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عجکککول و شکککی ون  جوجکککه خروسکککی ککککه کوتواکککه ای شکککنگول  ( مکککی دی  7102)  بکککود ال پکککیشسککک یککک 

روتچیلکککد  فکککامیلی  –سفارشکککی گکککرو  مکککاای . عکککرور ککککردسکککه نادر فر  مککککرونامانوئکککل ! «گمنکککام »  آقکککاهاد یککک  

( امپریاایسککککتی مککککاای و یککککن تی و محافککککل تمککککام عیککککار ممتککککاه و نماینککککدگان مجمکککک  )  آتککککاای ژاکمخبککککر کمیسککککیون 

در دوران  فرانسککککهدر  سککککرانه توایککککدرشککککد اقتیککککادی  نککککر  کککککاسش نسککککبی   پیککککدا کککککردن دایککککل پکککک  رفکککک مککککامور 

اایککککه   مخیککککو   انمشککککاوریکککککی اه ! «  گلیسکککک» جم ککککوری خواسککککان اه حککککه   ریاسکککک  جم ککککوری سککککارکوهی

د ل حرفککککه ای  ایککککن ! «سوسیااسکککک  » اه حککککه   ریاسکککک  جم ککککوری او نککککدهمککککان در  فرنگسککککتان وهیککککر اقتیککککاد

   .کرد کا  اایه  را فتح... پش  پرد اعیان چراغ سبه برنامه  بدون گویا جان نثار بناپارتیسم  

 

  ای خویشتن را سم کنیگر بخواسد آدمی پی گم کند        پا

 

ریاکارانکککه  نظکککر سکککنجی سکککای تبلیغکککا  سراسکککری  بکککه  کککر  ! «م گمنکککا» آقکککاهاد    مککککرونایکککن بکککود ککککه 

لیکک   یحککامی قککدیمی اککوئی فروتچیلککد  بانککد سفارشککی نکشککید کککه  ککوای . برسککر هبککان سککا افتککادگککل کککرد  قککد کشککید  

  مثککککل ژاک آتککککاای و شککککرکا   کارکشککککته در میککککان سککککوداگران پککککول  تنهیککککل خککککوران... جکککک د پرواتاریککککای پککککاری 

 ! «انتخابکککا  آهاد » در آسکککتانه برگکککهاری مراسکککم ... شخیکککا و راسکککا  بکککر شکککی ون ا نککک  تکککا اینککککه. محبکککو  شکککد

  تن کککا نکککامهد منفکککردبکککه عنکککوان ککککرد  اعککک م جم کککوری نکککامهد ریاسککک  را  خکککودسکککرانجام ب کککد اه کلکککی ادا و ا کککوار  

. ذاشککک سکککنم تمکککام گرسکککوا  منکککهوی ککککرد  را بکککا یککک  بشککککن  مکککدعیان رقیبکککان پکککر چانکککه را کوبیکککد  قیامککک  ککککرد  

فقککک  بکککا دو کلمکککه حکککرا حسکککا   . سکککتار  شکککدب کککر حکککال  ... چیکککه خایکککی نگفککک سکککی  حکککرا تکککاه  ای نکککهد  ایککک  

احککها  سکککنتی  خککورد  سکککای سککر . بکککه سککر عقکککل آوردمککردم را اه خکککوا  بیککدار کککرد  تککککان داد  افکککار عمککومی را 

. یدبکککدنبال خکککود کشککک  ارو نکککی  یسکککا و اکواوژیسککک سکککا و سوسیاایسککک  سکککا گلیسککک  آرا    چککک  و راسککک  و میانکککه

  ... پیدا کنید پرتقال فروش را

 

. ایککک  مخکککااا نمکککی خواسککک   حتکککی نکککیم بنکککد  آبککککی  در چکککارچو  رسکککمی! «منتخککک  » رئکککی  جم کککور 

. اه ککککار انکککداخ اختکککه ککککرد  بکلکککی را شمشکککیر اه رو بسککک   پارامکککان بکککه سکککیاق اکککوئی فیلیککک  در دوران منق کککی  

بککا حرفکککه ای سککا  ب  کککی کککارگهاران قکککدیمی  اد  بککه سکککم  خککود کشکککید  قلقلککک  درا  یککاح  کککاران خکککرد و متوسکک 

. ککککردقب کککه مجلککک  قکککانونگهاری را   اشکککگر آراسککک در یککک  کککک م  ... اه ککککار افتکککاد  کنکککار آمکککدشکککماری خبرگکککان 

