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اﻓﺴﺎﻧﻪھﺎی »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی«
از ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ ﺗﺎ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ
اﻣﺮوزه ،ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ،در ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ،ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎﯾﯽ را در ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪی ﮐﻼن ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻄﺮح
ﺳ ﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ،در ﺑﺎرهی اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺲ از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و ﭘﺎﯾﺎن ِ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری در ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪهی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دوﻣﯽ ،در ﻣﻮرد ﺧﺼﻠﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی ﺟﻨﺒﺶھﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺮدﻣﯽ اﻣﺮوزی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮری ،ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .زﻣﯿﻨﻪی ﺳﻮم را
ﻣﺴﺎﻟﻪی

» ﮔﺴﺴﺖ « ﯾﺎ ﺧﺮوج از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﮫﺎﻧﯽ از ﻣﻮﺿﻊ ﭼﭗِ ﺧﻮاھﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺸﮑﯿﻞ

ﻣﯽدھﺪ.
از ﻣﯿﺎن دﯾﺪﮔﺎه ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻧﻈﺮﯾﻪای ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ آن را »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ .آنرا »ﺟﮫﺎن ﺳﻮﻣﯽ«،
»ﺳﻪﻗﺎرهای« ﯾﺎ »ﺟﻨﻮب -ﺷﻤﺎﻟﯽ « ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ اﺳﺖ ،ﺳﺎﺑﻘﻪای دراز در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ دارد .در ﻣﯿﺎن ﭼﭗ ھﺎی اﯾﺮان و ﺟﮫﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ »ﺟﮫﺎن ﺳﻮم« ،اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ھﻤﻮاره از وﺟﮫﻪ و اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دﯾﺪﮔﺎه »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی « را ﺑﺪﯾﻨﯿﻦ ﺟﮫﺖ اﮐﻨﻮن ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن آن ﺗﻼش ﻣﯽورزﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﮐﻪ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽاش ﺳﺎلھﺎ ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ آﻣﺪه را ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺎ
ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی و اﻓﺴﺎﻧﻪﭘﺮدازی در ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻨﻮﻧﯽ زﻧﺪه ﻧﮕﮫﺪارﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ھﻮاداران ﻓﻌﺎل اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه در ﻣﯿﺎن ﭼﭗ ھﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﯾﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎﺑﻨﺎب اﺳﺖ .او در ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪھﺎی
ل ﺧﻮاھﺎن ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﺎم
ﻣﺨﺘﻠﻒ) (١اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی « از ﻣﻮﺿﻌﯽ ﮐﻪ »ﭼﭗِ رادﯾﮑﺎ ِ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ « ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻻزم ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺗﻼﺷﯽ از ﺳﻮی ﭼﭗِ آزادیﺧﻮاه و دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری وﺿﻊ
ﺪ ﻧﻈﺮات ﻓﻌﺎﻻن ﭼﭗ ﭼﻮن او ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ ﺧﻮاﺳﺖ و
ﻣﻮﺟﻮد ﭼﻮن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻧﻈﺮی ﭘﺎرﺳﺎﺑﻨﺎب را ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮاﻣﯽ داﺷﺖ .ﻧﻘ ِ
ﻣﺒﺎرزهی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪی آن ھﺎ ﺑﺮای آرﻣﺎنھﺎی ﭼﭗ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﺎﻻ ،ﻣﻦ در زﯾﺮ و در ﺧﻄﻮط اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻨﺶ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻈﺮات ﭘﺎرﺳﺎﺑﻨﺎب را زﯾﺮ ﺳﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻪﭘﺮداری ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻢ .اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﻣﺒﺎرز ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺪ ﺑﯿﻨﺶ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
اﺳﺖ ﮐﻪ او از ﺷﻤﺎر روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ و ﺟﺪیﺗ ﺮﯾﻦ ﺗﻼش را ﺑﺮای دﻓﺎع از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ طﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم داده و ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽدھﺪ.
در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ ﺑﺎ ﺣﺮوف اﯾﺘﺎﻟﯿﮏ از ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج در رﺳﺎﻧﻪ ھﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره ﮔﺰاریھﺎی داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ در آﺧﺮ ﻓﺮازھﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﯾﺎدداﺷﺖ ھﺎ و ا ر اﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺮﺑﻮطﻪ ارﺟﺎع
ﻣﯽدھﻨﺪ.

اﻓﺴﺎﻧﻪیاول" :ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ" در ﻋﺼﺮ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ.
ﺳ ﮑﺎﻧﺲِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ از اوﯾﻞ دھﻪی  ١٩۵٠آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ در آن ِ
ﺗﺎ اواﺧﺮ دھﻪی  ١٩٨٠ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرز و ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -١ﺟﻨﺒﺶھﺎی آزادﯾﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﻧﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﺑﺮای اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ :ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ )اﻧﺪوﻧﺰی  (١٩۵۵و
ﺟﻨﺒﺶﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪھﺎ )ﺑﻠﮕﺮاد .(١٩۶١

 -٢ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﻪ رھﺒﺮی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ،ﭼﯿﻦ ﺗﻮدهای و اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ آن ) .(١٩۶۶در ﯾﮏ ﮐﻼم ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً
ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن در ﭘﺎﯾﺎن دھﻪی .١٩٨٠
 -٣ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﮐﺎرﮔﺮی در ﻏﺮب .ﻣﺒﺎرزات ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ؛ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯽ ١٩۶٨؛ ﺟﻨﺒﺶھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و زﯾﺴﺖﺑﻮﻣﯽ ؛ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﭗ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل -دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و دوﻟﺖ رﻓﺎه.
ﺳ ﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدھﻨﺪهی آن را »ﺳﻪ ﺳﺘﻮن
ﺑﯿﻨﺶ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن  -ﻣﺮﮐﺰی« ،در اﻓﺴﺎﻧﻪﭘﺮدازی ﺧﻮد از اﯾﻦ ِ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﮔﺴﺴﺖ و رھﺎﯾﯽ از ﯾﻮغ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪ طﻮر ﻣﺸﺨﺺ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی و ﺳﻮﯾﺘﯿﺴﻢ را ﺳﺘﻮن »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ « اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ »ﺳﻪ ﺳﺮ « ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد.
در ﻓﺮازھﺎی زﯾﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺗﺨﯿﻠﯽ از ﻣﺎھﯿﺖ ان دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮد.

»ﺳﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ...در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ژﺋﻮﭘﻮﻟﯿﺘﯿﮑﯽ ﺟﮫﺎن ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ...اﯾﻦ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ
از :ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺎرﮔﺮی در اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ )در ﻏﺮب( ،ﺑﻠﻮک ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺳﻮﯾﺘﯽ )در ﺷﺮق( و ﺟﻨﺒﺶھﺎی
رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ در ﺟﮫﺎن ﺳﻮم )در ﺟﻨﻮب((۴) «.
»ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﻋﮫﺪ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ در آن دوره در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻪ ﻗﺎره ﭘﺮﭼﻢ ﮔﺴﺴﺖ و رھﺎﯾﯽ از ﯾﻮغ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ
را ﺑﻪ اھﺘﺰاز درآورده ﺑﻮدﻧﺪ(٢ ) «.
»واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دوره ) (١٩٩١ – ١٩٧۶ﺑﺎ ﻓﺮوﭘﺎ ﺷﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺳﻪ ﺳﺘﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،ﺳﻮﯾﺘﯿﺴﻢ ،ﺟﻨﺒﺶھﺎی
رھﺎﺋﯿﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ در ﺳﻪ ﻗﺎره و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در اروﭘﺎی آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ ،ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ دو ﺑﺎره ﺑﺎ اﺷﺎﻋﻪ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ھﺮ ﻧﻮع ﺣﺮﮐﺖ در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﺎم ...را ﻧﺎﺑﻮد ﺳﺎزد(۶) ».
»ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ دوم ،ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻋﻈﯿﻢ رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در ﮐﺸﻮرھﺎی آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﻪ وﻗﻮع
ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ ...آنھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻧﺪ " ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ" را در ﺳﺎل  ١٩۵۵ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮده و در ﺳﺎل ھﺎی ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺸﺘﺮک را
ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌﮫﺪ در ﻧﯿﻤﻪ اول  ١٩۶٠ﺳﻮق دھﻨﺪ .در ﯾﮏ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﯾﺠﺎد و رﺷﺪ
اﯾﻦ ﺟﺒﮫﻪ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ واﻗﻊ ﮔﺸﺖ(٢) «...
» در آن دوره از ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪل ﻧﺎﺻﺮ و اﺣﻤﺪ ﺳﻮﮐﺎرﻧﻮ ﺑﺎ اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﺟﻮاھﺮ ﻟﻌﻞ ﻧﮫﺮو و ﻗﻮاﻣﯽ ﻧﮑﺮوﻣﻪ و ﯾﺎ ﺗﯿﺘﻮ ...اﺗﺤﺎد،
ھﻢدﻟﯽ و ھﻢ زﺑﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ﺷﺎه ﭘﮫﻠﻮی و ﯾﺎ اﯾﻮب ﺧﺎن از ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ...ﻣﻌﯿﺎری ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺗﺤﺎدھﺎ و
ھﻢدﻟﯽ ھﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﻧﻪ دﯾﻦ و ﻣﺬھﺐ و ﻧﻪ زﺑﺎن و ﻣﻠﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻮﺿﻊ رھﺒﺮان آن ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
)اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ( ﺑﻮد(٢) « .
»ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽ در آﺳﯿﺎ و آﻓﺮﯾﻘﺎ در ﻋﮫﺪ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ… از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻗﺪر ﻗﺪرﺗﯽ و ھﻢ ﮐﺎری ﭼﺎﻟﺸﮕﺮان دﯾﮕﺮ ﺿﺪ
ﻧﻈﺎم )ﺷﻮروی و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ( ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺑﮫﺮه و ﺣﻤﺎﯾﺖ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ .در دوره ﻋﮫﺪ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ
ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﮐﻤﮏھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﻧﻈﺎﻣﯽ از طﺮف ﺷﻮروی ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺸﺘﻨﺪ از ﺗﮫﺎﺟﻢ
ﮐﺸﻮرھﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ اﻧﺪازهای در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺷﻮروی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺑﺮ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﮫﺎﻧﯽ،
ﺑﺮای اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻘﺪور و ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺒﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮھﺎ در روز روﺷﻦ ﺑﻪ ھﺮ ﮐﺸﻮری در ﺟﮫﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮده و آن را ﺑﻤﺒﺎران
ﮐﻨﺪ(٢) « .
»اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ١٩١٧در روﺳﯿﻪی ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ١٩۴٩در ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎزﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﮔﺴﺴﺖ ﺟﺪی و اﺻﯿﻞ از ﺑﺪﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻀﺎﻓﺎً ،در ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ ﺟﮫﺎﻧﯽ
دوم ﻋﺮوج اﻣﻮاج ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی رھﺎﺋﯿﺒﺨﺶ ﻣﻠﯽ و دوﻟﺖ ھﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از آن ھﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻪ ﻗﺎره آﻣﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ
ﺑﺸﺮﯾﺖ زﺣﻤﺘﮑﺶ در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﺎم ،ﺗﻼش ھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ظﮫﻮر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ( ۶) « .
در ﻧﻘ ِﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺣﮑﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ؟
 -١ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌ ﮫﺪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎر و ﻧﻮاﺳﺘﻌﻤﺎر ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .آنھﺎ ،ھﻤﺎنطﻮر
ﮐﻪ از ﻧﺎم »ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ« ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ دو ﺑﻠﻮک ﻣﻮﺟﻮ ِد آن زﻣﺎن ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺖ اﻧﮑﺎر ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﺎ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اوﻟﯽ و ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آنھﺎ ﺑﺎ ھﻤﻪی ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒ ِ
ﮐﻪ در آن زﻣﺎن در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﻤﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ در ﺟﮫﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎرزداﯾﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮدﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
»ﺳﺘﻮن ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ « .ﻧﻪ دوﻟﺖھﺎی ﻣﺼﺮ ،ھﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰی )ﺑﺨﺶ ﻣﻠﯽﮔﺮا و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ
ن رﺿﺎ ﭘﮫﻠﻮی ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﯾﻮبﺧﺎن و ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آل ﺳﻌﯿﺪ )ﺑﺨﺶ ارﺗﺠﺎﻋﯽ طﺮﻓﺪار ﻏﺮب
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪھﺎ( و ﻧﻪ دوﻟﺖ ھﺎی اﯾﺮا ِ
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺪھﺎ( ﮐﻪ ھﻢ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢ ﻋﻀﻮ »ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ« ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺧﻮاﺳﺖ و ھﺪف
ﮔﺴﺴﺖ از ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری را در ﺳﺮ ﻣﯽﭘﺮوراﻧﺪﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺎھﯿﺖﺷﺎن در ﺳﺮ ﺑﭙﺮوراﻧﻨﺪ.

