
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  شباھنگ راد

 ٢٠١۵ جوالی ١٢
  

 ِفقر، گرسنگی و آوارگی ميليونی، از زبان آمار
  

ُگانی و کشت و کشتار ميليون  تخريب زند را در اين يکی دو دھۀ اخير، نمی ھا  ِھا انسان محروم، از جانب امپرياليست  ُ

ِجنگ و ويرانی، گرانی و نداری، بيکاری و آوارگی بر جھان بشريت . توان به طور کامل و حقيقی به تصوير کشيد 
دم ستم ديده ھای امپرياليستی تاکنون ھزينۀ بسيار زيادی از مر سياست . ، با شتابی صد چندان در پيش استسايه انداخته

، بر فقر و فالکت می دھند شان سازمان می  چوبۀ منفعت المللی، چھرۀ دنيا را در چھار  داران بين  يه، سرماگرفته است

 ھای ارتجاعی و  سال گذشته و در اثر جنگ  ميليون انسان در يک ۶٠. دھنده است آمار و ارقام تکان . افزايند 

  . ھا خانه، با خاک يکسان شده است  چنين ميليون ھم و -اند   که نيمی از آنھا کودکان -اند  امپرياليستی آواره شده 

ليون نفر آنھا،  مي١٣سر می برند که ه  ميليون نفر در يمن در شرايط اضطراری ب٢١ِبنابه گزارش اخير سازمان ملل، 

 مرکز درمانی اعم از ١۶٠ فاقد آب سالم و قابل شرب می باشند و ۴٩٠٠٠٠٠ن ندارند و غذای کافی برای خورد

و ھمۀ اينھا در " دمکراسی"ِزعم طبقات حاکم، ھمۀ اينھا، در جھت ه ب. دليل جنگ بسته شده انده ان و درمانگاه ببيمارست

  ور میشان د واره و کودکان را از محيط مردم را از خانه و کاشانۀ شان آ!! محرومان می باشد" بھتر"خدمت به زندگی 

 !! اجتماعی رھائی يابندکنند، تا جامعه و مردم از شر ديکتاتورھا و مصائب

ھای بی دفاع ديد و  توان چنين وضعيت ناھنجار و جنايات ھولناکی را در حق انسان  براستی که با کدامين منطق می 

 توان تصاوير مخابره شده توسط ارتباطات جمعی امپرياليستی،  العمللی از خود نشان نداد؟ چگونه می کمترين عکس 

ُ، انزجار و تنفر خود را، در درون حبس کرد؟ کشت ديده و کودکان را مشاھده نمود م ھای ست ِيعنی آوارگی ميليونی توده 

ای رنگارنگ شان، قابل شمارش ُو کشتار مردم بی دفاع و تخريب جوامع متفاوت توسط امپرياليست ھا و دار و دسته ھ

ھا در حق  ی نوشت که امپرياليست ی ارتجاعي ھا  يک قلم از سياستِ ميليون آواره را بايد، به حساب،۶٠، البته که نيست

خواھيم، به ديگر جنايات و اجحافات، به ب اند و در ادامه و اگر   مرتکب گرديده- سالۀ گذشته   و آنھم در يک-محرومان 

 داران صورت گرفته است  انگاری سرمايه  ميرھا و از جمله، تلف شدن زنان و کودکان که در اثر سھل  و ديگر مرگ 

 مير ناشی از   و  طور نمونه مرگ به.  توانيم، به ماھيت جانيان بشريت پی ببريم  تر می  وقت راحت اضافه کنيم، آنرا، 

ُ نفر در جھان پھناور پر از ۶٩۴١٣٣٨٣۶ نفر گذشته است؛ ٩٣٩٧٢١ھای مرتبط با آب در سال گذشته از مرز  بيماری  ِ
، اند دار جان خود را از دست داده ھای واگير  در اثر بيماری  ھم۶٠٢٩٣٣٣اند؛  امکانات، از آب آشاميدنی محروم 

 ميليون کودک در اثر اسھال حاد ۵دھند؛ بيش از  را از دست می   شان دليل گرسنگی جانه بتن  ٢١٣٠٠روزانه بيش از 
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مچنين  نفر از مادران در ھنگام زايمان جان دادند، ھ١۵٩۶۶٩، را از دست می دھند در افريقا و آسيا جان شان

  . اند  در يک روز و در اثر ايدز، از بين رفته ٧٨٠٧٧٠

دليل نداری والدين   کودک به ١ کودک، ٣برند و از ھر  سر می ه  ميليون نفر در انگلستان در فقر ب١٩در کنار اينھا 

