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 در سایۀ بحران جهانی کستگی ذوب آهن اصفهانسیاسی ورش مسائل

 زدهامید علی -آرام نوبخت

ز و به گفتۀ یکی اگیر صنایع بزرگ تولیدی شده دامن، مدت هاست بحران رکود اقتصادی ایراناین که 

واحدهای تولیدی را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورده است،  درصد   06نمایندگان مجلس بر پایۀ آمارها 

 است. و روزمره یک واقعیت روشن

در جنوب اصفهان سال  06که نزدیک به  به عنوان غول فولاد کشور ذوب آهن اصفهانتگی اعلام ورشکساما 

ال س در هرچند که به شمار می رودی فرایند نقطۀ اوج، است بوده به ساخت انواع محصولات فولادی مشغول

 گرفته است.شتاب  اما این اواخرگذشته آغاز نشده،  های

به چشم « صنعت ۀخط مقدم جبه» عبارت ورودی آن ۀذوب آهن اصفهان که در ابتدای جادشرکت سهامی 

 ورشکستگی صنعت تبدیل شده است. نماد بهرسماً اکنون  می خورد،

 قریباًته ماه نخست امسال، به طی س ضرر میلیارد تومانی 066ذوب آهن اصفهان، با افزایش  زیان انباشتۀ

رکت هم بدهی این شثبت شده رسیده است. این در حالی است که  دو برابر سرمایۀ یعنی تومان میلیارد ۵۱۵0

 .وجود ندارد آنچشم انداز مشخصی برای پرداخت  که هیچ گونه میلیارد تومان اعلام شده 0۱۶

فاجعه  علامتی گورشکستاعلام شاغل در این شرکت، مستقیم نیروی کار مستقیم و غیر هزار ۵۱ برای حدود

 نیرو و تاراج کارخانه است. های بعدی بار تعدیل

مجتمع  ساخت یک»گفتن این که با  ،تر در خردادماه امسال، علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیپیش

. هزار نفر است 2لی اشتغال مستقیم آن کمتر از دلار سرمایه گذاری نیاز دارد، و میلیارد 0تا  ۵.۱پتروشیمی 

یلی طعملاً چراغ سبز را برای تع« وارد مهم در کشور نیز وجود داردهمین رویه در خصوص صنایع فولاد و سایر م

 صنایعی نظیر فولاد داده بود.

 مدیریت شوک ورشکستگی ذوب آهن اصفهان، عموماً به سوء دربارۀبار و گزارش های متعدد در لابه لای اخ

 همین طور و در بازارها چینفولاد  دامپینگ، کاهش جهانی قیمت فولاد و )از زمان مدیر عاملی احمد صادقی(
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 ککه به خصوص با استفاده از سوخت کُ پیش اشاره می شودسال  ۶6و فناوری سوده تجهیزات قدیمی و فر

 ده است.شاین کارخانه  آلایندگی بالاترین درجۀ ممکن ن بیستم، باعثوری کورۀ بلند دهه های ابتدای قرو فنا

از فیش های حقوقی  کوچک ئیافشای جز ،نزدیک به چهار دهۀ گذشتهدر  با وجود منابع سرشار نفتی اما

بنا به حکم  ۵8۶۵ایران از سال ه شدۀ دارایی های بلوک کامل دریافتخبر و  مدیران و سرسام آور نجومی

علت فرسودگی ، باقی مانده( دلار   میلیارد ۵.0میلیون دلار در ماه ژانویه و اخیرًا  066ه )هدادگاه بین المللی لا

ه خصوص ب مسکوت باقی می ماند. این در حالی است که تعطیلی صنایع  تجهیزات و پایین بودن سطح فناوری

به موازات رشد فعالیت های انگلی مثل معاملات  ،دومینوی تعطیلی صنایع نساجی( از جمله) در سال های اخیر

پایان  خبر از با ذوق زدگی مطبوعات اقتصادی ایران (80) دی ماه سال گذشته. پیش رفته استاملاک و بورس 

و این که با توافق برجام  دادند 82 ماه دی ۵۱طولانی ترین و سنگین ترین رکودهای بورس تهران از یکی از 

 22از  بازدهی بیش ماه 0از زمستان آن سال در مدت کم تر از  بازار سهام و هجوم نقدینگی سهام داران،

هگیری معاملات املاک های سامانۀ ربر مبنای داده  خردادماه امسال و به همین ترتیب را تجربه کرد. درصد

امسال مطابق پیش بینی ها، از فضای رکود سال  بهارمیانۀ بازار معاملات مسکن تهران در »اعلام شد که 

 «.گذشته فاصله گرفت و به رونق قابل انتظار نزدیک شد

 ،، دو روی یک فرایند واحددر بخش مالیه ش اقتصاد واقعی همراه با رشد فعالیت های انگلیاین رکود در بخ

  .هستندسرمایه داری جهانی  اقتصاد آن هم در مقیاس

ز ادر بریتانیا،  «تاتا»لاد وفلاد، از ذوب آهن اصفهان تا شرکت تمام شرکت های ریز و درشت صنعت فو

را به  ودخ بحران ،«تجاری فولاد آلمانانجمن » تابزرگ ترین سازندۀ فولاد امریکا  به عنوان «یو.اس.استیل»

. در حالی که دولت سرمایه داری چین هم ارتباط داده اندجهانی و در رأس آن فولاد ارزان چین « اضافه تولید»

دی یتول به معنی قطعاً «اضافه تولید»اما روند تعطیلی معادن و اخراج کارگران بخش فولاد را شروع کرده است. 

