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 و واقعیت سرمایه داری« ایده آل المپیک: »6102ریو 

 بیل فان آوکن 

ین است اصیانت از کرامت انسانی،  مندِو دغدغه  جو صلحیک جامعۀ  ترویجبا نگرش  ،یکهدف فلسفۀ المپ»

 «اصول بنیادی فلسفۀ المپیک» این عبارات که در«. قرار دهدۀ هماهنگ بشریت عسورزش را در خدمت توکه 

 ه بهآمیخت ستایشِ یعچیزی باشد که با نو چکیدۀاست لمپیک به چشم می خورد، قرار ا منشور مندرج در

 می شود. خوانده« ایده آل المپیک» ،تقدیس

ایی وجود یک عصر طلهرگز بوده اند،  ترویج ناسیونالیسم جولانگاهبازی های المپیک که به مدت یک قرن در 

ورزش  ر اواز منظصراحت داشت که بگوید آن قدر  بنیانگذار المپیک مدرن،، «بارون دو کوبرتن»نداشته است. 

 ماده سازیدر آ شت، که همین طور به خاطر کاربردپیشبرد تکامل بشری یبرا اشپتانسیل ط به خاطر نه فق

 ارزش دارد.به سربازانی بهتر در جنگ  مردان فرانسوی و تبدیل

و واقعیت نظام  میان ایده آل المپیک خوانیناهم ،«روینریو دو ژا»در  2112زی های با آغازبا این حال با 

 خیز یکه به سوی جنگ جهانی دیگر اجتماعی فرورفته در باتلاق بحران اقتصادی و نابرابری سرمایه داریِ

 زننده تر از این باشد.برداشته است، به زحمت می توانست 

برگزار شد، در رسانه های خبری بین  «ماراکانا» ناششسر شگاهزمراسم افتتاحیۀ بازی های ریو که در ور

 تیاالمللی بازتاب وسیعی داشت. با این حال آن چه کم تر گزارش شد، حملۀ وحشیانۀ پلیس برزیل به تظاهر

ازی های ب»چیزی فراخوانده شده بود که معترضین  بر ضدّ. این تظاهرات جریان داشتنیم مایل دورتر بود که 

آور،  گاز اشک دست به دامن نندگان از خیابان هاتظاهرک بیرون راندنبرای  . پلیسلقب داده اند« ازمابهتران

 ده شد که تعدادی مجروح برجای گذاشت.نگیج کن نارنجک های و اسپری فلفل

ران جمعیتی از کارگ به دست که در یک موردرخ دادانتقال مشعل المپیک  درگیری های اولیه در امتداد مسیر

 می المپیک ی بود که صرفبه مخارج آن ها اعتراضخاموش شد. « یسا دوس رآنگر»و جوانان شهر ساحلی 

به خاطر تعمیق نمی شود و  پرداخت کارمندان و معلمان بخش عمومی حقوق در شرایطی که شود، آن هم

 شده است.کاسته خدمات حمل و نقل و بهداشت و درمان بحران مالی از 
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لوئیس »، تضمین کندرا برای ریو  2112بازی های سال  توانست میزبانی زیله حکومت بر، زمانی ک2112سال 

 واندرجز می خدر همان دوره، لولا «. فرارسیدهدورۀ ما »، رئیس جمهور وقت، اعلام کرد که «ایناسیو لولا داسیلوا

بوده مصون  2112انی سال بود، از اثرات بحران مالی جه گشتهبازدرصد  5که برزیل، با رشدی که مجدداً به 

 است.

از آن زمان تاکنون بحران سرمایه داری جهانی اقتصاد برزیل را نابود کرده است. به طوری که بیکاری رسمی 

قر شت به ف. میلیون ها نفر در خطر بازگبوده است درصد رسیده و دستمزد واقعی رو به تنزل 11به بیش از 

 ز نابرابرترین کشورهای جهان است.مطلق در کشوری هستند که نقداً به لحاظ اجتماعی یکی ا

دیلما »اح رئیس جمهور معزول کشور، ضس سنای برزیل در حال پیشبرد استیمجل بازی ها زمان با شروعهم

زب ح» یرهبراست. کسانی که علیه  دستکاری در حساب های بودجهبر مبنای اتهامات ساختگی « روسف

رشوه خواری های چند  تا خرخره در رسوایی «کارگرحزب »ود خ، درست مانند وارد عمل شده اند «کارگر

 رم استگ سرمایۀ برزیل به پشت آن ها همدرگیر هستند. با این وجود « پتروبراس»شرکت نفت  یرمیلیارد دلا

