
 

 1

  افق روشنیت کارگريسا
www.ofros.com 

 
« سمي شدن و مارآسیجهان »     

 
١٣٨٧م شهريورو سبيستشنبه                                                                                          یسير ويجهانگ  

  
ع ارتباطات، يتسررا در ی خود آه نمودهایا دهيپد. مي هستیسطح جهانی درا دهيشاهد پدگر ما يروز ديش ازهربامروز

ن ياما ا. است»  شدنیجهان«نهم يا. ش گذاشته استينقاط جهان را به نما یه در اقصيع انباشت سرمايع و تسريد، توزيتول

خ دارد؛ چرا آه از آن يبه قدمت خود تار ین فكر بستريده است و اي  را به خود دی گوناگونیاي شدن بعدها و زوایجهان

ان ي بزرگ، ادیها ی خود بفشارد، امپراتوریها  را واداشت تا جهان را در مشتی ویزمان آه انسان و منفعت خصوص

گر با هم اما تنها با ي در آنار همدینيب خ دوجهان، دو جهانيشه تاريهم. ان را خلق نموديبزرگ و تاخت و تاز فرمانروا

شورش بردگان .  همراه بوده استآارگراندار بر يهبر بردگان، فئودال بر دهقانان، سرمادار ی غلبه بردهعنير، غلبه ستمگ

 ینيب جهانی همه ازدوجهان ودوانقالبات آارگری گوناگون وها اميها، ق ضد فئودالداران، شورش دهقانان بر برده ابلمقدر

 متفاوت خود را نمود داده یها دگاهيدی شدن در به جهانيیگرا ، عامیارد هي سرمایهمان ابتدااز. اند يند و گفتهگو یسخن م

  . جهان داشتیها ش به افقيگرای وقومی و ملیها تيعصبی ازك آزادي آالسيیانسانگرا. است

داد يش را اندرز ميگوته دوستان خو. آند ی احساس نمین ضعفيانست و شاد بود آه چندي را ضعف میپرست هنيسنگ ميل

شتن را همعصر و هموطن يت برهد و خويد زمان و مكان و مليد از قيلسوف بايگفت شاعر و فيو مند جهان باشندآه فرز

  . مردم بداندۀهم

را گوته وضع » یات جهانيادب« اصطالح -آردند آه شهروند سراسر جهانند  یمعاصرانشان مباهات م  لر و هميهردر، ش

ن يامون و هگل ازيس سن همراه شده و آانت ویقي نهم بتهوون با موسیسمفونن بخش يآخرلر دري شیترانه شادمان. آرد

 آشاند و یش عمليم و به نماي، جهان آارگران را ترسیدار هيمقابل جهان سرمادر» مارآس«.  سخن راندندیگ جهان بوده

 ی و نقادیاطر از دستگاه نظرن خيبه هم.  داردیخي تارۀنيشي آردن پی، جهانیساز ی شدن، جهانی بودن، جهانیاما جهان

  .لطف نخواهد بود یفست بي مانیها  از دادهیا نهينگونه گزيده نبوده است، بديز پوشيها ن ستياليمارآس و سوس

 موجب رشد شگرف یرا هموار آرده بود بازار جهانكا راه آنياد نهاد آه آشف آمري را بنی جهانیبازارصنعت معاصر«

ر گذاشت، گسترش صنعت، تجارت، يز بر گسترش صنعت تأثين رشد نيا.  شدینيباطات زم و ارتیانوردي، دریبازرگان

ش افزود و تمام طبقات ي خویها هيسرماز به همان نسبت رشد آرده بري نیآهن، به دنبال آن بورژواز  و راهیانورديدر

  ٢٧٨ص. دان به در آردي را از میبازمانده از قرون وسط

د و همراه با يجاد انقالب در مناسبات تولين رهگذر بدون ايد و از اي تولی در ابزارهای دائمجاد انقالبي بدون ایبورژواز

  ٢٨٠ص. ش ادامه دهديات خويتواند به ح یها آل مناسبات جامعه نم آن

همه جا . آشاند ین مي خود آن را به سراسر مناطق زمی آاالهای دمادم در حال گسترش برای به بازاریاز بورژوازين

