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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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 Economic اقتصادی

  

   قراگوزلومحمد

  ٢٠١١ سپتمبر ٢٧

  

  ... ستیخانه ام ابر

   ھایسيانگلۀ  سبک دار و دستبهی  اقتصادیاسي سسميگانيھول. ۴

۴  

  

   درآمد

 ی به اصطالح دو بار ظھور می جھانخي بزرگ تاری ھاتيم حوادث و شخص که تماسدي نوی مئیھگل در جا «.الف

  » . مسخرهی و بار دوم به صورت کمدی که بار اول به صورت تراژدديفزاي او فراموش کرد بیکنند، ول

  ) ١٣٨۶: ٢٧"  بناپارتئیھجدھم برومر لو" فصل اول یابتدا. مارکس(

 و یلي در ش١٩٧٣ سپتمبر ازدهي. مبر صادق و حاکم است سپتازدهي تسامح در مورد ی با اندکی چارچوباي حکم نيچن

 ضد قي بزرگ و عمی تراژدکي یدي تردچي ھی شود بستهي که نگریاول از ھر منظرۀ حادث. امريکا در ٢٠٠١

ۀ  قضاوت حتا ھمنيدر متن ا.  ثبت شده استسميالي امپراهي و سنيخونۀ  در کارنامشهي ھمی بود که برایانسان

 صادر تي بشرهي علتي را به جرم قتل عام و جنانوشهي پنوي که حکم بازداشت اگوستی حقوق بشرئیبورژوا ینھادھا

 -  منھتن ٢٠٠١( دوم سپتمبر ازدهي کي ـ تراژکي کمتي وصف ماھیبرا. کردند، با ما ھمراه و ھنباز ھستند

 کيتراژۀ  خبر از ماجرا جنبیانسان ب شک قتل ھزاران یمتعھد شدم تا گفته باشم ب"  تسامحیندکا "ديبه ق) ورکيوين

 حادثه را کي ھا ضلع کمستي تروریاتي عملتي و ظرفکيلوژياديآ تي حال ماھنيواقعه را ساخته است و در ع

 ی اش برائی و متحدان منطقه امريکا سميالي امپری که از سوی ارتجاعتي به غای آتشی ھامهيھ. پرداخته است

 تضاد منافع تن و جان روند گداخته شده بود؛ در ی ارتش شوروهيرد عل جنگ سی از جبھه ھایکي در یروزيپ

  . سازنده را سوزاند

 جز - ی دوم بود، اما از قرار نه فقط کسی ـ کمدی اول به مراتب گسترده تر از تراژدیتراژدۀ  که گستری وجودبا

 ١١ ی کودتایويگان سنارسندي نو بل که اساساً سازندگان وست،ي پرپر آن فاجعه نی گل ھاادماني به فکر - چپ ھا 

.  کنندی خود را بر محور منھتن متمرکز میغاتي تبلی تمام بوق و کرنااورندي مبارک بی آن که به روی بیلي شسپتمبر
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 ی پردازان و ژنرال ھاهي نظرمي مستقتي با حمائیايلي خواه شی و ترقستياليانگار نه انگار که ھزاران انسان سوس

 آلنده وادور دوگانه از خون سالی برج ھااني خون قربانئی حقوق بشر بورژوایارھاي با معايگو. . قتل عام شدندشانيا

  ....  تر استني خارا رنگکتوريو و

بن بست .  بودی دارهي متروپل سرمای در قلب دولت ھادي بحران جدکي از یا تازه کليھفتاد آغاز سۀ  دھ.ب

 بار ضمن به ني را گشود تا اتي چاک آدام اسمنهي مدافعان س عنانگري بار دکي یدولتۀ  کنترل شدیاقتصادھا

 لتونيم (کاگوي شی ھای پردازهي بازار را با نظریچاله چوله ھا) کي ـ ھاسزيم (ني مکتب وی ھای تئوریريکارگ

 علوم ري از مسیاقتصادۀ ي نظرکي ی سازیاتي و عملشي بار آزمانيا.  کنندمي ترمیو اجماع واشنگتن) دمنيفر

 که دي را به خود دئی ھاکروبي مورشي یشگاھي مانند موش آزمایلي و تن و جان مردم شدي رسی به بار آوریتجرب

 نوشهي پنوي کارشان آگوستتي و ھم دست جناتزي دونالد رامسفلد، پل ولفوووني و چکمه و پاپدمنياز ذھن مسموم فر

 کرد که از یدي جدی ھالي را وارد ریار دهي سرمایاسي اقتصاد س،یلي شسپتمبر ١١ ی کودتاتيموفق. دي چکیم

 کتاتوري و ده ھا دنيلتسي سي بورنگ،ي پائوي دنگ شگان،ي مختلف آن امثال مارگارت تاچر، رونالد ری ھاستگاهيا

 کار ،ی بورس باز،ئی مقررات زدا،ی سازی خصوصی و شعارھاسميبرالي نئولی با پرچم ھاگريبزرگ و کوچک د

  !!  شدندادهيپ" دهيالشورا پورا م"ارزان و البته 

 اش ی کارگری جنبش ھازشي که خئی جا،ی صنعتیايپرولتارۀ ري جزني نخست،ی انقالب صنعتني سرزمانگلستان،

گاه ستي اني رسانده بود، نخستسميويتي پوزی به نوعی انقالب کارگریروزي امکان پروندمارکس و انگلس را در 

  .  بودسميبرالينئولۀ  وقوع زلزلیاصل

  

    و سقوط جامعه به انسان تنھاسميتاچر

 کي دوم از ی کارگران بعد از جنگ جھانیطبقاتۀ  مبارزیدست آوردھاۀ  است که انگلستان به پشتوانني اتيواقع

ۀ  چند گانی نقش ھایفاي به اعتبار اگري دی گذاشت و از سوی مشي دولت موفق رفاه را به نماکي از ئیسو الگو

 ۀي سرمای حرمسرای حافظ ُسرُسره ھا؛یستياليمپر دولت اکي لندن از موضع یتي در سیاسي و سهي و مالیصنعت

 را هي انباشت سرمای دولت رفاه، بذرھاني بود که در اعماق زمیستيالي امپری پرده دارنيدر واقع ھم.  بودیجھان

 ی داخلدي تول-د  لندن اتخاذ شیتي حفظ منافع سی که فقط برا- تالطم در نرخ بھره جادي ای مالیھا- استيکاشت و س

 عي و اعتصابات وسی کاری دولت رفاه، بی ھانهي تورم، کاھش بودجه، صعود ھزشي و به افزابه مبارزه طلبيدرا 

 نهي پول با دو گزی المللني از صندوق بی اخذ اعتبار مالی دولت حزب کارگر برایطيدر چنان شرا. دي انجامیکارگر

  : مواجه شد

  . یستيالي از منافع امپریني و عقب نشی مالی دارهي در جھان سرمارومندي ننگياسترلۀ ريرھا کردن ل -

  .  فقر به فرودستانلي صندوق و تحمیاضتي ری ھااستيکاھش بودجه، اتخاذ س -

 خود سنگر ی انتخاباتاني کرد و عمالً در مقابل حامنيدوم تمکۀ ني دولت حزب کارگر به گزیخيتارۀ  آن برھدر

 محافظه یروزي پري متشکل، مسوي حزب کارگر، در کنار فقدان ھر گونه آلترناتیر موضع ضد کارگنيا. گرفت

 ی سرگردان خود در ھر کجای ھائی طبقه ھم انگلستان مانند تمام یخرده بورژواز.  را ھموار کردديکاران جد

برتر ۀ طبق ۀنديدست به دامن نما)  ھاستينئوکنسروات( تازه نفس یپرزور بورژوازۀ ُسمبۀ جھان به محض مشاھد

