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  دییت، بحران توفان زایدر وال استر

  فریبرز رییس دانا

  

  اقتصادی جنبش اشغال وال استریت -تحلیل اجتماعیمیزگرد  س دانا درییبرز ریفر یمتن سخنران

  تھران هدانشگا یده علوم اجتماعکدانش

   ١٣٩٠ھفتم آذر 

  

  :بودشده ت نوشته یمعترضان وال استر پالکاردھایاز  یکی یبر رو

  س نداردکص ھر س دارد، به اندازه حرکاز ھر یجھان به اندازه ن

از  ،متوسط چه به طورگر ؛ارندیشه مند، آگاه و ھوشیاند ،تینندگان در جنبش وال استرکت کشر، ایکامر یدر ھمه جا

 یرا در سر م یالیخ یآنھا نه جامعه ا. ندا ھدفمندتر آشناتر و درد ،ند، اما از متوسط جامعها م درآمدترکمتوسط جامعه 

، یشدن ینده ایرا به آیز ،ندا ارکمحافظه  یپارت یمقابل ت ینقطه  آنھا. ته اندگذش بازگشت به یپرورند و نه در نوستالوژ

آنھا  ،سکبر ع. ندک یرا فدا نم یزندگ ،هیسازد و نظر یه را نمینظر ،آنان یبرا یدئولوژیا. شندیدان یبھتر و مطمئن تر م

روند تا به  یه مکه ھاست ینظر رند و از آنیگ یه میاز آنجا نظر شند ویندا یآزاد م و یمردم ،امانهکشاد یبه زندگ

  .ابندیدست  ،مقاومت و مبارزه یدئولوژیا

زند دست دولت را از  یاد میه فرکھن است ک ین حال آن قدر خواھان نظام راست گرایآن قدر مغشوش و در ع ،یپارت یت

سرنوشت  یتمام ،تر ن بار ھمه شمولیا ،رحم بازاریر و بکور و کن نظام ید ایبگذار یعنی. دینکوتاه ک یستم درمانیس

ال و یرقابت خ یشوند، قربان یھا و محرومان قربان تیاقل ،ن راهید در  ایجامعه را در ھم نوردد و بگذار کیسالمت و پزش

  .شیآرام صد سال پ یجامعه 

 یمه ھای، از جمله بیانسان یازھاین یطلب و پاسخگو ، صلحیکراتکدمو یخواھان دولت، تیاما جنبش وال استر

، یپارت یده تکینماد و چ. باشد هدیرھ ،نیدروغ یراسکدمو یساز د ظاھریه از قکاست  یھمگان یدرمان و یاجتماع

 ک، میاست جمھوریر یدایاندکخواست معاون  یه مکبود  یارکخوش ساخت اولترا محافظه  کن عروسین، ایلیسارا پ

 یمساله  یتصاعد جنگ در جھان، نگران ر ویتر مردم فق گسترده یاقتصاد وبکباشد و با سر ٢٠٠٨ن، در انتخابات کی

 ی البته اوباما نقطه. ندکسلطه  را ھموارتر  یراه ادامه  وکرده را حل  ییایکآمر یت نخبه، زبده، موفق و برجسته یاقل

  .شدیاند ید و میشیاند یگر مید یگونه ا برتر، به یایکه در راه آرمان امرکبود  یزیفقط چ ،مقابل او نبود

 یرا در سر م یرانت یفدرال است، مبارزه با فساد و مداخله  یبه حساب ھا یدگیاھان رسخو ،تیجنبش وال استر

ه ک( ھاست کبه بان یمال کمکت ھا و قطع کشر یبرا ین رفاھیستم تامیو سرسخت قطع س ی، خواھان جدپرورد

 ،یستیه راست پوپولکشگفت آن  .)ده استیارد دالر رسیلیم سه ھزاراز  شیبه ب ،زمان بوش و اوباما، ھر دونون در کتا

رات ییه تغکاست  یاقتصاد یاسیس یفضا یکبازگشت به  ،اما ھدف ،ندک یرار مکن حرف ھا را تیا ،زین یپارت یت یعنی

اما  ،م بودکش از جورج بوش حایپ ،ژهیه به وک خواھد یم ستمیقرن ب یانیم یدھه ھا یبازگشت به فضا یر را برایاخ

