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  سمیالیسوس به گذارچند جانبه گرائی و : هیانیب

 ۰۲۰۲ سپتامبر فست،یمان یالملل نیب گروه

 : مقدمه

 آن ییاروپا مهد در یدار هیسرما دادن شکست و ونیانقالب بیترغ برای ۸۱۸۱ سال در انگلس و مارکس

 طبقه قیال گرید» آنها ،گفتند کند نیتام را زحمتکشان تیموجود ستین قادر که یحاکم طبقه درباره

ر د کمون خیزش با که نگذشت یزیچ« .ستندین جامعه بر خود یوجود طیشرا لیتحم و بودن حاکم

 طبقات چشم از خواب سمیکمون شبح و دیفرارس مردم بهار جهان در یانقالب یها تیفعال و سیپار

 صمم،م انقالب ضد رغمیعل میمستق بطور را یاجتماع روابط کردن زهیدموکرات تا رفت و ربود دار هیسرما

 .ببرد شیپ

ه زمین در ییها یابیکام به زحمتکشان مبارزات ،یدار هیسرما سلطه مرکز در ،یجهان دوم جنگ از پس

 حال در و یمل مستقل یکشورهادر  آن رامونیپ و شده مهار یدار هیسرما رفاه، یها دولت جادیاهای 

 ساختمان راه در کشورها یبرخ ۸۱۸۱  سال در هیروس انقالب با ،ییسو از. افتندی دست توسعه

 محصول صفانهمن عیتوز و کار میتقس ها، یازمندین دیتول یا ندهیفزا بطور آنها. گذاشتند گام سمیالیسوس

 و بزرگ مشکالت ناکامل، یها یابیکام رغمیعل. کردند برقرار را یهمکار هیروح و کرده یسازمانده را

 ها، یالتعد یب گرید و سمیالیامپر و یگانگیب ازخود ،یدار هیسرمامبارزات  علیه  ر،یچشمگ یعقبگردها

 .افتی ادامه

 ای ها برالینئول حاکم، دار هیسرما طبقات ،یدار هیسرما یتضادها شدن انبار تل از پس ها دهه اکنون،

ی اکهولن ینامع انگلس و مارکس سخنان در ریفق ای یغن یکشورها در دموکرات الیسوس یها پسمانده

نولیبرالیسم فایننس شده دینامیسم اثربخش  ه،یسرما حامی یها استیس دهه چهار از شیب. ابندی یم

توده  قبول قابل ریغ . این وضع موجب فقر،است آورده یروغیرتولیدی  غارت به وخود را از دست داده 

 به دیهدت یافراط دیتشد ،یاسیس ظالمانه یسرکوب ،یاجتماع اختالفات دیتشد وحشتناک، ینابرابر ،ها
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 یآلودگ ن،یزم شیگرما و ستیز طیمح یاضطرار تیوضع و تیجمع انبوه ییجابجا ،یا هسته جنگ

 تسکون قابل ریغ یمحل به را ما کره همه این ،شده است یستیز تنوع رفتن انیم از و ستیز طیمح

 شگاهیپ در یزندگ کردن یقربان با یپاندم دادیب به (یدار هیسرما) اکنون نها،یا بر فزون. کرده است لیتبد

 لیبد لوکزامبورک روزا است معروف. دهد یم پاسخ ،یاسیس سرکوب دیتشد با سود، و هیسرما

 .است نیزم کره و انسان ینابود بخاطر ینگران امروز یول. دانست یم تیبربر را سمیالیسوس

   .شد ور شعله یشتریب تناوب با ها یینارضا سوزان آتش ۰۲۸۲ یسالها از پس

 یتاضیر یها استیس هیعل تظاهرات با گشت، آغاز «یعرب بهار» بروز و تونس مردم تظاهرات با دهه نیا

 هندوستان مسلمان زنان مبارزات ،یمیاقل راتییتغ هیعل مدارس آموزان دانش تظاهرات با و اروپا، در

 اعتراض و فرانسه در «زردها قهیجل» ،(کایآمر در) است مهم اهانیس یزندگ ،یشهروند حقوق احقاق یبرا

 ۰۲۰۲ الس در. افتی ادامه هیجرین تا یلیش تا هیترک از یاسیس اختناق و کننده وسیما یاقتصادها هیعل

 گرانکار نیهمچن ستادند،یا یکشاورز کردن یشرکت به دولت میتصم مقابل در هندوستان کشاورزان

 یهسازماند را جهان یدار هیسرما کشور نیبزرگتر هند، خیتار در یعموم اعتصاب نیبزرگتر کشور نیا

 .کردند

 ارجخ اش دست از اوضاع داد، یم پاسخ یسردرگم با یپاندم به نسبت متزلزل یِدار هیسرما کهیدرحال

 مردم شتیمع و یزندگ ینادان سرِ از ای شوند، منکر آنها چه حال. رفت سقوط به رو  بسرعت ریناگز و شد

 تارکش به منجر یپاندم به آنها پاسخ - ورزیسود از دار هیسرما طبقه ریتعب - باشند کرده یقربان را

 .شد یخیتار ابعاد در یاقتصاد یبحرانها موجب و انسان ونهایلیم یِجمع

 یکشورها در بار تیجنا یها واکنش نوع نیا یبررس خواستار شهروندان ،۰۲۰۸ سال اواسط در

 ردند،ک متهم یآدمکش به را خود دولت لیبرز یها ابانیخ در مردم از تن ونهایلیم شدند، یستیالیامپر

 رد) یدار هیسرما از یتینارضا گسترده موج نیهمچن. زدند دست ییها کنش نیچن به زین هند مردم

 یلیش یقانونگذار مجلس صدر در تا شد ماپوچه مردم از یبوم زن کی انتخاب موجب (نیالت یکایآمر
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 ابلمق در ها ینیفلسط. بردند در به سالم جان انیکودتاچ قصدوء س کی از یویبول مردم و ردیگ قرار

  .افتندی دست یا سابقه یب اتحاد به لییاسرا یسو از گرید یتهاجم

 چگاهیه یدار هیسرما یستگیشا: است شده لیتبد یاسیس باروت بشکه کی به اکنون یدار هیسرما یایدن

 هم از یاصل انیجر یها رسانه و یاسیس ینهادها پود و تار است، نرفته سوآل  عالمت ریز حد نیا تا

  .دهند یم دست از را خود اعتبارو  گسسته

 یحت و تنامیو ن،یچ :بود نمونه یپاندم به یستیالیسوس یکشورها واکنش ان،یجر نیا برخالف درست

 در گرید یکشورها به یحت و بودند یکمتر اریبس یها جان دادن دست از شاهد محاصره ریز یکوبا

 سر از را خود یاقتصاد رشد یا هوشمندانهی چابک با نیهمچن نیچ. کردند کمک یپاندم با مصاف

 یها نهیزم در یمردم یها شرفتیپ به نیچ انداره به یکشور چیه ۰۲۰۸ سال در واقع، در. گرفت

 گرید یدستاوردها گاهیجا چه اگر است، امدهین نائل یاجتماع و یستیز طیمح ،یکیتکنولوژ ،یاقتصاد

 انقالب نیزرگترب ـ یدرخشان سابقه نیچن داشتن با نیچ. باالست زین کوبا رینظ یستیالیسوس یکشورها

 یطراراض حل یبرا بزرگ یها کمک مفرط، فقر به دادن انیپا سم،یفئودال کامل محو ،یصنعت و یاسیس

 افزودن با اکنون ـ یا هسته   گدازش و یساز جنگل ر،یپذ دیتجد یانرژ جمله از ستیز طیمح مشکل

 خود درخشان کارنامه بر یگرید برگ ،یماریب نیا با مبارزه یرهبر و کرونا روسیو هیعل ونیناسیواکس

 تاس افزوده

 هیژوئ ماه در را خود زیغرورآم سالگرد نیصدم نیچ بر حاکم ستیکمون حزب که ستین یشگفت یجا

 ساخت، هستیبا یملت نیچ از سمیالیسوس به یابیدست یبرا انسان مبارزه در حزب،. گرفت جشن ۰۲۰۸

 .برد یم شیپ به خود یمل طیشرا با منطبق را سمیالیسوس که یارزشمند نمونه و بخش الهام یملت

 وجود شیپ ها ازمدت که یبحران ،یپاندم. است گرفته قراری خطرناک برهه در مبارزات آن امروز اما

 یها سرکرده داد، نشان را نیچ جانبه همه یها تیموفق آشکارا رساند، جوش نقطه به را داشت

 زین سرد جنگ نیا. اندازند راه به نیچ هیعل یدیجد سرد جنگ کوشند یم شانیپادوها و سمیالیامپر
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 نزوئالو تا تنامیو از و پرو تا غزه از مردم، مستقل توسعه هیعل یستیالیامپر یهجوم آن کهنه نوع مانند

ی کیلوژویب ،ییایمیش ،یاتم یجمع کشتار و بیتخر یها سالح مانند یگوناگون یابزارها آنها. دارد امتداد

 از) وسیمآ و تیمسؤل یب یتیاقل دستان در یمخرب قدرت نیچن هرگز. کنند یم استفادهی کیبرنتیسا و

 بودهن متمرکز است خورده گره سمیالیسوس با منافعشان که ایدن مردم از یمیعظ انبوه هیعل (ندهیآ

  .است

 نتس ندگانینما و فعاالن انیم گسترده و ژرف یها بحث انیم ازی خطرناک لحظه نیچن در ما هیانیب

 هیانیب ینظر و یخیتار یابیارز. است آمده دیپد ها قاره همه در یستیالیسوس گوناگون یها نحله و ها

 .است سمیالیسوس یبسو یمل و یطبقات مبارزات شبردیپ یها راه افتنی یپ در یکنون برهه در

 

 سمیالیسوس و یدار هیسرما یاسیس اقتصاد

 یم خیتار به ورودش یراهنما ستیبا یم یبورژوائ یها انقالب. ستین بهیغر ها انقالب با یدار هیسرما

 خروج به آنرا یمردم یها انقالب ،۸۱۸۱ انقالب وقوع با و کردند دیتهد آنرا ابتدا همان از ها انقالب بود،

 یعیطب ریغ یدار هیسرما دیتول وهیش ،یبرالیل یها افسانه برخالف که، چرا. اند کرده تیهدا خیتار از

 یمبتن وجودم طیشرا یعنی بپردازد، آن به توانست یم تصادفاً انسان که ست یاجتماع دیتول شکل نیتر

 گرید و («مان) یعیطب کارگاه عنوان به خاک از یجدائ» ،«آن تحقق ینیع طیشرا از آزاد کار یجدائ» بر

 .دیتول یابزارها

 سمیالیامپر و یدار هیسرما که ساده تیواقع نیا به دیشا و دیبا که آنطور ها ستیالیسوس از یاریبس 

 ونالیناسانتر یها ستیالیسوس و ها کیبولشو که یا اندازه به اند، همبسته گریکدی با و ریناپذ ییجدا