  ( سکککندیکای کارفرمایکککان بکککهر ) بکککه سکککود  سکککارکوهی و او نکککدتکمیکککل ایککک حا  ... بکککرای اتمکککام نیمکککه ککککار  سکککا

گرفککک   دسکککتاوردسای اجتمکککاعی را نشکککانه جنکککبش ککککارگری  خککک  و نشکککان کشکککید  پکککار  ککککرد     پکککربکککا تکککوژوپیتکککر 

: گذاشککک در دسکککتور ککککار (  سکککرانه توایکککدافکککهایش   رشکککد اقتیکککادیاحیکککای ) را  کمیسکککیون آتکککاایقبلکککی  ا تیکککمیم

 .سکککاختاریبکککرای ایککک حا  فکککوری و اسککک   یککککاربلککککه سکککب  آموهشکککی  نکککوعی  کککر  یکککا   رسکککااهایکککن نکککه یککک  

  .آتاایگهارش کمیسیون پیش گفتار ل اه قن

 



دسکککتوراا مل محافکککل ... ککککذائی سکککب  ککککارمکککن ایکککن یکککاد آوری مکککی ککککنم  ککککه فقککک  ج ککک  ا ککک ن خواننکککد   

را   آتککککاایژاک گککککهارش کمیسککککیون     سکککک  ین بککککور  و تسککککلیحا  و مسککککتغ  امپریاایسککککتیمککککاای و یککککن تی و 

  (نشکککر مرککککه اسکککناد فرانسکککوی  بککک  و یکککفحه   003 حککککم بکککرای تحکککول فرانسکککه  011) مکتکککوبی نسکککبتا کلفککک  

    . « سارکوهی در مسیر نوعی کنفران  مونیخ» : کردمنقد ترجمه و   اه انتشارب د  یکی دو ما 

 

فکککرامین مککککرون بکککرای تغییکککر قکککانون ککککار  اجکککرای قکککانون ااخمکککری  خکککود مختکککاری بکککرای کارفرمایکککان  

   تمکککام عیکککار در قبکککال قکککانون نکککوعی خکککود مختکککاری م لکککقن  خکککرد و کککک یکککاحبکاران   مااککککان و سکککرمایه داران

  و آمکککوهش اشکککتغالمکککهد و در مکککورد   سکککرمایهسکککود و هیکککان نوسکککانا  بکککاهار  براسکککا  تیکککمیم گیکککری بکککر مبنکککای 

جانبککککدار  ی سککککا ایککککن دسکککتوراا مل... اخککککرار دل بخکککواسی  سککککن باهنشسکککتگی  حککککق بیککککاریهمکککان کککککار سفتگکککی  

  . کلی جای حرا دارد! «تحول » برای اجتماعی  د  انسانی و د   احکام ارتجاعی

 

اقتیککککاد سیاسککککی  جککککدا اه نیاهمنککککدی سککککای میککککرفی  مککککادی و م نککککوی یکککک  جام ککککه هنککککد  و متحککککرک  

مسککتقل اه هیسکک  جم ککی انسککان سککا در ایککن یککا آن شککرای  مشککخ  تککاریخی  بکلککی بککی م نککی  حککرا مفکک  اسکک   

رسکککی قکککرار مکککی دسکککد  داد  سکککای موجکککود  عینکککی و ذسنکککی  علمکککی اسککک  ککککه مناسکککبا  توایکککدی متکککداول را مکککورد بر

تجربیکککا  دور و نهدیککک  را مکککی سکککنجد  . م لومکککا  را مکککی ککککاود تکککا ج ککک  م لکککو  را دریابکککد... امکانکککا   بی کککی

 ککای ا  را  بککا یکک   ککری  خ ککای قابککل ف ککم  محاسککبه مککی کنککد  حککدود و ثغککور بککر ایککن اسککا   سکک م احتمککا    

 . مکانیسم سای گذار اه مشخ  نائل آید تا به کشا ت ادسای نا محسو  

 

د اکککی و کارچکککاق کنکککی  ک سبکککرداری و ایکککن اقتیکککاد سیاسکککی  بکککا بکککاهی انتفکککاعی  تقلککک  و حقکککه بکککاهی  

بکککککا مکککککاجراجوئی نظکککککامی  محافکککککل امپریاایسکککککتی   مکککککداحی بکککککرای گروس کککککای ممتکککککاه  مااککککککان و سکککککرمایه داران 

تحریکککک  و ت دیککککد و تحککککریم و تجککککاوه  ویرانگککککری     تککککرور و اختنککککاق و سککککرکومیلیتاریسککککم افسککککار گسککککیخته  

