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سقوط فروش اپل ،نشانه ای از گسل های اقتصاد جهانی

بری گری
شرکت «اپل» ،که بر حسب ارزش بازار خود از رهبران جهان محسوب می شود ،روز سه شنبه از نخستین
کاهش سه ماهۀ فروش در طی  ۳۱سال گذشته خبر داد .کاهش درآمد و همین طور سود «اپل» که بدتر از
پیشبینی تحلیلگران بود ،اساساً به دلیل سقوط فروش سه ماهۀ نخست پرخریدارترین محصول این شرکت از
زمان معرفی آن در سال  ۷۰۰۲یعنی آیفون بود.
سهام «اپل» که پیشتر سال قبل  ۷۰درصد کاهش یافته بود ،روز چهارشنبه  ۷.۲درصد دیگر سقوط کرد و
در آن روز شاخص «نزداک» را نیم درصد پایین آورد.
این وارونگی تند روند رشد شرکت ،نه فقط انعکاسی بود از رکود و کسادی اقتصاد واقعی در پشت قله های
سرگیجه آور بازارهای بورس جهانی ،بلکه هشداری بود که نشان می داد این تورم شدید ارزش دارایی ها،
ناپایدار است و ناگزیر فروخواهد پاشید.

«جان شینال» در مقاله ای مندرج در « ،»USA Todayالزامات گزارش سه ماهۀ این شرکت را چنین جمع
بندی کرد« :همۀ این ها را که کنار هم بگذارید ،بوی این می آید که قرار هست از دل سهام اپل ،یک خرس
رَم کرده بیرون بیاید» (اشارۀ او به اصطلاحاً «بازار خرس» است ،به معنی افول عمومی بازار بورس در یک
دورۀ معین که در آن خوشبینی مفرط سرمایه گذاران به هراس و بدبینی گسترده تبدیل می شود -م).
«اپل» شاید بیش از هر شرکت دیگری نمونه ای است از افزایش عظیم و تاریخاً بی سابقۀ قیمت سهام و سایر
دارایی های مالی به یُمن بازار از زمان بحران مالی وال استریت در سپتامبر  .۷۰۰۲قیمت های سهام به کمک
بسته های نجات چند تریلیون دلاری بانک ها و ضیافت چاپ پول و گسترش بدهی با تشویق بانک های
مرکزی جهان ،نسبت به نقطۀ حدّاقل خود در دورۀ رکود پس از بحران مالی وال استریت ،سه برابر شده اند و
همین امر نه فقط الیگارش های مالی دنیا را غنی تر ساخته ،که شکاف میان ثروتمندان و ابرثروتمندان و باقی
جهان را عریض تر کرده است.
این فرایند به طور چشمگیری با یک آمار به تصویر کشیده می شود :سال  ،۷۰۰۱زمانی که شرکت «اپل»
آخرین بار از کاهش سه ماهۀ میزان فروش خود آسیب دید ،ارزش بازاری (یعنی مجموع ارزش سهام) شرکت
به  ۵میلیارد دلار می رسید .اما امروز ،حتی با افت اخیر سهام «اپل» ،ارزش بازار این شرکت بالاتر از ۵۰۰
میلیارد دلار است؛ یعنی بیش از  222برابر افزایش.
این افزایش عظیم و غیرمنطقی ارزش های سهام ،نمود رشد طفیلی گری مالی است .سرمایه ،با ولع پرتب و
تاب خود برای سود ،به سرمایه گذاری مولد اختصاص پیدا نمی کند .برعکس ،زیرساخت های اجتماعی به
حال خود رها می شوند که بگندند و استانداردهای زندگی کارگران به پایین هُل داده می شوند .در عوض
سرمایه بیش از پیش به اشکال پرمخاطره ،عجیب و غریب و شیادانۀ سوداگری راه پیدا می کند.
وضعیت اقتصاد واقعی رو به وخامت است« .صندوق بین المللی پول» در سند «چشم انداز اقتصاد جهانی»
خود که اوایل ماه جاری منتشر شد ،هشدار داد که آهنگ رشد تجارت ،بهره وری و سرمایه گذاری در حال
آهسته شدن است .صندوق بین المللی پول برای چهارمین بار متوالی در طول یک سال گذشته سطح انتظار
خود را از رشد اقتصادی پایین آورده و تخمین هایش را برای هر یک از نقاط مهم اقتصاد جهانی ،از امریکا و

اروپا تا امریکای لاتین ،افریقا ،ژاپن و چین ،ضمن تجدیدنظر ،کاهش داده است .این نهاد نسبت به «خطر یک
آهستگی توأمان» هشدار داد.
ناتوانی سرمایه داری جهانی از بازگشت به سطح عادی رشد ،آن هم علی رغم توسل بانک های مرکزی به
نرخ های بهرۀ صفر و منفی و برنامۀ چاپ پول موسوم به «تسهیل کمّی» در مقیاس وسیع ،خود را در افت
تقاضا و تنزل قیمت کالاهایی نظیر نفت منعکس می کند .تحمیل سیاست های ریاضتیِ به مراتب وحشیانه تر
به طبقات کارگر امریکای شمالی ،اروپا و بیش از پیش باقی جهان ،تنها به تعمیق رکود می انجامد.
طی ماه های اخیر ،ایالات متحدۀ امریکا شاهد موجی از تعطیلی فروشگاه ها از سوی زنجیره های خُره فروشی
بوده است ،چرا که نابودی مشاغل باثبات با دستمزدهای مناسب ،باعث تحلیل رفتن فروش به مشتریان شده
است .به دنبال تعطیلی صدها فروشگاه از سوی  Walmartو  ،Macy’sهفتۀ گذشته فروشگاه های
 Searsو  Kmartنیز شماری زیادی از تعطیلی های جدید را اعلام کردند.
آهستگی اقتصاد چین ،به عنوان منبع اصلی رشد اقتصاد جهانی به دنبال بحران  ،۷۰۰۲هم به کشورهایی که
صادرکنندۀ کالا و محصولات صنعتی هستند و هم به درآمد و سود شرکت های بزرگ ،خسارات سنگینی وارد
آورده است .در عین حال ،صعود مارپیچ بدهی خصوصی و عمومی دارد از کنترل خارج می شود و این به یک
بحران مالی جدید و فاجعه بارتر می انجامد.
«فایننشال تایمز» اواخر هفته گزارش داد که بدهی چین به رکورد  ۷۱۲درصد تولید ناخالص داخلی کشور
رسیده و این هشداری است که نشان می دهد دومین اقتصاد بزرگ جهان می تواند به سوی یک سقوط
اقتصادی از نوع سقوط بانک «لمان برادرز» یا دوره ای از رشد آهستۀ طولانی نظیر ژاپن در حرکت باشد.
در یک چنین بستری است که شرکت «اپل» از کاهش  ۳۱درصدی کلّ فروش و کاهش  ۷۷درصدی سود
خود در سه ماهۀ نخست سال  ۷۰۳۲خبر دارد .فروش آیفون بیش از  ۳۲درصد کاهش یافت .فروش سایر
محصولات اپل نیز دستخوش کاهش شد ،به طوری که فروش آی پد و کامپیوترهای مک به تریب  ۳۱و ۳۷
درصد پایین آمدند .بخش «سایر محصولات» در فهرست فروش این شرکت ،از جمله «ساعت اپل» ،با یک
سقوط آزاد  ۵۰درصدی رو به رو شد.

میزان فروش به «چین بزرگ تر» که شامل هنگ کنگ و تایوان می شود ،با  ۷۲درصد کاهش در قیاس با
سه ماهۀ مشابه سال  ،۷۰۳۵یعنی زمانی که افزایش  ۲۳درصدی را به ثبت رسانده بود ،سریع تر از هر جای
دیگری افت کرد.
اگرچه بازار چین تنها  ۷۵درصد کلّ فروش «اپل» را شکل می دهد ،اما مسئول  ۲۰درصد کاهش درآمدی
این شرکت در سه ماهۀ نخست بود .یکی از تحلیلگران گروه پژوهشی «کانالیس» در شانگهای که روزنامۀ
نیویورک تایمز به او اشاره می کند ،اعلام کرد که او پیشبینی می کند بازار تلفن های هوشمند چین تنها ۷.۲
درصد در سال  ۷۰۳۲رشد کند ،در حالی که تا سال  ۷۰۳۱میزان رشد این بازار سالانه  ۵۰درصد بود.
«اپل» برای سه ماهۀ جاری عملکرد به مراتب بدتری را پیشبینی می کند .درآمدهای «اپل» در سه ماهۀ
جاری بین  ۷۳تا  ۷۱میلیارد دلار برآورد می شود که دستکم  ۲میلیارد دلار پایین تر از سه ماهۀ نخست است.
با این حال «اپل» تنها شرکت مهم امریکایی نبود که روز چهارشنبه از پیامد بحران اقتصادی جهانی به خود
لرزید .به دنبال انتشار نتایج مالی شرکت «توئیتر» که نشان می داد درآمد این شرکتِ فعال در حوزۀ رسانه
های اجتماعی از حدّ انتظارات ضعیف تر است و همین طور اعلام پیشبینی هایی برای سه ماهۀ دوم سال
جاری که توقعات بازار را دلسرد می کرد ،سهام توئیتر نیز دستخوش سقوط آزاد شد.
در واکنش به آشفتگی بخش انرژی به دلیل سقوط بهای نفت ،شاخص  S&Pنیز شرکت «اکسان موبیل» را
برای نخستین بار از زمان «بحران بزرگ» ،از رتبۀ اعتباری برتر خود محروم ساخت.
کاهش فروش اپل ،علامت دیگری است که نشان می دهد یک دورۀ کامل توسعۀ اقتصادی و ژئوپلتیک ،در
حدود یک قرن ،رو به پایان است و دورۀ جدید و خشن تنازعات اقتصادی ،ناسیونالیسم و میلیتاریسم میان
قدرت های اصلی همراه با صعود مبارزۀ طبقاتی در حال آغاز است.
اکتبر  ،۳۱۲۲وال استریت با بزرگترین سقوط یک روزۀ «شاخص متوسط صنعتی داو جونز» در تاریخ رو به
رو شد .این علامتی بود دالّ بر اضمحلال نوشداروهای ارتجاعی سال های ریگان-تاچر.
کشتار میدان «تیان آنمن» چین در سال  ۳۱۲۱و دو سال بعد انحلال اتحاد جماهیر شوروی ،بازارها و منابع
جدید مواد خام و کار ارزان را به سوی امریکا و سایر قدرت های امپریالیستی گشود و منجر به رونق موقتی

سرمایه داری جهانی شد .اما سوختِ سال های رونق دهۀ  ،۳۱۱۰بیش از هر چیز با اعتبار ارزان بانک مرکزی
امریکا ،مقررات زدایی بیشتر از بانک ها و مزایای طبقۀ حاکم از قِبَل سقوط جنبش های کارگری قدیم تأمین
می شد.
این حباب اعتباری ،اواخر همین دهه با بحران به اصطلاح «ببرهای آسیا» ،سقوط بنگاه «مدیریت بلند مدّت
سرمایه» و نُکول بدهی های روسیه (بحران  ۳۱۱۲روسیه موسوم به «آنفولانزای روسی»-م) ترکید .پس از
این حباب «دات کام» سر رسید که در سال های  ۷۰۰۳-۷۰۰۰ترکید .به دنبال این ،حباب وام های درجۀ
چندم مسکن از راه رسید که سال  ۷۰۰۲ترکید و بزرگترین بحران اقتصادی و مالی از زمان بحران بزرگ را
رقم زد.
حباب کنونی ،بزرگ تر و فراگیرتر از موارد سابق است و در مرکز آن بدهی انباشتۀ عظیم خود بانک های
مرکزی قرار دارد .تضاد رو به گسترش میان «بهبود» برای بازارهای سهام و حساب های بانکی ثروتمندان از
یک سو و بحران عمیق اجتماعی طبقۀ کارگر از سوی دیگر ،در حال روشن کردن جرقه های اعتراضات
اجتماعی رو به رشد و رادیکالیزه شدن سیاسی عمیق است.
بحران سیستمی سرمایه داری جهانی ،درست همانند سال های منتهی به جنگ جهانی دوم ،طبقات حاکم را
با خشونت بیش تری به جستجوی راه خروج از بُن بست با توسل به ناسیونالیسم ،جنگ و دیکتاتوری حرکت
می دهد .اما این در عین حال ،محرکی برای انقلاب سوسیالیستی ،تنها بدیل جنگ جهانی است .مسألۀ حیاتی
ای که باید حل شود ،عبارت است از ایجاد یک رهبری جدید سیاسی و انقلابی برای مبارزات پیش روی طبقۀ
کارگر.
 ۷۲آوریل ۷۰۳۲

نابرابری ،طبقه و امید به زندگی در امریکا

بری گری
مطالعۀ صورت گرفته از سوی اقتصاددانان «مؤسسۀ بروکینگز» که روز جمعه منتشر شد ،به طور مستند افزایش
تند تفاوت میان طول عمر ثروتمندان و فقرای امریکا را نشان می دهد .این گزارش بر مبنای تحلیل داده های
«مرکز سرشماری» و «سازمان تأمین اجتماعی» ،نتیجه می گیرد که برای مردان متولد  ،۳۱۵۰شکاف میان
ی بالاترین و پایین ترین  ۳۰درصد صاحبان درآمد ،بیش از دو برابر شکاف همتایان آن ها در سال
امید به زندگ ِ
 ۳۱۷۰بوده است.
اختلاف امید به زندگی میان ثروتمندان و فقرای متولد  ،۳۱۷۰شش سال بود .این اختلاف برای متولدین ،۳۱۵۰
به  ۳۷سال رسید .در مورد زنان نیز این شکاف با افزایش از  ۷.۲به  ۳۱سال ،تقریباً سه برابر شد.

در مجموع امید به زندگیِ  ۳۰درصد پایینی تنها  ۱درصد برای مردان متولد  ۳۱۵۰در قیاس با متولدین ۳۱۷۰
افزایش یافت ،و برای  ۳۰درصد بالایی ،تقریباً  ۷۲سال صعود داشت.
امید به زندگی مردان متولد  ۳۱۵۰در  ۳۰درصد پایینی صاحبان درآمد ،در قیاس با مردان کارگری که  ۷۰سال
پیش از این به دنیا آمده بودند ،کمتر از یک سال افزایش یافت (از  ۲۷.۱به  ۲۱.۲سال) .در عوض امید به
زندگیِ  ۳۰درصد بالایی از  ۲۱.۳به  ۲۲.۷سال جهش کرد.
تا جایی که به امید به زندگی برمی گردد ،ایالات متحدۀ امریکا در زمرۀ بدترین کشورهای به اصطلاح ثروتمند
است .این رتبۀ پایین امریکا به دلیل سلامت ضعیف و مرگ و میر بالای امریکایی های کم درآمد است .طبق
داده های «سازمان تأمین اجتماعی» ،امید به زندگی ثروتمندترین مردان امریکا در سن  ۲۰سالگی ،پایین تر
از سطوح ایسلند و ژاپن بود ،یعنی دو کشور با بالاترین سطوح امید به زندگی .از سوی دیگر امریکایی هایی که
در یک چهارک پایینی مقیاس دستمزدها قرار می گیرند ،تنها بالاتر از لهستان و جمهوری چک قرار داشتند.
امید به زندگی ،پایه ای ترین شاخص تندرستی اجتماعی است .افزایش ناچیز امید به زندگی کارگران کم درآمد
و گسترش اختلاف فاحش میان فقرا و ثروتمندان ،خود توصیفی سرراست و روشن از رشد بی اندازۀ نابرابری
اجتماعی و دو قطبی شدن جامعه در ایالات متحدۀ امریکا است .این واقعیت نشان می دهد که طبقۀ اقتصادی-
اجتماعی ،یک مقولۀ اساسی زندگی اجتماعی در نظام سرمایه داری است -مقوله ای که بر همۀ جوانب زندگی،
از جمله طول عمر تأثیر می گذارد.
در پرتو یافته های «مؤسسۀ بروکینگز» ،انحطاط فاجعه بار موقعیت اجتماعی طبقۀ کارگر امریکا روشن تر می
شود .این یافته ها از پی گزارش های تازه ای می آیند که مؤید افزایش تند میزان مرگ و میر کارگران
سفیدپوست جوان و میانسال ،به خصوص به دلیل مصرف مواد مخدر ،الکل و خودکشی ،هستند .سایر گزارش
های جدید نشان دهندۀ افت سریع امید به زندگی امریکایی های فقیرتر میانسال و معکوس شدن روند چندین
دهه کاهش مرگ و میر اطفال هستند.
این که در پشت این پسرفت و قهقرای اجتماعی عظیم چه چیزی نهفته است ،یک راز سر به مُهر نیست .این
پسرفت ،محصول گندیدگی سرمایه داری امریکا و چهار دهه حملۀ نخبگان حاکم به طبقۀ کارگر است .دمکرات