 ثماراست را مستعمره مهین و مستعمره یها ملت و کارگر طبقه آنها. نداشتند التفات کردند، درک سوم

 در هم کنند یم مبارزه سمیالیسوس یبرا طبقات و ها ملت. شوند یم روبرو مقاومت با یول. کنند یم

 با که یطلب یبرابر جامعه هر وه عال به. یاسیس اقتصاد عرصه در هم و یدار هیسرما کیتیژئوپول عرصه

 سالم جان آن تهاجمات از که یانیبوم اکنون زد،یخ یبرم مخالفت به آن با شود رو به رو یدار هیسرما
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 یم ادامه خود مقاومت به جامعه و ستیز طیمح ن،یزم سر ،یباستان حقوق احقاق نام به اند برده بدر

  .دهند

 از تیحما یبرا رندیناگز زحمتکشان کارگر، طبقات و یدار هیسرما انیم یاسیس یطبقات مبارزات در

 لیتحم دار هیسرما به را اتیمال و یمیتنظ یها تیمحدود ،یرفاه یها سازش جامعه، و نیزم کار،

  .کنند

 هودهیب قدرتمند یها دولت مرکب، توسعه و ناهمگون توسعه انیم کیالکتید در ،یالملل نیب عرصه در

 اغلب هاآن هستند، ینظام و یاسیس ،یاقتصاد یابزارها طرق از خود یستیالیامپر تسلط حفظ دنبال به

 وسعهت یبرا کوشند یم اند برخاسته  آنها هیعل مقاومت به که یکسان. اند رقابت حال در گریکدی با

 توان که است مقاومت نیا. برسند یاقتصاد استقالل به یدولت تیهدا و تیحما قیطر از مولده یروهاین

 یاه انقالب جا هر. سمیالیامپر ای یجهان بازار گسترش نه دهد، یم گسترش جهان سراسر در را دیتول

 تیموفق نیشتریب به سمیالیامپر با چالش است، رانده رونیب یاسیس قدرت از را یخصوص هیسرما  یمردم

 به یستیالیامپر یها قدرت هیعل یمبارزات نیچن جهینت. است افتهی دست یاقتصاد توسعه نیتر داریپا و

 هک یجهان د،یانجام یقطب چند جهان است دهینام تر قیدق چاوز که آنطور ای چندگانه، یها قطب جادیا

 .دارند حضور سمیالیسوس و یدار هیسرما یمل تنوع و قدرت چندگانه یها قطب آن در

 متحده االتیا آلمان، فرانسه، - اش کهنه و نو چالشگران و ایتانیبر انیم رقابت به هیاول یها یقطب چند

 یمروهاقل» و مستعمرات یبرا نیهمچن بلکه بازارها به یابیدست یبرا تنها نه د،یانجام - ژاپن و کایآمر

 خود تصرف به را دولت فاقد یها نیسرزم ای فیضع یکشورها بودند قادر هنوز آنها رایز« یاقتصاد

  .درآورند

 خود اوج به (۸۱۸۸-۸۴) سمیالیامپر و یدار هیسرما ساله یس بحران و اول یجهان جنگ در رقابت نیا

 ریمس در یمل و یطبقات مبارزات. برد لیتحل بزرگ رکود و یجهان جنگ دو با را شانیادهایبن و دیرس

 اوج در غرب، هیعل یاستعمار انیطغ و - نیچ و هیروس - داد تکان را ایدن که یانقالب دو وقوع و خود
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 .است یریکیپ و توجه انیشا ها بحران نیا یکل خطوط. داد شکست را سمیفاش خود

 

 سمیالیامپر بحران

 تیربش یطوالن مارش آغاز هیروس انقالب و ،یستیالیامپر نظام رهیرنج در یسست حلقه یتزار هیروس

 در تسیبا یم کرد، بروز یدار هیسرما یکشورها از رونیب رخداد نیا که آنجا از. بود سمیالیسوس یبسو

 یروهاین تکامل به سم،یالیامپر امان یب یها خصومت با مقابله در ،یاجتماع عدالت به یابی دست کنار

 یروهاین کانون دو عنوان به نیچ شیزا حال در انقالب و هیروس انقالب واقع در. پرداخت یم زین مولده

 یشانف جان متیق به بیترت به و شدند ور حمله جهان گستره در سمیالیامپر و یدار هیسرما به یمترق

  .زدند رقم را ایآس و اروپا در سمیفاش شکست ای یروزیپ سرنوشت ،یقربان ونیلیم ۰۲ و ۰۲

 در نهناعادال یمانهایپ همه به باًیتقر سم،یفاش هیعل ائتالف شده شناخته اعضآ ازی کی عنوان به نیچ

 سازمان گذار انیبن عضو پنج ازی کی ۸۱۸۴ سال در و افتی دست استقالل به داد، انیپا ۸۱۸۰ سال

 یروزیپ به یداخل جنگ در ژاپن شکست از پس مائو طرفدار یها ستیکمون بعد، سال چهار. شد ملل

 یشورا و ملل سازمان از خارج آنرا مانع جادیا با ۸۱۱۸ سال تا زمان آن از متحده االتیا اگرچه دند،یرس

  .داشت نگه تیامن

 دندیسر یم استقالل به یستیالیامپر یبحران در دوره های مستعمره مهین و مستعمره یکشورهاهمچنین 

 یانبیپشت از کشورها نیا رترید داد، یم قرار تیحما مورد را آنها وستهیپ که بود یشورو اتحاد تنها و

. ودب اکارانهیر برعکس، متحده، االتیا موضع. شدند مند بهره یستیالیسوس یکشورها گرید و نیچ

 نختیر فرو به اقدام ،یشورو اتحاد کردن مرعوب و غرب تسلط حفظ منظور به ماندن ناکام از مناکیب

 مراتمستع به یدسترس یبرا متحده االتیا. کردی ناکازاک و مایروشیه یها شهر فراز بر یاتم یها بمب

 عقب یکشورها با بار ۴۲ از شیب ۸۱۸۴ از پس اما کرد، تیحما آنها استقالل از ینوع به اروپا، سابق

 فیحر کایآمر متیق گران حاتیتسل که داد نشان زمان گذشت هرچند. شد جنگ وارد شده نگهداشته

 ینامتیو ای ینیچ داوطلبان یاریهم با که کره مانند ییکشورها مردم قهرمانانه مبارزات در یاسیس اراده
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 هیرسو عراق، در کایآمر ارتش یها یناکام. شود ینم افتند،ی دست استقالل به نیم یش هو یرهبر به

  .نگذاشت بجا رانهیو جز یزیچ خود از افغانستان و

 یبرابر و یمل توسعه یبرا زین و سمیالیامپر یبندها و دیازق یرهائ یبرا توسعه درحال مستقل یکشورها

 شان مولده یروهاین ستیبا یم خود که یا یستیالیسوس یکشورها از الهام و کمک با عیصنا توسعه و

 یالدیم ۱۲ و ۱۲ یسالها در. نهادند گام یخودمختار راه در دادند، یم رشد یباالتر سطح به را

 در هک آوردند دیپد ینینو یاقتصادها و کسیبر به موسوم یکشورها جمله از یصنعت نوظهور یکشورها

 .دندیرس یتوجه قابل یها تیموفق به یالدیم ۰۲۲۲ یها سال

 بلکه بود،ن سمیالیسوس انیپا نیا یول شد، رانده عقب به سمیالیسوس ،یشورو اتحاد رفتن انیم از با   

. یوالنط ست یراه سم،یکمون تینها در و سمیالیسوس راه. بود سمیالیسوس  تجربه نیاول انیپا تنها

 در. شوند ینم رها یخیتار و یطبقات یتضادها از با سحر و جادو نهند یم گام راه نیا در که یجوامع

 در کنون تا یستیالیسوس انقالبات که میباش داشته توجه. دارد وجود ییعقبگردها احتمال راهاین 

 به یوابستگ از دشوارتر اریبس تنها نه مولده یها روین رشدبه این دلیل . است داده رخ ریفق یکشورها

 یرهبر. ردک کسب سمیالیامپر یفشارها با مقابله در آنرا دیبا بلکه د،یآ یم بدست سمیالیامپر منافع

 وندیپ کرده عمل کیبوروکرات وهیش به است ممکن رد،یگ یم عهده به را یتعهد نیچن که یا یاسیس

 مائو «بزرگ جهش یسو به شیپ» ای نیاستال ونیزاسیویکلکت از ییها جنبه. بدهد دست از را مردم با

 .بودند یمشکالت نیچن از یهائ بیترک

 که ستین یزیچ»  سمیالیسوس که اندازد یم انگلس گفته نیا ادی به را ما کنون تا سمیالیسوس تیحکا

 انقالب درباره مارکس و «یدائم وتحول رییتغ حال در» ستیزیچ ،«بماند منجمد ها زمان همه یبرا

 :شود یم ادآوری یپرولتر

 یاه تیموفق…کنند، یم تامل درخود وستهیپ کنند، یم نقد را خود دائماً. … یپرولتر انقالبات

 مک بند، مین اقدامات رحمانهیب آنها کنند؛ شروع نو از دوباره تا کنند یم ینیبازب را خود یظاهر
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 مخالفان انگار رند،یگ یم استهزا به کمال و تمام را خود یها کوشش نیاول و ها ضعف ت،یاهم

 شهیهم از آساتر غول و رندیبگ یا تازه جان که خاطر نیبا تنها کنند یم بدر دانیم از را شان

 یتیوضع تا - کنند یم رجوع خود اهداف کرانیب عظمت به مدام کنند، قدعلم برابرشان در دوباره

 .نباشد ریپذ امکان عقب به بازگشت گرید که دیآ وجود به

 ساختمان راه در که یهائ کوشش همه و یشورو اتحاد راثیم که طلبد یم ما نامحدودعظیم و  وظائف

 و ها تیمحدود دستاوردها، از یخیتار عادالنه ترازنامه کی در را است گرفته انجام کنون تا سمیالیسوس

 از وضعیت زین را یدار هیسرما یشگفت کمال در ها تالش نیا باشد، هرچه. میکن حفظ شیها یناکام

 .داد نجاتبحرانی 

 

 یدار هیسرما بحران

 یدار هیسرما که کردند مطرح ستمیب قرن لیاوا در مارکس نظرات بسط با ها ستیمارکس گرید و نیلن

 ستا کرده عمل خود یخیتار رسالت به دیتول کردن یاجتماع با. است دهیرس خود «مرحله نیباالتر» به

 ارک هیاول یرقابت یدار هیسرما. است داده رشد ار،یبس مرج و هرج و یرحمیب رغم به را، مولده یروهاین و

 انمی رای کیتکن کار میتقس یانحصار یدار هیسرما رترید. کرد یاجتماعو شرکت ها  ها کارخانه در را

 بطور که داد نشان اش، یرقابت رومندین محسنات یبجا یدار هیسرما پس، آن از. کرد تر قیعم آنها

 بسرکو به و کند یم یط را دیتول منابع از انحراف ،یرانت انحصار فساد و انحطاط ریمس یا ندهیفزا

