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!بحران جهانی سرمايه داری  

١٣٨٧شهريوريکشنبه سی يکم                                                                                            یبهرام رحمان  
  

رمايه از هر آن انباشت س د وماهيت و هدف يک سانی دارسيا و آفريقا ا آسرمايه داری جهانی، از آمريکا و اروپا ت

 هزاران ميليارد دالر کالهبرداری ، روزانه کشورهای جهاندر مختلف اشکالجنايت کاران اقتصادی در .  استطريقی

 و قتل ، تحريم های اقتصادی،می کنند و با متوسل شدن به چپاول و غارتگری، خشونت و تهديد، جنگ و ترور، کودتا

  . منافع مشترک دارندتر و بيش تر همگی در راستای کسب سود بيش های دسته جمعی

 و چه در خارج آن، می بايستی به ، پارلمان هاچه در کابينه ها سرمايه داری،  اقتصادی و سياسی و اجتماعیاتمتصمي

 با صاحبان ، ارگان ها و علمای مذهبی، بورژوا، سران نظامی و اقتصادانان و تئوريسن هایوسيله سياست مداران

 و بورس ها، يعنی نيروهايی که در راس سيستم سرمايه داری قرار دارند، ان و دالالن سهامصنايع بزرگ و بانکدار

در واقع تکميل تقسيم ارضی و اقتصادی جهان، همواره در بين قدرت ها و امپراتوری های سرمايه . اتخاذ می شود

  پس ازر دو دهه اخيرد. داری، چه از طريق جنگ و صلح و چه از طريق صدور سرمايه و غيره در جريان است

فروپاشی شوروی، يکه تازی دولت آمريکا، جنگ يوگسالوی و تقسيم اين کشور، اشغال عراق و افغانستان، حمله اخير 

، بخش های مهمی از روسيه به گرجستان و تقسيم اين کشور به سه منطقه جداگانه، و بحران اخير سرمايه داری جهانی

 روسيه، اگر در دو دهه اخير، يعنی پس از فروپاشی شوروی درگير حل مسايل. تتقسيم مجدد جهان بين ابرقدرت هاس

 داخلی خود بود اکنون با حمله نظامی به گرجستان، بار ديگر در مقابل سلطه دولت آمريکا اقتصادی، سياسی و اجتماعی

 مبنی بر مريکان های دولت آ بنابراين، بر خالف تالش ها و ادعاهای سياست گذاران کالن و تئوريسي.قد علم کرده است

  . يکی از اين قطب هاست نيز است که آمريکاتقسيم شده چند قطب  جهان بهاالن، تک قطبیجهان 

سرمايه داران، برای حمايت از سرمايه گذاری هايشان، بايد ميدان مانور سرمايه را هر چه بيش تر گسترش دهند و 

، با به اين دليل در سراسر تاريخ سرمايه داری.  سود کنندمرزها را پشت سر بگذارند تا هر چه بيش  تر کسب

فقير نشين و حاشيه نه تنها بين کارگران، بيکاران و کشاورزان، بلکه در مناطق زرگ، دستاوردهای تکتيکی عظيم و ب

 و  و در حال توسعه، فجايع انسانینگه داشته شده در داخل کشورهای سرمايه داری و در کشورهای عقب نشين شهرها

به قول مارکس، شيوه توليد سرمايه داری به منظور نيازهای انسانی . تخريب محيط زيست عظيمی به وجود آورده اند

  .صورت نيم گيرد، بلکه انگيزه توليد، بيرون کشيدن ارزش اضافی، از يک طبقه کارگر مزدبگير است

انک های مرکزی در سراسر جهان برای طی هفته اخير با ورشکستگی يکی از بزرگ ترين موسسات مالی آمريکا، ب

  .پيشگيری از سقوط بيش تر بازار مالی و سهام کشورهای خود، حجم فراوانی از پول نقد را به اين بازارها وارد کردند

، ١٣٨٧ شهريور ٢٥ - سپتامبر ١٥بنا به گزارش خبرگزاری های بين المللی، در ساعات اوليه بامداد روز دوشنبه، 

ات ، از موسسات بزرگ مالی آمريکا که در زمينه های مختلف خدم)Lehman Brothers(ن برادرز مديران بانک لما

  .کرده است، درخواست ورشکستگی مالی و بانکی فعاليت داشته
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موسسه لمان برادرز، که در زمينه های مختلف خدمات مالی از جمله بانک سرمايه گذاری، مديريت و معامالت اوراق 

انکی فعال بوده، بزرگ ترين موسسه مالی اياالت متحده است که در نتيجه مشکالت ناشی از بحران بهادار و خدمات ب

قبل از اعالم تصميم مديران اين موسسه، تالش هايی برای نجات اين . مالی يک سال اخير اعالن ورشکستگی می کند

تشکل از بانک های آمريکايی، در موسسه از جمله از طريق فروش آن به چند موسسه مالی، از جمله کنسرسيومی م

  . جريان بود اما ظاهرا اين تالش ها به نتيجه نرسيد

اعالن ورشکستگی موسسه لمان برادرز، که عامل اصلی آن بحران در بازارهای مالی آمريکا و بسياری ديگر از 

 . ه استکشورهای جهان عنوان شده، شوک اقتصادی بزرگی در بازارهای مالی جهان را به همراه آورد

 همراه با ده بانک بزرگ جهان توافق کرده بودند يک صندوق - بانک مرکزی آمريکا -پيش تر، فدرال رزرو 

هدف از . اضطراری به مبلغ تا هفتاد ميليارد دالر را به منظور اعطای تسهيالت اعتباری به موسسات مالی ايجاد کنند

ی اياالت متحده و جلوگيری از تاثير منفی آن بر بازار مالی اين اقدام کاهش اضطراب ناشی از دشواری در نظام مال

با اين همه، حتی پيش از انتشار خبر درخواست ورشکستگی لمان برادرز، بازارهای بورس در . جهان عنوان شده بود

  .شماری از کشورها، از جمله استراليا، تايوان و هند سقوط کرد و شاخص بهای سهام در اين بازارها کاهش يافت

لمان برادرز، که چهارمين بانک سرمايه گذاری بزرگ آمريکاست، در پی بحران در بازار مسکن و محدوديت های 

اعتبار مالی در آمريکا ورشکست شد، کارشناسان علت ورشکستگی اين بانک را سرمايه گذاری سنگين در بخش مسکن 

