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 جان سختی نئوليبراليسم و رياضت اقتصادی کارگران 
   

   
رنده کوشيده است در ھر فرصت  شدن بحران اقتصاد سياسی نئوليبرالی، نگا گذشته و به ويژه پس از علنیۀطی دھ

ِ علمی مارکسی ۀکيد بر دو نظريأداری بپردازد و با تممکن به نقد و ارزيابی ساختارھای متناقض نظام سرمايه
پس از رو شدن عمق . ابعاد بحران اقتصاد نئوليبرالی را تشريح کند"گرايش نزولی نرخ سود " و"توليداضافه"

داری در سطوح نظر چپ ضد سرمايهھای صاحبنقدھا از سوی افراد و گروه اين ۀدامن) ٢٠٠٨سپتامبر (بحران 

 کوشيد در کنار )بست طرح تحول اقتصادیيونان در بن(اش صاحب اين قلم در آخرين مقاله. جھانی گسترش يافت

دوق ھای نئوليبرالی بانک جھانی و صنھای بحران اقتصادی جاری در يونان؛ ردپای سياستمايهطرح و شرح بن

کشان را  کارگر و زحمتۀگونه تا عمق استخوان زندگی طبقھا چد و نشان دھد که اين سياستالمللی را ترسيم کنبين

  .شکنددرھم می

تا . اند ياد کرده"پايان نئوليبراليسم"داری از بحران اقتصادی جاری تحت عنوان ھای ضد سرمايه چپۀًتحقيقا ھم

من نيز در مقاالت . وان از سوی جريانات و گرايشات مختلف چپ منتشر شده استجا که صدھا مقاله با ھمين عنآن

ام و فصل  سخن گفته-داری  به مصداق سقوط ھارترين ژانر سرمايه-" پايان عمر نئوليبراليسم"خود به دفعات از 

  : پرسنداينک دوستان زيادی می. امرا به ھمين عنوان اختصاص داده"بحران"موجزی از کتاب 

 ۀناقض نظري) ھاھمان تاچريست(ھا رواتيست انگلستان و به قدرت رسيدن نئوکنسآيا سقوط دولت حزب ليبر در. لفا

  پايان نئوليبراليسم نيست؟ 

 يورو به ۀھای عضو حوز توسط دولت"رياضت اقتصادی"تر نئوليبرالی موسوم به ھای افراطیاتخاذ سياست. ب

  نه تفسيرپذير است؟چگو" وليبرالیھای نئاعتالی مجدد برنامه "مثابه

ھای رياضت اقتصادی در اروپا با يابد که در نظر داشته باشيم تصويب برنامهاين موضوع وقتی اھميت بيشتر می

از يک منظر واقعی . در ايران مصادف شده است"ھامندسازی يارانهھدف"ھا تحت عنوان اجرای ھمان سياست

ھای  يورو و لایر ترجمان ديگری از اجرای سياستۀ پيش گفته در حوزۀبرنام که دو – و پذيرفت -توان گفت می

حل بحران اقتصادی به المللی به عنوان تنھا راهھائی که از سوی بانک جھانی و صندوق بينطرح. ستنئوليبرالی
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اريس، از ليسبون تا رم ھائی که با تفاوتی ناچيز از آتن تا تھران، از لندن تا پسياست. ھا تحميل شده است دولتۀھم

کشان ی جز فقر و فالکت روزافزون برای کارگران و زحمتا ھا قرار گرفته و نتيجهدر دستور کار دولت... و

  :له اين استأمس. نداشته است

در اين مقاله خواھم کوشيد به اجمال ابعاد مختلف جان سختی . کندنئوليبراليسم جان سخت در راه سقوط، مقاومت می

نشان دھم و تا حد امکان پاسخ مناسبی برای دوستانی )  بحران؟ۀدر آستان(براليسم را در چند کشور بحران زده نئولي

بديھی است ارزيابی دقيق اين مھم .  بيابم،دھندھای پيش گفته قرار میکه به صور مختلف نگارنده را مخاطب پرسش

ھای کلی بحران نئوليبرالی در کشورھای مختلف  جنبهبدين اعتبار در اين مقاله. گنجددر چنين مجال مجملی نمی