 با سوءاستفاده از بازار ید ارتباط برقرار آند، بورژوازيو با همه جا با. د مستقر بشوديجا خوش آند همه جا باد يبا

  ٢٨٠ص.  داده استید و مصرف تمام آشورها خصلت جهاني به تولیجهان
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.  آرده استیلستاده بودند خايآن اع آه بري صنایرپاي را از زی ملی نهي زمی فراوان مرتجعان بورژوازیعالئم آزردگ

رد آه رواج يگ ی میديع جديها را صنا آنیجا. حال نابود شدن هستنددربه روزا روزياند   نابود شدهیمي قدیع مليتمام صنا

ن يآه از دورترداخل آشورنه درگري آه مواد خام آن دیعيصنا.  استیزندگ متمدن مسئله مرگ ویها تمام ملتیها براآن

  .شود یا مصرف ميهر چهار گوشه دنبلكه درداخل آشورها نه تنها در آه محصوالت آنیعيصنا. شوديه ميمناطق جهان ته

 ی بروبرو هستم آه برایدي جدیازهايگردند با ن یآن آشور بر آورده م] خوِد[ن آه با محصوالت يشي پیازهاي نیبه جا

 متقابل و یمراوده همه جانبه و وابستگ. زم استها ال ميها و اقل نين سرزميتر ها محصوالت دوردست برآورده آردن آن

 حاآم ید ماديز همان وضع تولي نید فكريدر تول  آهن شده استی و ملی محليین انزوا و خودآفايگزيها جا ر ملتيگ عالم

ش از ي بی ملینظر  و تنگیگ هيك سويشود  یم] ها تمام ملت[ مشترك ی مختلف دارایها ، ملتی معنویها دهياست آفر

  ٢٨١ص. آورد ی سربرمیات جهاني ادبی و محلیات گوناگون مليگردد و از ادب ی ناممكن مشيپ

ن يتر  نا متمدنیها و حت ، تمام ملتیل ارتباطياندازه وسا یل بيد با تسهي تولیشرفت پرشتاب تمام ابزارهاي، پیبورژواز

ن را ي چیوارهاي است آه با آن تمام دینيگ توپخانه سنی بورژوازی ارزان آاالهایها متيق آند، یها را جذب تمدن م آن

آند از  یها را مجبور م تمام ملت–آند  یم ميگانگان وادار به تسليو نفرت به شدت لجوجانه بربرها را از ب. آوبد یدرهم م

. دهندان خود رواج ينامد م یچه را تمدن م آند آه آن یها را مجبور م آن. رندي را بپذید بورژوازيوه توليش ،یم نابوديب

  ٢٨١ص. نديآفر یش مي مطابق نقش خویخالصه جهان.  خود بورژوا شوندیعني

رابرتسون آن را فشرده . ن استيآنند چن یون آن را مطرح ميزاسيا گلوبالين يپردازان نظم نو هيو آنچه مدافعان و نظر

ست؟ ين مكان واحد چيا. پندارد ی ميیگرا  و خاصيیگرا داند و اقدام مشترك عام یل آن به مكان واحد ميشدن جهان و تبد

ن يآمده است و ا» یدهكده جهان«لوهان درباره  ه مكيآه از نظر» ی جهانیآگاه«نامه اآسفورد  ن بار لغتي اولیبرا

  . مرتبط است١٩۶٠ در دهه یبا طوفان آگاه» ی جهانیآگاه«

 در سطح یتي فراملی بورژواهای، فرهنگیاسي، سی اجتماعیطره اقتصاديس -نامند یها م برالينئولها و براليآنچه بورژوال

ل قدرتمند، حاضر جواب و يتنها بد.  داردین برداشتي چنین دموآراسين ايپرداز خوشب هيا نظريفوآو . باشد یجهان م

ها را آاسته  ها تضاد دولت  آه به قول آنیليست بدي در مقابل آن موجود نیگريل ديچ بديگرا آه ه حاضر آارآرد و عمل

  . آه رفاه و مصرف را به همراه داردیليبد. آورد یها را به وجود آورده و م ها و ملت  دولتیو برابر

ش ينده به دور خويمدت و آ ی بزرگ مردم را در طوالنیها  دلرباست آه گروهيیاي و بازار  آزاد دنیسرانجام دموآراس

