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زروي پسميتالي کاپیاتوپ  

  ١٣٨٧م مهرشششنبه                                                                                       امير پيام                        

     
 پاشيدن شيرازه اقتصادی الگو خطر از هم برای امريکا، ماه وحشت ه برای طبقه حاکم اياالت متحد٢٠٠٨سپتامبر سال

تنها در طول دوسه هفته ارزش سهام شرکت های غول پيکر . هبر و ايدئولوگ جهان سرمايه داری معاصر بودو ر

 ارزش سرمايه بازارهای مالی امريکا در برابر چشمان بهت زده صاحبانش دود سرمايه گذاری و کلبنگاههای بيمه و 

اقتدار اقتصادی امريکا که در طول قرن بيستم و بطور عمده پس از جنگ جهانی دوم و . می شد و به هوا می رفت

اساس اعتماد مظهر مقدس جهان سرمايه داری و مايه غرور و بويژه بدنبال فروپاشی بلوک شرق و پايان جنگ سرد، 

می توان برای آرامش خيال از اين واقعه به عنوان يک شوک و تکان گذرا ويا  .بنفس آن بود يکباره از دست رفت

کاپيتاليسم « غوطه ور در مستی طبقه حاکمهکه در اين واقعيت نمی دهد زلزله ای آرام و کوتاه ياد کرد، اما اين تغييری 

  . چيز خود شدهمهشاهد از دست رفتن يکباره » پيروز

اين تنها دخالت مستقيم و بی سابقه دولت امريکا در بازارهای مالی و پمپ کردن ضرب العجل يک تريليون دالر از 

بود که به عصای جادويی نجات ) که بصورت ماليات در خزانه دولت انباشته شده و می شود(پول طبقه کارگر امريکا 

سپتامبر  .ومفتخوران محترم و دزدان قانونی بازارهای مالی تبديل شد  ،ارزش سرمايه سهامداران و صاحبان انگل

 هر نامی که به خود بگيرد و هر تفسيری که از آن بشود، اين نکته را با قدرت بثبوت رساند که بدنبال بحرانهای ٢٠٠٨

قرن اخير د سترده اقتصادی آرژانتين از نيمه دوم دهه نو و بحران گمالی کشورهای آسيای شرقی و سپس مکزيک

چيزی کنون، پرچمی که بدنبال فروپاشی سرمايه داری دولتی بلوک شرق به عنوان کاپيتاليسم پيروز برافراشته شد، تا

  . نبوداتوپی بيش از يک

  ایيا برای دورهو  مالی امريکا ممکن است به بحرانی گسترده تر و ديرپا تر منجر شود بازارهایجاری در بحران  

 مبارزه طبقاتی را طرح می کند ی مسايل پايه ای تری از روندهااما اين بحران تا همينجا . ر شوددر همين سطح مها

  .در اينجا به مواردی از آنها اشاره می شود. که توجه به آنها برای فعالين جنبش کارگری حائز اهميت است

د که نظام اقتصادی تی را ثابت نموحکم بنيادی مارکسيسبحران کنونی امريکا بيش از هر چيز يکبار ديگر اين  -١

ن اينکه حتی نيرويی از خارج عليه آن عمل کند، ودر پايه ديناميسم پر تناقض اش ، بسرمايه داری به خودی خود و ب

 آن سخن نافذ و پرطنين روزا لوکزامبرگ در سراسر تاريخ مبارزه .بحران زا و ويران شونده و ويران کننده است

 حقيقت داللت دارداين  يا بربريت می بيند به ه سرمايه داری را بر سر دوراهی  سوسياليسم  معطبقاتی کارگران که جا

، بدون دخالت سازمانيافته و هدفمند طبقه کارگر برای نفی سرمايه داری و نيل به سوسياليسم، نظام سرمايه داریکه 

مانند مبارزات (ايه داری که عوامل سياسی بر خالف مواردی از بحرانهای سرم. نظام بربريت و تداوم آن خواهد بود

به پيدايش و تقويت و تداوم آنها کمک می کنند؛ ) کارگری، جدالهای بين باندهای مختلف بورژوايی، ويا جنگ ها

بحرانهايی نظير آنچه در امريکا جاريست تماما در غياب اينگونه عوامل سياسی و صرفا بر پايه ديناميسم و تناقضات 
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شرفت و رونق و به اصطالح اين نظامی است که هر بار پس از دوره ای پي. ام اقتصادی بوجود می آينددرونی خود نظ

، به يکباره ست در زمانی که سرگرم جلب اعتماد همگانی به صحت و کارايی و ماندگاری خود استشکوفايی و در