 .پردازد یم رقابت

 هیسرما یاقتصادها ،۸۱۸۴ از پس و برد فرو ساله یس یبحران قعر در را ایدن دهیگند سمیتالیکاپ نیا

 از تفادهاس با داشتند، یستیکمون یرهبر که ییکشورها یابزارها جعبه استیس از اقتباس با تنها یدار

 اتاصالح وان،یتا و یجنوب کره ن،پژا مورد در و ،یزیر برنامه و یعموم تیمالک ،یاجتماع رفاه یها برنامه

 ارتقآ هب اقدامات نیا. شوند مند بهره «یطالئ دوران» دهه سه از یحت و برسند ثبات به توانستند ،یارض

 عهتوس و قیتحق از تیحما و ،(یاستعمار رفته دست از یبازارها جبران) کارگر طبقه مصرف گسترش و
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 رقبا میترم« معجره» به کمک یحت و تحمل به مجبور متحده االتیا. کرد کمک یور بهره رشد یبرا

 .کردند نهیواکس سمیکمون برابر در را دهقانان شرق در و کارگر طبقه غرب در آنها رایز شد

 اب هممراه آور رشک و یقو دار،یپا یرشد از یستیکمون یکشورها. بود توجه قابل سمیکمون تیجذاب

 دست بازدارنده یاتم سالح به یشورو اتحاد ۸۱۸۱ سال در. بودند برخورداری کیتکنولوژ یها ینوآور

 مدار در را نیگاگار یوری ۸۱۹۸ سال در و فرستاد، فضا به را کیاسپاتن ماهواره ۸۱۴۱ سال در کرد، دایپ

 ماه بر «انسان» هودهیب رشک سر از تا واداشت را متحده االتیا یشورو یها شرفتیپ. قرارداد نیزم

 .کند ادهیپ

 یکشورها اغلب و آوردند، یرو سمیکمون به توسعه حال در یکشورها از یاریبس ستین تعجب یجا

 مورد «توسعه» به را نیچ و یشورو اتحاد یالگو شان یمل توسعه و طلبانه استقالل یتالشها در متعهد

  .بود توجه قابل باز بود، انتظاراتشان از کمتر اگر یحت آنها، تیموفق. دادند یم حیترج غرب نظر

 یرویپ به متحده االتیا اگرچه. دیچرخ چپ یسو به یقاطع بطور یالملل نیب نظم و جنگ از پس یایدن

 حد از شیب یقطب چند یایدن یول بود، جهان بر خود تسلط جادیا یپ در نوزدهم قرن انگلستان وهیش از

 استیس که بیرق یدار هیسرما یها قدرت توسط سرد، جنگ در تکبرش رغمیعل کایآمر. بود کرده رشد

 دایپ اعهاش سمیالیسوس شد، آن رشیپذ به ریناگز کردند یم دنبال یدولت ریغ و یدولت مرکب توسعه

 .کردند یم مبارزه خود استقالل یبرا که یا توسعه حال در یکشورها نیهمچن شد، تیتثب و کرد

 و یبرابر بر ملل، سازمان در آن یمرکز هسته با ،*وودز برِتون یمدار حکومت یالملل نیب ینهادها

 ماا کند، لیتحم جهان به را دالر توانست متحده االتیا. دندیورز دیتاک تجاوز عدم و ها ملت استقالل

 کایآمر. داردن آنرا بار ینیسنگ تحمل که شد معلوم که یتیمسئول طال، - دالر تبادل تیقابل قول با تنها

 روبرو ورشو بازدارنده مانیپ با یول کند، یسازمانده را (ناتو) یشمال کیاتالنت مانیپ سازمان توانست

، سیاست های مالی و پولی را با هدف  یبازرگان و یاقتصاد تیریمد ،یزیر برنامه ه،یسرماکنترل . شد

 ایجاد اشتغال کامل و توسعه عادی و فراگیر در قفس های ملی محصور نگهداشت.
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 یلمللا نیب یجنبشها و نهادها بودند، مخاطره در شتریب که توسعه حال در یکشورها یطیشرا نیچن در

 کنفرانس و  ن،یچ + ۱۱ گروه ها، متعهد ریغ جنبش باندونگ، کنفرانس - کردند جادیا یرومندین

 جنوب-جنوب یهمکار و استقالل توسعه، بسود را آنها تا - توسعه و تجارت درباره متحد ملل سازمان

 عدم ،یارض تیتمام و یخودمختار به احترام ـ زیآم مسالمت یستیهمز گانه پنج اصول. کنند مهار

 سال در که - زیآم مسالمت یستیهمز و دوجانبه، منافع و یبرابر ،یداخل امور در دخالت عدم تجاوز،

 را یدار هیسرما و سمیالیامپر راندن عقب موجبات د،یرس نهرو لعل جواهر و یانال ژو توافق به ۸۱۴۸

 .آورد فراهم

 شیگرا داد، رخ یشورو و نیچ انیم شکاف همه از تر مهم چپ، انیجر در عقبگردها یبرخ هرچند،

 .افتی ادامه سمیالیسوس یسو به یجهان

 یدیتول توان یدار هیسرما کهیحال در. زد یم را اول حرف یامپراتور یاقصادها در هیسرما حال هر در

 مطالبات و افتی شیافزا کارگر طبقه مصرفِ وجود نیا با داد، یم گسترش  ها دولت تیحما با را

 اوج به یور هرهب رشد. گرفت یشیپ تقاضا از دیتول ریبناگز کرد، دایپ گسترش یمترق و یستیالیسوس

 درحال و یغرب یکشورها در متشکل کارگر طبقه نکهیا به نظر دولت، توجه قابل تیحما رغمیعل د،یرس

 منگنه ریز را یستیالیامپر یها هیسرما سود توانستند آنها کردند، یم مطالبه یشتریب دستمزد توسعه

 نیدوم :شد بحران وارد یستیالیامپر یکشورها اقتصاد رشد، و یگذار هیسرما شدن کُند با. دهند قرار

 .شد مصادف تنامیو در متحده االتیا شکست با یالدیم ۱۲ یها سال مهم رکود دوره

 

 فرتوت؟ یدار هیسرما ریاکس :سمیبرالینئول

 تیالکم ،یستیالیسوس اصالحات قیتعم: شدند رو به رو انتخاب کی با نکیا یدار هیسرما یاقتصادها

 ا،ی دهند گسترش را تقاضا تا جهان رشد به رو یکشورها در یگذار هیسرما و عمل ابتکار و یعموم

پس از  هیسرما های عمل تیمحدود ،یبانک هیسرما پشتوانه با کردند یم هیتوص ها برالینئول که آنطور

 راه به یخارج یکشورها در منظور نیهم به یکارزار و بردارند انیم از خود یکشورها در راجنگ 
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 یدوم و بود توسعه حال در و یدار هیسرما یکشورها زحمتکشان خواست وفق بر اول انتخاب. اندازند

 .کرد یم برآورده را کمپرادورشان یپادوها و هیسرما مراد

 نیاول سم،یرفرم سر بر یخیتار شکاف بود، فیضع ینظر و یاسیس جهت از چپ. شد روزیپ هیسرما

 جنگ زیآم سهیدس و ریفراگ یسرکوب ،۸۱۸۱ از پس یپ در یپ یستیالیسوس یها انقالب ،یجهان جنگ

 .رفاه دولتدر کشورهای با  یزندگ طیشرا بهبود و سرد،

 دممر کند، یسازمانده را ـ یمل یها جنبش زنان، کارگران، ـ مردم میعظ تیاکثر توانست ینم هیسرما

 همه لکهب افتندی ینم یمعقول یاسیس لیبد دوم انتخاب در و می توانستند منتفع شوند اول انتخاب از

 یشرفتهایپ وجود با. بود صادق زین یرامونیپ یکشورها مورد در نیا. دادند یم دست از را زیچ

 یدیشد یرهافشا با روندها نیا کاراگوئه،ین و آنگوال ،یجنوب منی افغانستان، در یانقالب و یستیالیسوس

 .بودند رو به رو یشورو اتحاد در انقالب ضد انتیخ و کمپرادور یروهاین و ها ستیالیامپر جانب از

 سود ورآ سرسام نرخ شوک و اش یخیتار یدستاوردها و کارگر طبقه به حمله با را ورودش سمیبرالینئول

 هیسرما دوباره استقرار با. کرد اعالم توسعه، درحال یکشورها اغلب توسعه «دهه دو» دادن باد بر و

 یستیالیسوس یکشورها و یشورو اتحاد سابق یکشورها زحمتکشان بانیگر نکبت و یبدبخت ،یدار

 .افتی گسترش و فراگرفت هم را یشرق یاروپا

 هیسرما حرکت و رشد نبود قادر سمیبرالینئول. ماند ناکام اما افت،ی ادامه سمیبرالینئول اگرچهبا این حال ، 

 نظر از سمیبرالینئول. بود یحتم اش شکست. ردیسرگ از یستیالیامپر یکشورهااقتصاد  در یحت را یدار

 یعارهاش با تا سربرآورده یانحصار یدار هیسرما مرحله در سمیبرالینئول. بکاریفر است یانیجر یفکر

 صاحب زحمتکش طبقات برابر در هیسرما ازاتیامت از آزاد بازار رقابت و ت،یمالک حق ،یاقتصاد یآزاد

 مین زا بعد خود یایاح یجستجو در برالینئول هیسرما. کند دفاع ،یمل توسعه و سمیالیسوس و قدرت،

 . پروراند ینم سر در ۸۱۸۸ ماقبل یسلطنت و یاستبداد یدار هیسرما یایرؤ از کمتر یزیچ قرن،

 مراکز در ـ کرد یشرویپ نامتوازن بصورت که یسمیبرالینئول و گردد ینم بر عقب به خیتار عقربه یول
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 .شد رو به رو یمردم یها مقاومت با گام هر در ـ بود تر موثر یدار هیسرما ییکایآمر-انگلو برالیل شتریب

 به .داد کاهش را یاجتماع یها تیحما و نظارت ،یدولت تیمالک ،یداخل یها استیس در سمیبرالینئول

 یدستمزدها شد، زحمتکشان فراوان یکاریب موجب و داد قرار هجوم مورد را یکارگر یها هیاتحاد عالوه

 کوچکتر، رفاهِ دولت استیس گرید عبارت به داد، کاهش را آنها یایمزا و نگهداشت راکد را یواقع

 .کرد برقرار را کمتر یاجتماع خدمات و تر قدرتمند یکارفرما

 یاکشوره نگهبانان و نیناظر به یجهان بانک و پول یالملل نیب صندوق ،یالملل نیب استیس در

 به وادار را یرامونیپ یکشورها دهنده، وام تیمسئول گرفتن دهیناد با  با آنها. شدند لیتبد یستیالیامپر

 بازار و دادند شیافزا را صادرات ۸۱۱۲ و ۸۱۱۲ یها سال در کهیحال در آنها. کردند یبده پرداخت باز

 دهادرآم و صادرات داتیعا متها،یق کاهش موجب کردند، پر نیپائ یتکنولوژ با یاصل یکاال چند با را

