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شرق  کشور   15 رهبران  نشست  چهارمین  امسال،  نوامبر(   15( آبان   25 یکشنبه  روز 

آسیا و اقیانوسیه، به صورت مجازی و با میزبانی هانوی برگزار شد. پیش از این، 27 جلسۀ 

رمسی دیگر نیز بین مسؤوالن اقتصادی این کشورها برگزار شده بود. باالخره پس از 8 سال 

جهان  جتاری  قرارداد  بزرگ ترین  که  رسید  امضا  به  توافق نامه ای  جلسه،  این  در  گفتگو، 

خوانده می شود. پنج کشور چین، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و کرۀ جنوبی، به عالوۀ 10 کشور 

به  موسوم  قرارداِد  این  امضاکنندگان  )آسه آن(،  شرقی  جنوب  آسیای  ملل  احتادیۀ  عضو 

»مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای« )RCEP( هستند.

احتادیه،  این  اولیۀ  اهداف  شد.  تشکیل   1967 اوت  در  که  است  احتادیه ای  آسه آن، 

ایجاد بلوکی برای مقابلۀ مشترک با جنبش های ضد سرمایه داری در منطقه بود. به خاطر 

داریم که در آن سال، هنوز خون 3 میلیون اندونزیایی که پس از کودتای ژنرال سوهارتو علیه 

دولت ملی دکتر سوکارنو بر زمین ریخته شد، هنوز خشک نشده بود. این احتادیه، حتت 

فشار، حتکم و هدایت آمریکا، در شرایط اوج گیری جنگ ویتنام شکل گرفت. مرکزیت این 

احتادیه با اندونزی بود که چهار کشور دیگِر فیلیپین، تایلند، سنگاپور و مالزی را به یکدیگر 

گام بزرگی برای جتارتی عادالنه در جهان
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می پیوست.

کشورهای  کمونیسم«،  »خطر  رفع  و  سوسیالیسم  اردوگاه  فروپاشی  از  پس  بعدها، 

آن  به   )98 تا   1995 سال های  )بین  برونئی  و  )میامنار(  برمه  کامبوج،  الئوس،  ویتنام، 

ملحق شدند. این گونه، مست گیری اصلی احتادیه، به سوی ایجاد بلوک اقتصادی متوجه 

)دکترین  بین املللی«  نوین  »نظم  از  سختی  ضربات  آغاز،  همان  از  بلوک،  این  اما  شد. 

بوش پدر( دریافت کرد. می دانیم که پس از جنگ جهانی دوم، »توافق نامۀ عمومی تعرفه 

و جتارت« )GATT( و خلف آن »سازمان جتارت جهانی« )WTO از سال 1995( به منظور 

سازمان،  این  فعالیت های  مضمون  اما  بودند.  شده  تأسیس  جهانی  جتارت  سامان دهی 

انسداد مسیر توسعۀ کشورهای پیرامونی از طریق باز کردن دروازه های آنان به روی کاالها 

استحکام  و  تعرفه ها،  حذف  ابزار  با  سرمایه داری  پیشرفتۀ  کشورهای  تولیدی  خدمات  و 

انقیاد اقتصادی کشورهای موسوم به »جهان سوم« است. با تسلط کامل سرمایۀ مالی در 

اقتصاد سرمایه داری، کشورهای عضو احتادیه نیز به سختی هایی دچار شدند. با سقوط 

بازار مالی آسیای جنوب شرقی و اقتصادهای »نوظهور« موسوم به »ببرهای آسیا« در سال 

1997، بخش بزرگی از سهام شرکت ها به متلک امپریالیست ها درآمد. بدین ترتیب، راه های 

برون رفت از بحران، یکی بعد از دیگری برای آنان مسدود شد.

