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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  دوران جيمی: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ سپتمبر ٢٠
  

َکند می  داری گور ما را  سرمايه َ! 

  
  

 اقليمی ۀفاجع با ما یئرويارو با و ندارد جاودانی و المتناھی منابع. است متناھی کنيم می زندگی آن در که جھانی 

 برای را جھان و دھيم نجات را بشريت خواھيم می اگر. شود می نزديک بازگشت غيرقابل ۀنقط به شتاب با زودھنگام

  .مئينما دگرگون ريشه ازً فورا را خود زندگی ۀشيو بايد کنيم حفظ آينده ھای نسل

 يا گوشت، خوردن تر کم خورشيدی، انرژی و باد ینيرو از استفاده آنجا، در دستکاری و اينجا در دستکاری بارۀ در ما

 و کنيم می برخورد زمين ۀکر با که است ای شيوه در کلی دگرگونی يک ما منظور: کنيم نمی صحبت نفت از تر کم استفاده

  .گذرانيم می را خود زندگی

  .ايم بوده موفق بسيار تاکنون که نيست طور اين

 آن در که جھانی. اند کرده انباشت ثروت جھان جمعيت فقير ۀنيم از تر بيش نفر ھشت که کنيم می زندگی جھانی در ما

  .اند وابسته ديگر يک به تضادھا اين و کنند؛ می زندگی تجمل در ديگران و کشند می گرسنگی نفر ھا ميليون
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 تسھيل ھا لتدو ۀوسيل به لوکنتر اين. کند می لوکنتر را ثروت و منابع عظيم اکثريت بشريت از کوچکی بسيار بخش

 جنبی خسارت برای دغدغه اندک يا ھيچ با خود نفوذ ۀحوز درون در ھا دولت باشد، نظر مورد منابع که جا ھر. شود می

  .اندازند می راه به جنگ ھا آن به يافتن دست برای

 ارتش اما کند؛ می نگاه غيرنظاميان ۀاستفاد مورد سوخت و انرژی ميزان به ًمعموال یئ گلخانه گازھای ۀاشاع برآورد

 استفاده مايع سوخت متوسط کشورھای اکثر از تر بيش است، تاريخ در کنندگان آلوده ترين بزرگ از يکی متحده اياالت

  .دھد می اشاعه اقليم ردھندۀييتغ گازھای و کند می

 ئیگرا مصرف. ندکن می مصرف نمايد، می تأمين زمين ۀکر چه آن از تر بيش بسيار مقاديری جھان ھای بخش ثروتمندترين

. شويم می بمباران تجاری ھای آگھی با روز و شب ما ئیگرا مصرف آفريدن برای: نيست انسان طبيعی رفتار

  .است شده سازماندھی رفتار نوع اين به دادن انگيزه برای داری سرمايه

  .ندارد وجود نباشتا مصرف بدون ندارد؛ وجود انباشت رشد بدون. است داری سرمايه نظام ذاتی بخش يک دايم رشد

 است، ضروری که آن از تر بيش بسيار به سالم و شاد زندگی يک داشتن برای که کند می متقاعد را مردم داری سرمايه

  .دارند نياز

  .است نظام ساختۀ ديگر نيازھای ھمه. دارند آرزو را دانش کسب جامعه، خانواده، روابط، شادی، سالمت، مردم

 اين ۀھم. است فروگذاشته را مردم نابرابری و حرص، اتالف، مصرف، اضافه توليد، فهاضا ۀوسيل به داری سرمايه

 سازگار ۀ زمينکر اين در زندگی بقای با داری سرمايه بقای اما باشند؛ می ضروری داری سرمايه بقای برای عوامل

  .است داده سوق فاجعه ۀلب به را زمبن کره داری سرمايه. نيست

  
  کرد؟ بايد چه پس

 زندگی شود، می حمايت ھا پمپ و سدھا ۀوسيل به و شده واقع بحر سطح زير که کشور يک در ما ۀھم که ماند می اين به

  .کنند می تأَنش سدھا اين. کنيم می
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 باال را سد بتوانيم ما که ن آ از سريعتر نيز جريان ندھيم رييتغ را خود زندگی ۀشيو ما اگر اما است، بد کافی ۀدازان به اين