گی کارگران شکافته خواھد شد ھا در زندامان دھد در آينده تبعات اين سياست" دست تقدير"مطرح خواھد شد و اگر 

ی آن را در "تغيير" قسمت. ی دارد"تفسير"ۀ اين مقاله جنب. و آلترناتيوھای موجود مورد بررسی قرار خواھد گرفت

  .ده پی خواھم گرفتآين

   

  استمرار بحران نئوليبرالی و تمھيدات کنترلی

 که ھمواره با –يک دولت نئوليبرال واقعی به منظور غلبه بر بحران اقتصادی، کاھش تورم و حفظ توازن مالی خود 

  : زند به چند اقدام کلی دست می–بندد  صورت می سرمايهۀکاھش شديد مخارج عمومی و افزايش نرخ بھر

  ). قراردادھای سفيد و موقت کار: در ايران. ملغا کردن قوانين بازار کار. ( بازار کار متغير–

  ).گذاری اجناس مورد نياز مردم به دست بازار آزادسپردن قيمت. ( آزادسازی تجاری و تکيه بر بنيادگرائی بازار-

  . ھای مونتاريستیِسازی خدمات عمومی و اعمال سياست خصوصی-

  ). ھزار تومانی کارگران ايرانی توجه شود٣٠٣ئی به حقوق پايه. (سازی نيروی کارن ارزا-

ھای مالی دولت از مراکز و امکانات مورد نياز اکثريت  حذف سوبسيدھای دولتی و به صفر رساندن حمايت-

رد وضع در مو. (فرودست جامعه مانند بھداشت، درمان، آموزش، آب، برق، سوخت، بيمه، غذا و حمل و نقل

در نکوھش "؛ "از زخم قلب محمود صالحی: "ی اخير نگارندهکم بنگريد به دو مقالهدرمان و بيمه در ايران دست

  ").گی کارگرانطلبان و ستايش از ھمبستهاصالح

َ دکترين مکتب شيکاگو و در مقام رئيس جمھوری ۀُ رونالد ريگان در مقام عمل١٩٨١ جنوری ٢٠روز: در افزوده(
..." که دليل وجود مشکالت است و دوران آن به پايان رسيدهحل مشکالت ما نيست بلدولت راه"اعالم کرد آمريکا 

داری بازار آزاد و بخش ھدف ظاھری ريگان کوچک کردن دولت از طريق حذف خدمات عمومی و تقويت سرمايه

دھد که اگرچه حمايت دولت از یًھای نئوليبرال عمال نشان م سياه دولتۀ سال سلط٣٠ ۀاما تجرب. خصوصی بود

تر از  به مراتب فربه-ليسی، نظامی و امنيتی و به ويژه در بخش پ-ھای دولت خدمات عمومی محو گرديده اما ھزينه

  .)  شده است-ھای کينزی  دولت-گذشته 

 تالشی اتحاد و ھا و شوراھای مستقل کارگری، با ھدفھای سنديکائی و مبارزه با اتحاديهگيری از فعاليت پيش-

  . کارگرۀگی طبقھمبسته

ھای  نظامی در مواجھه با ھرگونه اعتراض دموکراتيک و تحديد حداکثری آزادیۀگرانھای سرکوب اتخاذ سياست-

  !حداقلی
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ھا، توزيع دارائی رو به زدائی از بازار و بانکبازی، اقتصاد کازينو، مقررات تکيه بر اقتصاد غيرمادی، بورس-

 انتشاراتی ۀسسمؤ: ، تھران١٣٨٨.  به ھمين قلم"بحران"گفته بنگريد به کتاب در تشريح تمام موارد پيش. (..باال و

  ).نگاه

ھای ليبرالی ھمچون ژوزف که صدای انتقادی اقتصاد خوانده) نئوليبراليسم(سوبسيد گرفتن دولت از مردم سياست 

گذاری شده ی نام ا با عناوين پر طمطراق و شيادانهسترا نيز در آورده ا) مشاور سابق برتون وودز(استيگليتز 

 ۀباری عبارت صوفيان. آيدداری بر میھای سرمايهترين دولت راستۀاست که طرح و اجرای آن فقط از عھد

 ۀگان ھيچ ربطی به منازل ھفت–اند کرنا کردهو  يورو در بوق ۀ حوزۀزدھای بحران که دولت– رياضت اقتصادی

