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 )کارگر راه( رانيای انقالب کارگران سازمان گزارش سياسی کنگره هژدهم

 )۶۷بيست و پنجمين سالگرد کشتار خونين جان باختگان راه آزادی تابستان  (کنگره 

 

 بحران جهانی سرمايه داری

( در اوت اقتصاد سرمايه داری بزرگ شش سال پس از ظاهر شدن نخستين نشانه های بحران جهانی 

طوالنی تر شدن رکود نشان می دهد  .هنوز از رونق اقتصادی در سطح جهانی خبری نيست ) ۲۰۰۷

برای دست که با پديدۀ نوينی روبرو هستيم که در تاريخ سرمايه داری بی سابقه يا کم سابقه است. 

پی آمدهای سياسی آن يافتن به دريافت روشن تری از چگونگی مزمن شدن و عميق تر شدن بحران و 

 له اهميت دارد:به چند مسأ ، توجه

 وضعيت کنونی بحران اقتصادی -يک 

ديگر به سرمايه داری های مرکزی محدود نمی شود ؛ ، تيره تر شدن افق های رونق اقتصادی  - ۱

در امريکا ، يعنی  نيز رنگ می بازد.نوخاسته"  اقتصادهایچشم انداز رونق در پرتحرک ترين "

، هنوز قتصاد جهان ، چهار سال پس از اعالم رسمی پايان رکود بزرگ ترين و تعيين کننده ترين ا

و ميانگين نرخ رشد ساالنه توليد ناخالص داخلی رشد اقتصاد به سطح پيش از شروع بحران نرسيده 

 تازه همين رشد لنگان نيز اوالً از طريق بوده است. قبل از بحراندر سال های اخير نصف نرخ 

) مداوم و هنگفت به وسيله سيستم "فدرال رزرو" امکان  (quantitative easingتزريق نقدينگی

 پذير شده ؛ ثانياً عمدتاً به نفع بانک ها پيش رفته و سفته بازی مالی را بيش از پيش دامن زده است.

، در پنج سال گذشته اين کشور حجم نقدينگی تزريق شده به اقتصاد کافی است به ياد داشته باشيم که 

جم کل توليد ناخالص داخلی امريکا. به ، يعنی مبلغی نزديک به حبوده ن دالر تريليو ۱۴حدود 

گسترش حجم نقدينگی از طريق عبارت ديگر ، سيستم "فدرال رزرو" ( يا بانک مرکزی امريکا ) 

با ) و خريد اوراق قرضه بانک ها و انواع شرکت ها تفاده از حق خودش برای "چاپ پول"عنی اس(ي

صفر در صدی ، دائماً سرمايه عظيمی در اختيار آنها قرار داده تا آنها را به سرمايه  نرخ بهره تقريباً 

به اما بانک ها گذاری و دادن اعتبارات بيشتر تشويق کند و به فعاليت اقتصادی و اشتغال دامن بزند. 

ی های در سفته بازپول مفت را نيز عظيم  اين کوه"اقتصاد واقعی" ، سرمايه گذاری در افزايش جای 

اين  همزمان باند. ه ای به جيب زدو بی حساب و کتابسودهای بادآورده ند و ه امالی به کار انداخت

 ۲۰۰۸دستمزدها و بنابراين ، درآمد قابل تصرف واقعی خانوار امريکايی از سال  سودهای بادآورده ،
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به اين سو ، در  ۲۰۰۹قتصاد امريکا از سال ايک تا دو درصد کاهش يافته است. ، ساالنه  به اين سو

بوده اند  که غالباً مشاغلی با درآمد پائين ،  موقتی و پاره وقت ميليون شغل ايجاد کرده است  ۵مجموع 

همزمان تقريباً همين تعداد از صاحبان مشاغل دانمی از بازار نيروی کار بيرون رانده و بدتر از آن ، 

هزار شغل جديد  ۹۰۰پايان ژوئيه ) حدود  انويه تاژاول ( از  ۲۰۱۳شده اند. مثالً در هفت ماهه سال 

در بخش خدمات هستند و پاره وقتی بوده اند که غالباً در امريکا ايجاد شده که دو سوم آنها کارهای 

اما در همين دوره هفت ماهه ، بيش از   موقتی و مشمول بيمه و طرح بازنشستگی هم نمی شوند.

وردار از دستمزدهای باال و بيمه و بازنشستگی از بين رفته شغل دائمی و تمام وقِت برخهزار  ۲۵۰

ناتوانی اقتصاد در ايجاد مشاغل دائمی و با ثبات باعث شده که سهم دستمزدها در کل درآمد ملی اند. 

کاهش  ۲۰۱۲در صد در سال  ۵/۴۳به  ۲۰۰۰در صد در سال  ۵۰امريکا به شدت پائين بيايد و از 

  نيز ادامه يافته است. ۲۰۱۳؛ روندی که در سال يابد 

بحران در دو قطب ديگر اقتصادهای مرکزی سرمايه داری ( يعنی اورپا و ژاپن ) از امريکا نيز  

برای نيمی از جمعيت اتحاديه يورو در اورپا ، پس از سه سال جنگ بی وقفه مالی ، بدتر است. 

ال در رکودی فلج کننده دست و پا پرتقو  يونان ، اسپانيا اورپا به مصيبتی ويرانگر تبديل شده است.

در صد کاهش  ۵۰و دستمزدها بيش از در صد  ۲۰توليد ناخالص داخلی يونان بيش از  .می زنند

يافته اند و بيکاری بيداد می کند ، مخصوصاً در ميان جوانان که حدود دو سوم شان اميدی به يافتن 

روزهای پايانی ماه اوت ) بيکاری جوانان به  ( طبق آخرين آمار منتشر شده درکار ندارند. در اسپانيا 

و پاره ای گزارش ها  در صد رسيده و بيکاری در ميان مردان حتی از يونان هم بيشتر است. ۱/۵۶

نشان می دهند که در اين کشور آويزان شدن سه نسل به حقوق يک فرد (از جمله حقوق بازنشستگی 

پديده رايجی تبديل شده و دستمزد کارهای موقتی تا پدر بزرگ) و پرداخت نشدن به موقع حقوق ها به 

دهها هزار کسب و کار کوچک که نقش مهمی در در پرتقال  ت.يورو پائين آمده اس ۲سطح ساعتی 

اقتصاد اين کشور داشتند ، از بين رفته اند ، در حالی که نيمی از کارگران آنها مشمول هيچ نوع بيمه 

 نليا و ايرلند نيز رکود عميقی حاکم است. در ايتاليا بيکاری جوانايا مستمری بيکاری نيستند. در ايتا

، نا اميد از بهبود اوضاع ، در صد می رسد و در ايرلند بيست و چند در صد از نيروی کار  ۴۲به 

مانند گذشته های دور ،  در بيرون از کشور به دنبال کار می گردند و مهاجرت می کنند. بحران در 

رشد اقتصادی حتی در کشورهای  تان و جمهوری چک نيز آشکارا عميق است.اسلوونيا ، مجارس

مثالً نرخ رشد اقتصادی آلمان که ثروتمند اورپا نيز بسيار کند است و حتی دارد کندتر می شود. 

محسوب می شود ، در سه ماهه دوم سال جاری به يک دهم درصد سقوط کرد.  موتور اتحاديه اورپا 

می رسد نفر ميليون  ۲/۱۹ميليون نفر و در منطقه يورو به  ۷/۲۶اديه اورپا به شمار بيکاران در اتح
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منطقه در صد در  ۱۲و بيش از اتحاديه اورپا  سطحدر در صد  ۱۱( با بيش از و ميانگين بيکاری 

  .قرن گذشته بی سابقه است ) در نيميورو 

از اواخر سال ست راستی شينزو آبه با اين که دولت ددر ژاپن نيز چشم انداز رونق تيره تر می شود. 

به تبعيت از امريکا به تزريق تهاجمی نقدينگی روی آورد و توانست رشد اقتصاد را در سه  ۲۰۱۲

افزايش بدهد ، ولی آخرين آمار منتشر شده نشان می دهد که رشد در صد  ۵/۵به  ۲۰۱۳ماهه اول 

الزم است به صد سقوط کرده است. اقتصادی اين کشور در سه ماهه دوم سال جاری به سه دهم در

ساالنه ، منهای دو دهم  ۲۰۱۲پايان تا  ۲۰۰۸ياد داشته باشيم که ميانگين نرخ رشد واقعی ژاپن از 

در صد بوده است و سياست های مالی و پولی دولت آبه فقط با به راه انداختن جنگ ارزی با 

 رشد اقتصادی ژاپن منجر شود. کشورهای آسيايی ساحل پاسيفيک می تواند به بهبودی موقت در

حاال ديگر جای ترديدی نمانده که رشد "اقتصادهای نوخاسته" نيز نه تنها کند می شود ، بلکه بعضی 

ديگر از نرخ از آنها به سمت رکود می غلتند. در چين ، يعنی بزرگ ترين اقتصاد بعد از امريکا ، 

در  ۸/۷رشد ساالنه رسمی اعالم شده  خبری نيست و نرخگذشته  سال هایدر صدی  ۱۲تا  ۱۰رشد 

در صد پائين آمده و  ۵/۵تا  اين نرخ صد است ، ولی بعضی ارزيابی های مستقل نشان می دهند که 

بدتر از همه اين که بخش فزاينده ای از رشد اقتصادی محصول سرمايه گذاری های وسيع در 

بازی های ملکی و حباب های مالی  که خواه ناخواه ، سفته مستغالت و خانه سازی های تجملی است

در عين حال روشن است که رشد صنعت و صادرات ، يعنی موتورهای اصلی را دامن خواهند زد. 

رشد شتابان اقتصاد چين در دهه های اخير ، آشکارا پائين آمده است. وضع ساير کشورهای گروه 

در صد رشد می  ۹تا  ۸نرخ "بريکس" بدتر از چين است: اقتصاد برزيل که در سال های پيش با 

ارزيابی ها نشان می دهند که در سال جاری بعضی از و تقريباً رشدی نداشت  ۲۰۱۲کرد ، در سال 

در  ۵رشد اقتصاد روسيه که پيشتر حدود  .ه باشددهم درصد داشت ۵رشدی کمتر از ممکن است نيز 

اقتصاد هند که در ر صد باشد. د ۲صد بود ، حاال علی رغم باال رفتن قيمت نفت ممکن است کمتر از 

در صد  ۸نزديک به و  ۲۰۱۰در صد در سال  ۲/۱۱اخير از رشد بااليی برخوردار بود (  های سال

در صد کاهش يافت و اکنون آشکارا با بحران مالی عميقی  ۴به  ۲۰۱۲) در سال  ۲۰۱۱در سال 

يی که در بخش ساختمان و سفته بازی ها با توجه به رکود تورمی موجود ون است و دست به گريبا

و شرايط فالکت بار  غلتدبحران مالی همه جانبه ای فرومستغالت صورت گرفته ، ممکن است در 

رشد اقتصادی افريقای جنوبی در سال گذشته فقط  زندگی اکثريت مردم کشور را فالکت بارتر سازد.

ن روند پائين آمدن نرخ همي در صد هم کمتر باشد. ۲ممکن است حتی از در صد بود و امسال  ۵/۲
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( مانند ترکيه ، آرژانتين ، لهستان و غالب رشد را در بسياری از "اقتصادهای نوخاسته" ديگر 

ند ، نيز که در سال های گذشته از رشد شتابانی برخوردار بودکشورهای اورپای شرقی و مرکزی ) 

  می شود مشاهده کرد. 

عموميت يافتن   اوالً ادی کنونی می توان دريافت که با اندکی تأمل در ويژگی های بحران اقتص - ۲

آن در مقياس واقعاً جهانی ، نموداری است از ابعاد اقتصاد جهانی شده سرمايه داری که نشان دهنده 

پيشين سرمايه  بزرگ اين بحران با بحران هایگره خوردگی اقتصاد تقريباً همه کشورهاست. مقايسه 

نشان می دهد که دامنه عموميت يافتن اين بحران در ،  ۱۹۳۰ دههبزرگ داری و از جمله بحران 

، اکثريت  ۱۹۳۰تاريخ سرمايه داری بی سابقه است. مثالً کافی است به ياد بياوريم که در دهه 

، زيرا در  ( حتی در مستعمرات ) در معرض مستقيم بحران سرمايه داری قرار نداشتندجمعيت جهان 

های . يا درست در همان سال ها که بحران در کشوراری می زيستندمناسبات اقتصادی پيشاسرمايه د

مرکزی سرمايه داری در اوج خود بود ، اقتصاد اتحاد شوروی در گسست از اقتصاد جهانی با برنامه 

، اقتصاد همه اينها گذشته  اقتصادی بسيار بااليی داشت. و از های صنعتی شدن شتابان ، رشد

اری عمدتاً از طريق تجارت به هم گره می خوردند. در حالی که کشورهای حتی مرکزی سرمايه د

اکنون تقريباً همه مردم جهان در معرض مستقيم نوسانات بازار سرمايه داری قرار دارند و شديداً از 

همگرايی  حلقهبهره دارد همچون مهم ترين  نرخ،  در بحران کنونی  ثانياً  .بحران تإثير می پذيرند

در شرايطی که آزادی حرکت  داری در همه کشورهای جهان عمل می کند.اقتصادهای سرمايه 

مرزهای سياسی تقريباً همه کشورهای جهان ، به يک اصل مقدس غير قابل بحث  برفرازسرمايه 

تبديل شده است ، سياست های پولی بانک مرکزی امريکا برای تزريق اعتبار به اقتصاد با نرخ بهره 

در راستای اين بازارهای سرمايه در سراسر جهان تأثير می گذارد. تقريباً صفر در صدی ، بر 

در سال گذشته برای مقابله با رکود (همان طور که پيشتر اشاره شد) بانک مرکزی امريکا ، سياست 

. اما بانک های امريکا به جای کمک به ده استکرتم مالی امريکا تزريق سبه سي کوهی از پول مفت

، عمالً اين پول مفت را در سفته بازی های بيشتری به کار انداخته اند. مثالً گسترش "اقتصاد واقعی" 

آنها با دست يابی به اين اعتبارات با نرخ بهره ای کمتر از يک درصد ، به خريد اوراق قرضه دولتی 

دادن اعتبارات بی خطر در بهترين حالت ، با ؛ يا درصدی دارد  ۵يا  ۴که عمالً سود تضمين شدۀ 

شرکت های  و حتی .در صدی ، سودهايی بادآورده به جيب می زنند ۱۸تا  ۱۴با نرخ بهره  مصرفی

، ترجيح می دهند به جای کشورهای اصلی ، در اعتبارات اين با دست يابی به نيز  چند مليتی بزرگ

"اقتصادهای نوخاسته" سرمايه گذاری کنند که نيروی کار بسيار ارزان تر ، نرخ سود باالتری را 

همين سياست امريکا ، دولت های ديگر سرمايه داری را نيز واداشته که به همين . مين می کندتض
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نکی خود تزريق کنند و شيوه ، در همين سال های بحران ، دهها تريليون دالر به سيستم های با

به صورت تخفيف های مالياتی يا سوبسيدهای مستقيم به جيب سرمايه را دالر ديگر  تريليون ها

دولت های سرمايه داری  اين سياستِ  نتيجۀ. در ران و شرکت های بزرگ غير بانکی شان بريزندگذا

راه در سراسر جهان زارهای سرمايه اات ارزان و غالباً کوتاه مدت در ب، سيالبی عظيم از اعتبار

رده افتاده و در عين حال بخش مالی را (غالباً ) به ضرر "اقتصاد واقعی" بيش از پيش متورم تر ک

را در روندی مشابه به همگرايی می  کامالً متفاوت یاين اعتبارات ارزان است که اقتصادهاي است.

تجربه چند سال گذشته نشان می دهد که سياست های پولی دولت های سرمايه داری در  ثالثاً  کشاند.

ی برون رفت از راهی برانه تنها در تحليل نهايی جهت تزريق اعتبارات با نرخ بهره بسيار پائين ، 

مهم ترين  .بت بار هستندبلکه آشکارا ناکارآمد و به لحاظ اجتماعی بسيار مصيد ، نبحران نمی گشاي

دولت های سرمايه داری اين اعتبارات تقريباً مفت را دليل ناکارآمدی چنين سياست هايی اين است که 

بوده اند ، و به اين ترتيب ، به دست همان غول های مالی می سپارند که خود علت بی واسطه بحران 

خواسته يا ناخوسته ، اعتبارات مزبور را در همان بخش مالی که اساساً نمی تواند با سفته بازی کار 

در سرمايه داری موتوری که می تواند اقتصاد را از نکند ، زندانی می کنند ؛ اين در حالی است که 

راين افزايش درآمد و و بناب به ايجاد اشتغاليتاً نهاکه رکود بيرون بکشد ، سرمايه گذاری هايی است 

، به را سرمايه داری های سياست های پولی نئوليبرالی دولت چيزی که اما  .انجامدبي مصرف مردم 

، به مصيبتی اجتماعی تبديل می کند اين است که با متورم تر کردن و بی مهارتر کردن بخش مالی 

مثالً در ه بازی های جهنمی اقليتی کوچک را تضمين می کند. هزينه اکثريت قاطع مردم ، ادامه سفت

"بانک مرکزی اورپا" اتحاديه اورپا که يکی از سه قطب اصلی سرمايه داری مرکزی پيشرفته است ، 

بسيار ارزان به بانک های اورپايی در   مدتِ دراز س از دادن يک تريليون دالر اعتبارپ

 خريد نامحدود اوراق قرضهاعالم کرد که آمادۀ يز ن، در سپتامبر سال گذشته  ۲۰۱۱دسامبر

است. اما سؤال اين است که با اين تعهد ، آيا قرض کشورهای بدهکار عضو کشورهای عضو يورو 

: با تزريق اين اعتبارت ، ؟ پاسخ قطعاً منفی استيورو کمتر و وضع مرم اين کشورها بهتر می شود

يار بيش از گذشته بدهکار شده اند ، آن هم در ابعادی که يونان ، اسپانيا ، پرتقال و ايتاليا ، بس

با از بين بردن همه دست آوردهای اجتماعی  وپرداخت شان ممکن است دهه ها طول بکشد ، 

زحمتکشان اين کشورها. در اينجا تنها چيزی که تضمين شده ، سودهای بادآوردۀ بانک هايی است که 

حال اگر از قاره ثروتمند و پيشرفته اورپا به را داشته اند.  خود در ايجاد اين بدهکاری ها نقش اصلی

که اين اعتبارات ارزان راه شان را به صورت سرمايه گذاری های کوتاه مدت می بينيم  هند برويم ،

، به اين کشور فقير باز کرده اند و به سفته بازی در ساختن خانه های گران قيمت و مستغالت دامن 
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کنونی اين کشور را دامن زده اند که نتيجه اش فرار بی جاری و تجاری  ابسزده اند و کسری ح

روی اوراق  است تا جايی که در همين دو ماه اخير فقط سرمايه گذارانِ  سابقه سرمايه ها از هند بوده

که و به بحرانی دامن زده اند از اين کشور فقير بيرون کشيده اند ميليارد دالر  ۱۲بهادار ، بيش از 

تغذيه ، بهداشت ، آموزش و مسکن دهها ميليون نفر از مردم فالکت زده هند روی اشتغال ،  مسلماً 

اثرات مصيبت باری خواهد داشت. همين نوع اعتبارات ارزان حتی کشوری مانند استراليا را که با 

عيار حاال به آستانه يک رکود تمام داشتن منابع طبيعی عظيم ، از اقتصادی نيرومند برخوردار بود ، 

 رابعاً که دست آوردهای اجتماعی مردم اين کشور را تهديد می کند.  کشانده ؛ با بدهکاری بی سابقه

هم نئوليبرالی اکثريت قاطع دولت های سرمايه داری ، به يکی از هدف های اصلی سياست ها پولی 

ولت زدن هر چه بيشتر توازن نيروی سياسی به ضرر طبقه کارگر و کاهش تعهدات اجتماعی د

زاد" معنايی ندارد ، اما مداخله داخله دولت ها در کارکرد "بازار آجز مزيرا اين سياست ها هاست. 

