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احسان فتاحيان را  ايران طبق اخبار رسيده رژيم اسالمیبر 
اين عمل جنايتکارانه در حالی انجام شده است .اعدام کرده است

که او در دادگاه اول به ده سال زندان محکوم شده بود اما 
ف ايجاد رعب و وحشت در ميان دادگاه تجديد نظر سنندج با هد

  .حکم حبس را به مجازات اعدام افزايش داد آزاديخواهان ايران
از جمله جوانانی بود که برای  -کومله  فعال -احسان فتاحيان 

دفاع از حقوق مردم کردستان به مبارزه سياسی روی آورد و 
تنها و تنها برای داشتن عقايد چپ و برابرطليانه خود توسط 

ما ضمن همدردی با خانواده . ن حاکم بر ايران اعدام شدتبهکارا
و نهادهای مدافع تمامی فعالين از  فتاحيان و دوستان احسان 

که خبر اين جنايت را بگوش همگان  يمميخواه حقوق بشر
 و در ابعادی بين المللی به آن و ديگر احکام اعدام  برسانند

  .اعتراض کنند 
  ايد گردد بم ملغی مجازات اعدا                  
  زندانی سياسی آزاد بايد گردد                   

  ---------------------------------------------------  
  

 !خشونت است يض،تبع        
 

                                                                                            
 پور ينالله حس

 
آورد و با باتوم  یم يرگ يواردفاع را گوشه د یِ تنها و ب تردخ

 يستپسر ک ينا.  يما يدهرا همه د يلمشف. کوبد یبر جانش م
خود متمرکز کرده و  یکه خشونت را تماما در دستان قو

آورد؟ پسرِ  کدام مادر است؟ پسرِ  کدام خانواده  یفرود م
 ينچن ناياش را چگونه گذرانده  که روحش  یاست؟ کودک

  سخت و ناهموار گشته است؟
 یم يکخشونت نزد يهمبارزه عل یبه روز جهان يطیدر شرا

. يمکامل در جامعه مان شاهد یکه خشونت را با برجستگ يمشو
بلند از رسانه  یکه با صدا یو قانون یرسم يان،ع یخشونت

ها به مرحله اجرا در  يابانشود و در خ یحکومت اعالم م یها
 يلمپرده و رسوا ست، عکس ها و ف یکه ب یخشونت. يدآ یم
. شود یمخابره م ياآن در عرض چند لحظه به تمام دن یها

برف ها آب شده اند و کوه خشونت با تمام ابهت .  يستپنهان ن
گذاشته شده  يخو قضاوت تار يدگانو وسعتش در معرض د

  .است
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  ! يارؤ يکآبان وشفاف تر شدن  13
  

  
 

 یمعلوم شد که ضخامت خاکستر، هنوزنتوانسته  گلبوته ها پس
را خاموش سازد ورقص شعله ها ازهرکران  یآتش زندگ

 ...يداستپ
 

 !درهم شکست يم راازحلقات مهم  اقتدار رژ يکیآبان  13
 

ازسه  ياتروسه رؤبس يکآبان  13تحت عنوان  درمطلبی
 :آمده بود يانسخن به م يکردرو
 
آبان برخالف روال وتوازن  13سالروز يبترت ينبا"

توازن قوا، اکنون بازتاب دهنده  ييرموازات تغ ی،وبهتاکنون
گوناگون آن ها ومحل کشاکش و  يکردهایورو يروهان

قدرت حاکم هم  يکردرو:آن ها  شده است  ينماب یزورآزمائ
دشمن  يهعل  یآبان را به مناسبت 13که  چنان برآن است

است  یدرحال ينسوق دهد وا یاستکبار یها درتو ق یخارج
مشغول ساخت وپاخت با آن هاست  یازهرزمان يشکه خود ب

مردم شناخته شده  یبرا یازهرزمان يشوچهره مزورانه اش ب
دوم متعلق به جناح مخالف  يکردرو. يزتراستترونفرت انگ

 یمرزبند یخود را برا ی،تالش ها يژهبو قدرت حاکم است که 
فرارونده تظاهرات قدس و کنترل هرچه  یبا شعارها

واعتراضات مردم و جنبش بکارگرفته است  يشترمطالباتب
چانه  یبرا یوبرآن است  که وزنه جنبش را به عنوان اهرم

 انحصارطلب خود يبازرق يازگيریامت یدرباال و برا یزن
  2بقيه در صفحه                     يردبکارگ
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  ادامه از صفحه يک 
  

  آبان 13ازبرآمد پرشکوه  يابیارز يک
  

ميرحسين موسوی دراساس بازتاب دهنده آن و برای  14بيانيه .
ح حاکم راضی کردن منتقدین خودی و هم چنين رفع نگرانی ازجنا

رؤیای سوم والبته مهمترین آن ها  به مطالبات فرارونده ورهائی .است
بخش ميليون ها زن و مرد وپيروجوانی گره است که که منافع و 
مطالبات آن ها درجهت تغييرات ساختاری وعمقی دروضعيت حاکم 
است وتالش می ورزد که ازدل تضادهای پرپيچ وخم کنونی راهی به 

نه بازگشت به گذشته ویا حفظ نظام موجود،  آنسو،بسوی آینده و
برای آن ها شعاربی تنازل قانون اساسی نمی تواند هيچ . بگشاید 

آبی را گرم  کند،مگرتبدیل جنبش به ابزارچانه زنی با قدرت حاکم 
برای تقسيم متوازن ترقدرت، و تنها گره خوردگی تنگاتنگ آزادی 

ا هویت و معنا می وبرابری است که به گفتمان ومطالبات  آن ه
 ."دهد

آبان ونکات بارزآن را مورد  13درهمين راستا می توان  برآمد پرشکوه   
  :بررسی قرارداد

  
  زیرضرب کردن کانون اصلی قدرت

  
رادیکال شدن مبارزه، مطالبات وفراروی آن ها ازمحدوده نظام 
درشرایطی صورت گرفت که تهدیدهای رژیم وفرماندهان سپاه برای 

ن جوانان وسایراقشارجامعه گره ای ازکارشان نگشود مرعوب کرد
تمامی تدابيرپيشگيرانه : وجوانان خيابان ها را به تسخيرخود درآوردند

نظيرقطع اس ام اس ها،قرق کردن ميادین ونقاط ورودی خروجی 
خيابان ها، پرتاب گازاشک آورو حتی تيراندازی دربرخی نقاط ،محاصره 

تهدید آميز به تلفن های دستی دانشگاه ها ،ارسال پيام های 
شهروندان،قرق کامل اطراف سفارتخانه سابق آمریکا برای برگزاری  

همه وهمه تبدیل به سکه یک   مراسم دولتی  ورله آن به تمام جهان
وقتی مردم دستورات تهدید آميز فرماندهان و .پول سياه شد

رسمی دولتمردان مبنی بر ممنوع بودن هرگونه تظاهرو دادن شعارغير
را درمقياس چنين گسترده بزیرپا می گذارند،نشان دهنده آنست که 

  .ما براستی با یک نافرمانی عظيم ومستمر اجتماعی مواجهيم
آبان را می توان بطورفشرده در رادیکال ترشدن  13نکات بارز رستاخيز 

محسوس شعارها وسيمای مبارزاتی جنبش درمقابله بانظام موجود 
ان چيزی شکست وطنين درهم شکستنش به آب 13در.مشاهده کرد

شعار بی سابقه مرگ برخامنه ای ومهرباطله . گوش جهانيان رسيد
ولکدگوب کردن آن، " رهبری"زدن بروالیت او،کندن پوسترتمثال 

باچنين سرعتی ،به معنی نشانه گرفتن - وعبورازاین خط قرمز
بر مستقيم کانون قدرت وقلب تپنده نظام ،آنهم درروزروشن ودربرا

رویدادی که  شعارمرگ .مزدوران وحشی ورها شده درميان مردم بود
برشاه درانقالب بهمن را برای خيلی ها تداعی کرد وعجيب آن  که 
این پدیده بااستفاده ازمناسبت های خود رژیم که زمانی مظهرثبات 

بی جهت نبود که ! واقتداررژیم محسوب می شدند صورت گيرد
بازی (ره خود اعالم می کردندکه بازیتظاهرکنندگان بامشت های گ

آیا صدای انقالب باردیگربه گوش !. تازه شروع شده است ) واقعی
ازمعدود نسل هائی   - نسل اول ودوم-گوئی ما! می رسد؟ شاید

البته .باشيم که درزندگی خود داریم دوانقالب را تجربه می کنيم
ئی بخش انقالب اول با قدرت گرفتن روحانيت درنيل به اهداف رها

تجربه نسل اول ودوم  . خویش ناکام ماند وبه فاجعه تبدیل شد
وآگاهی برخاسته از انقالب بهمن و آن خطای بزرگ تفویض قدرت که 
دراعتماد به روحانيت و شخص خمينی صورت گرفت، حال که امکان 
واميد انقالب دیگری رفته رفته زنده می شود، فرصت تاریخی بزرگی 

. طا باهمه نتایج ویرانگرانه اش فراهم می سازدرا برای جبران آن خ
آری فرصتی برای ترميم آن خطای استراتژیک  فراهم آمده  که تنها با 
بهره گرفتن ازتجربيات منفی گذشته و درهمراهی همه جانبه بانسل 
جوان وجدیدی که سربه عصيان برداشته وبه مثابه گورگنان اصلی 

ازهمين رو .مکن و مقدوراستنظام حاکم وارد صحنه مبارزه شده، م
باید دراتحاد با صفوف نسل سوخته وتباه شده سوم، درمتن آن 
اکثریت بزرگی ازاستثمارشدگان ومحذوفين وطردشدگان، آستين 

آبان برزبان رانده شده  13همت را باالبزنيم وآن چه را که درمارش 
ورسالت بس سنگين ودشواری بردوش همه نسل های حاضری که 

وآزادی دارندنهاده، باهمت یکدیگربه سرانجام روبه جلو 
شرکت دردوانقالب اگرتجارب گذشته رانيک به خدمت گيریم .برسانيم

نسلی که دیگرفرزندانمان .ازمانسلی خواهد ساخت سرفراز
محکوممان نخواهندکرد وآن هامحکوم  نخواهندبود چون نسل های 

ایند و لعنت شده درمردابی عفن وتباه کننده چشم به جهان بگش
آری جامعه ایران .ميراث بِر ناخواسته این تباهی ها و فالکت ها باشند

استبدادمذهبی وباید ونبایدهای این  –درزیرفرمان تؤامان سرمایه 
فرومایگان غارتگر به نقطه ای از انتخاب رسيده است که یکی از 

