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  بابک آزاد: فرستنده

  ٢٠١٢ جون ١٣
  

  !سرمايه داری و مرگ زحمتکشان در اثر گرسنگی
 

ر ساتاما، اعضای يک ، در شمال توکيو در شھ٢٠١٢ چ مار٢۵مز، در يورک تايويئی نامريکاه يبه گزارش نشر

پزشک قانونی با بررسی اجساد آنان اعالم .  سه نفری از شدت گرسنگی در محل سکونت خود جان باختندۀخانواد

 بر اثر ٢٠١٢ بروری ف٢٠عنی دو ماه قبل از يدا شود، يخی که اجسادشان پيش از تاري ماه پ٢ن خانواده ي که اکرد

 ھزاران انسان دردمند و تنھا و بی َکس در ۀ مرگ ھر سالألۀگر مسين خبر بارديا. گرسنگی فوت کرده بوده اند

ت دولتی، بر اثر گرسنگی جان می بازند، با برجستگی در مقابل چشم ھمگان قرار يل عدم حماي را که به دلجاپان

  . داد

آمد و صندوق  از آن خانه نمی ئیق کرده اند که برای مدتھا صدايه ھا تصديھمسابر اساس گزارش نيويورک تايمز، 

گر قادر به کار کردن نبود و يسک کمر ديماری ديظاھرأ پدر خانواده در اثر ب. پست ھم انباشته از نامه شده بود

ه يل ھم آن ھا نتوانسته بودند کراين دليبه ھم. ل بحران اقتصادی از کار اخراج شده بودنديھمسر و پسرش ھم به دل

چ پول و مواد ي برق ھم به علت عدم پرداخت بدھی ھا قطع شده بود و ھ ماه قبل پرداخت کنند و٦ شان را از ۀخان

ده می شد، حاکی از آن بود که آن سه تن يبطری ھای خالی آب که در کنار اجساد د.  در خانه وجود نداشتئیغذا

تالش ک بار ي مزبور ۀگفته می شود که خانواد. ن روزھای زندگی دردناکشان را با آب خالی سر کرده بودنديآخر

پول قرض کنند، در ) ر ھستنديکه خود آن ھا ھم خانواده ای زحمت کش و فق(ه ھا يکی از ھمسايکرده بودند که از 

، جاپاناری از زحمتکشان يز مانند بسين خانواده نياما ا. حالی که به آن ھا قانوناً حقوق ايام بيکاری تعلق می گرفت

و آزار دھنده ای که دولت در پرداخت حقوق بيکاری ايجاد کرده ی بسيار خشن گيری ھاچه به دليل موانع و سخت 

و دريافت چنين حقی را برای کارگران و زحمتکشان در حد غير ممکن ساخته است و چه به اين خاطر که ارگان 

جلوه می دھند، بدون اين که " ننگ اجتماعی"ھای تبليغاتی، تقاضا برای حقوق ايام بيکاری از دولت را نوعی 

  .ر پوشش کمک ھای دولتی قرار بگيرند پس از تحمل گرسنگی مداوم جان خود را از دست دادنديند زبتوان

ن نظر يج ايغ و ترويق تبلي و دولت حامی آن در طی سال ھای متوالی از طرجاپانه دار حاکم بر ي سرماۀطبق

به يک فرھنگ سازی ضد انسانی د از دولت درخواست کمک کنند مبادرت يبانه که کارگران نباياکارانه و عوامفرير

ه ي سرماۀدر حالی که، طبق. قلمداد نموده است" ننگ اجتماعی"ک ين امری را يش رفته که چنينموده و تا آن جا پ
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خود، به عدم درخواست کمک " تيثيح"و " آبرو" که کارگران زحمتکش و از کار افتاده را برای حفظ جاپاندار 

 شروع شد، از گرفتن جاپان گذشته در ۀی که از دو دھموج بحران اقتصادين ايق می کند، خود در جريدولتی تشو

اردھا دالر کمک مالی از دولت تالش کرده تا يلين فاصله با گرفتن ميده است و در ايغ نورزيچ کمکی از دولت دريھ

ازی ھا و ن دست و دلبيجالب است که ھم. بانک ھا و شرکت ھای خود را از ورشکستگی و سقوط کامل نجات دھد

 ھم طبق جاپانه داران، منجر به رشد بدھی ھای دولتی شده و دولت يکمک ھای دولتی بی حد و حساب به سرما

قطع . ن بدھی ھا و عوارض اقتصادی ناشی از آنھا را بر دوش کارگران و زحمتکشان انداخته استيمعمول، بار ا

بسيار در راه اخذ چنان کمک ھائی برای بخشی از کاران و ايجاد موانع يکمک ھای اقتصادی دولت در سطحی به ب

  .کی از جلوه ھای آن می باشديکارگران، 

در ميان زحمت " احساس شرم"اما، محروم کردن زحمتکشان از دست يابی به حقوق ايام بيکاری، صرفا به ايجاد 

ز دست يگری نيترفندھای د برای اين منظور، به جاپانکشان از طريق تبليغات بورژوائی ختم نمی شود، بلکه دولت 