ای که برای حمايت از سرمايه های بزرگ صورت می گيرد و البته قطعاً بدهی دولت ها را افزايش 

می ، هزينه های می دهد و آنها را "ناگزير" می سازد که به بهانه مقابله با افزايش بدهی های عمو

دولت را بيش از پيش کاهش بدهند. مثالً غالب پيش بينی ها نشان می دهند که دولت اوباما اجتماعی 

بودجه تأمين اجتماعی فقط از ميليارد دالر  ۷۰۰حداقل برای کاهش بدهی های دولت ، همين امسال ، 

ه دولت های سرمايه داری به خواهد کاست. اين سياستی است که اکنون تقريباً همو بيمه سالمندان 

حساب شده دنبال می کنند. برای پی بردن به عموميت اين سياست ، کافی است بدانيم  صورت کامالً 

مثالً امسال درگردهمايی رهبران بانک های مرکزی سرمايه داری (که در ماه اوت هر سال در که 

ستين الگارد (رئيس صندوق بين منطقه "جکسن ُهل" ايالت وايومينگ امريکا برگزار می گردد) کري

به بانک های مرکزی توصيه کرد که در پايان دادن به تزريق نقدينگی شتاب نکنند و المللی پول) 

يکی از دالئل او اين بود که ادامه اين سياست به دولت ها امکان می دهد که اقدامات شان را برای 

های دولتی و "ليبراليزه کردن" کاهش هرچه بيشتر دستمزدها ، خصوصی سازی ، کاهش هزينه 

 بازارها در جهت باال بردن سودآوری سرمايه ، پيش ببرند.

تزريق پول از طرف بانک های مرکزی هرچند تاکنون توانسته از تشديد بحران تا حدی  - ۳

، زيرا هم اکنون مشهود است که اين  جلوگيری کند ، ولی مسلماً برای هميشه نمی تواند ادامه يابد

اما مسأله اين است که توقف اين  دارد به شکل گيری حباب های مالی جديدی دامن می زند. سياست

وقتی بن برنانکه  گذشته ژوئن همين. در زاتر خواهد بوداز ادامه آن بحران به احتمال زياد سياست 

)B. Bernanke "ماهانه که اکنون مدت هاست  پولیامريکا از احتمال توقف ) رئيس "فدرال رزرو

؛ نرخ بهره  سخن به ميان آوردمی شود ،  به اقتصاد امريکا تزريق یميليارد دالر ۸۵ر قسط های د
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در بازارهای سراسر جهان به صورت جهشی باال رفت و بسياری از "اقتصاد های نوخاسته" را کله 

اب غالب کارشناسان مستقل احتمال می دهند که توقف اجتنبا توجه به اين حقيقت است که  پا کرد.

و ادامه حمله به شرايط زندگی طبقه کارگر و کاهش هزينه های دولتی  ،ناپذير تزريق نقدينگی 

، اقتصاد امريکا طبق بعضی از اين ارزيابی ها  تشديد خواهد کرد.، به زودی بحران را زحمتکشان 

ی دولت بحران بدهی ها اُفت ديگری را تجربه خواهد کرد ؛ ۲۰۱۴در پايان همين امسال يا در سال 

های عضو يورو تشديد خواهد شد و به بی ثباتی بيشتر در سيستم بانکی دامن خواهد زد و حمله به  

و تأمين اجتماعی را بيش از پيش تقويت خواهدکرد و احتماالً کشورهای دستمزدهای کارگران 

اهد آمد و اورپايی بيشتری به رکود رانده خواهند شد ؛ نرخ رشد اقتصادی چين باز هم پائين تر خو

و آهنگ رشد بسياری از  سياست های پولی ژاپن احتماالً به جنگ  ارزها دامن خواهد زد

  "اقتصادهای نوخاسته" در نتيجه کاهش حجم تجارت جهانی ، پائين خواهد آمد و الی آخر.

  همه چيز در خدمت سرمايۀ مالی -دو 

 

يه داری را به صورتی بسيار عريان سرمانظام های بحران کنونی ، بعضی تناقضات و خردناپذيری 

"محرک" مبالغ عظيمی را به عنوان دولت های سرمايه داری مثالً : ه استبه نمايش گذاشت و زننده

به بيکار سازی وسيع کارکنان  دهند و در همان حالاقتصادی برای مقابله با رکود اختصاص می 

خصوصی بحران زده ای را که  و حتی شرکت های می زنندبخش عمومی و کاهش حقوق آنها دست 

يا به  ؛ شمار کارکنان شان را کاهش بدهند می دارندوا  رای نجات از ورشکستگی حمايت کرده اندب

در  ، اما مالی کمک می کنندهای از رکود ، صدها ميليارد دالر به غول  نام بيرون کشيدن اقتصاد

مندترين که بايد به نيازرا ماعی دولت همان حال صدها ميليارد دالر از ضروری ترين هزينه های اجت

خرافات  آيا دولت ها خود متوجه اين تناقضات نيستند؟. دند ، حذف می کناليه های مردم اختصاص ياب

بی ترديد در اين جهانی درآمده اند ،  "ايدئولوژيک" نئوليبرالی که اکنون به صورت گفتمان مسلط

ما قضيه به اينجا ختم نمی شود ، زيرا بعيد است ا ی ضد و نقيض مکرر نقش مهمی دارند.سياست ها

حقيقت اين در ميان طبقات باال و کارشناسان اقتصادی بی شمارشان کسی متوجه اين تناقضات نباشد. 

است که سياست های متناقض آنها محصول ناآگاهی شان نيست ، نتيجه درماندگی شان است ؛ اين 

به که (ت که آنها را به دام انداخته است. مسأله اين است تناقض عينی و عالج ناپذير سرمايه داری اس

رکود يا مالی شدن بيشتر به دام افتاده راهی ) اکنون نظام سرمايه داری در دو می فاسترقول جان بال

هانی غول آسايی به وجود آورده که با سفته بازی رشد سرطانی سرمايه مالی اکنون قمارخانه ج .است
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پی بردن به قدرت اين کل اقتصاد جهانی را گروگان گرفته است. برای های سرگيجه آور خود ، 

) مالی derivativesکه حجم سفته بازی ها يا معامالِت "مشتقات" (قمارخانه جهانی کافی است بدانيم 

نان اگر آن را به شمار ساکرقمی که  ؛ تخمين زده می شودريليون دالر ت ۷۰۰در آن ، ساالنه معادل 

 ۱۰۰سرانه اين معامالت برای همه افراد انسانی می شود چيزی حدود سيم کنيم ، سياره زمين تق

"مشتقات" مالی ابزارهايی هستند برای قمار روی نرخ بهره ، نرخ ارز ، نرخ انواع بيمه ! هزار دالر

سهم بخش های مختلف "اقتصاد واقعی" در اين ها ، قيمت کاالهای گوناگون و هرچيز ديگر. 

محدوداست و بانک ها هستند که بيش از دوسوم چنين معامالتی را انجام می دهند و  معامالت بسيار

در صد معامالت  ۹۰عمالً بيش از  بنابراين بازی کنان اصلی قمار خانه جهانی محسوب می شوند. و

صورت می گيرد که دولت ها نمی توانند از چند و چون آنها باخبر شوند. آنها فقط  شانآنها بين خود

به  .وانند بر معامالتی نظارت داشته باشند که از طريق بورس های اوراق بهادار انجام می شوندمی ت

ماليات دولت ها حتی اگر  ) يکی از کارشناسان بازارهای مالی ،R. Duncanگفته ريچارد دانکن (

، درآمدهای عظيمی به دست بسيار مختصری از همين معامالت انجام شده در بورس ها بگيرند 

اهند آورد و خواهند توانست بسياری از مشکالت کنونی شان را حل کنند. زيرا بنا به ارزيابی او خو

می رسد. اما مشکل اين است تريليون دالر  ۴حجم روزانه همين معامالت بورس ها به چيزی حدود 

ايميل  که تلفن و آنها، ياتی را ندارند و حتی بدتر أت وضع چنين مالکه دولت های سرمايه داری جر

می کنند ، نمی دانند اين غول های مالی و حرکت همه جنبندگان کره زمين را رديابی همه را کنترل 

) رئيس پيشين Mervyn Kingآش چنان شور است که فردی مانند مروين کينگ ( چه می کنند.

د صراحتاً اعتراف کر )گذشته در نشست هيأت مديره اين بانک ژوئن ۱۹بانک مرکزی انگليس (در 

در نبود هر نوع نظارت کنترل شان کرد.  بتوانکه  شده اندکه بانک ها پيچيده تر و بزرگ تر از آن 

آنها از طريق معامالت مالی تودر تو می توانند ، نرخ همه مؤثر بر فعايت بانک ها ، طبيعی است که 

اگون ، سودها و چيز را دستکاری کنند و نيز برای طفره رفتن از ماليات ، با حساب سازی های گون

اين رونِد بی مهار شدن سرمايه مالی باعث می شود که  درآمدهای واقعی شان را پوشيده نگهدارند.

با اعالم شرايط ؛ عمالً به گروگان غول های بانکی تبديل شوند غالب دولت های سرمايه داری 

در خدمت بخش  رياضت نئوليبرالی ، همه منابع اقتصادی عمومی و خصوصی را به نحوی فزاينده

 ؛ و به عنوان وام دهندۀ نهايی ، تضمين بدهی بانک ها را وظيفۀ اصلی خود بدانند. دنمالی بسيج کن

آنچه اکنون  دولت ها را از دست زدن به بانک بنا به ارزيابی بسياری از کارشناسان مستقل مالی ، 

 به نظر ريچارد دانکن ، مثالً شکنندگی بخش مالی است. ، ها می ترساند ، بيش از قدرت بانک ها 

بخش مالی در اقتصاد کنونی سرمايه داری ، چنان متورم ، شکننده و آلوده است که در صورت يک 
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 ۳۰خالص بانک ها چيزی در حدود منهای حسابرسی جدی ، ممکن است معلوم شود که دارايی 

جرأت کنترل شان را ؛ آنها بزرگ تر و ورشکسته تر از آن هستند که دولت ها  تريليون دالر است

ريزش بخشی از شبکه ، داشته باشند. همان طور که پنج سال پيش ، سقوط "لمان برادرز" نشان داد 

ۀ بانکی می تواند با موجی از حرکت های دومينويی به ريزش همه آنها بيانجامد و کل های در هم تنيد

  نظام مالی سرمايه داری را به هم بريزد.

 نئوليبراليسمبحران  ق يافتنعم -سه 

يکی از مهم ترين نتايج رژيم انباشت خود مالی شدن جهشی و مهارناپذير اقتصاد سرمايه داری 

روند متوم شدن  که اکنون دارد سياست های نئوليبرالی را به بن بست می کشاند.نئوليبرالی است 

ستين نظام نظام "برتن وودز" ( يعنی نخ ۱۹۷۳شتابان بخش مالی هنگامی شروع شد که در سال 

خاتمه تبديل پذيری پولی بين المللی مبتنی بر توافق ميان قدرت های اصلی سرمايه داری ) پس از 

بدون مريکا از هم پاشيد و دالر زير فشار کسری حساب جاری ا) و  ۱۹۷۱دالر به طال ( در سال 

رگ سرمايه داری ديگر قدرت های بزبه صورت ارز ذخيره بين المللی درآمد و عمالً پشتوانه طال ، 

، امريکا را در  هبه وجود آمد در نتيجه ، نظامپول خود را در بازار آزاد شناور سازند.  ناگزير شدند

با همان پول در سطح موقعيتی استثنايی قرار داد که عمالً می تواند هرچه می خواهد پول چاپ کند و 

ظاهراً نامحدودی سری حساب جاری بين المللی معامله کند. و اين به امريکا امکان می دهد که ک

المللی به سرعتی فزاينده باال برود: که  حجم ذخاير بين اوالً ين باعث می شود که ما همداشته باشد. ا

حدود  ۲۰۱۱سال تا  ۲۰۰۰سال  و ازدرصد افزايش داشته  ۲۰۰۰حدود  ۲۰۰۰تا  ۱۹۶۹در فاصله 

ی دهد که بانک های مرکزی در چهار دهه افزايش حجم ذخاير بين المللی نشان م بر شده است.ابر ۵

گذشته به نحوی بی سابقه پول چاپ کرده اند و رشد اقتصاد امريکا و بنابراين رشد فزاينده اقتصاد 

هرچه کسری حساب جاری امريکا  ثانياً  جلو رفته است.جهانی ، از طريق ايجاد اعتبارات و مصرف 

شتری از دالرهای شان را از طريق خريد اوراق ، شرکای تجاری امريکا ، بخش بيافزايش می يابد 

قرضه عمومی و خصوصی امريکا ، به اين کشور بازمی گردانند تا از نرخ بهره آنها برخوردار 

و در نتيجه ، بدهی ملی امريکا به ديگران افزايش می يابد. تصادفی نيست که کل بدهی امريکا شوند. 

، شرکت ها و بدهی های بخش مالی ) در فاصله  ( يعنی مجموع بدهی های حکومت ، خانواده ها

رسيده ، يعنی در يک دوره چهل ساله ، پنجاه تريليون  ۵۰از يک تريليون دالر به  ۲۰۰۷تا  ۱۹۶۴

  برابر شده است. 
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گرفت ،  ق روند اشاره شده در باال صورتترديدی نيست که گسترش اعتبارات که عمدتاً از طري

، در گسترش اقتصاد امريکا و اقتصاد جهانی نقش مهمی داشت  ۹۰ دهه های سال م تا آخريندست ک

جهانی شدن بازارهای و باعث شد که گفتمان اقتصادی نئوليبرالی تمام منتقدان اش را به حاشيه براند. 

صنعتی بسياری از افزايش قدرت سرمايه داری و افزايش تجارت جهانی ؛  سرمايه داری شدن و 

محصول همين ، همه ، جهان افزايش ظرفيت توليدی  و همچنينی التين کشورها در آسيا و امريکا

حتی سرازير شدن کاالهای صنعتی ارزان کشورهای فقير به امريکا و ساير گسترش اعتبارات بودند. 

کشورهای مرکزی سرمايه داری ، اثرات تورمی گسترش جهشی اعتبارات را خنثی می کرد و نرخ 

غم افزايش عليرمی بينيم که خ بهره را امکان پذير می ساخت و هنوز هم پائين تورم ، پائين ماندن نر

حجم اعتبارات ، قيمت کاالهای صنعتی به خاطر ذخيره عظيم نيروی کار ارزان در کشورهای فقير ، 

ارزش نيروی کار است که باعث می شود نرخ سود و بنابراين  همين پائين بودنباال نمی رود. 

بعالوه گسترش اعتبارات به دولت های سرمايه داری های مرکزی امکان  ابد.سرمايه گذاری افزايش ي

می داد که عليرغم عدم افزايش دستمزدهای واقعی ، بخش بزرگی از مردم و حتی کارگران را ساکت 

باعث می شد که بخش قابل توجهی از پائينی ها نيز خود را نگه دارند. زيرا افزايش قيمت خانه ها 

 خش مالی ذی نفع بدانند. در متورم شدن ب

اما متورم شدن بخش مالی به جايی رسيده که افزايش اعتبارات ديگر نه تنها رشد ااقتصادی به دنبال 

، بلکه در خوش بينانه ترين حالت ، با دامن زدن به حباب های مالی ، بی ثباتی اقتصادی نمی آورد 

 هميشه شاهد بحران های مالی بوده است را دامن می زند. در واقع دوره پس از سقوط "برتن وودز"

، بحران مالی ژاپن در دهه  ۱۹۸۰که از جمله می توان از بحران بدهی های امريکای التين در دهه 

آرژانتين  و  ۱۹۹۸در مالی روسيه های بحران  ، ۱۹۹۷مالی آسيای شرقی در سال ، بحران  ۱۹۹۰

اکنون به نظر می رسد که رکود اما  م برد.نا ۲۰۰۰و بحران "دات.کام" در سال  ۲۰۰۳تا  ۱۹۹۹در 

بن بست می کشاند. زيرا به را آشکارا رژيم انباشت نئوليبرالی  دارد  ۲۰۰۷آغاز شده از اقتصادی 

از آن ديگر نمی تواند قابل بيشتر بخش خصوصی به حدی رسيده است که در خوِد امريکا بدهی  اوالً 

تا نيمه دهه  ۶۰آن که از نيمه دهه  قابل مصرفِ  درآمدِ . نسبت بدهی خانوار امريکايی به تحمل باشد

و در همان  رسيددر صد  ۱۴۰به  ۲۰۰۷ سالدر ، در صد بود ، با افزايشی شتابان  ۷۰حدود  ۸۰

خانوار ميانگين امريکايی با سقوط قيمت مسکن و مستغالت به شدت پائين آمد تا جايی که  درآمدِ حال 

در صد  ۹۲تريليون دالر رسيد که معادل  ۴/۱۳مريکايی به کل بدهی خانوارهای ا ۲۰۱۰در سال 

گسترش تاکنونی اعتبارات ، اضافه ظرفيت توليدی عظيمی در  ثانياً توليد ناخالص داخلی امريکاست. 