ھمه  در ید نظر اساسیقاطعانه خواھان تجد ،تیاما جنبش وال استر. نتونیلکدولت  یرفاھ یمداخله ھا یبرخ یمنھا

ن قوا به یشتریبا ب ،گان و تاچریر یبه رھبر یه درایسرما ،ه در آنک س استیکگانومیآغاز شده از زمان ر یاست ھایس ی

نظم  یاست ھایو سالنه تر دچه ناعاھر یجھان ر حمله ور شد ویم توسعه و فقکار و جھان ک یرویمان، نومحر یطه یح

  .ردکت یتثب را ییو راست گران و یل ساختاری، تعدیجھان نینو

، درصد از مردمنود  یباال ،ییبنا به قول ھا ا، ویکه بخش اعظم مردم امرکاست  یانگر خشمیب، تیرتجنبش وال اس

پا به عرصه " رییتغ"با شعار ه کاوباما . رده اندکدا یپ ،ریژه در سه چھار سال اخیت، به ویرانگر وال استرینسبت به قدرت و

سو  یکرا از یز ،ر بودییاز تغ یریجلوگ ھمانا ،ردکه ک یارکدر واقع  ،روز ھم شدیگذاشته بود و پ یانتخابات یرقابت ھا ی

به  یتعھد ،رگید یاما از سو ،است کیو بان یه مالیسرما یھا یردکارک انگر اعتراض به بدیب ،ه جنبشکرد ک یاعالم م
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 ینسبت به قدرت پول یرگو محافظه  یتعھد اساس یعنین یا پروراند و یشتر را در سر میب یل سازپو یت برایوال استر

 یتگانکسکو ورش ش گرفتیپ ،متیبه ھر ق ،را یستم مالیاران سک، حفظ منافع طلبیمردم است ضدیاو با س. یمال و

ت از ین حمایشتریدر معرض ب ،دم درآمدھا بودنکو ران یارگران، فقکفع رشد و منا عدل و یدشمن اصل ه به واقع مقصر وک

  .قرار گرفتند یات و منابع ملیمحل مال

تنام یه زمان جنگ وکاند  ش گرفتهیرا پ یآنھا ھمان رفتار. ندارند اوباما را یخیاست نعل و میس ،خواھان اما یجمھور

 یجنوب شرق یایر آسد یسم و چپ و استقالل طلبیالیسم و سوسیمونکحضور  یجنگ به بھانه  یداشتند و آن ادامه 

 نفر یکه چگونه توسط کفھمد  یجامعه م یشود و ھم ذره ذره  یتر م یمردم ریغ یپارت یھم ت ،گذر زمان در. بود

شده اند  ییاست دو پھلویو س یارکر محافظه ینون چگونه اسکشدند و ا یت مین، ھدایشیس جمھور پییر یعنیوانه، ید

  .ت استیختار وال استرت سایو تقو بقا یجو در جست و ،ییل نھایه در تحلک

از  یسانکنون کا .است یاجتماع یرسان یآگاھ یدر عرصه  یر از روش تھاجمیابد، ناگزیت اگر ادامه یوال استرجنبش 

ت ینه دار وال استریشیو جنبش چپ پ )باشد یپارت یته ھمان ک( یکانه نوستالوژیراست م کوجوه مشتر بر یپافشار

بتواند  یه اولکنم ک یمن گمان نم. خوانند یفرا م کعمل مشتر یبرنامه  یارائه  نندگان را برکتظاھر نند وک یصحبت م

 ید به جمع آوریت بایجنبش وال استر. ت وفادار بماندیجنبش وال استر یمردم یبتواند به آرمان ھا ا شود ویاساسا اح

ده یدض یتبع ن وییو پا یانیم ،نیریز یه ھایبخش و تداوم مبارزه در ال یتھاجم آگاھ ، نگاه بلند مدت ویتجربه، سازماندھ

اما جنبش وال  ،از آن حزب ھمساز است یشتر جناحیب خواه و یامال با حزب جمھورک یپارت یت. دجامعه بپرداز یھا

  .خورده است س جمھور اوباما سریین حزب و ریمتناقض ا یھا یریجھت گ رات و وعده ھا وکاز حزب دمو ،تیاستر

متعلق به  ،تیاما اساس جنبش وال استر ،نندک یار مکالبته به شدت  ،یتخاباتان یبردار نفوذ و بھره یرات ھا براکدمو