 -«ل تامرمیش»همه جانبۀ سیاست های ریاضتی  برای پیشبرد را تغییر کامل رژیمکه  سرمایۀ خارجی به همو 

 .طلب می کند -روسف و متحد سابقنخست وزیر  کنونی و رئیس جمهور موقت

 ریستیتروطرح  از چند ،غوغایی تبلیغاتیاختن با به راه انددر دورۀ تدارکات افتتاح بازی ها، حکومت برزیل 

بازی ه ک. در واقع عملیات عظیم امنیتی نیست در دستبرایش ی دکه تقریباً هیچ شواه سخن به میان آورد

نه تروریست ها، بلکه خود مردم برزیل را هدف قرار می دهد. یک ارتش اشغالگر  مراهی می کند،را ه های ریو

بسیج  2112نیروهایی که برای بازی های لندن در سال  دادبر تعابردو  -هزار سرباز و پلیس 111ل از متشک

ه دست، بنظامی، مسلسل  اتوو اد با لباس ها ها. بسیاری از این نیروستبه سراسر ریو اعزام شده ا -ودندشده ب

 با پشتیبانی خودروهای زرهی و حتی تانک به چشم می خورند.

بیش » ،«ان.بی.سی» خبرگزاری که به گفتۀ بوده استدستگاه نظامی و اطلاعاتی امریکا  این عملیات،مکمل 

 سوس ها به برزیل، صدها تن از این جا«المپیک اختصاص داده استامنیت  تأمین هاز یک هزار جاسوس را ب

تفنگداران  یگان های، «ادارۀ امنیت ملی»و « اف.بی.آی»، «آی.ای.سی» مخبران لاوه براعزام شده اند. ع

 ند.شده ا اعزامبه خاک برزیل عملیات ویژۀ امریکا ستاد فرماندهی از  هم تکاوران نیروی دریایی دریایی و
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دارکات ت بحبوحۀدر  نخستجریان داشته است؛ د سال گذشته چنظرف است که  یکارزار سرکوباین نقطۀ اوج 

. برای بیرون راندن ده ها هزار نفر از خانه هایشان در المپیک در و اکنون 2114تورنمنت فوتبال جام جهانی 

ه هزاران ر حالی کاست. د مدد گفته شدهاز تمهیدات خشن پلیس  ،اند بودهتوسعه  قربانینواحی فقرزده ای که 

در دورۀ اخیر «. پاکسازی اجتماعی»ارو شده اند. اقدامی که معادل است با یابان ها جبی خانمان دیگر از خ

 بسیار بیش یقانونفرانفر را کشته است، درحالی که جوخه های مرگ  51تا  41بین  پلیس ماهانه در این شهر

 .هم را« کرامت انسانی»المپیک و البته این تعداد را به قتل رسانده اند؛ و  از

ود و س فردی غنی سازی برایهمگی  ،هنگفتی های ثروت های نفرت انگیز است که ،ضاع و احوالدر این او

، «کالداو کمی» ،«سامسونگ»، «لاکو کوکا»، نظیر اسپانسرشرکت های . صرف المپیک شده اند ،صیخصو

و  ندریابی انحصاری پرداخته اا، صدها میلیون دلار بابت حقوق بازینو سایر «دانلدز مک»، «جنرال الکتریک»

ی میلیون دلار برا 14برداری از آن ارسال می کنند. شرکت های تلویزیونی  ههرصدها میلیون دلار دیگر برای ب

به  در مجموع ریابیادرآمدهای بازتخمین زده می شود ، درحالی که هزینه کرده اندروزه  12 پخش این رویدادِ

 میلیارد دلار برسند. 2.3

امی که ایآن . دزهند جیب خوابه  تبلیغ محصولل بَاز قِ دیگرحرفه ای ده ها میلیون دلار  ورزشکارانمشتی از 

 .سپری شدهست که مدت های دور و درازی ااتور بود، مش های آورز ی برایجشن المپیک

دارد زیراستان. تیم های فقیرتر با شراط موج می زندخودِ بازی ها هم فضای غالب نابرابری اجتماعی حتی در 

 Dream» بسکتبالدر حالی که تیم د. ی سرهم بندی شدۀ المپیک دست و پنجه نرم می کننادهکده هدر 

Team»  ه وپهلو گرفت ریو در بندرگاهِ که اقامت دارد «سیلور کلاد»یک کشتی کروز لوکس  درامریکا 

 .است احاطه کردهس یلو پ یقایق های گشت دریای دورتادورش را

بازی های المپیک برای دامن زدن به ناسیونالیسم و تدارک جنگ، همان قدر در  بهره برداری ازاین میان، در 