اخت های متلاشی امریکا، یا سبهبود زیرساخت  صرفجهانی  نیست. اگر تولید فولاد مازاد بر نیازهای اجتماعی

 می شد، تقاضای کافیگر کشورها یا و دینیلات عمومی در هند و چین و بریتاراه آهن، مسکن و دیگر تسه

تولید، تنها در ارتباط با سود است که معنی پیدا می « اضافی»در نتیجه وجه برای فولاد جهانی وجود داشت. 

« یداضافه تول»منطق تولید سرمایه داری )تولید برای سود و نه رفع نیازهای اجتماعی(، در هر حال به کند. 

 در شرایط بحران نیست. حل هرگز در چهارچوب مناسبات سرمایه داری قابل نجامد و در نتیجه این دومیمی ا
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 )نظیر افزایش تعرفه، پرداخت« حمایت گرایی»کنونی، تمامی دولت های سرمایه داری به سوی سیاست های 

کشور  کرده اند که تنها طبقۀ کارگر یک سوبسید دولتی و غیره( و در یک کلام ناسیونالیسم اقتصادی چرخش

 هدف مشترک این کارزار حملات به قرار می دهد که در حال حاضر طبقۀ کارگر چین را در مقابل دیگری

 است. هماهنگ مبدل شده

از سوی دیگر چرخش بورژوازی به سمت فعالیت های غیرمولد و انگلی به دلیل سودآوری و بازدهی بالای 

بخش »و « رانت خواران»صنعتی را در مقابل « مظلوم»بورژوازی  تا وامی دارددر طیف چپ  را که برخی -آن

ری لت غالب سرمایه داخص -قرار دهند و ناگزیر از آن باز هم سازش طبقاتی را نتیجه بگیرند« های طفیلی

جهانی در عصر کنونی است. داده های جدید اقتصاد امریکا و منطقۀ یورو این تصویر را به خوبی نشان می 

درصدی و به مراتب پایین تر از پیشی بینی ها در سه ماهۀ دوم، همراه  ۵.2دهد. در مورد امریکا، رشد حلزونی 

درصدی  ۱واحد و رشد  066هزار و  ۵۶به بیش از « متوسط صنعتی داو جونز» بورس بوده است با رشد شاخص

در تنها ماه ژوئیه. با وجود پمپاژ صدها میلیارد دلار به بازارهای مالی از سوی بانک  S&P 500شاخص 

تریلیون دلار موجودی نقد تلنبار کرده اند، اما  2مرکزی و در شرایطی که شرکت های بزرگ امریکا قریب به 

درصدی سرمایه گذاری شرکت ها در سه ماهۀ دوم  ۵6، که سقوط تند آن سر باز می زننداز سرمایه گذاری 

بهبود آن چه به این سو،  266۶بحران  ازکه  سال میلادی انعکاس کمّی آن است. همۀ این ها نشان می دهد

سر کشیده است، طفیلی گری است که بیش از پیش بر اقتصاد سرمایه داری  ییافته و به نقاط اوج جدید

است جز رشد نابرابری اجتماعی و تنزل  هو ماحصل آن چیزی نبود سلطه یافته ،جهانی، به ویژه امریکا

 استانداردهای زندگی طبقۀ کارگر.

ت گرفت ، در شرایطی صور«ارج»تعطیلی کارخانۀ پرسابقۀ سرمایه داری ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. 

رکت موقعیت مساعد زمین ش توجه به ان تأمین اجتماعی( می دانستند باکه مالکان کارخانه )بانک ملی و سازم

ه تنهایی بمی تواند آن  زمین اربریتغییر کتعطیلی کارخانه و متعاقباً  شمال تهرانسر و جادۀ مخصوص کرج(،)

از چنین رقم وسوسه انگیزی به نفع تداوم  می بایستپس چرا میلیارد تومان درآمد داشته باشد.  ۱66تا  066

 کرد؟!می مشقت بار تولید گذشت 

ده ها اعتصاب و اعتراض جدی ماهانه ه، حقوق معوقماه ها ال آن تعدیل نیرو با موج تعطیلی صنایع و به دنب

ر زنجان و د« ایران ترانسفو»روزۀ  ۵2ر به دنبال داشته است. مورد اخیر اعتصاب در سراسر کشو کارگری را



1 

به نام مؤمنی، در واقع واکنشی « بورس باز قهار»درصد سهام به یک  06در  اعتراض به واگذاری بیش از ری، 

 ختم می شد.کارخانۀ ارج  و تاراج تعطیلی به به موقع به طرح هایی بود که در نهایت

اعتصاب قدرتمند ایران ترانسفو علیه واگذاری سهام شرکت به مؤمنی، کوچک سازی و فروش قطعات کارخانه، 

تعدیل نیرو و کاهش زمان قراردادها و برای واگذاری سهام به خود  کارگران و بازنشستگان مجموعه و بازگشت 

 است از افزایش سطح آگاهی و اعتماد به نفس جنبش کارگری در دورۀ آتی یبه کار همکاران اخراجی، علامت

عمومی  اعتصابات)این صعود مبارزۀ طبقاتی را در سطح جهانی نیز می توان با رشد اعتصابات کارگری چین، 

ران نفت و اعتصاب کارگ اعتراضات به تغییر قانون کار در فرانسه،یونان علیه سیاست های ریاضتی سیریزا، 

  .خودروسازی و مخابرات امریکا و دیگر نقاط جهان مشاهده کرد(

هایی به تن، میلیون فارغ التحصیل بیکار ۶نار ، در کیتعطیلی های پی در پی صنایع و واحدهای تولید این

 و . اگر فروپاشی اجتماعی با کاهش سن اعتیاد و تن فروشیپتانسیل اعتراضی بالایی را به وجود آورده است

ا و ... ر و اعدام ها سرکوب سیاسیافزایش خص بحران آب(، أ، بحران های زیست محیطی )بالرشد خودکشی