ت به جناح اوباما یجنبش وال استر یوابستگ یباره در یمطالب ،از روزنامه نگاران یرا برخیاخ. ستیرات نکحزب دمو

ز توطئه قلمداد یانه را نیش خاورمجنب یآنھا تمام. ینکاف دیترد و یبدخواھ ست جز فتنه وین یزین چیا. نندک یمنتشر م

. در صفوف جنبش است یاعتماد یجاد بیا و یخلع سالح ذھن ین توطئه برایتر یخودش در واقع اصل نیا .نندک یم

 یتلق یرا دشمن اصل یپارت یت ،شان تیه در اولوک نندک ینم یساده انگار ،تیآگاه در جنبش وال استر یان ھایجر

 و یمردم یخواست ھا یکفکت رند و چگونه بهیار گک ر بهیدام مسکدر  جا وکرا در  ییرویچه ن دیدانند با یاما آنھا م. نندک

  .بپردازند یپارت یان تیناراض یکراتکدمو

، یاسیسھای برال یال ھا، لیکست ھا، رادیست ھا، آنارشیالیست ھا، سوسیسکبه جز مار ،تیجنبش وال استر در

ھا به  یلیاما خ .است یدشوار ارک ،مستقل یو سازماندھ یارکھم یرابر بیتد. ھم حضور دارند یپارت یرات ھا و تکدمو

 ینژاد یاز نابرابر و یاقتصاد یھا ینابسامان الت وکدر واقع از مش ،یپارت یراست مانند ت یان ھایجر. شه اندین اندیا

دفاع از  یجنبه ن دولت در ھمان حال از یاما ھم. نامند یف دولت میه تضعکنند تا به آنچه برسند ک یم یریبھره گ

ن دولت یا. یستیالیامپر و نو یشکھا و نظام بھره  یشد و نه در حراست از نابرابر یف میتضع یاجتماع رفاه محرومان و

را نشان گرفته  یمال یقدرت غول ھا یت به درستیجنبش وال استر. شود یف نمیبزرگ تضع یه داریت سرمایتقو یبرا

  .مردم است یاسخگوپ و یکراتکخواھان دولت دمو یو به درست

 ییردن مواد غذاک، مخالفت با نابود یاز اسراف، انھدام، مخالفت با جنگ طلب یریدرخواست عدالت، شغل عادالنه، جلوگ

ه با کت است یجنبش وال استر یھمه خواسته ھا ھمه و ،ھا یاز بدھ یناش یبا خانه خراب شدن ھامخالفت و 

د بر یجد یمال یغول آسا یگارشیال و یراسکستویه آرک یا یشکدانسته است نظام بھره  ،ابندهیرشد  خوب و یآگاھ

موجود  یستم اقتصادیه سکجنبش بر آن است . شود یعدالت م رفاه و و یمانع تحقق آزاد ،آن مستقر شده است یرو

 یشه اید آنھا را به طور ریبا ،ل موجودیمسا حل یبرا. ض اندیتبع ه ابزار تسلط وکبل ،ستندین یعیامور طب ،ییگرا و بازار

 یت جمعکد به خرد و مشاریبا. رون آوردیسه بکیش موجود از درون یاز پ یپاسخ ھا ،انید مانند راست گرایشناخت و نبا

  .دیشیاند
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ن ین چنیر مھرنامه، ایسردب یعنیران، یا یه داریسرما ینده ین نمایتر قرص پا و پره کچه گفته بود  کژیژ یاسالو یراست

   :ندک یو استھزا م یاو را آماج حمله و فحاش

ش یب یوانه ایو او را د به سخره گرفته شد ،ش در چھل سال گذشتهیام ھایپ یاما مانند ھمه ) یقذاف(ام سرھنگ یپ"

ل یپس خ ،ه او به جنون شھره بودک یدر حال ،شد یه به سخره گرفته مکن تنھا او بود یا ،چاره سرھنگیاما ب. نخواندند

، کدر حد ھمان خس و خاشا یزیچآنھا  :الم گفتکبا یصادق ز( زنند یمت قدم یه در وال استرکرا  یرانکم روشنفیعظ

  "د؟ید نامیچه با  دانند، یم یدار هیو خود را رھبر انقالب ضد سرما) ندا معبر عامالن سد یعنی