دوراهی یا سقوط هرچه بيشتر درغرقاب فقر وتباهی واعتياد ونابودی 
انهادن به  وادی مبارزه برای زنده ماندن وانسان بودن  ورهائی ویا پ

رزم سيزده آبان یک باردیگرنشان داد که عليرغم .یکی را گزین کند
ساله درد بيماری احساس می شود واميد به بازیافت 30کرختی 

قطوری خاکستر هنوزنتوانسته  گلبوته های آتش . زندگی وجود دارد
  .شعله هایش ازهرکران پيداست رندگی را خاموش سازد ورقص

شفاف شدن رویکرد سوم مبين فرارفتن :فراتررفتن ازاصالح طلبان
ومطالبات متناظربا آن یعنی –آشکارازحلقه های ميانی قدرت  

وچنگ انداختن وتکان دادن  - ازچهارچوب قانون اساسی بی تنازل نظام
ه درواقع ازمدتها پيش باسست شدن حلق. حلقه اصلی قدرت نيزبود

تمام قد وبه مثابه نقش گردان اصلی "رهبرمعظم نظام"های ميانی، 
درصحنه ظاهرشده بود وپيدا بود که دیرزیازودخود را دِم چک مردم 

آبان این  13ودر. ودرمعرض آماج حمله مستقيم آنان قرارداده است
برادررفتگرمحمود "درچنين روزی مردم با دادن شعار .واقعه اتفاق افتاد

نه فقط پاسخ درخورو دندان شکنی به این گستاخ مرتجع ،"برداروببر
وشيادی که آن ها را خس وخاشاک  ناميده بود دادند، بلکه آن چه را 
که مدت ها بود  هم چون بختگی دروجودشان کمين کرده بود وبابه 
ميان کشيدن مجتبی و با انواع ایماء واشاره  ابرازش می داشتند 

اززمانی که با . رزبان آوردند،بافریادی جهان رسا وپرطنين ب
شعارنترسيد نترسيد ما همه باهم هستيم برای اولين بارهسته 
های تجمعات خيابانی به مثابه شالوده برآمد نوین  را شکل می 
. دادند تالحظه کنونی،به رغم کوتاهی آن، راهی دراز طی شده است
هم نشانه گرفتن مستقيم بت اعظم این کانون تپنده اقتدارنظام ودر

را به راستی باید نقطه " مقام مقدس"وجایگاه این " تقدس"شکستن
. عطف مهمی درجهت درهم شکستن فرایند اقتدارنظام به شمارآورد

یکی ازتابلو های –آبان  یکی ازنشانه گذاری ها  13وباین ترتيب در 
واکنون جاده ای .درجاده ای که باید طی شود نصب گردید- راهنما

  !. ری شدهداریم بخشا تابلوگزا
والبته هدف گرفتن کانون اصلی قدرت، به معنی فراتررفتن ازجریانی 
که می کوشيدند مطالبات جنبش را درچهارچوب قانون اساسی بی 

آن هائی  که پيشاپيش به جنبش  راه .تنازل به زنجيربکشند نيزبود
پيمائی سکوت آميزوبدون شعاررا توصيه کرده بودند ودرمذمت 

د ومرگ بردیکتاتور شعارزنده باددشمن من را شعارمرگ براستبدا
را بدليل فرارفتن ازقانون " جمهوری ایرانی"شعار. مطرح ساخته بودند

اساسی مورد خشم قرارداده بودند و درپوسترها وبيانيه ها وشعارها 
آبان همه چيزرا  آن گونه که می  13ورهنمودهای مکررخود برای 

با هدف اجتناب ازتکرارآن چه پسندیدند تدارک دیده بودند؛ وجملگی 
مسبين آن شعارها  را مشتی .درروزقدس مطرح شده بود

اخاللگرنامحرم وسوء استفاده چی که گویا به درون جنبش سبزخزیده 
همانی است که آن ها "جنبش سبز"بزعم آنان روح .اند عنوان کردند

بااین وجود آن چه این باردرابعادی تازه و . نمایندگی اش می کنند
صراحتی بيشتردرخيابان ها جاری شد تقریبا درهمه عرصه های با

اصلی نسخه دیگری ازآب درآمد ودرخالف آن چه که آن ها تنيده 
البته رژیم ميرحسين موسوی را درخانه اش زندانی کرد و .بودند

کروبی یاغی را که پيشاپيش باخطر محتمل عمل انتحاری  
سرمحافظش هشدارش داده بودند،با شليک گازاشک آوربه 

همان "رهبر"آری مردم بدون .ناچارساخت که به خانه اش بازگردد
طورکه تاکنون هم چنين بود،بابتکارخود خيابان ها را به تسخيردرآوردند 
ودرمتن یک جنگ وگریز گسترده بانيروهای سرکوب شعارهای خود را 

  . دادند
د پس معلوم گردید آن طورکه تبليغ وادعامی شد رؤیای مشترکی وجو

ندارد ومعلوم شد که آن شعارهای باصطالح حداقلی وکم هزینه 
ومتضمن کم ترین تکان درنظام موجود که ميرحسين واصالح طلبان  
به عنوان تمایل وآرزوهای مردم ارائه می دادند، درميدان راستی 

معلوم شدکه تالش . آبان کسی به آن ها وقعی نه نهاد 13آزمائی 
ای راهبردی و بروی صحنه آمدن بيشتر برای باصطالح تقویت شعاره

باهدف کنترل جنبش وسمت وسودادن به آن  کارسازنبوده " رهبران"
والبته باید افزود که  سياست ها و رویکرد انحصارگرایانه  .است

حاکميت  دربستن راه های ميانه وبه باددادن موقعيت ميانه بازان 
تی که این یعنی درایجاد آن چنان وضعي.بيشترین نقش را دارد

را به صرافت دادن این هشدارمکرربه حاکميت انداخته است " رهبران"
که بدانند سياست سست کردن زیرپای آنان موجب تقویت مواضع 
رادیکال ها و یاانتقال رهبری آن  بدست نيروهای خارج ازنظام ویا 

البته ناگفته نماندکه جناح حاکم هم چنان .قدرت های بزرگ می شود
ازدرون صفوف خود و ازناحيه خودی های دیروز  خطراصلی را

بنابراین تالش زیادی را برای یکدست . امروزمی داند" دشمنان"و
سازی قدرت و پاکسازی درونی بکارگرفته وبراین تصور است که 

یا دشمن و بيرون نظام قرارداشتن و یا تابع  و "باایجاد دوقطبی 
. خویش را حفظ کند می تواند موقعيت انحصاری" دردرون نظام بودن

اگررژیم با مردم طرف نبود شاید همانند موارد گذشته ازاین طریق 
می توانست حریف خود را خلع سالح کند،اما درشرایطی که بامردم 
طرف است این محاسبات عمال نتيجه معکوس ببارآورده و زیرپای 

دواشتباه استراتژیک رژیم  دراینجا اشاره به.نظام را خالی می کند



نخست دست کم گرفتن مردم وابعاد نفرت :ی ازفایده نيستخال
انباشته شده ناشی ازتبعيض و تحقيرچندین دهه، ودیگری نادیده 
گرفتن معادالت و مقتضيات  جهان جدیدی که دهکده اش می خوانند، 
و درآن نمی توان همچون گذشته با تکيه به محاسبات ومعادالت 

عمل )ملت ها-محدوده دولت(توازن قوای محلی و چهاردیواری کشور
نادیده گرفتن همين دوعامل است که رژیم را دچارکوربينی .کرد

استراتژیک کرده و تمامی محاسبات او را یکی پس ازدیگری بهم می 
  . ریزد

  
  سرکوب و رادیکاليزه شدن جنبش

  
آبان نشان داده شدکه رژیم جزحربه سرکوب وایجاد رعب  13درآزمون 

چه متوسل شدن هرچه بيشتروگسترده گر. چيزی درچننه ندارد
ترباین تنها حربه آن هم درانظارعمومی، درعين حال زمينه های 
مساعدی برای انتقال فشارها و شکاف های موجود در جامعه 
. وساختارموجود به این حبل المتين نجات بخش را فراهم می سازد
ميم درهرحال تمامی توان تاکتيکی رژیم دراین روز صرف اجرای این تص

شد که بابسيج همه امکانات خود یک تجمع ومراسم خودی و 
یکدست ازحاميان خود را طبق سنت هرساله برگزارکندودرهمان حال 
بااستفاده از سرکوب گسترده جلوی تشکيل صف بزرگ ودرازهم چون 

وباین ترتيب تظاهرات غيرمتمرکز وپراکنده . خرداد را بگيرد 23قدس و
عارها واشکال مبارزه رادیکال تر را سبب درنقاط گوناگون اما با ش

مانند هميشه این بارهم ضدانقالب خود نقش قابلگی زایش . گردید
دراین خشونت بکارگرفته .یک جنبش رادیکال را برعهده گرفت

شد،دیگرفرق چندانی بين زنان ومردان و کودکان وکهن ساالن 
اق باتوم های برقی وغيربرقی برکمرو سروصورت وبردست وس.نبود

پای هرکسی می توانست فرود آید وبسياری با دست و پای ورم 
کرده به خانه های خود برگشتند تابه با بياد آوردن آن درتظاهرات 

البته .شمارکثيری مجروح ودستگيرشدند. بعدی شرکت کنند
خشنونت و وحشی گری که به برکت ثبت درلحظه وقوع توسط  

ان رسانه های کوچک توده ای بسرعت درسطح جه
دامنه تبليغات .منتشرشدوبرخشم عمومی عليه رژیم بسی افزود

توده ای نظيرشعارنویسی بردرودیواروبراتوبوس ها ودرمتروها و وحتی 
برروی ماشين های دولتی و پليس آن چنان گسترده بود که رژیم 

دستگاه سرکوب  باهمه بگيروبه . قادربه پاک سازی سریع آن ها نبود
  .ای توده ای را خاموش سازدبندش نتوانست رسانه ه

  
  نقش واهميت جنبش دانشجوئی 

  
نه به مثابه افراد بلکه با هویت –حضورفعال جنبش دانشجوئی 

حضوری که .آبان محسوس بود وواجد اهميت 13دربرآمد  - دانشجوئی
می دانيم که جنبش . آبان به پيشوازآن رفته بودند 13حتی که قبل از

وظرفيت وتوان تجمع اش درنقاط دانشجوئی به دليل حضورسراسری 
گوناگون کشور، برای مفصل بندی جنبش عمومی وتداوم اعتراضات 
آن وبادرنظرگرفتن حلقه های اتصالش با روشنفکران وفعاالن جنبش 
های اجتماعی، نقش مهمی درسراسری کردن جنبش و تقویت 

