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 !كن استجهاني ديگر مم
 

در طول فقط سه سال از زندگي خود با ايجاد ديناميسم در جنبش هاي              ) قبال ضد جهاني شدن   ( جنبش بديل جهاني شدن   
ي يجامعه مدني، در مبارزه عليه نئو ليبراليسم، تسلط سرمايه بر جهان و مبارزه براي صلح و عليه سلطه امپرياليسم گام ها                       

 .گير شده است  واقعي و جهان!هاني ديگر ممكن استج: اكنون شعار. غول آسا برداشته است
همچنين با ورود به عرصه نوين چون       .....زوني، هند و  تاجنبش بديل جهاني شدن با گسترش به مناطق ديگر چون اروپا، ا            

با اين حال، مناطقي چون خاور ميانه عليرغم اينكه به مركز بحران جهاني                . فرهنگ در سطح وعمق تكامل يافته است        
 . ، جنگ و اشغال نظامي امپرياليستي تبديل شده، حضور ضعيفي در جنبش بديل جهاني شدن داردشدن

ما جمعي از ايرانيان با تاكيد بر ضرورت شركت فعال در جنبش بديل جهاني شدن سرمايه داري ، در تدارك تشكيل                         
ژه اكنون در روند فوروم اجتماعي       جمع ما در فوروم اجتماعي جهاني شركت داشته و بوي           .فوروم اجتماعي ايران هستيم   

 .اروپا كه در فرانسه تشكيل خواهد شد شركت فعال داريم
بدون ترديد تشكيل فوروم اجتماعي ايران هنگامي واقعي خواهد شد كه جامعه مدني ايران در مركز آن قرار گرفته                          

ايجاد رابطه جنبش مدني ايران با جنبش       بنابرين ما حركت خود را تنها آغاز اين روند مي دانيم و مركز فعاليت را                  .باشد
 .جهاني قرار خواهيم داد

 
 

 گروه تدارك فوروم اجتماعي ايران   
١٩/٦/٢٠٠٣   

 
 
 
 
 

ما برای آشنايي بيشتر ايرانيان نسبت به فوروم  جهانی ، اسنادی از آتاک ، که يکی از جنبش های                       
 .فعال در فوروم جهانی می باشد  را در اين جزوه می آوريم 
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         بين المللي آتاك م جنبشپالتفر
  مالي ونهادهاي بين المللي براي كنترل دمكراتيك بازارهاجنبش
  در نشست بين المللي پاريس۱۹۹۸دسامبر   ۱۲ و ۱۱ درتاريخ متن مصوبه

 
از حق آزاد ملل در تعين       . ست، نابرابري هاي اجتماعي و ناامني هاي اقتصادي را در جهان قويترو گسترده تر نموده ا                     مالي جهاني شدن   

ها،  در    سرنوشتشان جلوگيري، نهاد هاي دمكراتيكشان را درمحاصره قرار داده و بالخره سدي در مقابل هرگونه فعاليت مستقل دولت                       
 را  جهت رفاه همگاني گرديده و در عوض ، تامين عاليق شركت هاي چند مليتي و بازارهاي مالي از طريق منطق عملكرد سوداگري ناب                          

 .جايگزين نموده است 
دهد و احزاب    جهاني شدن با اين جابجايي ها، گرفتن حق شهروندان و نمايندگان ملت ها را در تعين سرنوشتشان، قانوني طبيعي  جلوه مي                       

 . دهند  ضد دمكراتيك هم  با تكبري مغرورانه و احساس ناتواني در مقابل شرايط موجود به آنان راي مثبت مي
زمان آن رسيده كه اين روند را متوقف ساخته و ابزاري جديد براي تنظيم و كنترل آن در صحنه ملي و اروپايي و بين المللي                             اكنون ديگر   

 . انجام نخواهند داد فشارها اين خواسته را بدون  ما از تجربيات مي آموزيم كه دولت. خلق نمود 
مضاعف براي تالشي اجتماعي  و نا اميدي سياسي را جايگزين وبدينوسيله              تواند، تهديدات    تنها وظايف عملي تعين كننده شهروندان مي       

 . تاثير گذار باشد 
  بنگاه هاي بزرگ مالي ، كشورها را بدنبال يك               نقل و انتقاالت دغل بازانه       سرمايه ،  بهشت هاي مالياتي و انفجار حجم           گردشآزادي  

 .  گ مالي كشانده است شكار بدون تعمق، براي جلب نظر موافق سرمايه گذاران بزر
گردد ، بدون اينكه ذره   ميليارد دالر آمريكايي ، روزانه در بازارهاي بورس جهاني به اميد سود آني و فوري دست به دست مي               ۱۰۰بيشتر از   

 . اي با مناسبات واقعي محصوالت و تجارت كاال ها و خدمات اداري و سازماندهي ، رابطه داشته باشد 
ايمي و هميشگي بهره هاي سرمايه را به ضرر تقليل درآمدها ي حاصل از كار، موجب گرديده ومناسبات                                  ، رشد د     جنبشاين  

 .  ناهنجاراجتماعي و فقر را در جهان گسترده تر و بيشتر نموده است 
ي ماليشان ، سياست برنامه     نتايج منفي اجتماعي اين روند در كشورهاي وابسته ، بسيار عميق تر مي باشد ، زيرا كه براي رهايي از بحران ها                        

 .را دنبال مي نمايند ) بانک توسعه جهاني  ( IWFساختار تطابقي 
پرداخت قروض، اين كشورها را مجبور مي سازد ، کمک هاي اجتماعيشان را تا تا سر حد ممكن پايين آورده وبدينوسيله در يك موقعيت                          

 .اسف بار عقب ماندگي هميشگي باقي بمانند
 . كي  باال تر از آنچه در كشور هاي پيشرفته وجود دارد، شركت هاي ملي اين كشورها را نابود مي سازد  ضريب بهره بان

به جهت تحقق خواسته هاي سرمايه گذاران و آماده نمودن شرايط، براي سرمايه گذاري آنان ، خصوصي سازي بدون كنترل و بي حد و                             
هر كجا كه سيستم بازنشستگي عمل مي        . عي زير عالمت سئوال برده مي شود         همه جا کمک هاو خدمات اجتما      .  حصر اجرا مي گردد      

 . كند، در آنجا شاغلين را آماده مي سازند كه مزاياي بازنشستگي خود را طبق مقررات، بازخريد نمايند 
 را با خواسته گسترش دامنه      و تمامي اينها به اين جهت اجرا مي شود كه شركت هاي داخليشان قادر باشند با كسب حداكثر سود آوري خود                    

، )مابين نسل ها و ملت ها و خلق ها           ( و بالخره موفق مي گردند  شهروندان را به خودداري از  همبستگي                  . نفوذ جهان مالي ، تطبيق دهند       
 . قانع نمايند

دنبال آورده است كه وضعيت        بازار كار، وضعيت دراماتيك بسيار بدي را در وضعيت استخدامي و كاري ب                  بر داشتن كنترل عمومي بر     
 . سيستم امنيت هاي اجتماعي را نشانه گرفته است بر چيدنمعيشتي وزندگي ناهنجار را گسترش ورشد بيكاري را باال برده و 

 MA توسط     ل هميشه  سران كشورهاي  صنعتي، با بهانه رشد اقتصادي و ايجاد محل اشتغال ، تالش مي نمايند که مث                                         
Investitionsabkommen multilaterale) (      اين پيمان به سرمايه گزاران     . به امضا برسانند      را    هپيمان سرمايه گذاري چند  جانب
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در حال حاضر اجراي اين طرح كه زير نظر            . اختيار تام حقوقي اعطا نموده و دولت ها را مجبوربه انجام وظايف سنگيني نموده است                      
OECD  درمحدوده ولي.  اعتراضات برنامه ريزي شده از طرف مخالفان، كنار گذاشته شده است           به لحاظ فشار افكار عمومي و      ، قرار داشته 

 ايالت متحده آمريكا و  شركت هاي اروپايي  ادامه              بين تجارت آزاد      جنگ سازمانهاي تجارت جهاني دوباره آغاز شده اند و همزمان             
ند و طرح هايي در سطوح قاره اي ومابين قاره ها ، مانند  طرح                  مناطق بدون قانون و قاعده تجاري بيشتري ايجاد مي گرد           . خواهد داشت   

 . همكاري اقتصادي مالي قاره اي بين آمريكاي شمالي و اروپا ارايه مي گردد
هنوز بسياري از بخش هاي اين ماشين عظيم اقتصادي براي توليد نابرابري هاي اجتماعي ميان شمال و جنوب جهان ، همينطور در قلب دنياي                    

 .مي تواند حذف شودته ، پيشرف
 اغلب، اطالعات خود را در باره آلترناتيوهاي ممكن، تنهاازطريق اطالعات سانسور شده تغذيه مي                     Fatalismusر طرفداران قضاوقد 

ند ، تا   بدين طريق بنياد هاي بزرگ مالي و همينطور بنيادهاي بزرگ ارتباط جمعي ، كه دايما در حال سود بري از جهاني شدن ميباش                       . نمايند
 بنگاه هاي    نقل و انتقاالت   : " ، اشاره اي ننموده اند كه مي گويد        James TOBIN كنون به پيشنهاد دارنده جايزه نوبل اقتصادي آمريكا       

حساب شود ،   % ٠۱حال حتي اگر ماليات وضع شده بر پايه         "   مالي در بازارهاي بورس و اوراق بها دار مي بايست شامل قوانين مالياتي گردد             
 جمع آوري اين ماليات ، بويژه در كشورهاي صنعتي يعني             .  ميليلرد دالر ساالنه خواهد رسيد      ۱۰۰نا بر نظر مالياتي توبين به مبلغي حدود          ب

  مي تواند در جهت مبارزه بر عليه نابرابري اجتماعي ودر خدمت تعليم و تربيت و بهداشت و سالمتي در                      كه مراكز مالي مستقر هستند     جايي
 در خود    اقدامي   يك چنين . ي فقير بكار آيد وهمچنين براي تهيه ضروريات عمومي و مواد غذايي و يك توسعه مانا مصرف گردد                 كشور ها 

يك هدف روشن بدون اما و چرا خواهد داشت و براي شهروندان و دولت ها ، در هاي جديد فضاي فعاليت هاي اجتماعي را باز نموده و                              
اولين :  روشني با اين عنوان      پيامكه جهانمان را دوباره مشتركا در دستهايمان بگيريم و از همه مهم تر اين كه                  اين اميد را به ما خواهد داد         

 . ، را به جهانيان بدهيمقدم هاي سياست بطرف تكامل
 و همكاري   با در نظر گرفتن اهداف فوق امضا كنندگان ، آمادگي خود را اعالم نمودند كه در جنبش بين المللي آتاك شركت نموده                            

آن به رشد جنبش ياري      اطالعات  و جمع آوري و پخش         با بدست آوردن  نمايند و بطور جمعي با هم در اين باره به بحث و گفتگوبنشينند و             
 . مابين قاره هايشان براي احقاق اهداف فوق قدم بردارند  و قاره ها ، و همگي با هم تصميم بگيرند كه در كشورهارسانند

 : اهداف زير را خواهند داشت آكسيون هاي جمعي
 زنجير بر دست هاي بنگاه هاي بورس و سفته بازي بين المللي بزنيم  -١
  تحريم بهشت هاي مالياتي  -٢
 از گستردگي قانون بازخريد بجاي حق بازنشستگي جلو گيري نماييم -٣
 تشويق علنيت در سرمايه گذاري در كشورهاي وابسته -٤
مالي خلق نماييم كه نه حق شهروندان و نه حق توليد كنندگان مصارف عمومي ، مورد                يك فضاي قانوني براي معامالت بانكي و         -٥

 :مثل)  كارمندان بانك ها ميتوانند در كنترل اين دستور عمل ها نقش مهمي بازي نمايند ( تبعيض قرار بگيرد
در خدمت مردم و براي يك       درخواست رهايي از باز پرداخت قروض كشور هاي وابسته جهان سوم و استفاده از ذخاير مالي                       -١

 .اين كشورها مي نامند“ باز پرداخت قروض اجتماعي و اكولوژيك ” چيزي كه بسياري . توسعه پايدار در اين كشورها

 :اهداف ما اما قبل هر چيز
 دمكراسي را در بخش هايي كه، جهان سرمايه مالي از شهروندان گرفته است به آنان برگردانيم -١
 ارها و تجارزسرمايه گ» حقوق«  كردن استقالل دولت ها به بهانه مخالفت با هر گونه رها -٢
 به وجود آوردن فضاي دمكراتيك در سطوح جهاني  -٣

                                                    .تمامي اين تالش ها بر اين مدارند كه، آينده جهانمان را دوباره مشتركا در دستهايمان بگيريم  -٤
 

 ناهيد جعفرپور :  بر گردان  
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»                                                                           حركت به پيش  «، جنبش » آتاك «
در ژنو ، تحسين همگان را بر       " يستجهاني شدن عدالت اجتماعي و محيط ز      "با خواست   " جهاني شدن " راهپيمايي هزاران نفر از جنبش ضد       

 نفر  براي عدالت اجتماعي و محيط زيست در روند جهاني شدن به خيابان ها آمدند تا با اعتراض خود ،                       ۲۰۰,۰۰۰در حدود   . انگيخته است   
 بر عاليق اقتصادي    شدني كه ، تنها   » يك جهاني     « بر عليه   . ضديت با گسترش بي عدالتي اجتماعي در پهنه جهان را به نمايش بگذارند               

در » آتاك  «عالوه بر اين    .  كشور جهان خود را جزيي از اين جنبش جهاني مي داند           ۵۰ عضواز   ۹۰۰۰۰با  » آتاك  «. قدرتمندان متمركزاست 
 و  GWE و   ver.de:  هايي چون    آلمان موفق شده است يك پيمان اتحاد اجتماعي را به وجود آورد كه ازطرف بسياري مجامع و سازمان                 

هرروز بيشتر از گذشته انسان هاي بيشماري با ديد         .  مسيحي تا گروه هاي منتقد سرمايه داري ، پشتيباني مي گردد             Pax و  BUNDهمينطور

 .فعال مي گردند»  آتاك «  گروه محلي ۱۶۰هاي مختلف سياسي و جهانبيني هاي متفاوت در نزديك به 

رفاه عمومي را به همراه خواهد آورد ، به          " جهاني شدن " اين تعهد كه   برندهاكثريتي بازنده ، اقليتي     جهاني سازي نئوليبرالي    
 چه در بين مجامع و چه درميان شمال و جنوب ، روز به روز بزرگتر                  ندار  و  دارا بلكه برعكس با جهاني شدن فاصله بين       . حقيقت نپيوست   

صاحبان بانك هاي جهاني و كارگزاران مالي جهان روزانه ميليارد           . موتور اين جهاني شدن ، بازارهاي مالي بين المللي مي باشند          . مي گردد   
ها در بازار مالي جهان براي تجارت سرمايه گذاري نموده و هر روز بيشتر از روز قبل بخاطر تصميمات سرمايه گذاري ، از نفوذ بيشتري                               

 . ، دمكراسي را بخاك مي سپارند هانيو به اين وسيله است كه بازارهاي ج. درتحرك و توسعه جامعه برخوردار مي گردند

در مقابل جهاني شدن    » آتاك  «جهاني سازي بمفهوم سرنوشتي ابدي نيست زيرا كه جهاني ديگر ممكن است             
ما بر اين اعتقاد هستيم كه       . خواهان كنترلي طبق اصول دمكراتيك و تنظيم بازارهاي بين المللي سرمايه و ابزار توليد و خدمات مي باشد                      

سياست مي بايست بر مداريك رهبري عدالت خواهانه و             .  مي بايست وظيفه خدمت به انسان ها را داشته باشد و نه بر عكس                      اقتصاد
فقط از اين طريق است كه نابرابري هاي اجتماعي به بار آمده توسط اقتصاد                   . دمكراتيک وگسترش مسئوالنه محيط زيست قرار بگيرد           