 به ی که توازن قوا به سود بورژوازی وقتیطبقاتۀ در ھر مبارز. شد و با کله به دھان گرگ رفت) مارگارت تاچر(

 تر از في به مراتب ضعیتيکارگر را در موقعۀ  طبقی به نفع بورژوازی چرخش خرده بورژوازد، خوریھم م
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 ی جناح بورژوازني و ھارترني خشن تریروزيارگر و پھفتاد؛ پس از سقوط حزب کۀ  دھانيدر پا.  کشاندیگذشته م

 ۀ که طبقیا به حال و روز جامعه بداو .  رانده شدی کامالً تدافعی انگلستان به موضعیايپرولتار)  ھابرالينئول(

 از دست بدھد و شھروندانش به یگري پس از دیکي اش را ی دفاعی سنگرھای ضرب تھاجم بورژوازريکارگرش ز

دان و زنان  جامعه وجود ندارد، بل که فقط مر به نامیزيچ" گفت که ی تاچر میوقت.  شوندلي تبدزهيم اتیانسان ھا

 ريي و تغی کارگری انھدام تشکل ھاني خود را در زماستي بخش سنيتر خواست مھمی مقعدر وا" منفرد وجود دارند

 خود را به ورود ی جای و بومی داخلعي از صنایباني پشتزي سبب ننيبه ھم.  کندی سازنهي زمدي تولی ھارساختيز

 ی کشتلد،يع فوالد شفي از صنایعي وسی کوتاه بخش ھای رقابت در مدتۀباز شدن عرص.  داد ی خارجیھا هيسرما

 ري تسخی که برای خودرو ساز ژاپنیشرکت ھا. دي کشیگ را به ورشکستی بومی گالسکو و خودروسازیساز

 ده سال یط.  کردندی را جذب مئی هي اتحادري بودند، فقط کارگران غ بردهورشي اروپا به انگلستان یبازارھا

در شھرھا .  شدندی متالشیگري پس از دیکي ی کارگری ھاهيد و اتحاافتي حد ممکن کاھش ني ترنئيدستمزدھا به پا

 کم  به مراتبتي و کم جمعی بزرگ و اشرافی بر مستغالت را گرفت و صاحبان خانه ھااتي مالی سرانه جااتيمال

 ھا با ی و شھرداری شھری شوراھاجي پرداختند و به تدراتي مالتي و پر جمعنيرنشي کوچک فقیتر از خانه ھا

 را ی اقتصادی تمام مراکز و ساختارھاقاً ي تحقی سازیخصوص.  رفتلي مواجه شدند و توان شان تحلهکاھش بودج

 هي به تصرف سرمای اتوبوس ران،ئی خطوط ھوا ھوا ـ فضا، فوالد، برق، گاز، نفت، زغال، آب،عيصنا. اشغال کرد

 رفت و دوران براليب دولت نئولي ھا به جی واگذارني از ای ناشیسودھا.  درآمدی دولتري غیداران و شرکت ھا

  ....  شدنهي تبه کاران نھادتي و حاکمیتباھ

  

  :  افزودهدر

 و ی در امور اقتصادباني پشتري دولت غ،ی تافلریھا" باستيکوچک ز "،یبرالي نئولی ھای سازی خصوصنيا

 ی ھابرالينئولۀ فاضلۀ نيھمان مد"  بانو تاچریبايز" به سبک دولت ی و فرھنگی نظام،یاسيمداخله گر در امور س

 دولت محمد یشانيشدن نفت را به پ) یدولت (یمل" ننگ" نژاد، ی غنی که موسستيھوده نيب.  ھستزي ما نیوطن

 لي ھا تبدارانهيحذف " ھدف مند" برد شي پی نژاد برای دست احمدیه عصا باني پژودي چسباند و جمشیمصدق م

 از آب دھان خود ی و رانت نفتیکتاتوري زدن دوندي پی صبح تا شب برای و عباس عبدیلي شود و امثال مسعود نیم

  !  کشندی مھهي شهي در منقبت بازار مقدس آزاد و رقابت سرماراتارند و کل حضذ گی مهيما

 لي در شھر اردبی سخنانی خود طی استانی دور چھارم سفرھای نژاد در ابتدای محمود احمدرگي دی سواز

 تومان در ارديلي ھزار م٨۵ از شي بی سازی و خصوصی قانون اساس۴۴ اصل ۀ ھمه جانبیاز اجرا) ٩٠/۶/٢٣(

  : کردديکأ نژاد تیاحمد.  سخن گفتی ھا به صورت واگذاردهيبورس و مزا

 است و راني انجام شد که موجب افتخار و عزت ملت ایا ھا به گونه ارانهي یاول ھدف مندساز خدا گام یاريبه  "

 نژاد یمنظور احمد» . اذعان کرده اندراني ملت ای ھمه به زبان آمده و به بزرگی جھانی اقتصادیمراکز و بنگاه ھا

گرانش را به تھران  گزارشراً يکه اخ پول است یل الملني ھمان صندوق بی جھانی اقتصادی مراکز و بنگاه ھانياز ا

 ی برنامه ھا توسط دولت ابراز خرسندني ای از اجرای ساختارلي تعدیبرالي نئولی ھااستي سدئيأفرستاده و ضمن ت

 خود ی از آمار قبلیحي توضچي را بدون ھراني ای رشد اقتصادی چرخش آمارکي که در نيکرده اند و جالب ا

 دي کنی مء را اجراهي سرمای جھانیشما دستورات نھادھا! گريبده بستان است د! اند داده شيافزا درصد ٣به ) صفر(

  ....  کنندی می شما آمار سازی برای خدمت گزارنيو آنان در برابر ا
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   برالي نئولیبرھايھا و ل" چپ"

 ليتعد "یبرالينئولۀ  از برنام-  امريکا ی احتماالً با صدا-  یونيتلوۀ  مصاحبکي اني که فرخ نگھدار در جریوقت

 هياني بی از دوستان او از موضع شگفت زدگیلي نژاد به صراحت دفاع کرد، خیاحمدۀ ارانيو حذف " یساختارھا

 شده براليل" چپ "یدميتبارشناخت اپ!  رخ نموده استیا ره منتظري اتفاق غیپندار.  صادر کردندانهي جوی تبریھا

 ني از مجال ا- گرددیباز م" ئی بورژواسميکمون= اقعاً موجود  وسميالياردوگاه سوس "ی که دست کم به فروپاش-

 عضو احزاب چپ ی در جوانیبرالي نئولی ھااستي چاک سنهي از مدافعان سی شماریجماعت ب.  استرونيمجمل ب

 ی ھااستي سیبه اجرا" ستياليسوس" تحت عنوان گري دی جماعتنکيو ا. مثالً جک استراو.  اندبوده ستيوکمون

 یستي تاچری ھااستي شدن سنهي نھادیبار! وناني ی پاپاندرئونيمانند ھم.  کمر بسته اندی المللنيدوق ب صنیاضتير

 متفاوت شان نتوانستند درمقابل ی مشود با وجزي و دموکرات نبري تا آن جا قوت گرفته بود که احزاب لیستيگانير

 توسط تاچر و یاسي و سی فرھنگ،ی اقتصاد،ی اجتماعی ھارساختي زريي تغگري دانيبه ب.  روند مقاومت کنندنيا

 مودني جز پ-  ننتي کللي بلر و بی مانند تون- ی مداران بعداستي بود که سقي چندان عمامريکا در انگلستان و گانير

تاچر ـ ( آنان ی ھاروديويچرا که به قول د.  از دست شان ساخته نبوده استیگري کار دیاز سبرالي نئولريمس

