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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ جنوری ٠٧

  بحران اقتصادی سيستم سرمايه داری جھان

 !٢٠١٢ تشکل ھای کارگری در سال "پاسيو" و نقش 
   

، ٢٠١٣به اميد اين که سال . برابری طلب و عدالت جو تبريک می گويم انسان ھای آزاده و ۀ را به ھم٢٠١٣سال نو 

 ھمه مزدبگيران و محرومان جوامع مختلف از تبعيض و ستم و سرکوب و استثمار سيستم سرمايه داری و ئیسال رھا

 !حکومت ھای سرمايه داری باشد

، نشان می دھند که سال ٢٠١٢اعی سال بسياری از وقايع و شواھد و گزارشات و تحليل ھای اقتصادی، سياسی و اجتم

 ۀ ھای اقتصادی، به ويژه در کشورھای اتحاديتقابل ھای سياسی و اجتماعی و  گذشته از بسياری جھات، سالی پر از تنش

  .اروپا و خاورميانه بود

 ھای اتمی سال گذشته، کشتار مردم سوريه ادامه يافت؛ کمشکش در مصر ادامه پايان نيافته است؛ رقابت بر سر سالح

ايران و تشديد تحريم ھای اقتصادی ايران ادامه دارد؛ در بسياری از کشورھای غربی، اعتراضات کارگران و 

  .محرومان جامعه عليه سياست ھای رياضت اقتصادی دولت ھا در سطح ميليونی برگزار شد

 آذربايجان، خشک شدن ۀاز زلزل تا قربانيان آتش سوزی ھا در مدارس ايران؛ امريکاکشتن دانش آموزان در مدارس 

دختر پاکستانی توسط طالبان تا تجاوز به يک دختر » مالله يوسف زی« تھران، ترور ۀ اروميه تا ھوای آلودۀدرياچ

، کشتار خبرنگاران، ترورھای دولتی و امريکارگ وی؛ اعدام ھا از ايران تا چين و مدانش جوی ھندی در اتوبوس و 

تصاوير ديگری از جھان ...  ارتش اسرائيل به نوار غزه وۀ تا حمالت وحشياناستان و ليبيغيردولتی در عراق و افغان

  . بودند٢٠١٢

 بردارانی که  فلمتعداد خبرنگاران، عکاسان و : المللی خبرنگاران که مقر آن در بروکسل است، اعالم کرد فدراسيون بين 

 افزايش ٢٠١٢ سال تن در ١٢١ به ٢٠١١ سالن در  ت١٠٧ھای مختلف در سراسر جھان کشته شدند، از  در درگيری

  .يافت

انی و آسيب ھای اجتماعی در سطح جھان نيز بيش تر و بيش تر شده و شکاف در چنين شرايطی، بی کاری، فقر و گر

  .ھای طبقاتی عميق تر گرديده است

.  پرداختن به آن ھا در يک مطلب امکان پذير نيست جھان به حدی زياد و پرشتاب بود که عمالً ۀ، وقايع سال گذشتمسلماً 

يه داری جھانی و دولت ھای سرمايه داری و عکس العمل از اين رو، در اين مطلب سعی می شود که بحران ھای سرما
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فدراسيون ھای کارگری از يک سو در مقابل تعرض بيش تر سرمايه داری به سفره ھای کم رونق کارگران و از سوی 

ديگر، تزريق پول بيش تر به شرکت ھا و صنايع و بانک ھا از منبع ماليات ھای مردم بوده، مورد بحث و بررسی قرار 

به عبارت ديگر، در اين وضعيت بحرانی نيز باز ھم دولت ھای سرمايه داری با بی کارسازی کارگران، محدود . گيرد

کردن بيمه ھای بی کاری و درمانی و اجتماعی، افزايش قيمت کاالھای ضروری مردم، بخش اعظم فشارھای بحران 

  .م جيب سرمايه داران را پر کردندخود را بر دوش کارگران و محرومان جامعه انداختند و در عوض باز ھ

 سازمان ھا و احزاب ريز و درشت راست، ليبرال، فرميست و چپ پارلمانی، ھمه و ۀسف آن جاست که ھمأاما جای ت

ھمه آلترناتيوھای طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار داده اند تا به قدرت برسند اما در اين ميان، فدارسيون ھا و 

ی ميليون ھا کارگر را در اعتراض به سياست ھای اقتصادی دولت ھا به خيابان آوردند اما آن جا که اتحاديه ھای کارگر

 آن تای دادند أ آلترناتيو طبقاتی به جامعه رسيده آن ھا بی وظيفه شده اند و در بھترين حالت به احزاب رفرميست رۀارائ

  .ھا را به قدرت برسانند

ميسم و سنديکاليسم و اپورتونيسم در درون جنبش کارگری را به نمايش اين وضعيت، بار ديگر ورشکستگی رفر

ليس وحشی به زد ودر سال گذشته ديديم که چگونه کارگران در خيابان ھا و مقابل پارلمان ھا به ويزه يونان با پ. گذاشت

يوھای اقتصادی، سياسی، و خورد پرداختند و قھرمانی ھای بی سابقه ای از خود نشان دادند اما ھنگامی که به آلترنات

اجتماعی و فرھنگی رسيده تشکل ھای موجود کارگری مھر سکوت بر لب زده اند و تنھا چشم خود را به سياست ھا و 

 مستقل ۀاھداف احزاب پارلمانی دوخته بدون اين که بديل طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دھند و به عنولن يک طبق

 حکومت کارگری با روابط و مناسبات ئیعه با خود، برای کسب قدرت سياسی و برپاو با متحد کردن محرومان جام

  . سياسی و اجتماعی جامعه شوندۀ وارد صحنئیشورا

 تعميق و گسترش ۀی جھانی نيز ھم چنان نشان دھندرا بحران سرمايه دۀ، دربار٢٠١٢آخرين مباحث در پايان سال 

در . بر زيست و زندگی مزدبگيران و محرومان در سطح جھانی است و فشار بيش تر ٢٠١٣بحران اقتصادی در سال 

اروپا، ھم چنان گرفتار .  بحران مالی، بی کاری و گرانی و فقر ھم چنان باالی سر اقتصاد جھان بود ۀ ساي٢٠١٢سال 

رای اقتصاد  يورو را بزرگ ترين تھديد بۀالمللی پول، حوز بحران بدھی ھا ماند، گرفتار تا بدان جا که صندوق بين 

  . اعالم کرد٢٠١٢جھان در سال 

 از بحران سرمايه داری جھانی و اقدمات دولت ھا و تشکل ھای کارگری و ئی بحث، به نمونه ھاۀبا اين مقدمه در ادام

  .اعتراضات مردمی و گسترش فقر و بی کاری و گرانی اشاره می کنيم

***  

  صندوق بين المللی پول

ايه داری جھانی تعميق و گسترش يافت به طوری که صندوق بين المللی پول، اين مھم سال گذشته، باز ھم بحران سرم

، بھبود اقتصاد جھان را به حل و فصل بحران مالی ١٣٩١ ميزان - ٢٠١٢بر وترين ارگان سرمايه داری جھانی، در اکت

  . يورو مشروط کرده بودۀحوز

 در توکيو ٢٠١٢بر و اکت٩ -  ١٣٩١ ميزان ١٨ه شنبه،  در گزارشی که روز س-  آی ام اف -صندوق بين المللی پول 

از « نيز امريکا يورو به زودی حل و فصل نشود و دولت ۀ، منتشر شد گفته است که اگر بحران حوزجاپانپايتخت 

  .سياست رياضت مالی اجتناب نکند، اميد چندانی به بھبود اقتصاد جھانی وجود ندارد» پرتگاه

 جھان ۀ ثباتی در بازارھای مالی و سياست انقباضی در بودجه بندی کشورھای توسعه يافتبراساس اين گزارش، ادامه بی

  .باعث تشديد نگرانی و کاھش رشد تجارت جھانی و سرمايه گذاری خارجی شده است
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صندوق بين المللی پول با توجه به اين مالحظات، پيش بينی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصاد جھانی در سال جاری 

  .، به سه و سه دھم درصد کاھش داده استجوالی از رقم سه و نيم درصد در ماه را

 خودداری ٢٠١٣صندوق بين المللی پول، توصيه کرده است که اياالت متحده از دست زدن به محدوديت مالی در سال 

  .ورزد و از جمله، سقف پيش بينی شده برای استقراض دولتی را باال ببرد

 اين که مقابله با بدھی دولتی در کشورھای مختلف ضرورت دارد، ھشدار داده است که بايد در اين گزارش، ضمن قبول

  .اين زمينه محتاطانه عمل کرد و به خصوص از دست زدن به اقداماتی که باعث تعميق رکود می شود خودداری ورزيد

زم برای بھبود امنيت و تشويق در مورد کشورھای در حال توسعه نيز، به دولت ھا توصيه شده است به اقدامات ال

  .سرمايه گذاری خارجی دست بزنند و از اين طريق، نرخ رشد اقتصادی خود را بھبود بخشند

  

  يونان

. ھای اتحاديه اروپا وابسته شده است يونان پنج سال است که با رکود اقتصادی دست به گريبان است و به شدت به کمک

رود   درصد رسيده و انتظار نمی ٢٥است که نرخ بی کاری در آن به باالی شدت بحران اقتصادی اين کشور، به حدی 

  . درصد توليد ناخالص داخلی خود برساند١٢٠ ھای خود را به   حجم بدھی٢٠٢٠اين کشور بتواند تا سال 

ن اي. ھای خود در خدمات عمومی را قطع کرده است ھای خود بخش زيادی از ھزينه  دولت يونان، برای کاھش بدھی 

ای را در اين کشور رقم زده و البته کاھش ھزينه ھا يکی از شروط اتحاديه اروپا برای  اقدامات نارضايتی گسترده 

  .اعطای کمک مالی به يونان بوده است

اين .  به يونان به توافق رسيدندئی ميليارد يورو٣٠مبر بر سر اعطای کمکی حدود اعضای اتحاديه اروپا در ماه نو

