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 اسناد و قطعنامه های پیشنهادی اعضا 

 و فعالین راه کارگربه کنگره نوزده  

 سازمان راه کارگر          
    4132 – 3131تابستان             

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قطعنامه پیشنهادی به کنگره نوزده 

 سازمان پیرامون مسائل بین المللی
 

از یک  نگاهی به رویدادهای سال گذشته در عرصه جهانی

سو تداوم روندهای سال گذشته را نشان میدهد، و از 

ها و سوی دیگر حوادث جدیدی رخ داده است که از ویژگی

مختصاتی برخوردار است که درنگ و شناخت آنها برای 

داشتن تصور روشن از سیر آتی روندهای عمومی جهان 

هم اکنون مهمترین . به یک امر ضروری تبدیل شده است

المللی چهره جهان را که در عرصه بینهایی مولفه

داری، بحران اقتصادی نظام سرمایه: میسازند عبارتند از

المللی، های بزرگ در تنظم مناسبات بینتحرک دولت

جنبشهای اعتراضی در چهار گوشه جهان و باالخره 

انقالبات کشورهای عربی که در یک ترکیب معین تصویر 

پس بگذارید وجه . دکلی از جهان معاصر به دست میدهن

ها را در سال گذشته مورد مشخصه هریک از این مولفه

 .بررسی قرار دهیم

 2 ادامه در صفحه                                

    ------------------------------------------------

 

و  یرانا یاسالم یمرژ یتوضع یرامونپ

پس از  یکسال،  ها-ییباال یتموقع

 یآمدن دولت حسن روحانکار یرو
 

در  یجمهور یاستبه مقام ر یانتخاب روحان با

 ییهاباال یاندر مناسبات م ینیمع ییراتتغ 34سال 

مختصات و  یبررس. است یوستهبه وقوع پ

به هدف استفاده از  ییراتتغ ینا یامدهایپ

 یجنبش مردم یشرویپ یبرا یاسیس یفرصتها

 .است یامر ضرور
 4 ادامه در صفحه                                   

    ------------------------------------------------

 

 مسائل جنبش  یرامونپقطعنامه     

 که گذشت یدر سال یرانا یکارگر   
 

هر  یجهان یهو سرما یاسالم یدر سال گذشته، جمهور 

را با شدت و حدت بر  یاقتصاد یاضتر  ی،از منظر یک

 یارانه یجیتدر یدنبر چ.  ا اعمال کرده اندمردمان کشور م

 یکه بسته شدن واحدها یبحران اقتصاد یدها ، تشد

را بدنبال داشته است،  یلیونیم یمعظ یکاریب یدی،تول

 یشرکتها یشتورم ، افزا یش، افزاسقوط ارزش لایر

 یاز دستمزد کارگران را م یادیکه بخش ز یمانکاریپ

پاره وقت  یکارها یشافزا امضا ، یدسف یبلعند، قراردادها

کاهش  یاقتصاد، همگ یررسمیغ یوزن بخشها یشو افزا

کارگران را  یسطح زندگ یرو سقوط چشمگ  یدقدرت خر

 .داشته است یدر پ

 3 ادامه در صفحه                                  

    ------------------------------------------------

 

 دی در مورد قطعنامه پیشنها      

 یانهتحوالت خاورم           
                                               

 33 در صفحه                             

    ------------------------------------------------

 

 قطعنامه پیشنهادی در مورد بحران 

      محیط زیست

 31 در صفحه                                           

    ------------------------------------------------

 www.rahekaregar.com   بولتن مباحثات نظری
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 ادامه از صفحه یک 

 

و  یرانا یاسالم یمرژ یتوضع یرامونپ

پس از  یکسال،  ها-ییباال یتموقع

 یکارآمدن دولت حسن روحان یرو

 
 

 یتبرگزار شد که دستگاه وال یطیدر شرا 34انتخابات سال  - 3

 یجناح احمد یان،اصالح طلبان، مصلحت گرا یاصل ینامزدها

 یشاپیشو پ یترا رد صالح یداریو جبهه پا ینژاد، راست سنت

صحنه انتخابات به . کرده بود" یریتمد"صحنه انتخابات را 

به بخش قابل  یتکرد که دستگاه وال یداپ یشآرا یا-گونه

ه برند. بود یافتهاز اهداف خود در همان گام اول دست  یتوجه

که دستگاه  شد-یباعث م یزن یاناز اصول گرا یکشدن هر 

حضور  یانم یناما در ا. یابدبه اهداف حداکثر خود دست  یتوال

و  یابدطرح تحقق ن یناز مردم باعث شد که ا یبخش قابل توجه

با  یتدستگاه وال یتاکنون یاستمردم به س حانیبا انتخاب رو

 . یندامکان موجود نه بگو یناتکا به هم

 

مردم در " نه"با  34مردم در انتخابات سال " نه" یسهمقا- - 4

 ینامساعدتر یاربس یطکه مردم در شرا دهد-ینشان م 67سال 

به  یطلب بود، روحان-اصالح یاگر خاتم. بردند-یبه سر م

در  یروحان. است تر-یکنزد یانو جناح مصلحت گرا یهاشم

 یوندپبه مراتب  یاسیس یتبه لحاظ هو یبا خاتم یسهمقا

بلکه  یستن یاو نسخه بدل خاتم. دارد یتبا دستگاه وال یقتریع

. است یخاتم یاز رفتارها یا یزهبا آم یرفسنجان یچهره کمد

آن  ینژاد و حام یدولت احمد های-یاستبر اثر شکست س

 یندهو خطر هردم فزا ها-یممخرب تحر یراتتاث یت،دستگاه وال

 یالزام یم به امرنظا ینا چارچوبدر  ییربه تغ یازجنگ، ن

فاجعه بار  یجنتا ییربه تغ یمردم، را یرا. شده بود یلتبد

از مردم  یبخش قابل توجه.  حاکم تا آن زمان بود یاستس

که  خواستند-یرا م ییراتیبلکه تغ خواستند،-یرا نم یروحان

 یرا.  کنند یانآن را ب توانستند-یانتخاب او م یقتنها از طر

ها که از  نده توان و اقتدار آننه نشانده ها نآ یاعتراض

 . برخاسته بود یشانناتوان

 

از رشد  ینیدر مرحله مع 88مردم در سال  یحرکت اعتراض - 1

ساختار شکن سر دادند،  یشد و مردم شعارها یکالیزهخود راد

که توان مقابله با  یدها انجام-درون آن یامر به شکاف یناما ا

مردم ضرورتا  یاردوکرد، ضعف  یفرا تضع یهفق یتوال یمرژ

ها، بلکه از -شعارها و مطالبات آن یکالراد یریگ-نه درجهت

کادر  ینرا در هم ییراتیکه تغ خاست-یبرم یکسان یعدم همراه

 خواستند-یموجود آماج مبارزه خود قرار داده بودند و نم

 یثح یناز ا 34انتخابات سال . را سرنگون سازند" اصل نظام"

نکرده است، بلکه بخش قابل  را جبران 88جنبش  یکاست

 یبه صندوق را یابانرا از کف خ ارشکناناز ساخت یتوجه

رو به جلو  یمردم گام یاعتراض یرا ینبنابرا. برگردانده است

قوا بعد از شکست جنبش  یدتجد یبرا ینبود، بلکه اقدام

از مردم  یمشارکت بخش. رود-یبه شمار م 88سال  یاعتراض

 یطبود تا شرا ها-یباالئ یسمانبه ر نبود، اتکا یشروینشانه پ

 .بدتر نشود یناز ا یعموم

 

 یانرا در مناسبات و توازن قدرت م یتحول یانتخاب روحان - 2

 یهروند حذف اصالح طلبان و به حاش. کرده است یجادا ییهاباال

 ینیتا حد مع یسنت یاناز اصولگرا یو بخش یراندن جناح هاشم

ائتالف  یاز سو یجمهور یاستنهاد ر یرتسخ. یدمتوقف گرد

 ییهاباال یاندر م یادیبن ییریتغ  گرایان-اصالح طلبان و اعتدال

و  ها-یتیامن ینظام یت،دستگاه وال یرود،به شمار نم

قدرت  یسخت افزار یکماکان قوا یو افراط یانیم یاناصولگرا

شکل گرفته است،  یکه حول روحان یرا در دست دارند و ائتالف

قدرت از شانس  یدینقاط کل یژهبه و یگرد ییزهافتح خاکر یبرا

 .برخوردار است یزیناچ

 

شکل گرفته  یکه حول روحان  یائتالف یهم اکنون استراتژ  - 5

 یو فرهنگ یاسیس یاقتصاد ، فضا ی،خارج یاستس ینهدر زم

و  یتخود را با دستگاه وال یمرزها  یو به آهستگ یبا تان

 یاستس ینهدر زم یاستراتژ ینا. یدهداو نشان م یروانپ

 یانم ینغرب است و در ا اکردن روابط ب یخواهان عاد یخارج

 یلآن را تشک یها-از حلقه یکی یو حل مساله اتم ینیعقب نش

به روز شده  یتروا یاستراتژ ینا یاقتصاد ینهدر زم. یدهدم

 یتظرف یناست که هر چند از ا یاقتصاد یلتعد یاستهمان س

طبقات ممتاز  یاقتصاد یتفعالرونق  ینهبرخوردار است که زم

کار و  یروین یزندگ یطبر شرا یمخرب اثیراترا فراهم کند اما ت

ائتالف  ینا یو فرهنگ یاسیس ینهدر زم. یگذاردم یزحمت برجا

از . است یتتحت کنترل حاکم یاسیس یفضا  یشخواهان گشا

 ینا  یفضا از سو یشوعده گشا رغم یروست که عل ینا

 یفرهنگ– یاسیس یدر فضا یادیبن ییرتغ یچائتالف، در عمل ه

ها، فشار بر -اعدام یشافزا. یشودد نشده و نمیجاجامعه ا

 یدشد یتمحدود ی،اجتماع یفعاالن جنبشها یریزندانها، دستگ

 .یکندم ییدنتجه را تا ینا... هنرمندان،  یبرا

 

آن  یاصولگرا یمانانپ- و  هم یتدستگاه وال یاستراتژ  - 7

 ینهدر زم یتنها و تا حد یخارج یاستس هینکه در زم ینستا

 یمتحر یجتا عواقب و نتا یردصورت گ ینیعقب نش یمساله اتم

 ینروست که ا یناز ا. یاوردرا به لرزه در ن یتوال یمرژ یادها بن

و با اعوجاج  یزقهرمانانه به شکل کج دار و مر ینیعقب نش

بدا ا یروحان یبلوک حام یشآنها برخالف گرا. یابد یادامه م

مگر   یستندبا غرب ن یاسالم یخواهان حل مشکالت جمهور

آنها را در  یتو خطر حمله موجود یاقتصاد یاسی،س یفشارها

بلوک   ینا یاقتصاد ینهبه عالوه در زم. معرض خطر قرار دهد

 یحقوق یتا آن جا که به ب" یممال یبش" یاستبا اتخاذ س

ه مراتب از ب یشودمردم مربوط م یاجتماع یایکارگران و مزا

 یکندعمل م تر-یستیو فاش تر-یانهوحش یبرالینئول یاستهایس

 یاقتصاد یازاتو امت یتمالک یاما تا آن جا که به واگذار

باورمندان  یگردد،برم یبه بخش خصوص یشبه دولت ینهادها

 یایمزا یدانندنم یاچه  یعنیثروت  یدانندا نمی ای-یدهعق ینبه چن

. یدهدم یچه معن یرانت نفتبا  یکشور یکدر  یاسیقدرت س

نظر  یراندر ا یساز یباره به آمار خصوص یندر ا یستکاف

درصد از حجم  86بر اساس آمارهاي موجود، . یافکنیمب

هزار  351ها بوده و از مجموع « شبه دولتي»ها به  واگذاري

هزار میلیارد آن  311میلیارد تومان سهام دولتي واگذار شده، 

 .تصاحب کرده اند  ها«شبه دولتي»را همین 

 

کردن  یشده و بحران یلتشک"  بحران یتهکم"هم اکنون  - 6

ابدا قصد ندارد  یتدستگاه وال. خورده است یدکل یدولت روحان

 یگرد یها-به حوزه یاتم یدر قلمرو ینیکه اجازه دهد عقب نش

 یروحان یبلوک حام یتکند و مهمتر از آن به تقو یتسرا
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 برگزار« دلواپسان »  یشهماروست که  یناز ا یانجامدب

در  ییپالکاردها  یشود،نوه امام بر هم زده م یسخنران یشود،م

عارف در  یسخنران یشود،باال گرفته م یمخالفت با رفسنجان

و  شود یکنسرت هنرمندان به هم زده م یشود،برگزار نم یرازش

اقدامات را  ینا  ینهخطاست هر آ... یشوندااله کرم ها فعال م

به هم  یرهآنها زنج. یمر بدانیگد یکبا  یوندپ یب و یتصادف

و متحدان او در صحنه  یتاست که اراده دستگاه وال یا یوستهپ

 . یدهندرا نشان م یاسیس

 

نه به لحاظ  یاستهاس ینبا ا یروحان یراموناما ائتالف پ -8

بلوک  یناما پالتفرم ا. یعمل یثموافق است و نه از ح ینظر

ً سترون است و ن آن ناتوان تر از  یحام یاجتماع روهاییذاتا

شدن  ییوجهت اجرا یتآنند که در برابر تعرض دستگاه وال

از هر  یشب پچ.  بزنند یجد یخود دست به مقاومت ی-برنامه

خود دارد تا با نشان دادن راه  یبه طرح پالتفرم اثبات یازن یزمان

کند و از  یمترس یهاتحقق آن مرز خود را با باالئ یعمل یها

 یتدر جهت تقو ییهاباال یاناز اختالف م یناش یاسیس یفضا

از  یکه به جناح ینبدون ا یدکار و زحمت  بهره جو یاردو

 .شود یزانآو ییهاباال

 

