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 ِپايان سالی ديگر
  

 سال. ِھا انسان تحت ستم ُسالی پر از درد و رنج و مشقت برای ميليون.  باقی مانده است٢٠١٧چند روزی به پايان سال 

ھای امپرياليستی و  ورتر نمودن جنگ ِترين اقشار جامعه و سال شعله داران، به محروم ِتعرض افسار گسيختۀ سرمايه

ھا با  ی پائينیئ، شاھد مقابله و رودررو٢٠١٧ی، جھان در سال ئھا به موازات چنين تعرضات و قساوت. سوز خانمان

شان را، از  داری جھانی، زندگی ھای طبقۀ سرمايه خواھی  اثر زيادهھا انسان، در شوربختانه ميليون. ھا بوده است باالئی

ھا کودک در اثر فقدان  ميليون. اند دنبال آيندۀ نامعلوم خويش زده، به ھا تن ديگر، با چشمانی حسرت اند، و ميليون دست داده

ِ، رفاه - قت يک درصدی جامعه  و در حقي-داران جھانی  اند تا سرمايه آب آشاميدنی و ديگر بديھيات زندگی، تلف شده
  . باالتری داشته باشند

. ، به ھيچ طريق، قابل وصف و تفسير نيست٢٠١٧ھا در سال  ھالکت کشاندن زندگی انسان در حقيقت آمار بدبختی و به

ين دليل، ُالمللی تبديل گشته است، به ھم مداران بين پايان، به سوژۀ روتين و روزانۀ قدرت ھای بی ھا و جنگ بمباران خانه

. ھا، در گوشه و کنار جھان، برای ھمۀ جويندگان راه رھائی، بسيار دردناک و زجرآور است مشاھدۀ زندگی انسان

گی  دوند. دفاع را گرفته است ھا انسان بی ِ انسانی را زير و رو نموده و جان ميليون ھای جوامع ی که زير ساختئھا جنگ

ُھم در قرن بيست و يکم پر از ثروت،  د برای تھيۀ نيازھای ابتدائی زندگی، و آنھا انسان دردمن وقفۀ ميليون ِو تالش بی ِ
. دھند وار خويش ادامه می ُسزاوار نيست، در عوض، شاھديم که اقليتی بسيار ناچيز، از فراوانی ثروت، به زندگی انگل

ًکامال منفک ِدو صف جامعۀ انسانی، . کارانه است  بشری، ناعادالنه و جنايت ھای جوامع ِھا، و ھم ثروت انسان ھم مصاف

 ديگری، با  وست  جوامع بشریگان چيز سازند  يکی، در پی تعرض به حيات و نعمات جامعه و سفرۀ بی، از ھم است

که  ُپر واضح است. مداران و يغماگران است يابی به حقوق پايمال شدۀ خويش از قدرت دنبال دست چنگ و دندان، به

ًی، برابر نيستند، کامال روشن استِميادين طبقاتی کنون جامعه را ھای  ِھای دولتی، حق پائينی که، صاحبان دم و دستگاه ُ

  . ھا و کودکان قائل نيستند ھا، ارزشی برای جان انسان خواھند داد و به تبع از آنن

ًعلنا از . اند ارتر شدهداران، ھار و ھ ھای جامعه، از حد و مرز گذشته است و سرمايه ھا و غصب ثروت متأسفانه ويرانی

. کنند خوار سرازير می ای مفت ھای مملکت را به حلقوم عده ًآورند و علنا، سرمايه ميان می حقوقی مردم حرف به بی

اند  خرابی بيش از پيش ھای جنگی و خانه دنبال استمرار سياست ، به-داران  گران و سرمايه  يعنی غارت-سوی قضيه  اين

، با چنگ و دندان و با -ھای امپرياليستی  کشان و ديگر قربانيان نظام زحمتساير  کارگران و  يعنی-سوی قضيه  و آن
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توان در پنچ  ھا را می ھمگانی شدن اين جنگ و جدل. اند ھای ناچيزشان وجود مشکالت گوناگون، در پی کسب حقوق