. بکککدنبال رشکککد اقتیکککادی بکککرای رشکککد اقتیکککادی نیسککک   میانکککه نکککدارد... سکککرق  مسکککلحانه در منکککا ق دور و نهدیککک 

  . دیر آمدیدید  آقای مکرون

 

. نگسکککتانفررشکککد اقتیکککادی  سکککرانه توایکککد در پککک  رفککک  مکککورد در  کمیسکککیون آتکککاای ینگرانکککبشکککنوید اه 

( مککککی دی  7112در ) امروهشککککان سککککرانه توایککککدی   رشکککد اقتیککککادی  کشککککور ج ککککان 011بککککیش اه در  :مکککی گویککککد

مثکککل آمریککککای  تکککین    (قکککار  آفریقکککا )  آفریقکککاحتکککی  ...را در بکککر مکککی گیکککردتوایکککد ناخکککاا  داخلکککی  5%اه  تربیشککک

 01%شککککتر اه بی چککککیندر ( توایککککد سککککرانه )  نککککر  رشککککد اقتیککککادی. سککککا نه دارداقتیککککادی رشککککد  5%اه تر بیشکککک

   ...    00%ترکیه و   2%  روسیه 9%سند  قری  . اس  متمادییان  ی سااتواید ناخاا  داخلی 

 

  نگسککککتانفردر ی  سککککرانه توایککککد رشککککد اقتیککککاد  مککککی دی 0992/7112  سککککال 31ظککککرا در مجمککککون  

 دی  مککککی 0921در   اقتیککککادی ج ککککانچ ککککارمین قککککدر  ایککککن ... اسکککک   سککککقو  کککککرددر سککککال  0,2% بککککه  5%اه 

( مکککی دی  7112ی نکککی سکککال ) امکککروه   بکککه احکککاظ سکککرانه توایکککدقکککدر   سشکککتمین   بکککه احکککاظ توایکککد ناخکککاا  داخلکککی

ی اگککر اقککدام... منجککر شککودکامککل  یمککی توانککد بککه سککقو  پکک  رفکک  نسککبی... قککرار داردو نککوهدسم  ردیککا ششککمدر 

 7171سککککال تککککا  001%و  7107سککککال تککککا   توایککککد ناخککککاا  داخلککککی 21%  سککککم یبککککدسی دواتکککک... یککککور  نگیککککرد

بکککه  07,2%در توایکککد ناخکککاا  داخلکککی اه باهنشسکککتگی سهینکککه سکککای  هم بکککرای ... خواسکککد یافککک رتقکککا  ا مکککی دی

        .منب  فوق ااذکر.. .می دی 7151سال تا  %09



 

  رشککککد اقتیککککادی) آتککککاای بککککرای جبککککران مافککککا  ژاک کمیسککککیون در جککککوسر تیککککمیما  اتخککککاذ شککککد  حککککال 

نگسکککتان  فرجغرافیکککای در نکککه فقککک  ... سکککب  ککککاری بکککرای ایککک حا  فکککوری و سکککاختاری( رانه توایکککد افکککهایش سککک

  (افکککهایش سکککرانه توایککککد )  رشکککد اقتیککککادی: مکککی گویکککد. ج کککان سککککرمایه داریککککل بلکککککه در ایکککن یکککا آن کشکککور  

   . اسکمیسیون آتاای گهارش خ یه . ب ور منظم  عداا  اجتماعی ببار نمی آوردوای   گرچه  روری

  

. در یکککک  دور اقتیککککادی اسکککک مواککککد سککککرمایه  ارهش افهائککککی ککککرور  سککککرمایه سککککاهی  سککککخن برسککککر 

! «نککککا مککککنظم » ب ککککور  –مواککککد  ارهش افهائککککی سککککرمایهسککککرانه توایککککد  رشککککد اقتیککککادی  بککککهعم ح ککککرا   گویککککا 

 واکککی اگکککر منظکککور سمکککین عکککداا  جکککاری در ج کککان. ککککی  کجکککا  خکککدا مکککی دانکککد. آوردمکککی عکککداا  اجتمکککاعی ببکککار 

د ل پکککول  . بکککوی گنکککد مکککی دسکککدت کککون آور  ککککه فاسکککد  تکککا مغکککه اسکککتخوان سکککرمایه داری اسککک   ککککه حتمکککا سسککک   

ابکککهار سکککا  سکککاهی  حکککق مااکیککک  خیویکککی بکککر سکککرمایه ککککه   نمکککی ف منکککدمکککدا  دیکتکککاتوری اوایگارشکککی مکککاای  

