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   ١٣٨٥اول دي ماه 
  

  آنگره نهم ) قرار(ند نقد س
  سند پيشنهادي ما به آنگره دهم

، در راستای پروژه جهانی "، جهانی ديگر ممکن است) گلوباليزاسيون ( فرآيند جهانی شدن " آيا سند 
  سازي نئوليبراليستی است؟ 

  : مقدمه
ريت و  اکث-با تصويب موضوعات کلی دستور کار پيشنهادی به کنگره دهم سازمان فدائيان خلق ايران

 و ١٠تعيين حدود زمان برگزاری آنگره در چهارمين اجالس نوبتی شورای مرکزی سازمان در تاريخ 
 اجرائي –، انتظار داشتيم طبق وعده اي آه رفيق بهزاد آريمي مسئول هيئت سياسي١٣٨٥ تيرماه ١١

داده " ستپاسخ به يك خوا"تحت عنوان " دردفاع از سوسياليسم"سازمان در جوابيه نامه نخست ما 
بودند، پس از انتشار بيروني اسناد ارائه شده به آنگره دهم فرصت زماني مناسبي را براي بررسي و 

متْاسفانه قبل از آنكه اين اسناد انتشار بيروني يابند هيئت . اعالم نظر رفقاي داخل آشور فراهم سازند
بهمن ١٩نگره در تاريخ  خود برگزاري آ١٣٨٥ آذر ٢٦رئيسه شوراي مرآزي سازمان در اطالعيه 

عليرغم محوديت هاي . را اعالم و عمْال اين فرصت اندك را نيز از رفقاي داخل آشور سلب نمود١٣٨٥
بوجود آمده از آنجائيکه می خواهيم و بايد به سهم خود در برگزاری پربار اين کنگره نقشي داشته باشيم 

ضع مان کنگره دهم را حول مسائل محوری به و در راستای باورهای خود و در ادامه بيان نظرات و موا
باشد که اين تالش در اعتالی . چالش واداريم، مشتاقانه به پيشواز بحثهای مقدماتی کنگره می رويم

همچنين اميدواريم دوستان فدايی داخل . جنبش سوسياليستی و آرمانهای انسانی سهمي داشته باشد
اي ناشي از خط مشي و سياست هاي سازمان، حضور کشور به رغم محدوديت هاي موجود و نااميدي ه

  . مستقيم يا حضور فکری شان را از آنگره پيش رو دريغ ندارند
  

موضوعی که کنگره نهم مجال بررسی . در آغاز به مسئله جهانی سازی و جهانی شدن می پردازيم 
يافت و با رْاي تمايل را ن" ، جهانی ديگر ممکن است )گلوباليزاسيون( فرايند جهانی شدن "جامع سند 



آنگره صرفْا به صدور قراری در اين زمينه بسنده کرد، انتخاب اين موضوع به عنوان بحث آغازين به 
  : داليل زير انجام گرفت

  
 موضوع جهانی سازی و جهانی شدن از نظر ما يكي از چند محور اصلی مباحثی است که در سطح -١

 ما به اين موضوع بخش عمده ای از تحليل های سياسی نحوه ي نگرش. جنبش می تواند مطرح گردد 
  . اقتصادی ما را شکل داده و اشکال مبارزاتی مان را مشخص خواهد ساخت–
  
 آز آنجائيکه سند ارائه شده به کنگره نهم فرصت طرح و بررسی را نيافته بود، قاعدتْا بايستي به -٢

  .يکی از مباحث اصلی کنگره دهم تبديل مي گشت
  
خمير مايه نئوليبراليستی داشته، در خوشبينانه ترين ) قرار( نطور يکه قبال هم گفته ايم اين سند  هما-٣

از آنجايي آه سند مي تواند در برنامه و خط مشی . حالت نيمه سوسيال دمکراسی و نيمه کنيز گراست
 در کشورمان را سازمان نقش محوری ايفاء نمايد، ما تمامی رفقای فدائی و ساير هواداران سوسياليسم

  .به پرداختن پيگير و مسئوالنه به اين موضوع فرا می خوانيم
  

دربخش دوم . بخش اول اين متن آنكاشي است آلي در خصوص موضوع جهاني سازي و جهاني شدن
قرار آنگره نهم سازمان مورد نقد و بررسي قرار گرفته و در بخش سوم نيز سند پيشنهادي ما به آنگره 

عليرغم ارتباط ميان بخش هاي سه گانه، از آنجايي آه در نظر داشتيم هر سه .  استدهم ارائه شده
بخش بطور مجزا قابل ارائه و مطالعه باشد، گاه شاهد تكرارهايي در بخش هاي مختلف خواهيم بود، آه 

همچنين در سند پيشنهادي خود به آنگره دهم، ضمن بيان نقطه . پيشاپيش از اين بابت پوزش مي طلبيم
  .آنگره نهم داشته ايم) قرار(نظرهامان، سعي در حفظ شكل آلي سند

  
  بخش اول 

  
  ما و جهانی سازی

  
با تشديد روند جهانی سازی و در پي آن افتادن طشت رسوايی نظري، و بروز عواقب وخيم انساني 

. مادي در سطح جهان، امپرياليسم با دادن آدرس عوضی سعی در نجات اين پروژه ارتجاعی دارد
و با نشان دادن نمودهای " جهانی شدن"و " جهانی سازی"نئوليبراليسم با در هم ريختن مرزهای 

و . جهانی شدن در پی آن است که منطقی بودن و ناگزيري جهانی سازی سرمايه داری را نتيجه بگيرد
جورانه عقب نشيني و نظريه سازي مأ. آن را بعنوان واقعيت و الزام اجتماعی به خورد جهانيان بدهد

الزم است تفاوت اين دو . روشنفكران و آارشناسان وابسته، نيروبخش سلطه گران جهاني شده است
  .مشخص گردد

  



   تفاوت بين جهانی سازی و جهانی شدن-١
  

جهانی سازی سرمايه داری پروژه ای اراده گرايانه و تحميلي با اهداف امپرياليستی است، که در حقيقت 
اين فرايند در راستای سرمايه داری جهانی، شرکتهای . ليسم تاکنون می باشدعالی ترين مرحله امپريا

هدف آن انهدام تمامی . فرامليتی و طفيلی ترين بخش سرمايه داری، يعنی سرمايه داری مالی قرار دارد
مهمترين . سدها و موانع فرا روی سرمايه داری برای کسب سود بيشتر و انباشت سرمايه است

سرمايه گذاري خارجي، افزايش تجارت خارجي، وام دادن و :ي سازي عبارتند ازسازآارهاي جهان
  . معامالت مالي آه درنهايت به نفع قدرتهاي مرآزي و به زيان اآثريت مردم جهان به پيش مي رود

  
. سرمايه داری در پی تبديل جهان به بازاری برای سرمايه گذاری و فروش محصوالت خود می باشد

ی جهانی و يک دست سازی اقتصاد جهانی تحت سلطه آمريکا از اهداف مهم اين پروژه به ادغام بازارها
اين فرآيند که الگويی تکامل يابنده از فعاليتهای فرامرزی بنگاه ها و شرکتهای چند . شمار می رود

نهايتا آنکه . مليتی است، موجب افزايش سود و قدرت شرکتهای فوق و تضعيف کارگران گرديده است
تفاده از واژه امپرياليسم به جای جهانی سازی بی ربط نخواهد بود، چرا که اين واژه دارای ارزش اس

  .توصيفی و قدرت تبيني بيشتری نسبت به جهانی سازی سرمايه داری است
  

امری برآمده از تاريخ، فرآيندی ريشه " کنگره نهم هم آمده، ) قرار( جهانی شدن همانطوری که در سند 
گردی وسيع، گسترده و همه جانبه در عرصه های مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی، دار و فرا 

فرهنگی است که مرزهای ملی را در می نوردد و بعنوان واقعيتی انکار ناپذير و در حال تکوين و تکامل 
اين فرايند اجتناب ناپذير آه بسوي وحدتي تنگاتنگ و همه جانبه پيش مي : اضافه مي نماببم." است
ود، در راستای تکامل اجتماعي بوده، و بشکلي تدريجی، پايدار و همه جانبه از گذشته ای دور آغاز ر

اين روند موجب فشردگی فضا و مکان گرديده، به نحوی که . شده و هر روز برشتاب آن افزوده می شود
نويسندگان و بقول . جهان به دهکده ای کوچک و قابل دسترس در کمترين زمان ممکن تبديل شده است

مراوده همه جانبه و وابستگی متقابل و عالم گير ملتها جايگزين انزوا و " جوان مانيفست آمونيست، 
آفريده های . در توليدفکر نيز همان وضع توليد مادی حاکم است. خودکفايی محلی و ملی کهن شده است
 تنگ نظری ملی بيش از يک سويه گی و. می شود) تمام ملتها(معنوی ملتهای مختلف دارايی مشترک 

  ) ١" (پيش ناممکن می گردد و از ادبيات گوناگون ملی و محلی ادبيات جهانی سر بر می آورد
  

پروژه ای که امروزه در سطح جهانی جاری است نه جهانی شدن، بلکه جهانی سازی تحميلی با ويژگی 
يف شده از جهاني شدن مي جهاني سازي فرايندي ارتجاعي و در عين حال تحر. هاي امپرياليستی است

نئوليبراليسم، اولين نمود راست جديد، . است" راست جديد"سمت و سوي عام سياسي اين تحريف . باشد
. در پی آنست که با نشان دادن نمودهای جهاني شدن حقانيت جهاني سازي سرمايه داري را اثبات کند

 آاري با پشتوانه ي سروري طلبي آشكار در پي بروز ناآامي هاي مصيبت بار نئوليبراليسم، نو محافظه
نيازی به داشتن . و نظامي گري به ميدان آمده است آه آن نيز شكست هاي پي درپي را تجربه مي آند



نبوغ فوق بشری نيست که جهاني سازي نه تنها با جهاني شدن انساني و عادالنه هم سو نيست، بلکه 
در پي تبعيت ابدي آار از سرمايه است، و جهاني شدن جهاني سازي . در تقابل يکديگر نيز قرار دارند

  .فرايندي بسوي آزادي آار از يوغ سرمايه
  
   ايدئولوژي جهانی سازی -٢
  

ايدئولوگ هاي . نئوليبراليسم و نو محافظه آاري ايدئولوژي مدافع جهانی سازی سرمايه داری اند
 برای اين پروژه که توسط نخبگان نئوليبراليستی که از پشتوانه مالی شرکتهای بزرگ برخوردارند

آنها .  اقتصادی و آن هم به نفع اقليتی ثروتمند اجرا ء می شود، هاله ای از تقدس بخشيده اند–سياسی 
بواسطه تسلط شان به رسانه های عمومی، شبانه روز افکار عمومی را زيربمباران تبليغاتی خود قرار 

زی تنها راه توسعه جهانی و کاهش فقر است، آنها در توجيه داده اند که نئوليبراليسم و پروژه جهانی سا
هرچند که جهاني سازي سرمايه داري : "تناقضات موجود بين واقعيت ها و ادعا هايشان اظهار مي دارند

دارای اشکاالتی است و کامل نيست، اما تنها گزينه بشری و تنها نظام اقتصادی و سياسي به حساب مي 
  ."آيد
  

است، در اين راستا کاستن از قدرت " دولت کمينه"مدافع آزادی اقتصادی يا بازار آزاد با نئوليبراليسم 
اتحاديه ها، حذف قوانين دولتی مانند ماليات و نظارت و خصوصی کردن امکانات رفاهی مانند بهداشت، 

توسط بازار آموزش و حمل و نقل، آزاد کردن تجارت و امور مالی، پايان دادن به تورم و تنظيم قيمت ها 
رسانه های سرمايه داری در پی گيری اين اهداف و . و همانند آنها را از هدفهاي اصلی خود مي داند

کاهش ماليات از ثروتمندان، حذف مقررات زيست محيطی، برچيدن آموزش همگاني، برنامه هاي رفاه 
ود بی سابقه برای اجتماعي، بی ثباتی اقتصادی، بيکاری، ناهنجاريهای اجتماعی و در عين حال س

  . ثروتمندان نقش اساسي به عهده دارند
  

 ١٩٨٠فروپاشی اتحاد شوروی و شکست سوسيال دموکراسی برگ برنده ای بود، که بعد از دهه 
به طوريکه اين امر حتی به . را بشارت دادند" پايان تاريخ " طرفداران نئوليبراليسم از آن استفاده آرده 

چپ جهانی هم تسری يافت و آنها نيز به اين باور رسيدند که دوران پاره ای از نيروهای مدعي 
. مارکسيسم و خصوصا لنينيسم به پايان رسيده و سوسياليسم را نمی توان بديل سرمايه داری ناميد