ت یه سال ھا جناکداند  یم یران معترض را بدتر از نظامک، روشنف"یانکوئن" ت و فسادیدافع جبارمن قلم به مزد ید اینیبب

بدتر  ؛ه خود داشته استینیشیدر پ ،را ین سعودیسالط و صدام و یچون قذاف یت از جبارانیو حما یشکو بھره غارت  و

 ،انیچون خود را رھبر دانسته اند و در آن م ،وانه اندیه آنھا دکاست  یداند و مدع یوانه تر از آنان میو حتا پست تر و د

از  یبخش یفارس یر تنھا ترجمه یه سردبک ،ل گرانیلتح وشه مندان یل اندیان خیاز م یسک تنھا(را  کژیژ یاسالو

ه ھا و یه اصال نه او را و نه نظرک یدر حال ؛ردیگ یم هنشان) خوانده است یرانیاز مطبوعات ا یکی ش را دریھا یسخنران

  :گفت اش یآن سخنران در ،سکبر ع سخن نگفت و یالم ھم از رھبرک یک کژیژ. شناسد یش را میروش ھا

و " ( .جھان پر از ظلم و ستم نیده است از ایما فقط جانمان به لبمان رس" :او گفت". میخودمان غره شود به یما نبا"

. بوده اند" روح القدس استبداد مدرن"، رانکه روشنفکبود  مامور گفته ریسردب) ردکان یب یرا به تلخ یآلود طنز ینمونه ھا

ده یدزد کژین واژه ھا را از خود ژیا ،رانیا یسوداگر یره داین سرمایوابسته به عقب مانده تر یت زده کفال ینوا ین بیا

از مومنان برابر و برادر  یجز جماعت یزیچ نان حاضر است و آکن میروح القدس در ا" :گفته بود کژیه ژک یحال در ،بود

 یداراخوانند، اما  یست میمونکما را " :گفته بود کژیژ ".وند خورده اندیگر پیدیکبه  ،عشق یه به واسطه کست ین

 یه داریمامور ارگان سرما ریه سردبکد ینیو شما بب." بھتر است یزندگ یھا برا یاریه ھمانا ھمکم یھست یاتکمشتر

ابوس کح چه یارا و صرکآش ،خواند یست میالیه حتا اوباما را ھم چپ و سوسکران، یا یعقب مانده  و ینظام سوداگر و

. ده استید ،موجود ینظام اقتصاد یمخالف و ناراض ھر نوع منتقد و یراانھدام جنازه ھا ب وب تا حدکسر یبرا کیوحشتنا

ن روز یا را به ایکامر ه جھان وک یوانه ایھمان د یعنیچون جرج بوش پسر است،  یسانکبازگشت  یایابوس او ھمانا روک

ه در سال ک باشد یلیض و طویدستگاه عر آن دم و یبه معنا ،سمیمونکه اگر کگفته بود  کژیتازه ژ. ت انداختکو فال

ران کروشنف ی د ھمهیگو یران میا کمفلو یه داریر ارگان سرمایسردبآن اما . میستیست نیمونکما  ،دیپاش فرو ١٩٩٠

 ینک یمھدو و یرفسنجان یرفتار ھاشم ر وید تدبیانا بامھ ،یتینارضا کمال ند ویگو یدروغ م ،ران و جھانیدر ا یناراض

  !ران و جھان بوده استیجان ا یاز مشروطه تا به حال بال نام دارد و یه توده اکاند  یزیآنھا ھمان چ یوگرنه ھمه  ،باشد

  

***  

) وتاه مدتکو  یمقطع یودھاکصرف نظر از ر( یود اصلکر ١٤تعداد ) سال ٨٣ یدر فاصله  یعنی( ٢٠١٢تا  ١٩٢٩فقط از 

 و یرانیو و یامکنا واز جماعات را به قعر فقر  یانبوھ و ه استگرفت را فرا یصنعت یه داریجھان سرما یبخش عمده 

برابر  ٤تا  ٣ ،ن دورهیود اکن رین و آخریمثل اول ،از آنھا یه برخک ماه بوده ١٦ودھا کمتوسط ر یدوره . ه استدیشانک ،مرگ

چه گر ،ب دھدید ما را فرینبا ،یآمار ین تفاوت دوره یشتر است، اما ایالبته ب ،رونق یمتوسط دوره . متوسط بوده اند

