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 چرخش مهلک به سوی ناسیونالیسم اقتصادی

 نیک بیمز

« فایننشال تایمز»شنبه در نشریۀ بق خزانه داری امریکا، که روز دو، رئیس سا«لاورنس سامرز»صحبت های 

وضعیت اقتصاد  دربارۀرشد سردرگمی اول، حاکم است:  لمنتشر شد، نشانۀ بروز دو تحول در درون محاف

 چرخش به سوی سیاست های حمایت گرایی و ناسیونالیسم اقتصادی. دوم، جهانی و

، از این «غیرارادی گلوبالیسممسئولانه هستند و نه  ناسیونالیسمتحق رأی دهندگان مس»مقاله زیر عنوان  این

بازار »م برنامه های ن پیشگان یکی از حامیاوه سامرز در دوران زمامداری کلینتجهت حائز اهمیت است ک

 مزایای جهانی سازی سرمایه داری بود. و مشوق« آزاد

، 8002تلاش ها برای احیای اقتصادی پس از بحران مالی  یدورۀ اخیر، در بحبوحۀ ورشکستگی تمام طی

یعنی شرایطی که افت مداوم تقاضای جهانی،  -هشدار داده است« رکود مزمن»سامرز نسبت به مخاطرات 

 با وجود پایین ترین نرخ های بهره می شود. دائمی رشد پایین و رکود به منجر

به گفتۀ سامرز، رأی رفراندوم خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا و پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات مقدماتی، 

علیه سیاست های اقتصادی نسبتاً بازی هستند که از  شوریدنرأی دهندگان در حال »نشان می دهد که 

این همراه شده «. در امریکا و بریتانیا یک هنجار به شمار می رفته اند مان جنگ جهانی دوم به این سو،ز

و همین طور امریکای  اروپاعود اپوزیسیون پوپولیستی در برابر ادغام اقتصادی در بخش اعظم است با ص

 لاتین.

دربارۀ  آن چنانیشعارهای »ل می نامد، شام« رویکرد جریان اصلی»در دورۀ گذشته، آن چه که سامرز 

توانایی به نظر می رسد که فعلاً »می شده است. اما اکنون « پیامدهای اقتصادی ادغام بین المللی

 بین المللی }ادغام{ پیامدهایحمایت از  بههنوز مردم را  ،ایجاد رعب و وحشتبرای آن که با  متخصصین

 .«بکشانند، به سر رسیده است

لیت اصلی حکومت، از این ایده که مسئو آغاز شود؛ آن هم رویکرد جدیدیباید »که  سامرز پیشنهاد می کند

 «.رفاه جهانی مثل انتزاعی از مفاهیم روی هشهروندان است و نه دنبال رفاهسازی بیشینه 
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و جهانی سازی، رشد اقتصادی دائمی و افزایش « بازار آزاد»کلّ چشم انداز بورژوازی که ادعا می کرد 

و  0990چون مذهب در دهۀ رد )آموزه ای که هموهای زندگی را برای مردم به ارمغان خواهد آاستاندارد

نخستین دهۀ قرن بیستم تبلیغ می شد(، دستخوش بحران شده است. این بحران را می توان در مقالۀ اخیر 

محرک انتخابات ریاست  را «وعده های تحقق نیافتۀ اقتصاد امریکا»دید که « وال استریت ژورنال»

 معرفی می کرد. 8002جمهوری 

 یک دهه و نیمِ»، می نویسد: ازهم گسیخته انداین مقاله با اعتراف صریح به این که چشم اندازهای قبلی 

و نظام سیاسی ما  دربارۀ اقتصاد مدرن را ض های پایه ایاست که فر بوده گذشته، چنان آشفته و ناامیدکننده

فصول  ناین سرخوردگی های پی در پی منجر به یکی از نامنتظره ترین و غیرمعمول تری وارونه کرده است.

 «.سیاسی در تاریخ مدرن با عروج دونالد ترامپ و برنی ساندرز شده است

برمی دارد؛ از پیامد وخامت اوضاع اقتصادی از  پرده این مقاله به یک رشته آمار و ارقام اشاره می کند که

درصد؛  20به  22؛ تنزل سهم کار از درآمد ملی از 8000دی میانۀ درآمد واقعی از سال درص 7جمله: سقوط 

از ایجاد رشد مشاغل یا تکنولوژی های جدید  ناتوانینابودی مشاغل بخش تولید و ساخت کالای صنعتی؛ 

 مشاغل حرفه ای، از کتابداری تا مهندسی.بخش  (0) «گیشد پوک»و  ؛هادرآمد

اقتصادی، منجر به تعمیق بیزاری توده های مردم از کلّ دستگاه سیاسی و اقتصادی این تغییر و تحولات 

د که این کشور در نشهروند امریکا، هفت نفر بر این اعتقاد 00شده است. طبق نظرسنجی های اخیر، از هر 

دارند که  د هواداران ساندرز اعتقادصدر 90و  درصد هواداران ترامپ 20مسیر نادرستی قرار گرفته و حدوداً 

 «.منافع قدرتمداران متمایل شده است سمتبه »نظام اقتصادی 

سی اشاره ایتمرکز روی پدیده های ترامپ و ساندرز در هر دو مقاله، به دو واهمۀ قابل توجه در دستگاه س

اسی و اقتصادی ت طبقۀ کارگر علیه برنامه های سیدارد. از یک سو، دستگاه حاکم نگران صعود اعتراضا

، خودخوانده« سوسیالیست دمکرات»که در رأی میلیون ها نفر، به ویژه جوانان، به ساندرز، نامزد است 

و از سوی دیگر نگران صعود گرایش های سیاسی راست افراطی، ناسیونالیستی و شبه  منعکس شده است؛

 .وت شخص ترامپ متجلی شدهفاشیستی است که در کس
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غیرارادی باید راه را برای  گلوبالیسمیا »راست افراطی اشاره می کند: سامرز در جمع بندی نظر خود به خطر 

پوپولیستی  انهای ناامیدکننده تر و عوام فریبمسئولانه باز کند، یا این که ما شاهد رفراندوم  ناسیونالیسم

 «.سب مناصب بالا در رقابت با هم هستندکخواهیم بود که بر سر 

لیسم عود پوپوکه او پیشنهاد می کند، پادزهر ص« عقلایی»سم اقتصادی با این حال چرخش به سوی ناسیونالی

. باید خاطر آوردفراهم می  یکسانینظری را برای سیاست های اساساً  راست نیست. بلکه صرفاً توجیهات

ای پشتیبانی تجاری حمایت گرایانه  های از سیاست ،و دمکرات «مترقی» نشان کرد که در این مورد ساندرزِ

 ترامپ دارد. های تفاوت اندکی با سیاست ندمی ک

با که خود او  با وجود همۀ انتقادهای سامرز به پیامدهای فاجعه بار همان برنامۀ اقتصادی سه دهۀ گذشته

پشتکار تبلیغ می کرد، نه او و نه هیچ کس دیگری در دستگاه سیاسی و اقتصادی حاکم، مطلقاً برنامه ای 

 نامه ندارد.برای معکوس کردن اثرات این بر

باشد یا هر شکل دیگری، به لحاظ تاریخی سابقه « مسئولانه»بازگشت به ناسیونالیسم اقتصادی، چه از نوع 

، «بحران بزرگ»در بحبوحۀ  0991به سال « ناسیونالیسم و حیات اقتصادی»دارد. لئون تروتسکی، در مقالۀ 

المللی، بورژوازی فراخوان می دهد که  نوشت که پس از دهه ها موعظۀ حقانیت تجارت و تقسیم کار بین

 «.ملی موطنپیش به سوی بازگشت به »

باید یادآوری کرد که این چشم انداز را تنها نیروهای آشکارا فاشیستی و دست راستی نظیر آدولف هیتلر پیش 

از بنیان  نیز بود که یکی «جان مینارد کینز»نظیر  ای «مترقی»نکشیدند. بلکه این چشم انداز، آموزۀ افراد 

رکود »محسوب می شود و سامرز نیز در هشدارهای خود نسبت به « مدرن»گذاران آموزۀ اقتصادی بورژوایی 

 از تحلیل های وی مدد می گیرد.« مزمن

آغاز جنگ  ،«مترقی»ی ا، چه در ردای فاشیستی و چه در رد0990نتیجۀ ناسیونالیسم اقتصادی در دهۀ 

آغاز جنگ  سال پس از 82آن هم تنها  -شیانه ترین رویداد تاریخ جهانیعنی وح -0999جهانی دوم در سال 

در حال رخ نمودن بیش از پیش  اشعلائم  که، نیز نتیجۀ امر در برهۀ کنونی بود. 0901جهانی اول در سال 

 است، تفاوتی نخواهد داشت.
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نسبت به خطر جنگ، طی مصاحبه ای با  هشدار ضمنول، پکریستین لاگارد، سرپرست صندوق بین المللی 

گفت که جهان در میانۀ موج خیزان تمهیدات ناسیونالیستی و حمایت گرایانه، بیش از قبل « فایننشال تایمز»

 مواجه می شود.« 0901 سال»با چشم انداز 

لاتی تبلیغ می کنند، سؤا را این که چهره های حکومتی نظیر سامرز چنین آشکارا ناسیونالیسم اقتصادی

 بین المللی قرار می دهد. کارگر روی طبقۀ اساسی را دربارۀ چشم انداز سیاسی پیشِ

نه از جهانی  ،اشکال استبدادی تر حاکمیت و بالا رفتن خطر جنگ تداومحملات به استانداردهای زندگی، 

ذاتاً مترقی در درون نظام  کلمه، بلکه از این واقعیت سرچمشه می گیرد که این تحولِ دقیقسازی به معنی 

 میانیم جهان قستکی بر سود خصوصی و تارتجاعی و منسوخ مناسبات اجتماعی سرمایه داری، نظام م

 ملت ها رخ می دهد.-قدرت های بزرگ رقیب و دولت

توسعۀ سرمایه داری در کلیت خود، با »روی بشریت به زبان تروتسکی چنین است که  مسألۀ اساسی پیشِ

 .«اقضاتی غیرقابل مهار رو به رو می شود و آن ها را دیوانه وار زیر ضرب می گیردموانع و تن

طبقۀ کارگر بین المللی تنها نیروی اجتماعی است که می تواند راه حلی برای این بحران تاریخی به ارمغان 

الیسم سوسی اقتصادی و سیاسی را طرد و مبارزه برای می بایست تمامی اشکال ناسیونالیسمآورد. کارگران 

ق کرده اند از غل و زنجیرهای ارتجاعی شیوۀ بین المللی را به دست بگیرند تا نیروهای مولدی را که خود خل

ای بشر، از طریق تولید سرمایه داری رها سازند. تنها آن زمان است که این منابع می توانند برای رفع نیازه

 سوسیالیستی برنامه ریزی شدۀ جهانی بهره برداری شوند. توسعۀ یک اقتصاد

 8002ژوئیۀ  08

*** 

(: به دلیل افزایش هزینه های تولید و ساخت کالاهای صنعتی در hollowing outپوک شدگی )

تر توسعه یافته حرکت می کنند تا با کشورهای توسعه یافته، بسیاری از شرکت ها به سوی کشورهای کم

یا « توخالی»تولیدی، از هزینه ها بکاهند. در این حالت کشورهای توسعه یافته اصطلاحاً  انتقال تسهیلات

 م-می شوند« پوک»
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 برکسیت و بازگشت میلیتاریسم اروپایی

 یوهانس اشترن

تعاقبًا تشدید بحران اقتصادی، بریتانیا به خروج از اتحادیه و م اتحادیۀ اروپا در مواجهه با رأی رفراندوم

خود واکنش نیروهای امنیتی داخلی استقرار این قاره و  کردنسیاسی و اجتماعی اروپا، با درخواست نظامی 

، تعدادی از اسناد رده بالای سیاست روز پیش در بریتانیا 00اعلام نتیجۀ رفراندوم  نشان داده است. از زمان

 تق تبدیل اتحادیۀ اروپا به یک اتحاد نظامی همراه با بسط قدروشرجی منتشر شده اند که همگی مخا

 سرکوب داخلی هستند.

