتھای ھنگفت انحصاری
کا:ھای مصرفی، اخذمالياتھا، وغيره بآنھاميدھد.  افزايش شديد استثمار، وخامت وضع مادی کارگران وافزايش
ه داران ن سرماي د بازھم بيشترمبارزه بي ه تشدي ن دردورۀ امپرياليسم منجرب فشارسياسی واجتماعی برزحمتکشا
وطبقه کارگرمتکی به نيروی کارش ميگردد.  طبقه کارگرسرانجام به مبارزۀ سياسی جدی سياسی روی آورده
وخودرابرای سازمان دادن يک مبارزۀ جدی تروعاليترسرنوشت سازجھت رھائی ازسلطه استثماروستم سرمايه

وامپرياليسم آماده می کند.
درمرحله امپرياليسم، بين نيروھای امپرياليستی نيزنوعی تشديد تضاد، برسرمناطق نفوذ شان وجوددارد.  ھرگروه
جداگانه ای ازسرمايه داران برای بدست آوردن کنترول وتسلط  بربازارھا، منابع موادخام (  خاصتاً نفت وگاز)،
مناطق مستعد سرمايه گذاری ونيروی کارارزان وحفظ آنھا دردست خويش ميکوشند.  مبارزۀ اقتصادی بين سرمايه
داران برسرمناطق نفوذ،ازحمايت صميانه وکامل دولت ھای آنھا برخورداراست.  نتيجتاً مبارزۀ وحشيانۀ کشورھای
امپرياليستی برسرکنترول منابع ومناطق نفوذ، موجب برخوردھای نظامی بين آنھا ميشود که امپرياليسم راتضعيف

کرده وپايه ھای آنرا متزلزل ميسازد.
دردورۀ امپرياليسم تضادھای بين مستعمرات ونيمه مستعمرات وکشورھای وابسته ازيکسوونيروھای امپرياليستی
ازسوی ديگر، درشرايطی بطورجدی شدت يافته است.  نيروھای امپرياليستی خلقھای کشورھای تحت سلطه را
غارت وبه بيرحمانه ترين وجھی استثمارکرده وموردستم قرارميدھند.  شدت استثمارسرمايه ھای امپرياليستی و
ن کشورھا،طبقه ا دراي ن ستمگریc امپرياليستھاc وطبقاتc ارتجاعی بومیc باحمايتc امپرياليستc ھ فشارروزافزو
کارگروسايرطبقات واقشارزحمتکش را واميدارد که برای رھائی خويش عليه استثماروسلطه سرمايه وامپرياليسم
وطبقات ارتجاعی حاکم ھمد ست امپرياليسم به پيکارطبقاتی بی امان روی آورند.  تحو:ت ودگرگونيھای بنيادی
ومھم خاصتاً درنيمۀ اول قرن بيستم درعده ای زيادی ازکشورھای جھان حکايتگرفرارسيدن دوران بيداری خلقھا
ورھائی آنھا ازسلطه استعماروامپرياليسم وانق/بات رھائی بخش خلقھا وبه پيروزی رسيدن انق/بات پرولتری بود.

ن واردآورد.  دراين عرصه زمانی بيش از ۀ برپيکراستعمارگرا ه خردکنند 60انق/بات آزاديبخش ملی نيزضرب
کشورجھان استق/ل شانراازامپراتوری ھای استعماری بدست آورده وازيوغ استعمارنجات يافتند.  ولی اين کشورھا
دوباره بشکل کشورھای نيمه مستعمره ونيمه فئودالی تحت سلطه امپرياليسم قرارگرفتند.  تضاد بين امپرياليسم وملل
تحت سلطه وتضاد بين امپرياليسم وخلق ھا درکشورھای سرمايه داری(تضادبين بورژوازی وپرولتاريا) ؛ اينھا
تضادھای عمده ای ھستند که امپرياليسم رابه سرمايه داری محتضرمبدل کرده است.  اماتوصيف امپرياليسم بعنوان
د وبخودی خود ن برو ه داری خودبخود ممکن است ازميا ه سرماي ن نيست ک ی آ ه داری محتضربمعنا سرماي
اضمح/ل يابد.  امپرياليسم بدان جھت سرمايه داری محتضراست که بارساندن کليه تضادھای سرمايه داری به نقطه
بحرانی خود رابه بن بست ميکشاند ودگرگونی جامعه رادردستورروزقرارميدھد وعم/ً آنرااجتناب ناپذيرميسازد.
تحو:ت اساسی انق/بی وبزرگی که پس ازجنگ جھانی اول ودوم درجھان منجمله درکشورھای اروپای شرقی

وکشورھای آسيائی رونماگرديد تأييد درخشان اين نظراست که امپرياليسم، سرمايه داری محتضراست.

                                تضاد ھای سرمايه داری
درنظام سرمايه داری کارگرمزدبگير، بخشی ازارزش نيروی کاربخود وی برگشته وبخش ارزش اضافی ای که
بوسيله کارگرايجاد ميشود بصورت سود توسط سرمايه دارتصاحب ميگردد.  کا:ی که بوسيله کارگرتوليد می شود
بيش ازمجموع ارزش مواداوليه واستھ/ک ماشين وسايرعوامل توليدی ودستمزدی که به کارگرپرداخته ميشود
ارزش دارد.  نيروی کاردرنظام سرمايه داری به کا: بدل ميشود اين کا:ی خاص دارای يک ويژگی اساسی ومھم
ش ازارزش خودارزش د بي ه نيروی کارمی توان ن اينک د وآ ی ديگربشمارميرو ن باکا:ھا است که وجه تمايزآ
ايجادکند.  ارزش اضافی سرچشمه سود و ثروت سرمايه دا راست که بوسيله نيروی کارگرايجادميگردد وسرمايه
دارکه صاحب وسايل توليد است آنراتصاحب ميکند.  ھمين ارزش اضافی اساس بھره کشی ازطبقه کارگروريشۀ
تضادطبقاتی بين کارگروسرمايه دارراتشکيل ميدھد.  ارزش اضافی خودمولد سرمايه است، باين معنا که سرمايه
چيزی نيست جزتراکم ارزش اضافی. غصب ارزش اضافی ازطريق بھره کشی ازکارمزدوری قانون عمدۀ سرمايه

داری وقوه محرکۀ توليد سرمايه داری است. 
سرمايه داری باتوسعۀ توليد، باجمع کردن مليون ھا کارگردرکارخانه ھا وفابريک ھا وموسسات مختلف صنعتی
وکشاورزی وغيره بااجتماعی کردن ھرچه بيشتروشديدترروندکار، به توليد خصلت اجتماعی می بخشد.  اماازسوی
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ديگرحاصل کاربوسيله صاحبان خصوصی وسايل توليد ، بوسيله سرمايه داران، تصاحب ميگردد.  يعنی خصلت
کاراجتماعی است ولی خصلت تصاحب نتيجۀ کارخصوصی است.  اين تضاداساسی سرمايه داری است.  وتمام
تضادھای ديگراين نظام ازھمين تضاداساسی ناشی شده وحل قطعی تمام آنھاوابسته به حل اين تضاداساسی است.
د وثمرۀ ن تولي ه داری.  نتيجه ومحصول اي د وشکل تصاحب خصوصی سرماي تضادبين خصلت اجتماعی تولي
کارعظيم اجتماعی شده، به تصرف خصوصی سرمايه داران درمی آيد، سودھای ک/ن حاصل شده ازروند توليد
اجتماعی شده، به جيب مشتی سرمايه دارخصوصی می رود.  دردورسرمايه داری دوطبقۀ اساسی (ومھم)  عبارت
ازطبقه بورژوازی وطبقه پرولتارياست.  بورژوازی طبقه حاکم وبھره کش وستمگروپرولتاريا طبقه محکوم وبھره

ده وستمکش است.

 :تضادھای اصلی دوران امپرياليسم
"تضاد بين قدرت ھای امپرياليستی وملل تحت ستم، تضادبين خودقدرت ھای امپرياليستی،تضادبين بورژوازی
وپرولتاريادرکشورھایcc امپرياليستیcc وتضادبينcc کشورھایcc امپرياليستیcc وسوسياليستی(ھنگاميکهcc وجوددارند). 
تضادھای ديگری نيزموجوداند وبرخی اوقات نقشھای بسيارمھمی ايفاء ميکنند، اماتظاھروتداخل اين چھارتضاد
است که محتوی اصلی رشد تضاداساسی دوران بورژوازی را، شکل ميدھد.  درھرزمان يکی ازاين تضادھا ممکن
است عمده شود يعنی اينکه يکی ازاين تضادھا درمجموع بيش ازآنکه بنوبۀ خود تحت تأثيرسايرتضادھا قرارگيرد،
ه اين تضاداست که درھرمرحله معين بيش ازھمه، حل تضاداساسی راتعيين برآنھا تاثيربرجای ميگذارد، وآنگا
خواھدکرد(  واگرچه بخشاً، اماتبلوراصلی آن خواھدبود).  بااين وجود، اين رابطه سيال است، تضاد ھا طی روابط
م  سرمايه داری ريشه درتضاد شان، بريکديگرتاثيرگذارده وجابجائی صورت می دھند.   تمام تضادھای  نظا

اساسی سرمايه داری دارد، تضاد آشتی ناپذيرکاروسرمايه.   
دوجلوه علنی، يعنی دوشکل ازحرکت وتضاد بين خصلت اجتماعی توليد وخصلت خصوصی تملک وجوددادرد.

ه ترمالکيت) 1 م يافت د درواحدھای توليدی منفرد(  يادرسطوح با: وادغا ه تولي ن يافت -  تضادميان خصلت سازما
-  تضاددرمناسبات طبقاتی ميان بورژوازی وپرولتاريا.  انگلس ميگويد: " 2وآنارشی درمجموع توليد اجتماعی، 

شيوه توليد سرمايه داری دراين دوشکل ازانتاگونيسم، که ازھمان ابتدا ذاتی اين شيوه توليد بودند، حرکت ميکند،
وھرگزقادرنيست از« دورباطلی»  که فوريه قب/ً کشف کرده بود خارج شود.  درواقع آنچه را فوريه درعصرخود
نمی توانست ببيند، رفته رفته تنک ترشدن اين دايره بود واينکه اين حرکت بيش ازپيش حالتی مارپيچی بخودگرفته
وھمانند حرکت سيارات که بواسطه تصادم بامرکزخاتمه ميابند، می بايد خاتمه يابد درکل اين نيروی جبرآنارشی
م ازانسانھا را به پرولترتبديل ميکند، وبا�خره اين توده ھای پرولتربه د اجتماعی است که اکثريت عظي درتولي
آنارشی توليدخا تمه خواھندداد. اين نيروی جبرانارشی درتوليداجتماعی است که قابليت تکامل بی پايان ماشين آ:ت
ی منفرد ه دارصنعت ی که تحت اجبارھرسرماي ، قانون ل می نمايد ه يک قانون جبری تبدي ع مدرن را ب درصناي
يابايدماشين آ:تش را ھرچه بيشترتکامل بخشد يانابود شود."  او:، تضاداساسی سرمايه داری، شالوده مادی اين دو
شکل حرکت است.  ثانياً، اين تضاد جداگانه ای ازحرکت را برای خودندارد:  روندانباشت دارنده ھردوشکل حرکت
است. واين دوشکل حرکت ياتضاد، يعنی تضادبين بورژوازی وتضادميان سازمانياتفتگی فردی وآنارشی اجتماعی( 
ل بوده ن درعمل متقاب ه باآ د بلکه پيوست ن اساس مادی نشئت می گيرن ا ازاي ه تنھ ه ھا)-  ن ن سرماي مبارزه ميا
ً نوينی بطورخود بخودی-  وبدون کسب ودستخوش تحولش ميسازند.  اگرچه مناسبات توليدی غيراستثماری کيفيتا
ا وراکدنيست.  ساختارتوليد د ولی مناسبات کنونی ھم ايست انق/بی قدرت سياسی توسط پرولتاريا-  بوجودنمی آي
اجتماعی وتملک خصوصی مداوماً درحال تغييراست وازآن جمله می تواند ازطريق بحرانھا وجنگھاجھشھای عمده
ای بکند-  تضاداساسی بواسطه اين دوشکل حرکت عمل ميکند.  تضاداساسی خودرا ازطريق اين دوشکل ازحرکت

اعمال مينمايد. 
 اساسی ترين قانون شيوه توليد سرمايه داری توليد ارزش است واساسی ترين رابطه توليد سرمايه داری رابطه
سرمايه وکارمی باشد.  سرمايه ھم رابطه استثماراست وھم روندآن.  ولی سرمايه بصورت سرمايه ھای متعدد
وجوددارد وصرفاً بدين گونه می تواند وجودداشته باشد.  بھمين خاطراستثمارکاردستمزدی که پايه خلق وتصاحب
ارزش اضافه است ازطريق فعل وانفعال کورسرمايه ھای متعدد بايکديگرعملی می شوند.  آنچه باعث ميگردد که
توليد کنندگان سرمايه داردرمقياس گسترده وشديدترازپيش طبقه کارگررا استثمارکنند، صرف وجود پرولترھای بی
چيزوياتضاد طبقاتی بخودی خود نبوده بلکه مناسبات آنارشيستی مابين سرمايه داران نيزاست. اگراين توليد کنندگان
کا:يی سرمايه دارازيک ديگرجدا ودرعين حال متصل بھم توسط عملکرد قانون ارزش نبودند، آنھا باچنين جبری
به استثمارھرچه عميق تروگسترده ترپرولتاريا درسطح بين المللی روبرونبودند.-  درآنصورت تضادطبقاتی ميان
د ميان خصلت ا وبورژوازی می توانست کاھش يابد.  حرکت منتج ازانارشی شکل عمده حرکت تضا پرولتاري
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اجتماعی توليد وخصلت خصوصی تملک است.  مبارزه ميان پرولتاريا وبورژوازی باتغييرات درمناسبات توليدی
درفعل وانفعال بوده وتضاد طبقاتی بامناسبات وتضادھای ميان سرمايه ھا تداخل می کند.  اماانارشی توليد سرمايه
داری آن تحو:ت اساسی را درعرصه مادی ايجادميکند که صحنه مبارزه طبقاتی ميچيند.  اين دقيقاً نيروی انارشی
منتج ازماھيت سرمايه است که علت حرکت مشخص انباشت می باشد.  مارکس درسرمايه نوشت:"  جنگ رقابت
ازطريق ارزان کردن کا:ھا صورت می گيرد.  ارزان شدن کا: بااحتساب نامتغييربودن سايرعوامل به بازدھی
کاربستگی داردکه اين بنوبه خود به مقياس توليد وابسته است...  يک سرمايه دارھميشه سرمايه داران ديگرراضايع
ه تکنيک وبکارگيری روشھای کشت زمين، تبديل م درزمين ه عل ميکند.  شکل تعاونی روندکار، کاربرد آگاھان
ابزارکاربه ابزارکاری که صرفاً بشکل جمعی قابل استفاده اند و صرفه جوئی درکليه ابزارتوليد ازراه بکارگيری
آنھا بصورت ابزارتوليد کارمرکب واجتماعی شده وقرارگرفتن ھمه مردم درشبکه بازارجھانی، وھمراه بااين،
ع يد ه باخل ه ترازپيش ھمرا د که درسطحی گسترد ه داری ھمگی عواملی ھستن م سرماي ن المللی نظا خصلت بي

ازاکثريت سرمايه داران توسط اقليتی ازآنھا رشد می يابند." 
 درعصرامپرياليسم، سرمايه درابعاد عظيمی به کشورھای عقب نگھداشته شده صادرميشود، وھمين صدورسرمايه
است که تمام جامعه را دربافت سرمايه بين المللی ادغام ميکند، تکامل پرولتارياراتسريع می بخشد، وتوده ھای اين
کشورھارا بدرون تاريخ جھانی ميکشاند.  مبارزات ومقاومت آنھا،اکنون درعرصه يک پروسه بين المللی واحد
انجامcc میcc پذيرند،cc ونقشcc بسيارمھمیcc دراينcc پروسهcc برعھدهcc ميگيرند.  بسياریcc ازاينcc کشورھا( علیcc الرغم
صدورسرمايه)  کماکان مناسبات  فئودالی (  يانيمه فئودالی)  راعمدتاً حفظ کرده –  اگرچه نکته ای متناقض است- 
امپرياليسم دراين کشورھا غالبا باعناصری ازطبقات حاکم فئودال  دراشتراک باقشری از سرمايه داران بوروکرات
وکمپرادورمتحد شده وآنھارا جھت سرکوب توده ھای مردم وتضمين امنيت کشوربرای استثمارامپرياليستی، تقويت
ميکند.  اما بواقع، زمانيکه فئودالھا دربرابرتحو:ت :زم جھت توسعه سرمايه مقاومت نشان ميدھند، امپرياليست ھا
بعضاً بمنافع آنھا ضربه واردميکنند.  اما بھرحالت، جلورشد سرمايه داری ملی گرفته ميشود، دھقانان سرکوب شده

وازحق زمين محروم ميگردند.

                                  سرمايه داری انحصاری دولتی
وجوه مشخصۀ سرمايه داری انحصاری دولتی عبارت اند ازاينکه توليد بدرجه ای عالی اجتماعی شده باشد،
انحصاراتcc خصوصیcc وانحصاراتcc دولتیcc بيکديگروابستهcc شدهcc باشندودستگاهcc دولتcc واليگاريشیcc مالی
دريکديگرادغام ويکی شده باشند.  ھدف ازاين ادغام مداخلۀ دولت دراقتصاد کشوراست تاثروت عظيم تری را برای
انحصارات فراھم سازد.  سرمايه داری انحصاری دولتی قدرت انحصارات ودولت را بصورت يک ميکانيزم واحد
ه کارگروسايرزحمتکشان ومبارزات بايکديگردرمی آميزد تاانحصارات را به ثروت رساند، جنبش انق/بی طبق

آزاديبخش ملی راسرکوب کند، نظام سرمايه داری را ياری ونجات دھد وجنگھای تجاوزکارانه براه اندازد.
م ياازخود ت حاک ۀ انحصارا ن سرسپرد ه داری ياازنمايندگا ی سرماي ه کشورھا ۀ امپرياليسم حکومتc کلي دردور
انحصارگران تشکيل ميگردد.  ازطرف ديگربه وزراء، ژنرالھا، وديپلومات ھا معمو:ً مشاغل مھم وپرمنفعتی

 پستی که دردستگاه دولت ايا:ت متحدۀ272 از1955درانحصارات معتبرداده می شود. برای نمونه دراواسط سال 
  پست بوسيلۀ وک/ی شرکت30  پست بوسيلۀ سرمايه داران بزرگ و150امريکا مھمترين مشاغل بشمارميروند، 

ھا اشغال شده بود.  گروه راکفلردردولت بوسيلۀ وزيرداخله(  کشور)  جان فاستردالس نمايندگی ميشد که درآن ھنگام
  بنگاه صنعتی مالی بود.  برای مدت مديدی نمايندۀ گروه دوپون دردو لت15رئيس يک مئوسسه حقوقی ومدير

وزيردفاع،چارلزويلسن، رئيس پيشين جنرال موتورزبود. دردستگاه دولت جانسون، فورد موتورزبوسيلۀ وزيردفاع
 c1995مکنامارا نمايندگی ميشد ونظايراينھا.  چنانکه ديک چينی معاون جورج دبليو بوش ازسال cc2000  تاسال

  رئيس کمپنی دواسازی1993)  بود.  رونالد رامسفلد وزيردفاع جورج دبليوبوش تاسال Halliburtonرئيس کمپنی( 
وتاقبل ازاينکه بحيث وزيردفاع امريکا دردولت جورج بوش انتخاب شود نيزرئيسG.D.Searle and coجھانی . 

  صدراعظم2002  تا سال 1995    بود.  ويم کوک که ازسال Gilead Siences. Incيک کمپنی دواسازی بنام- 
د (  ه ھای کارگری ھالن ن رئيس اتحادي د بود قبل ازآ ن حمايت ميشد. F.N.Vھالن ه دارا ه سرماي   )  بود وبوسيل

واوتربوس وزيرماليه فعلی ھالند قب/ً مامورشرکت شيل بود. وھمچنين درکشورھای سرمايه داری ديگر. 
تمامی اين مطالب، شاھد ادغام ووحدت کامل دستگاه دولت وانحصارات بزرگ دريکديگراست.  دولت بصورت
کميته ای برای اداره ورتق وفتق اموربورژوازی انحصاری درآمده است.  اشکال عمده ای که درعصرحاضر
سرمايه داری انحصاری درآنھا متبلوروظاھرمی گردد کدامند؟ اين اشکال را بايد درانواع گوناگون اعمال کنترول
دولت واقداماتی که بمنظورتنظيم زندگی اقتصادی کشورھا بعمل می آيد، دربکارگرفتن اموال دولتی درجھت منافع
انحصارات، وکمکی که دولت بشکل سفارشات دولتی به انحصارھا می کند، وصدورسرمايه که ازمنابع دولتی
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تامينcc ميگرددونظايراينھا،cc ميتوانcc مشاھدهcc کرد.  سرمايهcc داریcc انحصاریcc دولتیcc درھريکcc ازاينcc اشکال
پديدارميشود، جزيک ھدف وآن به ثروت رساندن اليگاريشی مالی است.

ع مھم زراندوزی، استفاده ازامکانات بودجه برای ساختن تأسيسات دولتی وملی کردن تأسيسات  يکی ازمناب
ل دولتیc است.ازطرفc دولتc قراردادھایc باشرايطcc بسيارخوبcc بمنظوراجرای خصوصی وتبديلcc آنھاc بهc اموا
طرحھای ساختمانی(دولتی)  به انحصارات خصوصی داده می شود. پس ازانجام کارواتمام طرح نيزمعمو:ً اينگونه
تاسيسات برای بھره برداری، درقبال اجارۀ ناچيزی دراختياربزرگترين انحصارات قرارميگيرند يا به قيمت ھای
ناچيزبآنھا فروخته می شوند.  اگردولت مئوسسات خصوصی را ملی کند، اينکاررا بخاطرمنافع سرمايه داران
ميکند.  مالکين قبلی معمو: بيش ازارزش واقعی آن موسسات رادريافت ميکنند ومئوسسات مزبورنيزازآن پس
ازطرف انحصارات بزرگ اداره ميشوند وباين ترتيب درھردومورد، فعاليت ھای اقتصادی درجھت منافع سرمايه
داران صورت ميگيرد.  سرمايه داری انحصاری دولتی موجب استثماربيشترکارگران وپائين آمدن شاخش زندگی
کليۀ زحمتکشان می شود.  انحصارات که ازحمايت دستگاه دولت برخورداراند، نرخ استثمارطبقۀ کارگرمتکی به
نيروی کاررا با:برده وتمامی زحمتکشان را ازطريق اخذمالياتھای سنگين وقيمت ھای ھنگفت بنحوروزافزون
غارت ميکنند.  تمامی اين عوامل موجب حد ت  يافتن وتشديد مبارزه بين طبقۀ کارگروطبقه سرمايه دارميگردد.
سرمايه داری انحصاری دولتی دردوره ھای مختلف، درکشورھای مختلف ودررشته ھای اقتصادی مختلف بطور
ناھمترازتکامل ميابد.  باين ترتيب جنگھای جھانی، بحرانھای اقتصادی، ميليتاريسم ووقايع غيرمنتظره سياسی،
تکامل سرمايه داری انحصاری  وتبديل آنرا به سرمايه داری انحصاری دولتی  تسريع کرده اند.  لنين می گويد:" 
درفازامپرياليسم، حاکميت انحصارات، سرمايه مالی والگاريشی مالی درھمان زمان ترکيب وادغام قدرت عظيم
انحصارات باقدرت عظيم دولت بورژوائی درميکانيزم  واحد متحقق می شود.  لنين بااستد:ل ثابت ميکند که  دولت
بورژوائی بنحو روزافزونی تسليم انحصارات می شود وکام/ً به خدمت سرمايه مالی واليگاريشی مالی درمی آيد." 

استالين سرمايه داری انحصاری دولتی را بعنوان مرحله انقيادکامل دستگاه دولتی به انحصارات تشريح مينمايد. 
ی رادرکشورھایc امپرياليستی،سرمايهc داری  رويزيونيستھایc رنگارنگcc پديدهc سرمايهcc داری انحصاری دولت
انحصاری دولتی را بعنوان جوانه  سوسياليسم دربطن سرمايه داری، بعنوان «  سوسياليسم دولتی»  دانسته وتبليغ

 cccccدرسال cccاتحادجماھيرشوروی cccسوسياليستی cccدولت cccبعدازآنکه cccوميکنند. بخصوص cccبوسيله1953ميکردند  
رويزيونيستھای مدرن دررأس آنھا خروشچف سرنگون گرديد وکشورشوراھا درراه سرمايه داری قرارداده شده
وبه کشوری سوسيال امپرياليستی تغييرماھيت داد،ھمه رويزيونيستھاادعاميکردندکه:« شرايطی برای گذارمسالمت
آميزازسرمايهccc داریccc بهccc سوسياليسمccc فراھمccc آمدهccc واينccc توسعهccc سرمايهccc داریccc دولتی،ccc مرحلهccc انق/ب
قھرآميزراغيرضروری ساخته است. »  ھمه رويزيونيستھا عقيده داشتند ودارند که : «  سرمايه داری انحصاری
دولتی، « دموکراسی اقتصادی»  رابا«دموکراسی سياسی»  درھم آميخته وعناصرسوسياليستی را درزيربنا وروبنا
حمل ميکند وبه اين ترتيب راھی بسوی سوسياليسم بدون احتياج به انق/ب پرولتری ايجاد مينمايد. »  درحاليکه لنين
اين نکته راروشن ميکند که سرمايه داری رقابت آزاد ناگزيردرتکامل خود به انحصارھا وبه امپرياليسم منتھی
ميشود، چگونه انحصارھا سپس بادولت بورژوائی درمی آميزند ودولت بورژوائی را به تبعيت کامل ازانحصارھا
درمی آورند يعنی چگونه سرمايه داری انحصاری دولتی بوجود می آيد.  سرمايه داری دولتی شکلی ازسرمايه
داری وامپرياليسم است که باتحکيم فوق العاده در« ماشين دولتی» ، رشد بيسابقه  دستگاه بوروکراتيک وافزايش
ه داری انحصاری دولتی که ه است.  سرماي ن ھمرا ا وزحمتکشا ه پرولتاري ه شديدتری علي واقدامات سرکوبگران
بيانگربا:ترين ميزان تمرکزتوليد وسرمايه است بھيچوجه ماھيت سرمايه داری وامپرياليسم راتغييرنداده وھيچ
ه ھا ووسايل برای ه داری راحمل نمی کند.  دولت بورژوائی ازتمامی را «عنصرسوسياليستی»  دربطن سرماي
مداخله درزندگی اقتصادی کشوراستفاده  ميکند، چه درتاسيس انحصارھای دولتی وچه استفاده ازدولت بعنوان
ه انحصارات درايجاداتحاديه ھای انحصاری بين دولتی وغيره.  درکشورھای مختلف امپرياليستی اھرم کمک ب

 ccدرصد توليداجتماعی راشامل می شود.  دولت ھای مختلف30  تا20مالکيت انحصاری دولتی چيزی حدود  
امپرياليستی شاخه ھای (کاملی)  ازصنعت ازقبيل صنايع نظامی ، اتمی، التکرونيک وحمل ونقل راکنترول ميکنند. 
اما درروسيه سوسيال امپرياليستی وديگرکشورھای تحت حاکميت رويزيونيستھا دولت وسايل توليد راتحت کنترول
کاملcc داشتهcc وبخشcc دولتیcc سرمايهcc داریcc شکلcc عمدهcc مالکيتcc بود.امادرچينcc سرمايهcc داریcc تحتcc رھبری
رويزيونيستھای « سه جھانی»  ديگربخش دولتی سرمايه عمدگی ندارد.  طبق  ژورنال انستيتوت اقتصاد سياسی

؛ سھم بخش سرمايه خصوصی2005  به نقل ازکتاب احصائيه سا:نه چين درسال 2008منتشره درماه جنوری 
  اين رقم دربخش2006  درصد توليد ناخالص داخلی چين راتشکيل ميداد.  اما درسال 55وسرمايه خارجی چين 

  درصد توليد ناخالص داخلی چين بود.  طبق تحقيق اين37  درصد وبخش دولتی 63سرمايه خارجی وخصوصی به 
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  درصد افزايش را نشان2انستيوتوت رقم بخش سرمايه گذاری بخش خصوصی وخارجی سا:نه بصورت اوسط 
ميدھد.  طبق تعريف  اين راپوربزنس خصوصی عبارت است از"  تمام بزنس ھای خارج ازمالکيت دولت يا بزنس
ھای  کنترول شده توسط دولت» .  طبق ھمين منبع ازمجموع محصول صنعتی بزنس بخش مالکيت  دولت صرفا

  است. اين1949  درصد درسال 26.2  درصد کل محصول صنعتی چين است. اين بخش بسيارپائينترنسبت به 15.3
بدين معناست که مالکيت خصوصی جايگزين مالکيت عامه شکل مسلط مالکيت شده است.  بع/وه بخش مالکيت
خصوصی درحال افزايش است.  اين افزايش دربخشھای ديگرازاقتصاد منجمله:  برق ، راه آھن، خدمات پستی،

مسافرت ھوائی ودفاع ملی.
 روابط اقتصادی خارجی چين متکی به جھان است. درحال مشک/ت جدی چين؛ وابستگی فوق العادۀ آن به تجارت
خارجی ،مصرف ناکافی داخلی، وابستگی فوق العاده به تکنالوژی خارجی وکمبود توانائی ھای که چين بتواند

  درصد بود که64  مي/دی  وابستگی تجارت خارجی تقريباً 2005تکنالوژی خودراانکشاف دھد، ميباشد.  درسال 
 در صد ايا:ت متحده امريکا وجاپان به تجارت خارجی بوده است. براساس20- 18خيلی بلندترنسبت به وابستگی  

  پروفيسوراقتصاد دريکی ازيونيورسيتی ھای امريکا صورت گرفته است:Pao – Yu Chingتحقيقی که بوسيله  
  بيليون659)  از2008  -  مارچ 2005ذخيره  ارزخارجی چين به سرعت افزايش يافته ودرظرف سه سال(  مارچ 

  درصدافزايش يافته است.:کن ديگراقتصادچين با155)  بيليون د:ررسيده است.  يعنی درسه سال 1 .682د:ربه ( 
ل  20  آغازشده واز2007سرعت سالھای قبل رشد نميکند؛ زيرا تعديل موازنه اقتصادی چين باتمام جھان ازسا

ه    درصد ازرشد توليد ناخالص داخلی ازرشد صادرات فراھم می60  درصد نزول کرده است.  چون 7درصد ب
  سال6شود؛c بنابرينcc باکاھشc آھستهc نرخc رشدc صادرات،c نرخcc رشدcc توليدc صنعتیcc درپائينcc ترينc نقطهc در

  درصد43.4   تقريباً 2005اخيرقرارگرفته است.  ھمچنان بخش مصارف داخلی ازتوليد ناخالص ملی برای سال 
 درصد رانشان ميدھد. 37وطبق روزنامه مردم آخرين ارقام پائينترازاين بوده وصرف 

لنين ومائوتسه دون ھمواره خطربازگشت سوسياليسم رابه به سرمايه داری گوشزدکرده وحزب دولت را ازآن
برحذرداشته اند. لنين توضيح ميدھد که پس ازپيروزی انق/ب سوسياليستی ودولت ديکتاتوری پرولتاريا بورژوازی
بانيروی ده برابرميکوشد تا« بھشت»  ازدست رفته رابازگرداند.  استالين احيای مجدد سرمايه داری راممکن وواقعی
ميدانست.  دراتحادشوروی پس ازمرگ استالين براثرخيانت سران حزب ودولت شوروی سرمايه داری احياشد که
ناگيزيردرمرحلۀ عالی تکامل خود يعنی سرمايه داری انحصاری دولتی رسيد واين سرمايه داری دولتی بشدت
ً يک نظام امپرياليستی بود.  تفاوت اين متمرکز، يک امپرياليسم نيرومند بود که باتمام جلوه ھای کاذب آن ماھيتا
امپرياليسم(سوسيال امپرياليسم) باامپرياليسم غرب فقط دراستتارچھرۀ خود بانقاب سوسياليسم بود. وحزب کمونيست
اتحادشورویcc فقطcc يکcc نامcc بیcc محتویcc بودتاcc رھبرانcc اتحادشورویcc بتوانندcc تودهcc ھایcc ناآگاهcc اتحادشوروی
وروشنفکران وتوده ھای ناآگاه کشورھای تحت سلطه واروپاوديگرنقاط جھان را بفريبند.  چنانکه اکنون حاکمان
رويزيونيستcc چينcc بااينcc ترفندcc سعیcc ميکنندcc تامردمcc چينcc ومردمcc جھانcc رااغواکنندcc کهcc گوياcc چينcc ھنوزيک

  رويزيونيست ھای «  سه جھانی» 1976کشور«سوسياليستی»  است.  درحاليکه  بعدازمرگ مائوتسه دون درسال  
درچين بايک کودتا انق/ب وديکتاتوری پرولتاريارا سرنگون کرده وچين سوسياليستی رادرراه سرمايه داری سوق
دادند.  مائوتسه دون درجريان انق/ب فرھنگی پرولتاريائی بحق اين گروه را رھروان سرمايه داری خواند.  ھمچنان
د تا زيرماسک سوسياليسم وکمونيسم ونمايش عکس مائوتسه دون رھبر رويزيونيست ھای چينی نيزسعی ميکنن
بزرگ خلق چين وزحمتکشان جھان ماھيت اصلی وچھرۀ واقعی خودرامستورسازند.  درحاليکه دولت چين ازسال

 ببعد ديگريک دولت رويزيونيستی وارتجاعی است که درراه سرمايه داری گام نھاده واکنون به لحاظ ماھيت1976
اقتصادی اجتماعی، نظامی وفرھنگی آن يک دولت سرمايه داری امپرياليستی  است ورھبران کنونی چين ت/ش

ميکنند تا چين بيک قدرت بزرگ سرمايه داری تبديل شود .

