نکاتی چند پيرامون بحران مالی کنونی
واهيک کشيش زاده

پيرامون بحران بخش مالی سرمايه ی جهانی بسيار نوشته اند ،بسياری نيز حول پيامدهای کوتاه و
دراز مدت ان قلمفرسايی کردهاند ،بسياری نيز اين بحران را آخرخط ليبراليسم اقتصادی و بازگشت
سياستهای تنظيمگرانه در اقتصاد سرمايهداری و پايان بیبند وباری اقتصاد بازار توصيف کردهاند ،اما
هيچکدام حتی آنهايی که بحران کنونی را نشانهی ناهنجاریهای فطری نظام مبتنی بر حاکميت سرمايه
قلمداد کرده اند از اذعان به اين حقيقت ساده طفره رفتهاند که بحران مالی موجود چه جايگاهی در
بحرانهای ادواری سرمايهداری دارد و آيا نظام سرمايهداری با استفاده از ابزار مختص به خود قادر
است دربرابر بحرانهايی از اين دست قد علم کند يا بر خلف تبليغات دامنه داری مبنی بر اينکه دولت
بايد پايش را از اداره ی اقتصاد بيرون بکشد و بجز تنظيم چارچوب عمومی اقتصاد وظيفه ای بعهده
نداشته باشد مجبور است برای ادامه ی حيات دست به دامن دولت شود.موعظه گران سرمايه داری
نئوليبرال چنين تبليغ می کردند که دوران سرمايه داری انحصاری دولتی بپايان رسيده و پيوندهای
تنگاتنگی که دولت سرمايه داری با پروسه های چند گانه ی توليد ،توزيع و مصرف و نيز سياست های
پولی داشت بپايان رسيده و بازار جهانی تنظيم اين پروسه ها را راسا بعهده گرفته است.پرسش ديگری
که در حاشيه ی بحران کنونی مطرح است و توجيهگران سرمايه از پاسخ دادن به آن طفره می روند
اينست که سودهای کلن سال های اخيربه کجا سرازير شده و چه حاصلی برای کل جامعه داشته
است.يکی از استدللهای اين دسته از سياستمداران و دولتمردان جهان سرمايه و پيروان رنگارنگ آن
اين بود که اقتصاد سرمايهداری مبتنی بر رقابت آزاد توانسته است از طريق معاملت تجاری  ،بورسی
و بانک ی مبال غ هنگفت ی ب ر دارايیها ی مل ی بيافزاي د و س ر آخ ر اي ن سرمايهها ی کل ن ا ز راه
سرمايه گذاری های جديد بسود جامعه بکار افتاده است.
برای روشن شدن صورت مسئله پرسشهای مطرح شده را تکرار می کنيم:
-1خصلت بحران مالی کنونی چيست؟
-2آيا نظام سرمايهداری می تواند با استفاده از ابزار صرفا اقتصادی و مديريتی با بحران کنونی
مقابله کند؟
-3ايا جوامع بهرهای از سودافزايی سرمايهی مالی بردهاند؟
مفسران روزنامهها و رسانههای گروهی در جهان  ،اقتصاددانان و سياستمداران بورژوايی چنين
وانمود می کنند که بحران کنونی فقط ريشه در بی مبالتی و در عدم عنايت به ابعاد معاملهها ،عدم
نظارت دقيق بر حجم و نوع اين معاملت و عدم دقت در حسابرسی بموقع بر آن و در نهايت سوء
استفاده از موقعيتهای شغلی و عدم توجه به موازين اخلقی در نوع معاملت بورسی دارد.به يک
سخن ريشهی بحران کنونی را نه در اقتصاد بلکه در امور فنی و غير اقتصادی جستجو می کنند.آدرس
را عوضی می دهند تا انظار را از توجه دقيق به ريشههای بحران منحرف سازند .مسئله اين نيست که
سرمايهداری و بازار بورس در دوران موجوديت خود بحرانهای عديدهای را از سر گذراندهاند و از
"بحران للهها" در بازار بورس هلند در سالهای نخستين قرن هفدهم تا بحران اخير هيچکدام خللی در