وشاید از رهگذرهمين حضورفعال بود که دامنه .آگاهی آن دارد
آبان به شهرستان ها و نقاط دیگرکشور  13ت گسترش حرک

. درمقایسه با اعتراضات گذشته ازوسعت مطلوب تری برخورداربود
جنبش دانشجوئی هم چنين می تواند با توجه به همان ظرفيت های 
درونيش شعله های اعتراض را درفواصل نبردهای بزرگ برافروخته 

ری و باهمه با این وجود هنوزدانشگاه ها بصورت سراس.نگهدارد
ظرفيت خود به صحنه نيامده اند و به خصوص دانش آموزان ومعلمان 

سراسری کردن وتداوم - هم می توانستند ومی توانند درهمين رابطه
دادن به مبارزه نقش مؤثرتری  درگسترش دامنه جنبش داشته 

  .باشند
  

- ضرورت گره خوردن مبارزه عليه استبداد مذهبی
  و اقتصادیسياسی با مطالبات اجتماعی 

  
نگاهی به شعارها نشان می دهدکه مقابله با استبداد مذهبی 
بطورآشکاری نوک پيکان مطالبات مردم را تشکيل می دهد وبرهمين 
اساس رابطه خود را با سایرجریانات داخل و خارج،مثال با اصالح طلبان 

ازسوی .تنظيم می کند....ویا با آمریکا واوباما ویا روسيه وچين و
دیم که برهمين بستروتغييرتوازن نيروی حاصل ازآن است که دیگرشاه

پيشروی صورت گرفته وصراحت بخشيدن به خواست ها ومطالبات 
پایه ای نظيرجدائی دین ازدولت،حمله به کانون اصلی قدرت،بحران 
هسته ای،سياست خارجی،آزادی زندانيان سياسی و مطرح شدن 

" مهوری ایرانیج"کشتارهای دهه های گذشته،وشعارهائی چون 
مطرح شده ...ویا اشکال جدید مبارزه وحق تشکل و سازمان یابی و 

دربسترهمين حرکت است که درپی . وبه پيش برده می شوند
هرتظاهری سازمان یابی گامی به جلومی نهد و لشکری ازفعالين 

وسازمانگران جدید واردصحنه می شوند،روحيه مقاومت وهمبستگی 
رود و وده ها و صدها دست آوردریزودرشت  وپرداختن هرینه باالمی

بنابراین خود تجربه مبارزاتی مهمترین بسترتعميق مطالبات ... . دیگرو
بوده ومردم درآزمون بزرگ خود یک شبه ره صدساله طی می 

اگربپذیریم که ما بطورعينی با یک بحران چندوجهی وهمه جانبه .کنند
عی است مواجهيم که همزمان دارای وجه سياسی،اقتصادی واجتما

آنگاه به پيوند وگره خوردگی این عرصه ها و اهميت طرح وتعميق 
مطالبات معطوف به آن ها برای پيشروی وپيروزی جنبش پی می 

شکاف های طبقاتی وخواست عدالت اجتماعی بی شک به . بریم
همان اندازه خواست سياسی دارای اهميت بوده و پيوند عميقی 

چنين پيوندی نه فقط مبارزه عليه .د داردبين آزادی و برابری وجو
استبداد را تضعيف نمی کند بلکه آن را به مراتب عميق ترمی 

آزادی بدون . سازدوموجب گسترش دامنه توده ای جنبش می شود
عدالت شکننده وبسی کم عمق بوده و البته برابری نيز نيزبدون 

  .آزادی ناممکن بوده و به بردگی نوین منجرمی شود
وندهای موجود حاکی از واقعيت عبور گام به گام جنبش گرچه ر

ازجناح حاکم و ازاصالح طلبان وبطورکلی ازکليت نظام است،اما 
هنوزبه معنی عبورازگفتمان ليبراليسم،گفتمانی که خواهان انجماد 
مبارزه، درمبارزه سياسی صرف،آنهم دروجوه محدود ومعينی ازآن، 

وحال آنکه . انه است،نيستبدون مابازاء اجتماعی وعدالت خواه
نيروی به حرکت درآورنده جنبش را مطالبات همزمان سياسی و 
اقتصادی و اجتماعی سرکوب  شده به مثابه یک کل واحد تشکيل 

آن ها، گفتمان ليبراليسم، البته مستظهربه پشتيبانی . می دهد
سخاوتمندانه زرادخانه عظيم  سرمایه داری جهانی ورسانه های آن 

تالش شبانه روزی برای جهت دادن به خواست های مردم ها، با 
بسوی منافع سياسی و اقتصادی سرمایه وباهدف منجمد کردن 

این مهم است که مردم . مطالبات برابری وعدالتخواهانه آنان هستند
دربسترتجربه خود به این آگاهی برسند که استبداد فقط دراستبداد 

ک کوه یخی که دیده بلکه هم چون نو. سياسی خالصه نمی شود
می شود دارای عقبه وزیربنای اقتصادی و اجتماعی برپادارنده آن 

ازهمين روطرح مطالبات کالن اقتصادی واجتماعی به موازات .است
واقعيت آن است که هم .مطالبات سياسی دارای اهميت زیادی است

اکنون نيز تهاجم  گسترده ای به سطح زندگی اکثریت بسياربزرگی 
اگرقرعه . ردستورکاربورژوازی وازجمله دولت کنونی قراردادازمردم د

انجام این باصطالح جراحی وآن چه که شوک تراپی ناميده می شود 
به احمدی نژاد افتاده است،می توانست ومی تواند بنام 
هرفراکسيون دیگری ازبورژوازی اگربرسرقدرت باشد نيزبيفتد واکنون 

شيوه های پيش بردآن است و نه نيزانتقاد آن ها به حکومت تنها به 
ووجود همين بسترهای عينی  برای طرح مطالبات کالن . اصل آن

اقتصادی واجتماعی است که زمينه مساعد عروج این مطالبات 
باليدن گفتمان سوم، .ازحالت بالقوه به بالفعل را فراهم می سازد

گفمان آزادی و برابری اجتماعی، امروزه بيش ازهرزمانی هم زمينه 
عينی برخاسته ازنابرابری های اقتصادی واجتماعی موجود دارد وهم  

  .شرط  تداوم وتعميق جنبش مردم است
  

                               *****************  
  

آبان گرچه روزشمار مبارزه مردم عليه نظام اسالمی وولی  13درروز
ه ادعا کرده فقيه آن، ورقی تازه  خورد ورژیم هم نتوانست آن گونه ک

را به ميدان بياورد .. بود سه ميليون نفربسيجی ازدانش آموزومعلم و
،اما نباید  ازخشم وخشونت مارزخمی وبيرحمی هم چون جمهوری 

هم اکنون صدها زندانی به مثابه غنایم جنبش . اسالمی غافل بود
رژیم هم چنين به وسيع ترین حد ممکنه . درچنگال دژخيمان قراردارند

ویربرداری ازتظاهرات و نفوذ دادن عناصرخود درصفوف جنبش، و به  تص
پاشيدن رنگ سبزبه تظاهرکنندگان واقداماتی نظيرآن برای تسهيل 

بااین قصد که تا آن جا که ممکن .شکارطمعه های خود مبادرت کرد 
است فعالين را شناسائی کرده وجداجدا به سراغشان رفته و 

جمع بندی ازتاکتيک های  ازهمين رونه فقط. دستگيرشان کند
گوناگون دشمن ویافتن راه مقابله با آن ها همواره ضروری است بلکه 
هم چنين باید با راه اندازی کازارهرچه گسترده تری برای آزادی 
زندانيان سياسی و اقدامات سرکوبگرانه رژیم بسيج شده و فرصت 

  .   آرامش و بازسازی را، تا حرکت بعدی، ازآن سلب کرد
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  ادامه از صفحه يک 
  
  

 !خشونت است يض،تبع        
  

که در زندان ها  یاست؟ خشونت ينم خشونت گسترده ترکدا ی،راست
تن مردم را در  ين،پوالد یکه با چکمه ها یخشونت يرد؟گ یانجام م

که با زور و اجبار مردم رابه  یخشونت ياکند؟  یها خرد م يابانخ
 کند؟  یمحکوم م یفرمان بر
نفر اعمال  يکخشونت چه فقط بر . ست يیجا یسئوال ب مسلما

و اساسش  يهپا يدکل جامعه، خشونت است و با شود و چه بر
 .  شود يدهبرچ
پوشش  ينگسترده تر ی،اعتراف کرد که خشونت خانگ يدبا اما

 يتبلکه کم اهم ين،نه تنها گسترده تر. خشن در کل جوامع است
 يشها از ده ها سال پ ينيستتنها فم. به حساب آمده است يزن ينتر

تا خشونت  يدند، کوشست ياسیست، س یبا شعار آن چه خصوص
اما هنوز هم از تنها . ندهمه گان قرار ده يدرا در معرض د یخانگ
 - یو روح يزيکیشود، خشونت ف یکه کمتر صحبت م یخشونت
 .در خانه هاست یروان
که اساس بار رفتار خشونت  يستندتنها زن و دختر ن يگرخانه د در
وز قدرت را که هن یتا زمان يزآن جا پسر ن. کنند یرا حمل م يزآم

مادر خود  یدر دستان خود نگرفته است، تحت خشونت پدر و حت
که جامعه مردساالر  یو با امکان يردگ یم يادقرار گرفته و آن را 

 یکرده و به کار م يده همان رفتار را بازتولينددهد، در آ یبه  او م
خود را  یو معنو یمنافع ماد يیکند با قدرت نما یم یاو سع. برد
 .يدمان ينتأم
نافرمان  ياشود و  یم يرگوش به فرمان و سر به ز يا" دختر" اما

 يزیدر هر دو حالت هم در خانه و هم در جامعه چ! و کتک خور
است که  يبترت ينبه ا. شود ینم يبشو خشونت نص يضجز تبع

مخالف خشونت  یاجتماع يدهپد يکبه مثابه " زن" - "دختر"
و حضور  هويتن رشد بوده و تنها با مسالمت است که امکا

در جامعه به  يتیجنس یهر چه آگاه. گردد یم يناش تأم یاجتماع
طرفدار " زنان" یبه تعداد واقع يابد،گسترش  یو افق یطور عمود

 .مسالمت افزوده خواهد شد
شناخت رفتار خشن با همه ابعاد آن و باال بردن  يتی،جنس آگاهی

 يژهکل جامعه و به و توان مقابله با آن تنها راه زدودن خشونت در
 . در خانه است

کند اگر از شوهرش کتک نخورد، مورد  یکه فکر م یناآگاه زن
  يست،توجه او ن

ارائه اطالعات غلط به انسان ها و وادار  ياکردن اطالعات و  مخفی
که درست به  يگر،د یاحساس ياو  یفکر ی،به عمل يگرانکردن د
 ييرتغ يت،شخص ييرنه تغناآگاها يابه طور آگاهانه و  يلهمان دل
 دهند، یروش م ييرنظر و تغ

