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  شباھنگ راد

  ٢٠١٩ جنوری ٢٧
  

 ی راه امپرياليستۀاجالس داووس، نقش
مداران بزرگ و آنھم به بھانۀ بھبود وضعيت  و سياست مداران ھا، دولت ھا، کمپانی ھر ساله تنی چند از صاحبان شرکت 

  .سالۀ خود را به ميلياردھا انسان دردمند و محروم حقنه کنند يک ِآيند تا سياست جھان، گرد ھم می

در ھم ريخته تر و شيرازۀ زندگی ميلياردھا  که تصوير جھان، پيداست که تحت تأثير چنين اجالس و مجامعی است

ِدر حقيقت برگزاری مجامع و اجالس سرمايه داران به قصد پوشش  .شود کودک پاشيده تر میکش و  کارگر و زحمت ِ
. ان اصلی جوامع بشری است تعرض بيش از پيش به معيشت سازندگۀدنباله اشتغال، پوچ و ب بھبودی جھان و ايجاد

ُاجالس ساالنۀ داووس يکی از آنھاست، توھمی نيست که پويا ًطبعا ِجامعه، از درون داووس،  ایی و بالندگی زيربنئِ
گردانندگان .  داووس نيستھای بزرگِ گردآمده در دولت به اين دليل که در قد و قوارۀ عناصر و. بيرون نخواھد آمد

شوند تا  ِمنظور غارت بيشتر مردم سازمان دھند؛ جمع میه نقشۀ شوم و تازه تری را ب شوند تا ور ھم جمع میداووس د

ھای پشت  ھا و گفتمان رايزنی. کنند ِيابند و زندگی را بر ميلياردھا انسان رنجديده تنگ ترمايه را بآسانتر اندوختن سر ِراه

ُاز جھان ناامن، تقالء و تالش برای جلوگيری از بحران  ِجلسۀ داووس پيرامون تعرض نظامی ديگر به گوشه ای

ھای وابسته و راست و ريز  جايگزينی دولتبزرگ جھان، در دستور کار قرار دادن  مداران ساز دولت اقتصادی دست

بزرگ و غيره، از جمله  ھای ھا و کمپانی چنين کاھش ماليات شرکت  و ھمولندپ رسایاچون و برگزاری جلساتی ھم کردن

   .داد درونمايۀ امسال اجالس داووس را تشکيل می

ن اصلی، اه شده است و در ھمانحال مسببمنجالب کشيد ھای استثمارگران و سرمايه داران به دليل زياده خواھیه دنيا، ب

ه ديگر ب اندازند و از سوی راه میه کن ب ھای ارتجاعی و خانه خراب سو جنگ يک از. دنبال سر و سامان دادن آننده ب

ِند؛ به نيت، سودآوری بيشتر، در کارخانه ھا و ميادين توليدی را پلمپ افيصله دادن آن فکر خاتمه و کنند و در  می ِ

کنند و در ھمان احوال، ادعای  انسان تحميل می جاد اشتغال اند؛ سياست رياضت کشی را به ميلياردھافکر ايه ھمانحال ب

ِ ميزان زازمان،  افزايند و ھم ھای امپرياليستی می دارند؛ بر ماليات قربانيان نظام نابودی فقر و نداری در درون جامعه را
نرخ .... : " کرده است قبل بود که آکسفام طی گزارشی اعالمھمين چند روز. کاھند ِماليات سرمايه داران می پرداخت

ھا در جھان، بار مالياتی را از  زمان دولت يافته است و ھم مندان در دھه ھای اخير کاھش ھا و ثروت ماليات برای شرکت

  "....سمت جمعيت فقيرتر ھدايت کرده اند  طريق ماليات بر مصرف به



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

به عبارت روشن تر . چون داووس است اجالسی ھم بار ِچند کوچک، از سياست جنايتھا گوشه ھای ھر  به طور قطع اين

ھای دنيای سرمايه، برای چرخش بھتر استثمار در ميادين  جوئی راه ِبايد گفت که داووس مکان حل و فصل و مکان

 .امع بشری استمکان سرازير نمودن ھر چه بيشتر بار مشکالت به دوش سازندگان اصلی جو توليدی و جامعه است؛

آيند تا فاصله ھا و  نظامی، گرد ھم می عده ای اندک و آنھم با برخورداری از باالترين امکانات و تدابير شديد امنيتی و

ُشکاف طبقاتی درون جھان پر از ثروت را ِ ايجاد  "چون،  ای ھمهلأدر دستور کار قرار دادن صورت مس. بيشتر کنند ِ

مصرف و  ، پوچ، بی" محدودجھانی سازی برای ھمه و نه برای عده ای "و يا" نبرای مردم سراسر جھا فرصت شغلی

ھای بزرگ،  داران و صاحبان کمپانی  سرمايه سرمايۀ ھر ساله. کاری و حيله گری نيست در ادامه چيزی جز فريب

. گيرد خود میه ری بت ِو نداری ميلياردھا انسان گسترده تر و ابعاد دھشتناک شود و در عوض، فقر بيشتر و بيشتر می

در  ":نويسد خود می طور نمونه آکسفام در گزارشه بنابه دالئل خاصی، گردش اين روند ناايستا شده است و ب متأسفانه و

  ". فقير شده اندءمندتر و فقرا مندان ثروت ، ثروت)داووس(  مجمع اقتصاد جھانیۀی ساالنئآ سال گذشته و در گردھم

شود و نتايج و ثمرۀ آن، برابر با  برگزار می طور ساالنهه ستا و با چنين انگيزه ای بآری، اجالس داووس در اين را