متاسفانه خال ء بوجود آمده با مدرنيست های سوسيال دموکراتی پرشده است که پايبندی چندانی به 
 بشر و نيازهاي توده هاي محروم نداشته و از بررسی مسائل بنيادی به شکلی عدالت اجتماعي، حقوق
  .منظم طفره می روند

  
 سياتل و موج نا آرامي ها واعتصاب هاي پي در پي فرانسه ، ايتاليا ، کره ١٩٩٩تظاهرات دسامبر سال 

هر گونه نظر ورزی جنوبی، برزيل ، اياالت متحده، آرژانتين، هند، ايران و بسياري از آشورهاي ديگر 
اما فاجعه در آن است که طبقات . کاذب پايان سوسياليسم و خاتمه مبارزه طبقاتی را رد کرده است



فرودست فاقد هماهنگی بين المللی و نيروی متعهد و قدرت رسانه اي الزم در برابر تهاجم امپرياليستی 
  . هستند

  
 نو محافظه آار، آمريکايی –وليبراليستی چهره ي ديگر جهانی سازی سرمايه داری و سياست هاي نئ

هنری کيسينجر خيلی صريح و در عبارتي کوتاه مضمون جهانی سازی را اينچنين بيان . شدن است
اين سخنان نخوت آميز " جهانی شدن فقط واژه ديگری است، هم معنای سلطه اياالت متحده : " نمود

 های زيادی هم در جهان مجذوب آن شده اند، حقيقت و جوهره پروژه جهانی سازی را که متاسفانه چپ
بی دليل نيست که بيشترين توان اجرايی نهادهای سرمايه داری يعنی . به وضوح مشخص می سازد

 که در حقيقت نهادهای مجری پروژه -بانک جهاني، صندوق بين المللی پول و سازمان تجارت جهانی 
  .، خصوصا اياالت متحد تامين مي گردد از طريق دولتهای سرمايه داری-جهانی سازی هستند 

  
نه تنها فعاليتهای اين . وجه ديگر جهانی سازی استيالی شرکتهای فرامليتی بر اقتصاد جهانی است

اين . شرکتها فراملی است، بلکه مالکيت آنها نيز فراملی، يا بی دولت است و تابع دولتهای ملی نيست
 و تخريب اقتصادی، خصوصْا در کشورهای در حال شرکتها مهم ترين عامل برهم زدن نظام جهانی

آمار مويد نقش و توان اين شرکتها و کشورهای کانونی خصوصْا اياالت متحده در . توسعه هستند
  .اقتصادجهانی و نهاد های جهانی سازی است

  
سرمايه گذاری مستقيم خارجی % ٨٠تجارت جهانی و % ٧٠ درصد توليد جهانی، ٢٥بيش از • 

   های فرامليتی استدردست شرکت
  
   معادل يک چهارم کل اقتصاد جهان بود٢٠٠٠ شرکت فرامليتی در سال ٢٠٠در آمد • 
  
توليد ناخالص % ٥٠ هفت تريليون دالر و معادل ١٩٩٦ميزان فروش شرکتهای چند مليتی در سال • 

  داخلی جهانی بود
  
(  شرکت ١٤٨ء آمريکايی، آن دارای منشا%) ٨/٣٥( شرکت ١٧٩از پانصد شرکت بزرگ فرامليتي، • 
(  شرکت ٦٦دارای منشاء ژاپنی و %) ٤/٢١(  شرکت ١٠٧دارای منشاء اروپايی، %) ٦/٢٩
  .از آن بقيه جهان می باشند%) ٢/١٣
  

سهم کشورهای % ٦از آن سه قطب امپرياليستی امريکا، اروپا و ژاپن و کمتر از % ٨/٨٦يعنی 
فوق بوضوح نشان می دهد که جهانی سازی پروژه ای آمار . پيرامونی موسوم به جهان سوم می باشد
هرچقدر آه کشورهای در حال توسعه در برابر شرکتهای چند . امپرياليستی با مشخصات امريکايی است

مليتی درمانده و آسيب پذيرند، کشورهای کانونی و توسعه يافته سرمايه داری، خصوصا اياالت متحده از 
  .ا اين شرکتهای برخوردارندقدرت چانه زنی قابل مالحظه ای ب



  
اياالت متحده امريکا برای تقويت و تحکيم سلطه و حك مهر خود بر پروژه جهانی سازی به حالت 

در قرن بيست و يكم مناسب ترين ابزار برای حفظ سرکردگی اش ابزار نظامی . تعرض در آمده است
ه اينجا و آنجا خود را به نو محافظه واقعيت اين است که پايه نظم جهانی نئوليبراليستی موجود ک. است

آاري تفويض مي آند افزايش وابستگی بين المللی است، و جهانی شدن حقيقتًا که چيزی بيش از 
  .آمريکايی شدن نيست

  
   نهاد های جهانی سازی-٣
  

، سازمان )WB(، بانک جهانی)IMF(از نهادهای مجری جهانی سازی می توان صندوق بين المللی پول
را نام برد، تمامی ) BIS(و بانک بازپرداخت بين المللی  ) G-8(، گروه هشت )W.T.o(انی تجارت جه

اين نهادها دارای ساختاری غير دموکراتيک و غير شفاف اند و آشكارا زير سلطه سرمايه داري جهاني 
می ديگر  و نيG-8بطور مثال نيمی از آراء بانک جهانی متعلق به کشورهای .و اياالت متحده قرار دارند
آراء الزامی % ٨٥برای اتخاذ تصميم در صندوق بين المللی پول داشتن حداقل . از آن بقيه اعضاء است

آراء همواره از حق وتو % ٦٦/٢٢آراء و حوزه يورو با % ٨٧/١٧است و آمريکا با داشتن 
صندوق برخوردارند و طبق يک قرار نانوشته رئيس بانک جهانی همواره يک آمريکايی و مديرعامل 

  .بين المللی پول يک اروپايی بوده است
  

 تامين نيازهای پايه و حمايت از پروژه هايی بود که خدمات ١٩٧٠اولويت های بانک جهانی که در دهه 
 با تشديد جهانی سازی به ١٩٩٠اقتصادی و اجتماعی را برای روستائيان فقير تامين ميکرد، در دهه 

افت، آه به رها آردن سرنوشت نيروي آار و مصرف آنندگان سمت سياست هاي تعديل ساختاری سوق ي
به سازآارهاي بازار زير سيطره فرا مليتي ها مي انديشند و دولت نا مسئول در برابر مردم اما مسئول 

بانک جهانی بطور آشکار خود را متعهد به نفوذ سرمايه به . در برابر سرمايه جهاني را تحميل مي آنند
 توسعه نيافته از طريق شرکتهای فراملی نموده و طرح هايی را که بازارهای کشورهای پيرامونی و

وسيعی را به روی عرضه کنندگان تجهيزات صنعتی در کشورهای امپرياليستی می گشايد، تامين مالی 
  .می کند، و هرگز از تصميمات استراتژيک واشنگتن فاصله نگرفته است

  
 پول از اسرار آميزترين موسسات جهاني هستند، که تقريبْا دو نهاد بانک جهانی و صندوق بين المللی

هرگز پاسخگوی کسی هم نيستند و با عزمی راسخ مانع آن می شوند که قربانيان سياست هايشان 
در پشت صحنه تأسيس سازمان . دريابند که سياستهای اجراء شده در حق آنها چگونه تعيين می شوند

ی قرار داشت که هدف شان يکسان سازی تعرفه ها و مقررات تجارت جهانی هزار شرکت بزرگ فرامل
رهبران منتخب کشورها کم ترين نقش و تاثير را در گزينش رهبران و گردانندگان . مالی و تجاری بود

اين نهاد مالی و تجاری نداشتند و سازمان تجارت جهانی عامل تحميل تجارت به سبک معمول در 
  . بر حکومت انها مسلط استکشورهای قدرتمند است که سرمايه 



  
   سياست های تعديل ساختاری-٤
  

سياست تعديل ساختاری پروژه ای سياسی و استراتژی آگاهانه برای دگرگونی اجتماعی در سطح جهانی 
صندوق بين المللی پول و بانک جهانی دقيقا در همين راستا و برای مديريت بحران در . و ملی است

اقتصادي جهان و اساسْا برای تضمين بازپرداخت مستمر بدهی های سطح جهانی به نفع قدرت هاي 
سياست تعديل . کشورهای در حال توسعه و کم توسعه يافته به طلب کاران خارجی بکار گرفته شده اند

ساختاری بر خالف نام آن در پی تغييرساختارها به شکلی است که شرايط برای سود دهی مالی سرمايه 
قدم های الزم . اهم گردد، نه آنکه موجب رونق عمومی و يا گسترش بازار شودگذار در کوتاه مدت فر

خصوصی کردن اموال دولتی، رها سازی بازار سرمايه، کنترل زدائی از : برای تعديل ساختاری شامل
اين سياست مشوق سياست های جذب سرمايه گذاران بدون توجه و . قيمت ها و تجارت آزاد است

و محيط زيست، کاهش هزينه های اجتماعی، ثبات پولي و برنامه های رياضت رعايت حقوق کارگران 
کشی، اعمال نرخ های باالی سود، تاکيد بر افزايش ذخاير ارزی، کاهش واردات و مصرف، آزادسازی 

تمامی اين سياستها بنا به تجربه . جريان های سرمايه ای و خصوصی سازی بخش های دولتی است
طبقه کارگر و اقشار پايين جامعه و در راستای نابودی محيط زيست عمل می گسترده جهاني به ضرر 

  .کند
  

وام های بين المللی که توسط نهادهای مالی هدايت می شوند، اساسْا برای تحت فشار قرار دادن 
کشورهای در حال توسعه به اجراي طرحها و سياست هاي مورد قبول آارگزاران جهاني سازي و نيز 

 آشورهاي وام گيرنده و حذف جسارت رويارويی با کشورهای امپرياليستی برای تغيير براي ترساندن
اين در شرايطی است که بخش اعظم بودجه ملی و در آمدهای . نظم اقتصاد بين الملل به آار رفته است

 درصد درآمدهای ٥٠در بعضی از کشورها حتی تا . ارزی صرف بازپرداخت بدهی ها فوق می گردد
رشد وام های بين المللی دو برابر . بازپرداخت اصل و فرع بدهی های خارجی می شودارزی صرف 

فاجعه ای که در پشت اين سياستهای مالی خوابيده بحدی آشکار . سريع تر از رشد تجارت جهانی است
  . و عيان است که براي درك آن نيازي به داشتن تحصيالت آآادميك نمي باشد

  
   نقش سرمايه داری مالی-٥
  

تاثيرات اقتصادي بويژه تأثيرات مالي، از جنبه هاي . جهانی سازی بر محور سرمايه مالی می چرخد
وام ها، داد وستدهای تاميني بهره و پول ، خريد و . سياسي، فناوري و فرهنگي مؤثرتر عمل مي آند

جمله ي اين موارد از ... فروش ارز، نقل و انتقال اوراق قرضه، اوراق بهادار و دارايی های اعتباری و 
از فعاليتهای اقتصاد جهانی سوداگری است و اين فعاليتها بدون آنکه تاثيری در رشد % ٧٠حدود . اند

 حجم ١٩٨٨در سال . توليد داشته و ارزش افزوده ای را موجب شوند، باعث انباشت ثروت می گردند
ی که حجم مبادالت کااليی و خدماتی  ميليارد دالر مي گرديد، در حال١٥٠٠مبادالت ارزی روزانه بالغ بر 



در سال .  ميليارد دالر يعنی معادل چهار روز مبادالت ارزی بود٦٠٠٠جهانی در همان سال در حدود 
ناشی از معامالت صوری % ١٠معامالت مالی بين المللی ناشی از اقتصاد واقعی و % ٩٠ تقريبا ١٩٧١

% ٥در مقابل % ٩٥ اين نسبت به ١٩٩٥سال  اين درصدها معکوس گرديد، و در ١٩٩٠در سال . بود
  .روندهاي يادشده آما بيش ادامه دارند. رسيد

  
امپرياليسم از . "هر روز شاهد انتقال منابع از توليد به داد وستدهای قماری در بازارهای مالی هستيم

تنهايی طريق حسابهای مالی، وام، سرمايه گذاری خارجی به جايگاهی دست می يابد که نظامی گری به 
آنچه : " سال به قوت خود باقی است٩٠اين سخن لنين هنوز بعد از ) ٢." (نمی توانست دست يابد

) ٣." (مشخصه امپرياليسم را تشکيل می دهد اتفاقا سرمايه داری صنعتی نبوده بلکه سرمايه مالی است
سيادت "زوده می شود، جهان در چنبره ي سرمايه مالی گرفتار آمده و هر روز بر اين تنيدگی ناميمون اف

