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 Political سياسی

  
  Domenico Losurdo - مصاحبه با دومينيکو لوسوردو

  توسط پائولو ارکوالنی
   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٣ مارچ ٢۶

  بازگشت مبارزۀ طبقاتی

 

ژوھشگران ايتاليائی در فلسفه است که نوشته ھايش بيش از ھمه به زبان ھای ديگر در دومينيکو لوسوردو يکی از پ

لی، گای، فرانسوی، اسپانيائی، پرتالمانئی، امريکاتمام کتاب ھای او در انتشارات انگليسی، . جھان ترجمه شده است

و » تايمز مالی«. انداخته ايمبی گمان در اين جا چند زبان را از قلم .  و يونانی منتشر شده استجاپانیچينی، 

استقبالی که با آنچه در کشور خودش به او . چندين صفحه به او اختصاص داده اند» يتونگسا يهمانگالفرانکفورتر «

در  با اين وجود، چنين مواردی. اختصاص داده اند در پيوند تنگاتنگ قرار می گيرد، يعنی سکوت عمدی و پيشبينی شده

 .پ کارھای او تکيه کنيم، می توانيم بگوئيم که روی فروش آثار او تأثيری نداشته استصورتی که به تجديد چا

  :منتشر شده است » الترزا«آخرين کار او در انتشارات 

La lotta di classe. Una storia politica e filosofica 

 در اين مورد با او در خانۀ )١(» کريتيکا ليبرال« بنياد ،) صفحه٣٨٨(»مبارزۀ طبقاتی، تاريخ سياسی و فلسفی«

  .کتابخانۀ شھر اوربينو مصاحبه داشته است

   

پروفسور لوسوردو در مورد طرح اين کتاب دربارۀ مبارزۀ طبقاتی، بينشی که غالبا مرگ آن را :  پائولو ارکوالنی

  .اعالم کرده اند، اگر ممکن است برای ما توضيح دھيد
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نيز بيش » بازگشت مبارزۀ طبقاتی«تصادی، نگارش نقد پيرامون موضوع در انکشاف بحران اق: دومينيکو لوسوردو 

ولی بايد بپرسيم که آيا اين موضوع در چشم انداز ما ناپديد شده بود؟ در واقع، روشنفکران و . از پيش رواج داشته است

  .شتباه مضاعفی بودندباشندگان جھان سياست که سقوط نظريۀ مارکسيستی و مبارزۀ طبقاتی را اعالم می کردند، دچار ا

ھستيم و » ھم سطح سازی تفاوت ھای اجتماعی«بر اين باور بود که در حال ) ٢(، رالف دارندورف٥٠در سال ھای 

ولی تنھا کافی است که ما حتی بين کالس نشريات اياالت . ناچيز حاصل توفيق ماھرانه بوده است» تفاوت ھای«حتی

رياتی، بخوانيم و ببينيم که در اين کشوری که به عنوان الگوی غرب مطرح متحده در نزديکترين ھايشان  به چنين نظ

می باشد، مناطق و بخش ھائی از جامعه قويا در فقر فرو رفته و چنين وضعيتی به شکل ارثی از نسلی به نسل ديگر 

  .منتقل شده است

سال ھای گسترش . وخيم تر استدومين اشتباه، که دارای خصوصيت کامال تاريخی می باشد، از اشتباه پيشين نيز 

انقالب ضد استعماری در ويتنام، کوبا، و در جھان سوم، ھم زمان بود با مبارزات سياه پوستان برای پايان بخشيدن به 

حاکميت قدرت سفيد و نظام تبعيض گرا و ستم نژادی در اياالت متحده، يعنی ستمی که ھنوز روی دوششان سنگينی می 

دافع ابطال مبارزۀ طبقاتی دچار نابينائی شده بودند و مبارزاتی را که زير چشمانشان جريان نظريه پردازان م. کرد

  .داشت نمی ديدند

  

را در گسترده ترين مفاھيم آن در نظر می » مبارزۀ طبقاتی«اگر درست فھميده باشيم، شما مفھوم :  پائولو ارکوالنی