ای آمريکا محدود نمانده و بازارهای جهانی از اروپا تا بنابراين، اين بحران اقتصادی، به مرزه. آمريکا عنوان کرده اند

  .آسيا را فراگرفته است

 ميليارد يورو بود که حکايت از گستردگی ١٠٠تقاضای بازارهای مالی برای تزريق پول توسط دولت های اروپايی 

  .بحران سرمايه داری دارد

بازارهای بورس و غيره در سطح بين المللی را در اين بحران اقتصادی، نه تنها برخی از بانک ها و موسسات مالی و 

معرض ورشکستگی قرار داده است، بلکه برخی از مراکز کاری نيز تحت تاثير اين بحران، به تعديل نيروی کار دست 

  .زده اند و سعی دارند آوار بحران خود را بر سر طبقه کارگر بريزند

  بانک های آمريکا
  . پيش عميق تر شده در هفته های اخير وارد مرحله تازه ای شده است    ماه١٣از   بحران مالی آمريکا که

يکی ديگر از نمادهای وال استريت، بازارهای  ،»مورگان استانلی« قرار گرفتن موجوديت بانک  هفته گذشته، در خطر

ی به اندازه شرکت های آمريکاي برآورد می شود در طول سال جاری. مالی آمريکا بيش از پيش در بحران فرو رفتند

  . ميليارد دالر است٩٨٨ارزش بازار سوييس در حدود .  بازار سهام سوييس ارزش خود را از دست داده باشند کل

آمريکن اينترنشنال « دولت آمريکا برای نجات ضمانت تاريخی  حتی هراس سرمايه گذاران به اندازه ای است که

  . موثر واقع نشد شرکت بيمه دنياست، که بزرگ ترين) ای آی جی(» گروپ

بانک بريتانيايی . است، برای بقای خود به دنبال خريدار می گردد که يک موسسه عظيم وام دهنده» واشينگتن ميوچوال«

در طول تنها يک هفته از دست داد، وادار شد   پس از آن که نيمی از ارزش بازار خود را» پی ال سی اچ بی او اس«

  .بفروشد» گروپ پی ال سیليودس تی اس بی «خود را به رقيبش 
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اتفاق افتاد که بانک فدرال رزرو آمريکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگليس از واريز کردن ده   بحران پس از آن اين

  .ها ميليارد دالر به بازارهای مالی به دنبال اعالم ورشکستگی غول های اقتصادی خودداری کردند

 و هم چنين رقيب آن، موسسه مريل ٢٠٠٨ سپتامبر ١٥ روز دوشنبه در» لمان برادرز«با اعالم ورشکستگی بانک 

  .بحران اقتصادی جديدی را در بازارهای جهانی به وجود آورد  لينچ،

روز دوشنبه اعالم ورشکستگی کرده بود و پيامدهای آن در روز سه شنبه در بازار های سهام جهانی » ای آی جی«

سه شنبه در نيويورک، بين نيم تا يک و نيم درصد کاهش يافت در حالی ، روز »داو جونز«شاخص سهام . ادامه داشت

روز سه شنبه، پيش از کاهش ارزش سهام در .  و نيم درصد تنزل کرده بود۴که روز پيش از آن نيز، اين شاخص 

يکی از » آی ای جی«. نيويورک، بازرهای بورس و اوراق بهادار در ديگر نقاط جهان نيز شاهد افت ارزش سهام بودند

  .بزرگ ترين موسسات بيمه آمريکاست

 دشواری را در پيش رو  روزنامه وال استريت ژورنال در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشته بود که آمريکاييان روز

  . دارند و خواستار اقدامات دولت آمريکا برای حمايت از بازار وال استريت شده بود

در اين .  ماهه دوم سال جاری ميالدی متحمل سه ميليارد دالر زيان شده استپيش تر اعالم شده بود که اين بانک در سه 

اين در حالی است که .  ميليارد دالری خريداری کرد۵٠ميان، بانک آمريکا، موسسه مريل لينچ را در ازای توافقی 

 آمريکا برای  ميليارد دالر از بانک۴٠خواستار دريافت وامی اضطراری به ارزش » آی ای جی«شرکت بزرگ بيمه 

  .مقابله با مشکالت داخلی خود شده است

در نيويورک در ارتباط با بروز بحران جديد در بازارهای » ماسکوئر«مارکوس دروگا، مدير موسسه بيمه خصوصی 

 ميالدی، اين گسترده ترين تحوالت منفی ای ١٩٢٩مالی به شبکه خبری داوجونز گفته که پس از بحران بزرگ سال 

  .تاريخ اقتصاد جهان روی داده استاست که در 

طوالنی برای خريد مسکن در  ، ريشه اين بحران مالی وام هايی است که طی مدتی بوررژوازی دانان به گفته اقتصاد

 وام گيرندگان   در پی رکود بازار مسکن، و ناتوانی. اختيار شمار بسيار زيادی از آمريکايی های کم در آمد قرار گرفت

قساط بدهی شان، تعداد قابل مالحظه ای از موسسات مالی آمريکايی و نيز غير آمريکايی با دشواری در بازپرداخت ا

 بازار سهام  شرکت های آمريکايی به اندازه کل برآورد می شود که در طول سال جاری. های بزرگ مالی روبرو شدند

  .  ميليارد دالر است٩٨٨ارزش بازار سوييس در حدود . سوييس ارزش خود را از دست داده باشند

هنری پائولسون، وزير خزانه داری آمريکا، و بن برنانکی، رئيس بانک مرکزی اين کشور روز سه شنبه با اعضای 

  . از ورشکستگی قرار دهند» ای آی جی«ارشد کنگره ديدار کردند تا آن ها را در جريان طرح نجات 

 درصد دارايی ای آی جی در ٨٠الری به اين موسسه، حداکثر براساس اين طرح، در ازای کمک هشتاد و پنج ميليارد د

اختيار دولت می گيرد و مديران اين موسسه تغيير می يابند که تقريبا همان شيوه ای است که در طرح کمک به دو 

  . به اجرا گذاشته شد» فردی مک«و » فنی می«شرکت عظيم 

 ١٨٠  ا با صدور بيانيه ای اعالم کرد، که مجوز تزريقوال استريت، بانک مرکزی آمريک  هم زمان با تشديد بحران

