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یاد میشود در " انقباض بازار اعتبار"و یا " بحران مالی"ی سرمایھ از آن بعنوان آنچھ کھ در رسانھ ھای رسمی دنیا-١
بھ این پایھ ای ترین بحران " بحران مالی"اطالق . حقیقت بحران سرمایھ داری در اصلی ترین کشورھای جھان است

 ضربات مردم سرمایھ داری تالشی برای پرده پوشی ماھیت بحران و خارج کردن کلیت نظام سرمایھ داری از
و این وظیفھ و امر ھر روزه متفکرین و مدافعین طبقھ سرمایھ دار و . زحمتکش معترض بھ این وضعیت ناھنجار است

. محدود بھ محلی نیست. آنچھ در مقابل چشمان ما در حال گسترش است بحران نظام است. متخصصین رنگارنگش است
ا عواقب خانمان برانداز اقتصادی و سیاسی و اجتماعی یک بحران اقتصادی ادواری ب. جھانی است. کشوری نیست

ھر چند سال یکبار کل نظام اقتصادی در یک بحران عمیق فرو . واقعیت انکار ناپذیر عملکرد نظام سرمایھ داری است
 از انباشتی کھ منجر بھ کاھش سھم طبقھ کارگر. این وضعیت ناشی از روند اجتناب ناپذیر انباشت سرمایھ است. میرود

این بحرانھا در عین حال مکانیسم بازار سرمایھ . کل  روت اجتماعی و باعت تعمیق اختالف طبقاتی در جامعھ میشود
. داری برای تطبیق دادن سرمایھ با تناقضات ذاتی چنین نظامی ھستند

جھان سرمایھ داری پیکره . دامنھ و عمق این بحران بھ درجات زیاد از بحرانھای ادواری ھمیشگی گسترده تر است-٢
چھ عواملی این عمق و دامنھ بحران را توضیح میدھند؟ جھان سرمایھ داری پس از سقوط بلوک . را در برگرفتھ است

این یک پی آمد . شرق و گسترش دامنھ و حوزه ھای سرمایھ گذاری وارد دوره ای از انباشت سریع و گسترده شد
این وضعیت برای دوره ای بحرانھای . ی و بازار آزاد در جھان بوداقتصادی سقوط بلوک شرق و غلبھ اقتصاد رقابت

مکانیسمھای تطبیق . ادواری برخی از کشورھای سرمایھ داری و از جملھ آمریکا را تخفیف داد و بھ عقب انداخت
ای ادواره بھ این بحرانھ. سرمایھ با تناقضات اقتصادی بنیادی در این دوره از رشد و گسترش سود عمال بھ تعویق افتادند

. نتیجتا بحرانھای بھ عقب افتاده، باالخره موقعیت و وزن خود را بر نظام تحمیل کردند. تعویق افتادند اما از بین نرفتند
عمق و دامنھ این بحران ناشی از این حقیقت . بحرانھای بھ عقب افتاده با عمق و دامنھ جمع شده خود را بروز دادند

. سیاسی جھان معاصر است

سقوط ھمھ جانبھ ارزش سھام در وال استریت و اک ر بازارھای سھام جھانی، در آمریکا، اروپا، روسیھ، چین، و در -٣
باال . برزیل و اندونزی یک شاخص تشخیص موقعیت نظام سرمایھ داری توسط کارشناسان و متخصصین این نظام است

شده سرمایھ و افت آن نشان موقعیت وخیم وضعیت رفتن ارزش سھام مترادف با سود آوری و گسترش ارزش انباشتھ 
انتخاب . افت و خیز منحنی سود و سود آوری مالک تعیین سالمت این و یا بیماری در این نظام است. اقتصادی است

در این نظام سود حرف اول و . چنین شاخصی گویای عملکرد آن در قبال طبقھ کارگر و توده ھای مردم زحمتکش است
در این نظام تامین اجتماعی، گسترش رفاه مردم، باال رفتن امنیت و . ط نرخ سود آغاز بحران استسقو. آخر است

برعکس چنین . عدالت اقتصادی، نابودی فقر و فالکت، شاخصی در ارزیابی سالمت اقتصادی و عملکرد نظام نیست
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 نظام بر مبنای بی عدالتی گسترده این. شاخصھایی سربار و زائده ای بر دست و پای عملکرد نظام سرمایھ داری است
گسترش شکاف طبقاتی، تنزل سھم طبقھ کارگر از محصوالت اجتماعی یک نتیجھ . سازمان یافتھ و بازتولید میشود
اگر در این نظام، م ال در خود آمریکا دھھا میلیون نفر و بیش از ده میلیون کودک از . عملکرد طبیعی این نظام است

