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  »یمرکز - پیرامون« ھای افسانه
  از باندونگ تا وال استریت

  

 مطرح و تاریخی اجتماعی، سیاسی کالن ی زمینهدر سه ھایی را  نظریه، خود گانگی چنددر  ،چپفعاالن  ،امروزه

 کانس تاریخیسِ  و پایان »سوسیالیسم واقعاً موجود«پس از فروپاشی  کنونی جھان اوضاعی  در باره ،یکی .کنند می
 ھای جنبش ھای ویژگیو  در مورد خصلت، دومی. است گذشته ی دوم سده ی در نیمهاستعماری  ھای ضد جنبش

 را سوم  ی زمینه .و جھانی است ای ، منطقهکشوری  سطحدر  وضع موجود برای تغییر امروزی اجتماعی و مردمی
تشکیل  خواھان تغییرات ساختاریچپِ  موضعاز داری جھانی  سرمایهیا خروج از سیستم  »گسست«  ی مساله

  .دھد می

، »یسوم  جھان«را  آن. نامم می »مرکزی   - پیرامون«را  آن من که شود میبرجسته ای  نظریه، مختلف ھای دیدگاهاز میان 
دراز در   ای سابقه ،است یایدئولوژیک سیاسی و ه که بینشینگا این .خوانند مینیز  »یشمال -جنوب« یا» ای قاره سه«

این ، »سوم   جھان«موسوم به کشورھای  در ویژهه ب، جھان و ایران ھای میان چپ در. گذشته دارد ی تاریخ صد ساله
مورد کنون ا ین جھتبدین را» مرکزی   - پیرامون« دیدگاه .باشد و میبوده برخوردار  یاستقبالو   وجھه ازھمواره نظریه 

با  چنان ھم را سر آمدهبه پیش ھا  سال اش تاریخی دورانکه  ای نظریه ورزند تالش میآن  مبلغانکه  دھیم میقرار  توجه

  . زنده نگھدارندکنونی  متفاوت تاریخیدر شرایط  ردازیپ و افسانه نوستالژی

ھای  در رسانه که خود مقاالت او در. است بیونس پارسابنا یایران ھای در میان چپ دیدگاهاین فعال  ھواداراناز  یکی
از نظام  خواھان گسست رادیکالِ  چپِ « ی کهموضعاز » مرکزی   - پیرامون« نظریه ، به دفاع ازاند  انتشار یافته )١(  مختلف

  .پرداخته است ،دنام می »جھانی سرمایه

وضع  تغییر ساختاریبرای  دموکرات واه وخ آزادی چپِ  سوی از یھر تالش نیست که تصریح و تأکیدالزم به در این جا 

خواست و  نفی به معنای چون او فعاالن چپ نظرات نقدِ  .داشت گرامیباید  را پارسابناب نظری ھای فعالیتچون  موجود

   .نیستسوسیالیستی و رھایی خواه ھای چپ  برای آرمانھا  ی آن صادقانهی  مبارزه

سه  زیر را نظرات پارسابنابموجود در  »مرکزی   -  پیرامون«بینش اساسی  وطخطدر زیر و در من ، باال توضیحبا توجه به 

از این جھت » مرکزی    - پیرامون«برای نقد بینش  این مبارز سیاسینظرات انتخاب  .دھم می قرار  تأمل موردپرداری   افسانه

از این   رین تالش را برای دفاعت ترین و جدی چپ ایران است که بیش جنبش فعاالنروشنفکران و  شماراز  اواست که 
  .دھد چنان می و ھم نظریه طی سالیان گذشته انجام داده

. اند برگرفته شده ھای اینترنتی و نشریات رسانه در مندرجاز مقاالت  ایتالیکحروف با  ھا قول نقل یمتمادر این نوشته،  
ارجاع  طریق به عنوان مقاله و سایت مربوطه اینر و ا یادداشت ھا بخشبه  فرازھا در آخر پرانتز داخل یھا گزاری شماره

   .دھند می

  

  .عصر باندونگدر  "سه ستون مقاومت" :اول ی افسانه

شود و  آغاز می ١٩۵٠ ی دھه اویلاز  و به طور مشخصپس از جنگ جھانی دوم  که تاریخی ِسکانسِ آن  در می دانیم که

  .کنند میایفا  به سزایی بارز و نقش اصلی عاملسه  رسد، می پایان به ١٩٨٠ ی دھه اواخرتا 

و  )١٩۵۵  اندونزی( باندونگکنفرانس : برای استقالل ملی و استعمار  ، نوعمارتاس ضدبر  آزادیبخش ملیھای  جنبش -١
  .)١٩۶١ بلگراد( ھا متعھد غیر جنبش



سوسیالیسم واقعاً  م،در یک کال. )١٩۶۶( آن انقالب فرھنگی و ای توده چینبلوک شرق به رھبری اتحاد شوروی،  -٢

  . ١٩٨٠ ی در پایان دھه آن تا فروپاشی موجود

ھای  جنبش ؛١٩۶٨ ش میبجن ؛امپریالیستی برای صلح  ضدمبارزات  .غربدر کارگری  اجتماعی و ھای جنبش -٣
   .و دولت رفاه دموکراسی  -سوسیال چپ، جنبش ؛بومی زیست دانشجویی و فمینیستی،کارگری، 

سه ستون « آن رای  دھنده تشکیل عناصر ،تاریخیکانس سِ این از  خود پردازی  افسانه در ،»رکزیم   - پیرامون«بینش 
جماھیر اد حات مشخصطور  از جمله و به .کند تلقی می »جھانی سرمایهنظام یوغ از  و رھایی در گسستمقاومت 

  .آورد به شمار می »سه سر«این مقاومت » سوسیالیستی«ستون را  و سویتیسم شوروی

   .را مشاھده کردتاریخی  دورانان  از ماھیتتخیلی  تعبیربه روشنی توان  می فرازھای زیردر 

سه ستون مقاومت عبارت بودند این ... بودند ی ژئوپولیتیکی جھان قد علم کرده در سه منطقه... سه چالش بزرگی که«
ھای  و جنبش) در شرق(ویتی ، بلوک سوسیالیستی س)در غرب(جنبش عظیم کارگری در اروپای آتالنتیک : از

    )۴(  »).در جنوب(بخش ملی در جھان سوم  رھایی
  در آن دوره در کشورھای سه قاره پرچم گسست و رھایی از یوغ نظام جھانی بخش عھد باندونگ ھای رھائی جنبش«
  ) ٢ (    ».درآورده بودند اھتزازبه  را
ھای  شی و تجزیه سه ستون مقاومت، سویتیسم، جنبشبا فروپا) ١٩٩١ – ١٩٧۶(واقعیت این است که در دوره «

ھای کارگری در اروپای آتالنتیک، نظام جھانی سرمایه موفق شد دو باره با اشاعه  رھائیبخش ملی در سه قاره و جنبش
  )۶( « .را نابود سازد... نئولیبرالیسم ھر نوع حرکت در جھت گسست از نظام