ها و همین طور جمهوری خواهان ،از حکومت ریگان تا حکومت اوباما ،ناظر بر هجوم شرکت ها و حکومت به
مشاغل ،دستمزدها ،مزایای بازنشستگی و مزایای سلامت کارگران بوده اند.
نخبگان حاکم ،بخش اعظم زیرساخت های صنعتی کشور را تکه تکه کرده اند؛ میلیون ها شغل با دستمزدهای
مناسب را به تباهی کشانده اند؛ و در عوض به انگلی ترین و جنایتکارانه ترین اشکال سوداگری مالی به عنوان
منبع اصلی سود و ثروت خصوصی خود چرخش کرده اند .تریلیون ها دلار برای تأمین مالی جنگ دائمی و
ثروت اندوزی دیوانه وار بالاترینِ  ۳درصد و  ۰.۳درصد جامعه اتلاف شده است.
زیرساخت های پایه ای کشور ،از فقدان بودجه در حال پوسیدن هستند ،تا جایی که میلیون ها نفر به دلیل
سیستم های فرسودۀ آب ،به سرب مسموم شده اند .نمونۀ فلینت ،واقع در ایالت میشیگان ،تنها مشتی از خروار
است.
در دورۀ زمامداری اوباما ،این ضدّ انقلاب اجتماعی شدت گرفته است .همان نیروهایی که بحران مالی ۷۰۰۲
را رقم زدند ،از این بحران استفاده کرده اند تا برای واژگونی تمامی دستاوردهای طبقۀ کارگر در مسیر یک
قرن مبارزه ،نظم مناسبات اجتماعی را دوباره تغییر دهند .هدف محوری این یورش ،بهداشت و درمان طبقۀ
کارگر است.
«اوباماکِر»  ،پیشقراول استراتژی ای است که برای کاستن از کمیت و کیفیت بهداشت و درمان کارگران و
بازساماندهی مستقیم نظام بهداشت و درمان بر مبنای خطوط طبقاتی ،تدوین شده .قرار است که با حذف سهم
پرداختی کارفرما به نظام بهداشت و درمان ،وادار کردن فرد فرد کارگران به خرید طرح های گزاف و بسیار
ابتدایی از انحصارات بیمه ،و سهمیه بندری دارو و آزمایش و روند معالجه ،از مخارج شرکت ها و حکومت
کاسته شود.
افزایش مرگ و میر کارگران و گسترش شکاف میان طول عمر ثروتمندان و فقرا ،صرف ًا پیامد نیروهای اقتصادی
غیربشری نیستند .در اتاق های هیئت مدیرۀ شرکت ها ،اتاق های فکر و آژانس های دولتی ،طبقۀ حاکم
مشغول تلاش برای پایین آوردن امید به زندگی طبقۀ کارگر است .اواخر سال « ،۷۰۳۱مرکز مطالعات استراتژیک
و بین المللی»  ،به عنوان یک اتاق فکر در واشنگتن که پیوندهای بسیار نزدیکی با پنتاگون و «سی.آی.ای»
دارد ،دو سند سیاستگذاری را منتشر کرد که به موجب آن« ،اتلاف» پول بابت بهداشت و درمان سالمندان علناً

محکوم می شد .پیام روشن این اسناد این بود که زندگی مردم عادی ،بیش از حد طولانی است و دارد منابع
مورد نیاز ارتش برای جنگ در سرتاسر جهان را به سوی دیگری منحرف می کند.
درۀ عمیق اجتماعی و اقتصادی در امریکا ،تجلی سیاسی خود را در جدایی و فاصلۀ گسترده میان کلّ دستگاه
سیاسی از یک سو و توده های کارگر از سوی دیگر می یابد .نه دو حزب رسمی امریکا و نه هیچ یک از
کاندیداهای ریاست جمهوری -از جمله برنی ساندرز ،کاندیدای «سوسیالیست» خودخوانده -قادرند به طور
جدی به وضعیت اجتماعی واقعی بپردازند یا برنامه ای جدی برای برخورد با بحران ارائه کنند.
ماه گذشته ،اوباما در آخرین «سخنرانی وضعیت کشور» ،تصویر مضحکی از یک اقتصاد رو به صعود ارائه کرد
و گفت« :ایالات متحدۀ امریکا ،در حال حاضر نیرومندترین و بادوام ترین اقتصاد جهان را دارد ...هر کسی که
ادعا کند اقتصاد امریکا رو به انحطاط است ،دارد خیال بافی می کند».
هیلاری کلینتون و برنی ساندرز در مسابقۀ نامزدی ریاست جمهوری حزب دمکرات ،هر یک در جستجوی آنند
که با دست آوردن مناصب حکومت کنونی اوباما و تمجید از دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی آن ،گوی سبقت
را از هم بربایند.
آن ها پاسخی برای وضعیت واقعی پیشِ روی توده های کارگر ندارند ،چرا که از نظام سرمایه داری ،به عنوان
سرچشمۀ فاجعۀ اجتماعی ،دفاع می کنند .هرگونه راه حلی برای علاج ،باید بر مبنای درک خود بیماری باشد.
تنها علاج ،ساختن یک جنبش انقلابی و سوسیالیستی مستقل برای متحد کردن کلّ طبقۀ کارگر در امریکا و
سرتاسر جهان است.
 ۳۵فوریۀ ۷۰۳۲

واقعیت اجتماعی در پس انتخابات امریکا

نایلز ویلیامسون
پژوهشی که همین هفته از سوی «مجلۀ انجمن پزشکی امریکا» دربارۀ گسترش شکاف در سطح امید به
زندگی در ایالات متحدۀ امریکا منتشر شد ،شواهد جدیدی از تأثیر فراگیر نابرابری اجتماعی در این کشور ارائه
می کند.
این گزارش ،بر مبنای بررسی تقریباً  ۳.۷میلیارد پروندۀ مالیاتی ،این واقعیت را مستند می کند که درآمد بالاتر،
قویاً با طول عمر بیشتر ارتباط دارد .این مطالعه نشان می دهد که شکاف میان ثروتمندترین و فقیرترین یک
درصد جامعه ۳۷.۲ ،سال برای مردان و  ۳۰.۳سال برای زنان است .به علاوه اثبات می کند که امید به زندگی
برای افرادی در گروه ثروتمندترین  ۵درصدِ صاحبان درآمد بین سال های  ۷۰۰۳و  ۷۰۳۷تقریباً سه سال
افزایش یافته ،در حالی که برای پنج درصد پایینی ،این افزایش بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی بوده است.

پژوهشگران اعلام کردند که امید به زندگی مردانِ  ۷۰سالۀ امریکایی در گروه یک درصد پایینی توزیع درآمد،
مشابه است با متوسط امید به زندگی مردان  ۷۰ساله در پاکستان و سودان« .انگس دیتون» ،اقتصاددان برندۀ
جایزۀ نوبل ،گفت« :گویا بالاترین صَدک های درآمدی ،به یک دنیا از بزرگسالان ثروتمند و نخبه تعلق دارند؛
در حالی صدک های درآمدی پایین ،به دنیاهای جداگانۀ فقر تعلق دارند ،دنیاهایی که هر یک به شکلی ناراحت
و ناخوش هستند».
«دیتون» و «ان کیس» ،اقتصاددان دانشگاه پرینستون ،سال گذشته گزارشی را منتشر کردند که نشان دهندۀ
صعود قابل توجه میزان مرگ و میر کارگران سفیدپوست میانسال امریکایی در طول پانزده سال گذشته بود،
آن هم به دلیل افزایش سریع مرگ های ناشی از خودکشی ،مصرف مواد مخدر و الکل -یعنی بیماری های
متعارف در دورۀ محرومیت اقتصادی و اجتماعی.
شرایط وخیم و حاد امریکا نه نتیجۀ نیروهای اقتصادی غیربشری -دیگر چه رسد به خرابکاری های فردی-
بلکه پیامد سیاست های عامدانه ای است که در طول چهار دهۀ گذشته برای وادار کردن طبقۀ کارگر به
پرداخت بهای بحران و انحطاط سرمایه داری امریکا ،از سوی طبقۀ حاکم امریکا دیکته شده و به دست هر دو
حزب سیاسی اصلی آن به مورد اجرا در آمده است.
طبقۀ کارگر از عقبگرد تاریخی موقعیت اجتماعی خود آسیب دیده است .رونق پساجنگ ،یعنی دوره ای که به
نظر می رسید این ادعای رفرمیستی عناصری از حقیقت را دارد که «موج مد ،همۀ قایق ها را بالا می برد»،
مدت ها است که جای خود را به چندین دهه صنعت زدایی ،افزایش طفیلی گری مالی و حملات بی امان به
مشاغل و استانداردهای زندگی کارگران داده است .درآمد و ثروت چه در دورۀ دمکرات ها و چه جمهوری
خواهان ،بیش از پیش در دستان یک اشرافیت مالی متمرکز شده و پیامدهای ویرانگری برای کارگران و جوانان
داشته است.
سازمان های اتحادیه های کارگری که به دست طبقۀ کارگر در جریان مبارزات توده ای دهه های  ۳۱۱۰و
 ۳۱۷۰ساخته شدند ،حساس ترین نقش را در این ضدّ انقلاب اجتماعی ،به عنوان یورشی که از زمان فروپاشی
نظام سرمایه داری جهانی در سال  ۷۰۰۲تشدید شده است ،ایفا کرده اند.

اتحادیه ها بر مبنای برنامۀ ناسیونالیستی و حامی سرمایه داری خود ،با تبدیل شدن به شرکای مستقیم شرکت
ها و حکومت ها در تحمیل وزن کامل بحران بر گردۀ طبقۀ کارگر ،به بحران های فزایندۀ سرمایه داری امریکا
واکنش نشان دادند  .این اتحادیه ها در نابودی میلیون ها شغل ،تباهی دستمزدها و مزایا و تحمیل شرایطی
مشابه با بیگارخانه ها ،همه و همه به اسم افزایش رقابت پذیری ابرشرکت های امریکایی در برابر رقبای بین
المللی آن ها ،همکاری داشته اند .برای این منظور آن ها با سرکوبی مقاومت طبقۀ کارگر ،نقش یک نیروی
پلیس صنعتی را برای طبقۀ حاکم ایفا کردند .اعتصابات ،که واقعیت روزمرۀ زندگی در امریکا بودند ،تقریباً به
طور کامل ناپدیده شده اند.
بهای بسته های نجات جنایتکاران مالیِ مسئول سقوط وال استریت در سال  ۷۰۰۲و رکود بزرگ ،به واسطۀ
ریاضت بی رحمانه در امریکا و سرتاسر جهان پرداخت شد .در دورۀ حکومت اوباما ۱۵ ،درصد کلّ عواید
درآمدی ،به ثروتمندترین یک درصد اختصاص یافته است .امروز ،سهمی از تولید ناخالص داخلی امریکا که
نصیب کارگران می شود ،در پایین ترین سطح نسبت به زمان جنگ جهانی دوم است ،و در عوض سهم سود
شرکت ها از آن ،در بالاترین سطح.
در سابق اگر چنین سیلی از مطالعاتی که نشان دهندۀ وضعیت مشقت بار زندگی میلیون ها امریکایی هستند
منتشر می شد ،بخش هایی از دستگاه سیاسی حاکم و رسانه ها از آن به عنوان رسوایی سیاسی نام می بردند.
امروز ،این موضوعات در بهترین حالت با توجه سرسری رسانه ها رو به رو می شوند و سپس سریعاً از طرف
دستگاه سیاسی کنار می روند و عموماً نادیده گرفته می شوند.
تقریب ًا هیچ اشاره ای از سوی دو کاندیدای ریاست جمهوری هر دو حزب امریکا به گزارش های افزایش میزان
مرگ و میر کارگران ،سطح بهت آور مرگ و میر اطفال در میان فقرا و افزایش شکاف امید به زندگی میان
فقیر و غنی نمی شود.
برنی ساندرز ،کاندیدای ریاست جمهوری حزب دمکرات و «سوسیالیست» خودخوانده ،در جستجوی آن است
که با محکوم کردن نابرابری درآمدی در سخنرانی های کارزار خود ،از خشم به جوش آمدۀ مردم نسبت به
محرومیت اقتصادی و ناامنی بهره برداری کند .او دربارۀ وضعیت واقعی روزمرۀ پیش روی کارگران و جوانان

یا چیزی نمی گوید یا کم می گوید و از هرگونه اشاره به سیاست های ریاضتی وحشتناک حکومت اوباما طفره
می رود.
ساندرز هیچ چیز دربارۀ کاهش  ۵۰درصدی حقوق و دستمزدهای کارگران تازه استخدام شدۀ خودروسازی از
طرف حکومت اوباما به عنوان بخشی از بستۀ نجات مالی او به «جنرال موتورز» و «کرایسلر» نمی گویند؛
دربارۀ حمایت حکومت از غارت صندوق های مزایای بازنشستگی و بهداشت و درمان کارگران در جریان
ورشکستگی «دیترویت» سکوت می کند .از هر گونه اشاره به کاهش ممتد بُن های مواد غذایی با تصویب
کاخ سفید طفره می رود.
حزب دمکرات که ساندرز در تلاش است اپوزیسیونِ رو به رشد طبقۀ کارگر را به پشت آن کانالیزه کند ،شریک
و همدست تمام و کمال در ضدّ انقلاب اجتماعی است .دمکرات ها از زمان الغای رفاهیات در دهۀ  ۳۱۱۰به
دست کلینتون ،تا تهاجم اوباما به مزایای سلامتی میلیون ها کارگر تحت برنامۀ «اوباماکِر» ،به عنوان ابزار وال
استریت و نخبگان شرکت ها عمل کرده اند.
پیش شرط هرگونه مبارزۀ جدی علیه نابرابری ،جنگ و دیکتاتوری ،گسست کامل و بی چون و چرا از حزب
دمکرات و کلیۀ نمایندگان سیاسی طبقۀ حاکم است .تنها بر این اساس است که کارگران امریکا می توانند
یک برنامۀ سوسیالیستی را پیش ببرند که منطبق با منافع آنان است و آنان را با برادران و خواهران طبقاتی
شان در سرتاسر جهان علیه شرکت ها و بانک های فراملیتی متحد می سازد.
این چشم اندازی است که باید در تقابل با کلیۀ تلاش ها به مسدود کردن مسیر تکامل یک جنبش سیاسی
حقیقتاً سوسیالیستی و مستقل طبقۀ کارگر ،به انتخابات  ۷۰۳۲وارد کرد.
 ۳۱آوریل ۷۰۳۲

صعود تنش های ژئوپلتیک و طبقاتی در میانۀ رکود

نیک بیمز
«سازمان تجارت جهانی» اوایل همین هفته گزارش داد که سال  ،۷۰۳۲برای پنجمین سال متوالی شاهد
کاهش رشد تجارت جهانی به زیر  ۱درصد خواهد بود که آهسته ترین آهنگ رشد از دهۀ  ۳۱۲۰به این سو
است .این علامت دیگری است دالّ بر آن که اقتصاد جهانی ضمن فرسنگ ها فاصله با تجربۀ «بهبود» ،در
چنگال رکود وخیم گرفتار است.
«سازمان تجارت جهانی» اعلام کرد که حجم تجارت جهانی در سال جاری درست مانند سال  ،۷۰۳۵تنها ۷.۲
درصد افزایش خواهد یافت .قابل توجه است که «سازمان تجارت جهانی» برخلاف سال های پیش ،بهبود
تجارت را پیشبینی نکرده است.
این پیش بینی اخیر ،منطبق با الگوی روشنی است که طی شش سال گذشته وجود داشته .به دنبال بحران
مالی جهانی سال  ،۷۰۰۲تجارت جهانی در سال  ۷۰۰۱در سراشیبی تندی قرار گرفت ،به طوری که در مقطعی
با آهنگی به مراتب سریع تر از آغاز دهۀ  ۳۱۱۰سقوط کرد .در فاصلۀ سال های  ،۷۰۳۳-۷۰۳۰بهبود سریعی
تجربه شد ،اما از آن زمان به بعد آهنگ افزایش تجارت جهانی به طور ممتد پایین تر از حتی سطوح ناچیز
رشد اقتصادی جهانی باقی مانده است .اقتصاددانان «سازمان تجارت جهانی» نوشتند که «چنین دورۀ طولانی
و بی وقفه ای از رشد تجاری آهسته اما مثبت ،بی سابقه است».

