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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Economic اقتصادی

  
    قراگوزلومحمد

  ٢٠١١ دسمبر ٢۵

 

  ...ست یخانه ام ابر

  سم؟يتالي کاپی بحران ساختاراي یمالۀيسقوط سرما .٨

٨  
  

 و سپس ی کارفتي خود، حذف شی کارخانه ھاليتعط ضمن ی وضع بحرانني مقابله با ای براعيصاحبان صنا •

 درصد به ٩٩آن ۀ  خواھد شد و شمارقي تعم٢٠١٢ بحران در سال نيا. اند  کردهیاتي کارگران را عملیکارساز یب

  ... !!دي حد ممکن خواھد رسنيباالتر

  com.rooz-akhbar.www : روزاخبار

   ٢٠١١ دسامبر ٢٠  - ١٣٩٠ ]قوس[ آذر٢٩  نبهش سه 

  

  

   : کشِ شي سلسله مقاالت پني اکل

شان   جان و جھان١٣٩٠ ]قوس[ تار آذری روزھانيھنگاِم واپس  که شبزدي ريفوالد غدۀ  کارگرم در کارخانیرفقا

   . شدی دارهي سرماتي استثمار بربریقربان

 ستي و بصديس! زي ناچمتيبا ق BMWX6 لي اتوموبشيده ھازا"آقا "ی پاري زاش یگارشي الی که اعضای کشوردر

 بھره ی کار امن بطي امکانات محني ترئی از ابتدادي بای ھزار تومانی و سصدي اندازد، کارگران سی می تومانونيليم

   .ھستند... نُه  نُهزِ ي نود و نه ممراني در اتي جنبش اشغال وال استریھا ی درصد٩٩ مفھوم کيبه . باشند

  )ی وطنی دموکراسالي سوسسمياپورتون (١ ددرآم

.  معاصر ما ھستندخي تار انگيز  شگفتی ھادهيش از پدفرصت طلب" روشن فکران" و یوطنۀ  عقب ماندیبورژواز

 ِشِگرد شعبده بازان را مانسته یش به راست متنوع و متلون و ملّوانفي طبقه و طنيو راست ا" چپ"چرخش به 

   .است
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 و ی و عبدی و مزروعی و مھاجرانی امثال کرباسچ-" گان جنبش سبزنخب" به شيو سال پ دنيآنان که تا ھم •

بھتر )  و دولتی جمھورسئي ررييتغ (بي بر رقیروزي پی دادند که برای اندرز و انذار و فراخوان م-  انيحجار

 و به عبارت ديببند دست فرودستان شرط ی رورانيکارگر اۀ  طبقتي موجودی دفاع از بازار آزاد و نفیاست به جا

   ...کارگر کاله بگذارندۀ بھتر سِر طبق

 استي سهي علی مترقی را طرحهي بازار سرمای سازی به گات و رقابتوستنيپۀ  برنامشي دو سال پنيآنان که تا ھم •

 چشم چپ ري زی محبوب دوران جنگ شاخرينخست وز" ئینزگراينوک" و از زدند ی جا می اجماع واشنگتنیھا

   ... رفتندی و کروگمن متزيگلي گاه در پوست استی و گاه و بدکاشتن یم

 و رھبران زرد و سبز و راني ابرالي لی شان در دفاع از بورژوازیکي مواضع منشویآنان که ھنوز جوھر امضا •

 ساکن "گانوانيد" از شمار یوطنۀ دي گندسميبرالينقد ل" اتھام"ھم آنان که نگارنده را به ...  پوش آن خشک نشدهاهيس

   ... پوزخندھا نثار ما کردندکي انقالب دموکراتئیبورژواۀ  مرحلیخواندند و به جرم نف" لمانا نيالمجاندار"

 اليسوس" بافته رژه رفتند و از عبارت ی ھاليمشارکت با سب+  کارگزاران ی تا ستادھای نادرۀآنان که از کاف •

   ... چپ ساختندهي علیچماق" براليدموکرات ل

" حقوق بشر "ی دالرونيلي ممي نیو کادو"  بوشدنتيپرزۀ کتاب خان" و از سنگر ئی بورژوایاھايه در مدآنان ک •

 به ی وطنی ھاستي و کنسرواتی روسسمي کمونی دادگاه ھایمانسته گۀ  مسخرشي و واتسالو ھاول نمادمني فرلتونيم

   ... چپ تاختندسمياليراه انداختند و به سوس

   ...دندي کشري آمد، آژاني به می اش سخنیگبست-راکز ھم و مسميالي با امپری جنبش کارگرتيآنان که ھرگاه از ضد •

 دفاع از هي توجنيزشت تر" باي زیھنرھا"و " یعلوم ضد اجتماع "یھا و دانشکده ھا آنان که در دانشگاه •

 اهي معترض به دوران سناي به دانشجو-" اعتدالۀ  نامانيب" تحت عنوان -  را ی وطنستي کنسرواتبرالي لیبورژواز

   ...باال آوردند BBC  قرقره کردند و دریشصت فروختند و بدون شرم از ھو شدن، سه واحد انسان شناسۀ دھ

 با بچه تياستر  جا نماندن از جنبش اشغال والیشده اند و برا" ستيتاليضد کاپ"حاال ناگھان " آنان "نياۀ ھم! بله

   !د زننی مکي و ستي خود بیمي قدیمحل ھا

شده اند و در اوج بحران " یدار- هيسرما" ضد -  راني از جمله دولت ا-  دولت ھا ني که راست تری روزگاردر

 به شه،يتر از ھم  متشتتیگري دني و ھر سرزمراني در استيالي چپ سوسی ھاشي انواع و اقسام گرای دارهيسرما

 مارکس، چِپ متشکل ی عروج آموزه ھامکان ا وی دارهيسرماۀ جي که با وجود سرگیدر روزگار... اند محاق رفته

   ... تر استئی هي و حاشتر شاني پریگرياز ھر زمان د

دارند که در مدح جنبش " فيتکل"و " حق "ی سکوالر وطنیھا برالي دموکرات لالي سوسی روزگارنيدر چن! بله

   ! کننددي تولئی موجود، مقاالت فله سميتالي کاپیآنت

 چپ با سميالي اتصال سوسی شکست حلقه ھالي و تحلی و انقالبی کارگریپ از سنت ھا گسست چليتعل:  افزودهدر