متناسب با آن تقاضا به وجود نيايد بحران سرمايه داری مقياس جهانی به وجود آورده است که اگر 
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مزمن تر خواهد شد. اما تقاضا از طريق افزايش قدرت خريد مردم  عمق بيشتری پيدا خواهد کرد و

زيرا در  می تواند افزايش يابد ، چيزی که از طريق رژيم انباشت نئوليبرالی ديگر ناممکن می گردد.

نتيجه سياست های نئوليبرالی ، نابرابری درآمدها ،  نه تنها بين کشورهای مرکزی و پيرامونی 

کافی است به ياد د. می يابمچنين در خود کشورهای مرکزی مدام افزايش سرمايه داری ، بلکه ه

داشته باشيم که ميانگين ساالنه توليدناخالص داخلی سرانه کشورهای در حال توسعه ( منهای چين ) 

" ( يعنی امريکا ، کانادا ، ژاپن ،  ۷در صد کشورهای "گروه  ۱/۶فقط  ۱۹۸۹تا  ۱۹۷۰در دوره 

در صد  ۶/۵به  ۲۰۰۶تا  ۱۹۹۰؛ اما اين نسبت در دوره  بودريتانيا و ايتاليا ) آلمان ، فرانسه ، ب

از کشور کمتر توسعه يافته جهان  ۴۸، توليد ناخالص سرانه  دوره زمانی  کاهش يافت. و در همان

در صد کاهش يافت. نابرابری درآمدها در کشورهای  ۹۶/۰" به  ۷گروه "در صد کشورهای  ۴/۱

ری نيز مدام در حال افزايش است. مثالً در خوِد امريکا نه تنها سهم دست مزدها مرکزی سرمايه دا

در توليد ناخالص داخلی مدام پائين آمده ، بلکه سهم ماليات کورپوريشن ها نيز نسبت به توليد ناخالص 

يا نابرابری و بيکاری  به اين سو سقوط کرده است. ۱۹۵۰از سال های  سطحبه پائين ترين داخلی ، 

(وزير دارايی آدمی مانند ولفگانگ شويبله کننده شده است که  در اتحاديه اورپا اکنون چنان نگران

می دهد که اگر  ) هشدار ۲۰۱۳مه  ۲۹( در در پاريس آلمان) در کنفرانسی در باره بيکاری جوانان 

اتحاديه د و اگر نتوانيم با بيکاری جوانان مان با موفقيت مقابله کنيم ، با "فاجعه" روبرو خواهيم ش

با انقالب روبرو خواهيم "سيستم تأمين اجتماعی خودش را به نفع مدل امريکايی کنار بگذارد  اورپا 

پس از ترکيدن حباب مسکن ، مواد غذايی به يکی از جذاب  ثالثاً  .شد ، نه فردا ، بلکه در همان روز"

تزريق نقدينگی از طرف ندارد که  ترين حوزه های سفته بازی تبديل شده و اکنون جای ترديدی وجود

و قدرت خريد تهيدستان و افزايش می دهد  قيمت مواد غذايی را آشکارابانک های مرکزی ، 

کاهش می کره زمين) را به نحو انفجارآميزی ، دو ميليارد نفر از جمعيت دست کم يا (زحمتکشان 

ه اثرات اقتصادی و سياسی آن دهد ؛ چيزی که دولت های سرمايه داری در دراز مدت نمی توانند ب

اکنون داغ ترين مسأله اقتصاد سرمايه داری ، رکودی است که کشورهای رابعاً بی اعتناء بمانند. 

رشد اقتصادی آنها را بسيار پائين آورده و دارد به "بازارهای نوخاسته" نيز  ؛مرکزی را در برگرفته 

ز اقتصاددانان مستقل پيش بينی می کنند و از اين رکود (آن گونه که بسياری اگسترش می يابد. اگر 

رژيم انباشت نئوليبرالی غيرقابل می" سخن می گويند) طوالنی تر بشود ، ک "رکود دائچشم انداز ي

   ذيرتر خواهد شد.تحمل ناپدفاع تر و 

           ؟ديده نمی شود یهنوز جايگزينچرا  -چهار 
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که ( به قول پری هرچند چنان دامنه ای پيدا کرده عميق تر شدن بحران رژيم انباشت نئوليبرالی 

اين رژيم  در مقايسه با زمان آغاز موجوديتاندرسن ) هژمونی قدرت های مرکزی سرمايه داری را 

اين شکاف  هنوز به شکل گيری جايگزين بالفعلی برای آن نيانجاميده است.، شکننده تر کرده ؛ اما 

رژيم انباشت نئوليبرالی  اوالً ه به آنها اهميت دارد. محصول شرايطی عينی و ذهنی است که توج

تغييرات وسيعی در ساختارهای نظام سرمايه داری به وجود آورده که بازگشت به عقب را عمالً 

ن رفت از راه بيروتنها بازگشت به سياست های کينزی که عده ای آن را ناممکن می کنند. مثالً 

اما مسلماً نمی تواند به رونق ،  کوتاه مدت گشايشی ايجاد کندبحران می دانند ، هرچند ممکن است در 

مرزهای سياسی مانعی برای آزادی سرمايه محسوب نمی در شرايطی که زيرا اقتصادی بيانجامد ؛ 

سفته بازی های سرگيجه آور مالی هستند که سرنوشت "اقتصاد واقعی" را رقم می زنند ، شوند و 

به فرار بيشتر سرمايه از کشور بيانجامند يا ويت تقاضا ، ممکن است سياست های کينزی مثالً برای تق

خود ، سفته بازی های بيشتری را دامن بزنند. يا در نقطه مقابل آن ، سياست های معطوف به 

که جريان های دست راستی تبليغ می کنند ،  برای کاهش بدهی های عمومی رياضت اقتصادی 

ممکن تماً رکود را از آنچه هست عميق تر می سازند و حتی بدترين سياست های ممکن هستند و ح

به نظر می رسد واکنش های خوِد انديشمندان  ثانياً  است به فروپاشی سريع زندگی اقتصادی بيانجامند.

سرمايه داری به بحران نئوليبراليسم نيز نشان دهنده يک بن بست است ؛ زيرا برخالف  یاقتصاد

نه از پيشنهاد ، آمده ران همه جانبه ای که نئوليبراليسم در آن گرفتار دوره های پيشين ، عليرغم بح

جايگزين های سيستمی نشانه ای ديده می شود و نه از قطب بندی خيلی روشن در ميان جريان های 

رژيم انباشت مبتنی بر پايه طال مشکل آفرين  که  ۱۹۳۰اقتصادی سرمايه داری. مثالً در بحران دهه 

. ددانان مختلفی مانند کينز ، شاخت و ويکسل ، طرح های جايگزينی مطرح می کردنداقتصشده بود ، 

رژيم انباشت فورديستی ديگر نمی توانست ثبات بهره کشی سرمايه که  ۱۹۸۰همچنين در اوئل دهه 

و "مکتب شيکاگو" با پيشنهاد طرح های کامالً شکل داری را تأمين کند ، اقتصاددانان "مکتب اتريش" 

همين نبوِد طرح های سيستمی جايگزين  و کار شده شان ، ضد حمله نئوليبرالی را آغاز کردند.گرفته 

ثالثاً شاهد ديگری است که در چهارچوب سرمايه داری ، جايگزينی برای نئوليبراليسم وجود ندارد. 
ضعف جنبش چپ که هنوز نتوانسته از زير آوار شکست های گذشته به طور کامل بيرون بيايد ، 

شود  کشيده نوز مانع از آن است که جايگزين سوسياليستی به صورت طرح روشن و منسجمی پيشه

طبقاتی  -و مهم تر از آن ، به صورت پرچم توده عظيم زحمتکشان ، به ميدان پيکارهای سياسی 

  .بيايد

 و رقابت ميان قدرت های سرمايه داری هژمونی امريکا -پنج 
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نئوليبراليسم خود به خود به شکل گيری جايگزينی برای آن نمی  يق تر شدن بحرانعم همان طور که

محوری آن در سرمايه داری  زوال نقشمعنای انجامد ؛ بحران هژمونی امريکا نيز ضرورتاً به 

اول شدن بحران اقتصاد جهانی چند رابطه را روشن تر می سازد: تر طوالنی جهانی امروزی نيست. 
جهانی به هم  اقتصادچنان در متن سرمايه داری مختلف  قدرت های امروز جهان ،اين که در اقتصاد 

گره خورده اند که رقابت ميان آنها ناگزير در متن همکاری و همسازی سيستمی عميق تری پيش می 

کافی است مثالً توجه داشته باشيم  رود ، و بنابراين ضرورتاً به رويارويی های تمام عيار نمی انجامد.

يز ضمن داشتن اختالفات چشم گير و غير قابل انکار با امريکا ، در دفاع از که چين و روسيه ن

سرمايه داری جهانی و حتی همين رژيم انباشت نئوليبرالی منافع مشترکی دارند و اين اشتراک منافع 

در مورد چين ، آشکارا چشم گيرتر از روسيه است ؛ زيرا گره خوردگی اقتصاد چين با اقتصاد 

اقتصاد مبتنی بر يک ک تر است ؛ در حالی که سرمايه داری روسيه هنوز عمدتاً امريکا ارگاني

اين که "اقتصاد های نوخاسته" و در رأس همه آنها ، اقتصاد چين ،  دومطبيعی است. منابع صادرات 

مکمل اقتصادهای مرکزی به رهبری امريکا هستند و بنابراين در متن سرمايه داری جهانی امروز ، 

تصادفی نيست که طوالنی شدن بحران در کشورهای نی شدن اقتصاد امريکا زيان می بينند. ، از بحرا

 اگراين که  سومنوخاسته" می انجامد.  مرکزی به کاهش چشم گير در رشد تقريباً همه "اقتصادهای

نمی توانند راهی برای بيرون آمدن از اقتصادهای مرکزی سرمايه داری ( به رهبری امريکا ) 

در بيرون کشيدن سرمايه داری از بحران ناتوان ترند. زيرا "اقتصادهای نوخاسته" يابند ، بحران ب

موقعيت اقتصاد چين به مثالً نگاهی بيندازيم اينها عمالً به اقتصادهای مرکزی وابسته اند. کافی است 

الص : توليد ناخکه بزرگ ترين "اقتصاد نوخاسته" و دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از امريکاست

در صد توليد ناخالص سرانه امريکاست ؛ بنابراين اگر امريکايی ها ديگر نمی  ۱۱سرانه چين فقط 

دالر در  ۱۰در صد چينی ها نيز کمتر از  ۸۰درآمد ، توانند به حد کافی کاالهای ساخت چين بخرند 

معطوف به ، مدل سرمايه داری رند ببتوانند دستمزدهای شان را باال بروز است و اگر چينی ها 

ی وجود دارد که آماده ميليون نفر ۵۰۰مثالً در هند يک بازار کار صادرات چين خواهد ترکيد ، زيرا 

مسأله اين است که گسترش شتابان صنعت در "اقتصادهای دالر در روز کار کند.  ۵است با دستمزد 

نيست. سهم کشورهای نوخاسته" به معنای قدرتمندتر شدن اين اقتصادها در مقابل اقتصادهای مرکزی 

در صد افزايش  ۷۳درصد به  ۵۱از  ۲۰۰۸تا  ۱۹۸۰"جنوب" در اشتغال صنعتی جهان در فاصله 

؛ اما جهانی شدن اقتصاد سرمايه داری و گسترش مناسبات کااليی ، ارتش نيروی کار يافته است 

 ۴/۲حدود  ۲۰۱۱متورم کرده است تا جايی که ميزان آن در سال  ذخيره جهانی را با شتاب بيشتری

ميليارد نفر  ۴/۱، در مقايسه با ارتش نيروی کار فعال که حدود ميليارد نفر تخمين زده می شد 
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ابعاد  بنابراين بحران در کشورهای "جنوب" و همچنين در "اقتصادهای نوخاسته" ارزيابی می شود.

اين که  چهارماست.  امکان ناپذير داری مصيبت بارتری دارد که غلبه بر آنها در چهارچوب سرمايه

طوالنی تر شدن بحران و پائين آمدن آهنگ رشد "اقتصادهای نوخاسته" ، قدرت چانه زنی گروه 

 "بريکس" (برزيل ، روسيه ، هند ، چين و افريقای جنوبی") را در مقابل امريکا ضعيف تر می کند.

"حق برداشت ويژه" استفاده از پيشنهاد چين و روسيه و کشورهای ديگر برای تصادفی نيست که 

)SDR صندوق بين المللی پول" به عنوان پول ذخيره بين المللی به جای دالر ، عليرغم طرح" (

عمالً کنار گذاشته شده است. و پس از تشديد بحران يورو ، حتی مدت هاست پرسر و صدای آن ، 

ست از اين طرح بيشترين مازاد تجاری را با امريکا دارد ، ديگر ممکن اخود دولت چين نيز که 

پشتيبانی نکند. حتی تبديل اين دالرها به پول خوِد چين نيز ، می تواند به سفته بازی وحشتناکی در اين 

 کشور دامن بزند و برای اقتصاد آن نتايج مصيبت باری در پی داشته باشد. 

قدرت با توجه به نکات ياد شده ، به جرأت می توان گفت که معماری اقتصاد جهانی کنونی با 

اقتصادی امريکا گره خورده و معلوم نيست بدون رهبری دولت امريکا قابل دوام باشد. البته اين پيوند 

اقتصاد امريکا هم بحران گره خوردگی بحران اقتصاد جهانی با نشان دهندۀ ، ارگانيک در عين حال 

نی اقتصادی و و بنابراين عمق يافتن بحران سرمايه داری جهانی ، بی ترديد بحران هژمو هست

سرمايه داری سياسی امريکا را عميق تر می سازد. اما عليرغم اين بحران ، در ميان قدرت های 

امريکا نمی تواند چين را مانند دولت  بی ترديد، جايگزينی برای رهبری امريکا وجود ندارد.  وجودم

که در سال  (Plaza Accord " پالزاتوافق "تحميل قراردادی مانند  اورپا و ژاپن کنترل کند و با

کاهش ارزش دالر را در مقابل  "داوطلبانه"ژاپن ، آلمان ، فرانسه و بريتانيا را وادار کرد ،  ۱۹۸۵

دولت چين را به عقب نشينی در مقابل سياست های اقتصادی خود  ) مارک آلمان و ين ژاپن بپذيرند

ظامی مستقل اش ، زير کنترل امريکا وادارد. همين طور روشن است که روسيه نيز با توجه به توان ن

دولت های به لحاظ سياسی مستقل اين چنينی ، مسلماً قدرت ژئوپوليتيکی امريکا را ضعيف تر  نيست.

يرا امريکا هنوز تنها قدرتی است ز می کنند ، اما نمی توانند جايگزينی برای رهبری امريکا باشند.

اری امروزی ، از برتری بی رقيب ايدئولوژيک و که عالوه بر نقش مرکزی اش در اقتصاد سرمايه د

کافی است توجه داشته باشيم که جهان زير رهبری سرمايه داری چين يا نظامی نيز برخوردار است. 

 روسيه به احتمال زياد از جهان کنونی مصيبت بارتر خواهد بود. 

اری مصيب بار کنونی زينی برای سرمايه دبنابراين ، جنبش سوسياليستی در صورتی می تواند جايگ

و قدرت های امپرياليستی حاکم برجهان به وجود آورد که ضمن مبارزه پيگير با امپرياليسم امريکا 
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، با جريان های ارتجاعی و تاريک ضد امريکايی و ضد غربی مرزبندی قاطعی داشته باشد و ديگر 

و امپرياليسم  وند ارگانيکپيبه هرگز ضديت با امريکا را به جای ضديت با امپرياليسم ننشاند و 

  .سرمايه داری را بی اعتناء نباشد

  بحران فزايندۀ دموکراسی های سرمايه داری -شش 

ميان تهی شدن فزاينده دموکراسی های سرمايه داری نشان می دهد که اگر جايگزينی برای رژيم 

دست يابی به يک انباشت نئو ليبرالی در چهارچوب سرمايه داری ديده نمی شود ، مبارزه برای 

حقيقت اين است که  .نيز ناممکن است جايگزين سوسياليستی در چهارچوب دموکراسی سرمايه داری

حتی ميل ترکيبی سرمايه داری با دموکراسی بسيار ضعيف است و بنابراين دموکراسی سرمايه داری 

برابری يک رأی" يا  "يک فرد ،با اعالم اصل انتزاعی در شکل کامالً تکامل يافته و برنشسته اش ، 

و با پذيرش برابری همه  نان پاسداری می کندسياسی شهروندان ، از نابرابری اجتماعی و اقتصادی آ

فشار و خيزش آنان در زندگی واقعی را قابل تحمل تر می سازد. افراد در برابر قانون ، نابرابری 

ا بر صاحبان سرمايه و های طبقه کارگر وشکل گيری جنبش سوسياليستی بوده که دموکراسی ر

امروز می شناسيم آن گونه که رده است. به همين دليل ، سرمايه داری دموکراتيک ثروتمندان تحميل ک

، پديده نسبتاً جديدی است که فقط پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمد ؛ آن ، برخالف تصور شايع 

ه در دوره شصت و چند ساله و مهم اين است کهم عمدتاً در اورپای غربی و امريکای شمالی. 

موجوديت آن ، جز دو دهه اول که دوران رونق سرمايه داری پس از جنگ و شکوفايی رژيم انباشت 

با يک ديگر  دائمی منطق دموکراسی و منطق سرمايه داری در تناقض و ناهمسازی فورديستی بود ، 

، جامعه شناس چپ آلمانی در  ولفگانگ اشتريکدر اين رويارويی ( همان طور که  قرار داشته اند.

) بورژوازی هميشه تالش کرده اقتصاد را از نظارت و مطالعه تطبيقی ارزشمند خود نشان داده است 

و برنشستن رژيم انباشت نئوليبرالی  پس ازمخصوصاً نگهدارد و مداخله  نهادهای منتخب مردم دور 

را از هر نوع امکان اثرگذاری بر  رأی دهندگانتوانسته است مالی شدن و جهانی شدن اقتصاد ، 

می حق دارد که اشتريک  ،با توجه به اين بن بست سرمايه داری دموکراتيک اقتصاد محروم سازد. 

