
 

 

  میخ های که به تابوت کاپیتالیزم کوبیده میشود
  نورزاد عبدالناصر

  ١٣٩٠میزان  ١٣

  

  یبھ خود م یتر دیكا ھر روز ابعاد جدیدر اروپا و آمر یمردم یھا  و اعتراض یاقتصاد یھا  بحران

  . كوبد ی م یدار  ھیگر بر تابوت نظام سرماید یخیرد و میگ

ر یسا یریالگو گ یداند و ادعا  یھمچنان خود را محور اقتصاد جھان م یھ داریھر چند نظام سرما

ن ادعا را با یا یمردم یھا  د اعتراضیو تشد یبحران اقتصاد یرین الگو را دارد اما اوج گیكشورھا از ا

  . مواجھ كرده است یا  ابھامات گسترده

  ھینظام سرما یعنوان مركز فرماندھكا بھ یر در آمریاخ یھا  ن مسئلھ را در تحوالت ھفتھیا ینینمود ع

در فصل  یت اعالم کردند بھ تظاھرات خود حتیکنندگان در وال استر تظاھر. توان مشاھده كرد ی م یدار

ت و بازداشت یگان عضو جنبش اشغال وال استر هکنند با وجود سرکوب تظاھر. زمستان ادامھ خواھند داد

از  یبرخ. کا ادامھ داردیدر آمر یھ داریو سرما ینظام مالھ یتھا از تظاھرات علیحما، نفر ٧٠٠ش از یب

ت اعالم کرده یت خود را از تظاھرات در وال استریز حمایکا نیدر سراسر آمر یمھم کارگر یھ ھایاتحاد

  . اند

ز شاھد یسکو نیکاگو و سانفرانسیش، کا از جملھ بوستونیگر آمرید یشھرھا، ورکیویعالوه بر ن

معترضان ، ان ان یس یونیزیبھ گزارش شبکھ تلو. کا بودیآمر یفساد نظام مال ھیتظاھرات عل یبرگزار

 یھا  ابانیگر بھ خیکا خستھ شده اند بار دیآمر یمال یسازمان ھا یاست ھایند از سیگو ی کھ م ییکایآمر

 یمال یھا  استیھا و س  ھ فساد شرکتیتظاھرات عل، د دارندیتاك یاسیفعاالن س. ن کشور باز گشتندیا

کھ  ین با حمل پالکاردھایمعترض. ابدی ی کا گسترش میشھر بزرگ آمر ۴٠ورک بھ یویواشنگتن در ن

. وستن آنھا بھ مردم شدندیس و پیپل یخواستار ھمراھ" بھ من اشک آور نزن برادر"آن نوشتھ بود  یرو

دانستھ و خواستار  یھ داریكا است و مركز آن را نماد سرمایت مركز بورس و اقتصاد آمریوال استر

ون یلیم ۵٠ش از یکار و بیب ییکایون آمریلیم ٢۵ش از یب، ك آماریبر اساس  ". آن ھستند یلیتعط

 یبرخ" . کنند ی با فقر دست و پنجھ نرم م ییکایون آمریلیم ١٠٠بوده و  یدرمان یھا  مھیفاقد ب ییکایآمر

شده و در حال حاضر اعتراضات  ییاروپا یر كشورھایدامن گ یاسالم یداریاند كھ موج ب  دهین عقیبر ا



 

 

ن یا یغرب یدھد كھ كشورھا  یروند تحوالت نشان م. در جھان است یزش انسانیجھ خیكا نتیدر آمر

ت یھ وضعیز علیاعتراض آم یروبرو ھستند کھ با توجھ بھ حرکت ھا یار سختیروزھا با چالش بس

 یغرب یھ دارینظام سرما، کایو آمر ییاروپا یگسترده در کشورھا یموجود و اختالفات طبقات یاقتصاد

  . ز خود روبرو شده استیبا خزان برگ ر

کا در یآمر یت یسنده و استاد دانشگاه ام آینو، زبانشناس، محقق، استمداریسی، ن حال نوام چامسکیدر ھم

است  یت در اصل اعتراضاتیھ وال استریاعتراضات عل: گفت یراشا تود یونیزیگو با شبکھ تلو و  گفت

گر ید یشتر شده است و از سویب یسود موسسات اقتصاد، ؛ بانک ھا بزرگتر شده اندیھ موسسات مالیعل

گر رفاه و ید یمردم و از سو یفقر جد: افزود یو. ده استیرس یدر حد رکود اقتصاد یکارینرخ ب

شتر ادامھ یب شتر وین چرخھ باطل بیاز مردم باعث شده است تا ا یبرخ یبرا یده ایثروت بھ صورت پد

كا بر یمردم آمر. ده استیزمان اعتراضات فرا رس یموضوعات اجتماع باطل از یابد و در چرخھ ای

  . د دارندیھا تاك ابانیادامھ حضور در خ

  . ادامھ دارد یھ داریبھ نظام سرما یمردم یھا  گذشتھ ھمچنان اعتراض یز ھمچون روزھایدر اروپا ن

ی، دولت در مقابلھ با مشکالت اقتصاد یدر اعتراض بھ آنچھ ناتوان ھزاران نفر در سراسر بلغارستان

ھزار نفر از مردم شھر  ٢٠گر ید یاز سو. تظاھرات کردند، دانند ین کشور میا یو قوم یاجتماع

ن شھر یا یابان ھایدولت در خ یاضتیر یس در اعتراض بھ خط مشیانگل یستر در جنوب غربچمن

افت یازمند بھ دریش شمار افراد نیس درباره افزایھ در انگلیریموسسھ خ کیان ین میدر ا. تظاھرات کردند

ك گزارش محرمانھ یادامھ دارد كھ  یس در حالیانگل یبحران اقتصاد. ھشدار داد ییغذا یکمک ھا

  یغن  ك مجموعھ برنامھیون پوند صرف ساخت یلیم ٧۵٠ن كشوریس نشان داد كھ ایوزارت دفاع انگل

  . استوم كرده یاوران یساز

بكس یا'د موسوم بھ یشاخص بورس مادر. ا تظاھرات کردندیتخت اسپانید پاین صدھا نفر در مادریھمچن

  . آغاز كرد یدرصد ٢۴/٢را با كاھش  یھفتھ جار ین روز كاریروز نخستید' ٣۵

ن کشور بھ یاز مردم را در ا یاریا بسیتالیدر ا یو بحران مال یو اخالق یاسین حال فساد سیدر ھم

 یکھ برا یھا یکیروز بھ روز بر شمار بلژ، اروپا یدر ادامھ بحران اقتصاد. اعتراض واداشتھ است

دھد  یھا نشان م ین حال نظرسنجیدر ھم. شود یآورند افزوده م یم یھ رویرین غذا بھ موسسات خیتام

ش از دو یبن سطح خود در ین تریورو در ماه سپتامبر بھ پائیمنطقھ  یبخش خصوص یاقتصاد یتھایفعال

ز پنج دھم یر بھ چھل و ھشت ممیچشمگ ید ماه گذشتھ با کاھشیت خریریشاخص مد. دیر رسیسال اخ

  . دانند  یھ مذكور میاتحاد یرا برابر با فروپاش یادامھ روند كنون یاریبس. دیرس


