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   بحران در ايران،بحران در يونان

  علی جوادی

5/8/2010 

وج جديد بحران سرمايه داری اين بار برخی از کشورھای حاشيه ای حوزه جغرافيايی و ارزی يورو را در چنگال خود م

 .يونان در اين دوره برخ6ف آمريکا در مرکز اين بحران قرار دارد. گرفته است

ان و ليتوانی از حوزه ارزی  مجارست، پرتغال از حوزه جغرافيايی يورو و رومانی،چشم انداز مشابھی در مقابل اسپانيا 

درست در شرايطی که مبلغين و مدافعين سرمايه داری مدعی بودند که خطر بحران سرمايه داری . يورو قرار گرفته است

 درست در ھمين ، سرمايه داری يکبار ديگر موفق به حل و تخفيف بحران جھانی خود شده است،را از سر گذرانده اند

و ذاتی نظام سرمايه داری از گوشه ديگری سر بلند کرد و اين بار موجوديت حلقه ھای دوران تناقضات خرد کننده 

  . تر خود را مورد تھديد قرار داده است" ضعيف"

به اين " بحران مالی"اط6ق . نيست" مالی"بحران کنونی برخ6ف نظرات تئوريسين ھای سرمايه داری بحرانی صرفا 

بع6وه ريشه ھا و عوامل اصلی شکل گيری بحران کنونی . ھيت بحران کنونی استواقعيت ت6شی برای تحريف منشاء و ما

 راه حل ھا ھم الزاما محدود به اعمال سياستھای مالی ،را نميتوان در کارکرد بازار مالی جھان سرمايه داری جستجو کرد

مده بحرانھای سرمايه داری در بحران مالی شکل بروز اوليه و در اين دوران شکل ع. محافظه کارانه تر محدود نميشود

سرمايه مالی بخش عمده سرمايه جھانی را تشکيل ميدھد و طبيعی است که بحران نيز در ابتدا خود را . شرايط کنونی است

اما منشاء بحران را بايد در نفس عملکرد عمومی نظام سرمايه داری جستجو . در اين حوزه و شکل سرمايه به نمايش بگذارد

  . ت ديگر شکل بروز بحران را نبايد با عوامل و علل شکل دھنده آن يکی گرفتبه عبار. کرد
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اين بحرانھا . بحران کنونی مانند تمام بحرانھای ادواری سرمايه داری ناشی از بالفعال شدن گرايش نزولی نرخ سود است

.  انباشت سرمايه مايه ميگيرندجزء ذاتی عملکرد نظام سرمايه داری ھستند که از يک تناقض پايه ای در بطن خود پروسه

اما در روند انباشت سرمايه و بر اثر رشد . در جامعه سرمايه داری کار کارگر منشاء سود و توليد ارزش اضافه است

ناگزير تکنيک و گسترش کاربرد تکنولوژی در توليد ما شاھد کاھش نسبت نيروی کار زنده بکار گرفته شده در توليد در 

به اين اعتبار ارزش اضافه توليد شده در دوره ھايی نميتواند با سرمايه از پيش ريخته شده در . وليد ھستيممقايسه با وسايل ت

 افزايش پيدا کند و نتيجتا نرخ سود سرمايه داری دچار افت شده ،توليد که بر اثر گسترش کاربرد تکنولوژی رشد يافته است

طی بخشھايی از سرمايه دچار ورشکستگی شده و از دور خارج در چنين شراي. و سرمايه داری در بحران فرو ميرود

راه حل سرمايه در مقابله با .  گرايش نزولی نرخ سود نام نھاده اند،اين گرايش را در تحليل مارکسيستی بحران. ميشوند

اين . است تشديد استثمار و کاھش سھم طبقه کارگر و توده ھای مردم زحمتکش از ثروت جامعه ،گرايش نزولی نرخ سود

اين راه حل عمومی و .  حذف خدمات اجتماعی و رفاھی و اقدامات مشابه نشان ميدھد،راه حل خود را در کاھش دستمزدھا

به اين اعتبار راه حل سرمايه داری با ھجوم وحشيانه به سطح زندگی طبقه کارگر و مردم . جھانشمول سرمايه است

  .  و استثمار کل طبقه کارگر تشديد ميشود، شدت کار افزوده ميشود بر،بيکاری گسترش ميابد. زحمتکش آغاز ميشود

قلمداد ميکنند اما راه حل را ھمگان در تعرض به سطح معيشت " بحران مالی"اگر چه مبلغين سرمايه داری بحران جاری را 

ء بحران که ناشی از به عبارت ديگر با عوامفريبی بسيار از يک طرف ت6ش ميکنند که منشا. طبقه کارگر جستجو ميکنند

 از طرف ديگر اما در ارائه راه حل بحران به سراغ ،عملکرد ذاتی نظام سرمايه داری است را از انظار جامعه پنھان کنند

از اين مدافعان .  تشديد استثمار و حذف خدمات اجتماعی و گسترش بيکاری و فقر و ف6کت،جايی ميروند که بايد بروند