 يقتحم ير،اجبار، تحق يل،که با تحم يردمکراتيکیهر رفتار غ يا و
 .يدآ یهمراه باشد، از مظاهر خشونت به حساب م....... و

به طور  ياوجود داشته باشد  یکه نسبت به آن آگاه يستن ينا مهم
ست که  یرفتار نيشود، مهم خصلت چن یناآگاهانه دنباله رو

 .گنجند یخشونت م يترت يرتماما ز
 

 !، سمبل مسالمت"زنان"
 
شوند؟ واضح  یم يدهبه مثابه سمبل مسالمت نام" زنان"چرا  

شود، تک تک زنان به طور  یاز زنان صحبت م یاست که وقت
 یاجتماع يدهپد يکبلکه به زنان به مثابه  يستند،مطلق مد نظر ن

 يگاهاش، بنا به جا یآگاه يزانبنا به م یهر زن. شود یم يستهنگر
که در دست دارد،  یان قدرتيزاش و بنا به م یو اجتماع یطبقات

 یم يينفاصله اش را با خشونت و به همان نسبت با مسالمت تع
 .کند
 ی،استثنائ یبه جز دوره ها يتبشر يخبطور کل در تار" زنان" اما

م است که ابتدا مسل. فرودست قرار گرفته اند يگاههمواره در جا
چه در " زن" يگاهدر جا یکننده ا ييننقش مهم و تع يزيکیقدرت ف

قدرت  يزاکنون ن. کرده است يفااز خانه ا يرونخانه و چه در ب
به شمار " زن"در فرودست بودن  یهم چنان عامل بزرگ يزيکیف
عوامل  ياریدر پروسه رشد خود، بس یاما جامعه طبقات. يدآ یم
کرده  يقتلف يفبر ضع یِ قو يوانیح یبرتر یئوربا ت يزرا ن يگرد

در جامعه در مقام فرمان بر " زن"نقش  یو باعث تداوم و ابقا
 .شده است

شد، و دختر حرف  يدهنام يطهِ معترض، سر به هوا و سل دختر
 یحفظ بقا یبرا" زن. "به شمار آمد ينمت يروگوش کن، سربه ز

کرد، از آن جا  یفرمانشد و هر جا که نا یخود مجبور به فرمان بر
 .چه در خانه و چه در جامعه. طرد شد

 ياقرار گرفتند ،  يزيکیتحت خشونت ف يا يخدر طول تار" زنان"
زنان با مردان  یکار مساو. شده و به مسخره گرفته شده اند يرتحق

شده تا آن جا که تمام کارِ  خانه را  یبه طور نابرابر ارزش گذار
روح زنان را کشتند تا جسمش را به . دبدون دست مزد انجام دادن

 .خاک چال کردند يررا سنگ باران کرده و ز وجسم ا ياتاراج ببرند 
با  يتاند، ضد يدهکه زنان به طور مداوم و سلسله وار د تبعيضی

توان  یم يلدل ينبه هم. کرده است یخشونت را در آن ها نهاد
 ینم ینفع چيبه طور عام از اعمال خشونت ه" زنان"ادعا کرد که 

 .هستند يیبرند و سمبل مسالمت جو
 

 يستن یانحصار خشونت
 

به  یشده است که گاه ينآن چنان در تار و پود جوامع اج خشونت
 یرفتار خشن با معن. يدآ ینشده وبه شمار نم يدهد يامده،نظر ن

شود، متعلق  یمنحصر نم يزيکیگسترده آن که  تنها  به خشونت ف
خشونت، طبقه و قشر، . يستاز جامعه ن یاقشار ياطبقه  يکبه 

 یم يیخودنما یهر رابطه ا درشناسد و  یپول ، ثروت و فقر نم
در  يزکند، خشونت ن یعمل م يضکه سراسر تبع یدر جامعه ا. کند

 .شود یرابطه انسان ها زاده م
شده و در  يدشود، در جامعه بازتول یزاده م يضاز تبع خشونت

. کند یم یدور باطل را هم چنان ط نيو ا يابد یخانه ها پرورش م
 یآورد، رفتار خشن، انسان خشن م یخشونت، خشونت به بار م

هر کس خود شخصا خشونت را تجربه کند،  يستالزم ن. پروراند
 یکودکان. شوند یم وبمحس يدهخشونت د يزرفتار خشن ن ينشاهد

 یخود قربان يزکه تنها شاهد رفتار خشن پدر بر مادر هستند، ن
 .يندآ یت به حساب مخشون
و  يزمظاهر رفتار خشونت آم يهو شناخت کل یبا رواج آگاه تنها

 يبمقابله با خشونت در جامعه و در خانه، چه با تصو ينهم چن
مجازات بعد از حادثه و چه با شکستن  يدو تشد يرانهگ يشپ ينقوان

توان گام به گام با  یتابوها و فرهنگ و اخالق مردساالرانه، م
 . خشونت  مقابله کرد يتحاکم

 
 .خشونت است تبعيض،

 
 .خشونت است تحقير،

 
 .خشونت است يل،زور و تحم اجبار،

 
 .اجبار است  يهضد خشونت است، چون عل نافرمانی،

 
 .است يضتبع يهعل يراضد خشونت است، ز اعتراض

 
  .تهاجم و حمله است يهعل يراضد خشونت است، ز دفاع،

  
  
  
  
  
  
  
  



کريس با خبر شديم رفيق 
هارمن عضو حزب کارگر 
سوسياليست پس از شرکت 

کنفرانسی پيرامون "در 
در قاهره رخ " سوسياليسم

در نقاب خاک کشيد و ما را 
های مارکسيستی از تحليل

خود در آينده محروم 
او البته آثار با . ساخت

ارزشی از خود به يادگار 
تواند گذاشت که می

او اکنون . به شمار روددستمايه خوبی برای نبرد عليه سرمايه 
رزمان او باقی اش نزد همدر ميان ما نيست اما ياد و خاطره

  . ماندمی
 

 
  تا شبح بحران جهانی)  بانکی(از سقوط اعتبار 

                                                                                                  
  کریس هارمن

  حیح ریا: برگردان
  
ماه . ای هرمیاند، پيشينه برخوردار] معينی[یها از پيشينهبحران"

اوت که سرآغاز روشن شدن قضایا بود، این بحران را با سقوط 
این . کردندمقایسه می 1998در سال " مدیریت بلندمدت سرمایه"

رویداد غيرمنتظره بود که در جریان آن تقصيرها را به گردن معدودی 
سپس . داختند و موقتا اعتماد مردم را جلب کردندی متخصص اننخبه

ها اند، آنرو شدهها با مشکل روبههمين که روشن شد که بانک
ی هشتاد و نود را نمونه آوردند های دههانداز و قرضهای پسبحران

ی اقتصادی ایاالت متحده را از دست از بازده% 3ها که طی آن بانک
ی ٌپردردسری را که بازارها، هفتهدر حال حاضر، پس از آن. دادند

دهند که این بحران حتی ممکن پشت سر گذاشتند؛ نجوا سر می
". 30ی ترین بحران پس از دههوخيم: است همان بحران بزرگ باشد

  ) 2008ی تایمز مالی هفتم مارس روزنامه. لکس کلومن(
] لیتایمز ما[با مراجعه به مطبوعات، نقل قول باال از لکس کلومن از 

- سری کسانی را به نمایش میاین نقل قول گيج. را مشاهده کردیم
ها بين وحشت آن. گذارد که از قرار معلوم باید نظام را راهنمایی کنند

که اوضاع رو به راه ساختگی و اميد صرف به این بينیمحض، خوش
  .کنندشود، نوسان میمی

  
  دارانمقصردانستن بانک

کن روگف، اقتصاددان . داران استتن بانکترین کار مقصر دانسساده
ها آمد قرنپی: "گویدالمللی پول میی پيشين صندوق بينبرجسته

و یکی ". حماقت در امور مالی، مسير این بحران را هموار کرده است
المللی پول، ی پيشين صندوق بيندیگر از اقتصاددانان برجسته

های ن بحران پاداشراگهورام راجان، معتقد است که علت بروز ای
- کنند، زمانی که پول قرض میداران دریافت میکالنی است که بانک
کارشناس امور مالی، جورج سوروس . گيرنددهند یا قرض می

داند که  نقدینگی را  به  ای  میمقامات  مالی"ميلياردر، مقصر را 
این "او معتقد است که ". را فعال  کنندکنند  تا آناقتصاد  تزریق  می

حتی سارکوزی، ". زندتری را دامن میکار حتی اعطای اعتبار وسيع
مثل  :"کندجمهور فرانسه، نيز به این جمع پيوسته که اعالن میرئيس
سارکوزی ". که در سيستم مالی چيزی از کنترل خارج شده استاین

باید از این مساله مطلع باشد چرا که برادر ناتنی او، جناح  اروپایی 
های حمایتی آن کند که صندوقکارالیل را مدیریت میگروه 

  .اندورشکسته شده
- داری تقصيرها را به گردن سيستم مالی میاین که حاميان سرمایه

این . رسدچنان امر عجيبی نيست که ظاهرا به نظر میگذارند، آن
داری همان اندازه با کارکردهای بازارهای پولی حاميان سرمایه
ی سی را ی نئوکالسيک، رکود دههاددانان برجستهآشنایند که اقتص

ی همين امر هم در مورد اقتصاددانان برجسته. دادندتوضيح می
ها براین باورند که وقت آن فرارسيده است که آن. کينزی صادق است

-الری اليوت، از روزنامه. پس از سه دهه به فعاليت عملی دست زنند
  :کندی گاردین این استدالل را بيان می

این فرصتی است که شاید یک بار در عمر دست دهد، فرصتی برای "
درهم شکستن وابستگی فرهنگی از طریق وادارکردن مدیریت مالی، 

داری تر و توضيح دقيق تفاوت بين بانکبرای نشان دادن شفافيت بيش

گذاری و قدغن کردن بخشی از آن داری سرمایهتجاری و بانک
  ".بارمحصوالت فاجعه

  
  ترهای عميقنابرابری

تواند علت بحران را توضيح داران نمیبينی بانکصرِف طمع و کوته
ها را داران به همان سهولتی که پولدهد؛ و این که چگونه بانک

این امر به این . باختند به همان آسانی هم آن را به دست آوردند
- ها چنين پولی را قرض نمیدهد که اگر آنپرسش هم پاسخ نمی