 ی بماند برایاسي و دور شدن از کسب قدرت سی و سلفی اسالمسميبرالياعماق جامعه و عقب ماندن از رقابت با ل

   . فرصتنياول

  

  ) جنبش اشغال گرمیَدم بر و بچه ھا (٢ درآمد

 " از پا درآمدتياستر چگونه وال"مبسوط ۀ  که مقالیزمان) ٢٠٠٨بر و ـ اکت١٣٨٧ ]ميزان[مھر (شي سال پسه
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(How the wall street collapsed)  ]اول و :  و سوم، شستي سال ب،ی اقتصادیاسياطالعات س: مندرج در

 از یعي وسفي کردم، طشر منتیطبقاتۀ  مبارزدي دوران جدیبند  بر شکلديکأرا با ت] ١٣٨٧ ]عقرب[دوم، مھر و آبان

 اباني خیھا ی صرافی از ابتداستي ژورنالاريبس" امروزِ "ان "شھروند "ی زنگۀري راست با دایروزھاي فیحاج

 یھا  بچه محلی بافی تئورۀ الله زار و بازار و ناصرخسرو کارناوال راه انداختند و به پشتوانی تا انتھایفردوس

 نامطبوع یِ  بازاِر عطاراِن عطرھادارانِ  مچهي و تیبازرگان اتاق راني و مدبازان سفته یکاي خود از سران سندیميقد

 استدالل نيآنان با ا.  ما پر کردندهي علی طال، چند استشھاد محلی قداسِت شمش ھاسانِ ي نوفيو صنِف ُمنصِف تصن

فرمودند  متھم ی پردازالي و خیستي اتوپئی است، ما را به آرمان گراني فوالدني چواري مانند دتياستر  والیکه دژھا

 و ی و پوالنکي و ھاسزي مئی و دستان نامری عسگر اوالدی و حاجاني دکتر نھاوندی شرکائیو با سر انگشتان مر

 زدند که از قرار به اعتبار ضمانت ءامضاو  مھر نژاد ی را با انگشت شصت موسا غنیا صورت جلسه دمن،يفر

 ماني در امتداد ایاھي روسنياگرچه زغال ا.  دادی مني را تضمی دارهيماسالمت سر AIG ۀميداران ب سھامۀ نام

 ٩٩ آن ی اعضاتي فرستادن اکثراهي است اما به دنبال نخود سی کاراهيھنوز مشغول س" آغاز فصل سرد"منسوخ 

کارگر متشکل و متحزب و ۀ  طبقبتي غرغم ی جنبش اشغال علیرفقا. ستي گذشته ممکن نیدرصد به سادگ

" چندۀ  خفتنيغم ا" زده اند و وندي پی زوال و فروپاشاني را به ھذی جھانیرژواز بوئی طالیاھاي روست،ياليسسو

ۀ  تن و جان سرما زدی برای گرمني پوستی دارهيحتا اگر از نمد بحران سرما.  بسته اندی شاددي به نوزيرا ن

 یگي دانه،ي خاورم وقايفرا خواه ی و ترقی جاریھا  حتا اگر از حوادث جنبشد،ياي نرونيکارگران و زحمت کشان ب

 ی که سخت دور م- بزند روني بني بدون تلفات سنگلي چاه وني از ای دارهي فرودستان نجوشد، حتا اگر سرمایبرا

.  را خوب کم کردندی و جھانیوطن" چپ "یھا برالي لی جنبش اشغال روی است که رفقاني باز ھم دست کم ا-دانم 

 سرکار استوار و متي از شمردن جوجه ھا، ھزشي بیزي را چزئيخر پا دانم و آی منانهي بدبی را کما حتاھنيمن ا

   ! دانمیآقاھا م شکستن چرتکه و چرت لردھا و سنت ھا وحاج

  

  )یمالۀ يعبور از سرما (٣ درآمد

 به مراکز استقرار گري را بار دیدار-هي نظام سرماستيالي نگاه منتقدان چپ و سوستياستر  اشغال والی جھانجنبش

 ی بحران کنونی ھاشهي نگاه رنياۀ از پنجر.  بورس دوخته استیھا و بازارھا  به خصوص بانک،یل ماۀيسرما

 چارچوب - مارکس " موھومۀ يسرما"ۀ ي جز نظره ب- اعتبار ني شکل بسته است و به ھمی مالیصرفاً در نھادھا

 که نظام اقتصاد یمنتقدان. داند ی نمی بحران کافني انيي تبی مارکس را برایدار  هي سرمایاسي نقد اقتصاد سیاصل

 شي دانند، ضمن تعلل و توقف بی میدار هي سرمادي تولیعمومۀ وي شکي جدا بافته از یا   را تافتهیبرالي نئولیاسيس

 ی به سادگیدار هي سرمای بحران ساختاری از دو عامل اصلی جھانیھا "اباني ـ خواريد" حد در پشت چراغ زرد از

 دھند و از ی وارونه جلوه مزي نرخ سود را نی نزولشي گراد؛ي و اضافه تولهي انباشت سرما و به جز روندگذرند یم

 سال ی سیاگرچه ط.  کنندی مادي یبحران جارۀ  عمدليھا به عنوان دال  دولت  و پاشختيباال بودن نرخ سود و ر

 و ھا ی پردازهي نظری غنخيتار است که ني اتي بوده اما واقعی دارهي غالب سرمایئولوژدي اسم،يبراليگذشته نئول

 دست کم به ی و صنعتیمالۀ يارتباط سرماۀ  دھد که بحث بر سر و کلی به وضوح نشان میستيالي سوسیھا کيپلم

 شده یبند  آبی زمانکيپر بار تئورۀ ني گنجني است که موتور انيجالب توجه اۀ نکت. گردد ی باز مشي قرن پکي

 و اروپا را متالطم کايمرا بورس ی حوض بازارھایمالۀ يسرماۀ وز از ح١٩٢٩است که ھنوز بحران بزرگ 

 مبسوط ی بررسی و در پی جاری اقتصادیاسي بحران سیابي ارزی به دنبال سلسله مقاالت طوالنیبار. نکرده بود
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  به اختصاردي مقاله خواھم کوشنيدر ا) ۵ ـ بخش ست یخانه ام ابر (تياستر  جنبش اشغال والی اقتصادی ھاشهير

