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.  عاشقانش زین پس، در گورستان تاریخ آرمیده باشدبستھانقالب، شبحی با اینھمھ چشم انتظار،بنطر می رسد در افق
ناکام برای دمیدن حیات مجدد بھ کالبد آن، امید عظیم بھ آنکھ یک روز ھمھ چیز تغییربا اینھمھ علی رغم تالش ھای

مانند ماری از ورای قرن این خط سرخ کھ. یابد، وجدان عمومی را صیقل می دھد و از سلسلھ وقایع زائیده می شود
گارگری، آزادی زنان و تمام ستمدیدگان، جنبش جنبش. ا و قاره ھا عبور کرده، در واقع ھرگز متوقف نشده استھ

نوشتھ شدن فصل تازه ای ھستیم؟ خشم عمومی بوجود آمده از بحران ھای رھائی بخش ملی، و اکنون آیا شاھد
آنھا الگوی ایدئولوژیک شان درھم پاشیده،با وقوف بھ آنکھ . محافظھ کار را نگران کرده استاقتصادی، مفسرین

.... چین، تظاھرکنندگان لیتوانیائی کارگران فرانسھ، بیکاران: بانگرانی نشانھ ھای نارضایتی عمومی را دنبال می کنند
آمیز سرمایھ داری، در جھانی کھ ما می شناسیم ترک ایجاد آیا جھان دیگری در راه است ؟ بھرحال ، حرکت جنون

.تکرده اس

بھ اوج خود برسد، ناآرامی ھای محلیِ  نقاط مختلف  ۲٠٠۸ مدتھا پیش از آنکھ بحران اقتصادی کنونی در سپتامبر
باال رفتن بیسابقھ ی قیمت بسیاری از نیازھای ھمگانی و بھ. شونده را آشکار ساختھ بودجھان، آثار یک توفان نزدیک

 ۲٠٠۸در بھار سال ضات فراوانی در کشورھای مختلف جھانموازات آن نزول درآمد ھا، باعث شورش ھا و اعترا
.قیمتھا رو بھ کاھش نھاداین اعتراضات تنھا در آستانھ ی بروز بحران اقتصادی و نزول. گشت

بستگی دارد و یک نگاه ساده بھ جھان کنونی، وجود شکاف بروز ناآرامی ھا و شورش ھای مختلف بھ عوامل زیادی
اقتصادی عالوه بر این، رشد. میان جوامع مختلف و روابط تلخ میان آنھا را تایید می کندبانیھای قومی، طبقاتی، و ز

، شامل حال تمام ۲٠٠٠و اوائل ١٩٩٠حاصلھ از گلوبالیزاسیون و سھولت دریافت وام و اعتبار ھای مالی در دھھ 
کالت سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی، ھمین مش. راه نیافت کشور ھا و ملت ھا نشد و بھ بسیاری از مناطق فقر زده

، جھان را دچار شکاف ھایی کرده ۲٠٠۸آمدن ضربھ ی اقتصادی بر آن در سپتامبر جامعھ ی جھانی حتی پیش از وارد
میلیونھا مردم جھان باعث شدت بیسابقھ ی این بحران و تاثیرات ھمھ جانبھ ی آن بر زندگی و اقتصاد و گذراناما. بود

بار شد؛ درست بمانند فشاری کھ الیھ ھای تکتونیک شتر ھمین شکاف ھا و بروز شورش ھای خشونتباز شدن ھرچھ بی
.وارد ساختھ و موجب زلزلھ می شوندزمین در امتداد ُگَسل ھا بر یکدیگر
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زمین لرزه ھای کوچک پیش از زلزلھ ی اصلی را بازی افزایش شدید شورش ھا و اعتراضات در سال گذشتھ، نقش
بارزترین این اعتراضات، شورش گرسنگان علیھ باال . اقتصادی کنونی بشمار می آمدند و پیش درآمد بحرانمی کردند

مردم در کشورھای بھ عنوان نمونھ می توان بھ شورش ھای.  کشور جھان بود١٠قیمت مواد غذایی در بیش از رفتن
)١.(ونزی، اردن، مراکش، و سنگال اشاره کرداندبنگالدش، کامرون، ساحل عاج، مصر، اتیوپی، ھائیتی، ھندوستان،