حال، این توافق نامه، مدل دیگری از جتارت جهانی را عرضه می کند که بر پایۀ حتکم 

»ابرقدرت ها« نیست. درست است که چین، به واقع با در اختیار داشنت سهم بسیار بزرگ تری 

از اقتصاد در مشارکت یاد شده، »ابر قدرت« محسوب می شود؛ اما با توجه به مفاد پیمان 

که زجنیرۀ تأمین و توزیع کاال را بین کشورهای عضو محکم می کند، نیاز به کاربرد قدرت 

نظامی برای حفظ برتری و رهبری جهان –آن گونه که آمریکا در 70 سال گذشته عمل کرده 

است- را منتفی می سازد.

مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو احتادیه، حدود 9.3 تریلیون دالر در سال 

2019 برآورد شد. با احتساب تولید ناخالص داخلی 5 کشور دیگر، حجم کل GDP اینان، به 

32 تریلیون دالر بالغ می شود که برابر است با 36درصد تولید ناخالص جهان در سال 2019. 

البته منابع رسانه ای امپریالیسم، برای کم اهمیت نشان دادن این پیمان، رقم 30درصد را 

عنوان می کنند که حقیقت ندارد.

شکی نیست که موفقیت چشمگیر چین در احیای سریع اقتصاد پس از بحران کرونا، و 
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خروج آمریکا از پیمان TPP )پیمان مشارکت دو سوی اقیانوس آرام( به قصد »بازگرداندن 

عظمت آمریکا«، در حتریک دیگر اعضا برای امضای این پیمان پس از 8 سال مذاکره، بسیار 

مؤثر بوده است. چین، تنها کشور در بین این 15 عضو است که شاهد رشد اقتصادی در طول 

یک سال گذشته بوده است. در حالی که دیگر اعضا –به ویژه قدرت های ژاپن، استرالیا و کرۀ 

جنوبی- 6درصد افت تولید ناخالص داخلی داشتند.

رقمی  به  میالدی،  جاری  سال  اول  ماهه  سه  طول  در  آسه آن  با  چین  جتاری  روابط 

به  مربوط  پروتکل های  ارتقاء  با  آسه آن  همزمان،  و  رسیده  دالر  میلیارد   481.8 معادل 

منطقۀ جتارت آزاد و همکاری در زجنیره تأمین، به بزرگ ترین شریک جتاری چین تبدیل 

شده است. در همین حال اعالم شد که چین، جای آمریکا را به عنوان بزرگ ترین شریک 

جتاری اروپا گرفته است.

برای  قوت قلبی  و  است  ذی نفعان  متام  سود  به  بیشتر،  اقتصادی  یکپارچگی 

اقتصاد پژمردۀ جهان محسوب می شود. متامی این اقدامات باعث ثبات در تولیدات و 

زجنیره های تأمین منطقه ای می شود و الگوهای جدید رشد و مناسبات جتاری را به وجود 

می آورد و بنابراین، نیروی محرکۀ قوی تری را به روند رشد اقتصادی منطقه و نهایتًا کل 

جهان تزریق خواهد کرد.

البته قابل انتظار بود که امپریالیست ها به خشم آیند. آنان امضای این توافق نامه را 

»کودتای اقتصادی چین« خواندند! در آینده باید انتظار هرگونه کار شکنی و خرابکاری 

امپریالیستی در این قرارداد را داشت. از هم اکنون، شکاف حتی در داخل هیئت حاکمۀ 

استرالیا  اقتصاد  وزیر  قرارداد،  امضای  فردای  می کنیم.  مشاهده  را  وابسته  کشورهای 

نفوذ  چون »گسترش  اصطالحاتی  نیز  ایران  داخلی  در رسانه های  گرفت.  موضع  آن  علیه 

چین«، »گسترش جاه طلبی های ژئوپلیتیک چین« و موارد مشابه را از زبان بلندگوهای 

نئولیبرال می شنویم.

َاَبر پروژه های »یک جاده، یک کمربند«، »بانک توسعۀ زیرساخت های آسیایی« )برای 

مطالعۀ بیشتر در این مورد، ر.ک. مجلۀ دانش و مردم، شمارۀ 15، بهار 97( و توسعۀ روابِط نه فقط 

اقتصادی، بلکه اجتماعی چین با همۀ کشورهایی که در جستجوی رشد و توسعۀ درون زا 

هستند، خشم امپریالیسم را برمی انگیزد.

