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 !اطالعيه کميته مرکزی سازمان
 انفجار معدن در زرند کرمان

  
  جنايت تازه طبقه حاکم

 ، بهداشتی ايمنی  اقداماترعايت سودجويی و عدم بار ديگر
يکشنبه گذشته معدن . وحفاظتی در معدن زرند کرمان فاجعه آفريد 

کرمان که محل استخراج زغال سنگ است منفجر  باب نيزو در زرند
مشغول کار بودند و طبق  در هنگام انفجار تعداد زيادی کارگر. شد 

تعداد  نفر کشته و١٤آمار دولتی که معموال کمتر از آمار اصلی است 
  .نامعلومی زخمی شده اند

 انفجار روی داده و هر بار ٤اين معدن در شش سال گدشته در 
شش سال قبل اين معدن به علت . اند  ان کشته شدهتعدادی از کارگر

صاحب معدن که  ولی. وجود در صد بسيار باالی گاز متان تعطيل شد 
 معدن ارتباطاتش يکی از افراد بسيار با نفوذ کرمان است با تکيه بر

  . را دوباره به راه انداخت 
. می شود   متری استخراج٢٠٠در عمق   سنگ در اين معدنزغال 
گاز متان از يک در صد نبايد  از عمق زمين ميزان   نقطهدر اين

 ولی کارفرمای سودجوی معدن که جان کارگران. بيشتر باشد 
کوچکترين ارزشی برايش ندارد حتی با وجود پنج در صد گاز متان 

  .زور محبور به ادامه کار می کرده است  کارگران را با تهديد و
ر انفجار قبلی اجساد از شاهدان که در سردخانه زرند د يکی

نکته بسيار عجيب اين بود : " گويد  معدنچيان را مشاهده کرده می
در توضيح علت .   که سينه کارگران از درون منفجر شده بود

معتقدند به دليل ميزان باالی گاز متان  شکافته شدن سينه متخصصين
های اين گاز را وارد ريه  کارگران با هر بار استنشاق مقدار زيادی از

درون  خود می کنند در نتيجه در زمان انفجار ريه های کارگران از
  ".منفجر می شود 

سرمايه دار جمهوری اسالمی که مزورانه در رثای ستمديدگان دولت 
   دهددر مجامع بين المللی داد سخن می  فلسطينی

ارزشی برای جان کارگران و زحمتکشان ايرانی قائل  کوچکترين
نکات امنيتی و بهداشتی بی  ايه دارانی که بهدفاع از سرم. نيست 

سنديکا ها  توجهند و وضع قوانين کار به نفع آنان و سرکوب الينقطع
و اتحاديه های مستقل کارگری و دستگيری و شکنجه رهبران 

ای گواهی بر ماهيت واقعی اين رژيم است  سنديکايی و اتحاديه
 و جهان را داشت ايران رژيمی که در حرف داعيه دفاع از مستضفان.

 و دارد در عمل در خدمت سرمايه داران سودجو و زالو صفت است
برای وادار کردن سرمايه داران به عقب و پيشبرد خواست های .

سازمان ما با نهايت .و تشکل وجود ندارد  کارگران چاره ای جز اتحاد
شدن معدنچيان ، جمهوری اسالمی و  از کشته اندوه و تاسف بسيار

زالو صفت را مسبب اين حادثه دلخراش می داند و از  دارانسرمايه 
هايشان می خواهد در اين لحظات  معدنچيان زرند کرمان وخانواده

   .بسيار دشوار مراتب تالم وهمبستگی ما را بپذيرند 
  زنده باد اتحاد وتشکل کارگران

  یبر سيستم استثمارگر و جنايتکار سرمايه دارمرگ 
  یموری اسالسرنگون باد جمه

  مباد سوسياليسزنده 
  )راه کارگر(مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران کميته

  ٢٠٠٩ آوريل٢١
  

 
  
  

 
 

!اين ستون ازآن شماست،ُپر بارش سازيد  
 

 نگاهی کوتاه به
  تاريخچه اول ماه مه

 امير جواهری
ای مبارزات اول ماه مه نيز بايد چون هشتم مارس ريشه طبقاتی       بر

زنان کارگر ١٩٠۶تاريچه هشت مارس نشان ميدهد هشتم مارس  . قائل شد 
نيويورک و شيکاگو به برگزاری تظاهرات آرامی دست زدند، اما با برخورد 

اين زنان عمدتا از کارگران کارخانجات نساجی و . شديد پليس مواجه شدند
. زده بودند که پس از پايان کاردرسالنی اجتماع کردند نين زنان جنگچ هم

آميز بود و تعداد زيادی از زنان کشته، زخمی و  ی پليس بسيار خشونت حمله
 . چنين گروه زيادی هم ازکار اخراج گشتند دستگيرشدند، هم

ی پليس نيويورک به زنان، تظاهرات  سال بعد ازآن ، درسالگرد حمله
يويورک انجام شد که طی آن زنان کارگر ضمن يادبود آن روز، وسيعی در ن

کشی از کودکان و نبودن حق رای برای زنان  به زيادی ساعات کار، بهره
های مانند آن در  نيزسرکوب شد اما حرکت١٩٠٧تظاهرات  . اعتراض کردند

 .های بعد ادامه پيدا کرد و از مرزهای آمريکا به اروپا رسيد سال
خواه و  از زنان مبارز، انقالبی و آزادی» را زتکينکال«١٩١٠درسال
 ٨الملل زنان پيشنهاد داد تا هر سال روز  طلب آلمانی، در کنگره بين برابری

اين پيشنهاد يک سال در . ناميده شود» روز جهانی زن«مارس به نام 
ی  محافل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام به تصويب همه

روز جهانی «مارس ٨ رسما ١٩١١و از سال . رسيدها و کشورها  گروه
همين ويژه گی به نوعی در تاريخچه اول ماه مه نيز ديده . ناميده شد» زن

  .می شود
،در شيکاگوی ١٨٨۶اول ماه مه نيز ياد آور حادثه ای است که در سال 

دراين روز، پليس به صفوف توده وسيع کارگرانی که . آمريکا رخ داد
کار بودند،شليک کرد وشش کارگر را بخون غلطاند و خواهان هشت ساعت 

  . مزدوريش را در پيش چشمان جهانيان به نمايش گذاشت
يک متينگ اعتراضی در شيکاگو " اول ماه مه"  سه روز بعد از جنايت 

" وارد" محل تجمع توسط پليس مسلح که تحت فرمان کاپيتان . برگذار شد
(Ward)  نوبت به " آلبرت پارسونز"نان پس ازسخ. بودند، اشغال گرديد

صحبتهای فيلدن تقريبا به آخر نرسيده بود که پليس . ساموئيل فيلدن رسيد
. به بهانه خاتمه تجمع بحرکت درآمد و خواستار پراکنده شدن معترضين شد

اما سخنران ازمحل تريبون اعالم کرد که اين تجمع آرام است و بايد ادامه 
 روبرو گرديد و با (Ward)" وارد" اپيتان اين خواست با مخالفت ک. يابد

درهمين بين ناگهان يک بمب دربين . واکنش مامورين پليس مواجه شد
نتيجه اين انفجار، شليک ديوانه وارسربهای . عوامل پليس منفجر گرديد 

 تن زخمی ۵٠دراين جريان هفت پليس کشته و . داغ مامورين پليس بود
.  چه کسی بمب را پرتاب کرده بودتا به امروز روشن نگرديد... شدند

بسياری معتقدند که اين جنايت به ابتکار ضد انسانی با صاحبان سرمايه 
اين عمل بهانه ای به تهاجم خشن به جنبش کارگری آمريکا را .بوده است 
  . فراهم کرد
تصميم " بين الملل سوسياليست" ، کنگره دوم ١٨٨٩ ژوئيه ٢٠در روز

  تعيين نمايد " روزاعتراض جهانی کارگران " گرفت تا روزی به بعنوان 
هرساله اين روز، روزاعتراض به کاهش ساعات کار، ممنوعيت 
کارکودکان، برخورداری از تامين اجتماعی بيمه بيکاری، بيمه بازنشستگی، 

خواسته های هستند ... حقوق برابر زن و مرد ، همبستگی عظيم کارگری، و
  .د که تابع هيچ مرز قراردادی نيستن

     درهنگامه که سرمايه مرزهای قراردادی را درمی نوردد و ميلتاريسم 
روبه رشد، می رود تا جبهه غارتگران را برای استثمارهرچه وسيع تر 
کارگران و زحمتکشان و گرسنگان و پا برهنه گان مسلح کند، ضرورت 
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اول ماه مه . ايجاد يک جبهه متحد کارگری بيش از پيش احساس ميشود 
، لوراين اعتراض جهانی درهمپيوستگی وهمبستگی کارگران جهان استتب

  2009 آپريل 22 .         گرامی اش بداريم

  !پيرامون جنبش کارگری
  گفتگو با محود رضا شالگونی

متن زير گفتگوی نوشتاری نشريه کار با محمد رضا شالگونی، عضو 
س از محمد با سپا. سازمان راه کارگر پيرامون جنبش کارگری می باشد

 . رضا شالگونی، اين پرسش و پاسخ را با هم دنبال می کنيم
 وضعيت مبارزات و مطالبات کارگری در حال حاضر چگونه : نشريه کار

  است، و چشم انداز شما در اين مورد چيست؟
 نگاهی به اخبار حرکت ها و اعتراضات کارگری جای : محمدرضا شالگونی

و مبارزات کارگران در شرايط کنونی ترديدی نمی گذارد که خواست ها 
خواست های اصلی غالب حرکت های . ايران عمومًا خصلت دفاعی دارند

اعتراض به تعويق پرداخت حقوق، اخراج ها، : کارگری عبارتند از
قراردادهای موقت کار، عدم افزايش مزد و حقوق در شرايط تورم افسار 

عوامل اصلی به . ل اينهاگسيخته، محروميت از بيمه های پايه ای و امثا
وجود آورنده اين وضعيت با ساختار اقتصادی و سياسی کشور گره خورده 

طبيعی ترين نتيجه دولت رانت خور نفتی، به اضافه استبداد . اند
های ويژه، "بنياد "ايدئولوژيک سياسی، به اضافه وزن سنگين اقتصاد 

ط ويژه اش با مساويست با وجود يک بورژوازی ممتاز که از طريق رواب
مراکز قدرت سياسی، از امتيازات فراقانونی برخوردار است و در تدوين 

منافع اين . سياست های اقتصادی کشور نقش تعيين کننده ای دارد
بورژوازی ممتاز در خيلی از حوزه ها با سرمايه گذاری های اشتغال زا 

  .ناسازگار است
در . نفت را در نظر بگيريدکافی است مثًال صنايع نساجی و پااليشگاه های 

 سال گذشته بعد از پايان جنگ و آسيب خوردن بسياری از ٢٠طول تمام 
پااليشگاه های کشور، ايران وارد کننده بنزين بوده و به طور متوسط 

آيا .  ميليارد دالر به بنزين وارداتی سوبسيد پرادخته است٤ساالنه حدود 
 سال ٢٠صادر کننده نفت عجيب نيست که يکی از بزرگ ترين کشورهای 

تمام با اين هزينه سنگين وارد کننده بنزين مصرفی خودش باشد و به فکر 
خود کفايی و توسعه سريع پااليشگاه هايش نيفتد؟ صنايع نساجی در دوره 
پيش از انقالب يکی از اشتغال زا ترين شاخه های صنعتی کشور بود و در 

رد متر مربع پارچه تخمين زده  ميليا٤٤آستانه انقالب ظرفيت توليدی آن 
اکنون مدتهاست که اين بخش از صنعت را با صفت ورشکستگی . می شد

روشن است که مصرف پارچه در ايران کاهش . کامل توصيف می کنند
پس اين ورشکستگی از کجاست؟ پاسخ روشن است در واردات بی . نيافته

ورد فقط به به اين دو م. حساب پارچه از آسيای شرقی و مخصوصًا چين
عنوان مثال اشاره می کنم، همين ماجرا را در شاخه های ديگر اقتصاد نيز 

الزم نيست از هوش زيادی برخوردار باشيم تا . می توانيد مشاهده کنيد
دريابيم که بورژوازی ممتاز در پرداختن به واردات، و به طور کلی تجارت 

در ( پرسود تبديل ارز خارجی و کنترل شبکه توزيع کاال، وررفتن با جريان 
کشوری با نرخ های متعدد ارز که تقريبًا همه شان هم از طريق مکانيسم 

که ( و دست کاری سيستم اعتبارات ) های فرا اقتصادی تعيين می شوند 
از منافع ويژه ای ) روابط ويژه در آن نقش تعيين کننده ای بازی می کنند 

  .برخوردار است
که (  به اضافه ارتش ذخيره وسيع نيروی کار اين گرايش بورژوازی ممتاز،

تا حدی بايد عامل مستقل تلقی بشود، زيرا تا حدی محصول باال رفتن نرخ 
، به اضافه پائين بودن ) محسوب می شود ١٣٦٠رشد جمعيت در دهه 

نسبت نيروی کار شاغل در واحدهای اقتصادی بزرگ به کل جمعيت شاغل 
در پائين آوردن قدرت چانه زنی کارگران کشور، عواملی هستند که مجموعًا 

  .ايران در مقابل کارفرمايان نقش مهمی دارند
در چنين شرايطی مبارزه برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری اهميت 

منظورم تشکل های مستقل از وابستگی های . تعيين کننده ای پيدا می کند
ورتی می توانند چنين تشکل هايی در ص. مستقيم يا غير مستقيم دولتی است

اثر گذار باشند که ظرفيت جلب توده هر چه وسيع تری از کارگران را داشته 
و در صورتی می توانند از چنين ظرفيتی برخوردار باشند که با توجه . باشند

به عبارت ديگر، . به خواست های بی واسطه خوِد کارگران شکل بگيرند
 اگر حول خواست های تشکل های مستقل کارگری در شرايط کنونی ايران

بی واسطه خوِد کارگران که اساسًا خواست های اقتصادی هستند، شکل 
بنابراين هر اسمی که روی چنين . نگيرند، اصًال نمی توانند شکل بگيرند

تشکل هايی بگذاريم و هر شکل و شيوه ای که در سازماندهی آنها پيش 

اهد بود، تغييری بگيريم، در اين حقيقت که مضمون آنها اتحاديه ای خو
 .ايجاد نمی کند
علی رغم تعدد اعتراضات و مبارزات کارگری، اگر از موارد محدود :نشريه کار

و استثنائی بگذريم، در اکثر موارد، سرمايه داران و کارفرمايان به مطالبات 
  . کارگران رسيدگی نمی کنند و اين خواست ها، تحقق نايافته باقی می مانند

قادند که پراکندگی مبارزات کارگری و بی تشکلی بسياری براين اعت
نظر شما در اين مورد چيست؛ . کارگران، از عوامل مهم اين ناکامی هاست

چه راه عملی ومشخصی وجود دارد برای اينکه کارگران بتوانند مطالبات 
  خود را بر سرمايه داران تحميل کنند؟ 

حق گرفتنی است، نه " فراموش نبايد بکنيم که هميشه : محمدرضا شالگونی
کارگران در صورتی می توانند به خواست هايشان دست يابند که از ". دادنی

اين قدرت قبل از هر چيز . قدرت الزم برای گرفتن حق شان برخوردار باشند
ديگر از تشکل مستقل، يعنی از اتحاد سازمان يافته کارگری در مقابل بهره 

 نوع وابستگی به کارفرمايان و کشان بيرون می آيد و ناچار بايد از هر
در حال حاضر تشکل مستقل کارگری در ايران عمًال وجود . دولت آزاد باشد

ندارد و تصادفی نيست که هرجا هم که شکل می گيرد با واکنش سريع دولت 
در چنين شرايطی دست نيافتن کارگران به . و بگير و ببند روبرو می شود

عجيب اين است که آنها . طبيعی استخواست هايشان عجيب نيست، کامًال 
  . بتوانند بدون اتحاد سازمان يافتۀ مستقل به حق شان برسند

تشکل مستقل کارگری، همان طور که اشاره کردم، عمومًا از خواست ها و 
نيازهای بی واسطه خوِد کارگران بيرون می آيد و بيش از هر چيز ديگر ، 

به . واسطه پايدار می ماندبر پايۀ مبارزه برای همين خواست های بی 
عبارت ديگر، می خواهم بگويم تشکل مستقل از بطن شرايط زندگی روزمره 
کارگران بيرون می آيد و نه ضرورتًا از آشنايی اين يا آن کارگر با انديشه 

به همين دليل، کارگران نخست . ها و آرمان های بزرگ اجتماعی و سياسی
به ضرورت تشکل مستقل کارگری با گرويدن به کمونيسم و سوسياليسم 

نمی رسند، بلکه با پی بردن به ضرورت مبازره متحد و متشکل برای بهبود 
شرايط کار و زندگی شان است که می توانند به ضديت با نظام سرمايه داری 

بنابراين مبارزه اقتصادی و . و به حقانيت کمونيسم و سوسياليسم برسند
ت که در آن اهميت اقدام متحد در صنفی برای توده کارگران مسيری اس

مقابل کارفرما را در می يابند و فراتر از آن، مفهوم و اهميِت اتحاد طبقاتی 
  . و مبارزه طبقاتی در مقابل سرمايه داران را کشف می کنند

در ايران امروز بخش اعظم مشکالت اقتصادی کارگران منشاء کالن 
ل کارگران اين يا آن واحد بنابراين تشکل مستق. اقتصادی و سياسی دارد

اقتصادی هر چند می تواند در مقابل کارفرمای مشخص آنها تا حدودی 
پس تشکل های . کارساز باشد، اما غالبًا نمی تواند از حد معينی فراتر برود

مستقل کارگری ناگزيرند از سطح واحدها فراتر بروند و همراه کارگران 
با توجه به تجربه مبارزات . ازندواحدهای ديگر اتحادشان را گسترده تر س

کارگری در کشورهای مختلف، اين فراتر رفتن از سطح واحد، قاعدتًا از چند 
اوًال از طريق طرح خواست های مشترک از طرف : طريق صورت می گيرد

مثًال چنين تشکل هايی می . تشکل های مستقل واحدهای اقتصادی مختلف
ارگری يا تعيين حداقل دستمزد، يا توانند برای دفاع از حق تشکل مستقل ک

تغيير قانون کار يا هر مسأله مبرم ديگری که خواست مشترک همه شان 
ثانيًا از طريق حمايت اين تشکل ها از . هست، به اقدام مشترک دست بزنند

اين دو نوع فراتر رفتن از سطح واحد اقتصادی . خواست های هم ديگر
دی از طرف تشکل های مستقل چيزی است که در حال حاضر به طور مور

مثًال می . کارگری يا تجمع های کارگران پيشرو در ايران صورت می گيرد
بينيم که سنديکای کارگران شرکت واحد از خواست کارگران خباز پشتيبانی 
می کند يا اتحاديه خبازان يا تجمع های مختلف پيشروان کارگری از حرکت 

ثًا از طريق گسترش تشکل مستقل ثال. کارگران هفت تپه حمايت می کنند
مثًال فرض کنيد که سنديکای کارگران . معين به واحدهای اقتصادی هم صنف

هفت تپه به واحدهای ديگر کشت و صنعت منطقه کارون گسترش يابد و 
تشکل کارگری بزرگ تری ايجاد شود که کارگران واحدهای هم صنِف کشت 

 شکل از گسترش، کيفيت جديدی اين. و صنعت اين منطقه را با هم متحد کند
به وجود می آورد و می تواند خواست های کل کارگران يک رشته اقتصادی 
معين را پيش بکشد و آنها را برای رسيدن به خواست های صنفی مشترک 

چنين شکلی از گسترش از آنجا که خصلت ارگانيک پيدا . شان متحد سازد
رابعًا . سطح جديدی ارتقاء دهدمی کند، می تواند توانمندی کارگران را به 

از طريق تقويت پيوندها ميان تشکل های مستقل کارگری يک منطقه معين، 
مثًال فرض کنيد که کارگران کارخانه های . از رشته های اقتصادی مختلف

مختلف يک شهر صنعتی برای خواست هايی مشترک به اقدام معينی دست 
ی برای دست يابی به بسياری در هر حال، تشکل های مستقل کارگر. بزنند

از خواست هايشان ناگزيرند از سطح واحد اقتصادی فراتر بروند و تالش 
طبيعی است که تشکل . کنند تشکل های مستقل سراسری ايجاد کنند
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سراسری معموًال نمی تواند از باال، يعنی به ابتکار جمعی از پيشروان 
های آن ناگزير بايد در کارگری يا احزاب سياسی، شکل بگيرد، بلکه پايه 

واحدهای مختلف اقتصادی از طريق متحد شدن کارگران هر واحد يا رشته 
بعالوه، کارگران و کارکنان . حول خواست های مشخص خودشان ايجاد گردد

رشته های مختلف اقتصادی در سطوحی اختالفات و تفاوت هايی با هم دارند 
مثًال ترديدی . وجود بيايدکه نمی شود بی توجه به آنها تشکل واحدی به 

نيست که خواست ها و مسائل کارگران صنايع نساجی با کارگران خودرو 
حوزه سازی عينًا يکی نيست يا کارگران حمل و نقل و معلمان در بسياری از 
  . ها با مسائل متفاوتی روبرو هستند و طبعًا خواست های متفاوتی هم دارند

 از طريق ايجاد تشکل های مستقل من فکر می کنم کارگران فقط: خالصه
جز اين هيچ راه ديگری . خود می توانند خواست هايشان را پيش ببرند

و اتحاد اين تشکل های مختلف تنها راهی است که می تواند . وجود ندارد
البته مبارزه طبقاتی و اتحاد . زمينه اتحاد طبقاتی کارگران را فراهم آورد