کھ در آن ھزاران نفر بھ کاخ ریاست جمھوری در شورش مردم ھائیتی از خشونت بار ترین آنھا محسوب می شد
یارانھ ھای خوراکی شدند ؛ ھرچند کھ در مقابل نیروھای دولتی و سازمان ھجوم آوردند و خواستار» پورت او پرنس«

بھ قتل آنسوتر در شورش ھای شھر ِلکای، چھار نفر بدست نیروھای سازمان ملل. نشینی شدندعقب ملل مجبور بھ
.مجبور بھ استعفا شدالکسی، نخست وزیر ھائیتی-ادوارد-بھ دلیل ھمین شورش ھا بود کھ ژاک. رسیدند

زمان آن رسیده کھ در افکار خود تجدید نظر کنید

 نداشتند ۲٠٠۸ارتباط مستقیم با بحران اقتصادی سپتامبر  ھرچند۲٠٠۸ھ شورش ھای گرسنگان در ماه ھای آوریل و م
نشانھ ھای مشکلی کھ ھرچھ بیشتر نزدیک می شود، و برمال گر کاستی ھا و اشکاالت اما می بایست ھمچون اولین

.جھانی تلقی شونداقتصاد

رابر رسید و صدھا میلیون نفر مردم غذایی در جھان بھ دوب قیمت مواد۲٠٠۸ تا بھار ۲٠٠۷در فاصلھ ی بھار سال 
کھ مجبورند بخش باالیی از درآمد خود را صرف خرید خوراک کنند دچار مشکل فقیر سراسر جھان، و آنانی را

اول باال : شناختجھانی دو چیز را عامل باال رفتن یکباره ی قیمت مواد غذایی و شورش ھای ھمراه آنبانک. ساخت
و دوم تخصیص —شیمیایی بھ آن بستگی داردمام کارھای کشاورزی و تولید کودھایکھ ت—رفتن قیمت نفت و گاز

برای تھیھ سوخت گیاھی اتوموبیل بکار می رود بجای محصوالت زمین ھای وسیع کشاورزی بھ کاشتن محصوالتی کھ
)۲.(مردمکشاورزی مورد نیاز خوراکی

یزی بود کھ در بازار مستغالت و اعتبارات مالی در چاین پدیده ی خاص بازار مایحتاج عمومی از یک نظر معادل
یعنی باالرفتن بی رویھ اما غیر قابل دوام قیمت ھا، تنھا و تنھا بھ دلیل مظنھ ھایایاالت متحده بوقوع پیوستھ بود؛

خت، ترابری و تقاضا برای سوبا رشد ھرچھ بیشتر. غیرواقعی و پیش بینی رشد توقف ناپذیر اقتصاد در سالھای آینده
از سوی دیگر باال . سوخت گیاھی تخصیص داده شوددیگر سود آور تر بود کھ زمین ھای کشاورزی بیشتری بھ صنعت

. را بھ طمع می انداخت کھ بھ دنبال سود بیشتر بھ احتکار مواد غذایی بپردازندرفتن روزانھ ی قیمت ھا، سرمایھ داران
خرید خود را روز  و شورش مردم گرسنھیی بود کھ داشتند قدرتھمانطور کھ انتظار می رفت اپیدمی خشونت،نتیجھ

.بروز بیشتر از دست می دادند

اندرکاران شد و خیزش ھای عمومییی را وعده می داد کھ  منشاء نگرانی عمیق دست۲٠٠۸شورش گرسنگان در سال 
 ۷۷-در کنفرانس کشورھای جیپاترسون نخست وزیر سابق جامائیکا . جی.پی. بوددر گذشتھ باعث سقوط دولت ھا شده

بدنبال خواھد خیزش ھای آیندھی نزدیک عواقب آنی و ملموس«: در آنتیگا چنین اظھار نظر کرد۲٠٠۸سال در آوریل
منجر خواھد شد مصون ھستند خواھش می از آنھایی کھ تصور می کنند از شورش ھایی کھ بزودی بھ انقالب. داشت