فهرست
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صدای  رساندن  برای  هندوستان  شمال  از  روستایی  کارگران  و  کشاورزان  از  انبوهی 

اعتراض خود به دولت، با هر وسیلۀ ممکن خود را به دهلی نو، پایتخت این کشور رساندند. 

آنها پالکارد هایی را حمل می کردند که بر روی آنها شعار هایی علیه تصویب قوانین بر ضد 

حمل  خود  با  را  پرچم هایی  کشاورزی  کارگران  بود.  شده  نوشته  دولت  توسط  کشاورزان 

احتادیه های  متحدۀ  »شورای  از  مختلف  سازمان های  به  آنها  تعلق  نشانۀ  که  می کردند 

کارگران کشاورزی« گرفته تا احزاب کمونیست و سوسیالیست بود.

لعل  جواهر  بندر  از  بنادر  کارگران  همراه  به  صنعتی  مناطق  کارگران  زمان  هم  به طور 

نهرو )بزرگ ترین بندر کشور واقع در شرق( گرفته تا بندر پارادیپ )در غرب ( دست از کار 

کشیدند. کارگران معادن زغال سنگ، سنگ آهن و کارخانه های ذوب آهن، ابزار های خود 

را بر زمین نهاده، و قطارها و اتوبوس ها متوقف شدند. کارگران بخش غیررمسی اقتصاد، 

کارگران بخش های بهداشتی و کارمندان بانک نیز به اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران 

در اعتراض به افزایش ساعت کار روزانه به 12 ساعت و لغو پوشش های قانونی در حمایت 

از 70 درصد نیروی کار بود.

عظیم ترین اعتصاب کارگران، کشاورزان

و دیگر زحمتکشان هند در تاریخ جهان
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حدود 250 میلیون نفر در روز 26 نوامبر در اعتصاب عمومی شرکت کردند. بزرگ ترین 

اعتصاب عمومی در تاریخ جهان. اگر این اعتصاب کنندگان کشوری را تشکیل می دادند، 

این کشور از حلاظ تعداد جمعیت در دنیا بعد از چین، هند، آمریکا و اندونزی، در مقام پنجم 

قرار می گرفت.

تنها  امروز  »اعتصاب  گفت:  هندوستان  کارگری  احتادیه های  کل  دبیر  سن«،  »تاپان 

پیش درآمدی است بر مبارزه ای همه گیر که در پی خواهد بود«.

شیوع پاندمی، بحران دامن گیر طبقۀ کارگر، دهقانان و همچنین کشاورزان خرده پا را 

شدت بخشیده است. استیصال عمیق از موقعیت  کار و زندگی زحمتکشان را وادار منوده 

که علی رغم خطرات شیوع بیماری، در اعتراض به دولت در اماکن عمومی گرد آیند. 

تأمین  کشاورزی  بخش  در  کار  طریق  از  هندوستان  در  کارگر  نیروی  دو سوم  زندگی 

می شود. بخش کشاورزی تقریبًا 18درصد تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد. 

بعد از استقالل هندوستان از استعمار انگلستان، حزب کنگره )با رهبری جواهر لعل 

متایالت  با  حزب  این  شد.  حاکم  کشور  بر  طوالنی  مدتی  برای  و...(  گاندی  ایندیرا  و  نهرو 

سوسیال دموکرات، در صحنۀ جهانی بر مبنای سیاست عدم تعهد، و روابط حسنه با بلوک 

شرق، سیاستی مساملت آمیز را با غرب تعقیب می کرد. در سیاست داخلی نیز در ائتالفی با 

احزاب چپ، جبهۀ متحد ملی را به وجود آورده و خط مشی های کینزی در اقتصاد را سرمشق 

خود قرار داده بود. از جملۀ این سیاست ها تأسیس مراکز دولتی خرید محصوالت از کشاورزان 

در شعاع سه کیلومتری هر روستا بود. با این سیاست، دولت با تضمین خرید محصوالت 

کشاورزی، یارانه ای را به کشاورزان می پرداخت و با کوتاه کردن دست شرکت های بزرگ 

کشاورزی در تسلط بر بازار محصوالت کشاورزی، امنیت غذایی جمعیت عظیم کشور را 

تضمین می منود.

