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 Political  سياسی

  
 گسايتونلينکه :برگرفته از 

  رآندرياس وھ: نويسنده
  سايت عدالت: برگردان

  ٢٠٢٢ اگست ٠٧

 یجھان روسيه بخشی از جنوب: لوسوردو
 یبخشی از جنوب جھان: دومنيکو لوسوردو در مورد روسيه

 

پردازان  فرضيه ترين حال خالق ترين و در عين مشھور، يکی از مھم شناس و فيلسوف دومنيکو لوسوردو تاريخ

 ديگری نيز از او ۀھای منتشر نشد  کتاب نوشته و نوشته٣٢او بيش از . شود سوب میمارکسيست دوران معاصر مح

 کتاب از ٣١عالوه برآن، او در ويرايش . کنيم  جستار و مقاله پيدا می٢٠٠در بيوگرافی او ما بيش از . وجود دارد

 - آزادی به عنوان امتياز«او تنھا اثر . ھای مختلف ترجمه شد ھای او به زبان کتاب. نويسندگان ديگر مشارکت داشت

 *١. زبان مختلف ترجمه شده است١٢به » ضدتاريخ ليبراليسم

تاريخ . ی فايق آيدئھای اروپا انداز تنگ اروپامحور مارکسيست ای منحصر به فرد بر چشم لوسوردو توانست به شيوه

 جای تعجب نيست که او عصر معاصر جنوب جھانی در تفکر و آثار او ھمواره حضور محسوس داشت و در نتيجه و

ھای او در برزيل بيش از ھر  کتاب. شماری است در بسياری از کشورھای جنوب جھانی مثل برزيل دارای ھواداران بی

  .کشور ديگری در جھان به فروش رفته است

 

  مارکسيسم شرقی و مارکسيسم غربی

 منتشر شد، ٢٠١٧که در سال » احياء گرددتواند دوباره  چگونه پديد آمد، وداع گفت و می -مارکسيسم غربی«کتاب او 

درک او از اين دو نوع مارکسيسم چه بود؟ . ورد بررسی قرار داده استبيگانگی بين مارکسيسم غربی و شرقی را م

حال   وجود نھاد و عينۀ جھان گسترش يافت، در قلب غرب پا به عرصۀبر به ھر گوشومارکسيسمی که با انقالب اکت«
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ھای  طور از فرھنگ تر رشد يافته و ھمين ی نيز که از نظر اقتصادی و اجتماعی کمئر در کشورھاطو به طور قاطع ھمين

اغلب ) …(پشتی خود، مارکسيسم غربی  مسيحی در کوله - با سنن يھودی. به حق متفاوتی برخوردار بودند، رسوخ کرد

نوع مناقشه و تضادی را از بين خواھد که ھر » تحقق کمونيسم«با انتظار (شد  ھای ارشادی ھدايت می از جانب انگيزه

عکس تا حد زيادی ارشادگری در فرھنگی چون فرھنگ چين که در  هب). برد و به نوعی به پايان تاريخ خواھد انجاميد

گسترش . ھای دنيوی و اجتماعی وجه مشخصه آن است، وجود ندارد قبل از ھرچيز توجه به واقعيت اش  رشد ھزار ساله

 ٢».باشد گير آن می پيروزی چشم از يک فرآيند انشقاق است که جنبه ديگر جھانی مارکسيسم آغ

ی برشمرد که از مارکسيسم شرقی الھام گرفته اند، ئ کشورھاۀعالوه بر چين، لوسوردو ويتنام و کوبا را نيز در زمر

شدت از ول پس از انقالب بھای ا حداقل در سال –ًاگرچه کوبا در منطقه کامال متفاوتی از جھان قرار دارد و رھبران آن 

 .شدند سوی احساسات ارشادگرايانه ھدايت می

که ابرھای  در حالی«: دانست ھا می  مرکزی چپۀلوسوردو غلبه برشکاف بين مارکسيسم غربی و شرقی را وظيف

و وقت بسيار نامطلوب است  گردد، يک چنين انشقاقی  تر می روز تيره زای يک جنگ جھانی بزرگ جديد روزبه طوفان

ی که کماکان ئھا وظايف پيش رو، از اين طريق تفاوت ًطبيعتا برای غلبه کردن بر . آن رسيده که به آن پايان داده شود

: ًمثال در فرھنگ، سطح تکامل اقتصادی، اجتماعی و سياسی بين شرق و غرب وجود دارد، از بين نخواھد رفت