)۳(».کنم در افکار خود تجدید نظر کنند

احتماًال پیش بینی پاترسون و تبدیل شورش ھا بھ چنانچھ سیر صعودی قیمت محصوالت کشاورزی ادامھ می یافت،
ماه بعد کھ بحران اقتصادی بھ اوج خود رسید قیمت نفت و بدنبال آن قیمت اما چند. انقالبات درست در می آمد

عمومی ورش ھای بیشتر بر سر بھای مایحتاجکشاورزی سقوط اساسی کرد و در نتیجھ جلوی بروز شمحصوالت
خشونت بار ھرج و مرج اقتصادییی در حالیکھ ناآرامی ھای جمعی بر سر گرانی خوراکی تنھا یکی از وجوه. گرفتھ شد

وخامت بیشتر شرایط اقتصادی ، تظاھرات و شورش علیھ ھمزمان با.  خود را نمایان ساخت۲٠٠۸بود کھ در سال 
.بی توجھی بھ نیازھای توده ھای فقیر، در سراسر جھان شدت گرفت لیاقتی دولت، وازدیاد بیکاری، بی

باالی مواد غذایی صورت می گرفت، انعکاسی از معضالت این ناآرامی ھا، بمانند اعتراضات دیگری کھ علیھ قیمت
 کھ با آثار منفی رکوددیوارھای محکم میان طبقاتی، تبعیضات نژادی و امثال آن بود،ریشھ داری نظیر فقر مزمن،

از دست می دادند و یا در ھمانحالی کھ مردم گروه گروه کار ھای خود را. اقتصادی در سطح جھانی ھمراه شده بود
دولت ھا و شرکت ھای بزرگ و کسان دیگری می زیر ضربات سخت اقتصادی قرار می گرفتند ، خشم خود را بر سر
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این تظاھرات عمومًا بھ زد و خورد با نیروھای مسلح . وضعیت تلقی می شدندریختند کھ از نظر آنان مسئول این نزول
مردم خشمگین نظامی می انجامید و ھمراھی نیروھای انتظامی با دولت، غالبًا آنھا را نیز ھدف حملالتپلیس و شبھ

.ساختھ بود

ھرچند چنین . ن صورت گرفتنواحی مختلف ھندوستا زد و خورد ھای فراوانی در۲٠٠۸بطور نمونھ، در طول سال 
قومی و مذھبی و مربوط بھ کاست نسبت می دادند اما انگیزھی این شورش ھا زد و خورد ھایی را معموًال بھ دعواھای

بوده و ھای مالی و این تصور و احساس فراگیر بود کھ گروه مخالف از مواھب بیشتری برخوردارعمومًا نگرانی
کشمیر بھ گردن دشمنی  در بخش ھندوستانی۲٠٠۸ای سخت شش روزھی آوریل گناه شورش ھ. اوضاع بھتری دارد

تبعیضات شغلی، مسکن، و حقوق نابرابر استفاده از اکثریت مسلمان کشمیر و دولت عمدتًا ھندوی آن انداختھ شد، اما
بعدھا نیز در ماه مھ. کشمیر تحمیل می شود بھ ھمان اندازه در این جریان نقش داشتزمین کھ بر بسیاری از مسلمانان

شھر آگرا و تاج محل منتھی می ھزاران نفر از چوپانان متعلق بھ ایل گوجار بھ سد کردن راه آھن و جاده ھایی کھ بھ
 ۳٠در اثر تیراندازی نیروھای پلیس بھ جمعیت، . کردندشود دست زدند و از آن طریق حقوق اقتصادی خود را مطالبھ

در ماه اکتبر نیز شورش ھایی کھ منشاء اقتصادی داشت ایالت آسام در شمال شرقی .دنفر در این جریان بقتل رسیدن
ای بر خاستھ بودند در آنجا مردم فقیر محلی بر علیھ ھجوم مھاجرین غیرقانونی بنگالدشی. در خود فرو بردکشور را

)۴. (کھ از خود آنھا نیز فقیر تر بودند

منشاء . بخش وسیعی از شرق چین نیز سرایت کرد بھ۲٠٠۸ در سال زد و خورد ھای ناشی از مشکالت اقتصادی،
خوانده می شود، عمومًا تعطیلی ناگھانی کارخانھ ھا، » حوادث تودھیی»چنین نزاع ھایی، کھ از سوی مقامات چینی