گسترده و  ،ودھاکر یدادگریه بکن است یت ایواقع. نندک یحساب باز م یلیآن خ یرو ،یاره دیسرما یمبلغان اقتصاد

  .محدود و گذرا و متوجه ثروتمندتر شدن ثروتمندان بوده است ،یمعمول ،اما آثار مثبت رونق ھا ؛ماندگارانھدام گر و 

روح  ر ویکبر پ یقیار عمیبس یزخم ھا ،دوباره آغاز شد ،وتاهکتنفس  یدوره  یکد و پس از یه به بحران انجامکود کن ریخرآ

 یش از اندازه یو رشد ب یاز ناموزون یود ناشکھمان ر ،یت اصلیث ماھیود از حکن ریا .گذاشته است یجامعه به جا

ھا تبلور  یو بدھ یمال یه در جنبه ھاکاز آن بود  یناش ید و ضعف تقاضاھایخر یت قوه یدر مقابل محدود ،هیسرما

ھمان  یعنی(د و مصرف یند تولیق بازار در فرایعم یو ناموزون ییارونق و پاسخ به نارس یابقا یبرا یره دایسرما. افتی

 یرند و له میم یم یاریکل فقر و بیبه دلتن ھا  ونیلیه مکابد، به جھنم ید ادامه ید بگذاریگو یم یه راست افراطک یزیچ
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ه متعلق ک ،کیاستقراض نظام بان و یو پول یت مالیبه باال بردن و تقو) خود به خود جور خواھد شد ،شوند، اوضاع خودش

ن اقدام یا. ردکاقدام   گر است،یشور دکچند  یتا حد ره وکا، ژاپن و یانادا، استرالکا، اروپا، یکار ثروتمند امریبس یه یبه ال

 ،ه حاصل آنکد یانجام) ھا یبدھ و( مطالبات یرعادیش غیاما به افزا ،بود جذب مازاد انباشت شده ش تقاضا ویافزا یبرا

  .ه بودردکجاد یخودش به دست خودش ا ،یه داریه سرماک بود یا یمصنوع یدن حباب ھاکیتر

احتماال از  یپارت یاما ت ،ندک یجاد میا ھا را ذاتا ین ستمگریه اکاست  یه نظامیعل یشه اینماد اعتراض ر ،تیوال استر

  .ھراسد یم ،است در بازار شدهموجب اختالل  یبه قول راست افراط هک ییمداخله ھا

  :ندک یر توجه میشده در ز ادی یت ھایت به واقعیجنبش وال استر

 ،تیدرصد از جمع ٨٠ه ک یدر حال ،ار داشتندیدرصد از ثروت را در احت ٤٢ ،تیدرصد از جمع یک ،ایکدر امر ٢٠١٠در سال 

 ،ھزار نفر ١١ه ثروت کاست  چنان ،نیسھمگ یعدالت ین بیا ،گریان دیبه ب. را دارا بودند یدرصد از ثروت مل ١٣فقط 

 یآدم نما تلق ،یتوان آنھا را تاحد یه مک( یینفر آدم جادو ٤٠٠اما ثروت  .ت استیون نفر از جمعیلیم ٧٦معادل ثروت 

برو  یجامعه ھستند، ب ین ھایه باالترک ،یینفر جادو ٤٠٠ن یا. ت استیون نفر جمعیلیم ٥٠به  یکمعادل ثروت نزد) ردک

فقط به  اقسام دارند و البته انواع و اند و یستیونیصھ و یستیالیا و سلطه امپریکامر یجاودان یرتمدارطرفدار قد ،برگرد

خم  یمک ،خونبار یسلطه ھا یه از ادامه کد یابی یم یمیمال یآدم ھا ،ان آنانیتعداد انگشتان دست و پا در م یاندازه 

ش یارد دالر افزایلیم ٧٠٠معادل  ،بوش پسر یجمھوراست یسال ر ٨ثروتشان در طول  ،نفر ٤٠٠ن یا. آورند یبه ابرو م

ن تر از آنھا را ییاز آنھا و البته ھزار نفر ثروتمندان پا کیتعداد اند ،شتریب یات ھایبا طرح مال افت و حاال اوباما آمده است وی

  .ندک ید میتھد

ن یو ا" روح القدس استبداد" شده اند رانیسوداگر ا یدار هیاز نظر مدافعان سرما ،ینندگان به ستم اجتماعکن اعتراض یا