  ؟چشم انداز مفھوم شناختی آن ضميمه می کنيدگيريد، و بر اين اساس مشکالت و مسائل متعددی را در 

بله البته، مارکس و انگلس نه تنھا توجه ما را به بھره کشی در چھارچوب کشور خاصی جلب می : دومينيکو لوسوردو 

در مورد . نيز گسترش می دھند» بھره کشی يک ملت از ملت ديگر«کنند، بلکه در عين حال بھره کشی را به مفھوم 

 توسط استعمارگران انگليسی خلع در ايرلند، کشوری که دھقانان دائماً . رو ھستيمه ا مبارزۀ طبقاتی روبدوم نيز ما ب

خود می گرفت، و مبارزۀ رھائی بخش ملی برای مردم ه ب» لۀ ملیأمس«شکل » لۀ اجتماعیأمس« می شدند، مالکيت

به اين معنا که در مورد سرزمين ھای استعمار : ص ايرلند نه تنھا مبارزۀ طبقاتی بود، بلکه مبارزۀ طبقاتی با اھميت خا

به شکل عريان و در تمام کراھت ذاتی اش تبلور پيدا » بربريت درون بودی تمدن بورژوازی« شده مارکس می گويد که

  .کرده و آشکار می گردد

  

تان در رابطه با مقوالت فلسفی نامتعارف خود - آيا می توانيد بيشتر دربارۀ چگونگی برداشت تاريخی:  پائولو ارکوالنی

  سنتی توضيح دھيد؟

 سرنوشت فرھنگ قرن نوزدھم چنين بود که به سه موضوع بحث برانگيز از ديدگاه  نظريه :دومينيکو لوسوردو 

، چگونه حرکت اجتناب ناپذير غرب را توضيح دھيم که با انکشاف استعماری تمام کرۀ ءابتدا. پرداختی پاسخ بگويد

  آورد و حتی کشورھائی با تمدن قديمی مانند چين را سرنگون ساخت؟زمين را به زانو در

غرب طی مدتی که فتوحاتش را در سطح بين المللی گسترش می داد، به دليل قيام توده ھای مردم متوجه تھديد داخلی شد 

 نگران کننده کدام پس، داليل اين پديدۀ نوظھور و . که برای نخستين بار به شکل اسفناکی در صحنۀ تاريخ رخنه می کرد

اگر در انگلستان و در اياالت متحده . است؟ سومين موضوع، غرب در کشورھای مختلف، چھار چوب متفاوتی داشت

در : شاھد گسترش تدريجی و مسالمت آميز با شعار آزادی نظام يافته ھستيم، ولی در فرانسه اوضاع کامال متفاوت است 

، رژيم ١٧٨٩د انقالب نيز به نوبت خود با انقالب ديگری بر کنار شد، از سال فرانسه، پس از انقالب، ضد انقالب و ض

سلطنت مطلق، سلطنت مشروطه، رژيم وحشت ژاکوبين، ديکتاتوری نظامی ناپلئونی، (ھای سياسی بسيار متفاوتی 
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 نظام يافته يکی پس از ديگری جايگزين شدند بی آن که ھرگز آزادی) امپراتوری، جمھوری دموکراتيک، بناپارتيسم

 .تحقق پذيرد

پس بايد پرسيد که چه مصيبتی روی دوش فرانسه سنگينی می کرده است؟ فرھنگ حاکم  طی قرن نوزدھم در پاسخ به 

بر اين اساس است که . مراجعه می کند» طبيعت«اين سه موضوع مشکل آميز و نظريه پرداختی، کمابيش به 

حقيقتی فراتر از «معرفی می کند، او  می گويد » کليد تاريخ«ه عنوان از نژاد حرف می زند و آن را ب) ٣(ديزرائيلی

) ۴(، گوبينو»تنھا به يک عنصر بستگی دارد، و آن ھم خون است«و آنچه که نژاد را تعريف می کند » نژاد وجود ندارد

اين «ريا، شورش بر اين اساس بود که فتوحات غرب، نژاد سفيد، برتری نژاد آ. نيز به ھمين اصل طبيعی باور داشت