لمان «مانند  آمريکا نيز» فانی می«و » فردی مک«موسسات مالی  .ميليارد دالر به بازار را صادر کرده است

  .مشابهی مواجه هستند ون با بحرانهم اکن »برادرز
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  بانک های اروپايی
 بانک های مرکزی آمريکا، اروپا و آسيا طی دو روز گذشته ده ها ادامه بحران مالی در بازارهای جهانی در حالی که

   .ميليارد دالر بودجه به بازارهای مالی خود تزريق کردند

مشخص است که اين بحران مالی بزرگ ترين «: پير اشتينبروک، وزير اقتصاد آلمان، به پارلمان اين کشور گفته است

  ».وز به پايان نرسيده استبحران بين المللی طی چند دهه اخير است و هن

 ميليارد يورو به ٣٠ ميليارد دالر، و روز دوشنبه هم ٩٨ ميليارد يورو، معادل ٧٠بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه 

   .ه بودبازارهای مالی تزريق کرد

پول نقد وارد  ميليارد دالر، ۴۴معادل   ميليارد پوند،٢۵روز نخست هفته گذشته حدود دوبريتانيا، بانک مرکزی، دردر

  .بازار مالی کرد، در حالی که تقاضای بازار از دولت برای کمک مالی، حدود سه برابر اين رقم است

سهام . شاخص سهام در مسکو نيز افت شديد داشته است. در لندن، شاخص بهای سهام، يک و نيم درصد سقوط کرد

  .درصد کاهش داشت ٢۵، يکی از بزرگ ترين بانک های بريتانيا، تا »هچ باس«بانک 

 شوکی که از مراکز مالی آمريکا به سراسر جهان پخش شد، حتی بانک مرکزی استراليا را مجبور  امواج نگرانی و

  .  ميليارد دالر پول نقد به بازار مالی و شبکه بانکی کشور تزريق کند١٫۵کرد که حدود 

 مقام های اتحاديه اروپا در نشست دو روزه نيس راه های  بحران در بانک ها و موسسه های مالی آمريکا، ادامه  با

  .جلوگيری از سرايت اين بحران به بانک های اروپا را بررسی کردند

 ١٤يک شنبه و١٣روزهای شنبه  رکزی اين اتحاديهروسای بانک های م دارايی کشورهای اتحاديه اروپا ووزيران

  .های اروپايی پرداختندبانکآن براثر و» لمن برادرز«آمريکايی  کفرانسه به بررسی بحران مالی بان، در٢٠٠٨تامبرسپ

 کشور اروپايی را در نيس فرانسه ١۵ دارايی لوکزامبورگ، که رياست نشست وزيران دارايی   ژان کلود ژانکر، وزير

  ».اين بحران مالی نيستيم ا در پايان راهواقعا متقاعد شده ام که م«: گفت  بر عهده دارد،

راه حلی   آمريکا تا روز دوشنبه مسئوالن مالی دولت  پی ير اشتاينبروک، وزير دارايی آلمان، ابراز اميدواری کرد تا

  .پيدا کنند» لمن برادرز«برای بحران 

ن مالی يک سال گذشته که از ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس شورای ثبات مالی، برآورد می کند در بحرا

  . ميليارد دالر ضرر کرده اند۵٠٠ نزديک به   بانک ها آمريکا آغاز شد،

 اروپا، خود را برای اوضاع وخيم تری آماده  اکسل وبر، رييس بوندس بانک آلمان، با بيان اين که بانک های مرکزی

، تنش ديگری بود که به بازارهای »ن برادرزلم« بحران  ،»بر استرنز« بانک  پس از ورشکستگی«: کرده اند، گفت

از بی ثباتی اخير   به گفته رييس بوندس بانک آلمان، بازارهای مالی جهان بار ديگر. مالی جهان در سال جاری وارد شد

  .دچار شوک شده اند

ی کشورهای  مال   بانکداران و دست اندرکاران ، به»شورای ثبات مالی«ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس 

.  ميليارد دالر به سرمايه خود بيفزايند تا بتوانند با بحران اعتبار مقابله کنند٣۵٠تا   توصيه کرد  اتحاديه اروپا و آمريکا و

  .يافتن سرمايه مورد نياز با مشکل مواجه باشند در وی با اين حال خاطر نشان کرد که ممکن است برخی

يس شورای ثبات مالی برآورد می کند در بحران مالی يک سال گذشته که از ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و ري
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  . ميليارد دالر ضرر کرده اند۵٠٠نزديک به   بانک ها آمريکا آغاز شد،

 ميليارد دالر به بازارهای خود ٣۶٠بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان اعالم کردند که قصد دارند با تزريق 

  .ر کنندکنونی را مها بحران مالی

اقدامی «می گويند که در  همراه با بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، بريتانيا، کانادا و سوييس  بانک مرکزی آمريکا

  .مالی تزريق می کنند  بازارهای ميليارد دالر را به٣۶٠» هماهنگ

  بانک های مرکزی آسيا و اقيانوسيه
 درصد، در بورس های ٢هام در بازار بورس توکيو ، ارزش س٢٠٠٨ سپتامبر ١٨ -١٣٨٧ شهريور ٢٨روز پنج شنبه 

  . درصد کاهش يافت٥ تا ٣ درصد و در بازارهای شانگ های، تايوان و هند بين ٤ و ٧هنگ کنگ و سيدنی 

هم چنين ارزش . ارزش داشته اند  تا پنج درصد کاهش٣٠در اين ميان، سهام در بازارهای بورس در اروپا و آسيا بين 

   . دالر کاهش يافت٩٣حدود  ر بشکه نفت نيز بهدالر سقوط کرد و ه

در مجموع، بانک های . در بازارهای مالی آسيا و اقيانوسيه نيز بانک های مرکزی مجبور به دخالت و تزريق پول شدند

  . ميليارد دالر وارد بازارهای مالی خود کرده اند٨۶ژاپن، استراليا و هند طی دو روز نخست هفته گذشته حدود 

ميليارد دالر، بزرگ ترين مورد طی شش ماهه گذشته بود و نخست وزير   ٢۴ول نقد در ژاپن، با رقمی معادل تزريق پ

  .ژاپن ديدار کرد اين کشور برای بررسی وضعيت بازار مالی با مقامات اقتصادی

 که با دادن در اکثر کشورهای آسيايی مانند اندونزی، هنگ کنگ، تايوان و کره جنوبی مقامات دولتی ناگزير شدند