 یکشورها توسعه در مختلط اقتصاد و دولت دخالت مانع زین و دولت شدن کوچک خواستار آنها. شدند

 رد حال، نیع در. بودند شانیها یبده بازپرداخت یبرا شتریب دیتول ازمندین که شدند یسوم جهان

 کرد، دایپ کاالها و کارگر منابع، به یشتریب یدسترس ،یستیالیامپر هیسرما کشورها نیا از یاریبس

  .داد قرار تنگنا در را آنها یمل توسعه و یدموکراس استقالل،

 وانستت ینم گرید. کند استفاده سؤ خود یاسیس یبرتر از توانست یم تنها افول درحال یدار هیسرما اما

 متیق و دستمزد ات،یمال پرداخت از خست یرو از آنها. سازد معکوس را نزولش به رو یاقتصاد رشد

 هب را ها کارخانه منوال نیبد و ساختند، تر بد را ینابرابر و تقاضا طیشرا زدند، باز سر کاالها معقول

 .دادند انتقال کمتر دستمزد با مناطق

 یا ندهیفزا بطور ،یستیالیامپر یکشورها در هیسرما د،یتول در یگذار هیسرما یبجا ناگوارتر، هم نیا از

 را یتوضع نیچن کایآمر متحده االتیا. آوردند یرو زیاحتکارآم و غارتگرانه ،یدیتول ریغ یها تیفعال به

 کیستماتیس بطور دالر کردند، لیتحم را طال از دالر یجدائ ۸۱۱۸ سال در نکهیا از پس. کرد لیتسه

 بیج ،ییدارا حباب و یبده شیافزا. ماند یباق آن یباال ارزش و شد تیتقو یمال یها تیفعال در
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 از آنها که بود یحال در نیا و کرد، یخال را دهندگان اتیمال و ها دولت کوچک، کسبه زحمتکشان،

 دفاع دهندگان وام از مکرر یمال یبحرانها در ها دولت عنوان به ممتاز کوچک یها تیاقل ثروت انباشت

    .کردند

 تجربه دوره. کرد یباز انیم نیا در یمتضاد و زیانگ شگفت نقش ارتباطات و اطالعات یتکنولوژ

. گذاشت شینما به را یستیالیسوس اقتصاد یزیر برنامه و تیریمد کیدموکرات توان یشورو کیبرنتیس

 تمرکز و انباشت به کمک ،یمرز برون کنترل و دیتول یبرا آن از عوض در برالینئول داران هیسرما

 ستفادها انیمشتر از استفاده سؤ کارکنان، کنترل شیافزا منابع، و نیزم تصاحب احتکار، غارت، ه،یسرما

 هیسرما نوع نیا .تا به مطالبات مردم و دریای مشکالت و نیازمندی های واقعی آنان پاسخ ندهند کردند،

  .است داده کاهش را یاجتماع خدمات و مشاغل تیفیک و تیکم انسان، سالمت تیوضع یدار

 هب و غارت را است کرده یارزان انسان به گانیرا به نیزم هرآنچه ،یبرالینئول یدار هیسرما که آنجا از

 دست از ،یوهوائ آب راتییتغ ست،یز طیمح یآلودگ در یاضطرار وضع موجب کند، یم لیتبد سود

 احتماالً یپاندم نیآخر نیا واقع در. است شده دام به نسبت ریناپذ فیتوص یرحمیب و یستیز تنوع دادن

 انانس به یوحش واناتیح ستیز طیمح بیتخر بخاطر که است یوانیح منشآ با روسیو نیتر دیجد

 .است کرده تیسرا

 هیسرما داند، یم ضرور را یالملل نیب و یدولت اقدامات به ازین یعلم جامعه روشن اجماع نکهیا وجود با

 .کند یم تر میوخ را اوضاع نیا و دارد، اصرار محور بازار و سودآور «حل راه» بر یدار

 رشد که یبطور کرد، تر فیضعهر دهه  را یدار هیسرما یکارائ و رشد ،۰۲۲۱ سال از پس سمیبرالیل نئو

 بحران کی انتظار در هوشمندتر ناظران ،۰۲۸۲ یسالها اواخر تا. شد تر کُند هم بزرگ رکود دوران از آن

 دهیپوس سیانگل و کایآمر برالینئول رهبران توسط درون از که یدار هیسرما دیتول نظام در بزرگ یاقتصاد

 حرانب آتش یپاندم ان،یم نیا در. گرفت یفزون یاجتماع یها یناآرام و تظاهرات چنانکه بودند، بود شده

 .ردک برمال یا سابقه یب بطور را یبرالینئول یدار هیسرما اقتصاد یها یناکارآمد و کرد ور شعله را



14 
 

 هیرماس ،یصنعت استیس ازمندین یپاندم و یستیز طیمح حوادث به یاضطرار پاسخ و اقتصاد یایاح

 قابل تراز در یعموم بهداشت رساختیز و یستیز طیمح یزیر برنامه ،یاجتماع عیتوز باز ،یدولت یگذار

  .است استیس و دولت بر یدار هیسرما سلطه به دادن انیپا ازمندین زین و است سمیالیسوس با اسیق

 ژهیو به است، قیعم و عیوس برالینئول یدار هیسرما از یناخرسند. است آماده آن به یابیدست طیشرا

 .اند شده رانده هیحاش به رهیغ و تیجنس نژاد، بخاطر که یکسان انیم

 

 سمیپوپول و چپ یریگ کناره

 قابل یاستثنا چند با ،یکارگر یها هیاتحاد و کارگر طبقه یخیتار احزاب ،شرایط یاد شده وجود با

  .بهره ببرند کارگران جیبس یبرا یتینارضا نیا از نشدند موفق اکثراً احترام،

 یانفعال وهیش ریتاث تحت یخیتار نظر از یدار هیسرما یکشورها در یکارگر عمده یها هیاتحاد

 راه (ITUC) یالملل نیب یکارگر هیاتحاد ونیکنفدراس و ( ETUC) اروپا یکارگر هیاتحاد ونیکنفدراس

 هیتحادا نیا. گرفتند شیپ در را یمل فوق موسسات و یتیمل چند یدار هیسرما با یطبقات سازش روش و

 را لنامتشک و نامطمئن اشتغال موجبات و رفتند لیتحل مجموع در ها، برالیل نئو تهاجم و فشار ریز ها

 و هستند شیافزا حال در کالیراد یا توده یها هیاتحاد حال نیا با. آوردند فراهم ایدن سراسر در

 به ،یاستعمار ضد و یستیفاش ضد مبارزات وارث (WFTU) کارگران هیاتحاد یجهان ونیفدراس

 جهان سراسر در کشور ۸۰۴ در را کارگر ونیلیم ۸۰۲ ماند، وفادار سمیالیامپر با تیضد و سمیالیسوس

 .کرد متحد سمیالیامپر هیعل

 یالدیم ۱۲ یها سال در راستگرا احزاب یوقت. رفت وخامت به رو شده شناخته یکارگر احزاب تیوضع

 یرویپ هاآن از تلخ، یمبارزات از پس اغلب هرچند احزاب، نیا از یاریبس دند،یگرو سمیبرالینئول انیجر به

 اد،د رخ یشرق یاروپا و غرب در آنها نیتر برجسته. دادند دست از را زحمتکشان با خود ارتباط کردند،

 کرانروشنف ای کرده لیتحص عناصر. میبود یراتییتغ نیچن شاهد زین سوم جهان یکشورها یبعض در

 وننتیکل و بلر یتون مثل یمداران استیس ریاخ یها دهه در یول. داشتند عهده به را احزاب نیا یرهبر
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 شیپ مسیبرالینئول یبسو «ونیزاسیگلوبال» عنوان ریز اغلب آنرا، تیهدا و شدند مسلط احزاب نیا در

 .بردند

 قشر زین و معتبر پرسونل به خود گسترش یبرا ها ونیکورپوراس و یدولت یها یبوروکراس جنگ، از پس

 ،یمهندس ،تیریمد یفرامرز دیتول یبرالینئول یها استیس تحت. داشتند ازین یا حرفه رانیمد از یعیوس

 که رد،ک متمرکز یغرب یکشورها در را ییعملکردها نیچن و یمال امور غ،یتبل ،یابیبازار ،یقانون ،یطراح

 و رفتگ قرار زحمتکشان توده از باالتر ،یا حرفه تیریمد هیال نیا. دیانجام ها گروه نیا شتریب رشد به

 یاسیس دستگاه. شد برخوردار ،یدولت و یخصوص منابع به یدسترس جمله از ،یاریبس ازاتیامت از

 یدولت ریغ یها سازمان و ها هیاتحاد دولت، درون یها بوروکرات و منتخب مداران استیس - برالینئول

 ساز اعاجم یاسیس دستگاه ،یحزب فرا یخانوادگ و یا حرفه یوندهایپ با. کرد یم استقبال قشر نیا از -

 از فورد ادیبن یمال تیحما از یا کننده گمراه منظره تا کرد ظهور برالینول یها استیس یفراجناح

 یاادهیبن و اروپا، یاسیس حزب از یمال تیحما تیوضع از بلر یتون طرح ،(WSF) یجهان یاجتماع فوروم

 .دهد ستد به ،یبرالینول یهیبد یوندهایپ با اروپا، هیاتحاد و یدولت یمال کمک بری متک یاسیس احزاب

. ی شودم مربوط دهندگانشان یرآ جیبس یچگونگ به صرفاً یا ندهیفزا طور به یحزب یها تفاوت اکنون

 وند،ش یم متوسل یبورژواز خرده کارانه محافظه یاجتماع شیگرا به عتاًیطب راستگرا احزاب کهیحال در

 سمیبرالینئول و آن بر مسلط یا حرفه ونیاسیس و سمیبرالیل الیسوس از اکنون کارگر به معروف احزاب

 بارزاتم بر حالت نیبهتر در یحت سمیبرالینئول. کند یم یبانیپشت آن یزندگ سبک و درآمد یحام

 ،یجنس یها تیاقل ،«یمرئ» یها تیاقل زنان، - اجتماع هیحاش در یها گروه ممتازِ اعضآ از معموالً افراد،

 لعاج توجه مورد را« یفرهنگ جنگ» سمیبرالیل الیسوس که یحال در. دارد تمرکز - یقوم یها تیاقل

 یتناسب یب بطور که کارگر، طبقه توده عیوس یها گروه اعضآ از دهد، یم قرار ها روزنامه خط سر و

 استیس با آنها شتیمع و اند، شده دیام نا یزندگ طیشرا بهبود از دار،یناپا مشاغل ،یکاریب فقر، دچار

 دموکرات الیسوس احزاب عمده، لیدل نیا به. است غافل شود، یم تر میوخ روز هر یبرالینول یها
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 .ندداد دست از را خود تیحما سرعت به ییاروپا

 کار به را یانتخابات یکارزرها و یا رسانه یها بحث ها، فوروم جلسات، در تیفعال یا حرفه هیال نیا