در عقب راندن دم و دستگاه  یروحان یبلوک حام یناتوان - 3

 یتلق یهاباالئ یانفروکش کردن اختالف م یبه معنا یدنبا  یتوال

انتخابات دو مجلس  یکه در دور آت ینابا توجه به . شود

 ییآرا-و صف یارگیریو خبرگان در راه است،  یاسالم یشورا

کرده و عدم  یداختالفات را تشد یندو جناح در برابر هم بازهم ا

تنشها  ینابعاد ا تواند-یم یزن ی-ا-در حل مسال هسته یتموفق

د رون ینا یبرا یآشکار یها-هم اکنون نشانه. دهد یشرا افزا

 . مشاهده کرد یتوانرا م یشتریب یمعال یندهو در آ یشودم یدهد

 

 ینوع یتا حد  34بعد از انتخابات  یاسیس یفضا  - 31

را  -شکننده  یارهرچند با مختصات بس-یو کنشگر یخودباور

به دستگاه " نه. "نشان داده است 88بعد از شکست، سال 

 یروهاین یسواز  تواند-یدوره چهار ساله م ینبعد از ا یتوال

 یبردار- بهره دمور یبه خوب یاسالم یمخالف نظام جمهور

مخالف  یاسیس یروهایو ن یجامعه مدن یتو به تقو یردقرار گ

 ی،دولت روحان یاقتصاد یاستراتژ یمها،فشار تحر. منجر شود

 یها-شورش...جامعه یاقتصاد های-یهپا یبفساد و تخر

 یها-که توده یا-هبه درج. یسازدرا در افق محتمل م یا-توده

 ها-ییتضاد درون باال ند،شو یدانمردم به طور مستقل وارد م

از گذشته  یشها را ب-و مقابله با مردم آن یابدکاهش  تواند-یم

 .کند یکنزد یگرد یکبه 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 = پیوندها   =        
 

 سایت راه کارگر 

  www.rahekaregar.com 

 

 ایمیل سایت 

    site@rahekaregar.com 

 

 روابط عمومی 

  public@rahekaregar.com 

 

 تلویزیون برابری -رادیو

 www.radiobarabari.com 

 

 ایمیل رادیو 

 info@radiobarabari.com 

 

 ایمیل تلویزیون برابری 

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی یتعلیه ستم جنس

www.asj-iran.com   

 

 خبری  راه کارگر
www.rahekaregarnews.com 

 
 (انگلیسی ) ایران بولتن 

       www.iran-bulletin.org 

 

 (تئوریک ) نشر بیدار 

       www.nashrebidar.com  

 

 مجله آوای زن  

  www.tvs.se/womensvoice 

 

 (سوئد ) رادیو همبستگی  

http://radiohambastegi.net 

 ----------------------------------

 ی سازمان ما درمواضع عموم :توجه 

اسناد با امضای  ها، مصوبات و بیانیه

 .نهادهای سازمان طرح میشوند

مقاالت با امضای فردی و یا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 

 . سازمان ما نیستند

http://www.rahekaregar.com/
mailto:site@rahekaregar.com
mailto:public@rahekaregar.com
mailto:info@radiobarabari.com
mailto:info@barabar.tv
http://www.asj-iran.com/
http://www.iran-bulletin.org/
http://www.nashrebidar.com/
http://radiohambastegi.net/
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  ادامه از صفحه یک

 

 ه پیشنهادی به کنگره نوزده قطعنام  

 سازمان پیرامون مسائل بین المللی  
 

 :بحران اقتصادی
 

در چهل و چهارمین اجالس اقتصاد جهانی که در ژانویه سال 

ترین جاری در داووس برگزار شده و در آن برجسته

داری شخصیتهای اقتصادی و سیاسی مدافع نظام سرمایه

ن اقتصادی که از سال اند، ادعا شده که بحراشرکت داشته

" پشت سر گذاشته شده"شروع شده بود هم اکنون  4118

گران برای داوری و سنجش از میزان صحت ادعای آوازه. است

نظام حاکم بر جهان یک ارزیابی عینی از شرایط واقعی 

اقتصادهای کشورهای بزرگ و موثر یک امری ضروری به 

نگاهی به بزرگترین در این باره قبل از هر چیز .  رودشمار می

بنا . اقتصاد جهان یعنی امریکا امری ضروری محسوب میشود

، 4133المللی پول رشد اقتصاد در سال به گزارش صندوق بین

، 4131و در سال % 8/4، 4134بوده، در سال % 8/3

رشد  4132بوده است اما در سه ماهه اول سال % 2/4

کا رقم شاخص بیکاری در امری. بوده است% 3/1اقتصادی 

را نشان میدهد کسری بودجه کماکان دامنگیر دولت اوباما % 8

اما . است و تراز بازرگانی در سطحی بسیار منفی قرار دارد

 4113مقایسه کسری بودجه و تراز بازرگانی نسبت به سال 

این شاخصها نشان میدهند که در حال حاضر . کمتر شده است

ز رشد را تجربه میکند، اقتصاد امریکا آهنگ ُکند و ناپایداری ا

بیکاری نیز بسیار آهسته کاهش پیدا میکند و عالیم اولیه 

معهذا این شاخصها از . خروج از بحران خود را نشان میدهد

سوی دیگر نشان میدهند که اقتصاد امریکا با رشدی پایدار، 

 .مطمئن فاصله چشمگیری دارد

است % 8در اروپا به استثنای آلمان که دارای رشد اقتصادی 

و تا حدی اسپانیا، سایر کشورها از شرایط مساعدی برخوردار 

شاخص رشد . نیستند و رشد اقتصادی در آنها سیر نزولی دارد

را % 1اقتصادی در کشور فرانسه یعنی دومین اقتصاد اروپا 

دهد، بیکاری در جوانان در سطح باال و به مرز نشان می

کننده اقتصادی همین موقعیت ش. بحرانی خود نزدیک میشود

فرانسه قدرت رقابت جهانی این کشور را بسیار کاهش داده 

این مشکالت که از زمان سارکوزی شروع شده و روالند . است

با وعده حل آنها در انتخابات پیروز شده بود، نه تنها کاهش 

نیافته است، بلکه حتی میتوان گفت که نسبت به گذشته در 

ایتالیا .  بدتر شده است (وضع بیکاری جوانان)هایی حوزه

برخوردار است ، اما % 3سومین اقتصاد اروپا از رشد 

بدهی دولت ایتالیا . بیکاری جوانان رقم باالیی را نشان میدهد

نرخ باالیی دارد و کسری بودجه از جمله مشکالت ساختاری 

به عالوه صنایع ایتالیا نسبت به . دولت ایتالیا محسوب میشود

 .دی از قدرت رقابت پایینی برخوردار استصنایع رقبای اقتصا

 

بررسی شاخصهای اقتصادی در انگلیس نیز سیر نزولی را 

. نشان میدهد که مردم این کشور را به شدت نگران کرده است

گزارش های اقتصادی از این کشور  حاکی است که سیر 

و نخستین بار، میزان . صعودی بدهی ها در انگلیس ادامه دارد

 .گلیس از رقم یک تریلیون پوند فراتر رفته استبدهی های ان

بوده است اما در  6/31، 4131رشد اقتصادی در چین در سال  

بدهی . پایین افتاده است 2/6ربع اول سال جاری این رشد به 

تولید ناخالص % 311، 4118دولتی و خصوصی در سال 

تولید % 411به  4131داخلی بود، اما این نرخ در سال 

در چین ارزش پول ملی . خلی افزایش یافته استناخالص دا

یعنی یوان باالست که خود این امر سبب کاهش صادرات این 

به عالوه مزدها نیز نرخ نسبتا باالیی پیدا کرده . کشور میشود

اند که در مجموع باعث شده که قیمتهای تولید در این کشور 

ایی از سوی دیگر تقاضا از سوی کشورهای اروپ. افزایش یابد

این دو دسته عوامل در . کاهش مییابد" بازارهای نوظهور"و 

کاهش صادرات چین و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی نقش 

عنصر منفی دیگری که در چین مشاهده . اندموثری ایفا کرده

های میشود رشد بانک داری سایه است که بیشتر در حوزه

اهی به آمارهای نگ. احتکار و معامالت مالی فعال اند تا در تولید

رشد این بخش  را به  4131با  4118اقتصادی و مقایسه سال 

اگر حجم اقتصادی این بانکها در سال . خوبی نشان میدهد 

اند در گذاری خارجی را به عهده داشتهسرمایه% 45 4118

این فعالیتها که با ریسک . رشد یافته است% 31، 4131سال 

را چین را هر دم افزایش  باالیی همراه اند شکنندگی اقتصاد

از این روست که سرمایه گذاری خارجی در چین کاهش . میدهد

 .  پیدا کرده در عوض به سوی ویتنام و تایلند سرازیر شده است

در  . ایمرو بودهدر هند نیز ما با کاهش رشد اقتصادی روبه

بوده است، % 6/6رشد اقتصادی  4133تا  4114فاصله سال 

تنزل % 7این رشد به  4132تا ربع اول  4131اما در فاصله 

گذاری خارجی در هند در سال گذشته سرمایه. پیدا کرده است

کاهش پیدا کرده و روپیه پول ملی این کشور ارزش خود را از 

به عالوه هند بر خالف چین دچار کسری . دست داده است

% 36بودجه است و حجم تولید کاالهای ساخته شده  آن به 

اقتصاد آن را % 17که در مقایسه با چین که  رسیده است

در سال . تشکیل میدهد فاصله قابل توجهی را نشان میدهد

% 53گذشته تورم در هند رشد داشته و با وجود این که 

نیروی کار هند در کشاورزی کار میکنند، بازدهی این بخش 

و بخش کشاورزی را به نحوی با . بیشتر نبوده است% 36

برخالف چین سطح آموزش هند، . ته استرکود مواجه ساخ

هند برخالف چین . زیربنای اقتصادی، در سطح نازلی قرار دارد

که از مازاد بازرگانی برخوردار است با کسری تراز بازرگانی 

. رو است و میزان وارادت به طور پیوسته بیشتر میشودروبه

بزرگترین نقطه قوت هند در سالهای گذشته را میتوان در رشد 

همین رشد تولید . ولید خدمات توام با کار ماهر سراغ گرفتت

خدمات بخش قابل توجهی از نیازهای کشورهای پیشرفته نظیر 

نویسی برای شرکتها، کارهای دفتری، مراکز تلفن، برنامه

را تامین میکرده است که در حد خود باعث ... کارهای حقوقی 

 .د هند شده استباال رفتن مزد به طور نسبی نسبت به کل اقتصا

یک ارزیابی فشرده از سیر بحران اقتصادی در جهان نشان 

 :میدهد که

 

  در امریکا قرار  4118-413کانون بحران که در سال

به اروپا منتقل شد و از سال  4131 -4131داشت، در سال

برزیل، )به بازارهای نوظهور نظیر کشورهای بریکس 4131

که انتظار میرفت همچون ( روسیه، چین، هند و افریقای جنوبی

مکزیک، اندونزی، نیجریه )موتور حل بحران عمل کند، و مینت

 .منتقل شده است( و ترکیه

  داری کماکان بسیاری از دولتهای پیشرفته سرمایه

 دچار کسری بودجه اند

  میزان بدهی بسیاری از دولتها از صدرصد تولید

 .ناخالص ملی باالتر است
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 تها باالست در عوض میزان نقدینگی در دست دول

 نرخ بهره پایین است

  این نقدینگی باال نه در جهت تولید، بلکه به سوی

به عنوان . بانکهای سایه و فعالیتهای مالی سرازیر شده است

 63به  4116تریلیون دالر در سال  74نمونه میزان آن از 

در واقع آنهایی که بی . رسیده است 4134تریلیون دالر در سال 

اند از قَبَل بحران بیشترین بهره طه عامل بحران بودهطور بیواس

 .اندرا به دست آورده

  ،بسیاری از کشورها در حال حاضر نظیر برزیل

مکزیک، کشورهای اروپایی نظیر یونان، پرتقال در موقعیت 

گذاری در این کشورها اقتصادی شکننده قرار دارند و سرمایه

 . مخاطره آمیز است

 