وضعیت کنونی به طور قابل توجهی در نقطۀ مقابل سال های منتهی به سال  ۷۰۰۲است ،یعنی زمانی که
تجارت ،گسترشی سریع -تقریباً دو برابر آهنگ رشد اقتصاد جهانی -را تجربه کرد.
گزارش «سازمان تجارت جهانی» در آستانۀ نشست بهاری هفتۀ آتی «صندوق بین المللی پول» و «بانک
جهانی» منتشر شد .گمان می رود «صندوق بین المللی پول» در این نشست الگوی سال های اخیر را دنبال
کند و رقم پیشبینی شدۀ رشد اقتصادی را ضمن تجدیدنظر ،پایین آورد.
«کریستین لاگارد» ،مدیر «صندوق بین المللی پول» ،اوایل همین هفته طی یک سخنرانی در فرانکفورت ،با
اعلام این که هرچند «بهبود تداوم داشته» ،اما «بسیار آهسته و شکننده است ،و تردید دربارۀ ماندگاری آن رو
به افزایش» ،حال و هوای نشست را تغییر داد.
ش روی ثبات مالی افزایش یافته است،
او خاطر نشان کرد که رشد تجارت جهانی آهسته شده و مخاطرات پی ِ
و آشفتگی مالی اخیر «بازتابی از اعتماد پایین تر به کارایی سیاست ها است» .این اشاره ای بود به نگرانی
هایی در این باره که سیاست های «تسهیل کمّی» بانک های مرکزی همراه با نرخ های بهرۀ منفی ،نه در
حال بهبود وضعیت ،که برعکس حادتر کردن آن هستند .او افزود که «این دینامیسم ها می توانند خود را
تقویت کنند».
او گفت که طی شش ماه گذشته با «آهستگی نسبی اقتصاد چین ،بهای پایین تر کالاها و چشم انداز انقباض
مالی بسیاری از کشورها» ،چشم انداز جهانی به مراتب بیشتر تضعیف شده است .بخش اعظم بهبودی که رخ
داد ،مدیون بازارهای نوظهور بود و گمان می رفت که اقتصادهای پیشرفته هم «چوب رهبری ارکسترِ رشد را
بلند کنند».
با این حال لاگارد تصدیق کرد که «چینن چیزی رخ نداده است» .کاهش رشد اقتصادی برزیل و چین بیش از
انتظار بوده است ،در حالی که «بسیاری از کشورهای افریقایی و کم درآمد نیز با چشم اندازهای دلسرد کننده
ای رو به رو هستند».
وضعیت وخیم آفریقا ،با گزارشی برجسته شد که یک شرکت مشاور به نام «»Capital Economics
منتشر کرد؛ در این گزارش پیشبینی شده بود که رشد منطقۀ آفریقای سیاه ،امسال به  ۷.۱درصد کاهش
خواهد یافت که پایین ترین آهنگ رشد در  ۳۲سال گذشته است« .جان اشبورن» ،اقتصاددانی که گزارش

مذکور را تهیه کرده بود ،گفت که ریسک «این پیشبینی یأس آور»« ،تقریب ًا به طور کامل نامطلوب است» و
حتی پیشبینی رشد پایین تر هم تنها زمانی می تواند محقق شود که «از بحران های حاد جلوگیری به عمل
آید» .او چنین جمع بندی کرد« :به طور خلاصه ،به نظر می رسد "صعود" مبالغه آمیز (آفریقا) هم از حرکت
باز ایستاده است».
لاگارد در مواجهه با این وخامت چشم انداز اقتصادی ،هشدارهای «صندوق بین المللی پول» را مبنی بر گرایش
اقتصادها به درخود رفتن ،بستن مرزها و بازگشت به سیاست های حمایتگرا ،تکرار کرد .او گفت« :همان طور
که تاریخ بارها به ما نشان داده ،چنین چیزی یک مسیر تراژیک خواهد بود» و این که پاسخ ،همکاری است و
نه گسست از هم.
اما گرایش اقتصادها در جهتی دیگر در حرکت است .اوایل امسال در نشست «گروه  ،»۷۰خواست «صندوق
بین المللی پول» برای همکاری در جهت رونق اقتصادی جهان ،پیش از آن که حتی بتواند روی میز بیاید به
خاطر اختلافات آشتی ناپذیر میان قدرت های اقتصادی مهم رد شد.
به جای افزایش همکاری ،وضعیت ژئوپلتیک با افزایش ناسیونالیسم اقتصادی شناخته می شود که یادآور شرایط
منجر به جنگ جهانی دوم است ،به طوری که هر حکومت سرمایه داری ،در مواجهه با آهستگی در تجارت و
رشد جهانی ،در جستجوی آن است که موقعیت خود را به بهای رقبایش از طریق سیاست های حمایتگرا و
پایین آوردن واحد پول خود ،ارتقا بدهد.
هم بانک مرکزی اروپا و هم بانک ژاپن ،در جستجوی این بوده اند که برنامه های اقتصادی خود را با پایین
آوردن ارزش یورو از طریق نرخ های بهرۀ منفی و سیاست های تسهیل کمّی ارتقا بدهند.
با این حال در شرایطی که بانک مرکزی امریکا فعلاً از افرایش بیشتر نرخ های بهره فاصله گرفته است ،تلاش
های آن ها ناکام مانده است ،چرا که ارزش دلار امریکا از افزایش باز ایستاده است .این امر واکنش عصبی
ژاپن را برانگیخته است (روزنامۀ فایننشال تایمز عنوان مقالۀ خود را چنین انتخاب کرد« :ژاپن به افزایش ارزش
ین تاخت») و «یوشی هاید سوگا» ،دبیر ارشد کابینه ،طی یک نشست مطبوعاتی گفت که حکومت به بازارهای
ارز با یک «حسّ تنش» نگاه می کند و «تمهیدات مقتصی را به کار خواهد بست».

تمام حکومت های سرمایه داری مهم ،در حالی که هیچ راه حل اقتصادی ندارند ،در حال افزایش هزینه های
نظامی و تدارکات برای جنگ و جستجوی حلّ بحران ها با آن چیزی هستند که لئون تروتسکی «ابزارهای
مکانیکی» نامید.
فروپاشی اقتصادی کنونی نظام سرمایه داری جهانی و همراه آن تحرک به سوی جنگ ،تنها با مداخۀ طبقلۀ
کارگر بین المللی قابل حل است که علائم اولیه اش در حال پدید آمدن است.
رشد حمایت از برنی ساندرز در امریکا ،آن هم بر مبنای ادعای «سوسیالیست» بودن و محکوم کردن نابرابری
اجتماعی و وال استریت ،و بحران رو به صعود نظام دو حزبی امریکا ،از اهمیت جهانی عمیقی برخوردارند.
فارغ از این که ساندرز نمایندۀ سوسیالیسم نیست ،بلکه در جستجوی کانالیزه کردن جنبش به پست حزب
دمکرات است ،کارزار ریاست جمهوری امریکا نشان می دهد که در کشوری که هر گونه اشاره به سوسیالیسم
یک گناه کبیره بوده و ضدّ کمونیسم یک مذهب دولتی به شمار می رود ،غول خفتۀ سیاست جهانی ،طبقۀ
کارگر امریکا ،دارد وارد عمل می شود.
به همین ترتیب ،فوران اعتصابات و تظاهرات در برابر حکومت اولاند در فرانسه ،در مواجهه با قوانین ضدّ
دمکراتیک تحمیلی به عنوان بخشی از سیاست دروغین «مبارزه با تروریسم»« ،رایحۀ  »۳۱۲۲را در هوا پخش
کرده است.
طبات حاکم به خطرات بالقوه ای که در امریکا ،اروپا و سرتاسر جهان پیش رویشان است ،آگاه اند .لاگارد با
ارزیابی بدبینانۀ خود از چشم اندازهای جهانی ،نسبت به مخاطرات پیش روی ثبات اجتماعی هشدار دارد و
ملاحظه کرد که با رشد دارایی های فردی و «نابرابری مداوم ،مفرط و رو به رشد» ،تعجبی ندارد که «این
برداشت ها به وفور یافت می شوند که ورق های بازی به ضرر مردان و زنان عادی و به نفع نخبگان چیده
شده اند».
این پتانسیل باید از طریق ساختن حزب جهانی ،کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم ،برای مسلح کردن
مبارزات نوظهور به برنامۀ انقلابی ،سوسیالیستی و انترناسیونالیستی فعلیت پیدا کند.
 ۱آوریل ۷۰۳۲

ت بی پایان
اقتصاد سیاسی ریاض ِ

نیک بیمز
«ادارۀ مسئولیت بودجه» ( )OBRدر بریتانیا ،اوایل ماه جاری در آستانۀ بودجۀ اخیر «جورج آزبورن» ،صدراعظم
انگلستان ،گزارشی را منتشر کرد که از نیروهای محرک اقتصادی در پس برنامۀ ریاضتی حکومت آزبورن و
پشتیباتی حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» از آن ،پرده برمی دارد.
این گزارش به روشن شدن پاسخ این سؤال کمک می کند که چرا با گذشت تقریباً هشت سال از آغاز بحران
مالی جهانی در سال  ،۷۰۰۲حملات به طبقۀ کارگر بریتانیا و جهان تداوم یافته است و چرا در آینده ،علیرغم
هر درجه از رشد اقتصادی ،عمیقتر خواهد شد.
به گفتۀ گزارش مذکور ،بهره وری ،به معنای سطح سرانۀ تولید کارگران ،به طور مداوم از افزایش عاجز بوده
است ،در حالی که پیشبینی ها دال بر تغییر این روند بود .به گفتۀ «رابرت چوت» ،سرپرست  ،OBRدر سال
 ۷۰۳۵علائم امیدوارکننده ای به چشم می خوردند ،اما «به نظر می رسد که این هم سراب دیگری بوده است».

این گزارش خاطر نشان کرد« :با تداوم دورۀ رشد ضعیف بهره وری در سال های پسابحران ،ما روی این دوره
به عنوان راهنمای چشم اندازهای آینده وزن بیشتری قرار داده ایم»« .چوت» نتایج این ارزیابی را دقیق ًا
تشریح کرد و گکفت« :تحولات اقتصادی نسبت به انتظارات ناامیدکننده بوده اند و چشم انداز اقتصاد و مالیۀ
عمومی به لحاظ مادی ضعیفتر به نظر می رسد».
در شرایطی که اقتصاد به رکود ادامه می دهد (طبق تخمین  OBRاقتصاد بریتانیا امسال با آهنگ  ۷.۳درصد
رشد خواهد کرد ،در حالی که این رقم تا پیش از بحران اقتصادی  ۷.۲۵درصد بود) و در نتیجه هزینۀ عمومی
در بخش بهداشت و درمان ،بازنشستگی و خدمات اجتماعی بیشتر به بهانۀ نبود منابع دستخوش کاهش
خواهد شد.
پیامدهای این امر برای دستمزدها نیز کمتر اهمیت ندارد .طبق یک تخمین صورت گرفته ،متوسط دستمزدها
دستکم تا سال  ،۷۰۷۳-۷۰۷۰یعنی تقریباً  ۳۷سال پس از بحران مالی ،به نقطۀ اوج سابق خود بازنخواهند
گشت.
«چوت» اعلام کرد که ویژگی عمومی وضعیت این است که «رشد اقتصادی در خلال سال  ۷۰۳۵با وجود رونق
ناشی از قیمت پایین تر نفت ،نیروی حرکت خود را از دست بدهد».
«مارتین وُلف» ،ستون نویس روزنامۀ «نیویورک تایمز» در ملاحظه ای بر ارزیابی  OBRنوشت که چشم
انداز بهره وری «مهمترین تردید اقتصادی است که بر چشم اندازهای اقتصادی مردم بریتانیا اثر می گذارد».
او ضمن تشریح روندهای بلندمدت ادامه داد OBR« :در آخرین پیشبینی خود احتمال می دهد که سطح
بهره وری بریتانیا در سال  ۲.۷ ،۷۰۷۰درصد پایینتر از آن چیزی باشد که در ژوئن  ۷۰۳۰امید داشت و ۷.۵
درصد پایینتر از چیزی که در مارس  ۷۰۳۷گمان می کرد .بیشترین کاهش در پیشبینی ها مربوط به
خوشبینی پیش از بحران هستند :پیشبینی اخیر  OBRبرای تولید بالقوه ۳۵ ،درصد پایین تر از پیشبینی
سال  ۷۰۰۲خزانه داری بریتانیا است .پیشبینی های مقامات امریکا نیز به همین ترتیب پایین آمده اند».
اما این فقط در امریکا هم نیست .روندی که در ارزیابی  OBRاز اقتصاد بریتانیا ترسیم شده است ،در مورد
اروپا ،ژاپن و کشورهایی مانند استرالیا هم صدق می کند .حتی در چین نیز این روند مشاهده می شود .یکی از

خصوصیات پابرجای توسعۀ اقتصادی اخیر چین این بوده است که سرمایه گذاری و هزینه بر روی زیرساخت
ها ،برخلاف گذشته برای اقتصاد رونق عمومی در بر نداشته است.
برای ارزیابی این روندها و الزامات اقتصادی و سیاسی آن ضروری است هالۀ رمز و رازی را که عملکرد اقتصاد
سرمایه داری را پنهان می کند ،کنار بزنیم.
این هالۀ رمز و راز چنین نشان می دهد که روندهای اقتصادی نه محصول یک نظام اقتصادی و اجتماعی
معین -مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالیه ،و تولید برای سود خصوصی -بلکه پیامد تحولات اقتصادی
«طبیعی» هستند .از این رو رهبران حکومت با حمایت متخصصین و تحلیلگران و مفسرین بیشمار ،این
موضع را پیش می گیرند که بهره وری پایینتر ،الزام ًا به آن معنا است که باید از هزینه های عمومی بابت
خدمات اجتماعی کاسته شود ،چرا که منابعی برای حفظ آن وجود ندارد .کمربندها را باید محکمتر بست و از
مزایای بازنشستگی و کمک هزینه های پرداختی و آموزش ،بیشتر کاست؛ چون پول نیست.
اما این ادعاها بلافاصله با این واقعیت به تناقض برخورد می کنند که میلیاردها دلار برای هزینۀ نظامی و تأمین
عرضۀ ظاهر ًا بی پایان پول از طرف بانک های مرکزی برای سرپا نگه داشتن فعالیت های بانک ها و مؤسسات
مالی که سوداگری و ولع شان برای سود در وهلۀ نخست مسبب بحران بود ،موجود است.
اما این تنها آغاز داستان است و نه پایان آن .هرچند حکومت ها ،بانک های مرکزی و مقامات مالی مجری
سیاست های ریاضتی هستند ،اما اقتصاد سیاسیِ ریاضتِ بی پایان ریشه در بنیان و اساس خودِ سرمایه داری
دارد.
شیوۀ تولید سرمایه داری نوعی نظام اقتصادی «طبیعی» نیست -این طور نبود که انسان ها از درخت پایین
بیایند و وارد دشت های آفریقا بشوند و بعد به کارگر مزدبگیر ،صاحب کارخانه و بانکدار مبدل شوند .سرمایه
داری یک نظام اقتصادی-اجتماعی است که تاریخاً بر اساس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقلا برای
انباشت سود (که معیار اساسی آن نرخ سود است) تکامل یافته است .نرخ سود بر اساس رابطۀ کلّ مقدار سود
نسبت به کلّ سرمایۀ صرف شده برای کسب آن تعیین می شود.
اگر اقتصاد سرمایه داری را در کلیت آن و نه به شکل بنگاه های منفرد در نظر داشته باشیم ،نرخ سود مشروط
به دو فاکتور است :اول ،نرخ سود بر اساس تقسیم کلّ درآمد ملی بین سود از یک سو ،و دستمزدها و پرداخت

