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  سرسخن

 درباره مارکس ازدهمي تز از ملهم کاليراد چپ ستميب سده يط در
 اند، كرده تفسير  مختلف اشكال به را دنيا صرفاً فالسفه«: بود رباخيفو

 تمام که چپ نيا ۱۹۸۹ سال از پس. »است آن تغيير سر بر مساله
 برباد را ايدن يدگرگون جهت  در گذشته در شيها يفداکار و ها تالش
 دست   "ايدن يدگرگون "   جهت در شتال از تنها نه گريد د،يد يم رفته

 پرسش ريز به هم را   " جهان ريتفس "   دهيا خود اصوال  بلکه برداشت
 و دينکش درازا به شتريب دهه کي يخمودگ و رخوت نيا. برد يم
 يگريد يايدن " شعارشان که شدند داريپد ياجتماع نينو يها جنبش 

 را خود هم چپ  د،يجد احوال و اوضاع با مواجهه در. بود   " است نممک
 يتئور و کرده فيتعر نو از را خود ياسيس تيهو که نديب يم آن به ملزم

 - يخيتار تيوضع به ينگاه "  مقاله . ابديب را آن با مترادف کيپرات و
 کرديرو کي جهت در است ينينخست کوشش "  يکنون جهان مشخص

 که يعلم و يتکنولوژ ،ياجتماع ،ياسيس تحوالت  از معجا نه و يکل
   .ساخت ممکن را   "  است ممکن يگريد يايدن"   شعار که طرح

   از يکي که گفت ديبا يم و توان يم رسا يصدا با و جرأت به
 يالملل  نيب مستقل جنبش کي   نبود ايدن يکنون تيموقع يها يژگيو 
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 موجود نظم برابر در ياقتصاد - ياجتماع - ياسيس ليبد کي و يکارگر
 امِر که معنا نيبد. ميبر يم سر  به يانتقال دوره کي در ما رو نيا از   .  است
 نو امر کنيول باشد، افتاده پا از کامال که آن يب است مرگ حال   در کهن

 همه يورشکستگ. است سربرآوردن   يبرا کند و  دردآور يتالش در
 که داده قرار يتيوضع در را چپ ،ينتاکنو زمياليسوس يمدع يالگوها

 نيا انيب نحوه نيموجزتر و نياتريگو " زمياليسوس اعتبار بحران " ديشا 
 امروز به تا ۱۹۹۰   دهه از که يانتقال دوره نيا. باشد تواند يم تيوضع
. است بوده تهاجم بعضاً و مقاومت تاًدعم نيب نوسان شاهد داشته، ادامه

 ضرورت دوران نيا از يمقطع در  هاجمت و مقاومت نيب کيالکتيد
 شيپ گريد بار را ياستراتژ امر به پرداختن و کيتاکت از فرارفتن

 در "  است ممکن يگريد جهاِن " شعار شدن  يا توده با. کشد يم
 نيا يستيچ. شوند يم مطرح يديجد يها پرسش ،ياجتماع يها فوروم

 يعني ،ياستراتژ کلمه کي در و آن، به دنيرس يچگونگ و گريد  يايدن
 پرسش يبرا  يپاسخ افتني بلکه جهان رييتغ به ازين انيب و درک تنها نه

 مقاله. آن رييتغ تيموقع در قرارگرفتن يچگونگ و آن رييتغ يچگونگ
   .رابطه  ايندر يسهم يادا   "يکياستراتژ - ياسيس مسأله بازگشت درباره "  

 وسيتريميد وناني تختيپا آتن شهر در ۲۰۱۲ ليآور ۱۴ در  
 در سنتاگما  دانيم در ساله ۷۷ بازنشسته داروساز دکتر   ستولسيکر

 ياضتير يها برنامه به اعتراض در که انسان هزاران چشمان برابر
 انيپا خود يزندگ به بودند،  گردآمده   "چپ "  احزاب يائتالف حکومت

 حزب نيتر مهم ونان،ي ستياليسوس حزب رهبر زلوسيون اوانجلوس. داد
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 آور، فاجعه ياضتير ياقتصاد يها استيس معمار  و يائتالف حکومت در
 کي يخونسرد با دلخراش دهنده تکان حادثه نيا با رابطه در
 يبرا ييجا«: ديگو يم قدرت در دموکرات اليسوس  استمداريس

 به ديبا ما   . ندارد وجود دهنده تکان حادثه نيا بر ياسيس يرهايتفس
 نيا   .  »ميباش يمل انسجام و يهمبستگ مظهر و بوده کشور تيوضع  فکر
 خاطر به بانک  به بدهکار فرد کي يخودسوز خاطره که است يحال در

 از هنوز قبل سال سپتامبر ۱۶ در انهيماه قسط پرداخت در اش يناتوان
 ،۲۰۱۰ سپتامبر ۱۷ در شتريپ سال  کي قاًيدق. بود نشده زدوده اذهان

 شهرش مرکز در فالکت و فقر فرط از يتونس کاريب پلمهيد جوان کي
 چشمان برابر در و زند يم آتش را خود تونس  در ديبوز يديس

 کيتراژ داديرو دو نيا .رديم يم يعيفج وضع به نيعابر زده وحشت
 و شدند نيزم کره از منطقه دو در يريچشمگ ياسيس تحوالت  موجب

 به سرانجام  و نديآفر ديام کردند، جلب خود به را ايدن افکار يمدت يبرا
 مهم داديرو دو نيا به شماره نيا در مقاله دو. رفتند يگريد يرهايمس

 نظام چارچوب در که دهد يم نشان و دارند اختصاص معاصر دهه
 وجود بحران از خروج يبرا يحل راه و يانداز چشم چيه يدار هيسرما
 تيبربر گرفتن نظر در با خصوص به چپ،  يخيتار فهيوظ که. ندارد
 است يحل راه ارائه ،يدار هيسرما نظام شده ينهاد فساد و امروز حاکم

 و يکارگر حکومت تا سازد، هموار را يدار هيسرما يسرنگون ريمس  که
 وناني بحران به" اروپا؟  از خروج: وناني "مقاله. رديگ نشانه را زمياليسوس

   .پردازد يم ها چپ نيب مباحث و
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 کي در را يدار هيسرما جامعه در يانسان کار يگانگيب دهيا مارکس
 انيپا تا انسان  که جيرا دهيا نيا او. پروراند يم شيها نوشته از سلسله

 از طيشرا در' نيجب عرق 'ختنير به محکوم نيزم يرو بر اش يزندگ
 نوع جهينت يگانگيب که کند يم ادعا  او. کند يم رد را است يگانگيب خود
 کند، آزاد را خود تواند يم تيشرب: است جامعه يده سازمان از يخاص

 خود از دهيپد يبررس   .  کند يم آزاد هم را خود کار  قيطر نيا از و
 هيتجز يها مؤلفه نيتر مهم از يکي مثابه به مارکس کارل توسط يگانگيب
 منظور. گرفت شکل آن به نقدش و يدار هيسرما نظام از او ليتحل و 

 نظام  در يگانگيب "   همقال بود؟ چه يگانگيب از مارکس کارل
   .موضوع نيا طرح در است يتالش "  يدار هيسرما

 او. آمد ايدن به هاوانا در ۱۹۵۵ درسال ييکوبا سندهينو پادورا لئوناردو
 سال در "داشت  دوست را ها سگ که يمرد" کتاب انتشار از شيپ تا

 شده شناخنه يادب منتقد و سينو داستان کي عنوان به کوبا در ،۲۰۰۹
 گر،يد نوع از ييمحتوا و ديجد  يسبک با کتاب نيا نگارش با اما بود

 نيتر مهم ياعطا يپ در. دهد يم نشان خود از يا العاده خارق استعداد
 و کوبا رهيجز از سرعت به پادورا آوازه  آن، به کوبا يادب زهيجا

 از ها زبان ريسا به کتابش نيا و رود يم فراتر زبان يانياسپان يکشورها
 کي از است يبيترک کتاب نيا. شود يم ترجمه فرانسه و يسيانگل  ملهج
 و ر،ينظ يب  يادب تيخالق کي مستند، و قيدق ياسيس يخيتار يريگ رد

 تيشخص سه. اش داستان يها تيشخص از يروان ليتحل و کنکاش کي
 انقالب رهبران از ،يديتبع  يتروتسک لئون: از عبارتند کتاب ياصل
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 وانيا و ن؛ياستال مأمور و يتروتسک قاتل کادر،مر رامون ه؛يروس
 است ديام. است داستان يراو کتاب  در که ييکوبا سندهينو کاردناس،

 نظرات با ييآشنا و سندهينو يمعرف در کتاب نيا نقد و يمعرف که
  .باشد مؤثر زبانان  يفارس به اش ياسيس

 دست با معاش امرار يبرا ،يتونس کاريب پلمهيد جوان ،يزيبوعز محمد
 و يفروش يسبز به کشد،  يم را آن خود که يا قراضه يگار کردن پا و

 ۱۷ در فالکت و فقر فرط از سرانجام محمد. آورد يم يرو يگرد دوره
 آتش را خود تونس در ديبوز يديس شهرش  مرکز در ۲۰۱۰ سپتامبر

. رديم يم يعيفج وضع به نيعابر زده وحشت چشمان برابر در و زند يم
 شد يا جرقه وست،يپ وقوع به تونس در يکوچک شهر در که داديور  نيا

 به ماه چند يط  در که يا يانقالب يها زشيخ سلسله کي نديفرآ يبرا
 را قايآفر شمال و انهيخاورم در زبان يعرب يکشورها کل باًيتقر سرعت

 که آن از قبل يانقالب امواج نيا. داشت  ادامه ها سال تا و گرفت بر در
 در مني و هيسور در ند،يافريب فاجعه يبيل يصحراها ياه شن در

 يارتجاع و يستياليامپر يها قدرت يها دخالت و  يداخل يها جنگ
 از را يبيل و تونس در حاکم يها يکتاتوريد شود، غرق خون در منطقه

 سرنگون را مبارک و يعل بن که يکسان آن. ديکش نيپائ قدرت کهيار 
 ريز به قدرت کهيار  از را کتاتورهايد چطور که دانستند ينم کردند

 رينظ نيشيپ يالگوها هيکل. کنند شان نيجانش را يکس چه و دنديکش
 دست از را خود اعتبار زمياليسوس و  زميعرب پان زم؛يوناليناس زم؛ياسالم
 را ستميب سده انقالبات يها تيمحدود انقالبات، نيا شکست. بودند داده
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 گذشته از نه ،يافق نه و داشت ييالگو نه يعرب بهار . دنديتاب يم باز
 را کردند يم مبارزه شيبرا که يا ندهيآ نه و رديبگ الهام توانست يم
 يها زشيخ يواکاو خواهند، يم مردم "کتاب. شود متصور توانستند يم 

 جوامع شناخت  جهت در است يارزش با و يعلم يتالش" يعرب
. کشورها نيا ياسيس و ياقتصاد تحوالت بر يمرور و يعرب يکشورها

 است يمناسبت يفارس به آن ترجمه  مناسبت به کتاب نيا نقد و يمعرف
 در که کشورها نيا جوامع با ييآشنا يبرا زبان يفارس خواننده يبرا
 و کم ليمسا و مشکالت و دارند رانيا جامعه با شباهت  موارد ياريبس

  .مشابه شيب
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  يونکن جهان مشخص - يخيتار تيوضع به ينگاه

  همايون ايواني: تهنوش

 و شرويپ يها جنبش و ها آرمان هيعل که هاست سال حادثه يتندبادها
 و زحمتشکان کارگران، ياري با که ييها جنبش. وزد يم خواه ييرها

 طلبانه اصالح مفهوم به -  اي يسرنگون يبرا يخيتار يشرويپ يروهاين
 پرتگاه از را بشر يستيبا يم يدار هيسرما" يفروپاش" -  يستياليسوس

 نظر به. شدند يم رهنمون ندهيآ جامعه يسو به نظام نيا ي نابودکننده
 يها وارهيد شان يها موج و اند  افتاده نفس از ها جنبش نيا که ديآ يم

 دوره از يريتصو نيچن ايآ. شکند ينم هم در را هيسرما سخت
 به که -  يعصر ايآ است؟ يواقع ميبر يم سر به آن در که يا يخيتار
 زوال عصر ،يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر -  مختلف ريتعاب

 بخش ييرها انقالبات عصر اي و سمياليسوس يريگ اوج و يدار هيسرما
 جهان مشخص- يخيتار تيوضع در است؟ دهيرس سر به شد؛ يم خوانده

 و يجهان يدار هيسرما با نبرد در بخش ييرها يها جنبش ايآ يکنون
   دارند؟ يروزيپ يبرا يشانس سمياليامپر

 انيپا به گرا ندهيآ و آزاد ،يستياليسوس يا جامعه يروزيپ مارش ايآ
 ،ييگرا ينظام سم،يسکس ،ينژادپرست نو، سِميفاش يشرويپ و دهيرس
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 يکنون يخيتار دوره تکرارشونده يروندها يمذهب ارتجاع و ييگرا اسالم
 يرخدادها غالِب سمِت يا شونده تکرار يروندها کدام زنند؟ يم رقم را
 چه کنند؟ يم نييتع را يکنون  دوره- گاه و عصر يانقالب و ياسيس

 را نيمع  دوره- گاه و عصر نيا ينيمع ياقتصاد و ياسيس يتضادها
   دهند؟ يم قرار خود الشعاع تحت

 و يمحل يروندها ِقيدق فهم گاه آن است، کپارچهي يتيکل جهان اگر
 يروندها و وستهيپ هم به ِلک نيا که آن مگر ستين ممکن يا منطقه

  . باشد شده شناخته گر ليتحل يبرا آن واِر نمونه و تکرارشونده

  ها واژه و يگذار نام درباره يتوافقات و کرديرو دو

 يخيتار يروندها به نگاه در هيهمسو کرِديرو دو به نوشته نيا در
 ،يشناس نيزم يها دوره از الهام با که يکرديرو نخست. شود يم پرداخته

 يها تفاوت گرفتن نظر در با زين را يبشر خيتار يها دوره کند يم تالش
 و کند ميتقس ها دوره و عصرها ها، دوران به ،يانسان علوم و قهيدق علوم

 سال ده چند از تواند يم که را" يزمان ِشِرب "کي مختصات آن، براساس
 يسترشگ و ريتفس هيپا بر دوم، کرديرو. دهد حيتوض باشد، سده چند تا
 هفت يها چرخه که هيسرما يادوار يها بحران درباره مارکس هينظر از
 عنوان به که هينظر نيا. است گرفته شکل رد،يگ يبرم در را يا ساله ده تا

 توسط بار نينخست شود؛ يم شناخته يدار هيسرما بلند يها موج
 در گلدرن ون و) هند هلپ (پارووس چون ستيمارکس اقتصاددانان

 فيکندرات يکالين اکتبر، انقالب از پس. شد انيب ستميب ي هسد آغاز

www.hks-iran.com



     ١٣ \ کنوني جهان مشخص - تاريخي وضعيت به نگاهي
   

 دو از که داد حيتوض يدار هيسرما اتيح در را يا ساله پنجاه يها موج
 ليتشک رکود سپس و گسترش ي ساله پنج و ستيب حدوداً مرحله

 در ياحتمال يها تفاوت از يريجلوگ و بحث قيتدق يبرا. شوند يم
 دو نيا ِفيتعر و حيتوض به نخست نوشته نيا در استفاده، مورد فيتعار
  . شود يم پرداخته کرديرو

  دوره عصر، دوران،

 يها واژگان و ها بحث از الهام با ستميب سده لياوا و نوزدهم سده در
 قدمت يدرازنا در يانسان جوامع خيتار که شد تالش يشناس نيزم

 ١يشناس نيزم زماِن. ابدي يتر مشخص يبند طبقه اش، هزارساله نيچند
 کي که است يزمان بزرگ ي فاصله ٢يشناس نيزم ِيزمان اِسيمق اي و

 نيا ٣.است داده اختصاص خود به يشناس نيزم خيتار از بخش
 ٨عصر و ٧دور ،٦دوره ،٥دوران ،٤ابردوران شامل يزمان يها بخش

                                                 
1 Geologic time 

2 Geological time scale 

3 https://www.britannica.com/science/geologic-time  

4 Eon [in: Geochronology]; Eonothem ابردوران نهيچ  [in: Chronostratigraphy]  

5 Era [in: Geochronology]; Erathem دوران نهيچ [in: Chronostratigraphy]  

] يشناس نيزم [- ۲ دوران دوره، عصر، - ۱: يفارسي سيانگل فرهنگ ،يباطن محمدرضا. ک.ن نيهمچن
 دوران

6 Period [in: Geochronology]; System ��	
	� [in: Chronostratigraphy]  
 دوران، - ٣ موقع مدت، - ۲ دوره - ۱: يفارسي سيانگل فرهنگ ،ياطنب محمدرضا. ک. ن نيهمچن

 زمانه عصر، عهد،

7 Epoch [in: Geochronology]; Series  رد�� [in: Chronostratigraphy]  
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 که يسال صد چند طول در که است يضرور امر نيا به توجه. شوند يم
 گريد يبرخ و يمعن هم ها واژه يبرخ بارها شده، برده کار به ها واژه نيا

 از اگر حال، نيا با. است شده برده کار به متفاوت يمراتب سلسله در
 توان يم م،يکن نظر صرف ها واژه ليتبد و رييتغ يخيتار نهيشيپ يبررس
 ابردوران: کرد فيتعر نيچن دهيچک صورت به را يديکل يها واژه

 ها دوران به ها ابردوران. است نيزم خيتار يواحدها در رتبه نيباالتر
. عصرها و دورها ها، دوره به خود نوبه به هم ها آن که شوند يم ميتقس

 از يبخش جا، نيا در گاه. است ٩گاه مجموعه، نيا از برش نيتر کوچک
 با و است شده آغاز مشخص داديرو کي با که شده فيتعر زمان

 رود يم شمار به عصر مجموعه ريز گاه ١٠.رديپذ يم انيپا گريد يداديرو
  . است شده ليتشک گاه نيچند از عصر کي و

 علم و يشناس نيزم علم در شده برده بکار يها واژه نيب يا سهيمقا با
 نوشته نيا در. شود يم آشکار ها آن انيم ييها تفاوت و تشابهات خ،يتار
 فيتعار از متفاوت يفيتعار با دوران و عصر گاه، يها واژه از
 در که گونه همان ن،يبرا عالوه. است شده استفاده يشناس نيزم

                                                                                                
 عطف نقطه - ۲ عصر دوران، دوره، -۱: يفارسي سيانگل فرهنگ ،يباطن محمدرضا. ک.ن نيهمچن
 دور] يشناس نيزم [- ٣

8 Age [in: Geochronology] ; Stage ،اشکوب مرحله  [in: Chronostratigraphy]  

9 Chron [in: Geochronology]; Chronzone  [in: Chronostratigraphy] 

10 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%
D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chronozone  
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 بخشاً آن فيتعار و يگذار نام ها، واژه قيتدق و شناخت يشناس نيزم
 الزاماً ها واژه نيا ز،ين خيتار علم و استيس در شده، ليتکم و افتهي رييتغ
 کي و گانهي يدرک با استفاده مورد اتيادب همه در و ها دوره همه در

 به"  دوره- گاه "واژه يکنون بحث يبرا. است نشده گرفته کار به دست
  . شد خواهد برده کار به -  رانيا فرهنگستان مصوب –" گاه "يجا

 بزرگ يداديرو با که است تيبشر خيتار از يا لحظه آن ،١١ دوره- گاه
 انيپا به تراز نيهم در يداديرو با و آغاز يجهان- يخيتار ابعاد در
" واحِد "نيتر کوچک عنوان به  دوره- گاه ،حثب نيا در. رسد يم

 عنوان به يخيتار يبزنگاه در که شده است فيتعر يجهان- يخيتار
. رسد يم انيپا به گريد يداديرو با و شده آغاز حساس، يعطف نقطه

 شامل را دهه چند تواند يم يجهان يخيتار دوره - گاه کي يزمان گستره
 يا منطقه اي يجهان سطح در همم ياسيس يرخداد انتخاِب و نييتع. شود

 دادن نشان يبرا نينماد تياهم شتريب و است يقرارداد اريبس
 - گاه کي در ياجتماع و يطبقات مبارزه يروندها و ياسيس يها يژگيو

 نه و شوند يم آغاز روزه کي نه ييروندها نيچن. دارد را نيمع ي دوره
 با ما ،ه دور- گاه کي در. شوند يم محو يتيگ صفحه از  شبه کي

 يروندها و ١٢نما مِنش يها يژگيو که ميهست روبرو يتيوضع
. کند يم زيمتما کامال نيپس اي و نيشيپ دوره از را آن ،١٣وارش نمونه

                                                 
11 Period-chron 

12 Charcteristic 

13 Typical 
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 اي و يطبقات مبارزه رشد سطح از يآشکار تيفيک انگرينما ها  دوره- گاه
  . هستند يالملل نيب ياقتصاد يها انيبن

 کي شامل تواند يم که دارد  دوره- گاه از يفراتر يزمان ي گستره عصر،
 به توجه بر عالوه عصر، کي نييتع يبرا. باشد  دوره- گاه چند اي

 به ياسيس يها يژگيو ،يطبقات و ياسيس يها بزنگاه و رخدادها
 توجه يجهان يخيتار يا گستره در ياجتماع و يطبقات مبارزه يروندها

 يگوناگون عوامل صرع کي مختصاِت نييتع در. شود يم معطوف يا ژهيو
   .رنديگ يم قرار توجه مورد

 جهان، سطح در ياجتماع و يطبقات يتضادها از شناخت اساس بر
 ق،يطر آن از و شده ييشناسا يطبقات مبارزه در تکرارشونده يروندها

 نيا در ياجتماع اقشار و طبقات نقش ،يآت يها يدگرگون تيماه
 يقوا توازن ن،يمع عصر رد مبارزه يپدافند اي يآفند يژگيو تحوالت،

 يروهاين يبند صف تينها در و يالملل نيب و يمل سطح در يطبقات
 از قيدق شناخت. شوند يم نيمع يجهان سطح در ضدانقالب و انقالب
 است يمهم کمک دارد، قرار آن در بشر که يا يجهان- يخيتار عصر

 ياستراتژ نييتع ،ياجتماع و يطبقات تحوالت تيماه صيتشخ يبرا
 به يجهان ضدانقالب حمله يها راه ينيب شيپ و جهان سطح در يقالبان

 يقوا توازن از قيدق شناخت و صيتشخ با ن،يا بر عالوه. انقالب ياردو
 و ها کيتاکت توانند يم انقالب يروهاين ن،يمع لحظه در يمحل و يجهان

  . کنند نييتع تر نانهيب واقع را خود يمبارزات کار دستور
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-ياقتصاد يبند شکل کي از بزرگتر يا يخيتار ي دودهمح يبرا دوران،
 با دوران مفهوم نوشته نيا در. است شده برده کار به ياجتماع
 يزمان ي دوره اي جهان سطح در ياجتماع- ياقتصاد غالب يبند شکل
 تواند يم دوران رو، نيهم از. دارد يشتريب قرابت آن، از تر يطوالن

 دوران ،يدار برده دوران شود، املش را يا ساله صد چند يزمان گستره
 يبرا. هستند دست نيا از ييها نمونه يدار هيسرما دوران اي و يفئودال
 مارکس ،ياجتماع- ياقتصاد يبند شکل کي از تر يطوالن يزمان دوره

 کنند يم اشاره 14"خيتار ماقبل دوران "به يآلمان يدئولوژيا در انگلس و
 شامل تواند يم دوره هر. است ينآلما فلسفه و فوئرباخ نظر نقد در که

 انقالبات عصر از ،يدار هيسرما دوران در مثال يبرا. باشد عصر نيچند
 عصر ،)۱۸۷۰ سيپار کمون تا ۱۷۸۹ فرانسه انقالب از (ييبورژوا

 اي ۱۹۱۴ اي ۱۹۰۵  تا ۱۸۷۰ (يدار هيسرما رشد دوره و کمون شکست
 به تا ۱۹۱۷ اي ۱۹۱۴ (يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر ،)۱۹۱۷
 دور، دوره، دوران، مراتب سلسله کي نمودار. برد نام توان يم) امروز
 يها تفاوت و ها آن يزمان گستره به توجه با را دوره - گاه و عصر

 .دهد يم نشان يشناس نيزم و خيتار در ها واژه کاربرد يبيتقر

 واژه دوره ا ي، دوره- گاهي برا شاني ها نوشته در انگلس و مارکس
Period در ها آن داند يم نگارنده که جا آن تا و رنديگ يم کار به را 

                                                 
14 „prehistoric era”: The German Ideology, Transcription: Tim Delaney, Bob 

Schwartz, Marx/Engels Internet Archive 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_Germa
n_Ideology.pdf  
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ي س فصل در عصر،ي برا. اند نبرده کار به را Chron واژه انشيها نوشته
 يآلماني دئولوژيا در و ، ١٥يوسط قرون رينظي موارد تال،يکاپ ک يو
 ازي متفاوت موارد در ١٧ در آلماني ا ي١٦يفئودال عصر )ترجمه انگليسي(
  .شوند يم برده کاره ب مارکسي وس

 وي شناس نيزم دانش دري ديکلي ها واژه کاربردي ها تفاوت بر عالوه
 ،يستياليسوس کيکالسي ها نوشته در ها آن کاربرد نوسان زين و خ؛يتار
 زيني اجتماع- ياقتصاد وي خيتاري بند ميتقس انيمي ها تفاوت به ديبا

 .داشت توجه

  
 خيتار در:  دوره-گاه عصر، دور، دوره، دوران، مراتب سلسله  -۱  نمودار

  )چپ (يشناس نيزم و) راست(
                                                 
15 “middle age”: Karl Marx. Capital Volume One, Chapter Thirty-One: Genesis of 

the Industrial Capitalist:  https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-
c1/ch31.htm#n2  

16  “feudal epoch”: The    German    Ideology, Transcription: Tim Delaney, Bob 
 Schwartz, Marx/Engels Internet Archive 
 https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_Germa
n_Ideology.pdf 

17 „Feudalepoche“: Die deutsche Ideologie: 
 http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_017.htm#I_I_A     
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 نيع در يبند طبقه نيا شود يم دهيد ۱ نمودار در که گونه همان
 يمهم يها تفاوت اما ،ياجتماع- ياقتصاد يها يبند شکل با ييسو هم

 و يجهان برش بر عمدتاً ،يخيتار يبند طبقه: دارد هم آن به نسبت
 که يحال در. داشت هيتک ياسيس و ياجتماع ،يخيتار يها يژگيو

 ونيفرماس هم و يخيتار نگرِش در هم ياقتصاد تيوضع ييسو هم
 حيتوض و برشناخت تمرکزش ونيفرماس يول شود يم مالحظه ياقتصاد
 در ،يخيتار نگرش. است ها برآن حاکم مناسبات و عيتوز د،يتول وضع
 نيچن از برخاسته يقاتطب يآگاه و مبارزه زمان، از ينيمع برش

. دهد يم قرار توجه مورد يجهان يچارچوب در را يا ياقتصاد مناسبات
 بحث انيم يديتجر نيچن که بود روشن انگلس و مارکس يبرا

 حيتوض يبرا فقط ،يجهان- يخيتار يبند طبقه و ياقتصاد ونيفرماس
 دابعا در هنوز يدار هيسرما. بود گانهي يا دهيپد مختلف وجوه تر مشخص

 و ژرف نيچن خود مناسبات درون در را جهان اش يکمي و ستيب سده
 عيوقا يخيتار و ياقتصاد يسو و سمت اما بود، نکرده ادغام جانبه همه
 چند وضع نيا. بود تيرو قابل ستياليسوس شرويپ شمندانياند يبرا

 انحصارات، يريگ شکل و يدار هيسرما عيسر رشد با ن،يلن يبرا بعد دهه
 گسست و يجهان اول جنگ سرانجام و يدار هيسرما يادهاتض حادشدن

  . شد برجسته شيپ از شيب دوم، وناليانترناس از
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  بلند يها موج هينظر

 حيتوض ١٨بلند يها موج هينظر با را يخيتار يها دوره گر،يد ينگرش
 يدورها که ،ياقتصاد ي توسعه بلندمدت يها موج ي هينظر. دهد يم

 ستيمارکس اقتصاددانان  توسط بار نياول يراب رد،يگ يم بر در را متعدد
. شد انيب ستميب ي سده آغاز در گلدرن ون و) هند هلپ (پارووس چون

  .  دارد ونديپ مندل و تريشومپ ف،يکندرات يها نام با عمدتا هينظر نيا يول

 انقالب از پس يکرنسک حکومت در ريوز نخست معاون ف،يکندرات
 ي موسسه "اکتبر انقالب از پس او. بود هيروس ۱۹۱۷ هيفور

 يها پژوهش. گذاشت اديبن را" ١٩يجهان ياقتصاد بحران يها پژوهش
 از يدار هيسرما خيتار در که کرد متقاعد سرعت به را او اش يتجرب
 مدت طول با ياقتصاد يها موج توان يم بعد به نوزدهم ي سده آغاز

 ٢٠جهش سال پنج و ستيب يپ در داد؛ صيتشخ را سال پنجاه حدوداً
 ابزار. ديآ يم] رکود [٢١کاهش سال پنج و ستيب ،]رونق گسترش،[

 يپ با است، ها متيق حرکت درازمدت يدورها نيا نييتع يبرا ياساس
 فيکندرات يکالين يکل طور به. درآمد و يبازده يها نهيزم در ييآمدها

 يها جنگ فاصله در ياول: داد زيتم را دست نيا از بلند موج سه

                                                 
18 Long waves 

19 Weltkontjunktur 

20 Expansion گسترش 

21 Stagnation رکود 
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 و ؛نوزدهم ي سده انيپا و ۱۸۴۸ انيم يدوم ؛۱۸۴۸ الس و يناپلئون
  ٢٢.بود شده آغاز زمان آن از که يسوم

 محاکمه ۱۹۳۸ سال در نياستال نيخون يها هيتصف انيجر در فيکندرات
 يبررو کار ادامه. شود يم اعدام يسالگ ۴۶ در محاکمه روز همان در و
 در و گرفت برعهده يشياتر اقتصاددان تر،يشومپ جوزف را هينظر نيا

. ساخت منتشر ٢٣"ياقتصاد يها دوره "عنوان تحت يکتاب ۱۹۳۹ سال
 يگذار هيسرما بر و کل، در نوآورانه يگذار هيسرما بر تريشومپ ي هينظر

 گسترش و بسط حکم در يحدود تا جهت نيا از. دارد ديتاک يصنعت
 آن در که است، ساله ۱۰ تا ۷ يتجار يدورها درباره مارکس هينظر

 ينوآور رو، نيا از و است ثابت يگذار هيسرما ديتجد به نوطم رونق
 بر او مفرط هيتک شومپتر، ي هينظر فيضع جنبه. شود يم الزم آورانه فن

 آغازگر يروين حکم در) انيکارفرما (نوآور يها تيشخص شيدايپ
  . است" فيکندرات موج "يناگهان رونق اي شيافزا

 عنوان با مندل ارنست کتاب دو ،يالديم ۱۹۷۰ دهه يها سال در
 ي توسعه بلندمدت يها موج "و ٢٤)۱۹۷۲" (نيپس يدار هيسرما"

 دست بلند يها موج درباره تر ژرف يپرداخت به ٢٥)۱۹۷۹" (يدار هيسرما
                                                 

 ۷۰۸ ص باره، نيا در مندل ارنست مقاله ،يستيمارکس شهياند فرهنگنامه از نقل به  22

23 Business Cycles, Schumpeter, Joseph Alois .(deutsch: Konjunkturzyklen. 1961) 

24 Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung. 
Edition surkamp, Erste Auflage 1972, S. 101-137 

25 Ernest Mandel, Die langen Wellen im Kapitalismus, isp-Verlag GmbH, 2. 
Auflage März 1987. 
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 "نيپسي دار هيسرما "کتاب انتشار از پس سال کي ،کيمات پل .ابدي يم
حليل  که رويکردي متفاوت از رويکرد مندل را در تنوشتنقدي بر آن 

   ٢٦ .کند داري برجسته مي هاي سرمايه بحران

 خيتار در بلند امواج "به را يفصل ،"نيپس يدار هيسرما "کتاب در مندل
 در مشروط رقابت مندل، نظر به. است داده اختصاص" يدار هيسرما

 و کاال ديتول کاهش و گسترش کليس يتوال موجب يدار هيسرما ديتول
 با نيچن هم يا چرخه حرکت نيچن. شود يم اضافه ارزش ديتول نيچن هم

 انباشت و اضافه ارزش تحقق کاهِش و گسترش از يا چرخه حرکت
 از نه هيسرما انباشت و اضافه ارزش تحقق اما. است سو هم هيسرما
 کامل طور به گريکدي با شان تناسب و مقدار لحاظ از نه و يزمان لحاظ
 و کساني زين اضافه ارزش ديتول خوِد با نيچن هم دو، نيا. ستندين منطبق
 از اضافه ارزش ديتول: يعني (ياول از يآخر انحراف از. ستندين منطبق
 از اضافه ارزش تحقق: يعني (يدوم از ياول و) اضافه ارزش تحقق

 . شود يم داده حيتوض يدار هيسرما ديتول اضافه بحران ،)هيسرما انباشت

 نيچن هم و وندر يم باال سود نرخ هم و حجم هم گسترش، دوره در
 در برعکس،. دارند يصعود يروند زين هيسرما انباشت حجم و آهنگ
 افتهي کاهش سود نرخ هم و حجم هم رکود، يها دوره امديپ و ها بحران

                                                 
26 Paul Mattick, Ernest Mandels „Spätkapitalismus“, 1973 (Paul Mattick, Kritik der 

Neomarxisten, Frankfurt a.M., 1974, S. 132-188):  

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/mattick/1973/xx/mandel.htm  

https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1972/mandel.htm  
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 يط ينزول يروند زين هيسرما انباشت حجم و آهنگ نيچن هم و
 از يا يتوال عنوان به قيطر نيا از يدار هيسرما ديتول  چرخه. کنند يم
 يتئور يبررس با مندل. دهد يم شينما را يکند اي شتابان نباشتا

 سال ۱۰ تا ۷ نيب يصنعت ديتول  چرخه با که يدار هيسرما يادوار بحران
 ديتجد که پردازد يم ها  چرخه نيا از يبرخ يژگيو به ابد،ي يم بروز

 سقوط ليدل به کيتکنولوژ و يصنعت عيوس و کامل ينوآور و سازمان
 مراحل همان ها، کليس نيا. شوند يم ريناپذ اجتناب د،سو نرخ ديشد
 که بحران از يمراحل. بود پرداخته بدان فيکندرات که است يا ساله ۲۵
 صورت به چه و يماد صورت به چه ثابت هيسرما استهالک اثر در

 سود نرخ ياجتماع نيانگيم حفظ به قادر يدار هيسرما ديتول ،يمعنو
 بر عالوه که کند يم اشاره بحران يها دوره در ييفاکتورها به او. ستين
 نکته نيهم ،"هيسرما ينابود "گريد عبارت به (هيسرما کردن ارزش يب

" يديتول يروهاين ينابود "عنوان تحت ستيکمون حزب فستيمان در
. شتابند يم اش ياري به بحران از يدار هيسرما خروج يبرا) شود يم ادي
  :از عبارتند فاکتورها نيا

 انبوه انتقال مثال يبرا: هيسرما کيارگان بيترک يناگهان شکاه - ۱
 يها ميرژ  سقوط نمونه يبرا (تازه يکشورها و فضاها به هيسرما
 )مناطق آن به ها هيسرما هجوم و سابق يشورو و يشرق ياروپا

 رفتن باال قيطر از مثال يبرا: اضافه ارزش نرخ يناگهان شيافزا - ۲
 متيق حفظ در کارگر طبقه ينينش بعق و شکست امديپ اي کار شدت

 و يکارگر يها سرکوب نمونه (يدار هيسرما بازار در کار يروين يواقع
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 ژاپن. مختلف يکشورها در کار يروين يواقع يبها کيستماتيس کاهش
 )دهند يم ارائه وضع نيا از يمستند و آشکار يها نمونه يجنوب کره و

 خام مواد متيق کاهش چون هم: ثابت هيسرما عناصر يناگهان يارزان - ۳
 يساز يجهان يها شرط شيپ سرفصل در شده ارائه آمار به نمونه يبرا(

 )ارزان يانرژ به يدسترس د،يکن مراجعه مطلب نيهم در

 و تر عيسر نقل و حمل نمونه يبرا: هيسرما گردش سرعت شيافزا - ۴
" يتاليجيد "هيسرما ،)شرفتهيپ ارتباطات و نقل و حمل. ک. ن (تر ارزان

  ...و
 ميتقس با يزمان يها دوره ،يدار هيسرما بلند يها موج از مندل ليتحل در
 اردد تفاوت يکم شد، خواهد استفاده نوشته نيا در که يينها يبند

 ادامه در يسرگ يريس و فيکوروتا اندره يبند طبقه با شود سهيمقا(
 براساس فيکندرات امواج يبند ميتقس - ۱ جدول در). سرفصل نيهم

 موج هشت ،۱۹۷۲ ن،يپس يدار هيسرما کتاب در مندل ارنست نظر
 نيا مندل،. شود يم داده صيتشخ کتاب شدن نوشته زمان تا فيکندرات
 تيوضع ک،يتکنولوژ و يصنعت سطح رينظ ييها يژگيو با را ها موج
 يها دوره در بهره نرخ سود، نرخ ه،يسرما کيارگان بيترک بازار،

 ارتباط در را کاهش اي و گسترش يها دوره او. دهد يم حيتوض مختلف
 در آن امديپ و نيمع موج کي در سود نرخ کاهش اي و شيافزا با

 هيسرما ريز جدول در مندل. دهد يم حيتوض هيسرما انباشت سرعت
 ٢٩)يانباشت (گردش در هيسرما و cf ٢٨استوار هيسرما به را C ٢٧ثابت

cz کند يم ميتقس.  

                                                 
27 Capital constant (fr), Konstantes Kapital (de), constant capital (en) 

www.hks-iran.com



     ٢۵ \ کنوني جهان مشخص - تاريخي وضعيت به نگاهي
   

 يزمان دوره غالب روند حاتيتوض و ليدال
 مراحِل

 بلند موج

 يم عقب يصنعت ديتول از يکشاورز و يکارگاه ديتول
 يدستمزدها کاهش خام، مواد متيق شيافزا افتد،
  يجهان بازار ديشد گسترش و انبوه يکاريب ،يواقع

  گسترش
 سود نرخ

 يصعود

 ۱ ۱۸۲۵ تا  ۱۷۹۳

 يصنعت ماقبل ديتول قيطر از اضافه- سود رفتِن نيب از
  يغرب ياروپا و سيانگل در
 ارزش نرخ شيافزا ثابت، هيسرما ارزش شيافزا

  کند يم يخنث را اضافه
 ابدي يم کاهش يجهان زاربا گسترش سرعت

  کاهش
 ينزول سود نرخ

 ۲ ۱۸۴۷ تا ۱۸۲۶

 را cf استوار هيسرما ارزش ينيماش ديتول به گذار
  دهد يم کاهش

 نيا يول ابدي يم شيافزا cz درگردش هيسرما
  کند ينم جبران را cf استوار هيسرما کاهش ش،يافزا

 انقالب قيطر از يجهان بازار يآسا غول گسترش
 کاربرد گسترش و يصنعت داتيتول شيافزا و ۱۸۴۸
 کايآمر شمال و اروپا تمام در آهن راه خطوط

  گسترش
 سود نرخ

 يصعود

 ۳ ۱۸۷۳ تا ۱۸۴۸

) ديتول کي بخش (آالت نيماش ينيماش ديتول
 ينم ياضاف سود موجب کاالها ابد؛ي يم گسترش

  شوند
 نرخ کاهش موجب هيسرما کيارگان بيترک شيافزا

  شود يم سود متوسط
  ابندي يم شيافزا اروپا در يواقع يمزدهادست
 مواد متيق کاهش و هيسرما صدور شيافزا جينتا

 يم را هيسرما انباشت شيافزا اجازه جيبتدر خام
 جهان بازار ينسب رکود/دهند

 سود نرخ نخست
 است، ينزول

 و رکود سپس
 نرخ يآرام به

 يصعود سود
 شود يم

 ۴ ۱۸۹۳ تا ۱۸۷۴

 سم،ياليامپر ظهور مستعمرات، در يگذار هيسرما
  انحصارات گسترش

 انقالب از جستن سود با که خام مواد آرام شيافزا
 و داد شيافزا را بارآور کار شدت دوم، يصنعت

 ، سود صعودنرخ
 رکود سپس

 ۵ ۱۹۱۳ تا ۱۸۹۴

                                                                                                
28 Capital fixe (fr), Fixes Kapital (de), fixed capital (en) 

29 Capital circulant (fr), Zirkulirendes Kapital (de), Circulating capital (en) 
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  .شد اضافه ارزش نرخ ديشد شيافزا موجب

  هيسرما انباشت عيسر رشد سود، نرخ شيافزا
 هيانوسياق و قايافر ا،يآس در يجهان بازار گسترش

 رفتن قهقرا به ،يجهان بازار سقوط جنگ، آغاز
 ه،يسرما استهالک سرعت شيافزا ليدل به داتيتول

 يجهان بازار رکود و اکتبر انقالب يروزيپ

 نرخ در قهقرا
 نزول سود،
 ديشد

 ۶ ۱۹۳۹ تا ۱۹۱۳

 و يجهان دوم جنگ قيطر از کارگر طبقه فيتضع
 اضافه ارزش نرخ داد مجال يردا هيسرما به سميفاش
 موجب سود نرخ مشروط شيافزا. دهد شيافزا را

 ديتول در امر نيا. شود يم هيسرما انباشت ل،يتسه
. بود موثر يصنعت انقالب نيسوم سپس و اسلحه
 ثابت هيسرما کننده نييتع يارزان سوم، يصنعت انقالب

 مدت دراز در ذ را سود نرخ و آورد همراه به را
  .دکر نيتضم

 حاصل ييخودکفا اثر در يجهان بازار شدن محدود 
 يجهان بازار از ييکشورها شدن خارج و جنگ از

 کره ،يشمال تناميو ن،يچ ،يشرق ياروپا: هيسرما
 کوبا ،يشمال

 نرخ گسترش،
 نخست سود
 سپس و يصعود
 سقوط به شروع

 کرد

 ۷ ۱۹۶۶ تا ۱۹۴۰

 يکشورها" يصنعت رهيذخ ارتش "يجيتدر دنيمک
 رغم يعل که شود يم آن از مانع يستيلايامپر

. ابدي شيافزا ياضاف ارزش نرخ ع،يوس زهياتومات
 ديتشد. شود يم ور حمله سود نرخ به يطبقات مبارزه
 به يجهان يها پول بحران و يالملل نيب يها رقابت

 گسترش. کنند يم اثر سود نرخ بر صورت نيهم
 .شود يم کند يجهان تجارت

 سود  ينزول نرخ

   ۱۹۷۲  تا ۱۹۶۷

 ۱۹۷۲ در مندل
 نوشت را کتاب

۸ 

 کتاب در مندل ارنست نظر براساس فيکندرات امواج يبند ميتقس -۱ جدول
  ۱۹۷۲ ن،يپس يدار هيسرما

 ييروهاين گسترش مرحله ،يفيکندرات يها موج هينظر بنابر ،يکل طور به
 نيا حال، نيع در و شود يم يمنته رکود مرحله به که سازد يم آزاد را
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 ييها حل راه کردن دايپ و عمل ابتکار يبرا يموجب زين رکود رحلهم
 يها حوزه و مناطق ک،يتکنولوژ و يصنعت ينوآور (يدار هيسرما توسط

 يديجد موج آغاز به منجر که است...) و مصرف و بازار يبرا ديجد
 در. کند يم آغاز را يگريد ساله پنج و ستيب گسترش مرحله و شده

 و يذات حرکِت را رکود مرحله به گسترش مرحله از گذر ه،ينظر نيا
 مرحله به رکود مرحله از گذار اما دانسته، مفروض هيسرما يماهو

 از خروج يبرا رو نيا از. نديب ينم ستميس نيا يدرون يژگيو را گسترش
 نرخ در تحول چون هم رونيب از يستميس يها شوک به بحران، و رکود
 عرصه در نه الزاماً يدگرگون نيا. دارد ازين هياضاف ارزش و سود

 زين ضدانقالب و جنگ رينظ ياسيس يها محرک قيطر از بلکه ياقتصاد
 جاديا بازارها، گسترش رينظ گريد يکارها راه. رديبپذ صورت تواند يم

 ياقتصاد و يمال درازمدت يها يگذار استيس و کاذب يبازارها
 نيا از گريد يبخش زين يستياليامپر يها دولت اي و انحصارات توسط
 و گسترش ديجد دوره آغاز و رکود از خروج يبرا يرونيب يها شوک
 است يگريد حل راه ک،يتکنولوژ و يفن انقالب. روند يم شمار به رونق

  ٣٠.سازد يم ممکن را رکود مرحله از خروج که

 آن، يدرون مراحل و فيکندرات امواج مورد در شد، گفته که گونه همان
 اقتصاددانان يحت امروزه،. دارد وجود ياوتمتف يها يبند ميتقس

 اقتصاد يزير برنامه يبرا فيکندرات بلند امواج هينظر از زين يدار هيسرما
 شناخته يها چهره از يکي دوفينف. آ لئو. نديجو يم بهره ،يدار هيسرما

                                                 
 ۷۰۸ ص باره، نيا در مندل ارنست مقاله ،يستيمارکس شهياند فرهنگنامه از نقل به  30
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٨

 

 از که است فيکندرات بلند امواج هينظر از استفاده نهيزم در شده
 موج رکود عالج دوف،ينف. پردازد يم مسئله به يدار هيسرما انداز چشم
 يسالمت و آموزش حوزه در يگذار هيسرما را فيکندرات يکنون

 نظر در ريز مراحل هيپا بر را بلند امواج يبند ميتقس او ٣١.نديب يم
  : رديگ يم

  ابزار در تحوالت
 ها رساختيز و ديتول 

  و کاالها
 بازار يژگيو

 يزمان دوره
  بلند موج

 فيکندرات

  بخار نيماش
 ينساج عيصنا 

 ۱ ۱۸۳۰ - ۵۰ تا ۱۷۸۰ پوشاک

  آهن راه خطوط
 پوالد عيصنا

 انبوه نقل و حمل
  تا۱۸۳۰ - ۵۰

۹۰ -۱۸۷۰ 
۲ 

  کيالکتروتکن
 يميش

 انبوه مصرف
  تا ۱۸۷۰-۹۰

۳۵ -۱۹۲۰ 
۳ 

  يساز لياتومب
 يميپتروش

  نقل و حمل
 يشخص 

  تا ۱۹۲۰- ۳۵
۸۰ -۱۹۵۰ 

۴ 

 ياطالعات يتکنولوژ
  اطالعات

 تارتباطا
  ۲۰۰۰- ۰۵ تا ۱۹۸۰

 
۵ 

  يوتکنولوژيب
 ياجتماع و يروان سالمت

  يسالمت مجموع
  بعد به ۲۰۰۰- ۰۵ )يسالمت صنعت(

 

۶ 

  ٣٢دوفينف. آ لئو نظر براساس فيکندرات امواج يزمانبند -۲ جدول

                                                 
31 Leo A. Nefiodow, Der sechste Kondratieff/The sixth Kondratieff: 

https://www.kondratieff.net/  
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 را دوفينف. آ لئو نظر براساس فيکندرات امواج يزمانبند - ۲ جدول
 يديکل تحوالت براساس يزمان يها دوره جدول نيا در. دهد يم ارائه

 تحوالت (کيتکنولوژ و يفن پشتوانه و) بازار يژگيو و کاالها (بازار در
 يراتييتغ مهم، نکته. شوند يم داده حيتوض) ها رساختيز و ديتول ابزار در

 نيا: شود يم انيب موج هر شاخص عنوان به آخر ستون در که است
 ِديتول بخش يعني د،يتول کي بخش اي مادر عيصنا بخش عمدتاً راتييتغ

 از مادر عيصنا انتقاِل مهم، نکات از يکي. کنند يم انيب را ديتول ابزاِر
 عيصنا و نقل و حمل يها رساختيز به ينساج صنعت و بخار نيماش

 ي مرحله به آن از و) يگر ختهير و يساز نيماش حال نيع در (پوالد
 ستم،يب سده دوم مهين به جهش. است ييايميش و کيالکتروتکن عيصنا
 دوفينفي ابيارز. ساختي متکي اطالعاتي تکنولوژ به راي صنعت ديتول
 نياي دار هيسرما اتيح ديتجد ازي گريد دوري برا ۱۹۹۹ سال در

 به ستميس رونقي برا راي ديجدي بازارها" يسالمت صنعت "که است
   ديتولي ديکل نقشي وتکنولوژيب ل،يدل نيهم به و آورند يم وجود

 

  
  ۳۳ منبع ،ياقتصاد توسعه بلنِد يها موج -۲ نمودار
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٣٠

 

  ٣٣.کرد خواند فايا را کيتکنولوژي نوآور وي صنعت

 يسرگ يريس و فيکوروتا آندره نوشته به توان يم متاخر، يها نوشته در
 ناخالص ديتول يجهان شيپو از يفيط ليتحل و هيتجز "عنوان تحت
  : يلداخ

 شروع انيپا
   مرحله

 بلند موج
 بلند موج

۱۸۱۰ -۱۸۱۷  
  اي ۱۷۸۰ دهه انيپا

 ۱۷۹۰ دهه آغاز
 گسترش

۱۸۴۴ -۱۸۵۱  ۱۸۱۰ -۱۸۱۷  کاهش 

۱ 

۱۸۷۰ -۱۸۷۵  ۱۸۴۴ -۱۸۵۱  گسترش 

۱۸۹۰ -۱۸۹۶  ۱۸۷۰ -۱۸۷۵  کاهش 
۲ 

۱۹۱۴ -۱۹۲۰  ۱۸۹۰ -۱۸۹۶  گسترش 

۱۹۳۹ -۱۹۵۰  ۱۹۱۴ -۱۹۲۰  کاهش 
۳ 

۱۹۶۸ -۱۹۷۴  ۱۹۳۹ -۱۹۵۰  شگستر 

۱۹۸۴ -۱۹۹۱  ۱۹۶۸ -۱۹۷۴  کاهش 
۴ 

۲۰۰۸ -۲۰۱۰  ۱۹۸۴ -۱۹۹۱  گسترش 

۲۰۱۰- ۲۰۰۸ ؟  کاهش 
۵ 

  فيکندرات امواج يقيتطب يبند ميتقس -۳ جدول

                                                 
ي نوآوري  ريجهتگ که معتقدم سخت من: "ميخواني م نيچن راي دار هيسرما نيسيتئور دوف،ينفيي غا هدف 33

 زه،يانگ ت،يخالق ها، انسان با مواجههيي ناتوا منظورم. بود خواهد افزار نرم کاربرد کردن نهيبه عمدتاي آت
 مد موضوع درباره اش داشتن عالقه و گذاشتن وقتي برا فرد کي يآمادگ همه از شيپ وي ريپذ تيمسئول

 ." نظر

 وي فکر طرهيس قيطر از بلکه ،يافزار سخت و کيتکنولوژ شرفتيپ قيازطر فقط نهي کاري روين ساده، انيب به
 بپردازد اضافه ارزش ديتول به" يريپذ تيمسئول زه،يانگ ت،يخالق "با تا شود تيترب") يابزار نرم ("کيدئولوژيا
 در وي واقعي زندگ در دري عني. کند" موضوع ک  يوقف را خودش "که باشد داشته" يآمادگ همه از شيپ "و

 .دهد تياولوي زندگ بر را کار عمل،
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 اقتصاد توسعه در جاگالر و چنيکي ها چرخه ف،يکندرات امواج
ي بند زمان نيچن را آن مراحل و بلندي ها موج که کرد اشاره ٣٤"يجهان

  ) ۳ ول جد. ک. ن (کنند يم

 ارائه در يسرگ و فيکورتا تالش ،بندي دوره نيا در توجه درخور نکته
 ،۱۹۸۰ مندل ارنست نظرات براساس که است يا يقيتطب يزمانبند

 نيگلداشتا ،۱۹۸۴ نيوالرشتا ،۱۹۸۳ خنيدو فان ،۱۹۸۳ کسنيد
 و نيپانت ،۲۰۰۴ کوفين- بوبروف ،۱۹۹۶ تامپسون و يمدلسک ،۱۹۸۸

 مرحله. است شده ارائه ۲۰۰۶ نستونيل ،۲۰۰۶ رسيآ ،۲۰۰۶ نيالپک
. باشد يم يسرگ و فيکورتا شنهاديپ) کاهش مرحله پنجم، موج( آخر
 يقيتطب يبند ميتقس - ۳ جدول در شده ارائه بندي دوره مجموع، در

 حيوضت به که چرا. است برخوردار يباالتر دقت از ،فيکندرات امواج
 شواهد قيطر از حال نيع در و مانده وفادار فيکندرات هينظر کيکالس

 ييجا آن از. شود يم دييتا ياسيس و ياقتصاد نهيزم در ينيع يها داده و
 – دهم و - گسترش – نهم مراحل شامل (پنجم موج بندي دوره نيا

 نيا در رديگ يبرم در هم را تاکنون ۱۹۹۰ از) فيکندرات -  کاهش
  . شد خواهد استفاده بندي دوره نيا از نوشته

 اريبس ،يفيکندرات ياقتصاد مدل صحِت ِقيدق سنجش درباره بحث
. شد متمرکز آن يرو بر بتوان يکنون نوشته در که است آن از تر گسترده

                                                 
34 A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets 

Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic Development, and the 
2008–2009 Economic Crisis, https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp  
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٣٢

 

 مقوله با امواج نيا) يبيتقر (تقارن و ييسو هم همانا توجه جالب نکته
 فيکندراتي ها موج هينظر رنتفا.  باشد يم ها  دوره- گاه و عصر يبند
  دوره- گاه عنوان تحت نيشيپ بحث با که -  مهمي خيتار عطف نقاط با

 فيکندرات هينظر تقارن - ۳ نمودار در. است زيبرانگ توجه -  شد فيتعر
 و فيکوروتاي قيتطب بندي دوره از ملهم که ها دوره - گاه و عصر با

 داده نشاني اسيس وي خيتار عطف نقاط با ها موج تقارن است،ي سرگ
  .است شده

 م،يريبگ نظر در نخست موج آغاز نقطه عنوان به را فرانسه انقالب اگر
 نخست موج نخست مرحله ن،يو کنگره وي ناپلئوني ها جنگ انيپا

 لحاظ به دوم موج گسترش مرحله شروع و نخست موج انيپا. است
 مرحلهي انتها در .است همراه ۱۸۴۸ انقالبات با ،ياسيس عطِف نقطه

 دوم موج رکوِد مرحله وارد سيپار کمون شکست با گسترش،
  .ميشو يم

  
  ها دوره -گاه و عصر با فيکندرات هينظر تقارن -۳ نمودار
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 ياجتماع و ياسيس يفضا با ،ياسيس ثبات با و آرام بالنسبه دهه چند
 و ياستعمار استيس شگستر ،يدار هيسرما رشد يبرا مناسب
  . است همراه يمال و يانحصار هيسرما يريگ شکل

 جنگ با و آغاز يمال هيسرما و انحصارات رشد دوره از ٣٥سوم موج
 و يجهان اول جنگ تا گسترش مرحله. رسد يم انيپا به يجهان دوم

 و يجهان دوم جنگ يانتها تا رکود مرحله و ابدي يم ادامه اکتبر انقالب
   .سميفاش شکست

 که ۱۹۹۰ سال تا و آغاز يجهان دوم جنگ انيپا با چهارم موج
 در. کند يم دايپ ادامه است، شرق بلوک و يشورو يفروپاش با مصادف
 يها جنبش چون هم يوار نمونه يروندها موج نيا گسترش مرحله

 و نيالت يکايامر ا،يآس در يضداستعمار مبارزات و يمل بخش ييرها
 در گسترش مرحله يانيپا يها سال آن، بر وهعال. است ريگ چشم قايافر

 جنبش ژهيو به و يالديم ۱۹۶۰ دهه ياعتراض يها جنبش با سوم، موج
 شدت شيافزا موج، نيا رکود مرحله در. است همراه ۱۹۶۸ سال يها

 يمهم ينشانگرها ،ياطالعات يتکنولوژ قيطر از يکش بهره و کار
 در يدار هيسرما که معنا نيبد. يدار هيسرما ميپاراد رييتغ از هستند

 سطح در که ييها ينينش عقب و ها شکست به توجه با ستميب سده يانتها
 در را سميبرالينئول راه بود شده متحمل شتريپ يها دهه در يالملل نيب
 و يکار محافظه- نو ضدحمله تدارک ،ياسيس عرصه در. رديگ يم شيپ

                                                 
 جامعه بهي صنعت جامعه گذار تافلر. نشود گرفتهي ک يافلرت نيالوي ها بحث در" سوم موج "با  35

 .دهدي م حيتوض سوم موج و اطالعات عصر عنوان تحت راي اطالعات
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٣٤

 

 ياقتصاد يها ستميس کامل يفروپاش و يجهان سطح در سميبرالينئول
 لياوا و يالديم ۱۹۸۰ دهه يانتها در يشورو و يشرق ياروپا
  . زنند يم رقم را دوره نيا يخيتار بزنگاه ،يالديم ۱۹۹۰ دهه يها سال

 ،يفيکندرات امواج نظرات از الهام با ،يبحث بازکردن يکنون نوشته هدف
 با ۱۹۹۰ سال از  که يا دوره. است يدار هيسرما پنجم موج درباره

 نينو نظم "يبرقرار يبرا کايامر سمياليامپر تالش و" سرد جنگ انيپا"
 امواج مفروضات اگر. ميدار قرار آن انهيم در نکيا و شده آغاز" يجهان

 سال حدود تا موج نيا رکود مرحله م،يده قرار مالک را يفيکندرات
  .  ديکش خواهد درازا به گريد دهه دو تا يعني ۲۰۴۰

  يعلم قانون و هينظر مدل،

 هم و يشناس نيزم يها يبند ميتقس به نوشته نيا نخست بخش دو در
 دوران، چون هم ييها واژه کاربرد در خيتار علم نهيزم در آن يها ييسو

 در ديشا. شد اشاره فيکندرات يها موج هينظر زين و  دوره- گاه عصر،
 يول د،يآ نظر به يرضروريغ يکنون نوشته در حاتيتوض نيا اول، نگاه
 ارائه را خيتار از يريتفس جبرگرا، و شياند خشک يکردهايرو
 زين و ياجتماع علوم از يعيطب علوم کيتفک عدم با معموال که دهند يم

 دانش عرصه در يعلم قانون و هينظر مدل، انيم مرز کردن مخدوش
 قانون و هينظر مدل، فيتعار درباره. شود يم آغاز خيتار و ياجتماع

 جا آن تا يول ندارد، وجود يعلم يها پهنه ههم در يواحد نظر ،يعلم
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 يبرا ياجمال حاتيتوض جا نيا در گردد، يبرم يکنون بحث به که
  . شود يم ارائه يديکل واژه چند مرز شدن تر روشن

 و توافق کي ف،يتعر کي صرفاً دوران، و عصر بحث ک،يمتد لحاظ به 
 نيا بر ديتاک. است يمحل و يجهان يروندها بهتر فهم يبرا ديتجر کي

 يشناس نيزم علم پهنه در ميمفاه يپندار همانند موجب دينبا ييسو هم
 از يمدل تا اند شده فيتعر ميمفاه نيا خ،يتار پهنه در. شود خيتار و

 به شناخت براساس که کنند جاديا را خيتار شناخت و ريتفس ح،يتوض
 نيمع يا نهيزم در يآت يروندها نيتر محتمل ينيب شيپ آن، از آمده دست

 را – يجهان جامعه در يطبقات مبارزه يروندها عمدتاً جا نيا در –
 ضرورت نهيزم نيا در نظر دقِت و ييمعنا ينيب کيبار. سازند ممکن

 علم، هينظر. طلبد يم را هينظر اي و يتئور و" يعلم قانون  "نيب زيتما
) جهانشمول (يعموم هيفرض کي عنوان به را" يعلم قانون "مفهوم

 نهيزم نيهم در ها هيفرض ريسا با کيستماتيس طور به که کند يم فيتعر
. است اثبات قابل يتجرب يها داده با يخوب به حال نيع در و دارد ونديپ
 تمام يبرا و جا همه شه،يهم چون دارد، تام شمول" قانون "کي

 نيچن يبرمبنا که ييها هينظر. است معتبر کارش، ي پهنه موضوعاِت
 ينيقوان اي ها گزاره که معتبرند يزمان تا شوند، يم نيدوت يا يعلم نيقوان
. باشند کرده حفظ را خود يدرست و اعتبار دارند، اتکا آن بر که

 صورت ييها مدل توسط هينظر حد از شيب ديتجر و يساز ساده
 يبرا ها آن. است دهيچيپ تيواقع از يا دهيچک و ساده نگاره که رديگ يم

 وجود به ده،يپد مجموع يدگيچيپ و يدگگستر در شدن غرق از زيپره
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٣٦

 

 تيواقع تمام بازتاب يادعا گاه چيه مدل، کي ن،يبنابرا. شوند يم آورده
 موضوعات گذاردن کنار شامل هينظر کي از يساز مدل روند. ندارد را

 يجداساز ،)٣٧يساز ساده( اتيجزئ ذکر عدم ،)٣٦يمرزبند (نامرتبط
 و  )٣٩ادغام (گريکدي با عناصر ونديپ ،)٣٨هيتجز(گريکدي از عناصر

 از ريتفس م،يمفاه نيا از درک تفاوت به توجه با ٤١.شود يم ٤٠ديتجر
  . ابدي يم يمتفاوت يرهايمس زين خيتار علم

 کي با. است ريناگز ندهيآ در ينيمع رخداد ،يعلم قانون کي توسط
 عنوان به را يداديرو – مدل کي تر يانتزاع يسطح در اي -  هينظر

 نهيزم در يعلم قانون اگر اما. کرد ينيب شيپ توان يم محتمل رخداد
 ردقَم يامر رخدادها گاه آن شود، ليتبد دگم و ياله هيآ کي به ياجتماع
 است يسرنوشت همان سوم، ريتفس نيا. ستين يزيگر آن از که هستند

 نيا در. شود يم دچار آن به قَدرگرا و شياند خشک ريتفس کي که
 که شد خواهد پرداخته خيتار درک از ييها مدل اي مدل به نوشته،
 در يطبقات مبارزه يروندها نيتر محتمل حالت نيبهتر در ها، آن توسط
 در .کرد ينيب شيپ اي ديفهم توان يم را يمل و يا منطقه ،يالملل نيب عرصه

 ها، روش با يستيبا و هستند نارسا ها مدل نيا زين حالت نيبدتر
                                                 
36 Demarcation (en), Abgrenzung (de) 

37 Reduction (en), Reduktion (de) 

38 Decompositon (en), Dekomposition (de) 

39 Aggregation (en, de) 

40 Abstraction (en), Abstraktion (de) 

41 https://de.wikipedia.org/wiki/Modell  
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 معاصر دوره يخيتار يروندها مسئله به يگريد يها هينظر و کردهايرو
 جهاِن يساز ساده و ديتجر يبرا يتالش ها، مدل و فيتعار نيا. پرداخت

 نه و -  دهيچيپ يبيترک در يمتفاوت يروندها که هستند يا دهيچيپ اريبس
 لحظات گر،يکدي با تضاد و تقابل در نو و کهنه جهان از ،-  يخط تک
  . زنند يم رقم را يکنون يخيتار

   بحث نهيشيپ: دوران و عصر

 مهين و پنجاه دهه دوم مهين در دوران، و عصر مسئله به برخورد نحوه
 در يبزرگ انشعابات که بود يموارد از يکي ،يالديم ۱۹۶۰ دهه نخست
 سابق يشورو اتحاد انيم ابتدا در: شد موجب را ها نستياستال اردوگاه

 بعد يکم و مائو يرهبر به نيچ خلق يجمهور و خروشچف يرهبر به
 با ،يالديم شصت دهه در. خوجه انور يرهبر به يآلبان و نيچ نيب

 ن،يالت يکايامر در يانقالب چپ جنبش متنوِع فيط يريگ قدرت
 زين و يستيوناليانترناس فيوظا از درک و حيتوض قا،يافر و انهيخاورم

 که کرد تيتقو را ييايپو شيگرا دوران، و عصر مسئله به کرديرو نوع
 و اپيج ژنرال کاسترو، دليف گوارا، چه ارنستو چون هم ييها رهچه با

 آن از" يانقالب چپ متنوع فيط "بر ديتاک. شد يم شناخته نيم يهوش
 و يستيتروتسک شاتيگرا ،"نو چپ "از ها جنبش نيا درون که روست

 فيط نيا. شوند يم دهيد مستقل چپ و ستيآنارش تا يستيمائوئ زين
 که داشتند هم مشترک نقاط شان، مهم يها وتتفا رغم يعل رنگارنگ،

 و عصر مسئله با فيتکل نييتع و يجهان - يخيتار يروندها يبررس در
  :اند توجه قابل شناسانه روش لحاظ از ، دوره- گاه
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 خيتار محرکه يروين عنوان به يطبقات مبارزه

 گرفته نظر در خيتار برنده شيپ يروين عنوان به يطبقات مبارزه اگر
 سطح از مبارزه يها تياولو استخراج و روندها ليتحل گاهآن شود،

 آغاز د،يتول ابزار اي مولده يروهاين رشد سطح از نه و ،يطبقات مبارزه
 نييتع آغاز نقطه ها انسان تر، يکل  مفهوم به ق،يطر نيبد. شود يم

- يصادتاق يها ستميس. بود خواهند يالملل نيب و يمل مبارزه يها تياولو
 و يعموم چارچوب و طيشرا ،"مولده يروهاين رشد "اي و ياجتماع

 نيمع لحظه در يول آوردند يم وجود به را يطبقات مبارزه طيشرا ينيع
 ،يطبقات دانش و يآگاه همچون يعوامل با -  ،يذهن عنصر نيا ،يخيتار

 را زمانه جاِن که است -  يطبقات يقوا توازن زين و يسازمانده سطح
تعجامعه ينيع يها تيواقع دنيد نيع در کرد،يرو نيا. بخشد يم ني 

 از و دهد يم قرار يخيتار تحوالت مرکز در را ها انسان ،يطبقات
  .  گسلد ينم گرا انسان سمياليسوس يها شهير

 يتمام خيتار "ستيکمون حزب فستيمان در انگلس و مارکس انيب به
 الح نيا با". است يطبقات مبارزه خيتار موجود، يتاکنون يها جامعه

 بغرنج بس يموضوع خود يطبقات مبارزه و تضاد نيا ريتفس و حيتوض
 ،يقوم ،يمل يتضادها رشد و يکنون  دوره- گاه در ژهيو به است،
 در را متفاوت طبقات و اقشار که نينو ياجتماع يها جنبش و يمذهب
 از يکي يطبقات مبارزه ريمس و تضادها از درست ريتفس. رنديگ يبرم

 يها جنبش. رود يم شمار به يانقالب مبارزه وزمندريپ شبرديپ عوامل
 ک،يکالس يا توده کيدمکرات يها جنبش صهيخص با ن،ينو ياجتماع
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 يا هسته يها روگاهين ضد و ضدجنگ ،يطيمح ستيز زنان، جنبش رينظ
 ياجتماع مختلف اقشار و طبقات آن در که است يجدال جوالنگاه ،...و

 ها تيمحدود زانيم يزيچ هچ است نيا ياصل پرسش اما. رنديدرگ
 يهمکار در مختلف يها بخش و اقشار خاص برنامه و ها يمرزبند
  .  کند يم نييتع را مشترک اهداف حول

 يطبقات - يخيتار يشرويپ يروهاين

 طيشرا ،يالملل نيب تيوضع مسئله به پاسخ يعني باال پرسش به پاسخ
 يروهاين نآ ييشناسا همانا دوران، و عصر مسئله اي يجهان- يخيتار

 و يمل عرصه در را ها يدگرگون نيا قادرند که است ييشرويپ ياجتماع
 اول جنگ بحبوحه در نيلن. ببرند شيپ به و کنند يريگيپ يالملل نيب

  :کرد فرموله نيچن را مارکس روش ، يجهان

 در خيتار ي پروسه ينيع يمحتو زيچ هر از قبل مارکس روش«
 ملحوظ  را يواقع و مشخص طيشرا در مشخص،  لحظه کي
 کي درون در يمشخص طيشرا هر در که خاطر نيا به. دارد يم

 طبقه کدام که کرد نييتع بتوان يگريد زيج هر از قبل جنبش
  ٤٢». است شرفتيپ ياصل حامل ياجتماع

 يطبقات يروين کي دوران، اي عصر کي تحوالت راس در ليدل نيهم به
 که است يموارد از يکي نيا. دارد قرار ياجتماع نظام کي نه و

. کند يم ردرا  مصوبات دوران خروشچفي حزب کمونيست شوروي

                                                 
  ،١٩۱۵ يهفور از پس شده نوشته ن،يلن ،"نيدروغي پرچم ريز به"  42
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 در يشورو ريجماه اتحاد ستيکمون حزب ستميب کنگره در نمونه، يبرا
 از گذار عصر ٤٣خروشچف دوره در برادر احزاب مصوبه ،۱۹۵۶ سال
  :کنند يم فيتعر نيچن را سمياليسوس به يدار هيسرما

 وِنيفرماس ينيگزيجا اش ياصل يمحتوا که ربش ِخيتار از يا دوره«
 يستياليسوس] ياجتماع وِنيفرماس [توسط يدار هيسرما ياجتماع

 مظن دو هر نبرِد دوراِن "زمان هم دوران نيا. است يجهان اسيمق در
 انقالبات و يستياليسوس انقالب دوران ،ياجتماع مخالِف

 نظام انحالل و سمياليامپر يفروپاش دوران ،يمل بخش ييرها
 راه در ديجد يها خلق تر فزون دم هر گذار دوران ،ياستعمار

 اسيمق در سميکمون و سمياليسوس يروزيپ دوراِن سم،ياليسوس
 و يستيکمون احزاب ندگانينما يمشورت هيانيب. (است يجهان

  ٤٤»).۱۹۶۰ نوامبر ،يکارگر
 ياجتماع وِنيفرماس ينيگزيجا "را عصر" ياصل يمحتوا "قيطر نيا از

 اسيمق در يستياليسوس] ياجتماع وِنيفرماس [توسط يدار هياسرم
 يصور افتادنين تناقض در يبرا ،يبعد گام در و کند يم فيتعر" يجهان

 طبقه ابتين به را يستياليسوس يجهان نظام ،ينيلن و يمارکس منطق با
  : کند يم يمعرف کارگر

 دستاورد. است کارگر طبقه ديجد دوران ياجتماع ياصل يروين« 
 فاکتور شتريب دم هر ،يستياليسوس يجهان نظام اش، يخيتار
 ياقتصاد ساختاِر قيطر از. شود يم تيبشر شرفتيپ در کننده نييتع

                                                 
43 Kleines Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Philosophie, Manfred Buhr, 

Alfred Kosing, Dietz Verlag, Berlin, 1966, S. 47. 