را که کارگران بودند توضيح می دادند، و عالوه بر اين اظھار نگرانی می کردند که کشوری » وحشی ھا«و » بربرھا

در گذشته، مفھوم طبيعت بار معنائی . مانند فرانسه به دليل اختالط نژادی در معرض فروپاشی قرار گرفته است

» تمام نژادھای ديگر«بر » نژاد اروپائی«چيرگی : رديدی وجود نداشت ؛ ھيچ ت)۵(از ديدگاه توکوويل. سبکتری داشت

در انگلستان و اياالت متحده اين روند به شکل منظم تری جريان داشت و  . يک امر الھی يا تقدير الھی و فراگير است

ه فرانسوی ھا از استحکام اعتقاد به تقدير الھی از ديدگاه عملی نزد آنگلوساکسون ھا نسبت ب. گواه بر مفھوم اخالقی بود

نوعی ويروس جديد و «فرانسوی ھا با ديوانگی انقالبی دست به گريبان بودند، يعنی با . بيشتری برخوردار بود

را می بينيم که توسط وادی ) که خيلی مورد توجه گوبينو و ديزرائيلی بود(وادی نژادی به مفھوم بسته . »ناشناخته

  . وژی جايگزين می شودنژادی و وادی پسيکوپاتول -قومی

در نتيجه در پی مبارزه عليه . نظر می رسيده کمابيش تخيلی و ترک زمينۀ تاريخ يک امر کلی ب» طبيعت«اعتقاد به 

  .چنين بينشی بود که مارکس و انگلس نظريۀ مبارزۀ طبقاتی خود را بنيانگذاری کردند

يح بود و نه از طريق تقدير الھی، بلکه حاصل انکشاف روند پيروز مندانۀ غرب نه از طريق ھيرارشی نژادی قابل توض

و بھره کشی و به ھم ريختن ساخت و سامان جوامع و » بازار جھانی«بورژوازی صنعتی و تمايالتش مبنی بر ايجاد 

  .کشورھای ضعيف و  عقب مانده بود

ائی بودند که در ادامۀ انکشافات بازيگران اصلی قيام ھای مردمی در غرب نه بربر بودند و نه ديوانه، بلکه پرولتر ھ

  .صنعتی، جمعيت بيش از پيش فزاينده تری را تشکيل داده و آگاھی بيشتری نسبت به وضعيت خودشان پيدا کرده بودند

 مبارزۀ طبقاتی بين بورژوازی و پرولتاريا از شدت کمتری برخوردار بود، ولی امريکادر کشوری مانند اياالت متحدۀ 

ه خلع مالکيت و انتقال بوميان اجازه می داد که بخش قابل مالحظه ای از پرولتاريا به مالک زمين تنھا به اين علت ک

  .ممکن ساخته بود» طبقۀ خطرناک«تبديل شوند، در حالی که برده ھای سياه کنترل بسيار سختی را روی 

نداشت، ھمان گونه که جنگ داخلی ئی ھا امريکاولی ھيچ يک از اين موارد ارتباطی به مفھوم اخالقی و کارآيند برتر 

 نشان داد، يعنی وقتی که بورژوازی صنعتی شمال و آريستوکراسی ارضی ١٨۶۵-١٨۶١بسيار خونبار بين سال ھای 

ديگر می جنگيدند، در مرحلۀ پايانی جنگ، برده ھا در ارتش اتحاديۀ شمال عليه اربابان قديمی خود  جنوب عليه يک

  . بسيج شده بودند

مبارزۀ طبقاتی در شکل ھای «روند تاريخی بايد به تاريخ و مبارزۀ طبقاتی بازگشت، و بايد ديد که چگونه برای درک 

متعدد و متنوع تبلور يافته، و در پيوند با يکديگر در شکل ھای خاص، ترکيب ھمواره متفاوتی در شرايط تاريخی 

  .متفاوت به وجود آورده است

  

که گفتمان شما پيش از ھمه از يک برداشت جديد از ميراث مارکس و انگلس نظر می رسد ه ب:  پائولو ارکوالنی