انفجار در چین، درست بمانند» حوادث تودھیی«افزایش . نشده، و یا تصرف غیرقانونی زمینھاستحقوق ھای پرداخت
اثرات ناخوشایند نزول جھانی اوضاع خشم مردم در ھندوستان، نشان دھندھی وجود زمینھ ھای از پیش آماده توام با

ناآرامی ھا در چین، عدم تناسب چشمگیر میان ثروت ھا و درآمد مھمترین و ریشھ دار ترین عامل این. اقتصادی است
 در دوران شکوفایی اقتصادی گذشتھ، کارگران فقیر روستایی این.فرودستان روستایی استھای طبقھ متوسط شھری و

ھای خارجی صادر می شد بھ امکان را داشتند کھ بھ شھر ھا مھاجرت کرده و در کارخانھ ھایی کھ تولیدشان بھ بازار
یلیون  م۲٠بسیاری از کارخانھ ھا تعطیل شده و حدود اما امروز با سقوط یکبارھی حجم صادرات،. کار بپردازند

در بسیاری موارد صاحبان این کارخانھ ھا بدون اطالع قبلی درھای کارخانھ . دادھاندکارگرشغل ھای خود را از دست
خود باعث اعتراضات و زد ھمین بھ نوبھی. بستھ و پس از باال کشیدن حقوق عقب ماندھی کارگران ناپدید می شوندرا

)۵. (و خورد ھای خودجوش و ناگھانی کارگران می شود

بھ اوج کامل خود، مرکز اعتراضات و شورش ھا از  و ھمزمان با رسیدن بحران اقتصادی۲٠٠۸در دسامبر سال 
انگیزه ی اعتراضاتی کھ در این مناطق صورت می . و روسیھ منتقل شدکشور ھای در حال توسعھ بھ اروپای غربی

بود نی ھا و بی لیاقتی ھای دولت، و چنین احساسیبیکاری ھای دراز مدت، انزجار از قانون شکگرفت ھراس مردم از
.مردم نیست، صرفنظر از تعریف آن، قادر بھ ارضای نیازھا و اھداف و آمال اکثریت»سیستم«کھ 

 ۶این ناآرامی ھا در . نمونھ ھای موج جدید شورش ھا بودناآرامی ھای گستردھیی کھ در آتن بوقوع پیوست از اولین
یک دانش آموز بدست پلیس، در یکی از محالت شلوغ آتن و بدنبال یک بگومگوی شتھ شدن بدنبال ک۲٠٠۸دسامبر 

شش روز دیگر این تظاھرات، بھ رغم پوزش مقامات دولتی و متھم نمودن پلیس مسئول حادثھ بھ قتل،. شدساده، آغاز
.ادامھ یافت و آتن و شھر ھای بزرگ دیگر را در خود فرو برد

خشونت بار پلیس در پاتوق ھای جوانان بود، اما در عین حال ی ھای آتن خشم مردم علیھ حضورھرچند کھ دلیل ناآرام
کننده در جوانان تظاھر. تمام جوانان، حتی دانشگاه رفتھ ھا، از اقتصاد و آینده تلقی می شدانعکاسی از نومیدی عمیق

کمبود کار، نظام غیر کارآمد آموزشی، بل مشکلواقع از آن راه بھ نشان دادن خشم و درماندگی و ناتوانی خود در مقا
یکی از تظاھر کنندگان می گفت، مرگ این نوجوان ) ۶.(می پرداختندسیستم خشک و نفوذ ناپذیر طبقاتی، و فساد دولتی

نسل ما در مقایسھ با پدر و مادران خود آیندھی سخت«این معضالت، و توضیح می داد کھ، فرصتی بود برای طرح
)۷(».ھا باشد این پدیده غیر عادی است چرا کھ آینده باید قاعدتًا بھتر از گذشتھ. و داردتری پیش ر

. تظاھرات خشونت بار دیگری این مرتبھ در روسیھ سر بر آوردھنوز ناآرامی ھای آتن بطور کامل فرو ننشستھ بود کھ
تالش والدیمیر پوتین در.  دست دوم بودگرفتن حقوق گمرکی باال بھ اتوموبیل ھای وارداتیدلیل این تظاھرات تعلق