 از زحمتکشان هرچند. دهد یم حیترج ها کارخانه و ها محله در کارگر طبقه یاسیس یسازمانده دشوار

 برند، یم رنج ندهیآ به یاعتماد یب و یگانگیب ازخود ،یکاریب محصوالتشان، نازل متیق کم، دستمزد

 درآمد، در شکاف واسطه به آنها حال، هر به. هستند خود یجمع حقوق و سمیالیسوس یجستجو در هنوز

 انیم یساختگ «یفرهنگ جنگ» یاسیس لحاظ از و یاجتماع یها تفاوت گرید و نژاد ت،یجنس مهارت،

 دیهدت و ضیتبع زین و برال،ینول یاسیس دستگاه یانقالب ضد و مرتجع واقعاً راست و چپ  یها جناح

 .هستند زیمتما گریکدی از ،یواقع یها جنبش و رهبران هیعل جیرا

 یاه یتینارضا از استفاده با تا کوشند یم «یستیپوپول» ظاهر با نظام نیا راست و چپ یها جناح 

 لسوناروبو ترامپ، یراست فوق یها استیس. کنند جیبس را آنها یبرالینول یها استیس از یناش یعموم

 متهم یطبقات ضیتبع بر شدن متمرکز به دو هر مادورو ای نیکورب انهیگرا چپ یها استیس و یمود ای

 درتق تصاحب یبرا آورده وجود به سمیبرالینئول که یا یطبقات یها شکاف از یاول هرچند. شوند یم

. هاست شکاف نیا به دنیبخش امیالت یبرا یراه افتنی درصدد سمیبرالینول دفع با یدوم برد، یم سود

 یجمهور استیر مقام در را ترامپ توانند یم آنها :است توهم حاکم یاسیس دستگاه یطرفیب نکهیا تر بد

 شوند کینزد یگاهیجا نیچن به آنکه از شیپ را یمترق واقعاً مداران استیس یجلو دیبا اما کنند، تحمل

 .کنند عزل جایگاه آن از را آنها تا شوند شان چیپ پا و مزاحم آنقدر مدام ای رندیبگ

. رندیگب قرار یبررس مورد نکهیا به رسد چه شوند، ینم مطرح اصالً مردم یعموم مسائل یبرالیل نظام در

 غربِ ای یستیکمون-پسا یکشورها ،یرامونیپ یکشورها در - یدار هیسرما یکشورها در تیاکثر اگرچه

 نیرکمت به یحت هیسرما تیحاکم دهند، یم ادامه سمیبرالیل نو با مخالفت به - شده یزدائ یصنعت

 .ابندی ینم شانیها خواسته انیب ابراز یبرا ییجا مخالفان نیا و دهد، ینم تیرضا هم سازش

 رانیمد و نجوانا یشغل یفیبالتکل و ابدی یم کاهش متوسط طبقه اشتغال زانیم یاقتصاد اوضاع افول با
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 طبقه» یروها انهیم از یاریبس آلمان، یداخل جنگ همانند شومبختانه،. کند یم دیتهد را سالمند

 یاه شورش در یاریبس حال نیع در. اند شده اغوآ یافراط انیراستگرا یها دهیا توسط اکنون «متوسط

 یم روزب خود از کارگر طبقه یسو به شیگرا فرانسه، در زردها قهیجل رینظ سم،یبرالینول هیعل خودجوش

 ۸۱۱۸ سال از بعد یالملل نیب سمیکمون یمعنو و یاسیس بحران. شوند یم رو در رو ارتجاع با و دهند

 به خدمت به را یحزب یبوروکراس خود یا حرفه گاهیجا ارتقآ یبرا که ستیکمون رهبران انتیخ و

 ژادن ،یگرائ قوم ـ یواقع ریغ یها «یهمبستگ». کرد تر بغرنج را مشکالت دادند، حیترج زحمتکشان

 شناخت انعم تا شود یم گرقته کار به نظام همان انیقربان گرید هیعل بانهیعوامفر ـ سمیکمونال ،یپرست

  .شوند شانیها یبدبخت یواقع نیمسؤل

 چپ انیجر درون در بشود، اعمال چپ انیجر توسط یطبقات مبارزه نکهیا یبجا امروز ن،یا بر بنا

 .شود یم دیتشد

 دهد، یم دست از را استیس بر خود کنترل برالینول یاسیس تیحاکم ابد،ی یم شدت بحران کهیدرحال

 یها ارزش و یدار هیسرما یدگیپوس یستیالیسوس جوامع یها تیموفق ،یالملل نیب عرصه در ژهیو به

 .کند یم برمال آنرا

 

  غرب افول و سمیبرالینول

 تیهان در و توسعه، حال در یکشورها زحمتکشان، هیعل سمیبرالیل نو هیاول یها تکانه و نیسهمگ هجوم

 انیم کافش شدن تر قیعم با. بماند داریپا توانست ینم یشرق یاروپا سمیالیسوس و یشورو اتحاد هیعل

 خود یگانیر ـ تاچر هیاول فرم از و شد یسیدگرد به مجبور سمیبرالینول ها، تیواقع و یبرالینول یها دهیا

 استیس و ،۰۲۲۲ یها سال در متحده االتیا« یامپراتور» ،یالدیم ۱۲ یها سال در «ونیزاسیگلوبال» به

 .کرد دایپ شکل رییتغ ،۰۲۸۲ یها سال در«یاضتیر» یها

 خارجه وزارت به وابسته لسوفیف بود، مشغول یکوبیپا و رقص به یشورو اتحاد گور یرو بر غرب یوقت

 دهیرس هدفش به تیبشر. است دهیرس انیپا به خیتار که کرد اعالم اما،یفوکو سیفرانس متحده، االتیا
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 تک یایدن به زده بهت جهانی. رفت نخواهد فراتر نیا از و. یدار هیسرما و یبرالیل یدموکراس :است

 .داشت یگرید یها دهیا خیتار اما. بود بسته دل صلح از یریگ بهره و یقطب

 

 ؟یقطب تک یایدن

 ،یرالبینول یها استیس. کرد دیتشد را یقطب چند یایدن یسو به شیگرا برعکس یقطب تک جهان

 عیسر بازار اقتصاد یسو به یجهان اقتصاد ثقل مرکز کرد، گرفتار رشد شدن تر کُند هرچه در را غرب

 ه،یوسر و هند ل،یبرز رینظ ،یدار هیسرما رشد حال در بزرگ یکشورها زین و نیچ یستیالیسوس الرشد

 .افتی انتقال کردند، ینینش عقب آزاد بازار ییادگرایبن یها خصلت نیتر بد از آنزمان که

 نیب صندوق جمله از ،یالملل نیب یدولت ینهادها در خواستاراصالحات کشورها نیا ۰۲۸۲ یها سال در

 کاراتابت به دست ن،یچ ژهیو به آنها، زد، باز سر یهمکار از غرب یوقت. شدند یجهان بانک و پول یالملل

 ،یشانگها یهمکار سازمان ها، رساختیز یگذار هیسرما بانک جادیا از توان یم جمله از که زدند یدیجد

 زا استفاده با نیهمچن هیروس و نیچ. برد نام ما، یکایآمر مردم یواریبول اتحاد و ن،ینو توسعه بانک

 یکشورها از سوم دو ـ کردند یرهبر را ایاورآس اتحاد و یهمبستگ انیجر نیچ یاقتصاد رشد جاذبه

 توان و ن،یچ جاده و کمربند ابتکار از و دارند یبازرگان مراوده متحده االتیا از شتریب نیچ با امروز جهان

 ییایاورآس قطب نیا. برند یم سود گان،یهمسا یاقتصاد تیامن نیتام یبرا هیروس شدهُ آیاح شجاعت و

 مخرب راثیم بر و دهد، یم پوشش آنرا مساحت از یمین از شیب و جهان تیجمع سوم کی به کینزد

 .دیآ یم فائق آن، یستیالیامپر ضد جنبه در اقل حد ،یشورو اتحاد و نیچ انیم شکاف

 چپ یها دولت «یصورت موج». کردند اعالم غرب هیعل را خود مخالفت زین نیالت یکایآمر و قایآفر

 به هاآن برداشتن انیم از یبرا متحده االتیا صبعانه و انهیوحش اقدامات رغمیعل نیالت یکایآمر یگرا

 یمل یروهاین داد، رخ یبیل در آنچه مانند ییگردها عقب وجود با قا،یآفر در. دهد یم ادامه خود اتیح

 یها جنبش شاهد قایآفر در فرانسه سابق مستعمرات. هستند ییآرا صف و آمدن گِردهم حال در چپ و

. هستند(*قایآفر مرکز و غرب در کشور ۸۸ استفاده مورد ارز) CFA Franc فرانسه فرانک هیعل یا توده
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 بازانسر تیحما تحت یانتخابات و یمرکز یقایافر یجمهور یراهبرد تیاهم با یکشور اشغال با مخالفت

 یها تالش به SADC قایآفر جنوب توسعه جامعه عضو کشور ۸۹. شد یسازمانده ییرواندا و یروس

 از یادتعد نکهیا ضمن برخاستند، مخالفت به مبابوهیز در میرژ رییتغ یبرا انگلستان تیهدا  تحت

 کشور نیا شمال در ISIS یاسالم دولت ریتاث تحت انیشورش با کیموزامب مبارزهُ در هیهمسا یکشورها

 .رساندند یاری آن به

 پان یایاح حال در و دارند یشتریب استقالل یاسیس و یاقتصاد جهت از نیالت یکایآمر و قایآفر امروز

 نشان و هدیجنگ شیبرا ها نسل یط یانقالب زنان و مردان که هستند یسمیکانیآمر پان و سمیکانیآفر

  .زنند یم جوانه هنوز شان یانقالب یبذرها که اند داده

 

 صلح؟بهره مندی از 

 peace dividend 

 هاجمت با را اش رفتن لیتحل درحال یاقتصاد اوضاع دیکوش متحده االتیا. صلح نیز تحقق پیدا نکرد

« نتزیی» و ،«یدموکراس» ،«بشر حقوق» از دفاع یشعارها با و گرفت یفزون جنگ. دینما جبران ینظام

 جیوتر به نه آنها. پیوند خورد خورده، شکست اصطالح به یکشورها شهروندان از «تیحما تیمسئول»و 

 یامپراتور وغی ریز به را ریفق یکشورها تا پرداختند یبرالیل نو یدار هیسرما جیترو به بلکه یدموکراس

 را رفت،شیپ و یزندگ ،یانسان حقوق نیتر یاساس و بکشانند، یدار برده حد تا مفرط استثمار و هیسرما

 کیراتدموک یجمهور ونزوئال، کوبا، ه،یسور مانند یکشورهائ یستادگیا مقابل در آنها. کنند صلب آنها از

 .شدند آنها به غذا و نفت دارو، دنیرس مانع یحت کردند، استفاده محاصره حربه از منی و کره خلق

 شده یدائز یصنعت و شده یمال نیتام غربِ رایز. رندیناپذ انیپا جنگها نیا که است شده ثابت تجربه به