 المللینظام مناسبات بین

 
المللی در سال برای این که تصویری کلی از نظام مناسبات بین

گیریهای سه گذشته ارائه داد شناخت سیاستها، اقدامات و جهت

امریکا و )المللی، بلوک غرببازیگر بزرگ مناسبات بین

. ، روسیه و چین امر اساسی به شمار میرود(متحدان آن

. ن بلوک آغاز کنیمبگذارید از بلوک غرب به عنوان بزرگتری

از تجارت % 11تولید ناخالص جهانی، % 71این بلوک که 

تجارت خدمات جهانی را در دست دارد، % 24کاال در جهان و 

میزان . براستی بزرگترین بلوک جهان معاصر محسوب میشود

 313بیلیون پوند، خدمات  471صادرات کاال از اروپا به امریکا 

و . بیلیون پوند است 7/334گذاری بیلیون پوند و سرمایه

بیلیون پوند، خدمات  3/346صادرات کاال از امریکا به اروپا 

بیلیون پوند را  5/322گذاری بیلیون پوند و سرمایه 381

میزان سرمایه گذاری امریکا در اروپا سه برابر . تشکیل میدهد

بیشتر از میزانی است که به آسیا اختصاص دارد و سرمایه 

این . برابر نسبت به هند و چین 8امریکا  گذاری اروپا در

آمارها درجه ادغام و همکاری درون این بلوک را به خوبی به 

 .نمایش میگذارد

فوریه سال قبل به  34این بلوک در راستای تقویت خود در   

طور جدی وارد مراحل اساسی تنظیم بیانیه ترانس 

پیش  .شده است( همکاری اقتصادی ماواری آتالنتیک)آتالنتیک

نویس اولیه آن در اوایل ماه مه، از سوی اعضا امضا شده 

. به نتیجه نهایی برسد 4132است و قرار است تا آخر سال 

سیاست ادغام هر چه بیشتر بلوک غرب البته رعدی در آسمان 

های اولیه آن بعد از پایان جنگ سرد اعالم بی ابر نبود، ایده

های کارگری،  ی اتحادیهاین پیمان البته با مخالفتها. شده بود

نهادهای حقوق بشری، سبزها و حتی بخشهایی از  سوسیال 

دموکراسی مواجه شده، معهذا با  نهایی شدن این همکاریها 

روند . قدرت اقتصادی این بلوک به مراتب افزایش مییابد

همکاری بلوک غرب در سال گذشته البته خطی مستقیم و بدون 

حریم ایران این بلوک متحد عمل اگر بر سر ت. تنش نبوده است

به عالوه . کرده، در پیوند با اوکراین با خللی مواجه بوده است

ماجرای اسنودن نیز تا حد معینی روابط میان این بلوک را 

اقدام بسیار مهمی دیگری که بلوک غرب . دار کرده استخدشه

در سال گذشته در جهت تقویت اردوی خود برداشته امضای 

این بیانیه مشترک . ی ماورای پاسیفیک بوده استپیمان همکار

نه تنها خصلت اقتصادی دارد بلکه ویژگی استراتژیک آن نیز 

یکی از هدفهای محوری ایاالت متحده ایجاد . برجسته است

ماه  42و بیانیه .  در برابر نفوذ رو به رشد چین است موازنه

کزیک، کشور استرالیا، شیلی، کانادا، ژاپن، مالزی، م 34مه 

نیوزلند، پرو، ویتنام، سنگاپور، برونای، امریکا نقطه عطف 

 .مهمی در این جهت به شمار میرود

همکاری در ماواری پاسیفیک پیشتر از سوی شیلی، نیوزلند،  

کشور معروف بود آغاز شده  2سنگاپور و برونای که به اتحاد 

های همکاری را کشور زمینه 2بود و مذاکره بوش با این 

یکی از محورهای مهمی که این کشورها را به . م کرده بودفراه

ویژه ویتنام، فلیپین، مالزی به سوی اتحاد جلب میکند مساله 

که اولی مکانی . دریای جنوبی چین و دریای شرقی چین است

است محل مناقشه با ویتنام، فیلیپین، مالزی و دومی محل نزاع 

مالکیت اولی اختالف بر سر . با ژاپن و کره جنوبی

و معبر مهم ( پاراسل، اسپراتلی، سد ساحلی اسکاربورو)جزایر

مثالً در دریای جنوبی چین، آمریکا از  دریایی متمرکز است ،

ادعاهای فیلپین و ویتنام نسبت به برخی از جزایر واقع در این 

دریا حمایت می کند، که هم اکنون این جزایر تحت حاکمیت 

سر کنترل منابع و انتقال گاز و  دومی بر .دولت چین قرار دارند

امریکا با صراحت اعالم کرده که در قبال چین از . نفت

این اتحاد . کشورهای ویتنام، فلیپین و مالزی دفاع خواهد کرد

در سیر حرکت خود ممکن است دیگر کشورها نظیر تایوان، 

هم اکنون حجم . کلمبیا، هند الئوس را نیز به خود جلب کند

این . میلیارد دالر رسیده است 31کشور به  34ن مبادالت بین ای

پیمان . پیمان با پیمان آتالنتیک در یک سطح قرار ندارد

تر است و پیمان پاسیفیک هنوز در آغاز آتالنتیک تثبیت شده

پیشبینی میشود که این دو پیمان درآینده با هم . راه قرار دارد

 .همکاری کنند و در هم ادغام شوند

این کشور . المللی استیگر نظام مناسبات بینروسیه بازیگر د

یکی از اعضای کشورهای بریکز است که رشد اقتصادی آن 

این کشور اساسا صادرکننده مواد خام است و . بوده است% 7

به علت فقدان زیربنای مستحکم اقتصادی تا کنون نتوانسته 

است تولیدات خود را در سطح رقابت با کشورهای پیشرفته 

صادرات این کشور را نفت و گاز % 71هم اکنون . هدارتقاء د

کاالهای ساخته شده را از کشورهای %  21تشکیل میدهد و 

قدرت اصلی روسیه در منابع انرژی آن . دیگر وارد میکند

این (. اروپا از حیث انرژی به روسیه وابسته است)نهفته است 

کشور اما به لحاظ تکنیک نظامی کشور نیرومندی محسوب 

قدرت روسیه صرفا به سبب زرداخانه اتمی آن نیست، . ودمیش

بنا به . بلکه در تکنیک اسلحه سازی پیشرفته آن نیز هست

نیروی نظامی روسیه منهای " قدرت آتش جهانی"ارزیابی 

این . قدرت اتمی آن کماکان بعد از امریکا در مقام دوم قرار دارد

را هدایت کشور که از زمان پتر کبیر یک امپراتوری بزرگی 

رو میشود که متحدان میکرد بعد از فروپاشی با روندی روبه

کشورهای بلوک . خود را یکی پس از دیگری از دست میدهد

غرب شروع میکنند متحدان روسیه را از لحاظ اقتصادی در 

درونمایه . اتحادیه اروپا و از حیث نظامی در ناتو ادغام کنند

امکان تبدیل مجدد  این سیاست غرب را باید در ممانعت از

بعد از اتمام ماه . روسیه به یک رقیب قدرتمند جستجو کرد

عسل دوره یلسین و حتی تا دوره اول ریاست جمهوری پوتین، 

به بعد انتقاد از امریکا آغاز میشود و در  4116از فوریه 

ماجرای گرجستان جدایی سیاست روسیه با غرب خصلت 

این شکاف دهن باز  در ماجرای سوریه. آشکار پیدا میکند

میکند و در ماجرای اوکراین به یک رویارویی عریان بدل 

 .   میشود، ورقابتهای ژئوپولیتیک هر چه آشکارتر میشود

کشوری که در . المللی کشور چین استبازیگر دیگر صحنه بین

ساله از یک رشد اقتصادی به طور  11طی یک دوره طوالنی 

ناخالص داخلی در میان تولید . برخوردار است% 31متوسط 

تولید . کشورهای جهان و بعد از امریکا در مقام دوم قرار دارد
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و بزرگترین صادر کننده . کاال بدون خدمات در مقام اول است

و این در حالی است که امریکا با کسری . دنیا به شمار میرود

هم اکنون یک سوم تولیدات جهان از . بازرگانی مواجه است

اگرچه درجه تکنیک نظامی چین از پیشرفت . چین صادر میشود

خوبی برخوردار نیست اما از حیث قدرت نظامی بعد از امریکا 

چین پیوند دوجانبه اقتصادی . و روسیه در مقام سوم قرار دارد

زیادی با غرب یعنی اروپا و امریکا دارد برخالف روسیه که 

 .اقتصاد آن از این خصوصیت برخوردار نیست

نظر روابط دو جانبه روسیه و چین به مساله نگاه اگر از نقطه 

کنیم، آنها نیاز دارند که در مقابل غرب به یک دیگر نزدیک 

پیمان . شوند تا توازنی را در برابر قدرت رقیب به وجود آورند

شانگهای پیمانی است که هر دو کشور در آن عضویت دارند و 

ی نیز در برخی مواقع این دو کشور به مانور مشترک نظام

البته باید به یاد داشته باشیم که این دو کشور اگر . دست میزنند

در برابر غرب وحدت دارند بر سر نفوذ در آسیای میانه و 

نفوذ چین در . شرق آسیا با یک دیگر به رقابت میپردازند

چین اگر چه بزرگترین . تاجیکستان باب میل روسیه نیست

ای روسیه از سالحه% 45)خریدار اسلحه از روسیه است

اما روسیه از فروش سالحهای ( سوی چین خریداری میشود

این دو کشور تا سالها بر سر . پیشرفته به چین خودداری میکند

اند و بعد از حادثه اوکراین قیمت گاز با یک دیگر اختالف داشته

روسیه یک چهارم . اندبود که بر سر قیمت گاز توافق کرده

اما چین رابطه خود را به روسیه . دنیازهای چین را تامین میکن

محدود نمیکند و همهنگام با کشورهای دیگر نظیر ترکمنستان، 

بنگال و کشورهای خلیج منابع انرژی گاز و نفت خود را تامین 

به طور چکیده این دو قدرت بزرگ جهانی دارای منافع . میکند

مشترکی اند، در عین حال هر یک از منافع جداگانه نیز 

آنها برخالف کشورهای درون بلوک غرب . ر استبرخوردا

ای هشیارانه وحدت استراتژیک ندارند، وانگهی چین به گونه

 . حرکت میکند که حساسیت غرب را نیز برنیانگیزد

المللی رخ داد که به سهم ای در صحنه بیندر سال گذشته حادثه

خود بر نظام مناسبات بینالمللی، توازن قوای بین دولتها، 

ماجرای اوکراین اگرچه از . ه مراتب آن روشنایی میاندازدسلسل

ها و پیامدهایی های داخلی تغذیه میکند معهذا دارای سویهریشه

برای . است که به مراتب از چارچوب این کشور فراتر میرود

این که درکی روشنی از حادثه اوکراین داشته باشیم باید از پس 

پس از . ته باشیمهای تکوین آن تصور روشنی داشزمینه

فروپاشی اتحاد شوروی، سیاست غرب در پاسخ به این حادثه، 

نه انحالل پیمانهای نظامی خود، بلکه ادغام کشورهای سابق 

. نظامی در اردوی خود بوده است –این بلوک  از حیث سیاسی 

بلوک غرب از مستی دوران یلسین و نرد عشق دوره اولیه 

برداری کرد و حلقه بهره پوتین با کشورهای غربی به خوبی

با عقد قرارداد یانکوویچ با . محاصره دور روسیه را تنگتر کرد

اتحادیه اروپا روسیه که همیشه در سیاست داخلی نفوذ قابل 

ای داشته از طریق رشوه، وعده کمک، مهمتر از همه مالحظه

اهرم گاز تالش میکند که این قرارداد پا نگیرد، در عوض 

. ر میکند به اتحادیه اقتصادی اوراسیا بپیوندداوکراین را مجبو

ای است که بر اساس ایده روسیه در اتحادیه اوراسیا، اتحادیه

گیری است و سنگ بنای آن در قالب اتحادیه گمرکی حال شکل 

روسیه )اوراسیا میان سه کشور روسیه، قزاقستان و بالروس 

شور سه ک 4113از اواسط سپتامبر . گذاشته شده است( سفید

در خصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک به توافق دست یافتند، 

در نشست سران سه کشور در مینسک این توافقنامه به 

 .  امضای روسای جمهوری آنها رسید

دم پیگیری سیاست یانوکویچ در ادغام با غرب موجی از ع

اعتراضات را در اوکراین که پیشتر آغاز شده بود در ابعاد 

ین اعتراضات که بر بستر فساد طبقه سیاسی ا. بزرگی دامن زد

حاکم، سقوط شرایط زندگی مردم، مداخله سازمانیافته نیروهای 

طرفدار غرب برآمد کرده بود به نحو باور نکردنی درست شب 

عقب نشینی یانوکویچ در برابر نیروهای اپوزیسون طومار 

روسیه که حوادث اوکراین را با . رژیم حاکم را در مینوردید

اسیت تعقیب میکرد در ابتدا تالش کرد که کریمه از اوکراین حس

جدا شود، سپس در قسمت جنوب و شرق اوکراین از طریق 

. روسهای ساکن این مناطق به ایجاد اغتشاش دامن زند

ترین و از نظر اقتصادی، اوکراین که بزرگترین، پرجمعیت

کشاورزی، صنعتی مهمترین جمهوریهای سابق اتحاد شوروی 

با روسیه و بال روس سه کشوری بودند که بعد از  بود

فروپاشی شوروی اتحاد استراتژیک خود را حفط کرده بودند؛ 

ای کنندهبنابراین برای روسیه از اهمیت ژئوپولیتیک تعیین

" عمق استراتژیک"ادغام اوکراین در غرب . برخوردار بود

کلیومتر کاهش میدهد،  511کیلومتر را به  3511روسیه از 

همین . های روسیه نزدیک میشودیعنی ناتو به پشت دروازه

و فاصله جغرافیایی بود که به سهم " عمق استراتژیک"عنصر 

و ارتش نازی را در جنگ  3834خود ناپلئون را در سال 

به عالوه کریمه .  گیر و به گل نشانده بودجهانی دوم زمین

ت و مکانی است که ناوگان ششم روسیه در آن جا مستقر اس

این بندر تنها راهی است که روسیه را به مدیترانه وصل میکند 

و از سوی دیگر دسترسی به دریای سیاه، ترکیه، بلغارستان، 

بنابراین تغییر جهت . گرجستان، رومانی، را امکانپذیر میسازد

. اوکراین، به هیچ وجه برای روسیه قابل تحمل نبوده و نیست

ن مناطق بحرانی به روسیه سیاست روسیه البته جدا کردن ای

سیاست مطلوب از . نیست، دستکم حاال با این توازن قوا نیست

منظر روسیه اوکراین بی طرف یا به قول کسینجر و 

که ادغام اقتصادی به . بررژینسکی مدل کشور فنالند است

 .ائتالف و ادغام در بلوک سیاسی غرب نباید منجر شود

برخورد با روسیه ی البته بین بلوک غرب بر سر نحوه

در حالی که امریکا مخالف دعوت . تفاوتهای معینی دیده میشود

روسیه در مراسم نرماندی بود کشورهای اروپایی از جمله 

امریکا . اندفرانسه و آلمان با آمدن پوتین به مراسم موافق بوده

در برخورد با جدایی طلبان اوکراین خواهان شدت عمل است در 

در . روپایی خواهان مذاکره با آنها هستندحالی که کشورهای ا

خود کشورهای اروپایی نیز اختالف نظر معینی در برخورد با 

اگر انگلیس خواهان تحریم . تحریم روسیه مشاهده میشود

منابع انرژی روسیه است، در عوض آلمان تحریم نهادهای 

به عالوه بر سر نفس تحریم در . مالی روسیه را پیشنهاد میکند

د کشورهای اروپایی رویکردهای متفاوتی وجود دارد بین خو

که در حد خود اراده واحد در برخورد به روسیه را مختل 

 .میسازد

 