 ميليارد ١٣٠ و ١١٠ ھای   ھم برای اين که بتوانند يونان را در يورو نگه دارند در دو نوبت کمککشورھا پيش تر

  . است که به يونان داده شده استئی ھا کننده اصلی وام مين أ تالمان.  به دولت اين کشور داده بودندئیيورو

 ۵٧اين وام . ای به يونان توافق کردند اروپا و صندوق بين المللی پول سر کمک مالی تازه ئیھم چنين وزرای دارا

 پولی يورو را می گيرد و کمک می کند تا آتن حقوق کارمندان دولت را ۀميليارد دالری جلوی خروج يونان از منطق

  .نخست وزير يونان اين توافق را فصلی تازه برای کشورش خوانده است. پرداخت کند

به اين ترتيب، در يونان . يل دولت جديد ائتالفی به توافق برسند، احزاب يونانی توانستند بر سر تشک٢٠١٢ جوندر 

  .ھای رياضت اقتصادی را ادامه داد زده دولتی بر سر کار آمد که سياست  بحران 

  .دولت قبلی در موجی از اعتراض عمومی و اعتصاب سراسری از قدرت کنار رفته بود

ی آوردند که پيش تر أ راستی ر گرای افراطی دست زاب ملی  گرا و اح در انتخابات يونان، برخی احزاب راديکال چپ

  .حضور پر رنگی در سياست يونان نداشتند

  

  امريکا

مبر گذشته اعالم کرد سياست خود برای تزريق پول بيش تر به اقتصاد اين کشور را از  نيز سپتامريکابانک مرکزی 

 ميليارد دالر از تضمين ھای بانکی مربوط ۴٠عادل بر اين اساس بانک مرکزی متعھد می شود ماھانه م. سر می گيرد

  .به وام مسکن را خريداری کند

  .اين بانک اعالم کرده اگر وضعيت اقتصاد با اين ميزان خريد بدھی بھتر نشود، ميزان خريد خود را افزايش خواھد داد

ر ديگر گفته اين نرخ را زير  نزديک به صفر نگه داشت شده و بانک مرکزی باامريکاچند سال است که نرخ بھره در 

  . درصد نگه می دارد٠/٢۵
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 در سال جاری را به دو درصد امريکا در عين حال پيش بينی رشد اقتصاد امريکاس بانک مرکزی ئيبن برنانک ر

  .کاھش داد

بانک مرکزی اعالم کرده نگران است که بدون تطبيق سياست گذاری با شرايط پيش رو رشد اقتصادی به اندازه ای 

  .نباشد که بتواند در بازار کار بھبود پايدار ايجاد کند

بانک مرکزی .  بعد از اين موضع گيری توسط بانک مرکزی افزايش پيدا کردامريکاارزش شاخص سھام در بازار 

 امريکا ميليارد دالر از اقتصاد ٣/٢ پيش از اين تالش کرده در دو دوره با خريد ضمانتنامه ھای مالی به ارزش امريکا

  .حمايت کند

 و ٢٠١٢ به حدی گسترده و برای حاکميت آن نگران کننده بود که روزھای پايانی سال امريکابحران سرمايه داری در 

 اضطراری در مجلس سنا ساعت دو ۀيک جلس. گو در اين زمينه پرداختند و  به بحث و گفت٢٠١٣روزھای آغازين 

ميزان . ی دادندأی به افزايش ماليات فقط برای ثروت مندان رأ ر٨٩، سناتورھا با ٢٠١٣ جنوری ١بامداد روز سه شنبه 

 که به بيش امريکا ۀدر ھمين حال تالش تازه ای برای مقابله با کسر بودج. ماليات برای بخش متوسط جامعه ثابت ماند

  . انجام نگرفت،از شانزده تريليون دالر رسيده است

در حالی که نه :  برای تصويب اين اليحه گفتامريکا از سنای  ضمن تقديرامريکاس جمھوری ئيباراک اوباما، ر

دموکرات ھا و نه جمھوری خواھان به تمام خواست ھايشان نرسيدند، اما اين توافق نامه اقدام درستی برای کشور بود و 

  .خير تصويب کندأاز اين رو مجلس نمايندگان بايد آن را بدون ت

اين توافق نامه موجب رشد اقتصاد و کاھش کسر بودجه : سخنان خود گفت در بخش ديگری از امريکاس جمھوری ئير

درآمد ساالنه ) خانواده( ھزار دالر ۴۵٠و ) انفرادی( ھزار دالر ۴٠٠ جديد افرادی که بيش از ۀبراساس اليح. می شود

مورد تصويب قرار  مذکور، بايد در مجلس نمايندگان نيز ۀاليح.  درصد خواھند شد۴٠دارند مشمول ماليات نزديک به 

  .گيرد

، با تجمع معترضان در پارک زاکوتی نيويورک در ٢٠١١مبر سال  سپت١٧استريت  ت جنبش تسخير وال اعتراضا

اين جنبش با .  است، آغاز شدامريکانزديکی خيابان وال استريت که محل استقرار نھادھای اقتصادی و بازار بورس 

 عدالت اجتماعی و از بين بردن حاکميت يک درصد مرفه جامعه، شکل  درصد ھستيم، با ھدف رسيدن به٩٩شعار ما 

  .گرفت

 استريت را بازداشت کرده،   نفر از اعضای جنبش تسخير وال١٨۵٢، حداقل ٢٠١٢ سپتمبر ١٢پليس نيويورک تا تاريخ 

  .اند  دستگير شدهاکتوبرھا در ماه   نفر آن٧٠٠که در اين بين تنھا 

گويند اين   درصد دو برابر شده است، ھمين آمارھا می ١ند در سی سال گذشته، درآمد اين دھ آمارھای دولتی نشان می 

 ثروتمند ۴٠٠ درآمد ٢٠٠٧ تا ١٩٩٢ ھای  بين سال.  کنند  درصد کم تر از گذشته ماليات پرداخت می٣٧ درصد ١

 ٩۶٠ درصد ماھيانه ١ن  ميالدی، ميانگين درآمد اي٢٠٠٩ درصد افزايش پيدا کرده است و در سال ٣٩٢ امريکائی

 ۶/٣۴ درصد جامعه دارای ١ ميالدی، ٢٠٠٧در سال .  ھزار دالر بوده است٣۴٣شان  ھزار دالر و حداقل حقوق 

  . اند  درصد ثروت کل مملکت بوده۵/۵٠ درصد جامعه دارای ١٩درصد کل ثروت جامعه و 

 آن به ويژه دمکرات ھا، و ھم چنين با اما اين جنبش به دليل ضعف ھای زياد از جمله حضور گرايشات مختلف در

  .سرکوب ھای پليسی، به ويژه پس از انتھابات رياست جمھوری به حاشيه رانده شد

ن يه برای مبارزات انتخاباتی ايآوری سرما رومند جمع ي ھا كه بازوی ن ای دمكرات ته مبارزات كنگره يبرای مثال، كم

مضاء از ھواداران حزب، ھمبستگی خود را با جنبش اشغال وال  ھزار ا١٠٠شود، با جمع آوری  حزب محسوب می 

 بود، از حاميان ٢٠٠٨كا كه از طرفداران اوباما در انتخابات سال يشرفت آمريھم چنين مركز پ. ت اعالم کرده بودياستر
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ت مند  برداری طبقات ثرو  در مورد مخالفت با بھرهئین مركز نيز شعارھايا. شود تظاھرات اعتراضی محسوب می 

ن مركز حتی يا.  باشد، عنوان کرده است روی كار كشور که اکنون از طرف اعتراض کنندگان مطرح میيجامعه از ن

ھای كارگری ھم در آن ھا شرکت  ه يب داده که اتحاديكا ترتيمرات را در شھرھای گوناگون يتظاھرات ضد وال استر

 . داشتند

 برای مشاركت دادن تظاھركنندگان در ئی ھا افتن راهيوجوی   ھا در جست  ھای اين مرکز، دمكرات  يکی از مقامۀبه گفت

ن جنبش ھستند و اين تظاھرات را ي ھا، مخالف ا خواھان خالف دمكرات جمھوری .  ھستند٢٠١٢غات انتخابات سال يتبل

ن تظاھرات را ي دارد تا ا خواھان تمايل  ملی جمھوریۀتيبا اين حال، كم. اند داری دانسته  ه يك مخالفان سرمايحاصل تحر

  . معرفی کندامريکال سازد و وی را عامل مشکالت کنونی مردم يبه تظاھرات ضد اوباما تبد

ن کشور يكا از نظام اقتصادی ايمرادی مردم يانگر نااميت را نماي استر باراك اوباما نيز در اظھاراتی اعتراضات وال

  .دانسته بود

از برخی تبليغات، اعتراض سياسی و اجتماعی به مشکالت رو به گسترش در نظر  جنبش اشغال وال استريت، صرف 

  .در اين ميان دمکرات ھا نيز سھم خود را با انتخاب مجدد اوباما به رياست جمھوری بردند. ستامريکامعيشت مردم 

 

  بريتانيا

و رياضت اقتصادی ، ھزاران نفر در اعتراض به سياست ھای انقباضی ١٣٩١ميزان ٢٩ - ٢٠١٢ اکتوبر ٢٠شنبه 

تظاھرکنندگان خواستند دولت ديويد . اعمال شده توسط دولت بريتانيا در خيابان ھای لندن دست به تظاھرات زدند

  . بخش عمومی پايان دھندۀتلفان ليبرال دموکراتش به کاھش بودجؤ وزير محافظه کار و م مرون، نخستکا

معترضان می گويند افزايش ماليات . ی بودجه ضروری ھستنددولت بريتانيا می گويد اين اقدامات برای کاھش کسر

  . است که دولت بايد به کار ببنددئیثروتمندان از جمله سياست ھا

رھبران اتحاديه ھای کارگری . برگزارکنندگان اين تظاھرات شمار شرکت کنندگان را حدود صد ھزار نفر تخمين زدند