  حرکت می کند؟
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خوانش من از مارکس و انگلس می تواند موجب شگفتی شود، ولی مانيفست حزب کمونيست را : دومينيکو لوسوردو 

، و اين مبارزات نيز در »تاريخ ھر جامعه ای تا امروز تنھا در متن تاريخ مبارزۀ طبقاتی تشکل يافته«: بخوانيم 

  .تبلور يافته اند» اشکال مختلف«

نشان می دھد که مبارزه بين پرولتاريا و بورژوازی يا بين کارگر مزدبگير و طبقۀ مالک ) اشکال مختلف(کاربرد جمع 

ی و ستم در نتيجه مبارزۀ طبقاتی، می تواند مبارزۀ يک ملت عليه بھره کش. تنھا يکی از اشکال مبارزۀ طبقاتی است

نخستين ستم طبقاتی «: بی آن که نکته سنجی انگلس را فراموش کنيم که مشخصا تأکيد می کند که . استعماری نيز باشد

قرار » زن در جايگاه پرولتاريا« در چھار چوب خانوادۀ سنتی  زيرا،»مرتبط است به ستم جنس زن توسط جنس مرد 

  .داد

استثمار شدگان و ستم ديدگان فراخوانده شده اند تا قاطعانه تقسيم : وبرو ھستيم در نتيجه ما با سه مبارزۀ طبقاتی بزرگ ر

 که چنين مناسباتی در سطح بين المللی، در سطح یکار و مناسبات بھره کشی و ستم را متحول سازند، با آگاھی به امر

  .يک کشور منفرد و در چھار چوب خانواده نيز وجود دارد

  

نظر می رسد، ولی پيش از ھمه به ما اجازه می دھد تا  برداشت جديدی ه ث خيلی گسترده باين بح:  پائولو ارکوالنی

  .از گذشته داشته باشيم

امروز، يکی از تاريخ شناسان . تنھا به ھمين شکل است که می توانيم قرن گذشته را درک کنيم: دومينيکو لوسوردو 

 بحران بزرگ تاريخی در نخستين نيمۀ قرن بيستم، ، نوشته است که طی)٦(خيلی موفق و سرشناس، نيال فرگوسن

خيلی » اختالفات قومی«نقش بسيار ناچيزی داشته است، و » مخاصمۀ بين پرولتاريا و بورژوازی«و » مبارزۀ طبقاتی«

  .مھمتر بوده است

جنگ «شرق را به مثابه با اين تفاوت که در اين نوع استدالالت، به جھان بينی نازيسم متوقف می شويم که جنگ در 

به ) ٧(ھانريش ھيملر» تمان سّریگف«ولی اھداف واقعی اين جنگ کدام بود؟ در کتاب . تلقی می کرد» بزرگ نژادی

 در اين قطعه می توانم چيزھائی را به –اگر ما اردوگاه ھای کار را با برده ھا پر نکنيم «: وشنی توضيح داده است ر

برده که شھرھای ما را می سازند، دھکده ھای را می سازند، در مزارع کار می  -گر کار– روشن بخوانم شکل کامالً 

ی سازی سرزمين ھای فتح شده در اروپای المان، برنامۀ استعمار و »کنند، بی آن که نگران از دست رفته ھا باشيم

رده که نژاد اربابان فرضی و مبارزۀ تمامی يک ملت يا ملت ھا برای اجتناب از سرنوشت ب. شرقی نمی تواند تحقق بيابد

  ! کارفرمايان طرح ريزی کرده اند، مشخصا يک مبارزۀ طبقاتی است

  از رايش سوم تقليد کرد و سنت – جاپان –رويداد مشابھی در آسيا به وقوع پيوست، و امپراتوری طلوع خورشيد 

ريز از سرنوشت برده مبارزه می مبارزۀ طبقاتی ملت ھائی که برای گ. استعماری را به شکل افراطی به کار بست

که » ھويت مبارزۀ ملی با مبارزۀ طبقاتی« گفت ١٩٣٨مبر نو پيدا کرد که در تسه دونکردند، تحليل خود را نزد مائو 