44 Ibid., S. 47. 
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 برتمام ابندهيرشد يريتاث يستياليسوس يجهان نظام اش، يفرهنگ و
 يدار هيسرما جهان در کارورزان يآگاه و يانقالب يها جنبش
  ٤٥».کند يم اعمال

 زهيتئور" برادر احزاب "درون در را يابتين استيس يها هشير ن،يبنابرا
 فقط نه" يستياليسوس يجهان نظام "رهبر عنوان به يشورو اتحاد. کند يم

 تمام بلکه بود، اقمار يکشورها در خود يهژمون يبرتر خواستار
" ياجتماع ياصل يروين "ندهينما عنوان به زين گريد احزاب

 قاًيدق نيا. رفتنديپذ يم را بزرگتر حزب يها تياولو و يگذار استيس
 آن و شناخت ينم تيرسم به يانقالب چپ جنبش که بود يا نقطه همان

 يخيتار يها يدگرگون ياصل يروين مثابه به کارگر طبقه. کرد يم نقد را
 يستيبا جهان مختلف يکشورها در را خود مستقل نقش ،يکنون عصر

  . گرفت يم برعهده

 ياسيس يفضا شرق، بلوک و يشورو يفروپاش با امروزه گرچه،
 ستيکمون حزب استيس يول است، لمس قابل کمتر نيشيپ يها دهه

 بر ديشد فشار ران،يا جمله از مختلف، يکشورها در اقمارش و يشورو
 کهيار بر يشورو در که" برادر حزب "تيموميق و" ابتين "نقش رشيپذ

 و يآگاه يرتقاا در يا گسترده يبيتخر نقش بود، مستقر يدولت دستگاه
 قطب را خود که سابق يشورو. داشت جهان سراسر در يطبقات مبارزه

 که آن يجا به دانست، يم يستياليسوس و يستيکمون جنبش در ياصل
 يروين و دارد قرار يخيتار يدگرگون راس در طبقه کدام کند مشخص

                                                 
45 Ibid, S. 47. 
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 عنوان به را خود حزب و کشور باشد، يم يکنون عصر کننده نييتع
 را يابتين نيچن ،يانقالب چپ. کرد يم اعالم" يجهان يايپرولتار ندهينما"

 و يندگينما "به يازين گريد ،يا يريگ موضع نيچن با و رفتيپذ ينم
 ،يشورو اتحاد يرهبر به" يستياليسوس يجهان نظام "توسط آنان" ابتين
 در يانقالب چپ گريد يژگيو کي به منجر نيا و نبود يآلبان اي و نيچ اي

 سرفصل در که بود" يجهان ييگرا قطب رد "آن و گشت يالملل نيب عرصه
  .شود يم پرداخته آن به يبعد

 يجهان ييگرا قطب رد

 و ملزومات "يستيبا ،يستيکمون يروين کي که يجهان ييگرا قطب رد
 يطبقات مبارزه يها تياولو عنوان به را يستياليسوس کشور" يها تيالو
 شاتيگرا نمونه يبرا. رديبپذ يجهان سطح در و خودش کشور در
 از يتابع را خود يها استيس که توده حزب مانند يشورو به کينزد
- پرو اناتيجر يبرا زين روال نيهم و بودند کرده يشورو يها استيس
 گرفتن نظر در با چپ، يانقالب جنبش. داشت وجود يآلبان- پرو و ينيچ

 و يمل يها کيتاکت و يمش و خط نييتع در شان، يها يژگيو تمام
 عمل ستميب سده دوم مهين در مطرح يها قطب از مستقل خود، يالملل نيب
 در حاکم احزاب مواضع به نگاه شان يها ليتحل آغاز نقطه و کردند يم

 در قطب کي" نکيع "با حال، نيع در. نبود يآلبان اي نيچ ،يشورو
 سطح در يکينزد اي و يدور شاخص. کردند ينم نگاه گريد قطب برابر
 و يآگاه مبارزه رشد از يبانيپشت زانيم گر،يد يروهاين با يجهان
 ليتحل بر ديتاک. بود يجهان سطح در اي يخود کشور در يطبقات
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 و تفکر نوع شاخص زين يالملل نيب نهيزم در مشخص، طيشرا از مشخص
  . است بوده يانقالب چپ فيط کريرو

  ستميب سده يها دوره - گاه

 از يا مجموعه يدارا  دوره- گاه د،ش اشاره باال در که گونه همان
 در را ينيمع تيفيک که هست وار نمونه يروندها و نما مِنش يها يژگيو

 با  دوره- گاه نيا زيتما امکان و کنند يم انيب مشخص يخيتار لحظه
 عنوان به  دوره- گاه. آورند يم وجود به را يآت اي نيشيپ  دوره- گاه

 نقطه عنوان به يخيتار يادرخد با يجهان- يخيتار واحِد نيتر کوچک
 تقارن - ۳ نمودار. رسد يم انيپا به گريد يداديرو با و شده آغاز عطف

 مبارزه بينش و فراز ارتباط ،ها دوره - گاه و عصر با فيکندرات هينظر
  .دهد يم شينما را فيکندرات يها موج در مختلف مراحل و يطبقات

  

٤٦)ممتد يمنحن (ياقتصاد رشد با)  نيچ نقطه يمنحن (يطبقات مبارزه ييسو هم - ۴ مودارن
  

                                                 
46 Ibid, März 1987. 
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 دانشگاه در شيها يسخنران و ها درس در مندل ارنست ۱۹۷۸ سال در
 ۱۹۷۴ تا ۱۸۷۰ از راي اقتصاد رشد وي طبقات مبارزه ارتباط ،٤٧جيکمبر
 نشان ،دي هم سويي مبارزه طبقاتي با رشد اقتصا۴ نمودار در. داد نشان
 مبارزه آهنگ ضربي نسب استقالل دنيد نيع در مندل. شود يم داده

 ،يذهن عنصر تيوضع تفاوت واسطه بهي اقتصاد تالطمات از وي طبقات
. دهد يم نشان مدت بلندي انداز چشم در را فاکتور دو نيايي سو هم

 سر پشت راي مختلف مراحل خود، صدساله چند خيتار دري دار هيسرما
 قابلي خوان هم ،۶ نمودار زين و باال وار نمونه آمار اما. است گذاشته

  .دارندي کنون عصري ها  دوره- گاه وي فيکندراتي دورها باي توجه

 يط شرق بلوک يفروپاش تا سيپار کمون زمان از که ييها دوره - گاه
  :کرد يبند دسته ريز بيترت به توان يم را است شده

 تا ۱۸۷۰(اکتبر انقالب يروزيپ و يجهان اول جنگ تا کمون شکست از
 که يا دوره کمون، شکست از پس سرکوب دوره نخست ):۱۹۱۷

 کارگر، طبقه آرام رشد سپس. افتندي گسترش يمال و يصنعت انحصارات
 يانقالب دوران با که شد آغاز دوم الملل نيب و دمکرات اليسوس احزاب
 به را يانقالب- ياسيس بزرگ تکانه نياول هيروس در ۱۹۰۷ تا ۱۹۰۵
 مبارزه ياصل کانون يانقالب دوران نيا از پس هيروس. آورد وجود
 يانقالب دوران تجربه پرتو در ن،يبرا عالوه. شود يم اروپا در يطبقات

 انقالب، کي کامل يروزيپ يبرا که شد آشکار ،۱۹۰۷ تا ۱۹۰۵
                                                 
47 Die langen Wellen im Kapitalismus, Ernset Mandel, isp-Verlag, 2. Auflage, März 

1987. 
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 عصر و شده ليتبد يخيتار يضرورت به کارگر طبقه توسط آن يرهبر
 روند در يمترق ينقش دار هيسرما طبقه که کيدمکرات - ژوابور انقالبات

 مبارزه رشد. است دهيرس انيپا به بود کرده  فايا سميفئودال با مبارزه
 يها سال يستياليامپر يکشورها يتضادها يريگ اوج و کارگر طبقه

 در انقالب تحقق يبرا تالش. زند يم رقم را دوره - گاه نيا يانيپا
 يها جنگ با مخالفت و يشمال يکايامر و اروپا يدار هيسرما يکشورها

 جنگ آغاز با. رود يم شمار به دوره نيا ينما مِنش يژگيو يستياليامپر
 جنگ نيا با مقابله و مخالفت در اکتبر انقالب وقوع و يجهان اول

 گريد يا  دوره- گاه و رسد يم خود انيپا به دوره - گاه نيا سوز، خانمان
 نيزم کره ششم کي زحمتکشان و دهقانان ن،کارگرا که شود يم آغاز

  . ندکرد خارج يستياليامپر و يدار هيسرما نظام طهيح از را

 همراه به ):۱۹۴۵ تا ۱۹۱۷ (يجهان دوم جنگ انيپا تا اکتبر انقالب از
 و جهان يکشورها انقالبات از يموج شوراها، کشور نياول گرفتن يپا
 فرا يدار هيسرما وغي از ييرها ديام به را زده جنگ ياروپا ژهيو به
 که سرگذراند از را يا يانقالب دوران ۱۹۲۲ تا ۱۹۱۷ از ايتاليا. رديگ يم

 به ينيموسول يرهبر به ها ستيفاش ،يستياليسوس ليبد يناتوان اثر در
 سرکوب با مختلف االتيا در مکرر يها اميق آلمان در. دنديرس قدرت

 در کشاکش سال ۱۵ از پس سرانجام، که نيا تا شدند روبرو ينظام
 جنبش بر) سمياليسوس - وناليناس (سميناز نديرس قدرت به با ۱۹۳۲

.  شد وارد يبزرگ يخيتار ضربه يجهان يستيکمون و يکارگر ،يانقالب
 ،۱۹۱۹ در مجارستان انقالب مجارستان، - شياتر يامپراتور يفروپاش
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 رد بخش ييرها يها جنبش ايآس در و اروپا، در يچکسلواک استقالل
 ۱۹۱۷ در شوراها دنيرس قدرت به از پس يدهايام رانيا و هند ن،يچ

 که ييرها به ديام يها شعله. دنديانجام شکست به يهمگ که بودند
 جيتدر به بود، کرده روشن را جهان تمام ۱۹۱۷ از پس يانقالب دوران

 جنگ و يگر ينظام سم،يفاش با يجهان ضدانقالب تهاجم و فرونشست
 به فاالنژها آمدن کار يرو و اياسپان جوان يمهورج شکست. شد آغاز
 ينينش عقب رونِد ينشانگرها نيتر مهم از يکي فرانکو، يرهبر

  .بود اروپا در يانقالب يها جنبش

 فيتضع موجب چنان ش،يها شکست همه با ،يانقالب مبارزات
 حکومت برافکندن از که شد يستياليامپر يدار هيسرما يکشورها

 سرکوب استيس اتخاذ. شدند ناتوان ش،يها ضعف مهه با نوپا، يشورو
 عالوه. بود دوره - گاه نيا ينما مِنش يها يژگيو از يکي يستيفاش

 يکشورها و مستعمرات انهيوحش غارت و يکش بهره متيق به برآن،
 قادر يانحصار يدار هيسرما ن،يالت يکايامر و قايافر ا،يآس در تر فيضع
 پاسخ را مرکز يکشورها در کارگر طبقه يها خواست از يبرخ که شد
 يخوب گاهيپا ،)يکارگر تياشراف (ديسف قهي کارگران از يقشر و دهد
 نظام درون را کيدمکرات - اليسوس ،يستيرفرم شاتيگرا يبرا

 يها نحله و سميرفرم با مبارزه بيترت نيبد.  شود يم يدار هيسرما
 يها چالش از دائم يبخش ،يستيضدکمون و يستياليضدسوس يفکر

 در سميفاش شکست. زند يم رقم را دوره - گاه نيا ينظر و ياسيس
 جنگ در يشورو ينابود طرح شکست موجب ،يجهان دوم جنگ
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 به که شد آن به منجر ،يدار هيسرما يبرا يشکست نيچن. شد زين يجهان
 در لومتريک ۴۵ سرعت با سميکمون "،ييکايآمر سينو خيتار کي تيروا

 ارتش توسط آلمان يستيفاش ارتش شکستن هم در به اشاره" (ساعت
 يها تانک و يزره يروين توسط ياشغال مناطق يريگ بازپس و سرخ
  ! کند يشرويپ اروپا در) يشرق ياروپا در سرخ ارتش

 تا ۱۹۴۵ (شرق بلوک و يشورو يفروپاش تا يجهان دوم جنگ انيپا از
 چون هم يمهم يها يژگيو شاهد جهان دوره، - گاه نيا در ):۱۹۹۰
 يايدن از خارج در شرق اردوگاه يريگ شکل ،يدوقطب جهان يريگ شکل
 دو ليتشک کا،يامر سمياليامپر يسرکردگ به يستياليامپر يدار هيسرما
 با (يمواز ياقتصاد جامعه دو تاًينها و ناتو و ورشو ينظام بلوک
 در. باشد يم کومکون و اروپا ي جامعه) ياقتصاد متفاوت يها توان
 و شتريب حرکت امکان ،ياتم جنگ از ترس و يقطب دو جهان يفضا

 يضداستعمار مبارزات و بخش ييرها يها جنبش يبرا يتر مستقل
 يها جنبش ،يالديم ۱۹۸۰ دهه لياوا تا ۱۹۴۰ دهه يانتها از. آمد ديپد

. شوند يم ليتبد يجهان يطبقات مبارزه ثقل مرکز به بخش ييرها
 پس يکي قايافر انه،يورمخا يکشورها هند، در يضداستعمار مبارزات

 کره، ن،يچ انقالبات. شدند  استعمار راندن عقب به موجب يگريد از
 همه و روشنفکران زحمتکشان، کارگران، بخش الهام کوبا تنام،يو

 کودکان "دوره نيا در اياسپان و پرتقال رلند،يا. شدند جهان ستمکشان
 رلند،يا بخش ييرها ارتش مبارزات. آمدند يم شمار به اروپا" ناآرام
 ۱۹۷۴ در پرتقال انقالب ا،ياسپان در فاالنژها ينينش عقب و فرانکو مرگ
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 -گاه نيا مهم يرخدادها جمله از ساالزار ينظام يکتاتوريد سقوط و
 ياستعمار استيس اِنيپا که پرتقال انقالب يپ در. بودند اروپا در دوره

 و گوالآن در بخش ييرها انقالبات بود، اهدافش از يکي پرتقال
  . برسند يروزيپ به توانستند کيموزامب

 جنبش يريگ شکل ، دوره- گاه نيا ينما مِنش يها يژگيو از گريد يکي
 توسط ۱۹۶۱ سال در که بود" تعهد عدم جنبش "اي رمتعهديغ يها دولت

 عبدالناصر جمال ،)هند (نهرو لعل جواهر ،)يوگسالوي (تويت مارشال
 يبلوک انگرينما و شد گذاشته انيبن) ياندونز (سوکارنو احمد و) مصر(

 تعلق جهان، ينظام قطب دو از کي چيه به خواستند ينم رسما که بودند
 در ياسيس يناهمگون زين و شرق بلوک يفروپاش از پس. باشند داشته

 روز به روز آنان يرگذاريتاث از عمالً بلوک، نيا دهنده ليتشک فيط
  .شد خارج صحنه از کامال سرانجام که نيا تا شد کاسته

 وار نمونه يروندها بخش، ييرها يها جنبش يشرويپ و رشد با زمان هم
 انيم در کايامر سمياليامپر يسرکردگ :بود انيجر در هم يگريد

 بر عالوه. سيانگل سمياليامپر نقش فيتضع و ،يستياليامپر يها قدرت
 در خورده شکست يها کشور يبرا که بود کايامر سمياليامپر نيا آن،

 ،ياسيس يکل يمش خط ا،يتاليا و آلمان ژاپن، ژهيو به ،يجهان دوم جنگ
 سال هفتاد از شيب کماکان نقش نيا. کرد يم نييتع ياقتصاد و ينظام
 در. است شده حفظ پنهان و آشکار ابزار هزاران با کشورها نيا در

 سمياليامپر منازعه يب و کننده نييتع قدرت شاهد توان يم ،يبحران لحظات
 صندوق در کايامر سمياليامپر نقش. بود کشورها نيا در کايامر
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 سازمان قيطر از يتجار استيس ليتحم ،يجهان بانک و پول يالملل نيب
 مبارزات اروپا، در ضدجنگ يها جنبش. اند جمله آن از يجهان تجارت
 مهم يتضادها از يجهان اردوگاه دو نيب جنگ و يکارگر جنبش

  . بودند دوره - گاه نيا يجهان

 از است عبارت دوره، - گاه نيا يانيپا دهه در گريد يدگرگون کي
 يدار هيسرما اي و يدولت يانحصار يدار هيسرما از يدار هيسرما تحول

 ديتشد با بود همراه تحول نيا. برالينئول يدار هيسرما به افتهي سازمان
 شيپ از شيب فيتضع زين و يتيحما نيقوان حذف ،يساز يخصوص روند
 به شدت به را رفاه دولت نيقوان و ها برنامه که ،يکارگر يها هياتحاد
 از و ديافزا يب سود نرخ بر شد موفق قيطر آن از سميبرالينئول. راند عقب

 سازمان ديتجد نيا. شود خارج يالديم هفتاد دهه يانتها بحران
نخست در شيلي پس از کودتاي پينوشه آزموده شد، سپس  يدار هيسرما

 به جا آن از و يياروپا يها دولت به کايامر از يالديم هشتاد دهه در
 نظام يبرا تنفس دهه کي موجب سميبرالينئول. شد کتهيد جهان تمام
 کشورها، نيا يبازارها ِشيگشا و شرق بلوک يفروپاش با. شد
 در. افتي يا دوباره ساله ده مجال و تر عيوس انباشِت امکاِن سميبرالينئول
 و ياقتصاد لحاظ به سميبرالينئول کم،ي و ستيب سده نخست دهه دو
 و مزمن بحران از يرفت برون راه تاکنون و دهيرس خود انيپا به ياسيس

 و افغانستان در جنگ به توسل. است افتهين را ۲۰۰۸ سال يساختار
 چند يبرا تنها را بحران دتريشد ظهور پسر، بوش دولت توسط عراق
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 يها شکاف رياخ ياه سال در کنيول انداخت، قيتعو به يسال
  .اند شده ظاهر قبل از تر گسترده و تر ژرف يدار هيسرما

   شرق بلوک يفروپاش زمان از: يکنون دوره - گاه يتضادها و روندها

 نظر در يمهم عطف نقطه و رخداد توان يم را يقطب دو جهان يفروپاش
 انقالبات و سمياليامپر عصر در يکنون ي دوره - گاه سرآغاز که گرفت

 پنجم بلند موج آغاز با است هنگام هم عطف، نقطه نيا. است يترپرول
 نيا به ديبا ن،يشيپ مقدمات به توجه با. ۱۹۹۰ سال در فيکندرات

 يخيتار و ياسيس عيوس تحوالت گرفتن نظر در با که داد پاسخ  پرسش
 گستره در يخيتار لحظه نيا در ييتضادها چه بعد، به ۱۹۹۰ سال از

 ابعاد در يطبقات مبارزه گاِهيگران و داشته يرشتيب تيموضوع يجهان
 تضاد به بالواسطه و ميمستق پاسخ ايآ آورند؟ يم وجود به را يالملل نيب

 که نيا اي باشد؟ تواند يم ممکن پاسخ کي ،"هيسرما و کار "ياصل
 نبرد گريد يها حلقه در يروزيپ قيطر از هيسرما ياردو بر يروزيپ

 يگريد اشکال در هيسرما و کار تضاد که يعني رود؟ يم شيپ به يطبقات
 در است، نيچن اگر. سازد يم داريپد را خود يا يطبقات ينبردها از

  کدامند؟ گريد يتضادها نيا يکنون يخيتار لحظه

 نيچ واريد کي ها آن انيم دينبا يکنون دوره - گاه يتضادها يبررس در
 تر ژرف يرسبر با و آورد يسربرم ييجا از تضاد اي بحران گاه،. ديکش
 يبند طبقه نيا. ميخور يبرم يگريد يتضادها و ها شهير به آن ليدال

 يآشکارساز و دادهايرو انبوه منظم يبررس جهت است يتالش فقط
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 يالديم نود دهه از که يتحوالت همه رغم يعل. ها ضرورت رهيزنج
 نشان جهان مختلف نقاط يدادهايرو يتجرب يبررس داده، رخ تاکنون

 عصر. است يکنون جهان ياصل تضاد ه،يسرما و کار تضاد که دهد يم
 از شيب بلکه دهينرس انيپا به فقط نه يپرولتر انقالبات و سمياليامپر

 . اند تيرو قابل آن وار نمونه يروندها شيپ

 سده ربع يط در يدار هيسرما ختهيگس افسار تهاجم با مقابله در امروزه،
 طبقه کار، يروين يرهبر هک دارد وجود شيپ از شيب يضرورت ر،ياخ

 فيتعر نو از يکنون دوره - گاه در را خود نقش يجهان جامعه کارگر
 به يدار هيسرما از گذار. ندستا باز عمل در را کيهژمون نقش و ندک

 و تر يعال يا ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس يساختار با يا جامعه
 ورتص در. است عصر نيا ياصل تيماه -  سمياليسوس -  تر يانسان

 ينابود و تيبربر ن،ينو يا جامعه به يدسترس يبرا تالش نيا يسترون
 در را يطبقات ِيجد مقاومِت چيه که کور، يدار هيسرما توسط تيبشر
 دو جهان انيپا. بود خواهد بشر خيتار سرانجاِم ند،يب ينم خود برابر
 و انقالب خطر بدون که ساخت خشنود را هيسرما انيجارچ ،يقطب

 جامعه کارورزان و کارگران ياجتماع حقوق توانند يم يتماعاج مقاومت
 را کوچک يکشورها ينظام يقوا با بگذارند، رپايز شيپ از شيب را

 يقراردادها انحصار ها، رانهيو آن يبازساز يبرا سپس و کرده نابود 
. کنند ليتحم خورده شکست يها دولت و کشورها به را خود غارتگرانه

 يها يآزاد و حقوق ،يستياليسوس و چپ ليبد رشد از يريجلوگ يبرا
 يبرا. کردند محدود جوامع همه در ترور، با مبارزه بهانه به را ياجتماع
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 سميترور با مبارزه و جنگ نخست يطبقات مبارزه ديجد موج سرکوب
 و يافراط راست نژادپرستان، مارش سپس و ساختند مستمسک را

 انهيخاورم و نيالت يکايامر اروپا، کا،يامر سراسر در را ها ستيفاش
 يساختار بحران از نتواند يجهان يدار هيسرما نهيهرآ. دادند سازمان

 خارج زند، يم پا و دست آن در ۲۰۰۸ سال از که يدار هيسرما نظام
 جنبش سرکوب در يدار هيسرما سالح نيآخر زميفاش مسلماً شود

 دهيچيپ ياساختاره جاديا با بزرگ يها هيسرما. بود خواهد هيضدسرما
 تداوم را موجود يجهان نينو نظم مراتب سلسله ،ياجتماع و ياسيس
 ،يدار هيسرما بزرگ يها قطب اختالفات حال، همان در. بخشند يم

 در ژهيو به و کوچک يکشورها در را يابتين يها جنگ آتش
 در که رسد يم نظر به نيچن خالصه، طور به. اند کرده ور شعله انهيخاورم

 ما جهان کنار و گوشه در ياجتماع و يطبقات ختلفم يها کشمکش
 : ميا بوده ريز يها چالش و تضادها شاهد

 اعالم و شرق بلوک يفروپاش از پس :دارانه هيسرما يساز يجهان - ۱
 يتضادها و ها بحران پدر، بوش جرج توسط" يجهان نينو نظم"

 نجها سراسر در مختلف اشکال به را خود دارانه هيسرما يساز يجهان
  اند؛ داده بروز

 طبقه انيم تضاد مشخصاً و يطبقات يتضادها :هيسرما و کار تضاد - ۲
 و داران هيسرما با اجتماع ينييپا اقشار و زحمتکشان کارگر،
 ؛يمحل يها تيحاکم

 دور يريگ اوج :يستياليامپر بزرگ دول نيب ها رقابت و تضادها - ۳
 در که يستياليامپر بزرگ دول نيب ها رقابت و تضادها از يديجد
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 سيانگل و کايامر سمياليامپر: اند آمده گرد يدار هيسرما مختلف يها قطب
 جامعه عنوان تحت فرانسه - آلمان انگلوساکسون، هيسرما عنوان تحت
 هر جهان سراسر در اياورآس عنوان تحت هيروس زين و نيچ ژاپن، اروپا،

 يها قدرت توازن رييتغ و خود نفوذ دامنه شيافزا يبرا کي
 رند؛يدرگ گريد کي با نهان و آشکار يجدال در اشان يارتجاع

 استيس و ياستعمار- نو تجاوزات با ستم تحت يها خلق تضاد  - ۴
 ؛يدار هيسرما بزرگ يها دولت توپدار يها قيقا

 يشرويپ و دارانه هيسرما يساز يجهان از حاصل مشکالت ديتشد - ۵
 دارند يفور يکارها راه و تمرکز به ازين که يدار هيسرما ختهيگس افسار

 :از عبارتند عمدتاً که

 و مهاجرت مسئله سم،يفاش و ينژادپرست مجدد رشد. آ
  ن؛يمهاجر سرکوب و پناهندگان

 و بزرگ يها جنگ خطر گرفتن باال و يگر ينظام شيافزا. ب
  ؛يکنون لحظه از تر بزرگ يابعاد در يا منطقه

  ؛ياتم و يطيمح ستيز عيفجا. ج
 يبخش تيمشروع پدرساالر، فرهنگ بارهدو شدن زنده. د

 و يمذهب يکار محافظه و ييادگرايبن سم،يسکس به دوباره
 .يتيجنس يها سرکوب

 ي حمله گسترده ديتشد يبرا يموجب يدوقطب جهان رفتن نيب از
 نهيزم در يستيکمون و چپ جنبش يدستاوردها به کاران  نومحافظه

 امايفوکو ،يافراط سترا يکوبيپا اوج در. شد کيدئولوژيا و ياسيس
 که داد نشان يبعد عيوقا. کرد اعالم ۱۹۹۱ سال در را" خيتار انيپا"

 تجاوزات و ها جنگ از يديجد دور بلکه افته،ين انيپا يزيچ
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 نينو نظم "به دادن شکل يبرا و جهان مجدد ميتقس يبرا يستياليامپر
 ،کارگران حقوق به را خود تعرض يدار هيسرما و شده آغاز" يجهان

 کرده آغاز ختهيگس لجام صورت به جامعه شهروندان تمام و زحمتکشان
 پنجم موج نخسِت مرحله با زمان هم ،يقطب دو جهان يفروپاش. است

 يهژمون ميتحک يبرا يتر مناسب يفضا ،)۲۰۱۵ تا ۱۹۹۰ (فيکندرات
  . آورد ديپد جهان سراسر بر متحدانش و کايامر سمياليامپر

) ۲۰۴۰ تا ۲۰۱۵ (فيکندرات پنجِم موِج دوِم ي مرحله در حال، نيع در
 و يسرکردگ نقش. ميهست نخست ي مرحله با مخالف يروند شاهد
 يامدهايپ با همراه يجد يبحران دچار کا،يامر سمياليامپر يهژمون

 يکي به نيوالرشتا هينظر حيتوض در صداقت زيپرو. است شده خطرناک
 نظر نيبرا او. کند يم رهاشا يکنون دوره - گاه ينما منش يها يژگيو از

 يهژمون زوال روند به ،ينظام نهيپرهز يها تهاجم با کايامر که است
 يرگيکا و چي امري افول هژمونينمودها از. است دهيبخش شتاب خود
  :٤٨شوند ير ذکر مي عوامل زيط آشفتگيشرا

 و کاهش رشد گروه ييکاي و امريي اروپاي بازارهايکساد •
  ؛٤٩کسي بريکشورها

 کا؛ي امريد توان نظاميکاهش شد •

 ؛يچشم انداز حرکت به نظام چند ارز •

                                                 
 صداقت زيپرو ،"يدار هيسرما انيپا و نيوالرشتا امانوئل" 48 

2014/02/28/com.pecritique://https/  

49 BRICS: هند، ه،يروس ل،يبرزي کشورها گروه در عضوي کشورهاي سيانگل نام اول حروف از 
 .آمد وجود به ۲۰۰۹ سال دري تجار وي پولي ها يهمکاري برا کهي جنوبي قايآفر و نيچ
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ا، يتانيه، فرانسه، بريکا، روسيامر (يک جهاني ژئوپلتيها ظهور قدرت •
  .ها ن قدرتيان اي شکننده ميها و بروز ائتالف) …ل،ين، برزيچ

 شمرد، يبرم نيوالرشتا که يليدال يدرست و دقت از نظر صرف
 بر يدييتا ۲۰۱۶ نوامبر در ترامپ آمدن کار يرو از پس يرخدادها

 يتيحما يگمرک استيس اتخاذ. اند بوده کايامر سمياليامپر يهژمون بحران
 يالملل نيب يها سازمان از يريگ فاصله اي خروج ،ييکايامر انحصارات از
 و ياسيس يسرکردگ تيتثب يبرا نيشيپ دوره - گاه در کايامر که

 گريد شواهد و عوامل از ياريبس و کرد يم استفاده ها آن از اش ياقتصاد
 حل راه اش يهژمون حفظ يبرا کايامر سمياليامپر که دهند يم نشان

 و جنگ: است مانده يباق شيبرا حل راه کي تنها. ندارد ياقتصاد
  لحظه نيا تا کايامر سمياليامپر که است يا پهنه تنها نيا. يگر ينظام
 کرده حفظ را نيزم رهک يبرتمام خود نابودکننده قدرت و کامل يبرتر
  )نيوالرشتا نظر برخالف. (است

 اي ياستعمار رابطه ديتشد ،يکنون دوره - گاه يها يژگيو از گريد يکي
 ،ياقتصاد عرصه در. است توسعه حال در يکشورها با يتعماراس - نو

 از شيب يرامونيپ يکشورها و يستياليامپر مرکز يکشورها انيم شکاف
 و کياستراتژ کيتکنولوژ و يصنعت داتيتول. شود يم ديتشد شيپ

 يکشورها به و شده ديتول مرکز يکشورها در انحصاراً مادر عيصنا
 يستياليامپر مرکز يبرا که ابندي يم انتقال عيصنا از دسته آن يرامونيپ

 طيمح ينابود موجب يحت اي اند داده دست از را شان کياستراتژ تياهم
 يداتيتول انتقال توان يم جمله آن از. شوند يم کننده ديتول کشور ستيز
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 جنوب يايآس اي نيالت يکايامر در خطرناک ييايميش يها پساب با
 عيصنا امديپ. کرد ذکر را وتريکامپ يجانب لوازم اي ها يباطر رينظ ،يشرق

 از شيب ياتکا موجب رامونيپ يکشورها در محدود يبازارها و ناکارا
 و خام هياول مواد نيا. شود يم مرکز به خام مواد صادرات به شيپ

 تيموقع و يجهان اقتصاد در نابرابر مناسبات و طيشرا ليدال به يانرژ
 عبارت به و شوند يم دهيخر ارزان متيق به مرکز، يکشورها يانحصار

  . روند يم تاراج به تر قيدق

  رکود مرحله از خروج يبرا يراه: يفن و يعلم انقالب

 در ست،ياليسوس و يدار هيسرما پردازاِن هينظر کرديرو تفاوت رغم يعل
 پارامترها يبرخ در ها آن معهذا ف،يکندرات امواج يبند طبقه و حيتوض

 و يفن انقالب و ينوآور مسئله ها، ليتحل نيا مرکز در. اند مشترک
 روند از زيگر و" گذشته به بازگشت "استيس. دارد قرار کيتکنولوژ
 با مبارزه يبرا گرا ندهيآ و شرويپ ،يواقع يحل راه ،يفن و يعلم انقالب
 و ها انسان خدمت در ها، شرفتيپ نيا از ياريبس. ستين يدار هيسرما
 جامعه که است نيا يديکل پرسش. هستند بشر يزندگ يبرا يکمک
 در را يا يکيتکنولوژ قدرت و ييتوانا نيچن تواند يم چگونه يبشر

 تشرفيپ. دهد واقع يبردار بهره مورد عتيطب و ها انسان خدمت
 يروهاين دست در اگر که است يدم دو يچاقو کيتکنولوژ

 دتر،يشد يکش بهره يهابرا ييتوانا نيا از باشد، داشته قرار يدار هيسرما
 يها رسانه و افکار جامعه، يتيامن و يسيپل کنترل انبوه، يکارسازيب

 يبرا ديبا  يبشر جامعه. کرد خواهند استفاده عتيطب ينابود و يعموم
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 درازمدت يحل راه مدرن يها يتکنولوژ دائم ينيبازب و رتنظا کنترل،
 دوستانه، انسان و ياخالق يارهايمع ،يطبقات يآگاه تياهم. باشد داشته

 يالگو  مسئله زين و فردا و امروز جامعه در ميمستق و عيوس يدمکراس
 کيتکنولوژ و ياقتصاد ،ياسيس (قدرت يزدائ تمرکز و جامعه اداره

    .خورد يم چشم به هشيهم از شيب...) و

 سده در يتکنولوژ و علم نهيزم در بشر بزرگ يها ييتوانا به توجه با
 نظام کي به ،ياجتماع انقالب انداز چشم که است واضح کمي و ستيب

 سده اواخر ياسيس يها الگو نسبت به يتر دهيچيپ ياجتماع- ياسيس
 ازاِنپرد هينظر از شواب نيمارت. دارد ازين ستم،يب سده و نوزدهم

 يصنعت انقالب "در ،يجهان اقتصاد فروم گذار انيبن و يدار هيسرما
  :ديگو يم نيچن معاصر يفن انقالب درباره" چهارم

 و کار ،يزندگ ي وهيش که ميهست يانقالب آغاز در اکنون هم ما...«
 رييتغ نياديبن صورت به دارد يبستگ دو نيا به که را چه آن
 انقالب نيا يگستردگ و سرعت ما که است مانده هنوز ...دهد يم

 ديکن تصور را دينوپد يها يفناور يها يمرزشکن ...ميابيدر را نينو
 اء،ياش نترنتيا و کيربوت ،يمصنوع هوش از را يا گستره که

 ستيز ،يآور نانوفن ،يبعد سه چاپ ن،يسرنش بدون يخودروها
 يکوانتوم يگر محاسبه و يانرژ يسازرهيذخ مواد، علوم ،يآور فن
 از شمار انگشت يبخش فقط موارد نيا تازه و دهد يم پوشش را
 ژرف يها ييجا جابه شاهد اکنون هم ما... باشند يم ها يآور فن نيا

 يدگرگون ها آن ي همه يژگيو که ميهست عيصنا ي همه ي گستره در
 يده شکل و مشاغل در يمرزشکن کار، و کسب يها حوزه کامل
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 ي جبهه در. رسانش يها سامانه و نقل و حمل مصرف، د،يتول مجدد
 کار، تيماه که است راه در يميپارادا ييجا جابه کي ،ياجتماع

 در را ما حاتيتفر و يرسان اطالع ان،يب يچگونگ زين و ارتباطات
 يها سامانه نهادها، و ها حکومت روند، نيا همسان. رديگ يم بر

 ياريبس و نقل و حمل ،يدرمان و يبهداشت خدمات ارائه ،يآموزش
  ٥٠».هستند يکامل يده بازشکل دستخوش هم گريد يها گستره از

 نظام تالش واقع در نامد، يم" يده بازشکل "شواب نيمارت که را چه آن
 يدار هيسرما از خروج يبرا يمدل کردن دايپ يبرا ،يدار هيسرما

 عنوان به باال در که است يدار هيسرما نظام کل حفظ و يبرالينئول
 يروندها او. شد اشاره آن به معاصر" يدار هيسرما سازمان ديتجد"

 انيجر در يغرب ياروپا و يشمال يکايامر در که را يجهان هيسرما
 نيع در کند، يم يمعرف يآت جامعه و عيتوز د،يتول ندهيآ عنوان به است
 دست کي جهان همه در راتييتغ نيا که است روشن شيبرا حال،

  :ستين

 بهره دوم يصنعت انقالب يايمزا از جهان مردم از درصد ۱۷ هنوز«
 تهيسيالکتر به يدسترس هنوز نفر ارديليم ۱/۳ باًيتقر و اند نگرفته
 شيب رايز دارد مصداق زين سوم يصنعت انقالب يبرا نکته نيا. ندارند

 يکشورها در ها آن اکثر که) نفر ارديليم ۴ (جهان تيجمع از يمين از
. ندارند يدسترس نترنتيا به هنوز کنند، يم ستيز توسعه حال در

 سال ۱۲۰ باًيتقر) اول يصنعت انقالب ي برجسته نماد (يسير نخ دوک

                                                 
٥٠

 هدانشگا: بوشهر پور،ي نب رجيا دکتر ترجمه شواب، کالوس سندهينو ،"چهارمي صنعت انقالب " 
 ۱۳۹۶ بوشهر،ي پزشک علوم
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 در نترنت،يا برعکس،. ابدي گسترش اروپا از خارج به تا ديکش طول
  ٥١».کرد نفوذ جهان گستره  در دهه کي از کمتر

 نرخ رفتن باال که ميديد فيکندرات يها موج درباره مندل حاتيتوض در
 يمنته سود نرخ شيافزا به الزاماً اضافه، ارزش ديتول و يشک بهره

 يحال در است وابسته ريمتغ هيسرما به تنها استثمار نرخ چون. شود ينم
 بردن باال با توان يم. ريمتغ و ثابت هيسرما مجموع به سود نرخ که

 اضافه ارزش يعبارت به اي ينوآور قيطر از (ثابت هيسرما ييکارا
 ارزش ديتول حجم ر،يمتغ ي هيسرما زانيم به زدن دست بدون) ينسب

 يعني. داد شيافزا ر هيسرما و برد باال حجم کل در) مقدار نه (اضافه
 قيطر از. است رفته باال ريمتغ هيسرما واحد در اضافه ارزش نرخ
 زانيم کارگر، ثابت تعداد با د،يجد يها نيماش با يبارآور شيافزا
 هيسرما که ييجا آن از اما. کنند يم ديلتو زمان واحد در يشتريب يکاال
  . ابدي يم کاهش سود نرخ افته،ي شيافزا ثابت

 هوش ،يتاليجيد يتکنولوژ يها نهيزم در ينوآور گر،يد يسو از
 ها روبوت يريکارگ به ،يوتکنولوژيب راننده، بدون يخودروها ،يمصنوع

 رکا يروين يجا به ياجتماع و يبهداشت خدمات و عيتوز د،يتول در
 رکود مرحله از خروج يبرا معاصرند يدار هيسرما يدهايام... و يانسان
 خود جهان سطح در مختلف اشکال به ۲۰۰۸ بحران با که است يبزرگ

 ي دهه و يکنون ي دهه يها ينوآور ي همه مرکز در. دهد يم نشان را
. دارد قرار ٥٢"اطالعات يآور فن و شدن يتاليجيد نافذ توان "يآت

                                                 
 ۵۰ منبع همان  ٥١
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 برنامه يشوراها و يجهان ياقتصاد فروم با ييسو هم رد شواب کالوس
 طبقه نيچن را يدار هيسرما کياستراتژ يها ينوآور فروم، يجهان يزير

  :٥٣کند يم يبند

 يکيزيف يها ينوآور

 يرسانگرها راننده، بدون يخودروها بر عالوه: خودران رسانگر ليوسا
 اکنون هم زين اهاميهواپ و ها قيقا باربرها، پهپادها، چون ياريبس گريد

 هوش گرها، حس چون هم ييها يآور فن شرفتيپ با. دارند وجود
 .ابندي يم بهبود شتاب با زين خودران يها نيماش يها تيقابل و يمصنوع

 از هيال بر هيال چاپ قيطر از يکيزيف يئيش کي ديتول :يبعد سه چاپ
 يتاکنون منطق ديجد يتکنولوژ نيا. يتاليجيد يبعد سه طرح کي
 يانقالب و ختير خواهد برهم را قطعات ديتول و يگر ختهير ،يساز بزارا

 . آورد خواهد وجود به آالت نيماش و قطعات ساخت نهيزم در

 يکشاورز از کار، طهيح در کيروبوت ندهيفزا نقش :شرفتهيپ کيروبوت
 .بود خواهد يآت يها دهه وار نمونه رونِد ،يپرستار تا گرفته

 و تر محکم تر، سبک که مواد از يديجد هرد اختراع :ديجد مواد
 خودپاک و يميخودترم ييتوانا که يمواد نمونه يبرا. هستند سازگارتر

 ديجد مصرف و ديتول يبازارها ليپتانس مواد نيا. دارند يکنندگ
  . بود خواهند يآت يها دهه
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  يتاليجيد يها ينوآور

 محصوالت، (اءياش انيم ارتباط توان، يم را اءياش نترنتيا :اءياش نترنتيا
 قيطر از که کرد فيتوص افراد و) رهيغ و ها مکان خدمات،

 يا وهيش. شود يم ريپذ امکان متنوع، يها پالتفرم و ياتصال يها يآور فن
 کرده، دگرگون را يا هيسرما و يمصرف يکاالها يانباردار تيريمد که

 و يابيزاربا يها تيفعال و ها ييدارا تا سازد يم توانمند را يدار هيسرما
 بر يا کننده دگرگون اثر ند،يفرا نيا. ديينما نهيبه يخوب به را خدماتش

 خواهد ،يسالمت صنعت و رساختيز تا گرفته ديتول از ع،يصنا تمام
 .داشت

 در يتاليجيد يها پول نيتر شده شناخته از ٥٤نيکو تيب :يتاليجيد پول
 روز به وزر را خود يجهان مبادله واحد عنوان به که هاست سال نيا
 نظام بر" يتاليجيد يجهان پول "غلبه يامدهايپ. کند يم تيتثب شتريب

 جهان در هيسرما حرکت يها يژگيو از يکي جهان، يکشورها يارز
 . اند نشده آشکار يتمام به هنوز جشينتا که است

 بازارکار از ييالگو : ٥٦"يمشارکت "و ٥٥"يسفارش "خدمات و کار بازار
 و يتاکنون يالگوها نيجانش که" ينترنتيا اتخدم و سفارش"به موسوم

 ياستثمارگر- خود از يديجد دور و شده يکار يقراردادها و کار حيرا

                                                 
54 Bitcoin 

55 On-demand 

56 Sharing economy 
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 سفارش نمونه، يبرا. شود يم موجب را يانيم و ينييپا يخردبورژواز
 بوک، سيف ،Uber رينظ ييها شنيکياپل و همراه تلفن  قيطر از يتاکس

 سفارش اي و روزانه ديخر يبرا ن،يال- آن ييغذا مواد سفارش بابا، يعل
 را... و يفروش تن تا خانه نظافت از يفرد خدمات ارائه آماده، يغذا

 تال،يجيد شکل به جيرا شکل از کار، يالگو رييتغ. کرد ذکر توان يم
 يدار هيسرما جامعه درون ييبورژوا خرده مناسبات از يديکل جنبه کي

 بازار از نوع نيا در. دهد يم ننشا تر ختهيگس عنان و آشکارتر را مدرن
 در که هستند ييها بازنده دو هر فروشنده و داريخر خدمات، و کار

 يانحصارات يها خواست از يتابع جامعه، کار ميتقس مراتب سلسله
 داريخر. دارد ارياخت در را يتاليجيد پالتفرم و شنيکياپل که بود خواهند

 ن،يال- آن فروش و ديخر هر با م،يرمستقيغ اي ميمستق فروشنده، و
 نيمالک صندوق به" کيکل کي با "را" معامله "حجم از ينيمع درصد

 را قمارخانه مثال يبرا. کنند يم پرداخت يتاليجيد پالتفرم و نيشيکياپل
 مصرف (قمارباز و) خدمات ارائه (قمارخانه کارمند که ديريبگ نظر در

 به (نويکاز صندوق به را يباز داو از ينيمع درصد ،يباز هر با) کننده
 يدائم برنده نويکاز صاحب. پردازند يم!) قمارخانه يليتيش: يميقد زبان

  !است يقمار نيچن

  يوتکنولوژيب

 يط در يدار هيسرما اقتصاد رونق عامل نيتر مهم دوف،ينف نظر بنابه
. است يسالمت صنعت و يوتکنولوژيب ف،يکندرات يکنون موج
 دو«. است شده آغاز اکنون هم از يآت رونق يبرا يگذار هيسرما
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 نيشتريب گذشته سال چند يط که جهان در يقاتيتحق ي برنامه
 مغز علوم ي گستره در است، شده انجام ها آن يرو يگذار هيسرما
  ٥٧».اند بوده

 از آمده دست به يها ييتوانا از استفاده: يسالمت صنعت و يپزشک
 يا گسترده يااندازه چشم ،ياطالعات يتکنولوژ و کيژنت دانش بيترک
 يابي رد ،٥٨يا ان يد ِکيژنت يها رهيزنج يساز هيشب يها نهيزم در

 يها يدستکار  اي و خطرناک، يها يماريب مولد کيژنت يرهايزنج
  . است آورده فراهم را) کيسنتت يولوژيب (يکيژنت

 تمام رغم يعل :يکشاورز و يدار دام پهنه در کيژنت يمهندس
 معهذا کيژنت يمهندس نهيزم در يالقاخ و يطيمح ستيز يها يناروشن

 از. است شرفتيپ حال در اديز يکارآمد و دقت با سرعت، به رشته نيا
 گرفته مرغ تخم اي گوشت شتريب ديتول يبرا واناتيح يکيژنت يدستکار

 که هستند يموضوعات ،يبارآور شيافزا يبرا ياهيگ يها دانه رييتغ تا
 قرار ييغذا مواد انحصارات يديتول زين و يپژوهش مراکز کار دستور در

 آ. ان. يد ژن رهيزنج (يانسان ژنوم نهيزم در ها پژوهش نيهمچن. دارند
DNA (انيجر در يکيژنت ي رهيزنج يکدها ييرمزگشا و ييشناسا و 

 قرار استفاده مورد يپزشک شرفِتيپ يبرا توانند يم ها پژوهش نيا. است
 دست در هم و) زا انسرط يها سلول با مبارزه نمونه يبرا (رنديبگ
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 در نوزادان يکيژنت راتييتغ يبرا نژادپرست اي و!" ناباب يدار هيسرما"
 يبرا هوش زانيم و يفکر ييتوانا چشم، و پوست رنگ ي نهيزم
 چند نيهم با. رنديگ قرار سوءاستفاده مورد مختلف ياجتماع" طبقات"

 يبررو يانسان جامعه کل ياسيس کنترل تياهم يروشن به ساده، نمونه
  . شود يم آشکار شيپ از شيب يعلم يها پژوهش نيچن

 نهيزم ژن، شيرايو با يبعد سه ساز و ساخت بيترک: ٥٩يستيز چاپ
 که است آورده وجود به را يديجد يا رشته - انيم ِديتول و پژوهش

 انسان بدن اعضا و بافت ينيبازآفر و ميترم هدف با را زنده يها بافت
 استخوان، پوست، ديتول يبرا اکنون، هم ،يستيز چاپ. کنند يم ديتول

  . است رفته کار به يعروق بافت و قلب

  ۲۰۲۵ سال تا يها ينيب شيپ

 ياقتصاد و يخيتار ،ياسيس تحول نقاط يبرخ به باال يها بحث در
 ۲۰۲۵ سال تا کيتکنولوژ يها ينوآور ي نهيزم در. شد اشاره

 ۳۰ يحت تحقِق صورت در که دارد وجود يتوجه خور در ينظرسنج
 کار، يروين بيترک ،يآت سال چند تا ها ينيب شيپ نيا از درصد

 خواهند يا يجد يها يدگرگون دستخوش عيتوز و ديتول يسازمانده
  .شد
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 ۲۱ تعداد ۲۰۱۵ سپتامبر در يجهان ياقتصاد فروم گزارش در«
٦٠ تحول نقطه

 که هستند ييها زمان تحول، نقاط. شدند ييشناسا 
 جامعه، ياصل ي کرهيپ بر خاص ي آورانه فن يها ييجا جابه در

 ييشناسا تحول نقطه ۲۱ نيا. آورند يم فرود را خود يکار ي ضربه
 هم به العاده فوق جهان و يتاليجيد ي ندهيآ فروم، توسط شده

 سال ده يط که شود يم ينيب شيپ. داد خواهند شکل را وستهيپ
 جابه يروشن به و شد خواهند متحقق تحول نقاط ي همه ندهيآ

 پوشش را چهارم يصنعت انقالب از برخاسته ژرف يها ييجا
 يزير برنامه يشورا توسط يشيمايپ پژوهش کي در. داد خواهند

  ،"جامعه و افزار نرم ي ندهيآ " يرو بر جهان ياقتصاد فروم يجهان
 و اطالعات يآور فن بخش ي خبره و ريمد ۸۰۰ از شيب شرکت با

 درصد ريز جدول. شدند ييساشنا  تحول نقاط نيا ارتباطات،
 سال تا تحول  نقاط نيا کنند يم ينيشبيپ که يدهندگان پاسخ

  ٦١».دهد يم نشان را داد خواهند يرو ۲۰۲۵
  

  )٦٢منبع جدول چهاربه . ک. ن(
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درصد 

 مثبت پاسخ
 رديف پرسش/ نقطه  تحول

 ۱ .پوشند که به اينترنت اتصال دارد هايي مي  از مردم لباس۱۰٪ %۲/۹۱

%۰/۹۱ و ) مورد حمايت تبليغات( از مردم داراي توان ذخيره سازي مجاني ۹۰٪ 
 بي حد و مرز هستند

۲ 

 ۳ .گر به اينترنت اتصال دارند تعداد يک تريليون حس %۲/۸۹

 ۴ ي امريکا اولين داروشناس روبوتيک در اياالت متحده %۵/۸۶

 ۵ .هاي مطالعه به اينترنت اتصال دارند  از عينک۱۰٪ %۵/۸۴

 ۶ . از مردم حضور ديجيتالي در اينترنت دارند۸۰٪ %۴/۸۴

 ۷ اولين اتومات چاپ شده به صورت سه بعدي در خط توليد %۱/۸۴

 big-dataهاي بزرگ  اولين دولت که به جاي سرشماري از با منابع داده %۹/۸۲
 استفاده مي کند

۸ 

 ۹ شود د بازار مياولين تلفن همراه قابل نصب در بدن به صورت تجاري وار %۷/۸۱

 ۱۰  چاپ سه بعدي محصوالت مشتريان ۵٪ %۱/۸۱

 ۱۱ کنند هاي هوشمند استفاده مي  از جمعيت دنيا از گوشي۹۰٪ %۷/۸۰

 ۱۲  از جمعيت دنيا دسترسي به اينترنت دارند۹۰٪ %۸/۷۸

 ۱۳ شوند راننده مي  درصد کل خودروهاي  آمريکا خودروهاي بي۱۰  %۲/۷۸

 ۱۴ ي سه بعدي ند کبد چاپ شدهاولين پيو %۴/۷۶

 ۱۵ شود  هاي شرکتي توسط هوش مصنوعي انجام مي  از حسابرسي۳۰٪ %۴/۷۵

ي بلوکي  آوري زنجيره براي اولين بار، ماليات توسط دولت، از طريق فن %۱/۷۳
(blockchain)شود   انجام مي 

۱۶ 

 ۱۷ اسباب است درصد بار ترافيکي اينترنت خانگي براي ادوات و ۵۰بيش از  %۹/۶۹

شوند تا خودروهاي  ببيشتر سفرها توسط خودروهاي مشارکتي انجام مي %۲/۶۷
 شخصي

۱۸ 

 ۱۹ هاي ترافيکي  هزار سکنه و بدون چراغ۵۰اولين شهر با بيش از  %۷/۶۳

آوري زنجيره بلوکي   از توليد ناخالص داخلي در سطح جهان در فن۱۰٪ %۹/۵۷
 .ذخيره شده است

۲۰ 

 ۲۱ .يابد ي شرکت حضور مي ماشين با هوش مصنوعي در هئيت مديرهاولين  %۲/۴۵

 دهند يرو ۲۰۲۵ سال تا رود يم انتظار که يتحول نقاط  -۴  جدول
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   دارانه هيسرما يساز يجهان

 است جهت آن از يساز يجهان يکنون روند دارانه هيسرما يژگيو بر هيتک
 يف که ستين يامر ،يجهان مشترک جامعه جاديا و يساز يجهان که

 يجهان مشترک جامعه که پرسش نيا به پاسخ. باشد يمنف اي مثبت نفسه
 مهم گرفت، خواهد اي و گرفته شکل يکسان چه کنترل تحت و چگونه

  .است

 چون هم صنعت مختلف يها شاخه در يتکنولوژ ادغام و شرفتيپ
 از شيب کردن پارچه کي با... و کيژنت ،ييفضا ،ياطالعات يتکنولوژ

. است شده همراه يدار هيسرما يجهان نظام در جهان مختلف طنقا شيپ
 جامعه که است دهيرس يتيوضع به يديتول يروهاين رشد و بشر دانش
- ياقتصاد نظام به گذار امکان ک،يتکنولوژ و يفن لحاظ از يبشر

 از تر زنده مورد نيا در نيلن حيتوض ييگو. دارد را يتر يعال ياجتماع
  :نوشت او. گردد يرمب امروز طيشرا به قبل،

 ميمستق ي ادامه و يدار هيسرما تکامل ي جهينت در يکل طور به سمياليامپر«
 ي مرحله در يدار هيسرما. است آمده وجود به آن ياساس يها يژگيو
 به خود تکامل يعال اريبس مدارج در هم آن و خود تکامل از ينيمع

 يژگيو  يبعض که ستا يهنگام نيا و شد مبدل يدار هيسرما سمياليامپر
 جهات تمام در و شوند يم بدل خود ضينق به يدار هيسرما ياساس يها
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 به يدار هيسرما از انتقال دوران مختص که مشهودند و موجود يعالئم
   ٦٣».است يتر يعال ياقتصاد-ياجتماع نظام

 مزمن بحران ،يفيکندرات پنجم موج ،يکنون دوره - گاه مختصات از
 ،يطبقات سرکوب جنگ، قيطر از تاکنون يردا هيسرما. است ياقتصاد

 ،ينوآور همراه به کار، يروين راندن عقب و مولده يروهاين ينابود
 بحران از توانسته يدار هيسرما سازماِن ديتجد و ياقتصاد اصالحات

 به يا منطقه از بحران ،يکنون دوره - گاه در اما شود، خارج ياقتصاد
 جان و شود يم منتقل گريد کشور به يکشور از گر،يد يا منطقه
 شدت و ييکارا شيافزا. ديآ يم نظر به نيشيپ يها بحران از تر سخت

 ه،يسرما کردن يتاليجيد قيطر از هيسرما چرخه سرعت شيافزا کار،
 نيچن با که رسد يم نظر به نيچن و ابدي يم يتر تازه دم هر يمرزها

 زگارسا يجهان هيسرما عطش با را سود نرخ سقوط شيگرا يريتداب
  . سازد

 سود، نرخ منظم  سقوط و ياقتصاد مزمن بحران ،يکنون دوره - گاه در
 ن،يشيپ دوره - گاه ييانتها يها سال يستيبرالينئول يها حل راه بست بن
 يکشورها تمام به ياقتصاد اضتير و يساز يخصوص عنوان تحت که

 هک يا دارانه هيسرما يساز يجهان. است شده آشکار شد، يم کتهيد جهان
 ييجا جهان نيا در گريد است، بوده  يتسيبرالينئول استيس نيچن حاصل

  : ندارد را باالتر سود نرخ به يدسترس و شتريب انباشت يبرا

                                                 
 پورهرمزان، محمد ترجمه ،۱۹۱۶  ن،يلن نوشته ،"يدار  هيسرما مرحله نيباالتر مثابه به سمياليامپر"  63
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 و اضتير سرکوب، از يا زهيآم يطيشرا نيچن از حاصل تيوضع«
 از يا زهيآم زين آن ياسيس آمد يپ. است بوده اقتصاد در يگر مداخله

 التيا در. است بوده يجهان سطح در سهرا و خشم ،يسردرگم
 از و يپارت يت ي کارانه محافظه جنبش سو کي از کايامر متحده

 سو کي از. تياستر وال ريتسخ ي خواهانه يترق جنبش گريد يسو
 جنبش در نهفته يخواه يترق گريد يسو از و يگر يسلف ارتجاع

 از و يستيپوپول يها حرکت سو کي از جا همه در. يعرب بهار
 و ها دانيم ريتسخ يبرا يشهر يافق يها جنبش گريد يسو
  ٦٤».ها ابانيخ

 در طرف کي از : کرد اضافه توان يم نيوالرشتا ريتصو نيا ليتکم در
 و فرانسه در يستيفاش شبه - يافراط راست توسط قدرت کسب انتظار

 و دارانه هيسرما يساز يجهان آمديپ". زردها قهيجل "جنبش گريد يسو از
 هيسرما نقش شيافزا ،يطبقات شکاف و ينابرابر گسترش سم،يلبراينئول
 شيافزا و ثروتمندان ميمستق اتيمال کاهش ،يجهان اقتصاد در يمال
  . است بوده کش زحمت يها توده يبرا ميرمستقيغ يها اتيمال

  يساز يجهان يها شرط شيپ

 يکشورها در آن از يبزرگ بخش که يساز يجهان يها شرط شيپ
 در نيزم کره مناطق ريسا ادغام يبرا کنيول افتهي تحقق يصنعت شرفتهيپ

  :از عبارتند رند،يناپذ اجتناب يجهان هيسرما ديبازتول و ديتول مدار
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 شرفتهيپ ارتباطات و نقل و حمل

 نشانگر همواره ارتباطات و نقل و حمل نهيزم در شرفتيپ شيپ قروِن از
 ۱۹۳۰ از. ستا بوده ييکاال و يصنعت يدار هيسرما شرفتيپ يديکل

 و حمل ياصل طهيح سه در ارتباطات يها نهيهز کاهش تاکنون سال
 و ديتول امکان ،)مخابرات (دور راه ارتباطات و ييهوا ،ييايدر نقل
 سريم را يجهان عرصه در کار يروين عيسر ييجابجا و کاال عيتوز

 کي رياس گذشته چون هم گريد دارانه، هيسرما ديتول. است ساخته
 و جدول. ستين خود عيتوز و ديتول يبرا محدود ييايرافجغ تيموقع

  .کند يم ارائه روند نيا از يا فشرده ريتصو ريز نمودار

  
  ۲۰۱۶٦٥ تا ۱۹۲۰ از دور راه ارتباطات و ييايدر ،ييهوا ارتباطات نهيهز يرنزوليس -۵  نمودار
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 و ييهوا ،ييايدر نقل و حمل بخش سه در را متيق راتييتغ ۵ نمودار
 اساس بر ها متيق. دهد يم نشان دهه هر يبرا دور راِه اتارتباط

 در کايامر دالر ثابت متيق براساِس و) ۱۰۰ = ۱۹۳۰ سال (شاخص
 ارتباطات نهيهز يرنزوليس - ۵  نمودار.اند شده محاسبه ۱۹۹۰ سال
 داشته يرنزوليس ۲۰۱۶ تا ۱۹۲۰ از دور راه ارتباطات و ييايدر ،ييهوا

 ۳۵ به واحد ۳/۱۵۸ از ييايدر نقل و حمل نهيهز حال نيع در و است
 با ۱۹۲۰ سال در که بار تن کي نمونه يبرا. است افتهي کاهش واحد

 در. شود يم جابجا دالر ۲۱ با ۲۰۰۰ سال در شد، يم حمل دالر ۹۵
 کاهش ۲۰۰۰ سال در ۸/۱۱ به ۱۹۳۰ در ۱۰۰ شاخص ييهوا يباربر

 سنت ۶۸ با ۱۹۳۰ سال در بار تن کي ييهوا حمل نهيهز. است تهافي
 بخش  در. است افتهي کاهش سنت ۸ به ۲۰۰۰ سال در که بوده

 يباربر از دتريشد اريبس ها، متيق کاهش زانيم دور، راه ارتباطات
 به ۱۹۳۰ سال در واحد ۱۰۰ شاخص يها متيق. است ييهوا و ييايدر
  سه هر در . اند افتهي کاهش ۲۰۱۶ سال در ۲/۰ و ۲۰۰۰ سال در ۴/۰

 دوم جنگ از بعد (۱۹۵۰ يها سال دور، راِه ارتباطات ژهيو به و بخش،
...) و کيکروالکترونيم رشد عطف نقاط از يکي (۱۹۸۰ و) يجهان

 نهيهز در يرييتغ نيچن. شود يم دهيد يجهش صورت به ها متيق کاهش
 تيتقو يجهان يابعاد در را کاال عيتوز و ديتول ارتباطات، و يباربر

 از زين و محدودش ديتول قدرت به توجه با ،يمحل کننده ديتول و کنند يم
 شيپ از شيب ،يارتباطات و يباربر نهيهز ييجو صرفه ِتيمز دادن دست

 شانس و شود يم رانده هيحاش به يجهان انبوه دکنندگانيتول برابر در
  . ابدي يم کاهش يمحل ديتول اتيح ادامه
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 نقل و ارتباطات راه دورحمل و   

 ۲۰۱۶ تا ۱۹۹۰، ۱۹۲۰ يکا در سال هايمت ثابت دالر امريو ارقام مطلق با ق) ۱۰۰ = ۱۹۳۰سال (شاخص 

       

   از راه دوريارتباطات مخابرات
Telekommunikation ۱ 

  ييايحمل و نقل در
Seefracht ۱ 

  ييحمل و نقل هوا
Lufttransport ۱ 

 

  شاخص
) ۱۹۳۰ = ۱۰۰( 

 کايالر امرد
  شاخص

) ۱۹۳۰ = ۱۰۰( 
 کايدالر امر

  شاخص 
)۱۹۳۰ = ۱۰۰( 

 کايدالر امر

۱۹۲۰ 
– – 

۳/۱۵۸  ۹۵ 
– – 

۱۹۳۰ ۰/۱۰۰  ۶۵/۲۴۴  ۰/۱۰۰  ۶۰ ۰/۱۰۰  ۶۸/۰  

۱۹۴۰ ۱/۷۷  ۵۱/۱۸۸  ۰/۱۰۵  ۶۳ ۷/۶۷  ۴۶/۰  

۱۹۵۰ ۷/۲۱  ۲۰/۵۳  ۷/۵۶  ۳۴ ۱/۴۴  ۳۰/۰  

۱۹۶۰ ۷/۱۸  ۸۶/۴۵  ۰/۴۵  ۲۷ ۳/۳۵  ۲۴/۰  

۱۹۷۰ ۹/۱۲  ۵۸/۳۱  ۰/۴۵  ۲۷ ۵/۲۳  ۱۶/۰  

۱۹۸۰ ۰/۲  ۸۰/۴  ۰/۴۰  ۲۴ ۷/۱۴  ۱۰/۰  

۱۹۹۰ ۴/۱  ۳۲/۳  ۳/۴۸  ۲۹ ۲/۱۶  ۱۱/۰  

۲۰۰۰ 

۲ ۴/۰  ۸۶/۰  ۰/۳۵  ۲۱ ۸/۱۱  ۰۸/۰  

۲۰۱۶ ~ ۲/۰  ~ ۵/۰  
– – – – 

 ۰۱۶۲٦٦ تا ۱۹۲۰ دور راه ارتباطات و نقل و حمل -۵  جدول

  
متوسط هزينه حمل دريايي و اجاره بندر براي واردات و / لندن دقيقه اي ميان نيويورک و ۳هزينه يک تماس مخابراتي ـ   ۱

 درآمد متوسط حمل هوايي براي مسافر و مسافت به مايل) /  کيلوگرم۱۷/۹۰۷" (تن کوتاه"صادرات درياي براي 

  در سال۱۹۹۸ باربري دريايي و حمل و نقل هوايي  ـ۲
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  ارزان يانرژ به يدسترس

 و يرواقعيغ (داشتن نگه نييپا يبرا يديکل ريتاث ارزان، نفت به يدسترس
 ديتول زين و کاال صادرات و واردات نقل، و حمل يها نهيهز) يانحصار

 سرنوشت در بلکه ياقتصاد حوزه در فقط نه موضوع نيا. دارد ها آن
 از يکي انهيخاورم ژهيو به و زيخ نفت يکشورها از ياريبس ياسيس

 منابع درآوردن انحصار به و" نفت جنگ. "است بوده کننده نييتع عوامل
 و يا منطقه ،يجهان تالطمات و ها جنگ يادوار صورت به ارزان، يانرژ

  . است زده رقم تاکنون ستميب سده آغاز از را يمل

  

  

  ۲۰۱۵٦٧ تا ۱۹۶۰ از خام نفت يبها -۶  نمودار
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ي عل که دهد يم نشان ۲۰۱۵ تا ۱۹۶۰  از نفتي بهاي آمار سهيمقا
 کاهش ،)نفت کننده صادري کشورها ازمانس (اوپکي ريگ شکل رغم
ي  استفاده و استخراجي منفي امدهايپ و نيزم کرهي رو دري انرژ ريذخا

 جهان، ندهيآ و ستيز طيمح ها، انساني براي انرژ منابعي آسا جنون
  نمودار. دارد نوسان شيپ سال چهل متيق سطح در چنان هم نفتي بها
ي نسب ثبات. دهد يم شينما را ۲۰۱۵ تا ۱۹۶۰ از خام نفت يبها - ۶
 چرخشي برا ارزان نقل و حمل گريد حلقه مکمل نفت، وي انرژ متيق

  . استي جهاني ابعاد در کاال و هيسرما

  ياقتصاد براِلينول استيس و گمرکات کاهش

 عصر در يمهم عطف نقطه و رخداد توان يم را يقطب دو جهان يفروپاش
 با يکنون ي  دوره- گاه که گرفت نظر در يپرولتر انقالبات و سمياليامپر
 موج نخسِت ي مرحله با هنگام هم عطف، نقطه نيا. شود يم آغاز آن

 يجهان ي هيسرما دوره، نيا در. است) ۲۰۱۵ تا ۱۹۹۰ (فيکندرات پنجم
 ياقتصاد ستميس ختنيفرور مدد به ،"ييکايامر هيسرما "يسرکردگ به

 ۲۵ گسترش مرحله ،يشرق و يمرکز ياروپا يکشورها و يوشور
 گسترش، نيا يبرا رسان ياري عوامل از يکي. کرد يط را يا ساله

 و ياقتصاد تر افتاده عقب يکشورها يگمرک تيحما استيس حذف
 در گمرکات کاهش و ياقتصاد باز يدرها استيس بهانه به ،يصنعت
 و داشت الزم را يگمرک تيحما حذف يجهان هيسرما. است بوده جهان

                                                                                                
Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/  
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 از تيدرحما تر فيضع يها دولت يتيحما و يگمرک يها استيس تا دارد
 يها هيسرما که نيا در. ببرد نيب از را" يبوم "و" يمحل "يها هيسرما

 يديترد اند، شده ادغام يجهان ديبازتول و ديتول در زين" يبوم "و" يمحل"
 هيسرما نسبت هب ها آن ياقتصاد کمتر وزنه خاطر به يول ستين

 يها استيس حذف با. ندارند را آن با افتادن در امکان ،يجهان يانحصار
 در رامونيپ يکشورها يها دولت جهان، سطح در يگمرک يحفاظت

 يحت و ياسيس ،ياقتصاد مختلف داتيتهد و هاتيتنب فشارها، با مواجهه
 و شوند يم خود يگمرک حفاظت يبارو و برج بيتخر به مجبور ،ينظام

   ،يساز يهانــج يواـل تحت يجهان يحصارـان هيرماـس قيرـط نيا از

  
  ۲۰۱۵٦٨ تا ۱۹۹۰ از يتجار گمرک سطح -۷  نمودار
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 و کرده  ادغام خود نظام در گريد از پسي ک يرا رامونيپي کشورها
 سوق رحمانه يب استثمار فقرو ،يورشکستگي سو به را مناطق نيا
ي بازگستر راي والوشيه هياسرم انباشت ،ينجومي سودها .دهند يم
 آور مرگ رياکس با راي شتريب چه هري کشورها مردمان و کند يم

 استيس. کشاند يمي تر ژرف بازهمي تباه وي ستين ورطه به هيسرما
 است بوده نياي کنوني  دوره - گاه دري دار هيسرما بزرگي ها قدرت

 وي ستيترور اعمال عنوان به را مناطق نيا جوانان و مردم شورش که
 پاسخ. کنند غيتبلي ساز يجهان و ونيزاسيمدرن روند با مخالفت
 که است بوده نيا ناتو و کايامر سمياليامپر ژهيو به وي نظامي ها قدرت

 خون و خاک به رايي ها جنبش نيچن توپدار،ي ها قيقا استيس با
  . بکشند

. دهد يم نشان را ۲۰۱۵ تا ۱۹۹۰ از يتجار گمرک سطح - ۷  نمودار
 و ۲۰۱۷ سال در کايآمر در ترامپ دونالد کارآمدني رو با که ديد ديبا

 ،ييکايامر داتيتول و عيصناي براي حفاظتي گمرکي ها استيس اعالم
 راتيتاث چهي ستياليامپر بزرگي ها قدرت انيمي گمرک ديجد جنگ

  .شتدا خواهدي ساز يجهان روند نيا بري واقع

  يساز يجهان از حاصل يها شبکه

 ادغام و يفرهنگ تنوع ينابود سم،يتور نهيزم در يساز يجهان يامدهايپ
 و يالملل نيب زبان عنوان به يسيانگل زبان (واحد فرهنگ و زبان در
 يربنايز گسترش ،)يجهان يساز فرهنگ کارخانه عنوان به ووديهال
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 هيريخ يها بنگاه و اوها يج ان نترنت،يا و ليموبا تلفن، رينظ ارتباطات
 خط يها رساختيز و گاز و نفت نقش ،يجهان نينو نظم خدمت در

 آن از يانرژ وقفه بدون و ارزان عيتوز و ديتول يبرا گاز و نفت لوله
  . اند جمله

 و يالملل نيب يمال هيسرما ختهيافسارگس طرهيس: يساز يجهان

  آن هيعل مبارزه يسازمانده

 ها بانک ،يمال هيسرما کامل طرهيس ،يکنون دوره ياه يژگيو نيتر مهم از
 همه در رندهيگ ميتصم ينهادها و ارکان بر يالملل نيب يمال ينهادها و