  .آمدگرفتند، اقتصاد جهان به چه شکلی در می
- کنند، پرسشداری طرفداری میبرخی از مفسران که قویا از سرمایه
ی مثال مارتين ولف از روزنامه: کنندهایی از این دست را مطرح می
" بی نظمی جهانی  اقتصاد کالن"ترتایمز مالی منشاء بحران را بيش

 های مرکزیاشتباهات بانک"یا " شکنندگی مالی"داند و نه صرفا می
- بر سرمایه" اندازهاپس"مفسرانی چون ولف متوجه مازاد ". اصلی

جا در این. اندهای جهانی شدهترین اقتصادگذاری در برخی از مهم
داری فدرال  بن برنانکه، رئيس خزانه. اشاره به  آسيای شرقی است

که به " دیگر نقاط جهانانداز بيش از حد در پس"ایاالت متحده، به این 
قرض دادن به  ایاالت متحده سرعت بخشيده، فحش و ناسزا گفته 

ترند نيز توليد هایی که به کشور نزدیکاما مازادها در مکان. است
ی  مناطق گذاری در حقيقت در همهنرخ سرمایه. "شده است

  :برطبق یک  گزارش". صنعتی سقوط کرده است
ها از کردن  بی حد و حصر، بخش  شرکتاندکارگزار واقعی این پس"
  2004و   2000ی زمانی بين سال در فاصله. بوده است] ی تجاری[

انداز انداز  نکردن  به پس از پس] ی تجاری[ها چرخش بخش شرکت
فرانسه، آلمان، ایاالت متحده، (  6. کردن خالص در کشورهای جی

انداز افزایش  پس... بالغ بر یک تریليون دالر شد) ژاپن، بریتانيا و ایتاليا
ی اصلی امریکای ها، واقعا جهانی بوده است و سه منطقهشرکت

  ".شمالی، اروپا  و ژاپن را در برگرفته است
 به جای مصرف] ایاالت متحده[های تجاریشرکت"به سخن دیگر، 

ها را به صورت  ی خود در حال حاضر آنکردن سودهای  گذشته
  ". کنندنقدینه  انباشت می

ی سی و هم کارل مارکس شصت سال نارد کينز در دهههم جان می
این نوع . ها پی برده بودندانداز کردنپيش از او به  اثرات این نوع پس

. آوردد میهای ناشی از آن را به وجواندازها، رکود و محدویتپس
داری فقط زمانی کارکرد معمول  خود را دارد که کل اقتصاد سرمایه

آید که مردم این وضعيت فقط زمانی پدید می. توليدات فروخته شود
دستمزد  –اند کل درآمدی را که از محصوالت توليدی کسب کرده

. برای خرید آن محصوالت خرج کنند - دارانکارگران،  سودهای سرمایه
یا برای مصارف خود و یا، از (داران کل سودهای خود را ر سرمایهاما اگ

صورت بحران مصرف نکنند، در آن)  گذاریتر، برای سرمایهآن هم مهم
هایی که شرکت. اضافه توليد سراسر سيستم را در بر خواهد گرفت
ها این است که  نتوانند محصوالت خود را بفروشند، واکنش آن

ی خود به این امر به نوبه. سفارشات را  لغو  کنند کارگران را اخراج  و
چه با افزایش بيش از حد آن. زندتری در بازار دامن میکسادی  بيش

شود، به رکودی منجر شروع می گذاریانداز نسبت به سرمایهپس
  .تبدیل گردد]   هاقيمت[تواند به سقوطشود که میمی

. د جلوی این وضعيت را گرفتشوداران او معتقدند که میکينز و طرف
- داران را به مصرف پستواند وارد عمل شود و سرمایهدولت می
شان تشویق کند، بدین  صورت که ماليات و نرخ بهره را اندازهای

گذاری  سودآور باشد، های سرمایهطوری تغيير دهد که برای شرکت
ن پول گذاری، یا با دادیا با قرض گرفتن و با مسئوليت خود سرمایه

گاه چنين . کنندگان؛ تا به مصرف آن تشویق شوندبالعوض به مصرف
گذاری دولت یا پول سرمایه. مدت موثر بوده استهایی، در کوتاه روش

بالعوض بی درنگ بازاری  برای کاالهای فروخته نشده، فراهم، و 
- شان   تشویق کرده است و پیهایها را به افزایش فرآوردهشرکت

ی کافی را به اندازه] دولت[اش این است که درآمد مالياتیآمد جانبی
اش را پوشش که بتواند مصارف اضافیدهد، به طوریافزایش می

  . دهد
هایی، در رویارویی با رکودی جدی اما اثربخشی درازمدت چنين روش

شود قرضی که از دولت گرفته می. های ذاتی  استدارای  محدودیت
در غير این صورت، ارزش پول . بازپرداخته شودباید، در نهایت  امر  

شده با اگر پول مصرف . ی آن تورم استتنزل خواهد کرد و نتيجه
- ی سرمایهاستفاده از وضع ماليات بر سودها بازپرداخته شود،  انگيزه

اگر این بازپرداخت از طریق وضع ماليات بر . شودگذاری تضعيف می
. دهدها را کاهش میرید آنکنندگان انجام گيرد، قدرت خمصرف

ی سی به دولت انگليس توصيه کرد، برای اقداماتی که کينز  در دهه
گونه که باید کافی نبوده ای آن  دوره آنپایان دادن به بيکاری توده

عليه [ی هفتاد هایی که به این شيوه در  اواسط  دههاست، و تالش
  . اری موجود اضافه کردصورت گرفت، فقط تورم  را به افزایش بيک] رکود

های اخير، قرض گرفتن و قرض دادن دولت در جذب مازادهایی در سال
گذاری، به انداز و سرمایهنقش داشته است که شکاف بين پس

ی  نظامی ایاالت متحده را به وجود آورده خصوص در مورد بودجه
تا  2001های های رسمی نظامی بين  سالمتوسط هزینه. "است



گذاری ناخالص غيرمسکونی بود، آن و دو  درصد سرمایههل چ  2005
-چه باید در هزینهکه ارقام رسمی بخش زیادی از آنهم به رغم این

افزایش ناگهانی قرض ". کنندهای نظامی  ملحوظ شود را حذف می
توانند با چه نمیکنندگان از دولت به منظور خرید آنگرفتِن مصرف

ی مصارف دولتی ری کنند، به اندازهدستمزد و حقوق خود خریدا
  .رهن مشروط در این مورد اهميت اساسی دارد. اهميت دارد

داری فدرال رزرو سپن، رئيس وقت خزانهآلن گرین  2001در سال 
معروف به یازده [ایاالت متحده،  زمانی که وحشت رویداد نيویورک 

ت بخشد، زمان را سرعی آنیابندهرفت تا رکود عمقمی)] سپتامبر(
بازار مالی را تشویق به رشد سریع کرد تا دستيابی به قرض را تدارک 

ریکاردو بلوفيوره، مارکسيست ایتاليایی، به درستی این . ببينند
مساله فقط به . ناميد" کينزیانيسم خصوصی شده"العمل را عکس

کند تا شد که به رفقایش کمک میدار اصلی مربوط نمییک بانک
-طور که مارتين ولف میهمان. خصوصی را اداره کنند های بزرگبانک
اندازهای اضافی نياز به ایجاد سطوح باالیی از تقاضای پس: "پذیرد

- ارد، و اعطای پول به عنوان قرض به مستمندان فراهمکننده دمتعادل
ها در ایاالت متحده  باید بيش از خانواده". "ی این تقاضاستکننده

اگر نتوانند چنين کنند، اقتصاد دچار رکود  .درآمد خود مصرف کنند
داری خزانه"."که درجایی دیگر تغييری رخ دهدخواهد شد، مگر این
که به پذیرش یک رکود درازمدت، احتماال سقوط فدرال فقط در صورتی

ها، عالقه نشان داده بود، توانسته است از این سياست پولی قيمت
  ." رسيدده به نظر مییابننهایت گسترشاجتناب ورزد که بی

گذاری مجازی مالی نگذاشت رکود به سخن دیگر، تنها سرمایه
مفهوم ضمنی آن این است که در . اقتصادی از این  زودتر رخ دهد

به طور کلی  بحرانی بنيادی وجود دارد که صرفا ] داریسرمایه[نظام 
در  .ی مالی،   برطرف کردکنندهتوان آن را با کارشناسان تنظيمنمی
داری فدرال ایاالت متحده و دستگاه مدت نوع اقدامی که خزانهميان

ی مسائل کنندهتوانند حلدهند، هم نمیحکومتی بوش انجام می
ها و نرخ  بهره را کاهش دادند تا مصرف را باال ها  مالياتآن. باشد
ای از کينز این اقدام را به مارتين ولف با استفاده از  استعاره. ببرند

اما . تشبيه کرد]" به پایين[کوپتر از درون یک هلی"انداختن پول 
توانست داشته باشد  عبارت بود حداکثر اثری که چنين اقداماتی می

گذاری مجازی برای قرض دادن و قرض از تحرک بخشيدن به سرمایه
که دوباره طی یکی دو سال باز همان سقوط مالی گرفتن تا این
  .ی همين کار هم برنيایندامکان دارد که از عهدهحتی . دوباره پدید آید

  
  ی عدم توازنریشه

- آید؟ چرا شرکتچگونه پدید می"گذاریسرمایه- اندازپس"شکاف بين
- ی خود را در مقياسی سرمایهاند سودهای گذشتهها  نتوانسته
  توانستند؟ گاه که میگذاری کنند آن

دهد که شان میپيشرفته ن] کشورهای[اقتصادهای صنعتی بررسی
ی هشتاد، متوسط نرخ سود افت ی  شصت تا اوائل دههاز اواخر دهه

ی هشتاد و از اواسط   تا حدود اواخر دهه. عظيمی داشته است
اما با فرا رسيدن سال . ی نود، بهبودهای مکرری به وجود آمددهه

-نرخ سود هنوز به سطحی نرسيده بود که در جریان طوالنی  2000
اقتصادی ربع  اول قرن پس  از  جنگ  جهانی  دوم  رسيد،    ترین رونق

اوج . نامندمی" داریعصر طالیی  سرمایه"که  امروزه  اغلب آن را 
رونقی که : بود  1997حدود سال ] در ایاالت  متحده[رونق  اقتصادی 

 1973 - 1974کمی باالتر از سطح  اولين رکود پس از جنگ در  سال 
  .  بود

ای که تر در این مجله بحث کردم، بهبود جزییه پيشطور کهمان
سطح پایين نرخ سود که : حاصل شده بود، بر سه پایه قرار داشت

گذاری  شد و به نسبت سودهای جدیدی که موجب کاهش سرمایه
ها، مخصوصا طی رکود ای از شرکتپاره. شد باال نرفتقبال حاصل می

