کارگاه دیالکتیک/متن دریافتی:

دفاع از مبارزات یک زندانی سوسیالیست 1یا فراخوانی به احیای انترناسیونالیسم
در همبستگی با مبارزهی رضا شهابی
)نسخهی آلمانی در نشریهی  Freiesicht؛ نسخهی انگلیسی(

امین حصوری
اغراق نیست اگر بگوییم در عصر دهشتباری از تاریخ بشر مدرن به سر میبریم؛ نه صممرفا بهخمماطر کمیممت تهاجمممات
سرمایهداری به حریم انسانها )و طبیعت( و دستاوردهای بشری ،بلکممه از آن رو کممه در دورهی پرتلطممم حاضممر ایممن
تهاجماتت مازاد اندکی برای گرایشهای مقابل دگرگونساز به جای گذاشممتهاند .گممویی جهممان بشممری در مجممموع در
سکوتی پذیرنده ،روند افول نهایی خود را نظاره میکند .در همین بافتار ،مبارزات جهانی چپ برای ایستادگی در برابممر
موج تهاجمات نظم سرمایهدارانه به پایینترین سطح تاریخیاش رسیده است :خواه بهلحاظ میزان و وسعت و درجهی
سازمانیافتگی این مبارزات ،و خواه بهواسطهی درجات تاثیرگذاری اجتماعی و سیاسی آنها و یا توان آنها در بسممیج
افکار عمومی و شکلدادن به روندهای مقاومت مردمی.
باید اذعان کرد که علوهبر مجموعهتحولتی که به رشد قدرت سیاسی حاکمانن نظم کنونی و بسط ابزارهای کنممترل و
سرکونب نظاممند »محکومان« و مخالفان انجامیدهاند ،چممپ نیممز در سممطح جهممانی هنمموز از سممردرگمی و پراکنممدگی
شکست تاریخی خویش بیرون نیامده است تا بتواند نیروی تاریخی موثری در برابر تهاجمات فزآینممدهی نظممام سمملطه
فراهم آورد .برای مثال ،بخش بزرگی از آنچه از طیف گستردهی چپ و مخالفان فعال نظممام سممرمایهداری )در معنممای
وسیع کلم( برجای مانده است ،درحالی گذشتهی تاریخی خویش را نقد و نفی میکند که ابزارهای تممازه و کارآمممدی
برای مبارزه با حریف قدرتمند افسارگسیختهی خویش پرورش نداده است .شاید حتی بتوان این انگاره را مطممرح کممرد
که پیشروی تهاجمی این یک ،رابطهی روشن و تنگاتنگی با عقبنشینی چپ دارد .این بیتوازنی موحش در مواجههی
میان سیستم و مخالفاناش ،حس ناتوانی و درماندگی و معضل فقممدان چشمممانداز را در میممان نیروهممای چممپ دامممن
میزند ،که این هم به نوبهی خود به تکرار و تداوم این چرخهی شوم کمممک میکنممد؛ گرچممه بهگممونهای متناقضنممما،
پتانسیلها و زمینههای اجتماع نی مقابله با معضمملنت بسطوتشممدیدیافتهی آفریممدهی سیسممتم فزونممی گرفتممه اسممت و
 .1همانطور که در متن آمده ،چنین دفاعی در این مورد مشخص همچنین دفاع از جان زندانی )رضا شهابی( است.
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نمودهای انضمامی بسیاری از آن )از جمله در سطح زیست روزانهی مردم( قابل مشاهده است.
این متن کوتاه بیگمان قصد آن ندارد که تحلیلی از وضعیت تاریخی چپ و معضلت کنونی آن ارائه دهد ،اما از آنجمما
که دغدغهی مستقیم آن ،فراخوانی به همبستگی با مبارزات یک سوسیالیست زندانی است ،تصممویر کلممی ترسیمشممده
شاید بتواند در وهلهی نخست جایگاه چنین فراخوانی را )به عنوان یکی از صدها نمممونهی مشممابه( در متممن وضممعیت
آشفتهی کنونی چپ برای مخاطبان فرضی آن روشنتر سازد .بهبیان دیگر ،هدف جانبی این متن نشاندادن آن اسممت
که چگونه فراخوانی از این دست ،بهگونهای درونماندگاتر فراخوانیست به احیای مبارزات انترناسیونالیستی.