 یھا ی پردازهي از متن نظر- را ی بحران اقتصادجادي در ایمالۀ ي سرمایمدافع و مخالف نقش ساختارۀ يدو نظر

 ديتولۀ وي شی بحران ساختاری خطوط اصلگري بار دکي ندهي و در مقاالت آسمي باز بنو- دوم وناليسبزرگان انترنا

   .مي نمامي نرخ سود ترسی نزولشي و گراديل اضافه توه،ي سرمای بر تناقض ذاتديکأ را با تی دارهيسرما

 بحران ی در خصوص محدود سازنيندي و سام گچي مقاالت به نقد مواضع لئوپانني ما، در بخش دوم ا:درافزوده

 که مي و نشان دادمي وارد شدھا یھا و سنجاق زدن جنبش اشغال به دامن بورس باز بانکۀ  به دامنی جاریاقتصاد

 ھا و یورکيوينۀ دار و دست...  ستی به خانه ام ابرديبنگر. ( و اساساً مخدوش استانهي گرالي تقل،یدي تحدنيچرا چن

  )٢ ـ بخشیمالۀ يسرما

 سکه و ارز دوخته است و متيھا و نوسان ق ھا را به بانک  نگاه،ی بانکی دالرارديلي م٣ یخي آن جا که سرقت تاراز

 سکه کرده است، و از آن جا که با یرا حساب) راني اینک مرکز باسئير (ی و محمود بھمنی بن برنانکانيبازار آقا

 یوام ھاۀ رندي برادران گیکار ی و نرخ نامعلوم بیصنعت دي و افالس تولی گنهيآور حجم نقد  سرسامشيوجود افزا

ز آن باحال ھستند، و ا"  اشتغالونيلي مميدو و ن "جادي افي نجات صنعت در لندن و تورنتو مشغول شغل شریِ ارديليم

 ی با شکوھگاه ی از جای دارهي و پول و مال و منال در نظام مقدس سرماهيجا که کالً خود کلمات سرما

 یمالۀ يسرماۀ  ھا دربارستياليسوسۀ کنند"خسته "یھا لي بخش از مقاالت را به تحلنياۀ جيدر نت... نداربرخوردا

   .مي دھیاختصاص م

  

   زاده  و تعرض سلطاننگيلفرديھۀ ينظر

 ی دوم، اگرچه به قاعده مندوناليانترناسۀ  برجستی از چھره ھایکيبه عنوان ) ١٨٧١-١٩۴١ (نگيلفردي ھفرودل

 در کتاب نگيلفرديھ.  اشاره کرده استیديتولۀ وي شني بند نبود، اما به امکان ظھور ای پای دولتی دارهي سرمایھا

 منتشر شد - بر و انقالب اکتیروزي از پشيل پ که ھفت سا- " ی دارهيتکامل سرماۀ  مرحلنيدتري جدیمالۀ يسرما"

   : سخن گفته استی انحصاری دارهي سرمای عمومیژگي دو ورامونيپ

   .هيتراکم سرما •

   .یصنعتۀ ي بانک ھا و سرماانيتنگاتنگ مۀ رابط •

 ۀسط است که به وائی گر وجود کارتل ھا و تراست ھاانيب (Finance Capital) یمالۀ ي سرمانگيلفردي نظر ھبه

 روند را ني و ارندي گی را به استخدام خود مدي تولندي فراردستي مادر و زی ھای کمپاناني مئی رهي ارتباط زنجکي

 و به تبع آن - ی قطار و کشتلي از قبیتا محصوالت) چوبمانند آھن و ذغال سنگ و ( مواد خام ديتولۀ از مرحل

 مادر به شدت ی ھای کمپانی ارزش برادي تولزاني بر مبي ترتنيکنند و بد- ی جذب م-  عي صنانيخدمات مرتبط با ا

 داران هي ست که به سرمای نظام اعتبارتي فعالديؤ میصنعتۀ ي بانک ھا و سرماانيتنگاتنگ مۀ رابط. ندي افزایم

 که خود در ئی و فرودست جامعه و در واقع به اعتبار پول ھایاني دھد با استفاده از پس انداز افراد می ماجازه

   (R.Hilfereding, 1981:150-155) . خود را گسترش دھندتي تحت مالکی صنعتی ندارند، شرکت ھااريتاخ

 ی مبانلي و تحلهي پس از تجز١٨٩٠ درسال - الملل دوم ني پردازان جناح راست بهي از نظر-  ني برنشتاادوراد

 از ثبات یديجدۀ  به مرحلهيما تر سرشي بود که تراکم ھر چه بدهي رسی جمع بندني به اسميالي امپریاقتصاد

 تواند یکارتل ھا و تراست ھا مۀ  شدیزير- رنامه اقتصاد بنيبه نظر برنشتا. دي خواھد انجامیاسي و صلح سیاقتصاد
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   (M.L.Howard and j.E.king, 2003:124) !! دھداني پایدار-هي بازار و بحران سرمایبه آنارش

 جادي با ایمالۀ ي کرد که سرماديکأمھم تۀ  نکتني به درست بر انيتا برنشئیبورژواۀ ي در پاسخ به نظرنگيلفرديھ

 شي تر به گراشي عقب مانده ھر چه بی در کشورھای گذارهي از سرمای کالن ناشی و سودھای فرا ملیشرکت ھا

امل  کنترل کاي مانند کارتل عام یا دهي سو پدکي از اوبه نظر .  زندی دامن می دارهي در سرمایستيالي امپریھا

 زاني کسب می برای دارهي سرمای جست وجوگري دی بود و از سوريپذ- کارتل امکانکي توسط ی دارهي سرماديتول

 اني میستيالي امپری و جنگ ھای در سطح ملی حفاظتی ھااستي داران، سهي سرمااني تر نرخ سود به رقابت مشيب

 موافق بود که ی و کائوتسکنيبرنشتاۀ ي نظرني با انگيلفردي ھتيدر نھا.  زدی دامن می دارهيسرما یکارتل ھا

 و مصرف را کاھش دي تولاني میخود نقش بازار و ناھم آھنگۀ  شدیزي رفته با اقتصاد برنامه رشي پی دارهيسرما