بریتانیا که چهارشنبۀ هفتۀ قبل در بروکسل برگزاری شد،  در نخستین نشست اتحادیۀ اروپا بدون حضور

سیاست  یاستراتژی جهانی برا»حکومت باقی مانده در اتحادیه به توافق بر سر سندی با عنوان  88سران 

سیاست خارجی  بخش ، سرپرست«فدریکا موگرینی»که به امضای  دست یافتند« خارجی و امنیتی اروپا

به چشم می خورد که اتحادیۀ اروپا باید به یک قدرت  ستدلالکز این سند، این ااتحادیۀ اروپا رسید. در مر

در صورت لزوم جنگ، مستقل از ناتو و ایالات متحدۀ امریکا حتی اخلۀ نظامی و دجهانی تهاجمی، با قابلیت م

 بدل شود.

اروپا در برابر حملات ، نقش ناتو را در حوزۀ محافظت از دولت های اتحادیۀ جهانی این سند استراتژی جدید

، سازماندهی و آموزش زبهتر از قبل تجهی»دشمن به رسمیت می شناسد. با این وجود می گوید که اروپا باید 

مستقلانه در صورت لزوم عملکرد داده شود تا بتواند سهمی تعیین کننده در این تلاش های جمعی و همچنین 

 «.داشته باشد

. قرار به کار گرفته شوندداتی برمی دارد که قرار است دور از چشم مردم این سند تا درجه ای پرده از تمهی

زی یبهبود پیدا کنند. این که چنین چ« تلاش هماهنگ و مشترک»طی یک  ،نظامی قابلیت هایاست 

بیش تر منابع از نیازهای اجتماعی به سوی این هدف خواهد بود، به طور تلویحی در این  انحرافمستلزم 

دفاعی مستلزم سرمایه گذاری و بهینه سازی استفاده از  قابلیت هایتوسعه و حفظ »ت که: جمله آمده اس

 «.ذخایر ملی از طریق همکاری عمیق تر است
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در  یک نیروی نظامی ه بهبالقو دستیابیاین سند روشن می کند که هیچ حدّ و مرز ژئوپلتیکی در برابر 

وجود ندارد. اتحادیۀ اروپا حقّ دخالت در نه تنها مناطق نزدیک نظیر آفریقای شمالی، خاورمیانه  اتحادیۀ اروپا

 دارد.و اروپای شرقی، که همین طور در هر جای جهان را 

تضمین مسیرهای باز و محافظت شدۀ دریا و اقیانوس برای »منافع اعلام شدۀ اتحادیۀ اروپا، عبارت است از 

با اتکا به تجربۀ خود در اقیانوس هند و  اتحادیۀ اروپا»برای این منظور، «. نابع طبیعیتجارت و دسترسی به م

سهم خود را در زمینۀ  مدیترانه و کشف فرصت های موجود در خلیج گینه، دریای جنوب چین و تنگۀ مالاکا،

 «.خواهد کرد تأمین امنیت دریایی جهانی ادا

 فرانک والتر اشتاین»را دارد. وزیر خارجۀ آلمان،  ریسم اروپات به سوی میلیتاین بیش از همه ولع حرکلبر

تعهد و بصیرت اش در »بابت  «موگرینی»، در بیانیه ای رسمی که چند روز پیش منتشر شد، علناً از «مایر

استراتژی »در این  خوشحال بود که «اشتاین مایر»قدردانی کرد. « "استراتژی جهانی"جمعی  پیشبرد

 می بیند.  را «لیدی سیاست صلح آلمانصر کعنا» ،«جهانی

او همراه  سابقه دار است. -«سیاست جنگ»به طور دقیق تر یا  -اشتاین مایر« سیاست صلح»نیروی محرکۀ 

مان بوده است. او در لآ یتسلیحات کارزار تجدیدط مقدم ، در خ«یوآخیم گاوک»با رئیس جمهور آلمان، 

که صرفاً گوشه ای  آن استبزرگ تر از »لام کرد که آلمان اع 08001در سال  «مونیخ یکنفرانس امنیت»

آلمان باید آمادۀ مداخلۀ زودتر، قاطعانه تر و معنادارتر »و اضافه کرد « بنشیند و دربارۀ امور جهان نظر بدهد

 «.در حوزۀ سیاست خارجی و امنیتی باشد

 پبه چا« فارن افرز»در مجلۀ « آلمان جدید نقش جهانی»ژوئن امسال، او مقاله ای را با عنوان  09روز 

است، که همین طور نقش « یک قدرت اروپایی اصلی»رساند که در آن نه فقط اعلام می کرد که آلمان 

 مسلط ایالات متحدۀ امریکا را هم زیر سؤال برد.

زرگ آلمان اهداف قدرت ب تا مشغول بهره برداری از نتیجۀ رفراندوم بریتانیا است اکنون وزارت خارجۀ آلمان

اواخر هفتۀ گذشته به  که «بلاتکلیفی ها ند در جهانِمتیک اروپای قدر»شته ای زیر عنوان را پیش ببرد. در نو

منتشر شد، از خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا به « ژان مارک ِارو»و همتای فرانسوی او،  «اشتاین مایر»قلم 
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ی حل چالش هایی که تنها با پاسخ مشترک اروپایی های مشترک برا شتلا»عنوان فرصتی برای تمرکز بر 

 استقبال شد.« رفع می شوندها 

آلمان هشداری برای نمایندگان امپریالیسم امریکا بوده اند. جمعۀ گذشته،  اخیر رأی برکسیت و ابتکار عمل

، در قبه عراامریکا  8009سیاست خارجۀ امریکا و معمار تهاجم دستگاه ، از اعضای متنفذ «رابرت.د. کاپلان»

از برخی جهات شبیه  ،بازگشت هرج و مرج ژئوپلتیک»هشدار داد: « وال استریت ژورنال»ستونی مندرج در 

 «.است 0990به دهۀ 

ت هدف برکسی»، او می گوید «نیمکشپوتین را درهم ب "تحزب برکسی"چگونه »در مقاله ای با عنوان 

ری از سلطۀ یگعیف کرده است. یعنی: جلوضرمی گردد، تها سال قبل به به صدتیک بریتانیا را کلیدی ژئوپلک

 «.که درست همین کار را بکند این نیرو را یافتهدیگر بر قاره. با این وجود آلمان  قدرتیک 

آلمان و بریتانیا تا »جنگ جهانی دوم میان امریکا، بریتانیا و آلمان را در خطر می بیند. اتحاد پسا «کاپلان»

 منعکس کنندۀ مان کونراد آدناور،زبلندی از صدراعظم های آلمان، از صف »و « این اواخر متحد بوده اند

صدراعظم اما . اند بودهو درک مسئولیت های منحصر به فرد آلمان در قبال صلح و ثبات اروپا  سیسمآتلانتی

 «.بودچنین نخواهند احتمالاً های آتی 

ر کردن در لاک سبا روسیه برسد یا با  جداگانهتوافق  بهچانه زنی  امی تواند ب»دار می دهد که آلمان او هش

 «.ولیستی چرخش کندپخود به ناسیونالیسم پو

تدارک امریکا برای جنگ با روسیه را تضعیف کند. او با  ،این است که برکیست «کاپلان»نگرانی فوری 

ناتو وجود  2هرچه اروپا بیش تر ترک بر می دارد، تعهد کم تری برای اجرای مادۀ »نگرانی می نویسد که 

او این ضدّ استراتژی را «. خواهد داشت. ماده ای که می گوید حمله به یک عضو، حمله به همه است

نار هم می توانند هنوز ک. این دو ملت، در از سر بگیردکبیر اتحاد خود را با امریکا  یبریتانیا»پیشنهاد کرد: 

 «.جاری کنندبر خاک اروپا تا سر حدّ دروازه های روسیه  را قدرت

هیچ کسی نباید اهمیت تاریخی و سیاسی چنین بیانیه هایی را دست کم بگیرد. صد سال پس از حمام خون 

سرمایه داری باری  یبرای نابودی اتحاد شوروی، تضادها ز آغاز جنگ آلمانسال پس ا 72و  «نبرد سُم»
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رت های بزرگ تهدید می دیگر در حال فوران هستند و دنیا را با خطر بروز یک جنگ جهانی جدید میان قد

 ؛ جنگی که با خود سایۀ شوم رعب و وحشت های دو جنگ اول و دوم را خواهد داشت.کنند

طبقۀ کارگر ، حفظ نظام سرمایه داری از طریق جنگ رایهای قدرت های امپریالیستی ببرای مقابله با تلاش 

در بیانیۀ خود با  «کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم»اتخاذ کند. همان طور که  باید استراتژی خود رانیز 

نفی »د به مثابۀ تأکید کرد، استراتژی ضدّ جنگ طبقۀ کارگر بای« سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ»عنوان 

در سطح ش برای وحدت و بسیج نیروهای، متکی بر استراتژی خود «ملت های امپریالیستی-ژئوپلتیک دولت

 تکامل پیدا کند.« بحران جهانی از طریق انقلاب اجتماعی»برای حلّ  یجهان

 8002ژوئیۀ  2
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 صعود نابرابری اقتصادی در امریکا

 پتریک مارتین

مرکز رشد »، شاهد جهش نابرابری اقتصادی در ایالات متحدۀ امریکا بود. طبق یکی از مطالعات 8002سال 

باقی درصد  99درآمد  درصد، دو برابر سریع تر از 0که روز جمعه منتشر شد، درآمد بالاترین « برابر واشنگتن

 .ماندۀ خانوارها افزایش یافت

درصد  0.0از ابرثروتمندان رخ داد، یعنی: ثروتمندترین  باریک تربیش ترین رشد درآمدها در بخشی به مراتب 

به طور  میلیون دلار 2.72 بهدرصدی درآمدهای خود  9خانوارها. این بخش جامعه شاهد افزایش تقریباً 

 بود. متوسط

درصد افزایش  88درصد به  80.1از  یاز کلّ درآمد خانوارهای امریکای را م خوددرصد، سه 0ثروتمندترین 

 20.2درصد نیز بیش از نیمی از تمام درآمدهای خانوار امریکا را به خود اختصاص داد ) 00داد. ثروتمندترین 

 ،8008نشان می دهد. به استثنای سال افزایش  8001درصدی آن در سال  20نسبت به سهم ( که درصد

 این بالاترین رقم به ثبت رسیدۀ یک سال در تاریخ امریکا است.

 نامصاحبفرنیا و از مبتکرین یلکا« برکلی»استاد اقتصاد دانشگاه  -«امانوئل سائز»این ارقام بر مبنای تحلیل 

یس سرو»داده های از داده های مالیاتی به دست آمده اند.  -نابرابری درآمدی و ثروتدر حوزۀ پژوهش 

در قیاس با داده های مرکز سرشماری امریکا تصویری به مراتب دقیق تر از رشد نابرابری  «درآمد داخلی

مرکز سرشماری، عواید حاصل از سرمایه و سایر منابع درآمدی داده های د. چرا که نمی دهبه دست درآمدی 

 ی می کنند.مستثنغیر از دستمزد را که تقریباً به طور کامل نصیب ثروتمندان می شوند، 

رمعمول بود که ثروتمندان یغ، از این جهت 8002ان بحران مالی نسبت به باقی سال ها از زم 8002سال 

درصد  9.9با  خانوارها درصد پایینی 99ر خود نداشتند. متوسط درآمد اصامی عواید درآمد واقعی را در انحتم

د، اما تنها ومحسوب می ش 0992لانه از سال دلار رسید که بزرگ ترین افزایش سا 722هزار و  12افزایش به 

هم  ،درصد پایینی خانواده های امریکا 99. در نتیجه استدرصد  0بالاترین  درآمد افزایش مقدارنیمی از 

 هستند. 8007 سال چنان پایین تر از سطح
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پایینی و درصد  90این به علاوه بهترین سال رشد برای »گفت که « پرس آسوشیتد»به خبرگزاری « سائز»

درآمدها حتی سریع تر رشد می هم زمان، بالاترین »و « سو استبه این  0990ایینی از اواخر دهۀ درصد پ 99

 «. که باعث افزایش بیش تر شکاف نابرابری می شوند. این روند هشدارآمیز است کنند

 

نورهایی با بالاترین درآمد که افزایش مالیات بر خا را این ادعای حکومت اوباما ،«برکلی»تحلیل اقتصاددان 

)به عنوان نتیجۀ توافق دمکرات ها و جمهوری خواهان کنگره( تأثیری قابل توجه بر نابرابری  8008در سال 

تأثیر این نرخ های مالیاتی بالاتر،  اجتناب از. در عوض ثروتمندان برای ، رد می کنددرآمدی داشته است