 توبه، زھد، ۀھای صوفيانھا از طريق وادیدر دنيای رياضت اقتصادی قرار نيست انسان. ارفان ندارددراويش و ع

ھای نئوليبراليستی  ھمان سياستۀرياضت اقتصادی ترجمان عوامفريبان. به کمال برسند... ورع، رضا، خشوع و

داری قرار گرفت و اجرای آن  و متعاقب شکست اقتصادھای کينزی در دستور کار سرمايه١٩٧٩است که از سال 

 سازی عملياتیۀدر انگلستان به مارگارت تاچر واگذار شد و دو سال بعد رونالد ريگان در اياالت متحده وظيف

تنھا تفاوت ماجرا در . داری را به قصد کنترل بحران به عھده گرفتھای سرمايهترين برنامهترين و کثيفوحشيانه

  . اند رياضت در پيش گرفتهۀی نئوليبرالی با اتخاذ برنامھاست که دولتتشديد فشاری

   

  تبليغات مغلوب واقعيت

انواع و ) ٢٠٠٨(ست که در اوج علنی شدن بحران نئوليبرالی داریھای سرمايهگيریاين ھم البد از ھمان دست جن

ھا از مرز بانک صنايع و ھای بازار بورس و عبورھای گوش به فرمان از کنترل بحران، بھبود شاخصاقسام رسانه

ھای مکه انداختند که به موجب آن گويا ک و تبليغات پر سر و صدائی به را-گويند  و می–گی سخن گفتند ورشکست

در . سسات مالی ورشکسته مفيد واقع شده و به رونق بازار انجاميده استؤھای امپرياليستی به صنايع و ممالی دولت

در چنين شرايطی . جمعی کارگران چندان جدی تلقی نشدکاری و اخراج دسته خ بیتمام اين مدت دو رقمی شدن نر

که مفسران فاينشنال تايمز و گزارشگران داوجونز اسناد مھار بحران را با استشھاد محلی و درست در زمانی

ز سقوط يونان کل گيری ابرای پيش. کردند، حباب يونان ترکيدُی پر میئران عضو سنديکای قماربازان حرفهگنگست

شاد دولت اين کشور ھای کی و بانک جھانی به سوی کيسهالمللبينھای کالن صندوق وام.  اروپا بسيج شدۀاتحادي

 ميليارد دالری ٧۵٠از وام . کشان نبودھا برای نجات زندگی کارگران و زحمتھيچ يک از اين وام. سرازير گرديد

 اروپا و نھادھای برتون ۀ ميليارد يوروئی اتحادي١١٠ تا وام رشکستهسسات مالی و صنايع وؤدولت آمريکا به م

ھائی  خانهوام. ان به فقر نشسته نرفتکار شده و بازنشستگيب کارگران بیوودز به دولت يونان حتا يک سنت به ج

، صندوق کاری، حقوق کارگران مھاجر بیۀبيم. حراج شده بودند، پرداخت نشد" ساب پرايم"که بر اثر افتضاح 

سو ھا برای اين پرداخت گرديد که از يکتمام اين پول. ھا نشدگی و ساير خدمات عمومی مشمول اين وامستبازنش

 فرودستان تاديه ۀھا از سفر آنۀداری از گرداب بحران خارج شوند و از سوی ديگر بھرسسات و نھادھای سرمايهؤم

ھا در ھای کالن به صنايع و بانکداری با تزريق اين پولهھای سرمايدولت. رياضت اقتصادی يعنی ھمين. گردد

سوزی حاال پس از دو سال صورت حساب کنترل آتش به مراتب بيش از تبعات آتش. صدد مھار آتش بحران برآمدند

  . شودتوان باز کۀ ساده می را از ھمين معادلرمز کسری بودجه. ھا را بدھکار کرده استدولت

   

  شرايط کنونی 
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 به اختصار بحران اقتصادی اين کشور را بررسيده و "بست طرح تحول اقتصادیيونان در بن" ۀرنده در مقالنگا

احتمال شيفت شدن اين بحران به يک بحران سياسی تمام عيار و به تبع آن به وجود آمدن شرايط انقالبی و ظھور 