 که آسا غول يها هيسرما مقابل در ،يمل يها دولت نقش. است کشورها
 طور به ،)يتاليجيد هيسرما (نوردد يدرم را ها قاره برق سرعت با

 هم يدار هيسرما بزرگ يها دولت يحت .است افتهي کاهش يريچشمگ
 ها آن. ستندين يجهان يمال هيسرما" شبح "با يموضع يزن چانه به قادر

 و يمال قدرت زانيم که اند آورده وجود به يا هيسرما يجهان دولت کي
  . است يمل يها دولت يمال توان از بزرگتر بار  هزاران شان ياقتصاد

 در يپول ي هيسرما ميعظ جمعت از است عبارت سمياليامپر ،يبار«
 عبارت به اي طبقه، رشد سرچشمه جاست نيا... کشورها از يمعدود

" يباز سفته "قيطر از که يکسان يعني رانيبگ ليتنز قشر تر، حيصح
 آنان ي حرفه و ندارند يبنگاه چيه در يتيفعال نيکمتر و کنند يم يزندگ
 نيتر مهم از يکي که هيسرما صدور. است يآسائ تن و يخور مفت

 از خارج موجب شيپ از شيب است، يستياليامپر ياقتصاد ارکان

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٧٨

 

 آن کرهيپ برتمام و شده ريبگ ليتنز قشر نيا کامل  بودن ديتول عرصه
 مستعمرات و انوسياق ماوراء کشور چند کار از استثمار با که يکشور
  ٦٩».زند يم يگريليطف نشان و مهر کنند، يم گذران

 ينهادها و ها بانک ،يمال هيسرما طرهيس با ارزهمب يکنون دوره - گاه در
 دهه دو در يجهان طيشرا مناسب که يديجد اشکال ،يالملل نيب يمال

 وال اشغال جنبش. است گرفته خود به است کمي و ستيب سده نخست
 داالس، ا،يالدلفيف ورک،يوين يشهرها از که ۲۰۱۱ سپتامبر در تياستر
 متحده التيا گريد شهر ها ده و وسکيفرانس سان واشنگتن، آنجلس، لس
 از يکي کرد، تيسرا زين جهان گريد يکشورها به و شد شروع کايامر

 تياستر وال جنبش" .است بوده رياخ يها سال در يها نمونه نيبارزتر
  : کند يم يمعرف نيچن را خود اش تيوبسا در" ديکن اشغال را

. ميا شده هراند رونيب خود يها خانه از که ميهست يدرصد ۹۹ ما«
 طيمح يآلودگ از ما. ميمحروم مطلوب يدرمان خدمات از ما
 يزيناچ دستمزد يبرا را يطوالن ساعات ما. ميبر يم رنج ستيز

 م،يکن يم کار سخت خود يقانون حقوق از يمند بهره بدون هم آن
 از گريد درصد کي که يحال در. ميکن دايپ يکار ميبتوان اگر البته
 ۹۹ ما. ميستين برخوردار زيچ چيه از ما ت،اس برخوردار زيچ همه

 ياقتصاد بحران اوج در "نيگارد"  روزنامه... »ميهست جامعه درصد
 در امروز يها آشوب از بود زنده مارکس کارل اگر «نوشت؛ غرب
 نظام سراسر که يبحران در رايز آمد، يم شوق به يدار هيسرما نظام
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 محقق را خود اتينظر از يبرخ گرفته، فرا را جهان يمال
 ٧٠.»ديد يم

 و يرحم يب. شد مهار معترضان سرکوب و بازداشت با جنبش نيا
 و يظاهر سرکوب به فقط ،يستياليامپر يها دولت کيستماتيس سرکوب

 پس امروزه آلمان، يستياليامپر دولت نمونه يبرا. شود ينم ختم آن هياول
 را مانآل در جنبش نيا نيفعال از يبرخ سال، هشت تا هفت گذشت از
 شهر در ژهيو به و بزرگ شهر چند در" آلمان اشغال "عنوان تحت که

 و بيتعق تحت کماکان بودند، داده سازمان را ياعتراضات فرانکفورت
 از تيمحروم ،يشيفرما يها دادگاه در يطوالن محاکمه ،يسيپل گرديپ

 توسط يساز آرام کيتاکت. دهد يم قرار يدانشگاه و يدولت يها شغل
 در. اند شده شناخته کامال يستياليامپر يکشورها همه در دولت و سيپل

 اديز ابانيخ در نيمعترض و نيفعال تعداد که اعتراضات اوج يروزها
 اعتراضات شدت از که ماه دو گذشت از بعد نشستند، عقب يکم بودند،
 عيوس يريدستگ و سرکوب شد، کاسته نخست يروزها به نسبت
 چه اگر که داد نشان اعتراضات نيا. شد آغاز يدار هيضدسرما نيمبارز
 و ونيزاسيمدرن عنوان تحت افتخار با را خود يجهان حضور هيسرما
 و معاصر يدار هيضدسرما يها جنبش اما زند، يم جار يساز يجهان

 يستيوناليانترناس و يجهان يابعاد در زين دارانه هيسرما يساز يضدجهان
 ابعاد و اشکال به تياستر لوا اشغال جنبش. دهند يم سازمان را خود

 و فرانسه آلمان، ا،ياسپان در را يا همبسته يها جنبش متفاوت،
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 چند در چه آن با ها جنبش نيا ونديپ. آوردند وجود به گريد يکشورها
 و انهيخاورم يکشورها در" يعرب بهار "عنوان تحت آن، از قبل ماه

 بودن اِليس و يالملل نيب يژگيو از زين بود، شده آغاز قايافر شمال
 . هستند يساز يضدجهان معاصر يها جنبش

 خود درون در زين را متضادش قطب يطبقات مبارزه شه،يهم چون هم
 نمونه نياول نه تياستر وال اشغال جنبش ي تجربه. پروراند يم

. آن مورِد نيآخر نه و بود يکنون دوره - گاه در اعتراضات يسازمانده
 تحت را يکنون يالملل نيب بارزاتم در يمهم قطب کي مبارزات نيا

 يسازيبرضدجهان مبارزه "اي" يساز يضدجهان مبارزه "عنوان
 نماد دارانه،هيسرما يسازيبرضدجهان مبارزه. اند داده شکل" دارانه هيسرما

 نيا. است يبشر جوامع يکنون دوره چندگونه و عيوس مبارزات
 ابند،ي يم ازمانس اليس و يافق يا" شبکه "شکل به اغلب که مبارزات

 از زيمتما و است يکنون دوره - گاه در يسازماندهشکِل  بارز  ِيژگيو
 يها  دوره- گاه در يسازمان اي يا جبهه مبارزه کيکالس يها روش

 با ،يدار هيضدسرما و ياجتماع نينو يها جنبش ويآلترنات شبکه. نيشيپ
 يها لشچا به را دارانه هيسرما نينو نظم شان، ضعف و قوت نقاط همه
 از يدارهيسرما يهاشبکه تفاوت يگره ي نقطه. است دهيکش يجد

 را يکامل يمرزبند الزاماً که است يفيوک يماهو ويآلترنات يها شبکه
  .کندينم ميترس

 دهيد شود، توجه يا شبکه يسازمانده يريگ شکل ي نهيشيپ به اگر
 يهمکار شبکه ،يسازيضدجهان مبارزات گسترش پرتو در که شود يم
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 نوع نمونه يبرا. افتي گسترش سرعت به يالمللنيب سطح در روهاين
 نام توان يم را آن به هيشب يهاجنبش و) ATTAC (اَتک يسازمانده

 يبازساز ،يکنون دوره - گاه ياعتراض اي و يمردم يهاجنبش. برد
 نينو طيشرا تحت يالديم هشتاد و هفتاد يها دهه ياعتراض يهاجنبش

 دهه لياوا يقطب دو جهان يفروپاش از پس يجهان يقوا توازن و يجهان
 يهاجنبش يژگيو اول درجه در ها جنبش نيا. بودند ،يالديم نود

 و ارتجاع تعرض مقابل در که ييها جنبش. دارند را مقاومت
 در ستم تحت ياجتماع يروهاين يدستاوردها از ،يجهان يدار هيسرما
. کننديم دفاع... و يتيجنس ،ياجتماع ،يطبقات مختلف يهايبند گروه
 برآمد و سميبرالينئول تهاجم  دوره در ژهيو به ها،جنبش نيا بودن يتدافع

 مبارزات. است آنان ياصل يژگيو جهان سطح در ديجد يافراط راست
 يهااستيس هيعل سم،ياليامپر طلبانهجنگ يهااستيس هيعل گسترده
 ،يستياليامپر يکشورها و پول يالمللنيب صندوق ،يجهان بانک ياقتصاد
. است رياخ دهه چند در مقاومت يهاجنبش مبارزات بارز يهانمونه

 به صرفاً را هاجنبش نيا کارکرد اگر بود خواهد اشتباه وجود، نيا با
 طرح با هاجنبش نيا. ميکن محدود آنان يتدافع و يمقاومت يژگيو

 ينيمع اردمو در حاکم يهاقدرت مقابل در يصنف و يمدن يهاخواسته
 اي و يداخل يطبقات و ياجتماع مبارزات در يمهم يدستاوردها به
  . اندآمده نائل يالملل نيب

 يازهاين از که است ها آن تياليس ها،جنبش نيا گريد يژگيو کي
 برخاسته آنان مشخص ينيع منافع از متاثر و ياجتماع يروهاين يواقع
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 يواقع سطح با را هاشجنب نيا دوام و شيپو ونديپ ،يژگيو نيا. است
 و يشاداب ليدل نيهم به و دهديم نشان ياجتماع و يطبقات مبارزه رشد

 ياتوده جنبش در ياريبس ابتکارات منشاء هاجنبش نيا يسرزندگ
 تيحقان کسب يبرا است يروش نيبرا عالوه. است بوده رياخ يهاسال

. يج. ان برخالف. مردم انيم در ياشبکه يهاجنبش حضور اعالم و
 شبرديپ قيطر از را خود اعتبار که يسنت احزاب و هاسازمان زين و ها .او

 يها طرح و ها برنامه به نيفعال جذب زين و خود نام ذکر با هاتيفعال
  :برند يم شيپ به خودشان

 قيطر از را خود تيحقان نينو ياجتماع و ياسيس يها جنبش... «
 طلب جامعه يفور مشکالت و مسائل دنيکش سطح به و طرح

 شان، التيتشک و نام با نه را خود حضور ها انيجر نيا. کنند يم
  ٧١».دهند يم نشان شانيها تيفعال و عملکرد با شتريب بلکه

 يهاجنبش در همکار يروهاين و افراد ،يسنت يهاتشکل برخالف
 بلکه شوند،ينم دهيد مشخص و بسته جمع کي صورت به ياشبکه
 در افراد و شده ليتشک مستقل نيعالف از که است باز يجمع
 نيا. دارند حضور ميمستق يدمکراس قيطر از شتريب هايريگ ميتصم

. سازديم نمودار زين را ياشبکه يهاروش ضعف نقاط از يکي يژگيو
 نيمع يزمان دوره کي در نيمع تيفعال کي يبرا ها،شبکه از ياريبس

   .شوند يم منحل اي و شونديم رفعاليغ آن از پس و رنديگيم شکل

                                                 
  :لينک شوشتري، محمود ترجمه اي، شبکه جنبش مورد در هــانس؛ ابراهامسون،  71
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 اي و فرد. ندارند يثابت و نيمع يرهبر اي و التيتشک  ها جنبش نيا«
 تيفعال و کرده مطرح را ينيمع مسئله يشخص درک و ابتکار با يافراد

 و رفتهيپذ زين هيبق. کند يم شنهاديپ مسئله درخور و رابطه در را يا ژهيو
 نظر مورد يها تيفعال تيهدا يبرا يموقت يرهبر کي. وندنديپ يم آن به

 و ديق گونهچيه نيفعال و اعضاء يا شبکه يها تيفعال در. رديگ يم شکل
 يسنت ياسيس يها انيجر در معمول يسازمان و يحزب تيمحدود و بند

 يمقام چيه و کسچيه. کنند ينم احساس دشانيعقا ابراز در موجود،
 دهيد کامالً اه حرکت در يندگينما فقدان و. کند ينم يندگينما را جنبش

 دارد؟ را چه يبرا و يک يبرا م،يتصم اتخاذ حق يکس چه... شود يم
 يجمع ماتيتصم اتخاذ مرهون نينو ياجتماع يها جنبش تيموفق
 و بحث جلسات از يا ژهيو شکل خود نوبه به نيا که بوده عضو نيفعال

 از نوع نيا در گفتمان شکل نيتر معمول. کند يم طلب را گفتگو
 نيا نيفعال نيا همه به. است" يا دوره "اصطالح به يها حثب ها جنبش
 و تيمحدود نيترکوچک بدون را خود نظرات تا شود يم داده امکان
. کنند شرکت بحث در تا شود يم داده فرصت همه به. کنند انيب انقطاع

. گردد يم آغاز" درآمد شيپ "اصطالحاً اي نظر تبادل با معموالً جلسات
. دهند يم ارائه جمع به را خود يشخص يها افتيدر فرادا که بيترت نيبد
 از قبل و بوده يفرد يها واکنش و تجارب شامل ها گزارش نيا

 که روش نيا. رنديگ يم صورت ياسيس نيمع موضوع به پرداختن
 ليتسه موجب شود يم گرفته کار به جلسات درآمد شيپ در معموالً

 تيموفق و کنش انامک يبررس و مسائل کيتفک جلسه، دستور طرح
 توافق مورد که يميتصم اتخاذ يبرا را طيشرا و شده مشخص عمل
 قبول مورد که است يتوافق به دنيرس هدف. کد يم فراهم باشد همه
 يدسترس عدم دارد وجود رابطه نيا در که يمشکل نيترمهم. باشد جمع
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 دخو نيفعال از يبخش لحاظ نيا به. است نترنتيا به نيفعال و اعضا همه
  ٧٢».کنند يم احساس ها بحث هيحاش در را

 از هاخواسته و اهداف نيب رابطه نينو يهاجنبش گريد يژگيو کي
  :باشد يم گريد يسو از ياعتراض اشکال و ييسو

 يها جنبش برجسته يها مشخصه از يکي اعتراض در تنوع«
 از ها حرکت نيا از يا پاره که يدرحال. است نينو ياجتماع
 گريد يبرخ اند، فنجان و ليف نيب مذاکرات کسب به يهائ روش

 دهند يم سامان را يکيدرامات و گسترده ياعتراض يها کارناوال
 ژنو و گوتنبرگ پراگ، تل،ايس در اعتراضات). ۲۰۰۲ نتهاگن،يو(

 حداکثر "و" خواسته و اميپ حداقل: "بودند نيمع يژگيو دو يدارا
 يژگيو نيتر عمده توان يم گريد عبارت به". روش و سبک در تنوع

 توافق. کرد خالصه مشخصه دو در را نينو ياجتماع يها جنبش
 اشکال يريکارگ به در کالن تنوع و خواسته و پالتفرم حداقل يرو

 يجد گفتمان ليتحم و شتريب هرچه توجه جلب هدف با ياعتراض
  ٧٣».رييتغ جاديا يبرا
 هيعل زهمبار ژهيو به و نينو ياجتماع يهاجنبش يهاتيظرف شناخت

 و افتراق که است يمهم عوامل از يکي دارانه، هيسرما  يساز يجهان
 يژگيو دنيند. دهديم شکل ياسيس را مختلف يروهاين مجادله
 يبرا گرا،ندهيآ يهاجنبش با آن دانستن يکي و مقاومت يهاجنبش
 و هاخواسته يزيآم درهم موجب ،يستياليسوس يهاجنبش نمونه

 چون هم پژوهشگران، از يبرخ. هاستجنبش نيا به نسبت توهمات
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 هرگز «که داننديم موجود نظم  چارچوب را هاجنبش نيا آبراهامسون،
  : سدينويم او» .ندارند سر در را ياسيس قدرت ريتسخ يسودا

 يبرا يکل  يهدف و ريمس گرچه ،ياجتماع يها جنبش نيا«
 ريختس يسودا هرگز يول کنند يم دنبال را ياجتماع يدگرگون
 عمدتاً هاآن ياصل هدف. ندارند سر در را ياسيس قدرت

 بر ناظر ياقتصاد و ياسيس يکارهاراه و ماتيتصم بر يرگذاريتأث
 ٧٤».است جامعه

 تيواقع از يبخش سو کي از ن،ينو ياجتماع يهاجنبش از يدرک نيچن
 موجب را آنان از ييجانابه انتقادات گريد يسو از و دهديم بازتاب را
 شده کنترل ياعتراضات به را هاجنبش نيا کارمحافظه خوانش. ودشيم

 ليتما حرکات نيا يرهبر در و خوانديم فرا موجود نظم چارچوب در
 نيا با اما، گر،يد خوانش. است مشهود کامال حاکم احزاب با سازش به
 از ندارند، يانقالب اي و يستياليسوس انداز چشم هاجنبش نيا که راديا

 يانتقاد نظر حفظ با البته (آنان منفعل گرنظاره به و کرده ديام قطع آنان
 نهفته ياياساس راديا نگرش نيا يدو هر در. شونديم ليتبد) خودشان

 يواقع مبارزه روند در هاجنبش نيا ليتبد کيالکتيد که چرا است
 اشکال اغلب چون هم ها،جنبش نيا. ننديبينم را ياجتماع و يطبقات

 چارچوب در "ر،ياخ سده چند در يطبقات و ياجتماع ،يفصن مبارزات
 هاجنبش نيا ايآ که پرسش نيا به پاسخ. شونديم آغاز" موجود نظم
 هاجنبش نيا" ذات "در زد، خواهند جا در مناسبات نيا چارچوب در

 و شرويپ يروهاين ياثرگذار زانيم و يطبقات مبارزه روند به بلکه ستين
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 چون هم يپژوهشگران که يتالش. گردد يبرم ها آن بر شاهنگيپ
 را آنان دارند، هاجنبش نيا يهاکرانه کردن محدود در ابراهامسون

 هاجنبش نيا به خود يهاخواسته ليتحم و ينشيگز برخورد به ناچار
 يهاجنبش مختلف يهافيط حضور ها،جنبش نيا يسيدگرد. کنديم

 بر عمدتاً و شونديم رانده هيسا به ييهاپژوهش نيچن در ياعتراض
 ينيمع جناح يهاخواسته انگرينما شتريب که شوديم ديتاک ييهايژگيو

" ياسيرسيغ "را هاجنبش نيا که يجناح. هاستجنبش نيا در
 صرفاً و دارد فاصله" يافراط راست "و" کاليراد چپ "با خواهد، يم

  : است موجود نظم جارچوب در ياصالحات خواستار

 را ونيزاسيگلوبال ضد موجود مقاومت و نبشج بتوان يسخت به«
. داد نشان را آن ياسيس يسو و سمت و مختصات و کرده فيتعر

 روز هر يافراط راست و چپ گذشته يها فيتعر و ها چهارچوب
 يالملل نيب جنبش. دهند يم دست از شتريب را خود يمعنا

 مورد را بازار ي سلطه تحت ونيزاسيگلوبال که خواهانهعدالت
 اريع با يجهان نظام به يابيدست خواهان دهد، يم قرار السئو

 از يونيزاسيگلوبال (يدمکراس ثبات، ،يبرابر از يشتريب
 يهمبستگ در را خود انيحام جنبش نيا. باشد يم) ونيزاسيگلوبال

 جستجو متوسط طبقات از يعيوس يها بخش و چپ يها جنبش و
  ٧٥».کند يم

 نيا در زين يواقع طور به که" ياسيرسيغ "اصطالح به جناح نيا
 ليتحم خواستار مسئله، طرح از يروش نيچن با دارد، حضور ها جنبش
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 درون در" کاليراد چپ "مهارکردن و جنبش يتمام به خود يهژمون
 با ستيرفرم جناح يهمکار که است يانکته قاًيدق نيا. هاستآن

 آنان يبرا حاکم يهارسانه و کنديم هيتوج را يتيامن دستگاه و هادولت
 توسط را" ونيافراط "تا کننديم فراهم ياگسترده يغاتيتبل دانيم
 رهبران رفتار. کنند مهار ياعتراض يهاجنبش درون در فعال يروهاين

 و ضدجنگ اعتراضات رينظ يديکل اعتراضات در) ATTAC (اتک
 مغازله و يکينزد از يبارز يهانمونه کشور، هشت سران يهاکنفرانس

 به را خود تا اند داشته يسع همواره آنان. است بوده هادولت با آنان
. کنند ليتحم هاجنبش نيا در" هاييباال با مذاکره طرف "عنوان

 حال، نيا با. هاستجنبش نيا چندگونه يژگيو ناقض که ييبرخوردها
 به رو اعتراضات نيا رشد روند ،يالديم ۱۹۹۰ دهه يها سال يط در
  :نهاد شيافزا

  

 ۱۹۹۴ سال در انسان نفر ونيليم مين هندوستان در بنگلور شهر در«
 گسترش و شدن يجهان يمحل نامطلـوب راتيتأث به اعتراض در

 و گات آزاد تجارت مانيپ قيطر از يفرامل  يها شرکت نفوذ
 ما سال همان در. ختندير ها ابانيخ به ،يجهان تجارت سازمان

 نيا. ميدبو کيمکز جنوب در پاس ايچ انيبوم شورش شاهد
 بود) نفتا (يشمال يکايآمر با آزاد تجارت قرارداد هيعل اعتراضات

 استقالل منطقه نيا در يبرالينئول اقتصاد تيتقو و اعمال با که
 نيا دامنه. کرد محدود شدت به را ها يريگ ميتصم در انيبوم

 در و کلن به بعد سال رمنگام،يب به ۱۹۹۸ سال در اعتراضات
 ماه شش و ،۸ گروه به معروف يکشورها نسرا نشست با ارتباط
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 تلايس به يجهان تجارت سازمان اجالس با زمانهم آن از پس
 در و نشدند خالصه مورد چند نيا به اعتراضات نيا. شدند دهيکش

 يعني وودز، برتون کنفرانس محصول يمال مؤسسات يها اجالس
 بهار در واشنگتن در ابتدا پول، يالملل نيب صندوق و يجهان بانک
 ريچشمگ پراگ در سال همان زيپائ در سپس و يالديم ۲۰۰۰ سال

 يروهاين نيب يزيآم خشونت يها يريدرگ ۲۰۰۱ تابستان در. بودند
 انيجر در سوئد گوتنبرگ شهر در ابتدا تظاهرکنندگان و سيپل

 در نفر ۳۰۰۰۰۰ حدود بعد ماه کي و اروپا هياتحاد سران اجالس
 ريغ ماتيتصم به اعتراض در و ژنو در ۸ گروه اجالس يط

 سال طول در اعتراضات نيا. ختندير  ابانيخ به هاآن کيدمکرات
 غاتيتبل و تدارکات انيجر در و افتي يشتريب شدت ۲۰۰۲

 خود اوج به ۲۰۰۳ سال ي هيفور در عراق هيعل کايآمر يجنگ
 ختندير ها ابانيخ به جهان سراسر  در نفر ونيليم ۱۵ از شيب د،يرس
  ٧٦».کردند اعتراض بود، نشده آغاز هنوز که ينگج هيعل و

 و نيفعال بيتعق جامعه، کردن يسيپل و ينظام ،يافروز جنگ 
 يمنف و محدود بازتاب اي و سانسور ها، جنبش نيا سازمانگران
 يبرا يدار هيسرما يها دولت تالش از يبخش يها رسانه در اعتراضات

 بزرگ اتتظاهر انيجر در. است بوده اعتراضات نيا مهار
 در ۲۰ يج سران اجالس هنگام دارانه هيسرما يساز يضدجهان

 اروپا سطح در عيوس يها يريدستگ از يموج تنها نه) ۲۰۱۷ (هامبورگ
 را تظاهرات سازماندهندگان سرکوب و ييشناسا بلکه داشت يپ در را

) ۲۰۱۸ (رسيآ بوئنس در ۲۰ يج رياخ اجالس. دادند جلوه يقانون
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 از ينوع "در آلمان يرسم يها رسانه انيب به و ديدش ينظام کنترل تحت
 بوئنس يها ابانيخ ن،يآرژانت دولت. شد برگزار ٧٧"ياضطرار تيوضع

 از اعتراضات و تظاهرات کنترل تا کرد ينظام دژ به ليتبد را رسيآ
  . نشود خارج انينظام و دولت دست

 و منافع برسر يمقطع ياتحادها از يفيط ،ياشبکه يهمکار اَشکال
 آن در کننده شرکت يروهاين که شوديم شامل را مشترک موضوعات

 از يبرخ. پردازند يم يهمکار به هم با سطحهم و برابر حقوق با
 از يسطح نيچن ابراهامسون، جمله از ،ياشبکه جنبش پژوهشگران

 کردن فرموله «يبرا تالش خواستار و ندانسته يکاف را يهمکار
 و يمردم يها جنبش نيب رابطـه دجايا يبرا مشخص يها استراتژ

 مورد نيا در او. باشديم» موجود ياقتصاد و ياسيس قدرتمندان
  :سدينو يم

 منافع شناخت و فيتعر ،يمقطع ياتحادها جاديا جهت در تالش...«
 سطوح در سطحهم يها طرف نيب يهمکار تيتقو و مشترک

 يتاراس در يهائ تالش نيچن است يضرور بلکه نبوده يکاف يمواز
 يمانورها امکانات شناخت و ياعتراض جنبش تيهو تيتقو
 نيب رابطـه جاديا يبرا مشخص يها استراتژ کردن فرموله و ياسيس

 موجود ياقتصاد و ياسيس قدرتمندان و يا توده يها جنبش
  ٧٨».ابدي گسترش
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 يا شبکه يها جنبش يريگميتصم يهاروش و اهداف درباره ادامه در او
  :سدينو يم

 اريبس يالملل نيب يعدالتخواه يها جنبش يها خواسته و اهداف«
 و يهماهنگ با هنوز موجود ياعتراض يها حرکت. اند متنوع

 در هاآن همه مشترک وجه. دارند ياديز فاصله کامل يکپارچگي
 -فرا يها جنبش گذشته در. است هاآن بودن ياسيس خصلت
" حداقل پالتفرم "به که خود حداقل اهداف قيطر از يپارلمان

 و گرفتند يم قرار گريکدي با يگانگي و ونديپ در بود، معروف
 به برآن هيتک با و کرد يم مطرح را اميپ کي عموماً جنبش

 يها دهه ياسيس يگرائ فرد. کرد يم اقدام خود يروهاين يسازمانده
 تورن، (.است شده ياسيس يهمنوائ نيچن در يدگرگون باعث رياخ

۲۰۰۲(  
 صرف منافع بستر بر که يهائ جنبش يماد يها نهيزم شدن محدود«

 يها ائتالف جاديا يبرا را طيشرا افتند،ي يم سامان و شکل يطبقات
 و ها شبکه در که است ليدل نيا به. کرد تر آسان تعداد پر و گسترده
 عمل گذشته گونه به گريد يدمکراس يکنون يکمان نيرنگ ياتحادها

 اصل نه گريد يامروز يمللال نيب يعدالتخواه جنبش در. کند ينم
 موضع اي و شعار نه و ، دارد ييمعنا پالتفرم نييتع يبرا يريگ يرأ
 و اجزاء زين و نينو جنبش در. گذشته اقيس به واحد ياسيس

 در است،يس در يگرائ کثرت عمدتا آن، دهنده ليتشک يها سازمان
 از درک نيا. گردند يم محسوب يدمکراس نماد پرچ در و شعار

 نيا. باشد يم استيس در يفردگرائ از يبازتاب خود يدمکراس
 نيا يمراتب رسلسلهيغ و يافق التيتشک ساختار با همراه يژگيو

 کمتر جنبش نيا ياسيس مقام و گاهيجا تا شده باعث ها سازمان
 فراهم يبرا يابي تشکل و يدمکراس از يا نهيگز نيچن. شود دهيد
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 حفظ با ياسيس نوعمت شاتيگرا با افراد همه که يفضائ کردن
 نييتع يحدود وتا مهم اريبس بگنجند، آن ظرف در بتوانند مواضع
 شدن فراهم تحول نيا يازا به ما. شد گرفته کار به که بود، کننده
 کي يرو تنها روزيد تا که بود يهائ جنبش يبرا تر مناسب يفضا

 نيا حاضر حال در. کردند يم تيفعال مشخص موضوع کي و شعار
. کنند يم عمل تر متنوع و تر عيوس اريبس ياسيس لحاظ هب ها جنبش

 يها جنبش و ها شبکه يبرا يمناسب اريبس يها نهيزم اعتبار نيا به
 يها شعار بر هيتک با تا شود يم فراهم ياسيس کارزار در ريدرگ

 آن گريد عبارت به. برسند يهمگرائ به شانيها تيفعال در مشابه
 مشترک و حداقل پالتفرم و شعار عنوان به گذشته در که چه
 يمواقع در و شده تر کامل شد، يم معنا فعال ياسيس يها انيجر
 که داده ياسيس تيفعال شکل از ينينو دهيپد به را خود يجا

. کرد معنا ،)متد در وسعت (سميماليماکز متد را آن توان يم
٧٩»)۲۰۰۰ نتهاگن،يو(

  

 و ياجتماع نينو يها جنبش که اند داده نشان رياخ دهه چند اتيتجرب
 هم را شيخو قوت و ضعف نکات دارانه، هيسرما يساز يضدجهان

 آغاز کوچک بالنسبه هسته کي از گاه که ياعتراضات. دارند هنگام
 تيسرا ها قاره و کشورها گريد به يکوتاه مدت يط در يول شود يم
 کايامر دولت ينظام تجاوز هيعل يونيليم ۱۵ اعتراض يها نمونه. کنند يم

 دست نيا از ييها نمونه تياستر وال اشغال جنبش زين و عراق به
 که يتيوضع در هم آن ،يساز يضدجهان جنبش مجدد عروج. هستند
 ديتشد سميترور با مبارزه بهانه به را يتيامن و يسيپل نيقوان ها دولت
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 زين و ۲۰۱۷ سال در هامبورگ در ۲۰ يج اعتراضات با. اند کرده
 عدم. هستند يدبخشيام موارد فرانسه، در" هازرد قهيجل "يجار مبارزه
 به اعتراضات و ها جنبش نيا يريناپذ قيتعم و گسترش عدم تداوم،

  .است ها جنبش نيا ضعف نقطه نيتر عمده دارشان،يناپا ساختار ليدل

 اريبس ياعتراض يجنبش فرانسه در" زردها قهيجل "رياخ ياعتراض يجنبش
 تا گرفته کاليراد چپ از ن،يعالف از گسترده يفيط که است يناهمگون

 فهيوظ حال، نيا با. رديگ يبرم در را خطرناک و راست شاتيگرا
 ،يانقالب يها جوش تک از دفاع ،يانقالب و چپ ست،يکمون يروهاين

 معترض يها توده و کارگران يها خواسته و ختهيخودانگ يها جنبش
 دست ياسيس يروهاين طلبانه فرصت حضور بهانه به دينبا و است
 نيچن. ورزند استنکاف آن در دخالت و فعال حضور از ،يراست

 و يراست دست يروهاين به مبارزات يهژمون کردن واگذار ،يعمل يب
 زشيخ نيتر گسترده يا شبکه و يفراحزب اعتراضات نيا. است يستيفاش

 نيا قيدق يبررس. است تاکنون ۱۹۶۸ مه ماه از فرانسه در ياجتماع
 .ميکن يم واگذار يگريد مقاله به را جنبش

  بخش ييرها يها جنبش و يرامونيپ و يمحل يها تيهو رفتن نيب از

 رفتن نيب از دارانه هيسرما يساز يجهان گريد امديپ از گريد يکي
 و شرويپ ويآلترنات کي  ابيغ در. است يرامونيپ و يمحل يها تيهو

 ،يبمذه فرهنگ از دفاع ،"عقب به بازگشت "آن به واکنش يستياليسوس
 سميوناليناس و ييگرا قوم سربرآوردن سم،ينيشوو ،يمذهب ييادگرايبن

www.hks-iran.com



     ٩٣ \ کنوني جهان مشخص - تاريخي وضعيت به نگاهي
   

 يهمبستگ که يا يفرهنگ - ياسيس يفضا در. است بوده يمحل
 و برالينول کرديرو برابر در يچندان اقبال ،يانسان و يطبقات ،ياجتماع

 و يارتجاع يها حل راه سمينيشوو و تيقوم مذهب، ندارد، يساز يجهان
 نيا. شوند يم جهان سرتاسر در هيسرما تهاجم روند با بلهمقا نيزهرآگ

 ،يساز يجهان با شان يظاهر يدشمن برخالف ،يارتجاع يها واکنش
 يمتالش. شوند يم محسوب يساز يجهان روند نيا از ريجداناپذ يبخش

 هيسرما استيس از يبخش رامون،يپ يکشورها در يمل يها دولت کردن
 يتر مناسب امکان ق،يطر آن از ات است مرکز يکشورها در يجهان

 دولت از آمده ديپد تازه يها"چه - دولت "نيا ادغام و جذب يبرا
 سابق، يشورو يفروپاش نمونه. آورند فراهم خود نظام در شده، يمتالش
 کوچک يها چه- کشور به سابق يوگسالوي کشور هيتجز و ناتو حمله

 منطقه نيا يورهاکش  هيتجز و انهيخاورم نقشه رييتغ يبرا تالش زين و
  . نديآ يم شمار به روند نيا از يبخش

 ،يکرواس ،ياسلوون ن،يهرزگوو- يبوسن به سابق يوگسالوي هيتجز
 استيس نيا از است ييايگو نمونه صربستان، و نگرو- مونته ه،يمقدون
 نوظهور يها چه- کشور نيا  تيجمع. بزرگ يها قدرت يستياليامپر
 ناخالص ديتول قدرت و ترکم هم متوسط شهر کي تيجمع از يحت

 ٨٠است کمتر زين يدار هيسرما متوسط شرکت کي از کشورها نيا يداخل
 )۶جدول . ک. ن(
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ي کشورها به کشور ک يهيتجز شاهد ايدني کنون دوره - گاه در
 در قايافر و انهيخاورم دري روند نيچن تکرار احتمال و بوده تر کوچک

 وي انقالبي مش و خط ک يحال، نيع در. بود نخواهد ديبع چندان ندهيآ
 را شان سرنوشت نييتع در ملل حق وي محلي ها تيهو مساله ،يکارگر

 نظر از ،يفعل دوره - گاه دري ستياليامپري ها استيس صرف به تواند ينم
 ها تيمل ها، خلقي همبستگ بهي ده شکل ،يمل ستم ازيي رها. بدارد دور

 که استي ستياليامپري ها توطئه به شرويپي پاسخ متنوع،ي ها تيقوم و
 تواند يم ،يستيوناليناس وي ستينيشووي ها استيس دام در درافتادن بدون

  .بپردازد دارانه هيسرماي سازي جهان روند به مقابله به

  

د ناخالص  يتول تيجمع سيسال تاس کشور
  يمل

  دالرميليارد

  وسعت
 لو متر مربعيک

 ۱۳۴۵۰ ۷۷/۴ ۶۶۲۳۵۹ ۲۰۰۶ مونته نگرو

 ۲۵۷۱۳ ۳۴/۱۱ ۲۰۷۵۳۰۱ ۱۹۹۱ هيمقدون

 ۸۷۶۶۱ ۸۵/۵۴ ۴۱۰۵۴۹۳ ۱۹۹۱ يکرواس

 ۲۰۲۷۳ ۷۷/۴۸  ۲۰۶۶۸۸۰ ۱۹۹۱ ياسلوون

 و يبوسن
 نيهرزگو

۱۹۹۲ ۳۵۰۲۵۵۰ ۱۷/۱۸ ۵۱۱۹۷ 

 ۸۷۴۶۰ ۴۳/۴۱ ۷۰۰۱۴۴۴ ۲۰۰۶ صربستان

، توليد ناخالص ۲۰۱۸ آمار سابق يوگسالوي هيتجز از آمده وجود به يکشورها -۶  جدول
  ۲۰۱۷هاني داخلي، بانک ج
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 يپناهندگ و مهاجرت ،ينژادپرست

 يبرا يمهم ابزار ت،يقوم و فرهنگ نژاد، بر يمبتن ضيتبع و يداور شيپ
 و اقوام ريسا بر حاکم ينژاد يها گروه فقط نه ازاتيامت و سلطه نيتضم

 يها قدرت و يجهان يدار هيسرما دست در است يسالح بلکه ها تيمل
 يزندگ جوانب همه در و متنوع اريسب آن بروز اشکال. يستياليامپر

 يشرويپ يکنون دوره در که است نيا مهم نکته. مشهودند نهان و آشکارا
 ييگرا تيجنس و ينژادپردست سم،يفاش د،يجد يافراط راست شاتيگرا

 گرانيد فيتضع بدون يکي فيتضع. دارند هم با يناگسستن يونديپ
  . گذارد يم ياقب يبشر جامعه کل يبرا را ها آن مجدد رشد امکان

 يها جنگ انداختن راه و يمحل ياقتصادها کردن نابود با يدار هيسرما
 شده موجب را يکنون دوره - گاه در مهاجرت بزرگ يها موج يا منطقه
 داخل در چه يپناهندگ و مهاجرت موج شاهد رياخ يها سال در. است

 سال در تنها. ميا بوده گريد کشور به يکشور از  چه و کشور کي
 يجنگ مناطق از يفرار مهاجر، انسان ونيليم کي و هفتاد شيب ۲۰۱۷

 مجبور خودشان کشور داخل در نفر ونيليم ۳۹ از شيب ، بوده پناهنده و
 و هيسور ا،يکلمب کشور سه در تنها و اند، شده فرار اي و ييجابجا به

 يفرارها و ها مهاجرت نيا ياصل بخش کنگو کيدمکرات يجمهور
 يداخل جنگ که هاست سال مذکور کشور سه هر در .اند بوده يداخل

 در هيسرما نينو نظم که ييها جنگ است، انيجر در پنهان و آشکار
 داًيشد خودش، تيتثب و دييتا يبرا يکنون يجهان يقوا توازن طيشرا
 به پناهجو نفر صدهزار و ونيليم سه ن،يبرا عالوه. دارد ازين ها بدان
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 ان،يم نيا در. اند ختهيگر کايامر و اروپا اي و هيهمسا يکشورها
 جنوب و نفر ونيليم ۲/۶ با يافغان نفر، ونيليم ۳/۶ با يسور پناهندگان

 ۲۰۱۷ سال در را انيپناهجو تعداد نيشتريب نفر، ونيليم ۲/۴ با يسودان
 و يجهان نينو نظم امديپ که پناهندگان، نيا. ٨١دادند يم ليتشک

 حمالت اهداف نياول ند،هست شانيکشورها به شده ليتحم يها جنگ
  . باشند يم" زبانيم "اصطالح به يکشورها اي مناطق در نژادپرستانه

 ۲۵۷/۷  بر بالغ ايدن در" مهاجران "رقم سال، نيهم در مجموع، در
 پناهندگان ينابسامان شدت به نيمهاجر فالکت گرچه.  ٨٢بود نفر ونيليم
 در ياسيس و ياجتماع ييابتدا حقوق از ياريبس از ها آن يول ست،ين

 غارت، يبرا يخوب هدف نيمهاجر. محرومند" زبانيم "يکشورها
 در. هستند ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس سرکوب و ن،ييپا يدستمزدها

 عنوان به ها آن از ها، آن تر ارزان گرفتن کار به با يدار هيسرما حال، نيع
 معد. کند يم استفاده يبوم کارگران يدستمزدها شکستن يبرا ياهرم

 احقاق يبرا مبارزه در چپ و يستيکمون ،يکارگر جنبش عيوس حضور
  نيچن هم ن،يمهاجر و پناهندگان ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس حقوق

 افراد عنوان به آنان حقوق از يبانيپشت يبرا" يبوم "کارگران جيبس عدم
 و يراست دست يها گروه غاتيتبل يبرا يموجب خود، طبقه هم

  . آورد يم وجود به زحمتکشان و کارگران ودهت انيم در يضدخارج

                                                 
81 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-

fakten/globalisierung/271425/themengrafik-flucht-und-vertreibung  

82 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-
fakten/globalisierung/265535/themengrafik-migration  
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. دارد يا توده و کيدمکرات يا صهيخص ،ينژادپرست و سميفاش با مبارزه
 نيمخالف از يتر گسترده فيط انيم در يستيکمون و يانقالب جنبش

 حقوق نيمدافع و ها براليل گرا، انسان يروهاين از اعم ،ينژادپرست
 و ها ستياليضدامپر ها، ستيضدفاش ،يفرهنگ  نيفعال ،يشهروند
 حقوق از دفاع و ينژادپرست هيعل يسازمانده يستيبا ها آتونوم

  . سازند هماهنگ را نيمهاجر و پناهندگان

  ييگرا تيجنس

 ينمودها از يکي يتيجنس مراتب سلسله و تيجنس هيبرپا ضيتبع
 يها ستميس در قدرت مراتب سلسله تيتثب و يطبقات سرکوب شبرديپ

 آن بر را ها انسان رفتار که يتيجنس يها شهيکل از استفاده. است موجود
 زنان و شود يم قائل ژهيو ازاتيامت مردان يبرا کند، يم يبند طبقه اساس

 تشابهات و ها شهير سم،يسکس. دهند يم قرار يجنس استفاده موضوع را
 نظم مراتب سلسله حفظ خدمت در دو هر و دارد، ينژادپرست با ياريبس

 شده شناخته يها روش از ييگرا تيجنس امروزه. رنديگ يم قرار موجود
 را يتيجنس يبرابر با اش يدشمن و رديگ يم بهره کمتر نيشيپ يها دهه در
 بر" اجحاف "ديتاک يبرا ها رسانه و ها"دولت "به اعتراض قالب در

 يها کانون از يکي روش نيا. دهد يم نشان ها گرباشيد و زنان حقوق
 يراست دست کار، محافظه فوق احزاب يبرا" دانهمر يروين "يگردآور

 امر نيا در خود که يستيفاش زنان هستند گرچه است، يستيفاش و
  . دارند نقش

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٩٨

 

 يبرا خود خاص روش هم ادگرايبن انيحيمس و انيهوي ان،ياسالمگرا
 خواهند يم که هستند يمدع آنان. دارند را  يتيجنس يها ضيتبع  اعمال
 را آنان" يواقع حقوق "و کنند محافظت گريد جنس خطرات از را زنان

 زين روش نيا. کنند حفظ آن پدرساالرانه مراتب سلسله و جامعه درون
 فرموله مثبت انيب و قالب در که است يتيجنس سرکوب از يگريد شکل
 و خردسال دختران زنان، بر تمام خشونت با عمل در کنيول شده

 يتيجنس سرکوب و ييگرا تيجنس. شود يم اعمال يجنس دگرباشان
 به روزمره يزندگ در که دوانده شهير زبان و کالم در قيعم چنان
 يمنف يگذار ارزش و زنان به نسبت دشمنانه اظهارات قالب در يراحت

  . ٨٣دهد يم نشان را خود آنان بر

 شيپ ها سال از گرچه يطبقات و ينژاد ،يتيجنس يها ستم يدگيتن درهم
 يشرويپ ديجد موج با اما شده، رحمط ٨٤يتينترسکشناليا هينظر در

 ،يکنون دوره - گاه در يمذهب ييادگرايبن و سميفاش ،يافراط راست
  . است افتهي شيپ از شيب يتيموضوع

  يطيمح ستيز مشکالت

 روند در نيزم کره يعيطب منابع و ستيز طيمح يآسا جنون بيتخر
 چه هر و آسان سود به يدسترس يبرا يدار هيسرما نظام در رقابت

 - گاه ي دارانه هيسرما يساز يجهان روند از ريناپذ کيتفک يجزئ شتريب
                                                 
83 https://gender-glossar.de/glossar/item/13-sexismus  

84 Intersectionality 
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 هوا، انبوه يساز آلوده ،يعيطب منابع ينابود سرعت. است يکنون دوره
 يها نسل اتيح ادامه امکان بشر که است دهيرس يحد به ايدر و نيزم
 به ستيز طيمح بيتخر. کند يم محدود يتصاعد صورت به را يآت
 يها سال در جهان که است شده منجر يعيوس ييواه و آب راتييتغ
 خواهد آب کمبود و يخشکسال ،يعيطب عيفجا شاهد شيپ از شيب يآت

 که چرا شوند، ينم منحصر" يعيطب عيفجا "به فقط ،يعيفجا نيچن. بود
 امواج انه،يخاورم و قايافر شمال ،يمرکز يقايآفر در يخشکسال امديپ

 سالم يها نيسرزم به يونيليم ياه مهاجرت و يآوارگ ،يگرسنگ ديجد
  .بود خواهد ستيز يبرا مانده يباق

  کارگر طبقه جنبش

 يبرا يعالج فقط نه ،يکنون دوره - گاه در کار يروين ينينش عقب
 يعموم يکارسازيب کيستماتيس روند بلکه نبوده، يدار هيسرما بحران

 در رياخ يها سال يها پژوهش. است افتهي يشتريب گسترش روز هب روز
  : دهند يم نشان را مختلف روند دو کار يروين مورد

  ؛يدفتر و متوسط دانش با مشاغل به ازين کاهش ييسو از •

 ازين و کار يروين از سطح دو در ازين ِشيافزا گر،يد ييسو از •
  نده؛يآ در شتريب
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o طلبد ينم را يمهارت که ساده کار يروين به ازين شيافزا 
 در کار اله،زب يآور جمع ،يساختمان يکارها(

 ...)و خدمات د،يتول خط و ها کشتارگاه

o کار که باال تخصص با کار يروين به ازين شيافزا زين و 
 چرخش به ديبا باال اريبس يچگال با را يمتراکم مرده

 فن ک،يژنت و يپزشک يها رشته متخصصان. درآورد
 بخش در کار يروين ،ياطالعات يتکنولوژ ،ييفضا يآور

 ،يخودگردان ازمندين که ييها حرفه. ..و توسعه و پژوهش
 و يآمادگ مختلف، يها ميت در کار تيقابل ت،يخالق

 در. هيسرما ازين مورد ييجا جابه يبرا يريپذ انعطاف
 جذب و کسب تيقابل ديبا کار يروين نيا حال نيع

 خود يتخصص حرفه در يکيتکن و يعلم يها ينوآور
 يدگرگون الح در همواره يازهاين با يدائم انطباق يبرا

 .  باشند داشته را هيسرما

 مشاوره موسسات از يکي گارتنر، مؤسسه يابيارز دهيچک ۸ نمودار
 اثر در مشاغل رييتغ و کار بازار ندهيآ درباره ،يدار هيسرما کياستراتژ
. ن. (دهد يم ارائه را ۲۰۲۵ سال تا ها روبوت و يمصنوع هوش کاربرد

  ) ۸ نمودار . ک
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 رييتغ از تيحکا است شده ميتنظ نانهيب خوش اريبس کهي ابيارز نيا
 به ،۲۰۲۵ تا ۲۰۱۹ سال از. داردي آت سال ده در کاري روين بافت
 خود مشاغل نفر ونيليم ۵/۵ تا ونيليم ۳/۵ ها روبوت از استفاده خاطر

 ديجد مشاغل جادياي نيب خوش نمودار،  نيا در. داد خواهند دست از را
. ندارد وجود اش  تحققي براي نيتضم اماًالز کهي امر دارد، وجود زين

 کاري روهايني برايي جا د،يجد مشاغل نيا در که است نيا  مهم نکته
 تيفيک و آموزش ديجد مشاغلي برا که چرا ندارد، وجود سابق

 سابق کارگر طبقهي بازآموز" نهيهز"ي دار هيسرما و است الزمي گريد
 کاري روين انبوهي رسازکايب. رديگ ينم برعهده را ديجد مشاغلي برا

  که کار،ي روين ازي ديجد نسلي  نهيهز کم استخدام و ،يميقد و سابق

  
 از شتريب استفاده اثر در که يراتييتغ و کار بازار از گارتنر ي موسسه يابيارز -۸ نمودار

  ٨٥شود يم جاديا ديتول در کيروبوت و يمصنوع هوش

                                                 
85 Source: “Predicts 2018: AI and the Future of Work”: 

https://www.gartner.com/doc/3833572 

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ١٠٢

 

 گريد ياجتماع بعمنا و ريذخا از شيها آموزش نهيهز نيا از شيپ
 اي و" يبازآموز "يبرا رفاه يها دولت که ها اتيمال خانواده، انداز پس(

 ساده، زبان به. ه استشد نيتأم...) و دنکن يم نهيهز کار يروين آموزش
 و تر ارزان د،يجد کار يروين را آن يجا و شده اخراج ميقد کار يروين
  . رديگ يم يطبقات و ياجتماع مبارزه در تر تجربه يب

 کالن استيس نيا آمد يپ کار يجهان سازمان ۲۰۱۵ سال گزارش در
 نيشتريب يعرب يکشورها و قايافر شمال: است شده فيتوص نيچن

 کشورها نيا در. دارند جوانان نزد ژهيو به و جهان در را کارانيب درصد
 سال ها ده با را ارقام نيا ونديپ. است کاريب يکي جوان سه هر از باًيتقر

 نساختن آماده کشورها، نيا در سمياليامپر اري دست يها دولت يملع يب
 ،يساز جاده برق، و آب آموزش، رينظ ياقتصاد يها رساختيز

 و يبرالينئول يها استيس اتخاذ همراه به... و دور راه ارتباطات گسترش
 را پول يالملل نيب صندوق و يجهان بانک طيشرا يچرا چون يب رفتنيپذ
 آمار نيا ميمستق رابطه فوق گزارش ن،يبرا عالوه. ديد نتوا يم يخوب به
 نيا. دهند يم نشان را يغرب ياروپا به کشورها نيا از پناهندگان موج با

... و يبيل من،ي ه،يسور عراق، در منطقه در بزرگ يها جنگ يسوا امر
 که است منطقه يارتجاع يها دولت و يستياليامپر يها قدرت توسط
  . است شده نفر ها ونيليم يهندگپنا و يآوارگ موجب

ي ها تشکل است دهيکوش رحمانه يبي دار هيسرما کالً و سميبرالينئول
 را کشورها همه در کارورزان و کارگراني صنف وي اسيس حقوق مدافع
 بازپس و کار طيشرا بهبودي برا مبارزه. سازد فيتضع حداقل ا ينابود
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 کارورزان تمام و رگرانکا از رياخ دهه چند تهاجم با کهي حقوقي ريگ
. استي طبقات روزمره مبارزه از نفکيالي بخش شده، ربوده جهان

 کاهش دستمزدها، شيافزا رينظ روزمره و مدت کوتاهي ها خواست
 اتخاذ و کار سرعت مارگونهيب شيافزا ازي ريجلوگ کار، ساعات

 نه نده،يآ کار بازار در حضوري برا کاري رويني بازآموزي ها استيس
 بلکه ندارند،ي دار هيسرماي سرنگوني انقالبي استراتژ باي منافات فقط
 چنگال از را کارگر طبقه که هستندي ا روزانه مبارزه و نيتمر ازي بخش

  .دهند يم نجات هيسرما جانبه ک يطرهيس

 کيتفک به جوانان سهم و يعموم درصد: کارانيب ۲۰۱۵ سال در يجهان کار بازار ۹ نمودار
  ٨٦ييايجغراف منطقه

                                                 
86 Quelle: Copyright © International Labour, Organization (ILO): Key Indicators 

of the Labour Market (KILM) 2015 
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  يالملل نيب عرصه در قوا توازن

 ،"ستياليامپر ضد")- شبه( يها چپ از يبرخ که ييجا نآ از
 ميرژ فرق هنوز برادر، احزاب سابق روانيپ و سابق يها ستينياستال
 در بفهمند، خواهند ينم را سابق يشورو ريجماه اتحاد و يکنون هيروس

 يکنون هيروس ا،کيامر نيب قوا توازن يرو بر مختصر طوره ب بخش نيا
 و يصنعت ،يمال يروندها تر قيدق شناخت و ميشو يم متمرکز نيچ و

 حواله ندهيآ در يگريد نوشته به را يجهان يقوا توازن و جهان ينظام
 طرفداران با يشورو يفروپاش از شيپ يها بحث در چه. ميده يم

 رب يمبتن آنان يها ليتحل ن،يپوت يامروز فتگانيش با چه و زمينياستال
 وزن ه،يروس ييايجغراف يبزرگ ايگو که است يا خودساخته اتيفرض

. کند يم نييتع زين را جهان در کشور آن ياسيس و ينظام ،ياقتصاد
 در هيروس و نيچ کا،يآمري مل ناخالص ديتول - ۷ جدول و ۱۰ نمودار

   در يا کننده نييـعـت نقش اساًاس هيروس که دهند يـم نشان ۲۰۱۶ سال

  ۲۰۱۶توليد ناخالص ملي در  کشور
 )بيليون دالر امريکا(

 ۱۸/۷۱ اياالت متحده امريکا

 ۱۱/۲۲ جمهوري خلق چين

 ۱/۲۸ فدراسيون روسيه

  ۲۰۱۶٨٧ سال در هيروس و نيچ کا،يآمري مل ناخالص ديتول -۷ جدول

                                                 
87 

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/USA/CHN/RU
S  
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 را دوازدهم قاممي جنوب کره از پس و نداشتهي جهان ناخالص ديتول
 توسط هيروس اقتصاد آمار انتشار سال (۱۹۹۰ از روند نياي بررس .دارد

 در هيروس اقتصاد که دهد يم نشان تاکنون) پولي الملل نيب صندوق
 ۲۰۱۶ سال در اش يداخل ناخالص ديتول قدرت.  برد يم بسر رکود
 هم هنوز کايامر. بود نيچ ازدهم يک يو کايامر جدهميه ک ياز کمتر
ي مل ناخالص ديتول نيباالتر با و جهاني دار هيسرما دولت نيتر مهم

 جهان،ي اقتصاد قدرت نيدوم مقام در نيچ توسط تيموقع نيا. است
  .شود يم ديتهد

 

 يزمان دوره در هيروس و نيچ کا،يامر کشور سه يداخل ناخالص ديتول سهيمقا  -۱۰نمودار
  ۲۰۲۰٨٨ تا ۱۹۸۰
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 تراز همي اقتصاد قدرت ک يازي ونکن دوره - گاه در را خود نيچ
 نيا به توجه با. است داده ارتقاء جهاني ديتول قدرت نيدوم به هيروس
 به" کايامر توجه ثقل مرکز "انتقال مورد در اوباما سخنان که است روند
 نيهمچن. شود يم درک قابل آرام انوسياق وي شرق جنوبي ايآسي سو
ي برا استي تالشي کنون دوره در ترامپي گمرک حفاظتي ها استيس

 ديتول در کايامر کيهژمون تيموقع حفظ و) رقبا ريسا و (نيچ ترمز
 در جهان ينظام بودجه نيباالتر با کشور ۱۵ سهم - ۱۱ نمودار .يجهان
 . گذارد يم شينما به را جهان يکشورها ريسا با سهيمقا و ۲۰۱۶ سال

  

  
 ريسا با سهيمقا و ۲۰۱۶ سال در جهان ينظام بودجه نيباالتر با کشور ۱۵ سهم -۱۱ نمودار

  ٨٩جهان يکشورها

                                                 
89 The Military Balance 2017: 

https://archive.org/details/THEMILITARYBALANCE/page/n17  
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 خود به را جهاني نظام بودجه ازي مين باًيتقريي تنها به متحده االتيا
 در هيروس و است نيچ اديز فاصله با کشور نيدوم. دهد يم اختصاص

ي سعود عربستان وسطت رده نيا ۲۰۱۷ سال در که دارد قرار سوم رده
 مخرب توان با رابطه در که کرد ديتاک نکته نيا بر ديبا. شود يم اشغال

 اتيفيک و ستندين اريمع تنها...) و نفرات بودجه، (اتيکم صرفاًي نظام
 و نيچ ،يغربي اروپا کا،يامري اتم قدرت. دارندي مهمتر اريبس وزن
 به شانيها سالح با را نيزم کره بار ها ده قادرند که است چنان آن هيروس

 کهي ستياليامپري کشورها که نيا گريد نکته. کنند نابود کامل صورت
 بودجه ليتحم رغم يعل دارند، را نيآفر مرگي کاالها انحصار عمدتاً

 جابيا شان منافع اما جهان، مردم و شهروندانشان به نيسنگي نظام
ي کشورها به را کن خراب خانه سودآوري ها جنگ که کند يم
 نشانه را هدف دو ريت ک يبا قيطر نيا از و کرده منتقلي رامونيپ
 ثروتمندي رامونيپي کشورها آورده بادي ها ثروت هم: رنديگ يم
 به اسلحه فروش قيطر از را...) فارس جيخلي ها نينش خيش عربستان،(

 منتقلي ستياليامپري کشورها به فاسد، و نشانده دستي ها حکومت
 و بازار ،يمحل و منطقهي ها جنگ انداختن راه به با هم و کنند؛ يم

  .آورند يم وجود به خود مخرب اختراعات نيآخري براي شگاهيآزما

  يگر ينظام و صلح

 خطر و يا منطقه و يداخل يها جنگ شيافزا ،يگر ينظام شيافزا
 بوده يکنون دوره - گاه يژگيو نيتر مهم يآت تر عيوس يها جنگ ندهيفزا

 اتيح ادامه در ياديبن يعامل شيپ از شيب يگر ينظام و جنگ. است
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 يبرا خطر نيتر بزرگ کايامر سمياليامپر ديترد يب و شده يدار هيسرما
 زانيم نيباالتر کايامر بر حاکم انحصارات. است جهان صلح
 يها نهيهز پرداخت. دارند جهان ينظام عيصنا در را يگذار هيسرما

 فقط نه ،ينظام نحصاراتا ينجوم يسودها و ينظام ياقتصاد کمرشکن
 اي و ميمستق بطور بلکه ،ييکايامر کارورزان و کارگر طبقه سهيک از
 ينظام نهيهز. شود يم پرداخت نيزم کره تمام مردم توسط ميرمستقيغ

 عيصنا بخش از استفاده زين و بيرق ياقتصادها کشاندن ينابود به يبرا
 ها، جنگ قيطر از يانحصار يسودها به يدسترس يبرا ينظام

 با کايامر ينظام چندجانبه اي و دوجانبه يها مانيپ و قراردادها
  . شود يم ريسراز ينظام انحصارات صندوق به دوباره" نشيمتحد"

 يساختار و مزمن بحران يدردها عالج يحاتيتسل عيصنا و جنگ
 بحران "کوچک و بزرگ جنگ چند برافروختن با. است يدار هيسرما
 مشوق يحاتيتسل دائم رقابت. رديگ يم آرام ينظام عيصنا" ديتول اضافه

 يحاتيتسل رقابت ريدرگ يکشورها به سالح فروش با. است" ينوآور"
 ينظام انحصارات ديعا يانحصار يسودها ،يانحصار يها متيق به

 که رامون،يپ يکشورها در مردم يها توده عوض در. شوند يم 
 سالح ديخر يابر را شان يارز ريذخا مهيسراس نيچن شانيها حکومت

 جز يگريد چاره بحران و يگرسنگ فقر، از نجات يبرا دهند، يم  باد به
 قبال در هاست توده پاسخ يعرب بهار ي نمونه. ندارند ختنير ها ابانيخ به
  . انهيخاورم منطقه مرتجع يکشورها يگر ينظام - ياقتصاد يها استيس
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 محدود ياقتصاد منافع به صرفا ها ستياليامپر يبرا جنگ يايمزا
 سرکوب يبرا يمناسب حربه واقع به جنگ به توسل که چرا شود، ينم

 در چه. حکومت نيمخالف ينابود و کشورها داخل در يطبقات مبارزه
 چه و بود ياسالم يجمهور يبرا" يهال نعمت "که عراق و رانيا جنگ

 نيشتريب که بود حکومت ونيسياپوز نيا افغانستان، به کايامر حمله در
 يساز يضدجهان جنبش. شد متحمل را يتيامن و يسيلپ فشار
 به را يدار هيسرما يجهان يکارزارها و اعتراضات با که دارانه هيسرما

 از يديجد دور آغاز و سپتامبر ازدهي از پس بود، دهيکش چالش
 سم،يترور با مبارزه يلوا تحت يستياليامپر تجاوزکارانه يها جنگ

 در ينژادپرست و سميفاش يشرويپ موجب عوض  در و شد سرکوب
 چرا و چون يب. شد انهيخاورم در ييگرا اسالم رشد زين و کايامر و اروپا

  . دارد موجود نظم ياسيس و ياقتصاد حفظ در ياديبن ينقش جنگ

 شرکت قيطر از چه ،يگر ينظام استيس با مبارزه يکنون دوره - گاه در
 قيطر از چه ،يگريضدنظام و ضدجنگ يها جنبش به زدن دامن و

 داخل در چه يگر ينظام و جنگ نيا به که ييها دولت ياديبن يسرنگون
 با از يکي زنند، يم دامن يجهان و يا منطقه گستره در چه و کشورشان

 شمار به ياجتماع و يطبقات مبارزه يها کانون نيتر يديکل و نيتر تياهم
 در صلح حفظ يبرا يتالش يگر ينظام و جنگ هيعل مبارزه. رود يم
 بهانه به دينبا حال، نيا با است، يدار هيسرما طرهيس در که است يهانج
 از مانند، يم يباق موجود نظم چارچوب در يستيفيپاس مبارزات که  نيا

 يبرا يانقالب تيفعال حال، نيع در. کرد يخوددار ها آن در فعال حضور
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 آن يضرور و يدرون جزء يگر ينظام که يدار هيسرما نظام ينابود
 يها خلق انيم داريپا صلح به يدسترس يبرا تيفعال از يبخش است،

 فاجعه نتوانند اگر تيبشر و کارگر طبقه. باشد يم جهان مختلف
 شود آن از مانع ديبا دستکم کنند، دفع کامل صورت به را يدار هيسرما

 ينابود به بدتر آن از و تيبربر به را عتيطب و تيبشر يدار هيسرما که
  !بکشاند کامل

  يبند جمع

 يکنون دوره - گاه ي چهره ميترس يبرا ياجمال و هياول يتالش نوشته نيا
 و نکات طرح ضرورت. است امروز به تا ۱۹۹۰ سال از يجهان

 و موضوعات از يفهرست دستکم که بود رو آن از نوشته نيا موضوعات
 که ديام نيا به. شود ارائه جهان يکل تيوضع با مرتبط گوناگون ليمسا
  . شود پرداخته تر قيدق و تر ژرف موضوع هر به ،يبعد ياه فرصت در

 با و شد آغاز ينولوژيترم و فيتعار يرو بر يتوافقات با نوشته نيا
 سهيمقا به ، دوره- گاه و دوران عصر، مورد در بحث نهيشيپ به اشاره

 يدار هيسرما بلند يها موج با کرديرو نيا يکينزد و ييسو هم
 ياسيس يفضا که دهند يم نشان يتجرب يها داده. پرداخت) فيکندرات(

 فيکندرات پنجم موج مرحله دو با ۱۹۹۰ سال از يکنون دوره - گاه
 تک و کي به کي امر  نيا که است يهيبد. دارند يهمپوشان و يهمخوان

 دقت با ينيب شيپ کرد،يرو دو نيا يتواز از استفاده يول ستين يخط
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 را يآت يها جنبش و ياسيس- يطبقات مناقشات ها، بحران از يبرخ شتريب
  . سازند يم ممکن

 زمان از يکنون دوره - گاه يتضادها و روندها به نوشته ياصل بخش
 يمحورها در. پردازد يم تاکنون ۱۹۹۰ سال در شرق بلوک يفروپاش

 يها راه از يکي عنوان به ،يفن و يعلم انقالب به بخش، نيا ياصل
 زانيم. شد اشاره يکنون مزمن ياقتصاد بحران از گذر يبرا يدار هيسرما

 از حاصل يکنترل يها سميمکان و يفن و يعلم نهيزم در بشر شرفتيپ
 تيماه  از مستقل و - ياجتماع و ياسيس عرصه در که است چنان آن

 ديبا يانسان جامعه - يستياليسوس خواه و باشد يدار هيسرما خواه دولت،
 ياسيس و ياجتماع ينيبازب و يکنترل يروندها جاديا بر ندهيفزا دقت به

 و قدرت مخرب تمرکز از تا نهد ديتاک يآور فن و برعلم اجتماع کل
  . شود يريجلوگ محدود يجمع توسط کنترل

 هم شيها شرط شيپ و دارانه هيسرما يساز يجهان به مطلب ادامه در
 ارزان، يانرژ به يدسترس شرفته،يپ ارتباطات و نقل و حمل چون

 يکشورها به برالينئول اقتصاد و تاسيس ليتحم و گمرکات کاهش
 يا شبکه يسازمانده و مبارزه يژگيو آن، يپ در. شد اشاره تر فيضع
 مورد ضعفش و قوت نقاط ها، يژگيو با دارانه هيسرما يساز يجهان هيعل

 نيشيپ دوره گاه يها يژگيو و تضادها ن،يبرا عالوه. گرفت قرار يبررس
 رفتن نيب از رينظ يموضوعات دارند، تيموضوع زين يکنون دوره در که
 يطيمح ستيز مشکالت ،ييگرا تيجنس ،ينژادپرست ،يمحل يها تيهو
  .گرفتند قرار بحث مورد جداگانه کارگر، طبقه جنبش همه از مهمتر و
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 توازن يعني يکنون دوره - گاه مهم يژگيو دو به سوم بخش انيپا در
. شد رداختهپ جهان سطح در روزافزون يگرينظام مسئله و يجهان يقوا

 و ياسيس يا مسئله نهاـت نده،يفزا يگرينظام به شيگرا که شد اشاره
 يها راه از يکي بلکه نبوده يدار هيسرما بزرگ يها قدرت رقابت آمديپ

 ياقتصاد رکود و ديشد يمال بحران از خروج يبرا يدار هيسرما يذات
 انبحر. است بوده بانيگر به دست آن با ۲۰۰۸ سال از که است يمزمن

 و دارد يدار هيسرما نظام يکل ساختار ديتجد به ازين ،يکنون يساختار
 کردن ارزش يب اي بردن نيب از د،يتول يروهاين ينابود امکان جنگ
. آورد يم فراهم را يطبقات سرکوب و مازاد و سرگردان هيسرما
 باال سود نرخ و هيسرما انباشت از يديجد دور يبرا ييفضا يگر ينظام
 .آورد يم وجود به بحران ود فاصله در

 يستياليسوس انقالب: دارد وجود زين يگريد ليبد خوشبختانه کنيول
 مبارزه تا بروند شيپ ديبا چگونه شرويپ يروهاين اما،. يدار هيسرما هيعل
 و ييهمگرا برسند؟ خود ياصل اهداف به و نگردد يته ياصل مضمون از
 بر غلبه راه تنها شد ارهاش آن به باال در که يمبارزات يروندها ونديپ

 يجهان ضدانقالب ياردو که است يخطرناک و طرفه کي يقوا توازن
 يتضادها ديتشد. دارد يصنعت و يمال ،يحاتيتسل ،ينظام يبرتر آن در

 و بزرگ يها جنگ شدن برافروخته يجد خطر با را ايدن يستياليامپر
 اننش تضادها نيا حال، نيع در. است کرده مواجهه سوز خانمان

 خواه دل نينو نظم به نيشيپ يدوقطب جهان يفروپاش که دهند يم
 دهه از شيب ينقش يقطب چند جهان. است نشده منجر کايامر سمياليامپر
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 خواهد کمي و ستيب سده نيآغاز دهه دو و ستميب سده يالديم ۱۹۹۰
 بخش ييرها يها جنبش مجدد رشد امکان يقطب چند جهان نيا. افتي

 در. کند يم فراهم يانقالب و شرويپ يمضمون با را يونراميپ يکشورها در
 قطب کي رلند،يا و ايتاليا ا،ياسپان ونان،ي در ژهيو به ،يياروپا يکشورها

  . شود يم دهيد يستيفاش مقابله و يستياليسوس ليبد انيم يبند

 ،يغرب ياروپا ،يمرکز ياروپا يکشورها در سميفاش يشرويپ مارش
 در هنوز ييرها سرخ آرمان اما م،يشاهد را يشرق جنوب يايآس ل،يبرز
 قبل از را يآت يها سال خيتار که است درست! ستين داريپد افق
 سرنوشت خود ها انسان «که کرد فراموش دينبا اما نوشت توان ينم

  .»ياجتماع- يخيتار نيمع چارچوب در منتها کنند، يم نييتع را شيخو

  ۲۰۱۸ دسامبر
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   يکياستراتژ- ياسيدرباره بازگشت مسأله س
 

  ديل بن سعيدان: نوشته 
  يبهروز عارف:  مترجم

  
  راستاريومقدمه 

  

 مباحثات بر  درپردازد که ي مين مقاله به طرح نکاتيد در ايل بن سعيدان
، مجله "يستينقد کمون"ه يدر نشر" ي انقالبياستراتژ" موضوع يرو

 و در ۲۰۰۶١ فرانسه، در مارس ي انقالبيست هايه کمونيک اتحاديتئور
ن يکنندگان در ا گر شرکتيد.  انجام گرفت٢س در ژوئنينار پاريسم

 و ٤ک دورانيه، سدرير نشري، سردب٣بحث عبارت بودند از انتوآن آرتو
                                                 

    : مراجعه کنيد ESSF براي آگاهي از مباحث ياد شده در باال، به سايت  -  1
www.europe-solidadire.org 

  . بود’Projct K‘ اش نشريه مارکسيستي برگزار کننده  -  2
3  -Antoine  Artous  انقالبي فرانسه هاي کمونيستيهآنتوان آرتو از فعاالن اتحاد  LCR  و عضو ،

   .Contre temps و  Critique Communisteنشريات يه تحرير
4  -Cedric Durand  خواهي از فعاالن جنبش دگرجهانوي و فرانسدان ريک دوران، اقتصاددان سد

  .)آلترموندياليست(
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 و آلکس ي انقالبيها ستيه کموني اتحادي از اعضا٥تليس سينسآفر
موضوعات . ست انگلستانيالي از حزب کارگران سوس٦کوسينيکال

، ي در عصر کنونيستياليت انقالب سوسيند ماهمباحث  عبارت بود
 در يانقالب ريکن غيبرال ولي ضد نئوليروهاي برخورد به نيچگونگ

 چون يليک در رابطه مساين مباحث تئوري ا.نير ايفرانسه و نظا
 بود در جهت يا نهيزم شيها، پ کي و تاکتيزم، انقالب، استراتژياليسوس

 در ۲۰۰۹ که در سال ي آتيه دارين ضد سرماي حزب نويتدارک برا
  .جاد شديفرانسه ا

ل يو دانيت آرشي آن به زبان فرانسه در ساي متن اصلين نوشته از رويا
 آن ٨يسيده شده و با متن انگلي برگرداني به فارس٧نترنتيعد در ايبن س

 که يسي متن انگي از رويحي توضيها سيپانو. هم مطابقت شده است
 .اند دند، اتخاذ شدهي شدن با مباحث مف آشنايتر بوده و برا يار غنيبس

 

  

                                                 
5  - Francis Sitel انقالبي فرانسه هاي کمونيستيهرانسيس سيتل از فعاالن اتحادف  LCR .  