  .تضمين و اطمينان های شفاهی به کنترل اوضاع کمک کنند

 ميليارد دالر، وارد بازار کرد که بزرگ ترين ١٫٣٢ معادل   ميليارد روپيه،۶٠بانک مرکزی هند نيز اعتباری حدود 

  .مورد تزريق پول در اين کشور طی يک ماه اخير به حساب می آيد

  بحران اقتصادی ايران
در رابطه با بحران اخير سرمايه داری جهانی در ايران، خبرهای چندانی منتشر نشده است اما مدت هاست هر چند که 

  . که حکومت اسالمی ايران، تورم و گرانی فزاينده ای بر مردم اين کشور تحميل شده است

 قشر جديدی از ،می سی سال حاکميت اسالني، اما در ا»اقتصاد برای خر است «:زمانی آيت اهللا خمينی، گفته بود

به . ندر ظهور کرده اند که اکثريت آن ها در رديف سران حکومت و نزديکان آن ها قرار دا در اين کشورسرمايه داران

 يک روز هم برای اين مبالغ کالنی که در  حتی،ها» آقازاده« جرات می توان گفت که برخی از اين ها و به خصوص

  .اختيار دارند زحمت نکشيده اند

نجه و اعدام و هم چنين کاق و شتنن خامنه ای و احمدی نژاد، با توسل به زور و نيروهای نظامی با سرکوب و اخاکنو

  .  ادامه می دهند راه خمينی را ايران،مردمتحميل فشارهای اقتصادی فزانيده ای به اکثريت 

و تصميم دولت به جيره بندی وخامت شرايط اقتصادی با گرانی سرسام آور بهای مواد غذايی و مسکن همراه است 

از سوی ديگر، خاموشی های برق نيز زندگی را بر مردم ايران سخت تر . بنزين نيز، که بر گرانی ها افزوده شده است

  .از ابتدای تابستان برق جيره بندی شده و در ساعاتی از شبانه روز برق در مناطق مختلف قطع می شود. کرده است
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شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی :  با تورم و گرانی نوشترابطه، در ١٣٨٧شهريور  ٣٠روزنامه سرمايه، شنبه 

 درصد و ٨/١ رسيد که نسبت به ماه قبل ٧/١٧٨ به عدد ١٣٨٧ماه  در مرداد) شاخص تورم(در مناطق شهری ايران 

  . درصد افزايش يافت٦/٢٧نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 درصد ٩/٢٥کاالها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای 

  .افزايش داشته است

 درصد ٣/٢٢ معادل ١٣٨٦ ماهه منتهی به مرداد ماه ١٢ نسبت به ١٣٨٧ ماهه منتهی به مرداد ماه ١٢ميزان تورم در 

ت فصلی نسبت به ماه قبل  پس از حذف نوسانا١٣٨٧شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مرداد ماه .است

 نسبت به ماه قبل در ١٣٨٧شاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مرداد ماه .  درصد افزايش نشان می دهد٥/٢

 درصد و کم ترين ٣/٣بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان ايالم معادل . کليه استان های کشور با افزايش همراه بود

 درصد ١/٢هم چنين شاخص مذکور در استان تهران معادل .  درصد است٦/٠ن معادل افزايش مربوط به استان گيال

  . افزايش داشته است

 درصد افزايش يافت که ٧/١ شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشاميدنی ها در مقايسه با ماه قبل ١٣٨٧ماه  در مرداد

  .  درصد بود٨/١١بيش تر ناشی از باال رفتن شاخص بهای گوشت مرغ معادل 

 شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و ساير سوخت ها نسبت به ماه قبل با افزايشی معادل ١٣٨٧در مرداد ماه 

افزايش فوق بيش تر ناشی از باال رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره .  درصد همراه بود١/٢

شاخص بهای گروه تعميرات و خدمات ساختمانی هم چنين . بهای مسکن غيرشخصی هر يک معادل دو درصد بوده است

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب .درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان می دهد٢/٢معادل 

  .   درصد افزايش داشته است٧/٢٩و برق و گاز و ساير سوخت ها 

افزايش .  درصد مواجه شد٦/١ قبل با افزايشی معادل  شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه١٣٨٧مردادماه 

 درصد و هزينه های ٨/١فوق در اثر باال رفتن شاخص بهای گروه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پيراپزشکی معادل 

 افزايش ٢٤در مقايسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان . بيمارستانی دو درصد بوده است

  .  درصد افزايش نشان می دهد٥/١شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل . داشته است

در مقايسه با .  درصد افزايش داشته است٦/٠، شاخص بهای گروه تحصيل نسبت به ماه قبل معادل ١٣٨٧ماه  در مرداد

  .است درصد افزايش داشته ٦/١٣ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصيل 

در شرايط کنونی ايران، ورشکستگی کارخانه ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد ناچيز کارگران، عوارض وخيم خشک 

بيش از ... سالی و ورشکستگی و خانه خرابی کشاورزان، تشديد تدريجی فشار ناشی از تحريم های اقتصادی خارجی و

  .پيش جامعه ايران را نگران کرده است

 نيست که درآمدهای کالن از منبع فروش نفت خام به کجا می رود؟ شرکت ملی نفت حکومت اسالمی در اين ميان روشن

 ميليارد دالر اعالم کرده و هم زمان يک نماينده مجلس از ۴٣ايران، درآمد نفتی ايران در پنج ماهه اول سال جاری را 

  .موجودی هفت ميليارد دالری حساب ذخيره ارزی خبر داده است

، درآمد نفتی ايران در ١٣٨٧ شهريور ٢۵عرشی، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران، روز دوشنبه علی اصغر
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 ١٠٠اين مدت ميانگين قيمت فروش نفت ايران اعالم کرد و گفت که در ميليارد دالر۴٣پنج ماه اول سال جاری را حدود 

 . ميليارد دالر اعالم کرده بود٧٠گذشته را در مجموع حدود سال ت نفت ايران درآمد نفتی ايران دروزار. بوده استدالر

از حساب ذخيره ارزی برای جبران کسری  در همين حال با افزايش درآمدهای نفتی ايران، تقاضای دولت برای برداشت

 که  شهريور با اعالم اين١٠محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسالمی، روز . بودجه خود افزايش يافته است

