بحران اقتصادی سرمايه داری ؛
تشديد غارت سرمايه داران و تشديد بی حقی مردم غارت شده.
احمد نوين
در چند سال اخير در رسانه ھای ھمگانی مرتباً از بحران اقتصادی شکننده ای که اين بار بويژه گريبان جوامع سرمايه
داری پيشرفته صنعتی را گرفته است ،سخن ميرود.
واقعيت اينستکه در سالھای اخير ،اين جوامع با "طوفان نوح" و يا با زلزله ھای شديد و يا آتش سوزی ھای مھيبی که
صنعت و کشاورزی را در اين کشورھا به نابودی کشانده باشد ،روبرو نشده اند.
اما موقعيکه به آمار اقتصادی در کشورھای متروپل توجه ميکنيم ،متوجه عمق بحران اقتصادی ) و به واقع بحران
ماليه ( ميشويم که خبر از وخامت وضعيت اقتصادی در کشورھای پيشرفته صنعتی است .بحرانی که پيامدھای قطعی
آن افزايش چشمگير بيکاری و پائين آمدن قدرت خريد کارگران و ديگر مزد و حقوق بگيران تحت ستم است .امری
که تخريب وضعيت معيشتی اکثريت شھرووندان اين کشورھا را بدنبال داشته است.
جھت اشاره به عمق بحران ماليه در کشورھای متروپل ،توجه شما را به اطالعات و آمار ذيل جلب ميکنم:


جانشين وزير دارائی دولت يونان ھشدار داده است که ،تنھا تا پايان اکتبر امسال میتواند حقوق کارمندان و
بازنشستگان را بپردازد .عدم پرداخت حقوق کارمندان ،معنائی جز ورشکستگی دولت يونان نخواھد داشت.



فيليپ روسلر وزير اقتصاد آلمان اعالم نموده است که اعالم ورشکستگی محدود دولت يونان ،در صورت
فراھم شدن راھکارھای الزم ،قابل تصور است.



بورس توکيو به پائين ترين سطح خودش ،در دو سال اخير ،نزول کرده است.



بورس آلمان در ماھھای اخير با از دست دادن  ۵تا  ١٠در صد ارزش خود به پائين تر سطح خود دردوسال
گذشته سقوط کرده است.



بحران سقوط سھام در بورس ھای يورو ھمچنان ادامه دارد.



سھام بزرگترين بانک ھای فرانسه در اوائل سپتامبر  %١٠سقوط کرده است.



سھام " دويچه بانک"  ،بزرگترين و قدرتمندترين بانک آلمان %٩ ،ارزش خود را از دست داده است .سقوط
سھام بانک ھای بزرگ آلمان و فرانسه ،بی شباھت به سقوط سھام بانک آمريکائی"لھمان بردارز" Lehman
 Brothersنيست .سقوطی که نقطه آغاز بحران سال  ٢٠٠٨بود.



کاھش قيمت نفت در بازار جھانی نيز داللت بر بروز عالئم رکود در اقتصاد جھانی است.



افزايش قيمت ھر اونس )  ٣١گرم( طال به  ١٩٢٠دالر ھم ،نشانه ديگری از عالئم گسترش بحران ماليه
است.

توجه کنيد  :در کنار اين سقوط آزاد نظام سرمايه داری در اروپا و ژاپن ،رشد اشتغال در امريکا در ماه گذشته نزديک
به صفر بوده است  .طبق آمار رسمی ،نرخ بيکاری در آمريکا بيش از  %٩است .اما برخی از کارشناسان مستقل