ايد در سطح مطالبات اقتصادی باقی بماند و طبقاتی کارگران نمی تواند و نب
. حتمًا بايد به مسائل سياسی و افق های اجتماعی و تاريخی بزرگ دست يابد

مبارزات اقتصادی قاعدتًا و منطقًا مقدم برمبارزات سياسی کارگری هستند، 
مثًال در دوره ناآرامی های . اما از لحاظ زمانی اين ترتب هميشه وجود ندارد

وره های انقالبی ممکن است نخست حرکت های سياسی و سياسی و د
اتحادهای سياسی شکل بگيرند و از طريق برانگيختن مبارزات اقتصادی در 

  .واحدها و مناطق مختلف برای خود پايه درست کنند
 شما گفتيد درحال حاضرتشکل مستقل کارگری درايران عمًال : نشريه کار
ثانيًا . موضوع را کمی بيشتر باز کنيداگرممکن است اوًال اين . وجود ندارد

به اين سئوال هم پاسخ دهيد که مهم ترين نقطه ضعف جنبش کارگری ايران 
  در حال حاضر از نظر شما چيست؟ و چگونه می توان بر آن غلبه نمود؟ 

 به هيچ وجه قصد بی اهميت نشان دادن تشکل های : محمدرضا شالگونی
ه و خون دل پا گرفته اند و می گيرند، مستقلی را که با تالش های شجاعان

اينها طاليه داران اميد در جنبش کارگری ما هستند؛ اما متاسفانه . ندارم
هنوز استثناهايی هستند که به شدت زير فشار قرار دارند و رژيم سعی می 

تصادفی نيست که رهبران اصلی . کند نگذارد به الگوی موفق تبديل بشوند
سربازان گمنام امام "های واهی دستگير می شوند و اين تشکل ها به بهانه 

برای تکه پاره کردن و منزوی کردن جمع فعاالن اصلی اين ها به " زمان
و همچنين منکر اين . رذيالنه ترين شيوه های ممکن متوسل می شوند

نيستم که پا گرفتن حرکت ها و اعتراضات کارگری گسترده ای که شاهدشان 
تباط وتشکل در ميان کارگران پيشرو شدنی نيستند؛ هستيم، بدون حدی از ار

اما اينها هنوز نتوانسته اند به تشکل های پايدار و منسجم تبديل شوند، و 
غالبًا نمی توانند از سازمان دهی اعتراضات موردی، واکنشی و دفاعی 

بنابراين ما هنوز از تشکل های مستقلی که بتوانند در توازن . فراتر بروند
د ميان نيروی کار و سرمايه تغييری به وجود بياورند، محروم قوای موجو

در حال حاضر تشکل "در آنجا که گفتم " عمًال"منظور من از قيد . هستيم
  . ، همين نکته بود"مستقل کارگری در ايران عمًال وجود ندارد

به نظر من، مهم ترين نقطه ضعف جنبش کارگری ما نيز همين نبوِد تشکل 
 البته جنبش کارگری برای از بين بردن اين ضعف، .های مستقل است

هم اکنون حدی از ارتباطات . خوشبختانه، ناگزير نيست از صفر شروع کند
بعضی از ) الاقل پيشرو و باسابقه ( و هم بستگی در ميان کارگران 

واحدهای اقتصادی و بعضی از صنوف وجود دارد که نشانه ها و نتايج آنها 
. ری مختلفی که شکل می گيرند، می توانيم ببينيمرا در اعتراضات کارگ

بعالوه اليه قابل توجهی از کارگران پيشرو وجود دارند که حافظه تاريخی 
جنبش کارگری ما و حامالن تجارب مبارزات کارگری بی واسطه سال ها و 

تحرکات و تب و تاب های سال های . حتی دهه های اخير محسوب می شوند
ان می دهند که اين جنبش در حال گذار به مرحله اخير جنبش کارگری نش

طبيعی است که اين گذار نخست . سازماندهی تشکل های مستقل پايدار است
مانند شرکت واحد اتوبوس رانی تهران يا کشت ( در واحدهای بزرگ 

يا در ميان کارگران يک صنف واحد در ) وصنعت هفت تپه و امثال اينها 
اما به محض اين که چنين تشکل هايی جا يک شهر واحد، صورت بگيرد؛ 

در . پای شان را محکم کنند، مسلمًا به راحتی خواهند توانست گسترش يابند
آن صورت مثًال کارگران اتوبوس رانی همه شهرهای بزرگ می توانند 
اتحاديه مستقل سراسری خودشان را درست کنند يا حتی اتحاديه سراسری 

  . ل به وجود بيايدبزرگ تر تمام کارگران حمل و نق
در هر حال بذر تشکل های مستقل همه جا و در همه سطوح بوسيله 
کارگران پيشرو در محيط های کارگری پاشيده خواهد شد و از طريق 

است که کارگران ) که هم اکنون هم وجود دارد ( ارتباطات طبيعی آنها 
  . مختلف و پراکنده با هم ارتباط خواهند يافت

ارگرانی هستند که عمومًا در حرکت ها و اعتراضات کارگران پيشرو ک
کارگری پيشقدم هستند و به خاطر تجربه، شجاعت و توانايی فردی شان در 

گردهم آوردن کارگران، از اعتماد آنها برخوردارند و در ميان شان نفوذ و 
کارگر پيشرو بنا به تعريف نه تنها خود کارگر است، بلکه در . اعتبار دارند

منظورم اين نيست که . طبيعی و ارگانيک با يک محيط کارگری استارتباط 
کارگر پيشرو و کارگران پيرامونش ضرورتًا بايد متعلق به يک محل کار 

می دانيم که در بعضی از رشته های اقتصادی واحدهای کار . واحد باشند
يعنی پر جمعيت ترين رشته ( کوچک اند؛ مثًال کارکنان آموزش و پرورش 

در آموزشگاه ها و ادارات ) ی امروزه در همه کشور های جهان اقتصاد
که اکثريت ( مختلف پراکنده اند؛ يا شمار کارکنان کارگاه های کوچک 

در . در هر واحد از چند نفر فراتر نمی رود) کارگران ما را تشکيل می دهند 
نيستند که " گروه های رويارو"تمام اين رشته ها کارکنان واحدهای مختلف 

باهم ديگر تماس کاری داشته ) مانند کارکنان واحدهای بزرگ ( هر روزه 
باشند يا از طريق واحد اقتصادی خاصی به نحوی به هم وصل شوند؛ بلکه 
پاتوق ها يا کلوب های بيرون از واحِد کار است که اينها را به هم وصل می 

قش اصلی را و کارگران پيشرو هستند که در اين پاتوق ها يا کلوب ها ن. کند
در هر . در پيوند دادن کارکنان واحدهای مختلف به هم ديگر بازی می کنند

حال کارگران پيشرو هستند که حلقه های متصل کننده بخش های مختلف 
کارگران به هم ديگر هستند و بدون آنها و فعال شدن و فعال ماندن 

 و نه می ارتباطات شان هيچ تشکل مستقل کارگری نه می تواند شکل بگيرد
  . تواند دوام بياورد

با توجه به نقش تعيين کننده کارگران پيشرو، هر تالشی برای تقويت اتحاد 
و سازمان يابی مستقل کارگران ايران بايد روی تقويت ارتباطات کارگران 
پيشرو و کمک به فعال تر شدن آنها در محيط های کارگری متمرکز شود و 

ی کارگری را که قبًال به آن اشاره کردم، البته منطق پايه ای سازمان ياب
يعنی اهميت و ضرورت حياتی مبارزات اقتصادی و صنفی در . ناديده نگيرد

  . سازمان يابی مستقل و توده ای کارگران در مرکز توجه باشد

.............................................  
  !دزدان دريايی در هردو طرف هستند :بقيه 

   بخصوص آنها که آذوقه سازمان غذای جهانی را–نيستند جز کانگستر 
حمايت عظيم , راهزنان دريايی, ولی دليلی وجود دارد که. ضبط می کنند

يک سايت خبری مستقل سوماليايی به نام . مردم محلی را با خود دارند
 بهترين پژوهشی را که تاکنون در مورد WardherNewsواردهرنيوز 

لی صورت گرفته انجام داده و به اين نتيجه رسيده برداشت مردم عادی سوما
قويا از راهزنی دريايی به عنوان شکلی از دفاع ملی از آب ,  درصد70است که 

طی جنگ های انقالبی آمريکا جرج واشينگتن و , .های سومالی پشتيبانی ميکنند
ی پدران بنيانگزار آمريکا به راهزنان دريايی پول می دادند تا از آبهای ساحل
. آمريکا حفاظت کنند، زيرا آنها خودشان فاقد نيروی دريايی ياگارد ساحلی بودند

 آيا اين خيلی با آن تفاوت دارد؟ 
آيا ما انتظار داريم سوماليايی های گرسنه منفعل روی ساحل های شان 
بايستند، روی زباله های هسته ای ما پارو بزنند و مشاهده کنند که ما ماهی 

سرقت می بريم و در رستوران های خود در لندن و پاريس و رم های آنها را به 
 اماوقتی ماهيگيران با –ميخوريم؟ ما در مورد اين جرايم جنايی اقدامی نکرديم 

 درصد منابع نفتی جهان واکنش نشان دادند، شروع کرديم به 20قطع راه انتقال 
اهيم با راهزنی اگر ما واقعا ميخو. ,اشرار,داد و هوار راه انداختن در مورد 

دريايی برخورد کنيم، بايد قبل از اينکه کشتی های توپدار را برای قلع و قمع 
جنايتکاران سومالی بفرستيم، علل ريشه ای راهزنی دريايي، يعنی جنايات 

 . خودمان را متوقف کنيم
 را يک راهزن دريای ديگر 2009چکيده داستان راهزنی دريايی در سال 

او را گرفته . در قرن چهارم قبل از ميالد مسيح می زيستتوصيف کرده است که 
نگهداری , اسکندر ازاو پرسيد هدف او از . و پيش اسکندر کبير آورده بودند

همان هدفی که , :راهزن دريايی لبخندی زد و پاسخ داد, .ثروت درياها چيست
 شما از گرفتن تمام زمين داريد، ولی چون من اين کار را با يک کشتی کوچک
انجام ميدهم، دزد خوانده ميشوم، اما شما که همين کار را با ناوگان های بزرگ 

 , .انجام ميدهيد،امپراتور خوانده ميشويد
  بازهم، ناوگان های بزرگ امپراتوری ما به راه افتاده است، ولی دزد کيست؟ 

  منبع 
-to-lied-being-are-you/hari-johann/com.huffingtonpost.www://http

html.155147_b_abo   
مصاحبه امی گودمن با محمد ابشر والدو در مورد راهزنی دريايی در سومالی *

  :را در لينک زير بخوانيد
piracy_somalia_analysis/14/4/2009/org.democracynow.www://http

response_in_began_   
گودمن درحين مصاحبه در مورد سياست محافظه کاران به ماجراهای آب های 

ان ملل در مصاحبه سومالی ميگويداخيرا جان بولتن سفير سابق آمريکا در سازم
ای با فاکس نيوز خواهان آن شد که اياالت متحده يک ائتالف بين المللی برای 

گودمن همچنين يادآوری ميکند الری سامرز که . حمله به سومالی سازمان دهد
اکنون مشاور اقتصادی اوباماست زمانی که اقتصاددان ارشد بانک جهانی بود در 
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ای پيشرفته در آب های مناطق محروم گفته رابطه با تخليه مواد سمی کشوره
من فکر ميکنم رها کردن زباله های سمی در کشورهايی که پائين ترين , :بود

سطح دستمزد را دارند، منطق اقتصادی بی عيب و نقصی دارد و مابايد آماده 
نظر من هميشه اين بود که بخش هايی از آفريقا که به حد . پذيرش آن باشيم
  1388 فروردين 28   , .رند، به حد کافی هم آلوده نشده استکافی جمعيت ندا

 گزارشی رسمی از فساد
  در رژيم جمهوری اسالمی

  
, احمدی نژاد حاکم بوده" مهرپرور"در طول چهار سال اخير که دولت *

 رتبه بيشتر در منجالب 16نظام حاکم بر کشور ساالنه به طور متوسط 
دها دالر از دارايی های کشور فقط در ميليار...فساد مالی سقوط کرده است

طی يک سال مالی به يغما رفته و معلوم نيست کجا و چگونه هزينه شده 
  .است

 54در خبرها آمده بود که ايران در زمينه فساد مالی به رتبه : روشنگری
سقوط کرده و به عبارت ديگر در طول چهار سال اخير که دولت 

نظام حاکم بر کشور ساالنه به طور , احمدی نژاد حاکم بوده" مهرپرور"
  .  رتبه بيشتر در منجالب فساد مالی سقوط کرده است16متوسط 

کشوری که بر : علت پيشروی فساد در نظام جمهوری اسالمی روشن است
بدون حداکثر کنترل و نظارت , اساس درآمدهای نفتی اداره می شود

رج و پاسخگو مردمی و حاکم بودن شفافيت و علنيت بر درآمدها و مخا
و . عمال در برابر فساد و سواستفاده مالی بی حفاظ است, بودم مسووالن

رژيمی سرکوبگر و تماميت گراست که نه تنها به , رژيم جمهوری اسالمی
که حتی اجازه تشکيل نهادهای مستقل مردمی , هيچ نظارتی تن درنمی دهد

عم از ا, و تشکل های صنفی و مدنی و آزادی مطبوعات و رسانه ها
قدرت عمال در دست خامنه ای و . نوشتاری و الکترونيک را هم نمی دهد

عده ای از کارگزاران آن متمرکز شده است و بخش عمده تصميمات 
دولت قانون عمال وجود ندارد . اساسی هم در پشت پرده صورت می گيرد

با اين وضع کامال روشن . و هيچ مسوولی در برابر قانون پاسخگو نيست
و باز . ه رژيم جمهوری اسالمی سال به سال فاسدتر می شوداست ک

رسانه ها , مطبوعات, تشکل ها, روشن است که بدون آزادی کامل احزاب
 . و شکل گيری دولت قانون راهی برای مهار فساد وجود ندارد

رژيم جمهوری اسالمی به عنوان يک رژيم فاسد دائما گرايش دارد که 
د و زمينه ها و داليل آن را از عموم مردم ابعاد واقعی فساد درونی خو

با اين حال گاه در چهارچوب رقابت ها و دسته بندی های جناح , پنهان کند
فصل رقابت های . مواردی از فساد از پرده برون می افتد, های آن

انتخاباتی معموال با اين نوع افشاگری ها هم همراه است و معموال هم 
بلکه هدف در درجه . شاگری ها وجود نداردانگيزه سالمی پشت سر اين اف

اول تضعيف موقعيت يک جناح و دسته بندی و تقويت و برکشيدن جناح 
با اين حال مستقل از اين انگيزه ها و نيات ناسالم و رقابت . ديگر است

های باندی و جناحی رژيم همين افشاگری های موردی تصويری از فساد 
 . ين جهت مفيد استدرونی رژيم به دست می دهد و از ا

 آل آشور، که اين هفته در مجلس خوانده 86گزارش تفريق بودجه سال 
 بند 32به اعتراف اين گزارش از . شد يک نمونه از اين افشاگری هاست

 مورد آن، که معادل 170 کشور در 86و تبصره های قانون بودجه سال 
 گرفته و هاست تخلف صورت  درصد از بندها يا اجزاى تبصره54بيش از 

به عبارت ديگر ميلياردها دالر از دارايی های کشور فقط در طی يک سال 
 . مالی به يغما رفته و معلوم نيست کجا و چگونه هزينه شده است
 : خالصه ای از اين گزارش به نقل از رسانه های رژيم را بخوانيد

گزارش ديوان محاسبات در بيان تخلفات صورت گرفته با ذآر اينكه "
ها  هاى دولتى و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت و بانك رف شرآتمصا

هاى حساب نداده، بالغ بر پنج  بدون احتساب ارقام مربوط به دستگاه
 ميليون ريال بوده، تصريح 356 هزار و 18 ميليون و 841ميليارد و 

هاى   درصدى منابع و مصارف بودجه شرآت348تحقق عملكرد : آند مي
 و مؤسسات انتفاعى وابسته به دولت، بيانگر آن است آه ها دولتي، بانك

 . سقف ماده واحده بر اثر اين تغيير از موضوعيت افتاده است
در حالى آه هر گونه افزايشى آه متضمن گذر از سقف : افزايد گزارش مي

 .ماده واحده باشد، نياز به متمم بودجه دارد
رده و با يادآورى اين که اين گزارش در ادامه به بخش نفت و گاز اشاره ک

 69 هزار و 944 ميليون و 498آل نفت توليد شده، معادل يك ميليارد و ,
 دالر به 73 هزار و 520 ميليون و 825 ميليارد و 112بشكه به ارزش 

 ميليون ريال 350 هزار و 539 ميليون و 24ارزش ريالى يك ميليارد و 
 388 هزار و 347و  ميليون 900بوده است آه از اين ميزان معادل 

 دالر 704 هزار و 284 ميليون و 300 ميليارد و 69بشكه به ارزش 
: دهد ، ادامه مي,هاى داخلى تحويل شده است صادر و مابقى به پااليشگاه

 235 ميليون و 525 ميليارد و 43از محل توليد و فروش آن، معادل ,
 37ادل همچنين مع.  دالر درآمد به دست آمده است369هزار هزار و 

 دالر از عايدات به دست 652 هزار و 775 ميليون و 918ميليارد و 
آمده از صادرات نفت به حساب ذخيره ارزى واريز شده و مابقى به مبلغ 

 دالر به عنوان 422 هزار و 350 ميليون و 155 ميليارد و 21
 , .درآمدهاى بودجه به آار گرفته شده است

 ميليون و 534 ميليارد و 134، معادل در بخش گاز نيز آل گاز توليد شده
 ميليون و 828 ميليارد و 92 متر مكعب به ارزش 229 هزار و 772
 هزار ريال بوده آه از اين ميزان، معادل پنج ميليارد و 838 هزار و 992
 , . ميليون متر مكعب صادر شده است397

مجوز اجراى : سخنگوى آميسيون برنامه و بودجه مجلس، يادآور شد
هاى توسعه ميادين گازى پارس شمالي، گلشن و فردوس از راه  حطر

گذارى خارجى به صورت بيع متقابل به تصويب شوراى اقتصاد  سرمايه
هاى نفتى  رسيده، لكن بنا بر اعالم شرآت ملى پااليش و پخش فرآورده

گذار خارجى تحقق نيافته و اين حكم اجرا نشده  ايران به دليل نبود سرمايه
 . است
توليد نفت خام حاصل از ميدان مبارك در ميزان ,: تح در ادامه گفتمف

 . رود  منظور نشده آه تخلف به شمار مي86توليد سال 
مخبر آميسيون پس از آوردن موارد ديگرى از تخلفات صورت گرفته 

بر پايه اين گزارش، تسويه حساب نهايى توسط شرآت ملى نفت : افزود
گذار   انجام نشده، در نتيجه، اهداف قانوندارى آل آشور ايران با خزانه

 , .رود محقق نشده آه تخلف به شمار مي
گزارش عملكرد توليد نفت و گاز به تفكيك هر ميدان و ,: مفتح ادامه داد

در مقاطع سه ماهه توسط شرآت ملى نفت ايران به سازمان مديريت و 
 , .شود ريزى آشور ارايه نشده آه تخلف محسوب مي برنامه
بنا بر نظر سازمان حسابرسي، مبالغ به دست آمده از بيست ,:  افزودوى

 855 ميليارد و 660ريال افزايش فروش هر متر مكعب گاز به ميزان 
آه  نظر به اين . ميليون ريال، مشمول ماليات و سهم سود دولت بوده است

همه اين مبلغ بايد عينا صرف گازرسانى به روستاها شود، بنابراين، 
ى مبلغ ياد شده بر پايه نظر سازمان حسابرسى و عدم مصرف آن نگهدار

 . تخلف از قانون است
دولت مجاز بوده در برابر صادرات نفت خام و ,: آند گزارش تصريح مي

 ميليارد ريال نسبت به 820 هزار و 33معاوضه آن حداآثر تا سقف 
ت،  شرآت ملى نف1386واردات بنزين و نفت گاز اقدام کند آه در سال 

 ميليارد 429 هزار و 21بينى شده به مبلغ   درصد ميزان پيش163معادل 
ريال بيشتر از سقف مجاز بنزين وارد کرده است آه تخلف به شمار 

 , .رود مي
گزارش ديوان محاسبات در ادامه به ده مورد از تخلفات صورت گرفته در 

 : يدآ نمايد آه بخشى از آنها در زير مي بخش حمل و نقل اشاره مي
 ميليارد ريال از منابع حساب ذخيره ارزى براى 450مبلغ چهار هزار و 

نوسازى و ناوگان حمل و نقل دولتى در نظر گرفته شده آه مبلغ يكصد و 
 ميليون دالر جهت حمل و نقل ريلى به صورت اسنادى گشايش اعتبار 72

  درصد0/8شده و در اين راستا، صرفا مبلغ چهار ميليون دالر، حدود 
 . مبلغ مقرر پرداخت شده است

 دستگاه خودرو فرسوده با 29 هزار و 202ـ براى جايگزينى تعداد 
سوز، مبلغ يك هزار و دوازده ميليارد ريال يارانه  خودرو گازسوز و دوگانه

 درصد ميزان مقرر 71 ميليارد ريال در حدود 715منظور شده آه مبلغ 
هاى  دروى فرسوده به بانك دستگاه خو720 هزار و 143براى جايگزينى 

 51 هزار دستگاه، معادل 104عامل پرداخت شده، ليكن در عمل، تعداد 
ذآر اين نکته الزم است آه براى . درصد تعداد مقرر نوسازى شده است



 6

پرداخت يارانه سود تسهيالت نوسازى خودروهاى فرسوده، نفت گازسوز 
 . کارى انجام نگرفته است