   ! تر خواھد کردکي نزدسمياليخواھد داد و جھان را به صلح و سوس

   :نوشت" یمالۀ يسرما" کتاب اني در پانگيلفرديھ

 ۀي که سرمایھنگام.  کندی آسان مداً ي را شدی دارهي کار شاق تفوق بر سرما،یمالۀ يسرماۀ  کنندیجتماع اکارکرد«

دولت ( اش ئی ارگان آگاه اجراقي است که جامعه از طری شود، کافی مدي تولی شعبه ھاني عھده دار مھم تریمال

   (Ibid, p.138) ». به کنترل خود در آوردزي را ندي تولی ھاه شعبني را تصرف کند، تا کل ایمالۀ يسرما) یکارگر

 در حکم در ني گرفتن شش بانک بزرگ برلاريدر اخت: " عبارت خالصه کرد کهني خود را با ای تز اصلنگيلفرديھ

ۀ ي نظرني که اداستينگفته پ]  از من استدھايکأت." [ صنعت بزرگ استی قلمروھاني گرفتن مھم ترارياخت

   .ند کی می بانک ھا را عمده و اصلۀ سلطزيگ شگفت انی به شکلنگيلفرديھ

 یتئور) شناخته شده به سلطان زاده (انيلئيکاي مسي آوتیرانياۀ  برجستستي مارکسنترن،يششم کمۀ  کنگراني جردر

ۀ  به مثابسميالي جامع مخالفت خود با عصر امپری سخن رانکي ی و طزير سؤال برد را نگيلفردي ھیمالۀ يسرما

 ني چننگيلفرديمورد نظر ھ" شش بانک" اشاره به ضمن را به وضوح اعالم کرد و یمالۀ ي سرماادتيدوران س

   :گفت

 مدرن کنترل خود را ی بانک ھادارد، ی رود که بال شرط اعالم می مشي حد پني کتاب خود تا ااني در پانگيلفرديھ«

 را نيوانست شش بانک بزرگ برل تیلمان ما یاي کرده اند و اگر پرولتارتي صنعت مدرن تثبی اصلیبر رشته ھا

 خود چند نگيلفرديھ.  صنعت استوار سازدی اصلی شد کنترل خود را بر شاخه ھای قادر ملهي وسنيتصاحب کند بد

   ».خود را صالح ندانسته استۀ  برنامني ھرگز تحقق ھمی بوده است ولئی داراريبار وز

  )١٣۵: تا، صی مجلد چھارم، بران،ي ایستي و کمونی دموکراسالي سوس،ی جنبش کارگریخياسناد تار: به نقل از(

مجلد  (دي تولديمارکس در خصوص عناصر تجدۀ ي خود به نظرني و آتشکالي رادیسخن رانۀ  زاده در ادامسلطان

 داند، یمارکس مۀ ي را در تضاد با نظرنگيلفردي ھیمالۀ ي سرمایکه تئور  ني کند و ضمن ایاشاره م) هيدوم سرما

 نگيلفرديھ" یمالۀ يسرما" در رد کتاب یقي دقین آمارھاي برلیبانک ھاۀ خود در ترازنامۀ ات ده سالاز متن مطالب

   . خواندی مخيدان تار  اش را زبالهی گاه تئوری دھد، او را مرتد و جایبه دست م

عت در حد  وجود نداشته است و ھم اکنون که صنیمالۀ ي به نام عصر سرمای دارم که ھرگز عصرقاني مطلقاً امن«

 نه در عيبر صنا ھا  بانکادتي ام که سدهي عقنيمن بر ا...  وجود نداردی عصرني چنزياعال متمرکز و مجتمع است ن

   ». استسري مري غی امرني چنیارد  بانکحياز نقطه نظر صح.  است و نه در عملسري میتئور

 دي خواھد رسی است که روزدانسته ی او نم.ديگو یسخن م" یدار  بانکحينقطه نظر صح"زاده از  سلطان: درافزوده[

 حيصح" بزند و روند یمالۀ يسرماۀ  در حوزئی دست به مقررات زدایستيبرالي به سبک نئولی دارهيکه سرما
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   ]. بکشدیرا به اغتشاش کنون" یدار بانک

. کرده است لي را به دقت تحلدي تولديتک عناصر تجد  تکهي مارکس در جلد دوم سرماديدان ی طور که مھمان«

 مياش تقس  چگونه به عناصر متشکلهست،ي در مجموع چی دارهي سرمادي تولدي نشان داده که تجدیمارکس به خوب

 دي انکشاف تولني عناصر کامالً تحت قوانني و چگونه ارديگ ی گردش اشکال مستقل به خود مندي در کجا فراشود، یم

 ی عناصر ممکن است استقاللني از ایکي ،ی دارهيف سرما مراحل انکشای که در برخی و در حالرنديگ یقرار م

 روند گردش ھم زمان و ی عناصر طني ھمه اني با ا– رهي و غیتجار) یبانک (ی پولۀيسرماۀ  به مثاب-چند کسب کند 

 نه تنھا نادرست یمالۀ ي سرمایتئور. کند ی نوسانات صنعت حرکت ماي با انکشاف صنعت و طلق میگدر وابست

 را نقض یدار  بانکئی ابتدااستي سی اجراني در تضاد قرار دارد بل که ھم چنیستي مارکسیبا تئور راياست ز

 ی بانک دارخيدر تار. دازد انیخود را در صنعت به کار نمۀ ي قسمت اعظم سرمای بانک بزرگچيچون ھ. کند یم

 شرکت به کار انداخته کي تيخود را در صنعت، در تقوۀ ي از سرمای بخش بزرگی شده است که بانکدهي دیموارد

 ی دارهي مخالفم که انکشاف سرماهي اظھارني با اداً يمن شد... گردد ی منتج میگ موارد به ورشکستني ایباشد، ول

 سمت ني صنعت به اشيگرا....  کهني و اابديی  مشي گرایمالۀ ي به سرمایبانکۀ ي سرمای دگرسانیمدرن به سو

 و ی امر نه از نظر فننيا.  به بانک ھا وابسته گرددتر شي ھرچه ب- ديگو ی منگيلفردي چنان که ھ-است که صنعت 

 که خود قادرند، یمي عظی صنعتیکه شرکت ھا] اول [ی پس از جنگ جھانژهيبه و.  استسري مینه از نظر عمل