ها بابت خدمات اجتماعی -یعنی کسری از ثروتی که در غیر این صورت در اختیار صاحبان سرمایه خواهد بود-
از سوی دیگر تعیین می شود.
فاکتور کلیدی دوم ،رابطۀ میان سرمایۀ صرف شده در کارخانه ها و تجهیزات جدید و درآمد ملی حاصل از آن
به دلیل افزایش نیروهای مولد است .افزایش بهره وری به آن معنا است که مقدار معینی سرمایه گذاری ،باعث
مقدار بیشتری از سرانۀ تولید کارگر می شود و از این رو درآمد ملی را افزایش می دهد.
با این حال چنین سرمایه گذاری ای نه بر اساس نیاز اجتماعی ،بلکه با انگیزۀ کسب سود تعیین می شود .اگر
نرخ سود رو به تنزل باشد ،در آن صورت از سرمایه گذاری جدید کاسته خواهد شد و بهره وری -برحسب
سرانۀ تولید کارگر -تمایل به کاهش خواهد داشت و اقتصاد دچار انقباض یا رکود خواهد شد.
روند تاکنونی همۀ اقتصادهای مهم از سال  ۷۰۰۲به این سو چنین بوده است ،به طوری که مثلاً در اروپا نرخ
های سرمایه گذاری  ۷۵درصد پایین تر از روند پیش از بحران آن ها است .در نتیجه سطح بهره وری بیش از
قبل رو به کاهش بوده است و در نتیجه سرمایه گذاری همچنان بیشتر کاهش پیدا می کند .یک سیکل شوم
آغاز شده است :نرخ های پایین تر سود منجر به کاهش سرمایه گذاری ،پایین آمدن بهره وری و مجدداً کاهش
بیشتر نرخ سود می شود.
در نتیجه شرکت ها به جای سرمایه گذاری دوبارۀ سودهایی که انباشت می کنند ،از موجودی نقدی خود برای
فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مالی استفاده می کنند ،آن هم با مکیدن پول بسیار ارزانی که بانک های
مرکزی برای معاملات ادغام و تصاحب شرکت ها ،بازخرید سهام و سرمایه گذاری در بازار املاک تأمین کرده
اند .در حالی که این طفیلی گری و فعالیت انگلی به سودآوری یک بنگاه منفرد رونق می بخشد ،اما به رکود
بیشتر در اقتصاد واقعی به طور کلی می انجامد.
دلیل حرکت بی امان به سوی ریاضت اقتصادی در همین جا نهفته است .در شرایطی که عملکرد نظام سود
به کاهش سرمایه گذاری منجر می شود ،و اقتصاد واقعی دستخوش رکود یا حتی انقباض می شود ،حکومت
های سرمایه داری تأکید می کنند که برای خدمات اجتماعی «پول وجود ندارد» .شعار همیشگی وِرد زبان آن
ها این است که «کشور باید یاد بگیرد به اندازۀ دخل و خرجش زندگی کند».

اما به محض این که پوستۀ رمزآلود عملکرد سرمایه داری پاره و به دور انداخته شود ،فرایندهای واقعی آشکار
می شوند .نرخ سود ،که بالاتر اشاره شد ،با دو فاکتور تعیین می شود :افزایش درآمد ملی از طریق سرمایه
گذاری ،و تقسیم این درآمد میان صاحبان سرمایه و طبقۀ کارگر ،یعنی کسانی که آفرینندۀ این ثروت هستند.
در شرایطی که از سرمایه گذاری و در نتیجه رشد بهره وری و متعاقباً درآمد ملی کاسته می شود ،نرخ های
سود تنها می توانند از طریق افزایش سهمی از درآمد ملی که نصیب شرکت ها و مؤسسات مالی می شود،
حفظ شوند و بالا بروند .با تحمیل فقر به مراتب بیشتر به تودۀ کارگران است که چنین هدفی محقق می شود.
ریاضت بیپایان یک تحول «طبیعی» نیست .بلکه نتیجۀ منطق بی رحم نظام سود است که دقیق ًا بنا به
عملکرد خود ،ثروت های هنگفتی را در یک سو و فقر و فلاکت را در سوی دیگر می آفریند.
ریاضیت اقتصادی را نمی توان با «رفرم» شکست داد ،چرا که ریشه در اساس و بنیان اقتصاد سرمایه داری
دارد ،بلکه شکست آن ،درست همان طور که مارکس تأکید کرد ،تنها با «خلع ید از خلع ید کنندگان» قابل
تحقق است .یعنی پایان دادن به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالیه ،اعمال مالکیت عمومی تحت کنترل
دمکراتیک ،و استقرار یک اقتصاد سوسیالیستی بابرنامه بر مبنای نیاز انسان.
 ۱۳مارس ۷۰۳۲

ژاپن :پنج سال پس از فاجعۀ فوکوشیما

دیکانگ
فاجعۀ هسته ای «نیروگاه شماره یک فوکوشیما» در ماه مارس  ،۷۰۳۳دومین فاجعۀ هسته ای وحشتناک پس
از حادثۀ سال  ۳۱۲۲در «چرنوبیل» (اوکراین) بود .برخی دانشمندان هشدار می دهند که پیامدهای ویرانگر
فوکوشیما شاید حتی بدتر از چرنوبیل باشند .در چرنوبیل سوخت هسته ای یکی از رآکتورها ذوب شد ،در حالی
که در فوکوشیما سه رآکتور از شش رآکتور دچار انفجار و ذوب شدن سوخت هسته ای شدند .این حادثه به
دنبال زمین لرزۀ نیرومند «توهوکو» و سونامیِ  ۳۳مارس  ۷۰۳۳رخ داد که تقریب ًا  ۳۲هزار کشته بر جای
گذاشت .سونامیِ عظیم باعث قطع برق تأسیسات هسته ای فوکوشیما و سیستم های خنک کنندۀ آبی شد که
همین امر به ذوب شدن هستۀ رآکتور انجامید.
مقدار موا ّد هسته ای موجود در سایت فوکوشیما (بالغ بر  ۳۲۰۰تُن) به مراتب بالاتر از چرنوبیل ( ۳۲۰تُن) بود.
هم چرنوبیل و هم فوکوشیما ،در «رتبۀ  »۲مقیاس بین المللی سوانح هسته ای ( )INESقرار گرفتند ،هرچند
که حکومت ژاپن در ابتدای امر بحران را خفیف تر و در «رتبۀ  »۷اعلام کرد که بلافاصله از سوی متخصصین
بین المللی به چالش کشیده شد.

طی سال هایی که سپری شده ،حکومت ژاپن و «شرکت نیروی برق توکیو» (تپکو) به عنوان بزرگ ترین
شرکت خصوصی برق جهان ،به شدت به خاطر واکنش ناشیانۀ خود ،سهل انگاری در زمینۀ ایمنی ،لاپوشانی و
کتمان واقعیات نقد شده اند« .نائوتو کان» که در زمان وقوع فاجعه نخست وزیر بود ،اعتراف کرده است که
ژاپن بسیار نزدیک به یک فاجعۀ تمام عیار بود ،به طوری که حکومت مشغول بحث هایی دربارۀ تخلیۀ ۵۰
میلیون نفر از مردم ،از جمله توکیو و اعلام حکومت نظامی بود« .کان» در مصاحبه با روزنامۀ تلگراف چاپ
لندن (به تاریخ  ۷مارس  )۷۰۳۲گفت« :چیزی در این مقیاس ،یعنی تخلیۀ  ۵۰میلیون نفر ،می توانست به
معنای باختن یک جنگ بزرگ باشد»« .کان» در این مصاحبه یادآوری می کند که «هیج اطلاعات روشنی»
از «تپکو» دریافت نکرد و این که «نوبوآکی تراساکا» ،مشاور اصلی حکومت در زمینۀ ایمنی هسته ای ،دست
و پایش را گم کرده بود و نمی دانست چه بکند.
در سال  ،۷۰۳۷یک تحقیق مستقل به سرپرستی دکتر «کیوشی کوروکاوا» به این نتیجه دست یافت که فاجعۀ
فوکوشیما نه طبیعی که «دست ساز انسان» بود .بر مبنای مطالعه ای در همان مقطع ،مقامات ناظر بر فعالیت
هسته ای ژاپن و شرکت «تپکو» از سال  ۷۰۰۲می دانستند که در صورت آسیب به تأسیسات به دنبال یک
سونامی بزرگ ،برق به کل قطع خواهد شد« .تپکو» هیچ اقدامی انجام نداد و مقامات مسئول نیز با علم به
این موضوع ،همچنان از انجام هر اقدامی عاجز بودند .گزارش «کمیتۀ کوروکاوا» ،حکومت و آژانس های ناظر
آن را متهم به «تبانی» با صنعت نیروی هسته ای می کند که به گفتۀ کوروکاوا «لابی بسیار قدرتمندی شکل
داده اند ،به طوری که مقررات ملی اساساً اثری در اقدامات شان ندارد» .این گزارش همچنین تصمیم حکومت
برای اجازه به «تپکو» به منظور مدیریت عملیات «پاکسازی» را به نقد کشیده است .سوء مدیریت «تپکو» در
این عملیات فاحش بود ،در نتیجه نهایت ًا حکومت این فرایند را در سال  ۷۰۳۱به دست گرفت.
بیش از  ۳۲۰هزار نفر از نواحی اطراف فوکوشیما تخلیه شده اند .بسیاری از این نواحی از سقوط اقتصادی و
همین طور نابودی محیط زیست آسیب دیده اند .حکومت راستگرای «شینزو آبه» در صدد است که در ماه
مارس سال بعد به تخلیه پایان دهد و برای بازگرداندن پناهندگانِ فوکوشیما ،از فشار اقتصادی -یعنی پایان
پرداخت غرامت -استفاده کند.

انهدام تأسیسات متلاشی فوکوشیما ،دستکم  ۷۰سال زمان خواهد برد .تخمین های صورت گرفته از هزینۀ
این امر بین  ۳۰۰تا  ۷۵۰میلیارد دلار امریکا متغیر است .این هزینه البته شامل تهدید بلندمدت تر ناشی از نشت
مواد رادیواکتیو در محیط زیست نمی شود.
آلوده شدن آب های اقیانوس آرام
همان طور که یک وبلاگ نویس ژاپنی گفت« ،فوکوشیما ،نسخۀ دریایی چرنوبیل است» .تپکو در تقلا است
که مشکل رشد حجم آب مصرفی برای خنک سازی رآکتورهای آسیب دیده را حل کند .این آب به شدت
رادیواکتو می شود و باید در کانتینرهای عظیمی به ارتفاع یک ساختمان سه طبقه نگهداری شود که تنها یک
راه حل موقتی است .روزنامۀ «آساهی شیمبون» اخیر ًا عکسی را منتشر کرد که نشان می داد تعداد این
تانکرهای عظیم به بیش از  ۳۳۰۰رسیده است .این مخازن به وسیلۀ نیروی کار قراردادی ارزان و بدون الزامات
قانونی ساخته شده اند که به همین دلیل نگرانی های ایمنی را بالاتر می برند .سال  ۷۰۳۱و مجدداً در ،۷۰۳۷
چندین بار آب های شدید ًا آلوده به مواد رادیواکتیو به اقیانوس آرام راه یافتند.
علاوه بر مخاطرات این مخازن ،روزانه  ۱۰۰تُن آب زیرزمینی با آلودگی پایین تر از کوه های پشت تأسیسات
فوکوشیما و از طریق فونداسیون های آن وارد اقیانوس آرام می شوند .مواد رادیواکتیو با جریان آب حرکت می
کنند و وارد زندگی دریایی و جذب آن می شوند .پیامدهای این ها برای اقیانوس و اکوسیستم آن اکنون یکی
از نگرانی های عمدۀ جهان است.
سوء استفاده از کارگران
داستان ناگفتۀ فاجعۀ فوکوشیما ،بهایی است که کارگران درگیرِ عملیات «پاکسازی» پرداخت کرده اند .سال
 ۷۰۳۳پس از وقوع فاجعه« ،تپکو» که به دنبال دریافت بستۀ کمک مالی از طرف حکومت بود ،دستمزد نیروی
کار خود را  ۷۰درصد کاست .در حدود  ۳۷هزار کارگر در تلاش اند که کنترل دوبارۀ سایت فوکوشیما را
بازگردانند؛ اکثر آنان کارگران قراردادی تحت استخدام تعداد زیادی از پیمانکاران فرعی هستند .با گسترش
منطقۀ تخلیه ،تا  ۷۵هزار کارگر تحت شرایطی به یکسان خطرناک مشغول جمع آوری زباله های به جای
مانده از فاجعه هستند .در بین آن ها بی خانمان های بسیاری هستند که «یاکوزا» یا مافیای ژاپن از طریق

پیوندهایی با پیمانکاران« ،استخدام» کرده است .از این تبهکاران برای «حلّ» کمبود کارگر استفاده شده است.
به گفتۀ پلیس ژاپن ،نزدیک به  ۵۰باند تبهکار «یاکوزا» در استان فوکوشیما فعال هستند.
یکی از گزارش های رویتز بر مبنای مصاحبه های صورت گرفته با کارگران متعدد فوکوشیما نوشت« :تپکو در
رأس هرم پیمانکاران است که می تواند به هفت لایه یا بیشتر هم برسد» .این در حالی است که چنین
قراردادهایی با استفاده از «دلال های ثالث» در ژاپن غیرقانونی هستند .گزارش رویترز نشان می داد که دستمزد
این کارگران تقریباً یک سوم کمتر از متوسط صنعت ساخت وساز است.
لاپوشانی
روزنامه نگاران و متخصصین مستقل ،حکومت ژاپن و «تپکو» را به لاپوشانی و پنهان سازی برای بی خبر نگه
داشتن مردم متهم کرده اند .این پنهان سازی شامل همۀ جوانب فاجعه می شود ،از تعداد کارگران جان باخته
گرفته تا امنیت مواد غذایی محلی .از آن جا که مواد غذایی ناحیۀ فوکوشیما که سابقاً یکی از غنی ترین نواحی
کشاورزی ژاپن بود غیرقابل فروش است ،مقامات محلی دستور به استفاده از آن در وعده های غذایی مدارس
داده اند .این امر اعتراضاتی را از سوی والدین و معلمان دربر داشته شده است.
بنا به آمار رسمی تنها سه کارگر در طی عملیات پاکسازی فوکوشیما جان خود را از دست داده اند .اما «ماکو
اوشیدوری» ،گزارشگر مستقل ،می گوید که رقم واقعی به مراتب بالاتر است ،چرا که گزارش های رسمی تنها
کارگران جان باخته در حین کار را به حساب آورده اند .در حالی که بسیاری در داخل خانه و به دنبال دوره ای
از بیماری به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشعات رادیواکتیو جان خود را از دست داده اند.
با وجود هزینه های وحشتناک غیرقابل محاسبۀ فوکوشیما ،صنعت هسته ای چند میلیارد دلاری و بسیاری
حکومت ها هم چنان طرح های گسترش برنامۀ هسته ای را پیش می کشند .این امر در هیچ جایی بیش از
آسیا موضوعیت ندارد ،جایی که  ۷۰مورد تأسیسات هسته ای جدید در حال ساخت و ساز هستند و ساخت ۳۰۰
مورد دیگر نیز در برنامه قرار دارد .کشورهایی که بیشترین افزایش قدرت هسته ای را هدف قرار داده اند
عبارت اند از چین ،کرۀ جنوبی و هند.
سیاست های سمّی