ز دارد: یانهم اضافه کنیم، با پتانسیل اعتراضی عظیمی رو به رو هستیم که برای فوران به کوچک ترین روزنه 

های اخیر ُبلداجی بر سر مسألۀ آب، در مهاباد، درگیری سال گذشته، شورش اردیبهشت ۶۶اعتراضات سال 

 و الی آخر. «چوکا»، اعتصاب کنونی کارخانۀ رانسفوایران ت اخیر اعتصاب

)به طور رقابت ها و تنازعات منطقه ای  صحنۀ ورود رسمی جمهوری اسلامی ایران به رونی بااین بحران د

و  22استقرار بمب افکن های دورپرواز توپولوف است.  شدهحادتر  به مراتباخص سوریه و عراق و یمن(، 

بمباران مواضع داعش و جبهۀ فتح  با هدفان روسیه در پایگاه شکاری سوم ایران در همد 20جنگندۀ سوخوی 

رمانشاه کمنطقۀ طاق بستان داعش در  وابسته به ، و اعلام انهدام گروه تروریستیدر سوریه الشام )النصرۀ سابق(

جک، ند انتحاری و نارنبرسلاح نظامی و جلیقۀ انفجاری و کمنفر و ضبط چند قبضه  0نفر و بازداشت  0با مرگ 

ی یت ها منتشر  شدند و به یکسان وخامت اوضاع کنونبر روی سادو خبری بودند که با فاصله ای کم بلافاصله 

 را نشان می دهند. 

که  و دیگر کشورهایی وی ترکیه، فرانسه، بلژیک، امریکاهمان الگ درست مشابه با -جمهوری اسلامی ایران

خواهد  از بهانۀ مقابله با تروریسم استفاده -رو به رو بوده اندیک سال گذشته با حملات تروریستی  در قریب به
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شدت ببخشد و از سوی دیگر مداخلات در داخل حقوق دمکراتیک سرکوب  بیش از قبل بهکرد تا از یک سو 

که تا دیروز تحریم را مسبب  دستگاه ایدئولوژیک حاکمیتاز مرزها و در منطقه بسط دهد.  خود را در خارج

ند ت اشاره خطر داعش را نشان می دهد )البته اگر بتواشگاین بار با ان می کرد، معرفی وضعیت اسفبار اقتصادی

را با چکمۀ نظامی پس بزند. ، تا با ایجاد رعب و وحشت اعتراضات داخلی وجه تمایز خود را با آن نشان دهد!(

ین ارعاب با چن با این روش حل می شوند و نه جنبش اعتراضیاجتماعی و سیاسی  و تناقضات اقتصادی نه اما

د. سیاست خارجی سرمایه داری ایران، چیزی نیست و نمی تواند باشد جز تداوم و بسط هایی فروکش می کن

ت همان طور که سیاست اقتصادی آن نیز نمی تواند چیزی جدای از سرمایه داری درسسیاست داخلی آن. 

ارگران بر ک تعطیل می شوند، کنترل و مدیریت« مزیت رقابتی»اگر کارخانه ها به دلیل نبود  جهانی باشد.

دم مرزهاست، ما از جبهۀ سوم انقلابی و  اگر خطر خارجی همان صنایع ورشکسته در دستور کار قرار می گیرد.

ت سرنگونی دول هبگره خورده است  ناگزیر تمامی این مخاطراترفع  مسلح شدن کارگران دفاع می کنیم.

رای رفع یر ببر ابزار تولید اجتماعی، برنامه ریزی منابع و ذخا کنترل و نظارت دمکراتیکاعمال ، سرمایه داری

 سوسیالیسم.حرکت به سوی آغاز در یک کلام و  نیازهای اجتماعی

 تنها زمانی تغییر می کند که پتانسیل اعتراضی کنونی در در صورت تداوم این وضعیت، سناریوی سیاه آتی

وضعیت ملتهب کنونی، با فوریت هر چه تمام تنها یک وظیفه را پیش روی ظرف درست آن انباشته شود. 

 مارکسیست های انقلابی قرار می دهد و آن مسألۀ تدارک برای ایجاد حزب پشتاز انقلابی است. 

 ۵08۱تیرماه  22
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 فولاد ناسیونالیسم اقتصادی و بحران جهانی

 نیک بیمز

ۀ کارگر طبق نه فقط برای کارگران شاغل در این رشته از صنعت، که همین طور برای کلّ ،بحران جهانی فولاد

 بحران، پرسش های کلیدی ووقوع این  بابسزایی برخوردار است؛ آن هم به دلیل که  بین المللی از اهمیت

 طرح می شود.م ما مهمی پیرامون چشم انداز سیاسی

روپاشی است که: در شرایط مواجهه با ف کلی ترپرسش  ، اینارتباط تنگاتنگی با آیندۀ صنعت فولاد داردآن چه 

ابری رش نابرگستبا کاهش دستمزدها، افزایش استثمار، رشد بیکاری و همراه اقتصاد سرمایه داری جهانی، 

ت به سوی جنگی دیگر که از دل این شرایط برمی خیزد، طبقۀ کارگر باید حول کدام اجتماعی و متعاقباً حرک

 استراتژی سیاسی وارد مبارزه شود؟

رهبران سیاسی از همه قماش و رسانه های جمعی  ،کارگریلاد، رهبران اتحادیه های کارفرمایان صنعت فو

جلوه  «اضافه تولید»س گرد هم آمده اند تا بحران کنونی را یک بحران همگی در اتحادی نامقدّ  ،سرمایه داری

که در حال حاضر تقریباً نیمی از تولید جهانی را  -. ادعای آنان این است که گسترش تولید فولاد در چیندهند

ترالیا اروپا و اس حدۀ امریکا وان، از جمله ایالات متسراسر جه های یلیعلت حذف مشاغل و تعط -تأمین می کند

 است.

