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جنگ جھانی اول نشان داد که سرمايه داری بعنوان يک نظام اجتماعی وارد دوره انحطاط شده
است .اين انحطاط خود را بشکل چرخه ای از بحران  ،جنگ و بازسازی تجلی داده است ،
یتیبربر که نظام سرمايه داری به بشريت تحميل می کند .سرمايه داری در بحران است ،
بحرانی که عميق تر شده و به سراسر جھان سرمايه داری گسترش پيدا کرده است  ،بعبارت ديگر
سرمايه داری در بحران مرگ خود فرو رفته است.
امروز بحران بدھی ھا و کسری بودجه گريبانگير تمامی دولت ھای سرمايه داری شده است ،
چيزی که نشانه ای از ورشکستگی سرمايه داری است  ،اين بحران بھانه ای شده برای حمله
روزانه به سطح استاندارد زندگی طبقه کارگر  ،در سراسر جھان .اين دولتھای پيرامونی سرمايه
داری نيستند که خونريزی می کنند  ،بلکه از لحاظ اقتصادی توسعه يافته ترين  ،پيشرفته ترين
کشورھای سرمايه داری  ،دولتــھای متروپل سرمايه داری ھستند که برای زنـده مانـدن خـود تقال
می کنند.
اقتصاد دانان و ايدئولوگھای بازار آزاد متوجه بدھی ھای ھنگفت قدرتھای اقتصادی جھان شده اند.
قلب تپنده سرمايه  ،موتور اقتصادی جھان  ،يعنی اياالت متحده آمريکا مقام سوم را در جھان  ،در
نسبت بدھی به توليد ناخالص داخلی کسب کرده است:
"در طول دوران رياست پرزيدنت جورج دبليو بوش  ،کل بدھی آمريکا از  ٥/٦تريليون دالر
آمريکا در ماه ژانويه سال  ٢٠٠١به  ١٠/٧تريليون دالر آمريکا در دسامبر  ٢٠٠٨افزايش يافته
است  ،از  ٥٤درصد از توليد ناخالص داخلی به  ٧٥درصد از توليد ناخالص داخلی افزايش پيدا
کرده است .کل بدھی ھای پيش بينی شده در طول دوران رياست جمھوری اوباما به شکل قابل
توجھی افزايش خواھد يافت و نزديک به  ١٠٠درصد از توليد ناخالص ملی خواھد رسيد  ،باالترين
سطح خود بعد از زمان جنگ جھانی دوم .کل بدھی می تواند  ٥-١٥درصد بيشتر از توليد ناخالص
داخلی طرح ريزی شده مبتنی بر کاھش کسری ساالنه باشد يعنی به جای يک تريليون  ،يک ونيم
تريليون دالر آمريکا موقعيتی که در آن اياالت متحده در حال حاضرھست .اين اياالت متحده را در
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مقام سوم از نسبت بدھی به توليد ناخالص داخلی قرار می دھد".

قدرت ھای برتر اقتصادی اروپا کمتر از موتور اقتصادی جھان  ،اياالت متحده آمريکا ورشکسته نيستند.
واقعيت اين است که قدرت ھای اقتصادی اروپا پس از اياالت متحده آمريکا بيشترين بدھی ھا را دارند و جزو
ورشکسته ترين کشورھای جھان ھستند .بدھی بخشی از کشورھای يورو درسال  ٢٠٠٩ميالدی به قرار زير
ii
است:
ميانگين اتحاديه اروپا
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بدھی به نسبت درصد توليد ناخالص داخلی
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کسری بودجه به نسبت درصد ساالنه

5,3

13,6 14,3

"وزير دارايی يونان گيورگوس پاپاکونستانتينو ) (Giorgos Papakonstantinouسه ھفته قبل اعالم کرد که
کسری بودجه کشورش به  ١٢/٧درصد از توليد ناخالص داخلی امسال رسيده است  ،به جای  ٦درصد که در
اصل پيش بينی شده بود  -و نيز در مورد قوانين محدوديت  ٣درصد پيش بينی شده توسط اتحاديه اروپا .يونان
در حال حاضر تقريبا  ٢درصد بيشتر از آلمان به بدھی ھای خود بھره می پردازد .به عبارت ديگر  ،در
مجموع بدھی ]يونان[  ($٤٠٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) € ٢٧٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠است  ،يونان بجای آلمان  ٥بيليون
يورو بيشتر بھره ساالنه پرداخت خواھد کرد .و با تھديدات آژانس ارزيابی اعتبارات  ،که اعتبارات کشور را
که درحال حاضردر شرايط مالل انگيزی است  ،پائين تر نيز ارزيابی کند  ،شرايطی که به نظر می آيد بدتر
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نيز بشود".
طبقه کارگر يونان موجی از اعتراضات  ،اعتصابات و تسخير خيابان ھا  ،محلھای کار را در اعتراض به
جامعه ای که تنھا بدتر شدن و وخامت وضعيت اجتماعی را برای آنھا ارائه ميدھد آغاز کرد .برای دفاع از
سطح استاندارد زندگی خود که توسط بورژوازی مورد تعرض روزانه قرار ميگيرد و در برابر اينکه
نميخواھد ھزينه بحران سرمايه داری را پرداخت کند  ،مقاومت ميکرد.
اعتراضات نسل جوان که حتی برايشان شانس و فرصت وارد شدن به سيستيم بردگی مزدی سرمايه داری
داده نشده است  ،بيانگر اين است که نسل جوان از اين مسئله آگاه است که در اين دنيای وارونه سرمايه داری
ھيچ آينده ای ندارد .در ھمان زمان  ،شرکت دانشجويان دراين اعتراضات بيانگر اين است که دانشجويان
خودشان را پرولترھای آينده می بينند و به استثمار آينده خود اعتراض می کنند.
طبقه حاکم يونان از طبقه کارگر می خواھد که دراين » وضعيت دشوار« برای نجات جامعه سرمايه داری از
خود فداکاری نشان دھد .پاپاکونستانتينو) (Papaconstantinouبخشی از اقدامات الزم برای نجات اقتصاد
ورشکسته يونان را بقرار زير اعالم کرد:
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• افزايش ماليات بر درآمد از  ٢١درصد به  ٢٣درصد
• افزايش  ١٠درصد ماليات بر سوخت  ،مشروبات الکلی و دخانيات
• کاھش بيشتر حقوق ھا در بخش دولتی و حقوق بازنشستگی
• ...