دئولوژيک و اخالقی و اعتماد همه چيزش، از ارزش افزوده بر سرمايه اش تا رونق اقتصادی و دستاوردهای اي

و کسانی که تا ديروز به عنوان کارشناسان معتبر و متخصصين محترم و مشاورين . عمومی را ازدست می دهد

ردار و شارالتان و دزد به رژه  و غيره مديران نظام اقتصادی بودند يکباره به عنوان مشتی کالهبمعتمداقتصاددانهای 

ايه داری اگرچه حتی بدون بحرانهای دوره ای اش به صرف اينکه نظام اعمال کننده ن نظام سرم بنابراي.می آينددر

 توليد کننده همه ثروت موجود است، نظامی است برده دارانه بردگی مزدی و ستم طبقاتی به ميلياردها کارگر

شان می دهد که هر وستمگرانه و به همين دليل بايد برچيده شود؛ اما خصلت بحران زا و خود ويرانگر آن همچنين ن

 و تداوم آن بر جامعه بشری، کل حيات انسان را در معرض تهديد دايمی به نابودی قرار می  سرمايه داری روز سلطه

بنابراين نه فقط طبقه کارگر که کل بشريت نيز در برچيدن نظام سرمايه داری ذينفع است و سعادت انسانی اش در . دهد

  .گرو نفی آن می باشد

وبخش جاری (است و کل ثروت موجود  نسته عمومی است که کارزنده و توليد کننده انسان کارگرمنشا ثروتاين دا -٢

اما . محصول توليد طبقه کارگر است)  سهام و اوراق بهادار و اوراق غرضهال پول و شکاآن در بازارهای مالی به 

ام بحرانهای اقتصادی که ارزش پول و ثروت اين ثروت در تصاحب و تحت مالکيت سرمايه داران قرار دارد و به هنگ

 و طبقه حاکم و اين طبقه کارگر است که بايد هزينه بحران را بپردازده سرمايه داران سقوط می کند، باز و سرماي

 ی قرار است که بحران مال.درنگ نمی کننداز آنها  به سفره کارگران و دريافت هزينه بحران دولت آن برای حمله

يعنی آشکارا از جيب کارگران و . يک تريليون از جيب ماليات دهندگان حل شودکردن ا با هزينه جاری در امريک

 پول  تا آنها قادر شوند با ادامهاقشار کم درآمد بر می دارند و به جيب سهامداران عمده و دالالن بازار بورس می ريزند

ل نظام اقتصادی تا  و از اين طريق کشده زارها اين باسقوط مانع سازی و توحش سوداگرانه خود در بازارهای مالی 

 رذالت کمک رسانی به دالالن و سوداگران بازارهای مالی آنقدر آشکار و .بحران بعدی به حرکت خود ادامه دهد

 ماليات دهندگان انجام جنايتکارانه بود که حتی اعضای دولت بوش هم با ابراز تاسف به چنين عملی و اعالم همدردی با

ايل دهه هشتاد قرن گذشته يعنی از دوران ريگان و م از جيب طبقه کارگر چرا که از اومی گويي.  کردندوجيهآنرا ت

در واقع حذف سهم سرمايه داران  . کارگران و مزدبگيران ماليات دهندهشده است بهتاچر، پديده ماليات دهندگان محدود 

اکنون نزيک به سه دهه .  بازار آزاد بود که سلطه يافتاز ماليات عمومی يکی از وظايف عمده جريان مدافع اقتصاد

ت نمی پردازند و يا آنجايی هم که اشکالی از ماليات به نامشان روی ايا مالي) بزرگ و کوچک(است که سرمايه داران 

از طرق مختلف حساب سازی و رشوه و بخشش مالياتی و دريافت اعتبار و وام کم بهره و کمک بالعوض  کاغذ می آيد

بر ای  در هر بحران اقتصادی طبقه کارگر شاهد ستم طبقاتی دو گانه .و مشوق های مالی توسط دولتها جبران می شود

 کل ثروت موجود و سرمايه انباشته شده نزد سرمايه داران ،از يکسو از طريق استثمارش در پروسه توليد. خود است

ر دوش ظام اقتصادی پر تناقض و ويرانگر سرمايه داری را ب؛ و از سوی ديگر بار هزينه بحرانهای نرا توليد می کند

اين بحرانها .  از اينروست که در هر بحران سرمايه داری بايد يکبار ديگر بر ضرورت انقالب تمرکز نمود.دمی کش