اما انگیزهی بیواسطهی این متن اعلم هشداریست نسبت به خطری که جان یک فعال کارگری زندانی )رضا شهابی(
در ایران را تهدید میکند ،و نیز دعوت به »همبستگی فعال« با مبارزهی تراژیممک کممارگری کممه از فممرط بیعممدالتی و
شدت ستمی که بر او ) بهعنوان یک کارگر و نیز فعال کارگری در جهت احقاق پایهایترین حقوق ( و جامعهی کارگری
ایران میرود ،تن خود را به آخرین سنگر مبارزه بدل کرده است .رضا شممهابی ،راننممدهی اتوبمموس  ۴۳سممالهی بخممش
حملو نقل عمومی شهر تهران ،که در زندانی در حوالی تهممران )گوهردشممت( در بنممد اسممت ،در  ۲۷سممپتامبر بهطممور
مشروط به اعتصاب غذای پنجاه روزهی خود پایان داد .او که بهسبب مشارکت و پافشمماریاش در راهانممدازی و برپممایی
سندیکای رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران اخیر ا حدود هفت سال را در زندان گذرانده بممود ،انممدکی پممس از
آزادیاش بهدلیل ادامهی فعالیتهایش بار دیگر دستگیر و زندانی شد ،درحالیکه بهانهی صمموری ایممن اقممدام )کممه در
ایران به رویهای »مرسوم« بدل شده است( حتی در قیاس با قوانین ستمگرانهی موجود هممم فاقممد وجمماهت »قممانونی«
است .شهابی از آن رو بدینسان از سوی حاکمیت مجازات میشود که طی سالهای اخیر بهواسطهی ایستادگیهایش
به یکی از چهرههای نمادین مبارزات جاری طبقهي کارگر بدل شده است؛ بهواقع ،مجازات وی حاوی پیام روشممنی از
سوی حاکمیت تجدید آرایشیافته خطاب به مقاومتهای پراکنده ولی مداوم و رو به فزوننی کارگران در سراسر ایممران
است؛ پیامی که مضمون آن عزم راسخ حاکمیت برای پیشبرد برنامهی تحمیلی سیاسی-اقتصادنی نولیبرالی آن است.
تاکنون کارزارهای کوچکی در سطح »رسانههای اجتماعنی« زیرزمینی ایرانی )عمدتا به دلیل شممرایط سممرکوب( بممرای
نجات جان رضا شممهابی و بازتمماب صممدای وی و اعلم همبسممتگی بمما مبممارزاتش برپمما شممده اسممت ،و نیممز بیانیههمما و
حرکتهایی در اروپا و کانادا )نظیر بیانیههایی از سوی برخی اتحادیههای کارگری در فرانسه و بریتانیا و کانادا ،سمموئد،
و آلمان ،و یا آکسیونهایی در برخی از این کشورها( .مهمتر از همه ،سندیکای ممنوعشدهی کممارگران شممرکت واحممد
اتوبوسرانی تهران و حومه فراخمموانی بممرای گردهمممایی در روز  ۲۵سممپتامبر در مقابممل سمماختمان وزارت کممار و امممور
اجتماعی صادر کرد و عدهای از کارگران و فعالین سیاسی و مدنی بهرغم پیامممدهای پلیسممی-امنیممتی محتمممل در آن
حضور یافتند.2
 .2از آنجا که این سندیکا طی دههی گذشته ،صرف ا بهدلیل پافشاریاش بر حق کارگران برای تاسیس سممندیکایی از آنن خممود ،آممماج
شدیدترین حملت و سرکوبهای دولتی بوده است ،چنین فراخوانی طبعا از سوی حاکمیت غیرمجمماز تلقممی میشممود و برگممزاری یمما
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با وجود این ،باید اذعان کرد که متأسفانه همهی این کوششها بههیچ رو برای عرضهی پاسممخی نیرومنممد و ممموثر بممه
وضعیت غیرانسانیای که رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی )از جمله فعممالین کممارگری( در ایممران بمما آن مواجهانممد،
کفایت نمیکنند .و باید پذیرفت که این نابسندگتی )که بهطور فزآیندهای در موارد مختلممف تجلممی مییابممد( فینفسممه