 . فت سرمايه داري موجود از بين خواهند ر

خواهان به وجود آوردن يك اتحاد گسترده اجتماعي  ضد قدرت، براي شورش در مقابل                » آتاك  «چه مي خواهد ؟       » آتاك  «
ده ساله گذشته نمي    " مسالمت آميز و همراه با صلح     " در اين رابطه اما منظورما برگشت به ادعاي موقعيت        . قدرت هاي بازارهاي جهاني است      

در زير نفوذ رهبري هاي كنوني نئوليبرالي يك ايدئولوژي ناب           " جهاني شدن "ادعا هاي     . ا ضروري و امكان پذيرند      وجود آلترناتيوه . باشد
 ..ما اعتقاد داريم كه جهاني ديگر امكان پذير مي باشد . تصور ما از جهاني شدن ، همبستگي بين المللي از پايين است .  است و نه آلترناتيو

اتحاد براي ترمز تجارت هاي بزرگ " نامي كوتاه شده به زبان فرانسوي است كه به معني         » آتاك  «ه  يك جنبش با آيند   » آتاك  «
از ابتداي تاسيسش مركز توجه اش را       » آتاك  « در فرانسه پايه گذاري گرديد واز آنجا كه          ۱۹۹۸مي باشد و در سال      " مالي به نفع شهروندان   

 نموده بود ، بدين صورت ما هم          *Tobinsteuerرهاي مالي بين المللي و اجراي     حول قدم برداشتن در جهت  كنترل دمكراتيك بازا         
مجموعه تم ها بصورت خواست هاي روشن و قابل           .  تقريبا پرداختن به مجموعه معضالت جهاني شدن نئوليبرالي را وظيفه خود نموديم              
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به اين خاطر ما براي به اجرا در آوردن           . ا ارائه مي گردد   انتقال از يكديگر تفكيك شده اند و همزمان  تحليل هاي ريشه اي از اين تم ه                    
 .متمركز مي نمايم» آتاك « تبليغي _خواسته هايمان ، خود را حول اقدامات سياسي 

بعنوان يك جنبش آگاه و روشن با جنبه هاي كار عملي و كار تخصصي آشناست و از طريق                   »  آتاك  « »  آتاك  « فعاليت هاي    
 و و ادبي و سخنراني ها و همكاري هدفمند با روزنامه ها ،  مجموعه رابطه هاي جهاني شدن را به طور گسترده اي در                            مقاالت و آثار علمي   

با فعاليت هايش   » آتاك  «. در مقابل نئوليبراليسم را مشخص مي نمايد      ) آلترناتيوها(اختيار افكار عمومي مي گذارد وسياست هاي جايگزيني         
يك گروه تحقيقات علمي    . ضرورت فشار بر سياست و اقتصاد را براي جايگزيني آلترناتيوها آماده مي سازد             و كارهاي اعتراضي عملي اش      

تالش دارد تا آنجا كه امكان دارد انسان هاي بيشتري را به خود جلب نموده و با                  » آتاك  «. را همراهي مي نمايد     » آتاك  « در آينده ، برنامه     
 .  آنان مشتركا حركت نمايد

 ت در محالت انجام مي پذيردتغييرا

انسان هايي قرار دارند كه در محله ها و مناطق دوردست كشور در گروه هاي               » آتاك«در مركز فعاليت هاي     : »آتاك  « گروه هاي   
مثال يكي از كارهاي آنان بطور      .  منطقه فعاليت مي كنند      ۱۶۰در  »آتاك  «گروه هاي   . كار عملي دسته جمعي و انجمن ها ، فعال مي باشند           

 يا تظاهرات در مقابل شعبه هاي كنسرن هايي مي باشدكه            WTOسازماندهي آكسيون هايي عليه سياست جديد سازمان جهاني بازرگاني             
كاري اساسي و پايه اي نموده و       » آتاك  «اين گروه  ها روي موضوعات       . درگير بودند مي باشد   " بنگاه هاي واحه هاي مالياتي    " در ماجراي 

 . براي رد و بدل نمودن اطالعات برگزار مي نمايندكنفرانس هايي  

 » آتاك«توضيحات 

  در شهر فرانكفورت آلمان ۲۰۰۳ ماه ماي ۲۶در تاريخ » آتاك«تصميمات شوراي 

شرايط جامعه را با سرعت سرسام آوري تغييرداده و به طور ريشه اي بر           » جهاني شدن   «. ، تغييري بنياني در ابعاد تاريخ است        »  جهاني شدن   « 
، تاكنون کامال يک جانبه و تحت سلطه قدرتمندان اقتصادي ، ، بانك هاي بزرگ جهاني ، بنگاه                     » جهاني شدن «.همگان تاثير مي گذارد        

ايده آل همگي اين نهادهاي مالي         . هاي اوراق بها دار مالي ، كنسرن هاي حمل و نقل وديگر سرمايه داران بزرگ قرار داشته است                           
اد و شركت هاي خصوصي به       ١اين ايدئولوژي اعتقاد دارد كه مشكالت اجتماعي با سپردن همه مسائل به بازار آز                . ي باشد   نئوليبراليسم م 

 .بهترين وجه حل خواهند شد

. نئوليبرال ها چنين تعهد مي كنند كه جهاني سازي رفاه اجتماعي را براي همگان به همراه مي آورد            
 : آيا چنين شده است ؟ نه، برعكس

در حاليكه ثروتمندان ، ثروتمند تر مي شوند، فقر در جهان سوم در               . ف اجتماعي ميان شمال و جنوب عميق تر گشته است          شكا -١
 .   بحران هاي مالي و اقتصادي ، يک شبه كليه اقتصاد ملي را نابود و صدها هزاران نفر را بيكارمي سازد . حال رشد است

راي ما  ، هم ناامني هاي اجتماعي و به حاشيه رانده شدن ها و نابرابري ها رشد نموده                    فقر در كشور هاي سرمايه داري احيا شده وب         -٢
حق بازنشستگي ،   . سيستم تامين اجتماعي و امنيت اجتماعي  در خطرخصوصي شدن قرار گرفته  ودر حال فروپاشي است                  . است  

 .  بهداشت ، آموزش، به كاال مبدل شده است
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 . ادهاي مالي جهاني با  تهديد جابجايي سرمايه ،  سياست  هاي خود را ديكته مي كنند دمكراسي مدفون مي شود، زيرا نه -٣

از همه مهم تر اين كه، با تنظيم بازار هاي كار و تقليل خدمات اجتماعي ، به                    . نابرابري هاي جنسيتي جديدي بر قرار مي شوند           -٤
همينطور كار مردان  همه بطور گسترده با پيروي از اين             .  شود كارهاي با مزد پايين و يا بي مزد و پيماني زنان ، روي آورده مي                 

 .مدل در كل جهان به شغل هاي بسيار ارزان و ناامن پيماني تبديل مي شود

شده ) بطور مثال مبادالت تجاري زنان و كودكان        ( جهاني شدن باعث رشد ناهنجار زن ستيزي و خشونت سازمان يافته عليه زنان ،              -٥
 .نيان جديد جنگ هاي جهاني زنان و كودكان مي باشندهم چنين قربا. است 

از آن جا که اين مراكز طبيعي زندگي با خواست منطق بازار تنظيم مي                 . حل مسائل مربوط به  محيط زيست مسكوت مي ماند              -٦
 .گردند ، اين مناطق رو به نابودي مي روند

قدرت بي حد تبليغات وکاالهاي مارک       .  گرددچند سويه گي فرهنگي توسط فرهنگ صنعتي قدرت اقتصادي يك بعدي مي                -٧
 .دار  منطق بازار هر چه قوي تربه سمبل ارزشي اجتماعي تبديل مي گردند

قدرت هاي صنعتي در جهان در کنار حفظ عاليق سنتي خود هم چون تسلط بر منابع مواد خام و گاز براي تامين امنيت خود                                -٨
 .متوسل مي شوندهرچه بيشتر به دخالت هاي مستقيم نظامي و جنگ 

 جهاني شدن نئوليبرالي بازندگان بي شمار و تنها عده اي قليل برنده را با خود به همراه آورده است و بدين ترتيب امنيت سياسي                            -٩
و آن گاه از اين مصائب به عنوان توجيهي براي خلع           .  را متزلزل ساخته موجب بوجود آمدن  خشونت و جنگ و ترور مي گردد              

 . ظامي کردن منطقه هاي جغرافيايي و ناديده گرفتن حقوق دموکراتيک استفاده مي گردد سالح موردي ، ن

و توسط دولت ها    . جهاني شدن نئوليبرالي به هيچ وجه سرنوشتي ابدي و بدون آلترناتيو نيست            ما به سياستي ديگر احتياج داريم       
هدفمند  ) WTO( ول ، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني         و كشورهاي صنعتي بزرگ و با كمك بنگاه هاي مالي صندوق بين المللي پ             

و چه در نهادهاي نوليبرالي     ) ليبراليزه کردن معاهدات تجاري     ( آلمان و اروپاي متحد نقش بزرگي را چه در خود اروپا             . به راه افتاده است     
 .جهاني ايفا مي کنند

در اين جهان     .ما براي نظم اقتصادي جهاني تالش مي كنيم             . ود دارد     براي اين همه ، آلترناتيو هاي اقتصادي و سياسي اجتماعي وج               
ما بر  . همكاري هاي بين المللي برپايه حق برابر هردو طرف و توسعه عادالنه و پايدار محيط زيست ، در شمال و جنوب بر قرار مي باشد                              

راي همه انسان ها وجود داشته و چند سويگي            اساس حفظ محيط زيست و همبستگي جهاني ، دنيايي ميخواهيم كه در آن دمكراسي ب                    
 . فرهنگي حفظ گردد

بخشي از اين جنش است كه در       »  آتاك  «.  اين اهداف قابل اجرايند اگر يك جنبش اجتماعي قوي اهل عمل بين المللي وجود داشته باشد                  
Seattle و Prag و Genua و مكان هاي ديگر تشکيل گرديده  و در فوروم اجتماعي جهاني Porto Alegreتوسعه بيشتري يافت  . 

 مي خواهد بعنوان يك بخش خارج از جنبش پارلمانتاريستي ، خدمتي در جهت ايجاد دمكراسي اجتماعي بنمايد» آتاك « -١
براي يك قانون جديد اقتصادي در جهان ، كه در آن همه ثروت ها به طور عادالنه تقسيم گشته و بر اساس حفظ                              »  آتاك  « -٢

 . آن ها  استفاده صحيح مي گردد ، مبارزه مي كندمحيط زيست  از

جزيي از جنبش ضد جنگ و جنبش صلح مي باشد ، زيرا كه بناي يك دنياي با عدالت واقعي بدون صلح امكان پذير                        »  آتاك   « -٣
 .نيست

 :مبارزه مي كند براي » آتاك «
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ما مخالفت  . ظامي و صلح آميز براي حل اختالفات        خاتمه دادن به بسيج نوين نظامي و جنگ  و تالش براي راه حل هاي غير ن                    – ١
 .خود را با متوسل شدن سياست خارجي  به ابزار نظامي ، اعزام نيروهاي نظامي آلمان به خارج از مرزها اعالم مي كنيم

ج اين ماليات    و خر  Tobinsteuer به اجرا در آوردن  مقررات مالياتي در رابطه با بنگاه هاي مالي بين المللي و ماليات توبين                    - ٢
 .ها براي محيط زيست بين المللي و كمك به كشورهاي درحال توسعه 

  ).Hedgeبنگاه بورس (  تعطيل نمودن واحه هاي مالياتي ، تنظيم اشتقاق ها و ممنوع نمودن بنگاه هاي بورس بازي قدرتمند ،– ٣

 .اي كالن  به اجرا گذاشتن مقررات مالياتي قوي براي سود سرمايه هاي كالن و ثروت ه– ٤

 حل مسئله قرض هاي كشور هاي در حال توسعه ، خاتمه دادن به فشار بر کشورهاي درحال توسعه براي تطبيق دادن اقتصاد خود                         - ٥
 .با سياست هاي نئوليبرالي و همينطور بركناري ديكتاتوري هاي مذهبي ، توسط يك محاكمه عادالنه و روشن و علني 

كه درنظر داشتن عاليق كشور هاي در حال توسعه و محرومين اجتماعي و محيط زيست ، از                     براي يك برنامه تجارت جهاني         –  ٦
 .مهمترين وظايفش باشد

 . ايجاد نهادهاي بين المللي ، كه اين اهداف را و نه عاليق كشور هاي صنعتي و كنسرن ها ، را به اجرا در مي آورند– ٧

ا با احتياجات طبيعي انسان ها و همبستگي با بخش ديگر دنيا متمركز مي                اروپايي ، با عدالت اجتماعي و دمكرات، كه خودش ر           – ٨
ما دست رد به    . ما در مقابل محدود نمودن حق اعتصاب مقاومت نموده و از آزادي تجمعات و آزادي بيان دفاع مي نماييم                       . نمايد

 . زدجهاني سازي نئوليبرالي ، خواهيمسينه هرگونه حركت خالف و جنايي، درون جنبش ضد  

 رفرم دمكراتيك در بخش هاي خدماتي و يك درجه معين از امنيت اجتماعي  كه براي همه انسانها يك زندگي شرافتمندانه را                        –  ٩
بهداشت و آموزش و پرورش و همينطور  تهيه آب آشاميدني           : ما مخالف خصوصي سازي بخش خدمات شهري مثل         . ممكن سازد 

ما مخالف خصوصي سازي كاال ها و يافته هاي ژنتيك           . ديد قرارگرفته ، مي باشيم     محدود و مورد ته    GATSکه توسط قرارداد    
 .مي باشيم

   سيستم مردمي خدمات براي سالمندان- ١٠

 . ايجاد تغيير در تقسيم و ارزش گذاري بر مشاغل بدون مزد در چارچوبي بين المللي و تقسيمات کاري ويژه هر جامعه– ١١

ما مخالف  توليد محصوالت کشاورزي با استقاده از تغييرات ژنتيکي و               . ه محيط زيست   كشاورزي اجتماعي بر مبناي توجه ب        – ١٢
 .صدور آن مي باشيم 

ما خواهان باال بردن    .   تنظيم و محدود كردن قدرت كنسرن ها، قدرت جمعي اقتصادي كارتل ها وادغام كنسرن ها در يكديگر                   – ١٣
حقوق كار و حق شرکت در سياست هاي شرکت ها براي شاغلين ، برابري               ماليات برشركت ها ، تامين منصفانه حداقل دستمزدها ،          

 .بين زنان و مردان در انتخاب شغل ، و استانداردهاي اجتماعي و محيط زيستي 

 !آينده جهانمان را مشتركا در دست بگيريم

 مترجم ناهيد جعفرپور
دائما در حال سود بري از جهاني شدن مي باشند ، تا كنون به                  بنياد هاي بزرگ مالي و همينطور بنيادهاي بزرگ ارتباط جمعي ، كه                  *

 بنگاه هاي مالي در      نقل و انتقاالت   : " ، اشاره اي ننموده اند كه مي گويد         James TOBIN پيشنهاد دارنده جايزه نوبل اقتصادي آمريكا      
حساب شود ، بنا بر نظر % ٠۱ ماليات وضع شده بر پايه      حال حتي اگر  "   بازارهاي بورس و اوراق بها دار مي بايست شامل قوانين مالياتي گردد           

 جمع آوري اين ماليات ، بويژه در كشورهاي صنعتي يعني جاييكه مراكز           .  ميليلرد دالر ساالنه خواهد شد     ۱۰۰مالياتي توبين چيزي در حدود      
و تربيت و بهداشت و سالمتي در كشور هاي فقير            مي تواند در جهت مبارزه بر عليه نابرابري اجتماعي ودر خدمت تعليم                مالي مستقر هستند  