در ايرلند نيز به ھمين شکل بود، و با مارکس .  اشغال شده به پا خاسته استجاپان که توسط امپرياليسم ئیدر کشورھا

مطرح می شود، بر اين اساس در چين آن » لۀ ملّیأمس«به شکل عينی به مثابه » لۀ اجتماعیأمس«است تا بگويد که 

  .تبلور می يابد» مبارزۀ ملی«به شکل » مبارزۀ طبقاتی«دوران 

  

 نامتعارف است که می تواند، ھمان گونه که پيش از اين نيز روی داده تعبير شما يک تعبير کامالً :  پائولو ارکوالنی

  .نتقدان سختگير به انضمام منتقدان چپ، و عالوه بر ھمه جھان ليبرال را عليه خود بسيج کنداست، م
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 را به شکل پراکنده می بينيم که مبارزۀ طبقاتی نشافراطی اين بي» چپ«متأسفانه حتی در طيف : دومينيکو لوسوردو 

در اين جا به . و طبقۀ مالک تعبير می کنندرا به شکل انحصاری به تقابل پرولتاريا و بورژوازی، بين کارگر مزدبگير 

مبارزۀ آنھائی «شکل منفی تأثيرات فيلسوف بزرگی مانند سميون وی را احساس می کنيم که مبارزۀ طبقاتی را به شکل 

اين ديدگاه ھيچ ارتباطی به مارکس و انگلس . تلقی می کرد» که فرمانبرداری می کنند و آنھائی که فرمان می دھند

حتی اگر . ، از نگاه آنھا، مبارزۀ طبقاتی می تواند از سوی آنھائی که بھره کشی و ستم می کنند ھدايت شودءتدااب. ندارد

 می تواند از باال ساماندھی شود، يعنی توسط بخواھيم روی مبارزۀ رھائی بخش متمرکز شويم، اين مبارزه کامالً 

  .»آنھائی که فرمان می دھند«

در رزمگاه نه تنھا قدرت ھا، . داخلی در اياالت متحده را به عنوان مثال مطرح کنيمدر اين مورد می توانيم جنگ 

و با اين وجود، از .  با يکديگر روياروئی می کردند، بلکه دو ارتش منظم با يکديگر می جنگيدندءثروتمندان و فقرا

به شکل . ناميد» آزاد«ابيش آگاه کار ھمان آغاز، مارکس جنوبی ھا را قھرمان مدافع کار برده و شمالی ھا را قھرمان کم

 غير قابل پيشبينی، مبارزۀ طبقاتی برای آزاد سازی کار در يک ارتش منظم، ديسيپلينه و با قدرت تسليحاتی کامالً 

، وقتی کتاب سرمايه را منتشر کرد، مارکس جنگ داخلی اياالت متحده  را به عنوان ١٨٦٧سال . نيرومند عينيت يافت

 بود، ١٨٤٨ جون، با فرموالسيونی که يادآورد تعريف قيام کارگری طی »زرگ تاريخی دوران ماتنھا رويداد ب«

مبارزۀ طبقاتی، ھمين مبارزۀ طبقاتی رھائی بخش، . ، معرفی کرد»بزرگترين رويداد در تاريخ جنگ ھای داخلی اروپا«

  .می تواند در متنوع ترين اشکال تبلور يابد

. »ر کرده استييمبارزه طبقاتی ادامه دارد، و تنھا شکل آن تغ«: ئما تکرار می کرد که بر، لنين داوپس از انقالب اکت

تعھد به انکشاف نيروھای مولد با بھبود بخشيدن به شرايط زيست توده ھای مردم، گسترش پايگاه اجتماعی برای پذيرش 

مار زده، تمام اين موارد اشکال قدرت شوروی و تقويت قدرت جاذبه در رابطه با پرولتاريای غرب و ملت ھای استع

  .نوين مبارزۀ طبقاتی در روسيۀ شوروی بود 

  