 یو اساس یر واقعییخدمات اوباما در ترمز زدن به روند تغ ،ھا شرم ین بیا. ستیالیاوباما ھم شده است سوس یآقا

سال گذشته  ییاست صرفه جوین سیجنگ و در ھم یدر ادامه  ؛مردم یھا ضرتدر برابر اع یراکایدر ر ؛از جامعهیمورد ن

اران قرار کمحافظه  خواھان و یسمت راست جمھور دررا  او ،ن جھتیاز ا شد و یز مین یجتماعن ایه شامل تامک(اش 

 ؛لکس و به ھر شکھر  یاز سو ،برتر یه دارین مصالح سرمایتر یه عالیھر اعتراض عل. برند یاد میاز را  )داد

 یخوانده م" یا توده" شود و یم یتلق یرسانه ا یغ شده و وجدان شده ین تبلیمخالف مواز و ک، خطرنایستیمونک

  !قلع و قمع شود ،د تا مغز استخوانیباالبته  و! شود

 ١٢.٤معادل  یزیچ ١٩٥٥در سال  ،ییایکامر یه یپا یمقام و غن یتبار و غن یغن و ینفر غن ٤٠٠متوسط ثروت آن  ؛یبار

. افتیش یبرابر افزا ٢٧٥ یعنی ،دیون دالر رسیلیم ٣٤٥٠به  ٢٠١٠در سال  نفر، ٤٠٠ثروت آن  توسطمن یا. ون دالر بودیلیم

  .ار محدود بوده استیا بسیو  یا منفی ،مردم و محرومان یش ثروت توده یافزا ،در ھمان حال

زان در سال ین میا. دادند یات میدرصد از درآمد خود را مال ٥١در حدود  یزیچ ،گاهیجا ینفر غن ٤٠٠آن  ١٩٥٥در سال 

جات ن ، به منظوراتیش مالیاز راه افزااوباما  ینزکیوشش نوک. ده استیرس) مترکد یو شا( درصد ٧.٥به حدود  ٢٠١٠

نون کا !یستیالیار سوسکشده است  ،یوطن یست ھاینوفاش یاز سو ،رییالب تغیاز س یریو جلوگ یه داریسرما

. داشته اند یمال یرا در تصاحب ثروت ھا یت اصلیعامل ،ریه در بحران اخکاند  یدر فساد ور غوطه ،یادیز یت ھاکشر

 یت ھاک، شریو لوازم خانگ ین آالت راه سازیبا ماش یت ھا صنعتک، شریتنف یات غول ھایوان نشان داد مالت یم

چ یھ ،دھند یات ھم میه مالک ییایکون امریلیم ٥٠اما . به صفر است یکنزد ،یو قطعه ساز یھا، خودروساز ک، بانیمال

رنگ یا نیز یحضور قھرآمھر دو خواب ه ک ،ایکران و امریسوداگر ا یه داریارگزاران سرماک. ندارند یبھداشت یمه یپوشش ب

ن یآخر و ینین فلسطین چپ، آخرین معترض، آخریقمع آخر خواب قلع وه کنند یب یم ییا را در ھمان شب ھایکز امریآم

ھفت پشت راحت  یبرا انالشیخ - میخودمان دار یو ما آمارش را در حوال -رندیگ یه مک ییبا پاداش ھا ؛عدالت خواه را

  .ندا داد فقریر خط بیز ،یرانیون ایلیم ٢٠و  ییایکون امریلیم ٤٦ش از یاست، اما ب

ر را ھم یبحران اخ ،یه دارینا نظام سرمایقیو . ستین یاضافه بر بحران قبل یزیچ یبحران فعل" :الم گفته بودکبا یصادق ز

بوده ارانش کشاھد اخراج ده ھا تن از ھم و ستیاقتصاددان ھم نکه ن استاد دانشگاه، یاما ا." پشت سر خوھد گذاشت



٥ 
 

آن  یراسکو بورو یره دایبه اقتصاد سرما یا یمثال زدن یفتگیش ،رده بودندکوت کا سیرف نزده ه فقط مثل او حکاست 

ر یتواند ز یشان ھرگز نمیا. توانند بدھند یز نمیت آمیموفق یدر آن مانورھا ،ه بندان قدرتیآرا ان ویزگویه جز مجکدارد 