ًگيری تماما مثبت ارزيابی کرده و تنھا جھتداری حاکم بر آن کشور را بستر مناسب برای جمع کردن بساط سرمايه

  .  کارگر يونان دانسته استۀ طبقرھبری کنندۀپيروزی اين انقالب احتمالی را در گرو حضور 

کوشد فائق آمدن تبليغاتی بر بحران اقتصادی را به شاخی زيرچشم  میءداری جھانی که با تمام قواسرمايه

که با چشمان تمام باز به سرايت بحران قط در حل بحران يونان درمانده بلھای چپ تبديل کند حاال نه فسوسياليست

حل ضد انسانی؛ معيشت نگرد و مثل ھميشه به عنوان اولين و آخرين راه يورو میۀبه اقتصاد ساير کشورھای حوز

م ياری ی از اين مھر چند کشور درگير به تصريح گوشه امرور اجمالی بحران د. کارگران را ھدف گرفته است

  . خواھد رساند

   

   فرانسه

با . نظير استھای کارگری بیتاريخ معاصر فرانسه به لحاظ ثبت انقالب. ھا در تظاھرات خيابانی استادندفرانسوی

ھا ھا يا کنسرواتيستُھای راست، گليست ھمواره سوسيال دموکرات۶٠ ۀھای دھاين حال در اين کشور بعد از انقالب

 ضد کاپيتاليستی، قدرت ۀ کارگری و جبھۀھا اتحاديمند دهھم اينک نيز با وجود حضور قدرت. دانبه قدرت رسيده

 دوم مه سال جاری نيکال سارکوزی برای ۀدر نيم. کار استترين جريان محافظهسياسی کماکان در اختيار راست

به .  به ميان کشيد"نشستگی صندوق بازۀکاھش بودج"ی را با ھدف با بحران طرح اصالح نظام بازنشستگمقابله 

 ۶٢ سال به ۶٠ھای حمل و نقل عمومی، گاز و برق از ی کارگران شرکتوجب اين طرح مقرر شده سن بازنشستگم

آوار رياضت اقتصادی .  اين طرح تعويق پرداخت حقوق بازنشستگی استۀھدف اصلی دولت از ارائ. افزايش يابد

  . سال ويران شودکشان کھنزحمتبه سبک فرانسوی قرار است بر سر کارگران و 

 در سال I.L.Oبه گزارش . ملی به جای گذاشته استأگرای فرانسه رکورد قابل تکارسازی دولت راستبه لحاظ بی

ونيم درصد مشاغل رقمی برابر يک.  فرصت شغلی در اين کشور حذف شده است١٠٠ ھزار و ٢۵۶ ماھانه ٢٠٠٩

 صنايع فرانسه به طور ٢٠٠٩در ھمين سال ! رکورد عجيبی است؟پس از جنگ جھانی اين رکود . اين کشور

کاری زنان بارتر از ھمه افزايش نسبی بی ھزار فرصت شغلی اقدام کرده اند و فاجعه ١۶٨ به تعديل ماھانه  متوسط
   .کارگر است

   

  ايتاليا

مع مريدان رياضت گرای برلوسکونی نيز که در مسير سونامی بحران اقتصادی قرار گرفته به جدولت راست

، تقليل دستمزد کارگران  از سوی دولت برای کاھش خدمات دولتییادر ايتاليا طرح گسترده. سته استاقتصادی پيو

تظاھرات و اعتصاب  CGT کارگریۀدر فرانسه اتحادي. ھا در دستور کار قرار گرفته استو افزايش ماليات

ھا اعتصاب را با مشارکت کارگران حمل و  تاکنون دهCGILکارگری  ۀدر ايتاليا اتحادي. دھدکارگران را سامان می

  .نقل عمومی سازمان داده است

   

  اسپانيا
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رود در نخستين گام  يورو به شمار میۀھای عضو حوزپذيرترين دولتترين و آسيبدولت اسپانيا که از مقروض

در پيش گرفته که به موجب آن " ئیه حرفۀتوافق توسع" رياضت اقتصادی، طرحی را تحت عنوان ۀاجرای برنام

رئيس بانک ( ژان کلود تريکت ۀبه گفت. کار خواھند شدھای حمل و نقل و انرژی بیھزاران نفر از کارگران شرکت

