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 بحران برزیل و میراث لولا

 آرام نوبخت

 اهیتم مارکسیست های انقلابی تماماً با استیضاح روسف و روند غیردمکراتیک حذف او مخالف هستند، چرا که

ایت از استیضاح، به هیچ رو به معنی حم. اما مخالفت با برایشان روشن استپشت این فرایند نیروهای طبقاتی 

 و ضدّ کارگری او نیست. یتائتلافی روسف یا سیاست های ریاض حکومت بورژوایی

حزب »مت حکومفتضحانۀ سقوط  متعاقباً حذف روسف و ریت سیاستمداران بورژوای برزیل بر سراکث تبانی

رزیل و ثبات اقتصادی نسبی با ورود اقتصاد بدو فاکتور است: اول پایان دورۀ رشد  برآیند، به طور کلی «کارگر

برای توقف  یتلاش به عنوان؛ و دوم قربانی کردن روسف ۰۳۹۱به بدترین بحران از زمان رکود بزرگ دهۀ 

مانند رشوه، تقلب  جدّی اتعضو کنگرۀ برزیل که همگی با اتهام ۴۳۵درصد از  ۰۱ روند جاری بازرسیِ

 .آدم ربایی و قتل رو به رو هستندگل زدایی غیرقانونی، انتخاباتی، جن

ترین اتحاد و حمایت از خود را به وجود آورد. ، در تقلا است که بیشخواندن روند استیضاح« کودتا» روسف با

 «لولا دا سیلوا»اما آن چه که فراموش می کند، این است که سیاست های او و همین طور میراث هشت سالۀ 

 به وجود نمی آورد.« کودتا»دم برای دفاع از حکومت وی در برابر ترین انگیزه ای را در میان مرکم

 ۳۱۱۹) لولا دا سیلوابه میراث دورۀ زمامداری  ینگاهمی طلبد که بخشًا بحران کنونی برزیل،  درک در نتیجه

 ( داشته باشیم.۳۱۰۰ -

ی سازی خصوص نئولیبرالیِ، آغازکنندۀ سیاست های سیلواتا پیش از روی کار آمدن « کاردوسو»اگر حکومت 

« رحزب کارگ»ایش درهای بخش های کلیدی بانکداری و صنعت به سوی سرمایۀ خارجی بود، حکومت و گش

 و سپس روسف، تکامل دهندۀ آن بود. سیلوا

ت شرک غیرقابل باور در دورۀ رژیم لولا تداوم یافت. خصوصی سازی و حراج ،خصوصی سازی های کاردوسو

یش از حتی پمورد دفاع لولا قرار گرفت. لولا  ، نه فقط متوقف نشد، که بالعکس«والی»آهن استخراج سنگ 

 کاستن از برای دستورالعمل های صندوق بین المللی پول ، به۳۱۱۳نخستین پیروزی انتخاباتی خود در سال 

 .اده بودتن د درصد ۵بودجه در سطح  حفظ مازاد و ،هزینه های اجتماعی، مزایای بازنشستگی و دستمزدها
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د، هرچند به بنیانی برای بقای آن تبدیل ش دنبال کرد کهبرای رشد سرمایه داری  رایی «الگو»اما برزیلِ لولا، 

 اما در عین حال بذرهای ویرانی آن را نیز می کاشت. 

 تصاددر حکم راهنمای عملی بود برای انطباق اق «کاردوسو» پیشین ، سیاست های نئولیبرالی«لولا»برای رژیم 

با منافع سرمایۀ داخلی و خارجی؛ سرمایه ای که در این مقطع به خصوص در بخش صادرات موادّ خام  برزیل

عتی صن محصولات میلیارد دلار و صادرات ۴۴.۹، ارزش صادرات موادّ خام برزیل به ۳۱۱۴متمرکز شده بود. سال 

میلیارد دلار، سه برابر  ۰۰۳.۳با رسیدن به  خام، ارزش صادرات موادّ ۳۱۰۰میلیارد دلار می رسید. سال  ۵۵.۳به 

  رسید.میلیارد دلار  ۰۱به تنها حدود  با افزایشی ناچیز صنعتی محصولاتشد؛ در حالی که صادرات 

 ریباً تق صنعتی از تولیداتم و نخست رژیم لولا، تفاوت میان ارزش صادرات موادّ خا سالِ ۴به عبارت دیگر طی 

صنعت زدایی  این تفاوت معنادار، نشان می داد که روند میلیارد دلار رسید. ۰۱۱میلیارد دلار به بیش از  ۰۹

 و بخش صنعتی، به ویژگی توسعۀ اقتصاد استخراج معادن مسلطبخش  میانعدم توازان  رشد نسبی، همراه با

  .ه استبرزیل تبدیل شد

، از افزایش بهای کالاها به طور قابل توجهی منتفع (معدن-به خصوص بخش کشاوزی) برزیلبخش صادرات 

و  ،بهای گزافی برای صنعت، حمل و نقل عمومی، استانداردهای زندگی، تحقیق و توسعه امر شد. اما این

 آموزش داشت. 

 درصد ۵۱احد پول برزیل )زیش ارزش وفااد صنعتی برزیل داشت. چرا که رونق کالاها، تأثیری منفی بر اقتص

ولات صنعتی صادراتی، از صحضمن بالا بردن بهای م(، ۳۱۰۳و  ۳۱۰۱در فاصلۀ سال های  افزایش واقعی

رزان صنعتی ا محصولاتورود  نیز« بازار آزاد» مشوق سیاست هایدر این بین . آن می کاستت پذیری ابرق

جربه را ت خود رونق ،اصلی برزیل به چین که صادراتدر همان حال را تسهیل کرد.  -به ویژه چین -تر از آسیا

ال های طی س -به خصوص اجناس مصرفی مانند منسوجات و کفش -می کرد، بخش تولید و ساخت صنعتی

 درصد کاهش یافت. ۰۱، بالغ بر ۳۱۰۱تا  ۳۱۱۴

ی نیروها روسف، وابستگی شدید به شمار محدودی از کالاها، باعث سقوط تندو  سیلوا دوران رژیم هایدر 

سرمایه گذاری در اختراعات تکنولوژیک )به ویژه اختراعات مرتبط با صنعت( شد. به علاوه  میزان مولد، از نظر

به ، چین با واردات سویای برزیل، ۳۱۰۱تا  ۳۱۱۱برزیل بیش از قبل به یک بازار واحد وابسته شد. از سال 
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صادرات برزیل را شکل می داد. چین  درصدِ ۵۱تقریباً محصول کشاورزی صادرتی اصلی این کشور،  عنوان

. به علت این محدودیت بودزین، گوشت، خمیر کاغذ و کاغذ برزیل نبدرصد صادرات  ۰۱تقریباً مقصد چنین هم

 ۳۱۰۰از  یزن بازار صادراتی برزیل و وابستگی اخص به چین بود که با آهستگی رشد اقتصادی چین، رشد برزیل

 رصد تنزل پیدا کرد.د ۳تر از به کم ۳۱۰۹تا 

 سرمایۀ مالی برای بهشت اقتصادی

 بهسرمایۀ خارجی برزیل شاهد سیل ورود ، «حزب کارگر» از سوی حکومت سیاست های بازار آزاداتخاذ  با

)سال  ۳۱۱۳در سال  رلامیلیارد د ۰۰از تقریباً  «م خارجیسرمایه گذاری مستقی». به عنوان مثال اقتصاد بود

اری سرمایه گذمیلیارد دلار در واپسین سال حاکمیت لولا افزایش یافت.  ۵۴آخر زمامداری کاردوسو( به بیش از 

 ۴ی از منف -خارجی در اوراق بهادار و سهام یک کشور به عنوان انگلی ترین شکل سرمایه گذاری -ویپُرتُف

صعود کرد. خالص جریان ورودی سرمایه گذاری  ۳۱۰۱میلیارد دلار در سال  ۰۶به  ۳۱۱۳میلیارد دلار در سال 

میلیارد دلار  ۵۱۱، در مجموع به ۳۱۰۰و  ۳۱۱۶مستقیم خارجی و سرمایه گذاری های پرتفوی بین سال های 

سرمایه گذاری های بازده . بودمیلیارد دلار  ۶۳ در حدودرسید، در حالی که این رقم پنج سال پیش از آن 

، یعنی سه و چهار برابر نرخ های بوددرصد  ۰۴تا  ۴ نبهادار با بهرۀ بالا، بی ی در اوراق قرضه و اوراقورتفپ

گارشی و الی« وال استریت»ۀ جمهور برگزید یرؤسا در واقع و روسف سیلوا از این نظرامریکای شمالی و اروپا. 