 آدولف هیتلر با حضور ینلبر 1232المپیک  برگزاری از پس دیگری مقطع در هراست که  حادبازی های ریو 

 .بوده است
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به طور کامل از بازی های دولتی  سازمان یافتۀ گنیبه خاطر دوپ روس ورزشکارانروز دوشنبه اعلام شد که 

روسیه تحت سیستمی میدانی  و عضو تیم دو 112پیش تر . در ریو کنار گذاشته خواهند شد بعدلمپیک ماه پارا

 د، ممنوع شدند.ارجاع می دهکه حکم را به فدراسیون های هر ورزش 

های متعدد و رسانه های غرب کارزار وخیمی برای «ان.جی.او»، «گنیضدّ دوپ جهانی آژانس»واشنگتن، 

 چم روسیه به راهرپکاران روسیه از بازی های المپیک ریو و جلوگیری از حتی حضور محروم کردن همۀ ورزش

دغل » یک ملت به عنوانروسیه  چهرۀ کردن ترسیمبرای  ی از تلاش گسترده تری استجزئ انداخته اند. این

 که باید به زور متوقف شود.« باز

دست  ور بهشکرزهای غربی این با رشد محاصرۀ م دارد یتنگاتنگ پیوندکارزار ممنوعیت روسیه از بازی ها، 

 یک آوردنو روی کار در اوکراین که به خصوص از زمان کودتای هماهنگ شدۀ امریکا و آلمان امریکا و ناتو 

 تشدید شده است. به طور ممتد 2114در سال ی رژیم مافوق راست و ضدّ روس

کارزار  اینمی دهد. ، بوی بد سوء نیت و ریاکاری بکرروسیه بابت خراب کردن یک رویداد ورزشی  محکومیت

یره و تار ترا تقریباً همۀ کشورها  فراگیرفساد و گندیدگی کل سازمان بازی ها و دوپینگ عامدانه  ،ضدّ روسی

 می کند.

 ابت مداخلهبتقبیح ولادیمیر پوتین  برای امریکا یستی حزب دمکراترتمک کا-وئمراه با کارزار ناین مناقشه، ه

 ستاآماده سازی افکار عمومی برای یک درگیری نظامی با روسیه  در جهتتلاش  جزئی ازدر انتخاب امریکا، 

 که می تواند به سرعت به یک جنگ هسته ای منجر شود.

 به نمایشهرچند بازی های امسال المپیک بار دیگری توانایی حیرت آور ورزشکاران اقصی نقاط جهان را 

 است که بر بنیان نابرابری و استثمارفرو رفته ۀ یک نظام اجتماعی ، اما کلّ این رویداد در سایخواهد گذاشت

 بشریت را تهدید می کند. بقایبنا شده و 

 2112اوت  2
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 زیکا، نابرابری اجتماعی و سرمایه داری

 بیل فان آوکن

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

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

ود که باعث می ش نوزادان استیک اختلال مخرب در  «میکروسفالی»می شود؛  «میکروسفالی»به بیماری 

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

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

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

 .می شده

ک ااز هر منظر که نگاه کنیم این ویروس به نظر ترسن»، گفت: قائم مقام مدیر این نهاد ،«تکِشو آن»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»دیگری مانند  ل این ویروس و همین طور بیمارهایناق

 وجود دارد.لت که در ابتدا گمان می رفت، اای 12ایالت امریکا و نه  31است، در 

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

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

که این رقم شامل مورد ابتلا به ویروس زیکا از هفتۀ گذشته گزارش شده است  711در خود قارۀ امریکا نیز 

 زن باردار می شود. 22

یوع کانون شبه 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 تماس  113هزار و  1زیکا، اعلام کرد که 

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

میلیون مورد ابتلای جدید به ویروس را در سرتاسر  4الی  3، «سازمان بهداشت جهانی»امریکای لاتین هستند. 

 بینی کرده است.این نیمکره پیش
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 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  2کنگرۀ 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

الغ ب ن)بیماری ای که با در نوردیدن آفریقای غربی، جا اختصاص داده شده بودند 2114ویروس ابولا در سال 

 بالا کشیده است. را میلیون دلار 522، هزار نفر را گرفت( 11بر 

میلیارد دلاری که برای  2نظامی هیچ مشکلی نداشت. ه برای تصویب صدها میلیارد دلار هزینۀ همین کنگر

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

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

 اختصاص داده شود. 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.