یکککور    یکککندر غیکککر اچکککون چکککرا  . تمکککام مسکککااه سکککم اینجاسککک . مفکککروی مکککی دارد رااجتمکککاعی وسکککائل توایکککد 

  اجتمکککاعی در رونکککد توایکککدحکککق مااکیککک  خیویکککی    هائکککدو غیکککر اقتیکککادی حقکککوقی  ایکککن عامکککل بکککدون ح کککور 

. در ج ککککان سککککرمایه داری را تو ککککیح دادو توسکککک ه عر ککککی فقککککر تمرکککککه عمککککودی ثککککرو  محککککرک تککککوان نمککککی 

 . گف   موسوم به خورد افکار عمومی دادتا ابد نمی شود دروغ . تردستی که نیس 

 

 کارگران خواجه را خبر کردم         پیااه می خود سر کشید و سی  نگف  ه رنج

 

! «آهاد » در دنیکککککای ...   رشکککککد م ککککککو  توایکککککد و میکککککرامکککککهمن عکککککدم تحکککککرک اقتیکککککادیم کککککذاا   

. ایککن غکککول کلفککک  و بیقککوار   تککککرار نمکککی شکککودسککرمایه اه ریکککل خکککارر شکککد   ککککه دیککری اسککک  . تکککاهگی نکککدادایکک  

. پکککا در سواسککک ... گرفتکککه  بکککه بکککن بسککک  رسکککید   فرسکککود  و بیککککارنفککک  تنکککم ! «امللکککی اتحادیکککه بکککین ا» آقکککای 

نمکککی تواتکککد اشکککتغال ایجکککاد کنکککد  ! «اسکککتوار » بکککا ظکککاسری  –آن بکککه  ریکککق اواکککی بکککاختری نکککون سکککرمایه داری  

تسکککل  غکککر  بکککر توایکککد و باهرگکککانی ج کککان  مباداکککه ککککار و سکککرمایه بکککرای ایجکککاد ا کککافه ارهش را سکککاهمان دسکککد  

 . را ت مین نمایددر دوران م ایر ن خویش اهآفرینی خویشتب

 

در ایکککن ارتبکککا   بشکککنوید اه گکککهارش آقکککای سکککان  مکککاول  اسکککتاد روابککک  بکککین اامللکککی و سیاسککک  خکککارجی 

 0990تکککککا  0925اه سکککککال : مکککککی گویکککککد. مکککککی دی 0995ر آامکککککان  تکککککاریخ انتشکککککار  تابسکککککتان یکککککدر دانشکککککگا  تری

میلیکککارد د ر بکککا نکککر  تبکککدیل  221میلیکککارد اککککو انباشککک  داشککک   ی نکککی  902,2ژاپکککن و بکککه روال جکککاری  مکککی دی  

میلیکککارد اککککو کسکککری  31سکککال گذشکککته   0میلیکککارد اککککو انباشککک  داشککک   امکککا ظکککرا  027,2آامکککان نیکککه ... کنکککونی

. مکککی دی  و ککک  خکککارجی ژاپکککن بکککه مراتککک  ب تکککر اه سکککایر کشکککورسای یکککن تی بکککود 0990اه سکککال ... ببکککار آورد

دارائکککی جکککاری ... مکککی شکککدمیلیکککارد د ر بکککرآورد  02و  752ائکککی جکککاری آامکککان و انگلکککی  بکککه ترتیککک  دارگواینککککه 

در سکککال ... میلیکککارد د ر کسکککری داشککک  570حکککال آنککککه آمریککککا . میلیکککارد د ر ارتقکککا  یافتکککه بکککود 901ژاپکککن بکککه 

. ر محاسکککبه شکککدمیلیکککارد د  037ج کککان  تقریبکککا در جغرافیکککای مکککی دی  ککککل سکککرمایه گکککذاری سکککای جکککاری  0990

 ... میلیارد د ر س م ژاپن بود 002اه این مقدار  

 



. یکککفر  گکککذران مکککی ککککردنکککاهل  بکککا رشکککد اقتیکککادی فرانسکککه تکککا سمکککین چنکککدی پکککیش    پن کککانه شکککما چکککه ا

. سیاسککک  ریا ککک  کشکککی در پکککیش گرفککک سکککارکوهی فرانسکککه در دوران ریاسککک  جم کککوری نیککککو  بیخکککود نبکککود ککککه 

را کوبیکککد  « غیکککر ایکککیل » فرانسکککوی سکککای ... یلکککی هور هد  عریکککه را تنکککم ککککردخ. بکککه جکککائی نرسکککیدم کککذاا   