 چطور است که برای راه حل يقه ،بايد پرسيد مگر منشاء بحران را بحران مالی تعريف نکرديداستثمار و شکاف طبقاتی 

کارگر و توده مردم را ميگيريد؟ چرا؟ پاسخ ساده است و آن را بايد در ماھيت جايگاه اين جيره خواران حقير سرمايه 

ميکنند و ھم تناقضات ذاتی نظام شان را که  انکار ،ھم منشاء توليد ارزش در جامعه را که کار کارگر است. جستجو کرد

يک ويژگی نظام سرمايه داری مھندسی افکار عمومی و . کارکرد ھر روزه اش استثمار و تشديد شکاف طبقاتی است

مشروعيت بخشيدن به عملکرد اين نظام در سطح جامعه از طريق خيل رسانه ھا و دستگاه عوامفريبی و تحميق اجتماعی آن 

  . است

دولتھای اروپايی و صندوق بين المللی پول پس از سبک و سنگين کردن ھای بسيار باjخره به نجات . ان برگرديمبه يون

آيا بايد اجازه داد دولت يونان سقوط کند؟ تاثير آن بر ارزش يورو چه خواھد بود؟ چه ميزان . سرمايه در يونان شتافته اند

آيا قرار دادن يونان در حوزه جغرافيايی يورو يک اشتباه دھه پيش نبود؟ کاھش ارزش يورو در قبال دjر قابل تحمل است؟ 

آيا شيرازه اروپای واحد در حال از ھم گسستگی است؟ مجموعه اين مسائل اروپا و در راس آن آلمان را به کمک يونان 

اما در مقابل دولت يونان . د ميليارد يورو در اختيار يونان قرار دھن١٢٠قرار است که طی سه سال مبلغی معادل . شتاباند

قطع : اجزاء اين سياست ضد کارگری عبارتند از. بايد متعھد شود که سياست رياضت اقتصادی ديکته شده را تماما اجرا کند
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منجمد .  قطع پاداش ھای مربوط به تعطي6ت ساjنه که معادل دو ماه حقوق در سال است،پاداش ھای کارگران بخش عمومی

 درصد ٢١ افزايش ماليات بر درآمد از ،و حقوق بازنشستگی در بخش خدمات عمومی حداقل برای سه سالکردن دستمزدھا 

 الکل و سيگار و افزايش سن بازنشستگی در زمره اق6م اين تعرض ، درصدی سوخت١٠ افزايش ماليات ، درصد٢٣به 

 ميليارد يورو در سال از جيب کارگر و مردم زحمتکش يونان ٣٠قرار است از اين طريق ساjنه رقمی معادل . سرمايه است

گويی کارگر و مردم زحمتکش شريک . ميخواھند با بيشرمی تمام بار بحران را بر دوش کارگر خالی کنند. خالی کنند

است  اما در دوران رونق اين سود سرمايه و سرمايه دار ،سرمايه و دولت آن در دوران ورشکستگی و بحران و ضرر است

  . که انباشته ميشود

اما اين تعرض وحشيانه سرمايه به معيشت کارگران و مردم زحمتکش با پاسخ گسترده تشک6ت کارگری و چپ در يونان 

جامعه . اعتصاب ھای اخطاری چند روزه گوشه ای از اعتراض به اين وضعيت ناھنجار در جامعه است. روبرو شده است

اتحاديه ھای کارگری پرچمدار . کارگران در پيشاپيش صف اعتراض قرار دارند.  استتکان خورده و به اعتراض در آمده

اعتراضات کارگری در اول ماه مه .  مه سازمان داده است۴ ساعته سراسری را از ۴٨اتحاديه خدمات اعتصاب . مقابله اند

د در اين شرايط شرايط وام دھندگان را به آيا پارلمان يونان ميتوان. توجھات بسياری را به قدرت تقابل طبقه کارگر جلب کرد

قانون عليه جامعه تبديل کند؟ آيا کارگران و چپ جامعه قادر خواھند شد اين موج تعرض سرمايه به معيشت کارگران را پس 

ابل بزنند؟ آيا ميتوانند جلوی تحميل بار بحران سرمايه را بر دوش کارگر و مردم زحمتکش بگيرند؟ چه آلترناتيوھايی در مق

  جامعه قرار دارد؟

  تفاوتھا و تشابھات 

يک رکن بحران در ھر دو جامعه . در مقايسه بحران در يونان و ايران به تفاوتھا و ھمچنين تشابھات متعددی بايد اشاره کرد

ن اما در ايرا. در يونان ما با يکی از بحرانھای خرد کننده ادواری نظام سرمايه داری مواجه ھستيم. بحران اقتصادی است

بحران اقتصادی ناشی از بن بست و jع6جی سرمايه داری ايزوله شده و خارج از حوزه جھانی . مساله متفاوت است

سرمايه در ايران تا زمانيکه رژيم اس6می . انباشت و گردش سرمايه و بھره برداری از تکنولوژی معاصر قرار گرفته است

 ايدئولوژيک حکومت اس6می –ای که ناشی از مختصات و موقعيت سياسی پا برجاست بنا به دjيل سياسی تعيين کننده 