  ) ۱۹۹۸به نقل از پالتفرم آتاک . ( بكار آيد وهمچنين براي تهيه ضروريات عمومي و مواد غذايي و يك توسعه مانا مصرف گردد



 10

 

  براي تجهيز عموميPorto Alegreان فراخو

 ۲۰۰۱ ژانويه ۳۰-  ۲۵در تاريخ 

اتحاديه هاي  . جمع گرديده اند   از سرتاسردنيا ، جنبش هاي اجتماعي قدرتمند          ،Porto Alegre امروزاينجا در فوروم اجتماعي جهاني در     
همه با هم همراه هستيم  تا پيماني براي ساختن             ، جنبش ها و سازمان هاي اجتماعي ، روشنفكران و هنرمندان ، و ما                    ,NGOsكارگري  

 Davos. دنيايي نوين و جهاني نو ببنديم ، جهاني كه متمايز از دنياي سلطه گراني باشدكه تنها تجارت آزاد و پول برايشان همه چيز است                            
 اين اميد را در دل هايمان       Porto Alegreرا به نمايش مي گذارد ، ودر مقابل           تمركز ثروت ، جهاني شدن ، فقر و نابودي كره خاكي ما            

 .امكان پذير مي باشد ،كه در آن انسان ها و طبيعت در مركز توجه قرار خواهند داشت ، جهاني ديگرمي زاياند كه 

 ما رهبران را كه حركت هاي غير دمكراتيك شان به وسيله          . به وجود آمده است      Seattleما بخشي از جنبشي هستيم كه درادامه بحث هاي          
ما با هم جمع شديم تا از تجربيات يكديگر ياد بگيريم و               . ديكته مي شوند ، به مبارزه فرا مي خوانيم             Davos فوروم اقتصاد جهاني در    

 .مخالفت كامل مان را در مقابل سياست نئوليبرالي جهاني سازي به نمايش بگذاريمهمبستگي مان را قوي تر سازيم و

گران ، بيكاران و صنعت گران ، دانشجويان و سياهان و بوميان، همه با هم براي حقوق خلق ها و آزادي ،                         ما زنان و مردان ، دهقانان و كار        
پيمان بسته ايم كه در مقابل رهبران قدرت هاي مالي كه فرهنگ هاي ما را از بين مي برند ، علوم را به                           ....... امنيت ، اشتغال، و آموزش و        

 ارتباط جمعي و الكترونيكي را در خدمت مي گيرند كه طبيعت را تغيير مي دهند و منابع زندگي را                        انحصارات تبديل مي نمايند ، وسايل      
تجربه هاي مشتركمان از دمكراسي درست مثل        . توسط كنسرن هاي چند مليتي ضد دمكراتيك، به انحصار در مي آورند ، مبارزه نماييم                  

در مقابل خواسته   مجددا تاكيد داريم كه     ما  . ن مشخص ممكن مي باشد     ، نشان مي دهند كه يك جايگزي       Porto Alegre همين جا در  
هاي قدرت هاي مالي و سرمايه گذاران كه حقوق اقتصادي و اجتماعي و انساني را پايمال مي نمايند ايستادگي                        

 . خواهيم نمود

الت اجتماعي ، دمكراسي و امنيت      براي برابري و عد   هم زمان با قدرت دادن به جنبش مان ، در مقابل رهبران جهاني ايستاده و                    
منطق ، روش و آلترناتيو ما درست نقطه مقابل سياست مخرب              . عمومي بدون هيچگونه تبعيض و تفاوتي مبارزه خواهيم نمود         

ه و  اين سيستم فقر را زنانه كرد      . جهاني سازي نئوليبرالي كه يك سيستم مردساالر همراه با تبعيض جنسي را بنا نموده است ، مي باشد                          
براي مبارزه ما ، برابري ميان زنان و مردان امري است محوري ، زيرا              . خشونت عليه زنان را با تمامي اشكالش به پيش مي برد            

 . كه دنيايي ديگر بدون برابري زنان و مردان هرگز ممكن نخواهد بود 

 واضح مجرمين قتل عام هاي قرن ها برده فروشي و             جهاني سازي نئوليبرالي عامل رشد نژادپرستي بوده و هم چون هميشه حامي  روشن و                 
ما براي همبستگي با خلق هاي آفريقا، چه          . حكومت استعماري كه بنيان هاي ترقي خواهي را در آفريقاي سياه نابود نمودند ، مي باشد                    

از حقوقشان بر روي زمين ، حق        آنهايي كه در قاره شان بسر مي برند و چه کساني كه خارج از اين قاره زندگي مي کنند ، براي دفاع                              
.  شهروندي شان ، آزادي شان ، صلح و برابري توسط رفع خسارات تاريخي و اجتماعي آنان ، تمامي جنبش هاي اجتماعي را فرا مي خوانيم                          

  .برده داري و تجارت برده مخالف قوانين انسانيست
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زه تاريخي شان در مقابل قتل عام کنندگان و همينطور قبيله كشي ها             توجه و همبستگي خاص ما متوجه خلق هاي بومي مي باشد كه در مبار             
 .ايستاده و از حقوق شان ، ذخاير طبيعي شان، فرهنگ شان ، استقالل شان ، و زمين و منطقه شان دفاع نموده اند

زمين و مردم به كاال تبديل شده اند        هوا و آب و     . جهاني شدن نئوليبرالي محيط زيست و سالمتي و محيط زندگي  خلق ها را نابود مي نمايد                  
بهداشت و امکان زيست مي بايست به عنوان حقوق هاي پايه اي شناخته شوند ، حقوقي كه هيچ گاه براي منافع اقتصادي نبايد تقليلشان داد                     . 
غير عادالنه بعنوان ابزار فشار     قروض خارجي كشورهاي جنوب در مرور زمان بارها پرداخت گرديده اند ، با اين وجود به شکلي متقلبانه و                     . 

ضرورت داشتن  حقوق پايه اي خلق ها ،  براي ايستادگي در برابر اين سوء استفاده هاي مالي بين                         . بر آن ها هم چنان استفاده مي گردد         
 وهمينطورقدم نهادن   ما خواهان لغو بدون قيد و شرط اين قروض وجبران خسارت هاي تاريخي و اجتماعي               . المللي است   

 .مي باشيمر راه يك راه حل معين و كارساز در جهت رفع مشكالتي كه باعث اين قروض مي گردند، د

بازارهاي مالي ، ذخاير ملي و ثروت عمومي ، خلق ها و ملت ها را مي بلعند و اقتصاد ملي اين كشورها را در دست سوداگران خود راي قرار                   
تي بوده و همچنين اجراي قوانين مالياتي براي بنگاه هاي مالي             ما خواهان از بين بردن بهشت هاي ماليا        . مي دهند 

 .بورس و اوراق بهادار را، در خواست مي نماييم 

ما در مقابل هر گونه خصوصي      . خصوصي سازي ، مكانيسمي براي انتقال ثروت هاي عمومي و ذخاير ملي به بخش هاي خصوصي است                     
اتحاد هاي چند   . يشبرد يك زندگي متوسط الزم مي باشند، ايستادگي خواهيم نمود           سازي ذخاير طبيعي و ثروت هاي عمومي كه براي پ           

مليتي يك توليد جهاني را تدارك مي بينند كه بدنبال خود بيكاري حتمي و تقليل وستمزد ها واستفاده از نيروي كار بدون تخصص و زير پا                          
ما . ، همراه خواهد داشت        ) ن المللي  کار نيز عنوان شده  است             سازمان بي  ILOاين موارد توسط    ( گذاشتن حقوق پايه اي شاغلين را        

خواهان برسميت شناختن بدون قيد و شرط حقوق كارگران ، جهت خود سازماندهي و تشكيل اتحاديه هاي                         
كارگريشان، و وضع قوانين جديد براي حفاظت شاغلين براي ايستادگي آنان در مقابل استراتژي هاي جهاني شدن،                  

 در حاليكه كاال و پول مرزها را آزادانه شكسته و جابجا مي گردند ، فشار ها و شديد ترين استثمارها، آزادي حركتي انسان ها                            .مي باشيم 
ما با  سيستم تجاريي كه اشتغال زا بوده و امنيت غذايي را تضمين              . ما خواهان تغيير اين شرايط مي باشيم        . را روز به روز محدود تر مي نمايد         

قوانين تجارت جهاني ، همواره امنيت سرعت        . ، از مبادله عادالنه پشتيباني نمايد و اقتصاد منطقه اي را رشد دهد ، موافق مي باشيم                     نموده  
بخشيدن به ازدياد ثروت و قدرت توسط كنسرن هاي چند مليتي ، و كنار زدن كشاورزان كوچك و كارگران و شركت هاي محلي را ،                              

ما خواهان اين هستيم كه، دولت ها به وظايف خود در مقابل حقوق بشر و               .  آزادي که همه چيز است، اال آزادي       تجارت. تضمين مي نمايد    
ما انسان ها را در همه جا فرا مي خوانيم ، تا از تجهيز              .  پيمان هاي بين المللي براي محافظت از محيط زيست ، احترام گذاشته و عمل نمايند                

اد تجاري در تمامي آمريكا پشتيباني نمايند ، زيرا با ايجاد اين مناطق تجارت آزاد ، يك سياست نواستعماري در    شدن بر عليه ايجاد مناطق آز     
آمريكاي التين به راه مي افتد كه به همراه خود نابودي پايه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و محيط زيستي و نقض حقوق بشر را ،                                

 . خواهد آورد 

ما خواهان  .  به ارگانهاي چندمليتي جهاني سازي نئوليبرالي تعلق دارند          منطقه اي ، ناتو و پيمان هاي نظامي        بانك  هاي جهاني و      
از نظر مردم جهان غير قانوني بوده وما         اين نهاد ها    .خاتمه دخالت هاي اين نهادهاي مالي و نظامي  در سياست ملت ها مي باشيم                   

 .ن به پيش خواهيم برد اعتراض و مخالفت خود را عليه تصميمات آنا

جهاني سازي نئوليبرالي به لحاظ تمركز بخشيدن تملك ثروت در بخش كشاورزي ، سيستم كشاورزي انحصاري را ، كه چه از نقطه نظر                           
وده ،  اين مکانيزم از آنجا كه خود را بر افزايش صادرات متمركز نم           . اجتماعي و چه محيط زيستي منهدم كننده مي باشد ، ايجاد کرده است              

براي مثال مي توان به ايجاد سدهاي آبي  كه            . پس براي تحقق اين هدف دست به توسعه تاسيسات و دستگاه عظيم زيربنايي نموده است                   
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خسارات وارده به آنان مي بايست جبران       . دهقانان را از زمين هايشان فراري داده و زيربناي زندگي آنان را نابود نموده است ، اشاره نمود                      
ما از  .  زمين ، آب و كشت ، مي بايست در دست و اختيار دهقانان باشد                .ما خواهان يك رفرم ارضي دمكراتيك مي باشيم          . گردد

روش هاي توليد كشاورزي پايدار پشتيباني مي نماييم و از نظر ما کاشت و ثروت ها در حوزه کشاورزي که از نسلي به نسل ديگر رسيده                              
 بوده و ما خواهان عدم استفاده از ارگان هاي ژنتيك دستكاري شده و خاتمه دادن به اختراع مصنوعي مايحتاج                     است ، به کل انسان ها متعلق      

 . زندگي  مي باشيم 

 جنگ را    ما .ميليتاريزم و جهاني سازي حركت كنسرن ها ، يكديگر را در جهت به خاك سپاري دمكراسي و صلح ، تقويت مي نمايند                            
 .در جهت خلع سالح جهاني و ممنوعيت تجارت اسلحه مبارزه مي كنيم             فات ، بشدت رد نموده و       بعنوان راهي براي حل اختال    

ما مي خواهيم كه از فشار ها و ارتكاب جرائم بر عليه اعتراضات اجتماعي دست بر داشته شود و هرگونه سرمايه گذاري خارجي نظامي را                            
اشتن تحريم هاي اقتصادي و اعمال فشار اجتماعي و اقتصادي كه  ناآرامي ها               در مسايل داخلي كشورهاي مان محكوم نموده وخواهان بر د          

ما دخالت ارتش آمريكا را در آمريكاي جنوبي تحت           . را باعث وبراي سربازانمان عواقب دردناكي را بدنبال خواهد داشت ، مي باشيم                  
 .، محكوم مي نماييم» برنامه كلمبيا « عنوان 

. ي اجراي اقدامات مشترك بوده و تا فوروم بعدي، خود را براي تحقق اين مطالبات مهم تجهيز مي نماييم                         ما خواستار اتحادي  قوي برا      
جهاني به دور از بدبختي     همچنين مي دانيم كه ما اكنون در يك موقعيت مناسب براي مبارزه در جهت ايجاد جهاني بهتر ، قرار داريم ،                      

 . ابري و زندگي بهتر واحترام متقابل و صلح را  ارج مي نهدو فقر و گرسنگي و تبعيض و خشونت بوده و بر

ما خود را موظف مي دانيم كه از همه مبارزاتي  كه در منطق كار مشترك ما مي گنجند ، دفاع نموده تا به اين وسيله               
 كه يك جهان ديگر امكان پذير باشد: مبارزه عليه نئوليبراليسم را سازمان دهيم 

 ناهيد جعفرپور:برگردان از آلماني                                                                

٨,٦,٢٠٠٢ 
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 منشور اصلي فوروم اجتماعي جهاني
 

 برگردان شيدا نبوي

 
 بيست و   که اولين نشست فوروم را از     ] از اين پس فوروم   [ Forum Social Mondial کميتهء سازمانهاي برزيلي تشکيل دهندهء      

  در پورتو آلگرو برگزار کرد، بعد از ارزيابي نتايج اين نشست و انتظاراتي که برانگيخت، ايجاد يک منشور                    ٢٠٠١پنجم تا سي ام ژانويه سال       
به اصولي که در اين منشور وجود دارد، بايد از جانب همهء آنهايي که مايل                . را براي جهت دادن و تداوم اين ابتکار، ضروري تشخيص داد           

اين منشور تأکيدي است بر تصميماتي که راهنماي فوروم          . شرکت در تداوم اين امر و سازماندهي فوروم هاي آينده هستند، رعايت شود               
پورتو آلگرو قرار گرفت و با گسترش مؤثر آن و مشخص کردن سمت و سويي که از منطق اين تصميمات سرچشمه مي گيرند موفقيت آن                          

 .را تضمين کرد
 
وم يک فضاي باز است براي تعميق تفکرات، بحثهاي نظري دموکراتيک، فورمولبندي و تدوين پيشنهادات، تبادل کامالً آزاد                          فور – ١

تجربيات، و تشريح و توضيح هدف عمليات مؤثر در يک جامعهء مدني مخالف نئوليبراليزم و تسلط سرمايه بر جهان و تمام اشکال                                  
 .ختن يک جامعهء جهاني بر محور نوع بشر به کار مي گيردامپرياليزم، و نيروي خود را براي سا

 
از اين پس، آنچه که با اطمينان در پورتو آلگرو اعالم شد، يعني              . فوروم اجتماعي در پورتو آلگرو پاسخي بود به مقتضيات کنوني جهان            -٢

 آلترناتيو، که به حوادث روزمره محدود نمي        ، تبديل مي شود به همکاري و تالشي مداوم براي يافتن يک           "جهان ديگري ممکن است   "اينکه  
 .شود
 
 .تمام نشستهايي که در اين جهت صورت مي گيرد، ابعاد بين المللي دارد.  فوروم روندي  است که هويت جهاني دارد-٣

 
ليتي و حکومتها و     آلترناتيوهاي پيشنهاد شده توسط فوروم، در تقابل با جهاني شدن سرمايه داري، تحت فرمان شرکتهاي بزرگ چند م                     -٤