 ميليارد دالری شده است، گفت که دولت برای برداشت از حساب ذخيره ارزی به منظور ٣٠دولت دچار کسری بودجه 

نايب رييس مجلس ايران اعالم کرده است که دولت در . تامين کسری بودجه خود، بايد يک اليحه به مجلس ارائه کند

  . ميليارد دالری است٣٠سال جاری دچار کسری بودجه 

نايب رييس مجلس ايران، هم چنين اقرار کرده است که دولت دچار کسری بودجه شش ميليارد دالری در آموزش و 

 ميليارد دالر برای وزارت بهداشت، چهار ١٫۵اردات بنزين و فرآورده های نفتی، پرورش، هشت ميليارد دالری برای و

 .د دالر برای افزايش سرمايه بانک ها است ميليار١۵ميليارد دالر برای جبران بدهی های وزارت نيرو و 

، در يک کنفرانس ١٣٨٧ شهريور ٢٨احمدی نژاد، رييس جمهوری اسالمی، اين پاسدار تيرخالص زن، روز پنج شنبه 

حريم کنند، ما بيش تر خدا را هر چه بيش تر ما را ت. بگذاريد تحريم کنند«: خبری در تهران سخن می گفت؛ اعالم کرد

  ».می کنيمشکر

اين در حالی ست که » .نشانه ضعف آن ها است) اعمال تحريم از سوی شورای امنيت(اين کار آن ها «احمدی نژاد گفت 

 روز جمعه در واشنگتن گردهم آمدند ١+٥ آمريکا، قرار است نمايندگان کشورهای  به گفته سخن گوی وزارت خارجه

  .ی کنندتا درباره چگونگی برخورد با حکومت اسالمی ايران، رايزن

 در گزارشی از واشنگتن به نقل از وزارت امور خارجه آمريکا اعالم کرد شش قدرت ،خبرگزاری فرانسههم زمان 

  . بزرگ جهان درباره در نظر گرفتن تحريم های جديد بين المللی عليه حکومت اسالمی به توافق رسيدند

پنج عضو دائم ( کشورهای عضو گروه پنج به عالوه يک وزارت خارجه آمريکا با انتشار بيانيه ای اعالم کرد نمايندگان

 خود در واشنگتن، به بررسی ٢٠٠٨ سپتامبر ١٩ - ١٣٨٧ شهريور ٢٩در نشست روز جمعه ) شورای امنيت و آلمان

آخرين تحوالت مربوط به پرونده هسته ای حکومت اسالمی ايران پرداخته و از گزارش جديد آژانس بين المللی انرژی 

زی اورانيوم ادامه می دهد، ر آن از جمله گفته شده است حکومت اسالمی ايران، هم چنان به برنامه غنی سااتمی که د

  . نگرانی کردندابراز

آمريکا، فرانسه، انگلستان، روسيه، چين و (در اين بيانيه آمده است وزرای امور خارجه کشورهای پنج به عالوه يک 

مع عمومی سازمان ملل درباره اعمال تحريم های جديد بين المللی عليه حکومت هفته آينده در حاشيه اجالس مج) آلمان

  .اسالمی، گفتگو خواهند کرد

روزنامه گاردين چاپ انگلستان طی مقاله ای با اشاره به گزارش منفی آژانس بين المللی انرژی اتمی در قبال حکومت 

ای حکومت اسالمی نوشت آنگره آمريكا در حال بحث در ايران و اقدامات جديد آمريکا برای مقابله با برنامه هسته 

مورد دو قطعنامه است آه اگر تصويب شود، به طور فزاينده ای احتمال اقدام نظامی عليه حکومت اسالمی ايران را 

  .افزايش خواهد داد

اتيک را بر حکومت گاردين نوشت در اين قطعنامه ها از رئيس جمهور آمريكا خواسته شده تا فشارهای اقتصادی و ديپلم



 

 8

هم چنين کنگره آمريکا در اين قطعنامه ها خواهان بازرسی سخت تر از محموله هايی است . اسالمی ايران افزايش دهد

  .که به ايران وارد يا از اين کشور خارج می شوند

شتی ها نيازمند اين روزنامه نوشت اگرچه اين قطعنامه ها مجوزی برای اقدام نظامی نيست، اما بازرسی از محموله ک

  . محاصره دريايی است و چنين محاصره ای می تواند منجر به درگيری با نيروی دريايی رژيم تهران شود

 ٢٠٠٣گاردين نوشت آمريكا در حال استقرار بزرگ ترين ناوگان آشتی های جنگی در آب های خليج فارس از سال 

ست و دوم ماه بيدارند و سومين ناو نيز درجا حضورآناکنون دردو ناو هواپيمابر نيروهای ويژه هم . ميالدی تاآنون است

  .راه هستنددرانگلستان نيزفرانسه و ناوهای جنگی و ناوهای هواپيمابرهم چنين طبق گزارش ها.اوت اعزام شده است

ز ترک آاخ سفيد اين روزنامه نوشت اين امر باعث تقويت اين احتمال شده آه رئيس جمهور آمريکا ممكن است تا پيش ا

  .در ماه ژانويه يا قبل از انتخابات ماه نوامبر دستور حمله نظامی عليه رژيم تهران را صادر کند

در همين حال مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا در مورد آخرين گزارش مديرکل آژانس بين المللی انرژی اتمی گفته 

  .ی ايران نيستاست که گزارش جديد اين آژانس، به نفع حکومت اسالم

  »سپتامير سياه«
 اعالم طرح دولت آمريکا برای بيرون آوردن نظام بانکی اين کشور از بحران بی سابقه ای که در آن فرو رفته   بدنبال

 جهش ٢٠٠٨ سپتامبر ١٩است، شاخص های سهام در مهم ترين کانون های مالی جهان به ويژه اروپا در روز جمعه 

 . کردندهايی کم سابقه را تجربه 

همکاری کنگره انک، رييس بانک مرکزی آمريکا، بابن برنهنری پالسون، وزير خزانه داری، واين طرح که توسط 

  .  ميالدی است١٩٣٢ تا ١٩٢٩بحران سال امور مالی، بعد از درن مداخله مقام های دولت اين کشورفراهم آمده، مهم تري

م به گام به منظور کمک مقطعی به اين يا آن بانک، دولت فدرال يک هدف اين طرح آن است که به جای دخالت های گا

عمومی موسسات مالی و بانکی اين کشور بپردازد و دارايی هايی را که خطرناک و نامطمئن » سم زدايی«باره به 