 .تا نمایندگان کارگران بودند مالی جهانی

ف سروو  سیلوا توان دید که سیاست های رژیم هایبا درنظر داشتن مهم ترین شاخص های اقتصادی، می 

ر بخش د مایۀ مالی خارجی و سرمایه گذارانسر برای پرمنفعت ترین سیاست های تاریخ معاصر برزیلاساساً 

 .ستمعدن بوده ا-های کشاورزی

 معدن و نابودی محیط زیست-رشد متکی بر کشاورزی الگوی

 وقینمش ینخانوادگی، از جملۀ قوی تر زراعتِ ت از یادر حمروسف با وجود شعارهای سیاسی و  سیلوارژیم های 

)برای درک بهتر موضوع باید درنظر داشت  یل بوده اندزدر تاریخ سیاسی معاصر بر کشاورزی تجاری و حامیان

درصد نیروی کار روستایی و تأمین کنندۀ بخش اعظم مواد غذایی برای  ۳۱که خانواده های زارع، تقریباً 

 تخصیص یافته به کشاورزی، صرف تأمین مالی کشاورزی ترین سهم منابع دولتیِبیش. مصرف محلی بودند(
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میلیارد  ۰.۹۴مالکان ُخرد در حدود  ۳۱۱۳-۳۱۱۴طبق یک مطالعه، در سال داران بزرگ می شد. تجاری و زمین

 ۹۰.۳ به کشاورزی تجاریبزرگ و  قالب بودجه و اعتبارات دریافت کردند، در حالی که سهم زمیندارانر ددلار 

 برابر(. ۴می رسید )تقریباً میلیارد دلار 

، پوشش گیاهی ۳۱۱۴و  ۳۱۱۳در دورۀ لولا نابودی جنگل های بارانی با آهنگی سریع رخ داد. بین سال های 

میلیون هکتار کاهش یافت که عمدتاً به دلیل  ۴.۴درصد یا به عبارتی بیش از  ۶.۴به میزان  «سِرادو» منطقۀ

ان از جه علفزارهایبرزیل یکی از غنی ترین  ی«سرادو»بود. منطقۀ  کشاورزی تجاری فعالیت شرکت های

درصد  ۰۳شرقی کشور متمرکر شده است. طبق یکی از مطالعات، -ناحیۀ مرکزی در است کهنظر بیولوژیکی 

سال  . در فاصلۀندبرزیل تمرکز یافته بود ی«سرادو»اراضی تحت مالکیت ابرشرکت های خارجی، در کلیۀ 

. کرددرصد جهش  ۴۶به  ۰۰کشت و صنعت حبوبات از ، سهم سرمایۀ خارجی در بخش ۳۱۱۴و  ۰۳۳۴ های

های  سیاست ازترین حدّ ممکن تا بیشبرای راه یافتن به بخش سوخت زیستی )اتانول(،  سرمایۀ خارجی

 منتفع شد.روسف و  والسینئولیبرالی کاردوسو، 

هزار کیلومتر مربع از جنگل های  ۰۹۳ش صادراتی، برزیل من گسترش بخ، به ی۳۱۱۴ُو اوت  ۳۱۱۱بین مه 

ی، دامپرور حوزه های درگیر در زمینداران بزرگ و شرکت های چندملیتیِ فعالیت خود را به دلیل گسترش

سرمایه گذاری های  به حکومت ، با کمک۳۱۰۳و  ۳۱۱۹دست داد. بین سال های  گلداری ازکشت سویا و جن

کیلومتر  ۰۹۶سوبسیدها، بیش از پرداخت چند میلیارد دلاری در زیرساخت ها، اعطای مشوق های مالیاتی و 

 جنگل زدایی شدند. دستخوش مربع از اراضی

فشار بومیان،  به دنبال افزایش داشت.درصد  ۰۶، آسیب های وارده به جنگل بارانی آمازون ۳۱۱۴سال در 

، حکومت اقداماتی را برای مهار جنگل زیست محیطیبی زمین و جنبش های  دهقانان و کارگران روستاییِ

 ۵به  ۳۱۱۵در سال کیلیومتر مربع  ۶۶۳هزار و  ۳۶زدایی انجام داد. به این ترتیب جنگل زدایی از نقطۀ اوج 

 کاهش یافت. ۳۱۰۳سال  ومتر مربع درکیل ۰۴۰هزار و 

درصدِ  ۵۱بیش از صورت گرفته،  برآوردهایبرزیل بوده است. در  ونوری، علت اصلی جنگل زدایی آمازدامپر

های  سرمایه گذاریبا  .نسبت می دهندفراوری گوشت  بزرگ چندملیتی شرکت هایاین جنگل زدایی را به 

سابقاً غیرقابل ورود را به  یِلجاده، اراضی جنگروسف در زیرساخت ها، به خصوص و  سیلواعظیم رژیم های 
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دانه های  کشت و روسف، کشاورزی تجاری، به خصوص سیلواری گشود. در دورۀ وروی شرکت های دامپر

 جنگل آمازون مبدل شد. قطع درختان مین عامل بزرگوسویا، به د

 بردگیه ببا سلب مالکیت، ترور و  بودبه موازات این نابودی محیط زیست، گسترش کشاورزی تجاری همراه 

، «شورای مبلغین بومی»، یکی از بدترین سال های بومیان بود. بنا به گزارش ۳۱۰۳سال  مردم بومی. کشیدن

درصد افزایش  ۳۹۶وابسته به کلیسای کاتولیک، در این سال تعداد رویدادهای خشونت آمیز علیه بومیان، 

 یافت.

هزار کارگر برزیلی را )اکثرًا از بین دهقانان  ۳۴کم ی و سویا، دسترامپرود یاخودِ حکومت، شرکت هبه گفتۀ 

 ند. استثمار می کرده ا« شرایط قابل قیاس با بردگی»و بومیانی که زمین های خود را از دست داده بودند( در 

  «والی»شرکت « خصوصی سازی»عظیم به نام  کلاهبرداری

، سنگ ۳۱۱۴سال  معدنی برزیل بوده است، به طوری که تاترین صادرات محصولسنگ آهن از جملۀ مهم

« والی»شرکت را شکل می داد.  استخراج معدن در دلاری صنعتامیلی ۳۳.۴میلیارد دلار از عواید  ۰۰.۴آهن 

 ۰۱۱، از طریق استراتژی ادغام و تصاحب تقریباً ه بوددکه در دورۀ ریاست جمهوری کاردوسو خصوصی ش

میلیارد دلار فروخته شد  ۹.۰۵به بهای  ، شرکت والی۰۳۳۶سال درصد معادن آهن برزیل را کنترل می کند. 

 با ایجاد شبکه ای جهانی از معادن والیتر از ارزش واقعی آن بود. متعاقباً طی دهه های بعدی، که بسیار کم

و آسیا، سرمایه گذاری های خود را در  در شماری از کشوری های امریکای شمالی و جنوبی، استرالیا، آفریقا

هیل این سلطۀ والی بر بخش معدن و سسف نقش مهمی در تروو  سیلوایم معدنکاری متمرکز کرد. رژبخش 

میلیارد دلار می  ۰۱۱به بیش از  ۳۱۰۹در سال  ص ارزش شرکت والیلرشد تصاعدی ارزش آن داشت. خا

ومین و د سنگ آهن جهان، بزرگ ترین تولیدکنندۀ بزرگ مین شرکت معدنوبا وجود آن که د «والی. »رسید

هرۀ مالکانه . حداکثر بترین نرخ های مالیاتی جهان را پرداخت می کردل بود، یکی از کمکتولید کنندۀ بزرگ نی

افزایش یافت. به بیان دیگر، طی یک  ۳۱۰۹درصد در سال  ۵به  ۳دنی از بابت بهره برداری از ثروت های مع

، نرخ مالیات یک ششم نرخ مالیاتی حکومت محافظه کار استرالیا روسف و دیلماسیلوا « مترقی»دهه حکومت 

 بود.
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ستفاده ا و سایر فعالیت های مرتبط خود یراز سودهای هنگفت خود برای افزایش تنوع عملیات معدن کا والی

رقبا،  نمعادن آه را فروخت و در عوض با تمرکز بر خرید خمیر کاغذفولاد و  تولید مانندوالی بخش هایی کرد. 

منگنز، نیکل، مس، زغال سنگ،  استخراج به والی فعالیت خود راعملاً تولید آهن را در انحصار خود گرفت. 

، کشتی انتینریکراه آهن، بنادر، ترمینال های  سپس دست به خرید ؛دادو بوکسیت گسترش  یت، کائولینتاسپ

ولا ژیم لدر دورۀ ر این شرکتوالکتریک ر؛ دو سوم تأسیسات هیدزدکارخانۀ هیدورالتکتریک و دست کم هشت 

 ساخته شد.

، آسیب جدی به با سودهای هنگفت در بخش استخراج معادنهمراه ، ی انحصاریرابه طور خلاصه سرمایه د

 بومیان و توایدکنندگان خرد، به شکوفایی رسید.  گستردۀمحیط زیست و آوارگی 

برای  فو روس سیلواکل سوبسیدی که عدی سودهای انحصاری از بخش استخراجی کشور، جود رشد تصابا و

 رسید!می دو دلار  روزانه به ،کاهش فقر پرداخت کردند

 مردمیاعتراضات پایان الگوی رشد برزیل و آغاز 

به  -جهانیرا که تقاضای بازار چدستخوش رکود شد،  ۳۱۰۹-۳۱۰۳الگوی رشد استخراجی برزیل در سال 

درصد متوقف شده بود و به زحمت می توانست با  ۳کاهش یافته بود. رشد در حول و حوش  -ویژه در چین

برزیل، از سوی سرمایه گذارن « الگوی رشد»درآمدها و سودهای  ،رشد جمعیت هماهنگ شود. تمام عواید

نصیب کارگران.  ین بخشتردرو شد و در عوض کمتجاری ت های کشاوری شرک خارجی، انحصارات معدن و

کاسته می شد. به عنوان مثال کیفیت آن ها روز به روز از ، اجتماعی با وجود معرفی برخی برنامه های خدماتی

سقوط  ۳۱۱۳ل در سا ۰.۳، به ۰۳۳۹در سال  یبرزیلشهروند  ۰۱۱۱به ازای  ۹.۹بیمارستان از  تخت هایتعداد 

 است.  «ۀ اقتصادیسعتوی و ران همکامزسا»کرد که پایین ترین رقم در بین کشورهای عضو 

باید در پرتو این حملات روزافزون به حقوق کارگران، کشاورزان، بومیان و  نیز را ۳۱۰۹اعتراضات وسیع سال 

 دید. و ناتوانی حکومت از اجرای وعده های خود محیط زیست

زیر دیر یا بنا شده بود، و ناگ که شرحش رفت کلّ دارایی سیاسی لولا و سپس روسف بر چنین بنیان ضعیفی

 زود فرومی ریخت.
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بحران کنونی برزیل، برای چندمین بار در تاریخ نشان می دهد که در عصر میراث اقتصادی و سیاسی لولا و 

با تنها  ،حتی ابتدایی ترین حقوق دمکراتیکرشد نیروهای مولد و تضمین گندیدگی سرمایه داری، امپریالیسم، 

این که لولا یا هر شخص دیگری از خاستگاه طبقۀ کارگر می گره خورده است.  سرمایه داریسرنگونی دولت 

قدرت پیاده خواهد کرد، ندارد. ورود یک حزب  پس از ورود بهآید، کوچک ترین ارتباطی به سیاست هایی که 

قابل با در تن رهگذر تابع برنامۀ کلیت بورژوازی می کند و از ایبه بدنۀ دولت بورژوایی، آن را ناگزیر « چپ»

 انقلاب، ابزار اخص خود را می طلبدانقلاب بدل می کند.  ی در برابرترمز به و قرار می دهد منافع طبقۀ کارگر

وظیفۀ این حزب نه بزک کردن دولت بیمار بورژوایی، که نابودی  و آن چیزی نیست جز حزب پیشتاز انقلابی.