و  جاریمیلیون نفر فاقد آب  35کانون شیوع زیکا، شمال شرقی برزیل بود، فقیرترین منطقۀ کشور، جایی که 

، زاغه های ها«اولاف»یگر در دتم فاضلاب هستند. میلیون ها نفر سمیلیون نفر فاقد دسترسی به سی 111بالغ بر 

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

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

 رایط تنها وخیم تر شده است.، ش1231از زمان بحران بزرگ دهۀ  به بدترین بحران

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

یروس شیوع وچنین 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.زیکا از همه جا بیش

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

به ه کنا 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 

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

ی تر الیگارشی مالن 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.

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

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

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

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

علائمی  د، اما شرکت های بزرگناند که کلیۀ اطلاعات مرتبط با چنین تغییر و تحولاتی به اشتراک گذارده شو

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

ناپذیر  تر اجتنابشیوع 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 

ی کردن جهانمنابع مورد نیاز برای نه فقط توسعۀ سریع و به یک تلاش هماهنگ شدۀ بین المللی با اتکا 
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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 اجتماعی، اما بر سر راه این تلاش مبرم، نظام سرمایه داری ورشکسته قرار دارد، نظا

ملت های -شت و درمان را تابع سود شرکت ها و رقابت های تلخ تر میان سرمایه داران دولتااز جمله بهد

 مختلف می کند.

ابرثروتمند  21این 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  51امریکایی که بیش از 

 ضروری باشد.

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

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

 خصوصی.

 2112آوریل  15
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 «حزب کارگر»وسف و سقوط راستیضاح 

 بیل فان آوکن

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

بر بزرگ ترین کشور امریکای لاتین، با جمعیتی « حزب کارگر برزیل»سال حاکمیت  13در بودجه، عملًا به 

 میلیون نفر و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان، پایان داده است. 211بالغ بر 

اکم از طبقۀ ح مشخصیسازمان یافته از سوی لایه های  برکناری روسف، پیامد یک توطئۀ غیردمکراتیکِ

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

ر های زندگی توده های کارگمناسبات طبقاتی است و خطر عظیمی را در برابر مشاغل، حقوق اولیه و استاندارد

 .برزیل قرار می دهد

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

د، از مقام خود که شاید تا اکتبر به طور انجام ای محاکمهاتمام تا سال پیش است. ظاهراً روسف صرفًا  31

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

ه جایگزین شده اند، تمام وزارتخان ایافته است. همۀ وزر، کلّ حکومت تغییر «حزب جنبش دمکراتیک برزیل»

 در جریان است.همه جانبۀ مقاماتی دولتی  تصفیۀها در حال انحلال هستند و 

، 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 « نتسکی»برای « رستگاری ملی»خواهان حکومت 

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

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

. دی خواهد بو«سخت»ۀ جدید در روز جمعه، سیاست های ریاضتی یلاجرایی سابق بانک بوستون و وزیر ما

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

ل خواهد سونت و سرکوب دولتی برای اجرای این برنامه متوشبر گردۀ طبقۀ کارگر بیندازد. حکومت ناگزیر به خ

 شد.
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اخراج های جمعی  وقفه ای در هرگونه میلیون نفر بدون چشم انداز 11بحران اقتصادی، که منجر به بیکاری 

کنون تا 2112ط ناگهانی حکومت حزب کارگر است. فروپاشی اقتصادی که از سال وشده است، ریشۀ سق

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

ب کارگر را سیاست های حز اجرای . این رونق تا پیش از اینداده استکالاها نمود  بازار بازارهای نوظهور و

 و مطلوب تریندر عین حال خت، هرچند اکمک های اجتماعی محدود به فقرا ممکن می س برای ارائۀ برنامۀ

 ایجاد می کرد. نیز ی مالی و شرکت هاشرایط تاریخ کشور را برای الیگارش سودآورترین

طلاح چرخش به چپ امریکای صبه ا برخاسته از همین بحران در حال تضعیف تمام حکومت های بورژواییِ

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

 رو به رو است. خود عزل برای ئلا با احتمال انتخاباتوصادی ونزقتا

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

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

ه ره کننده ای دوقطبی شدشوری که به طور خیاعتبارسنجی وال استریت آغاز کرد. نابرابری اجتماعی در ک

ار چون بخرو به صعود بوده و دستاوردهای یک دهۀ گذشته در زمینۀ کاهش فقر مطلق هم یدیگر است، بار

 دارد به هوا می رود.