 دند.درآمد خود را بین سال های مختلف تغییر دا

آغاز شدند، به خودی خود  8009در نتیجه نرخ های مالیاتی بالاتر که از سال » با گفتن این که «سائز»

در غیاب »افزود  ،«بری درآمدهای پیش از مالیات بگذارندانخواهند توانست در میان مدت تأثیر زیادی بر نابر

تمرکز درآمد در امریکا طی سال  ت گذاری، به نظر غیرمحتمل می رسد کهستغییرات سفت و سخت تر سیا

 «.های پیش رو خیلی کاهش پیدا کند

از  که امریکایی یک پدیدۀ جهانی پرده برمی دارد: افزایش سریع نابرابری اقتصادی ، از وجهِ«سائز»پژوهش 

 8002در سال « ریتتوال اس»تحت تأثیر سقوط مالی  و هبرخاست دل نظام سرمایه داری در مقیاس جهانی

 شده است. وخیم تر
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 دوقطبیهمین هفته منتشر کرد،  «مرکز آموزش و نیروی کار دانشگاه جورج تاون»گزارش دومی که 

 01ایالات متحده را از منظر دسترسی به آموزش دانشگاهی توضیح می داد. در حالی که داخل اجتماعی در 

اند، ( ایجاد شده گذشته ل و نیم)تقریبًا پنج سا گذشته ماه 22« بهبود اقتصادی»دورۀ میلیون شغل جدید طی 

 ل سابق هستند.غق این مشاغل کم دستمزد و بی ثبات تر از مشااکثریت مطل

، این مشاغل که به تازگی ایجاد شده اند، تقریبًا به طور کامل «جورج تاوندانشگاه »طبق یافته های مطالعۀ 

و  8000لیون شغل که در فاصلۀ ژانویۀ می 00.2لات دانشگاهی احراز شده اند. از رانی با تحصیاز سوی کارگ

اختصاص  که نوعی تحصیلات دانشگاهی داشتند میلیون شغل به افرادی 00.2ایجاد شده اند،  8002ژانویۀ 

 99درصد مشاغل جدید به کارگرانی با مدرک لیسانس یا بالاتر اختصاص یافتند و  72. تقریباً ندپیدا کرد

ی برای کارگران فاقد آموزش گاهی. در نتیجه شغل های اندکآموزش های دانشدرصد به کارگرانی با 

 .نددانشگاهی باقی ماند

 دیپلم دبیرستان یا پایین تر، دربارۀ بهبود اقتصادیمدرک کارگرانی با »که  ادعا می کنداین گزارش 

دورۀ  طیمیلیون شغلی که  7.8ردم دربارۀ چه صحبت می کنند... از مکه  اندعجب در وند و نمی ش چیزهایی

 «.با مدرک دیپلم دبیرستان یا پایین تر بودند یمیلیون شغل متعلق به کارگران 2.2رکود از میان رفتند، 

درصد از مشاغلی را که طی شش  0 حدوداً با تحصیلات دبیرستان تنها ن مطالعه نشان می داد که کارگرانای

و  مناسببا دستمزد  یدر بین مشاغل یرشد هیچ»شاهد  عملاًباز یافته اند و  ،سال گذشته از میان رفته اند

در این دوره نبوده اند. برای کارگرانی که تحصیلاتی بالاتر از مقطع دبیرستان ندارند، میزان مشاغل « ایازم

 .بود 8007تر از آن چیزی است که در دسامبر میلیون کم 2.2موجود 

برای افرادی با تحصیلات دبیرستانی، از مشاغل موجود  این نشان دهندۀ تداوم یک روند بلندمدت تر است.

 د مشاغلی که کارگرانتعدامیلیون شغل( کاهش داشته اند.  1.9درصد )معادل با  09به این سو  0929سال 

، 8002در سال » به طوری که  ،دوره دو برابر شده است همیندانش آموختۀ دانشگاه ها در اختیار دارند، طی 

نسبت به کارگرانی  را مدرک لیسانس یا بالاتر، بخش بزرگ تری از نیروی کاربرای نخستین بار، کارگرانی با 

 «.، شکل می دهندک دیپلم دبیرستان یا پایین ترربا مد



 
12 

ی درصد کارگران از نوع 90ر حالی که درصد نیروی کار را شکل می دهند، د 92فارغ التحصیلان دانشگاه ها 

 .دبیرستانی یا پایین تردرصد تنها از تحصیلات  91تحصیلات دانشگاهی برخوردارند و 

 فترشپی مسیرتحصیلات  که ادعای همیشگی این نشان می دهد برخلاف «جورج تاوندانشگاه »مطالعۀ 

راه  هیچواقعاً  است، در نظام سرمایه داری در زندگی جوانان طبقۀ کارگر برای فرار از محرومیت اقتصادی

 برون رفتی وجود ندارد.

 ناچیز یبا چشم انداز بیکاری بلندمدت رو به رو می شوند وکسانی که به دانشگاه نرفته اند، با آینده ای از 

آمدی که والدین و پدربزرگ ها و مادربزرگ هایشان زمانی داشتند. کسانی که به دانشگاه رمشاغل پرد برای

موارد در مشاغل بی سرانجامی که از حد صلاحیت های آنان بسیار پایین رفته اند، شاغل هستند، اما در اکثر 

ت وام های دانشگاهی را میسر خدازپرکه با استاز آن بسیار پایین تر  ی آنانحقوق و دستمزدها .هستندتر 

 بالاترین رکورد را ثبت کرد. ،تریلیون دلار 0.92سازد. امسال بدهی بابت وام دانشجویی با رسیدن به 

تی اجتماعی در بین کارگران و جوانان ایالات یعود نارضاصدو گزارش تأکیدی بر بنیان عینی و طبقاتی این 

ع ابرثروتمندان را فمناسیطرۀ انحصار دو حزبی امریکا که هر دو تحت  اسییس متحدۀ امریکا است؛ در نظام

 نمود پیدا می کند. تنها به مخدوش ترین شکل تیینارضا ناینمایندگی می کنند، 

کارگران مسن تر با تحصیلات پایین تر را هدف قرار  تیینارضا رمیلیارد در حزب جمهوری خواه، دونالد ترامپِ

 .پیش پایشان گذاشتجرین را و نژادپرستی ضدّ مها یلیسم اقتصادداد و ناسیونا

و درخواست شهریۀ « و میلیاردها میلیونرها»نت، با محکوم کردن ادر حزب دمکرات، برنی ساندرز، سناتور ورم

به طور اخص جلب کند. اما ساندرز در حال  را در تمامی دانشگاه های عمومی توانست حمایت جوانان نرایگا

کانالیزه اجتماعی با  تیی: خنثی کردن نارضاحاضر مشغول تکمیل هدف سیاسی اصلی کمپین خود است

به سوی حمایت از  رساندن کار کمپین خود و چرخش آن به پشت حزب دمکرات. او در حال به پایان کردن

 است. -امنیتی و بخش اعظم دستگاه سیاسی امریکا-نامزد وال ساتریت، دستگاه نظامی -هیلاری کلینتون

 8002ژوئیۀ  8
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  «برکسیت»علائم هشدارآمیز جنگ تجاری جهانی در آستانۀ همه پرسی 

  دیمن اندره

نوان رویدادی که اقتصاد در آستانۀ همه پرسی روز پنج شنبه دربارۀ عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا، به ع

هشدار داد که با رکود « سازمان تجارت جهانی»جهانی را به طور قابل توجهی تهدید به بی ثباتی می کند، 

 تجارت جهانی، بازگشت به سیاست های حمایت گرایی رو به صعود است.

سیونالیسم اقتصادی و تهدید بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا، تنها عریان ترین نمود رشد گرایش به نا

اوتارکی )خودکفایی اقتصادی( است که خود در عروج سیاست مداران ناسیونالیست راستگرایی نظیر دونالد 

ترامپ در امریکا، نایجل فراژ در بریتانیا، مارین لوپن در فرانسه و همین طور بسیاری دیگر در سایر کشورها 

 متجلی شده است.

، اعضای 8002و مه  8002روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که در فاصلۀ اکتبر « سازمان تجارت جهانی»

تاکنون  8009، متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا، با سریع ترین آهنگی که این سازمان از «80گروه »

 به ثبت رسانده است، اقدامات حمایت گرایانۀ جدیدی را به اجرا درآورده اند.

اقدام جدید محدودکنندۀ  012»طی این دوره « 80گروه »، اقتصادهای «سازمان تجارت جهانی»به گفتۀ 

درمقایسه با »به کار بستند که « اقدام جدید در ماه 80تجارت را که به طور متوسط برابر است با تقریباً 

 «.داقدام در ماه، افزایش قابل توجهی نشان می ده 07گزارش سابق مبنی بر اتخاذ 

 

http://militaant.com/?p=6662
http://www.militaant.com/
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در حال اجرا هستند، طی « 80گروه »در نتیجه تعداد کلّ اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای 

درصد رشد کرد. تعداد کلّ محدودیت های اعمال شده بر تجارت که هم  00دورۀ مورد بررسی به میزان 

مورد در  981مورد می رسد که نسبت به  092ر این اقتصادها در حال اجرا هستند، به یک هزار و اکنون د

ایجاد شده اند، پس  8002درصد از موانع تجاری که از سال  80افزایش یافته است. تنها  8000اواسط اکتبر 

 از اجرا و تکمیل حذف شده اند.

ی و تجارت طی دورۀ پیش و پس از بحران مالی این گزارش نشان دهندۀ یک ناپیوستگی در رشد جهان

، رشد تجارت به طور متوسط تنها بیش از نیمی از سطح خود تا پیش از سال 8002است. در دورۀ پسابحران 

آهنگ آهستۀ رشد تجارت در قیاس با رشد تولید ناخالص »اشاره کرد: « سازمان تجارت جهانی»بود.  8002

است؛ دوره ای که طی آن تجارت کالاها به طور  8002تا  0990با دورۀ  داخلی طی چهار سال گذشته، مغایر

 «.برابر سریع تر از تولید ناخالص داخلی جهانی رشد داشت 8٫0متوسط 

دستخوش سقوط شد. گزارش  8002تجارت جهانی به دنبال افت بهای کالاها و نوسان صادرات، در سال 

به سرعت افت کرد و رشد سال به  8002انی در سال ارزش دلاری تجارت جه»مذکور توضیح می دهد که 

 «.درصد باقی ماند 09سالِ آن تا سه ماهۀ چهارم در حول و حوش 
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به احتمال زیاد به دنبال آن چه که بنا به هشدار شمار رو به رشدی از اقتصاددانان می تواند دوره ای از رکود 

 اقتصادی اساساً نامحدود باشد، گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی شدت خواهد گرفت.

بیش »که اقتصادِ ، هشدار داد «صندوق بین المللی پول»، اقتصاددان ارشد «موریس اوبستفلد»اوایل امسال، 

در میانۀ رشد تهدید یک بحران مالی دیگر و « آهستگی همزمان»جهانی، با خطر « از پیش مأیوس کنندۀ

در سراسر اروپا، آن توافق سیاسی که زمانی پروژۀ اروپا را »افزایش سیاست های حمایت گرا رو به رو است: 

 «.موج خیزانِ ناسیونالیسمِ درون نگر»اه است با و این همر« به جلو سوق می داد، اکنون دارد ازهم می پاشد

این یک احتمال واقعی است که بریتانیا از اتحادیۀ اروپا خارج شود و به طیف وسیعی از »اوبستفلد گفت 

در سایر کشورهای پیشرفته، مانند اروپا و ایالات » و افزود « روابط تجاری و سرمایه گذاری آسیب بزند

ید به ادغام اقتصادی فرامرزی، خطر توقف یا حتی معکوس شدن روند تجارت متحدۀ امریکا، واکنش شد

 «.هردم آزادتر در دورۀ پساجنگ را دارد

طی اظهاراتی در مجلس سنا مجدداً همان نگرانی هایی را « بانک مرکزی امریکا»، سرپرست «جانت یلن»

ن است که گرایش های کنونی به سوی که نخستین بار اوایل همین ماه ابراز کرده بود، تکرار کرد، و آن ای

ما نمی توانیم این گمانه زنی برخی اقتصاددانان »رکود اقتصادی می تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند: 

 «.برجسته را کنار بگذاریم که رشد آهستۀ بهره وری طی سال های اخیر، در آینده ادامه خواهد یافت

نیا به خروج از اتحادیۀ اروپا هشدار داد و گفت که چنین پیامدی، او همچنین نسبت به عواقب تصمیم بریتا

 می تواند باعث فروش سراسیمۀ سهام در بازارهای مالی شود و حتی احتمال رکود در امریکا را پیش بکشد.