در . پوشی کند يان رساندن انقالب ضداستعماری در کليه سطوح چشمتواند از به پا نمی انداز سوسياليستی در شرق  چشم

بندی  گذرد که به معنی تشديد قطب داری می انداز سوسياليستی از طريق مبارزه عليه سرمايه غرب راه رسيدن به چشم

 ٣».ھای نظامی است اجتماعی و رشد وسوسه

  

  جھان سوم گسترده

 ۀرجوع کنيد به کتابخان( انتشار يافت ٢٠١۴که در سال »  در صحنه نيستند وقتی نيروھای چپ«لوسوردو در کتاب خود 

وبيش دوران  ی که کمئجھان سوم و تمامی کشورھا«: کند بيند توصيف می طور که می ، وضعيت جھان را آن)عدالت

بخش ملی به  یئ رھاۀنظامی مبارز-  سياسیۀاند، از مرحل استعماری و نيمه استعماری را پشت سر گذارده ۀطوالنی سلط

 استعماری مستقيم بر ۀناميد، يعنی اعمال سلط می» الحاق سياسی«چه را که لنين  آن. اقتصادی رسيده اند- سياسیۀمرحل

ست چه ھنوز موجود ا ولی آن. ًملت مستقل محروم بود، تقريبا به گذشته تعلق دارد -خلقی که از حق تأسيس يک دولت

به شکل يک دستگاه عظيم نظامی، که بدون مجوز شورای (است، که امروز با تھديدھای نظامی » الحاق اقتصادی«

ًکه عمدتا از » المللی دادگاه کيفری بين« ۀکه به وسيل(طور تھديدھای حقوقی  و ھمين) شود وارد عمل میمتحد ملل امنيت 

 ۴».شود می، تشديد )گردد شود، اعمال می ل میوطرف غرب کنتر

جھان دوم . ی واقعی کالم ناپديد شداافت، جھان دوم به معني ی شکل متغييرکه جھان سوم به شکل راديکالی  در حالی

از نظر اقتصادی، » اردوگاه سوسياليسم«گيری سوسياليستی بودند و در  شد که دارای جھت  اطالق میئیًسنتا به کشورھا

داری به آنجا  ًاکنون که شرق اروپا عمدتا به عضويت ناتو درآمده، سرمايه. ديگر پيوسته بودند سياسی، نظامی به يک

المللی خود را به عنوان مدل اجتماعی  از طرف ديگر چين و ويتنام و به تازگی کوبا در سطح بين. بازگشته است

در اين و يا آن سوی  » سوسياليسمحریبفانوس «دھند و مدعی نيستند که  ھای حاکم قرار نمی آلترناتيو در مقابل قدرت

تر پيشرفته نزديک کنند  آوری به کشورھای بيش کنند خود را از نظر صنعتی و فن  اول کوشش میۀھا در وھل آن. جھانند

طور با اين ھدف که برای حزب کمونيست حاکم مبنای اجماع اجتماعی  ھمين. تا سطح زندگی مردم خود را ارتقاء بخشند

 آن ۀدای را که غرب به ويژه نيروھای رھبری کنن  تثبيت کننده کوشش يند و از اين طريق را گسترش بخشند و تثبيت نما
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گيری سوسياليستی به کنار نھاده شده، بلکه به  چين و ويتنام و کوبا نه به اين خاطر که سمت. دارد، خنثی کنند اعمال می

 ۵»… .ھان سوم مبدل شوندھای جديد اولويت، به اين سو گرايش دارندکه به بخشی از ج خاطر مقياس

 در اروپای مرکزی و ئیاروپا کشورھای سابق سوسياليستی . ولی تکامل در اروپا به شکل ديگری صورت گرفت

به استثنای چند کشور در بالکان، ھمگی عضو سازمان نظامی ناتو و . شرقی اکنون جزو ثابتی از جھان غرب ھستند

با کشورھای . کنند ً خود نسبتا نقش ناچيزی ايفاء میً ھستند، ھرچند ھم که به خاطر سطح رشد نسبتا نازلئی اروپاۀاتحادي

ھای سابق اتحاد شوروی به عضويت ناتو درآمده اند و اگر بنا به  بالتيک مانند لتونی، ليتوانی و استونی حتی جمھوری

  .خواست مراکز قدرت غرب باشد، بايد گرجستان، مولداوی و قبل از ھمه اوکرائين نيز ھمين راه را دنبال کنند