حکومت آبه در سال گذشته سه رآکتور هسته ای را مجدداً افتتاح کرده و مصمم است که تمام  ۵۰رآکتور ژاین
را که بعد از فاجعۀ  ۷۰۳۳تعطیل شده بودند ،مجدداً افتتاح کند .این مسأله در ژاپن به عنوان تنها کشوری که
مورد حملۀ سلاح های هسته ای قرار گرفته ،بسیار پر سر و صدا بوده است .سال های اخیر شاهد اعتراضات
ضدّ هسته ای عظیم بسیاری بوده ایم .نظرسنجی ها نشان می دهند که تا  ۲۰درصدِ مردم مخالف بازگشایی
هر یک از رآکتورهای هسته ای ژاپن هستند .این علی رغم تلاش های حاکمیت برای دستکاری افکار عمومی
و یک افزایش  ۷۰درصدی در صورتحساب برق خانوارها از زمان بروز فاجعه بوده است .یک آیندۀ غیرهسته
ای ،مستلزم برنامه ای برای سرمایه گذاری عظیم در آلترناتیوهای امن و تجدیدپذیر است و این به نیاز به یک
آلترناتیو سوسیالیستی در برابر احزاب سیاسی حکومتی امروز پیوند می خورد .سیاستمداران حامی سرمایه داری،
با اعتیاد به سودهای کوتاه مدت ،ناگزیر در نسخه های دیکته شدۀ شرکت های بزرگ سرمایه داری می دمند.
سوسیالیست ها و «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» از جنبش های اعتراضی ضدّ هسته ای که ژاپن و سایر بخش
های آسیا را درنوردیدند استقبال می کنند ،اما در عین حال بر نیاز این جنبش ها به ارائۀ برنامه ای در برابر
سرمایه داری تأکید می کنیم .تنها با جایگزین کردن هرج و مرج «بازار» با یک سیستم برنامه ریزی دمکراتیک
سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی است که جامعه می تواند پتانسیل عظیم انرژی تجدیدپذیر (مانند باد و
انرژی خورشیدی) را توسعه دهد و به این ترتیب انرژی جهانی و سیاست های جوّی را در مسیر امن قرار دهد.
 ۳۰مارس ۷۰۳۲

چین و برزیل :دو سمبل تعمیق بحران سرمایه داری

نیک بیمز
به دنبال بحران مالی جهانی سال  ۷۰۰۲و متعاقباً سراشیبی تند اقتصاد جهانی در سال  ،۷۰۰۱اقتصاددانان و
متخصصین بورژوای متعددی بر این تصور بودند که اقتصادهای بهاصطلاح «بریکس» ( -)BRICSبرزیل،
روسیه ،چین ،هند و آفریقای جنوبی -می توانند بنیان جدیدی برای توسعۀ سرمایه داری جهانی باشند.
آخرین بقایای این افسانه همین هفته با انتشار گزارش هایی از میان رفت که نشان می داد حکومت چین
مشغول برنامه ریزی برای کاستن از میلیون ها شغل در صنایع پایه ای با وجود اضافه ظرفیت گسترده بوده ،و
برزیل نیز وارد یک رکود اقتصادی ،احتمالاً عمیق ترینِ آن در تاریخ این کشور ،شده است.
این ادعا که کشورهای «بریکس»  ،به عنوان کشورهایی که خود در احاطۀ معضلات ناشی از عقب ماندگی
اقتصادی و زیر سلطۀ مراکز سرمایۀ مالی امپریالیستی هستند ،می توانند به نوعی پیشرفت جدیدی را برای
اقتصاد جهانی دربر داشته باشند ،همیشه یک داستان تخیلی اقتصادی بود.
تا مدت کوتاهی می شد که به مدد بستۀ انگیزشی عظیم حکومت چین -از جمله صرف نیم تریلیون دلار و
سریع ترین انبساط اعتباری در تاریخ اقتصادی -این توسعه را حفظ کرد.

رونق ساخت و ساز چین و گسترش ظرفیت تولید صنعتی ،قیمت کالاها را بالا برد و منجر به رونق کشورهای
صادرکنندۀ کالا شد .اما سقوط «سیکل بزرگ کالاها» که بلافاصله در سقوط آزاد بهای نفت از سال ۷۰۳۷
منعکس شد و به طیف گسترده ای از موادّ خام صنعتی گسترش یافت ،همراه با خروج سرمایه از «بازارهای
نوظهور» ،افسار موجی از نابودی اقتصادی را رها کرده است.
در رأس وضعیت وخیم اقتصادی در چین و برزیل ،روسیه قرار دارد که به دلیل سقوط بهای نفت دچار رکود
شده است .آفریقای جنوبی که به دنبال تنزل بهای فلزات و کاستن هزاران شغل در صنعت معدن ضربه دیده
است ،احتمالاً به زودی وارد رکود می شود .هند با رشد بیش از  ۲درصد هنوز به عنوان «کورسوی امید» در
بوق و کرنا می شود ،اما اقتصاد این کشور نیز زیر بار بدهی های بد ،سقوط بازارهای صادرات و رکود دستمزدها
و سرمایه گذاری خصوصی به پایین هُل داده می شود.
انقباض رشد اقتصاد برزیل -که سال  ۷۰۳۵به میزان  ۱.۲درصد کاهش یافت -در حال شتاب گرفتن است.
داده هایی که دیروز منتشر شد نشان می دهد که اقتصاد برزیل در سه ماهۀ چهارم سال جاری در قیاس با
مدت مشابه سال پیش ۵.۱ ،درصد کاهش یافته است .به گفتۀ نهاد آماری این کشور «همۀ اجزای تقاصای
داخلی از خود کاهش نشان می دهند» .در نتیجه برزیل به سوی بدترین رکود می رود و احتمال می رود که
رشد اقتصادی سال جاری نیز دستکم  ۱درصد کاهش پیدا کند.
اهمیت کامل این گزارش های چین و برزیل تنها زمانی قابل درک است که نه در انزوا ،که در پیوند با اقتصاد
جهانی درنظر گرفته شود .این دو کشور تجلی تعمیق بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی در کلیت خود هستند
ی آغازشده از سال  ،۷۰۰۲وارد مرحلۀ جدیدی شده است.
و تأکیدی بر این که فروپاشی اقتصاد ِ
فروپاشی کامل اقتصاد جهانی به دنبال بدترین بحران مالی از دهۀ  ۳۱۱۰به این سو ،تنها با تزریق تریلیون ها
دلار پول نقد به نظام مالی از سوی بانک های مرکزی جهان به منظور سرپا نگه داشتن بانک ها و مؤسسات
مالی ،همراه با توسعۀ اقتصادی چین قابل جلوگیری بود.
این فرایند به پایان رسیده است .با اضمحلال «مدل رشد» کشورهای «بریکس» ،شرایط برای یک فاجعۀ مالی
دیگر در حال ظاهر شدن است« .مروین کینگ» ،سرپرست سابق «بانک انگلستان» ،اخیراً هشدار داد که

سقوط سال « ،۷۰۰۲شکست سیستم» بود و این که بدون تعیین تکلیف با «عدم تعادل» اقتصاد جهانی،
احتمال بروز یک فاجعۀ جدید «زودتر و نه دیرتر» خواهد بود.
نظام مالی به جای بازگشت به شرایط بهاصطلاح «طبیعی» ،بیش از پیش دارد ناکارا می شود برنامۀ «تسهیل
کمّی» (یعنی غرق کردن بازارها در پول نقد) اکنون دارد به نرخ های بهرۀ منفی و بازده منفی اوراق قرضه
می انجامد.
تقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی در کشورهایی است که نرخ های بهرۀ منفی را تجربه می کنند.
این به دنبال تصمیم بانک ژاپن در اواخر ژانویۀ امسال مبنی بر اعمال نرخ بهرۀ منفی برای مازاد حساب های
سپردۀ نزد خود بوده است.
ض آن که به نظام مالی رونق ببخشد ،بازارها را به آشوب کشانده است .نگرانی هایی رو به
تصمیم ژاپن به عو ِ
رشدی در این باره وجود دارد که مدل کسب و کار بانک های بزرگ ،صندوق های بازنشستگی و شرکت های
بیمه که در اوراق بهادار جکومت سرمایه گذاری می کنند ،تا چه مدت می توانند در این «عالم هپروت» نرخ
های بهرۀ منفی (لفظ به کار رفته در یکی از مقالات «فایننشال تایمز») ،دوام بیاورند .در این مقاله آمده است:
« از سرمایه گذاران انتظار می رود که با خرید اوراق فوق العاده امن ،از ریسکِ ضرر و زیان روی شرط بندی
های پرمخاطره اجتناب کنند .اما الآن آن ها صف کشیده اند تا با این اوراق فوق العاده امن ،ضرر و زیان را
برای خود تضمین کنند».
تشدید بحران اقتصادی و مالی ،طغیان های سیاسی خشنی را در برداشته است .همین هفته به دنبال بروز
شواهد بیشتری از تورم منفی و تداوم رکود ،و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا ،اقتصاددانان مؤسسۀ
«کریدت سوئیس» طی پژوهشی زیر عنوان «نزدیک به لبه» هشدار دادند که رکود در اروپا می تواند سقوط
منطقۀ یورو را به ارمغان بیاورد .به گفتۀ آنان «اگر قرار باشد رکود در حوزۀ یورو دوباره عود کند ،دیگر روشن
نیست که بتواند از پس آن بربیاید».
ی
در امریکای لایتن ،مارپیچ نزولی اقتصادی برزیل بخشی از ورشکستگیِ «چرخش به چپ» سیاست بورژوای ِ
این کشور است که وابسته به صادرات به چین بود .در ایالات متحده ،تعمیق بحران نظام سیاسی و اقتصادی

منجر به ظهور یک رقیب فاشیست« ،دونالد تارمپ» ،به عنوان پیشتاز نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری
خواه شده است.
در هیچ جایی بیش از چین ورشکستگی کامل نظام سرمایه داری چنین آشکار نیست .رژیم استالینیست چین
ث دهه ها
وعده داده بود که بازگرداندن سرمایه داری راه را برای «صعود مسالمت آمیز» کشور و غلبه بر میرا ِ
عقب ماندگی اقتصادی باز خواهد کرد .اما برنامۀ این رژیم به یک فاجعه تبدیل شده است.
از یک سو رشد اقتصادی چین ،این کشور را در تیررس نیروی مهیب تخریبی ارتش امریکا قرار داده است که
صعود چین را تهدیدی در برابر سلطۀ سیاسی و نظامی خود می بیند .از سوی دیگر سرمایه داری چین «ویژگی
های خاصی» ندارد ،بلکه نشان داده با همان تناقضاتی دست به گریبان است که کلّ نظام را مبتلا کرده و
اکنون مستقیماً مشاغل و معیشت صدها میلیون نفر را تهدید می کند.
همان طور که نشست اواخر هفتۀ گذشتۀ گروه  ۷۰نشان داد ،بورژوازی و تمامی کارگزاران آن هیچ گونه راه
حل اقتصادی برای این بحرانِ رو به صعود ندارند .نظام سرمایه داری جهانی در کلیت خود ،در مواجهه با
افزایش مشکلات ،به جای همکاری بیش از پیش درگیر تنازعات تند شده است .اما همۀ آن ها بر سر یک چیز
متفق القول هستند :طبقۀ کارگر را باید وادار به پرداخت بهای هرج و مرج این نظام کرد.
هیچ راه حلی برای تلاشی اقتصادی در درون نظام سیاسی کنونی وجود ندارد .سرمایه داری جهانی با سر به
سوی یک فاجعه در حرکت است و این واقعیتی است که بیش از پیش حتی در محافل اقتصادی و سیاسی
حاکم به رسمیت شناخته می شود .اما همان طور که مارکس توضیح داد ،در مسیر تکامل بشریت هیچ مشکل
به وجود نمی آید که در آنِ واحد شرایط مادّی برای حلّ آن نیز پدیدار نشود.
اهمیت رشد طبقۀ کارگر بین المللی در طی سه دهۀ گذشته ،به عنوان پیامد جهانی سازیِ تولید سرمایه داری،
در همین امر است .افزایش  ۷۵۲میلیونی کارگران جدید در چین ،برزیل و هند بین سال های  ۷۰۰۰و ۷۰۳۰
تنها جزئی از این رشد کمّی طبقۀ کارگر است .قدرت عینی عظیم طبقۀ کارگر تنها از طریق مبارزۀ سیاسی
برای اتحاد آن حول یک برنامۀ سوسیالیستی بین المللی است که می تواند بالفعل شود.
 ۷مارس ۷۰۳۲

سرمایه داری :مرگ از تشنگی

برگردان :آرام نوبخت
ن
طبق گزارش جدید منتشر شده در مجلۀ «پیشرفت های علم» ( ،)Science Advancesجهان با بحرا ِ
فزایندۀ آب رو به رو است ،به طوری که میلیاردها نفر در حال تجربه کردن کمیابی حادّ آب هستند.
گزارش مذکور به قلم «آریِن هوکسترا» و «مسفین مِکونِن» از دانشگاه «توئنته» در هلند ،بر اساس نقشه
برداری دقیق از عرضه و مصرف ماهانۀ آب تدوین شده است.
یافته های این پژوهش ،هشداردهنده هستند .در شرایطی که آهنگ مصرف آب دو برابر آهنگ تکمیل دوبارۀ
عرضۀ آن است ،کمیابی حادّ آب ۷ ،میلیارد نفر را دستکم یک ماه در سال در معرض خود قرار می دهد.
پانصد میلیون نفر نیز در نواحی ای زندگی می کنند که کمیابی آب یک پدیدۀ همیشگی در طول سال است.
آن دسته نواحی که بیشترین آسیب را دیده اند ،کشورهای متراکم و پرجمعیتی نظیر چین و هند و همین طور
کشورهایی با اقلیم خشکتر در خاورمیانه ،امریکای مرکزی و افریقا هستند .در برخی نواحی مانند یمن ،منابع

آبی هم اکنون به طور خطرناکی به انتها رسیده اند .شمار افرادی که برای یافتن آب کافی جهت رفع نیازهای
اولیۀ خود در تقلا هستند ،به سرعت رو به رشد است.
استرالیا یک نمونۀ برجسته است .سیستم های رودخانه ای مهم مانند «ماری-دارلینگ» ،وضعیت بغرنجی
دارند که احتمالاً با خشکی و گرمای بیشتر ،وخیمتر نیز می شوند.
بخش اعظم آب جهان از سوی صنایع سرمایه داری و نه خانوارها مصرف می شود .به گزارش «ادارۀ آمار
استرالیا» ( ،)ABSدر سال مالی  ،۷۰۳۷-۷۰۳۱کلّ مصرف آب در استرالیا  ۳۲هزار و  ۲۷۷گیگالیتر بود .از
این مقدار ۳۲ ،هزار و  ۲۲۷گیگالیتر به مصرف صنایع و تنها یک هزار و  ۲۲۷گیگالیتر به مصرف خانوارها
رسید.
کشاورزی بزرگترین مصرف کنندۀ آب است .طبق داده های « ،ABSمصرف آب در کشاورزی ۲۷ ،درصد
کلّ مصرف آب استرالیا را شکل می دهد ،که بخش عمدۀ آن در آبیاری صرف می شود» .بزرگ ترین مصرف
کنندۀ واحد آب ،صنعت پنبه بوده است که  ۳۲درصد مصرف آب آن سال را به خود اختصاص می داده است،
در حالی که میزان مصرف خانوارها تنها  ۳۰درصد بوده است.
به گفتۀ گروه تجاری صنعتیِ « »Australia Cottonدر استرالیا ،بیش از  ۳۷۰۰مزرعۀ پنبه در استرالیا
وجود دارند .این مزارع تقریباً  ۱درصد کل محصول پنبۀ جهان را تولید می کنند .بخش اعظم این محصول
پنبه صادر می شود.
ا ین حرفه از آن جا که شمار نسبتاً اندکی در آن درگیر هستند ،بسیار سودآور است و سالانه بیش از  ۷میلیارد
دلار درآمد دارد .به علاوه این بخش از سوبسیدهای کلان بهره می برد .در سال  ،۷۰۳۷-۷۰۳۱خانوارهای
استرالیا به طور متوسط  ۱دلار و هشت سنت به ازای هر هزار لیتر آب پرداخت کردند .در حالی که رقم پرداختی
مصرف کنندگان بخش کشاورزی برای همین میزان ،تنها هشت سنت بود.
این مسأله همان قدر به اقتصاد ربط دارد که به محیط زیست .در مواجهه با یک بحران به ما می گویند که
همه باید مشترکاً آستین بالا بزنیم و «سهم خود را ایفا کنیم» .منتها اگر ما واقعاً دربارۀ حلّ این معضل جدی
هستیم ،باید بسیار فراتر از «راه حل»های مصرف کننده-محور مثل دوش گرفتن کوتاه تر و غیره برویم.