اقتدار اين نظام ايجاد نکردهاند و سرمايهداری قادر خواهد بود اينبار نيز از بحران موجود بيرون
آيد.آری سرمايهداری تاکنون توانسته است از مارپيچ بحرانها بيرون بخزد و هم در پهنا و هم در ژرفا
رشد کند.اما اکنون ديگر قادر نيست بدون دخالت گسترهی عمومی ،بخوان دولت با بحرانهايی از اين
دس ت مقابل ه کند.همي ن گستر ش دامنه ی آ ن ک ه نتيج ه ژرف ش رون د جهان ی شد ن اس ت ک ه همه ی
گستره های زندگی اجتماعی را در بر گرفته سرمايهداری را از استفاده از ابزار صرفا اقتصادی برای
مقابله با بحرانهای مشابه باز می دارد .شايد بگوئيد تاريخ سرمايهداری ملقمهای بوده است از استفاده
از ابزار اقتصادی و غير اقتصادی و اينکه انباشت اوليهی سرمايهداری نه از قبل توليد و توزيع کالی

مرغوب بلکه از قبل جنگها و تجاوزگریهای وحشيانه صورت گرفتهاست و استفاده از ابزار دامن
زدن به جنگهای تجاوزگرانه برای مقابله با بحرانهای اقتصادی همزاد نظام سرمايهداری است و
بحران مالی جهانی اواخر سالهای بيست فاشيسم را در اروپا زائيد که نتيجه ی آن جنگ جهانی دوم
بود.آر ی اي ن وقعيا ت نشا ن دهنده ی چهره ی کري ه سرمايهدار ی اس ت ک ه توجيهگرا ن آ ن سع ی در
پردهپوشانی آن دارند.اما بايد اکنون توجه داشت که اين بحران دارای چنان ابعاد گستردهای است که نه
تنها موسسات مالی و اقتصادی معين بلکه کل جامعه را تحت تأثير خود قرار می دهد و می تواند در
صورت ادامه و بدون دخالت موثر دولت ها بخش عمومی را فلج سازد و موجب بروز فقر و فلکت
گستردهای حتی در کشورهای پيشرفته و ثروتمند غرب شود.مسئله اينست که خصلت عمومی سرمايه
که بدنبال کسب حداکثر سود است حکم می کند که تمام گسترههای اجتماعی را ميدان تاخت و تاز خود
کند و حوزههايی را ايجاد نمايد که بدور از نظارت عمومی بر چند و چون عملکرد سرمايه حداکثر
سود را کسب کند.واقعيت تازهای نيست که سرمايههای هنگفت جهانی بدنبال امکان سرمايهگذاریهايی
هستند که در قبل آن در کوتاهترين مدت واکاست سرمايه جبران شود و سودهای کلنی بجيبشان
سرازير گردد.ما از سالهای هفتاد قرن بيستم تا کنون با وجود تأثيرات انقلب علمی و فنی بر روند
تولي د و رش د تکنولوژ ی شاه د کاه ش نسب ی نر خ سو د هستي م بدي ن خاط ر ني ز سرمايه گذار ی در
رشته های صنعتی فقط بخش کوچکی از سرمايه گذاری های عمومی را تشکيل می دهد و بخش
عمده ی آن به گستره هايی روان می گردد که از طريق معاملت بانکی و اوراق بهادار صورت
می گيرد.بدينترتيب در بسياری از کشورهای اروپايی بويژه در آمريکا و انگليس بخش عمده ی توليد
ناخالص ملی از قبل معملت مالی و بورسی تأمين می گردد و صنعت جای غالب خود را در جامعه به
گروههای سرمايهگذاری معظمی دادهاند که در سطح جهانی فعالند و بدنبال ايجاد بازارهايی هستند که
دربر دارندهی سودهای کلن باشد بنا به آمار موجود نهادهای بين المللی هفتاد درصد سرمايه هايی که
در جهان عمل می کنند متعلق به گروههای سرمايه گذاری خصوصی هستند که نظارت بر آن از
عهده ی دولت ها خارج است و تنها سی درصد آن به بانکها تعلق دارد .واگرد سرمايه رمز و راز