واردات خودروها، معاف بوده آه در اين راستا ـ بخشى از سود بازرگانى 
 هزار و 14 دستگاه خودروهاى سوارى و تعداد 691 هزار و 42تعداد 
بوس به آشور وارد شده و مشمول   دستگاه خودروى ون و ميني694

بوس و ون  ضمنا سود بازرگانى واردات ميني. اند تخصيصات مزبور بوده
عيين شده آه تخلف محسوب سوز، صفر ت با پايه گازسوز و دوگانه

 . شود مي
 درباره تشخيص خودروهاى با فناورى نوين مرجع تشخيص تعيين نشده 

گذار  و براى همين، کار خاصى صورت نگرفته و اهداف مدنظر قانون
 . نشده است

ـ اجازه داده شده بخشى از سود آارمزد تسهيالت بانكى براى افزايش 
ى جمعى متوسط و بزرگ پرداخت ناوگان حمل و نقل عمومى و خودروها

در اين راستا، مبلغ دو . شود و يا به صورت آمك بالعوض داده شود
هاى  ها و دهياري  ميليارد ريال به سازمان امور شهرداري475هزار و 

 33 ميليارد ريال، حدود 825آشور اختصاص يافته آه از ميزان مبلغ 
اى همين، اهداف درصد مبلغ مقرر در غير محل مقرر هزينه شده و بر

 . مدنظر قانونگذار محقق نشده است
پرداخت تسهيالت   حمل و نقل عمومي، پيش ـ مقرر شده بود براى گسترش

آهن شهرى و حومه و آمك به  مالى خارجى براى احداث خطوط راه
آهن شهرى و حومه تأمين  برداري، ايجاد، توسعه و تكميل خطوط راه بهره

ن شرايط استفاده از تسهيالت ياد شده در سال شود آه به دليل تحقق نيافت
 .  اقدامى در اين زمينه انجام نپذيرفته است1386

ـ مقرر شده بود، بخشى از سود و آارمزد تسهيالت بانكى براى ساخت 
هاى طبقاتى پرداخت شود آه البته کارى در زمينه انعقاد قرارداد  توقفگاه

 .  قانونگذار محقق نشده استبا بانك عامل انجام نشده، در نتيجه اهداف
 مقرر شده بود، سامانه پايش هوشمند عبور و مرور ايجاد و توسعه يابد، 

 . گونه وجهى به عنوان آمك پرداخت نشده است ليكن هيچ
شهرى با همكارى   بايد نرخ خدمات حمل و نقل درون1386ـ در سال 

، ليكن هاى آالن شهرها واقعى شود ها و شهرداري شوراى عالى استان
رغم تهيه دستورالعمل موضوعه توسط وزارت آشور مراحل نهايى   به

تصويب اين دستورالعمل توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور انجام نشده، 
 . در نتيجه اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است

 : در بخش بعدى گزارش به موضوع توسعه روستاها اشاره و افزوده شده
هاى توزيع گاز استانى  تابع وزارت نفت و شرآتهاى دولتى  ـ شرآت

 ميليارد ريال از منابع داخلى خود را 900موظف بودند تا سقف مبلغ 
 آيلومترى از خطوط انتقال 15صرف گازرسانى به روستاهاى با فاصله 

 درصد مبلغ مقرر 60 ميليارد ريال و 538کنند آه در اين راستا، حدود 
 روستا 653 انشعاب در دو هزار و 258 هزار و 291هزينه و تعداد 
 . واگذار شده است

 ريال به 20ـ بر پايه مجوز قانون، شرآت ملى گاز موظف بوده تا مبلغ 
قيمت هر متر مكعب گاز مصرفى افزوده و منابع حاصل را صرف 

 250اين شرآت از اين محل مبلغ دو هزار و . گازرسانى به روستاها کند
 ميليارد 589ت آورده، ليكن مبلغ يك هزار و ميليارد ريال درآمد به دس

 471 درصد مبلغ مزبور صرف گازرسانى به يك هزار و 71ريال حدود 
 . روستا کرده است

گزارش ديوان محاسبات آشور در مورد جايگاه بخش خصوصى نيز در 
 :  برخى از تخلفات را برشمرده86بودجه 

يليارد ريال در قانون  هزار م70هاى دولتى مبلغ  از محل واگذارى شرآت,
 ميليارد ريال 373 هزار و 12بينى شده آه از اين رقم مبلغ  بودجه پيش

 627 هزار و 27 درصد، مبلغ 18جهت بازپرداخت تعهدات ارزي، معادل 
ها،   درصد براى پرداخت بدهى دولت به سازمان39ميليارد ريال، معادل 

شورى و تأمين هاى ذخيره و بازنشستگى لشکرى و آ نهادها، صندوق
 درصد 43 هزار ميليارد ريال معادل 30اجتماعى و آستان قدس رضوى و 

 . اى پرداخت شود هاى تملك دارايى سرمايه براى تأمين منابع طرح
 47 ميليارد ريال معادل 957 هزار و 32بينى شده، مبلغ  از درآمد پيش

 براى  ميليارد ريال از آن330درصد تحقق يافته آه مبلغ پنج هزار و 
 هزار 27يافته و  اى اختصاص هاى تملك دارايى سرمايه تأمين منابع طرح

 درصد براى تسويه بدهى دولت بر 84 ميليارد ريال معادل 627و 
 . ها مورد تصويب هيأت وزيران قرار گرفته است سازمان

 درصد 83 ميليارد ريال در حدود 937 هزار و 22از مبلغ اخير، مبلغ 
 . ن راستا پرداخت شده استمبلغ مزبور در اي

سازي، منابع مورد نياز  با توجه به تحقق نيافتن آامل درآمد خصوصي
براى بازپرداخت تعهدات ارزى مطابق اجازه قانونگذار تماما از حساب 

 . ذخيره ارزى برداشت شده است
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  دانشگاه برتر دنيا جايی ندارد500ايران در ميان
معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری با تشريح :مهر

: گفت) وبومتری(جزئيات رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس وب سنجی 
 دانشگاه برتر جهان هيچ رتبه ای از 500 و 200دانشگاههای کشور در بين 

  . نظر وب سنجی ندارند
 توسط 2004ن طرح از سال اي: محمد رضا قانع در گفتگو با مهر افزود

 هزار 16آزمايشگاه سيبرمتريکس در اسپانيا راه اندازی شده است که بيش از 
متوليان آموزش عالی . موسسه آموزش عالی را در سطح جهان پوشش می دهد

می توانند از اين طريق برپايه شاخص های وب سنجی از وضعيت دانشگاهها يا 
  .يگران آگاه شوندموسسات پژوهشی خود در مقايسه با د

 دانشگاه برتر جهان هيچ رتبه 500 و 200وی با بيان اينکه کشور ما در بين 
بين هزار دانشگاه برتر يک دانشگاه از ايران : ای از نظر وب سنجی ندارد گفت

مشاهده می شود اين در حالی است که از کشور ترکيه بين ) دانشگاه تهران(
  .  دانشگاه مشاهده می شود9 و 3  دانشگاه برتر به ترتيب1000 و 500

اگر به : معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری گفت
 200توزيع دانشگاههای برتر بر اساس ناحيه جغرافيايی توجه شود در بين 

 دانشگاه از اروپا، 60 دانشگاه متعلق به آمريکای شمالي، 121دانشگاه برتر 
 دانشگاه از آمريکای 3نشگاه مربوط به اقيانوسيه و  دا6 دانشگاه از آسيا، 10

  . التين دراين رتبه بندی وجود دارد
 دانشگاه، 206 دانشگاه برتر، آمريکای شمالی دارای 500در بين : وی افزود

 1، جهان عرب و آفريقا 1، آمريکای التين 15، اقيانوسيه 40، آسيا 223اروپا 
  . دانشگاه در اين رتبه بندی است

 104:  با اشاره به توزيع دانشگاههای برتر بر اساس کشور به مهر گفتقانع
 دانشگاه 12 دانشگاه از آلمان، 17 دانشگاه از کانادا، 17دانشگاه از آمريکا، 

 4 دانشگاه از سوئد، 4 دانشگاه از هلند، 6 دانشگاه از استراليا، 6از بريتانيا، 
 دانشگاه برتر از نظر وب 200ن  دانشگاه از ژاپن در بي3دانشگاه از اسپانيا، 

  . سنجی قرار دارد
 دانشگاه و از ساير 3 دانشگاه، از نروژ 3از کشور سوئيس : وی اظهار داشت

  .  قرار دارند200 دانشگاه در رتبه های باالی 21کشورها نيز 
همچنين : معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری افزود

 دانشگاه، از 35 دانشگاه، از بريتانيا 49 دانشگاه، آلمان 179از کشور آمريکا 
 دانشگاه، از استراليا 16 دانشگاه، از فرانسه 27 دانشگاه، از اسپانيا 27کانادا 

  .  دانشگاه برتر قرار دارند500 دانشگاه در بين 13
 دانشگاه، 10 دانشگاه، از ژاپن 13در اين رده بندی از کشور ايتاليا : وی افزود

 9 دانشگاه، از برزيل 9 دانشگاه، از سوئد 9 دانشگاه، از هلند 10تايوان از 
 دانشگاه برتر 500 دانشگاه در رده 94دانشگاه و از ساير کشورهای دنيا نيز 

  . قرار گرفته اند
 دانشگاه ايران دارای رتبه جهانی در طرح وب سنجی هستند که 41: قانع گفت
  . د را شامل می شو5967 تا 990از رتبه 

 دانشگاه 16دارد و ) 990(تنها دانشگاه تهران رتبه زير هزار : وی ادامه داد
به دانشگاههای علوم 4 را کسب کرده اند که 3000 و 1000ايران رتبه بين 

  .  دانشگاه به وزارت علوم وابسته هستند12پزشکی و 
: معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت

 دانشگاه آزاد 2 دانشگاه وزارت بهداشت و 8 دانشگاه وزارت علوم و 14
 6000 تا 3000 دانشگاه می شوند نيز دارای رتبه بين 24اسالمی که جمعا 

  . هستند
  رتبه بندی موسسات پژوهشی دنيا بر اساس وبومتری 

وی در خصوص جايگاه موسسات پژوهشی ايران در رتبه بندی وب سنجی نيز 
 موسسه پژوهشی 876 هزار و 14سه تحقيقاتی از ايران بين  موس16: گفت

 403 هزار و 2 تا 907جهانی موجود در اين رتبه بندی دارای رتبه هايی بين 
  . قرار دارند

 موسسه 9دارد و ) 907 (1000يک موسسه نيز رتبه زير : قانع اضافه کرد
ه  موسس3 را کسب کرده است که 2000 تا 1000پژوهشی نيز رتبه بين 

  .  موسسه غير پزشکی هستند6وابسته به حوزه پزشکی است و 
  رتبه بندی بيمارستانهای آموزشی دنيا بر اساس وبومتری 

: معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطالع رسانی علوم و فناوری اظهار داشت
 بيمارستان 261 هزار و 17طرح رتبه بندی بر اساس شاخصهای محيط وب، 

 7 ارزيابی قرار داده که خوشبختانه از ايران را در سراسر جهان مورد
  .  هستند1953 تا 137بيمارستان دارای رتبه بين 
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به ترتيب می توان بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی تبريز را : وی اضافه کرد
، 527، بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی گيالن را دارای رتبه 137دارای رتبه 

 ، بيمارستان 549همدان را دارای رتبه بيمارستان دانشگاه علوم پزشکی 
 ، موسسه رويان را دارای رتبه 726دانشگاه علوم پزشکی بابل را دارای رتبه 

 و بيمارستان دانشگاه 1536، بيمارستان دانشگاه الزهرا را دارای رتبه 1147
    1388ارديبهشت 1   . اعالم کرد1953علوم پزشکی شيراز را دارای رتبه 

………………………………… 
 !دزدان دريايی در هردو طرف هستند:سومالی

 
گفته  الری سامرزمشاور کنونی اوباما و اقتصاد دان ارشد قبلی بانک جهانی

بود منطق اقتصادی دفن زباله های سمی در کشورهای فقير آفريقايی بی 
 .است عيب و نقص

رنج های مردم سومالی در سال های اخير بويژه بعد از تهاجم خارجی در 
نبود و چندان بازتابی , خبر, برای رسانه های بزرگ انحصاري، 2006سال 

نيافت، هرچند حاوی مطالب مهمی بود، از حمالت هوايی و زميني، هجوم 
ارتش منطقه ای و نيروی نظامی آمريکا، فعاليت چريک های اسالمی 
بنيادگرا، ربودن مامورآمريکايی و معامالت پشت آن، قتل های فجيع، 

  ...ی و آوارگی توده ای وگرسنگی توده ا
. شد و بسيار گسترده, خبرساز,در آب های سومالی , دزدی دريايی,اما

باوجود اين بازهم خبرهای يک سويه است و داستان ها يک صدا و همه 
خير و ,بارديگر افکارعمومی در مقابل يک داستان تک بعدی . منطبق برهم

مراهان، که البته طرف بوش و ه, جنگ با ترور,قرار گرفته است مثل , شر
, مدافعان متمدن,سوماليايی و طرف خيرآن را , مهاجمان وحشی,شرآن را

 . کشورهای پيشرفته تشکيل ميدهند
در اين ميانه برخی از پژوهشگران مستقل تالش ميکنند مخاطبان محدودتر 

بعضی به نقشه های . خود را روی زوايای ديگری ازاين ماجرا متمرکز کنند
معين برای کنترل مسيرهای آبی مشخصی اشاره ميکنند، استراتژيک 

وديگران به ريشه های بحران کنونی مراجعه کرده و زوايای تاريکی را که 
 . روايت رسمی پنهان نگه داشته افشا ميکنند

يوهان هری گزارشگر مستقل انگليسی که از جمله در نشريه اينديپندنت می 
ی جنبه اخير و بيدادی ضد انسانی نويسد بنا بر روال کار هميشگی خود رو

که برمردم سومالی ميرود و ريشه بحران را تغذيه ميکند، متمرکز شده 
هری در مقاله ای که در هافتينگتون پست . روايت او تکان داده است. است

به انتشار در آورده نشان ميدهد، اگرچه گانگسترهای محلی در اين ماجرا 
نسانی مثل گروگان گيری تبهاکارانه در نقش بازی ميکنند و اقدامات ضد ا

فقط در يک طرف , دزدان دريايی,آب های سومالی رواج می يابد، اما 
بزرگ تر را بايد , خرابکاران,و , دزدان دريايی,اتفاقا . درگيری قرار ندارند

 . جستجو کنيم, خودمان,در طرف 
ريکايی در همين رابطه امی گودمن نويسنده، فعال اجتماعی و گزارشگر آم

 آوريل مصاحبه بسيار روشنگری دارد با محمد ابشير والدو 14نيز در روز 
.  سوماليايی که لينک آن در زير مقاله داده شده است–تحليل گر کنيايی 

درگزارش والدو می بينم که در داستان رسمی در موارد زيادی جای مهاجم 
ی تعقيب و مدافع عوض شده است و حتی در همين لحظاتی که اخبار رو

از اين سو به , متمدن,دزدان دريايی سوماليايی متمرکز است، دزدان دريايی 
آب های سوماليا سرازير شده و يکی از کشتی های آنها توسط مردم ضبط 
. شده ولی چه کسی دزدان دريايی اين سو را مورد بازخواست قرار ميدهد

 . در زير چکيده ای ازمقاله هری را ميخوانيد
 دروغ ميگويند , راهزنان دريايی,باره به شما در 

 يوهان هری 
 2009 آوريل 13هافينگتون پست 

 جنگ جديدی عليه 2009چه کسی تصور ميکرد، دولت های جهان در سال 
دزدان دريايی اعالم کنند؟ همين حاال که شما اين مقاله را می خوانيد، 

ا دولت ديگر از نيروی دريايی سلطنتی بريتانيا، با پشتيبانی کشتی های ده ه
اياالت متحده گرفته تا چين به سوی آب های سومالی روانند تا مردانی را 
بگيرند که تصور ماازآنها شبيه آن دزدان دريايی است که هنوز هم نماد شر 

نيروهای اعزامی به زودی وارد نبرد با کشتی های . به شمار می آيند
ر درون خاک يکی از در سوماليايی خواهند شد و حتی سارقين دريايی را د

ولی پشت اين قصه .هم شکسته ترين کشورهای جهان تعقيب خواهند کرد
کسانی که دولت های ما برچسب . عجيب و دلگداز يک رسوايی ناگفته هست

را روی آنها زده اند، قصه خارق , يکی از بزرگ ترين اشرار عصر ما,
 . را به جانب آنها ميدهدالعاده ديگری برای تعريف کردن دارند که اندکی هم حق 

هرگز کامال با تصويری که ما از آن ها داريم , Pirates,راهزنان دريايی 
 1730 تا 1650بين , عصر طاليی راهزنی دريايی,در . منطبق نبوده اند

به مثابه سارقی بيرحم و وحشی توسط دولت , راهزن دريايی,تصوير 
داوم دارد، بخشی از يک اين تصوير که تا هم امروز ت. بريتانيا خلق شد

بسياری از مردم معمولی فکر ميکردند اين . برنامه تبليغاتی وسيع بود
اغلب اتفاق می افتاد که راهزنان دريايی توسط : تصوير فريبکارانه است

شما اگر جوان فقير . جمعيتی که از آنها حمايت ميکرد از زندان آزاد ميشدند
ن يا ملوان شما رااز حاشيه ايست اند و گرسنه ای بوديد که به عنوان بازرگا

شهر لندن روی عرشه برده بودند، سرانجام از جهنمی در کشتی های چوبی 
بايد تمام مدت نيمه گرسنه و با عضالتی . شناور روی آب سر در می آورديد

کوفته کار می کرديد، اگر يک ثانيه کند کار می کرديد، زير شالق کاپيتانی به 
اگر کندکاری تداوم پيدا ميکرد، ممکن بود .  ميگرفتيدنهايت قدرتمند قرار

و بعد از ماه ها يا سال ها اين نوع . شما را از کشتی به داخل دريا پرت کنند
 . کار غالبا هنگام پرداخت دستمزد سر شما کاله می گذاشتند

آنها عليه . نخستين شورشيان دنيايی از اين دست بودند, راهزنان دريايی,
خودکامه سربه طغيان برداشتند و شيوه کار روی دريا را تغيير کاپيتان های 

وقتی يک کشتی به دست می آوردند، کاپيتان خود را انتخاب ميکردند . دادند
طرح تقسيم اموال بين آنها به نحوی . و همه تصميمات را جمعی می گرفتند

يکی از برابرترين طرح های توزيع , آن را , Rediker,بود که رديکر
آنها حتی برده های آفريقايی را که . خوانده است, 18يی در طول قرن دارا

. فرار کرده بودند پناه ميدادند و با آنها در شرايطی برابر زندگی می کردند
بطور کامال روشن، و منکوب کننده، نشان دادند لزومی ندارد , پيرات ها 

بازرگانی کشتی ها به شيوه سرکوب گرانه و سبعانه متداول در کشتی های 
به اين دليل بود که آنها عليرغم , .و نيروی دريايی سلطنتی اداره شوند

 . اينکه دزدانی غيرمولد بودند، در ميان مردم محبوبيت داشتند
پژواک سخنان يکی از پيرات های آن عصر، يک مرد جوان بريتانيايی به 

و که در ا:نام ويليام اسکات، بايد تا عصر نوين دزدی دريايی به گوش برسد
کاری که من کردم , : کارولينای جنوبی به دار آويخته شد، قبل از اعدام گفت

من مجبور شدم برای آنکه زنده . اين بود که از نابودی خودم جلوگيری کردم
 , .بمانم به دزدی دريايی روی بياورم

 ميليون 9.  حکومت سومالی در شاخ آفريقا سقوط کرد1991در سال 
بسياری . به بعد در شرايط گرسنگی دايم قرار گرفتندجمعيت کشور از آن 

ازخبيث ترين نيروهای ما در کشورهای غربی اين وضعيت را به مثابه 
فرصت بزرگی به شمار آوردند برای سرقت منابع غذايی و دفن زباله های 

 .اتمی در آب های دريايی آنها
روپايی در تا حکومت سقوط کرد، کشتيهای مرموز ا. بله، زباله های اتمی

سواحل سومالی ظاهرشدند و بشکه های بزرگ خود را در آب های اقيانوس 
در آغاز . جمعيت ساحل نشين کم کم به بيماری دچارشدند. تخليه کردند

بعد، پس . عاليم به صورت خارش، استفراغ، تولد نوزدان معيوب ظاهر شد
ب ، صدها بشکه سوراخ و مدفون در اقيانوس روی آ2005از سونامی 

بيماری مردم از تشعشع ها تشديد گرديد و . آمده و در ساحل نشست کرد
 .  تن جان خود را از دست دادند300بيش از 

بعضی , :احمدو اولد عبداهللا، فرستاده سازمان ملل در سومالی به من گفت
بعالوه اينجا قلع و فلزات سنگين . ها مواد سمی خود را اينجا تخليه ميکنند

 خودتان بسياری از آنها را می –جيوه هم تخليه ميشود مثل کادميوم يا 
منبع اين مواد را ميتوان تا بيمارستان ها و کارخانه های اروپايی , .شناسيد

آنها اين مواد را به مافيای ايتاليا پاس می دهند تا ارزان آنها را . تعقيب کرد
ايی در اين وقتی من از اولد عبداهللا پرسيدم دولت های اروپ, .از بين ببرند,

هيچ، نه پاکسازی ,: رابطه چکار کرده اند، او در حالی که آه می کشيد گفت
  , .در کار بود، نه خسارت و نه تدابير پيشگيرانه

همزمان کشتی های اروپايی به غارت مهم ترين منبع درياهای سومالی يعنی 
ما از طريق مصرف زايد منابع خودمان را . غذاهای دريايی مشغول بودند

