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«.الزم است که خواست ها و هدف های ما چنان جامع باشد که همٔه شکل های فعالیت طبقٔه کارگر را در بر بگیرد»

( [دربارٔه اتحادیه های کارگری نیویورک ُورلد در مصاحبه با]۱۸۷۱ ژوییه ۱۸کارل مارکس،  )

)بهره وری(به مّدت صد سال، کارخانه ها و اداره ها شمار بزرگی از کارگران را به محیطی انباشته از تجّسس و متمرکز بر بارآوری   

.مقیاس بزرگ تولید به سود سرمایه بود. سرمایٔه تشنٔه سود، متوجه مزایای ایجاد کارخانه ها و اداره های غول آسا بود. کشیدند  

را به قیمتی پایین تر به دست آورد، و بازار را[ مورد نیازش]سرمایه با تولید تعداد عظیم کاالهای گوناگون می توانست مواد خام   

در خطوط تولید پیوسته و ممتد، در. شرکت های کوچک تر ورشکست شدند[ در این روند. ]با حجم بزرگی از کاالها اشباع کند  

در خطوط. پی جایگزین شدن کارگران به جای استادکاران و پیشه وران، حرفه و مهارت پیشه وری در کارها به تدریج از میان رفت  

به- و خارج از کنترل آنها- تولید، توان و انرژی کارگران صرف انجام کارهای کوچک و کوچک تری شد که مجموع آنها در نهایت  

کاال تولید- توأم با یکدیگر- هیچ کارگری دیگر تمام یک کاال را نمی ساخت، بلکه حاال همٔه کارگران. تولید کاال منجر می شد  

ضمیمه«نوشت، فرد فرِد کارگران به )[۱۸۴۸( مانیفست کمونیستی نیز در) ]۱۸۶۷( سرمایه همان طور که مارکس در. می کردند  

انتظار کار فکری از هر کارگر بسیار کاهش یافت، و پیشه وران می دیدند که ماشین و خط تولید. تبدیل شدند» و زائدٔه ماشین  

به قول- زندگی کارگران منوط و وابسته به کارخانه شد، و طبقٔه کارگر خودش را می دید که. جای مهارت فردی آنها را می گیرد  

مارکس در اینجا از اصطالح. ۴، بخش ۲۳، جلد اّول، فصل سرمایه. ]انداخته می شد» به زیر چرخ های ارابٔه سرمایه- «مارکس  

.[است و پیروانش خود را به زیر ارابٔه حامل آن می اندازند) خدای هندوها(استفاده می کند که تندیس ویشنو » جاِگرنات«

کارخانه های واقع- برای مثال، کشتگاه های بزرگ. سرمایه در مقیاس�ی جهانی تولید را به طور فزاینده ای جمعی و اجتماعی کرد  

)در این مورد کائوچو(ماّدٔه خام [ شبه جزیره ای که مالزی و سنگاپور و بخش�ی از تایلند در آن قرار دارند]در ماالیا - در مزارع  

به- تایر خودرو- سپس محصول این کارخانه ها. تولید می کردند- از فرانسه گرفته تا آمریکا- مورد نیاز کارخانه های صنعتی را  



تولید اجتماعی. ماالیا بازمی گشت، به جایی که همین تایرها در زیر وسایل نقلیه ای قرار می گرفتند که کائوچو را به بندرها می برد  

انباشت نه فقط خصوص�ی. خصوص�ی بود و به خاطر استعمار، محور جغرافیایی معّینی هم داشت[ سرمایه]شد، ولی انباشت   

کارگران کار می کنند که ثروت تولید کنند، ولی همین. بود، بلکه به طور عمده به نفع کشورهای عمدٔه نظام امپریالیستی بود  

ظهور جنبش های کارگران و دهقانان به سبب همین نظام نابرابر. کارگران، از میؤه این ثروت به طور برابر برخوردار نمی شوند  

.بود

گرد آوردن شمار زیادی از کارگران در زیر سقف یک کارخانه. آن مزّیت و برتری سرمایه خیلی زود به نقطٔه ضعف آن تبدیل شد  

آنها حاال دربارٔه مسائل و مشکالتشان با یکدیگر مشورت. این امکان را برای کارگران فراهم آورد که با یکدیگر تبادل نظر کنند  

در جریان. می کردند و در این فکر بودند که چطور این سقوط و فروپاش�ی شأن و کرامت انسانی شان را تحلیل کنند و بفهمند  