، وقتی دموکراسی در کشورهايی مانند يونان ، پرتقال و ايرلند عمالً به حالت تعليق در می آيد ، گويد 

وسيله ابراز نظر سياسی کسانی تبديل می شوند که  شورش های خيابانی و قيام های مردمی ، به تنها

 .قدرتی در بازار ندارند

؛ کنترل مردم بر  جايگزين سوسياليستی بدون کنترل اقتصاد به وسيله مردم غير قابل تصور است

اقتصاد ، با پيروزی طبقه کارگر در "نبرد دموکراسی" امکان پذير است ؛ به عبارت ديگر ، پيکار 
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سرمايه داران ، نه در سطح اقتصادی يا فرهنگی ، بلکه نهايتاً در سطح سياسی قابل طبقه کارگر با 

دست يابی به جايگزين سوسياليستی بدون گرفتن قدرت دولتی به وسيله طبقه کارگر  است ؛ يعنیحل 

با برابری حق ناممکن است. و دموکراسی سوسياليستی ، برخالف دموکراسی سرمايه داری ، 

مداخله و مشارکت در همه حوزه های سياسی ، اقتصادی و فرهنگی جامعه ، می شهروندان برای 

   تواند پا بگيرد.

    پيکارهای طبقاتی عليه نظام حاکم برجهان

پيکار عليه سياست های وحشيانه نئوليبرالی برای انداختن هزينه بحران بر دوش زحمتکشان ، در سه 

ست. خصلت ضد سيستمی ، تنوع و گستردگی سال گذشته ، گستردگی چشم گيری پيدا کرده ا

پيکارهايی که در متن بحران کنونی سرمايه داری جريان دارند ، تا حدود زيادی بی سابقه است و در 

بحران های اقتصادی پيشين ديده نشده بود. برای درک روشن تری از چند و چون اين پيکارها ، 

 توجه به چند نکته اهميت دارد:

رين کانون مقاومت طبقه کارگر در مقابله با تهاجم نئوليبرالی در کشورهای فعالً بزرگ ت -يک 

جنوبی و پيرامونی اتحاديه اورپاست. اعتصاب عمومی حاال رايج ترين و رو به گسترش ترين شکل 

يونان ، ايتاليا، فرانسه ، بلژيک، اسپانيا و پرتقال در مرکز پيکار طبقاتی در اورپاست و کشورهای 

ات عمومی قرار دارند. در حالی در دوره برآمدن و همه جاگير شدن نئوليبراليسم از موج اعتصاب

واکنش طبقه کارگر اورپا به تهاجم نئو ليبرالی هنوز غالباً از طريق  ۱۹۹۰تا نيمه دهه  ۱۹۸۰

 ۹۰اعتصابات اقتصادی ( که معموالً خصلت صنفی داشته اند ) صورت می گرفته ؛ از نيمه دوم دهه 

در مقايسه با اعتصابات اقتصادی آشکارا افزايش يافته و با شروع اعتصابات عمومی شمار ، به بعد 

صورت جهشی به رايج ترين واکنش طبقه ، اعتصابات عمومی به  ۲۰۰۸بحران اقتصادی در سال 

کارگر اين کشورها در مقابل تهاجم نئوليبرالی تبديل شده اند و مخصوصاً در سه سال اخير اوج بی 

ای داشته اند. البته بايد توجه داشت که در ميان اين کشورها نيز ، يونان کانون اصلی اعتصابات  سابقه

عمومی است. اعتصابات عمومی که همه تا اين اواخر يک روزه بوده اند ، اکنون در يونان به سمت 

پارلمان طوالنی تر شدن می روند. آخرين اعتصاب عمومی يونان که در شانزدهم ژوئيه عليه مصوبه 

برای شروع اخراج ها در بخش دولتی آغاز شد ، اعتصابی يک هفته ای بود. آخرين اعتصاب و 

تظاهرات خيابانی يونان ، حرکت معلمان بود که از شانزدهم سپتامبر شروع شد و در روزهای هژدهم 

ن اعتصاب و نوزدهم سپتامبر ، کارمندان دولت ، استادان دانشگاه ها ، وکال و پزشکان نيز به اي
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) از اين اعتصاب و آکسيون يک هفته ای حمايت ADEDYپيوستند و سنديکای بخش عمومی يونان (

 کرد. 

برخالف اورپا ، مبارزات کارگری در اياالت متحد امريکا  بسيار ضعيف است. علت اصلی اين  -دو 

در صد نيروی کار  ۸/۱۱ضعف ، احتماالً نسبت پائين کارگران سازمان يافته در امريکاست: حاال فقط 

امريکا در اتحاديه ها متشکل اند. و حتی کارگران متشکل نيز کمتر دست به اعتصاب می زنند و شمار 

کارگران شرکت کننده در اعتصابات نيز معموالً بسيار پائين است. با اين همه ، واکنش های چشم 

رامريکا به بهانه مقابله با  گيری نسبت به سياست های رياضت اقتصادی که هردو حزب سياسی مسلط ب

اعتصابات و تظاهرات صد بحران اقتصادی پيش می برند ، صورت گرفته است که برجسته ترين آنها 

اعتصاب معلمان و نيز بود  ۲۰۱۱در سال  هزار نفری کارکنان بخش عمومی ايالت ويسکانسين

می صورت که در اعتراض به خصوصی سازی مدارس و آموزش عمو ۲۰۱۲در سال  شيکاگو

هزار از معلمان شيکاگو شرکت کردند و خواست اتحاديه معلمان ۲۹گرفت. در اين اعتصاب بيش از 

تنها به مسائل خود معلمان محدود نمی شد ، بلکه مجموعه ای از خدمات برای دانش آموزان ، خانواده 

ماعی" را به وجود ها و محالت زيست آنها را نيز دربرمی گرفت که توانست الگويی از "اتحاديه اجت

بياورد و نه تنها دانش آموزان ، بلکه دانش آموزان قديمی و خانواده های آنان را نيز از دهم تا هژدهم 

سپتامبر در اعتصاب فعال سازد. اتحاديه توانست به بخش هايی از خواست های خود برسد و اولين 

دست يابد. در کنار اين حرکت ها ،  اتحاديه کارگری امريکا بود که پس از مدتها توانست به پيروزی

نيز چشم گير بود. "وال مارت" بزرگ ترين شرکت  ۲۰۱۲در نوامبر  مبارزات کارگران "وال مارت"

 ۱۵شعبه آن در  ۸۵۰۰ميليون نفر در خرده فروشی زنجيره ای امريکا و جهان است که بيش از دو 

را دارد  و سطح دستمزدها در آن اين شرکت سياست ضدکارگری بسيار هاری  کشور کار می کنند.

بسيار پائين است ، هيچ نوع تشکل کارگری تحمل نمی شود و همه فعاالن اتحاديه ای را به محض 

در ايالت های کاليفرنيا و ايلينويز در "وال مارت" دو فروشگاه کارگران شناسايی ، اخراج می کنند. 

نصاب کنندگان از چند صد نفر فراتر نمی و با اين که شمار اعدست به اعتصاب زدند  ۲۰۱۲اکتبر 

رفت ، اما جنبش های مترقی امريکا چنان همبستگی و حمايتی را از اين اعتصاب به راه انداختند که 

"وال مارت" دست به عقب نشينی زد و حتی ناگزير شد به حق تشکل اتحاديه ای کارگران تن بدهد. 

رده ای را برانگيخت ، در تقويت مواضع کارگران همين حرکت ظاهراً محدود که همبستگی بسيار گست

نقش مهمی داشت. تصادفی نيست که کارگران "وال مارت" اکنون حرکت های گسترده تری را تدارک 

شهر امريکا آکسيون های اعتراضی جديدی را سازمان  ۱۱در  ۲۰۱۳می بينند و و از اوائل سپتامبر 

ا در کنار مبارزات کارگری ، اشکال بسيار متنوع و می دهند. البته بايد توجه داشت که در امريک
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رنگارنگی از مبارزات سياسی جريان دارد که مجموعه بزرگ و نيرومندی از ايستادگی مردم در 

( که از سپتامبر  جنبش "اشغال وال استريت"مقابله با تهاجم نظام حاکم را به نمايش می گذارند. مثالً 

درصد" آغاز شد و به سرعت به صدها شهر  ۹۹رصد در مقابل د با پيام زيبا و گويای "يک ۲۰۱۱

بيش از هفت هزار فعال سياسی شهر و دستگيری  ۱۲۲گسترش يافت ) هر چند زير سرکوب پليس در 

، ولی لحظه ای نادر در تاريخ امريکا را به نمايش گذاشت که در آن از نفس افتاد  ۲۰۱۲، در ژانويه 

اجتماعی  -را زير سؤال می برد و ضرورت يک نظام سياسی يک جنبش اجتماعی کل نظام حاکم 

عادالنه و انسانی را آشکارا طرح می کرد و به همين دليل ، به نمادی نيرومند برای اقدامات سياسی 

سندی" ويرانی های وسيعی توفان "هنگامی که  ۲۰۱۲راديکال تبديل شد. تصادفی نبود که در نوامبر 

ريکا به بار آورد ، اين جنبش دوباره جان گرفت و فعاالن آن با شعار در ايالت های کرانه شرقی ام

"سندی را اشغال کنيم" ، کمک رسانی گسترده ای را به آسيب ديدگان تهيدست توفان "سندی" سازمان 

دادند. همين طور می توان از جنبش های اعتراضی ديگر نام برد که همبستگی و همگرايی جريان 

) در Dreamers Protest( تظاهرات اعتراضی مهاجرانکا تقويت می کنند: های پيشرو را در امري

که همبستگی گسترده ای را در ميان جوامع مهاجر  ۲۰۱۲برابر ستادهای انتخاباتی اوباما در ژوئن 

امريکا دامن زد و اوباما را ناگزير ساخت ( با توجه به خطر از دست دادن آرای مهاجران) با صدور 

هوری از اخراج بخش مهمی از آنها که غالباً از زحمتکشان التينو هستند ، جلوگيری فرمان رياست جم

) نوجوان Trayvon Martinکه با اعتراض عليه قتل تريون مارتين ( جنبش ضد نژاد پرستی کند.

جنبش دفاع از سياه پوست فلوريدايی که قاتل اش نيز در دادگاه تبرئه شد ، جان تازه ای گرفته است. 

) يا استخراج نفت و گاز از طريق Frackingکه با اعتراضات گسترده عليه "فرکينگ" ( زيستمحيط 

شکافتن هيدروليکی اليه های رسوبی زمين ( که با آزاد کردن مقادير زيادی گاز متان ، آلودگی های 

زيست محيطی وسيعی را دامن می زند ) تحرک جديدی پيدا کرده است ؛ اعتراضاتی که هر چند در 

ام نخست کمپانی های نفتی بزرگ را هدف گيری کرده ، ولی می تواند از اين محدوده بسيار فراتر گ

که عمدتاً متوجه جوانان سياه و التينو و رنگين  جنبش اعتراض عليه زورگويی های پليسبرود. 

 سياسی ، مدنی و کارگری را به همبستگی با خود همراهتشکل  ۳۰۰پوست هاست و توانسته بيش از 

که در مقابل تاخت  جنبش های دفاع از حق سقط جنين زنان و دفاع از حقوق هم جنس گرايانسازد.  

 و تاز جريان های هار جمهوری خواهان و راست مسيحی به مقاومت برخاسته اند. 

با طوالنی شدن بحران سرمايه داری جهانی و گسترده شدن عوارض آن به "اقتصاد های  -سه 

نيرومندی از اعتصابات و اعتراضات کارگری و مردمی در بسياری از کشورهای نوخاسته" ، امواج 

، يعنی بزرگ ترين کارگاه صنعتی جهان ، شاهد چين پيرامونی سرمايه داری نيز به راه افتاده است. 
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برآمد چشم گير جنبش کارگری است. مهم ترين اعتصابات کارگری چين در کارخانه های دولتی 

شد اعتصابات کارگری در مرحله بعدی در کارخانه ها ی  با سرمايه خارجی رصورت می گيرند ؛ 

به وقوع می پيوندد و کارخانه ها و بنگاه های خصوصی جايگاه سوم در اعتصابات را به خود 

البته بايد توجه  اختصاص می دهند و رانندگان بخش حمل و نقل جايگاه چهارم را اشغال می کنند.

که در آن سرکوب خشن و شديدی عليه هر نوع مخالف وجود دارد و  چين کشوری استداشت که 

" فدراسيون ، يعنی اتحاديه های وابسته به دولت ، ، کارخانه ها و ادارات  عالوه بر آن دربنگاه ها

 انونی است که در حقيقت پيچ و مهرۀ) تنها تشکل قACFTU( سراسری اتحاديه های کارگری چين"

افزايش تورم  در چند سال اخير قدرت خريد واقعی کارگران را کاهش  .می باشدحاکم دولت  -حزب

عادالنه به کارگران  یداده است و نيز فساد گسترده مانع از آن می شود که خدمات دولتی به شکل

که البته همه در است بوده ارائه شود. همين عوامل انگيزه اکثر اعتصابات کارگری دريک دهه اخير 

از نسل ی بيشتر با شهامتدر سال های اخير نسل جديدی از کارگران ،  .انده اندسطح اقتصادی باقی م

در مواردی مانند کارخانه پپسی ،  های گذشته اعتصابات و اعتراضات کارگری را به پيش برده اند.

نگ کرده اند ، کاری اعتصابات سراسری در استان های گوناگون را هماه ، با استقاده از اينترنتآنها 

نمی توانست صورت بگيرد. يا مثالً در کارخانه "هوندا" در شهر فوشان ، کارگران در ر گذشته که د

سازمان بدهند ، بلکه توانستند اعتصاب موفقيت آميزی را برای افزايش دستمزد نه تنها  ۲۰۱۰سال 

ب اين اعتصارا وادار کردند تا تن به تجديد انتخاب شورای کارخانه بدهد.  )ACFTU(مديريت و 

جنبش کارگری مستقل چين  بنياد نهاد.  برایجديدی  بين المللی وسيعی يافت و سرآغاز انعکاس

) و حزب کمونيست اعالم کردند که حاضرند به حق رای کارگران گردن ACFTUرهبری ( هرچند

و مهم تر از آن  گذاشته شدبگذارند اما در عمل تنها بخشی از شورای کارخانه به رای آزاد کارگران 

. همچنين مبارزات کارگران رئيس شورای قبلی کارخانه توانست همچنان سمت خود را حفظ کند

انعکاس زيادی در سطح بين المللی داشته و مديران اين  )Foxconفوکس کن"(کارخانه تايوانی "

کارخانه ، زير فشار کارگران و گروه های مدافع حقوق کارگری ، قول داده اند که اصل انتخابات 

اتيک اتحاديه ای را در اين کاخانه به اجراء بگذارند که البته هنوز اين قول در سطح حرف باقی دموک

مانده است. "فوکس کن" يک و نيم ميليون کارگر دارد و سازنده قطعات الکترونيکی ، از جمله برای 

ر کار بر شرکت "اَپل" است و از جمله بنگاه هايی است نظم سربازخانه ای سفت و سختی دارد و فشا

کارگران به قدری زياد است که در آن خودکشی کارگران در زير فشار کار و زورگويی های 

مقامات حزب کمونيست چين و رهبری مسؤوالن کارخانه پديده بسيار رايجی است. در اين اواخر ، 

)ACFTU ( ا رفورم هائی ر، از ترس از دست دادن کنترل خود بر اوضاع ، استان "گوان دونگ" در
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نيز قرار دادهای  دسته  ) برای باز کردن فضای بيشتر برای اتتخابات وACFTUدر اتحاديه رسمی (

ند اما اين تغييرات تا کنون تحول مهمی  در دمکراتيزه کردن جنبش ه اجمعی کارگری ايجاد کرد

 کارگری به وجود نياورده است. درست به همين علت است که اکثر حرکات کارگری با ابتکار از

دولت چين در سال های اخير زير فشار  د.گسترش می يابشروع  و  ، ناگهانی و اعالم نشده پائين

حرکت های کارگری ناگزير شده به عقب نشينی هايی دست بزند ، ولی به اين آسانی ها حاضر 

امروز ديگر چين ارزان ترين مرکز نيروی کار در نخواهد شد تشکل های مستقل کارگری را بپذيرد. 

هان نيست. بسياری از انحصارات بين المللی از پی نيروی کار ارزان روانه بنگالدش و ويتنام می ج

آموزش يافته و صاحب تخصص است و ، شوند اما نيروی کار چين بسيار منضبط و مهم تر از آن 

دين کار ارزان جهان باقی خواهد ماند. و ب ها چين به عنوان بزرگترين کارخانۀبنابراين هنوز مدت 

 در کارگر صدميليونبيش از  هندی چين آبستن تحوالت مهمی است. در ترتيب جنبش کارگر

 اين. کردند شرکت سراسری عمومی اعتصابيک  در ۲۰۱۲فوريه  يکم و بيست و بيستم روزهای

 به را هندی تهيدستان و کارگران خريد قدرت که هند باالی بسيار تورم به اعتراض در اعتصاب

 کارگران عليه گسترده های تبعيض و اجحافات و کار قوانين اجرای عدم دهد، می کاهش شدت

 اعتصاب اين در مشترک صورت به بار اولين برای هند کارگری اتحاديه يازده. گرفت صورت

جنبش کارگری هند در برابر سياست های نئوليبرالی حزب کنگره تکان قابل  .کردند شرکت عمومی

کميته  ت گوناگون در بخش های گوناگون کارگری ادامه دارد.توجهی خورده است و اعتصابا

يک گردهمائی اعتراضی درسراسر کشور  ۲۰۱۳سپتامبر ۲۵همچنين روز هند مشترک اتحاديه های 

برای اعتراض به افزايش تورم برگزار می کند. اتحاديه ها خواهان افزايش حداقل دستمزد برای 

هند همچنين شاهد بزرگترين تظاهرات  نتيجه تورم هستند.مقابله با کاهش قدرت خريد کارگران در 

ر راس اين تظاهرات توده ای زنان در يک سال گذشته بوده است. دبه توده ای در اعتراض به تجاوز 

جنبش زنان هند قراردارند که خواهان پايان دادن به تبعيض های خشن جنسی عليه زنان هند  فعاالن

جنبش کارگری با شرکت فعال زنان کارگر بخش نساجی ای اخير در سال ه بنگالدشدر می باشند. 