  . تشخيص داده می شوند، از بيالن آن ها بيرون بياورد

د ميليارد دالر ارزيابی می کند، ولی منابع کنگره از هزار ميليارد هزينه اين طرح را وزير خزانه داری آمريکا، چند ص

  . و يا حتی بيش تر سخن می گويند

در کنار اين طرح عظيم، بانک فدرال آمريکا به منظور اطمينان بخشيدن به سرمايه گذاران و فراهم آوردن زمينه 

  . پولی خبر داده استبازگشت به وضعيت عادی، از تزريق باز هم بيش تر نقدينگی در نظام 

 ميليارد دالر تاسيس شود و از ٨٠٠بر اساس گزارش ها وزارت دارايی آمريکا پيشنهاد کرده است صندوقی به سقف 

  . طريق آن قسمت عمده ای از قرض ها در بازار وام مسکن آمريکا پرداخته شود

قرار است اعضاء . ستود»  غيرمنتظرهچالش هايی«برای حل » اقدامی غيرمنتظره«جورج بوش اين طرح را با عبارت 

  . کنگره و مسئوالن وزارت دارايی آمريکا برای بررسی اين طرح با يکديگر ديدار کنند

گفتگوها تا پايان روز يک شنبه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود در ظرف چند روز آينده، اين طرح به شکل قانون 

  . در کنگره آمريکا به تصويب برسد

ب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن گزارش داده است اعتقاد بر آن است که هدف اين طرح منتقل کردن جاستين و
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قرض های مشکل زا برای موسسات مالی، به موسسه ای واحد است که وظيفه آن کنترل شرايط به نمايندگی از مردم 

  . اين اقراض را فروختآمريکا و کسانی است که ماليات می پردازند، تا زمانی در آينده که بتوان 

اين خبرنگار می گويد برخی اعضاء کنگره آمريکا نظر مساعدی درباره حل مشکل، که ابعاد آن به صدها ميليارد دالر 

  . قرض بالغ می شود، از طريق دولت و پول ماليات مردم ندارند

 ميليارد دالر اعالم ٥٠تا سقف روز جمعه دولت آمريکا طرحی را نيز برای تضمين صندوق های بازار پولی اين کشور 

  . کرد تا اعتماد به بازار را افزايش دهد

هدف اين طرح کمک به بانک های غيرانتفاعی و مشارکتی است که معموال در اعتبارات کم خطر مانند اوراق قرضه 

  . ه می نماينددولتی سرمايه گذاری می کنند و معموال سازمان هايی مانند صندوق های بازنشستگی از آن ها استفاد

هم چنين کميسيون نظارت بر معامالت پولی در آمريکا موقتا فروش و خريد سهام های قرضی موسسات مالی را ممنوع 

اين کميسيون اعالم کرده است که اين اقدام را هماهنگ با بريتانيا انجام می دهد که يک روز پيش تر اين نوع . اعالم کرد

  .خريد و فروش را ممنوع ساخت

 نوع داللی سهام که در آن دالل، سهام در حال افت يک شرکت را قرض کرده، با قيمت باال به فروش می رساند و اين

دوباره پس از پايين آمدن قيمت، آن را خريده و به شرکت اصلی باز می کرداند، مسبب کاهش قيمت سهام چندين موسسه 

  .ادرز شناخته شده استمالی عمده آمريکا از جمله بانک سرمايه گذاری له مان بر

روز جمعه، نوزدهم سپتامبر، در آخرين روز هفته مالی در آمريکا و اروپا و آسيا، ابتکار های واشينگتن موجی از 

 از سوی سرمايه اين شوک بزرگ اقتصادی، که. اميدواری به وجود آورد، اما ترس از تداوم بحران هم چنان بر جا است

اين  اقتصاددانان بورژوازی مسئوليت اصلی .خاتمه نخواهد يافتته است، به اين زودی ها نام گرف» سپتامبر سياه «داران

 که با اعطای وام مسکن به خانواده های فاقد درآمد کافی برای باز  نسبت داده اند به بانک های آمريکايیبحران را

احتياطی شگفت را در قالب محصوالت پرداخت آن، ابتدايی ترين قوانين حرفه ای را زير پا گذاشتند و ثمره اين بی 

  . پيچيده مالی، به کشور های ديگر هم منتقل کردند

اين نظام در . نظام پولی و مالی تازه ای را پايه ريزی کرد» برتون وودز«در پی جنگ جهانی دوم، کنفرانس معروف 

با . ز اقتدار خود را از دست دادکشاکش بحران های مالی نيمه دوم قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم، بخش مهمی ا

برتون «توجه به بحران مالی اخير، که در ماه سپتامبر به اوج تازه ای رسيد، شماری از صاحب نظران برگزاری 

     .دوم را پرهيز ناپذير می دانند» وودز

د را نشان داده ، در آمريکا خو٢٠٠٨الزم به يادآوری است که بحران اقتصادی ضعيف تر از اين نيز سيزدهم مارس 

  .ارزش يورو، پول واحد اروپا، به گونه ای بی سابقه، از يک دالر و پنجاه و شش سنت فراتر رفت. بود

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در گفتگو با شبکه تلويزيونی پی بی اس، از کاهش ارزش دالر آمريکا در برابر 

  .ديگر ارزهای جهان ابراز نگرانی کرده بود

 تاکنون موسسات مالی ايندی مک، فردی مک، فانی می و بير استرنز به مرز ورشکستگی رسيده ٢٠٠٨ال از اوائل س

کارشناسان بر اين عقيده اند که زنجيره . اند که دولت آمريکا بدهی های آن ها را متقبل شده و يا به آنان اعتبار داده است

  .مريکا را فراگرفته استای از بحران مالی هم اکنون موسسات اقتصادی و بانک های آ
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 ميليارد دالر را، از راه افزايش توافق ١٨٠سرانجام برای مهار بحران اخير، خزانه داری فدرال آمريکا اعالم کرد مبلغ 

های پاياپای خود با بانک مرکزی اروپا، بانک ملی سويس، بانک ملی انگليس، بانک ژاپن و بانک کانادا به بازارهای 

 ابتکار باعث شد فعال کمی بازارهای سهام آرام بگيرند و بورس های اروپائی روندی باال رونده پيدا اين. پولی می رساند