اين آلترناتيوها در نظر دارند جهاني شدن مشترک مبني بر احترام به حقوق                . نهادهاي بين المللي است که در خدمت منافع آنها قرار دارد            
 بشر؛ يعني حقوق همهء شهروندان همهء ملتها، حفظ محيط زيست، جلب حمايت نظامها و نهادهاي بين المللي دموکراتيک، که در خدمت                      

 . عدالت اجتماعي قرار دارند، برابري و اقتدار مردمي را  به مثابه مرحلهء تازه اي از تاريخ جهان مورد استفاده قرار دهند
 
 فوروم، بيان وحدت جنبشها و حرکات عملي جوامع مدني همهء کشورهاي جهان است، اما ادعا ندارد که خود، نمايندهء يک جامعهء                          -٥

 .مدني جهاني است
 
بنابراين، هيچکس مجاز نيست به نام فوروم چيزي را بيان کند که مدعي مواضع همهء                . يمات فوروم، خصلت قطعي و اجرايي ندارد       تصم -٦

شرکت کنندگان نبايد تنها به دليل شرکتشان در           .در تمام نشستها، موقعيت همهء شرکت کنندگان يکسان است           . شرکت کنندگان باشد  
مورد بيانيه ها يا پيشنهادات عملي که باعث تعهد همه يا اکثريت آنها مي شود، به تصميمگيري فراخوانده شده                   فوروم، از راه اعمال نفوذ، در       

بنابراين، مسئولين نهادهاي شرکت کننده در فوروم نمي توانند              . و از آنها خواسته شود که اين  تصميمات به نام فوروم اعالم شود                      
 . دگان ارائه دهندآلترناتيوهاي خود را به جاي کل شرکت کنن
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 سازمانها و گروههاي شرکت کننده در فوروم بايد از قدرت اجرايي براي پيشبرد تصميمات در بارهء بيانيه ها و فعاليتها برخوردار باشند؛                         -٧
 مراتب، سانسور   فوروم تعهد مي کند که اين اسناد و احکام را بدون تحميل سمتگيري، سلسه             . به تنهايي و يا به اتفاق ديگر شرکت کنندگان        

 .اين تصميمات بايد در چارچوب اختيارات و مسئوليت آنها باشد. و محدوديت، در سطح وسيع ـ تا آنجا که در قدرت دارد ـ بازتاب دهد
 
نهادها و جنبشها براي انجام      .  فوروم يک فضاي جمعي، متنوع و غيردولتي است، و بصورت يک شبکهء غيرمتمرکز تعريف مي شود                     -٨

 .متعهد مي شوند" دنياي ديگر"شخص؛ در سطوح محلي يا بين المللي، براي ساختن حرکات م
 
 فوروم، تا جايي که منشور آن رعايت شود، هميشه به عنوان يک فضاي باز کثرت گرا و متنوع با تعهدات عملي در زمينه هاي گوناگون                           -٩

نمايندگان احزاب و سازمانهاي نظامي،     . ي جسمي، شناخته خواهد شد    مثل کثرت گرايي بر پايهء جنسيت، قوميت، فرهنگ، نسلها و تواناييها          
 . رؤساي دولتها و نمايندگان پارلمانها، تنها مي توانند به صفت فردي در نشستهاي فوروم شرکت کنند

 
ه کار بردن زور و      فوروم مخالف تمام گرايشات خودکامه و تحديد کنندهء نظريات در مورد اقتصاد، توسعه و تاريخ، و نيز مخالف ب                       -١٠

فوروم براي رعايت حقوق بشر، برقراري دموکراسي واقعي، اشتراک مساعي از              . خشونت به عنوان ابزار کنترل جوامع توسط دولتهاست         
شر را  طريق رابطه هاي برابر، همبسته و صلحجو بين افراد، نژادها، جنسيتها، و ملتها، مبارزه مي کند و هرگونه سلطه گري براي  انقياد نوع ب                           

 .محکوم مي کند
 
 فوروم، به مثابه فضاي بحث، حرکتي نظري است که باعث تعمق و تفکر روي ساختار و ابزار تسلط سرمايه، چگونگي راههاي عملي                           -١١

يه مقاومت و گذر از اين تسلط، جايگزينهاي پيشنهادي براي حل مسئلهء نابرابري اجتماعي، تخطي از حقوق که  به دنبال جهاني شدن سرما                        
داري همراه با تمايالت نژادپرستانه در حال گسترش است، تمايزات مبني برجنسيت، و انحطاط محيط زيست، مي شود و نتايج اين تعمقات                        

 .را به طور علني؛ در سطح جهان و در تک تک کشورها منعکس مي کند
 
ها و جنبشهاي شرکت کننده ـ با ارزش گذاري بر اين               فوروم، به مثابه فضاي انتقال تجارب، باعث شناخت و بازشناسي متقابل نهاد                -١٢

بويژه براي ساختن جامعه اي که با فعاليتهاي اقتصادي و سياسي به نيازهاي انسان پاسخ گويد؛ با حفظ محيط زيست؛                        . تبادالت ـ مي شود   
 .       براي امروز و براي نسلهاي آينده

 
 تقويت بياني تازه براي برقراري ارتباط بين جنبشهاي رو به افزايش در جامعه مدني،                   فوروم به مثابه فضاي انديشه، در تالش ايجاد و           -١٣

فوروم در تالش براي تقويت مقاومتهاي اجتماعي       . براي همهء ملل است؛ به همان اندازه در قلمرو زندگي اجتماعي که در زندگي خصوصي              
فوروم از . اثر اعمال خشونت از جانب حکومتها در آن زندگي مي کندعاري از خشونت است در روند غيرانساني شدني که جهان امروز  در             

 .  طريق پشتيباني از اين نهادها و جنبشها در تالش براي تقويت اهداف بشردوستانه اي است که در جهان مطرح است
 
وح محلي يا ملي،      فوروم، روندي است براي مطرح کردن درخواستهاي جنبشهاي اجتماعي که در آن شرکت مي کنند؛ در سط                          -١٤

حرکات و اقدامات آنها همچون مسايل شهروندي جهاني، با شرکت فعال در جنبشهاي بين المللي، و، با وارد شدن در برنامهء جهاني                                
 .تغييراتي که منجر به ساختن دنيايي نو مي شود

 
 

، با تغييراتي،   ٢٠٠١ ژوئن   ١٠ا شد، و در تاريخ        توسط کميتهء سازمان فوروم، در سائو پولو، تصويب و امض            ٢٠٠١اين سند، در نهم آوريل       
 .توسط شوراي بين المللي فوروم به تصويب و امضا رسيد
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 طرح برنامه مباحث براي فوروم اجتماعي اروپا
 )۲۰۰۳ آپريل ۲۷ برلين در تاريخ  مصوبه(

 
 : اولمحور

 .اشد، عدالت و همبستگي ، كه در مقابل جهان گشوده بي صلحضد جنگ، براي اروپا
جهاني سازي و مليتاريزاسيون، سياست امپرياليستي ، نقش ايالت متحده آمريكا، نقش ناتو، حقوق                .  ودايمي بر ضد جنگ جهاني    -١

  .خود مبارزه كنند،  وعليه ستمگران ها ، كه آينده خود را خود در دست گيرند خلق
 بين المللي صلح ، فرهنگ صلح ، خلع سالح جهاني، حقوق  برپايي -٢
معاهده  قروض اقتصادي ، پشتيباني مالي به جهت توسعه،استعمار و پرداخت غرامت ،                    لغو : بين جنوب و شمال جهان        رابطه   -٣

 . آتالنتيكماوراي
 ؟. و تركيه وجود دارد ؟، ملت ها خواهان چه اروپاي متحدي مي باشند ي شرقي اروپا برايچه آينده اي -٤

 حقوق جزايي و فضاي قوانين اروپا، قانون ضد           ; امنيت سياست داخلي   ;ن  ، فشار ها و حقوق شهروندا       اروپاي آزادي و عدالت    -٥
 . ، چگونگي برخورد پليس و دادگاه با محل هاي سكونتيسم وجناييترور 

 ،   WTO( اروپا در جهاني سازي نيوليبراليسم ، نقش اتحاديه اروپا ونقش دولت هاي اروپايي در ساختمان قدرت هاي جهاني                      -٦
    ). سازمان جهاني بهداشت UNO  و WHOسازمانهاي بين المللي كار ، ILO بنگاه بين المللي بورس،  IWFبانك جهاني ،  

  :محور دوم
 . دمكراتيك و با حقوق اجتماعييي روپااضد نيوليبراليسم، ضد مردساالري، براي 

 دمكراسي نمايندگي و       نقش نهادها ،   . حقوق شهروندان و حقوق دمكراتيك، بررسي و نقد و ارزش گذاري پيمان اروپا                     -١
  . دمكراسي شركت كننده

حق . برنامه حقوق پايه اي ،  حق كاركردن، حقوق كار         . خصلت جدايي ناپذيري حقوق،  توسعه اجتماعي ، اقتصادي  و فرهنگي              -٢
 عموميشهروندي و حقوق 

  . GATS بيالن سياست خصوصي سازي، حق رقابت، ،ضد نفي موجوديت خدمات  عمومي  -٣

 طرق نوين مبارزه ، اختالفات اجتماعي نوين، ضد محدوديت ها و رشد فقر،                  :ي اجتماعي وبرنامه هاي اجتماعي     محدوديت ها  -٤
 .براي احقاق حقوق و پذيرش آن

 .براي آزادي زنان در اجتماع.  بر مبناي جنسيت تقسيم كار ، ضد واقعي تا برابري  حقوقيزنان و مردان ، از برابري  -٥
براي يك جهاني سازي ديگر، جدايي از تصورات اخالقي          .  موجوديت فردي و پذيرش در اجتماع       برايهمجنس گراها     مبارزه   -٦

 .گذشته
 :محورسوم

 .و امنيت غذايي  قابل دفاع از نظر حفظ محيط زيست  با عدالت اجتماعي جامه ضد منطق سودآوري، براي يك 

 و كنسرن هاي    WTO نقش   ; سازي نيوليبرالي   غارت كردن ذخايرو جهاني     :براي حفاظت از ثروت عمومي در سرتاسر جهان         -١
 .چند مليتي، كنترل دمكراتيك بر ثروت هاي عمومي ، آب ، ذخاير طبيعي، ذخاير انرژي، و ابزار مالي
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 اجتماعي و محيط زيستي ، ضد شركت ها ، نابودي مكان ها ، سياست كاري در                    دوپينگ ضد منطق سودآوري، مبارزه بر عليه         -٢
 قال كارخانه ها به مناطق ديگرو مبارزه با وضعيت موقتي، مخالفت با انتاروپا

براي يك نوع ديگر از تقسيم اجتماعي ثروت، براي يك دارايي ، پول و سياست بودجه ، ايجاد كار و گسترش كار، ضد رقابت                           -٣
جتماعي و محيط   دربودجه دولتي، براي در هم شكستن قدرت بازارهاي مالي، كنسرن هاي بورس و سفته بازي ، مسوليت پذيري ا                  

 .زيستي شركت هاي اقتصادي ، سياست بودجه محيط زيستي ، منطقه دولتي و جهاني سازي

رات قرارهاي بين المللي تجارت     غييموادغذايي الزم، تحول سياست ارضي اروپا، ت       خود كفايي     براي   : كشاورزي قابل دفاع   براي -٤
، مبارزه بر عليه انواع توليدات ژن تكنيك دستكاري شده ،                ، براي امنيت توليد كاالهاي غذايي سالم            كشاورزيمحصوالت  

 .حقوق دهقان هاي خرد
پيگيري توليد و انواع كاالهاي مصرفي ، محيط زيست و حفاظت سيستم محيط زيستي ، ضد سوء استفاده بازاراز محيط زيست،                         -٥

 .نقش همبستگي اقتصاد اجتماعي، معضل رشد جمعيت و تجارت با عدالت

انرژي اتمي ، مبارزه عليه آلودگي محيط زيست، تغيرات           ، مسئله    سياست انرژي    :ستي، و سياست حمل و نقل      انرژي محيط زي   -٦
 .جوي، تقليل حمل و نقل انساني

 : محور چهارم
هم آموزش رافرا  فرهنگ و  ، اطالعات    كه به شيوه دمكراتيك دست يافتن به        ي براي  اروپاي    يي و   كاال  روابط  عليه تبديل تمامي  زندگي به     

 .مي كند
 . عمومي در بخش هاي اطالعات،  فرهنگ و آموزشبخش هايعليه سياست  خصوصي سازي در اروپا، براي دفاع از  -١
عليه تمركز قدرت وسايل ارتباط جمعي و تبديل اطالعات به كاال، نقش وسايل ارتباط جمعي، حق بر اطالعات و تنوع مراكز                           -٢

 . وسايل ارتباط جمعي و جنگ نقشجايگزين وسايل ارتباط جمعي،) آلترناتيو( اطالعاتي ، براي توسعه مستقل و
، براي آزادي     WTO زبانها در اروپا، ضد بازاري شدن و ليبراليزه شدن فرهنگ توسط                  و براي ادامه و حفظ تنوع قرهنگي       -٣

 .آفرينش فرهنگي
  فرهنگي   دگرداني و دفاع از خود درفعاليت      در خو   ، تجربه ها      اجتماعي و رهايي   يراتغيي ت در  و فرهنگي  نقش هنر، كاربرد  هنري     -٤

. 

يا فقط هدف    حق  دمكراتيك اجتماعي      :حق آموزش براي همه، عليه تبديل آموزش به كاال ، سيستم آموزشي، و آموزش خلقي               -٥
 .  براي يك سيستم آموزش عمومي، حق آموزش از ابتدايي تا دانشگاه، كه به همه حق مساوي را اعطا نمايداقتصادي؟

 كنترل توسعه دانشي توسط شهروندان زن و مرد ، عليه تبديل دانش به كاال، براي يك رابطه علمي مابين                           : تحقيقات دانش و  -٦
 . عليه اختراع زندگي .دجنوب و شمال جهان، كه دست رسي برابر بر دانش و تكنولوژي را براي آنان ميسر ساز

 : محور پنجم
ت مرزي، براي حقوق برابر، تماس قرهنگ ها و تمدن ها، براي يك اروپايي كه مهاجرين و                  ضد نژاد پرستي ، دشمني با بيگانه ها و محدودي         

  .ا باشند با آغوش باز پذير راپناهندگان
 در  زندگيعليه تبديل شدن اروپا به يك قلعه با حصار، براي حق تابعيت و اجازه اقامت دايم براي همه، حق جابجا شدن، حق                             -١

ي، حقوق سياسي و اجتماعي شهروندي، عليه تفتيش عقايد، كه در حال حاضر در قوانين پناهندگي                 مكان دلخواه، برابري اجتماع   
 .حاكم است

 به كشور هاي خود، تعطيل و بستن مكان هاي حفاظ دار              هاجرين اروپايي، ترمز فوري تحويل م     EUبراي يك حقوق مهاجرت      -٢
 . يك سياست مثبت مهاجرتيجهت نگهداري از پناهنده گان، توسعه و حل شدن در جامعه، براي

عليه نژادپرستي و دشمني با بيگانه گان، ضديت با نژاد عرب و ضديت با اسالم، تفتيش عقايد، به حاشيه راندن مهاجرين و                                 -٣
 .  ، نقش وسايل ارتباط جمعي در اين رابطه، براي تماس تمدن هانيهافرزندانشان مانند   روما 
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 .عي، برابري حقوقي دسترسي به حقوق اجتما:مهاجرين و كار -٤
زنان در مهاجرت، مهاجرت و جهاني سازي ، استقالل قضايي ، حق شهروندي و سياست زنان در كشورهاي پذيراي پناهنده،                            -٥

 .تجارت زنان و تعقيبات زن ستيزي مانند مزاحمت هاي جنسيتي
 و دادن مدارك    رخورد نمودن يكسان  عليه يك دستگاه اداري كار جديد ، طبق قانون ب          ) بدون مدارك " ( بدون كاغذ "انسانهايي -٦