های ه شدند، و شرکتی هشتاد و پس از آن، ورشکستاوائل دهه
تر از همه این که، مهم. مانده از این وضعيت استفاده کردندباقی

به اصطالِح مارکس افزایش نرخ  –تری ی عمومی بيشسهم بازده
ی کارگر به  نفع سرمایه و به ضرر طبقه  - )نمودار نخست(استثمار 
  .پدید آمد

  
  )درصد(سهم دستمزد از درآمد ملی :  1نمودار 

  
 )دی. سی. ای. منبع او( 

- ی صنعتی محدود نمیافزایش نرخ استثمار به کشورهای پيشرفته
به تازگی "این وجه  مشخصه، کشورهای آسيای شرقی را که . شود

رای نمونه، در چين که سطح ب. گيردشوند نيز در بر میمی" صنعتی
ی گذشته افت های عظيمی از دهقانان طی  دههزندگی بخش
] سرمایه[ی ی فزایندهطراز با بازدههای واقعی هممزدداشته، دست

تر جا هم همانند کشورهای صنعتی، بيشآن. افزایش نداشته است
ر های صنعتی بوده است، دهای اخير از آن بنگاهاندازها در سالپس

های درمانی و که بتوانند صورت حسابعين حال که مردم برای این
  16) حد متوسط(اند ایام بازنشستگی خود را بپردازند، مجبور بوده

  .انداز کننددرصد از  درآمد خود را پس
افزایش جهانی نرخ  استثمار، سهم کل درآمدی را کاهش داده است 

بنابر این، اگر . رفی تهيه کنندتوانند با آن کاالهای مصکه کارگران  می
شود به فروش برسد، ی کاالهایی  که توليد میقرار باشد همه

داری نتواند گذاری وابسته است و اگر  سرمایهاقتصاد به سرمایه
شود که افت گذاری کند، وضعيت رکودی را موجب میسرمایه

تواند برآن می ایی سفتهی مالی و سرمایهناگهانی سرمایه
  .رپوش بگذاردس

آید که سودها به های مجازی به این دليل پدید میچنين سرمایه 
اند بلکه از طریق سيستم مالی از گذاری نشدهی مولد سرمایهگونه

هر یک از این . اندای به دیگری جریان پيدا کردهیک خطرورزی سفته
: اندها مدتی سودهایی باالتر از سطح متوسط داشتهورزیخطر
ی هشتاد، رونق ی مالی اواخر دههی رونق بورس و سرمایهنمونه

 2002های مشروط از سال ی نود و رونق رهندات کام در اواخر دهه
توانند کدام مستقيما مولد نيستند، میها گرچه هيچاین. 2006تا 

از طریق صرف (ی افزایش مصرف را فراهم کنند ای زمينهبرای دوره
ی که سرمایهی کسانی، باال بردن هزینههزینه در ساختمان دفاتر

گيری که کنند، هزینه برای مصرف چشمای را اداره میقمارخانه
این وضعيت .) ست و از این قبيلایهای سفتهی جلب سرمایهالزمه

  . دهدی واقعی اقتصادی را افزایش میمدت بازدهدر کوتاه 
ی رونق اقتصادی نيمه:"کهاند دو اقتصاددان، بویر و آگليتا، توضيح داده 

ی نود بر سياست رشدی مبتنی بود  که در آن اميد دوم دهه
ی کل عرضه و های ورشکسته، نيروی محرکهقيمت دارایی] افزایش[

یک گروه خودگردان حقيقی را ] فعاليت[تقاضا است و این خود امکان 
د، سو] کسب[در یک اقتصاد جهانی، اميد فراوان به . آوردبه وجود می

- شود، که خود تقاضای مصرفافزایش قيمت دارایی را موجب می
سود ] کسب[ی خویش اميد به این خود به نوبه. بردکننده را باال می

تاثير چنين وضعيتی بر فرد این است که سياست ... کندرا تایيد می
-قيمت دارایی] افزایش[رشدی که مشوق آن ثروت است، بر اميد 

  ."ی بی پایان استوار استهای ورشکسته به گونه
ترین توضيح، ظاهرا منطقی. امروزه هم همين وضعيت جریان دارد 

روبرت برنر، اقتصاددان . سودبخشی محدود درازمدت است
مارکسيست، از آمار رسمی ایاالت متحده استفاده کرده است تا 

در  2005تا  2000های نشان دهد که نرخ سود توليدات بين سال
- گرچه باالتر از اواخر دهه(ی هفتاد یا نود از آغاز دهه ترسطحی پایين

ی محاسبات او از نظر همه. قرار داشته است) ی هفتاد و هشتاد
تا  2000های تر در سالهای غيرمالی رقمی حدود یک سوم کمبنگاه
تر از درصد کم 18ی شصت و ی پنجاه و دههنسبت به دهه 2006

  .دهدی هفتاد را نشان میاوایل دهه
برخی از مفسران پيرامون روندهای مربوط به نرخ سود بلندمدت، نظر 

ها براین باورند که استثمار فزاینده، نرخ سود را به آن. متفاوتی دارند
این نظر مخصوصا در مورد ایاالت متحده . طور کامل احيا کرده است

و  جا بارآوری فزاینده  توليد با راکد ماندن دستمزد؛درآن. صادق است
از هر شش شاغل بخش توليدی، با بيکار شدن یک نفر همراه بوده 

های امریکایی، به شرکت"مارتين ولف بر این امر تاکيد دارد که . است
، "ورلد اوت لوک". "ای قرار دارندطورمتوسط، در وضعيت آبرومندانه

) سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(دی . سی. ای. ی اومجله
". بخش غيرشرکتی مالی سالم است"کند که می براین نکته تاکيد

ميشل هوسن، مارکسيست فرانسوی، هشت سال پيش پذیرفته 
نویسد امروزه او می". سطح باالیی از باروری مولد وجود دارد"بود که 

ی ی هشتاد به این سو متوسط نرخ سود به شيوهاز اواسط دهه"که 
مهم دیگر، فرد یک اقتصاددان بسيار ". آشکاری تثبيت شده است

وبيش به طور کامل احيا ظاهرا نرخ سود کم: "موسلی، اخيرا نوشت
ی ای که مشخصهبدون رکود گسترده"آن هم " شده است
گير ارزش اش تنزل چشمهای گسترده که نتيجهورشکستگی
و این آن چيزی است که مارکس معتقد بود معموال ". سرمایه است
  . ضروری است

لی در دست داریم که بپذیریم توضيح برنر از با این وجود، دالئ
ها عالقه داشتند های اخير شرکتدر سال. سودآوری  درست  است

در خصوص کسب سود به منظور تقویت جایگاه خود در بورس اوراق 
های صنعتی بهادار، مبالغه کنند، و جلوی پيشنهادهای خرید بنگاه

را "  به قيمت معين اختيار خرید سهام"ورشکسته را بگيرند و ارزش 
. ها قرار داردی آنافزایش دهند که دراختيار کارفرمایان عالی رتبه

ی نود، اواخر دهه] اقتصادی[بدین ترتيب بود که در آخرین رونق 



. تر از سودهای واقعی بودسودهای اعالن شده تا پنجاه درصد بيش
های سهامی که سطح هایی در دست است که شرکتنشانه
کنند، در چهار پنج سال گذشته نيز خود را الپوشانی می هایبدهی

ی ها در سودهای اعالن شدهاین شرکت. اندهمين وضعيت را داشته
اند که مشخص گذاری مجازی مالی گنجاندهخود عوایدی را از سرمایه

  . شده نادرست و ساختگی  بوده است
ی نشان اندرو سميترز، از اقتصاددانان سرشناس، توجه را به شيوه

-دهند و تصویر مبالغهها از خود ارائه میدادن ارقام سودی که شرکت
شود که ارقام او یادآور می. کندها از واقعيت جلب میآميز آن
- ای که ایاالت متحده ارائه داده است و در صورت حسابرسمی
نشان داده شده است، شامل ) جریان بودجه" (فلو آو فندز"های

آماری و باال بردن ارزش " هایناپيوستگی"ا آوردن تغييراتی است که ب
در ". کندایاالت متحده را تقویت می] دارایی[ها،  ارزش خالص دارایی

" ارزش مستغالت"تنها در " فلو آو فندز "های  واقع صورت حساب
ارزش "بيليون افزایش  1239بيليون دالر از  757افزایشی بالغ بر 

در عين ( 2005غير مالی در سال کل بخش غيرکشاورزی و " خالص
ی رقم دیگری هم هست که بالغ دهندهها توضيححال که ناپيوستگی

طبق نظر ساموئل دیپياچا، مدیر . را نشان داد) بيليون است 506بر 
داری، سی، یکی از چهار شرکت بزرگ حساب. دبليو. اجرایی پی

اخير،  هایهای صنعتی در ایاالت متحده، در سالبسياری ازکنسرن
ها آن. اند تا سودهای خود را افزایش دهندبه سوی ماليه روی آورده

اند که به لحاظ دارایی و رهن گذاری کردهدر اوراق بهاداری سرمایه"
  ." پشتوانه داشت

ها در ایاالت به سخن دیگر، بخش زیادی از سودآوری ظاهری شرکت
مجازی،  گذاریای بستگی داشته است که سرمایهمتحده به شيوه

های مالی و مستغالتی و مخصوصا ارزش واقعی ارزش کاغذی دارایی
  .اند را باال ببردکه داشته

ها از طریق آن شود که شرکتای میفرد موسلی متوجه شيوه
افزایش انتقال قرض از دفتر محاسبات "های  خود را با سطح قرض

پوشانی ال" اسباب و ابزار دارای هدف خاص"های بازرگانی به شرکت
های الپوشانی شده از این دست،  دال بر آن است اما قرض." کردند

گذاری حاصل شده هایی که در گذشته از سرمایهکه سودآوری
است، به آن اندازه که ادعا شده، نبوده است و توضيح برنر در مورد 

  .نمایدنرخ سود نسبتا پایين،  درست می
ای که گاه همان اندازه سرانجام هم، حتی اگر متوسط سودآوری به

گذاری ادعا شده، باال رفته باشد، ضرورتا برای افزایش سطح سرمایه
مارتين ولف به ادعای خود یک نظر دیگر هم اضافه . کافی نبوده است

قرار " وضعيت خوبی"ها به طور متوسط درکه شرکتکند و آن اینمی
 ای هم دارند که"بخش چاق و چله"که یک داشتند به طوری

به بيان دیگر، حتی اگر برخی از . سودآوری نازل و قرض سنگين دارد
های مولد در گذاریها سود کافی برای پذیرش سرمایهشرکت