 ميليون تن 300بيش از . راب کرده ايم و حاال رو به منابع آنها آورده ايمخ
ماهی تن، ميگو، خرچنگ دريايی و ساير حيوانات دريايی هرساله توسط 
کشتی هايی که بطور غيرقانونی به درياهای بدون حفاظ سومالی وارد 

از ماهيگيران محلی ناگهان مايه زندگی خود را . ميشوند، به سرقت می رود
محمد حسين يک ماهيگير از شهر مارکا واقع در . دست دادند و گرسنه اند

اگر کاری صورت , :  کيلومتری جنوب مديگاشو به رويترز گفت100
 , .نگيرد، به زودی در آب های ساحلی ما ماهی باقی نمی ماند

ميخوانيم , راهزن دريايی, براين زمينه است که مردانی که ما اکنون آنها را 
  همه توافق دارند آنها در آغاز ماهيگيران معمولی سوماليايی .  شدندظاهر

بودند که ابتدا سعی ميکردند با قايق های سريع السير مسافرانی را که مواد 
بر آنها , ماليات, سمی را در آب رها ميکردند فراری دهند و يا حداقل نوعی 

 و دشوار نيست –د ميخواندن, گارد ساحلی سومالی, آنها خودشان را . ببندند
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به نام سوگل علی در يک , راهزنان دريايی, يکی از رهبران . بفهميم چرا
ما ميخواهيم جلوی , :مصاحبه تلفنی سوررال در مورد انگيزه خودشان گفت

ماهيگيری غيرقانونی و رها کردن مواد زائد سمی در آب های مان را 
ه نظر ما سارقين ب. ما خودمان را سارقين دريا نمی دانيم... بگيريم

درياآنهايی هستند که در درياهای ما بطور غيرقانونی ماهيگيری می کنند و 
 , .مواد سمی خود را در آب های ما رها کرده و اسلحه حمل ميکنند

  و بله برخی از آنها چيزی به . نه، اينهمه گروگان گيری را توجيه نمی کند
 4بقيه در صفحه

…………………………………………………… 
 ... خوابيموقتی همه

 
انگار هنوز صدای انفجار معدن باب نيزو کرمان به گوش پايتخت 

کسی از . نشينان نرسيده تا فکری به حال امنيت کارگران معادن بکنند
 خود نمی پرسد شايد هنوز کسی آن پاييت نفس می کشد؟ 

جسد های کارگران هنوز در معدن است و کسی از ترس گاز متان 
راستی اصال شايد نه معدنی منفجر .  را نداردجرات بيرون کشيدنشان
وقتی همه خواب بودند،  .انفجار اما رخ داده. شده نه کسی مرده است

وقتی همه خواب بوديم؛ می گويند کارگران روز قبل از انفجار ميزان 
گاز را در معدن بيش از حد مجاز دانسته ولی کار فرما اهميتی به 

 .اعتراض آنها نکرده است
ز هر که سراغ بازماندگان کارگران در معدن مانده را می امروز ا

گرفتيم، پاسخ می شنيديم مگر بازماندگان هم اهميتی دارند؟ مگر چه 
 اتفاقی جز انفجار در معدن رخ داده است؟ 
 احتمال افزايش تلفات انفجار معدن زرند

مروز کنی کم نيستند انفجار هايی که در معادن رخ می خبرها را که 
دهد و به دليل آن که قربانيانشان تک رقمی هستند در البه الی جنجال 

درست مثل انفجار دو سال پيش در معدن . های سياسی گم می شوند
 .باب نيزو

 کارگردر اين معدن 500. تعداد کشته شدگان هنوز مشخص نيست
 توسط برخی   يک شنبه تعدادکشته شدگانکار می کردند که تا عصر

ولی دبير اجرای خانه آارگر استان .  نفر عنوان شد18  از مسئولين
احتمال :  نفر دانست و گفت13آرمان تعداد کشته شدگان را حداقل 

  .شدگان بيشتر شود دارد تعداد آشته
عباس آاربخش حادثه روز گذشته معدن باب نيزو را اولين حادثه اين 

بارها به مسووالن مربوطه در خصوص : ندانست و گفتمعدن 
ايم اما متاسفانه گوش  پيشگيری از تكرار اين حوادث تذآر داده

  .شنوايی وجود نداشت
های گذشته اين معدن را غير  آارشناسان دولتی در سال: او افزود

های گازی دانستند  قابل استفاده اعالم آردند و دليل آن را وجود حفره
ين وجود همچنان شاهد تكرار حوادث تلخ و آشته شدگان اما با ا

  .آارگران اين معدن هستيم
 طی 1384اين فعال آارگری با بيان اينكه وی در شهريور ماه سال 

ای به محمدرضا باهنر نماينده وقت آرمان در مجلس از فعاليت  نامه
معدن باب نيزو اظهار نگرانی آرده است، گفت حتی به اين نامه 

 نكردم و به استاندار وقت، نماينده زرند در مجلس و برخی بسنده
مسوولين ديگر نامه نوشته و خواستار توقف فعاليت معدن باب نيزو 

  .شدم
هايی از بازداشت صاحب معدن باب  به گفته آاربخش، هرچند صحبت

شود؛ اما حرف اصلی  نيزو آه از افراد صاحب نفوذ است شنيده می
  .ری از تكرار آن برای هميشه استجبران حادثه و جلو گي 

به گفته آارگران شاغل : دبير اجرايی خانه آارگر آرمان اضافه کرد
در معدن، روز قبل از حادثه مسووالن ايمنی ميزان گاز موجود 

درمعدن را بيشتر از حد استاندار اعالم آرده بودند اما با اين وجود 
  .ته شدن آارگران شدتوجهی آرده و باعث آش مديريت به اين اعالم بی

 فروردين ماه جسد هفت آارگر از خاك 31تا صبح دوشنبه : او گفت
ها برای بيرون آوردن ساير اجساد هنوز  بيرون آورده شد و تالش

  .ادامه دارد
سنگ آرمان هم در رابطه با آشته شدن  مديرعامل شرآت معادن ذغال

 صبح 10عت مقارن سا: نيزو به ايلنا گفت  نفراز آارگران باب12
نيزو آه تحت پوشش   نفر از آارگران معدن باب12يک شنبه به تعداد 

 بر اثر انفجار گاز در داخل 1000شرآتی خصوصی تحت عنوان دلتا 
تونل آشته شدند آه تعدادی از آنان در اثر تساعد گاز آربن دچار 

  .خفگی شدند
معاون سياسی امنيتی استانداری کرمان هم صبح امروز در جمع 

هر گونه خطا و غفلت در حادثه انفجار معدن باب : خبرنگاران گفت
  .نيزو از نگاه قانون و مجريان قانون پنهان نخواهد ماند

با توجه به کارشناسی های فنی و علمی که صورت : جواد کمالی گفت
خواهد گرفت در صورت وجود مقصری در اين حادثه تعقيب و 

  .انجام خواهد شدپيگيريهای قانونی مصرانه و مجدانه 
او درباره وقوع اين حادثه که روز يک شنبه روی داد ضمن عرض 

 12در اين حادثه متاسفانه : تسليت به خانواده های قربانيان افزود
نفر که از اهالی کرمان، بافت، ريحان شهر زرند و کرمانشاه هستند 

  .جان خود را از دست دادند
فاصله استاندار کرمان، پس از وقوع حادثه بال: وی اضافه کرد

مديرعامل شرکت زغال سنگ کرمان ، مديرکل ستاد حوادث و سوانح 
استانداری ، فرماندار و مسئولين محلی شهرستان زرند به عنوان 

  .نخستين گروه در محل حاضر شدند
استاندار در اين بازديد دستوراتی را مبنی بر تسريع در : کمالی گفت

ی ابالغ کرد و گروههای امدادی ، انجام اقدامات ضروری و فور
اورژانس، و هالل احمر با اعزام نفرات تخصصی و فنی برای نجات 

  .احتمالی افراد تالش کردند
عالوه بر آن با : معاون سياسی امنيتی استانداری کرمان افزود

هماهنگی مسوولين قضايی و پزشکی قانونی نسبت به اعزام اجساد 
  .اه شان اقدام الزم صورت گرفته استقربانيان اين حادثه به زادگ

 جسد از تونل خارج شد و بدليل امکان خطر 7تا ديشب : کمالی افزود
  .برای امدادرسانان کار خارج کردن ساير اجساد امروز انجام شد

معاون سياسی امنيتی استانداری کرمان علت اين حادثه را انفجار 
تمام : افزوديک حفره گازی در مسير حفاری معدن ذکر کرد و 

افرادی که در اين مسير فعاليت می کردند جان خود را از دست دادند 
  .و اين حادثه مجروحی نداشته است

مهندس زارع معاون معدن نيز که قصد کمک به : وی اضافه کرد
کارگران را داشت به رغم اينکه با تجهيزات وارد تونل شده بود بدليل 

  . را از دست دادگازگرفتگی شديد داخل معدن جان خود
کمالی با بيان اينکه اتفاق و حادثه در تمام معادن دنيا رخ می دهد 

هيچ معدنی از اين خطرات مصون نيست و ممکن است حتی : گفت
خطرات بزرگتری آن را تهديد کند اما بايد تمهيدات بيشتری برای 

  .پيشگيری از اين حوادث به کار گرفته شود
 ريزش معدن اين است در ريزش معدن فرق گازگرفتگی با: او گفت

ممکن است افرادی که در محدوده ريزش قرار می گيرند جان سالم 
بدر ببرند اما اگر گازگرفتگی شديد باشد امکان نجات افراد داخل تونل 

  .کاری بسيار دشوار است
کمالی با بيان اينکه اين حادثه از نوع انفجار حفره گازی بوده است 

 فرصت نجات از افرادی که در داخل تونل کار می به همين علت: گفت
  .کردند گرفته شده است

معدن مذکور در اجاره : معاون سياسی امنيتی استانداری کرمان گفت
شرکتی به نام شرکت دلتای هزار است که به عنوان يک شرکت 
خصوصی و در راستای مقررات خاص قانونی بخش خصوصی 

  .فعاليت می کند
ين شايعه که گفته می شود کارگرانی که روز قبل از کمالی در مورد ا

سنجش گاز : حادثه وجود گاز در اين معدن را اعالم کرده اند گفت
داخل تونلها با توجه به دستگاههای ويژه ای که در معادن وجود 
دارد انجام می شود و بر اساس حدس و گمان کارگران داخل تونل 

  .قابل سنجش دقيق نيست
گاهی در داخل تونلها وجود دارد که تخليه گاز را به دست: وی افزود

صورت مستمر در معادن انجام می دهد و بر اساس بررسی های 
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بعمل آمده اين دستگاه در زمان حادثه روشن بوده است اما عقل و 
  .مسئوليت حکم می کند که بررسيهای بيشتری در اين زمينه صورت گيرد

فتن مقصر اصلی اندکه نيروهای  به دنبال يا در حالی همه مسئوالن
 37 با خونسردی درحال امداد رسانی هستند و پس از گذشت  امدادی

 9نفر در زير آوار هستند ،  9ساعت از عمليات امداد ونجات هنوز 
  .نفری که ممکن است هنوز زنده باشند

 در سه شنبه يکم وآارگران ايران خودرنوشته شده توسط |
  1388ارديبهشت 

……………………………………    
  ! نقض گسترده حقوق بشر در ايرانپيرامون

گوشه هائی از گزارش فروردين ماه فعالين ايرانی    
 شمالی  دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای

مجازات مرگ و اعدام های سال " سازمان عفو بين الملل گزارش  -* 
 346 حداقل 2008بر اساس اين گزارش در سال  .  را منتشر کرد2008

نفر در ايران اعدام شده اند و اين کشور از لحاظ تعداد موارد اعدام در 
 تن از 8به گفته اين سازمان دست کم . جهان در رتبه دوم قرار دارد 

.  سالگی مرتکب جرمی شده بودند 18افراد اعدام شده در ايران قبل از 
ده از طناب دار و سنگسار کردن برای اجرای مجازات عفو بين الملل استفا

عفو بين الملل . مرگ در ايران را غير انسانی و بی رحمانه دانسته است 
 درصد اعدامهای سال ميالدی گذشته در پنج کشور چين ، 93:" می گويد 

 ".ايران ، عربستان سعودی ، امريکا و پاکستان رخ داده است
امعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از فدراسيون بين المللی ج -* 

حقوق بشر در ايران با انتشار اطالعيه ای مرگ اميدرضا ميرصيافی 
ميرصيافی به دو . وبالگ نويس ايرانی در زندان را به شدت محکوم کردند

که حاوی " روزنگار " سال زندان محکوم شده بود و وبالگ او به نام 
 .نيست مقاالت فرهنگی بود ديگر قابل دسترسی 

نيروهای امنيتی لباس شخصی و مامورين حراست دانشگاه بابل،  -* 
دانشجويان متحصن را مورد ضرب و شتم قرار دادند و مامورين حراست 
به دانشجويان اعالم کردند، طبق دستور رئيس دانشگاه؛ دانشجويانی که 

  .اعتصاب غذا کرده اند حق ورود به دانشگاه را ندارند
 ساله از فعالين آذربايجانی به اتهام 17ی دانش آموز ابراهيم نور -* 

 ماه حبس تعليقی 10تبليغ عليه نظام در شعبه يک دادگاه انقالب اهر به 
  . سال محکوم شد5به مدت 

پروين اردالن عضو کمپين يک ميليون امضاء و از بازداشت شدگان  -* 
ظم عمومی و  در مقابل دادگاه انقالب، به اتهام اخالل در ن85 اسفند 13

 دادگاه تجديد نظر استان تهران به يک 21تمرد در مقابل پليس در شعبه 
  .سال حبس تعليقی محکوم شد

محمد جراحی از فعالين کارگری آذربايجانی در شعبه ششم دادگاه  -* 
 ماه حبس 4تجديد نظر استان آذربايجان شرقی به رياست قاضی ايمانی به 

   .تعليقی محکوم شد
کارگران .  کارگر کارخانه نخ البرز از کار اخراج شدند160حدود  -* 

 ساعت در روز کار می کنند، در حالی که تنها حقوق 12در اين کارخانه 
کارگران اين کارخانه در چندين .  ساعت کار روزانه را دريافت می کنند8

  .نوبت نسبت به عدم دريافت حقوقشان دست به اعتراض زده بودند
 فريدون نيکوفر ، علی نجاتی ، قربان عليپور و محمد جليل احمدی ، -* 

حيدری مهر از متهمين پرونده اعتصابات کارگری شرکت کشت و صنعت 
نيشکر هفت تپه در شعبه اول دادگاه انقالب دزفول به يکسال حبس 

 سال نيز از حضور در کليه 3کارگران نامبرده به مدت .محکوم شدند
در اين حکم . نفی کارگران محروم شدندفعاليتهای کارگری و انتخابات ص

 ماه از محکوميت نفر پنجم به 8 متهم اول و 4 ماه از محکوميت زندان 6
  . سال تعليق گرديد5مدت 

 
احمد حسين نژاد رئيس پيشين شورای اسالمی کار کارخانه صنايع  -* 

 ماه است که 10 کارگر اين کارخانه مدت 85: شيميايی ساری گفت 
  .ندحقوق نگرفته ا

" کنسرسيوم گروه مهندسی و ساختمان صنايع نفت " شرکت  -* 
که عمليات اجرايی ساخت پااليشگاه گاز ) OUEC"(اويک " مشهور به 
 300 ميدان پارس جنوبی در عسلويه را بعهده دارد ، 10 و 9در فازهای 

کارگران اخراجی بين . کارگر فنی و قراردادی خود را از کار اخراج کرد 
  .ال سابقه کار دارند س6 تا 4

محمد علی نويد خمامی فرزند صفر در دادگاه رشت محکوم به  -* 
 .سنگسار قطعی شده است 

  فعالين ايرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمريکای شمالی

.................................................. 
 نقدی بر چالش های گذشته و تاملی در موقعيت

 کنونی ضد نظام جهانی سرمايه از ديدگاه بخشی چالشگران
  از نويسندگان فراخوان باماکو

  يونس پارسا بناب
  بخش دوم

  به سوی ايجاد دنيای چند قطبی
در بازار آزاد نئوليبراليستی که در مجموع توسط " قوانين حاکم "

و تقريبا مافوق طبيعی اعالم " بی نظير " ، "بی بديل " نظام جهانی 
توسل به نظاميگری های وحشيانه برمردم جهان تحميل گشته و با 

در . می گردند، عمال توسط قربانيان نظام به چالش طلبيده شده اند
نتيجه می توان به جرات گفت که صفحات تاريخ واقعی قرن بيست و 

قوانين (يکم با تالقی و کشمکش بين منطق توسعه سرمايه داری 
 از درون مقاومت و چالش و منطق هائی که) حاکم بر بازار آزاد

به عقيده . های قربانيان نظام بيرون خواهند آمد، ورق خواهند خورد
بعضی از مارکسيست ها، يکی از استراتژيهای منطقی و موثر 
چالشگران و قربانيان نظام در کارزار خود عليه نظام جهانی عبارت 

ره اين استراتژی و بحث مفصل دربا. است" پنج انحصار " از تقليل 
آن می تواند چشم انداز گزينش های گسست و ناپيوستگی از مدار 

بدون ترديد اين . نظام چهانی را بازسازی و مشخص سازد
استراتژی که قدرقدرتی پنج انحصار کنترل شده از سوی نظام را می 
تواند به طور جدی به چالش بطلبد، بايد مشخص و شفاف مبتنی بر 

تماعی توده ای و دموکراتيک بسيج موثر نيروهای سياسی و اج
در اينجا . بوده و در شرايط خاص هر کشور تعبيه گشته و عمل کند

نکات کليدی مهمی را مورد بررسی قرار می دهم که جبهه مبارزه 
  . توده ای ضد نظام پيرامون آنها می تواند سازمان يابد

بطور مثال، در کشور ايران نياز به تشکيل جبهه ای مردمی و 
ضد جهانی شدن سرمايه، ضد انحصار، ضد (يک دموکرات

. يکی از نيازهای نخستين ما است) امپرياليستی و ضد کمپرادوری
به . بدون برپائی چنين جبهه ای هيچ دگرگونی امکان پذير نيست

کالمی ديگر برگرداندن تناسب نيرو به نفع کارگران و ديگر طبقات 
تراتژی های و اقشار فرودست و قربانی شرط مقدم ناکامی اس

سرمايه مسلط در سطح کشوری و کمک به عقب نشينی آن در سطح 
اين جبهه بايد نه تنها هدف های اقتصادی و . منطقه و جهانی

که در (اجتماعی مرحله های واقع گرايانه و راه های نيل به آنها را 
) خدمت منافع زحمتکشان و ديگر طبقات مردمی و فرودست باشد

بلکه بايد ضرورت های به پرسش کشيدن و معين و تنظيم سازد، 
زير سئوال قرار دادن سلسله مراتب ها در سيستم جهانی را نيز 

منظور اينست که به اهميت استراتژيکی ابعاد ملی اين . مشخص کند
فارق از هر نوع فرمول بندی ها . سلسله مراتب ها نبايد کم بها داد

ستی، خاک پرستی، و نظرگاههای تاريک انديشانه اولتراناسيونالي
پان ايستی و امت گرائی های مذهبی و دينی که در صحنه سياسی و 

و استراتژی های (گستره فرهنگی نمودارد گشته و رشد می کنند 
، مسئله اينجا )نظام جهانی سرمايه مشوق و حامی آنها هستند

عبارت از تکيه بر مفهوم ترقيخواهانه ملت ها که آزادی و حاکميت 
تشکيل جبهه دموکراتيک و توده ای در . ند، می باشدملی می خواه

کشوری مثل ايران از نيروهائی که خواهان آزادی و استقرار 
حاکميت ملی هستند به هيچ وجه همکاری منطقه ای را نفی نمی کند 
زيرا اکثريت مردمان ساکن خاورميانه هم در حرف و هم در عمل 

لی و گسست از محور نشان داده اند که خواهان استقرار حاکميت م
از اينرو بايد به تشکيل سازمان ها و پيمان های . نظام جهانی هستند

منطقه ای دست يازيد که شرط الزم آمادگی برای مصاف جدی و 
که ستون فقرات و تار و پود نظام را (موثر با پنج انحصار ياد شده 
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در اينجا بايد روشن ساخت که مدل های . هستند) تشکيل ميدهند
ی منطقه ای توده ای و دموکراتيک بايد يل و گسترش پيمان هاتشک

کامال با مدل های پيمانی و منطقه ای مورد ستايش قدرت های 
فرمانروا که به سان تسمه های گذار جهانی شدن سرمايه 

يک پارچگی و . امپرياليستی عمل می کنند، تفاوت داشته باشد
جلوگيری از گسترش (تشکيل اتحاد های دموکراتيک و توده ای 

)  و اشاعه ادغام و همبستگی نيروها و تشکل های متنوعتنوعات
در مقياس آمريکای التين، آفريقا، خاورميانه، جنوب شرقی آسيا 

بر پايه خواسته های سياسی و اجتماعی مردمان اين مناطق .... و
در کنار کشورهای بزرگی چون چين، هندوستان و برزيل و نيز در 

د به راس و فرمانروای نظام می توانن) بويژه روسيه(کنار اروپا 
تحميل کنند که از تهاجمات و ماجراجوئی های نظامی خود دست 
برداشته و مثل عهد باندونگ به يک سلسله عقب نشينی ها در 

اين امر خيلی امکان دارد که . بخش پهناور پيرامونی ها تن در دهد
که خود "  قطبی –چند مرکزی " شرايط را برای طرح و ظهور 

چند قطبی شدن جهان . گر از جهانی شدن است، آماده سازدنوعی دي
. به هيچ وجه به معنی پايان سرمايه داری و آغاز سوسياليسم نيست