 ، از چین خواسته است که از تولید خود بکاهد. این«استیل شبریتی»یلی طحکومت بریتانیا در مواجهه با تع

ین را مازاد عرضۀ فولاد ارزان چ شرکتتصمیم به فروش  است که دلیل « تاتا»همان دنبالۀ خطّ مالکان شرکت 

ر ، بزرگترین سازندۀ فولاد امریکا، اخیراً اتحادیۀ اروپا و بریتانیا را به خاط«ستیلیو.اس ا»معرفی می کنند. رئیس 

رالیا نیز د گرفت. در استاقتناو اجازه به چین برای دامپینگ فولاد ارزان در بازارهای جهانی به باد « بی مبالاتی»

هم  «تجاری فولاد آلمانانجمن »از حکومت می خواهد که فولاد استرالیا را بخرد. رئیس  «حزب کارگر»

. در «شخصًا از هر ابتکار عملی که بتواند اضافه ظرفیت عظیم فولاد چین را کاهش دهد استقبال می کند»

کشیده  صفهمۀ کشورها رهبران اتحادیه های کارگری با وظیفه شناسی تمام پشت سر کارفرمایان شرکت ها 

 هستند.« ما»و خواهان حمایت از صنعت فولاد ملی  اند
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را که علت  «اضافه تولید»کارگران برای این که موضع خود را تعیین کنند، می بایست به طور انتقادی معنی 

ه گیرد که: اضافه تولید نسبت ببکنند. این پرسش باید مطرح شود و جواب  واکاویبحران معرفی می شود، 

 چه؟

محسوب  «عرضۀ اضافی» فولادی که امروز نیازهای اجتماعی و انسانی وجود ندارد. کلّ اضافه تولیدی نسبت به

بسیار سودمندتر در بازسازی زیرساخت های متلاشی امریکا به کار گرفته شود. به شکلی ، می توانست می شود

ای ضاع تقعمومی هند استفاده می شد، آن موق اگر فولاد در ساخت و ساز راه آهن، مسکن و سایر تسهیلات

 چنان ادامه داد. ن فهرست را می توان همبیش از کافی بود. ای بسیارد فولا

 سود است.کسب اضافه تولید نه نسبت به نیازهای اجتماعی، بلکه نسبت به 

مطرح کرد، بحران های جامعۀ سرمایه داری  «نیستومانیفست کم»در  ۵۶0۶همان طور که مارکس سال 

 «.اضافه تولیداپیدمی : »ندمی نموداولیه مضحک  ه در دوره هایشکلی به خود می گیرند ک

بیش از حد، صنعت بیش از حد و تجارت بیش  شتمدن بیش از حد، ابزار معا»وجود به خاطر  به قول مارکس

پدیدار شده است و رشد نیروی های مولد باعث اختلال کلّ جامعۀ بورژوایی می « جنگ  ویرانگر»یک  ،«از حد

حفظ  -بر پایۀ انباشت سود خصوصی -بتواند واییشود. در نتیجه نیروهای مولد باید نابود شوند تا نظم بورژ

 شود.

هدف فوری کارزار کنونی، چین است؛ جایی که رژیم حاکم، به عنوان نمایندۀ منافع یک لایۀ مافوق ثروتمند 

 از الیگارش های سرمایه دار، پیش تر نابودی نیم میلیون شغل را در صنعت فولاد اعلام کرده است.

 بر این حملات و تمهیداتارلی خود، به مقاومت و مبارزه در ببین المل شانۀ همتایانرگران چین، شانه به اک

خواهند شد؛ یعنی نیروی خشن  به چهرهچهره  با پلیس و ارتش برای این کار،. و کشیده خواهند شدمشابه 

بقۀ کارگر ا سرکوب خونین طب ،را در مسیر بازگشت کامل سرمایه داری یشکه تعیین کننده ترین گام خودولت 

 برداشت. ۵8۶8در ژوئن  «میدان تیان آنمن»در رویدادهای کشتار 
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در نقطۀ مقابل  ،انتوأم با یورش به مشاغل و خشونت پلیسی  شانکارگران باید درک کنند که دشمنی ارگانیک 

برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی قرار دارد که بروکراسی اتحادیه های کارگری و حکومت های ملی پیش می 

 کشند.

ن است یبی رحم برنامۀ ناسیونالیستی است. هدف از این برنامه ا ت از چنین سرکوب خونینی، جزء منطقحمای

د و کند. کارفرمایان صنعت فولا رفعرا « اضافه تولید»فولاد را تعطیل و  که بیش ترین بخش های صنعت

مت های سرمایه داری همراه با بروکرات های اتحادیه ها، از سرکوب در چین استقبال خواهند کرد، چرا وحک

ست است که ناگزیر می بای تمهیداتی مسیر پیش قراولکه این سرکوب به رونق سود آن ها خدمت می کند و 

 فته شوند.رگبه کار  کشورهای خودشان علیه طبقۀ کارگر در داخل

ینی نیستند که در معرض اخراج قرار دارند. کارگران فولاد بریتانیا چه موضعی باید در برابر تنها کارگران چ

شان در آلمان و برعکس بگیرند؟ منطق ناسیونالیسم اقتصادی روشن است. بنا به این  حملات به همتایان

رکوب برای این سکنند، چرا که  تیاورها حمپلیسی سایر کش-منطق کارگران هر کشور باید از سرکوب دولتی

 ضروری است.« اضافه تولید»بحران  دادن به و پایان کشاندن یلیتعطبه 

ارتجاعی فراتر از این ها می رود. پیامد نهایی برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی،  ۀتاریخ نشان می دهد که این برنام

آن مبارزۀ هر بخش طبقۀ سرمایه دار برای حذف رقبا از بازار جهانی، یک شکل  طیجنگ است؛ جنگی که 

 نظامی به خود می گیرد.