 .اقامت و كار به همه متقاضيان
 همگاني ، بحث ها و تاكيدهاجلسه 

 : استراتژي ها-۱
  ضد جنگشكل دادن به جنبشمسئوليت ها و .  جهانوضعيتپيامدها براي . جنگ و منطق جنگ -

 . اروپايي ديگر" امكانات و مشكالت ، ايجاد- -
  عامل حركت و انگيزه هاي جنبش در فوروم : Mumbai تا  Porto Alegreاز . فوروم اجتماعي جهان -

 .                اجتماعي
 .داران  كار، شغل و سرمايه داري سهام.اتحاديه هاي كارگري و سهم آنان در خلق يك جنبش جهاني  -
 چه اقداماتي مي بايست عليه وجود نژادپرستي و نيروهاي دست راستي اروپا نمود؟ -
 ا در جنبش اجتماعي فمنيست هنقش -

 : بطرف دنياگشايش-۲
 حقوق بين المللي  بر محور  ادالنهبراي يك صلح  ع.  خلق فلسطين  مليبراي حقوق -
 وظيفه اروپا. حقوق خلق ها  -

 .عراق براي ايجاد مناسبات دمكراتيك     جامعه مدني     جهاني سازي نيوليبرالي، اشغال و سياست نواستماري، همبستگي با           :عراق   -
 انه و دمكراسيخاور مي

 مشكالت ملت هاي كرد -

  فرم اجتماعي مديترانه تشكيلبراي. اروپا منطقه مديترانه را به طرف جهاني شدن ميكشاند- -
 چه چني -
  آفريقا  -
 ي غربي  صحرا-
 آمريكاي التين -
 آسيا -

  مشكالت - ديالوگ ها -۳
 :ي دهند احزاب سياسي را مورد هدف قرار م وجنبش هاي اجتماعي و جنبش هاي شهروندي -
 چه دمكراسي اي  مي بايست در اروپا بر قرار گردد؟ چه وظايفي اروپا در سازمان هاي بين المللي خواهد داشت؟ -
 اجتماعي عمومي ودولت بخش هاي: اروپا در مقابل جدل هاي اجتماعي  -

 )محورها(   نقطه مركزي -۴
 امنيت اجتماعي، بهداشت، حق بازنشستگي، مدل يك اروپاي اجتماعي -
 وجايگاه  آنانولين اروپامعل -

  شانس هاي جوانان: ناامني و هرج و مرج -
 موجوديت ملي و فرهنگي در اروپا -

  شانس ها و جدل ها:اسالم در اروپا -
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 ، مبارزه با گسترش نئو ليبراليسم براي خنثي سازي نژادپرستي و مقاومت در مقابل نژادپرستي :فضاي شهري و محلي  -

 ارهاپيشنهادات، براي برگزاري سمين
 وضعيت حقوقي كودكان -
 ، در جهت كنترل مشترك و مساوي براي استفاده از           عليه استفاده اينترنت بعنوان آزمايشگاه توسط نيوليبرابيسم وسياست امنيتي         -

 .اطالعات و ارتباطات

 . كارفرماها، عليه شغل موقتي توسط عليه تغييرات خو د سرانه زمان كار :اشتغال و جهاني سازي  -
     

   ارزش ها و محدوديت آن. سته زير عالمت سئوال در فرداي اروپاييال -
 

  ناهيد جعفرپور-عيسي صفا: برگردان 
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 جهاني سازی ، زنان ، مقاومت
 MARIA MIES ماريا ميز : نوشته

 
  به چه معناست؟ جهاني سازی

در واقع هم چيزي كه از آن صحبت م          .  با احساسي مثبت و پر انتظار شكل گرفته است          در افكار عمومي اغلب   " جهاني سازی "مفهوم واژه   
. يشود،  دهكده ايست جهاني كه در آن همه توسط وسايل ارتباط جمعی جديد و آزاد به سرعت باد مي توانند با يكديگردر تماس باشند                              

 و باالخره آن که انسان ها بدون مانع به هر كجا كه مي خواهند سفر                  جهانی كه كاالهاي تمام دنيا سريع و ارزان همه جا قابل دسترس بوده             
 . زنان بسياري با دركي چنين مثبت از اين واژه ، اميدوارند كه جهاني سازی گامي مثبت در بهتر شدن شرايط زندگي شان باشد. نمايند

 آيا چنين اميدي بر آورده خواهد شد؟
 سال پيش به اين سوی توسط جهانی سازی نئوليبرالی رخ            ۲۰اتي كه در سرتاسر جهان ، تقريبا از          با نگاهي دقيق به واقعيات موجود و اتفاق        

زيرا كه اين باورها نه بر پايه تحقيقات واقعي و واقعيت هاي امروزين ، بلكه                . داده اند، خيلي سريع اين خوش باوري ها  را محو کرده است             
تبليغ می  " سيستم تجارت آزاد  "، از جانب وابستگان جهاني      )ه نگفته باشيم دروغ هاي تبليغاتي     ك( بيشتر با تصوراتي بر مبناي اوهام و عرفان          

 . شده است
 

 :مهمترين نكات اين عرفان نئوليبرالي بصورت زير فرموله مي شوند
رابري و  تجارت آزاد جهاني با تمام مشخصاتش  بهترين شكل ممكن براي رشد و ايجاد كار براي همگان و رفاه عمومي و ب                           "  -١

هيچ دولتي نبايد اين تجارت آزاد جهاني را با قوانين و مقررات مختلف برای محافظت بخش هاي                 . آزادي و دمكراسي ، مي باشد     
بلكه مي بايست بيشتر، قواعد وقوانيني را كه تجارت آزاد را             . بخصوصي از اقتصادش ، در مقابل رقباي خارجي ، محدود نمايد            

 .و به نفع تجارت آزاد تنظيم نمايدمحدود نموده ، ليبراليزه 
زيرا كه تنها از طريق رقابت عمومي ، توان و قدرت تك تك انسان ها ، شركت ها                  . در اين ميان مهم اصل رقابت همه با هم است          -٢

درست مثل اين است كه همه توسط يك          : "  در اين باره مي گويد        ۱۹۷۸آدام اسميت در سال     . و كشور ها مشخص مي گردد        
اگر رقباي كوچك با رقباي بزرگ وارد رقابت گردند         ." يبي، در رسيدن به بزرگترين ثروت ممكن با هم همكاري نمايند          دست غ 

براي روشن شدن بهتر سياست نئوليبرالي به مثالي معروف اتكا مي كنيم كه مي              . ، زمينه اي مساعد براي همه به وجود خواهد آمد           
تنها كشتي هاي بزرگ و ثروتمند به باال كشيده مي شوند بلكه قايق هاي كوچك                      زماني كه آب باال مي آيد ، نه             :" گويد

 ". ماهيگيري هم باال  خواهند آمد
( مهمترين عامل براي به كرسي نشاندن گسترده  سياست تجارت آزاد جهاني ، جهاني شدن وليبراليزه كردن و خصوصي سازي                         -٣

  امروزه نه تنها توسط كنسرن هاي چند مليتي جهان به             GLPياست  اين  س  . ، در تمامي كشورهاي جهان است      ) GLPسياست  
پيش مي رود ، بلكه توسط دولت ها و همين طور توسط احزاب اپوزيسون ، بعنوان تنها راه ممكن سياست اقتصادي مورد قبول                           

 را به عنوان اولين زن رهبر        اين سياست  ۱۹۷۹مارگارت تاچر اين زن آهنين در انگلستان ، در سال            . قرار گرفته و اجرا مي گردد        
آلترناتيو ديگري  " و براي تقويت آن ، دستور داد بر روي سكه رايج كشورش شعار معروف                       . دولت در اروپا اجرا نمود     

همينطور جانشين سوسيال   .  را حك نمايند و از آن زمان اين جمله معروف در تمام جهان حكومت مي كند                      " وجود ندارد   
 ."  سبزهای  آلمان شرويدر ، به اين گفته اعتقاد دارند -و يا رهبر دولت ائتالفی  سوسيال دمكرات  ني بلر دمكرات تاچر يعني تو
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 ؟ جهاني شدن در واقعيت چه مفهمومي دارد؟"آلترناتيو ديگري براي تجارت آزاد جهاني وجود ندارد"

 
 رئيس پيشين   Percy N. Barnevikپيدا كرده ام ، از      "  سازی   جهاني" روشن ترين و بهترين توضيحي كه من تا به حال در باره اين واژه             

 است، مي باشد    Brown-Bovery (ABB)-Gruppe  كه از قدرتمندترين مجتمع كنسرن هاي جهان بنام                Asea2امور داخلی     
ط جهاني شدن قادر    يعني ما توس  . جهاني شدن از ديد من آزادي براي مجتمع شركت هاي ما براي سرمايه گذاري است                   : " كه مي گويد  

هر كجا كه مي    . باشيم هر زمان و هر كجا كه مي خواهيم سرمايه گذاري كنيم و هرچه مي خواهيم توليد كنيم و خريد و فروش كنيم                             
خواهيم و تا آنجا كه امكان دارد از حداقل محدوديت هايي كه توسط قوانين كار و ديگر قراردادهاي اجتماعي دست و پايمان را مي بندد ،                           

 ."برخوردار شويم
  ) ۲۰۰۱ ژانويه Tages-Anzeiger ۱۵ در  : Peter Niggliبه نقل از  (

سازمان بين المللي كار ، و توسط قوانين كار و محيط زيست             : توسط قرار هاي بين المللي  مانند        " آزادي مطلق كنسرن ها     " براي اينكه اين    
از . خود به ميدان آمده است     ) SAPs(توسط  برنامه ساختارتطابقي      ) IWF ( دولتي محدود نگردد ، بانك جهانی و بانک توسعه جهانی         

در . بر حفظ قراردادهای جهاني تجارت  تا كنون تاكيد و نظارت داشته اند                    ) WTO( تابه امروز ، سازمان تجارت جهاني          ۱۹۹۵سال  
سه معيار  .  منافع كنسرن هاي قدرتمند بين المللي مي باشند            نهاد مالی ، نه تامين گر عاليق اكثريت سكنه جهان ، بلكه مدافع               ۳حقيقت اين   

 . می باشدجهاني شدن  و ليبراليزه شدن و خصوصي شدناصلي سياست اقتصاديشان 
 

   بازندگان جهاني سازی-برندگان جهاني سازی 
 و حصر و رشد بدون قاعده ثروت         سال از سياست تجارت آزاد جهاني ، تنيجه چنين شده است که ، آزادي بي حد                ۱۰بعد از گذشت حدود     

اين . برخي از ميلياردرها و اشخاص قدرتمند جهان، به قيمت از بين رفتن آزادي و رشد سرطاني فقر برای اكثريت مردم دنيا تمام شده است                          
بين تمامي كشورهايي كه     به اين طرف ، نه فقط مابين مردم كشورهاي غني و فقير بزرگتر گشته است بلكه در                   ۸۰فاصله طبقاتي ، از سالهاي      

به زباني ديگر نوك قيچي يك پنجم        . آزادانه و يا بالجبار از سياست هاي نئوليبرالي جهاني سازی پيروي نموده اند هم، رشد نموده است                     
له برنامه ساختار   اين قاعده نه تنها براي كشورهاي فقير دنيا ، به وسي              .قدرتهاي باالي جهان را از پنج پنجم اجتماع دنيا پاره نموده است                  

توسط دولت هايی که سياست خصوصی سازی را تداوم بخشيده اند بالجبار تحميل شده است بلكه                   ) IWF(تتطبيقی بانك توسعه جهاني     
سازمان مللل متحد و    . ايالت متحده آمريكا ، انگلستان ، آلمان و ديگر كشورهاي قوي عمل مي نمايد                : در كشورهاي ثروتمند دنيا هم مانند     

براي . بانك جهاني به اين باورند كه فاصله اغنيا و فقرا در سال هاي گذشته تحت تاثير جهاني شدن بطوري محسوس رشد نموده است                               
 :اثبات اين ادعا به چند سند رجوع مي كنيم 

. ابري ها دنيا مي باشد  چنين آمده  كه جهاني سازی در شرايط کنونی ، مسئول باال رفتن نابرUNCTAD در گزارش ساالنه ۱۹۹۷در سال   "
در . كشور فقير دنياست     ۷ بار بيشتر از درآمد متوسط سرانه        ۲۰،  )  كشور ثروتمند دنيا   G7 ) ۷ درآمد متوسط سرانه در كشورهاي       ۱۹۶۵در  

 ثروتي كه   سهم. همين طور ميان خود اين كشورها هم فاصله ميان درآمدها رشد نموده است              .  مرتبه مي رسد     ۳۵ اين اختالف به     ۱۹۹۵سال  
 vgl.Mies 2001) ". به بعد در اغلب كشورها صعود نموده است               ۱۹۸۰ درصد جامعه جهاني بلعيده مي شود ،از سال            ۲۰از طرف   
S.83) 
 در صد از خانواده های ثروتمند آمريکا           ۵ درصدي برخوردار بوده اند و         ۱۶ ، ده درصد از ثروتمندان آمريكا ، از رشدي               ۸۰در دهه   

 درصد جمعيت را تشکيل می دهند ، درآمدی با           ۱ درصد رشد نشان می دهد و باال ترين طبقه ثروتمندآمريكا كه              ۲۳دود  درآمدشان در ح  
 درصد از فقيرترين اقشار      ۱۰و  .  درصد جمعيت به کمترين حد خود رسيده است            ۸۰در مقابل درآمد    .  درصد رشد داشته اند       ۵۰حدود  

 . دالر رسيده اند          ۳۵۰۴ دالری به        ۴۱۱۳ دست داده اندو از درآمد سرانه                   درصد از درآمد ناچيزشان را از              ۱۵جامعه   
.(George1999,S.4 ff) 
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 درصد  ۱۰ سال  پيش به اينطرف         ۲۵ ، ثابت كرده است كه مزد متوسط مردم آمريكا از                for Policy Studiesانستيتوي آمريكايي   
 ۵۲ مركز اقتصادي بزرگ دنيا ،       ۱۰۰از  .  درصد مردم جهان     ۵۰ا درآمد    ميلياردر در جهان ، مساويست ب      ۴۷۵و ثروت   . کاهش نموده است    

 (Barker et al 1999)..  مركز به كشورها تعلق دارد۴۸مركز را كنسرن ها تشكيل مي دهند  و فقط 
اعالم داشته  )  مترجم   –نهاد متعلق به کاتوليک های آلمان       ( » كاريتاس«. در انگلستان و آلمان  نيز شكاف طبقاتي مانند آمريكا بوده است               

 درصد از كساني كه كامال در پايين ترين قشر اجتماعی قرار              ۱۰ ، فاصله بين ثروتمندان در طبقات باالي جامعه و             ۱۹۹۹است كه در سال     
فقر و  و طبق گزارشي كه در رابطه با وضعيت           . دارند ، هيچگاه به اين شدتي كه از جهاني سازی به اين طرف رشد نموده ، نبوده است                        

 . داده شده است » کاريتاس «  تهيه شده ، آمار مشابه۲۰۰۱ثروت از طرف دولت آلمان در سال 
بلکه ) سياست تجارت آزاد جهاني     ( در هر حال هم بانك جهاني و هم دولت آلمان ، اين رشد نابرابري را نه  نتيجه  سياست غلط اقتصادي                        

 .به عوامل ديگر مرتبط می کنند 
به اين مفهوم كه در اين كشور       . ين شكاف بين برندگان جهاني سازی و بازندگان جهاني سازی بسيار تاسف بار تر مي باشد                در جهان سوم ا   

