
 سرمايه داری ايتاليا و وضعيت طبقه کارگر

ايتاليا از بی ثباتی سياسی، رکود اقتصادی « انيستيتوهای سرمايه گزارش می دهند و در روزنامه ها انعکاس می يابد که 

های وضعيت خوب برآورد می شد، بين سال 2008قبل از بحران مالی سال و عدم اصالحات ساختاری رنج می برد. 

درصد رشد داشت. بحران جهانی تأثير بدتری بر اقتصاد شکننده ايتاليا گذاشت. در  1.2به طور متوسط  2007تا  2001

اخير بود. از درصدی شد که شديدترين کاهش توليد ناخالص داخلی در چند دهه  5.5، اقتصاد دچار انقباض 2009سال 

 2.4به ترتيب  2013و  2012های در سال« و ». آن زمان تاکنون، ايتاليا روند روشنی برای بهبودی نشان نداده است

، 2013درصد رشد منفی را ثبت کرده است، چالش ديگر وضعيت دشوار ماليه عمومی است. در سال  1.8درصد و 

 تيترها چنين تصويری». بزرگ در سراسر جهان سزمايه بوده استدومين بدهکار بزرگ منطقه يورو و پنجمين بدهکار 

ميليون کارگر اين کشور اضافه ارزشی در اين  40تداعی می کنند که گويا سرمايه اجتماعی ايتاليا رشد نکرده و حدود 

ی ها و ايجاد نکرده اند! و سرمايه اجتماعی اين کشور به ديگر سرمايه دار 2008سال ها و بخصوص بعد از بحران 

انيستيتوهای مالی بين المللی بيشتر و بيشتر بدهکار می شود. واقعيت نيز چنين است و از اين حکايت دارد که حوزه های 

پيش ريز سرمايه در ايتاليا و موسسات صنعتی اعم از کشاورزی، صنايع توليدی، خودروسازی، توريسم و غيره به نفع 

بت های بين المللی ضعيف تر می شوند. اما يک واقعيت ديگر نيز وجود دارد که رقبای قدرتمند ميدان می بازند و در رقا

 10هيچ نهاد سرمايه و هيچ انيستيتو اقتصادی اين نظام نامی از آن نمی برد و آن اين که کارگران ايتاليايی در همين برهه 

زار ميليارد دالر)، حال اگر سرمايه ه 2هزار ميليارد دالر ارزش اضافی توليد کرده اند (بطور متوسط سالی  20ساله 

اجتماعی ايتاليا بخشی از اين اضافه ارزش ها را به نفع رقبا از دست می دهد، در واقعيت توليد روزانه سرمايه توسط 

کارگران اين کشور تغييری ايجاد نمی کند. تفاوت در همين جاست که آن ها هر چه بيشتر سرمايه توليد می کنند خود فقير 

شوند. اگر در گذشته های دور نظير ساير بردگان مزدی اروپا در رفرميسم اتحاديه ای دفن شدند و مبارزه ضد تر می 

سرمايه داری خود را به سنار و سی شاهی فروختند اکنون دهه ها است که تاوان می پردازند و در آينده بيشتر خواهند 

طرح و به  1940در » کينز«گری سوئد با رجوع به تزهای الگوئی که از طرف دو اقتصاددان اتحاديه کاربه  پرداخت.

تصويب کنگره اتحاديه رسيد نگاه کنيم. الگوی رين مايدنر که تمامی دوره بعد از جنگ اروپا را تحت تاثير قرار داد و 

ن را همدستی و همدلی ارگانيک هر دو اتحاديه غول پيکر، اتحاديه سراسری کارگران و اتحاديه سراسری سرمايه دارا

پشتوانه اجرای خود داشت. حل مسأله دستمزد کارگران، افزايش بازدهی کار و سود نجومی شرکت ها،  باالبردن قدرت 

رقابت آن ها در سطح بين المللی خطوط اساسی اين الگو بود. سران اتحاديه های کارگری در جلسات ساليانه مشترک با 