ايستاده است. معموالً اين حرکات زمانی در سطح رسانه های يهيچ گاه از حرکت و اعتراض باز ن

می جديدی جهانی منعکس می شود که آتش سوزی کارخانه ها و يا کارگاه های نساجی فاجعه انسانی 

آفريند و برای زمان کوتاهی توجه افکار عمومی جهانی به اسثتمار برده وار کارگران بنگالدشی جلب 

 تظاهرات گسترده ای از سوی کارگران نساجی در داکار ۲۰۱۳ سپتامبر ۲۱ از روز شنبهمی شود. 

گالدش) هشت هزار "تاکا" ، به پول بندالر ( معادل  ۱۰۰به ماهانه  برای افزايش حداقل دستمزد

دالر در ماه می باشد و  ۳۸شروع شد. اين در حالی است که حداقل دستمزد يک کارگر نساجی 
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"تاکا" موافقت کرده اند.  ۳۶۰۰صاحبان کارخانه ها تنها با افزايش بيست درصدی حداقل دستمزدها تا 

ه وارد اتحاديه های کارگری سيصد کارخانه حومه داکار هزاران کارگر را برای تظاهرات گسترد

عبورومرور در پايتخت را مختل ساختند. براساس ، خيابان های "داکار" کردند و با بستن شاهراه ها 

سپتامبر يکی از  ۲۱شات گوناگون تعداد تظاهر کنندگان به پنجاه هزار نفر رسيد. تظاهرات رگزا

ه داکار به بزرگترين تظاهرات کارگری بنگالدش بود. اعتراضات روز شنبه از کارخانه های حوم

ساير مناطق صنعتی گسترش يافت و اعتراضات از روزيکشنبه وارد مرحله جديدی شد و با گسترش 

بی وقفه تا روز پنج شنبه سرمايه داران بخش صنايع نساجی در بنگالدش را با بحران بی سابقه ای 

است که  زنان از فعاالن جنبش مواجه ساخته است. رهبر فدراسيون اتحاديه های کارگری نظمه اختر

بزرگترين حرکت کارگری در بنگالدش برای افزايش دستمزد کارگران نساجی را درسطح ملی را 

کارخانه نساجی است که توليدات آن ها هشتاد درصد  ۴۵۰۰سازمان داده است. بنگالدش دارای 

 پارک قطع درختان عليهاعتراضاتی که  ترکيهدر ميلياردی بنگالش را تشکيل می دهد.  ۲۷صادرات 

 ۶۲که  تبديل شدبه سرعت به يک جنبش توده ای سراسری درترکيه  درگرفت ،گيزی در استامبول 

  "حزب عدالت و توسعه"شهر اين کشور را در بر گرفت و ميليون ها نفر را عليه دولت اسالمی 

گيزی که با شرکت طرفداران جنبش محيط زيست شروع  پارکاردوغان به خيابان ها آورد. حرکت 

جنبش جوانان، جنبش زنان عليه مذهبی ، از ترکيه  مترقیدر مدت کوتاهی همه جنبش های ، د ش

( مخصوصاً  ، جنبش مليت های تحت ستمان گرفته تا جنبش های سنديکائی کارگر وکردن جامعه 

 هرچند... را با هم متحد ساخت.  کردها ) ، جنبش علوی ها عليه ستم مذهبی و جنبش ارمنی ها و

چاشنی انفجاری جنبش را  گيزی تالش  کرد پارکردوغان با عقب نشينی در مورد تخريب رژيم ا

اما دوباره تظاهرات در استامبول و انکارا از سرگرفته شد و سابقه ای که اين جنبش به  خنثی کند 

. از جمله گذاشتوجود آورده مسلماً نقش ماندگاری در پيکاری های آينده در ترکيه بر جای خواهد 

ن جنبش های گوناگون برای از پيوند فعاالاست که درپارک ها  اين جنبش گردهم آيی ت آوردهایدس

درخواست های مشترک و بحث بر روی راهکارهای يک آلترناتيومترقی و پيشرو  تدوينتبادل نظر، 

 در اهداف اوليه خود برای پايان دادن به "بهارعرب. در خاورميانه عربی ، هرچند "ايجاد شده است

اما بی ؛ ديکتاتوری های خاورميانه و گشودن راه برای آزادی و عدالت اجتماعی شکست خورد 

با چشم از بهار عربی پيش و پس و خاورميانه عربی  سيمای منطقه را دگرگون ساختهترديد 

و پيکارهای کارگران و زحمتکشان جنبش مستقل اتحاديه ای  مصر. در روبروست یتفاوتاندازهای م

ژوئيه عليه  ۳۱و  ۳۰کرده است. تظاهرات عظيم ده ها ميليونی  بسيار اميد بخشی پيداده ای تو دامنه

محمد مرسی اگر چه توسط نظاميان و حاميان منطقه ای و بين المللی آنها مورد سوء استفاده 
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نيروی  به نمايش گذاشت ؛ در جامعه مصر رانهفته اما پتانسيل عظيم و انفجاری ؛ قرارگرفت 

در  در زير پای دارودسته حاکم نظامی قرار دارد.بی قرار اکنون همچون آتش فشانی ه عظيمی ک

، يعنی ميدان نخستين غرش "انقالب عرب" نيز اسالمی ها با مقاومت بسيار گسترده مردم  تونس

روبرو شده و مخصوصاً پس از ترور دوتن از رهبران چپ به دست آدم کشان اسالمگرا ، بی قراری 

ابر طرح های تاريک انديشانه اسالم گرايان خصلتی کامالً انفجاری پيداکرده و حکومت مردم در بر

تحت رهبری "النهضه" را به عقب نشينی هايی واداشته است و آنها وعده می دهند که انتخابات 

مجلس و مجلس موسسان را تجديد خواهند کرد و قانون اساسی سرهم بندی شده توسط اسالمگرايان 

اهند گذاشت. در تمام اين مبارزات ، کنفدراسيون اتحاديه های کارگری تونس نقش بسيار را کنار خو

برجسته ای داشته و به نيروهای چپ امکان داده که هدايت اقدامات توده ای جديد را در دست بگيرند. 

اوت  ۱۶به دست پليس (در  کارگران معدن ماريکاناوحشيانه  کشتارعوارض  آفريقای جنوبیدر 

سايه  اين کشوربر جنبش کارگری هنوز  بهبود شرايط کار اعتصاب کرده بودند ، که برای ) ۲۰۱۲

قتول و همچنان ادامه دارد و خانواده کارگران مخونين افکنده است. محاکمات مربوط به اين سرکوب 

ادامه شکايات خود با مشکل مواجه هستند. اين اعتصاب بزرگترين  آسيب ديده برای تامين هزينه

عتصاب معدن چيان پس از سقوط آپارتايد بود.آفريقای جنوبی درچندسال اخير شاهد گسترش ا

اعتصابات کارگری در بخش معدن و صنعت و کارگران بخش عمومی و ايجاد شکاف در اتحاديه 

) رهبراتحاديه Zwelinzima Vaviکارگری "کوساتو" می باشد. تعليق عضويت "زولين زيما واوی"( 

درباره استقالل اتحاديه های کارگری را ريقای جنوبی "کوساتو" بحث گسترده ای های کارگری آف

دامن زده است. "واوی" معتقد است که درشرايطی که "کنگره ملی آفريقای جنوبی" به حزب حاکم 

"حزب کمونيست آفريقای  بايد از مثلث "کنگره ملی آفريقا" ،اتحاديه های کارگری  ، تبديل شده است

تا بتوانند منافع طبقه کارگر را مستقل از دولت و ائتالف حاکم  بگيرندکوساتو" فاصله  جنوبی" و "

نمايندگی کنند.همين امر اختالفات سياسی، ايدئولوژيک و تشکيالتی " کوساتو" را دامن زده است. 

خواهان ، ژی ربخشی از نيرومندترين فدراسيون های کارگری مانند فدراسيون کارگران متالو

ی کنگره فوق العاده برای تعيين تکليف اختالفات شده اند. کارگران آفريقای جنوبی که در برگزار

اکنون خواهان زندگی بهتر در کشور ثروتمندی مانند ، راس مبارزه برای الغاء آپارتايد بوده اند 

آفريقای جنوبی هستند. آخرين مورد اين مبارزات کارگری اعتصابات  کارگران صنايع اتومبيل 

زی، قطعات يدکی و کارگران پمپ بنزين ها برای آفزايش ده درصدی حقوق است که از نهم سا

زدها را همچنان ادامه دارد. کارفرمايان پيشنهاد هفت و نيم درصدی افزايش دستمه و شدآغاز سپتامبر 

. ادامه اعتصاب و ورود آن به سومين هفته خود موجب ه استکه توسط اتحاديه ها رد شد داده اند
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بر آن کارگران شهرداری توقف توليد در کارخانه های فولکس واگن، بنز و تويوتا شده است. عالوه 

درتابستان امسال ميليون ها  دستمزدهای خود دست به اعتصاب زده اند. افزايشپست نيز برای  ها و

ن در به خيابان ها ريختند و نيرمندترين جنبش اعتراضی جوانا برزيلجوان در شهرهای گوناگون 

يش قيمت حمل و نقل عليه افزابا اعتراض آمريکای التين را به نمايش گذاشتند. جنبش جوانان که 

سرعت به اعتراض عليه خشونت اعمال شده توسط پليس، فساد، کيفيت نازل ه بشهری شروع شد ، 

اب اعتصتبديل شد و يک خدمات عمومی، هزينه سرسام آور برگزاری جام جهانی فوتبال و المپيک  

شعارهای اعتصاب عمومی  بزرگترين کشور آمريکای التين برگزار شد. اينعمومی سراسری در 

کاهش هزينه حمل و نقل عمومی، بهبود  :شعار جنبش جوانان و مطالبات کارگران بود ه ای ازآميز

نظام بازنشستگی و متوقف ساختن تهاجمات نئوليبرالی به حق بازنشستگی و بهبود شرايط کار برای 

حزب کارگران "که بيست سال پيش ، يعنی صنعتی اعتصاب در صنايع فوالد سائو پولو  . کارگران

بسيار نيرومند بود. ديلما روسف رئيس جمهور برزيل اعالم کرد که  را به وجود آورد ، "برزيل

شاهد اعتراضات گسترده و  دو سال اخير -در يکی ،  شيلیاست.  صدای اعتصاب کنندگان را شنيده

که ميراث ديکتاتوری پينوشته می  بودهطبقاتی کامالً اپی دانشجويان عليه نظام آموزش عمومی پي

ين اعتراضات ابعاد بی سابقه ای پيدا کردند و همه نيروهای ا  ۲۰۱۳در ماه های ژوئن و اوت باشد. 

مبر نيز ( در بيستم نوا آرژانتينپيشرو کشور به حمايت و همراهی از اين حرکت ها برخاستند. 

) شاهد اعتصاب عمومی بخش خدمات و تظاهرات خيابانی بود که تمام کشور را به حالت  ۲۰۱۲

تعطيلی در آورد. خواست اعتصاب کنندگان ، کاهش ماليات بر حقوق و دستمزدها و افزايش حقوق 

 که  CTAو  CGTمانند بازنشستگی بود. عالوه بر شاخه های گوناگون جنبش سنديکايی پرونيستی 

جريان سنديکائی ديگری به نام سنديکاهای طبقاتی ، اين اعتصاب بودند اصلی مان دهندگان ساز

)classistaکه بخشی از "جبهه چپ و  ن دهندگان اين اعتصاب عمومی بودند) نيز از سازما

می دهند. اين جبهه در انتخابات آينده به عنوان يک نيروی مستقل شرکت خواهد کارگری" را تشکيل 

عمومی فلج شد. اين اعتصاب  حدود پانزده روز توسط اعتصاب ۲۰۱۳نيز در ماه مه  يویبول کرد.

الغاء نظام بازنشستگی رئيس جمهور قبلی  آنهدف و   فراخوانده شده بود COBتوسط سنديکای 

Sanches de Losada .اين اولين تقابل ميان جنبش سنديکائی و حکومت " جنبش برای  بود

در ماه  COBو مورالس رهبر اتحاديه های دهقانان کشت کوکا بود. سنديکای ) ايوMAS( سوسياليسم"

که اعضای اصلی آن را کارگران ) را تاسيس کرده است PTمارس امسال حزب"حزب کارگران"(

يکی از پايگاه های اصلی دولت آمريکا در ميان کشورهای يعنی  ،کلمبيا  .معدن تشکيل می دهند

، يکی از بزرگترين برآمد اين قاره وبگرترين دولت های باقی مانده در آمريکای التين و يکی از سرک
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های توده ای تاريخ معاصر خود را تجربه می کند. پيمان منطقه آزاد تجاری ميان آمريکا و کلمبيا که 

سال گذشته به اجراء گذاشته شد باالفاصله هفتاد درصد عوارض وارادت بر روی کاالهای آمريکائی 

"مرکز سنديکائی و بخش کشاورزی و معدن کلمبيا را با ورشکستگی مواجه ساخت. را ملغی کرد 

فراخوانی  اين کشور ،بزرگترين اتحاديه کارگری ،  Central Unitaria de Trabajadores (CUT) "اکلمبي

صادر کرد. کارگران حمل و نقل، معدن چيان،  ۲۰۱۳برای اعتصاب عمومی در روز نوزدهم اوت 

ارهای قهوه اولين بخش هائی بودند که به طور فعال وارد اين اعتصاب عمومی شدند کارگران کشتز

کارگران کاکائو، معلمان و کارگران بخش بهداشت و ميان باورنکردنی به  یاعتصاب با سرعت و

سراسر کلمبيا و به ويژه ، . اعتصاب عمومی آغاز شده به صورت انفجاری نيز گسترده شددرمان 

در سراسر کلمبيا به خيابان ها  صدها هزار نفر آنو در هفتمين روز  را گرفتفروستاهای کشور 

تمامی قوای سرکوب خود ، رژيم کلمبيا که به صورت وصف ناپذيری به وحشت افتاده بود  ريختند.

اما سرکوب خشن و شديد نتوانست ين شورش عمومی توده ای بسيج کرد ؛ را برای درهم کوبيدن ا

خاموش سازد. دولت سانتوس در برابر  ،مراکز اصلی آن در روستاها بود که را شورش سراسری 

قول برخی از عقب نشينی ها را بدهد اما دهقانان خواهان الغاء و يا شد ، موج جنبش توده ای ناچار 

شاهد  ۲۰۱۳ماه سپتامبر ، در  مکزيکتغييراساسی قرارداد هستند. اعتراضات همچنان ادامه دارد. 

که شرايط اشتغال معلمان را سخت  بودی گسترده معلمان در مخالفت با  قانون جديدی تظاهرات توده ا

 "اتحاديه ملی معلمان" اين تظاهرات که به فراخوانتر و شرايط اخراج آن ها را آسان تر می کند. 

ايالت مکزيک  ۳۱ايالت از  ۲۶شروع شد که اتحاديه بسيار رزمنده ای است و ) ، CNTE( مکزيک

معلمان در ميدان مرکزی مکزيکوسيتی و نيز در برابر کاخ رياست جمهوری اقدامات رفت. را فرا گ

از جمله بستن راه و در ميادين مهم چادر زده و به راه بندان  اعتراضی گوناگونی برگزار کردند و 

  از آن به چنان گسترده است  که بعضی ها. ابعاد مبارزات معلمان دست زدندهای منتهی به فرودگاه 

با تالش دولت برای خصوصی  ،عالوه بر قانون جديد آنها برند. يک قيام کارگری نام می  عنوان

صنعت نفت مکزيک و نيز تدوين قانون مالياتی جديد که عمالً ثروتمندان را از پرداخت ماليات معاف 

يادی از می کند نيز اعالم مخالفت کرده اند. طرح اين مطالبات موجب راديکاليزه شدن بخش های ز

توده کار وزحمت مکزيک شده  و حمايت و همراهی همه جنبش های اعتراضی چپ در مکزيک را  

را با چالش جدی در سطح ملی  Peña Nieto برانگيخته و به اين ترتيب حکومت راست ميانه "پنا نتو"

 مواجه ساخته است. 

ت های سرمايه داری به جنبش های اعتراضی گسترده ای عليه جنگ افروزی و تجاوز قدر - چهار

حريم خصوصی مردم به راه افتاده که نقطه شروع شان از امريکا بوده ، ولی به سرعت جهانگير 
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شده اند. برجسته ترين نمونه اين جنبش ها را در اعتراض عليه مداخله نظامی در سوريه و در 

ه دنبال افشاگری های اعتراضات گسترده به سيستم جاسوسی و نظارت دولت امريکا شاهد بوديم که ب

ادوارد اسنودن و پيش از آن ، برادلی مانينگ و جوليان آسانژ ، به راه افتاد و در سراسر جهان 

پژواک نيرومندی پيدا کرد. اين جنبش ها رگه ای از پيکارهايی هستند که در بی اعتبار کردن دولت 

می کند ) نقش مهمی دارند و سرمايه داری ( حتی هنگامی که خود را پشت ماسک دموکراسی پنهان 

 افق های جديدی را به روی مردم می گشايند. 

 چند گرايش کلی در شاخص ترين نمونه های جنبش های معترض کنونی مشهود است: -پنج 

آشکارا دارند خصلت با دوام تر و جا افتاده تری پيدا می کنند ، اما جنبش های اجتماعی پيشرو  - ۱ 

د و نمی توانند جنبش سياسی واحدی به وجود بياورند و به ويژه پروژه هنوز به شدت پراکنده ان

 منسجمی در مقابل نئوليبراليسم عرضه کنند. 

پيکارهای طبقاتی و مخصوصاً کارگری کنونی غالباً در مقابل تعرض سرمايه شکل می گيرند و  - ۲

 بنابراين خصلت واکنشی و تدافعی دارند. 

در مبارزات طبقه کارگر برجستگی چشم گيری پيدا می کند ، ولی هرچند نقش اعتصاب عمومی  - ۳

هنوز از اعتصابات عمومی نامحدود خبری نيست و اين نشان می دهد که طبقه کارگر حتی در داغ 

) هنوز توان و آمادگی الزم برای "آخرين جدال" با  مانند يونانمثالً ترين ميدان های رويارويی ( 

 د.سرمايه را در خود نمی بين

باشد ، ايستادگی کارگران و دامنه  های سرمايه در مقابل کارگران محدودتر هر جا که گزينه - ۴

اعتراضات شان افزايش می يابد. مثالً اعتصابات و اعتراضات کارگران بخش خدماِت کشورهای 

تی مرکزی ( در مقايسه با بخش های ديگر ) چشم گيرتر و گسترده تر است ؛ يا مثالً کارگران صنع

 در چين می توانند فشار مؤثرتری بر کارفرمايان وارد بياورند.