6  -Alex Callinicos -از رهبران حزب کارگران لکس کالينيکوس روشنفکر مارکسيت و  ا
  ..Socialist Workers Party:نگليستان÷سوسياليست، ا

 -7http://danielbensaid.org/Sur-le-retour-de-la-question   

 - 8 http://danielbensaid.org/On-the-return-of-the-politico  
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 و پرتقال در يلي شي کشورهايها که تجربهييهاسه با بحثيدر مقا
فروکش و " با ۱۹۸۰ل دهه يختند، از اواي برانگ۱۹۷۰ دهه يهاسال
ار يت بسي به رغم وضعيحت(م يرو هستروبه" کي بحث استراتژنزول

در مواجهه با ). ي مرکزيکايکاراگوئه و آمري نيهااوت نمونهمتف
   ينينشعقبهد اکه ش ،۱۹۸۰ دهه يهاتوان سالي، ميبرالي ليضدحمله

ها  فشار تودهبرابرن، در ي التيکاي آمرعمدتا در يکتاتوري ديهانظام
 ي مقاومت اجتماعيهاسالرا  ،)ن حالتيدر بهتر (يکراسو دميبرا
ت ي در وضعيمشخصه آن را قرار گرفتن مبارزه طبقاتده و وجه ينام

 فهم يد که برارجاد کي ايطي شراياسي سينينش ن عقبيا.  دانستيتدافع
در تقارن . (دينام" يتوهم اجتماع"آن را توان  يممطلب و به زبان ساده، 

اش به  درباره آن دسته از مخاطبانکه مارکس جوان " ياسيتوهم س"با 
ن کالم ي را به مثابه آخر- ي حقوق مدن- " ياسيس "يي که رهاکار گرفت

  ). پنداشتنديم"  انسانييرها"

 کنفرانس ي از زمان برگزاري اجتماعيها فوروميهي اوليهاتجربه
، ۲۰۰۱در سال   پورتو آلگريين گردهمآي، و اول۱۹۹۹در سال  اتليس

 ييتوهم نسبت به خودکفا. ن توهم استي از اي بازتابيتا حدود
 به ت،اسي سمسألهشدن  و به پشت صحنه راندهي اجتماعياهجنبش

 يها  در سالي رشد مبارزات اجتماعيامد مرحلهين پيمثابه نخست
  .۱۹۹۰ دهه يانيپا
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 يهاجنبش" کيلحظه اتوپ"ده را ين پديکردن سخن، من نام ا سادهيبرا
 يبراليل يها توهم: نامميم  متفاوتيهاگونه  قالب درياجتماع

سم يانينزنياز نوع ک (ينزي، اقتصاد ک) کامال کنترل شدهسميبراليل(
ر جهان يياز تغ" ستينو آنارش"برتر ي نئوليژه اتوپيو به و) اشيياروپا

ها  ضدقدرت ازيتوازنمک نظام يکردن به ا قناعتيبدون کسب قدرت 
 مبارزات يزش دوبارهيخ. )...و  ١٠ي نگري، تون٩ير جان هالووينظ(

در ( شدند نجر ميا انتخاباتي  وياسي سيهايروزي به پياجتماع
 ييدر اروپا، به جز مورد استثنا). يويونزوئال و بول: ني التيکايآمر

ن مبارزات ي، ا) جوانانيد کار برايه قانون جدير کارزار علينظ(فرانسه 
ها، يسازي خصوصي از ادامهندبا شکست مواجه شده و نتوانست

 يان رفتن حقوق اجتماعي ازم و،ين خدمات اجتماعي تأميهارفرمضد
 يهايروزياب پيشود که در غين تضاد موجب ميا. دکنن يريجلوگ

، از جمله مبارزات ياسي سيهاحل راهي به سو، توقعات مجدداًياجتماع
ا گواه آن يتالي که انتخابات ايند؛ همان طورن گرداي، رويانتخابات

  . ١١است

 يکي استراتژيها بحثيآغازگر دوباره" تاسي سمسألهبازگشت "ن يا
 و ي، نگريو هالويها که کتابيمجادالت. است که هنوز لنگان است

                                                 
9   -John Holloway  ها  با چياپاسفعال ي،ايرلند معاصرمارکسيست - پسا  جان هالووي، فيلسوف

  .در مکزيک
10  - Tony Negri معاصر ايتالياييمارکسيست- پسا  توني نگري، فيلسوف  .  
پس از راي منفي اکثريت  Stathis Kouvélakis ست که استاتيس کووالکيسااي اين نکته -  11

ازگشت مسأله ب"اي با عنوان در مقالههمه پرسي اخير در  "قانون اساسي اروپا "بهها فرانسوي
  .مورد تاکيد قرار داد" سياسي
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چه در ونزوئال   آني ترازنامهي بررس،اندختهيبرانگ ١٢کل آلبرتيما
ها ستي زاپاتيريگر جهتيي تغيا حتيل و يگذرد، انتخاب لوال در برزيم
 يايهمه گو) کيکزدر م" گريکارزار د"و   ه ششم سلوا الکاندونايانيب(
 يها ستي کمونهياتحادفست يرامون طرح مانيمباحثات پ. ن امر هستنديا

 ييمحتوان يز در چنين  ١٣کوسينيا کتاب الکس کاليدر فرانسه  يانقالب
 -دارانهشتني خويهاها و مقاومتگفتنه  نيمرحله. ابندييمعنا م

 يبراجهان  "اي، و "...ست يک کاال نيجهان " با شعار يهالوو" اديفر("
ن ين اييتع. ندا رمق يده و بيبه آخر خط رسنک ي ا- ...")ست يفروش ن

 يها راهيواکاوژه ي است، به ويسر است، ضروري ميکه چه نوع جهان
 .ل به آنين

  ياستراتژ تا ميدار ياستراتژ

 و جنگ يم جنگ موضعيو بعدها مفاه(ک ي و تاکتيم استراتژيمفاه
و  تزياز جمله در آثار کالوس و (ينظام يهابرگرفته از واژه) متحرک
ها   آنين، معانيبا وجود ا. ند شديات جنبش کارگريوارد ادب )دلبروک

ک ي در  شدنروزي، هنر پي بود که استراتژيدوران. اند ر کردهييار تغيبس
دان نبرد محدود يا در مقو ييک به ترفند جابجايشد، و تاکتي مينبرد تلق

، ي مليها تا جنگي پادشاهيهاان سلسلهياز آن زمان، جنگ م. شديم
دان ي، م)در عصر حاضر (يار گرفته تا جنگ جهانيعاز جنگ تمام

افته ي زمان و مکان گسترش يوقفه در عرصهيچنان ب ک همياستراتژ
                                                 

12  - Albert  Michael  مبارز چپ امريکايي، پايه گذار نشريات اينترنتي  Znet و  Zmagazine.  

13 – Alex Callinicos, An anti-capitalist Manifesto, Polity Press, Cambridge, 2003 
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را از ) يدر سطح جهان( گلوبال يک استراتژيتوان ين پس، مياز ا. است
)  مشخصيرت در قلمرو کسب قديمبارزه برا" ( محدودياستراتِژ"

 يه از استراتژي اولي طرح"انقالب مداوم" يهي، نظريتا حدود. ز داديتم
ک کشور شروع ي در ي مليانقالب در عرصه: دادي را نشان ميکل
ن انقالب با کسب يابد؛ ايي و تا سطح قاره و جهان گسترش مشود يم

" يالب فرهنگانق"ک يدارد، اما با يکننده برمنيي تعي گامياسيقدرت س
 و ، را با روندکنشجه، انقالب، يدر نت. ابدييق ميافته و تعميتداوم 

   .زديآميخ درهم مي را با تارداديرو

 ي و نظامي اقتصادي استراتژيرومند که داراي نيهابا وجود دولت
سه با يدر مقا) يعموم( گلوبال ين بعد از استراتژياامروزه اند، يجهان

د ي جديظهور فضاها.  دارديشتريت بيم اهمستي اول قرن بيمهين
ک انقالب يالکتيد. ن مدعاستي گواه ايا جهاني ياک قارهياستراتژ
، به )ک کشوريسم در ياليجاد سوسي امکان ايهيدر تقابل با نظر(مداوم 

شتر از ي بي و جهانيا، قارهي مليهاي مرزهايدگيتنگر درهميعبارت د
ک ي در ياسي قدرت سيهافتن اهرمامکان به دست گر.  استيهر زمان
 مسأله بالفاصله يوجود دارد، ول) يوير ونزوئال و بولينظ(کشور 
 و ١٥، گزارش مرکوسور١٤ه آلکايعل آلبا(ک قاره ي در سطح ياستراتژ

. کندي، قد علم مياست داخلي سألهک مسيبه مثابه ...)  و ١٦مان آنديپ

                                                 
14   -Alba & Alca  در آمريکاي التين استبوليواري ) آلترناتيو(ک بديل  ي.  
15  - Mercosur  ي بازار مشترک جنوبابه معن. جامعه اقتصادي کشورهاي آمريکاي التين.  
16  - Andean Pact از کشورهاي بوليوي، کلمبيا، اکواتر، پرو و ونزوئالتشکليمان آند م، پ .  
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 ١٢١  \ يکياستراتژ- ياسيدرباره بازگشت مسأله س  

 يهارابر ضدرفرم در بشتري ب، مقاومتيي اروپاي کشورهايدر همه
 يهاتي و حماي حقوقيتواند به تناسب قوا، بر دستآوردهاي م،يبراليل

 در ي انتقالدکريروک ي اما. رديشکل گک کشور ي در سطح يقانون
 و ين خدمات اجتماعي تأم،ياتي، مالي دولتخدمات معضالت رابطه با

 و ي اجتماعيک اروپاي مجدد يزيرهيپا "يبرا(ست يط زيحفظ مح
 .١٧دطلبي را مييک طرح در سطح اروپاياز همان ابتدا ") کيکراتدمو

  يکياستراتژ يهاهيفرض

"  محدودياستراتژ"ن جا به آن چه من ي در اي مورد بررسيلهألذا مس
 کسب قدرت يگر مبارزه براي به عبارت د،شوديام، محدود مدهينام
ت يقعن واين جا همه ما برسر ايدر واقع، در ا. ي در سطح ملياسيس

 ي مليهاشدن، امکان دارد دولتيم که در چارچوب جهانيتوافق دار
اما، . مي باشيت ملي اعمال حاکمييجاه  جابيف شده و شاهد نوعيتضع

رد و يگي در چارچوب آن شکل مي طبقاتيکه توازن قوا (يقلمرو مل
 يدر قلمرو متحرک فضاها) کنديب متس مني را به دولتينيسرزم

گزارش منتشره در شماره .  داردياکنندهنيين نقش تعک کماکاياستراتژ
جه از مسائل ون ي به ا،۲۰۰۶مارس ، )"يستينقد کمون "مجله ۱۷۹

  .افته استياختصاص 

                                                 
در اين مورد . (ستايک يادآوري صرفا هدف . به همين حد بسنده مي کنم اين مسأله باره در  -  17

  .)د، مراجعه کنيدشبرگزار  Das Argument  که توسط  ايبه نظرات پيشنهادي در مباحثه
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از روند " يامرحله"نش ي که ما را به داشتن بين دسته از انتقاداتآ
) ١٨دورانک ي گرفته تا سدرياز جان هالوو(  سازد،ي متهم ميانقالب

 ما، کسب قدرت يا براي گو ها آناستنادکه بر . (مينار بگذاردرنگ کيب
ن يا).  استي هرگونه تحول اجتماعي"چون و چرا يه و بي اولشرط"

ما .  ساده استياطالعي از بي نباشد، ناشيکاتورياستدالل اگر کار
ن که من بارها يا. مياز برداشتن نبودهيزه بدون خيهرگز طرفدار پرش با ن

مطرح  "د؟يز رسيچ به همه چيتوان از هي ممگر"ه  را کپرسشن يا
، ي است که گسست انقالب بودههکتن نيد بر اي تاکيبرا صرفاًام، کرده

 ي تبهکارن دوطرف، نفر سومي است که در مناقشه بيجهش خطرناک
  .برد يمسودش را ) يبوروکراس(

اه يا سيد و ي سفاي زين که همه چي اثبات ادر ١٩ژاره يوم ليي گ کهيزمان 
ش از کسب يا تا پين ادعا که پرولتارياکه شود يادآور مي به ما ست،ين

طالب ست که ينهم  ي امر مسلمي حت وشوديمنچ شمرده يقدرت ه
ن نکته حق کامال با او يدر ا.  استقتي از حقي، عارکسب قدرت باشد

 که از سرود ،"زيچ چيا هيز و يهمه چ" استفاده از اصطالح .است
 يدي تاکصرفاً وناليانترناسو در ت گرفته شده، يبه عارونال يانترناس

                                                 
به ما " ۱۷۹نقد کمونيستي شماره   " مجلهاش در در مقالهدوران  سدريکرسد کهبنظر مي  -   18

بندي زمان" ما را به داشتن هم چنينو ا. دهدنسبت مي" بينشي اوتوپيستي از دگرگوني اجتماعي"
او . ( کندسب ميتمن" مثابه نهاد تعيين کنندهه منحصرا متکي بر تدارک انقالب ب در حرکت سياسي

را "  و زاپاتيستي- خواهي يعني دگرجهان–دوران تاريخي آلترموندياليستي "در مقابل اين نظر، 
جهاني  " مقالهر دهمه جانبه نظرياتش اما، در مورد نظرات جان هالووي به نقد )!مطرح مي کند؟

: در سايت بن سعيد مراجعه کنيد  -نوشته دانيل بن سعيد، ، "که بايد تغيير داد
org.danielbensaid://http.  

19   -Guillaume Liégeard   ي انقالبي فرانسه ها کمونيستيه اتحاداز اعضاي ژارهگيوم لي.  
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 و ييبورژوا) ياسيس(ان انقالب ي و تقابل مي بر عدم تقارن ساختاراست
  .يانقالب اجتماع

 که – ي، حکومت کارگري انتقاليهامقوالت جبهه واحد، خواست
 يادر مباحث برنامه ٢٢ني، کالرا زتک٢١، رادک٢٠مريز تالهاي و نيتروتسک

 ،کردندي دفاع مها  ششم آن، از آنيست تا کنگرهيونال کمونيسانترنا
ط تدارک آن، هر ي شراه بيداديوند هر روين و پيي در خدمت تبقاًيدق

   ...ند آن بوديي به هدف نهاي به انقالب و هر جنبشيرفرم

جنگ "و ) يهژمون( سلطه يهامقوله ٢٣ي، نزد گرامشاقين سيهمبه 
 يمکان(ان شرق يتقابل م. دارنديم بر م گاراستادر همان هم " يموضع

و غرب ) تردشواراش ي نگهداري ول باشديمتر ر قدرت سهليکه تسخ
 يهان باره، به بحثيدر ا( دارد ي فکريها دغدغهت از همان يحکا

ست يونال کمونيمربوط به ترازنامه انقالب آلمان در کنگره پنجم انترناس
  سقوطيده ما هرگز طرفدار تئوربار هم شکي يحتا برا). ديمراجعه کن

  . ٢٤ميانبوده ستميس

                                                 
Thalheimer - 20  Augustکه در پي  ،، تئوريسين مارکسيست آلماني۱۸۸۴ متولد ،گوست تالهايمر آ

  . در هاوانا، کوبا در گذشت۱۹۴۸ او. شد ترک اجباري آلمان به قدرت رسيدن هيتلر مجبور به
Karl Radek - 21 در ۱۹۳۳او در سال . انقالبي روس، بلشويک و از رهبران کمينترن کارل رادک 

 . فجيعي چشم از جهان فروبستشکل به در دوران استالين هاي شوروييکي از زندان

Clara Zetkin - 22  ۱۹۳۳يستي که در سال انقالبي و مارکس، زن ۱۸۵۷کالرا زتکين، متولد 
 .درگذشت

  . مراجعه کنيد"تناقضات گرامشي"در مورد  Perry Anderson  به کتاب-  23
و نيز  Giacomo Marramoنوشته  Il Politico e le Transformzioni  در مورد اين نکته به کتاب-  24

  .مراجعه کنيد La Brèche انتشارات  نوشته بن سعيد، Stratégies et partisبه جزوه 
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 برخالف ني هم چن وي روند انقالبيگراختهي خودانگيهانشي بدر مقابل
، ما همواره بر سهم ۱۹۶۰ دهه يها ساليانهي ساختارگرايتحرک يب
 بلکه بر آن چه ياما نه در الگوبردار. ميا دهياصرار ورز" يعامل ذهن"

 اشاره دارد، و ما بر آن يستياش در مجله نقد کمونهدر مقال آنتوان آرتو
 يوجه بازچيه که بهيم، اصطالحيا نهاده٢٥ "يکي استراتژيهاهيقض "نام 

ک ير ي، نظينسخه بردار ي برايزيا الگو، چي. ستيبا کلمات ن
ه بر ي عمل و با تکي است براييه، راهنمايک فرضي. دستورالعمل است

 يهاتيرب و برحسب موقعا تجير روات گذشته، اما درش بيتجرب
 نبوده، يپردازاليک خين، يبنابرا. ر استيپذد باز بوده و انعطافيجد

ار ي که در اختياتنها ماده(ست از تجارب گذشته ا يادهيبلکه چک
در . باشنديتر مي غننده، ضرورتاًيکه حال و آ ني، با علم به ا)ميدار
که به   ان،يرو هستند که نظام روبهياون با همان مخاطرهيجه، انقالبينت

   .ر شدنيغافلگ: ر دارنديک جنگ تاخياندازه ه شه بيقول عوام، هم

 انقالب ،هير انقالب روسينظ(ستم ي قرن بي انقالبمهمدر پرتو تجارب 
ا، جنگ ي اسپاني انقالب آلمان، جبهه خلق در فرانسه، جنگ داخل،نيچ

ه بزرگ را ي، دو فرض..).يلي، پرتقال، ش۶۸تنام، مه يبخش ويآزاد
 و ٢٦امي به قعطوف که ميه اعتصاب عمومي فرض  .ز داديتوان تميم

 به دو نوع بحران، دو نوع ،ن دويا. ٢٧ي طوالنياه جنگ تودهيفرض
                                                 

  : مراجعه کنيد به مقاله آنتوآن آرتو در -  25
2542 http://www.europe-solidaire.org/spip.php?article  

26 - -Grève Générale Insurrectionnelle به قيامعطوفومي ماعتصاب عم . 

27  - Guerre Populaire Prolongée  اي طوالنيجنگ توده. 
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 بحران خالصه يابياني پايقدرت دوگانه و در دو شکل از نحوه
  .شونديم

 ي شهر اساساًي شکله، قدرت دوگانيامي قيدر مورد اعتصاب عموم
ام ي پتروگراد، قيس بلکه شوراينه تنها کمون پار(دارد، از نوع کمون 

 يتوانند برايدو قدرت نم...) ام بارسلون ويام کانتون و قيهامبورگ، ق
ن مورد، يدر ا.  کننديستيز متمرکز هميي و در فضاي طوالن نسبتاًيمدت
تواند يکه م(م يت روبرو هستين وضعيي تعيع براي سرييک رودررويبا 
ه، ي در روسير جنگ داخلينظ:  منجر شودي طوالنييرودرروک يبه 

ن يدر چن...)  و۱۹۴۵ام يتنام پس از قيبخش در ويجنگ آزاد
 و جلب ،ه ارتشيف روحيتضعکار کردن در جهت ، ياهيفرض

ته سربازان در يکم(کند ي مي بازي سربازان نقش مهميسازمانده
، يلين ارتش شيبدر  ٢٩ريم يهاسهيدس در پرتقال و ٢٨.و. او. اسفرانسه،

   .)اندنهين زمين تجارب قابل ذکر در اي از آخريبخش

م ي روبرو هستياقدرت دوگانهک ي ، با ي طوالنيادر مورد جنگ توده
که ) ن مناطقي آزادشده و اداره اينواح(کند يکه در سطح کشور عمل م

چرا "انتشار جزوه مائو با .  کننديستيز هميتريتوانند زمان طوالنيم
ط ين شراي ا۱۹۲۷در سال   "ابد؟ين دوام يتواند در چيت سرخ ميحاکم

. نان نمونه بارز آن بودي ي و تجربه جمهوره بود درک کرديخوبه را ب

                                                 
28  - Soldats Unis Vaincront-SUV  ،  سربازان متحد پيروز خواهند شد«در پرتقال به جنبش «

  .شد اطالق مي۱۹۷۰هاي دهه در سال
29  - MIRجنبش چپ انقالبي، شيلي ، .  
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 يل به لحاظ محتواي قدرت بديها نخست، ارگانيهيدر مورد فرض
 يس، شوراير کمون پارينظ (يط شهري منحصراً توسط شراياجتماع

 يها شهرک کاتالون، يايشيلي ميتهي، کمي کارگريروگراد، شوراهاپت
ن ييره است که تعي و غيک محلي چر بزرک،يرامون شهرهاي پيصنعت

متمرکز " ارتش خلق" دوم، در يهي که در مورد فرضيدر حال) شونديم
  .)يت دهقانيبا اکثر(شوند يم

 را ينينابيبات بيترکتوان انواع يده، مييه پاالين دو کالن فرضين ايدر ب
شده کانون  سادهيرغم افسانهيجمله در انقالب کوبا و علاز. افتي
، ما )س دبرهيرژ نوشته" انقالب در انقالب" ق کتاب ي از طرعمدتاً(

، با ي ارتش شورشي در مقام هستهيکي کانون چرقيتلفوند و يشاهد پ
 يهرها در شي عموميها اعتصابسازمان دادن در جهت ييهاتالش

 که يبود، همان طورن آسانها ن آنيرابطه ب. مياگو هستيهاوانا و سانت
ل راموس التور، و شخص چه گوارا در ي، دان٣٠سييمکاتبات فرانک پا

پس از انقالب،  .٣١گواه آنند ال النکوو  ان السلوا يمورد تنش موجود م
را   و بازماندگان آن٣٢ گرانماي که حماسه قهرمانانهي دولتيت رسميروا

 يه و رهبريي ژو۲۶ گروه يگذارهي پايبرد تا براي ميبه عرش اعل
 هم همهف شد بر سر راه ي کسب کنند، سديشتريت بي حقانيستيکاستر

                                                 
30   -  Frank Païsاندکي قبل از پيروزي انقالب ۱۹۵۸ کوبا که در سال ، رهبر مقاوت شهري در 

  .کشته شد
  .Carlos Franqui   اثر کارلوس فرانکي،"روزشمار انقالب کوبابه " مراجعه کنيد  -  31
32  -  Granma از آن در ۱۹۵۶ گرانما، نام قايقي  که چريک ها به رهبري فيدل کاسترو در سال 

  .سواحل کوبا پياده شدند
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 يکيخ، که از چريشده تارت سادهين روايا.  روند انقالب کوبايجانبه
 يها تجارب سالي شد برايازهيسازد، انگينمونه م  ي الگوييروستا
ان يدرجر). يوي بول وايکاراگوئه، کلمبيدر پرو، ونزوئال، ن (۱۹۶۰دهه 

ن کاباناس در يون، لوسيلو تورس، يو لوباتون، کام   دوالپوئنتهينبردها
 يره، ماجرايل و غيدر برز و المارکا   گاليک، کارلوس ماريمکز

ها در ستيني کامل ساندباًي تقري، نابوديويبار چه گوارا در بولفاجعه
ن دوره يان اي پايويدر بول   در پانکازان، فاجعه تئوپونته۱۹۶۷ و ۱۹۶۳

 .را رقم زد

در  ٣٣.ت. آر.  پيکيه استراتژي، فرض۱۹۷۰ دهه يهال ساليدر اوا
 يا  از جنگ تودهيتنامي به نمونه و، عمدتاًيلي در شريمن و يآرژانت
 کير يبخش الجزاياز جنگ آزاد .ت. آر. پ( ددا يرجاع م ايطوالن
اش در سال يروزي تا پيستينيخ جبهه سانديتار). ساخت ياافسانه
.  مختلفيها يريگ جهت بود از يبي ترک، سوموزايکتاتوري بر د۱۹۷۹
شان يريگ جهت کهو توماس بورخه،) يا تودهيجنگ طوالن( يها جناح

 يجي تدري در کوهستان و به لزوم گردآوريکيرا به گسترش جنگ چر
 يش پرولتريگرا. طوف کرده بودند معيک مدت طوالني يقوا در ط

 در يدار هي توسعه سرمايرات اجتماعيبر تاث ، که٣٤الکيم وييخا(
انداز  چشمن حاليو در ع د داشت،يتأک طبقه کارگر رشدکاراگوئه و ين

                                                 
33   -PRT   آرژانتين، حزب انقالبي کارگراندر، Partido Revolucionario de los 

Trabadjadores, Argentina.  
34   - Jaime Wheelock  حکومت ساندنيست ها در خاييم ويالک، وزير کشاورزي نيکاراگوئه در 

  .۱۹۸۲ – ۱۹۷۹هاي  سالطي
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 و .  مد نظر داشت همرا" اميلحظه ق"رو در درازمدت جهت ي نانباشت
 بود يبيکه ترک ،)رتگابرادران او( "راه سوم"ش ي گرايريگسمتسرانجام 
  .را سازمان داد جبهه جنوب ام ماناگوا توسطي که قگريش دياز دو گرا

ن خالصه ي انقالب، هومبرتو اورتگا اختالفات را چنيروزيپس از پ
  : کرد

 که   ناممي مياستيروها را آن سياست انباشت منفعل نيمن س« 
روها ي نانباشتبرعدم مداخله در اوضاع و احوال مشخص و 

ن انفعال در سطح اتحادها خود يا.  استواراستيتفاوتيهمراه با ب
ن بود که ما يل وجود انفعال ايدل. ديرا به منصه ظهور رسان

 و ، بودهيابي اسلحه، و سازمانيم که قادر به گردآوريپنداشت يم
 ،مير سازيها را درگکه توده آني بوبدون نبرد با دشمن 

  .٣٥»مي متحد ساز راي انسانيروهايم نيتوان يم

                                                 
اورتگا در پاسخ ". ي پيروزياستراتژ" عنوان با Martha Harnecker مصاحبه با مارتا هارنکر  -   35

از آن جا که يک سلسله شرايط مطلوب «: گويد به قيام ميفراخوان مربوط به زمان پرسشبه 
و به اين دليل که .  نظير بحران اقتصادي، کاهش ارزش پول و بحران سياسي، بودپيش آمدهعيني 

همان فضاي استراتژيکي، زمان و در  سپتامبر، ما دريافتيم ضرورت دارد که همرويدادهايپس از 
جبهه و اعتصاب عمومي را که درها در سطح کشوري و تهاجم نيروهاي نظامي قيام توده

اگر ما اين . راه انداخته کارفرمايان يا در آن شرکت کرده بودند و يا آن را تقويت نموده بودند، ب
کرديم،  نميدغامبا هم ازمان و در يک فضاي استراتژيکي واحد سه عامل استراتژيکي را هم

بار اعتصاب عمومي فراخوانده بوديم ولي اين کار با تهاجم ين ما چند. شدپيروزي ميسر نمي
شان با اعتصاب  قيام کرده بودند ولي بدون اين که قيامبنقدها توده. اي هماهنگ نشده بودتوده

 مين طور همو يا ه. بسيار ضعيف بودهم ظرفيت نظامي پيشگام  حالعين آميزد و در درهم
  عوامل ديگر فراهمبي آن که کن از آن ضرباتي به دشمن وارد ساخته بودند وليترپيشگامان پيش

  ». باشندشده
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 را به يها نقشهبود که اوضاع و احوالرد که يپذين، او مي باوجود ا
  :جلو هل داد

 ينيط عيم، حوادث شتاب گرفته، شرايام داديما فراخوان به ق"
در واقع، ما . مي کسب کنيبشتري يداد که آمادگيبه ما اجازه نم

ن ابعاد  چناياجنبش توده. ميام مخالفت کنيم با قيتوانستينم
 آن ناتوان يشتاز از رهبري به خود گرفته بود که پياگسترده

 يتنها کار. مي مخالفت کنين موجيم با چنيتوانستي ما نم   و.بود
 به ي جنبش را تا حدودين بود که رهبريکه از ما ساخته بود، ا

  ".ميت کنيم و آن را هدايريدست بگ

ام، همواره بر ي قيبرا ما ياستراتژ "کند که ي ميبندجمعن يچنو او 
". د روشن باشدين نکته بايا. يک طرح نظامي بود و نه بر يها متکتوده

، ياسي سيهام تقدميک عبارت است از تنظينش استراتژيدر واقع، گز
  .ياسي سي اتحادها   ويمشن خطييدوران مداخله، شعارها و تع

 ٣٧راسي پاويت ماري، روا٣٦وداديتا ال تروئنو آن الس  از لوس دوالسلوا
ر رابطه يي بر بازگشت از جنگل به شهر و بر تغي همگيياز روند گواتماال

ا ي(نقد اسلحه . دن داريشهر گواهبه  روستا از، ياسي و سيان نظاميم
 ي کارنامهيز بازگوي، ن۱۹۷۴س دبره در سال يرژ) انتقاد از خود

االت يدر اروپا و ا. باشدي از آن مي و تحوالت ناش۱۹۶۰ دهه يهاسال

                                                 
36  -  Los de la selva & el llano   و El trueno en la ciudad کلمبياکشور  در ياز مناطق.  
37  - Mario Payeras  ۱۹۹۵ - ۱۹۴۰اريو پايراس، نويسنده اهل گواتماال، م.  

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ١٣٠

 

 ، در آلمان"ون ارتش سرخيفراکس"بار  فاجعهيمتحده، ماجراها
چپ "  گروه زودگذر و مضحکيم از ماجرايبگذر(کا يدر آمر ٣٨ودرمن
 آلن – ٤٠ي ژول   سرژيهاهيو نظر   در فرانسه"٣٩يپرولتر

و "). ي جنگ داخليبه سوش يپ  "ينشدندرکتاب فراموش   ٤١سماريژ
 به "يي روستايکيچر"زدن  جاگر در جهت ي مشابه ديهاز تالشين

 تنها. دنديان رسي به پا عمال۱۹۷۰ً ي، در دهه"ي شهريکيچر "يجا
که   بودنديجنبش مسلحانه که توانستند دوام آورند، تشکالت   ازيموارد

رلند، يا( قرار داشت يشان در مبارزه با ستم ملي اجتماعيهيپا
   .٤٢)ها باسک

ک يتوان تا حد ي را نميکيها و تجارب استراتژهين فرضيلذا ا 
 را ياسيف سيتکال از ياها مجموعهآن.  کاهش دادي نظاميريگجهت

ه ن بياز انقالب آرژانت   .ت. آر. پ ن رو که، درکياز ا. کننديم ميتنظ
 فداکردن يبه بها  مسلحانهي و تقدم جنبهيبخش مليمثابه جنگ آزاد

اق، ي به همان س.دي انجامت و محاليدي تولي در واحدهايدهسازمان
گاه يو پا (قوا تشانبا حول يخلق" اتحاد"دش بر ي با تاکريم يريگجهت

                                                 
  .۱۹۷۰ يک گروه چريک شهري در اياالت متحده امريکا در دهه -  38

- Gauche Prolétariens  - 39  ۱۹۷۰ يک گروه مائوئبستي فرانسوي در دهه .  
40 -Serge July   ،يکي از ۱۹۷۰در دهه . ۲۰۰۶-۱۹۷۴  روزنامه ليبراسيونسردبيرسرژ ژولي 

  .ع راست ليبرال متحول شدمايوئيست هاي سرشناس در فرانسه بود که به مواض
41  - Alain Geismar که به ۱۹۶۸ يکي از رهبران مائوئيست جنبش دانشجويي در مه آلن ژيسمار ،

  .مواضع راست ليبرال متحول شد و به مقامات عالي رسيد
 مراجعه کنيد به کتاب  -  42

Dissidences, Révolution, Lutte armée et Terrorisme, volume١, L’Harmattan, 2006 
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 يابي و ارزي طوالني مسلحانهي مبارزهکيا چشم انداز ب) در روستاها
بهادادن به ژه در کميوه  با کودتاگران، و بيينادرست در زورآزما

، پس از کهيگوئل انرين ميبا وجود ا.  شدي آن منتهيطوالن يامدهايپ
حکومت ک يل ي تشکيار بمساعدک دوره کوتاه ي، "تانکازو"شکست 

  . را خوب درک کرده بوديي زورآزماتدارک يکارگر برايپ

 به شمار ي نقطه عطف۱۹۷۹ها در سال ستيني سانديروزيد، پيبدون ترد
و (در گواتماال ن نکته که يبر ا دي با تأکراسيو پايمار. روديم

 ي پوشاليهايکتاتوريگر تنها با دي دي انقالبياهجنبش) السالوادور
و " يشي فرسايهاجنگ"ده مواجه نبوده بلکه با کارشناسان يپوس

د يمؤکم دست ، روبرو بودندييکاي و آمريواني، تايليئاسرا" ضدشورش"
ن ي در بستر دکترنده،يفزا توازنن عدم ياز آن پس، ا. ن گفته استيا

 به کل ،"سميترور هينامحدود عل "د پنتاگون و جنگي جديکياستراتژ
  . افته استيجهان گسترش 

 سفناکد ايالعاده شد خشونت فوقافزون بر(که   استيلي از داليکين يا
 ي، انقالب فرهنگيک در شوروي کامبوج، ضدانقالب بورکراتيتجربه
 معصوم و يش حتي پي، که تا چنديله خشونت انقالبأمس) نيدر چ

ا در يو چه گوارا و  مانگرار بستر حماسه د(شد ي ميبخش تلقييرها
 ي و حتسخت گزندهمروز ا) و کابرال اپي فانون، جيها نوشتهيالبال

 ييهاب است که امروزه شاهد تالشين ترتيبد. ديآيتابو به حساب م
 يرفتن به سوا با ي ٤٣ين و گانديم که با استفاده از سنتز لنيهست

                                                 
43

  .دارند اختصاص وضوعين باليبار نيز به اين ميمقاالت جديد ات  -  
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 از ينامتقارنتقابل  يستراتژک ايخشونت، کورمال کورمال است عدميس
 يل و بازسازيدرباره بد" مباحثهبه . (٤٤نديجوي را مي قووف يضع

از ن تاکنون، يوار برلي از زمان سقوط د،معهذا). دي مراجعه کن"يستيکمون
 ي رويبندامروزه شرط. سته نشده اتاسجهان کدر    خشونتزانيم
ز بر آن مهر يچچيا هه که در قرن افراطيحل راه،"زيآمحل مسالمتراه"
ن داستان ياما ا.  استيلوح سادهيرمحتاطانه و از روي غيد نزد، عملييتا
  .شودي است که از چارچوب بحث من خارج ميگريد

  اميق به معطوف يعموم اعتصاب هيفرض

 نقش شاقول را ۱۹۷۰  دههيها که در ساليکيه استراتژين، فرضيبنابرا
است که  "امي به قعطوف ميوماعتصاب عم"  هي ما داشت، فرضيبرا

 از يلي تخيها و برداشتجيراسم ييغلب انواع مائوادرست نقطه مقابل 
" ميتي"ن پس ي ما از ا٤٥ت آنتوان آرتويبه روا. بودن يچ يانقالب فرهنگ

داشت که " کاربرد "يه در گذشته نوعين فرضيا. م بوديه خواهين فرضيا
ک ي ير بر ضرورت بازسازست، معهذا او با اصرايگر معتبر نيامروز د

 يهاوقفه کلمه گسست و وعدهي تکرار بي به جاي جديهيفرض
 و ي بحران انقالبي مقولهي، بر اعتبار و تناسب کماکان امروزيتوخال

                                                 
44

 از انتشارات  Alternative مباحثات مربوط به عدم خشونت در مجله نظري  -  

Rifondazione comunista ارتباط با سير جريان کنوني آن گرايش نيست، به يقين بي.  
  :در نشريه " Some Strategic Questions"نوان   مراجعه کنيد به مقاله آنتوان با ع-  45

" the International SocialistTendency’s International Bulletin 7 (January 2006) " 
http://www.istendency.net 
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 ين دو نکته متجلي او در ايدل نگران. دنهيد مي تاکقدرت دوگانه مجدداً
  .شود يم

 هارد که قدرت دوگانفشي ميت پاين واقعيک طرف، آنتوان بر اياز 
 و ، موجود قرار داشته باشديبه طور کامل در خارج از نهادهاتواند  ينم

. نديد آي پد  چيا شوراها از هيها تيو از سويناگهان به صورت هرمبه 
 ي واقعي و مطالعه روندهاي نه چندان دور هنگام بررسيادر گذشته

 و يليا، پرتقال، شينآلمان، اسپا( انقالبات ي آموزشيهاانقالب در دوره
انه از يگرانش سادهين بيم چنيتسلشد  يد ميشا) هيخود انقالب روس

ک ي د دارم، چرا که هرين مورد ترديمن در ا. دادها شدي رويروند واقع
ان اشکال گوناگون يک ميالکتيات فوق، ما را با دين تجربياز ا

رودررو  موجود نقده  بيا شهري ي پارلماني و نهادهايدهمانزخودسا
  .ساخت

 از يا م، توسط پارهيداشت يم  همينشين بيچن اگر يحت، حالهر به  
ندل پس م ارنست ميدي که دي زمان.٤٦شدنديح مي تصح به سرعتمتون

ه يو مجلس موسسان در روس) شوراها(ها تي مجدد رابطه سوياز بررس
 ي رو آورد، حتا خود ما هم احساس ناراحت٤٧" مختلطيدموکراس"به 

ق ي واضح است که به طردر واقع کامالً .ميم و دچار شوک شديکرديم
 دارند، يک قرن سنت پارلمانيش از ي که بيي در کشورهاياول

                                                 
به ). کمونيسم اروپايي(هاي يوروکمونيسم در مجادالتش عليه نظريه مندلارنست از جمله   -   46

  نشريه باش منتشر کرده و به ويژه به مصاحبه ا،پاريس ،Maspero، وماسپرکتاب او که انتشارات 
  .مراجعه کنيد (Critique communiste) "نقد کمونيستي "

  .  منظور ترکيبي از مجلس ملي و شوراها-  47
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 ي محکمي جا پاي همگانيها انتخابات و حق را که در آنييکشورها
که " هاينييق پايسم از طرياليسوس"حق به بر انتقال يدارد و از مجرا

، ي با وزنه کمتريندگي نماي با حضور نهادهاکني داشته و لي اصليوزنه
  . تصور کرديگريتوان به گونه ديروند انقالب را نم

 ريتحت تأث مثال يم، برايان نکته متحول شدهيعمل ما در مورد ادر 
 و يت جنگ داخلي، در وضع۱۹۸۰شد در سال ي م.کاراگوئهيانقالب ن

 ما اصل يولبود " آزاد" انتخابات ي مخالف برگزاريحکومت نظام
ن يها استينيراد ما به سانديا. ميبردير سوال نمي انتخابات را زيبرگزار

 را منحل کردند چرا که ٤٨"ي دولتيشورا"ل يبود که به چه دل
ک قطب برحق را ي و ي دوميمجلس اجتماعک ينقش توانست يم

ب، در ين ترتيبه هم.  در مقابل مجلس منتخب باشديلي کند و بديباز
ک يالکتيبود که در پورتو الگر به ديدتر ميتر، مفنيير پااي بسيسطح

 يو انتخابات عموم) انجمن شهر (ي منتخب شهريان نهادهايم
 .ميگشتي بازمي بودجه مشارکتيهاتهيو کم) يکشور(

ان ي رابطه ميلهأ که در برابر ما قرار دارد، مسيالهأقت مسيدر حق
کمون، شوراها،  (يت مشارکي و دموکراسي در سطح کشوريدموکراس

له أ مسيست، حتين) ياس کشوريدر مق  در پرتقال ستوباليمجلس خلق
هر (ست ينهم  يندگي نمايم و دموکراسي مستقيان دموکراسيرابطه م

 طرفدار وکالت  همني است و لنيندگي نماي تا حدوديا يدموکراس
                                                 

 نماينده که توسط احزاب سياسي، کميته هاي دفاع ساندينست ها، اتحاديه ۵۰نهادي متشکل از  -  48 
  .ي و اصناف انتخاب مي شدندهاي کارگر
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.  استي عموميک ارادهيجاد ي بر سر امسأله بلکه، )ار نبودياالختتام
ا نوربرتو ي  و٤٩يي اروپايهاستي کمونياز سو ( که عموماًيراديا

ش ي گراخاطربه شود، ي وارد ميي از نوع شورايه دموکراس ب٥٠ويبوب
 يا هرمي (ي جمع جبرانبه زعم آن  بوده که  آن داشتنيطبقات - يصنف

که توسط وکالت )  و اداراتمحل کار، يمحل( منافع خاص ک چندي) از
. کندي را منعکس نميه هم مرتبط باشد، اراده عمومار بياالختتام

اگر :  خود را دارديهاتيز محدودي ني دموکراسي جنب ويالزامات مراتب
جاد ي با اي شهريا اهالي مخالفت کنند ياجاد جادهي با ايا جلگهياهال
 انباشت زباله مخالفت کرده و آن را به شهر مجاور حواله ي برايمحل

 يريگ  مي تصمي براي مرکزتي از حکميد شکليبادهند، در آن صورت 
 ي، ما بر رويي اروپايهاستيدر بحث با کمون. ٥١وجود داشته باشد

از تا م يداش ديتأک) ها آنييگراو بر کثرت( احزاب وجود ضرورلزوم 
. افتيست  دمختلفشنهادات ي از پيسنتز  وقي تلف بهبتوانها   آنيمجرا

ک اراده يبه  ،هاب آنيخاص و ترک ي با شروع از نقطه نظرهايعني
 يچ و خم نهادهايال در پين که در عالم خيبدون ا. ديرس يعموم

 خود، يا در اسناد برنامهش، غالباًيش از پيم، ما بي سرگردان شوياسيس

                                                 
 به بعد از استالينيزم بريده و به چپ دموکرات ۱۹۶۰ احزاب کمونيست در اروپا از اواخر دهه -   49

  . متحول شدند
50  - Norberto Bobbio مرکز- ، فيلسوف ايتاليايي با نظرات سياسي چپنوربرتو بوبيو.  
 :دهد  در اين مورد ارائه مينمونه بارزي  ريو گرانده دو سولايالتتجربه بودجه مشارکتي در  -   51

همگاني ميان تدارکات  و تأخرها؛ توزيع عادالنه در عرصهها تقدمتعيين  ات؛ اعتباراختصاص
  .کشورنواحي مختلف 
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 که ساز و کار ي، نهادهاميا وجود دو مجلس را گنجاندهيه کليفرض
  .ن خواهد کرديي را تجربه تعاشان يعمل

 يرشته فکر ،کوسيني که در نقد بر نوشته آلکس کاليانکتهن يدوم
لکس تا آن است که نوشته يکند، ايآنتوان را سخت به خود مشغول م

رود و در آن مرحله متوقف يتر جلو نمشي تصرف قدرت بيآستانه
ب به حال ي از غيدستدن يد فرارسيا به اميشود، و ادامه ماجرا را يم

ر يگها و فوران همه تودهياج حرکت خود بخودا امويخود رها کرده و 
 که در برنامه يبا وجود. ابندييحل خود را م راهيي شورايدموکراس

 از يچ نشاني گنجانده شده، اما هي عموميهايلکس، دفاع از آزادآ
، يسبتنا يدگيستم نمايسر ينظ(ست ي نياسي سي نهادهايمطالبات درباره

 يول). اريه کردن تمام عزيوکرات و دميا تک مجلسيمجلس موسسان 
 کي  به مثابهشود، او نهادها را صرفاًيمربوط م  ک دورانيچه به سدرآن

 يعنيکند،  ي مي تلقي و اعتراضي خودمختاريهاي استراتژحلقه رابط
" باال"و " نييپا"ان ي ميا که در عمل بتواند به صورت مصالحهيزيچ

 از ياش و پا افتادهي پوه فشارگرک يبه مثابه گر يان ديظاهر شود، به ب
 يکه دست نخورده باق" هاييباال" اعمال فشار به ي براي"هاينييپا"

  .ندمانده ا

، "يستينقد کمون" يهيز در نشريانگان مدافعان مباحث بحثيدر واقع، م
جزوه به [" الوقوع بودن فاجعهبيقر" برنامه ملهم از يدر مورد بدنه کل

" ن الملل چهاري بيبرنامه انتقال"ا يو ] ۱۹۱۷ن در تابستان يقلم لن
 ي، خط مشي انتقاليهاخواست: نظر است اتفاق]۱۹۳۷ يتروتسک[
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و نه (ک يالکتي و درباره دي، منطق هژمون٥٢)جبهه واحد( اتحادها ياسيس
ک يبا جداکردن ما ب، ين ترتيبد. ان اصالحات و انقالبيم) تعارض
) يدارهيضدسرما" (حداکثر"نامه ک برياز ) يبراليضدل( "حداقل"برنامه 

است يک سيم که يم و کامال معتقدين دو مخالفين ايدن بيکش واري د باو
 ييايشود چرا که پوي مي منتهيدارهير به ضدسرمايگيسم پيلابريضدل

  .انددهين دوسخت درهم تنيمبارزات ا

 موجود، در مورد يروها و سطح آگاهيم با توجه به تناسب نيتوانيما م
 ، به هر حال. مي به بحث بپردازي انتقاليهاق خواستي دقيبندمولفر

د، ارتباطات و ي ابزار توليت خصوصيمالکتوافق بر سر مخالفت با 
ن درباره يچن هم،ديم رسي به توافق خواه است ويکار آسان   مبادله

 ش بايازبشي بمسألها يت، ي بشري، اموال عموميآموزش بخش دولت
). يفکر  کاِريت خصوصيدر تقابل با مالک(ن دانش کرديت اجتماعياهم

ستم يق سي از طر شدهياشکال دستمزد اجتماعدر رابطه ب، يبه همان ترت
 ،يربر زوال نظام مزديدر مس گام برداشتن يبرا ين خدمات اجتماعيتام
 يي مخالفت با نظام کاالدرسرانجام . ديم رسيبه توافق خواه يراحته ما ب
و " ييکاالزدا "يعنيگان يران يتأم يهاترش بخشگسما  ،افتهيميتعم

 مورد ي اجناس مصرفيطهيالبته نه فقط در بخش خدمات بلکه در ح
  .مي دهيمشنهاد يرا پ ازين

                                                 
 که برخي از انقالبيون ،اين مقوله جبهه واحد يا به طريق اولي مقوله جبهه واحد ضدامپريالييستي -   52

شکل بندي کند که در پرتو تحول اند، ايجاب مي شرايط روز تطبيق دادهآمريکاي التين آن را با
  . مورد مباحثه مجدد قرار گيرند  اجتماعي، نقش و ترکيب احزاب سياسي و غيرههاي
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حکومت  "يمسألهست از  ا عبارتي انتقالي مرحلهدشوار يمسأله
. ستي نيديمشکل جدک ين يا". حکومت زحمتکشان"ا ي" يکارگر

 53 گهي تورن– انقالب آلمان و حکومت ساکسيمهناترازبحث در مورد 
 در سال يستيونال کموني انترناسين کنگرهيدر پنجم، ۱۹۲۳ تابستان در

ن کنگره ي اوليها يبند ر فرمول د ونشد حلابهامات  ،۱۹۲۴
  رااه يناروشن ير و کاربردهايو دامنه تفاس ستيونال کمونيانترناس

کند يد ميدر گزارش خود تاک  ٥٤نتيتر. دندهينشان مخود را  يخوببه
 دارد و يده آغازين پديافتد؛ ايا از آسمان نمي پرولتاريکتاتوريد"که 

در ". ا استي پرولتاريکتاتوري مترادف با آغاز ديحکومت کارگر
ورود «: کندي محيرا تقبجبهه واحد " شدنيساکسون" ، اوعوض

 يبورژوا براطلبان  در کنار صلحيک حکومت ائتالفيها در ستيکمون
، اما »ستي نادرست نيه انقالب از منظر نظري از مداخله عليريجلوگ

 بلوکا حکومت يحکومت حزب کارگر  ري نظييهاده حکومتيتنها فا
 درون احزاب خود ما يي بورژوايدموکراس «ين است که برايها اچپ

ونال، يت انترناسي فعالبارهدر مباحثات در  ."دا کنندي پييهم گوش شنوا
  : کندياعالم م ٥٥سمرالا

 زماندر ،  ۱۹۲۳ه ي در فوريهمگ]   چکيست هايکمون[ما «
، يدر مورد حکومت کارگر»  کنگره خودمانيتزهان يتدو

                                                 
53  -  Saxeو  Thuringe   به آلماني، ر در شرق آلمان امجوهدو ايالتSaxe و  Thuringen .  
54  - Albert Treint رهبريرهبر حزب کمونيست فرانسه و عضو ، ۱۹۷۱  –۱۸۸۹ لبر ترن، آ 

  .انترناسيونال سوم
55   -B.Smeral  ۱۹۳۰و  ۱۹۲۰هاي  در دهه   اسمرال از فعاالن حزب کمونيست چک.  
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 مپنجمات کنگره يم که آن تزها با تصمي متقاعد بودکامالً
ب يآنان به اتفاق آرا به تصو.  مطابقت داشتندونالينترناسيا

، به يهنگام صحبت از حکومت کارگرها به توده اما . ..دنديرس
ها به حزب کارگر فکر در انگلستان، آن... کننديچه فکر م

 در حال يدارهي که سرماييکنند، در آلمان و کشورهايم
ها و ستين است که کموني اي است، جبهه واحد به معنيفروپاش

ه هم ين که هنگام اعتصابات علي ايها به جادموکرات- اليسوس
ن ي ايبرا.  کننددوش هم در تظاهرات شرکتاد، دوشمبارزه کنن

 که يشتر ندارد و هنگامي بيک معني يها حکومت کارگرتوده
 همه  حکومتمنظورشان برندين اصطالح را به کار ميها اآن

 تجربه ساکس مهمدرس ...  متحد شده استياحزاب کارگر
زکردن با ي که بدون دورخ بودنيز در ايش از هر چي؟ پ بوديچ
  ."ديتوان به ناگهان پري جفت شده نمياهاپ

 يمثابه ائتالفه  بيدهد که حکومت کارگريبه او پاسخ م ٥٦شريروث ف
تواند يم" مان خودانحالل حزب"ش فقط ي، معنا"ياحزاب کارگر"از 

د ي آلمان تاکانقالبن در گزارش خود درباره شکست يکالرا زتک. باشد
  : کنديم

در مورد حکومت کارگران و ف يوونيه زيتوانم اعالميمن نم«
رم چرا که در آن حکومت کارگران و دهقانان يبپذرا دهقانان 

                                                 
56   -Ruth Fisher  در  کمونيست آلمانرهبر جناح چپ افراطي حزب، ۱۹۶۱–۱۸۸۸ روث فيشر 

  . کمونيست متحول شد به يک ضد ۱۹۵۰در دوره جنگ سرد دهه . ۱۹۳۰دهه 
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 يکتاتوري دي است برايگري دا نامي  با وا مترادفياسم مستعار، 
 در يکرد وليه صدق مين امر در روسيد ايشا. ايپرولتار

در آن . ستين نکته صادق نيشرفته اي پيدارهي سرمايکشورها
 يطي شراياسيان سيحکومت کارگران و دهقانان بکشورها، 

ست اما يگر قادر به حفظ قدرتش ني دياست که بورژواز
ف ينوويز. »ستياش نيکتاتوريت اعمال ديا هم در وضعيپرولتار
شدن مسلح را" ي حکومت کارگرياساسف ده "قتيدر حق
 انقالب کي ، صرفاًداند يمد، ي تول بريا، کنترل کارگريپرولتار

  .»يتايمال

ت از ابهامات فراوان يمباحثات حکا.  استيطوالنسخنرانان فهرست 
ا ي يط انقالبي با شرارابطه در  آن بود کهدارد که خود ترجمان

  .  بود ماندهي باقنحلي اليامسأله و يک تضاد واقعي ،يشاانقالبيپ

 ،يهر اوضاع يبرا تمام موارد و يحل و دستورالعمل برا راهکي ارائه
 در امر يابي ارزيبراها، ني ايبا همه. است يا سئوالنهرمي غيعمل

 سه  متفاوتيها بي ترکتواني ميانتقال يک ائتالف حکومتيکت در رش
   :ز داديار را تميمع

در دستکم ا يو ط بحران ينها در شراـ تين مشارکتي چنمسأله که )الف
ت داشته و قابل طرح يموضوع  جامعهج ير بسيگ رشد چشمتيضعو

  ط رکود؛ينه در شرااست و 
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 نظم موجود  از گسستيياير پوي که حکومت مورد نظر بنقد در مس)ب
 مورد  کردن کارگرانتر از مسلحانهفروتنار ينمونه بس(ر شده باشد يدرگ

کال، ي راديتواند عبارت باشد از اصالحات ارضيف مينووينظر ز
، ياتيالازات مي امتي، الغايت خصوصيم مالکيبه حر" تهاجم خودکامانه"

 پنجم در ير جمهوري نظ- ي و حکومتياسي سيگسست از نهادها
  ؛ )رهي و غي نظاميهاماني، خروج از پيي اروپايهافرانسه، لغو معاهده

ن امکان را بدهد که يون اين که تناسب قوا به انقالبينکته آخر او  )ج
 داشته يني، تضماشان شدن تعهداتيها بتوانند در قبال تحقق و عملآن

به تعهدات   در حکومتير انقالبي غياعضا  اگر کهياشند، به طورب
  .ندز بپرداي گزافي بها شوند که مجبورندودخود پابند نب

) ليبرز( شرکت در حکومت لوال  است کهيکردين رويدر پرتو چن
  : ، چرا که بودي اشتباهيامر

  دهباًيبه مدت تقر يا  جنبش توده،ها نيزمي جنبش بي به استثنا)الف
   ؛ بود و فروکشسال دائما در حال اُفت

با وعده تقبل  (هايلياش خطاب به برز نامه لوال وي کارزار انتخابات)ب
است يرنگ س آغشته به داًي شديبه روشن )ي حکومت قبليتعهدات مال

 و برنامه ي اصالحات ارضينهين هزيش تامي و از پ بودبراليل - اليسوس
  . نداخته بودرا به خطر ا" ي گرسنگيکنشهير"
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، چه در داخل حزب و چه درون ي اجتماعيقوا سرانجام، تناسب  و)ج
، يخانه کشاورزمچه وزارتيک ني با ي بود که حتيحکومت به صورت

 را يک اعداميکه وزن  يدار ِ به مثابه طنابنه" از حکومت يبانيپشت
 که" ماندي مييشدن به تار مو زانيتر به آوشيبلکه ب شود يتحمل مم
در مورد شرکت رفقا در حکومت، در .  از اعراب نداشتيچ محليه
 خود محفوظ داشته ي را براي ما حق هرگونه مخالفت علن  ن حال کهيع

م، اما با توجه يداديها هشدار من امر به آنيو همواره در مورد خطرات ا
 ي آن، با توجه به نحوهي اجتماعيخ کشور و ساختارهايبه تار
ل نکرده ي تبدي اصوليامسألهن مخالفت را به يار، ا حزب کيريگشکل
 همراه ،ميش رويبا تجربه پ يلي برزيم گام به گام با رفقايح داديو ترج
" رون گوديب"ادن از  دم و از درسيط بپردازي از شرايابيها به ارزبا آن

 . ٥٧ميز کرديپره

  ايپرولتار يکتاتوريد درباره

 به موضوع يريناپذاجتناب، ما را به طور ي حکومت کارگرمسأله
 هياتحاد"ن يشيدر کنگره پ. کشانديا مي پرولتاريکتاتوريد

ش از دو سوم آراء ارجاع به يت بيفرانسه با اکثر" ي انقالبيهاستيکمون
امروزه، .  بودي منطقين امريا. ا در اسناد حذف شدي پرولتاريکتاتوريد

ک قرن يوروکراتا بي ي نظاميهايکتاتوريشتر دي بيکتاتوري ديواژه

                                                 
، شود  مربوط مي در برزيليگير جهتتا آن جايي که به که در ميان بود، يادر اين جا مسأله  -   57

، اين مسأله از چارچوب اين يول.  بودي مليها با بخشاش و رابطه  چهارمالملل از بينيمفهوم
  .شوديمقاله خارج م
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 قدرت ضي تفوي روميداشتنکند تا نهاد دوستي ميستم را تداعيب
جا  از آن. ک فردي به  رومي سنايسو از  محدودي مدتي برايياستثنا

ن يا" ياسسيشکل ن يآخر" بود که سيکه مارکس در کمون پار
 فهم بهتر از يتر است که برا مناسبافت، يا را ي پرولتاريکتاتوريد

ن ي تا اميريبه کار گ ت رايريمدا خوديو ت، شورا يوکمون، سو يهاواژه
خ منشاء ابهام ي تارطولم که در يل بنديواره دخت بياواژهک يکه به 

  .ار بوده استيبس

و  ،در نامه مشهورش به کوگلمان  فرمول مارکسکارمان با حال، به هر
 اًعموم. استتمام نشده   هنوزدهد،ي که به آن ميتي اهمبا توجه به

 يمي رژيچهره" اي پرولتاريکتاتوريد"ن است که در ي ا برشيگرا
ک ي بوروکراتيهايکتاتوريم و آن را مترادف ديخودکامه را بگنجان

 يک برايحل دموکراتافتن راهي مارکس، ي برامسألهبرعکس، . مينيبب
قدرت ) ايپرولتار(ت ي که اکثريبارني اوليعني بود، يمي قديمسألهک ي

کند، چرا که تا آن زمان قدرت در انحصار يرا اعمال م يياستثنا
خود ته ي هرچند که کم- يته نجات عموميکم(فاضل خته يفرهنخبگان 
) دکنته را منحل يتوانست خود کميبود که م يک مجلس مليمنتخب 

 قرار رجال نمونهمتشکل از " گروه سه نفره"ک يا قدرت در دست ي
 ي، کلمهستيز ي که مارکس ميدورانم که در آن ياضافه کن. ٥٨داشت

                                                 
  :به کتاب زير مراجعه شود  -  58

Alessandro Galante Garrone, Philippe Buonarotti & les révolutionnaires du XIXe siècle, 
Paris, Champ Libre.  
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حکومت با قابل ت بود که در ينوع حکومتک ي يبه معنا يکتاتوريد
  .  خودکامه جباران قرار داشتياستبداد

 دهه يها ساليهاان بحثيا در جري پرولتاريکتاتورياما مقوله د
 آن را از برنامه خود ييست اروپاي که اغلب احزاب کمونيزمان، ۱۹۷۰

 مارکس يدرواقع، برا. تگرف  به خودکياستراتژ حذف کردند، بار
،  هستنددي جدي مناسبات اجتماعانگريکه بد، ي جدحقوقمحرز بود که 

، زور يدو حق مساو ان يم«  .د شدنم زاده نخواهياز تداوم حقوق قد
حالت ک ي ،يک گذار اجباريقالب ـلذا ان. »زنديحرف آخر را م

ن و ين لني که مجادله ب٥٩تيمکارل اش. سازدي مي را الزاميياستثنا
ن ي ب قائل شدنزي، با تما بود را به دقت مطالعه کردهيکائوتسک

ط بحران حفظ نظم موجود ياش در شرافهيکه وظ" سري کميکتاتوريد"
 که قانون به او يق اعمال قدرتيکه از طر" ي قانونيکتاتوريد" و ،است
 کرده است که  درکاده کند، کامالًيد را پيکند تا نظم جدي مضيتفو

 يک پابرجا باقيانداز استراتژن چشمياگر ا. ٦٠ستي بر سر چمسأله
 در رابطه با اش، اجباراًميست که چه بناميبماند، مهم ن

قدرت، درباره حقوق، و در رابطه با عملکرد احزاب   يسازمانده
  .آوردي را به دنبال مييمدهاآيپ

    

                                                 
59   -Carl Schmitt   ،آلماني با نظرات سياسي راست افراطي دان  حقوق،۱۹۸۵–۱۸۸۸کارل اشميت

  .که در زمان نازيسم هيتلري به وزارت رسيد
  .مراجعه کنيد PUF ، انتشارات Carl Schmittشميتاثر کارل ا  La Dictatureبه کتاب  -  60
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  کياستراتژ کرديرو کي تيفعل عدم و تيفعل

دوران "( گسترده يک معني :دارددوگانه  يي معنا٦١"انقالبت يفعل"م مفهو
ط ي در شرا.يا مقطعي بالفصل يک معني و    دارد)"هاها و انقالبجنگ

است ست سال ي بش ازيب ي، که در اروپا جنبش اجتماعي کنونيفعادت
 انقالب  داشتنت بالفصلي فعليکس مدع چي، ه استيط افوليدر شرا

  . ستين

م، يانداز دوران هم حذف کنآن را از چشماگر ، گري ديسودر 
اگر منظور . نه هم نخواهد بوديو البته بدون هز بوده يامرخطرناک

 از يرواقعي غينشياز ب«  احتراز يحاتش برايتل در توضيس سيفرانس
 که باعث آموزش در يانداز عملچشم"، عبارت »ي کنونيتناسب قوا

 را به عبارت » شدينونشرفت مبارزات کيش و پي گشايراستا
 وجود ي مورد اختالفيگر نکتهيدهد، ديح مي ترج»ياندازکنونچشم«

ر قدرت را يم هدف تسخيتوانين باشد که ما مياما اگر منظورش ا. ندارد
ت ي امروزه فعليرفته وليپذ) بودن کاليراد(ت يبه مثابه شرط قاطع«

دهد که يح ميوضاو ت.  بحث داردي، جا»ستي در افق ما نها  آنداشتن
 مرتبط به مسأله قدرت – ؟ن خط افق ماييه پاياز زاو – يمسأله حکومت

 »حفاظت از خود اشفهي که وظيترک توقع متواضعانهي«  به بلکه نبوده
  . شودي، مربوط م استيبراليدر مقابل تهاجم ل

                                                 
 به کار ۱۹۲۲توسط گئورگي لوکاچ ،فيلسوف مارکسيست در سال " انقالبفعليت " مقوله -   61

  .گرفته شد
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از در گشاد "توان با ورود ي شرکت در حکومت را نممسألهب ين ترتيبد
ت است، مورد ير و حائز اهميار خطيکه مقوله بس" کياتژتفکر استر

"  و گل و گشادعيچه تنگ حزب وسيدر"د از ي قرار داد بلکه بايبررس
 آن ين واهمه داشت که به جايتوان از ايمن جا يدر ا. مد نظر قرار داد

ک ي ساختن ي چگونگينحوه) يا استراتژي (يبرنامه ضرورک يکه 
 يک حزب و محاسبات کمي، قد و قواره ن کند، برعکسييحزب را تع

 بهتر را رقم ياي و حدود و ثغور دني باشد که برنامه، محتوايفيو نه ک
ک فاجعه ي شرکت در حکومت نه بمثابه مسألهبه که  است يکاف. زند

تا (م يساده بنگر"ياسي سيريگجهت"ک يچون   بلکه هميکياستراتژ
 که در يتا زمان ،)ميام دادل انجي ما در مورد برزچهه به آن ي شبيحدود

م، يافتاده باشيک برنامه حداقل از برنامه حداکثر نيک کالسيدام تفک
نخواهد  يکيانداز استراتژارتباط و جدا از چشميب" يريگ سمتمسأله"

بازتر و ودل، قطعا دست" و گل و گشادعيوس "درست است که. بود
م تا يع داريحزاب، وس، اما در مورد ااست "بسته و تنگ" ازروتر گشاده

ل، حزب چپ آلمان، بلوک چپ، يوسعت حزب کارگران برز: عيوس
  . ستيک جنس نيره از ي و غيستيون کمونيرفونداس

د واکنش نشان ياکنون چگونه باهم"تل در رابطه با پرسش يس سيفرانس
 ينه استراتژين تحوالت در زميترفاضالنه«رد يگيجه مين نتي چن"داد؟
، در ۱۹۰۵ن، در سال يقيبه . »نديآي به نظر ميرعمليغ  کاماليانقالب
ن پند و يشد اي هم م۱۹۶۸ه يا در فوري و ۱۹۳۶، در مه ۱۹۱۷ه يفور
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  بودنق مفهوم ممکنين طريو از ا.  را اعالم کرد ارزشمندياندرز اخالق
  . دادکاهش ييت گراي روح واقعيب يرا به معن

ر خط افق يا در زي سطح  او درياس و انطباق برنامهيص فرانسيتشخ
 انداز ما صرفاً ن که چشميبه مجرد ا. ستينهم  ي عمليآمدهايپبدون 

 بيتخر"تر از يبه کسب قدرت محدود نشده بلکه در بستر روند طوالن
منظور  [ياحزاب سنت« رفت که يد پذيگاه باقرار داشته باشد آن" قدرت

 ي کليصورتا به يست يجا احزاب کمون ني در ايما از احزاب سنت
 ير قدرت حکومتيشان تسخدموکرات است که هدف الياحزاب سوس

 قدرت    کسبيهم خود را بر روتمام که ]  استيق پارلمانياز طر
 ي که خود را با همان دولتنددي رسيي سرانجام به جاندمتمرکز کرده بود

ساخت و «جه يو در نت » کنند، وفق دادنداش خواستند سرنگونيکه م
 يبخشيي همان رهاييايکنند که پويرا به درون خود منتقل م   ييکارها

 ين رو براي از ا».اندازندير ضربه گرفته و به خطر ميمورد نظرشان را ز
. د ابداع کردي را بايديک جديالکتياست و جامعه دين سي مابيرابطه

در  همدر عمل و هم را " يتوهم اجتماع"و " ياسيتوهم س" که يوقت
در مورد استقالل ( گذشته ياز تجارب منفو  مي طرد کنهينظر

سم ي احزاب، در مورد پلورالبه دولت و نسبت به ي اجتماعيهاسازمان
 استخراج ياصول جيانت )...ي درون حزبي، در مورد دموکراسياسيس
ن خواهند يچنن ي اک ما هم ي و تئوريف عمليم، مسلم است که تکاليکن

  .شد
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خود را با " که يبه درون آن حزب  طه سليت سازوکارهاي سرامسألهاما 
 ي بلکه معضل اصل  ست،ي ما نيمعضل اصل" آن دولت وفق داده است

و آن عبارت . رتر استيتر و هم فراگ است که هم ژرفيگري ديدهيپد
 جوامع يذات) م کاريده در تقسيشه دوانير(شدن  زهياست از بوروکرات

ر ي تاثي و انجمنييکاي سنديها سازمانيهي که بر کليادهيپد: مدرن
اگر "  بازاريدموکراس"شدن قدرت و  يا در برابر حرفه. گذارديم

 و عوام موسوم يا رسانهيدر تقابل با دموکراس (يحزبدرون  يدموکراس
 خواهد ي کامل نباشد، دست کم پادزهرچارهک ي) "يفکار عموما"به 
ک ي بر يماسک ک عمدتاًيدموکرات سمياغلب ما در پس سانترال. بود

م که يکنيکه فراموش ميم در حالينيبيک را ميبوروکرات سميسانترال
  . آني است و نه نفيخود شرط دموکراس  سمي از سانتراليزان مشخصيم

و  ٦٢يک حزب به دولت، به استناد بولتانسکير يگ انطباق چشميدهيپد
 يقا بازتاب شباهتيدق" يدارهي سرمايجان تازه"در کتاب 63 اپلويچ

 وجود ي جنبش کارگريتال و ساختارهايان ساختار کاپي که ماست
شود نسبت به آن يمه  است و نياتي اما حي جنبمسألهن يا. دارد

 دستمزد و حق يمبارزه برا: ستا حلقابل  يتفاوت بود و نه به آسانيب
سه با رابطه يدر مقا) شوديده مينام" حق کار "يگاه(داشتن شغل 

 يمسألهدر پس آن، کل . باشدي مي فرعيابارزه مه و کار مسلماًيسرما

                                                 
62   -Luc Bolanski  پراگماتيک و مخالف با يشناس- شناس معاصر فرانسوي، طرفدار جامعهجامعه 

  . انتقادي يشناسجامعه
63   -Eve Chiapello  را "يدارجان جديد سرمايه"کتاب مشترکا  به اتفاق بولتانسکي ،او شياپللو 

  .اندتاليف کرده
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 باور به اما. ٦٤ده استي خوابيوارگيي و شيگواره، بتيگانگيباز خود
در تقابل با  (يقرابت، منطق يا  شبکهي، سازمانده"اليس"ن که اشکال يا

شود ي متيتبعد مناسبات سلطه و يمانع از باز تول)  سلطهيهامنطق
 مدرن يابين اشکال نسبت به سازمانيا. ستيش ني بيتوهم فاحش

" اليسجامعه " کار، نسبت به يريپذ، نسبت به انعطافياانهي رايهيسرما
ست که اشکال ي نين معنين امر به ايا. ديآي جور در مره کامالًيو غ
ها ا بر آني در حال ظهور بهتر بوده و يدي از اشکال جد،تي تبعيميقد

 يا  شبکهراهه شاچيهن است که ياش فقط يرجحت دارند، بلکه معنا
  .وجود نداردن دور تسلسل استثمار و سلطه ي خروج از ايبرا

  "عيوس حزب" درباره

ا ي" افول"م يمفاهسخن گفتن از م دارد که ين بياز ا تليس سيفرانس
 ي و نوعپرونده بودهشدن  بستهيبه معنا" کياستراتژ"بازگشت خرد "

 يا موضوعاتيالملل سوم و ني ببازگشت به همان مجادالت مطروحه در
ف يدوباره تعر" در ياز جنبش کارگرياو بر ن. ش مشابه باشديکم و ب

 درست مسلماً. کنديد ميتاک" يبازساز"و ، ابداع مجدد، "يکردن مبان
م يکنيانه راه شروع ميشه از ميهمما : "ستيخ بکر نير تارياما ضم. است

 رابازگشت به گذشته عدم  ، نهيموعظه در مورد نوآور"! نه از صفر
در (ل ين اصي چنيها دهين پديا.  سقوط به قهقرا راو نه کندي منيضمت