  .سرمايه ملی موجب افزايش ناموزونی ها وتضادهای موجود در درون اقتصاد جهانی شده است
  
 پنچ برابر رشد توليد جهانی در همين مدت ٢٠٠٠ تا ١٩٧٠ سال از ٣٠رشد تجارت جهانی طی ) ٤"(

ارزش مبادالت . ی برابري رشد توليد جهان٢/٨ برابري تجارت جهانی در مقابل ٤٠رشد . بوده است
سودهای نجومی حاصل از مبادالت ارزی و معامالت مالی ديگر، .  برابر تجارت جهانی است٦٠ارزی 

اين روند ناموزون سرمايه داری را . ماحصل ارزش افزوده توليدات مادی و غارت منابع طبيعی است
روز بر وخامت آن افزوده دچار بحران ساختاری اي نموده که تاريخ سرمايه تاکنون بخود نديده و هر 

فرايند جهانی سازی چهارنعل بسوی ارضای سرمايه داری مالی می تازد، و اين ولع سيری . می شود
از طرفی ديگر توليدات مادی جامعه جهانی نمي تواند پاسخگوی چنين اشتهايی . ناپذير را نهايتی نيست

 چسبيده و ارتزاق پايان ناپذيرسرمايه سرمايه مالی چون زالويی بر پيکره سرمايه داری صنعتی. باشد
  . مالی از پيکره سرمايه صنعتی هر دوي آنها را دچار بحران آرده است

  
از اين فرآيند سرمايه داری می توان فراتر رفت و با پشت . جهانی سازی سرنوشت محتوم بشری نيست

جهانی عاری از پروژه . نهادسرگذاشتن اين پروژه ظالمانه، استثمارگرانه و ستمگرانه جهانی ديگر بنا 
  .جهانی سازی، جهانی سوسياليستی

  
  
   جايگاه دولت در پروژه جهانی سازی-٦
  

شرکتهای فرامليتی برای دستيابی به اهداف خود و در راستای پروژه جهانی سازی درصدد حذف و 
که با تعميق البته اين بدين معنا نيست .  ملتهای توانمند و مخالف جهانی سازی هستند-تضعيف دولت

دولت همزاد نظام .  ملتها دچار زوال گشته و از بين خواهند رفت–جهانی سازی سرمايه داری دولت 
ولي عليرغم ظاهر ثابت و بال . سرمايه داري است و هنوز هم داراي توانمندي هاي زيادي مي باشد

نمندي چون اياالت تغيير آن محتواي دولت دچار تغييرات اساسي گشته، از سوي ديگر دولتهای توا



اين پروژه . متحده، حوزه اروپا، ژاپن، چين و روسيه هنوز توان الزم برای مقابله با اين روند را دارند
سرمايه داری جهانی برای وقفه . در مرحله نخست شامل حال کشورهای در حال توسعه می شود

 ملتهای –ان مقابله دولت ناپذيرگشتن جريان انباشت سرمايه و کسب سود بيشتر نيازمند تضعيف تو
 ملتهايی که مخالف جهانی سازی –خصوصْا دولت . دارای توان اقتصادی، سياسی و نظامی می باشد

  .است
  

بدين منظور اتميزه کردن اين کشورها با تمسک به مسائل قومی و ملی و مذهبی، ضمن از بين بردن 
 و اقتصادی وابسته به خود تحت عنوان توان مقابله آنها با تحميل حکومتی متشکل از نخبگان سياسی

و بدين . دروغين دموکراسی، کشورهای فوق را به عوامل پيشبرنده سياستهای خود تبدل خواهد نمود
. طريق ستاد و فرماندهی تصميم گيری دولتها به نهاد های فرامليتی و شرکتهای فرا ملی انتقال مي يابد

 تعداد دولتهای به ١٩٩٠ تا ١٩٤٥له بين سالهای نمود عينی تضعيف دولتهاي ملي اينکه در فاص
اين روند هنوز ادامه دارد و نقشه خاورميانه بزرگ . رسميت شناخته شده بيش از دو برابر شده است
اتكاي امپرياليسم نوين ديگر به دولت ملي، مرزهاي . پنتاگون هم ادامه همين سياست امپرياليستی است

بلكه به پشتوانه شرآتهاي فرا مليتي و تضعيف مرزهاي ملي بدنبال جغرافيايي و مستعمرات خود نيست، 
  . سازماندهي دولتي جهاني است

  
  سرمايه داری فراملی قدرت طبقاتی خود را از دو را 

   دموکراسی-٧ -٦
  

نئوليبراليسم مخالف دموکراسی واقعي و مشارآتي است و نو محافظه آاري از دموآراسي ظاهري 
 آنجائيکه افکاری عمومی و جنبش های مردمی امکان حکومت آردن را برای پاسداري مي آند، و از

ديکتاتوری های عريان مشکل ساخته، اين گرايش برای حفظ منافع خود به دمکراسی نخبگان روی 
دموکراسی نخبگان حکومت گروه کوچکي از جانب سرمايه بجای حکومتهای مستبد و . آورده

دموکراسی . ود نيز عاری از دموکراسی راستين و توده ای استاين خ. ديکتاتوری فردگرايانه است
نخبگان حضور مردم را محدود به انتخاب اين يا آن نخبه رقيب در روزهای انتخاباتی شديدْا کنترل شده، 

آنها بدنبال نوعي . در مقابل توده های مردم خواهان دمکراتيزه شدن عميق جامعه می باشند. نموده است
تندآه طبقات مردم را توانمند مي سازد و با مطيع ساختن دولت ها از جامعه ي مدني از دموآراسي هس

  .رهبران را وادار به پاسخگويي مي آند
  

مبلغان نئوليبراليسم تا آنون بي وقفه نظريه ي نادرست و فريبنده خود را داير بر ضرورت رشد يك 
اما روز به . اسي را تبليغ مي آرده اندجانبه و آامل سرمايه داري به هر شكل براي شكل گيري دموآر

روز بخش هاي گسترده اي از مردم در مي يابند آه بورژوازي سودجو و طماع آشورها آه در چارچوب 
آنها دشمنان نهادهاي . جهاني سازي رشد مي آنند، عامل اصلي توقف فرايند دموآراسي بوده اند

با . ين و عامل رشد آنها هستند، به شمار مي آيندآارگري و سازمانهاي مدني آه حافظ منافع اقشار پاي



سرمايه داري آشورهاي آم . دعوت از سرمايه خارجي، سرآوب نهادهاي آارگري ميسرتر مي شود
  .توسعه، مصرف آننده ي مطيع، آارگران بي تشكل و جامعه ي گورستاني را مي پسندد

  
ت، و سوسياليسم بدون دمکراسی دموآراسي اساسي ترين بستر الزم براي پيشبرد سوسياليسم اس

در . سوسياليسم بدون دموکراسی تنها کاريکاتوری از سوسياليسم خواهد بود. نميتواند وجود داشته باشد
. عين حال دموکراسی هم بدون سوسياليسم نميتواند تعميق يافته و در اليه های اجتماع گسترش يابد

کسی که تصميم به . "  بدان عمق و معنا مي بخشدمبارزات کارگران در راستای تعميق دمکراسی بوده و
کسی که . تقويت دمکراسی می گيرد در واقع به تقويت و نه تضعيف جنبش سوسياليستی کمک ميکند

." نبرد برای سوسياليسم را ترک ميکند هم جنبش کارگری و هم دمکراسی را به فراموشی می سپارد
)٨(  

  
جوامع بشری برای پاسخگو نمودن دولتها و برای حل برای تعميق دمکراسی و مديريت دمکراتيک 

مسائل پيچيده جامعه جهانی در سطح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی شرط الزم متشکل ساختن مردم 
کارايی دمکراسی مستلزم آن است که مردم با ساير . " در تشکل ها و اجتماعات سياسی مناسب می باشد

 چنين پيوندی در سازمانها و نهادهای گوناگون غير تجاری شهروندان احساس پيوند داشته باشند و
  ) ٩." (شکل ميگيرد

  
نئوليبراليسم و سياستهای تعديل ساختاری، دموکراسی را در کشورهای در حال توسعه محدود و 

دمکراتيزه شدن جامعه را مانع اند، اين سياستها قدرت حکومت آردن را از حکومتهايی که به طور 
آنها نمی توانند تصميمات اساسی همچون تعيين سياستهای . ب شده اند سلب می کنددمکراتيک انتخا

. چرا که ضرايب مالياتی در برنامه های تعديل ساختاری تعيين شده است. مالياتی شان را اتخاذ کنند
. کاهش هزينه های آموزشی، بهداشتی و عمرانی دمکراسی نوپای اين کشورها را شکننده تر می کند

ی در کشورهای سرمايه داری برای عموم مردم صوري و سطحی و در عين حال ماهيتْا طبقاتی دمکراس
جهاني سازي سرمايه داري بدنبال حذف دستآوردهاي دموآراتيك بشري از حيات سياسي جامعه . است
 در ضديت با آمونيست ها و غير قانوني ٢٠٠٦قطعنامه مجمع پارلماني شوراي اروپا در ژانويه . است
نيم . ودن اتحاديه جوانان آمونيست جمهوري چك از نمودهاي عيني اين يورش فاشيستي مي باشدنم

  . درصد نمايندگان کنگره را انتخاب می کنند ٨٠درصد ثروتمندان آمريکايی بيش از 
  
 درصد نمايندگان سنا در اياالت متحده امريکا بيشترين هزينه را صرف ٨٨ درصد نمايندگان کنگره و ٩٢
دموآراسي اگر صرفْا از طريق انتخابات و راي برقرار شود، همواره قابل خريد و . ب خود کرده اندانتخا

براي اجتناب از اين امر رايج در جوامع سرمايه داري بايستي به گسترش و تعميق راديكال . فروش است
براي برقراري به اين مفهوم آه با اجتماعي آردن ابزار توليد، ايجاد ساختاري . دموآراسي دست زد

  . ارتباط متقابل با بدنه جامعه و برنامه ريزي دموآراتيك، دموآراسي را به اقتصاد تعميم داد
  



جيمز مديسون از نظريه پردازان عرصه سياست آمريکا در . مالکيت خصوصی با دمکراسی منافات دارد
يت در اختيار کسانی اگر حق رای باعث شود اعمال قدرت بر مالک: " صراحتْا اعالم نمود١٧٩٢سال 

نئوليبراليسم بدنبال ." قرار گيرد که سهمی در آن ندارند با آينده ای خطرناک روبرو خواهيم بود
تکامل آزاد هر فرد فقط هنگامی می تواند شرط تکامل آزاد همگان باشد . الپوشانی اين موضوع مي باشد

  .که مالکيت خصوصی نابود شده باشد
  
  گ جهانی سازی و فرهن-٧ -٧
  

سرمايه داري با فرهنگ هاي واال ومترقي بخصوص با ايده و فرهنگ سوسياليستي توان رقابتي ندارد، 
تا بدين طريق راه را بر اشكال . و بجاي رقابتي سالم سعي در سرگرم سازي و تحميق توده هارا دارد

يقْا بدين منظور تقويت بنياد گرايي مذهبي و ناسيوناليسم آور و افراطي دق. انتقادي فرهنگ پيشرو ببندد
  .و تشديد مي گردند

  
شکل گيری و گسترش فرهنگی خاص با مشخصات تجدد غربی، گسترش و جهانگيرشدن فرهنگ 

مصرفی سرمايه داری و جهانی شدن فرهنگ آمريکايی، چهره ديگر جهانی سازی سرمايه داری در 
فتن زبانهای متنوع جهانی حذف فرهنگهای ضعيف و خرده فرهنگ ها، ازبين ر. عرصه فرهنگی است

زبان انگليسی زبان رسمی جهانی سازی است و زبانهاي . از پيامدهای اين پروژه امپرياليستی است
موسيقی پاپ آمريکايی، فيلم های هاليوودی و ديگر توليدات . ديگر عمومْا محکوم به زوال تدريجی اند

، و سهم قابل توجهی از مبادالت فرهنگی فرهنگی آمريکايی به هنجارهای فرهنگی جهان تبديل شده اند
پرفروش ترين فيلمها و نوارها های موسيقی از آن . را در عرصه های جهانی به خود اختصاص داده اند

  . شرکتهای آمريکايی است
  

با در اختيار داشتن ابزار ) بخوان شرکتهای امريکايی( در عرصه مطبوعات شرکتهای بزرگ فرامليتی 
. بليغات، حمل و نقل و ارتباطات بر زندگی سياسی و فرهنگی توده های جهانی حاکم اندتوليد، مبادله، ت

در اين بين . و با کمک مطبوعات و کار گزارن مطبوعات و ساير وسائل تبليغاتی آن را ترويج می کنند
ارها برای گريز از اين تنگنا تنها راه، تملک اين ابز. تنها دموکراسی است که معنا و مفهومی ندارد