کودکان سازمان  کنند و صندوق   ميليون نفر در ايتاليا در زير خط فقر زندگی می١٣شان در زير خط فقراند؛ بيش از  

 نفر آنان بدون سرپناه ٣٠٠٠٠ نفر زير خط فقر است؛ ١ کودک فرانسوی ۵از ھر : "که ھشدار داده است ) يونسف(ملل 

". شوند  کودک مجبور به ترک تحصيل می ١۴٠٠٠٠ ھای فقير سکونت دارند و ھر سال   نفر در محله٩٠٠٠٠ھستند؛ 

ه  کودک در فقر ب١ ، کودک در اسپانيا٣يليون نفر آن، فقيراند و از ھر  م١٢لمان ھم، بيش از ا ميليونی ٨٠از جمعيت 

 ٢٣٠٠٠٠٠ران يخط فقر در ا» نايب رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار« برد و بنابه گفتۀ ناصر برھانی  سر می

 خيابانی در ايران  ميليون کودک کار و۵ تومان است و به تبع از آن بيش از ٧١٢۴٢۵که حقوق کارگر  باشد در حالی می

  ....، و  انداسير باندھای سودجويان

متأسفانه فقر، . ِشک و ترديدی نيست که کنتور آمار و ارقام فوق ايستا نبوده و با سرعتی بسيار باال در حرکت است

ِنداری و متعاقبا گرانی، مردم سراسر جھان را، کالفه نموده است و آنچنان ابعاد دربدری  ِ  ھا  و آوارگی ھا  ھا، نداری ً

گی سازمان ملل متحد در مورد آوراکميساريای عالی » گوترس«. شان را ھم در آورده استھاي باالست که صدای خودی 

توانند اين وضعيت آشفته را جمع و جور   دوستان می  کنند نوع  که مردم فکر می  ماجرا اين است: "گويد  ميليونی می ۶٠

  ".داريمکار را ن ، ما ديگر ظرفيت اين  نيستپذير کار امکان  ّکنند، اما اين 

آری؛ آنچنان به تباھی کشاندن زندگی مردم باالست که طبقات حاکم قادر به جمع و جور کردن آنھا نيستند؛ آنچنان 

ھا  توان جامعه و زندگی ميليون   اند که نمی   در ھم ريخته-  المللی   داران بين  سرمايه- ِاوضاع جوامع سرشار از سود را 

 جوئی نمايند و   اند تا چاره چرا که سودجويان نيآمده!!  ھای امپرياليستی را جمع و جور کرد کارگر و قربانيان نظام

اند تا  ھا به مدارس ھدايت نمايند؛ نيآمده  سازند و کودکان را از خيابان  بآن، اند تا دنيا را برای سازندگان اصلی  نيآمده 

ند؛ قصد و مقصودشان سازندگی سوزانھا را ب  و ريشۀ فقر و نابرابری  ھا تقسيم نمايند ثروت جامعه را مابين انسان

خواھند مردم، با  باشد؛ نمی  شان می  ھای کارگران و زحمتکشان و کوچ دادن مردم از موطن  وله غنيست، بل تخريب بي

خواھند مردم از  چشند؛ نمی  بند را ب م دمکراسی و آرامش نياندک درآمد به زندگی بخور و نميرشان ادامه دھند و طعم

ُپر واضح .  آرام و فارغ از نداری به تحصيل بپردازندئی مند گردند و کودکان، در فضا نعمات و از امکانات جامعه بھره

ديده نيست؛ اين دنيا و جامعۀ کارگران و زحمتکشان  است که اين دنيای مردم و خواست کودکان و زنان محروم و ستم 

 ھای اقشار مختلف با  دليل ھم نيست که ھر روزه بر ميزان اعتراضات کارگری و بر ميزان درگيری  بی نيست و

  .گردد تر می  حاکمان و زورگويان افزوده و افزوده 

 اند که پتانسيل بسيار باال و آتشينی در  اند از نارضايتی مردم نسبت به اوضاع کنونی؛ آگاه ًداران کامال آگاه   سرمايه 

خواھند با ايجاد رعب و  بر اساس چنين حقيقتی می .  باشد ِون محرومان ريشه دوانده است و ھر آن، آمادۀ طغيان میدر

