
 

 

 

  يكنون جهان مشخص - يخيتار تيوضع به ينگاه

  يوانيون ايهما

 

  

  1398ارديبهشت 



 ياري با كه ييها جنبش. وزد يم خواه ييرها و شرويپ يها جنبش و ها آرمان هيعل كه هاست سال حادثه يتندبادها
 -  يستياليسوس طلبانه اصالح مفهوم به -  اي يسرنگون يبرا يخيتار يشرويپ يروهاين و زحمتشكان كارگران،

 رهنمون ندهيآ جامعه يسو به نظام نيا ي نابودكننده پرتگاه از را بشر يستيبا يم يدار هيسرما "يفروپاش"
 هم در را هيسرما سخت يها وارهيد شان يها موج و اند  افتاده نفس از ها جنبش نيا كه ديآ يم نظر به. شدند يم

 ريتعاب به كه - يعصر ايآ است؟ يواقع ميبر يم سر به آن در كه يا يخيتار دوره از يريتصو نيچن ايآ. شكند ينم
 انقالبات عصر اي و سمياليسوس يريگ اوج و يدار هيسرما زوال عصر ،يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر -  مختلف

 يها جنبش ايآ يكنون جهان مشخص-يخيتار تيوضع در است؟ دهيرس سر به شد؛ يم خوانده بخش ييرها
   دارند؟ يروزيپ يبرا يشانس سمياليامپر و يجهان يدار هيسرما با نبرد در بخش ييرها

 ،ينژادپرست نو، سمِيفاش يشرويپ و دهيرس انيپا به گرا ندهيآ و آزاد ،يستياليسوس يا جامعه يروزيپ مارش ايآ
 زنند؟ يم رقم را يكنون يخيتار دوره تكرارشونده يروندها يمذهب ارتجاع و ييگرا اسالم ،ييگرا ينظام سم،يسكس
 نييتع را يكنون دوره - گاه و عصر يانقالب و ياسيس يرخدادها غالبِ سمت يا شونده تكرار يروندها كدام

   دهند؟ يم قرار خود الشعاع تحت را نيمع دوره -گاه و عصر نيا ينيمع ياقتصاد و ياسيس يتضادها چه كنند؟ يم

 به كلِ نيا كه آن مگر ستين ممكن يا منطقه و يمحل يروندها قِيدق فهم گاه آن است، كپارچهي يتيكل جهان اگر
  . باشد شده شناخته گر ليتحل يبرا آن وارِ نمونه و تكرارشونده يروندها و وستهيپ هم

  ها واژه و يگذار نام درباره يتوافقات و كرديرو دو

 از الهام با كه يكرديرو نخست. شود يم پرداخته يخيتار يروندها به نگاه در هيهمسو كرديرو دو به نوشته نيا در
 علوم و قهيدق علوم يها تفاوت گرفتن نظر در با زين را يبشر خيتار يها دوره كند يم تالش ،يشناس نيزم يها دوره
 از تواند يم كه را "يزمان شِرِب" كي مختصات آن، براساس و كند ميتقس ها دوره و عصرها ها، دوران به ،يانسان
 درباره ماركس هينظر از يگسترش و ريتفس هيپا بر دوم، كرديرو. دهد حيتوض باشد، سده چند تا سال ده چند

 به كه هينظر نيا. است گرفته شكل رد،يگ يبرم در را يا ساله ده تا هفت يها چرخه كه هيسرما يادوار يها بحران
 هلپ( پارووس چون ستيماركس اقتصاددانان توسط بار نينخست شود؛ يم شناخته يدار هيسرما بلند يها موج عنوان

 يا ساله پنجاه يها موج فيكندرات يكالين اكتبر، انقالب از پس. شد انيب ستميب ي سده آغاز در گلدرن ون و) هند
 ليتشك ركود سپس و گسترش ي ساله پنج و ستيب حدوداً مرحله دو از كه داد حيتوض يدار هيسرما اتيح در را
 به نخست نوشته نيا در استفاده، مورد فيتعار در ياحتمال يها تفاوت از يريجلوگ و بحث قيتدق يبرا. شوند يم

  . شود يم پرداخته كرديرو دو نيا فيتعر و حيتوض

  دوره عصر، دوران،

 جوامع خيتار كه شد تالش يشناس نيزم يها واژگان و ها بحث از الهام با ستميب سده لياوا و نوزدهم سده در
 اسِيمق اي و 1يشناس نيزم زمانِ. ابدي يتر مشخص يبند طبقه اش، هزارساله نيچند قدمت يدرازنا در يانسان

                                                 
1 Geologic time 
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 داده اختصاص خود به يشناس نيزم خيتار از بخش كي كه است يزمان بزرگ ي فاصله 2يشناس نيزم يزمان
 يضرور امر نيا به توجه. شوند يم 8عصر و 7دور ،6دوره ،5دوران ،4ابردوران شامل يزمان يها بخش نيا 3.است
 در گريد يبرخ و يمعن هم ها واژه يبرخ بارها شده، برده كار به ها واژه نيا كه يسال صد چند طول در كه است

 صرف ها واژه ليتبد و رييتغ يخيتار نهيشيپ يبررس از اگر حال، نيا با. است شده برده كار به متفاوت يمراتب سلسله
 يواحدها در رتبه نيباالتر ابردوران: كرد فيتعر نيچن دهيچك صورت به را يديكل يها واژه توان يم م،يكن نظر
. عصرها و دورها ها، دوره به خود نوبه به هم ها آن كه شوند يم ميتقس ها دوران به ها ابردوران. است نيزم خيتار

 داديرو كي با كه شده فيتعر زمان از يبخش جا، نيا در گاه. است 9گاه مجموعه، نيا از برش نيتر كوچك
 از عصر كي و رود يم شمار به عصر مجموعه ريز گاه 10.رديپذ يم انيپا گريد يداديرو با و است شده آغاز مشخص

  . است شده ليتشك گاه نيچند

 ها آن انيم ييها تفاوت و تشابهات خ،يتار علم و يشناس نيزم علم در شده برده بكار يها واژه نيب يا سهيمقا با
 شده استفاده يشناس نيزم فيتعار از متفاوت يفيتعار با دوران و عصر گاه، يها واژه از نوشته نيا در. شود يم آشكار
 رييتغ بخشاً آن فيتعار و يگذار نام ها، واژه قيتدق و شناخت يشناس نيزم در كه گونه همان ن،يبرا عالوه. است

 با استفاده مورد اتيادب همه در و ها دوره همه در الزاماً ها واژه نيا ز،ين خيتار علم و استيس در شده، ليتكم و افتهي
 مصوب – "گاه" يجا به "دوره - گاه" واژه يكنون بحث يبرا. است نشده گرفته كار به دست كي و گانهي يدرك

  . شد خواهد برده كار به -  رانيا فرهنگستان

 در يداديرو با و آغاز يجهان- يخيتار ابعاد در بزرگ يداديرو با كه است تيبشر خيتار از يا لحظه آن ،11دوره - گاه
شده  فيتعر يجهان- يخيتار "واحد" نيتر كوچك عنوان به دوره - گاه ،بحث نيا در. رسد يم انيپا به تراز نيهم

 گستره. رسد يم انيپا به گريد يداديرو با و شده آغاز حساس، يعطف نقطه عنوان به يخيتار يبزنگاه در كه است
 در مهم ياسيس يرخداد انتخابِ و نييتع. شود شامل را دهه چند تواند يم يجهان يخيتار دوره - گاه كي يزمان

 و ياسيس يها يژگيو دادن نشان يبرا نينماد تياهم شتريب و است يقرارداد اريبس يا منطقه اي يجهان سطح