ن، به خوبی نشان می دهد که هرگونه اتلاف وقت با احزاب تجربیات تاکنونی در برزیل یا یونا آن است.

ابزار مستقیم سرمایه داری بحران زده برای خرید  دیگر ی که تا دیروز صرفًا اهرم فشار بودند و امروز«چپ»

 برزیل یکی دیگر از نمونه های حاضروقت تنفس، چگونه تا چندین دهه جنبش انقلابی را به عقب می زند. 

 است.  چپ یسمورشکستگی رفرم

 ۰۹۳۴اردیبهشت  ۹۱
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 «حزب کارگر»استیضاح روسف و سقوط 

 بیل فان آوکن

ی دستکاری بر مبنای اتهام ساختگ« دیلما روسف»روز پنج شنبه رأی مجلس سنای برزیل به استیضاح پرزیدنت 

ی لاتین، با جمعیتبر بزرگ ترین کشور امریکای « حزب کارگر برزیل»سال حاکمیت  ۰۹در بودجه، عملًا به 

 میلیون نفر و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان، پایان داده است. ۳۱۱بالغ بر 

برکناری روسف، پیامد یک توطئۀ غیردمکراتیکِ سازمان یافته از سوی لایه های مشخصی از طبقۀ حاکم 

ت اقتصادی و سیاسبرزیل با حمایت سرمایۀ مالی بین المللی است. این توطئه با هدف یک تغییر ریشه ای در 

مناسبات طبقاتی است و خطر عظیمی را در برابر مشاغل، حقوق اولیه و استانداردهای زندگی توده های کارگر 

 برزیل قرار می دهد.

ماحصل این توطئه، روی کار آمدن راست ترین حکومت برزیل از زمان پایان دو دهه دیکتاتوری نظامی در 

تا اتمام محاکمه ای که شاید تا اکتبر به طور انجامد، از مقام خود  سال پیش است. ظاهراً روسف صرفاً  ۹۱

از  ، معاون و متحد سیاسی سابق او«میشل تامر»تعلیق شده است. با این حال واقعیت این است که با حضور 

، کلّ حکومت تغییر یافته است. همۀ وزرا جایگزین شده اند، تمام وزارتخانه «حزب جنبش دمکراتیک برزیل»

 ا در حال انحلال هستند و تصفیۀ همه جانبۀ مقاماتی دولتی در جریان است.ه

، دوباره زبان استبداد و دیکتاتوری را زنده کرد. او «رئیس جمهور موقت»در سخنرانی خود به عنوان « تامر»

نظم »برزیل شد و شعار نقش بسته بر پرچم برزیل، یعنی « تسکین»برای « رستگاری ملی»خواهان حکومت 

 را به عنوان اسم رمز رژیم جدید خود به یاری طلبید. (Ordem e Progresso« )و قانون

د ، مدیر ارش«انریکه میرلس»این حکومتِ غیرمنتخب در حال تدارک برای اجرای چیزی است که به اعتراف 

د. وی خواهد ب«سخت»اجرایی سابق بانک بوستون و وزیر مالیۀ جدید در روز جمعه، سیاست های ریاضتی 

این سیاست ها طراحی شده اند تا کّل بار بحران اقتصادی برزیل را، به عنوان بدترین بحراِن یک قرن اخیر، 

بر گردۀ طبقۀ کارگر بیندازد. حکومت ناگزیر به خشونت و سرکوب دولتی برای اجرای این برنامه متوسل خواهد 

 شد.
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اخراج های جمعی  وقفه ای در هرگونه چشم اندازمیلیون نفر بدون  ۰۰بحران اقتصادی، که منجر به بیکاری 

تاکنون  ۳۱۱۴ط ناگهانی حکومت حزب کارگر است. فروپاشی اقتصادی که از سال وشده است، ریشۀ سق

گریبان سرمایه داری جهانی را گرفته است، خود را در برزیل و سرتاسر امریکای لاتین به شکل سقوط رونق 

مود داده است. این رونق تا پیش از این اجرای سیاست های حزب کارگر را کالاها ن بازار بازارهای نوظهور و

خت، هرچند در عین حال مطلوب ترین و ابرای ارائۀ برنامۀ کمک های اجتماعی محدود به فقرا ممکن می س

 سودآورترین شرایط تاریخ کشور را برای الیگارشی مالی و شرکت ها نیز ایجاد می کرد.

طلاح چرخش به چپ امریکای صبه ا برخاسته از عیف تمام حکومت های بورژواییِهمین بحران در حال تض

حران که در شرایط ب« نیکولاس مادورو»های برکنار شده در آرژنتین گرفته تا «پرونیست»؛ از استلاتین 

 رو به رو است. خود عزل برای اقتصادی ونزوئلا با احتمال انتخابات

بیکاری گسترده و کاهش دستمزدهای واقعی  داتی برای بهبود وضعیتِ حکومت روسف نه تنها از انجام تمهی

عاجز ماند، بلکه سیاست های ریاضتی خود را با هدف جلب رضایت بازارهای مالی جهانی و شرکت های 

اعتبارسنجی وال استریت آغاز کرد. نابرابری اجتماعی در کشوری که به طور خیره کننده ای دوقطبی شده 

ار چون بخرو به صعود بوده و دستاوردهای یک دهۀ گذشته در زمینۀ کاهش فقر مطلق هماست، بار دیگری 

 دارد به هوا می رود.

هرچند روش های استفاده شده برای حذف روسف از قدرت کاملًا غیردمکراتیک هستند، اما اعتراض رئیس 

در نظر داشت که مجموع  شده، پوچ است؛ باید« کودتا»جمهور و هوادارانش مبنی بر این که او قربانی 

گرا و فاسد سرمایه داری که پشت استیضاح هستند، تا همین اواخر نزدیک ترین متحدین سیاستمداران راست

در  با خرید رأی« منسالائو»سیاسی حزب کارگر بودند. اینان خود شرکای فسادهای پی در پی، از رسوایی 

لیه . این شاید بزرگ ترین کیفرخواست سیاسی عده اندبو «پتروبراس»کنگره تا رسوایی رشوه های هنگفت در 

حاکمیت حزب کارگر است که خود به محافظت و پرورش عناصر سیاسی ارتجاعی ای خدمت کرد که اکنون 

 به جان طبقۀ کارگر افتاده اند.

ر تحزب کارگر به دنبال این بود که برای نجات خود از استیضاح، از یک سو با دادن مناصب و قدرت بیش

حمایت همین لایه ها را تضمین کند و از سوی دیگر دستگاه حاکم را متقاعد کند که حزب کارگر به خاطر 
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برای مهار مبارزات طبقۀ کارگر،  CUTباتی خود و همکاری اش با فدراسیون اتحادیه های اانتخ« مشروعیت»

 بیش از دیگران برای انجام یک برنامۀ ریاضتی مجهز است.

 یی است که دارد«کودتا»تماماً رشوه خوار، خود مسئول  کارگر، به عنوان یک حزب سرمایه داریِ نهایتاً حزب 

، نه روسف و سیاستمداران همتای او، بلکه تودۀ کارگران و ستم «کودتا»محکوم می کند. قربانیان اصلی این 

 دیدگان برزیل هستند.

یل قرار دارد، با گروه های چپ نمای متعددی مسئولیت اخص بحران حاّدی که اکنون در مقابل کارگران برز

پشتیبانی کردند و در جستجوی این بودند که طبقۀ کارگر را مطیع رهبری آن کنند. « حزب کارگر»است که از 

ترینِ این گروه ها، گرایش های تجدیدنظر طلب متعددی هستند که با طرد مبارزه برای وحدت در بین مهم

وفق دادن خود به  و طبقۀ کارگر بر مبنای یک برنامۀ سوسیالیستی انقلابی بین المللی و استقلال سیاسی

استالینیسم و اشکال مختلف ناسیونالیسم بورژوایی، به ویژه کاستروئیسم، از کمیتۀ بین المللی انترناسیوال 

 چهارم انشعاب کردند.

بقۀ کسیستی انقلابی در درون طرا به عنوان جانشینِ ساختن یک حزب مار« حزب کارگر»این نیروها در برزیل، 

می  پارلمانی به سوی سوسیالیسم در برزیل تصویر جدید به مثابۀ یک مسیر« حزب کارگر»کارگر علم کردند. 

با وجود اسمی که یدک می کشید، از همان ابتدای بنیان گذاری نه حزب طبقۀ کارگر، « حزب کارگر»شد. 

تیاز طبقۀ متوسط بود. هدف این حزب چیزی نبود جز مهار بلکه حزبی بورژوایی متکی بر بخش های صاحب ام

 مبارزۀ طبقاتی و تنش های اجتماعی عظیم جامعۀ برزیل، ضمن دفاع از سرمایه داری.

ادیۀ ، رهبر سابق اتح«لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»تر حزب به راست تحت رهبری هرچند با چرخش بیش

چنان اساساً به ایفای همان نقش ب کارگر بیرون رانده شدند، اما همفلزکاران، بسیاری از این گرایش ها از حز

امروزین خود ادامه دادند و می بینیم که در مواجهه با بحران استیضاح، هیچ نشانی از رهبری انقلابی برجای 

 نگذاشتند.

رح چنان با طاست، هم« نومورِ»( که دنباله روی سنت های PSTU« )حزب کارگران سوسیالیست متحد»

، خود را با توطئۀ راست گرایانی که منجر به استیضاح شدند سازگار می «همه شان را بیرون بیندازید»شعار 

کند، در حالی که از هرگونه هشدار نسبت به مخاطرات عظیم پیش روی کارگران برزیل ناتوان است. این حزب 
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 اکنون همدست و شریک جرم نسخۀ داخلی با دفاع از عملیات امپریالیستی تغییر رژیم از سوریه تا اوکراین،

 همین فرایند است.