اقتصادی ،آمار واقعی بيکاری در امريکا را تا  % ٢٢٫۵تخمين زده اند .نرخ بيکاری در ميان جوانان امريکائی ١۶
تا  ٢۴سال  %۵١ ،است .اين بدين معنا است که از ھر دو جوان امريکائی ،يک نفر بيکار است.
اين چنين نرخ بيکاری در آمريکا ؛ پس از بحران سال ١٩٢٩تا ، ١٩٣٣بی سابقه بوده است .اين آمار ميگويد که :
اقتصاد آمريکا در حال فرو رفتن  ،در يک رکود عميق است.
توجه کنيد  :در حال حاضر %٢۴٫٧۵توليد در جھان در حيطۀ قدرت سرمايه ھای امريکائی است .بنابر اين ،با ورود
اقتصاد امريکا به يک رکود عميق ،تعادل ھمۀ جھان سرمايه داری ،ميتواند ضربات جانکاھی دريافت نمايد.
به بيان ديگر ،بنظر ميرسد که اقتصاد جھان سرمايه داری ) با درجات کمتری در رابطه با چين ،روسيه و احتماالً
لھستان و کشور چک ( در حال رکود و فرو ريختن است .اولين نشانه ھای اين چالش عظيم را در رابطه با کشور
يونان و در مراحل بعدی با درجات متفاوتی در رابطه با کشورھای پرتقال ،ايرلند ،ايتاليا ،اسپانيا و حتی انگستان و
برخی ديگر از کشورھای متروپل شاھد ھستيم.
برخی از استراتژھای معتبر در رابطه با ارتباط رُشد درصد بيکاری و خطر ايجاد جنگ ھای گسترده تر در جھان
نظر داده اند .البته امروزه اين امر که دولت ھای گرفتار در بحران ھای بی درمان ،برای انحراف نظر افکار عمومی
به ايجاد اغتشاش در خارج از مرزھای خويش دست ميزنند ،امری ناشناخته نيست .ليندون جانسون رئيس جمھور اسبق
امريکا در دوران جنگ ويتنام ،با تشديد جنگ و گسترده کردن ميدان جنگ به الئوس و کامبوج ،فرصتی را فراھم
آورد که خود و حزبش را در افکار عمومی مردم در اياالت متحده امريکا ،مورد توجه قرار داده و در مھندسی افکار
عمومی در آن مقطع موفقيت ھائی را بدست آورد.
در مقطع کنونی ،بحران ماليه در امريکا ،منجر به تشديد اختالفات دو جناح بزرگ سرمايه داری  ،اياالت متحده
امريکا را در رابطه با راه خروج از بحران و طبعاً دولت اوباما را  ،نيمه فلج نموده است.
در اتحاديه اروپا نيز ،بر سر نحوه برخورد با بحران منطقه يورو  ،دولت ھای اين اتحاديه دچار اختالفات سياسی نسبتا ً
شکننده ای شده اند .بگونه ای که برخی از صاحب نظران معتبر اقتصادی ،صحبت از ضرورت خارج شدن يونان از
حوزۀ پولی "اورو" ميکنند و ھمانگونه که در سطوح فوق مورد اشاره قرار گرفت ،برخی از مقامات دولت آلمان رسماً
در مورد احتمال اعالم ورشکستگی دولت يونان ،اعالم خطر کرده اند.
ھر چند که توليد ناخالص ملی يونان حدود  %٣توليد ناخالص ملی مجموع کشورھای اتحاديه اروپا است ،اما
ورشکستگی و خروج يونان از اين اتحاديه ،تاًثيرات مخربی بر روی درجۀ اعتباری کشورھای اصلی اتحاديه اروپا
خواھد گذاشت و انسجام اين اتحاديه را نيز با مشکالت بيشتری روبرو خواھد نمود.
طبعاً ،تحوالت مربوط به تشديد وخامت اقتصادی در کشورھای سرمايه داری صنعتی پيشرفته ،در حوزۀ اين کشورھا
محدود نشده است .امروز جھان به دھکده ای بزرگ تبديل شده است و لذا ،خرابی ھای حاصل از رکود و فروريختن
ھای جوامع صنعتی پيشرفته ،اثرات وخيم و تکان دھنده ای در کشورھای پيرامونی سرمايه داری ) توسعه نيافته ،عقب
مانده ،در حال توسعه (...،نيز بوجود خواھد آورد.
در چنين وضعيتی ،برای اکثريت مردم جھان که بعلت خستگی و کمبود وقت ) بر اثر کار و زحمت فراوان روزانه( و
بمباران ھای خبری ضد اطالعاتی رسانه ھا و شخصيت ھای م ٌوثر اداره کننده اين جوامع ،قادر نشده اند با مکانيزم
ايجاد اينگونه بحران ھا  ،ھمچنان علت واقعی بوجود آمدن اين بحران ھا آشنا شوند  ،احساس ناتوانی از امکان دست
يابی خود آنھا به حق تعيين سرنوشتشان ،ميتواند تشديد شود.