شاخه های مختلف جنبش های اعتراضی پيشرو ، همه جا موقعيت آنها را همگرايی همبستگی و  - ۵

 تقويت می کند و در راديکاليزه کردن عمومی آنها نقش چشم گيری دارد.

 عميق تر شدن و عموميت يافتن بحران خاورميانه

ديگر همه قبول دارند که بحران همه جانبه ای منطقه "خاورميانه بزرگ" را فرا گرفته و دارد  حاال

که خاورميانه به کدام سو رانده خصلت انفجاری پيدا می کند. و اکنون بزرگ ترين سؤال اين است 
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آن و بايد به تصور روشنی از علل بحران ، پيچيدگی  می شود؟ برای يافتن پاسخی برای اين سؤال ،

 دست يافت: نيروهای اصلی درگير در آن ،

سه عامل بی واسطه مهم در اشتعال اين بحران نقش کليدی دارند:  بحران جهانی . علل بحران -يک 

امريکا ، و انقالبات زنجيره ای عرب. البته بايد  یاقتصاد سرمايه داری ، فرسودگی قدرت ژئوپوليتيک

ل نسبی شان از همديگر ، اثرگذاری های متقابل زيادی ، ضمن استقالتوجه داشت که هرسه عامل 

با اثرات بسيار گسترده اش روی زندگی توده های وسيع مردم  بحران جهانی اقتصادروی هم دارند. 

در اشتعال اين بحران نقش تعيين کننده و با دوام داشته و خواهد داشت. فراموش کشورهای منطقه ، 

ۀ برانگيختگی انقالب های عرب ، همين بحران جهانی اقتصاد بود نبايد کرد که يکی از علل بی واسط

در در صد )  ۶۰که اوالً قيمت مواد غذايی را به صورت جهشی (بنا به بعضی ارزيابی ها ، بيش از 

ميان جوانان ، به شدت افزايش داد ثانياً بيکاری را ، مخصوصاً در  ؛بسياری از اين کشورها باال برد 

آنها رژيم های حاکم بر درآمدهای ارزی بسياری از کشورهای عرب ، قدرت مانوور  ؛ ثالثاً با کاهش

را در مقابل توده های وسيع مردم محدودتر ساخت. اثر گذاری بحران اقتصادی هنوز هم ادامه دارد 

و بسياری از ارزيابی ها چشم انداز اقتصادی تيره ای برای غالب کشورهای عرب و غير عرب 

. البته روشن است که فشار بحران اقتصادی در کشورهای غير نفتی بسيار می کنند منطقه پيش بينی

خود ، محصول عوامل چندی است   فرسودگی قدرت ژئوپوليتيکی امريکاشديدتر بوده و خواهد بود. 

که مهم ترين آنها عبارتند از اوالً ناکامی سياسی اشغال عراق و افغانستان در دوره جرج بوش که نه 

بسيار گسترده ای به   هایواکنشر ميان مردم منطقه ، بلکه در سراسر جهان و در خوِد امريکا تنها د

های آن دامن زد. همين وجود آورد و نفرت بی سابقه ای را عليه امپرياليسم امريکا و زورگويی 

شکست سياسی امريکا در آن لشکر کشی ها بود که مثالً موقعيت جمهوری اسالمی را در منطقه 

يت کرد و تاخت و تازهای واليت فقيه را در داخل خود ايران بی مهارتر ساخت. ثانياً بحران تقو

اقتصادی و غير قابل تحمل شدن بدهی های دولت امريکا نيز بی ترديد در فرسايش قدرت 

پايداری دارد. تصادفی نيست که اکنون دولت اوباما می کوشد تا حد ژئوپوليتکی آن نقش بسيار مهم و 

تقويت وزن از هر نوع درگيری نظامی و مخصوصاً راه اندازی جنگ زمينی پرهيز کند. ثالثاً  ممکن

ژئوپوليتيکی چين و روسيه که در منطقه نقشی فعال تر از پيش پيدا کرده اند و امريکا و متحدان اش 

ه هرچند همه ب انقالب های عربناگزيرند واکنش آنها را نسبت به حوادث مهم در نظر بگيرند. 

دامن زدن به تحوالت منطقه نقش در اما نيروهايی را آزاد کرده اند که هر کدام شکست انجاميده اند ، 

دارند و بازگرداندن آنها به شرايط قبلی ، حتی اگر ممکن باشد ، دست کم در افق های مشهود کنونی 

 دشوار به نظر می رسد. 
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سترده ای که حساس ترين منطقه استراتژيک عموميت يافتن بحران در منطقه گ .پيچيدگی بحران -دو 

جهان ناميده می شود ، نيروهای بسياری را وارد ميدان کرده است که در شرايط عادی معموال به 

، قدرت مانوور تقريباً همه وسيله قدرت های بزرگ مهار می شوند. مثالً کاهش قدرت مانوور امريکا 

اوضاع را به شدت پيچيده  ر تويی به وجود آورده کهروابط تو دو  دولت های منطقه را افزايش داده

 می سازند. 

اين نيروها را به لحاظ خصلت سياسی شان در چهار دسته   نيروهای اصلی در گير در بحران. -سه 

که بيش از هر چيز ، برای پيش برد منافع  های بزرگقدرت کلی می توان طبقه بندی کرد: 

اس فعال هستند. اينها در صف آرايی کلی ، در دو اردوی  در اين منطقه حسژئوپوليتيک خودشان 

قدرت های آتالنتيک به رهبری امريکا که البته متحدانی در مناطق مختلف جهان و  :رقيب قرار دارند

، و چين و روسيه که جبهه مشترکی در مقابل آنها به وجود آورده اند. مهم ترين  خود منطقه دارند

چگونگی کنترل منابع منطقه است که بزرگ ترين ذخاير فسيلی جهان را محور رقابت اين دو اردو ، 

فشرده شدن رقابت اين دو اردو باعث شده که بعضی از تحليل گران آن را با رقابت در خود دارد. 

 )۱۹۰۷تا  ۱۸۱۳دوره صد ساله  نيا برای کنترل آسيای ميانه (درامپراتوری های روسيه و بريتا

که  دولت های منطقه ) دوم بنامند.The Great Game" (زی بزرگ"بامقايسه کند و آن را 

اکثريت قريب به اتفاق آنها رژيم های استبدادی هستند و غالب شان وابستگان اردوی آتالنتيک 

کاهش  .ولی به درجات مختلف از استقالل عمل و قدرت مانوور برخوردارند ؛محسوب می شوند 

وزن و استقالل  ی از دولت های وابسته به اردوی آتالنتيکقدرت مانوور امريکا باعث شده که بعض

عمل  بيشتری پيدا کنند و حتی به مخالفت های موضعی چشم گيری با سياست های امريکا برخيزند. 

بعضی از اين دولت ها برای تحکيم موقعيت خود يا به نيابت از حاميان جهانی شان سعی می کنند ، 

که سياست  جريان های سياسی عمدتاً وابسته. خود دست و پا کنندنفوذی در کشورهای همسايه برای 

جريان های سياسی و غالباً پايه توده ای قابل توجهی ندارند.  های دولت های ديگر را پيش می برند
که عمدتاً به واکنش های پايه خود حساسيت دارند و به درجات مختلف به   برخوردار از پايه توده ای

تمايالت ( پيشرو ، محافظه کار يا حتی ارتجاعی ) پايه اجتماعی خود مهار می وسيله خواست ها و 

يکی از عواملی که بحران خاورميانه را پيچيده تر می کند اين است که بخش قابل توجهی از  شوند.

و البته يکی از  چندان روشنی با جريان های وابسته به قدرت ها ندارند.جريان های اخير مرزبندی 

زش های عرب اين است که با پايان دادن به دوران طوالنی يخ بندان سياسی در خاورميانه ، نتايج خي

وزن جريان های سياسی اخير را باال برده و پويايی حرکت از پائين را در کل منطقه چشم گيرتر 

 کرده است. 
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 داغ ترين کانون های بحران. -چهار 

عرب با رژيم های ديکتاتوری هنوز هم مهم ترين  رويارويی بقايای خيزش های توده ای خفه شدۀ - ۱

مخصوصاً در مصر که مرکز دنيای عرب ؛ کانون بحران محسوب می شود و سرنوشت سازترين ، 

کودتای ارتش مصر در ژوئيه گذشته ، روايت پيچيده و يکی از کشورهای تعيين کننده منطقه است. 

 اخوان المسلمينبهانه مقابله با طرح های  به ندچبود که هر  ۲۰۱۱آن در فوريه تری از کودتای 

صورت گرفت ، ولی هدف بزرگ تری را دنبال می کرد که همان مقابله با راديکاليزه شدن جنبش 

ارتش وارد ميدان نمی شد ، اعتراضات توده ای بسيار گسترده اگر مردم بود. حقيقت اين است که 

خنثی سازد و ثانياً شرايط مساعدی برای احيای مردم می توانست اوالً طرح های اخوان المسلمين را 

همه جنب و جوش مردم مصر هنوز ادامه دارد و معلوم نيست ارتش  اين انقالب مصر ايجاد کند. با

( همان طور که ما در گزارش کنگره بتواند برای مدت درازی اوضاع را تحت کنترل خود نگهدارد. 

نشان می دهد که برخالف تبليغاِت )  همچنين تونسو ( جربه مصر تهفدهم يادآوری کرده بوديم ) 

به اسالم مسلط در غرب ، مردم اين کشورها محکوم به گردن گذاشتن به ديکتاتوری ها يا پناه بردن 

اسالم گرايان نمی توانند مانند روحانيت شيعه در انقالب ايران ، حاکميت شريعت را  گرايان نيستند و

  به آسانی بر آنها تحميل کنند.

در سوريه و ليبی ، متأسفانه احتمال قدرت گيری اسالم گرايان بيشتر است و مداخله قدرت های  - ۲

آتالنتيک و وابستگان منطقه ای آنها در اين دو کشور ، نه تنها خيزش های مردم عليه ديکتاتوری ها 

ر نتيجه اين مداخله درا به جنگ داخلی تبديل کرد ، بلکه عمالً اسالم گرايان افراطی را تقويت نمود. 

تنها ممکن است نه  انون بحران خاورميانه تبديل شده کههاست که اکنون سوريه به انفجارآميز ترين ک

بحران های دامنه داری را نيز در بلکه خوِد سوريه را به عنوان يک کشور متالشی سازد ، 

 کشورهای همسايه دامن بزند. 

در کشورهای مختلف منطقه  يکی از کثيف ترين و  نیس فرقه ای ميان شيعه و رويارويی های - ۳

مصيبت بارترين کانون های بحران خاورميانه است که عمدتاً از طرف دولت های دودمانی خليج 

در اساس اقدام پيشگيرانه ای است برای مقابله با فارس به رهبری سعودی ها دامن زده می شود و 

 ای حساس نفتی. فعال شدن اقليت های شيعه در اين پادشاهی ه
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شروع جنگ داخلی در سوريه وارد مرحله بی سابقه با نيرومند شدن جنبش ناسيوناليستی کرد که  - ۴

و به احتمال زياد ، برگشت ناپذيری شده که بی ترديد در سياست کل منطقه و به ويژه چهار کشور 

 . بسيار دامنه داری خواهد داشت اتترکيه ، سوريه ، عراق و ايران ، تأثير

می تواند به جنگ داخلی ديگری در اين کشور فرقه ای درعراق که  تروريسم مرگبارشدت يافتن  - ۵

 مصيبت زده بيانجامد.

، به قدرت گيری جنگ داخلی افغانستان که ممکن است با خارج شدن نيروهای ناتو در سال آينده  - ۶

 يشتری را در منطقه دامن بزند.افغانستان بيانجامد و مصيبت های بمجدد طالبان يا حتی تجزيه 

ادامه بحران مصيبت بار پاکستان که نتيجه تسلط ارتش بر سرنوشت اين کشور است و اکنون   - ۷

دست کم ، در دو رويارويی مسلحانه همزمان ( ميان اسالم گرايان و دولت ، و جنبش جدايی طلبانه 

 ر و خونبار تبديل کرده است.پاکستان را به صحنه تاخت و تاز تروريسم کوبلوچ و دولت ) 

در بلعيدن سرزمين های اشغالی فلسطين که متأسفانه درنتيجه  شتاب گرفتن پيشروی اسرائيل - ۸

جنگ داخلی سوريه و کودتای مصر ، در سايه قرار گرفته و از کانون توجه افکار عمومی دنيای 

 عرب و جهان خارج شده است.

در کشورهای آسيای ميانه و قفقاز که به نظر بعضی سلفی فعال شدن مجدد اسالمگرايان  - ۹

به صورت جهشی ، های ناتو از افغانستان در سال آينده وخروج نير ازکارشناسان می تواند بعد 

و بعضی ها معتقدند که نگرانی از همين گسترش اسالم گرايی است که دولت روسيه را گسترش يابد. 

        به حمايت قاطع از رژيم اسد وامی دارد.

 

 در لبه پرتگاههمچنان ايران 

آن ارزيابی اغراق آميز نبود ؛ آش ارزيابی ما در کنگره هفدهم ، ايران را در لبه پرتگاه می ديد ؛ 

رژيم ، عمالَ عليه پاره ای چنان شور بود که بخش اعظم حکومت گران نيز از ترس به خطر افتادن 

مردم با مجموعه ای از حرکت های اعتراضی آن ، مهم تر از سياست های دستگاه واليت شوريدند و 

"رهبر با بصيرت" جمهوری اسالمی تودهنی به  ان انتخابات خرداد گذشته ،خاموش ، در جري

 در تضعيف موقعيت ماندگاریمحکمی زدند که پژواک آن در تمام جهان شنيده شد و احتماالً اثرات 

مجموعه سياست ها  در نتيجۀ بايد تأکيد کنيم کهمتأسفانه هنوز هم اما . ولی فقيه خواهد داشتشخص 
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برای دست يابی به  و اقدامات جنايت کارانه جمهوری اسالمی ، ايران همچنان در لبه پرتگاه است.

 مسأله اهميت دارد:چند تصوری روشن از موقعيت کنونی ، توجه به 

لزله هم دستکاری می حقيقت اين است که در جمهوری اسالمی اطالعات و آمار حتی سيل و ز - يک

 ه بارمختلف بهای شود و بنابراين پی بردن به ابعاد واقعی فاجعه های مکرری که رژيم در حوزه 

بدتر از آنست که  بسيار اکنون خود حکومتيان اعالم می کنند که وضع می آورد ، کار دشواری است.

تکاری شده و غير قابل تکيه اند ارقام و آمار رسمی اعالم شده چنان دس. پيش تر حاضر بودند بپذيرند

تازه بگويد که وضع ، که يکی از مهم ترين وعده های روحانی اين شده که در يک دوره صد روزه 

واقعی اقتصاد چگونه است. اما آماری که هم اکنون از طرف دستگاه های حکومتی و رسانه های 

صادی کشور فاجعه بار است. کافی ه وضع اقتمجاز اعالم می شوند ، جای ترديدی باقی نمی گذارند ک

در صد رسيده که  ۴۰است به چند فقره از همين آمار نگاهی بيندازيم: نرخ تورم در مرداد به آستانه 

الترين نرخ تورم در جهان در صد بيشتر است ؛ ايران پس از زيمبابوه ، با ۱۵نسبت به سال گذشته 

غير واقعی هزار ميليارد تومان رقم  اری ، هفتادهزار ميليارد تومانی سال ج ۲۱۰در بودجه  را دارد.

؛ يعنی که صندوق وجود دارد ، و هفتاد هزار ميليارد ديگر قبالً خرج شده روی کاغذ است که فقط 

دولت حتی برای پرداخت بسياری از هزينه های جاری خالی است. رشد اقتصاد در سال گذشته 

درصد بوده  ۴نه در دوره هشت ساله گذشته ميانگين نرخ رشد ساال درصد بوده است. ۵منهای 

 )است در صد بوده ۶درصد و در دوره هشت ساله هاشمی  ۵رقمی که در دوره هشت ساله خاتمی (

در حالی است که درآمد نفتی ايران در هشت سال گذشته تقريباً نصف درآمد نفتی آن در صد اين و 

ق صادرات نفت و پتروشيمی در اين دوره ، سال گذشته بوده و ميانگين درآمد ساالنه دولت از طري

در هشت سال گذشته تقريباً شش برابر شده و از رشد نقدينگی حدود صد ميليارد دالر بوده است. 

در همين مدت ، شمار  مان رسيده است.وهزار ميليارد ت ۴۷۰حدود هزار ميليارد تومان به  ۸۷حدود 

 ۱۵۶از حدود  و افزايش يافتهدر صد  ۳۶۷ت رشد هزينه های دولبرابر شده و  ۳کارکنان دولت 

 ازاست وداری منبيش از هر چيز هزار ميليارد رسيده است ؛ که  ۷۲۷هزار ميليارد تومان به حدود 

تالش رژيم برای تقويت پايه حمايتی انگلی واليت فقيه از طريق گسترش نان خورهای رسمی آن. و 

هزار ميليارد تومان ۱۵۰مرتباً کاسته شده ؛ حدود مرانی دولت اين درحالی است که از حجم بودجه ع

از دارايی های عمومی ، تحت عنوان "خصوصی سازی" به شرکت های "شبه دولتی" که عمدتاً به 

 ۱۴۶۹نهادهای تحت کنترل دستگاه واليت تعلق دارند ، واگذار شده ؛ و مطالبات معوق سيستم بانکی 

ازير شدن اعتبارات برگشت ناپذير به جيب وابستگان سراز که نموداری است در صد افزايش داشته 

صاحبان قدرت. باز درهمين دوره ، بدهی دولت به سازمان تأمين اجتماعی ( که حدود نيمی ، والبته 
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هزار ميليارد  ۵۱هزار ميليارد تومان به بيش از  ۶نيم فقيرتر کشور را زير پوشش دارد ) از حدود 

نرخ افزايش درامد کارگران و معلمان تا يک سوم نرخ ست که افزايش يافته است. اين درحالی ا

و نسبت در آمد خانوار متوسط به هزينه آن ، به نحو غير قابل افزايش هزينه های آنان پائين آمده 

 ایه درصد هزينه ۶۰تحملی کاهش يافته است. و مردم ( و حتی فقيرترين ها) ناگزيرند بيش از 

کنند و پرداخت هزينه حتی يک بار بستری شدن و جراحی کافی درمانی شان را خودشان پرداخت 

قيمت و اجاره مسکن ، مخصوصاً در ، در همين دوره  است تا خانواده ای را از هستی ساقط کند.