کی از ي. مار می شوند تقاضای کمک مالی از دولت نکننديا بيکار و ي وقتی بتازده که کارگران را وادار کند 

به عنوان . وجود می آورده ان کمک ھای دولتی بيشتری برای متقاضين است که ھر روز موانع بيترفندھای دولت ا

در نتيجه . ردي با ارزش و قابل فروش در خانه داشته باشد، تعلق نمی گءی ک شيمثال کمک دولتی به کسی که حتی 

کارگران بيکار تنھا موقعی می توانند برای دريافت کمک مالی اقدام کنند که پيش از آن برای بقای خويش ھر چيز 

  .قابل فروش را در خانه جھت نجات از مرگ خرج شکم خود کرده باشند

مه ھای اجتماعی در شھر ھای مختلف، ي بۀان ادارين است که با گذاشتن مسابقه ميگر از ترفندھای دولت ايکی دي

کار، آن ھا را از يد کارگران بيرقانونی و تھديوه ھای غين ادارات را وادار کرده است که با استفاده از شيکارکنان ا

کمک ھای دولتی را داشته ن متقاضی يکارمندان ھر منطقه ای که کمتر. تقاضا برای کمک ھای دولتی منصرف کنند

زه و يگر باشد، جايشتر از مناطق ديب) انيد درخواست متقاضيعدم تأئ(ا تعداد پرونده ھای مختومه آن ھا يباشند، و 

 تقاضا برای کمک ھای دولتی را ھم آن قدر ۀط قبولی و پروسين، شرايعالوه بر ا. افت می کنندياضافه حقوق در

 مزبور، ۀط، با مشاھده برخورد ھای غير انسانی اداريان واجد شرايخشی از متقاضز کرده اند که بيرآميسخت و تحق

به عنوان مثال، افراد متقاضی از ھمان .  شان می شوندیمان و وادار به پس گرفتن تقاضاياز درخواست خود پش

تی يا در موقعار بی ربط و خصوصی مواجه می شوند که پاسخ دادن به آن ھا ھر فردی ري بسئیال ھاؤابتدا با س

 ثروت موجود در جاپانبه اين ترتيب در شرايطی که سرمايه داران و دولت آن ھا در . آزار دھنده قرار می دھد

 که آن ھم ،دست آورده اند، در زمان بيکاری آن ھاه دست خود را از قبل کار و زحمت کارگران و زحمتکشان ب

 بيکاری و ۀمی باشد ، با ايجاد موانع مختلف برای دريافت بيمداری و شرايط بحرانی آن سرمايه ستم ياجبار سلطه س

دست آمده توسط خود ه ی که کوشش برای گرفتن تنھا بخش ناچيزی از ثروت بھمراه با آن رواج فرھنگ ارتجاعي

جی ناشی از فقر و گرسنگی کشانده ي کارگری را به کام مرگی تدرۀکارگران را گدائی جلوه می دھد، ھزاران خانواد

  .است

دگی به ي برای رسجاپان فرھنگ بورژوائی ياد شده و بوروکراسی آزاردھنده ای که دولت ۀبايد دانست که اشاع

. ده می شوديش در جامعه ديج فاجعه بار آن از سال ھا پيجاد کرده، تازگی نداشته و نتاي اءکاران و فقرايدرخواست ب

به عنوان مثال . شتر به آن دامن زده استي نه تنھا برای رفع آن تالشی نکرده بلکه ھرچه بجاپانبا اين حال، دولت 

دات ي از کار افتادگی بود، در پی تھدۀميوشو مدت ھا تحت پوشش بيتاکيرمردی که در شھر کي پ٢٠٠٧در سال 

افت کمک يط الزم برای دري فاقد شراگريبکاری به او قبوالندند که ديکه با دروغ و فر( خدمات دولتی ۀکارمندان ادار
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پس از . افت کمک مالی انصراف داد و مدتی بعد در اثر گرسنگی در خانه اش فوت کردياز در) ھای دولتی است

مه ي بۀن شھر در چند سال متوالی از طرف وزارتخاني خدمات دولتی اۀمرگ وی بود که معلوم شد که کارکنان ادار

م که دولت، کارکنان شھرھای يافت کرده بودند و جالب است بدانيزه دريجا"  نمونهۀادار"ھای اجتماعی به عنوان 

  .ن شھر می فرستاده و می فرستديان، به ايد متقاضيد و تمھيک ھای تھديز برای آموختن تکنيگر را نيد

ا ينشسته اری از کارگران بازيم است، بسيار وخير بحران و بالطبع بسي درگجاپانت اقتصادی يسال ھاست که وضع

ل يافت نمی کنند، بلکه به دليلی که گفته شد، از دولت کمک مالی درياخراج شدگان و از کار افتادگان، نه تنھا به دال

ن وضع يا. ستديز نيافت کمک از خانواده و نزديکان شان نيکاری و فقر عمومی در جامعه قادر به دريش بيافزا