سرزندگی آنست و بدين خاطر نيزکوشش بر اين است که به کمک دولتهای خودی و با دستاويز
قراردادن تهميدات سياسی امکان سرمايهگذاری در حوزه های سودده تسهيل شود ،اين حوزه ها از
طريق مثل خصوصی سازی بخشهای دولتی و پايهای اقتصاد)راه آهن ،مخابرات،پست و غيره( و چه
بخش رفاهی ،آموزشی ،درمانی و چه در پهنه ی نفوذ در کشورهای عقب مانده برای ايجاد بازارهای
فروش اجناس مصنوع ،توليدات صنعتی و مصرفی و غيره است.از اين دست است کشف انواع و اقسام
برگههای بورسی ،اوراق بهادار ،سهام و سفتههای واقعی و مجازی .اين بارفروش سفتههای وام ها و
اعتبارات مسکن ايالت متحده به بانکهای اروپايی موجب ورشکستگی اين موسسات شده است.ايجاد
بازار کاذب مسکن در ايالت متحده و اعطای وام به متقاضيان بدون توجه به ضمانت های ضرور
موجب شده است که ارزش مسکن پس از يک دوره رونق بشدت کاهش يابد و بانک ها در موقعيت
رکود اين بازار با کوهی از اعتبارات بازپرداخت نشده مواجه گردند.
زمانی که سرمايهگذاری در صنعت ،در جوامع باصطلح پساصنعتی و دوران حاکميت اطلعات و
تکنولوژی اطلعاتی کاهش نرخ سوددهی سرمايه در صنايع سرمايههای سرگردان جهانی را بسوی
حوزههايی روان میکند که کسب سودهای کلن هنوز امکان پذير است و تا کنون موفق شدهاند با دور
نگاهداشتن نظارت بخش عمومی از اين معاملت ،سودهای افسانهای بجيب زنند .در واقع حذف نظارت
دولتی يکی از ابزار تحقق چنين سودهايی بود ،زيرا از اين طريق و حتی با کمک ارگانهای دولتی و
موسسات مالی دولتی موفق به انجام معاملتی می شدند،که در حالت معمولی می بايست تحت تعقيب
ارگان انتظامی و دادستانیها قرار گيرد.حذف امکان کنترل و نظارت بخش عمومی آوانسی بود که
دولت بورژوايی به اين سرمايهها میداد تا در کشورهای آنان دست به سرمايهگذاری زنند.
اکنون در رسانههای گروهی فرمولبندی ديرآشنايی بر سر زبانها افتاده است که گوي ا "سودها را
خصوصی می کنند اما زيانها را ملی" و گويا در ايالت متحده دولت بوش با اختصاص هفتصد ميليارد
دلر از محل بودجه ی عمومی برای نجات بانکها و موسسات مالی از بحران کنونی "سوسياليسم از

بال" را عملی می کند.سالهای متمادی است که نيروهای چپ در اروپا بر اين نکته پافشاری می کنند
که دولتهای بورژوايی غرب در هيبت آتش نشانی برای موسسات و رشتههای بحرانزای سرمايه
ظاهر می شوند  ،هم در تراکم سرمايه در دست آنان ياری رسانش است و هم هنگامی که ثروت و
دارايی گردآمده ناپديد می شود از محل بودجههای عمومی ،بخوان از جيب ماليات دهندگان شرافتمندی
که اکثريت آنان را کارگران و کارمندان تشکيل می دهند ،به داد آنان می رسند و با پيش کشيدن اين
استدلل که در صورت نابودی سرمايه عواقب هولناکی متوجه جامعه می گردد از ورشکستگی بسياری
از شرکتهای خصوصی جلوگيری می کنند.اکنون مسئله اينست که شرکتهای معظم سرمايهداری
ديگر قادر نيستند فقط با دست زدن به ابزار اقتصادی و مديريتی از بحرانهای ادواری خود ،که منحنی
آن تغييرات چشمگيری را نشان می دهد) تعدد بحرانها و افزايش طول مدت آن( خارج گردند.در نظر
گرفتن تسهيلت مالياتی برای رشتههايی که ميزان و نرخ سوددهیشان نازل است و ايجاد امکانات