نتوانسکککک  واککککی ...   جنککککم مککککذسبی بککککرا  انککککداخ خککککارجی سککککتیهی را اشککککاعه داد  (مککککی دی  7115شککککورش ) 

 . سال  کنار گذاشته شد 5ب د اه . پیدا کندرا  حلی  رشد ناهل اقتیادیبرای 

 

  بکککککه سکککککود سککککک  ین بکککککور  و تسکککککلیحا    و حقکککککه بکککککاهیدر تقلکککککگرچکککککه ! «سوسیاایسککککک  » او نکککککد 

. نداشکککک کوهی سککککارایکککک  دسکککک  کمککککی اه ... جیکککک  بککککری  ک سبککککرداری و (اشککککغال مککککاای ) مککککاجراجوئی نظککککامی 

  ماایککا  سککای غیککر مسککتقیمانککوان سککوای ماایککا  بککر درآمککد  ماایککا  مسککتقیم  بککا بسککتن . اه پککیش نبککردکککاری واککی 

جیککک  مکککردم را خکککاای مکککی ککککرد تکککا ر کککای  ... فکککراورد  سکککای  هم میکککرفیمحیکککو    کککروری  بکککه تمکککام ماایکککا  

گکککوش شکککی ان ککککر  مکککردک  او نکککد عیکککاش  . انتخکککا  ب کککدی خکککود را ت کککمین نمایکککد... کارفرمایکککان را جلککک  کنکککد

ککککم  خیلکککی یی ونیسکککتی  بکککا ب کککر   –اه محافکککل مکککاای ریاکارانکککه  . بیشکککتر رئکککی  جم کککور اسکککرائیل در فرانسکککه بکککود

وام مککی گرفکک  و آن را بککا ب ککر  بککا   میلیککون سککا د ر ... فقکک  بککه اعتبککار دارائککی سککای ملککییککفر   هیککردر مککوادی 

! «قکککککانونی » جیککککک  بکککککری نکککککوعی . وام مکککککی داد! «دوسککککک  » بکککککه کشکککککورسای شکککککاید بیشکککککتر  دریکککککد   9تکککککا  5

خکککود  را بکککه مشکککاور مخیکککو  اایکککه  بنگکککا  کارچکککاق کنکککی رسکککوا و منکککهوی  ... سکککال خیانککک  5ب کککد اه سکککرانجام  

   .کردامانوئل مکرون واگذار 

 

سفارشکککی بانکککد روتچیلکککد  حکککامی قکککدیمی اکککوئی فیلیککک   ! «گمنکککام » آقکککاهاد   کککوای نکشکککید ککککه مککککرون  

در میککککان سککککوداگران پککککول  تنهیککککل خککککوران کارکشککککته  مثککککل ژاک آتککککاای و شککککرکا   ... جکککک د پرواتاریککککای پککککاری 

!  «انتخابکککا  آهاد » در آسکککتانه برگکککهاری مراسکککم . ..تکککا اینککککه شخیکککا و راسکککا  بکککر شکککی ون ا نککک . محبکککو  شکککد

ب کککد اه کلکککی ادا و ا کککوار  سکککرانجام خکککود را نکککامهد ریاسککک  جم کککوری اعککک م ککککرد  بکککه عنکککوان تن کککا نکککامهد منفکککرد  

. قیامککک  ککککرد  رقیبکککان پکککر چانکککه را کوبیکککد  بکککا یککک  بشککککن  مکککدعیان را رسکککوا  منکککهوی ککککرد  سکککنم تمکککام گذاشککک 

فقککک  بکککا دو کلمکککه حکککرا حسکککا   . ب کککر حکککال  سکککتار  شکککد... ی  چیکککه خایکککی نگفککک ایککک  حکککرا تکککاه  ای نکککهد  سککک

احککها  سکککنتی  خککورد  سکککای سککر . افکککار عمککومی را تککککان داد  مککردم را اه خکککوا  بیککدار کککرد  بکککه سککر عقکککل آورد

  .بکککدنبال خکککود کشکککید  را  آرا  گلیسککک  سکککا و سوسیاایسککک  سکککا و اکواوژیسککک  سکککای و نکککی چککک  و راسککک  و میانکککه

اختنکککاق ترقکککی خکککواسی  پلنگکککی بکککرای .گکککاو.تحادیکککه شکککترا  قااککک  گرفککک  جکککان نثکککاران بناپارتیسکککمبیکککاری  مکرونیسکککم

 . جنبش کارگری در فرنگستان رقم خورد

                                                                                      

              ر ا خسروی                                                                                       

 


