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  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ اکتوبر ٢٧

  

   به پيش-مسيری که بايد پيمود
  –بخش از جھان سرمايه داری، فن آوری جديدی از طريق ھمان وسيله در ھر . در اين جھان پول حکومت می کند

 نشان خود را بر تمام زندگی ما گذاشته است، که کاالھا و خدمات و افراد در سطح جھان خريد و فروش می - بازار

تاريخ ...  و زيست محيطی مشمول  برای کسب حداکثر سود است  اجتماعیۀاکنون ھر عمل انسانی، ھر رابط... شوند

ست که در آن سرمايه داری اغلب بازارھا، منابع يا ه طريقآناشکال مختلف جنگ در و گری نظامينشان می دھد که 

دست ه دائم نيروی کار ارزان و مواد خام را که برای مقابله با ھرگونه کاھش اساسی ميزان سود بسيار ضروری ست، ب

 مالی بازارھای مالی جھان، دسترسی کنترولار فن آوری، جھانی سازی امپرياليسم به معنای انحص... می گيرد

 که ئیاز آنجا. انحصاری به منابع طبيعی سياره، رسانه ھا و ارتباطات و انحصارات بر سالح ھای کشتار جمعی است

 ۀدھد، پاي اين وضعيت باعث توليد بحران جھانی می شود که تمام کشورھای سرمايه داری را تحت تأثير قرار می

به عبارت ديگر، برای مبارزه با تھاجم جھانی سرمايه .   سراسری ملی و جھانی را عليه خود نظام بنانھاده استۀزمبار

نشانه ھای روشن .  مبرم امروز ستۀداری، حس جديدی از ھمبستگی بين المللی و اتحاد در ميان توده ھای کارگر وظيف

 کارگر، مردم زحمتکش، و تمام بخش ۀر در آگاھی طبقييند، اما تغقابل مشاھده وجود دارند که، اگرچه بسيار کند می باش

اين . ھای فقير در سراسر جھان در حال وقوع است، که ضرورت توقف اين تھاجم سرمايه داری را درک می کنند

 دور یئسوسياليستی نه آرزو) جايگزين( و آگاھی سياسی را  چنان باال برد که در آن آلترناتيو مبارزه بايد شدت يابد

 .دست، بلکه واقعيتی قابل تحقق باشد

*****  

 

  به پيش 

، ھر انديشه ای، بازتاب مسائلی ست ١٩١٧بر ونظر بيايد، اما پس از انقالب اکته ھر چند ممکن ست دور از واقعيت ب

  .که توسط انقالب روسيه مطرح شده است

 حاکم جھان تھديدی مرگبار ۀدرخشيد، اما برای طبق اميد ۀبر بر زندگی ميليون ھا نفر از مردم زحمتکش شعلوانقالب اکت

  .بود
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دنبال ه  دانشگاه، اين که شما بۀ جھانی ھر چه که بود، از نيمکت کارخانه  و يا از محوطۀنگاه شما به مشکالت جامع

 موجود ديده  شوروی به عنوان آلترناتيوی برای نظم اجتماعیۀ دشمن سوسياليسم، تجربًر راديکال بوده ايد و يا کامالييتغ

  . می شد

امروز، ھنگامی که مبلغان سرمايه داری ادعا می کنند که اکنون موضوع سوسياليسم بسته شده است، وضعيت واقعی 

  امور به چه گونه است؟ 

قوانين حرکت سرمايه داری، منطق سرمايه داری، ھر چه عميق تر در . ًامروز، سرمايه داری اما تماما جھانی است

  . ستئیمايه داری پيشرفته نفوذ کرده است، و در سراسر جھان فضادرون جوامع سر

 در واقع، اين .اکنون ھر عمل انسانی، ھر رابطه اجتماعی، و زيست محيطی مشمول  برای کسب حداکثر سود است

   افزايش دائم سرمايه، انباشت سرمايه، به چه معنی ست؟- خود 

ن به معنی نفوذ اصول سرمايه داری در فضاھای فرھنگی و  سرمايه داری، ايۀاز يک سو، در کشورھای پيشرفت

     .اجتماعی رسمی ست که آنھا حتی ھنوز در چند دھه قبل نرسيده بودند

 است که خارج از کشورھای سرمايه داری ئیدر سوی ديگر، اين به معنای منزوی کردن و افزايش فقر تمام رژيم ھا

  طبقاتی سرمايه داری در تقسيم شمال و جنوب تکثير شده است) الريزسيونپو(به يک معنا، قطبی کردن . پيشرفته ھستند

  . سرمايه داری که جای خود را داردۀاصطالح طبقات زيرين در درون کشورھای پيشرفته و فقر ب

  

  جھانی شدن

ده گسترش جھانی منافع شرکت ھای بزرگ، خودش را از طريق تأکيد بر اقتصاد بازار، و از طريق جھانی شدن پدي

  . آشکار می سازد) امپرياليسم(

ست که در آن سرمايه داری اغلب بازارھا، يا ه طريقآنجنگ در اشکال مختلف و گری نظاميتاريخ نشان می دھد که 

منابع دائم نيروی کار ارزان و مواد خام را که برای مقابله با ھرگونه کاھش اساسی ميزان سود بسيار ضروری ست، 