بخش در کشورھای آسیا و آفریقا به وقوع  ھای عظیم رھایی جنبشیک رشته  ،بعد از پایان جنگ جھانی دوم«
ھای بعد این جبھه مشترک را  سالبرگزار کرده و در  ١٩۵۵را در سال " کنفرانس باندونگ"ھا موفق شدند  آن... پیوستند

ایجاد و رشد  در یک پرسپکتیو تاریخی،. سوق دھند ١٩۶٠متعھد در نیمه اول  ھای غیر ھای کشور به سوی ایجاد سازمان
  ) ٢(  » ...این جبھه مشترک در مقابل نظام جھانی سرمایه مثمر ثمر واقع گشت

اتحاد، ... در  آن دوره از جمال عبدل ناصر و احمد سوکارنو با افرادی مثل جواھر لعل نھرو و قوامی نکرومه و یا تیتو«
معیاری که در این اتحادھا و ... ایوب خان از پاکستانتا با محمد رضا شاه پھلوی و یا کنند  زبانی ایجاد می دلی و ھم ھم
ھا مطرح بود نه دین و مذھب و نه زبان و ملیت بلکه موضع رھبران آن کشورھا در مقابل نظام جھانی سرمایه  دلی ھم

   )  ٢( ».بود) امپریالیسم(
کاری چالشگران دیگر ضد  و ھم از موقعیت قدر قدرتی …ملی در آسیا و آفریقا در عھد باندونگ بخش ھای رھایی جنبش«

در دوره عھد باندونگ . دننھایت بھره و حمایت را کسب کرد) ھای کارگری اروپای غربی شوروی و جنبش(نظام 
نظامی از طرف شوروی موفق گشتند از تھاجم ویژه ه ھای مالی، سیاسی و ب کشورھای در بند پیرامونی با اتخاذ کمک

با حضور شوروی به عنوان یک ابر قدرت نظامی در سطح جھانی، . ای در امان باشند کشورھای امپریالیستی تا اندازه
روشن به ھر کشوری در جھان حمله کرده و آن را بمباران  روزبرای امریکا مقدور و میسر نبود ھمانند گانگسترھا در 

  ) ٢(  » .کند
ترین  ساز ترین و تاریخ چین پیرامونی بزرگدر ١٩۴٩ی نیمه پیرامونی و انقالب اکتبر  در روسیه١٩١٧انقالب اکتبر «

ھای بعد از پایان جنگ جھانی  مضافاً، در سال. داری جھانی بودند نظام سرمایه  ھای گسست جدی و اصیل از بدنه نمونه
ھا شرایط را در کشورھای سه قاره آماده کرد تا  از آن برآمدهھای  ھای رھائیبخش ملی و دولت دوم عروج امواج جنبش

  )۶(  ».ھایی را به منصه ظھور برساند ت زحمتکش در جھت گسست از نظام، تالشبشری
  

  توان گفت؟ چه می واقعیت تاریخی با توجه به یاحکام چنین نقدِ در 

طور  ھا، ھمان آن. شکل گرفتند نواستعمار و استعمار ت بامخالفدر د ھمتع غیرکشورھای کنفرانس باندونگ و جنبش  -١

با این که  .بودندموجوِد آن زمان یعنی آمریکا و شوروی   بلوکدو وابستگی به  مخالف آید، می بر » ھدمتع غیر«  که از نام
 یانکار ناپذیر ی نقش مثبتِ  با ھمه ھا آن .بودند دومی بهوابسته دیگر ای  و پاره اولیھا وابسته به  ای از این کشور پاره
 به طریق اولینه و  بودند داری ضد سرمایه نه ایفا کردند، رزداییدر جھت استعما در تغییر سیمای جھانی در آن زمان که

 تامپریالیس گرا و ضد بخش ملی( ھای مصر، ھند و اندونزی دولتنه . »گسست از سیستم جھانی سرمایهستون «

 غربطرفدار ارتجاعی  بخش( آل سعیدعربستان  و خان ایوب پاکستان، رضا پھلوی ایرانِ  ھای دولت نهو  )متعھدھا غیر

 خواست و ھدف، بودند  »دھمتع غیر کشورھای« عضوھم و  شرکت کردند کنفرانس باندونگ درھم  که) متعدھا غیر
  . بپروراننددر سر  شان ماھیتبنا بر  توانستند مییا  و پروراندند میداری را در سر  گسست از نظام جھانی سرمایه



 .بودند مستبداقتدارگرا و ، شان در اکثریت ،دھاھمتع غیر در کنفرانس باندونگ و سپس در جنبش مجتمع ھای دولت -٢

کردند و این چنین نیز در  امپریالیست و مترقی معرفی می خود را ضد بودند و گرا ملی ،، در عین حالھا ھمینای از  پاره
یا  و قصری، امیاز طریق کودتاھای نظ ھای ناسیونالیست یا پوپولیست دیکتاتوری این .شدندتاریخ به رسمیت شناخته 

 ندقرار داشت تیتوناصر و رژیم دو ، ھا آن فعال در رأس .به قدرت رسیده بودند ھای مردمی جنبش ھا و انقالب ی شکرانه به

در  .بود ولی مستقل از شوروی سویتیک توتالیتر سنخاز  دومیو  پوپولیست - ناسیونال   نظامیاز نوع دیکتاتوری  یاول که
 Etatisme دولتی  سیستم ،به قدرت رسیده بودند پس زدن کمپرادورھا با ھای ملی بورژوازیه کای از این کشورھا  ارهپ

نام به نیز را   این ھمه .کرد عمال میاِ  ی امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر ھمه بالمنازع خود رای  سلطه

با بوروکراتیک   -داری دولتی هسرمایپلیسی و   - حاکمیت دستگاه نظامی یعنی: دادند انجام می» ملی سوسیالیسم«
    .کرد تجویز می »کشورھای دوست« بهھم و  حاکم کرده بود خود برھم را  نظامی چنینپشتیبانی بلوک شرق که 

ھا استوار  منافع ملی خود آن اساسبر  ای توده چین زیادی ابرقدرت شوروی و تا حدود تاکتیک و استراتژی، سیاست -٣
ی کشورھاخواستند  مینیز ھا  این قدرت. ھا و زحمتکشان جھان ھمبستگی با خلق یا ونالیسمانترناسی بر اصولبود و نه 

سیاسی و  پشتیبانی. ندنتبدیل کش نفوذی  غرب و منطقهامپریالیسم ی نفوذ خود در برابر  را به منطقهمتعھد  غیر

به نه ھا  متعھد و از غیر جھان سومامپریالیستی ھای ضد جنبشبرخی از  )ای چین تودهتا حدودی و حتا ( شوروی نظامی