 یاي قرار دادند که مصمم به احی طبقاتیس جنبشأ داشتند خود را در رورکيوي و نیلي که از شیابا تجربه ) گانير

  ) ١٣٨٨: ٣١: قراگوزلو: زين/ ١٣٨۶: ٩٢ یھارو. (قدرتش بود

 ی در کنار بخش ھای فرودستان اقتصادیکارگر و به طور کلۀ  طبقبرتري لی ھابراليلۀ  ھا در دورني بر اعالوه

حزب " که تحت عنوان – برتري لسميبراليل.  استثمار شدندزي نگري دی ھاوهي به شیبورژواز   از خردهیاگسترده 

 یا اعط،ئی و رسانه ی تجارغاتي تبلی سازاني جرژهي به صور مختلف به و-  ديدر انگلستان به قدرت رس" کارگر

 تا خود را ديکوش...  وئی انبوه و مصرف فله دي توده ھا، تولديقدرت خرۀ  از سود و ارزش اضافه به عرصیبخش

 در ی و عملی اغتشاش نظرجادي موفق شدند با ابرتري لسميبرالي پردازان لهينظر.  جا بزندسميالي سوسی برایليبد

 ی علمسمياليسوس (کي به اصطالح کالسسميالي دست خود را از سوساقي بازار اشتجي و ترورگرانصفوف کا

 یچپ ھا" ھا را به عنوان ستي ربط مارکسی بیھا  و در افزودهئیا و با مدرن نمرنديباال بگ) مارکس ـ انگلس

 اردوگاه ی برد و فروپاشره بھسمي دوران تاچریاسي سی اقتصادعي از فجابرتري لسميبراليل.  کنندیمعرف" یسنت

ن  در متدي جدی ھاوهي شقي کرد تا از طرلي تبدی چپ کارگررچشمي زیرا به شاخ" موجود] نا[ واقعاً سمياليسوس"

 سمياليسوس" را رنگ و لعاب هي به اصطالح کنترل شده ؛ روند انباشت سرمای دارهيبازار سرماۀ  دونبشتيحاکم

 هيبه انباشت سرما) ارزش اضافه( کار یروي استثمار نمي ھم از سود مستقبرتري لسميبرالي لروند نيدر ا. بزند" خزنده

ۀ  در مبارزبرتري لسميبرالي مفھوم لکيبه ! الت رونق ثروت پرداخت و ھم از فروش فراوان کاال در حعيو تجم

 در آورد و به ی ھدف واحدتخدام و مصرف را به اسدي تولیگ دوگانري مزد بگیکارگر و توده ھاۀ   طبقهي علیطبقات

  ! است" کارگر پناه "ی دارهي سرمای اقتصادسمي که مصداق شاخص تروردي رسیاسود دوگانه 

به وضوح نقش ) ١٩٨٢" ( اغوای دارهيسرما" در کتاب - برتري لسميبرالي لی جد از منتقدان-  کلوسکار شليم

 دھد و ی نشان مسميدئوآليوي و اندسمي بر گسترش نارسديکأبا ت" اقي و اشتليبازار م" را در رونق برتري لسميبراليل

  :  نھدی مشي فصل به نما۵ آن را در ی کلیخصلت ھا

  . ئی انبوه و مصرف توده ديتول. ١

  .  و مسمومی مخفی کاالھا.٢
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  ). اقي و اشتليم (ديقدرت خرۀ  از سود به مثابی بخشیاعطا. ٣

  .  دوگانهی با سودی دارهي سرماشيدايپ. ۴

، دوي ژنرال دوگل، ژرژ پمپیطاني شی ھاه چھرحي فرانسه با تصریاسي بخش مربوط به تحوالت سکيو البته . ۵

  . تي کوھن بندليدان

  : ٢٠٠٩ چ مار٢٨ ،ی احمدنيشروۀ نوشت" کيپلماتيدوستان لوموند د" در یادداشتيبه  دي بنگرنهي زمني ھمدر

dostan.mondediplo.com   

و ) ستي تاچرستي نئوکنسرواتبرال،ينئول( دو حزب محافظه کار تي از سه دھه حاکمشي و دست آورد بجهي نتیبار

 هي کریمايدر س) سميبراليشده در نئول استحاله ی دموکرات ھاالي سوس،ئی چپ بورژواست،يبريل(حزب کارگر 

 فرودستان ٢٠١١اگست شش تا ده اني عصعدر واق. داستيانگلستان به وضوح پۀ  در جامعی طبقاتقي عمیشکاف ھا

 ی و انواع و اقسام ستم ھای اقتصادی ھای به ضد نابرابرافتهي سازمان نی واکنشدي در لندن و تاتنھام را بایسيانگل

 ی زحمت کشان اعمال شده است و با اعتالهي انگلستان علی دارهيسرماۀ  حاکمتأي ھیو دانست که از سیاسيس

 شده دي تشدیاضتي ری ھااستي و اتخاذ سی بحران جھانقيھمزمان با تعم)  کامرونديوي دلتدو( ھا ستيمجدد تاچر

  . است

  

   شورش ی ھانهيزم

  .یطبقاتۀ  فاصلشيافزا-١

 و یاز بحران مال" ٢٠١١ در سال یسي شھروندان انگلنيرست ثروت مندتر از فھیگزارش" در مزي تای ساندۀي نشر

 کرد و به نقل ادي" سي انگلۀ در جامعی و غنري فقني بی شکاف طبقاتديتشد" ی به عنوان عامل اصل٢٠٠٨ یاقتصاد

سر  را پشت ی توانسته اند بحران اقتصادیسي دھد ثروت مندان انگلی منشان" سخن گفت که ی از فھرستBBCاز 

 ٢٠٠٩ در سال ديافزا یم) ١٠/٠۵/٢٠١١ (مزي تایساند." نديفزاي خود بی ھائی درصد به ارزش دارا١٨بگذارند و 

 اکنون ه کاسته شده بود کسي انگلی پوند از ثروت بورژوازارديلي م١۵۵ در مجموع یبا توجه با بحران اقتصاد

)  دالرارديلي م۶۵٠حدود (  پوندارديلي م٣٠۵لغ بر  ھزار نفر باني ای ھائیمجموع دارا) ٢٠١١نخست ماه مه ۀ ھفت(

 تعداد نيھمچن.  نفر اول فھرست است١٠٠ اري پوند آن در اختارديلي م٢٢۵ از شيبرآورد شده است که ب

  ."  استافتهي شي نفر افزا٧٣ نفر به ۵٣ فھرست از ني ایاردرھايليم

 )www.khabar.us (   

 فرودست مصادره و به بانک ھا و  مردمی ھااتي از مالماً ي دولت که مستقیتي حمای که بسته ھامي بارھا نوشته اما

 ی دارانهي و سرماعي بانک ھا و صاحبان صنایساؤ ربي شود؛ به جی کش مشي ورشکسته پعي و صنایسسات مالؤم

 یقتو.  ھستند– یگري و ھر بحران د- ی کنونی و اقتصادی عامل به وجود آوردن بحران مالگانهي رود که خود یم

 ١۵ با کم تر از مي را به بانک داران ورشکسته پرداخت ما نوشتی دالرارديلي باج ھفتصد مني اولامريکادولت 

 مشھور به یوام ھا( بدھکار و وام دار یخانواده ھاۀ مسکن ھمۀ  از مصادریري مبلغ امکان جلوگنيدرصد از ا

 در ی نرخ رشد اقتصادشياده و نه فقط به افزاعکس دۀ جي پول تاکنون نتقي تزراستيس.  بودرمقدو) ميساب پرا

  .  دامن زده استزي نی کاری از رکود و بیاکه به دور تازه  منجرنشده است بلی دارهي متروپل سرمایکشورھا