   ».اند- آمدهدي کنند، پدسيسأ بانک تچهي را چون دوی بزرگیبانک ھا

  )١٣۵- ١٣۶:  صصن،يشيپ(

   : کندی مادي زين) یحکومت (ی دولتی دارهيسرماۀ دي از پدنيده در ادامه خطاب به بوخار زاسلطان

 ی را اداره می دارهي است که اقتصاد سرمای اجتماعی روبنای دولتی دارهي اظھار داشت که سرماني بوخارقيرف«

 ی خود معي را مطی دارهيسرماۀ  جامعی دولتی دارهي درست است که سرمانيا.  کامالً موافقمی باره با ونيدر ا. کند

 واقعاً ی دولتی دارهيسرما.  ھستیمي داشت تفاوت عظھار اظني بوخارقيچه رف چه من گفتم و آن  آنني بیسازد ول

اعتبار تنھا بخش .  استدي تولدي تجدندي از عناصر فرایکي اعتبار تنھا اي یپولۀ ي است، اما سرمای اجتماعیھم روبنا

ھمان گونه که .  روبناستی به راستی دولتی دارهيکه سرما حال آن.  کننده استدي تولديتجدۀ ي از سرمایکوچک

 ی کل جامعه را اداره می است و سازمان طبقاتی دارهي مناسبات سرمای سازمان داده در حکومت روبنایبورژواز

 ن،يشيپ(» .اداره کند را ی دارهيسرماۀ  کل جامعدي تواند تولی می دولتی دارهي سرمازيکند، به ھمان گونه ن

  )١٣٧:ص

 و یمالۀ ي سرمای ھایگدي که در ھم تندي دی می در کنار ما بود و به روشننکي که اگر سلطان زاده اداستي پنگفته

 است و از دهي انجامی دارهي سرمای در نظام ھایقي به چه بحران عمیبرالي نئولی ھائیزدا  مقرراتري در مسیصنعت

 باني بورس چگونه گری و بازارھایسسات مالؤھا و م  از بانکیگ بحران ورشکستفتي شندي فرا٢٠٠٨ سال یابتدا

 ی دارهي سرماخي بحران تارني بزرگ تری اقتصادی رکود در تمام عرصه ھاجادي بزرگ را گرفته و ضمن اعيصنا

   . کردی نظر مدي تجدنگيلفردي ھهي از مواضع خود علیاريگاه در بس  رقم زده است، آن زيرا ن

 خود نسبت به یديجنگ و ناامۀ  تجربريثأ تحت تنگيلفرديھ) م١٩١۵( اول ی سال پس از شروع جنگ جھانکي

   :دي رسی جمع بندني به ایستيالي سوسیتحقق دموکراس

 و نه مردم ساالر یسلسله مراتبۀ وي اما به شافته،ي سازمان قتاً ي حقۀ جامعکي امکان سميالي سوسیروزي پی جابه«

و دولت  (Monopoly Capitalism) ی انحصاری دارهي متحد سرمایروھاي جامعه ننيس اأر رد. ظاھر شده است
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 تحت کنترل آن ھا مشغول به کار دي عوامل تولان سلسله مراتب به عنوکي کارگر در یاند که توده ھا قرار گرفته

 داشت که بھتر مي خواھیا افتهي سازمان ی دارهي سرما،ی دارهيسرماۀ  بر جامعسميالي سوسیروزي پیبه جا. ھستند

   (Ibid, P.129) ». توده ھا را برآورده سازدی مادازي تواند نیاز گذشته م

 ی تئورافته،ي سازمان ی دارهي سرماراموني پی در سلسله مقاالت١٩١٧ تا ١٩١۵ ی در حد فاصل سال ھانگيلفرديھ

 بزرگ یشرکت ھا و بانک ھاۀ سلطبه ھمراه " استدالل پرداخت که ني خود را محدود کرد و به انيشي پیھا

 ی وارد کرده و راه را برای اقتصادی زندگبه را یزي اقتصاد عنصر مھم برنامه رميدولت در تنظۀ ندي فزایريدرگ

  )١٣٨٨ :۴٣٠ باند، یليباتامور و م." (  آماده ساخته استیستيالي سوسیزيبرنامه ر

 جهينت.  دانستی از جنگ مشيپۀ دور" ی مالی دارهيسرما "یمنطقۀ جي را نتافتهي سازمان ی دارهي سرمانگيلفرديھ

 ی ھاستيالي با وحدت امپریبه نظر کائوتسک.  نبودیکائوتسک" ی افراطسمياليامپر "ی شباھت به تئوری که بیا

   (Ibid, P.131) . کشورھا شودیاسي و سیم نظای تنش ھاني گزی توانست جای میزي کارتل صلح آم،یجھان

" ی دولتی دارهيسرما" عمر از اصطالح اني سبب نشد که او تا پاافتهي سازمان ی دارهير سرما بنگيلفردي ھديکأت

 را فقط در چارچوب ی دارهي اقتصاد سرمانگيلفرديھ.  دانستی را متناقض مبي ترکنيچرا که اساساً ا. استفاده کند

 ی دارهي سرماري غ-  به دولت یمله متک از ج- را ی بازارري کرد و ھرگونه اقتصاد غی میابياقتصاد بازار آزاد ارز

"  خواهتي تمامیاقتصاد دولت" از ی شکل،یلمان نازاو ) نيزمان استال (یاقتصاد شوروۀ به نظر او نمون.  خواندیم

 را از دست ئیبورژواۀ  کرد و اقتصاد تقدم مفرد در جامعی می را بازی نقش اصلاستي آن ھا سانيبودند که در جر

در .  بودی دارهي و سرماسميالي متفاوت با سوسیا دهيپد"  خواهتي تمامیاقتصاد دولت "نگيلفرديھبه نظر . داده بود

 ندارد یا ژهي اعتبار ویستي مارکسکي متون اقتصاد کالساني اگرچه در منگيلفرديھ" یمالۀ يسرما"مجموع کتاب 

 ني بوخاریکالي ن١٩١۵سال از جمله در .  استوده بروياروئی محل سميالي بزرگان سوسیاما ھمواره از سو

 در کتاب - شد ی ھا محسوب مکي بلشونيسي تئورني شاخص ترني لنري شک و به تعبی که ب-) ١٨٨٨-١٩٣٨(