 ،بلکه ، »سلطه«از ھر گونه  کلی و به طور »یوغ سرمایه جھانی«ھا از  آزادی و رھایی این ملت به ھا ی آن عالقه خاطر

در برابر ابرقدرت  ھا آن خود ی طلبانه سیادتملی، دولتی و منافع  به خاطر تنھا، و ھدف انترناسیونالیستی نیتبه دور از 
در این دوران  و شوروی در این جا باید تصریح کنیم که وجود بلوک شرق .متحده آمریکا بود ایاالت یعنی طلب دیگر دتسیا
کانس تاریخی بود که کودتاھای در این سِ چه . نگردیدآمریکا یا غرب توسط » نگانگستری در روز روش« تجاوزاتِ  مانع

ھای  ی کانس تاریخی بود که مداخلهدر این سِ . شدند داده در روز روشن سازمان سه قاره نقاط  اقسانظامی در 
کانس در این سِ . گرفت انجام  ھمه جا از شرق آسیا تا آمریکای التین با گذر از خاورمیانه و آفریقاغرب در  امپریالیستی

 و الئوس کامبوجزھای مر و ویتنام امپریالیستی توسط آمریکا در  تجاوزکارانه جنگبزرگترین و طوالنی ترین تاریخی بود که 
   .به وقوع پیوست

 ی مبارزه رو به ھیچ ی بلوک شرق به رھبری شوروی با بلوک غرب به رھبری آمریکا در این سکانس تاریخی، مبارزه -۴

و نه به طریق اولی  بود کمونیستی /سوسیالیستینه  روسیه »سویتیسم«. نبودداری  سوسیالیسم بر ضد سرمایه
در استالینی که پس از انقالب اکتبر  - در سویتیسم یا سیستم لنینی. »جھانی سرمایهگسست از سیستم  ستون«

رسد،  خود می انحطاط حال و در عین ھای مورد نظر ما به اوج قدرت و در سال یابد می این کشور استقرار

مایشا  پلیسی و فعال به ایدئولوژی و سیاستِ حفظ و اقتدار مطلق دولتی بوروکراتیک، دولتی و توتالیتر سوسیالیسمی
 یبه جادولت    - حزب. نشیند شورایی میدموکراتیک و ی  دولتی به جای شیوه   -  حزبی دیکتاتوری ی شیوه .آید در می

ھای سیاسی، اجتماعی،  ی زمینه ی امور جامعه در ھمه ھا و ھدایت آمرانه ھا قیمومیت بر انسان و به نام آن زحمتکشان

 به طوری که ،کند عوض می ان خود راصاحب رود بلکه داری از بین نمی سرمایه. گیرد ست مید به را اقتصادی و فرھنگی
 بوروکراسیبه نفع  تر دولت با شدت ھر چه تمام -حزب در دست) و نیروھای مولده توزیع، تولید(و تمرکز اقتصاد  تصاحب

دیالکتیک و ماتریالیسم   .کند ر پیدا میاستمرا ،دولتی -در دستگاه حزبی گیرندگان و تصمیم طبقه مدیرانیعنی جدید 

ساختمان سوسیالیسم در در تاریخ بشر که  مانندی  بی ی اش برای توجیه سلطه تاریخی در اشکال مبتذل و جبرباورانه
   .شوند دولتی حاکم به خدمت گرفته می ژیاز سوی ایدئولو گیرد مینام  یک کشور

را تشکیل » ستون گسست از سیستم جھانی سرمایه«سومین گاه  ھیچ در این دوران در غرب کارگریھای  جنبش -۵

سیاست و ھدفی را چنین  و نه احزاب کمونیست وابسته به اتحاد شوروی کالیستییسندو  مبارزات کارگرینه  .ندادند

 روند. گیرد کانس تاریخی شکل میدر این سِ  یا کمونیسم اروپایی »کمونیسم - اورو«. کردند می دنبال
بزرگترین و یکی از  زوال. دھد رخ میحزب کمونیست ایتالیا در این زمان  چونی احزاب در گرایی وکراتدم سوسیال

ویژه ه حزب کمونیست فرانسه در اواسط این دوره ب یعنی وابسته به شوروی کمونیست اروپای غربی احزاب نمھمتری

  .شود آغاز می ۶٨  پس از جنبش ماه می

بیش از  »داری گسست از سرمایه«از شکل گیری پدیداری به نام  ی و چپ، نه تنھا ، در جنبش کارگرما در این دوره
توان آن را  گیری نظریه و عملی که می به شکل بیش از پیشدرست بر خالف چنین جھتی،  ،بلکه شویم پیش دور می

چپِ مارکسیستی در ه ک معناین ه اب .گردیم مینزدیک  نامید چپ و جنبش کارگری دموکراتیزاسیون  - سوسیالفرایند 



داری از طریق  عدم امکان و حتا ضرورت برچیدن نظام سرمایه بهنسبت ، گامبه  گاماین ِسکانس تاریخی، به تدریج و 

یعنی در وجود مالکیت،   در ُبن و اساس ،یچپ چنیناز نظر این نظام، . کند اعتقاد پیدا می ساختاریانقالب یا تغییرات 
از . شود به رسمیت شناخته میبشری  عملی و ممکنتنھا نظم عقالنی،  به عنوان ر و دولت،سرمایه، کار مزدوری، بازا

ھا و  ماند، سازمان آن چه که از چنین چپی باقی می پس. نیست پذیرتصور این سیستمایگزین یا بَدیلی بر ج نظر او

 ی هدر چھارچوبداری  ظام سرمایهن در خواھانه اجتماعی و عدالت مدعی انجام اصالحاتی که ھستند  احزاب رفرمیستی
        .باشند می حفظ و مدیریت آن

در جھت  معماییو  ھایی نوین اما متزلزل تالش در شمارتوان  میرا  دورهدر این  هداد تاریخی قابل توج تنھا در دو رخ -۶
ی  ن جا که مسالهآ .استویژه در فرانسه ه ب در اروپای غربی ۶٨ ی یکی جنبش ماه مه. نامید» از سیستم گسست«

کوتاه  ای  دیگری در لحظه. شود قدرت سیاسی مطرح می و اِعمالو نه تصرف دولت  Emancipationانقالب چون رھایش 

به توپ بستن «از گاردھای سرخ انقالب فرھنگی آن جا که  .است ١٩۶٠ ی دھهی دوم  در انقالب فرھنگی چین در نیمه
و  که بسیار در اقلیت ھا اما این تالش. رانند میسخن  ھا ت و تشکیل کموندول  - حزب الغای یعنی »ستاد فرماندھی

توانستند  در نظریه و عمل، نتوانستند و نمی  ھای فراوان به دلیل شرایط تاریخی، کوتاھی فرصت و کاستی ،بودندمحدود 

 از سهیعنی  موجود نظماز  »ییرھا« ی در زمینهروا  بخش و جھان نوین، تعمیم و مبارزاتی ھای تجربی و نمونه ھا مفھوم

