
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
   طبقه آارگروموقعيت یدار   هيسرما   یجهان   نظام   بحران

  
١٣٨٧آبان م پنجيکشنبه  یگرر کاني از فعالیجمع                                                    

 
 

  آشكار   ايدن   یاهال   یبرا   یدار   هيسرما   یجهان   نظام   بحران   عمق   هآ   است   هفته   چند

  و   كايآمر   در   یمال   بزرگ   موسسات   و   ها   بانك   یورشكستگ   از   خبر   مرتبا .  است   شده 

  یبازارها .  است   دهافتا   لرزه   به   یالملل   نيب   سطح   در   یمال   ستميس .  رسد   یم   اروپا 

  سر   رشته   نيا   و .  هستند   روبرو   ديشد   یها   تكان   با   شرق   تا   غرب   از )  بورس(سهام  

  ميعظ   نظام   كي   چرا   آه   نستيا   آند   یم   دايپ   راه   اذهان   به   آه   یسوال   نياول .  دارد   دراز 

  تكامـــــــــــــل   و   انبوه   ديتول   به   و   آند   یم   آار   ساعت   مثل   آه   یالملل   نيب   افتاده   جا   و 

     افتد؟   یم   بحران   دام   به   یمنطق   چيه   یب   ظاهرا ,  پردازد   یم   یآور   فن   مداوم 

  یم   انكار   اول هستند ،    نظام   نيا   چاك   نهيس   عاشق   و   مدافع   آه   یروشنفكران   و   دانان   اقتصاد   و   یدار   هيسرما   یها   دولت

  نكهيا   از   بعد  . شد   خواهد   طرف   بر   آه   است   یعاد   یها   تعادل   عدم   یكسري   آه   گفتند   یم . است   آار   در   یبحران   آه   آردند 

!  ميشو   یم   آن   یانيپا   مرحله   وارد   ميدار   اما   دارد   وجود   بحران   آه   گفتند نبود ،    انكار   یجا   گريد   و   شد   آشكارتر   بحران   عمق 

  ادهي ز "یبعض"  متوجه    را   اتهام   انگشت ،  سهام   بازار   در   ها   شاخص   سقوط   و   ها   بنگاه   یورشكستگ   ادامه   با  ،  باالخره   و 

  هيسرما   یجهان   نظام   تا   آردند   بورس   گردانندگان   و   ها   بنگاه   "یبعض"  طرف   از   ها   تيمسئول   یب   و   ها   تقلب ،  ها   یطلب 

  آه   یمرج   و   هرج .است   یمنطق   یب   نيهم   یدار   هيسرما   نظام   منطق   آه   نستيا   تيواقع   اما .ندده   جلوه   ريتقص   یب   را   یدار 

  ميتقس   و   ميتنظ ,  قراردادها   و   ها   ماني پ .است   یدار   هيسرما   ذات در است ،    حاآم   سود   آسب   و   اضافه   ارزش   ديتول   انيجر   بر 

  و   هرج   نيا   تواند   یم   فقط   رديگ   یم   صورت   ايدن   یها   دولت   و   یدار   هيسرما   بزرگ   یها   یگروهبند   انيم   آه   يیآارها 

   .  ستين   آن   حذف   ینمع   به ,  مرج   و   هرج   آردن   قانونمند .  آند   قانونمند   اي   دهد   فيتخف   يیها   دوره   در   را   یذات   مرج 

  انيجر   آه   ميدان   یم   یضرور   را   نكته   نيا   به   اشاره   اما .  ستين   یدار   هيسرما   ردعملك   و   بحران   حيتوض   نوشته،   نيا   هدف

  هيسرما   درشت   و   زير   یها   تدول   با   ما . ستين   یاقتصاد   صرفا   انيجر   كي  ،  سود   آسب   و   اضافه   ارزش   ديتول   یالملل   نيب 

  مختلف   یها   یگروهبند   و   ها   قدرت   يیارويرو   با   ما  . ميدار   آار   و   سر   شانيها   آشمكش   و   ها   رقابت   و   افعمن   با   یدار 

  یالملل   نيب   یها   یناامن   و   جنگها   با   ما . ميدار   آار   و   سر   متفاوت   یاسيس   یها   شيگرا   و   ها   یدئولوژيا   با   یدار   هيسرما 