بهاندازهی وضعیت رنجبار کنون نی رضا حامل سویهای تراژیک است ،و شاید بهسهم خود یکی از دلیلی باشد کممه وی را
مجبور کرده است که برای شنیدهشدن صدای حقطلبی و مبارزهاش این شیوهی تراژیک را در پیش بگیرد .بنممابراین،
اگر بر آنیم که علوه بر تلشهای ممکن برای حفظ جان رضا شهابی ،مبارزهی وی را نیز جدی تلقی کنیممم ،میبایممد
دلیل وسیعی را که موجب شدهاند زندگیاش را به خطر بیاندازد برجسته سازیم .در همین راستا ،باید این موضوع را
هم برجسته کرد که چرا بهرغم گردش اطلعات و موارد بسیاری از تجارب مستقیم شخصی ،مقمماومت و مبممارزه علیممه
چنین وضعیتهای سرکوبگرانهای در ایران بسیار محدود و دشوار شده است .و مهمتر از آن ،تاجایی که به ممموقعیت
ما در جایی خارج از ایران مربوط میشود ،باید این پرسش را بهسان یک پروبلماتیک مهم برجسته ساخت که چرا در
سالیان اخیر همبستگی بینالمللی با مبارزات کارگری در سراسر جهان از سوی نیروهای چپ چنین بیرمق و کمتوان

شده است ) این پرسش بیگمان پاسخی چندوجهی و چندتعینی دارد ،که نقادی کنش مالوف یا آگاهانهی چممپ تنهمما
وجهی از علل این کمرمقی را آشکار میسازد(.
درنگی بر همین پرسش آخر )که هدف جانبی این متن و پایانبخش آن است( ،روشن میسازد که چرا موقعیت ظاهرا
خخرد رضا شهابی و فراخوانی برای نجات جان وی و همبستگی با مبارزهاش ،نمیتواند مستقل از ممموقعیت کلممی چممپ
جهانی باشد .در نگاه تاریخی کلنتر به موقعیت مشخص رضا ،میتوان نشان داد کممه ممموقعیت خمماص وی در تحلیممل
نهایی نمودی از اوجگیری بحران عام و فراگیریست که از شکست جهانی چممپ ناشممی شممده اسممت؛ درحممالیکه طممی
حدود چهار دههي اخیر پیامدهای حادتر این بحران )نظیر سرکوبهای مسممتقیم سیاسممی ،و بهویممژه حممذف فیزیکممی
فردی یا دستهجمعی مخالفان چپ( هرچهبیشتر در کشورهای جنوبی جهان لمس شده است ،درست همممانگونه کممه
بحران اقتصادی سرمایه نیز پیامدهای حاد مستقیماش )نظیر وسعتیابی و شدتگیری درجهی فقر و اسممتثمار( را بممه
»کشورهای جنوب« منتقل میسازد .بهواقع ،مبارزهی ظاهرا »فردی« و »ارادهگرایانه«ی کسانی همچون رضمما شممهابی
در گوشههای »دور افتاده« ای از جهان ،تجلی روشنی است از این واقعیت که سطح عمممومی مبممارزه )بهرغممم افزایممش
شدت استثمار و سرکوب در سطح جهانی( افول چشمگیری یافته اسممت .در همیممن بافتممار ،توامممان بهعنمموان نمممود و
پیامدی از آن ،مشخصا سلح متداول همبستگی انترناسیونالیستنی چپ مورد غفلت واقع شده ،یا لاقل بسیار کمرنممگ
و کماثر شده است .پیوند ناگزیر این افوتل با تلشهای محلی و محدود یا حتی انفرادی ما فعالین چپ ،یادآور جملهای
مشارکت در این گردهمایی )همانند دیگر موارد مشابه( قاعدتا مشمول سرکوب پلیسممی و پیگردهممای بعممدی بممرای برگزارکننممدگان و
حاضرین است ) اخبار موجود ،حاکی از فشار نیروهای انتظامی و فیلمبرداری مراسم توسط مممامورین امنیممتی اسممت؛ ضمممن اینکممه در
روزهای اخیر موج جدیدی از دستگیری فعالین کارگری -از جمله فعالین کانون صنفی معلمان – و یا اعمال فشار قضایی-امنیممتی بممر
آنان آغاز شده است(.
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ست که مارکس در مقدمهی کاپیتال خطاب به کارگران آلمانی گفته بود» :این شرححال توست که روایت میشممود«.