   .به جای گذارند مالکیت، سرمایه و دولت اساسی  ی سلطه

  

  .کنونیعصر » دو جھانِ « :دوم ی  افسانه

 ی شیوهسیاق  به و »باندونگعھد «اوضاع جھان در از   خود  تخیلیتعبیر و تفسیر  ی ادامهدر  ،»مرکزی  -پیرامون« بینش

از  .کند می تقسیم »زمرک« و »پیرامون«بخش امروز را نیر به دو  دنیای ،چپ نتیس در تفکر یانگار دوگانهکالسیک 

از  و گیرد در بر می را اروپا و ژاپناتحادیه آمریکا،  »محوری«یعنی به طور  »امپریالیسم سه سر« که» یمرکز«سو،  یک
یا  »پیرامون«. دھند را تشکیل می »پیرامون« و ایستاده »مرکز«این در برابر که  »ھا و کشورھای جنوب ودهت«سوی دیگر 

نظام  ، چالشگران ضداند جملهآن از  .استو گسست از آن  داری سیستم جھانی سرمایه مبارزه باحال در که    »یجنوب«

ونزوئالی خاندان  و ی برادران کاستروکوباچون  :اند آمده در» اَلبا«در کشورھای آمریکای التین که به عضویت سازمان 
  .شاوز

  .باشند می ینگاھ چنین گویایزیر  ھای فراز

در جریان پنج قرن گذشته جھان بر اساس نابرابری به کشورھای مرکز مسلط و کشورھای در بند پیرامونی تقسیم «
  )٢(  ».گشته است

با تأکید بر تقسیم جھان به دو بخش مکمل و الزم و ملزوم کشورھای توسعه یافته "... دو مدل انباشت"چند و چون  …«
  )۵( ».پردازیم مسلط مرکز و کشورھای توسعه نیافته در بند پیرامونی می

طور دائم وابسته به پروسه فعال استثمار کشورھای پیرامونی در بند ه کشورھای مسلط مرکز ب... در جھان امروز«
اد جھانِی مالی شده و اقتص ،در پرتو این امر. دارد ھستند و این در نتیجه کشورھای پیرامونی را توسعه نیافته نگاه می

و در جھت ازدیاد تعمیق فقر  ،طور دائم به نفع ثروت زائی کشورھای مسلط مرکز، شمال گلوباله ب ،تر گشته جھانی
  ) ۶( ».یابد زایی در کشورھای پیرامونی در بند، جنوب گلوبال، عمل کرده و تکامل می

تر گلوبالیزاسیون سرمایه در تحت بازار آزاد  ترش بیشبعد از پایان دوره جنگ سرد، ترکیب بندی امپریالیسم با گس«
) آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا(نئولیبرالیسم شکل نوینی را کسب کرد که به اسم امپریالیسم دسته جمعی سه گانه 

  )٢( ».گیرد این ترکیب بندی جدید امپریالیستی ھسته اصلی کشورھای مسلط مرکز را در بر می. معروف گشت
عمل می کند و در این ) آمریکا، ژاپن، اتحادیه اروپا(سم دوره بعد از جنگ سرد به صورت پیکان سه سره ریالیپام«

به ترتیب شرکا، متحدین  ٢٠به اضافه یک و کشورھای جی  ٧س این ھرم و کشورھای ناتو، جی أبندی آمریکا در ر ترکیب
   )٢(   ».محسوب می شوند هتر شد و دوستان این نظام جھانی

وز بیش از ھر زمانی در گذشته امکان تغییر جھان نه در شکم و مرکز خود نظام بلکه در درون بخش پیرامونی نظام امر«
تری در  تر و شدید طور سریعه داری انحصاری بیش از ھر زمانی در گذشته ب در حال حاضر سرمایه .پیدا کرده است هریش

ھای آن به  قسیم جھان به دو بخش مرکزی و پیرامونی و ویژگیزیرا ت. کشورھای پیرامونی زیر سؤال قرار گرفته است
  )۶( ».ترین تضاد در درون نظام جھانی تبدیل گشته است ترین و یا انفجار آمیز اصلی

و به مبارزات خود با نظام و   درآمده" اَلبا"گران ضدنظام در کشورھای آمرکای التین که به عضویت سازمان  امروز چالش«
زبانی خود را به یک بدیل متحد  دلی و ھم کنند با ھم تالش می... اند محور آن، شدت بخشیده در جھت گسست از

   )٢( ».تبدیل سازند... چپ



و ... در آمریکای التن، ونزوئال، بولیوی) ٢٠١٠ – ١٩٩۵(گیری و گسترش پروسه گسست را دیروز  اگر عالئم شکل«
یشرفت فراگیر آن را در کشورھای خاور میانه و آفریقای شمالی پ) ٢٠١٢ – ٢٠١١(آسیای جنوبی، نپال، دیدیم امروز 

  )۵( ».بینیم می
   

  . کنیم طرح میمرا  مالحظاتی ،یجھاندو ندی ب تقسیم نقددر 

- مرکز شکلدر  »جھانیدو «  از تقسیمھر چه بیشتر  کنونینیای د در مسیر آن ھستیم که روندیشاھد امروزه ما  -١

جاست و  ای که مرکزش ھمه کره« :شود می پاسکالی یبه تصویرنزدیک ھر چه بیشتر  ور جنوب دو  -پیرامون یا شمال 

) ژاپنآمریکا، اروپا و (امپریالیسم غربی  مرکزی به نام اساسبر  »دو« جھان بهتقسیم . )ھا اندیشه( »جا ھیچ پیرامونش
و در اتحاد شوروی سابق  ھای یدئولوگاساخته و پرداخته به طور عمده  ،کشورھای ضد امپریالیستیپیرامونی به نام و 

چون سمیر  یمستقلو  گرا سومی پردازان جھان البته بودند نظریه. بودخدمت منافع تاکتیکی و استراتژیکی این ابرقدرت 

چپ  را به نام آنو   پرداختندیی ھا با تفاوتاین تئوری تبلیغ و ترویج  بهکه  امین، متفکر فرانسوی و  مصری تبار،
 ،ی دوم سده بیستم نیمهیعنی طرح شد مای که  حتا در دوره »تئوری دو جھان«اما  .عرضه کردندلیست امپریا دض

دو ابرقدرت آمریکا و (خود  »جھان  سه«با طرح تئوری  ،ھا چینی. داد درستی از واقعیت جھان به دست نمی سیمای

به  ،)دادند را تشکیل می جھان سوم کهکشورھای سه قاره از چمله چین و  چون جھان دوم ژاپن و   اروپا ،شوروی
   .بود خود نیز دارای اشکاالت تقسیم بندی با این که این بودند،تر  نزدیکواقعیت آن دوران 

ھر کشور . دارند قرارستیزی رقابتی و اقتصادی با ھم  زیستی و ھم دو یا سه بلکه چند جھان در ھمیک، امروزه، نه 