 های اعتراضی مردمی در جهانجنبش
 

ما در بررسی حرکات اعتراضی در سال گذشته نه میتوانیم همه 

کشورها را مورد پوشش قرار دهیم و نه حتی همه حرکت 

در این جا ما میتوانیم به . شور معین رااعتراضی در یک ک

مهمترین و شاخصترین جلوههای حرکت مردمی در سال گذشته 

های دیگر به طور گذرا اشاره کنیم تا در ترکیب با مولفه

تصویری کلی از موقعیت کنونی جهان معاصر از منظر مردمان 

 . اعماق به دست آید

، در برزیل شورش بزرگ در ترکیه در سال گذشته ما شاهد سه

و شورش در بلغارستان بودیم که این  -در ابعادی بس بزرگ -
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هر  یک از .  آخری  البته توجه کمی را به خود مبذول داشت

این شورشها از مختصات خاص خود برخوردار بودند و در 

ها در معهذا این شورش. توازن قوای معینی به وقوع پیوستند

می رادیکالترین مقایسه با سایر اشکال اعتراضات مرد

جلوههای مقاومت در برابر نئولیبرالیسم، حذف تعهدات 

اجتماعی دولت، و دست اندازی به حقوق مردم و طبیعت به 

بررسی سایر حرکات اعتراضی در سال در سایر . شمار میروند

کشورها نیز هریک از ویژگیهای معینی برخردار اند که اهمیت 

اند پس بگذارید یک  ودهآنها چندان از این شورشها کم تر نب

 :افکنیمنگاهی اجمالی به هر یک از این حرکات بی

 

حتی بزرگتر از ) امسال یکی از بزرگترین تظاهرات : اسپانیا 

در ماه مارس در اسپانیا رخ داد ( تظاهرات بر جنگ علیه عراق

اعتراض علیه کاهش /تشکل از اعتصاب 411که  بیش از 

به بانکها در آن شرکت خدمات اجتماعی و پرداختن پول 

. تی در جنوب و ای. آ. اتحادیه های آلترناتیو مثل اس. داشتند

ت  آنارکوسندیکالیستها نقش . ژ. کی در باسک و سی. اس

و خواهان نان، کار .  اساسی در این اعتراضات به عهده داشتند

دولت محافظه کار جدید گام به گام  .و سرپناه برای همه شدند

ه در دولتهای سوسیالیست پیشین به نفع حقوق اجتماعی ک

مردم تصویب شده بود دارد یکی پس از دیگری آنها را پس 

به عالوه بر اثر سوء استفاده های مالی کالن یکی از . میگیرد

اعضای خانواده سلطنت که منجر به استعفای خوان کارلوس 

شد و در جریان جابجایی سلطنت، اعتراض بزرگی با مضمون 

هی در اسپانیا رخ داد که صحنه سیاسی کشور را جمهوری خوا

 .تکان داد

پس از  4132در بوسنی  یکی از حرکاتی که  در اوایل سال 

و بر سر کار آمدن دولتهای ناسیونالیستی در  3334-35جنگ 

این منطقه  قابل توجه بود اعتراض  هزاران کارگر و جوانان 

ین، عدم بر علیه خصوصی سازیها، بیکاری، دستمزدهای پائ

پرداخت دستمزدها،  دزدی، فساد و ناسیونالیسم تفرقه افکنانه 

کارخانه سابقا  5شروع حرکت به خصوصی کردن . بوده است

دولتی در شهر توزال و با اعتصاب و به خیابان آمدن  کارگران 

. شبو  برمیگردد که مانند آتش به سراسر کشور کشیده شد

در سارایوو . ندمردم ساختمانهای دولتی را تصرف کرد

ساختمانهای دولتی به آتش کشیده شد و دامنه اعتراضات به 

کشیده ... شهرهای بوسنی، سارایووا، زنیکت، بررک، ییهاک و

درصد جوانان  71درصد و   22.5در بوسنی بیکاری .  شد

مردم در بوسنی مجامع عمومی موسوم به پلنوم . بیکار هستند

ود را که دستمزد باالتر، تشکیل داده و در آن خواسته های خ

خدمات سالمتی مجانی، دوباره دولتی کردن موسسه های 

خصوصی، و پایان دادن به سیاست ناسیونالیستی و استعفای 

 .دولت بود

در خاورمیانه در مصر موج اعتصابات کارگری همچنان ادامه 

کارگر در کارخانه دولتی محال  41111بیش از . داشته است 

نساجی، حمل و نقل، آهن و فوالد ، کارگران الکبرا، کارگران 

پست، دکترها، داروسازها و کارکنان خدمات برای بهبود شرایط 

براساس  . و افزایش دستمزد و دیگر خواستها اعتصاب کردند

گزارش  مرکز مصری حقوق بشر رویهم رفته صد هزار کارگر 

حداقل . اعتصاب و اشغال  در سال گذشته شرکت داشتند 52در 

تمزد کانون تمرکز اعتصابات بود به این دلیل که السیسی دس

برای اینکه در کودتا پیروز شود قول افزایش دستمزد را داده 

دولت کودتا رهبر سابق  فدراسیون اتحادیه های مستقل . بود

 .مصر باسم کمال او ایتا را بعنوان وزیر کار انتخاب کردند

در معادن و تحت شاهد حرکات کارگری بویژه : آفریقای جنوبی

.  رهبری اتحادیه هائی که از کوساتو جدا شده اند بوده است

بعنوان نمونه اعتصاب کارگران معادن پالتونیوم بیش از پنج 

. ادامه داشته( یو. سی. ام. آ) ماه است که تحت رهبری اتحادیه 

ام را . یو. این اتحادیه پس از کشتار مارکیانا، جای اتحادیه ان

پس از انتخابات آفریقای جنوبی تغییراتی در  کوساتو. گرفت

آ  . اس. یو ام. رهبری داده است و میخواهد  اتحادیه معدن ان

. را که بزرگترین اتحادیه کوساتو است به علت عدم حمایت از  آ

 . س، از کوساتو  اخراج کند. ان

های شهرهای برزیل که در ابتدا ها در خیاباناعتراض: برزیل

ها در سائوپائولو حول افزایش شجویان دانشگاهاز اعتراض دان

های حمل ونقل عمومی با وجود كیفیت پایین خدمات هزینه

اتوبوس و مترو آغاز شد بالدرنگ با خشونت افسران پلیس 

وقتی تصاویر خونین دانشجویان . رو گردیدنظامی روبه

های پالستیكی و ها منعکس شد كه با گلولهمعترض در رسانه

گرفتند، صفوف تظاهركنندگان فل مورد حمله قرار میاسپری فل

این اعتراضات و بسیج . تر شددر سائوپائولو هرچه انبوه

 ۲۵۲به  ۳۱۰۲ی مردم در تداوم خود در ماه ژوئن گسترده

نه اگر ابعاد یخطاست هر آ. شهر و روستای برزیل سرایت کرد

ه به نظر میرسد ک. این حرکت صرفا با همین عامل تبیین کرد

برزیل در برقراری موازنه بین لیبرالیسم و تعهدات اجتماعی 

ناموفق است و ریشه اعتراضات آن را باید اساسا در عدم 

به عالوه . سازگاری این دو استراتژی جستجو کرد

نیز به " ی عمومی و فساد سیاسیسوءاستفاده از بودجه"

سهم خود در انباشت مشکالت برزیل نقش موثری ایفا 

تظاهرکنندگان برزیلی در روند اعتراضات خود آن جا . اند_کرده

 ۰۰گویند های جام جهانی اعتراض میکنند و میکه به هزینه

های این مسابقات باید صرف هزینه های خدمات میلیارد هزینه

به نحوی از  .شداجتماعی، بهداشت عمومی و آموزش می

 .دانحاء دارند به هزار زبان همین حقیقت را اعالم میکنن

 

ترکیه در سال گذشته بازهم شاهد شورش گسترده در سالگرد 

ی حزب سالهاعتراضات مردمی بوده است که تحت حاکمیت ده

؛ گزیعدالت و توسعه نظیر نداشت، در دوران مبارزات پارک 

پنج نفر به دست پلیس و اوباش کشته شدند و هزاران نفر 

ود حمل مجروح شدند ترکیه از این رخداد زخمی بر پیکر خ

 . میکند که سالها فضای سیاسی این کشور را متاثر خواهد کرد

در سال گذشته  باید به اعتصاب بزرگ کارگران در : آرژانتین

در شهرهای  ۳۱۰۲آوریل  ۰۱در تاریخ . آرژانتین اشاره کرد

ای در اعتراض مختلف آرژانتین، اعتصاب سراسری و گسترده

این اعتصاب از . شد به کاهش سطح حقوق و دستمزدها برپا

هزار نفر از فعاالن کارگری فراخوانده شد که در  2سوی 

گرد آمده بودند، دومین " های مبارزمجمع ملِی اتحادیه"

اعتصاب بزرگ در مخالفت با دولت حاکم بود شهرهای مختلف 

نقل،مواد غذایی، ، شهرک های متعدد اقتصاد نظیر حملو شاخه

سازی و سازی، اتومبیلصابون صنعتی پیالر، صنایع گرافیک،

لیور  و ُورلدکالر، کارکنان المللی مانند یونیهای بینکتشر

 . آیرس را در بر میگرفتمتروی بوینس

 

 نگاهی به اوضاع خاورمیانه و تراز نامه انقالبات عربی

 

و خصلت فراگیر آن در کشورهای عربی و " انقالبات عربی"

را نظیر " ساکن و راکدجوامع "ی شمال افریقا ، اسطوره

که سخت و استوار "...  پایان ایدئولوژی"، "پایان تاریخ"

در فاصله کوتاهی انقالب . نمود، دود کرد و به هوا فرستادمی
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یکی پس از دیگری برخی از کشورهای خاورمیانه را درهم 

ی بیم و امید همه طرفداران آزادی نوردید و منطقه را به نقطه

اکنون که چند سال از رخدادها و انقالبات . و رهایی تبدیل کرد

عربی میگذرد فضای بیم فضای امید را تحت الشعاع خود قرار 

طبقاتی در  -داده و فراتر از آن از منظر انکشاف مبارزه سیاسی

.  بارتر شده استای از این کشورها شرایط به مراتب فاجعهپاره

تری زندهنگاهی به شرایط سیاسی عمومی این کشورها تصویر 

 .از روند این انقالبات را به نمایش میگذارد

 

در یک نگاه کلی آرایش نیروها در این کشور، چه قبل : تونس

بوده  از سرنگونی رژیم بن علی و چه بعد از آن به قرار زیر

ارتش در این کشور ضعیف و کوچک بود و کماکان نیز . است

در مقایسه با ها در تونس چنین نیرویی به شمار میرود ، سلفی

مصر جریان نسبتا نیرومندی نبودند، حزب النهضه در مقایسه 

است، نیروهای سکوالر " معتدل"با اخوان المسلمین مصر 

های کارگری در صحنه سیاسی تونس مخصوصا اتحادیه

در ایجاد تعادل قوا به نحو " برابر قدرت"همچون نیرویی 

در شرایط توازن قوا به طور نسبی . موثری عمل کرده است

مساعدی بین نیروهای مدافع سکوالریسم و جریانات مذهبی 

از این رو است که النهضه از همان آغاز نتوانست . قرار دارد

در تونس قوای سه . مساله حجاب را بر مردم تونس تحمیل کند

ای بین جریانات اسالمی و نیروهای سکوالر گانه به گونه

و تغییر قانون . کس میکندتقسیم شده که همین تعادل قوا را منع

تونس از میان . اساسی در تونس نیز موید همین نکته است

تجربه انقالبات عربی شاید تنها کشوری است که نتایج قابل 

 .اعتنا و تا حدی مثبت به بار آورده است

 

