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 Von Georg Hoppe " گيورگ ھوپه: "نويسنده

دپلوم انجنير نسرين معروفی:  ازبرگردان و افزوده  

٢٠١٧ اگست ٢١  

 هشبه قار  يک مجددمستعمره سازی 
 صدای خلق ھند عليه جھانی شدن:  Gerhard Klas "گيرھارد کلز"

  

  Kolkatta (27.12.2015)" کلکته"ھندوستان در شھر ) مارکسيست ( KPتظاھرات با حمايت حزب 

Foto: Rupak De Chowdhuri/Reuters 

کمپيوتری توليدات  دربرخورداری از جای کار  به مفھوم بر يک بخش از طبقۀ متوسط جھانی شدن در ھندوستان 

)Software ( مولی معشرکت ھای توليد کنندۀ نوشيدنیSoftdrinkfimen صاحبان شرکت ھای اياالت ایبر. است 

کمترين ھزينه و سود "با  متاع مصرفی ای بربازار فروشعرضه ومتحدۀ امريکا و يا اتحاديۀ اروپا به مفھوم 

بر بينوايان جھانی شدن ادعا می کنند که  Neoliberale Think-Tanks اتاق ھای فکر نئوليبرال .می باشد" مطلق

  يعنی،"جھت يابی سياست اقتصادی "از طريق نھا  زندگانی آی شرايط و وضعيتدستان به معنای بھبوو تھيد

تأثير آن بر ليکن . است قشر متمولھر چه بيشتری  از طريق سرمايه گذاری دستيابی قشر متوسط و پائين به رفاه
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اری ھای الينحل تعھدات در زمينۀ شود توأم با کار  و نا مناسب تر خراب يعنی شرايطاکثريت مردم نوع ديگريست،

باعث تخريب و انھدام محيط زيست و در ارتباط در کشور جھانی شدن  آن رعالوه ب .مصرف محصول آن می باشد

می تجاری مؤسسات  ھای بذربه سنتی و وابستگی ھایتار ساخنابودی زندگانی، آن تخريب و نابودی زير بنایبه 

دستکاری شده،  آلوده و  مواد خوردنًاکثرا از طريق باعث می شود تا  انسانھا يوسی و درماندگیأ مبدھکاری،. شود

 . به طرف مرگ روان گردند ،زراعتیمحصوالت ی سمي

ما جھانی :  می کند چنين نتيجه گيری) "مارکسيت( کمونيست ھند حزب از Sitaram Yechuri "زيترام يشوری"

مجدد کشيدن استعمار که در اين پروسه به  صيف می کنيم توه ایھندوستان را به حيث پروسشدن اقتصادی در

از جملۀ کسانيست که آنھا  Yechuri " يشوری"(...)". ھدف قرار داده می شوندکشورھای رو به انکشاف اقتصادی 

نقش زيادی را بازی  می تواند ً اغلباه جھانی شدنصدای ھنديھا علي. دست و پنجه نرم می کنند" يأس و مبارزهميان "

 سنديکا ھا و توده ئی، زمينه با فعاالنی از سازمانھای ن در اي کهستيخبرنگار Gerhard Klas" گرھارد کلز". دکن

 زنھا ًکه اکثرا توسطآنھا است  ی خودان ھایسازمدھاتيھا  ۀوسيلوی می گويد که  .احزاب چپ مصاحبه نموده است

که   به وجود آمده Unberührbareتماس ير قابل غ آنجا موسوم بهباشندگان بومی   شان و زنھا و فرزندانرایب

در  Kerala "راالک"دولت ايالتی حزب کمونيست در (. پيش می برندو مبارزۀ مسلحانه را  اعتصاب، سياست دولت 

  ) می کندحکمفرمائی  ھندجنوب

 Valiathura " تھوراوليا" ماھيگيران  زندگانی ازيی کهشناختبا ازعھدۀ اين کار برآمده می تواند، وی  Klas "کلز"

يک  مجموع ،در کلاز روابط آنھا  و ارزيابی تحليلی ديد با، دارد  Dasru Thanda"روتھندادز"و دھقانان 

 اظھار نظر می  ارتباطاينکه در فعاالنی .  استروشنکه آينده آنھا  ،به وجود می آيد مبارزاتی  اجتماعازی تصوير

  . نه تنھا فقط در ھندوستان.ندۀ عادالنه و منصفانه خواھد بودآينده يک آي: کهاميدواری می دھند  ،کنند

  

  :افزودۀ مترجم

تا جائی که ھمه کم و يا بيش از تاريخ کشور ھندوستان اطالع داريم، با چھار صد سال تاريخ استعماری که سراسر 

و توليد  بايد کار  سياست استعماریدرجو  خلقھای ستمکش ھندوجنايت، شکنجه و نسل کشی استعمار برتانيه بود 

و شت يعموسايل  خلق ھندوسيله بدين .  ارزان به فروش می رساندندخود را بايد ، نيروی کار و توليدمی کردند

 خلق ستمکش ھند مگر . خارج از آن مھيا می ساختندچه ھم داخل ھند و درچهس را ليخانواده ھای انگخوشگذرانی 

با   و حتاددست و پنجه نرم می کردنيس لجه به دست نظاميان انگبا قحطی و گرسنگی، بيماری، بدرفتاری و شکن

عمار و استثمار در حقيقت از خود ھندی ھا برای است. جانھای خود را از دست می دادند ،شاقهکار اجباری و 

ی آن شرايط اقتصادی ھند نتيجۀ اجتناب ناپذير استثمار سياس: " به گفتۀ يکی از نويسندگان.بردندھندوستان بھره می 

يکی از توطئه ھای . در نظر استآن مجدد مستعمره سازی امروز باز ھم با جھانی ساختن شبه قارۀ ھند  ".است