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

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

ین ، تا همین اواخر نزدیک ترین متحدهستند پشت استیضاح که گرا و فاسد سرمایه داریسیاستمداران راست

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

لیه . این شاید بزرگ ترین کیفرخواست سیاسی عبوده اند «پتروبراس»در  رشوه های هنگفتکنگره تا رسوایی 

ای خدمت کرد که اکنون  عناصر سیاسی ارتجاعی ورشرکارگر است که خود به محافظت و پ حاکمیت حزب

 تاده اند.طبقۀ کارگر اف به جان

ر تاز یک سو با دادن مناصب و قدرت بیش ،ال این بود که برای نجات خود از استیضاحبنحزب کارگر به د

اطر ارگر به خحمایت همین لایه ها را تضمین کند و از سوی دیگر دستگاه حاکم را متقاعد کند که حزب ک
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برای مهار مبارزات طبقۀ کارگر،  CUTتی خود و همکاری اش با فدراسیون اتحادیه های بااانتخ« مشروعیت»

 بیش از دیگران برای انجام یک برنامۀ ریاضتی مجهز است.

ارد د است کهیی «کودتا» خود مسئولتماماً رشوه خوار،  نهایتاً حزب کارگر، به عنوان یک حزب سرمایه داریِ 

ران و ستم کارگ تودۀتای او، بلکه ، نه روسف و سیاستمداران هم«ودتاک»محکوم می کند. قربانیان اصلی این 

 دیدگان برزیل هستند.

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

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

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

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

لی انترناسیوال لکاستروئیسم، از کمیتۀ بین الم به ویژهنیسم و اشکال مختلف ناسیونالیسم بورژوایی، یاستال

 چهارم انشعاب کردند.

ساختن یک حزب مارکسیستی انقلابی در درون طبقۀ  را به عنوان جانشینِ « حزب کارگر» در برزیل، این نیروها

تصویر می  لدر برزی یسملپارلمانی به سوی سوسیا جدید به مثابۀ یک مسیر« حزب کارگر»کردند.  علمکارگر 

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

که حزبی بورژوایی متکی بر بخش های صاحب امتیاز طبقۀ متوسط بود. هدف این حزب چیزی نبود جز مهار بل

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

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 فلزکاران، بسیاری از این گرایش ها از حزب کارگر بیرون رانده شدند، اما هم

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

 نگذاشتند.

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

ازگار می س ند، خود را با توطئۀ راست گرایانی که منجر به استیضاح شد«همه شان را بیرون بیندازید»شعار 

که از هرگونه هشدار نسبت به مخاطرات عظیم پیش روی کارگران برزیل ناتوان است. این حزب ، در حالی کند
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ۀ داخلی خسکراین، اکنون همدست و شریک جرم نالیستی تغییر رژیم از سوریه تا اویرپبا دفاع از عملیات ام

 همین فرایند است.

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

شده از حزب کارگر شکل گرفته  اخراج ناراذاز سوی قانونگ( هستند، حزبی که PSOL« )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.

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

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

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

 فراهم می آورند.انقلابی  یغیان هامی شود و این ها شرایط را برای ط دارد ناممکن

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

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

 کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم است. یبرزیل

  2112مه  14
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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

از  . اما مخالفت با استیضاح، به هیچ رو به معنی حمایتبرایشان 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

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

برای توقف  یتلاش به عنوان؛ و دوم قربانی کردن روسف 1231بحران از زمان رکود بزرگ دهۀ  به بدترین

مانند رشوه، تقلب  جدّی اتعضو کنگرۀ برزیل که همگی با اتهام 524درصد از  21 روند جاری بازرسیِ

 .گل زدایی غیرقانونی، آدم ربایی و قتل رو به رو هستندانتخاباتی، 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.« اکودت»ترین انگیزه ای را در میان مردم برای دفاع از حکومت وی در برابر کم

 2113) لولا دا سیلوابه میراث دورۀ زمامداری  ینگاهمی طلبد که بخشًا بحران کنونی برزیل،  درک در نتیجه

 ( داشته باشیم.2111 -

ی سازی خصوص ، آغازکنندۀ سیاست های نئولیبرالیِسیلواتا 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  بالعکس، نه فقط متوقف نشد، که «والی»آهن استخراج سنگ 

 کاستن از برای دستورالعمل های صندوق بین المللی پول ، به2112نخستین پیروزی انتخاباتی خود در سال 

 .تن داده بود درصد 4بودجه 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 

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

عتی صن محصولات میلیارد دلار و صادرات 55.3، ارزش صادرات موادّ خام برزیل به 2115متمرکز شده بود. سال 