ها در مقایسه با تونس جریان قویتری در مصر سلفی: مصر

یروی سیاسی بودند، اخوان المسلمین شاید بزرگترین ن

اخوان در . را تشکیل میدادیافته صحنه سیاسی مصر سازمان

گراتر و بر روی تر، فرقهمقایسه با النهضه به مراتب افراطی

آنها بعد از کسب قدرت . خصلت اسالمی خود تاکید بیشتری دارد

نه از زوایه تامین منافع عمومی جامعه مصر، بلکه بر منافع 

در همین راستا تالش کردند قانون . خاص اخوان پای میکوبیدند

از سوی . را اسالمی کنند... هادستگاه قضایی و رسانهاساسی، 

دیگر در جامعه مصر ما با ارتشی روبرو ایم که از زمان ناصر 

قدرت واقعی در عرصه سیاسی را در کشور در دست دارد و بر 

سیاستهای .  درصد اقتصاد کشور نیز فرمان میراند 41تا  35

ر یک بازه گیری های سیاسی آن نه داخوان المسلیمن و جهت

زمانی دراز مدت، بلکه در یک فاصله کوتاه شگفت انگیز 

جامعه را قطبی کرد و نیروهای سیاسی جامعه را به یک 

در یک سوی این رویارویی ائتالفی . رویارویی آشکار سوق داد

اعالم نشده میان ارتش و مردم  و در سوی دیگر مرسی و 

نیروهای در اردوی اول همه . هوارادان او قرار داشتند

های کارگری، ها، نیروهای چپ، اتحادیهسکوالر، ناصری

آوریل، جنبش تمرد پشت ارتش  و سیسی قرار  7جوانان 

بعد از . گرفتند و به طور آشکار یا ضمنی از آن حمایت کردند

ها روند محدد کردن کودتای ارتش بعد از سرکوب شدید اخوانی

ی به ناصر ندارد سیسی نه تنها شباهت. مطبوعات را آغاز کرد

اگر ناصر آشکارا با . بلکه نسخه بدلی آن محسوب میشود

کشورهای شیخ نشین منطقه مخالف بود، سیسی با کمک مالی 

عربستان و امارات رابطه خوبی با . آنها سرپا ایستاده است

. میلیارد دالر به او کمک کرده اند 41سیسی دارند و تا کنون 

بود سیسی مدافع مدل  اگر ناصر مدافع عدالت اجتماعی

نئولیبرالی است همین جهتگیری سیسی است که نیروهای 

، یکی پس از دیگری  -اگرچه دیر هنگام-سکوالر راه خود را، 

آوریل  7هم اکنون در جنبش تمرد، یا در .  از او جدا میکنند

انشعاب صورت گرفته که درونمایه اصلی آن را حمایت یا عدم 

برای سیسی در چارچوب وضع . هدحمایت از سیسی تشکیل مید

و . موجود راهی جز اجرای سیاستهای نئولیبرالی وجود ندارد

اندازی جز اعتراضات اجتماعی را اجرای همین سیاستها چشم

در افق از یک سو یا بسته شدن هر چه بیشتر فضای جامعه و 

 .استبداد از سوی دیگر نشان نمیدهد

 

ین اعتراضات مردمی، در سوریه از همان ابتدای تکو: سوریه

همین برخورد . ایمما با سرکوب شدید رژیم اسد مواجه بوده

وحشیانه رژیم اسد به مخالفان بالدرنگ این اعتراضات را به 

طیف . سوی یک جنگ داخلی تمام عیار سوق داده است

مخالفان البته بسیار گسترده بودند که یک سر طیف آن را 

ائتالف سیاسی شکننده ای  ارتش آزاد سوریه و سر دیگر آن را

های آن جبهه تشکیل میداد که گروههای القاعده و دنباله

حتی گروههای ( داعش)النصره تا دولت اسالمی عراق و شام

هریک از دو سوی طیف به . حقوق بشری را دربر میگرفت

پرداختند، اقدامات طور جداگانه علیه رژیم به فعالیت می

ای از موارد یسیون در پارهوحشیانه برخی از گروههای اپوز

اقلیتهای مذهبی . سیاست رژیم جنایتکار اسد را موجه میساخت

نظیر مسیحیان از این اقدامات وحشتزده شدند و تهدید به قتل 

با . ها به جای تضعیف اسد به تقویت او منجر شدعام علوی

دخالت حزب اله لبنان و رژیم ایران توازن قوا به نفع اسد 

های ساحل مدیترانه از جمله حمص که به نارهچرخش کرد و ک

هم  .نوعی مرکز انقالب بود دوباره تحت کنترل اسد قرار گرفت

هنوز در % 21شهرها در کنترل رژیم اسد و % 71اکنون 

در شمال سوریه کردها نقش قابل . دست اپوزیسون قرار دارد

توجهی دارند و در قسمتهای شرقی نیروهای افراطی دست باال 

در جنوب سوریه نیز ارتش آزاد سوریه تسلط دارد و اخیر . را

احمد جبرا به . سه شهر دیگر را به تصرف خود در آورده است

نیابت از اپوزیسیون که به امریکا سفر کرده بود تنها با وعده 

کمک به آوارگان  مواجه شده و از دریافت کمکهای نظامی 

ابات ریاست در این فاصله رژیم اسد انتخ. هنوز خبری نیست

جمهوری برگزار کرده تا مشروعیت خود را در معرض نمایش 

این انتخابات در بستری از خستگی از جنگ، خرابی و . بگذارد

رژیم اسد مدعی است که شرکت در . نیاز به ثبات برگزار شد

انتخابات باال بوده اما با تدابیری نظیر ممنوعیت شرکت کسانی 

از سوریه فرار کرده بودند، یا  سال در سوریه نبودند یا 31که 

عدم شرکت جمعیت میلیونی آوارگان در این انتخابات، جنگ 

داخلی و عدم شرکت بخشهای دیگر تهی بودن این ادعا را 

سیر رخدادها در سوریه نشان میدهد که توازن . نشان میدهد

قوا تا حد معینی به نفع رژیم اسد چرخش کرده است، اما جنگ 

ها تا سالها ادامه ده و به نظر میرسد ناآرامیدر سوریه تمام نش

 .پیدا کند

 

نظامی که با کمک ناتو توانست رژیم  -ائتالف سیاسی: لیبی

قذافی را سرنگون سازد، موفق نشد که دستگاه دولتی سابق را 

به تصرف خود در آورد، بلکه از هم پاشی ارتش و 

ست این حاکم را در پی آورد و ائتالف سیاسی نتوانبوروکراسی 

با وجودی که تاکنون مجلس قانون اساسی . خالء را پر سازد

فراخوانده شده، اما تاکنون این قانون نتوانست تدوین و مورد 

به عالوه تالش برای ادغام نیروهای شبه . تصویب قرار گیرد

نظامی در نیروی پلیس ناموفق بوده و آنها کماکان به طور 

قومی نیز در لیبی فعال  وانگهی نیروهای. مستقل عمل میکنند
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در . هستند و در ناآرامیهای لیبی نقش معینی بازی میکنند

گروههای نظامی اسالمی نظیر  -بنغازی–ناحیه شرق لیبی 

اند فوریه قدرت زیادی پیداکرده 36انصار شریعه، تیپ شهدای 

در عوض در . که با سایر نیروهای افراطی منطقه همتراز اند

نظامی دیگری فعال اند نظیر ژنرال  غرب لیبی نیروهای شبه

" ارتش ملی لیبی"خلیفه هفتر که یک نیروی نظامی به نام 

به طور کلی نیروهای . سازمان داده و از غرب حمایت میکند

شبه نظامی متعددی در لیبی فعال هستند و دولت مرکزی کنترلی 

برخی از آنها به مراکز نفتی حمله میکنند و درآمد -بر آنها ندارد

که روند تشکیل دولت  -اصل از فروش آن را تصاحب میکنندح

 .مرکزی نیرومند را با اختالل مواجه ساخته است

 

این کشور نیز . نیز موقعیتی مشابه لیبی برخوردار است: یمن

از فقدان ارتش و بوروکراسی قوی محروم است و روند ادغام 

 در  شمال یمن بخشهایی. شمال و جنوب آن ناموفق بوده است

های حوسی وجود دارند که خواهان جدایی اند، در لیبی از شیعه

عالوه بر القاعده، گروههای شبه نظامی، گروههای شیعی نیز 

فعال هستند که جامعه یمن را به یک جامعه ازهم پاشیده شبیه 

 .ساخته است

 

کشور عراق بعد از حمله امریکاییها و متحدان آن و بعد : عراق

به صورت رسمی  بلکه به شکل دوفاکتو از انتخاب مالکی نه 

گرایش . سیمای یک کشور تجزیه شده را به خود گرفته است

ها را گرایانه و شیعی مسلکی مالکی نه تنها کردها و سنیفرقه

ملت در خود ادغام نکرده، بلکه گرایش -در یک چارچوب دولت

در فقدان سنتهای . گریز از مرکز را در آنها تقویت کرده است

راتیک در کشور عراق، در نبود احزاب مترقی و مدافع دموک

های مردم که ارزشهای دموکراسی بخش قابل توجهی از توده

ای تغذیه میشوند براحتی جذب داعش یا در هنوز در بافت قبیله

رشد سریع و حیرت انگیز داعش . ائتالف با آن قرار گرفته اند

های مرتجع را نمیتوان تنها با کمک مالی و تسلیحاتی کشور

بدون توجه به بدکرداری دولت مالکی، بدون . منطقه  تبیین کرد

های و آپارتایدی که هم اکنون به طور آشکار علیه سنی

. کردهای کشور جریان دارد، نمیتوان این حادثه را توضیح داد

داری در منطقه برخوردار است این واقعه از ابعاد و نتایج دامنه

ها بر روند دموکراتیزه شدن دههتواند که به سهم خود می

 .    تاثیرات مخرب بر جای بگذارد

انقالبات "نگاهی به موقعیت کشورهای منطقه و ترازنامه 

نشان میدهد که آن حرکات پیشتازانه در میادین شهر، " عربی

نظیر فضای میدان تحریر که الهام بخش مبارزه در سایر نقاط 

روها و جریانات سیاسی جهان بدل شده بود اگر با فرادستی نی

مدافع روشنگری، دموکراسی و رهایی همراه نباشد، میتواند در 

خدمت نیروهای تاریک اندیش قرار بگیرد و از زاویه پیشرفت 

مبارزه سیاسی به موقعیتی به مراتب بدتر از دوره قبل تبدیل 

های مجازی، مبارزات خودجوش عصر انترنت، شبکه. شود

، امری خیره کننده و درخشان به نظر مردمی اگر چه در ابتدا

برند، میرسند، مهعذا به خودی خودی ره به رهایی انسانی نمی

این درسی است که نباید درخشش این عوامل باعث شود آن را 

 . نادیده بگیریم و آن را در پرده محاق قرار دهیم

 

 

 

 

 

 

 ادامه از صفحه یک 

 

 

 مسائل جنبش  یرامونپپیشنهادی قطعنامه 

 که گذشت یدر سال یرانا یکارگر   
 

در بخش  یهبه صاحبان سرما" یدو ام یرتدب" دولت   

و اقداماتش در جهت  یاستهاقول داده است که س یخصوص

 یتتقو یاز اقدامات دولت برا یکی. آنان باشد یتتقو

 یو ارزانتر برا یشترکار ب یروین ینتام یه،صاحبان سرما

کار ارزان به عنوان  رویین ینرواز ا. گذاران است یهسرما

که دولت در راس آنها  یانسود کارفرما ینتام یمنبع اصل

رو ما  یناز هم.  مانده است یآنهاست باق ینتر-و بزرگ

 یدستمزد معوقه، قراردادها های-یدهبا ابعاد گسترده پد

 ینهدر زم یحقوق کارگر یایبردن بقا ینامضا، از ب یدسف

کار کودکان،  یشافزا ی،بازنشستگ یها یمهاستخدام ، ب

 .یمروبرو هست... یکار های-یطمح یمنیعدم ا

 

خانواده  یک یاست که حداقل خط فقر برا یدر حال ینا 

زده شده  ینتومان تخم یلیوناز دو م یشچهارنفره ، ب

ارگان  طرفدار  ینکار، ا یعال یاست،  اما شورا

و  یاهوباالخره پس از مذاکرات پره داری،-یهسرما

را  یحداقل دستمزد کارگر ینار،و سم زگردیم یبرقرار

 یطیدر شرا   یناست و ا ردههزار تومان اعالم ک 718

 یمزد شورا یتهکم یقاتبر اساس تحق یاست که حت

ماهانه  ینهاستان تهران مجموعه هز یضد کارگر یاسالم

و هفصد هزار تومان  یلیونم یکخانواده چهارنفره ،  یک

 .زده شده است ینتخم

 

 یدتشد یاسالم یجمهور یدار یهسرما یمرژ عالوه به

 یجادبا ا یدر بازار کار را در دل بحران کنون یتینظام جنس

 یاستس ی،اصالحات در قانون کار، طرح دور کار

. کند-یم یگیریوقت زنان، کماکان پ یمهاستخدام ن

کردنشان ،  ینبازنشسته کردن زود هنگام آنان، خانه نش

خانواده  یو تعال یتجمعجامع " همچون طرح  ییها-طرح

سبب محدود کردن و بستن بازار هر چند محدود کار بر " 