تند، افتی را در شاخص اقتصادی این نظام مشاھده نخواھیم کرد، ھیچ شاخص وال استریت بیمھ درمانی محروم ھس
اگر در این نظام انسانیت انسان انکار شود، مردم حتی در قلب جھان سرمایھ داری محروم و . تکانی نخواھد خورد

اخصھا ذره ای تعادل این نظام شرم آور است، اما این ش. گرسنھ و بی خانمان باشند، وال استریت تکانی نخواھد خورد
. ضد انسانی را برھم نخواھد زد

در آمریکا تاکنون بیش از ھزار میلیارد دالر . دول سرمایھ داری جھان بھ نجات بزرگترین موسسات مالی شتافتھ اند-٤
اروپایی نیز آنچھ در آمریکا صورت پذیرفت در سایر کشورھای .کمک مالی بھ این غولھای سرمایھ داری داده شده است

حقیقت این است کھ این . نامگذاری کرده اند" سوبسید دولتی بھ سرمایھ"این اقدام را بعضا . در حال انجام است
بزرگترین انتقال اجتماعی  روت از سھم مردم بھ طبقھ سرمایھ دار . بزرگترین دزدی در مقابل چشمان باز جامعھ است

 است کھ دولت در روز روشن از جیب مردم زده است و بھ طبقھ سرمایھ این سھم زندگی و معاش مردم. در جامعھ است
 میلیارد دالر سود در طرازنامھ ٧٠٠در دوران جورج بوش در آمریکا سرمایھ مالی بیش از . داده است" انتقال"دار 

می ضررشان را نیز از جیب مردم زحمتکش . سودشان حاصل دسترنج و است مار کارگر است. خود  بت کرده اند
نھ مردم زحمتکش و محروم و فقیرند، بلکھ بزرگترین سرمایھ ھای مالی " سوبسید دولتی"بزرگترین گیرندگان . پردازند

دولت در این نظام ابزار کنترل و در انقیاد نگھداشتن . و این یک نقش دولت در نظام سرمایھ داری است. جھانی ھستند
دولت قوه قھریھ سازمان یافتھ طبقھ . دولت یک دستگاه زور و کنترل قیام مردم در جامعھ است. ش استمردم زحمتک
اما در کنار این وظیفھ دائمی دولت، مسالھ . در نظام پارلمانی این نقش با خشونت کمتری اعمال میشود. حاکمھ است

. ھ دائمی این نھاد در جامعھ استحمایت اقتصادی از طبقھ حاکمھ و شرایط انباشت و سود آوری یک وظیف

اما شاخصھای بازار سھام ھمچنان در واکنش . بیش از ھزار میلیارد دالر بھ صندوق سرمایھ مالی ریختھ شده است-٥
". بازار صحبت کرده است"، "بازار خوشنود نیست". "بازار راضی نیست"مفسران سرمایھ میگویند . سقوط میکنند

بازار موجود . بازار در این نظام بھ پدیده ای خداگونھ تبدیل شده است.  ارزیابی ھا استبازار کلمھ کلیدی در این
سھم اصلی جامعھ از  روت . پدیده ای است کھ سود میخواھد. حریص و ھیوالیی است کھ از قرار قادر متعال است

بازار . قربانی طلب میکند. یکار میکندب. است مار را تشدید میکند. پدیده ای است کھ بی خانمان کند. اجتماعی را میخواھد
موجودی نامریی است کھ . این ھیوالی نامریی در جامعھ سرمایھ داری نقش پیامبرگونھ دارد. در این نظام سلطنت میکند

جامعھ در پیروی " سعادت"مطیع میخواھد و . فرمانروایی میکند. مکانیسم قدرتمند شدن دارد. ادعا دارد. گویا زبان دارد
نامیده میشود چیزی جز اراده جمعی طبقھ سرمایھ دار و مکانیسم سود آوری و " بازار"اما آنچھ کھ . امین اش استاز فر

باید از چنگ این بازار و قوانین کور اقتصادی اش . کور و حیوانی است. این بازار است. انباشت در این نظام نیست
بازار و انباشت و . تصمیم با انسانھا نیست. حاکم نیستدر این جامعھ انسان بر مقدرات اقتصادی خود . خالص شد