 تداوم و توسعۀ منافع ، جھانی شدن سرمايه است که ھدف کلی نظام سرمايه داری در جھانی سازی،امپرياليسم

در کشور ھای روبه انکشاف و  تا در صدد اند آنھا .استدر سطح بين المللی سرمايه داری کشور ھای امپرياليستی 

د که کنترول توليدات را در دست ن دھستمکش را در اختيار کسانی قرارعقب نگھداشته شده نيروی کار خلقھای 

 جز گسترش روابط ه ایاوم آن چارلذا شرکت ھای خصوصی برای رسيدن به سود بيشتر و اطمينان از تد. دارند

  .ندارندو توسعه نيافته در حال صنعتی شدن  کشور ھای ی و اقتصادی باتوليد
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ا حد يک نظام جھانی ارتقاء بدھند که نه ت دولتھای کشور ھای سرمايه داری می خواھند تا نظام سرمايه داری را 

 حاکميت و  آنھا می خواھند تا.می گيرد دربر نيزتنھا بعد اقتصادی دارد بلکه بعد سياسی، فرھنگی و اجتماعی را

 کنترول سراسر  تا بتوانندمستقر نمايند  در آن کشور ھا فرھنگی و اجتماعی خود را نظامی،لط اقتصادی، سياسی،تس

تصور  متأسفانه ھستند کسانی که .گيرند به دستنه تنھا از طريق تجاوزات بلکه از طريق جھانی ساختن جھان را 

، افزايش سطح رشد و توسعۀ اقتصادیرفت، پيشھای عقب نگھداشته شده باعث می کنند که جھانی سازی کشور

 مگر فکر قاصر .می گردد ... و تقويت زير ساخت ھای علمی و فرھنگیو راه حل در کاھش بيکاری،  توليد مالی

باعث در مقابل می گردد،  کوچک ه ای باعث قدرتمند تر شدن عدعالوه بر اين کهآنھا به اين که جھانی سازی 

پديدۀ گسترش با  لذا برای کشور ھای امپرياليستی .دۀ زيادی ديگر است، قد نمی دھداھش توانمندی عکاستثمار و 

دی جھت تداوم روابط اقتصا نه تنھا ، يعنی منظور آنھا باال تر از آنچه که تصور می شود، می باشدسود  جھانی شدن

، می رای آنھا حياتی است با کشور ھای رو به انکشاف و کشور ھای عقب نگھداشته شده که برشد و توليد صنعتی 

 کشور ھای بی بضاعت با نيروی کار ارزان بھترين ابزار برای اين ً که قبال تذکر رفت،یدر کنار مسايلباشد، بلکه 

  .کار ھستند

ًلکه ھمان صدور سرمايه است که قبال ھم وجود پس به صراحت بايد گفت که جھانی سازی يک پديدۀ نو نيست ب

معطوف ساختن اذھان مردم به اصطالح به يک پديدۀ نو است که جرو بحث ھای م آن فقط داشته و ھدف از تغيير نا

و اھداف مگر خوشبختانه ھستند سازمانھا، احزاب و افرادی که با درک از ماھيت . زيادی را ھم باعث شده است

بادل اطالعات در باعث تسلط و حاکميت بر جريان ت  است بلکه و گسترش آنشدن که نه تنھا صدور سرمايهنی جھا

بر منابع انرژی و نفت خام، نابودی فرھنگ ھای ملی و حاکميت فرھنگ امپرياليستی، تضعيف تسلط ، سطح جھانی

ی، پالن وبرنامه ريزی در جھت انزوای کشور ھای مستقل و درھم کوبيدن قدرت ئو تجزيۀ قدرتھای ملی و منطقه 

  .عليه آن دست به مبارزه و تظاھرات می زنند...ر جھان و  دنھا، گسترش افکار ليبرال دموکراتھاو اقتدار آ

  !خونندگان نھايت عزيز

در سياسی اھی سياسی و اقتصادئی که سازمانھا و احزاب مختلف  ترجمه را از نظر گذشتانديد با آگطوری که شما

دست به تظاھرات عليه آن در شھر کلکته مجدد ھندوستان دارند، مستعمره ساختن  يعنی ھندوستان از جھانی شدن

و محلی ) ايالتی(ی ئ، منطقه )کشوری( ملی ه حزب سياسی وجود دارد که به گرو٧٠در ھندوستان بيش از . زدند

 و "گاندی"، حزب کنگره است که بنيانگذار آن  که داردیاز ميان اين احزاب سابقه و قدرت حزبي. تقسيم می شوند

 حزب کمونيست  گرايشھای شديد نژادی و ھندو است وه دارای ک)BJP( "مھارايتا حاناتا"حزب .  بودند"نيرو"

اين حزب . دار می رو به شم وسيع و گسترده با فعاليت سياسیوحزب که کالنترين ) CPI-M(مارکسيست ھند 

 در بعضی از چنانچه آنھا. حکومت می کند" تريبورا"و " بنگال غربی"، "کراال"درحال حاضر در سه ايالت ھند 

اين حزب  . که در بعضی از کابينه ھا، وزير دارند بخشی از دولت ايالتی ھستند حزب حاکم ود ھای ھنايالت

کنگرۀ سراسری اتحاديۀ "، "فدراسيون ملی زنان ھند"، "راسيون جوانان دموکرات ھنددف "ھای با نامیئھاسازمان

که در را انی شدن ھند جھتظاھرات عليه اعضای اين حزب .  دارد"فدراسيون محصالن ھند" و "گری ھندرھای کا

  .اندنموده دھی سازماناست،  واقعيت مستعمره کردن مجدد آن

 

 