کارخانه ها مرکز فعالیت های. همین گفت وگو ها و در روند همین تالش ها بود که جنبش سندیکایی و اتحادیه یی نوین شکل گرفت  

این کارخانه ها در ضمن محلی بود که. سندیکایی بودند، چون در این محل ها بود که کارگران به طور انبوه جمع و متراکم بودند  

پول در این کارخانه های بزرگ سرمایه گذاری شده بود، و هر ثانیه هدر دادن وقت موجب ضرر: در آنها سرمایه حبس شده بود  

روی[ با توقف کار و حرکت ارزش]این بدان معنا بود که وقتی کارگران اعتصاب می کردند، در واقع . و زیاِن صاحبان کارخانه بود  

.سرمایه فشار می آوردند

 در این دوره، برای مثال در بریتانیا، خیلی از کارگراِن ُمزدی در استخدام کارخانه ها نبودند، بلکه در خدمات و کارهای خانگی

ولی خدمتکاران خانگی این مزّیت را نداشتند که مثل کارخانه در کنار هم باشند تا بتوانند متشکل شوند و. مشغول به کار بودند  

ولی اخراج کردن کل. اگر یک خدمتکار خانگی اعتراض می کرد، اخراج می شد. با اعتصاب خودشان روی سرمایه فشار بیاورند  

به همین عّلت است که کارخانه ها به مرکز جنبش سندیکایی تبدیل شدند، و به. نیروی کار شاغل در کارخانه به این آسانی نبود  

 همین دلیل است که مارکسیست ها و سوسیالیست ها، سندیکاها و اتحادیه های صنفی را مرکزی برای آیندٔه سوسیالیستی

تمرکز توجه بر کارخانه ها، عمل گرایانه و پیامد سیاستی بود که چنین می طلبید. می دیدند .

 خواست مشترک کارگران امروزه چیست؟ در بخش هایی از دنیا، کارگران نمی توانند کار پیدا کنند، یا ساعت های اندکی در یک

 روز کار می کنند؛ در بخش های دیگری از جهان، کارگران ساعت های طوالنی در کشتزارها و کارگاه های کوچک به کار طاقت فرسا

] آوریل ۲۴در روز » پالزای رعنا«اکنون بیشتر از پنج سال از فرو ریختن . شرایط در محل های کار بسیار بد است. مشغول اند

بیشتر از هزار و صد نفر در آن فاجعه کشته و.[  منتشر شده است۲۰۱۹این مطلب در سال . ]در بنگالدش می گذرد[ ۲۰۱۳  

وقوع. صورت گرفته است[ اشتغال]از آن زمان تا کنون اصالحات کمی در نظام . زخمی شدند[  نفر۲۵۰۰در حدود ]هزاران نفر   



کارخانه های دورٔه جهانی سازی قرن بیست ویکم کارگران را به دام خود. های ضمن کار در کارخانه ها همچنان ادامه دارد»حادثه«  

ساختمان های َبدساز و نامطمئن برای فرایندهای تولیدی ای که روزکار های: می اندازند  (working days) ،طوالنی دارند 

تولید و تحویل به هنگام«ماشین های درجه سه و معیوب، و کارگرانی که زندگی و جان خود را تسلیم ضرورت های  » (Just-in-

time) کارل مارکس دربارٔه نظام کارخانه یی در انگلستان قرن نوزدهم نوشت. می کنند :

« آن در طلب کار اضافی، نه فقط[ سیری ناپذیر]ولی سرمایه با شهوت بی حدوحصر و کورکورانه اش، و با حرص و ولع گرگ آسای   

زمان مورد نیاز برای رشد، تکامل، و حفظ. جسمانی روزکار نیز تجاوز می کند[ طاقت]از حدود اخالقی بلکه حتٰی از حداکثرهای   

از هوای آزاد و آفتاب را می ُرباید… آنچه سرمایه بدان[ کارگر]زمان الزم برای برخورداری . سالمت بدن انسان را غصب می کند  

سرمایه از راه کوتاه کردن. عالقه مند است، فقط و فقط حداکثر نیروی کاری است که می توان در یک روزکار به جریان انداخت  

 طول عمر کارگر به این هدف می رسد، همان طور که کشاورزی حریص، حاصلخیزی زمین را در مّدتی کوتاه از بین می برد تا