بیشتری بست و ھمین امر ھم برای حفاظت از صنعت ضعیف اتومبیل سازی داخلی، بھ ماشین ھای وارداتی مالیات
زندگی خود را می گذراندند و ھم بسیاری دیگر کھ چنین باعث خشم کسانی شد کھ از راه تجارت ماشین ھای دست دوم

 شھر ۳٠رانندگان در شھر والدیووستوک و . گرانتر ساخت روسیھ ترجیح می دادندموبیل ھایماشین ھایی را بھ اتو
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اصلی را سد تظاھرات غیر مجاز علیھ تعرفھ ھای جدید گمرکی دست زدند و در برخی شھر ھا جاده ھایدیگر بھ
.کردند

از والدیووستوک تا پورت او پرنس، در ھمھ جا مردمی خشمگین

. برخی از مناطق اروپای شرقی و روسیھ گسترش پیدا کرده بود اینگونھ تظاھرات اقتصادی بھ۲٠٠٩تا آغاز سال 
 ژانویھ، در شھرھای ریگا پایتخت التویا، صوفیھ پایتخت بلغارستان و ویلنیوس١۶تا  ١۳ بطور مثال در روز ھای بین

ھرچند جرقھی اولیھ . بودپلیس در گرفتھپایتخت لیتوانی، تظاھرات ضد دولتی و زد و خورد ھای خونین بین مردم و 
ھراس از فروپاشی اقتصاد جھانی، خشم نسبت بھ از ھر یک از این تظاھرات خاص خود بود اما تمام آنھا انعکاسی از

.اعتمادی نسبت بھ دولت ھا و عدم لیاقت آنھا در بھبود بخشیدن بھ اوضاع بوددست دادن کار و مزایای شغلی، و بی

تغییرات روزمره نظیر بستھ شدن یک کارخانھی محلی، اعالم تر این ناآرامی ھا برخاستھ از اتفاقات وھرچند کھ بیش
دولت، و یا باال رفتن بھای بلیط اتوبوس تلقی می شود اما در این میان یک سلسلھ عواملبرخی سختگیری ھا از سوی

ھای اقتصادی را از سر و بارھا چنین بحرانجامعھ جھانی از جنگ دوم جھانی بھ این س. بنیادی نیز در کار است
آن بیرون کشیده و بھ دور تازھیی از رشد اقتصادی گذرانده است اما ھر بار توانستھ در عرض یکی دو سال خود را از

مورد اینکھ بھبود اقتصادی بھ این زودیھا بار دیگر ممکن شود، تردید دارند و تازهاین بار اما بسیاری در. دست یابد
.گرددلوم نیست چنین بھبودی از نوع شکوفایی ھایی باشد کھ شامل حال تمام جمعیت جھان میمع

جھانی با ھرج و مرج اقتصادی در سطح وسیع روبرو شده پاکستان یکی از کشورھایی است کھ در اثر ھمین بحران
پاکستان را بھ گردن طالبان وامنیتی آمریکا تمایل دارند کھ گناه مشکالت کنونی ھرچند کھ نیروھای نظامی. است

نیال . دیگری جلب کرده استالقاعده بیاندازند اما وضعیت متزلزل و رو بھ خرابی اقتصاد پاکستان توجھ ناظرین
طبقھی متوسط کوچک اما پر قدرت «می نویسد، «سیاست خارجی«ِفرگوسن تاریخدان دانشگاه ھاروارد در مجلھی 

در ھمین حال بخش عظیمی از جوانان این کشور با مشکل . خورده استشور ضربھپاکستان از سقوط بازار بورس آن ک
)۸(».چنین اوضاعی نمی تواند زمینھی مناسبی برای ثبات سیاسی تلقی شود .بیکاری روبرو ھستند

 این کشورھا تا پیش از بحران اقتصادی حاضر مدتھا. ھستچنین خطراتی در کمین بسیاری از کشورھای نفت خیز نیز
این کشور ھا مادامی کھ. مند می شدند اما بعدھا درآمد ملی آنھا بیکباره تقلیل یافتاز مواھب قیمت باالی نفت بھره