که " هاين نوآوريا"، ...)سم، جنگ و حقوقيني، فميطيست محينه زيزم

                                                 
  . ونسان و آنتوان آرتو مراجعه کنيدي ژان مارنوشته هاي به  گيوارهتدر مورد ب  -  64
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ر هر مد ي که نظ،ستند مگر اثرات مدي نيزيکند، چيه ميرا تغذما دوران 
 ي بازسازيو نوعکند ي ارتزاق ميمي قديهاقول از نقليديجد

.  قرن نوزدهمي نوپاي جنبش کارگري کهنهيموضوعات ناکجاآباد
 ازجمله با –م يکني تالش م خود حد تواندر ما يها متعددند، ولپرسش

 و البته ميابيها ب  از پرسشيا  پارهي برايي ها پاسخ- فستيماناستناد به 
 .پرداختندي به آن م هممانارانيم که يل بوديار مايبس

کند که در سنت ما ي ميادآورين نکته را ي ايتل به درستيس سيرانسف
ک ي و نه ،دهنديل مي را تشکيکيالکتي دک جفتياصالحات و انقالب 

 ي روند انقالببه يطي شرا اصالحات درهرچند که(الجمع  مانعتخالف
  به ضد اصالحاتبرعکس يگريط ديانجامد اما در شرايتواند ب يم

ع و گل و يک حزب وسي"کند که ي مييشگويپ  با مخاطرهيارتجاع
. احتماالً. ن باشديد چني شا،"شوديف ميک حزب اصالحات تعري گشاد
روض ف را ميش قاعده و هنجاريکه از پ است يذهن باورن ياما ا

د سرنا را از سر يما نبا. ستيما نسأله چوجه مين به هيا. دارد يم
 مان خود،يوا و احتمالدره پا" عيک حزب وسي "ي و براميگشادش بزن

د طرح و يما با. ميبپرداز) اصالحات( حداقل يک برنامهيبه ابداع 
ن نقطه است يبا حرکت از ا. مي کنمي و ترس را مشخصمانبرنامه خود

 يهاسازشت مشخص و همراهان مشخص، يکه در مواجهه با وضع
به  که ميحتا اگر مجبور شو م،يکنب نيم سبک و سنگيتوان يم را ياحتمال

 و ي به لحاظ تجرب،يطه امور اجتماعيح در ييها تيخاطر کسب موفق
: ستي نيدين امر جدي ا.مي بکاهيت خود کميشفاف  از، ي مبارزاتييايپو
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انداز  ساختن آن و نه با چشميبرا(ل ي حزب کار برزيريگما در شکل
 ما به يرفقا. ميمان شرکت کردو با دفاع از مواضع )٦٥سمي انتريکيتاکت
مبارزه  ٦٦)يبازساز(ون يحزب رفونداسا درون يتاليا در يانين جرعنوا

  هستند"چپ بلوک" از مجموعه ينفکي آنان در پرتغال بخش ال؛کننديم
ها را در مقوله توان آنين موارد منحصر به فرد بوده و نمي اما همه ا...و

  .جا داد" عيحزب وس"گل و گشاد 

 چپ يروه  را بييد فضاي بدون تردي اوضاع کنوني ساختاريهاداده
ها، دموکرات اليسوس (ي جنبش کارگريتشکالت بزرگ سنت

. ندا ل آن متعدديدال. اندگشوده) هاستيها و پوپولنستينياستال
دولت  "ي، فروپاشي عموميفضا يسازي، خصوصيبرالي ليهارفرمضد
شان نقش اش يداي در پين احزاب سنتيکه خود ا( ، جامعه بازار"رفاه

ن يچنهمو ، يدموکراسالي که سوس راي تنومنِديشاخهآن ) داشتند
ه يتکبر آن ن ي التيکاي آمري کشورها ازي در برخيستي پوپوليرهبر

ه ست، بي که احزاب کمونيان، ضربهي عالوه برا.ده استيبر ،داشتند
دادن دست زمان بود با از هم، متحمل شدندي شورويدنبال فروپاش

  و۱۹۳۰ ي دههيها  ساليشان که در طا ي کارگري اجتماعيهاهيپا
ن ي ا. کسب کرده بودنديتلريسم هيوغ نازي از يي پس از رهانيهم چن

                                                 
65   - Entriste  با ي ديگر يک حزب کمونيست در داخل حزبيبه ورود اعضا. مشتق از انتريسم 

  . ساختن آن متحوليات نزديک براگرايش
66   -Rifondzione   که در دولت ، ايتاليايشدهيريفونيزيونه کمونيستا، حزب کمونيست بازساز 

  .  شرکت داردي رومانو پروديائتالف
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شه ي ر و در جامعه مجدداًندن را پر کي خالين فضاي انتوانستند تشکالت
   .بدوانند

" يفضا"ک يچه را که اغلب آن را ش آنيدايبه وضوح شاهد پامروزه 
ان ي متفاوت خود را بيها  به گونه که ييفضا. مينامند، هستي مکاليراد

 ي ط و هم درديجد ي اجتماعيهاق ظهور جنبشياز طرهم : کند يم
حزب  حزب چپ در آلمان، يبازساز (يانتخاباتان مبارزات يجر

، ايتانيدر اسکاتلند، رسپکت در بر   تياليحزب سوسا، يتالي در ايبازساز
کال يراِدا در دانمارک، چپ ها و سبزهبلوک در پرتغال، ائتالف سرخ

 يهايبند که اساس و منشاء گروهيامر...). ونانيا در ي  ودر فرانسه
  .دنشوين مينو

 يي فضايعني، ستين) يوتونين (ي همگن و تهيک فضاي، "فضا"ن ياما ا
العاده  فوقيهان فضا، حوزه قدرتيا. مين است اشغالش کيکه کاف

در ) ايتالي در ايبازساز(ونه يدازفونير ريگتحول چشم. دار استيناپا
 که از جنوا و يجنبش پرشور. مدت کمتر از سه سال گواه آن است

. متحول شد ي رومانو پرودي، به حکومت ائتالف٦٧فلورانس شروع شد
 ي اجتماعيهاجيها و بست است که جنبشين واقعي، ايثباتين بيعامل ا

                                                 
  : زير مراجعه کنيديهادر اين باره به کتاب  -  67

Fausto Bertinotti (en  2001) : Ces idées qui ne meurent jamais (Paris, Le temps des 
cerises) 

  org.danielbensaid://http: در سايت  -دانيل بن سعيد، ، " که بايد تغيير داديجهان"  و
  .منتشر شده است) ايتاليا(در فلورانس  FSE  که توسطي برتينوتيتزهاو نيز 
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شود که حلقه اضافه . يروزياند تا پشتر با شکست مواجه شدهيب
کماکان  ياسي افق سيساختن و دگرگون متحولي برااشان يارتباطات

 . استفيضعار يبس

" ترشر کم "ير، و در آرزويگ چشمي اجتماعيهايروزياب پيدر غ
 و ير از سارکوزيا هرکس به غيا و يتالي در ايهرکس جز برلوسکون"(
 ،ي واقعي دگرگوناندازک چشميفقدان ، به واسطه )"! ا لوپن در فرانسهي

 قلمرون يانداز به ا  و چشمدشون ي مدوخته يانتخاباتعرصه چشمان به 
 ي وزنهياسي سيطه منطق نهادهاين حيدر اچرا که . شود يل مقمنت
ِ  فرانسه کشوردر( دارند ياکنندهنيين و تعيار سنگيبس  ک سوي از
 که ي برخوردار است به طورياالعادهجمهور از قدرت فوقسيئر

ل ي تبديپرس همهي به نوعميرمستقيغ ياست جمهوريانتخابات ر
ار يندگان پارلمان بسيگر نحوه انتخاب نماي ديشود؛ و از سويم
 و يطلبن خطر فرصتيب است که بين ترتيبد). ک استيردموکراتيغ

تر قيان دقي به ب،انه را گرفتني محد و وازن تجانب يکارخطر محافظه
ش ي بيزنکگول و يبيخودفر، ه شکستهيپا ين دو صندلينشستن ب

 سر  درريمات خطي اتخاذ تصمديبا .ستيکسان نين دو يوزنه ا: ستين
ام اکتبر ي قيم براي آن اتخاذ تصم برجستهينمونه(بزنگاه را آموخت 

د و يد سنجي صرف را باييک ماجراجوي افتادن در دامخطر هم ، )بود
گفت که ي م)پاسکال( ن بزرگيسيالکتيک دي.  رايروزيامکان پهم 

در مسابقات . کرد يبندد شرطي باپس  ميار شدهي درگحال که
دار ک در دو، آدم پوليدانند که با شانس برد  يبندان م، شرطيدواناسب
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زان يک در هزار، ميبا شانس  يدر شرط بند هر چند کنيل و،شودينم
ن و يه نشيحاش. ار اندک استيبسهم اش ار باالست، اما بختيبرد بس

  . را داردش خودمنطقز يتهور ن. دريگ يم  راحد وسط تفاوت  يب

 در يبازساز" (ونهيفوندازير "چون ياناتيجرامروزه   به چپيريگسمت
اند يار شکننده و موقتي بسيا حزب چپ در آلمان تحوالتيو ) ايتاليا
، چرا که مبارزات )ز وجود دارديشان به عقب نحتا امکان بازگشت(

) انتخابات (ياسي سيندگي نمايطهي حمحدود به صرفا آنان ياجتماع
به  يتا حدودن تحوالت يا. ار محدود استيرات آن بسيبوده و تاث
ها  آنيت وزنهي احزاب و اهمني ا در درونيشات انقالبيحضور گرا

ار متفاوت يها بست آني مشترک، وضعي نکات کليسوا.  دارديبستگ
ا ين که آي امثالً (يچه جنبش کارگرخي است هم از تاريبوده و تابع

، )ستي حزب کمونياي بقااي در آن دست باال را دارد يدموکراساليسوس
که ست ي نيدئولوژي اصرفاً : درون خود چپيو هم از تناسب قوا

.  هم نقش دارندي اجتماعيهابلکه منطقکند،  ين ميي را تعالتيتشک
توان  ياشان نم رهبران با نجواکردن در خفا در گوش الت را صرفاًيتشک

   .ردادييتغ را ي موجود و واقع واقعاًي توازن قواديبا متحول کرد،

ت ي فعليک فرمول جبري، امروزه در حد "دي جديروين"ک يانداز چشم
هم  ۱۹۹۱- ۱۹۸۹ ي سال هاش ازيانداز پن چشمياز نگاه ما ا(دارد 

رجمان و ت) ش کاسته نشدها تيمطرح بود و از آن پس تاکنون از اهم
حزب  "ي مبهم و کليهايبندتوان در قالب نسخهي آن را نميعمل
 يبازسازک روند يما تنها در آغاز .  دادکاهش" يبند گروه"ا ي" عيوس
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ن راه ي در ايکي استراتژکرديروت است که با يار حائز اهميبس. ميهست
 از يکين يا. مان باشد ينما قطبيقدم برداشته و برنامه به منزله

 ي ضروريالتي است که به ما امکان خواهد داد تا ظروف تشکيطياشر
راهه رفته ين که به بيم، بدون ايا بزنيشده دل به دردا کرده و حسابيرا پ

 مواجهه با  آن که دريبو . مير شويزده درگ شتابييا در ماجراي
 در واقع،. مي منحل ساز  ، عجوالنه خود را در آنيبندن گروهينخست

ک حزب يتوانند از نوع ياند، مار متنوعي بسيالتيتشک يهافرمول
، ۱۹۸۰ دهه يهال در ساليمثل حزب کار برز(د باشد ي جدياتوده
 از يتيا از نوع انشعاب اقلي، ) استي که در اروپا کمتر عمليانمونه
 که در گذشته ي احزابيا حتي با نفوذ وقدرتمند، يدموکراساليسوس

 در يا بازسازيونه يزيفوندير(م يکردي ميابيست ارزياحتماال سانتر
 يشات انقالبي متشکل از گراياا جبههيو ) ۲۰۰۰ دهه يهال سالياوا
  ).مانند پرتقال(

 که ييهاسازمانوجود ر فرانسه با ي نظييگر، در کشورهاياز طرف د
ا در يو ) کاليا چپ راديست ياحزاب کمون( دارند يسنت طوالن

، تصور رومند برخوردارندي نيتماعجنبش اجک ي که از ييکشورها
د يار بعيمدت بسانيها در کوتاه و مادغام و وحدت صاف و ساده آن

  .  است تر آخر محتمليهي تحقق فرضبوده و

 در يتي هوي مشترک نه تنها مانعيابرنامهنه يک زميارجاع به  به هرحال
ش يپ از يکيبرعکس بلکه  نخواهد بود، يت آيهايبند برابر گروه

ت مسائل ين تقدم و تاخر اهميين امر موجب تعيا.  آن استيها رطش

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ١٥٦

 

 ج هري نتايپن که در ي ايبه جا(شود ي ميکيک و تاکتياستراتژ
 ي ممکنياسي سشالوده، باعث شناخت آن )مي دچار تفرقه شويانتخابات

ه ادد  را سازمان شفافکيتئورمباحثات توان ي آن مهيپاشود که بر يم
  گامکي را که موجب ييها  سازد تا آن دسته از سازشي را قادر مما و

ز يتم، شوند ي ميموجب پس رو که ييهاآن  را از شوند ي مبه جلو
ک يشات درون يگرا( را شکل داد موجود يتاليتشکاشکال  .ميده

البته با در ). رهيک جبهه و غي ي متشکلهيها بخش اي  وحزب مشترک
 و  و اُفتيياي پوي با درجه و متناسبمان نيمتحدت ينظرگرفتن وضع

  ).هايروا راستيها يروچپ(شان ا يزهايخ

به طرح مسائل داغ در ن جا يما در ام که يساز الزم است خاطرنشان
 مطرح دي بايها نشست در  کهيمسائلم، يان مباحثه نپرداختهيارتباط با ا

 در سال( K   طرحي آتيانهيسالاجالس م که در يما در نظر دار. شوند
فراتر رفته و مسائل " توديمالتطبقات، عوام، "از بحث در مورد ) ۲۰۰۷

ها،  آني، اشکال سازماني انقالبيدگرگون ي اجتماعيروهايمربوط به ن
  . مي کنيها را بررس آنيکي استراتژييگراهم

 ي با مسألهنيچن، هم جبهه واحدين مسأله، فراتر از فرمول کليا
 که ي احزابينسا و دگريشناس حول جامعه با تعنييارد، اتحادها ربط د

 ييهاانيل جرين با تحليچن هم،شوند يم يابيارز" يکارگر "ياز نظر سنت
 .اند منتج شدهيستين از تشکالت پوپولي التيکايکه مثال در آمر
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  ؟  اروپاخروج از:  وناني

  
  اتسوسيآندروس پاپ: نوشته 

  ياوش محموديس:  مترجم

  
  مقدمه مترجم

 بحران نيا. است دهيرس يساز سرنوشت مرز به اروپا در ها يهبد بحران
 تمام ۲۰۰۸ و ۲۰۰۷ يها سال در ياقتصاد بحران بروز با زمان هم که 
 يها عرصه هيکل و داد قرار خود الشعاع تحت را يالملل نيب يبازارها 
 يا ژهيو اشکال به اروپا در ابعادش د،ينورد در را ياجتماع و ياقتصاد 
  يکشورها ياقتصادها از ياريبس يمال يورشکستگ. دش انينما 
 از ياريبس ساخت، انينما ها يبده بحران شکل به را خود که يياروپا 
 يها طرح با تا واداشت را يياروپا يزير برنامه و يمال مؤسسات 
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 نجات آن متعاقب و اروپا سطح در يبانک نظام نجات به رانه،يگ شيپ
 يمتفاوت و داغ يها بحث رابطه نيهم در. دکنن اقدام يياروپا  يها دولت

 انيجر در چپ پردازان هينظر نزد چه و نظام پردازان هينظر  انيم در چه
 را آن از رفت برون يها راه بحران، ابعاد و عمق دادن نشان  با تا است
  .دهند قرار  يبررس مورد

ش و قبل از همه مورد ي است که بييونان، از جمله کشورهايکشور 
رات مخرب آن ين بحران قرار گرفته و تأثيران کننده ايبت ضربات واصا

 يران شدن اقتصاد داخليگذرد، و يهر روز که م  . کند يرا هنوز تجربه م
ن کشور به وضوح يها انسان در ا ونيلي مي زندگيو متعاقب آن نابود

 و ياسي س- ي که روند تحوالت اقتصاديياز آن جا. شود يان ميع
ون و يزاسي گلوبالي آمدهايپ از يان نمونه بارز و روشنوني در ياجتماع

 آن از يها در اروپا است، بررس يژه بحران بدهي و به ويبحران اقتصاد
نه تمام يونان آي در ين روند بحرانيا.  برخوردار استيا ژهيت وياهم
د يبا… ا، پرتقال ويا، اسپانيتالي است که متعاقب آن در اي تحوالتينما

  .مياشته باشنظارش را دتا

ونان، و مذاکره ي يها  واميا د زمان پرداخت دورهيهم زمان با سررس
 به آن يي اروپايها  بانکي از سويد کمک مالي جديها  بستهيبرا

 ييها هينظر. رديگ يونان اوج مي يط اقتصاديها بر سر شرا کشور، بحث
 يي اروپاي در کشورها"يافکار ساز" توسط مؤسسات بزرگ که اصوالً

زان يها و م ي بازپرداخت بدهيژه در آلمان و فرانسه بر سر چگونگي وبه
 ي هم زمان با انتقادات سطح کالن متمرکز شده است و عموماًيسودها
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 ١٥٩  \  خروج از اروپا؟:  وناني

 به ،وناني  بهز حملهين کشورها، نوک تي ايي اقتصاد و دارايبه وزرا
را  ١زايري چپ سي و حزب نوپا")يوناني(  جنوبيها تنبل"ژه به يو

 و يا شهي ريها  با بحثين مباحث کمتر مورديدر ا. اند هنشانه گرفت
تمام . ميشو ي حاکم بر جامعه اروپا مواجه ميها استيباره س دريخيتار

 و فشار بر حقوق ياضت اقتصادي رياست هايشبرد سيها بر پ ن تالشيا
 ي کار برايروينه نين آوردن هزيي ثابت نگه داشتن و پايران برايبگ

قا و به تعاقب ي و آفري جنوبيکايا، آمرير ارزان در آس با بازار کارقابت
 .  استيي بزرگ اروپايت سود شرکت هاين امنيآن تأم

 که در يا ي نجوميها هي سرماين حال گسترش بازار بورس برايدر ع
 ي و داخلي محليها اقتصاد،اند  اروپا متمرکز شدهي ماليبازارها

 ياده و هر برنامه اقتصاد را تحت الشعاع خود قرار ديي اروپايکشورها
 يها دهه يها سالاگر در . کند ي مي را دچار مشکالت فراوانيا دوره

 مؤسسات يط پرداخت وام از سوي شراستمي قرن بپنجاه تا هشتاد
گر ي پول و ديالملل ني و صندوق بي مثل بانک جهانيبزرگ مال

 يها طرح  دريگذار هي سرما مشروط بهيمؤسسات قدرتمند مال

                                                 
1 SYRISA - - ي متشکل از تعداديا است، عنوان جبهه" کاليائتالف چپ راد" عبارِت ينانويمخفف : زايريس 

ن يشتري بي دارا۲۰۱۵زا در سال يريس. ل شدي تشک۲۰۰۴ است که در سال يوناني چپ ياسياز تشکالت س
   .دي رسيريوز اس به نخستيپريس سيآلکس يعني و رهبر آن  ونان بودهي پارلمان يها يکرس

دان ي وارد مياضت اقتصادي ريها ان دادن به برنامهيورو و پاي ي خروج از حوزه پولن حزب ابتدا با شعاريا
 در يروزيهشت ماه پس از پتنها حال   نيا با. روز شديز در انتخابات پين اساس نيانتخابات شد و بر ا

، معهذا يک همه پرسي ي در طياضت اقتصاديونان با برنامه ريح مردم يرغم ابراز مخالفت صريانتخابات و عل
 اقتصاد يها استيک سلسله سي يه اروپا در رابطه با اجراي اتحاديلي تحمياس در برابر فشارهايپريس
 از ي بخشييزا و جدايري سبب شکاف در سيمش ن خطي ا. را امضا کرديتفاهم نامه بدنام و  کوتاه آمدياضتير

  .رزا از آن شديبدنه س
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ساز رشد در  نهي بود تا زمييربناي زيهاجاد ساختاري اي برا وتدرازمد
ه سوداگر ين سو، سرماي باشد، از دهه نود به اي اقتصاديها گر حوزهيد
 حاصله از پرداخت يع و مطمئن سودهايبر بازگشت سر) يبورس باز(

 بر ياتيد مالين شديب قوانين منظور تصويبه هم. وام متمرکز شده است
ک ي، در ينات اجتماعي حداقل رساندن خدمات و تأم کار، بهيروين

ن يتر ن و مطمئنيتر ن، مهميتر  بزرگياضتي ري اقتصاديها استيکالم س
  . بوده استييران اروپادا هيدن به اهداف سرماي رسيراه برا

 يي اروپايان کشورهايها در م ن نمونهيتر ي از افراطيکيونان به واقع ي
ست يبا ي، که مييادغام در بازار اروپا ياست که عالوه بر روند عموم

 هماهنگ يي حاکم بر بازار اروپايها  استي خود را با سيها استيس
 حاکم بر آن، يز فساد مالي و نيرانگر داخلي ويها استيکرد، س يم

 يا بر رايط فالکت باريش برد و شرايونان را تا مرز سقوط پيجامعه 
ژه طبقه کارگر يبه ور جامعه، يحقوق بگزحمت کش و ه اقشار يکل
 . جاد کرديا

، ٢ نوشته۲۰۱۲اتسوس که در سال يير به قلم آندروس پاي زيا در مقاله
 بر روند تحوالت ياروپا،  با گذر ها در يضمن پرداختن به بحران بده

 هم ياسيج در محافل سي رايها ن حال به بحثيونان در عيدر 
                                                 

اين ترجمه .  به زبان يوناني است۲۰۱۲آوريل در آندروس پايياتسوس اين متن نوشته    2-
آندروس پايياتسوس سردبير نشريه مارکسيستي . فارسي از روي ترجمه آلماني آن انجام شده است

  : نسخه آلماني آن را در زير مي توان يافت است )Xekinima(خکينيما 
https://www.sozialismus.info/۲۰۱۲/۰۵/griechenland-raus-aus-dem-euro 
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 ١٦١  \  خروج از اروپا؟:  وناني

ها پرداخته، و   که بدانين مقاله و موضوعاتيت اياهم. پردازد يم
 يها  نوشتهيتوان در البال ينه را مين زميتر در ا قي دقيها بحث

 و طبقه حاکم، ي رسميها ونان را نه از نگاه رسانهي که مسائل يمحدود
 گذشت رغميعل. افتي يا شهي و ريبلکه پرداختن به معضالت جد

 که يديط جديزا و شرايريدن حزب سين سال از به قدرت رسيچند
چ ياند، نه تنها ه ل کردهيونان تحمي بر جامعه ييگذاران اروپا هيسرما
جاد نشده است، بلکه روز ي ايونانيها  لوني ميت زندگي در وضعيبهبود

  .  شوديبه روز اسف بارتر هم م

 ي کوتاهيها م، با ترجمه متنا ه کرديسعن مقدمه يدر ان حال من يدر ع
ده ير کشيان را به تصوونيد در يط جدي، شرايياز گزارشگران چپ اروپا

 توسط -  "ونان، خروج از اروپا؟ي" ورود به بحث ي برايا نهيتا زم
  سر در انگلستان بريهمه پرسد موضوع يشا. جاد کنمي ا،اتسوسييپا

 خروج از اروپا توسط ي رأپس ازا خروج از اروپا، که يماندن و 
، ست شده استيونالي احزاب راست ناسيريها، باعث قدرت گ يسيانگل

ونان ي چرا که زمزمه خروج . ردين مقدمه قرار گيتوانست موضوع ا يم
 يهااما محور. دتر شده استي شديهمه پرسن يژه بعد از اياز اروپا به و

ن مقاله ي که اي و چه در آن مقطع زمانيخي که چه به لحاظ تارياصل
 .ونان استيپردازد، کماکان مسائل حل ناشده جامعه  يبدان م

 يچلند که در جستجوي دوي نويه آلمانيشگران نشر از گزاريکي
 که از ي گزارشيا بر،کند يونان سفر ميتر بحران به   ناملموسيامدهايپ
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او . نديگز يبرم" ونانيغرولند پنهان "کند عنوان  يه مين سفر تهيا
  : سدينو يم

زنند و  يها غر م يونانيزشان به ي که دور ميها يمن از آلمان«
م، يشان فرستادي که براييها " وروي" ارد يلي همه مبا آن" ند يگو يم

 » .زنند ي نق مها يونانين يباز هم ا

 

 همراه با ييگذاران اروپا هيش بود که سرمايک سال پيقا يدق«
ها را وادار کردند تا  ونان، آنيد بر ي شديها تياعمال محدود

 يها  وامي را در رابطه با اعطايياروپا گذاران هيط سرمايشرا
 در مقابل يواري بحران، دينشست بروکسل برا. رنديد بپذيجد

ک يها در  يوناني ،ن نشستيک هفته قبل از اي. ديونان کشيبهار 
.   گفته بودند"نه"گذاران  هي سرمايها استي به سيهمه پرس

  کهيزا از زمانيريت حزب چپ سي محبوبيک همه پرسيبرطبق 
ک دولت ينده شد و ن در انتخابات بري اولي، برا۲۰۱۵ل ي اوادر
ده يزان خود رسين ميتر نيي امروزه به پال داد،يتشک گرا پچ

  .است

ها حاضر هستند که  يوناني درصد از ۲۱در حال حاضر تنها 
 يدر حال. زندي بري رايها زا به صندوقيريشان را به نفع س يرا

 درصد ۳۵ن رقم به ي ا۲۰۱۵ن انتخابات در سپتامبر يکه در آخر
 درصد ۵۰ تا يزا حتيري سيزان راي ميا  مرحلهدر. ده بوديرس

حزب . ستي نيگر خبرياز آن روزها د. افتيش يز افزاين
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 را يها ي درصد از را۳۵ تا ۳۰ن يک نو بيمحافظه کار دموکرات
برطبق . رديگب يشيگر پيتواند از آن خود کند و بر احزاب د يم

تا و نه يکا اندوتين چپ الي نه منشعبين همه پرسيآخر
چ کدام نتوانستند به تعداد ي ه٣ KKE يها ستيکمون

 .نديافزايطرفدارانشان ب

 به علت )وناني ير دولت چپگراينخست وز( اسيپريس
 ي اتخاذ کرد، حت۲۰۱۵ هيژوئ ي که بعد از همه پرسييها استيس
د قرار ي مورد انتقاد شدءهم توسط اعضااش  حزب درون در

انت را به ير آلمان صحبت از خ که ديکم نبودند افراد. گرفت
 ي گوس در آتن طيست اکوپايويگروه اکت. دنديکش يان ميم
کال و چپ دموکرات در آلمان و اروپا ي راديها ، گروهيادداشتي

ه  در مبارز"ند ي گويها م آن. دانند يت مين وضعيز مسئول ايرا ن
 يليها خ ونان ناتوان بود، آنيچپ  " ياضتي ريها استينه به س

از آن زمان به بعد . مي کم کار کرديليکار کردند، ما خکم 
 . »شود يزا به حساب ما هم نوشته ميريشکست س

 ،ر ممکنين که غي ا اول: را به ما آموختنکته دو يآن همه پرس
وحشت از شورش فائق بر ر و يينه بر ترس از تغيهر آ"ر است يپذ امکان

چ کس يم هيماد نداشته باش که به هم اعتيتا زمان"ن که يو دوم ا".  مييآ
 گوس آتن بود ين ها مواضع بلوکوپايا".  برنده شودييتواند به تنها ينم

                                                 
3    - KKE ، حزب کمونيست يونان 
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 و ييگذاران اروپا هيونان در مقابل سرمايم ي از رژ،تر شيک سال پيکه 
  .ت کرده بوديدولت فدرال آلمان حما

اد ي را به ۲۰۱۵ پرجوش و خروش سال ي روزهاياسيفعاالن س
 يها استينه سي بود بر سي دست ردي همه پرس"نه"آورند که  يم

 ).بلهيمرکل و ولفگانگ شو (يياروپا - يآلمان

ل و ي در کنار دالونان،ي در يک سال بعد از همه پرسي ،ن روزهايا
 در نشست ا،باره خروج از اروپ در انگلستان دري همه پرسيآمدهايپ

ه ونان در دستور نشست قرار گرفتيگر بحث بحران يبروکسل بار د
ها با اشاره به همه ن روزيز در ايزا نيرياس، رهبر حزب سيپريس. است
او در . کند ي در انگلستان به مسئله خروج از اروپا اشاره ميپرس

  گرفتنيفزونعلت  «د، کهيگو يزا ميري با حضور رهبران سينشست
ن در بروکسل و رهبران يد در مسئولي نسبت به اروپا را بايديناام

ق ي بحث عميدر رابطه با بحران به جا.  جستجو کرديي اروپايها دولت
 پر کار يها زبر و زرنگ"ک از يدئولوژي ايکاتوري، کاريا هيو پا

ع وبه موض"  جنوبيها تنبل"در تقابل با "  شمال اروپايکشورها
 ».شدمشاجره بدل 

 سال يدر همه پرس" نه"د داشت که ي تأکين موضوعيزا دائما بر ايريس
ا ي و  " وروي"  خروج از حوزه ي نه براي رأيبه معناد ي را نبا۲۰۱۵
 توسط ين همه پرسيج آخرينتا. اروپا دانسته ياتحاد خروج از اصوالً

 ين بوده است که در صورت برگزاري آلکو اي عموميموسسه نظر سنج
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 ۴۸اروپا، ه ياتحادونان از يد در رابطه با خروج ي جديک همه پرسي
 درصد به ۳۹ه اروپا و تنها يدن در اتحاد دهندگان به مانيدرصد از رأ

 درصد از ۵۴اما مهمتر از همه آن که .  خواهند داديخروج از آن را
 ي براي همه پرسکي ي برگزاربا اصوالً يکنندگان در همه پرس شرکت
 . ه اروپا مخالف هستنديونان از اتحاديخروج 

ه ينشر در ۲۰۱۶ ه م۶خ ين در تارين گامليستي که کريدر مطلب کوتاه
 آلمان در يدي نقش کليتوان به خوب يتونگ نوشت، ميچه سايزود دو

 ي کشورهايي اقتصاد و داراين وزرايونان و مشاجرات بي يبحران مال
گر، را مشاهده ي دياز سو  پولين الملليک سو و صندوق بي ازيياروپا

  :سدينو يم" ا آنين، يا اي"اش با عنوان  او در مقاله. ردک

ونان که ي يالملل نيژه طلبکاران بيس والجا از  قبلدرست روز«
س صندوق ين الگارد رئيستيشد، کر ي برگزار مبعدشنبه در دو

 با. دهد ي به دولت آلمان ميماتوميشنهاد اولتي پول دو پيالملل يب
 يثمر خود که حاو ي که طلبکاران به مذاکرات ب مضموننيا
ده و به  است خاتمه دايشتريبباز هم  ي اقتصاديها اضتير

 دولت يها يابند که کم کردن بدهکاري دست ي آن به توافقيجا
ن هدف که ي با ا، آن هم صرفاًددهونان در دستور کار قرار ي

ه بتواند به مورد اجراء درآورد و از يونان تا قبل از ماه ژوئيدولت 
ر يدر غ.  شوديريونان جلوگي دولت يق از ورشکستگين طريا
ح يخواست صررغم دريعل  پول،يللالم نين صورت صندوق بيا
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با  ،ونانيبرنامه دوره سوم پرداخت وام به  ياجران، در يبرل
   ». نخواهد کرديهمراهه اروپا ياتحاد

 مه به اروپا ارائه ۵ خود را در شب پنجشنبه يها الگارد درخواست
 عمدتاً و يي اروپاي کشورهاير مالي وز۱۹ن نامه خطاب به يا. دده يم

  :سدي نويالگارد م. لمان نوشته شده بوددولت فدرال آ

 ده است که موضع خودمان را کامالًي من زمان آن رساز نظر«
ن که چرا ما يم و اي بپردازيا هيل پايح مسايم و به توضيروشن کن

 يبازنگرژه، يل مربوط به اقدامات وي که مساميکن يفکر م
  ».دد هم زمان به بحث گذاشته شويباآن  ين ماليها و تأم يبده

، ي بانکيليک روز تعطيرسد، در  ين مين نامه در روز جمعه به برليا
ونان ير موضوع ي که درگياستمداراني که اکثر کارمندان و سيروز

 آلمان نخواست در مورد ييوزارت دارا.  نبودنديهستند، قابل دسترس
  . خواند، واکنش نشان دهد" محرمانه" که آن را يا نامه

 يطيک پنجم شراي  بودونان توانستهي پول، يالمللن يبه استناد صندوق ب
ک امر مسلم ين يا.  برآورده کنددل کرده بودني تحم کشورکه به آن

 و هم ين الگارد، که خواهان مذاکره فوريستي کريها است که خواست
 بود، از دستور ين ماليها و تأم يزمان در مورد اصالحات، کاهش بده

 دولت يها  نکات خارج از برنامهني ايجلسه خارج شد چرا که تمام
ن سه هدف را مصراً دنبال يتا به حال برل. بودونان يآلمان در رابطه با 

ولفگانگ . ها  آنين ماليها و تأم ياصالحات، وصول بدهضد: کند يم
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د يها با يوناني«: کند يها است که تکرار م  آلمان ماهير دارايبله وزيشو
اصالحات را اجراء کنند و بعد از آن   وياضت اقتصادي ريها اول برنامه

او . »نشستگفتگو به توان  يها م يباره کاهش بدهاگر الزم باشد در
 مذاکره ي آتن برايد کرده است که در رابطه با تقاضاهايبارها تأک

  . ندي بي نميچ ضرورتيها ه يشتر درباره بدهيب

 ي است که نظرات بخشين متن، پرداختن به بحثي ترجمه ايهدف اصل
 ين که به نکات اساسي ايبرا. ونان را در خود مستتر داردياز چپ در 

 چپ با آن دست يروهاي و نيپردازد که جنبش کارگر ي ميا يديو کل
ا دفاع از يغ و يچ وجه به منظور تبلين متن به هيترجمه ا. باننديبه گر
ها و  ان شده است، بلکه انتقال بحثين مقاله بيست که در اي نينظرات
ن که در يد به ايبا ام. پردازد يونان مي است که به مسائل جامعه يتنظرا

 چپ يروهاي مطرح در نيها  از بحثيگري ديايک بتوان زواينده نزديآ
  .ونان را بازتاب دادي

  يآلمان مترجم مقدمه

کا آغاز شد، يدر امر  ۲۰۰۸  و  ۲۰۰۷ يها در سال   کهيا يبحران اقتصاد
گر يکه دونان يدولت .  فرو برديقتصادق اي عمرکودک يز در يونان را ني

 ي در چارچوب ورشکستگنبود خود يها ي بدهقادر به بازپرداخت
رشد . اده کنديپ يست دو بسته به اصطالح نجات اقتصاديبا يدولت م

 ديرسدهم درصد  ۳/۱۱   تا۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ يها سال  دري اقتصاديمنف

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ١٦٨

 

وده زز افينگر يددرصد   ۸  تا  ۵/۴  زانيمن کاهش يابر   ۲۰۱۲  درو 
  .خواهد شد

اضت ي رک برنامهي  ،٤يياروپا يکايتروئ  کته شدهي ديها بر اساس برنامه
بر .  شده استيونان طراحي مردم کنندهريکال فقيراد ياقتصاد
ها  يبدهن يا و عوامل يدار هي بحران سرمانين مسببي ان طرح،يا  اساس

ستند که ي نمي عظيها شرکتها و   بانکيعني، حاکم و طبقه حکومتدر 
ها، طبقه کارگر و مردم  ن تودهي، بلکه ابپردازندن بحران را يمه ايد جريبا

ک ي تنها ن همهي اجهينت  .ن غرامت را بپردازندي اديبا ي هستند که ميعاد
 يران عاديدر سه سال گذشته درآمد حقوق بگ.  استيفالکت اجتماع

دا کرده، يپداً کاهش يافته، حداقل دستمزدها شدي تنزلتا پنجاه درصد 
 شده و يت دولت قرار داشتند، خصوصي که تحت مالکييها شرکت

.  و حقوق کارکنان پرداخت نشدفسخمزدها زان يمقراردادها بر سر 
 ير کنند و براي را س شان فرزندان شکمتوانند يگر نميها د خانواده
 ينگهدارژه ي وي روستاهابهآنان را  مجبورند که ي از گرسنگشان نجات

در . ه استافتيش يداً افزاي شديزان خودکشيم. بفرستند ودکانک
 که دست به يا  بازنشستهرمردي پستوالسي کريتريميد  ۲۰۱۲  ليآور

 يري که پيياز آن جا«  :سدينو ياش م  نامهبدرود زد، در يخودکش
ک ين حال اگر يبا ا، دهد يا را نمي پوواکنشک يزودرس به من اجازه 

 من پشت سر او قرار گرفت يم به دستنکف يگر کالشي ديوناني
                                                 

4  - Troika - مجموعه سه نهاد اصلي . دارد سه ضلع  ياسه پايه وکه  تروئيکا، به معناي چيزي
  کهدمي نامن اروپايي يتروئيکا  راده در سياست گذاري هاي اتحاديه اروپايينو تصميم گير

  .کميسيون اروپايي؛ بانک مرکزي اروپايي؛ و صندوق جهاني پول: تند از رعبا
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ز به يدادن افتخارآم انيم به جز پاينيب ي نميگريچ چاره دي ه،گرفتم يم
 يها  سطلي ادامه زندگيگر مجبور نباشم که براي د تا خود،يزندگ

  .»مبکاوآشغال را 

تا کنند،  يدز مبتال ميروس اي خود را به وعامدانه هستند که ييها انسان
فقر و . برخودار شوند ينات اجتماعيتأمو خدمات  ق ازين طرياز ا

 به دست ي آتن گرسنگان را به مبارزه برايها اباني در خيخانمان يب
چه که ثروتمندان در   آنيايبقا از يحتاج زندگيآوردن غذا و ما

هزار نفر   ۲۵۰   ارتودوکسيسايکل. زند، کشانده استير يها م دان زباله
    .نهاده استگام ت ي بربريبه سوان وني. کند يه ميرا روزانه با سوپ تغذ

 را ي مقاومت سختيونانين احوال، طبقه کارگر و جوانان ياما با تمام ا
دو سال، جنبش  يط در ياعتصاب عمومشانزده   .اند ش گرفتهيدر پ

، ات، اعتصابيا  تودهيها ، تظاهرات۲۰۱۱   در تابستان"نبرآشفتگا"
وزارت بهداشت، و  مثل ي و محل کار و موسساتها هاشغال کارخان

 از ييها  نمونه،ط اتوبوسي اتوبان ها و بلعوارض نپرداختن ي براجنبش
 يبرا.  بدل شده استيک جامعه شورشيونان به ي. ن مقاومت هستنديا

 در حال ييک کشور اروپاي در يط انقالبين بار بعد از سه دهه، شراياول
   . استيريشکل گ

 کي اگر. منتقل شده بودن ابايخبه قدرت    ۲۰۱۲  هي واقع در فوربه
 يا ک حزب تودهي و ي انقالبيرهبرک ي مصمم با يجنبش کارگر

 را سرنگون کرده و قدرت حکومتتوانست  يم  داشت، يموجود 
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و حزب   زايريس  ۲۰۱۲  لي آوريدر همه پرس. جاد کنديو را ايآلترنات
درصد آراء را به   ۳۰  مشترکاً  پحزب بزرگ چ دو يعنيست يکمون

  دموکراتيها درصد چپ  ۱۵ ني بر اافزون.  داده بودندخود اختصاص
ک اتحاد ي. توان به آن اضافه کرد ي را م   هم٥سموسيناسپي از سمنشعب

 يپارلمان راه را برادر ت ي اکثر با در دست داشتنتوانست يچپ که م
 . هموار سازديک دولت کارگريجاد يا

د به يکه با خود دارد يش روي را در پي مهميها پرسشونان يچپ در 
 يدار هي خروج از بحران سرماي برايتواند راه يا ميآ. دده پاسخ ها آن

ش قرار ا ها و اهداف  در مرکز خواستديبا ي ميزينشان دهد؟ چه چ
 آن يسرنگون به جز يا  چارهيدار هي سرمانظامدر چارچوب ا يآرد؟ يگ

ل آن  اروپا و پوهياتحاد؟ و در رابطه با وجود دارد ع اوضايدگرگونو 
 پرسشن ين که ايژه ايفا کند؟ به وي اديبا ي مي چه نقش، چپ " وروي" 

  .دارد يونان نقش محوري درون چپ يها آخر، در بحث

قابل  بخش دي باوناني به واقعن و بروکسل، ي برلتوجه به مطالباتبا 
اش  تيعضوو خود را از دست بدهد  يو مال ي از استقالل مليا مالحظه

و در عمل کند  ي م در پوست گردوونان راي يت و پادس يدر اتحاد پول
ان بخش ين امر باعت آن شده است که در ميا. رديگ ياش را م استقالل

 حفظد ي به امشود، يدائما افزوده متعدادشان بر  که ، از چپيبزرگ
 تحرک جهت ي کاهش ارزش ارز خارجي براي و امکانياستقالل مل

                                                 
5 - Synaspismós  -  که يک ائتالفي از چپ و طرفداران محيط زيستويک تشکل سياسي ، 

  . به ائتالف سيريزا پيوست۲۰۰۴ در سال ،يک حزب با سابقه اي است
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 ياست پولي و بازگشت به س " وروي"   حوزهده خروج ازي ا،ياقتصاد مل
ن باورند يدگاه بر اين ديطرفداران ا. ابديسترش ، گ٦ " دراخما"  يعني يمل
  بايق غلبه و بازياز طر مقابله با بحران تنها يدار هي سرمانظام در که
  .ممکن است يدار هي سرماي پارامترهاگريد

. پردازد ي ماه پرسشن يات ايبه جزئ اتسوسيي، آندرآس پانوشتهن يدر ا
 با ي حزبي اصليو سخنگو  ٧مايني خکيستي روزنامه مارکسريسردب يو

 دوقلو حزب و است يستياليسوس ياسي س سازمانکيهمان نام که 
ونال ي انترناسيته براي کميوناني بخش   ،)SAV( يتيالسيو سوسيآلترنات
 . استيکارگر

 ه مخالف ن و استه اروپايونان از اتحادي    مدافع خروجنهما ينيخک
 يدار هيه سرمايکه از اتحاداست ن ينه به خاطر ااش  ن موضعيا.  "وروي" 

 پول واحد  حوزه درونانيماندن   طرفدارنهکند و  ي ميبانياروپا پشت
ن يما بر ايني خکموضع.  برعکسباشد، بلکه کامالً ي ميياروپااتحاد 

 ي برايه نجاتراچ ي هيدار هيدر چارچوب سرما اصوالًاستوار است که 
 خارج از خواه دره اروپا و ي در درون اتحادخواه ،ونان وجود نداردي

دهد  ي را ارائه ميا ن سازمان برنامهي، ايا هين استدالل پايبر اساس ا. آن
 يرا براراه ها  ق آنياز طراستوار است تا   يا ي انتقاليها خواستکه بر 

 يها، دولت يعدم بازپرداخت بده: هموار سازد يدار هيغلبه بر سرما
 تيريمد کنترل و با يصنعت  مهميها  و بخشي بانککل نظامکردن 

                                                 
6  - Drachme  -   "درا�	� " �
  .�رو���	ن ,+* از ا)'	ذ � % ، وا"!  �ل 

7 - Xekinima   -.�  /0/	��/34 2/	1/، �	ز
	ن ����� %5 ا1
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 ي فعال ساز وي بازسازدرجهت از اهم ملزومات يک کارگريدموکرات
را در معضالت چاره   ماينيخک. ي کارگرک حکومتيجاد ي اقتصاد وا
 چشم انداز و با يي اروپايستيالي سوسيها ک اتحاد دولتيجاد يا
چ راه ي خروج از بحران هي که براداردد يند و تأکيب ي ميتسيوناليناستران
 خواه و يدار هينظام سرماک ي چارچوبر د ، خواه وجود ندارديا يمل

 و تک ي منزوک کشوري در يستيالي نظام سوسکيدر چارچوب 
    .افتاده

و ح داده يتوض فوق را دگاهيدده است که يکوش نوشتهن يدر اسنده ينو
ان يدر مج يرا در حال حاضر و ي محوريها ث به بحاو. دکنق يدقت

ار يها مسائل بس ن بحثيا. دپرداز يونان مي يچپ و جنبش کارگر
 ز آموزنده استيگر ني ديها در کشورها  چپيد که برانداربر در يديمف

  " وروي"  که در آن مردم روز به روز به يکشور در آلمان، از جمله
بازگشت هم   ستي راست پوپوليهارويو ن  نگرند يد ميده ترديبه دشتر يب

  . کنند يچه مارک را طرح ميبه دو

چيسيساشا استان،  ۲۰۱۲ل يآور  

 

  يآلمان ترجمه دوم چاپ بر يمدخل

 ، آن استعنوانخورد،  ي به چشم منوشتهن ي که در اين موضوعياول
تواند وجود  ي ميها چه رابطه ا چپ/ و انقالب " دراخما" / " وروي" ن يب"

ها و   که بحثيزمان .ستيربط هم ن ين عنوان چندان بيا "داشته باشد؟
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روشن خواهد  هم ن رابطهيا درون چپ دنبال شود، ياختالف نظرها
    .شد

 و يد به آن توجه شود، بازگشت علنيله اول باه که در ويزيآن چ
ک ي دور و رمانتيليش خي که دو سال پيامر.  است"انقالب"روشن به 

 يليخامر  کيبلکه د وش يمموضوع روز ه تنها  ند، ناگهانيرس يبه نظر م
در    و به طور گستردهابانيکوچه و خرسد که در  ي هم به نظر ميعيطب

 . داشتندي نقش مهمعاملن رابطه دو يدر ا. دزنپردا يم به بحث شمورد
ز تونس آغاز شد و  ا۲۰۱۱  لي که در اوابودند ي انقالبات عرباول عامل

 دوم بحران عامل. ت کرديسرا ي عربيکشورهار يسا به باد به سرعت
  درها و بازار مسکن  بود که انفجار آن از بنگاهي جهانياقتصاد

ن يا. ادامه دارد شد و هنوز هم شروع  ۲۰۰۷   در سالي شماليکايآمر
 بحران شکل را در بر گرفت و امروز يبانکنظام   به سرعتبحران

  . استا گرفتهرا فر يي اروپايه کشورهايلکو ها را به خود گرفته  يبده

 يا يط انفجاري شرا،ده استيان نرسيبه پاهم هنوز  که ي بانکن بحران يا
 انقالبات ي اصلشهير واقع ، و بهدرجاد کي کشورها اک سلسله ازيدر 
 که با اشغال "برآشفتگان" جنبش ين حال علت اصليدر ع. بودز ي نيعرب

 که ييها د، جنبشبوز ي بزرگ خود را نشان داد نين مراکز شهرهاياديم
. افتندي گسترش ايدن بودند و به سرتاسر اشان تونس و مصر سرمشق

 يانفجاربار و  ط فالکتي شراي اصلمسببن يچن هم يبانکن بحران يهم
ک يونان يژه در ي به و، را در بر گرفتهيي اروپاياست که امروز کشورها

  . استجاد کردهيا را يا يانفجارو ت متناقض يموقع
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حامل ، کرددو سال گذشته تجربه  يطونان در ي که ييهاداديرو
 محدود محافلنه فقط در  که ييدادهايرو. ندا بوده ي انقالبيها خصلت

 به بحث پرداخته اشان  بارهون، بلکه در سطح کل جامعه دريانقالب
ست يگا، رهبر حزب کموني آلکا پاپار مثلي فردت کهين واقعيا. شود يم
 فراهم يط انقالبيشرا«ونان ي که در ديگو يم   ۲۰۱۱  اکتبر  ۲۰  ونان دري
 ن جهتي به ايشروي آن است که پني مبين وجهي به بهتر، خود»ستين

 که آبستن ميبر يبه سر م ينينو انک دوريما در   . شده استبنقد شروع
 يبرا جامعه، ي برا  ن موضوعيپرداختن به ا  . استي انقالبيدادهايرو

العاده مهم   فوقيت آيها سال ي طما درخود  يها  بحثي براچپ و
   .است

 ن کهي؟ استيچ  "دراخما" / " وروي"  اوضاع ون يان يم ربط بينيببحال 
د، ده يمط رب پول واحدله أ مسه ب صرفاًچپ موضوع خروج از بحران را

 را  " دراخما"  به  " وروي"  از سد  آنان مسأله عبورکهن است يا يابه معن
 د، طرح نوند بزني پيدار هي جامعه سرماينله سرنگوأن که به مسيبدون ا

شوند که هم  ي ميزيفاجعه انگ شتباهن کار مرتکب ايآنان با ا .کنند يم
    .زدپرداب را ي گزافيبابت آن بها شود يمجبور م جامعه هم کلچپ و 

 را در دستور کار خود قرار يدار هي سرمانظام ي سرنگونامر چپ نهيهرآ
 دگاه چپي منزله آن خواهد بود که از دن بهيها ا در نظر تودهدهد، 
 تنها راه نجات جامعه يا  و انقالب تودهي، کارگريستياليسوس تملزوما

، حالتن يدر چن.  استدر آن گرفتار شدهکه   استييهاونان از تنگناي
خواهد ن پرداختن به پول وجود ي برايل موجهي دلچيگر هيد  چپيبرا
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شرفت جنبش يا به پي؟ آباشدتواند  يمعنا مچه به ن بحث يداشت؟ ا
ا آن که آن را دچار اغتشاش خواهد کرد؟ پاسخ يکمک خواهد کرد و 

  ."ديا سفياه يس" تواند باشد به جز يز ميبه آن همه چ

  يآلمان ترجمه اول چاپ بر يمدخل

تا چه حد  ه اروپاياتحادا از ي و  " وروي" حوزه از ونان ين که خروج يا
 به جنبش تهاجم  بهو  وناني يران اقتصاد بحتواند باشد به ي ميپاسخ

 يشتريتعداد بتوجه   روز به روز  است کهيپرسش ،مردمهمه  و يکارگر
ن موضوعات يخواهد به ا ي منوشتهن ي ا.دارد يعطوف مرا به خود م

  .بپردازد

 در برنامه خود خواستک ي را به عنوان نکته مزبورن يد ايا چپ بايآ
ه اروپا يا خروج از اتحادي؟ آقائل شود يا ژهي ارزش وشيرابگنجاند و ب

را  يمواضعن يچن چپ اگر  ر است؟ي اجتناب ناپذ " وروي"  ي پولحوزهو 
ن که در ي؟ از تجربه آرژانت خواهد داشتيي آمدهاياتخاذ کند چه پ

 را ييها درس چه ،رديگ ي صورت ماش باره دريادي زيها ونان بحثي
ش يد برايچپ با و مي هستاش خواهانکه  يحکومت آنم؟ يموزايد بيبا

کامل  تمام و ي سرنگوندرا راه چاره ي؟ آ استيکند، از چه نوعمبارزه 
 و ي کارگرک حکومتي ي به سويريگ  و جهتيدار هيسرمانظام 

ا ي، "جبهه خلق"ک يجاد ي ايا رفتن به سوي ، استيستياليط سوسيشرا
ا يآ است؟ و ي کافيدار هي در چارچوب سرما"يمترق"ک حکومت ي
از نوع   "يبخش مليجبهه آزاد" کيک بر سر يات تئورحثابم
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EAMبه يربطشود،  ي ماش گفته درباره يلين اواخر خيکه در ا  ،٨ 
     دارد؟ مايها پرسش

ها هم  ن پرسشياشان به ا پاسخ ار رنگارنگ است ويبس چپ فيط
ونان و چه يتر شدن بحران چه در  قيل عميمطمئناً به دل. ستندينسان  کي

هم   " وروي"   حوزهدگاه خروج ازيدوزنه ، يي اروپايکشورها گريددر 
ک يتنها پاسخ م که يکن ي نمين نوشته ما سعيدر ا  .تر خواهد شد نيسنگ
 از چپ هستند که ييها بخش. ميدهرا ارائه ش در درون چپ يگرا

 و ي اجتماعملزوماته اروپا را به ياتحاداز  و  "وروي" حوزه خروج از 
ز در اساس ي از چپ نيگريبخش د. زنند يوند مي پي سرنگونياسيس

 و  " وروي"  خروج از  در بدو امرکنند که ين محدود ميخودشان را به ا
ش خواهد يند که چه پيش ببرند و در ادامه ببيه اروپا را به پياتحاد

ه اروپا يک بخش مهم از چپ که طرفدار خروج از اتحادي يبرا  .آمد
ر ي و خدشه ناپذرقابل بحثي غصلاک ين موضع به عنوان ياست، ا
اصالح " يها رد در زمره چپي است و هر کس که آن را نپذدرآمده

 کنند که نقش ي نگاه مياناتي جر به مثابه آنانشود، و به ي ميتلق "طلب
 يچ همکاريه داشته و يدار هينظام سرما ي را براريبرگ درخت انج

ن ي به اختنپردا ما قصده ن مقاليدر ا. ننديب ينممجاز را  با آنان يمشترک

                                                 
 8  -  EAM -  جبهه آزادي بخش ملي، مهم ترين جنبش مقاوت در يونان در دوران اشغال

عالوه بر کمونيست ها ساير مبارزان جمهوري .  جنگ جهاني دوم طييونان توسط نازي ها در
خواه و ضد فاشيزم ان را تشکيل مي دادند وليکن نيروي اصلي پشت آن حزب کمونيست يونان 

اين جبهه به جنبش عظيم اجتماعي تبديل شد که در مناطق آزاد شده حکومت خود را مسقر . بود
  کرد
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م يخواه يما م. مينداررا  چپ وناختالفات درها و  ها، موافقت مخالفت
مسأله   اصوالًديبا شا شبرد اهدافيپ ي براچپم که يته بپردازکن نيبه ا

 و ي موضوع مرکز را در "وروي" از حوزه ه اروپا و يخروج از اتحاد
 ا نه؟ياش قرار دهد و  يا برنامه

    !بود خواهد "نه" ما پاسخ ،يپرس همه کي يگزاربر صورت در

و يجورج   توسطيشکست مفتضحانه طرح ارجاع به همه پرس يدر پ
انه مرکل و يد وحشي تهدباو   ۲۰۱۲  اکتبر  ۳۱  در روز پنجشنبه  پاپاندرئو
 را يي اروپاهي عضو اتحاديگر کشورهايت دي حما که،يسرکوز
  " دراخما"  و بازگشت به  خروج از آن و "وروي" باره بحث در  داشتند،

  . به خود گرفتيابعاد تازه ا

 يسواز بارها   ه اروپاياتحاد  يها مانيپ  رابطه با در يهمه پرس  خواست
ندگان طبقات ينمان ي همواره ا ازاحزاب چپ اروپا مطرح شد وياريبس

 ،بودند ي همه پرسهر نوع يبودند که مخالف سرسخت برگزارحاکم 
 طرح طبق  بر.  وحشت دارندي همه پرسجي از نتابه شدت چرا که

 که ي قانونيها طرحب به اتفاق موارد، قراردادها و ياکثر قرپاپاندرئو در 
ست بسته يبا يها م ق پارلمانياز طر صرفاً، دندش ي مربوط م"وروي" به 

 که در نشست يد اعتبار بانکي جدمانيدر رابطه با پپاپاندرئو . دش يم
توسط کنفرانس سران   ۲۰۱۱  اکتبر  ۲۷  و  ۲۶ يروزهاسران اروپا در 

 يهمه پرسک يع به ارجابه ه اروپا را ياتحادب شد، ي تصويياروپا
 يپاشفرو روندد، وب يم ي منفين همه پرسي اهجياگر نت. دکن يد ميتهد
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، به فتر ي مي فروپاشي به سوهم ياروپا، که بدون همه پرسه ياتحاد
ح آن که ي امکان توضته نوشنيدر ا .گرفت يمالعاده سرعت  شکل فوق

 خالصه آن که. مين روند چرا و چگونه اتفاق خواهد افتاد، را نداريا
 در سطح يماک ناآري پاپاندرئورفراندوم توسط  يبرگزاراعالم خبر 

کشورها سقوط بورس در تمام و موجب  بوجود آورد، هي سرمايايدن
 عقب ر به را وادادند تا اوي گوش پاپاندرئو را کشي مرکل و سرکوز.شد
  .کنند ينينش

 ي همه پرسامر که نشان داد ماند و يباقپاسخ  يکماکان ب پرسش ني ااما
 و  " وروي"   حوزه ازوناني ا خارج شدنيماندن و  يباق در مورد ياحتمال

ط يست بلکه تحت شراي مطرح نيه اروپا، تنها در سطح تئورياتحاداز 
د چپ يش آي پيطين شراي چناگر. ت بدل شوديتواند به واقع ي ميا ژهيو

 يما داراينيله خکأن مسي؟ در رابطه با اه باشد داشتديبا يکرديروچه 
 آن يهمه پرس يبرگزارک روز بعد از اعالم خبر ي روشن بود و يموضع

 يح و با صدايصر! نه"  عنوان با يحيتوضک مقاله يدر . را طرح کرد
ر يبه تفس، "!د اخراج گردديکا باي، تروئ حکومتسرنگون باد! بلند

،  "وروي"  رفراندوم در مورد ي که در صورت برگزارسازد يمستدل م
    .د باشدي به آن باي منفيها به مردم دادن رأ شنهاد چپيپ

   "نه" نيا يبرا ليدال

 يهمه پرس يطرح برگزار استوار است؟ ي بر چه اساسين موضعيچن
 ي حساسکراتومک فرد دين خاطر بود که او ي نه بد،وئپاپاندرتوسط  
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 ۲۰۱۰سال لي که از اوااش يها استيکه س يياز آن جابلکه است، 
 شده را موجب يانه جنبش کارگريجو ن و مبارزهي خشمگيها واکنش

شود که نجات  ي، ناچار ميدي ناام و از سرياسي سک بن بستي در ،بود
. د کنيشرط بند يک همه پرسي ياش را در قمار برگزار ياسيس

 يجامعه در مقابل او صف آرائ.  بودياز هم پاش او در آستانه حکومت
در . ود بيپاشفرو در حال يل اختالفات درونيحزبش به دل. کرده بود

  استقبال کند ويشنهاد همه پرسيپ پاپاندرئو مجبور شد که از دولتواقع 
ه برد يت پين واقعيک بخش از رهبران حزب به اي. به آن گردن نهد

 به ظاهر ين همه پرسي ايبرگزارق يطرم گرفتند تا از يند و تصمبود
ن ياز ا. ونان دراز کننديمخالفان خود و مردم  يسو به يدست دوست

دست ه  کردند تا دوباره ابتکار عمل را بيها سع آنق يطر
فشار  ري ز خود راياسين سيخواست جامعه و مخالف يپاپاندرئو م  .رنديگ

  .داشت يم را در بر  در رفراندوم دو مفهومي منفيرأقرار دهد، چرا که 

 يها وامقطع پرداخت اقساط  يا به معني منفيتر آن که رأ و مهماول 
،  "وروي" ارد يلي م۸نه گر يه اروپا دياتحاد. بود يم وناني به کايتروئ
و پرداخت  يونان ميبه ن قراردادش را ين قسط از اوليششم

ن يدوم ا .د راي جدينامه اعتبار ن موافقتي از دوم "وروي" ارد يليم  ۱۳۰  نه
  " وروي"  از وناني خود به خود به مفهوم خروج ي نکته قبلياجراکه 

ه اروپا پرداخت وام را قطع ين که اتحاديبه محض اچرا که . بود يم
 که يشود که پول چاپ کند و تنها پول يونان مجبور مي دولتد، رک يم
  بعد ازکهافزون آن . دتوانست باش يم  " دراخما" توانست چاپ کند،  يم
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 يمرکل و سرکوز، ي همه پرسياعالم موافقت پاپاندرئو با برگزار
، ي همه پرسي درصورت برگزارکه   کردندانيب با صراحت   بالفاصله

  . طرح خواهد شد " وروي" از ونان يرون رفتن ي باي موضوع ماندن و

ک يونان را در مقابل ي مردم يق همه پرسي کرد از طريپاپاندرئو سع
 به  مردميا ":ن مفهموم کهيبه ا. وار تحت فشار قرار دهد دشطيشرا

 که – ديده ي ميمن رأ ياضتير يها استيد و سي جديها قرارداد وام
ده سال تا   که رسماً،يسرکوب جنبش کارگر ي خواهد بود برايمجوز

  از خارجونان درين صورت ير ايدر غ و – اشت خواهد دادامهگر يد
د ي به ما وام جدگريه اروپا ديگرفت، و اتحادد خواه قرار اروپا هياتحاد
 را يها و حق بازنشستگ  حقوقم توانستيد داد و ما هم نخواهنخواه

 با اي«:  متمرکز شدپرسشن ي بر سر پاسخ به ايهمه پرس." ميپرداخت کن
 که جاده صاف ديه ديه اروپا رأياتحاد ماندن در يباق به نفع  مثبتيرأ

 مي خواه خارجآن  ازي منفيبا راا ي و د،بهتر خواهد بو ي زندگکيکن 
  ».دش

 پشت بر" " وروي"  به نام ي"خنجر" بام دارد که ياگر طبقه حاکم تصم
 هنه ب" جز يگريچاره د، پس  وارد آوردي ضربه مهلکيجنبش کارگر

در  يا جنبش توده توسط يبه همه پرس "نه".  نخواهد ماندي باق"وروي" 
اگر ! بودگفتن  "نه به جاده صاف کن" و "خنجرنه به  " تنها شکلتيواقع

 خورد و يم يداد، جنبش ضربه سخت ي مپاسخ "يآر"  با يا جنبش توده
 د، چرا کهش يف مي تضع به شدتي آتيها  مقاومتيبرااش  ييتوانا
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ز به ي و ني زندگسطح ي نابوديها استيبه ساشان "يآر"  ي با راها توده
    .دادند ي مي حقوق خود رأسلب

ونان ي مردم م که اکثريابي يدر مم، ياندازي بي نگاهينظرسنجاگر به 
 يگري ديده را در جاين پديا. دهند يح مي ترج " دراخما"  را به  "وروي" 

 ونان را با ي که طبقه حاکم مردم يطيشرادر اما . م داديح خواهيتوض
 که ي وقت. استه تحت فشار قرار داد" " وروي" ا يت، ا يا زندگي"منگنه 

 و با تمام قوا ديباد، چپ يگو ي م"نه" "وروي" ه کارگر به طبق
ن يد اي شايگريط ديدر شرا. ردي قرار گها  آنانه در کناريجو مبارزه

 با توجه بهضم نباشد، اما ه قابل يسادگن ياها به   تودهي براسألهم
چپ از جانب  لموس مکارزارک ي ،مي که در آن قرار داريطيشرا

 يدر صورت برگزار  .ر دهديي تغيا به شکل مثبتتواند توازن قوا ر يم
نه به « يک مبارزه برايها را به  ها و چپ توان توده ي، ميک همه پرسي
 ين موضعيک چنياتخاذ .  فراخواند»ه اروپاي و نه به اتحاد " وروي" 

طلبد که از الزامات و  ي را ميجانبه اوضاع و احوال کنونح همه يتوض
    .رود ين نوشته فراتر مي احدود

ط ي شراکيدر : ميد کني تأکه مهمنکتک ين جا الزم است که بر يدر ا
ک ي يعني مورد فوق، رينظ يا ياسي سي عمليريگ موضعک يژه، اگر يو

ک موضع مبارزه ي ديبارد، چپ ي ما قرار گيش روي، در پيهمه پرس
 نياما ا. ه اروپا اتخاذ کندي و اتحاد "وروي"  خروج از ي برايا انهيجو

" دراخما"   جاد توهم نسبت بهي ا  د به مفهومينباچ وجه يبه ه يريگ عموض
د ي آورد، نبايرأ" نه" يهمه پرس ينه در پيهرآ!  از آن باشديبانيو پشت   
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. از اهداف چپ بوده است  " دراخما" بازگشت به ن برداشت شود که يچن
ط يشران موضع توسط چپ تنها و تنها با توجه ين که اتخاذ اي ايبرا
خروج از  يعني.  آنيا  از نکات برنامهيکي است و نه ي کنونشخصم
 راه منزلهبه د ي نباچ وجهي به هيي به تنهاه اروپايا از اتحادي و  "وروي" 

ب مورد يد مسائل را به ترتيبگذار. دوده شيحل مشکل کارگران فهم
ر حول آن ي اخيم که در روزهاي کن شروعيا نمونهم، با ي قرار دهيبررس
    . درگرفته استيادي زيها بحث

  نيآرژانت نمونه

 ،د کننديخواهند از آن تقل يها م  از چپياريبس است که نمونه نيآرژانت
در   ۲۰۰۱  در دسامبر  .نيآفروحشت است  يا  نمونهحکومت ياما برا

، که به چشم نيس جمهور آرژانتي دالرائو رئها،  تودهات تظاهرانيجر
 کوپتر از ي توسط هلت کشور بود،نماد فالککارگران و جوانان کشور 

    پانگالوسونان در عوضي در  اما.کند يم فرار ياست جمهوريکاخ ر
  شده بود، در اوائل سالينيخود گنده بدچار که  پازوک ي از وزرايکي

، ديد آين پدي آرژانتشابه ميطي شراونانياگر در  که کند يمد يتهد  ۲۰۱۱
  ازحفاظت يبرااحتماالً (د ات فرسها خواهد ابانيها را به خ تانکاو 

م يپرداز ين تحوالت مي اي که به بررسيوقت). "!مردم" ي بانکيها سپرده
  .ميشو ي مواجه مي آشکار و متفاوتدگاه کامالًيبا دو د

 يها ک جنبش که از خصلتيتحت فشار ، ۲۰۰۲  ن در ساليآرژانت
 ي دولتيها يم گرفت که از پرداخت بدهي برخوردار بود، تصميانقالب
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از  (، کنديري جلوگ"پزو" کشور ارزش پول سقوطسرباز زند تا از 
 دولت يها ي بده.) با دالراش ي و هم ارزع ارزش پزويسرت يتثب قيطر

 يزي چيعني(د ش يم  "وروي"  داريليم  ۱۰۰  ن بالغ بريآرژانت
 يالملل ني صندوق ب.)وناني امروز يها يدرصد از بده  ۲۸  تا  ۲۷  معادل

 مداخله ي از ورشکستگنيآرژانت دولت نجات يبرا  ۱۹۹۹  در سال پول
ست ي کرد تا حقوق کارمندان دولت را بو حکومت را وادار ه بوددکر

ن ي به باالتريکاري بزانين اقدامات مي ايدر پ. درصد کاهش دهد
در . ق فرو رفتي عميک بحران اقتصاديد و کشور در يحدش رس

 برداشت پول ي براييها تي محدودرديگ يمم يدولت تصم  ۲۰۰۱  دسامبر
 برداشت پول  مردم دردر واقع حق. جاد کنديها ا توسط مردم از بانک

ن در اعتراض يمردم آرژانت. کند يها سلب م آنها را از  خودشان از بانک
تر  کم يطدر   ۲۰۰۲  هيتا فور  ۲۰۰۱  انه، از دسامبريم وحشين تصميبه ا

روانه  زي را نيان را سرنگون کردند و بانک جهحکومتاز چند هفته پنج 
  .جهنم کردند

ر يآن تصوم ها ه آنقدرچ وجهيبه ه؟ افتادن چه بود ن دري آمد ايپ
به ما خواهند  ي پازوک ميو پانگالوس وزرا  سلوسي که ونيزيانگ فاجعه

اقتصاد   ۲۰۰۸  تا  ۲۰۰۲  يها  سالدر فاصله. حقنه کنند، نبود
ار يبس يمل د ناخالصي تولرشدک ين يا. درصد رشد داشت  ۶۵  نيآرژانت

صد  هشت درن رشد به يا  ۲۰۱۱   در ساليحتز بود، يانگ شگفت
 که يا يبا سقوط اقتصادن را يت آرژانتيد وضعيسه کنيحال مقا  .ديرس

در  ي آتيها  سالچه که در آنا با يم، و يکن يونان تجربه ميما امروز در 
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 اکتبر   ۲۷   و   ۲۶    بخش دوم توافق نامهبه استناد !انتظارمان است
 به مرحله عاًي را سرياضت اقتصادياست ري سديبا  ونان رسماًي ۲۰۱۱  

با . خواهد شدبه درازا   ۲۰۲۰   تا سال کهييها استياجرا در آورد، س
 خود را به يها ي بدهزاني مونانين هدف که دولت ي؟ با ايچه هدف

ها در  ي بده مگراما. کاهش دهد يد ناخالص مليدرصد تول  ۱۲۰  سطح
که ضربه  يزان همان ساليبه م يعني !زان نبوديمن يهم  ۲۰۰۹  سال
  . شديکنون بحران ش موجب سقوط کشور به ورطهيها يبده

ش گرفت، ين در پي که آرژانتيرسد راه ي به نظر مني چندر نگاه اول
چه ن يآرژانتم ينيخوب بب. ونان باشدي ي کنون بحراني برايپاسخ مناسب

 يس بانک مرکزي رئ مرسدس مارکو دل پونت،.ش گرفتي در پيروش
 يدلبستگچ يندگان طبقه حاکم است و مطمئناً هين که خود از نمايآرژانت

 و  کندي اقرار مبا زبان خود  ، ندارديتسي مارکسي انقالبيده تئوريبا ا
  : دي گويم

 که ما يکار.  شکست خوردي تفکر اقتصادي و رسمي سنتدهيا«
 ي رسميقتصاداست اي برخالف سقاًيم دقين انجام داديدر آرژآنت

ار خوب آن ي بسي آمدهايپ و ، بودي اقتصادثباتجاد يا يبرا
  .»ددنخود را به اثبات رسان

زه ي برنده جا ويالملل نيبسطح  سرشناس دردان پاول کروگمان اقتصاد
   :کند که يد مينوبل، تأک
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 يها ن را در اواخر ساليآرژانت ،"است درستيس"ک ياتخاذ «
آن هم ده خارج ساخت و يو پوس رانيواز اقتصاد   ۱۹۹۰  دهه

 ي ناگهانضانقباها باعث  يعدم بازپرداخت بده که يطيدر شرا
 و با سرعت اوضاع  زمان کوتاهي طاقتصاد شده بود، اما در

مطمئناً نمونه . افتيبهبود  يطوالن بس ي مدتيبرا ياقتصاد
 يده خوبي اکي تواند ي ميک ورشکستگين نشان داد که يآرژانت