ثروت . ھا و به تبع آن سودآوری بيش از پيش سرمايه داران است با پائينی ھا شکاف طبقاتی ھر چه بيشتر بين باالئی

نود و نه  بر بيش ازدرصد ب شده است و کمتر از يک صرکنندگان و حاميان اجالس داووس غبرگزا بشريت در دست

بر سرمايه ھای خود بشريت شده اند و  ُبه يمن زور و سرکوب، سوار بر ثروت دنيای. کند درصد جامعه حکمرانی می

سرمايه دار، سرمايۀ بيش از نيمی از جمعيت جھان را در دستان خود قبضه  ست و ششيبی دليل نيست که ب. افزايند می

   .داووس ديد ن و حاميان اجالساتوان در افکار و در منش مدافع قع اوج نابرابری و جنايت را میوا در. نموده اند

که  ھای سرمايه داران است؛ مسلم است ِآن سياست ھا و ايجاد شکاف درون جامعه، از  نابرابرییکه منشا مسلم است

که  ِک در جھان پر از ثروت است؛ مسلم استھا کود و تلف شدن ميليون خانمانی سياست امپرياليستی منشاء و مولد بی

نبود آموزش و  .ھا کودک از فراگيری علم و دانش، به عھدۀ حاکمان زورگو و منفعت طلب است ميليون دليل باز ماندن

ِھا کودک و غيره، بر گردن گردانندگان  ميليون ِوليت مرگ زود ھنگامؤچنين مس ِپرورش، بھداشت و درمان مکفی و ھم
. زنند تا دنيای ننگ و نفرت خود را بسازند ھا سر باز می پرداخت ماليات چاپند و از می. چون داووس است جلساتی ھم

ِسيستم زندگی و دو سيستم مالياتی در دنيای سرمايه داری حکمفرماست براستی دو زمينه ساز زندگی بھتر  سيستمی که. ِ

ِبر زندگی بخور و نمير و درآمد  ديگری سيستمی که مسلطاز جانب سرمايه داران است و   ِو فرار از پرداخت ماليات
  .ناچير حقوق بگيران ثابت و کارگران است

پرداخت  ھای بزرگ اند که ميزان و حد و حدود روشن تر اين سرمايه داران و صاحبان کمپانی  به عبارت

ھم در زير سايۀ مناسبات سرمايه   و آنعرصه ھا توان در تمامی عدالتی را می ِبلندی بی. کنند را تعيين می شان ھای ماليات

عناصری استثمارگر و جانی تلنبار نموده اند و در عوض ميلياردھا انسان برای  ثروت را در دستان. داری جھان ديد

مندان  ثروت شوند و در مقابل بر ثروت مردم روز به روز فقيرتر می. ند شبانه روز جان بکنند امجبور یچندر غاز

فقط در سال گذشته، صد و دوازده ميليارد  ِبنابه گزارش خود دم و دستگاه ھای تبليغاتی سرمايه،. شود افزوده تر می

شده است؛ ثروتی که پرداخت ماليات يک درصدی آن،  مدير شرکت آمازون افزوده» جف بزوس«ر، بر ثروت لاد

نفر،  ن ثروت عظيمی در دست يککه تلنبار شدن چني معين است. کشور اتپوپی است برابر با بودجۀ صد و پنج ميليونی

که  ست؛ معين است کنونی  اجتماعی در جھانتبيِھا انسان، و برابر با توليد ھزاران مص فقر و نداری ميليون برابر با

ھم به ھمراه  و آن» جف بزوس«چون  ھم مندانی  فالکت بشر و وضعيت فعلی، سرمايه داران و ثروتیمنشا

ِاين جھان و اجالس، ميلياردھا انسان دردمند و محروم جامعه نيست .گ جھانی اندمداران بزر مداران و دولت سياست ِ ِ .
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ماندگاری يک  اجالسی که. ُخورد و بايد ريشۀ آن سوزانده شود درد يک درصدی جامعه میه است که ب جھان و اجالسی

ھا  نا با تباھی زندگی ميليونمع آموزشی، ھم ُمعنا با ھل دادن بيش از پيش کودکان به بيرون از ميادين روزۀ آن، ھم

   .و ويرانی است معنا با افزايش اعتياد و جنگ کارگر، ھم

دست اجالس و  داووس نيست، به اين علت که ماھيت اين  انسانی بر عھدۀ گردانندگان اجالسیدر حقيقت ساختن جھان

، مجامع و )داووس(ع و اجالس مجام. ی از زمين تا آسمان استئکارگری و توده  ِمجامع، با ماھيت اجالس و مجامع

دودی ععدۀ م چنين سمت و سو دادن سرمايه ھای مملکت به جيب ھای جامعۀ بشری و ھم ِتخريب زير ساخت اجالس

ّن است، اما مجامع و اجالس کارگری ومدير شرکت آمازو» جف بزوس«چون  ھم ھا و  مردمی، متضمن حقوق انسان ُ

، است که )یئکارگری و توده (پرتو چنين اجالس و مجامعی  تنھا در.  استتقسيم ثروت جامعه به سازندگان اصلی آن

 يافت؛ تنھا در پرتو برقراری جامعۀ کمونيستیبار و خانمانسور رھا خواھد  مصبيت ھای دنيا از فقر و نداری، از جنگ

  .التی و نابرابری نخواھد بودعد بی است که تفاوت طبقاتی و ستم انسان بر انسان از بين خواھد رفت و ديگر خبری از

  

  ٢٠١٩ نوریج ٢۶
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