چگونه می توانيم اين تحقير شگفت انگيزی که مشخصا جبھۀ چپ نسبت به مبارزۀ طبقاتی روا می :  پائولو ارکوالنی

  دھی شده است؟دارد را توضيح دھيم، در حالی  که بخش مھمی از حرکت تاريخی آن بر اساس ھمين نظريه سامان

چپ حتی در جبھۀ راديکال از درک نظريۀ مبارزۀ طبقاتی نزد مارکس و انگلس عاجز است، : دومينيکو لوسوردو 

، چھره ءابتدا. پوپوليسم در اينجا از طريق دو شکل به ھم پيوسته تجلی می کند. زيرا تحت تأثير پوپوليسم می باشد

اران اصيل ارزش ھای اخالقی و معنوی و تنھا بازيگران ممکن در مبارزۀ ، فروتنان، به عنوان تنھا پاسدءپردازی فقرا

 در مانيفست حزب کمونيست مورد تمسخر قرار گرفته است، که چنين بينشی، مقدماً . طبقاتی واقعا رھائی بخش است

ساده تر از بزک ھيچ کاری «: را به باد انتقاد می گيرد و اضافه می کند » برابر طلبی مبتذل«و » روزه داری عمومی«

  .»کردن سوسياليسم روزه دار مسيحی نيست

در واقع، نخستين شکل . است» نخستين تالش ھای پرولتاريا«به گفتۀ مارکس و انگلس چنين بينشی وجه مشخصۀ 

پوپوليسم با شدت تمام در روسيه وقتی پيدايش يافت که بسياری از کارگران، که حتی در حزب بولشويک ثبت نام کرده 

نمونۀ اين روندھا و . را به عنوان خيانت به آرمان ھای سوسياليستی محکوم کردند) ٨(سياست نوين اقتصادید، بودن

منازعات در چين رويداد يعنی وقتی که موضوع جدال آفرين چھره پردازی بينوا باوری و نگرش سوسياليسم به عنوان 

يائوپينگ برای تحقق بخشيدن به س، دنگ ...)رابرتقسيم فقر به شکل ب(فقر مطرح گرديد » برابر جويانۀ«تقسيم 

در اين چھار چوب است که بايد ). و حتی از طريق شرايط متعدد(گام به گام فراخوان صادر کرد » شکوفائی جمعی«
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را بايد در نظر بگيريم، که رسوائی بزرگی به ويژه در چپ غربی به بار » !ثروتمند شدن افتخار آميز است«شعار 

  .آورد

 ٣٠ شکل پوپوليسم بارزترين شکل بيان و ابتکار آميز خود را دوباره نزد سيمون وی می بينيم، او در سال ھای دومين

روياروئی يکپارچه ای در سطح جھانی به شکل تخيلی متصور می شود، و راه حل قاطعانه ای را، يک بار برای 

جنگ «روی دھد، يعنی » عليه مجموع کارگرانمجموع کارفرمايان «منازعه می بايستی بين : ھميشه، مطرح می کند 

ه  دستگاه ھای دولتی و مراکز فرماندھی عليه مجموع افراد سالم و در سن و سالی که بتوانند اسلحه بۀتوسط مجموع

لۀ تحليل أدر چنين چشم اندازی مس!  فرماندھان عليه مجموع سربازانۀ، و باز ھم يعنی جنگ بين مجموع»دست گيرند

 طبقاتی حذف می شود، در حالی که ھر بار در تنوع شرايط ملی و در تنوع شرايط نظام اجتماعی اشکال مبارزۀ

تضاد بين ثروت و فقر، قوی و : ولی ھمه جا يک تضاد در حالت ناب مطرح می شود . تفاوتھائی را نشان می دھد

  . ضعيف، قدرتمندان و بی نوايان

  .از پوپوليسم را به ويژه در چپ غربی می بينيمدر روزگار ما، به روشنی تأثير دائمی اين شکل 

 چشم اندازی که نظريۀ آنھا را می خوانيم، فوراً ) ٩(نوشتۀ ھارت و نگری » امپراتوری«وقتی در کتاب خيلی مشھور 