برای اثبات این مدعا بگذارید با تمرکز بر روی اعتصاب غذای  ۵۰روزهی شهابی این موضوع را قدری بشکافیم:
شاید اگر بهلحاظ زمانی چارچوب دیدمان را قدری وسعت دهیم ،دریابیم که شهابی با عمل »فرد«نی خود به ما یادآور
میشود که کارگران ایران سالهاست که در پی گسترش و شدتیابنی فشارهای اقتصممادی و سیاسممنی برآمممده از رشممد
مناسبات جهانی سرمایه و تلفینی تحمیلنی آن با خودویژگیهای چارچوب سیاسی ایممران ،3بیوقفممه پیکممار میکننممد و
بیامان و بیرحمانه هم سرکوب شدهاند/میشوند ،درحممالیکه چممپ جهممانی )جممدا از محممدودیتهای تمماریخی دوران
شکست( هیچگاه توجه درخوری به وضعیت جامعهی ایران و مبممارزات کممارگری آن نداشممته اسممت .از یکسممو ،انبمموه
اعتراضممات و اعتصممابات کممارگران )بهرغممم ممنمموعیت قممانونی اعتصمماب( در واکنممش بممه تشممدید وضممعیت معیشممتی
فلکتبارشان و یا اخراجهای دستهجمعی ،و یا صرفا بممرای احقمماق دسممتمزدهای معوقهشممان بممه شممدیدترین وجهممی
سرکوب و مجازات میشوند ) نظیر بهگلوله بستن کارگران معدن مس خاتونآباد ،شلقزدن به کممارگران معممدن طلی
آقدره یا سرکوب وسیع امنیتی مبارزات کارگران هپکو و آذراب اراک در همین روزهای اخیر و دهها نمونهی شمماخص
دیگر( .از سوی دیگر ،فعالینی که از حقوق کارگران دفاع میکنند و یا در جهت برپایی تشکلهای کارگری برمیآینممد
بهسرعت دستگیر و زندانی میشوند و به حبسهای طولنی محکوم میشوند )بهعنوان مثال ،درسممت دو سممال پیممش،
یعنی در سپتامبر  ، ۲۰۱۵شاهرخ زمانی یکی دیگر از چهرههای نمادین و در بنند جنبش کارگری ایران ،بهدلیل شرایط
غیرانسانی زندان و عدم رسیدگی پزشکی جان خود را در زندان از دست داد( .با اینحال ،عمدهی فعممالین چممپ غیممر
ایرانی ،اگر اساسا به »مسالهی ایران« توجهی نشان دهند ،غالبا از منظر همان موضوعات دورهای و باب روزیست کممه
رسانههای مین استریم برجسته میسازند .فهرستی از این قبیممل موضمموعات در سممالهای اخیممر چنیممن بمموده اسممت:
احمدینژاد ،سیاست هستهای و تحریمها ،رویارویی با دولت آمریکمما و اسممرائیل ،بنیممادگرایی اسمملمی ،جنممگ قممدرت
اصلحطلبان و محافظهکاران ،انتخابات ریاستجمهوری ،دیپلماسی دولت روحانی ،مسالهی حجاب زنان و کلیشههایی
از این دست؛ چنین رویکردی در ساحت عملی نهایتا به مشارکت در کارزارهایی »حقوقبشری« و مقطعی در مخالفت
با قانون اعدام )و سنگسار( و حجاب اجباری زنان و نظایر آن ختم میشود.
بیگمان فهم درست دلیل گسستگی و پراکندگی مبممارزات ضدسممرمایهداری در چارچوبهممای جغرافیممایی کمممابیش
بسته و محدود )و بازتابهای نامتجانس آنها -خممواه گزینشممی و خممواه تصممادفی  -در سممپهر چممپ جهممانی( نیازمنممد
رویکردی چندوجهیست ،که از جمله روندهای تاریخی کلن و شرایط انضمامی را در کنار تأثیرات رویههای فکممری و
گفتمانی و خطمشیهای استراتژیک )و نیز تعاملت میان این سپهرها را( در نظر بگیرد .اما اگر در چممارچوب محممدود
متن حاضر تنها )بهرغم نابسندگی آن( به گوشهای از تأثیرات ساحت فکری و گفتمممانی نظممر کنیممم ،بایممد گفممت ایممن
 . 3میتوان نشان داد که سیر تاریخی تحولت این خودویژگیها نیز همپوشانیها و تعاملت قممابلتوجهی بمما دینممامیزم تمماریخی بسممط
مناسبات جهانی سرمایهدارانه داشته است.