حزب »( سازمان یافته اند، بخشی از Insurgencia« )شورش»که حول گروه « پابلوئیستی»گرایش های 

اخراج شده از حزب کارگر شکل گرفته  ناراذ( هستند، حزبی که از سوی قانونگPSOL« )آزادی و سوسیالیسم

است تا بهتر طبقۀ کارگر را گوش به فرمان دولت « حزب کارگر»است. هدف آن ها احیای دوبارۀ مدل اصلی 

 سرمایه داری کنند.

دوره ای که این احزاب می توانستند به مهار مبارزۀ طبقاتی کمک کنند، دارد به پایان خود می رسد؛ آن هم 

ل، که در سطح جهانی. همان طور که بحران فعلی نشان می دهد، طبقۀ حاکم دیگر قادر نیست نه فقط در برزی

به همان روش گذشته به حاکمیت خود ادامه دهد و برای طبقۀ کارگر نیز ادامۀ زندگی به همان روال گذشته 

 دارد ناممکن می شود و این ها شرایط را برای طغیان های انقلابی فراهم می آورند.

ترین وظیفۀ سیاسی، عبارت است از تشکیل یک رهبری انقلابی جدید در درون طبقۀ کارگر با تلفیق  فوری

و مبارزۀ طولانی تروتسکیسم علیه تجدیدنظر طلبی. این به معنی بنا نهادن بخش « حزب کارگر»تجربۀ تلخ 

 برزیلی کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم است.

  ۳۱۰۰مه  ۰۵
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 لولا و بحران حاکمیت در برزیل بازداشت

 

 بیل فان آوکن

حزب »ذار و بنیان گ سابق ، رئیس جمهور«لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»بازداشت و بازجویی هفتۀ پیش از 

حران ، نه فقط بحران حزب حاکم، که ب«پتروبراس»برزیل در ارتباط با رسوایی دامنه دار شرکت نفتی «  کارگر

 ی برزیل را به سرعت تشدید کرده است.کلّ حاکمیت بورژواز

 بوده و ظاهراً در ازای« پتروبراس»فساد در شرکت « یکی از ذینفع های اصلی»متهم شده است که « لولا»

انعقاد قرارداد با مجتمع انرژی، از شرکت های ساخت و ساز برزیلی امتیازاتی به عنوان کارچاق کن دریافت 

 می کرده است.

مدت بیش از دوازده سال در قدرت باقی مانده، ضمن دفاع از منافع یک الیگارشی مالی که به « حزب کارگر»

و صاحبان شرکت ها در داخل و خارج کشور، مصمّمانه صدها میلیارد دلار منابع اجتماعی را به بازپرداخت بدهی 

 ت.ل ظاهر شده اساختصاص داده و از این رو به عنوان حزب اصلی سرمایه داری برزی« وال استریت»کشور به 
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، مصادف بود با رونق بی «دیلما روسف»چین شدۀ او، و سپس جانشین دست« لولا»دوران ریاست جمهوری 

ارهای باز»سابقۀ کالاها. رونقی که اساساً با صنعتی شدن چین و هند و سرمایه گذاری خارجی هیجان زده در 

 و در رأس آن برزیل تأمین شد.« نوظهور

در امریکای لاتین ایفای « چرخش به چپ»اصطلاح چون پایه ای برای بهزودگذر، هماین فضای اقتصادی 

نقش کرد. در این روند حکومت های مختلف از برزیل تا ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین و اکوادور، با گرفتن ژست 

تنش های گرایانه و ناسیونالیستی، برنامه های اجتماعی رفاهی محدودی را با هدف فرونشاندن های چپ

 طبقاتی دنبال کردند.

با کاهش شتاب رشد چین، رونق کالاها هم با سر به دیوار برخورد کرده، در حالی که رتبۀ مالی برزیل، این 

( Junk« )وضعیت آشغال»به « وال استریت»محبوبِ سابق بازارهای مالی، از سوی نهادهای رتبه سنجی 

 تنزل پیدا کرده است.

در آرژانتین و حکومت « پرونیسم»در ونزوئلا، « چاویسم»برزیل به موازات بحران در « حزب کارگر»بحران 

دربولیوی بوده است که همگی متأثر از همین بحران « اوو مورالس»آقای « جنبش به سوی سوسیالیسم»

 جهانی نظام سرمایه داری هستند.

-رگبر بز« حزب کارگر»است.  ترینبادوام ترین و مهم« حزب کارگر»در بین همۀ این جنبش های سیاسی، 

ترین اقتصاد و کشور امریکای لاتین حاکم است، کشوری که اکثریت جمعیت آن بخش اعظم حیاتش را تحت 

 سپری کرده است.« حزب کارگر»حکومت 

سالۀ برزیل را  ۳۱و به دنبال موج اعتصابات گسترده ای که دیکتاتوری نظامی  ۰۳۴۱که سال « حزب کارگر»

( که خود شاخۀ وابسته CUT« )فدراسیون اتحادیه های کارگری»نیان گذشته شد، همراه با بی ثبات کرد ب

به آن است، به عنوان ابزارهایی در جهت به انحراف کشاندن تلاش های انقلابی طبقۀ کارگر برزیل و 

 بازگرداندنش به زیر سلطۀ دولت بورژوایی خدمت کردند.

حزب »نما نیز که کاتولیک و آکادمیسین ها، جمعی از سازمان های چپ علاوه بر کارگزاران اتحادیه ای، فعالین

را به عنوان آلترناتیوی در برابر ساخت یک حزب انقلابی توده ای طبقۀ کارگر تبلیغ می کردند، نقشی « کارگر

 -«ددبیرخانۀ متح»حیاتی در ساختن این حزب داشتند. همتایان آن ها در اروپا، به خصوص گروه هایی در صف 
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 -ودشناخته می ش «ارنست مندل»به عنوان یک جریان تجدیدنظر طلب در انترناسیونال چهارم که تاریخًا با 

 را به عنوان مدلی برای توسعۀ احزاب مشابه در سطح جهانی ترویج کردند.« حزب کارگر»

 «سیالیست متحدحزب کارگران سو»که امروز در « مورِنو»، از جمله گرایش «نماچپ»برخی از این گروه های 

(PSTU سازمان یافته، از )«ترشان به راستبرزیل اخراج شدند، آن هم به دلیل چرخش بیش« حزب کارگر .

گوئل می»که رهبرش « دمکراسی سوسیالیستی»مابقی داخل حزب باقی ماندند، از جمله گروه مندلیستِ 

 تبدیل شد.« روسف»لی به وزیر اصلاحات ارضی وقت و امروز رئیس ستاد و سخنگوی اص« روسِتو

نقش مهم همۀ این گرایش ها، چه آن هایی که اخراج شدند و چه آن هایی که باقی ماندند، این بود که 

برای یک حزب سرمایه داری منحط و سرتاسر ارتجاعی تهیه کنند. این گرایش ها با « سوسیالیستی»پوششی 

دست « جنبش های اجتماعیِ »و سایر  CUT، که همین طور اتحادیه های «حزب کارگر»تشویقِ نه فقط 

آموزی که همگی در خدمت انقیاد مبارزات طبقۀ کارگر بزریل به منافع و سود سرمایۀ برزیلی و بین المللی 

 بودند، این وظیفه را انجام دادند.

زیل رگیری در برابر دیکتاتوری نظامی بسال پیش در حال شکل ۹۴خیانت تاریخی به جنبشی انقلابی که تقرییاً 

می یابد؛ حزبی که چهره های برجسته « حزب کارگر»بود، اکنون نمود کامل خود را در بحران عمیق و رسوایی 

 کشیده می شوند.« پتروبراس»میلیارد دلاری و رسوایی سیاسی  ۳اش همگی دارند به درون باتلاق رشوۀ 

 در سنای برزیل که ماه نوامبر پیش« حزب کارگر»، رهبر «دلسیدیو آمارال»بنا به گزارش های هفتۀ گذشته، 

( دست «معاملۀ اتهام»دستگیر شد، با دادستان های فدرال به مصالحه )یا « پتروبراس»در ارتباط با رسوایی 

را به  «روسف»را به تلاش برای ساکت کردن شاهدان در مراحل تحقیقات و « لولا»یافته و به این ترتیب 

با « پتروبراس»)تگزاس( از سوی « پاسادنا»یک پالایشگاه قدیمی در  از قرارداد خرید« اطلاع کامل»داشتن 

ت. متهم کرده اس« حزب کارگر»قیمتی گزاف و پرداخت درآمدهای میلیونی به مدیران، سیاستمداران و خزانۀ 

 در آن مقطع رئیس هئیت مدیرۀ این شرکت نفتی بود.« روسف»

خشیده ب« روسف»ای به تلاش جناح های راست برای استیضاح ، جان تازه «لولا»این اتهامات همراه با بازجویی 

است. همین یکشنبه، جناح های راست فراخوان به تظاهرات گسترده در سرتاسر کشور با خواست برکناری 
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در دفاع از « حزب کارگر»داده اند. راهیپمایی دیگری نیز همین روز از سوی هواداران « حزب کرگر»رئیس 

 وانده شده اند و خطر درگیری های خشونت بار بالقوه وجود دارد.فراخ« روسف»و « لولا»

، پیامدهای ۰۳۹۱دهۀ « رکود بزرگ»برای کارگران برزیل، بحران کنونی، به عنوان بدترین بحران از زمان 

میلیون شغل از میان رفتند که اکثراً مرتبط به بخش خودروسازی و  ۰بیش از  ۳۱۰۴فاجعه باری دارد. در سال 

بوده اند. میلیون ها جوان فارغ التحصیل دانشگاه ها هیچ گونه چشم اندازی برای اشتغال ندارند. تورِم  صنایع

درصد سقوط  ۵درصدی، دستمزدهای واقعی را کاهش داده است به طوری که مخارج خانوار سال گذشته  ۰۱

 کرد. همۀ این ها بحران اقتصادی را وخیم می کنند.