  

  . دانشگاه ھای هي شھرشي جوانان و افزای کاریب.٢
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 ني در بھتریشور، رشد اقتصاد کني ای انگلستان از تداوم بحران اقتصادی گزارش اتاق بازرگاننيدتري جددر 

بحران ۀ  کاھش رشد را در اداملي داله،ي نھاد حافظ سرمانيا.  درصد اعالم شده استکي ی سال جاری براطيشرا

 نيبنا بر ھم. مسکن دانسته استۀ کنند و بازار شیاضتي ری ھااستي سی اجراورو،ي ی پولی در حوزه ھایمال

ۀ سسؤبه گزارش م.  چھار برابر شده است از زمان رکود، دست کمیسيل جوانان انگاني در می کاریگزارش نرخ ب

 ھزار ۵ کنند از ی مافتي دری کاری که حقوق بیسي کار انگلیايشمار جوانان جو"  اسیآر پ"و "  تراستنسيپر" 

 کي ھا نزدی کاری بنيھم.  استدهي رس٢٠١٠ نفر در سال ٨٠٠ ھزار و ٢۵ از شي ببه ٢٠٠٨ نفر در سال ٨۴٠و 

 موجود در حساب ۀي سرماعي با تجماسي کند که البته در قی ملي پوند در ھفته به اقتصاد انگلستان تحمونيلي م١۵۵ه ب

 کار شدن یاز ب) TUC کنگره یتجارۀ ي کل اتحادريدب ("اربري دنيبر". ستي نی آن چند ده نفر مبلغ قابل توجھیھا

ۀ سسؤ مسيرئ(بن رابنسون .  کشور خبر داده استنيد ا رکواني در جریسي نفر از جوانان انگلونيلي مکيحدود 

 ی بشي افزاني از ھمی را ناشیسي انگلاني اعتراضات جوانان و دانشجولي از دالیکي)  کاریجوانان براۀ مبارز

 کشور ني ای بورژوازاتي مالشي افزایدولت انگلستان به جا.  خوانده استنشگاه دای ھاهي و باال رفتن شھریکار

 دانشگاه را تا ی ھاهيخود شھرۀ  و کاھش بودجیاضتي ری زده و در برنامه ھااني دانشجوبي کردن جیلدست به خا

 از چھارده شيب مختلف دانشگاه ھا به ی در رشته ھاليتحصۀ نيدر حال حاضر ھز.  داده استشيسه برابر افزا

 شي از مخالفت با افزابرھاي با لیبات که در رقابت انتخایسي انگلی ھابرالي ھا و لستيتاچر.  استدهيھزار دالر رس

 نشان دادند که گري بار دکي ھا هيسه برابر کردن شھرۀ  برنامبي پوچ داده بودند حاال با تصویھا وعده ھا هيشھر

 ی سبب شده است که دانشگاه ھایتداوم بحران اقتصاد.  بھره استی ھا بحداقل از زياخالق نۀ  در حوزیبورژواز

 ی ھااستي سنيعالوه بر ا.  دھندريي تغامريکا ی دولتمهي نیسسات آموزشؤخود را ھمانند م انگلستان روش یدولت

.  حوزه در دستور کار دولت قرار گرفته استني گسترده در ھمی ھای کارسازی و بی آموزشی سازیخصوص

 ی پست علم ھزار١۵ از شي ب٢٠١٢اعالم کرده در سال ) UCC( انگلستان یدانشگاه ھا و دانشکده ھا ۀ ياتحاد

ھشدار داده که ) گان انگلستان نخباديبن( گروه راسل سيو رئ) دزيمعاون دانشگاه ل( آرتور کليما. حذف خواھد شد

در . افتي درصد کاھش خواھد ۶ ھر سال ی به ازاندهي آی سال ھای انگلستان طی دولتی دانشگاه ھایآموزشۀ بودج

 دز،ي در دانشگاه ل٧٠٠ تسر،ي در دانشگاه وست م١۵٠ندن ،  لی در کالج سلطنتی عنوان شغل٢٠٠ ی سال جارنيھم

  .  در ھال مشمول حذف مشاغل شده استی عنوان شغل٣٠٠ و دي در شفل٣۴٠

 متوسط و کوچک و باز ھم به تبع آن گسترش ی بنگاه ھای مالی ھایگ ھا، ورشکستی کارسازی بشي موازات افزابه

  .  استمرار داردی کاریب

دوم ۀ  دولت کامرون در سه ماھیاضتي ری ھااستيسۀ جي در نتسي انگلیگت ورشکستخدماۀ سسؤ گزارش مبه

 مورد فقط شرکت کيدر .  شده اندیگ کشور دچار ورشکستني نفر از شھروندان ا۵١٢ ھزار و ٣٠ از شي ب٢٠١١

 ۶٩٠٠ شرکت نيا.  اخراج کرده استی اقتصادی ثباتی بلي نفر از کارکنان خود را به دل١۵٠٠ منسي زاينوک

  .  استیقطعنيز  از آنان گري دیمستخدم دارد که اخراج جمع

  !!ی دارهي چاره سرمایب! آه

 بازار آزاد یايبر طبل و ُدھُل مزا" یاردوگاه کار اجبار" گرداب هي از شش دھه علشي بیبورژوازۀ  حاکمتأي ھ

 ی ناشیو البته شورش ھا" ی اجباری کاریاردوگاه ب "ی ھاري وحاال خود در ھراس از تبعات شکستن زنجدنديکوب

 ی اگر گوالگ داشت؛ باری واقعاً ناموجود شوروسمياليسوس.  زنندی دست و پا می سر پناھی و بیگاز فقر و گرسن
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 ۀ ھمسميبرالي و نئولسميبرالي لیلوژياديآ ما با استفاده از سود سھام یاي دنیداراۀ طبق. دست کم کارتون خواب نداشت

  .  دارد را با ھمی زندگی ھایزشت

  

  :مسکن . ٣

 ھا ونيلي می و کارتون خوابی و خانه خرابمي موسوم به ساب پرای رھنی بانک ھا، وام ھائیمقررات زداۀ دربار

 جا و آن ني ا-" سميبرالي مکان دفن نئولیابيامکان "ۀ  گان٩ مقاالت له سلساني و در جرني از اشي پئیامريکاخانوار 

 دي و ھم زمان با کاھش شددهي به رکود کشزي انگلستان را نکن و فروش مسدير خرآن چه که بازا. مي سخن گفته ا- جا

 دشوار ی خرده بورژوازی و تحتانیاني مردم زحمت کش و قشر می را برای رھنی مسکن، بازپرداخت وام ھامتيق

 بحران ديشدت. اندک استۀ  دراز مدت با بھریھا  و وامیرکود و بحران اقتصادۀ و ناممکن کرده است ھمان رابط

تعادل برسند و ۀ سسات بزرگ وام دھنده   به نقطؤ اجازه نداده م-دولت ۀ  سخاوت مندانیمک ھا با وجود ک- یالم

 دوران کي ی که برائیبانک ھا. ؛ نزنند افتادهريخأ که بازپرداخت وام شان به تئیھا آتش حراج و مصادره به خانه

 ی دادند، حاال برای مداراني درصد به خر۴ تا ٢ زي ناچسودا نرخ  درصد از ارزش ملک را ب٩۵ تا ۵٠ ني بیطوالن

 اقدام کامالً معنا دار کي مردم در یخانه ھاۀ  از دولت، عالوه بر مصادریري عالوه بر باج گیگجبران ورشکست

دوم ۀ مي خانه از نمتيق!  اشتغالجادي اندي گوی منيبه ا.  زنندی نوساز می خانه ھای و دوباره سازبيدست به تخر