ھيچ بخشی از طبقه کارگر از شر حمالت بورژوازی در امان نيست  ،نه بخش خصوصی  ،نه بخش دولتی و يا
بيکاران .طبقه کارگر مجبور به قبول دستمزد کمتر  ،سرعت کار بيشتر  ،افزايش ناامنی شغلی  ،شرايط بد
بازنشستگی و ھمچنين غيره ھست .تعرض بورژوازی تجلی خود را اخراجھا  ،تھديد به اخراج  ،کاھش نيروی کار
و يا بيکاری آشکار زمانی که صنايع بزرگ بسته می شوند  ،نشان ميدھد .بورژوازی از ما می خواھد که ھزينه
بحران نظام سرمايه داری را پرداخت کنيم.
رسانه ھای جمعی سرمايه به عنوان خادمان وفادارسرمايه در وارونه کردن حقايق دنيای وارونه سرمايه داری عمل
کرده اند و تالش می کننند .آنھا ھرگز در مورد اعتصابات وحشی سخنی به ميان نمی آورند و يا ھميشه سعی می
کنند خشونت پليس سرمايه عليه طبقه کارگر را کم اھميت جلوه دھند .در ھمان زمان  ،آنھا اغلب مواقع اتحاديه ھای
کارگری را سازماندھان اعتراضات و اعتصابات کارگری معرفی می کنند  ،اما وظيفه اصلی اتحاديه ھا کنترل
طبقه کارگر ومنحرف کردن مبارزه طبقاتی کارگران است وبه عبارت بھتر اتحاديه ھای کارگری سعی می کنند
نارضايتی ھای اجتماعی را جذب خود کنند و مانع ابتکار عمل مستقيم طبقه کارگر شوند.
ھر چقدر طبقه کارگر بيشتر شروع به گرفتن ابتکار عمل می کند و بيشتر در مبارزات دخالت می کند  ،تروريسم
دولتی بيشتر ماھيت واقعی را نشان می دھد .ھر چقدراعتراضات پرولتاريا بيشتر راديکال و ميليتانت می شود به
ھمان انـدازه خشونت و سرکــوب پليس افزايش پيـدا می کند .دستگاه سرکوب دموکـراسی تالش می کند اعتراضات
پرولتاريا را نيز جنائی کند.
بحران سرمايه داری سراسر جھان را فرا گرفته است و پاسخ طبقه کارگر نيز بايد جھانی باشد .به منظور غلبه بر
انزوا درمبارزه طبقاتی  ،تنھا راه ممکن گسترش و تکامل مبارزه طبقاتی و ھمبستگی در مقياس بين المللی است.
ما فقط می توانيم به حمالت بورژوازی از زمين طبقاتی خودمان پاسخ بدھيم .ما بايد از اھميت واقعی مبارزه مان
آگاه باشيم  ،چرا که حاوی نطفه واقعی برای چالش کشيدن سيستم منحط اجتماعی است.
ريشه ھای واقعی بحران اقتصادی امروز  ،تعقيب بی رحمانه سرمايه داری در سود ھست و ھنگامی که انباشت
سرمايه متوقف می شود سرمايه داری در بحران فرو ميرود.
تنھا طبقه کارگر می تواند چشم اندازی به اعتراضات بدھد  ،چيزی که در نھايت تجلی روح مبارزه  ،امتناع از
پذيرفتن حمالت بورژوازی است .تا به حال  ،ھيچ طبقه اجتماعی چنين مسئوليتی که امروز پرولتاريا به عھده دارد
 ،عھده دار نبوده است .بيش از ھر زمان ديگری طبقه کارگر از طريق مبارزه طبقاتی اش آينده بشريت را در
دستھای خود دارد .ھنگامی که طبقه کارگر مبارزه خود رافراتر از مرزھای ملی تکامل و گسترش داد  ،نبردش
آلترناتيو واقعی خواھد بود برای نظام بحران  ،بدبختی و بربريت.

فيروز
 ١خرداد ١٣٨٩
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