را به خود گرفتند. کشورهایی که اقدامات ضدّ « ضدّ دامپینگ»اکثر اقدامات ضدّ تجاری جدید، شکلِ اقدامات 

ری را اجرا می کنند، سایر کشورها را به خاطر فروش عامدانۀ محصولات به بهایی پایین تر از قیمت های تجا

 درصد این اقدامات، فلزات و به خصوص فولاد را هدف گرفته بودند. 10بازار مقصر دانستند. تقریباً 

فولاد چین مشغول پس از رسیدن به این نتیجه که شرکت های « وزارت بازرگانی امریکا»ماه گذشته 

محصولات خود در بازارهای امریکا هستند، اعلام کرد که تعرفۀ واردات فولاد از چین را تا مرز « دامپینگ»

 درصد افزایش خواهد داد. 200
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اضافه ظرفیت جهانی در صنعت فولاد، منجر به اخراج های دسته جمعی انبوهی در سطح جهانی و عملاً 

در این کشور شده است. اوایل امسال « تاتا»دنبال تعطیلی عملیات شرکت فولاد تعلیق تولید در بریتانیا به 

 میلیون نفر در صنعت زغال سنگ خبر داد. 0٫9هزار نفر در صنعت فولاد و  200چین از اخراج جمعی 

، بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد کشور را برای اعمال «یو.اس استیل»همین ماه امریکا درخواست کمپانی 

ت بر واردات فولاد از رقبای چینی پذیرفت و این بار برای این منظور ادعای تلاش شرکت های چینی ممنوعی

 برای هک و سرقت اسرار تجاری را بهانۀ خود قرار داد.

این احتمال واقعی را ایجاد می کند که رئیس جمهور بعدی امریکا بتواند کلیۀ « یو.اس استیل»درخواست 

منوع کند، حرکتی که می تواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلتیک عظیمی داشته باشد. واردات فولاد از چین را م

گفت « فایننشال تایمز»سوئیس، به « سنت گالن»، استاد تجارت بین المللی در دانشگاه «سیمون ایونت»

 .«است ای هسته گزینۀ یک واقعاً این …این می تواند آغاز به صدا درآمدن زنگ خطر باشد»

اکثر اقتصاددانان، سقوط تجارت جهانی و صعود حمایت گرایی یکی از مهمترین عوامل زایش به اعتقاد 

در سال « هاولی-لایحۀ تعرفۀ اسموت»بوده اند. به عنوان مثال گمان می رود که  0990بحران بزرگ دهۀ

 در کاهش صادرات و واردات امریکا به میزان بیش از نصف، سهم داشته است. 0990

را تکرار  0990متعهد شدند که به زعم خود اشتباهات دهۀ « 80گروه »، اعضای 8002ن مالی به دنبال بحرا

نکنند و با تصویب سیاست های جنگ تجاری، به رکود رشد پاسخ ندهند. اما در میانۀ رکود اقتصادی عمیق 

یعنی  -رکنونی و اضافه ظرفیت جهانی، همراه با رشد اعتراضات سیاسی و مبارزات اجتماعی طبقۀ کارگ

تمام اقتصادهای سرمایه داری جهانی بیش از پیش در حال چرخش  -0990همان گرایش های غالب دهۀ 

 به سوی ترویج میلیتاریسم، ناسیونالیسم هار و پوپولیسم اقتصادی راست گرایانه هستند.

ورود به ، صعود حمایت گرایی اقتصادی، تحت شرایط بحران لاینحل اقتصادی، مدخلی برای 0990در دهۀ 

جنگ جهانی دوم شد. امروز همان شرایط به طور فزاینده ای بر سرتاسر جهان غالب هستند. نهادهای بین 

از جمله اتحادیۀ  -المللی که در دورۀ پساجنگ با هدف باثبات سازی گرایش های انحلال ملی ایجاد شدند

سی این هفته، طی سال های پیش رو در حال ازهم پاشیدن هستند. این روند، فارغ از نتیجۀ همه پر -اروپا
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یعنی رکود اقتصادی،  – 8002تنها افزایش خواهد یافت، چرا که گرایش های مسلط بر دورۀ پسا بحران 

 تشدید می شوند. -طفیلی گری مالی و رشد ناسیونالیسم اقتصادی

ملت -م دولت، این گرایش ها که ریشه در تضادهای درونی نظا0990نهایتاً درست مانند سال های دهۀ 

سرمایه داری دارند، فاقد هرگونه راه حل مسالمت آمیزی هستند و علت اصلی تحریکات نظامی پیاپی امریکا 

علیه چین و روسیه و همین طور رشد بدخیم میلیتاریسم در کشورهایی هستند که نقش برجسته ای در جنگ 

 جهانی دوم داشتند: آلمان و ژاپن.

 8002 ژوئیۀ88

 

 

 

 

 

 

 : بحران اتحادیۀ اروپا و حرکت به سوی جنگ2112اول ماه مه 

 پیتر شوآرتس

 اتحادیۀ اروپا در بحران عمیق و وضعیت ازهم پاشیدگی سریع قرار دارد.

از  تصمیم داشتند، اسلاف اتحادیۀ اروپا تنها ویرانه ای برجای گذاشتاروپا  از پس از جنگ جهانی دوم که

. اکنون همین را ایجاد کنند و درجه ای از ثبات سیاسی جلوگیری ،تنازعات میان قدرت های بزرگ اروپایی

 .حاد تبدیل شده اندات ملی و ظهور مبارزۀ طبقاتی نهادها، به نیروی محرک تشدید تنازع
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، خارج با تضادهایش پوسیده کهاز توان بورژوازی اروپا »تروتسکی توضیح داد که وحدت اروپا  0982سال 

این گفته امروز «. تنها با پیروزی پرولتاریای اروپا می تواند متحد شود»تروتسکی تأکید کرد که اروپا «. است

 باری دیگر اثبات می شود.

به حقوق اجتماعی و  یورش بی امان خود عاملبنیان گذاشته شد،  0998ۀ اروپا از زمانی که در سال یاتحاد

 گر بوده است.ربقۀ کاکراتیک طمد

بزرگ اروپایی تمام  یافته، یعنی به جایی که بانک ها و شرکت های اتحادیۀ اروپا به اروپای شرقی بسط

سرمایه داری را درو کرده اند، از نیروی کار ارزان منتفع شده اند و هر آن چه را که از  ثمرات بازگشتِ

 .ندسته ادستاوردهای اجتماعی گذشته باقی مانده بود درهم شک

خشیده و دامنۀ این ، اتحادیۀ اروپا به حملات خود به طبقۀ کارگر شدت ب8002پس از بحران مالی سال 

 حشیانهدر نسخه های ریاضتی دیکته شدۀ و ،سراسر اروپا گسترانیده است. نقطۀ اوج این فرایند حملات را به

 در یونان است که کلّ کشور را به تباهی و ویرانی کشانده است.

و کم  غیرمعمولاروپایی بیکار هستند و میلیون ها تن دیگر در تقلا برای مشاغل میلیون کارگر  89ر نتیجه، د

درصد گذشته است.  20بیکاری جوانان از مرز  -پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و یونان -دستمزد. در بسیاری کشورها

 مستمری بگیران رو به رشد است.همین طور ، جوان و کم دستمزد و بیکار ان کارگرانیمفقر به سرعت در 

با پناهندگانی می باید که از جنگ ها به تحریک  رفتارزشت ترین شکل خود را در  ،حمله به طبقۀ کارگر

امپریالیسم امریکا و اروپا در خاورمیانه و آفریقا می گریزند. هزاران نفر را عامدانه رها می کنند تا در دریای 

وند، مرزهای اروپا بسته شده اند، پناهجویان در کمپ های پناهندگی زندانی و به شکل مدیترانه و اژه غرق ش

 وحشیانه ای اخراج می شوند.

از ثروت را انباشته است. شرکت  نفرت انگیزی سطوحکه  را می بینیم هبلیت نخقادر قطب دیگر جامعه، یک 

در کلیت جامعه رخ می دهد نشان می  است و آن چه را کهاز علائم بیماری این فرایند ، «نفولکس واگ»

 دهد.
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اخراج شده و هزاران  انیهزاران کارگر پیم این شرکت در نتایج معاینات فنی و آلایندگی، در نتیجۀ دستکاری

اعضای هیئت مدیرۀ شرکت مسئول این با این حال نفر دیگر با خطر از دست دادن شغل رو به رو هستند. 

درآمد خود را از  عایدی،بالاترین مدیر با  9به جیب می زنند.  یهای هنگفتپول چنان همدستکاری هستند، 

در حالی است که  افزایش داده اند. این 8002میلیون پوند در سال  29به  8001میلیون پوند در سال  21

 ن پوند نمی شود.ومیلی 090شامل حق مزایای بازنشستگی به ارزش  یارقام چنین

عات طبقاتی ربا ویژگی رشد نابرابری، تنش های اجتماعی عظیم و ظهور تنا ،اوضعیت اجتماعی سراسر اروپ

 سخت تر شناخته می شود.

به بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق سرمایه داری اروپا واکنش نشان می  به همان صورت نخبگان حاکم

دولتی، تهییج نشان دادند: توسل به میلیتاریسم و جنگ، افزایش قدرت سرکوب  0990دهند که در دهۀ 

 نژادپرستی و تقویت احزاب راست افراطی و فاشیستی. و خارجی ستیری و مهاجرستیزی

درت های اروپایی نظیر آلمان و فرانسه ، برخی ق8009غالب در اروپا است. سال ت لبازگشت میلیتاریسم، خص

همگی در خطّ مقدم جنگ های حمایت کامل از جنگ امریکا در عراق اکراه داشتند؛ اما اکنون اعلام هنوز از 

 امپریالیستی در افریقا و خاورمیانه هستند.

نظامی با روسیه ایفا می کند که خطر تبدیل اروپا به یک میدان نبرد  مصافآلمان نقشی برجسته در تشدید 

اعزام خواهند  دارد. سربازان آلمان به طور دائمی به بالتیک و سایر مناطق اروپای شرقیبه دنبال هسته ای را 

رتکب شده م خود برخی از بدترین جنایات سال پیش 20تر از کم جایی که امپریالیسم آلمانی به ، یعنیشد

 .بود

زها و مراحیای شود. رشد تنازعات اقتصادی و مالی،  اروپا محدود نمی بیرونِبه مخالفین تنها  ،خطر جنگ

 ت های اصلی اروپایی به پرواز در می آورد.قدر دخومیان  را دیگری تشدید تنش های ملی، شبح جنگ

حزب استقلال »، «آلترناتیو برای آلمان»ه، سنفرا« جبهۀ ملی»ر نظی -صعود احزاب راست افراطی و فاشیستی

. تمامی استیک هشدار فوری  -اتریش« حزب آزادی»ان و تسله« نوندالت و قاعحزب »، «بریتانیا

خست قرن بیستم به میدان جنگ تبدیل کردند، در حال بازگشت مخاطراتی که اروپا را دو بار در نیمۀ ن

 هستند.
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و  یزیبا اجرای سیاست های خارجی ست تغذیه و را افراطیاین احزاب راست که از بالا  ندنخبگان حاکم هست

 .صاف می کنند حزابااین جاده را برای  ،ناسیونالیستی خود

دی »در یونان و  «سیریزا»آن ها نظیر  نمایاز جمله طیف چپ  -اب حکومتیکه همۀ احز شرایطیدر 

به هم نزدیک تر می شوند و از حمله به طبقۀ کارگر حمایت می کنند، عوام فریبان دست  -در آلمان «لینکه

 هایی از طبقۀ کارگر بهره برداری کنند.صال طبقۀ متوسط و بخش راستی قادرند که از خشم و استی

از جنبش انقلابی طبقۀ  -در مورد احزاب چپ نما صدق می کندکه به طور اخص  -تمامی احزاب حکومتی

کارگر به مراتب بیش از راست افراطی هراس دارند. آن ها ترجیح می دهند که درست مانند بورژوازی آلمان 