که هم می توان امکانات مادی برای توليد و بهره مندی مردم جهان . توسط کارگران و زحمتکشان است
  .از محصوالت فرهنگی را فراهم ساخت و هم از دمکراسی با مشخصات مردمی سخن گفت

  
   بنياد گرايی مذهبی و ملی -٧ -٨
  

يال دمکراسی متکی بر دولت رفاه تهاجم بی رحمانه نئوليبراليسم، شکست سوسياليسم شوروی و سوس
سرمايه داری برای . کنيزی، موجب رشد بنياد گرايی های مذهبی و ناسيوناليسم افراطی گرديده است

بنيادگرايی اسالمی . مقابله با سوسياليسم مبادرت به ايجاد کمربندی سبز دور آشور اتحاد شوروی آرد



 استفاده را برد و متقابْال خدمات شايانی نيز به جهان از منابع مادی و امكانات مالي سرمايه داری نهايت
گروههای جهادی همچون القاعده و طالبان ، گروه ابوسياف و گروهای اسالمی . سرمايه داری انجام داد

چچن با دالرهای امريکايی و کشورهای مرتجع عربی و اسالمی از شرق اندونزی تا غرب اروپا و 
بنياد گرايی مذهبی موجود در خاورميانه و پيرامون آن .  هم مرتبط شدندجنوب افريقا سازمان يافته و به

  . از پی آمدهاي سياست آمريکا در ارتباط با آمونيسم، اسرائيل و نفت بشمار مي آيد
  

فقدان راه های واقع بينانه در هيچ مقطعی موجب تعطيلی مبارزات خلقها نگشته، بلکه بجای روش های 
 خواهانه موجب روی آوردن و انحراف آنها به سوی راه حل های ارتجاعی و مثبت و راه حل های ترقی

در . هواخواهی از جنبش های بنياد گرای مذهبی زاييده همين شرايط است. متعلق به گذشته شده است 
واقع رقبای مذهبی بعد از جنگ سرد به عنوان مقاومت کنندگان خود خوانده در مقابل امپرياليسم 

  . از جنبش های سوسياليستی شده اندجايگزين بسياری
  

درگيريهای قومی و ناسيوناليسم افراطی در سراسر جهان شعله ور گشته و قوم گرايی و مذهب در مقابل 
ناسيوناليسم قومی و بنياد گرايی مذهبی موجب بی ثباتی کشورها . کشورهای پيرامونی قد علم کرده است

  . و تقويت امپرياليسم می گردد
  

  .شديدترين جنگها در تالقی شکاف های قومی و مذهبی رخ داده استمتاسفانه 
  

برای از پا در آوردن ميراث شوروی پانزده نوزاد نورس بدنيا آوردند، که قريب به اتفاق آنها ناتوان و 
يوگسالوی مخالف جهانی سازی چنان . حتی فاقد ساختارهای الزم برای اقتصاد سرمايه داری هستند

خلق هايی که ساليان متمادی در کنار هم به دوستی و صلح . ی اصال وجود نداشته استدريده شد که گوي
زندگی کرده بودند در عرض چند روز به دشمنان تاريخی مبدل گشتند و از اعمال هيچ جنايتی در حق 

روژه در ليست انتظار اين پ... ترکيه، ايران، عراق، افغانستان، هند و پاکستان و. همديگر آوتاهي نكردند
 به اين سو يعنی پس از پايان جنگ ١٩٨٩نيمی از جنگ های قومی از سال . ضد انسانی قرار دارند

  .سرد و آغاز مرحله نوين جهانی سازی و نظم نوين امپرياليستی صورت گرفته است
  

اين . عليرغم ادعای بعضی روشنفکران، بنيادگرايی ساخته امپرياليسم اساسْا معضلی برای خود او نيست
بنيادگرايی بعلت نداشتن تضاد اساسي با سرمايه داری، بعنوان بازيچه، مورد استفاده سرمايه داری قرار 

آمريكا و دولت هاي مورد حمايت آن مانند الجزاير، ترآيه، اردن، مصر و اسرائيل در دوران . می گيرد
ي از برژينسكي پرسيده وقت. جنگ سرد براي مقابله با آمونيست ها اسالم گرايان را حمايت مي آردند

شد آه تسليح و آموزش نظامي بنيادگرايان اسالمي در گذشته آه تروريسم آينده را در پي داشت، موجب 
از منظر تاريخي آدام مهم تر است؟ پيدايش طالبان يا فروپاشي : "پشيماني او شده است، پاسخ داد

برخوردهای ) ١٠" (پايان جنگ سرد؟امپراتوري شوروي؟ تحريك مسلمانان يا آزادي اروپاي مرآزي و 
سودی که سرمايه داری . موضعی و موردی هم تاثيری اساسی در اين معادله نميتواند داشته باشد



جهانی از ِقبل بنيادگرايی بدست می آورد خيلی بيشتر از آن است که با اين زيان های ناچيز بتوان آنرا 
برخوردهايش با بنيادگرايی،همچنان از بنياد گرايی امپرياليسم با وجود درگيری ها و . زير سؤال برد

  . مذهبی و ناسيوناليسم قومی سود خواهد برد
  
   نفت و ذخاير طبيعي -٧ -٩
  

سرمايه داري با رشد توليدات مصرفي براي آسب سود بيشتر همراه با ترويج فرهنگ مصرف گرايي، 
ذخاير آره . يلغاري مدرن قرارداده استذخاير زمين خصوصْا مواد نفتي را مورد غارت و بهره برداري ا

زمين آنچنان پر حاصل نيست آه بتواند مدل رشد سرمايه داري در شكل موجود را براي بشريت و حتا 
برداشت بشريت با باز توليد اين منابع نه تنها متناسب . فقط براي آشورهاي ثروتمند، تا ابد تامين نمايد

 در صورت ادامه اين روند ديگر زمين مظهر فراواني طبيعي .نيست، بلكه قابل مقايسه هم نمي باشد
اين فرايند لجام گسيخته مبتني بر سودجويي . نخواهد بود و توان تامين نيازهاي ما را نخواهد داشت

نبايد اجازه داد براي تامين نيازهاي . سيري ناپذير بطور دائم نه امكان پذير است و نه پايدار خواهد ماند
ستثمار گرانه يك پنجم از جمعيت جهان در آشورهاي ثروتمند شمال، منابع طبيعي و غير منطقي و ا

اين روند، بي مسئوليتي در قبال نسل هاي آينده و بر . ذخاير آره زمين اين چنين بي محابا تاراج گردد
در واقع سرمايه داري فرامليتي با بخطر انداختن محيط . عليه مردم آشورهاي جهان سوم مي باشد

ست و استفاده بي حساب و آتاب از ذخاير طبيعي، عمْال اين ذخاير را براي آسب سود بيشتر مختص زي
  . خود نموده است

  
مواد سوختي از جمله ي ذخاير طبيعي است آه طي نيم قرن گذشته بر اثر استفاده غير مسئوالنه رو به 

ن نيز، نفت تنها براي آساني آه پس از آ.  اين روند محسوس تر خواهد شد٢٠١٠تقليل نهاده و از سال 
توليد دهها ميليون اتومبيل سواري . توان پرداخت مبالغ گزافي را داشته باشند، قابل استفاده خواهد بود
تنها در آشور چين توليد اتومبيل در . در سال براي مصارف شخصي دخل ذخاير نفتي را در آورده است

از اين رو نفت . يون دستگاه در سال افزايش يافته است ميل٥/٨ ميليون دستگاه به ٦/١عرض يكسال از 
سرمايه داري جهاني و در راس آن اياالت . و گاز محور مناقشات و تنش هاي آتي جهان خواهد بود

و ديگر رقباي امپرياليستي اش در اروپا و ژاپن " چين"متحده آمريكا براي مبارزه با رقيب آينده اش 
جنگ خليج فارس دقيقْا در راستاي اين استراتژي .  فراواني دارداحتياج به ذخاير نفتي ارزان و

  . امپرياليستي آمريكا تعريف ميگردد
  

چين آشوري است آه بزرگترين تهديد : "گزارش بازنگري استراتژيك ارتش آمريكا حاآي از آنست آه
و رشد فنآوري مخرب چين پتانسيل الزم براي اين رقابت را داراست ." بالقوه را براي ارتش آمريكا دارد

بر اساس پيش بيني آارشناسان اقتصادي درآمد ناخالص ملي . آن برتري سنتي آمريكا را تعديل مي آند
 قدرت خريد نسبي مردم چين از ٢٠٥٠و تا سال .  از آمريكا پيشي خواهد گرفت٢٠١٥چين در سال 
  . ائي ها خواهد رسيد درصد درآمد آمريك٧٨ درصد بيشتر، و بر اساس دالر به ٤٣مردم آمريكا 



  در دفاع از سوسياليسم 
  ٢-جهاني شدن و جهاني سازي 

    

ولی . بجای سرمايه داری و پروژه امپرياليستی جهانی سازی گزينه های مختلفی طرح می شود

. در تقسيم بندی کلی می توان آنها را با نظام های اجتماعی مربوط به گذشته، حال و آينده مرتبط دانست

  :بديل سرمايه داری را می توان به سه شکل کلی زير طبقه بندی نمود بطورکلی 

  

  )داخل آشور (  اآثريت –جمعي از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران 

  

   ١٣٨٥اول دي ماه 

  

   بديل سرمايه داری-٨
  

يم ولی در تقس. بجای سرمايه داری و پروژه امپرياليستی جهانی سازی گزينه های مختلفی طرح می شود

بطورکلی . بندی کلی می توان آنها را با نظام های اجتماعی مربوط به گذشته، حال و آينده مرتبط دانست

  :بديل سرمايه داری را می توان به سه شکل کلی زير طبقه بندی نمود 

  

  بازگشت به ارزشهای ماقبل سرمايه داری• 

  

   رفاه کينزحفظ نظام سرمايه داری و اصالح آن با رويکرد مجدد به دولت• 

  

  گذار از نظام سرمايه داری به سوی نظام سوسياليستی • 

  

   بازگشت به ارزشهای ماقبل سرمايه داری-٨ -١
  

جهانی سازی تمامی نظام های ماقبل سرمايه داری را به زير امواج خود در هم می شکند، و هر آنچه را 

از جايگاهی ارتجاعی به مخالفت با اين نيروهای واپسگرا . که متعلق به گذشته است به چالش وا ميدارد

متاسفانه . پروسه برخاسته اند، بنيادگرايی مذهبی و شوونيسم نمودهايي از نيروهای مورد نظر مي باشند

و اين وظيفه نيروهای . اين راه حل های واهی و خيالی و واپسگرا از لحاظ سياسی بسيج کننده هم هستند

يست ها است که با يافتن واکنشی انسانگرايانه در تئوری وعمل ترقيخواه و عدالت طلب، خصوصْا کمون

يعنی ستيز عليه سرمايه داری . در برابر اين چالش و با تفکر جنايتکارانه حاصل از آن به مقابله برخيزند

  . و ارتجاع ماقبل سرمايه داری

  



، چه بسا در بين اين مخالفت اين گروها با جهانی سازی، ناشی از تضادهای آنتاکونيستی دو طبقه نيست

طيف سرمايه داران و استثمارگراني هم وجود دارند که به واسطه زير ضرب قرار گرفتن باورهای دينی 

و جالب آنکه سرمايه داری نيز در رفتاری متناقض از . شان و يا خواستهای قومی شان با آن مخالف اند

ی با افشای چهره ارتجاعی آنها حقانيتی از طرف. اين بديل های ارتجاعی بهره برداری دو سويه ميکند

از طرفی ديگر با ايجاد زمينه رشد اين جنبش ها، رشد آلترناتيو . تاريخی را برای خود ترسيم ميکند

در فقدان بديل سوسياليستی همواره شاهد رشد جنبش های . سوسياليستی و ترقی خواه را مانع می شود

شمنی و تنفر از بيگانگان، آنتی سمی تيسم، خصومت ارتجاعی همچون نژاد پرستی، تبعيض جنسی، د

  .بوده ايم.... های قومی، بنياد گرايي مذهبی و 

  

   اصالح نظام سرمايه داری-٨ -٢
  

هدف آن حفظ نظام سرمايه داری با اصالح و . اين گزينه در حقيقت بديلی برای سرمايه داری نيست

ه همراه اکثريت سوسيال دمکرات ها با مختصر گرايش ليبرالی ب. انسانی تر کردن چهره آن مي باشد

البته اصالحات پيشنهادی آنها متناسب با ظرفيت ها و تعلقات . تفاوتهايی از طرفداران اين گزينه می باشند

دموکراتيک را می توان در از اصالحات سطحی تا اصالحات نهادی و دگرگونی های . شان متفاوت است

ولی آنچه خط قرمز همگی آنها محسوب می شود، فراتر رفتن . برنامه های اين طيف گسترده مشاهده نمود