ولی يک دنيای چند قطبی و يا حتی دو قطبی مثل دوران عهد 
باندونگ، به بلند پروازی های دموکراتيزه کردن چه در سطح ملی و 

ه ای و جهانی توان زيادی کشوری و چه در سطح سازماندهی منطق
  . می بخشد

در بخش بعدی اين نوشتار پيش از اينکه به جمع بندی ها و نتيجه 
که عمدتا راه گذار طوالنی و سخت به استقرا سوسياليسم را (گيری 

بپردازيم، تفاوت های ماهوی چشم ) مورد بررسی قرار خواهد داد
را تشريح می انداز سوسياليسم و واقعيت های عينی سرمايه داری 

  .کنم
  تفاوت نمايان بين فرهنگ های سياسی

تفاوت های ماهوی و نمايان سوسياليسم با سرمايه داری در متجاوز 
از دويست سال گذشته توسط فالسفه و متفکرين هم طرفدار نظام 
. جهان و هم مخالف نظام مورد شناسائی و بررسی قرار گرفته اند

وت های نمايان که در ارتباط با نگارنده در اينجا به کم و کيف تفا
  فرهنگ های سياسی و رابطه فرد و جامعه است، می پردازم

فرهنگ سياسی متعلق به چالش سوسياليستی بر آن است که تالقی 
در جوامع نه تنها بيان واقعيت عينی است بلکه عامل و حامل 

تالقی های اجتماعی . پيشرفت های رهائی بخش در جوامع است
صه مبارزات طبقاتی، باعث بروز و وقوع مقاطع عطف بويژه در عر

آغاز عصر روشنگری، : و تعيين کننده در تاريخ بشر بوده اند 
وقوع انقالب فرانسه، شکل گيری و گسترش جنبش های 

امروز انگاشت . سوسياليستی و مارکسيستی و انقالب اکتبر روسيه
ه اين با مواضعی که انسان ها نسبت ب" چپ " و " راست " های 

اگر کسی از وقايع و . وقايع بزرگ اتخاذ می کنند، تعريف می شوند
مثل جان الک، ژان ژاک روسو، (پيشرفت روشنگری حمايت کند 

برعکس اگر . چپ در زمان خودش محسوب می شود.....) ولتر و
از ادموند برک، لوئی (کسی عليه روشنگری موضع اتخاذ کند 

فته تا ضد کمونيست هائی چون گابريل امبربيز در قرن هيجدهم گر
آيزاک برلين در اروپا و نئو محافظه کاران در ممالک متحده و 

اين امر . راست محسوب می گردند) فرامدرنيست ها در اکناف جهان
در مورد انقالب فرانسه، جنبش های کارگری، سوسياليستی و 

در . مارکسيستی و انقالب روسيه و ديگر انقالبات نيز صدق می کند
چپ " رهنگ سياسی مارکسيست ها آنچه که انسان ها را در رديف ف

قرار می دهد همانا قبول و يا رد بينش نقش " راست " و يا " 
  . تعيين کننده تالقی ها در تاريخ است

جاه طلبی های " نيروهای راست، روشنگری و انقالب را بخاطر 
 را به آنها تعهد خود. رد می کنند" خرد رهائيبخش " و " افراطی 

منظور . قويا اعالم می کنند" اجماع " فرهنگ سياسی مسلط يعنی 
ثروتمند و فقير، قدرتمند (آنها از اجماع يعنی تسليم داوطلبانه افراد 

به عضويت در جامعه ای که بخاطر اين اجماع در صلح ) و ضعيف
به عبارت ديگر افراد يک جامعه اگر بدون قيد و . و صفا قرار دارد

که مديريت سياسی جامعه (را " بازار آزاد " ن حاکم بر شرط قواني
صلح و " بپذيرند، در نتيجه آن جامعه در ) را نيز کنترل می کند

و مبری از تالقی ها، رستگاری را برای همه فراهم خواهد " صفا 
  . ساخت

مبارزات طبقاتی و مبارزات رهائيبخش ملی و (گفتمان تالقی ها 
جنگ دوم جهانی، يک گفتمان فراگير و در بعد از پايان ) کارگری

ولی بعد از افول و فروپاشی سه چالش بزرگ اين . مسلط بود
و ديگر نحله های (گفتمان متعلق به فرهنگ سياسی مارکسيست ها 

بعد از پايان . نيز با افت و ريزش روبرو شد) فکری برابری طلبانه
راست آن دوره بالفاصله گفتمان اجماع متعلق به فرهنگ سياسی 

اين گفتمان و تهاجم آن در سال های بعد . موضع تهاجمی اتخاذ کرد
زندگی سياسی " آمريکائی ساختن " از پايان دوره جنگ سرد با 

امروز ما دوباره شاهد . مردمان جهان بويژه در اروپا، بيان گشت
رواج و رونق گفتمان تالقی ها و تضادها در جوامع جهانی منجمله 

چيزی " تالقی تمدن ها " در حقيقت . ی هستيمدر کشورهای اروپائ
  .به غير از تالقی سوسياليسم با سرمايه داری نيست

با اينکه گفتمان تالقی ها در فرهنگ سياسی چپ اروپا ظهور و رشد 
يافت، ولی جهانی شدن سرمايه و گسترش آن ريشه های جهانی 

اکم ساختن تالقی بين خلق های کشورهای پيرامونی و امپرياليسم ح
در بعضی شرايط، اين . سرمايه را نيز پرورش و سپس رشد داد

تالقی با تالقی بين افق انقالبی کمونيسم و افق رهائی از انقيادی که 
به کالمی ديگر، مبارزات . امپرياليسم اعمال می کند، ادغام گشت

طبقاتی با مبارزات رهائيبخش ملی که خواستش گسست از نظام 
انترناسيونال سوم .  است، تلفيق پيدا کردنابرابر جهانی سرمايه

محملی بود که اين شرايط را به مقدار قابل توجهی در انقالبات چين 
از طرف ديگر جنبش . و ويتنام و کوبا آماده ساخته و به جلو برد

در گذشته، در الجزاير، مستعمرات (های راديکال رهائيبخش ملی 
 – بويژه در گينه بيسائو  موزامبيک و آنگوال و–پرتقالی در آفريقا 

و جو باندونگ و در حال " روحيه " پديده ناصريسم و بطور عام 
نوعی ) حاضر، انديشه های رهائيبخش بوليواری در آمريکای التين

راديکاليسم متعلق به چين، ويتنام و کوبا را در خود برای مدتی حمل 
  . کردند

ها را به دو کمپ گفتمان تالقی امروز نيز مثل گذشته افراد و گروه 
چپ در پشت عکس های هوشی : چپ و راست تقسيم کرده است 

او از ايران مصدق، . تجمع و حضور پيدا کرده استمينه و چگوارا 
... مصر عبدالناصر، اندونزی سوکارنو، گنگو پاتريس لومومبا و

دفاع می کند و راست نيز تنفر و انزجار خود را از رهبران 
  .اعالم می کند... ، مائوتسه دون، مصدق وباندونگ، فيدل کاسترو

بايد خاطرنشان ساخت که امروز در حاليکه در اروپا، آمريکا و حتی 
آمريکای التين فرق نمايان بين مفهوم و انگاشت چپ با از آن 
راست کامال روشن و معين است، در اکثر کشورهای پيرامونی 

ا مردمانی که بويژه در کشورهای خاورميانه، آسيای جنوبی و آفريق
عليه تجاوز امپرياليستی به مقاومت برخاسته اند، دچار آشفتگی 
فکری گشته و به حمايت از رهبران نامعلوم و سئوال برانگيزی 
روی آورده اند که پرچمداران خاک پرستی، پانيستی و يا امتگرائی 

بن الدن که مدتها برای سازمان سيا کار . های دينی و مذهبی هستند
 امروز از طرف انحصا رفراملی رسانه های غربی دشمن می کرد و

شماره يک لقب گرفته، از حمايت خيلی از قربانيان تجاوز 
جانشين نظام برده داری (دااليئ الما . امپرياليستی برخوردار است

که بر سر تحسين و تقدير از (، نازی های التوئی )الماهای بودائی
و فناتيک ) بت برخاسته اندپليس گشتاپوی آلمان نازی باهم به رقا

های سکت های مختلف راست مسيحی در ممالک متحده نيز از اين 
اوضاع به هيچ وجه ويژگی های گفتمان . نوع حمايت ها برخوردارند

تالقی را منعکس نمی کند بلکه به سادگی امر استفاده از خشونت و 
قهر عريان توسط اين امت گرايان بنياد گرا است که دربست در 

" به عبارت ديگر، . دمت منافع نظام مسلط جهانی سرمايه هستندخ
به قول گيلبرت اچکار، جای تالقی حقيقی تمدن " تالقی بربريت ها 
 تالقی بين چشم انداز سوسياليستی و واقعيت –های زمان ما 

  .  را در حال حاضر گرفته است–سرمايه داری 
 حاکم در يکی ديگر از تفاوت های نمايان بين فرهنگ سياسی

سرمايه داری و فرهنگ سياسی سوسياليسم اختالف بين ليبراليسم و 
انديشه متعلق به سنن روشنگری، انقالب فرانسه و مارکسيسم در 

نقش فرد در جامعه و مسئوليت جامعه (مورد رابطه فرد با جامعه 
  . می باشد که اشاره به آن حائز اهميت است) نسبت به فرد

يه داری بر آن است که رقابت نيروی محرکه فلسفه ليبراليسم سرما
بر خالف اين نظرگاه، . اصلی توسعه و پيشرفت در جامعه است

مارکسيست ها و بخش قابل توجهی از ديگر نيروهای برابری طلب 
معتقدند که همبستگی در توليد نعمات زندگی و پيشرفت انسانی نقش 

  .واالئی در تاريخ بشر داشته است
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را مجموعه ای از افراد که باهم نابرابرند، تعريف می ليبراليسم جامعه 
نابرابری بين برندگان و بازندگان که رقابت عامل آن است، موقعيت . کند

در صورتی که . اجتماعی، سياسی، اقتصادی افراد را توجيه می کند
مارکسيست ها و ديگر نيروهای برابری طلب جامعه را همچون يک 

اين ساختار و يا سازمان می تواند . می کنندتعريف ) يا ساختار(سازمان 
و يا دموکراتيک سازمان يافته ) سلسله مراتب هرمی(بر پايه هيرارشی 

در اينجا امکان دارد که ما از سازمانی صحبت کنيم و يا آن را بنا . باشد
در اين نوع جوامع، فرد که واقعيت . سازيم که نابرابری را از بين ببرد

ئی قرار گرفته و صاحب شخصيت مورد دلخواه هستی اش مورد شناسا
به عبارت . است، به صورت يک شهروند در جامعه حضور پيدا می کند

ديگر، فرد در تحت اين شرايط به عنوان عضوی از جامعه ايکه از نظر 
ولی انسان ها که متعلق به . سياسی سازمان يافته است، در می آيد

هستند زمانی به طور ذهنی به اقشار گوناگون طبقات متفاوت و متضادی 
موهبت جامعه سوسياليستی و نقش و مقام فرد در آن آگاهی پيدا می 
کنند که در پروسه تالقی ها منجمله مبارزات طبقاتی چرائی دنيای بهتر 

  .يعنی سوسياليسم را در گفتمان اجتماعی خود مطرح سازند
  چرائی سوسياليسم

رهائی يابد که امروز بيش از اگر قرار است که بشريت زحمتکش از فقر 
هر زمانی در گذشته جهانی تر و گسترده تر گشته، بايد سوسياليسم را 
به عنوان يک ايده، يک پروژه، يک راه و باالخره يک نظام جانشين 

سوسياليسم قرن بيست و يکم نمی تواند از طريق . رژيم سرمايه سازد
 راه رشد غير "و يا پروسه " سرمايه داری دولتی " اعمال رژيم 

در سوسياليسم معاصر، انسان بيش از هر . بوجود آيد" سرمايه داری 
زمانی در گذشته بر نيروهای توليد ی، ماشين توليدی و نهادهای دولتی 
کنترل داشته و نتيجتا نقش عمده ای را در استقرار سوسياليسم ايفاء 

  . خواهد کرد
بوده که انسان ها هدف سوسياليست ها هميشه ايجاد محيط و شرايطی 

. در آن قادر شوند که ظرفيت ها و پتانسيل خود را به رشد کامل برسانند
اين هدف حتی در نوشته ها و کردار سوسياليست های پيش از مارکس 

بطور نمونه، . و انگلس در اوايل قرن نوزدهم توضيح داده شده است
ت هنری سن سيمون در سخنرانی های خود بطور روشن مطرح می ساخ

که هدف اين است که تمام اعضای جامعه با داشتن دسترسی به 
بزرگترين فرصت های ممکن بتوانند ظرفيت های پتانسيل خود را توسعه 

، فردريک انگلس در "مانيفست " در اولين پيش نويس . و رشد دهند
: " چنين نوشت " هدف کمونيست ها چيست؟ " جواب به اين سئوال که 
جود آورد که در آن هر عضوی بتواند لياقت هايش بايد جامعه ای را بو

را رشد داده و تمام ظرفيت ها و قدرت خود را بدون اينکه شرايط اصلی 
   "  .جامعه را به خطر اندازد، به کار اندازد

" مارکس چنين جمع بندی کرد که هدف " مانيفست " در نسخه آخر 
ی برای همه جامعه ايست که در آن رشد آزاد هر کسی شرط رشد آزاد

منظور اين است که در جامعه سوسياليستی انسان ها به همديگر " است 
ما نمی . بستگی متقابل دارند و اعضای يک خانواده محسوب می شوند

کنيم که در آن بعضی ها ظرفيتَ های خود را حق توانيم جامعه ای را قبول 
سعه و رشد هدف تو. داشته باشند رشد دهند و بعضی ها از آن محروم باشند

  . پتانسيل تمام انسان ها است
در جامعه " انسان ثروتمند " مارکس در نوشته هايش از رشد 

منظور او از انسان ثروتمند کسی است که . سوسياليستی صحبت می کند
رشدش يک ضرورت درونی است يعنی کسی که هم در لياقت هايش و 

" وضع يک برای مارکس اين . است" ثروتمند " هم در احتياجاتش 
ثروت انسانی مساوی . است" ثروت انسانی " يعنی " ثروت واقعی 

او بعد از طرح اين ". نيروی توليدی رشد يافته تمام افراد " است با 
ثروت چيست به غير از جهان شمولی احتياجات، ظرفيت " سئوال که 

فرد " چنين پاسخ می دهد که هدف " ؟ ...ها، لذت ها، نيروهای توليدی
رشد فرديت ثروت زا که متعادل در توليد و " "  توسعه يافته کامال

  . ، می باشد"مصرف باشد 
مردم چگونه می توانند ظرفيت های خود را توسعه دهند؟ ما چگونه می 
توانيم به رشد کامل انسانی خود برسيم؟ جواب مارکس به اين سئوال 

" او هميشه پراتيک يعنی کوشش، فعاليت و مبارزه انسان و منظور 
او تاکيد می کرد که منظور از پراتيک . بود" انقالبی ) عمل(پراتيک 

به ". همگامی تغيير شرايط و عمل و فعاليت انسان ها " انقالبی يعنی 
کالمی ديگر، انسان ها قابليت ها و ظرفيت خود را در مسير فعاليت خود 

 طول اين مبارزه و يا فعاليت شايد بيشتر از پنجاه سال. رشد می دهند
ولی در مسير اين مبارزه است که جامعه و در همبستگی و . بکشد

. همگامی با آن انسان نيز دستخوش تحول و دگرديسی قرار می گيرند
اين پروسه باالخره منجر به اين امر می گردد که بشر خود را برای 

بعد از وقوع انقالب کمون پاريس در . تمرين قدرت سياسی آماده می يابد
" ، مارکس در خطاب به کارگران گفت که شما می دانيد که 1871سال 

بايد از مسير مبارزات طوالنی و پروسه های تاريخی متعددی عبور کنيد 
  ." تا شرايط و نتيجتا انسان را دستخوش دگرديسی سازيد

بايد توجه کرد که انديشه تغيير همگام و هم بسته در شرايط جامعه و در 
اين مبارزه و تمرين در . مبارزه طبقاتی نيستخود انسان فقط محدود به 

ما در پروسه توليد نيز . تمام فعاليت ها و کوشش های انسان نهفته است
توليد " بطور مثال، در پروسه توليد . دستخوش تحول قرار می گيريم

کنندگان تغيير ميکنند چون آنها کيفيت های جديدی را در خود می يابند 
ث رشد خود می شوند و با خود انديشه ها، و با دگرديسی در خود باع

مارکس . ، که قبال نداشتند"زبان و احتياجات جديدی را خلق می کنند 
زمانی که کارگر در يک پروژه برنامه ريزی شده " تاکيد می کند که 

شرکت می کند و با ديگران و همراه آنان در توليد شرکت می کند، 
ئی رها می سازد و رشد خود را بتدريج خود را از زنجيره های فرد گرا

در نتيجه، ما . در مقايسه با ظرفيت های همنوعان خود به پيش می برد
نمی توانيم تصور کنيم که توسعه و رشد انسان بدون پراتيک امکان 

ولی واقعيت اين است که منطق حرکت سرمايه هيچ وقت نمی . دارد
ی هدف حرکت زيرا بطور کل. تواند رشد کامل انسان را تضمين سازد

اين امر انگيزه و هدف و . سرمايه انباشت از طريق کسب سود است
برای اينکه . منطق حرکت سرمايه است که بقای نظام را تضمين می کند

مقدار سود را بيشتر سازد، سرمايه به هر وسيله ممکن متوسل می 
نظام، کارگران را از . شود که در صد استثمار کارگران را افزايش دهد

ديگر جدا ساخته و از طريق پروسه اتميزه کردن آنان، اقشار متنوع هم 
شايان ذکر است که خود چشم . کار و زحمت را عليه همديگر می سازد

انداز و افق سوسياليسم چه در گذشته و چه در حال حاضر در نتيجه 
چالش و به مصاف جدی کشيدن واقعيت های عينی نظام سرمايه داری 

 بررسی اجمالی افق و چشم انداز سوسياليسم نشان .رشد و نمو می کند
 استقرار سوسياليسم در قرن بيست و يکم با اينکه  می دهد که پروسه

طوالنی و پرپيچ و خم است، ولی وقوع و پيروزی آن امکان پذير و 
  . ضروری برای انسان است

  چشم انداز سوسياليسم در قرن بيست و يکم چيست؟
 بررسی گذشته های جنبش سوسياليستی بويژه بر اساس درس آموزی ها از

 از پراتيک کشورهای  در دوران سه انترناسيونال و تجربه اندوزی
سوسياليستی بويژه در اتحاد جماهير شوروی، چين توده ای و کوبا در قرن 
بيستم، در اينجا چندين وجه و ويژگی های سوسياليسم قرن بيست و يکم را که 

 به کمپ های گوناگون سياسی فرموله و بيان توسط مارکسيست های متعلق
  . گشته اند، بطور مختصر توضيح می دهم

مد ) يا دولت(برعکس نظام سرمايه داری، در سوسياليسم انسان و نه ماشين 
اين امر که بخشی از چشم انداز . نظر است و بيش از همه چيز قرار دارد

امعه ای که در جهت سوسياليسم است، بايد بصورت اليحه و سپس قانون در ج
استقرار سوسياليسم به حرکت در آمده است، مطرح باشد به کالمی ديگر، 
تضمين همه جانبه پيشرفت انسانی و گسترش دادن پتانسيل خالق هر انسان و 
به کار انداختن کامل پتانسيل او در جامعه دموکراتيک، افق سوسياليسم را در 

  . قرن بيست و يکم ورق خواهد زد
. را می گيرد" اقتصاد سرمايه " جای " اقتصاد سوسيال "  چشم انداز، در اين

منظور از اقتصاد سوسيال يعنی اقتصادی که منطق حرکت خود را بر انسان، 
بر کار و در واقع بر کارگران و ديگر زحمتکشان و خانوده هايشان که اکثريت 

رتيکه در در صو. عظيمی از جمعيت جوامع را تشکيل می دهند، بنا می نهد
ساختار اقتصاد سرمايه منطق حرکت نه بر انسان و کار او بلکه بر انباشت و 
تمرکز سرمايه که در دست وانحصار کامل سرمايه داران قرار دارد، بنا شده 

  . است
مروری کوتاه به تاريخ جوامع بشری نشان می دهد که چشم انداز سوسياليسم 

 جنبش های بزرگ، سنن انسان گرا، اين همان آرمان. چندان هم نا آشنا نيست
آرزوی جوامع بومی و خانواده بشر و انسان هائی است که عاليق شخصی و 

و با همبستگی جهانی " بنی آدم اعضای يکديگرند " گروهی شان با بينش 
  . انسان پيوند خورده اند

افق سوسياليستی چشم اندازی است که ايجاد پيوند ميان مردم از طريق مبادله 
معيار سوسياليسم کاهش مدام نابرابری ها و برآورد . ها را قويا رد می کندکاال

استفان مزاروش . کردن نيازها و احتياجات مادی و معنوی افراد جامعه است
عموما به منظور تشريح يک جامعه که در آن به جای مبادله کاالها، مبادله 

ی جامعه وجود داشته فعاليت ها و کار با توجه به نيازها و احتياجات اشتراک
چشم اندازی که مزاروش و . باشد، به متون و نظرات مارکس رجوع می کند

مانتلی ريويو " ديگر مارکسيست های سرشناس منجمله بعضی از نويسندگان 
از سوسياليسم قرن بيست و يکم ترسيم می کنند، ) مثل مايکل لی هو ويتز" (

ها و ديگر نيروهای برابری در آمريکای التين مورد استقبال سوسياليست 
اما چگونه انسان ها برای ساختن سوسياليسم قرن . طلب قرار گرفته است