به دليل اين که گفته می خواھد دست مزدھا را در سطح فعلی نگه دارد عالوه بر انتقاد از دولت، از حزب کارگر نيز 

  .انتقاد کردند

 ئیتظاھرکنندگان ديويد کامرون را به مارگارت تاچر، نخست وزير محافظه کار پيشين که از نمادھای راست گرا

  .افراطی است تشبيه کرده اند

روز بود و تظاھرکنندگان در طول سخنرانی او واکنش ھای  امۀرانان برنامند، رھبر حزب کارگر، از جمله سخناد ميليب

ھای عمومی را  شد بخشی از ھزينه او وقتی گفت اگر دولت کارگر ھم بر سر کار بود ناچار می. متفاوتی نشان دادند

 آقای کامرون مطرح کرد ۀ وزرای کابينۀ دربارئیاما وقتی که نقدھا. کاھش دھد توسط تظاھرکنندگان ھو شد

  .ندگان او را تشويق کردندتظاھرکن

 جديد در اين شھر ۀ پناھگاه شبان٩ ھا در لندن، پايتخت بريتانيا،  خانمان در پی ابراز نگرانی نسبت به افزايش شمار بی 

 خوابند، از سال گذشته تا   خانمان لندن، که عمدتا بدون سرپناه ھستند و در خيابان می تعداد افراد بی.  شود افتتاح می

 نفر ٥۶٠٠ ھزار نفر، به بيش از ٤ درصد افزايش يافته است؛ به اين ترتيب تعداد آنان از چيزی نزديک به ٤٣کنون 

  .رسيده است

 ارائه ئیگيرد به آنان جای خواب، غذای گرم و خدمات بھداشتی ابتدا  که در اختيار اين افراد قرار می ئی ھا در پناھگاه

  . شود می
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 با آن دست به گريبان است، باعث ئی بريتانيا نيز مانند بسياری از کشورھای اروپابحران مالی و رکود اقتصادی، که

  .خانمانان معکوس شود  شده که روند بھبود نسبی وضعيت و کاھش شمار بی

 ھای اخير   نفری که در ماه٥۶٠٠، اعالم شده که از ميان حدود ١٣٩١دی ج ٠۴ -  ٢٠١٢مبر  دس٢۴در تاريخ دوشنبه 

  .اند  درصد آن ھا پيش تر دچار چنين مشکلی نبوده ۶٢ اند،   لندن خوابيدهھای در خيابان 

  

  اسپانيا

ھای رياضت   بودجه جديد خود به مجلس اسپانيا اعالم کرد که سياست ۀ، با ارائ٢٠١٢ سپتمبردولت اسپانيا در ماه 

  .دھد اقتصادی را با شدت بيش تری ادامه می 

 ھای  کند و بسياری از بانک پا است، با بحران مالی شديدی دست و پنجه نرم می اسپانيا، که پنجمين اقتصاد بزرگ ارو

  . بدون کمک دولت بايد اعالم ورشکستگی کنندئیاسپانيا

 يورو در بحران، بخش ساختمان اسپانيا، که رونقی چشم گير داشت، سقوط کرد و به اين ترتيب بانک ۀبا فرو رفتن حوز

  .رو شدنده ختمانی وام داده بودند با حجم عظيمی از بدھی غيرقابل وصول روب ھای سا  که برای فعاليتئیھا 

 ٢٥نرخ بی کاری باالی . بحران اسپانيا، چنان عميق شده که اين کشور باالترين نرخ بی کاری را در اروپا دارد

  .رانگيخته است ھا ب ئی درصدی جوانان نارضايتی عمومی را در ميان اسپانيا٥٣درصدی و ھم چنين نرخ بی کاری 

  . برای نجات نظام بانکی اسپانيا به اين کشور بدھندئی ميليارد يورو٣٧اند که کمکی   اروپا توافق کرده ۀرھبران اتحادي

 با حضور در پارلمان، جزئيات طرح ھای جديد ٢٠١٢ جوالی ١١ وزير اسپانيا روز چھارشنبه  ماريانو راخوی، نخست

  . جديد در بخش اقتصادی را اعالم کرده بوددولت برای اعمال تمھيدات رياضتی

 درصد افزايش پيدا کرد؛ از پاداش کريسمس بسياری از کارگران ٢١بر اساس تصميم دولت اسپانيا، ماليات بر فروش تا 

اين کاھش دست مزد، در برخی . ن آمدئيکاسته شد و حقوق و دست مزد کارمندان دولت در بسياری از مناطق اسپانيا پا

  .تی تا يک سوم درآمد کنونی کارکنان دولت خواھد بودموارد ح

 بانکی اسپانيا و ۀ ميليارد يورو برای کمک به بھبود وضعيت شبک٣٠ يورو با پرداخت ۀ حوزئیوزيران اقتصاد و دار

 ميالدی برای اعمال اقدامات رياضتی به منظور کاھش کسری بودجه موافقت ٢٠١۴نيز تمديد مھلت اين کشور تا سال 

  .ه اندکرد

ھم زمان با حضور نخست وزير اسپانيا در پارلمان، معدنکاران اين کشور در حال آماده شدن برای برگزاری تجمعی 

اکنون در مادريد ھستند، خود را با پای پياده از صدھا  بسياری از معدنکارانی که ھم . اعتراضی در مادريد بوده اند

پيش از اين، تجمع اعتراضی آن ھا در محوطه بيرون معادن در شمال . اند  کيلومتری شمال اسپانيا به اين شھر رسانده

  .ليس ھمراه بودو با نيروی پئیاسپانيا با درگيری ھا

 ١١١ ميليون يورو در سال گذشته به ٣٠١اين معدنکاران به طرح دولت برای کاھش يارانه ھای صنعت زغال سنگ از 

 ھزار نفر را ٣٠يه ھای کارگری گفته اند که اين کاھش بودجه، شغل اتحاد. ميليون يورو در سال جاری معترض ھستند

  .تھديد می کند و می تواند صنعت زغال سنگ را ھم نابود کند

در مقابل، دولت اسپانيا گفته است که اين صنعت سود کم و سھم اندکی در اقتصاد اين کشور دارد و يارانه ھای پرداختی 

  .انی است که بايد باشدبه اين بخش نامتناسب و بيش از ميز

 ھای روشن به سر داشتند، در  ، در حالی که کاله ھای ايمنی خود را با چراغجوالی ١۴معدنکاران معترض نيمه شب 

  .خيابان ھای مادريد حضور يافته اند
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  چين

و است و به ره با تداوم مشکالت اقتصادی اروپا و اياالت متحده، چين با افت تقاضای خارجی برای کاالھای خود روب

  .اين ترتيب، آھنگ رشد اقتصاد اين کشور برای ھفتمين فصل متوالی کند شده است

 درصد گزارش شده، ميزانی که سه ماه قبل، يعنی ٧/۴، ٢٠١٢ سپتمبرنرخ رشد اقتصاد چين در دوازده ماھه منتھی به 

  . درصد بود۶/٧ جوندوازده ماھه منتھی به 

 کارگر و از سوی ديگر، ناشی ۀ در سال ھای اخير، از يک سو استثمار شديد طبق رشد چشم گير اقتصاد چينۀبخش عمد

، اين نگرانی به امريکا اقتصاد ۀ يورو و بھبود آھستۀ بحران اقتصادی در منطقۀاز موفقيتش در صادرات بوده و با ادام

  .وجود آمده بود که رشد اقتصاد چين حتی به زير ھفت درصد برسد

بانک مرکزی .  افت صادرات به اقدامات مختلفی دست زده تا تقاضای داخلی را تحريک کنددولت چين برای جبران

 ھای بيش تر باز  ن آورده و به اين ترتيب، دست آن ھا را برای اعطای وامئي قانونی را برای بانک ھا پاۀسقف ذخير

 ميليارد دالری برای تقويت و ١۵٠ ای  عالوه بر اين ھا دولت بودجه. ن آمده استئيھم چنين نرخ بھره ھم پا. کرده است

با اين حال اين نگرانی وجود دارد که با توقف کمک ھای دولت، وضعيت .  اختصاص داده استئیبھبود امور زيربنا

  .اقتصادی به روال قبلی بازگردد

 ای  نا به بيانيه باما.  عمده قطعات اپل در چين، دست به شورش زدند تعدادی از کارگران شرکت فاکسکان، توليدکننده

، در وب سايت دولت محلی ايالت سيچوان انتشار يافته است، ١٣٩١ جوزا ١٨ -  ٢٠١٢ جون ٧شنبه رسمی که پنج 

  . صاحب رستوران با ھمسرش آزرده شده بودند، به دعوا با او پرداختندۀھفت کارگر اين شرکت، که از مجادل

 چون اپل و مايکروسافت ئی قطعات شرکت ھاۀدارد و سازندشرکت فاکسکان، که بيش از يک ميليون کارگر در چين 

البته مقامات می گويند که اين شورش ربطی به شرايط کار . است، بابت شرايط سخت کاری مورد انتقاد قرار دارد

  .کارگران نداشته است

ی که شورش با  آنان ھفت کارگرۀبه گفت. ليس ھمکاری می کنندومقامات شرکت می گويند در جريان تحقيقات با پ

شرايط کاری در شرکت فاکسکان، سال گذشته و در پی موجی از . دعوای آنان آغاز شده است تازه استخدام شده بودند

فاکسکان پس از آن با کاھش ساعات کاری، تضمين دست مزد و . خودکشی کارگران در کانون توجه ھا قرار گرفته بود

  .بھبود شرايط کاری توافق کرده بود

ای که مسئوليت مھم   حزب کمونيست چين در پکن آغاز به کار کرد؛ کنگرهۀ ساالنۀمبر بود که کنگراه نواواسط م

س جمھور ئيرا به سمت ر» شی جين پينگ«انتخاب رھبران جديد چين را به عھده داشت و سرانجام پس از چند روز، 

خود پس از انتخاب به اين سمت، اولويت خود وی در نخستين سخنرانی .  ده ساله برگزيدۀجديد اين کشور برای يک دور