 -٢دوﻟﺖ ھﺎی ﻣﺠﺘﻤﻊ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ و ﺳﭙﺲ در ﺟﻨﺒﺶ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌ ﮫﺪھﺎ ،در اﮐﺜﺮﯾﺖﺷﺎن ،اﻗﺘﺪارﮔﺮا و ﻣﺴﺘﺒﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎرهای از ھﻤﯿﻦ ھﺎ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻠﯽﮔﺮا ﺑﻮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖ و ﻣﺘﺮﻗﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺰ در
ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریھﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﯾﺎ ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ از طﺮﯾﻖ ﮐﻮدﺗﺎھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﻗﺼﺮی و ﯾﺎ
ﺑﻪ ﺷﮑﺮاﻧﻪی اﻧﻘﻼبھﺎ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .در رأس ﻓﻌﺎل آنھﺎ ،دو رژﯾﻢ ﻧﺎﺻﺮ و ﺗﯿﺘﻮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ اوﻟﯽ از ﻧﻮع دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل -ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ و دوﻣﯽ از ﺳﻨﺦ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﯾﺘﯿﮏ وﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﺷﻮروی ﺑﻮد .در
ﭘﺎرهای از اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﻪ ﺑﻮرژوازیھﺎی ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﭘﺲ زدن ﮐﻤﭙﺮادورھﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ دوﻟﺘﯽ Etatisme
ﺳﻠﻄﻪی ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺧﻮد را ﺑﺮ ھﻤﻪی اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ا ِﻋﻤﺎل ﻣﯽﮐﺮد .اﯾﻦ ھﻤﻪ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﺎم
»ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻣﻠﯽ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﻧﺪ :ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ -ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ -ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ھﻢ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد و ھﻢ ﺑﻪ »ﮐﺸﻮرھﺎی دوﺳﺖ« ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﺮد.
 -٣ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺑﺮﻗﺪرت ﺷﻮروی و ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی ﭼﯿﻦ ﺗﻮدهای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد آن ھﺎ اﺳﺘﻮار
ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﺮ اﺻﻮل اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﺎ ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖھﺎ و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺟﮫﺎن .اﯾﻦ ﻗﺪرت ھﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﺸﻮرھﺎی
ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮب و ﻣﻨﻄﻘﻪی ﻧﻔﻮذش ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی )و ﺣﺘﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودی ﭼﯿﻦ ﺗﻮدهای( از ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺟﮫﺎن ﺳﻮم و از ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﮫﺪھﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎطﺮ ﻋﻼﻗﻪی آنھﺎ ﺑﻪ آزادی و رھﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻠﺖھﺎ از »ﯾﻮغ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ« و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ از ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ »ﺳﻠﻄﻪ« ،ﺑﻠﮑﻪ،
ﺑﻪ دور از ﻧﯿﺖ و ھﺪف اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،دوﻟﺘﯽ و ﺳﯿﺎدتطﻠﺒﺎﻧﻪی ﺧﻮد آن ھﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺑﺮﻗﺪرت
ﺳﯿﺎدت طﻠﺐ دﯾﮕﺮ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﻠﻮک ﺷﺮق و ﺷﻮروی در اﯾﻦ دوران
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻮدﺗﺎھﺎی
ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺠﺎوزاتِ » ﮔﺎﻧﮕﺴﺘﺮی در روز روﺷﻦ« ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻏﺮب ﻧﮕﺮدﯾﺪ .ﭼﻪ در اﯾﻦ ِ
ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪیھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ در اﻗﺴﺎ ﻧﻘﺎط ﺳﻪ ﻗﺎره در روز روﺷﻦ ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ِ
ﺳﮑﺎﻧﺲ
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻏﺮب در ھﻤﻪ ﺟﺎ از ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺬر از ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ِ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺗﺠﺎوزﮐﺎراﻧﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﯾﺘﻨﺎم و ﻣﺮزھﺎی ﮐﺎﻣﺒﻮج و ﻻﺋﻮس
ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ.
 -۴در اﯾﻦ ﺳﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﻣﺒﺎرزه ی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﻪ رھﺒﺮی ﺷﻮروی ﺑﺎ ﺑﻠﻮک ﻏﺮب ﺑﻪ رھﺒﺮی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ھﯿﭻرو ﻣﺒﺎرزه ی
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮد» .ﺳﻮﯾﺘﯿﺴﻢ« روﺳﯿﻪ ﻧﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ /ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد و ﻧﻪ ﺑﻪ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ
»ﺳﺘﻮن ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ« .در ﺳﻮﯾﺘﯿﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﻨﯿﻨﯽ  -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ در
اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﺳﺘﻘﺮار ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﺳﺎل ھﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اوج ﻗﺪرت و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻧﺤﻄﺎط ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ،
ﺖ ﺣﻔﻆ و اﻗﺘﺪار ﻣﻄﻠﻖ دوﻟﺘﯽ ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﻓﻌﺎلﻣﺎﯾﺸﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ دوﻟﺘﯽ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و ﺳﯿﺎﺳ ِ
در ﻣﯽآﯾﺪ .ﺷﯿﻮهی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺣﺰﺑﯽ -دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﯿﻮهی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﺷﻮراﯾﯽ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ .ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی
زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺑﻪ ﻧﺎم آن ھﺎ ﻗﯿﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن ھﺎ و ھﺪاﯾﺖ آﻣﺮاﻧﻪی اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ در ھﻤﻪی زﻣﯿﻨﻪھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮھﻨﮕﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﺑﯿﻦ ﻧﻤﯽرود ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺧﻮد را ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ طﻮری ﮐﻪ
ﺗﺼﺎﺣﺐ و ﺗﻤﺮﮐﺰ اﻗﺘﺼﺎد )ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه( در دﺳﺖ ﺣﺰب -دوﻟﺖ ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮ ﭼﻪ ﺗﻤﺎمﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ طﺒﻘﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﺣﺰﺑﯽ -دوﻟﺘﯽ ،اﺳﺘﻤﺮار ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺘﺬل و ﺟﺒﺮﺑﺎوراﻧﻪاش ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪی ﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪی در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در
ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد از ﺳﻮی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دوﻟﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
 -۵ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﮐﺎرﮔﺮی در ﻏﺮب در اﯾﻦ دوران ھﯿﭻﮔﺎه ﺳﻮﻣﯿﻦ »ﺳﺘﻮن ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ « را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻧﺪادﻧﺪ .ﻧﻪ ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﻧﻪ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ھﺪﻓﯽ را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺳ ﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .روﻧﺪ
»اورو  -ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﯾﺎ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ اروﭘﺎﯾﯽ در اﯾﻦ
ِ

ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﮔﺮاﯾﯽ در اﺣﺰاﺑﯽ ﭼﻮن ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎن رخ ﻣﯽدھﺪ .زوال ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻮروی ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اواﺳﻂ اﯾﻦ دوره ﺑﻪ وﯾﮋه
ﭘﺲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎه ﻣﯽ  ۶٨آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎ در اﯾﻦ دوره ،در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی و ﭼﭗ ،ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﻪ ﻧﺎم »ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری « ﺑﯿﺶ از
ﭘﯿﺶ دور ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﺑﻠﮑﻪ ،درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﭼﻨﯿﻦ ﺟﮫﺘﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را
ﭗ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎل -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺰاﺳﯿﻮن ﭼﭗ و ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺎﻣﯿﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﻢ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﭼ ِ

ﺳ ﮑﺎﻧﺲ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن و ﺣﺘﺎ ﺿﺮورت ﺑﺮﭼﯿﺪن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از طﺮﯾﻖ
اﯾﻦ ِ
اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری اﻋﺘﻘﺎد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ،از ﻧﻈﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭙﯽ ،در ُﺑﻦ و اﺳﺎس ﯾﻌﻨﯽ در وﺟﻮد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﺎر ﻣﺰدوری ،ﺑﺎزار و دوﻟﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﮫﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ ،ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺸﺮی ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .از
ﻧﻈﺮ او ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﺎ َﺑﺪﯾﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺼﻮرﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ آن ﭼﻪ ﮐﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭙﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ و
اﺣﺰاب رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻧﺠﺎم اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاھﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪی
ﺣﻔﻆ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۶ﺗﻨﮫﺎ در دو رخداد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ دوره را ﻣﯽﺗﻮان در ﺷﻤﺎر ﺗﻼشھﺎﯾﯽ ﻧﻮﯾﻦ اﻣﺎ ﻣﺘﺰﻟﺰل و ﻣﻌﻤﺎﯾﯽ در ﺟﮫﺖ
»ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ « ﻧﺎﻣﯿﺪ .ﯾﮑﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎه ﻣﻪی  ۶٨در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪی
اﻧﻘﻼب ﭼﻮن رھﺎﯾﺶ  Emancipationو ﻧﻪ ﺗﺼﺮف دوﻟﺖ و ا ِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .دﯾﮕﺮی در ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻮﺗﺎه
در اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ ﭼﯿﻦ در ﻧﯿﻤﻪی دوم دھﻪی  ١٩۶٠اﺳﺖ .آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﺎردھﺎی ﺳﺮخ اﻧﻘﻼب ﻓﺮھﻨﮕﯽ از »ﺑﻪ ﺗﻮپ ﺑﺴﺘﻦ
ﺳﺘﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ« ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻐﺎی ﺣﺰب -دوﻟﺖ و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﻮنھﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻼشھﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر در اﻗﻠﯿﺖ و
ﻣﺤﺪود ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻓﺮﺻﺖ و ﮐﺎﺳﺘﯽھﺎی ﻓﺮاوان در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻣﻔﮫﻮم ھﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﻌﻤﯿﻢ ﺑﺨﺶ و ﺟﮫﺎنروا در زﻣﯿﻨﻪی »رھﺎﯾﯽ« از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻪ
ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارﻧﺪ.