کم و کاست  خود بايد طرح رياضت اقتصادی را بیۀ يورو برای جبران کسری بودجۀھای حوزدولت) مرکزی اروپا

  .  بگذارندءبه اجرا

اند که طی چند ماه گذشته دست به تظاھرات و اعتصاب زده... لمانی، ايتاليائی، فرانسوی، اسپانيائی واکارگران 

از آتن تا برلين، "، "بحران کنونی، بحران کاپيتاليسم است": اندھمواره و به درست بر سه شعار کليدی تاکيد کرده
  ."کارگران قربانی بحران ھستند"و "زندسسات مالی بايد خسارات بحران را بپرداؤھا و مبانک

کاران از جوانان شکل گرفته  درصد ارتش بی۴٠بيش از .  درصد افزايش يافته است٢٣کاری به در اسپانيا نرخ بی

در اين . کاری فزاينده به کارفرمايان فرصت طالئی انعقاد قراردادھای موقت را عطا کرده استھمين بی. است

بينی شده  دستمزدھا پيشۀ درصد سقوط کرده و امکان منجمد کردن يک سال۵انه حداقل قراردادھا، دستمزد ماھ

 ۀاز بودج)  بيليون يورو١٢٢ًتقريبا ( درصد ٧۵/١المللی و بانک جھانی، دولت اسپانيا نھاد صندوق بينبه پيش. است

گی بحران اقتصادی  درمانسته جالبۀھا قرار است ادامه يابد نکتاين کاھش. خدمات عمومی و اجتماعی کاسته است

ناک نھفته  در يک طنز شگفت- عالوه بر گرايش نزولی نرخ سود به عنوان دليل اصلی بحران –اسپانيا و يونان 

به " سوسياليست"با پرچم احزاب به اصطالح ) يونان(و ھم دولت پاپاندرئو ) اسپانيا(ھم دولت جوزاپاتروس . است

 جالب در ۀو البته نکت. اندکشان نھادهاموکلس خود را بر گردن کارگران و زحمتاند و حاال شمشير دقدرت رسيده

 کارگر ھر دو ۀ شدن ماھيت بورژوائی آن برای طبقءکذائی و افشا" سوسياليسم" اين ۀاين ميان لو رفتن دام چال

- کارگران راه٢٠١٠ مه ٢٨ ۀمقاومت کارگران اسپانيائی در برابر دولت بورژوائی و اعتصاب گسترد. کشور است

يد اين ؤکشان در شھر مادريد، به وضوح مليون نفری کارگران و زحمتراسری و به دنبال آن اعتصاب دو مآھن س

برده و عزم خود را برای تغيير شرايط حاکم جزم  حاکم پی کارگر به ماھيت بورژوائی دولتۀنکته است که طبق

ھای  اتحاد و نفوذ تشکلۀکرد و گسترغييرات در گرو سطح عملترديد ميزان، عمق و چگونگی اين تبی. کرده است

  . کارگری است

سازی در  به خصوصی کارگر اسپانيا و يونان، اعتراض گستردهۀھای مشابه مقاومت طبقيکی ديگر از خصلت

 ۀانبجسازی ھمهھای خود اقدام به خصوصیھا برای جبران بخشی از بدھیاين دولت. بخش صنعت حمل و نقل است

سازی صنعت حمل و نقل معترضند و به  دولت برای خصوصیۀداران به برنامکاميون. اندخدمات عمومی کرده

درست معتقدند که ايجاد تسھيالت در صدور مجوز برای خريد تانکر به افزايش رقابت و به تبع آن کاھش قيمت 

- اند، برای پرداخت بدھیھنگفت مجوز گرفتهھای معترضان که پيش از اين با قيمت. (حمل و نقل منجر خواھد شد

ھای خود تحت  بدھیسازی آنان را برای تسويهاند، اما دولت از طريق خصوصی سال وقت خواسته۵ھای خود 

  .) فشار قرار داده است

   

   انگلستان

ھا عبور کرد نک باۀکه از حيطسسات مالی آمريکا را گرفت و زمانیند که بحران جاری ابتدا گريبان مؤدانھمه می