بحران، مجموعه ای از تمهیدات ریاضتی با حمله به مزایای بازنشستگی و  به این« روسف»پاسخ حکومت 

زب ح»گرای هزینه های اجتماعی است که وضعیت طبقۀ کارگر را وخیم تر می کند. هرچند مخالفین راست

به عنوان یک تاکتیک سیاسی با هدف پیشبرد استیضاح مانع این تمهیدات شده اند، اما نسخۀ اقتصادی « کارگر

 ها همان است یا حتی بدتر.آن 

اتاق های فکر سرمایه داری و اقتصاددانان بورژوا این تز را پیش کشیده اند که چالش واقعی پیش روی اقتصاد 

 ۰۳۳۴برزیل، عبارت است از محروم کردن مردم برزیل از حقوق اجتماعی محدود مندرج در قانون اساسی 

شد( و گشودن درهای کشور به سوی سلطۀ لگام گسیختۀ )قانونی که به دنبال دیکتاتوری نظامی تصویب 

 سرمایۀ بین المللی.

« ولال»ترین تحول حول بازداشت موقت این تمهیدات را نمی توان به طور مسالمت آمیز اجرا کرد. شاید مهم

 ( گزارش دادند.O Globo« )جهان»در هفتۀ گذشته، چیزی بود که دو ستون نویس روزنامۀ دست راستی 

برای « وسائو پائول»گزارش داد که در گیرودار بازداشت، یک گردان نیروی زمینی ارتش در « دو نوبلاتریکار»

 آمادگی در شرایط خارج شدن اعتراضات از کنترل، وضعیت آماده باش اعلام کرد.

عات زاعضای فرماندهی عالی نیروی زمینی، با شهرداران ایالت هایی که بیش از همه در معرض تنا»به گفتۀ او 

. «میان ستیزه جویان سیاسی بودند، تماس تلفنی گرفتند و آن ها را آمادۀ ضرورت حفظ صلح اجتماعی کردند

ین برای تضم»این ستون نویس روزنامه ضمن حمایت از استیضاح، تصدیق کرد که ژنرال ها نمی خواهند 

 «.بینی شده، مداخله کنندقانون و نظم، به آن صورت که در قانون اساسی پیش
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ارتش طبق قانون اساسی « مأموریت»، ستون نویس دیگر این روزنامه خواهان اجرای همین «مرِول پریرا»

در جستجوی راه حلّ دمکراتیک »گرای اپوزیسیون حزب کارگر شد و هشدار داد که چنان چه احزاب راست

ری دیگر، بازگشت به دیکتاتوبه بیان «. خروج از بحران متحد نشوند، ما با خطر عقبگرد رو به رو خواهیم شد

 نظامی.

نمای متعددی که آن را تبلیغ کردند، همگی مسئول بن بست خطرناکی و سازمان های چپ« حزب کارگر»

هستند که در مقابل کارگران برزیل قرار گرفته است. پاسخ به این بحران را باید در مبارزه برای ساختن یک 

 کارگر، متکی بر یک چشم انداز سوسیالیستی و انترناسیونالیستی، و مبارزۀرهبری انقلابی جدید در درون طبقۀ 

 خواهان آن یافت.و پوزش« حزب کارگر»بی رحمانه علیه سیاست های 

 ۳۱۰۰مارس  ۳
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 چین و برزیل: دو سمبل تعمیق بحران سرمایه داری

 نیک بیمز

، اقتصاددانان و ۳۱۱۳سراشیبی تند اقتصاد جهانی در سال و متعاقباً  ۳۱۱۴به دنبال بحران مالی جهانی سال 

برزیل،  -(BRICS« )بریکس»اصطلاح متخصصین بورژوای متعددی بر این تصور بودند که اقتصادهای به

 می توانند بنیان جدیدی برای توسعۀ سرمایه داری جهانی باشند. -روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی

مین هفته با انتشار گزارش هایی از میان رفت که نشان می داد حکومت چین آخرین بقایای این افسانه ه

مشغول برنامه ریزی برای کاستن از میلیون ها شغل در صنایع پایه ای با وجود اضافه ظرفیت گسترده بوده، و 

 برزیل نیز وارد یک رکود اقتصادی، احتمالاً عمیق ترینِ آن در تاریخ این کشور، شده است.

، به عنوان کشورهایی که خود در احاطۀ معضلات ناشی از عقب ماندگی «بریکس»که کشورهای  این ادعا

اقتصادی و زیر سلطۀ مراکز سرمایۀ مالی امپریالیستی هستند، می توانند به نوعی پیشرفت جدیدی را برای 

 اقتصاد جهانی دربر داشته باشند، همیشه یک داستان تخیلی اقتصادی بود.

 از جمله صرف نیم تریلیون دلار و -می شد که به مدد بستۀ انگیزشی عظیم حکومت چینتا مدت کوتاهی 

 این توسعه را حفظ کرد. -سریع ترین انبساط اعتباری در تاریخ اقتصادی

رونق ساخت و ساز چین و گسترش ظرفیت تولید صنعتی، قیمت کالاها را بالا برد و منجر به رونق کشورهای 

 ۳۱۰۵که بلافاصله در سقوط آزاد بهای نفت از سال « سیکل بزرگ کالاها»ا سقوط صادرکنندۀ کالا شد. ام

های بازار»منعکس شد و به طیف گسترده ای از موادّ خام صنعتی گسترش یافت، همراه با خروج سرمایه از 

 ، افسار موجی از نابودی اقتصادی را رها کرده است.«نوظهور

رزیل، روسیه قرار دارد که به دلیل سقوط بهای نفت دچار رکود در رأس وضعیت وخیم اقتصادی در چین و ب

شده است. آفریقای جنوبی که به دنبال تنزل بهای فلزات و کاستن هزاران شغل در صنعت معدن ضربه دیده 

در « کورسوی امید»درصد هنوز به عنوان  ۶است، احتمالاً به زودی وارد رکود می شود. هند با رشد بیش از 

می شود، اما اقتصاد این کشور نیز زیر بار بدهی های بد، سقوط بازارهای صادرات و رکود دستمزدها  بوق و کرنا

 و سرمایه گذاری خصوصی به پایین هُل داده می شود.
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در حال شتاب گرفتن است.  -درصد کاهش یافت ۹.۴به میزان  ۳۱۰۴که سال  -انقباض رشد اقتصاد برزیل

شان می دهد که اقتصاد برزیل در سه ماهۀ چهارم سال جاری در قیاس با داده هایی که دیروز منتشر شد ن

همۀ اجزای تقاصای »درصد کاهش یافته است. به گفتۀ نهاد آماری این کشور  ۴.۳مدت مشابه سال پیش، 

در نتیجه برزیل به سوی بدترین رکود می رود و احتمال می رود که «. داخلی از خود کاهش نشان می دهند

 درصد کاهش پیدا کند. ۹کم دی سال جاری نیز دسترشد اقتصا

اهمیت کامل این گزارش های چین و برزیل تنها زمانی قابل درک است که نه در انزوا، که در پیوند با اقتصاد 

جهانی درنظر گرفته شود. این دو کشور تجلی تعمیق بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی در کلیت خود هستند 

 ، وارد مرحلۀ جدیدی شده است.۳۱۱۴ه فروپاشی اقتصادِی آغازشده از سال و تأکیدی بر این ک

به این سو، تنها با تزریق تریلیون ها  ۰۳۹۱فروپاشی کامل اقتصاد جهانی به دنبال بدترین بحران مالی از دهۀ 

سات سدلار پول نقد به نظام مالی از سوی بانک های مرکزی جهان به منظور سرپا نگه داشتن بانک ها و مؤ

 مالی، همراه با توسعۀ اقتصادی چین قابل جلوگیری بود.

مالی  ، شرایط برای یک فاجعۀ«بریکس»کشورهای « مدل رشد»این فرایند به پایان رسیده است. با اضمحلال 

، اخیراً هشدار داد که «بانک انگلستان»، سرپرست سابق «مروین کینگ»دیگر در حال ظاهر شدن است. 

هانی، اقتصاد ج« عدم تعادل»بود و این که بدون تعیین تکلیف با « کست سیستمش»، ۳۱۱۴سقوط سال 

 خواهد بود.« زودتر و نه دیرتر»احتمال بروز یک فاجعۀ جدید 

تسهیل »، بیش از پیش دارد ناکارا می شود برنامۀ «طبیعی»اصطلاح نظام مالی به جای بازگشت به شرایط به

پول نقد( اکنون دارد به نرخ های بهرۀ منفی و بازده منفی اوراق قرضه )یعنی غرق کردن بازارها در « کمّی

 می انجامد.

تقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی در کشورهایی است که نرخ های بهرۀ منفی را تجربه می کنند. 

ب های مازاد حسا این به دنبال تصمیم بانک ژاپن در اواخر ژانویۀ امسال مبنی بر اعمال نرخ بهرۀ منفی برای

 سپردۀ نزد خود بوده است.