                     

                   بحرانھای اقتصادی سرمايه داری

ماھيت بحرانھا وعلت اساسی آنھا:
فراوانی ووفور، سرچشمۀ احتياج ومحروميت می شود.  بدينسان، فوريه سوسياليست تخيلی فرانسه، تضادی را که
دربحرانھا اقتصادی آشکارمی شود، توصيف کرده است.  اولين ع/يم برجستۀ يک بحران اضافه توليد،عبارت
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اندازرکود تجارت، وجود کا:ھای غيرقابل فروش اضافی  دربازار، وقفه درکارکارخانجات وپيدايش وضعی که
درآن، بسياری ازکارگران ازاسباب معاش محروم اند.  آيا اين حقيقت دارد که درجامعه سرمايه داری، درجريان
بحران خوراک، پوشاک، مواد سوختی وغيره «  بمقدارفوق العاده وبيش ازاندازه»  توليد شده است؟ خير، اضافه
توليدی که موجب بحرانھا ميشود مطلق نيست، اين اضافه توليد نسبی است، يعنی تنھا درمقايسه باتقاضای موثر
وموجود، مازادی ازکا:ھا وجوددارند، نه نسبت به نيازمنديھای واقعی جامعه.  نيازمندی ھای جامعه بموقع بحران
کم نمی شوند بلکه کاھش شديدی درقدرت خريد زحمتکشان پديدمی آيد.  درجريان بحران، زحمتکشان نيازحاد
وشديدی به ضروريات اوليۀ زندگی دارند؛ درحاليکه نيازمندی ھای آنان کمترازھرزمان ديگری برآورده می شود.
 ريشه دارترين علت بحران اقتصادی اضافه توليد، تضاداصلی نظام سرمايه داری يعنی تضادبين خصلت اجتماعی
توليد وشکل خصوصی تملک سرمايه داری وتصاحب ثمرات توليداست.  توليد سرمايه داری برتقسيم اجتماعی
کارمبتنی است.  ھمان گونه که سرمايه داری تکامل ميابد، تقسيم کاربازھم بيشتری صورت گرفته وتوليدھرروز
بوسيلۀ تعداد بيشتری ازرشته ھای تخصصی صورت ميگيرد.  تضادعمده سرمايه داری، بدواً درتضادبين سازمان
توليد درداخل ھرموسسه توليدی مستقل، وھرج ومرجی که درتمامی جامعه برتوليد حاکم است، تجلی ميکند. 
د راتوسعه ، تولي ی سود ت برا ب يک نرخ ھنگف ن درتعقي ه دارميکوشد حداکثرسودرابدست آورد.  آنا ھرسرماي
ه به ی آنک د آورتراست، منتقلc سازندc ب ه صنايعc ديگرکهc سو ا ب ميدھند(ياآنراکاھشcc ميدھند)  تاc سرمايۀc خودر
نيازمنديھای جامعه بعنوان يک کل واحد توجھی داشته باشند.  باين ترتيب رابطۀ نسبی بين رشته ھای مختلف

صنعت دچاراخت/ل ميگردد واين امرفروش محصو:ت اجتماعی رامشکل ياغيرممکن ميسازد. 
تضادعمده سرمايه داری دروھلۀ بعد درتضاد بين گرايش باطنی سرمايه داری به توسعۀ نامحدود توليد ومحدوديت
ھای که سرمايه داری خود برای قدرت خريد مصرف کنندگان اصلی جامعه- يعنی توده ھای زحمتکش-  بوجود می
آورد، تجلی ميکند. گرايش به رشد نا محدود توليد راقانون اصلی اقتصادی سرمايه داری يعنی قانون ارزش اضافی
ه توليد، بھبود تکنولوژی، ايجاب ميکند.  تعقيب سود، ھرسرمايه داری را واداربه انباشت سرمايه، توسعۀ دامن
استفاده ازماشين آ:ت جديد، مزدورکردن کارگران بيشتروتوليد کا:ھای بيشتری ميکند.  ولی اين اصراربه توسعۀ
نامحدود توليد باتوسعۀ متناسبی درمصرف ھمراھی وتاييد نمی شود.  درواقع امر،آ رزوی حداکثرسود، موجب
ميشود که سرمايه داران مزدھاراپائين آورند ودرجۀ استثماررابا:برند.  ولی مفھوم تشديد استثمارومستمند سازی
زحمتکشان، کاھش نسبی درتقاضای موثروامکانات کمتربرای فروش کا:ھاست.  تمامی اين تحو:ت به بحرانھای

اقتصادی اضافه توليد منجرمی شوند.
 تضادعمده سرمايه داری، درتعارض طبقاتی بين سرمايه داران وکارگران نيزتجلی ميکند.  سرمايه داری موجبات
جدائی نھائی وسايل توليد را-  که دردست سرمايه داران تمرکزيافته-  ازتوليد کنندگان مستقيم که اکنون ازھرچيز
، روشن تراز ه توليد ، طی بحرانھای اضاف ه را ه است.  اين فاصل جزنيروی کارخويش محرومند-  فراھم ساخت
ھرزمان ديگرميتوان ديد که دريکسو، بيش ازحدوفوروسايل توليد وکا: وجوددارد ودرسوی ديگرمازاد نيروی کار

وتودۀ بيکارانی که ھيچگونه اسباب معاشی ندارند.
سيکل(بحران) سرمايه داری ومراحل آن:

 cccدرسال ccدرصنعت ccتوليد ccاضافه ccبحران cc1825اولين cccرافراگرفت.  بحران ccنيزکه1848- 1847  انگلستان  
ی بود. ن اقتصادی جھان ن بحرا ی اروپائی رافراگرفت، نخستي ه امريکا وتعدادی ازکشورھا سراسرايا:ت متحد

   بود که خبرازگذارسرمايه داری پيش ازانحصاربه سرمايه داری1873شديدترين بحران قرن نوزدھم بحران سال
  بود. دوره ای را که1933 -1929انحصاری(امپرياليسم) ميداد. وسخت ترين بحران قرن بيستم نيزبحران سالھای 

ل ميشود:  بحران، ه تشکي د وازچھارمرحل ن بعدی طول ميکشد يک سيکل مينامن ن تاآغازبحرا ازآغازيک بحرا
رکود، بھبود ورونق. 

الف-  بحران:   بحران که مرحلۀ اصلی سيکل است، بطورعمده ، بااضافه توليد کا:ھا، نزول شديد قيمت ھا موارد
متعدد ورشکستگی، محدودشدن قابل م/حظۀ دامنۀ توليد، افزايش بيکاری، افت مزدھا، تلف کردن عمدی کا:ھا
وماشين آ:ت وتاسيسات، وکاھش تجارت داخلی وخارجی مشخص می شود.  طی اين مرحله، تضادبين امکانات
ً کاھش يافته است، دراشکال خشن وويرانگری بروزميکند.  سطح عالی روبه رشدتوليد وتقاضای موثرکه نسبتا
تکامل نيروھای مولد باچھارچوب تنگ روابط توليدی سرمايه داری که بصورت مانعی درراه تکامل بيشتراين

نيروھا درآمده است، درتعارض قرارميگيرد
ورشکستگی، نابودی بسياری ازمئوسسات توليدی وانھدام عمدی بخشی ازنيروھای مولد، تنھا طرقی ھستند که
ميتواند بوسيلۀ آنھا، طی يک بحران، دامنۀ توليدرا اجباراً تاسطح تقاضای موثروموجود جامعه پائين آورد.  آنگاه

گذارازبحران به رکود آغازميگردد. 
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ۀ سيکل است وبااين واقعيت مشخص ميشود که سيرقھقرائی بحران ازآن پس متوقف ب-  رکود:  دومين مرحل
ميشود.  ولی توليد صنعتی ھنوزدريک حالت وقفه است، قيمت ھای کا:ھا پائين، تجارت آرام ونرخ سود کم است.
بيکاری ومزدھا درھمان سطحی باقی ھستند که طی بحران بودند.  بخشی ازموجودی کا:ھا که ذخيره شده بود،
منھدم گرديده وبخش ديگرآن به قيمت ھای نازل بفروش رفته است.  توليدسرمايه داری درمرحلۀ رکود باقی ميماند
تا وقتيکه رقابت ومبارزه برسربازارھا ومنابع موادخام، سرمايه داران را به تجھيزمجدد صنعت ونوسازی سرمايۀ
ثابت آن برانگيزد.  آنان ازکليه شيوه ھای اص/ح وبھبود تکنولوژی استفاده ميکنند تاتوليد را ارزانترتمام کنند حتی
ازقيمت ھای نازلی که درنتيجۀ بحران پديدآمده است نيزسود استخراج کنند.  ھمراه باانگيزۀ توسعه توليد، تقاضا
برای کا:ھای سرمايه ای نيزبوجود ميايد وبتدريج شرايط قبلی :زم برای گذاربه مرحلل بعدی سيکل يعنی بھبود

فراھم ميگردند. 
ج-  بھبود:  ع/مت مشخصۀ بھبود آنست که آندسته ازموسسات توليدی که بحران راازسرگذرانده اند، به نوسازی
سرمايۀ ثابت خويش ادامه ميدھند وبتدريج آغازبه توسعۀ توليد ميکنند.  حجم توليد به سطحی که پيش ازآغازبحران
رسيده بود، نزديک می شود وسپس ازاين سطح ھم تجاوزميکند.  تجارت بھبود ميابد، قيمت کا: افزايش می يابد،
سودبيشترميشود وکاھشی تدريجی دربيکاری مشاھده ميشود.  وقتی توليدسرمايه داری،ازحداکثرحجمی که پيش

ازبحران بآن رسيده بود ھم تجاوزکرده، گذاربه مرحلۀ رونق صورت می پذيرد.
د-  رونق:  رونق آخرين مرحلۀ سيکل است.  طی اين مرحله، گرايش بسوی رشد نامحدود توليد کا:آشکارمی شود.
يکبارديگرسرمايه داران که برای رسيدن به  يکديگرت/ش ميکنند، توليد راتوسعه داده ، طرحھای ساختمانی تازه
ای بميدان ميآورند وتوده ھای ھرروزبيشتری ازکا:ھارابه بازار سرازيرميکنند.  رشد لگام گسيخته توليد، بسرعت
ً بيشترميشود مازاد کا:ھا ازرشد تقاضای موثرجلومی افتد.  اضافه توليد، که درآغازيک شکل پنھان دارد، دايما
باآھنگی روزافزون روی ھم انباشته ميشوند.  دراين با:ترين مرحلۀ رونق ناگھان معلوم ميشود که بازارازاضافه
ه تقاضای موثری برای آنھا وجودندارند، لبريزشده است.  قيمت ھا افت ميکنند موجودی کا:ھای که ھيچگون
وبحران آغازميشود.  آنگاه تمامی سيکل ازنوتکرارميشود.باين ترتيب، توليدسرمايه داری بطورآرام تکامل حاصل
نمی کند بلکه ازطريق نوسانات شديد وصعود ونزول ھائی صورت می پذيرد.  شيوۀ سيکلی تکامل توليد سرمايه
داری نتيجه وضمناً شاھد قاطع تضاد روبه تشديد بين نيروھای مولد وروابط توليدی است.  اين امر، نشان ميدھد که

سرمايه داری خوددرراه تکامل خويش موانعی ايجاد ميکند. 
ه توليد ن ھای اضاف ه بحرانھای ف/حتی يعنی بحرا ه داری، ع/وه بربحرانھای صنعتی، ب درکشورھای سرماي
فراورده ھای کشاورزی نيزبرميخوريم.  بحران ھای ف/حتی معمو:ً درازمدت ھستند.  علت اين امرھم اين واقعيت
است که زراعت، درمقايسه با صنعت، عقب مانده تراست.  انحصارمالکيت خصوصی ارضی مانع جريان آزاد
سرمايه درکشاورزی ميشود واين امربنوبۀ خودمانع نوسازی يکبارۀ سرمايه ثابت درکشاورزی ميگردد وبحرانھای
ف/حتی راطو:نی ترميکند.  ع/وه براين، توليد کنندگان جزء کا:، درجريان يک بحران، بمنظورحفظ مالکيت
ارضی شان، ھرچه ازدست شان برآيد انجام ميدھند که توليد بمقياس سابق حفظ شود وحتی بعضی اوقات تاآنجا
پيش ميروند که اضافه توليد فراورده ھای زراعتی را افزايش ميدھند وباين ترتيب پايان بحران را به تاخيرمی

اندازند. فشارعمده بحرانھای ف/حتی برتودۀ  عظيم دھقانان وارد ميشود وموجب خانه خرابی آنھا ميگردد. 
:بحرانھا وتشديد تضادھای سرمايه داری

بحرانھا باوضوح بسيار، عجزسرمايه داری راازکنترول نيروھائی که اين نظام خودآنھارا بوجودآورده است، نشان
ميدھد.  ھربحران اقتصادی به تنزل حادتوليد وکاھش حجم تجارت داخلی وخارجی منجرميشود.  مث/ً دربريتانيا

  سال قبل، آھن را33  سال قبل، فو:درا به ميزان 35   توليدذغال سنگ را به سطح 1933-1929بحران سال ھای 
ه 76به سطح    سال قبل ازآن تنزل داد.  طی ھردورۀ بحرانی،26  سال قبل وحجم معام/ت تجارت خارجی را ب

ثروتcc عظيمیcc تلفcc ميشود،cc ودرھمانcc حالcc بخشھایcc وسيعیcc اززحتمکشانcc قادرنيستندcc مبرمcc ترينcc نيازھای
ن    ،72  ، دربريتانياc 92  درايا:ت متحده امريکاc 1933-1929خودرابرطرف سازند.  ازاين قراردرجريان بحرا

ن  ل 28ودرآلما   ، ده مليون1933  کوره ذوب آھن ازکارافتاده وپياده شدند.  درايا:ت متحده امريکا، درھمان سا
وچھارصدھزاراکراراضی  پنبه کاری شده راخيش کشيدند ومحصول آنرا نابود کردند. وموادديگری نظيراينھا. 

 درجريان بحرانھا، بزرگترين نيروی مولدجامعه-  يعنی نيروی کار-  بربادميرود.  ھربحران مليونھا کارگررا بيکار
ودرخيابانھا رھا ميکند.  آنان به بطالت وبيکاری اجباری، به زندگی بی ھدف وبيھوده محکوم می شوند.  بحرانھا
تضاد ھای را که بين کارگران وسرمايه داران يادھقانان وزمينداران، نزول خواران وغيره وجود دارد، حدت
وشدت می بخشند.  طی ھربحران زحمتکشان بخش قابل م/حظه ای ازدست آوردھای اجتماعی-  اقتصادی خويش
را که قب/ً کسب کرده اند، ازدست ميدھند.  مصائب ومحروميتھای شديدی که ھربحران به ھمراه دارد، ضرورت
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تحول را حتی  برای عقب مانده ترين اقشارزحمتکشان عيان ميسازد.  تحولی که به تضاد ھای موجود پايان  بخشد
وبرای تکامل نيروھای مولد جامعه، چشم اندازھای وسيع تری راگشوده وآنھاراازاستثمارو سلطه وستم سرمايه
نجات دھد.  :کن اين تحول بنيادی ازطريق مبارزه طبقاتی رھائيبخش طبقه کارگروسايرطبقات زحمتکش تحت

رھبری حزب واقعاً انق/بی  طبقه کارگرامکان پذيرميگردد. 

بحران عمومی سرمايه داری جھانی: 
عصرماعصراپرياليسم وانق/بات پرولتری است.محتوی اصلی اين عصرگذارازنظام استثماروستم وغارتگرسرمايه

  درروسيه1917داری  وامپرياليسم به نظام سوسياليستی وکمونيسم است.  اين عصربا پيروزی انق/ب اکتوبرسال 
آغازشدهc ودرسالھایcc جنگcc دومcc جھانیcc وبعدازآنc باپيروزیcc انق/باتیcc دربعضیcc ازکشورھایcc اروپایc شرقی
وکشورھای آسيائی(منجمله پيروزی انق/ب ملی دموکراتيک درويتنام شمالی، انق/ب دموکراتيک نوين وانق/ب
، انق/بc ملیc دموکراتيکcc درکوريایc شمالc و:ئوس)  دنبالc شدc وسپسc بارشد جنبشھای سوسياليستیcc درچين
آزاديبخش ملی درکشورھای سه قارۀ آسيا، افريقا وامريکای :تين سلطۀ استعماری کھن درھم شکسته شده وتعدادی
ازکشورھا به استق/ل سياسی وآزادی ملی رسيدند.آغازاين عصرباآغازبحران عمومی سرمايه داری وجنگ اول
م سرمايهc داری ۀ ب/منازعc نظا ه سلط ه ب ن بود.  پيروزیc انق/بc اکتوبردرروسي  cھمزما c،امپرياليستی cجھانی
وامپرياليسم برجھان پايان بخشيد.  انق/ب اکتوبراين امرراثابت ساخت که نظام سرمايه داری شکست پذيربوده

ودوران اضمح/ل آن فرارسيده است.
بحرانھای اقتصادی نظام سرمايه داری عموماً بحران اضافه توليد ھستند.  اين نوع بحران، تنھا درزمينۀ اقتصادی
تکوين يافته وتکامل ميابد وظھورميکند، گرچه تاحدود معينی برحيات سياسی جامعه نيزاثرميگذارد.  امابحران
ه داری را(چه اقتصادی چه سياسی) ی سرماي ی زندگی درکشورھا ه داری، تمامی عرصه ھا عمومی سرماي

دربرميگيرد، يعنی يک بحران ھمه جانبۀ نظام جھانی سرمايه داری بصورت يک کل واحد، است. 
م جنگ ۀ اين بحران، بھنگا ن مرحل ه راطی کرده است.  نخستي ه داری  تاکنون دومرحل بحران عمومی سرماي
ۀ دوم آن جنگ جھانی ه پيروزی رسيد.  مرحل امپرياليستی جھانی اول آغازگرديد ودرنتيجۀ آن انق/ب اکتوبرب
امپرياليستی دوم بود که طی آن انق/باتی که بد نبال اين جنگ درکشورھای متعدد اروپای شرقی وآسيا صورت

 مي/دی سرمايه داری جھانی به مرحلۀ تازۀ بحران واردشد. 50گرفت،آغازشد. درنيمۀ دوم دھه 
جنگ جھانی اول امپرياليستی:

قبل ازجنگ امپرياليستی اول لنين خاطرنشان ساخت که "جنگ م/زمی است که ناگزيرھميشه باسرمايه داريست." 
غارتگری سرزمين ھای ديگران، استي/وتاراج مستعمرات، تصرف بازارھای نو، بارھا سبب جنگھای استي/
طلبانۀ دولتھای سرمايه داری شده است.  جنگ ھم برای کشورھای سرمايه داری مانند استثمارطبقه کارگر، حالتی

  به20  ودرآغازصد ۀ 19طبيعی وقانونی است.  بويژه جنگ جھانی اول بطورقطع که سرمايه داری درپايان صدۀ 
د سرمايه ه تکامل خود يعنی امپرياليسم رسيد.  دردورۀ امپرياليسم اتحاديه ھای(انحصاری)  نيرومن آخرين مرحل
داران وبانکھا درحيات دول سرمايه داری نقش قطعی بد ست آوردند.   سرمايۀ مالی درکشورھای سرمايه داری
صاحب اختيارکامل گرديد.  سرمايۀ مالی خواستاربازارھای نو، بدست آوردن مستعمرات جديد واراضی جديد برای

  تمام روی زمين بين دول سرمايه داری19صدورسرمايه وتسلط برمنابع تازۀ  موادخام بود.  ليکن تاپايان صدۀ 
تقسيم شده بود.  درعين حال رشد سرمايه داری درعصرامپرياليسم بسيارناموزون وبشکل جھشی انجام می پذيرد:
عده ای ازکشورھای که قب/ً مقام اول راحايزبودند صنايع خودرا نسبتاً آھسته ترقی ميدھند، کشورھای ديگرکه قب/
ی اقتصادی ا پيشی می گيرند.  تناسب نيروھا ه آنھارسانده وازآنھ د باجھشھای سريعی خودرا ب ه بودن عقب ماند
ونظامی دولتھای امپرياليستی تغييرميافت وکوشش برای تقسيم مجدد جھان بميان می آمد.  مباره برای تقسيم مجدد

).1914-1918جھان سبب ناگزيربودن جنگ امپرياليستی ميشد( جنگ جھانی 
 جنگ برای تقسيم مجدد جھان ومناطق نفوذ بود.  اين جنگ ازديرزمان ازطرف ھمۀ دولتھای امپرياليستی زمينه
چينی ميشد.  مسببين آن امپرياليستھای ھمۀ کشورھا بودند.  اين جنگ رابويژه ازيکطرف آلمان واتريش وازطرف

 ccه آنھابود تدارک ميديدند.  درسال ه ب ه که وابست   ائت/ف سه گانه1907ديگرفرانسه وانگلستان وھمچنان روسي
د بوجودآمد.  اتحادديگرامپرياليستیcc راآلمان، اطريش-  ه عبارت ازاتحادانگليسc وفرانسهc وروسيهc بو ياآنتانتcc ک

  ازاين اتحاد خارج شده وسپس به آنتانت پيوست. 1914ھنگری وايتاليا تشکيل ميدادند.  ولی ايتاليا درآغازجنگ 
بلغارستان وترکيه ازآلمان واتريش دراين جنگ پشتيبانی ميکردند.  آلمان که خودرا برای جنگ امپرياليستی آماده
ميکرد، ميخواست ازانگليس وفرانسه مستعمرات وازروسيه اوکراين، لھستان وکشورھای کرانۀ بالتيک رابگيرد. 
آلمان راه آھن بغدادرا ساخته وفرمانروائی انگليس را درشرق نزديک مورد تھديد قرارميداد.  انگليس ازافزايش

تسليحات دريائی آلمان ميترسيد. 
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 روسيۀ تزاری برای تقسيم ترکيه کوشش مينمود، آروزی تصرف بغازھا که دريای سياه را به دريای مديترانه
وصل ميکند وتصرف استانبول را درسرداشت.  تصرف گاليسی يعنی قسمت اطريش-  ھنگری نيزجزو نقشه ھای
دولت تزاری بود.  انگليس سعی داشت تارقيب خطرناک خود-  آلمان را، که کا:ھايش پيش ازجنگ روزبروزميدان
کا:ھای انگليس را دربازارھای دنيا تنگترميساخت، بوسيله جنگ شکست دھد.  ع/وه براين انگليس قصد داشت
بين النھرين وفلسطين را ازچنگ ترکيه درآورده ودرمصربطورمحکم پابرجا شود.  سرمايه داران فرانسه سعی
ا آنرا درجنگ سالھای د حوزۀ ساروالزاس لورن را که دارای ثروتھای ذغال سنگ وآھن بود وآلمانھ ميکردن

 ازفرانسه سلب کرده بودند ازآلمان پس گرفته متصرف شود.1871- 1870
بدين طريق تناقضات شديدی که بين دوگروه دولتھای سرمايه داری وجودداشت منجربه به جنگ امپرياليستی
گرديد.  اين جنگ غارتگرانه که برای تقسيم مجدد جھان براه افتاده بود بمنافع ھمۀ کشورھای امپرياليستی برمی
خورد، اين بود که بعدھا جاپان ايا:ت متحدۀ امريکا وعده ای ازدولتھای ديگرباين جنگ کشانده شدند.  اين جنگ- 
جنگ جھانی -  بود.  اين جنگ امپرياليستی ازطرف بورژوازی بااستتارکامل ازملت ھای خود آماده ميگرديد. 
ھنگاميکه جنگ درگرفت ھريک ازحکومت ھای امپرياليستی سعی ميکردند مدلل نمايند که وی به ھمسايه ھای
خودھجوم نياورده بلکه موردھجوم آنھا قرارگرفته است.  بورژوازی مقاصد حقيقی جنگ وخصلت امپرياليستی
واستي/گرانۀcc آنراپنھانcc کردهcc وبهcc ھمينcc وسيلهcc ملتcc راcc فريبcc ميداد.  ھريکcc ازحکومتcc ھایcc امپرياليستی

اظھارميداشت که اين جنگ رابرای دفاع ازميھن خود ميکند. 
درآن شرايط اپورتونيستھای که درانترناسيونال دوم بودند، درفريب دادن توده ھا، به بورژوازی ياری ميکردند. 
سوسيال دموکراتھای انترناسيونال دوم؛ بکارسوسياليسم وبه امرھمبستگی بين المللی پرولتاريا پست فطرتانه خيانت
ميکردند.  آنھا نه تنھا برضد جنگ برنخاستند بلکه برعکس به بورژوازی ياری مينمودند تاکارگران ودھقانان دول
مخاصم رادرزيرپردۀ دفاع ازميھن برضد يکديگربرانگيزند.  برخاستن روسيه تزاری بطرفداری آنتانت، يعنی

  مھمترين رشته ھای1914فرانسه وانگليس، درجنگ امپرياليستی تصادفی نبود.  بادرنظرداشت اينکه پيش ازسال 
صنايع روسيه دردست سرمايۀ خارجی وبطورعمده دردست سرمايۀ فرانسوی، انگليسی وبلژيکی يعنی سرمايۀ

کشورھای آنتانت بود. مھمترين کارخانه ھای فلزسازی روسيه دردست سرمايه داران  فرانسوی بود.
قريب نصف استخراج نفت دردست سرمايۀ انگليس وفرانسوی بود.  قسمت زيادسودھای صنايع روس به بانکھای
خارجی وبيشترازھمه به بانکھای انگليس وفرانسه ميرفت.  ھمۀ اين مسايل، بع/وۀ قرارداد ھای وام چندين ملياردی
که تزاربافرانسه وانگليس منعقدساخته بود، تزاريسم را به امپرياليسم انگليس وفرانسه ميخکوب کرده وروسيه را به
خراج دھندۀ اين کشورھا،به "نيمه مستعمرۀ"  آنھا مبدل نموده بود.  بورژوازی روس اميدواربود که باآغازجنگ
کارھای خودرا اص/ح نمايد، مث/:  بازارھای جديدی بدست آورده ازسفارشھا وتدارکات جنگی سود برده ودرعين

حال ازوضعيت جنگی استفاده نموده  جنبش انق/بی درحال اوج وگسترش راسرکوب نمايد. 
درآوان جنگ پيشوايان احزاب سوسياليستی نسبت به پرولتاريا خيانت کردند وبه سوسيال شئونيسم گرائيده وبه دفاع
ازبورژوازی امپرياليستی برخاستند.  تنھا حزب بلشويک  بدون تامل  وبدون ھيچگونه ترديدی پرچم مبارزۀ قطعی

 ccدرپائيزسال cه جنگ ه راجعc ب ی ک   نگاشتهc بود1914راc برضدc جنگc امپرياليستیcc برافراشت.  لنينc درتزھا
، که بھترين ل دوم را اپورتونيستھا ل دوم تصادفی نيست.  انترناسيونا خاطرنشان ميکرد که سقوط انترناسيونا
نمايندگان پرولتاريای انق/بی ازديرزمانی بود که ازآنھا حذرمينمودند، به منج/ب اپورتونيسم سقوط دادند.  احزاب
م بهc اپورتونيسمcc آلودهc شدهc بودند.  اپورتونيستھاامتناعc ازمبارزۀc انق/بیc را انترناسيونالcc دومc پيشc ازجنگcc ھ
آشکاراتبليغ ميکردند،« تئوری روياندن سوسياليسم ازسرمايه داری بطورآرام»  را تبليغ مينمودند.  انترناسيونال دوم
نمیcc خواستcc برضداپورتونيسمcc مبارزهcc کند،cc طرفدارصلحcc باآنcc بودcc وبرایcc تقويتcc آنcc امکانیcc بوجودآورد.