هر چه قدر هم که در مصرف آب امساک و صرفه جویی به خرج دهیم ،تقریب ًا هیچ دستاوری در کار نخواهد
بود ،چون مصرف کنندگان صنعتی و کشاورزی هستند که همچنان مقادیر عظیمی آب را برای تقریباً هیچ و
پوچ دریافت می کنند.
مشکل نه مصرف ،بلکه نظامی است که سود را مقدم بر محیط زیست قرار می دهد.
https://redflag.org.au/node/5168

چین« :سالِ میمون» و تعمیق بحران

سرمقالۀ مجلۀ سوسیالیست ( ،)社会主义者شمارۀ ( ۱۲فوریه-مارس )۷۰۳۲

با بازگشایی کارخانه ها پس از اتمام تعطیلات سال نوی چینی ،چین با بدترین بحران اقتصادی خود طی چند
دهه رو به رو بود .داده های رسمی حکومت با همان داستان پردازی همیشگی دربارۀ رشد  ۲.۱درصدی تولید
ناخالص داخلی در سال  ،۷۰۳۵تصویری واقعی از وضعیت به دست نمی دهد .حتی همین رقم نیز ضعیف ترین
رشد در  ۷۵سال گذشته به شمار می آید .در حالی که برخی نهادهای مستقل این رقم را  ۱الی  ۷درصد برآورد
می کنند .این درد ،ب ه شکل ناموزون در پیکر اقتصاد پخش شده است ،به طوری که دژ صنعتی کشور مانند
بخش شمال شرقی ،در حال تجربۀ چیزی نزدیک به یک رکود تمام و کمال (یعنی تولید ناخالص داخلی منفی)
است ،در حالی که اوضاع در ثروتمندترین شهرهای رده اول کشور و برخی از شهرهای رده دوم کشور بهتر
است.

به گفتۀ «ارنان کوئی» ،تحلیلگر مؤسسۀ پژوهشی « ،»Gavekal Dragonomicsصنعت زغال سنگ
طی دو سال گذشته از  ۲۱۰هزار شغل کاسته است .این تقریباً  ۳۵درصد کلّ نیروی کار صنعت استخراج معادن
زغال سنگ را دربر می گیرد .طی همین دوره  ۵۵۰هزار کارگر در صنعت فولاد اخراج شدند .ماه ژانویه« ،شورای
دولتی» تصمیم به تعطیلی  ۷۲۰۰معدن زغال سنگ دیگر گرفت .در شرایطی که نیازی مبرم به چرخش به
سوی انرژی پاک وجود دارد ،این سیاست ها هیچ اقدامی برای محافظت از کارگران از طریق تضمین اشتغال
و ایجاد مشاغل جدید در صنایع سبز از پیش نمی برند .برای حلّ این تناقضات به یک برنامۀ سوسیالیستی-به
جای هرج و مرج بازار -نیاز است.
صنعت زدایی
بخش تولید و ساخت کالای صنعتی نیز با کسادی رو به رو است .بیش از دو سال است که اشتغال در این
بخش هر ماه کاهش یافته« .دونگوان» ،شهر صنعتی بزرگ واقع در استان «گوانگدونگ» ،نمودی است از
تنگناهای روزافزون کارگران مهاجری که نیروی کار بخش تولید و ساخت کالاهای صنعتی را شکل می دهند.
«یوآن بائوچنگ» ،شهردار «دونگوان» ،اواخر ماه ژانویه طی یک سخنرانی اعلام کرد که  ۵۰۰شرکت خارجی
در سال  ۷۰۳۵از این شهر بیرون رفته اند .به گزارش «اخبار پکن» ،رقم کلّ تعطیلی کارخانجات در «دونگوان»
در سال گذشته بیش از  ۷هزار مورد و اکثراً در بخش صنعت الکترونیک بود.
این صنعت زدایی ،با پیامدهای متعاقب آن نظیر تعطیلی مغازه ها و رستوران ها ،منجر به آن شده است که
میلیون ها تن شهر را ترک کنند .بنا به داده های سرویس دهندگان تلفن همراه ،شمار کاربران در «دونگوان»
از  ۳۷میلیون در سال  ۷۰۰۲به  ۲میلیون در سال گذشته کاهش یافت.
موج اعتصابات
کارگران وادار به اعتراض و اعتصاب شده اند ،آن هم علی رغم مخاطرات جدی تری نظیر ضرب و شتم ،اخراج
و زندان ،و در شرایطی که مقامات بیش از پیش سرکوبگر می شوند .طی دو ماه تا پیش از تعطیلات سال نو،
شمار اعتصابات به  ۱۷۷مورد صعود کرد .در کلّ سال  ،۷۰۳۷یک هزار و  ۱۲۲مورد اعتصاب به ثبت رسیده
بود .اما این تنها در بخش تولید و ساخت کالای صنعتی نیست که بیشترین اعتصابات رخ می دهند.

ماه های اخیر شاهد موجی ازاعتصابات پرستاران و کارکنان بیمارستان ها ،به خصوص حول مسألۀ قراردادهای
موقت و نابرابر بوده است .ماه ژانویه ،پرستاران شهر «چونگکینگ» و «هوایبی» در استان «آنهوئی» با
خواست افزایش دستمزدها و وضعیت اشتغالِ برابر وارد اعتصاب شدند.
ق بدهی!
جمهوری خل ِ
حتی «خبرگزاری شینهوا» نیز هشدار می دهد که سال « ۷۰۳۲می تواند سالی بسیار متفاوت باشد» .شروع
انفجاری بازارهای سهام چین و جهان هیچ تردیدی در این مورد برجای نمی گذارد .بازارهای سهام چین پس
از سقوط  ۷۱درصدی تابستان سال قبل ،این بار طی نخستین هفته های سال  ۷۰۳۲نیز  ۷۰درصد دیگر سقوط
کرده اند .بازارهای بورس جهان نیز معلق زده اند و نشان دادند که این یک پدیدۀ صرفاً چینی نیست .تنزل
بهای نفت و کالاها ،هراس از وضعیت اقتصاد چین ،آشفتگی در نرخ ارز و افزایش بدهی جهانی :این ها عواملی
هستند که اغتشاش مالی را تغذیه می کنند .همۀ این ها میراث بحران سرمایه داری جهانی هستند ،بحرانی
که سال  ۷۰۰۲آغاز شد و هنوز نیز دست بردار نیست.
افزایش بار بدهی چین ،یکی از عوامل ایجاد نگرانی جدّی دربارۀ سرمایه داری جهانی است که به موضع بحث
داغ «اجلاس اقتصادی جهانی داووس» در ماه ژانویه با حضور نخبگان جهان بدل شد .درست در همان حال
که اقتصاد چین به سرعت رو به آهستگی است ،بدهی همچنان با سرعت رو به رشد است (سه برابر سریع تر
از رشد تولید ناخالص داخلی) .مجموع بدهی چین در سال  ،۷۰۳۷نزدیک به  ۷۲۷درصد تولید ناخالص داخلی
بود و شاید در سال  ۷۰۳۵به  ۱۷۲درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد (طبق پژوهش «مایکل
اِوری» ،سرپرست بخش مطالعات بازارهای مالی آسیا-اقیانوسیه در «رابوبانک») .در سال  ،۷۰۰۲نسبت بدهی
به تولید ناخالص داخلی چین  ۳۵۲درصد بود (مؤسسۀ جهانی مک کینزی) .برخی اقتصاددانان اکنون چین را
به عنوان «جمهوریِ خلقِ بدهی» توصیف می کنند.
این امر می تواند نظام مالی را به سوی فروپاشی سوق دهد ،و رژیم چین را وادار به اتخاذ یک برنامۀ نجات
پرهزینه کند .هزینۀ یک بستۀ نجات می تواند حقیقت ًا عظیم باشد ،و منابعی را که می توانست صرف سرمایه
گذاری و تخفیف فشارهای اقتصادی کارگران و اقشار متوسط کند ،به این سو منحرف کند.

حکومت برای جلوگیری از یک سقوط مالی ،به دنبال اعطای «بسته های نجات مالی پنهانی» به بانک ها
است ،به طوری که بانک ها با ارائۀ وام های جدید به شرکت های مقروض ،به آن ها امکان بازپرداخت وام
های قدیمی را بدهند .اما این اقدام باعث کاهش کارایی اعتبار می شود :اقتصاد برای تحقق همان میزان رشد
کنونی یا پایین تر ،نیازمند اعتبارات بیشتر و بیشتری است .به همین دلیل است که بار بدهی چین همچنان
به رشد ادامه می دهد.

حملۀ رعدآسا
برای دیکتاتوری چین ،سال پیشِ رو می تواند پرآشوب ترین سال طی چند دهۀ اخیر باشد .افزایش سرکوب،
از جمله بازداشت های بیشتر ،مفقود شدن معترضین ،گروگان گیری و «اعترافات» اجباری و همین طور
اتهامات سیاسی جدّی تر مثل «براندازی» که می تواند با مجازات حبس ابد رو به رو شد ،همه و همه علائم
تدارک رژیم برای برخورد با شرایط فوق العادۀ اجتماعی و سیاسی هستند.
در کوتاه مدت این نمایش «حملۀ رعدآسا» شاید موفق به ارعاب طبقۀ کارگر و بازداشتن آن ها از مبارزه شود.
این باور که آشفتگی اقتصادی صرفاً «موقتی» است نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد .اما با افزایش
مشکلات اقتصادی (که به اعتقاد ما سوسیالیست ها اجتناب ناپذیر است) دورنمای موج نیرومندی از مبارزات
مردمی به چشم می خورد.
 ۷۲فوریۀ ۷۰۳۲

تنش های منطقه ای و سقوط بهای نفت ،بحران سلطنت سعودی را عمیق تر می کند

ژان شائول
آل سعود در تلاش است که بهای کامل سیاست های نفتی خود را که منجر به سقوط قیمت نفت خام به هر
بشکه زیر  ۱۰دلار شد ،همین طور مداخلۀ نظامی فاجعه بارش در یمن و جنگ های پنهانی در حمایت از
بنیادگرایان اسلامی در عراق و سوریه را به گُردۀ طبقۀ کارگر بیاندازد.
عربستان سعودی از دامن زدن به تنش ها علیه اقلیت شیعه ای که در ناحیۀ نفتی «استان شرقی» متمرکز
شده است ،به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در اپوزیسیون مردمی ،منحرف کردن آن از رژیم سلطنتی متحجّر
و باجگیر خود و منزوی کردن ایران به عنوان رقیب مهم اش در منطقه بهره می برد.
همۀ این ها منجر به افزایش تنش های حاد با ایالات متحده شده است که سلطنت عربستان خود به آن وابسته
است.

تنزل بهای نفت ،به عنوان نتیجۀ تصمی ِم مورد حمایت واشنگتن به ر ّد هرگونه کاهش تولید به منظور محافظت
از سهم بازار خود و تضعیف اقتصادهای روسیه و ایران به عنوان حامیان رژیم بشار اسد در سوریه ،از خود
اقتصاد عربستان تلفات گرفته است.
با این وجود علی رغم سقوط آزاد بهای نفت به زیر  ۱۰دلار به ازای هر بشکه که کمترین رقم در طی  ۳۳سال
گذشته است ،وزیر نفت عربستان« ،علی النعیمی» اعلام کرد که این سیاست نفتی ادامه خواهد یافت -حتی
اگر قیمت ها به هر بشکه  ۷۰دلار هم برسند .درهمان حال که شرکت دولتی تولیدکنندۀ نفت «آرامکو» ،می
تواند با قیمت هر بشکه زیر  ۷۰دلار هم تولید کند ،اما حکومت که تقریباً به طور کامل متکی بر درآمدهای
نفتی است (تقریباً درآمدی از محلّ مالیات ستانی وجود ندارد) ،برای حفظ توازن مالی خود نیاز به حداقل ۱۰
دلار به ازای هر بشکه دارد.
النعیمی تأکید کرد که استراتژی قیمت نفتی او در حال جواب دادن است ،به طوری که صادرات نفتی عربستان
به مصرف کنندگان اصلی در آسیا (آسیا بیش از دو سوم صادرات نفتی سعودی را دریافت می کند) و همین
طور به اروپا در نیمۀ نخست سال  ۷۰۳۵به بالاترین میزان طی چند سال رسیده ،و صادرات به امریکا نیز رو
به افزایش است؛ اگرچه میزان این صادرات به مراتب کمتر از رقم  ۷.۷میلیون بشکه در روز در مه  ۷۰۰۱است.
ریاض هم اکنون نزدیک به  ۲.۳درصد بازار جهانی را در اختیار دارد ،در حالی که این رقم در سال ۲.۱ ،۷۰۳۷
درصد بود؛ با این وجود با ورود نفت خام اضافی از ایران و عراق وارد بازار و افزایش تولید نفت شِیل امریکا،
احتمالاً حفظ این سهم بازار با دشواری هایی رو به رو خواهد بود.
سال گذشته عربستان سعودی بالاترین کسری بودجۀ خود را از دورۀ پسا جنگ خلیج به ثبت رسانید (تقریباً
 ۳۰۰میلیارد دلار معادل با  ۳۵درصد تولید ناخالص داخلی) .کسری بودجۀ  ۷۰۳۲عربستان که پیشبینی می
شود به  ۳۱.۵درصد تولید ناخالص داخلی برسد ،احتمالاً از این رقم فراتر خواهد رفت.
با این حال در بودجۀ  ،۷۰۳۲کاهش  ۷۵درصدی هزینه های عمومی ،کاستن از سوبسیدهای انرژی ،و همین
طور تعیین افزایش  ۵۰درصدی بهای گاز در نظر گرفته شده اند .همچنین عربستان سعودی در تقلا برای
جلوگیری از کسری بودجه ای که در حال سر کشیدن از  ۱۲میلیارد دلار در سال  ۷۰۳۵به  ۳۷۰میلیارد دلار
است و همین طور کاهش میزان وابستگی اش به ذخایر ارزی تقریباً  ۲۰۰میلیارد دلاری خود ،قرار است برای

نخستین بار با اعمال مالیات بر شهروندان (مالیات بر ارزش افزودۀ  ۵درصدی) و خصوصی سازی شرکت های
دولتی از جمله «آرامکو» ،درآمدهای خود را افزایش دهد.
این نشان دهندۀ فاصله گرفتن آل سعود از پایۀ طویل المدت حاکمیت خود است :یعنی همان مقدار ناچیز رفاه،
سوبسیدهای پرداختی به بهداشت و مسکن ،بنزین ارزان و آموزش رایگان؛ در حالی که آل سعود ثروت عظیم
نفتی کشور را بدون همان روکش تزئینی دمکراسی پارلمانی به جیب می زند .حذف چنین مزایایی منجر به
روشن شدن جرقه های اعتراضات اجتماعی و سیاسی می شود ،آن هم در شرایطی که  ۲۰درصد جمعیت زیر
 ۱۰سال سن دارد و  ۷۲.۱درصد جوانان بیکار هستند ،و این میزان بیکاری برای زنان جوانان به مراتب بیشتر
است.
ارقام قابل اتکای چندانی دربارۀ فقر در عربستان در دست نیست .سال  ۷۰۳۳سه وبلاگ نویس جوان به دلیل
تهیۀ گزارش دربارۀ فقر در ریاض بازداشت شدند .این وبلاگ نویس ها ویدیویی را روی یوتیوب منتشر کرده
بودند که وضعیت زندگی و معیشت در پایتخت را به همراه مصاحبه های خصوصی و نظرات تکدّی گران نشان
می داد .پس از آن که ویدیو تقریباً  ۲۰۰هزار بار مشاهده شد ،پلیس سعودی اقدام به بازداشت این جوانان کرد
تا مطمئن شود که کسی دیگر چنین نمی کند.
رشد بخش خصوصی ،به عنوان مؤلفۀ حیاتی در طرح حکومتیِ ایجاد اشتغال برای صدها هزار جوانی که سالانه
وارد بازار کار می شوند ،از  ۵درصد در سال  ۷۰۳۷به  ۷.۱درصد در سال  ۷۰۳۵کاهش یافت.
تمهیدات بودجۀ جدید ،از پی صدور اوراق قرضه در ماه اوت و کاستن از هزینه های دولتی در ماه اکتبر می
آیند و طوری زمان بندی شده بودند که مصادف با اعدام  ۷۲زندانی ،از جمله اعدام شیح نمر النمر ،باشند تا به
این ترتیب با قیل و قال به راه افتاده اخبار اقتصادی به حاشیه رانده شوند .النمر یک روحانی مسلمان و
سخنگوی اصلی اقلیت تحت ستم شیعه در عربستان سعودی بود که مورد شکنجه قرار گرفت و در یک دادگاه
نمایشی با اتهامات «نافرمانی از حاکم» و «تشویق ،هدایت و شرکت در تظاهرات» (تظاهراتی که سال ۷۰۳۳
«استان شرقی» اکثر ًا شیعه را در نوردید) محکوم شد.
غرض از اعدام های فله ای ،همراه با افزایش تند شمار موارد گردن زدن در سال  ،۷۰۳۵نشان دادن این بود
که هیچ گونه مخالفتی تحمل نخواهد شد؛ در حالی که اعدام النمر به منظور وخیم تر کردن تنش های فرقه