دست اندازي كنسرن هاي بزرگ چند مليتي به اقتصاد كشاورزي اين               .ها جهاني سازی براي مردم به مفهوم تهديد به ادامه بقا مي باشد                 
جاري شدن محصوالت كشاورزي از آمريكا و آلمان به اين كشور ها به قيمت             . اك سياه نشانده است     كشورها ، كشاورزان كوچك را به خ      

هاي بسيار نازل موجوديت و هستي ميليون ها كشاورز كوچك را كه كه براي ادامه بقا شانس كار در بخش صنعت را هم ندارند، به نابودي                           
تکنيکی که  معموال مي بايست براي محافظت        .  دارد WTOاست های تجارت جهانی     ، ارتباط تنگاتنگی با سي    »ژن تكنيك   « . كشانده است   

اما  بجاي اين قرار ها ، .   و حق اختراع و حق تملك مردم جهان سوم بر دانش سنتي اشان موردنظر می بود         (TRIPs)از داشته های علمی     
بزرگ و ساختن محصوالت براي بازاراستفاده مي گردد و سودهاي          از دانش و اختراعات مردم جهان سوم  ، امکانی براي منافع كنسرن هاي               

 هم زمان ، تنوع زيستي اين ملت ها توسط سيستم           )  Mies/Shiva 1995, Mies 2001).. كالن را نصيب اين كنسرن ها مي کند         
 . تك فرهنگي  كنسرن هاي چند مليتي كه كشاورزي اين كشور ها را در دست دارند، نابود مي گردد

. يج محيط زيستي و اجتماعي جهاني سازی  اقتصاد در هندوستان منجر به شيوع خودكشي هاي بي شمار كشاورزان هندي گرديده است                       نتا
زيرا اين شركت هاي بزرگ كشاورزي به دهقانان وعده داده بودند ، كه پنبه هايي كه توسط سيستم ژن تكنيكي پرورش يافته بود براي                              

كاشت اين محصول ژنتيكی دست كاري شده براي دهقانان به يك فاجعه تبديل گرديد و در                   . اهد داشت   كشاورزان باروري بيشتري خو   
 . نتيجه باعث گرديد كه كشاورزان بيشماري از هستي ساقط گردند و دست به انتحار بزنند

سراسر جهان به نابودي و بيچارگي و        نيست كه ميليون ها كشاورز را در           WTOنبايد فراموش نمود كه تنها قوانين تجارت آزاد زير نظر            
خودكشي كشانده است بلكه همين طوربرنامه هاي تطابق ساختاري كه از طرف بانك جهاني و بانک توسعه جهانی كه كشور هاي مقروض                      

 . را مجبور به پيروي از سياست هاي اقتصادي نئوليبراليستي مي نمايند هم در اين فاجعه ها شريك مي باشند
) بيمه هاي بهداشتي و خدمات ديگر اجتماعي        ( ن كشورها مي بايست بودجه بخش خدمات همگاني و اجتماعي كشورشان را             دولت هاي اي  

و در هاي كشور خود را به روي صادرات و واردات سرمايه گذاران كشورهاي ثروتمند باز                     . به خاطر پرداخت قروض خود تقليل دهند        
در نتيجه ارزش پول اين كشور ها پايين آمده و تورم           . كت هاي توليدي داخلي خواهد گرديد       كه اين خود اغلب باعث نابودي شر      .بگذارند

رشد مي نمايدو حقوق كارگران  تقليل داده مي شود و كارگاه هاي دولتي و نيمه دولتي در اختيار بخش خصوصي قرار مي گيرد و                                    
ند و باالخره دولت به جاي توليد در جهت ضروريات جامعه و             كشاورزي اين كشورها نيروي خود را فقط روي صادرات متمركز مي نماي             

هم چون كشاورزان كنيايي يا كشاورزان كلمبيايي و يا هندوستاني به پرورش گل براي                  تهيه مواد غذايي براي مردمش، مي بايست مثال           
زرعه هاي پرورش خرچنگ هاي شاخك دار        در تايلند و هندوستان مي بايست از مزارع مرغوب کشت برنج براي م              .  بازار اروپا بپردازند  

نتايج اين روش توليد براي صادرات باعث مي شود كه قيمت مواد غذايي ومواد مورد احتياج مردم اين كشور ها به شدت باال                    . استفاده بشود   
 .بيكاري افزايش يابد رفته و بدين ترتيب فقر و گرسنگي هم به موازات آن صعود نمايد و بالخره محيط زيست بشري نابود گردد ، و 

 ، بيمارستان هاي    IWF زيرا بدليل به اجرا گذاردن قوانين ساختار تطابقي          .مردم به سادگي مي ميرند      : در گزارشی از زامبيا می خوانيم       
در بزرگترين بيمارستان لوزاكا تنها بيماراني پذيرفته مي شوند كه در بخش خصوصي              بطور مثال   . دولتي خصوصي شده اند   
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اكثريت مردم  ........ دالرآمريکايي  به عنوان پيش پرداخت بپردازند          ۳۶ستان بستري گردند و چيزي در حدود         بيمار
 گزارش  SAPS  همينطور    .اين كشور قادر به پرداخت مخارج پزشكي نبوده و خيلي ساده در خانه هاي خود مي ميرند                  

 ,Lynas 2000 )(  .رسيده است % ۷۷به % ۹۹ه روز كمتر مي گردد و از مي دهد كه تعداد كودكاني كه قادرند بنويسند و بخوانند روز ب
zit. in Mies 2001,S.76. 

كودكان اين كشور به مدارس ابتدايي مي رفتند و امروز به رقمی               % ۸۰ حدود   ۱۹۸۰در سال   :  در گزارشی در باره تانزانيا آمده است كه         
 دالر در سال بوده كه بعد از به اجرا در آمدن              ۳۰۹ال هاي هفتاد چيزي حدود       درآمد سرانه در اين كشور تا س       . رسيده است   % ۵۰حدود  

سوبسيد براي امور بهداشتی در نظر گرفته       % ۱دولت در اينجا فقط     .  دالر در سال تقليل پيدا نموده است         ۱۶۰سياست خصوصی سازی ها  به       
 .است 

هاني سازی و ليبراليزه شدن و خصوصي شدن         چه كسي بعد از اين گزارشات هنوز مي تواند بگويد كه سياست  ج                
 يك بركت است ؟

  
 قربانيان وهدف  جهانی سازی: زنان 

براساس آمارهای موجود ، زنان در كشور هاي فقير بخصوص زنان طبقات و اقشار  پايين اين جوامع ، بيشترين قربانيان جهاني سازی مي                             
نفي جهاني سازی  مستقيما لطمه خورده اند بلكه در اروپا هم زنان تجربه نموده اند كه با                    نه تنها در كشور هاي فقير،  زنان از نتايج م           . باشند

اميد هاي آنان   . جهاني سازی خدمات اجتماعي به نفع زنان در اين كشورها از بين رفته و دولت رفاه  اجتماعي رفته رفته از هم فرومي پاشد                         
ه نخواهد شد و زنان اولين کسانی خواهند بود كه در موج اخراج ها كار خود را از                      براي وصول برابري و مساوات زنان با مردان بر آورد           

نرخ بيكاري زنان نسبت به مردان به سرعت در حال رشد بوده و  زنان با وجود آموزش هاي بسيار باال شانس استخدام در       . دست خواهند داد    
ت هاي باالي كاري و توان هاي ممتاز، شانسشان براي استخدام در معمولي             با وجود كيفي  . كاري مناسب با درآمد متعادل را نخواهند داشت         

بسياري از زنان از لحاظ دريافت مزد مناسب و حقوق بازنشستگي در            . ترين شغل ها بسيار پايين بوده و امنيت شغلي شان به خطر افتاده است              
چاره اي جز اشتغال در كارهاي بسيار پايين و بدون امنيت شغلي               بسياري از زنان جوان و زنان مسن ،           . ناامني و سرگرداني بسر مي برند        

بسياري از زنان مي بايست به عنوان كارگران روزمزد و كارگران ساعتي و يا               . بيشماري از زنان فقط مجبور به خانه داري مي باشند           . ندارند  
روز به روز زنان بيشمار ديگري به سراغ         . به اشتغال بپردازند    . .......کارگراني كه كار را بايد در محل هاي زندگي خود توليد نمايند و يا                  

اداره مددكاري اجتماعي براي كمك هاي نقدي به جهت ادامه بقا مراجعه نموده  و يا به روسپي گري روي آورده و در فقر مطلق بسر مي                              
 .برند 

 سازمان هاي فمنيستي قرار مي گرفت ، مرتب در حال كم              گذشته از اين بودجه اي را كه از طرف دولت براي پروژه هاي زنان در اختيار                  
 .شدن مي باشد 

كه از طرف دولت آلمان داده شده  به روشنی ديده مي شود كه نه تنها فاصله طبقاتي ميان بااليي ها و پايينی ها                          » فقر و ثروت    « در گزارش   
 .ر در درجه اول ، زنانه استفقدر آلمان رو به رشد است بلكه در اينجا هم مثل ساير كشورهاي ديگر 

 
 بدون زنان، جهاني شد ن مفهومي ندارد

در بررسي و تجزيه و تحليل وخيم شدن موقعيت زنان در سطح ملي وبين المللی ، ديگر پذيرفته شده است كه زنان اصلي ترين قربانيان                                
جتماعي كشورها و بر روي قانون كار، به جاي نهاده           وخيم شدن موقعيت  زنان تاثيراتش را بر خانواده و سياست ا             . جهاني شدن مي ياشند   

 .با اين وجود  زناني هستند كه به مسئله جهاني سازی  بصورت مثبت نگريسته و در انتظار بهتر شدن وضعيتشان هستند. است
را در بيست سال گذشته     اما اگركسي اين وضعيت وخيم زنان را از دريچه  اقتصاد جهاني سازی مورد بررسي قرار دهد ونتيجه اين سياست                       

البته نبايد  . مطالعه نمايد ، آن زمان ديگر نمي تواند بر اين عقيده بماند كه جهاني سازی براي زنان دستاوردهای مثبتی به ارمغان آورده است                         
اما اين  .   دفاع می نمايند     فراموش نمود كه عده اي از زنان هم به برندگان اين سيستم تعلق داشته و به اين جهت در راستای منافع خود از آن                        

 .گروه از زنان هيچ گاه در اكثريت نبوده و نمي باشند 
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 چرا چنين است ؟ 

 براي به اجرا    ابزارزنان در سرتاسر جهان بزرگترين قربانيان جهاني سازی مي باشند زيرا كه، سياست اقتصاد جهاني ازآنان به عنوان مهمترين                     
 ی به يك آگهي در روزنامه دولت      ٧٠بطور مثال در سالهاي دهه      . ت خصوصی سازی ها استفاده مي كند      در آوردن و سر پا نگاه داشتن سياس       

اين دختر و دوستان ديگراين     : " هاييتی برخوردم  كه در آن عكس دختري زيبا و جوان آورده شده بود و زير آن نوشته شده بود                          
با اين آگهي، دولت هاييتی ، دختران جوان خود را به آلماني               .  "دختر آماده اند تا با روزي يك مارك براي شما كار نمايند              

در واقع با چاپ عكس دختر همراه باآگهي، رابطه اي بين درخواست كار               . حراج مي نمايد  " رفع گرسنگي " هاي سرمايه دار در مقابل مزد     
ا مثل يك دالل روسپيگري در اختيار سرمايه داران          بله نه تنها دولت هاييتی دختران جوان خود ر         . وروسپي گري را مي توان مشاهده نمود         

در مالزي ، تايلند ، بعدا در بنگالدش و مكزيك ،       . خارجي قرار مي دهد ، بلكه اين ماجرا در کره جنوبی هم بارها و بار ها اتفاق افتاده است                    
سرمايه سرمايه داران غربي ، ارزان ترين و زرنگ          ، جايي كه    " جهان سوم "ماريتيوس ، كلمبيا ، ويتنام و چين و بسياري از كشور هاي ديگر              

وهرجايي كه بتوانند كارخانه توليد پارچه ، توليد برق ،          . ترين و مطيع ترين نيروي كار را مي يابند چنين آگهی هايي به وفور ديده می شوند                  
.    نيروي كار و كمترين مخارج ، راه مي اندازند             توليد اسباب بازي ، توليد كفش و خالصه کنم  توليد همه چيز با بيشترين سود و ببيشترين                  

 . هستند"منطقه آزاد توليد" يا " منطقه آزاد تجاري" و دولت هاي اين كشور ها هم آماده برای تامين به اصطالح
م دهد و آقای    جايي كه در آن سرمايه اجازه دارد هر كاري انجا              . می نامند    " منطقه آزاد اقتصاد ويژه          " در لهستان امروزه آن را           

Barnevik              آنان نيازی  . شركت هاي خارجي نيازی به قوانين امنيت كار ندارند          .  جهاني سازی را دقيقا از روي اين مدل توضيح مي دهد
به سود و انتقال آن از اين مناطق        % ۱۰۰آنان تنها به کسب     . در خود نمی بينند که  به زيان هايي كه بر محيط زيست وارد مي شود فكر كنند                    

 ."خارج بوده  و احتياجي هم به صدور توليدات اين كشور ها نخواهند داشت
نيروي كار را در اين     .  ناميده مي شوند     Macquiladoras، وجود دارند كه     " مناطق آزاد اقتصاد ويژه   " همچنين در مرز هاي مكزيك       

Macquiladoras     ها و يا FPZs    در اين   . زنان جوان و مجرد تشكيل مي دهند         % ۹۰ ها، تاFPZs       ها اتحاديه هاي كارگري اجازه 
 ساعت در روز ادامه داشته باشدو اگر اضافه كاري          ۱۴ساعت كار مي تواند تا      . موجوديت نداشته و همين طور حداقل دستمزد وجود ندارد          

كارگران زن اكثرا   . شود نيمه شب طول خواهد كشيد و اكثرا مزد اضافه كاري پرداخت نمي                 ۲را هم حساب كنيم کار  تا حدود ساعت            
در اكثر اوقات  تا توليد مقدار محصول مورد نظر كارفرمايان ، كارگران زن در اطاق هاي                   . وقت رفتن به دستشويي را هم نخواهند داشت          

 vgl. Mies).  زنان كارگر مرتبا از طرف كارفرمايان و نگهبانان مورد تجاوز و خشونت جسمي قرار ميگيرند                  . كار محبوس مي گردند   
1988). 