انترناسيونال دوم نسبت به اپورتونيسم سياست سازشکارانه درپيش گرفت وخود ھم اپورتونيستی شد.
 بورژوازی امپرياليستی ، بحساب سودھای ک/نی که ازمستعمره ھا واستثمارکشورھای عقب مانده تحصيل کرده
بود قشربا:ئی کارگران کارشناس راکه باصط/ح اعيان واشراف کارگری ناميده ميشدند بوسيلۀ دادن دست مزد
بيشتری وبابخششھای ديگرمتمادياً تطميع ميکرد.  ازبين اين قشرازکارگران عدۀ زيادی رھبران اتحاديه ھا وشرکت
ھای تعاونی، وک/ی شھرداری وپارلمان، کارکنان مطبوعات وسازمانھای سوسيال دموکراسی روی کارآمدند.
درموقع جنگ اين اشخاص ازترس اينکه مبادا موقعيت خودرا ازدست بدھند بنحوبيشرمانه ای دشمنان انق/ب شده
وخشمناک ترين مدافعين بورژوازی وحکومت ھای امپرياليستی خود گرديدند.  اپورتونيست ھا بدل به سوسيال-
ح طبقاتی ه درداخل کشورصل ی روسي س ار» ھا ا و«ا ه منشويھ ن جمل ا وازآ ل شئونيستھ شئونيست شدند.  سوسيا
کارگران را بابورژوازی ودرخارج کشورخود، جنگ با ملل ديگرراتبليغ ميکردند.  آنھا دربارۀ مقصرين حقيقی
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جنگ توده ھا را فريب داده واظھارميداشتند که بورژوازی کشورخودشان درجنگ مقصرنيست واين جنگ را
بخاطر«دفاع ازميھن» ميکند. عدۀ زيادی ازسوسيال شئونيستھا وزيران حکومتھای امپرياليستی خود شدند. 

ه داری درطی دورۀ ه داری بود.  تکامل ناموزون سرماي ه وآغازبحران عمومی سرماي جنگ جھانی اول نشان
امپرياليسم موجب عدم توازن سيستم جھانی سرمايه داری گشت.  درحقيقت جنگی برای تجديد تقسيم جھان برپاشده
بود.  جنگ، امپرياليسم را ناتوان ساخته وآنرا آسيب پذيرساخته بود.  درست درھمين زمان بود که تئوری امکان
ی سبب تکامل د کشوربيش ازپيش مطرح شد.  تکامل ناموزون ممالک امپرياليست پيروزی انق/ب دريک ياچن
ناموزون انق/ب درممالک مختلف شد.  روسيۀ تزاری نمونه زندۀ اين تکامل ناموزون بود. قب/ً اين موضوع مطرح
بود که انق/ب درجائی پديد خواھدآمد که مقدمات اقتصادی وسياسی درآنجا بالغ شده باشد.  درآن ھنگام معلوم شد که
روسيه آماده ترين کشورھا برای انق/ب است. اين کشورضعيف ترين حلقۀ زنجيرامپرياليسم راتشکيل ميداد. وظيفۀ
فوریcc ومستقيمcc انق/بcc روسيهcc ھنوزسرنگونیcc استبدادتزاریcc وامحاءcc بقايایcc فئوداليزمcc بود(پيروزیcc انق/ب
بورژوادموکراتيک). مرحله اول انق/ب بورژوادموکراتيک بوسيلۀ زحمتکشان روسيه به پيروزی رسيد وبه تعقيب
آن شرايط برای پيروزی مرحلۀ دوم انق/ب، انق/ب سوسياليستی اکتوبرآماده گرديد.  لنين گفت که:"  درمرحلۀ دوم
انق/ب  بايدقدرت به دست پرولتاريا وفقيرترين قشرھای دھقانان افتد.  وحزب بلشويک بايد راه تدارک وتھيۀ انق/ب

ی رادرپيش گيرد."  باپيروزی انق/ب اکتوبر ن تحت رھبری حزب1917سوسياليست ن ودھقانا ۀ کارگرا   بوسيل
کمونيست(بلشويک) ھمۀ قدرت بدست شوراھا افتاد وبرای اولين باردولت سوسياليستی درجھان تاسيس گرديد. 

 جھانی : دومجنگ 
درآن موقعيکه اتحاد شوروی درصنعتی کردن سوسياليستی کشورپيشرفتھای مھمی بدست آورده بودوباسرعت

  بحران اقتصادی عالمگيرآغازشد که1929زيادی صنايع راترقی ميداد، درکشورھای سرمايه داری درپايان سال
ازحيث قوۀ  تخريبی خودتا آن وقت ديده نشده بود وطی سه سال بعد عميقتروعميقترميشد.  بحران صنعتی بابحران

کشاورزی وارضی توام گرديد واين موضوع وضع کشورھای سرمايه داری را بيش ازپيش دشوارمينمود. 
)  بيش ازدوبرابرافزون گشت1933- 1930درآنموقعی که صنايع اتحاد شوروی سوسياليستی طی سه سال بحران( 

  درصد رسيده بود.  صنايع ايا:ت متحده امريکا  طوری تنزل201  به 1929  نسبت به سطح سال 1933ودرسال 
ل  ل 1933کرد که درپايان سا ه 1929  نسبت به سطح  سا ه 65   ب 86  درصد رسيد وھمچنين صنايع انگليس ب

 ccن به ع آلما ، صناي ن موضوع برتری سيستم77  درصد وصنايعc فرانسه بهcc 66درصد ل کرد.  اي   درصد تنز
سوسياليستی را برسيستم سرمايه داری بارديگرنشان داده ود:لت براين ميکرد که کشورسوسياليستی درجھان يگانه

  مليون بيکار،24کشوری بود که ازبحران اقتصادی مصئون مانده بود.  درنتيجۀ اين بحران اقتصادی جھانگير، 
1932بگرسنگی، گدائی وشکنجه گرفتارشده بودند.  ده ھامليون دھقان ازبحران ارضی زجرميکشيدند.  بعدازسال 

بحران درکشورھای سرمايه داری به رکود مبدل شد، وتا حدودی رواج صنايع ورونق آن آغازيافت.  ودرنتيجه
 ccن اقتصادی ديگری آغازشد،که قبل ازھمه ايا:ت متحده امريکارافراگرفت وشماربيکاران1937درسال   بحرا

دراين سال درامريکا به ده مليون نفررسيد، ودرانگلستان تعدادبيکاران روزافزون گرديد، اين بحران اقتصادی
جديد تضاد بين کشورھای  امپرياليستی وھم چنين تضادبين بورژوازی وپرولتاريارا شدت بخشيد.

 بحران اقتصادی جھانی تضادھارا بين دولتھای امپرياليستی، بين کشورھای غالب ومغلوب، بين دول امپرياليستی
وکشورھای مستعمراتی وغيرمستقل، بين کارگران وسرمايه داران، بين دھقانان وم/کين بيش ازپيش شدت داد.

 ccخوددرکنگرۀ cدرگزارش cسوسياليستی cن رھبراتحادشوروی ن شرايطc استالي   حزبc کمونيست( بلشويک) 16درآ
ۀ کارگربطريق ی طبق ی راازيکطرف-  درسرکوب ن اقتصاد ت ازبحرا ه نجا ن کرد که"  بورژوازی را خاطرنشا
برقرارساختن ديکتاتوری فاشيستی، يعنی ديکتاتوری مرتجع ترين، شئونيستی ترين وامپرياليستی ترين عناصر
سرمايه داری وازطرف ديگر-  درتھيه وبرپاکردن جنگ بمنظورتقسيم مجدد مستعمرات ومناطق نفوذ به ضرر

منافع کشورھای که نيروی دفاعی شان ضعيف است خواھد جست. که چنين ھم شد." 
ل    تھديد جنگ ازطرف جاپان شدت يافت.  امپرياليستھای جاپان چون ديدند که دول اروپا وايا:ت1932 درسا

متحده امريکا بواسطۀ بحران اقتصادی بکلی گرفتارکارھای داخلی خودھستند، برآن شدند که ازموقع استفاده کنند
وامتحاناً فشاری به چين، که نيروی دفاعی آن ضعيف بود واردساخته آنرامطيع خودسازند ودرآنجا فرمانرواگردند. 
امپرياليستھای جاپان، بدون اينکه به چين اع/ن جنگ دھند، از« پيش آمدھای محلی»  که بدست خودشان ايجادشده
بود شيادانه استفاده نموده ، لشکريان خودرا ماننددزدان، به منچوری وارد ساختند. لشکريان جاپان تمام منچوری را
ه اتحادشوروی تھيه ه ب د وبدين ترتيب مواضع مناسبی برای تصرف سرزمين شمالی چين وحمل تصرف کردن

مينمودند ژاپن برای اينکه دستش بازباشد ازجامعه ملل خارج شد وبشدت ھرچه تمامترآغازبه مسلح شدن کرد.
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 اين وضع موجب گرديد که امريکا، انگليس وفرانسه درخاوردوربه تسليحات نيروی دريائی شان بيفزايند.  ھدف
جاپان روشن واين بود که چين رامطيع خودکرده ودول امپرياليستی اروپا وامريکا را ازآنجابيرون راند.  دول
نامبرده ھم درمقابل اين امرتسليحات خودراتقويت کردند.  بدين ترتيب بدست امپرياليستھای جاپانی که به فاشيسم

روی آورده بودند، نخستين کانون جنگ درخاوردورايجاد گرديد.
بحران اقتصادی، تضادھای سرمايه داری راتنھا درخاوردورتشديد ننمود، بلکه اين تضادھارا دراروپا ھم شدت
بخشيد.  بحران صنعتی وکشاورزی که خيلی طو:نی شده بود وھمچنين بيکاری عظيم وبی سروسامانی روزافزون
طبقات بی بضاعت، عدم رضائيت کارگران ودھقانان را بيشترساخت.  عدم رضائيت رفته رفته بخشم وغضب
ن تقويت يافت زيرا آلمان کشوری بود که ن عدم رضائيت بويژه درآلما ل ميگرديد.  اي ۀ کارگرتبدي انق/بی طبق
ن اقتصادی، ازحيث ۀ بحرا ن انگليس وفرانسه ودرنتيج ع فاتحي ت بنف ۀ غراما ی وتادي درنتيجۀ جنگ اول جھان
ه يعنی بورژوازی انگليس وفرانسه، ۀ کارگردرزيريوغ بورژوازی خودی وبيگان اقتصادضعيف شده بود وطبق
دررنج  وتعب بود.  شش مليون رای که به حزب کمونيست آلمان درآخرين انتخابات رايشتاگ پيش ازسرکارآمدن
د که طبقۀ ه وحشت افتا فاشيستھا داده شده بود، دليلی براثبات اين موضوع بود.  بورژوازی آلمان ازاين امرب
کارگرازاين آزادی ھا برای توسعۀ جنبش انق/بی استفاده ميکند.  ازآنروبورژوازی آلمان برآن شد تابرای حفظ
حاکميت خود وسرکوب جنبش انق/بی آزادی ھای بورژوازی را نابودساخته واھميت پارلمان(رايشتاگ)  را به
صفربرساند.  برای اين کاراحتياج به برقراری ديکتاتوری تروريستی بورژوازی وناسيوناليسم وفاشيسم داشت که
بتواند طبقۀ کارگررا سرکوب کند ودرميان توده ھای خرده بورژوازی که روحيۀ فرصت طلبی وانتقام جوئی
دارند، برای خود پايگاھی بدست آورد.  بنابرين بورژوازی آلمان، حزب فاشيستھارا که برای اغوای ملت، خودرا
حزب«  ناسيونال –  سوسياليست»  ميناميد بزماداری دعوت کرد؛ زيرا بخوبی ميدانست که حزب فاشيستھا، او:ً آن
قسمت ازبورژوازی امپرياليستی است که ازديگران مرتجعترونسبت به طبقۀ کارگربيشترخصومت می ورزد وثانيا
انتقام طلب ترين حزبی است که ميتواند توده ھای مليونی خرده بورژوازی را که روحيۀ ناسيوناليستی دارند بطرف
ه باسياست ل دموکراسی آلمان، ک ن سوسيا ی رھبرا ۀ کارگر، يعن ه طبق ، خائنينc ب ن امر ب کند.  دراي خود جل
سازشکاری خود راه رابرای فاشيسم مساعد ساخته بودند، به بورژوازی ياری کردند.  استالين درموردپيروزی
فاشيسم درآلمان چنين اظھارداشت:"  پيروزی فاشيسم رادرآلمان ميبايست نه تنھا ع/مت ضعف طبقۀ کارگرونتيجۀ
خيانت سوسيال دموکراسی به طبقۀ کارگردانست که عبارت بود ازپاک کردن راه برای فاشيسم؛ بلکه درعين حال
بايستیcc آنراع/متcc ضعفcc بورژوازیcc وع/متcc آنcc دانستcc کهcc بورژوازیcc قادرنيستcc باشيوهcc ھایcc قديمی
پارلمانتاريزم، دموکراسی بورژوازی حکومت نمايد وبھمين سبب ھم ناگزيراست درسياست داخلی بشيوه ھای

تروريستی برای حکمرانی متوسل شود" (استالين- مسايل لنينيسم). 
 فاشيستھای آلمان سياست داخلی خودرا باآتش زدن رايشتاگ، سرکوب وحشيانۀ طبقۀ کارگر، نيست ونابود ساختن
سازمانھای طبقۀ کارگرومحو دموکراسی وآزاديھای بورژوائی وسياست خارجی خودرا ھم باخروج ازجامعۀ ملل
وتھيۀ آشکاربرای جنگ بمنظورتجديد نظراجباری درمرزھای دول اروپائی بنفع آلمان، آغازکردند.  بدين طريق

  آلمان وايتاليا به جمھوری1936فاشيستھای آلمان درمرکزاروپا باعث کانون پيدايش جنگ دوم جھانی شدند.درسال 
 ccآلمان اتريش را اشغال نمود وارتش جاپان شھرپيکن را تسخيرنمود وباين1938ھسپانيا حمله کردند؛ درسال  

ه داری د که جنگ برضدمنافع سرماي ن دا ا نشا ترتيب جنگ امپرياليستی دوم آغازگرديد.  باآغازجنگ واقعيتھ
انگليس، فرانسه وامريکا انجام ميابد؛ زيراھدف آن بود که جھان ومناطق نفوذ به نفع کشورھای متجاوز(آلمان،

جاپان وايتاليا) ازنوتقسيم گردد. 

رکود وبحران بيماری مزمن سرمايه داری:
"درمباحث قبلی ديديم که امپرياليسم بطورکلی درنتيجه تکامل سرمايه داری وادامه مستقيم خواص اساسی  آن
ن به ی تکامل آ م درمدارج بسيارعال ی ازتکامل خود وآنھ ه معين ه داری درمرحل ی سرماي ه است.  ول بوجودآمد
امپرياليسم  سرمايه داری مبدل شد واين ھنگاميست که بعضی ازخواص اساسی سرمايه داری به نقيض خودبدل
ميشوند ودرتمام جھات ع/يمی بودجودمی آيد ومشاھده ميگردد که مختص دوران انتقال ازسرمايه داری به نظام
اجتماعی-  اقتصادی عالی تريست.  آنچه ازنظراقتصادی دراين جريان جنبه اساسی دارد عبارتست از تبديل رقابت
ه داری وبطورکلی د خصوصيت اساسی سرماي ه داری.  رقابت آزا ه انحصارھای سرماي ه داری ب د سرماي آزا
ً نقيضcc رقابتcc آزاداست.اينc انحصارمانندھرانحصارديگرتمايلcc بهc ناگزيری توليدکا:ئیcc است؛c انحصارمستقيما
بودجودمی آورد که متوجه رکود وگنديدگی است. البته انحصاردردورۀ سرمايه داری ھرگزنمی تواند رقابت آزادرا
ً ھمين موضوع يکی ازد:يل پوچ بودن تئوری اولترا- دربازارجھانی بکلی وبرای مدتی مديد ازبين ببرد(  ضمنا
امپرياليسم است).  البته امکان تقليل ھزينه توليد وافزايش سود ازطريق اص/حات تکنيک موجب تغييراتی ميگردد. 
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ولی تمايل رکود وگنديد گی نيزکه ازخصوصيات  انحصاراست، بنوبۀ خود عمل خودرا ادامه ميدھد ودربرخی
ازرشتهcc ھایcc صنعتcc ودربرخیcc ازکشورھاcc درفواصلcc معينیcc اززمانcc تفوقcc حاصلcc مينمايد.  انحصارتملک
مستعمرات بسيارپھناوروپرثروت يادارای موقعيت مناسب نيزدرھمان جھت عمل مينمايد.  انحصار، اليگاريشی
د روزافزونی ازدول کوچک ه آزادی، استثمارتعدا مالی، کوشش برای احرازسيادت بجای کوشش برای نيل ب
م مشخصه ه اينھا موجب پيدايش آن ع/ئ د ترين ملتھا-  ھم ن يانيرومن ی تري وضعيف ازطرف عدۀ قليلی ازغن
امپرياليسم است که واميدارد امپرياليسم رابمثابه سرمايه داری طفيلی وپوسيده توصيف نمائيم.  ايجاد« کشورتنزيل
بگير»  ياکشور رباخواری که بورژوازی آن بطورروزافزونی با صدورسرمايه و« سفته بازی»  گذران ميکند، بيش
ازپيش  وھرروزبطوربارزتری بمثابه يکی ازتماي/ت ديگرامپرياليسم متظاھرميگردد.  اشتباه بوداگرتصورميشد که
اين تمايل بسوی گنديدگی، رشدسريع سرمايه داری را منتفی ميسازد؛خير، رشته ھای معينی ازصنايع، قشرھای
معينی ازبورژوازی وکشورھای معينی دردوران امپرياليسم بانيروئی کم يابيش گاه تمايل بسوی گنديدگی وگاه تمايل
بسوی رشدسريع را متظاھرميسازند.  روی ھمرفته سرمايه داری باسرعتی بمراتب بيش ازپيش رشدمی يابد، ولی
اين رشد نه تنھا بطوراعم که بطوراخص ناموزون ترميشود، بلکه بطوراخص نيزاين ناموزونی بصورت گنديدگی
ی جھان ط کنون د نمودارميگردد(انگلستان)".{درشراي د تران ه ازھمه نيرومن ن سرماي کشورھای که ازلحاظ ميزا
ا لنين-  امپرياليسم بمثابه ميتوان ايا:ت متحده امريکاوجاپان رادراين زمينه  مثال آورد-  تبصره ازمن است}(و.

با:ترين مرحله سرمايه دار).
ی تکامل ميابد.  ھرج ومرج توليد ه ا ه طرح وبرنام ه باھرج ومرج وبدون ھيچگون ه داری آميخت د سرماي تولي
درجامعۀ سرمايه داری مشک/تی درامرفروش کا:ھا توليد ميکند ومنجربه به بحرانھای اقتصادی اضافه توليد
ميشود.  بحرانھای اقتصادی مصايب توصيف ناپذيری برای زحمتکشان ببارمی آورند وتضادھای سرمايه داری
رابسيارحادترميسازند.ھريک ازاين بحرانھا درواقع اخطارشديدوتکان دھنده ای است که سرمايه داری راازآينده
ً درحال وسرنوشت اش آگاه ميسازد.رقابت امپرياليستی ناگزيربه جنگ منتھی می شود.  اماامپرياليست ھا دايما
جنگ نيستند.  آنھا قرارداد ميکنند، کنفرانس برگزارميکنند و« بشکل مسالمت آميز»  جھان راتقسيم ميکنند.  اگرچه
قھرھميشه آخرين داوراست.  اما انتاگونيزم نھفته درھرتقسيم امپرياليستی جھان، به ناگزيرخودرااعمال ميکند.  لنين
ميگويد که:"  اتحاد ھا وتوافقات امپرياليستی چيزی جز«  تنفسھای»  ميان جنگھا نخواھد بود.  اتحادھای زمان صلح

مقدمات جنگ بعدی رافراھم می آورند، وخودنيززائيدۀ جنگ ھستند." 

:2008  تا ازبزرگترين بانکھای جھان درسال 10
  بيليون د:رامريکائی277.514 ) به ارزش ICBC- بانک صنعتی وتجارتی چين(1
2  -Bank of America(US بيليون د:ر195.933) به ارزش 
 بيليون د:ر176.788) به ارزش HSBC Holdings(UK-  بانک 3
 بيليون د:ر165  .234- بانک ساختمانی چين به ارزش 4
5 -Bank of China(China  بيليون د:ر165 . 087) به ارزش 
 بيليون د:ر159. 615) به ارزش  JPMorgan Chase(US- بانک 6
بيليون د:ر159  . 615)  به ارزش Citygroup(US-  بانک7
 بيليون د:ر112. 365) به ارزش Wells Fargo(US-  بانک  8
 بيليون د:ر109  . 862) به ارزش   Banco Santander(Spain- بانک 9

   بيليون د:ر105 . 412) به ارزش  MUFG(JAPAN- بانک 10

د ناخالص داخلی(  ن درسالGDP ccليست تولي ی جھا ی ازکشورھا ه بوسيلۀ2007)  تعداد   ک
International Monetary fund:تھيه شده است   

 ميليون د:رامريکائی54  ر584  ر918توليد ناخالص کل جھان...    
 ميليون د:ر16  ر905 ر620توليد ناخالص  اتحاديه اروپا  

  ميليون د:ر 13  ر807  ر550- ايا:ت متحده امريکائی  1
   ميليون د:ر4 ر381  ر576-  جاپان ...................    2
 ميليون د:ر3 ر320  ر913- جرمنی .................... 3 
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)the free  encyclopedia(  مأخذ: 

                 بحران اقتصادی امريکا(بزرگترين اقتصادجھان)         
اقتصادامريکا سالھا ست که دچاربحران ورکود است :کن دولت امريکا سعی کرده است تا به طرق مختلف ازجمله
بااتکاء به اخذ وام روی آن سرپوش بگذارد ويااينکه فقط صحبت ازرکوداقتصادی داشته است.  قروض دولت

  تريليون د:ر)  رسيده است.  وادعای  بھبود وضع اقتصاد امريکا واقتصادھای جنوب10امريکا اکنون به حدود( 
شرق آسيا وغيره مناطق جھان که وابسته به اقتصادامريکا ھستند درسالھای قبل يک بھبودتصنعی بوده است. گرچه

  انباشت سرمايه وجودداشته است؛ ولی موجب کاھش جدی درميزان و رشد2003  تااوايل سال 1980ازسالھای 
سرمايه گذاری وموجب پائين آمدن کاھش ميزان سودآوری سرمايه شده است.  وبع/وه پائين آمدن سطح تقاضا
درسطح جامعه، بعلت پائين آمدن درآمدھای مردم ، دولت امريکا برای رونق اقتصادی مردم را تشويق به گرفتن
قرض نمود؛ ازجمله قرض برای خريدخانه، که بعدازچندسال بابا:رفتن ربح اين قروض وپائين آمدن سطح عايدات
آنھا به وضعيت بدی  دچارشدند.  وحتی خانه ھای شان ازطرف شرکتھا وبانکھا مصادره شد، وسطح خريدآنھا به

شدت پائين افتاد.
عوامل ومسايلی که درشدت وعمق  بحران اقتصادی کنونی  مئوثربوده اند:
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  جھت1990-  سياست نئوليبرالی (خصوصی سازی وکاھش ھزينه ھای برنامه ھای اجتماعی)  که بعد ازسالھای 
مقابله بارکود صورت گرفته است. 

- موضوع  احيای اقتصادی بدون اشتغال زائی. 
 به اين طرف رسيده است.1980-  سودآوری دربخش غيرمالی اقتصاد به کمترين ميزان آن ازسال 

- بانکھای بزرگ برای مقابله باسقوط ، به افزايش بھای سھام روی آوردند، که وضعيت کنونی نتيجۀ آنست.
ه تبعc ازآن ی مسکن وب ه قيمت ھا ه موجبc سيرصعودی فوق العاد ا ک ی خانوارھ م ستان ه وا ی سابق -  انفجارب

«ثروتھای» خانواده ھا شد.
   درتاريخ بشرسابقه نداشته است.  اين مسئله موجب حدود2005  تا2000 رشد حبابی قيمت مسکن درطول سال 

 سال اول چرخه تجاری جديد به خاطرمصارف شخصی5  درصد رشد درتوليد ناخالص داخلی امريکا در90-100
وساخت مسکن بود. 

-افزايش تقاضای مصرف کنندگان به واقع، نتيجۀ بديھی ھای بيشترمصرف کنندگان بود، که باتسھي/ت اعتباری
خيلی ارزان شديد شد.  که نه فقط موجب احيای اقتصاد نگشت بلکه باعث افزايش چشمگيرواردات شده وميزان
کسری ترازپرداخت ھارابه ميزان بی سابقه ای افزايش داد.  بنگاه ھای امريکائی برای بھبود سودآوری، ازاشتغال
آفرينی، سرمايه گذاری ومزد کاستند که نتيجه اش کاستن ازميزان رشد تقاضای کل ودرنتيجه کاستن ازانگيزه ھای

  به اين طرف درامريکا ودرسرتاسراقتصادھای پيشرفتۀ سرمايه داری2000خودشان برای گسترش بود.  ازسال 
جھان ماشاھد کمترين ميزان رشد دربخش واقعی اقتصاد بوده ايم که  بابزرگترين گسترش بخش مالی و"ياکاغذی" 

اقتصاد درتاريخ امريکا ھمراه شده است.
--کاھش ميزان استخدام  وکاھش مصرف خانواده ھا درامريکا وکاھش پس اندازوعدم توان قرض گرفتن وکاھش

قابل توجه درميزان رشداشتغال زائی .
- بحران بانکھای بزرگ که درواقع گردانندگان اصلی اوراق مالی اند.

- موضوع  بھره دھی خانه بانرخی گزاف درامريکا. 
-  موضوع اعتبار( اوراق«  اعتباری»)  که براساس اعتبارصرف گرفته شده است نه باتکيه برسرمايه که موجوديت

واقعی دارد.
- تصاحب خانه ھای شماربزرگی ازمردم تنگدست که ديگرقادربه پربازداخت واھھای شان نيستند. 

ه برادران يا ن ھای ميان خالی، فروش فوری آنھا ب ه دست کردن اعتبارات بدون محل درزيرعنوا -  دست ب
(خواھرزن ) سرمايه دارخويش. 

بحران کنونی مانندھربحران دوره ای ديگردرسرمايه داری ناچارازبطن دوتضاد ذاتی و:ينفک نظام سرمايه داری
برمی خيزد: تضادميان کاروسرمايه وتضادميان خود سرمايه داران.

د درمی آيد.  درحوزه توزيع ه ای جدي ه :  درحوزه توليد« ارزش اضافی»  به ھيئت سرماي حوزه گردش سرماي
وگردش، باروری سرمايه به نرخ سود بستگی دارد واين نرخ نيزدرحوزه ای توليد، وبراساس ارزش اضافی

توليد، تعيين ميشود. 
نقشcc سرمايهcc درگردش(مانندcc سرمايهcc مالی)،cc نقشcc نامستقلcc وحاشيهcc ایcc است.  اينcc فورمcc سرمايهcc درفرايند
گردش(چنانکه ازعملکردھای سرمايه ای مالی دربحران کنونی مشاھده می شود)، کام/ً مستقل وجدا ازحقيقت
، که ازنقطه نظرگردش سرمايه وجودی(يعنی اصلی)  خويش عمل ميکند.  بدين جھت مارکس سرمايه مالی را

خودواقعيت انکارناپذيری است، بدرستی "سرمايه غيرحقيقی" ( نه غيرواقعی!) مينامد. 
 بادرنظرداشت فرامليتی شدن سرمايه وگسترش جھانی آن بيش ازپيش خصوصاً دردنيای بھم پيوستۀ امروز؛ اين

بحران تاثيرات وتبلورات ساری وجاری جھانی  دارد.
-  موضوع  روی ھم انباشته شدن"اوراق بدھی"  باوثيقه ھای پادرھوا يااوراق تجاری باپشتوانه بقصد دريافت سود

آنی وبدون پشت گرمی به وثيقه( يابا پشت گرمی اندک) .
 cسودسھام اوراق قرضه، وسود وامھای جمعی(سنديکائی)  بانکھای سرمايه گذاری2008-  درسه ماه اول سال  

 درصد کاھش يافته است.45بزرگ بيش از
نوت:  موضوع:"  فرايند ارزش زدائی درتوليد ورابطه ای تنگاتنگ آن با گردش پول ونقش تکامل يافته ای کنونی
ه به ه ای سرماي ه وگسترد ا رقابت خصمان ن گلوبليزاسيون».  فضای گردشی که اغلب ب سرمايه مالی در«دورا
صورت بحرانی درمی آيد که اکنون شاھدآن ھستيم.  بحران امروز(  به ويژه فعاليت ھای شديد "سفته بازی"  خودرا
به دقت درقلمرو مالی ظاھرميکند؛ که دراين قلمرو تمايل حفظ ارزش موجود بادست به دست کردن آن باويرانی
پرشتاب درفرايند توليد ھم آھنگ است.  دراين رابطه است  که تناقض ميان ودرون حيطه ھای توليدی وگردش پول

57



چشمگيرترمی شود، درفرايند گسترده خود را باآشفتگی ھرچه بيشتردرعرصه جھانی به صورت بحران مالی به
نمايش می گذارد.  بحران دربخش درقرض فرورفته ای بازارمسکن(  يعنی رھن ھای بانرخ گزاف بھره)  درايا:ت
متحده امريکا شروع ، وپس ازآن طی يک سيرصعودی وتسلسلی درتخريب تأسيسات مالی بينابينی درامريکا،

درسراسرسيستم مالی جھان تجديد قوا می کند. 
-Suply-  موضوعcc مغلطۀcc ديدگاهcc اقتصادیcc ازمنظرايدئولوژيکcc عرصه("   Side  economics،(  "

اعتقادکورکورانۀcc آنc بهcc کفايتcc خودcc تنظيمیcc بازار،cc وافسانهcc عدمcc نيازبهcc دخالتcc دولتcc درچگونگیcc گردش
سرمايه(اعمال ايدئولوژی ليبرالی)، سرانجام اقتصادامريکارا درآستانه ورشکستگی قرارداد.