                                                 
2 Geological time scale 

3 https://www.britannica.com/science/geologic-time  

4 Eon [in: Geochronology]; Eonothem ابردوران نهيچ  [in: Chronostratigraphy]  

5 Era [in: Geochronology]; Erathem دوران نهيچ [in: Chronostratigraphy]  

 دوران] یشناس نيزم[ -٢ دوران دوره، عصر، -١: یفارس یسيانگل فرهنگ ،یباطن دمحمرضا. ک.ن نيهمچن

6 Period [in: Geochronology]; System سامانه [in: Chronostratigraphy]  

 زمانه عصر، عهد، دوران، -3 موقع مدت، -٢ دوره -١: یفارس یسيانگل فرهنگ ،یباطن دمحمرضا. ک. ن نيهمچن

7 Epoch [in: Geochronology]; Series  فيرد [in: Chronostratigraphy]  

 دور] یشناس نيزم[ -3 عطف نقطه -٢ عصر دوران، دوره، -١: یفارس یسيانگل فرهنگ ،یباطن دمحمرضا. ک.ن نيهمچن

8 Age [in: Geochronology] ; Stage ،اشکوب مرحله  [in: Chronostratigraphy]  

9 Chron [in: Geochronology]; Chronzone  [in: Chronostratigraphy] 

10 https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87  

https://en.wikipedia.org/wiki/Chronozone  

11 Period-chron 



 شوند يم آغاز روزه كي نه ييروندها نيچن. دارد را نيمع ي دوره - گاه كي در ياجتماع و يطبقات مبارزه يروندها
 يها يژگيو كه ميهست روبرو يتيوضع با ما ،دوره - گاه كي در. شوند يم محو يتيگ صفحه از  شبه كي نه و

 انگرينما ها دوره - گاه. كند يم زيمتما كامال نيپس اي و نيشيپ دوره از را آن ،13وارش نمونه يروندها و 12نما منش
  . هستند يالملل نيب ياقتصاد يها انيبن اي و يطبقات مبارزه رشد سطح از يآشكار تيفيك

 كي نييتع يبرا. باشد دوره - گاه چند اي كي شامل تواند يم كه دارد دوره - گاه از يفراتر يزمان ي گستره عصر،
 و يطبقات مبارزه يروندها به ياسيس يها يژگيو ،يطبقات و ياسيس يها بزنگاه و رخدادها به توجه بر عالوه عصر،
 عوامل عصر كي مختصات نييتع در. شود يم معطوف يا ژهيو توجه يجهان يخيتار يا گستره در ياجتماع
   .رنديگ يم قرار توجه مورد يگوناگون

 ييشناسا يطبقات مبارزه در تكرارشونده يروندها جهان، سطح در ياجتماع و يطبقات يتضادها از شناخت اساس بر
 اي يآفند يژگيو تحوالت، نيا در ياجتماع اقشار و طبقات نقش ،يآت يها يدگرگون تيماه ق،يطر آن از و شده

 يروهاين يبند صف تينها در و يالملل نيب و يمل سطح در يطبقات يقوا توازن ن،يمع عصر در مبارزه يپدافند
 قرار آن در بشر كه يا يجهان- يخيتار عصر از قيدق شناخت. شوند يم نيمع يجهان سطح در ضدانقالب و انقالب

 سطح در يانقالب ياستراتژ نييتع ،ياجتماع و يطبقات تحوالت تيماه صيتشخ يبرا است يمهم كمك دارد،
 از قيدق شناخت و صيتشخ با ن،يا بر عالوه. انقالب ياردو به يجهان ضدانقالب حمله يها راه ينيب شيپ و جهان
 را خود يمبارزات كار دستور و ها كيتاكت توانند يم انقالب يروهاين ن،يمع لحظه در يمحل و يجهان يقوا توازن
  . كنند نييتع تر نانهيب واقع

 نيا در. است شده برده كار به ياجتماع- ياقتصاد يبند شكل كي از بزرگتر يا يخيتار ي محدوده يبرا دوران،
 آن، از تر يطوالن يزمان ي دوره اي جهان سطح در ياجتماع- ياقتصاد غالب يبند شكل با دوران مفهوم نوشته
 ،يدار برده دوران شود، شامل را يا ساله صد چند يزمان گستره تواند يم دوران رو، نيهم از. دارد يشتريب قرابت
 شكل كي از تر يطوالن يزمان دوره يبرا. هستند دست نيا از ييها نمونه يدار هيسرما دوران اي و يفئودال دوران

 در كه كنند يم اشاره 14"خيتار ماقبل دوران" به يآلمان يدئولوژيا در انگلس و ماركس ،ياجتماع- ياقتصاد يبند
 دوران در مثال يبرا. باشد عصر نيچند شامل تواند يم دوره هر. است يآلمان فلسفه و فوئرباخ نظر نقد

 و كمون شكست عصر ،)1870 سيپار كمون تا 1789 فرانسه انقالب از( ييبورژوا انقالبات عصر از ،يدار هيسرما
 1917 اي 1914( يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر ،)1917 اي 1914 اي 1905  تا 1870( يدار هيسرما رشد دوره

 گستره به توجه با را دوره - گاه و عصر دور، دوره، دوران، مراتب سلسله كي نمودار. برد نام توان يم) امروز به تا
 .دهد يم نشان يشناس نيزم و خيتار در ها واژه كاربرد يبيتقر يها تفاوت و ها آن يزمان

 كه جا آن تا و رنديگ يم كار به را Period واژه دوره اي ،دوره -گاه يبرا شان يها نوشته در انگلس و ماركس
 تال،يكاپ كي و يس فصل در عصر، يبرا. اند نبرده كار به را Chron واژه انشيها نوشته در ها آن داند يم نگارنده

                                                 
12 Charcteristic 

13 Typical 

14 „prehistoric era”: The German Ideology, Transcription: Tim Delaney, Bob Schwartz, Marx/Engels Internet Archive 
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf  
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 موارد در 17يدر آلمان  اي 16يفئودال عصر )يسي(ترجمه انگل يآلمان يدئولوژيا در و ، 15يوسط قرون رينظ يموارد
  .شوند يم برده كاره ب ماركس يسو از يمتفاوت

 در ها آن كاربرد نوسان زين و خ؛يتار و يشناس نيزم دانش در يديكل يها واژه كاربرد يها تفاوت بر عالوه
 توجه زين ياجتماع- ياقتصاد و يخيتار يبند ميتقس انيم يها تفاوت به ديبا ،يستياليسوس كيكالس يها نوشته
 .داشت

  
  )چپ( يشناس نيزم و) راست( خيتار در: دوره -گاه عصر، دور، دوره، دوران، مراتب سلسله  -1  نمودار

 ،ياجتماع- ياقتصاد يها يبند شكل با ييسو هم نيع در يبند طبقه نيا شود يم دهيد 1 نمودار در كه گونه همان
 ،يخيتار يها يژگيو و يجهان برش بر عمدتاً ،يخيتار يبند طبقه: دارد هم آن به نسبت يمهم يها تفاوت اما

 ونيفرماس هم و يخيتار نگرشِ در هم ياقتصاد تيوضع ييسو هم كه يحال در. داشت هيتك ياسيس و ياجتماع
 ها برآن حاكم مناسبات و عيتوز د،يتول وضع حيتوض و برشناخت تمركزش ونيفرماس يول شود يم مالحظه ياقتصاد
 را يا ياقتصاد مناسبات نيچن از برخاسته يطبقات يآگاه و مبارزه زمان، از ينيمع برش در ،يخيتار نگرش. است

 بحث انيم يديتجر نيچن كه بود روشن انگلس و ماركس يبرا. دهد يم قرار توجه مورد يجهان يچارچوب در
. بود گانهي يا دهيپد مختلف وجوه تر مشخص حيتوض يبرا فقط ،يجهان-يخيتار يبند طبقه و ياقتصاد ونيفرماس
 ادغام جانبه همه و ژرف نيچن خود مناسبات درون در را جهان اش يكمي و ستيب سده ابعاد در هنوز يدار هيسرما