چيدن آن نه يک مساله صرفا ايدئولوژيک و رت انقالب عليه سرمايه داری و برهر بار نشان می دهند که امر و ضرو
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طبقه کارگر و بشريت برای خوشبختی و سعادت خود و . آرمانی، بلکه امر و ضرورت مادی همين امروز است

  .برخورداری از يک زندگی انسانی هيچ راهی جز برچيدن سرمايه داری و برپايی نظام آزاد کمونيستی ندارد

 کمونيسم و ابدی يان جنگ سرد، پايان بلوک شرق و پاجريانی  که با ريگان و تاچر به صحنه آمد و با فروپاشی -٣

ی و  توانست با حذف تفاوتهای نيم بند بين گرايشات راست و مرکز و چپ سرمايه دارشدن سرمايه داری را اعالم نمود

آنچه که بصورت  . حاکمه به افق عمومی کل بورژوازی جهان تبديل شود در بين  طبقات و هژمونی با کسب مقبوليت

ليبراليسم شهرت يافت چيزی جز هويت و افق پيشروی کل سرمايه داری جرم راست روانه ای به نئونه و التقليل گرايا

 در مرکز اين افق .تک افقی شدمجددا به قرن نوزده بازگشت و در واقع جهان سرمايه داری پس از جنگ سرد . نبود

 معنای پيروزی سرمايه داری  آن همو تثبيت بالشرط و مقتدرانه در اقتصاد قرار داشت جديد اصل عدم مداخله دولت

برای توجيه و مقبوليت بخشيدن به اين اصل کوهی از مطالب آکادميک و ايدئولوژيک تا ژورناليستی و . معاصر بود

نه د گذاشتن اقتصاد و بازار از هر گواينگونه تصوير می شد  که خوشبختی و سعادت بشر در گرو آزا. تبليغی توليد شد

خود »  دست نامرئی« از هرگونه مداخله دولتی و با اتکا به ا بازار بتواند با فراغ بال و فارغدولت است تمداخله 

نازع اما هر بحران اقتصادی نشان می دهد که فرمان بازار در دست بالم .توازن الزم برای رشد و ترقی را فراهم کند

ندوزی بی انتها و پول پرستی خدا گونه انسانی شده سود خواهی حداکثری و ثروت اانگيزه غيرقابل کنترل و غير

باره  برجسته شدن دگر.به رقص در می آيد» ی بازاردست نامرئ«در برابر آن به اصطالح صاحبان سرمايه است که 

 در ظرف چند .اين حقيقت در بحران مالی جاری در امريکا مهر باطلی شد بر همه ادعاهای سرمايه داری معاصر

هيئت حاکمه يعنی روز، اصلی ترين و بنيادگرا ترين ايدئولوگ و مبلغ و مدافع اصل عدم مداخله دولت در اقتصاد، 

 صريح خودش ناچار شد تا به اقدامی بی سابقه در تاريخ سرمايه داری امريکا دست زده و با مداخله دامريکا، به تائي

 اين . از سقوط حتمی نجات داده تا مانع فروپاشی شيرازه اقتصادی امريکا شودگسترده دولت در بازارهای مالی آنها را

از هم اکنون بحث در باره مبانی . شت همه ادعاهای سرمايه داری معاصريعنی بی اعتباری گسترده و غير قابل بازگ

 در بين نظريه وسط دولت تپايه ای اقتصاد بازار آزاد و ضروت تجديد نظر و يا ايجاد مکانيسم های مهار و کنترل آن

اين می تواند به معنای زمينه سازی چرخش به اشکالی از سرمايه داری . ن طبقه حاکم آغاز شده استپردازان و مفسري

بورژوازی غرب در فردای فروپاشی ديوار برلين بر سر تاريخ بشر اما اگر پيام آن بمب ايدئولوژيکی که . دولتی باشد

اعالم نمود اين بود که ابدی و ازلی  بودن سرمايه داری را » پايان تاريخ«و » کمونيسممرگ «وجهان امروز کوبيد و 

 ناکارايی و حتی خطر بن بست اقتصاد بازار آزاد،   اکنون با اقرار همان بورژوازی بهبازار آزاد را تثبيت نمايد،

  . به نمايش گذاشته می شودفاحش ايدئولوژيک جامعه بورژايی شکست 

نتايج سلطه بالمنازع اقتصاد بازار آزاد، قدرت يابی بی سابقه بازارهای سرمايه داری و در راس آنها  يکی از  -٤

. بازارهای مالی تا جايی بود که گويا ديگر به نهادی کامال مستقل از دولت تبديل شده و بر فراز آن قرار گرفته بودند

