
 

  »                                                                                                                       حركت به پيش«، جنبش  »آتاك «

در ژنو ، تحسين     "  زيست جهاني شدن عدالت اجتماعي و محيط      "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            ۲۰۰,۰۰۰در حدود   . همگان را بر انگيخته است      

شدني كه ،   » يك جهاني     « بر عليه   . تا با اعتراض خود ، ضديت با گسترش بي عدالتي اجتماعي در پهنه جهان را به نمايش بگذارند                  
 كشور جهان خود را جزيي از اين جنبش جهاني مي           ۵۰ عضواز   ۹۰۰۰۰با  » آتاك  «. ها بر عاليق اقتصادي قدرتمندان متمركزاست     تن

در آلمان موفق شده است يك پيمان اتحاد اجتماعي را به وجود آورد كه ازطرف بسياري مجامع و                      » آتاك  «عالوه بر اين    . داند
 مسيحي تا گروه هاي منتقد سرمايه داري ، پشتيباني مي              Pax و  BUNDو همينطور   GWE و   ver.de:  هايي چون    سازمان

 گروه  ۱۶۰هرروز بيشتر از گذشته انسان هاي بيشماري با ديد هاي مختلف سياسي و جهانبيني هاي متفاوت در نزديك به                        . گردد  
 .فعال مي گردند»  آتاك « محلي 

  ي برندهاكثريتي بازنده ، اقليتجهانی سازی نئوليبرالی 

  دارابلكه برعكس با جهاني شدن فاصله بين . رفاه عمومي را به همراه خواهد آورد ، به حقيقت نپيوست " جهاني شدن" اين تعهد كه  
موتور اين جهاني شدن ، بازارهاي مالي بين        .  چه در بين مجامع و چه درميان شمال و جنوب ، روز به روز بزرگتر مي گردد                     ندار و

صاحبان بانك هاي جهاني و كارگزاران مالي جهان روزانه ميليارد ها در بازار مالي جهان براي تجارت سرمايه                      . شند  المللي مي با  
گذاري نموده و هر روز بيشتر از روز قبل بخاطر تصميمات سرمايه گذاري ، از نفوذ بيشتري درتحرك و توسعه جامعه برخوردار                          

 . ، دمكراسي را بخاك مي سپارند ي جهانيو به اين وسيله است كه بازارها. مي گردند

 جهاني سازی بمفهوم سرنوشتي ابدي نيست زيرا كه جهاني ديگر ممكن است

در مقابل جهاني شدن خواهان كنترلي طبق اصول دمكراتيك و تنظيم بازارهاي بين المللي سرمايه و ابزار توليد و خدمات                    » آتاك  « 
سياست مي بايست بر    . تصاد مي بايست وظيفه خدمت به انسان ها را داشته باشد و نه بر عكس               ما بر اين اعتقاد هستيم كه اق      . مي باشد 

فقط از اين طريق است كه نابرابري        . مداريك رهبري عدالت خواهانه و دمكراتيک وگسترش مسئوالنه محيط زيست قرار بگيرد                
 . ند رفت هاي اجتماعي به بار آمده توسط اقتصاد سرمايه داري موجود از بين خواه

 چه مي خواهد ؟ » آتاك «

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

 



ولوژي ناب است   بري هاي كنوني نئوليبرالي يك ايدئ     در زير نفوذ ره   " جهاني شدن "ادعا هاي     . اتيوها ضروري و امكان پذيرند      آلترن
.ما اعتقاد داريم كه جهاني ديگر امكان پذير مي باشد           . تصور ما از جهاني شدن ، همبستگي بين المللي از پايين است             .  و نه آلترناتيو  

. 

  آيندهيك جنبش با» آتاك «

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

 نموده بود ، بدين صورت ما هم  تقريبا پرداختن           *Tobinsteuerازارهاي مالي بين المللي و اجراي     ك ب جهت  كنترل دمكراتي   
مجموعه تم ها بصورت خواست هاي روشن و قابل انتقال از             .  به مجموعه معضالت جهاني شدن نئوليبرالي را وظيفه خود نموديم           

به اين خاطر ما براي به اجرا در آوردن           . ن تم ها ارائه مي گردد      يكديگر تفكيك شده اند و همزمان  تحليل هاي ريشه اي از اي                
 .متمركز مي نمايم» آتاك « تبليغي _خواسته هايمان ، خود را حول اقدامات سياسي 