 نيا. بود تيرو قابل ستياليسوس شرويپ شمندانياند يبرا عيوقا يخيتار و ياقتصاد يسو و سمت اما بود، نكرده
 يدار هيسرما يتضادها حادشدن انحصارات، يريگ شكل و يدار هيسرما عيسر رشد با ن،يلن يبرا بعد دهه چند وضع

  . شد برجسته شيپ از شيب دوم، وناليانترناس از گسست و يجهان اول جنگ سرانجام و

  بلند يها موج هينظر

 ي توسعه بلندمدت يها موج ي هينظر. دهد يم حيتوض 18بلند يها موج هينظر با را يخيتار يها دوره گر،يد ينگرش
 هلپ( پارووس چون ستيماركس اقتصاددانان  توسط بار نياول يبرا رد،يگ يم بر در را متعدد يدورها كه ،ياقتصاد

                                                 
15 “middle age”: Karl Marx. Capital Volume One, Chapter Thirty-One: Genesis of the Industrial Capitalist:  

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch31.htm#n2  

16  “feudal epoch”: The    German    Ideology, Transcription: Tim Delaney, Bob  Schwartz, Marx/Engels Internet 
Archive  https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf 

17 „Feudalepoche“: Die deutsche Ideologie:  http://www.mlwerke.de/me/me03/me03_017.htm#I_I_A     

18 Long waves 



 مندل و تريشومپ ف،يكندرات يها نام با عمدتا هينظر نيا يول. شد انيب ستميب ي سده آغاز در گلدرن ون و) هند
  .  دارد ونديپ

 اكتبر انقالب از پس او. بود هيروس 1917 هيفور انقالب از پس يكرنسك حكومت در ريوز نخست معاون ف،يكندرات
 سرعت به را او اش يتجرب يها پژوهش. گذاشت اديبن را "19يجهان ياقتصاد بحران يها پژوهش ي موسسه"

 حدوداً مدت طول با ياقتصاد يها موج توان يم بعد به نوزدهم ي سده آغاز از يدار هيسرما خيتار در كه كرد متقاعد
 21كاهش سال پنج و ستيب ،]رونق گسترش،[ 20جهش سال پنج و ستيب يپ در داد؛ صيتشخ را سال پنجاه

 يها نهيزم در ييآمدها يپ با است، ها متيق حركت درازمدت يدورها نيا نييتع يبرا ياساس ابزار. ديآ يم] ركود[
 يها جنگ فاصله در ياول: داد زيتم را دست نيا از بلند موج سه فيكندرات يكالين يكل طور به. درآمد و يبازده
  22.بود شده آغاز زمان آن از كه يسوم و ؛نوزدهم ي سده انيپا و 1848 انيم يدوم ؛1848 سال و يناپلئون

 يسالگ 46 در محاكمه روز همان در و محاكمه 1938 سال در نياستال نيخون يها هيتصف انيجر در فيكندرات
 1939 سال در و گرفت برعهده يشياتر اقتصاددان تر،يشومپ جوزف را هينظر نيا يبررو كار ادامه. شود يم اعدام
 بر و كل، در نوآورانه يگذار هيسرما بر تريشومپ ي هينظر. ساخت منتشر 23"ياقتصاد يها دوره" عنوان تحت يكتاب

 يدورها درباره ماركس هينظر گسترش و بسط حكم در يحدود تا جهت نيا از. دارد ديتاك يصنعت يگذار هيسرما
 آورانه فن ينوآور رو، نيا از و است ثابت يگذار هيسرما ديتجد به منوط رونق آن در كه است، ساله 10 تا 7 يتجار
 حكم در) انيكارفرما( نوآور يها تيشخص شيدايپ بر او مفرط هيتك شومپتر، ي هينظر فيضع جنبه. شود يم الزم

  . است "فيكندرات موج" يناگهان رونق اي شيافزا آغازگر يروين

 يها موج" و 24)1972( "نيپس يدار هيسرما" عنوان با مندل ارنست كتاب دو ،يالديم 1970 دهه يها سال در
 كي ،كيمات پل .ابدي يم دست بلند يها موج درباره تر ژرف يپرداخت به 25)1979( "يدار هيسرما ي توسعه بلندمدت

كرد مندل را در يمتفاوت از رو يكرديكه رو نوشتبر آن  ينقد "نيپس يدار هيسرما" كتاب انتشار از پس سال
   26 كند. يبرجسته م يدار هيسرما يها ل بحرانيتحل

 نظر به. است داده اختصاص "يدار هيسرما خيتار در بلند امواج" به را يفصل ،"نيپس يدار هيسرما" كتاب در مندل
 ديتول نيچن هم و كاال ديتول كاهش و گسترش كليس يتوال موجب يدار هيسرما ديتول در مشروط رقابت مندل،
 اضافه ارزش تحقق كاهشِ و گسترش از يا چرخه حركت با نيچن هم يا چرخه حركت نيچن. شود يم اضافه ارزش

                                                 
19 Weltkontjunktur 

20 Expansion گسترش 

21 Stagnation رکود 

 ٧٠٨ ص باره، نيا در مندل ارنست مقاله ،یستيمارکس شهياند فرهنگنامه از نقل به  22

23 Business Cycles, Schumpeter, Joseph Alois .(deutsch: Konjunkturzyklen. 1961) 

24 Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung. Edition surkamp, Erste Auflage 1972, S. 101-137 

25 Ernest Mandel, Die langen Wellen im Kapitalismus, isp-Verlag GmbH, 2. Auflage März 1987. 

26 Paul Mattick, Ernest Mandels „Spätkapitalismus“, 1973 (Paul Mattick, Kritik der Neomarxisten, Frankfurt a.M., 1974, S. 132-188):  

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/mattick/1973/xx/mandel.htm  

https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1972/mandel.htm  
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 و مقدار لحاظ از نه و يزمان لحاظ از نه هيسرما انباشت و اضافه ارزش تحقق اما. است سو هم هيسرما انباشت و
 و كساني زين اضافه ارزش ديتول خود با نيچن هم دو، نيا. ستندين منطبق كامل طور به گريكدي با شان تناسب
: يعني( يدوم از ياول و) اضافه ارزش تحقق از اضافه ارزش ديتول: يعني( ياول از يآخر انحراف از. ستندين منطبق
 . شود يم داده حيتوض يدار هيسرما ديتول اضافه بحران ،)هيسرما انباشت از اضافه ارزش تحقق

 يروند زين هيسرما انباشت حجم و آهنگ نيچن هم و روند يم باال سود نرخ هم و حجم هم گسترش، دوره در
 نيچن هم و افتهي كاهش سود نرخ هم و حجم هم ركود، يها دوره امديپ و ها بحران در برعكس،. دارند يصعود
 عنوان به قيطر نيا از يدار هيسرما ديتول  چرخه. كنند يم يط ينزول يروند زين هيسرما انباشت حجم و آهنگ

 با كه يدار هيسرما يادوار بحران يتئور يبررس با مندل. دهد يم شينما را يكند اي شتابان انباشت از يا يتوال
 و سازمان ديتجد كه پردازد يم ها  چرخه نيا از يبرخ يژگيو به ابد،ي يم بروز سال 10 تا 7 نيب يصنعت ديتول  چرخه
 ها، كليس نيا. شوند يم ريناپذ اجتناب سود، نرخ ديشد سقوط ليدل به كيتكنولوژ و يصنعت عيوس و كامل ينوآور

 ثابت هيسرما استهالك اثر در كه بحران از يمراحل. بود پرداخته بدان فيكندرات كه است يا ساله 25 مراحل همان
 او. ستين سود نرخ ياجتماع نيانگيم حفظ به قادر يدار هيسرما ديتول ،يمعنو صورت به چه و يماد صورت به چه
 ينابود" گريد عبارت به( هيسرما كردن ارزش يب بر عالوه كه كند يم اشاره بحران يها دوره در ييفاكتورها به