از طرف مدافعان اقتصاد بازار آزاد، قدرت بی سابقه . رويکرد در برخورد به مساله دولت انجاميداين تحول به دو 

نقش عامل اجرايی به دن آن وبدل نمبازارهای مالی به ابزاری برای تابع نمودن بيش از پيش دولت به نيازهای بازار و 

افع  به عنوان ابزار صرف تامين منبه همان کارکرد عريان طبقاتی نهاد دولت می بايد  .بازار در سياست تبديل شد

چرا که بدنبال  . طبيعی خود محدود می شد رسالت اينبهو طبقه مالک ابزار و وسايل توليد و صاحبان سرمايه تبديل 
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 پيدايش هم خورد و پس از جنگ جهانی دوم باانقالب اکتبر تناسب قوا در سطح جهان وسيعا به ضرر سرمايه داری بر

ه سرمايه يلعی شناخته می شدند، فشار ايدئولوژيک قدرتمندی رو سوسياليستف گسترده ای از کشور ها که به هر طي

 انجاميد که کشورهای غرب برای جلوگيری از راديکاليزه شدن مبارزات فشار به آناين . داری غرب بوجود آمد

و تنظيم کننده فاصله  عمومی تری از قبيل مسئوليت پذيری اجتماعی قوع انقالب؛ به ناگزير کارکردهایکارگری و و

 از نظر مدافعان اقتصاد بازار آزاد، نهاد دولت  اکنون. وغيره را در چارچوب دولتهای رفاه به نهاد دولت دادندقاتیطب

صرفا به نقش طبقاتی خود به عنوان ابزار حفظ  و تحکيم و ترفيع ه کارکرد های غير متعارف ا حذف اينگونمی بايد ب

  . باشدیداران و بازارهای مال منافع طبقات حاکم  محدود شده و خدمتگذار سرمايه

بوجود آمد که همين محدود دولت از طرف ديگر، در بين چپ منتقد و يا ضد سرمايه داری اين رويکرد در برخورد به 

 در اين رويکرد. بی نقش شدن آن تعبير نمودشدن دولت به نقش عريان طبقاتی اش را به عنوان تضعيف دولت و 

 و اقتدار طبقاتی سرمايه داران ديگر دولت طبقاتی آنان نبود، بلکه شرکت های چند ، حافظ سلطهالجرم راست روانه

بود که اين وظيفه را به دوش » سرمايه جهانی«مليتی و بنگاههای عظيم و بازارهای مالی و دريک کالم چيزی به نام 

 به . خود را از دست دادنهاد دولت از دستور مبارزاتی اين چپ خارج شد و يا اهميت سابقاز اينرو . می کشيد

اينترتيب اعتراض به دولت ها و تظاهرات در برابر پارلمانها بعضا جای خود را به تظاهرات در مقابل بازار های 

 در .در سطح جهانی اين رويکرد را می توان در بين تشکيل دهندگان جنبش موسوم به ضد جهانی شدن ديد. بورس داد

سرمايه «به توده ايستها مشاده نمود که اعتراض شان محدود است  توده ايستها و نئودر سياستآنرا ايران هم می توان 

در همچنين . نا ايرمثابه دولت طبقاتی سرمايه دارایو نه عليه جمهوری اسالمی به » خطر ليبراليسم«و دفع » هانیج

معنای ضد کارفرما ها و اشاره داشت که به » ضد سرمايه داری«می توان به نمونه جريان موسوم به اين رابطه 

صاحبان سرمايه و يا عليه مناسبات استثماری درمراکز توليدی است و نه همچنين عليه جمهوری اسالمی به مثابه 

  .دولت طبقاتی سرمايه داری ايران

رفتن  بازارها از بحران و فرون در بازارهای مالی به عنوان ناجی اين الی امريکا و دخالت گسترده دولت آدر بحران م

دوما بارديگر معلوم شد که دولت . رطه نابودی، اوال خصلت طبقاتی دولت بيش از پيش آشکار شد و برجسته گشتبه و

 قدرت ،در همه جوامع سرمايه داری دنيا ابزار سلطه و سيادت بورژوازی و مظهر اقتدار آن و در چارچوبهای ملی

 بنابراين مبارزه طبقه .استجامعه بورژوايی ژی  و فرهنگ حاکمه اين طبقه و مدير کل اقتصاد و سياست و ايدئولو

  .کارگر، چه برای مطالبات جاری و چه برای هدف نهايی، در اساس مبارزه ای است عليه دولت طبقه حاکم

 بازار آزاد می تواند به همانطور که باالتر گفته شد، بحران بازارهای مالی امريکا و اقرار به ناکارايی اقتصاد -۵