از شرق و جنوب آسیا تا آمریکای التین با گذر  تر کوچکو ھر کشور  جنوبی آفریقایر از بزرگ از چین و ھند تا برزیل با گذ
ھای  این قدرت. خود ھستند و نفوذ قدرت، در جست و جوی جایگاه ھای متفاوت، »جھان«، چون از خاور میانه

 وبلکه در خدمت   نبودهدر فکر گسست از سیستم جھانی سرمایه  یامروز» مرکزی« بیش از پیش و سابق »پیرامونی«
سه قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی قرن . خود ای و جھانی منطقه با خواست دفاع از منافع خاص، قرار دارنددر کنار آن 

نزدیک  به  آتیهھای جدیدی در  قدرت در حالی که ،روند میبیستم یعنی آمریکا، اروپای غربی و ژاپن امروزه رو به افول 
 داری با آمیختن دو سیستم سرمایه که یاز آن جمله است چین. شوند میھا  سان آن و یا ھم نشینند میھا  جای آن

 جھان یاقتصاد قدرت نه تنھا به بزرگترین آینده ھای در سالکه رود  می حزبی و دیکتاتوری پلیسی تک عنان گسیخته

و  سیاسی تحوالت بزرگ یاانقالب که  آنمگر  ...تبدیل شود دنیاگر در  بزرگ ترین قدرت نظامی و مداخلهبه بلکه 

    .دھندبه آن  دیگری سمتاین کشور اجتماعی در 

 ندارد و نه پیرامو محور یا مرکزنه  مناسباتاین ین معناست که ه اامروزه ب »داری جھانی شده است سرمایه«فرمول  -٢

باشد انجام  اشتهدسودآوری که زمین و نقطه از کره در ھر جا  ری، استثمار و انباشتاگذ سرمایه. گِرد خود بهیا مدار 
عدم  -توسعه، سان به ھمین. شناسند و نمی دنندار، اند نداشته ی، منطقه، میھن و ملیتاینان سرزمین. دنپذیر می

 تحرک و متضاد ماھویھای  شاخصچون ... زایی فقر - زایی ، ثروتسازندگی - نابودیوابستگی،   عدم  - توسعه، وابستگی
. نمایندآوری حکم  ه که الزامات امر بازدھی و سودچجز آن  ،ندارند ویژه جایگاه، منطقه، میھن و ملیتِ  ،بازار و سرمایه

، ملیت بدون. بدون چھره .حقیقی بدون نام و نشان .شوند می صاحبان سرمایه نیز بیش از پیش نیروھایی نامرئی

از سنخ  ھای سابق در این جا نیز تقسیم بندی. و زبان خاص بو، رنگبدون  .جایگاه و مقر ثابت بدون. و میھن سرزمین
برای حرکت بازار و سرمایه  دنخواھ می چنان که ھم ھایی بندی ، دستهپیرامون و  مرکز تقسیم جھان سرمایه به دو بخش

    .ریزند  می  فرو به معنای واقعی کلمه جھانی شدن سرمایه  ِدر برابر واقعیت ،تعیین کنندِملک و ُملک و ملیتی 

دنیای  در از واژگان رایج استفاده، با از آن جمله است. داردبه ھمراه  پیامدھای خود را» قطبی دو «پایان جھان  -٣
ر ھا را نباید د آن و تضادِ  عنصر این دوامروزه،  .در مبارزه سیاسی و اجتماعی »دوست و دشمن«تبیین  ،»سیاست«

در  یعنی »ما  درون«ه در ژویه از جمله و ب ھستند ھمه جادر ھا  آن. و جو کرد ُجست »خارج« در یعنی خاص دیگر و جایی

که قرار » مکان«و » جا«، در ھر »مبارزه« رو از این. النه کرده است ما نزدخانگی است و » دشمن« . داخل ھر جامعه
به ست بلکه و شمال نی جنوببین شرق و غرب، مرکز و پیرامون یا تنھا  کنیم، می تالشداریم و برای رھایی از سلطه 

در عین حال امروزه  ای که مبارزه .است و اقشار و طبقات خودی نیروھای حاکم خودی ، باخودی طور عمده با رژیم
 ی اجتماعی مبارزه که جا ھردر  .رواست و جھان باشد بلکه جھانیداشته  ای یا منطقه ملیخصلت تنھا تواند  نمی

، در درون خوِد خلق در درون خودِ  بلکه نیست... داران  سرمایه بر ضدن تنھا میان خلق و ضد خلق ، کارگرامبارزه ، ھست



 تقسیماتبینیم که  می ،اندازیمنگاه بی خودی  زمانهھای  ھم که به بغرنج نگاهاز این . جاری استزحمتکشان نیز  مردم و

  . دھند میو   دادهاعتبار خود را بیش از پیش از دست  ...ملیت طبقه، بر مبنای   چون تقسیمگذشته 

ھای اقتصادی، تجاری و حتا سیاسی برای دفاع از  ھا و اتحاد کاری امروزه میان کشورھا در مناطق مختلف جھان ھم -۴
ھا و بلکه  یکی از آن) ٧( )ھای آمریکای التین ائتالف بولیواری برای خلق( اَلباسازمان  .گیرند شکل می شان خاصمنافع 

سپس با پیوستن کشورھای بولیوی، . بود در آمریکای التیناری میان کوبا و ونزوئال است که ابتدا پیمانی تج ترین مھم

و در حمایت از  ھای نئولیبرالی اتحادی اقتصادی و سیاسی در مخالفت با سیاست این پیمان به ...اکواتور و نیکاراگوا

نیز به عنوان وتین پی  و روسیه ژادن احمدی شایان توجه است که ایران. تبدیل شد نفتصنعت ملی کردن صنایع از جمله 
ای امروزی را نباید به معنای آغاز  ای منطقهھ ھا و تعاونی کاری این ھم. شوند می دعوتھای این ائتالف  ناظر در نشست

و ایجاد مناسباتی  ملیبرای دفاع از منافع  ھا بیش از ھر چیز این. فرایند گسست از سیستم جھانی سرمایه تلقی کرد

   .مفید واقع شوند توانند مینیز این حد با این حال در . آیند به وجود میدر اقتصاد جھانی  ابرانهنابرکمتر 

کشورھای جھان وابسته به خروج یا گسست از مناسبات  ی تغییر نظم موجود امروزه بیش از پیش در ھمه -۵
خود را مطرح  و در زمانی در حالیاما این ضرورت . داری در اشکال و درجات مشخص، مختلف و ویژه شده است سرمایه

ھای  داری از نوع تمرکز مالکیت و اقتصاد در دست دولت سرمایه) یا غیر(  ھای تاکنونی به اصطالح ضد حل که راه سازد می
شده که سازمان اَلبا مروج آن در آمریکای التین  »سوسیالیسم دولتی«حل  راهچون ( و اقتدارگرا پوپولیست، توتالیتر