 
 جهانی سازی و مجبور نمودن زنان به خانه داري

 
 جهانی سازی ،  يعني خشونت به زنان 

كامال روشن است كه چراكنسرن هاي بزرگ فقط دختران جوان مجرد را به كار مي گيرند، زيرا كه در اين صورت احتياجي به پرداخت                            
قوق خود واقف نبوده و دستانشان ماهر و پر از انرژي براي سرعت دادن به كارمي      حقوق مرخصي زايمان ندارند و بعالوه دختران جوان به ح         

اين دختران همگي به هنر هاي خانه داري چون خياطي وارد ند و در صورت ازدواج از كار بيكار گشته و                           . باشد و حرف شنويي دارند     
 . ي كنند ، اين دختران را راضي نگه مي دارد مزدي را كه مردان قبول نم. دخترجوان ديگري كار آنان را بعهده مي گيرد 

عالقه سرمايه بين المللي براي به كار گيري زنان جوان از مناطق جنوبی به اين علت است كه  وجه مشخصه زنان در سرتاسر دنيا خانه                                    
قش تنها با ديد كمك هزينه بر        داريست و خانه دار بودن به اين مفهوم است كه مرد بعنوان نان آور شناخته شده و زن اگر كار كند حقو                          

حقوق مردان در   % ۷۰در آلمان حقوق زنان     . درآمد مرد و نان آور خانه به حساب مي آيد و هيچ زمان بامزد مردان برابر حساب نمي شود                      
 معقول درباره   بنابراين نيروي حقيقي كار سرمايه جهاني كارگر مزد بگير مردانه نيست و حتي همان رابطه                  . شرايط مساوي كار مي باشد       
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نيروي كار نيز در رابطه با زنان عمل نمی کند  بلكه بيشتر اين نيروي كاراستفاده ازكار دختران جوان جنوب دنيا ست كه كارشان و مزد                                
 . كارشان در رديف كار زنان خانه دار محاسبه مي گردد

ند زيرا كه از ديد چنين سيستم اقتصاديي ، به كار خانه داري ، چون               كارفرمايان زنان جوان خانه دار را بيشتر از بقيه اقشار زنان ترجيح مي ده             
كار خانه داري از ديد     . هوا و يا نور خورشيد كه هميشه مجبور به تابيدن است ، وظيفه اي كامال عادي  و مختص زنان نگريسته مي شود                             

 خانه، كاري است نامريي بنابراين سرمايه براي كار نامريي           كار زنان در  . آنان به طور خودبخودي و طبيعي از اندام زنان تراوش مي نمايد               
براي اقتصاددانان  . لزومي به پرداخت مزد نخواهد داشت و اين كار هيچ گاه در درآمد سرانه توليد ناخالص اجتماعي بحساب نخواهد آمد                       

فاع نمايد و اين خود بزرگترين دليل گسترش         اين نوع كار اصال به حساب نمي آيد و هيچ اتحاديه اي حاضر نيست از كار خانگي زنان د                      
كار توليدی در خانه هاست كه امروزه از طرف بسياري از شركت هاي كشور هاي صنعتي دنبال مي گردد  با اين بهانه كه زنان در خانه مي                             

عال ترين و بدون سازماندهي ترين      توانند در كنار توليد به همسر و فرزندان خود هم برسند ، در حقيقت اين نوع كارگران، ارزان ترين و ف                       
 . كارگران توليدي مي باشند 

. شركت ها به اين زنان كارگر احتياج داشته و جالب اينجاست كه جديدا اين مدل توليد در خانه، براي كارگران مرد هم اجرا مي گردد                               
(Vgl. v.Werlhof 1983) 

در يك كالم تمامي اين موارد مکمله ای بر ساختار خشونت عليه             ..... و  نپرداختن حق بيمه بيكاري و حق بازنشتگي وحق مرخصي زايمان            
و اين بدان مفهوم است كه تجاوز به زنان         . آري جهاني سازی بطور مستقيم خشونت عمومي را عليه زنان تشديد نموده است                . زنان دنياست   

 از جنوب تا كشور هاي به اصطالح متمدن ، روز به روز بيشتر               ، حمله هاي جنسي به زنان ، قتل زنان ، ربودن دختران و كودكان در همه جا                 
  آن   -masochisti sadoاين ماجرا تنها توسط پورنوگرافي و صنعت سكس ، جايي که ساديست های مازوخيست               .  و بيشتر مي گردد     

خشونت .  گسترش پيدا کرده است      را به کار می گيرند محدود نمی شود بلكه توسط صنعت اسباب بازي و وسايل ارتباط جمعي و تبليغات                   
 .عليه زنان، امروزه از طرف اقتصاد جهانی رهبري مي شود 

در يك كارخانه آلماني در سريالنكا كه انواع         .  خشونت بر عليه زنان روزانه اجرا مي گردد         Maquiladoras  و FPZs همينطور در     
 در ويتنام NIKEدر كارخانه هاي . روز تعطيل را غيبت نموده است چتر توليد مي كند ، كارگر زني از كارفرما كتك مي خورد چون يك              

، قرارداد كاري دختران  با پدران آنان بسته مي شود و اگر اين دختران آن گونه كه كارفرما و يا سرپرستان مرد مي خواهند كار نكنند ، از                                
در . مي تواند از رفتار بد دختر جوان به پدر او شكايت نمايد              بعالوه اينكه كارفرما  . آنها كتك خواهند خورد و كسي اعتراض نخواهد نمود          

 .واقع يك همسازي بين خشونت قانون سرمايه داري وخشونت قانون پدرساالري عمل می کند  
)   . (Greenfield in Mies 2001 

. رچه اي و دختران جوان خياط بود         در بنگالدش از يك منطقه آزاد اقتصادي ديدن نمودم ،  آنجا مملو از توپ هاي پارچه و اجناس پا                        
شنيدم كه اغلب  در آن جا آتش سوزي رخ می دهد و دختران جوان قادر به نجات خود نبوده اند زيرا كه توپ هاي پارچه پله ها را مسدود                              

 مورد تجاوز پسران ويا      نيمه شب اضافه كاري مي كردند و زماني كه به دهكده هاي خود بر مي گشتند                ۲زنان در اين كارگاه ها تا       .می کرد   
در يك كشور اسالمي زنان     . مردان بيكار  قرار مي گرفتند و يا اسيد به صورتشان پاشيده مي شد تا به اين وسيله كسي با آنان ازدواج نكند                          

ز آنجا كه كار زنان     وا.  جهاني سازی آنان را به اين كار مجبور مي نمايد          . مجرد بدون همراهي افراد خانواده در مال عام حاضر نمي شوند             
. باعث شده است تا بسياري از مردان در اين كشور ها بيكار گردند پس بدينوسيله انتقام خود را از اين دختران كه كار مي كنند مي گيرند                               

 . باز هم نمونه ای از خشونت سرمايه و خشونت پدرساالري
ی اقتصاد ، كه زنان بسياري هم در اروپا در سال هاي گذشته تجربه                 يكي ديگر از رابطه هاي مستقيم ميان خشونت بر زنان و جهاني ساز               

نموده اند ، رابطه بين به اجرا در آوردن سياست اقتصاد جهاني ونتايج آن توسط اختالفات و جنگ ها ميان ملت ها و خلق هايي است كه در                             
 اين خصلت جنگ طلبي و چيزي را كه            Silvia Federici.  گذشته دركنار هم ، زياد و يا كم در يك صلح نسبي بسر مي بردند                    

“Genozide” ناميده مي شود را بعنوان نتايج سياست هاي بانك جهاني در موزامبيك مي نامد  ..(Federici 2001) 
Michel Chossudowsky        کشوری كه اقتصاد و سياستش از طرف بانك جهاني و بانک .   هم ، نظری مشابه درباره يوگسالوي دارد

جنگ . ختم گرديد   » کوزوو  « ها را باعث گرديد و در نهايت به جنگ          " جنگ هاي ميان ملت   "و در نتيجه    . انی  ديكته شده بود      توسعه جه 
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اما چرا  در همه     . تمامي اين جنگ ها با منطق هاي نژادپرستي و انساني و مذهبي و فرهنگي توجيه گرديدند                    . افغانستان آخرين نمونه بود     
 .خصوص بر عليه زنان وجود دارد اينها هميشه خشونت م

ما ديديم كه   » بوسنی  « در جنگ   . تجاوز كنند وآنان را به قتل برسانند       " دشمن"براي چه مي بايست مردان در چنين جنگ هايي  ، به زنان                
و بترسانند و ضعيف نمايند     تجاوز به زنان به عنوان اسلحه جنگي بر ضد دشمن به كار برده مي شود ، تا بدين وسيله دشمن را بي آبرو نمايند                          

و . مردان به حساب می آيند     " ملك شخصي "امروز هم زنان در هيچ كجا به عنوان نيروي فعال مستقل شناخته نمي شوند ، بلكه بعنوان                     . 
 منطق  چون هنوز هم  .  بالخره هر كسي كه آقا و سرور و پيروزمند يك كشور مي خواهد بشود در ابتدا به زنان آن كشور تجاوز مي كند                            

 " .كسي كه صاحب كشور است صاحب زنان آن كشور هم هست " جنگي پدرشاهي حكم مي كند كه 
از آنجا كه هميشه نسبت به احتياجاتشان اختالفات و جنگ هاي جديد ديگري مابين               . جهاني سازی آيا ما زنان را نجات داد ؟ نه برعكس             

 ايدولوژي نئوليبرالی مي بايست با هم رقابت كنند و بجنگند ، به وجود مي                  خلق هاي مختلف و مابين گروه هاي مردانه مختلف كه طبق            
صنعت اسلحه سازي در سراسر دنيا ، اسلحه هايش را به فروش می رساند و دايما  اقتصاد کشورهايي چون                      . آورند اين جنايات ادامه می يابد     

 . آمريكا و  اروپا را قوي تر مي نمايد 
نگ ها و اختالفات توسط داليل مذهبي و يا فرهنگي و يا انساني نيست كه بروز مي نمايند بلكه توسط سيستم                       اگر ما درك كنيم كه اين ج      

اقتصادي است كه همه را به دشمنان هم تبديل مي نمايد ، سيستمي كه فقط آن دنيايي را مي شناسد که سود بري و رشد اين سود برايش                                 
و بالخره روزي خواهد آمد كه مردان ما هم اين          .  ختالفمان را شناخته و به آن احترام بگذاريم         مهم است ، آن زمان قادر خواهيم بود نقاط ا         

 . منطق پدرساالري را كنار گذاشته و احتياجي نخواهند داشت بعنوان عالمت مردانگي توسط آن ارز اندام نمايند 

 مقاومت الزم است و هم اكنون ادامه دارد
بيشتر از همه ، موجوديت خود را در حال نابودي مي             " جهاني سازی " زنان جنوب كه از طرف اقتصاد        به هيچ وجه تعجب آور نيست كه         

 .بينند، در مقابل اين خشونت ها مقاومت نمايند
 :در گزارش زير تالش مي نمايم گوشه هايي از مقاومت زنان مكزيكي ، بنگالدشي و كنيايي را نشان دهم 

  مكزيك
 درقسمت مرزي آمريكا و     Maquiladorasدر جنوب شرقي آسيا و اولين        " مناطق آزاد توليد  " زماني كه اولين  از پايان دهه هفتاد و از        

مكزيك به وجود آمدند، زنان جوان بسياري در كارخانه هاي اين مناطق با اشكال متنوع و برنامه ريزي شده در مقابل اين شبه بردگي                                 
 (Mies 2001 S.127– 132). استثمار مقاومت نموده اند

 
زبانزد دهان ها شد كه بعد از زمين لرزه سهمناك           Mexiko  واقع درشهر  Maquilasدر سرتا سر جهان مبارزه زنان خياط مكزيكي از            

 نفر ۸۰۰اعتراض اين زنان گسترش پيدا نمود زيرا كه آنان  . بنا نمودند  ” سپتامبر ۱۹“ ، اتحاديه غير وابسته زنان را به نام          ۱۹۸۵ سپتامبر   ۱۹تاريخ  
 كه زنان كارگر در آنجا زندگي مي كردند و در اثر زلزله اين                 Maquilasاز سكنه آسمان خراشي هايي بودند در منطقه آزاد تجاري              

 . زن كارگرخياط را در زير آوار خود مدفون نموده بود ۸۰۰۰آسمان خراش ها سرنگون شده و 
ره نموده بودند و بعد از زلزله تالش مي نمودند سريعا ماشين هاي خياطي                كارفرمايان، طبقات اين ساختمان ها را بعنوان محل هاي كار اجا           

خود را از برج ها نجات دهند و براي آنان جان كارگرهاي زني كه در زير برج هاي خراب شده قرار داشتند و صداي كمك و زجه شان به                              
 كوهي از پارچه و ماشين های خياطي را به بيرون              آنها در محافظت ارتش به جاي نجات جان كارگران زن ،             . گوش مي رسيد مهم نبود     

 زني كه در اثر زلزله بيكار شده بودند خود داري نمودند و حتي              ۴۰۰۰۰كارفرمايان همچنين از پرداختن غرامت به بيش از         . منتقل مي نمودند  
اين .  آن بودند به اين زنان كمكي ننمودند         همينطور اتحاديه كارگري كه مردان تشكيل دهنده      .  از بكار گيري مجدد اين زنان سر باز زدند          

دولت ،  .متشکل از دولت و كارفرمايان و اتحاديه هاي قانوني بودند            ”Dreierbundes“اتحاديه هاي كارگري وابسته به اتحاديه دولتی            
ن و مادر و و كارگر و كارگر          اتحاديه زنان را برسميت نمی شناخت چرا که اهداف اين زنان بجز مطالبات محدود  صنفی ، بعنوان انسا                        
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 خوش نمي آمد و آنان با        ”Dreierbundes“به خاطر همين مطالبات مبارزات اتحاديه زنان به مزاق اتحاديه مردانه            . بود  ......خانگي و   
 :اتحاديه زنان در كنار خواست هاي  صنقی ، از خواست هاي فمنيستي زير دفاع مي نمود. اتحاديه زنان مخالفت مي كردند 

  حق انتخاب آزاد در حاملگي-۱

  ايجاد مهد كودك-۲

 )در خانه و اجتماع(  مبارزه عليه خشونت برزنان – ۳

  مبارزه بر عليه استثمار دوگانه بر زنان-۴
 Mujeres en Accion از طرف گروه هاي فمنيستي خارج و داخل و از همه مهم تر از طرف گروه                         ” سپتامبر ۱۹“اتحاديه زنان   
Solidariaه خواسته هاي اتحاديه اي را با اهداف فمنيستي وصل مي نمايند ، مورد پشتيباني قرار گرفتند  ك. 

 ) Wiener 1988 zit. in Mies 2001  (  
 
 

 بنگالدش 
NAYA KRISHI ANDOLONيك جنبش دهقاني براي موجوديت و يك زندگي خوشبخت  . 

Farida Akhter          از زناني كه به    . دش كه از فعاليت زنان موجوديت گرفته داده است             گزارشي راجع به يك جنبش دهقاني در بنگال
 نقش سنتي خود را در كشاورزي و بعنوان كشتگران زمين از دست داده و                  ”Grünen Revolution“خاطر تكنولوژي وانقالب سبز     

 با سپردن كار كشاورزي به كنسرن        ”Grüne Revolution“.  ازكار توليد كشاورزي به كار خانه داري و بچه داري پرتاب شده بودند              
اين دهقانان مجبور بودند بخاطردريافت وام براي       . هاي بين المللي كشت و زرع و دولت ، وضعيت دهقانان بنگالدش را وخيم تر نموده بود                  

بذری هم كه خود تهيه نموده      تهيه  تخم و كود و ماشين آالت  به کنسرن ها  وابسته باشند و از آنجا كه قادر به پرداخت وام ها نبودند و                                
بودند ،  از نوع بسيار بد نشاي برنج بود به مرور زمان محصوالت آنان كمتر و كمتر شده و بجاي ثروتمند شدن روز به روز فقير تر مي                                     

شد مسموم و آلوده كود شيميايي كه بكار مي بردند به  نشا هاي برنج آسيب رسانده و آبي كه در زمين هاي برنج كاري استفاده مي     .  گشتند
بسياري از  . تمامي اين وضعيت به خشونت هاي مردان بر عليه زنان كه ديگر كار مثبتي را در مزارع بعهده نداشتند، شدت مي بخشيد                        . بود  

  كه يك سازمان   UBINIGاما باالخره تصميم گرفتند وضعيت را تغيير دهند و با كمك            . زنان از فرط نااميدي دست به خودكشي می زدند        
آلترناتيو برای کارهای تحقيقاتی است ، پشتيباني گرديدند و ياد گرفتند كه چگونه نشاي قديمي را كشت نموده و نگهداري كنند و و                               

آنها مردانشان را قانع نمودند كه متدهاي جديد كشت را با توجه به              . آنها ياد گرفتند كه چگونه نشای برنج را بكارند           .دوباره كشت نمايند    
. منظوراز سموم، حشرات و وسايل از بين بردن علف هرزميباشد         (ت ياد بگيرند و بكار ببرند و و تالش كنند از به کارگيری سموم               محيط زيس 

كه " انقالب سبز "ديگر ازنشاهاي   . بسياري از زنان از اين نوع سموم براي كشتن خود استفاده مي نمودند              . در مزرعه ها خود داري نمايند        ) 
تمامي اين خواست هاي زنان در ابتدا از جانب مردان            .ي و خشونت را به ارمغان آورده بود ، براي كشت استفاده ننمايند               براي آنان بدبخت  