ریسک یک انقلاب که متحمل ت بدهند تا این سیقدرت را به دست یک دیکتاتور فاش 0999در سال 

 شوند.باجتماعی 

رده شود و اگر طبقۀ حاکم مداخلۀ سیاسی مستقل خود را انجام پس یسرنوشت اروپا به دستان چنین احزاباگر 

 اب ناپذیر خواهد بود.نندهد، عروج ناسیونالیسم و نژادپرستی و جنگ اجت

زی وجود دارد که خود را به اشکال یتخارجی س و در برابر جنگ، سرکوبکه اعتراضات مردمی گسترده ای 

ی در ریاضت علیه سیاست هایتوده ای  مبستگی با پناهندگان تا اعتراضاتشان می دهد: از موج همختلف ن

نه چشم اندازی. چنین  و دنو تا همین اواخر فرانسه. اما این اعتراضات نه صدایی دار یونان و اسپانیا

 ن بست سیاسی هدایت شده اند.اعتراضاتی بارها بار به یک بُ 

در تقابل با سیاست  میلیون رأی دهنده 9خابات ریاست جمهوری فرانسه، قریب به ، در جریان انت8008سال 

از نامزدهایی حمایت کردند که به کذب خود را  ،سوسیالیست و کمونیست فرانسه بحز ستاهای ر

 تروتسکیست می خواندند. اما این گروه های چپ نما در عوض چه کردند؟ آن ها خواهان رأی به نامزد

ت کردند. یاحم بلند مدت از بازگشت حزب سوسیالیست به قدرت ردگولیست در دور دوم  انتخابات شدند و 

 «.جبهۀ ملی»نتیجۀ این ها می شود رشد 

اضات مردمی علیه گذشته با سوار شدن بر موجی از اعتر)سیریزا( سال « ائتلاف چپ رادیکال»در یونان، 

د هفته زمان برد که حکومت الکسیس سیپراس، هر آن چه را که ریاضت اقتصادی به قدرت رسید. تنها چن
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حملات اجتماعی بزند که به مراتب فراتر از  چنان لگدمال کند و دست به بات وعده داده بودادر جریان انتخ

 ر می رود.احملات حکومت های سابق سوسیال دمکرات و محافظه ک

ات علیه جنگ، دیکتاتوری و حملات اجتماعی به این تجمع اول ماه مه، این است که به اعتراض از هدف

 ببخشیم. ، صدا و چشم اندازیطبقۀ کارگر

مبارزه علیه جنگ و مبارزه علیه سرمایه داری، جدایی ناپذیرند. ما برای وحدت تمامی بخش های طبقۀ 

ایالات متحدۀ » گر در مبارزۀ مشترک علیه سرمایه داری مبارزه می کنیم. پاسخ ما به تجزیۀ اتحادیۀ اروپا،رکا

 است.« سوسیالیستی اروپا

ما برای پی ریختن بخش های کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در سراسر اروپا، به عنوان رهبری 

 انقلابی جدید طبقۀ کارگر، تلاش می کنیم و از شما دعوت می کنیم که به این مبارزه بپیوندید.

 8002مه  2

 

 

 

 

 

 

 اجلاس گروه هفت در سایۀ تضادهای عمیق ملی

 نیک بیمز

یعنی تدارکات امریکا برای جنگ با چین و شکاف های  -دو موضوع مهم در کانون اقتصاد و سیاست جهانی

در  7بر نخستین روز اجلاس گروه  -عمیق میان قدرت های اصلی در مواجهه با رکود جاری اقتصاد جهانی

 ژاپن سایه افکنده بود.
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در دریای جنوب « بحریامنیت »می رسد، بیانیه ای دربارۀ  ند این اجلاس که روز جمعه به پایاگمان می رو

و امریکا و متحدین  کشور از یک سوچین صادر کند. دریای جنوب چین در حال حاضر صحنۀ نبرد میان این 

 ب ها است.آسر ادعای ارضی چین بر جزایر این بر  از سوی دیگر منطقه ای آن

 ،«شینزو آبه»با خبرنگاران گفت که نخست وزیر  ای در پایان روز نخست، یکی از مقامات ژاپن طی مصاحبه

تنازعات دریای جنوب چین  در جریانپیشقراول تشویق دیگر قدرت های اصلی به صف آرایی در کنار امریکا 

لازم »هبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا ظاهرًا توافق داشتند که رو دریای شرق چین بوده است. 

 «.کند ابلاغپیام نیرومندی را  7است گروه 

 -«تضمین آزادی ناوبری»در آستانۀ اجلاس اظهار داشت که  «تریت ژورنالسوال ا»آبه طی یادداشتی در 

کا به حریم آبی ادعایی چین و حریم هوایی آن مورد بهانۀ ریاکارانه ای که برای توجیه تاخت و تاز امری

متأسفانه همۀ کشورها این »است، اما « پیش نیاز رشد اقتصادی و پیش شرط ثبات» -تفاده قرار می گیردسا

 «.را تشخیص نمی دهند

، صحنه برای تشدید سریع تنش ها آماده می شود. چین نقداً با قدرت واکنش نشان 7در آستانۀ اجلاس گروه 

ندارند و این  7 به گروه« طیابتراهیچ »داده است. بیانیۀ حکومت چین اعلام می کرد که موضوعات منطقه 

 «.که به مسألۀ دریای جنوب چین دامن می زنند است قاطعانه مخالف ... آن دسته کشورهایی»که پکن 

، شکاف ها و اختلافاتی بر سر سیاست قدرت ضدّ چینبر نتشار بیانیه ای صراحتًا به ا 7با وجود اقدام گروه 

، 8002های اصلی نسبت به پکن، به خصوص از طرف بریتانیا، به چشم می خورد. در ماه های نخست سال 

ه گذاری توسعۀ زیرساخت بانک سرمای»به  کند که امریکا در تلاش بود سایر اقتصادهای مهم را متقاعد

 که بریتانیا برخلاف دیگران اعلام کرد که عضو نقش بر آب شدرح های واشنگتن زمانی ط. نپیوندند «آسیا

ال شد. بنسوی سایر قدرت های آسیایی نیز د حرکتی که به سرعت از -این بانک خواهد شد گذاربنیان

 با چین سرزنش کرد.« سازگاری همیشگی»بریتانیا را بابت  ،متعاقباً حکومت اوباما

خارجی کشور مبنی بر به خطر افتادن رابطۀ استراتژیک بریتانیا با  تتانیا با وجود هشدار دستگاه سیاسبری

 تصمیم گرفت به این بانک بپیوندد.بود که امریکا، در جستجوی منافع اقتصادی خود 
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که خود را در قلب فعالیت های مالی جهانی ان، در جستجوی آن است انگلست یلندن، به عنوان مرکز مال

میلیون دلار( اوراق  122میلیارد رنمینبی )معادل  9چین قرار دهد. همین هفته، وزیر مالیۀ چین اعلام کرد که 

خاطر نشان کرد که  «فایننشال تایمز»در لندن منتشر خواهد کرد.  خود رون رمزیقرضه در بازار رنمینبی بُ

ایجاد پیوندهای اقتصادی بیش » ا هدفرون مرزی ببازار رنمینبی بُ« جلب ایدر تکاپو بر»حکومت بریتانیا 

 است.« تر با چین

، نخست آستانۀ اجلاس منتشر شده اند، چنین برمی آید که دیوید کامرون تااز مجموعه گزارش هایی که 

بهترین »ژاپن تحت فشار قرار خواهد گرفت، چرا که بریتانیا به  هم از طرف امریکا و هم وزیر بریتانیا،

چین بدل شده و این برخلاف درخواست ها برای افزایش فشار نظامی و دیپلماتیک به پکن « شریک غربیِ

 است.

بر سر تمهیدات لازم برای خروج اقتصاد جهانی  ی برداشت کهبه علاوه این نشست پرده از شکاف های عمیق

تر به خصوص در بیش انگیزشی تمهیدات اقتصادی از. آبه در تلاش برای جلب حمایت وجود دارداز رکود 

به که  8002دارهایی را نشان داد که مقایسه ای بود بین وضعیت اقتصادی کنونی با اوضاع سال واروپا، نم

 و بحران مالی جهانی انجامید. «لمان برادرز»ک نسقوط با

ل بهای کالاها و به خصوص رشد پایین تر بازارهای نوظهور بود تا از این طریق نمودارهای آبه بر تنزتمرکز 

عنوان  مخاطرات یک بحران جدید در بازارهای مالی را برجسته کند. مطبوعات غربی استدلال های او را به

را پیش گرفتند. حتی برخی گزارش ها بر این نظر بودند که آبه این استدلال ها نجدی « نامعقول»گفته هایی 

 را درصد طی سال آتی 00به  2ژاپن از  بر مصرف از تعهد به افزایش مالیات شخود عقب نشینیکشیده تا 

توجیه کند. آبه سابقاً گفته بود که او تنها زمانی چنین اقدامی را انجام خواهد داد که یا زلزلۀ بزرگی رخ بدهد 

 رو به رو شود. «لمان برادرز»یا نظام بانکداری بین المللی با سقوطی از نوع بانک 

نظرات مثبتی دربارۀ اقتصاد »و  یستسخنگوی حکومت بریتانیا گفت که کامرون با دیدگاه های آبه موافق ن

 داشته است. آلمان نیز با بستۀ انگیزشی اقتصادی مخالفت کرد.« جهانی

می شوند. رکود اروپا ادامه دارد، آشکارتر از قبل  هم اکنون با این حال روندهایی که آبه به آن ها اشاره کرد،

تورم  اه آوریل، یعنی دومین ماه متوالیدرصدی قیمت ها در م 0.8به طوری که آمارها نشان دهندۀ کاهش 
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فکر امریکایی  یک اتاق اهۀ متوالی پایین آمده اند. گزارشدر امریکا سودها برای سومین سه مهستند.  ،منفی

که رشد بهره وری در امریکا قرار است برای نخستین بار در طول  نشان می دهد« هیئت کنفرانس»به نام 

 بیش از سه دهۀ گذشته کاهش پیدا کند.

بازارهای نوظهور و کشورهای صادرکنندۀ کالا مجدداً تحت فشار هستند. این نگرانی وجود دارد که بهبود 

هرۀ ال افزایش دوبارۀ نرخ های ببه دلیل احتم ،بازارهای ارز و سهام این کشورها در ماه های مارس و آوریل

درصدی نرخ  0.82که افزایش  این اعتقاد وسیعاً وجود داردن به پایان برسد. بانک مرکزی امریکا در ماه ژوئ

کالاها  بازار بهرۀ بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر گذشته، یکی از عوامل پشت آشفتگی بازارهای مالی و

 شد.در دو ماه نخست سال جاری بوده با

انجامیده است. در آستانۀ اجلاس،  یو سود، به تنازعات عمیق میان قدرت های مهم بر سر بازارمبارزۀ شدید 

ن نقد کرد و اتحادیۀ اروپا ین آوردن ارزش یِ یامریکا اظهارات حکومت ژاپن را مبنی بر احتمال مداخله برای پا

 چین می داند، وارد عمل خواهد شد.نیز هشدار داده است که نسبت به آن چه که دامپینگ فولاد 

گرا از سوی ، سرپرست کمیسیون اروپا، در شرایطی که بیم اجرای سیاست های حمایت«ژان کلود یونکر»

پیش «. اگر کسی بازار را مخدوش کند، اروپا نمی تواند بی دفاع رها شود»کشورها می رود، اعلام داشت: 

ازاد فولاد ابزار نگرانی نسبت به عرضۀ م باشد،به چین داشته ، بدون آن که اشاره ای 7نویس بیانیۀ گروه 

کر گفت که اضافه ظرفیت چین در بخش فولاد دو برابر تولید فولاد سالانۀ اتحادیۀ اروپا است و در کرد. یون

 نقش داشته است.به این سو  8002فولاد از سال در بخش ت شغلی اران فرصحذف هز

ه در سازمان تجارت جهانی ارتباط داد (MES) «جایگاه اقتصاد بازار» کسب ایاین موضوع به تلاش چین بر

است مانع آن شود. اما همین موضوع هم منجر به شکاف هایی شده  شامی شود که امریکا ظاهراً در تل

 ألۀ جایگاه چین خلط کرد.کند که صدور فولاد را نباید با مساست. سخنگوی حکومت بریتانیا تأکید می 

بنیان گذاشته شد، نخبگان حاکم ادعا کردند که این گروه به عنوان یک  7سال پیش گروه  90وقتی بیش از 

مکانیسم ایجاد ثبات عمل خواهد کرد و باعث خواهد شد که اقتصاد جهانی به طور هماهنگ عمل کند. اما 

فع ملی و منا ست که حقیقتاً در گوشه ای خاک می خورد، چرا که هر یک از قدرت هاا این ادعا مدت ها

 د.نل می کنباناستراتژیک خود را د



 
27 

علیه چین بهره ببرد. کامرون در  اجلاس برای شدت بخشیدن به فشارهادر تلاش است که از این  مااوبا

است. آبه ( Brexit)از مخالفت خود با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا  7جستجوی جلب حمایت گروه 

انزجار »و « خشم»می طلبد، در حالی که قصد دارد با نشان دادن  گروه هفت را در برابر چین پشتیباتیِ

تمایلات ژاپن به اوباما به دنبال قتل یک زن ژاپنی در اوکیناوا به دست یک نظامی امریکایی، « عمیق

 پیش ببرد.تی خود را سناسیونالی

به هیچ رو دقیقاً روشن نیست که چگونه هر یک از این قدرت های مهم نهایتاً صف بندی خواهند کرد. اما 

شباهت پیدا می کنند، زمانی  0990یک چیز روشن است: مناسبات بین المللی بیش از پیش به مناسبات دهۀ 

که دست آخر به جنگ تغذیه کرد  موجی جهانی از ناسیونالیسم و حمایت گرایی را« بحران بزرگ»که 

 جهانی دوم انجامید.