 يبرا) شود يم ادي "يديتول يروهاين ينابود" عنوان تحت ستيكمون حزب فستيمان در نكته نيهم ،"هيسرما
  :از عبارتند فاكتورها نيا. شتابند يم اش ياري به بحران از يدار هيسرما خروج

 يبرا( تازه يكشورها و فضاها به هيسرما انبوه انتقال مثال يبرا: هيسرما كيارگان بيترك يناگهان كاهش - 1
 )مناطق آن به ها هيسرما هجوم و سابق يشورو و يشرق ياروپا يها ميرژ  سقوط نمونه

 ينينش عقب و شكست امديپ اي كار شدت رفتن باال قيطر از مثال يبرا: اضافه ارزش نرخ يناگهان شيافزا - 2
 كاهش و يكارگر يها سركوب نمونه( يدار هيسرما بازار در كار يروين يواقع متيق حفظ در كارگر طبقه

 از يمستند و آشكار يها نمونه يجنوب كره و ژاپن. مختلف يكشورها در كار يروين يواقع يبها كيستماتيس
 )دهند يم ارائه وضع نيا

 در شده ارائه آمار به نمونه يبرا( خام مواد متيق كاهش چون هم: ثابت هيسرما عناصر يناگهان يارزان - 3
 )ارزان يانرژ به يدسترس د،يكن مراجعه مطلب نيهم در يساز يجهان يها شرط شيپ سرفصل

 ارتباطات و نقل و حمل. ك. ن( تر ارزان و تر عيسر نقل و حمل نمونه يبرا: هيسرما گردش سرعت شيافزا - 4
  ...و "يتاليجيد" هيسرما ،)شرفتهيپ

 استفاده نوشته نيا در كه يينها يبند ميتقس با يزمان يها دوره ،يدار هيسرما بلند يها موج از مندل ليتحل در
). سرفصل نيهم ادامه در يسرگ يريس و فيكوروتا اندره يبند طبقه با شود سهيمقا( دارد تفاوت يكم شد، خواهد

 هشت ،1972 ن،يپس يدار هيسرما كتاب در مندل ارنست نظر براساس فيكندرات امواج يبند ميتقس - 1 جدول در
 سطح رينظ ييها يژگيو با را ها موج نيا مندل،. شود يم داده صيتشخ كتاب شدن نوشته زمان تا فيكندرات موج
 حيتوض مختلف يها دوره در بهره نرخ سود، نرخ ه،يسرما كيارگان بيترك بازار، تيوضع ك،يتكنولوژ و يصنعت

 امديپ و نيمع موج كي در سود نرخ كاهش اي و شيافزا با ارتباط در را كاهش اي و گسترش يها دوره او. دهد يم



 و cf 28استوار هيسرما به را C 27ثابت هيسرما ريز جدول در مندل. دهد يم حيتوض هيسرما انباشت سرعت در آن
  .كند يم ميتقس cz 29)يانباشت( گردش در هيسرما

 حاتيتوض و ليدال
 روند
 غالب

 دوره
 يزمان

 مراحلِ
 موج
 بلند

 از يكشاورز و يكارگاه ديتول
 افتد، يم عقب يصنعت ديتول
 كاهش خام، مواد متيق شيافزا

 انبوه يكاريب ،يواقع يدستمزدها
  يجهان بازار ديشد گسترش و

  گسترش
 سود نرخ

 يصعود

 تا  1793
1825 

1 

 قيطر از اضافه- سود رفتنِ نيب از
 و سيانگل در يصنعت ماقبل ديتول

  يغرب ياروپا
 ثابت، هيسرما ارزش شيافزا
 را اضافه ارزش نرخ شيافزا
  كند يم يخنث

 يجهان بازار گسترش سرعت
 ابدي يم كاهش

  كاهش
 سود نرخ

 ينزول

 تا 1826
1847 

2 

 ارزش ينيماش ديتول به گذار
 يم كاهش را cf استوار هيسرما
  دهد
 يم شيافزا cz درگردش هيسرما

 كاهش ش،يافزا نيا يول ابدي
 ينم جبران را cf استوار هيسرما
  كند

 يجهان بازار يآسا غول گسترش
 شيافزا و 1848 انقالب قيطر از

 گسترش و يصنعت داتيتول
 تمام در آهن راه خطوط كاربرد

 كايآمر شمال و اروپا

  گسترش
 سود نرخ

 يصعود

 تا 1848
1873 

3 

                                                 
27 Capital constant (fr), Konstantes Kapital (de), constant capital (en) 

28 Capital fixe (fr), Fixes Kapital (de), fixed capital (en) 

29 Capital circulant (fr), Zirkulirendes Kapital (de), Circulating capital (en) 
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 آالت نيماش ينيماش ديتول
 يم گسترش) ديتول كي بخش(
 ياضاف سود موجب كاالها ابد؛ي

  شوند ينم
 هيسرما كيارگان بيترك شيافزا

 سود متوسط نرخ كاهش موجب
  شود يم

 اروپا در يواقع يدستمزدها
  ابندي يم شيافزا
 و هيسرما صدور شيافزا جينتا

 جيبتدر خام مواد متيق كاهش
 را هيسرما انباشت شيافزا اجازه

 جهان بازار ينسب ركود/دهند يم

 نخست
 سود نرخ

 ينزول
 است،
 سپس

 به و ركود
 نرخ يآرام

 سود
 يصعود

 شود يم

 تا 1874
1893 

4 

 مستعمرات، در يگذار هيسرما
 گسترش سم،ياليامپر ظهور

  انحصارات
 سود با كه خام مواد آرام شيافزا

 دوم، يصنعت انقالب از جستن
 و داد شيافزا را بارآور كار شدت

 ارزش نرخ ديشد شيافزا موجب
  .شد اضافه

 عيسر رشد سود، نرخ شيافزا
  هيسرما انباشت

 ا،يآس در يجهان بازار گسترش
 هيانوسياق و قايافر

 صعودنرخ
 ، سود

 سپس
 ركود

 تا 1894
1913 

5 

 ،يجهان بازار سقوط جنگ، آغاز
 ليدل به داتيتول رفتن قهقرا به

 استهالك سرعت شيافزا
 و اكتبر انقالب يروزيپ ه،يسرما
 يجهان بازار ركود

 در قهقرا
 سود، نرخ

 نزول
 ديشد

 تا 1913
1939 

6 



 قيطر از كارگر طبقه فيتضع
 به سميفاش و يجهان دوم جنگ
 نرخ داد مجال يدار هيسرما

. دهد شيافزا را اضافه ارزش
 موجب سود نرخ مشروط شيافزا

. شود يم هيسرما انباشت ل،يتسه
 سپس و اسلحه ديتول در امر نيا

. بود موثر يصنعت انقالب نيسوم
 يارزان سوم، يصنعت انقالب

 به را ثابت هيسرما كننده نييتع
 در ذ را سود نرخ و آورد همراه

  .كرد نيتضم مدت دراز
 اثر در يجهان بازار شدن محدود 

 و جنگ از حاصل ييخودكفا
 بازار از ييكشورها شدن خارج
 ،يشرق ياروپا: هيسرما يجهان

 ،يشمال كره ،يشمال تناميو ن،يچ
 كوبا

 گسترش،
 سود نرخ

 نخست
 و يصعود

 سپس
 به شروع

 سقوط
 كرد

 تا 1940
1966 

7 

 رهيذخ ارتش" يجيتدر دنيمك
 يستياليامپر يكشورها "يصنعت
 رغم يعل كه شود يم آن از مانع

 ارزش نرخ ع،يوس زهياتومات
 مبارزه. ابدي شيافزا ياضاف
 يم ور حمله سود نرخ به يطبقات
 نيب يها رقابت ديتشد. شود
 يجهان يها پول بحران و يالملل