»)مبارزه برای روزکار عادی…« ۵، بخش »روزکار« ۸، جلد اّول، فصل سرمایه (  .»محصول بیشتری به چنگ آورد

 امروزه وضعیت کار  این چنین است و به همین دلیل است که مسئلٔه خواست مشترک کارگران، بسیار بحث برانگیز است، چون

به این ترتیب، جنبش کارگران دقیقًا از کجا باید شروع کند؟. خیلی چیزها باید تغییر کند

عصر جهانی سازی

 در میانٔه قرن بیستم، صد سال پس از شکل گیری جنبش سندیکایی و دستاوردهایی که در این مّدت داشت، سرمایه به

انواع جدید فّناوری. پیشرفت های علمی نیز به شکل گیری این شرایط کمک کرد. شیوه های تازه ای از استثمار دست یافته بود  

پایگاه های داده. از راه ماهواره ها، دنیا را به طور هم زمان به هم متصل کرد (IT) اطالعات  (databases) کامپیوتری این امکان را 

بی درنگ«برای شرکت ها فراهم آورد که بتوانند در آِن واحد و به اصطالح  » (real time)  اطالع[ مواد و کاال]از موجودی انبار  

اتصال های به باال«به این ترتیب، با استفاده از . داشته باشند » (uplink یا UL) ماهواره یی، وقتی شرکتی در یک نقطه از دنیا 

و انواع- به ویژه نفت- قیمت های پایدار انرژی. کاالیی را می فروشد، در یک پایگاه دادٔه دیگر در بخش دیگری از دنیا ثبت می شود  

این امکان را به شرکت ها داد که بتوانند کاالها را با سرعتی بیشتر، از یک- به ویژه کشتی های باربری کانتینری- جدید حمل ونقل  

این بدان معنا بود که دیگر الزم نبود محل های تولید در نزدیکی محل های فروش. نقطه از کرٔه زمین به نقطه ای دیگر حمل کنند  

همچنین بدین معنا بود که با توجه به سازمان یافتگی پیچیدٔه اطالعات در. محل تولید می تواند هر جایی باشد. باشد) بازار(  

 کامپیوترها، دیگر الزم نیست که شرکت ها کارخانه ای بزرگ در یک محل برپا کنند، بلکه حاال می توانند کارخانه ای را که



 محصولی معّین تولید می کند به چند بخش کوچک تر تقسیم کنند و هر کارخانٔه کوچک تر را در کشورها یا منطقه هایی متفاوت

این پدیده را منفصل یا مجزا کردن تولید می خوانند. برپا کنند .

اگر کاالیی در کشورهای متعدد ساخته. کارخانه های کوچک تر دیگر آن تراکم کارگر را که کارخانه های بزرگ داشتند، ندارند  

اگر کارخانه ای در یک کشور مّلی شود، فقط. می شود، به معنای آن است که حاال سرمایه نسبت به مّلت ها برتری پیدا می کند  

منفصل کردن تولید،. به این ترتیب، زنجیر کاال مانعی در برابر استراتژی مّلی کردن است. یک بخش از زنجیر تولید مّلی می شود  

 فعالیت سندیکایی را نیز دشوار می کند، چون سرمایه حاال می گوید که شما اگر در یک کارخانه اعتصاب کنید، آن کارخانه را

سرمایه گذاری آنها دیگر مثل سابق در یک جا حبس نشده است و می تواند. تعطیل می کند و تولید را به جای دیگری می برد  

به عبارت دیگر، تکنیک های جدید تولید، به زیان فعالیت سندیکایی بوده است. جابه جا شود .

مردم بیش از پیش از کارگر به مصرف کننده. به عالوه، فرهنگ سندیکایی در برابر فرهنگ کاالیی ضربٔه سنگینی خورده است  

به عبارت دیگر، هویت جدید شما دیگر ارتباطی با محل کار شما ندارد، بلکه به الگوی مصرف شما مربوط. تبدیل شده اند  

ها و آگهی ها طبقات گوناگون مردم را به خود جذب می کنند به طوری که مردم در» مال«فروشگاه های بزرگ و . می شود  

در چنین بستری، فعالیت سندیکایی نامنطبق با زمان و بی مورد به نظر. خیالشان، خود را به صورت شخص�ی دیگر تصّور کنند  

میهن دوستی و مّلی گرایی. و تبلیغات است» مال«فرهنِگ دیروزی است، و شعارهای آن باقی مانده های روزهای بدوِن : می آید  