  ». باشدهم

، به نظر مي قرار دهيمورد بررس  رالهأه مسين زاويهماز ونان ي در راگ
رسد که  يدر نگاه اول به نظر م: ار ساده استيرسد که موضوع بس يم
و خروج از )   "بازار" يبعد از ورشکستگ (ها ي بدهاست عدم پرداختيس

د يا شاي. تواند باشد ي غلبه بر بحران مي برايادي، کمک ز"وروي"  حوزه
 ه؟هم ن

  دوم خوانش - نيآرژانت

 مشکالت ي برايا  چارهاش،  ارزش و کاهشيک پول ملياگر وجود 
 حل ي برايا در به در به دنبال چارها يپس چرا دن است، ياقتصاد

 يگريدچ قاره ي اروپا هر ازي به غگردد؟ ي خود ميمشکالت اقتصاد
ا تمام يآ. ک پول مشترک برخوردار باشديوجود ندارد که از 

 بحران ي برايا چارهآن را دارند، را خودشان   که پوليياکشوره
. مياندازي بيکا نگاهياند؟ به عنوان مثال به اقتصاد امر افتهي ياقتصاد

ن يتر شرفتهيست، بلکه از پي ني جهان سومدستيتهک کشور يکا يامر
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 برخوردار ين واحد پوليتر ي و قوين سطح تکنولوژيتر  مدرنواقتصاد 
در مگر ر است، ي هنوز هم جهان با آن درگه که امروزيبحرانن يا. است
االت متحده يمسکن درا و بازار ي نظام بانکيفروپاشبا   ۲۰۰۷  اوائل

ون نفر يليم  ۴۶  ش ازي بن کشوري در احاضر در حال. شدن آغاز کايامر
ن يبزرگترن کشور يان حال ي ع در.کنند ي مير خط فقر زندگيدر ز

بحران ن کشور يا. باشد يمبه امروز صلح تا دوران در   کشور مقروض
از نمونه ژاپن نام   د الزم باشديشا. ش داردي در پ رايگري دياقتصاد

  برد؟ ي به سر م کاملش از دو دهه در رکوديم که اقتصادش بيببر

 در "ي پول مل" يها تي محدوددر مورد ي اجمالي بررسني از احال پس
 به خودمان ين، نگاهيزمکره  يرون اقتصادها در يتررابطه با قدرتمند

 دستيته ي در کشورهايعني ياقتصاد  في طگري ديدر انتها. مياندازيب
 ي مليپول يدارا ييقاي آفري تمام کشورهااوضاع از چه قرار است؟

 يپول ملهم هندوستان .  حاکم استي همه جا گرسنگباًي، اما تقرهستند
 است که يز برخوردار است، اما کشوري نيعياز منابع وسهم  و دارد

 يار طوالنيبس مشابه هند يفهرست کشورها. داردرا دست يتهن يشتريب
ها خوانندگان را خسته  ک آنيکاي با نام بردن ميقصد نداراست و ما 

ن سه يم که در سرتاسر کره زميد کنيم تأکيخواه يما فقط م. ميکن
ز  در رو " وروي" م يک و ني که با کمتر از ييها انسان (دستيتهارد يليم

ارد انسان گرسنه وجود دارد يليک ميو ) گذرانند يشان را م يزندگ
ن فقرا يهمه ا. )سنت در روز است  ۷۵   که تنها در آمدشانييانسان ها(

 يهيبد  .دارندرا  خودشان يکنند که پول مل ي مي زندگييدر کشورها
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 مثبت اثراتتواند  ي مي واحد پول مليا ژهيط وياست که تحت شرا
ب به اتفاق موارد ياما در اکثر قر. د به همراه داشته باشد با خوياقتصاد

 را که يچ کشوري هيپول مل.  را حل نخواهد کرديا يچ مشکل واقعيه
  عاملش است، نجاتيدار هي که بحران سرماييها  فاجعه مواجهه بادر

    .نخواهد داد

ونان يونان از ورود يم که مردم ي را فراموش کننکتهن يد ايعالوه نباه ب
خاطر که دوران ن يابه آن هم  .ندبودت کرده يه اروپا حمايبه اتحاد

 تورم نرخ و باال بودن ي اقتصاديثبات يدوران بحران، ب،  "دراخما" 
ونان از ي مردم يخشم عمومرغم ي امروزه و عليحت.  بودياقتصاد

هستند که  يتنها تعداد اندکل فوق ي به دالقاًيدق ،کاي تروئ از وحکومت
 ن دسته ازيالبته نحوه برخورد ا. کنند يت ميحما  "دراخما" ت به بازگش  از
 برخوردار يا يه علمي آگاهانه است و نه مطمئناً از پايليها نه خ يوناني

 آنان يز به تجربه منفيعلتش نواقع  و در ه،زي غري از روينگرش. است
  .گردد يم  باز "دراخما" از دوران 

 در يد، قبل از بهبود اقتصاديگو ي که پاول کروگمان ميطور همان
ارزش پزو در مقابل .  بودآب رفته و الغر شدهن، اقتصاد کشور يآرژانت
درصد از ارزش خود   ۷۰ک سال ي يطدر   و ه بودن آمديي پااريبسدالر 

ک بحران يکشور با . نده بود شد"نابود"ها  هيسرما. ه بودرا از دست داد
   ۱۲   يبا رشد منف  ۲۰۰۲  سال تنها در ر بوده ويدرگ يقدرتمند اقتصاد

د يدر صد کاهش تول  ۱۴  با آندي کنسهيمقا(  مواجه شديدرصد
 ۲۰۰۹  سه سال يعني ي بحرانيها سال يطدر   وناني در يناخالص مل
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   ۲۰۰۲  در اکتبر  .ديدرصد رس  ۲۵   به رسماًيکاري بزاني مو) ۲۰۱۱   تا  
درصد   ۵/۵۷  کردند به ي مير خط فقر زندگي که زييها ينيآرژانتتعداد 

در . بردند ي به سر ميدرصد در مرز گرسنگ  ۵/۲۷   زمان و هم ديرس
 که ي، در حالشد و گرسنگان دو برابر دستانيتهدوازده ماه تعداد  يط

درصد  ۶/۱۳   و  ۵/۳۸ب ي ترت   بهيخط فقر و گرسنگ  ۲۰۰۱  در اکتبر
    .بودند

گشت د، بازي خود رساوج به ين بحران اقتصادي آرژانتدرن که آبعد از 
کاهش ارزش پول، صادرات را قابل . به آرامش در اقتصاد آغاز شد

 در بازار شابه ميارزانتر از کاالها يمتيبه قد کاالها يتول(رقابت کرد 
 ين توانست به برکت صادرات خود، به رشد اقتصاديآرژانت). يجهان

 ،۲۰۰۵    تا تابستانيعنياز داشت، يچهار سال نبه باً ياما تقر. ابديدست 
  .دابيزان دوران ماقبل بحران کاهش ي و گرسنگان به مدستانيتهتا تعداد 

ن رشد با يا ايآ. استط تب مريبه رشد اقتصاد صرفاًن موضوع ياما ا
 را اش ، ارزشه شدپرداختش يبرا که در ابتدا يني سنگيتوجه به بها

ن يتسک عوامل. دتواند باش يم نساده" يآر"ک ي باز هم پاسخ داشت؟ 
 يهاکشور يها با اقتصاديچ موردين در هيآرژانتدر  يقتصاد ابحران

ن يو ا. ستيسه ني قابل مقا، دچار شدنديط مشابهي که به شرايگريد
زمان  در والًاص. کند يز صدق ميونان ني يت کنونيدر رابطه با موقعنکته 

 در .قرار داشت يبهترار ي بستيوضع در ين اقتصاد جهانيآرژانتبحران 
 ي رشد اقتصاداز نرخ ياقتصاد جهان  ۲۰۰۷  تا  ۲۰۰۲  يسال هافاصله 

 با بحران ياقتصاد جهانبود که   ۲۰۰۸  در سال. برخوردار بود ييباال
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 دست به کاهش يار مناسبي بسي جهانطين در شرايآرژانت. مواجه شد
 زين  ۲۰۰۷  بعد از سالتا ط مناسب يراشن يو ا ارزش پول خود زد

ل ين و برزيچدو کشور   آن کهافزون برش فراهم بود، ي براکماکان
ن يا .کرد يها کاال صادر م ن به آنيکه آرژانتبودند  يين کشورهايتر مهم

 ۲۰۰۸   يها  برخوردار بودند و در ساليي بااليکشورها از رشد اقتصاد
 يز باقيبودند و تا به امروز ن   يو اقتصاد جهانيلوکوموت   ۲۰۰۹   و  

 يک رکود اقتصاديکا و اروپا در ي بود که آمريطين در شرايا. اند مانده
چشم انداز با  و ندها گرفتار ي در بحران بدهه هم امروزبردند، يبه سر م

    .اند مواجهز ي نين رکود اقتصاديدوم

ه داشت ن دوامي آرژانتيبرا  توانست تا ابد يم نيت مناسبين موقعيچن
 يتک کشور صنعي الًون اصيل که آرژانتين دليز به ايقبل از هر چ. باشد

 يعي طبواد و مي دو سوم صادرات آن را محصوالت کشاورزوست، ين
ن نکته يهمدر هم ن ي آرژانتي خوش اقبال.دنده يل مياز جمله نفت تشک

 که بازار بورس به علت بحران يهنگام  ۲۰۰۸   که از سال، چرادبو
به ) شوند يده ميگذار نام هيکه سرما(، دالالن بورس ختيفرو ر يجهان

 ي و احتکار مواد خام روي در بخش کشاورزيسمت بورس باز
 به يمواد در بازار جهانن يامت يقموجب آن شد که اين امر و آوردند، 

 ي بود براي مسکنيچون دارو  هموضعيت،ن يا. رسدبن حد خود يباالتر
 يخ انقضايتار" دارون ياما ا، ني آرژانتماري اقتصاد بين دردهايتسک

ن ي به آرژانتيازگشت رکود اقتصادخ بي تارهم داشت که همان "مصرف
    .ودب
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ر يکه ز يسه با زماني در مقانينتااقتصاد امروز آرژدرست است که 
 ياتريار پوي از رشد بس، پول قرار داشتيالملل ني صندوق بيها چکمه

چ ي؟ به هاستچه قرار از ن يت جامعه آرژانتياما واقع. برخوردار است
 بحران يدر ابتدا  ۲۰۰۷   سالدر. خورد ي به چشم نمير خوبيوجه تصو

تورم و نرخ . کردند ي مين در فقر زندگينتاست درصد مردم آرژي بيجهان
 بزرگ يه شهرهايها نفر در حاش ونيلي باال است و مکماکان يکاريب

 اش يد ناخالص ملي است که توليرين کشور فقيآرژانت. کنند ي ميزندگ
تصور .  استي امروزوناني يد ناخالص مليدرصد تول  ۴۰   معادلباًيتقر
م که يفراموش نکن ،است" بهشت"ک ين کشور امروز يم که اينکن
  !بودا يدنن کشور ثروتمند ي دوم، نهمي جنگ جهانانن در دورينتاآرژ

   وناني در   "دراخما"  "بازگشت"

قبل از . مي بازگرديده و متضاد کنونيچيت پي موقع آن است که بهوقت
  که بعد از سالي مناسبيت اقتصاديقعم که مويد کنيد تأکيباز يهر چ

.  وجود نداردهونان امروزي ين وجود داشت، براي آرژانتيبرا  ۲۰۰۲  
ه ي قرار دارد و اتحاديد اقتصاديک رکود جدي در آستانه ياقتصاد جهان

ار يبسط يونان، خود در شراين حوزه صادرات يتر  مهمدر مقاماروپا، 
د يد رکود جدي، تهدافتهيم ي تعميبحران اقتصادبا  که است يبد

ونان از ي که يزمانم ينيحال بب .مواجه استها  ي و بحران بدهياقتصاد
له اول، هدر و  خواهد افتاد؟ي چه اتفاققاًيه اروپا خارج شود دقياتحاد

ش ياش در پ مبادله با ارزش سهيدر مقا  "وروي"  برابردر   "دراخما" ارزش 
ن ي ا نرخ کهميفرض کن  .فتايکاهش خواهد ،  "وروي" از پول واحد 
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 دالر در برابردر  يني کاهش پزو آرژانتزانيبه م،  باشددرصد  ۷۰  کاهش
 يکاالهاه يمت کلي ق خواهد بود کهان معنيبه ان کاهش يا .۲۰۰۲  سال

ا ي به سرعت به دو و شوند ي پرداخت م"دراخما" با  که يواردات يمصرف
ن ي تأمي اصلکه منبع زيمت نفت نيق. افتيد نش خواهيسه برابر افزا

رفتن و با باال مت نفت، يش قي افزايپدر . تف خواهد باال  است،يانرژ
د ي که در داخل تولي مصرفيمت تمام کاالهاي ق و نقل، حملنهيهز
 کاهش ارزش واسطهبه به عالوه . افتيد نش خواهي افزا همدنشو يم
زار کار که ن آالت و ابي ماشيعني، يا هي سرماي کاالهاي، بها "دراخما" 

ن يا. افتيد نش خواهيز افزاي، نندا ونان به آن وابستهياقتصاد و تجارت 
مت کاالها و يش قيافزا ي برايگريعامل د به نوبه خودامر خود 
  .دش خواهد يديخدمات تول

چه در نظام ( است يهر اقتصاد  يها  ضعفنيتر  از بزرگيکيکه تورم 
ونان ي اقتصاد ي دائمصهيخصبه ) يگريم دنظا  هر و چه دريدار هيسرما

 که يا زده و در قاره  بحراناوضاع و احوالبدل خواهد شد، آن هم در 
ا چهار درصد در يمنظورمان تورم دو، سه . است بحران چارز ديخود ن
اد يرا به که ما   استيدرصد  ۲۵  تا  ۲۰  تورمست، بلکه يسال ن

 ي اصلصهيص خ که تورمييها اندازد، سال يم  ۱۹۹۰ دهه يانيم  يها سال
  .ونان شده بودياقتصاد 

 قبال از ا"دراخما" ونان تحت پوشش ي اقتصاد هکن يبه اباور  يبراا ما يآ
 يل خاصي دلخواهد بود، برخوردار  "وروي"  سه باي در مقايبهتر
 داناناقتصاد (يالملل نيبدر سطح  مطرح دانان از اقتصادياريبس  م؟يدار
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مت ي از قکاهش ارزش پولبا ": ند کها هيرنظن يامبلغ قاً يدق) طبقه حاکم
دات ي تولشيبرابر افزاارزانتر کاسته شده و صادرات  ي صادراتيکاالها

 کاهش ارزش يدار هي سرمانظام درت امر يدر واقع ." خواهد بوديداخل
شود تا با  ي ميسعق ياز آن طر است که ييها پول از جمله معدود روش

راه تواند  ين روش نمياما ا. دنشوع از بحران خارج ي نسبتاً سريها روش
 يبرا ينيچ تضمين که هي اول ا:لي دلدوبه !  باشدن معضليا چپ به حل
تواند  يم نيدائمک راه حل ين که ي، و دوم اوجود نداردت آن يموفق
  .باشد

 صادارت را ارزانتر ي بهاين درست است که کاهش ارزش پول مليا
گر يمه دين يتورم دائم! ت استي از واقعيمين تنها نيخواهد کرد، اما ا

ت دوم يواقعن يو ا. مي که ما در باال به آن اشاره کردت استيواقع
 يدر زندگ که يها در بازار داخل متي قي باال رفتن دائممترادف است با

 رهيداک ي درقت اقتصاد يدر حق. رديگ يم  راکارگرانبان يمره گرروز
هش ل کايت به دلمت صادرايک طرف قياز : دوش يتکرار م يجهنم

اما . ابدي ي، دائماً کاهش م۸۰ و ۷۰هال   سالهم چون،  "دراخما" ارزش 
 و يا هي سرماي، کاالهايمواد معدن(گر واردات گران ي دياز طرف
د و کارگران در د شها خواهن متيقموجب باال رفتن ) ي مصرفيکاالها

 آن يبرا، شود يتر م شان گرانا  روزمرهيحتاج زندگيمانه يهز که يحال
 ريناچار درگه ، بشان ارزش خود را از دست ندهد يهاکه دستمزد

  .د خواهند شيدائم يا مبارزه
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مردم  يزندگ و يت اقتصاديبهبود وضع موجب  "دراخما" ا بازگشت به يآ
ن يا.  کنديين ادعاي چنيتواند به طور جد يچ کس نمي؟ هشدخواهد 

 است ي، امر "وروي" ا با ي ت بهتر خواهد شد وي وضع "دراخما" ا با يکه آ
ط يتحت شرا! کرد ينيش بي پتوان از قبل ينمچ وجه ي به هکه
اما تحت . تواند کمتر خانه برانداز باشد ي بحران ميآمدها يپ  يا ژهيو

تنها در هر صورت . ز باشديانگ  فاجعهتواند واقعاً ي ميگريژه ديط ويشرا
ق تر يز به روز عم بحران رون کهي ا:توان مطمئن بود يز ميک چياز 

. فالکت بارتر خواهد شدهم  يوناني کارگران يط زندگي و شراشود يم
  باز هم فراهم شود، همني آرژانترينظن امکانات رشد ي اگر بهتريحت

در د و جامعه بوثبات، و شکننده خواهد  ي، برمق يب کماکاناقتصاد 
    . در عذاب خواهد بوديکاري فقر و بچنگال

ه اروپا، يدر اتحاد ماندن يبا باق و  "وروي" حفظ با  :ه کميريگ يجه مينت
 ني ماب دو سالفاصلهدر .  کشانده خواهد شديونان به ورطه نابودي

چهل ن يبت کارگران ي اکثري زندگسطحکا، يتروئطرح و   يبسته اقتصاد
   ۲۵    در حول و حوشيکاري بيواقعنرخ . تا پنجاه درصد سقوط کرد

ده يدرصد رس  ۴۳   به جوانان رسماًيکاريبزان يمچرخد و  يدرصد م
 بود ي بخش خصوصيها يژگيکه تاکنون از و ياخراج دسته جمع. است

 در حال ي اجتماعيها مهيب.  استت کردهيهم سرا ي دولتيها  بخشبه
تمام ثروت . اند  شدها ملغکامالً ي کاريقراردادها. هستندن رفتن ياز ب

کودکان در مدارس به . ستر ضربات پتک قرار گرفته اي در زياجتماع
 آتن يها ابانيخانمان در خ ي هزار ب۲۰. افتند ي از پا ميل گرسنگيدل
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 ي که از شروع اجراي دو ساليطها در   فالکتنيتمام ا. کنند ي ميزندگ
".  " وروي" نجات "با هدف آن هم ،  رخ داده استگذرد ي مکاي تروئطرح

 گري د ده سالم،ير دار قراين بسته اقتصادي دوميما در آستانه اجرا
ش يد که چه پيد دي؟ با.…ي چبعد از آن. ياضت اقتصادياست ريس

  !خواهد آمد

 مصائب رخن يز هميه اروپا نيج از اتحادوخرو با  "دراخما" با اما 
بازگشت به .  بدتريد هم کميشا، ن وخامتينه به اد يشا. دداخواهد 

 در. خواهد کرد را حل ني و اجتماعي اقتصادعضلچ مي ه "دراخما" 
  د؟د کريباجه چه ينت

  پول واحد نه است يدار هيسرما ياساس مسئله

 به يدار هي اقتصاد سرماي برايعيجه مثبت سرياگر کاهش ارزش پول نت
ن يدر اول) يالملل نيدر عرصه ب(گمان طبقات حاکم  يآورد، ب يارمغان م

 را يرن کايها چن اما آن. زدند ي مين اقداميفرصت مناسب دست به چن
 ،ي رشد اقتصادي برايکاهش ارزش پول به عنوان ابزار. کنند ينم

 يها  که از تمام روشرنديگ يبه کار مآن را  ي است که تنها زمانيروش
ف يدر ط ه تعجب است که امروزيواقعاً جا. د شده باشنديگر نااميد

د که کاهش ارزش پول ن وجود داريل گرانيهم اقتصاددانان و تحلچپ 
شنهاد ي پي حل بحران اقتصادي بران ابزاريتر ياساسوان را به عن

    .کنند يم
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ل، ين دلياول. ندستي کاهش ارزش پول نطرفدارل يداران به دو دل هيسرما
 تورم است، که يره جهنمي داعضلم، مي که در باال ذکر کرديطور همان

در ن که يدوم ا. آورد يم را با خود به همراه ي دائميثبات يبت يک وضعي
  خواهد بود کهمؤثر ي کاهش ارزش پول موقعيدار هيسرما کشور کي
ک اقتصاد يدر . اوردين نياش را پائ ارزش پول يگري کشور دچيه

به  يگر موقعيدنه دار هي سرمايدر رقابت با اقتصادهادارانه  هيسرما
 ن باشد که باياشان ا يابيند که ارزشو يم پول متوسل کاهش ارزش

. دخواهند کر فيتضع خود را ي از رقبايکيخود، کاهش ارزش پول 
متقاعد و  که زنند يم به کاهش ارزش پول دست يتنها زمانها  دولت

 يبرا. شتر استي از ضررش بين اقداميچنسود  باشند که مطمئن شده
 دو م کهي کنفرض. ميزن يمک مثال يستند ي که اقتصاددان نيخوانندگان

ه اروپا ي و اتحاد"رووي" تحت پوشش ک يچ يهونان و پرتقال ي کشور
 و  "دراخما"  :دارندا رد  خوي واحد پول ملهر دو کشورستند و ين

هر دو کشور از صادرات  يها دولتم که ي کنفرضباز هم . اسکودو
ونان ارزش پول خود را ي اگر. کنند يت مي حماييتون در سطح بااليز

. فتايکاهش خواهد  يجهان در بازار يونانيتون ي زمتيقکاهش دهد، 
زان يشود که به همان م ير ميهم ناگز پرتقال دولتن کاهش يابه دنبال 

بکاهد تا به لحاظ رقابت در ارزش اسکودو ، از  " دراخما" کاهش ارزش 
رد يگ قرار  " دراخما" قبل از کاهش ارزش ت ي در همان وضعيباز جهان

اش به فروش  يونانيب ي از رقيل گراني به دليتون پرتقالينه زوگر
علت م تا ين آوردي ايرا براار ساده شده ين مثال بسي ا.خواهد رفتن

 يتوان به جا يم. ميبفهم  بهتران است راي که در جريفراشد ياصل
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 مثال راسم يه و صنعت توري ترک،وناني مورد تون، يونان و زي ،پرتقال
  .زد

، تنها داشته باشد  هميديمفج ي نتا اگريحت کاهش ارزش پول، آمد يپ
 مثل ي اقتصاد قوکي يبراثبات ارزش پول .  باشديند موقتتوا يم

راه . )ک اصلي باالتر از يزي چيحت( ک اصل مهم استياقتصاد آلمان 
 را يدار هي بحران سرما معلولي و مسائل اجتماعيت اقتصادعضال محل

  با عدم بازيبي در ترکي و حتيق کاهش ارزش پول مليتوان از طر ينم
    .رد حل ک،ها يپرداخت بده

 تر از بحران سال قي احتماالً عميکنون ين که بحران اقتصاديبا توجه به ا
  هماز آن  يراه خروج  کي از وجود يخواهد بود و نشان ۱۹۲۹  
 يدار هي سرمانظام که ي، تا زمان "دراخما"  و  "وروي" ان يست، انتخاب مين

ه قرار پرتگاک يمان  در مقابل"که ماند  يمن يقرار است حفظ شود، به ا
 وجود ندارد که يليدلچ ي ه،"ل روان استيدارد و در پشت سرمان س

ک يچپ . مي از آن دو باشيکيانتخاب  مجبور به ل ماي پرتگاه و سنيب
:  دارديگريدهم راه حل  بحران يبرا ند وک يشنهاد مي را پيگري دليبد

جامعه ک ي ينبرد براموافق  در حرف کم  دسِتيفياز هر طچپ 
ن جمله مارکس که ي با اگفتار الاقل در يهمگ و  است،يستياليسوس

 يان به معني ا. هم موافق هستند"ديکارگران جهان، متحد شو"
 قائلت ي اولويستيونالي ناسيها علقه يبرا است که يزميوناليانترناس

. دهد يمزم در سرتاسر جهان را هدف خود قرار يالي بلکه سوس،دشو ينم
بند ي پاعملدر ر نه تنها در حرف بلکه ن امي به اتوانست يم چپ اگر
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به هرحال قصد . بود يم ي بهتريايدن امان به مراتب يامروز يايدنبماند، 
  …مندارموضوع بحث را کردن عوض 

  …است يستيوناليانترناس و يستياليسوس بحران، هب پاسخ

   ي راه حليدار هيدر چارچوب سرما يکنون بحران خروج از ياگر برا
 و يانداز قدرت کارگر  چشمکي ه درچارنها ـگر توجود ندارد و ا

 بحث در مورد ه ب دارد کهيليچه دلگر يد نهفته است، پس   زمياليسوس
ار ساده ي بسپرسشرسد که  يدر نگاه اول به نظر م ؟ميبپردازارزش پول 

 را يکل جنبش کارگر که داشت ي من امکان راياگر چپ ا. باشد
، وارد نبرد با زديبپاخ يي اروپايدار هي در مقابل سرما داده تاسازمان

 و ي قدرت کارگري الزم برايها نهيزمش يطبقات حاکم شود و پ
  مد نظر کهيزي آن، نه آن چيزم به مفهموم واقعياليسوس(زم ياليسوس

 سابق، ي اتحاد شورويستيني استاليها ميرژاز نوع ا ي و استپاپاندرئو 
 يلي دلگريآن گاه دد، فراهم آوررا در سراسر اروپا ) رهين و غيچ
ن ير ايمگر غ. دبپرداز يباره واحد پول مل بحث در  که به اشتد يمن
  ؟ستا

 ي طبقه کارگر، نبرد برااز منظرم که يکن يت حرکت مين واقعيما از ا
، بلکه يک کشف فلسفيجه ي نه نت، در جامعهيستيالي سوسيها يدگرگون
 يتيز فقر و بربر خروج اي برايشبرد اقدامات ضروري پ ماحصلعمدتاً
شه از ين اقدامات هميا. ش استا  عامليدار هي سرمانظامکه است 
 يها  خواستهبه عنوان مثال امروز  . هستند برخورداري عمليمحتوا
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ن يبر ا تهاجماتخود در مقابل جهت محافظت  طبقه کارگر مبرم
 کردن يها، دولت يازپرداخت بدهب عدم: تواند استوار باشد يمحورها م

 در گذشته که ي مهميها ها و شرکت  کردن سازماني، دولتيبانک نظام
 و ي کارگرتيري، مدي کارگر شدند، کنترلي بودند و خصوصيدولت

 ي به جا، جامعهکل ي واقعيازهاي بر اساس ني اقتصاديزير برنامه
  .ه داري سرماي مشتتوسطاستثمار 

 معجزه تواند يمکشور  ي اقتصاديات براشنهادين پي ايط کنونيدر شرا
م يثروت عظص يتخصد بر اساس ي بايزير ن برنامهيا. ن باشديآفر

عرصه آموزش،   درگسترده يگذار هي سرماي برا در جامعه،موجود
ن ثروت دو ي امنبع. شدبا "يواقع"د يها و در تولربنايزم يبهداشت، تحک

ها، که در حال حاضر  يق عدم بازپرداخت بدهياول، از طر. گانه است
ق ي از طر،دوم. رسد ي م "ووري" ارد يليم  ۳۷۰  تا  ۳۶۰  هزان آن بيم

ارد يلي م۲۰۰باً ي تقراقداماتن يابا . ها ت بانکي کردن مالکياجتماع
 شدن در بورس ي جاري کارگران است، به جاه که متعلق بي پول "وروي" 

 جامعه مورد استفاده قرار ي واقعيازهاي و نيدات ضروري تولي، برايباز
 ي از نابودممانعت است که يکنممراه ن تنها يا .فتگرخواهد 

 يدار هي که سرما،ي کنوني به خاطر بحران بانکي مردم عاديها سپرده
  .کند ين ميتضم  راش است،ا عامل

 و قدرت آن حکومتق ي تنها از طرياستين سي است که چنيهيبد
ک ياستقرار .  قابل اجرا است که در دست کارگران باشديا يدولت

به  باشد که يا ي مرکز"دولت"ک يه يبر پاد ي کارآ باير کارگحکومت
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 يي، شوراهاها بوده  و تودهي کارگريشوراها منتخب کيشکل دموکرات
ک ي دموکراتاًواقعشان  که عملکردييها تهي و کمي عموميها نشستبا 

 همه بان يا. باشند يم قابل عزل اش همواره  منتخبندگاني نما و،بوده
ها  نيا. ديآ ي برنمي انتزاعيدئولوژي اکياز   وده خشکي اکي برتکاء ا

توان  يها م ق آنياز طرتنها  و هستند يا ي کامالً ضرورياقدامات عمل
گرفته و اقتصاد را در را  کارگران ي و حق زندگسطح ي نابوديجلو
    . قرار دادييشکوفار يمس

. يدار هي سرمانظام از  استيک برش کاملين حال ين اقدامات در عيا
د از يخلع موجب  ياسيس م به لحاظ و هي اقتصاد که هم به لحاظچرا

ن خانواده يک دوجيشتر از ي بيزي که چيا طبقه(د شون يمطبقه حاکم 
 ييها ها ستون نيا).  کنترل خود دارنددرونان را يستند که اقتصاد ين

 يک دولت کارگري و يستياليک جامعه سوسي  ها  آنيهستند که بر رو
    .دکر توان بنا يرا م

 و يات جارست که با مبارزينده دور ني آيبرا ي استراتژکي زمياليسوس
 فرآشد بلکه ، نداشته باشدي و جنبش چپ ربطيجنبش کارگرروزمره 

 طبقه يازهاي ن وها  با خواستيتنگاتنگ است که به شکل يمبارزه طبقات
ن ياز همد ي باييها ن خواستي چنيمبارزه برا. وند خورده استيکارگر پ

 توسط جنبش ييها ن خواستيشبرد چنيق پي از طر.مروز آغاز شودا
 الزم جهت ياسي و سي، اجتماعياقتصاد يها نهي است که زميا توده

  مردميها  بزرگ به طبقه کارگر و تودهيها هيانتقال قدرت از سرما
    . آمددخواهفراهم 
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  !دندارن پول واحد به يربط چيه ها نيا الًواص و …

 يتر يبلکه به شکل واقع. شود يونان مربوط نمي به رفاًص  ين مطالباتيچن
 که يياند، کشورها مطرحز يا نيتاليا و ايرلند، اسپانيدر مورد پرتقال، ا

ونان، يبعد از .  گرفتار خواهند آمدمخمصهن ي در ايگري بعد از ديکي
با سرعت طوفان د، اما ين کشورها فرا خواهد رسي اتک تکنوبت 

ز خواهد ي را ني شماليدامن اروپارسد و دست آخر  يها م  به آنيشتريب
  .ستيمشهود نچنان در حال حاضر هنوز هرچند که گرفت، 

ن کشورها را با ي که تمام اي جنبشچنان ي برايا يني عامروزه ملزومات
که م ي فرض کنيا  لحظهيد برايائيب. ، فراهم آمده استهم متحد کند
، يستياليـ، سوسيالبـقـان (وق فن کشورها به اهدافي در ايجنبش کارگر

، اند فتهايدست ) مي کنفيآن را توصم ي که بخواهيصفتنابود کننده، با هر 
 قدرت توسط کارگران و انقالب کسبروز بعد از ن يدر نخست

خواهد قرار برابرشان در  که يفين تکليتر ن و مهمي، اوليتيالسيسوس
 کيدر  ، و کشورهاها ن خلقي اي"ها قدرت "آزادانهداشت همانا اتحاد 

ک ي دموکراتيدر چارچوب  برابري با حقوق، متحديستياليون سوسيفدراس
   .د باشيم

ما ينيبا خک رد، به مفهوم اختالف نظريها را نپذ ن خواستي اياگر کس
ک ي يي اروپاي کشورهايستياليون سوسيچرا که خواست فدراس. ستين

 از يش انقالبف جنباهد از ايکيهمواره ست، بلکه يما نينيکشف خک
، به ن بوديشيپ قرن ي و روزالوکزامبورگ از ابتداين، تروتسکيزمان لن
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ه در ي روسيستيالي انقالب سوسه بعد ازي اوليها  سال درخصوص
    .۱۹۱۷  سال

ده يا"ک ي و نه است "ياخالق"ک موضع ي از چپ نه يا اهدف برنامهن يا
 ي قدرت کارگراستقراربا ت است که ين واقعي امنتج از، بلکه "يفلسف
 به نام ي دشمن واحد مواجهه باي، برا از کشورهالسلهک سيدر 

 بهبود يشان برا يروهايها را احاطه کرده، اتحاد ن  که آنيدار هيسرما
) ياسي و سياقتصاد(د نمتک اتحاد قدري جادي اي و براي اقتصادتيوضع

اش  يريگ  شکليزم از همان ابتداياليسوس.  خواهد بودها به نفع همه آن
 مارکس که بود خاطرن يبه ا.  بوديستيلناوي انترناسفيتکلک يهمواره 

 کرد ي، بلکه سعنبود ي آلماني انقالبيک جنبش کارگري جاديا يدر پ
دف ه.  را بنا نهدي کارگريستيلناوين سازمان انترناسياول

ون يک فدراسيجاد ي انيشي در سده پکي کالسيها ستيمارکس
ش ي در پين هدفي اگر چنپس.  بودييا اروپي کشورهايستياليسوس

 ، "دراخما"  بحث در مورد ي براييچه جاگر يد قرار دارد،  هم مايرو
 يگر اگر هدف چپ انقالب کارگريان ديبه ب ؟ماند ي ميباقا پزو ير و يل

م، چارچوب آن ي دارن هدفيا که از يبا درک است و اگر يستياليسوس
، پس در چارچوب مينيب يم يستيونالي نه ناسو يستيونالي انترناسرا 

 ک واحد پول مشترکي بازگشت به ي برايليدلگر ي ديدار هيسرما
 ين خواستي چنيستياليانداز سوس ک چشمي با چرا که ، نداردوجود
 يستيالي سوسياتحاد کشورهاد ي چپ باخواست  .باشد يمعنا م ي بکامالً

 يدار هيا سرميک اروپايبه  چپ پاسخ. باشد بازار پول و بدونبدون 
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، ستين"  " وروي"  يواحد پولحوزه ه اروپا و خروج از يخروج از اتحاد"
انتخاب "ه ي بر پاي، اتحاد" اروپايستيالياتحاد سوس" خواست بلکه

    .د باشديبا"  با حقوق برابر وکيآزادانه، دموکرات

    مقابل استدالالت

نده يمتعلق به آ"  استيانداز  چشمزمياليشود که سوس يغالباً طرح م
نده ي شدنش در آي است اما امکان عملييبايده زي که او هر چند، "دور

تحقق انداز   چشم امروزهن درست است کهيا .وجود ندارد ينيب شيقابل پ
انداز  چرا چشم"ن که ياما ا.  وجود نداردزمياليبالفاصله سوس

ن يپاسخ ا!  استيار مهمي بسخود پرسش"  وجود ندارديا بالفاصله
له اول ه در وو، جست يط امروز جنبش کارگري شراد دريابرا پرسش 
 يها هي اتحاديعني، اش را به دست دارند يرهبر که يدر تشکالتعمدتاً 
  .ن تشکالتي ايژه در رهبري، و به و و احزاب چپيکارگر

 احزاب يي اروپايک سلسله از کشورهايونان و در ياگر امروز در 
انداز  داشت، چشم ي م وجود ياست و اهداف انقالبي چپ با سيا توده

 هم يستيالي جامعه سوسکي جادي و ايدار هي سرماي سرنگونيمبارزه برا
ل ي تبد و مبرمي فوريازي، بلکه به نداشت ي تعلق نمنده دوريک آيبه 

ند را يهر چند ناخوشا يها تيم که واقعيفه دارياما ما وظ  .شد يم
م يتوان ي م است کهييها تين واقعيچرا که فقط بر اساس چن. ميريبپذ

م که ي نداريدر اروپا چپه امروز. مي آماده کنيبعد يها  گاميخود را برا
ا هر ي و يستي، کمونيستيالي، سوسيانقالب (يرات اجتماعييهدفش را تغ
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 ي بر آگاهينحوبه باشد و بتواند قرار داده ) ديليما که يگري دصفت
    .ر گذار باشديث تأيستياليک انقالب سوسي يراستا در يجنبش کارگر

م، يآور يان ميونان سخن به مي يف جنبش کارگري که از وظاي وقتاما
 است که ملزواتونان ي يجنبش کارگرن يا کهم يد در نظر داشته باشيبا

 که در يدر حالن هم يو اسازد،  يونان فراهم مي را در يقدرت کارگر
 در مدست ک ، وجود ندارديا"يآمادگ"ن ي چنيي اروپاي کشورهاريسا
   خواهد افتاد؟ين چه اتفاقيابنابر. کينده نزديآ

ک موضوع ي به يله ارزش پول ملأ است که مسياوضاعن يدر چن
 ييونان صف آرايه اروپا در مقابل ي و اتحاد "وروي"  ،شود ي بدل ميواقع

. دن شورش قرار دارتيدر وضعونان ي در  که کارگراناند، چرا کرده
ونان خواهند يشان به مقابله با  يزارهابا تمام اب  يي اروپايکشورها
 به ي و پوليار گذاشتن امکانات ماليها مطمئناً از در اخت آن. پرداخت

 توسط نه  "وروي" م که يفراموش کند ي نبا-   خواهند کرديونان خودداري
 ن بانکي و سپس اشود ي اروپا چاپ مي بانک مرکزتوسطونان، بلکه ي

ن مسلم يا. دهد يم اروپا قرار هيتحادا عضو يار کشورهايدر اختآن را 
 به  "وروي" ار گذاشتن يه اروپا از در اختياتحاداست که 

  واشدش نبيها ي که حاضر به بازپرداخت بدهيا يستياليسوس  وناني
 خواهد يرد، خودداريش بگي را در پي بانکنظام کردن ياست دولتيس

 از بسته طسن قيششم مانع پرداخت ۲۰۱۱  همانطور که در نوامبر(کرد 
 در مواجهه با .)شد  "وروي" ار يليبه ارزش هشت م  ۲۰۱۰   سالياقتصاد
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 جز يگري چاره دوناني يستيالي سوس- ي دولت کارگريطين شرايچن
    . داشتدنخواه خود يپول مل چاپ

موفق  يوناني کارگران  ساختني در منزوييداران اروپا هين که سرمايا
 ي اروپا بستگي به جنبش کارگر است کهيا ا نه مسألهيخواهند شد و 

 از تيو حما کمک به، و زنديبه پا خز خود ي آنان نچنان چه! دارد
موضوع واحد پول گر يد، در آن صورت بشتابندونان ي يجنبش کارگر

  باها يوناني که يدر حالعکس، اما اگر بر. نخواهد بود مطرح يمل
افتد، در ير بيتأخ به يياند، انقالب اروپا يشرويپبلند در حال  يها گام

 خواهد ياوضاعن ي چنيپوش قابل چشمري غآمد يپ  "راخماد" آن صورت 
    .بود

از آن رو ونان يدر  و چپ يست که جنبش کارگري نان بدان معنيا ايآ
 جز يگري دويسنار چون که هر ستنده  "دراخما" خواهان بازگشت به 

 تي موقعنيد اياها ب ا آني آ؟دننيب يرا ناممکن م "دراخما" بازگشت به 
ز است يک چيبرنامه چپ   بدل سازند؟يا ک موضع برنامهيضعف را به 

    .يگريز ديباشد، چ از آن نيزيگرد ي که شا،ي مقطعو سازش

  گريد زيچ ياحتمال يها سازش و است زيچ کي چپ برنامه

زم، جنبش و يالي و سوسي کارگرحکومت ي مبارزه براير طوالنيمسدر 
جه هر ينت.  بزننديادي زيها  دست به سازشچپ مجبور خواهند بود

 يروزي پ–ن خواهد کرد يي تعي را توازن قوا در مبارزه طبقاتيا مبارزه
ار يبس يزهايبا افت و خ و ، متناقض ناهموار،يري در مسسرانجامکامل 
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 يک مبارزه ساده براي نکته هم در موردن يا. به دست خواهد آمد
 ي مبارزه براکند و هم در ي صدق مها ه اخراجي دستمزدها و علشيافزا
 برنامه، متفاوت است کي اما. ي کارگري و دموکراسيستيالي سوسليبد
  چهي بران کهيا: کند يان ميب را يبرنامه هدف مشخص! ک سازشياز 
د، شول ي از برنامه تبدي بخش بهديسازش نبا. د مبارزه کردي بايهدف

شبرد ي پدرضعف   ازيسازش ناش برعکس، کامالً. ستيسازش هدف ن
 دست باال را قابل ميروهاي که ن از آن روقاًيو آن هم دق ،اهداف است

    .دارند

اگر چپ و .  روشن باشندد کامالًي چپ بايا  و اهداف برنامهاصول
واسطه  مقابلش به يروي که نچرا کهجنبش مجبور به سازش شوند 

از د، ل کنيتحمبه چپ و جنبش تواند  يرا مخود ط و شراشقدرت برتر
 دي با چپاما.  نداردين سازشي به چنتن دادن  جزيا چاره ن رويا

ن در يلن ! (سازش اذعان داشته باشدن ي ال بهکامبا صراحت  آشکارا و
له أمسن ي، به ا"ستي در کمونيرو  کودکانه چپيمارـيبـ"  به نامکتابش

 ي جنبش کارگريشروي که مبارزه و پرديبپذد ي چپ بايعني  .)پردازد يم
 ي کارگريها گر جنبشيک مبارزه متحد با ديق يونان تنها از طري

ش ي در سرتاسر اروپا به پيدار هي سرمايق سرنگوني و از طريياروپا
ونان بر يزم را در ياليتوان سوس يق مين طريتنها از ا. برده خواهد شد

 ياروپاک ي در ح دهد کهيد توضي باچپ. بنا نهادنه سالم يک زمي
و در اروپا ه ي قدرت سرمانکرد سرنگونا راه حل  تنهيدار هيسرما

اد يد به يچپ با. است يستيالي و سوسي کارگريک اروپاي استقرار
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صد در  يستي و کمونيستياليون سوسيراه حل انقالب بود نيچناورد که يب
 يان به قوت خود باقاش کماک صحت  امروزه کهيتر، راه حل شي پسال
    .است

ندارد که موضوع واحد پول را طرح  يليدلگر يد ين نگاهيدر پرتو چن
 که يطور همان(م يابي دست يستيالي سوسياگر ما به هدف اروپا. ميکن

 اصوالً، )افتي دست ي اتحاد شورويگذار هي پايه در ابتدايانقالب روس
 ي که بدنبال راه حل واحد پول وجود نخواهد داشت به ناميمعضل گريد

افت، به ي دست يستيالي سوسيروپااما اگر نتوان به ا. ميش باشيبرا
ونان ينتوانند نمونه ) گرانيا دي (يي اروپاين که جنبش کارگريخاطر ا

رش واحد پول يد خود را آماده پذيگاه با را سرمشق خود قرار دهند، آن
اعالم  کامالًبا وضوح و صراحت د يبا يت حالنيچندر  !ميخودمان بکن

 سلسله رشد کيواجه شدن با م مترادف خواهد بود با امرن ياکرد که 
با توجه ، که  در کوتاه مدت مردمي سطح زندگ و کاهشي اقتصاديمنف

  کهچرا!  را خواهد داشتاش  ارزشاش در دراز مدت، رات مثبتيبه تأث
 ي و برنامه اقتصادي قدرت کارگريدستاوردها مدتدر دراز

ک ين کردن يگزي جا ازي ناش تمام مشکالتباسه ي مقادر يستياليسوس
،  "دراخما" ثبات مثل  يب  ک پولي با  " وروي" پول قدرتمند و با ثبات مثل 

ن يماش آن که يبرا ،ثبات يک پول بيبا . تر خواهند بود مثبتبه مراتب 
 يکند و به رو به سرعت بر مشکالتش غلبه يستيالياقتصاد سوس

ن يا.  خواهد شديثبات ي بدچار يکوتاه مدت ياقتصاد براافتد، يغلطک ب
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 با خود به همراه خواهد  "دراخما"  تخاذ است که ايمسائلاز جمله 
    .آورد

  زنده يها تيواقع

  وزي مسائل غلوآممنزلهد موضوعات طرح شده به يها شا ي بعضيبرا
تواند  ي مييعناها چه م ني به نظر برسد و از خود بپرسند که همه ايانتزاع

ک نقش ي ي، تئورزميخ مارکسي اما در تار!ي خوب که چداشته باشد؟
 رينظ ي انقالبيها  جنبشيها ش کسوتيپ. کرده استفاء ي ايا يمرکز

 يگران، انرژيزامبورگ و دک، رزا لوين، تروتسکيمارکس، انگلس، لن
ها هم  يبعض. ک برنامه چپ صرف کردندي تئوريهاالگو ي را براياديز

 ه ازن کي استالرينظ ، کننديابي ارز"وقتاتالف "د آن را به عنوان يشا
 بعد از اش ک نمونهي. نبودوقت  جز اتالف يزيچک ي مبارزه تئورنظرش

در رابطه با آن ن ي لني بحث نظره بود که اوي روس۱۹۰۵  شکست انقالب
 از يزي چچرا که اصوالًکرد،  ي ميابي ارز"طوفان در فنجان"را به عنوان 

  .ديفهم يآن مباحثات نم

، ندا  قرار گرفتهي مورد بررسنيشي پيها  که در بخشييها دهي بر الميما
اه و يم که مسائل را به شکل سياجازه ندار: د کنميگر تأکيک بار دي

 ي فراشدهايعنيد، يد روندک ي مثابه را به ها آند يم، بلکه باينيد ببيسف
 و شيد از پيد و نباناز دارين به زمان ند بارور شيبرا  کهيريمتغ

 يم که مبارزه طبقاتيم بدانيتوان ي نمشي از پما.  کرداشان نيي تععجوالنه
    .کرد خواهد يط را يري قدرت چه مسيژه مبارزه برايو به و
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ک لحظه يکار . ي و جهاني، قاره ايح ملو است در سطيفراشدانقالب 
ان ي سالي در موارديها و حت تواند سال يست، بلکه کامالً برعکس، مين

مد ک کشور ينه فقط و ک قاره، يژه اگر ما يبه و.  بکشدبه درازاسال، 
در . ن خواهد بوديز چنين پس نين بوده، و از اي تاکنون چننظرمان باشد،

ونان يک کشور، که ضرورتاً ي در اروپا انقالب از "ي واقعيزندگ"
 .ت خواهد کرديگر کشورها سراي و به دشود يمباشد، آغاز تواند ن يم

 نگاه ياما وقتد؟ يآز به نظر ي غلو آمينيب ک خوشيد ي شاين برداشتيچن
 يمناسب مان شواهد  برداشتيبرام، ياندازيخ قاره اروپا بي به تاريکوتاه

 نبوده يخيچ دوره تاريه کهافت يم يخواه دريبه راحت. ميابيبم يتوان يم
 يهاداديهمه رو. ه باشدنشد يتحوالت انقالبدستخوش است که اروپا 

ده انقالب را يه ا کيانکس همه ند کهنشان داد ستمي بون نوزدهم وقرمهم 
 را يخي تارينانه از عملکردهايگونه درک واقع بد، هرفتنگر يبه سخره م

  .ندبوداز دست داده 

  ندارد وجود يمنزو يستيوناليناس انقالب

 نبوده است که يبچ انقاليد که ههد يم نشان ،و نه تنها اروپا، خ اروپايتار
 در هر يد انقالب جکي يآمدها يپ. شده باشد ک کشور محصوريدر 

د نگسترش خواهاش   قارهبه ي و حت جوار همي، به کشورهايکشور
نه بود که   يا ک نمونه برجستهي ۱۹۱۷  سال  درهيانقالب روس. افتي

  يها سال يط کشور را آنافت و ي آلمان گسترش بهبه سرعت تنها 
ش، ين مجارستان، اتريچن  هم، بلکهتکان دادبه شدت   ۱۹۲۳  تا   ۱۹۱۸

.  نفوذ کرد اروپا قارهکل بهو د يرا در نوردگر ي ديورهاا و کشيتاليا
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ن باور بودند که انقالب به تمام اروپا ين دوره سخت بر اآون يانقالب
ت بدل ـيعـ که متأسفانه به واقيا ينيب واهد کرد، خوشـت خيراـس

ه عنوان ب. ده بودعک قايک استثناء نبود، بلکه يه يانقالب روس  .نگشت
نگاه  ۱۸۴۸  شناخته شده سال نه چندان اتنقالبابه  ستيمثال دوم بد ن

  : آن روزها نوشت باره درم باوزبا هکي ار.ميکنافيب

 شاهد چگاهي هدر گذشته... . ددنباً همزمان آغاز شي تقراتانقالب «
ک يشتر به ي که بيزيچ منظورم ،ميا اش نبوده داد مشابهيرو

 خود يها  شعلههآه، چ.  باشد بودههي شبيستيوناليانقالب انترناس
… . ها ون تمام دوراني انقالبياي رؤني، ايا يهمگان و يبه خود
  ». بود تمام قارهي"ها بهار خلق" ييتو گو

س ي، کمون پار۱۸۴۸  ات سال انقالبتوان از ين رابطه ميدر هم
از و ، ۱۹۳۶  ا در ساليه، انقالب اسپانيروس  ۱۹۱۷  ، انقالب۱۸۷۱  در

   فرانسه، انقالب پرتقال در  ۱۹۶۸   همتوان از  يدتر مي جديها نمونه
 را تکان ايکل دنن انقالبات قاره اروپا و يهمه ا. ره نام برديو غ  ۱۹۷۴

ن يا. اند شته وجود داييدادهايرون يه چنمشاب  همها  قارهگريددر . ندداد
ز ي نه امروزيحت. ستينه نين زميبحث در ا ي براينوشته مکان مناسب

، که با سرعت "انبرآشفتگ"و جنبش  ي عربيکشورهادر انقالبات 
 يشواهد است، يشرويگر در حال پي ديا  به قارهيا  از قارهيا سابقه يب

    . مايدعان مياصحت بر هستند 
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انقالب را ک ي يها ه مؤلفهي اوليها نشانهونان ي ه در واقع امروزبه
ونان به جوش آمده و آماده انفجار ي که جامعه نيا: ردتوان مشاهده ک يم

از . نديب ي ميت بحرانيطبقه در قدرت خود را در وضعن که يا و ؛است
آن راه  يروزي پ تاشتر از آن،ي بيک انقالب و حتي تا آغاز جان يا

ن ي آن است که چنين به معنايبه هر حال ااما . ش استي در پيدراز
توجه ژه با ياز دارد، به وي آن به زمان نيبارور.  آغاز شده استيروند

    .راشد شود فنيع ايموجب تسر که يا  تودهيحزب انقالبک ي نبود به

 مشابه بروز عالئمز شاهد ي نيي اروپايگر کشورهاين که در ديتر ا مهم
 چنگال  دررسد که يم يي کشورهانوبتونان يبعد از . ميهستونان يدر 

 ني ا در سه سال گذشتهکه يي کشورهاتمام. ندا کردهر يها گ يبحران بده
 يها دهه يدر ط که  هستندييتند بالاستثناء کشورهاها شکل گرف جنبش

  بهنکته صرفاًن يو ا. ندبود مواجه نشده يداد مهميروچ يهگذشته با 
ر که ي کبيايتاني در بريحت. شود ي جنوب اروپا مربوط نميکشورها

وارد  ي آن کشور شکست سختيجنبش کارگرکر يبر پن سرکوب يماش
ن جنبش يتر بزرگ يريگ هد شکلشا  مام گذشتهيک سال و نيکرد، در 

بعد از جنگ دوم در  ي کارگرين سازماندهيتر جوانان و بزرگ
   ۱۹۲۶    سالن بار بعد ازي اولي بران کشوريادر . ميا بوده  يجهان

 يريگ  در حال شکلي در جهت اعتصاب عموميتحرکات قدرتمند
 بارور  تادارنداز يتنها به زمان ن! اند  زندهي انقالبيهانديفراپس ! است

  ! آغاز شده استقدـروندها به نن ي ا به هر حالشوند، اما
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  ؟ رسد يم نظر به دور انقالب انداز چشم چرا

  واقعبهرسد،  ي دور به نظر ميلي خيي انقالب اروپاانداز ن که چشميا
 ي اساسي پرسشنيست؟ اين امر چيل اياما چرا؟ دل!  استينکته درست

همان ن پرسش يپاسخ به اقت يحقدر . د به آن پاسخ دادياست که با
ن يبد! باشد ي، موناني انقالب در افق  بودندوردستدر  ييپاسخ به چرا

 يرهبر  جنبش راتا است ي خاليا ک حزب چپ تودهي يجامعنا که 
ک برنامه يش را سازمان دهد، يها ، به آن جهت دهد، حرکتکند

ش ي و پ،ر کشدي، طبقه در قدرت را به زش ارائه دهديبرا يمبارزات
ها را  ت تودهي توسط طبقه کارگر و اکثري کسب قدرت دولتيها نهيزم

  .فراهم سازد

که از شدت   يا  است که به جامعهي خاليا  تودهيک حزب انقالبي يجا
تا .  ارائه دهديچشم انداز روشنک يت و خشم به جوش آمده، يعصبان

ب  بر سر انقالها جاد نشود، تمام بحثي اين چپي چنکي که يزمان
ن اساس است که يبر ا. ستي نيم انتزاعزيتنک رمايش از ي بيزيچ

 ما انف دورين وظايتر  از مهميکي ،يچپهر نه و  ،ک چپيساختن 
    .است

ک کشور آغاز ي در ي انقالبروندم که اگر ييد بگوي بايبند  جمعيبرا
 مبارزه يها  راه–ونان باشد يد ي نبان کشور لزوماًيا که در اروپا –شود 
ک کشور به ي در روندن يع ايسرت. ده خواهد شدگشو
تاً در يگر و نهاي ديدر کشورهاه باشم يهاروند  يريناپذ اجتناب  شکل
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 در نديفران ي اتحقق. آورد را به دنبال خواهد يي اروپايتمام کشورها
تک تک  در يانقالب و  چپيا ب تودهاحزا وجود يدر گروسطح اروپا 

  . استيي اروپايکشورها

  وناني در ما "فيتکال"

از يها به زمان نن فراشديتحقق ام يطور که در باال بدان اشاره کرد همان
، بلکه ندستيها ن ها و چپ م جنبشيـجه تصميها نت در واقع آن. دارد

. دهد يت سوق مي بربريکه جامعه را به سو است يمحصول نظام
ها فراشدن ي ا همتر باشد، به همان نسبت في ضعيچپ انقالب  ههرچ

 در يروزيها پ اگر جنبش و چپ. د شدنده خواهيبه درازا کششتر يب
ونان به ي ي جنبش کارگر اگرسطح کل اروپا را هدف خود قرار دهند، و

گاه موضوع ارزش   عمل کند، آنيروزي پيا چاشنيزور يعنوان کاتال
به  ي انقالب کارگرنهيهرآ.  خواهد بودي خود به خود منتف هميپول مل

که  شد خواهد تيتثب  همي پول مل به مثابه  "دراخما"  ،شودونان محدود ي
 ي پول مل اتخاذ.ک راه حلي است و نه  ضعف انقالبن به واسطهيا
 است که نتوانست مبارزه را در سطح کل ي ضعف جنبش کارگرآمد يپ

 يروزي پ– است ي نسبي شکستآمد يپن يا.  برسانديروزياروپا به پ
 افتني نگسترش ي، و معنافنقطه ضعک ي –ک کشوريانقالب در 

 يمنزو نهيهز يگر، پول ملي ديبه عبارت. گري ديبه کشورها  انقالب
    .دبو خواهد ماندن انقالب
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 يبانيرد پشتيگ يک انقالب سرچشمه مي يانزوا که از يتطرااخمما از 
 يتي حمايها  از برنامهيبيد در ترکي شاي پول ملقوتنقطه ! ميکن ينم
 اگراما .  باشدتواندشود، ب ياقتصادرشد  که موجب ي و تجارتيپول

 ! دخور خواهد  شکستمطمئناً بماند، يمنزو ي طوالني مدتيبراانقالب 
ن رابطه يدر ا. ستين شکست نيدر ا يدين شک و ترديتر  کميجا

 ينه مناسبيآن زم يانزوا:  به ما داديه درس با ارزشيانقالب اکتبر روس
 اتحاد ي پاشفرواش  جهي که نتيستينيوجود آمدن فساد استاله  بي براشد

    . بودير شورويجماه

 را کوبا و ونزوئال  دو کشور چپ کهفي در طيي رفقا آن بهلميماحال 
 در کوبا ي مثبتيوردهاآ دست. مي بدهيند، پاسخ کوتاهآور يمثال م

آن م يرژن حال به ي در ع اما.ميکن يت ميوجود دارد که ما از آن ها حما
زم و يکموننوع همان با ز يجا ن ، چرا که در آنميهم دارانتقاد کشور 

 از يشورو: ن وجود داشتي و چي که در شوروميا مواجه يزمياليسوس
ز يدر کوبا ن.  ادغام شديدار هي سرمايايدر دنهم ن يد و چيهم پاش

 بدون "زمياليسوس".  شده است بنقد شروعيا يريگ ن جهتيچن
 يآزاد( تشکل ود حق، بدون وجاني بي و آزادي، آزاديدموکراس

 اما در رابطه با. ستيزم نياليسوس) ... وي چند حزبنظام و ها هياتحاد
در آن زم ياليسوسوجود  از  خوش دارد کهزرونزوئال، چاو

ک کشور يکند،  ي که او بر آن حکومت ميکشوراما صحبت کند، کشور
ها دست زده و   کردني از دولتي او به برخ چه است، اگريدار هيسرما

    که چپيه، اقداماتت کردي را تقوي اجتماع خدماتني تأميها نامهبر
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 ن حاليدر عاما  ،ت کندي حماها از آن  اش يد با حفظ موضوع انتقاديبا
شود و نه از  يده مي ديها نشان در کارخانه ي کارگري دموکراساز نه

و مؤسسات ها  شرکتک در يدموکرات يها يريگ مي تصمت ويريخود مد
    .ست ايخبر يدولت

    "وروي"  يبرا است يديتهد شک بدون يدار هيسرما تناقضات

موجود تناقضات ضرورت دارد که  يبررسله مورد ا فهم بهتر مسيبرا
  را مجدداًد شدن خواه"وروي"  يپاشفرو موجب که يدار هيسرمادر 

 خواهد ي بحران عموميق ناگهانيعمت  به "وروي"  يپاشفرو  .ميآور شوادي
 ي نهادهايدر حال حاضر تمام. ونانيفقط در  نه و  د،يانجام
  " وروي"  يپاشفروند که ا دهين عقي بر ايدار هي سرمارنده نظاميگ ميتصم
 يد با تمام ابزارهاي تمام خواهد شد و بايگزافمت يبه ق ، کل نظاميبرا

 نگه داشتن يآلمان و فرانسه برا يها تالش. دش اش  وقوع مانع ازهممکن
ه ياتحادت ي به عضويبراآنان   ن آن کهيعدر  ( " وروي" ونان در حوزه ي

مربوط ن موضوع يبه ا) " فرستنديلعنت م" به خود وناني درآوردناروپا 
 داشتخواهد  يدر پ يا رهي زنجيها  واکنش "وروي"  يپاشفرو که شود يم
 ، به عنوان مثال آلمان.ش بپردازنديا بري گزافنهيمجبور خواهند شد هز و
نشال اني فاهيبه استناد نشر. ميري اروپا را در نظر بگيدغول اقتصان يا

به خاطر … .  برديمار سود يبس ،ياتحاد پول وجود آلمان از...«مز يتا
 را نشان يآور رسامش سيصادرات آلمان افزازان يمواحد پول مشترک 

اگر آلمان داخل … ، گزارش شده استيدرصد  ۱۸ک رشد يدهد،  يم
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 ٢١٥  \  خروج از اروپا؟:  وناني

 ن رقم همي از ايمي به نيحتزان رشدش يم، بود ينم  " وروي"  حوزه
  »!ديرس ينم

در صورت ، )UBS( او ب اس يسيقات بانک سوئيبر اساس تحق
   ۲۰   ني ب آلمانيد ناخالص ملي، در همان سال اول تول "وروي"  يفروپاش

 يد ناخالص مليتول: سهيدر مقام مقا. افتيخواهد  درصد کاهش  ۲۵  تا
صد کاهش در  ۱۱  باًيتقر  ۲۰۱۱  انيپاتا   ۲۰۱۰   ساليونان از ابتداي

  !داشت

باور .  خواهد بوديق بحران اقتصاديعمت  "وروي"  يپاشفرو يجه احتمالينت
 بتواند اي ي اقتصادمخمصهن يونان در چارچوب چنياقتصاد که  نيبه ا

ن يا.  محض استيک ساده لوحي،  بزند"يدست به کار بزرگ"
 ،ستيک ني تئوريويک سناريم، يکن ير مي که ما تصويانداز چشم

 ه امروزيها تيها واقع نيا. ستي ن هميار دورينده بسيمربوط به آ
 يناشتر شود انفجار  قيپاشد و بحران عمفرو  "وروي"   کهيهنگام. هستند

 يي اروپاي کشورهاهمهونان، بلکه در ي را نه تنها در ها  تودهخشماز 
  . د مجسم کرديبا

 طبقات در تا نخواهد بود يآل دهيط اي چپ شرايبرا ين اوضاعيچنا يآ
به باره اروپا  که درييها شان را در رابطه با تمام دروغ قدرت و نظام

 ديتشدن که يدهند، و ا ، مورد بازخواست قراردهند يها م خورد توده
شان   واحد پوليفروپاش است که آن ياي گوين وجهيبه بهتربحران 
 طبقات ت کهيواقعن ي اي برايحي توضو ،ن بحران بوده استيعامل ا
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 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢١٦

 

 يها  و رنجها ي بدبختيونان بلکه تمام اروپا عامل تماميحاکم نه تنها 
 گردن آن هاصد در صد بر ن مصائب يت اي و مسئول، بودهکارگران

  د؟باش يم

  آن خروج از و "وروي" ز حمله متوجه ي نوک تروزهان ي ادرکه  يحال در
تواند  ي مطورچ چپ؟ د باشديبا چه يطين شراي نقش چپ در چناست،

 اش خروج از يشنهادي پ حل که تنها راهيدر حالور شود  به نظام حمله
 ي بحران اقتصادديتشد منجر بهخود که  ي حل، راه است"وروي"  حوزه

ک ياز بروز  توان مانع يم چگونه يطين شراي؟ تحت چنخواهد شد
 ها تودهبه  که چپ يزمان؟ شد چپ نسبت به ي اجتماعيا  تودهواکنش

 يست، بلکه سرنگوني واحد پول نيد که موضوع اصلده ينمح يوضت
 يدار هي سرما نظامي بدون سرنگون "دراخما" ظام است، که بازگشت به ن

 معضالت، بلکه بود نخواهد معضالت يا  خود نه تنها چارهيبه خود
مردم د از يگر نباي داصوالً .آوردرا با خود به همراه خواهد  يشتريب

  .رندي قرار نگي چپنيچن ي رو در روانتظار داشت که

ن است ين اشتباه چپ ايتر م که بزرگييد بگوي مجدد بايبند  جمعيبرا
ت و يوضع  "وروي" حوزه ا خروج از  ب صرفاً کهن توهم شونديدچار اکه 

د که اح دي توضبه چپد يبا  در عوض! خواهد شد کارگران بهتر يزندگ
 وجود ندارد و ز معضالت ايچ راه خروجي هيدار هيدر چارچوب سرما

 يدر دگرگونکارگران  يبرا کردن ي حق زندگنيتضمن که تنها راه يا
رد، يش گي را در پيموضعن ياگر چنچپ .  جامعه استيستياليسوس

چرا که، .  ندارد که به موضوع ارزش پول بپردازنديليچ دليهگر يد
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 ٢١٧  \  خروج از اروپا؟:  وناني

 يزن قوا به تواهبستوا مسألهن يم، ايح دادي توض همهمانطور که در باال
  .است انقالب در سرتاسر اروپا روند و رشد يطبقات

  "يمل استقالل مسأله " و اروپا هياتحاد از و   "وروي"  حوزه از خروج

ه ياتحاداز  و  " وروي" حوزه  خارج شدن از امر از چپ ي بخشيبرا
ن ين اساس آنان بر ايبر ا. ل شده استي تبد"ياستقالل مل" امربه  اروپا
از  و  " وروي" حوزه  خروج از ف،يتکلن يتر ن و مهميولند که اباور

 يريگ که از جهت يا يليشنهادات تکميپ ي برخها آن. ه اروپا استياتحاد
 عدم پرداخت رينظکنند،  يطرح مم هم برخوردارند يا يستياليسوس
ها و   کردن بانکي، دولت)ها يک طرفه بدهيپاک کردن (ها  يبده

ه ي آنان بر خروج از اتحاديد مرکزياما تأک. يديد تولي جديزير برنامه
 ي استقالل ملد بريعبارت است تأکن موضع يانقطه شروع . اروپا است

 تحت سلطه دولت"ک ي اش به ل دولتيونان و تبديکشور از دست رفته 
ر ينظ ي، جنبش بخشيي جنبش رهاکيجاد يااز به ي و ن،"يديجداز نوع 
EAM  يياروپاه ياتحاداز ونان را يواند رد تا توسط آن بتيگ يجه ميرا نت 

ک اقتصاد ي به يابي اش به هدف دست و با خروج، خارج کرده
، جامه  واحدي ملياست پوليسک ي و   "يمل"، "ميق يب"، "روابستهيغ"

    .عمل بپوشاند

 امر تيواقع ن موضع که دريا با ن هم شروع کنم که من جايلم از ايما
م، اشترک نظر يا م مواجهزياليلون از نئوکيديبا شکل جدما ونان يدر 
م يش تصمي سرنوشت خويند خود برانتوا يونان نمي مردمن که يا! دارم
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 ي واقعاسحساک ي از "ياستقالل مل"له أمس! ت استيک واقعيد، نريبگ
ن ي و ا–د نشو يمات در بروکسل گرفته ميتمام تصم! رديگ ينشأت م

ن يونان، ايقه حاکم  طبيبرااما . ستي نقبول طبقه کارگر قابل يبرا
است، هم  ي درست و ضرور، بلکه کامالًمقبول استموضوع نه تنها 

 يها هيوابسته به سرما  ماًيونان مستقي  دردار حاکم هيچرا که طبقه سرما
ن يه ايد عليما با. استوند خورده ي پ به آن است و کامالًييبزرگ اروپا

 کن دريول. ميهم نظرها  نآ ما با نکتهن يدر ا. ميم مبارزه کنزيالينئوکلون
مان متفاوت  يها دگاهيد  د با آن به مبارزه پرداخت،ين که چگونه بايا

  .است

تواند  يچ وجه نميه اروپا به هياتحاداز  و  "وروي"   حوزهن که خروج ازيا
  فقطنه است که يا نکتهونان را حل کند، ياد ي و انقي وابستگعضلم

 آن را ،)"وروي"  و چه بدون  " وروي" ا چه ب (وناني خيامروز بلکه تمام تار
ک نکته ين رفقا يت امر، در پس مواضع ايدر واقع .ثابت کرده است

 کي کردن از اتخاذ يشانه خال و آن عبارت است از  نهفته استيمهم
 در عرصه يدار هي سرماي سرنگوندر راه مبارزه يموضع روشن برا

 مواضع يبا بررس. يستياليک جامعه سوسي ي بناي براي و جهانيياروپا
 به ها م که آنيشو يمتوجه متعلق دارند، ف از چپ ين طيکه به ا ييرفقا

 کارگران يجا. اند  شدهاعدقمت "يستيوناليت ناسيمحور"  نوعکي
مبارزه در  است که ي خالاندازهمبارزه مشترک به همان ن يدر ا يياروپا

 و يئح اروپاواگر مبارزه در سط. زميالي سوسيمشترک برا
راه و " به يري، به طور اجتناب ناپذميريبگ "دهيناد"  رايستيلونايانترناس
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 ٢١٩  \  خروج از اروپا؟:  وناني

ن موضع به اشکال مختلف يو ا.  شدمي متوسل خواه"يستيوناليچاره ناس
  " دراخما" اتخاذ  و  "وروي" حوزه خروج از حل  راه  موضعيبه سوما را 
    .ددا خواهد سوق

در چارچوب : ن قرارندياز ا ما ي نظرات اختالفينکات اصل
 يدار هيسرما.  وجود ندارديا"ياستقالل مل"ت امر ي در واقعيدار هيسرما

 ي جهاننظامک ي) شتري ببه مراتب هو امروز(ش ا شيداي پيابتداهمان از 
 از يکي ي در سطح جهاني ملين اقتصادهاي متقابل بيوابستگ. ه استبود

ات حاکم  طبقي و سرسپردگاديانق.  استنظامن ي اي اصليها يژگيو
از م يمستقريم و چه غي، چه مستقتر ي طبقات حاکم قوبه تر فيضع

ک ي ادي انقنيک قانون است، چرا که اي ي جهانيها  سازمانيمجرا
ن قانون يهم اونان ي در . استتر فيشرط زنده ماندن طبقات حاکم ضع

حوزه ونان از يخروج . کند ي عمل مقاًينه تنها صادق است بلکه دق
صندوق . ستي ن"ياستقالل مل" ياه اروپا به معنياتحاداز  و  "وروي" 
 يهمگ ياريبس ين المللي بيها  و سازماني پول، بانک جهانيالملل نيب

ک ي اگر يحت محال فرضبه . دارندقرار ه اروپا يدر خارج از اتحاد
خارج شود،  ها نهادنيرد که از همه ايم بگي تصميدار هيکشور سرما

اشان  نيتر مهم" بازارها"قرار دارد که گر يد  عوامليهنوز رو در رو
، "بازارها"ز از عملکرد يه خودشان نيد کارگزاران سرمايشا. هستند

ن ي چنکي وجود بدونآنان  باشند اما "شرمنده"… بورس بازان و
 و نه ،دار هي کارگزاران طبقه سرمادر مقامنه خودشان  اصوالً "ييواليه"

 بقاء ي برايديچ امي ه، آن را دارنديندگي که نمايدار هياقتصاد سرما
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 يش، زماني صد سال پسه بايدر مقاه ي قدرت بازار سرماهامروز. ندارند
را " يدار هي سرماي ن مرحلهيزم به مثابه باالترياليامپر" کتابن يکه لن

  . به خود گرفته استييو ابعاد غول آسا تر بوده ميعظنوشت، به مراتب 

  بهزم ويالي به امپرين به وابستگتوا يچگونه م ين اوضاعيدر چن
 يدار هي سرمايق سرنگونيک طري از  و تنهاان داد؟ تنهايزم پايالينئوکلون