-"  حبابھای سفته بازی منتجه ازمعام/ت ريسکی مسکن، ازفرايند موسسه ھای رھنی قروض گرفته، تا بازارھای
اوراق قرضه ای پادرھوا، بازارھای اوراق تجاری باپشتوانه، وبا�خره بازاربيمه ای تعھد پرداخت وام، يکی پس
ازديگری درپيش چشم مقامات دولتی ومردم امريکا ترکيدند.  واثرات تسلسل اين به ھم پاشيدگی،ھم درامريکا، وھم

ازطريق مجراھای پيوسته وانتقالی فرامليتی، درتمام جھان به مثابه مرض مسری سرايت کرد." 
-   پيامدھای اين بحران، برای اقتصاد امريکا واقتصاد جھان، ھنوزتبلورکامل خودرا نيافته است؛ چراکه بحران
ه ای د سياسی، ازيکسوخود نشان ه اقتصا م اين بحران، ازديدگا ھنوزدرمراحل نخست گسترش خود است.  ع/ي
ک/سيک بروزتغييرات درونی اقتصادی ازحالت بالقوه به بالفعل وبعد به معنای دقيق کلمه، بازتاب منازعه ميان
حفظ ارزش توليد شده ازيکسو، وازسوی ديگرتخريب مصرانه وارزش زدائی آن پيش ازآغازدوره ی بعدی

انباشت است. 
ن عينی ادواری سرمايه د که ماامروزبادونوع بحران روبروھستيم:  الف-  بحرا ن باين نظران  عدۀ ازکارشناسا
داری،c ب-  بحرانcc انديشهc درتعبيرتحو:تcc روزانۀcc اينc نظامc درحوزهcc تنگcc نظرانهcc ياغيرعلمی،c وبهc شدت

ايدئولوژيک مکتب مسلط اقتصاد بورژوائی. 
 ccن بانکی2003اقتصادايا:ت متحده امريکا بعد ازسال ه است.  اماخطربيشتربحرا   درسراشيب رکود قرارداشت

، سقوط قابل ه اينھا ن رکوداست.  دررأس ھم ن بااي ن باديگرمئوسسات مالی امريکا ھمزما ورابطۀ تنگاتنگ آ
م/حظه ای ارزش د:رامريکا به نسبت ديگرارزھای جھان، قرارگرفته است.ديگردورسقوط ارزش د:رطو:نی

- 4شده است وابعاد آن بازتاب پياپی افزايش قابل م/حظه ای قيمت ط/، نفت خام (تا قبل از ماه اخيرسال5 
گذشته)  وفراورده ھای عمده ای غذائی است.  ضرب المثلی است "زمانی بود که اگراقتصادامريکا عطسه ميکرد،
اقتصاد سايرکشورھای عمده ای جھان درآتش تب سرما خوردگی ميسوخت.  امااکنون اگرھمين اقتصاد ازشدت
عطسه نفس بند ھم شود برغم سرايت ھمه گيرانه ای اين بيماری مالی-  ديگرحتی اقتصاد جھانی به امريکا عافيت

باشد ھم نمی گويد."   
-"  تفاوتcc اساسیcc بينcc نيوليبراليزم(  بعنوانcc يکcc سياست)  وگلوبليزاسيون(  بمثابهcc يکcc دورانcc تاريخی) 

وجوددارد.
{نيوليبراليزاسيون:  باcc پيادهcc کردنcc سياستcc اقتصادیcc نيوليبراليستیcc اينcc اقداماتcc دردستورقرارميگيرد:
خصوصی کردن دارائی ھای دولتی ، گشايش بازاربه روی سرمايه خارجی، سست(شل) کردن مقررات حاکم
برکسب وکار، کاھش ھزينه ھای اجتماعی ومحدود کردن سياست ھای حمايتی ازکارگران، جھش درزمينه
«صنعتی کردن جھان سوم»  وادغام ماورای ملی توليد وحمل ونقل موادخوراکی، فرايند نابودی نظام ھای
ن سوم»  راسرعت بخشيده است.  منظورحرکت اھالی ازمناطق سنتی کشاورزی درمناطق روستائی « جھا
کشاورزی به شھرھا ورشد سريع شھرھای قديم واحداث شھرھای جديداست.  برای نخستين باربيش ازنيمی
د که ی ھستن ی مئوقت ن يک مليارد نفرساکن زاغه ھا ن ميا ن درشھرھازندگی ميکنند.  دراي ازجمعيت جھا

دردرون وگرداگرد شھرھای جھان سوم وجوددارد."} 

:نظرمقامات دولتی امريکا دربارۀ بحران کنونی قبل ازآنکه «دمل بحران مالی» سربازکند
د گی وضعيت مالی وعدم ثبات دربازارھا ه ھا قبل درمورد شکنن طبق گزارشھای مطبوعات غربی ازما

  درصدی داشت.  اما درآمد20ھوشدارداده ميشد.  قبل ازآن قيمت مسکن دربريتانيا وامريکا برای سالھا رشد 
ط    درصد درسال رشد داشت.  اما «ترکيدن حباب »  بازارمسکن5ملی برای(باز)  پرداخت قيمت مسکن فق

2008باعث ازدست دادن اعتماد ومنجربه گسترش بحران مالی جھانی شد.  مشک/ت به نوعی درماه مارچ 
وھنگامی شروع شد که" براشترنز"  ازبانکھای مھم"  وال اسريت"  باپول کمی ازسوی رقيب آن "جی پی
مورگان"  خريداری شد.  خبرنگاربی بی سی که درآن وقت اوضاع را درمنھتن ازنزديک مشاھده کرده بود
چنين می گويد: "  ھمه نسبت به اين اتفاق گيچ ومبھوت بودند فقط ھنک پالسون، وزيردارائی امريکا بود که
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ی ما ، بانکھا ی ما ی مال ن ھا ه امريکا ميگفت:"  سازما ن دھد."  وزيرمالي ن نشا ت/ش داشت خودرا مطمئ
وبانکھای سرمايه گذاری ما ھمگی قوی ھستند ومن مطمئن ھستم که آنھا براين بحران فايق خواھند شد.  اما

 c(  حدود دوماه  پس ازشروع بحران)  مشک/ت2008جورج سوروس، بانکدارمجاری ا:صل، درماه می  
راپيش بينی کرده بود.  اوگفت:"  اين اصط/ح نظام قوی مالی جھانی برروی يک رشته ازعقايد کاذب بنا شده
ن ھمواره درخطرمشک/ت شديدی بوده است.  وحا:ھمه چيزخراب شده است."  اززمانی که آقای وبنابري

 ccدرصد کاھش يافت.  اما40سوروس اين سخنان راگفته، بازارسھام "داوجونز"سقوط کرده ودريک نوبت  
 سپتمبردولت امريکا گفت که برای نجات دوسازمان8 بود که ھمه چيزفروريخت. 2008درواقع درماه سپتمبر

مالی مسکن"فنی می"  و"فردی مک"  ازنابودی وارد عمل می شود.  بسياری ازسازمان ھای مالی آسيائی
ازاين دومنبع بزرگ مالی، وام گرفته بودند، واص/ًبرای  امريکا اين امکان وجود نداشت که بگذارد اين
دوسازمان مالی نابودشوند.  دولت امريکا برای نجات اين دوسازمان مالی اقداماتی کرد، اما اين اقدامات باعث

40کمک به بحران نشد.  فقط دوروزپس ازاين اقدامات سھام شرکت"لھمن برادرز"  فقط دريک روزمالی خود 
درصد سقوط کرد.

پيترموريسی، اقتصاددان امريکا واستاد دانشگاه مريلند درآن زمان گفت:"  شرکت"لھمن برادرز"  بامشک/ت
بزرگی روبروست.  آنھا درزمينه مسکن سرمايه گذاری ھای بدی کرده اند؛ چه سرمايه گذاريھای تضمينی
وچه درام/کی که خود درآن سرمايه گذاری کرده اند، به ويژه دربريتانيا، بي/ن مالی اين شرکت بسيارخراب
است.  وفقط يک آدم احمق اين شرکت را تمام وکمال می خرد."  چھارروزپس ازآن اين شرکت ورشکسته
ه اتفاقات اع/م شد.  آلن گرين اسپن، رئيس بانک مرکزی امريکا درواکنش باين تحو:ت گفت:"  اين گون
ھرپنجاه سال يکباروشايدھم ھرقرن يکباراتفاق می افتد.  شکی نيست که روند اين تحو:ت ازآنچه من تاکنون

17ديده ام عميقتراست وھنوزھم البته ادامه دارند."  فقط دوروزبعدازاظھارات آلن گرين اسپن بود که بتاريخ 
  مليارد85"  مبلعAIG  بانکcc مرکزیcc امريکاcc برایcc نجاتcc بزرگترينcc شرکتcc بيمهcc " 2008سپتمبر

 cccشد.  بتاريخ ccھزينه ccدھندگان ccماليات ccاعتبارازپول ccاين cc16د:راعتبارداد؛    ccسپتمبربانک  Lehman
Brother .اع/م ورشکستگی نمود

)  مليارد د:ری دولت امريکا برای کمک به جلوگيری ازنابودی شرکتھای امريکا700اقدام بعدی  کمک ( 
شد.  کمکی که به برنامه «  آفتابه خرج لحيم»  مشھورشد.  ھدف اين اقدام کمک به بانکھا است تا تصاحب آنھا. 
جورج بوش رئيس جمھورامريکا، ازقانون گذاران خواست تا ھرچه زودتراين کمک رابه تصويب برسانند.
اگرچه اين قانون به تصويب رسيد اما باوجودآنھم ارزش سھام دربازارھای سھام سقوط کرد؛ واقدامات جھانی
تأثيریcc برآنcc نداشت.  دولتcc بريتانياcc نيزپولcc ماليهcc دھندگانcc راcc بهcc بانکھاcc تزريقcc کرد.ھمچنانcc چندين
کشورديگرعضواتحاديه اروپا صدھا مليارد د:رازپول ماليات دھندگان را دربانکھا تزريق کرده ويابه شرکت
ھای درحال سقوط کمک کردند.  اما بسياری ازاقتصاددانان بااين اقدام مخالف بوده آنرااستفاده ازپول(مردم)
برای بازارھای شکست خورده مالی خواندند.  دولت امريکا باتضمين برخی ازوام ھای دارای ريسک، يعنی
وامھایcc کهcc دولتcc آنھاراcc بدينcc گونهcc بااوراقcc بھاددارخزانهcc ایcc بدونcc ريسکcc مبادلهcc ميکند.  بقولcc عدۀ
ازکارشناسان اقتصادی اکنون اين اوراق به اصط/ح بھادار(اوراقی که باپشتوانه ای شرکتھای بی اعتبارشده
ای خصوصی صادرشده اند)  حتی ارزش کاغذی که برآن رقم خورده اند را ندارند.  درامريکا رھن ھای

) درصد کل رھن مسکن را تشکيل ميدھند. 21بانرخ بھرۀ گزاف دربازار، حدودا(

                             اوضاع اقتصادی واجتماعی امريکا 
امريکا بخاطراين بحران عميق اقتصادی تاکنون زيان ھای بيش ازھزارمليارد د:ررامتحمل شده ودرنتيجه
باکمبود شديد اعتبارمواجه شده است.  اين بحران امريکارادرموقعيت ورشکستگی مالی قرارداده است.  اکنون
ارززدائی بی امان سرمايه خالص بازارام/ک تأثيرات خودرا درسراسرجھان ازايرلند تا ھندوستان به نمايش
گذاشته است."  اين بحران امريکارادرچنان موقعيتی قرارداده است که ديگرموتورحرکت دھنده اقتصاد جھان
م دولت امريکا به حدود ده تريليون د:رميرسد.  درواقع مردم امريکا حدود ده تريليون نيست."  اکنون وا

  درامريکا بيش از2008د:رازبانکاه وشرکتھا قرضداراند که ھرسال بآن افزدوه ميشود.  تنھادرماه سپتمبر
  ھزارنفرشغل ھای خودراازدست داده اند.  جنگ افغانستان وعراق برعکس باعث تحرک اقتصادامريکا160

نه شد.  وامگيری آخرين حربه برای دولت امريکا بود که به مرزنھائی اش رسيده است.  امريکا فع/ً ازعھده
پرداخت وامھايش عاجزاست.  ايستوات مزاروش نظردارد که "بحران ساختاری نظام سرمايه داری ازدھه

  آغازشده است، وتغييرات مھمی درموضع گيری ھای امپرياليسم امريکا درسطح جھان بوجودآورده1970
است.  برغم لفاظی ھای فراوان دربارۀ آشتی جوئی وتبليغات بی معنی بعدی درباره«  نظم نوين جھانی»  بااين
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وعده ميان خالی که «پاداش»  آن«صلح»  خواھدبود؛ مواضع ھرچه ماجراجويانه تروتھاجمی تررا درسطح
د وتھديدc نظامیc فرضی ه جنگc سر د ک ی ترديدc حقيقتc دار ه ب ن مسئل ه اي ن اتخاذکردهc است.  اگرچ جھا
اتحادشوروی درگذشته باموفقيت ھرچه تمامتربھانه توجيه گسترش مھارگسيخته، چيزی شد که ژنرال آيزن

آوردرپايان دوره رياست جمھوری اش آنرا « مجتمع نظامی- صنعتی» خواند...." 
  سال ماھانه يک مليارد د:رصرف جنگ تجاوزکارانه اش درافغانستان مينمايد ودرطی7دولت امريکا درطی 

ی    مليون نفربيمه36پنج سال ماھانه حدودچھارمليارد د:ردرجنگ عراق ھزينه ميکند.  :کن درامريکا برا
  مليون نفردرفقرکامل بسربرده وبدون37  مليون طفل ازحق بيمه صحی محروم اند، 9صحی وجود ندارد و

  درصد67چترحمايتی اجتماعی اند، درامريکا حدود سه ونيم مليون نفربی سرپناه اند و جای خواب ندارند. 
  درصد مردم امريکا به نسبت ھای مختلف75مردم امريکا فکرميکنند که سطح زندگی آنھا پائين آمده است، 

ودرعرصه ھای گوناگون زندگی مشک/ت اقتصادی دارند، يک چھارم مردم امريکا درفقرزندگی ميکنند،
13دوسوم شھروندان امريکا برای تامين معيشت شان بايد فوق توان شان کارکنند.  سياه پوستان که حدود

ا حدود د ام ل ميدھن ت امريکاراتشکي ن نسبتc سه29درصد جمعي ی امريکارادربرميگيرند.  اي   درصد فقرا
ن است.  د پوستا ن فقردرميان سفي ه پوست اند.70برابرميزا م مليون زندانی امريکا سيا   درصد ازيک وني

وچندمليون زندانی ديگرکه بيرون ازديوارھای زندان بصورت تعليق مجازات والتزام بسرمی برند. ارقام تکان
دھنده فوق بيانگرتمامی چھره ھای زشت وپليد تبعيض نژادی دراين امپراتوری سرمايه داری جھانی است.

 cccاست.  مرگ1980ازسالھای ccبخودگرفته ccسيرقھقرائی ccيکباره ccپوستان ccسياه ccزندگی ccشرايط ccطرف ccباين  
  درھزارشمارنوزادان آنھاست.  اين رقم دوبرابرمرگ وميرنوزادان سفيد پوستان17.7وميراطفال سياه پوستان 

  درصد کودکان سياه پوستان درفقرزندگی ميکنند(آمار43.2وبا:ترازمرگ وميرنوزادان درکشورتايلنداست. 
29  تا 20  درصد مردان سياه پوست ازسن 23)1998  درصد نشان ميدھد).  ازسال( 48.8  اين رقم را 1998

ساله يادرزندان بسرميبرند ويا زيرنظرمستقيم پوليس قراردارند.  سياه پوستان نزديک به نيمی ازقربانيان قتل
درامريکارا تشکيل ميدھند. ماھانه حدودھزارنفرازسربازان کھنه امريکا که درجنگھای ويتنام وکمبوديا شرکت

  ھزارعسکرامريکائی برگشته ازعراق باثرضربات روانی ازجناياتی300داشته اند، دست بخودکشی ميزنند، 
 ccه اند، ازامراض روانی شديداً رنج ميبرندوازجمله   درصدآنھا ضايعه مغزی19که خوددرآن شرکت داشت

  مليون د:رصرف مداوای عساکرامريکائی کرده است، بودجه نظامی امريکا بيش از650دارند.دولت امريکا 
  سا:نه يکصد ملياردد:ربه بودجه نظامی امريکا افزوده شده است.2003  ملياردد:راست، وبعدازسال 500

دولت امريکا سا:نه ده ملياردد:رصرف تحقيق وانکشاف موشکھای ضدموشک ميکند واين کاربوسيله کمپنی
 c62بوينگ انجام می شود.کسرتجارتی امريکا درسال گذشته cکسری موازنه2006  بليون د:ربود.  درسال  

ه    مليارد د:ررسيد.  مدارس765بازرگانی امريکا برای پنجمين سال متوالی افزايش يافته وبه رقم بی سابق
وبرنامهc ھایc درسیc درامريکاوضعيتcc بدیc دارند،c بيکاریcc بيدادc ميکند،c ميزانc جرايمc وجنايتcc وشيوع
موادمخدربه پيمانه وسيع روبه گسترش است.  امريکا بحيث دارنده بزرگترين اقتصاد جھان وپيشرفته ترين

  ھزارامريکائی خود کشی ميکنند وھرسال رقم خودکشی ھا افزايش ميابد. 34کشورسرمايه داری سا:نه حدود
  ھزارنفرھالندی اقدام به خودکشی94  مليون نفوس دارد سا:نه 16دراروپا بطورمثال ًدرکشورھالند که حدود 

ً "بيماری افسردگی"  درچنان حالت بد روحی410ميکنند و   ھزارنفرديگرباثرابت/ به امراض روانی عمدتا
 ccد وسا:نه د خودکشی کنن د که فکرميکنن ه مارچ سالcc 1600قراردارن  -2007  نفرخودکشی ميکنند( آمارما

).Algemeen Dagbladازنشريه 
امپرياليسم امريکا بعدازجنگ جھانی دوم بحيث يک ابرقدرت نيرومند درعرصه جھانی عرض وجود نمود. 
اين ابرقدرت جھانخواربمنظوررسيدن به اھداف ومقاصدغارتگرانه امپرياليستی اش وسلطه برجھان حم/ت
نظامی اشرا برجنوب شرق آسيا آغازنمود.  جنگ کوريا رامشتعل کرده، اين کشوررابه دوبخش تقسيم  ودولت
ا را آغازکرد.  مليون ھا دست نشاندۀ رادربخش جنوب مستقرنمود.  بعد جنگ ھای ويتنام و:ئوس وکمبودي
نفررا درجنوب شرق آسيا بخاک وخون کشاند وخرابيھا وبرباديھای جبران ناپذيری را دراين کشورھا وارد
کرد.  اما بيش ازھمه درجنگ ويتنام به مقاومت قھرمانانه خلق ويتنام مواجه شده ومفتضحانه شکست خورد.
باطراحی وراه اندازی کودتاھای خونين بوسيله سيا وعناصرخودفروخته بومی در چندين کشورجھان منجمله
درکشورھای اندونيزيا وچيلی، توانست سلطۀ غارتگرانه اشرابرخلقھا وملل مظلوم تحميل کند.  دولت امريکا
ا جلوگيری ازرشدونفوذ م امريک ی مرد ه برا ل ستمديد ا ومل ه خلقھ ن تجاوزات ولشکرکشی ھاراعلي ه اي ھم
کمونيسم وتھديد اتحادشوروی انجام می داد.  البته اين يک جنبۀ قضيه بودکه به منظورفريب مردم امريکا
ومردمان سايرکشورھای سرمايه داری به شدت تبليغ ميشد.  وخصومت ورزی امپرياليسم وارتجاع بين المللی
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عليه کمونيسم امرمسلمی است وبه ھرگونه توطئه وجنايتی عليه آن دست زده وآنرا تا آخرين رمق حيات ادامه
 ccی مدت ه ھای جمعی برا ه داری رسان ی سرماي ل باتبليغات ضد70ميدھند.  درامريکا وسايرکشورھا   سا

کمونيستی سعی کردند تااذھان مردمان شانرانسبت به ايدئولوژی رھائيبخش کمونيسم انق/بی مشوش ساخته وبا
منحرف کردن توجه مردم واغوای آنھا، نقشه ھای غارتگرانۀامپرياليستی خودرا درسطج جھان عملی کردند. 
اگرچه تبليغ وتخريب وتوطئۀ گسترده عليه کمونيسم وانديشه کمونيستی يکی ازوظايف اصلی ومھم امپرياليسم
وارتجاع بين المللی راتشکيل داده وميدھد؛:کن تجاوزنظامی برخلقھا وملل وبه استعمارکشيدن آنھا وتسلط
ن منافع ه منظورتأمي ن ب ا واستثمارنيروی کارارزا ع طبيعی، مناطق استراتژيک، کنترول بربازارھ برمناب

ل    مي/دی1956سرمايه ھدف اساسی ومھم ديگرسرمايه وامپرياليسم جھانی راتشکيل ميدھد.باآنکه بعدازسا
وبه قدرت رسيدن باندرويزيونيستی خروشچف ديگردراتحادشوروی دولت سوسياليستی وحزب کمونيستی
سرنگونcc شدهcc بود؛cc :کنcc دولتcc امريکاcc وديگرکشورھایcc سرمايهcc داریcc امپرياليستیcc بااستفادهcc ازماسک
م کردن کمونيسم»  باشدت تمام ادامه کمونيستی رھبران اتحادشوروی باتبليغات گمراه کننده به جھت « بدنا

دادند.
امپرياليسم امريکا بعدازفروپاشی امپراتوری اتحادشوروی سوسيال امپرياليستی حريف بزرگش درسطح جھان
بنام«  نظم نوين جھانی»  تطبيق نقشۀ تشکيل امپراتوری جھانی اشرا به منصه اجراقرارداد.حمله برعراق را
دراوايل دھه نودمي/دی آغازکرده وبا براه انداختن جنگ درمنطقه بالکان وتجزيه کشوريوگس/ويا به توسعه
جوئی وسلطه گری خود درجھان ادامه داد.  اگردولت امريکا اھداف امپرياليستی اشرادرسطح جھان درنيمه
دوم قرن بيستم زيرنام جنگ باکمونيسم به پيش برد اما م/حظه می شود که اين اھداف را درقرن بيست ويکم

زيرشعار« جنگ باتروريزم بين المللی»  آغازکرده است. 
  بربرجھای مرکزتجارت جھانی که به مرگ بيش ازسه ھزارانسان2001  سپتمبر11بعد ازحمله انتحاری 

ی نومحافظه کاران د يعن ه ھمفکروھمکاراودرقصرسفي ه جورج بوش وگرو ا ک م امريک ه حاک ؛ طبق انجاميد
مسيحیcc بحيثcc نمايندگانcc طبقهcc حاکمc سرمايهcc داربهc منظورتحققcc خواستھاcc واھدافc آنc درامريکاcc وجھان
ا تمسک قراردادن آن، ازيکطرف  افکارعمومی د وب ی يافتن ن واقعه رافرصت مناسب ؛ اي ه بودند مامورشد
وحمايت اکثريت مردم امريکا را در« جنگ عليه تروريزم»  جلب نموده واقدامات عملی درجھت تحقق اھداف
ا شيوۀ فاشيستی خلقھای ن بود که ب ه نمودند.  ھما ۀ شان درمناطق آسيای وسطی وشرق ميان توسعه طلبان
افغانستانcc وعراقcc راcc موردحملهcc نظامیcc قراردادهcc وبزيرسلطهcc استعماریcc درآوردند.ازطرفcc ديگرقوانين
ه فاشيستی رادرجامعه امريکانيزمرعی ا:جراقراردادند.  باايجادفضای رعب ووحشت دربين ومقررات شب
ه تعقيب ه بھان ؛ که ب ا واف بی آی تاسيس کردند ظ امنيت ملی»  درکنارسي جامعه وزارت جديدی بنام«حف
وشناسائی« تروريستھا» کنترول وتعقيب ھرچه بيشترشھروندان امريکائی خصوصا اقليت ھای ملی مسلمان را
تشديد کرده وفضای اختناق رابرجامعه امريکا مستولی ساختند.  باحاکم کردن فضای پوليسی درجامعه امريکا
حقوق مدنی وآزاديھای سياسی واجتماعی مردم رامحدود کرده وبخشھای ازشھروندان امريکا خاصتاً رنگين

پوستان بيش ازپيش موردسوء ظن مامورين امنيتی قرارگرفته  اند.
  ، که2001  سپتمبر11اما برخ/ف ارزيابيھای طبقه حاکم امريکا ودولت جورج بوش که خواستند ازواقعه 

آنرا چون موھبت ا:ھی برای پيشبرداھداف غارتگرانۀ شان درسطح جھان می پنداشتند تا ازاين طريق منابع
ومناطق مھم بيشتری ازجمله درمرکزآسيا وشرق ميانه رادرکنترول شان درآورند.:کن درعمل اوضاع بروفق
ن درمنج/بc جنگھای ق وافغانستا ه وبعکس درعرا ل نشد ن متحو ن ِشا ا ومتحدي ن امريک ه دارا مرادسرماي
پرھزينه وفرسايشی  گيرمانده اند.  اين اقدامات تجاوزکارانه وضدانسانی طبقه حاکم امريکا ودولت بوش عليه
خلقھا وملل مظلوم درافغانستان وعراق بيش ازدوره ھای قبلی ازجنبه ھای سياسی واقتصادی بردولت امريکا
ضربات شديدی وارد آورد.  اقتصادامريکا بحيث بزرگترين اقتصادھای جھان ھرچه عميقتردربحران فرورفته
وورشکستگیcc اينcc نظامcc استتثمارويغماگرھرچهcc بيشترمتبارزگرديد.  حم/تcc فاشيستیcc امپرياليستیcc امريکا
ومتحدين آن برخلقھا وملل تحت سلطه(  افغانستان وعراق)  نيزنتوانست به حال اقتصاد بحران زده وورشکستۀ
م گرفت تا جھت بازسازی  و«نجات»  ه حاکم امريکا تصمي د واقع شود.  ازاينروطبق امريکا وشرکايش مفي
سرمايه امريکا ازاين بحران وورشکستگی شيوۀ ديگری ازديکتاتوری سرمايه را بکارگرفته وروی ديگرسکه
رابنمايش بگذارد.  سرمايه داران امريکا سعی ميکنند تا موقعيت شديداً لطمه خوردۀ اين کشوررادرسطح جھان
اعاده کرده وباشيوه ھای ظاھرا« صلح طلبانه»  ازشدت احساسات ضدامريکائی درجھان بکاھند.  درحاليکه
امريکا بحيث يک ابرقدرت نظامی بزرگ به کمک متحدينش بحيث ژاندارم جھان عمل کرده وت/ش ميکند تا
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  کشورجھان مستقربوده وکشتارخلق عراق بوسيله130اين موقعيت را تحکيم بخشد.  اکنون ارتش امريکا در
ارتش امريکا وانگليس وقتل مردم  افغانستان بوسيله ارتشھای امريکا ونا تو جريان  دارد. 

بارک اوباما ماھرانه درجريان انتخابات بالفاظی وفريبکاری آرای مردم امريکارابدست آورد.اواگردرجريان
ه تغييردروضعيت اقتصادی واجتماعی انتخابات متواتراز« تغيير»  صحبت می کرد؛ درحقيقت مفھوم آن ن
نابسامان مردم امريکا وخدمت درراه صلح جھانی که به جھت بازسازی امپراتوری سرمايه داری امريکا
است.  ديده شد که عوام الناس بازھم دچاراين خوشباوری شدند وبه اورأی دادند.  متاسفانه که عوام امريکا
ی اوکتمرتوجهcc ميکنند.  وسايرکشورھاc بهc ماھيتc فکریc سابقc بارکc اوباماcc وماھيتcc فکریc وطبقاتیc فعل
درحاليکه او باين مقام تکيه نزده است تابه مردم امريکا وجھان خدمت وکمک کند بلکه آمده است تااين نظام
د آنراازمنج/ب بحران وورشکستگی « نجات»  ن اقتصا ستمگروخونخواررابازسازی نمايدودرصورت امکا
د تا ه سرمايه دارحاکم امريکا وبحيث سردمدارامپرياليسم جھانی ت/ش می کن دھد.اوباما بحيث نماينده طبق
ه زحمتکش که ازسياست ھای بوش وحزب جمھوريخواه ً طبق م امريکا خاصتا ی مرد ه ازنارضائ بااستفاد
درعرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی ونظامی درطی ھشت سال گذشته رنج وعذاب ومحروميت ھای
زيادی متحمل شده اند وھزاران فاميل امريکائی عزيزان شانرادرجبھات جنگ درافغانستان وعراق ازدست
داده ويادرپيش چشم شان معلول ومعيوب جسمی وروانی افتاده اند وخوشباورانه دچاراين توھم شده اندکه گويا
بارک اوباما درموقعيت طبقاتی اش غيرازجورج بوش است وخواھدتوانست دردورنج آنھا راتخفيف داده
ووضعيت زندگی اقتصادی واجتماعی آنھارا بھبود بخشد وبيش ازاين فرزندان شان درمعرکه ھای جنگ
تجاوزکارانهcc دولتcc امريکاcc ومتحدينcc آنcc درعراقcc وافغانستانcc بخاطربرآوردنcc اھدافcc سرمايهcc کشته
نشوندوديگربخاطرھويت امريکائی شان مورد تنفروانزجاروانتقامگيری خلقھای کشورھای افغانستان وعراق
قرارنگيرند که بوسيلۀ بمب افکن ھای امريکائی ودرزيرچکمه ھای ارتش خونخواريانکی ھا ومتحدين ناتوآن
ن بطرزوحشيانه ی جھا ن وسايرکشورھا ق وافغانستا ی مخوف امريکا درعرا د ويادرزندانھا ه می شون کشت
ا مليون ه وصدھ ه ساخت ب اوباماراآماد ه انتخا ن امريکاc زمين ه دارا وضدانسانیc شکنجهc میc شوند.  سرماي
د:رھزينه کردند تا با اص/حاتی درنظام اداری دولت واعاده برخی ازحقوق قانونی سلب شده مردم امريکا
ت اقتصادی آنھا ی دروضعي ل وکاربھبودی جزئ ه اشتغا ن زمين ا مھياکرد ه حکومت جورج بوش وب بوسيل
ه اھداف غارتگرانه ی ب د درعرصه جھان ، تابتوانن ه امن سازد ی سرماي ا برا ه ر ه وفضای خان بوجودآورد
امپرياليستی شان دستيابند.ديکتاتوری فاشيستی نظام سرمايه داری ودموکراسی بورژوائی  دوروی يک سکه

اند. 
ه افزايش نيروھای ؛ ب ه افزايش بودجه نظامی امريکا اگربه نظرات ومواضع قبلی اوباما توجه شود وی ب
نظامی درافغانستان وبمباردمان خاک پاکستان(  که بازھم بيش ازپيش مردم افغانستان وپاکستان بقتل ميرسند
وويرانيھای بيشتری دراين دوکشورببارمی آيد)  رأی موافق داده  وتصميم جدی درعملی کردن اين طرح
دارد.  اوبه کمک صدھا ملياردد:ری به سفته بازان وحقه بازان بانکھا ومراکزمالی وال استريت، رأی موافق
داده است.  ھمچنان قبل ازاين درمجلس سنا مواردی وجودداردکه بارک اوباما به :يحه ھای که برضد منافع
مردم امريکا وخلقھای تحت ستم جھان بوده است نيزرای موافق داده است.  بع/وه اوباما درتمام سخنرانيھايش
درجريان مبارزات انتخاباتی ازموقعيت طبقه پائين صحبت نکرده وفقط  بھبود وضع طبقه متوسط وبا:مطمح

نظراوبود.
  گزارش شد که توليد ناخالص داخلی امريکا حدود يک سوم توليد ناخالص کل جھان بالغ2008 درماه جنوری 