 ارزش�ی را که داشت از دست داده است؛ فقط نوعی سبک زندگی شده است و دیگر آن خصلت های فرهنگی معنادار و هدفمند

شخص می تواند اّدعای مّلی گرایی کند بدون اینکه به مردمی که آن مّلت را تشکیل می دهند هیچ تعهدی داشته. سابق را ندارد  

دانشجویان،. اغتشاش و فتنه جویی برچسب روز شده است. لبٔه تیز مّلی گرایی بیش از هر چیز علیه دگراندیش�ی است. باشد  

 روزنامه نگاران، کارگران، دهقانان، زنان، و هر کس را که می خواهد مسائل موجود در اجماع مّلی را مطرح کند و زیر عالمت

.سؤال ببرد، به چشم بیگانه با مّلت می بینند

 به خاطر بیکاری ساختاری و بخش اشتغال غیررسمی وسیع امروزی، نارضایتی ها حاال از محل های کار سابق به خیابان ها آمده

چه در خرید و فروش: بقا در این خیابان ها ناگزیر به فعالیت هایی منجر می شود که می تواند غیرقانونی محسوب شود. است  

وجود چنین فعالیت هایی در خیابان ها این فرصت و امکان را به دولت. مواد مخّدر، سکس، اسلحه، یا حتٰی معامله های پایاپای  

بیشتر متمایل به برخورد امنیتی است تا تأمین رفاه، گرایش[ سرمایه داری]خصلِت دولت . می دهد که به واقع به جنگ مردم برود  

مثل(ایدئولوژی هایی که دولت کوچک تر را ترویج می کنند . به مراقبت پلیس�ی از جمعیت کشور دارد تا مراقبت از زندگی مردم  

فاصلٔه میان استیصال و انقالب برای قشر. انتظامی دولت ندارند-هیچ مشکلی با توسعه و گسترش دستگاه امنیتی) نولیبرالیسم  



برای جلوگیری کردن از این سیر به سوی انقالب، در مقابل این قشر ممتاز فقط دو راه باز. ممتاز به خوبی روشن بوده است  

یا) که همان خصلِت لیبرالیسم است(مصالحه به منظور جلوگیری از بروز وخیم ترین پیامدهای سیاست نولیبرالی : بوده است  

).که خصلت محافظه کاری است(متوسل شدن به اقدام های امنیتی شدید به منظور در هم کوبیدن روحیٔه عصیان و انقالب   

گسیل نیروهای پلیس: ولی در عمل، لیبرالیسم در برابر خشم و غضِب محافظه کاری عقب کشید، و فقط یک راه باز ماند  

کاال[ تولید و توزیع]، فاصلٔه میان زنجیرهای جهانی »مداخلٔه بشردوستانه«و » تجارت آزاد«فاصلٔه میان نیروهای . ضدشورش  

 که سراسر جهان را در بر می گیرد و جنگ های با هدِف تغییر رژیم که دولت ها و کشورها را در هم می شکنند و آشوب و

خودش یک« نوشت، زور ۱۸۶۷همان طور که مارکس در سال . نابسامانی به وجود می آورند، بسیار کوتاه و ناچیز شده است  

است» قدرت اقتصادی .

سازمان جهانی کار[ در زمان نوشتن این مقاله]شعار کنونی   (ILO)  کار شایسته«دفاع و حمایت از » (Decent Work) کار. است  

ارتقای مشاغل و اشتغال، برقراری و تحقق حقوِق کار، بسط حمایت ها و تأمین اجتماعی، و: شایسته شامل چهار عنصر است  

این کارپایٔه لیبرال در زمان ما، که. میان سندیکاها و اتحادیه های صنفی و سازمان های کارفرمایان» گفت وگوی اجتماعی«ارتقای   

داوری دیوان. صرِف وجوِد سندیکاها و اتحادیه های صنفی خودش زیر عالمت سؤال است، رادیکال و تندروانه به نظر می آید  

  نیز پس از یک نبرد کارگری عمده، رئیس انجمن قطعه سازان۲۰۰۹در سال . عالی هند نمونٔه بارزی از سرکوِب قدرت کارگران بود

این.» ما نمی توانیم کشوری سرمایه داری باشیم که قوانین کار سوسیالیستی دارد: «خودرو هند از جانب طبقه اش چنین گفت  