اشاره هم  که در باال يطور همان. يستيالي سوساي جاد جامعهيو ا
 تيمحور" و نه يستيوناليتنها در سطح انترناس مهم نياتحقق م، يکرد
زم در يالي که سوسل سادهين دليآن هم به ا ممکن است، "يستيوناليناس

 در يوناني "يستياليجامعه سوس"ک ي. ستير نيپذ ک کشور امکاني
 يستيالي امپريدار هيک سرماي و يي اروپايدار هيک سرمايچارچوب 

گر ي ديها  در کشورها و قارهي مشابهيستيالي سوس، اگر تحوالتيجهان
خواهد  نچ وجهي، به هردي به دنبالش صورت نپذي جهان در سطحو

 فرود سازن که خود را مستحکم يا قبل از اي. اوردي دوام بنستتوا
 منحط شده و بعدها از  سابقين که همانند شورويا اي ،ديخواهد پاش

 همانند کوبا دچار خواهد ين که به سرنوشتيا ايد، و يهم خواهد پاش
    .شد

 ين هدفي به چنيابي، اگر واقعاً خواهان دست"ياستقالل مل"مدافعان 
  :ندي بگوشهامت و با با صراحت د روشن، يهستند، با

 ي سرنگون،زميالي و سوسي کارگر حکومتيکه شرط برقرار«
 ييست که ما به تنهاي نيزيچهدف ن ي ا که.است يه داريسرما
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 ٢٢١  \  خروج از اروپا؟:  وناني

با ن مبارزه را همراه ياد يما باکه . مي بدان باشيابيقادر به دست
 اًن متحد و جهايي اروپايگر کشورهاي دکش  زحمتيها توده
 از ر به خروجيناگز ما ن راهينه در ايکه هر آ. ميش ببريپبه 

 کوتاه ي منفيآمدها يپم، يه اروپا شوي و اتحاد " وروي" حوزه 
 در دراز مدت به شسود، چرا که فتريپذم يمدتش را خواه

  ».خواهد بودشتر از مضراتش در کوتاه مدت يمراتب ب

  "خلق جبهه" و   "دراخما" 

ه اروپا ياتحاداز  و "وروي"   حوزه که خروج ازيآن کسانچپ ف يدر ط
جبهه " کي جاديشان ا ش فرضين پيشبرد اي پيد، برانندا يمت يرا اولو

 "يمترق"ا ي و "يخلق" حکومتک ي ستقرارد و ايجد  EAM  کي، "خلق
 چه؟ يعنيقاً ي دق"يمترق" حکومت، "جبهه خلق"اما . ندده يشنهاد ميپرا 

 يقيد؟ نگاه دقنزم داريالي و سوسي کارگرحکومت  بايچه تفاوتآن دو 
 از چپ را ي اشتباه بخشتاکند  يبه ما کمک م   EAM  و" جبهه خلق"به 

    .ميبرمال ساز

 از  متشکليا جبهه:  برخوردار استي از آهنگ جذاب"جبهه خلق" مقوله
در  ...تر است دهيچي پيت کمياما واقع. کند ي که مبارزه مي خلق)تمام(
 آن که اول. ميکن ي برخورد نم"جبهه خلق"ن به واژه يآثار لنک ازيچ يه

به نظر ر کننده يغافلگز و يانگ ن نکته شگفتين کشف ايا يبه احتمال قو
به واژه : ميخور ي بر ميگريبه واژه ددر عوض ن که يدوم ا. رسد يم
  ."ي کارگرواحدجبهه "م ييتر بگو قيدق. "واحدجبهه "
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ست يونال کمونيها و انترناس کيوسط بلشو ت"ي کارگرواحدجبهه " مقوله
کل  مبارزه مشترک يها به کار برده شد تا ضرورت) نيدر زمان لن(

  کل طبقه مشترکعضالت مقابله با مي برا،يهر کشور طبقه کارگر در
 ،ياسي سمالحظات و ي حزبيها يبدون وابستگرا ه طبقات حاکم يعل

ن ياز ا  تا  ردي شکل گي"حدواجبهه " کي  کهمعنان يبه ا. ح دهنديتوض
ن يدر ع دهد، ائهرا چشم انداز کيزمان   طبقه کارگر همق به کليطر

 - ي در مبارزه اجتماعش با احزاب متحدمناسبات طبقه کارگر حال
 اي هي بر پا را- ير و اقشار متوسط شهري احزاب دهقانان فقيعني

  .دنهقدرتمند بنا 

سر در آورد و   ۱۹۳۰   دههيها  در سالبعدها" جبهه خلق" مفهوم
ن و ي لن"واحدجبهه "ان يتفاوت م. ن نبودي به جز استاليخالقش کس

 از طبقه رتريفراگ "جبهه خلق"ن در آن بود که ي استال" خلق  جبهه"
ز در بر ي بورژوا را نه بود و طبقاش  دستين تهيکارگر و احزاب متحد

 همه را در بر "خلق" واژه "يمترق" بخش به اصطالح - گرفت يم
 در اتحاد زمينياستالکه در آن زمان .  را"طبقه کارگر" از جملهرفت، گ يم

تالش با تمام ابزار ممکن با تمام قوا و د و ب حاکم شدهکامالً يشورو
 يي اروپايگر کشورهاي در ديستيالياز گسترش انقالب سوسکرد تا  يم

 ي تئور،زم در آلماني فاشيرين به بهانه اوج گياستال.  کنديريجلوگ
 طبقه کارگر، دهقانان و يهمکارت  ضروري را بر مبنا" خلقجبهه"

، "دموکرات"دار  هي طبقات سرمابا آن بخش از يطبقه متوسط شهر
    .ابداع کرد ،"يمترق" و "وطن پرست"
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 در ش تر از ظهورش در آلمان،يها پ ، سال۱۳۲۲  زم از ساليفاشمگر اما 
چگاه يها ه کيگر بلشوي و دين، تروتسکيلن. داشتنا وجود يتاليا

ه ي علييايتاليداران ا هي و سرماييايتالين کارگران اي مشترک بيهمکار
ا يتالي ايها برا شنهاد آني بر عکس، پکامالً. شنهاد نکردندي را پينيموسول

    . بود"يکارگرواحد جبهه "

 ،شود يموانمود قدرها هم که   آن"خلق  جبهه "خي تارشگاهيدر پ
ا ي اسپاني کشورها در"جبهه خلق "۱۹۳۶  در سال. ه استر نبوديتقص يب

دست در ها  ستي که کمونين معني، به ادنديرس قدرت بهفرانسه در و 
اما   .ل دادنديت تشک حکوممشترکاًدار  هيندگان طبقه سرماي نمادست
 يديد که تهدنکن ينم شرکت يتحکومچ وجه در يداران به ه هيسرما

 يحکومتست در ين حاضر يچ طبقه در قدرتيه! شان باشد  قدرتيبرا
 و به کند سلب  او را ازاش قدرتهمان حکومت بخواهد  شرکت کند که

. واگذار کند)  طبقه کارگر بهن مورد مشخصيدر ا (يگريکسان د
ن يامشروط به " جبهه خلق"ک ين که شرکت چپ در يخالصه کالم ا

در ها   با آنخواهد ي که ميداران هي سرماي از هدف سرنگون چپاست که
 يدار هيرفتن سرماي پذيعنان به ميا .، صرف نظر کنده باشدک جبهي

 ختهيانگا خوديکه آگاهانه  جامعهاز  ييها  بخشآن هيعلاست و مبارزه 
در " جبهه خلق" دستاورد. دان داشته گام بريستياليدر جهت انقالب سوس

در فرانسه هم . ا بودي فرانکو بر انقالب اسپان ژنراليروزي پا هماناياسپان
 در سالاش  آتش  بود کهيانت به انقالبيبه واقع خ" ه خلقجبه"

ن يتر بدون کم" جبهه خلق" بعد يو کمبود ه ور شد شعله  ۱۹۳۵
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است يونان هم سيو در . دم داسيل نازي دست بسته تحورا آن يا مبارزه
 مرگ بود به کام به سيوتيس ولوچي آرفرستادناش  جهينت" جبهه خلق"

با    KKE   سند سازشني، ا"زارکاوا" ن نامهماير بار پي زن کهيخاطر ا
    .نرفت ،شان"جبهه خلق"است يس طبقات در قدرت در چارچوب 

گر پاسخ ي ديپرسش به لميام، ميبپرداز  EAM  ن که بهياما قبل از ا
خ در ين بار در تاري اولي که برا"جبهه خلق"مقوله ا يآن که يا. ميده

 هم ييها باعث طرح پرسشمطرح شد و   ۱۹۳۰   دههيها سال
 به نظر ما ؟توانند باشد يونان مي  يمشکالت امروزپاسخ  اصوالً  ،شد
 !ستين نيچن

  خيتار در "خلق جبهه" نياول

 ين سرنگونيدر فاصله ب  ۱۹۱۷  خ در سالي در تار"جبهه خلق"ن ياول
ن يا .ها در اکتبر شکل گرفت کيدن بلشويه و به قدرت رسيتزار در فور

از دو بود  ي ائتالف شد، معروفيانتقالقت مو به حکومتکه " جبهه خلق"
 کي، و )هارآاس (ونر يال روولوسيها و سوس کيحزب چپ منشو

  ). هاکادت( دموکرات  وداران مشروطه خواه هيحزب سرما

که از م يمواجه ا ي"جبهه خلق"ک يکه با رسد  يدر نگاه اول به نظر م
 ير برا تزاي سرنگونيدر فردا  وند بود برخورداري مهميها هيپا

 در  نوپاي دفاع از دموکراسي برا.کرد ي م"مبارزه" ياستحکام دموکراس
 "مبارزه" ،کرد ي ميندگيلوف آن را نماي که ژنرال کورني"زميفاش"مقابل 

 خود ارتشا با ي که ژنرال فرانکو در اسپانهمان طورقاً ي، دقکرد يم
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 که ردش کد فراموي نبااً طبعن حاليدر ع.  را سرنگون کرديدولت انتقال
کرد تا  يمتالش  در جنگ بود و حکومت موقته با آلمان يروس
  که نيبا وجود ا  .ش ببردي صلح پاي  جنگ ودر رابطه باش را ا طيشرا

م يد مستقين که تهدي قرار داشت، با ايط جنگيک شرايکشور در 
 اري بسين که دموکراسي با توجه به ا و وجود داشت،بنقدزم يفاش

 "جبهه خلق"ها، نه از  کيبلشواما افت، ي يد استحکام ميشکننده بود و با
در قبال ها  آن! شان شرکت کردندا حکومت و نه در دندرکت يحما

آن را سرنگون : ش گرفتندي را در پيگري روش د"جبهه خلق"حکومت 
  !کردند

EAM  ؟بود چه  

 که به اختالف يامر، بودها موافق ن کيد بلشونحوه برخور با توان يم
ن جا ياش ا بحث ي مرتبط است و جاابطه با انقالب اکتبردر رنظر 

 .دشو يممربوط   EAM  در موردما  بحث  بهن موضوعياما ا. ستين
EAM  به آن يوناني چپ  هر که هر کارگر و بودزي شگفت انگي جنبش 

م، چرا که يات آن بپردازيست که به جزئيالزم ن. کند يافتخار م
ونان در يجنبش مقاومت . ست همه روشن اي آن برايکل يهاآمد يپ

ل يدر همان زمان چرچ. رت فرو برديا را در حيسم، تمام دنيمقابله با ناز
چند اما . »ديد قهرمانانه جنگيها با يونانيهمانند «: اش گفت درباره
. کند ي را قتل عام ميونانيقهرمانان همان ، ارتش انگلستان بعد يصباح
   افتاده بود؟يچه اتفاقن فاصله يدر ا
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ونان به يتمام   ۱۹۴۴  در دسامبر  ELAS٩  و  EAM  ن کهياود با وج
 مقامدر   ،KKE  رهبران اما  کنترل خود داشتند،دررا   استثناء کولوناکا

 تمام قدرت با انتقال  به مخالفتزين جنبش شگفت انگيرهبران ا
 يستياليونان سوسي"ک يآنان خواهان  چرا که .پرداختند  ELAS  به

، بودند " متحديستيوناليناس" حکومتک ي يدر پا ه آن.  نبودند"يکارگر
م يتقس  دار هيندگان طبقه سرمايبا نمارا قدرت  KKEدر آن    کهيميرژ
 " خلقبههج"  بود که تحققيکيدئولوژياانداز  چشمن يبا چن. کرد يم

در مبارزه شکست   ۱۹۴۴  در دسامبر  ELAS  و  EAM  . شدممکن
 يگاه آن را رهبر چيه اش ت امر، رهبرانيخوردند، چرا که در واقع

ط، ين شرايترساز سرنوشتعامدانه در  سياديرهبر زاخار. نکردند
س ياتيس ولوچي آري فرماندهبه "ها اهيز کاله سيوحشت برانگ" يروهاين

 را امضاء "ايوارکاز" مانيپر کرد، تا متعاقب آن يگ نيزم  روسيرا در اپ
ها را  تمام سالحست يبا ي مي انقالبيروين آن طبقکه بر  يا دههمعاکنند، 

 يا دههمعا!  و داوطلبانه خود را خلع سالح کنندل دهنديبه دشمن تحو
  .ديانجام يکننده داخل ک جنگ نابودي به دست آخرکه 

 نتوانستند در   ELAS  و  EAM  چرا. ديآ يش مي پپرسشک ين جا يدر ا
 آن  چرا به مخالفت بامقاومت کنند و  KKE  ياسيمات سي تصمبرابر

شد؟  يمنزوها را قانع کنند و   نتوانست آن"سيآر"؟ چرا دبرنخواستن
، اما چرا  کرديبود که او را منزو  KKE  يرهبرن يدرست است که ا

 يبيفربا خود او را تنها گذاشتند؟  ELAS  و  EAM  ،جنبش، جامعه
                                                 

9  - ELAS - ارتش آزادي بخش مردم يونان، بازوي مسلح جبهه آزادي بخش ملي.  
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از خواهد مانع  ياگر مچپ .  گذشتپرسش مهمن يتوان از کنار ا ينم
 .ابندي آن بي برايا  پاسخ قانع کنندهديشود با ييها ين تراژديتکرار چن

 مجاز نبودن:  بودي حزب دروني دموکراسفقدان  ل اول بدون شکيدل
. ي اساسيها يريگ ميرکت در تصماشعدم م و مجادله، گفتگوبحث، 

ن ي، استال"جبهه خلق" منطق هيپابر بود که   EAM  يدئولوژي، ال دوميدل
ن يبر اساس ا. استوار بود  KKE  "رهبران مفتخر" ريساس و ياديو زاخار

ه ي را با سرمايحکومتست قدرت يبا يست مي رهبران حزب کمونيتئور
 يرهبران تالش بران ينظر ا  از.ندردک يمم ي آن تقسياسيندگان سيو نما

چرا که  شد، يمحسوب مزم خطا يالي و سوسي کارگرحکومت کي
" يلقخ" حکومتک يبه ، "ي ملوحدت"ک ي از بهي نزميه فاشي علمبارزه

    .ديطلب يرا م "يمترق" و

ک ي ازسخن   "دراخما" ن بازگشت به ي از مدافعيا  عدهن روزهاي ااما اگر
EAM  و يا  تنها از خصلت تودهند،يگو ي ميديجد 
ح دهند ين که توضيآورند، بدون ا يسخن به زبان م  EAM  يها يقهرمان

کنند  يد مييم تأيرمستقيغبه واقع آنان  رفت، "خطا" به  و در کجاکه چرا
 را يستيالي و انقالب سوسي کارگرحکومت، يدار هي سرمايکه سرنگون

 دارند "مد نظر" را ييروهاي از نيا  گستردهجبههها  آن.  ندارند"مد نظر"
اقتصاد و واحد ک ي، قصد سازمان دادن "يملاستقالل "که تحت نام 

  در برابرق بتوانندياز آن طر تا را دارند يا"ر وابسته و مستقليغ"  يپول
    .ندکنکا مقاومت يتروئ
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 ير بودن سرنگونيناپذ  امکانناگفتهها  ن بخش از چپيت امر ايدر واقع
نظام  چاره در چارچوب "نيبهتر"رفته و به دنبال ي را پذيدار هيسرما

مبارزه متحد کارگران " مقولهرند که يپذب اگر همها  آن.  هستندموجود
 يباقحرف  فقط در حد نکتهن يا ما، ااست يار مهمي بسمقوله، "يياروپا

ر دست به يگي و پي که به طور جد ندارنديليماتها  آن. ماند يم
  . در سطح اروپا بزنندي متحد کارگريک مبارزه طبقاتي ي برايابتکارات

 صحبت ييه مبارزه متحد کارگران اروپاي علگاه چي ه"گايآلکا پاپار"البته 
 ي به جنبش کارگر هميا شارهن ايتر کوچک ن حالي در عاما. کند ينم

 در يحت، دکن ينمزم يالي سوسي مبارزه مشترک برابه يا حتي و يياروپا
ن يتر  دو مورد از مهمدر  نمونهيرا برش،ي اخيطبوعات ميها مصاحبه

در  KKE  نگيتيم نوامبر در  ۴  جمعه  درشا ياسيمداخالت س
و يراددر " کوالينيکوس چاتزين" با شا  مصاحبها دري  و"ناگماپالتزيس"
  .نوامبر  ۱۸   در"رئال اف ام"

 مبارزه خاطربه   KKE   کهد اضافه کنميبا رغم نکات فوق معهذا يعل
 يدر موارد مشخص» "وروي"   از حوزهخروج از اروپا و« يش براا راسخ

ها   که آنمعنا نيبد . استداشته چپ فيط در را" ن مواضعيتر يمترق"
ح ي توضني هم چنکنند، بلکه ينم" دراخما" خود را محدود به بازگشت به 

 قدرت ي نابود توآم با "وروي" ونان از حوزه ياگر خروج دهند که  يم
 يسه با در زمانيونان در مقايت يبزرگ نباشد، وضع ي صنعتيکشورها

ن بخش از يما ا. دش خواهد تر مي بود به مراتب وخ "وروي" که در حوزه 
مان در رابطه با  ي مواضع تاکنونوم، يکن يد مييشان را تأ ليه و تحليتجز
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ه و ين تجزيداشتن چنصرف اما . ن ادعاي است بر اينکته گواه نيا
م کرد، ي ترسهم يستيالي سوسيچشم انداز ديبا! ستي ني کافيليتحل

در . ح داديونان و اروپا را توضي مبارزه جنبش در يها د راهي بايعني
 ست، او ازي نيا ن نشانهيتر زم کميونالياز انترناس "گايآلکا پاپار"مواضع 

ند يد بگويها شا ي بعض.با دارده ِايقض يستيوناليپرداختن به ابعاد انترناس
ن نحوه ين چنيام که ييد بگوي باپاسخدر .  باشدين امر اتفاقي اکه

    .ستي نيچ وجه اتفاقي به هنپرداختن به مسأله

  دارد يبستگ ما به يستيوناليانترناس مقاومت کي انداز چشم

ضع اکه مو روشن کنمن نکته را يلم ايا منکات مزبورا توجه به تمام ب
 ي است که در بخشيتي واقع" خلقجبهه" و دفاع از  "دراخما" بازگشت به 

ن ي اهملش يدل.  برخوردار استياز چپ و جنبش از بازتاب مشخص
 يواقعريغ يت کارگرو حکوم يستيالي سوس  فصلانداز بال است که چشم

 است از يرواقعيا آن چه که غي است و ياما آن چه واقع. رسد يبه نظر م
 جامعه خالق و زنده يها  بلکه به عملکرد قدرت،شود يآسمان نازل نم

انداز انقالب در اروپا دور به نظر  چرا چشمامروزه ن که يا  . دارديبستگ
 ي که برااي ک حزب چپ تودهيهنوز : ميح داديرسد را در باال توض يم
 از جنبش را يت بخشين واقعيااما .  وجود ندارد،ه کندن هدف مبارزيا

ک چپ يجاد يا يبرا  )ياتي و حيضرور( آگاهانه يريگ  جهتيبه جا
سوق  يراه و چاره اک ي، به دنبال ي انقالب- يتيسياليبرنامه سوس  با
م موجود محدود نظات جنبش را در چارچوب ي که در نهادهد يم

    .درکخواهد 
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ن مبارزان در درون ي که هزاران تن از بهتر وجود ندارديديچ ترديه
 از ه اروپا وياز اتحادونان ي خروج اهانن خاطر خويچپ به اف يط

 ي انقالبيپاشنماد و روند فرو ين خط مشي در ا کههستند  " وروي"  حوزه
چندان هم شک  ي بکرديرون يا. ابندي ي را درميي و اروپايملنظم 

بر   ن موضع ناخودآگاهي چرا که ا.ستين کننده نيي، اما تعستياساس ن يب
نظم  ينابود  سِربرد يبامبارزه  اندازد، چرا که يه مي ساي اصلفيتکل

 را وهمن تيا "يستيونالي ناسياهايور"، چرا که کز باشدرتم موجودم
ه اروپا يخارج از اتحاددر  يوناني يدار هي سرمااي گوکند که يجاد ميا

    .بهتر رشد خواهد کرد

 نيتر کم  کهکند ياتخاذ م را يمواضعن يکه چن ن بخش از چپآ
ق راه ي طرني اد دارد که ازيد امي، شاطلبد ي را ميو فداکارمقاومت 

د يبدون ترد. دخواهد بو تر نهي و کم هزتر  آسانيدار هي سرمايسرنگون
نوع  که از يا زهيست، انگي در آن نيو شک   استيخوبزه ين انگيا

نده ي آي چپ و جامعه براينگران  از دلو  ي از خودگذشتگ،يدوست
ق ير خود را از طري مسيستيالياما راه حل سوس. رديگ ينشأت م
. کند ي باز نمنيدلنش ياهايبا و رؤي زيشعارها ، ناروشنيآرزوها

چپ . "شود يبا سنگفرش مي زيها واژهراه جهنم با "م که يفراموش نکن
 يخي تارياه  شکست بود که دچاريين باروهايبا چندر گذشته بارها 

  .تکرار شودد ينباگر يد ين اتفاقيچن. شد
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  ما مواضع يبند جمع

 ي براي و راه حليانداز چ چشمي هيدار هيم سرمانظاچارچوب  در - ۱
 با در خصوص چپ، به يخيفه تاريوظ.  بحران وجود نداردخروج از

، ارائه راه يدار هيم سرمانظات حاکم امروز و فساد ينظر گرفتن بربر
 حکومت را هموار سازد، تا يدار هي سرماي سرنگونريمس  است کهيحل

اگر چپ امروز نتواند در جهت . رديزم را نشانه گيالي و سوسيکارگر
  . شد نخواهدموفقچ گاه يه گام بردارد، يا فهين وظيچن

 خود يه اروپا به خودياتحاداز  و  "وروي"   حوزه ازوناني خروج - ۲
ا ي  و "وروي" چه با . ستي نرک از معضالت کشويچ ي هي برايا چاره

 ،ي خارجيها يق بدهي با تعلي به عنوان واحد پول و چه حت "ادراخم" 
 ي باقيدار هيکه در چارچوب سرما يزمانونان تا ي مثل ياقتصاد کشور

  . استندهي فزابحراناسارت در چنگال بماند، محکوم به 

ل نوامبر ي اوادر" پاپاندرئو" يشنهادي پيهمه پرسله أدر رابطه با مس  - ۳
ک ي ا گردن نهادن بهي يعنينه، ي دو گزني بي اجبارانتخاباش  که هدف

 چپ ، "وروي"   حوزه ماندن درايو  يمات سخت ضدمردميسلسله تصم
ن ير ايدر غ.  را طرح کند" وروي نه به "  عامشعارعمل کند و د مستقل يبا

ود و  خواهد بيکارگر ضديها استي دادن به سي رأر ازيناگزصورت 
  .امکان مبارزه با آن را به گور خواهد برد

، ي گذاشته شده در همه پرسيپرسش به رأ بر سر  اصوالًلهأمس - ۴
 که ، چراستي ن "دراخما" ه اروپا و بازگشت يخروج از اتحاد بر سر يعني
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راه حل تواند باشد و نه  يه ممبارز يبرا يمحورک نکته ين نکته، نه يا
وهم ت" کي  تنها بهين موضعيچن. واهد کرد را حل خي مشکليشنهاديپ

ونان ي  اقتصاديين توهم که تو گويا، ندز يم دامن "يستيوناليناس
ک نوع ي با   ايو " يمترق"از نوع " يي گرايمل"ک يبا   تواند يم

  .کند" بهتر رشد" و آقا باال سر نداشته باشد،م ي قکه يدار هيسرما

ک ي ي برايستيوناليانترناسانداز  ک چشميا چپ اگر ب - ۵
 آن گاهزم مبارزه کند، يالي سوسيبراو  يک کارگريدموکرات  ياروپا

 يا هيپاگر يهم ده اروپا ياتحاداز  و  "وروي" حوزه  خروج از خواست
 و ي کارگري اروپاکي  جزيزي چيراه حل محور. نخواهد داشت

  .تواند باشد ي نميستياليسوس

است يهرگونه سبا د يبا  يه اروپا چپ و جنبش کارگريدر اتحاد  - ۶
 يچنان نيا  ي تمام قراردادهاهيعل و به مقابله پرداخته يضدکارگر

 يمقررات اروپا  رشيونان در مقابل پذياگر مقاومت جامعه . مبارزه کند
از حوزه ه اروپا و يونان از اتحاديرون انداختن ي بموجب يدار هيسرما

د از يچپ با، خوب چه بهتر توسط طبقات حاکم در اروپا شود،  "وروي" 
، يدار هيسرما و ضدي طبقاتي آگاهون فرصت استفاده کرده يا

ست جنبش در يونالين انترناسي متحد همونان ويدر  يجنبش کارگر  هم
  . را باال ببرديي اروپاي هاکشور

 که چپ انجامد يب يطي شرابهها  توده مطالبات باال رفتن سطحاگر  - ۷
ه اروپا يه ماندن در اتحادي عليات مبارزکارزارک ي  ش بردنيمجبور به پ
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 ٢٣٣  \  خروج از اروپا؟:  وناني

 چپ ،کند يم شنهادي که پاپاندرئو پيا يهمه پرسنمونه   به عنوان  شود،
 زيچ چي ه "دراخما" بازگشت به رف به ِصح دهد که ي توضواد با تمام قيبا

 يبا مبارزه در جهت سرنگونن امر يان که ي، مگر اشد نخواهد عوض
  .ورده باشدوند خيزم پيالي سوسي و برايدار هيسرما

 حکومت" نوع کي به به آناشاوضاع ما ي و يطين شراي چندراگر  - ۸
 يها رد، که برنامهيشکل بگ) "جبهه خلق" مثالً يتحت لوا ("يمترق

م به عدم ي تصميا حتي و  "وروي" از حوزه ه اروپا و يخروج از اتحاد
شرکت در آن نه تنها مجاز به اده کند، چپ يها را پ يبازپرداخت بده

 يد با موضع انتقادي، بلکه با)اش يريگ شکل ي براغيتبلچه رسد  (ستين
 يستيالي سوسيدگرگون نبرد با هدف کي يبه آن برخورد کرده و برا

  .دنيجامعه تدارک بب

در صورت به قدرت که معتقد است از چپ که آن بخش موضع  - ۹
 ،خواهد شد فراهم ي انقالبيها يدگرگون ي راه برايحکومتن يچندن يرس

ه يبر پاچ وجه ي به ه"يا ينيب شيپ"ن يچن.  استي نادرستموضع کامالً
نها ـ تنها وـموضع تن يا. ستي ناستوار يستي مارکس وي علميک بررسي

از خارج  که در يطي معتبر است، در شرايا ژهيط کامالً ويشراک يدر 
مقابله اش  که هدف وجود داشته باشد ي انقالبيا ک چپ تودهيحکومت 

  . باشديحکومت نيبا چن

ک هدف ي در قالب را اش يستياليانداز سوس چشم ديبانچپ   - ۱۰
، ييک جاي، نده نامعلومي در آيک زماني يبرا يعني (يکل" کياستراتژ"
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ک سلسله يبر اساس  باشد يد مبتنيباارائه دهد، بلکه ) يک طوري
 عدم ري، نظدنريگ ي نشأت مهط امروزي که از شرايشنهاداتيها و پ برنامه

ک ي استراتژيها  و حوزهي بانکنظام کردن يها، دولت يبازپرداخت بده
 بر ي اقتصاديزير ، برنامهدي بر تولي، کنترل و نظارت کارگرياقتصاد

    .رهيو غ  ي عموميازهاياساس ن

قادر به نه  و دريگبک کشور شکل ي در تواند ي نه مزمياليسوس  - ۱۱
زم يالي سوسيارزه برامب. باشد يم ک کشور تک افتادهي در اتيادامه ح

ل يچ دليهن رو ياز ا.  برخوردار باشديستيونالي انترناسصبغهد از يبا
 وجود"  وروي   از حوزهه اروپا ويخروج از اتحاد"  خواستي برايهموج

ت نخواهد کرد، ي را تقويستيوناليده نه تنها مبارزه انترناسين ايا. ندارد
 "ي مليه داريسرما"ک ي وجودتوهم   بهيونانيان کارگران يبلکه در م

 يسرنگون يبرا يتضرورگر يدکه بر اساس آن  يتوهمزند،  يدامن م
    .شود يده نميزم دياليسوس ي و رفتن به سويدار هيسرما

 نه پول داشت و يوجود مه اروپا ينه اتحادن که ي با فرض ايحت  - ۱۲
 ي هم برااً مشترکيي با کارگران اروپاستيبا ي باز هم ممشترک، چپ

مبارزه ک پول مشترک ي ي و هم برايالستيون سوسيک فدراسياد جيا
 ياروپا"ک ي در مقابل ي و انقالبيپاسخ طبقات. برد يمش يبه پرا 

ه يخروج از اتحاد" است و نه "يستيالي سوسياروپا" ک ي، "يدار هيسرما
  ." ورو ي   از حوزهاروپا و
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ک ي ارائه و جامعه يدگرگون جهت مبارزه يبراامروزه چپ   - ۱۳
: ر وارد عمل شودي زيها  خواستيد براي بايستيالي سوسيانداز چشم

 يها حوزه  ويم بانکنظا کردن يها، دولت يعدم بازپرداخت بده
 تحت  وي عموميازهاي بر اساس ني، برنامه اقتصاديک اقتصادياستراتژ

 يي برپاشالوده ييها ن خواستيچن.  جامعهکل و نظارت انکنترل کارگر
ک يکراتودم  قدرتينهادها که بر د باشندي بايا يگر کارحکومت آن

 که يا يها و مجامع عموم تهيکم  :دارند هيتک يا  تودهيها جنبش
  .باشند يم قابل عزل  در هر لحظهندگانشينما

ف خود و ياوظدر زمره که را  ييها ن خواستي که چنيچپآن  هامروز
ست ي نان معني به ا بودنيانقالب.  استيک چپ انقالبي دهد،جنبش قرار 
سر " ي انقالبيادهايفر"خارج از پارلمان در  يها  از چپيکه مثل بعض

و کوکتل مولوتوف توسط به    پرتاب سنگي به معنان نهيچن و هم. داد
 يا ت بهانهي که در نها است،)ها آتونوم ("جنبش خودفرمان"اصطالح 

الب قـان.  تا جنبش را سرکوب کننددهند يمها  حکومت به دست يقانون
گر ي، جوانان و دان کارگر،يونيلي مياه  تودهشدن مبارزهر يرگ ديبه معنا
 خود را متحقق يها  خواستقياز آن طر    است، تاي اجتماعيها جنبش

    .ندساز

 جامعه را با  تا استيش خالي که جايا ن کنندهيي تعآن عامل هامروز
 نيچنک يجاد يا.  استيک چپ انقالبي سوق دهد، جلوک جهش به ي

 است که در مقابل يفين وظايتر  از مهميکي ي انقالبيا چپ توده
    . از خود گذشته امروز قرار داردين طبقاتيمبارز
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  يه داري در نظام سرمايگانگيب

  لويگوران کورب: نوشته 
  يمژده ارس:  مترجم

  

  يدار هيسرما يايدن تناقضات

 از يکي توسط کارل مارکس به مثابه يگانگيده از خود بي پديبررس
قدش به ـ و نيدار هيل او از نظام سرمايه و تحلي تجزيها مؤلفهن يتر مهم
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 چه يگانگيمنظور کارل مارکس از ب. افتي انکشاف  وآن شکل گرفت
  بود؟

خود  مسأله از  ازيستيل مارکسيه و تحليک تجزيش از پرداختن به يپ
د، يد يچگونه م ا راي که مارکس دننکتهن ي، بهتر است به ايگانگيب

کرد را  ي مي که خودش در آن زندگييايم دنينيم و ببينفکَاَ ي بينگاه
 روز سالن يچهارماش به مناسبت  ي در سخنرانمارکس. ديفهم يچطور م

ل يرو آ۱۸ در يسي انگلياگر روزنامه چپ ١"نامه مردم"روزنامه س يتأس
  : ديگو ين مين مورد چني در ا۱۸۵۶

 ماست، نوزدهمصه قرن  بزرگ وجود دارد که مشخيتيواقع...«
  .ندارد ت انکار آن را أ جريچ حزبي که هيتيواقع

 ييروهاي ن،اند  جان گرفتهي و علمي صنعتيروهاي نيک سوياز 
 تصورش را هم يخ بشرين تاريشي پيها ک از دورهيچ يکه در ه

ده يد ي انحطاطيها گر عالئم و نشانهي دياز سو. کردند ينم
 يروزهاشت گزارش شده از وحو به مراتب خوف  که شوند يم
در .  روم را کامال پشت سر گذاشته استيمپراتور ايانيپا

 خودش متضاد آبستن يزيرسد هر چ ينظر م روزگار ما به
 قدرت  باآالت نيم که ماشي ما شاهد آن با آن که:باشد يم

 يکاهند و با چه شدت ي ميکار انسانزان ي از مزشانيانگ شگفت
ن حال ي در عند امايافزا ي کار ميروي نيده و بازير باروبر

                                                 
 People´s Paper    ها البي چارتيستناح انقنشريه ج -- 1
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شتر کار ي هر چه بيفتگ ر و زوار دريشاهد رنج و فرسودگ
ب و ي عجيد ثروت توسط طلسميمنابع جد. مي هست هميانسان
رسد که  يبه نظر م: ابندي ي ميسياز، دگرديب به منابع فقر و نيغر

 يت انسانيدست رفتن شخص به از ي و فني علميآوردها دست
  .ستده ايانجام

 که نوع بشر ي و سرعت بلنديها  با همان گام کهرسد يبه نظر م
 و ي به بردگي انسان توسط انسان دگر،ابدي ي ميرگيعت چيبر طب

رسد که نور خالص علم و  ي به نظر ميحت. ديآ ياد در ميانق
به نظر ن ي چن.ک جهل بتابدينه تاريواند بر زمت يدانش تنها م

شوند  ي ما منجر ميها شرفتيل پرسد که تمام اختراعات و ک يم
، و دن جان هوشمندانه بدمي ماديروهاي ن بر کالبدن کهيبه ا

  .  فروکاهدي ماديروي حد ن بهي انسانيارزش زندگ

ک سو، و يان صنعت مدرن و علم از ير ميناپذ ين تضاد آشتيا
ان ير ميناپذ ين تضاد آشتيگر؛ اي ديفالکت و زوال مدرن از سو

 ملموس، يتي دوران ما، واقعيمناسبات اجتماع و ه مولديروهاين
 ٢» .است  چون چرا يآشکار، کوبنده و ب

 :کند ي به وضوح دو نکته توجه ما را به خود جلب مين سخنرانيدر ا

                                                 
2 - www.marxist.org/archive/marx/works/1865/04/14.html 
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ها را در مرکز   مدرن زمان مارکس که او آنياي دنيها يژگيو) الف
 ي کليده  سازمانيان امکانات آن دوره برايتضاد م: دهد يتوجه قرار م

به   پاي، فقر و بردگيات زوال و فروپاشي، و واقعيمناسب کار و زندگ
ن امکانات را به يک که اي و تکنولوژي ماديآوردها  همان دستيپا

  .ارمغان آوردند

 دوران مارکس، توسط او و آن گونه که ياي دنفين توصين که ايا) ب
ا يف دنيص تو، آن زماني خوب همان امروزه هم به،تواند ي، مشديد يم

 يم مدعيتوان ي ميک تفاوت که امروزه ما حتياما با . دوران ما باشد
برد، در  ياش از آن ها نام م ي که مارکس در سخنرانييم که تضادهايشو
  .اند هد شديشدت اريبس ما تا ي کنونيايدن

  مارکس نزد در يگانگيخودب از چهارگانه وجوه -۲

ن يبمات است از تضاد ر نزد مارکس عبايگانگين شکل از خودبياول
 يگانگيخودب از. افتهيم يزان فقر تعميد شده و مي توليزان ثروت ماديم

ر حق و يمزد بگ ، کارگريدار هيدر نظام سرما. تيبه مثابه سلب مالک
 . ت کار خود ندارددايتول بر يارياخت

کنندگان دي خود را به شکل عدم کنترل توليگانگي ازخودبن شکِليدوم
در نظام ).  در روند کاريگانگيازخودب(سازد  يد آشکار ميلند تويبر فرا
 نديط فراي شرايده کنندگان در امر سازمان و شکلدي توليدار هيسرما

 يين حالت جزياشان در بهتر ا مشارکتي ندارند و ي نقشا اصوالًي ديتول
اشان هم  زان محدود مشارکتين مي هميباشد، و حت ي محدود مو کامالً
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ن امر صرفاً به يا. دباش يم در گذشته يزات طبقات مبارآورد دست
مند  ثروتي در کشورهاي حتشود، يشرفته منحصر نميپري غيکشورها

ا مشارکت ي کنترل زاني منيتر مز اغلب از کير آلمان ني نظ،يغرب
در :  بارز آنيها نمونه( .ستي ني خبرات خوددي تولبر روندکارگران 

نند خط مونتاژ، فروشندگان  مايد صنعتيمراکز تلفن، مراکز تول
  ...) پرمارکت ها وسو

 در يگانگيخودب  ازيآمدها يط کار در واقع پي از شراي ناشيها يماريب
 يها ي، فرسودگي روانيها ينابسامان و يافسردگ: روند کار هستند

ن ير اي سال اخپانزده يطدر  در آلمان  نمونهيبرا. رهي و غيا حرفه
ش يش از پيف مواد مخدر و استفاده بع مصريش وسيط موجب افزايشرا

  .  شده استي روان درمانيداروها

ط بد و يبود کنترل بر روند کار و شرانن است که در اثر ينکته مهم ا
 رديگ ي از کار شکل مي و برداشتيک تلقي،  منتج از آنب رسان کاريآس
 ي واقعي خارج از زندگ که کامالًيزيبه مثابه چبرطبق آن کار  که

،  انسان قرار دارديگانه و دشمن که رو در روي بيزيرار دارد، چانسان ق
 الت آخري تعطن خاطر است که مثالًيبه هم. اندينما يخود را به انسان م

ن رابطه ي مارکس در هم.شود ي ميتلق" يواقع "يهفته به مثابه زندگ
  :سدينو يم

  ست؟ي شدن کار چيا بروني از کار يگانگين بيا«

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٤٢

 

ن معنا يگانه است، بدي بينسبت به کارگر عنصرن که کار ي ااوالً
جه نه تنها ي او تعلق ندارد، در نتيجودوسرشت که کار به 

 خود را ي حتسازد، بلکه يکارگر در کار خود، خود را متحقق نم
 ندارد، بلکه خود را يکند، نه تنها احساس خرسند يمهم  ينف

 خود را  ي ذهن وي جسميها تيقابلابد، نه تنها ي يناخوشنود م
 انشرنجاند و رو ي م همدهد، بلکه جسم خود را يآزادانه ارتقا نم

ط کار ين رو، کارگر تنها در خارج از محيا از. سازد يران ميرا و
 خارج از  درط کار،يکند، او در مح ياست که خود را حس م

 کار کارگر داوطلبانه بين ترتيبد. شتن خود قرار دارديخو
 ٣.» استين کار اجباريا. ست ايليتحم ست، بلکه کارين

 در يگانگيخودب از (نيشيپ که با نوع يگانگين نوع از خود بي سوم- 
 است که مارکس آن يگانگي از بيم دارد، شکليارتباط مستق) روند کار

 از ن مقولهيش از اا نامد و برداشت ي م)وابسته نوع بشر (ينوعرا سرشت 
 مارکس ن معنايبد. انسان استنوع  است که منشاء سرشت يزيآن چ

  . نديب ياش م يگانه شدن انسان از سرشت انساني را بيگانگينوع سوم ب

  ست؟ي چآن از شمنظورو فهمد؟  ي را چگونه ميمارکس سرشت انسان

 مشترک ي جوامع انسانيخي اشکال تاري که در تماميزيآن چ) الف
 ها  انسانيعني.  از جانب انسانيعيست طبيط زياز به تحول محين: است

ق است يو از آن طر است يعيست طبيط زي محرفتصحال همواره در 
                                                 
3 - Marx / ÖP-Manuskripte 
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 يکل مفهومک يدر . کنند يد مي تولي خود را به شکل مادي زندگکه
  . عت، همان کار استيطب/ يعيست طبيط زين تصاحب محيا اصوالً

عت نسبت به خود يوانات، رفتار انسان در تعامل با طبيعکس ح بر )ب
 است که در نحوه رفتار انسان ين بدان معنيا. عت جهان شمول استيطب

.  وجود نداردي مرز وچ حدي، ه اشکال ممکن آنهيکلر د عت، ويبا طب
 يديعت همواره انواع و اشکال جدي طبيانسان نه تنها در دگرگون ساز

ش رو خود قرار ي پ رايدين اهداف جديکند بلکه هم چن ياختراع م
  . دهد ير مييعت را تغيها طب خاطر آنه  که بدده يم

ن است که انسان به خاطر ي ا فوق نکتهيآمدها ين پيتر  از مهميکي
 يد، اهدافيافزا ياش م کردندي بر توليا ندهياش به شکل فزا تحقق اهداف

 ي بقاي بالواسطه برايازهاي ني به ارضايچ وجه ربطيگر به هيکه د
 ،وباشان به چ ليدن درختان و تبدي نمونه بريبرا. اش ندارد يکيزيف
 حفاظت در يعنيه بشر، ي اوليکيزي فيازهاي نيگر نه در جهت ارضايد

دن يگز ي سکنيعني) مانند باران و سرما (يعي طبيها دهي پديمقابل برخ
 است که در يگري دقماش از ييازهاي نياست، بلکه در خدمت ارضا

 يه براي اوليازهاي ن بايربط ،چ وجهياند و به ه خ شکل گرفتهيطول تار
د مجسمه، آالت يتولدر  که يچوبر ي نظ.دن نداراش يکيزيف يبقا

  .رود يکار مه گر بي ديزهاي و چي، اسباب بازيقيموس

 فراتر و ي اهدافيبرازد تا يانگ يانسان را برم است که يسرشت انسانن يا
 حفظ بقا در مفهوم در خدمت  که صرفاًيتر از آن اهداف ندهيفزا
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عکس   درست بري سرشت انساننيو ا. ندکد ي است، تولاش يکيزيف
طور عمده ه ا بي همواره و يواني چرا که سرشت ح. استيوانيسرشت ح

  :سدينو ي مارکس م.باشد ياش م هي اوليازهاي حفظ بقا و نيبرا

 زنبور عسل، سگ کند، مثالً يد ميز توليوان نيدرست است که ح«
 اما. سازند يانه مي خود النه و آشيره براي مورچگان و غ،يآب
ا يکند که خود و  يد مي را تولييزهاي چ آنوان تنهاي حکي

د ي توليک وجهيوان يح. از بالواسطه دارندي نها  به آنشيها بچه
وان تنها يح.  همه جانبه دارديدي که انسان توليکند در حال يم

 يحال کند، در يد مي بالواسطه تولي جسمانيازهايتحت تسلط ن
 است، دست به ياز جسمانين آن گاه که فارغ از يکه انسان حت

کند که رها  يد مي تولي به طور واقعيزند و تازه هنگام يد ميتول
از ي نيوان تنها به اندازه و بر مبنايح...  استييازهاين نياز چن

 که يدهد، در حال يش را شکل ما  محصول است کهنوع خود
زنده موجودات ع انومه ا هيهااريانسان قادر است برطبق مع

 و مناسب ينوعار ي همه جا مع در طورداند چه يد و مد کنيتول
ن ي را بر حسب قوانزهايچ ن رو انسانياز ا. کاربرده  را بزهايچ
  ٤.» دهد ي شکل م همييبايز

د ي تولهماش را  ي اجتماعي زندگ،اش ي ماديد زندگيانسان با تول) پ
او . سازد ي متحول مرا هم  خودش  هم زمانن حاليدر عکند، و  يم

                                                 
4 - karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte 

www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1844/oek-phil/1-4_frem.htm 
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 يازهاي نقين طري و از اند،يآفر يد مي جديها  مهارت ودي جديها شدان
  .دهد يتوسعه مهم آن ها را و  آورد يمبه وجود هم د يجد

ن که خود را به ي اي، به جايد انسانينه توسعه و انکشاف تولياما هر آ
ه باشد، در چارچوب ي اوليدار فراتر از بقا ي معنيديت توليمثابه فعال
 و  بر آنيچ گونه کنترلي که انسان هتحقق بخشد اي يديولند تيچنان فرا

ند با ين فرايگاه ا  در آن نداشته باشد، آنيريگ ميچ گونه قدرت تصميه
 کار در يعنيد کردن، ي است که امر تولين معنيبد. شود يگانه ميانسان ب

 که رو يا  دشمنانهيگانه و حتيک خصلت بي انسان ياش، برا يمفهوم کل
ه است  موفق شديدار هيسرما. رديگ يار گرفته، به خود مش قريدر رو

 يعنيشود،  يده ميانسان نامنوع بر نظر مارکس سرشت  آن چه که بناکه
  – ضد خود ه بقاًير، آزاد، خالق دقيکردن همه در برگديتولامر  يدگرسان

، د باشدي بايي و رهايي در جهت خودشکوفا کهيتيک فعاليل يتبد يعني
 . انسان کشاندن و سلب قدرت از خودي جهت به بردگ دريتيبه فعال

د، ي تولروند ي، انسان در طيدار هي است که در نظام سرماين بدان معنيا
ن که ي اياش، به جا ي انسانيها تي قابليريدر روند کار، در به کارگ

گانه شده، و ي خود بي انسانيها تي قابلبا زيد، ناگرزخود را متحقق سا
 از سرشت يگانگيب "يمعنااست ن يا. زند يش ضربه مياه يين توانايبه ا

  " نوع خود

ک انسان با ي يگانگي ب عبارت است ازيگانگين وجه بيچهارم) ت
  يانسان - نيب در روابط يگانگيگر، در واقع  بي ديها انسان
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 است که مشروط به غصب يا يگانگي، آن بي انسان- نيب يگانگي  ب۱- ۲
به . گر استي جامعه توسط بخش دک بخش ازي از کار يت بخشيمالک

 . در جامعه مشروط است به وجود طبقاتيگانگين نوع بيگر، ايان ديب
ک تضاد يت يکه خود را در وضعهستند  ييها  انسانيا ن جامعهيدر چن

 ندارند که يلينان در وهله اول تمايا. ننديب ين طبقات ميمنافع ب
ژه و يوت يفيک کي با ييها وابستگان طبقه مقابل خود را به مثابه انسان

 که در يگرانيد يعني .نندي بب،يتيفي فاقد هرگونه ک اصوالًيدافرا اي
ها به  آنبه  بلکه نند،يب ي نميک انسان طبقاتي را برابرشان قرار دارند

ن ي غلبه بر ايبرا. کنند ينگاه ما دشمنان يصف مقابل، مخالفان و چشم 
 از چشمها  ان باشد که انسانن امکين که اي ايگر براي به عبارت د،امر

د و يدن يچنن يد به ايگر در وهله اول انسان شوند، باي ديها انسان
 قبل از هر افراد طبقه مقابل  کهدنريد بپذي بايعني، ان دهندي پايبرداشت

 طبقات ممکن  و رفعاز ن مهم تنها با درگذشتنيو ا. ندا ک انسانيز يچ
  .است

ها در درون  ان انساني در روابط م موجودي طبقات-  درونيگانگي ب۲- ۲
 است که به خاطر ييها بيآمد آس ي که پيگانگين بيا. ک طبقهي
ن از ي از محصول کار خود، هم چنيگانگي در روند کار، بيگانگيب
 ي خصوصحوزهشود، خود را در  ي مي ناشي سرشت نوعيگانگيب

، ط کار خودي از شراي ناشيها يتيها نارضا انسان. سازد يآشکار م
 ي روابط خصوصحوزهره را الجرم به يها و غ يها، سرخوردگ يافسردگ
  .کنند يز منتقل مي خود نيو شخص
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 فقط ي در روابط انساني طبقات-  درونيگانگي ازخودبيعنين موضوع، يا
کند، بلکه شامل طبقه  ين صدق نممزدبراا يدر مورد طبقه کارگر و 

 که يطيرا در شرا جامعه يطبقه حاکم ثروت ماد. شود ي مهمحاکم 
چرا . کنند يشود، غصب م ي در جامعه ميد انساني شديها بيمنجر به آس

آنان به منظور غلبه بر رقبا و  دارانه هين جنگل رقابت سرمايکه در ا
 باها و چه   چه با انساناشان مناسبات خود، در يها تيت در فعاليموفق

  وانه، هدفمندنيب دن به اقدامات کوتهيازي جز دست يا ، چارهزهايچ
  .طلبانه ندارند فرصت

   يگانگيازخودب درگذشتن ملزومات - ۳

 استقرار مجدد حق :تي به مثابه سلب مالکيگانگي وجه ازخودبيبرا • 
ت ي سلب مالکي الغايعني. گان بر محصول کار خوددکننديار تولياخت
  . طبقه کارگريماد

ند يآ بر فر استقرار کنترل: در روند کاريگانگي وجه ازخودبيبرا •
 يازهاياد ني انقي به جاي انسانيازهايد به نيند توليآاد فريد، انقيتول

  . ديند توليآ به فريانسان

ا هر م بيطور مستقه  ب هم که:ي سرشت نوعيگانگي وجه ازخودبي برا•
 يانسان- نيبن وجه روابط ي هم به دوم و وابسته است۲ و ۱وجوه دو 

 .يگانکيازخودب
، )ي فرديگانگيب (:يگانگي ازخودبيانسان- نيبوابط ن وجه ري اوليبرا •
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ن يا. ک جامعه بدون طبقاتي به ي تحول جامعه طبقاتيعني طبقات ينف
 يت مادي سلب مالکيکه نفن معنا يبد.  وابسته است۲ و ۱به وجوه ز ين

 يد، بدون نفيند تولي تحت فراي انسانيازهاياد ني انقياز طبقه کارگر و نف
  .ستامکن منا ،يجامعه طبقات
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   کتابي و بررسيمعرف

    داشت دوست را ها سگ که يمرد

  هوشنگ سپهر: نوشته   
  

  

  

  

  

 که سگ ها را دوست يمرد
  داشت
  لئوناردو پادورا: نوشته 
 ي که به داستاني واقعيداستان

  شباهت داردشتري بيليتخ

  
  

  

  

ت به ي توطئه و جنايز بوياز همه چ. رديگ ي صورت ميت هولناکيجنا
 توسط رامون مرکادر ي کشته شدن لئون تروتسکيماجرا. رسد يمشام م
اما هنر لئوناردو پادورا در .  است کامال شناخته شده و مدونيداستان

خ جنبش ي از تارين است که بخشي ايا  صفحه۷۰۰ن کتاب يا
کند و  يان ميع و جذاب بي بديا وهيستم را با شي سده بيستيکمون

ج يوا و مهي شيل و قلمي ناشناخته آن را با قدرت تخ وي خاليها سوراخ
  .کند يپر م
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او که . ا آمديتخت کوبا به دني در هاوانا پا۱۹۵۵سال  لئوناردو پادورا در
 سال  در١"ها را دوست داشت  که سگيمرد"کتاب انتشار ش از يتا پ

ه شده ت شناخيس و منتقد ادبينو ک داستاني، در کوبا به عنوان ۲۰۰۹
د و ي جدين کتاب با سبکي هم ربوده بود، با نگارش ايزيوابود و ج

در . دهد ي از خود نشان ميا العاده گر، استعداد خارقي از نوع دييمحتوا
به آن، آوازه پادورا به سرعت از   کوبايزه ادبين جايتر  مهمي اعطايپ

ن کتابش به يرود و ا ي زبان فراتر مياني اسپانيره کوبا و کشورهايجز
  .شود ي ترجمه م٣ و فرانسه٢يسيان ها از جمله انگلر زبيسا

ق و مستند، ي دقياسي سيخي تاريريگک ردي است از يبين کتاب ترکيا
 از يل روانيک کنکاش و تحلير، و ينظ ي بيت ادبيک خالقي

لئون :  کتاب عبارتند ازيت اصليسه شخص. اش  داستانيها تيشخص
رامون مرکادر، قاتل ه؛ ي، از رهبران انقالب روسيدي تبعيتروتسک
 که در ييسنده کوبايوان کاردناس، نوين؛ و اي و مأمور استاليتروتسک

ن يتر از ا عالقه هر سه نفر به سگ، و مهم.  داستان استيکتاب راو
 يا زهيکند و انگ يک ميوان را تحري ايرامون کنجکاو" نژاد سگ"نکته، 

سنده ينو. خاذ کند کتاب خود اتي را براين عنوانيسنده چنيشود تا نو يم
 سگ يرد که رامون مرکادر قاتل تروتسکيگ يم مي داستان تصميراو

                                                 
1 - Leonardo Padura, El hombre que amaba a los perros, Tusquets, Barcelona,2009.  

2 - Leonardo Padura, The Man Who Loved Dogs, Bitter Lemon Press 2014. 

3 - Leonardo Padura L'Homme qui aimait les chiens, Paris, éditions Métailié, 2011. 
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 که مورد ي، نژادي روسيآبارزودوست باشد و آن هم عالقمند به 
. ک همدمش بوديدش در مکزي هم بود و در دوران تبعيعالقه تروتسک

 پادورا در ي است براياش استعاره و نماد  سگ به صاحبيوفادار
 ي لئون تروتسکيوفادار. اش يولوژيها در تر تيک از شخصي ن هرييتب

 ن، وي رامون مرکادر به استاليه، وفاداري انقالب روسيها به آرمان
  . وان کاردناس به انقالب کوباي ايوفادار

ن ير بينظ ي بيار جالب و با مهارتي پادورا به طرز بس،يبه لحاظ ادب
 رامون مرکادر يگ زندياه د، سالي در تبعي تروتسکي زندگيدادهايرو

 انقالب رابطه از  پسيوان در کوباي ايا و فرانسه، و زندگيدر اسپان
ه در سال يان انقالب روسي در جري تروتسکيزندگ. کند يبرقرار م

 مبارزات ي، در طي جنگ داخلي ارتش سرخ در طيده ، سازمان۱۹۱۷
 يها ، در ساليريگ  در حال شکليه بوروکراسيون چپ عليسيحاد اپوز
رد و يگ يک را رد ميه، فرانسه، فنالند، نروژ و مکزيد در ترکيسخت تبع

ان مبارزات ي باما هدف پادورا صرفاً. کند يم ميبا دقت و صداقت ترس
ن يان ايست، بلکه در خالل بي نيک تروتسکي تراژي و زندگياسيس

پردازد که عبارت است فرگشت و  ي ميگريخ به مساله مهم ديتار
زبان  ن جا است که پادورا نظراتش را ازيدر ا. ب کوباسرنوشت انقال

  .کند يان مي، بييسنده کوبايوان نوي ايعنيت کتاب ين شخصيسوم

 است که در يا  شکستهيا هي مسن و با روحييک کوبايوان کاردناس، يا
توانست  ي م بود که احتماالًي با استعداد و صاحب ذوقيا سندهي نويجوان

 از يکي ۱۹۷۰کن در دهه يول. ظارش باشد در انتينده درخشانيآ
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ه ي ساداًي که بر انقالب کوبا شديتينسيش توسط سانسور استاليها کتاب
. اش هم ممنوع القلم سندهيشود و نو ياعالم م" يضد انقالب"افکنده بود، 

د، سرخورده يد يش را در انقالب کوبا ميدهايسنده جوان که تمام امينو
ک مجله ي در يشود شغل ير مياگز امرار معاش نيوس برايو مأ

گران در يح مقاالت ديرد و استعدادش را صرف تصحي بپذيکدامپزش
  . کنديکدامپزش نهيزم

وان مرد مسن و يا: شود  ي شروع م۲۰۰۴ در سال يا کتاب با صحنه
ختن است، به ياش در حال فرو ر اش که سقف ينزار، در خانه فکسن

نها مونس و همدمش ـت. سوگ از دست رفتن همسرش نشسته است
غرق در . ي از نژاد روسيک سگ شکاري آرزواباش است،  سگ

رسد و بر  ي م۱۹۷۷اش به سال   افکارش و با مرور خاطرات گذشته
داشت، متوقف و  اش ي در زندگيا کننده نيي که نقش تعيا  صحنهيرو

وان جوان در حال قدم زدن ي است و ايک روز آفتابي. شود يمتمرکز م
خورد که با دو سگ  ي برمييآشناا در کوبا به مرد نايدردر ساحل 

 يآارزومشاهده دو ب.  مشغول قدم زدن استي از نژاد روسيشکار
وان را به شدت ي ايره کوبا، کنجکاويار نادر در جزي بسي، نژاديروس
. به باز کنديشود تا سرسخن را با غر ين نکته موجب ميزد و ايانگ يبرم

 يداري پايگانه دوستيوان و مرد بين اي، بين مالقات تصادفي ايدر پ
ا يگانه خود را خائم لوپز اهل اسپاني گفتگوها بيدر ط. شود يبرقرار م

 اقامت بر يتر شهر هاوانا را برا شيها پ کند که از سال ي ميمعرف
  .نديگز يم
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م ئ، و پس از مرگ خايا  صفحه۷۰۰ن کتاب ي ايانيتنها در صفحات پا
شود که خائم لوپز همان رامون  يده آشکار ملوپز است که بر خوانن

.  بودي و قاتل تروتسکي شورويس جاسوسي سرويمور مخفامرکادر، م
وان پس از مرگ دوستش خائم لوپز، ي، ايين آشنايها بعد از ا مدت
رکادر است و از ات رامون م خاطريکند که محتوا يافت مي دريا بسته

از قرار . شود يشکار م خائم لوپز آيت واقعيق است که هوين طريا
 ، به واسطه احساس گناهين لحظات زندگي در واپسيمعلوم رامون جان

د با اعتراف به يد تا شايگشا ي سکوت زبان مي طوالنيها پس از سال
 همراهش بوده، کاسته ي عذاب وجدان که عمر باريني سنگت، ازيجنا
دارد  ي در اغلب موارد او را وا ميک جانين که عذاب وجدان يا. شود

 شناخته شده است، و هنر ياش اعتراف کند، نکته روان تيکه تا به جنا
 ي را به سوي جانيي بازجوين است که در طي اقاًيک بازجو دقي

ه ي ماهر را ساي هم نقش بازجوياما در موارد. سوق دهداعتراف جرم 
ن کتاب به ياش تا قبل از نگارش ا پادورا که شهرت. کند ي ميمرگ باز
اش در  ن مهارتيشک ا ي بود، بيسيج پلي مهيها وشتن داستانخاطر ن

  . ن کتاب نقش داشته استيت ايموفق

 يريگ  در بهرهيا العاده  استعداد خارقير روسيسنده شهي نويفسکيداستا
ش يها  داستانيها تي شخصيجانات روانياز احساسات، عواطف و ه

ت و يجنا" قاتل در کتاب نکوفيراسکول يف حاالت روانيتوص. داشت
در . دهد ي را نشان مين استعدادي از چنيريگ اوج بهره" مکافات

ت قاتل در آخر داستان است که بر خواننده ي هويسي پليها کتاب
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ن است که خواننده، يجان کتاب در ايسنده و هيشود و هنر نو يآشکار م
ن يدن به صفحات آخر و کشف قاتل بر زميکتاب را تا هنگام رس

 اما خواننده در همان يفسکيداستا" ت و مکافاتيجنا"ب در کتا. نگذارد
ن يت ايپس اهم. شود يصفحات نخست است که با نام قاتل آشنا م

 نه در کشف قاتل بلکه در کشف يفسکيست؟ هنر داستايکتاب در چ
در کتاب .  استت و مکافاتيجنا ي و گام به گام روان شناختيجيتدر

مون مرکادر به پرداخت کفاره  رايد روانياز شديد نيترد يپادورا ب
 اقرار يا گانهيدارد تا رازش را  به فرد ب يوا م اش است که او را تيجنا
ت نه فقط يسازد که در واقع ي متقاعد ميپادورا خواننده را به خوب. کند
 يدادهاير رويا صورت گفته بلکه ساي در ساحل درين مالقاتيچن

ست ي نيلي تخيکتابش داستانن ياز نظر پادور ا.  بودنديکتابش هم واقع
 است ي واقعيوارون داستان ه شباهت دارد، بلکه بي واقعيکه به داستان

  .  شباهت دارديلي تخيشتر به داستانيکه ب

 به قتل ي است که ماجرايت کتاب، لئون تروتسکين شخصياول
ن کتاب نزد ي ايريگ ده شکلي است در ايزه و عاملياش انگ دنيرس

، ۱۹۱۷، انقالب ۱۹۰۵ انقالب ي پادورا، تروتسکياما تروتسک. پادورا
 و شکست دهنده يان گذار ارتش سرخ، فاتح جنگ داخلياستراتژ، بن

ک چهره يک کالم ي، در يستيالي امپري مهاجم کشورهايها ارتش
ک يک قهرمان، بلکه ي پادورا نه يتروتسک. ستيستم ني بسدهبزرگ 

 که از سقوط يا هي است که از همان روسي آواره و دربدريديتبع
ن لحظه يشود و از آن لحظه به بعد تا واپس ياش داده بود اخراج م نجات
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ن اتهامات يتر فيت و آزار، هدف کثيب، اذي همواره مورد تعقيزندگ
  :ن افتراها بودي و بدتريواه

 ۱۹۰۵که در سال  يکس ش، همان از کشورياخراج رهبر«
ام ي که قيردوجدان و اذهان مردمان کشورش را تکان داد، م

 که در اوج اغتشاش و ي رساند، مرديروزي را به پ۱۹۱۷اکتبر 
ک ارتش را سازمان داد و در دوران تهاجمات يهرج و مرج 

، انقالب را نجات يست و جنگ داخليالي امپري کشورهاينظام
   ».داد

 انسان قاًي که عميا يشود، تروتسک يه اخراج مي از روسي تروتسکيآر
ش، محبوس در يها ن، با آن درد و رنجي عالقه آتشبود، با آن شور و

 يپادورا از تروتسک. ايکو در آن سر دني قفس مانند در شهر مکزيا خانه
 که يکي تراژ- ياسي سيدادهايها و رو يرغم تمام دشواريد، و عليدر تبع

ن ارائه يک چهره رزمنده، مصمم، و با اراده آهنيگذارند،  ياز سر م
ست درباره هنر يئالرباحثاتش با آندره برتون سور نمونه ميبرا. دهد يم

ن که يتا ا. دهد ي با هنر را نشان مي رابطه تروتسکي هنريها يو آزاد
کند  ي وارد مي که رامون مرکادر بر سر تروتسکيسرانجام با ضربه مهلک

ات اوتکا يعمل"ب ين ترتيشود و بد يور م ر مرد در خون غوطهيپ
 مجاز ي کشتن هر روشيبرا«: رسد ي مانيت به پايبا موفق)" اردک(

ن کالم ياد، آخرين فريا. »!يکي در تارياديو سرانجام فر... است
ها   که سگيمرد"ت ي جناياد قربانين فريطن.  بود۱۹۴۰ دريتروتسک

 سال و يها  که وجدان و ذهن قاتل را تا ساليادي، فر"را دوست داشت
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ت به ين جناي وقوع ااز لحظه. کند يش نمي رهاين لحظه زندگيتا واپس
گذارد و سراغ وجدان و  يخ وا مي را به تاري داستان، تروتسکيبعد راو

اش  اد تا لحظه مرگ آسودهين آن فريرود که طن ي مي قاتليحاالت روح
  .گذارد ينم

روح  ي بيفرد. مينيب ي را در رامون مرکادر ميت تروتسکي تز شخصيآنت
 يپادورا با قلم. ي آدم کشيا شده بريزير ن برنامهيک ماشيقلب،  يو ب

ست آرمانگرا در خدمت يک جوان کمونيدهد که چطور  يتوانا نشان م
مرکادر که بزعم خودش . رديگ ين قرار مياهداف پست دستگاه استال

شتر ي است که بيا اراده يک ضدقهرمان بيت يک قهرمان است، در واقعي
که خود  يک انسانيانش است تا يدادها و اطرافيچه دست رويباز

  .اش را به دست دارد سرنوشت

ت رامون مرکادر خواننده را ين شخصيي تبي داستان، از مجرايوان راويا
ستم آشنا ي در سده بيستيک جنبش کمونيخ تراژي از تاريگريبا بخش د

ت ين شخصي پر از حادثه دوميان زندگير به بينظ ي بيبا قلم. سازد يم
، هم ي صفحات طوالنيان در طويا. پردازد ياش م يولوژيضدقهرمان تر

 قتل يشود کل ماجرا ي خوب، موفق ميسيک داستان پليچون در 
ها را دوست داشت،   که سگيرامون، مرد.  کندي را بازسازيتروتسک
کن ي قتل ندارد، ولي ماجراي به افشايليچ وجه تماي امر به هيدر ابتدا

 را کنار يخيت تارين جنايشود قطعات پازل ا يوان سرانجام موفق ميا
اما در . برد ي ميقت ماجرا پيهم قرار دهد و دست آخر خواننده به حق

وان اطالعات يگر کتاب، ايت ديمورد رامون مرکادر، برخالف دو شخص
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 يعني داستان ين رو پادورا، راوياز ا. ار داشتي در اختيار اندکيبس
 کند تا از مانه برقراريک رابطه صميم لوپز يخائدارد تا با  يم وان را وايا
سنده در ينو. ابديت مرموز دست ين شخصي روان ايق به ژرفناين طريا

رسد و  يک کارآگاه ماهر به هدفش ميک روانکاو حاذق و ينقش 
دوران .  کندي کاغذ بازسازي مرکادر را بر رويشود زندگ يموفق م

داد مادر يا، نقش کاريالت کاتاالن در اسپانياش در ا  آشفتهيکودک
ک ي ناموفق، که از ين زن بورژوايا.  آشفته فکرشثبات و يب

ر ي اسيشود، معتاد ين مي استالييک فدايل ين تبدياستالست ضديآنارش
و .  بر پسرش دارديعيرطبي غيدر چنگال مواد مخدر و الکل که نفوذ

 يس مخفيمور پلاث، مي شرور، خبي، معشوقه مادرش، مردکوتوف
  .  قتلياس بالفصل رامون در ماجرين و رئياستال

ست، عالقمند به سگ هار، ي کمونيياين جوان اسپانيرامون مرکادر، ا
مغز،  ي به مادر وحشتناک، بيعيرطبي غين عالقه و وابستگيگرفتار ب

ک ي کورکورانه به يک سو، و وفادارين مزاج و پر از عقده از يآتش
کن يشناسدش ول يگر نمي که ديمادر. گري دياز سو) زميکمون(آل  دهيا

دهد تا  ياش را از دست م يص انسانيج تمام خصايتدره ر او بي تأثتحت
شود تا  يشود، به مسکو منتقل م ين ميت استالياه جناگآن که شکار دست

 ي آدمکشي براينيت شده، و چون ماشي وفادار تربيهم چون سگ
افت کند تا يرا در" اوتاک" است اسم رمز يکاف. اش کنند يزير برنامه

  . تدوال به راه افيه
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 سده ياسيت سين جنايتر  است از مهميا ت منصفانهيقلب کتاب روا
اش را با  ياسي قدرت سيها هين که پاياستال. يستم، قتل لئون تروتسکيب

ن ي ايشود که تروتسک يت مستحکم کرده است مصمم ميخون و جنا
برد را به  يسر مه ک بيد در مکزياش که در تبع ياسين مخالف سيتر مهم

ه ياش توج يت آتين که جناي ايبرا. ان بردارديکه شده از م ييهر بها
  . اندازدي محاکمات مسکو را به راه مي داشته باشد ماجرايقانون

ان رهبران يدر م.  است٤ دوران محاکمات مسکو۱۹۳۸- ۱۹۳۶ يها سال
ن ي و استالي است در برابر بوروکراسي تنها کسيانقالب اکتبر، تروتسک

 ي است که در گستره جهانين اوضاعير چند. م نشديستاد و تسليا
 يها  وفادار به آرمانيد تنها رهبر انقالبين و شايتر  مهميتروتسک

ک و يش تراژيک نماي ين در طياستال. شد يانقالب اکتبر شناخته م
ه در ين و انقالب روسيک دوران لنيه رهبران حزب بلشوي کليانسانريغ
 ي با هدف سرنگونيه شورويعلر شکنجه وادار به اعترافات به توطئه يز

 ي به دستور تروتسکيدار هي سرماياي آن و احيستياليم سوسيرژ
انت به انقالب محکوم کرده و همان روز ي آنان را به خيهمگ. کنند يم

 يف اول تروتسکي، متهم رديشين محاکمات نمايدر ا. کنند ياعدام م
زم ياششود و هم مأمور ف ي ميزم جهانيالياست که هم عامل امپر

داند، اگر  يست صادق ميک کمونياز نظر رامون که خود را . يتلريه
ن يکه صد البته همواره چن( ن پدر ملت، است ين، ايهمواره حق با استال

                                                 
، "برنسل انقالب اکتبر چه گذشت " به مقاله اي با عنوان " محاکمات مسکو"  براي آشنايي به  -  4

-http://www.hks.  مراجعه کنيد۱نوشته هوشنگ سپهر، در دفاع از مارکسيزم، شماره 
iran.com/hks/d_o_m_1.html 
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ک مرتد است، ي يپس تروتسک) توانست باشد ين هم مير ايبود، مگر غ
 يف، کامنوف و تمامينوين، زيتر از بوخار  به مراتب خطرناکيخائن

از رهبران ، ٥نيتر از آندرو ن خطرناک. انقالب اکتبر ن اعدام شدهرهبرا
. دهد ير شکنجه جانش را از دست ميا، ربوده شده و در زيانقالب اسپان