زم را برای تبعيت کامل طبقه کارگر از منشور سرمايه افزائی کهکشانی اتحاديه کارفرمايان تمامی چاره انديشی های ال

طبقه سرمايه دار و دولت به عمل آوردند. اتحاديه کارگری خود مالک جزئی از سرمايه اجتماعی کشور بود و نقش مهمی 

جزئی مورد پذيرش و در ساختار قدرت سياسی و امور برنامه ريزی سرمايه ايفاء می کرد.   اين مدل با دستکاری هائی 

دستور کار اتحاديه های کارگری و دولت های ديگراروپا قرار گرفت و نتيجه آن وضعيتی است که امروز می بينيم و 

زندگی طبقه کارگر را در کالف خود پيچيده است. دهه است که بهداشت و درمان و دارو و کل معيشت کارگران سالخی 

ز از همين حاال به طور کامل يغما و به حساب سود سرمايه ها واريز گرديده است.  می شود، آينده نسل های بعدی آنان ني

 به جدول زير نظر اندازيم.

 سال توليد ناخالص داخلی، هزار ميليارد دالر
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 انستيتوها می گويند: 

در آينده، اقتصاد ايتاليا با تعدادی چالش مهم روبرو است که يکی از آنها بيکاری است. نرخ بيکاری در هفت سال گذشته به طور «

بيکاری سرسختانه درصد رسيد که باالترين سطح ثبت شده است. نرخ باالی  12.5به  2013مداوم افزايش يافته است. در سال 

سرمايه در ايتاليا و هر جای ديگر اين جهنم هيچ » نقاط ضعف بازار کار ايتاليا و رقابت جهانی رو به رشد را برجسته می کند.

غمی از افزايش بيکاری بخود راه نمی دهد و هيچ پيامی جز اين ندارد که اگر کارگر ايتاليايی تالش بيشتری نمايد، توليد را نجومی 

د، از خود مايه گذارد و سخت تر و تحت شرايط بد تری کارکند، به نفع اوست و حاصل آن رفاه اجتماعی و باز گشت به تر کن

بهشت گذشته است!! برای اين کار و از مدت ها پيش پيام بستن محکم تر کمربند ها را به کارگران داده و می دهد. آدرس همه اينها 

ی اين که فقر، درماندگی، گرسنگی و نداشتن بيتوته ای که در آن استراحت کنيد در راه است کارگرانند و هدف نيز دوگانه است يک

 و بيشتر و سهمگين تر دق الباب می کند و ديگر اين که خودرا برای شرايط سخت تر کار و توليد آماده کنيد که اين راه نجات است. 

دی را تصويب کرده است. اولين مورد، تحت مديريت سيلويو در تالش برای مقابله با رکود، دولت دو بسته رياضت اقتصا«

، دولت به رهبری ماريو مونتی بسته 2011ميليارد يورو بود. بعداً، در دسامبر  24اجرا شد و مجموعاً  2010برلوسکونی، در می 

هش کسری بودجه و بدهی ميليارد يورويی را معرفی کرد. در حالی که بسته اول بر کاهش مخارج دولت به منظور کا 30رياضتی 

عمومی متمرکز بود از جمله افزايش سن بازنشستگی، کاهش هزينه های آموزش، در مان، نگهداری سالمندان و غيره دومی، در 

، 2019سال پيش هستند. در سال  20ميان ساير اقدامات، يک سری افزايش ماليات را ارائه کرد. ايتاليايی ها اکنون فقيرتر از 

 43000(حدود  2000دقيقاً مشابه سال  -که بر اساس برابری قدرت خريد اندازه گيری می شود  -واقعی در ايتاليا درآمد سرانه 

 روزنامه ها و انستيتو ها گزارش می دهند ». دالر 37900فقط  -سال پيش بود  20درصد کمتر از  13، 2020دالر) بود. در سال 