با فروپاشی احتاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، سیاست های حزب کنگره نیز به تدریج 

به سوی سیاست های نئولیبرالی گرایش پیدا کرد. این گرایش در دو دهۀ گذشته منجر به از 

دست رفنت محبوبیت حزب در میان عامۀ مردم شد، تا جایی که حزب بی جی پی به رهبری 

 ،2014 سال  از  افراطی  هندوگرایی  و  نئوفاشیستی  متایالت  با  توانست  مودی  نارندرا 

رهبری کشور را به دست گیرد. سیاست مودی در خارج، هم داستانی با غرب در دشمنی با 

جمهوری خلق چین، روسیه و ایران... و در عرصۀ داخلی نیز اجرای مو به موی سیاست های 
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لیبرالیستی کوشش در تصویب  این سیاست های نئو  از منونه های  نئولیبرالیستی است. 

قانونی برای از میان برداشنت تعیین حداقل قیمت خرید محصوالت کشاورزی توسط دولت 

است. دولت مودی در صدد است که این قانون را با استدالل مسخرۀ »رهاسازی کشاورزان 

از اجبار در فروش محصول شان به دولت« به کشاورزان حتمیل مناید. هدف این قانون حذف 

خرید دولتی محصوالت کشاورزی و به اصطالح آزادسازی معامالت محصوالت کشاورزی 

است. با تصویب این قانون، درآمد  85 درصد کشاورزانی که صاحب کمتر از دو هکتار زمین 

هستند را منوط به چانه زنی با احنصارات عمده فروش محصوالت کشاورزی می مناید.

با آنکه قانون اساسی کشور حق »آزادی بیان« و شرکت در »جتمعات صلح آمیز بدون 

سالح« را به رمسیت شناخته است، پلیس دهلی نو )که بدنه آن را همان کشاورزانی تشکیل 

می دهند که حاال یونیفورم پلیس به تن کرده اند(، به دستور مافوق هایشان، با گاز اشک آور و 

پرتاب آب محلول خمیر مایع و جوش شیرین )با الهام از اختراع بشردوستانۀ اسرائیلی ها، که 

اثر خفگی پاشیدن آب روی تظاهر کنندگان را چند برابر می کند( در سرمای شمال هندوستان، 

به استقبال مادران، پدران، خواهران و برادران کشاورز خود رفتند.

بر  بی باک  جوانان  مناید.  متوقف  را  تظاهرکنندگان  نتوانست  اقدامات  این  همۀ  اما 

با تراکتور های خود  روی کامیون های آب پاش پریده و شیر های آب را بستند، کشاورزان 

آنها  به  دولت  که  طبقاتی  جنگ  در  دهقانان  و  کارگر  طبقۀ  و  کردند،  منهدم  را  راه بندان ها 

حتمیل کرده به مقابله برخاستند.

اعالمیۀ دوازده ماده ای اعتصابیون، شامل خواست های قلبی آحاد مردم زحمتکش است. 

این خواست ها عبارتند از الغای قوانین ضد کارگری و ضد کشاورزان، توقف خصوصی سازی 

مؤسسات بزرگ دولتی و کمک بی درنگ به مردم زحمتکش، در جواب به بحران ناشی 

از ادامۀ سیاست های نئو لیبرال که شیوع بیماری آن را به مراتب وخیم تر کرده است. این ها 

همگی خواسته هایی مشروع ساده و انسانی هستند که تنها نظامی سنگدل می تواند از قبول 

آنها امتناع ورزیده و جواب آنها را با گاز اشک آور و ماشین های آب پاش بدهد.

)Tricontinental ( برگرفته از وب گاه سه قاره

خواست های اعتصابیون: الغای قوانین ضد کارگری و ضد کشاورزان،
توقف خصوصی سازی مؤسسات بزرگ دولتی و کمک بی درنگ به مردم زحمتکش

فهرست