پيمان اياالت متحده و به طور داری ھمھای سرمايهو به يک بحران تمام عيار اقتصادی تبديل شد به ساير دولت

-اين نيز البد از محسنات جھانی.  نيز سرايت کرد–تر انگلستان  و به طور مشخص-...  اروپا وۀمشخص اتحادي
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پذيرد جناب تريکت اگرچه میعالی. کند است که مانند ايدز عمل میزدائی عنان گسيختهسازی نئوليبرالی و مقررات

ھای کالن خود امری واقعی است اما با نخوت تمام به  بدھیھای يونان، پرتغال و اسپانيا در بازپرداختناتوانی دولت

دخالت در بازار بايد ضمن به نظر وی برای خروج از اين بحران بانک مرکزی اروپا می. نازدپيمان ماستريخت می

 ۀالمللی مانع از سرايت بحران به ساير اعضای حوزگذاران بازارھای مالی بيناوراق قرضه و رفع نگرانی سرمايه

کيد بر ھمان پيمان ماستريخت اقدام بانک مرکزی اروپا را ألمان با تااما اکسل وبر رئيس بوندس بانک . يورو شود

ان، ھيچ کشور اروپائی حق نسته و يادآور شده مگرنه اين که به موجب پيمباعث افزايش ريسک سيستم مالی اروپا دا

   يورو را ندارد؟ۀ مالی به کشورھای عضو حوزمکاعطای ک

خورد و يکی از مراکز مھم اين رکود بزرگ تلو میگی وحشتناک اقتصادی تلوداری در اعماق يک افسردسرمايه

پزشکان .  رياضت اقتصادی استۀالخلقکز اصلی پرورش نوزاد ناقصحاال ديگر انگلستان مھد و مر. انگلستان است

اند و با جادو و جنبلی که از ھای الدنگ خود در حزب ليبر را کنار زدهپالکیاند و ھمو پرستاران جديد از راه رسيده

تغيير . اندش بردهکشان يور کارگران و زحمتۀاند مانند شغاالن بر سفرآموخته) مامان تاچر(شان مرشد پير و بزرگ

ھا معنائی جز ورود بحران اقتصادی به سيکل جديد و به تبع آن اتخاذ دولت و به قدرت رسيدن نئوکنسرواتيست

داری انگلستان به فراست دريافته که با مماشات ليبرھا و سرمايه. ھای فاشيستی تاچريستی نداردافراطی سياست

در نتيجه بايد با تمام قوا بر .  ھنگفت دولت غلبه کردۀان بر کسر بودجتو نمیليبراليسم ليبرترھای منسوخ سياست

. ِھا راه اعمال چنين فشارھائی را بھتر از دوستان ليبرال و ليبرتر خود بلدندنئوکنسرواتيست. فرودستان فشار آورد

-  با ھمان نسخه چنين بحرانی متولد شده است و از قرار مصمم استۀدولت تاچريست ديويد کامرون در اوج معرک

اما ماجرا .  جديد انباشت فراھم کندۀھای آشنای نئوليبرالی تمھيدات الزم را برای کنترل بحران و عبور از يک دور

مندی اعضای ضد کارگری دولت نئوکنسرواتيست کامرون که در شروع کار با سخاوت. به اين سادگی ھم نيست

کرد را استارت شروع اند و اين رویای کالن خود چشم پوشيدهھ درصد از حقوق۵ تا حداکثر ٢نظيری از سخت بی

که با يک بحران اقتصادی تمام عيار در  مالی، بلۀاند، نه فقط با مشکالت پيچيدسياست رياضت اقتصادی جا زده

  بعدی خوانده و از آغاز قطعی بحرانۀزد که انگلستان را کشور بحران-  اکونوميست.  مواجه خواھند شدآينده

ھای دولت انگلستان ساخته  ابتدا توجه خود را معطوف به بدھی-اقتصادی انگليسی به سبک يونانی سخن گفته است 

  ).ھای کالن دولت آمريکاھای دولت يونان و ارجح بر آن بدھیدرست مانند بدھی. (است

چنين . ص داخلی خواھد رسيد درصد توليد ناخال١٣ دولتی به حدود ۀ کسری بودج٢٠١٠ در انگلستان تا پايان سال -