ً 2020در سال «  10دو برابر بيشتر از زمان بحران منطقه يورو. نرخ بيکاری  -رصد کاهش يافت د 11، اقتصاد ايتاليا تقريبا

زيرا دولت ايتاليا اقدامات  -درصد است. اين اعداد حتی ممکن است فريبنده باشند  31در حالی که بيکاری جوانان  -درصد است 

کلی يک شاخص عقب مانده در هر رکود است. با در کوتاه مدتی برای تعليق اخراج ها انجام داد و به دليل اينکه بيکاری به طور 

درصدی جوانان  43گيری بود، اما منجر به نرخ بيکاری  تر از رکود ناشی از همهنظر گرفتن اينکه رکود بزرگ در ايتاليا خفيف 

دارد. اقتصاد های جدی در مورد اثرات نهايی اقتصادی و اجتماعی بحران فعلی وجود و افزايش شديد فقر مطلق شد، نگرانی

که منجر به فشارهای نزولی مداوم بر  -درصد از توليد ناخالص داخلی ايتاليا را تشکيل می دهد  12غيررسمی در ايتاليا حداقل 

دستمزدها می شود که تنها با هجوم زياد کارگران مهاجر در ايتاليا تشديد می شود. هر اقتصاد توسعه يافته با بخش غيررسمی 



آن چه تحت عنوان اقتصاد غير رسمی خوانده می شود بدين معنی است که آمار و ارقام ». شکست خورده استبزرگ يک اقتصاد 

آن در گزارشات رسمی انعکاس نمی يابد و اين بخش در تمامی کشورهای سرمايه داری بخصوص اروپايی در حال افزايش است. 

دها و عدم هيچگونه تامين های اجتماعی نظير بيمه درمان، مهمترين وجه آن فشارسختی کار، کاهش بيش از حد متعارف دستمز

، دولت سرمايه کامال در رشد و »اقتصاد رسمی«بازنشستگی و از قبيل اين است که عموما دامنگير کارگران مهاجر می شود. 

ر اقتصاد رسمی که مراقبت از اين سيستم موازی دخيل است و هيچگونه مانعی جهت رشد آن ايجاد نکرده و نمی نمايد. وجه ديگ

سال در سالنامه آماری ثبت نمی شود و بيکاری در محاسبات از اين سن  20در سراسر اروپا رسم است اين که نيروی کار زير 

به بعد محاسبه می گردد. عالوه بر اين طبق ضوابط سازمان بين المللی کار کارگری که حداقل يک ساعت کار کرده باشد در 

ب نمی شود. اين ها همه در عرف سرمايه داری اقتصاد رسمی خوانده می شود. کارگران مهاجر در سراسر سال بيکار محسو

سراسر اروپا به نوعی، کم و زياد خارج از اين اقتصاد رسمی اند و اين يکی از حربه های سرمايه داران جهت پائين نگهداشتن 

گفته می شود سرمايه داری اروپا به نيروی را ايفا می کند.  سطح معيشت کل کارگران اين خطه، سطح دستمزدها و تامين اجتماعی

کار و بخصوص نيروی کار متخصص نياز دارد. در اين شکی نيست که سرمايه به کارگر احتياج دارد به کسی که جز نيروی کار 

در اروپا با وجود انبوه نيروی خود وسيله ديگری برای امرار معاش نداشته باشد تا مجبور شود که به خدمت سرمايه درآيد. اما آيا 

کار بيکار، بخشا بيکار، جوانان بيکاری که آينده روشنی در پيش رويشان نيست امکان کسب تخصص وجود ندارد! در اين که 

سرمايه داری بطور کلی و اروپا بخصوص از جابجايی نيروی کار بهترين شرايط را جهت ارزش افزايی سرمايه برای خود فراهم 

شکی نيست. کمی اين را بشکافيم. مدتی است هزينه نيروی کار در اروپا وبال سرمايه گرديده و اين پيوند مستقيمی با می نمايد 