 

  وسيه به عنوان بخشی از جھان سوم گستردهر

ً اصلی اتحاد جماھير شوروی سابق بود، پس از چند چرخش، مسيری متفاوت و تقريبا متضادی را ۀولی روسيه، که ھست

اين کشور ) اول زير رياست جمھوری يلتسين و سپس پوتين (٢٠١۴ تا ١٩٩١ھای بين  که در سال با اين. در پيش گرفت

يعنی مرکز ، G8  کرد، اين دوران، دوران عضويت در کلوب اختصاصی رھای غربی محسوب میخود را جزو کشو

. ولی با آغاز ھزاره سوم پروسه بيگانگی آغاز شد. ترين کشورھای صنعتی جھان غرب بود، سپری شده است قدرت مھم

 ئی جدا٢٠١۴ر سال پس از الحاق کريمه د. زير رياست جمھوری پوتين اين روند در مراحل مختلفی صورت گرفت

وقتی نيروھای چپ «لوسوردو در کتاب . رو گرديد ای روبه ھای گسترده اخراج شد و با تحريم G8 مسکو از. آغاز شد

روسيه نيز به نحوی به اين جمع جھان سوم گسترش يافته که «: اين تکامل را مورد بررسی قرار داد» در صحنه نيستند

طبيعی است که روسيه کشوری است که تاريخش با . د، وارد شدگير کشورھای در حال رشد را دربر می

ھای نژادی خود  اجتماعی و ناھمگونی-پذيری اقتصادی ھای امپرياليستی اجين شده بود ولی به دليل آسيب ئیکشورگشا

 ۶».ای دچار گردد وابسته تواند به سرعت به وضعيت نيمه می

لمان برای ارايش  ھای مکرر  گذارد و به کوشش ه را پشت سر میوخم روسي ھای بلند تاريخ پر پيچ لوسوردو با گام

اشاره » لماناھندوستان « عظيم، يعنی به قول ھيتلر ۀتکه کردن اين سرزمين پھناور و تبديل آن به يک مستعمر تکه

غال  شاھد اش١۶٠٠ھای  ھا در آغاز سال ھا و سپس کابوس شواليه  مغولۀروسيه پس از تحمل دو قرن سلط«: کند می

 سال بعداز آن ١٠٠ و باز دني از سو١٢ سال بعد مورد ھجوم ارتش کارل ١٠٠ً شد و تقريبا پولند پايتخت خود از طرف

رو شد، بلکه  ھای غربی روبه در پايان جنگ جھانی اول روسيه نه تنھا با تھاجم قدرت. از طرف ناپلئون قرار گرفت

از اين مبدأ » بارباروسا«ھيتلر بعد در طراحی عمليات . رسيد یشاھد بالکانيزه شدن کشور بود که به نظر محتوم م

 عظيم و انبار وسيعی برای نيروی کار ۀ را به يک مستعمرئیبايست اين کشور عظيم يوروآسيا کرد که می حرکت می

 رو شد که با وضعيتی که پس از پس از شکست در جنگ سرد، روسيه برای مدتی با شرايطی روبه. بردگی تبديل کند

امان ناتو در شرق اروپا وضعيت  ھنوز ھم پيشروی بی. شکست در جنگ اول جھانی پديد آمد بسيار شباھت داشت

ای را پيش روی خود داريم که شامل کشورھای در  يافته جھان سوم گسترشاز اين طريق ما . کند پرخطری را ايجاد می

ھا مبارزه برای تحقق   آنۀھم وجه مشخص ر رویشود که ب سوسياليستی می گيری  حال رشد و کشورھای با سمت

ًجھان سوم گسترده که طبيعتا . است» آزادی از نياز«و » آزادی از ترس« دو حق بشری، يعنیئیبخشيدن و يا تحميل نھا

ھا و مشکالت نيست، با اين حال آلترناتيوی  قابل تًرو است و مطمئنا فارغ از  در درون خود با تضادھای فراوانی روبه

تر در مورد تقسيم کار  تک کشورھا و بيش تر در مورد امور داخلی تک  برابر نظم حاکم جھانی است، که البته کمدر

آوری پيشرفته را به انحصار  ھا دارای اين خصلت بود که غرب فن المللی مدت اين تقسيم کار بين. المللی صادق است بين
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خام و کار نازل مزدی و در آخر بازار فروشی برای کاالھای لوکس کنندۀ مواد  خود درآورده و بقيه جھان را به توزيع