ق ارتباطc مستقيمc ياغيرمستقيمc تجاری وسرمايهc گذاری د سايرکشورھاc ازطري ، اقتصا  می شود.  درنتيجه
امريکائيھا،c بهc شدتc بهc اقتصادامريکاcc وابستهc است.اينcc موضوعc ازطريقcc سرمايهc گذاریc امريکائیcc ھا
ه بازارامريکا صورت می د اقتصاداين کشورب ع اقتصادی واتکای شدي درکشورھای برخوردارازرشد سري
د ايا:ت متحده امريکا وکاھش توانائی آن درجذب صادرات وصدورسرمايه ن دراقتصا گيرد.  رکودوبحرا
ميتواند به رکود وبحران وسيع دراقتصاداين گروه ازکشورھامنجرشود.بروزچنين وضعيتی بصورت زنجيره
د جھانی رادرپی ع دراقتصا د کشورھای ديگرنيزتأثيرخواھد گذاشت وخطررکود وبحران وسي ای براقتصا
خواھد آورد.  ويکی ازنتايج آن، کاھش تقاضا ھا برای صادرات تمامی کشورھا ازجمله صادرکنندگان نفت
خواھدبود(انگيزهcc ھایcc سياسیcc رادرسياستcc ھایcc اقتصادیcc امريکاcc نيزنبايدازيادبرد).اگرچهcc فشارتورمی
درامريکا ميتواندبه طورموقت بازارپررونقی رابرای صادرات سايرکشورھاايجادکند، امانتيجه نھائی آن تنزل
نرخ برابری د:روافزايش بھای کا:ھای خارجی درآن کشورھا وکاھش تقاضا برای اين نوع کا:ھا خواھد

بود. 
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باوجودی که تاحال حدود يک تريليون د:رجھت تحرک اقتصاد امريکا توسط دولت اين کشورھزينه شده است
  بارک اوباما رئيس جمھورمنتخب2009  جنوری 6ولی ھنوزاوضاع بطرف وخامت روان است.  چنانچه روز

امريکا درواشنگتن به خبرنگاران گفت که:"  اقتصادامريکا بسياربيماراست ووضع آن درحال وخيم ترشدن
است.  اوگفت پيش بينی ميکند که آماربيکاری که قراراست اواخراين ھفته منتشرشود، ھشداردھنده باشد". 

 ccا سال د که:  قصددارد ت م واقعی بيکاران2011اوافزو ی ايجادکند(درحاليکه رق    سه مليون فرصت شغل
  مليون نفرمی رسد).  طرح «محرکھای اقتصادی»  بارک اوباما شامل تخفيف ھای9درامريکا به بيش از

ه کمترازدوصد ھزارد:ردرآمددارند.  اين تخفيف ھاھمچنين شامل مالياتی برای شھروندانی است که سا:ن
شرکت ھا وکسب وکارھای می شود که به استخدام نيروی کارجديد اقدام کرده باشند.  ھمچنان شرکت ھای که
سال گذشته ضررداده اند مشمول معافيت ھای مالياتی می شوند.  کارشناسان ميگويند که ھدف ازاين طرح

اوباما ايجاد تحرک اقتصادی باکاھش ماليات وافزايش مصرف پول به وسيله دولت است.
خ    بارک اوباما  طی سخنانی درايالت ورجينيا گفت:"  اين بحرانی است که درطول2009  جنوری 8بتاري

ه است اکنون درحال نظاره است د ما وابست زندگی خود نمونه اش را نديده ايم.  جھان که به قوت اقتصا
ومنتظراست که امريکا بارديگرپيشگام شود، واين کاری است که ماخواھيم کرد". اخطارشديد الحن اودرحالی

)  مليون نفرکارھای2 .6 ( 2008صادرمی شود که يک روزقبل ارقام رسمی درامريکا منتشرشد که درسال 
  )  نفرکارشانراازدست داده اند.  اوع/وه کرد524000خودراازدست داده اند.  تنھادرماه دسمبرسال گذشته( 

که:"  دولت ما قب/ً پول زيادی خرج کرده است، اماتاھنوزنديده ايم که اين کاربه افزايش اشتغال يادرآمدھای
بيشتری و يابازگشت اعتماد به اقتصاد منجرشود."  وی گفت ھرتضمينی درمورد خرج پول بيشترازسوی

825  بارک اوباما بسته 2009  جنوری 21دولت به طورشفاف وباکمک"کارشناسان" اتخاد خواھد شد.  بتاريخ 
ملياردد:ری رابنام "نجات اقتصادی"  برای بھبود وضعيت اقتصاد بحران زده امريکا به کنگره پيشنھادکرده

)  مليارد د:رآن به معافيت ھای  مالياتی اختصاص دارد. 300است که ازجمله(

                            بحران اقتصادی جھانی واقدامات کشور
                            ھای سرمايه داری برای مقابله باآن            

  نومبر5  اع/م شد که اقتصاد جھانی دچاررکود محسوس می شود؛ ھمچنان بتاريخ 2007  اکتوبر10بتاريخ 
  نوامبربرنانکی رئيس8   ازضررسيتی گروپ  يکی ازبزرگترين بانکھای جھان خبرداده شد؛ بتاريخ 2007

خ    نومبرازکاھش20گورنربورد فدرال رزروامريکا گفت که سرعت رشد اقتصادامريکا کاھش ميابد؛ تاري
 ccنومبرگفته شد که بانک ابوظبی به کمک سيتی27بيسابقه ارزش د:ردربرابريورو خبرداده شد، بتاريخ  

 c6گروپ شتافت؛ بتاريخ cدسمبرصحبت10  دسمبرجورج بوش جزئيات طرح نجات مسکن راتشريح کرد؛  
  منابع2007  دسمبر13ازملياردھا د:رازمطالبات غيرقابل وصول بانک سويسی بميان آمد وبا�خره  روز 

ه بازارھای مالی آغازشده ا برای بازگرداندن آرامش ب د که ت/شھ ه داری جھانی اع/م کردن عمده سرماي
وملياردھا د:ربه بازارھای پولی جھان تزريق می شود. 

 ccا بيش از( 18بتاريخ ا بھره نازل500  دسمبراع/م شد که بانک مرکزی اروپ ی ب ع مال )  مليارد د:رمناب
ترازبازارc دراختياربانکھاcc قرارميدھد.  درينc خبرگفتهc شدc کهcc ھدفc ازاينc کارکاستنcc ازفشارھایc موجود
بربازارھای مالی جھان است.  دراين خبرتوضح شد که:  بانک مرکزی اروپا يکی ازپنج بانک مرکزی است
که دراقدامی اضطراری ملياردھا د:رپول به بازارھای مالی تزريق کرده است.  ھمچنين گفته شد که درھفته
ھای گذشته ھزينه ردوبدل وام بين بانکھا به شدت افزايش يافته که ھمين مسئله باعث تصميم بانک مرکزی
اروپاشد.  گفته شد که تمام بانکھای که وثيقه کافی دراختياردارن د وبرای نرخ بازگرداندن وام، رقمی بيش از

 درصد را پيشنھاد داده اند، ازبانک مرکزی اروپاپول دريافت کرده اند.4.21
 درھمان وقت گفته شد که  اين اميد می رود که پائين آمدن نرخ وام بين بانکی، به بانکھا امکان ميدھد که آنھا
ھم منابع مالی خودرا بانرخ پائين تردراختيارشرکتھا وافرادقراردھند.(  درحاليکه خ/ف واقع موضوع کمبود
نقدينگی دراين بانکھا مطرح بوده است).  درھمين روزدربازارفرانکفورت، نرخ متوسط وام بدون وثيقه بين

ه    آگست ھمين سال که بازارھای اعتباری9  درصد کاھش يافت.  ھمچنان گفته شد که ازروز4.52بانکی ب
سقوط کردند، اين اولين باری است که يک بانک مرکزی اتحاديه اروپا اع/م کرده است که منابع مالی
نامحدودرا باشرط با:تر بودن از پرداخت وام رقمی مشخص، دراختيارديگربانکھا قرارمی دھد.درھمين مورد
ه يکديگر، سقوط بازارام/ک ا برای قرض دادن پول ب ی ميلی بانکھ ن آمد که دليل ب صحبت ازاين بميا
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درامريکااست.  افزايش روند ناتوانی مشتريان دربازپس دادن مبالغ قرض گرفته شده، وھمچنين ميزان با:ئی
بدھی، بسياری ازبانکھا راودارساخت که ميزان سرمايه گذاری خود دربخش مسکن را کاھش دھند، که اين
کارملياردھا د:ربرای آنھا ھزينه دربرداشت.  درنتيجه بانکھا بانگرانی ازامکان دستيابی به ھرميزان منابع
مالی اضافه، برای پرکردن خ/ی ناشی ازضررھای محتمل شده، استقبال می کنند.  بانکھای مرکزی ھمچنين
ميزان نقدينگی دربخش بانکھارا افزايش داده اند تا مطمئن شوند که بانکھا به واگذاری اعتباربه شرکتھای

  مليارد د:ررا20مختلف ادامه ميدھند.  روزقبل ازاين خزانه داری فدرال امريکا ازطريق انجام يک حراج ، 
دراختياربانکھایcc مقتضیcc قرارداد،cc ھرچندcc اينc نھاداع/مc نکردcc کهcc مبلغc يادc شدهcc نصيبcc چندبانکcc شده

)  مليارد پوند را به ديگربانکھا قرض ميدھد.  بانکھای10است.ھمچنين گفته شد که بانک انگلستان ھم معادل(
کانادا وسويس نيزاع/م کردند که اقدام مشابھی رانجام خواھند داد.

 بدنبال سقوط بازارھای جھانی، ارزش سھام بازارھای آسيا وآستراليا به کاھش شديد2008  جنوری 22بتاريخ 
خود ادامه دادند.  شاخص " نيکی"  بازاربورس جاپان دراولين دقايق آغازروزکاری يک ونيم درصد افت کرد.

  درصد کاھش يافت.  بازاربورس سيدنی درآستراليا به5ارزش سھام بازارھای کوريای جنوبی وآستراليانيز
  سال گذشته ادامه داد.  سقوط ارزش سھام  ياد شده يک روزپس ازاين صورت26طو:نی ترين افت خود طی 

 cc11گرفت که شاخص ھای بازارھای جھانی بيشترين کاھش بھارا پس ازحم/ت ccپشت2001  سپتمبرسال  
 درصد سقوط به پائين ترين حد5سرگذارده اند. اواسط صبح ھمين روزارزش سھام بازارھای جاپان بابيش از

 درصد کاھش آغازکردند. 6خود طی دوسال قبل آن رسيد. درتايوان بازارھای بورس روزخودرا با 
  بوجود2008 سقوط بازارھای ياد شده  نگرانی ھای زيادی را درباره وضعيت بازارھای بورس آسيا درسال 

  درصد، ھنگ سنگ ھانگ کانگ13آورد.  گفته شد که ازآغازسال مي/دی جاری تاکنون بازارنيکی جاپان 
 درصد کاھش يافته است.7 درصد وشاخص  شانگھای چين 14

7  و 5/5  جنوری به ترتيب21 بانگرانی ازرکود اقتصاد جھانی بازارھای بورس لندن وپاريس روزدوشنبه 
  درصد کاھش يافت.  کاھش بھای سھام6/6درصد سقوط کردند.  شاخص بازاربورس برازيل نيزدراين روز

بازارھای جھانی بدنبال نگرانی ازوقوع رکود اقتصادی درامريکا صورت گرفت. 
 cکاخ سفيد ودموکراتھا درکنگره امريکا درمورد يک بسته  محرک اقتصادی به2008  جنوری 25بتاريخ  
  ملياردد:رکه مقداری ازماليات پرداختی را به افراد بازميگرداند به توافق رسيدند.  نانسی پلوسی150ارزش 

رئيس مجلس نمايندگان گفت که"  کنگره دراولين تاريخ ممکن، آنرابه اجراخواھد گذاشت تاچک ھای پرداختی
پول به مردم پست شوند." 

 د:ربرای افراد مجرد600 مليون خانواده مشمول اين طرح خواھند شد که براساس آن 117 گفته شد که حدود
  د:ربرای زوج ھا ارسال خواھد گرديد.  زوج ھای  که فرزنددارند نيزبابت ھريک کودک1200وحداکثر

  د:ردريافت خواھند کرد.  ھمچنان گفته شد که واشنگتن برای جلوگيری ازورود به رکود، دست به اين300
)  مليارد د:ربرسد100اقدام  سريع زده است.  گفته شد که مجموع ماليات پرداختی به خانواده ھا بايد به( 

) مليارد د:ری ماليات بھره مند می شوند. 50ودرھمين حال کسب وکارھا نيزازکاھش( 
25 اين توافق دوروزپس ازآن حاصل شد که بانک مرکزی امريکا ميزان نرخ بھره وام بانکی را ازچھار و

  سال اخيربود.  اقتصادامريکا25درصد به سه ونيم درصد کاھش داد که بزرگترين کاھش درنوع خود طی 
دراثرافت بازارمسکن وبحران اعتبارووام ضربه شديدی خورده است.  برخی سياست مداران امريکا نگران
ھستند که اين بسته مشوق ھا ممکن است ضربه ای را متوجه اوضاع مالی دولت کند، چراکه بطوربالقوه می

 مضاعف کند. 2008 را درسال 2007 مليارد د:ری سال 163تواند کسربودجه 
 cc9بتاريخ cاقتصادجھان2008  اپريل ،    صندوق جھانی پول اع/م کرد که بخاطربحران اعتباری درامريکا

دردوسال آينده رشد بسيارآرام تری نسبت به پيش بينی ھا درگذشته خواھد داشت.  اين سازمان درپيش بينی
 کاھش خواھد يافت که2009  و2008 درصد درسالھای 3.7رسمی خود اع/م کرد که رشداقتصادی جھان به 

1.25 ccاست.  اع/ميه ع/وه نمود که دررأس اين افول، امريکا2007  درصد پائينترازميزان رشد درسال  
 ccا نيزدرسالھای   و2008قرارخواھد داشت که دچار"رکود جزئی"  خواھد گرديد.  رشد اقتصادی دربريتاني

ه 2009   درصد خواھد رسيد.  دراين گزارش اع/م شد که ضعيف شدن بازارمسکن،1.6   باکاھشی عمده ب
سياست ھای انقباضی دربخش مالی ورشد ضعيف ترصادرات به اروپا وامريکا، به افت رشد اقتصادی دراين
کشورھا دامن خواھندزد.  درحاليکه وزارت ماليه(دارائی)  انگلستان پيش بينی کرده بود که نرخ رشد درسال

  درصد خواھد بود.  صندوق جھانی  پول ھمچنين اذعان کرده که اين رکود2.5جاری دودرصد ودرسال آينده 
  درصد25جھانی ممکن است حتی شديدترازچيزی باشد که درحال حاضرپيش بينی می کند واع/م کرد که 
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  درصد کمترشود، "رکودجھانی"  رخ دھد.  ھمچنان3احتمال دارد که ھنگامی که رشد جھانی اقتصادی از
 ccن بازارھای مالی درآگست سال ه است :"  بحرا ن گزارش آمد ن شوکھای2007دراي ه يکی ازبزرگتري   ب

  مي/دی قرن گذشته)  تبديل شده است." مشک/تی20اقتصادی اززمان دوران رکود اقتصادی امريکا در(دھه 
چون افت بازارمسکن درامريکا، نقشی عمده درافول اقتصاد جھانی خواھد داشت.  اماصندوق جھانی پول
، ايرلند وبريتانيا، د که تورم بيش ازاندازه قيمت مسکن دربرخی کشورھای اروپائی مثل اسپانيا ھوشداردا

ه است.  درامريکا قيمت مسکن (    درصد) 10احتمال وقوع رکود اقتصادی دراين کشورھا را بيشترساخت
  درصد)  بيش20  تا10کاھش يافته است وصندوق جھانی پول معتقداست که دربريتانيا ھم قيمت مسکن بين (

ازقيمت واقعی آن است.  ونيزاين سازمان پيش بينی کرده است که درامريکا قيمت مسکن درسال جاری بين (
 درصد) کاھش ميابد. 20 تا 14

"  دراول جنوری رشد توليدThe World  in  2009مجله اکونوميست درشماره فوق العاده ای زيرنام " 
  قرارذيل پيش بينی کرده است:2009)  تعدادی ازکشورھای  جھان رادرسال  مي/دی GDPناخالص داخلی (

  - )  ، ايتاليا( % 0.2  - )  ، جرمنی(  % 1.0)،انگلستان( % 0.5-)  ، کانادا(% 0.2اض/ع متحده امريکا (% 
  -)  ، جاپان( %0.6   ) ، اسپانيا ( % 1.5   )  ، ناروی ( %  0 .7  -)  ، ھالند(  % 2  . 0  -)  ، آيرلند(  % 0.3

   )  ،1.5  -) ، تايوان ( % 0.1  ) ،  سينگاپور( % 2.0   ) ، کوريای جنوبی ( %  1.5  )  ، نيوزي/ند ( %  0
  -)  ،0.1)  ، فرانسه( % 0.5  )  ، بلجيم ( % 0.6  )  ، سويدن ( % 0  )  ، سويتزرلند ( % 0.9مکسيکو ( % 

)  ،4.8  )  ،  رومانيا (%  4.0)  ، روسيه ( % 1.5  -)  ،  ھنگری (%0.4)  ، دنمارک (% 1.4يونان ( % 
  )  ، ماليزيا( %2.1)  ، ترکيه (% 8.0  )  ، چين ( % 3.8  )  ، پولند( % 5.0)  ، سلواکيا ( % 0پرتگال ( % 

  )  ، اسرائيل ( % 5.7)  ، مصر( % 3.8)  ، ايران( % 3.4)  ، اندونيزيا(( % 6.5  % )، ھندوستان (  % 3.2
  )  ،1.9  )  ، ھانگ کانگ((% 3.4  )  ، جمھوری چک(  % 4.1  )  ،  بلغاريا(% 1.8  )  ، وينزوي/ (% 2.7

 ) و...5.0سلوواکيا(% 

:رکود اقتصادی درامريکا
  درصد رشد0.5  اقتصاد امريکا تنھا 2008 ھمچنان صندوق جھانی پول پيش بينی کرده بود که  درطی سال 

  ھم شرايط2009خواھد کرد وميزان رشد آن  درشش ماه ابتدای سال منفی خواھد بود.  ضمن اينکه درسال 
باکندیcc بھبودcc خواھدcc يافتcc تنھاcc ششcc دھمcc درصدcc رشدcc مشاھدهcc خواھدcc شد.  اينcc سازمانcc ھشداردادcc که
بادرنظرگرفتن ضرريک تريليون د:ری اعتباری واردشده به بخش مالی، خطرشديدترشدن بحران وجودارد.
د کم ه افرا م مسکن داده شده ب ھمچنان دراين گزارش آمده است که ضررھا ازدارائی ھای مربوط به وا
بضاعت، به ديگربخشھا مثل دارائی ھای تجاری، اعتبارات مالی مصرف کنندگان وبدھی ھای تجاری سرايت

می کنند. 
) مليارد د:رضررکرده19 سويس اع/م کرد که درسه ماه اول امسال حدود( USB بانک  2008دراول اپريل 

)  مليارد د:رمتضررشده بود.  گفته شد که اين رقم دراثربحران وام18است.  اين بانک درسال قبل آن نيز( 
ه است.   ن بانکc واردشد ه اي ن درامريکاc ب Deuschمسک  Bank ccه درسال ن کردک ن نيزاع/ 2007آلما

حدودچھارملياردد:رضررکرده است.
خ  ل 9بتاري    دامينيک  اشتراوس-  کان رئيس صندوق بين المللی پول درمصاحبه ای باروزنامه2008  اپري

اقتصادی فاينشنل تايمز، چاپ بريتانيا گفت:"  اعتباريک پديده جھانی است که دراقتصادھای پيشرفته جھان
ً دامنه ای آن گريبانگيرکشورھای درحال توسعه مانند چين وھند نيزخواھد شد.  اوع/وه تأثيرگذاشته ونھايتا
ً گرفتارمعضل کمبود اعتبارشده است، تصوری واھی است. نمود:  اين تصورکه تنھا امريکاست که عمدتا
اوھمچنان ھوشدارداد که کمبوداعتباربررشد اقتصاد جھان تأثيرنامطلوب خواھد داشت وبااين که دولت ھا
د نقاط ضعف ه ان د نتوانست ه کنن ن معضل مقابل د بااي ه ان ی بانکی خودت/ش کرد م ھا ه نظا ق پول ب باتزري

خ    اپريل بانک " 18درسايربخش ھای نظام مالی، مانند بازاروبورس وبازارمسکن را مرتفع کنند."   بتاري
  ملياردد:رضررداشته است.  سيتی5سيتی گروپ"  اع/م کرد که درسه ماه اول سال جاری مي/دی بيش از

  مليارد9بانکcc شاخۀcc مالیcc اينc گروپcc بزرگcc براساسcc گزارشھاcc اينcc ميزانc ضرردرمقايسهcc بابيشcc از
د:رضرراين اين گروه درسه ماه آخرسال قبل مي/دی کمتربوده است. 

 اگرچه گفته شد که مقامات مالی امريکا واروپا به طورعمومی بامداخله مستقيم دولت ھا دربازارھای مالی
تحت فشاراعتباری مخالف ھستند ومعتقداند که زمان برای چنين حرکاتی فرانرسيده است.  ولی اشتراوس
بافاينشنال تايمزگفت که به ھمين دليل پيش بينی ميکند که  درنشست واشنگتن پيشنھاداتش بامقاومت ھيئت ھای
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شرکت کننده روربرو شود.  با اين حال"  موسسه مالی بين المللی"  گفت شواھد فزاينده  نشان ميدھد که مداخله
مستقيم دولت ھا امری ضروری است.

درھمان روزاع/م شد که دولت بريتانيا برای نجات بانک خصوصی "نوردرن راک"  ازورشکستگی، آنرا
ملی کرد ودرامريکا مقامات چنين طرحی را دربانک" براستيرنز" وال اسريت تھيه واجراکردند. درھمان وقت
چندبانک مرکزی مھم ازجمله بانک مرکزی امريکا(فدرال رزرو)  وبانک مرکزی انگلستان اع/م کردند که
جھت فراھم آوردن نقدينگی بيشتربرای بازارھای مالی، تدابيراضطراری وھمآھنگی را به اجرا می گذارند. 

وبانک مرکزی امريکا، رھبری اين تدابيررا بعھده گرفت.
)500 اع/م شد که اروپا برای تقويت بانکھا واردعمل می شود. آلمان اع/م کرد که ( 2008 اکتوبر13بتاريخ 

)  مليارد يوروکمک اع/ن کردند.  گفته شد که100)  مليارد واسپانيا( 350مليارد يوروکنارگذاشته وفرانسه ( 
)85بخش عظيمی ازاين پول برای وام بين بانکھا درنظرگرفته شده است. ازسوی ديگراتريش ھم قرارشد که (

مليارد يوروصرف کند ودولت ايتاليا ھم بدون اع/م ھيچ رقمی گفت که ھرچه قدر:زم باشد کمک خواھد کرد.
  اکتوبر، رھبران اروپائی که درپاريس بايکد يگرديدارکرده بودند برسربرنامه ای برای حل بحران12 روز

ه ورطه ی ب ه ا ی عمد چ مئوسسه مال د ھي ه اجازه نخواھنددا د ک ه واع/م کردن ق دست يافت ه تواف بانکی ب
ورشکستگی برسد.نيکو:ی سرکوزی رئيس جمھورفرانسه درپايان جلسه اع/م کرد که تصميم ھای گرفته

شده "بی سابقه"  بوده است. ھمزمان بريتانيا نيزطرح مشابھی را اع/م کرده بود.
تزريق نقدينگی: 

ھمچنان نيکو:ی سرکوزی گفت:"  رھبران اروپا باچارچوبی موافقت کرده اند که براساس آن ھرکشورمی
تواند باخريد سھام ممتازبه بانکھا نقدينگی تزريق کند.  اوگفت درچند روزگذشته بحران وارد مرحله ای شده که
ديگرنميتوان ازروياروئی مستقيم باآن طفره رفت يااقدامی يک جانبه راانجام داد."  وعدۀ ازتحليلگران گفتند که
واکنش ھای عصبی محض عامل عمده درسقوط ارزش سھام دربازارھای مختلف جھان بوده است.  اما خوزه
مانوئل باروسورئيس کميسون اروپا نيزدرگفتگوھا حضورداشت وبااستقبال ازطرح منطقه يورو گفت طرح

مورد توافق قرارگرفته واين طرح " به بدبينی افراطی به بازارھا خاتمه خواھدداد." 
م/حظه می شود که سران کشورھای سرمايه داری بازھم سعی ميکنند تا عمق ووسعت اين بحران رامخفی
نگھداشته وبه اين صورت اذھان مردم راازاصل واقعيت موضوع منحرف کنند تادرباره سپرده ھای قبلی شان

دربانکھا وسپرده ھای بعدی نگرانی نداشته باشند!. 
 دومينيک اشتراوس-  کان رئيس صندوق بين المللی پول نيزازطرح اروپا استقبال کرد وگفت:"  فکرميکنم

اکنون طرح جامعی داريم وبه نظرمن بازاربه آن واکنش نشان خواھد داد." 
ی بانک ھای ه ھا م سپرد ه تما ه بودندک د جديداع/م کرد ا وزي/ن ه عربی، آسترالي ن امارات متحد ل ازي  قب
خودراتضمين ميکنند.  ھمچنان کوين راد، صدراعظم  آستراليا نيزپس ازدوروزمذاکرات اضطراری، اع/م
کرد که برای سه سال آينده تمام سپرده ھای بانک ھا، اعم ازاينکه چه مبلغی باشند، تضمين ميشود.  دولت
ن موضوع ل تضمينc ميکند.  اي ه مدتc دوسا ا ب ه ھایc بانکیc کشورر زي/ندc نواع/م کردc کهc تمامc سپرد
درکشورھای اروپائی موجب تشويش کسانی گرديد که مبلغ سپرده ھای شان به بانکھا تاحدی قابل م/حظه
ا مبلغ دوصدھزاريورو ازسپرده ھا رابرای مدت سه سال است.  وازھمين رووزيرماليه ھالند اع/م  که ت

تضمين ميکند. 
  اع/م شد درحاليکه بورس ھای عمده جھان پس ازچند ھفته رکود شاھد افزايش بھای2008  اکتوبر14بتاريخ 

سھام بوده اند، ودولت امريکا برنامه ای را برای سھيم شدن درمالکيت بانک ھای خصوصی تدوين کرده
است. 

 ccملياردد:ری دولت امريکا به بانکھا تاحدی موجب آرامش روحی700بايد تذکرداد که ازيکطرف طرح  
خريداران سھام شده وازجانبی موسسات مالی بزرگ ودولت ھا سخت درزمينه بھبود وضع مالی کشورھای
م رفع گردد. د وخريداران سھا ه بانک ھا دارن د تانگرانی کسانيکه سپرده ھای بيشتری ب ن تبليغ ميکنن شا
درحاليکه تازه عمق فاجعه (بحران مالی)  درامريکا واروپا وسايرکشورھای جھان وھم اينکه اين بحران،
اقتصادھای سراسرجھان رافراگرفته است، تازه برم/ساخته اند.  ھمچنان که درطی چند سال اخيرموضوع
بحران مالی رادرامريکا دربخش بازارمسکن کم اھميت جلوه داده اند تااينکه اين « حباب ترکيد»  وعمق فاجعه

ھرچه بيشتربرم/ گرديد.
 درھمين روزگفته شد که وزارت خزانه داری امريکا جزئيات طرحی رااع/م کرده که براساس آن، بخشی

)  مليارد د:ری کمک به بخش مالی به خريد سھام بانک ھای خصوصی اختصاص ميابد.  به700ازبودجه (
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گفته مقامات وزارت  خزانه داری امريکا، تصميم به مشارکت دولتی درمالکيت بانک ھای خصوصی پس
ازمذاکرات ھنری پالسون، وزيرخزانه داری، ودست اندرکاران نظام بانکی اين کشوردرروزقبل ازاين اتخاذ

  مليارد د:رازمحل صندوق ويژه کمک به بخش مالی صرف خريد سھام125شده بود.  طبق اين طرح، مبلغ 
بانک ھای خصوصی خواھد شد وھمچنين دولت امريکا وام ھائی را که بين بانکھای اين کشورمبادله می شود

به مدت سه سال تضمين خواھد کرد.
م دھی بانک ھا بيکديگر، که ه ھای اخير، کاھش ودرمواردی توقف وا ه شد که درھفت  درھمين روزگفت
ازنگرانی درموردعدم بازپرداخت اين وام ھا ناشی ميشد، فعاليت متعارف نظام بانکی رادرامريکا وبسياری
ديگرازکشورھای جھان مختل کرده بود.درحاليکه درھمين جريان دولت ھاخاصتاً دولت امريکا فقط ازکمک
به بانکھا ونجات آنھا ازاين بحران صحبت کرده است وکوچکترين اشاره ای به اينکه اين ده ھا وصدھا مليارد
، بميانc نيامدهc است.  اين ه ودارند ه نقشیc دراينc زمينهc داشت ن مراکزمالیc چ ه ھواشد وصاحبا د:رچگون
ه دراين ماجرانقش داشته د که بانک داران وصاحبان موسسات مالی بزرگ چگون امربخودی خودميرسان
وشرکای آنھا درمقامات عالی دولتی تاچه اندازه ازاين مبالغ مليارد د:ری منتفع شده اند وحا: پول مردم
امريکارابرای رونق دوبارۀ بازارباصط/ح لک بخشی ميکنند. اگرازاين مطلب بگذريم که روسا وھيئت مديره
؛ مث/:  ريچارد ه اند م معاش وامتيازصاحب شد غ درشتی رابنا ی چه مبال ی بزرگ و مئوسسات مال بانکھا

)  مليون د:رحقوق ومزايا500فولدرئيس بانک ورشکسته"لھمن برادرز"  طی چند سال گذشته نزديک به (
 cc2008  دسمبر15دريافت کرده است.  ونيزتاحال يک مورد ازدستبردھا کشف واع/ن شده است:  بتاريخ

  تحت عنوان"  يک شيادی وحيله گری بزرگ درامريکا کشف شد"، نوشت کهADمطبوعات ھالند(  روزنامه  
Bernard Madoff  70 مليارد د:ری را باحقه بازی دستبرد زده50  ساله بوسيله پسرانش يک مبلغ بزرگ  

  cه توسط ه دراينجاستc کهc مامورينFBI ccاستc ک   گفتندc کهc فردFBI  امريکاc دستگيرشد.:کنc طنزقضي
 مليون د:رجريمه روبروخواھدبود. 5 سال زندان و20مذکورباجزای 

ھمچنان گفته شد که ادامۀ چنين وضعی می توانست به وضعيتی منجرشود که برخی ازبانک ھا به دليل کمبود
مقطعی نقدينگی وعدم دسترسی به پول :زم ، قادربه پرداخت مطالبات سپرده گذاران نباشند که نتيجۀ آن می
توانست سلب اعتمادعمومی ازنظام بانکی وسقوط بخش مالی باشد. ع/وه براين، بانک ھا ازبيم ناتوانی وام
د واين ه بودن ه شدت کاھش داد ن را ب ه متقاضيا ی اعتبارات بانکی ب ، اعطا م  ن دربازپرداخت وا گيرندگا
وضعيتccc میccc توانستccc بهccc کاھشccc فعاليتccc سايربخشھایccc اقتصادیccc درنتيجه،ccc بروزرکودیccc عميق
منجرگردد.درحاليکه  اين بحران تقريباً اقتصادھای سراسرجھان رادربرگرفته وھرروزدامنۀ آن گسترده ترمی
شود؛ :کن دولت ھا ی سرمايه داری ھنوزھم حاضرنيستند که ازآغازبحران وعميق ترشدن آن صحبت نمايند.