به بانک های مرکزی امکان می دهد که در صورت نياز و به منظور ثبات بخشيدن به نظام » توافق های پايا پای«. کنند

کار در حالی انجام می گيرد که ميزان وام ها رو به اين ابت. پولی کشورشان، در کوتاه مدت، به يکديگر پول قرض دهند

به منظور جلوگيری از » ای، آی، جی«کاهش است و تصميم تاريخی مقامات آمريکائی به دولتی کردن شرکت بيمه 

  .ورشکستگی آن چندان تاثيری بر سراسيمگی بازار سهام نگذاشته است

 را ١٩٣٠ين بحران ها از جمله دوران رکود بزرگ در دهه  تاسيس يافته بود بزرگ تر١٨۵٠که در سال لمان برادرز 

که طی آن تقريبا تمامی بانک های آمريکائی زمين خوردند، از سر گذرانده بود اما اين بار نتوانست زير فشار طاقت 

 متعاقب انتشار خبر فرو ريختن لمن برادرزشاخص داو جونز با. فرسای بازار بحرانی مسکن در آمريکا مقاومت کند

اين بانک در .  سپتامبر تجربه کرد١١بزرگ ترين کاهش در يک روز را از زمان وقوع حادثه   واحدی،۵٠٠سقوط 

  .دارد  ميليارد دالر بدهی۶١٣حال حاضر 

. ز نقاط ديگر جهان استتا اين جا همه شواهد نشان می دهند که اين بحران اقتصادی در آمريکا، بسيار عميق تر ا

اکيد شده هم چنين ت. اقتصاددانان، بحران اقتصادی آمريکا را از شديدترين بحران های دهه های اخير می دانندبسياری از

  . است که بحران فعلی اقتصادی آمريکا احتماال از پرپيچ و تاب ترين بحران از زمان پايان جنگ جهانی دوم تاکنون است

 بايد ديد .ندارندتخمين زده می شود که در آمريکا، نه يا ده ميليون خانوار ممکن است توانائی بازپرداخت بدهی خود را 

  .   های آمريکايی نسبت به اين وضعيت چگونه خواهد بودکه در آينده واکنش اين خانواده

از سوی ديگر، با بحران اقتصادی ميزان بيکاری باال خواهد رفت و شرکت های توليدی سرمايه گذاری های خود را 

  . بسياری از کارگران و کارمندان خود را نيز اخراج خواهند کرد. متوقف خواهند کرد

از قدرت الزم برای مقابله موثر با تکان های مالی «فته است که اقتصاد اين کشور سخن گوی رئيس جمهور آمريکا، گ

  . هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات ساير موسسات مالی عمده احساس نگرانی می کند» برخوردار است

 است که جورج بوش، رئيس جمهور آمريکا اعالم کرده است که بازارهای مالی را از نزديک تحت نظر دارد و گفته

  .بوده است» ضروری و مهم«اقدامات بانک مرکزی اين کشور 

  نتيجه گيری
نامزد جمهوری اين بحران، بر.  جمهوری آمريکاستانتخابات رياستم تاثير کوتاه مدت اين بحران، دريک فاکتور مه

باراک اوباما منجر شده عکس، به نفع نامزد حزب دمکرات، يعنی ان مک کين تاثير منفی داشته و برخواهان، يعنی ج

به . اند گرفته يک دو راهی قرارسرندگان به نامزد جمهوری خواهان بررای دهچنين شرايطی، بسياری ازدر. است

صعودی بازارهای مالی جهان موجب شد سيربحران مالی کنونی درواشنگتن، بروزگزارش خبرگزاری فرانسه از

اما انتخابات رياست جمهوری آمريکا معکوس شود و باراک اوبهان درمحبوبيت جان مک کين نامزد جمهوری خوا

  . مک کين پيشی بگيرد ها ازینظرسنجنامزد دمکرات ها بار ديگر در

 که دانشگاه کوئينيپياک در اين مورد انجام داده نشان می دهد اوباما که اين هفته نوک تيز حمالت یتازه ترين نظرسنج
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 درصد از ٤٩ظرفيت مک کين در نجات اقتصاد آمريکا نشانه گرفته بود، موفق شده است خود را به سمت توانمندی و 

  .  درصد برآورد می شود٤٥نظر مثبت افکار عمومی آمريکا را به سمت خود جلب کند و محبوبيت مک کين 

ن حکايت  درصد مک کي٤٣ درصد در برابر ٤٨نتايج نظرسنجی شبکه سی بی اس نيز از برتری محبوبيت اوباما تا 

  .  دارد و ديگر نظرسنجی ها نيز که در سطح آمريکا انجام شده همگی بر پيشی گرفتن اوباما بر مک کين داللت دارد

د سازمان ملل، با نصف اين حالی که بنا به برآورصرف جنگ عراق کرده است، درميليارد دالر٩٠آمريکا، حدوددولت 

  .آموزش اوليه برای تمام ساکنان کره زمين فراهم کردهداشتی، دفع فاضالب وتوان آب سالم، غذای کافی، خدمات برقم مي

گرسنگان در جهان   اعالم کرد شمار، در جديدترين گزارش خود)فائو(سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد 

به گزارش . ده استو سه ميليون نفر رسي سال گذشته ميالدی با هفتاد و پنج ميليون نفر افزايش به نهصد و بيست

با صدور بيانيه اي در شهر رم اعالم کرد افزايش  ،٢٠٠٨ سپتامبر ١٨ فائو روز پنج شنبه فخبرگزاری آلمان از رم

  شيميايی علت اصلی افزايش تعداد گرسنگان در جهان است قيمت های مواد غذايی، سوخت و کود

 ميليون نفر ديگر ٧٥ قيمت مواد غذايی را مسبب راندن فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد افزايش جهانی

  .  ميليون نفر رساند٩٢٩به گرسنگی در سال گذشته می داند که تعداد کل گرسنگان جهان را به 

 ميليون دالر کمک های اضطراری نياز است تا از بروز شرايط قطحی کامل در ٧٠٠اين سازمان اعالم کرد به حدود 

  .اين منطقه جلوگيری شود

جان هولمز، مسئول امور انسانی سازمان ملل متحد گفته است به ويژه در بخش هايی از اتيوپی، سومالی، اريتره، شمال 

  . کنيا و اوگاندا، ذخاير مواد غذايی به ميزانی بحرانی کاهش يافته است

تاثير عمده ای بر ايجاد اين ناحيه دستخوش خشک سالی و مناقشه های مسلحانه بوده و افزايش قيمت مواد غذايی نيز 