 در کنار کاھش تقاضا از ی گذارهيکاھش سرما.  استافتهي درصد کاھش ٩ به طور متوسط ٢٠١١ تا مه ٢٠١٠سال 

 یب. بوده است -  ی دارهي در اقتصاد کالن سرماريي مھم تغی از شاخص ھایکي به عنوان - رکود بازار مسکن ليدال

 مسکن انگلستان یابيرھۀ سسؤم.  داشته استمي مستقتل رکود دخاني در ازيدستمزدھا ن!  کماري بسشي و افزایکار

 ،ی و دو فصل سال جار٢٠١٠ مختلف سال ی و کاھش معامالت بازار مسکن در فصل ھامتيضمن ضبط اُفت ق

  .  کشور ثبت کرده استنياۀ  نقط۵۶ رکود را در نياۀ عرص

 رو خواب ادهي پل خواب ھا و پريکارتون خواب ھا، زۀ ت و جسارت از درد مشترک ھمأ توان با جری مگري دحاال

 ري تعبیداريھا به خروش ب  خوابني رفت که ایکينزدۀ ندي سخن گفت و به استقبال آورکيوي و لندن و نی بمبئیھا

  . شده است

 به صبح داني و ماباني دست دوم در خی را در کنار بساط کتاب ھایاريبسۀ  سحر سوختی که شب ھانگارنده

  !  آگاه است- لداي حتا شب - نه چندان دور شب تا صبح ۀ ه، از فاصلرساند

  

  بھداشت و درمان . ۴

 ی و شھرھا- اش، تمام شھر کوچک خود هي حاد کلیماري بی درمان نگھدارنده و عالمتی که برایني نازنقيرف

در و  نيداروخانه ھا به ا از دي و رو کرده بود و ناامري داخل زديتول" ديفورسما" چند عدد قرص ی برا- اطراف را 

 داند که ی مرانياۀ  بازار آزاد و کتف بستفي کثسبات داران محتکر و مناهيتر از سرماآن در زده بود، به مراتب بھ

 ،ی داخلتيفي کی به شدت بی که در برابر ھر قلم داروی شود، وقتی می سازی بھداشت و درمان خصوصیوقت

موجود " یاستکبار" و کالً ی بزرگطاني و شی فرانسو،یالمان ،ی ھندديه مفثر و فوق العادؤ ماريمشابه لوکس و بس

 ني سر راست تریعني نيا. ی پول خود رجوع کنفي به قُطر ُکلُفت کدي بایاتي موجود حني اافتي دریبرااست، الجرم 

 و ري خانم وزیا مزاحمت برجادي توان بدون ایم.  ھم البته وجود داردیگري دیراه ھا.  از دردزي گری براینشان

 و به ھنگام عود دي خزاباني از بیا به گوشه لبانه آمبوالنس، خود داوطري و رانندگان فرمان پذمارستاني بسي رئیآقا
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 ماري بري حقی از جوی پزشکچي ھنکيا. منسوخ شده است ی ساعدني غالم حسادينسل زنده ! دي ھمان جا کپیماريب

 یستيمونتارۀ  منطق جامعنيا.  نخواھد کردیاري را آب ی نھال زندگ- زدي که قرار است به گورستان بر- یريفق

  . است

 و ی مانند حمل و نقل و انرژی اجتماعی که خدمات ضروری وقتی اقتصادئی صرفه جویاضتي ری برنامه ھا،یبار

ا به دست و آموزش و پرورش و مسکن و راه و چاه ر)  شودگاني راراني که قرار بوده در ایھمان آب و برق (روين

 ی مانند تمام کشورھا-در انگلستان .  رحم نکردزي بازار آزاد سپرد به بھداشت و درمان و سالمت انسان نتيبا کفا

 بودجه پس از ی جبران کسری برای و بانک جھانی المللني دولت منتخب صندوق ب- ی و فرعی اصلی دارهيسرما

.  رفتی درمانی به سراغ بخش ھالي و گازوئیو بربر نان سنگک متي کردن قی و واقعی خدماتیدھايحذف سوبس

 یناي و سی ھزار تخت خوابمارستاني فراتر از بیزي چ– یسنت مرۀ  بزرگ و برجستمارستاني مورد بکيفقط در 

 ی تخت خواب۵٠٠ مارستاني بني مکان ادهي کامرون مقرر گردديويبه دستور دولت د.  شددهي کشیلي به تعط–خودمان 

 و ساخت و ساز سه ھزار ی کاربرريي تغاني در جر- ھست زي نی مرکز مھم آموزش پزشککيال  حني که در ع-

  .  معنا دار استاري بسی کردی رونيبا توجه به رکود بازار مسکن چن. آپارتمان فروخته شود

ر سال  پوند دونيليم١٠٠ به ونيلي م۴٠ آن از ی ھای بدھشي به سبب افزامارستاني بنيا) ملک( فروش مکان دولت

 انگلستان را به ی نظام بھداشت ملمارستاني بني ایلي شود تعطیگفته م.  دولت بوده استی مالتي و عدم حمایجار

 یکي ھم نيا.  کندی می را منتفندهي چھار سال آیبرا پوند ارديلي م٢٠ یمالۀ ري کشاند و ذخی می ترشي بصالياست

 دي تولی و برادي سرطان سود نداشت، کارخانه را ببندی دارودياگر تول.  استی دارهي نظام سرمای از منطق ھاگريد

  ! دي کنی گذارهي سرمابرتونيگنگستر در شرکت بلک واترز و ھال

  ! پس نقطه سرخط. دي خواھد انجامبتي روند مقاله به ذکر مصنياۀ  قرار اداماز

  

   ورشکسته سمينئوتاچر

 نيورود گوردون براون به ا.  بودبرتري لسميبراليرچوب ل در چاهي از انباشت سرماديجدۀ  دورکي اني بلر پایتون

 انگلستان ی بورژوازۀ حاکمتأيھ.  بودسمي نئوتاچری ھاني پوتري پھن کردن فرش قرمز زی برایفاتي فقط تشردانيم

 ۀ بودجیکسر. ستندي نی اقتصاداضتي ری به بستن قداره ھار ھا قادبرالي و لبرھاي بود که لدهي رسی جمع بندنيبه ا

دولت .  باشدري جبران پذیبري بند لمي دولت نیاي که با مخرج مشترک بقا– و ھست –دولت ھنگفت تر از آن بود 

 ۵٠۴ ی فروش پژوی به جا– اري تمام عی با سخاوت مند،یاضتي ری ھااستي زدن استارت سی کامرون براديويد

 ئی کالن خود را به حساب صرفه جویھا درصد از حقوق ۵ تا ٢ ء ابتدا- مشابه ی ھااستي دولت و ستأي ھسئير

 که - ستي و ن-  قادر نبود بانهي عوام فری زد و بندھاني حال چننيبا ا. کم کرد" مھرورزانه و عدالت محورانه" یھا

ھفتاد ۀ  دھی ھایري بحران از آن تو بمني ایريتو بم.  کندميانگلستان را ترمۀ  شکستی کشتی از سوراخ ھایکيحتا 

  . ستين

 اقتصاد ی نسبت برانيا. دي رسی ناخالص داخلدي درصد تول١٣ به حدود یدولتۀ  بودجی کسر٢٠١٠ سال انيتا پا •

  .  درصد بوده است۵/١٢ ونانيۀ بحران زد

 نسبت نيا.  استدهي کشور رسني ای ناخالص داخلدي درصد تول۶۵ دولت انگلستان به ی بدھ٢٠١٠ جوندر اواسط  •