ھنوزھم ازآغازرکود نسبی صحبت دارند که درجھت رفع آن ت/ش ميکنند!. 
:اميد به تجديد فعاليت نظام بانکی

 دولت امريکا انتظاردارد که بااجرای برنامۀ جديد،ع/وه برافزايش دسترسی بانک ھای خصوصی به نقدينگی
ازطرف فروش سھام به دولت، آنھارا به ازسرگيری مباد:ت متعارف بايکديگروھمچنين، افزايش وام دھی به
مشتريان تشويق کند.  به ھمين ترتيب دولت ھای اروپائی، ازجمله انگلستان نيزاجرای برنامه ھای مشابھی را
اع/م کرده وميگويند که نتيجۀ آن بھبود شرايط بازارھای سھام درامريکا، آسيا واروپا بوده واين خود نشانه
ن اموراقتصادی ل کارشناسا ن حا ن محسوب ميشود.  درعي ط اقتصادی جھا ه شراي د ب ی ازبازگشت اعتما ا
بورژوازی گفته اند که اجرای اين برنامه ھا به منزله چرخشی اساسی درديدگاه اقتصادی دولت ايا:ت متحده
امريکا و وبسياری ازدولت ھای اروپائی درخ/ل يکدھه اخيراست.  اما بادرنظرداشت ماھيت سرمايه واينکه
د وگنديدگی وبحران جزء سرشت آنست وھم بادرنظرداشت اوضاع کنونی اقتصاد جھانی طفيليگری، فسا
ن قدرت ن آمد ه شدت پائي ی وب د فقروتنگدست ه داری وتشدي ی سرماي ف بيکاری درکشورھا ن گرا وبلندرفت
خريدکارگرانcc وسايراقشارزحمتکشcc وفقيرونيزبيکاریcc وفقرگستردهcc درکشورھایcc تحتcc سلطهcc کهcc درطی
سالھای اخيرباديکته کردن سياست« نيوليبرالی»  بوسيله بانک جھانی وصندوق بين الللی پول وبه اجراگذاشتن
برنامه ھای اقتصادی « بازارآزاد»  وخصوصی سازی دراين کشورھا بيش ازقبل صدھا مليون اززحمتکشان
ه نشانده وسطح تقاضا برای اجناس توليدی ا وامريکای :تين رابخاک سيا ، افريق ً درکشورھای آسيا خاصتا
کارخانه ھای کشورھای سرمايه داری امپرياليستی وصنايع وابسته به سرمايه ھای امرياليستی وسرمايه ھای
کمپرادوری وبوروکراتيک دراين کشورھا، بشدت نزول کرده است.  چگونه ممکن است که اوضاع به سرعت
بھبوديافته وسطح خريد مردم با:رفته وبازارھا رونق دوباره خودرابازيابند ووضع اقتصاد درحد مطمئنی
بھبودی يابد!  دولت ھا ومئوسسات مالی بزرگ جھان ازاين امربخوبی آگاه اند که باين زوديھا بحرانی که تازه
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ً درکشورھای آغازشده است به مرحله بھبود و رونق گذارنخواھد کرد.  زيرا ؛ ازآنجاييکه  دولت ھا خاصتا
سرمايه داری تابع فيصله ھا ودستورات روسا وھيئت مديره بانکھا ومئوسسات مالی بزرگ اند؛ ازاينروبخش
اعظم ذخايرمالی اين کشورھا درحمايت ازبخش مالی وبه جبران «خسارات»  اين بانکھا ومئوسسات مالی
ھزينه می شود، تا سرمايه گذاری دربخش صنعت وزراعت وخدمات عامه که ھم اشتغال زااند وھم تاحدی به
بھبود شرايط زندگی توده ھای مردم کمک کرده، وبا:رفتن قدرت خريد آنھا، تاحدی  موجب بھبود ورونق

بازارنيزمی گردد.
ھمچنان گفته شد که دراين دوره، اکثررھبران اين کشورھا،خصوصاً دولت راستگرای جورج بوش، برلزوم
فعاليت بازارآزاد تاکيد داشته ومداخله دولت دراموراقتصادی رامردود می دانسته انددرحاليکه باجرای برنامه
ھای اخير، دولت ھا مستقيماً دراستم/ک ويا اداره اموربانک ھا مشارکت خواھندداشت.  ھمچنان گفته شد که
درعين حال اين امکان وجوددارد که پس ازرفع مشک/ت کنونی، دولت ھا سھام خوددربانک ھارابفروش
برسانند تاضمن خصوصی سازی مالکيت خود دراين مئوسسات، ھزينه ای راکه برای کمک به بانک ھا، وبه
گفته برخی منقدان جبران اشتباھات ياطمع ورزی آنھا، ھزينه شده به بودجه عمومی بازگردانند.اين تبليغات
اقتصادانھای بورژوازی است؛ وازآنجاييکه موضوع اقتصاديک موضوع پيچيده ايست واکثريت مردم بخوبی
نميتوانند ازفعل وانفعا:ت، کارکرد واقعی سرمايه سردرآورند؛ وازاينکه صاحبان بانکھا وبنگاه ھای مالی
بزرگ باسفته بازی مشغول اند؛ وبدين وسيله سعی ميکنند تاباتبليغات دلخوش کننده تشويش مردم را« رفع» 
کرده وآنھارا « مطمئن»  سازند.  وھم جلوانتقادھای گسترده مردم رادربارۀ پاليسی خانمان برانداز« بازارآزاد» 
وطرحھایcc خصوصیcc سازیcc دولتcc ھاcc بگيرند.  وازاينکهcc اينcc برنامهcc صدھاcc مليونcc تنcc اززحمتکشان
درکشورھایcc تحتcc سلطهcc رابفقروتيرهcc روزیcc وگدائیcc کشاندهcc است؛cc بحثcc ديگریcc استcc کهcc اينcc گروه
ازاقتصاددانھای بورژوازی کوچکترين اشارۀ بآن نمی کنند.  اين نکته قابل تذکراست که بزرگترين اقتصادھای
که سياست« بازارآزاد»  وخصوصیجھان منجمله دولت امريکا واداره جورج بوش ومشاورين اقتصادی وی 
سازی را به شدت تبليغ ميکردند، حا:« راه نجات»  ازاين بحرا ن را بازگشت به « کينزگرائی»  ودولتی کردن
بانکھا ومئوسسات وکنترول مئوسسات مالی راتبليغ ميکنند.اين قماش ايدئولوگھا قبل ازاين ھردولتی کردن را
ه نيزبايدتوجه نمود که"  نظام ه اقدامی مارکسيستی می گفتند وباآن بمخالفت برميخاستند.  باين نکت درسرماي
سرمايه داری ھميشه سودراخصوصی ميکند و ضرررا اجتماعی."  بانکھای سرمايه گذاری ياگروه ھای مالی
عظيم(  که اکنون ورشکسته شده اند)، باميکانيزم وام دادن ووام گرفتن مستمروسريع،تمرکزبزرگی ازدارائی
ھارابه صورت اعتبارات مالی وذخايرمالی دريک جا جمع کرده ودرعرصه ھای مختلف اقتصادی، دراقصی
نقاط جھان، بحرکت درمی آورند وازآنھا سود می مکند وخارج می شوند.  ميان اين نھادھای مالی، روزانه
ملياردھا د:روام واعتباررد وبدل می شود. ھرچند اين نھادھای مالی وفعاليت ھای مالی آنھا، فاصله ای زيادی
باعرصه توليد دارند، اما سرنوشت توليدوابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است.  اين نھادھای مالی اقتصاد
ه به رقابت ميان بلوکھای مالی عظيم ، وابست جھان راکنترول ميکنند.  اما عملکردوتصميم گيری ھای آنھا
ل تذکراست که درطی بيست سال ن مطلب قاب ن است.  اي ن زما ن برسرکسب حداکثرسود درکمتري درجھا
اخيراقتصاد سرمايه داری  جھانی، بيش ازپيش "مالی"  شده است.  يعنی بيش ازپيش باين عمليات قماربازی

 ccه بازی وبورس سھام نيويورک اوج گرفته است.  توليد صنعتی1975مالی وابسته شده است.  ازسال   سفت
  توليدناخلص داخلی امريکا1975  و1960امريکا تقريباً به نصف آن توقف کرده است.  درحاليکه بين سالھای 

سه ونيم تا تاچھاربرابررشد داشت.  صندوق ھای تقاعدی (بازنشستگی)  را درامريکا ازبين بردند وپولھای
 ccدرصد ازحقوق بگيران وکارگران امريکائی را به ارزش تريليون ھا د:ربه53بازنشستگی مردم، مال  

  درصد مردم امريکا داخل بورس سھام شدند درحاليکه50  مي/دی  حدود 90بازاروبورس بردند.  تااخيردھه 
  حدود ھفت ونيم تريليون د:ردربازاروبورس ثروتھای2000خودآنھاھم نمی دانستند.  کارگران امريکا درسال 

شانراازدست دادند.  کارخانه ھای موترسازی ويخچال وغيره بخش ھا به کارخانه ھای اسلحه سازی مبدل
  مليارد د:راسلحه مقام اول رادرفروش اسلحه درجھان داشت(% 16.9  بافروش 2007شدند.  امريکا درسال 

  ملياردد:ردرمقام سوم قرارداشت.3.1  مليارد د:ردرمقاوم دوم وانگلستان بافروش 8.7)؛ روسيه بافروش 41
 ccن وايتاليا ، آلما ، بريتانيا ، فرانسه ه اسلحه دراروپا ه کنند   مليارد10.9جحم صادرات کشورھای اصلی تھي

. ملياردد:رکاھش يافت5.5 به 2006 بود که درسال 2005د:ردرسال 
ل    باپائين آوردن بھره بانکی به دودرصد ويک درصد مردم را تشويق به گرفتن وام جھت2001بعدازسا

خريداری خانه، اتومبيل واثاثيه خانه نمودند وقروض مردم ازبانکھا سربه آسمان کشيد.  شرکت ھا قيمت خانه
ل    نرخ بھره بانکی را با:بردند وصاحبان خانه2007ھارا بلند بردند وبورس سھام اوج گرفت.  بعد درسا
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نتوانستند اقساط خودرابپردازند؛ خانه ھارا صاحبان اصلی آن واپس گرفتند. دراين جريان مليونھا نفرخانه ھای
شانراازدست دادند وازطرفی سطح بيکاری ھم با:رفت.  ھمچنان دادن کارت ھای اعتباری به پيمانه وسيع
برای مردم که ازاين ناحيه بانکھای امريکا (وديگرکشورھای سرمايه داری)  صدھا ملياردد:رنفع بردند.  ولی
بعدھا اع/م کردند که صدھا ملياردد:ردود وھواشده اند؟ درحاليکه حقيقتاً چپاول وغارت شده اند. اگرچه گفته
می شود که بحران بزرگ درنظام مالی سرمايه داری جھانی را"بحران بازاروام مسکن"  درامريکا بوجود
آورده است.  اما بحران بازاروام مسکن به تنھائی دليل اين بحران نيست.  دليل اين بحران  ياريشه ھايش
بطورکلی درخود سرمايه داری امپرياليستی(سرمايه داری جھانی که سرمايه مالی درآن تسلط دارد)  است
وبطورخاص، مربوط به افزايش خصلت انگلی نظام مالی اقتصاد جھانی است.  بعبارت ديگراين يک بحران

ساختاری نظام سرمايه داری است ." 
 :چگونگی معام/ت قماربازی و«بحران بازاروامھای مسکن»

م ھای خريداران مسکن، دربازارھای مالی خريد وفروش می شود وبرسرآنھا گمانه زنی ياقماربازی "وا
  سال رونق خودرا مديون5صورت ميگيرد.  به اين ميگويند، « بازار»  وام ھای مسکن!  اقتصادامريکا به مدت 

فعاليت اين بازاربود.  ازآنجا که بازاروام اشباع شده بود، بانک ھای وام مسکن شروع به دادن وام ھای بی
پشتوانه کردند.  يعنی برای گرفتن وام مسکن، نيازی به داشتن پشتوانه ای شغلی يامالی نبود.  اين وام ھا،
ه "يا"  درجه چندم" ی پشتوان ی ب م ھا م ھای"سبc پرايم"  يا"وا ه وا ه ( پرايم)  ب ی باپشتوان م ھا ل وا درمقاب

مشھورشدند. عدۀ زيادی باگرفتن وام ھای "درجه چندم" صاحب خانه شدند.
د وام ح ميدھن د وترجي ه ميکنن ن نگا ه آ ت ياپشتوان ه کيفي ، ب د "وام" ی ديگر، برای خري ا بازارھای مال  ام
ھای" پرايم"  يا" کيفيت عالی"  رابخرند.  به اين ترتيب، وام ھای "درجه چندم"  روی دست بانکھای سرمايه
گذاری رھنی ووام مسکن بادکرده بود.  بع/وه، وام گيرندگان قادربه بازپرداخت به موقع ديون خود نبودند. 
بانک ھای وام مسکن برای درمان ھردو درد(  يعنی فروش وام ھای بی پشتوانه به بازارھای مالی ديگر
م گيرندگان ن وا ه يک نيرنگ(کلک)  بازاری زدند:  آنا و« حل»  موضوع تاخيربازپرداخت ديون)  دست ب
م بگيرند!  اما اين باروام ا که برای بازپرداخت د يون عقب افتاده ای خود، دوباره وا د ت ق کردن راتشوي
باپشتوانه!!  اما کسی که ازاول ھم پشتوانه ای برای دريافت وام مسکن نداشت، و به ھمين دليل وام مسکن بی
پشتوانه گرفته بود، چگونه ميتوانست وام با پشتوانه بگيرد؟ به پيشتوانه ھمان خانه ای که باوام بی پشتوانه
ی « باکيفيتcc عالی»  درجهc بندیc شدند م ھا،c بهc دليلc داشتنc پشتوانه،c وامc ھا م وا خريدهc بود!  اينc باردو
ودربازارھای مالی جھان بفروش رفتند.  ملياردھا د:رازاين وام ھا به فروش رفت.  طبعاً صاحبان خانه قادربه
بازپرداخت ديون خود نشدند. نه تنھا بانک ھای که اين وام ھا را صادرکرده بودند بلکه بانک ھای که ملياردھا
د:رازاين«دارائی ھای بد»  راخريده بودند، دچاروخيم ترين بحران درزندگی خود شدند.  اما دراين ميان ھيچ
کس کار«غيرقانونی»  نکرده است.  ھمه اين فعاليت ھا در« بازارآزاداقتصاد»  سرمايه داری، کام/ً قانونی

است. 
نوع ديگری ازقماربازی دربازارھای مالی که  آنرا« بيمه تاخيربازپرداخت ديون» (کرديت ديفالت سوآپ يا
سی دی اس)  مينامند.  بازيگران بازارھای سھام واوراق بھادار، برسرجوانب گوناگون وام ھا شرط بندی
، اينکه آيا ديون بازپرداخت خواھندشد يانه؟ آياقيمت خانه ھائی که اين وام ھامربوط به آنھاست ميکنند.  مث/ً
با:خواھد رفت يا نه ؟ دراين ميان، يک عده ھم پيدا می شوند که اوراق « بھادار»  مربوط به وام ھارا« بيمه» 
می کنند.  بنابرين، وقتی صحبت ازآن ميکنيم که مث/ً دوسازمان مالی مسکن "فنی می"  و"  فردی مک"  بانک
ھای سرمايه گذاری درمسکن ھستند يعنی اينکه به خريداران مسکن وام داده اند.  ياوقتی ميگوئيم ف/ن بانک
بزرگ، بانک مالی بيمه است، منظوربيمه کردن اين بازی ھای مالی است.  ديده می شود که چندين نھادمالی
بصورت يک زنجيره درگيراين معامله قماری ھستند وازنظراقتصادی دراين ميان ھيچ  کا:ی توليد نشده است
که«خريده »  و« فروخته»  شود.  ھمه چيزبراساس شرط بندی است.  البته دراين معامله قماری تازمانيکه د:ل
سھام به موقع وام ھايش رابه بانک بازپرداخت ميکند، وضع ھمۀ اين زنجيره خوب است.  ولی اگرد:ل سھام
نتواند بدھی اشراپرداخت کند، نھاد مالی  ای بنام "بيمه تاخيردربازپرداخت ديون» نه تنھا به بانکی که به د:ل
سھام قرض داده است بلکه به ھمه کسانی که  اوراق بيمه راخريده اند(منجمله نفری که بيمه ای ميان بانک
ود:ل سھام را خريده است)  بايد پرداخت کند!  اين يک بازارکام/ً غيرقابل کنترول شده  است.  ھمه نھادھای
مالی جھان آنقدربھم قرض دارند که اگريکی ازآنھا سقوط کند بقيه نيزدرمعرض خطرقرارمی گيرند.  ديده می
شود که بخش بزرگی ازفعاليت ھای مالی مھم جھان شرط بندی ھای ازاين نوع است:  شرط بندی برسراينکه
آيا کسی ميتواند بدھی خودراپرداخت کند ياخير!  کشاورزی ، صنعت، سياست بحول محوراين اقتصاد می
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  "حقيقت"  ارگان حزب42چرخد.  وآن ھمه مداحی دروصف «  بازارآزاد»  اينراتوليد کرده است. (ازشماره 
کمونيست ايران- م ل م-)."

 ccه تعقيب دولت ھای اروپائی700بعد ازآنکه دولت امريکا طرح تزريق   مليارد د:ری را اع/م کرد وب
حاضرشدند تقريباً به ھمين مقدارويابيشتررا به حلقوم بيماربخش مالی بريزند؛ بازھم وضع بورس دربازارھای
عمده جھان بھبود نه چندان پايه داری نشان داد.  مث/ً اع/م شد که طرح کمک مالی دولت امريکا به نظام

بانکی باواکنش سھامداران دربورس ھای عمده جھان مواجه شده است. 
  اکتوبرگفته شد که باآغازمعام/ت دربورس توکيو، شاخص سھام، که طی ھفته ھای اخيرروندی14درروز

  درصد افزايش يافت.  ھمچنان گفته شد که بورس13نزولی را طی کرده بود، به سرعت ترقی کرد وبيش از
 درصد کاھش يافته بود. 10 اکتوبردرپی تنزل روزھای قبل، حدود 13توکيو درروز

2  ، از 2008)  اين مطلب به نشررسيد که درخ/ل سال AD  اکتوبردرمطبوعات ھالند(  نشريه 11 بتاريخ 
  اکتوبردولت ھا يک مبلغ بزرگی را به شرکت ھای بيمه وبانک ھا تزريق کرده اند.  کشورھای9فبروری الی 

ش از( ا بقيمت بي ن واسپاني ، لوکزامبورگ، آلما ، انگلستان، فرانسه بلجيم )  مليارد د:رضمن1000امريکا
شراکت درچندين بانک  ادارۀ آنھا را بدست گرفته اند، بخشی راخريداری کرده وتعدادی راھم  کمک مالی

  مليارد د:رقروض نامناسب بانک ھاراخريداری515  به ارزش 2008  اکتوبر2کرده  اند.  دولت امريکا از 
کرده وسرمايه گذاری کرده است.

بھبود مقطعی بازارھای نفت وسھام:
 به ھمين صورت تقاضابرای خريد سھام دربازارھای اروپائی ازعرضه پيشی گرفت ودرنتيجه، شاخص بھای

 ccدرصد رشدکرد.  پيشترازين شاخص بھای سھام5سھام دربورس ھای لندن، پاريس وفرانکفورت حدود   
دربورس سيدنی، آستراليا، به روند صعودی خودادامه داده وبااع/م تصميم دولت به اختصاص بيش ازھفت
مليارد د:ربرای کمک به خانوداه ھای کم درآمد وبرخی دارندگان وام مسکن، اين شاخص حدود چھاردرصد

رشدکرد.
  درصد4.4بازارھای سھام درھانگ کانگ وسيول، نيزشاھد افزايش شاخص بھای سھام بودند که به ترتيب 

افزايش يافت.  گفته شد که خوش بينی سھام داران آسيائی واروپائی پس ازرونق کم سابقه بورس ھای امريکا
درمعام/ت روزدوشنبه گزارش می شود که درجريان آن، داوجونز-  شاخص بھای سھام دربورس نيويورک- 

  به اين سو بوده است.1933  درصد رشدکرد که بيشترين افزايش اين شاخص طی يک روزازسال 11بيش از
ھمزمان،cc بازگشتcc اعتمادنسبیcc نسبتccc بهcc شرايطcc اقتصادcc جھانیcc بربازارھایcc کا:،ccc ازجملهcc نفت
نيزتأثيرگذاشت.زيرا درھفته قبل ازآن بھای نفت سيرنزولی طی کرده بود، بازارھای نفت درآسيا شاھد افزايش
قيمت نفت ھربوشکه(بيرل)  به بيشترازھشتاد د:ربود.  درعين حال برخی ازکارشناسان اين نظررا مطرح
کردند که باوجود اينکه به نظرمی رسد خطرسقوط نظام بانکی جھان کاھش يافته واعتماد به بازاربازگشته،
اماھنوزنمی توان نسبت به  ادامه  رشداقتصاد جھانی ابرازاطمينان کرد.  آنھا گفتند که رشداقتصاد جھانی
درسال ھای اخيرتاحدود قابل توجھی به رونق بخش ساختمانی ومسکن درامريکا وبسياری ديگرازکشورھا
متکی بوده وباتوجه به اينکه برخی ازناظران ازاين وضعيت به عنوان رونق کاذب نام برده اند، مشخص
نيست که آيا درپی  تحو:ت ماه ھای اخير، اقدامات اخير دولت ھا بتواند اعتمادرا به مصرف کنندگان وتوليد

کنندگان بازگردادند. 
خ  ن 25بتاري   کشورسرمايه داری و« روبه انکشاف»  برای مقابله بابحران مالی تشکيل جلسه43  اکتوبرسرا

ی که ه کشورھائ د درکمک ب ی پول خواستن ن الملل ی ازصندوق بي ی وآسيائ ی اروپائ ن کشورھا دادند.  سرا
ازبحران مالی جھانی شديداً صدمه خورده اند نقش :زم راعھده دارشوند.  اين سران که درشھرپکن(چين) 
تشکيل جلسه داده بودند، درپايان اج/س قول دادند که برای اص/ح موثروجامع سيستم ھای مالی بين المللی،
اقدامات :زم را عھده دارشوند.  وين جيابائو، نخست وزيرچين گفت:"  که بايد ازاين بحران درس گرفته شود
وبه اين موضوع توجه شود و درنظرگرفتن مقررات محدوديت ھائی برای نظام مالی، ازابتکارھای مالی مھم
تراست.  نخست وزيرچين قول داد که کشورش دريک اج/س مھم درباره بحران جاری، که قراراست ماه
نومبرباشرکت رھبران بيست کشورمھم وبزرگ جھان، درواشنگتن برگزارشود، نقش فعالی داشته باشد." 
نيکو: سرکوزی، رئيس جمھورفرانسه دريک کنفرانس مطبوعاتی که درپايان اج/س پکن برگزارشد چنين

گفت:" جزئيات واکنش ھا به بحران مالی جھانی دراج/س واشنگتن موردبحث قرارخواھد گرفت." 
:فارس اج/س کشورھای عرب حاشيه خليج
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 بھمين روزوزيران ماليه کشورھای عرب حاشيه خليج فارس نيزدررياض عربستان سعودی تشکيل جلسه
دادند تابرای مقابله با بحران مالی جاری سياست واحدی اتخاذ کنند.  بيشتراعضای شورای ھمکاری خليج
فارس که ازنظرمنابع نفتی غنی ھستند، درپی سقوط ارزش سھام ملياردھا د:ربه سيستم بانکی خودتزريق
کردند. ھمچنان  صندوق بين المللی پول ازاعضای شورای ھمکاری خليج(بحرين، کويت، عمان، قطر،امارات
متحده عربی وعربستان سعودی)  خواست برای مقابله بابحران مالی ھمکاری ھای بيشتری داشته باشند.اين
کشورھا که ازجمله کشورھای مھم صادرکننده نفت اند ودرطی سالھای اخيربابلندرفتن قيمت نفت مليارد ھا

  د:ربه قيمت180د:رنفع برده اند؛ :کن ازبحران اقتصادی جھانی کنونی ونزول قيمت نفت ازبيرل بيش از
ه تنھا اين کشورھا که ھمه کشورھای45- 40فعلی حدود   د:رسخت اقتصاد آنھا ضربه پذيرشده است.  ن

)   ازبحران اقتصادی کنونی جھان، اقتصادآنھا سخت ضربه ديده است.OPECصادرکننده نفت عضوکارتل( 
  درصد نفت جھان راتوليد می کنند. 35.6کشورھای عضواوپک دوسوم ذخيره نفت جھان رادراختياردارند و

ه OECDگروه بزرگ ديگرکشورھای توليدکننده نفت اعضای(    درصد نفت جھان راتوليد می23.8)  اند ک
کنند.  ھمه کشورھا ی عضواوپک ازجمله کشورھای تحت سلطه اند که بخش اعظم بودجه سا:نه آنھا ازدرک
فروش نفت تامين می شود.  که بانزول بی رويه قيمت نفت نه تنھا برنامه ھای انکشافی اين کشورھا به انجام
نخواھدرسيد که بودجه عادی آنھا نيزتحت فشارشديدی قرارميگيرد. بالمقبل کشورھای سرمايه داری واردکننده

نفت ازاين نزول قيمت نفت نفع  برده اند.  
درھمين حال حدود دوھفته بعدازبا:رفتن بھای سھام دربازاربورس بارديگربھای سھام درسراسرجھان روبه

  درصد ازارزش سھام کاسته شد.  قبل ازاين دربازارھای5کاھش گذاشته ودربازاربورس نيويورک ، حدود
اروپا، نزديک به ده درصد ازقيمت سھام دربازارھای مھم اروپائی، کاسته شده بود.  پس ازآنکه آماررسمی

، نيم درصد افت کرده است، دربازاربورس لندن ملياردھا2008نشان داد اقتصادبريتانيا درسه ماھه سوم سال 
د:رازارزش سھام کاسته شد.  وعلت آن واکنش به  تشديد بدبينی نسبت به وضعيت اقتصاد جھان ارزيابی

گرديد. 
ديده ميشود که خ/ف تبليغات مئوسسات بزرگ مالی ودولت ھای سرمايه داری ممکن است که وضعيت سقوط
وصعود قيمت سھام ووضعيت نوسانی ومتزلزل بازاربورس برای مدت طو:نی تداوم يابد. ولی بادرنظرداشت
ماھيت بخش مالی اقتصاد وشرايطی که درطی سالھای اخيربانکھا بوجودآورده اند وبا شيوه ھای بورس بازی
دربخش خريد وفروش مسکن  سودھای ک/نی نصيب شده اند وازطرفی ھم « حباب کفيد»  وسپرده ھای مليون
ھا نفربمخاطره افتاده است؛ ممکن نيست که به ھمين زوديھا بانکھا بتوانند اعتبارازدست رفته را بدست آورده
واعتماد مردم رادوباره جلب کنند.  اين موضوع بستگی به رفع بحران اقتصادی کنونی وآغازدوربھبودورونق
دوباره بازارھای اقتصادی جھان دارد.  م/حظه ميشود که نگرانی گسترده ازورود اقتصاد جھانی به يک دوره
ی نفتc بيشc ازپيش ه  وبھا ی کا:c وارزنيزتأثيرگذاشت م شدهc وبربازارھا ن موجبc کاھش بھایc سھا بحرا

دربازارجھانی سقوط کرده است.
ازآنجاييکهcc کشورھایcc اروپائیcc برایcc تحملcc سقوطcc اقتصادیcc جھانcc بامشکلcc روبروشدهcc اند،cc درآخرماه
اکتوبربانکھای اين منطقه دست به اقدامات بنيادی زدند تا بلکه اقتصاد بيمارکشورھای اروپائی را بھبودبخشند. 

  درصد کاھش داد.  گفته شد2.5  درصد به 3.25  کشورمنطقه يورواز15بانک مرکزی اروپا نرخ بھره رادر
  سال تاريخچه اين بانک بی سابقه بوده است.  درحالی10که اين ميزان کاھش توسط بانک مرکزی اروپا در

که بانک مرکزی اروپا ت/ش داشت تا اقتصاد منطقه يورورا تقويت کند :کن ھزينه گرفتن وام برای سومين
ماه متوالی کاھش يافت. 

 بانک ھای مرکزی جھان برای اجتناب ازعميق ترشدن رکوداقتصادی نرخ بھره خودرا به شدت کاھش داده
اند.  بانک مرکزی انگلستان نرخ بھره پايه خودرا يک درصد کاھش داد ونرخ بھره رابه دودرصد رساند
وگفته می شود که نرخ بھره انگلستان ازنيم قرن پيش تاکنون دودرصد نبوده است.  بانک مرکزی سويدن اع/م
کرد که درواکنش به سقوط درتوليد وھمچنين بازارکاراين کشور، نرخ بھره اصلی خودرا به دودرصد کاھش
داده است.  درفرانسه رئيس جمھوری اين کشوربرنامه جديدی رابرای کمک به رشداقتصادی معرفی کرده
است.  بنابرطرح جديد درفرانسه، برای مبارزه بامشک/تی که صنايع خودروسازی وھمچنين بخش ساخت

 ccc،است ccخريد32وسازدرگيرآن ccبه ccراترغيب ccھا ccخانواده ccميخواھد ccشود.  دولت ccمی ccد:رھزينه ccمليارد  
بيشترنمايد.آماررسمی تاکيد کردند که منطقه يورودررکوداقتصادی است واط/عات اخيروضعيت اقتصادی

اين منطقه را نااميد کننده نشان داده است. 
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 ccنومبرکشورھای منطقه يورواع/م کردند که برای اولين بارازھنگام تشکيل اتحاديه اروپا وارد13بتاريخ  
  کشوری که15دوره رکود اقتصادی شده اند.  طبق آماری که انتشاريافته است کشورھای منطقه يورو يعنی 

ازواحد پول يورواستفاده ميکنند، برای شش ماه پياپی دارای رشد منفی بوده اند.  اقتصاداين کشورھا دردومين
، دودھم يک درصد، رشد منفی داشته است. اقتصادآلمان وايتاليا که ازقوی ترين2008وسومين سه ماھه سال 

15اقصاد ھای اتحاديه اروپا محسوب می شوند، ھم اکنون بارکود مواجه اند، واسپانيا ھم برای اولين باردر
سالcc اخيردارایcc رشداقتصادیcc منفیcc بودهcc است.  ولیcc فرانسهcc استثنائیcc دراينcc روندcc محسوبcc میcc شود.
آمارمنتشره نشان ميدھد که اقتصاد فرانسه درسه ماه سوم سال جاری مي/دی رشد اند کی داشته است.  گفته می

ی   ا موجب نگران ه اروپ د اقتصادی  اتحادي د درموردرکو ه آمارجدي د ک ه است320شو   مليون نفری شد
ازيورواستفاده ميکنند واکنون باچشم اندازوخيم شدن وضعيت سرمايه گذاری وترس ازبيکاری روبروھستند. 