ای در درون کشور و سرتاسر منطقه و تحریک ایران بود .اعدام النمر جرقه های تظاهرات و حملات به سفارت
عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد را روشن کرد که ریاض نیز در واکنش به آن روابط دییپلماتیک
خود را محدودتر کرد.
در پس این حرکت عربستان ،مخالفت با توافق میان ایران و امریکا و همین طور این ترس نهفته است که
ادغام دوبارۀ ایران در مناسبات بین المللی ،موقعیت خود عربستان سعودی را به خطر خواهد انداخت ،آن هم
در شرایطی که کلّ منطقه به دلیل سیاست های ضدّ و نقیض و چرخش های امپریالیسم امریکا در حال سقوط
است.
تنش های عربستان از این رو با واشنگتن بالا گرفته که امریکا با بسیاری از تصمیماتش مخالفت کرده است؛
به عنوان مثال امتناع حکومت اوباما از جلوگیری از عزل حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که جرقه های
ناآرامی های سرتاسر منطقه از جمله حوزۀ خلیج را روشن کرد؛ تمایل امریکا به همکاری با حکومت پرزیدنت
محمد مرس ی از حزب اخوان المسلمین؛ پشتیبانی امریکا از حکومت شیعی مورد حمایت ایران در عراق؛ و بی
میلی از مداخۀ قاطعانه در جنگ سوریه برای سرنگونی بشار اسد ،متحد ایران و بازگیر مهم در لبنان ،و نهایت ًا
اجازه به روسیه برای مداخله در جهت حفظ اسد.
ریاض مصمم است که روابطۀ حسنۀ میان امریکا و ایران و هرگونه مذاکره برای پایان دادن به جنگ در سوریه
را که عربستان با صرف میلیاردها دلار و مشارک در طرح های پنهانی سی.آی.ای تأمین کرده است ،تضعیف
کند .در نتیجه عربستان برای نجات دادن موقعیت خود و در صورت امکان در برابر ایران ،در تلاش است که
امریکا را به جنگ در سوریه بکشاند.
جنگ تلخ فرقه ای که سعودی ها در سوریه دامن زده اند ،نه فقط از حیث اهداف عربستان ناموفق بوده ،بلکه
شبه نظامیان اسلامگرای سنی وابسته به القاعده را در خود عربستان تقویت کرده است .القاعده یکی از ذینفع
های اصلی مداخلات نظامی عربستان در یمن بوده است.
روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته ،داعش مسئولیت بمب گذاری در خودروی یکی از اعضای نیروهای مسلح سعودی
را در ریاض بر عهده گرفت ،اگرچه هیچ گزارشی از مصدومیت منتشر نشد .روز  ۷۱ژانویه ،داعش به یکی از
مساجد اهل تشیع در «استان شرقی» حمله کرد که چهار کشته و  ۳۲مجروح برجای گذاشت.

تنش ها میان سلطنت سعودی و واشنگتن به حدی است که وزیر خارجۀ امریکا« ،جان کری» ،دو هفته پیش
به ریاض سفر کرد تا ضمن فرونشاندن تنش ها در حوزۀ خلیج ،نگرانی ها دربارۀ مذاکرات سوریه در ژنو را آرام
و تداوم حمایت امریکا را به دولت های خلیجی تضمین کند .جان کری گفت« :ما بیش از گذشته رابطه ای
مستحکم ،اتحادی روشن ،و دوستی ای نیرومند با پادشاهی عربستان داریم».
با این حال آلمان بیش از پیش نگران است که عربستان سعودی کلّ منطقه را به آتش بکشد .روزنامۀ
«ایندیپندنت» گزارش داد که آژانس اطلاعاتی آلمان ( ،)BNDسال گذشته با انتشار یادداشتی اعلام کرده بود
که عربستان سعودی «سایست مداخلاتی بدون فکر» اتخاذ کرده است .در این نوشته ،وزیر دفاع عربستان و
جانشین ولیعهد« ،محمد ابن سلمان» -فرزند سی سالۀ مطلوب ملک سلمان ،پادشاه  ۲۰ساله و رنجور این
کشور -به عنوان یک قمارباز سیاسی توصیف شده بود که با جنگ های نیابتی در یمن و سوریه ،مشغول بی
ثبات سازی جهان عرب است.
 ۳۵فوریۀ ۷۰۳۲
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ساموئل هریس
آخرین مورد از سلسله گزارش های سالیانۀ سازمان «اوکسفام» که سطح نابرابری اقتصادی در دنیای ما را به
تفصیل توضیح می دهد ،یک نمونۀ حیرت آور در تأیید این پیشبینی مارکس است که سرمایه داری ،ثروت را
در دستان اقلیت بیش از پیش کوچک تری متمرکز می کند.
گزارشی که روز  ۳۲ژانویه منتشر شد ،مؤید چیزی است که بسیاری مردم قبلاً هم از آن اطلاع داشتند :ثروتمندان
ن یک درصد ،در حال حاضر روی هم رفته بیش از مجمو ِع  ۱۱درصد
دارند ثروتمندتر می شوند .ثروتمندتری ِ
باقی مانده ،ثروت در اختیار دارد« .اوکسفام» پیشبینی کرده بود که این روند تا آغاز سال جاری رخ بدهد ،اما
عملاً در سال  ۷۰۳۵به واقعیت بدل شد.
مضحک بودن ماجرا به این جا ختم نمی شود :ثروت  ۲۷میلیاردر از سال  ۷۰۳۰بیش از  ۵۰۰میلیارد دلار
افزایش یافته و اکنون به سطح  ۳.۲۲تری لیون دلار رسیده است .با وجود این که کلّ جمعیت جهان به میزان
 ۷۰۰میلیون نفر در همین دوره افزایش یافته است ،این  ۲۷نفر به اندازۀ نیمی از جمعیت جهان ثروت دارند.

این چهرۀ سرمایه داری با تمام افتخاراتش است .ثروتمندان ،ثروتمندتر می شوند؛ در حالی که میلیاردها نفر از
مردم برای حفظ بقای خود با دستمزدهای بخورونمیر تقلا می کنند ،و به گفتۀ سازمان «یونیسف» ،هر روز ۷۷
هزار کودک به خاطر فقر جان می دهند.
گزارش «اوکسفام» صرفاً چیزی را به کلام درآورده است که همۀ ما درست در مقابل چشمانمان در سرتاسر
جهان مشاهده می کنیم؛ یعنی سقوط استانداردهای زندگی ،دستمزدهایی که متناسب با تورم افزایش پیدا نمی
کنند ،کاستن همه جانبه از بخش عمومی و کشیدن شیرۀ وجود طبقۀ کارگر.
«اوکسفام» اشاره می کند تقریباً  ۲.۲تریلیون دلار در قالب ثروت خصوصی در حال حاضر در پناهگاه های امن
مالیاتی آن سوی آب ها نگهداری می شوند .در این بین میلیون ها نفر از کارگران و جوانان عادی زیر سیاست
های ریاضتی روزمره و حملات به استانداردهای زندگی لِه می شوند.
در سال  ،۷۰۰۲بدهی جهانی در حدود  ۱۰تریلیون دلار بود .هرچند ظاهراً قرار بود با تحمیل ریاضت به کارگران
سراسر جهان از بدهی بکاهند ،اما درست عکس آن چه وعده داده بودند رخ داده است .بدهی جهانی کنونی
اکنون در سطح  ۵۵تریلیون دلار قرار دارد .هر دقیقه که می گذرد چندین میلیون به این رقم اضافه می شود.
دولت بدون این که قصد گسست از سرمایه داری و وارد آوردن ضربه به قلب نظام -بانک ها و انحصارهای
بزرگ -را داشته باشند ،ناگزیر دنبال اعمال ریاضت به مراتب بیشتر به فقیرترین بخش جامعه است.
آن چه گزارش «اوکسفام» نشان می دهد ،این است که در میانۀ بحران عمیق ،ثروتمندان همچنان به زندگی
لوکس و مجلل خود ادامه می دهند .فقرا عمیق تر از قبل در فقر فرومی غلتند .این تأییدی است بر پیشبینی
مارکس از قطب بندی طبقاتی :در همان حال که سرمایه در دستان یک طبقه متمرکز می شود ،کارگران
شدیدتر از پیش استثمار می شوند ،و شکافی غیرقابل پُر شدن میان این دو باز می شود .سرمایه داران در
تعقیب سود ،طبقات متوسط را از امتیازاتشان محروم و به همان سطح پایینی تقیلی می دهند که کارگران
هستند .این فرایند تمرکز ثروت و سرمایه در دستان اقلیتِ به مراتب کوچک تر ،جزئی از نظام سرمایه داری و
هرج و مرج ذاتی آن است.
«اوکسفام» سال ها با گزارش های خود افزایش نابرابری را با جزئیات نشان می داده است .تعجبی ندارد که
به همین دلیل در شماری از کشورها تهدید به از دست دادن موقعیت خود به عنوان یک انجمن خیریه شده

اند .سال  ۱۲۲ ،۷۰۳۰میلیاردر نیمی از ثروت جهان را در اختیار داشتند (تعدادی که می توان در یک «جامبو
جت» جا داد) .گزارش  ۷۰۳۷نشان می داد که تا سال  ،۷۰۳۱تعداد این افراد به  ۲۵نفر کاهش یافته بود
(تعدادی که فضای یک اتوبوس دو طبقه برایشان کفایت می کند) .اکنون تعداد این میلیاردرها به  ۲۷نفر
رسیده است که می توانند در یک اتوبوس یک طبقه جا بگیرند .به این ترتیب  ۲۷نفر «ارزشی» معادل با ۱
میلیارد و  ۲۰۰میلیون انسان دیگر دارند.
اگر همین روند ادامه پیدا کند،این کلوپ ابرثروتمندان تا سال  ۷۰۷۰می تواند با یک مینیبوس هم مسافرت
کند و پس اندازهای بیشتری به پُشته های پول نقد خود بیفزاید .شاید بپرسید در کدام نقطه یک فرد می
تواند مالک ثروت نیمی از جهان می شود؟
آمارهای اوکسفام و فقر مفرطی که در خیابان های حتی کشورهای ثروتمند مشهود است ،نشان می دهد که
این نظام دیگر قابل تحمل نیست .در سراسر دنیا یک واکنش شدید به چشم می خورد که خود را در موج
جنبش های اعتراضی در یک کشور از پس دیگری نشان می دهد.
راه حل روشن است .این نظام ،در حال آماده سازی یک قیام است .ما باید سرنوشت مان را به دست خود
بگیریم .سرمایه داری دیگر به نیازهای بشریت خدمت نمی کند و باید از سر راه جارو شود .بدهی جهانی را با
پایان دادن به حاکمیت بانک ها محو کنید .از این  ۲۷میلیاردر ،یک درصد ،و بانک ها و انحصارهایی که بنیان
این نظام سرمایه داری پوسیده هستند ،سلب مالکیت کنید.
 ۳۷فوریۀ ۷۰۳۲
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سرمایه داری در دریای پرتلاطم

لین والش
هر سال نخبگان سرمایه دار دنیا در «مجمع اقتصادی جهانی» ،واقع در شهر «داووس» ،محل تفریحگاه مجلل
اسکی در سوئیس ،گرد هم می آیند .امسال فضای غالب بر این مجمع چیزی نبود جز اضطراب و بدبینی .همۀ
آن ها نگران اند که اقتصاد جهانی با سر به سوی یک توفان برود .اما در واقع اقتصاد جهانی پیش از این هم
در دریایی بس متلاطم به سر می برده است.

از زمان رکود سال های  ۷۰۰۲تا  ،۷۰۳۰تنها یک «بهبود» آهسته و بی رمق وجود داشته است .رشد اقتصادی،
تا حدودی به استثنای ایالات متحده ،بسیار کُند بوده است.
رشد اقتصادی جهانی (تولید ناخالص داخلی واقعی) طی سال های  ۷۰۰۱تا  ،۷۰۳۷یعنی دورۀ یک رونق و
متعاقب ًا رکود سال های  ۷۰۰۲تا  ،۷۰۳۰به طور متوسط به  ۷درصد در سال می رسید .طی سال های ۷۰۳۱
تا  ۷۰۳۵که ظاهراً «بهبود» محسوب می شود ،رشد جهانی به طور متوسط تنها  ۱.۳درصد بود .کشورهای
توسعه یافتۀ عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» ( ،)OECDبه طور متوسط  ۳.۲درصد طی سال
های  ۷۰۰۱تا  ۷۰۳۱و  ۳.۲درصد در سال های  ۷۰۳۵-۷۰۳۱رشد داشتند که به زحمت بهبود محسوب می
شود.
اقتصادهای اروپا و ژاپن نیز با رکود دست به گریبان اند .سیاست «تسهیل کمّی» ( ،)QEیعنی ایجاد اعتبارات
ارزان از سوی بانک های مرکزی ،عاجز از احیای تولید اجناس و خدمات بوده است .در این میان سیاست های
ریاضتی ،با کاهش شدید مخارج دولتی ،مانع بهبود شده و در عوض به بیکاری وسیع مزمن انجامیده است.
با این وجود سیاست  QEحباب های جدیدی را در بخش های املاک ،بورس و سهام به وجود آورد.
اعتبار ارزان ،منجر به تشویق سرمایه گذاری وسیع غرب در کشورهای درحال توسعۀ موسوم به «بازارهای
نوظهور» شد که این خود در حباب های املاک ،کالاها و دارایی های مالی دمید .این یکی از منابع اصلی رشد
جهانی در طی چند سال اخیر بود.
آهستگی شدید چین و سقوط بهای نفت ،همۀ این ها را تغییر داده است .جریان عظیمی از خروج سرمایه از
کشورهای نیمه توسعه یافته ،از جمله چین وجود دارد .صادرات آن ها کاهش یافته است .روسیه ،برزیل و
مجموعه ای از کشورهای صادرکنندۀ کالا اکنون با رکود اقتصادی و طغیان های اجتماعی رو به رو هستند.
بازارهای نوظهور همچون قایق هایی که سوراخ شده باشند ،یک به یک در آب غرق می شوند.
چین تا سال ها موتور اصلی رشد جهانی بود .تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور طی سال های  ۷۰۰۱الی
 ،۷۰۳۷به طور متوسط  ۳۰.۵درصد در سال رشد داشت .این رقم اکنون به  ۲.۲درصد در سال  ۷۰۳۵تنزل
یافته ،و حتی وسیعاً گمان می رود که این رقم نیز بزرگنمایی شده باشد .در حال حاضر آهستگی رشد و ترس
از خروج فاجعه بار رشد جهانی از ریل خود ،یک منشأ بحران است.