د ي پديیها نند، انساني شدن را برگزیجهانن يگرداند راه ا یز ناچار مي را نیكتاتوري دیگرد آورده و همه آشورها

گردند و اوقات  یروند و برم یشان ميد آورده است آه تنها طبق ساعت به سرآارهايآورد و آنچه در اروپا پد یم

گر همچون ينسبت به مردمان د. آنند ی میگذرانندو احساس خوشبخت یون ميزي تلویفراغتشان را همراه خانواده به تماشا

اند آه  د آمدهي پديیها انسان. زنند ی را رقم میست آه چگونه سرنوشتيشان مهم نيتفاوت بوده و برا ی بيیايبوسن و يیقايآفر

شان در سرتاسر جهان يها  و سازمانیها و بانك جهان ق آارتل و تراستيگان عصر هستند از طر  و شاهزاده هيشوال

 ید و آرزو و افتخارات و بعضيشان اميه برايانباشت سرما و ین بازار جهانيآساتر شان غرور و غولي برايیفرمانروا

  .ز به آمك دولت، بردگان مصرف آننده خواهند بودين

ها بوده  ن هستند آه معتقد به احترام به همه فرهنگيگنشتايز همچون وتي نیانيگرا ینسب - یباوران ن خوشينچنيعالوه بر ا
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شان بوده و در ي برایتي جنبه پراهميیگرا امه عمل پوشانده شود خاصها به اهدافشان ج ن فرهنگيخواهند در پناه ا یو م

، یهودي، يی، بودایوسيست فرهنگ غرب، آنفسيشان مهم نيها برا نيآنند، ا ی شدن ابراز وجود می جهانيیگرا مقابل عام

ه طور عام به فرهنگ ب. تواند داشته باشد ی میمانده چه عواقب  عقبیها ا فرهنگي ی، آردی، فارسی، ترآی، آلمانیحيمس

سم و يبرالي لیها یدئولوژيارزش بودن ا ی آه بیو آسان. شود یز داده نميشود و فرهنگ خوب و بد از هم تم ینگاه م

. ها است برجسته آن نمونه یجرگه جنگ اول جهاندرگريجمله همچون شوالداشپندارند و از یم را اعالم مياليسوس

هربرت مارآوزه عدم وجود طبقه به مفهوم طبقه آارگر را  -ها یدئولوژيان ايل بل پايانته و ديان مدرنيلز پايت ميرا یس

ر ي نهفته بود در زی شورویدار هيشان در دولت سرماي به بعد آه آرزوها١٩۶٨ یها گان دهه سرخورده. دارند یاعالم م

وتار و چنگنز تا يل. د اشتندرا اعالم ) آخرالزمان جهان(ان جهان يخ، پايان تاري پایته همگيمدرن پرچم پست

 از جهان بورژوا ی عمًال به طرفداریدگاه پساصنعتين با چنگ انداختن به دي توریل بل و ئالي همچون دانیشناسان جامعه

 وتمام شده و ی آارگران و زحمتكشان را انكار، نفیستيالي پروسه انقالبات عالالخصوص انقالب سوسیبرال، همگيل

افته يطره عمل و نظر بازي مارآس را در سی شدن، زنده شدن دستگاه نقادین پروسه جهانينون ااآ. طرد اعالم داشتند

  .اندي خود را بنماین نقاديدر رأس ا» ستياليست و سوسيشبح آمون :رود تا یباز هم م. است

 تا یستانيو سار ي ر طالبان و حكمتي نظی قرون وسطیها پكي از تيیرويچ نيهيضه ازن نقي رفع ایز براي نیبورژواز

ده ين پدي ای رساندن مفهوم واقعیگرچه برا. گردان نبوده است یرو يزن» ست مآبياليست و سوسيآمون« به نام يیها پكيت

ينان در  ايیآرا  و صفی و شرقيیاروپا ،یگاني ری تاچری سازی جهانیها ن روند آه خود را در نمونهي و ای سازیجهان

 ی و روند آن میساز ین نمونه جهاني به ایگنجد، تنها اشارات ین مقاله نميحجم اياند درانم ی می اقتصادیرقابتبرابر هم در