 اثر سود نرخ بر صورت نيهم به
 تجارت گسترش. كنند يم

 .شود يم كند يجهان

  ينزول نرخ
 سود

  تا 1967
1972   
 در مندل
 كتاب 1972

 نوشت را

8 

  1972 ن،يپس يدار هيسرما كتاب در مندل ارنست نظر براساس فيكندرات امواج يبند ميتقس -1 جدول

 يمنته ركود مرحله به كه سازد يم آزاد را ييروهاين گسترش مرحله ،يفيكندرات يها موج هينظر بنابر ،يكل طور به
 يدار هيسرما توسط ييها حل راه كردن دايپ و عمل ابتكار يبرا يموجب زين ركود مرحله نيا حال، نيع در و شود يم
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 موج آغاز به منجر كه است...) و مصرف و بازار يبرا ديجد يها حوزه و مناطق ك،يتكنولوژ و يصنعت ينوآور(
 به گسترش مرحله از گذر ه،ينظر نيا در. كند يم آغاز را يگريد ساله پنج و ستيب گسترش مرحله و شده يديجد

 يژگيو را گسترش مرحله به ركود مرحله از گذار اما دانسته، مفروض هيسرما يماهو و يذات حركت را ركود مرحله
 چون هم رونيب از يستميس يها شوك به بحران، و ركود از خروج يبرا رو نيا از. نديب ينم ستميس نيا يدرون

 يها محرك قيطر از بلكه ياقتصاد عرصه در نه الزاماً يدگرگون نيا. دارد ازين هياضاف ارزش و سود نرخ در تحول
 يبازارها جاديا بازارها، گسترش رينظ گريد يكارها راه. رديبپذ صورت تواند يم زين ضدانقالب و جنگ رينظ ياسيس

 يبخش زين يستياليامپر يها دولت اي و انحصارات توسط ياقتصاد و يمال درازمدت يها يگذار استيس و كاذب
 انقالب. روند يم شمار به رونق و گسترش ديجد دوره آغاز و ركود از خروج يبرا يرونيب يها شوك نيا از گريد
  30.سازد يم ممكن را ركود مرحله از خروج كه است يگريد حل راه ك،يتكنولوژ و يفن

. دارد وجود يمتفاوت يها يبند ميتقس آن، يدرون مراحل و فيكندرات امواج مورد در شد، گفته كه گونه همان
 بهره ،يدار هيسرما اقتصاد يزير برنامه يبرا فيكندرات بلند امواج هينظر از زين يدار هيسرما اقتصاددانان يحت امروزه،

 از كه است فيكندرات بلند امواج هينظر از استفاده نهيزم در شده شناخته يها چهره از يكي دوفينف. آ لئو. نديجو يم
 حوزه در يگذار هيسرما را فيكندرات يكنون موج ركود عالج دوف،ينف. پردازد يم مسئله به يدار هيسرما انداز چشم

  : رديگ يم نظر در ريز مراحل هيپا بر را بلند امواج يبند ميتقس او 31.نديب يم يسالمت و آموزش

  ابزار در تحوالت
 و ديتول 

 ها رساختيز

  و كاالها
 يژگيو

 بازار

 يزمان دوره
  بلند موج

 فيكندرات

  بخار نيماش
 ينساج عيصنا 

 1 1830 - 50 تا 1780 پوشاك

  آهن راه خطوط
 پوالد عيصنا

 نقل و حمل
 انبوه

  تا1830 - 50
90-1870 

2 

  كيالكتروتكن
 يميش

 انبوه مصرف
  تا 90- 1870

35-1920 
3 

  يساز لياتومب
 يميپتروش

  نقل و حمل
 يشخص 

  تا 35-1920
80-1950 

4 

 ياطالعات يتكنولوژ
  اطالعات
 ارتباطات

  2000-05 تا 1980
 

5 

  يوتكنولوژيب
 و يروان سالمت

 ياجتماع

 مجموع
  يسالمت

 صنعت(
  بعد به 05-2000

 

6 
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31 Leo A. Nefiodow, Der sechste Kondratieff/The sixth Kondratieff: https://www.kondratieff.net/  



 )يسالمت

  32دوفينف. آ لئو نظر براساس فيكندرات امواج يزمانبند -2 جدول

 يزمان يها دوره جدول نيا در. دهد يم ارائه را دوفينف. آ لئو نظر براساس فيكندرات امواج يزمانبند -2 جدول
 و ديتول ابزار در تحوالت( كيتكنولوژ و يفن پشتوانه و) بازار يژگيو و كاالها( بازار در يديكل تحوالت براساس

 انيب موج هر شاخص عنوان به آخر ستون در كه است يراتييتغ مهم، نكته. شوند يم داده حيتوض) ها رساختيز
. كنند يم انيب را ديتول ابزارِ ديتول بخش يعني د،يتول كي بخش اي مادر عيصنا بخش عمدتاً راتييتغ نيا: شود يم
 پوالد عيصنا و نقل و حمل يها رساختيز به ينساج صنعت و بخار نيماش از مادر عيصنا انتقالِ مهم، نكات از يكي
 به جهش. است ييايميش و كيالكتروتكن عيصنا ي مرحله به آن از و) يگر ختهير و يساز نيماش حال نيع در(
 يبرا 1999 سال در دوفينف يابيارز. ساخت يمتك ياطالعات يتكنولوژ به را يصنعت ديتول ستم،يب سده دوم مهين

 ستميس رونق يبرا را يديجد يبازارها "يسالمت صنعت" كه است نيا يدار هيسرما اتيح ديتجد از يگريد دور
   ديتول يديكل نقش يوتكنولوژيب ل،يدل نيهم به و آورند يم وجود به

 

  
  33 منبع ،ياقتصاد توسعه بلند يها موج -2 نمودار

  

  33.كرد خواند فايا را كيتكنولوژ ينوآور و يصنعت

 از يفيط ليتحل و هيتجز" عنوان تحت يسرگ يريس و فيكوروتا آندره نوشته به توان يم متاخر، يها نوشته در
  : يداخل ناخالص ديتول يجهان شيپو

 بلند موج   مرحله شروع انيپا

                                                 
 ٣٣ منبع ،یاقتصاد توسعه بلندِ  یها موج -٢ نمودار 32

. بود خواهد افزار نرم کاربرد کردن نهيبه عمدتا یآت ینوآور  یريجهتگ که معتقدم سخت من: "ميخوان یم نيچن را یدار هيسرما نيسيتئور دوف،ينف يیغا هدف 33
 مد موضوع درباره اش داشتن عالقه و گذاشتن وقت یبرا فرد کي یآمادگ همه از شيپ و یريپذ تيمسئول زه،يانگ ت،يخالق ها، انسان با مواجهه يیتوانا منظورم

 ." نظر

 با تا شود تيترب") یابزار نرم(" کيدئولوژيا و یفکر طرهيس قيطر از بلکه ،یافزار سخت و کيتکنولوژ شرفتيپ قيازطر فقط نه یکار یروين ساده، انيب به
 در در یعني. کند" موضوع کي  وقف را خودش" که باشد داشته" یآمادگ همه از شيپ" و بپردازد اضافه ارزش ديتول به" یريپذ تيمسئول زه،يانگ ت،يخالق"

 .دهد تياولو یزندگ بر را کار عمل، در و یواقع یزندگ
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 موج
 بلند