. افتند   یم   اتفاق   یجهان   سلطه   آسب   و   شتر،يب   نفوذ   مناطق   شتر،يب   سود  ، شتريب   قدرت   به   یابيدست   یبرا   آه   ميهست   روبرو 

  كيدئولوژيا   و   ینظام   و   یاسيس   تحوالت   و   وندهار   نيا   همه   ريتاث   تحت   سود،   آسب   و   افهاض   ارزش   ديتول   یالملل   نيب   انيجر 

  یم   مخاطره   به   عوامل   نيهم   توسط   حال،   نيع   در   و . شود   یم   قيتشو   و   كيتحر   تحوالت،   و   روندها   نيهم   توسط . دارد   قرار 

  یدار   هيسرما   یقدرتها   آه   است   یدائم   و   بزرگ   قمار   كي   یدار   هيسرما   سود   آسب . شود    یم   روبرو   یاپيپ    موانع   با   و   دافت 

  یبرا   را   یشتريب   سود   و   قدرت   تا   آنند   یم   توطئه   و   جنگند   یم   وار   وانهيد   رقابت   نيا   در   آنها .  بكشند   آنار   آن   از   توانند   ینم 
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  هيسرما   نـــــدهيآ   و   آورند   یم   وارد   نظام   موسسات   و   ساختارها   بر   یا   سابقهيب   یمال   فشار   همزمان   اما   آنند،   ميتحك   خود 

  هيسرما   سهام   و   یجهان   یها   پول   شارز   آه   است   نيچن   نيا .  آنند   یم   بــــرورو   یشـتريب   یناامن   و   ابهام   با   را   ها   یگذار 

  “بخت”   مهيسراس   سهامداران،   و   شود   یم   جنون   گرفتار   هيسرما   بازار   آه   است   نيچن   نيا .  شود   یم   افت   دچار   ها   یگذار 

   . نشوند    آشكار  "یبدبخت "  گرفتار   تا   فروشند   یم   را   نـدهيآ   یسودها   آسب   مبهم 

  یورشكستگ   از   همه .  ميشنو   یم   یدار   هيسرما   نظام   یمال   بحران   مورد   در   روزها   نيا   آه   يیها   حرف   به   ميبرگرد   دوباره 

  پول   قيتزر   با   تا   گذارند   یم   جلسه   رتبام   یغرب   یها   دولت .  آنند   یم   صحبت   بزرگ   موسسات   نجات   یها   راه   و   ها   بانك 

  سه   از   بعد .  برگردانند   هيسرما   بازار   به   را   اعتماد   و   آنند   ثبات   با   را   اوضاع   خطر،   معرض   در   یها   بنگاه   به   هنگفت   یها 

  یها   بنگاه   اداره   تيمسئول   مايمستق   تا   اند   شده   آار   به   دست   هدوبار   ها   دولت   ،یساز   یخصوص   یصدا   و   سر   پر   غيتبل   دهه 

  بحران   از   خروج   یبرا   یدار   هيسرما    نظام آه   یاقدامات   و   بحران   نيا   ريتاث   از   یحرف   آمتر   اما .  رنديبگ   عهده   به   را   بزرگ 

  بار   آه   هستند   ها   بنگاه   و   ها   بانك   صاحبان   نيا   يیگو   تو . ميشنو   یم   زحمتكشان   و   آارگران   تيموقع   بر   دارد   آار   ردستو   در 

  یها   دولت   جيرا   غاتيتبل   از   یكي   اتفاقا !  نندينش   یم   اهيس   خاك   به   و   آشند   یم   دوش   به   را   یدار   هيسرما   نظام   یها   بحران 

  سفت   را   آمربندها   ديبا   جامعه   همه   نيبنابرا    است   یمل   و   یهمگان   مشكل   كي   نيا   آه   نستيا   بحرانها   انيجر   در   یدار   هيسرما 

  یدار   هيسرما   یايدن   سران   ريسا   و   یسارآوز   و   شبو   هم   امروز  .برگردد    یعاد   حالت   به   وضع   تا   آنند   یفداآار   و   آنند 

   .  زنند   یم   حرف   یمل   منافع   و   وحدت   و   ،یمل   یضرورتها   از   یستياليامپر 

  بحران   آه   آنند   می   وانمود   چنين   اينان .  است   شنيدنی   نيز   ايران   در   دار   سرمايه   دولت   مقامات   های   ميان،حرف   اين در 