 یهبرر به غرب. است یصنعت استیس یافروز جنگ لذا، است، اسلحه دیتول عیصنا عمده منزلگاه هنوز

 به آنها بر غلبه و حاتیتسل غیتبل و شیآزما یبرا را ها جنگ ،یبازساز نه ب،یتخر تیقابل رغمیعل کایآمر

 یلو گرفتند کمک (نیفلسط اشغالگر میرژ) لیاسرائ مانند یپادگان یها دولت از و است انداخته راه
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  .نگذاشتند بجا خود از یاثر یرانیو و یتباه بجز آنها. نشد شان بینص یروزیپ

 مواجا شیافزا موجب شیپ از شیب ستیز طیمح بیتخر و فقر ،یسرکوبگر سم،یتاریلیم گسترش

 ادهفرست هیهمسا یکشورها به و سرکوب یغرب یکشورها یمرز سیپل توسط که یمهاجران شد، مهاجرت

 یآزاد یها تیمحدود آن، دنبال به و سربرآوردند گرید وارید ها صد اما ختیر فرو نیبرل وارید. شدند

 هن بشر، حقوق نقض. افتی شیافزا اعتراض حق و خطر زنگ انیناد تیمحدود قت،یحق بازتاب و انیب

 والر به س،یپار ای سیاپولینیم مانند یغرب یکشورها یشهرها در بلکه سوم جهان یکشورها در تنها

 .شد لیتبد یعاد

 انیم به یصحبت بشر حقوق از یاجتماع حقوق و یاجتماع عدالت توسعه، و صلح بدون توان یم چگونه

 چند یجهان شناختن تیرسم به استقالل، داشتن بدون مردم و ها دولت  است ممکن چگونه آورد؟

 یدرپ که کاراگوئهین ای کوبا ن،یچ مانند ییکشورها کردن دار لکه و شمردن خوار یبجا ، احترام ،یقطب

  .افتی دست یاهداف نیچن به هستند یانسان حقوق نیتر یادیبن نیا کسب

 یم رهگ یستیکمون ضد غاتیتبل به را جامعه امکانات هیعل و تیبشر هیعل شیها تیجنا یدار هیسرما

 مانند آنها حقوق از بهتر سمیالیسوس که ابندی دست شناخت نیا به مردم که دهد ینم اجازه و زند،

 .دکن یم تیحما یغن و  سالم یفرهنگ یزندگ و اشتغال اعتراض، حق زین و تجمع و مذهب ان،یب یآزاد

 یم ربس یالملل نیب راتیتاث و یاسیس ،یاجتماع ،یاقتصاد میوخ تیوضع نیچن در یغرب یکشورها

 .دیرس فرا یپاندم که بردند

 

 یپاندم با مصاف آزمون در سمیالیسوس و یدار هیسرما

 ابتدا د،نداشتن را یپاندم با (مقابله) یارای یقبل یهشتارها رغمیعل ،یغن و ریفق ،یدار هیسرما یکشورها

 و یاجتماع یساختارها. گرفتند قرار روسیو نیسهمگ حمله مورد وسپس کردند، حاشا آنرا بودن یجد

 مندثروت یکشورها اغلب در بودند، شده فیتضع داًیشد یناکاف یها بودجه بخاطر سال دهها که سالمت

 برآورده یازهاین. ختندیفرور ریفق یکشورها از یاریبس در و نداشتند را ینیسنگ بار نیچن تحمل یارای
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 انیم شدند یمدع یدار هیسرما یکشورها. رفت باال شدت به د،یکو ریغ ای دیکوو با مرتبط مردم، نشده

 قبال در را مردم جان آنها واقع در کهیدرحال اند، شده گرفتار آنها شتیمع و مردم جان نجات انتخاب

 .انداختند یم خطر به داران هیسرما سود

 الدرح یِمال یبازارها از تیحما اقدامات، تنوع و ابعاد در سابقه یب بطور متحده، االتیا در یدولت مقامات

 یحت« یا گله تیمصون» به دنیرس یبرا برالینول یها دولت از یبرخ. دادند قرار تیاولو در را یفروپاش

 یم دست از را خود جان ها انسان تعداد چه نکهیا از فارغ کردند، یکُش وقت یهمگان یابتال متیق به

 ،ینینش خانه :نکرد جادی شان بار تیجنا یاستراتژ در «یفیتخف» اما شد، آنها مانع یعموم اعتراض. دهند

 تا ها مارستانیب در یبستر کاهش یبرا و  ممکن نیگزیجا عنوان به داد، یم کاهش را سود چه اگر

  .شد گرفته کار به نپاشد، فرو سالمت یعموم نظام که ییجا

 شیافزا از ای شدند، سالمت نظام تیتقو مانع یداروئ یکاالها و ها شرکت به نهیرید تعهد با ها برالینول

 ستما یشناسائ و آنها نهیقرنط و مبتال فرد بیتعق تست، منظور به ها محله یعموم بهداشت توان

 و خدمات ارائه بنام مداران، استیس عوض در. زدند باز سر باشد، یم روسیو توقف الزمه که شانیها

 با حال نیع در. کردند فراهم سود کسب یها فرصت دارشان هیسرما دوستان یبرا ،یعموم بهداشت

 طسقو موجب خود که شد، تکرار و افتی ادامه ها تیمحدود ریناگز به و آوردند یرو نهیقرنط به دیترد

 انسان ها اردیلیم یواقع معاش امرار وضع انداختن خطر به و کشورها یاقتصاد اوضاع کشاندن پرتگاه به و

  .شد

 هیسرما یکشورها در آن هنگام زود یساز آزاد و یانگار سهل نه،یقرنط یاجرا در یدودل آشفته چرخه

 افزون ،یماریب به ابتال معرض در« یضرور» مشاغل کارگرانِ حد از شیب گرفتن کار به و برال،ینول یدار

 و ها تیمحدود جادیا استیس برابر در مقاومت موجب یدولت یها رسانه به یاعتماد یب برآن،

 .شد جهان در ریم و مرگ زانیم نیشتریب باعث مجموعاً ون،یناسیواکس

 یبانیپشت( مردم از تیحما یبجا تقاضا بردن باال یبرا) یماریب تیسرا از ثروتمند یکشورها کهیحال در



22 
 

 هب قادر یحت شانیها دولت که بدهکار و ریفق یکشورها از یاریبس یبرا  یامکان نیچن کردند، یم

 رت قیعم هم باز موجود یاجتماع شکاف. نبود فراهم نبودند، خود هیاول یازهاین ای یپاندم با ییارویرو

 تیماح کهیحال در. پرداختند را خود یها یبده یحت آنها. پرداختند یخانگ کار به باال درآمد با افراد. شد

 به و شدند ثروتمندتر داد، یم قرار یا سابقه یب( درآمد کسب) تیموقع در را آنها ،یمال یبازارها از

 .شد افزوده ها اردریلیم تعداد

 از ای ،ریپذ ضربه یها گروه گرید و ینژاد یها تیاقل دار،یناپا مشاغل در زنان ژهیو به کارگران، برعکس،

 در ای بردند، یم رنج محض یدیناام و برانداز خانمان یها یبده انداز، پس نبود انزوا، ،یکاریب فقر،

 مرگ و یماریب به ابتآل معرض در و کار مشغول مدام کم حقوق با« مقدم خط» در «یضرور» مشاغل

 یها خانه در یزندگ شغل، چند داشتن اد،یز ازدحام سالمت، خدمات به ناقص یدسترس. داشتند قرار

 از هک ییها هیاتحا وجود با. دهد یم شیافزا را مرگ و یماریب به ابتال خطر یخانمان یب و استاندارد ریز

 نانآ سالمت که یطلب فرصت انیکارفرما و کنند، ینم تیحما اصالً ای ،یکاف انداز به کارگران حقوق

 .است شده گرفته دهیناد عمدتاً کارگران اسفبار تیوضع ندارد، یتیاهم شانیبرا

 و مارانیب خانواده، اعضا به مواجب یب خدمات دهنده ارائه مردان، کنترل ریز مادران عنوان به زنان

 نهیقرنط و یپاندم از را صدمه نیشتریب مشاغل در حقوق زانیم نیکمتر کننده افتیدر و سالمندان

 زنان.  شد خود مشاغل از زن ونهایلیم ترک موجب مدارس و کودک یمهدها بستن فرمان. اند دهید

 یدسترس رگید زن ها ونیلیم سالمت، نظام یفروپاش با. گرفتند قرار ضربه مورد ژهیو به خانواده سرپرست

  .شدند واقع یخانگ خشونت مورد ینامتناسب بطور و داده دست از را یباردار از یریجلوگ وسائل به

و  یدولت دروغ پراکنی های جهینت در. بودند ریپذ ضربه زین یگرید شده رانده هیحاش به یها گروه

 یالب سپر - هند در مسلمانان و یشمال یکایآمر در ها تبار ییایآس - مختلف یها تیاقل راستگویان

 دماتخ و بهداشت مسکن، اشتغال، در ضیتبع. ندشد واقع افزون روز یها ستم و یپراکن نفرت ، خشونت

  .هدد یم قرار یسالمت خطر شتریب معرض در را آنان و افتهی شیافزا یجنس یها تیاقل هیعل یاجتماع
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 امتحانات، در شرکت و آموزش روند قطع ،یاجتماع امور در مشارکت و اجتماع از یدور انزوا، ت،ینها در و

 ندارند برق و نترنتیا وتر،یکامپ به یدسترس که یکسان. گذاشت ریتاث جوانان یزندگ بر ژهیو به نهایا همه

 تمالل یشغل یها فرصت. ندینما لیتحص ترک کالً که رود یم آن احتمال و دندید صدمه همه از شیب

  .زد دامن جوانان یدیناام یژرفا به آنان یشغل ندهیآ رهیت انداز چشم و جوانان یبرا آور

 سالمت ساخت ریز به مجهزکشوری در حال توسعه ، . بود زیانگ رتیح نیچ یستیالیسوس نظام برعکس،

 یها مارستانیب ساخت ـ مردم جان حفظ به دادن تیاولو به مصمم و توانا یحزب و زیبرانگ نیتحس

 ـ ووهان به دنیرس یبرا کشور سراسر از سالمت بخش کارکنان یسازمانده و روز چند ظرف مجهز

 رشد نیشتریب با یاقتصاد به گرید کباری اکنون و داد نجات را مردم جان کرد، متوقف را روسیو نیچ

  .کند یم مباهات جهان در

 جان تعداد که نیچ کنار در ۰۲۰۸ اوت تا :داشتند یمشابه تجربه زین یستیالیسوس یکشورها گرید

 اگوئهکارین و ونزوئال کوبا، الئوس، تنام،یو در ارقام نیا بود، ونیلیم در نفر ۰/۰۰  ۸۱دیکوو از باختگانش

 زانیم با را ارقام نیا. است بوده ونیلیم در نفر ۰۱/۴۱ و ،۸۰۱/۱۰  ،۰۱۸/۸۸  ،۲/۱۹  ،۰۱/۱۸ بیترت به