  . شرايط فعلی داشته است

و تقسيم مجدد جهان » نظم نوين جهانی«در دهه های اخير و به ويژه پس از فروپاشی شوروی، آمريکا با هدف برپايی 

مبارره با «افغانستان و عراق را اشغال کرد و وضعيت نگران کننده ويژه ای را در جهان به بار آورد و نام آن را 

اگر چهره خشن ميليتاريسم بر همگان . گذاشت که در اثر آن، ميليون ها انسان به خاک سياه نشانده شدند» ريسمترو

آشکار است اما هنوز چهره کريه صاحبان صنايع چند مليتی، مديران بانک ها، تئوريسن ها و اقتصادانان بورژوازی، 

 ها و گروه های مختلفی که با ظاهری فريبنده در عرصه بنگاه های تجاری بين المللی، کانون های شبه سياسی، شبکه

اين ها، اکثريت ساکنان . اقتصادی فعاليت دارند تنها دين و ايمان و وجدان و شرف شان پول و کسب سود بيش تر است

واد کره زمين را شديدا استثمار می کنند و ميليون ها انسان را از کودک و پير و جوان در باندهای مافيايی قاچاق م

جنايت ميليتاريستی و اقتصادی هر دو روی . به خاک سياه نشانده اند... مخدر، فحشا، جوخه های ترور، قاچاق اسلحه و

سرمايه . يک سکه سياه سرمايه داری جهانی بر عليه زيست و زندگی و برابری و آزادی های فردی و اجتماعی است

، در همه نقاط جهان به هر جنايتی متوسل می شوند تا ... و پليس وداران با حمايت و پشتيبانی همه جانبه دولت و ارتش

  .حاکميت سرمايه  را تداوم بخشند

 جنگ برای سرمايه ، در حالی که می جنگند و انسانیاکثريت شهروندان جهان، برای زندگی بهترواقعيت اين است که 

  .داران و دولت هايشان، تنها برای کسب قدرت، پول و منابع طبيعی است
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اگر در جايی هم نهادهای بين المللی سرمايه داری هم چون صندوق بين المللی پول و بانک جهانی و يا دولت های به 

وام می دهند در واقع اين » عقب نگه داشته شده در حال توسعه«و » فقير«به کشورهای » مدافع حقوق بشر«اصطالح 

  .را می مکندکشورها را می خرند و بی رحمانه شيره جان مزدبگيران 

در جهانی که اقليتی در ناز و نعمت و ثروت های کالن می لولند و اکثريتی که در منجالب فقر، آلودگی و جنگ و 

  .نين جهانی را بايد زير و رو کردخشونت های دولتی غرق هستند، چ

 پس از ناتوانی ،ماشنامه ن ايندر. شکسپير، به بی رحمی سرمايه داران تاکيد شده است» تاجر و ونيزی«در نمايشنامه 

بدهکار در بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگين آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بريدن نيم کيلو گوشت از بدن 

می گويد به ) ضامن وام گيرنده(در صحنه سوم از پرده اول اين نمايشنامه، شايالک رباخوار به آنتونيو . بدهکار می شود

ه را جزء شرايط قرارداد بنويسيد که اگر نتوانيد در فالن روز و قالن محل، از عهده تاديه دين خود عنوان تفنن، اين نکت

درآييد، اين جريمه تعلق گيرد که مقدار نيم کيلو از گوشت نازنين شما از هر قسمتی از بدن شما که من مايل باشم، بريده 

  )شترجمه دکتر عالء الدين پازار گادی، انتشارات سرو(» .شود

امروز سرمايه داری مدرن و پيشرفته بر خالف سابق انسان ها را دسته دسته از يک سو با جنگ ها و سرکوب های 

وحشيانه سياسی اش، و از سوی ديگر با تحميل فقر و فالکت اقتصادی، گرسنگی و رياضت کشی را بر اکثريت 

ماعی که در فقر اقتصادی ريشه دارند هر لحظه بحران ها و آسيب های اجت. شهروندان جامعه جهانی تحميل کرده است

  . زندگی ميليون ها انسان، به ويژه کودکان و جوانان در سراسر جهان را به خطر می اندازند

 عمل کند تا در مقابل سيستم سرمايه نيزيشد و جهانی دسرمايه جهانی است بنابراين، طبقه کارگر نيز بايد جهانی بيان

 با افق و چشم انداز برانداختن بورژوازی و برپايی جامعه کمونيستی، ايستادگی کند و گام های داری هار تا دندان مسلح،

 موظف است به رداز اين رو، هر انسان عدالت خواه در هر جايی که قرار دا. بلندی در راستای اهداف خود بردارد

 سنگين تری را آگاهانه و داوطلبانه تقبل در اين ميان، کمونيست ها وظيفه. خاطر نجات بشريت اين طبقه را تقويت کند

کرده اند همواره در تالشند با تحربيات تاکنونی مبارزه طبقاتی به کار گيرند و در مورد آن تحقيق و بررسی های عميق 

  . تری به عمل آورند و در عين حال مبارزه طبقاتی را تشديد نمايند

ين آن ها اين است که آيا دنيای سرمايه داری واقعا با يک مهم تر. در چنين شرايطی، سئواالت متعددی مطرح است

بحران جدی روبروست؟ آيا اين بحران، در موقعيت اقتصاد کالن، چه تغييراتی را به وجود خواهد آورد؟ آيا بحران 

  جهانی سرمايه داری در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، چه تاثيری خواهد گذاشت؟

 و در چنين موقعيتی، طبقه کارگر بايد به فکر آلترناتيو طبقاتی.  عميق تر خواهد شد بحران سرمايه داری جهانیمسلما،

  يا به دنبال اين و اجازه ندهند گرايشات سنديکاليستی و رفرميستی طبقه کارگر راخود باشد و همبستگی انترناسيوناليستی

ه کارگر، به ويژه طبقه کارگر آمريکا، مبارزه طبقدر حاضر اين زمينه وجود دارد که  .بکشانندآن جناح بورژوازی 

 بنابراين، ما در ماه های آينده شاهد نتايج اين بحران و اعتراضات .شودنسبت به گذشته برجسته و گسترده و راديکال تر 

 . خواهيم بود به پيشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحداجتماعی
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