 روند نيچن. دي درصد رس۶٨ رقم به ني ا٢٠١٠ سال انيدر پا. رآورد شده است درصد ب۴٠ باً ي تقر٢٠٠٧در سال 
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 و خروج از رکود و آغاز دوران رونق سخن ان که از کنترل بحریغاتي دھد که تمام تبلی به وضوح نشان میمعکوس

  .  دروغ بزرگ بوده استکي گفت یم

 از مرز صد در ٢٠١٣ انگلستان تا سال ی عمومی بدھی اقتصاداضتي ری ھااستيسۀ با وجود اتخاذ سرسختان •

  .  کشور خواھد گذشتني ای ناخالص داخلديصد تول

 اقتصاد ني ای رو به فزونی ُگسل ھارهي ھا و غی سازی ھا در کنار حذف خدمات دولت، خصوصاتي مالشيافزا •

  .  نخواھد کردميبحران زده را ترم

 مانند - یاقتصادۀ  بحران ھمه جانبکي اوصاف بروز ني با ا. درصد انگلستان است١۶ باً ي تقرونانيحجم اقتصاد  •

 ئی جمع بدھکار و ورشکسته، به تنھاني به اايال و اسپانگ پرتا،يتالي حتا اضافه شدن ااي در انگلستان و - ونانيبحران 

 تمام ی فروپاشکي را به وروي یپولۀ  را در ھم خواھد شکست و حوزااروپۀ ي کمر اتحادی در مجموع به سادگاي

تواند  ی موناني حوض متالطم یوقت.  وارد خواھد آوردی دارهي به جھان سرمایمي و شوک عظدي خواھد کشاريع

 یوي محض بکشد؛ واضح است وقوع محتمل سناریثبات  ی ھول ناک به بی سونامکي را در گرداب ورويۀ اچيدر

   را یستياليامپرۀ ي سرمایادھاي بن- امريکا ی ھای با توجه به بدھکار- تواند ی در انگلستان مونانيۀ  نشدليمتک

 در قالب از ني چیستيالي کار ارزان اقتصاد امپریمبادالت براۀ  نه فقط عرصی صورتنيدر چن.  کندکونيف کن

 محل اوراق ی بیکه چک ھا خواھد شد، بله صادرات بستی مطلوب و تنگ شدن مجراھایدست رفتن بازارھا

 چي ھی صورتنيدر چن.  ھرگز نقد نخواھد شدزي غرب به گروگان گرفته اند نی دارهي ھا از سرمایني که چیاقرضه 

  . دي چاقو نخواھد کشی برگشتی چک و سفته ھاني نقد کردن ای برایشرخر

جرج  (ئی داراريوز.  گذاشتء ھا به اجرااتي مالشي را با افزای اقتصاداضتي راستي کامرون سديويدولت د •

 بر درآمد بانک ھا اتيوضع مال.  درصد برآورد کرده است٢٨ درصد به ١٨ را از اتيل ماشي افزازانيم) آزبورن

 شده است که با تحقق ی مدع-  لوحانه ساده اي -  نانهي خوش بیآزبورن به شکل.  شده استی عمل٢٠١١ جنوریاز 

در ) وروي ردايلي م١٧٩( پوند ارديلي م١۴٩ کشور از یعمومۀ  بودجی کسری سازمي تصمني از ای ناشیدرآمدھا

 ی ھااستيآزبورن در مقام طراح س. افتي کاھش خواھد ٢٠١۵ در سال وروي ارديلي م٢٠ به رقم ٢٠١١ سال یانتھا

 گذشته خوانده و تمام کاسه کوزه ی ھایناتوانۀ ني را ھزندهي آی سال ھایاضطرارۀ  بودجن دولت کامرویستينئوتاچر

 بلر و ی دولت ھاد،ي جدی ھاستيبه زعم تاچر. شکسته است" برھايلۀ نيول خرج و پرھز"ھا را بر سر دولت 

 عي و توزئینوي؛ اقتصاد کازیبورس باز.  دستمزد پرداخت کرده اندی و با دست و دل بازهي روی بیکامرون به شکل

 دولت کامرون به ی از اعضاکي چي البته ھاني منيدر ا.  انگلستان را بخوردی رو به باال سر بورژوازهيسرما

 که قرار زي بلر نی تونیصورۀ حتا محاکم.  سرسام آور جنگ در افغانستان و عراق اشاره نکرده استیھا نهيھز

 یري با جورج بوش به صد ضربه شالق و چند ماه حبس تعزیعراق و ھمراھۀ جي نتیبود به جرم ورود به جنگ ب

 ھا یني که سر فلسطافتهي تيولؤس مدي بلر در منصب جدیآقا . شده استري ختم به خی و خوشیمحکوم شود، به خوب

  . کاله بگذارد

 کار شده در سه ی خبر داد تعداد کارگران بني گفته گاردشي پی ھااستي سبي تصویپس از خشک شدن امضا •

  .  استدهي نفر رسونيلي ممي از دو و نشي به ب٢٠١٠نخست ۀ ماھ

 خاطر است ني به ھمقاً يو دق.  شده است درصد از اقتصاد فرانسه کوچک تر١۴در حال حاضر اقتصاد انگلستان  •

 که ھرگز در یدولت.  شودی ظاھر می دفتردار سارکوزاي شکاري پتي کامرون در موقعديوي دايبي جنگ لانيکه در جر

 ني و فرانسه به ششمالمان ن،ي، ژاپن، چامريکا کرد؛ حاال پس از ی تحت اشغالش آفتاب غروب نمی ھانيسرزم
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 ی به پست خط نگه دارلي پشت ھند و برزندهي دو سال آی رود طیکرده است و انتظار م تنزل اي دنیقدرت اقتصاد

  .  دھدتي رضاستي بیج

  

   سم؟يگاني واي سميگانيھول

 تي تشکل سازمان ده، فعالکي مختلف از جمله فقدان ليآنان به دال.  نبودندگاني لندن ھولاني که شورشستي نیشک

 یگ و گرسنی کاری و بی و نژاد پرستري از فقر و تحقی ناشی فشار عصب،یني نشهي از مراکز کار، حاشرونيدر ب

را ) بانک ھا (ريو کب)  متوسط و کوچکی ھاغازهم (ري رحم نکردند و صغزي خود نیحتا به متحدان خرده بورژوا

فوتبال  که در متن سميگاني ھم داشتند؟ ھولیگري است که مگر آنان راه دني ایال اصلؤاما س. شکستند و سوختند

 یبافت و ساخت طبقات.  ھستندی ضد اجتماعی بوده است، لومپن ھاني آن پل گاسکوئني دارد و نماد متعاني جررهيجز

 حال ني کند، با اکي کارگران و زحمت کشان نزدی آنان را به ساحت طبقاتیا ھا، حتا اگر ذره گانيمخدوش ھول

 فرودست ی مفھوم اعضاکيبه .  متمدنانه استري کارانه و غ تبهی به تمام-فوتبال ۀ دي پدمي در تعم– کردشان یرو

اول ۀ مي که نی شورشیاما انسان ھا. کند ی می را تداعئیامريکا سميگاني ھولی نوعامريکا) ی پارتیت (یحزب چا

 به اسي قکي را با آتش خشم مقدس خود فروزان و سوزان کردند، در دزي محالت لندن و تاتنھام ولیاوت سال جار

  .  ھا مانسته اندنگايو

 ی مطلقی حقوقی مشروع نسبت به بی در اعتراضگان،يشھر وۀ  شھر لندن مانند معدن کاران به جان آمدانيشورش

ۀ وي شني که اداستينگفته پ.  زدندبي کرده است دست به غارت و تخرلي انگلستان بر آنان تحمیکه بورژواز

 چھل یگر انگلستان ط غارتی دارهي مگر سرمااما. نخواھد برد ئی راه به جاتي در نھایاجتماعۀ  مبارزیستيآنارش