 ھای لح راه(در چھارچوب حفظ مناسبات بازار و سرمایه » رفاه دولت«اصالحات رفرمیستی توسط  و یا) است
عدالت  نه به واقعاند که  داده اند، نشان صد سال گذشته تجربه شده در ھر جا که طی یک  ،)دموکراتیک سوسیال

 پربلماتیکِ  ،امروزه. رھایی سم وسوسیالی به طریق اولی و برای مردم بھزیستی و آورند و نه برابری اجتماعی می

ھمواره  نه دولتی باشد و نه خصوصیھا در اشکالی که  نیروھای مولده و کنترل جمعی آن جمعی و دموکراتیک تصاحب
توان در  نمی ،ترین عناصر آن حتا در مقدماتی را، این پاسخ بدون تردید، .اند چون بغرنجی پیچیده بدون پاسخ باقی مانده

  .جست و جو کرد ...یا نپال و ، بولیویکوبا، ونزوئال

و ) استالینی - لنینی(طلبِ توتالیتر  ، چپِ ِدگر، در گسست از دو چپ قدرتبخش تبیین سوسیالیسم رھایی برای -۶ 
اساس،  ابتدا و از به تقریب از نو و دوباره یعنی ، ناگزیر باید)دموکراسی سوسیال(داری  طلب نظم موجود سرمایه اصالح

 ،چه. کارھا و اشکال نوین زند ھا، راه ھا، نظریه و مکان، در سطح ملی و جھانی، دست به  ابداع و تاسیس ایده در ھر جا
برای ایجاد چنین . کند میبلند  سر او  بلکه پیشاپیش نَیارمیده است ی او در گذشته خواه چپِ رھایی سرآغازگفت که  باید

بندی و  توان و باید شرط البته می ،سیس شودات از نو ی که بایدگردِ  چپِ چنین برای و  است ناشناس که سوسیالیسمی

  .در وضعیت امروز جھانی امری دشوار و بغرنج است ھا که برآمدن آن دریافتزمان باید  اما ھم .مبارزه کرد

  

   .تریتسا تا وال تحریراز  ،گسستجھانی   جنبش :سوم ی افسانه

مصر و تونس تا از  کنونی مردمی ھای و انقالب ھا جنبش، ھای خود پردازی افسانه تکمیلدر  ،»مرکزی - پیرامون« نگاه
   .آورد به شمار می» داری سرمایهگسست از سیستم  جھانیجنبش ھای « را »استریت والفتح «

  .سازند یمنمایان را به خوبی  یدریافتفرازھای زیر چنین 

ی  سابقه تر شدن بی داری انحصاری به ثروتمند ی مدام و الینقطع انباشت در فاز فعلی سرمایه تشدید پروسه«
 ٩٩"تر سازی و فقرتر زایی  و افزایش محروم) ھای فرمانبر آنان ھا و اولیگارشی صاحبان مونوپولی" (ھا درصدی یک"

  )٣(  ».است منجر گشته"... ھا درصدی
در امر انباشت " اشباع"اطر این نظام به خ. امروز نظام جھانی سرمایه به بن بست و به آخر عمر خود رسیده است«

ھا و  آورد پاسخ وجود میه تواند به مسائل و مشکالتی که در جامعه ب ھای تاریخی خود نمی دیگر مثل گذشته
در نتیجه برای این که خود را از این بحران عمیق عبور دھد علیه نیروھای کار و زحمت . موقتی ارائه دھد حتاھای  حل راه

  )٣(  ».اعالم جنگ کرده است ھای کشورھای پیرامونی علیه خلق و مسلط مرکزدر کشورھای 
ھا و  داری تقریباً تمام مشروعیت سرمایه .امروز بشریت در سر راه یک گذرگاه پر اھمیت تاریخی قرار گرفته است«
تنھا . را که احتماالً در گذشته بین بخشی از قشرھای مردم داشته، از دست داده است" ھژمونی فرھنگی"

به ھر رو این . داری دارد این است که شرایط را برای گذار به سوسیالیسم آماده کرده است عیتی که سرمایهمشرو
   )٣( ».افتاده است" موت"در بستر ... نظام امروز 



ھم اکنون در آغاز دھه دوم قرن بیست و یکم ما شاھد شکل گیری و رشد این جنبش جھانی رھائیبخش در اکناف «
  )۶( ».ھستیم"... جنبش فتح وال استریت"در کشورھای خاورمیانه و آفریقای شمالی گرفته تا " ربیبھار ع"جھان از 

ترین وقایع دنیای معاصر را  اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم بزرگ ...دربخش  ھای رھائی ھا و خیزش جنبش«
ه ، و آمریکای التن، بپالطور مثال در نه آسیا، ب ھا که دیروز در این جنبش. دھند در ارتباط با پدیده گسست تشکیل می

اند،  به منصه ظھور رسیده ،...طور مثال در مصر و تونسه ، و امروز در آفریقا و خاورمیانه، ب...طور مثال در ونزوئال، بولیوی
نتیک رام و آتالآ ھای ھا نیز به آن سوی اقیانوس و دیگر کاخ" اشغال و فتح وال استریت"ھم اکنون تحت نام 

  )۶( ».اند رسیده
   

  .شویم یادآورباید را   نکته چندنیز شورانگیز احکام  ایننقد در 

این . است نیامدهبه سر  پندارد میرا در بستر موت  آنکه  باال ادعایبر خالف  داری ھانی سرمایهجعمر سیستم  -١
 امااند  راه بوده زاد و ھم داری ھم با سرمایه واره ھایی که ھم ، بحراناش امروزی ژرفھای ساختاری  بحرانبا وجود  ،نظام

کنترل جمعی و تنظیم روابط از طریق  جھانی نھادھایایحاد با سو  از یک اند، نیانجامیدهنیز به فروپاشی آن  عین حالدر 

در  ... برزیل و ورود کشورھای پیرامونی سابق چون چین، ھندخود و از سوی دیگر با  میانکاری  ھم و مذاکره
قابلیت از . برخوردار استخود  برای حفظ و بقای ھایی مندی توان چنان از ھم، داری سرمایهھای بزرگ  قدرت وادهخان

بحران  .جھان ی ھر گوشهدر  گذاری بازار و سرمایه تا گسترش سودآوری، انباشت امکانھایش گرفته تا  کنترل بحران

ھای دیگری باید  ین منظور شرطه اب. نبوده استداری  از سرمایهکافی برای گذر  اماشرط الزم ھمواره داری  نظام سرمایه

اجتماعی جھت  ھای جنبش اجتماعی در بستر رخدادھا و کلکتیوھا برآمدن نیروی آگاه و  فراھم شوند که یکی از آن