  سهام   بازار   گردانندگان .  گذارد   نمی   ما   جامعه   روز   و   حال   بر   چندانی   تاثير   و   ندارد   ايران   اقتصاد   به   ربطی   هيچ   آنونی 

  "قدرتمند " و " ثبات   با"ايران   بورس   است،   ثباتی   بی   و   تالطم   دچار   دنيا   های   بورس   همه   آه   شرايطی   در   آنند،   می   ادعا 

  راه   و   برود   جلو   تاريكی   دل   در   بايد   آه   است   هراسانی   آودك   زدن   سوت   مثل   درست   حرفها   اين   اما !  است   مانده   باقی 

  نظر   از   ايران   اقتصاد .  است   آرده   درگير   هم   را   ايران   اقتصاد   جهانی،   مالی   بحران   آه   اينست   يتواقع .  ندارد   هم   برگشت 

  يكباره   و   شديد   آاهش   آيا .  است   امپرياليستی   داری   سرمايه   اقتصاد   منابع   و   مراآز   به   وابسته   آامًال   بازار   و   گذاری   سرمايه 

  شد؟   نخواهد   اقتصادی   های   طرح   در   اختالل   و   بودجه   آسری   باعث   و   ندارد   ايران   نفتی   اقتصاد   بر   تاثيری   هيچ   نفت،   قيمت 

  آيا   بكشند؟   دوش   به   را   بودجه   آسری   اين   بار   بايد   مردم،   های   توده   آلی   طور   به   و   زحمتكشان   و   آارگران   آه   داريد   شك   آيا 

  و   عمرانی   های   طرح   شدن   متوقف   اجتماعی،   ناچيز   خدمات   از   زدن   دستمزدها،   پرداخت   افتادن   تعويق   به   آه   دانيد   نمی 

  حتی   شما   بود؟   خواهد   نفتی   درآمد   آاهش   اين   ناگزير   نتيجه   مومی،ع   و   بهداشتی   و   آموزشی   های   هزينه   شدن   محدود 

  ها   شرآت   همه   حاال   همين : ببينيد   را   جهانی   بحران   تاثير   تا   آنيد   نگاه   ايران   بورس   بازار   در   سهام   ارزش   جدول   به   آافيست 

  اند،   وابسته   خارجی   های   بنگاه   به   اوليه،   مواد   يا   و   ليسانس،   و   نمايندگی   اعتبار،   و   گذاری   سرمايه   زمينه   در   آه   موسساتی   و 

  و   ها   بنگاه   ـــــیتعطيل   و   رآود   خطر . است   نكرده   افت   داخلی ،   خام   مواد   و   معادن   به   مربوط   سهام   فقط . دارند   ارزش   افت 

.  آند   می   تهديـــد ,  دارند   خارجی   زده   بحران   اقتصادی   های   بنگاه   با   نزديكتری   وابستگی   و   ارتباط   آه   را   هايی   شرآت 

  ايجاد   و ,  اسالمی   بانكی  ـ    مالی   نظام   يك   ايجاد   برای   خود   ابتكارهای   و   ها   طرح   مورد   در   اسالمی   حكومت   سران   امروز 

  اما .  دهند   می   سخن   داد ,  آتی   های   بحران   و ,  جهانی   بحران   اثرات   از   فرار   برای   جديد   المللی   بين   اقتصادی   های   گروه 

  های   بندی   بلوك   و   اتحادها   تجزيه ,  امپرياليستی   داری   سرمايه   نظام   بحران   بيشتر   گسترش   و   عمق   آه   اينست   واقعيت 
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  ها   گروه   فقط   اينها .  شد   خواهد   باعث   تر   بيرحمانه   و   شديدتر   رقابت   يك   برای   را   جديدی   های   گروه   تشكيل   و   ادغام   و   موجود 

وسط    اين .شد   خواهد   روبرو   جديد   ديپلماتيك   و   نظامی   و   سياسی   های   بندی   صف   با   دنيا   بلكه   نيستند؛   صادیاقت   هايی   بلوك   و 

  زدن   گره   و   بلوك   انتخاب   به   مجبور   بكنيد   را   فكرش   آنچه   از   سريعتر ايران،    بر   حاآم   دار   سرمايه   دولـــت   مثل   نيروهايی ،  