ن « ﻋﺼﺮ ﮐﻨﻮﻧﯽ.
اﻓﺴﺎﻧﻪی دوم» :دو ﺟﮫﺎ ِ
ﺑﯿﻨﺶ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« ،در اداﻣﻪی ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺨﯿﻠﯽ ﺧﻮد از اوﺿﺎع ﺟﮫﺎن در »ﻋﮫﺪ ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ« و ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﺷﯿﻮهی
ﮐﻼﺳﯿﮏ دوﮔﺎﻧﻪاﻧﮕﺎری در ﺗﻔﮑﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﭗ ،دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز را ﻧﯿﺮ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن « و »ﻣﺮﮐﺰ « ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
ﯾﮏﺳﻮ» ،ﻣﺮﮐﺰی« ﮐﻪ »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺳﻪ ﺳﺮ « ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ طﻮر »ﻣﺤﻮری « آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ »ﺗﻮدهھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﻨﻮب« ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ »ﻣﺮﮐﺰ « اﯾﺴﺘﺎده و »ﭘﯿﺮاﻣﻮن« را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ» .ﭘﯿﺮاﻣﻮن« ﯾﺎ
»ﺟﻨﻮﺑﯽ« ﮐﻪ در ﺣﺎل ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺴﺴﺖ از آن اﺳﺖ .از آن ﺟﻤﻠﻪاﻧﺪ  ،ﭼﺎﻟﺸﮕﺮان ﺿﺪﻧﻈﺎم
در ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن »اَﻟﺒﺎ« درآﻣﺪهاﻧﺪ :ﭼﻮن ﮐﻮﺑﺎی ﺑﺮادران ﮐﺎﺳﺘﺮو و وﻧﺰوﺋﻼی ﺧﺎﻧﺪان
ﺷﺎوز.
ﻓﺮازھﺎی زﯾﺮ ﮔﻮﯾﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎھﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

» در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﮫﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻠﻂ و ﮐﺸﻮرھﺎی در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(٢) «.
»… ﭼﻨﺪ و ﭼﻮن "دو ﻣﺪل اﻧﺒﺎﺷﺖ" ...ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﮑﻤﻞ و ﻻزم و ﻣﻠﺰوم ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮﮐﺰ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ در ﺑﻨﺪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ(۵) « .
»در ﺟﮫﺎن اﻣﺮوز ...ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ طﻮر داﺋﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻓﻌﺎل اﺳﺘﺜﻤﺎر ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺑﻨﺪ
ﺟﮫﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه و
ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارد .در ﭘﺮﺗﻮ اﯾﻦ اﻣﺮ ،اﻗﺘﺼﺎد
ِ
ﺟﮫﺎﻧﯽﺗﺮ ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﻪ طﻮر داﺋﻢ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺛﺮوت زاﺋﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺷﻤﺎل ﮔﻠﻮﺑﺎل ،و در ﺟﮫﺖ ازدﯾﺎد ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﻘﺮ
زاﯾﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ در ﺑﻨﺪ ،ﺟﻨﻮب ﮔﻠﻮﺑﺎل ،ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ(۶) « .
»ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺶﺗﺮ ﮔﻠﻮﺑﺎﻟﯿﺰاﺳﯿﻮن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺗﺤﺖ ﺑﺎزار آزاد
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ )آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ژاﭘﻦ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ (
ﻣﻌﺮوف ﮔﺸﺖ .اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪی ﺟﺪﯾﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ھﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮﮐﺰ را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد(٢) «.
»اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ دوره ﺑﻌﺪ از ﺟﻨﮓ ﺳﺮد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﮑﺎن ﺳﻪ ﺳﺮه )آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ژاﭘﻦ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ( ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ
ﺗﺮﮐﯿﺐﺑﻨﺪی آﻣﺮﯾﮑﺎ در رأ س اﯾﻦ ھﺮم و ﮐﺸﻮرھﺎی ﻧﺎﺗﻮ ،ﺟﯽ  ٧ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﮏ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﯽ  ٢٠ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺮﮐﺎ ،ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ
و دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽﺗﺮ ﺷﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ(٢) « .
»اﻣﺮ وز ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﻧﻪ در ﺷﮑﻢ و ﻣﺮﮐﺰ ﺧﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﻠﮑﻪ در درون ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﻧﻈﺎم
رﯾﺸ ﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری اﻧﺤﺼﺎری ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎﻧﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ طﻮر ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ و ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی در
ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ و وﯾﮋﮔﯽھﺎی آن ﺑﻪ
اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﯾﺎ اﻧﻔﺠﺎر آﻣﯿﺰ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻀﺎد در درون ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(۶) «.
»اﻣﺮوز ﭼﺎﻟﺶ ﮔﺮان ﺿﺪﻧﻈﺎم در ﮐﺸﻮرھﺎی آﻣﺮﮐﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن "اَﻟﺒﺎ" درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻈﺎم و
در ﺟﮫﺖ ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﺤﻮر آن ،ﺷﺪت ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ...ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ ھﻢدﻟﯽ و ھﻢزﺑﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﭼﭗ ...ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺳﺎزﻧﺪ(٢) « .

»اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و ﮔﺴﺘﺮش ﭘﺮوﺳﻪ ﮔﺴﺴﺖ را دﯾﺮوز ) (٢٠١٠ – ١٩٩۵در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﻦ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺑﻮﻟﯿﻮی ...و
آﺳﯿﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﻧﭙﺎل ،دﯾﺪﯾﻢ اﻣﺮوز ) (٢٠١٢ – ٢٠١١ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮ آن را در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ(۵) «.
در ﻧﻘﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دو ﺟﮫﺎﻧﯽ ،ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
 -١اﻣﺮوزه ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ روﻧﺪی ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ آن دﻧﯿﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻘﺴﯿﻢ »دو ﺟﮫﺎﻧﯽ« در ﺷﮑﻞ ﻣﺮﮐﺰ-
ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺎ ﺷﻤﺎل -ﺟﻨﻮب دور و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﭘﺎﺳﮑﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد» :ﮐﺮهای ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰش ھﻤﻪﺟﺎﺳﺖ و
ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ھﯿﭻ ﺟﺎ « )اﻧﺪﯾﺸﻪ ھﺎ( .ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ »دو« ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﻏﺮﺑﯽ )آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ (
و ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺸﻮرھﺎی ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ طﻮر ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگھﺎی اﺗﺤﺎد ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ و در
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺑﺮﻗﺪرت ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺟﮫﺎنﺳﻮﻣﯽ ﮔﺮا و ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﭼﻮن ﺳﻤﯿﺮ
اﻣﯿﻦ ،ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی و ﻣﺼﺮی ﺗﺒﺎر ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺗﺮوﯾﺞ اﯾﻦ ﺗﺌﻮری ﺑﺎ ﺗﻔﺎوتھﺎﯾﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻧﺎم ﭼﭗ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ »ﺗﺌﻮری دو ﺟﮫﺎن« ﺣﺘﺎ در دورهای ﮐﻪ ﻣ ﻄﺮح ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪه ﺑﯿﺴﺘﻢ،
ﺳﯿﻤﺎی درﺳﺘﯽ از واﻗﻌﯿﺖ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽداد .ﭼﯿﻨﯽھﺎ  ،ﺑﺎ طﺮح ﺗﺌﻮری »ﺳﻪ ﺟﮫﺎن « ﺧﻮد )دو اﺑﺮﻗﺪرت آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺷﻮروی ،اروﭘﺎ و ژاﭘﻦ ﭼﻮن ﺟﮫﺎن دوم و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻪ ﻗﺎره از ﭼﻤﻠﻪ ﭼﯿﻦ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﺳﻮم را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ( ،ﺑﻪ
واﻗﻌﯿﺖ آن دوران ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ دارای اﺷﮑﺎﻻت ﺧﻮد ﺑﻮد.
اﻣﺮوزه ،ﻧﻪ ﯾﮏ ،دو ﯾﺎ ﺳﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺎن در ھﻢزﯾﺴﺘﯽ و ھﻢﺳﺘﯿﺰی رﻗﺎﺑﺘﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ھﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ھﺮ ﮐﺸﻮر
ﺑﺰرگ از ﭼﯿﻦ و ھﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ ﮔﺬر از آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و ھﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ از ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ ﺗﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﺬر
از ﺧﺎور ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﭼﻮن »ﺟﮫﺎن«ھﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎی
»ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ« ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ »ﻣﺮﮐﺰی« اﻣﺮوزی در ﻓﮑﺮ ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﺧﺪﻣﺖ و
در ﮐﻨﺎر آن ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪای و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺧﻮد .ﺳﻪ ﻗﺪرت ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﯾﻌﻨﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ و ژاﭘﻦ اﻣﺮوزه رو ﺑﻪ اﻓﻮل ﻣﯽروﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺪرتھﺎی ﺟﺪﯾﺪی در آﺗﯿﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ
ﺟﺎی آنھﺎ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﻨﺪ و ﯾﺎ ھﻢﺳﺎن آن ھﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻣﯿﺨﺘﻦ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﭘﻠﯿﺴﯽ ﺗﮏ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﯽرود ﮐﻪ در ﺳﺎلھﺎی آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﮫﺎن
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪرت ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ در دﻧﯿﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ...ﻣﮕﺮ آن ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﯾﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آن دھﻨﺪ.
 -٢ﻓﺮﻣﻮل »ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ« اﻣﺮوزه ﺑ ﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﺎ ﻣﺤﻮر دارد و ﻧﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﯾﺎ ﻣﺪار ﺑﻪ ﮔِﺮد ﺧﻮد .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،اﺳﺘﺜﻤﺎر و اﻧﺒﺎﺷﺖ در ھﺮ ﺟﺎ و ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻮدآوری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ .اﯾﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﮫﻦ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .ﺑﻪ ھﻤﯿﻦﺳﺎن ،ﺗﻮﺳﻌﻪ -ﻋﺪم
ﺗﻮﺳﻌﻪ ،واﺑﺴﺘﮕﯽ -ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮕﯽ ،ﻧﺎﺑﻮدی -ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺛﺮوت زاﯾﯽ -ﻓﻘﺮزاﯾﯽ ...ﭼﻮن ﺷﺎﺧﺺ ھﺎی ﻣﺎھﻮی و ﻣﺘﻀﺎد ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻣﯿﮫﻦ و ﻣﻠﯿﺖِ وﯾﮋه ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺟﺰ آن ﭼﻪ ﮐﻪ اﻟﺰاﻣﺎت اﻣﺮ ﺑﺎزدھﯽ و ﺳﻮدآوری ﺣﮑﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ .ﺑﺪون ﭼﮫﺮه .ﺑﺪون ﻣﻠﯿﺖ ،
ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻣﯿﮫﻦ .ﺑﺪون ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻣﻘﺮ ﺛﺎﺑﺖ .ﺑﺪون رﻧﮓ ،ﺑﻮ و زﺑﺎن ﺧﺎص .در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪیھﺎی ﺳﺎﺑﻖ از ﺳﻨﺦ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ،دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻣِﻠﮏ و ُﻣﻠﮏ و ﻣﻠﯿﺘﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺮاﺑﺮ واﻗﻌﯿﺖِ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ.
 -٣ﭘﺎﯾﺎن ﺟﮫﺎن »دو ﻗﻄﺒﯽ « ﭘﯿﺎﻣﺪھﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژﮔﺎن راﯾﺞ در دﻧﯿﺎی
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺗﺒﯿﯿﻦ »دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ« در ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﻣﺮوزه ،اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ و ﺗﻀﺎ ِد آنھﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در
ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد .آنھﺎ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ھﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه در »درون ﻣﺎ « ﯾﻌﻨﯽ در
ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﺧﺎص ﯾﻌﻨﯽ در »ﺧﺎرج« ُ
داﺧﻞ ھﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ» .دﺷﻤﻦ« ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ و ﻧﺰد ﻣﺎ ﻻﻧﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﯾﻦرو »ﻣﺒﺎرزه « ،در ھﺮ »ﺟﺎ« و »ﻣﮑﺎن « ﮐﻪ ﻗﺮار
دارﯾﻢ و ﺑﺮای رھﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﻨﮫﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮق و ﻏﺮب ،ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﯾﺎ ﺟﻨﻮب و ﺷﻤﺎل ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
طﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ رژﯾﻢ ﺧﻮدی ،ﺑﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺧﻮدی و اﻗﺸﺎر و طﺒﻘﺎت ﺧﻮدی اﺳﺖ .ﻣﺒﺎرزهای ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﺮوزه
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻠﯽ ﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺟﮫﺎﻧﯽ و ﺟﮫﺎنرواﺳﺖ .در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ھﺴﺖ ،ﻣﺒﺎرزه ﺗﻨﮫﺎ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻖ و ﺿﺪ ﺧﻠﻖ  ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران  ...ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ در درون ﺧﻮ ِد ﺧﻠﻖ ،در درون ﺧﻮ ِد