  .را بھبود بخشيدن به اوضاع اقتصادی چين دانسته است

  

  المان

 ھشدار داده است که وضعيت اقتصادی اين کشور در سال جديد ميالدی دشوارتر از سال المانآنگال مرکل، صدر اعظم 

 اروپا به اين زودی ھا ۀبحران بدھی ھا در اتحاديمرکل در اين پيام خود، ھم چنين گفته است که .  خواھد بود٢٠١٢

او، با اين حال گفت که اصالحات طراحی شده برای حل ريشه ای مشکالت به تدريج نخستين . فروکش نخواھد کرد

  .ثمرات خود را نشان می دھد

 بسياری از مردم می دانم که«: او گفته است. ی ھا خواسته است که صبور باشندالمان خود از مرکل در پيام سال نو

وضعيت اقتصادی در سال آينده در واقع آسان تر نخواھد «: او، می افزايد» .طبيعتا نگران وضعيت در سال نو ھستند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 ما را غمگين کند، بلکه بايد ما را به تالش بيش تر تشويق مسألهاما نبايد بگذاريم اين . بود بلکه سخت تر ھم خواھد شد

  . به موفقيت اتحاديه اروپا پيوند خورده استالمان ۀداو گفت که موفقيت آين» .کند

  

  کانادا 

 ھای دانشگاھی را در مونترال   نفر از معترضان به افزايش ھزينه٧٠٠ليس کانادا و اعالم شد که پ٢٠١٢در ماه مه 

. ا معترض بودند ھ  ھا به تصميم دولت برای تقريبا دو برابر کردن شھريه  ماهئیدانش جويان کانادا. بازداشت کرده است

 و فرانسه، برای ھمبستگی با امريکازمان با اين اعتراضات دانش جويان برخی کشورھای ديگر، از جمله  ھم 

ای   کبک به قدری برای دولت دردسرساز شد که مصوبه ئیاعتراضات دانش جو.  تظاھرات کردندئیدانشجويان کانادا

  .فوری برای کنترل آن ھا گذراند

  

  جاپان

، که جاپانبه اين ترتيب، دولت جديد . ن آمده استئي اش پا  اعالم کرد که حجم توليدات صنعتی٢٠١٢مبر  دس درجاپان

ه  روبجاپانقصد داشت برای جبران افت صادرات، تقاضای داخلی را باال ببرد، با مشکالت زيادی برای تقويت اقتصاد 

  .رو است

کنند که بانک  بينی می  کارشناسان اقتصادی پيش . ن آمده بودئي پامبر برای ششمين ماه متوالی در ماه نوجاپانصادرات 

  .ن آوردن ارزش ين دست بزندئي برای تحريک تقاضای داخلی و افزايش صادرات به پاجاپانمرکزی 

  

  فرانسه

اضت کشی برای کاھش کسری يت بھتری برخوردار نيست و ريورو است از موقعي ۀن اقتصاد منطقيفرانسه که دوم

  .ری نرخ بی کاری و اعتراضات اجتماعی مواجه کرده استيز با خطر اوج گين کشور را نيو بدھی ھا، ابودجه 

  

  ايتاليا

مونتی، اقتصاددان بود و پس از .  کردء از مقام خود استعفا٢٠١٢مبر وزير ايتاليا، در ماه دس ، نخست ماريو مونتی

او، برای سامان دادن اقتصاد ايتاليا . يتاليا، به اين مقام رسيد وزير دست راستی ا گيری سيلويو برلوسکونی، نخست کناره 

 سال آينده و قانون ثبات مالی ۀاو پيش از استعفای خود، بودج.  در آورده بودء ھای رياضت اقتصادی را به اجرا سياست

  .را به تصويب پارلمان رساند

به . کند م کرد ديگر از مونتی حمايت نمی استعفای ماريو مونتی، پس از آن صورت گرفت که حزب برلوسکونی اعال

  . داد تا زمينه برای برگزاری انتخابات زودھنگام فراھم شودءاين ترتيب، مونتی استعفا

 ۀيورو، رتبۀ ايتاليا، چھارمين اقتصاد بزرگ اروپا و ھشتمين اقتصاد بزرگ جھان است که در پی بحران مالی حوز

  .وام گرفتن برای دولت اين کشور باال رفته است ۀن آمده و ھزينئياعتباری ايتاليا پا

  

  مصر

دست به دست شدن حکومت، به قدرت رسيدن اخوان . سال گذشته تحوالت مصر، يکی از مھم ترين تحوالت جھان بود

  .ھم چنان در مصر در جريان است... ر قانون اساسی وييالمسلمين، کشمکش بر سر تغ
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 ماه پس از ١۶» محمد مرسی«. مصر در دست گرفتند نس، قدرت را در، اخوان المسلمين پس از تو٢٠١٢در سال 

 او. جمھور انتخاب شد س ئيحسنی مبارک به حبس ابد محکوم شد، به عنوان ر  روز پس از آن که٢٠اعتراضات و 

  .روسته اجتماعی، مذھبی و سياسی روب ھای اقتصادی،  دشواریاکنون با 

. به تصويب رسيدقبل  اندکی ، جمھور پيشين، قانون اساسی تازه س ئيرک، رتقريبا دو سال پس از سرنگونی حسنی مبا

، در کنفرانسی مطبوعاتی اعالم ٢٠١٢مبر  دس٢۵شنبه   اين کشور شامگاه سه س کميسيون انتخاباتئيطور که ر آن 

 ۵٢ درصد از ٣٣البته تنھا . ی مثبت دادندأپرسی، با قانون اساسی ر کنندگان در ھمه   درصد از شرکت۶٣/ ٨کرد، 

اين قانون اساسی . گيری رفتند ی أھای ر پرسی، پای صندوق  ميليون شھروند مصری واجد شرايط شرکت در اين ھمه 

 ھای اخوان المسلمين و سلفی ھا و ديگر گروه ھای اسالمی تنظيم شده، حضور و  که تقريبا تنھا از سوی جريان

نيروھای ليبرال، چپ و مسيحيان بيم آن را دارند که در آينده . ھدد اختيارات آن ھا در امور کشور را افزايش می 

  .برداشتی خشک از شريعت اسالم مبنای اصلی تنظيم قوانين باشد

دانند، از  ھا می  ع حقوق زنان و اقليتييشورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و اپوزيسيون مصر، به دليل آن چه تض

 برخی از زنان مصری در اعتراض به تصويب قانون اساسی جديد، در ميدان تحرير . اند ده قانون اساسی جديد انتقاد کر

  .قاھره موھای خود را قيچی کردند

محمد . المسلمين، در مقابل معتقد است که اين قانون اساسی گامی ضروری در مسير استقرار ثبات در مصر است اخوان 

ز زنان و مردان، مسلمانان و مسيحيان مصر خواسته تا تالش  المسلمين مصر، در پيامی توئيتری ا بديع، رھبر اخوان

  .را آغاز کنند»  کشورۀتولد دوبار«برای 

، رتبه ٢٠١٢مبر  دس٢۴ روز دوشنبه امريکا) Standard and Poor's(» استاندارد اند پورز« اعتبارسنجی ۀسسؤم

  . ترين کشور عربی جھان را کاھش داد اعتباری مصر، پرجمعيت

بانک .  سياسی در مصر وجود ندارد» فزاينده« ھای   انداز روشنی برای پايان تنش ، چشممؤسسهناسان اين از نظر کارش

جزئيات .  ھای بانکی در پيش خواھد گرفت مرکزی مصر اعالم کرده که اقداماتی را برای حفاظت از موجودی حساب

آنان بيم آن را . وندان مصری را برانگيختاين خبر نگرانی برخی از شھر. بيش تری در اين مورد منتشر نشده است

  .شان را مسدود کند  ھای خصوصی  دارند که بانک مرکزی مصر حساب

مصر .  ميليارد دالر کمک مالی به مصر را متوقف کرد۴/ ٨، پرداخت ٢٠١٢ دسمبرالمللی پول در ماه  صندوق بين 

  .برای فرار از سقوط پول ملی به اين اعتبار نياز دارد

 ھا را بر   پرسی قانون اساسی جديد روی داد، مصری  ھای پيش در مصر بر سر ھمه ھای سياسی که در ھفتهدرگيری 

 باعث شد که قوانينی برای حداکثر ارز مجاز به خروج مسألهاين . آن داشت تا پس اندازھای خود را به ارز تبديل کنند

  .از کشور توسط مسافران اعمال شود

بانک مرکزی اين .  سال اخير رسيده است١۶ترين سطح خود طی  ن ئيپول ملی مصر به پا ھا، ارزش   گزارشۀبرپاي

ی ارز آغاز کرده است تا بتواند مانع از فروپاشی مالی شود ئ ی و مزايده ئ سھميه ۀ ای به منظور عرض کشور نيز برنامه

  . و سوخت حفظ کندئی ارزی خود را برای واردات مواد غذاۀو در عين حال ذخير

به گزارش خبرگزاری . ، برای دومين روز پياپی کاھش يافت٢٠١٢ دسمبر ٣١يمت رسمی پوند مصر، دوشنبه ق

ری که بانک مرکزی اين کشور ارائه داده بود را با رکوردی ال ميليون د٧۵ ھای مصر روز دوشنبه  رويترز، بانک

اين در حالی است که .  پوند خريده شد٣٠۵/۶ر به قيمت البنا بر اين گزارش، ھر د. جديد در سقوط قيمت پوند خريدند

  . پوند معامله شده بود١٨۵/۶روز يک شنبه ھر دالر 
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رود کسری  اين در حالی است که روز دوشنبه اشرف العربی، وزير برنامه ريزی مصر اعالم کرد که انتظار می 

اين در حالی است . برسد) رال ميليارد د۵/٣١حدود ( ميليارد پوند مصر ٢٠٠، به ٢٠١٣ جونبودجه که مصر تا پايان 

  . ميليارد پوند پيش بينی شده بود١٣۵که پيش تر ميزان کسری بودجه در اين مدت زمانی، 

  