 ۀ جنگ و ضدّ انقلاب، برنامۀ سوسیالیسم بین المللی است.عرون رفت از این فاجتنها راه بُ

ظام لکه از ن، ب«لیداضافه تو»نه از  گران فولاد و هر بخش دیگر طبقۀ کارگر بین المللی،رابحران پیش روی ک

مناسبات اجتماعی و سیاسی سرمایه داری سرچشمه می گیرد که به کامل ترین معنی کلمه ارتجاعی شده و 

بیش تر قرار گرفته اند. توسعۀ بین المللی نیروهای مولد ذاتاً از این جهت  رفت شسر راه پی هم چون مانعی بر

 م اکنونه ای که هوظیف .بالا می بردپایۀ پیشرفت تمدن به عنوان اجتماعی کار را  وری مترقی است که بهره

که ، بل(د و جنگ حرکت می کندمارپیچی نزولی به سوی رکو )که در« اضافه تولید»در دست داریم، نه حذف 

 ملت سرمایه داری است.-واژگونی نظام سود و دولت
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است که  یلمللی آفریندۀ نیروهای مولدمجموع کار طبقۀ کارگر بین ا، در صنعت فولاد یا هر صنعت دیگری

شود. با این حال این چشم انداز تنها از  بهره برداریی ن دادن به فقر، فلاکت و نیاز مادّمی تواند برای پایا

یستی ختن یک اقتصاد سوسیالیفۀ ساظخلال مبارزۀ متحدانۀ طبقۀ کارگر برای تسخیر قدرت سیاسی و آغاز و

 است. سطح جهانی رد و تحت کنترل دمکراتیک بابرنامه

اید ب« الآن» جلو خواهند پرید و مدعی خواهند شد که طلبان از هر قماش در تقابل با این چشم انداز تفرص

آن ها نه فقط هیچ کاری برای تحقق  کاری برای دفاع از مشاغل انجام داد. اما برنامۀ ناسیونالیسم اقتصادی 

 د، بلکه مستقیماً به یک فاجعه می انجامد.این هدف از پیش نمی بر

ریخی و ع تافشود که منا هپیش برد می تواند دفاع از نیازهای فوری طبقۀ کارگر تنها بر اساس چشم اندازی

نیاز داریم، آغاز مبارزۀ سیاسی برای این « الآن»را حفظ می کند. آن چه  بلندمدت این طبقه و کلّ بشریت

 است. رهبری کنندۀ آنقلابی برنامه و بنانهادن حزب ان

 26۵0آوریل  ۵0
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 آهستگی اقتصاد امریکا و جهان

 تام الی

داده های جدیدی که اواخر هفتۀ گذشته دربارۀ ایالات متحدۀ امریکا و منطقۀ یورو منتشر شدند، نشان می 

مملو از  یوضعیت، ابرشرکت های محرکۀ ایندهند که اقتصاد جهانی عمیق تر از قبل در رکود فرو رفته است. 

موجودی نقد هستند که از سرمایه گذاری مولد سر باز می زنند؛ آن هم درست زمانی که بانک های مرکزی و 

بانک  هفتۀ قبلصدها میلیارد دلار به بازارهای مالی ادامه می دهند. درست  چنان به پمپاژحکومت ها هم

د که به این زودی ها برنامه ای برای افزایش مرکزی امریکا )فدرال رزرو( مجدداً به نخبگان مالی اطمینان دا

 ندارد. به ثبت رسیده هستند، تاکنون پایین ترین سطوح  در فعلاً کهنرخ های بهره 

 ۵.2تولید ناخالص داخلی امریکا و اروپا در سه ماهۀ دوم با سرعتی حلزونی رشد کرد. در مورد امریکا، رشد 

نسبت به رشد  را درصدی 2.۱ بود که انتظار یک جهش یاقتصاددانانپیش بینی درصدی به مراتب پایین تر از 

، آهنگ رشد سالیانۀ 26۵0. در شش ماه نخست سال می کشیدنددرصدی سه ماهۀ نخست امسال  6.۶ناچیز 

 درصد بود. ۵اقتصاد امریکا تنها 

 اصطلاحاًغاز سال و آ بازارهای بورس امریکا و بخش عمدۀ باقی جهان در همین دوره با وجود نوسانات شدید 

بت رسیده به ث ریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا، به بالاترین سطوح  بدنبال رأی  بهله صبلافا (۵) سهام بُزفروشی

 S&Pصواحد است و شاخ 066هزار و  ۵۶از  بیش «متوسط صنعتی داو جونز»صعود کرده اند. شاخص 

 درصد رشد کرد. ۱تنها در ماه ژوئیه بیش از  500

د( درص 8.2کت ها )منفی ترین بخش آماری گزارش وزارت بازرگانی امریکا، سقوط تند سرمایه گذاری شر مهم

محسوب می شود. سقوط سه ماهۀ دوم، بزرگ ترین سقوط از زمان اوج بحران  هبود که سومین کاهش سه ماه

 بود. 2668مالی 

هیچ بهبودی در تاکنون  266۶سپتامبر  بحران مالیمؤید این واقعیت هستند که از زمان همگی این تحولات 

و همین طور سیاست های  امریکا قعی رخ نداده است. سیاست های حکومت اوباما و بانک مرکزیااقتصاد و
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ش تر از پایین به بالا تسهیل کرده و باعث فقر بی را در اروپا، بازتوزیع به مراتب گسترده تر ثروت شانهمتایان 

 ت.ساگر شده راطبقۀ ک

سر کشیده است، طفیلی گری است که بیش از پیش بر اقتصاد  یبهبود یافته و به نقاط اوج جدیدآن چه 

سلطه یافته. گسترش جنون آمیز دارایی ثروتمندان و ابرثرتمندان، تنها با  ،سرمایه داری جهانی، به ویژه امریکا

تلنبار شدن بدهی از سوی  تورم بیش تر دارایی های مالی وسو و  امت زیرساخت های مولد جامعه از یکوخ

 دیگر قابل تحقق بوده است.