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»بیتوجهی« در تحلیل نهایی )و در سطح رویههای فکری غالب بممر چممپ( ناشممی از کمرنگبممودنن درکممی بسممنده از
همپیوستگی و درهمتنیدگی مناسبات نظم جهانی و -از آنجا -فقدان درکی عمیق نسبتبه ضرورت مادی سمماماندادن
یا تقویت سویههای جهانی مبارزات علیه وضع موجود است )به این موضوع باز خواهیم گشت(.
اما بهراستی چپ جهانی چگونه میتواند واکنش درخوری به وضعیت مبارزهی طبقاتی در جامعهای نظیر ایران نشممان
دهد؟ پاسخی موجز بدین پرسش چنین است :تنها از طریق بازسازی و سازماندهی و انسجامبخشی به مبارزات خممود
حول مضمون بسطیافتهای از مبارزهی طبقاتی و رشد و گسترش سویههای انترناسیونالیستی درونماندگار آن .بهبیان
عامتر ،بخش مهمی از هر واکنش درخور بممه یممک چممالش بیرونممی در سمماحت مبممارزه ،لجممرم تمموجه بممه مشممکلت و
نارساییهای درونی مبارزه است .از این منظر ،در نگاهی به نارساییهای درونی چممپ ،فقممدان یمما افممول درکممی عمیقمما
انترناسیونالیستی از مبارزه علیممه سممرمایهداری جلممب تمموجه میکنممد .درحممالی کممه بممه واسممطهی تحممولت تمماریخی،
ضرورتهای بسط مبارزات انترناسیونالیستی هر چه بیشتر شده است و شرایط مادی آن نیز بیممش از همیشممه فممراهم
شده است :خواه به دلیل رشد سویههای جهانی سرمایهداری و گسترش و درهم تنیدگی فزآیندهی سازوکارهای نظممم
جهانی سرمایهدارانه؛ خواه بهواسطهی گسترش جهانی ابعاد و پیامدهای ستمهای برآمممده از ایممن سممازوکارها؛ و خممواه
بهدلیل رشد عظیم امکانممات تبممادل اطلعممات و امکانممات ارتبمماطی و پیونممدیابی ،و نیممز رشممد تحممرک و جابجممایی و
درهمآمیزی انسانها در سطح جهانی )مهاجرتهای اجباری و نیمهاجباری(.
در این معنا ،انترناسیونالیسم نه صرفا حمایتی »بیرونممی« و مقطعممی از مبممارزات مممردم در دیگممر نقمماط جهممان ،بلکممه
ضرورتی اساسی و درونی برای تداوم و بسط مبارزه علیه نظم سرمایهدارانه اسممت .اینکممه بهرغممم این واقعیممت مسمملم،
مبارزات چپ عمدتا در چارچوبهای ملی و پراکنده محبوس مانده است ،تنها نشممان از عقبمانممدن برآینممد نیروهممای
چپ از جریان حرکت تاریخ دارد .باید این عقبماندگی و پراکندگی و گسستگی برآمده از آن را مممورد کنممدوکاو قممرار
دهیم .شاید بخشی از ارزشهای کاپیتالیستی در ما درونی شده باشند؛ از جمله منطق دولت -ملت و درکی )ناخواسته(
ناسیونالیستی از تحولت اجتماعی؛ درکی اروپا -محور از وضعیت جهممانی بشممر و اولویتبنممدی ناخواسممتهی حوزههممای
مبارزه به نفع مسایل »جهان اول« ؛ و بنیادیتر از اینها ،درکی پوزیتیویستی از سمماحت مبممارزه کممه بممر مجممزا دیممدن
پدیدههای ظاهرا مجزا متکی است ،و پیوند رویدادها و حوزهها با کلیت نظام سرمایهداری را نادیده میگیرد.