از هفتاد سال پس از اتمام آن جنگ، رکود عمیق جهانی و افزایش شکاف ها میان متحدین امریکا،  بیش

هدف امریکا، نه فقط چین )که  . ی را در دستور کار قرار دهدترا وامی دارند که تمهیدات بی پرواواشنگتن ر

 هیعلیه آن به راه انداخته است(، بلکه همین طور روس« آزادی ناوبری»تحریکات نظامی مداومی را به اسم 

 ابری می کند.ه های ایالات متحده بربا زرادخان تقریباً اش است که زرادخانه های هسته ای ای

؛ بالا می برد با احتمال بکارگیری سلاح های هسته ای را این تحولات، خطر عمیق یک نزاع نظامی جهانی

 موجودیت بشریت را تهدید می کند.که  امری

 8002مه  87

 

 

 بلر-قانون الُخمری در فرانسه و سند شرودر

 پیتر شوآرتس
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مری، وزیر کار فرانسه، با همدردی کارگران و اعتصابات و تظاهرات مردمی علیه اصلاح قانون کار مریم الخُ

 جوانان سرتاسر اروپا رو به رو شده است.

، شامل کاهش هزینه های اجتماعی و دستمزدهای کارگران، تا چندین دهه به عنوان «اصلاحات ساختاری»

بر این تصور بود که با قوۀ  «مانوئل والس»و  «فرانسوا اولاند»امری اجتناب ناپذیر تصویر می شد. حکومت 

گران را نابود کند. اما راز کچندین نسل ا حاصل از مبارزۀ قهریه خواهد توانست تمامی حقوق و دستاوردهای

، بلکه خشم گشتعاب کارگران نرامنفور اعمال شد، نه فقط منجر به بود. وقتی این قانون  خطا این تصور،

 آنان را برانگیخت. از آن زمان تاکنون اعتصابات و اعتراضات گسترش یافته و کلّ کشور را فلج ساخته اند.

عرصۀ مبارزۀ طبقاتی بین المللی است. فضای مشابهی در وضعیت فرانسه نشانگر یک تحول مهم در 

بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ایالات متحدۀ امریکا و بخش های وسیع از جهان به چشم می خورد. این 

در صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی، از جمله افزایش تند اعتصابات و اعتراضات در سطح جهانی نمود پیدا  ،فضا

 می کند.

فه شود و حزب منزوی و نهایتاً خ -از این دست مبارزاتیمانند سایر  -ن خطر هست که جنبش فرانسهاما ای

متعاقبًا از ریزش توهمات بهره برداری کند. برای رفع این خطر، ضروری است « جبهۀ ملی»راست افراطی 

کنونی  ب حملاتنشان دهیم که چه کسی مسئول و مسب و کنیم که ریشه های این وضعیت را کنکاش

 است.

خطاب می کند. « سوسیالیست»و « چپ»کارگران فرانسوی در حال مبارزه با حکومتی هستند که خود را 

با حمایت اتحادیه ها،  -سال گذشته، سوسیال دمکرات ها 02این نه اتفاقی است و نه سوء برداشت. طی 

که اصلاحات ساختاری را  دنبود -گروه های چپ نمای متعدداحزاب کمونیست و اسلاف شان و همین طور 

 علیه کارگران پیش برده اند.

ی نگاهی داشته باشیم به سند مشترک دو تن از سران سوسیال دمکرات دولت، یعن دارددر این بستر ارزش 

. تقریباً همۀ 0999ا و گرهارد شرودر، صدر اعظم وقت آلمان در سال تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانی

آن زمان به بعد در آلمان، بریتانیای کبیر، اروپای جنوبی و اروپای شرقی، یونان و حملات اجتماعی که از 

 اکنون فرانسه رخ داده اند، در این سند طرح ریزی شده بودند.
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شبکۀ تأمین »، بلر و شرودر خواهان تغییر «راه پیشروی سوسیال دمکرات های اروپا»در این سند با عنوان 

 می شوند.« کوی پرتابی برای مسئولیت شخصیمزایا به س اعطایاجتماعی از 

مجموعه ای از حملات بی رحمانۀ اجتماعی است که به »همان طور که در آن مقطع نوشتیم، این سند 

ضایت فهرست شده است. رپرتوآر استاندارد سیاست اقتصادی، مالی و اجتماعی اروپا تبدیل و با وسواس و ر

بت ضوابط کارایی، رقاتعیین می کنند: کاهش مخارج دولتی، مصادیق آن اشاره  به دقت نویسندگان به

ها، کاهش مالیات کارفرمایان  ملکرد خدمات اجتماعی، تعدیل نظام بیمۀ اجتماعی، تشویق شرکتپذیری و ع

 «.مالیات بر املاک؛ انعطاف پذیری و .... انعطاف پذیری بیش ترو 

خواهان آن « بازار کار برای چپ در زمینۀ عالیک سیاست ف»همان طور که به طور خلاصه نوشتیم، فصلِ 

تشویق مسئولیت فردی به کار گرفته شوند. نظام  ه منظورتمامی ابزارهای اجتماعی و سیاسی ب»می شد که 

حذف شوند. حکومت باید  "به سود مردمعملکرد آن تضمین "مالیات ستانی و پرداخت های اجتماعی، برای 

پرداخت  از سوبسید پرداخت کند و کلیۀ کسانی که ،با حقوق پایین "زمایشیمشاغل کارآموزی و آ" بابت

شوند. به طور خلاصه،  ارزیابیباید مطابق با توانایی خود به گذران زندگی  بهره مند می شوندهای اجتماعی 

منجر  خود برای اجبار به پذیرش مشاغل کم دستمزد است که در عوض دولت عظیمفشار  این سند مشوق

 «.اهش دستمزدها به طور کلی می شودبه ک

شد که سوسیال دمکرات ها در تقریباً همه جای اروپا حکمرانی می کردند.  پدیدار مقطعیبلر در -سند شرودر

به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، ریخت و پاش های مالی و ثروت های بادآوردۀ نخبگان حاکم همراه با 

بدل شد. در پایان این دهه، کارگران سرتاسر اروپا به  0990هۀ دبه ویژگی حملات سنگین به طبقۀ کارگر 

انسانی تری را در پیش  اجتماعی بلکه آنان رویکرد تااین امید از انتخاب سوسیال دمکرات ها حمایت کردند 

 گیرند.

در آلمان و مسیر ریاضت « قوانین هارتس»بلر به نقشه ای برای -عکس این رخ داد. سند شرودردرست اما 

 هادر همۀ این کشور اقتصادی در اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و یونان مبدل شد. سوسیال دمکرات ها بنا به قاعده

 در پیش گرفتند.را حکومت های محافظه کار  از ی به مراتب سفت و سخت تریمسیر ریاضت ها
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وسیال دمکرات ، به عنوان یک عضو حزب س«هارتس»، نویسنده و طراح قوانین موسوم به «پیتر هارتس»

 اهزینه های اجتماعی ب ش، دو سال پیش به پاریس سفر کرد تا دربارۀ کاه«ای.گ.متال»اتحادیۀ  و آلمان

 رئیس جمهور رایزنی کند. قانون مریم الخُمری نیز نتیجۀ بلافصل همین همکاری است.

حزب »ه کارگران علیه ا دچار سقوط آزاد شده اند. در فرانسینمیان، سوسیال دمکرات های سراسر ددر این 

ضتی شدت بخشیده است. اما که به سیاست های ریا «سیریزا»شوریده اند و در یونان علیه  «سوسیالیست

 ش به یک استراتژی سیاسی آگاهانه نیاز دارد.این شور

 کلّ برنامۀ بلکه آن ها، اقمار یمکراسی، اتحادیه ها و گروه های چپ نمادسد سوسیال دستگاه فا نه تنها

بنیان تمامی سیاست های اجتماعی و بازار کار ملی را نابود  ،ورشکسته است. جهانی سازی تولیدآنان ملی 

خود می دانند که برای دفاع از شرکت های  وظیفۀکرده است. امروز سوسیال دمکرات ها و اتحادیه ها 

 .سازمان دهند را رگرانابه ک حملات مداوم در برابر رقبای بین المللی،« خود»

ستقل و بین المللی طبقۀ ۀ دیگری به طبقۀ کارگر، تنها با جنبش ملمری، درست مانند هر حمقانون الخُ 

به قانون الخمری باید به  برنامۀ انقلابی سوسیالیستی می تواند شکست داده شود. تهاجم یکی بر کارگر متک

 نقطۀ آغاز بنا نهادن چنین جنبشی تبدیل شود.

و وحشت به  ترسو با  کشیده اندات سرتاسر اروپا در پشت اولاند صف رال دمکاتحادیه ها و احزاب سوسی

ر فرانسه رگران اروپا باید پشت هم طبقه ای های خود داد. کنتهاجم کارگران فرانسه واکنش نشان می ده

ایالات متحدۀ سوسیالیستی  حادیه ها رها سازند و مبارزه برایسوسیال دمکراسی و اتذ بایستند، خود را از نفو

 اروپا را در پیش گیرند.