که حکومت اوباما با رجزخوانی ادعا می  ی«بهبود»رکود اقتصاد امریکا ابعادی تاریخی به خود گرفته است. 

بوده است. « ۵808ترین مورد از سال  ضعیف» تنها« وال استریت ژورنال» تحلیل هایکند، به قول یکی از 

درصد در سال رشد کرده است.  2.۵، اقتصاد امریکا با آهنگ تنها 2668رکود در ژوئن  از زمان اتمام رسمی

درصد نبوده اند، به  0شاهد رشد سالیانه ای کم تر از  اند به ثبت رسیده ی که تاکنونهیچ یک از بهبودهای

 انجامید. به طول 2662تا  266۵که از  استثنای آخرین بهبود قابل توجهی

 ۵۱.۱بوده است، اقتصاد امریکا تنها  اوباما با دو دورۀ حکومت قارناقتصادی بی رمق که مطی هفت سال رشد 

تا  ۵80۵که از  ۵8۱6باید یادآوری کرد بهبود اقتصاد از اواخر رکود دهۀ  ،درصد رشد داشت. در مقام قیاس

 اقتصاد بود. یددرص ۱2با سال های زمامداری کندی و جانسون(، شاهد رشد  به طول انجامید )مقارن ۵808

سه ماهۀ  رددرصد  6.0اد اروپا با آهنگ تنها عیت به شکلی بسیار حادتر در اروپا نمود یافته است. اقتصضواین 

که بدترین عملکرد شش ماهۀ منطقۀ یورو در دو سال گذشته را تکمیل می کند. فرانسه، دومین دوم رشد کرد 

دوم به ثبت رساند. ایتالیا، سومین اقتصاد بزرگ اروپا،  اقتصاد بزرگ منطقۀ یورو، رشد صفر را در سه ماهۀ

بخش  مبادا در این میان هراس از این که بینی می کند؛ درصد را برای امسال پیش ۵اکنون رشد کم تر از 

یک بحران مالی جدید جهانی را  جرقه هایترک بردارد و  ،مدفون در زیر کوهی از بدهی های بد بانکداری 

است. داده های سه ماهۀ دوم آلمان، بزرگ ترین اقتصاد منطقۀ یورو، هنوز منتشر نشده  رفتهبالا کند،  روشن

 اند.

ی به رأی در سه ماهۀ دوم منتهدرصد  6.0پنجمین اقتصاد بزرگ جهان، تنها به عنوان ا، یناقتصاد بریتا

بریتانیا در سال  رشد برای را صندوق بین المللی پول پیش بینی خود ،رشد کرد. به دنبال رفراندوم «برکسیت»
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ون اروپا پیش بینی کرده است که رشد بریتانیا شاید تا سال یدرصد کاهش داد. کمیس ۵.0به تنها  2.2از  26۵2

 درصد منقبض شود. 6.0بعد 

بابت تورم منفی، سرمایه گذاران جدید  هاینگرانی به خاطر جهان،  بزرگ در ژاپن به عنوان سومین اقتصاد

در روز جمعه با اعلام اتخاذ نرخ های بهرۀ را  سیاست گذاری خود که بانک مرکزی ژاپن نشست  امیدوار بودند

ژاپن  به اتمام برساند. اما بانک مرکزی« تسهیل کمّی»بیش تر اوراق قرضه در قالب سیاست  دمنفی تر یا خری

د، بازارها را ناامید کرد و درصد حفظ خواهد کر ۵خود را در سطح منفی  (2)که نرخ بهرۀ شبانۀ  ایناعلام با 

 یف صنایع صادراتی ژاپن شد.عن در برابر دلار و از این رو تضصعود ی  بموج

ود بانک مرکزی نرخ که داده های رشد ضعیف سه ماهۀ دوم باعث می ش مطمئن شدندوقتی سرمایه گذاران 

طی کرد. در واکنش به این داده ها، زدیک به صفر نگه دارد، دلار نیز همزمان روند نزولی خود را های بهره را ن

بازده اوراق بهادار دو سالۀ خزانه داری شد. به  نباعث پایین آمد (0) معاملات در بازارهای سلف وجوه فدرال

در روز جمعه کاهش  02.0درصد در روز سه شنبه به  ۱6گفتۀ بلومبرگ، احتمال افزایش نرخ بهرۀ فدرال از 

 یافت.

ناتوانی حکومت ها و نهادهای سرمایه داری را از حلّ بحران اقتصادی به نمایش  یدیگر بارداده های اخیر 

 می گذارند. 

تریلیون دلار موجودی، از پول نقد لبریز هستند. درست همان طور که حساب  2ابرشرکت های امریکا با تقریباً 

به  ین ثروت ها هیچ مجراییفوی سهام ثروتمندترین امریکایی ها چنین است. با این حال ارتُهای بانکی و پُ 

 .نمی یابندسوی سرمایه گذاری مولد 

رمایه شرکت ها را به س»قرار است « تایمز کویورنی»به بیان  کهبه همین ترتیب، سیاست نرخ بهرۀ منفی 

 ایجاد رشد قابل توجه باز مانده است که سیاست  صورت ازکند، به همان « آن وادار به جای انباشت پول گذاری

پُر و پیمان نگه داشتن بانک ها  برای اوراق قرضۀ حکومت میلیارد دلار 226تریلیون ین یا  ۶6خرید سالانه »

 «.با پول نقد و تداوم وام دهی
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گیری یجه ز این نت، نوعی خطای کسب و کار نیست. بلکه بازتابی است ااریگذامتناع ابرشرکت ها از سرمایه 

سود کافی کسب کنند. این تجلی بحران عمیقی است که در قلب  تولید کالال بَشرکت ها که نمی توانند از ق 

 نظام سرمایه داری گیر کرده است.