 »آتاك « فعاليت هاي  

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

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

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

 تغييرات در محالت انجام مي پذيرد

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

 يا تظاهرات در مقابل شعبه      WTOن بطور مثال سازماندهی آكسيون هايي عليه سياست جديد سازمان جهاني بازرگاني               كارهاي آنا 
اين گروه  ها روي موضوعات       . درگير بودند مي باشد    " بنگاه هاي واحه هاي مالياتي     " هاي كنسرن هايي می باشدكه در ماجراي        

 .  هايي  برای رد و بدل نمودن اطالعات برگزار مي نمايندكاري اساسی و پايه ای نموده و كنفرانس» آتاك «

 » آتاك«توضيحات 

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

 ای  جامعه را با سرعت سرسام آوری تغييرداده و به طور ريشه          » جهاني شدن   «. ، تغييری بنيانی در ابعاد تاريخ است        »  جهاني شدن   « 
، تاكنون کامال يک جانبه و تحت سلطه قدرتمندان اقتصادي ، ، بانك هاي                   » جهاني شدن «.بر شرايط همگان تاثير می گذارد           

ل ايده آ . بزرگ جهاني ، بنگاه هاي اوراق بها دار مالي ، كنسرن هاي حمل و نقل وديگر سرمايه داران بزرگ قرار داشته است                            



پردن همه مسائل به بازار      ساين ايدئولوژي اعتقاد دارد كه مشكالت اجتماعي با           . اليسم می باشد    همگي اين نهادهای مالی  نئوليبر      
 .اد و شركت هاي خصوصي به بهترين وجه حل خواهند شد١آز

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

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

 .   سازد 
هم ناامني هاي اجتماعي و به حاشيه رانده شدن ها و نابرابري ها                ،   شده وبراي ما    فقر در كشور هاي سرمايه داري احيا          -٢

. شدن قرار گرفته  ودر حال فروپاشي است       اجتماعي  در خطرخصوصي   سيستم تامين اجتماعي و امنيت      . رشد نموده است    
 .  حق بازنشستگي ، بهداشت ، آموزش، به كاال مبدل شده است

 . يرا نهادهای مالی جهاني با  تهديد جابجايي سرمايه ،  سياست  های خود را ديكته مي كنند دمكراسي مدفون مي شود، ز -٣

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

 .پيروي از اين مدل در كل جهان به شغل هاي بسيار ارزان و ناامن پيماني تبديل می شود

بطور مثال مبادالت تجاري زنان و        ( جهاني شدن باعث رشد ناهنجار زن ستيزی و خشونت سازمان يافته عليه زنان ،                     -٥
 .ن قربانيان جديد جنگ هاي جهاني زنان و كودكان مي باشندهم چني. شده است ) كودكان 

ظيم يعي زندگي با خواست منطق بازار تناز آن جا که اين مراكز طب. حل مسائل مربوط به  محيط زيست مسكوت مي ماند       -٦
 .می گردند ، اين مناطق رو به نابودی می روند

قدرت بي حد تبليغات وکاالهای     .  دي مي گردد  چند سويه گي فرهنگي توسط فرهنگ صنعتي قدرت اقتصادي يك بع            -٧
 .مارک دار  منطق بازار هر چه قوي تربه سمبل ارزشي اجتماعي تبديل مي گردند

ت  تامين امني  قدرت های صنعتی در جهان در کنار حفظ عاليق سنتی خود هم چون تسلط بر منابع مواد خام و گاز برای                        -٨
 .و جنگ متوسل می شوندخود هرچه بيشتر به دخالت های مستقيم نظامی 

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

دی ، نظامی کردن منطقه های جغرافيايي و ناديده گرفتن حقوق دموکراتيک استفاده می                 توجيهی برای خلع سالح مور     
 . گردد 

 ما به سياستی ديگر احتياج داريم 

و توسط دولت ها و كشورهاي صنعتي بزرگ و با             . جهاني شدن نئوليبرالي به هيچ وجه سرنوشتي ابدي و بدون آلترناتيو نيست               
. هدفمند به راه افتاده است        ) WTO( لمللی پول ، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني            كمك بنگاه هاي مالي صندوق بين ا       

و چه در نهادهای نوليبرالی جهانی ايفا       ) ليبراليزه کردن معاهدات تجاری     ( آلمان و اروپای متحد نقش بزرگی را چه در خود اروپا             
 .می کنند

                                                 
 



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

راسي براي همه انسان ها وجود داشته و چند          ما بر اساس حفظ محيط زيست و همبستگی جهانی ، دنيايي ميخواهيم كه در آن دمك                 
 . سويگي فرهنگي حفظ گردد