 حفظ را ھا پمپ و بگيريم، را ھا تأَنش جلوی بياوريم، باال را سدھا بايد بمانيم باقی است قرار اگر. آيد می باال بياوريم

 برای الزم مواد از و گيريم، می ناديده را ھا تأَنش بريم، می نئيپا را سدھا که است اين کنيم می که کاری عمل در. کنيم

  .شود می ھا پمپ بار اضافه و بيشتر ھای تأَنش موجب که کنيم، می استفاده ِشنی ھای کاخ ساختن برای ھا آسيب تعمير

  .کنيم رييتغً شديدا بايد ،اکنون ھم ما،. است تنگ وقت

 وادار ما زيست محيط ھای محدوديت به توجه با شھروندان، شادی و رضايت، سعادت، برای کومتح به را ھا دولت يايد

  .نمايد پيشرفت و بماند باقی بتواند بشريت ديگر، کس ھر زيان به و نخبگان برای انباشت جای به تا نمود،

 ناخالص توليد افزايش جای به شريتب نيازھای تأمين برای –ھمگان سود به اقتصاد يک به –داريم نياز نظام رييتغ به ما

  .نيست ديگر بود، ھمساز ءبقا با زمانی اگر حتا اين. انحصار و بازار، سھم داخلی،

  .داريم نياز جامعه کل واقعی نيازھای بر تمرکز و غيرضروری کاالھای توليد ساختن متوقف به ما

 رييتغ ًکامال –کنيم می حکومت چگونه و کنيم، می مصرف چه کنيم، می توليد چه –را مان زندگی ۀشيو بايد ما بقاء برای

  .دھيم

  
  .دارد نياز جھانی عیجم سياسی و آموزشی تالش يک به و نظام رييتغ به اين و داد نحواھد رخ شبه يک اين
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 طريق از –سالمندان از مراقبت و کودک مراقبت ترابری، آموزش، بھداشت، مسکن، در –ھمه برای اوليه خدمات به ما

 تر پايدار مالی نظر از ھم و زيستی محيط نظر از ھم زندگی سود، عامل حدف با. داريم نياز عمومی گذاری سرمايه

  .شد خواھد

 گرداندن و دھند می ھدر را منابع خصوصی مسکن و خصوصی ھای بيمارستان صوصی،خ ترابری خصوصی، مدارس

 توليد تربيش غيرضروری خدمات و کاالھا که است تربيش کار مستلزم خود ۀنوب به اين. است تر گران ھا آن از استفاده و

  .کند می استفاده ترشبي منابع از زيست محيط کننده تباه فلک چرخ يک در و کند، می

  .است ھمه برای زندگی نيازھای تأمين پايدار و کارآمد، شيوۀ تنھا عمومی مالکيت

 مردم ھمه اين که جھانی در. کنيم متوقف را کردن ضايع بايد ما. باشد ضروری کاالھای به محدود و کارآمد بايد توليد

 که ئیکاالھا. شود متوقف اکنون ھم دباي اين. کنيم می ضايع را شده توليد غذای کل سوم يک ما برند می رنج گرسنگی از

 يکی از پس که اين جای به و شده طراحی شدن منسوخ بدون باشند، داشته تری بيش بسيار عمر طول بايد شوند می توليد

  .باشند مناسب تعمير برای بايد درآوردند، سر سوز زباله ۀکور يا زباله دفن محل از سال دو

 دست از بايد تصميمات. بگيرند قرار مرکزی ريزی برنامه و عمومی لوکنتر تحت بايد توزيع و منابع توليد، کل

  .شوند خارج اند، کشانده مغاک به را ما که ھا، شرکت و بانکداران

  
  :نوشت لوکزامبورگ روزا. است جھانی اضطراری وضعيت يک اين: نيست موقت اشکال يا مبودک نوع يک اين

  ». بربريت به بازگشت يا سوسياليسم به گذار يا دارد، قرار راھی دو سر بر ئیبورژوا ۀجامع «

 آن در ندبتوا بشريت کل که –را بھتر جھان يک ساختن و زيست محيط ۀفاجع ساختن متوقف پنانسيل سوسياليسم فقط

  .دارد –نمايد پيشرفت

  ايرلند کمونيست حزب نشريه سوساليستی، صدای: منبع

  تارنگاشت عدالت

  