 ی جھانزي کارتل صلح آمکي ی در خصوص امکان شکل بندنگيلفرديھۀ يبه نظر" ی و اقتصاد جھانسمياليامپر"

 به ارزش اضافه و ازي به اعتبار نی دارهيداد که نظام سرما به وضوح نشان ني اثر معتبر بوخارنيدر ا. حمله کرد

 کارتل ھا در حرکت سيسأ شدن و تی جھانی به سمت و سوهي تر به منظور انباشت سرماشينرخ سود ھر چه ب

 استي ساتخاذخود موظف به ۀ ي حفظ سرمای برای در سطح ملی دارهي کرد که سرماديکأ به دولت تنيبوخار. است

 ی ھاشي گرانيچن.  استی دارهي سرمای دولت ھاگري تر با دشي و رقابت ھر چه بیر سطح داخل دی حفاظتیھا

   (N.Bukharin, 1966: 82) . سازدی است که امکان وقوع جنگ را ممکن میمخالف و متناقض

  

   ني لنمواضع

 یا مقدمه یرا ط" یان و اقتصاد جھسمياليامپر" بود، کتاب ني بوخاری ھای پردازهي گر نظرشي که ھمواره ستانيلن

 نيلن.  ناقص دانستسميالي و امپریکيالکتي دینظرۀ  که مباحث آن را به خصوص در حوزرميگ.  کرد و ستودیمعرف

 از ی انبوھني سال پس از انتشار کتاب بوخارکي بود افتهي خوانده و درقاً ي را عمی ھگلکيالکتي دی نظریکه مبان

ۀ  به مثابسمياليامپر"منسجم تحت عنوان ۀ ي نظرنيتر قي کرد و به دقميتنظ و نيخود را تدوۀ  پراکندی ھاادداشتي

 یار انحصی دارهي سرمایعني به ضد خود ی رقابتی دارهي سرمانيبه نظر لن. ديرس" ی دارهيسرماۀ  مرحلنيباالتر

(Monopoly Capitalism) صنعت  ۀ و توسعهي تراکم و تمرکز سرماديجدۀ  مرحلگري دیاز سو.  شده استليتبد

 تر کرده شي را بهي سود به منظور انباشت سرمازاني نرخ و مشي به افزاازي بانک ھا نی اعتبارستمي سقياز طر
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   ».است

(V.I.Lenin, 1940: 601)   

 ی باني پس از بني نپ انجام شده است، لنیني که در دفاع از عقب نشئی "هيحاش" ظاھراً ی سخن رانکي اني جردر

 ی برایا نهي کند و آن را زمی ماديآن ۀ  برجستیھا تي گرانه و موفقتي تثبی ھااستي از س،ی نظام پولدي شدیثبات

 تي که اقتصاد را به سمت تثبمي تصمني پول و ابحثدر مجموع او پس از طرح . ندي بی می اقتصادی عموماستيس

   : داردی ماني را بی اقتصادیاھ مي تصمیاصلۀ را برقرار کرده اند، سه رشت"  آزادیبازرگان"روبل سوق داده اند و 

 دھقانان روبه رو بوده مي بخش عظی بدون شک ما با ناخرسند١٩٢١ ھدف البته دھقانان اند در سال ني ترعمده«

 نيا. ديمالحظه کن! دئيبفرما “ کردند ی مادي خارجه در آن ھنگام فری بود که تمام کشورھایعيلذا کامالً طب... ميا

 ی و به دھقانان آزادمي را به کار بسته اني نوید اقتصااستيحال که ما س... ”یستيالي اقتصاد سوسجياست نتا

 اتي برآمدند بل که آن قدر مالی حل مشکل قحطۀ سال نه تنھا از عھدکيدھقانان در عرض ... مي داده ایبازرگان

ً ي پوت گندم، آن ھم تقرونيلي دادند که ھم اکنون ما صدھا میجنس  افتي دریاجبارۀ ليونه وس گچي بدون کار بست ھبا

 ی سبک معيصناۀ دربار... مي و سبک فرق بگذارني سنگعي صناني بع،ي در مورد صنادي باژهيما به و... مي اشتهدا

 یني توان گفت تا حد معی مجهيدر نت.  شودی مشاھده می رشته رونق عمومني که در اميتوانم با آرامش خاطر بگو

 مي بگودي باني سنگعيدر مورد صنا...  آمده استتراد و خواه در مسکو به دسبھبود وضع کارگران خواه در پتروگ

 وام الزم بود که ونيلي صدھا مني سنگعي بھبود وضع صنای برای دارهي کشور سرماکيدر .  استميوضع ھنوز وخ

 ی اقتصادخيتار. مي منظور وجوه الزم را گرد آورده اني ای برایما تا حدود. بدون آن ھا بھبود امکان نداشت

 بر یونيلي الزم و دراز مدت صد می عقب مانده تنھا وام ھای کند که در کشورھای روشن میدار هي سرمایکشورھا

 زي و تاکنون نمي بودیئ وام ھانيما فاقد چن. ردي قرار گني سنگعيرشد صناۀ لي توانست وسی روبل طال مايحسب دالر 

 یبازرگان...  استیدشوارۀ لأما مسۀ اند کشور عقب میقعاً ھم برا واني سنگعيوضع صنا... مي نکرده اافتي دریوام

 که مي دانیما م... مي مورد استفاده قرار دھني سنگعي صنای ارتقای آن را برامي توانی رساند که می میبه ما وجوھ

ستقل نابود  کشور مکي آن اصوالً به عنوان ی و بميستي نی گونه صنعتچي قادر به ساختن ھني سنگعيبدون نجات صنا

و .  ھنوز کم استنيا. ستي دھقانان نی ھاني تنھا به دست آوردن محصول خوب از زمهينجات روس... د شميخواھ

 ھنوز کم نيا.  گذارد، نداردی دھقانان ماري را در اختی مصرفیاي سبک که اشعي به وضع خوب صنایگ تنھا بستزين

 یدي مدی سال ھامي بھبود ببخشرا صنعت نيکه وضع ا  آنیو برا.  استی ھم ضرورني ما صنعت سنگیبرا. است

 مي کار را به دست آورني ای وجوه الزم برامياگر نتوان.  دارداجيدولت احتۀ  به اعانني سنگعيصنا. کار الزم است