روند کاهش سهم سود اين قاره از متوسط سود جهانی دارد. سرمايه داری در اين نقطه جهان و در ضعيف ترين حلقه های آن يعنی 

تانيا و آلمان از مدتی پيش دست به کار کاهش اين هزينه ها از طريق سالخی هزينه های سرمايه داری ايتاليا، فرانسه و حتی بري

آموزش، درمان، بيمه های اجتماعی و باز نشستگی و غيره شده اند. سرمايه در اين کشورها با وجودی که از حاصل کار و ارزش 

تکيه بر بار آوری نجومی کار هنوز قادر به جذب سهم  اضافی توليد شده توسط انبوه ميليونی کارگران داخلی خود و هم چنين با

امکان پذير نيست و با  80و  70بااليی از سود متوسط بين المللی است اما پرداخت هزينه نيروی کار ديگر نظير گذشته دهه های 

س عقب نشينی و باز پ از دست دادن هر چه بيشتر و ژرفتر قدرت رقابتی خود در مقابل سرمايه های امريکايی و چينی مجبور به

نظام گيری امتيازات ناچيزی است که روزی و روزگاری به بخش ناچيزی از کارگران در اين خطه از جهان سرمايه داده بود. 

بردگی مزدی روزی، روزگاری پيش از ورود به اين مرحله، در پروسه خودگستری تاريخی کشوری، قاره ای و بين 

و پيکار توده های کارگر دنيا خود را مجبور به ساختن مدرسه، درمانگاه، دانشگاه، المللی خود حداقل زير فشار قهر 

ورزشگاه، بيمارستان، پارک و خيلی مراکز ديگر می ديد اما اکنون ديری است که نه تنها درب مراکز کنونی را می 

نگرانی ازهيچ جنبش خيابانی  بندد، مدرسه ها برچيدن ، از تخت های بيمارستان ها می کاهد و با فراق بال بدون هيچ

نيرومند فاقد بنمابه ضد سرمايه داری در هيچ کجای اين جهان حتی قادر به مهار طوفان تعرض سرمايه در بيمارستان 

تمامی پشت پرده سناريوی کنونی اهرم گسترش فقر، طوالنی کردن  ها و مراکز درمانی و امکانات رفاهی کارگران نمی باشد.

زايش نيروی کار مهاجر، قيل و قال بر سر کاهش توليد سود و انباشت سرمايه و غيره ايجاد شرايط و صحنه سن بازنشستگی، اف

 آفرينی جهت راضی کردن کارگران به شرايط سخت تر کار، پذيرش دستمزدهای نازل تر، عمر طوالنی تر کار و غيره است. 

درصد رسيد. در همين  10.6به منفی  2020د بوده که در سال درص 0.15منفی  2000متوسط نرخ رشد اقتصادی ايتاليا از سال 

افزايش يافت.  2020درصد در سال  162به  2000درصد توليد ناخالص داخلی در سال  109حال بدهی دولت سرمايه ايتاليا از 

وده حال فقر بخش مهمی از تبا وجود اين توليد سود سرمايه کاهش چندانی نيافته است جز آن چه که در باال مختصر بيان شد با اين 

های کارگر ايتاليا تنها بهای روشنی است که پرداخت می شود، بقيه چانه زدن بر سر چند و چون سهم سرمايه ايتاليا در رقابت 

 های بين المللی بر سر اضافه ارزش های توليد شده کارگران است. به گزارش ها باز گرديم : 



ها مشاهده نشده بود. بر اساس گزارش گيرید که از زمان شروع اداره آمار ايتاليا اندازه ) فقر به سطحی رسي2020سال گذشته («

، نسبت افراد 2005درصد از خانواده ها در حال حاضر فقير هستند. در سال  7.7درصد از ايتاليايی ها يا  9.4، اداره آمار ايتاليا، 

