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  شباھنگ راد

 ٢٠١٢ جنوری ٠۶

 

 !جھان در سال گذشته
  

  منظور تسلط احبان قدرت بهسو سوداگران و ص از يک. ، دنيا شاھد تحوالت بس عظيمی بوده است٢٠١١در سال 

اند و در   خود افزودهۀميلياردھا انسان محروم بر تعرض افسار گسيختھستی ر چه بيشتر و چپاول گی ھيافت

اند و خواھان پايان اجحاف و  ھا سرازير شده ھا انساِن ناراضی از وضعيت کنونی به خيابان ديگر ميليون سوی

اند  ت کنونی، نظم سرمايه را در ھم ريختهجا قربانيان مناسبا ھمه. اند استثمار از جانب کارفرمايان و صاحبان توليدی

کام ميلياردھا انسان  مداران، دنيا را به گردانندگان و قدرت. اند ھای موجود طغيان نموده عدالتی  بی جا مردم عليه و ھمه

 –قطع امکانات رفاھی .  نيست- نبوده و -امان آنان در امان  اند و ھيچ قشر و صنفی از تعرض بی ندار تلخ نموده

گان و افزايش سن بازنشستگی و متعاقباً تصويب آموزشی، کاستن حقوق بازنشستھای  اجتماعی، کاھش بودجه

مردان تبديل نموده   محرومان با دولتۀپارچ رو در روئی ميليونی و يکۀ ھای کمرشکن، دنيا را به صحن ماليات

  .است

کشان سرتاسر جھان  ه معيشت کارگران و زحمتالمللی ب داران بين ، سال تشديد تعرض سرمايه٢٠١١در حقيقت سال 

اقشار متفاوت رداری در يورشی سازمانيافته، سياست رياضت اقتصادی را ب ھای سرمايه بود؛ سالی بود که نظام

ھا کودک، در اثر  اند و ميليون ھا نفر را آواره نموده ھا نفر را از کار بيکار و ميليون اند و ميليون جامعه تحميل نموده

دھشتناکی انسانی شاھد چنين وضعيت ۀ سال گذشته جامع. اند گيری جان خود را از دست داده ھای قابل پيش ریبيما

 آنند؛ دنيائی که تعداد بسيار قليلی بر ثروت ميلياردھا  داران، حامی و مدافع ست که سرمايه یئبوده است و اين آن دنيا

ِت ھر چه بيشتراند؛ دنيائی که شکاف طبقاتی در آن روز به روز چنان در پی اندوختن ثرو اند و ھم انسان تسلط يافته

بدون کمترين ترديدی . يابد  انسانی افزايش می گردد و فقر و بدبختی سازندگان اصلی جوامع تر می گسترده و گسترده

رمايه،  سۀست و وظيف ا کشان در چنين مناسباتی خام انديشی  زندگی بھتر برای کارگران و زحمت،توقع و انتظار

گونه محدوديتی در تخريب زندگانی  ھای محروم نيست و در اين ميان ھيچ چيزی جز، چپاول ھر چه بيشتر انسان

  .آنان ندارد
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 درصداند و در ١.  اکثريت جامعه سواراند ھای حکومتی بر منافع کم ھستند و در عوض به يُمن در دست داشتن اھرم

 درصد از آحاد جامعه را به مسير ٩٩شان بر آن است تا   تالشۀ ھم.اند جھان ميلياردی مسلط ۀ عوض بر سرماي

ھديد و ارعاب و تبا . ست ا ھای جھانی  سرمايهۀاست باطنی، و اين سياست تعريف شداين خو. انتخابی خود سوق دھند

د  پی پيشبرجا با زور و قلدری در اند و ھمه ھای اقتصادی در صدد حفظ موقعيت خودی با تنگ نمودن سياست

ھا  ن جھان استثمار، ميليوناھای مدافع زمان با زورآزمائی  ھممورد نيست که بی.  خوداندۀنگرا ھای چپاول سياست

اند و حاکمان و حاميان  ميدان آمده سال گذشته به ھای محروم شمال افريقا در يک ويژه تودهه انساِن سرتاسر جھان و ب

رغم فقدان رھبری سالم و کمونيستی در   و علی-اند  ؛ به ميدان آمدهندنبرد فراخوانده اھای امپرياليستی را به  نظام