  آه   آنند   فكر   ها   خيلی   شايد ,  دورنما   اين   با   و   اوضاع   اين    در . شد   خواهد   جهانی   گروهبندی   آن   يا   اين   با   خود   سرنوشت 

.  بود   خواهد   بهتر   آنونی   ثبات   بی   وضع   از   خرهباال ,  طريق   هر   به   داری   سرمايه   آمدن   بيرون   يا ,  گذشته   وضعيت   احيای 

  اخراج   و   بيكاری   خطر   معرض   در   بيشتر   زحمتكشان   و   آارگر   طبقه ,  شود   حاآم   دنيا   اقتصاد   بر   بزرگ   رآود   اگر   چون 

  از   ماهی   مثل   هم   آيد   می   دست   به   اگر   و   اما   و   مشقت   هزار   به   آه   ناچيزی   نانی   لقمه   همين   يعنی .  گرفت   خواهند   قرار 

  تالش   هر   آه   باشيد   مطمئن .  است   خوشخيالی   نهايت   اين   اما .  ماند   نخواهد   باقی   بساط   در   آهی   و   خورد   خواهد   ليز   دستمان 

  آردن   در   به   ميدان   از   برای   مرگبار   و   مخرب   های   تالش   با ,  مجدد   رونق   به   دستيابی   برای   داری   سرمايه   بزرگ   های   بلوك 

  آشيدن   و   ارتجاعی   جنگهای   در   توپ   دم   گوشت   به " خودی"بلوك   ستمديدگان   و   زحمتكشان   و   آارگران   تبديل   با ,  رقيبان 

  به   تا   امپرياليستی   داری   سرمايه   نظــــام .  بود   خواهد   همراه ، "همگانی   و   ملی   منافع"عنوان   تحت   حداآثر   به   آنان   جان   شيره 

  آارنامه   در   منافعش   گسترش   و   حفظ   برای   را   نيابتی   و   ای   منطقه   های   جنگ   زيادی   شمار   و   جهانی   بزرگ   جنگ   دو   حال 

  داری   سرمايه   تحت   بزرگ   و   مخرب   های   جنگ   تكرار   امكان   ديگر   آنيم   فكر   آه   است   خوشخيالی   نهايت   هم   اين .  دارد   خود 

.   است   نظام   اين   طبيعی   آارآرد ،  منطقی   بی   و   جنون .  اند   آمده   عقل   سر   به داری ،    سرمايه   های   قدرت   و   است   رفته   ميان   از 

  شمار   به   را   استثمارگر   نظام   اين   حيات   ادامه   بودن   زيانبار   فقط   نه ،  بحران   اين !  بگوييم   بحران   اين   مثبت   نكته   از   باالخره   و 

  می   باعث   بلكه ، اندازد    می   اساسی   حل   راه   آردن   پيدا   فكر   به   را   بسياری   و   آند   می   گوشزد   دنيا   اهالی   از   بيشتری   چه   هر 

  تر   آمرنگ   را   مرزها   اند،اين   شده   تقسيم   دنيا   سراسر   در   قومی   و   ملی   مرزهای   توسط   که   زحمتكشانی   و   آارگران   آه   شود 

  درك   برای   را   زمينه ،  داری   سرمايه   المللــــی   بين   نظـام   مخرب   و   بحرانی   آارآرد . بيفتند   هم   فكر   به   بيشتر   و   ببينند   پيش   از 

  يك   فقط   اين   اما .  آند   می   فراهم   پرولتری   انترناسيوناليسم   ياتیح   اهميت   و   معنا   بسط   و ،  آارگر   جهانی   و   واحد   طبقه   مفهوم 

  طبقه   پيشروان ،  طبقاتی   انقالبی   آگاهی   از   حياتی   جزء   يك   به   زمينه   و   گرايش   اين   تبديل   برای .  است   عينی   سازی   زمينه 

  و   آارگران   ميان   پيوند   های   رشته   و   شوند   ظاهر   مندتر   نقشه   و   فعالتر   عمــــل   و   ریتئــو   عرصه   در   بايد   آــارگر 

  جهانی   انقالب   دورنمای   و   هدف   راستای   در   اجتماعی   انقالب   و   طبقاتی   مبارزات   جريان   در   را   ستمديدگان   و   زحمتكشان 

   . فندببا  محكمتر 
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