ان در شمال شكل گرفته، سرتاسر جهان را تحت شعاع قرار داده و در تمام آشورها ين جري ایستاد رهبر .ميپرداز 

  .اند  جا خوش آردهیتيداران فرامل هيسرما

يه ن سرمايخواهد ا ی آورده و میه رويشتر سرمايد و انباشت هر چه بي به تشدیر دا هي است آه نظام سرماین در حاليا

 و منازعات یدار هي سرمای نظام جهانیعتر به گردش در آورد راز ماندگاريش هر چه سري خویمرزهارا فراتر از

 مكداف ی هربه قول. ن نظام استي ایفروپاشی موقت ازريگر جلوگي دیآن و انتقال به آشورهای برسرالملل نيب

  .ل مطرح استيافته چهار دلي  توسعهی آشورهای از سویستيالي اعمال امپریست برايپرداز نئومارآس هينظر

  .ی احتمالی و رآود اقتصادیمصرف ه به منظور گرفتار نشدن به آمي صدور سرمای برایدار هي سرمایاز آشورهاين )١

  .ی صادراتی بازارهااز بهي و نی صنعتیسود فراوان حاصل از صدور آاالها) ٢

  .افته به آنترل مواد خامي  توسعهیاز مطلق آشورهاين )٣

 یغرب برايل انتظارات روزافزون آارگران در به دلیدي تولیها نهيارزان جهت آاهش هزار آیروي به نیابيدست )۴

  .آند یفا ميا  رایسآارگران رآن اساالخصوص استثمار یق علين طريايشترازجاد ارزش اضافه بيآه ا. باالتریدستمزدها

  .دينما ین خود را فرموله ميچن» ونيزاسيگلوبال «ی بورژوازیساز یجهان

 طرفدار   آن است،یت نامحدود جهانيه و فعالي آامل سرمايی آن، خواهان جابجایسم افرطيبرالي و لیبخش اقتصاد )١

 خود ی در قلمروهایتي فراملی هيت سرمايها بر فعال ن دولت و ملتيدن قوانين برچيعدم دخالت دولت در اقتصاد و همچن

  . نقاط جهان استی در اقصیاضاف ارزشق يها از طر  شرآتی بر دخالت دولت در سودآوریانياست نقطه پا
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م ي مستقیا  سلطهی به جای توافق عمومیمش ها بر اساس خط ن نظاميا.  استیاسي سیها انگر رشد نظاميگر بيبخش د )٢

، یكتاتوري دیها ن آردن نظاميگزيش به جاي گرای بر توافق آنترل اجتماعی مبتنیساز و آارها. آنند ی عمل میو قهر

» یدموآراس«، یتي را نخبگان فراملیاسي اقتدار سی هستند آه مشخصه ساختارهایخودآامه و سرآوبگر استعمار

 یش منسجم جهان بر سر نوعيش از پين بان نخبگاي، توافق مید جهانيك در نظم جدي دمكراتی توافقیبه معن. نامند یم

  . مناسب و مطلوب استید جهاني جدی در فضاید نظم  اجتماعي بازتولیش از همه براي است آه بیاسينظام س

 است آه رفاه و آرامش ی مدعيیگرا مصرف امان، ی بيی و فردگرايیگرا ك آردن مصرفيدئولوژي، ایبخش فرهنگ)٣

 ی و هر آنچه را آه برای، رفاه شخصی رقابتيیفردگرا. ديآ یف آاالها به دست مد و مصري با خری و هدف زندگیروح

ر ي در حال غی جهانیدار هي سرمایدئولوژيفرهنگ و ا. شناسد یت مي به رسمیدن به آن الزم است بر رفاه جمعيرس

 یعني آاذب یها یول مردم به سمت دلمشغیها تير فعالير دادن  مسييق تغي است و از طری آردن رفتار اجتماعیاسيس

   .شود ی میر اجتماعيي با هدف تغی مانع عمل جمعی مصرف و رفاه فردیتالش برا

  :خالصه

ياردرها و لي میعنيحاضر يه و شاهزادگان عصر شوالیها  آسب سود، درست آردن انسانید براي تولیاقتصادازنظر) ١

جاد يو ا يد سود بازتولی آنان فقط برایرپانگهدارسيدآنندگان واشتن توليت، زنده نگاه دخاص ی بۀآنند بردگان مصرف