تصمیم ژاپن به عوضِ آن که به نظام مالی رونق ببخشد، بازارها را به آشوب کشانده است. نگرانی هایی رو به 

رشدی در این باره وجود دارد که مدل کسب و کار بانک های بزرگ، صندوق های بازنشستگی و شرکت های 
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رخ ن« عالم هپروت»مت سرمایه گذاری می کنند، تا چه مدت می توانند در این بیمه که در اوراق بهادار جکو

ت: ، دوام بیاورند. در این مقاله آمده اس«(فایننشال تایمز»های بهرۀ منفی )لفظ به کار رفته در یکی از مقالات 

ن روی شرط بندی از سرمایه گذاران انتظار می رود که با خرید اوراق فوق العاده امن، از ریسکِ ضرر و زیا»

های پرمخاطره اجتناب کنند. اما الآن آن ها صف کشیده اند تا با این اوراق فوق العاده امن، ضرر و زیان را 

 «.برای خود تضمین کنند

تشدید بحران اقتصادی و مالی، طغیان های سیاسی خشنی را در برداشته است. همین هفته به دنبال بروز 

و تداوم رکود، و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، اقتصاددانان مؤسسۀ تری از تورم منفی شواهد بیش

هشدار دادند که رکود در اروپا می تواند سقوط « نزدیک به لبه»طی پژوهشی زیر عنوان « کریدت سوئیس»

روشن  د، دیگراگر قرار باشد رکود در حوزۀ یورو دوباره عود کن»منطقۀ یورو را به ارمغان بیاورد. به گفتۀ آنان 

 «.نیست که بتواند از پس آن بربیاید

بورژوایِی  سیاست« چرخش به چپ»در امریکای لایتن، مارپیچ نزولی اقتصادی برزیل بخشی از ورشکستگیِ 

این کشور است که وابسته به صادرات به چین بود. در ایالات متحده، تعمیق بحران نظام سیاسی و اقتصادی 

، به عنوان پیشتاز نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری «دونالد تارمپ»اشیست، منجر به ظهور یک رقیب ف

 خواه شده است.

در هیچ جایی بیش از چین ورشکستگی کامل نظام سرمایه داری چنین آشکار نیست. رژیم استالینیست چین 

ه بر میراِث دهه ها کشور و غلب« صعود مسالمت آمیز»وعده داده بود که بازگرداندن سرمایه داری راه را برای 

 عقب ماندگی اقتصادی باز خواهد کرد. اما برنامۀ این رژیم به یک فاجعه تبدیل شده است.

از یک سو رشد اقتصادی چین، این کشور را در تیررس نیروی مهیب تخریبی ارتش امریکا قرار داده است که 

ویژگی »سوی دیگر سرمایه داری چین  صعود چین را تهدیدی در برابر سلطۀ سیاسی و نظامی خود می بیند. از

ندارد، بلکه نشان داده با همان تناقضاتی دست به گریبان است که کلّ نظام را مبتلا کرده و « های خاصی

 اکنون مستقیماً مشاغل و معیشت صدها میلیون نفر را تهدید می کند.

می کارگزاران آن هیچ گونه راه نشان داد، بورژوازی و تما ۳۱همان طور که نشست اواخر هفتۀ گذشتۀ گروه 

حل اقتصادی برای این بحرانِ رو به صعود ندارند. نظام سرمایه داری جهانی در کلیت خود، در مواجهه با 
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افزایش مشکلات، به جای همکاری بیش از پیش درگیر تنازعات تند شده است. اما همۀ آن ها بر سر یک چیز 

 ادار به پرداخت بهای هرج و مرج این نظام کرد.متفق القول هستند: طبقۀ کارگر را باید و

هیچ راه حلی برای تلاشی اقتصادی در درون نظام سیاسی کنونی وجود ندارد. سرمایه داری جهانی با سر به 

سوی یک فاجعه در حرکت است و این واقعیتی است که بیش از پیش حتی در محافل اقتصادی و سیاسی 

ا همان طور که مارکس توضیح داد، در مسیر تکامل بشریت هیچ مشکل حاکم به رسمیت شناخته می شود. ام

 به وجود نمی آید که در آنِ واحد شرایط مادّی برای حلّ آن نیز پدیدار نشود.

اهمیت رشد طبقۀ کارگر بین المللی در طی سه دهۀ گذشته، به عنوان پیامد جهانی سازیِ تولید سرمایه داری، 

 ۳۱۰۱و  ۳۱۱۱میلیونی کارگران جدید در چین، برزیل و هند بین سال های  ۳۴۰در همین امر است. افزایش 

تنها جزئی از این رشد کمّی طبقۀ کارگر است. قدرت عینی عظیم طبقۀ کارگر تنها از طریق مبارزۀ سیاسی 

 برای اتحاد آن حول یک برنامۀ سوسیالیستی بین المللی است که می تواند بالفعل شود.

 ۳۱۰۰مارس  ۵
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 زیکا، نابرابری اجتماعی و سرمایه داری

 بیل فان آوکن

ته اعلام کرد که شواهدی کافی در تأیید این نظر یاف« امریکا بیماری مرکز کنترل و پیشگیری»روز چهارشنبه 

چون حریق علفزار در سرتاسر قارۀ امریکا پخش شده، منجر ، به عنوان ویرسی که هم«زیکا»است که ویروس 

یک اختلال مخرب در نوزادان است که باعث می شود « میکروسفالی»می شود؛ « میکروسفالی»به بیماری 

 اطفال به دلیل ناتوانی مغز از رشد و تکامل مناسب، جمجمه هایی کوچک تر از حدّ طبیعی داشته باشند.

قامات حوزۀ م منتشر شد، بلافاصله از پی این هشدار« مجلۀ پزشکی نیو اینگلند»یافته های این مرکز که در 

ینی ببهداشت و سلامت امریکا می آمد که خطر این ویرس به مراتب عظیم تر از آن چیزی است که ابتدا پیش

 می شده.

از هر منظر که نگاه کنیم این ویروس به نظر ترسناک »، قائم مقام مدیر این نهاد، گفت: «آن شوکِت»دکتر 

شه که ، گونه ای از پ«آئدس ایجیپتی»بنا به توضیح او، «. تر از آن چیزی است که در ابتدا گمان می بردیم:

 «یویروس نیل غرب»و  «چیکونگونیا»، «تب دنگی»ناقل این ویروس و همین طور بیمارهای دیگری مانند 

 ایالت که در ابتدا گمان می رفت، وجود دارد. ۰۳ایالت امریکا و نه  ۹۱است، در 

ی نیمه مستعمرۀ امریکا، شمار ابتلا به ویروس زیکا شاید به مرز صدها ، این قلمرو«پورتو ریکو»او افزود که در 

 هزار نفر برسد و از این تعداد صدها مورد مربوط به نوزادان باشد.

مورد ابتلا به ویروس زیکا از هفتۀ گذشته گزارش شده است که این رقم شامل  ۶۱۱در خود قارۀ امریکا نیز 

 زن باردار می شود. ۰۳

د جهانی برای سلامت عمومی به شمار می رود. طی همین هفته، برزیل، به عنوان کانون شیوع زیکا یک تهدی

مورد میکروسفالی را تأیید می کند که گمان می رود اکثراً به دلیل تماس  ۰۰۹هزار و  ۰زیکا، اعلام کرد که 

انتظار کشورهای بسیاری در  مادران با این ویروس در دورۀ بارداری بوده باشد. بحران هایی در ابعاد مشابه در

میلیون مورد ابتلای جدید به ویروس را در سرتاسر  ۵الی  ۹، «سازمان بهداشت جهانی»امریکای لاتین هستند. 

 بینی کرده است.این نیمکره پیش
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 چنین به اختلالات نورولوژیک حاد در بزرگسالان نیز ارتباط داده شده است.این ویروس هم

میلیارد دلار را برای مقابله با بحران زیکا رد کرده  ۳هه با این بحران، درخواست تقریباً کنگرۀ امریکا در مواج

است. حکومت اوباما بدون اختصاص هرگونه بودجۀ جدید، از محلّ بودجه هایی که سابقاً به مبارزه با شیوع 

الغ ب نفریقای غربی، جااختصاص داده شده بودند )بیماری ای که با در نوردیدن آ ۳۱۰۵ویروس ابولا در سال 

 بالا کشیده است. را میلیون دلار ۴۴۳هزار نفر را گرفت(،  ۰۰بر 

میلیارد دلاری که برای  ۳همین کنگره برای تصویب صدها میلیارد دلار هزینۀ نظامی هیچ مشکلی نداشت. 

یرجینیا ای کلاس وزیکا پیشنهاد شده بود، معادل است با رقم هزینه شده برای خرید یک واحد زیردریای هسته 

تری در کار نیست که به محافظت از مادران، اطفال و یا بمب افکن رادار گریز. با این حال ظاهراً پول بیش

 سایرین از پیامدهای تراژیک ویروس زیکا اختصاص داده شود. 

ه نه فقط یاین بی اعتنایی جنایتکارانۀ کنگرۀ امریکا نسبت به گسترش ویروس زیکا، در حکم کیفرخواستی عل

رهبری جمهوری خواه آن، که همین طور کل نظام اجتماعی است که نیازهای حیاتی بشریت را تابع سود و 

 انباشت سرمایۀ یک الیگارشی انگشت شمار می کند.

ناتوانی حکومت امریکا از واکنش به این بحران سلامت عمومی، یک پایۀ طبقاتی عمیق دارد. ویروس زیکا 

 است که ریشه در فقر و نابرابری اجتماعی دارد.اساساً بیماری ای 

میلیون نفر فاقد آب جاری و  ۹۴کانون شیوع زیکا، شمال شرقی برزیل بود، فقیرترین منطقۀ کشور، جایی که 

، زاغه های ها«اولاف»یگر در دمیلیون نفر فاقد دسترسی به سیستم فاضلاب هستند. میلیون ها نفر  ۰۱۱بالغ بر 

می کنند، جایی که جمع آوری دائمی زباله وجود خارجی ندارد. همۀ این عوامل برای زاد و  فقیر حومه، زندگی

ولد پشه های ناقل ویروس و همین طور سایر بیماری های مرگبار ایده آل هستند. با فروغلتیدن اقتصاد برزیل 

 ، شرایط تنها وخیم تر شده است.۰۳۹۱به بدترین بحران از زمان بحران بزرگ دهۀ 

بینی های خودبسنده مبنی بر این که گسترش ویروس تهدیدی مشابهی برای جمعیت امریکا نخواهد پیش

بود، عامدانه فراموش می کند که بخش های زیادی از جمعیت امریکا نیز در شرایط فقر، بدون مسکن کافی، 

 خدمات اجتماعی یا بهداشت و درمان کافی زندگی می کنند.