اند و خواھان پايان وضعيت  نمايش گذاشته گران سرمايه به ، قدرت و عظمت خود را در برابر سرکوب-درون جامعه 

 و التھاب و تنش بُرد سر میه گی کامل بتر دنيا در سال گذشته در آشفت یبه عبارتی حقيق. اند بار زندگی خويش نکبت

  . داری سيطره انداخته بود  سرمايه سياسی بر فضای تمامی جوامع

ن نظام با دولت ايتاليا، تظاھرات گسترده در فرانسه، ادر ميادين اسپانيا، درگيری مخالفتسخير وال استريت، تجمع 

ان، تجمع ميليونی و شورش گر يون آن درگيری جوانان و مردم با نيروھای سرکوبۀ اعتراضات ميليونی و به دنبال

ھای   برنامه کشی دولت، به خيابان ريختن مردم بلژيک عليه تھای رياض سياست  جوانان در انگلستان عليه

ھای خونين در تونس،  چنين تنش و درگيری و ھم.. لمان و ازندگی توسط دولت، تظاھرات گسترده در ۀ گيران سخت

يه و غيره حکايت از آن دارد که زنگ جنگِ رو در روی مردم با ، سورامصر، الجزاير، مراکش، بحرين، ليبي

وضع ۀ ھای امپرياليستی بيش از اين خواھان ادام خوار به صدا در آمده است و قربانيان نظام داران مفت سرمايه

ی را  زندگۀھا کفاف نيازھای اولي اند؛ حقوق شان رسانده ھا جان مردم را به لب چرا که اين نظام. موجود نيستند

مردان جھانی خواھان  ھا مسخ شده است و اعتراض به وضعيت کنونی قابل قبول نيست و دولت کند؛ آزادی نمی

  .باشند شان می ھای غير انسانی کرنش جامعه در مقابل سياست

ھان اند و خوا عناوين متفاوت، نارضايتی خود را از وضعيت تحميلی اعالم نموده جا و به  اّما در عوض مردم در ھمه

ھا و مراکز اقتصادی را به ميادين اعتراضی خود تبديل  اند؛ خيابان مردان کنونی از تاج و تخت بر کناری دولت

که عامل اصلی چنين وضعيتی به تنگناھای  پر واضح است. اند اند و شعار نابودی حاکمان کنونی را سر داده نموده

اند؛ به  داران ھا سرمايه اين نابسامانیۀ که بانی ھم  مسلم استگردد و اقتصادی و به روابط و مناسبات کنونی بر می

 اجتماعی و با تعطيلی مراکز –خواھد با قطع امکانات رفاھی  عبارتی حقيقی سرمايه غرق در بحران است و می

و و گ فعلی بدر آيد؛ سياستی که نه تنھا جوابۀ محرومان از کسب و کارشان، از مخمصۀ روي ھای بی توليدی و اخراج

دليل ماھيت ه ھا تاريخاً و ب چرا که اين نظام. تر خواھد گرديد آن افزوده و افزودهۀ عالج پذير نيست بلکه بر دامن

گوئی به معضالت اقتصادی، سياسی و اجتماعی جامعه  نيستند و  اند و قادر به پاسخ شان رو به زوال ۀ استثمارگران

 جھان کار اعالم ٢٠١١المللی کار در گزارش  ه سازمان بيناند؛ رکودی ک عامل اصلی رکود در درون جامعه

 ميليون شغل تازه طی دو سال آينده الزم است تا جھان از نظر اشتغال به ميزان پيش از بحران ٨٠تقريباً : "نمايد می

  ".باز گردد

 ميليون شغل تازه است تا ٨٠المللی کار، نياز به  سازمان بينۀ ست و بنابه گفت ا داری اين سيمای واقعی دنيای سرمايه

مردان با شتاب ھر چه  داری باز گردد؛ اّما در عوض ماشين بيکارسازی دولت جھان به قبل از بحران اخير سرمايه

 ٧١٠ سال آينده بيش از ۵که طی  رود و در چند روز گذشته دولت انگلستان اعالم نموده است بيشتری به پيش می

 ۀ ماھ٨ ساله در ٢١ الی ١۶چنين ميزان بيکاری جوانان بين  ج خواھد نمود و ھمھزار نفر از کارمندان خود را اخرا
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که تعداد بيشتری از  اتحاديه ملی دانشجويان در بريتانيا مدعی شده است" ميليون نفر رسيده است و ٢گذشته به 