)  درواشنگتن نشست اضطراری تشکيل20  کشورصنعتی(  اعضای گروپ 20  نومبرسران 15  و14بتاريخ 
 cc20دادند تابقول آنھا نگذارند که بحران (مالی)  کنونی درجھان به يک تراژيدی انسانی تبديل شود.  گروه

  کشورصنعتی، بع/وه7  کشورواتحاديه اروپا است.  اين کشورھا عبارت اند ازاعضای گروه 19متشکل از
روسيه،c چين،c آفريقایcc جنوبی،cc برازيلcc، c ھند،c ترکيهc، cc کوريایcc جنوبی،cc ارجنتاين،c آستراليا،c مکزيک

 درصد توليد ناخالص  دنيارادراختياردارند.85واندونيزی. کشورھای عضواين گروه درمجموع حدود
دراج/س واشنگتن چھارموضوع اصلی مورد بررسی قرارگرفت:"  شفاف سازی بازارھای مالی، گسترش
نظارت برعملکرد بازار، گسترش انضباط بازارھا ومقابله باتقلب دربازارودرنھايت تسھيل ھمکاريھای بين

   بيانيه ای است که بالحنی قوی برھمکاری اعضای اين گروه برای20المللی."  نتيجه مذاکرات فشرده  گروه 
احيای رشداقتصادی درجھان واص/ح نظام مالی آن تاکيد دارد؛ اماتغييرات مھم فوری درنظام فعلی توصيه

  دربيانيه پايانی خود روی چنداصل کلی که برای اص/ح ساختارنظام مالی دنيا20نمی کند.  بااين ھمه گروه 
 ccی مورد نظرگروه ن اصول کل ه است.  يکی ازاي د نمود ، تاکي ه  ه اع/م کرد   شفاف شدن اوراق20درآيند

بھادارپيچيده ای است که دربازارھای جھانی عرضه شده ومی شود وظاھراً يکی ازد:يل اصلی بروزبحران
دربازارھای مسکن ومالی امريکا واروپا اع/م شده است.اصل ديگر،اداره ونظارت بھتربربازارھای مالی
ونھادھائی است که درجه معتبربودن شرکت ھا دربازارھای بورس رارده بندی می کنند.  موردديگر، اص/ح
شيوه  مدريت نھادھای بين المللی ای مانند صندوق بين المللی پول است تاکشورھای درحال توسعه درآنھا

ازقدرت ومسئوليت بيشتری برخوردارباشند. 
  بعدازپرداخت قروض شان به ذخيره بازی سرمايه پولی سرگردان1980-  شرکت ھای بزرگ جاپان دردھه 

بجای سرمايه گذاری واقعی اقدام کردند.  افزون براين، شرکتھای يادشده باانتشارسھم واوراق قرضه ھای قابل
تبديل دربازارسرمايه داخلی وخارجی، به مقدار ذخيره مالی خود افزودند.

سرمايه پولی سرگردان شرکتھای بزرگ به بانکھای جاپانی وديگرمئوسسات مالی-  حوزه د:لی درمستغ/ ت
  تاپايان دھه ھشتاد، درنتيجه بورس1986وبازاربورس سھام توکيو سرازيرگرديد.  به اين گونه، بين سالھای 

بازی-  حباب بزرگی دربازارسرمايه ومستغ/ت شکل گرفت.  اين امرموجب رونق اقتصادی شد.  درآن وقت
چنين وانمود شد که اين رونق نشان دھنده موفقيت آميزسياست ھای اقتصادی جديد نيوليبرالی است.  اماحباب

ه  )  تريليون ين ازارزش دارائيھا ناپديد شد.  اين رقم1000  ترکيد.  درنتيجه درھمان دھه( 1990دراوايل دھ
 برابرتوليد ناخالص داخلی جاپان بود.4/2معادل 
  بانک مرکزی بريتانيا اع/م کرد تخمين زده است که ضررھای ناشی ازبحران مالی2008  نومبر20بتاريخ 

ه    مليارد د:ربالغ می شود.  اين رقم دوبرابرمبلغی800  تريليون و2جھانی برای سرمايه گذاران وبانکھا ب
است که قب/ً برآورد شده بود.  مروين کينگ ، رئيس بانک مرکزی بريتانيا ھشدارداد که باوجودت/ش بسياری
م بانکی خود، خطرھای جدی برای سيستم مالی جھانی ھنوزبه قوت ازطرف دولت ھا برای تقويت سيست
ا ميگويد که برای  تضمين اينکه دردوره ھای رشدقوی اقتصادی، خودباقی است.  بانک مرکزی دربريتاني
بانک ھا مقداری ازپول خودرا برای جبران ضررھادردوران رکود، ذخيره کنند به مقررات جديد بين المللی

نيازاست. 
درھمين روزرابرت سون، تحليلگربی بی سی دراموربازرگانی گفت:"  که ماليات دھند گان درسراسرجھان

  تريليون د:ررا صرف تقويت بانک ھا کرده اند."  گزارش مالی که درھمان وقت انتشاريافت حاکی5تاکنون 
ازاين بود که صنعت بانکداری بريتانيا درھنگام رونق اقتصادی سريعاً گسترش يافته ولی زيربنای محکمی

ل    دادن وام به2001برای مقابله باشرايط سخت نداشته است.  دراين گزارش خاطرنشان شده بود که درسا
 ccل سال ه او ی درنيم ی داشت ول ن ھمخوان ی آنا ه ھا ن باسپرد ه مشتريان2008مشتريا م ب ن وا ل ميزا ، ک
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مليارد د:ربيشترازکل سپرده ھابود.  دراين گزارش به بانکھا توصيه شده بود که سپرده ھای مشتريان را700
ه بازارھای مالی درابعاد افزايش داده ودارائی ھای قابل فروش خودرا افزايش دھند وازوابستگی خود ب

گسترده بکاھند. 
يک ھفته قبل ازاين تاريخ رئيس بانک مرکزی بريتانيا ھشدارداده بود که سيستم بانکی بريتانيا بيش ازھرزمان

ه نومبر ل ما ی اول تاکنون(دراواي ه است.2008ديگری ازآغازجنگ جھان ه ازھم پاشيدن نزديک شد   )  ب
درھمينcc حالcc گوردونcc براون،cc صدراعظمcc بريتانياcc خواستارافزايشcc قابلcc توجهcc پولیcc شدهcc استcc که
دراختيارصندوق بين المللی پول قرارداده می شود.  گوردون براون گفت که:"  کشورھای صادرکننده نفت
وچين می توانند بخش اعظم اين پول را فراھم آورند."  درھمان روزبانک مرکزی امريکا(فدرال رزرو) 

درباره امکان کاھش نرخ بھره تشکيل جلسه داد.
  نومبراع/م شد که براساس ارقام رسمی که درآلمان انتشاريافته ، اقتصاداين کشوررسماً وارد دوره12روز

رکود شده است.  براساس اين آمار، نرخ رشد توليد ناخالص داخلی اين کشوردرسومين دوره سه ماھه ساال
)  درصدکه کارشناسان پيشبينی کرده بودند نيزبدتربود. 0.2)  درصد رسيد که ازرقم منفی ( 0.5  به منفی( 2008

)  درصدبود وآمارجديد نشانه سرعت گرفتن روندکاھش0.4رشد اقتصادی آلمان دردوره سه ماھه قبلی منھای( 
سطح فعاليت ھای اقتصادی وھمچنين ورود  رسمی اين کشوربه دوره رکودی است.

ی میc شودc ومعمو: ی مدتیc طو:نیc نشانهc رکودc تلق ی برا ح فعاليتc اقتصاد (تبصره:  ادامهc کاھشc سط
اقتصاددانان رشد منفی توليدناخالص داخلی دردو دوره پی درپی را به عنوان رکود اقتصادی  تعريف ميکنند.) 

 cc2008 اقتصادآلمان درخ/ل سال ھای اخيرازرشد مثبت برخوردارشده بود وآخرين باردرنيمه دوم سال
کاھشیc موقتcc درتوليدcc ناخالصc داخلیc اينc کشورگزارشcc شد.  آلمانc ازنظرارزشcc توليدcc ناخلصcc داخلی
بزرگترين کشورعضو اتحاديه اروپا محسوب می شود ودرسطح جھانی نيز، پس ازامريکا وجاپان، دررده

سوم قراردارد.

:رکوداقتصادی پيشرفته
 ccھمزمان،سازمان ھمکاری وتوسعه اقتصادیOECDکه سی کشورجھان ازجمله کشورھای سرمايه   (*)

داریcc پيشرفتهcc درآنcc عضويتcc دارند،cc کاھشcc قابلcc توجھیcc دراقتصادامريکاcc درسهcc ماهcc آخرسالcc جاری
وبروزوضعيت مشابه درجاپان وکشورھای اروپائی درطول سال آينده را پيش بينی کرده است.  درگزارش اين

)1.4  ازرشدحدود(2008)  که درسال OECDسازمان آمده است که درمجموع ، اقتصاد کشورھای عضو( 
  مواجه خواھند شد. به پيش بينی اين سازمان،2009) درصد درسال 0.3درصد برخورداربودند ، بارشد منفی( 

ل  )1.5  حدود( 2010رکوداقتصادی کشورھای عضو درسال آينده پايان می يابد واقتصاد اين کشورھا درسا
درصد رشد خواھد داشت.   گزارش اين سازمان درمورد امريکا حاکی ازآن است که اقتصاداين کشورازسه

 ccا اع/م کرده بودکه2009ماھه سوم   مجد داً روبه رشد خواھد گذاشت.  پيش ازاين بانک مرکزی بريتاني
براساس تخمين ھای آماری اقتصاد اين کشور"احتما:"ً  وارد رکود شده است.  درجاپان نيزيک مقام بانک

مرکزی گفته است که اقتصاد اين کشوردرآستانه ورود به يک دوره طو:نی رکود قراردارد.
 -*)     The Organisation for Economic  Co - Operation and Developmentيک سازمان  -

-  سازمان ھمکاری اقتصادی اروپائی-  تاسيس شد کهOEEC  بنام - 1948بين المللی است که اص/ً درسال 
پ/ن مارشال برای بازسازی اروپا بعدازجنگ جھانی دوم را کمک اداری می کرد.  بعداً دراين سازمان رفورم

 عضويت درآن به کشورھای غيراروپائی نيزگسترش يافت.) 1961آمد ودرسال 
  اع/م شد که از"  سه شرکت بزرگ"  اتومبيل سازی امريکا، جنرال موتورزازھمه2008  نومبر15بتاريخ 

آسيب پذيرتربه نظرميرسد.  درحال حاضراين شرکت به تدريج به ورشکستگی نزديک می شود.  يک ھفته قبل
  منتشرشد2008)  ملياردد:ری اين شرکت درسه ماھه سوم سالcc 4.2ازاين تاريخ اخباری درباره ضرر(

ومسئو:ن اين شرکت اذعان کردند که بدون سرمايه گذاری جديد، نقدينگی اين شرکت دراوايل سال آينده
 cنفرکارمند خودخواھدبود.3600مي/دی به پايان خواھد رسيد.  اين شرکت اع/م کرد که مجبوربه اخراج  

 نفرديگرازنيروی کارخود را حذف کرده است.1900وبعداً اع/م کرد که 
ی ھای ه سرعت دارائ ن شرکت ھم ب د اي ط بدی قراردار ل موتورزھمc درشراي ی جنرا  فورد،رقيبc اصل

خودراازدست می دھد که ميزان اين ضررماھانه نزد يک به يک ملياردد:ربرآوردشده است.
آينده شرکت کرايسلرھم، به ويژه پس ازشکست خوردن گفتگوھای ھمکاری ومشارکت باجنرال موتورز،

درپرده ازابھام قراردارد.
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"ترديدی نيست که بخشی ازمشکل رکوداقتصادی  بازميگردد به دشوارشدن شرايط اقتصادی، مردم ومصرف
کنندگان ازھزينه ھای خود، وبه ويژه ھزينه ھای ھمچون خريد اتومبيل تازه ."  ازاين روست که  شرکت

 ccه اکتوبرسال جاری   فروش داشت وفورد2007  درصد کمترازمدت مشابه درسالcc 45جنرال موتورزدرما
وکرايسلرھم شاھد کاھش بيش ازيک سوم ميزان فروش خود بوده اند.  معمو:ً درچنين شرايطی توليدکنندگان
ھم اقدام به کاھش ھزينه ھای خود ميکنند يابرای افزايش ميزان فروش وام ھای ارزان قيمت دراختيارمشتريان
خود قرارمی دھند.  اماارايه تخفيف ازميزان سود کم ميکند وبحران مالی جھانی نيز، فراھم کردن منابع مالی
کافی برای ارايه وام رابامشکل مواجه ساخته است.  دراين مورد گفته می شود که مجموعه ای ديگرازعوامل
ھم دروضعيت نامناسب نقش ايفا ميکنند:  آنھا ھزينه موفقيت خود دردھه ھای گذشته، اشتباھات استراتژيک
وتاحدی ھم بدشانسی خودراميپردازند.  موفقيت اين شرکت ھا دردھه ھای گذشته که به رشد آنھا منجرشد به
اين معنااست که نه تنھاآنھا بايد حقوق کارگران فعلی خودرا بپردازند بلکه درقبال پرداخت حق بازنشستگی

وبيمه بھداشت ودرمان صدھاھزارکارگرپيشين خود نيزمسئوليت دارند.
ل     جنرال موتورزموفق شد بااتحاديه کارگران صنعت اتومبيل سازی به توافقی دست يابد که2007 درسا

  مليارد د:رازتعھدات خود به کارمندان پيشين معاف خواھد شد. اما اين50براساس آن  اين شرکت ازپرداخت 
 عملی نخواھد شد که احتما:ً آن زمان برای نجات دادن اين شرکت بسيارديرخواھد2010معاھده تاپيش ازسال 

ه داران ع/وه براينکه باغصب ارزش اضافی درشرايطی حداکثربگونه بود.  م/حظه می شود که سرماي
تصنعی وضعيت مالی خودرا نامناسب گزارش داده وکارمندان وکارگران رادرموقعيتی قرارميدھند که يا به
چنين قراردادھای غيرعاد:نه تن دردھند ويااينکه کارخانه مجبورخواھد بود تا بخشی ازکارمندان وکارگران
خودرا بيکارکند.  درچنين شرايطی کارمندان وکارگران جھت ترس ازبيکاری اجباراً تن به چنين توافق ھای
ميدھند.  بيشتری ازتحليل گران  اقتصادی معتقداند که خودشرکت ھای امريکائی نيزدرايجاد مشک/ت خود

نقش ايفا کرده واين شرکت ھا مرتکب اشتباھات استراتژيک  عمده ای شده اند.
ه     مي/دی90  و80ھمچنان تھاجم جدی اتومبيل سازان آسيائی به بازارھای امريکای شمالی درجريان دھ

ً کوچکتر، کارآمدتروپيچيده ترازاتوميبل د که عموما ه بازارھا عرضه کردن آغازشد.  آنھا محصو:تی را ب
ھای" بنزين خور"  مورد ع/قه مصرف کنند گان امريکائی بودند.  منتقدان می گويند که  شرکت ھای اتومبيل
سازی امريکائی بسيارکند باين روند واکنش نشان دادند وواکنش آنھا ھم باتوليد اتومبيل ھای بزرگتروسنگين

 سودآوربود.90 بود. اين روند درابتدا وبه ويژه دراواخردھه SUVترھمچون وانت واتومبيل ھای 
  ھزارنفررسيد، بانک امريکائی سيتی75  نومبراع/م شد که تعدادکارکنان اخراجی سيتی گروپ به 17 تاريخ 

  ھزار23  ھزارتن ازکارکنان خوددرسراسرجھان خبرداد.  به تعقيب  اين بانک پيش ازاين 52گروپ ازاخراج 
ل  ه 2008ديگررااخراج کرده بود.  تعداد کل کارکنان اخراجی سيتی گروپ درسا   ھزارتن ميرسد که75  ب

  ھزارنفردرسراسرجھان برای سيتی گروپ کارميکنند.  به گزارش اين300  درصد کارکنان آنست. 20معادل 
بانک، پست ھای سازمانی حذف شده مربوط به مشاغل مازاد وواحدھای واگذارشده سيتی گروپ است.  نيمی

  ھزارکارمنداخراجیcc سيتیcc گروپcc کارخودراc بهc خاطرفروشcc واحدc بازرگانیcc اينcc بانکcc درآلمان53از
وواگذاری بخشی ازفعاليت ھای عملياتی آن به پيمانکاران ھندی ازدست داده اند. 

)  مليارد دالرازدست20به گزارش سيتی گروپ، اين بانک دريک سال گذشته به دليل بحران دراقتصاد جھانی( 
 به سود دھی نخواھد رسيد. درعين حال مديران سيتی2010داده است. پيش بينی می شود که اين بانک  تاسال 

گروپ باابرازرضائيت ازمعام/ت خود می گويند درآمد اين بانک درماه ھای گذشته باثبات بوده است. مديران
اين بانک پيش بينی می کنند که درپی کاھش شاخص تعداد کارکنان آن، ھزينه ھای اين بانک بابيست درصد

  ملياردد:ربرسد.  درپی انتشارخبراخراج کارکنان سيتی گروپ، ارزش سھام اين50  به 2009کاھش درسال 
ا  ه 2بانک ب   درصد ازارزش70  سنت رسيد.  سھام سيتی گروپ امسال 32  د:رو9  درصد کاھش يافته وب

)  مليارد700  مئوسسه مالی امريکائی است که ازمحل کمک( 9خودراازدست داده اند.  سيتی گروپ يکی از
 cccدرمجموع ccحال ccامريکاتا ccداری ccخزانه ccاست.  وزارت ccکرده ccدريافت ccکمک ccامريکا ccدولت cc125د:ری

ملياردد:ردراختياربانک ھا ومئوسسات مالی قرارداده است.
 ccاع/م گرديد که شاخص سھام درامريکا به کمترين حد درطی پنج سال رسيد.2008  نومبر19 بتاريخ   

باتشديد نگرانی ھا درباره وضعيت اقتصادی امريکا، شاخص سھام بازار"داو جونز"  درنيويورک طی ھمين
  است.  افت بھای کا:ھای2003  رسيد که کمترين رقم ازسال 2  مميز 7997  نمره سقوط کرده و به 427روز 

مصرفی درماه اکتوبر رکوردتازه ای ثبت کرد وبی اطمينانی نسبت به  يک طرح نجات  احتمالی برای صنايع
اتومبيل سازی امريکا نگرانی ازادامه روند نزولی اقتصادراتشديد کرد. بع/وه بانک مرکزی امريکا پيش بينی
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ل    رادرمقايسه باقبل کاھش داد که به فضای تيره موجوددامن زد.  افت2009خود درباره رشد اقتصادی سا
 cسال اخيرگزارش می شود که منعکس61بھای کا:ھای مصرفی درماه اکتوبربزرگترين افت ماھانه طی  

کننده افت شديد بھای انرژی نيزھست.  بھای سوخت درامريکا اکنون برای سومين ماه متوالی افت کرده است.
د چراکه شاخص جنرال م بودن ن روزدربازارسھا ن ھمي ن بازندگا ه تري ل سازی ازعمد ی اتومبي شرکت ھا

  سال گذشته رسيد، درحالی که شاخص سھام شرکت66  درصد سقوط کرد وبه کمترين رقم در15موتورز
 سال قبل رسيده است.26فورد به کمترين رقم در

مديران شرکت ھای اتومبيل سازی امريکا درھمان روزھا دربرابرکميته ھای مجلس سنا ونمايندگان کنگره
  مليارد د:ری استد:ل کردند.  گفته شد که سرمايه گذاران نگران نحوه تاثير25حاضرشده وبنفع دريافت وامی 

ورشکستگی احتمالی شرکت ھای اتومبيل سازی امريکا دراقتصاد شکنندۀ اين کشورھستند.  ھمزمان سھام
ه شد.  ارزش ا متحملcc ضرب ی دراثرنگرانیcc نسبتc بهc تاثيرانقباضcc اقتصادیc بربانکcc ھ شرکتc ھایc مال

ن چيس" 14سھام"بنک آف امريکا"  م سيتی11  درصد وسھام"جی پی مورگا   درصد سقوط کرد. "سھا
  سال گذشته رسيد.  اين شرکت13  درصد پائين آمد وبه پائين ترين سطح طی 23گروپ"  نيزباسقوط آزاد

)ھزارنفرديگرازکارمندان  خود را بيکارخواھد کرد.  ارزش سھام اين شرکت53پيشتراع/م کرده بود که(
 درصد پائين آمد.53 2008درماه نومبر

  کارخانه30  دسمبراع/م شد که شرکت اتومبيل سازی بحران زده کرايسلربه مدت يک ماه توليد 18 تاريخ 
خودراتعطيل ميکند.  دليل اين مسئله نيازاين شرکت بزرگ امريکائی برای صرفه جوئی، درشرايطی است که
دولت امريکا به دنبال راھی برای کمک به  صنعت عظيم اتومبيل سازی اين کشوراست.  فروشندگان اتومبيل
درامريکاcc حتیcc قادربهcc فروشcc محصو:تcc بهcc متقاضيانcc نيستندcc زيرانمیcc توانندcc وامcc خريدcc اتومبيل

دراختيارخريداران قراردھند.
 cc2008  نومبر22 بتاريخ ccھالند cبانک  ABN  AMROی از ت مشک/تc مال ه بعل د ک 38  ))  اع/م کر

)  اع/مFORTIS  نفرآن  وظايف خودرا ازدست بدھند.  ھمچنان بانک ( 7880ھزارکارمنداين بانک شايد  
  ھزارنفرکارمند خود را فارغ9  کارمند وظيفه خودراازدست ميدھند.  وشرکتھای بيمه حدود 10000کردکه  

 ccccبتاريخ ccکشورھالند ccمرکزی ccدفتراحصائيه cc22ميسازند.ھمچنين ccccنھاد2009  جنوری ccگزارش ccبرطبق  
UWVھزارنفربيکاراند وبصورت اوسط ماھانه ده ھزارنفرشغل ھای700اع/م نمود که فع/ دراين کشور  

  شرکت فيليپس درھالند اع/م نمود که به اثربحران اقتصادی2009  جنوری 26شانراازدست ميدھند.  بتاريخ 
  کارگرشغلھای شانراازدست6000  مليارد يوروضررخالص داشته و1  ر5درربع چھارم سال گذشته مبلغ

)  کارگربيکارشدند. Tata Steel (3500   دخترکمپنی ھندی CORUSدادند.  ھمچنين ازکانسرن فلزاروپائی 
) کارگرشغل شانراازدست داده اند.7000  اع/م نمودکه( INGبه ھمين تاريخ شرکت

ل  ی BMW  فروش شرکت خودروسازی(2008 به ھمين ترتيب درسا   درصد پائين آمد.  ميزان26)  جرمن
  )درصد نيروی کاراين کشوربوده ومجموع نيروی کاراين کشور7  ر4( 2008بيکاری درجرمنی تاسپتمبر

2009  جنوری 7  ساله بتاريخ Adolf merckle  74  مليون نفراست.  يکی ازملياردرھای جرمنی 43  ر66
که باثربحران اقتصادی جھانی شرکت اش متحمل ضررزيادی شده است خود کشی کرد.  ھمچنان درفرانسه

رقم بيکاری به دومليون نفررسيده است.
  اکتوبرپس ازکاھش قابل توجه نرخ بھره د:رتوسط بانک مرکزی امريکا دولت جاپان اع/م کرد30بتاريخ 

که نرخ بھره ين را کاھش داده وازنيم درصد به سه صدم درصد رسانده است.  اين تصميم به دليل نگرانی
ازرکود دردومين کشوربزرگ جھان ازلحاظ اقتصادی است واکنون جاپان درميان کشورھای توسعه يافته
سرمايه داری دارای پائين ترين نرخ بھره است. کاھش نرخ بھره برای اولين بارپس ازھفت سال بود که بانک
د شدن ه کن ن گفت ک م دانست.  بانک مرکزی جاپا ن تصمي ل اي ی راعام ی جھان ن مال ن بحرا مرکزی جاپا
رشداقتصادی جاپان احتما:ً برای مدتی ادامه خواھد يافت.  تصميم کاھش نرخ بھره بااين اميدواری بود که
نرخ جديد موجب خواھدشد که مصرف کنندگان پول بيشتری خرج کنند ودرنتيجه ازفشاری که بدليل تقويت ين
به صادرکنندگان وارد می شود کاسته شود.  بااع/م کاھش نرخ بھره ارزش شاخص بھای سھام "نيکی"،

  درصد ازارزش بھای سھام اين شاخص کاسته شده بود.  درادامه5اندکی افزايش يافت ولی درپايان معام/ت 
تدابيری که دولت جاپان برای مقابله با بحران مالی جھانی اتخاد کرده، صدراعظم جديد اين کشوردومين بسته

  تريليون ين)  شامل5  ملياردد:ری( 51مشوق ھای اقتصادی خود درظرف دوماه اخيررامعرفی کرد. اين بسته 
کاھش عوارض راه ھای بزرگ وافزايش ضمانت وام ھای که به شرکتھای کوچک داده می شود.  ھمچنان
برنامه ھای کاھش ماليات وکمک ھای مالی برای خانوارھای کم درآمد جاپانی  دراين بسته نيزدرنظرگرفته
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  تريليون ين ای است که نخست وزيرپيشين جاپان درماه آگست ارائه کرده7  و11شده است.  اين بسته غيراز
بود.  دراين بسته ھمچنين وامھای مسکنی که ازماليات معاف اند، برای رونق بخشيدن به بازارھای درحال
رکود اين کشورلحاظ شده اند. بودجه برای کودکان وسالمندان، وحمايت ازجوانان بيکارھم ازجمله برنامه ھای

تازه اقتصادی دراين بسته مشوقھا ھستند.
  دسمبراع/م شد که آمار9 باوجود تدابيری که دولت جاپان برای مقابله بابحران مالی  اتخاذکرده است؛ بتاريخ 

اقتصادی درجاپان حکايت ازعميق ترشدن رکود اقتصادی دراين کشوردارد وشرايط تعدادديگری ازکشورھای
منطقه نيزباعث نگرانی شده است.  درھمين روزگزارش شد که براساس آماربانک مرکزی جاپان سطح فعاليت
ھای اقتصادی درسه ماھه سوم سال مي/دی جاری نيم درصد کاھش يافته که نشان دھنده نرخ رشد منفی
اقتصادجاپان وعمق بحران دراين مدت بيش ازپيش بينی ھای قبلی بوده است.  گفته شده که درصورت ادامه

  درصد خواھد بود.  ھمزمان باکاھش سطح1.8ھمين روند، نرخ رشد اقتصاد جاپان برای سال جاری منفی 
فعاليت اقتصادی درجاپان، نرخ برابری ين-  پول ملی اين کشور-  دربرابربسياری ديگرازارزھای خارجی

افزايش يافته وباعث کاھش تقاضای خارجی برای صادرات جاپان شده است.
باتوجه به نگرانی درمورد وضعيت اقتصادی جھانی وبه خصوص ضعف نھادھای مالی، بسياری ازسرمايه
ل دارائی ھای خود به ارزھای معتبر، ازسرمايه ھای خود د باتبدي گذاران درسطح جھان درصدد بوده ان
حفاظت کنند وبرای اين منظور، دراين اواخربه خريد د:رامريکائی وين جاپانی روی آورده وبھمين لحاظ

باعث افزايش نرخ برابری آنھا شده اند. 
 باتوجه به کاھش تقاضای داخلی وخارجی، شماری ازشرکت ھای عمده جاپان درصدد کاھش توليد برآمده

  حدود2010اندو ازجمله شرکت سونی، ازبزرگترين توليدکنندگان کا:ھای الکترونيکی درجھان، گفته است تا 
ھشت ھزارنفرازکارکنان اين شرکت درسراسرجھان رابيکارميکند وازميزان سرمايه گذاری خود می کاھد.

درحاليکه شرکت ھای بزرگ جاپانی باکاھش سودمواجه ھستند، آمارمربوط به ورشکستگی شرکت ھای
5کوچک جاپانی روبه افزايش بوده وبه نگرانی درمورد گسترش بيکاری دراين کشوردامن زده است.  روز

 ccه گذشته فروش اتومبيل ھوندادربازارمھم2009جنوری   شرکت اتومبيل سازی ھوندا اع/م کرد که درما
 cc30امريکا ccا درسرتاسرجھان ن ھوند ه مشتريا ه ودرمجموع درفصل گذشت   درصد41  درصد کاھش داشت

کمترشده اند.  اين مسئله باعث شد که ھوندا درواکنش به چشم اندازنامناسب اقتصادی درصنعت توليد اتومبيل
درجاپان، اروپا وامريکا توليد خودراکاھش دھد. 