25 
 

پورتو ریکو صحت دارد، جایی که نیمی از مردم پایین تر از خط فقر زندگی می چنین گفته ای به روشنی در 

چنین این گفته در بخش های وسیعی از امریکای جنوبی مصداق دارد، جایی که خطر شیوع ویروس کنند. هم

 تر است، از جمله شهرهایی نظیر میامی، اورلاندو، نیو اورلیانز و هیوستن.زیکا از همه جا بیش

مدرسۀ ملی بیماری های استوایی کالج پزشکی بیلور، در ستونی مندرج  ، سرپرست«پیتر هوتز»یش هفتۀ پ

به ه کاین می تواند فاجعه ای باشد که طوفان کاترینا یا سایر فلاکت هایی را »نوشت: « نیویورک تایمز»در

 «.شکل بی قواره ای بر فقرا اثر می گذارند، به رقابت بگیرد

. آن چه که با طوفان کاترینا افشا شد، نه صرفاً بی کفایتی و بی اعتنایی حکومت در این مقایسه بجا است

بینی، بلکه پیامد وحشتناک دهه ها وخامت و فراموشی زیرساخت های مواجهه با یک فاجعۀ بسیار قابل پیش

الی گارشی متر الیاجتماعی و ازهم دریدن برنامه های اجتماعی توده های وسیع مردم برای غنی ساختن بیش

 و شرکت های حاکم بود.

حملات مشابهی علیه نظام بهداشت و درمان عمومی از طریق دهه ها کاستن از بودجه صورت گرفته است. 

به اوج خود رسیده که جزئی از یک استراتژی محاسبه شده برای سازماندهی دوبارۀ « اوباماکر»این فرایند در 

است، در حالی که سودآوری شرکت های های بزرگ داروسازی و بهداشت و درمان مطابق با خطوط طبقاتی 

 شرکت های بیمه و زنجیره بیمارستان ها را تسهیل می کند.

در بین تعدادی از ابتکارات عمل تاکنونی اعلام شدۀ حکومت اوباما و کنگره در ارتباط با زیکا، یک برنامۀ 

ازه می رات، به آن ها اجربینی برخی قوانین و مقتشویقی برای شرکت های دارویی به چشم می خورد که با باز

عت ترین فتری پرمننظیر زیکا، بتوانند با سهولت بیش« غیرسودآور»دهد در ازای مطالعۀ بیماری های عفونی 

داروهای جدید خود را وارد بازار کنند. با وجود آن که مقامات حوزۀ بهداشت و درمان عمومی خواهان این شده 

علائمی  د، اما شرکت های بزرگناعات مرتبط با چنین تغییر و تحولاتی به اشتراک گذارده شواند که کلیۀ اطل

 دال بر پذیرش این درخواست را از خود نشان نداده اند.

ناپذیر  تر اجتنابدرست همان طور که شیوع ابولا با شیوع زیکا دنبال شده است، اپیدمی های ویرانگر بیش

سافرت های جهانی، این ایپدمی ها در سراسر جهان پخش خواهند شد. تنها با هستند، و با در نظر داشتن م

یک تلاش هماهنگ شدۀ بین المللی با اتکا به منابع مورد نیاز برای نه فقط توسعۀ سریع و جهانی کردن 
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جدید، که همین طور برای ریشه کن ساختن شرایط فقر و ستمی  این های این طاعون هدسترسی به واکس

 ، می توان به مقابله با این اپیدمی ها برخاست.این بیماری ها را امکان پذیر می سازند عکه شیو

اما بر سر راه این تلاش مبرم، نظام سرمایه داری ورشکسته قرار دارد، نظامی که تمامی دغدغه های اجتماعی، 

ملت های -اران دولتشت و درمان را تابع سود شرکت ها و رقابت های تلخ تر میان سرمایه دااز جمله بهد

 مختلف می کند.

ابرثروتمند  ۳۱این ادعا که منابعی وجود ندارند، یک دروغ است. کوهی از ثروت های انباشته در دستان 

درصد پایینی جمعیت امریکا ثروت دارند، می توانست بارها بار جوابگوی چنین تغییرات  ۴۱امریکایی که بیش از 

 ضروری باشد.

ی نظیر شیوع ابولا و زیکا اساساً یک مسألۀ سیاسی است. این مستلزم مبارزۀ طبقۀ کارگر مقابله با بحران های

در سطح جهانی برای بازسازماندهی جامعه بر بنیان سوسیالیستی برای رفع نیازهای اجتماعی است و نه سود 

 خصوصی.

 ۳۱۰۰آوریل  ۰۴
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 سرمایه داری برزیل: لایۀ کثیف شناور بر آب آلوده

 مایکل رابرتز

به خیابان های  «دیلما روسف»با خواست استیضاح پرزیدنت  ینمعترض نفر از روز یکشنبه، بیش از یک میلیون

برزیل ریختند. این اعتراضات به دنبال شدت یافتن خشم عمومی نسبت به افزایش دشواری های اقتصادی و 

الغ صورت گرفت )شرکتی که در آن مب« اسپتروبر»رسوایی فساد چند میلیارد دلاری در شرکت نفت دولتی 

 «روسف»هنگفتی پول برای مصارف احزاب سیاسی، به ویژه حزب حاکم اختلاس شد، آن هم درحالی که 

 را بر عهده داشت!(. «پتروبراس»ریاست 

از فساد و ارتشا خسته شده ام. همۀ ما از این که مالیات »، یک تحلیلگر سیستم، گفت: «کریستینا آراهوژو»

 «.به تنگ آمده ایم ،ای بالا بپردازیم و هیچ ما به ازایی برای جامعه نبینیمه

تحت کنترل حاکمیت سوسیال دمکراتی که خود را حامی فقرا و کارگران جا می زند، در یک  ،اقتصاد برزیل

اقتصاد سال گذشته است.  ۰۳، در پایین سطح طی «رئال»واحد پول برزیل، ارزش زوال فاجعه بار قرار دارد. 

 رو به انقباض است و درآمد ها درحال سقوط.
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پاسخ حکومت، معرفی اصلاحات نئولیبرالی و ریاضت مالی بوده است. از آن جایی که برزیل سال قبل برای 

ئیس ربه عنوان ، «دلیما روسف»نخستین بار در طول بیش از یک دهۀ گذشته با کسری بودجه مواجه شد، 

به  ،آرایی پایین انتخاب شده، تلاش کرده است تا با معرفی کاهش مالیات و مزایاجمهوری که به تازگی و با 

وضعیت مالیۀ عمومی کشور سر و سامان دهد. کاهش های مالیاتی قرار است به نفع شرکت ها تمام شود و 

 کاهش مزایا به ضرر فقرا.

مردم عادی برزیل، که همین طور  سختی رو به رو شده است، آن هم نه فقط از سوی با این حال او با مقاومتِ

فلج  «پتروبراس»گروهی بر سر رسوایی دنبال درگیری های درون به کنگره که وندر احزاب از طرف ائتلاف

لاتر سوخت و دیگر هزینه ها، اقدام اب یشده است. سه هفته پیش، رانندگان کامیون در اعتراض به مالیات ها

دند؛ به دنبال این، قفسه های فروشگاه ها خالی ماند و حمل و نقل کشور کراز م به بستن مسیرها در یک سوّ 

 دریایی محموله های سویا مختل شد. حکومت وادار شد که به اکثر مطالبات آن ها تن دهد.

به علاوه خدمات عمومی ضعیف و افزایش تورم که ماه فوریه به بالاترین سطح در طی یک دهۀ پیش رسید، 

دیگر  (۰) گین کرده است. در عین حال کشور امسال به سوی یک رکود تکنیکیمرم برزیل را به شدت خشم
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کسالی ین خشربدت به دنبالبندی انرژی بسیاری از ایالات نیز با کمبود آب و احتمال سهمیه پیش می رود.

 درگیر هستند. ،سال گذشته ۴۱کشور در 

وئیۀ تاریخ ژ درمی توانم با کمی اصلاح و تعدیل به نوشتۀ خود  جا اما مشکل از کجا نشأت گرفته؟ در این

اقتصاد برزیل در یک  درسرمایه داری  مسلط رجوع کنم. در آن نوشته نشان دادم که سودآوری بخش ۳۱۰۹

 رد.آوسرمایه گذاری و رشد وارد می  رفشاری رو به پایین را ب امر روند نزولی بلند مدت قرار دارد که همین

 

درصد سقوط کرد. این سقوط بلندمدت در واقع محصول  ۰۳، نرخ سود نزدیک به ۳۱۱۴و  ۰۳۰۹ال های بین س

، هسال ۳۱حدوداً  دورۀ بود. طی این ۰۳۳۱و دهۀ  ۰۳۴۱تا اوایل دهۀ  ۰۳۰۹کاهش بسیار عظیم نرخ سود از 

داشت و نرخ  درصد صعود ۳۹درصد سقوط کرد، درحالی که ترکیب ارگانیک سرمایه  ۹۱نرخ سود بیش از 

 یعنی یک نمونۀ کلاسیک از قانون سوددهی مارکس را شاهد بوده ایم. -درصد کاهش یافت ۰۶استثمار 

 راحیطگان حاکم برزیل سیاست های نئولیبرالی را که برای بازگرداندن نرخ سود ب، نخ۰۳۳۱اما از اواسط دهۀ 

 سوی ت، چرا که سرمایه گذاری خارجی بهدرصد بالا رف ۳۱شده بود، اتخاذ کردند. ترکیب ارگانیک سرمایه 
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درصد، بالا رفت؛ چرا که  ۴۴تر، تا نفت( سرازیر شد، اما نرخ استثمار به مراتب بیش وصنایع )اتومبیل، شیمی 

ید همراه با روش های شد ،صنعت و فراوری محصولات کشاورزی بخش به زمرۀ نیروکار یتربرزیلی های بیش

 پایین نگاه داشته می شد. هادرحالی که حقوق و دستمزد ؛پیوستند ،تولید سرمایه داری

 رزیلب بازار جهانی مبدل شد. صادرات اصلی درکشاورزی اصلی محصولات برزیل به تولیدکننده و صادرکنندۀ 

شامل سویا، گوشت گاو، گوشت طیور، شکر، اتانول، آب پرتغال و تنباکو می شود. بخش تولید محصولات 

درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. برزیل اکنون پس از  ۳۴به  کشاورزی، اکنون نزدیک