  ايران

.  داشته است اوپک، سازمان کشورھای توليدکننده نفت، توليد نفت ايران افت محسوسی٢٠١٢مبر بنا به گزارش ماه نو

 بزرگ نفت اوپک بود، امسال در جايگاه چھارم قرار ۀايران، که سال گذشته پس از عربستان سعودی دومين توليدکنند

  .گرفته و شاھد پيشی گرفتن توليد نفت عراق و کويت است

که نزديک به مبر حدود دو ميليون و ششصد ھزار بشکه در روز بود، زارش، توليد نفت ايران در ماه نومطابق اين گ

  . است٢٠١١يک ميليون بشکه کم تر از ميزان توليد نفت ايران در نوامبر 

 ۀ اروپا و اياالت متحدۀ ھای سخت اتحادي صنعت نفت و کشتيرانی ايران، به اضافه نظام بانکی ايران، ھدف تحريم

 اصلی مشکالت اقتصادی ايران نيستند، به  ھا دليل کنند که تحريم کيد می أھرچند مقامات ايرانی ت. اند  قرار گرفته امريکا

  .زنند  ای جدی به اقتصاد ايران می  ھا ضربه رسد اين تحريم نظر می 

 ھای خود را با پرچم   که نفتکشئیرو است، تا جاه  ھای فراوانی روب  اکنون برای فروش نفتش با دشواری ايران، ھم

  .گيرد نفتش به جای پول کاال می کند و از برخی مشتريان  کشورھای ديگر راھی دريا می 

 کوتاھی پس از اظھارات جواد اوجی مديرعامل شرکت ملی گاز ايران مبنی بر افزايش توليد گاز ۀھم چنين در فاصل

ری اکتشاف ال ميليارد د۵ ميليارد متر مکعب طی دو سال آينده، اعالم شد که قرارداد ۴/١ و ٢/١طبيعی تا سقف روزانه 

 با چين به امضاء رسيده بود لغو شده ٢٠٠٩که در سال )  پارس جنوبی١١فاز (يل آن به گاز مايع و توليد گاز و تبد

  .است

 ھای معتبر  و ترک ايران از سوی شرکت) اکتشاف و توليد( ھای خارجی در صنايع باالدستی گاز   گذاری توقف سرمايه

 به اين سو، افزايش توليد ٢٠١٠ويژه از سال  انبه، به  ج  ھای يک  اعمال تحريمۀ در نتيجئی و اروپاامريکائینفت و گاز 

 آمار و ارقام متناقض ۀوالن رسمی با ارائؤبا اين وجود مس. رو ساخته استه گاز طبيعی ايران را با مشکالت جدی روب

  .دھند  گذاری و افزايش توليد در آينده خبر می  از افزايش سرمايه

 بزرگ گاز جھان را بعد ۀ تريليون پای مکعب دومين ذخير٠۴۶/١تيار داشتن ، با در اخ٢٠١١ايران بر اساس آمار سال 

  . گاز طبيعی در جھان استۀ درصد کل ذخير١۵اين حجم معادل . از روسيه در اختيار دارد

منابع اصلی گاز ايران .  برداری قرار نگرفته است  درصد از منابع گاز ايران ھنوز در جريان توسعه و بھره٧٠بيش از 

  . ھای گلستان و فردوسی نھفته است  کيش، نار کنگان و ميدانۀپارس جنوبی، پارس شمالی و اطراف جزيردر 

اين حجم توليد به داليل فنی و يا طبيعی تا .  ميليون متر مکعب است۵۵٠ تا ۵٢٠توليد واقعی گاز ايران روزانه ميان 

 کند   ميليون متر مکعب گاز به ترکيه صادر می٣٠تا ايران روزانه .  ميليون متر مکعب در روز نوسان دارد۵٠ميزان 

  . کند و در ھمين حدود روزانه از ترکمنستان گاز طبيعی وارد می

 گاز ۀمصرف سران. رود شمار می   بزرگ گاز طبيعی در جھان به ۀکننده و چھارمين توليدکنند ايران، سومين مصرف 

ميزان .  مصرف در اروپا استۀ برابر سران١٠، و جاپانتی  مصرف در کشور فوق صنعۀ برابر سران١٨ تا ١٠ايران 

  . اروپا استۀ برابر مصرف مجموع در جامعئیمجموع مصرف گاز ايران به تنھا
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 جھانی بر سر برنامه ھای اتمی جمھوری اسالمی، تشديد ۀبست کنونی در مناسبات ايران با جامع  بن ۀدر صورت ادام

 ھا و سرعت گرفتن رشد نرخ تورم، طی سال  ن تجارت خارجی، افزايش قيمتبحران در صنايع نفت و گاز، مختل شد

  .آينده اجتناب ناپذير خواھد بود

از ) ر به نرخ بازار آزادال ميليارد د٢۵ر به نرخ رسمی و تا ال ميليارد د٧٠( ھزار ميليارد تومان ٧٠محقق نشدن تا 

 مجلس ۀس کميسيون بودجئيد مصباحی مقدم رئيأمورد ت گذشته ۀ عمومی، که ھفتۀ بينی شده در بودج درآمدھای پيش

 با مشکالت تازه ئیمين اعتبارات طرح ھای اجراأمين ھزينه ھای جاری و تأاسالمی نيز قرار گرفت، دولت را برای ت

  .رو می سازده ای روب

ر از دست الل د درصد از ارزش خود را در مقاب٨٠در شرايطی که لایر از آغاز سال جاری ميالدی تاکنون بيش از 

فعاالن اقتصادی داخلی «:  دنيای اقتصاد گفتۀ گذشته مھدی عسلی، کارشناس امور اقتصادی به روزنامۀداده است؛ ھفت

ثير آن در جھش نرخ ارز قابل مشاھده أ ھای خود به ارز و خروج سرمايه از کشور ھستند که تئیدر صدد تبديل دارا

  ».است

 ٩٠ميزان تشکل اقتصادی سراسری نشان می دھد از ٩٨ی مجلس شورای اسالمی از  آمارگيری مرکز پژوھش ھانھايتاً 

 درصد کاھش و قيمت محصوالت و مواد ٣۶ درصد و ۴٠ توليد و اشتغال در اين تشکل ھا به ترتيب تا ٩١ميزانتا 

العات محيط به گزارش خبرگزاری مھر، گروه مط.  درصد افزايش يافته است١١٢ درصد و ٨٧اوليه به ترتيب بيش از 

 تصويری کلی و اطالعاتی صحيح و دست اول ۀکسب و کار در مرکز پژوھش ھای مجلس شورای اسالمی با ھدف ارائ

سال جاری، در پی انتشار اخبار و ميزان  ماه ١۵ تا ١٢از وضعيت واحدھای توليدی در سراسر کشور، در تاريخ 

ريم ھا، مسائل ارزی، کمبود مواد اوليه، نوسانات بازارھا و  تعطيلی برخی واحدھای توليدی در اثر تحۀشايعاتی دربار

 تشکل اقتصادی ٩٨ال تھيه و برای ؤ س٧ديگر موانع توليد و سرمايه گذاری در ماه ھای اخير، پرسشنامه ای با 

منظور از تشکل ھای سراسری آن دسته از تشکل ھای اقتصادی است که در چندين استان کشور . سراسری ارسال کرد

  . ه و عضو دارندشعب

واحدھای توليدی تشکل ) ١٣٩١  ميزانماه(در حال حاضر «ال که ؤبراساس اين گزارش، ميانگين پاسخ ھا به اين س

تشکل ھای شرکت .  درصد بوده است۵/۴٢» شما به طور متوسط با چند درصد از ظرفيت بالقوه توليد کار می کنند؟

 ٢/۵٠، را به طور متوسط ٩١  ميزانجاد اشتغال واحد توليدی خود در ماه ايۀکننده در اين کار مطالعاتی، ظرفيت بالقو

  . درصد اعالم کرده اند

در اين طرح از فعاالن اقتصادی پرسيده شده که ميزان توليد در واحدھای توليدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته 

ھم .   درصد کاھش توليد بوده است٣/۴٠ ھا ر کرده است؟ که ميانگين پاسخيي چند درصد تغمجموعاً ) ١٣٩٠  ميزانماه(

 درصد کاھش ۵/٣۶، )١٣٩٠  ميزانماه(چنين در خصوص ميزان اشتغال در واحدھای توليدی نسبت به سال گذشته 

  . اشتغال پاسخ ميانگين بوده است

بتدای سال ال که قيمت محصوالت و قيمت مواد اوليه در واحدھای توليدی اعضای شما نسبت به اؤدر پاسخ به اين س

 درصد ٩/٨٧ پاسخ دھندگان نشان می دھد محصوالت ،ر کرده است؟ ميانگين پاسخيي چند درصد تغ مجموعاً ١٣٩١

  .  درصد افزايش داشته است١/١١٢افزايش و قيمت مواد اوليه 

تشکل  فعاليت ۀ واحد توليدی يا خدماتی در حوز۵٠طبق اظھارات تشکل ھای اقتصادی سراسری، از ابتدای سال جاری 

  .  واحد به داليل مختلف تعطيل شده اند۵۶۶سيس شده و أھای سراسری مشارکت کننده در اين نظرسنجی ت

گرانی، نوسانات (مين مواد اوليه و تجھيزات توليد أپاسخ دھندگان در خصوص مشکالت بر سر راه توليد به ترتيب ت

 در گردش، موانع ۀينگی و منابع مالی برای سرمايمين نقدأ، ت)قيمت، موجود نبودن در بازار و محدوديت در واردات
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، مشکالت و موانع ناشی از اثر مستقيم تحريم ھا، بی ثباتی و ...)عدم تثبيت، نوسان سياست ھا و (دسترسی به ارز 

  . ھا در برنامه ريزی و اجرای قوانين و مقررات را ذکر کرده اندئینارسا

 نقل از يک مدرس دانشگاه به وجود سه و نيم ميليون فارغ التحصيل ، به١٣٩١دی ج ٠٧يا خبرگزاری حکومتی فارس، 