بيست و يکم ماورای يک افق و چشم انداز می توانند آرزوهای برابری طلبانه 
رهائی دهند؟ بايد " اقتصاد سرمايه " خود را برآورد ساخته و خود را از يوغ 

ره چگونه بايد استراتژی مبارزاتی را بر اساس چه مراحلی را طی کرد و باالخ
انترناسيونال خلق ها و همبستگی ملت های جهان تنظيم ساخت؟ جواب بخشی 
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ازاين سئواالت را در بخش جمعبندی های اين نوشتار مورد بررسی قرار می 
دهم و سپس در بخش نتيجه گيری به چند و چون چشم انداز سوسياليسم و 

امعه جهانی سوسياليسم از منظرنويسندگان فراخوان به امکانات دسترسی به ج
  . ويژه سمير امين می پردازم
  جمعبندی ها و نتيجه گيری 

 بررسی ها و تحليل های جامع از موفقيت ها، پيروزی ها و محدوديت – 1
های تاريخی و کمبودهای فرهنگی سياسی چالشگران نظام جهانی سرمايه چه 

و چه در دوره جنگ سرد و عهد ) 1864 – 1942(در دوره انترناسيونال ها 
نشان می دهند که اين چالش ها زمانی به ) 1991 – 1947(باندونگ 

موفقيت هائی در مبارزه عليه نظام جهانی سرمايه فايق می آمدند که نيروهای 
ولی خواست گسست از محور (ضد نظام که متنوع و متفاوت ازهم ديگر بودند 

به عبارت ديگر، به هم . دغام و به هم ملحق می گشتنددرهم ا) نظام را داشتند
که در داخل جنبش های متنوع و متکثر در (پيوستگی انواع و اقسام ديدگاهها 

مسير مبارزه عليه نظام جهانی سرمايه رشد و نمو کرده اند وظيفه اصلی 
" انترناسيونال خلق ها " احزاب کمونيست جهان در جهت ايجاد ساختمان 

اين انترناسيوناليسم بايد در حين تحمل تنوع، برای .  جهانی استعليه نظام
پذيرش داوطلبانه اين اصل که امروز در جهان هيچ نوع تالقی بين تمدن ها و 
فرهنگ ها به غير از تالقی مابين چشم انداز سوسياليسم و واقعيت های 

 . سرمايه داری وجود عينی ندارد، مبارزه کند
به هم پيوستگی و ادغام " و يا " ع در حين الحاق تنو"  امروز پذيرش – 2

حکم می کند که مارکسيست ها با تجربه اندوزی از انترناسيونال " تنوع ها 
اول به هم پيوستگی بين خود و دگر انديشان متنوع و متفاوتی چون رفرميست 
های راديکال، آنارشيست ها، فمينيست ها، طرفداران محيط زيست راديکال 

سازماندهی و ايجاد اين به هم پيوستگی و . ر مد نظر داشته باشندرا د... و
الحاق در حين احترام به تنوع موجود به اين معنی نيست که مبارزه، مجادله و 
مناظره بين طرفداران احزاب و سازمان های متعلق به نحله های فکری و 

ل بر آن بلکه به اين معنی است که اين انترناسيونا. مسلکی متعدد درنگيرند
به حضور خود در جمع ) که در اقليت قرار دارند(است که مخالفين اکثريت نيز 

فوروم اجتماعی " شايان توجه است که در حال حاضر در داخل . ادامه دهند
گروه ها و تشکل های متفاوت به بحث های متنوعی دامن می زنند " جهانی 

وم روحيه احترام به در نشست های اين فور. که خيلی با هم اختالف دارند
. وجود تنوع، فرد ناظر را به ياد جو موجود در انترناسيونال اول می اندازد

شايد علت وجودی اين تساهل و تحمل در داخل اين فوروم ناشی ازاين امر 
باشد که فعالين و تشکل های درون آن به اين نتيجه رسيده اند که بايد بين 

  . وع تعديل و تعادلی شکل بگيردمنطق سازماندهی و منطق مبارزه يک ن
 در پروسه ايجاد به هم پيوستگی و ادغام تمام احزاب، تشکل ها و گروه – 3

های اجتماعی و سياسی که از طريق آنها قربانيان نظام سرمايه محروميت ها 
و بدبختی های خود را بيان می کنند، اصل احترام به تنوع موجود را بايد در 

به اين امر از ابعاد متعددی می توان نظر . ان دهندرفتار و کردار خود نش
در اينجا به پنج بعد مهم تساهل و تحمل يعنی احترام به تنوع می . انداخت
  : پردازم 

از اين بعد، آنهائی که سرمايه .  درجه راديکاليسم در نقد سرمايه داری–الف 
  . داری را به نقد می کشند به دو گروه متمايز تقسيم می شوند

 گروهائی که انتقادشان از سرمايه داری فقط محدود به خصلت لجام )1
اينان بر آن هستند . گسيختگی سرمايه داری در بازار آزاد نئوليبراليستی است

که با رفرم می توان مثال کاهش در ميزان فقر بوجود آورده و حقوق پايمال 
ای شده چون بيمه اجتماعی، آموزش و پرورش و بهداشت و غيره را بر

  . فرودستان به دست آورد
اين گروه . گروهائی که مجموعا موسوم به رفرميست های راديکال هستند) 2

ها به قدری سرمايه داری را بطور جدی و گاها راديکال به زير سئوال می 
کشند که خيلی امکان دارد که طی يک پروسه اجتماعی به نفی کامل سرمايه 

  . ستی را اتخاذ کنندداری پرداخته و چشم انداز سوسيالي
برای بعضی ها .  درجه راديکاليسم در نقد جهانی شدن سرمايه داری–ب 

اين جهانی شدن به نظر . بديلی در مقابل جهانی شدن سرمايه وجود ندارد
اينان فرصت های گرانبهائی را برای بشريت فراهم می کنند که بايد از آنها 

 امپرياليستی سرمايه داری جهانی بعضی ديگر تمرکز را روی بعد. استفاده برد
واقعا موجود می گذارند و در نتيجه بازار آزاد نئوليبراليسم و واقعيت آمريکای 

  . هژمونی طلب را محکوم می کنند
بطور علنی، نظرگاه های ضد .  درجه راديکاليسم در انگاشت دموکراسی–ج 

 در بين دموکراتيک در کشورهای جنوب پيرامونی و کشورهای اروپای شرقی
طبقات جديد و دولتمردان کمپرادور وجود دارند که از پروژه نئوليبرالی دفاع 

اين نظرگاه ها در آمريکا و کشورهای اروپای غربی نيز شيوع پيدا . می کنند
در کشورهای مرکز اکثريت بزرگی از مردم خود را به داشتن حداقل . کرده اند

در .  انتخابات راضی ساخته اندآزادی های دموکراتيک مثل رای دادن در روز
عوض چپ بويژه مارکسيست ها، در مبارزات خود به دموکراسی يک محتوای 

اين محتوی تمام ابعاد رهائی ها از ظلم و ستم ملی، . رهائيبخش می دهند
طبقاتی و جنسی گرفته تا حقوق بشر و شهروندی وحق تعيين سرنوشت و حق 

با راديکاليزه کردن اين مطالبات، .  گيردکنترل در سيستم اقتصادی را در بر می

چپ مارکسيست تالش می کند که جامعه را فراسوی حاکميت سرمايه به پيش 
  . ببرد
امروز در جهان .  درجه راديکاليسم در زمينه روابط بين زن و مرد–د 

در آمريکا، (ايدئولوژی هائی هستند که به روشنی ضد فمينيست و ضد زن 
ر کشورهای پيرامونی در آفريقا و آسيا و حتی در کشورهای اسالمی، ديگ

بعضی از گرايشات سياسی مثل بخشی از . هستند) بعضی از کشورهای اروپا
حزب دموکرات آمريکا، حاضرند که بخشی از مطالبات فمينيست ها را پذيرا 
. باشند به شرط اينکه آنها نظم اساسی سرمايه داری را زير سئوال نبرند

، مثل دموکراسی راديکال، بخشی از پروسه رهائی بخش را فمينيست راديکال
  . که چشم انداز فراسوی سرمايه را مجسم می کند، تشکيل می دهد

 درجه راديکاليسم در نقد از نقش نظام جهانی سرمايه در تخريب محيط –ه 
موقعيت و موضع هيئت حاکمه آمريکا در مورد قربانی ساختن و . زيست

 در خدمت کسب سود فوری برای کمپانی های فراملی، تخريب آينده کره خاکی
بخشی از طرفداران حفظ محيط زيست بخاطر ساده لوحی . حائز اهميت است

حاضر نيستند که بعد تخريبی محيط زيست توسط سرمايه داری جهانی را 
ولی طرفداران محيط زيست راديکال و پايدار مثل سوسياليست ها دقيقا . ببينند

که سرمايه داری جهانی عامل اصلی تخريب محيط زيست در موضع می گيرند 
    .کره خاکی است

 بررسی اصل تنوع در پنج بعد فوق الذکر به خوبی روشن می سازد که – 4
از عصر آغاز روشنگری گرفته تا (امروز نيز مثل گذشته های نه چندان دور 

ياسی و نيروها و بلوک های اجتماعی، س...) وقوع انقالبات روسيه، چين و
آنهائی که از . تقسيم شده اند" راست " و " چپ " فرهنگی به دو کمپ بزرگ 

تزهای نئوليبرالی و نظرگاه های حامی نظام حاکم سرمايه دفاع می کنند و يا 
نيروهای راست . محسوب می شوند" راست "عملکرد آن را توجيه می کنند ، 

اکميت هستند، ضد زن، که امروز در کشورهای اروپا و آمريکا در قدرت و ح
اين خصلت ها در کشورهای . نژادپرست، ضد کارگر و ضد کمونيست هستند

پيرامونی کمپرادور و کشورهای تحت سلطه ايدئولوژی های امت گرائی 
در بعضی از . بنيادگرايانه نيز از ويژگی های هيئت حاکمه آن کشورها هستند

م پايگاه اجتماعی خود را کشورهای پيرامونی مثل ايران، نيروهای راست حاک
بر پايه شبکه مافيای اقتصادی بنا می سازند که اجزاء آن محصول و متعلق به 

استفاده از واژه مافيای اقتصادی که . بازار آزاد نئوليبرالی نظام جهانی است
بيان کامل ماهيت شکننده . اخيرا در کشورهای جهان سوم مرسوم شده است

  . آن کشورها استبورژوازی دالل صفت حاکم در 
 کمپ چپ شامل نيروهای ضد نئوليبرال های راديکال، ضد هژمونيست و – 5

نيروها و جنبش هائی که امروز درگير مبارزه عليه . دموکراتيک می باشد
حاکميت راست هستند ضرورتا مارکسيست، سوسياليست و حتی ضد 

ا شاهد افراد بعضی مواقع در کشورهای مرکز م. امپرياليست و راديکال نيستند
و گروه هائی هستيم که خود را چپ راديکال معرفی می کنند ولی نسبت به بعد 

در حال حاضر، . امپرياليستی نظام حساسيت نداشته و يا حتی منکر آن هستند
خيلی ) مرکز(آگاهی ضد امپرياليستی بطور يقين در سراسر کشورهای شمال 

ئيبخش ضد امپرياليستی مسلما سرکوب و افول جنبش های رها. ضعيف است
در ترويج و دلسردی و رواج سرخوردگی در ) پيرامونی(در کشورهای جنوب 

بين جوانانی که به طرفداری از مبارزات جهان سوم روی آورده بودند 
نقش داشته )  در اروپا1968مشخصا بعد از ناکامی های جرقه های انقالبی (
   ئی در صحنه سياسی حضوردر کشورهای پيرامونی، نيروها و گروه ها. اند

) 1965- 1939بويژه نسبت به دوره (دارند که نسبت به عصر نظام شوروی 
احساس دلبستگی نشان داده و به فقدان آن حسرت می ورزند، عليرغم اين 
نوستالژی، اين نيروها عموما ضد امپرياليست و ضد بازار نئوليبرال سرمايه 

دئولوژيکی در کشورهای ديگر بخش های سياسی و اي. جهانی هستند
پيرامونی که دارای پتانسيل قوی برای آينده هستند، هواخواهان استقرار 

در اين ميان، تعدادی از جوانان و روشنفکران در . حاکميت ملی هستند
 حاکمه و دولتمردان اين  کشورهای پيرامونی هستند که همراه با هيئت های

بعضی . آمريکا را پذيرفته اندکشورها دور جهانی شدن حلقه زده و هژمونی 
" از اين نيروها حمايت خود از تشديد جهانی شدن سرمايه را تحت عنوان 

. ، مورد توجيه قرار ميدهند"بديل ديگری وجود ندارد " و يا اينکه " ناعالجی 
ولی بعضی ديگر از آنها واقعيت جهانی شدن را يک امر ضروری و غير قابل 

در . های مثبت و مترقی به آن نسبت می دهنداجتناب ترسيم کرده و خصلت 
حال حاضر، نيروهای طرفدار جهانی شدن در کشورهای پيرامونی در يک 

اين . دريائی از توهم ناسيوناليستی ضد دموکراتيک و شوينيست فرو رفته اند
نيروها همراه با به اصطالح اصولگرايان دينی و مذهبی که به طور دوفاکتو 

های پيرامونی جنوب و شرق اروپا را می خواهند دو مردمان کشور) عمال(
عليرغم لفاظی های ضد غربی (دستی در اختيار الزامات جهانی شدن قراردهند 

در واقع مجموعه ائی از راست جهانی را ) و انديشه های فرهنگ پرستی
  . تشکيل می دهند

نيروهای حامی نظام (در مسير به مصاف کشيدن و چالش راست جهانی 
و ساختمان و سامان ) آمريکای هژمونی طلب:  سرمايه و در راس آن جهانی

دهی يک بديل اصيل، چپ بايد استراتژی ها و تاکتيک هائی را در نقاط مختلف 
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جهانی تنظيم و تعبيه سازد که بتواند کليه نيروهای برابرطلب و بينابينی را 
  حول محور مبارزه عليه ن

اين محور بايد به مسئله رهائی زن، . دئوليبراليسم و امپرياليسم بسيج ساز
مسئله استقرار حاکميت ملی، مسئله مديريت مدبرانه اکولوژی برای محيط 

نيروهای چپ بايد تالش کنند خيلی از جنبش های . زيست را در نظر بگيرد
 را نيز به دور اين محور جذب  پراکنده و منقسم گشته ضد گلوبوليزاسيون

مقابل چپ قرار گرفته و می خواهد چپ را در دشمنی که امروز در . کنند
سراسر جهان در انهدام، انحالل، تشتت، پراکندگی و انزوا نگه دارد، يک پديده 

 ملت معين و مشخص نيست بلکه اين دشمن –کشوری و يا يک واحد دولت 
يک هيوالئی است که در راس نظام جهانی قرار گرفته و با بسيج و حمايت 

در مسير به چالش طلبيدن و در مصاف با اين . کندراست جهانی عمل می 
هيوالی راست جهانی، چپ بايد پايه های چپ جهانی و انترناسيونال خلق های 

  . جهان را پی ريزی کند
اگر در قرن نوزدهم و سپس در دوره بزرگی از قرن بيستم چپ برای به چالش 

 می ديد طلبيدن رژيم راست و سرمايه دار کشور مطبوعش ضروری و کافی
 بسيج سازد – حزب تراز نوين –که کارگران آن کشور را در داخل يک حزبی 

و از حمايت انترناسيونال کارگری نيز بهره مند گردد، امروز برای چپ 
ضروری است که در چالش و مصاف خود عليه نظام جهانی سرمايه تمام 

ا در کشور نيروها و گروه های متعلق به کليه فرودستان و قربانيان نظام ر
مطبوعش بسيج ساخته و از حمايت انترناسيونال خلق ها برخوردار 

علتی ندارد که فکر کنيم که رفرميست های سکوالر، مدافعين دموکراسی، .گردد
حقوق زنان، مطالبات مليت های متنوع، طرفداران محيط زيست، طرفداران 

پيچ و خم در مسير پروسه پر ... استقرار حاکميت ملی، طرفداران صلح و
مبارزاتی خود عليه نظام جهانی و هژمونی طلب آمريکا به کسب چشم انداز و 

مسلما که همه اين نيروها قادر نخواهند . افق سوسياليسم موفق نخواهند گشت
شد که به اين نتيجه گيری برسند و طبعا در سر راه و سربزنگاه از مبارزه 

ولی بر اساس . د گرفتدست کشيده و يا حتی در خدمت نظام قرار خواهن
واقعيت های تاريخی می توان گفت که تعداد قابل توجهی از اين نيروهای 
بينابينی به تدريج به سوی دگرديسی و تغيير روی آورده و در آستانه گسست 

بخش قابل . از نظام موفق به کسب چشم انداز سوسياليستی خواهند گشت
ی چپ را سازماندگی طبقه توجهی از طرفداران اين نظرگاه وظيفه نيروها

  .کارگر برای سوسياليسم می داند
 شايان ذکر است که راست جهانی که هژمونی طلب است، آنچنان هم – 6

کمپ راست غالبا پر از . منسجم و همگون نيست که در ظاهر به نظر می رسد
تضادهائی است که بدون ترديد در قدم های بعدی عليرغم پيروزی های ظاهری 

بلوکی که راست . ه در گستره های نظامی، تشديد پيدا خواهند کردنظام بويژ
جهانی را تشکيل می دهد، بالقوه شکننده و الجرم با شکاف روبرو خواهد 

که نظام جهانی پروژه ائی برای آن ندارد، ) کشورهای پيرامونی(جنوب . گشت
چين، هندوستان، " (حلقه های ضعيف " از يک رشته واحدهای کشوری 

احتمال ) کشورهای مرکز(در شمال . تشکيل يافته است....) ای جنوبی وآفريق
دارد که ما شاهد ائتالفی از طرفداران سنن دموکراتيک، هومونيست و 

ادغام و اتحاد . سوسياليست که در تاريخ اروپا عميقا ريشه دوانده اند، باشيم
 هژمونی اين نيروهای متنوع در آينده می توانند به مانعی بزرگ در مقابل

در پرتو بحران ساختاری که نظام جهانی از سال . طلبی آمريکا تبديل گردند
 در آن غوطه خورده و امروز تبعات آن در بدنه نظام 1970های اوليه دهه 

بوضوح قابل رويت هستند، به جرات می توان اذعان کرد که سير و افق نظام 
اعی فکر می کنند، سرمايه آنطور هم که بعضی از رهبران جنبش های اجتم

در آينده نزديک، مبارزات عليه نئوليبراليسم . چندان هم غير قابل عبور نيست
 زور هژمونی   و عليه جهالت) شکل بی نهايت ارتجاعی سرمايه داری(

در سراسر جهان به تدريج ) سپر امپرياليسم در حال حاضر(آمريکائی 
زارهای مردم عليه نظام در يک کالم، در پروسه کار. راديکالتر خواهند گشت

جهانی خيلی از نيروها، گروه ها و منفردين مستقل به سوی محور چپ 
گرايش پيدا کرده و تحت تاثير ارزش های اجتماعی و فرهنگی چپ قرار 

  . خواهند گرفت
 در ساختمان و استقرار الحاق و همبستگی نيروهای متنوع و متکثر – 7

 خواسته های آنان توجه ويژه ای جامعه بايد به خصلت سياسی مکمل بودن
به طور مثال، برای ايجاد يک جبهه متحد از نيروهای طرفدار . مبذول داشت

 کمونيست  عدالت اجتماعی و نيروهای طرفدار عدالت بين المللی، چپ
عدالت اجتماعی و عدالت بين (چالشگر بايد تاکيد ورزد که آن دو خواسته 

 هم ديگر هستند بلکه امروزه به دو خواسته نه تنها غير قابل مجزا از) المللی
به عبارت ديگر، بايد . مکمل هم درآمده و الزم و ملزوم يکديگر گشته اند

تالش کرد که طرفداران استقرار و گسترش عدالت اجتماعی در کشورهای 
مرکز به امر اعتالی آگاهی های ضد امپرياليستی خود توجه کنند و از سوی 

ياليست بايد به اين آگاهی برسند که مبارزات آنان در ديگر نيروهای ضد امپر
راه استقالل و کسب حاکميت ملی در کشورهای پيرامونی بدون توجه جدی به 
عدالت اجتماعی و دموکراسی پيگير که خواست کارگران است باالخره با 

به عبارت ديگر رسيدگی به نيازهای اجتماعی بدون . ناکامی روبرو می گردند

و تامين خود دموکراسی در جامعه بدون تعديل و حل مشکالت دموکراسی 
  . امکان پذير نيست

در . اين جمع بندی از تجربه اندوزی های دهه های اخير به دست آمده است
کشورهای جنوب جهان سوم، دولتمردانی که پروسه های دموکراسی سازی 

م به پيش برده خود را در پناه محدوديت ها و الزامات بازار آزاد نئوليبراليس
اند نه تنها باعث بی اعتباری دموکراسی در بين توده های مختلف مردم گشته 
اند بلکه شرايط را به بازگشت ديکتاتوری های عريان و يا عروج انديشه های 

در . ، ميسر ساخته اند)که در خدمت امپرياليسم هستند(امتگرائی های دينی 
اهی های ضد امپرياليستی در درون کشورهای شمال نيز فقدان و يا تضعيف آگ

جنبش های کارگری و جناحهای چپ درون دولت های رفاه سوسيال 
و ازدياد قدرت خط حاکم " دموکراسی آمريکائی " دموکراسی منجر به شيوع 

  . گشته اند" اروپای سوسيال " در مقابله با طرفداران خط " اروپای سرمايه " 
ر، امروز بخش قابل توجهی از  براساس جمع بندی های فوق الذک– 8

