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  ٢٠٠٩  در آستانه سالی دارهيسرمانظام 

 
١٣٨٧دی هفتم شنبه                                                                                                       یخسرو غالم  

 
            
  و بنابر باورچينی ها، مبنی بر٢٠٠٨دقيقه و هشت ثانيه، روز هشتم ازهشتمين ماه سال درساعت هشت و هشت  

چنين رويداد بزرگی  آنها برای برگزاری. خوش يمن بودن عدد هشت، مشعل المپيک در پايتخت اين کشور روشن شد

د ميليارد نفر مراسم های افتتاحيه تاريخ المپيک، چن زيباترين وجذاب ترينگذاشتند وبا نمايش يکی از" سنگ تمام"

باستانی  اعتقاداتی رسيد که چينی ها با استفاده ازمبنظر. کردندمناظر بودند را متحير زنده شاهد آنبيننده ای که بطور

خود در دنيای سرمايه داری بگويند  و سنتی ، نورافشانی و نمايش های گوناگون رقص و آواز می خواستند به رقبای

   . کنندجهانی، مصمم هستند وبرای آن روز لحظه شماری می که آنها همچنان برای رسيدن به پله اول در اقتصاد

اقتصاد  عوامل زيادی از جمله. نيز چين يکی از قطب های مهم اقتصادی نظام سرمايه داری است بی ترديد هم اکنون

اما همانطور که ديوار چين را . شد متمرکز و بابرنامه، منابع فراوان وغنی باعث رسيدن اين کشور به چنين جايگاهی

مقابله با قدرت های رقيب در دوران باستان ساختند، اقتصاد   داران برایبردگان برای ادامه حيات امپراطوری برده

سرمايه داران چينی برای . چين، محصول نيروی کار ارزان طبقه کارگر اين کشور است صنعتی وتوسعه يافته کنونی

تشکل مستقل ، داشتن  هر چه بيشتر ارزش اضافه و انباشت سرمايه، کارگران را از حقوق اوليه کار، مثل حق توليد

 محيط   اول را در مرگ کارگران بر اثر ناامنی محروم کرده اند وبنابر گزارش مراجع بين المللی، اين کشور مقام

 ميليون نفر از ٣٠٠ميالدی  عالوه براين بر اساس آمار سازمان ملل، سال گذشته. کار، بخصوص معادن را داراست

                                                                  .ند امردم چين در زير خط فقر زندگی را گذرانده

از  خاموش شدن مشعل المپيک پکن در شرق آسيا، برخی از شبکه های ماهواره ای تصاوير کوتاهیدو ماه بعد از 

حرکت دوربين ". ثروتمندان  بلژيک، نمايشگاه: " غرب اروپا را به نمايش گذاشتند که در زيرنويس آن نوشته بود

داد که در آن انواع و اقسام کاالها و غذاهای  ابتدا فضای در بسته و مسقف و دکوراسيونی زيبا را نشان می

نشان دادن زيورآالت، از جمله جمجمه ای از الماس، لباس ها و غذاهای  سپس. مخصوص طبقات دارا چيده شده بود

تلويزيون  دان وزنان زيبا وشيک پوشی را در صفحهفيلمبردار، مر. هر بيننده ای را خيره می کرد متنوع بود که چشم

آشپزخانه می رسيدند و در آنجا کسانی با  برای ميليون ها نفر به تصوير می کشيد که ضمن قدم زدن، به غرفه های

  ...بورژواها را بر دهان آنها می گذاشتند چنگال جديد ترين و لذيذ ترين غذاهای مخصوص

جهانی  ايشگاه ثروتمندان، تصاوير فاجعه بار ديگری وجود دارد که شبکه های تلويزيونیبسته نم اما بيرون از فضای 

کسانی که روزانه فقط با کمتر از  بنابر آمار رسمی درسال جاری ميالدی، جمعيت. به ندرت به سراغ آنها می روند

نفر در چهار گوشه ی کره گذشت و همچنان صدها ميليون  يک دالر امرار معاش می کنند از مرز يک ميليارد نفر

واقع  ازهمان ماه های اوليه سال، بيش از سی کشور به بهانه خشکسالی و در. بسر می برند  در فقر وگرسنگی  زمين
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هر روز در جهان، دهها . شدند بدليل بی برنامه گی دولت ها در توليد مواد غذايی ومصرفی مردم، دچار مشکل جدی

سوء تغذيه ونبود امکانات بهداشتی ودرمانی قادر به ادامه زندگی  يل نداشتن غذا،بدل   کودک و پدر و مادرها يشان

می شود تا زيباترين وظريف ترين آن را فرزندان سرمايه که الماس استخراج    کشورهای آفريقايی در معادن. نيستند

 نه هزاران نفر درزباله دانیروزا. چندين کارگر زير آوار می مانند و مدفون می شوند داران استفاده کنند، هر روز

 دنبال چيزی برای خوردن هستند وشب ها را داخل کارتن و در خيابان های منتهی به برج شهرهای بزرگ دنيا،   های

    .می برند ايفل پاريس، نيويورک ، لندن، دهلی نو وديگر پايتخت های غول پيکر سرمايه داری، بسر

پرچم بازار  باال آمد تنها بخشی از فجايع و فاصله طبقاتی شديدی است که اقتصاد سرمايه داری باآنچه که در سطور  

اقتصادی که ماحصل آن ثروتمند . است آزاد و ليبراليسم نوين، در سال جاری ميالدی برای بشريت به ارمغان آورده