  ،۸،۱۴۱/۱۹ :دیکن سهیمقا بیترت به فرانسه و کانادا ا،یتانیبر متحده، االتیا یکشورها در مرگ

 با ،یخاور یایآس یدار هیسرما یکشورها چه اگر ون،یلیم در نفر ۸،۹۹۸/۱۱  و ۱۲۸/۱۸  ،۸،۱۰۲/۱۰

 یبهتر عملکرد یجنوب کره و ژاپن مانند« یوسیکنفس» یاجتماع اخالق و یدولت دخالت یها سنت

  .بود ونیلیم در نفر ۸۰/۰۸ و ،۸۰۲/۹۸ بیترت به ارقام نیا داشتند،

 ژورنال یحت. نشناسند تیرسم به را ها تیموفق نیا تا کردند یفراوان یها تالش یدار هیسرما یکشورها

 نشان شد یم محدود oecd یاقتصاد توسعه و یهمکار سازمان به یا مطالعه در  لَنسِتی پزشک معتبر

 تیارجح ،یستیالیسوس یها مدل ذکر بدون آن، شدت کاهش وهیش به روسیو توقف وهیش تفوق داد

  .دارد

 س،رویو توقف یبرا مردم یساز توانمند و ها مهارت آموزشِ در یگذار هیسرما به یگ عالقه یب جهینت در
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 یرو را شانیها کارت همهُ برالینول یها دولت ،یداروساز بزرگ یها شرکت سود شیافزا به اقیاشت

 نظام کی. ستین یکاف یپاندم برابر در است، الزم گرچه واکسن، اما. گذاشتند قمار به واکسن دیتول

 یضرور آنان عموق به نهیقرنط ای انزوا و انیمبتال یبانیپشت و یریگیپ ب،یتعق ،یمحل تست بر یمبتن

 تر نییاپ را ونیناسیواکس (مداران استیس به) به یاعتماد یب از یناش یدودل که یهنگام ژهیو به است،

 جهش و رساند یم توسعه حال در و ثروتمند یکشورها در یحت جامعه، تیمصون یبرا الزم سطح از

  .شود یم موجب را ظهور نو یها

 حدودم یموجود ثروتمند یکشورها. کند یم نیتضم را ها جهش بروز واکسن یِبرالینول دیآپارتا واقع، در

 «یمعنو تیمالک حقوق» بر و دهند یم ادامه دربازار آن کمبود به خرند، یم را بزرگ یها شرکت واکسن

 نیچ یوقت. شوند یم کشورها از یاریدربس آن دیتول مانع و کنند یم هیتک یداروساز بزرگ یها شرکت

 آنرا ربغ شدند، افزوده یاهدائ بصورت و دسترس قابل یها متیق با واکسن کنندگان دیتول به هیروس و

 واکسن رشیپذ از خواست ریفق یکشورها از و داد قرار تمسخر مورد «واکسن یپلماسید» عنوان به

 .ورزند امتناع

 باال را یداروئ بزرگ یها شرکت سود دیجد یها واکسن که یدرحال روس،یو دیجد یها هیسو ظهور با

 یب و یمل ای یمحل نهیقرنط و آمد و رفت منع چرخه در همچنان را یدار هیسرما جوامع آنها برند، یم

 ،یفیلبالتک دیتشد :دارد یگرید یمعنا کارگران شتیمع تیوضع یبرا همه نیا و دارند یم نگهی تحرک

  .مرگ و یدیام نا ،ینابرابر

 و تر نامتوازن و تر فیضع یاقتصاد طیشرا دیترد بدون بازگردد، یعاد حالت به اوضاع که یهنگام

  .بود خواهد تر قیعم جامعه هیبق و ثروتمند حانهیوق ممتاز افراد یلیقل عده نیب ها ینابرابر
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 سمیالیسوس یبرا یطبقات و یمل مبارزات

 

 در ار یدار هیسرما سرنوشت ،یدار هیسرما یها یناکام و سمیالیسوس یها یابیکام انیم فاحش تفاوت

 همانقدر کینزد یا ندهیآ در سمیالیسوس یسو به یشرویپ تیاهم. قرارداد  یالملل نیب یروین با تعادل

  .کمتر نه ،یمل سطح در یطبقات ست یا مبارزه ،یالملل نیب ست ینبرد که

 کنند شیآرا رخواهیخ نیدروغ چهرهُ با را سمیبرالینول کنند یم تالش سمیالیامپر طرفدار داران هیسرما

 از ،یزندگ اتیضرور قادرند آنها که نستیا آنان یاصل یادعا و بحث. کنند آغاز آنرا از ینینو مرحله و

 کاهش با البته،. کنند فراهم را سالمت خدمات و آموزش تای پزشک و سبز یها یتکنولوژ واکسن،

. بود خواهد یتر ارجح یمشتر دولت است، شده موجب یپاندم که یاقتصاد بحران از یناش یتقاضا

 تگرف خواهد باال نیمع خدمات و کاالها یبرا شان مطالبات و شهروندان« حقوق» رامونیپ شنود و گفت

 هدف اب «یضرور» محصوالت دیتول. آن شتریب یها نهیهز و دولت شتریب نقش به ازین آن دنبال به و

 خواهد هیتوج «یکارائ» و ،«انتخاب» ،«یآور نو» نیعناو تحت یخصوص یها شرکت توسط یورز سود

 درآمد راه از عمالً مستبد یخصوص یها شرکت یناکاف و بنجل ناکارا، خدمات و محصوالت نهیهز. شد

 .افتی خواهد ادامه یرانت یها تیفعال و یباز سفته. شد خواهد پرداخت یاتیمال یها

 یدار هیاسرم یدیتول یناتوان و ضعف و  یاجتماع یها شکاف قیتعم لیدل به سمیبرالیل نو نیا البته،

 رک،یز و افتهی سازمان چپ ونیسیآپوز وجود بدون یحت. شد خواهد رو به رو مقاومت با شک بدون

 خواهد در لرزه به را استیس یکالهبردار و تقلب فساد، انواع روزافزون شدن برمال با شانیها یناکام

 رکزم از فراتر یهائ استیس نیچن  اعمال و صدور یبرا آنان یها تالش زین یالملل نیب صحنه در. آورد

 یها حلقه افتنی دنبال به مسئول یها دولت رایز شد، خواهد رو به رو محدود یابیکام با یستیالیامپر

 .اند شده متمرکز نیچ در که یآنهائ مانند هستند، نیگزیجا مبادالت و یگذار هیسرما

 سؤ و کرد خواهد فروکش دالر و سمیالیامپر تسلط ،یگرائ جانبه چند یها یرو شیپ با واقع در

 نشان ار خود بودن یتوخال شیپ از شیب نیچ هیعل نینو سرد جنگ غاتیتبل ،یدار هیسرما یعملکردها
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 قاتطب انیم یحت و ها دولت نیب ناتو، درون در - یستیالیامپر اردوگاه در شکاف بدتر، آن از. داد خواهد

 شرکت و یسنت نیمتحد غرب، یبرا یحت ن،یچ یاقتصاد رشد یها تیجذاب جهینت در - دار هیسرما

 شرق و جنوب اروپا، گردآوردن یبرا متحده االتیا یکوششها. افتی خواهد شیافزا تنها بزرگ، یها

 به حاال نیهم از« کیفیپاس و هند یضلع چهار» دیجد یاستراتژ و «کیدموکرات» ائتالف کی در ایآس

  .است  نشسته گِل

 حده،مت االتیا یشنهادیپ یِجهان یها ارزش اصطالح به اساس بر «یالملل نیب نظم بر یمبتن قواعد»

 با هدر حال توسع یکشورها توسعه حق یستیالیامپر انکار :اند کرده انیع را خود سرشت شیپ از شیب

 یالملل نیب جامعه» از نیچ تیحما. ها جنگ انداختن راه به و ،یاقتصاد محاصره م،یتحر ،ینظام تجاوز

 یستیهمز اصل پنج و ملل سازمان اصول و مشترک یها ارزش یمبنا بر «انسان مشترک ندهیآ با

 همالحظ مورد را بشر مشترک مسائل که یلیبد دهد، یم ارائه یتر جذاب اریبس لیبد ز،یآم مسالمت

 .دهد یم قرار

و  سمیالیسوس یبرا که هائی ملت و طبقات و دارد قرار یالملل نیب و یداخل بست بن در یدار هیسرما

قاومت م رهگذر نیا در. گام بردارند گریکدی با یهمبستگ در ستیبا یم کنند یم مبارزهاستقالل ملی 

مالت مورد ح منی اهلل انصار سوریه و جنبش هایی نظیر جنبش فلسطینی ها و و رانیا مانند کشورهایی

ع شده واق میرژ رییتغ و یرنگ یها انقالب امپریالیستی، جنگ، محاصره/ف تحریم های اقتصادی و مالی،

 است. لذا ، نیروهای ضد امپریالیستی یسن المللی می بایست از مبارزات آنها کامالً پشتیبانی نمایند.

 

  سمیالیسوس یبسو شان امروز مطالبات و مردم

 چالش با تیبشر. است داده دست از را خود یمترق خصلت شیپ ها مدت یدار هیسرما یخیتار نظرم از

 رو به ور یصنعت نینو انقالب آستانه در آن کنترل حق و ییازسو دیتول شدن یاجتماع بغرنج و یجهان

 ،یکنولوژت ویب ،یکوانتوم یوترهایکامپ ،یتکنولوژ نانو ،یمصنوع هوش ها، رباط از استفاده آن در که است

 املک لیپتانس رشد به قادر یدار هیسرما. برد یم بهره ها نیا امثال و یبعد سه چاپ آ،یاش نترنتیا
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 بطمرت یها رانت و یمعنو تیمالک استانداردها، کنترل بر روزافزون بطور نیچ کهیحال در ستین آنان

 هب را متحده االتیا تیامن تیوضع یبریسا یبرتر با و ردیگ یم یشیپ یدار هیسرما جهان از آن به

  .کشد یم چالش

 و مداوم سقوط نهیهز دارند اغلب اما هستند، سمیالیسوس ساختمان حال در کشورها از یتعداد امروز

 هطبق» لیتشک با خود زحمتکشان که است دهیرس آن وقت. پردازند یم را هیسرما تسلط یها یاخاذ

 .رندیگ دست به را یاسیس قدرت و کنند واژگون را دار هیسرما طبقه ،«خود یبرا یا

 یم دیتول کاربرد ارزش (مبادله) ارزش یبجا که یا جامعه ـ افتی میخواه دست سمیکمون به ما البته،

 یم عیتوز ،«ازشین اندازه به کس هر به و توانش اندازه به هرکس از» یمبنا بر را یاجتماع دیتول و کند

 - میکن عبور سمیالیسوس مرحلهُ چند از دیبا ما. دینما یم رخ یطوالن یراه یانتها در تنها نیا و ـ کند

 جوامع ،مان یدیتول یها تیقابل انکه از شیپ - بشوند یاجتماع ها نگاه و عیتوز د،یتول افزون روز بطور