ترجمان سياسی اين وضعيت ،امکان پيشروی بيشتر نيروھای راست و محافظه کار در جھان سرمايه داری است.
امری که در صورت عدم دخالت م َوثر نيروھای چپ و کارگری و عدم توانائی آنان در تعميق گفتمان دمکراتيک و
سازماندھی ،ميتواند به واقعيت تبديل شود .بعنوان آخرين نمونه پيشروی نيروھای راست در جوامع سرمايه داری
پيشرفته ،ميتوان به موفقيت حزب دست راستی "ھويره" در نروژ اشاره کرد .نتيجه اعالم شده در انتخابات  ١٢سپتامبر
 ٢٠١١پارلمان نروژ ،حکايت از افزايش  ۶درصدی اين حزب دارد .البته حزب سوسيال دمکرات نروژ نيز توانسته
است آراء خود را  ٣در صد بھبود بخشد .بنظر ميرسد که با تشديد بحران ماليه و ناتوانی نيروھای چپ در جلب آراء
بيشتر در انتخابات اخير نروژ ،افکار عمومی نا اميد از دست يابی به تغيير وضعيت موجود ،بيشتر بطرف احزاب
سنتی موافق نظام سرمايه داری روی آورده اند.
اما با ھمۀ اين تفاصيل ،برای اکثريت کارگران و ديگر مزدبگيران جھان روشن است که دولت ھا و مدافعان نظام
سرمايه داری ،با فرارسيدن بحران ھای اقتصادی ) و اينبار بحران ھای ماليه ( ،برنامه ھائی را مطرح و بمورد اجرا
ميگذارند که ھدف آنھا حمله به سطح معيشت کارگران و ديگر مزدبگيران تحت ستم است.
اما در کشور ما ،مسئولين و مسببين فقر و فالکت ،بيکاری فزاينده و نابسامانی ھای فزاينده اقتصادی و اجتماعی ،نه
تنھا معترف به بوجود بحران اقتصادی ) و بحران ماليه ( نيستند ،بلکه با زدن نعل وارونه ،مدعی ھستند که با برنامه
ھای اعالم شده  ،در حال موفقيت در چيرگی بر معضل بيکاری  ،معضل مسکن و بی خانمانی و کوتاه سخن بر ھمۀ
مشکالت جامعه ھستند.
محمود احمدی نژاد رئيس جمھور نظام اسالمی ايران ھمانند گوبلز معتقد است که دروغ ھر چه بزرگ تر باشد ،بيشتر
پذيرفته ميشود .لذا اعالم نموده است که " در سراسر ايران ،حتی يک نفر ھم نيست که گرسنه سر بر بالين بگذارد.".
عالوه بر مدعی شده است که دولت او در سال جاری برای  ٢٫۵ميليون نفر ،امکان اشتغال بوجود خواھد آورد و ٢٠
ميليون خانوار ايرانی را صاحب باغ و ويال خواھد نمود .فزون بر اين ھا اخيراً ھم مدعی شده است که دولت در
صورت لزوم ،مبلغ يارانه ھا را به  ٣برابر ارتقاء خواھد داد.
کارشناسان اقتصادی ھم از بيرون و ھم از درون نظام بارھا اعالم نموده اند که  %۵٠شرکت ھای توليدی ايران
ورشکسته شده اند و بقيه آنھا ھم ،اکثراً ،با ظرفيت  ۵٠و يا  ٣٠در صد بکار مشغول ھستند و بعالوه صادرات نفت به
خارج نيز در طول سال گذشته يک ميليون کاھش نشان ميدھد.
وخامت اوضاع کشور به جائی رسيده شده است که بگفته نماينده سابق کارفرمايان " عباس وطن پرور" نرخ خط فقر
در کشور ما به دو ميليون تومان ،رسيده است و بعالوه نرخ تورم در سبد ارزاق عمومی به  %۵٠رسيده است.
رئيس اتحاديه کارگران پيمانی و قراردادی سراسر کشور ھم ميگويد که کارگران پيمانی با  ٢٠سال سابقه کار ،تنھا
 ٣٠٠ھزار تومان دستمزد دريافت ميکنند و دھھا ميليون نفر از ھموطنان ما ھر ساله شاھد ھستند که سطح زندگی آنھا
نسبت به سال ھای گذشته بيش از پيش در سراشيب سقوط قرار گرفته است.
در اين نوشته کوشش خواھد شد که در رابطه با بررسی مختصر وضعيت اقتصاد سرمايه داری در جھان امروز ،با
اشاره به علل ايجاد بحران ھای ھای اقتصادی ،در تعميق گفتمان دمکراتيک و افشای رذالت ھا و چپاول ھای نظام
سرمايه و سرمايه داران کالن و دولت ھای تا ٌمين کننده منافع سرمايه  ،ادای سھم شود.