محصولات کشاورزی جهان )از نظر ارزش صادرات( بزرگ ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا، سومین صادرکنندۀ 

ز ا شد، به طوری که این صادراتهمراه یراتی در ترکیب صادرات کشاورزی یاست. رشد سریع صادرات، با تغ

شده حرکت کرد که ارزش افزودۀ بالاتری دارد. ولات فرآوریصمحصولات گرمسیری فاصله گرفت و به مح

 را شکل می دهد. این کشور شده اکنون نزدیک به سه پنجم صادرات کشاورزیمحصولات فرآوری

برالی ی نئولیعوامل بیرونی مساعد که از سیاست ها شماریبرزیل مانند برخی دیگر اقتصادهای نوظهور، از 

داخلی حمایت می کرد، منتفع شد. قیمت کالاهای خوراکی افزایش یافت. از جهاتی این مشابه بود با کشف 

یاری رساند. درآمد بادآوردۀ امریکای لاتین از  ۰۳۴۱ا( در دهۀ ینفت دریای شمال که به حکومت تاچر )بریتان

درصد از  ۰۴به طور متوسط  امرسابقه بود. این بی ،محل تداوم قیمت های بالای کالا ها در طول دهۀ گذشته

 شکل می داد.  ۳۱۱۱در دهۀ  تجمیعی به صورت را درصد ۳۱و نزدیک به  را به صورت سالیانه درآمد داخلی
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بنابراین ترکیب موفقی از رشد قیمت کالاها به دلیل تقاضای چین، دستاوردهای بهره وری به دلیل رشد نرخ 

 رد . همۀ این ها منجر به رونق سودآوری و رشدشتتغال از نواحی روستایی وجود داشااستثمار، و گسترش 

 ۵، رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط بالاتر از ۳۱۰۱و تا سال  ۳۱۱۳یک دهه شد. پس از بحران  ولط

 جامید.کلی اندرصد در سال بود. این خود به بهبودهای قابل توجهی در استانداردهای زندگی و معیشت به طور 

، برخی دستاوردهای مهم برای طبقۀ کارگر هاکالا قیمت ، و رونق«لولا»در دورۀ حکومت رئیس جمهور اسبق، 

کردن  میواعتبار با نرخ های بهرۀ پایین برای کارگران و عم اعطای وجود داشت: نظام تأمین اجتماعی، افزایش

ترین وجه این سیاست ها است. ، نمایان(Bolsa Familia) ت و آموزش. برنامۀ کمک هزینۀ خانوادهشبهدا

، شمار خانواده هایی که از پرداخت های انتقالی بهره مند می شدند، بیش از دو ۳۱۰۰و  ۳۱۱۵بین سال های 

رسید )تقریباً یک چهارم جمعیت(. در نواحی دورافتاده تر، پرداخت  خانواده میلیون ۰۹.۹به  ۰.۴برابر شد، و از 

است مبدل شده است. یکی دیگر از ارکان سی یبه موتور اصلی اقتصاد محل ،تحت این برنامه های صورت گرفته

قل دستمزد و حقوق بازنشستگی احکومت که طی مذاکرات با اتحادیه ها اتخاذ شد، عبارت بود از افزایش حد

س از درصد و ارزش واقعی آن )پ ۳۰۰، ارزش اسمی این حقوق و دستمزد ۳۱۰۳و  ۳۱۱۳. طی سال های 

و نیروی کار با نرخ  پیدا کرددرصد کاهش  ۰.۶به  ۰۳.۹درصد بالا رفت. نرخ بیکاری از  ۰۰ورم( تتعدیل با نرخ 

 درصد گسترش یافت. ۰.۰سالانۀ 
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زیل روت در برثچنان در درون نظام ثابت باقی ماند. نابرابری درآمد و اما نابرابری های توسعۀ سرمایه داری هم

بالایی قرار دارد، سطوحی که تنها رژیم آفریقای جنوبی پس از آپارتاید از آن پیشی گرفته در سطوح فوق العاده 

 سطتر از متوچنان پاییناست. با وجود رونق دهۀ گذشته، متوسط خالص درآمد قابل تصرف واقعی خانوار، هم

متوسط است. بیش  یکدلار در سال( قرار دارد و این صرفًا  ۳۹۱۵۶) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی »

میلیون نفر هنوز در آن چه که فقر مطلق پنداشته می شود، زندگی می کنند. به طوری که درآمدهای  ۰۰از 

درصد مردان مزدبگیر هستند )این رقم  ۴۱دلار( است. تقریباً  ۹۹رئال )حدود  ۶۱ماهیانۀ آن ها پایین تر از 

 ۳تی بسیار طولانی را کار می کنند که  بالاتر از متوسط درصد از کارکنان ساعا ۰۳درصد است(؛  ۴۰برای زنان 

مشغول به را درصد از مردان ساعاتی بسیار طولانی  ۰۴است؛  «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»درصد در 

 درصد است. ۳کارند و این رقم برای زنان، 

، رقمی که ه اندتهاجم شددرصد از مردم قربانی تعرض و  ۶.۳ماه گذشته، حدود  ۰۳بنا به گزارش ها، طی 

نفر به  ۳۰. نرخ قتل در برزیل، است درصد( ۵) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»تقریباً دو برابر متوسط 

نفر به  ۳.۳) «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی»هزار نفر است، یعنی تقریباً ده برابر متوسط  ۰۱۱ رازای ه

طی یک دهه و  ر جهان. خشونت در میان افراد جوان تمرکز یافته وهزار نفر( و بالاترین نرخ د ۰۱۱ازای هر 

به یکی از مشکلات عدیدۀ اجتماعی در کشور بدل شده  -از جمله خشونت مسلحانه -نیم گذشته، خشونت

درصد  ۵۰ست: متوسط تولید ناخالص داخلی سرانه از تنها لااست. شکاف های منطقه ای در برزیل بسیار با

 درصد بالاتر از همین متوسط در جنوب شرقی متغیر است. ۹۵ال شرقی تا مقۀ شمتوسط ملی در منط

 ۴، نرخ سود شروع به کاهش نمود )۳۱۱۵چنان عمل می کرد. از سال به علاوه قانون سوددهی مارکس هم

درصد تنزل کرد. این  ۳۴رشد و نرخ استثمار  ،تر(، چرا که دستمزدو سپس بیش ۳۱۱۴درصد کاهش تا سال 

رخ  ۳۱۱۳-۳۱۱۴تداوم رونق در قیمت کالاها بود که باعث شد رشد ادامه یابد. وقتی رکود جهانی در سال تنها 

 داد، اقتصادهای سرمایه داری نوظهور نتوانستند از پیامدهای آن اجتناب کنند.

 شدر مورد برزیل، به نظر می رسید که صعود قیمت های کالاها به همراه سیاست آگاهانۀ حکومت به افزای

سرمایه گذاری دولتی، برزیل را در قیاس با سایر کشورها قادر به اجتناب از پیامدهای وخیم بحران کرده بود. 

به بعد رو به افول گذاشت. طی چند سال اخیر، قیمت  ۳۱۰۰اما قیمت صادرات کلیدی کشاورزی برزیل از 
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صادرات  . اکنون سودآوریه استش یافتتر کاهتر رفته و سودآوری نیز بیشهای جهانی کالاها به سرعت پایین

 است. ۳۱۱۵تر از بهترین سال های آن تا پیش از درصد پایین ۳۱برزیل در حدوداً 

 

آهسته شده است. طی دو سال گذشته اقتصاد این  ۳۱۰۰رشد تولید ناخالص داخلی برزیل نیز متعاقبًا از سال 

اکتور بوده است. در همان حال که سرمایه گذاری کشور شاهد سقوط تند سرمایه گذاری و صادرات بخش مانوف

درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، اما برای جبران سقوط  ۴.۵واحد درصد افزایش به  ۱.۵عمومی با 

درصد از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته( کافی نبوده است.  ۰۳.۶به  ۰۵.۹سرمایه گذاری خصوصی )از 

 بازنگشته است. ۳۱۱۴طح تولید خود تا پیش از بحران صنعت حتی هنوز حتی به س

حکومت تلاش کرده است که سرمایه گذاری بخش خصوصی را از طریق کاهش مالیات و مشوق هایی برای 

شرکت ها، منتها به بهای کسری بودجۀ خود، سر پا نگاه دارد. هزینۀ بهرۀ بدهی عمومی سر به فلک می کشد 

حوزه هایی که  -ه قطع پرداخت سوبسید به حمل و نقل، مسکن و آموزشو همین امر حکومت را وادار ب

رف مخارج عظیم بر روی فوتبال و المپیک )بخشاً به کرده است. اما ص   -اکثریت جمعیت به آن متکی است
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منظور رونق بخشیدن به سود بخش سرمایه داری(، آن هم به بهای کاستن از خدمات عمومی ابتدایی، کاسۀ 

 لبریز کرد. صبر مردم را

 نشینی ازحکومت را به اعطای برخی امتیازات واداشته است، اما حکومت قصد عقب ،نارضایتی های اخیر

سیاست های نئولیبرالی خود را ندارد. سودآوری سرمایه داری، بدون ضربه به استانداردهای زندگی بهبود 

رای ب شکست سرمایه داری برزیل، دیگر ریاضت و وادار کردن کارگران به پرداختتحمیل نخواهد یافت. اما 

اد جهانی ضعیف باشد، رشد اقتصادی نیز پایین باقی صود اقتب. زیرا مادام که بهجوابگو نیست سرمایه داری

ر سطح چون لایۀ کثیفی که بشرمانه و پشتیباتی سیاسی از آن را همفساد و ارتشای بی ،خواهد ماند. همین امر

 می آورد.، به سطح است آب آلوده شناور

 ۳۱۰۴مارس  ۰۰

ته متوالی کاهش داش« سه ماهۀ»( رکود تکنیکی زمانی رخ می دهد که تولید ناخالص داخلی واقعی طی دو ۰)

 م-باشد

https://thenextrecession.wordpress.com/2015/03/16/brazil-a-dirty-scum-

on-polluted-water/ 
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