استفاده از وامها و اعتبارات دولتی و فرادولتی برای بسياری از رشتههای اقتصادی تهميداتی است که
دولت بورژوايی در نظر می گيرد تا چرخهای اقتصادی از گردش باز نايستد.در واقع اکنون زمانی
است که واقعيت "سرمايهی انحصاری دولتی" عيانتر از هر زمان ديگری آشکار میشود.امتزاج دولت
و سرمايه ی مالی و انحصاری اکنون تنها راه برون رفت سرمايه از بحرانهای ادواری خود است.در
جايی که دولت از سرمايهگذاری در بخشهای آموزشی و درمانی سرباز می زند و در همان حال مبالغ
هنگفتی را صر ف بيرو ن کشيد ن بخش خصوص ی از غرقآ ب بحرا ن می کند.يکی از استدللهای
توجيهگران سرمايهداری اين بود که اين نظام دارای چنان نيروی سرزنده و شادابی است که می تواند
ثروتهای افسانهای دست و پا کند و با ممکن ساختن پيشرفت در علوم و فنون و تکنولوژی و با
استفاده از دستاوردهای آن در توليد به افزايش دارايیهای عمومی ياری رساند.اما بايد ديد چه کسی از
افزايش اين دارايی ها بهره برده است.
سالها پيش از اين هنگامی که در غرب در دورانی که کشورهای سوسياليستی با بحرانهای ناشی
از ايستايی اقتصاد رودر رو نشده بودند و مسابقه ی سيستمها عمدتا بصورت رقابت در ارقام کمی
اقتصاد حکمفرما بود و چنين وانمود می شد که گويا در غرب نيز طبقهی سرمايهدار از ميان رفته و
جای آن کارشناسان ی نشستهاند که دلسوزان ه برای منافع عامه فعالي ت شبانه روزی دارند  ،بلها و
گالبرايتها به پيروی از ريمون آرون تز جوامع پساصنعتی را مطرح می کردند و چنين وانمود می
کردند که سيستم ها در جايی در ميانهی دو نظام به هم خواهند رسيد  ،آری در چنين دورانی که روند
تراکم و انحصار سرمايه بشدت درحا ل پيشروی بود و ابعاد سرسام آوری بخود می گرفت کنت
گالبرايت تئوری پرداز آمريکايی ادعا می کرد ":قدرت بتدريج و بگونه ی بازگشت ناپذيری از دست
سرمايه خارج می شود" )گالبرايت ،جامعهی مدرن صنعتی ،مونيخ ،1968 ،ص.(65.
روند جهانی شدن اقتصاد و باز شدن درها بروی تجارت آزاد مزيدی شد بر علت گسترش امکانات
سودآوری بيشتر سرمايه.تا سالها پيش از اين ادعا می شد که کشورهای سرمايه داری پيشرفته مخالف
رشد و پيشرفت کشورهای پيرامونی هستند  .روند جهانی شدن کذب اين ادعاها را ثابت کرد.بارديگر به
اثبا ت رسي د ک ه بدو ن گستر ش دامنه ی مناسبا ت سرماي ه دار ی بازتولي د گسترده ی سرماي ه ممکن
نيست.تئوری پردازانی چون موريس داب پيشنهاد می کردند تا با گسترش ضريب اشتغال در کشورهای
پيرامونی و افزايش درآمد اقشار وسيع مردم بازار محصولت صنعتی و توليدی غرب در اين کشورها
ايجاد شود و از سوی ديگر حلقه های پيوند اين کشورها در روند توليد و تقسيم بين المللی کار مستحکم
تر شود.در سالهای اخير که ما شاهد انتقال خطهای توليد بسياری از رشتههای کاربر اقتصاد به
کشورهای پيرامونی بوديم که عمدتا رشتههای توليدی را شامل می شد که باصطلح از ديدگاه اخلقی
مستهلک شده ان د )فضولت توليد ،آليش محيط زيست و سلمت کارگر( در کشورهای مادر روند
بيکاری رشد کرده و ابعاد سرسام آوری بخود گرفت .در چنين موقعيتی ما با دو روند متضاد روبرو