آنها در اين پروسه فهميدند كه اين چنين كشاورزي عالوه بر باال رفتن تنوع محصوالت، به اندازه كافي                   .تجربه و سپس مورد قبول واقع شد        
مي نمايد ، خطري که  براي طبيعت و حيوانات و انسان نداشته و باال تر از اين مي تواند بطور پيگير مفيد                                  يك تغذيه سالم را توليد        

از همه مهم تر    .   با تكنولوژي گران و زيان آورش ، باشد           ”Grünen Revolution“ترازمتدهاي يكنواخت وهميشگي كشت و زرع        
 . بانك ها و كنسرن هاي چند مليتي كشت و زرع خارجي اين روش خود شروعي بود براي عدم وابسته گي آنان به

توضيح داده  " منطقه هاي عاري از سموم       "  تمام اهالي روستا و خانواده ها خودشان را بعنوان              Naya Krishi Andolon در جنبش 
آنها مي خواستند دوباره     . وند  آنها ممنوع كرده بودند كه كنسرن هاي چند مليتي براي ارايه محصوالتشان به اين مناطق وارد ش                      . بودند  

و از ملزومات اين برنامه ريزي       . خودشان بر پژوهش ها و آب و زمين و درختان وكشت و گياهان و تنوع حيوانات ،كنترل داشته باشند                         
اين جنبش  بعد از مدتي كوتاه     . جديد براي تنوع كشت وزرع، همينطور كار بري ازآگاهي ها و روش هاي سنتي وفرهنگ سنتيشان مي بود                  

فتح " زنان بعنوان كارشناسان ، نقش اساسي را در گسترش پرنسيپ هاي             . دهقاني موفق گرديد ، هزاران نفر از روستاييان را بسيج نمايد                
 نوع مختلف برنج را دوباره       ۶۵۰اين جنبش موفق گرديد با كمك زنان چيزي در حدود              . ، بازي مي نمودند    " مجدد موجوديت دهقانان  
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كامال از بين رفته بود ، دوباره        ”Grünen Revolution“ده و در كنارآن، انواع ديگر گياهاني را كه به لحاظ تكنولوژي              بازسازي نمو 
 .  از اين جنبش پشتيباني نمايندNayakrishiآن چيزي كه از همه مهم تر است ، داليلي ست كه باعث گرديد كه زنان . احيا نمايند 

 Naya KrishiAndolon  زنان . با خود خواهد آورد   " امنيت غذايي ويك زندگي خوشبخت       "  اين زنان ، جنبشي است كه          به اعتقاد
و بدست آوردن مجدد      . هم مي باشند      " زندگي خوشبخت    " نمي خواهند كه تنها غذاي كافي داشته باشند بلكه آنان خواهان يك                  

 ". زندگي خوشبخت"موجوديتشان زمينه اي است براي اين 
Bennholdt-Thomsen/Mies 1997; Farida Akhter in Bennholdt-Thomsen, Faraclas und v. 
Werlhof -Hg.- 2001,S. 167-177, Greenpeace Magazin, August 2001, S. 26/27, 
Sonderausgabe                          

                                                                            
 نياک

Terisa Turner    و Leigh Brownhill                      گزارش مي دهند كه زنان در مزارع قهوه كنيا، بطوري بسيار خالقانه مبارزه اي را عليه
اين سرمايه داران زنان را در سه سطح مختلف تحت فشار قرار داده واستثمارمي                .  قدرت هاي مردساالر سرمايه داري برنامه ريزي نمودند        

 :نمايند
  ني شدن توسط بانك جهاني و بانک توسعه جهانیدر سطح جها -١
 در سطح ملي توسط دولت كنيا -٢
 و در حوزه خانوادگی توسط شوهرانشان -٣

 
بعد از اين كه بانك جهاني توسط سياست برنامه          . اما زنان مي توانند روي زمين مردان كار كنند           . صاحبان زمين در كنيا مردان مي باشند         

كه دولت كنيا كشاورزي خود را برروي توليدات صادراتي متمركز نمايد تا بدان وسيله قادر باشد بهره وام                      ساختار تطابقي ، خواسته بود       
و چيدن دانه هاي قهوه در فصل برداشت         . دريافتي خود را به آنان بپردازد ، به همين جهت كاشت محصول قهوه هم گسترش پيدا نمود                      

فتي از فروش قهوه را مردان دريافت مي كردند و دولت هم از زنان خواسته بود كه فقط                     اما پول دريا  . محصول به عهده زنان قرار گرفت        
ولي زنان اصرار داشتند كه كارخالقانه سنتي زنانه خود را حفظ نمايند ، زيرا كه تنها از آن طريق مي                     .براي شوهرانشان مي توانند كار نمايند     

 قيمت  ۱۹۹۰ تا   ۱۹۸۰بين سال هاي    . انه ها به كار توليد وا ميداشت جلو گيري نمايد           شد با كار جمعي جلوي كار فردی  را كه زنان را در خ             
كشاورزان قهوه درآمدشان از توليد قهوه       .کاهش پيدا کرد       % ۷۰جهاني قهوه نزول كرد و در آمد ناشي از صدور قهوه آفريقايي هم تا                   

 زنان تهديد نمودند كه دراين صورت         Maraguaدر شهرستان   . کاهش پيدا کرد و بسياري از دادن مزد به زنانشان خودداري نمودند               
مردان نيز تهديد نمودند كه اگر زنان در مزارع قهوه كار نكنند آنان             . حاضر به كار در مزارع شوهرانشان نبوده و دست از كار خواهند كشيد            

نجا كه در هر حال پولي نمي گرفتند ، پيش خود فكر              اما زنان بسيار محكم روي حرف خود ايستادند واز آ          . را از مزارع بيرون مي اندازند      
توليد قهوه سقوط نمود و دولت داشت ورشکست        . چرا مي بايست براي مردان و دولت و بنگاه هاي مالي بين المللي كار نمايند                : كردند كه   

مي آورد كه دولت موظف است به         می شد چون درآمدشان از صادرات قهوه پايين آمده بود و بانک توسعه جهانی نيز  بر آنان فشار                           
آن ها نتوانستند كه زن ها  را به كار برگردانند و زنان محكم روي حرف خود ماندند ،                    . تعهدات خود در مقابل باز پرداخت وام عمل نمايد        

ان هم كه ديدند كه به      و زن . در اين زمان بانک توسعه جهانی  به دولت يك وام مجدد داد كه توسط آن توليد قهوه را دوباره فعال نمايد                           
آنها پولي داده نمي شود و درست مي بايست مثل خانه دار ها براي همسرانشان بدون مزد كار نمايند ، مقاومت نمودند در مسير اين مقاومت                           

ي جات در بين     برخي از زنان براي تامين مايحتاج خانواده شان به كاشت لوبيا و ساير صيف                . بسياري از زندگي های زناشويي از هم پاشيد           
و به اين طريق    . درختان قهوه روی آوردند ،  و به درختان قهوه به اندازه كافي نمي رسيدند و كم كم خيلي از درختان خشك مي شدند                             

صميم تا اينكه باالخره زنان ت    . البته اين كار قدغن بود      . مواد غذايي را براي خودشان و كودكانشان در مزرعه شوهرانشان توليد مي نمودند              
 بطور دسته جمعي مهاجرت کرده و به جاي كشت قهوه به كشت موز و ديگر صيفي جات ضروری براي خانواده                       Maraguaگرفتند از     

براي از بين بردن هر درخت قهوه جريمه اي به مدت يكسال زندان تعيين شده بود اما زنان به اين هم توجه                        . شان و بازار محلي روي آورند       



 28

 بجاي كار بر روي مزارع قهوه ، به كاشت          Managua زنان   ۱۹۸۶در سال   . مه خود را به طور دسته جمعي شروع نمودند          اي نداشته و برنا   
 . درختان موز و رسيدگي به مزارع صيفي جات پرداخته و بدين وسيله احتياجات خود و خانوادشان را تامين مي نمودند

ش خود را در اين فاصله در تمامي كنيا و تمامي مركز و شرق آفريقا                    اين جنب  Leigh Brownhill  و Terisa Turnerبه گفته      
 (Turner 2001) .گسترش داد

عنصری كه در مقاومت زنان كنيايي جالب بود اين است كه آنان ديگر مزدي از شوهرانشان و يا دولت  درخواست ننمودند بلكه خود                                
در هر حال   . تند، توليد نموده وحركتشان درسي براي زنان و مردان ديگر شد           محصوالتشان را مستقيم توسط برنامه عاقالنه اي كه پيش گرف          

 . باالخره مردان هم مجبور شدند که  از كار زنانشان پشتيباني نمايند 
 

 مقاومت جهاني زنان
اينكه خود را تنها    در عصر جهاني سازی ، براي زنان درخواست شغل ، دستمزد بهتر و كمك هاي اجتماعي بيشتر از دولت هاي شان ، و يا                           

به مفهوم بر خورداري از بخش بزرگي از سودي         " تساوي با مردان  " زيرا كه   . طلبی محدود نمايند، ديگر كافي نخواهد بود      "  مساوات" روي
. است كه در مجموع بر محور غارت طبيعت و نابودي آن و خشونت عليه زنان و جنگ و سياست های نو استعماري بنا خواهد گرديد                                 

 . تم اقتصادي  سرمايه داري و مردساالري جهاني ، تنها يك ارزش مي شناسد كه آن هم سود استسيس
 

 مقاومت زنان در آلمان 
در مقابل اين سوال كه، مقاومت زنان آلماني بر عليه جهاني سازی  اقتصاد چگونه به پيش مي رود ، مجبوريم مانند هميشه با كمال تاسف                              

را نويد داده اند اما در كل،       » جهاني شدن از پايين     « ي از حركت ها به طور مثال در ميان فعالين جوان كه  مبارزه               بگوييم كه ، با وجود بسيار     
اكثريت زنان آلماني هنوز به اين مقوله نپرداخته اند كه جهاني سازی از ديد آنان چه مفهومي در بر دارد ؟ به چه خاطر زنان نه فقط قرباني                               

 باشند،  بلكه آنان تكيه گاه هاي واقعي و مهم كنسرن هاي جهاني گرديده اند؟ جهاني شدن اقتصاد مي 
سلب اعتباراز زنان و تبعيض عليه زنان توسط سرمايه جهاني           : "بسياري هنوز به وعده  وعيد هاي دولت آلمان و اروپای متحد كه مي گويد                

ي را براي زنان به وجود خواهد آورد و اينكه زنان فقط              ، شانس برابر   ”Gender Mainstreaming“برداشته خواهد شد ، و سياست       
اين سياست  . به مثابه سرمايه انساني بوده ، و مي بايست فقط انعطاف پذير ی از خود نشان دهند و خود را به اين سيستم به زور تحميل نمايند                           

اما آن چيزي كه جايش خاليست ، يك اطالعات پايه          و. اما در حال حاضر در نتيجه جهاني شدن اقتصاد بي معني و نامعقول به پيش مي رود                 
اي از زنان و مردان در رابطه با قرار هاي نئوليبرالي جهاني واروپايي است كه باعث مي گردد وضعيت زنان در جهان و همينطور در                                     

پيمان هاي "و اطالعات آنان در باره    يعني چه   » تجارت جهانی   « آنها به هيچ وجه نمي دانند كه        . كشورهاي ثروتمند ، اينچنين وخيم تر گردد      
 بسيار کم است " عمومي در رابطه با تجارت و خدمات اداري و دولتي

( EU و همينطور از جانب      WTO از طرف    (General Agreement on Trade in Services –GATS)در حال حاضر    
 : در تمامي زمينه ها و تمامي سطوح به اجرا در مي آيد) اروپای متحد 

روپای متحد ، تمامي بخش هاي دستگاه هاي اداري و خدماتي ، و مهم تر از همه خدمات عمومي كه تا بحال تحت كنترل نيروي                                 در ا 
بطور مثال از بخش هايي كه      .  همگاني و اجتماعي بوده ، فقط براي رقابت هاي بين المللي باز و آماده بوده و ليبراليزه و خصوصي مي شوند                     

توان از بهداشت و سالمتي و ياسيستم آموزش و پرورش وسيستم تهيه آب آشاميدني ، زباله و آب هاي زايد ،                          از آن صحبت مي شود مي      
، مهد كودك ها،    )خانه هاي سالمندان    ( سيستم رانندگي و حمل و نقل ، دستگاه هاي خدمات اداري ، انرژي و برق ، مواظبت از سالمندان                     

  .نام برد...........و عده بيشمار ديگري 
دستگاه هاي خدماتي جهاني چند مليتي ، انتظار دارند كه اگر اين بخش ها از طرف سرمايه گذاران خصوصي هدايت شوند ،  ميلياردها سود           

و اين ديگر مشخص شده كه ليبراليزه شدن        .  و اما اين مجموعه بخشي از كليت سيستم خدماتي است كه زنان در آن به كار مشغولند                  . ببرند  
نه تنها محل هاي كارشان در معرض تهديد بوده بلكه از همه            . شدن اين بخش هاي وابسته ، ميليون ها زن را هدف گرفته است               و خصوصي   

بيكار : مهم تر در خصوصي شدن، يك بخشي بزرگ از حقوق كاري را هم از دست خواهند داد به اين مفهوم كه قوانين براي محافظت از                            
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بسياري از  . تقليل پيدا مي نمايند      .... ات كار ، بيمه هاي اجتماعي ، محافظت حقوق مادران شاغل، و                  سازي وعدم تمديد قرارداد، ساع     
و رقابت بين زنان با همديگر و ترس از دست دادن             .(Teleheimarbeit)وظليف توليدي به عهده زنان در خانه ها محول خواهند شد             

زنان همينطور بيشتر از مردان از عدم ايمني        . ديگر را در محيط كار خراب نمايند        محل كار، باعث مي گردد كه زنان براي حفظ كار ، يك              
بهداشت ناكافي  : عواقبي را كه بخش هاي خدماتي خصوصي سازي شده با خود به همراه خواهند داشت عبارتند از                      . كاري برخوردارند   

 وسايل نقل و انتقال عمومي بسيار كم ، مهد كودك هاي               براي محرومين اجتماعي و وضعيت بد آموزشي براي زنان و دختران محروم ،               
نامنظم بسيار كم ، راه هاي طوالني مابين پستخانه ها و بانك هاي پس انداز موجود ، سرويس بد در بيمارستان ها و خانه هاي سالمندان و                               

 . فقر بيشتر زنان در ايام پيري
براي مثال در   .  دن بخش هاي خدماتي را اجرا مي نمايند، به وضوح ديده مي شوند                تمام اين ها، و اين نتايج در كشورهايي كه ليبراليزه ش           

 .آمريكا و انگليس ، همين حال نيز انجام می گردد
(vgl.Infobriefe des Netzwerks gegen Neoliberalismus,Köln) 

 
 با اطالع   GATSان را به موقع از عواقب         زن VERDI و امروز    ÖTVقبال  : چگونه است كه تا كنون حتي يكبار اتحاديه هاي كارگري            

 به وجود آمده ، نمي شناسند ، بنا بر          GATSاگر زنان اين تهديدات جديدي را كه توسط جهاني شدن نئوليبراليسم بخصوص              . ننموده اند   
 .اين نمي توانند در مقابل آن خود را محافظت نمايند و در اين صورت جهاني شدن سرنوشت آنان خواهد شد

ه مقاومت زنان در كشورهاي جنوب مي تواند به ما روحيه داده و محركي باشد كه با اين اطالعات و روشنگري ها شروع نماييم و  نمون
. مقاومت و مبارزه عليه جهاني شدن را تدارك نماييم   

                                                                         
                                                             برگردان از آلماني ناهيد جعفرپور                   
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