به اين نتيجه رسيده اند که چپ مارکسيست بايد ) کمونيست ها(مارکسيست ها 
فراسوی نقد و انتقاد از خود در تاريخ جنبش کمونيستی در قرن بيستم قدم بر 
داشته و به طور باز و آزاد مناظره بزرگی را در تنظيم و اتخاذ استراتژی های 

در اينجا، به نکات مهم اين . و يکم به پيش ببردبديل برای قرن بيست 
طرفداران هری مگداف و پال سويزی و (استراتژی ها که اين مارکسيست ها 

، فعالين "فراخوان باماکو " ديگر نويسندگان نشريه مانتلی ريويو، نويسندگان 
  : تنظيم و تعبيه کرده اند، اشاره می کنيم...) فوروم جهان سوم و

از جهان " گذار طوالنی " ژی هايئ را تعبيه کرد که چشم انداز ـ بايد استرات
  .سرمايه به جهان سوسياليستی را در خود منعکس و مجسم سازد

ـ در جريان و مسير اين گذار طوالنی، سيستم های اجتماعی، اقتصادی و 
سياسی منبعث از مبارزات متنوع با هم ادغام گشته و به تدريج مناسبات 

در . يستی را جانشين مناسبات جهانی سرمايه خواهند ساختاجتماعی سوسيال
منطق حرکت (اين پروسه تاريخی ما برای مدتی شاهد امتزاج دو منطق متضاد 

ولی اين امتزاج ها . خواهيم گشت) سرمايه و منطق افق و واقعيت سوسياليسم
که " وحدت اضداد " و " يگانه بودن دو گانه " به پيشرفت امر بی وقفه 

ه الحاق و بهم بستگی های اجزاء و بخش های متنوع و متلون جنبش الزم
  .های مترقی مبارزاتی است، کمک خواهند کرد

ممکن و ضروری ) الحاق و ادغام تنوع ها در هم(ـ پيشرفت ها در اين سمت 
هم در کشورهای امپرياليستی مرکز و (در هر منطقه از نظام جهانی سرمايه 

البته، استراتژی های ميان مدت . می باشند) امونیهم در کشورهای در بند پير
بويژه در مورد فرق (در اين پيشرفت ها بايد الجرم هم مشخص و هم کنکرت 

  . بيان و توضيح داده می شوند) نمايان بين مرکز و پيرامونی
ـ نيروهای اجتماعی، ايدئولوژيکی و سياسی که منافع توده های متنوع را بيان 

ی کنند، در حال حاضر در جهت الحاق و بهم پيوستگی در و گاها نمايندگی م
به حرکت درآمده و ...) آمريکای التين و آسيای جنوبی و(مناطقی از جهان 

ضد بانک جهانی، ضد (جنبش های ضد گلوبوليزاسيون . قدمهائی برداشته اند
در بويژه ده سال ....) صندوق بين المللی، ضد سازمان جهانی تجارت و

بدون ترديد، بعضی از اين نيروها و جنبش ها . ق بيشتری يافته اندگذشته، رون
بديل های متفاوتی را عرضه می کنند در حاليکه بعضی ها مترقی و دارای 
چشم انداز سوسياليستی هستند، بخش ديگر در دريائی از توهم، ابهام و 
ی آشفتگی فکری غوطه خورده و باالخره تعدادی از آنها نيز به غايت ارتجاع

آغازگران و فعالين . هستند) شبه فاشيست های بويژه آمريکائی و اروپائی(
و نويسندگان فراخوان باماکو بر آن هستند که اگر " فوروم جهانی " درون 

بحث ها مناظره ها بيشتر به معنی واقعی و خوب کلمه پليتزه گردند، می توان 
  . های پيشرو دامن زدبيش از پيش به تشديد پروسه الحاق و ادغام بين متنوع 

" بازار آزاد " ـ قربانيان نظام جهانی سرمايه بويژه در فاز تفوق 
. نئوليبراليسم، اکثريت مردم را در تمام مناطق جهان تشکيل می دهند

اما اين امر زمانی . سوسياليست بايد قادر به بسيج اين فرصت تاريخی باشد
ائی را که مولود انقالبات ميسر خواهد شد که حاميان سوسياليسم دگرديسی ه

تکنولوِژيکی بوده و به نوبه خود ساختارهای اجتماعی را به طور کامل و 
برای هميشه دستخوش تحول قرار داده اند، شناخته و آنها را در محاسبات 

کمونيسم ديگر نمی تواند پرچم فقط کارگران صنعتی . خود مد نظر بگيرند
ی اکثريت بزرگی از نيروهای کار کمونيسم می تواند گرهگاه بسيج. باشد

باز . وزحمت باشد که در موقعيت های شغلی و اجتماعی خود متنوع می باشند
سازی وحدت کارگران چه آنهائی که از ثبات در نظام جهانی بهره می برند و 
چه آنهائی که محروم و يا به حاشيه راند شده اند، امروز يکی از چالش های 

در کشورهای پيرامونی، اين . تی جهانی استبزرگ احيای جنبش کمونيس
قادر (بازسازی ايجاد سازمانی را از جنبش های بزرگ می طلبد که بتواند 

که حق دسترسی برابر به زمين را برای تمامی دهقانان مهيا ساخته و ) شود
طرفداران احيای جنبش کمونيستی نبايد . آن را به نظام حاکم تحميل کند

نصف جمعيت ) کشاورزان= برزگران ( هم دهقانان فراموش کنند که هنوز
شش ميليارد و نيم نفری جهان را تشکيل می دهند و سرمايه داری در تمامی 

دسترسی برابر به (شکل های موجود خود قادر به حل اين مسئله کليدی 
  نيست) زمين
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ترويج و گسترش آگاهی از (ـ يک استراتژی عملی موثر برای اتخاذ هدف 
بايد قادر باشد که درسه جهت به موازات هم ) سوسياليستیچشم انداز 
توسعه اجتماعی، : اين سه جهت و يا سمتگيری عبارتند از . پيشروی کند

دموکراسی . دموکراتيزاسيون و ساختار و سامان دهی نظام جهانی چند قطبی
سياسی که به موازات اقتصاد نئوليبرالی و يا ليبرالی سرمايه داری به پيش 

به همان نحو، توسعه . منجر به بی اعتباری دموکراسی می گرددرود، 
اقتصادی که از باال بدون دخالت دموکراتيک طبقات کارو زحمت صورت بگيرد 

در آينده، سوسياليسمی بدون دموکراتيزاسيون و . ديگر قابل قبول نيست
متقابال کسب آزادی های دموکراتيک بدون توسعه عدالت اجتماعی نمی توانند 

باالخره، واقعيت وجود . وجود آيند و اگر آمدند نمی توانند به عمر ادامه دهندب
) و وجود فرهنگ های سياسی متلون و متکثر در درون آنها(ملت های متنوع 

و ازدياد نابرابری های گوناگون منبعث از تاريخ تکامل سرمايه داری جهانی 
 بسياری را فراهم به نيروهای دموکراتيک و اجتماعی فرصت ها و امکانات

اين نيروها بايد در جهت ايجاد ساختار و ساماندهی يک نظام . ساخته است
اولين شرط برای ساختمان آنچنان نظامی . جهانی چند قطبی به حرکت در آيند

بدون ترديد شکست دادن و به ناکامی کشاندن پروژه کاخ سفيد در جهت کنترل 
 قطبی، امکان اتخاذ استقالل و در نظام جهانی چند. نظامی کره خاکی است

سکوالريسم، تجدد طلبی، (حاکميت ملی و پروسه های اجتماعی منبعث از آن 
در کشورهای پيرامونی محتمل تر و ميسر تر ) دموکراسی و عدالت اجتماعی

  .است
 در اينجا سئوال کليدی اين است که قربانيان نظام جهانی چگونه می – 9

ا به موازات ناکامی و شکست پروژه نظامی توانند اولين قدم های خود ر
آمريکا، در جهت ايجاد يک جهان چند قطبی بردارند؟ در بررسی اين سئوال و 
تهيه و تنظيم يک راه حل در اينجا به توضيح چگونگی موقعيت و نقش اروپا 

  .و سپس کشورهای سه قاره می پردازيم
در آينده ...) گلستان وفرانسه، آلمان، ان( کشورهای اروپای آتالنتيک –الف  

نيروهای . می توانند نقش بزرگی در ايجاد يک جهان چند قطبی ايفاء کنند
در يک جهان چند " اروپای سوسيال " متعدد و متنوعی که خواهان ايجاد 

خود برسند مگر اينکه " ميان مدت " قطبی هستند، نمی توانند به اين هدف 
  :به سه شرط مهم توجه کنند 

ران اروپای سوسيال که خواهان گسست از محور نظام تک  طرفدا–يک  
قطبی آمريکا هستند، بايد به طور جدی خود را از قيودات نهادهای اقتصادی، 
سياسی و نظامی خط آتالنتيسم که توسط آمريکا برای کنترل کل اروپا ترسيم و 

 اتحاديه اروپا، سازمان ناتو و(کليه نهادها . تعبيه گشته است، رها سازند
جملگی در خدمت پروسه آمريکائی سازی اروپا قرار ) مديريت دالر اروپائی

خط آتالنتيسم و نقش . دارند و توسط هيئت حاکمه آمريکا تحت کنترل هستند
تعيين کننده ناتو در سياست خارجی اروپا به منظور تبديل و تقليل اروپای 

يشبرد پروژه کنونی به مطمئن ترين و مسلح ترين شريک مطمئن آمريکا در پ
خط و دکترين آتالنتيسم حفظ اروپا را در . جهانی آمريکا تنظيم گشته است

چپ . " تضمين می سازد) آمريکا، اروپا و ژاپن(محور امپرياليسم دستجمعی 
و متکثر در اروپا که در واقع بقايای دولت های اخته شده دولت های " متنوع 

 قادر نيست که مردم اروپا  است1960رفاه سوسيال دموکراسی اروپای دهه 
که خواهان رهائی از سياست های هژمونی طلبانه و خصوصی سازی (را 

بدون . عبور دهند" اين تونلی که در آن قرار دارند " از ) آمريکا هستند
امکان بازگشت حاکميت ملی برای اروپائيان وجود " چپ ديگر " بازسازی 

دی مردم اروپا در مورد آمريکائی نارضايتی ها و اعتراضات فراگير و ج. ندارد
" سازی فرهنگ سياسی اروپائيان يک پتانسيل بزرگ و قوی در خدمت احيای 

. که ضد نئوليبرال و ضد آتالنتيسم است، محسوب می شود" چپ ديگر 
دشمن دموکراسی ) مثل خصوصی سازی(نئوليبراليسم و تبعات منبعث از آن 

کجا که باشد، منجر به تضعيف و است و پياده کردن سياست های آن در هر 
بخش های قابل مالحظه ای از . نابودی سنت های دموکراتيک می گردد

سوسيال دموکرات های اروپا که حاميان سنن دموکراتيک هستند، معتقدند که 
آنهائيکه به . می توانند آن سنن را از طريق آشتی با سرمايه داری حفظ کنند

  .کنند، نمی توانند اين تضاد را ناديده بگيرندجد عليه سرمايه داری مبارزه می 
 طرفداران اروپای سوسيال در تالش خود برای گسست از محور نظام –دو  

تک قطبی به سرکردگی آمريکا بايد ائتالف و همکاری خود را با روسيه جدی 
 از نظر 2000گرفته و آنها را در آينده تشديد بخشند، روسيه اواخر دهه 

تی و نيروهای انسانی در مقايسه با روسيه اوايل دهه قدرت نظامی و نف
تقالی اروپای سوسيال در جهت .  به شدت مورد تحول قرار گرفته است1990

ايجاد يک جهان چند قطبی بدون روسيه به ثمر نرسيده و منجربه تقويت 
  . اروپای سرمايه که هژمونی آمريکا راپذيراست، خواهد گشت

ميان بازگشت اروپای سوسيال بر آن هستند که  بخش قابل توجهی از حا–سه 
نه ) و رهائی از هژمونی آمريکائی(پروسه گسست از محور جهان تک قطبی 

تنها الزم اش ايجاد يک ائتالف و بلوک بر محور برلين، پاريس و مسکو است 
بلکه تضمين استحکام آن بلوک و قطب بدون زدن پل همکاری با کشورهای 

  .امکان پذير نيست)  سازمان کشورهای شانگهایمشخصا چين و يا(جنوب 
امروز بانظامی ) آسيا، آفريقا و آمريکای التين( خلق های سه قاره –ب 

 – 1953(روبرو هستند که مثل دوره بالفاصله بعد از پايان جنگ جهانی دوم 

نظامی استعماری که حاکميت ملی آنها را به رسميت نمی : است ) 1945
ه های اقتصادی تحميل می کند که در بست و کامال به نفع شناسد، بر آنها پروژ

. کشورهای امپرياليستی مرکز هستند) انحصارات چند سره ای(اوليگوپولی ها 
توسعه و گسترش سيستم بازار آزاد نئوليبرالی بويژه در سه دهه گذشته کمتر 

  . از بازسازی و گسترش آپارتيد اقتصادی در سطح جهانی نيست
از جنگ جهانی دوم، تشکيل کنفرانس باندونگ و رشد آن به در دوره بعد 

" سازمان کشورهای غير متعهد " کنفرانس خلق های سه قاره و سپس به 
. يک عکس العمل تاريخی مثبت و مناسب در مقابل نظام جهانی سرمايه بود

کشورهای عضو اين تشکل ها، جوامعی بودند که به شکرانه پيروزی های 
پرچم های سوسياليسم و يا جنبش های رهائيبخش در سه قاره انقالبی در زير 
اين کشورها برای مدتها از استقالل و حاکميت ملی خود بهره . پديد آمده بودند

ائتالفاتی که از بلوک . مند گشته و اعتبار و مشروعيت خود را کسب کردند
پوپوليست (و بلوک های جنبش رهائيبخش ) سوسياليست ها(های انقالبی 

 به وجود امدند نه تنها 1970، 1960، 1950در دهه های ) ی ملی گراها
دارای تنوع در ترکيب بندی خود بودند، بلکه هميشه بخش های مهمی از 

بعد . را نيز شامل می شدند") بورژوازی ملی(" بورژوازی آن کشورها 
بورژوائی باندونگ، سه قاره و غير متعهد ها نقش و مقام بورژوازی ملی آن 

روابط و . ورها را که نفی گشته بود، دوباره مورد شناسائی قرار دادکش
مناسبات پراز تالطم جاه طلبی های اين بخش از بورژوازی از يک سو و 
خواسته ها و آرزوهای طبقه کارگر از سوی ديگر صفحات تاريخ عهد 

  .را ورق زد) 1955 – 1973(باندونگ 
 مثل عهد باندونگ به زير سئوال بسيار روشن است که نظام جهانی کنونی نيز
ولی آنهائی که اين هيوال را به . کشيده شده و به چالش طلبيده خواهد شد

چالش خواهند طلبيد، کيستند؟ نتيجه و سرانجام اين تالقی و چالش چه خواهد 
 ملت ها و –بود؟ بخشی از خود اين سئوال ها چالش هائی هستند که دولت 

  . آنها روبرو هستندمردم کشورهای پيرامونی با 
تصوير عمومی از شرايط حاکم در کشورهای پيرامونی نشان می دهد که نظام 
جهانی سرمايه از موقعيت و اقتدار متوفق و هژمونيک در آن کشورها 

طبقات حاکمه در کشورهای پيرامونی عموما به شکل . برخوردار نيست
را در درون نظام واحدها و گروههای مافيای اقتصادی نقش کمپرادوری خود 

اکثريت بزرگی از خلق های مناطق مختلف اين بخش از فرط . پذيرفته اند
ناعالجی، فقر و بی امنی برای بقای روزانه خود تقال کرده و عموما سرنوشت 
نافرجام خود را پذيرفته و بدتر از آن اکثر مواقع طعمه و قربانی توهماتی می 

ای خاک پرست و امت گرايان دينی و گردند که طبقات حاکمه متعلق به پان ه
ولی از يک بعد اميدوارکننده، .مذهبی شب و روز به خورد آنها می دهند

اوجگيری جنبش های مقاومت و کارزار عليه سرمايه داری و امپرياليسم در 
سراسر کشورهای پنج قاره، کسب پيروزی ها منجمله پيروزی های نيروهای 

شدن تدريجی بخش مهمی از اين جنبش ها چپ در آمريکای التين و راديکال 
" و آغاز موضع گيری های نقادانه تعدادی از دولت های پيرامونی در داخل 

و احتماال " جهانی ديگر " حکايت از آن دارد که " سازمان تجارت جهانی 
  . بهتر در حال شکل گيری است

تنظيم يک استراتژی تهاجمی در خدمت ايجاد جبهه خلق های جنوب 
از نيروهای چپ و مترقی می طلبد که جنبش های مقاومت و ) امونیپير(

مبارزات اجتماعی را در مقابله با تهاجم امپرياليسم به تدريج راديکاليزه 
الزمه اين امر حکم می کند که طی يک دوره پليتريزه سازی، جنبش . سازند

 در های دهقانی، زنان، بيکاران، کارگران غير رسمی و روشنفکران دموکرات
هم ادغام گردند تا پروسه دموکراتيزاسيون و توسعه سياسی به عنوان اهداف 
غيرقابل انکار جنبش های توده ای که در ميان مدت و درازمدت امکان دارند، 

اين استراتژی بايد حامل ارزش هائی باشد که به اين ادغام . تشديد يابند
) ز سوسياليستیچشم اندا(تاريخی از مبارزات متنوع، مشروعيت جهانی 

سوسياليست ها بايد مردمانی متنوع متعلق به فرهنگ های گوناگون . ببخشد
را به تدريج در پروسه اين اتحاد قانع سازند که امروز بيشتر از هر زمانی در 

هيچ چيزی ... گذشته فرق نمايان بين مسلمانان، مسيحيان، يهوديان، هندوها و
نيروهای سرمايه داری واقعا (ست به غير از فرق اصلی و نمايان بين را

بايد تاکيد . نيست) متوليان و حاميان چشم انداز سوسياليسم(و چپ ) موجود
امت گرايان (کرد که در اين استراتژی، نيروهای شبه دينی و شبه مذهبی 

و پانيست های خاک پرست و فرهنگ گرا متحدين چپ در مبارزه ) بنيادگرا
. يو جدی ضد امپرياليستی محسوب نمی شوندبرای ايجاد و توسعه يک آلترنات

زيرا اين نيروهای تاريک انديش سربزنگاه به متحدين نظام غالب جهانی 
امروزه با اينکه جو حاکم . سرمايه و در خدمت امپرياليسم قرار می گيرند

سياسی در بخش پيرامونی نظام ماهيت کمپرادوری و کمپرادورسازی در داخل 
ولی بعضی از هيئت های حاکمه .يرامونی استطبقات حاکمه کشورهای پ

کشورهای پيرامونی جهان سوم استراتژی را در مقابل نظام گزيده اند که از 
يک سو انقياد و تسليم طلبی به نظام جهانی را رد می کنند و از سوی ديگر از 

  . نمايش اپوزيسيون جدی نسبت به نظام پرهيز می کنند
از اين نوع کشورهاست که بيش از هر در حال حاضر چين بهترين نمونه 

انتخاب ) آمريکا(کشوری قادر است که اين استراتژی را در مقابل راس نظام 
علت اين . اين استراتژی نتايج درخشانی را برای چين فراهم کرده است. کند
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 کشوری که –موفقيت را بايد در استحکام بازسازی و توسعه سرتاسری ملی 
اين . ز سياست های عهد مائو است، جستجو کردمديون انقالب و منبعث ا

فرصت داد که )  تا کنون1983از (استراتژی در بيست و پنج سال گذشته 
هيئت حاکمه چين سرمايه داری شده برخالف روسيه، اصل مالکيت دسته 

را در روستاهای چين به زير ) بزرگترين دستآورد انقالب برای دهقانان(جمعی 
ست خارجی نيز کنترل خود را بر پول رايج و حرکت سئوال نکشيده و در سيا
آيا اين تجربه و استراتژی می تواند ادامه يابد ؟ . سرمايه اعمال سازد

محدوديت های اين تجربه کدامين هستند؟ تجزيه و تحليل تضادهای ذاتی در 
اين استراتِژی بعضی از مارکسيست های فعال در فوروم های جهانی را به اين 

 رسانده است که حرکت در مسير رشد پروژه سرمايه داری ملی نتيجه گيری
که قادر شود از طريق سبقت و رقابت با قدرت های بزرگ نظام جهانی به مقام 
و موقعيت برابر با آنها برسد، چيزی غير از غوطه خوردن در دريائی مملو از 

خ شرايط عينی منبعث از وقايع و فازهای مختلف تاري. توهمات بزرگ نيست
پانصد ساله سرمايه داری هيچوقت مصالحه تاريخی اجتماعی بين سرمايه 

و زحمت ) کارگران(از يک سو و کار ) صاحبان عوامل ومنابع توليدی(
اگر چين با پيشينه ای يک انقالب بزرگ و . را اجازه نخواهند داد) دهقانان(

طق حرکت تجربه تاريخی عهد مائو نتوانست در مقابل تهاجم نظام جهانی و من
سرمايه طاق مقاومت آورده و نهايتا به يک کشور سرمايه داری تبديل گشت، 
تکليف کشورهای بزرگی چون هندوستان و برزيل که خواهان اتخاذ مصالحه 

آيا آنها . تاريخی بين سرمايه و کار و زحمت هستند، بطور شفاف معلوم است
فق شوند؟ با علم  کشوری خود مو–می توانند در پروژه های بازسازی ملی 

به اينکه هم هندوستان و هم برزيل نه پيشينه انقالب بزرگ چين و نه تجربه 
برخورداری از موهبت های عصر مائو را دارا هستند و در عوض مرتبا تحت 
فشارهای گوناگون امپرياليست و طبقات ارتجاعی بومی و کمپرادور قرار 