رشد .  شود یآنان از بازار کار م یزنان و حذف علن یرو

زنان  یشترکار سبب استثمار هر چه ب یرسم یربازار غ

نسبت به دوره قبل  یزکارگر و زحمتکش با دستمزد ناچ

گان دست ار ارگر،براساس اظهارات خانه ک. شود-یم

بر اساس  یرانهشتاد درصد کارگران ا یم،نشانده رژ

 یانکه از م یکنندکار م یکسالامضا تا  یدسق یقراردادها

 یمانیپ یآنها پنجاه درصد تحت استثمار مضاعف شرکتها

 یدسف یهفتاد درصد از قراردادها یانم ینقرار دارند، در ا

  یبررس هک یستجهت ن یب. زنان کارگر است یامضا برا

از  یادیکه بخش ز یدهدنشان م یاجتماع  یشناس یبآس

استرس و اضطراب مبتال  ی،زنان کارگر  به افسردگ

 های-یماریب ی،گوارش یمارهایزودرس، ب یریهستند و پ

 .کرده است یداآنان ابعاد فاجعه بار پ یاندر م یعصب
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انواع فشارها  به  ی،کار آمدن دولت حسن روحان یرو با

کارگران،  احضار، بازداشت، زندان،  و یکارگر ینفعال

کار به منظور خفه کردن هرگونه  یطکردن مح یتیامن

 یدتشد ییها-در حوزه یو حت یافتهمخالف ادامه  یصدا

 یرحمانهبا سرکوب ب یفعاالن کارگر.  شده است

کارگران  یدنبه بند کش. هستند وروبر یتیامن یدستگاهها

 یکارگر یابیاز سازمان یترس حکومت اسالم یانگر، ب

طبقه  یعنیقلب جنبش  یمکه رژ یناست و نشاندهنده ا

در زندانها  یکارگر یناما فعال. کارگر را نشانه گرفته است

همچون شاهرخ  یانیزندان. کنند یسرسختانه مقاومت م

...  زاده و  یمابراه بهنام ی،دمحم جراح ی،رضا شهاب ی،زمان

 یخواستهااز  پا ننشسته و همچنان از  یزدر زندان ن

کارگران به   که-ینستا یتواقع. یکنندم یتکارگران حما

 یشانزندگ یطکه  انتظار بهبود شرا کنند-یمشاهده م ینهع

است و دولت نه  یواه یامر"   یدو ام یرتدب"از دولت  

کارگران  یشتیمع وضعبهبود  یبرا یا-برنامه یچتنها ه

 ینرت ییابتدا یحت یخواهدو نم یتواندندارد، بلکه  نم

خود اتکا  یرویبه ن یدکارگران با. خواست آنان را برآورد

ساکت ننشسته و در  یزن یجنبش کارگر ینرواز ا. کنند

معوقه،  یاخراجها، دستمزدها یکارسازیها،ب یعرصه ها

 یشو افزا هامساله بازنشسته  ی،فعاالن کارگر یریدستگ

اعتصابات، اعتراضات،   یدستمزد ، به سازمانده

دفاع  یها یتهکم یجادطومار، ا یتجمع، امضا یمائی،راهپ

 .اقدام کرده است...و  یزندان یکارگر یناز فعال

 

و محور  یدر سال گذشته ستون اصل یجنبش کارگر 

و  یشتبه مع یهتهاجم سرما  یهعل یحرکات اعتراض

به عنوان مثال مبارزه .  کارگران بوده است یزندگ

 یشکرگران نخودرو، اعتصاب کار یرانکارگران شرکت ا

طبس،  یشهردار یمانیهفت تپه، اعتراض کارگران پ

 ی،در شهر ر وپارس ق یاعتراض کارگران روغن نبات

ماهشهر،  های-یمیاعتراضات کارگران مجموعه  پتروش

اصفهان، اعتصاب  یلآکر یپل یاعتصاب و تجمع اعتراض

همبسته سه هزار کارگر معدن سنگ آهن چادرملو در 

مطالبات،  یردستمزدها و سا یشاافز یبرا یزداستان 

اعتراض و تجمع  یالن،گ یاعتصاب کارگران قطعات بتون

روگاه دماوند، تجمع کارگران شاغل و یکارگران ن

بازنشسته تهران و اصفهان، اعتراض کارگران آب و 

فاضالب اهواز، تجمع کارگران فوالد زاگرس، تجمع 

کارگران شرکت واحد در مقابل وزارت کار، اعتصاب 

از  یتنها  نمونه هائ... کارگران شرکت جهاد نصر، و 

. اند ودهاعتراضات و اعتصابات در چند ماه گذشته ب

جنبش اعتراض به حداقل دستمزد در سال گذشته جنب و 

 یاز خواستها یکی. داشت یشپ یفراتر از سالها یجوش

خودرو،  یرانا یز،ماهشهر و تبر یمیمهم کارگران پتروش

به عالوه . دستمزد بود یشافزا خواست یل،اکر یپل

تومان را حداقل دستمزد اعالم  یلیونم 4کارگران ماهشهر 

شرکت واحد تهران،   یکایسند یتبا حما کهکردند 

و اقدامات هماهنگ کنندگان طومار چهل  یکارگران زندان

با دستمزد   یونداعتراضات  در پ.  همراه بود یهزار نفر

اعتصاب و  ی،خوان عمومو نوشتار و فرا یانیهدر قالب ب

 ینکه ا یدهدادامه داشته است و نشان م یابانیاعتراض خ

 ینمعوقه، از ا یحقوق و مزدها رداختخواست در کنار پ

 یبرخوردار است که کارگران مراکز مختلف کارگر یتظرف

 ینهکرده و زم یکند، اعتراض را سراسر یجرا بس

 .بزرگ را فراهم سازد یاسدر مق یابیسازمان

 

 یاستهایکه مبارزه و مقابله کارگران با س یستن دیدیتر

و گسترش فقر  یدبا توجه به تشد یژهبو یمرژ یضد کارگر

 یداما با. ها ادامه خواهد داشت-و فالکت  و ادامه سرکوب

اعتصابات، و عقب راندن  یروزیدر نظر داشت که  پ

 یدر گرو اتحاد و همبستگ یو خصوص یدولت یانکارفرما

 یتشکلها یشترهر چه ب یجادا یبه سو یشرویکارگران،  پ

ابتکارات  یریهدف ، با به کارگ ینا. است یمستقل کارگر

تشکل در اشکال متنوع آن،   یجاددر ا ها-یتو خالق

کارگران جهان  و  یرسا یتهایآموزش از ابتکارات و خالق

اعتصابات و اجتماعات  یبرپائ یحال تالش برا یندر ع

و  یتبر حق خود، و حما ایخواسته گیری یپ یبرا

و حرکت در جهت  یکدیگر یاز حرکات اعتراض یبانیپشت

بزرگ و  یتر کردن آنها بخصوص در واحدها یسراسر

 یاعتصابات واعتراضات  کارگر یوندپ یردر مس یشرویپ

 .ممکن است یکارگر یتشکل سراسر یجادو ا یکدیگربه 

 

نظر استکه با در  ینا یکارگر یابیدر سازمان یگرد نکته

 یشکار، افزا یندصورت گرفته در  فرآ ییراتگرفتن تغ

بدون محل کار  یپاره وقت ، کارهائ یدار،ناپا یکارها

زنان به بازار کار و  یشترورود ب ی،خانگ یثابت، کارها

ورود بازنشسته ها به بازار کار ،  یکاران،ب یشافزا

 یفرودست از شهرستانها یاجتماع شارمهاجرت اق

ماهر به  یرکار غ یرویدر نقش ن کوچک و روستاها

در صد  81حدود  ینکهبا توجه به ا یزبزرگ؛ و ن یشهرها

کمتر از ده نفر مشغول به کار  یها-از کارگران در کارگاه

  یدر محالت و اجتماعات کارگر  یابیهستند،  نقش سازمان

 یزو ن  یکارگر یخانواده ها رحضو.  یابد-یم یشافزا یزن

در  ینقر در محالت زحمتکش نشکارگران پراکنده مست

 یزو ن یمحل کار و زندگ یونددر پ  ی،اعتراضات کارگر

 یکارگران منفرد و  کارگران مستقر در مجتمع ها یوندپ

متعدد دفاع از  یها یتهکم یجادا.  مهم دارد یبزرگتر نقش

 ییدر هر جا دانیکارگران زن یزو ن یکارگر ینفعال

را  یکدیگراز  یتحما کارگران  و یانو اتحاد م یهمبستگ

به جنبش  یشتریمتفاوت و ب یتهایکرده و ظرف یتتقو

 .یبخشدم یکارگر

 

خود دست بزند  یقوا یشآرا یدبه تجد یدبا یکارگر جنبش

حرکات   یببا ترک یاسی،با س یمبارزه اقتصاد یقو با تلف

 یوندبا  پ ی،و زندگ یستمعطوف به محل کار با مناطق ز

 یبا مفصلبند یرقانونی،و غ یبا علن یمبارزه قانون

 یالتتشک یکه در راستا ییمحل کار با تشکلها یتشکلها

مقابله با  یبرا یخود را برا یکنندم عالیتف یسراسر

 .آماده سازد  یسرنوشت ساز آت یروزها

 

    ******************************* 
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 قطعنامه پیشنهادی در مورد     

 تحوالت خاورمیانه          
 

 

در صدر اخبار   یه،عراق و سور ینتحوالت  فلسط ردیگربا

، ما  ینیدولت متحد فلسط یلپس از تشک. جهان  قرار گرفته اند

به غزه و کشتار  یلارتش اسرائ یتکارانهشاهد تهاجم جنا

 یرانو و یگرکردن هزاران نفر د یصدها نفر و زخم یانهوحش

 یاقع نابوددر و... و یمارستانکردن هزاران خانه و مدرسه و ب

 ینقدرتمندتر. یمغزه هست یو اقتصاد ییاجتما یساختارها

متحده و غرب  در حال  یاالتا یتمنطقه با حما ینظام یروین

خشم  یمعظ یتجنا ینا. است ینیانغزه از فلسط یپاکساز

در آستانه   یو ساحل غرب  یختهنفر در جهان را برانگ یلیونهام

 .یشوداز انتفاضه م یگریدوره د

 

 یسال جنگ داخل یندر چنجم یه، سور یلاسرائ  یگیهمسا در 

 یهبا نام داعش در سور یرویین ینشاست و ما شاهد آفر

در  یاسالم یادگرایبن یروین ینا یعسر یشرویهایوعراق و پ

 یهمرزها سور یساز یرانمرزها و و یدنمنطقه  و درنورد ینا

ع یوقا ینا.  یمو عراق ، تصرف کرکوک توسط کردها هست

 یزم یرا از کشو یانهمجدد خاورم یمتقس یمینقشه قد یگراردب

. متحده درآورده است یاالتخصوصا ا یالیستیامپر یقدرتها

 یکیدر نزد یهاز حلب تا فلوجه و رماد یعتصرف مناطق وس

و خالفت ابوبکر  یبغداد توسط داعش و اعالم دولت اسالم

.  است دهکر یلتبد یتواقع  یکعراق را به  یم، تقس یبغداد

با آن مخالفند و وجود   یرانو ا یهترک یرگرچه دول منطقه نظ

 یدو تهد یشخو یمل یتامن یاندولت مستقل کرد را به ز یک

 یکاز ان بعنوان  یل، اما اسرائ یدانندم یاییجغراف یمرزها

منطقه ما وارد  یبترت ینبد. استقبال کرده است یمائده آسمان

 یاروازن قوا به شکل بست وشده است  یکیو تار یددوران جد

چپ و  ییاجتما یروین یبرا. است ییردر حال تغ یکالیراد

. مهم است یارتوازن بس ییرتغ یندر منطقه ، شناخت ا یانقالب

و  یآزاد یروین یندها یبرا یطبعات فراوان ییراتتغ ینچرا که  ا

 چگونه است؟  یانهخاورم  یکنون یراما تصو.  دارد یبرابر

 