 .شود ي به مرگ محکوم ماباًي هم غي تروتسک،ييدر همان دادگاه کذا
ن ي استاليس مخفيس پلياو، سرو.پ. حکم به گيت اجرايمأمور

ت يل مدارج جناين مرکادر را هم جهت تکمرامو. شود يمحول م
ن ي مشاهده ايک ناظر براياش، به عنوان  ي دوره کارآموزيشگيپ

 ينيدر نظام مخوف استالاو . برند يا به مسکو ميمحاکمات، از اسپات
   .کشند ي را در مسکو مشيها  که سرنخبود يا جهيباز

مسلح ک گروه يرد و يگ ي انجام م۱۹۴۰ مه ۲۴ن سوء قصد در ياول
کو ي در شهر مکزيست نفره با مسلسل و نارنجک به خانه تروتسکيب

کن نوه يبرند ول ي و همسرش جان سالم بدر ميتروتسک. برند يحمله م
ن ي ايتنها قربان. شود يات مجروح مين عملي اي در طيساله تروتسک ۱۴

ک ساختمان يحمله باب شلدان است که جسدش را چند روز بعد در 
باب . کنند يدا مي پيرتر از محل سکونت تروتسک دويمخروبه کم

 بود که به هنگام ي، در واقع عامل نفوذين تروتسکيشلدان، از محافظ
اما از . ديگشا ين مي مهاجميانه درب خانه را بر رويحمله مسلحانه مخف

ش را يست بهايبا ي ميدند، کسين به هدف خود نرسي که مهاجمييجا آن
                                                 

 يسون هاي و کمين پرولتريجنبش نو" ، و "ه يشوراها در روس"  نگاه کنيد به دو مقاله با عنوان -   5
-http://www.hks.  مراجعه کنيد۷نشريه کندو کاو، شماره " ا ياسپان در يکارگر

iran.org/hks/pdf/k_v_k_7.pdf 
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ست ين امر بود و با سر به نين نامزد ايتر بپرداخت، باب شلدان مناس يم
  . ر دو نشان زدنديک تياش با  کردن

 هم يگريات حمله مسلحانه نافرجام طرح ديهم زمان با عمل. او.پ.گ
 کرده بود که در صورت شکست طرح يزير تر برنامه شيها پ از مدت

ک رامون مرکادر با نام مستعار ج. ه، آن را به مرحله اجرا در آوردياول
چ ي که هيکيک تاجر بلژي، در لباس )ملقب به جکسون(  مورنار
ف، از هواداران گلوا ايلوياست ندارد، در اروپا نسبت به سي به سيا عالقه

ذشت  از گ و پسييبايجکسون با شک. کند ي، اظهار عالقه ميتروتسک
کند و با او به  ي سرانجام در قلب زن جوان نفوذ م،ريگيها تالش پ ماه

 ين تروتسکيا به محافظيلويق سيجکسون از طر. رود يک ميمکز
 يا  مقالهيروز. زدير ي ميها طرح دوست شود و ماهرانه با آن يک مينزد

 اوت ۲۰.  را بدانديخواهد نظر تروتسک يسد و مينو يدرباره جنگ م
اش است،   مشغول خواندن مقالهي که تروتسکي جکسون، در حال۱۹۴۰

 بر سر ي ضربه مهلکيخ شکن کوهنورديبا کند و  ي استفاده مياز فرصت
وان يا. رديم يمارستان مي که روز بعد در بيطوره کند ب يرمرد وارد ميپ

کند، رفتار  يم ميت را با دقت ترسيز صحنه جناين برانگي تحسيبا مهارت
  .ت بوديشاهد جنا  کهين  نوه تروتسکي، جالد، و هم چنيقربان

ست يک محاکمه و به بيدر مکزت يرامون مرکادر به جرم ارتکاب جنا
ک مبارز شجاع و در يدر زندان هم چون . شود يسال زندان محکوم م
اما . آورد ي بر زبان نميا کند و کلمه ين، سکوت ميظاهر وفادار به استال

زم يا به آرمان کمونين و ي به استالين سکوت نه وفادري ايعلت واقع
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 و ين تروتسکيافظ از محيکيجو هانس، .  شجاعتينه از رو بود و
 وارد ياد تروتسکيدن فريت با شني که پس از ارتکاب جناين کسياول

 که يشود در حال ي وارد اطاق ميکند که وقت يشود، نقل م ياطاق م
ند، رامون مرکادر با يب ين افتاده مي را غرق در خون بر زميتروتسک

 مجبور کردند ها مرا اند، آن  کردهيها مادرم را زندان آن«: د يگو ياد ميفر
 به يست ساله مرکادر نه از سر وفاداريسکوت ب. » را بکشميتا تروتسک

 به خاطر ترس از دستگاه آرمان و نه از سر شجاعت، که صرفاً
به . او.پ.ز توسط دستگاه مخوف گين که خود نيزم بود و اينياستال

 و خوش ين زن جوان انقالبيا، ايلويس. اش دچار شود يسرنوشت قربان
 ين فاجعه، که خود را هم در کشته شدن تروتسکي پس از اقلب،

اش   که تظاهر به دوست داشتنيچه دست قاتليم بازند و هيب يمسئول م
دختر جوان دچار . شود يز دچار مي غم انگيکرد، به سرنوشت يم

 داًي از آن شدي زندگين روزهايشود و تا آخر ي ميدي شديافسردگ
  . برديرنج م

شود و در ابتدا او را به کوبا  ي از زندان آزاد م۱۹۶۰مرکادر در سال 
حال اوضاع در . شود يخوانده ما ه فري به روس بعديکمفرستند و  يم

 ينانش براين مرده و جانشياستال. ر کرده استيي تغي تا حدوديشورو
ات ي از جناي و قدرت خود مجبور شده بودند که بخشيحفظ بوروکراس

 از ي قدرداني در ظاهر براي بوروکراسمعهذا. ن را افشا کنندياستال
تر  شيست سال پي در بيتي  که با ارتکاب جنايمرکادر به خاطر خدمت
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به عنوان قهرمان ملت از او انه ي مخفي مراسميبه نظام کرده بود، در ط
  . زنديآو يرا برگردنش م" نينشان لن"کنند و  ي ميقدردان

ر صفحه شطرنج  ديا ادهيرامون مرکادر هم چون مادرش، مهره پ
 آرمان خواه، که راهش را  با هوش، با فرهنگ،يمرد. زم بودينياستال

در . اطالع ي بود و نه بيا ده بود چرا که نه آدم سادهيگزخودش بر
ا هم ي اسپانيا و در جنگ داخليست اسپاني عضو حزب کمونيجوان

ان يانن توسط جيآندرو ن کشته شدن يشرکت کرده بود و از ماجرا
ار محبوب و ي بسين از رهبران انقالبي ن. خبر داشتي به خوبنياستال
ل  ي به دليان جنگ داخلياو در جر. ا بودين در اسپانياستالضد

 يب کارگرزا، حيست اسپاني حزب کموني سازش طبقاتيها استيس
به دستور . نهد ي را بنا ميهوادار تروتسک) پوم (يتسياتحاد مارکس

ر ين را ربوده و در زي، نياسيس سيلن ژنرال اورلوف، مسئول پياستال
ن بود يش گران آندرو نيرامون که در ابتدا خود از ستا. کشند يشکنجه م

ات معهذا ين جنايرغم همه اين هم خبر داشت، عليو از سرنوشت ن
 ييباي، با دقت و با شکيکند و با پشتکار ي ميت خود را طراحيجنا

  .آورد ي به اجرا در م آن رايرينظ يب

ها است  ن، مدتيات استالي است و خروشچف، افشاگر جنا۱۹۶۸سال 
 درهم يش را برايها برژنف تانک. که از قدرت برکنار شده است

 در مسکو. فرستد ي مي دوبچک به چکسلواکين به رهبريشکستن مخالف
 ،ييت کذاياش در آن جنا س بالفصلي، رئکوتوف مرکادر با رامون
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 نگونيات دي هم نام لئونفوکوت يو شورعر اوضاييبا تغ. کند يمالقات م
  : دي گوينگون خطاب  به رامون ميات دي  لئون.گذارد يرا برخود م

د به آن يبا. ..ي مهلکه جان سالم بدر ببر آن ازوم که تيما انتظار نداشت«
 چه فکر  آنشتر ازي بيليما خ. يم باور کنيگو يچه هم اکنون به تو م

 در راه يخواست ي که مي نبوديتو تنها فرد. مي بدگمان بوديکن يم
د و يز را به گه کشين همه چياستال. ي کشتن ده به خودت را،آرمان

 خودش، ي شخصاليام يبرا. مردم را واداشت که به خاطرش بجنگند
. اش مار گونهي بينيراه خود گنده ب اش، در ي تنفر شخصي ارضادر راه

رون کن، يات ب از کلهم را يکرد ي مزم مبارزهيالي سوسي براده که ماي انيا
 از يونيع است برژنف کلکسيشا! يزم، چه کشکياليکدام سوس

  »  . دارديمي قديها لياتومب

ن پس از مرگ گور کن انقالب اکتبر هم ينان استالي جانشيها يافشاگر
به   نبود بلکه معرف جاين رفتن بوروکراسي از بيچ وجه به معنايبه ه

در  . بوديدر درون بوروکراسگر ي به قشر ديجا شدن قدرت از قشر
 ين همه، آدميخوب پس از ا«: پرسد ين پرسش مرکادر که ميپاسخ به ا

 نگونيات، »د بکند؟يز باور ندارد، چه کار بايچ چيگر به هيمثل تو که د
   : ديگو يم

اش،  ن و نفرتي متقاعد شده  بودم که بدون استالمن کامالً«
 به هر حال اما... گرفت ي قرار مير درستيحزب در مس
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ز را يفساد همه چ. کردم ين بار هم اشتباه ميا.  کناش فراموش
  .»اسد شده بودند همه ف بود کهيدي مديها مدت. گرفته بود

ن القا کند که انحطاط انقالب يخواهد چن يسطور باال به خواننده م
ن نحوه برخورد به  يا.  بوديطانيک مرد شيه به واسطه اعمال يروس

ک فرد يخ را يتار. دهد يح نميز را توضيچ چياکتبر هانحطاط انقالب 
 جامعه، و بر بستر ي طبقاتيروهاي، نيط اجتماعيمجموعه شرا. سازد ينم

ا ضدانقالب رقم يخ آن جامعه است که سرنوشت اتقالب و يتار
ن، در واقع ياستال. ابدي ي خود را هم مين سخنگويخورد و بهتر يم

، قشر يانقالب ضدي بوروکراسيروزيف پزم، معرينيم استاليتر بگوئ حيصح
 خود هم محصول ين بوروکراسيا. ممتاز جامعه برآمده از انقالب بود

ه آن زمان بود و هم به واسطه شکست انقالب ي جامعه روسيافتادگ عقب
  .  انقالب اکتبريش رفته و انزواي پيي اروپايگر کشورهايدر د

فصل آخر . کند يان ميب نگونيات اش را از زبان ياسيات سيپادورا نظر
کند،  يان ميسنده را بي نويات فلسفيکه نظر"  سرود عزا"کتاب با عنوان 

ک رمان ين کتاب يبه واقع ا. ن بخش کتاب استيتر فيد ضعيبدون ترد
ل يه و تحليک تجزيا ي و يخي تاريک اثر پژوهشي است و نه يادب
ات خواننده ن انتظاريبنابرا. ستمي در سده بيستي از جنبش کمونياسيس

کن مام کتاب ناميبه هر حال پ. ن چارچوب فراتر روديد از ايهم نبا
 که يزي همان چيعني است، يستياليک جامعه سوسيبودن تحقق آرمان 

 با ين لحظه زندگي کتاب تا آخريها تي از شخصيکي يتروتسک
در . ن راه از دست داديو جانش را در اش مبارزه کرد يا بريسرسخت
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خوب چنان «ن پرسش را مطرح کرد که ي توان ايزبور مبرابر پرسش م
 ي زندگيزيه چ چي باور نداشته باشد، پس برايچ آرماني به هي آدمچه

  .» کند؟يم

 پل  هموده بود، ي هم رسيکه تا درجه ژنرال نگونياتهم  بعد يکم
 دراز يها در مسکو، به زندان" اتکا"ات يوالتف، مغز متفکر عمليسو

دن سرنوشت يبا د. ي قتل تروتسکي، البته نه برا شونديمدت محکوم م
 يها خانهي ميان دائمياش از مشتر والتف، رامون و مدالي و سونگونيات

تخت ي به هاوانا پايشي دورانديرامون از رو بعد يچند. شود يمسکو م
 محکم ي برايني استاليکراسوبور ۱۹۷۸در سال . کند يکوبا کوچ م

و او را وادار يو اکتيغشته به مواد رادک ساعت آيدادن ه يهد با ،يکار
  .کند ي ميبه سکوت ابد

.  نبوديک آرمان ناکجاآبادي و يک اتوپيچ وجه يه به هيانقالب روس
داد آگاهانه توسط بشر در کل ين رويتر ن و مهميتر ن انقالب بزرگيا

ن ي چني مانند پادورا که رمانيا سندهيشگرف است نو. خ بشر بوديتار
ن يط تا آخرين شراي که در بدتريسد، فردينو ي ميروتسکبا درباره تيز

ن راه ين آرمان دفاع کرد بلکه جانش را در اي نه تنها از ايلحظه زندگ
  .دهد ي سر ميا دانهي نومين نواهايدهد، چن ياز دست م

ک داستان ين در يزبيگاه تآک کارير يقات موشکافانه پادورا، نظيتحق
مه ي در نيستيخ جنبش کموني تاري رو برن جا عمدتاًي، که تا ايسيپل

کند تا خواننده  ينه را آماده ميج زميتدره ستم متمرکز بوده، بياول سده ب
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او سرنوشت . مه دوم سده ببردي پس از انقالب در نييرا به جامعه کوبا
زم بر آن را از ينيک انقالب کوبا پس از سلطه استالياسفناک و درامات

، يخوار زم، فساد، رشوهيبوروکرات: کند يان مي خواننده بيوان برايزبان ا
معهذا برخالف ... ان وي، سرکوب همجنس گراي و فرهنگياسياختناق س

شود که کشورش را  ي پادورا حاضر نمييسندگان کوباي از نوياريبس
ر ي و ساي شوروي خفقان زده با مشاهده فروپاشيترک کند و در کوبا

  :سد ينو يم" يستياليسوس" اردوگاه  يکشورها

ار دشوار بود که چرا و يمان بسين نکته برايدر آن زمان فهم ا...«
م فرو ي آن دژ عظ،تياهم يچطور با کنده شدن چند خشت ب

 يجاد سوراخي اطالعات و اي به کميبا دسترس يآر... !ختير
ار کوچک يک سوراخ بسي يدر سد ترس و وحشت، حت

ستم ي س آنينا، ترس که ب) مشهود کامالًين ترس لعنتيشه ايهم(
 کنده شد و کل يدو تکه خشت از آن بنا... بر آن استوار بود
 استوار ي خاکيها هيم بر پاي عظيآن بنا. ختيساختمان فرو ر

  »...بود و تنها به خاطر دروغ و وحشت سرپا بود

ه يستم سايبر دوران ما شبح شکست انقالبات سده باز نظر پادورا 
 يستن در فضايرفتن زيترس و نپذوار يختن ديافکنده، دوران فرو ر

خ را ي بار تارينين حال او اذعان دارد که سنگيدر ع. آکنده از دروغ
  :د متحمل شديبا
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 يتين گي که به اي، در حالريناپذ فساديروحن اوضاع يدر چن«
ن ي که در اي به مطالبي چه کس:پرسم ينگرم از خود م يکران ميب

ش يبرا ي کسصوالًاکنم، توجه خواهد کرد و  يان ميکتاب ب
 سوان کاردنايده، که من اين ايا قائل خواهد شد؟ اصوالً يتياهم

 منتشرش هم کنم، از کجا به يسم و حتي بنوين کتابيماتورل چن
 تعلق يگري ديايکردم که به دن يد؟ من که تظاهر ميذهنم رس

سنده بودم، از کجا يک نوي  که باور کرده بودميداشتم، و حت
ن يام خطور کرد؟ تنها پاسخ ا تاب به کلهن کيده نوشتن ايا
همواره ذهنم را به خود مشغول که ن داستان يتواند باشد که ا يم

ن يآورد و ا ي کاغذ ميست آن را بر رويبا ي مي کس،کرده بود
   ».ده شده بودمين کار برگزي ايمن بودم که برا

ون ، هم چيتروتسک.  استيگري ماجرا از قرار د،وني انقالبيمعهذا برا
نه «: گفت ينوزا داشت که مين جمله اسپي به اياريمارکس، عالقه بس

د ين جمله است که باي اقاًيدق. »ابيه کن، بلکه امور را دريبخند، نه گر
 . باشدي ما در زندگيراهنما

اش را  ، هدف از نوشتن کتابي در پاسخ به پرسشيا پادورا در مصاحبه
  : دهد  يح مين توضيچن

ه را کشف يروسانقالب  انحطاط يامل واقعتالش کردم تا عو«
زم و ينيت استاليم ماهه شروع به في قتل تروتسکيبا بررس. کنم

 از يا به ناگهان موفق به فهم پاره...  آن کردميالبقنقش ضدان
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 چهره  درزم، چهينياستال.  شدميل انحطاط و فساد اتوپيدال
ک  وحشتناياش همگ گينان و مرده ري جانش دراش و چه ياصل

  » .بودند

دن ي که در به قدرت رسيدرست است که کتاب به رئوس موضوعات
ل انقالب يه تحليسنده با تجزيپردازد، اما نو ين نقش داشتند، مياستال

ده يم به پديمستقريطور غه زم است که بينياش با استال کوبا و رابطه
ک يد در کوبا نه يگو يم، پادورا ميخالصه بگو. رسد ينزم مياستال
 نان به يها بوروکرات: ن وجود داردين بلکه هزاران جوجه استاليالاست

پادورا از خالل . پرستان فاسد ان و مقاميجو نرخ روز خور؛ و منصب
ک سلسله ي متفاوت، گام به گام ياسيت سيل چند شخصيه و تحليتجز
انقالب : کند ي خواننده بازگو ميستم را برايخ ساز سده بي تاريدادهايرو

ا؛ و ي اسپاني؛ جنگ داخلي تروتسکي به رهبرينگ داخله و جيروس
  .سرانجام انقالب کوبا که سرنوشت خودش به آن گره خورده

ش را در يها زم چنگالينياستال.  بودياهي سيها  در کوبا سال۱۹۷۰دهه 
 با به يکند و بوروکراس ي فرو مي جوان، پرشور و انقالبيروهايکالبد ن

 يها آنان را نسبت به آرمانشان،  خدمت اهداف خود درآودن
با سقوط . کند ي به شدت سرخورده، دلسرد و بدگمان ميستياليسوس

 يا  ژرف و همه جانبهيزم کوبا هم دچار بحرانيني استالياي و بقايشورو
 و ياسيتر از آن س ، بلکه مهمي اقتصاد نه صرفاًيبحران. شود يم

  .ي روان- ياجتماع
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 ي و هنري اختناق فرهنگي قربان که خوديا سندهيوان جوان، نويآن ا
، و به واقع نماد نسل جوان آرمان خواه و روشنفکران يستيم کاستريرژ

آرمان،   ي است بيا سندهي، حال که نو۱۹۶۰پر شور انقالب کوبا دهه 
  :د يگو يدلسرد، سرخورده و پا به سن گذاشته، م

  از وسم،يبنو" يقتل لئون تروتسک"  درباره يخواهم داستان يم« 
 .ح دهميتوض آن را يستم معناي سده بيه جنبش انقالبيزاو

 ي سرنوشت اتحاد شورو و،دست دهمه  بيک اتوپي  ازيريتصو
د ياما کتاب با. روشن کنم  رايستيالي سوسير کشورهايو سا

ک يشد و توسط  ي م، در کوبا نوشتهبود ي مييک کتاب کوباي
  » .درک ي مي که در کوبا زندگييابکو

  :د يگو ياش م  پس از انتشار کتابيا  مصاحبهرا درو  پاد

 ي تأمل بر روي را برايخواستم که داستان قتل تروتسک يم«
ستم، به ي بزرگ سده بيده شدن اتوپيانحطاط و به فساد کش

 که تمام ياري بسيها انسانرنده ي در برگينديفرآ. رميخدمت بگ
. اش بودند ر تحققيشان معطوف به آن بود و درگ يدهايام
اگر در راهش . مان يهااين رويمان برباد رفت و هم چن يرزوهاآ

 مان يم، دست کم زندگيمان را از دست نداده باش يجان و زندگ
  ».مياش هدر داد  در راهرا
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 يانين سطور در صفحات پايرغم لحن گزنده، سرخورده و مغبون ايعل
 يدادهايم روين به ترسي قابل تحسيسنده با صداقتيکتاب، اما نو

پادورا پنج سال . پردازد يستم مي در سده بيستي جنبش کمونيخيرتا
  .  کند ين کتاب ميوقف نوشتن ا

دها و يام:  استيدهد، منف ي که پادورا از انقالب اکتبر ارائه ميا ترازنامه
معهذا کتاب هم به لحاظ . زميالي برباد رفته در رابطه با سوسيآرزوها

خواننده به .  برخوردا استييالار بايت بسيفي از کيخي و هم تاريادب
ن نهد، و پس يدن به آخر، بر زميتواند کتاب را تا قبل از رس ي ميسخت

 نگاه يگري به چشم د۱۹۳۰خ دهه ياز خواندن کتاب بدون شک به تار
و . کند يها را با روح و جسم خود حس م  آن ساليدادهايرو. کند يم

 انقالب را در يهودگي بزم ويالي سوسي ناممکن بودن اتوپکتاب احتماالً
  .خواننده القا کند

 يستيالي سوسيکا، در پيتکارانه کوبا توسط امريم جنايبه دنبال تحر
. افکند يه مي و فقر بر کشور کوبا ساياعالم شدن انقالب کوبا، گرسنگ

بختک . نديب ي مي شوروي چاره را در رفتن به سويستي کاستريرهبر
 يها سال. رديگ يمه جامعه را در بر مج هيتدره زم بيني استاليضدانقالب

 ي برايار دشواري بسيها ، سال"ژهيدوران و"، موسوم به ۱۹۷۰دهه 
به . کنند يدا مي پي از روشنفکران نظرات انتقادياريبس. مردم کوبا بود

 تعلق يف از روشنفکران ناراضين طيار پادورا خود به اياحتمال بس
وان يعه را از زبان ان بخش از جامي خود و ايها داشت که حرف

  :کند يان ميسنده بينو
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. مين سطح جامعه سقوط کرده بوديتر نيروشن بود که ما به پائ«
 خود را ي جاي و کاردانييارت، سلوک، داني که بصييجا

 پسر اي زاده ودربرا، پسر، ييرنگ، دالر، مقام جويدهد به ن يم
 بودن، از پس امور برآمدن، اختراع کردن، يعمو آدم مهم

 که قابل دن هرچهيافزودن، فرار کردن، تظاهر کردن، دزد
  ». ي لعنتي، بدگمانيو بدگمان. دن باشديدزد

 ممنوع يستيني که به واسطه سانسور استاليسنده صاحب ذوقيوان، نويا
 مجبور يک درمانگاه دامپزشکي در ي گذران زندگيشود و برا يالقلم م

.  هنر و فرهنگ بوديم که نف آن نظايشود، مظهر اختناق قربان يبه کار م
ها را دوست   که سگيمرد"دن کتاب يان رسانيوان پس از به پايا

  . دهديان مي خود پايبه زندگ" داشت

  : د يگو ي پس از انتشار کتاب ميا پادورا در مصاحبه

ک نسل يده يست، او مظهر و چکيک فرد مشخص نيوان يا«
 ترس و ،شيها ش، شکستيها ي سرخوردگش،يها است با توهم

 نسل ما در کوبا را يها ي است که دشوارياو فرد. شيها ميب
 گ شد، در انقالبرز که با انقالب بينسل. کند ي ميندگينما

 انقالب مبارزه کرد، و دست آخر در دهه يافت، برايپرورش 
  ».دو شي م خودش مواجهي تهيها  با دست۱۹۹۰
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 انقالب يروزي پ است که پس ازيي کوبايوان مظهر روشنفکران انقالبيا
کن با تسلط يکنند ول ي م بهتريايک دنيجاد ياشان را وقف ا يکوبا زندگ

اشان، تمام آرمان و  ليده شدن انقالب اصيزم و به انحطاط کشينياستال
أس فرو ي و ينند و در الک سرخوردگيب ي خود را برباد رفته ميآرزوها

 يت و زندگ از کل اسي تابعءن بوده است، جزيهمواره چن. روند يم
  .انقالب گره خورده استرنوشت انقالب و ضد هم به سيفرد

ان ي خود پايان نگارش کتاب به زندگيوان پس از پايت که اين واقعيا
ند، به يب يش را برباد رفته ميدهاي که امي کل نسليدهد، سرخوردگ يم

نانه پادورا هم با ين استنتاج بدبيمعهذا ا. کند يان ميک بي تراژيا گونه
ن ي خودش در هميها  کل کتاب در تضاد است و هم با گفتهيتوامح

  :ديگو يمصاحبه که م

 با يا ياتوپ. ميد از نو کشف کني را بايدي جديبه باور من اتوپ«
 يدموکراس: از دارديبدان نن ي نو که جامعهيدي جديها مؤلفه
 ي که در شورويزيعمل، نه آن چ  مردم دري؛ قدرت واقعيواقع
ن يبه ا.  وجود داشتيستيالي سوسيکشورهار يا در سايو 
 در  کهيخين مقطع تاري با اناًيقي ن کتاب منيل است که ايدال

  ».م، ربط کامل داردي کني ميگدآن زن

 دهه يستينين وجوه اختناق استاليهر چند که امروزه در کوبا از بدتر
 وجود دارند که در ييها کن هنوز بوروکراتي کاسته شده، ول۱۹۷۰

 ي بازگشت به دورانيدر آرزو. اند ن نشستهي روزها در کمحسرت آن
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 يه  خفقان گسترده و همه جانبه استوار بود، زمانياشان برپا که قدرت
 بود، و يستيني استاليها ان و هنر در چنگال سانسور بوروکراتيکه ب
ل يسندگان تحمي خود را با زور به هنرمندان و نويد و آرايها عقا آن
ا يا و يپادورا قرار بود در اسپان" ييکوبا"و امر کتاب در بد. کردند يم

کند و  ي در کوبا خطر مياما، سرانجام ناشر ناشناس. ک چاپ شوديمکز
خواهند زمان را به عقب برگردانند،  يبرخالف اراده مقامات که همواره م
ن رابطه پادورا در همان يدر هم. کند يدر چند هزار نسخه آن را چاپ م

اش مشمول توطئه سکوت  ن که کتابيدهد با ا يح ميضاش تو مصاحبه
. شود ي کوبا ميزه ادبين جايتر  شده بود، معهذا برنده مهميمقامات رسم

  : ديگو ياو م

شگاه ساالنه کتاب در ي کتابم در نمايشگفتا که در روز معرف«
.  به کتاب نکردنديا ن اشارهيتر ها کم ک از رسانهيچ يهاوانا، ه

و . ار کردنديها سکوت کامل اخت ه رسانهيل بعد هم کيروزها
 ين برااداري خر درازشگاه صفي در نما که بودين در حاليا

. کرد ي م جلب را به خودک نسخه از کتاب توجه همهياع يابت
ن تضاد ين مبيا.  را ربوديزه ادبين جايتر ش کتاب مهميهفته پ

 به دش ينم يش حتيست سال پيب. موجود در جامعه کوبا است
ن يشد چن يد ميش شاي فکر کرد، ده سال پين کتابيوشتن چنن

ن ياما ا. بودم ي نوشت اما قادر به چاپ آن در کوبا نميکتاب
رغم سکوت يتوان نوشت و چاپ کرد، بلکه عل يروزها نه فقط م

  ».برد يمزه هم يه آن، جاي عليرسم
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اسر زم در کوبا و در سريني است به استاليرا ضربه مهمودانتشار کتاب پا
، ي و هنريان، ادبي بي آزادي بزرگ است برايروزيک پين امر يا. ايدن

ک ين شرط ي که اوليزيان آزادانه، چيحق هنرمندان و کارگران در ب
تر و  ي جديامروزه انقالب کوبا با خطر.  استيستياليجامعه سوس

ست مواجه است، يني استاليها تر از بازگشت به قدرت بوروکرات مهلک
 هل يدار هي سرماي است که کوبا را به سوي کساني سون خطر ازيا
 يعنين ببرند، ي انقالب را از بي دستاوردهايايدهند و قصد دارند بقا يم

ت ين رابطه اهميدر ا. مودندين پي و چيه شوروي که روسيريهمان مس
 از يمشکالت ناش. ستيتر ن  کمي از خطر خارجيخطر داخل

زم را نزد جوانان ياليده سوسيده ا و فساد گستري، نابرابريبوروکراس
 را ي و بدگمانينيه شک، بدبياعتبار کرده و روح يد و بيب، تهديتخر
رند، ي گيا  جان دوبارهي انقالبيها دهي آن که ايبرا. ج داده استيترو

 به يا شود، آگاهيزم از نو احياليها مردم به سوس مان تودهيد و ايام
ستم و ي در سده بيستيبش کمون جنيخ واقعي به تاريابي گذشته، دست

ست جز ين مهم ممکن نيا. ه و ضرور استي آن شرط اولي انتقاديبررس
ف نشده انقالب ي و تحريخ واقعين، تاري لنيواقع يبا کشف مجدد آرا

 و ينيانقالب استال ضديت بوروکراسيش و تثبيدايل پياکتبر، دال
ه يعل يستي و جنبش تروتسکيوقفه و سرسخت تروتسک يمبارزات ب

 که در يد که رامون مرکادر  زمانيو پادورا در کتابش به ما . زمينياستال
ن نوشته يتر ن مهمي، ا"انت شدي که به آن خيانقالب"زندان بود کتاب 

سنده را نشان يت نوين ادعا به واقع قدرت خالقيا.  را خوانديتروتسک
 نشانه آن است که شخص پادورا خود ن نکتهيبدون شک ا. دهد يم

www.hks-iran.com



 ٢٧٥  \  داشت دوست را ها سگ که مردي :کتاب بررسي و معرفي

 

ها  ان را هم به خواندن آني را خوانده و کوبائي تروتسکيها تابک
ار ينقش بس"   که سگ ها را دوست داشتيمرد"کتاب . ندک يق ميتشو
ن ادعا يان داشته و گواه اي به کوبائي تروتسکيها  نوشتهي در معرفيمهم

پس از انتشار " انت شدي خبه آن که يانقالب" کتاب يار بااليفروش بس
  .راکتاب پادو

تش تصور يت در ارتکاب جناين پس از موفقي استال۱۹۴۰ اوت ۲۰در 
نابود . شه خاموش کرده بودي همي را براي تروتسکيکرد که صدا يم

ست، به سهولت فوت کردن ي نيک انسان کار دشواري يکيزيکردن ف
 يک کلنگ کوهنوردي يا حتيک چاقو و يگلوله، ک ي: ک شمع استي

 زمان باشد را يازهايانسان اگر مطابق نک يد ياما عقا.  استيکاف
زم نه تنها در يت، مارکسي سال پس از آن جنا۷۷. شود نابود کرد ينم

 يشتري بي شنوايها  دارد و گوشيشتريت بيها فعل سه با آن ساليمقا
ن و جالدانش جز با عنوان ي، اما از استاليات تروتسکي نظريهم برا

ست و يها کمون ونيلي مگورکنان انقالب اکتبر، مسئوالن کشتار
 کامل يبا فروپاش. کنند ياد نمي يگريز دي زحمتکش، چيها انسان

 يخيق تاريد با حقاي جديها ا نسليزم، در سرتاسر دنيني استاليايبقا
کند،  ين نکته در مورد کشور کوبا هم صدق ميا. شوند يشتر آشنا ميب

کوبا خود اش در   و انتشار کتابييک کوباي توسط ين کتابينگارش چن
ا آمد و همواره در يا در کوبا به دنروداپ. ن مدعاي است بر ايشاهد

دن به يد رسيمردمانش به ام که ي کرده، کشورين کشور زندگيهم
 فرار از ي را متحمل شده بودند، و براياري بسيها يزم فداکارياليسوس
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 پناه بردند، در دام ياالت متحده به عقرب شورويزم ايالي امپريافع
.  را متحمل شدنديزم گرفتار آمدند و صدمات و انحرافات مهمينيالاست

کمک  مردم کوبا همه ما و به خصوص به د بهيترد يکتاب پادورا ب
 ينده آمادگي با آيي رو در روي از گذشته برايکند تا با شناخت بهتر يم
   .ميدا کني پيشتريب

ورا از آوازه پاد"  که سگ ها را دوست داشتيمرد"با انتشار کتاب 
ره دست و يسنده چيک نويره کوبا فراتر رفت و در جهان به عنوان يجز

ما به همه . اش است ستهي که به حق شايا خالق شناخته شد، آوازه
، و به يخيق تاريات خوب، به همه عالقمندان به حقايدوستداران ادب

ن يشند، خواندن اياند يزم ميالي که به سوسيخصوص به تمام کسان
 با ذوق يد آن که هر چه زودتر مترجميبه ام. ميکن يه ميوصکتاب را ت

  . برگردانديآن را به فارس

  ۲۰۱۷ژوئن 
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   کتابي و بررسيمعرف

  يعرب يها زشيخ يواکاو خواهند، يم مردم
  

  هوشنگ سپهر: نوشته  
  

  لبر آشکار يژ: يسنده کتابنو
  ياحيب ريحب:  کتابمترجم

 

  
  

لبر ي است نوشته ژي عنوان کتاب١"ي عربيها زشي خيخواهند، واکاو يمردم م"
ده شده و ي برگرداني به فارسياحين ري توسط حسيآشکار که به تازگ

ن جلد از ين کتاب در واقع اوليا. دار آن را انتشارداده استينشر ب
در " ي عربيها زشيخ"لبر آشکار درباره ي است که ژييها کتاب
  .ر نوشته استي اخيها سال

                                                 
1 - Gilbert Achcar, Le peuple Veut. Une exploration radicale du soulèvement arabe, Paris, 

Sindbad-Actes Sud, coll. « L’actuel », 2013. 

www.hks-iran.com



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٧٨

 

 در واقع رفته استر چاپ ي به ز۲۰۱۲اه سپتامبر ن کتاب که در ميا
لبر يژ. رديگ ي را در برمي عربيزش هايک سال اول خي يدادهايفقط رو

کتاب . کند يها را دنبال م زشين خياش ا ي بعديها آشکار در نوشته
 را دارد که ٢"يگشت از بهار عربباز: ها دردنمون" آشکار عنوان يبعد
 دنبال ۲۰۱۵ را تا سال ي عربي متأخرتر در کشورهايدادهايرو
  .کند يم

 امرار معاش با دست و پا يکار، برايپلمه بي، جوان ديزيمحمد بوعز
 و يکشد، به سبزه فروش ي که خود آن را ميا  قراضهيکردن گار

 ۱۷ر و فالکت در محمد سرانجام از فرط فق. آورد ي مي رويگرد دوره
د در تونس خود را آتش ي بوزيدي در مرکز شهرش س۲۰۱۰سپتامبر 

. رديم ي ميعين به وضع فجيزده عابر زند و در برابر چشمان وحشت يم
شد  يا  جرقهوستي به وقوع پ در تونسيدر شهر کوچککه داد ين رويا

به  چند ماه ي که در طيا ي انقالبيها زشيک سلسله خيند ي فرآيبرا
قا يانه و شمال آفريم زبان در خاوري عربي کل کشورهاباًيتقررعت س
ها ادامه  را در بر گرفت و تا سال)  خمشاين به بعد کشورهاياز ا(

 بود که به واسطه فقر و يها جوان ونيلي مظهر ميزيمحمد بوعز. داشت
 يها برال دههينئول ياقتصاد يها استياده کردن سي از پيفالکت ناش

تر گران هم ثروتمندين که از دياو با ا. رحم شد ين نظام بيا ير قربانياخ
 بود، معهذا نتوانست در برابر ي فکسنيک گاريبود، چرا که مالک 

                                                 
2
 - Gilbert Achcar, Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising, Stanford: 

Stanford University Press, 2016. 
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أس به يصال و ي خود را از سر است سرانجامت فقر مقاومت کند ويعفر
اش را در همان  ياد او، مجسمه او و گاريبعدها به . کشد يآتش م

  .د، نصب کردنديتش کش که خود را به آيدانيم

لبر آشکار در ي ژ"ي عربيها زشيخ "يها ن جرقهيک سال بعد از اولي
 يها  چه به لحاظ دادهي جامعل نسبتاًيه تحليک تجزين کتاب به يا

ن ي و هم چنياسيها و چه به لحاظ س  آنيخي تاريها نهي و زمياقتصاد
ار يتها در اخ زشين خير در اي درگي اجتماعيروهايدر رابطه با ن
  .دهد يخواننده قرار م

 با وقاحت يزم اقتصاديبراليو ل" بازار آزاد"ان يبرال و حامين ليمفسر
 ي جان خود را فدايزيشوند که محمد بوعز ي مياشان مدع يشگيهم
  :سدينو ين مفسران مي از هميکي. کرد" بازار آزاد"

ها از آن استقبال  ن که دولتيرغم ا ي عل– بازار يروهاين« 
د درک ي باياسيرهبران س. اند  به جهان عرب وارد شده– نکردند

 در آتش سوخت و هم سن و يزي که بوعزيکنند که از زمان
گر ي دست دي تهيها  او به اعتراض برخاستند، عربيها سال
اند، درست در کنار اند، در بازار ستند، بلکه در اندرونيرون نيدر ب
   ٣».ها آن

                                                 
 نوامبر ۸، اثر هرناندو در سوتو، روزنامه فاينانشال تايمز، »هاي عربي راز  بازار آزاد انقالب «-   3

   .۳۸نقل شده در کتاب ژيلبرآشکار، ص . ۲۰۱۲
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ه ي در ابطال و رد نظري و علمي جد استيلبر آشکار تالشين کتاب ژيا
 ي طوالنيها نهيش زميها بدون پ زشين خين که ايفوق و نشان دادن ا

ن منطقه از يل در اين دلي بلکه به ا، نبودهياجتماع - ياقتصاد - يخيتار
 يا يط چند وجهي از عوامل و شرايا جهان رخ دادند که مجموعه

  . ها شدند موجب آن

 در به بعد ۲۰۱۱ که از سال ييها زشيخباره ج درير رايعمده تفاس
ها  زشين خين باورند که اي، بر ا را در بر گرفت خمشايکشورها

ن معنا ي رخ دادند، بدينه قبليزم ي بودند که به ناگهان و بييها"رخداد"
 ين کشورها به ناگهان با دم گرم و نوايکه مردمان به خواب رفته ا

دار ي سکوت بيطوالن" ستانزم"ک خواب يبرال از ي ليمطبوع دموکراس
زم در يبرالي که لييکن از آن جايدند، ولي رسيعرب" بهار"ک يشده و به 

ده و با فرهنگ آنان يشه ندوانين منطقه خوب ريا" مسلمان"مردمان 
  .بازگشتند" يزمستان" ندارد دوباره به خواب ييخوانا

 با ياري صفحات بسي دارد و در طيگري دلبر آشکار نظر کامالًيژ
 دهد کامالً ي نشان مي و جامعه شناختي اقتصاديها توسل به آمار و داده

ن نقطه اوج يت امر مبيها در واقع زشين خيبرخالف نظر مذکور ا
ها   دههي که در طند بودييها ه نظامي علي مردمانيار طوالنيمبارزات بس

 يها ينابرابر بر فقر و فالکت، برمدام اشان،  زدهدر جوامع استبداد
ن کتاب نه تنها يآشکار در ا. شد ي گسترده افزوده ميکاري و بياعاجتم
ن يکند، بلکه هم چن ي را رد ميعرب" بهار"ک ي" رخداد "يستيبراليه لينظر
ار طرفدار يبس" ستياليامپر ضديها چپ" از يکه نزد برخ" توطئه"ه ينظر
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ه در پشت هر جنبش ين نظريطرفداران ا. دارد يدارد را هم مرود اعالم م
 يها ش نرود، دستي آنان پي که بر طبق آمال و الگوهايا ياجتماع

 که هين نظريا. ننديب يزم را در کار ميالي امپريها  قدرتي و نامرئيمرئ
 که ينزد آن چپ ار طرفدار دارد،يبس" يکال اردوگاهيچپ راد"ن ايدر م

ک يدئولوژي ايارهايتر، آن هم با مع  همواره جانب شر کمن دو شريب
 ي برايچ نقش مستقليش هيها يابين چپ در ارزيا. رديگ ي را مخودش،

 يها ها از قدرت  مستقل آني مردم و مبارزه جهت سازماندهيها توده
اندازش  چشم" راه سوم" که ي چپيک معنيبه . ستيموجود قائل ن

 در ۱۳۸۸ سال يدادهاين رويران و هم چنيدر رابطه با انقالب ا. ستين
 از ين برخوردي چن،ياست جمهوريتحابات ر مضحکه انيدر پران يا

 يران و چه در سطح جهانيکال چه در سطح ايچپ راد از يبخش يسو
ن چپ، امروزه هم يا. شتر ندارديح بي به توضيازيه شده و نت شناخکامالً

ه يمورد سور. نگرد ي مي عربيها زشيکماکان با همان استدالالت به خ
لبر ي از نظر ژ. استين برخورديچنن ي برجسته و بارز اک نمونه کامالًي

بلکه ) انقالبانقالب و ضد (ين کشورها نه دوقطبيآشکار مبارزات در ا
 سابق، يم هايرژ(انقالب است  است که دو قطب در جبهه ضديسه قطب

 و هم ي مترقيروهايه ني که هم علي مذهب- ي داخلي ارتجاعيروهايو ن
  .  مردميا و توده هيو قطب انقالب)  حاکميم هايه رژيعل

 رغم وسعت مناطق مورد ين فشرده بودن اش، و علين کتاب در عيا
 از جامع يکين حال ي موضوعات مطروحه، در عيپوشش و گستردگ

 يزش هايخ"ر در باره ي اخي است که در سال هايين نوشته هايتر
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ک ين کتاب صرفا ي است که ايادآوريالزم به . نوشته شده است" يعرب
 کتاب ي نبوده بلکه از همان ابتداي عربيزش هاياز خ"  چپيواکاو"

 يه داري از رشد سرمايستيل مارکسيک تحلي کند تا يسنده تالش مينو
. ا ارائه دهدين منطقه از دنيآمد آن در اي پياسي و سيو تحوالت اجتماع

ل ي در تحلي شود که او هر از گاهين نکته مانع از آن نمين همه ايبا ا
. ست عمدتا ماکس وبر متوسل نشودير مارکسيشمندان غيش به انديها

 آشکار از يستي مارکسيل و واکاوي توان گفت که تحليبه جرأت م
 از يبرالير ليگر نوشته ها و تفاسيسه با ديدر مقا" ي عربيزش هايخ"
  .ک سر و گردن برجسته تر استياشان " يبهار عرب"

دود رشد مس"عنوان فصل اول کتاب . ش فصل استن کتاب شامل شي ا
 از تحوالت يخينه تاريک زمين فصل يسنده در اينو. باشد يم" شده

ر يار متفاوت از تفاسيبس. دهد ين منطقه ارائه مي در اياقتصاد
 يا حتي و ي، نسلي، مذهبياز نوع فرهنگ (جي راانهيگرا ساده

، يل اقتصادي تحليستي مارکسي، با توسل به ابزارها)انهيگرا توطئه
ن کشورها ي در ايدار هيحوه انکشاف سرماـ که ندهد يسنده نشان مينو

شرفت ي پي شده و به جاياز همان ابتدا موجب انسداد رشد اقتصاد
 يها يد نابرابرينده، تشديشتر موجب فقر فزايجاد رفاه بيجامعه و ا

 يکاريفقر و ب. شود ين کشورها مي در همه ايکاري و بياجتماع
ن کشورها ي همه ايها يژگيل کرده از ويآور نزد جوانان تحص سرسام

 يهائ زشي بودند که منجر به فوران خين عوامل اقتصادي اقاًيدق. است
 يار طوالني بسيند انقالبيک فرآيها را نقطه شروع  شدند که آشکار آن
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ا يده و ي به هدف رسيک فوران و رخداديند و نه هم چون يب يم
بهار  "او اصطالح". يبهار عرب"ک رخداد يشکست خورده، نه چون 

 يداند و به جا ينده منبنده و گول زيرا نه تنها نادرست بلکه فر" يعرب
 .رديگ ي را به کار م دراز مدتيند انقالبيفرآآن اصطالح 

  :ميخوان يشگفتار کتاب ميدر پ 

 يام عربي قي اصلي هي درون ماي اقتصاد– ياگر عوامل اجتماع«
 در راه يدايرات بنيي آن است که هنوز تغين به معناياست، ا

د مربوط به انقالب ي جديدادهايها، رو امين قيدست کم، ا. است
بالً ق خواهند داشت که ي در پييانقالب را در کشورهاو ضد

گر ين طور در دياند و هم  را تجربه کردهيرات ناگهانييتغ
ش خواهد ي پي طوالنيا  دورهي طييدادهاين رويکشورها چن

ر مورد آغاز انقالب فرانسه  که دين حاليدر هر حال، در ع. آمد
ن که ي اي بحث درباره.  توافق وجود دارد۱۷۸۹ه ي ژوئ۱۴در 

، ۱۷۹۷(افت هنوز ادامه دارد يان ي پاين انقالب چه زمانيا
ر فرانسه، يانقالب کب). ۱۸۷۵ – ۱۸۷۰ يا حتي، ۱۸۵۱، ۱۸۳۰

. ش از ده سال دامه داشتي، بيابين ارزيکارتر برحسب محافظه
 مرز دو سال را پشت ي به زودي در منطقه عربيند انقالبيفرآ

دا ي سال ادامه پيها ار احتمال دارد که ساليبس. گذارد يسر م
  )۱۷ص (» .کند
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شگفتار نقد اقتصاد يپ" از مارکس در يکتاب با جمله معروففصل اول 
، شروع يدي مولده و مناسبات توليروهايدرباره رابطه ن" ياسيس
  :شود يم

 جامعه با ي مولده ماديروهايتکامل، ن از ينيدر مرحله مع«
ن مناسبات يا... رنديگ ي موجود در تصاد قرار ميديمناسبات تول

روها ين ني مولده به مانع رشد ايروهاي تکامل نيها از شکل
 ».رسد ي فرا ميآن گاه دوران انقالب اجتماع. شود يل ميتبد

  )۱۹ص (

ن مناطق از ي ار دري اخيها زشين باور است که خيلبر آشکار بر ايژ
 بوده يدي مولده و مناسبات توليروهاين ني محصول تضاد بي عربيايدن

دهند،  يل ميک سوم کتاب را تشکيدو فصل نخست کتاب، که . است
ن بخش از کتاب او به يدر ا. پردازد ين نکته ميح مفصل ايبه توض

پردازد و  ين کشورها مي در ايدار هيش و انکشاف سرمايداي پيها نهيزم
 يريگ ش و شکليداي از مراحل مختلف پي صفحات طوالنير طد

 دوم، از ي بالفاصله پس از جنگ جهانيها  در دههي دولتيدار هيسرما
، و ۱۹۷۰برال در دهه ي ليدار هي به سرماي دولتيدار هيگذر از سرما

د ياما تأک. ديگو ير سخن مي اخيها زم در دهيبرالياده شدن نئوليسرانجام پ
ن کشورها است که متفاوت از يزم در ايبرالياده شدن ليژه پياو بر نحوه و

 که در همان يزميبرالي متفاوت از لطور عام است، مثالًه زم بيبراليل
 کشور هند ي منجر به رشد اقتصادياده شد و تا حدوديها در هند پ سال
ز بود و يآم  فاجعه خمشا کامالًياده شده در کشورهايزم پيبراليل. شد
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ن ي در ب عمدتاًيکاري و بي اجتماعيها ي فقر، نابرابرديموجب تشد
  : ميخوان ين رابطه مي در هم.جوانان شد

توان در سه کلمه  ي را مي مردم منطقه عربيت اجتماعيوضع«
ن که سه ي طنز روزگار ا– يثبات ي، بيفقر، نابرابر: خالصه کرد
، ي، برابريآزاد: اند ر فرانسهيادآور شعار انقالب کبيکلمه فوق 

  ...يبرادر

ر ييل مجدد، تغين اصالح و تعديج اين نتايتر  از برجستهيکي
نمونه . .. از کشورها بوديا  فقر درپارهيها يابي در ارزياساس

 کم يها با روز ي٪ مصر۴۳.۹ش از ين ادعاست که بيد آن، ايمف
تر   که روزانه با کمييها يتونس... کنند ي ميتر از دو دالر زندگ

 ۱۹۹۳ که در سال ي٪ ، زمان۶.۶کردند از  ي مياز دو دالر زندگ
ن شد، به يگزيجا ۲۰۰۵ يها نهيد با قري قدرت خريبرابر
  )۳۰ص (» .دي٪ رس۱۲.۸

 مربوط به فقر يها يابي ندارد که آن چه ما هم اکنون درباره ارزيتعجب
ز ي ني اقتصاد– ي اجتماعيها يم، در خصوص نابرابريمالحظه کرد

) ينيب جيضر( متوسط يدر منطقه نابرابر ي کشور عرب۹... صادقند
  . در تونس۴۱.۴ در مصر و ۳۰.۸ن ي بي را دارند با دامنه ايباالئ

 در يکاريبده يپد در سطح جامعه، اما يکاري باال بودن نرخ بيسوا
  باال بودن نرخ: خودشان را دارنديها يژگياز و  خمشايکشورها

تعداد   سال از۲۴ و ۱۵ن ي جوان بانکاري تعداد ب، نزد جوانانيکاريب
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ش از دو ي زنان بيکاريدرصد ب شتر است؛ي سال ب۲۴ ي باالانکاريبکل 
 را به يالت عالي که تحصيکارانيباال بودن درصد ب برابر مردان است؛

٪ ۹۸ن کشورها ي در ا،يکاريعدم وجود صندوق ب اند؛ ان رساندهيپا
  .کنند يافت نمي دريا نهيج کمک هزيهکاران يب

. پردازد ي ميدار هي انسداد اقتصاد سرماياسي سيها شهيه رفصل دوم ب 
 خمشا ي در کشورهاين فاجعه اقتصادي ايل اصلياز نظر آشکار دل

ن يح اي در توض. بوديگذار هي بدون سرمايزم اقتصاديبراليلاده کردن يپ
ک ين کشورها را داشتن ي اياسي سيژگين ويتر سنده مهمي نونکته

 از درآمد يا ن معنا که بخش قابل مالحظهيدب. داند يم" يدولت رانت"
ن يدر ا. شود ين مي نفت و گاز تأم، عمدتاًيعيکشور از صدور مواد طب

 بر اساس صدور و فروش مواد ل کشورها، درآمد دولت عمدتاًيقب
 يدات دولت تا حدودي است که در انحصار دولت قرار دارد و عايعيطب

 به ييها ن دولتيجه چنير نتد. از مردم است" اتيمال"مستقل از اخذ 
د به خزانه ي که مردم باي"اتيمال"ار کم به مردم و ي بسيلحاظ اقتصاد

 يها خوار بودن دولت در رابطه با رانت. اند زند، وابستهيدولت بر
٪ مردمان ۸۵ حدود ۲۰۱۰در سال سد که ينو يشا مم خيشورهاک

 ه عمدتاًکردند که صادر کنند ي مي زندگيي در کشورهاي عربيکشورها
من و يه، ي، سودان، سوريبير، مصر، عراق، ليالجزا(نفت و گاز بودند 

ن کشورها را ي٪ کل صادرات ا۸۰). جي خلي همکاري شورايکشورها
ن کشورها ي ايها ار دولتي در اخترانتن صادرات يا. نفت و گاز بودند

د به ي که از کار و تولي درآمد مستمريرانت به معنا. دهند يقرار م
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ها به واسطه عوامل  ن دولتي، ايعالوه بر رانت معدن. ديآ يد نموجو
 يگري از نوع ديها شان رانت کشورييايت جغرافي از جمله موقعيگريد

ها از کانال سوئز،  يشود، مثال عوارض عبور کشت يدشان ميهم عا
 به ک که عمدتاًيرانت استراتژ...  نفت و گاز ويها عوارض عبور  لوله

 يا اخاذي بزرگ و يها  به قدرتيه و در خوش خدمت بودياسيلحاظ س
 .اشان  هنگفتيها  با ثروتي نفتيها نيخ نشين شي از سالطياسيس

، ي عربيلبر آشکار از کشورهايل ژي از نکات برجسته تحليکي
 يم حکومتيرژ/ ن دولت و حکومت ي بيتسيز مارکسيدش بر تمايتأک

 ياسيگران س ليسندگان و تحلي که اکثر نويکينکته تئور. است
او . ب استيشان غا يها ليست کم به آن توجه داشته و در تحليمارکس

خچه يپردازد و تار يها م مين رژيک از ايهر  يريگ شکلح يبه توض
و  ق کودتاي از طري عربيستيونالي ناس– يستي بناپارتيها ميش رژيدايپ

م يرژ. دهد يح مي خمشا را توضيک از کشورهايها در هر تکامل آن
نو پدر "ا يو " يراثيپدر م "يها مي را رژي عربي کشورهايکومتح
 يها کودتا و چهي موروثينامد، چه در شکل پادشاه يم" يراثيم
، در عراق ۱۹۵۷، در تونس ۱۹۵۲در مصر (افسران جوان " يانقالب"

  ): ۱۹۶۹، در سودان ۱۹۶۹ يبي، در ل۱۹۶۲من در ي،  در ۱۹۵۸

 شاهد ي عربيکشورها يالدي پنجاه و شصت ميها در دهه«
و .  ارتش بود آني بودند که حامل اصليسميوناليبرآمد ناس

. داد ي کسب قدرت را هدف قرار م بود که معموالًيکودتا ابزار
، يمن شمالي در مصر، عراق و ي پادشاهيها مي رژيدگيپوس
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، يمن جنوبير و ي در الجزاياستعمارظهور مبارزات ضد
 يدار هيه وقفه در رشد سرماي، مرحله اوليشدن مسأله ارضحاد

ن کشور خود و ي بيانجي کمپرادور که ميکه ضعف بورژواز
ن عناصر کاست افسران را يب تمام اي ترک– بود يدولت حام

ندگان ي متزلزل و نماي ملي بورژوازيکرد که به جا يق ميتشو
 يگرائ ير توسعه و ملي ناتوان، آن کشورها را در مسياسيس

  )۱۰۰ص ( » .ت کنديهدا

 –سم يبناپارت" صفت ،دي جديها ن دولتي ايلبر آشکار برايژ
 يدهد که در فضا يح ميرد و توضيگ يرا به کار م" ي عربيستيوناليناس
  :ها  جنگ سرد آن سالياسيس

 ي در دهه شصت به گونه بارزي عربيستيونالي ناس–سم يبناپارت« 
ر يم اتحاد جماهير مستقي تحت تأثي ناصريالگو. کال شديراد
 جهان ي کشورهاين دوره براي که مدل توسعه آن در ايوروش

  واقعاًي بورژوازيه براين قوه اجرائيت داشت، جانشيسوم جذاب
سم را آن گونه که مارکس يز بناپارتي متمايژگي ويعنيموجود، 

حکومت .  باالتر بردياسيل کرد، از سطح سيه و تحليتجز
آن را در . شد ين بورژوازيگزيز جاي ني در سطح اقتصاديناصر

 به وجود ي دولتيدار هي سرمايسطح گسترده مصادره کرد و نوع
 بدون ي دولتيدار هين سرمايا. دينام" زمياليسوس"آورد که آن را 

د ي تولي بر ابزار اجتماعيت خصوصي مالکيآن که به لحاظ قانون
  )۱۰۱ص ( » .دا کردي غلبه پيريگ را ملغا کند، به طرز چشم
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گر يدهد که چطور در د يح ميسنده به ما توضيدر ادامه مطلب نو
 يحت، د کردندي را تقلي ناصري حکومتي الگو هم منطقهيکشورها

 از نوع حکومت يستيونالي ناسيبه که در تونس حکومتيب بورقيحب
 منطقه يدادهاير رويثأه برقرار کرده بود تحت تيکمال آتاتورک در ترک

 يده دولتين پديز ايان نخودش را داشت، و در لبن" يستياليسوس"فاز 
  . کنديت ميکردن به ژنرال شهاب هم سرا

 ي عربيستيونالي ناس–سم ي بناپارتي الگو۱۹۶۰دهه  ياني پايها سالدر 
اده شد، به بن ين بار پي نخستي که براي در همان کشوريعنيدر مصر، 
ت به يانفجار جمع) ۱: د و با چهار معضل مواجه شدي رسيبست جد

 يضعف الگو) ۲؛ يط بهداشت و سالمتير در شرايگ مواسطه بهبود چش
فساد و ) ۳؛ ي شوروي بود از الگويدي شدن که تقلي و صنعتياقتصاد

 بود از ي که همه کشور را فراگرفته، که خود ناشيکي بوروکراتيتباه
و سرانجام ) ۴؛ ياسيک و اختناق سي دموکراتيها يد آزاديسرکوب شد

  . ي نظامي پروژه هاين مالي تأم جهتي دولتيها ين بدهيوزنه سنگ

ه در ي  مصر و سوري، شکست نظامي اجتماع-  يافزون بر بحران اقتصاد
 ۱۹۷۰مرگ ناصر در با  سرانجام ،۱۹۷۶ل در سال يجنگ با اسرائ

 کار يبا رو. دم به صدا درآي عربيستيونالي ناس–سم يان بناپارتيزنگ پا
 يکتاتوريه با حفظ ديسد در سورآمدن انور سادات در مصر و حافظ اال

هم  )شيگشا= انفتاح  (يزم اقتصاديبرالي لي چرخش به سوياسيس
دن نفت و ش ي ملي در پ کهها است ن ساليدر هم. شود يشتابان آغاز م
ج ين خليخ نشي و امارات شيعربستان سعود يکشورهار، يگاز در الجزا
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در مت نفت يد قيبا باال رفتن شد. به دست زدندا عمل مشفارس هم به
 شده و يم ماليک شبه صاحب منابع عظين کشورها هم ي ايبازار جهان

 ارتجاع  فوِق،حال. افتندي دست يا  هنگفت و بادآوردهيبه درآمدها
 را يناصر" زمياليسوس "ياش جا ي نفتي به کمک دالرهايسعود

در : افتي منطقه گسترش ير کشورهايبه سرعت به سا" انفتاح"رد يگ يم
 ي اسالمياسيانات سيو جر.. . ويبيمن شمال، عراق، لير، سودان، يالجزا

ان ي هم به کمک حامي و ارتجاع مذهبني اخوان المسلمدر منطقه، عمدتاً
است وارد يرند و به صحنه سيگ ي دوباره مي جان،دشانيثروتمند جد

  .شوند يم

 يدار هي سرمايها  مترادف با دولتي حکومتيها ميلبر آشکار رژيژ
" يراثينوپدر م" و " يراثيپدر م "يها مي را رژي عربي در کشورهايرانت

 که ي قدرت مطلقه موروثي نوعيراثيسلطنت پدر م. نهد ينام م
عربستان، (شود  ي شامل ميرا تا حدود" کانيشاوندان و نزديخو"

) ۱:  عبارتند ازها مين رژي ايژگيو). ، اردن، مراکشيامارات عرب
اقتصاد در ) ۲روا و نه به دولت؛ ع و وفادار به فرماني مسلح مطيروهاين
ن ي در ايدار هيسرما. کند يزمامدار حکومت م) ۳بضه حکومت؛ ق

 يک بورژوازياست و " يشاوندي خويدار هيسرما" از نوع کشورها
کند و  ي مي رانت خوارياسي بر آن سلطه دارد که از قبل قدرت سيدولت

نوپدر "م يت رژتفاو. دهد يم) باج(ن حال خود به فرمانروا رانت يدر ع
نه شده ين است که شکل نهاديدر ا" يراثيپدر م"با حکومت " يراثيم

مصر، ( است يمادام العمر و اغلب موروث" يجمهور"قدرت اقتدارمآبانه 
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، ي بازيفساد گسترده، پارت). ، سودانيتانير، موريمن، الجزايتونس، 
  . هستندها مي رژني همه ايها يژگي از وي پروريحام

 است از يبي ترکياسي س– ين کشورها نظام اقتصاديم در اک کاليدر 
ک يت توسعه از ي فاقد ظرفيک دولتي بوروکراتيدار هينقاط ضعف سرما

  :برالي نئوليدار هيسو و نقاط ضعف سرما

 از سلطنت يا زهي آم– يدار هيد سرماي خاص وجه توليژگين ويا«
رت ، غايشاوندي خويدار هي و سرماي بازي، پارتيراثيپدر م

افته به رغم يم ي متورم و فساد تعمي، بوروکراسياموال دولت
 يا حتي ي و ناکارائياسي س– ي گسترده اجتماعيثبات ي بي نهيزم

 يژگين ويهم.  غلبه داردي در منطقه عرب- ت قانونينبود حاکم
 است که يژگين ويهم. ن منطقه استيخاص، مانع توسعه در ا

داشت و به نوبه خود  ترک بر۲۰۱۰در تونس در ماه دسامبر 
» . پاره کرديگري پس از ديکير را ين زنجيگر اي ديها حلقه

  ) ۱۰۷ص (

   :يراثي پدر ميها ميدر رژ

 ي واحدها– مسلح دولت يروهاين ني بيا کننده نييتفاوت تع«
 وجود دارد که شامل هسته – يسيز پلي و ني و شبه نظامينظام

در . ت اسيط بحراني قدرت در شرايسفت آن و دژ اصل
 ييها  آن– مسلح يروهاي نخبه نيهااالر واحد پدرسيها دولت

گر يجنگ افزارشان از د] دانش مربوطه به[ م و يکه از سطح تعل
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 برخوردارند ي گوناگونيازهاي مسلح برتراند و از امتيروهاين
ژه ي گارد ويروي ن–) ها است ني از ايکي  معموالًيي هوايروين(

ها به گروه حاکم فقط   آنيسپردگسر. دهند يل ميم را تشکيرژ
ک يوند ارگانيشود که با آن پ ين مي تضمي به طور واقعيزمان

 ي است که وفاداريوند از آن نوعين پيا. داشته باشند
: کند ين ميها تضم  دولتي را برايا گاه تودهيک پاير يناپذ تزلزل

  ... يه باوري و ناحييگرا ، فرقهيا لهينظام قب

 ينظام- ي صنعتيها ن مجتمعي بيفاوت فاحشن نقطه نظر تياز ا
شتر به منابع خود وفادار است تا به ي چون مصر که بيکشور

" رد ويتواند از او فاصله بگ ين ميس مملکت و بنابرايرئ
 ي همکاري شورايها يپادشاه" يا لهي قب– ي نظاميها مجتمع

 يوفادار. من صالحيا ي، ي قذافيبي اردن، ليج، پادشاهيخل
ه به ي  فرقه نوع سور - يا مجتمع نظامي يا لهي  قب- ياممجتمع نظ

ت يه اکثريچون و چرا عل يها ب ن است که آنيرهبر حکومت چن
دانند که  يم. گندنج يم ميمردم کشور خود با هدف دفاع از رژ

ها، اگر نه به از   خود آنيايم به از دست رفتن مزايسقوط رژ
 ممکن است يحتد، و يشان، خواهد انجاميها دست دادن مقام

» . داشته باشديها را در پ  گذشته آنيها تيه فعالي علييها ميتحر
  )۱۹۴ص (

 يها ش و تحوالت جنبشيدايخچه پي کتاب ما را با تارسومفصل 
انش چون ين و حامي اخوان المسلم در منطقه، عمدتاًياسالم
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ن يسازد، هم چن يه آشنا مي، قطر و ترکي عربستان سعوديها حکومت
ها و دولت ها را روشن  ن جنبشيکا به اياالت متحده امرياکرد يرو
  .سازد يم

ن از يشياگر در فصول پ. پردازد ي ميفصل چهارم به امر سوژه انقالب
گران انقالب ي و بازيط ذهني سخن گفته بود حال به شراينيعوامل ع

 جوانان، زنان و يعنينقش طبقات و اقشار مختلف جامعه  .پردازد يم
ژه ي به وي جمعيها از نقش رسانه. برد ين مير ذره بيبه زکارگران را 

  .ديگو ي ميترنتني و اي مجازي اجتماعيها ون و شبکهيزيتلو

در مورد هر  ۲۰۱۲ جنبش تا سال يا پنجم و ششم ترازنامهدو فصل 
ن ارائه يمن و بحري، يبيه، لي مصر، تونس، سوريک از کشورهاي
ها در دو کشور  زشين که خي ايسنده علت اصلينو دست آخر .دهد يم

من و يه، ي، سوريبي لي متفاوت از کشورها کامالًيتونس و مصر شکل
  نسبتاًيک جنبش کارگرين به خود گرفتند را به واسطه وجود يبحر
دهد و  يح مي در دو کشور تونس و مصر توضيخينه تاريشي و با پيقو
ن يتفاوت ا م کامالًيآمدها ي پيحت. سازد ين نکته مهم را مستدل ميا

ه يک اتحاديسه با مصر را به خاطر وجود يها در تونس در مقا زشيخ
ند که در مصر يب ي در تونس ميخي و با سابقه تاريا  مبارز، تودهيکارگر
  . متفاوتاش کامالً تيو هم ماهتر بود   به مراتب کماش  تيهم اهم
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اش انجام   که به مناسبت انتشار کتابيا لبر آشکار در مصاحبهيژ
خوب چه «: پرسد ين پرسش مصاحبه کننده که ميدهد در پاسخ ا يم
  :ديگو ي، م»؟ دراز مدت وجود دارديقالبنن روند اي اي براييدهايام

 يريگ جهيام، نت ها ارائه داده زشي که از خيليه تحليبر پا«
ن است که تنها راه خروج مثبت عبارت است از ي ايمنطق

 و يش کارگرت جنبي که از حمايا يک رهبريظهور 
 و چپ، با يک برنامه مترقي برخوردار بوده و حامل مردم

.  زحمتکشيها  تودهيها ي اجتماعيازهاي نيهدف ارضا
 در تونس  UGTTيه کارگري که اتحاديبا توجه به نقش

 يشتري بي است که آمادگي بدون شک تونس کشور،دارد
ک حکومت ياحتمال .  دارديل اجتماعين بديک چني يبرا

د بکوشند تا ي چپ بايروهاين.  چپ محتمل استيائتالف
 کنند، و در رابطه ياسيمبارزات س ريرا درگ طبقه کارگر
ک قطب چپ مستقل يجاد ي به ضرورت اياسيبا برنامه س

 – ياسي سيها برالير پرچم لي آن که به زي ببرد، بيپ
ها   بدتر از آناي  وي حکومت قبليا اعضاي و ياقتصاد

 يها توان از برنامه يچ وجه نمي به هينن متحدايبا چن. رود
ن نکات درباره مصر هم صدق يهم. برال گسستينئول

ت يت است که چپ برنامه و هويارحائز اهميبس... کنند يم
 از خود ارائه دهد، متفاوت از ي متفاوتياسي س– ياجتماع

عدم ظهور ... يم قبليا رژيبرال و ي ليها ونيسيانواع اپوز
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 ٢٩۵  \  ي عربيزش هاي خي خواهند، واکاويمردم م کتاب ي و بررسيمعرف  

 خواهد ي خطر بروز بحران جد به منجريل مترقيک بدي
  ».ن آنندي واپسگرا و مرتجع در کميروهايشد که ن

ن ي اي متفاوت در دو کشور تونس و مصر درست کامالًي بعديدادهايرو
   .ات را ثابت کردندينظر

به زبان فرانسه " ي عربيها زشي خيخواهند، واکاو يمردم م"کتاب 
 يسي و انگلي عربيها نوشته شده و در همان سال انتشارش به زبان

 فرانسه بلکه از ي، که نه از متن اصليبرگردان فارس. شود يده ميبرگران
 است که ييها يي نارساي حاوي انجام گرفته، در موارديسيترجمه انگل

 که خواهان ي به همه کسان. برطرف شونديد است در چاپ آتيام
ا هستند ين بخش از دني اي اقتصاد- ي اجتماع-  ياسي با امور سييآشنا

ن کتاب يم که جلد دوم ايدواريام. ميکن يه مين کتاب را توصيخواندن ا
 يتر به فارس عي هر چه سر٤"يبازگشت از بهار عرب: ها دردنمون"با عنوان 

  .ترجمه شود

  

  

                                                 
4 - Gilbert Achcar, Morbid Symptoms: Relapse in the Arab Uprising , Stanford: Stanford 

University Press, 2016. 
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   زميازمارکس دفاع در نيشيپ يها شماره مطالب

   ۱ ارهشم

   هيريأت تحري ه- سرسخن

   ن شماره به انقالب اکتبر اختصاص دارد؟يچرا ا

   زم آن هايزم ما و مارکسيمارکس

    قدرتيخطرات حرفه ا

   ني نخستيزم جادويمارکس

   ي انتقاديک بررسيک ها، ي بلشويريجهت گ

   ني نزد لنيالتيم تشکيمفاه

   بر نسل انقالب اکتبر چه گذشت؟

   ت هايکتبر و مسأله ملانقالب ا

   ي در اتحاد شورويمسأله مل

   ت هاين و مسأله ملياستال

    نامهيک زندگيسنر؛ يسا ريالر:  كتابي و بررسنقد

   ۲ شماره

   هيريأت تحري ه- سرسخن

   هي شدن سرماي در باره ماركس و جهانيتأمالت

   يي جامعه بورژواياسيم سيرژ

   رنده كاي و آيماركس، بحران كنون

    بازاريولوژئديبن بست ا

   يالملل كاركٌر نيدر جنبش ب زامبورگكٌاه رزا لوكينقش و جا

   ي از بوروكراسيستيه ماركسيك نظري - ول و قدرتپ:  كتابيمعرف و بررس

   ين و تروتسكيك لني تاريها  سال۱۹۲۰- ۲۱

   

  

 



 ۴  زم، شمارهيدر دفاع از مارکس  / ٢٩٨

 

  

 

   زميازمارکس دفاع در نيشيپ يها شماره مطالب

   ۳ شماره

   هيريأت تحري ه- نسرسخ

   "چپ نو "ي انتقاديک بررسي : ي انتقاديتئور

    و آثارشي بر زندگيادداشتي: د يل بن سعيدان

   رخدا معجزه و ويبد آلن

 يک هنرمند متعهد و انقالبي به جان لنون ي سهماداي
  وکو اونوين بلکبرن با جان لنون و ي و رابيمصاحبه طارق عل 

 

    آني و ربط امروزي سازمان دهيستينيه لنينظر:  كتابي و بررسنقد
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