کشان، زنان، کودکان و  ارگران، زحمتتر، تصاوير جھان انسانی و زندگی ک به عبارتی درست. عينه ديد قارۀ جھان به

اند و تسمۀ دنيای تخريب، در  داران خراب کن سرمايه ُخالصه ھمه و ھمه، شبيه به ھم است، ھمه، سوار بر قطار خانه

ِدو دنيا، و دو نگاه متفاوت، در . کشاند ، به کام مرگ میديگری راھای  دستان جانيان بشريت گير کرده است و انسان
ُزدۀ ميلياردھا انسان جھان قرار گرفته است، بيش از نيمی از جوامع  حيرتبرابر چشمان  دنيا، در جنگ است و مابقی  ِ

سودشان . اند ھای وابسته و مسلح به آنان داران و ديگر دار و دسته ِھای جنگی سرمايه اندازی سياست ديگر، در انتظار راه

ُان در کشت و کشتار سرمايهش ھای جامعه و منفعت ِفقط و فقط در تخريب زير ساخت   .ھای انسانی ممالک متفاوت است ُ

ھای  ھدر رفتن انرژی ِھا، و سال به ِ، برای عموم دنيای انسانی، سالی انباشته از ناکامی٢٠١٧در ھر صورت سال 

ُھا يورش بردند، سالی بود ک داران جھانی در صفی واحد، به معيشت انسان سالی بود که سرمايه. سازنده بود ه بر مقدار و ُ

ھای  ِتوانست از عجايب کارکردھای نظام ِپيداست که مشاھدۀ چنين وضعيت دردناکی نمی. اند ِبر ميزان تلفات افزوده

ِگی نوع زندگی داران در قبال جامعه و چگون ايهداری به حساب آيد؛ چرا که، اين خاصيت و برنامۀ سرم سرمايه
معنی با ازياد کودکان کار خيابانی، بمباران  معنا با غارت و چپاول اموال عمومی و ھم ھمخط سرمايه، . ھاست انسان

ھای وابسته و مرتجع، و  ھمراه دار و دسته ھم به ھای ارتجاعی و آن اندازی جنگ ھا، راه ِمدارس کودکان و بيمارستان

ھا، و  عالوه بر ھمۀ اين. کشان است رگران و زحمتھا و باال کشيدن حقوق کا ِه نمودن در کارخانهتمعنا، با تخ باالخره ھم

ھای امپرياليستی،  کشان، زنان و ھمۀ قربانيان نظام زحمتسايرايم که، چگونه کارگران،  سوی قضيه مشاھده نموده در اين

. اند رخاستهمقابله ب گران به تفاوت نبوده و به انحای گوناگون، با حاکمان و سلطه نسبت به دنائت و سبعيت زورمداران، بی

اند و  ميدان آمده مداران و حاکمان به  سياستهھا، بسيار بوده است و مردم در گوشه و کنار جھان، علي به راستی که تالش

به . اند را، محدود و محدودتر نموده ھای ضد انسانی آنان تر سياست رفت آسان اند، دامنۀ پيش که در توان داشته تا آنجائی

چه را که در دستور کارشان  اند، ھر آن توانستهو برتری، نھای قدرت  رغم تسلط بر ارکان ران علیدا ُسخن ديگر، سرمايه

ھای  ِھا يکی پس از ديگری مورد آزمايش قرار گرفت تا جامعه را مرعوب سياست حيله. مرحلۀ عمل در آورند بود، به

 رنگ و سوخته شدۀ ھای بی ُت، در ادامه، کارتُگير ترفندھا يکی پس از ديگری، به ته ديگ خورده اس کف. خويش نمايند

 اوج تنفر و انزجار ازرا منحرف و  شان اند، تا مبارزات و اعتراضات ن پخش نمودهان و معترضارا در ميان مخالف شان

داران  ِ کنونی، درد طرف ِکه درد جوامع آشکار است. کاھندداری ب طبقۀ سرمايهھا انسان دردمند نسبت به  ميليون

