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 Political سياسی

 
   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١٢اول اکتوبر 
 

   اعتراضی-نظری بر جنبش کارگری

   در شرايط تعميق بحران سرمايه داری

 

عضل جدی، که له، روی دو مزارشات رسانه ھای جمعی روی دو مسأامروزه افکار عمومی بشری و کليه اخبار و گ

 بحران ساختاری رو به تعميق -اولی: آينده و بود و نبود نظام سرمايه داری را رقم خواھند زد، تمرکز يافته است

 اجمات و تجاوزات يکی بعد از ديگر امپرياليستی جھانی؛ دومی و به تبع آن، جنگھا، تھ-نظام سرمايه داری

 .قھا و کشورھای مختلف جھانامپرياليسم جھانی در شکل و ھيبت تروريستی به خل

 اقتصادی سرمايه داری نمی توانست و نمی تواند فقط در ھمين - اين، يک امر قانونمند و طبيعی است که بحران مالی

مريکا در گرداب ا اقتصادی اروپا و - ساختار مالی. عرصه محدود بماند و عرصه ھای ديگر نظام را فرانگيرد

 سال جون تا اپريل آخرين اخبار و گزارشھای آماری يورواستات، از ماه طبق. رکود عميقی گرفتار آمده است

 کشور عضو شورای اروپا به کمتر از ٢٧ ۀطورکلی، ھمه  پولی يورو و بۀ کشور ناحي١٧جاری، رشد اقتصادی 

ن عبارت ديگر، انبار پول سارقاه ادعای بانک جھانی، به مريکا نيز که بااقتصاد .  درصد سقوط کرده است٠/ ٢

برآوردھای . بين المللی، بزرگترين اقتصاد جھان شمرده می شود، ميزان رشد تقريبا مشابھی را نشان می دھد

 سير نزولی رشد اقتصادی پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری جھان در ماھھا و سالھای آتی ۀمقدماتی از ادام

 و نيم تريليون دالر فراتر رفته، اقتصاد ٢لمان از ا تريليون دالر و ١۵مريکا از اميزان بدھی خارجی . خبر می دھد

 اينھا پيامدھای بسيار مخربی برای ۀھم.  ماه گذشته، حتی کمترين ميزان رشد را نشان نمی دھد٩فرانسه در طول 

بيکاری و فقر .  کشورھای امپرياليستی، بلکه، در سراسر جھان به ارمغان آورده استۀجامعه، نه تنھا در حوز

مريکا تنھا در اثر کسری تراز بارزگانی اين کشور با چين، ادر . گير شده و دائما رو به فزونی می رودعمومی فرا

لمان، بزرگترين اقتصاد اروپا و اشاخص بيکاری در .  ھزار فرصت شغلی از بين رفته است٧٠٠ ميليون و ٢

ديگر کشورھای سرمايه داری رشد دم افزون بيکاری در .  درصد گذشته است١٢مريکا از مرز ا ۀاياالت متحد

 ۀبيکاری در کشورھای کمتر توسعه يافت. پيشرفته، مثل انگلستان، فرانسه، اسپانيا، ايتاليا از اين ھم وخيم تر است

 ورشکستگی کامل قرار گرفته اند، با چشم ۀال، ايرلند و حتی ايتاليا که ھمگی در آستانيونان، پرتگاروپائی مثل 
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بيش از نيمی از .  درصد را نشان می دھد٢۵رھای رسمی با واقعيتھای موجود، باالی پوشی بر عدم انطباق آما

 عمومی دارد و بدون احتساب مشاغل کاذبی ۀبيکاری در بخش شرقی اروپا، جنب. نداجوانان اين کشورھا جويای کار

 ھيچ ارگانی خود را به ھمين سبب ھم،.  درصد می رسد۶٠مانند دستفروشی و فروشندگان دوره گرد، به باالتر از 

افزايش بيکاری، ھيچ مفھوم ديگری جز افزايش فقر و کاھش مصرف .  آمار حتی ساختگی نمی داندۀملزم به ارائ

  .کننده و تعميق بحران ندارد

در چنين شرايطی، که مديران و گردانندگان نظام در چنگال بحرانھای شديد سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حتی 

 راھبردی ۀگوھای مستمر، قادر به تدوين ھيچ برنام و رغم اجالسھا، ديدارھا و گفته ه اند، باخالقی گرفتار آمد

دروغ، کالشی، کالھبرداری ھای لومپنانه و زورگيری به سياست رسمی دولتھا و مديريت نظام مبدل شده . نيستند