  .ارزش اضافه

، یا هي، اتحادی گوناگون مشارآت عمومیها وهي آردن و دخالت دادن اجتماع در سبك و شی، عمومیاسيبخش سدر )٢

 امور، برال، دخالت دادن مردم دري لیر پالتفرم دموآراسي زیاسي ظاهر سیها ی و حداقل رفاه و آزادی و صنفيیكايسند

ها   آه آنیآنند و دموآراس ی آه آسب میتي پارلمان و اآثریدرواقع مشارآت و آسب آرا. دهند ی آه ارائه میبه شكل

 گوناگون یها ها با پالتفرم ق تودهيا تحمي و یدن رأي آه خریباشد همان دموآراس ی میاسي سیآنند دموآراس یزه ميتئور

 یعنيت مردم يدار بر اآثر هي سرمایتي حكومت آردن اقلیت و پارلمان براي اآثریت رأيجاد آسب مشروعيو در واقع ا

  .یتي به سود فقط اقليی آرایاسي وارونه آسب سیشكل دموآراس

جاد منفعت ي آوچك، گرفتار نمودن فرد در ایتي معدود و اقلیا  عدهی با مصارف فرهنگی فرهنگیا جاد جامعهيا )٣

 ی، اجتماعی، خلع سالح فرهنگی، عمومی فراموش نمودن منافع جمع محض، مصرف آاذب در خود بودن ویخصوص

  . محضیتيقلی به نفع اا توده

  ن موضوعيها از ا ستيو اما پالتفرم و نقد ما رآس

وه يد به شيجاد ارزش اضافه استثمارگرانه بلكه تولي آسب سود و اید نه برايد، توليوه تولير شيي تغ:یاز نظر اقتصاد) ١

  .ی آار و انرژیروي مصرف مناسب با توجه به منابع و به هدر ندادن منابع و نیازها براين رفع یمناسب برا

ن ي ايی سودپرست و جابجایتيسالح اقل ت، خلعي آسب قدرت اآثریعني، ی اجتماعیجاد دموآراسيا :یاسي در بخش س)٢

 و فاصله یاستن و محو مناسبات طبقاتها، آ  به  همه انسانیتًا واگذاريگان و نها دهيد قدرت به دست طبقه آارگر ستم

 ینجا فرد به آزاديدر ا.  داشتيی آشنای قبلیها یها با آن و دموآراس  است آه مارآس مدتین آن دموآراسيا - یطبقات

در واقع شكل . ز مرتفع خواهد شدي نیگانگي از خود ب- به خودیتي آار از دست اقلیروي نی آزادیعنيرسد  ی میواقع

 یگري خود مردم برقرار خواهد گشت و دیت واقعي رنگ خواهد باخت و حاآمیبرالي بورژوا لیسن دموآرايدروغ
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  . و امثالهم نخواهد ماندی، عدالت، برابری به آلمات و جمالت پرطمطراق آزادیازين

 منافع تًاي و نهایفرد به منافع عموم. نظرانه خواهد شد  آوتهین فرهنگ فرديگزي جای فرهنگ جمع:یز نظر فرهنگا) ٣

ی و شخصی وآسب سوددونالد  آاذب امثال مكيیگرا مبلغ فرهنگ مصرف. افتين منفعت بازخواهد يايش را درخو

اش نجات طبقه آارگر و همه  هيبخش آه درونماي رهائیات جهانيادبی با فرهنگ وفرهنگ. شداستثمارگرانه نخواهد

ها به دور از چشمداشت استثمارگرانه  رك همه انسانتًا نجات انسان است و زبان مشتيدگان و نهايزحمتكشان و ستمد

ان ي دال بر نماندن تفاوت میساز یا جهانيون يزاسيد گلوبالين نظم جديل مدافعان خوشبي خین ادعايهمچنو .خواهد بود

شان  خودیها  همه با توجه به دادهیجاد رفاه و برآت براي نماندن فقر و فالآت و این ادعايها و همچن ها و ملت دولت

ان ي، فاصله می وجود تضاد طبقاتیعني یستين نبوده است بلكه همچنان نقد مارآسيشود آه نه تنها چن یتر م مشخص