يون ايتاليايی اکنون در فقر مطلق زندگی می کنند. به گفته يونيسف، اين به ميل 60ميليون از  5.6درصد بود.  4تا  3فقير تنها بين 

ميليون ايتاليايی حتی قادر به پرداخت هزينه  2تا  1.7دالر برای زندگی برای هر فرد در روز است.  اما بين  1.9معنای کمتر از 

ی سنی بخصوص سن کار حکايت دارد. باز نمودار ها از گسترش فقر در تمامی گروه ها». های ضروری مانند غذا نيستند

سالند که حداقل طی دهه اخير  60تا  30نشستگان نيز قدرت خريدشان را از دست می دهند اما اين گروه های سنی کارگران بين 

ر د فقير تر می شوند. با وجودی که اتحاديه های کارگری در اروپا و امريکا از آن تسلط و بر تری قبلی بر خوردار نيستند و

کشورهای اروپايی و امريکا سرمايه داری سنديکاها را پس از اينکه توانستند با شستشوی مغزی و سرکوب فکری کارگران، آنان 

را از ريل مبارزه برای نابودی سرمايه داری خارج سازند، مدتهاست که نهادهايی زائد و دست و پاگير محسوب می شوند. اما هستند 

م عدم وابستگی فيزيکی به اتحاديه های کارگری و حتی عدم وجود آن ها (نظير سرمايه داری ايران) از بسياری کارگران که عليرغ

همان افکار، منش و عملکرد پيروی می کنند که سرمايه همه کاره ماست، سرنوشت ما در دستان آن است، در هر شکل و فرمی 

رايط روز و آينده مارا تعيين می کند. بر همين مبنی حتی اگر در (اعم از خصوصی و دولتی) مانند اختاپوسی بر ما مسلط است و ش

شرايط سکوت مبارزه طبقاتی کارگران لزوم وجود اتحاديه ها ضروری نيست اما اتحاديه ها و سنديکاها بمحض اين که بوئی از نا 

ن معترض نازل می شوند و کنترل فرمانی کارگری از قوانين سرمايه به مشامشان برسد همچون اختاپوس و هيوالی بر سر کارگرا

اوضاع را بدست می گيرند تا مبادا آب از آب نظم مسلط تکان خورد. نمونه اين را ما اين روز ها در اعترضات و اعتصابات کارگری 

از  ايتاليا بر عليه فقر و کاهش دستمزدها، از دست دادن شغل و جابجايی سرمايه ها شاهديم. در سراسر جهنم سرمايه داری همه

بحرانی که در عين حال که پاشنه سرمايه دار، دولت های آن ها، انيستيتو های انديشه پردازی و روزنامه ها از بحران می گويند 

آشيلی مهلک برای سرمايه داری است، نقش بادبانی نيرومند برای خروج اين نظام از غرق شدن راهم بازی می کند. به سان 

که هم کارگران و هم سرمايه، هر کدام می توانند و ممکن است از آن عليه هم استفاده کنند، کوبنده  شمشيردو لبه دومو کلس می ماند

ترين ضربات را بر يکديگر وارد سازند و سخت ترين فرسايش ها را بر همديگر تحميل نمايند. متاسفانه وضعيت اسفبار طبقه 

نين نکرده است و فرصت بهره گيری راديکال، آگاه و طبقاتی از اين کارگر تا امروز چنين بوده که هيچ گاه و در هيچ دوره ای چ

سالح را بيشتر و بيشتر از دست داده است. اکنون نيز در اين خطه از اروپا که قدری جنب و جوش کارگری عليه سرمايه وجود 

گزارش  1400آبان  29روز شنبه دارد هيچ کورسويی از هيچ جنبش خود انگيخته شورايی ضد سرمايه به چشم نمی آيد. يورو نيوز 

درآمدترين دفتر وکالت در ايتاليا است. اين مرکز خدمات حقوقی در سال  زمان کمترين و همبزرگ» وکالی خيابان«می دهد : 