ﻣﺮدم و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺟﺎری اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ھﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺮﻧﺞھﺎی زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻮن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی طﺒﻘﻪ ،ﻣﻠﯿﺖ ...اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ از دﺳﺖ داده و ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۴اﻣﺮوزه ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎ در ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن ھﻢﮐﺎری ھﺎ و اﺗﺤﺎدھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎری و ﺣﺘﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﺎصﺷﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن اَﻟﺒﺎ )اﺋﺘﻼف ﺑﻮﻟﯿﻮاری ﺑﺮای ﺧﻠﻖھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ() (٧ﯾﮑﯽ از آنھﺎ و ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن ﮐﻮﺑﺎ و وﻧﺰوﺋﻼ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﻮﻟﯿﻮی،
ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮا و اﮐﻮاﺗﻮر ...اﯾﻦ ﭘﯿﻤﺎن ﺑﻪ اﺗﺤﺎدی اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺻﻨﺎﯾﻊ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﺷﺎﯾﺎن ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان اﺣﻤﺪیﻧﮋاد و روﺳﯿﻪی ﭘﻮﺗﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻧﺎظﺮ در ﻧﺸﺴﺖ ھﺎی اﯾﻦ اﺋﺘﻼف دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ھﻢ ﮐﺎریھﺎ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ ھﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای اﻣﺮوزی را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﻏﺎز
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦھﺎ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ و اﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ
ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺎﺑﺮ اﺑﺮاﻧﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۵ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ در ھﻤﻪی ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮوج ﯾﺎ ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در اﺷﮑﺎل و درﺟﺎت ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﺮورت در ﺣﺎﻟﯽ و در زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ راهﺣﻞھﺎی ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺿﺪ )ﯾﺎ ﻏﯿﺮ( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری از ﻧﻮع ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در دﺳﺖ دوﻟﺖھﺎی
ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﺖ و اﻗﺘﺪارﮔﺮا )ﭼﻮن راه ﺣﻞ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ« ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اَﻟﺒﺎ ﻣﺮوج آن در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺪه
اﺳﺖ( و ﯾﺎ اﺻﻼﺣﺎت رﻓﺮﻣﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ »دوﻟﺖ رﻓﺎه« در ﭼﮫﺎرﭼﻮب ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )راهﺣﻞھﺎی
ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ( ،در ھﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ طﯽ ﯾﮏﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ ﻧﻪ ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﮫﺰﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم و ﺑﻪ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و رھﺎﯾﯽ .اﻣﺮوزه ،ﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏِ
ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺟﻤﻌﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﻮﻟﺪه و ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯽ آنھﺎ در اﺷﮑﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ھﻤﻮاره
ﭼﻮن ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﺪون ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ،ﺣﺘﺎ در ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ آن ،ﻧﻤﯽﺗﻮان در
ﮐﻮﺑﺎ ،وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺑﻮﻟﯿﻮی و ﯾﺎ ﻧﭙﺎل ...ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﮐﺮد.
 -۶ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ  ،ﭼﭗِ دِﮔﺮ ،در ﮔﺴﺴﺖ از دو ﭼﭗ ﻗﺪرت طﻠﺐِ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ )ﻟﻨﯿﻨﯽ  -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ( و
اﺻﻼحطﻠﺐ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری )ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ( ،ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ و دوﺑﺎره ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ از اﺑﺘﺪا و اﺳﺎس،
در ھﺮ ﺟﺎ و ﻣﮑﺎن ،در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ اﺑﺪاع و ﺗﺎﺳﯿﺲ اﯾﺪهھﺎ ،ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎ ،راهﮐﺎرھﺎ و اﺷﮑﺎل ﻧﻮﯾﻦ زﻧﺪ .ﭼﻪ،
ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺳﺮآﻏﺎز ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽﺧﻮاه در ﮔﺬﺷﺘﻪی او ﻧَﯿﺎرﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ او ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﺷﻨﺎس اﺳﺖ و ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭼﭗِ ِدﮔﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮطﺑﻨﺪی و
ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد .اﻣﺎ ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪن آنھﺎ در وﺿﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﺟﮫﺎﻧﯽ اﻣﺮی دﺷﻮار و ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ.

اﻓﺴﺎﻧﻪی ﺳﻮم :ﺟﻨﺒﺶﺟﮫﺎﻧﯽ ﮔﺴﺴﺖ ،از ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺗﺎ والاﺳﺘﺮﯾﺖ.
ﻧﮕﺎه »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی « ،در ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻓﺴﺎﻧﻪﭘﺮدازیھﺎی ﺧﻮد ،ﺟﻨﺒﺶھﺎ و اﻧﻘﻼبھﺎی ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺎ
»ﻓﺘﺢ والاﺳﺘﺮﯾﺖ« را »ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد.
ﻓﺮازھﺎی زﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ.

»ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﺮوﺳﻪی ﻣﺪام و ﻻﯾﻨﻘﻄﻊ اﻧﺒﺎﺷﺖ در ﻓﺎز ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪی
"ﯾﮏ درﺻﺪیھﺎ" )ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻮﻧﻮﭘﻮﻟﯽ ھﺎ و اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ھﺎی ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮ آﻧﺎن( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺮومﺗﺮ ﺳﺎزی و ﻓﻘﺮﺗﺮ زاﯾﯽ "٩٩
درﺻﺪیھﺎ" ...ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ(٣) «.
»اﻣﺮوز ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ و ﺑﻪ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ "اﺷﺒﺎع" در اﻣﺮ اﻧﺒﺎﺷﺖ
دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ ﮔﺬﺷﺘﻪھﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورد ﭘﺎﺳﺦھﺎ و
راهﺣﻞ ھﺎی ﺣﺘﺎ ﻣﻮﻗﺘﯽ اراﺋﻪ دھﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﺤﺮان ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺒﻮر دھﺪ ﻋﻠﯿﻪ ﻧﯿﺮوھﺎی ﮐﺎر و زﺣﻤﺖ
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺴﻠﻂ ﻣﺮﮐﺰ و ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﻖھﺎی ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اﺳﺖ(٣) «.
ً
»اﻣﺮوز ﺑﺸﺮﯾﺖ در ﺳﺮ راه ﯾﮏ ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﺮ اھﻤﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖھﺎ و
"ھﮋﻣﻮﻧﯽ ﻓﺮھﻨﮕﯽ" را ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻗﺸﺮھﺎی ﻣﺮدم داﺷﺘﻪ ،از دﺳﺖ داده اﺳﺖ .ﺗﻨﮫﺎ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ھﺮ رو اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم اﻣﺮوز  ...در ﺑﺴﺘﺮ "ﻣﻮت" اﻓﺘﺎده اﺳﺖ(٣) « .