  .شتر شده استيز بيشان نيها ن چند ساله پروژهي ایان شهر و روستا همچنان پابرجا و طي فاصله م ها، ها و ملت دولت

  :نگونه استي ارائه شده است بدی آه توسط محافل بورژوازیآمار

ن يااما از. دنديشود برگزيده مينام» یموج سوم دموآراس«صد دولت پروسه بازار آزاد را آه ازشتريدهه گذشته بدودر

 آن قرار یمرحله بعدهمچنان درگريهشتاد آشور د.  بگذرانندیت نسبين را با موفقيست آشور توانسته ايصد آشور تنها ب

بعد از . شده است برقراریكتاتوري حكومت دیا گونه ان رفته ويم ازیاسي آزاد سیفضا ورن هشتاد آشيااز .اند گرفته

ها به روند  اما بعدًا همه آن. برال پانهادندي لیرات دموآراسييل به درون تغيز در اواي نیوگسالوي و ی شورویفروپاش

  . برگشتندیكتاتوريد

 بودن آه به اوج یبرالي آردن اقتصاد نئولیشد و نمونه خصوص یداد من نمونه موفق بازار آزاد قلميآرژانت -ان ين ميدر ا

 و ی بانك جهانیلياست تحميون و سيزاسيگلوبال. ن پروژه بوديجه اينت% ٢۵ یكاريتورم و ب. دي خود رسیورشكستگ

ران دا هيمتعاقب آن سرما. ارد دالر مقروض شوديليم١٣٠شتر از ين بي باعث شد ك آرژانتIMF یالمل نيصندوق ب

ن حرآت يا. گرفت یقروض را دربرم% ٧۵ارد دالر را از آشور خارج نمودند آه يليم١٠٣ش از يز بين نيآرژانت

همه .  نان روبرو شودی، شورش گرسنگان برای با شورش٢٠٠١ موجب شد به سال یتيداران فرامل هيسرما

 یك بسته ماآارونيساله به خاطر ۴ختر ك د ينمونه بارز آن آشته شدن . ها مورد حمله مردم قرار گرفت سوپرمارآت

نه سه ياردها دالر هزيلي به بعد م٨٠از دهه . ن، ونزوئال دچار بحران استي التیكاي آمریان آشورهاياز م. بوده است

 نداشته ی گرمیشوازين پي التیكاي در آمریبرالي و اقتصاد نئولیبرالي لیدموآراس.  شديیكاي آمریجنگ در آشورها

ت ي رضاین نوع دموآراسيبا ا% ١۶مردم ئالسالوادور % ٢١كاراگوئه ين% ٣٧ندوراس ي هیر آشورهااست و طبق آما

ل آرد ي به آن آشور تحمی تجارت جهان٢٠٠١ آه از سال ی از هند و قرارداد٢٠٠٠نتون در سال يدار آليبعد از د. دارند

 و قهوه و روغن و ی، گندم، ذ رت، پنبه و چار، شكرين آا الها شامل شيا. قلم آاال را به هند آزاد آرد١۴٠٠واردات 

ن عمل يشد، ا ی هند و درآمد مردم را شامل مید روستاهاين آاالها اساس تولي آه ایخرما را شامل است در حال

دالر ٢مردم هند با آمتر از % ٨۶ ی قرار داده است به برآورد بانك جهانیون نفر را در برابر ورشكستگيليم٧٠٠

 الخصوص آارگران و زحمتكشان به وخامت  ی اقتصاد بازار آزاد علیها ن بعد از رفرميوضع چ. نندگذرا ی را میزندگ

 نمونه یبرا. اند  ضررمند شدهی اقتصادیها ن رابطه و ضابطهي جهان در ایتوان گفت اآثر آشورها یم. ده استيگرائ

به طور عموم وضع . شود ی مید اقتصاديحران شد دار به تمام معنا دچار ب هيك سرماي یتيه فراملي با سرمایآشور اندونز
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 نمونه، یز برايشرفته ني پی در خود آشورهایحت. ن آمده استيين آشورها پاي طبقه آارگر و زحمتكش در ایاقتصاد

نفر ۴ از هر ی نموده است اما بعد از انقالب تاچریر خط فقر زندگي نفر ز١نفر ١٠ از هر ١٩٧٩انگلستان قبل از سال 