 ٧».داری تقليل داده و تبديل کرده بود  سرمايهۀکشورھای پيشرفت

که » تورم -امپرياليسم«ای زير عنوان  او در مقاله. لمانی نيز استانگار  اين ديدگاه آرنولد شولزل، فيلسوف و روزنامه

به نظر «: نويسد پردازد، می کنند، به مقابله می امروز يک کشور امپرياليستی معرفی میبا مواضع انتقادی که روسيه را 

 سال کوشش برای به استعمار کشيدن اين ١٠٠انداز روسيه، يعنی ناديده گرفتن بيش از  من کم بھا دادن به اين چشم

 ٨».ھای متفاوت از جنگ اوکرائين است کشور، علت اصلی ارزيابی

ديد در اين بين به طور تھديدآميزی   سال پيش در افق می٨که لوسوردو »  يک جنگ جديد بزرگابرھای طوفانزای«

 آغاز شد و در اين بين بنابر عنوان کتاب اولريش ھايدن ٢٠١۴در واقع جنگ اوکرائين در سال . نزديک شده است

 ٩.است» ١٩۴۵ترين جنگ در اروپا از سال  طوالنی«

چين بالفاصله پس از : شود خورد روسيه صحت تحليل لوسوردو در آن زمان ثابت میدر واکنش بقيه جھان نسبت به بر

مريکای التين اديگر کشورھای مھم .  روسيه به شکلی نمايشی يک قرارداد دوستی با روسيه به امضاء رسانيدۀحمل

ھای تحريمی غرب عليه  ستفريقای جنوبی و ويتنام از پيروی سياا، برزيل، ھندوستان، پاکستان، سنگال، رجنتاينامانند

 چون ھندوستان و اندونزی حتی روابط اقتصادی خود را با روسيه گسترش ئیعکس، کشورھا هب. روسيه سر باز زدند

تک  آيد، چون تفاوت بين تک ھر چند با جھان سوم گسترده يک بلوک قدرت يکپارچه جديد به وجود نمی! بخشيدند

ھای غرب برای منزوی کردن کامل روسيه  کوشش اومت ناھمگون حداقل  مقۀکشورھا بسيار بزرگ است ولی اين جبھ

سخنگوی (سايتونگ لگماينه ا فرانکفورتر ۀحتی روزنام. سازد  غرب را مشخص میئی توانا کند و مرز را باطل می

ه او در يک نکت«: در اين روزنامه در مورد پوتين آمده بود. بور به اذعان شدجم) لمان، عدالتابورژوازی بزرگ 

حتی از نظر -  چون ھندوستان نيز به نفع اوستئیپيمان او با چين پايدار است و موضع متعادل کشورھا: اشتباه نکرد

 ١٠».توان گفت جنگ اوکرائين اولين نبرد در دوران جھان چندقطبی است در واقع می - مادی

 کردن زمانی و مکانی مارکسيسم   بر مثلهغلبه«ًھای غرب بايد اين وقايع را دقيقا مطالعه کند، زيرا   چپۀباقيماند

که اغلب از ( خود را با انقالب ضداستعماری جھانی ۀھای غرب رابط که مارکسيست پذير نخواھد بود، مگر اين امکان

 تعيينبرقرار کنند، انقالبی که محتوای اصلی قرن بيستم بود و کماکان نقش ) شوند سوی احزاب کمونيست رھبری می

 اول موضوع ۀای به اين معنی است که در وھل احيای چنين رابطه. کند رنی که وارد آن شده ايم، ايفاء میای در ق کننده

 ١١». بازگردانيم٢٠ و مارکسيسم قرن ٢٠استعمار را به طور کامل به سوابق تاريخی قرن 

***** 

فعی در ايران منتشر شده  و رضا نائیبا ھمت محمد علی عمو» ليبراليسم و قرن بيستم«ترجمه فارسی آن زيرعنوان  -*

او »  سياهۀستالين، داستان و نقد يک اسطور«و » وقتی که نيروھای چپ در صحنه نيستند«ھای  طور کتاب ھمين. است

 »عدالت«. به وسيلۀ تارنگاشت عدالت ترجمه شده و در کتابخانه تارنگاشت موجود است

https: //www.edalat.org/node/142 
https: //www.edalat.org/node/133 
https: //www.edalat.org/node/133 

***** 
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