» ھﻢ اﮐﻨﻮن در آﻏﺎز دھﻪ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﻣﺎ ﺷﺎھﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی و رﺷﺪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ رھﺎﺋﯿﺒﺨﺶ در اﮐﻨﺎف
ﺟﮫﺎن از "ﺑﮫﺎر ﻋﺮﺑﯽ" در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ "ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺘﺢ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ" ...ھﺴﺘﯿﻢ(۶) «.
»ﺟﻨﺒﺶھﺎ و ﺧﯿﺰش ھﺎی رھﺎﺋﯽﺑﺨﺶ در ...اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ وﻗﺎﯾﻊ دﻧﯿﺎی ﻣﻌﺎﺻﺮ را
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺴﺴﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدھﻨﺪ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎ ﮐﻪ دﯾﺮوز در آﺳﯿﺎ ،ﺑﻪ طﻮر ﻣﺜﺎل در ﻧﭙﺎل ،و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﻦ ،ﺑ ﻪ
طﻮر ﻣﺜﺎل در وﻧﺰوﺋﻼ ،ﺑﻮﻟﯿﻮی ، ...و اﻣﺮوز در آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ طﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ،...ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ظﮫﻮر رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
ھﻢ اﮐﻨﻮن ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "اﺷﻐﺎل و ﻓﺘﺢ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ" و دﯾﮕﺮ ﮐﺎخھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن ﺳﻮی اﻗﯿﺎﻧﻮسھﺎی آرام و آﺗﻼﻧﺘﯿﮏ
رﺳﯿﺪهاﻧﺪ(۶) «.
در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﺷﻮراﻧﮕﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدآور ﺷﻮﯾﻢ.
 -١ﻋﻤﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟ ﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﺮ ﺧﻼف ادﻋﺎی ﺑﺎﻻ ﮐﻪ آن را در ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻮت ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺑﻪ ﺳﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﻧﻈﺎم ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺤﺮانھﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎری ژرف اﻣﺮوزیاش ،ﺑﺤﺮانھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ھﻢواره ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ھﻢزاد و ھﻢراه ﺑﻮدهاﻧﺪ اﻣﺎ
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ اﯾﺤﺎد ﻧﮫﺎدھﺎی ﺟﮫﺎﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺟﻤﻌﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ از طﺮﯾﻖ
ﻣﺬاﮐﺮه و ھﻢﮐﺎری ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ورود ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻮن ﭼﯿﻦ ،ھﻨﺪ و ﺑﺮزﯾﻞ ...در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺪرت ھﺎی ﺑﺰرگ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ھﻢﭼﻨﺎن از ﺗﻮانﻣﻨﺪیھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺤﺮانھﺎﯾﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن اﻧﺒﺎﺷﺖ ،ﺳﻮدآوری ﺗﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزار و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ھﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﺟﮫﺎن .ﺑﺤﺮان
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ھﻤﻮاره ﺷﺮط ﻻزم اﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮط ھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺎﯾﺪ
ﻓﺮاھﻢ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﯿﺮوی آﮔﺎه و ﮐﻠﮑﺘﯿﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺴﺘﺮ رﺧﺪادھﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﮫﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ و اﯾﺠﺎد »ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ٍد ﮔﺮ « ﺑﻪ ﺟﺎی اﺑﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﺮار » ھﻤﺎن« ،ھﻢ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﻪای و ھﻢ
در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﮫﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﺮﻧﯿﺎﻣﺪه و ھﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮآﻣﺪﻧﺶ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 -٢ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ در ﯾﮏﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺗﻮﻧﺲ و ﻣﯿﺪان ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻗﺎھﺮه ﺗﺎ والاﺳﺘﺮﯾﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﺎ ﮔﺬر از ﻣﯿﺪان
ﺳﻞ  Puerto del Solدر ﻣﺎدرﯾﺪ و ﺳﻦﺗﺎﮔﻤﺎ  Syntagmaدر آﺗﻦ ...ﺟﻨﺒﺶھﺎﯾﯽ ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖھﺎﯾﯽ
ﭘﻮاِرﺗﺎ دِل ُ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻨﻮع و ﮔﺎه ﻣﺘﻀﺎد ﺑﻮدﻧﺪ .ھﻤﮕﯽ آنھﺎ ﻧﯿﺰ اﻗﻠﯿﺖ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ آن ﮐﺸﻮرھﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻗﻠﯿﺘﯽ ﻓﻌﺎل و آﮔﺎه ﮐﻪ در ﺑﺰنﮔﺎه رﺧﺪاد ﺗﺎرﯾﺦﺳﺎز و ﺗﻨﮫﺎ در آن ﻟﺤﻈﻪی ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و
ارادهی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺲ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﺮآﺷﻔﺘﻪﺷﺪﮔﺎن را ﻧﻤﯽﺗﻮان و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﮐﻠﯿﺸﻪای واﺣﺪ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ واﺣﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد و ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .آنھﺎ را ﻧﺒﺎﯾﺪ »ﺟﻨﺒﺶھﺎی رھﺎﯾﯽﺑﺨﺶ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری« ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ و ﺑﻪ طﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﻤﺎل آﻓﺮﯾﻘﺎ و ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻋﺮب ،ﻣﺴﺎﻟﻪی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﯿﺮون راﻧﺪن
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮرھﺎی ﻣﺎداماﻟﻌﻤﺮ و ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم » ﮔﺬر ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ« .در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﺧﯿﺰش
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ھﺎی اوﻟﺘﺮا ﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و دوﻟﺖ ھﺎی ﺑﯽﮐﻔﺎﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺎﺿﺖﮐﺸﯽ و ﻓﺸﺎر
اﺻﻠﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﺪھﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ...را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺧﻮد ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺟﻨﺒﺶ »ﻓﺘﺢ وال اﺳﺘﺮﯾﺖ« ،اﺻﻞ وﺟﻮدی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران و ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺮدم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﻮال ﻣﯽ روﻧﺪ ،آﻧﺎن ﮐﻪ ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ و ھﻤﻮاره در ﺧﺪﻣﺖ » ١درﺻﺪیھﺎی«
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﮐﻼن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ...و دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ » ٩٩در ﺻﺪیھﺎی«
ﺟﺎﻣﻌﻪی زﺣﻤﺘﮑﺶ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﺟﻮان ﺷﺎﻏﻞ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎر ...ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
 -٣ﺑﺎ اﯾﻦ ھﻤﻪ اﻣﺎ ﻧﻘﻄﻪھﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﮐﻪ در ﻣﻀﻤﻮن ،ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و ﺷﻌﺎرھﺎ
ﻣﺘﻔﺎوتاﻧﺪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ دارای اھﻤﯿﺖاﻧﺪ اﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭼﭗ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺎه ﺳﻨﺘﯽ او ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه در ﺷﮑﻞ ﺗﺤﺰب
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ،ﻗﺮار ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد .آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ھﻤﻪی اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ھﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ
وﯾﮋه از ﺳﻮی ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ اوﺿﺎع ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ھﺎی ﻣﻮﺟﻮد »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺮدن« اﻣﺮوزی در ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖ و ادارهی اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﺸﻮر و ﺟﮫﺎن اﺳﺖ .از آن
ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﭼﻮن ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎد »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻋﺼﺮ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻪ
ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﮐﻨﻮن اﯾﻔﺎ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ھﺎ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﺧﻮد را در اﯾﺠﺎد
ﺷﺮاﯾﻂ و زﻣﯿﻨﻪھﺎ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ و رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎنھﺎ در آزادی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ھﻢ
ﻻزم و ﺿﺮوری اﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد .ﭘﺎرا ُد ﮐﺲ زﻣﺎﻧﻪی ﻣﺎ اﮐﻨﻮن در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ :ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻻزم ،ﺣﯿﺎﺗﯽ و
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ را ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون دﻣﮑﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم داد ،ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪﺳﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ھﺎ در اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ ،
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد را ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آنھﺎ را ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد اﻧﺠﺎم داد ﭼﻮن در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،