 سياست درھای ، از جمله سياست دولتگرايی اقتصادی،ھر گونه راه حل اقتصادی.  محکوم به شکست و jع6جی است،است

است بلکه بر عکس باز و شناور کردن ارز و آزاد سازی قيمتھا تماما اجرا شده و نه تنھا از موفقيتی برخوردار نبوده 

ھيچ درجه ای .  افزايش فقر و ف6کت و شکاف طبقاتی و محروميت بيشتر مردم بوده است،ماحصل ھر کدام از اين پروژه ھا

از تزريق مالی به اقتصاد و يا افزايش درآمد دولتی بر خ6ف بحران در يونان نميتواند رژيم اس6می را از بن بست آن 

  . خ6ص کند

. نفس حاکميت رژيم اس6می مورد تعرض توده ھای مردم است.  يک بحران حکومتی و سياسی استبحران در ايران

در يونان مساله بر سر پس زدن . موجوديت رژيم اس6می با نفس زندگی و مختصات پايه ای جامعه در تناقض قرار دارد
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ت سرمايه در پس آن مورد تعرض بحران کنونی ھنوز به يک بحران حکومتی که نفس حاکمي. تعرض دولت سرمايه است

سرمايه در يونان ھنوز برگھای متعددی برای نجات خود از اين وضعيت .  تبديل نشده است،کارگر و جامعه قرار بگيرد

در ايران اما حل بحران اقتصادی حتی در چھارچوب بورژوايی به سرنگونی رژيم اس6می گره . بحرانی در آستين دارد

  . غيير قدرت سياسی يک نياز حياتی تحوjت سياسی جامعه استدر ايران ت. خورده است

اما . ھم در يونان و ھم در ايران تعرض به معيشت و زندگی طبقه کارگر يک راه حل پايه ای دولت در شرايط کنونی است

ر دوش در يونان ھدف از اين تعرض تحميل بار بحران سرمايه ب. اھداف مشابه و در عين حال متفاوتی دنبال ميشود

. اھداف اساسا اقتصادی اند.  و باj بردن نرخ انباشت سرمايه،ت6شی برای مقابله با افت نرخ سود. کارگران و جامعه است

 در ،ع6وه بر خالی کردن جيب کارگر و مردم. در ايران اما يک پايه اصلی تعرض به معيشت طبقه کارگر سياسی است

 ع6وه بر ،سياست.  مردم در بطن تحوjتی ھستند که در جامعه جاری استعين حال بدنبال به زانو در آوردن سياسی

در ايران ھم . ميکوشند با گرسنگی دادن به مردم آنھا را در سياست به شکست بکشانند.  مبنای چنين تعرضی است،اقتصاد

دستمزدھا ناچيز و . ه کنند ميليارد دjر در سال بر ھزينه زندگی مردم اضاف۴٠با حذف سوبسيدھا قرار است مبلغی معادل 

  . قرار دادھای سفيد عم6 سند بردگی کار مزدی در چنين شرايطی است. فقر و ف6کت بيداد ميکند. زير خط فقر است

در سطح تحوjت سياسی در جامعه از جانب کمونيسم طبقه . در يونان طبقه کارگر فاقد تحزب کمونيستی کارگری خود است

است ھای سنديکاليستی و رفرميستی و چپ بورژوايی بر سوخت و ساز سياسی کارگر دست باj سي. خود نمايندگی نميشود

 کمونيسم کارگری يک واقعيت قدرتمند و نيروی حاضر در تحوjت سياسی ،در ايران اما کمونيسم طبقه کارگر. را دارد

دی و برابری و رفاه ھمگان پرچم اين آزا. تنھا جنبش آزاديخواه و برابری طلب و انسانگرا در جامعه است. جامعه است

 جامعه با افق و ،و به اين اعتبار برخ6ف يونان. کارگر و کمونيسم يک پای قدرت سياسی در جامعه ھستند. جنبش است

در يونان چنين تحولی در . امکان انتخاب کمونيسم کارگری يک واقعيت جامعه ايران است. آلترناتيو متفاوتی روبرو است

دن به احزاب کمونيستی کارگری و نمايندگی شدن کارگر در صحنه سياست توسط احزاب کمونيستی خود طبقه گرو شکل دا

  .است

در ايران رژيم اس6می محکوم به . جامعه ايران و يونان دستخوش بزرگترين تحوjت سياسی دوران اخير خود شده اند

در ھر دو جامعه آينده به تحرک و نقش . در يونان نيستاما اين سرنوشت الزاما در مقابل سرمايه و دولتش . شکست است

در . آزادی و برابری و رفاه انسانھا در گرو قدرت گيری و تصرف قدرت سياسی است. کارگر و کمونيسم گره خورده است

سم طبقه در يونان کموني. ايران کارگر آلترناتيو کمونيستی و آزاديخواھانه خود را در اول ماه مه به نمايش گذاشته است

  . *کارگر ميتواند با اتکاء به قدرت کمونيسم کارگری راه پيشروی خود را ھموار کند

 