ت ها اری ثابت شرکگذیه حساب های بین المللی، در امریکا و کانادا نیز سرمایه وسبنا به داده های بانک ت

درصد پایین تر  22ایین تر و در ژاپن پدرصد  22است. در ایتالیا این رقم  2662درصد پایین تر سال  26هنوز 

 است.

ات نآن چه کسب و کارهای امریکا برای افزایش سود و کاهش نوسا»، اقتصاددان، می نویسد که «نیک پرنا»

و « ه های سرمایه گذاری، بازخرید سهام و نه استخدام بوده استنیکاهش هزعبارت از سود انجام داده اند، 

تفاده از این پول برای سرمایه گذاری در سلا نگه داشتن سود هر سهم است و نه ابه منظور با ،بازخرید سهام»

 «.کارخانجات و تجهیزات

نمود یک بحران ساختاری و فروپاشی نظام جهانی  ،266۶تداوم رکود اقتصادی نشان می دهد که بحران مالی 

، بحران اقتصادی رشد تنش های اجتماعی و تنازعات ۵806سرمایه داری بود. درست مانند سال های دهۀ 

 ژئوپلتیک را تغذیه می کند و این تنها به دو گزینه می انجامد: جنگ جهانی یا انقلاب سوسیالیستی.

 26۵0اوت  ۵

 توضیحات:

 .(: فروش سریع اوراق بهادار، نظیر سهام و اوراق قرضه، به بهایی پایین برای خلاصی از شرّ آنSell-off) بُزفروشی -۵

(: نرخ بهره ای که بانک مرکزی در ازای اعطای شبانۀ قرض به یک نهاد مالی overnight rateنرخ بهرۀ شبانه ) -2

 با بهرۀ آن تا آغاز روز کاری بعدی بازپرداخت کند.وصول می کند و قرض گیرنده موظف است وجوه دریافتی را همراه 

(: ذخیرۀ اضافی بانک های تجاری و سایر نهادهای مالی و اعتباری در شعبات محلی بانک Fed Fundsوجوه فدرال ) -0

خ نر»مرکزی که می تواند به سایر بانک ها و مؤسسات مالی قرض داده شود. نرخ بهرۀ وجوه فدرال، نسبتاً پایین است و 

 نامیده می شود )چرا که اکثر وام ها در این بازۀ زمانی اعطا می شوند(.« شبانه
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 ران اقتصادیحگری و ب طفیلی

 اندره دیمن

است،  ض شدهبقه نشان می داد اقتصاد به تندی منوزارت بازرگانی امریکا روز جمعه ارقامی را منتشر کرد ک

 صد کاهش یافته بود.رد 6.2نخست امسال به  آن در سه ماه به طوری که نرخ رشد سالیانۀ 

خص اصلی بورس ایالات متحده طی سه ماهی که در ابار اقتصاد واقعی، تمامی سه شبا وجود شرایط فاجعه 

ساعت تا پیش  0۶تر از گزارش مذکور پوشش داده شده است، بالاترین سطوح را به ثبت رساندند. در واقع کم

 واحد رسید. ۱۵62کنون به ثبت رسیده، یعنی ااز انتشار داده ها، شاخص نزداک به بالاترین رقم ت

، است درصد رشد داشته ۵0به این سو تنها  2668ود سال کر اوجکه اقتصاد واقعی امریکا از زمان  شرایطیدر 

بیش از سه  -و نزداک S&P 500متوسط صنعتی داو جونز، یعنی  -تمامی سه شاخص اصلی بورس امریکا

 ثبت رسانده اند.بالاترین رکورد را به  یک برابر شده و هر

ک ی از بورس و در عین حال رکود اقتصادی، نه فقط تصادفی نیستند، بلکه دو وجهاین جهش ارزش های 

، 266۶د که با گذشت هفت سال از بحران مالی نشان می ده مجموع این هافرایند واحد را نشان می دهند. 

 ویامدهای اقتصادی په حد به هدف تاراج بی امان اشرافیت مالی جهانی همراه با تا چکل اقتصاد جهانی 

 اجتماعی فاجعه بار آن تبدیل شده است.

و  رران میلیاردام منابع اقتصادی به سوی گاوصندوق های سهام دوتغییر جهت مدااین غارتگری خود را در 

رت اش وزرازاین وضعیت در گانعکاس مدیران اجرایی ابرشرکت ها به بهای فعالیت مولد آشکار می کند. 

سطح سرمایه گذاری طبق این گزارش، . به چشم می خوردشرکت ها  بازرگانی دربارۀ سقوط سرمایه گذاری

 .ه استدرصد در سه ماهۀ نخست سال جاری کاهش یافت 2.۶شرکت ها به نرخ 

تریلیون دلار  ۵.0ا کوهی از تقریبًا کریرایطی سر رسید که ابرشرکت های امدر ش یسقوط سریع سرمایه گذار

پول نقد و دارایی های مشابه را در اختیار دارند؛ چنین رقم بالایی که تاکنون به ثبت نرسیده، در نتیجۀ سودهای 

 زی جهان انباشت شده است.ز شدن پول ارزان از بانک های مرکنجومی در میانۀ کاهش دستمزدها و سرری
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ام کارگران و ساخت کارخانه، آن را به سوی افزایش تفاده از این پول نقد برای استخدسشرکت ها به جای ا

ف منحر «ادغام و تصاحب»دستمزد مدیران اجرایی و انجام سیاست های  بردن سود سهام، بازخرید سهام، بالا

 می کنند که همگی بالاترین سطوح را به ثبت رسانده اند.