 8002مه  82
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 عربستان: طرح مستأصل یک رژیم بحران زده 2131چشم انداز 

 ریعیسی الجزائ

کشور را « 8090چشم انداز »، جانشین ولیعهد عربستان، سند «محمد بن سلمان آل سعود»هفتۀ گذشته، 

اعلام کرد. به موجب این طرح بلندپروازانه، قرار است برای رهایی عربستان از وابستگی به نفت تا سال 

 به فروش برسد. بخشاًبه عنوان مجتمع نفتی دولتی این کشور،  ،«آرامکو»، شرکت 8090

نفت، به عنوان جزئی از  زده از نفت، واکنشی است به افت بلندمدت بهای بازارشتاب گردانیِاین رؤیای روی

رژیم را  ،را متزلزل کرده است. کسری افسارگسیخته ینفت تولیدکنندۀ تر جهانی که این اقتصاد رکود بزرگ

تر خواهد انجامید، اتی بیشبثبی سوبسیدها و اجرای تمهیدات ریاضتی کرده است که تنها به  کاهشوادار به 

ی است که رژیم واداشته می شوند. همۀ این ها در حالآن در حالی که کارگران سعودی به پرداخت بهای 

 است. فرو رفته در جنگ های پرهزینۀ سوریه و یمن عربستان

، و دولت آن شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی. استترین صادرکنندۀ نفت خام جهان عربستان سعودی، بزرگ

درصد بودجۀ  20دولت هیچ گونه مالیات بر درآمدی وصول نمی کند، و درآمدهای نفتی به طور طبیعی تا 

د. همین گاِو شیرده بود ندرصد عواید صادراتی را شکل می ده 90درصد تولید ناخالص داخلی و  12دولتی، 

و  زندگی لوکس عیبه قله های رف ،عربستان اجازه می داد طی قرن اخیرکه به طبقۀ حاکم واپس ماندۀ 

اجاره  جایکهتل را  چندینتعطیلات خانوادگی در فرانسه گذراندن برای فی المثل عیاشی دست پیدا کند و 

تولید و ساخت سهم در کشور است.  یسرمایه گذاری مولد واقع به موازات پرهیز از هرگونهکند. همۀ این ها 

داخلی می رسد و حتی این رقم هم نتیجۀ طرح پیشین  صید ناخالتول درصدِ 00صنعتی به رقم ناچیز 

؛ به این هست جز تنوع چیزی هر ،«تنوع» ایندر اقتصاد است. بخش اعظم « تنوع»حکومت برای ایجاد 

 .صنعت پتروشیمی می شود تولید و ساخت صنعتی هم مربوط به حتی عمدۀ معنی که

در به ازای هر بشکه دلار  001اوج  ی جدی رو به رو هستند. قیمت نفت از نقطۀاکنون سعودی ها با مشکل

گذشته دلار کاهش یافته است. حتی این هم بالاترین رقم شش ماه  12.89بشکه ای  به امروز ،8001 ۀیژوئ

. از به آن دامن زدهماسه های نفتی آلبرتا در کانادا  معادن ظمیلی بخش اعطو تع است که آتش سوزی مهیب

افزایش یافت، و  8002میلیارد دلار در سال  92به  8001میلیارد دلار در سال  02این رو کسری کشور از
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میلیارد دلاری باشد. برای نخستین  2دار شد که برای کمک به کاهش این شکاف، دنبال یک وام احکومت و

مل شاهزاد، سوبسیدهای نفت و انرژی به طور جدی کاسته شده و کاهش های مهم بار، بنا به ابتکار ع

 هر لیتر هزینه های سوخت از یدرصد 20م افزایش اهد اعلا، شسال جاریدیگری نیز معرفی شده اند. آغاز 

درصدی نیز  2به معرفی مالیات بر ارزش افزودۀ را خود  قصدچنین و حکومت هم دلار بود. 0.90به دلار  0.20

 اعلام کرده است.

ساله عملاً حاکم کشور است و در  90 لمانِمتی ملک سلمان، محمد بن سوضعیت حاد سلا در نظر داشتن با

حفظ تلاش برای سر پا نگه داشتن کشوری که گمان می کند روزی رسمًا رهبری خواهد کرد و همین طور 

 اجمی را دنبال کرده است.تهاقتصادی و ژئوپلتیک  سیاست یکجایگاه خود در آن، 

مبتکر این  به هیچ وجهبن سلمان مطرح شده است. محمد  8090ری است که چشم انداز تسدر یک چنین ب

را از روی دست دیگری نوشته است. منشأ این ایده، سندی است که دسامبر  نسند نیست، بلکه کاملًا آ

که محمد بن سلمان استخدام کرده بود، ارائه شد. این سند  «مک کینزی»از سوی بنگاه مشاورۀ  8002

، همان دستورالعمل «سرمایه گذاری و بهره وریدگرگونی عربستان سعودی بدون نفت: »اصلی، با عنوان 

دی و خصوصی اصاقت ه عبارت دیگر، برنامۀ ریاضتمعمول برای اقتصادهای بحران زده را می دهد. یعنی ب

 سازی.

مالیۀ سلطنت عربستان را نجات  وضعیت دارد نجات طلایی است که بن سلمان امید رخصوصی سازی، چت

 ارزش با، «آرامکو»درصد شرکت نفتی  2عرضۀ اولیۀ سهام تقریبًا  ابتدا با ت کهساآن ها این دهد. ایدۀ 

جمع آوری سهام عمومی شرکت، میلیاردها دلار  جزئیِ فروشِ لبَاز قِ. یلیون دلار، آغاز کنندتر 8 تخمینی

قطره ای در دریا است که با در نظر داشتن ابعاد کسری، تنها می تواند کمی  رقم تنها ، اما اینخواهد شد

دیز اخیراً با انتشار گزارشی رتبۀ اعتباری عربستان را در ماه مارس کاهش ومؤسسۀ اعتبارسنجی م وقت بخرد.

به  12سند خواهان افزایش سهم بخش خصوصی از  سایر جوانب طرح کاملًا غیرواقع گرایانه هستند. این داد.

کلّ این درآمد اما «. بدون نفت زندگی کند» 8009اقتصاد بتواند تا سال  هاین کدرصد اقتصاد می شود و  22

سرمایه گذاری عظیم  عرضۀ عمومی سهام، یک صندوق طریق خواهد بود؟ قرار است از چه محلیجدید از 

گرین »یک نظام با برخورداری از اعراب و مسلمانان خارجی  ور شود، دای «ملیثروت صندوق » موسوم به

حقوقی برای  به علاوه از و بمانندسعودی عربستان در  بتوانند برای نخستین بار مدتی طولانی تر را« کارت
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 با عت دفاع ملیاین سند خواهان توسعۀ صن. در عین حال، برخودار شوندمالکیت و بنابراین سرمایه گذاری 

ش خیالی می شود. همۀ این ها خو 8009درصد تا سال  20به  8افزایش سهم تسلیحات تولیدی کشور از 

لازمۀ این تلاش، خود کافی خواهد بود تا مردم را به اعتراض با آن وادارد. کاهش  است، اما تغییرات اساسیِ

های فراگیر شده  ییتت که سال جدید معرفی شد، منجر به عزل یک وزیر پس از نارضاسوبسیدهای سوخ

 است.

نمایندۀ  برنامۀبن سلمان در جستجوی کاهش اتکای سلطنت عربستان به بازار نفت، اواخر همین هفته در 

گونه سعودی در نشست اوپک نیز کارشکنی کرد. ایران پس از رفع تحریم ها به بازار نفتی بازگشته و هر

با همان سهم تولید  اجازه می دهد ست که به ایرانمستلزم معافیت هایی ا توافق بر سر کاهش تولید نفت،

دهۀ  دو وزیر نفتِ ،میمیز این کارتل پس بگیرد. علی النعی را در پشتخود  جایگاهپیش از تحریم ها، 

یمت ی تولید نفت برای افزایش دوبارۀ قگذشته، با آمادگی کامل برای توافق با ایران و همین طور کاهش کل

 نفت به این نشست رفت.

توافقی را که  همان ، چرا که شاهزادۀ عربستانبردسؤال  را زیرصلاحیت النعیمی  نمایندۀ روسیه در عوضاما 

کاهش تولید  دیگر ناکام ماند و در نتیجه ،بود، علناً رد کرد. این توافق بر سر آن مذاکره میانۀدر  اشنماینده 

، سرپرست «خالد الفالح»شاهزاده،  نشاندۀ دستبه در کار نخواهد بود. وزیر نفت روز شنبه جای خود را 

ج که . این اخراتغییر نام یافت «رت انرژی، صنعت و منابع معدنیاوز» منصب وزارت نفت بهو  داد آرامکو

او  دشمنان خود همین طور برای ضربه زدن به ایران و بود تعمدی دهن کجیرسانه ای شد، در حکم یک 

این که نشان بدهد رئیس کیست. پیام ارسال شد: برای تضعیف  خلاصه ودر گارد قدیم عربستان سعودی 

. پیام دیگر این بود که شاهزاده در حال حاضر نفت هم تن بدهیم قیمت های پایین بهایران، ما حاضریم 

ای است که سرویس اطلاعات فدرال آلمان  را به دست دارد. این همین شاهزاده امور کنترل سفت و سخت

(BND،) خطرناک فردی در سرتاسر منطقه، « جویانه سیاست تحریک آمیز مداخله» یریپیگ به خاطر

 خطاب کرده بود.

همراه  یریاضت سیاست های در خارج بهایی گزاف دارد، و معرفی بن سلمان ماجراجویی های شاهزاده محمد

و سلاح به این جنگ ها، علامتی دال بر عروج مبارزۀ طبقاتی است. این همه فن حریف  پول لابا تداوم ارس

ورطۀ جنگ های سوریه و به اندن نفوذ رو به رشد ایران در منطقه کشور را ش برای عقب رهزاره که در تلا



 
32 

 . بن سلمان که به طور مضحکی همۀ نقش های مهمشدیمن کشانده است، با دردسرهایی رو به خواهد 

رکز مولیعهد کشور در خود مت مور اقتصادی و توسعه و جانشینشورای ا ، از وزیر دفاع تا سرپرستکشوری را

 را عریانو کشتارهای جنگی در خارج و ریاضتی اقتصادی در داخل  بین ریخت و پاش ها رابطۀکرده است، 

من تأمین مالی یُ چندین دهه بهد. خاندان سلطنتی تا می کند. هیچ چیز زیرکانه ای در این مورد وجود ندار

د و بزن رخود به بقایش ادامه داد، بدون این که هرگز دست به قما کثافتکاری هایدیگران برای انجام 

عملیات طوفان » دست به آغاز کند. سلمان این روند را متوقف کرد و سلطنت خود را وارد جنگ مستقیم

 . زددر سوریه  ها لی و تسلیحاتی عظیم جهادیدر یمن و تأمین ما)ملیۀ عاصِفۀ الحزم( « تیعقاط

به او نخواهد کرد. به عنوان مثال بازانتشار سند ریاضت  یبه دست گرفتن کنترل کشور به این شکل، کمک

اقتصادی و جا زدن آن به عنوان ابتکار عمل شخصی او، به این معنی است که خشم و نفرت اجتناب ناپذیر 

بی نام و « متخصصین»نسبت به این طرح هم به نشانی درستی سرایز خواهد شد. این بار دیگر خبری از 

نیست. همین موضوع عیناً در مورد قبضه کردن یک وزارتخانۀ حکومتی از پس نشان در پشت این طرح 

خاندان مفلوکی که او نمایندگی  لمی شود، بر سر ک دیگری رخ خواهد داد. اما آن چه بر سر شاهزاده آوار

 خواهد کرد نیز فرود خواهد آمد.

دیگر وجود نخواهد داشت « سعودی»، عربستان لبریز شوداین سلطنت بدوی  از مردم نهایتاً کاسۀ صبر وقتی

شبه جزیرۀ عربستان و جهان  گوشه و کنارو انحلال حاکمیت خاندان سعود، لرزه ای خواهد بود که در 

احساس خواهد شد. دوران پرآشوبی که سلطنت سعودی تجربه می کند، اکنون تنها پژواکی ضعیف از 

 آتی است. بزرگ تحولات

 8002مه  09
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 هستندیک پنجم خودکشی های جهان، مرتبط به بیکاری 

 باری میسون

با این حال داده  بوده اند؛بیکاری و خودکشی  میان دالّ بر وجود همبستگیپیشین  صورت گرفتۀ مطالعات

از « کارلوس نورت». پژوهش جدید دکتر ه اندهایی دربارۀ تأثیر مستقیم بیکاری بر خودکشی در دسترس نبود

بررسی به منتشر شد، « لنست» دانشگاه زوریخ که ماه فوریه در وب سایت وابسته به بیمارستان روانپزشکی

 می پردازد.این وضعیت 

بیکاری بر خودکشی از طریق تحلیل داده های  بخصوصِ شناخت از تأثیرِ  بالا بردن»هدف از این پژوهش 

 است.« بر حسب مناطق جهانی با تفکیک عمومی جهانی

هزار نفر به دلیل بیکار شدن دست به خودکشی می  12نزدیک به  هر ساله این پژوهش نتیجه می گیرد که

، یعنی آغاز بحران اقتصادی، خودکشی های مرتبط با 8002چنین نشان می دهد که در سال زنند و هم

 بیکاری نُه برابر بیش از تصور سابق بوده اند.

دربرمی گیرد.  8000و  8000در چهار منطقۀ جهان در فاصلۀ سال های  را کشور 29 ،هشاین پژو

( را با دورۀ 8007تا  8000پژوهشگران از این بازۀ زمانی استفاده کردند تا بتوانند دورۀ ثبات نسبی اقتصادی )

ل ایالات متحدۀ ( مقایسه کنند. این مناطق عبارت اند از قارۀ امریکا، شام8000-8002بحران اقتصادی )

امریکا و مکزیک؛ اروپای شمالی و غربی، شامل فرانسه، آلمان و انگلستان؛ اروپای جنوبی و شرقی، شامل 

 یونان، ایتالیا و رومانی؛ و مناطق غیر امریکایی و غیر اروپایی، از جمله استرالیا، ژاپن و آفریقای جنوبی.