 ین بحران را با بحران ھایه چگونه اکد یگو ین سان او نمیبد. شود پنھان یاسیس یطرف ین به اصطالح بینقاب مواز

 در. ستین اضافه بر آنھا یزیه چکرده است و دانسته است کسه یاست، مقا ه البته ھمه شان ھم بحران نبودهک ،یقبل

 ی، باستمردم آورده  یو رفاه اجتماع یاقتصاد ی هیه بر بنک یث فشاریسال گذشته از ح ٨٠بحران حاضر در  ،واقع

  .دارد یار اضافه تریبس یزھایسابقه است و چ

ون نفر دچار یلیم ٥٠تا  ٤٠در مجموع . رسد یون نفر میلیم ٣٠پنھان به  یاریکب. ندا راکیا بیکنون در امرکون نفر ایلیم ١٤

رض چند ع در ،ییمتوسط باال یو حتا طبقه  ینیی، متوسط پامتوسط یارگران و مردم طبقه کانبوه . اند یتزلزل شغل

 ،ھا یبند چ پول ھا، مرتجعان و زد و مفسدان، خر ،خود را از دست دادند و در عوض یھا ییبخش اعظم دارا ،شبانه روز

ھم صدا با مرتجعان  ،المکبایز. ندر ادولت برخوردا یت مالیاز حما ،نون ھمکب زدند و ایبه ج یالن مالک یثروت ھا

 یآورده  باد یغوطه ور در فساد و ثروت ھا یو پاتال ھا ریر، پارگک یدشمنان طبقه  زھا،یست ، اسالمیحیمس یادگرایبن

 یدارد و م ینیگزیمقابله و جا یروش ھا ،ه غربکد نشان دھد نک یم یسع ،ایکدر امر یماران تبختر طبقاتیو ب یمال

مورد  ند درتوا یخواھد و نم یاو نم. رندیو جرح قرار گ ه معترضان مورد ضربکآن یب ،دیآ ان برین ناراضیتواند از پس ا

اول ماه  ،یساز یه جھانیس در تظاھرات علیز پلیخشونت آم یدھاربرخو، ...و تنامی، افغانستان، عراق، ویبیخشونت در ل

مورد حمله  استاد در. ندیرا بب یزیچ) شوم یادآور میرا  یگرید ادیموارد ز و(ا یفرنیالک س دریاعتراض به خشونت پل  و مه

ا قرار یه گوکزند  یرف مح یطور، اخیر ن جنبشیدر ھم کوریویلند و نکبه تظاھرات اآور  کگاز اش با اسب و باطوم وس یپل

ار است و البته اساسا کش شیاز رفتارھا یاز برخ ،ه اوک ران باشدینظام ا مانند یزیا، چیکن نظام ستمگر امریگزیاست جا

 یروھایست نیاما قرار ن ،ندکھا را انتخاب  ییایکن و آن نظام، امرین ایه بکشان مختار است یالبته ا. ندارد یلکبا آن مش

. ستین یستیجھان دوآل. میدار سه خط ؛میدر جھان دو خط ندار. انفعال دچار شوند ت مطلق ویبه تبع ،چپ و مستقل

  .ن استکمم یگریجھان د

ا را یکشھر امر ٨٠٠ه ک ییه اوباما، خود گفته بود اعتراض ھاکد یگو یرا م ییزھاین چیچن یدر حال ،ما یگرا ایکاستاد امر

ھا مانند  یلیخ. دیآ یاالت متحده به شمار میا یرد نظام مالکارک ینحوه  اعتراض به یدر واقع صدا ،گرفته است فرا

ھا  یلیخ. خوانند ین نام مینھا را با ھمآاوباش خواند،  معترضان لندن را اراذل و هک ،ر انگلستانینخست وز ،امرونکد یوید

ت یو قابل شعارھا ،ل استمرارین تظاھرات به دلیا ،تیاما در واقع. خوانند یز میا ناچیاده ش پا افتیپ کخاشا آنھا را خس و

ه کشتر از آنچه یتوان ب یا را میکامر معترضان در اروپا و یعدد واقع. شه دار استیسابقه و ر یب ،ه داردک یگسترش

 و اقتصاد مھرنامه هیمانند نشر ،کیراتکستویرآو  یشکبھره  یمبلغ نظام ھا یوحشت چھره ھا. دانست ،ان استینما