1810 -1817  
  اي 1780 دهه انيپا

 1790 دهه آغاز
 گسترش

1 

1844 -1851  1810 -1817  كاهش 

1870 -1875  1844 -1851  گسترش 
2 

1890 -1896  1870 -1875  كاهش 

1914 -1920  1890 -1896  گسترش 
3 

1939 -1950  1914 -1920  كاهش 

1968 -1974  1939 -1950  گسترش 
4 

1984 -1991  1968 -1974  كاهش 

2008 -2010  1984 -1991  گسترش 
5 

2010- 2008 ؟  كاهش 

  فيكندرات امواج يقيتطب يبند ميتقس -3 جدول

 آن مراحل و بلند يها موج كه كرد اشاره 34"يجهان اقتصاد توسعه در جاگالر و چنيك يها چرخه ف،يكندرات امواج
  ) 3 (ن. ك. جدول  كنند يم يبند زمان نيچن را

 براساس كه است يا يقيتطب يزمانبند ارائه در يسرگ و فيكورتا تالش ،يبند دوره نيا در توجه درخور نكته
 و يمدلسك ،1988 نيگلداشتا ،1984 نيوالرشتا ،1983 خنيدو فان ،1983 كسنيد ،1980 مندل ارنست نظرات

. است شده ارائه 2006 نستونيل ،2006 رسيآ ،2006 نيالپك و نيپانت ،2004 كوفين- بوبروف ،1996 تامپسون
 در شده ارائه يبند دوره مجموع، در. باشد يم يسرگ و فيكورتا شنهاديپ) كاهش مرحله پنجم، موج( آخر مرحله
 كيكالس حيتوض به كه چرا. است برخوردار يباالتر دقت از ،فيكندرات امواج يقيتطب يبند ميتقس - 3 جدول

 دييتا ياسيس و ياقتصاد نهيزم در ينيع يها داده و شواهد قيطر از حال نيع در و مانده وفادار فيكندرات هينظر
 از) فيكندرات - كاهش – دهم و - گسترش – نهم مراحل شامل( پنجم موج يبند دوره نيا ييجا آن از. شود يم

  . شد خواهد استفاده يبند دوره نيا از نوشته نيا در رديگ يبرم در هم را تاكنون 1990

 بتوان يكنون نوشته در كه است آن از تر گسترده اريبس ،يفيكندرات ياقتصاد مدل صحت قِيدق سنجش درباره بحث
 - گاه و عصر يبند مقوله با امواج نيا) يبيتقر( تقارن و ييسو هم همانا توجه جالب نكته. شد متمركز آن يرو بر

 عنوان تحت نيشيپ بحث با كه - مهم يخيتار عطف نقاط با فيكندرات يها موج هينظر تفارن.  باشد يم ها دوره
 ملهم كه ها دوره - گاه و عصر با فيكندرات هينظر تقارن - 3 نمودار در. است زيبرانگ توجه -  شد فيتعر دوره - گاه
  .است شده داده نشان ياسيس و يخيتار عطف نقاط با ها موج تقارن است، يسرگ و فيكوروتا يقيتطب يبند دوره از

                                                 
34 A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic 

Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp  



 ن،يو كنگره و يناپلئون يها جنگ انيپا م،يريبگ نظر در نخست موج آغاز نقطه عنوان به را فرانسه انقالب اگر
 عطف نقطه لحاظ به دوم موج گسترش مرحله شروع و نخست موج انيپا. است نخست موج نخست مرحله

 موج ركود مرحله وارد سيپار كمون شكست با گسترش، مرحله يانتها در .است همراه 1848 انقالبات با ،ياسيس
  .ميشو يم دوم

  

  ها دوره -گاه و عصر با فيكندرات هينظر تقارن -3 نمودار

  

 گسترش ،يدار هيسرما رشد يبرا مناسب ياجتماع و ياسيس يفضا با ،ياسيس ثبات با و آرام بالنسبه دهه چند
  . است همراه يمال و يانحصار هيسرما يريگ شكل و ياستعمار استيس

 تا گسترش مرحله. رسد يم انيپا به يجهان دوم جنگ با و آغاز يمال هيسرما و انحصارات رشد دوره از 35سوم موج
  . سميفاش شكست و يجهان دوم جنگ يانتها تا ركود مرحله و ابدي يم ادامه اكتبر انقالب و يجهان اول جنگ

 است، شرق بلوك و يشورو يفروپاش با مصادف كه 1990 سال تا و آغاز يجهان دوم جنگ انيپا با چهارم موج
 و يمل بخش ييرها يها جنبش چون هم يوار نمونه يروندها موج نيا گسترش مرحله در. كند يم دايپ ادامه

 مرحله يانيپا يها سال آن، بر عالوه. است ريگ چشم قايافر و نيالت يكايامر ا،يآس در يضداستعمار مبارزات
. است همراه 1968 سال يها جنبش ژهيو به و يالديم 1960 دهه ياعتراض يها جنبش با سوم، موج در گسترش

 هستند يمهم ينشانگرها ،ياطالعات يتكنولوژ قيطر از يكش بهره و كار شدت شيافزا موج، نيا ركود مرحله در
 عقب و ها شكست به توجه با ستميب سده يانتها در يدار هيسرما كه معنا نيبد. يدار هيسرما ميپاراد رييتغ از

 در. رديگ يم شيپ در را سميبرالينئول راه بود شده متحمل شتريپ يها دهه در يالملل نيب سطح در كه ييها ينينش
 يها ستميس كامل يفروپاش و يجهان سطح در سميبرالينئول و يكار محافظه- نو ضدحمله تدارك ،ياسيس عرصه
 بزنگاه ،يالديم 1990 دهه يها سال لياوا و يالديم 1980 دهه يانتها در يشورو و يشرق ياروپا ياقتصاد

  . زنند يم رقم را دوره نيا يخيتار

 يا دوره. است يدار هيسرما پنجم موج درباره ،يفيكندرات امواج نظرات از الهام با ،يبحث بازكردن يكنون نوشته هدف
 و شده آغاز "يجهان نينو نظم" يبرقرار يبرا كايامر سمياليامپر تالش و "سرد جنگ انيپا" با 1990 سال از  كه

                                                 
 موج و اطالعات عصر عنوان تحت را یاطالعات جامعه به یصنعت جامعه گذار تافلر. نشود گرفته یکي تافلر نيالو یها بحث در" سوم موج" با  35

 .دهد یم حيتوض سوم
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 حدود تا موج نيا ركود مرحله م،يده قرار مالك را يفيكندرات امواج مفروضات اگر. ميدار قرار آن انهيم در نكيا
  .  ديكش خواهد درازا به گريد دهه دو تا يعني 2040 سال

  يعلم قانون و هينظر مدل،

 كاربرد در خيتار علم نهيزم در آن يها ييسو هم و يشناس نيزم يها يبند ميتقس به نوشته نيا نخست بخش دو در
 نيا اول، نگاه در ديشا. شد اشاره فيكندرات يها موج هينظر زين و دوره - گاه عصر، دوران، چون هم ييها واژه
 را خيتار از يريتفس جبرگرا، و شياند خشك يكردهايرو يول د،يآ نظر به يرضروريغ يكنون نوشته در حاتيتوض
 هينظر مدل، انيم مرز كردن مخدوش زين و ياجتماع علوم از يعيطب علوم كيتفك عدم با معموال كه دهند يم ارائه

 نظر ،يعلم قانون و هينظر مدل، فيتعار درباره. شود يم آغاز خيتار و ياجتماع دانش عرصه در يعلم قانون و
 حاتيتوض جا نيا در گردد، يبرم يكنون بحث به كه جا آن تا يول ندارد، وجود يعلم يها پهنه همه در يواحد
  . شود يم ارائه يديكل واژه چند مرز شدن تر روشن يبرا ياجمال

 يروندها بهتر فهم يبرا ديتجر كي و توافق كي ف،يتعر كي صرفاً دوران، و عصر بحث ك،يمتد لحاظ به 
 خيتار و يشناس نيزم علم پهنه در ميمفاه يپندار همانند موجب دينبا ييسو هم نيا بر ديتاك. است يمحل و يجهان
 براساس كه كنند جاديا را خيتار شناخت و ريتفس ح،يتوض از يمدل تا اند شده فيتعر ميمفاه نيا خ،يتار پهنه در. شود