امروزه روشن شده است که اقتصاد جھان سرمايه داری در بحران عميقی ،دست و پا ميزند .سرمايه داران کالن،
بانک ھا ،بدھی ھای نجومی بوجود آورده اند و اين بدھی ھا را بدوش دولت ھا انداخته اند .بنوبه خود ،دولت ھا ھم،
بار اين مصيبت را ،بدوش کارگران و زحمتکشان انداخته اند.
دولت ھای سرمايه داری در کشورھای متروپل و کشورھای پيرامونی ،فرصتی پيدا کرده اند که بيش از گذشته ؛
تھاجم گسترده ای بر عليه شرايط زندگی اکثريت مردم را برنامه ريزی بکنند.
توجه کنيد :بانک ھا سرمايه ھای زيادی را " وام " داده اند .وام گيرندگان ،قادر نبوده اند اين وام ھا را پس بدھند .لذا
اعالم شد که ؛ اقتصاد جامعه متزلزل شده است.
دولت ھا و رسانه ھای ھمگانی با ترساندن مردم از آينده تاريک ،بعنوان راه خروج از بحران ،معادل صدھا ميليارد
دالر از بودجه عمومی را به بانک ھا " ،کمک " کردند و ھمچنان در صدد ادامه "کمک" به کسانی ھستند که خود آنھا
از سازندگان بحران ماليه ھستند.
با اين شاھکار ،دولت ھای سرمايه داری ،بار بدھی ھائی را که سرمايه داران کالن ليست کرده اند را به دوش
کارگران و ديگر مزد و حقوق بگيران تحت ستم قرار داده اند.
از آنجا که با اين " نقل و انتقال " ھا ،دولت ھا که خود را نماينده جامعه معرفی مينمودند ،از نظر مالی بدھکار شده
اند ،اکنون ،اين دولت ھا ھستند که ميبايست ؛ از ھمان نظام به وجود آورندۀ بحران مالی وام بگيرند و به ھمان
نھادھای مالی ،بھره بپردازند.
البته دولت ھای سرمايه داری از جيب خودشان چيزی نميپردازند ،بلکه مطابق معمول از بودجه عمومی کشور
ميبايست قسط ھای اصل و فرع بدھی ھا پرداخت شود .به بيان ساده تر منابع غارت گری؛ نيروی کار کارگران و
زحمتکشان و ثروت ھای جامعه ھستند ) .بعنوان مثال به وضعيت يونان ،ايرلند ،اسپانيا و يا ايتاليا و ..نگاه کنيد.(.
البته در ايران و در ديگر کشورھای استبداد زده  ،حاکمان خود را مجبور به طرح و اجرای سناريو برنامه ھای
جوامع پيشرفته صنعتی ) که در آن قواعد دمکراسی برای فريب مردم بخدمت گرفته ميشود ( نمی بينند .صاحبان زر و
زور در جوامعی نظير ايران ،مستقيما ً با غارت بيرحمانه تر نيروی کار و چپاول ثروت ھای جامعه ،آينده مردم اين
کشورھا را تيره و تار ميکنند .بدون آنکه خود را موظف به پاسخگوئی بدانند .بعنوان مثال کافی است که به بدھی ھای
بانک ھا ،اختالس ھای نجومی در سيستم بانکی ايران  ،بدھی ھای دولت جمھوری اسالمی ايران و وابستگان به دولت
و دستگاه رھبری و سپاه پاسداران و ديگر بخش ھای نظام  ،توجه کنيد.
در نتيجه ،اکنون آنھائی که بحران بوجود آورده اند؛ به بزرگ ترين برنده گان آن بحران تبديل شده اند .چه در
کشورھای متروپل و چه در جوامع پيرامون.
در چنين شرايطی ،اکنون بيشتر از گذشته کارگران و زحمتکشان درک مينمايند که دولت ھا ،نمايندگان سياسی سرمايه
داراھا ھستند و سرمايه دارھا ،با کمک دولت ھای مدافع سرمايه ،با حمله به سطح معيشت کارگران و زحمتکشان ،
آنان را می چاپند!
االن مردم بھتر متوجه ميشوند که چرا دولت ھا با اعالم وجود بحران  ،ھزينه ھای اجتماعی ) خدماتی ( را کم تر از
گذشته ميکنند.سيستم مالياتی را ،به ضرر کارگران و زحمتکشان ،کم ميکنند تا سرمايه داران از يک طرف به بھانه
ھای گوناگون کمتر ماليات بدھند و از طرف ديگر ،دارائی ھای جامعه را نسبتا ً مفت به چنگ آورند.