ی برزيل، آرژانتين، شيلی دارند، می توان حدس زد که سوسيال دموکرات ها
اخته گشته و ) يانکی(برسربزنگاه در مقابل حرکت های جديد امپرياليسم ... و

بخشی از چپ ها در کشورهای . يا مورد سرکوب انتخاباتی قرار خواهند گرفت
آمريکای التين اعتقاد داشته و اميدوارند که آنها نيز مثل سوسيال دموکرات 

"  موفق خواهند گشت که با اتخاذ 1960 و 1950های اروپا در دهه های 
 دموکراسی اروپا وسايل بهبود و –بر اساس مدل سوسيال " مصالح تاريخی 

اين توهم منبعث از يک اشتباه در . رفاه برای کارگران خود را فراهم سازند
آن چه را که سوسيال دموکراسی در اروپا به دست آورد : قضاوت آنهاست 

اريخی بود که سوسيال دموکرات های اروپا قادر بودند ناشی از اين واقعيت ت
تاراج و استثمار کار و زحمت ( امپرياليست –که هر وقت خواستند سوسيال 

در کشورهای جنوب براساس تبادل نابرابر و استفاده در صد کوچکی از سود 
) کالن به دست آمده در جهت پيشرفت بهبود و رفاه نسبی کارگران اروپا

يت اين است که در هيچيک از کشورهای پيرامونی منجمله برزيل، واقع. گردند
فوروم سائوپالو که موفق شد احزاب . آن شرايط وجود ندارد... هندوستان و

چپ دموکراتيک را باهم متشکل و متحد سازد بدون ترديد خدمت بزرگی به 
ولی . پيروزی های مثبت مردم آمريکای التين در چند سال گذشته کرده است

شرفت اوضاع در آن قاره منجر به گسترش و سرايت توهمات سوسيال پي
دموکراسی در آنجا گشته است که می تواند مانعی جدی در راه گسست از نظام 

  . جهانی باشد
به هر رو بررسی اوضاع سياسی هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای 

مايه از پيرامونی نشان می دهد که جهانی بودن استراتژی های نظام سر
نيروهای چپ و قربانيان نظام طلب می کند که مصاف آنها نيز بايد جهانی 

در اين صورت چرا نبايد به ساختمان يک انترناسيونال جهانی دست زد . باشد
که برای پيروزی (که در چارچوب مناسب و موثر آن بتوان به ايجاد وحدت 
ل آمد؟ در بخش ناي) مبارزات مردم جهان عليه نظام سرمايه ضروری است

آخر اين نوشتار که شامل نتيجه گيری است، جنبه های مختلف اين سئوال را 
  .مورد بررسی قرار می دهيم

  نتيجه گيری
تعداد زيادی از تشکل ها و نيروهائی که به نهادهای مختلفی چون فوروم 

تعلق دارند بدون ... اجتماعی جهانی، فوروم جهان سوم، فراخوان باماکو و
بعضی از اين فعالين مثل . واهان تاسيس چنين انترناسيونالی هستندمعطلی خ

گردانندگان فوروم جهان سوم، بر آن هستند که اين انترناسيونال جديد بايد بر 
به کالمی ديگر ورود . اساس مدل انترناسيونال کارگری اول پايه گذاری گردد

ند با همکاری به انترناسيونال جديد بايد برای تمامی آنهائی که می خواه
تنوع ها ايجاد سازند، ) و الحاق(شرايط را برای بازسازی و ساختار ادغام 

چشم انداز سوسياليستی اين انترناسيونال فقط نبايد متعلق به . آزاد و باز باشد
 -مثل فراخوان باماکو که ملقب به مانيفست (کارگران باشد بلکه پالتفرم آن 

بايد مطالبات و نيازهای کليه ). است کمونيستی عصر حاضر شده -بيانيه 
استراتژی های . قربانيان نظام جهانی را در اکناف جهان فرموله و تنظيم سازد

مبارزاتی مندرج در پيشنهاد ساختمان انترناسيونال جديد خلق ها را می توان 
  : به سه حيطه وسيع در مقابله با حاکميت جهانی سرمايه تقسيم کرد 

يروهای ادغام شده در انترناسيونال تمرکز مصاف و  در زمينه اول، ن– 1
. چالش خود را در جهت تضعيف حاکميت راس نظام سرمايه قرار می دهند

پيروزی ها در اين حيطه به احيای حق حاکميت ملی مردم و شناسائی آن به 

در اين راستا . عنوان يک حق حياتی و طبيعی برای ملل منجر می گردد
يونال بايد در گستره های سياسی زيرين به فعاليت نيروهای درون انترناس

  :بپردازند 
  ـ محکوميت انگاشت امپرياليستی مديريت جهانی

  ـ خروج و نه گنجاندن امر کشاورزی در صورت سازی سازمان تجارت جهانی 
 و نسق مقرارت تحميل شده توسط قدرت های امپرياليستی در مورد   ـ القاء

 حق مالکيت بر صنايع و علوم 
ـ لغو مقرارت تحميل شده در مورد توسعه روش های مديريتی منابع طبيعی و 

 خدمات عمومی 
 ـ لغو محدوديت های اعمال شده بر تنظيمات مربوط به حرکت پول و 

 ـ اعالم حق دولت ها در لغو و نسق قرض های بين المللی 
 کشوری، زمان آن رسيده است که نيروهای چپ به موازات –در سطح ملی  

ورود به انترناسيونال و شرکت در فعاليت های جهانی آن در کشور خودی نيز 
از موضع دفاعی بيرون آمده و به تهاجم عليه تمامی بی امنی ها در شرايط 

که حرکت سرمايه جهانی با (زندگی معيشتی کارگران و ديگر فرودستان 
) ده استحمايت حاکمين کمپرادور بومی بويژه در سه دهه گذشته به بار آور

 . دست بزنند
 در گستره ميليتاريسم نيروهای درون انترناسيونال بايد عليه پروژه – 2

. جهانی آمريکا در زمينه کنترل نظامی کره خاکی به مبارزات خود شدت بخشند
اين هدف ميان دوره ای از اين نيروها می طلبد که آمريکا را در لغو و انکار 

لی و ايجاد جنگ های بازدارنده و يک جانبه تمامی موازين و قوانين بين المل
  : در اين راستا، فراخوان انترناسيونال بايد . محکوم سازند

ـ گسست و خروج سازمان ملل متحد از حوزه نفوذ و محور نظام جهانی را 
  . تدارک ببيند

ـ عقب نشينی و خروج بی قيد و شرط نيروهای اشغالگر از عراق، افغانستان، 
   به طور جدی عملی سازد و را... فلسطين و

ـ خواهان برچيدن و بستن تمام پايگاههای نظامی آمريکا در پنج قاره جهان 
  . باشد

اگر پروژه آمريکا در جهت کنترل نظامی سياره زمين از نظر اخالقی، 
ديپلوماسی، سياسی، نظامی باناکامی روبرو نگشته و شکست نخورد، تمامی 

ک کليه خلق های جهان شکننده، آسيب پيشرفت های اجتماعی و دموکراتي
پذير گشته و در بزنگاه مورد تجاوز و بمباران های هوائی آمريکا قرار 

  . خواهند گرفت
نيروهای ضد نظام بايد در جهت شکست انگاشت :  در حيطه اروپا – 3

اين نوع اروپا که تمام نهادهای . اروپای آتالنتيس به طور جدی تالش کنند
را در بر می گيرد، برای گسترش ...) ناتو، اتحاديه اروپا وسازمان (اروپائی 

نفوذ و هژمونی آمريکا برنامه ريخته است که کليه کشورهای سابق اروپای 
را در مجموع به ) آذربايجان، گرجستان و ارمنستان(شرقی و کشورهای قفقاز 

ر بايد مردم اروپا و منطقه قفقاز را د. آمريکا تبديل سازد" حياط خلوت " 
رد و عدم پذيرش اساسنامه اتحاديه . جهت شکست اين پروژه بسيج ساخت

اروپا که در سال های اخير در کشورهای هلند، فرانسه و ايرلند و تشديد 
ميزان مقاومت مردم لهستان، اوکرائين و جمهوری چک در مقابل توسعه 
 حضور نظامی آمريکا در آن کشورها نشانه های مثبتی به نفع نيروهای چپ

از يک سو و شکست و ناکامی راس نظام در گسترش حيطه هژمونی طلبانه 
عکس العمل روسيه نسبت به . از سوی ديگر است" اروپای نو " اش در 

گسترش نفوذ نظامی آمريکا در خاک گرجستان در ماه های آگوست و سپتامبر 
 نشان داد که در روسيه، دولت با حمايت بخش قابل توجهی از مردم 2008

" که هدف (اهان جلوگيری از پيشرفت سياست های هژمونی طلبانه آمريکا خو
بررسی فعل و . می باشد) و حتی تجزيه روسيه را در دراز مدت دارد" تحديد 

انفعاالت مردم جهان و بخشی از دولت ها در سه گستره مبارزه عليه بازار 
 توسط آمريکا آزاد نئوليبراليسم، مقاومت در مقابل پروژه کنترل نظامی جهان

و مبارزه در جهت تضعيف و انحالل کليه نهادهای اروپائی که در خدمت راس 
آمريکا هستند، نشان " حياط خلوت " به " اروپای نو " نظام خواهان تبديل 

می دهد که تدارکاتی در جهت مشخص کردن اهداف برای الحاق و ادغام 
ا به فعاليت هائی که در اينج. نيروهای متنوع ضد نظام در شرف تکوين است

توسط نيروهای چپ، مترقی و بويژه مارکسيست ها در دو سال گذشته در 
جهت الحاق و ادغام فعالين ضد نظام در کشورهای مرکز و کشورهای 

  . پيرامونی شده است اشاره می کنيم
 همزمان با نشست فوروم چند 2006 ژانويه 18کنفرانس باماکو که در 

، برگزار گرديد گفتگوی خود را به بحث و ) کاراکاسباماکو و(مرکزی جهانی 
با نيت الحاق و ادغام مبارزات متنوع (مناظره در مورد سه گستره فوق الذکر 

موفقيت هائی که در جريان بحث و گفتگو . اختصاص داد) در سطح جهانی
جنبش جهانی " نصيب شرکت کنندگان گشت، حکايت از اين امر دارد که 

هدف ايجاد . مناسب و موثری به پيش می روددر جهت " سوسيال 
فراخوان " انترناسيونال جديد جهانی و در واقع توسعه استراتژی و عملکرد 

بايد توجه کرد . است" انترناسيوناليسم خلق ها " در جهت بازسازی " باماکو 
که واژه خلق ها شامل مردم کشورهای مرکز و کشورهای پيرامونی است و در 

ها وحدت کارگران بلکه وحدت کليه توده های مردم است که ضمن هدف نه تن
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اين انترناسيوناليسم به هيچوجه نمی . جزء قربانيان نظام محسوب می شوند
آسيا، آفريقا (خواهد از اقتدار بيشتر همبستگی و مبارزاتی خلق های سه قاره 

) اپنآمريکا، اتحاديه اروپا و ژ(عليه امپرياليسم سه سره ) و آمريکای التين
انترناسيونال خلق (بلکه هدف اين است که اين دو انترناسيونال . جلوگيری کند

به مکمل هم و در جهت مقتدر ساختن همديگر ) ها و انترناسيونال سه قاره
بايد باز تکرار کرد که همبستگی خلق های شمال . تاسيس و تقويت شدند

های خيرخواهانه نبايد بر اساس نيت ) پيرامونی(و خلق های جنوب ) مرکز(
هدف اتخاذ يک استراتژی و جنبش عملی مشترک برعليه امپرياليسم در . باشد

  . سطح جهانی است
افزايش قدرتمندی انترناسيوناليسم خلق ها شرايط مناسب و موثری را فراهم 
خواهد کرد که نيروهای ضد نظام در سه جهت مکمل و المتجزا برای ايجاد 

  : ند بديل و حرکت خود تشديد بخش
  يک ـ توسعه اجتماعی 

  دو ـ تعميق دموکراسی و 
سه ـ استقرار حاکميت و اتونومی ملی در چارچوب گلوبوليزاسيون خلق 

  .های جهان
کدامين جريانات و نيروها می توانند در درون اين انترناسيونال جديد قرار 

ين در ا. گيرند؟ اين انترناسيونال نبايد فقط احزاب سياسی را در بر گيرند
سازمان جهانی تمام جنبش های توده ای مقاومت و مبارزه که عليه نظام 
جهانی سرمايه و تبعات آن بسيج شده اند، به طور داوطلبانه می توانند 
شرکت کرده و در تکوين و پيشرفتن استراتژی های مبارزاتی آن نقش بازی 

به )  آنهاو يا بخش هائی از(در نتيجه علت ندارد تمام احزاب سياسی . کنند
  . گره گاههای بسيجی برای رونق و گسترش اين انترناسيونال، تبديل نشوند

يک اصل بنيادی که می تواند تمامی گروهها و سازمان ها و جنبش ها را در 
" فراخوان باماکو " اين انترناسيونال جديد به دور هم جمع کند، توسط 

  : بصورت زيرين فرموله و بيان گشته است 
راسی، استقرار و تامين بقای سوسياليسم نمی تواند اتفاق بيافتد بدون دموک

امکان " جهان سوسيال " و متقابال، توسعه آزادی های دموکراتيک بدون 
سوسياليسم بايد آرزوهای بشريت در مورد آزادی و برابری را . پذير نيست

البته امر ترکيب آزادی و سوسياليسم در عصری که . در خود حمل کند
که توسط سيستم ( از جاه طلبی های غير قابل جلوگيری فردگرائی جامعه

. اشباه و پر گشته، خيلی کار مشکلی است) سرمايه داری ترغيب می شوند
بويژه در جوامعی مثل آمريکا که حاکمين موفق شده اند که اصل برابری را 

 را جايگزين آن" برابری فرصت ها " کامال رد کرده و واژه سئوال برانگيز 
  . سازند

در پرتو اين شرايط است که نيروهای سياسی و اجتماعی که دارای چشم 
انداز سوسياليستی و برقراری برابری در تمامی زمينه ها و مناسبات انسان 

ان (ها هستند نبايد خود را به گروه های سياسی انجمن های خيريه کوچک 
تحاديه ها، انجمن ا(خيلی از جنبش های بزرگ مبارزاتی . تقليل دهند) جی او

بر پايه تجارب خود به خوبی ...) های دهقانی، جنبش زنان، دانشجويان و
. ميدانند که وحدت و ادغام برای آنان قدرت بيشتری را فراهم می سازد

احزاب عموما متعلق به انترناسيونال های سوم و چهارم نيز بايد ترغيب 
با اين که اين احزاب به . شوند که به اين انترناسيونال خلق ها بپيوندند

تنهائی خيلی ضعيف و کوچک هستند ولی در مبارزاتشان عليه نظام پابرجا 
به طور نمونه، تعداد اين نوع احزاب و گروهها در آمريکا . و استوار هستند

در اکثر کشورهای . به هشتاد واحد حزبی، گروهی و سازمانی می رسد
تنوع مارکسيستی، لنينستی، جهان نيز تعداد احزاب متعلق به کمپ های م

در هندوستان (ترتسکيستی، گوارانيستی، مائوئيستی نزديک به پنجاه تشکل 
  . می رسد....) در ترکيه، يونان و(يا نزديک به چهل تشکل ...) و

به غير از احزاب ضد امپرياليست متعلق به بقايای انترناسيونال های سوم و 
 شاهد احيای، توسعه و يا تاسيس چهارم، امروز در اکثر کشورهای جهان ما

احزاب دموکراتيک، اجتماعی و ضد امپرياليسم در کشورهای آمريکای 
التين، آسيا، آفريقا و اقيانوسيه هستيم که به طور پراکنده و جدا از هم به 
مبارزات خود عليه نظام جهانی برخاسته اند و ادغام و الحاق آنها به 

اتی را برای آنها ميسرتر و آماده تر انترناسيونال خلق ها شرايط مبارز
در اينجا اشاره به اين نکته ضروری است که احزاب سنتی . خواهد ساخت

متعلق به انترناسيونال دوم دربست خود را در درون محور سرمايه داری 

قرار داده و عمال به حاميان و مديران خط آتالنتيس ) اروپای سرمايه(اروپا 
  . مبدل گشته اند

يد شرايط برای عضويت در اين انترناسيونال نيز مثل شرايط بيست بدون ترد
به عقيده . و يک گانه عضويت در انترناسيونال سوم حائز اهميت است

اين موضوع مهم بايد به بحث و " فراخوان باماکو " فعالين و نويسندگان 
شرايط برای عضويت و تنظيم اساسنامه و نظامنامه . تفحص گذاشته شود

رناسيونال جديد بايد جدی تلقی گشته و در مدت زمان معينی به برای انت
  . نتيجه مثبت و مطلوب برسد

انديشه ايجاد ساختمان انترناسيونال خلق ها مخالفين زيادی دارد و احتماال  
بر تعداد آنها در صورتی که اين انترناسيونال عمال تاسيس گردد، افزوده 

  . خواهد شد
. ن فعلی به فوروم اجتماع جهانی تعلق دارندبخش قابل توجهی از مخالفي

هدف اصلی اين مخالفين اين است که آنها می خواهند فوروم اجتماع 
جهانی را در مقابل کنفرانس و نشست داوس به عنوان مکمل النسه 

به عبارت ديگر اين مخالفين در عين حال که به اصول ليبراليسم . کنند
اليستی را به زير سئوال می کشند، سرمايه داری و گلوبوليزاسيون امپري

به (به آنها يک مشروعيت جديد ولی با طرح مطالبات اجتماعی حداقل 
واقعيت اين است که امروز . می دهند) طور نمونه، مبارزه عليه فقر

سازمان های زيادی که مرسوم به انجمن های حقوق مدنی، جامعه مدنی 
را در اساسنامه ها و و حقوق شهروندی می باشند، اين نوع مطالبات 

حتی شرکت کنندگان در نشست . فراخوان های خود مطرح می سازند
 که نمايندگان هيئت های حاکمه کشورهای 8 و جی 7داوس، جی 

امپرياليستی مرکز هستند نيز سال هاست که صحبت از مبارزه عليه فقر 
  که توسط ) عروف به ابتکار بارسيلونا( يترانه مد  فوروم. می کنند

فوروم (شود، فوروم اعراب برای دموکراسی تحاديه اروپا حمايت ميا
که توسط نهادهای مختلف متعلق به دولت های آمريکا و ) آينده

کانادا به وجود آمده اند، همگی کوشش می کنند که فوروم اجتماعی 
انشعاب و انشقاق بکشند و از راديکاليزه شدن اعضای آن  را به

  . جلوگيری کنند
، فوروم اجتماع )فراخوان باماکو(ظر و ديدگاه نويسندگان ولی از من

. جهانی به طور يقين بايد در تاسيس انترناسيونال جديد نقش بازی کند
اصول دموکراتيکی که بر اساس آنها اين انترناسيونال جديد پايه ريزی 
و تاسيس خواهد يافت متعلق به آن سازمان ها و تشکالتی است که 

هدف ميان مدت اين انترناسيونال . ن را بپذيرندچارچوب اساسنامه آ
در تحليل نهائی، از . جديد ترويج و گسترش انديشه ادغام تنوع ها است

ديدگاه نويسندگان فراخوان باماکو مطمئن ترين و مناسب ترين راه برای 
استقرار جهانی بهتر با چشم انداز سوسياليستی در مصاف با نظام 

  .ختمان انترناسيونال خلق ها استجهانی سرمايه، تشکيل و سا
  منابع و مآخذ

   1955در اندونزی، " کنفرانس باندونگ "  اسناد و مصوبات – 1
  1966در هاوانا، کوبا، " کنفرانس سه قاره "  اسناد و مصوبات – 2
، "سازمان همبستگی خلق های آسيا، آفريقا، و آمريکای التين "  انتشارات – 3

   1966 – 2007هاوانا، 
  1983، نيويورک، "آينده مائوئيسم "  سمير امين – 4
   2006در باماکو، مالی، " کنفرانس باماکو "  اسناد و مصوبات – 5
بررسی امکانات برای ايجاد دنيای : فراسوی هژمونی آمريکا "  سمير امين، – 6

   2006، لندن، "چند قطبی 
  اس، ونزوئال در کاراک" ايستگاه تلويزيون جديد جنوب "  برنامه های – 7
" مصوبه اصلی کنفرانس باماکو در کتاب سمير امين، " فراخوان باماکو  " – 8

  ،108 – 134، صفحات 2008، نيويورک، "جهانی را که آرزو داريم بسازيم 
   2005 – 2008، چاپ نيويورک سال های "مانتلی ريويو "  مجله ماهانه – 9

  اکار، سنگال در سايت ، در د"فوروم جهان سوم " اسناد و انتشارات 
(Www. Forumtiersmand.net/frem/index.htm)  

  1956 – 1963 اسناد و مصوبات حزب کمونيست مصر در سال های – 10
        1951 و 1950در سال های " خاورميانه "  مجله فرانسوی – 11

 1387اسفند 
    

……………………………………….  
 



 17

 
 

 *پيوندها * 
  جفیمنصور ن: سردبير نشريه 

com.telia@nadjifi.mansour  
  ايميل روابط عمومی سازمان

net.rahekargar@public  
  تلفن روابط عمومي سازمان
0049-69-50699530  
  شماره فاکس سازمان

43455804-1-33 
  ارگرسايت راه ک

net.rahekargar.www  
  سايت راديو برابری

net.radiobarabari.www  
  سايت اتحاد چپ کارگری

www.etehadchap.org  
 سايت راديو صدای کارگران ايران

www.sedayekargaran.com  
  نشر بيدار

www.nashrebidar.com   
  نشريه انگليسی ايران بولتن

org.bulletin-iran.www 
مشخص " ديدگاه " مقاالتی که با کد : توجه 

  .ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان نيستند 
  