اما به نظر می آيد که اين  چرخش احتمالی بيشتر به .  ای زمينه چرخش بسمت اشکالی از سرمايه داری دولتی باشدمعن

اگر  .يک دوره ای از سرمايه داری دولتیبه پيدايش بحران ايدئولوژيک و بی افقی جهانی سرمايه داری منجر شود تا 

، از ٧٠ و ٦٠ قالب دولت های رفاه غرب در دهه های سرمايه داری دولتی در کشورهای سابق بلوک شرق و يا در

لحاظ اقتصادی خود را با اصل مداخله گسترده دولت در اقتصاد به منظور مهار زدن همان نيروها و انگيزه های غير 

خله ريستها و نئوليبرالها مدافع اصل عدم مدارفداران اقتصاد بازار و يا مونتاقابل کنترل تعريف می کردند، در مقابل ط

های غير قابل کنترل را شرط رشد و ترقی و ثبات گذاشتن کامل همان نيروها و انگيزه دولت در اقتصادبودند و آزاد 
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سرمايه داری دولتی با استقرار خود بر بخش مهمی از کره زمين بيش از نيم قرن طول کشيد تا  .اقتصادی می دانستند

اما جبهه پيروزمند رقيب با استقرارسرمايه داری بازار آزاد در در مقابل . ناکارايی و بن بست خود را نشان دهد

. سراسر جهان تنها دو دهه الزم داشت تا ناکارای و ويرانگری خود را ثابت کند و شکست اش را به نمايش بگذارد

 دو تجربه اقتصاد بازار آزاد اين حسن را دارد که به لحاظ نسلی فاصله زيادی را بينافق عروج و افول دوره کوتاهی 

در مقطع تاريخی حاضر، بخش بزرگی از مردم دنيا . سرمايه داری دولتی و سرمايه داری بازار آزاد بوجود نياورد

ه شده و امتحان پس داده و اکنون اين دو مدل تجرب.  سرمايه داری را از سر گذرانده اندشخصا تجربه هر دو مدل

ار داشته و اين سوال طرح می شود که حاال چه بايد کرد؟ اين رده سرمايه داری در مقابل مردم جهان قرشکست خو

ن راه رهايی  آن بی ترديد می رود که زمينه الزم را برای طرح کالن سوسياليسم به عنوا پاسخ بهسوال و تالش برای

  . فراهم کنداز وضع موجود 

 بلند کرد اما محدود به امريکا نبوده و اگر چه تحوالتی که در اينجا تاکيد شد از بحران مالی جاری در امريکا سر -٦

هم به به اين دليل که ابعاد جهانی بودن سرمايه های امريکا، بحران مالی خود را از همان ابتدا . خصلتی جهانی دارند

 وهم . اکنون منتظر اقدامات دولت امريکا هستندبحران انداختن آنها به ورس تسری داده و با به همه بازارهای مالی و ب

 .ه اين دليل که امريکا رهبر فکری و ايدئولوژيک و قدرت بزرگ سياسی و اقتصادی امروز جهان سرمايه داری استب

  .در امان نخواهد بودآنجا بحران جاری از بنابراين هيچ کشوری از تاثير تحوالت برخاسته 

. بارزه طبقاتی کارگران حياتی استتا آنجا که به ايران مربوط می شود استنتاجات استراتژيک از اين تحوالت برای م

مهمترين استنتاج اينست که اگر هر دو مدل دولتی و بازار آزاد سرمايه داری در جهان تجربه شده و امتحان پس داده و 

مدل دولتی و بازار آزاد  دو اين ر نمی دهند، آنگاه نسخه اسالمی شکست خورده و هيچ افقی را در در مقابل بشريت قرا

به مراتب  ل يک وضعيت فالکتبار و بی حقوقی و بی منزلتی را به طبقه کارگر ايران تحميل نموده استکه فی الحا

 ذره ای بدرد طبقه که مطلقا هيچ راه و چاره و آينده و افقی راو مخرب تر از نسخه های اصلی آنها در جهان است 

 حداقل انسانی هم در گرو راه حل سوسياليستی  راه دست يابی به يک زندگیبنابراين. دنکارگر بخورد را در بر ندار

طبقه کارگر چاره ای ندارد جز اينکه در کنار مبارزات جاری برای دست . برای همين امروز ايران استکارگران 

يابی به تشکالت توده ای کارگری در محيط های کار و تحميل مطالبات آنی به کارفرمايان و دولت، خود را برای 

  . در ايران آماده سازد کارگران بسمت برقراری سوسياليسم حرکت استراتژيک 
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