  . درصد بوده است۵/١٢ يونان ۀزدنسبتی برای اقتصاد بحران

-در حالی.  درصد توليد ناخالص داخلی اين کشور رسيده است۶٨ بدھی دولت انگلستان به ٢٠١٠ در اواسط ژوئن -

بحران به وضوح روند صعودی و شکل تعميق .  درصد برآورد شده بود۴٠ اين نسبت در حدود ٢٠٠٧که در سال 

  .پيداست

 از مرز صددرصد توليد ناخالص داخلی اين کشور نيز ٢٠١٣رسد بدھی عمومی انگلستان تا سال  به نظر می-

  . عبور کند

ھا روی افزايش مالياتناک بر پشت و نگفته پيداست دولت انگلستان قادر نخواھد بود برای ترميم اين شکاف وحشت

  .ی باز کنداحساب ويژه

 – اقتصادی ۀجانببا اين اوصاف بروز يک بحران ھمه.  درصد اقتصاد انگلستان است١۶ً اقتصاد يونان تقريبا  حجم-

 يورو را درھم خواھد شکست و شوک بزرگی به جھان ۀی اروپا و کمر حوز اتحاديهۀ بني–مانند بحران يونان 
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االنس اقتصادی اروپا را به ھم بزند معلوم است تواند، بوقتی حوض متالطم يونان می. داری وارد خواھد کردسرمايه

دولت ديويد کامرون در نخستين اقدام . داری يورش خواھد برد چگونه به بنيادھای سرمايهکه سونامی در شبه جزيره

وزير دارائی (جورج آزبورن . عملياتی به طور جدی سياست رياضت اقتصادی را در دستور کار قرار داده است

اين ميزان قرار است از . افزوده دانسته استبر ارزشافزايش ماليات  کار تا حدودی کارساز را راهيک ) انگلستان

در چنين .  عملی خواھد شد٢٠١١ ۀھا از ژانويوضع ماليات بر درآمد بانک.  درصد افزايش يابد٢٨ درصد به ١٨

 عمومی کشور از ۀ است که کسری بودج مدعی شده– و به تعبير ما ابلھانه – بينانهصورتی آزبورن به نحوی خوش

آزبورن به .  کاھش يابد٢٠١۵ ميليارد يورو در سال ٢٠در حال حاضر به )  ميليارد يورو١٧٩( ميليارد پوند ١۴٩

ھای گذشته  ناتوانیۀھای آينده را ھزينسال"  اضطراریۀبودج"ھای تاچريستی دولت کامرون عنوان طراح سياست

بازی حقوق پرداخت ودلبه زعم وی دولت بلر و براون با دست.  ليبرھا انداخته استخوانده و گناه آن را گردن

  .اندکرده

 ۀ شده در سه ماھکارکارگران بیدھد تعداد ھنوز امضای حکم دولت کامرون خشک نشده است که گاردين خبر می

  . بر جای گذاشته است١٩٩۴دی کم نظير بعد از دسمبر ر ميليون نفر رسيده و رکو۵/٢ به بيش از ٢٠١٠نخست 

ھای کارگری انگلستان مواجه خواھد شد و اين ناپذير نرخ تورم به طور قطع با واکنش اتحاديهبينیافزايش پيش

ھای ضد کارگری رياضت اقتصادی، به امکان ظھور يک بحران تمام عيار اعتراضات در تلفيق با ساير برنامه

  .سياسی دامن خواھد زد

   

  لمانا

ی جدا افتاده از بحران اقتصادی ا کارگر و جزيرهۀلمان اين کشور را بھشت طبقاداری ھای سرمايهنهاگرچه رسا

ھای لمان کوشيده است از طريق سياستاطی چند سال گذشته دولت . اند، اما واقعيت چيز ديگری استجاری خوانده

 اقدام کند و ضمن باالبردن قدرت خريد مردم  کاالۀمبتنی بر نوعی ليبراليسم ليبرتر، به افزايش توليد و فزونی عرض

 سال يکی از داليل ۶٧ سال به ۶۵ی از تگاما افزايش سن بازنشس.ھا را نيز افزايش دھدو تشويق به مصرف، ماليات

 صنعت ۀلمان که مدعی ست از بحران اقتصادی لطمه نخورده ، فقط در حيطادولت . فشار دولت بر فرودستان است