میلیارد دلار، سه برابر  122.2با رسیدن به  خام، ارزش صادرات موادّ 2111میلیارد دلار می رسید. سال  44.2به 

  رسید.میلیارد دلار  21به تنها حدود  با افزایشی ناچیز صنعتی محصولاتشد؛ در حالی که صادرات 

 ریباً تق صنعتی از تولیداتنخست رژیم لولا، تفاوت میان ارزش صادرات موادّ خام و  سالِ 5به عبارت دیگر طی 

صنعت زدایی  این تفاوت معنادار، نشان می داد که روند رسید.میلیارد دلار  111میلیارد دلار به بیش از  13

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

  .ه استبرزیل تبدیل شد

نتفع م، از افزایش بهای کالاها به طور قابل توجهی (معدن-به خصوص بخش کشاوزی) بخش صادرات برزیل

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

 آموزش داشت. 

 درصد 41زیش ارزش واحد پول برزیل )فااد صنعتی برزیل داشت. چرا که رونق کالاها، تأثیری منفی بر اقتص

ولات صنعتی صادراتی، از صحلا بردن بهای مضمن با(، 2112و  2111در 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 در همان حال که صادراترا 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. 11، بالغ بر 2111تا  2115

روسف، وابستگی شدید به شمار محدودی از کالاها، باعث سقوط تند نیروهای و  سیلوا دوران رژیم هایدر 

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

به ، چین با واردات سویای برزیل، 2111تا  2111برزیل بیش از قبل به یک بازار واحد وابسته شد. از سال 
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صادرات برزیل را شکل می داد. چین  درصدِ 41تقریباً محصول کشاورزی صادرتی اصلی این کشور،  عنوان

. به علت این محدودیت بودزین، گوشت، خمیر کاغذ و کاغذ برزیل نبدرصد صادرات  11تقریباً مقصد چنین هم

 2111از  یزن بازار صادراتی برزیل و وابستگی اخص به چین بود که با آهستگی رشد اقتصادی چین، رشد برزیل

 ل پیدا کرد.درصد تنز 2تر از به کم 2113تا 

 سرمایۀ مالی برای بهشت اقتصادی

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

)سال  2112در سال  رلامیلیارد د 12از تقریباً  «م خارجیسرمایه گذاری مستقی». به عنوان مثال اقتصاد بود

اری سرمایه گذمیلیارد دلار در واپسین سال حاکمیت لولا افزایش یافت.  42آخر زمامداری کاردوسو( به بیش از 

 5ی 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  2111میلیارد دلار در سال  27به  2112میلیارد دلار در سال 

میلیارد دلار  411، در مجموع به 2111و  2117مستقیم خارجی و سرمایه گذاری های پرتفوی بین سال های 

سرمایه گذاری های بازده . بودمیلیارد دلار  72 در حدودرسید، در حالی که این رقم پنج سال پیش از آن 

، یعنی سه و چهار برابر نرخ های بوددرصد  15تا  2 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

اد غذایی برای درصد نیروی کار روستایی و تأمین کنندۀ بخش اعظم مو 21که خانواده های زارع، تقریباً 

 تخصیص یافته به کشاورزی، صرف تأمین مالی کشاورزی ترین سهم منابع دولتیِبیش. مصرف محلی بودند(
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میلیارد  2.35مالکان ُخرد در حدود  2112-2112طبق یک مطالعه، در سال داران بزرگ می شد. تجاری و زمین

 31.2 به کشاورزی تجاریبزرگ و  سهم زمیندارانقالب بودجه و اعتبارات دریافت کردند، در حالی که در دلار 

 برابر(. 5می رسید )تقریباً میلیارد دلار 

، پوشش گیاهی 2112و  2112در دورۀ لولا نابودی جنگل های بارانی با آهنگی سریع رخ داد. بین سال های 

میلیون هکتار کاهش یافت که عمدتاً به دلیل  2.5درصد یا به عبارتی بیش از  7.5به میزان  «سِرادو» منطقۀ

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

درصد  22شرقی کشور متمرکر شده است. طبق یکی از مطالعات، -ناحیۀ مرکزی در است کهنظر بیولوژیکی 

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

. کرددرصد جهش  57به  12کشت و صنعت حبوبات از ، سهم سرمایۀ خارجی در بخش 2115و  1225 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  132ش صادراتی، برزیل من گسترش بخ، به ی2115ُو اوت  2111بین 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 کمک2112و  2113دست داد. بین سال های  گلداری ازکشت سویا و جن

کیلومتر  137سوبسیدها، بیش از پرداخت چند میلیارد دلاری در زیرساخت ها، اعطای مشوق های مالیاتی و 