 هب قادر ضمن در و بشوند جوامع و ها گروه افراد، گرید با یهمبستگ ارتباط به قادر مان فرهنگ و مان

 .میباش نیزم و اتیح انواع گرید با موزون یزندگ

 ردم،م قدرت نقش. است یدیکل یامر ه،یسرما دست از دولت کنترل تصرف اهداف، نیا به دنیرس یبرا

 ستا ممکن گرچه. باشد زحمتکشان دست در دیبا آن بر کنترل و است، شاخص و یضرور دولت، یعنی

 اشد،ب حاکم سمیالیسوس هیاول مراحل در ژهیو به ،یخصوص موسسات از یتوجه قابل بخش بر هیسرما

 نکهیا. دده سوق یعموم اهداف بسود و برنامه با ج،یتدر به را دیتول همه ستیبا یم یستیالیسوس دولت

 .دارد یعمل میتصم و تیوضع به اغلب بشوند یاجتماع دیتول نیمع ابزار از کی کدام

 آهنگ و تمیر با خود، یفرهنگ و یاجتماع سازمان مولده، یروهاین رشد و یخیتار طیشرا با کشور هر

 سفر نیا عازم رترید است ممکن یبرخ. دارد یم بر گام راه نیا در خود یالگو با زین و خود، حرکت

 .نباشند همراه ها یزود نیبا یمعدود است ممکن و نندیبرگز را بُر انیم راه است ممکن یبرخ شوند،

 ممرد عمده یها خواست بر که است« یورز سود بر نیزم کره و مردم منافع تقدم» اصل، نیتر برجسته
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  .دارد نظر سمیالیسوس یبرا آنها مبارزات و

 کردن یهمگان مطالبهُ اهرم به ،یریگ همه دوران در مردم یروح و یاقتصاد ،یماد رنج و درد .۸

 یها دروازه گشودن و آن یهمگان و گانیرا دادن قرار دسترس در سالمت، نظام کامل

 ، قرار دهد یمحل جوامع را بر مبنای عموم سالمت نظامی که. است شده لیتبد سمیالیسوس

 و باشد دهات و ها بخش نیتر افتاده دور تا مداوا و یریشگیپ خدمات ارائه به قادر که ینظام

 تمندثرو و ریفق یکشورها در یستمیس نیچن. کند یزیر رنامه ندهیآ و موجود یها یپاندم یبرا

 ،یعموم آموزش ،یپزشک نیمتخصص به آنان ازیناول اینکه . دارد تیمز دو و است ریپذ امکان

 یم االب را خدمات تیفیکاینکه  و داد خواهد گسترش را درمان و یریشگیپ در قیتحق و تیترب

 به گذار ینیع الزمه یاجتماع رفاه به متعهد و مصمم فعال، مقتدر، ،یمردم ییروین به ازین. برد

 داشته وجود یعموم سالمت نظام نیچن کی وجود امکان اگر. است یستیالیسوس جامعه کی

 و کنند یم مطالبه و مشاهده آنرا عمل در مردم کم دست کامل، صورت به نه اگر یحت باشد،

 از مراقبت آموزش، مثل گرید همانند یها عرصه به را الگو آن و کوشند یم آن جادیا جهت در

  .دهند یم یتسر مسکن و سالمندان و کودکان

 شارها شناخت یم یبخوب مارکس آنچه به سم،یالیسوس یسو به یشرویپ ریمس میترس یبرا .۰

 عمده ابزار نیهمچن شوند، ینم شمرده کاال کار و نیزم د،یتول یاساس عنصر دو :میکن یم

 آنها با تضاد در را خود کاال، عنوان به آنها طرح با یدار هیسرما. پول آنها، یاجتماع سازمان

 ست،یز طیمح بیتخر در تضاد ،یاجتماع کار ثمره یخصوص تصاحب در تضاد - کند یم گرفتار

 ولپ تیریمد سؤ و یاساس یکاالها اول درجه در و یکشاورز کنندگان دیتول یامن نا در تضاد و

 .یمال یها بحران و

  .شود یم محسوب سمیالیسوس یبسو یمهم یشرویپ پول و کار ن،یزم از ییزدا یکاالئ

 را آب و نیزم به مربوط امور ستیبا. ستین یگوئ گزافه یستیز طیمح یاضطرار حل ضرورت
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 یستیز طیمح فاجعه وقوع از و سپرد یعموم بخش تصاحب به اجرا قابل و بادوام یا نقشه با

 عیسو یگذار هیسرما و ها توده گسترده مشارکت هیپا بر دیبا یا نقشه نیچن. کرد یریگ جلو

 اب آن ینیگزیجا و یلیفس یها سوخت بخش در یگذار هیسرما کاهش شامل ضرورتاً که دولت

 میترم ،یتسیز تنوع میترم باشد، کربن بدون یعموم هینقل وسائل از استفاده ر،یپذ دیتجد یانرژ

 هیته منصفانه و معقول قیتشو به یا برنامه نیچن. یغذائ نظام مجدد یسازمانده و ها، جنگل

 .پردازد یم یاقتصاد مختلف مقاصد یبرا نیزم صیتخص و مسکن

 ییتوانا که یافراد از تیحما با همراه کار، به قادر افراد همه یبرا ایمزا و کار یهمگان یدسترس

 موجب خود نیا. یور بهره در شرفتیپ تناسب به یهمگان کار ساعت کاهش ندارند، کار

 یم یفرهنگ و یعلم یها نهیزم در افراد تصور قابل ریغ یها شرفتیپ و تیخالق و یخودگردان

 .شود

 یاجتماع عیتوز و دیتول افتهی سازمان یابزارها به را آنها کرده یمل را یبانکدار و پول دیبا ما

 .میکن لیتبد

 نشدا کردن کاالئی دنبال به پول و کار ن،یزم بر عالوه یدار هیسرما یکشورها ریاخ یسالها در

 گفرهن و عتیطب مانند یتکنولوژ و دانش. هستند یمعنو تیمالک حق قیطر از یتکنولوژ و

 وسمعک زین را آنها یساز  یکاالئ  روند دیبا ما. است انسان دوم عتیطب انسان، مشترک راثیم

  .میساز گانیرا را دانش گردش و ،یهمگان را قیتحق و آموزش م،یکن

 ینحصارا یخصوص تیمالک که دارد قرار مستدل اصل نیا بر سمیالیسوس شتریب یها یشرویپ .۰

 تیقابل از کامل استفاده مانع تالیجید یسکوها و نقل و حمل منابع، استخراج مانند - منابع

 آموزش مسکن، غذا، مانند - یزندگ اتیضرور دیتول زین و - شود یم جامعه حال به دیمف یها

 آنها یخصوص تیمالک. بشوند یمل ای میتنظ شدت به دیبا - سالمت وی پزشک یها مراقبت و

  .است انباریز جامعه حال به
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 ،یالملل نیب و یطبقات مبارزات بخاطر اکنون، هم که یکشورهائ در سمیالیسوس یبسو یشرویپ

 دیاب البته. شود یم انجام تر سر درد یب دارند، یا شرفتهیپ یعموم تیمالک و یعموم نیقوان

 وامحت در که شکل در فقط نه - ینژاد تعصبات و پدرساالرانه ،یطبقات موانع - را ها تیمحدو

  .برداشت راه شیپ از

 ازین انیم تفاوت گفتگو و بحث راه از ستیبا یم ثروتمند، یکشورها ژهیو به کشورها، همه .۸

 ،یواقع ریغ یگرائ مصرف بیترغ یبرا یدار هیسرما یبازارها که یا یصور «ازین» و یواقع

 ازی کی. کنند روشن را است کرده جادیا یریس سر از ست،یز طیمح حال به انباریز و مخرب

 از شیب) ینظام حاتیتسل دیتول رینظ - دهیفا یب یها تیفعال تمام توقف آن مهم یامدهایپ

  .است یباز سفته ای (یدفاع حدود

 .هستند حصول قابل تر راحت مناسب یالملل نیب یفضا در اهداف نیا

 بلند ساخت به و میستیبا کایآمر سمیالیامپر تیحما مورد نینو سردِ جنگ مقابل در دیبا ما  .۴

 ،یاداقتص یتعال راه در را کشورها همه که میبپرداز یا جانبه چند یالملل نیب تیریمد پروازانه

 و ،یمال ،یاسیس ،یاقتصاد مشترک یها چالش به و رساند یاری یمذهب و ،ینژاد ،یجنس

 یعواق توسعه الزمه. دهد پاسخ نیطرف «برد بُرد» مناسبات بسود یفرهنگ و یعلم یها یهمکار

ی کیتکنولوژ و یعلم انقالب انسان، یها ییتوانا در یگذار هیسرما توسعه درحال یکشورها در

 ادها،اقتص یتعاون و یزیهمآم به سازد، برآورده را نیزم کره ابعاد در انسان یازهاین تا است نینو

 فظح و سبز، یها رساختیز و داریپا ارتباط ،یانسان منابع یها رهیزنج و ها داده صنعت، تیتقو

 .رساند یاری دستاوردها گسترش و

 ها رنق یستیالیامپر یکشورها که را یا بانهیفر عوام و کاذب سمیورسالیاون دیبا نیهمچن ما .۹

 لاصو و مشترک یها ارزش با آنرا دیبا. میبکش چالش به اند کرده میتنظ خود تسلط یبرا

 یب ،یاعتماد یب ،یناامن   :میبپرداز ریز مشترک مشکالت حل به کرده نیگزیجا مشترک
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 ایرد آب، خاک، ن،یزم بیتخر ها، ینابرابر انواع شیافزا توسعه، در یعدالت یب جنگ، و یاحترام

 کند، یم دیتهد را ستیز طیمح سالمت آن تنزل که یزیچ انسان، یزندگ حافظ یهوا و ها

. لتحم قابل ریغ یها یبده و یعیطب یایبال یناکاف تیریمد سالمت، یها ساخت ریز کمبود

 یها آل دهیا. است ییگرا جانبه چند گسترش و ینیع یایدن بازتاب ازمندین یالمل نیب اداره

 یکشورها جنبش توسط که زیآم مسالمت یستیهمز اصول و ملل سازمان منشور هیاول

 . است ربغ تسلط و ییکایآمر ینهادها بر یلیبد یبنا یبرا یمناسب اریبس یادهایبن رمتعهدیغ

 ،یبرابر اصول تنها و هستند یارزشمند منابع آن یها تمدن و ما جهان در موجود یگوناگون و تنوع

 و یدموکراس عدالت، ،یبرابر توسعه، صلح، هرچند. دارد نگه داریپا آنرا تواند یم متقابل اعتماد و احترام

 جهان عوض، در. ندارد وجود یجهان یاسیس یالگو گونه چیه هستند، یبشر مشترک یارزشها یآزاد

 رفتشیپ متقابل منافع در گریکدی کردن میسه و بشر مشترک یها آموخته تبادل حال در همواره دیبا

 .باشد ها

 !دیشو متحد ستم، تحت یها ملت و ها خلق کشورها، همه کارگران   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 