، ندانم کاری و ناتوانی خود و »می شودامروز را به فردا برسانيم تا ببينيم چه  «ۀآنھا با پيروی از تز کودنان. است

اندوخته ھای ملی کشورھا در خزانه ھای دولتی را دو دستی به بانکھا و انبارھای پول . نمايش می گذارنده نظام را ب

ن آنھا تعطيلی کشاندند و صدھا ھزار شاغالسسه و مرکز کار و توليد را به ايه داران تقديم کردند؛ ھزاران مؤسرم

 افزايش سن بازنشستگی، حقوق و مستمری بازنشستگان ۀاردوی عظيم بيکاران روانه ساختند؛ به بھانرا به صفوف 

رياضت «را به نفع بانکھا مصادره کردند؛ حقوق و دستمزد شاغالن را تا حد ممکن پائين آوردند؛ تحت عنوان 

ماتی اجتماعی و ديگر  خدۀدستاوردھای مبارزه و پيکار تاريخی کارگران و زحمتکشان در عرص» اقتصادی

 تحصيل در مدارس و دانشگاھھا را دو تا سه برابر ۀھزين. عرصه ھای زندگی را يکی بعد از ديگری پس گرفتند

نيافتند و گرھی از را  کار ۀبا اين وجود، چون چار... ورشکستگی نظام بانکی جلوگيری کننداز افزيش دادند، تا 

منظور فعال ه  جنگ و تجاوز عليه ديگر کشورھا را بۀ، سياست کھنانبوه معضالت و مشکالت اجتماعی باز نشد

سازی بازار اسلحه و يغمای ثروتھای ملی آنھا در پيش گرفتند، اما راه خروج از بحران ھمچنان بسته ماند و سير 

تالق سعودی رکود و تنزل اقتصادی ماھھای اخير نشان می دھند، که نظام سرمايه داری جھانی ھر چه بيشتر در با

 خواری و خودسری تفرو می رود و موجب تشديد فقر، محروميت و تباھی در جامعه و افزايش شديد فساد، رشو

  .در ميان سران نظام گرديده است

کارزار بدين ترتيب، پوسيدگی و کراھت نظام سرمايه داری بيش از پيش آشکار شده و گورکنان آن وارد ميدان 

 ھزار - حيات سرمايه داری به بھای خون ھزارۀ ادامۀديگر کمتر کسی ترديد می کند که ھر دقيق. نھائی شده اند

  .انسان، به بھای استثمار و بردگی ھر چه بربرمنشانه تر انسان تمام می شود

عمات و نيازھای مادی،  عرصه ھای فکری و دستی، اين توليدگران تمام نۀھم از اين رو، کارگران و زحمتکشان ھم

فکری و معنوی انسان با شناخت و درک واقعيت ھای ناھنجاری که نظام سرمايه داری بر جھان تحميل کرده است، 

موازات مبارزه عليه ه آنھا ب. امروز ديگر به نبردی پايانی، به رزمی سرنوشت ساز با نظم موجود برخاسته اند

 و دفاع از صلح و امنيت جھانی، برای احقاق حقوق انسانی خويش و  استعماری-جنگھا و تجاوزات امپرياليستی

ھم اکنون .  دست زده اند، بشری، به اعتصابات و اعتراضات گستردهۀ مطمئن خود و نسلھای آيندۀبرای تأمين آيند

 امواج عظيم. تقريبا تمام کشورھای جھان، اعتراضات و اعتصابات ميليونھا انسان کار و زحمت را شاھد است

بر شماری حتی .  نظام حاکم را ھدف گرفته استۀ فرسودۀی، درست بنيان و شالودئاعتراضات و اعتصابات توده 

ی گرچه خارج از حد ظرفيت اين ت کارگری، گروھھای صنفی و سنديکائ اعتراضات، اعتصاباۀفھرست وار ھم

وده ھای عظيم کار و زحمت را در نوشتار است، ولی ذکر شماری از آنھا، تصوير زنده و ملموسی از مبارزات ت

  .نمايش خواھد گذاشته مبارزه عليه نظام سرمايه داری ب
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 کارکنان و شاغالن بخشھای ۀ ماه گذشته سال جاری ميالدی جھان شاھد اعتصابات و اعتراضات گسترد٩طی ھمين 

ات اعتراضی و اعتصابات از ميان آنھا، می توان به تجمع. مختلف توليدی، صنعتی، اقتصادی و اجتماعی بوده است