باتوجه به عميقترشدن بحران درجاپان، گزارش شده است که دولت اين کشوراجرای يک برنامه اقتصادی به
  مليارد د:ررا موردبررسی قرارداده است که بشکل ھزينه ھای دولتی مورد مصرف قرارخواھد216مبلغ 

گرفت. اگرچه اين گزارش تاھنوزموردتاييد منابع دولتی قرارنگرفته اما وزيردارائی جاپان گفته است که بايدبه
ھراقدام ممکن برای افزايش تقاضای داخلی مبادرت کرد ودولت برای اين منظوربه بررسی سياست ھای

مختلف پرداخته است.
   به2008   دولت جاپان اع/م کرد که حجم توليدات  صنعتی اين کشوردرماه نوامبر 2009  جنوری 9تاريخ 

 cدرصد سقوط کرده که تاکنون چنين کاھشی بی سابقه بوده است.  ھمزمان ميزان8نسبت ماه ھای گذشته  
 ً ا ه نوامبر4بيکاری درجاپان نيزتقريب 100  با بيکارشدن بيش از2008  درصد جمعيت رسيده است.  درما

 cccبه ً 2008  مليونcc نفررسيد.  ھمچنانcc گفتهcc شدcc کهc درماهcc اکتوبرسالccc 2.5ھزارنفر،cc رقمcc بيکارانcc حدودا
 cل 3.1توليددرکارخانه ھای عمده جاپانی   چنين کاھشی درتوليد سابقه1953  درصد کاھش داشت.  که ازسا

نداشته است.  براساس آمارجديدی که توسط وزارت اقتصاد ، بازرگانی وصنايع جاپان اع/م شده توليد صنعتی
  سقوط کند.  اين وزارت دربيانيه ای اع/م کرد که "درمجموع2008  درصد درماه دسمبر8احتما:ً تاحدود 

ميزان توليد به سرعت درحال کاھش است."  دربخش خودروسازی بسياری ازشرکت ھا تصميم گرفته اند
تازمانی که محصو:ت فعلی خود را نفروخته اند، محصول جديدی توليد نکنند.  دولت جاپان قب/ً پيش بينی

ل    رشد نخواھد کرد.  به اعتقادکارشناسان اقتصادی باوجود ت/ش2009کرده بود که اقتصاداين کشوردرسا
دولت وبانک مرکزی جاپان برای کمک به وسيله افزايش نقدينگی وکاھش نرخ بھره به نظرمی رسد که

شرايط رکود درجاپان بدترخواھدشد. 
ا بزرگترين شرکت اتومبيل سازی جاپان گفت:"  کاھش فروش محصو:ت اين شرکت رئيس شرکت تويوت
درماه گذشته مي/دی بسيارسريعتروعميق ترازآنچه پيش بينی می شد، بود."  اين شرکت مبلغ ضررپيش بينی

)  ملياردد:ربرآوردکرده است.  خبرکاھش چشمگيرسود1 .66شده به نسبت سال گذشته درسودعملياتی خودرا(
تويوتا پس ازآن اع/م شد که جاپان ازکاھش بی سابقه صادرات خبرداده است.  تويوتا درابتدا پيش بينی کرده
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6.1  ملياردد:ربرسد، ولی درآخرين پيش بينی، رقم تخمينی را به 13.9بود که سودآن درسال مالی جاری به 
  )  ملياردد:رکسری2.5مليارد د:رکاھش داد.  ھمچنان جاپان درماه نوامبرسال گذشته درترازتجاری خود( 

ن کاھش صادرات ن ميزا ه امابيشتري ه داشت ن کاھش عمد ط جھا ه نقا ه کلي ن ب ن ميدھد.  صادرات جاپا نشا
)  درصد کاھش يافته است.  ازمجموع محموله ھای به33 .9درمباد:ت باامريکا مشاھده می شود که بميزان( 

) درصد کاسته شده است.24 .5) درصدکاھش يافته وازصادرات به چين نيز (30 .8مقصداتحاديه اروپا ( 
 نسبت به سال گذشته درکل2008 دولت جاپان می گويد که:" صادرات شرکت ھای جاپانی درماه نوامبر

) درصد کاھش يافته است."  14 .4) درصد کاھش يافته است.  واردات کا:به جاپان  نيزدرکل حدود( 26 .7(
:درمنطقهرکود اقتصادی 

سايرکشورھا دراين منطقه نيزازرکود جھانی درافزايش دشواری اقتصادی خود خبرداده اند.  يک مقام چينی
ازکاھش ميزان صادرات اين کشوردرمقايسه باسال گذشته خبرداده وگفته است که  رشد سا:نه بخش صنايع

ه به مرز   درصد بيشترنخواھد شد.  توسعه5  درصد نيزمی رسيد درسال جاری از10که درسالھای گذشت
ه بوده وبروزرکود وبحران ه بازارھای صادراتی وابست ه طرزقابل توجھی ب صنايع چين درسالھای اخيرب
جھانی باعث کاھش تقاضا برای کا:ھای ساخت چين شده است. شرايط اقتصاد چين به ورشکستگی تعداد قابل
توجھی شرکت ھای توليدی ودرنتيجه به افزايش شماربيکاران دراين کشورمنجرشده ونگرانی ھای درمورد

ل    مي/دی بانک جھانی اع/م کرد که برخ/ف2007ثبات سياسی واجتماعی درپی آورده است.  دراخيرسا
  به بزرگترين اقتصادجھان تبديل2012آنچه قب/ً ازجانب اين سازمان اع/م شده است، چين احتما:ً درسال 

ن ميزانی است که قب/ً ازجانب اين سازمان اع/م شده است.  دراين ن کوچکترازآ د چي نخواھدشد.  اقتصا
 ccد ناخلص داخلی چين را   تريليون8.8گزارش ع/وه شده است که براساس برآورد جديد(  که ميزان تولي

)تريليون د:راست.  بالمقابل ارزش5.33)  چين حدود (GDPد:رگفته بود)   ميزان توليد نا خالص داخلی (
)  تريليون د:ربرآورد شده بود.  ھمچنان بانک جھانی برآورد کرده بود12توليد ناخاص داخلی امريکا حدود(

)  درصد ميانگين درآمد سا:نه مردم امريکا است.  بانک جھانی10که درآمد متوسط سا:نه مردم چين حدود ( 
درگزارش جديد خود ميگويد:"  پنج کشورامريکا، جاپان ، چين، آلمان وھند درمجموع حدود نيمی ازتوليد

ناخالص داخلی جھان را بخوداختصاص داده اند." 
 ذخيره ارزی چين متجاوزازيک ونيم تريليون د:راست نحوۀ استفاده ازاين مبلغ تاثيرزيادی دراقتصاد چين
ميگذارد.  چين تاکنون بخش اعظم ذخيره ارزی خودرا صرف خريد اوراق قرضه دولتی امريکا ميکرد که

  مطبوعات غربی2008  دسمبر15بازدھی کمی دارد ودرحقيقت وامی به دولت بوش محسوب ميشد.  بتاريخ 
گزارش دادند که اقتصادچين نيزوارددوره رکودشده، صادرات چين بشدت کاھش يافته وبابسته شدن کارخانه
ھا مليون ھانفربيکارشده اند ويادرآينده بيکارخواھند شد.  ازپنج ونيم مليون فارغ التحصيل  تحصي/ت عالی
چين ھنوزحدود يک ونيم مليون تن آنان بيکاراند.  سقوط بازارمسکن وبازاربورس وبيکاری ازتبعات ديگراين

بحران درچين است. 
  رھبران شش کشورعضوشورای ھمکاری خليج فارس، موافقتنامه درباره اتحادپولی2008  دسمبر30تاريخ 

د کرده وبدين ترتيب راه را برای به گردش انداختن يک پول رايج واحد، ھموارکرده اند.  رھبران راتايي
عربستان سعودی، کويت، امارات متحده عربی، قطر، بحرين وعمان ھمچنين باانجام اقداماتی برای تاسيس
يک بانک مرکزی جديد موافقت کردند.  درخواست اقدامات ھمآھنگ منطقه ای برای کمک به رفع پی آمدھای
بحران مالی جھانی، ازديگرمسايلی بود که شرکت کنندگان دراج/س باآن موافقت کردند.  کشورھای عضو
شورای ھمکاری خليج فارس ازسقوط قيمت نفت به شدت لطمه خورده اند.  ازماه جو:ی سال گذشته قيمت

  درصد ارزخارجی خودرا بافروش نفت90  درصد کاھش يافته است.  بسياری ازاين کشورھا تا 70نفت حدود 
خام تامين ميکنند. 

درخاتمه: 
نظام سرمايه داری،باغصب ارزش اضافی ازکارکارگران وکسب سودھای ک/ن ازصدورسرمايه ومعام/ت
نابرابروغارت وتاراجگری خلقھا وملل متکی است وبرای تحقق اين اھداف درداخل کشورخودش ودرسطح
جھان به استثمارخلقھا دستيازيده وازھيچ گونه ستم وتجاوزوجنايتی عليه خلقھا وملل مظلوم  جھان روی گردان
نيست.  اين نظام درطول تاريخ وجودی اش که درجھت انباشت سرمايه وکسب سود ت/ش کرده ھيچ منطق
ه وکسب سود نمی شناسد.ايدئولوژی وفرھنگ نظام ومعيارديگری را با:ترازمنطق تجمع ثروت وسرماي
سرمايه داری، ايدئولوژی وفرھنگ حاکم را درکشورھای سرمايه داری تشکيل ميدھد.  دراين کشورھا سرمايه
داران حاکم مطلق اند وبرتمام عرصه ھا حکم ميرانند. دولت ھادرواقع  نمايندگان سرمايه داران اند. مطبوعات
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درھمه بخش ھا ی آن درمالکيت وتحت کنترول سرمايه داران قراردارد.  راديوھا، تلويزيون ھا، سينماھا،
، مجلهc ھا،c انترنت،cc وc ديگرانتشاراتc ھمهc ھمهc ناشرافکاروفرھنگc بورژوازی امپرياليستی روزنامهc ھا
است.ازاينروطبقات واقشارمردم متاثرازھمين ايدئولوژی وفرھنگ اند.  دراين جوامع امکانات خيلی محدودی
ً انق/بی برای بازتاب يافتن ايدئولوژی وفرھنگ توده ھای خلق وجودارد.  زيرا احزاب وسازمان ھای واقعا
مردمی که درجھت تبليغ وترويج انديشه ھا وفرھنگ انق/بی درجامعه فعاليت ميکنند نه ازچنين امکانات مادی
برخورداراند ونه ھم دولت ھا اجازه ميدھند تا چنين ايده ھا وفرھنگی را درسطح گسترده ای درجامعه پخش
کنند.اگرچه دراين کشورھا بصورت رسمی پذيرفته شده است که عقايد مخالف می توانند وجودداشته باشند؛ اما
اين عقايد مخالف (نظام سرمايه داری)  به طرق وشيوه ھای مختلف مورد انتقاد وحمله بورژوازی قرارگرفته
وبه اشکال مختلف بدنام ميشوند.  « يک نظام کنترول ظريف که بقدرت خود اطمينان دارد توان اجازه دادن به
نظرات مخالف رادارد.  امادرعين حال مخالفين خودرا بادقت ھرچه تمامترزيرنظردارد ودرھرلحظه آمادۀ

مرعوب کردن، سرکوب کردن، درھم شکستن وحتی نابودکردن آنھا ست» . 
ه انحا وطرق مختلف حاملين طبقات حاکم درکشورھای سرمايه داری وسايرنظام ھای استثمارگروستمگرب
ومروجين ايدئولوژی وفرھنگ انق/بی رادرجوامع شان زيرنام « بخطرانداختن امنيت ملی» موردتھديد وتعقيب
زندان وشکنجه قرارميدھند.  ازاينروايجاد تشکي/ت انق/بی مخفی وتلفيق فعاليت ھای مبارزاتی علنی باشيوه
ھای فعاليت مخفی درسطح جامعه برای نيروھای انق/بی مردمی الزام آورميشود.  باآنکه درکشورھای سرمايه
داری بگونه رسمی آزادی عقيده وبيان مجازشمرده شده است؛اما مجازنيست که مالکيت خصوصی موردسوأل
قرارگيرد.  بعبارت ديگر« يورش به عرش اعلی سرمايه مجازنيست»  وبزرگترين حقی که بيک نيروی سياسی
مردمی داده شده است اينست که«اص/ح و تغييرجامعه ازراه قانونی»   بخواھد.  درحاليکه راه قانونی برای
ی است.  م کنون ه رفورميستی وتداوم نظا ن را ن ھما ن شکل آ تغييرجامعه وشرايط زندگی مردم درعاليتري
ه توده ھای مردم ونشروپخش ايدئولوژی وفرھنگ درغيرآن ھرکوششی درجھت رساندن آگاھی سياسی ب
انق/بی ومترقی درجامعه وسازماندھی توده ھای مردم وطرح استراتژی تغييرانق/بی جامعه وانھدام نظام
سرمايه داری وجايگزينی آن بيک نظام عاد:نه وانسانی فارغ ازاستثماروستم، فارغ ازتجاوزوجنگ وکشتار،
وحشتcc وبربريتcc وجنايتcc درنزدcc سرمايهcc دارانcc  « بخطرانداختنcc امنيتcc ملیcc وصلحcc وآرامشcc جامعه» 

تعبيروتوجيه شده وبه شدت سرکوب ميشود. 
درجوامعcc طبقاتیcc بطورعامcc ودرکشورھایcc سرمايهcc داریcc بطورخاص،cc دولتھاcc باتمامcc امکاناتیcc که
ه شھروندان شان درس تقديس مالکيت خصوصی، درس جھل دراختياردارندبه شيوه ھا وذرايع مختلف ب
وخرافات، درس خشونت وانسان ستيزی، درس خودپرستی وآزمندی ونژادپرستی ميدھند.  دولت ھای سرمايه
داری بطوروسيع به پخش وگسترش  پورنوگرافی درجوامع شان مبادرت مينمايند. سرمايه جھانی سا:نه ازاين
ا ملياردد:رنفعc ميبرد.  وبيشc ازنيمc تريليونc د:رازمدرکc موادمخدرطبيعی(ترياک،ھيروئين، ه ھ مدرک د

 ccکوکائين وحشيش)  وموادمخدرکيمياوی(مانندLSDه به جيب سرمايه داران جھان ميريزد.ترويج و )  سا:ن
تشويق بی بندوباری روابط جنسی وترويج فحشا وترغيب جوانان ونوجوانان به نوشيدن نوشابه ھای الکلی
ومصرف موادمخدرونمايش فلم ھای مبتذل ومنافی اخ/ق انسانی دراين جوامع ھمه وھمه به منظورگمراه
سازی وفاسد کردن توده ھای مردم خاصتاً نسل جوان و:قيد ساختن آنھا نسبت سرنوشت سياسی شان  صورت

می گيرد.
نی جھان سرمايه داری که ازبخش مالی بزرگترين اقتصاد جھان (امريکا)  آغازشده وھرچه بحران کنو

عميقتروگسترده تراقتصاد ھای جھان رافراميگيرد.  تاکنون ده ھا بانک وشرکت وکارخانه ورشکست شده
ومليون ھا کارگروکارمند آنھا درکشورھای سرمايه داری شغل ھای شانراازدست داده اند.  باوجودآنکه ظاھرا
دولت ھا اقداماتی «جدی»  ايرا به منظورجلوگيری ازسقوط بانکھا وسايرمراکزمالی وبرخی ازبخش ھای
صنعتی روی دست گرفته وبه ھمين منظورصدھا ملياردد:رازپول ماليات دھندگان کشورھای شان را به
بانکھا وشرکت ھا وبازارھای مالی وبخش صنايع داده اند، اما طوريکه ديده ميشود ھنوزاثری ازبھبودی
ه اقتصادی بچشم نميخورد.ھنوزآغازپروسه است؛ ولی عمق ورونق درھيچ يک ازاين بخشھای ورشکست
ه ته زده ورونق اقتصادی نيزبوجودنيايد.  ه داری ب فاجعه زمانی خواھد بود که خزاين دولت ھای سرماي
بايدتوجه داشت که به لحاظ ماھيت وخصلت ذاتی سرمايه داری، رکودوبحران بيماری ع/ج ناپذيرسرمايه

است وبعدازھربھبودی ورونق دورديگری ازبحران ورکود آغازمی شود.
د به ريشه ھا ود:يل تاريخی، سياسی، اجتماعی اين بحران وصدماتی که به مليون ھا کارگروکارمند باي
درکشورھای سرمايه داری و برصدھا مليون کارگروتوده ھای زحمتکش درکشورھای تحت سلطه رسيده
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ن کنونی جھان سرمايه داری درواقع ازيکطرف ناشی ازسرشت سرمايه وخواھد رسيد، توجه نمود.بحرا
وامپرياليسم وازجانب ديگربيانگرفروپاشی سياستھای اقتصادی نيوليبرالی و« گلوبليزاسيون»  وورشکستگی
پاليسی اقتصاد« بازارآزاد»  وخصوص سازی است.  درواقع درطی سه دھه اخيرجھان سرمايه داری بااتخاذ
سياست ھا وبرنامه ھای اقتصادی اش تاحد زيادی مقدمات اين بحران رافراھم کرده است.  اثرات ويرانگراين
بحران بيش ازھمه برزندگی کارگران وزحمتکشان سراسرجھان بسيارشديد خواھد بود.  درطی اين سه دھه
براساس سياست نئوليبرالی بورژوازی وتبليغات گمراه کنندۀ دولتھا بخشھای زيادی ازسرمايه، ھزاران واحد
ا کارگربيکارگرديدند)؛ ھمه به سوی بازاربورس روی توليدی وصنعتی فروخته شده (که درضمن مليونھ
آوردند.  درابتدا سھام اين موسسات به قيمت ھای ارزان ارايه شد(خاصتاً درانگلستان)  امابعد ازمدتی بورس
بازان ود::ن، تقريباً ھمه سھام کوچک راخريداری کردند ودرچنگالھای بانکھا وشرکت ھای بزرگ وغول
پيکرقراردادند.  براساس قوانين ذاتی سرمايه درشرايط کنونی صدھا بانک وشرکت خورد ومتوسط ورشکست
شده توسط بانکھا وشرکت ھای بزرگ خريداری می شوند وھرچه بيشترسرمايه وثروت درچنگال انحصارات

بزرگ قرارگرفته ومتمرکزترمی شود.
ايدئولوگھایcc بورژوازی،cc « جھانیcc شدنcc »  يا« گسترشcc سرمايه»  راموعظهcc کردهcc وچنينcc خزعب/تی
ه برپايه سلطه وتابعيت، بلکه راتکرارميکردند که درشرايط « جھانی شدن سرمايه»  رابطه بين کشورھا ن
رابطهcc ایcc  سياسی،cc فرھنگیcc مسالمتcc آميز،cc توامcc باگسترشccc دموکراسی،cc انتخاباتcc دموکراتيک
م آورروابط«بازارآزاد»، « رقابت آزاد» ،« تجارت وظھوردموکراسی ھای نوپاست.  ورابطه اقتصادی نيزپيا
آزاد»  ودرنتيجه بورس سھام نوپا وشکوفا وگسترش صنايع وخدمات نوعی بھم پيوستگی جھانی سرمايه ھای
که رابطه ای حاکم برآنھا نه سلطه يک نيروی امپرياليستی برديگران بلکه دردست « نامرئی بازار»  است.آنھا
ميگفتند:  ديگرماشاھد رقابت وجنگ بين انحصارات ودولت ھای امپرياليستی(مانند جنگ اول ودوم جھانی)
نخواھيم بود ، بلکه اين سرمايه ھا چنان درھم آميخته شده اند که نمی توان سرمايه ھای امريکائی راازسرمايه
ھای جاپانی وسرمايه ھای جاپانی را ازسرمايه ھای اروپائی تميزداد.  اينھا علت جنگ خليج فارس رادراوايل

  مي/دی، که امپرياليسم امريکا ومتحدين آن به بھانه« آزادسازی»  کويت مشتعل کردند، نه بخاطرتحقق90دھه 
اھداف غارتگرانه امريکا منجمله کنترول برمنابع انرژی آن منطقه وتسخيربازارونيروی کارارزان وتسلط
براين منطقه استراتژيک وتثبيت واستحکام حکومت ھای قرون وسطائی وابستۀ شان مانند کويت وعربستان
سعودیcc وعمانcc واماراتcc متحدهcc عربی؛c بلکهc باينcc دليلcc بودcc کهc امريکاcc تنھاcc قدرتیcc درجھانcc استcc که
ن المللی ع ملی خود، که برای تثبيت حقوق بي ه بخاطرمناف ، امريکا ن ميتواند«عدالت جھانی رابرقرارکند» 

وجھانی وارداين جنگ شد.
اما برخ/ف  امپرياليسم امريکا دراتحادبا دولت ھای امپرياليستی وارتجاعی متحد آن به منظورتسلط براين
منطقه، جنگ راآغازنمود.  دراين جنگ ارتش امريکا برخ/ف حکم کنوانسيون ژنيودرموردعساکرتسليم شده
ويادرحال فرار؛ ده ھاھزارعسکرعراقی تسليم شده ويا آنھای را که درحال فراربودند توسط ھليکوپترھای
توپداروجتھای جنگنده بمباران کرده وبقتل رساند.  بخش شمال عراق را عم/ً مجزا وبه گروه ھای کرد
ً يکدھه سرسپرده اش واگذارکرد وحق حاکميت عراق راجبراًوقھراً ازفضای اين کشورسلب نمود.  ع/وتا
محاصره اقتصادی عراق نيم مليون طفل عراقی باثرگرسنگی وسوء تغذی جان دادند.بعداً تھاجم نظامی امريکا

(کهcc ھزارانcc نفررابقتلcc رساندهcc ويامعلولcc ومعيوبcc کردهcc اند2001ومتحدينcc آنcc برافغانستانcc دراکتوبر
ه قرارداده اند م وسايرمناطق افغانستان موردشکنجه ھای وحشيان ن ھای مخوف امريکا دربگرا ويادرزندا
ودولت دست نشاندۀ را ازگروه ھا وعناصرميھن فروش وجنايتکاروضدمردم تشکيل کرد) .  وبعد حمله نظامی

  وسرنگونی رژيم صدام حسين وجنايات سھمگين ارتش امريکا برمردم عراق که2003برعراق درماه مارچ 
تاحال بيش ازيک مليون عراقی کشته شده وبيش ازيک مليون معلول ومعيوب شده اند؛ چھارمليون عراقی
ازکشورشان فرارکرده اندوده ھاھزارعراقی درزندان ابوغريب به شيوه ھای وحشيانه وغيرانسانی بوسيله
ارتش امريکا شکنجه شده وصدھا زن عراقی موردتجاوزجنسی قرارگرفته اند، وکشورعراق درھمه عرصه
ھا ويران شده است وھنوزھم اين کشتاروجنايات عليه خلق عراق ادامه دارد.  اين ھمه وحشت و جنايات ضد
بشری براساس دوکتورين « نظم نوين جھانی» وبمنظورگسترش امپراتوری جھانی امريکا صورت گرفته ومی

گيرد .
ه بااستثماروستم، ن ميکند.  سرماي ه خون فورا ذ سرماي ه تاريخ ظلمتبارو وحشتناکی دارد وازھرمنف  سرماي
غارتگری، دزدی، برده فروشی، آدم ربائی، تجاوز،کشتار، ويرانی، بربريت وبيعدالتی وغيرانسانی ترين
اعمال عليه خلقھا وملل مظلوم انباشت شده است. انباشت سرمايه نتيجۀ غصب ارزش اضافی و دسترنج وعرق
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ريزی مليونھا انسان زحمتکش روی زمين است که خودعمری را درفقرومسکنت، بيماری، بيسوادی وانواع
ج ومشقتcc وعذابc بسربردهcc اند.  تاريخc جوامعc طبقاتیcc درتمامc ادوارباخونc ريزیc وجنايت،c ستمگری رن
وبربريت رقم خورده است. نظام سرمايه داری با شعار«آزادی،برابری، دموکراسی وحقوق بشر» به حاکميت
ا وملل ه خلقھ ه وجنايات ھولناکی راعلي م قرارداد ل راھرچه شنيعترمورداستثماروست ا ومل رسيد؛:کن خلقھ
مرتکب شده است.  امروزتمام فجايع وسبعيتی که عليه خلقھا وملل مظلوم جھان صورت می گيرد منشاء اصلی
آن نظام سرمايه داری وامپرياليسم ورژيم ھای وابسته ونوکرآن است.  ھمه اين تجاوزوکشتار، فجايع ووقايع
شرم آوروننگين ضدانسانی که درافغانستان وعراق  صورت گرفته وميگيرد بوسيلۀ دولت ھای سرمايه داری
عمدتاً امپرياليسم امريکا انجام شده ومی شود.  بيش ازنيم قرن است که رژيم صھيونيستی واستعمارگراسرائيل
به حمايت وکمک ھمه جانبه نظامی، مالی وسياسی امپرياليسم امريکا وامپرياليست ھای اروپائی متحدآن خلق
مظلوم فلسطين را ددمنشانه بقتل ميرساند وآنھارا درمنج/بی ازفقرونيستی وبيچارگی قرارداده است.  سا:نه ده
ھاcc ھزارزنcc بوسيلۀcc باندھایcc مرتبطcc بهcc سرمايهcc بينcc المللیcc قاچاقcc شدهcc ودرپايگاهcc ھایcc نظامیcc امريکا
درسراسرجھان ويادرامريکا واروپا وسايرکشورھای سرمايه داری به بردگی جنسی کشانده می شوند.  خ/صه
ھرآنچه ازستم واستثمار، تجاوزوجنگ،کشتار، چپاولگری، ويرانی، ووحشتی که درجھان صورت ميگيرد

نتيجۀ عملکرد سرمايه است. 
"نظام سرمايه داری وامپرياليسم درنھايت قادربه به رھائی ازچنگ تضادھای ذاتی شکل پايه ای کا:، نيست. 
روبنای عظيم متشکل ازاعتبارات، مداخ/ت دولت، تدابيرمالی، رقابت سياسی، برخوردھای نظامی، وغيره
برشالوده توليد ومبادله کا:ئی قرارگرفته است که توسط کاراجتماعی توليد ميشوند، امابه تملک خصوصی
، بايدبفروش برسند. ق گردند ا متحق ن ک/:ھ د دراي ی موجو ی اينکه ارزش وارزش اضاف درمی آيند.  برا
اينجاست آن تضادساده اما بالقوه انفجاری.  برای اينکه ارزش کا:متحقق شود بايدبفروش رود؛ اماازجانب
ديگر، تضمينی برای فروش آن وجودندارد. اگرفاصله زمانی ميان توليد وفروش کا: خيلی زياد شود، بقول
مارکس« شکافcc ميانcc خريدوفروشcc بسيارزيادمیcc شود،cc رابطهcc تنگاتنگcc ميانcc آنھاcc يعنیcc وحدتcc شان
ن باقدرت باورنکردنیc ونيروی ن بيانc ميکند. »  بحرانھایc نھفتهc درھرکا:، اکنو خودرابوسيلهc يک بحرا
نابودکننده،cc خودرابروزميدھند.امانيرویcc انارشیcc کهcc تحرکcc بیcc سابقۀcc بهcc سرمايهcc بخشيدهcc است،cc درواقع
لشکرھای ازپرولتاريارا درھرگوشه ازجھان بوجودآورده که گورکنان سرمايه اند.  اين نيروی محرکه انارشی
توليداست که بطورروزافزون، اکثريت توده ھارا به پرولترتبديل ميسازد، واين توده ھای پرولترھستند که

بنوبۀ خودبا�خره نقطه پايانی برانارشی توليد خواھند نھاد." 
  طی  بيش از(1917عصرماعصرامپرياليسم وانق/بات پرولتری است.  ازپيروزی انق/ب کبيراکتوبردرسال 

)  سال تاامروزمبارزات انق/بی پرولتاريا وتوده ھای زحمتکش جھان مسيرپروپيچ وخمی را طی کرده90
ه است.  اگرچه نابودی مناسبات اجتماعی بورژوازی توسط انق/ب ه بود ی ھمرا وباپيروزی ھا وشکستھا
ه نزديک د جھانی، درآيند ً عاليتر(سوسياليسم وکمونيسم)  درابعا م اجتماعی کيفيتا ی ريزی نظا پرولتری وپ
ً تحققcc يافتنیcc است.  نيروھایcc مولدهcc طیcc ھردوره، محتملcc بنظرنمیcc رسد؛cc اماcc امریcc استcc کهcc حتما
عظيمترواجتماعی ترشده است؛ تبلورات انارشی، جدی تروانفجاری ترشده اند، پرولتاريا، درگذارازمارپيچھا،
ً گردانھایc جديدcc تریc رادرسراسرجھان ا پيشرفتھایcc انق/بیcc وشکستھایcc تلخ، خودراآبديدهc ساخته،c ومرتب
گردآورده واصول ودرسھای مھمی رادررابطه با وظيفه تحول انق/بی جامعه، کشف وحاصل کرده است.
بررسی علل داخلی وخارجی شکست انق/بات پرولتری درروسيه وچين وآلبانی وشکست انق/بات دموکراتيک
توده ای درعده ای ازکشورھا ی ديگرودرس گيری ازتجارب مثبت ومنفی پيروزی وشکست اين انق/بات
ه وشکست انق/ب نپال درشرايط کنونی وھمچنان آموزش ازتجارب مبارزات انق/بی پرولتاريای درگذشت
جھانccc برایccc ھمهccc تشکي/تccc وافرادانق/بیccc پرولتریccc ازاھمccc مسايلccc است.  تاccc درپرتوعلمccc انق/ب
پرولتاريائی(مارکسيسم-  لنينيسم-  مائوئيسم)  بتوانند مسيردرست واصولی مبارزه  راعليه امپرياليسم وارتجاع
جھانی مشخص کرده ومبارزات انق/بی کارگران و خلق ھای تحت ستم واستثماررادرسراسرجھان درنيل به
اين ھدف عالی وانسانی يعنی پيروزی انق/ب دموکراتيک نوين وانق/ب سوسياليستی ورسيدن به جامعه بی
طبقه،رھبریcc نمايند.ھمچنينcc مبارزهcc ايدئولوژيکcc سياسیcc عليهcc انواعcc رويزيونيسمcc واپورتونيسمcc درجنبش
ه ادامه داد.زيرابدون مبارزه با ه بايدآنرابدون وقف ی است ک ا يکی ازاھم مسايل ی جھانی وطردآنھ کمونيست

اپورتونيسم ورويزيونيسم مبارزه عليه امپرياليسم وارتجاع ممکن نيست. 
بحران اقتصادی کنونی تقريباً ھمه اقتصادھای جھان را دربرفراگرفته است.  باآنکه درطی چندماه اخيرقدرت
ھای سرمايه داری حدود سه تريليون د:ربه اقتصادھای بيمارشان تزريق کرده اند؛ اما ھنوزع/يمی ازبھبود
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ورونق دربازارمشاھده نمی شود.  واضح است که  اين بحران مليونھا انسان رادرکشورھای سرمايه داری وده
ھا مليون تن اززحمتکشان رادرکشورھای تحت سلطه به ورطه بيکاری وفقرف/کت پرتاب ميکند.  اين بحران
با ھمان گستردگی موجب بی ثباتی وبحران سياسی دراکثرکشورھای سرمايه داری وکشورھای تحت سلطه
ً آنعده ازکشورھای تحت سلطه که سرمايه داری درآنھا رشديافته تراست،نيزخواھد شد.  ازھمين حا: خاصتا
ا موج گستردۀ ازاعتراضات وتظاھرات صدھا ھزارکارگربيکارشده درکشورھای سرمايه سرمايه جھانی ب
داری مواجه شده اند وباعميقترشدن اين بحران دامنۀ اين اعتراضات وتظاھرات ھرچه وسيعترخواھد شد.
ازاينروکمونيستھای انق/بی وکارگران آگاه درکشورھای سرمايه داری ودرکشورھای تحت سلطه بايد مبارزه
انق/بی را شدت بخشند تاازاين فرصت ھای بوجودآمده که امپرياليسم جھانی درمنج/ب بحران عميق اقتصادی
گرفتارآمده است، استفاده کرده وطبقه کارگر وسايرطبقات واقشارخلق زحمتکش رابرای مبارزه انق/بی عليه
ه ھای خلق ه تحقق اين امر ازطريق ارتقای سطح آگاھی سياسی تود امپرياليسم وارتجاع آماده سازند.البت

ومتشکل کردن آنھا تحت رھبری حزب انق/بی طبقه کارگر( م ل م)امکان پذيراست.
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