  . از نظام سرمايه داری و جايگزينی نظامی ديگر بجای آن می باشد

  

 با آغاز موج .دولت رفاه و دولت کينزی غايت ايده آل های طيف راديکال اين گروه بندی بشمار می آيند

 روز به روز عرصه بر آنها تنگ تر شده، با فروپاشی دولت رفاه در تهاجم ١٩٨٠نئوليبراليسم از دهه 

نئوليبراليسم، شکستن کارگران متشکل، گسترش دامنه انباشت سرمايه با خصوصی سازی و جايگزينی 

شد يافت و با فروپاشی رفاه جمعی با سوداگری و فردگرايی به عنوان ارزشهای دمکراسی ليبرالی ر

پرچمدار اين تهاجم نئوليبراليستی حکومتهای . شوروی اين طرح با بی رحمی هر چه بيشتر دنبال گرديد

 ٧٠ و ٦٠سوسيال دمکرات ها و متحدين ليبرال آنها هنوز در حسرت سالهای دهه . ريگان و تاچر بودند

چرا . اين آروزيي عبث است. م می سازندبسر مي برند و در روياهای خود بازگشت به آن سالها را مجس

که با شکست شوروی و غلبه نئوليبراليسم، سرمايه داری ديگر نيازی به باج دهی به کارگران در قالب 

دولت رفاه به "برنامه های سوسيال دمکراسی و دولت رفاه کينزی ندارد، نئوليبراليسم معتقد است آه 

جر مي شود و پيآمد اين بسط مستقيم قدرت،قبض آزادي تقويت ساختار دولت و بسط قدرت حكومتي من

وخالقيت، تحديد آشكار حوزه عمومي و تبديل آن به يك نهاد سلطه گر نقد ناپذير و شبه فئودالي خواهد 

اين دولتها آه در اوج شکوفائی سرمايه داری در سالهای پس از جنگ دوم جهانی و عمدتْا برای ." بود

 سوسياليستی و تضعيف جنيش توانمند آارگري آه در موضعي تهاجمي قرار مقابله با جذابيت کشورهای

با فروپاشی شوروی و رو به ضعف نهادن جنبش آارگري و قرار گرفتن در . داشت، طراحی شده بودند

سيرفرايند های اجتماعی در دو دهه . موضع دفاعي، دولت رفاه فلسفه وجودی خود را از دست داده است

  .گر اين واقعيت تلخ مي باشداخير آشكارا بيان



  

   سوسياليسم-٨-٣
  

سوسياليسم بعنوان آلترناتيوی با آرمانهای انسانی، عدالت خواه و دمکراتيک سالهاست که در برابر نظام 

با رشد و توسعه سرمايه داری و همزمان . سرمايه داری مبتنی بر استثمار و انباشت سرمايه مطرح است

ی رحمانه ترشدن استثمار و انباشت سرمايه و تمرکز منابع مادی و ثروتهای با تعميق شکافهای طبقاتی، ب

جهان در دستان عده ای معدود، امکانات مادی و شرايطی عينی برای گذر به نظام سوسياليستی بيشتر و 

سالها ست که سرمايه داری ظرفيت های رشد خود را تضعيف شده می بيند و توسعه . بيشتر شده است

توسعه واقعی حتا با نيازها و اقتضائات . ن ديگر متناسب با امکانات مادی بشری نيستاقتصادی جها

 سال ١٥٠تضادهای ساختاری معروفی که . و با آن برخورد می کند. توسعه سرمايه داری در تضاد است

پيش مارکس مورد تحليل قرار دارد از قبيل اضافه انباشت، مصرف نامکفی و گرايش به رکود با پروژه 

جهانی سازی تشديد شده و سرمايه داری عمال به نظامی بازدارنده در مقابل توسعه جهانی تبديل گرديده 

  .است

  

نيازهای . امروز سخن از اصالح نظام سرمايه داری و انسانی تر کردن آن ، آب در هاون کوبيدن است

سم حاکم را نه می توان نئوليبرالي. بشری نه اصالح سرمايه داری بلکه نظام نوين سوسياليستی است 

البته اين به معنای نفی مبارزه مردم برای خواست های خود در . دمکراتيزه کرد و نه مطيع و رام ساخت

چهارچوب نظام سرمايه داري نيست، بلکه هدف پيوند اين خواستها و مبارزات با برنامه ای گسترده برای 

  . تحول و انقالب می باشد 

  

اليستی موظف به افشای هم زمان چهره واپسگرايانه جريانات بنيادگرا و طرفدارن آلترناتيو سوسي

شوونيست ها، در آنار آارآردهاي امپرياليستي و جهاني سازي تحميلي و روشن ساختن خطوط و صفوف 

همانطوري که گفته شد اتخاذ خط مشی عدالت طلب، انسان محور و دمکراسی . خود در اين مبارزه اند

  .عمل در برابر جريانات ارتجاعي مخالف جهانی سازی از وظايف اصلی ما استخواه در تئوری و 

  

آلترناتيو سوسياليستی خواهان ايجاد شرايط الزم برای قدرت دادن به مردم به منظور در اختيار گرفتن 

امور زندگی خود و ايجاد اجتماعات مبتنی بر انديشه های برابر، خير مشترک و هماهنگ با محيط 

موارد زيررا مي توان بعنوان بخشي . ستگي، هم انديشي، همكاري و انترناسيوناليسم استزيست، هب

  :ازبرنامه انتقالي به نظام سوسياليستي طرح نمود

  

  .الغاي فوري ديون جهان سوم• 

  

  .معرفي ماليات توبين در مورد معامالت ارزي بين المللي• 

  



  .حفظ آنترل هاي سرمايه• 

  

  .جهانيمعرفي در آمد اساسي • 

  

  .آاهش هفته آاري• 

  

  .دفاع از خدمات عمومي و ملي آردن دوباره صنايع خصوصي شده• 

  

  .بر خدمات مالي عمومي و باز توزيع ثروت و در آمد) تصاعدي(ماليات بندي پيشرو • 

  

  .الغاي آنترل مهاجرت و گسترش حقوق شهروندي• 

  

  .برنامه اي براي پيشگيري از فاجعه ي زيست محيطي• 

  

  . صنعتي- از بين بردن مجتمع هاي نظامي•

  

  ) ١١. (دفاع از آزادي هاي مدني• 

  

  .دفاع از صلح جهاني• 

  

  .حذف نهادهاي مالي و اقتصادي آه جهاني سازي تحميلي را بر عهده دارند• 

  

   سوسيال فوروم جهانی-٩
  

ها از سرگيجه ناشی در غياب جنبش کارگری و سازمانهای توده ای کالسيک و در شرايطی که اين تشکل 

جنبش . از شکست کشورهای سوسياليستی و سوسيال دموکراسی در اروپای غربی خالصي نيافته اند

سوسيال فوروم جهانی با نيرويی گسترده و در عين حال فزاينده به مقابله با جهانی سازی سرمايه داری 

از اتحاد آن با جنبش سوسيال سازماندهی مجدد جنبش کارگری و ايجاد جنبشی توفنده . برخواسته است

هر چند که طيف های گسترده شرکت کننده در جنبش . فوروم جهانی نياز مبرم هر دو جنبش می باشد

سوسيال فوروم جهانی از قبيل جنبش های طرفدار محيط زيست، زنان، طرفداران لغو بدهی های جهان 

هر کدام از منظری ... يابی قومی سوم، طرفداران صلح، طرفداران دمکراسی، گروهای خواهان هويت 

به اين جنبش پيوسته اند، و هم گونی جنبش کارگری را در آن شاهد نيستيم، ولی قدر مسلم آنست که هر 

  .دو جنبش در مخالفت با پروژه جهانی سازی سرمايه داری به همديگر می رسند

  



امی تالش خود را بکار بنديم و برای دموکراتيک تر و توده ای تر شدن جنبش ضدسرمايه داری بايستی تم

چرا که اساسْا ماهيت برنامه . آن را به جنبش براي جهانی شدن از پايين، دمكراتيك و عادالنه تبديل کنيم

ضد هژمونيک فرامليتی، مخالفت با جهانی سازی است نه جهانی شدن، و جنبش سوسيال فوروم جهانی 

 نظام سوسياليستی در مبارزه برای عدالت و نگاه تحول طلبان خواستار. خود جنبشی جهانی است

هم چنين جنبش . دموکراسی، مبتنی بر قدرت دادن به مردم و پرورش نظم نوين جهانی از پايين به باالست

مردمي براي جهاني شدن عادالنه بايد به ميان آشورهاي آفريقا، آمريكاي التين، آسياي مرآزي و جنوبي 

ان جنبش هاي اروپايي و آشورهاي صنعتي ونيمه صنعتي با فوروم هاي ارتباط زنده مي. نيز گسترش يابد

  . آشورهاي آم توسعه ضروري است

  

همبستگی جنبش ضد جهانی سازی سرمايه داری و مشخصه بين المللی بودن، از نقاط قوت آن به شمار 

توده ها نظام که هراس کارگزاران جهانی سازی را موجب گشته، بکار افتادن اين سالح نهايی . مي رود

. جنبش جهانی از پايين در حال شکل گيری و تحکيم صفوف خود می باشد. سرمايه را به لرزه درآورده

 با حضور سی هزار نفر در شهر کوچک پورتو الگره در برزيل و در ٢٠٠١جنبشی که در سال 

مقابل جهانی اعتراض به همايش ساالنه اقتصادي جهان در شهر داووس سويس تولد جبهه مدنی را در 

سازی اعالم نمود و پس از آن نيز در اروپا، آسيا و آمريكاي التين ادامه يافت، نشان داد که بديل ممکن 

. در برابر سرمايه داری جهانی، جنبشی مردمی و فرامليتی با خواستی دمکراتيک و عدالت طلب است

اي زير هر روز گسترده تر مي اهداف مشترك اين جنبش در مبارزه عليه جهاني سازي بر پايه خواسته

  :شود

  

  .آزادي آار از استثمار سرمايه• 

  

  .مبارزه براي صلح• 

  

  .دفاع از آزادي هاي مدني، آزادي بيان و رسانه اي• 

  

  .بر چيدن بلوك هاي نظامي• 

  

  .مبارزه بخاطر حقوق بشر در ابعاد حقوق مدني، سياسي، اجتماعي، اقتصادي• 

  

  .نژادپرستي مبارزه عليه تروريسم و • 

  

  .مبارزه عليه تجاوزات امپرياليستي• 

  

  ..حمايت از محيط زيست• 



  

  الغاي ديون آشورهاي پيراموني• 

  

  .افزايش دستمزدها و آاهش ساعات آاري• 

  

  .مبارزه براي ملي آردن مجدد صنايع خصوصي شده• 

  

  .الغاي محدوديت هاي مهاجرتي • 

  

  .مالي براي مصارف آموزشي،بهداشتي و محيط زيستماليات بندي بر معامالت ارزي وخدمات • 

  

   وظايف ما -١٠
  

بخشی از نيروهای مدعی کمونيسم ، سوسياليسم و سوسيال دمکراسی با شکست اردوگاه سوسياليستی و 

استحاله احزاب سوسيال دمکرات در حکومتهای سرمايه داری دچار ياس و سرخوردگی گشته و بجای 

 سوسياليسم انقالبی، خودشان بصورت اصالح طلبان اقتصاد گرا تغيير جذب توده های کارگری به صف

حزب کارگر انگلستان و شخص تونی بلر را بعنوان . شکل داده و در ادامه به صف نئوليبرالها پيوسته اند

امروز وظيفه فوری طرفداران سوسياليسم علمی عبارت است . نمونه عينی اين جريان می توان مثال زد

  : از 

  

  ارزه با ياس و سرخوردگیمب• 

  

  شفافيت سازی در مبارزات مردمی• 

  

تاکيد مجدد و ايستادگی بر مارکسيسم و دستاوردهای فکری آن در مقابل جرياناتی که سعی در استحاله و • 

  منسوخ نمودن آن را دارند

  

به نئوليبراليسم و هرچند که با غل. عليرغم تبليغات بی امان نئوليبرالها مبارزه طبقاتی همچنان زنده است

شکست اعتصاب .  به بعد ضرباتی فرساينده را متحمل شده است١٩٨٠تشديد پروژه جهانی سازی از دهه 

اما با تعميق شکافهای . کارگران معادن يورکشاير را می توان نقطه عطفی در اين رابطه بحساب آورد

مبارزه طبقاتی در بين توده های مردم طبقاتی دردو دهه اخير آگاهی طبقاتی نيز رشد يافته و اعتقاد به 

 و در سالهای ميانی ١٩٦٠آمارگيری موسسه گالوپ در بريتانيا در اوايل سالهای . فزوني يافته است