ج يرا در فر ھنگ مردم را" کودوکوشی"بی پناھی گشته و اصطالح باعث گريبانگير شدن اين افراد با گرسنگی و 

  .  بر می گردد١٩٩۵نموده است که البته منشاء آن به زلزله سال 

 ۀ کامل با فاجعئی با بی اعتناجاپان رخ داد که دولت جاپان" کوبه"ن لرزه ای در شھر ي زم١٩٩٥ جنوری١٧در 

ن کمکی به ي منطقه به بار آورده بود برخورد کرد و از کوچکترن واقعه برای مردمير و خساراتی که ايمرگ و م

در آن . ه داران بازسازی شديفقط بانک ھا و ادارات دولتی و خانه ھای سرما. زحمتکشان زلزله زده خودداری کرد

فقر و کاری و ياری از کارگران و زحمتکشانی که دار و ندارشان را در زلزله از دست داده بودند، در اثر بيسال بس

ا در گوشه يکشان و يکه کسی متوجه آن ھا بشود، در خانه ھای سرد و تار نيماری و بدون ايگرسنگی و سرما و ب

 نفر از ٤٠٠ش از يدر آن سال اجساد ب. دا می شدي پناه می مردند و اجسادشان مدتھا بعد از مرگ پیای تنھا و ب

ن گونه مرگ ي به اجاپاناز آن موقع به بعد، مردم ) ١.(ا شدديج پيکارانی که در اثر گرسنگی مرده بودند، به تدريب

ند که به معنای مرگی يمی گو" کودوکوشی"ر می شود، يب کارگران و زحمتکشان فقيزی که نصيدلخراش و غم انگ

  ) ٢(وجود می آيده َکسی بي و بئیبی و تنھاياست که در غر

ن سرنوشت ممکن، يزترين غم انگياما ا.  مرسوم شدانجاپ کوبه در ۀبعد از زلزل" کودوکوشی"بنابراين، اصطالح 

، بلکه در جاپانگر زحمتکشان تحت ستم نه تنھا در ياری از کارگران و ديکه بس( َکسی ی و بئیمردن در تنھا

خصوص از زمانی که بحران ھای ه ش از آن زلزله و بيلی پيخ) ه داری به آن مبتال می شونديسراسر جھان سرما

  .ده می شودي دجاپانز در شھرھای مختلف يق تر شد، شروع شده بود و تا به امروز نيرچه عم ھجاپاناقتصادی 

ن شکل ي سال به ا٦٥ نفر از افراد باالی ٢٢٠٠ حدود ٢٠٠٨ در سال جاپان اساس آمار رسمی دولت هب

ند که حتی  کشف می شوجاپان ھزار جسد افراد بی َکس و تنھا در ٣٢و ساالنه حدود . فوت کردند) کودوکوشی(

. ستندي نئیگر قابل شناسايدا می شود که دير پيا اجسادشان آن قدر ديز مراجعه نمی کند و ي آنھا نئیکسی برای شناسا

 درصد از افراد مسن احتمال می دھند که سرنوشت ٤٣ در آن کشور انجام شد، ٢٠١٠طبق نظرخواھی که در سال 

  . خواھد بود" کودوکوشی"شان 

ه داری جھان، حرص و ي، بلکه در ھمه کشورھای سرماجاپانش فقر و گرسنگی، نه تنھا در ين عامل افزايمھمتر

 حاکم به حق ۀشتر طبقيورش ھرچه بيش اختالف طبقاتی و يد استثمار کارگران و افزايه دار و تشدي سرماۀطمع طبق

  .رديبه خود می گع تری ي ھر روز ابعاد وسجاپانن روند در يا. گر زحمتکشان استيو حقوق کارگران و د

اری از کارگران دارای ي به خصوص پس از جنگ جھانی دوم، بسجاپانه داری در يدر دوران رشد اقتصادی سرما

ا ي درصد کارگران قراردادی و ٤٠ش از ياما در حال حاضر ب. بودند" مادام العمر"مشاغل دائمی و به اصطالح 

ن کاھش يا. ر قراردادی استي درصد حقوق کارگران غ٤٠مه وقت کار می کنند و حقوق شان به طور متوسط ين

ه دار ي سرماۀرد که طبقي در زمانی صورت می گ،ای کارگران و سقوط سطح رفاه آن ھايروزافزون حقوق و مزا
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ه داران زالو صفتی که در يسرما. گر، روز به روز ثروتمند تر و مرفه تر شده اندي ھمانند ھمه کشورھای دجاپان

 بورژوائی، کارگران ۀاکارانيزند با فرھنگ سازی ريه می ريگ سرمايرگران را می مکند و به دکه خون کا یحال

ط ييعنی مرگ در شرا.را برای کارگران به ارمغان آورده اند" کودوکوشی"را از استفاده از حقوق خود باز داشته و 

ش خواھند داشت ين در پيزند جھانی نويخپاه که اگر کارگران بتوانند متحد شده و ب یدر حال. کسیيتنھائی و فقر و ب

  .که در آن ھيچ انسان شرافتمند و زحمتکشی محکوم به گرسنگی و مرگ نخواھد بود
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