ِگوی جھان انسانی و  ُھا، پاسخ گونه سياست که، اين ُای سبز، نارنجی، ارغوانی و غيره نيست، مشاھده شده استھ رنگ
 در صد ٩٩ِدرد ه نوع زندگی، ب دست تفکر و اين اين.  برابری و زندگی آرام و سالم برای بشريت نيست ِجھان مدافع

ِخورد و از آن  جامعه نمی  تخريب بيش از  شان خراب کرد و مانع را بايد بر سر بانيانچنين وضعيتی . ھاست  درصدی١ُ

اند و پايانی در   بشری را تاراج نموده جانيان بشريت، ثروت جوامع. ِاين زندگی ميلياردھا انسان محروم جھان شد

 برابری، مقولۀ انسان و. به اين دليل که افکار و منش سرمايه، افکار و منش انسانی نيست. شان نيست ھای زيادخواھی

توان،  باری، چگونه می با اين اوصاف و بنابه چنين ادلۀ تلخ و تأسف. شان ندارد ترين جايگاھی در مخيلۀ عليل کم

توان شاھد  ترين احساسی، نسبت به زندگی دردآورشان نداشت؟ چگونه می ھا کودک را ديد و کم گی ميليونگرسن

توان نسبت به  ود، و تنفری نسبت به اعمال آنان نداشت؟ چگونه میداران ب ھا انسان توسط سرمايه خرابی ميليون خانه

  ... العملی از خود نشان نداد؟ و  ترين عکس تفاوت بود و کم اوضاع کنونی، بی

ِخالصه، زمان تغيير جھت اوضاع کنونی، و عکس سلير ن کارگران و اِالعمل مناسب و منطبق بر گفتار مدافع ِ

چنين  ِھا انسان سرتاسر جھان و ھم توان در تظاھرات گستردۀ ميليون ئم اين امر را میعال. کشان، فرا رسيده است زحمت
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دھند و خواھان برکناری ھمۀ آنان   سران نظام شعار میهًاند و علنا ، علي ھا آمده مردم به خيابان. ھای ايران ديد در خيابان

چون امريکا، انگليس، فرانسه،   جمله در کشورھائی ھمجا و از ھمه. اند ، از مسند قدرت- ھم با ھر رنگ و لباسی   و آن-

جا مردم،  ِجا، اوضاع اعتراضی مردمی، يکسان است و ھمه لمان، عراق، افغانستان، ترکيه، و خالصه و خالصه، ھمها

 ی کارگران وئتوان، در رويارو تداوم مبارزه و اميد به آيندۀ بھتر را می. اند مداران زله از دست حاکمان و قدرت

کشان  ِخوشبختانه حقانيت آرمان کارگران و زحمت. ھم در گوشه و کنار جھان ديد ن سرمايه و آناکشان، با مدافع زحمت

. دھد مداران و نابود باد سلطۀ سرمايه نشان می چون مرگ بر قدرت ی ھمئخواھی، نمايانی خود را در شعارھا و عدالت

دنباله، راستی و درستی خواست و اعمال قربانيان  داران، و به مايهمعنای باطلی افکار و مناسبات سر ھا به ھمۀ اين

ن اھای عملی و حضور آنی و بالفعل مدافع با اين تفصيل، تنھا با حمايت. ھای امپرياليستی در سرتاسر جھان است نظام

و دنيا و جھان بار کنونی بدر آمد  توان از وضعيت نکبت ست که می کشان در ميادين طبقاتی زحمتساير کارگران و 

  .ی بشری ساخت گان اصلی جوامع بھتری را برای سازند

، سالی سرشار از پيروزی و - ٢٠١٨ سال  -ديدگان، مبارک باد و باشد، تا سال تازه،  سال جديد بر ھمۀ کارگران و ستم

  .ايه باشدگران سرم مداران و سلطه ِگان راه رھائی از زير ستم قدرت موفقيت برای ھمۀ دردمندان، و جويند
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