اين باور طی .  درصدی کسانی است که معتقدند مبارزه طبقاتی وجود دارد٢١ حاکی از افزايش ١٩٩٠

  . افزايش يافته است% ٨١به % ٦٠سی سال از 



  

تشکل "فوری کمونيست ها ضمن تاکيد بر مبارزه طبقاتی و تعميق آگاهی طبقاتی زحمتکشان بايستی،هدف 

) ١٢" (پرولتاريا به صورت طبقه، برانداختن سلطه بورژوازی، تصرف قدرت سياسی به دست پرولتاريا 

اديه های اين هدف هنوز هم از اهداف اصلی و در دستور کار کمونيستها و احزاب کارگری و اتح. باشد

هنوز هم يگانه پاسخ مناسب به استراتژی " کارگران تمام کشورها متحد شويد " شعار . کارگری است

صنعت نوين و کاردستمزدی نكبت بار تحميل شده از سوی سرمايه داراي . جهانی انباشت سرمايه است

مايه جهانی، بايستی الزامْا در مقابل اردوی سر. جهاني هرگونه خصلت ملی را از کارگران زدوده است

تشکل پرولتاريای بصورت طبقه ای جهانی و نوسازی سنت . اردوی کارجهانی را متشکل نماييم

کمونيست ها در اين مبارزه، مستقل از هر . انترناسيوناليسم پرولتری از وظايف عاجل کمونيست هاست

رند، و همواره نماينده منافع گونه مليت منافع مشترک پرولتارياي جهاني را بر منافع ملی مقدم می شما

  . تمامی جنبش کارگری به عنوان يک آل واحد هستند

  

. انترناسيوناليسم پرولتری هسته و اساس سوسياليسمي است که جايگزين سرمايه داری خواهد شد

طرفداران سوسياليسم علمي ضمن استفاده از تجارب و دستاوردهای کشورهای سوسياليستي و سوسيال 

اهميت و نقش انترناسيوناليسم . وپای غربي، کاستی های آنها را از خود خواهند زدوددموکراسی ار

در عين حال ايجاد گروه بندی های منطقه ای نيز داراي اهميت . پرولتري بمراتب بيشتر از قبل گشته است

 کارگری استراتژي اتحاد خلقها بعنوان حلقه اتصال جنبش های اجتماعی و اتحاديه های. بسزائي مي باشد

  .در مقابل انترناسيونال سرمايه بايستي بکارگرفته شود

  

. ما نمي خواهيم در اين برهه به جزئيات سوسياليسمي آه در پي آن هستيم بپردازيم، ونه بايد هم چنين آنيم

زيرا سوسياليسم فرايندی است پويا، و موضوع اصلی اين فرآيند توجه به توانايی های آدمی و حذف بهره 

سوسياليسم با تأمل بر آنچه طی ساليان . و تالشی است برای محو ريشه های اجتماعی نابرابریآشي، 

متمادی در بافت نظم اجتماعی بافته شده است، بدون اينکه در مرداب پليدی اعصار گذشته غرق شود در 

از پی ساختن نظم اجتماعی نوينی است که هدف فوری آن محو کار مزدوری و نجات دوباره انسان 

ماهيت چنين انسانی نمی تواند در . اسارت کهن و ساختن جهان نو و پديد آوردن انسانی تراز نوين است

چهارچوب نظام سرمايه داری ظهور کند بلکه فقط در مبارزه عليه سرمايه داری است که چنين ماهيتی 

  .شکل می گيرد و در نظام سوسياليستی متعالی می گردد

  

قطه مقابل سرمايه داری مشخص می سازد ، وجود حاکميت پرولتارياست ، تحليل آنچه سوسياليسم را به ن

  . ماترياليستی تاريخ بعنوان ميراث بنيادين مانيفيست گويای اين امر بديهی است

  

  :از اهم وظايف طرفداران بديل سوسياليستی می توان موارد زير را نام برد 

  

  احيا ء و نوسازی انترناسيوناليسم پرولتری• 



  

  اتحاد خلقها بعنوان حلقه واسط جنبش کارگری با جنبش سوسيال فوروم جهانی• 

  

تالش برای تشکيل اتحاديه های منطقه ای برای ايجاد نظام همبستگی و پشتيبانی متقابل ميان کشورهای • 

  پيرامونی و مبارزه با انحصارات امپرياليستی

  

   دمکراتيک تر شدن آنتالش برای تجديد ساختار نظام سازمان ملل متحد و• 

  

  کمک به شکل گيری جهان چند کانونی در سطح اقتصادی و سياسی• 

  

  تالش برای کاستن از آثار مخرب حاکميت جهاني امپرياليسم و سياستهاي آمريکايي آردن جهان• 

  

  ايجاد ساختاری جديد برای حاکميت جهان جهت پرداختن به فقر، رفاه جهانی و مسائل مربوط به آن• 

  

   مبارزه اي گسترده و جهاني عليه تخريب محيط زيست•

  

  دفاع مستمر از حقوق اقليت ها، زنان و آودآان درچارچوب دموآراسي ژرف و مشارآتي• 

  

ارائه تعريف خردمندانه از دموآراسي پايدار و متكي بر عدالت اجتماعي به جاي مفاهيم فريبنده • 

  اننئوليبرالي و محدود سازانه انواع بنيادگراي

  

تقويت همبستگي مردمي در ميان ملت ها و قوميت هايي آه مي تواندمتحدْا در برابر ستم سرمايه ي • 

  .بومي و جهاني راه رهايي را باز آنند

  در دفاع از سوسياليسم 
  ٣-جهاني شدن و جهاني سازي 

    

ستای ، در را"، جهانی ديگر ممکن است) گلوباليزاسيون ( فرآيند جهانی شدن " آيا سند 
  پروژه جهانی سازي نئوليبراليستی است؟ 

  

  بخش دوم 
  

  نقد قرار کنگره نهم
  



  "جهاني ديگر ممكن است) گلوباليزاسيون(فرايند جهاني شدن "
  

جهانی شدن امری برآمده از تاريخ، فرايندی ريشه "سند با تحليلی مارکسيستی از جهانی شدن آغاز ميکند، 

 جانبه در عرصه های مختلف سياسی، اقتصادی، اجتماعی و دار و فراگردی وسيع، گسترده و همه

فرهنگی است که مرزهای ملی را در می نوردد و بعنون واقعيتی انکار ناپذير در حال تکوين و تکامل 

  :و اين مطابق تحليل مارکس و انگلس در مانيفيست کمونيست مي باشد." است

  

ملتها جايگزين انزوا و خودکفايی محلی و ملی کهن شده مراوده همه جانبه و وابستگی متقابل و عالم گير " 

آفريده های معنوی ملتهای مختلف دارايی . در توليد فکری نيز همان وضع توليد مادی حاکم است. است

يک سويه گی و تنگ نظری ملی بيش از پيش ناممکن می گردد و از . می شود ) تمام ملتها ( مشترك 

  )١٣." (يات جهانی سربر می آوردادبيات گوناگون ملی و محلی ادب

  

متاسفانه سند آنگره نهم در ادامه با روي گرداندن از ديدگاه مارآس و جايگزين آردن ديدگاهي تسليم 

طلبانه اعالم ميکند که نفی فرآيند جهانی شدن و دوری گزينی از آن در جهان امروز، امری ناممکن و 

مورد ادعای ) در واقع جهاني سازي( فرآيند جهانی شدن سند گويا فراموش کرده است که. نابخردانه است

سند با بيان . تدوين آننده گان آن، در دهه ي هشتاد ويژگی نظام سرمايه داری جهانی و امپرياليستی دارد

اينکه دوری گزينی از اين فرايند ناممکن است، جمله معروف فوکوياما مبنی بر پايان تاريخ را تداعی 

 سند در همان گام اول در دام نئوليبراليسم افتاده و تا به آخر هم نتوانسته است از اين بدينسان. نموده است

ما مخالف جهاني شدن نيستيم، چرا آه خود در پي اعتالي جنبش ضد جهاني سازي . مهلکه به در آيد

  . ستمخالفت ما با ويژگي امپرياليستي اين فرايند ا. تحميلي سرمايه دارانه در گستره جهاني هستيم

  

نويسندگان سند با لحنی پند گويانه همچون سوسيال دمکرات های راه سومي، به واقع وابسته به امپرياليسم 

کينزی گشته " خوب " اجماع واشنگتن، جانبدار سرمايه داری " بد "در مقابل سرمايه داری ) مانند بلر(

ظام سرمايه داری و گرفتن امتيازاتي از اين سند نه در پی بديلی سوسياليستی، بلکه به دنبال اصالح ن. اند

روند منطقی اين تفکر استحاله سوسيال دمکراتيسم بلری در نئوليبراليسم ريگان و تاچر . نظام موجود است

پروژه ی امپرياليستی جهانی سازی به زير سايه . با همسان انگاری جهانی سازی و جهانی شدن. است

ان است، فرايندی طبيعی و منطقی است که نئوليبراليسم هم رفته و چنان تداعی شده که آنچه در جري

در حالی که اين دو چنان در هم تنيده اند که جدا کردن آنها و تصور جهانی . قرائتی از آن به شمار ميآيد

بر خالف ادعای سند دوری گزينی از اين فرايند امپرياليستی . سازی بدون نئوليبراليسم طنزی بيش نيست

دی نيست، بلکه عين خردورزی و گامی به پيش است، اما بشرط آنکه گزينه ای مناسب را نه تنها بی خر

و حساب خود را از ضد جهانی . بعنوان بديل و آلترناتيو نئوليبراليسم و پروژه جهانی سازی آن ارائه آنيم

يبراليسم در نئول. سازی سازان واپسگرائي همچون بنيادگرايان مذهبی و ناسيوناليستهاي قومی جدا سازيم

حال سرکوب تمامی امکانات بالفعل و بالقوه ای است که می تواند گزينه های ديگری را حتی در 

اگر بطور مشخص پی آمدهاي جهانی سازی را مد نظر قرار دهيم، . چهارچوب سرمايه داری طرح نمايد



 ما مطرح مي شود اين پرسشي که برای. مطمئنا چيز با ارزشی در قبال فجايع ناشی از آن نخواهيم يافت

است آه به نظر نويسندگان سند، به فرض داشتن دولتی نخبه می توان سرمايه داری را انسانی آرد؟ يا می 

  توان در راستای محو و کاهش تضادهای طبقاتی و شکاف شمال و جنوب گام برداشت ؟

  

 امر را با جهانی سازی يکی ما نيز معتقديم که می توان جهانی شدن را سازماندهی کرد ولی نبايستی اين

سرمايه داری را . انگاشت، چرا که جهانی سازی را نمی توان به نفع توده های زحمتکش سامان دهی آرد

جهانی سازی اساسْا پروژه . نمی توان به نفع کارگران و کشورهای در حال توسعه و فقير جهت دهی کرد

ت، و طبعْا چنين پروژه ای را نه می توان ای برای غارت ارزش هاي آفريده شده توسط آارگران اس

  . سودهای نجومی سرمايه مالی سامان پذير نيستند. عادالنه نمود و نه دمکراتيک کرد

  

در اين موضوع آه جهانی سازی پروژه ای است پيچيده و متناقض که موجب تعميق شکاف ميان برندگان 

ران شده و جهان چهارمی از دل سياه چاله های و بازندگان و به تعبير ديگر شکاف سرمايه داران و کارگ

آنچه از اين پروژه . متعدد حذف اجتماعی در سراسر جهان پديدار می شود، با نويسندگان سند هم رأييم

شاهديم سياهی و تباهی است، اينکه اين سياهي ها چهره روشني هم داشته باشد برای ما نامأنوس و غير 

عنوان چهره روشن نام می بريد، مربوط به فرآيندی ديالکتيکی است که آنچه شما از آن ب. قابل لمس است

آنچه که ما از اين فرآيند شاهديم، گسترش فقر، نابرابری، حذف . ارتباطی به اين پروژه امپرياليستی ندارد

آمار گوياي آنست که کارگران و . اجتماعی، قطبی شدن، تخريب محيط زيست و استثمار کارگران است

اقشار ميانی در حال ريزش به .  از افزايش امكانات مادي و ثروت جهاني بهره اي نبرده ندزحمتکشان

  .هرم ثروت هر روز تيزتر و تيزتر ميشود . سمت پايين می باشند

  

برخالف ادعای سند فرايند جهانی سازی و امپرياليسم نو نه تنها سنتهای غير عقالنی و ضد توسعه را به 

 زمينه و بستر رشد بنيادگرايی مذهبی و ناسيوناليسم افراطی را هم فراهم ساخته چالش نکشيده اند، بلکه

رفتار زعيم سرمايه داری در عراق و . و تا جايی که می توانستند در گسترش آن تالش کرده اند. اند

ه، بنيادگرايان مذهبی چون طالبان، القاعد. افغانستان نمونه ای عينی از همين رفتارهای غيرعقالنی است