اینکه فعالین چپ ایرانی در تبعید )صرفا بهعنوان نمونهای از مبممارزان تبعیممدی( طممی دهههممای اخیممر در تلشهممای
پراکنده و ناکام خود برای برجستهسازی سرکوب مبارزات مممردم ایممران عمممدتا تنهمما بودهانممد و هممر چممه پراکنممدهتر و
بیرمقتر شدهاند ،جدا از اینکه آنان همچنان تاوان سرکوب تاریخی مبممارزات خممود و نیممز بخشمما اشممتباهات سیاسممی
خویش را میپردازند ،باید زنگ خطری باشد برای چپ »دنیای آزاد« که تمما چممه حممد پیوسممتگی درونمانممدگانر نظممم
جهانی و اهمیت مبارزات انترناسیونالیستی را از یاد برده است ،و از این نظممر بیشوکممم المانهممای منطممق فرهنگممی-
شناختی سرمایهداری )پوزیتیویسم( را در »منطنق« مبارزهاش ادغام کرده است .در این معنا ،اگممر در دههی  ۱۹۶۰در
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فضای آکادمیک آلمان پیکاری علیه سیطرهی پوزیتیویسم درگرفت ،شاید وقت آن است که پیکاری از این دست را در
ساحت پراتیک مبارزه پرورش و گسترش دهیم؛ پیکاری که یکی از مهمترین سممنجههای پیشممروی در آن بازسممازی و
برپایی عملی درک بدیلی از انترناسیونالیسم خواهد بود .با چنین رویکممردی بممه مبممارزات ضدسممرمایهداری ،برخممی از
کنشها و جنبشهای سیاسی یکسویه و بعضا جانبی ، 4معنا و اهمیت و چشمانداز استراتژیک بسیار متفاوتی خواهند
یافت.
و سخن آخر :در شرایطی که حاکمیت ایران در برابر انظار جهانی ،فصاحت کلمنی »دیپلماسی نوین« خممود را مکمممل
سیاسممتهای سممرکوبگرانهی داخلممی و منطقهای خممویش میسممازد ،و درحممالیکه مهمتریممن و نظاممنممدترین وجممه
سرکوبهای داخلی رژیممم ایممران ،یعنممی سممرکوب سیاسممی و امنیممتی بیوقفهی جنبممش کممارگری )در کنممار تشممدید
محرومیتهای اقتصادی کارگران( عمدتا در سطح جهانی نادیده گرفته میشود ،بیگمان رضا شهابی اینک به حمایت
فوری و عملی ما نیاز دارد؛ اما در نگاهی وسیعتر چپ جهانی به مبارزات کسانی همچون شهابی نیاز دارد تا با تکانهی
هشداردهنده و الهامبخش آنها بتواند از وضعیت کنونی خویش گامی فراتر رود .پس ،به احترام پیکار شممکوهمند رضمما
شهابی از جا برخیزیم و گامی به پیش برداریم.
بیستونهم سپتامبر ۲۰۱۷
* * *
پینوشت :در فاصلهی آمادهسازی ترجمههای انگلیسی و آلمانی متن اولیه برای انتشار در رسانههای غیرفارسممیزبان
)بهدلیل ماهیت موضوع( ،خبر رسید که خوشبختانه رضا شهابی )بهطور مشروط( به اعتصاب غممذای خممود پایممان داده
است .بنابراین ،متن حاضر نسخهی بازبینی و بازنویسیشدهی متن اولیممه اسممت کممه بهطممور مسممتقیمتری بممر تقممویت
تلشهای فراملی برای نجات جان رضا و شنیدهشدن صدایش نظر داشت؛ گو اینکه هستهی استدللی متن قبلی نیز،
برجستهسازی انتقادی درکی بدیل از مقولهی انترناسیونالیسم بود.
Kaargaah.net

 . 4نظیر جنبشهای ضدنژادپرستی و ضد فاشیستی ،جنبشهای همبستگی با پناهجویان و پیکار علیممه سیاسممتهای مممرزی )نظیممر نمماتو و
 Frontexو غیره( ،پیکار علیه جنگافروزی و مداخلت نظامی ،پیکار علیه نظامیگری و انباشت و صدور تسلیحات نظامی ،اعتراضات ض د
ریاضت اقتصادی و پیکار علیه سیاستها و معاهدات بینالمللی نولیبرالی ،پیکار علیه دیگر شکلهای مناسبات امپریالیستی ازجملممه روابممط
ناشفاف قدرتهای غربی با دولتهای خودکامه ،مبارزه علیه بیعدالتی و فقر جهممانی ،جنبشهممای زیسممتمحیطی و پیکممار علیممه تغییممرات
اقلیمی و نظایر آنها.
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