 روسپگری در آورند و صنعت ھای تحصيل خود به روسپگری روی می دانشجويان در انگلستان برای تأمين ھزينه

نرخ بيکاری در عنوان نمونه  چنين است و به جا اين ھمه".  درصد رسيده است٢۵ درصد به ٣ سال، از ١٠مدت 

 درصد، يعنی به باالترين حد خود در چھارده سال اخير ٢١.٣دھد و در اسپانيا به   درصد را نشان می٩.٩فرانسه 

  .  ميليون نفر بيکاراند۵رسيده است و بيش از 

  گوئی ھای شغلی و امنيت کاری گزافه روزھا سخن گفتن از ايجاد فرصت  اينر اين و در بستر چنين واقعياتیبناب

ست و کسی از کسب و کار فردای خبری ندارد؛  ا گيری سياست بيکارسازی مردان پی ست؛ چرا که سياست دولتا

ھا انسان پاسخ  لی کشاندن مراکز درآمد ميليونھا و با به تعطي ھا بر آنند تا کسری بودجه را با اخراج چرا که دولت

دليل  اند؟ آيا بی مداران تبديل نموده ميادين اعتراضی خود با سياست ھا را به که مردم، خيابان دليل است آيا بی. گويند

رومان که توان مالی مح دليل است  در ابعادی گسترده افرايش يافته است و آيا بیءکه ميزان فقر و بدبختی و فحشا است

ھای تحصيلی و افزايش  دليل گرانی ھزينهه خود رسيده است و بيش از نيمی از جوانان بۀ ترين حد ممکن به پائين

  شان قرار گرفته است؟ تيره و تاری در مقابلۀ اند و آيند شھريه، از فراگيری تحصيل باز مانده

ترديد جھان در  ه نياز فعلی سرمايه است و بیمردان کنونی در پاسخ ب ھای دولت گيری سياست که پی واقعيت اين است

 تالش سرمايه بر آن است تا از وضع کنونی بدر ۀ طرف ھم از يک. آزمايش سنگينی قرارگرفته استۀ مرحله و دور

دار و مناسبات کنونی دست نخورده باقی بماند   سرمايهۀآيد و به دوران قبل از بحران فعلی باز گردد و موقعيت طبق

ديگر سير حقيقی  بارتری قرار گيرد؛ و از طرف ندگی ميلياردھا انسان محروم در وضعيت اسفو در عوض ز

ھای  ھا و جنبش دھد و خيزش مردان جھانی را نشان می رويدادھا دارد خالف تقالءھا، آرزوھا و اميال دولت

 صندوق ۀ ندارد و بنابه گفتی در اين عرصه وجودسنتاً نگراني. روند پيش میاعتراضی دارند با شتابی دو چندان به 

 خطرناک جديد رشد اندک و بدھی روزافزون دولتی گام نھاده ۀبه دور:".. ست که ا المللی پول اين اقتصاد جھانی بين

 ُخرد -ش پيمان خشش چند ميليارد يوروی ھمرغم کمک و ب  علی- ؛ بدھی و استقراضی که کمر دولت يونان را "است

در حقيقت عالجی . چون ايتاليا، پرتغال و جمھوری ايرلند را ھم گرفته است  ھمنموده است و دامان کشورھائی

ھای  ھای مالی، گردش سيستم ھا و بدھی  دولتۀ از وضعيت کنونی نيست و افزايش کسری بودج رفتمنظور برون به

که   حقيقت روشن است آن تظاھرات روزانه در اقصا نقاط دنيا، مبين اين  کنونی را مختل نموده است و به تبعۀگنديد

  . دوام نيستاکند و طبعاً تا ابد قابل اعتبار و ب داری مسير سرازيری خود را طی می مناسبات سرمايه

گزين آن گردد که   دگرگون و سوزانده شود و دنيا و پرچمی جایدباي  سرمايه می،به کالمی حقيقی اين دنيا و پرچم

از ھركس "مارکس جامعه ۀ ھا از بين رفته و بنابه گفت ؛ دنيائی که نابرابری باشد  انسانی گان جوامع  سازند حافظ منافع

  .رفتار خواھد نمود" طبق استعدادش و به ھركس طبق نيازش

  ٢٠١٢ جنوری

  ١٣٩٠دی ج

 

 