  .دست می گيرده ب

 را در قلب نظام تھديد می کند، و با موجی از ادغام شرکت امريکااين، بحران جھانی سرمايه داری، که اکنون بنابر

 خود بر کنترول و اتحادھا مشخص می شود، تنھا می تواند بحران را از طريق شتاب  ھای بزرگ عصبانی، مالکيت ھا

  . اقتصاد جھانی توسط جنگ و يا راه ھای ديگر جبران کند

 را تجربه کرده است که اکنون با مرگ و نابودی در سوريه بازی می ئی وحشيانه به عراق  و جنگ ھاۀ جديد حملۀھزار

 ھمراه با امريکاجنگ ھای بيرحمانه ای که ھمه برای پيشبرد منافع اقتصادی جھانی سرمايه داری امپرياليسم . شود

  . خود طراحی شده اندئیشرکای ناتو

 نيستند، بازتابی از امريکا عليه تعدادی از کشورھا که حاضر به تسليم در برابر امپرياليسم اامريکافزايش تحريمات  

  .پايان اقتصاد جھانی، و بحران مازاد توليد ست

سيستم سرمايه داری «در مرثيه خوانی گوش خراش يکی از بھترين سرمايه گذاران مالی جھان، جورج سوروس، 

  ».بوده است، در درزھايش از ھم پاشيده می شود) امريکا(برای اين کشورول رفاه قابل توجھی ؤجھانی که مس

  

  چه اتفاقی افتاده است؟
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ژی ھای ملی خاص يا شکست ھای ي و يا عواقب ناشی از سترات ی التينیامريکای يا جاپان تنھا يک بحران ًاين مطمئنا

کل خاص و معيوب ديگر از سرمايه داری ، و يا ھرگونه ش»دوست صميمی سرمايه داری«اين تابعی از . سياسی نيست

  . نيست

اين عواقب ناشی از سرمايه داری خالص و ساده است و حتی خودش را در به ظاھر موفق ترين سرمايه داری نشان می 

 فرايندھای سيستماتيک ذاتی در سرمايه داری ست، که خودشان در ھر اقتصاد سرمايه داری و در ۀبحران نتيج. دھد

  .نھا نقش بازی می کنندروابط ميان آ

  

  پيامدھای اين بحران طوالنی مدت چه ھستند؟

  –در ھر بخش از جھان سرمايه داری، فن آوری جديدی از طريق ھمان وسيله . در اين جھان پول حکومت می کند

ش می  نشان خود را بر تمام زندگی ما گذاشته است، که کاالھا و خدمات و افراد در سطح جھان خريد و فرو- بازار

  .شوند

  .جھانی شدن امپرياليسم اين را مد روزساخته تا فرض شود که ما تنھا بدون بازار نمی توانيم زنده بمانيم

اما در واقعيت، چيزی که معرفی اين فن آوری جديد به ارمغان آورده است، يک بازار کار دو اليه است که در آن مردم 

 و پرورش ضعيف يا فقدان آموزش و پرورش، مسکن نامناسب يا بی در اليه ھای پائين تر توسعه يافته، با آموزش

  .خانمانی، اشکال کار ھای تحقير آميز يا سردرگم و يا بيکاری طوالنی مدت و گرسنگی گير افتاده اند

  . تنھا اليه ھای ممتاز باالتر شاغل از منافع اين سيستم لذت می برند

 مالی بازارھای مالی جھان، دسترسی کنترولنحصار فن آوری، جھانی سازی امپرياليسم به معنای ابنابراين، 

  .انحصاری به منابع طبيعی سياره، رسانه ھا و ارتباطات و انحصارات بر سالح ھای کشتار جمعی است

  که اين وضعيت باعث توليد بحران جھانی می شود که تمام کشورھای سرمايه داری را تحت تأثير قرار میئیاز آنجا

  .  سراسری ملی و جھانی را عليه خود نظام بنانھاده استۀبارز مۀدھد، پاي

برای مبارزه با تھاجم جھانی سرمايه داری، حس جديدی از ھمبستگی بين المللی و اتحاد در ميان به عبارت ديگر، 

  .  مبرم امروز ستۀتوده ھای کارگر وظيف

 کارگر، مردم ۀر در آگاھی طبقيي باشند، اما تغاگرچه بسيار کند می، نشانه ھای روشن قابل مشاھده وجود دارند که

 و تمام بخش ھای فقير در سراسر جھان در حال وقوع است، که ضرورت توقف اين تھاجم سرمايه داری  زحمتکش

  .را درک می کنند

 ئیرزوسوسياليستی نه آ) جايگزين( و آگاھی سياسی را  چنان باال برد که در آن آلترناتيو اين مبارزه بايد شدت يابد

  . دور دست، بلکه واقعيتی قابل تحقق باشد

 نيروھای غيرانسانی و –زشتی ھای امروز .  که بشريت زنده بماند مبارزه اش با اشکال غيرانسانی ادامه داردئیجا

ين انسان ھا می توانند آن ھا را ازب. شه در تمدن بشری باقی بمانندي نمی توانند مانند لوازم ثابت برای ھم–انسان زدا 

  .ببرند

  

  :برگردانده شده از
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