از آن زمان تا.  به بعد به تدریج این قوانین را عقیم کرده و از بین برده اند۱۹۹۰از دهٔه . قوانین باید از سر راه برداشته می شد  

 کنون،  طبقٔه سرمایه داِر بی محاباتر و مصّمم تری در قدرت بوده است که دستاوردهای کارگران در جریان مبارزات طوالنی

به همین دلیل. دوستی و پارسایی لیبرالی جایی در میان این طبقٔه سرمایه دار ندارد. رهایی طلبانٔه آنها را از آنان پس گرفته است  

.است که لیبرالیسِم سازمان جهانی کار رادیکال و تندروانه به نظر می آید

نیست؛ در حال» انترناسیونال دّوم«سازمان جهانی کار . سازمان جهانی کار معیاری را معّین می کند که به ندرت رعایت می شود  

فدراسیون های مّلی قدرتمند کمتر دیده می شود، چه برسد به. حاضر هیچ انترناسیونال کارگری قابل  توجهی وجود ندارد  

کارگران دیگر امکاِن داشتِن تجمع ها و تشکل های خودشان را ندارند یا کمتر دارند، و. سندیکاهای قدرتمند در محل های کار  

با وجود این، پیشاهنگ و سرَدمداِر اصلی. سندیکاها و اتحادیه های صنفی هم در این محیط کار سازمان دهی چندانی نمی کنند  

این طبقه، چه شاغل باشد چه بیکار، طبقه ای است که. دگرگونی بنیادی، حتٰی در قرن بیست ویکم، همچنان طبقٔه کارگر است  

همین طبقه است که اکثریت. سرمایه ندارد و چاره ای ندارد جز اینکه در کوچه پس کوچه های تاریک به دنبال تأمین معاش باشد  



 نوع بشر را تشکیل می دهد؛ چیز زیادی جز ته مانده های سفره گیرش نمی آید و امید دارد که بتواند خیلی بیشتر از این به دست

شجاعت و شهامت عظیم آن در مقابله با قدرت جاافتادٔه سرمایه داری معاصر، ریشه در امید او به بدیلی بهتر دارد. آورد .

 امروزه جنبش چپ در مقابله با پدیدٔه منفصل شدن تولید، فرهنگ مصرف گرایی، و قدرت گیری دولت امنیتی چه می کند و باید

.بکند؟ پاسخ آسانی وجود ندارد

این به معنای مبارزه با فرهنگی. نخست، امید و هدِف فعالیِت سندیکایی و اتحادیه یی، تکوین و تقویت قدرت کارگران است  

و سهمی را که کارگران در» چپ«پیشُبرِد کارزارهایی فرهنگی که گنجینٔه تاریخ . است که مردم را به مصرف کنندگان تبدیل می کند  

باید. و تاریخ آن نمی آموزند» چپ«امروزه جوانان دیگر به صورتی اصولی و مؤثر دربارٔه . دنیا دارند غنی تر می کنند، ضرورت دارد  

.را وارد برنامٔه درس�ی مدرسه ها کرد و شناخت فرهنگی تازه ای از نقش و سهم کارگران در دنیا به وجود آورد» چپ«رزمید و تاریخ   

-آموزگاران و هنرمندان- این پیکار فرهنگی بسیار مهم است، و سندیکاها و اتحادیه های صنفی الزم است که از کارگران فرهنگی  

.برای پیشُبرد این مبارزه کمک بگیرند

است به معنای این هم . دّوم، تکوین و تقویت قدرت کارگران صرفًا به معنای ایجاد سندیکا و اتحادیه در محل های کار نیست  

در مقابل ایجاد تفرقه های اجتماعی در میان کارگران بر. که قدرت کارگران حتٰی در محل زندگی آنها نیز تکوین یابد و تقویت شود  

سندیکاها و اتحادیه های صنفی نمی توانند. ، باید نیروی طبقٔه کارگر را تقویت کرد[در هند]حسب جنسیت، مذهب، یا کاست   

کارگران نمی توانند قدرتمند. مبارزٔه کارگران برای حفظ کرامت و شأن خود را به نوعی نامربوط به قدرت طبقٔه کارگر ببینند  

مبارزه با سلسله مراتب اجتماعی، فرقه گرایی مذهبی، و زن ستیزی اهمیت اساس�ی در فعالیت. باشند مگر آنکه متحد باشند  

دارد» چپ« .