 يروندها عمدتاً جا نيا در – نيمع يا نهيزم در يآت يروندها نيتر محتمل ينيب شيپ آن، از آمده دست به شناخت
  نيب زيتما ضرورت نهيزم نيا در نظر دقت و ييمعنا ينيب كيبار. سازند ممكن را – يجهان جامعه در يطبقات مبارزه

 يعموم هيفرض كي عنوان به را "يعلم قانون" مفهوم علم، هينظر. طلبد يم را هينظر اي و يتئور و "يعلم قانون"
 به حال نيع در و دارد ونديپ نهيزم نيهم در ها هيفرض ريسا با كيستماتيس طور به كه كند يم فيتعر) جهانشمول(

 تمام يبرا و جا همه شه،يهم چون دارد، تام شمول "قانون" كي. است اثبات قابل يتجرب يها داده با يخوب
يزمان تا شوند، يم نيتدو يا يعلم نيقوان نيچن يبرمبنا كه ييها هينظر. است معتبر كارش، ي پهنه موضوعات 

 ديتجر و يساز ساده. باشند كرده حفظ را خود يدرست و اعتبار دارند، اتكا آن بر كه ينيقوان اي ها گزاره كه معتبرند
 يبرا ها آن. است دهيچيپ تيواقع از يا دهيچك و ساده نگاره كه رديگ يم صورت ييها مدل توسط هينظر حد از شيب

 گاه چيه مدل، كي ن،يبنابرا. شوند يم آورده وجود به ده،يپد مجموع يدگيچيپ و يگستردگ در شدن غرق از زيپره
 نامرتبط موضوعات گذاردن كنار شامل هينظر كي از يساز مدل روند. ندارد را تيواقع تمام بازتاب يادعا

 گريكدي با عناصر ونديپ ،)38هيتجز(گريكدي از عناصر يجداساز ،)37يساز ساده( اتيجزئ ذكر عدم ،)36يمرزبند(
 يمتفاوت يرهايمس زين خيتار علم از ريتفس م،يمفاه نيا از درك تفاوت به توجه با 41.شود يم 40ديتجر و  )39ادغام(
  . ابدي يم

                                                 
36 Demarcation (en), Abgrenzung (de) 

37 Reduction (en), Reduktion (de) 

38 Decompositon (en), Dekomposition (de) 

39 Aggregation (en, de) 

40 Abstraction (en), Abstraktion (de) 

41 https://de.wikipedia.org/wiki/Modell  



 – مدل كي تر يانتزاع يسطح در اي -  هينظر كي با. است ريناگز ندهيآ در ينيمع رخداد ،يعلم قانون كي توسط
 ياله هيآ كي به ياجتماع نهيزم در يعلم قانون اگر اما. كرد ينيب شيپ توان يم محتمل رخداد عنوان به را يداديرو
 يسرنوشت همان سوم، ريتفس نيا. ستين يزيگر آن از كه هستند ردقَم يامر رخدادها گاه آن شود، ليتبد دگم و

 خيتار درك از ييها مدل اي مدل به نوشته، نيا در. شود يم دچار آن به قَدرگرا و شياند خشك ريتفس كي كه است
 ،يالملل نيب عرصه در يطبقات مبارزه يروندها نيتر محتمل حالت نيبهتر در ها، آن توسط كه شد خواهد پرداخته
 با يستيبا و هستند نارسا ها مدل نيا زين حالت نيبدتر در .كرد ينيب شيپ اي ديفهم توان يم را يمل و يا منطقه
 ها، مدل و فيتعار نيا. پرداخت معاصر دوره يخيتار يروندها مسئله به يگريد يها هينظر و كردهايرو ها، روش
 نه و -  دهيچيپ يبيترك در يمتفاوت يروندها كه هستند يا دهيچيپ اريبس جهانِ يساز ساده و ديتجر يبرا يتالش
  . زنند يم رقم را يكنون يخيتار لحظات گر،يكدي با تضاد و تقابل در نو و كهنه جهان از ،-  يخط تك

   بحث نهيشيپ: دوران و عصر

 يموارد از يكي ،يالديم 1960 دهه نخست مهين و پنجاه دهه دوم مهين در دوران، و عصر مسئله به برخورد نحوه
 يرهبر به سابق يشورو اتحاد انيم ابتدا در: شد موجب را ها نستياستال اردوگاه در يبزرگ انشعابات كه بود

 دهه در. خوجه انور يرهبر به يآلبان و نيچ نيب بعد يكم و مائو يرهبر به نيچ خلق يجمهور و خروشچف
 و حيتوض قا،يافر و انهيخاورم ن،يالت يكايامر در يانقالب چپ جنبش متنوعِ فيط يريگ قدرت با ،يالديم شصت
 با كه كرد تيتقو را ييايپو شيگرا دوران، و عصر مسئله به كرديرو نوع زين و يستيوناليانترناس فيوظا از درك
 فيط" بر ديتاك. شد يم شناخته نيم يهوش و اپيج ژنرال كاسترو، دليف گوارا، چه ارنستو چون هم ييها چهره
 تا يستيمائوئ زين و يستيتروتسك شاتيگرا ،"نو چپ" از ها جنبش نيا درون كه روست آن از "يانقالب چپ متنوع
 هم مشترك نقاط شان، مهم يها تفاوت رغم يعل رنگارنگ، فيط نيا. شوند يم دهيد مستقل چپ و ستيآنارش

 شناسانه روش لحاظ از ،دوره - گاه و عصر مسئله با فيتكل نييتع و يجهان - يخيتار يروندها يبررس در كه داشتند
  :اند توجه قابل

 خيتار محركه يروين عنوان به يطبقات مبارزه

 استخراج و روندها ليتحل آنگاه شود، گرفته نظر در خيتار برنده شيپ يروين عنوان به يطبقات مبارزه اگر
 نيبد. شود يم آغاز د،يتول ابزار اي مولده يروهاين رشد سطح از نه و ،يطبقات مبارزه سطح از مبارزه يها تياولو
 يها ستميس. بود خواهند يالملل نيب و يمل مبارزه يها تياولو نييتع آغاز نقطه ها انسان تر، يكل  مفهوم به ق،يطر
 به را يطبقات مبارزه طيشرا ينيع و يعموم چارچوب و طيشرا ،"مولده يروهاين رشد" اي و ياجتماع- يصادتاق

 سطح ،يطبقات دانش و يآگاه همچون يعوامل با - ،يذهن عنصر نيا ،يخيتار نيمع لحظه در يول آوردند يم وجود
 دنيد نيع در كرد،يرو نيا. بخشد يم نيعتَ را زمانه جانِ كه است -  يطبقات يقوا توازن زين و يسازمانده

 سمياليسوس يها شهير از و دهد يم قرار يخيتار تحوالت مركز در را ها انسان ،يطبقات جامعه ينيع يها تيواقع
  .  گسلد ينم گرا انسان

 مبارزه خيتار موجود، يتاكنون يها جامعه يتمام خيتار" ستيكمون حزب فستيمان در انگلس و ماركس انيب به
 در ژهيو به است، بغرنج بس يموضوع خود يطبقات مبارزه و تضاد نيا ريتفس و حيتوض حال نيا با. "است يطبقات
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 را متفاوت طبقات و اقشار كه نينو ياجتماع يها جنبش و يمذهب ،يقوم ،يمل يتضادها رشد و يكنون دوره - گاه
 به يانقالب مبارزه روزمنديپ شبرديپ عوامل از يكي يطبقات مبارزه ريمس و تضادها از درست ريتفس. رنديگ يبرم در

 زنان، جنبش رينظ ك،يكالس يا توده كيدمكرات يها جنبش صهيخص با ن،ينو ياجتماع يها جنبش. رود يم شمار
 مختلف اقشار و طبقات آن در كه است يجدال جوالنگاه ،...و يا هسته يها روگاهين ضد و ضدجنگ ،يطيمح ستيز