   شهرهای بزرگ به صورت جهشی باال رفته که بخش بزرگی از درآمد حقير خانواده ها را می بلعد.

متمرکز شده بود که با  اين نه ای و باندهای تحت رهبری او رویدر هشت سال گذشته تالش خام - دو

جمهوری اسالمی کردن هر چه بيشتر اهرم های قدرت و امکانات اقتصادی در دست خودشان ،  جمع

را از يک رژيم چند مرکزی به يک رژيم کامالً سانتراليزه تک مرکزی حول رهبری ولی فقيه تبديل 

ناراضيان از استبداد مطلقه فقيه را از صفوف  اوالً  :آنها می خواستندکنند. برای رسيدن به اين هدف 

تعدد مرجعيت را در دستگاه روحانيت شيعه ( دست کم در  ثانياً  زند.حکومتی بروبند و بيرون بري

به تدريج ، بی معنا کنند و براندازند و مرجعيت را داخل ايران ) عمالً ، با کمترين سرو صدا و البته 

 -با سرهم بندی يک نظام ايدئولوژيک شيعی  ثالثاً مل تحت کنترل ولی فقيه درآورند. به طور کا

سازمانی ناسيوناليستی ، با جهت گيری آخرالزمانی ، و ايجاد پايه توده ای و فراهم آوردن اشکال 

، به ولی فقيه را از سطح يک روحانی معمولی واليت فقيه را تقويت کنند و برای آن ،  پرتحرک

فراموش نبايد بکنيم که در کشوری  ببرند.باال شبه "معصوم" مرتبط با "امام غائب"  ک موجوديسطح 

که رئيس جمهور حتی نمی تواند بدون اجازه رهبر حتی يک پاسبان به در خانه کسی بفرستد يا توافق 

ی ظهور قريب الوقوع مهد هوا کردن بادکنکِ  خارجی امضاء کند ؛نامه قابل توجهی با يک دولت 

مقدسات و اصول اعتقادی شيعه که تجديد نظر چشم گيری را در موعود از طرف تيم احمدی نژاد ، 

( يا دست کم ، رضايت ) ولی فقيه  چيزی نبود که بدون حمايتمی آورد ، ازده امامی به وجود دو

توانايی با دست يابی به سالح هسته ای ( يا دست کم ، رسيدن به "آستانه" رابعاً  قابل تصور باشد.

نفوذ  خامساً توليد آن ) اعتبار و اقتدار منطقه ای يا حتی  جهانی برای رژيم واليت فقيه درست کنند. 

برای واليت فقيه در ميان توده ملت های عرب و مسلمان به وجود بياورند و به قول خودشان  سياسی

وش نبايد کرد که راه اندازی ، جمهوری اسالمی را به "ام القرای" دنيای اسالم تبديل کنند. باز فرام

مشکل  کارزار انکار هولوکاست ، چيزی نبود که بدون رضايت و حمايت خامنه ای امکان پذير باشد.

، در  مراکز قدرتآنها اين بود که جز در مورد اول ، يعنی بيرون ريختن اصالح طلبان حکومتی از 
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کردند و رژيم را تا حد تالشی  تمام طرح های خود شکست خوردند ؛ منابع مالی عظيمی را تلف

 تضعيف کردند. 

متمرکز کردن استبداد مطلقه فقيه نه تنها به شکست انجاميد ،  خامنه ای برایو تالش طرح   -سه 

شخصی خوِد او نيز آشکارا آسيب زد ؛ زيرا اکثر جريان های حکومتی را ناراضی بلکه به موقعيت 

ناراضيان "خودی" ، پراکنده تر و  البتهو برانگيخت. يوه های مختلف عليه او شساخت و به درجات 

عاملی که بيش از هر چيز ديگر ، اين  بتوانند در مقابل رهبر بيايستند. آشفته تر از آن بودند که

استراتژی هسته های مختلف را به همسويی کشاند ، شکست جريان ناخشنودی را فشرده تر ساخت و 

سابقه امريکا و متحدان آن بود که با کاهش فلج کننده درآمد نفت ای خامنه ای و منگنۀ تحريم های بی 

، سهميه همه باندهای رانت خور حکومتی را به خطر انداخت و آنها را در باره آينده نظام و 

در آستانه يازدهمين انتخابات رياست جمهوری پيدا بود که  سرنوشت خودشان وحشت زده کرد.

استقامت" خامنه ای را خطرناک می دانند ؛ حتی جريان احمدی اکثريت قاطع حکومتيان ادامه خط "

و در کشاندن کشور به لبه در هشت سال گذشته بود "رهبر با بصيرت" نژاد که مجری ارشادات 

فرمان  که خامنه ای و باندهای تحتِ اما همه قرائن نشان می داد پرتگاه ، نقش اول را بازی کرده بود. 

، حتی می خواهند د خط "استقامت" را ادامه بدهند و برای پيش برِد آن مستقيم او همچنان می خواهن

، دستگاه واليت شان را به رياست جمهوری بنشانند. پيدا بود که  کانديدای "اصلح" ۸۸مانند سال 

برای کنترل نهادهای انتخابی کارساز نمی داند و به طور علنی و را ديگر حتی "نظارت استصوابی" 

ماه ها مثالً تصادفی نبود که نشاند. ب بی را به جای انتخابات وعی سيستم انتصان می خواهدرسمی 

"مهندسی بازی های انتخاباتی ، نماينده ولی فقيه در سپاه آشکارا اعالم می کرد که پيش از شروع 

انتخابات با عريان شدن . به اين ترتيب ، همزمانی معقول و منطقی انتخابات وظيفه ذاتی سپاه" است

مساعد برای مقابله با خط رهبر را در ميان حکومتيان فراهم  فرصتيج فاجعه بار تحريم ها بود که نتا

به همسويی کشاند و  آورد و باندهای پراکنده و حتی ناهمساز را (دست کم در زمينه سياست خارجی)

قامت" ، به صورت صريح ترين انتقاد از خط "استبود که خط "مصالحه" رفسنجانی  اين شرايط در 

بود که  به حدیتقابل  آشکار ، دور آن حلقه زدند. و بسياری از حکومتيان ، پنهان يابه ميدان آمد 

نزديکان رهبر علناً رفسنجانی را به امريکا وصل کردند ؛ اما چشم انداز ادامه و تشديد تحريم ها 

ه تعبير سعيد جليلی ) " ( باستقامتدر  ه وحشت انداخته بود که "ترديداکثريت حکومتيان را چنان ب

 داشت همه گير می شد.
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ز جهنم جمهوری اسالمی شکاف در ميان حکومتگران نمی توانست از ديد مردم به جان آمده ا - چهار

، با استفاده از فرصت به دست آمده ، مخالفت شان را با ولی فقيه ، آنها يک بار ديگر  دور بماند.

ستگاه واليت ، عليرغم همه بگير و ببندها و مقدمات از پيش و ديعنی ستون اصلی نظام ، نشان دادند. 

تدارک شده ، در تله ای افتاد که نتوانست آنگونه که می خواست و رسماً اعالم می کرد ، به "مهندسی 

خامنه ای برای تحکيم موقعيت خود و ادامه  اوالً عقول و منطقی انتخابات" دست بزند. زيرا م

 پس از "مهندسیبه يک "حماسه سياسی" نياز داشت ، در حالی که  "استقامت" در برابر دشمن ،

و سرکوب خونين اعتراضات مردم به دنبال آن ، بی اعتمادی به  ۸۸سال انتخابات  معقول و منطقی" 

"صندوق های رأی" چنان گسترده بود که حتی بخشی از اصالح طلبان حکومتی نيز به تحريم 

اين ، "رهبر با بصيرت" ناگزير بود در بهترين حالت به مضحکه بنابر انتخابات روی آورده بودند.

فالکت اقتصادی بی سابقه چنان فضای قابل اشتعالی به  ثانياً اکتفاء کند.  ۸۸دی  ۹"حماسه"  در حدِ ای 

هر نوع ماجراجويی برای "مهندسی معقول و منطقی انتخابات" می توانست به وجود آورده بود که 

و تمام کاسه و کوزه آنها را به هم  بيانجامد ۸۸و دراز آهنگ تر از شورش  انفجاری دامنه دار تر

شکاف در ميان حکومتگران که حتی به درون اصول گرايان نيز کشيده شده و تا حساس  ثالثاً بريزد. 

در چنين فضايی بود که شورش  ترين سطوح قدرت باال آمده بود ، دستگاه واليت را فلج می کرد.

دی" ، مخصوصاً در برابر دوربين زنده تلويزيون ( که در اوائل قرار نبود اصالً زنده کانديداهای "خو

باشد ) اوضاع را از کنترل آنها خارج ساخت. کافی است به ياد بياوريم که در مناظرۀ سوم از هشت 

کانديدای گذشته از صافی شورای نگهبان ، شش نفر به درجات مختلف با خط "رهبر با بصيرت" 

انی داشتند. نمايش عريان همين "شکاف در ميان باالئی ها" در برانگيختن مردم عليه خط ناهمخو

رهبر ( که اين بار با فالکت فزاينده و پرتگاِه تاريکِ پيِش رو نيز مترادف شده بود ) نقش مهمی 

ر ترديدی نبايد داشت که ارای ريخته شده به نام حسن روحانی ، مانند همه آرای اعتراضی دداشت. 

 ز آن که به معنای حمايت از کانديدای "غير اصلح" (از نظر دستگاه واليت)دوره های پيشين ، بيش ا

و خط اعالم شده او باشد ، مخالفت با رهبر جمهوری اسالمی و کارنامه سياسی او بود. فراموش نبايد 

عنی مجموع ( ي در صد صاحبان رأی ۷۰حدود ، بکنيم که در يازدهمين انتخابات رياست جمهوری 

 به مخالفت با سياست های خامنه ای برخاستند. رأی دهندگان به روحانی و تحريم کنندگان انتخابات ) 

نقطه اشتراک فی از باندهای حکومتی رنگارنگ را نمايندگی می کند که تالدولت روحانی ائ -پنج 

کنونی خالصه کرد.  را می توان در تالش برای پايان دادن به تحريم هایآنها و هدف مقدم اصلی 

از هر چيز ديگر ، خواهان تغيير در  پيشمعمار و هدايت کننده اصلی اين ائتالف رفسنجانی است که 

سياست خارجی خامنه ای است و ادامه آن را برای موجوديت رژيم خطرناک می بيند. البته مخالفت 
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ائتالف نيرومند و نماد  رفسنجانی با خامنه ای فقط به حوزه سياست خارجی محدود نمی شود ؛ او

گسترده ای در جمهوری اسالمی است که بی مهار شدن خامنه ای را همچون تهديدی برای آينده رژيم 

( از اصالح طلبان گرفته تا . پنهان و آشکار چنان نيروهای متنوعی و منافع خودشان می نگرند

هان سپاه ؛ از سرمايه داران رانت يان  ؛ از روحانيان با نفوذ گرفته تا پاره ای از فرماندااصول گر

تالف گرد آمده اند که خامنه ای ناگزير است دور اين ائنهادهای کارگری رژيم ) خوار سنتی گرفته تا 

آشکارا بی اعتبار  يک رهبردولت روحانی با  با آنها وارد داد و ستد بشود.آنها را به حساب بياورد و 

حکومتگران را به نارضايی علنی کشانده ؛ تو دهنی  شده تری روبروست: خامنه ای بخش بزرگی از

محکمی از مردم خورده ؛ و با چنان وضعيت قابل اشتعالی روبروست که به اين زودی ها نمی تواند 

، می تواند حامی دولت روحانی اما فراموش نبايد کرد که گستردگی ائتالف  دست به تعرض بزند.

ائتالفی که روحانی را باال  آورده ، محافظه ، ر هرحال نقطه ضعف و عامل شکنندگی آن هم باشد. د

کار تر از دولت اصالح طلبان و بلوک "جنبش سبز" موسوی و کروبی ، و حتی محافظه کارتر از 

تقريباً همه روحانی در شرايطی به رياست جمهوری دست يافته که  .پالتفرم خوِد رفسنجانی است

درت رانده شده اند و حتی صالحيت خوِد رفسنجانی چهره های شاخص اصالح طلب از نهادهای ق

چند نکته در ،  از هم اکنونبنابراين برای رياست جمهوری از طرف شورای نگهبان رد شده است. 

با ميزان پيشروی در کاهش تحريم  موفقيت يا شکست آن اوالً باره دولت روحانی تقريباً روشن است: 

 هابرای حل مسأله تحريم  ثانياً اقتصادی رقم خواهد خورد. ها و در نتيجه ، کاهش بحران فلج کننده 

محدودی وجود دارد که اگر دولت روحانی آن را از دست بدهد ، قطعاً باشکست بسيار فرصت 

ترکيب نيروهای اصلی ائتالف و برنامه اعالم شده آن جای ترديدی باقی نمی  ثالثاً روبرو خواهد شد. 

 د.را دنبال خواهد کرنئوليبراليسم عريان تر و پيگيرتری  ،ادی اقتص اين دولت در زمينهگذارد که 

آنها نمی خواهند روزنۀ نفس کشيدن مردم را با توجه به ترکيب ائتالف و بحران عمومی رژيم ،  رابعاً 

گشادتر بکنند. همه آنها و از جمله دستگاه واليت ، می خواهند و ناگزيرند در مقابل "استکبار جهانی" 

نند ، ولی نمی توانند و وحشت دارند در مقابل مردم اين های چشم گيری دست بزی  عقب نشينبه 

مدام از ضرورت "واقع بينی" و ، و حاميان ائتالف کشور عقب بنشينند. تصادفی نيست که سخنگويان 

مشکل  ه توقعات شان را پائين بياورند.مردم می خواهند ک "آشتی ملی" صحبت می کنند و از

اين است که هر عقب نشينی رژيم در مقابل مردم ، مردم را جری تر و نيرومند تر  جمهوری اسالمی

فراموش نبايد بکنيم که رژيم های استبدادی اگر نخواهند يا نتوانند سرکوب کنند ، ازهم  خواهد ساخت.

تجربۀ همه اصالحات از باال نشان می دهد که حکومت های استبدادی معموالً از موضع می پاشند. 

برای ت می توانند اصالحات کنند ، نه از موضع ضعف. جمهوری اسالمی حکومتی است که قدر
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روزمره و همه جانبه ای دست  ناگزير است عالوه بر سرکوب سياسی ، به سرکوب مدنیحفظ خود 

هيچ  بزند ؛ با توجه به اين حقيقت ، در ميانه بحران همه جانبه رژيم و فضای قابل اشتعال کنونی ،

 .ناح های حکومتی قاعدتاً کاری نخواهند کرد که قدرت مردم افزايش يابديک از ج

، مهم ترين و انفجارآميز ترين تحريم ها و فالکت گسترنده ای که دارد کمر مردم را می شکند  - شش

کشور در شرايط کنونی است. و ويژگی مسأله اين است که راه حل آن با چگونگی رابطۀ  مسأله

مريکا گره خورده است. از اين نظر ، موقعيت رژيم حتی در مقايسه با آخرين جمهوری اسالمی با ا

روزهای جنگ ايران و عراق ، شکننده تر است ، زيرا در آن روزها کليد حل بحران باالخره در 

شورای امنيت بستگی داشت  ۵۹۸دست رهبران جمهوری اسالمی بود و همه چيز به پذيرش قطعنامه 

سياست های "رهبر با بصيرت" ، کشور را به جايی کشانده که حل بحران در  ؛ در حالی که اين بار

دست امريکاست و حتی تا حدود زيادی در دست کنگره امريکا. و معلوم نيست با عقب نشينی 

جمهوری اسالمی مثالً از غنی سازی اورانيوم ، آنها به برچيدن تحريم های کنونی يا حتی کاهش 

به "چاه ويل" به عبارت ديگر ، کليد حل بحران ايران ممکن است آنها رضايت بدهند. فوری 

امريکا پرتاب شود و ما سالها گرفتار همان طرح جهنمی "نفت در طبقه حاکم  داخلیاختالفات سياسی 

بعالوه  برابر غذا" بشويم که در يک ماراتون هولناک دوازده ساله مردم عراق را به خاک سياه نشاند.

موقعيت خامنه برای برچيدن تحريم ها با امريکا کنار بيايد ، شتاب الزم  تواند بااگر دولت روحانی ن

ای تقويت خواهد شد و او خواهد کوشيد از طريق نهادهای موازی زير فرمان خود ، دولت روحانی 

به می تواند خطر حکومت کنندگان در عين حال احساس فراموش نبايد کرد که را به حاشيه براند. 

؛ هم در  بيانجامدستگی آنان برای دفاع از موجوديت رژيم ، يعنی منافع مشترک شان تقويت همب

برابر امريکا و هم در برابر شورش های احتمالی مردم. حقيقت اين است که وظيفه اصلی "اعتدال" 

ظاهراً با ن اکثريت قاطع اصالح طلبان نيز (در خط رفسنجانی ، دفاع از منافع کل نظام است که اکنو

 .تدالل هايی متفاوت ) مبلغان و مدافعان آن هستنداس

با توجه به فرصت محدود و ميدان مانوور محدودتر دولت روحانی در سطح داخلی و بين  -هفت 

المللی ، اين دولت حتی اگر بخواهد ، نمی تواند تغييری در رابطه مردم و استبداد مطلقه فقيه ايجاد 

برای مردم به وجود آورده است  فرصتی بزرگ ، ولی کوتاهر با اين همه ، شرايط سياسی کشوکند ؛ 

که اگر بتوانند با خالقيت و شتاب الزم به شبکه های ارتباطی توده گير شکل بدهند و هشيارانه وارد 

ميدان شوند ، می توانند زمينه مساعدی برای پيشروی های خود به وجود بياورند. آنچه مهم و حياتی 

بی ترديد ، مردمی که بتوانند با يم و مستقل مردم در ضحنه سياسی است. است حضور توده ای مستق
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اقدامات مستقل و مستقيم توده ای به ميدان بيايند ، می توانند رژيم را عقب برانند و دست کم روزنه 

 در اين رابطه الزم است به چند نکته توجه داشته باشيم: نفس کشيدن شان را گشادتر کنند. 