که مانند ساير ھای مختلف افزايش داده است، بل پورشه و بنز نه فقط ساعت کار را به تناسب بخشتوليد دو خودروی

 به منظور کاھش –کار  اروپا سياست ضد انسانی استخدام کارگران موقت و افراد بیۀھای بورژوائی اتحاديدولت

 شھر اشتوتگارت و ايسلنگن و ساير ھای کوچککاری وسيع کارگران کارخانهبی.  را عملياتی کرده است–دستمزد 

ھای کارسازیدر راستای بی.  يوروستۀترين دولت حوزھای بروز بحران اقتصادی در امنشھرھای صنعتی نشانه

 بيش از دو ھزار نفر از کارمندان خدماتی خود را اخراج ٢٠١٠ناشی از بحران، فقط شرکت زيمنس، از مارس 

 نفر ديگر از ۴٢٠٠ اين شرکت قصد دارد کاھش شديد نرخ سود،ه دليل  مقامات زيمنس بۀبه گفت. کرده است

- بیۀ  ھزار نفر مستخدم دارد، ميزان فاجع٣۵ًبا احتساب اين نکته که شرکت فوق کال . کارمندان خود را اخراج کند

  . کارسازی به وضوح پيداست

استقراض . صاد اياالت متحده نگفته پيداستحال و روز اقت. لمان، تنفس مالی ژاپن نيز به شماره افتاده استابه جز 

ُکالن و انتشار پول در حد مسکن کوتاه مدت ھم موثر نخواھد بود و به سقوط ارزش پول و افزايش نرخ تورم، رکود 
ھای اين دولت. داری استقراض نيستھای سرمايه دولتۀپولی و کسری بودج بیۀچار. کاری خواھد انجاميدو بی
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بينند، مثل سی کشان به شدت متزلزل میھای خود را در معرض توفان خشم کارگران و زحمتورشکسته که پايه

  . خواھند زد- ھمان رياضت اقتصادی - سال گذشته دست به چند اقدام مشخص 

  !) نامردی را ببين. (کارسازی کارگران برای جبران ارقام ميلياردی کسر بودجهبی. ١

  . ده به کارگران شاغل و به عبارت ديگر تشديد استثمار و وخامت شرايط کارکار شانتقال نيروی کارگران بی. ٢

  .توجه به افزايش نرخ تورمکاھش يا تثبيت دستمزدھا بی. ٣

  .اخراج کارگران غير بومی در کنار اخراج کارگران زن. ۴

  .ھای مستقل کارگریانحالل تشکل. ۵

  .تحميل قرار دادھای موقت و سفيد. ۶

  .نيروی کار کودکاناستفاده از . ٧

  .سازیحذف سوبسيد خدمات عمومی از سبد کاالی فرودستان و خصوصی. ٨

  ... ی، افزايش ماليات وتگخير در سن بازنشسأحذف مزايا و پاداش حقوق بازنشستگی، ت. ٩

اری دھای سرمايهدر دستور کار دولت" رياضت اقتصادی"سره ضد انسانی که تحت عنوان ھای يکاين برنامه... و

  .ی از ريگانيسم ـ تاچريسم يا نئوليبراليسم افراطی استاقرار گرفته، ترجمان وقيحانه

اين .  اصلی بازگشت يا عروج مجدد نئوليبراليسم نيستۀلأال چند تن از دوستان، مسؤجا و خالف نامه و سدر اين

  .روند فقط در راستای جان سختی و مقاومت نئوليبراليسم قابل توجيه است

   

   از تحرير بعد

ھای يونان، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال، ايرلند، اين شبح از آسمان. وگذار استشبحی در سراسر جھان در حال گشت

 خود را پراکنده است و ۀلمان، انگلستان، ھلند، اتريش،اسلواکی، قبرس، فنالند، دانمارک تا اياالت متحده ساياچک، 

 برای تاراندن اين شبح اتحاد مقدس - ... ھائی ھمچون چين و ژاپن وئی و آسيا–مريکائی اھای اروپائی و قدرت

  .اندتشکيل داده

   

  . کنيمداری مبارزه میما برای به ھم زدن بساط اتحاد مقدس سرمايه 

 