   نمونهۀ و سوريه، از زمراليبي.  شان دور کنند  ھای ارتجاعی و تخريبی، مردم را از محيط اندازی جنگ وحشت و با راه 

وجود . نشانی از انسانيت، نشانی از امنيت و آسايش برای محرومان ديدتوان  ست، که در آنھا نمی  ھای جوامع جنگی 

ِکن چند ساله در  چنين، جنگ ارتجاعی و خانه خراب   و ھما دسته و نيروی مسلح و ارتجاعی در درون جامعۀ ليبي١٨٠٠
داران، نقشۀ   ايه ميليون نفر گرديده است، حکايت از آن دارد که نقشۀ سرم٨سوريه که منجر به آوار گی نزديک به 

ھای رقيب از نعمات و امکانات جامعه، پيگيری و  ِتر زندگانی مردم، نقشۀ کوتاه کردن دست جناح   ھر چه بيشتخريب

ِدر پرتوی چنين سياست ارتجاعی و منفعت طلبانه ای است که . ست"خاورميانۀ بزرگ"اجرای عملی و گام به گام نقشۀ 
  .      ی گردندئ د تا مانع اعتراضات راديکال توده جوامع متفاوت را به آشوب می کشانن
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 تری، در  ًالمللی مدافع آنند و طبعا و در مقابل، روز و روزگار سياه  داران بين  ست که سرمايه اين دنيا و وضعيتی 

ين ھا، جنگ و خون و خونريزی در چن باشد و نه تنھا دامنه و روند آوارگی  انتظار ميلياردھا انسان محروم می 

  . تری خواھد يافت چھارچوبه و مناسباتی، محدود و محدودتر نخواھد گرديد بلکه وسعت ھر چه بيش 

، شکاف بس عظيمی را می توان مابين باالئی ھا اين جامعه و يا آن جامعه نيستمتأسفانه فقر جھانی شده است و مختص 

داران، بر انبوه بيکاران   ھای ظالمانانۀ سرمايه  ر سياستدنبالۀ آنھا، روز به روز و در اثه و پائينی ھا مشاھده نمود و ب

 ھای سودجويان   ھا ولواند و در لبۀ حمله و سوءاستفاده شان در خيابان دليل نداری والدين   و کودکان، به گردد افزوده می

در  . شان رسانده است   کشی، جان مردم را به لب اند و سياست رياضت زنان ھم به دالئل متفاوت در تيررس حمله . اند

 هجا علي  اند و ھمه  ھا سرازير شده  ھای موجود به خيابان  عدالتی   جا مردم نسبت به بی ھمۀ جوامع اعتراض است و ھمه

  .اند اند و خواھان عدالت و برابری   داران به صف شده   طلبانه و سودجويانۀ سرمايه ھای جنگ سياست 

افزايش اعداد و رقم ھا، پيرامون بيکاری . ِوخيم ميلياردھا انسان محروم جھان نيست زندگی  متأسفانه تصوری بر پايان

و آوارگی و ھمچنين تلف شدن محرومان و آنھم در اثر سياست ھای سرمايه داران بين المللی در اقصا نقاط دنيا، مبين 

 انسانی شاھد تخريب بيش از اين اين حقيقت است که تا زمانی، سرمايه داران بر اريکۀ قدرت تکيه زده اند، جامعۀ

  .زندگانی محرومان خواھد بود

ً، طبعا و پاسخ به ن بی چون و چرای اوضاع کنونی ستا راه و چارۀ کار، در نابودی و در به زير کشيدن مدافع

وضعيت دردناک، منوط به عکس العمل مناسب نيروھای مدافع مردمی ست؛ مستلزم آن است تا جنبش ھای اعتراضی 

با اين . ا برنامه و ھدفمندی روشنی، سازمان داد و سرمايه داران را از تحقق سياست ھای سودجويانۀشان باز داشترا ب

ُاوصاف جلوگيری در افزايش آمار و ارقام آوارگی و خرابی ھا، در گرو به صف شدن عملی کمونيست ھا و آنھم در 

 کمونيستی، از سياست ھا و تاکتيک - نبش ھای روشنفکری ، تا زمانی که جمی باشدانش تقابل با طبقات حاکم و مدافع

ِھای معين مبارزاتی و کارساز پيروی ننمايند، سرمايه داران ھمچنان و گستاخانه تر، بر سرعت يورش خود خواھند 
  .افزود و زندگی ميلياردھا انسان دردمند را، به تباھی کامل خواھند کشاند

  

  ٢٠١۵ جوالی ١١
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