 جنگل زدایی شدند. دستخوش مربع از اراضی

بومیان، فشار  به دنبال افزایش داشت.درصد  27، آسیب های وارده به جنگل بارانی آمازون 2112سال در 

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

 4به  2114در سال کیلیومتر مربع  772هزار و  27زدایی انجام داد. به این ترتیب جنگل زدایی از نقطۀ اوج 

 کاهش یافت. 2112ومتر مربع در سال کیل 252هزار و 

درصدِ  41بیش از صورت گرفته،  برآوردهایبرزیل بوده است. در  ونعلت اصلی جنگل زدایی آمازوری، دامپر

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

سابقاً غیرقابل ورود را به  یِلروسف در زیرساخت ها، به خصوص جاده، اراضی جنگو  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

 بردگی هببا 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 2112سال  مردم بومی. کشیدن

درصد افزایش  237وابسته به کلیسای کاتولیک، در این سال تعداد رویدادهای خشونت آمیز علیه بومیان، 

 یافت.

هزار کارگر برزیلی را )اکثرًا از بین دهقانان  25کم ی و سویا، دستردامپرو 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 2112سال  به طوری کهمعدنی برزیل بوده است،  تترین صادرات محصولاسنگ آهن از جملۀ مهم

« والی»شرکت را شکل می داد.  استخراج معدن در دلاری صنعتامیلی 22.5میلیارد دلار از عواید  12.5آهن 

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

میلیارد دلار فروخته شد  3.14به بهای  ، شرکت والی1227سال 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

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

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

میلیارد دلار می  111به بیش از  2113در 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  2113درصد در سال  4به  2دنی از بابت بهره برداری از ثروت های مع

یا مالیاتی حکومت محافظه کار استرال، نرخ مالیات یک ششم نرخ 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 هیدزدو دست کم هشت کارخانۀ هیدورالتکتریک 

 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 ی کشور، عدی سودهای انحصاری از بخش استخراجبا وجود رشد تصا

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

 مردمیاعتراضات پایان الگوی رشد برزیل و آغاز 

به  -را که تقاضای بازار جهانیچدستخوش رکود شد،  2113-2112الگوی رشد استخراجی برزیل در سال 

درصد متوقف شده بود و به زحمت می توانست با  2کاهش 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.  ترین بخشدرو 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 ا وجود معرفی برخی برنامه های خدماتیب

سقوط  2112ل در سا 1.2، به 1223در سال  یبرزیلشهروند  1111به ازای  3.3بیمارستان از  تخت هایتعداد 

 است.  «اقتصادی ۀسعتوی 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 2113اعتراضات 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.  یه داریسرنگونی دولت سرما

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

قابل با در تگذر تابع برنامۀ کلیت بورژوازی می کند و از این رهبه 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.

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

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

حاضر  ر از نمونه هایبرزیل یکی دیگوقت تنفس، چگونه تا چندین دهه جنبش انقلابی را به عقب می زند. 

 است.  چپ ورشکستگی رفرمیسم

 1325اردیبهشت  31
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 چین و برزیل: دو سمبل تعمیق بحران سرمایه داری

 نیک بیمز

، اقتصاددانان و 2112تند اقتصاد جهانی در سال  سراشیبیو متعاقباً  2112به 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

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

، و بودهرده رفیت گستظوجود اضافه مشغول برنامه ریزی برای کاستن از میلیون ها شغل در صنایع پایه ای با 

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

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

را برای  نوعی پیشرفت جدیدی ، می توانند بهندهست ۀ مالی امپریالیستیاقتصادی و زیر سلطۀ مراکز سرمای

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

دلار و  م تریلیوناز جمله صرف نی -عظیم حکومت چین بستۀ انگیزشی می شد که به مدد یکوتاه تا مدت

 فظ کرد.این توسعه را ح -در تاریخ اقتصادی انبساط اعتباری ینسریع تر

ورهای شها را بالا برد و منجر به رونق کقیمت کالا ،صنعتی تولید ظرفیت گسترشاز چین و رونق ساخت و س

 2114که بلافاصله در سقوط آزاد بهای نفت از سال  «بزرگ کالاهاسیکل »صادرکنندۀ کالا شد. اما سقوط 

های بازار»با خروج سرمایه از  هیافت، همرا گسترشو به طیف گسترده ای از موادّ خام صنعتی  شد منعکس

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

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

ده یربه دعدن ضغل در صنعت مستن هزاران ششده است. آفریقای جنوبی که به دنبال تنزل بهای فلزات و کا