ه ي اگر چه سرمایگانيدر مدت حكومت ر. ر شدن هستنديباشند و در حال فق یر ميآودك رسمًا فق١آودك ٣ز هر نفر و ا١

دالر به ۴١١٣ از یعني. شان آمتر شده است مردم درآمد سرانه% ٨٠شتر شده است اما يب% ۵٠دار  هياز مردم سرما% ١

ون يلي م١٠٠ ازNDP ی گزارش سازمان جهان طبق١٩٩٣ تا سال ١٩٨٧از سال . افته استي دالر تنزل ٣۵٠۴سطح 

ش از يب. ده استينفر رس) ونيليصدميارد و سيليك مي (٣٠٠/١دالر بوده است به ١نفر آه در آمدشان در روز آمتر از 

 ١٨٣، ١٩٩٠ن در سال ي التیكايدر آمر. افته استي سال نسبت به گذشته تنزل ١۵ن ي ایشان ط  آشور درآمد ساالنه١٠٠

ن يوسته ايافته است، پيش يلون نفر افزاي م٢٣٠ به ١٩٩۵ن رقم به سال ياند آه ا  آردهیر خط فقر زندگيدر زون نفر يليم

 یر اقتصاديناپذ ن لطمات جبراني فراوان و همچنیها یزير شاهد جنگ و خونري اخیها  ادامه دارد و در سالیفقرساز

 ی مسئله اتمیها یساز ره، بحراني لبنان و غ ستان، عراق،م، جنگ افغانيانه هستي، خاورميیقاي افری از آشورهایليدر خ

ها بر سر مواد خام  داران و رقابت آن هي پنهان سرمایها  و دستیره همه وخامت اوضاع اقتصادي و غیران، آره شماليا

  .گذارد یش مي را به نمای ارزان آار جهانیرويو ن

ن ي تخطئه نمودن طبقه آارگر و احزاب ای برای صنعتیايپرولتار بر آاهش طبقه آارگر و تعداد ی آه مبنيیو اّما ادعاها

ل ي به د لی صنعتیسازد اگر چه در آشورها ین نظرات را نمودار مير بطالن ايحداقل آمار ز. رديگ یطبقه صورت م

به % ٧۵دهد و  یل ميا را تشكيپرولتار% ٢۵كا ي مثال در آمریگر براي دیها به آشورها هي بودن و انتقال سرمایصنعت

ت ين چند ساله وضعيگر در ايو اّما از نظر د. گر مرتفع استي دیصه در آشورهاين نقي مشغول است ای خدماتیروين

  .افته استي آارگر تنزل ی همان  زندگیعنين ييت مردم به سطح پاي اآثری زندگیشتيمع

% ٢۴در آره % ۴٢ا ينزاندر تا% ١٧٩ -١٩٨۵ تا ١٩٨٠در مصر % ۶۵ ١٩٨٢ تا ١٩۶٠ه از سال ياشتغال در ترآ

 ی رشد آارگر١٩٨٢ تا ١٩٧٧ از سال یاند به طور آل مواجه بوده% ٢۴خالصه  با رشد % ٢١ل يبرز% ۵٧مبابوه يز

 یعالوه بر آن آار فكر. ش استيو از آن سال تا به حال در حال افزا. ده استيون نفر رسيلي م١٨٢ون به يلي م١٧٣از 

ره آار، ي ذخیروين. زند یافته حرف اّول را مي  توسعهی در آشورهای حتیله طبقات نداشته و فاصیدي از آار یدست آم

ن يافته موج نوي  توسعهی به سطح دستمزد آارگران در آشورهای خدماتیروين آمدن سطح دستمزد نييكاران و پايارتش ب

  .دهد ی را گسترش داده و میاعتراضات طبقات

ن ي التیكاي امرید آشورهايكرد جديرات و رويي از اعتراضات و تغینيج نور شاهد موين چند سال اخي نمونه در ایبرا

  .مي هستی غارتگرانه بانك جهانیها ها از پروژه ون و جدا شدن آنيزاسيه گلوباليعل

  یارگرک تشکل جادي کمک به ای برای هماهنگتهيکم  - یسي وريجهانگ
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