نظريۀ آنھا بر اين اساس است که در جھان امروز . خيلی برای سيمون وی اھميت داشت برايمان تداعی می شود

ئی به سر می برد که خود آنھا نيز به »توده ھا«کل بنيادی در سطح جھانی متحد شده و در روياروئی با بورژوازی به ش

  . ملت با يکديگر متحد شده اند- دليل ناپديد شدن حصارھای  دولت

  

   د؟له توسط شما آيا کليد درک دوران حاضر را نيز در اختيار ما می گذارأبازسازی مسبازخوانی و :  پائولو ارکوالنی

سه شکل بنيادی مرتبط به مبارزۀ طبقاتی که مورد تحليل مارکس و انگلس قرار گرفته، ! البته: دومينيکو لوسوردو 

در کشورھای سرمايه داری پيشرفته بحران اقتصادی، مرکزيت اجتماعی، بيکاری فزاينده و فقر . ھمواره عمل می کند

بيش از _ رد تقابل بين کار مزدبگير و  برگزيدگان صاحب امتياز شکننده، از بين بردن خدمات اجتماعی، تمام اين موا

  .را تشديد می سازد_ پيش قليل 

اين وضعيت برخی از دست آوردھای اجتماعی زنان را به خطر می انداخته و مبارزات رھائی بخش نيز به ويژه در 

  .می سازدکشورھائی که ھنوز به مرحلۀ مدرنيته نرسيده اند را با مشکالت خاصی روبرو 

چنين . در مورد جھان سوم، مبارزۀ طبقاتی ھم چنان به شکل گسترده ادامه داشته و به عنوان مبارزۀ ملی تجلی می کند

 در رابطه با مردم فلسطين به روشنی نشان می دھد که حقوق ملی با اشغال نظامی و گروه مھاجران موضوعی فوراً 

زۀ طبقاتی در کشورھائی که از حاکميت استعماری آزاد شده اند، از بين ولی ابعاد ملی در متن مبار. پايمال شده است

از يک سو بايد شکاف اجتماعی خودشان را : اين کشورھا مجبور ھستند عليه دو نوع نابرابری مبارزه کنند . نرفته است

  .تقليل دھند، و از سوی ديگر بايد فاصلۀ خودشان را با کشورھای پيشرفته جبران کنند

فريقا، ضرورت دوم را نديده گرفته اند و پی نبردند که در انقالب ضد استعماری در مرحله ای که، به ويژه در کشورھائ

ای خاص بايد از سطح نظامی به سطح اقتصادی عبور کنند، اين کشورھا ھيچ استقالل اقتصادی واقعی نداشته و در 

  . می شودمعرض تجاوز يا بی ثباتی ھستند که از خارج تشويق و يا ھدايت

ن شده ای بين آنھا وجود ييروھستيم، که ھمآھنگی از پيش تعه در نتيجه با سه شکل از مبارزۀ طبقاتی رھائی بخش روب

چگونه آنھا را در رابطۀ مفصلی با وضعيت ھای مختلف ملی و بين المللی قرار دھيم تا در يک روند رھائی : ندارد 

  .پ اصيل بايد با آن روياروئی کندبخش يگانه منسجم شود، اين مشکلی است که چ
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ی ليبراليسم اقتصادی را مجاز می  در روسيه، تا حدود١٩٢١سياست اقتصادی است که از سال . سياست نوين اقتصادی

 از جنگ جھانی اول، يک انقالب، جنگ داخلی ١٩٢١سياست اقتصادی نوين که برای تقويت کشور که از سال . دانست

عقب نشينی «تصميمی بود به جبر شرايط آن دوران باز می گشت، و . و قحطی و گرسنگی بيرون آمده بود ايجاد شد

ما ھنوز به اندازۀ «: لنين می گويد . يستی  در تأخير اقتصادی روسيه قابل توجيه بوددر ساختمان سوسيال» ستراتژيک

  )١٩٢٣لنين، کمتر بھتر ، بھتر، ...(کافی متمدن نيستيم که بتوانيم مستقيما به سوسياليسم برسيم
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