 و ھمی ا ھم در سطح ملی و منطقه، »ھمان «تکرار یا  ابقا به جای» گردٍ  مناسباتی«و ایجاد تغییرات بنیادین سیستم 
  .کند خیر میاتبرآمدنش  چنان ھمو تا کنون برنیامده  نیرویی که. در مقیاس جھانی است

 میدانبا گذر از  نیویورک استریت تا وال قاھرهاز تونس و میدان تحریر  سال گذشته یکدر میدانی ی ھا جنبش -٢

 ھایی با خواست جوشدخو یھای جنبش ...تنآ در Syntagma  تاگما مادرید و سندر  Puerto del Sol ُسل  ِدل پواِرتا
تشکیل را  ھا کشور نسبت به کل جمعیت آن کوچکی ھا نیز اقلیت ھمگی آن. بودند و گاه متضاد متنوع گوناگون و

و  ھا ترجمان خواستتاریخی  کوتاه ی لحظه تنھا در آنو  ساز تاریخ گاه رخداد در بزن اقلیتی فعال و آگاه که. دادند می

با ی واحد ا  در کلیشه و نباید توان را نمیشدگان  برآشفته میدانی ھای جنبش. و بس شوند مردم میثریت بزرگ اک ی اراده
گسست از سیستم جھانی  بخش در رھاییھای  جنبش« نباید راھا  آن .و توضیح داد کرد تعریف واحد فرمولی

 ی مرکزی بیرون راندن مساله عرب، خاورمیانه و طور کلی شمال آفریقاه ب و مصر، در تونس. نمودتلقی » داری سرمایه
موضوع اصلی خیزش در اسپانیا و یونان،  .»گذر به سوسیالیسم« نامچیزی به تا  استالعمر و فاسد  دیکتاتورھای مادام

و فشار کشی  ریاضت که است یکفایت بیھای  و دولتاتحادیه اروپا  لیبرالی اولترا ھای مخالفت با سیاستاجتماعی 

اصل وجودی ، »استریت  فتح وال«جنبش در  .کنند می و تحمیل تجویز خود مردم بررا ... حران بدھی و مالیب اصلی
 »ھای  درصدی  ١«در خدمت  ھموارهھمیشه و که آنان که  ،روند میسوال  زیربه  مردم منتخب مداران و حاکمان سیاست

 »یھا در صدی  ٩٩« در مقابلآنان  و دفاع از منافع... نداو ثروتمن داران و کالن سرمایه مالی یعنی اولیگارشیجامعه 

  .کنند عمل می... بیکار ی زحمتکش، متوسط، جوان شاغل یا جامعه

 ھا و شعارھا خواست، در مضمون که متنوع ھای میدانی توان در این جنبش ھای مشترکی را می با این ھمه اما نقطه -٣

 در شکل تحزبمبارزه  به او  سنتیبه دلیل نگاه   ،کالسیکچپ  مورد توجه اما اند دارای اھمیتپیدا کرد که  اند متفاوت
ه شود، ب ل برده میاای زیر سو ھا به گونه ی این جنبش آن چه که در ھمه. گیرد قرار نمی ،برای تصرف قدرت واقعاً موجود

سیستم یا ، یده می شوندکش مبارزه برای تغییر اوضاع جدید که به میدان سیاسی  - اجتماعیویژه از سوی فعاالن 

از آن . است ی امور جامعه، کشور و جھان و اداره ی سیاست حوزه امروزی در »کردننمایندگی «موجود  ھای سیستم

که  این سیستم. در عصر مدرنیته سیاسی» نمایندگی«ترین نماد  چون عالی» دموکراسی واقعاً موجود« جمله است

ایجاد ھای خود را در  ھا و ناتوانایی محدودیت یش از پیشبکرده است، امروزه نقش تاریخی مثبت خود را تا کنون ایفا 
 ھا در آزادی و مشارکت با ھم برای شکوفایی و رھایی انسان که و ساختاری تغییرات بنیادینھا برای  شرایط و زمینه
حیاتی و ، رات ساختاری الزمتغیی: استجما اکنون در این  ی کس زمانهپارادُ   .به نمایش می گذارد اند الزم و ضروری

، ھا در انقالب اکتبر سان بلشویک به ،تاین صور ، چه درانجام داد موجود واقعاً  توان بدون دمکراسی بنیادین را نه می
 ،دموکراسیدر چون  انجام داد موجود با دموکراسی واقعاً  ھا را می توان آن و نه کنیم را حاکم می دیکتاتوری و استبداد



 نتایجنگاه کنیم به کافی است به عنوان نمونه، . مسدود کند تغییرات انقالبی راه را برتواند  میظه کار محاف ی توده

بدون  ،سو از یک ،به بیان دیگر .و یونان مصر، اسپانیاتونس، در  اجتماعی اخیرھای  جنبش در پیانتخابات دموکراتیک 
 تغییرات ساختاری و بنیادین خود مردم، و آزادانه  بانهیعنی بدون مشارکت داوطل و انتخابات دموکراتیک دموکراسی

برای تغییرات ساختاری و  اکثریتی نیز و انتخابات دموکراتیک موجود از سوی دیگر با دموکراسی انجام پذیرند ود نتوان نمی

  .  باشد یکسپارادُ  نافی چنینکه  ایم نداشتهای  تجربه تا کنون.  شکل گیرد و دوام آوردتواند  نمی بنیادین

از جمله  ،در ھمه جا ھای احتماعی جنبشسازمانی، سیاسی و  فعالیت سنتیھای  وهیھا و ش شکل در ردامروزه  -۴ 

ی  ھمه. اند سازماندھی   مشارکت و خودکار سیاسی، ھای نوینی از  شکل ابداعدر تکاپوی  ،ھای میدانی اخیر جنبش
سیاست «اشکال تاریخی و سنتی کار سیاسی، آن چه که ما  .ارنددقرار  و سخت جدید یھای در برابر چالشھا نیز  آن

یا به عبارت  »تغییر جھان بدون تصرف قدرت سیاسی«ی  امروزه مساله. روند می نامیم، به زیر سؤال می »واقعاً موجود

ی  ر سدهشناخته شده که د  اشکال تاریخی و سنتی سازماندھیامروزه . باشد دیگر در راستای احتضار دولت مطرح می
عمل برای رھبری و متحد کردن مردم، تصرف قدرت سیاسی و حفظ آن ... ، جبھهدولت  - ی حزب نمونهبیستم در 

را مانند سابق   اجتماعی ھای توانند نیرو نمی اند و در بحران ساختاری ژرفی فرو رفته، کنند چنان می و ھمکردند  می

، دارای  ھای اجتماعی امروزی، با وجود موانع و مشکالت در جنبش  ھیسازماند   اشکال خود. به حرکت درآورندمتشکل و 

و   بدون واسطه، و مشارکت مستقیم ردرا  طلبی طلبی و سیادت ، قدرتطلبی ھر گونه انحصاراند که  چنین خصوصیاتی