ز دليل نداشتن آدرس، اهايی تاسيس شد که بهخانمانها و بیخواب در شهر بولونيا (شمال ايتاليا) برای حمايت از کارتن ٢٠٠٠

د شود. يکی از وکال می گويهای وکالی خيابان حاال در سراسر اين کشور دنبال میبسياری حقوق شهروندی محروم هستند. فعاليت

کند تا ها کمک میخانمانهای محلی، به بینهاد ما با امضای يک پروتکل همکاری با شهرداری ناپل و در هماهنگی با انجمن«

ند. آدرس اين اقامتگاه که وجود خارجی ندارد، در حکم يک نشانی عادی است و به موکالن ما يک اقامتگاه مجازی داشته باش

ويژه در شهر ناپل، وکالی خيابان به» باشند دهد که به خدمات بهداشتی، ليست انتخابات و کارت هويت دسترسی داشتهامکان می

خانمان  که به کار و بیکند: فرودستاِن بیای جامعه همکاری میهترين بخشرانده شدهحاشيهبا يک نهاد مدنی امدادرسان با به

اند و مشکل افرادی که به کمک نياز دارند عمدتا کارگرانی که شغلشان را از دست داده« معروف شده اند » فراموش شدگان«

ها، افراد به دام فقر جه همه اينسالمتی دارند. مرکز درمانی آن ها را به دليل نداشتن مکان زندگی و آدرس نمی پذيرند. در نتي

ها سرپناه و کس و کاری ندارند و عمال کنند. آنها در مرکز خدمات اجتماعی غيردولتی، حمام میخانمانمطلق افتاده اند. اين بی

فاع از هزار پرونده رايگان قبول می کنند. هدف اين گروه فراتر از د 3وکالی خيابان هر سال حدود «آيند. به چشم کسی نمی

اين جمعيت در اين دو سال اخير شکل نگرفته است، چنان که از ». مطرودان، آوردن اين جمعيت پر شمار جلو چشم جامعه است

گزارش پيداست بيست ويک سال پيش با شروع گسترش فقر، بيکاری و بی سر پناهی ابعاد آن در حال افزايش است. نکته قابل 



کارت «مايه ايتاليا بيش از هر فاجعه ای که بر اين جمعيت فراموش شده می آيد نگران داشتن تعمق در اين گزارش اين که دولت سر

ديگر جهت شرکت در انتخابات است!! آن چه از جماعه مدنی بورژوايی مانده همين است که مشاهده می کنيم. بورژوازی » هويت

ن، قبول بيمه دارو و درمان کارگر، هزينه معاش دوره بساط هر گونه تضمين اشتغال کارگر، پرداخت غرامت بيکاری به کارگرا

بازنشستگی فروشندگان نيروی کار و هر نوع حق و حقوق اوليه معيشتی توده بردگان مزدی را برای هميشه جمع کرده است. 

م نمی کارگر ک سرمايه برای چالش سير رو به افت نرخ سود و ايجاد فضای تنفس خود از تاخت و تاز و تهاجم به زندگی توده های

کارت هويت فراموش شدگان «آورد اما در همين فضای متعفن، فقر آلود و در همين جهنمی که برای بشريت آفريده نگران داشتن 

 است. اين است تمامی آن چه بورژوازی با عربده گوشخراش به توده های کارگر نويد داده و می هد.» جهت شرکت در انتخابات

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ميليون ايتاليايی عموما بالغ به  6: حدود  2021وه های مختلف سنی کارگران ايتاليا. طبق گزارشی از ايتاليا در سپتامبر فقر در گر

 داليل اقتصادی و نداشتن وسع مالی قادر به کسب سر پناه مستقل نيستند و در خانه پدر و مادر خود می مانند. 



 

 و دائما جمعيت بيشتری از کارگران را در بر می گيرد. رشد فقر در ايتاليا از سال ها پيش آغاز شده
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