در « کورسوی امید»درصد هنوز به عنوان  7است، احتمالاً به زودی وارد رکود می شود. هند با رشد بیش از 

مزدها درات و رکود دستابوق و کرنا می شود، اما اقتصاد این کشور نیز زیر بار بدهی های بد، سقوط بازارهای ص

 داده می شود. و سرمایه گذاری خصوصی به پایین هُل
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در حال شتاب گرفتن است.  -کاهش یافتدرصد  3.2 به میزان 2115که سال  -انقباض رشد اقتصاد برزیل

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

همۀ اجزای تقاصای »ور شکری این آمادرصد کاهش یافته است. به گفتۀ نهاد  5.2ابه سال پیش، شممدت 

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

 پیدا کند. شهکادرصد  3کم رشد اقتصادی سال جاری نیز دست

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

 تصاد سرمایه داری جهانی در کلیت خود هستندقجهانی درنظر گرفته شود. این دو کشور تجلی تعمیق بحران ا

 ، وارد مرحلۀ جدیدی شده است.2112سال  شده ازآغاز یِ دفروپاشی اقتصا ی بر این کهو تأکید

به این سو، تنها با تزریق تریلیون ها  1231ۀ فروپاشی کامل اقتصاد جهانی به دنبال بدترین بحران مالی از ده

دلار پول نقد به نظام مالی از سوی بانک های مرکزی جهان به منظور سرپا نگه داشتن بانک ها و مؤسسات 

 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 « شکست سیستم»، 2112سقوط سال 

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

تسهیل »، بیش از پیش دارد ناکارا می شود برنامۀ «طبیعی»اصطلاح شت به شرایط بهنظام مالی به جای بازگ

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

 می انجامد.

نند. بهرۀ منفی را تجربه می ک هایی است که نرخ هایتقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی در کشور

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

 خود بوده است. سپردۀ نزد

ایی رو به نی هرا به آشوب کشانده است. نگرا ه نظام مالی رونق ببخشد، بازارهاآن که ب تصمیم ژاپن به عوضِ 

در این باره وجود دارد که مدل کسب و کار بانک های بزرگ، صندوق های بازنشستگی و شرکت های  یرشد
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رخ ن« لم هپروتعا»این تا چه مدت می توانند در  ،بیمه که در اوراق بهادار جکومت سرمایه گذاری می کنند

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

ضرر و زیان روی شرط بندی  ود که با خرید اوراق فوق العاده امن، از ریسکِراز سرمایه گذاران انتظار می »

ضرر و زیان را  ،با این اوراق فوق العاده امن تا خاطره اجتناب کنند. اما الآن آن ها صف کشیده اندمهای پر

 «.تضمین کنندبرای خود 

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

 سسۀمؤ تری از تورم منفی و تداوم رکود، و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، اقتصاددانانشواهد بیش

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

روشن  دیگررکود در حوزۀ یورو دوباره عود کند،  باشد اگر قرار»منطقۀ یورو را به ارمغان بیاورد. به گفتۀ آنان 

 «.نیست که بتواند از پس آن بربیاید

 ت بورژواییِ یاسس« چرخش به چپ» ورشکستگیِدر امریکای لایتن، مارپیچ نزولی اقتصادی برزیل بخشی از 

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

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

 خواه شده است.

 چین آشکار نیست. رژیم استالینیست نینظام سرمایه داری چنشکستگی کامل در هیچ جایی بیش از چین ور

ها  دهه کشور و غلبه بر میراثِ « ت آمیزصعود مسالم»یه داری راه را برای وعده داده بود که بازگرداندن سرما

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

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

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

رده و کتی دست به گریبان است که کلّ نظام را مبتلا اضبا همان تناق هندارد، بلکه نشان داد« های خاصی

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

نشان داد، بورژوازی و تمامی کارگزاران آن هیچ گونه راه  21همان طور که نشست اواخر هفتۀ گذشتۀ گروه 

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

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

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

ی ل اقتصادی و سیاسپیش حتی در محاف سوی یک فاجعه در حرکت است و این واقعیتی است که بیش از

شکل مدر مسیر تکامل بشریت هیچ  حاکم به رسمیت شناخته می شود. اما همان طور که مارکس توضیح داد،

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

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

 2111و  2111میلیونی کارگران جدید در چین، برزیل و هند بین سال های  252در همین امر است. افزایش 

یاسی ق مبارزۀ سیقدرت عینی عظیم طبقۀ کارگر تنها از طر تنها جزئی از این رشد کمّی طبقۀ کارگر است.

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

 2112مارس  4

 