ی ئ فنی و حرفه ۀاين مدرس دانشگاه که در سمينار کارآفرينی در دانشکد. دانشگاھی بی کار در ايران اذعان نموده است

 نشان می دھد که  ميليون فارغ التحصيل بی کار در ايران٣.۵وجود «: دانشگاه آزاد قزوين سخن می گفت، تصريح نمود

ھيچ رابطه ای بين زندگی تحصيلی و زندگی شغلی در ايران وجود ندارد در حالی که اين وضعيت در جھان چنين 

  ». نفر استخدام می شوند٣٢ ھزار متقاضی استخدام تنھا ١٠عالوه بر اين در ايران از ھر . نيست

دولت نيز يا آمارھا را اعالم نمی کند و يا اگر ھم اعالم در حالی که در ايران، نھادھای مستقل آمارگيری وجود ندارد؛ 

مه الی رسانه ھای دولتی و نيه کند، تحريف شده اعالم می کند اما با اين وجود، برخی مواقع اخبار و گزارشاتی در الب

مومی ولين حکومت اسالمی به آمارھای اقتصادی، بی کاری، به غارتگری اموال عؤدولتی و يا سخنان مقامات و مس

در زير به گوشه . ولين حکومتی اشاره می شود که در اين حد نيز تکان دھنده اندؤمعه توسط ارگان ھا و مقامات و مسجا

  . از اين آمارھا اشاره می کنيمئیھا

س کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در مراسم افتتاحيه ھجدھمين نمايشگاه الکتامپ ئيارسالن فتحی پور، ر

در حالی که برخی از «:  است، گفت١۴٠شاره به اين موضوع که شاخص کسب و کار کشور ما ، ضمن ا٢٠١٢

 ۀاند کشور ما در رتب  ھای باالی کسب و کار را کسب کرده   که از لحاظ صنعت بسيار ضعيف ھستند رتبهئیکشورھا

  ». قرار گرفته است١۴٠

 ميزان ۀ خود در بارۀاری جھانی است، گزارش ساالنصندوق بين المللی پول، که مھم ترين ارگان اقتصادی سرمايه د

 کشور جھان از نظر ميزان تورم، ١٨٥بنا بر اين گزارش، با رده بندی . تورم در کشورھای جھان را ارائه داده است

بنا بر اين .  چھارم قرار دارندۀ درصدی در رتب٢/۵٢ نخست و ايران با تورم ۀ درصدی در رتب١٨/۶٠بالروس با تورم 

 درصد ۵/٠ بالغ بر منفی ٢٠١٢يس مربوط می شود که در سال  نرخ تورم در اين رده بندی به سورش ، کم ترينگزا

  .برآورد شده است

، با اعمال امريکا ٢٠١٣ری سال ال ميليارد د۶٣٣ دفاعی ۀس جمھور اياالت متحده، با امضای اليحئي ر باراک اوباما،

 خبرگزاری ١٣٩١  دیج ١۴ -  ٢٠١٣ جنوری ٣شنبه،   به گزارش روز پنج.ن موافقت کردھای شديدتر عليه ايرا تحريم

انرژی، «ھای  آسوشيتدپرس، باراک اوباما چھارشنبه شب با امضای اين اليحه با اظھار نگرانی از امکان ارتباط بخش 

 ھای  ی، تحريمئ ھای ھسته   ھای مربوط به گسترش سالح حکومت اسالمی با فعاليت»  سازی و بنادر  رانی، کشتی کشتی

 ھا در صورت ارسال فلزھای گران بھا به ايران  کيد کرد که افراد يا شرکتأ ھا اعمال و ت شديدتری را عليه اين حوزه

  . شوند  مجازات میامريکانيز از سوی 

س آن را به دليل نقض حقوق بشر از طريق پخش ئي ھای تازه، ھم چنين صدا و سيمای جمھوری اسالمی و ر تحريم

 تحريمی ۀ، پيش تر به بستامريکاسنای . دھد در فھرست سياه قرار می »  ھای نمايشی ھای اجباری و دادگاه عتراف ا«

ی مخالف أبدون رعقرب ماه   ١٠اين طرح، . ی مثبت داده بودأر شده است، امريکا اليحه دفاعی ۀعليه ايران که ضميم

  .به تصويب سنا رسيده بود

 عرصه ھای اقتصادی، ۀ آمارھا و فاکت ھای باال به سادگی نشان می دھند که اوضاع ايران در ھمۀبه اين ترتيب، ھم

 ايران، ۀه گرفت که وضعيت موجود جامع از اين رو، می توان نتيج.سياسی، اجتماعی و فرھنگی بسيار بحرانی است

  . اجتماعی منجر خواھد شد-بسيار شکننده است و دير يا زود به يک انفجار سياسی 
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  سوريه

 ماه گذشته در درگيری بين مخالفان و نيروھای دولتی، ده ھا ھزار نفر جان خود را از دست داده اند که بيش از ٢١طی 

به احتمال زياد .  سوريه سال سرنوشت سازی استۀ، برای جامع٢٠١٣سال .  تند درصد از قربانيان غير نظامی ھس٩٠

 . حکومت بشار اسد بر کنار خواھد شد

  ، اعالم کرد که تعداد کشته٢٠١٣ جنوریسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چھارشنبه دو يالی، کميناوی پ

بر اساس «: الی گفتي، خانم پالمانگزارش خبرگزاری به .  ھزار نفر گذشته است۶٠ه از يشدگان درگيری ھای سور

 ۵٩، تعداد ٢٠١٢مبر  نو٣٠ تا ٢٠١١ چ مار٢۵ روزھای ۀده است، در فاصليقی که انجام آن پنج ماه به طول انجاميتحق

  ».اند ه کشته شده ي نفر در سور۶۴٨ھزار و 

م که تا يم فرض کني توان امده است، میيبه وجود نمبر ن نبرد از آخر ماه نوي ای در ا چ وقفهياز آن جا که ھ«: او افزود

چه بود  ش تر از آن يلی بيشمار تلفات خ«: ن گفتيالی، ھم چنيپ» .اند  ھزار نفر کشته شده ۶٠ش از ي ب٢٠١٣آغاز سال 

  ».دھنده است  تکان ن واقعاً يم و اي کرد که فکر می

 ١٣٩١دی ج ١٢خبرگزاری فارس، سه شنبه . ستحکومت اسالمی ايران، به شدت نگراين سرنگونی حکومت سوريه ا

 جديد با تحريم درصدد آشوب و ۀ موقت تھران با اشاره به اين که دشمن در فتنۀامام جمع: ، نوشت٢٠١٣ جنوری ١ -

توجھی برخی از خواص بود که ماجرا  گرفتاری اين فتنه بی «: ھرج و مرج در کشور است، در مورد سوريه نيز گفت

   گويند چرا ايران اين ھمه در سوريه سرمايه فھمند و می ای نمی   که االن نيز ھمين گونه است، ھنوز عدهفھميدند را نمی 

حمايت ايران از سوريه مبنا دارد زيرا سوريه اردوگاه دنيای استکبار شده ... کند گذاری کرده و از بشار اسد حمايت می 

مقابله با ايران، حزب هللا لبنان و حزب مقاومت است، اگر دنيای  کند و دليل آن ھم  و دشمن در آن جا نيرو پياده می

  ».استکبار در سوريه موفق شود جای بعدی آن عراق و بعد ايران است

 مقام معظم رھبری ھر ۀاگر چه به فرمود«:  مجلس خبرگان رھبری حکومت اسالمی، گفتۀت رئيسأاين عضو ھي

 در دھان خورد خواھيم کرد اما بدانيد با سقوط سوريه امکان نزديکی دشمنی که فکر حمله به کشور باشد دندان او را

 تر خواھد شد و ھدف ما در حمايت از سوريه گذشته از قضيه دينی و اعتقادی حفظ  دشمن به مرزھای کشور نزديک

  ».منافع ملی است

  

  فلسطين

 ھا  در اين روز و پس از مدت. ود، روز بزرگی برای مردم فلسطين ب١٣٩١ ماه قوس دھم -  ٢٠١٢مبر ام نو روز سی 

ی مثبت أر» کشور غيرعضو ناظر«کشمکش، اعضای سازمان ملل متحد به ارتقای وضعيت فلسطين در اين سازمان به 

  .ھای فراوانی ھمراه بود، ولی ھيچ کدام نتوانست جای شادی بزرگ ملت فلسطين را بگيرد اين تصميم با واکنش . داد

  

اره کرديم سرمايه داری و دولت ھای آن در سال گذشته نيز ھم چون سال ھای قبل، سعی ھمان طور که در مقدمه اش

ی ضروری مردم بر دوش کردند بار سنگين اين بحران خود را با بی کارسازی کارگران و افزايش قيمت کاالھا

  .ندازندشھروندان بي

 اقتصادی يورو در ۀ کشور عضو منطق١٧ر ، گفت بی کاری د٢٠١٢ سپتمبر، )يورواستات( اروپا ۀسازمان آمار اتحادي

 ھزار نفر ديگر به فھرست بی ٨٨در مجموع . شود  ميليون نفر رسيده که رکورد جديدی محسوب می ١٨ به جوالیماه 

  . درصد رسيد٣/١١ميزان بی کاری در اين ماه به . کاران اضافه شدند
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، تعداد بی کاران ھيچ گاه به اين اندازه نبوده ١٩٩۵ل سازمان يورواستات گفت از زمان ثبت آمار در اين سازمان در سا

  . ميليون و دو ھزار نفر رسيده است١٨ اقتصادی يورو به ۀگويد تعداد بی کاران در منطق اين سازمان می . است

 درصد ۵/۴ درصد است و کم ترين آن ھم در اتريش با ١/٢۵بيش ترين ميزان بی کاری در اين منطقه از آن اسپانيا با 

 کشور ١۶ اقتصادی يورو کاھش يافته، در ۀدر مقايسه با آمار سال گذشته، ميزان بی کاری در ده کشور منطق. ستا