ﺗﻮدهی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ راه را ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ در ﭘﯽ ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﯿﺮ در ﺗﻮﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و ﯾﻮﻧﺎن .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺑﺪون
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪون ﻣﺸﺎرﮐﺖ داوطﻠﺒﺎﻧﻪ و آزاداﻧﻪ ﺧﻮد ﻣﺮدم ،ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ اﮐﺜﺮﯾﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﺎری و
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد و دوام آورد  .ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪای ﻧﺪاﺷﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺎرا ُد ﮐﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴اﻣﺮوزه در رد ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮه ھﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺣﺘﻤﺎﻋﯽ در ھﻤﻪ ﺟﺎ  ،از ﺟﻤﻠﻪ
ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ اﺧﯿﺮ ،در ﺗﮑﺎﭘﻮی اﺑﺪاع ﺷﮑﻞھﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ از ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽاﻧﺪ .ھﻤﻪی
آنھﺎ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﺎﻟﺶھﺎﯾﯽ ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺨﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽروﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﺴﺎﻟﻪی »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ در راﺳﺘﺎی اﺣﺘﻀﺎر دوﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه اﺷﮑﺎل ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺳﻨﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺳﺪهی
ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪی ﺣﺰب -دوﻟﺖ ،ﺟﺒﮫﻪ ...ﺑﺮای رھﺒﺮی و ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن ﻣﺮدم ،ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ھﻢﭼﻨﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری ژرﻓﯽ ﻓﺮو رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺮو ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ
ﻣﺘﺸﮑﻞ و ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورﻧﺪ .اﺷﮑﺎل ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ در ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزی ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت ،دارای
ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﯽ اﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻧﺤﺼﺎرطﻠﺒﯽ ،ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ و ﺳﯿﺎدتطﻠﺒﯽ را رد و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ  ،ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ھﻤﻪی داوطﻠﺒﺎن و ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮔﺮان را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻌﺎﻻن و ﮐﻨﺸﮕﺮان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺷﯿﻮهھﺎی ﺧﻮدﮔﺮدان
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪی آن اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮی اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮان و ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون واﺳﻄﻪ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﺟﻨﺒﺶھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ،ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ و
ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺳﺘﻘﻼل ،ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪن ،ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن و ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد اﺳﺖ.
ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻧﻔﯽ رھﺒﺮی ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ )وﻟﻮ ﻣﺮﮐﺰی اﻧﻘﻼﺑﯽ ،آﮔﺎه و ﭘﯿﺸﺮو( و ﺧﻮد -ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ و ﮔﺮدان
اﻣﻮر اﺳﺖ .ﺧﻮدرھﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آزادی و رھﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد از »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و از »ﺣﺰب  -دوﻟﺖ«
ﭼﻮن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﯽ َﺑ ﺮﯾﻦ و ﺟﺪا از ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ رھﺎﯾﯽ از ﺳﻪ ﺳﻠﻄﻪی اﺳﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
و دوﻟﺖ اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻧﻈﺮﯾﻪ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﭗِ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪاﻧﮕﯿﺰ ﮐﻼن اﻣﺮوز ﺟﮫﺎن
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدھﺪ :ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﻨﺒﺶ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﮔﺬار ﺑﻪ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ .در ھﺮ ﺳﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻣﺎ ،اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺑﺎ ﺣﻔﻆ دﯾﺪﮔﺎه ﭼﭗ ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺟﮫﺎن،
ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ و آﺗﯽ آن و ﻧﻘﺶ ﭼﭗِ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد.
ﺟﮫﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﺑﻪ دور از ﮐﻠﯿﺸﻪﺳﺎزیھﺎی دو ﺟﮫﺎﻧﯽ ﯾﺎ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« راﯾﺞ در دوران اﺳﺘﻌﻤﺎر ،ﺑﺎﻧﺪوﻧﮓ و ﺟﻨﺒﺶھﺎی
ﺿﺪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪی دوم ﺳﺪه ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪن ﻗﺪرتھﺎی ﺟﺪﯾﺪ و اﻓﻮل ﻗﺪرتھﺎی ﮐﮫﻨﺴﺎل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﺟﮫﺎﻧﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﻪ و ﭼﻨﺪ "ﻗﻄﺒﯽ" )اﮔﺮ ﺑﺘﻮان از اﯾﻦ واژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد؟( ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖِ ﺟﺪﯾ ِﺪ ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ
ن در ﺑﻨﺪ« و » ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺴﻠﻂ« ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺗﺌﻮری ﺳﻨﺘﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﮫﺎن ﺑﻪ »ﭘﯿﺮاﻣﻮ ِ
ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮوزه دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺮوزه» ،ﻣﺮﮐﺰ« و »ﭘﯿﺮاﻣﻮن« ﺟﮫﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ھﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ھﯿﭻ ﺟﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦرو» ،دوﺳﺖ و دﺷﻤﻦ« ﺑﻪ طﻮر اﺳﺎﺳﯽ در ﺧﺎﻧﻪ ﻻﻧﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﻪ
در ﺟﺎﯾﯽ دِﮔﺮ.
ﺟﻨﺒﺶ ھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻣﺮوزی در ﺟﮫﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد را دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮلھﺎی ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﯾﺎ طﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺎﺑﻖ ﭼﻮن ﺗﻀﺎد ﺧﻠﻖھﺎ و ﮐﺸﻮرھﺎی ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﯽ ﯾﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ -اروﭘﺎ ،ﺗﻀﺎد طﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﻮرژوازی ...ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
اوﺿﺎع ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻠﯽ و ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﺎ طﺮح ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﻮژهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ُﮐﻠﮑﺘﯿﻮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد  ،ﭼﻮن ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ راهﺣﻞ در ﭼﮫﺎرﭼﻮﺑﻪھﺎی ﮐﺸﻮری ﯾﺎ ﻣﻠﯽ
را ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﺷﮑﻞھﺎ و ﺷﯿﻮهھﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎنﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی آن ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖ

و ﺗﺤﺰب ﮐﻼﺳﯿﮏ ﯾﻌﻨﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « و »ﺗﺤﺰب واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد « اﺳﺖ ...ﭼﭗ رھﺎﯾﯽ ﺧﻮاه را در ﺑﺮاﺑﺮ
ﭘﺮﺳﺶ ھﺎﯾﯽ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ دوران ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻣﺎ :ﮐﺪام ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در وﺿﻊ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﮐﺪام ﻧﯿﺮوھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮای ﮐﺪام رھﺎﯾﺶ ﯾﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ؟ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه
و اﺑﺪاع ﺷﻮد ،در ﮔﺴﺴﺖ از دو آزﻣﻮن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ» :ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«
)ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻟﻨﯿﻨﯽ -اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ( و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد« )ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ(.
در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪھﺎ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﮕﺎه »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی « در اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎ ﻧﺪارد .ﭼﻪ ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ اﻣﺮوزه ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺑﺮای آن ھﺎ دارد.
درام ﺑﯿﻨﺶ »ﭘﯿﺮاﻣﻮن -ﻣﺮﮐﺰی« در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺪ اﯾﻘﺎن ھﺎی ﻣﻨﺴﻮخ ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﺪارد.

ﯾﺎدداﺷﺖھﺎ
) (١از ﺟﻤﻠﻪ در ﺗﺎرﻧﻤﺎی اﺧﺒﺎر روز و در ﻧﺸﺮﯾﻪ طﺮﺣﯽ ﻧﻮ )ﺷﻮرای ﻣﻮﻗﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ھﺎی ﭼﭗ اﯾﺮان( .ﺑﺮای دﺳﺖ
رﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﯾﻮﻧﺲ ﭘﺎرﺳﺎﺑﻨﺎب رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ آرﺷﯿﻮ ﺳﺎﯾﺖ اﺧﺒﺎر روز  www.akhbar-rooz.comو ﯾﺎ آرﺷﯿﻮ
ﺳﺎﯾﺖ طﺮﺣﯽﻧﻮwww.tarhino.com :
) (٢ﺿﺮورت و ﭼﺮاﯾﯽ ﺑﺮآﻣﺪن اﻣﻮاج رھﺎﯾﯽ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﻪ ﻗﺎره و ﻧﻘﺶ ﭼﺎﻟﺸﮕﺮان ﺿﺪ ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ.

)(٣

طﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ١٧۶-١٧۵
اﺧﺒﺎر روز  ٢٩ :اﮐﺘﺒﺮ ٢٠١١
ﺟﮫﺎن ﭘﺮ از ﺗﻼطﻢ و ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ.

-

طﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ١٧٨
اﺧﺒﺎر روز  ٩ :ﻓﻮرﯾﻪ ٢٠١٢

) (۴ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ،اﺷﺒﺎع اﻧﺒﺎﺷﺖ ،اﻧﺤﻄﺎط ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺿﺮورت اﯾﺠﺎد ﺟﮫﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ.

-

طﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ١٧٩
اﺧﺒﺎر روز ٣ :ژاﻧﻮﯾﻪ ٢٠١٢

) (۵ﻓﺮاز اﻣﻮاج "ﮔﺴﺴﺖ" از ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ )ﺑﺨﺶ اول(.

-

طﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ١٨٠
اﺧﺒﺎر روز ٣ :آورﯾﻞ ٢٠١٢

) (۶ﻓﺮاز اﻣﻮاج "ﮔﺴﺴﺖ" از ﻣﺤﻮر ﻧﻈﺎم ﺟﮫﺎﻧﯽ )ﺑﺨﺶ دوم(.

-

طﺮﺣﯽ ﻧﻮ ﺷﻤﺎره ١٨١
اﺧﺒﺎر روز ١ :ﻣﯽ ٢٠١٢

) (٧اَﻟﺒﺎ Alianza Bolivariana Para Los Pueblos De Nuestra América : ALBA
ﺑﺮای اطﻼع رﺟﻮع ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ www.alianzabolivariana.org :