حصر وال استریت، سفته بازی و  های بی حد وی نتیجۀ شیاد در که خود ۵828به دنبال بحران مالی سال 

 ،حران بودندباین طفیلی گری ایجاد شده بود، بانکداران که مقصر بسیاری از بزرگ ترین جنایات منتهی به 

ه ک« استیگال-قانون گلاس»رات مالی جدید، از جمله رمق دادگاهی و مجرم شناخته شدند؛ و در این میان

و قدرت وال استریت  بعادجدا می کرد، محدودیت هایی را بر ااز هم بانکداری تجاری و سرمایه گذاری را 

 مبارزات انقلابی عظیم آن مقطع بود. به اعمال می کردند. این پاسخ طبقۀ حاکم

، صنعت مالیۀ کشور (۵806)دهۀ  به دنبال بحران بزرگ»نیویورک تایمز اخیرًا نوشت:  ۀهمان طور که روزنام

ونق شد، ر دستخوشماند. اقتصاد در این دوره  باقی سطح پایینیدر  به شدت منقبض شد و طی چهار دهۀ آتی

 «.تری نسبت به دهه های اخیربحران های مالی مهم و با نابرابری درآمدی کم بروز بدون

، هیچ یک از دلایل اصلی این سقوط، از جمله ابعاد عظیم بخش 266۶از سوی دیگر به دنبال بحران مالی سال 

 ند. در عوض موقعیت مسلطنگرفته ا راری فراگیر آن، مورد اشاره ای حتی جزئی هم قرامالی جهانی و جنایتک

مستحکم تر شده و  هدایت حاکمیت اوباما ، زیر پرچموال استریت در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

 گسترش یافته است.

سبت م وادار شده اند نکه حتی نهادهای اقتصادی جریان اصلی ه استرشد طفیلی گری مالی به حدی فراگیر 

، در یک حاکم سیایوان دژ دستگاه سنبه خطرات آن هشدار بدهند. ماه گذشته صندوق بین المللی پول، به ع

ومت ها کو از ح« عیف تر می شودضدر سطوح بالاتر توسعۀ مالی، »دی رشد اقتصا که مقالۀ پروشی  اعلام کرد

 اتخاذ کنند.ار ابعاد بخش مالی هخواست اقداماتی را برای م

پرواترین و جنایتکارانه ترین طفیلی  یبا وجود این هشدارها، حکومت های سرتاسر جهان برای مهار این ب

 نه اراده ای نشان داده اند و نه اشتیاقی. ،گری مالی

یش، می که پیاما تضمین کرده است که بانک های اصلی از بابت جرابت دادگستری اودر ایالات متحده، وزار

مرتکب شده اند، مصونیت قضایی دریافت کنند. رسوایی بانک ها یکی پس از  266۶ر طول بحران پس و د
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رخ ندیگری به ثبت رسیده؛ از فروش وام های رهنی شیادانۀ درجه دو، پول شویی و فرار مالیاتی تا  دستکاری 

 نگرفته است.رد قرار گاقدامات تحت پی مدیر یک بانک هم بابت اینحتی   ؛ار بهره و ارزیعهای م

به دنبال بروز هر نشانه  )فدرال رزرو(در این میان، بانک های مرکزی جهان به رهبری بانک مرکزی امریکا 

طرح  کاهش دادنیا با   ،اندار اسکناس واکنش نشان داده شش انتیای از احیای ضعف اقتصاد جهان، یا با افرا

 سیاست پولی.« عادی سازی»های خود برای 

( تنزل بلند مدت سرمایه ۵د: بمی یا 266۶واکنش به بحران  در ، تجلی خود راوابسته به هم این دو فرایند 

 به شیوۀ اصلی عملکرد طبقۀ حاکم.  و تبدیل آن ( صعود طفیلی گری مالی2داری امریکا و 

 تلاشقدرت صنعتی رو به صعود بود که در  ک، ایالات متحده هنوز ی۵806گ دهۀ ۀ بحران بزرححتی در بحبو

 موقعیت هژمونیک جهانی خود به دنبال جنگ جهانی دوم را مستقر کند. داشت

یزی و این چگی و تنزل بی امان، همراه با نابودی کل صنایع بوده دبا این حال چهار دهۀ گذشته شاهد گندی

یل کرده است. فرایندی که طبقۀ حاکم طی آن ثروت هتس هم می طلبیده و همعملکرد سرمایۀ مالی  است که

 پیش از فرایند واقعی تولید جدا شده است. زخود را تصاحب و حفظ می کند، بیش ا

سیاست های حکومت اوباما نهایتاً تجلی سلطۀ الیگارشی مالی بر تمامی جوانب حیات اقتصادی و سیاسی 

یت وقسیاسی خود نه فقط برای ت امریکا، این مرکز مالیۀ جهانی است. این لایۀ اجتماعی از اهرم اقتصادی و

تر به سوی جنگ و دیکتاتوری در سرتاسر جهان روی بیشچنین برای پیشفعالیت های انگلی خود، که هم

 استفاده می کند.

ن از ثروت های ای یتهیچ راه حلی برای این بحران گریبان گیر اقتصاد جهانی نیست، به جز سلب مالک

 .ماندهی جامعه بر مبنای خطوط سوسیالیستیازی و بازسشالیگار

 26۵۱ژوئن  2

 

 