  .ر مانده استييافزايش پيدا کرده و در يک کشور، اسلوونی، بدون تغ

 ٩/١٠در قبرس ھم ميزان بی کاری به .  درصد رسيده است١/٢٣ درصد به ٨/١۶اما در يونان ميزان بی کاری از 

  .درصد رسيده است

 ٢۵رو ھستند، بيش ترين ميزان بی کاری را ميان گروه سنی زير ه ال که با بحران بدھی ھا روبگاسپانيا و يونان و پرت

  . درصد اين گروه سنی در اين دو کشور بی کار ھستند۵٠بيش از . سال دارند

ھشدار داده که ) فائو(ن خوار و بار جھانی ، سازما١٣٩١ ماه سرطان ٢٩ -  ٢٠١٢ جوالی ١٩از سوی ديگر، پنج شنبه 

  . پس از سه ماه متوالی کاھش، با افزايش چشم گيری مواجه خواھد شدئیشاخص قيمت مواد غذا

 به باالترين حد رسيد و ٢٠١١ سال بروری در فئی عمده فروشی مواد غذاۀ ماھانۀطبق آمار ارائه شده توسط فائو، ھزين

  . درصدی مواجه شده است۴/١۵اھش از آن زمان به طور متوسط با ک

 کماکان عامل مھمی در تورم اجناس مصرفی در سراسر جھان به شمار می ئی خرده فروشی مواد غذاۀاما افزايش ھزين

  . سبد خانوارھا ھستندۀول افزايش ھزينؤ اند مس ه بازان شود که متھم شده سفتۀاين باعث شده تا سيل اتھامات روان. رود 

دا سيلوا، مديرکل فائو، انگشت اتھام را به سوی سفته بازان بازارھای مالی دراز کرد و گفت آن ھا بايد ژوزه گراتسينو 

  . گذارند، درک بيش تری از خود نشان دھند  میئیثيری که بر بی ثباتی قيمت مواد غذاأدر مورد ت

ثيرات أاند، ت  به اين سو داشته ٢٠٠٧، به خصوص افزايشی که از سال ئیاو گفت بی ثباتی بيش از حد قيمت مواد غذا

  . فقير در سراسر جھان داشته استۀمنفی بر قشر مصرف کننده و توليدکنند

 اکونوميست به مواردی اشاره کرده که در آن سفته بازان به کمبود کاال به عنوان فرصتی برای ۀواحد اطالعات نشري

  .مت ھا کمک می کند نگاه می کنند و اين به افزايش قيئیسرمايه گذاری و سودجو

در آن سال افزايش .  به اين سو کاھش يافته است٢٠٠٨ از سال ئیھا از بابت کمبود مواد غذا به نظر می رسد نگرانی 

  . تظاھراتی در نقاط مختلف جھان شدئی ھا و برپا  ھا منجر به بروز شورش قيمت

 رضايت بخش ٢٠١٢-٢٠١٣ تقاضا در سال فائو در تازه ترين برآورد خود می گويد به طور کلی، وضعيت عرضه و

 سال اخير خود مواجه ٢۵ با بدترين خشک سالی امريکا غله در ۀاين در حالی است که مناطق مھم توليد کنند. است

 درصد افزايش ٣۵تنھا قيمت گندم در ماه گذشته، .  اند  سويا افزايش قابل توجھی داشتهۀھستند و قيمت گندم، ذرت و دان

  .يافته است

، بحران ھای سرمايه داری عميق تر خواھد شد و ٢٠١٣ شواھد حاکی از آن است که در سال ۀه اين ترتيب، ھمب

، سال اوج گيری بحران ٢٠١٣در مجموع به نظر می رسد که سال . يش خواھد يافت باز ھم افزافشارھا بر مزدبگيران،

 با حکومت ئی کارگران و محرومان جوامع آسيار دولت ھای غربی و درگيری ھای شديدييھای اقتصادی در جھان و تغ

  . ھا از جمله ايران باشد

 پيش بينی کرده است رشد اقتصادی جھان ٢٠١٣سازمان ملل، در گزارش چشم انداز وضعيت اقتصادی جھان در سال 

ن بر اساس اي.  درصد خواھد رسيد٢/٣ نيز به کم تر از ٢٠١۴ درصد و در سال ۴/٢ به کم تر از ٢٠١٣در سال 

 و چين عواملی ھستند که می امريکا يورو و کاھش رشد اقتصادی ۀگزارش، سازمان ملل ھشدار داد بحران بدھی منطق

  .رو کننده توانند اقتصاد جھانی را بار ديگر با رکود روب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۵

ن  يورو کاھش رشد اقتصادی چين و بۀ بحران مالی و بدھی منطقۀبه اعتقاد کارشناسان اقتصادی سازمان ملل، ادام

  .رو کنده  می تواند اقتصاد جھانی را با رکود جديدی روبامريکابست مالی 

 حل و فصل نشود رشد اقتصادی اين کشور تا دو سال آينده امريکااگر بن بست مالی : سازمان ملل در ادامه ھشدار داد

 درصد و در سال ٩/٧  ميالدی به کم تر از٢٠١٣رشد اقتصادی چين نيز در سال .  درصد کاھش خواھد يافت۴بيش از 

  . درصد خواھد رسيد٨ به ٢٠١۴

ثيرات منفی أرشد اقتصادی کشورھای توسعه يافته طی سال ھای آينده به اندازه ای نخواھد بود که ت: سازمان ملل افزود

ا بحران  و اروپا تا پنج سال آينده بامريکا ميالدی بر بازار کار اين کشورھا را جبران کند و ٢٠٠٨ناشی از بحران مالی 

  .رو خواھند بوده بی کاری روب

 کارگری که اکثريت ۀ، سال کشمکش ھای طبقاتی گسترده تر بين اقليتی سرمايه دار و طبق٢٠١٣پس سال جاری 

 خود را به سطح ۀ کارگر مبارزۀدر چنين موقعيتی، آيا طبق. شھروندان جوامع بشری را تشکيل می دھد، خواھد بود

  !د يا ھم چون سال گذشته در جا خواھد زد؟ خواھد داءعالی تری ارتقا

 نوبل ۀ جايزۀبرند( جوزف استيگليتس امريکائیاقتصاددان .  ضعيف اقتصاد جھان خواھد بودۀ اروپا حلق٢٠١٣در سال 

  ».خطر واقعی برای اقتصاد جھان، در اروپا نھفته است«، پيش بينی کرده است که در سال جديد ميالدی )اقتصادی

اين کشورھا در بحران و رکودی ھستند که خروج «: ه مشکالت عظيم اقتصادی اسپانيا و يونان گفته استاو، با اشاره ب

 را به اقتصاد ئی قادر نباشند روند رشد منظم و پويائی او، تا زمانی که رھبران اروپاۀبه عقيد» .از آن معلوم نيست

  . از اين مھلکه بيرون بيايندئی جو  نخواھند توانست فقط با صرفهئیبازگردانند، کشورھای اروپا

 درآمده است، اء تا امروز، برای خروج از بحران راھکارھای مختلفی به اج٢٠٠٨ در سال امريکااز آغاز بحران مالی 

در » پرتگاه مالی«ن المللی آن فرو ننشسته است به طوری که اکنون بحث بر سر ياما بحران ھای اقتصادی درونی و ب

  .ميان است

اقتصادی خود را در  نیيب ش ي اروپا پۀي، به سر می بريم، اما اتحاد٢٠١٣ آغازين سال یه ھنوز در روزھاك در حالی

 که ساعت جلسه ای پس از المان پارلمان ۀرويترز، کميت به عنوان مثال به نقل از. اغلب كشورھا به انجام رسانده است

  سالۀ يورونيوز، می نويسد در بودج.آتی را تصويب کرد سال ئیميليارد يورو ١٧  بامداد پايان يافت، کسری بودجه٣

  .يافته است  ميالدی ماليات بر درآمد، امالک و معامالت مالی به ميزان قابل توجھی افزايشۀآيند

 به .کسری بودجه و استقراض است  ھا جبران ال گفت كه ھدف از افزايش مالياتگوزير پرت پاسوش کوالو نخست 

انه از يه و كشورھای حوزه خاورمين بحران سوريھم چن. ونان باز ھم كندتر خواھد شدياقتصاد ھا،  گزارش خبرگزاری 

 . جمله ايران، در حال اوج گرفتن است

س جمھوری ئي، باراک اوباما ر٢٠١٣، سال بزرگی برای تحريم ھای ايران بود و در روزھای آغازين سال ٢٠١٢سال 

  .  امضاء کرد، به تصويب رسيده استامريکاه تازگی در سنای که برا  جديدی از تحريم ھا ۀ، بستامريکا

م ي آغاز شد، زمانی که دمکرات ھا و جمھوری خواھان تصمامريکاش در يحدود دو سال پ» پرتگاه مالی«ماجرای 

اتی که در دوران جرج بوش به شھروندان يت ھای ماليابند، معافي به توافق دست ٢٠١٢ دسمبر ٣١گرفتند تا در روز 

  .ابدينه ھای عمومی ھم کاھش يرد و در ھمان حال، ھزيان بپذي اعطا شده بود پاريکائیام

 اروپا، ۀورو، برای سران اتحاديي ۀآغاز کرد که رکود اقتصادی در منطقرا  ٢٠١٣ در حالی سال تازه ئی اروپاۀجامع

معضلی به ا و يونان، ي اسپانۀآيند. اضت کشی ھا و اعتراضات ادامه خواھد داشتيبه يک کابوس تبديل شده است و ر

. از دارندي باز ھم به کمک ھای خارجی نھان کشوري ایاز قرار معلوم دولت ھا. ورو بدل شده استي ۀبزرگ برای منطق

  . چندان مناسب نمی باشدئی و فرانسه به عنوان قدرت مند کشورھای اروپاالمانوضعيت اقتصادی 
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 رفته  ھم ، بر ثروت خود افزوده و اکنون روی٢٠١٢زرگ جھان در سال البته در اين شرايط بحرانی، صد ثروتمند ب