 گذاشته است؟ ی باقاني شورشی جز غارت برایگريراه د) ١٩٧٩ (سميسال گذشته و دست کم از عروج تاچر

 تا بن دندان یبورژوازۀ  متحزب، آن ھم در مقابل طبقري متشکل و غري غیاسيسۀ  واضح است که مبارزنيھمچن

 ی باقیسي فرودستان انگلی ھم برایگذشته تشکلۀ اما مگر در چھار دھ. ختم نخواھد شدی ارهه ده کومسلح انگلستان ب

  گذشته اند؟ 

 هي سرمای در کشورھای کارگری تشکل ھاري و ساکاھاي ھا و سندهي از اتحادیا است که بخش عمده ني اتيواقع

نافرجام .  کنندیدولت عمل مۀ  بازدارندیاھرم ھا شده اند و مانند لي حاکم تبدیبورژوازۀ دي رفته به زاشي پیدار

 ی تشکل ھای و انفعال و سازش کاریگ سن بازنشستشي افزاهيعل) ۶+٢( فرانسه ئی هي اتحادی ھاونيماندن اکس

 و وناني در یاضتي ری ھااستيدر برخورد با س" ستياليسوس" و احزاب به اصطالح ستيکالي و سندستيرفرم

 ٢٠١٠ سپتمبر یونيلي می ھائیماي نکته است که از راه پني اديؤ می و فرانسه جمله گاينال و اسپاگ و پرتايتاليا

 ۀ حاکمتأي تعرض به ھی برایدي جدیرھاي اگرچه مس، تا خشم و خروش جوانان و کودکان اعماق لندنسيپار

 کاليچپ راد تشکل کي دارد که کارگران بدون وجود تي واقعزي نني در ھر کجا باز شده است اما ایبورژواز

 شي گام در حال په گام بی حراست و حفاظت کنند و بورژواززيخود نۀ  گذشتی توانند از دست آوردھای نمگريد

ۀ  مبارزدي را موجب تشدقي عمی ھایتي که وجود فقر مطلق و به تبع آن بروز نارضایخالف کسان.  استیرو

، طبقات حاکم و محکوم نتوانند "یچپ رو" در نيل لن که به قویطيشرا - دانند ی می انقالبطي و برآمد شرایطبقات

ھمان قدر ....)  ویسيلوفقر مطلق، اختناق پ( وضع ني است که اني اتيقع اما وا- کنندی و زندگتيمانند گذشته حاکم

مبارزه بکشاند ھمان ۀ  به عرصیاسي سی و آزادشتي معی ھایازمندي ننيمأ تیکارگران را برا) بالقوه( تواند یکه م

 و دست به دران ی شان می ھائی را به رقابت با ھم طبقه یري ودستگی کاری از خطر بدهير ھم کارگران ھراسقد
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روز و لندن امروز ي دگاني شھر ویھمان شورش ھا) فقر و اختناق (یطي شراني برآمد چنکي.  کندی ماطيدامن احت

  . است

  :  باره نوشتني در امارکس

 چي به ھ- آن را با خون ھفت تن از ھمکاران خود پرداخته اند ی که بھا- گاني از خشونت کور معدن کاران ومن«

 که بدون -کارگر ۀ  طبقی عناصر تحتانی حال من متوجه ھستم که به خصوص براني کنم، اما در عیوجه دفاع نم

وجود "  منظم و آرامز،يمسالمت آم"ۀ ويش بردن شي پی برای مشکل جدکي -شک معدن کاران جزو آنان ھستند 

  » . وار دست زده اندوانهي شان به ارتکاب اعمال داني به خاطر فقر مطلق و به خاطر اھانت کارفرماراآنانيز. دارد

 و ضد زي مسالمت آمی جنبش ھای و اعضا- ی اصالح طلبان وطنراً ي ھا و اخبرالي از چند دھه است که لشيب

 هي و ضد سرمایستياليضد امپر" یگفتمان ھا "- نبگلو جھاني گرفته تا رامني لدکلي از مایستياگرائيخشونت سات

 و کيبه زعم آنان .  خوانندی مئی الالھور در دستگاه مای آرامش بورژوازیو برا.  دانندی مزي را خشونت آمیدار

 به عنوان دست آورد ، گذردی می ھمچون سومالئی که در کشورھایعيجھان و البته فجاۀ  گرسنتي جمعارديلي ممين

 دني باال کشنانيبه نظر ا.  خشونت استنويچند بانک و کازۀ شياما شکستن ش. ستي خشونت ن،ی جھانیارد هيسرما

 گانهيامثال ( ساله ۶ یھا  کار کودکان و دختر بچه یروي و استثمار ن- قلم کي در - بانک کي از ر دالارديليسه م

 ئی است که توسط دستان نامریمالۀ يرما گذران نظام سی از تب و لرزھایکه بخشبل  ،ستينه فقط خشونت ن) ھا

  .... بازار آزاد کنترل خواھد شد

 ۀ با کراوات و اعتراض ادوکلن زدیمدنۀ گان مبارزفتيشۀ  و درشت وضع موجود و ھمزيمدافعان رۀ  از نظر ھمبله

  : ستي خشونت نلي از موارد ذکي چي ھزيمسالمت آم

  . یلم، بھداشت و درمان حداقل سایدني بھره از آب آشامی انسان بارديليدو م  -

  .  کاری انسان بارديلي مکي  -

  .  لقمه نانکي ی گرسنه و در جست وجوارديليسه م  -

  .  خط فقرري انسان زارديليچھار م  -

  ....  و معتاد و کودک کار و کارتون خوابی ھا روسپونيليم  -

 ی توحشنياۀ  که ھممي پردازی نکته مني ذکر ا و بهمي گذری و ممي گذاری توان باز ھم افزود اما می ماھهي سني ابه

 دي دالر تولونيلي تر٧١ صورت بسته است که ساالنه ی کرده در جھانلي به انسان معاصر تحمی دارهيکه سرما

 ی می ما زندگیگي که در ھمسای انسانکي به ھر - ثروتۀ  عادالنعي در صورت توز-  زاني منيناخالص دارد و از ا

 کي مبلغ درني از ایراني که سھم ھر کارگر امي داشته باشاديبه .  رسدیدوازده ھزار دالر م بالغ بر یکند مبلغ

 فتادني نقي و در صورت به تعوطي شرانيتراما اکنون و در بھ . دي ھزار دالر خواھد رس۵٠خانوار چھار نفره به 

دس زد که آن چھل و شش ھزار دالر  توان حیم.  مبلغ حداکثر چھار ھزار دالر استنيپنج ماه و ده ماه دستمزدھا ا

 و اني که شورشیھمان احزاب و دولت ھا و افرادۀ سي شود؟ کجا؟ در کیکجا انباشت م) ارزش اضافه؟( مانده یباق

 شان آتش یخواندند و به رو" تبه کار" را وي و رم و تونس و دمشق و تل آوديمعترضان لندن و آتن و قاھره و مادر

  . گشودند

  

   ست؟ي کیوحش
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 گر اني و عصی خواند و جوانان ناراضی می اخالقی ھا موعظه ھاشي کامرون مانند کشديويد  شورش ھااني جردر

 لي میليدۀ روزنام! دي نامی و ماجراجو و تبه کار می و جدا مانده از ارزش خانوادگتي از مدندهي بریرا جماعت

 یجوانان" را ی اجتماعی ھاتي محرومري و سای نژادضاتي تبع،یکار ی ب،ی معترض به ستم طبقاتیانسان ھا

  ! دانست" ینوجوان، پوچ گرا و وحش"و "  از ھمه نوعوانهيد

 انداخت که ١٨٧١ سي پاری کموناردھااديمرا به . مل واداشتأ اما من را به تیوحشۀ کلم "ی ھاروديوي قول دبه