 خودگردان ھای شیوه بهفعاالن و کنشگران اجتماعی امروزه . کنند را تشویق می گران  داوطلبان و مداخله ی ھمه برابرانه
ھای  افراد و گروهکه ای  به گونه. دیگری است نوعتشکیالتی از  روابطایجاد  آن   ی دارند که مشخصهتمایل سازماندھی 

کنندگان مستقیم و بدون واسطه در  گران و تعیین دخالت ی نقش خود را به منزله امکان یابند شرکت کننده مختلف

و  خودگردانی، به خودمختاری تمایل نیرومندی برای دگردیسی جتماعیا ھای جنبش .ایفا کنندشرایطی برابر 
 .د استبر سرنوشت خو شدن، حاکم بودن و حاکم ماندنحاکم ، به معنای استقالل خودمختاری. دارند رھاییخود

 گردانرابرانه و ب مدیریت  - خود و )ولو مرکزی انقالبی، آگاه و پیشرو( خودگردانی به معنای نفی رھبری توسط یک مرکز
»  دولت - حزب«و از » سیاستِ واقعاً موجود«به دست خود از   آزادی و رھایی انسان به معنای رھایی  خود. است امور

اساسی یعنی  مالکیت، سرمایه   ی سلطه سهاز  رھایی چون نیروھایی بَرین و جدا از جامعه و مسلط بر آن و بنا بر این

   .و دولت است

  

   گیری نتیجه

امروز جھان  کالن انگیز مسالهسه  ،و سوسیالیست انقالبی چپِ  نقطه نظراز  که مدعی است» مرکزی - پیرامون«ظریه ن

داری و گذار به  داری، گسست از سیستم جھانی سرمایه جنبش جھانی ضد سرمایه گیری شکل: دھد میرا توضیح 
، جھان موجود یتوضع موفق به توضیح ،سنتیپ چ  ، با حفظ دیدگاهاین نظریه، اما سه زمینهھر  در .سوسیالیسم

  .شود نمیاین میان خواه در  رھایی و نقش چپِ  آن آتی کنونی و و تحوالت اتغییرت

ھای  استعمار، باندونگ و جنبش دوراندر رایج  »یمرکز - پیرامون«یا  دو جھانی ھای سازی  ، به دور از کلیشهکنونیجھان 
جھانی  ،داری سرمایه کھنسال ھای  جدید و افول قدرتھای  با برآمدن قدرتگذشته،   دوم سدهی   ضد امپریالیستی نیمه

به داری  جھانی شدن سرمایه جدیدِ  وضعیتِ  با .شده است )اگر بتوان از این واژه استفاده کرد؟" (قطبی"و چند  چندانه
توانست  میدر گذشته  که »مرکز مسلط«و  »در بند پیرامونِ «تقسیم جھان به  سنتی تئوری ،معنای واقعی کلمه

 باشد جا میدر ھمه  جھان سرمایه »ونمپیرا«و » مرکز« ،امروزه. است شده دگرگونامروزه  باشد،داشته  مشروعیتی

اند و نه  در خانه النه کرده به طور اساسی» دوست و دشمن«رو،  از این .نیست مشخص ھیچ جای عین حال در و در
  .ِدگر یدر جای

امپریالیستی یا طبقاتی  ضد ھای فرمول باتوان  نمیدیگر برای تغییر وضع موجود را  در جھان روزیھای اجتماعی ام جنبش
 .توضیح داد... بورژوازی با، تضاد طبقه کارگر اروپا  - آمریکاامپریالیسم  یا پیرامونیھا و کشورھای  تضاد خلقچون  سابق

که به  تغییرات بنیادینبرای لکتیو اجتماعی کُ  ی  سوژهین ھایی چون تبی  با طرح پروبلماتیک اوضاع جدید ملی و جھانی

ملی  یاکشوری  ھای هحل در چھارچوب که راه اجتماعی جھانی شدن مبارزه برای تغییراتچون ، شود محدود نمی کارگران
 یاستسگسست از ی آن  که الزمه یابی سازمان خودمبارزاتی و نوین ھای  و شیوه ھا شکلچون ، سازد را غیر ممکن می



خواه را در برابر  چپ رھایی... است »تحزب واقعاً موجود« و »موجود سیاست واقعاً «یعنی  کالسیکتحزب و 

در وضع  کدام تغییرات بنیادین :دوران کنونی ماپرسش اصلی  سه است از آن جمله .اند دادهقرار  بغرنج ییھا پرسش
اندیشیده  از سر باید دوبارهکه سوسیالیسمی  ؟سیالیسمسورھایش یا برای کدام و با کدام نیروھای اجتماعی  موجود

 »موجود سوسیالیسم واقعاً «: در قرن بیستم تاریخی شکست خوردهآزمون  دو در گسست از ،و ابداع شود

  .)دموکراسی سوسیال( »موجود نظم مدیریت برای سوسیالیسم«و   )استالینی  - سوسیالیسم لنینی(

در  ،چه .ندارد ھا برای این پرسش پاسخی در این نیست که »مرکزی  - پیرامون«ه نگامشکل  ،ھا این زمینه تمام در

  . دارد ھا آنبرای  امروزه پاسخی یا جریانی یکسکمتر ، حقیقت

   .نداردپرسشی   خود منسوخ ھای ایقان بنددر  در این است که» مرکزی - پیرامون«بینش درام 

            

  ھا یادداشت

برای دست . )ھای چپ ایران موقت سوسیالیست شورای( طرحی نونشریه  درو  بار روزاخاز جمله در تارنمای  )١(
آرشیو یا و  www.akhbar-rooz.comروز   سایت اخبار آرشیو رجوع کنید به یونس پارسابناب رسی به مقاالت

 www.tarhino.com: نو طرحیسایت 

  .چالشگران ضد نظام جھانیو چرایی برآمدن امواج رھایی در کشورھای سه قاره و نقش ضرورت  )٢(
 ١٧۶-١٧۵طرحی نو شماره  -
  ٢٠١١اکتبر  ٢٩: اخبار روز      -   

 
  .جھان پر از تالطم و ضرورت تاریخی    )٣(

 ١٧٨طرحی نو شماره  -
  ٢٠١٢فوریه  ٩: اخبار روز      -   
  

  .صاحبان ثروت و قدرت، اشباع انباشت، انحطاط نظام سرمایه داری و ضرورت ایجاد جھانی بھتر )۴(
 ١٧٩رحی نو شماره ط -
  ٢٠١٢ژانویه  ٣: اخبار روز    -   
  

  .)بخش اول(از محور نظام جھانی " گسست"فراز امواج  )۵(
 ١٨٠طرحی نو شماره  -
  ٢٠١٢آوریل  ٣: اخبار روز    -   
  

  .)بخش دوم(از محور نظام جھانی " گسست"فراز امواج  )۶(
 ١٨١طرحی نو شماره  -
  ٢٠١٢می  ١: اخبار روز    -   
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