سسات آموزشی و به فقدان امنيت شغلی، تعويق در دانشگاھھا و مؤدر پااليشگاه نفت آبادان، پتروشيمی، ساختمانی، 

الن ا سبد غذائی خانوارھای کارگری، در مخالفت با دستگيری فعۀپرداخت دستمزدھا، افزايش قيمت مسکن و ھزين

کارکنان فرودگاھھا و فعاالن ضدسرمايه داری در فرانکفورت؛  ايران؛ سياسی، کارگری، دانشجوئی و زنان در

لمان؛ اجتماع فعاالن ضدسرمايه داری موسوم به ابخش ھواپيمائی در بسياری از کشورھا از جمله در فرانکفورت 

اشغال وال « درصديھای مشھور به ٩٩در نزديکی ساختمان بانک مرکزی اروپا و جنبش » اشغال فرانکفورت«

اعتصاب و تظاھرات دانشجويان کانادا؛ اعتصاب پزشکان و شاغالن بھداشت و تندرستی و مريکا؛ ادر » تريتاس

ال؛ اعتصاب آتش نشانان، رفتگران مترو و رانندگان اتوبوس در لندن در ھنگام مسابقات  راه آھن پرتگکارکنان

مريکا با اکنان بخش خدمات عام المنفعه در  کارۀ ھزار معلم در استراليا؛ اعتصاب گسترد١١المپيک لندن؛ اعتصاب 

 جنوبی عليه دولت سرمايه داری و انعقاد وريای مردم کۀ ھزار نفر؛ اعتراض تقريبا ھمه روز١٨٠شرکت 

مريکا؛ اعتراض ميليونھا فقير عليه مشتی ميلياردر در ھنگ کنگ؛ اعتصاب بيش از اقراردادھای اسارت بار آن با 

ظاھرات  نفر از کارکنان متروی بوئنس آيرس، پايتخت آرژانتين؛ ت٢۵٠٠اعتصاب ؛ اردن ھزار نفر از معلمان در ۵

 اقشار مختلف مردم يونان، ۀيلی؛ تظاھرات، اعتصابات و اعتراضات تقريبا ھمه روزکارگران و کارکنان معادن چ

 کشور در اعتراضات عليه  شھر اين٨٠ايتاليا، اسپانيا، از جمله، شرکت يک و نيم ميليون نفر از مردم اسپانيا در 

 راھھا به شمال کشور و ۀ اعتصاب معدن کاران اسپانيا و بستن ھمۀدولت؛ ادام» رياضت اقتصادی«سياست 

 ھزار نفر ١٠٠ھمچنين، اعتراض کارکنان راه آھن اسپانيا به خصوصی سازی راه آھن که در صورت اجرای آن، 

 ٣۴ليس، وفريقای جنوبی که در اثر دخالت خشن پاعدن کاران از کارکنان آن از کار بيکار خواھند شد؛ اعتصاب م

  . نفر زخمی شدند٨٠تن از آنان کشته و بيش از 

نشان نمی دھد، ولی گواه را ھمين موارد ذکر شده تمام ابعاد خيزشھای انقالبی عليه نظام سرمايه داری اگر چه 

 عزم ۀمايه داری در مقياس جھانی و نشاندھند اقتصادی نظام سر- انکار ناپذير وخامت ھر چه بيشتر اوضاع مالی

اين اوضاع و احوال شکی نيست که از يک سو، تشديد . زير کشيدن آن استه راسخ توده ھای کار و زحمت برای ب

تنشھا و تشنجات، تالطمات و مناقشات سياسی و تشتت فکری در بين مبارزان را در پی خواھد داشت و از ديگر 

 امنيتی جامعه و تشديد سرکوب مبارزان وادار خواھد ساخت، ولی - ليسیو تر کردن فضای پسوی، دولتھا را به تنگ

 کارگر، با مبارزه و پيکار ۀاين ھم از ھم اکنون روشن است که کارگران و زحمتکشان متشکل در حزب طبق

ی را از دست و پای آگاھانه، از ميدان اين رزم سرنوشت ساز پيروز بيرون خواھند آمد، زنجيرھای استثمار و بردگ

  .خود خواھند گسست و دفتر عمر سرمايه داری را برای ھميشه خواھند بست

  ١٣٩١ ]سنبله[ حزب کارايران شھريورماه ۀ الکترونيک  نشري٧۴نقل از توفان الکترونيکی شماره
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