از (های بسيار دیگری هستند مقياس وسيع داشته باشند، شرکت
که چنين کاری را انجام ) های بزرگ جنرال موتورز و فوردجمله شرکت

گذاری در اقتصاد ایين بودن سطح سرمایهاین امر موجب پ. دهندنمی
  .شود و سرانجام آن گرایش پی در پی به سوی رکود استمی

  
  آید؟چه پيش می

ای را بر پيشانی خود دارد که بحران مالی کنونی نشان همان مساله
. ی هفتاد به این سو گرفتار آن بوده استداری جهانی از دههسرمایه

اگهانی نرخ سود شد و حتی به نوعی استثمار فزاینده مانع سقوط ن
آن را احيا کرد، اما نتوانسته است آن را به سطحی بازگرداند که 

گذاری کافی تشویق کند تا بتواند مانع سرمایه را به سرمایه
بينيم جدی هایی که میو پيش نشان. رکوردهای پی در پی شود

  .است
رکود را فرار پذیرند که علت این امر را حتی بسياری از کسانی می

تواند ها میترین درماندانند که قویها میآن. دانندسرمایه مالی می
هایی رکود دانستند که چنين درمانمانع این رکود شود؛ اما نمی

کند که مثال سوروس استدالل می. کندعميقی را تسریع می
ای از ریاضت همراه باشد زیرا گسترش اعتبار هم اکنون باید با دوره"
ها و ابزارهای اعطای اعتبار جدید ناسالم است و ای از فعاليتارهپ

ست که درچنين سپس نگران آن] سوروس[، اما "غير قابل دوام
-قيمت[صورتی نتيجه ممکن است نه یک رکود امریکایی بلکه سقوط 

  .در سطح جهانی باشد] ها
کند و آن را به بخش گسترش رکود مسایل بخش مالی را تشدید می

بدین ترتيب غيرممکن است که بسياری از . ليدی می کشاندتو
اند چه قرض دادهکنندگان قرض بزرگ بتوانند سهم کافی از آندریافت

] استاد[نوریل بوبينی، . را باز پس گيرند تا بتوانند دین خود را بپردازند
آمد احتمال پی"کالج بازرگانی استرن، وابسته به دانشگاه نيویورک، 

آمدی بيند، پیرا امری فزاینده می" فاجعه باری"مالی  اقتصادی و
ای که در آن رکود گسترده خسارات مالی "ای شيطانیدایره"توام با 
های بزرگ و ی خود زیانکند و این امر به نوبهتر میرا وخيم
آورد ی مالی و نابود شدن سرمایه  مالی را به وجود میرشدیابنده

  .کندتر میتر و وخيمدارکه رکود را حتی دامنه

داری فدرال ایاالت و دولت ی رفتار خزانهدهندهها توضيحاین نگرانی
ها از گسترش بحران نگرانند و به همين دليل پول به آن. بوش است

کنند و همراه با نخستين کاهش مالياتی که به سيستم تزریق می
کاهش نفع همه به جز ثروتمندان بوده است، نرخ بهره را پيوسته 

برنانکه را "  وال استریت ژورنال"این رویکرد موجب شده که . دهندمی
  .متهم کند" کينزی بودن "به 

در واقع این سياست، تالشی است در جهت فائق آمدن بر یک افت 
گذاری مجازی گذاری مجازی از طریق ایجاد تورم برای سرمایهسرمایه
تری را موجب بيش کرد احتماال مشکالت تورمیاما این روی. دیگر
شود، آن هم در زمانی که قيمت مواد غذایی در سراسر جهان می

این . سر به فلک کشيده و قيمت نفت به رکورد جدیدی رسيده است
چنين در شرایطی که دالر نسبت به ارزهای دیگری چون کرد همروی

شود که اعتماد  مردم به ارزش یورو کاهش یافته است، موجب می
این حقيقت که مقامات ایاالت متحده چنين . ن بروددالر از بي

خرند که در عين حال برای سروری جهانی مخاطراتی را به جان می
ها گر آن است که آنایاالت متحده بالقوه لطمه زننده است، نشان

  .دانندوضعيت را تاچه اندازه وخيم می
این . داردهایی از شکست را نيز با خود با این همه، این رویکرد نشانه

ی مسائلی را در بردارد که خط فکری مسلط کينزی در کرد همهروی
کاهش مالياتی به هيچ . رو بودها با آن روبهگذشته در برخورد با بحران

های خصوصی نيست که مردم این روزها تحت تراز قرضوجه هم
 یها را دوباره بپردازند، زیرا کاهش نرخ بهره نتيجهفشار شدید باید آن

  .الزم را به همراه ندارد
  : کندولفگانگ مونچر این گونه استدالل می

 225ی مرکبی که دارای داری فدرال ایاالت متحده از طریق بهرهخزانه"
ی کوتاه مدت را کاهش داد، با این وجود، امتياز پایه بود، نرخ بهره

های امریکایی کنندگان و شرکتگيری برای مصرفهای وامهزینه
که درعين حال که بانک مرکزی اروپا بی آن. ش داشته استافزای

ی کوتاه مدت را درسطح چهار درصد اعتنایی داشته باشد، نرخ بهره
ها کنندگان و شرکتهای نرخ بهره برای مصرفنگه داشته، هزینه
  ".افزایش یافته است

ای فراتر از کوتاه مدت دست که به نتيجهدولت ایاالت متحده برای این
تری به جيب مردم بریزد، نه فقط به منظور دا کند،  باید پول بيشپي

- تر از سرمایهاندازها که  در سطحی جهانی بيشجذب مازاد پس
که الزم نيست ها به اینهاست، بلکه برای مطمئن ساختن آنگذاری

تشویق . ها در امان باشندانداز کنند تا از اثرات سقوط قيمتپول پس
از پول خود به معنی اطمينان داشتن به این نيست  مردم به استفاده

به همين دليل است که اقتصاددانان . کنندها چنين عمل میکه آن
توان بر ریسمان فشار نمی: "المثل کينز که گفته استاصلی از ضرب

  . کننداستفاده می" آورد
به همين دليل هم هست که مفسران اصلی متقاعدند که دولت 

جورج مگنوس، مشاور . جبور خواهد بود ازین فراتر رودایاالت متحده م
معتقد است که . اس. بی. اصلی اقتصادی شرکت خدماتی مالی یو

هایی که درمقایسه با نوع فعاليت"ی ملی کردن نوردترن راک هزینه
... به نظرم در ایاالت متحده پيش خواهد آمد، چندان اهميت ندارد

توانم تصور کنم جایی که میه تا آننجات مالکان خانه در ایاالت متحد
چنان ها آنخسارات و ضررهای رهن. امری کم و بيش حتمی است
ی ی دستور تخليههایی که مردم دربارهباالست و برآوردها و داستان

چنان گسترده گویند آنهایی که در بازار مسکن میکاریها و بزهخانه
یاست جمهوری امسال، است، که به گمانم، به خصوص در انتخابات ر

  ". ای صورت خواهد گرفتبه ناگزیر فعاليت بسيار گسترده
این بحران از سقوط صندوق تامين "گوید که سپس مگنوس می

، سقوط 1998گذاری  مدیریت بلندمدت سرمایه در سال سرمایه
 1995یا بحران مکزیک درسال  1987بورس اوراق بهادار در سال 

که به دليل این -الف: حران متفاوتی استاین ب. تر استبسيار جدی
به دليل  -ج. که گسترده استبه دليل این - ب. بحران مهمی است

ی شود و نه صرفا به مسالهکه به توان پرداخت بدهی مربوط میآن
ها دهد که شرکتهای نقدینگی زمانی رخ میبحران". "نقدینگی

های فوری سابآورند ولی فاقد نقدینگی برای پرداخت صورت حسود
دهد زمانی رخ می] برای پرداخت[گری های توانبحران. خود هستند
  ."کنندها با ضرر عمل میکه شرکت

وسيعا مزمن ] پرداخت بدهی[گری بحران توان"مونچر این بحران را 
-سرانجام کار، ترکيبی از حمایت"و بر این گمان است که ". داندمی

ها و تعداد بسيار زیاد ی، ملی کردنهای مالکننده، تضمينهای کنترل
ورشکستگی نهادهای مالی خواهد بود که آن اندازه قوی نيستند که 

  ." سقوط نکنند
های یکی بحران بزرگ سال. دهددو کابوس مدافعين نظام را آزار می

ی بيست چه در دههبين آن. که  چندان بی ربط هم نيست 33تا  29
هایی ی اخير پيش آمده است، شباهتهاچه در سالاتفاق افتاد و آن

در هر دو مورد، جلوی کاهش نرخ بهره از سطح نسبتا . وجود دارد
پایين قبلی را از طریق افزایش استثمار گرفتند و بدین ترتيب بين توليد 
- و مصرف عدم توازن واقعی به وجود آوردند، عدم توازنی که برای دوره

ازمنابع و قرض پول به بخش ی غير مولد ای با سفته بازی، استفاده



زمان هم، نظير اکنون، بحران به این در آن. مصرف کاهش داده شد
ای گذاری مجازی نياز داشت تا عدم توازن واقعی را به گونهسرمایه

  .زدایی کندکه محسوس باشد تورم
. شوددر عين حال بين این دو بحران یک تفاوت مهم مشاهده می

پردازد بسيار ولت مخصوصا برای ارتش میای که دامروزه سطح هزینه
- طور که قبال اشاره شد، به موازات قرضاین امر، همان. باالتر است

این هزینه . های خصوصی در حفظ تقاضا نقش داشته استگرفتن
که ایاالت متحده را به مرز ورشکستگی های دولت بدون اینکردن

قتصاد امریکا از آن ی حداقلی به وجود آورده است که ابرساند، زمينه
تر احتماال این های ضعيفداریاما سرمایه. تر سقوط نخواهد کردپایين

  . قدر خوش اقبال نيستند
زاست، عبارت از آن چيزی دوم که تا حدودی کمتر وحشت سناریوی

سقوط یک رونق اقتصادی که . ی نود بر سر ژاپن آمداست که در دهه
ت مبتنی بود و به دوره طوالنی گذاری مجازی در مستغالبر سرمایه

سال پایان نگرفته  16رکودی منتهی شد که هنوز پس از گذشت 
های ژاپن بودند، کم و بيش در هایی که مسبب آن بانکزیان. است

- زیان. (همان سطحی که تاکنون در ایاالت متحده به وجود آمده است
ی همهبا .) های آتی حتی دوبرابر شودهایی که ممکن است در ماه

تر مفسران اصلی اصرار دارند تاکيد کنند که ایاالت این احوال، بيش
داری فدرال مخصوصا این که خزانه -ی امروزی متفاوت استمتحده