   ھای اين صد نفر تھيه کرده است می ئیخبرگزاری بلومبرگ که فھرستی از دارا. حدود دو تريليون دالر ثروت دارند

ھای موجود می  بر اساس آمار. ر بر ثروت اين افراد افزوده شده استال ميليارد د٢۴١نويسد که در سال گذشته حدود 

 نقدی در صنايع مربوط به توليد محصوالت مصرفی و پوشاک و ارتباطات بيش از ئیتوان ديد که رشد سرمايه و دارا 

 در فھرست صد ثروتمند ٢٠١٢ افرادی که در آغاز سال ۀاز مجموع.  درصد بوده است٢٠ ھای ديگر و حدود  عرصه

  .شته ثروت کم تری دارند نفر نسبت به گذ١۶بزرگ دنيا قرار داشتند فقط 

زمينه .  طبقاتی فراھم شده استۀيش از ھر زمانی از تاريخ، زمينه اقتصادی و اجتماعی برای مبارزبدر چنين شرايطی، 

از اين رو، .  سال پيش آن ھا را پيش بينی کرده و راھکارھای خود را نيز ارائه داده است١۵٠ که مارکس بيش از ئیھا

به . گر جھان به فکر آلترناتيو طبقاتی خويش با ستراتژی کمونيستی و انترناسيوناليستی باشد کارۀست که طبقاضروری 

به يک انترناسيونال پرولتری، ھم چون انترناسيونال اول که بينان گذارانش مارکس و نياز معنای واقعی جھان امروز 

  .انگلس بودند، دارد

 بشری، تمايزات ۀه اشكال ستم و استثمار در جامعي آمدن كل به وجودۀماركس و انگلس، اثبات كرده اند كه سرچشم

دی موجود كھنه و ارتجاعی يروھای مولده، مناسبات توليماركس گفته كه در ھر دورانی به نسبت رشد ن .طبقاتی است

ناسبات د عوض شده و جای خود را به مين، مناسبات كھنه بايبنابرا. روھای مولده را سد می كنديمی شود و راه تكامل ن

  .نی بدھدينو

 در جھان امروز، سيستم سرمايه داری به معنای واقعی کھنه و ارتجاعی شده و راه تکامل نيروھا مولده را سد حقيقتاً 

  .کرده است

ل می شود؛ و ي حاكمه تبدۀ بالنده است با انجام انقالب به طبقۀروھای مولدي نۀنديمارکس، نشان داده است طبقه ای كه نما

  . ن ھمان قدرت طبقاتی کارگران استيا. نی را حاكم می كنديدی نويه قدرت خود مناسبات تولبا اتكاء ب

نی ي طبقاتی در مقطع معۀ قرار داده اند كه جامعنی جھاۀقت غيرقابل انکار را در مقابل جامعين حقيماركس و انگلس، ا

ل علمی از يه و تحليآن ھا با تجز.  رفتن خواھديز از بي بشری به وجود آمده و در مقطعی نۀخ تكامل جامعياز تار

زات طبقاتی و تخاصمات ي بشری است كه در آن تماۀن شكل از جامعين نظام آخريه داری اعالم كردند كه ايسرما

ه شكل ھای استثمار و ستم و ي كل،ی جامعهئشه ير رييه داری و تغيا با سرنگونی سرماياجتماعی وجود دارد و پرولتار

  .اتی را محو خواھد كردزات طبقيه تمايكل

ه داری نه يسرما. ه را برمال کرده استي استثمار و انباشت سرماۀ، ريش»تاليكاپ«خی خود، يعنی يماركس در اثر تار

ل يروی كار به كاال تبدين است كه ني آن عبارت از اۀ گسترده است، بلكه مشخصئید كااليتنھا جامعه ای متكی بر تول

گر وارد مبادله ای برابر می شوند؛ اما ماركس با يكديه دار با يت كه كارگر و سرمان اسيظاھر امر چن. شده است

د، يروی كار كارگر را می خرد، اما كارگر در روند توليه دار نيلی دقيق و عميق نشان داده كه ھر چند سرمايتحل

ه دار تصاحب می شود يمان ارزش اضافی توسط سريا. نديروی كار خود می آفريش تر از ارزش نيارزشی به مراتب ب

ن ارزش اضافه را يه دار ايسرما. ه دارينست جوھر استثمار كارگر توسط سرمايا. ل می دھدي را تشكیو منبع سود و

به طور خالصه، . ش تر مورد استفاده قرار می دھديه بيدی از استثمار كارگر و انباشت سرمايبرای شروع دور جد

 .ه داری استياتی انباشت سرماي حۀروی محركيد ارزش اضافه، نيتول

 فوران ۀه دارانه، ھمان تضاد خصمانه ای است كه سرچشميد اجتماعی و تملك خصوصی سرمايان توليدر واقع تضاد م

 .سم استينی آن توسط كمونيگزيه داری و جايانقالب اجتماعی برای نابودی سيستم سرما
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 طبقاتی ۀخ جامعين طبقه در تاري كارگر اولۀطبق. ارگر است طبقه كۀ اجتماعی نيز به عھد-ن انقالب سياسی يرسالت ا

 كارگر ۀن خاطر طبقيبه ھم. فرد از فرد سازمان خواھد داد) بھره كشی( محو ھرگونه استثمار ۀيد را بر پاياست كه تول

خی ياوت تارتف. ن می رودي كارگر ھم از بۀ طبقاتی، طبقۀن رفتن جامعيرا با از بيز. ز ھستيخ بشر ني تارۀن طبقيآخر

 كل نوع بشر است و ئی كارگر، پرچم دار و پيش گام رھاۀطبق. ن جاستيخ بشر در ھميگر در تاريا با طبقات ديپرولتار

 .خود رھا نمی شود مگر آن كه كل نوع بشر را رھا كند

كار مزدی را د شعار امحاء ھرگونه يك روز مزد عادالنه باي كارگر، به جای خواست ۀد كرده است كه طبقيكأماركس ت

 . سديبر پرچم خود بنو

گر يا خالف ديم شده، اما پرولتاريا توسط بورژوازی به ملل گوناگون تقسيد كرده اند كه اگرچه دنيكأماركس و انگلس، ت

 ۀك طبقيز يا نيك نظام جھانی است و پرولتاريه داری يرا سرمايز. ستی داشته باشديوناليدگاھی انترناسيد ديطبقات با

ان يدگاھی، ماركس و انگلس جرين دي چنۀيبر پا. ستی استيك جھان كمونيجاد ي المللی است و منافعش در انيواحد ب

  .را رھبری كردند» ونال اوليانترناس«عنی ين المللی كارگران كشورھای مختلف، يجاد سازمان بيا

 به ءزمان دھی جديدی با اتکا اگر جنبش کارگری با نقد سياست ھا و ستراتژی رفرميسم و سنديکاليسم به ساواقعاً 

گی و اتحاد بيش تسوجود خواھد آورد و با قدرت و ھمب برسد يک تحول کمی و کيفی در درون خود به ئیمناسبات شورا

 خود و ئی کارگر برای رھاۀاز اين رو، طبق.  طبقاتی با سيستم سرمايه داری خواھد رفتۀتر و آگاھانه تری به مبارز

ر ريل اساسی دارد که نخستين ھدف خود را نيز در جھت ييم به اين نوع سازمان دھی و تغ بشری نياز مبرۀکل جامع

ر کنند اما باز ھم ييدر غير اين می تواند حکومت ھا ھم چنان تغ. واژگونی سرمايه داری و کسب قدرت سياسی قرار دھد

و ستم و استثمار سرمايه درای باقی ر نخواھد کرد ييتا آن جا که به کارگران و ھمه مزدبگيران برمی گردد چيزی تغ

  .خواھند ماند و چه بسا وضعيت بدتر از اين ھم بشود

 کارگر به عنوان يکی از طبقات اصلی جامعه، بايد به فکر حکومت خودش باشد و برای آن دست به اعتراض و ۀطبق

رت رساندن احزاب رفرميست و  کارگر، بايد تشکل ھای موجود خود را که به اھرم مھمی در به قدۀطبق! اعتصاب بزند

 دخالت مستقيم ء کارگران در ھمه روندھای تصميم گيری و اجراۀکرات و غيره تبديل شده اند نقد کند تا تودوسوسيال دم

 حکومت کارگری خويش باشد تا از اين طريق ھم ئیداشته و در ھر شرايطی به فکر آلترناتيو طبقاتی خود، يعنی برپا

  . ری را رھا سازد بشۀخود و ھم کل جامع

 سرمايه داری از سانسور و اختناق، سرکوب و ۀالمان مناسبات ظۀھمبه  کارگر به قدرت برسد بی شک ۀ اگر طبقواقعاً 

 مالکيت خصوصی و کار زندان و اعدام گرفته تا تبعيض و نابرابری اقتصادی، جنسی و ملی پايان خواھد داد و نھايتاً 

  . مزدی را لغو خواھد کرد

 ۀ احزاب سوسيال که از انترناسيونال دوم و پس از آن، چه در غرب و چه در شرق به قدرت رسيدند به طبقاساساً 

در واقع آن ھا، نگاه ابزاری . به قدرت و حاکميت برسانندرا ی خود آن ھا أ نگريسته اند که با رئیکارگر به عنوان نيرو

 آرای بنيان گذاران سوسياليسم علمی، يعنی مارکس و انگلس  کارگر دارند که به کلی مغاير با افکار وۀبه نيروی طبق

 ۀبه اين ترتيب، طبق.  کارگر با سرنگونی سرمايه داری حکومت خود را تشکيل می دھدۀدر تفکر آنان، طبق. است

کارگر با افق و چشم انداز کسب قدرت سياسی، بھتر و جدی تر می تواند ھم مطالبات رومزه و کوتاه مدت خود را 

ستراتژی درازمدت خود را روشن تر و شفاف تر در مقابل طبقه و کل جامعه قرار يری کند و ھم افق و چشم انداز يگپ

  .دھد

  ٢٠١٣ جنوری پنجم - ١٣٩١دی جشنبه شانزده 
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