ه قطبی ايران ، دو قطب فعال وجود دارند که جمهوری اسالمی و امريکا هستند و سدر سياست  - ۱

يک قطب فعالً منفعل که مردم ايران اند. جمهوری اسالمی و امريکا هر دو اهرم های نيرومندی در 

اختيار دارند و  آگاهانه ، نقشه مند و سازمانيافته عمل می کنند و مردم از اين امتيازات محرومند و 

ابراين از هر دو طرف زير فشار قرار دارند ؛ فشارهايی که هرچند خشم نهفتۀ مردم را عمق بن

بيشتری می بخشند ، اما شکل گيری اقدامات توده ای سازمانيافته را دشوارتر می سازند. با اين همه ،  

ن ناپذيری به تجربه همه انقالبات و خيزش های بزرگ توده ای می دانيم که مردم نيروی بالقوۀ پايا

 دارند که اگر مجال فوران پيدا کند ، می تواند نقشه های هر دو طرف را به هم بريزد. 

نيروی نهفته مردم ( تا زمانی که کشور در زير حاکميت جمهوری اسالمی است ) تنها در  - ۲

مستقيم  رويارويی و گالويزی با همين رژيم است که می تواند فعليت يابد و در هيأت اقدامات مستقل و

رش علی توده ای به ميدان بيايد. به عبارت ديگر ، مردم ايران فعالً تنها از طريق اعتراض و شو

تعادل ويرانگر کنونی را به هم بزنند. دست کم در داخل ايران ، حتی  جمهوری اسالمی می توانند 

م چک" مردم ، يعنی برای مبارزه عليه سياست های زورگويانه امپرياليسم امريکا ، بايد به طرِف "دَ 

جمهوری اسالمی ضربه زد ؛ به اين دليل ساده که در داخل ايران حتی اعتراض عليه تحريم های 

پيدا  قانونیامريکا و متحدان آن ، در صورتی می تواند از طرف رژيم پذيرفته شود و اجازه بروز 

صريح تر ، در همکاری با  و به بيانکند که زير کنترل کامل دستگاه های امنيتی و اطالعاتی رژيم 

 صورت بگيرد.آنها ، 

خصلت در آغاز در حال حاضر ورود مستقل مردم به ميدان سياست ايران ، خواه ناخواه ،  - ۳

پيدا خواهد خودانگيخته خواهد داشت ، نه سازمانيافته ؛ و در صورتی دامنه و دوام به راستی توده ای 

که مخصوصاً در  پرشتاب و بی امانی ران ، يعنی فالکت که روی توده گيرترين مسأله کنونی ايکرد 

يک سال گذشته آهنگ تندی پيدا کرده است ، متمرکز شود. با تمرکز روی اين مسأله است که جنبش 

کافی پيدا کند. زيرا هرچه  و شتاب تکانهانداختن  با مسائل ديگر در توده ای می تواند برای پنجه 

تر باشد ، رشد آگاهی سياسی و سازمانيابی در بطن آن شتاب بيشتری دامنه و دوام جنبش توده ای بيش

 پيدا خواهد کرد. 
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اکنون با توجه به گستردگی بی سابقه فالکت ، هر حرکت توده ای خود انگيخته ، برخالف سال  - ۴

( يعنی رويارويی بر سر "آزادی" و دو بازوی اصلی رويارويی مردم با رژيم هر ، می تواند  ۸۸

  را به سرعت فعال کند و به همگرايی بکشاند.) يی بر سر "نان" رويارو

فرصت مردم برای وارد شدن به صحنه اقدامات مستقيم توده ای نامحدود نيست ؛ هرچه تحريم  - ۵

های کنونی طوالنی تر و شديدتر بشوند ، توانايی مردم برای وارد شدن به صحنه و به هم زدن تعادل 

هد شد ؛ امکان گستردگی و همزمانی اعتراضات و شورش ها کاهش خواهد ويرانگر کنونی کمتر خوا

يافت ؛ شرايط برای رشد آگاهی سياسی و سازمانيابی مردم در بطن حرکت های خود انگيخته 

نامساعدتر خواهد شد ؛ و چنگال دو قطب اهريمنی (جمهوری اسالمی و امريکا ) بر گلوی مردم 

. فراموش نبايد کرد که آنها عليرغم همه اختالفات شان طرح ايران محکم تر و تنگ تر خواهد شد

واحدی برای مردم اين کشور تدارک می بينند: طرح "نفت در برابر غذا" و "اقتصاد مقاومتی" دو نام 

متفاوت برای يک سناريوی واحد است که جز گرسنگی دادن به مردم ايران ، به خط کردن آنها در 

آنها مستقيماً به دست سپاه و بسيج و وابستگان شان معنای ديگری  صف های طوالنی و سپردن جيرۀ

 نمی تواند داشته باشد. 

می تواند مردم را به فعال اقدامات مستقيم توده ای مردم ، به ويژه اگر پردامنه باشد ، بی ترديد  - ۶

وجود به چشم گيری های در مواضع دو قطب ديگر آشفتگی ترين قطب سياست ايران تبديل کند ؛ 

د. اين اثرگذاری در آغاز کن ايجادو فضای مساعدتری برای شکل گيری ارادۀ مستقل مردمی  بياورد

مسلماً از طريق شکاف های درونی موجود در قطب های مقابل خواهد بود ، ولی در صورت 

گسترش دامنه و دوام حرکت های اعتراضی مردم ، شرايط کامالً متفاوتی برای به هم زدن تعادل 

گبار کنونی به وجود خواهد آمد. فراموش نبايد کرد که هم اکنون شکاف های درونی چشم گيری مر

در هر دو قطب مقابل وجود دارد و هر اقدام بزرگ توده ای مردم ايران اين شکاف ها را عريان تر 

 حاال شکاف در ميان حکومتگران جمهوری اسالمی کامالً مشهود است و حتی خواهد ساخت. 

با نگرانی از ادامه تحريم ها ، به شيوه به خامنه ای نيز واليتمدار نزديک  یجريان هااز بسياری 

و ميان . در درون محافل حکومتی امريکا های مختلف از خط "استقامت" خامنه ای فاصله می گيرند

 نيز اختالفات در باره چگونگی برخورد با ايران غيرقابل انکار است. امريکا و متحدان آن 

همان طور که اشاره شد ، دولت روحانی نه می تواند و نه (دست کم در شرايط کنونی) می  - ۷

اما اکنون مردم خود می توانند با هزينه کمتری خواهد روزنه نفس کشيدن مردم را گشادتر کند ؛ 

برای معامله روحانی تالش دولت ؛ زيرا  فس کشيدن شان به ميدان بيايندبرای گشادتر کردن روزنه ن
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که سرکوب حرکات ا امريکا در جهت برچيدن تحريم ها ، خواه ناخواه ، فضايی به وجود می آورد ب

مردم را برای جمهوری اسالمی پرهزينه تر می سازد. و مهم اين است که هرچه حرکات مردم 

شد ؛ به اين دليل خواهد سنگين تر تمام برای رژيم  هاگسترده تر و مشهودتر باشد ، هزينه سرکوب آن

در جريان های جنگ طلب  و حتیساده که نه تنها بهانه خوبی به دست طرفداران ادامه تحريم ها 

افزايش خواهد داد. نيز امريکا خواهد داد ؛ بلکه شکاف در ميان حکومتگران جمهوری اسالمی را 

و  ، اکنون برای رژيم بسيار دشوارتر ۸۸حقيقت اين است که راه اندازی سرکوب خونينی مانند سال 

  پرهزينه تر از چهار سال پيش خواهد بود. 

 وظايف ما

 

با توجه به مالحظات ياد شده در اين گزارش ، کنگره هژدهم سازمان کارگران انقالبی ايران (راه 

کارگر) اعالم می کند که فعاليت سازمان ما در راستای همان خطوط تعيين شده در کنگره هفدهم و 

محورهای زير در شرايط مشخص اهد يافت ، با تأکيدی ويژه بر کنگره های پيش از آن ادامه خو

 کنونی:

يی برای ترديد . تجربه سی و چند سال گذشته جاضرورت حياتی مبارزه عليه جمهوری اسالمی - ۱

وديت جمهوری اسالمی فقط با ويران تر شدن ايران و خانه خراب تر شدن اکثريت موج نمی گذارد که

، جز مبارزه عليه همه  گسترندهاين تباهی واند ادامه يابد. برای رهايی از قاطع مردم اين کشور می ت

ارکان و باندهای جمهوری اسالمی ، راه ديگری وجود ندارد. تأکيد بر اين حقيقت ، در شرايط کنونی 

که به دليل همين روی کار آمدن دولت روحانی  اوالً به دو دليل از اهميت ويژه ای برخوردار است: 

به سرگشتگی بخشی از مردم در سراب اصالحات در چهارچوب جمهوری دامن  می تواندر بار ديگ

به اين دليل که اکنون فرصت مناسبی برای گسترش حرکت های مستقل مردم ( دست کم ،  ثانياً بزند ؛ 

فراموش نبايد کرد که کسری برای خواست ها و نيازهای بی واسطه شان ) به وجود آمده است. 

اجتماعی سازمان يافته و گره  -ضد ديکتاتوری در ايران ، نبوِد يک جنبش سياسی بزرگ پيکار 

اکنون می توان با دامن زدن خورده با خواست ها و نيازهای بی واسطه توده های وسيع مردم است. 

به شبکه های ارتباطی مستقل مردمی ، زير ساخت محکمی برای جنبش ضد ديکتاتوری واقعاً 

 به وجود آورد. برخاسته از پائين 
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در شرايط  .ماجراجويی های هسته ای جمهوری اسالمیعليه هرچه فشرده تر ضرورت مبارزه  - ۲

مشخص کنونی ، مبارزه عليه سياست های هسته ای رژيم از اهميتی ويژه و استثنايی برخوردار است 

ور ما را به لبه برچيده شدن تحريم های ويرانگری که اکنون کشبا ادامه اين سياست ها ، ؛ زيرا 

ما هميشه گفته ايم و باز هم بايد تأکيد کنيم که رفتن پی انرژی ، از محاالت است. پرتگاه کشانده اند 

همه جا بازی با آتش است که می تواند به نتايج فاجعه باری اگر هسته ای حتی مسالمت آميز ، 

سيل و  تلفات که حتی آمار ژيمیراً از همان آغاز فاجعه بار بوده است. در ايران قطع بيانجامد ؛

با حادثه ای مانند چرنوبيل و فوکوشيما چه خواهد کرد؟ رژيمی که زلزله را دستکاری می کند ، 

"مهدی موعود" مالقات می کنند و با طراحی برنامه های رهبران اش برای تحکيم موقعيت شان با 

، آيا به انرژی هسته ای مسالمت آميز  آخر الزمانی راه می اندازند شعبده بازی های ، رسماً  گسترده

بسنده خواهند کرد؟ برنامه هسته ای جمهوری اسالمی تا همين جا نيز يک فاجعه بزرگ بوده است: 

چند صد کيلوگرم اورانيوم غنی شده در هشت سال گذشته چند صد کافی است به ياد داشته باشيم که 

است. مخصوصاً بايد به ياد داشته باشيم که در  ميليارد دالر هزينه روی دست مردم اين کشور گذاشته

، جز پذيرفتن شرايط  مشخص کنونی ، ترديد در عقب نشينی کامل از برنامه های هسته ای رژيم 

گرسنگی و خانه خرابی دهها ميليون نفر از مردم اين کشور معنای ديگری نمی تواند داشته باشد. 

فراموش نکنيم که واليت فقيه جز مردم ايران باشد ؛ برنامه هسته ای نمی تواند نماد حاکميت ملی 

نقض صريح حق حاکميت مردم ايران معنای ديگری ندارد. حاکميت ملی ما فقط با حق تصميم گيری 

بی قيد و شرط مردم ايران در تعيين سرنوشت شان ، يعنی با رهايی از چنگال جمهوری اسالمی ، 

 می تواند به دست آيد. 

مخالفت با سياست های هسته ای جمهوری   برای برچيده شدن تحريم ها.ضرورت مبارزه  - ۳

بعضی ها می گويند تأييد تحريم های قدرت های امپرياليستی نيست و نبايد باشد. اسالمی به معنای 

تحريم ها برای واداشتن رژيم به عقب نشينی الزمند. ترديدی نيست که تحريم ها به رژيم فشار می 

و از جمله  مخصوصاً کارگران و زحمتکشان ما را تنبيه می کنندز آن ، مردم و ، اما بيش ا اورند

 پائين می آورند. کسانی که برای آزادی  و مبارزه مردم را در مقابل ديکتاتوری حاکمتوان ايستادگی 

مردم توانمندی  با شاخصم می جنگند ، ناگزيرند بيش از هر چيز ديگر ، ، روشنايی و سوسياليس

ند ، بلکه اين کنند. بنابراين سؤال اين نيست که تحريم ها تا چه حد بر رژيم فشار می آور جهت گيری

  سياسی و اجتماعی مردم چه ميکنند. است که با توان
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 در شرايطی که بحران بی پايان اقتصادی ضرورت تمرکز روی تقويت جنبش سوسياليستی.  - ۴

همه کشورهای جهان می گستراند ؛ افق های سرخوردگی بی سابقه از منطق سرمايه داری را در 

می راند ؛ بربريت رهايی انسانی را به تيرگی می کشاند ؛ و با آهنگی شتابان همه ما را به سمت 

اين کسری در ايران ضعف يک جنبش سوسياليستی توده گير ، بزرگ ترين کسری جهان ماست. 

، با برجستگی بيشتری خود را نشان می  استبداد زدۀ گرفتار در چنگال حاکميت تاريک انديش مذهبی

الزم و متناسب با اين شرايط دشوار ، جنبش توده  یدهد. و اگر هواداران سوسياليسم نتوانند با شتاب

به وجود بياورند و توجه توده های ميليونی زحمتکشان ايران را به سوی افق های سوسياليستی گيری 

همه فرصت ها را بسوزاند. در چنين تاريکی"  جلب کنند ، ممکن است يک بار ديگر "پرش در

گزينۀ سوسياليستی کامالً متفاوت با نظام های غير دموکراتيک شرايطی شناسايی و معرفی يک 

بايد در رأس اولويت های سياسی ما باشد ؛ ، دولت های "کمونيستی"  -ساخته و پرداخته حزب 

و زاد مردم و در برگيرنده آزادی های بنيادی سوسياليسمی عميقاً دموکراتيک و برخاسته از انتخاب آ

برابری در آزادی همه مردم. فراموش نبايد کرد که تمرکز روی تقويت جنبش سوسياليستی نه تنها 

مباينتی با مبارزه عليه جمهوری اسالمی ندارد ، بلکه اين مبارزه را تقويت می کند و پايه توده ای  

به اکثريت عظيم مردم توانايی می بخشد که آورد. زيرا واقعاً نيرومندی برای آن به وجود می 

"نيروی شگرف مفهوم منفی" را با افق های اثباتی دلخواه شان گره بزنند و نه فقط عليه آنچه نمی 

خواهند ، بلکه همچنين با آنچه می خواهند ، به ميدان بيايند و سرنوشت شان را به دست خودشان رقم 

از بزرگ ترين ميدان های قدرت نمايی جنبش سوسياليستی در جهان باشد ايران می تواند يکی  بزنند.

زيرا نسل جوان ايران ، نظام تاريک انديش و فقر گستر حاکم بر کشور را تحمل ناپذير می يابد ؛ ؛ 

ی هم تشنه آزادی و روشنايی اند و هم پای بسته تحصيل کرده ايرانجوان زن و مرد ها زيرا ميليون 

ذلت. اين زنان و مردان جوان می توانند و بايد با زحمتکشان و تهيدستان و لگدمال  در برهوت فقر و

ايران به درآميختن اين دو شدگان اعماق گره بخورند. همان طور که در کنگره هفدهم هم گفتيم: "آينده 

   ".رودخانه بزرگ انسانی و آهنگ درآميختن آنها بستگی دارد

خطر نابودی محيط زيست ، يکی از بزرگ ترين   يط زيست.مبارزه فشرده برای محضرورت  - ۵

مهم ترين درياچه ها ، مصيبت هايی است که اکنون ايران و کشورهای همسايه ما را تهديد می کند . 

تاالب ها و بسياری از رودخانه های ايران در حال خشک شدن اند ؛ جنگل های کشور به سرعت 

غرب و جنوب غربی کشور را مخصوصاً ن به طور مرتب دارند نابود می شوند ؛ و توفان های ش

می پوشانند و گاهی حتی تا تهران نيز می رسند. ما فقط با قهر طبيعت روبرو نيستيم  ؛ حاکميت 

گسترش تخريب محيط زيست کشور ما در سی و چند سال گذشته جمهوری اسالمی در فاجعه بار 
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اع از محيط زيست يک بازی تجملی نيست ؛ ادامه نقش تعيين کننده ای داشته است. مبارزه برای دف

کارگران  را با مصيبت های بزرگ تری روبرو سازد. نیاين وضع می تواند زندگی دهها ميليون ايرا

و زحمتکشان شهری و روستايی ما بيش از همه از اين مصيبت ها صدمه خواهند ديد. جنبش 

ين فاجعه در حال گسترش بی تفاوت بماند. سوسياليستی و کارگری ايران نمی تواند و نبايد به ا

رورتاً يک جنبش زيست محيطی هم هست. با تأکيد بر اين حقيقت است که جان سوسياليسم امروز ض

 گزامبورگلو بالمی فاستر يادآوری می کند که اکنون بشريت با دو راهی خطرناک تر از آنچه روزا

چيزی است که ادوارد تامسون (تاريخ نويس "سوسياليسم يا بربريت" می ناميد ، روبرو ست و آن 

   مارکسيست انگليسی) "سوسياليسم يا نابودی" می نامد. 

 

توضيح : مشروح وظايف ما همان محورهای مصوب کنگره هفدهم سازمان است که در بخش سند 

 وظايف ما در لينک زير می توانيد بخوانيد:

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1071&Id=4&pgn= 

 باز پخش از : هيئت اجرائی سازمان کارگران انقالبی ايران (راه کارگر)

 

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1071&Id=4&pgn=
http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1071&Id=4&pgn=