ی اما پایه. کندهای مرکزی ژاپن را تکرار نمیفرضی بانک" اشتباهات"
-ی هر دو بحران صرفا در سرمایهاین ادعا بر این فرض است که ریشه

هایی در بخش توليدی  الی قرار دارد و نه هم چنين در گرایشی م
درحقيقت، مسایل مربوط به سودآوری در بخش توليدی ژاپن . اقتصاد

چه هم اکنون گونه که شاهدیم در آنای داشت و هماننقش عمده
  .پيش آمده است نقش اصلی دارند

خود  رغم رشد بسيار ُکند، به حياتداری ژاپن، علیالبته سرمایه
چه در ژاپن آن[ی طوالنی رکود مشابه اما یک دوره. ادامه داده است

واری بر ایاالت متحده خواهد داشت که تاثير کابوس] اتفاق افتاد
-ی کارگر که هنوز متمرکز نيست را عمق میناخشنودی درون طبقه

جای . تر خواهد کردبخشد و سروری جهانی ایاالت متحده را متزلزل
رو اند و بر هایی که با چنين امکانی روبهنيست که آن چندان تعجبی

- کنند، اصول عقاید نئوليبرالی را نادیده میایاالت متحده حکومت می
  .کنندی جهان موعظه میگيرند که برای بقيه

  
  تاثير سياسی بحران
های اقتصادی همواره تاثير سياسی برجای در دنيای مدرن، بحران

- های سرمایهترین کنسرناست که بزرگدليل آن این . گذارندمی
آميز پيرامون های دروغين و مبالغهی آگهیرغم همهداری، علی

هر . های ملی عمل می کنندچنان بر زمينهجهانی شدن، هم
کنسرنی بر دولت ملی خود به منظور دفاع از منافع خود متکی است 

یگاه های ملی دیگر پاعليه رقبای چند مليتی دیگری که در دولت
  .ها صادق استاین قضيه مخصوصا در دوران بحران. دارند
-داری جهانی اثر میهای گوناگون سرمایهجا که بحران بر بخشاز آن

هایی مختلفی واکنش های مرکزی با سياستها و بانکگذارد، دولت
بدین ترتيب، طی . های متفاوتی دارنددهند که جهتنشان می

فدرال ایاالت متحده  پول در دل داری هشت سال گذشته خزانه
دولت . اقتصاد ریخته است و نرخ بهره را بسيار کاهش داده است

اند از مخارج انگليس، بانک انگليس و بانک مرکزی اروپا تالش کرده
دولت چين به . عمومی جلوگيری کنند و نرخ سود را باال نگهدارند

-است ضربکوشيده )  های عمومیو ناآرامی(منظور کنترل تورم، 
  .آهنگ اقتصاد را کاهش دهد

تواند شکل بسيار نامطلوبی اگر بحران شدت گيرد، اختالف نظرها می
جا منجر شود که هر حکومتی برای نجات از شر آن پيدا کند و به آن

ایاالت متحده  در . های دیگر فشار اعمال کندبر حکومت] بحران[
- و ژاپن استفاده، و آن های اروپاگذشته توانست از نفوذ خود بر دولت
ی توافق نامه"ترین این موارد مهم. ها را در حل مسائل خود درگير کند

طبق این سند اروپا و ژاپن توافق کردند . سال پيش بود 23در " پالزا
المللی پول رایج ایاالت متحده، به طور برای کاهش ارزش بين

- نست برنامهیکی از دالیلی که ایاالت متحده توا. مشترک عمل کنند
ی خود را پيش ببرد، این بود که دیگر دولت ها به قدرت مالی و 

  .نظامی امریکا وابسته بودند
ایاالت متحده اکنون هم همان فشار را اعمال خواهد کرد، منتهی از 

دیگر نه  اقتصاد ملی ژاپن بلکه این اقتصاد چين . ترموضعی ضعيف
چين همانند ژاپن  ترین رشد برخوردار است، واست که از سریع

نيست که به لحاظ اقتصادی، مالی یا نظامی به ایاالت متحده وابسته 
توان انتظار داشت که ایاالت متحده به منظور مقابله با می. باشد
های اقتصادی جاری خود از ابزارهای دیگری استفاده کند که ضعف

هد داین بدان معنی است که ایاالت متحده نشان می. دراختيار دارد
را دارد که در رویدادهایی که در بخش وسيعی از که قدرت نظامی آن

کننده ایفا کند و قدرت ایدئولوژیک خود آید، نقش تعيينجهان پيش می
های اصلی تقویت کند که ممکن است سد راه آن را عليه قدرت

تری از جانب کسانی اشک تمساح بيش رود کهانتظار می. شوند

دارفور پيش آمده است، ریخته شود که در برای فجایعی که در 
تری در عراق، افغانستان، کنگو، زئير و سومالی فاجعه مقياس وسيع
  .تر به بار آورندرود که ازین قبيل فجایع بيشو انتظار می. به بار آوردند

المللی نيست که بحران مالی تبلور سياسی یافته فقط درسطح بين
های گوناگون در کشورهای هتاثير این بحران بر سرمای. است

ی تاثير آن بر لویدز و بارکلی مشخصی متفاوت بوده است، مثال درجه
ها در تالش برای در مقایسه با نوردترن راک متفاوت بوده است و آن

که درصدند به آنان. اندهای متفاوتی جلب شدهحل این بحران به راه
وناگون سوق دهند، منافع سرمایه خدمت کنند و آن را به راستاهای گ

دهند و زمانی که جریانات با اندازهای متفاوتی را بسط میچشم
در این روند . گيرنددیگر را به باد انتقاد میشود، یکرو میمشکل روبه

داری  سرمایه، به خصوص در کشورهای سرمایه] جهانی[سروری 
  .تواند آسيب ببيندتری که گرفتار بدترین بحرانند، میضعيف

تری در بریتانيا پيش آید، دقيقا رود اعتراضات سياسی بيشتظار میان 
ی گذشته در این کشور اقتصاد از هر به این دليل که در طی دو دهه

ی ی مالی به مثابهتر به سرمایهی صنعتی،  بيشکشور پيشرفته
ولفگانگ مونچر . وابسته بوده است) و مرکز اشتغال(منبع سود 

اد در بریتانيا، دست کم، به دليل بازار اقتص: "معتقد است که
ی مالی تر و به دليل این که بخش سرمایهمعامالتی ملکی تورمی

شود، حتی به افول سهم بزرگی از توليد ناخالص ملی را شامل می
  ". تری از ایاالت متحده شد دچار شوداقتصادی وخيم

نش مری کينگ، رئيس بانک انگليس، به این مسائل بدین گونه واک
- کاهش حقيقی در استاندارد زندگی: "نشان داده است که خواهان

توانست مان درمقایسه با وضعيتی است که در نبود این بحران می
البته حزب کارگر جدید هم قصد دارد از طریق تداوم کاهش ". باشد
مزدهای واقعی بخش دولتی، و با وجودی که قيمت مواد دست

هایی که در که آنرغم آنرود و به غذایی و انرژی به شدت باال می
- اند با افزایش گستردههای اخير از کاهش نرخ  رهن، سود بردهسال

سازی روبرو اند، دست کم، برای دو سال دیگر به ی خانهی هزینه
  . این هدف برسد

تواند تاثير ایدئولوژیک عظيمی کامی ناشی از این بحران میتلخ
کند که همواره طی یی را برمال میهر رکودی ادعاها. داشته باشد

-های سرمایهرونق اقتصادی، هر چقدر کوتاه مدت، پيرامون معجزه
داری ازین بيم دارد مارتين ولف، مدافع وفادار سرمایه. شودداری می

ای های گستردهی پاداشترکيب شکنندگی  نظام مالی با همه: "که
را در سراسر جهان   تریها در بر دارد، امر حتی مهمکه برای خودی

ها این بيم". اقتصاد بازار]  خود[مشروعيت سياسی : نابود کند
های دولت ی تالشدهندهتوضيح ]  اقتصاد بازار" [مشروعيت"ی درباره

کارگری جدید جهت اجتناب از ملی کردن نوردترن راک است، حتی 
پس از آن که روشن شد که  این کار تنها راه جلوگيری از سقوطی 

ملی . رساندتر آسيب میی نظام مالی را بيشماندهست که باقیا
این یکی . رساندداری نمیکردن بدین شکل، ضرورتا زیانی به سرمایه

ها در ترین جناح رژیمای از راستی حتی پارههای ویژهاز مشخصه
این . ی هفتاد بودی سی تا اواسط دههی بين اوائل دههدوره

ها، از دولت. ی کنونی هم نيستدر دورهمشخصه، انحراف خاصی 
-ی اخير بارها ادارهدر دو دهه" نئوليبرال"های به اصطالح جمله دولت
ی کشورشان را های بانکی به خطر افتادههایی از نظامی بخش

شيلی در . (اندداری را بر انگيختهبرعهده گرفته و تحسين سرمایه
ی هشتاد و ژاپن در اخر دههی هشتاد، ایاالت متحده در اواوائل دهه

ای ها در تضاد آشکار با شيوهبا این همه، این قبيل حرکت) ی نوددهه
کند فاز کنونی قرار دارد که ایدئولوژی نئوليبرال معموال تالش می

ی این ایدئولوژی، بازار را به مثابه. داری را مشروعيت بخشدسرمایه
تحت هيچ شرایطی نباید کند که سازوکار به کمال کارآیی تصویر می

گيرد، حتی هر بار که ملی شدنی صورت می. در آن دخالت کرد
را به ] نئوليبرالی[ی ملی کردن، آن نظردارانهترین شکل سرمایهکامل

ی دهد که عمل آگاهانهنشان می]  ملی کردن[آن . کشدچالش می
هد و الشعاع قرار دتواند قوانين طبيعی فرضی بازار را تحتانسان می
تواند آن اندازه که به نمی] ملی کردن[دهد که این عمل نشان می

  .های مردم باشدنفع سرمایه است به نفع توده
طورکه بحران پولی اثراتش تری از این دست، همانهای بيشپرسش

های ملی جا که دولتو از آن. را بر نظام می گذارد، مطرح خواهد شد
را بر دوش کسانی بگذارند که برای  کوشند بار این بحرانمختلف می

آور نيست که تعجب. کنند، وضع همين طور خواهد بودسرمایه کار می
  .داران نيستند که هم نگرانند هم گيج و متحيراین صرفا بانک

    -----------------------------------------------------------------  
  :زیرنویسها 

ل این مقاله  به سایت نشر بيدار برای رویت زیرنویسهای مطو
  : و نيز سایت راه کارگر مراجعه کنيد

    

    www.nashrebidar.com 
                                            

www.rahekaregar.com    