عرب بلکه از افغانستان تا  یایرا نه فقط دن یانهخاورم اگر

از عدم ثبات، نبود  یمشترک یدهبا پد یمتجسم کن یقاشمال افر

و   یده، استبداد پوس یو مذهب  یفرقه ا یریهای،درگ یتامن

و حاکمان بر گماشته  یراننابهنگام ، اشغال ، ام یحکومتها

است نتوانسته   نوناز افغانستان که تاک. یمروبرو هست... و

را به کشور بازکرداند و پس از پانزده سال از  یتثبات و امن

و فساد ، چپاول،  یکندم ینیطالبان همچنان سنگ یهاشفال ، سا

 یجو نتا یکندم یدادب یحقوق یوب یاستبداد ،تقلب ،  ناامن

سوال است  یرگسترده  ز ی، بخاطر تقلب ها یشیانتخابات فرما

 یدهنرس یجیهنوز به نتا یبرق یطرفها فقتوا یو تالشها برا

در پاکستان  نفوذ طالبان و القاعده در حال گسترش ، . است

 یجنبشها یتموقع  ی،نظام یریهایودرگ  یثبات یو ب یناامن

در . خود گرفته است یررا بشدت تحت تاث یخواهو ترق ییاجتما

 یرانو و یبه پنج سال جنگ دا خل  یک، بعد از نزد یهسور

کشور ،  ینا ییو اجتما یاقتصاد یتارهاا ز ساخ بسیاری یساز

نقاط  یاو  یههمسا ینفر به کشورها یلیونهام یمهاجرت اجبار

و قدرت  یتهعمال بشار اسد و دولتش فاقد اتور ی،امن تر داخل

 یگرعراق و شام و د یداعش و دولت اسالم.  الزم در کشورند

در کنترل  اکشور ر یاز مناطق شرق یاریبس یشورش یگروهها

در . . برداشته شده است یهعراق و سور یند و عمال مرزهادار

مانع  یداخل یآن لبنان ، اختالفات و کشمکشها یهکشور همسا

کشور را هم  ینجمهور شده و خطر داعش ا یسرئ ییناز تع

 یهاست و فاقد اتورت یهدر اردن ملک عبدهللا در سا. یکندم یدتهد

در  یستم نو معلو یداخل یدر کنترل قوا ینپدرش ملک حس

چگونه در   یاسالم یو گروهها ین، اخوان مسلم یسکوت خبر

برادر در منطقه  یبا گروهها یهمخوان یحال تدارک قوا برا

و سپس فراز و فرود  یمصر پس از شکست بهار عرب. نباشند

و بازگشت ارتش به قدرت ، همچنان  ینو سقوط اخوان مسلم

و  ییظاهرات اجتماه اعتراضات و تیدر سا یتمسئله ثبات و امن

پس از سقوط  یبیل.  یادگراستبن یاسالم یگروهها یتقالها

در آن مستقر  یو دولت یسوزد، همچنان در آتش م یمعمر قذاف

... و ی، مذهب یا یره، عش یفرقه ا یو تب و تاب جنکها یستن

ظاهرا عربستان آرام و با ثبات بنظر .  فروکش نکرده است

کشور در مقابل موج  ینتوان او نا یرپ هبراناما ر. یرسدم

قرار  یو اصالح  ییاجتما  یو خواستها یتیار نارضا یمیعظ

که ثبات در عربستان ، با توجه به  یرسدبنظر نم. گرفته اند

در  یالوقع بودن مرگ ملک عبدهللا و برادرانش که همگ یبقر

 یاندر م یندهفزا یتیقرار دارند و نارضا یسالگ 81 یانهپا

 ینبحر. ادامه دار باشد یننش یعهو مناطق ش  جوانان و زنان

  یاعتراض یحرکتها ینهم که تنها توانسته است با سرکوب خون

ارتش و  یاریبه زندان افکندن رهبران اضالح طلبش ، با

 یتوانم ینبه ا.   عربستان ، قدرت را حفظ کند یتیامن یروین

مه و ادا یرانا در یاسالم یممانند رژ یمیافزود  با وجود رژ

در   یساختار ییراتوغرب، مسئله تغ یکابا آمر یاسیس یتنشها

منافع قدرتها  ینتام یبرا یراجتناب ناپذ یبه امر یانهخاورم

 .شده است یلتبد یالیستیامپر

 

 یقاافغانستان تا شمال افر ی، از فراز کوهها خاورمیانه

فارس و  یجخل. جهان است یمرکز و منبع انرژ ین،مهمتر

و عربستان  یران، ا یر، الجزا یبیراق ،لخزر ، ع یایدر

 یدر حال. دارند یارمنابع نفت و گاز جهان را در اخت ینبزرگتر

با  یاو  داز نقاط جهان ، مناقع در حال کاهشن یاریکه در بس

منطقه منابع تازه در حال  ینهمراهند ، در ا یاربس یها ینههز

. استو صدور نفت و گاز آسانتر شده  یدتول یکشف و راهها

کرده و مسئله  یشازپ یشمنطقه را پ ینا یتمسئله اهم ینا

به  یالیستیامپر یمنطقه  توسط قدرتها یکنترل منابع انرژ

 یلو غرب در جهان تبد همتحد یاالتا یهژمون یمهم برا یهدف

ادامه کشمکشها و جنگ و  یاصل یلاز دال یکی. شده است 

 .نکته است یندر هم یقادق یانهبحران خاورم

 

 یاسیس یستمو اشغال عراق ، س ینصدام حس یاز سرنگون سپ

 یککارامدن  یرو. را شاهد بود یگسترده ا ییراتکشور تغ ینا

 یندر ا یاسیکردها در معادالت س یافتن یتو اهم یعیدولت ش

قدرت به  یرهها را از دا یکشور ، پس از دهه ها سلطه ، سن

و  یمذهبو  یو فرقه ا یقوم یجداساز.  پرتاب کرد یرونب

،  یمذهب– یقوم یتفاوتها یهدر سا یگرمردم از همد یکتفک

. بود که امروز عراق با آن مواجه است یپرتگاه یها ینهزم

و  یشاند یکتار یروییو عروج ن یمذهب– یفرقه ا یریهایدرگ

اشغال عراق توسط   یممستق یجهبنام داعش نت یافراط

. است یجهان هیوعملکرد سرما  ینشو متحد یکاامر یالیسمامپر

 یقدرتها  یکیلجست -یمال یبانیو پشت یهکه با سرما یرویین

 یکاری، ب یحقوق یاشغال ، ب یها ینهبر زم یوجهان یمنطقه ا
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بوجود آمده و بسرعت  رشد کرده  ی، فقر ، مسکنت و ناامن

 .است

 – یهو عربستان و ترک یرانا یاسالم یمحال رژ ینع در

عراق  نقش  یبحران کنون یددر تشد -کشور  ینا یگانهمسا

 یندر ا یفرقه ا یریهایدرگ یددارند و به تشد یادیز یاربس

 یتو تقو یتبا حما یمهارز ینسالهاست ا. یرسانندم یاریکشور 

 یکدئولوزیاختالفات ا یدو تشد یفرقه ا یگروهها و سازمانها

بحران و  یها ینه، زم یونالیستیناس – یمذهب – یاسیس–

 یفرقه ا یها یو انتقام طلب  یانیپا یو بجنگ  پنهان و اشکار 

 یستبر آن ن یانیکه پا یبحران و جنگ. را بوجود آورده است

 یاز ساختارها یاریبس یگسترده و نابود یاربس یها یرانیوو

 .   کشور را به همراه اورده است ینا یاقتصاد– ییاجتما

 

سال هاست با  یرانا یاسالم یجمهور یمرژ یانم ینا در

 یمخود تالش کرده است رژ یها یتوطئه و ماجراجوئ مداخله،

دولت  ینکند، که در   ا یتو تقو یترا حما یمالک یارتجاع

 یرانطرفدار ا یعهش یقدرت در دست احزاب مذهب یمواضع اصل

 در یاسالم یجمهور یم،رژ یندر دوره پسا صدام حس.  است

ق قرار داشته و اکنون که بحران عرا یکابا دولت آمر یهمسوئ

 ینمبدل شده است ا یدولت مرکز یبرا یجد یدیبه تهد

 یدهپنهان و آشکار فرا روئ یها یبه شکل همکار یهمسوئ

کوشد با  یحال م یندر ع یرانا یاسالم یجمهور یمرژ. است

نش یمتحد یلهبه وس یعیش یستیترور -یمحور نظام یک یتتقو

 انیعیعراق و ش یمبشار اسد، حزب هللا لبنان، رژ یممانند رژ

 یستیترور -یو رقابت با محور نظام یاروییافغانستان به رو

 یاسالم یجمهور. به پردازد یه، قطر، ترک یعربستان سعود

جهت  یبه عنوان عامل یتالش دارد از اوضاع جنگ ینهمچن

 یگاهت و پایو گسترش مشروع یمو ترم یانسجام درون یجادا

 یارتجاع یحول شعارها یخود با توهم پراکن یداخل

 ینهشعارهاست که زم ینا.  استفاده کند یعیو ش یونالیستیناس

 یطلبانه ورشد گروهها یهشعارها و اقدامات تجز یدتشد یها

 .یکندچون داعش را فراهم م یتکاریو جنا یافراط

 

که در مقابل مردم منطقه ما خصوصا عراق  یدهشتناک یتراژد 

شورها ک ینجز مردم محروم ا یقرار دارد بازنده ا  یهو سور

عراق در جنگ  یدهسال است  مردم زجر د یبه س یکنزد. ندارد

بوده اند و پس از هر جنگ ،  یجهان یقدرتها یاو  یگانبا همسا

عراق  ینک تراژدیشده و ا یلبر آنان تحم یجنگ وحشتناکتر

که  ینقطه ا.  است یدهرس یکننده ا یینتع یاربه نقطه بس

 یاصل  یمذهب-یه افرق یرناپذ یانعراق و جنگ پا یفروپاش

 یدهامروز همانند مردم زجرد یهاعراق. دستاورد آن است ینتر

و گوشت دم توپ قدرت  یبه قربان... و افغانستان و  یهدر سور

 یندر چن. شده اند یلمنطقه تبد در یو ارتجاع یالیستیامپر یها

 یستچپ و کمون یروهاین یگری،از هر زمان د یشب یاوضاع

مبارزه  مشترک  یقفائق آمده و از طر شیخو یبر پراکندگ یدبا

سرنوشت   یین، صلح، حق تع ی،همبستگی، برابر یآزاد یبرا

سامان دادن  یمنطقه برا ییاجتما یروهایبه ن یسمو سکوالر

 یخود را برا یرویهمه ن یدبا یستهاکمون. نندرسا یاریخود  

سازمان دادن کارگران و زحمتکشان ، خصوصا زنان و جوانان  

 ینا یانقربان ینچرا که زنان وجوانان و  کودکان اول یرندبکار گ

به مردم  یتواندتالشهاست که م ینا.  جنگها و بحرانها هستند

چون  مخواریو آد یارتجاع یروهایرساند تا  در مقابل ن یاری

ومبارزه  یستندبا... داعش ، القاعده ، حزب هللا، ابو حرام و

   یدبا یستهاکمون  .کند یتسرنوشت را تقو یینحق تع یبرا

دولت  یالیستی،امپر یقدرت ها یهعل یو افشاگر یضمن مرزبند

 یروهایمنطقه، جناح ها و ن یارتجاع یها یمها و رژ

  یمشترک انقالب راهکارو  یوآلترنات یکبه ضرورت  ی،بورژوائ

مردم  یلیونیخشم و نفرت م یدبا. کنند یپافشار یالیستیو سوس

و  ینید یادگرایینگ ، اشغال ،بن،ج یتجاوز طلب یهمنطقه عل

 یاستهایوس یاسالم یستو ترور یتکارجنا ی، گروهها یمذهب

کرد و در  یو سازمانده یختضد زن و  پدرساالرانه را برانگ

 یبر همبستگ یدبا یونالیستی،ناس نظرانهتنگ  یشاتمقابل گرا

 یدبا. کرد یدتاک یدهکارگران و مردم محروم و ستمد یالملل ینب

 یتوده ها یانمذهب در هر شکلش در م یش ارتجاعنق یهعل

نفوذ  یفاز دولت و تضع یند ییجدا یکرد و برا یمردم افشاگر

 .جامعه به مبارزه برخاست یانمذهب در م

 

 یلکه به آنها تحم یمنطقه در مقابل سرنوشت دردناک ینا مردم

 یبه راهکار یگریاز هر زمان د یششده است ، ب

دارند که بتواند افق راهگشا و  یازن یو انقالب یالیستیسوس

. جامعه و جهان متفاوت باشد یکساختن  یعمل برا یراهنما

 های یمرژ یتمام یانقالب یکه از عاجل بودن سرنگون یراهکار

آنها،  یو نظام یدولت ینمنطقه، در هم شکستن ماش ییبورژوا

 یقدرت ها یبه تمام یاسیو س یاقتصاد یلزوم قطع وابستگ

طلب و  ی، برابر یانقالب یویو ضرورت آلترنات یالیستیامپر

 . یدسخن گو یخواهآزاد

 

نوزدهم سازمان راه کارگر  ضمن ابراز انزجار نسبت به  کنگره

 ی،تنها راه را برا یرانگرجنگ شوم و و ینا یگرانهمه باز

در عراق و منطقه،  یو برابر یصلح و رفاه و آزاد یبرقرار

 – یخارج یروهایج همه نمستقل مردم ، خرو یافتنسازمان 

و  لیما یقطع همه کمکها   -یو منطقه ا یالیستیامپر

، خلع سالح   یفرقه ا یاناتبه گروهها و جر یحاتیتسل

سازمان راه کارگر   . است... و یاسالم یتکارجنا یگروهها

اتحاد خود را با طبقه کارگر، زحمتکشان ، زنان و جوانان و 

 یناز ا ییتنها راه رها. ند ک یمردم عراق اعالم م یتوده ها

-یآزاد رایب یجنبش یبر پائ یبتهمه رنج ، نکبت و مص

را بر  یانسان یکه همبستگ یجنبش. است یالیسمو سوس یبرابر

 یتواندو م یدهدمبنا قرار م  یو ازاد ی، برابر یانسان باور یهپا

، استبداد ،  یعقب ماندگ یرانی،منطقه ما را از جنگ ، و

سازمان راه . را نجات دهد یالیستیامپر یطلبارتجاع و سلطه 

و سکوالر  یخواهمستقل وآزاد ترناتیوآل ینا ییبرپا یکارگر برا

 یو کارگر یخواهچپ و آزاد ی یروهاطلب دست همه ن یو برابر

 . یفشاردم یرا بگرم
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  ونیرامپقطعنامه پیشنهادی     

 یطیمح یستبحران ز       

 

 
 

جهانى زیست محیطى با پدیده ى تغییرات اقلیمى به  بحران

ها و تاالب  یاچهدر. چرخش تعیین كننده اى رسیده است

جنگلها و  یآب ،نابود یب یخشک شده ، رودخانه ها یها

 یها ینزم یو نابود یرمراتع،  گسترده شدن کو

همه وهمه ... و  یو نمک یشن ی، طوفانها یکشاورز

امروز با آن  یتکه بشر یستمیبحران عظ ینشانه ها

اگر گرم شدن عمومى كرهء زمین .    است یباندست به گر

كنترل نشود، اثرات ویرانگرى برروى بشریت، گیاهان و 

بازده برداشت محصوالت . حیات وحش خواهد داشت

غذائى بطور اساسى سقوط خواهد كرد و باعث قحطى در 

 خىدر اثر خشكسالى در بر. ع خواهد شدمقیاسى وسی

مناطق وباال رفتن آب اقیانوس ها در نواحى دیگر، صد ها 

درجهء . نفراز مردم به اجبار  جابجا خواهند شد یلیونم

حرارت به هم ریخته وغیر قابل پیش بینى به صورت 

این پدیده ها  ناشى .  هنجارى عادى در خواهد آمد

از مناطق  یاریانه در بسدار یهتوسعه  سرما یراتازتاث

 .جهان است

 