 ] از من استدھايتاک[» ...مي رفته اني از ب،یستيالي سوسی دولت متمدن چه رسد به دولتکي به عنوان گريد

http://www.seday mardom.net)(   

 و یشوروۀ لأمسۀ ضمن بحث دربار" ی دارهي سرمایامکان فروپاش"نينگارنده در کتاب در دست تدو:  افزودهدر

 سمي از کمون– کي مواضع و عمل کرد رھبران بلشولي به تفصی دولتی دارهي سرمای بحران و فروپاشلي دالليتعل

   . را نقد کرده است-... وی طبقاتنتقال ھا و عدم ای سازی کشور و صنعتکي در سميالي و نپ تا سوسیجنگ

  

   عي بانک ھا و سقوط صنایگورشکست

 به ني از اشي پی صنعتدي آن بر رکود و سقوط تولمي بانک ھا و آثار مستقیگ ورشگستی اقتصادتي مورد ماھدر

 را به ئی اقتصاد بورژوایدھ  سازمانیبرالي نئولیھا ئی و مقررات زداھا ی سازیخصوص. ميا  سخن گفتهليتفص
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   . کردمي ترسی مشخصمرز ی و صنعتیمالۀ ي سرمااني در آورده است که دشوار بتوان میشکل

 واحد سقوط کرد و در عرض ٨٠٠ به کي نزدتياستر  شاخص بازار بورس وال٢٠٠٨مبر  سپت٢٩ دوشنبه روز

 را ی ناخالص جھاندي درصد تول۵۵ به کيزد رفت و نني دالر دود شد و از بارديلي ھزار ممي ھفته حدود دو و نکي

 ۀواضح است که دوشنب.  فرو رفته اندیبودناۀ  به ورطیادي زکري غول پعياز آن زمان تاکنون صنا. ديبه رکود کش

 است و ما ھمه روزه شاھد ی دارهي سرمایبحران جارۀ خچي در تاری نماد مشھور و علنکي فقط تياستر  والاهيس

   .مي ھستھا ی و خانه خرابیکار ی بشي کارگران و افزاشتيسقوط و به تبع آن کاھش سطح مع ني مختلف ایھا صورت

  خودعي صنای از وضع بحرانی گزارشمي تاۀي، نشر٢٠٠٨ دسامبر ١۵ خيھا، در تار  دو ھفته پس از سقوط بانکقاً يدق

 و سلريچون جنرال موتورز، کرا ھمئی تنومند کارخانه ھاکري گزارش پنيبه اعتبار ا.  منتشر کردکايمرا یساز رو

 ی از سوعي صناني اراني مدی دالرارديلي م٣۴ که در خواست کومک نيبه محض ا.  بودیفورد در حال فروپاش

 مورد قبول قرار نگرفت، ارزش ی دالرارديلي م١۴مک کۀ افتي لي تقلی خواھان سنا رد شد و حتا تقاضایجمھور

ھمزمان سھام . افتي دالر کاھش ۵۴/٢ درصد کاھش به ٣٨مبر با سدوم دۀ سھام جنرال موتورز در اواخر ھفت

 ملري فرانسه و دایدر اواخر ھمان ماه ارزش سھام رنو.  دالر فرو افتاد٩٠/٢ کاھش به صد در١۵شرکت فورد با 

 کرد لي خود را تعطیديتولۀ  کارخان٢٠ھمان ھنگام جنرال موتورز .  درصد سقوط کرد٨/٧ و ۵/٩ بيلمان به ترتا

 ٢٠٠٩در سال . د بودهي درصد رس۴١ کاھش به نيمبر ادر ماه نو. ھش فروش سخن گفت درصد کا٢٢ از و

 افتي دردي به ام- وابسته بودند کايمرا فورد و جنرال موتورز عي که به صنا- يدن ولوو و ساب سویکارخانه ھا

 را به تيتروي دئی دوران طالیمال ۀيبحران سرما.  از دستمزد کارگران خود کاستندی دالرارديلي م۵/٣ یمک مالک

نرخ .  اخراج را نشان دادی استخدام شده بودند درھا٢٠٠٠ که بعد از سال یولوو به کارگران.  تنزل دادیدوران َحلَب

 و اي و فرانسه و اسپانايتالي و اکايمرا ی دولت ھاینجومۀ  بودجی و کسریبدھ.  شدی دو رقمکايمرا در یکار یب

به .  گذاشتھا تي را در دستور کار   حاکمی و جھاد اقتصادیاضتي ری ھااستي اعمال سران،ي ا تاونانيپرتغال و 

.    کاسته شودهي داران مونت کارلو و زعفرانهي از آب استخر سرماتري لیلي مکي ھا قرار نبود استي سنيموجب ا

   . کم شودی اندکی بنز و زعفران برنج ناھار و شام عسگراوالدیھا کيقرار نبود باد الست

 ی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی کارشناسليتحصۀ ني آموزش ھزی سازی خصوصاني که در جر- و شد -  بود قرار

 معادل - ھزار تومان صدي به سدهي دندان پوسکيدرمان ۀ ني که ھز- و شد - قرار بود .  تومان شودونيلي م۵/٢ یترم

 ی اصلاستي و موقت به سء امضادي سفیقراردادھا که -   و شد-قرار بود . ابدي شي افزا-  ماه حقوق کارگران کي

   .... ھمیچه شدن! شود و شد " گانيرا"  که آب و برق و گاز و نفت – و شد - قرار بود .  شودلياستثمار کارگران تبد

 ی محرزتي واقعی بحران اقتصادکي به ی بحران ماللي رني به صنعت و تکویمالۀ ي بحران سرماتي سرایبار

 بورس و سھام فراتر ببرد و از ی را از تعرض به بانک ھا و بازارھایاسي سی نقد اقتصادکاني پدي بایاست که م

   .... کنددي خلع ی بورژوازی اقتصادیاسيکل نظام س

 فروش نسبت به سال گذشته خبر ی درصد٣ و رنو از کاھش اتي فیھا شرکت) ٢٠١١ (یبر سال جارو ماه اکتدر

 سال ني و رنو در ھماتيفروش پژو ف.  محصوالت خود سخن گفتیرصد تقاضا برا د٣/٢پژو از کاھش . دادند

ۀ يمقر اتحاد.  شدته درصد کاس٢/۶ و ١٠ و ۴/۶ بيدر بازار اروپا به ترت) ٢٠١٠(نسبت به سال گذشته 