خالصه کنم :در قرن گذشته ،بعد ايجاد دولت کارگری در روسيه در سال  ، ١٩١٧کارگران و زحمتکشان ،دست
آوردھائی داشتند....
امروز ،بنام بحران ،دارند ھمه اين دستاوردھا را پس ميگيرند.امروز سياست نئوليبرالی است ) دولت حداقلی ( است،
که در دستور کار دولت ھای سرمايه داری قرار دارد.

 سئوال اساسی اينست که ؛ چرا اينجوری شد؟
از آنجا که بحران ماليه اخير در جھان سرمايه داری ابتدا از اياالت متحدۀ امريکا سر برآورد و از آنجا که موقعيت
امريکا به عنوان تضمين کننده نھايی ارزش سرمايه در بازارھای جھانی  ،ھمچنان پابرجا است ،و بحران ماليه در
امريکا ،بحران ماليه در ديگر کشورھای متروپل را تشديد و تعميق نموده است ،لذا ،شايسته است که به معضل بحران
ماليه در امريکا ،توجه ويژه نمود.
ھمانگونه که قبالً مورد اشاره قرار گرفت؛ بازار امريکا  ،بزرگ ترين مصرف کننده جھان  ،ھنوز يکی از مھم ترين
شرايط رشد اقتصادی خيلی از کشورھای جھان محسوب می شود .اگر اقتصاد امريکا ،در اثر بحران کنونی ضربات
جانکاه بخورد ،اقتصاد کشور ھای متروپل ھم دچارضربات ويرانگری خواھند شد .اين حکم در مورد  ،چين و تا
حدودی روسيه نيز ميتواند مصاداق پيدا کند .فراموش نبايد نمود که دولت چين از بزرگترين طلبکاران امريکا است.
سرمايه گذاری ھای چين در امريکا حدود  ٢٤٠٠ميليارد دالر تخمين زده ميشود.
کارل مارکس  :ميگويد  :نظام سرمايه داری ،در مضمون بين المللی است .اما ،در شکل باز توليد؛ ملی است.
در عمل صحت اين حکم را ميبينيم .نظام سرمايه داری در سطح جھانی ،بھم گره خورده است .اما در سطح ملی ،چين
رُشد ميکند .برزيل ر ُشد ميکند .ھند ر ُشد ميکند.
در سطح ملی ،اما ،اياالت متحد امريکا ،کشورھای اروپائی ،ژاپن و حتی استراليا وضع اقتصادی شان ،تيره و تار
است .رشد شتابان بعضی کشورھای پيرامونی  ،به خصوص در آسيا  ،به ھزينه اقتصادھای کشورھای متروپل پيش
می رود.
خرابی را سيستم و سرمايه دارھا بوجود آوردند ،اما ،به کارگران و زحمتکشان ميگويند:
-

حقوقتان را نصف کنيد.