این روندها خود را در بخش مالی و با حرکت الاکلنگی بازارهای بورس جهان منعکس کرده اند .در نشست
داووس رهبران جهان بابت این روندهای جهانی سوگواری کردند ،اما روشن بود که هیچ یک از آن ها مطلق ًا
ایده ای دربارۀ چگونگی جلوگیری از یک بحران جدید ندارند.
نفت
در گذشته نفت ارزان اغلب یک پاداش برای سرمایه داری بوده است .اما امروز به یکی از علل بحران تبدیل
شده است.
کشورهای اصلی تولیدکنندۀ نفت ،نظیر روسیه ،نیجریه و عربستان سعودی ،به درآمدهای هنگفت نفتی وابسته
شدند .سقوط بهای نفت از بشکه ای بیش از  ۳۰۰دلار در سال گذشته به هر بشکه  ۱۰دلار در سال جاری،
ضربۀ سنگینی به بودجۀ این کشورها ،از جمله سوبسیدهای دولتی برای موادّ غذایی ،رفاهیات و آموزش وارد
آورده است.
بهای کالاها به ویژه موادّ معدنی نیز دستخوش سقوط شده و این امر منجر به از دست رفتن عواید صادراتی
کشورهایی نظیر برزیل شده است.
تولیدکنندگان «اوپک» تاکنون از کاهش میزان تولید خود به منظورغلبه بر اشباع بازار و بالا بردن قیمت ها
امتناع کرده اند .این کشورها در حال استفاده از نفت ارزان به عنوان سلاحی برای وادار کردن تولیدکنندگان
پرهزینه (مثل تولیدکنندگان نفت شیل امریکا) به خروج از بازار هستند.
شرکت های نفتی مهم اکنون در حال کاستن از سرمایه گذاری خود در معدن کاوی و توسعه هستند .ده ها
هزار کارگر نفت اخراج شده اند.
بسیاری از شرکت های معدن کاوی نفت برای تأمین مالی اکتشاف و توسۀ میدان های جدید دست به استقراض
سنگین زده اند که این خود منجر به قد کشیدن کوهی از «بدهی های بد» شده است.
بازارهای نوظهور

کشورهای نیمه توسعه یافته ،موسوم به «بازارهای نوظهور» ،از جملۀ کشورهایی هستند که بیشترین ضربه
را از این آشفتگی اخیر دیده اند.
بسیاری از این اقتصادها اساساً صادرکنندۀ کالا هستند .سقوط تقاضا ،به خصوص به دلیل آهستگی رشد اقتصاد
چین ،تأثیر ویرانگری برای این کشورها داشته است.
پس از رکود سال های  ۷۰۰۲الی  ،۷۰۳۰بازارهای نوظهور همراه با چین منبع اصلی رشد جهانی محسوب می
شدند .سرمایۀ سوداگرانه از کشورهای پیشرفته به سوی این کشورها جاری شد که به دنبال آن حباب های
متعددی شکل گرفت.
طی ماه های اخیر ،این روند به تندی وارونه شده است .سرمایۀ سوداگرانه اکنون دارد به کشورهای سرمایه
داری پیشرفته بازمی گردد ،به خصوص به ایالات متحده ،که به عنوان یک «پناهگاه امن» برای دارایی های
مالی دیده می شود.
اکثر این کشورهای نیمه توسعه یافته در آفریقا ،آسیا و امریکای لاتین ،اکنون در یک بحران غوطه می روند.
نگرانی نخبگان داووس متمرکز بر سقوط بهای نفت و آهستگی چین بوده است .هراس آن ها از این است که
آهستگی رشد اقتصادی به یک رکود بلندمدت مبدل شود.
بین سال های  ۷۰۰۱و  ،۷۰۳۷تولید ناخالص داخلی واقعی (یعنی پس از تعدیل بر حسب تورم) در چین به
متوسط  ۳۰.۵درصد در سال بود .سال  ۷۰۳۵رشد تولید ناخالص داخلی به  ۲.۲درصد سقوط کرد ،و حتی همین
هم تخمینی بالاتر از واقع به شمار می شود.
سابقاً چین مقادیر کلانی موادّ خام و ماشین آلات وارد می کرد .این واردات شدیداً تنزل یافته و رژیم تلاش
کرده است که از رشد اقتصادیِ صادرات-محور و متکی بر استقراض ،به مصرف داخلی تغییر جهت دهد.
فرود نرم؟

اما سال های رونق ،یک میراث به جای گذاشته است :حباب عظیم املاک ،حباب مالی و کوهی از بدهی.
بسیاری از شرکت های ساخت کالای صنعتی اکنون با ورشکستگی رو به رو هستند ،و بانک هایی که تأمین
کنندۀ اعتبار بودند ،زیر اضافه بار «بدهی های بد» فرو رفته اند.
رهبران چین ادعا می کنند که در حرکت به سوی رشد متوازان تر ،کاهش نقش سرمایه گذاری استقراضی در
زیرساخت ها ،صنعت و املاک ،و رونق بخشیدن به مصرف داخلی از طریق افزایش دستمزدها و بهبود مزایای
اجتماعی هستند.
رژیم چین برای کمک مالی به بانک ها و شرکت هایی که دست و پا می زنند ،و همین طور بهبود استانداردهای
زندگی هنوز ذخایر عظیمی در اختیار دارد .اما آیا می تواند فرود نرمی را برای اقتصاد مدیریت کند؟ چنین
چیزی از قاطعیت فرسنگ ها فاصله دارد .اقتصاد می تواند از کنترل خارج و به یک رکود عمیق وارد شود.
شمار بسیار بالای اعتصابات و اعتراضات چین ،نشان دهندۀ پتانسیل جنبش های انفجاری طبقۀ کارگر ،کارگران
فقیر و دهقانان است.
هر بحران اقتصادی متفاوت است .رکود سال های  ۷۰۰۲تا ( ۷۰۳۰که اغلب «رکود بزرگ» نامیده می شود)
در بخش مالی شروع شد .حباب مالی بزرگ که مرتبط با بازار املاک امریکا و دیگر کشورها بود ترکید ،و جرقه
های سقوط یک سلسله از بانک های بزرگ و مؤسسات مالی را روشن کرد.
سقوط مالی ،رکود قابل توجهی را در تولید جهانی ،تجارت و هزینه های مصرفی ایجاد کرد .با این حال اقتصاد
هنوز از این بحران به طور کامل بهبود نیافته است.
این بار بحران دارد در اقتصاد «واقعی» آغاز می شود ،همراه با آهستگی سرمایه گذاری ،تولید و تجارت.
شرکت های بزرگ به جای سرمایه گذاری در محصولات و خدمات جدید ،حجم بالایی از دارایی های مالی و
نقدی را تلنبار کرده اند؛ به گفتۀ «مین ژو» معاون صندوق بین المللی پول تخمین زده می شود که آن ها ۲
تریلیون دلار ذخیرۀ نقدی داشته باشند .آیا همین امر فقدان عمیق اعتماد در چشم اندازهای سرمایه داری را
انعکاس نمی دهد؟

رهبران سرمایه داری سیاست های ضدّ و نقیض و محکوم به شکست را پی گرفته اند .ریاضت وحشیانه،
کاهش مخارج دولتی ،رشد را خفه کرده اند.
با وجود بیکاری بالا در سطح جهانی و رشد ضعیف دستمزدها ،بخش خصوصی ناله می کند .در حالی که بانک
های مرکزی با اجرای یک سلسله برنامه های  QEاعتبار ارزان را به اقتصاد تزریق کرده اند.
این «رفاه» ،رفاه برای بانک ها است .برنامه های  QEبه جای تشویق رشد برای اقتصاد واقعی ،به سوداگران
اجازه داد که در بازارهای املاک و مالی (بورس و غیره) حباب درست کنند.
اگر این رکود ادامه پیدا کند که بسیار محتمل است ،منجر به بحران در بخش مالی خواهد شد .حرکت دوّار
بازارهای بورس جهان طی چند هفتۀ اخیر ،در حکم چشیدن آن چیزی است که قرار است فرابرسد.
داووس در افسردگی
فضای حاکم بر نخبگان جهان در داووس حول موضوعات ژئولتیک هم غم انگیز بود :بحران مهاجرت که
انسجام اتحادیۀ اروپا را تهدید می کند؛ جنگ در خاورمیانه و طنین تروریستی آن در سطح جهانی؛ بالاگرفتن
تنش میان قدرت های غربی و روسیه (با نزاع بر سر اوکراین)؛ همه گیری «ابولا» ،و این بار ویروس «زیکا»
در امریکای لاتین.
آن چه می توان پیشبینی کرد این است که طبقۀ سرمایه دار تلاش خواهد کرد هزینۀ بحران را به دوش طبقۀ
کارگر و بخش هایی از طبقۀ متوسط بیندازد .اعتراضات امروز ،به مبارزات توده ای قدرتمند فردا تبدیل خواهند
شد -مبارزه ای برای تغییر سیستم.

جنگ و نابودی زیرساخت های اجتماعی در امریکا
اندره دیمن
در همان حال که مسألۀ بحران آب شهر «فلینت» (ایالت «میشیگان») به تیتر خبری رسانه های کشور تبدیل
شده است ،دانشمندان و مقامات زیست محیطی پرده از حقیقت کثیفی در زندگی امریکا برداشته اند :آلودگی
آب آشامیدنی به مواد شیمیایی سمّی ،تنها مختص به «فلینت» نیست ،بلکه در سرتاسر کشور رخ می دهد.
شهرستان هایی در «لوئیزیانا» و «تگزاس» و همین طور شهرهای «بالتیمور» (مریلند)« ،پیتسبورگ»
(پنسیلوانیا)« ،واشنگتن دی.سی» ،و «بوستون» (ماساچوست) همگی گزارش دادند که شمار قابل توجهی از
کودکان اساساً به خاطر آب آشامیدنی شهرداری در معرض سطوح بالایی از آلودگی سرب بوده اند.
همین هفته ،سرپرست بخش تنظیم مقررات آژانس محافظت محیط زیست ایالت اوهایو ،مقررات ناظر بر
کیفیت آب ملی را «درهم شکسته» خطاب کرد و گفت که آن ها مقیاس حقیقی مسمومیت به سرب در
شهرهای امریکا را به مراتب کمتر از آن چه هست عنوان می کنند .همان طور که «مارک ادواردز» ،پژوهشگر
«دانشگاه پلی تکنیک ویرجینیا» گفت« :با تردستی در آزمایش ها و اعزام سربازان گارد ملی به خیابان ها،
اعلام می کنند مه فلینت دارد به وضعیت استاندارد می رسد».
اکثر لوله های آب در ایالات متحده بیش از  ۳۰۰سال عمر کرده اند؛ بسیاری از شهرها هنوز از لوله کشی ۳۰۰
درصد سربی برخوردارند.
یافتن دلایل این موضوع دشوار نیست .به گفتۀ «ادارۀ بودجۀ کنگره» ،سرمایه گذاری عمومی در حمل و نقل
و زیرساخت های آب ،که پیشتر تا چندین دهه با کمبود بودجه رو به رو بوده است ،از نقطۀ اوج خود در سال
 ۷۰۰۱به این سو  ۷۱درصد کاسته شده است.
سال  ۷۰۰۱از این جهت اهمیت دارد که مصادف است با آغاز تهاجم حکومت بوش به عراق« .مبارزه با
تروریسم» مستلزم توسعۀ گستردۀ نیروی نظامی بوده ،و درست در این میان هر آن چه که مستقیماً ارتباطی
به انباشت ثروت الیگارشی مالی نداشته ،با کاهش های مدام رو به رو شده است.

ویژگی واکنش دستگاه سیاسی حاکم به مسمومیت ده ها هزار نفر در شهر «فلینت» و احتمالاً میلیون ها تن
دیگر در سرتاسر کشور ،بی اعتنایی بوده است .سیاستمداران مسئول ،از «ریک اسنایدر» فرماندار ایالت میشگان
گرفته تا مقامات محلی حزب دمکرات و حکومت اوباما ،با لب و لوچه هایی آویزان ،یا تظاهر می کنند که
مسئولیت بحران را به عهده می گیرند یا تقصیر را به گردن دیگری می اندازند ،بدون آن که عملاً برخوردی با
مسأله بکنند.
حتی یک سیاستمدار هم در جایی یافت نمی شود که در واکنش به این بحران ،چیزی را درخواست کند که به
روشنی نیاز است :اختصاص فوری یک مبلع نسبتاً کم به ارزش  ۷۲۱میلیارد دلار برای جایگزینی تمامی لوله
های سربی شهرداری در امریکا (بنا به تخمین آژانس محافظت محیط زیست) .این رقم معادل است با هزینۀ
سالانۀ نیروی زمینی امریکا ،که تنها یکی از چهار شاخۀ نیروی نظامی ایالات متحده است .در نتیجه این که
برای چنین طرح هایی «پول نیست» ،چندان قابل پذیرش به نظر نمی رسد.
سیاستمداران برای اختصاص هرگونه منبع به هزینه های اجتماعی مو را از ماست می کشند ،اما وقتی نوبت
به نیروهای نظامی م ی رسد چنان مبالغی بدون لحظه ای تردید در اختیارشان گذاشته می شود که در مخیله
هم نمی گنجد .چند نفر می دانند که نیروی نظامی امریکا بالغ بر یک تریلون دلار به پیمانکار دفاعی خود،
«لاکهید مارتین» ،بذل و بخشش می کند تا برنامۀ جنگنده های  ۱۵F-خود را تأمین مالی کند؟ یا چند نفر
می دانند که هزینه کردن یک تریلیون دلار دیگر برای «مدرنیزه کردن» زرادخانۀ اتمی با ساختن بمب های
اتمی کوچک تر با قابلیت مانور بالا هزینه می شود؟
همان طور که اوباما در جدیدترین سخنرانی اش دربارۀ وضعیت کشور گفت ،هزینه های نظامی امریکا از
مجموع هشت کشور بعدی در فهرست بالاتر است .با این حال باز هم مبالغ بیشتری درخواست می شود.
«مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی» ( ،)CSISارزش طرح موسوم به «محور آسیا»ی وزارات دفاع را
تخمین زد .در چهارچوب این سیاست ،سخت افزارهای نظامی در غرب اقیانوس آرام برای مقابله با عروج
اقتصادی و نظامی چین خریداری یا منتقل شده است .در کمال تعجب می بینیم که گزارش  CSISبه نیروی
نظامی امریکا نمرۀ رد داد و اعلام کرد که برای حفظ برتری در صورت وقوع جنگ علنی با چین ،به گسترش
و توسعۀ تمامی جوانب ظرفیت نظامی امریکا در اقیانوس آرام نیاز است.

از اوایل دهۀ  ،۱۱۰نیروی نظامی امریکا بر مبنای آموزۀ استراتژیکی عمل کرده است که به هیچ قدرت دیگری
اجازه نمی دهد برتری نظامی آن را حتی در سطح منطقه ای به چالش بکشد .این بدان معنا است که ایالات
متحده باید بتواند چنان نیروی نظامی عظیمی را گرد بیاورد که آن را قادر به شکست یک قدرت مهم دیگر
مانند چین در یک جنگ کلاسیک در آن سوی مرزهای امریکا بکند.
این دستورالعملی است برای کشیدن شیرۀ وجود جامعۀ امریکا در تلاشی دیوانه وار برای حفظ سلطۀ نظامی،
ل دنیا ختم شود.
که تنها می تواند به فاجعه برای مردم امریکا و ک ّ
البته این ساده لوحانه خواهد بود که بگوییم جنگ تنها علت مشکلات اجتماعی امریکا است .چشم گیرترین
مؤلفۀ زندگی در امریکا ،هم چنان شکاف عمیق میان فقر و غنا است .با این حال عروج جنگ و میلیتاریسم،
رابطه ای متقابل و ریشه ای واحد دارند.
در واکنش به انحطاط بلندمدت جایگاه جهانی سرمایه داری امریکا ،طبقۀ حاکم امریکا از یک سو با دامن زدن
به موجی از سوداگری مالی ،معاملات ادغام و تصاحب شرکت ها ،کاهش دستمزدها و انتقال ثروت اجتماعی از
اکثریت عظیم جمیعت به جیب های خود پاسخ داد؛ و از سوی دیگر ،در جستجوی استفاده از قدرت نظامی
مسلط خود برای خنثی کردن پیامدهای انحطاط اقتصادی اش با ابزار زور برآمده است.
در اولویت های احمقانه و اجتماعاً مخرب طبقۀ حاکم امریکا ،می توان به طور فشرده رابطۀ ناگسستنی میان
جنگ و سرمایه داری را دید ،و در عین حال پیوند ناگسستنی میان مبارزه برای تمامی حقوق اجتماعی طبقۀ
کارگر و مبارزه علیه امپریالیسم را.
 ۷۲ژانویۀ ۷۰۳۲