ل همچنان بيشتر کشورهای جهان از در اين سا. دنيا است شدن اقليت سرمايه دار و فقيرتر شدن اکثريت مردم

 وآسيا، مقروض بانک جهانی وصندوق بين المللی پول، اين مراکز سرمايه امپرياليستی امريکای التين تا آفريقا، اروپا

ديون دولت های خود به قدرت  بعبارتی مردم اين مناطق، بخشی از درآمد سرانه خود را بايد برای بازپرداخت. بودند

   .بپردازند   ،های صنعتی بزرگ

گسيخته، کره  با رقابتی لجام  روزهای آن در حال سپری شدن است، سرمايه داری جهانی همچنان درسالی که آخرين

اين در حالی . کننده، تبديل کرده است زمين را به زراذخانه ای از انواع واقسام سالح ها ومهمات مخرب و ويران

مثل خاورميانه در جنگ وخونريزی بسر می برند و بايد قربانی  از جهان،است که هم اينک مردم در مناطق مختلفی 

آنها  .کارتل ها وتراست های سرمايه داری، برای انباشت فوق سود امپرياليستی با هم دارند توحش و رقابتی شوند که

ر روی سر مردم بی نظامی را ب در زمينه توليد صنايع با به راه انداختن جنگ هايی خونين، آخرين دستاوردهای خود

ان و فلسطينی را هنگام گروه های مسلح، کارگرعراقی ،افغ .دفاع کشورهايی مثل افغانستان وعراق آزمايش می کنند

 اگر و يا. سرويس پياده می کنند و به رگبار می بندندليل داشتن مذهب و نژاد متفاوت ازد محل کار، فقط بهبازگشت از

  .شوندميهای ديگر ه هايشان، آواره سرزمينهمراه زن وبچدوش وبر باشند، کوله بارداشتهشانس زنده ماندن   درجنگ 

سال،  ، بحران اقتصادی عظيمی است که در نيمه دوم اين٢٠٠٨يکی از مهم ترين رويدادهای سال  عالوه بر اينها،

وارض آن، زندگی و معيشت ع بيشتر مناطق جهان را فرا گرفت و در آخرين روزهای پايانی سال، همچنان عواقب و

بحران با نابسامانی مالی بانک های امريکا در بخش مسکن  اگر چه اين. مردم دنيا را تحت تاثير خود قرار داده است

زود رکود به بخش های مختلف، از جمله صنايع توليدی، کشيده شد و به سرعت ديگر  اين کشور آغاز شد، اما خيلی

  .را نيز در بر گرفت کشورها

اين  دامنه اين بحران و وخيم تر شدن اقتصاد جهان، اکنون روشن شده است که برای بررسی علل با گسترش بی سابقه

بانکی سرمايه داری و داليل سطحی  اوضاع ، نبايد بدنبال اشتباه در برنامه ريزی اقتصادی و يا اختالس در سيستم

نظام اقتصاديی که مناسبات توليد در آن نه .  نظام جستجو کرداين ديگر رفت؛ بلکه ريشه اين بحران را بايد در ساختار

 يکی از اصول اساسی اين. جامعه بشری، بلکه مبتنی بر کسب سود وباز هم سود بيشتر است بر اساس نيازهای

 بنابراين اين نظام اقتصادی، همواره. و رقابتی لجام گسيخته برای انباشت سرمايه است هرج ومرج در توليد  سيستم،

  . شودآن آغاز می" بحران ادواری " بعد از يک دوره رونق وشکوفايی، دچار رکود شده و 
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کارخانه  کارگر در مراکز مختلف کارگری جهان و بيکار سازی های گسترده در بخش هايی همچون اخراج ميليون ها

عالوه بر اين کم شدن هزينه . تکارگر اس بحران برای طبقه  های اتومبيل سازی، از نتايج زيان بار اين دور جديد

چرا که سرمايه . را با مشکالت همه جانبه ای مواجه کرده است های عمومی از طرف دولت ها، شرايط زندگی مردم

  .بار ضرر و زيان خود را به دوش طبقات پايين جامعه بيندازند داران ميخواهند سنگينی

  جنبش اجتماعی گسترده ای از کارگران و ديگر اقشار، در چهارگوشه ی جهان٢٠٠٩سال امروز و در آستانه 

حرکت عظيم را هم  اين. فرودست جامعه سرمايه داری، در مقابل تمام نابرابری های اين نظام شکل گرفته است

شيکاگو، برلين، آتن،داکار، برازيليا، استانبول،  اکنون در کارخانه ها، فرودگاه ها، بنادر و خيابان های شهرهای

توده های مردم ديگر نمی خواهد تاوان بی کفايتی و سياست های . مشاهده کرد ا و ديگر مناطق دنيا، می توانپرتوري

 اجتماعی و قدرتمند  بدون شک يک جنبش وسيع. داران را بدهند و قربانی جنگ، فقر وگرسنگی بشوند غلط سرمايه

نظام سرمايه داری به کار وزندگی  رد، ميتواند تهاجمبين المللی، همچون اوايل قرن گذشته، که دنيا را به لرزه در آو

  . براندمردم در سراسر جهان را به عقب

  

  خسرو غالمی

٨٧دی اول  

یکمک به ايجاد تشکل های کارگر کميته ی هماهنگی برای  

www.komitteyehamahangi.com 
komite.hamahangi@gmail.com 

 