. ارزش اضافھ حاکم بر سرنوشت اقتصادی مردمند

در " وضعیت مسکن"راه حل را ھم در راه اندازی . منشاء چنین وضعیتی است" وام ھای آلوده مسکن"میگویند -٦
در ماه گذشتھ بیش از . د را از دست داده اندتا ھمینجا بیش از ھفت صد ھزار نفر خانھ و زندگی خو. آمریکا میدانند

بیکاری گسترده، بی خانمانی بیشتر، فقر و . این وضعیت رو بھ گسترش است.  ھزار نفر از کار بیکار شدند١٥٩
چند صد ھزار، چند میلیون دیگر در آمریکا باید بیکار شوند . محرومیت بیشتر یک نتیجھ طبیعی بحران اقتصادی است

در آغاز و نھ در پایان این . ایت دھد؟ خودشان میگویند اوضاع قبل از آنکھ بھتر شود، بدتر خواھد شدرض" بازار"تا 
آلوده شدند؟ چرا " وامھا"اما در پاسخ ھیچ مفسری از خود نمیپرسد کھ چگونھ و طی چھ پروسھ این . بحران قرار دارند

رده است، نتوانستھ است اقساط بانکی خود را و چگونھ آن بخش از جامعھ کھ امکان صاحب خانھ شدن را بدست آو
پرداخت کند؟ چگونھ است کھ این پدیده تمام پیکره جھان سرمایھ داری را از آمریکا تا توکیو و ھند و برزیل و اروپا را 

در برگرفتھ است؟ صنعت خانھ مانند ھر قلمرو دیگر سرمایھ داری یک عرصھ سرمایھ گذاری و سود آوری برای 
و زمانیکھ نرخ سود سقوط میکند، زمانیکھ . این عرصھ ھم تابع تمام قوانین عام نظام سرمایھ داری است. سرمایھ است

شکل مشخص بروز بحران . شاخص سود آوری بھ منطقھ قرمز سقوط میکند، سرمایھ دچار بحران و رکود میشود
از سرمایھ کماکان باید بھ مارکس و برای پاسخ بھ علل بحران در این بخش . نمیتواند ماھیت بحران را توضیح دھد

در ھمان زمان کھ مردم بی خانمان میشوند، آنھا : یک نکتھ حاشیھ ای. عملکرد نظام اقتصادی سرمایھ داری متوسل شد
کھ خانھ شان را بانکھا در قبال وامھایشان بھ گرو میگیرند، عرصھ جدید سود آوری و سرمایھ گذاری برای بخشھای 

در ھمین شرایط امالک مردم با قیمتھای بمراتب تنزل یافتھ توسط سرمایھ ھای دیگر بم ابھ . ددیگر سرمایھ میشون
. عرصھ ای جدید برای سرمایھ گذاری مورد معاملھ قرار میگیرند
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دسترسی بھ . بازار آمریکا بزرگترین بازار جھانی کاال است. جھان سرمایھ داری یک نظام اقتصادی بھم پیوستھ است-٧
یک پی آمد انتگره شدن اقتصاد جھان سرمایھ . ار، اتکا بھ این بازار نقش کلیدی در موقیعت سرمایھ جھانی دارداین باز

سقوط قدرت خرید جامعھ در آمریکا یک مولفھ افول . داری بھ معنای انتقال بحران بھ تمامی اندامھای این نظام است
. رھا و از جملھ ژاپن و چین استسطح تولید و نتیجھ بیکاری و انتقال بحران بھ سایر کشو

این یک پایھ مکانیسم تخفیف . ھزینھ آن را ھم بر دوش مردم عادی تحمیل میکنند. قربانیان این بحران مردم عادی اند-٨
این مکانیسم . کور و ضد انسانی است. برای حل بحران اقتصادی است" بازار"این عملکرد . بحران در این نظام است

. ران ھا و از ھمھ مھمتر ضرورت حفظ نظام بورژوایی در مقابل مبارزه طبقھ کارگر استکنترل دامنھ بح
درھم شکستن نظامی کھ عملکردش تولید چنین . راه حل سوسیالیستی. این وضعیت میتواند راه حل دیگری داشتھ باشد

ضمن رفاه و سعادت و خوشبختی میتوان نظامی مت. میتوان این وضعیت را تغییر داد. شرایطی است شایستھ انسان نیست
. این کار کمونیسم و طبقھ کارگر است. انسان را سازمان داد