ت گسترش است ین قابلیاز ھم ،زیطرفدار غرب ن یرانیاستادان ا ند وا فصول یھمه  یبرا یه مردانک ،ریدانان مواجب بگ

 یآمال توده ھا یعبه ک ،افتاده است ال آنان جایه در خک ییاروپا و ییایکامر یدانند نظام ھا یه باالخره مردم مکن یا و

  .است یجھان یامن ، جنگ ، فقر و نایه عامل گرفتارکست، بلیاسته نخآگاه و به پا 

 ،یه داریه نظام سرماکدرست است  ر است ویدان التحریدان انقالب و میامن تر از م ،تیه وال استرکدرست است  !بله

ل ھمان یدل نھا ھمه اوال بهیاما ا ،دھد و قدرت تحملش باالتر است یامه مکخود یشتر از نظام ھایاجازه اعتراض را ب

 یه یبق یز براینون نکه اکل بوده است کتش وان یب یآزاد ،عدالت، یراسکدمو یمردم برا یھا توده یطوالن یمبارزه 

به سبعانه  ،ردیگ یار چالش توده ھا دارد باال مکند یبب یوقت ؛غرب یراسکدمو لبراین لیا ھمیخواست ھا ادامه دارد و ثان

  .میده ایخ معاصر دیرا در تار یادیز ینمونه ھا. دست خواھد زد ،یانسان ضد یرھاین تدبیارانه ترکاین و ریتر

ن یا. ییایکھر امر یدالر برا ٣٤٠٠ یعنین یا .دارد ینظام ینه یارد دالر ھزیلیمھزار ش از یساالنه ب ،االت متحدهینون اکا

ان کودکتواند  ین رقم میا. ندک را محو یسوادیتواند ب یم ند وکن کشه یقا ریتواند فقر را در افر یرقم در چند سال م

و  یرانسانیبه طرز غ ،یوطن یبرال ھایاما نول ،داند یت مینھا را جنبش وال استریا. دبرھان هنجکش ار وکجھان را از فقر و 

 توان با یه جنگ را نمک ا بدانندیکرن در امیار باال نشیون نفر بسیلیم یکاگر فقط آن . ه بدانندکناتوان تر از آنند  ،ھدفدار
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 یحذف نظام اجبار بشردوستانه و یداوطلبانه، مداخله  یازمندان با ظاھرسازین و کاران و مھاجران مفلویکردن بکر یاج

 ین پرده درین چنیخود آنان انجام داد، انگاه ا یشامل حال خانواده ھا یعموم ی فهید با نظام وظیه باکبل ،ش بردیپ

  .ردندک ینم یانه شان را علنشرم یب یارکنومحافظه  -یبرالینول - یستینوفاش

آن ھم در  -حق حمل اسلحه را دارند ،جوانان تر از ھمه، نوجوانان و کاز جمله و خطرنا ا ھمگان، ویکم در امریدان یم

شه برھنه ھا یحد بھشت ھم ھم در یجنس یو آزاد -خشونت بار و خونبار است ید آثار رسانه ایه پر از تولک ینیسرزم

. شود یت نمیجا رعاکچ یبا ھیتقر ،یچارگیو ب یتنگدست حق رھا شدن از ننگ فقر و و یه اجتماعمیوجود دارد، اما حق ب

حقوق  حقوق زنان و ،یت اقتصادیفعال ی، اجازه یان، روابط خصوصی، حقوق ھمجنس گرایه تحت عنوان آزادک ییباج ھا

اند  ییت ھاکه حرکبل ،ل قرار دارندیاص یت اجتماعکه در آماج حرکستند ین ییزھایدر واقع چ ،شوند یت ھا داده میاقل

  .شود یمربوط م یبشر یاز واقعیو منحرف ساختن آن از آنچه به ن یردن حقوق اجتماعکخدشه دار  یو برا انهیگرا فرد

  

  :دھم یان میپا یصحبتم را با قطعه شعر

  

  وهکزالل آب از آوند 

  چشمه سار یتا به نا

  شد یدوباره جار

  ، رطوبت سبزه زارکخا یبو

  انکگنجش یعشق باز

  آھوان ییسر به ھوا

  ز خرگوشانیخ

  گل نقش پوشان یشوخ

  یدرنگ یھمه ب

  .رون شدندیمونِ  صحرا بکاز 

  

  شما ییباکیبا سپاس از ش

  ١٣٩٠آذر 

  

  