ت شسازمان بهدا»از پایگاه داده های  ،ر خودکشیاین پژوهش داده های مربوط به مرگ و میر در اث در

« صندوق بین المللی پول»و داده های اقتصادی از پایگاه داده های چشم انداز اقتصادی جهانی  «جهانی

 .قرار گرفته انداستفاده  استخراج شده و مورد
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داده های جاری از »همان طور که این پژوهش اشاره می کند، درست مانند بحران های اقتصادی سابق، 

، افزایش میزان بیکاری 8002اروپا، ایالات متحدۀ امریکا و آسیا، نشان دهندۀ رابطه ای میان بحران اقتصادی 

 «.و افزایش سطوح مرگ در اثر خودکشی هستند

رهای آماری متفاوتی ازبااز  کردن اثرات معین بیکاری بر میزان خودکشیاین پژوهش در تلاش برای جدا 

شش ماه  ، با یک تأخیربهره برده است. از جمله یافته های این مطالعه این است که ارقام افزایش خودکشی

 تندۀ افزایش استرس، ناامنی و وخام. این دورۀ تأخیری، نشان دهمی آیندارقام افزایش میزان بیکاری  از پی

تعدیل احتمالی نیرو کنار گذاشته می شوند. نویسندگان توضیح می  امت روانی است، چرا که کارگران برایسل

اگر »دهند که خطر بیکاری را باید در ارقام خودکشی گنجاند. این پژوهش چنین نتیجه می گیرد که 

خودکشی به دلیل بیکاری ن میزامطالعات تنها بر دورۀ زمانی بحران اقتصادی متمرکز باشند، در آن صورت 

 «.تر از واقع برآورد خواهد شدبه شدت کم

مرتبط با بیکاری در کشورهایی با میزان بیکاری پایین  یافتۀ دیگر این پژوهش این است که خطر خودکشیِ

در  پوچی و بی ارزشیبیکاری در انزوای فرد و متعاقباً ایجاد احساس  تأثیر. یافته ها به ه استتر بودتر، بیش

 کشورهایی که بیکاری عموماً شایع نیست اشاره دارد.

ارم افزایش یافت. یک ه، خطر نسبی خودکشی پس از بیکار شدن، تقریباً یک چ8000تا  8000در دورۀ 

کار شدن ، ناشی از بیکشور، در چهار منطقه 29الانه در یک میلیون خودکشی س پنجم از تقریباً یک چهارمِ 

 افراد بوده است. 

در  یادداشتیدر دانشگاه منچستر طی  «مرکز جلوگیری از خودکشی»از  «ناونیت کاپور»و  «وب راجر»

از طیف وسیع تر  ئی کوچکتنها جز»مرتبط با بحران اقتصادی،  که موارد خودکشیِ ندافزود« لنست»

س عوامل استرکار باقی هستند... با که بر سر  آسیب دیده. بسیاری از افراد هستند مشکلات اجتماعی و روانی

درآمد، قراردادهای صفر  شهقتصادی به جز بیکاری، از جمله کامهلک ا فشارهایی به دلیل زای روانی جدّ

ما نیازمند درک بهتر رو به رو هستند...  ازدست دادن تملک خانهورشکستگی، بدهی و  ،ساعت، ناامنی شغلی

به خود، استرس و اضطراب، کشنده غیر یرساندن هااقتصادی، از جمله آسیب  روانی مصایب سایر نمودهای

 .«الکل، خشم، دعواهای خانوادگی و ازهم پاشی روابط هستیم استفاده از کج خلقی، ناامیدی، مشکلات
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 رابطۀ»د که سو می نوی را نتیجه می گیرداین پژوهش نیاز به تمرکز بر فعالیت های جلوگیری از خودکشی 

کم در اجتماعی ضعیف، به نظر می رسد که دست حمایتو متقابل ریاضت مالی با شوک های اقتصادی 

 «.و اجتماعی شدت ببخشد یاروپا به بحران های سلامت

تمهیدات ریاضتی تحمیلی اتحادیۀ اروپا بر یونان تأثیر مخربی بر سلامت، از جمله سلامت روانی داشته است. 

در یونان گزارشی را  یدربارۀ سطوح خودکش 8001ماه مه « BMJ Open»یک ژورنال آنلاین به نام 

رخ  8008سال در سال، بالاترین ماه های خودکشی در یونان،  90طی »آن آمده بود:  ردکه منتشر نمود 

، نشانگر آغاز افزایش قابل توجه، ناگهانی و مداوم 8000ژوئن  در دادند. تصویب تهمیدات ریاضتی جدید

 ، مقارن با آغاز رکود یونان،8002در اکتبر  یان مردان یونانی نیزکلّ خودکشی ها بود. خودکشی م میزان

 «.شددستخوش افزایشی قابل توجه، ناگهانی و مداوم 

نشان می داد که بیکاری به طور بی تناسبی تأثیر بالاتری بر  8009یکی از گزارش های منتشرشده در سال 

ه اند. این گزارش که در ژورنال علمی آنلاین کسانی دارد که پیش تر از مشکلات سلامت روانی رنج می برد

«P Los One » لندن بود. در این  دانشگاه کینگزمنتشر شد، بر مبنای پژوهش مؤسسۀ روانپزشکی

گردآوری  8002بحران اقتصادی  از کشور سراسر اروپا پیش و پس 87هزار نفر در  80پژوهش داده هایی از 

 شده بود.

، 8002در سال »توضیح می داد:  «مؤسسۀ روانپزشکی»بررسی پژوهش منتشر شده بر روی وب سایت 

م برای قدرصد بود، در حالی که این ر 7.0 بیکاری در بین افرادی بدون مشکلات سلامت روانی، در سطح

و  8.7با  برتی، بیکاری این دو دسته به ت8008می رسید. در سال  08.7افرادی با مشکلات سلامت روانی به 

 «.درصد افزایش یافت 02.8و  9.2 به درصد افزایش، 2.2

 8002فوریۀ  81
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 زیکا، نابرابری اجتماعی و سرمایه داری

 بیل فان آوکن

این نظر  کافی در تأیید یاعلام کرد که شواهد« امریکا بیماری پیشگیریمرکز کنترل و »روز چهارشنبه 

در سرتاسر قارۀ امریکا پخش  حریق علفزارن چورسی که همیو، به عنوان «زیکا» یافته است که ویروس

که  نوزادان استیک اختلال مخرب در  «میکروسفالی»می شود؛  «میکروسفالی»شده، منجر به بیماری 

به دلیل ناتوانی مغز از رشد و تکامل مناسب، جمجمه هایی کوچک تر از حدّ طبیعی  اطفالباعث می شود 

 داشته باشند.

حوزۀ هشدار مقامات  از پی اینمنتشر شد، بلافاصله « نیو اینگلندمجلۀ پزشکی »یافته های این مرکز که در 

-که ابتدا پیش است می آمد که خطر این ویرس به مراتب عظیم تر از آن چیزی سلامت امریکابهداشت و 

 .بینی می شده

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

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

 «ویروس نیل غربی»و  «چیکونگونیا»، «تب دنگی»دیگری مانند  ل این ویروس و همین طور بیمارهایناق

 وجود دارد.لت که در ابتدا گمان می رفت، اای 08ایالت امریکا و نه  90است، در 

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

 صدها هزار نفر برسد و از این تعداد صدها مورد مربوط به نوزادان باشد.
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که این رقم شامل مورد ابتلا به ویروس زیکا از هفتۀ گذشته گزارش شده است  700در خود قارۀ امریکا نیز 

 زن باردار می شود. 29

کانون به عنوان برزیل،  ،همین هفتهطی زیکا یک تهدید جهانی برای سلامت عمومی به شمار می رود. 

مورد میکروسفالی را تأیید می کند که گمان می رود اکثراً به دلیل  009هزار و  0شیوع زیکا، اعلام کرد که 

ۀ بارداری بوده باشد. بحران هایی در ابعاد مشابه در انتظار کشورهای تماس مادران با این ویروس در دور

میلیون مورد ابتلای جدید به ویروس  1الی  9، «سازمان بهداشت جهانی»بسیاری در امریکای لاتین هستند. 

 بینی کرده است.را در سرتاسر این نیمکره پیش

 لان نیز ارتباط داده شده است.چنین به اختلالات نورولوژیک حاد در بزرگسااین ویروس هم

میلیارد دلار را برای مقابله با بحران زیکا رد کرده  8کنگرۀ امریکا در مواجهه با این بحران، درخواست تقریباً 

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

بالغ  ن)بیماری ای که با در نوردیدن آفریقای غربی، جا اختصاص داده شده بودند 8001ویروس ابولا در سال 

 بالا کشیده است. را میلیون دلار 229، هزار نفر را گرفت( 00بر 

میلیارد دلاری که برای  8نظامی هیچ مشکلی نداشت. ه برای تصویب صدها میلیارد دلار هزینۀ همین کنگر

ی هسته ای کلاس ازیکا پیشنهاد شده بود، معادل است با رقم هزینه شده برای خرید یک واحد زیردری

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

 اختصاص داده شود. اطفال و سایرین از پیامدهای تراژیک ویروس زیکا 

این بی اعتنایی جنایتکارانۀ کنگرۀ امریکا نسبت به گسترش ویروس زیکا، در حکم کیفرخواستی علیه نه فقط 

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.

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

 اساساً بیماری ای است که ریشه در فقر و نابرابری اجتماعی دارد.
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و  جاریمیلیون نفر فاقد آب  92کانون شیوع زیکا، شمال شرقی برزیل بود، فقیرترین منطقۀ کشور، جایی که 

، زاغه ها«فاولا»یگر در دتم فاضلاب هستند. میلیون ها نفر سمیلیون نفر فاقد دسترسی به سی 000بالغ بر 

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

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

 رایط تنها وخیم تر شده است.، ش0990از زمان بحران بزرگ دهۀ  اقتصاد برزیل به بدترین بحران

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

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

 خدمات اجتماعی یا بهداشت و درمان کافی زندگی می کنند.

یی که نیمی از مردم پایین تر از خط فقر زندگی می وشنی در پورتو ریکو صحت دارد، جاچنین گفته ای به ر

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

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

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

به که نا یا سایر فلاکت هایی را این می تواند فاجعه ای باشد که طوفان کاتری»نوشت: « نیویورک تایمز»در

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

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

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

تر الیگارشی مالی ن برنامه های اجتماعی توده های وسیع مردم برای غنی ساختن بیشداجتماعی و ازهم دری

 و شرکت های حاکم بود.

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

وج خود رسیده که جزئی از یک استراتژی محاسبه شده برای سازماندهی دوبارۀ به ا« اوباماکر»ند در این فرای

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

 شرکت های بیمه و زنجیره بیمارستان ها را تسهیل می کند.
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دۀ حکومت اوباما و کنگره در ارتباط با زیکا، یک برنامۀ اعلام ش تاکنونی در بین تعدادی از ابتکارات عمل

رات، به آن ها اجازه ربازبینی برخی قوانین و مق به چشم می خورد که باتشویقی برای شرکت های دارویی 

عت فتری پرمنبتوانند با سهولت بیش نظیر زیکا،« غیرسودآور»لعۀ بیماری های عفونی می دهد در ازای مطا

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

د، اما شرکت های ناین شده اند که کلیۀ اطلاعات مرتبط با چنین تغییر و تحولاتی به اشتراک گذارده شو

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

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

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

جهانی کردن منابع مورد نیاز برای نه فقط توسعۀ سریع و به یک تلاش هماهنگ شدۀ بین المللی با اتکا 

ساختن شرایط فقر و ستمی کن که همین طور برای ریشه  جدید، ین های این طاعون هادسترسی به واکس

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

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

-شت و درمان را تابع سود شرکت ها و رقابت های تلخ تر میان سرمایه داران دولتااجتماعی، از جمله بهد

 ملت های مختلف می کند.

ابرثروتمند  80این 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  20امریکایی که بیش از 

 تغییرات ضروری باشد.

زم مبارزۀ طبقۀ کارگر مقابله با بحران هایی نظیر شیوع ابولا و زیکا اساساً یک مسألۀ سیاسی است. این مستل

نیازهای اجتماعی است و نه سود  برای بازسازماندهی جامعه بر بنیان سوسیالیستی برای رفع یندر سطح جها

 خصوصی.
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