 یدر نابود یدار یهسرما یجهان یستمچراکه منافع س 

سرتاسر . ازآن است یشترهر چه ب یو بهره کش یعتطب

آمازون بخاطر  یرو به نابود یاز جنگلها ،یآب یارهس ینا

قطب بر  های یختا آب شدن  یهو سرما یعصنا یسود و برا

 یاز علل عمده آن گازها یکیکه  یناثر گرم شدن کره زم

 یگاهها یروها و ن شده توسط کارخانه یجادا یا گلخانه

در حال  ینزم یشکه بر اثر گرما یقاتا آفر یست،هسته ا

کرگدن و  یلاز قب یشجانور یها خشک شدن است و گونه

و  در ،بشر در حال انقراض است ییسودجو یبرا یلف

با انواع  و عراق و افغانستان که یهآن در سور یگیهمسا

آنرا را نابود  یعتو طب یاتح یها بمب و گلوله تمام گونه

سازنده  یکارخانه دارها یببه ج یتا پول بشتر کنند یم

دوره  یجهان ما بسو. شود یرسالح و ابزار کشتار سراز

 .  یداردقدم برم یستاز بحران آب و خاک و ز یا

 

، غارت و  یهسرما ی،  نظام  اسالم یرانکشور ما ا در

را در ابعاد  یستز یطمح یبوتخر یعیچپاول منابع طب

 یحکومت. برده است یشپ یقابل مهار یروحشتناک و غ

در حال  یروصف ناپذ یبا سرعت یفیو ملوک الطوا یاییماف

 یعیغارت کشور وتصرف و اشغال و فروش همه منابع طب

 یاسالم یمرژ یتو پنج سال حاکم یس مدر تما. کشور است

بوده  یطیمح یستز یفاجعه ها ینبزرگترگرفتار  یران، ا

از  یاریبس یساله  و نابود 8  یجنگ طوالن. است

در جنوب و غرب کشور  ییو اجتما یاقتصاد یساختارها

–دهها سد  یسو تاس یرفسنجان  یساله بازساز 8، دوره 

 ییرتغ –آن  یطیمح یستبدون در نظر گرفتن عواقب ز

و حفر هزاران چاه  ینیزم یرز یآبها و برداشت آبها یرمس

، همه و همه پروژه  یصنعت یهایکشاورز یبرا یقعم

بدون در نظر  ی،و خصوص یدر بخش دولت ی،اقتصاد یها

و کل  یردگ یانجام گرفته وم یطیمح یستداشت مسائل ز

و  یاهانمردم و گ یستگاهز یبه نابود یتوضع ینا

هشدار دهنده  یداشد یآلودگ. یشودت منجر شده و میواناح

و  یاهیپوشش گ یبجنگلها، تخر ینابود یعروند سر هوا،

تاالب ها، روند خشک شدن رودها  یمراتع، نابود

رود ، خشک  یندهچون زا یبزرگ یخصوصا رودخانه ها

و  هامون ،  یهمختلف خصوصا  اروم یها یاچهشدن در

و گرد و غبار، کمبود  کو طوفان نم ییزا یابانگسترش ب

و  یندهفزا یها یخشکسال یدنی،منابع آب آشام یندهفزا

مشکل دفع زباله  ی،خطرناک صنعت یها یمهلک، آلودگ

وحش،  یایدن یها یستماکوس یرانیو یمارستانی،ب یها

عمان،  یایفارس و در یجخزر وخل یایدر یدشد یآلودگ

از  یو باالخره عوارض خطرناک ناش یانآبز ینابود

 زیاز ابعاد فاجعه آم ییگوشه ها یم،رژ یهسته ا برنامه

 ۰۱ ینجزو اول یرانا. هستند یراندر ا یطیمح یستز

سال گذشته در . است یستز یطکننده مح یبکشور تخر

 یران،شهر ا ۲ده شهر اول جهان، نام  ینآلوده تر یانم

قطعا تهران و .   یشدم یدهو اهواز د یاسوجسنندج و 

 یدست کم یزن یگربزرگ د یو اصفهان و شهرها یرازش

هزار هکتار  ٠۱۱ساالنه حداقل . دسه شهر ندارن یناز ا

 یسال گذشته آلودگ. یشوندنابود م یرانا یاز جنگلها

تهران ،اهواز ، دزفول ،سنندج ، اصفهان ،  یهوا

  یگرشهر د ینکرمانشاه ،همدان،  اراک ، زنجان وچند

چند روز از خط قرمز عبور کرد ، اجبارا  مدارس را 

در . دندش یمارستانروانه ب یاریکردند و بس یلتعط

هوا به  یهر از چند گاه آلودگ یرانا  یاز شهرها یاریبس

،   یرانا ینختمردم تهران ، پا. یرسدهشدار م یزانم

شدند که جان  یباالخره شاهد حداقل دو  طوفان بزر گ شن

 یرانیهایشهروند را گرفت و دهها مجروح و و ینچند

در    یحکومت یافتهگزارشات انتشار .  آورد یدرا پد یاربس

هوا را  ینفر بر اثر آلودگ ۲۱۱۱ یبسال گذشته مرگ قر

 یندهآ یو نسلها یکنون ینسلها یروند زندگ ینا. اعالم کرد

 یرمرگ و م.   به مخاطره انداخته است یرا به طور جد

 یسرسام آور یشافزا یستز یطمح یاز آلودگ یناش
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را به مخاطره  یاریبس یالعالج زندگ یها یماریگرفته، ب

ها و  یاچهو هزاران نفر بخاطر خشک شدن در انداخته

جنگل ها و مراتع  کار و منبع  ینابود یارودخانه ها و 

 .  شده اند یدهدرآمدشان را از دست داده اند و به فالکت کش

 

نشانه آنست که جهان ما و خصوصا کشور ما    یرتصو این

فاجعه  یکدر انتظار  یطیمح یستز یعسر ییراتدر اثر تغ

در چند دهه گذشته بر تعداد سوانع . یبردر مبس یعموم

 ینا یلهر چند دل. به شدت افزوده شده است یعیطب

انسان  یلیونهابوده و م یجهان یطیمح یستز ییراتتغ

بوده  یستز یطمح یو نابود ییراتتغ این  یممستق یقربان

 یستز یطمح یبدر تخر یاسالم یمرژ یها یاستاند، اما س

کشور ما را کامال  یطیمح یستز یتو موقع یران، مردم ا

. کرده است یدفاعب  یطیمح یستز یدر مقابل فاجعه ها

،  رشد  یطیمح یستز یمعظ ییراتتغ ینعلت ا ینمهمتر

 یکگاز کربن یر، نظ یستز حیطکننده م یدتهد یگازها یدشد

. است یعیمنابع طب یازت و گازمتان و نابود ید، اکس

که در مدت زمان  ستیحاک یافتهشواهد و گزارشات انتشار 

دچار کم  یندرصد از ساکنان کره زم 42حداقل  یکوتاه

خشک در حال  یمزمن خواهند شد و از صحراها یآب

در بخش  هک   یستدر حال ینو ا. یختگسترش خواهند گر

 یو سواحل از سو یراز جزا یاریاز جهان، بس یگرید

 . یشوندم یدتهد یالبطوفان و س

 

،  یکاآمر یالیسمامپر یکردگبه سر یجهان یدار سرمایه

دارانه  یهتوسعه سرما. است یستز یطدشمن مح ینبزرگتر

کسب سود و  یداران برا یهو سرما یانو رقابت کارفرما

. یبردم یشگسترده پ یبحران یسلطه، جهان ما را بسو

 یگرو د یل، برز یتانیا،ژاپنهند ، بر یه،، روس ینچ

ها را به  یبآس ینبزرگتر یدار یهسرما دقدرتمن یکشورها

 .یزنندزده و م یستز یطمح

 

و بین  یتوده ا یاین وضعیت، ضرورت مقاومت فعاالنه  

و  یدار یهسرما یعلیه جنایات محیط زیست یالملل

 یجادا یاست برا یچالش ینا.یکندرا طلب م یامپریالیست

 ینو ب یو فراقاره ا یفرا کشور یستیز یطمح یجنبش

 .یالملل

 

 یار سیاست ضد محیط زیستدر کن ی،جهان سرمایه

که تنها در حرف به حفظ محیط زیست  یامپریالیست

 یکند،م یتپرداخته ودرعمل در خدمت تسلط برجهان فعال

در برابر  یهمه توان و امکاناتش به مانع یریبا به کارگ

 . شده است یلتبد یستز یطمج یاز نابود یریجلوگ

 

و  یالملل ینب یاز نهادها یاریشاهدند که بس همگان

،  ینابود ینمربوطه  در سازمان ملل در برابر ا ینشستها

 یبررو یماتاثر و تصم یب یتنها به دادن قطعنامه ها

 یدار یهقدرتمند سرما یکشورها. کاغذ اکتفا کرده اند

و  یاسیس یبا ابزارها یکامتحده آمر یاالتخصوصا ا

نشستها  ینروشن ا یریهایگ یمتصم زمانع ا یاقتصاد

 یکه  مبارزه برا یکندماجرا ثابت م ینه اهم.  یشوندم

،  یدار یهبا مبارزه ضد سرما یبایستم یستز یطحفظ مح

خورد  یوندپ یتیچند مل یشرکتها یهو عل یالیستیضد امپر

 یونابود یالیستیامپر یغارتگر یهچرا که مبارزه عل. 

 ی، پروژه ها یعیطب نابعاز غارت م یناش یستیز یطمح

صادرات زباله و بخصوص زباله و  یلیانتقال سوخت فس

بهم گره .. و  ی، کشت تک محصول یو اتم یسم یها

 یضد محیط زیست یبا توجه به این سیاست ها. خورده اند

بوجود  یجنبش دفاع از محیط زیست جهان ی،امپریالیست

 نراآ یدچپ با یآمده است و طبقه کارگر و جنبش جهان

،  ستیز یطمح یچرا که بحران جهان. کنند  یتتقو

بدون مبارزه  یتوانو نم یستدار یهمحصول نظام سرما

را  یستز یطحفظ مح ی،مبارزه برا یدار یهسرما یهعل

 .برد یشبه پ یقاعم

 

 یکالو را یتوده ا یعاز کشورها مقاومت وس یاریبس در

صورت گرفته و  یدار یهسرما یرانگرو یها یاستس یهعل

دفاع  یدر کشور ما ، جنبش بزرک مقاومت برا. یگیردم

از نقاط کشور شکل گرفته  یاریدر بس یستز یطاز مح

 یاچهنجات در یاعتراضات گسترده مردم برا.  است

نجات کارون،  یبرا یانسان یایرهزنج یل، تشک یهاروم

و آب سالم   یدندر دفاع از حق نفس کش یاعتراضات مردم

دهها و صدها گروه  یلتشک یران،ا یاز شهرها یاریدر بس

 یطمستقل در دفاع و محافظت از مح یدولت یرو نهاد غ

از مردم در مقابل  یاریو واکنش آگاهانه بس یستز

 یهعل اسالمی یمرز یتکارانهمخربانه و جنا یاستهایس

 ییراتتغ یبرا یستا یدوارکنندهام ینشان ها یستز یطمح

 .  یرانا یاسیبزرگ در صحنه س

 

 یطمححفظ  یقطعا گفت که مبارزه برا یتوانخاطر م ینا به

 یلتبد یرانمردم ا یتاکثر یخواست عموم یکبه  یستز

 یاربس یبه عامل یتواندکه م یخواست. شده است

 یاسالم یجمهور یمرژ یهمبارزه عل یبرا یزانندهبرانگ

 ینحول ا  یراننفر را در سراسر ا یلیونهاشود و م یلتبد

سالم ، حق  ی، حق آب و هوا یحق زندگ. دمبارزه متحد کن

 یعتیدر طب یستنو ز یزسالم و تم یدر هوا یدننفس کش

 یبرا یعت، درخت و طب یوانسالم و امن ؛ حق انسان ،ح

 یاسالم یمرژ. شناخته شود یتبه رسم یدسالم  با یزندگ

فاجعه بار  یو آلودگ یبتخر یو اصل یمعامل مستق یهسرما

و  یتکارجنا یمرژ ینو وجود ا تاس یراندر ا یستز یطمح

منطقه ، عامل جنگ و  یتجاعمستبد و ار یمهایرژ

واستعمار نو و  یالیسمو حضور و نفوذ امپر یسمترور

لحاظ بدون  ینبه ا. است یستز یطگسترده مح یبتخر

ارتجاع و  یهومبارزه عل یاسالم یمرژ یسرنگون

 یطحفظ مح یمبارزه برا ی،دار یهو سرما یالیسمامپر

 یطحفظ مح یبرا. ت ، نازا و ناکارآمد خواهد بودیسز

 یدو انسان ، با یعتدفاع از آب و خاک و طب ی، برا ستیز

را سرنگون  ییو قرون وسطا  یشاند یکتار یمرژ ینا

و  یراندر ا یستز یطدر دفاع از مح ینگام آغاز ینا. کرد

 .منطقه ماست 

 

   ******************************** 