-

حق بازنشستگی تان را نصف کنيد.

-

شرايط برده واری کار را بپذيريد.

-

ثروت ھای ملی تان را بدھيد به سرمايه داران مفت خور.

-

کارخانه ھايتان،موسسه ھای توليدی سود آور تان را مفت بدھيد به سرمايه داران.

-

قراردادھای اسارت بار را بپذيريد ) .قرار است اگر بتوانند اختالفات درون رھبری اتحاديه اروپا را کنار
بگذارند به يونانی ھا ؛ در طول  ۴سال  ٧٠ ،ميليارد دالر وام بدھند !.اما ،يک شرط کوچک ھم گذاشته اند!:
ھمۀ احزاب سياسی يونان بايد پای اين قراردادھا را امضاء بکنند .به چه علت؟ برای اينکه اگر فردا حکومت
بدست حزب ديگری افتاد ،پيشاپيش متعھد شده باشد که قراردادھای اسارت بار و خانمان برانداز کنونی را
بمرحله اجراء بگذارد.( .

باز ھم تکرار ميکنم؛ سرمايه داران بحران ساخته اند ،بيکاری گسترده بوجود آورده اند ،آنوقت مخارج اين بحران را
بعھده مردم تحت ستم گذارده اند ) .به يونان ،ايرلند ،ايتاليا ،اسپانيا و  ..توجه کنيد.(.
اين دور باطلی است که به مردمان زحمت کش تحميل ميشود .با اين وضع ،مصرف عمومی کمتر ميشود .توليد پائين
ميآيد .بحران با شدت بيشتر برخواھد گشت .بنا بر نظر خوش بين ترين کارشناسان معتبر اقتصادی جھان ،بحران
کنونی  ۴ -٣سال ديگر با شدت ادامه خواھد داشت.
توجه کنيد  :سياست ھای نئوليبرالی ،درنده خوئی نظام سرمايه داری را بی ھيچ ردا و پوشش ،عريان در مقابل چشم
ميلياردھا انسان شريف و زحمتکش قرار داده است .لذا :
االن ديگر نميشود به حرف ھای مفت ،مثل اينکه  :دولت برای ھمه جامعه است ،توجھی کرد .االن ديگر يا با نظام؛
عليه کارگر و زحمتکش و يا با کارگران و بر عليه سيستم و مدافعان آنھا ) يعنی برعليه ھمه جناح ھای رنگارنگ
سرمايه داری ( !! راه وسطی وجود ندارد.
اين حکم ھم در مورد کشورھای پيشرفته سرمايه داری وارد ھست و ھم در مورد کشورھای عقب مانده سرمايه داری
مثل ايران.
در کشور ما راه نجات ؛ تعميق گفتمان دمکراتيک ،سازماندھی کارگران و ديگر مزد و حقوق بگيران تحت ستم .دامن
زدن به نافرمانی مدنی ،جھت ناممکن کردن فرمانفرمائی فرمانروا .سازماندھی خواست ھای بالواسطه خواست ھای
مردم تحت ستم .تلفيق سازماندھی مخفی و علنی .پيوند جنبشھای مردمی اعم از جنبش ھای کارگران ،زنان ،جوانان،
دانشجويان ،مليت ھای ساکن ايران با يکديگر و سازماندھی اعتصابات در مراکز توليد و سکونت کارگران و
زحمتکشان در مسير سرنگونی جمھوری اسالمی ايران است.
 ١٢سپتامبر ٢٠١١