 فروش ی درصد٣/١ و کاھشی خودروسازعي در صنای بحران اقتصادقي در بروکسل از تعمئیخودروسازان اروپا

 و ۵/۵ به -  اي و اسپانايتالي مانند ا- است تر شي که عمق بحران بئی رقم در کشورھانيا.  خبر داده استیل جاردر سا

. اند  را تجربه کردهی درصد١٧ و ۴١ال و لھستان کاھش گپرتۀ  زداندو کشور بحر.  استافتهي درصد کاھش ۶/٧
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  . است بودهیدرصد /. ٢ تنزل کي شاھد زيلمان نا رومنديحتا اقتصاد ن

 و سپس ی کارفتي خود، حذف شی کارخانه ھالي ضمن تعطی وضع بحرانني مقابله با ای براعي صناصاحبان

 درصد به ٩٩آن ۀ  خواھد شد و شمارقي تعم٢٠١٢ بحران در سال نيا. اند  کردهیاتي کارگران را عملیکارساز یب

   !!دي حد ممکن خواھد رسنيباالتر

  

   ري از تحربعد

 و مقاالت و ی اسامحي به تصریازيتر از آن است که ن  مقاله، روشنني بخش درآمد اول ااتينا اشارات و ک.الف

 به ی حتا اندکتياستر  با تحرک جنبش والی وطنیھا  دموکراتالي حال اگر واقعاً سوسنيبا ا.  باشدیقي حقاناتيجر

   . گرفتکي حرکت را به فال نني ادي چپ خم شده باشند، باسمياليسمت سوس

 و ی آگاھ،یابي سازمان زاني چپ به مسميالي سوسی روشي است که شاخص پري انکار ناپذتي واقعکي نيا .ب

 تکان ايآ. ستي نسأي اي ديصحبت بر سر ام.  وابسته استی ھژمون جنبش کارگرزشي کارگران و خی طبقاتۀمباررز

 رکود در اي شکل بسته است؟ آیرژواز بوار و تقابل با فشی متناسب با بحران اقتصادی کارگرئیمتشکل جنبش توده 

 ست؟ي چپ نسميالي سکون سوسديؤ م-  سبزیبرالي بورژوا لزشي پس از خژهي به و– ی جنبش کارگری روشي پريمس

 شيکارگر پۀ  متناسب با مطالبات متراکم طبقی جنبش کارگر٨٨ مه کي پس از ی توان گفت دو سال و اندی مايآ

 ی در باال و شکافیا امر است که ھرگاه روزنه ني از ای حاکراني ایکارگر جنبش حاکم بر یسنت ھا رفته است؟

 اي صورت آني آمده است ؛ در اروني بی کارگری مستقل و مترقی شکل بسته از درون آن تشکل ھایاسيدر قدرت س

    را رو به جلو دانست؟ی توان روند جنبش کارگری دوسال گذشته میاسيبا توجه به تحوالت س

 است، یکماکان منف" کارگرۀ امکان عروج طبق" مشروط بر ديکأ پرسش سوزان با تني قلم به انيا صاحب پاسخ

 مستمر کارگران یھا  المثل از درون اعتصابی که فنيبا اشاره به ا" ینف "نيتبعاً نقد مستدل و مستند ا... اما

 حيمضافاً تصر.  استید، ضرور آمدنروني بیرگر کایشرويپۀ  شناختی چھره ھااي ماھشھر کدام تشکل یميپتروش

 سازمان ی برای اخبار کارگری و مجازئیاي به جز انعکاس مدهي و اتحادتهيکانون و کم" عدد" چند ني مھم که انيا

 فکر ري است، به تنوافتهي تينيشان در کجا ع  تالشني ایمادۀ جي کارگران چه کرده اند و نتیطبقاتۀ  مبارزیابي

   !مک خواھد کرد ھمچون نگارنده کیمنفردو "  خرده بورژوافکر روشن"

 کارگران ئی هي از جنبش اتحادهي و اطالعهياني نشست و با صدور بیسي و چھار ساعته پشت پستي بتوان ی م.پ

 غرب ی کارگری تشکل ھاني روترشي کرد وبه پتي و مشابه حماوناني و پرتغال و ايتاليفرانسه و انگلستان و ا

.  ناتوان بودئی نانواکي در ی و اتحاد طبقاتم و در ھمان حال از حفظ انسجادي نشان کش داد و خط واميرھنمود و پ

   :به قول فروغ! بله

    بودی کوکیھا  ھمچون عروسکتوان یم

      ....دي خود را دیاي دنئی شهي دو چشم شبا

مع باشد در محصوالت  جیکارگرۀ  از آن که در فالن محفل چند نفرشي بی ذھنیھا" ئیتوانا" ني از ای انبوھاما

 - انئي از آن در انتشارات حزب توده و فداشي و پ- و آگاه و نگاه و اختران و خجسته و چشمه یانتشارات خوارزم

به . ستي نی است که کافني دست کم ای بارست،ي نچي ھا ھنياگر ا! توسط امثال نگارنده.  استدهي انبوه رسديبه تول

 یابي سازمان ی برایري دندان گزيچ"  کردديچه با "ري و تکثسيعه و تدراز درون مطال! ستي نی وجه کافچيھ

   ...دي آی در نمیکارگر
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 و في ھر چند کث-  ی واقعی امرسميالي امپریاي به پول و مدی متکئی بورژواونيسي ھمان قدر که اپوزراني در ا.ت

 یمجازۀ جامعۀ ي در حاشیمجازۀ ارز و متناسب با مبی مجازیا دهي چپ پدونيسي است، ھمان قدر ھم اپوز- پراکنده

   ... استرانيا

 ی میقيرف! تري استکان توئکي بوک و سي فالهي پکي و ی ؛ مبارزان مجازی مجازی ھاکي ؛ پلمی مجازی ھاشبکه

 و موالنا به وجود امي و خی و بوعلی و خوارزمی ھرگز رازراني شد در ای بوک در قرن دوم کشف مسيگفت اگر ف

   .... خواھد شد؛ امامنتشر ی مجازی در شبکه ھازي مقاله ننيا.  دانمیم. انم دیم.  آمدندینم

   . ادامه خواھم دادیگري دی بحث را در جانيا

    قراگوزلومحمد
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