رزمندگان چچن، گروه ابوسياف و جنبش های شووينيستی فعال در سراسر جهان و منطقه و کشورمان 

نيروهايی که سنتهای ارتجاعی و واپسگرايانه را به . حاصل اين سياست های نابخردانه امپرياليسم است

  .چالش کشيده اند، کمونيستها، طبقه کارگر، نيروهاي ترقيخواه و راديكال اند

  

عتقادی به اين که جهانی سازی فرصتی را برای توسعه کشورهای پيرامونی فراهم ساخته باشد، ما ا

آمار توسعه انسانی سازمان ملل و صدها گزارش نهادها و ارگانهای سرمايه داری خود گويای اين . نداريم

ن، که به صرف تبليغات ايدئولوگ های نئوليبراليست ها و رسانه های جمعی شا. واقعيت تلخ است

متاسفانه طيف وسيعی از سوسيال دموکراتها و چپ ها راهم با خود همراه ساخته است، نمی توان چنين 

آنها حتی يک نمونه، تاکيد می کنيم حتی يک نمونه از اين جامعه مورد . دورغ بزرگی را باور کرد

نيم صدها مورد از فجايع ولی ما می توا. نظرشان را در بين کشورهای پيرامونی نمی توانند معرفی نمايند



  . انسانی، زيست محيطی، فرهنگي و غارت ناشی از عملکرد نئوليبراليسم و جهانی سازی را نشان دهيم

  

را سامان ) در واقع جهانی سازی ( سند بر آن است که با ارتقاء نهادهای بين المللی مي تواند جهانی شدن 

ن تجارت جهانی سه نهاد اصلی اقتصادی جهانی دهد، بانک جهانی، صندوق بين المللی پول و سازما

دوستان ما با کدام ابزار و راهكار در پی ارتقاء و ساماندهی اين نهاد های بين . سازی به شمار می روند

المللی و در عين حال امپرياليستی در راستای منافع کارگران و زحمتکشان هستند؟ اين نهادها با موعظه و 

شد؟ نهادهايی که با سياستهای تعديل ساختاری کشورهای توسعه نيافته را به نصيحت دمکراتيزه خواهند 

 آمريکا، ژاپن، آلمان، انگليس و -رفقای ما حتمْا می دانند که کشورهای امپرياليستی. خاک سياه نشانده اند

، عمْال آراء و حق وتو % ٥٠ تصميم گيرندگان اصلی و تعيين کننده اين نهادها هستند و با داشتن -فرانسه

سهم ما در اين معادله چقدر است؟ و تا چه حد می توانيم . قدرت مقابله را از ساير کشورها سلب آرده اند

در تصميم گيريهای اقتصادی آنها نقش داشته باشيم؟ کشورهای پيرامونی موسوم به جهان سوم کمتر از 

اين ساختار غير دمکراتيک و غير شما خود بهتر می دانيد که با . سهام اين موسسات را دارا هستند% ٦

شفاف که حياتی ترين تصميمات آنها در خفا و دور از چشم افکار عمومی و رسانه ها اتخاذ می گردد، و 

منطقْا هم چنين امکانی وجود . با رعايت قواعد بازی سرمايه داری نمی توان موجب تحول و دگرگونی شد

  مورد قوانين و روندهای جهانی سازی بعمل می آورد؟اصال کسی از شما بزرگواران پرسشی در . ندارد

  

به نظر ما ارتقاء نقش شهروندان جهانی در اتخاذ تصميمات اقتصادی، سياسی و اجتماعی از طريق مهار 

راهکار منطقی نه در ارتقاء . سياسی و اقتصادی امپرياليسم و نهايتْا گذر از سرمايه داري ممكن است

در نهادسازی مردمی است، که بتواند ضمن تاثير بر سازمان ملل و شورای نهادهای امپرياليستی بلکه 

  .امنيت موجب تحوالت به پيش جامعه جهانی گردد

  

سرمايه داري ظرفيت هاي توليدي نوع بشر را به ميزان بسيار زيادي گسترش داده است، "جهاني سازي 

آن ها است و تخريب گسترده ي تنوع اما به قيمت توزيع بي نهايت نابرابرانه ي فرصت ها آه زاييده 

حتي اگر سرمايه داری هنوز هم نقشي در رشد مادی و ثروت جامعه بشری ) ١٤."(بيولوژيكي و اجتماعي

داشته باشد، اين امر به حدي نا چيز است آه در قياس با بازدارندگي سرمايه و نقش ارتجاعي آن به 

نقش مثبت خود را از دست داده و به عاملی سرمايه داری ديرزمانی است که . حساب نخواهد آمد

بازدارنده در رشد و پويايی اجتماع مبدل گشته است، با شتاب گرفتن روند جهانی سازی اين نقش منفی و 

مبارزه با آن نه تنها بازدارنده ي توسعه همگاني نيست بلکه گامی . ارتجاعی هرچه بيشتر آشکار می شود

با اين . هم در قرن نوزدهم موجب پيشرفتهايی در مستعمرات گرديداستعمار . به پيش محسوب مي گردد

  .استنباط مقاومت جنبش های آزادی بخش در برابر استعمار، ارتجاعی و بازدارنده بوده است

  

در اينکه سرمايه داری موجب افزايش توليد مادی و معنوی ثروت جامعه بشری شده و مضاف بر آن 

مهم آن . ا پی ريزی می کند، ترديدی نيست و ما هم ترديدي نداريمزيرساختهای جامعه سوسياليستی ر

است که بدانيم سهم طبقه کارگر و توده های زحمتکش از اين رشد توليدات مادی چقدر است؟ همچنين 



  .هزينه اي آه اين روند توسعه ناموزون و نا عادالنه بر گرده ي مردم تحميل مي آند چقدر است

  

 امکانات مادی موجود جهان به شکلی عادالنه بين انسانها توزيع گردد، زندگی واقعيت اين است که اگر

امروز اولويت نخست ما نه افزايش توليدات مادی بلکه بهره . سعادتمندانه اي را نصيب آنها خواهد ساخت

ت بشری مندی عادالنه انسانها از امکانات موجود می باشد، البته اين به معناي مخالفت با رشد توليد و ثرو

بلكه اولويت ما در بهره مندی عادالنه ای است که در عين حال موجب ويرانگري اجتماعي، فقر، . نيست

  . ناآارآمدي، تبعيض و خصوصْا تخريب محيط زيست و نابودی کره خاکی نگردد

  

درک اينکه فقر و ايدز، نابودی محيط زيست، تحديد دمکراسی و استثمار کارگران محصول کدام 

  .می می باشد، سهل تر از آنست که سرمايه داری بتواند الپوشانی کندمکانيس

  

هر چند که سند مخالف يکجانبه گری امريکاست، و با نئوليبراليسم و سپردن ساماندهی جهانی به دست 

و مشخص نمی سازد که بديل اين شّر . بازار مخالف است اما از روند جانشين آن سخنی به ميان نمی آورد

؟ وعليرغم آنكه برشکل گيری جامعه جهانی که در آن شهروندان جهانی در تصميمات مطلق چيست

اقتصادی و شغلي و توليدی، سياسی و اجتماعی سهيم باشند تاکيد می کند، ولی باز هم راه دستيابی به اين 

جهان سوسياليسم و سامان بخشی به : در معرفي اين راه دستيابي ما می گوييم. هدف را مسکوت می گذارد

از طريق رشد آگاهي و نقد و هم دردی و هم کاری های بشری و کارگری که فوروم های جهان شمول و 

. ما می گوييم شکل گيری دولتهای دمکراتيک و متکی بر خرد. انترناسيوناليسم پرولتری را در بر بگيرد

 در گرو حذف يا ما می گوييم سامان بخشی جهان و تضمين مشارکت دمکراتيک مردم در مديريت جهان

مهار سلطه سياسی و اقتصادی امپرياليستی است، و جهانی سازی تا آنون عالی ترين مرحله امپرياليسم 

ما می گوييم بايد هم ساخت و هم مقاومت کرد و هم همدلی جهانی را دامن زد، ما می گوييم . بوده است

راهم ساختن زمينه اداره مردم، راه دولت هاي با سمت گيری سوسياليستی، با اتحاد های منطقه ای و ف

  .هاي شناخته شده تا آنون برای دمکراتيزه آردن جهانی شدن مي باشند

  

  

  

  پرنسيپ های ما 

  

اگر اعتقاد ما از تاکيد به ارزشهای دمکراتيک و سوسياليستی فراتر رفته به گزينه هاي سوسياليستی و سو 

ا مبارزه عليه جهانی سازي و سرمايه داری خواهد مطمئنا اولويت نخست م. گير سوسياليستي فرا رويد

ما می توانيم برای حقوق بشر، حاکميت قانون، دمکراسی مشارکتی، عدالت اجتماعی و برابری، . بود

کارائی اقتصادی، توسعه پايدار و انسانی، حفظ محيط زيست، برابری همه جهان وندان، ميثاق های 

نيم و الزم می دانيم که حتمْا چنين کنيم،ضروري مي دانيم حول جهانی، صلح و همبستگی فراملی مبارزه ک

هر يک از خواسته های ياد شده جنبشی را در سطح جهان سازماندهی کنيم و با پيوند آنها در فوروم های 



اما مجاز . جهانی مبارزه ای مشترک را عليه سرمايه داری و پروژه جهانی سازی اش به پيش ببريم

ر و زحمت را تنها در مبارزه با شاخ و برگ سرمايه داری گمراه ساخته و از هدف نيستيم توده های کا

  . اصلی دور نماييم 

  

  اهداف و سمت گيری ها 
  

هر . وقتی بحث از ارتقای قانون به سطح بين المللی است، نخست بايد خود قانون تعريف و مشخص گردد

ی قطعنامه های شورای امنيت در جهت منافع قانونی صرف اينکه قانون است قابل دفاع نيست، مگر تمام

اکثريت جامعه جهانی وقابل دفاع است؟ اما با حاکميت چند اليه و مبارزه برای دمکراتيک ساختن دولتها 

موافقيم، در مورد ارتقای نقش نهاد های فراملی سوال ما اينست که منظور نويسندگان سند کدامين 

 المللی پول و سازمان تجارت جهانی نيز جزوء اين نهادها آيا بانک جهانی، صندوق بين. نهادهاست

ولی ارتقاء نقش نهادهای بين . هستند؟ مطمئنا در صورت پاسخ مثبت نمی توانيم با شما هم رای باشيم

المللی مردمی مانند اتحاديه کارگری، جنبش های محيط زيست، زنان، کودکان و انجمن هاي صنفي و 

  . بت و مترقی می دانيمفرهنگي و جز آن را امری مث

  

يکی از اهداف سوسيال فوروم هاي جهانی و تمامی نيروها و احزاب مترقی جهانی بايستی تالش برای 

و اين تنها زمانی ميسر . دمکراتيزه کردن سازمان ملل متحد و خصوصْا شورای امنيت آن سازمان باشد

تجربه بعداز . ظام سرمايه داری باشنداست که نيروهای فوق در گستره جهانی متشکل و قوی و متعرض ن

انقالب اکتبر خصوصا بعد از جنگ دوم جهانی بيانگر اين واقعيت است آه سرمايه داری بخاطر حيات 

  . دولت اتحاد شوروی امتيازات زيادي به کارگران داده بود که پس از فروپاشی يک به يک پس ميگيرد

  

داريم به شرط آنکه با هدف اصلی مبارزه با سرمايه ما شماري از اهداف و سمتگيريهای سند راقبول 

داری و برقراری نظام سوسياليستی هم راستا باشد و به بهانه مبارزه برای آنها، سوسياليسم را فدای 

  . مصلحت ها نکند

  

  

  بخش سوم 
  

  سند پيشنهادي ما به آنگره دهم 
  

  فرايند جهاني شدن و پروژه جهاني سازي 
  

  جهاني ديگر ممكن است 
  



  نگرش ها، پرنسيپ ها و سمتگيري هاي ما 
  

  نگرش ها 

  

  

جهاني شدن روندي ديالكتيكي، امري برآمده از تاريخ، فرآيندي ريشه دار و فراگردي وسيع، گسترده و 

همه جانبه در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است، آه مرزهاي ملي را در 

كار ناپذير و در حال تكوين و تكامل در مسير تحوالت اجتماعي، بشكلي مي نوردد و بعنوان واقعيتي ان

اين روند موجب فشردگي فضا . پايدار از گذشته اي دور آغاز شده و هر روز بر شتاب آن افزوده مي شود

و مكان، همبستگي طبقه آارگر، نيروهاي ترقيخواه و تحول طلب و ايجاد امكانات مادي براي گذار از 

  . ه داري به سوسياليسم استنظام سرماي

  