 سّوم، مبارزات طبقٔه کارگر در محل سکونت و زندگی طبقٔه کارگر، برای تجمیع و تقویت قدرت طبقٔه کارگر ضرورت بنیادی

کارگران در محله های ُپرجمعیت و. در زمان ما، خانه های کارگران در بیغوله ها و زاغه های محله های فقیرنشین است. دارد  

در نتیجه، کارگران این. از ثروت اجتماعی کشور چیزی به این محله ها نمی رسد. متراکم و با حداقل امکانات دولتی زندگی می کنند  

بازارهایی که این یا آن نوع گروه های تبهکار یا گروه های مذهبی و سازمان های) ۲(ابتکار و سازمان یابی خودشان، ) ۱(مناطق به   

عاطفه و وجدان نهانی زنان در میان کارگران وابسته اند که تالش و پیکار آنها به خاطر) ۳(ایجاد می کنند، و به » َسَمن«مردم نهاد   

مورد اّول نشان دهندٔه امکان و. حفظ یکپارچگی خانواده هایشان آنها را به کوشش�ی عظیم در راه بازتولید اجتماعی می کشاند  

مورد دّوم، مهم ترین چالش کارگران است، زیرا در اینجاست که سازمان های مذهبی و مافیایی. احتمال سوسیالیسم است  

موانع دست وپاگیِر ساختاری در راه رشد- ها»َسَمن «و نیز - اینها. چنگال های خود را در عمق زندگی طبقٔه کارگر فرو می برند  



باید با کار خودش در عرصٔه بازتولید. صرفًا از راه مقابلٔه رودررو با این پدیده ها و نهادها نیست» چپ«ولی رشد . هستند» چپ«  

برای کمک کردن به طبقٔه» چپ«سازمان های . اجتماعی ثابت کند که در حقیقت بدیل بهتری در برابر مذهب و خیریه است  

 کارگر در مبارزه اش در راه دسترس�ی به آب و برق، مسکن و خدمات شهری، مدرسه و بهداشت و درمان باید کارپایه هایی ایجاد

 کند، و در عین حال، موقعی که رساندن این خدمات را به صورتی نسبتًا خودگردان شروع می کند، در کنار طبقٔه کارگر و همراه

ها است، که» َسَمن«به معنای تضعیف موقعیت گروه های تبهکار، مذهبی، و . البته این فعالیتی خطرناک است. با آنها کار کند  

.همٔه آنها منافع عظیمی در این نوع کار دارند

بدون شناخت و توجه به پدیدٔه منفصل. بدون احیای فرهنِگ کارگران، اتحادیه های صنفی و سندیکاها احیا نخواهند شد  

اگر متشکل کردن آنها در- شدن تولید، و بنابراین ضرورِت تکوین و تقویت قدرت کارگران در محل سکونت و زندگی کارگران  

مقصود، تکوین قدرِت کارگران. راه ساده ای برای احیای قدرت سندیکایی و اتحادیه یی وجود ندارد- محل کار ممکن نیست  

دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی بزرگی پیش پای ما وجود دارد که باعث خشم و غضب کارگران. است، نه قدرِت کارخانه  

است که وقتی این موج های خشم- سندیکاها و اتحادیه ها و حزب ها- کارگران[ حقوق و منافع]وظیفٔه مدافعان . می شود  

منجر می شود، آماده باشند- اعتراض- برمی خیزد، وقتی که شرایط عینی رنج و درماندگی به َفَوران عامل ذهنی .

 مدیران نابسامانی کنونی ما قادر به حل وفصل رنج و سختی اقتصادی و مواجهٔه سیاس�ی نیستند؛ لگام نولیبرالیسم سفت و

آونگ. سخت است، و متوسل شدن این مدیران به رفتارهای جنگ گونه در واکنش به ناآرامی ها، بیشتر از روی عادت است  

امیدوار، که با پیامشان دربارٔه قدرت» چپ«اجتماعی به سوی بی ثباتی و عدم اطمینان و تشویش تاب می خورد، و نیروهای   

.مردمی تالش دارند این تلخی را به امید تبدیل کنند، با عزمی راسخ به این وضع توجه دارند

« ، شاعر و نویسندٔه اردو زبان هندی قرنِفراق گورکهپوری از.» ]آهنگ انقالب را شاهد باش، فراق… چه آهسته، و چه تند  

[بیستم

استفاده تمامی و یا بخشهایی از این مطلب با ذکر منبع بال مانع است: اندیشه نو .
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