 مذھب و ات،ي اخالق،یخصوص تي مالکسي شدند که به نام تقدري تصوی و مردارخوارانی وحشواناتيھمچون ح

.  رنگ باختیگري لغت به مصداق دني بعد ایاما زمان.  بودند و اغلب ھم اعدام شدندیخانواده سزاوار اعدام فور

 چپ رابرت بي در جی طوالنی سال ھای حمله برد که دست حضرتش برای وحشیاي به مدی بلر در حالیتون

  !"  راست مرداک فرو بردبيامرون دست در ج کديوي تا ددئيچنان که چندان نپا. مرداک بود

www.socialistproject.ca   

 بانک داران و بورس ی دانند که توحش چگونه از سمت و سوی مزي دولت کامرون نی حال ھمه حتا اعضاني ابا

 ستيھوده نيب.  استدهي کشی را به ناامناي دنیجھانۀ ي کاران سرماتي جنایکاي سندی و فرعی اصلیبازان و اعضا

در واکنش به موج )  دولت حاکمی دارنه خزاريوز( جورج آزبورن یعني کاي سندني ارشد ای از اعضایکيکه 

 شهي ھا ری از جامعه فراموش و طرد شده اند و ناآرامئیبخش ھا" تلگراف گفت که یليشورش ھا با صراحت به د

 ی شورش ھای در ورای اجتماعئی هشي به عوامل رگري بار دBBCآزبون در مصاحبه با ."  داردی اجتماعیھا

 به بانک ھا در خصوص از دي، ضمن ھشدار شد)ی بازرگانريوز (بلي کنسي وگري دیاز سو.  اذعان کردايتانيبر

 ی شورش ھالي به عنوان دالی از بحران و رکود اقتصادمزي تای پرداخت وام ھا، در گفت وگو با ساندیريسرگ

  .  سخن گفتايتاني بررياخ

 یلفه ھم شکؤ منياما در ا. ستي نی فعال ھستند شکداني منيکاران در ا که تبھنيتوحش وجود دارد، در ا که ني ادر

 استي شده است سی خود به افراط وحشی به خودی دارهي که سرمامي کنی می زندگیاما در جامعه " که ستين

 رانيمد.  چاپندی ملت را مبير ج آخناري تا دیبانک داران وحش.  کنندی شان تقلب می ھانهي در ھزیمداران وحش

 ی را غارت ماي ثروت دنی و نوابغ معامالت سھام خصوصینيمأ تی گذارهي سرمایعامل گردانندگان صندوق ھا

 چشم به ھم زدن کي در یکاله برداران و متخصصان کاله بردار.  زنندی مردم را مبي جیبانک داران وحش. کنند

 و دني فکر قادر به دی بانياما شورش!....  بکشاننداستي ھا و سین کمپیاي دنیده ھا رني تا باالتراآماده اند که تقلب ر

  ." ستنديآن نۀ مطالع

.  عمل کردندگاني گران و کارگران معادن شھر وانيدرست مانند ھمان عص"  فکری بانيشورش "ني امي تر گفتشيپ

 ني ھمی طی وحشیدار هي که سرمایساراتخ.  کنندی مبي مذمت کرد که چرا بدون فکر عمل و تخرديآنان را نبا

شورش ۀ  زده است با کل خسارات ھمصر جھان معای مختلف زندگی به عرصه ھاسميبرالي نئولتيچھاردھه حاکم

  ... ستي ناسي ھم قابل قعتي از قھر طبی ناشی ھاانيھا و ز

  

  : ري از تحربعد

نوزده درصد )  ملکهیمحل کارتون خواب (نگھاميک بایکاخ سلطنتۀ  ساالنی ھانهي ھزی اقتصاداضتيرۀ جي در نت.کمي

 وابسته به دولت ی با ارقام کالن اختالس در بانک ھااسي که البته در قدي رسوروي ونيلي و به چھل مافتيکاھش 

  !  است؟رانهي سخت فقرانيا" پاک دست"
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 ونيلي مازدهي در حد زي ناچیغفقط مبل) ی سال جاراپريل ٢٩ (دلتوني مني کاتر-  اميلي مراسم ازدواج شاھزاده و.دوم

  :  نوشتی منيمقاالتش چن" ريبعد از تحر" در یا سندهي سال گذشته، نورانيدر ا!!  داشتنهيدالر ھز

  !" مي کنی مه بساط مبارزني جمع کردن ایما برا"

 پول تا کاوه وري تاون لندن، توکستت لدي باندرز اند، انفلن،ي وودگرکستون،ي برنيرنشي محالت فقی بر و بچه ھا.سوم

 ی به بورژواز- آلن وودز ري به تعب- خواستند ی می و دروازه غار وقتردوقلوي آباد و شوش و تی اعماق خانیھا

 ی مجهي نداده اند در نتیأھا ر- برالي نئولري کامرون و ساديوي آوردند که چون در انتخابات به داديبدھند، به " اخطار"

  . متمرکز سازند"  من کو؟ینان و آزاد"لبات شان را بر محور مطا"  من کو؟یأر" شعار ی به جاديبا

وصف حال "  ستیخانه ام ابر" که در مقاالت دو تا چھار – یسي و انگلی ؛ فرانسوئیامريکاۀ سه دار و دست.چھارم

 یداي را در سر سوئی جلوس فرموده اند و سودایجھانۀ  دھکدی در اتاق جنگ کدخدانکي ا–و مآل شان رفت 

 دار و دسته ھا نيا.  شده استی گزاراستي سیو شوری از آن بعد از فروپاشیا پرورانند که بخش عمده ی مهيسرما

 شده و لي دھکده ناني ایگروھبان دومۀ  به درجلي مصطفا عبدالجلايبيدر ل.  کرده اندیري جھان سربازگیدر ھمه جا

 مستقر در یراني اکيژنرال اول آن است؛  مولن کي که ماینيدر سرزم.  گرفته استی اش را از سارکوزیسردوش

 دھکده ني ای گروھبان دومیدکتراۀ  اخذ درجی بوش سرگرم پژوھش و مطالعه برادنتي پرزیکزمرۀ کتاب خان

 و سر رندي دکترا بگی که قرار است به زودئیلندن آقازاده ھا.  در ھمه جا پھن استی سورچراننيبساط ا. است

 در زي ندي راه سبز امیاھنگ ھمی شورای اعضایبار...  ببرندیو به نام سازندگکارگران را به سود کارگزاران 

 کنند و در ی مزمزه مسميالي عصر امپرانيپاۀ  را با زمزماماي استفراغ فوکوی پادگان ته مانده ھاني از ایاگوشه 

 یستينيفمۀ  در مدرسسميالي گفتمان معارض امپری براسميالي ھا در ذم چپ و مدح امپرزهي مزهي کوچولوھا و ررانيا

 کيۀ  به اضافزي را نی جزنادي ھمسر زنده ی منسوخ امضاسميالي امپرکي کدني بریبراو ! سندي نوی مدهيقص

 ی ھمآھنگی شورای سقوط سخنگوی برای وطنکي چپ منشوکي یري معرکه گنيھم زمان با ا.  کنندی مونيليم

 خي مشاوخي الشخيشوخ شۀ لي از قبی عقلنيري دست آدمک شدر دور.  خواندی نوحه مسميالي به دام امپرديسبز ام

 ورزد و به یسف مأ اند تدهي نکشري به غل و زنجسميالي که نگارنده را به جرم نقد امپرني از ایخي مرنيخوش نش

  ...  دھدی چراغ سبز نشان مءقبان دوستا

  !  ماجرا ادامه داردني او

  

  : منابع
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