بخش ھای وفادار بھ خود قیمت نفت باال بود قادر بودند از طریق ریختن پول در طرح ھای عمرانی، بھ گروه ھا و
اما امروز با توجھ بھ قیمت پایین نفت . نیز بھ عقب برانندخالفین راپاداش دھند و با تقویت نیروھای امنیتی، ھمزمان م

رژیم ھا کمتر قادر بھ دادن پاداش بھ دوستان و بودجھ ھای کالن بھ نیروھای امنیتی خودنسبت بھ سال گذشتھ، این
. استناپذیربا توجھ بھ کاھش درآمد اقشار مختلف، افزایش احتمال ناآرامی ھای داخلی اجتناب. ھستند

بھ پیش . قدرت خرید مردم برای مواد غذایی شده استبحران اقتصادی حاضر باعث بیکاری ھای روز افزون و نزول
 تھیھ ۲٠٠٩ در مارس ۲٠شگونی کھ برای نشست وزیران اقتصاد کشور ھای جی بینی بانک جھانی، در گزارش بد

خطرات بد را بھ کام فقر خواھد راند و در معرض میلیون نفر دیگر ۴۶بحران اقتصادی کنونی، امسال کرده بود،
کھ دلیل آن خشکسالی ھای بیسابقھ در ذخایر غذایی نیز بنوبھی خود گرفتار مشکل ھستند) ٩.(غذایی قرار خواھد داد

در چنین شرایطی تعجبی . ایاالت متحده و بخش ھایی از خاورمیانھ استآرژانتین و استرالیا و شمال غرب چین و غرب
خود غذای انفجار خشم و سراسیمگی مردمان گرسنھیی باشیم کھ قادر نیستند برای خود و خانواده ھاید اگر شاھدندار

.کافی بیابند

وضعیت اقتصادی با شکاف ھای موجود قدیمی، و نظر ترکیب سقوط دائمی: تصویر کلی اوضاع بقدر کافی گویاست
 بھبود بخشیدن بھ اوضاع، معجون کشندھیی از ھراس ھا و نگرانی ھای موجود درمنفی ھمگانی مبنی بر ناتوانی سیستم

.ھا ایجاد کرده استھا و خشم

وال استریت ژورنال، » .رھبران جھان را نگران ساختھ استتورم قیمت مواد غذایی و شورش ھا،«نگاه کنید بھ  (١)
 ١۸مارک لیسی، نیویورک تایمز، ، »ھای خالی و باال گرفتن خشم در سراسر جھانشکم«و نیز . ۲٠٠۸ آوریل ١۴

 ۲٠٠۸ آوریل

نقطھ عطف مایحتاج عمومی، واشنگتن، بانک جھانی، ،۲٠٠٩آیندھی اقتصاد جھانی در سال : بانک جھانی (۲)
۶۳-۶١، ص ۲٠٠٩
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۲٠٠۸ آوریل ۳٠سی کارائیب، بی بی» تا چھ اندازه بدتر خواھد شد؟: بحران غذایی» (۳)

 ، و ۲٠٠۸ ژوئن ۲٩ِھِدر تیمونز، نیویورک تایمز » .برد ھندوستان را در خود میفصل ناآرامی ھا و تظاھرات» (۴)
۲٠٠۸ اکتبر ٩اکونومیست، » .جنگ مسلمانان خود می رودبزرگترین قبیلھ ی آسام بھ«نیز 

یان جانسون و آندرو باتسون، واشنگتن » .خود می بینندمھاجرین چینی شماره ی نجومی بیکاری ھا را بچشم» (۵)
۲٠٠٩ فوریھ ۳ت، پس

۲٠٠۸ دسامبر ١۵تایمز، ، نیویورک»جمع کارآمد رادیکال ھای دانشگاه آتن» (۶)

دونادیو و کاراساوا«تشییع جنازه ھا باعث ناآرامی ھای بیشتر می شود» (۷)

۵۸، ص ۲٠٠٩آوریل /مارسنیال فرگوسن، فارین پولیسی،» محور ناآرامی» (۸)

کارمندان » .با بحران جھانی اقتصاد برخورد می کنندی در حال توسعھ چگونھکشورھا: شنا در خالف جریان» (٩)
 ۲٠٠٩  مارس سال١۴-١۳بانک جھانی، 