بوديم که آغاز آن را میتوان سالهای هشتاد قرن گذشته قرار داد .يکسوی سکه ی اين روند افزايش
تصاعدی درآمدها و سودهای از محل سرمايهگذاریهای صنعتی و رشد معاملت بورسی و بانکی و
سوی ديگر آن به وخامت گرائيدن وضعيت بيمه های اجتماعی در اين کشورها و نيز رشد فقر نسبی

طبقات زحمتکش بود)حد نصاب سهم زحمتکشان در توليد دارايی های ملی(.اين روند متضاد نشان می
داد که افزايش سودآوری سرمايه در اين سال ها نه تنها موجب سرريز آن به جامعه نشد بلکه تمام آن
دستاوردهايی نيز که در دوران رونق نسبی طی يک دورهی مبارزات مطالباتی نصيب زحمتکشان شده
بود بتدريج و با دستاويز قرار دادن دليل واهی از کف آنها رفت .تمام دستاوردهايی که در دوران
رونق تئوریهای آشتی اجتماعی و برای مسکوت گذاشتن مبارزهی طبقاتی و بزور مبارزات سنديکايی
و سياسی عايد زحمتکشان شده بود در دورانی که سودهايی چند برابر آن دوره حاصل می شد از
اکثريت مردم دريغ شد.نيم نگاهی به وضعيت قوانين اجتماعی در بسياری از کشورهای اروپای غربی
نشان می دهد که ما با شرايطی روبروئيم که سرشار از عدم اطمينان به آينده و سرخورده از ناتوانی
دربرابر زورگويیهای قدرتمندان است .اين احساس خود را در رويگردانی از مشارکت در پروسهی
سياسی و رشد و گسترش جريانات و فرقههای افراطی نشان میدهد که سمتگيری آنان حتما هم سياسی
نيست.همچنانکه در ايران امروز دامنه ی اعتقاد به خرافات گسترش يافته در غرب دامنه ی اعتقاد به
باطنیگری رشد داشته است .بديگر سخن زمانی که مرگ مبارزه ی طبقاتی اعلم می شد مبارزهی
طبقاتی از بال بشدت در جريان بود.طبقات دارا هم سهم خود را از مالکيت سرمايه افزايش دادند و هم
نقش خود را در مديريت اجتماعی و خصوصی اين سرمايهها بيشتر کرده اند.پای طبقات زحمتکش را
از مبارزهی سياسی بريده و با خانه نشين کردن آنها و وابستگی شان به "کاسهی گوشت مصری" آينده
را برای خود انحصاری کردهاند.
آری رشد کمی و کيفی مناسبات سرمايه داری نه تنها موجب آن نشده است که اقشار گستردهتری از
مردم از مواهب آن بهره برند بلکه به عقب گرد اين مناسبات نيز انجاميده است.آری امروزه مردم
کوچه و بازار از پيشرفته ترين ابزار و محصولت صنعتی استفاده می برند ،تلفن همراه دارند ،از
مايکر و ويو استفاده می کنن د و دارا ی تلويزيو ن های با صفحا ت ناز ک و سيست م های صوت ی و
تصويری ديجيتال هستند اما بايد مقادير متنابهی از درآمدهای ناچيز خود را صرف بيمه های بيکاری و
درمانی  ،بازنشستگی و از کار افتادگی کنند ،بجز آن آموزش رايگان درحال ورچيده شدن است،
سنديکاهای کارگری يکی بعد از ديگری در حال تعطيل شدنند و سيستمهای مشارکتی در مديريتها با
موانع قانونی جديدی روبرو می گردند.
در چنين موقعيتی است که بحران کنونی امکان نوينی را فراهم آورده است تا نيروهای سياسی
موقعيت خود را در جامعه از نو تعريف کنند و راه را برای مقابله با روندی که تحت نام "نئوليبراليسم"
می رفت تا جهان را تسخير کند باز کنند و اجازه ندهند فرصت طلبان رنگارنگ با دست زدن به
تهميدات نمايشی منتظر افتادن آب از آسيابها شوند.