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

 .توسعه بيشتری يافت

مي خواهد بعنوان يك بخش خارج از جنبش پارلمانتاريستي ، خدمتي در جهت ايجاد دمكراسي اجتماعي                      » آتاك  « -١
 بنمايد

براي يك قانون جديد اقتصادي در جهان ، كه در آن همه ثروت ها به طور عادالنه تقسيم گشته و بر اساس                          »  آتاك  « -٢
 .ست  از آن ها  استفاده صحيح می گردد ، مبارزه مي كندحفظ محيط زي

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

 :مبارزه مي كند براي » آتاك «

ما .  غير نظامي و صلح آميز براي حل اختالفات           خاتمه دادن به بسيج نوين نظامي و جنگ  و تالش براي راه حل هاي                  – ١
مخالفت خود را با متوسل شدن سياست خارجي  به ابزار نظامي ، اعزام نيروهاي نظامی آلمان به خارج از مرزها اعالم مي                          

 .كنيم
 و خرج   Tobinsteuer به اجرا در آوردن  مقررات مالياتي در رابطه با بنگاه هاي مالي بين المللي و ماليات توبين                        - ٢

 .اين ماليات ها براي محيط زيست بين المللي و كمك به كشورهاي درحال توسعه 

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

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

 حل مسئله قرض هاي كشور هاي در حال توسعه ، خاتمه دادن به فشار بر کشورهای درحال توسعه برای تطبيق دادن                             - ٥
 يك محاكمه عادالنه و روشن و       توسطاقتصاد خود با سياست های نئوليبرالی و همينطور بركناري ديكتاتوری های مذهبي ،              

 .علني 

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

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

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

 . خواهيم زد ،جهانی سازی نئوليبرالیما دست رد به سينه هرگونه حركت خالف و جنايي، درون جنبش ضد  . نماييم 



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

ما مخالف  . مورد تهديد قرارگرفته ، می باشيم         محدود و      GATSهمينطور  تهيه آب آشاميدني که توسط قرارداد              
 .خصوصي سازي كاال ها و يافته های ژنتيك مي باشيم

   سيستم مردمی خدمات برای سالمندان- ١٠

 . ايجاد تغيير در تقسيم و ارزش گذاری بر مشاغل بدون مزد در چارچوبی بين المللی و تقسيمات کاری ويژه هر جامعه– ١١

ما مخالف  توليد محصوالت کشاورزی با استقاده از تغييرات              .  توجه به محيط زيست       كشاورزي اجتماعي بر مبناي      – ١٢
 .ژنتيکی و صدور آن می باشيم 

ما خواهان  .   تنظيم و محدود كردن قدرت كنسرن ها، قدرت جمعي اقتصادي كارتل ها وادغام كنسرن ها در يكديگر                    – ١٣
زدها ، حقوق كار و حق شرکت در سياست های شرکت ها برای   باال بردن ماليات برشركت ها ، تامين منصفانه حداقل دستم         

 .شاغلين ، برابري  بين زنان و مردان در انتخاب شغل ، و استانداردهای اجتماعی و محيط زيستی 

 !آينده جهانمان را مشتركا در دست بگيريم

 مترجم ناهيد جعفرپور
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

باشند ، تا كنون     ما در حال سود بري از جهاني شدن مي         ارتباط جمعي ، كه دائ     گبنياد هاي بزرگ مالي و همينطور بنيادهاي بزر        *
 بنگاه هاي    نقل و انتقاالت   : "دگوي  ، اشاره اي ننموده اند كه مي       James TOBIN به پيشنهاد دارنده جايزه نوبل اقتصادي آمريكا      
% ٠۱حال حتي اگر ماليات وضع شده بر پايه            "   بايست شامل قوانين مالياتي گردد      مالي در بازارهاي بورس و اوراق بها دار مي           

ر  جمع آوري اين ماليات ، بويژه د         .  ميليلرد دالر ساالنه خواهد شد      ۱۰۰حساب شود ، بنا بر نظر مالياتي توبين چيزي در حدود                
تواند در جهت مبارزه بر عليه نابرابري اجتماعي ودر خدمت تعليم و                مي  كشورهاي صنعتي يعني جاييكه مراكز مالي مستقر هستند        

تربيت و بهداشت و سالمتي در كشور هاي فقير بكار آيد وهمچنين براي تهيه ضروريات عمومي و مواد غذايي و يك توسعه مانا                           
   )۱۹۹۸به نقل از پالتفرم آتاک ( . مصرف گردد