همزمان با اين فرايند طبيعي، پروژه اي اراده گرايانه با ماهيتي امپرياليستي از سوي سرمايه داري جهاني 

وبطور مشخص شرآت هاي فرا مليتي، خصوصْا سرمايه مالي طفيلي ترين بخش سرمايه داري، 

سدهاي فراروي سرمايه داري براي آسب آه اهداف اصلي آن، انهدام تمامي . سازماندهي گرديده است

سود بيشتر و انباشت سرمايه و تبديل جهان به بازاري براي سرمايه گذاري و فروش محصوالت خود، 

مشخصه ي مهم اين پروژه در مقطع آنوني . ادغام بازارهاي جهاني و يك دست سازي اقتصاد است

كار ديگر آانون هاي امپرياليستي براي آسب هرچند آه مبارزات نهان و آش. سيطره ي اياالت متحده است

  . هژموني و يا افزايش سهم و نقش خود ازاين پروژه در جريان است

  

نئوليبراليسم و محصول ناگزير آن، نو محافظه آاري بعنوان سياست اجرايي پروژه جهاني سازي در پي 

 ريختن تفاوت ها و مرزهاي اين استفاده نا مشروع از مقبوليت جهاني شدن به نفع جهاني سازي، با در هم

اين سياست بر آن است تا پروژه اراده گرايانه جهاني سازي را به نام فرايند طبيعي و . دو مي باشد

اگر نفي فرآيند جهاني شدن امري نابخردانه و دوري گزيني از آن غير . ديالكتيكي جهاني شدن پيش برد

پروژه جهاني سازي تسليم شدن به خواست سرمايه داري پذيرش . ممكن و مقابله با آن واپس گرايانه است

. و قبول سياست هاي امپرياليستي در تمامي عرصه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي واجتماعي است

همراهي با اين خواست چيزي جز مساعدت به سرمايه داري براي استثمار بيشتر آارگران و غارت 

و انباشت سرمايه به دست شرآت هاي فرا مليتي و آشورهاي در حال توسعه براي آسب سود بيشتر 

  . آشورهاي امپرياليستي نيست

  

  : جهاني سازي سرمايه داري پي آمد هاي زير را بدنبال داشته است
  
  

  



  . تعميق شكاف هاي طبقاتي و شكاف بين آشورهاي فقير و غني موسوم به شمال و جنوب• 

  

  . آارگري و تاراج دستآوردهاي چند صد ساله آارگرانتشديد استثمار آارگران، تضعيف اتحاديه هاي • 

  

  گسترش فقر، بيكاري، تبعيض، و تورم به نفع قطب هاي قدرت اقتصادي • 

  

  . افزايش نقش شرآت هاي فرا مليتي در فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و نظامي• 

  

  . قتصادي،سياسي و فرهنگيانتقال نقش دولت هاي ملي به شرآت هاي فرا مليتي در زمينه هاي ا• 

  

  . تضييع حقوق و تشديد استثمار زنان و آودآان• 

  

  . محدوديت روزافزون امكانات آموزشي و بهداشتي• 

  

تخريب شتاب آلود محيط زيست و تحميل هزينه هاي آن به زحمتكشان و آشورهاي فقير و غارت منابع • 

  . طبيعي

  

 رفتن امنيت غذايي آشورهاي در حال توسعه و خود آاهش بهره وري زمينهاي آشاورزي و از بين• 

  . توليد براي صادرات" آشاورزان ناشي از سياست هاي توسعه ساختاري 

  

  . ترويج فرهنگ آمريكايي مبتني بر مصرف گرايي• 

  

  . بهره آشي جنسي از زنان و آودآان• 

  

زي آه عمْال در خدمت مخالف جهاني سا" رشد بنياد گرايي مذهبي و جنبش هاي شوونيستي ظاهرا• 

  . جهاني سازي امپرياليستي و رياآاري و زورگويي آن قرار مي گيرند

  

  . تضعيف و حذف دموآراسي واقعي و مشارآتي و ترويج دموآراسي سطحي و صوري• 

  

مديريت غير شفاف و غير دموآراتيك نهادهاي جهاني سازي از جمله بانك جهاني، صندوق بين المللي • 

  .  تجارت جهانيپول و سازمان

  

  :جهاني شدن نبز دستاوردهاي زير را به بار آورده است. تخريب و سرآوب روند رشد دموآراسي• 
  



  

  

  . فشردگي فضا و زمان و تبديل جهان به دهكده اي آوچك و قابل دسترس در آمترين فاصله زماني• 

  

  . برنامه جهاني مستمر و پايدار مبارزه با فقرو تبعيض و محروميت• 

  

  . فراهم ساختن امكانات مادي براي ايجاد ارتباط و همبستگي آارگران و زحمتكشان جهان• 

  

  . رشد فزاينده آگاهي طبقاتي• 

  

  . رشد و پيوند جنبش هاي مدني و ترقيخواه جهان تحت لواي سوسيال فوروم جهاني• 

  

  . اريمساعدت به تحول جنبش هاي مدني و ارتقاء آنها به جنبش هايي ضد سرمايه د• 

  

جايگزيني همبستگي و تبادل فرهنگي و فكري متقابل و عالم گير ملتها بجاي انزوا و خود آفايي محلي و • 

  ملي آهن 

  

  . تبديل توليدات فكري و معنوي ملتها به ميراث مشترك تمام خلقها• 

  

استبداد و جايگزيني فرهنگ، ادبيات و هنرجهاني مبتني برصلح، دموآراسي و سوسياليسم بجاي جنگ، • 

  پرنسيپ هاي ما در برخورد با دو فرايند متضاد جهاني شدن و جهاني سازي سرمايه داري. استثمار
  

دفاع از صلح، سوسياليسم، دموآراسي مشارآتي، حقوق بشر، عدالت اجتماعي و برابري، توسعه پايدار و 

مالكيت اجتماعي بر انساني، حفظ محيط زيست، برچيدن استثمار، تحديد مالكيت خصوصي، برقراري 

  .ابزار توليد، ارتقاء همبستگي خلقها و احياء انترناسيوناليسم پرولتري

  

مبارزه با جنگ، سرمايه داري، سرآوب و استبداد، انهدام سالحهاي هسته اي و آشتار جمعي، فرهنگ 

  .مصرف گرايي و سياست هاي تعديل ساختاري

  

آيند جهاني شدن از ارزش هاي دموآراتيك و سوسياليستي ما به مثابه جريان پيرو سوسياليسم علمي در فر

  .دفاع مي آنيم و متعهد به مبارزه و افشاي پروژه جهاني سازي سرمايه دارانه مي باشيم

  

  اهداف و سمت گيري هاي ما 
  



  

  

مبارزه با ياس و سرخوردگي، شفافيت سازي در مبارزات مردمي، تاآيد مجدد و ايستادگي بر • 

اع از دستآوردهاي آن و مبارزه با جرياناتي آه سعي در استحاله و منسوخ نمودن اين مارآسيسم، و دف

  . مساعدت به اتحاد گسترده جپ سوسياليستي در سطح جهاني. تفكر را دارند

  

 سنديكايي فرا مليتي، احياء -تالش براي متشكل ساختن آارگران،تقويت اتحاديه ها، همكاريهاي صنفي• 

  . لتري و آزادي مهاجرت نيروي آارانترناسيوناليسم پرو

  

  . تشكيل و تقويت سازمانهاي غير دولتي، توسعه جنبش سوسيال فوروم جهاني• 

  

تامين حاآميت مردم از طريق دموآراتيزه آردن امرحاآميت و دولتها، فرا روياندن دموآراسي ليبرالي • 

  . به دموآراسي مشارآتي

  

حلي تا جهاني و ارتقاء نقش نهادهاي مردمي و بين المللي با سو سازماندهي حاآميتي جند اليه از سطح م• 

  . گيري عدالت، آزادي و رشد همگاني

  

ارتقاء حقوق بشر به سطح امنيت، تقويت نهادهاي حقوق بشري و اعمال فشار و مداخله نهادهاي مردمي • 

شر خارج ازاراده و نفوذ و بين المللي درآار حكومتها براي رعايت حقوق بشرو تشكيل دادگاه هاي حقوق ب

  . امپرياليست ها

  

تغييرات دموآراتيك در سازمان ملل متحد و شوراي امنيت، ايجاد نهادهاي دموآراتيك سياسي، اقتصادي • 

  . و فرهنگي

  

تشكيل نيروهاي صلح طلب و مخالف جنگ در سازمانهاي محلي، ملي، منطقه اي و جهاني، آاهش • 

ات و نظارت بر آن، توقف توليد سالحهاي هسته اي، ميكربي، شيميايي و هزينه هاي نظامي، آنترل تسليح

  ... نابودي آليه سالحهاي آشتار جمعي، مين هاي ضدنفر و

  

خاتمه دادن به تجاوزات امپرياليستي و برانگيزش عزمي جهاني براي برقراري دموآراسي، عدالت و • 

  . توسعه همگاني در سرزمين هاي تحت سلطه

  

معضالت اجتماعي همچون مواد مخدر، تروريسم، جنايات سازمان يافته، شبكه هاي قاچاق، مبارزه با• 

  . پايان دادن به جنگ عليه آشورها، اقوام، نژادها و نسل آشي

  



لغو بدهي هاي آشورهاي فقير، اجراي تعهدات و سياستهاي مربوط به آاهش فقر جهاني و توقف • 

ايجاد ابزارهاي جديد سرمايه گذاري در زير ساخت هاي بهداشتي، سياستهاي تعديل ساختاري نئو ليبرالي، 

  ... آموزشي، رفاهي و

  

مهار شرآتهاي فرامليتي، برقراري مكانيسم ماليات جهاني از جمله بر مبادالت ارزي و مالي ديگر، و • 

يست اختصاص آن به مبارزه با فقر، بيماري ايدز، بيسوادي، حفظ محيط زيست و وضع استانداردهاي ز

  . محيطي مبتني بر حقوق زحمتكشان و آشورهاي در حال توسعه

  

  . سازماندهي دموآراتيك آميسيون شفاف سازي اقتصادي سازمان ملل متحد• 

  

رفع تبعيض جنسيتي و تامين برابري آامل حقوق زن و مرد در عرصه هاي سياسي، اقتصادي و • 

  . فرهنگي

  

  .  اشكال بهره آشي جنسيافشاء و مبارزه گسترده براي محو تمامي• 

  

  . برگرداندن آودآان از آارخانه ها، مزارع و خيابانها به محيط هاي آموزشي• 

  

همكاريهاي سياسي و اقتصادي منطقه اي براي مقابله با فرايند امپرياليستي جهاني سازي جهت ايجاد • 

  . عهامكانات مادي براي باال بردن توان اقتصادي و رفاهي آشورهاي در حال توس

  

  . مبارزه ي همه جانبه با فساد اداري و مالي و خودآامگي هاي نظامي، سياسي و تبليغاتي• 

  

  :پي نوشت
  
   ٢٨١ ص     عباديان - مرتضوي     انگلس ٠مارآس و ف.  مانيفست آمونيست ك-١

  

   ٢٠٩ ص     فريبرز رئيس دانا    ...  زيان باري هاي جهاني سازي -٢

  

   ٤٢٥ ص     محمد پورهرمزان    لنين . اي.و     مجموعه آثار -٣

  

   ٤٢٦ ص     محمد پورهرمزان    لنين . اي. و    مجموعه آثار -٤

  

   ١٤٧ ص     حسن مرتضوي     ويليام ايي رابينسون     نه تز در باره دوران ما -٥

  



   ١١٠ ص     ناصر زرافشان     هري مگداف     جهاني شدن با آدام هدف -٦

  

   ١٠/٨/١٣٨٥     سايت اخبار روز     امير مومبيني    نوشته هايي در زمينه زيست بوم  آوته -٧

  

   ٩٥ ص     آشاورز     رزا لوآزامبورگ     اصالح و انقالب - ٨

  

   ١٣ ص     حسن مرتضوي     نوام چامسكي     بهره آشي از مردم -٩

  

   ٢٥ فصل     فرزاد فروزنده     روبرت دريفوس     بازي شيطان -١٠

  

   ١٥٦ ص     اقبال طالقاني     الكس آالينيكوس     مانيفست ضد سرمايه داري -١١

  

   ٢٩٢ ص     عباديان - مرتضوي    انگلس . مارآس و ف.  ك    مانيفست آمونيست -١٢

  

   ٢٨١ ص     عباديان - مرتضوي    انگلس . مارآس و ف.  ك    مانيفست آمونيست -١٣

  

   ١٣٥ ص     اقبال طالقاني     الكس آالينيكوس    رمايه داري  مانيفست ضد س-١٤

  

   ١٣٨٥اول دي ماه ) داخل آشور (  اآثريت –جمعي از هواداران سازمان فدائيان خلق ايران 

 