 و اقشار خاص برنامه و ها يمرزبند ها تيمحدود زانيم يزيچ چه است نيا ياصل پرسش اما. رنديدرگ ياجتماع
  .  كند يم نييتع را مشترك اهداف حول يهمكار در مختلف يها بخش

 يطبقات - يخيتار يشرويپ يروهاين

 همانا دوران، و عصر مسئله اي يجهان- يخيتار طيشرا ،يالملل نيب تيوضع مسئله به پاسخ يعني باال پرسش به پاسخ
 يريگيپ يالملل نيب و يمل عرصه در را ها يدگرگون نيا قادرند كه است ييشرويپ ياجتماع يروهاين آن ييشناسا
  :كرد فرموله نيچن را ماركس روش ، يجهان اول جنگ بحبوحه در نيلن. ببرند شيپ به و كنند

 طيشرا در مشخص،  لحظه كي در خيتار ي پروسه ينيع يمحتو زيچ هر از قبل ماركس روش«
 جنبش كي درون در يمشخص طيشرا هر در كه خاطر نيا به. دارد يم ملحوظ  را يواقع و مشخص

  42. »است شرفتيپ ياصل حامل ياجتماع طبقه كدام كه كرد نييتع بتوان يگريد زيج هر از قبل
 نيا. دارد قرار ياجتماع نظام كي نه و يطبقات يروين كي دوران، اي عصر كي تحوالت راس در ليدل نيهم به
 كنگره در نمونه، يبرا. كند يم ردرا  يست شورويحزب كمون يدوران خروشچف مصوبات كه است يموارد از يكي
 گذار عصر 43خروشچف دوره در برادر احزاب مصوبه ،1956 سال در يشورو ريجماه اتحاد ستيكمون حزب ستميب

  :كنند يم فيتعر نيچن را سمياليسوس به يدار هيسرما از

 توسط يدار هيسرما ياجتماع ونِيفرماس ينيگزيجا اش ياصل يمحتوا كه بشر خِيتار از يا دوره«
 دو هر نبرد دورانِ" زمان هم دوران نيا. است يجهان اسيمق در يستياليسوس] ياجتماع ونِيفرماس[
 يفروپاش دوران ،يمل بخش ييرها انقالبات و يستياليسوس انقالب دوران ،ياجتماع مخالف مظن

 سم،ياليسوس راه در ديجد يها خلق تر فزون دم هر گذار دوران ،ياستعمار نظام انحالل و سمياليامپر
 احزاب ندگانينما يمشورت هيانيب. (است يجهان اسيمق در سميكمون و سمياليسوس يروزيپ دورانِ
  44).»1960 نوامبر ،يكارگر و يستيكمون

] ياجتماع ونِيفرماس[ توسط يدار هيسرما ياجتماع ونِيفرماس ينيگزيجا" را عصر "ياصل يمحتوا" قيطر نيا از
 يماركس منطق با يصور افتادنين تناقض در يبرا ،يبعد گام در و كند يم فيتعر "يجهان اسيمق در يستياليسوس

  : كند يم يمعرف كارگر طبقه ابتين به را يستياليسوس يجهان نظام ،ينيلن و

 يجهان نظام اش، يخيتار دستاورد. است كارگر طبقه ديجد دوران ياجتماع ياصل يروين« 
 ساختارِ قيطر از. شود يم تيبشر شرفتيپ در كننده نييتع فاكتور شتريب دم هر ،يستياليسوس

                                                 
  ،١٩١۵ هيفور از پس شده نوشته ن،يلن ،"نيدروغ یپرچم ريز به"  42

43 Kleines Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Philosophie, Manfred Buhr, Alfred Kosing, Dietz Verlag, Berlin, 1966, S. 47. 

44 Ibid., S. 47. 



 و يانقالب يها جنبش برتمام ابندهيرشد يريتاث يستياليسوس يجهان نظام اش، يفرهنگ و ياقتصاد
  45.»كند يم اعمال يدار هيسرما جهان در كارورزان يآگاه

 نظام" رهبر عنوان به يشورو اتحاد. كند يم زهيتئور "برادر احزاب" درون در را يابتين استيس يها شهير ن،يبنابرا
 به زين گريد احزاب تمام بلكه بود، اقمار يكشورها در خود يهژمون يبرتر خواستار فقط نه "يستياليسوس يجهان

 همان قاًيدق نيا. رفتنديپذ يم را بزرگتر حزب يها تياولو و يگذار استيس "ياجتماع ياصل يروين" ندهينما عنوان
 ياصل يروين مثابه به كارگر طبقه. كرد يم نقد را آن و شناخت ينم تيرسم به يانقالب چپ جنبش كه بود يا نقطه

  . گرفت يم برعهده يستيبا جهان مختلف يكشورها در را خود مستقل نقش ،يكنون عصر يخيتار يها يدگرگون

 يول است، لمس قابل كمتر نيشيپ يها دهه ياسيس يفضا شرق، بلوك و يشورو يفروپاش با امروزه گرچه،
 نقش رشيپذ بر ديشد فشار ران،يا جمله از مختلف، يكشورها در اقمارش و يشورو ستيكمون حزب استيس
 در يا گسترده يبيتخر نقش بود، مستقر يدولت دستگاه كهيار بر يشورو در كه "برادر حزب" تيموميق و "ابتين"

 يستيكمون جنبش در ياصل قطب را خود كه سابق يشورو. داشت جهان سراسر در يطبقات مبارزه و يآگاه يارتقا
 يروين و دارد قرار يخيتار يدگرگون راس در طبقه كدام كند مشخص كه آن يجا به دانست، يم يستياليسوس و
 چپ. كرد يم اعالم "يجهان يايپرولتار ندهينما" عنوان به را خود حزب و كشور باشد، يم يكنون عصر كننده نييتع

 توسط آنان "ابتين و يندگينما" به يازين گريد ،يا يريگ موضع نيچن با و رفتيپذ ينم را يابتين نيچن ،يانقالب
 گريد يژگيو كي به منجر نيا و نبود يآلبان اي و نيچ اي ،يشورو اتحاد يرهبر به "يستياليسوس يجهان نظام"

 پرداخته آن به يبعد سرفصل در كه بود "يجهان ييگرا قطب رد" آن و گشت يالملل نيب عرصه در يانقالب چپ
  .شود يم

 يجهان ييگرا قطب رد

 عنوان به را يستياليسوس كشور "يها تيالو و ملزومات" يستيبا ،يستيكمون يروين كي كه يجهان ييگرا قطب رد
 يشورو به كينزد شاتيگرا نمونه يبرا. رديبپذ يجهان سطح در و خودش كشور در يطبقات مبارزه يها تياولو

 اناتيجر يبرا زين روال نيهم و بودند كرده يشورو يها استيس از يتابع را خود يها استيس كه توده حزب مانند
 و خط نييتع در شان، يها يژگيو تمام گرفتن نظر در با چپ، يانقالب جنبش. داشت وجود يآلبان- پرو و ينيچ- پرو
 و كردند يم عمل ستميب سده دوم مهين در مطرح يها قطب از مستقل خود، يالملل نيب و يمل يها كيتاكت و يمش

 "نكيع" با حال، نيع در. نبود يآلبان اي نيچ ،يشورو در حاكم احزاب مواضع به نگاه شان يها ليتحل آغاز نقطه
 گر،يد يروهاين با يجهان سطح در يكينزد اي و يدور شاخص. كردند ينم نگاه گريد قطب برابر در قطب كي
 از مشخص ليتحل بر ديتاك. بود يجهان سطح در اي يخود كشور در يطبقات و يآگاه مبارزه رشد از يبانيپشت زانيم

  . است بوده يانقالب چپ فيط كريرو و تفكر نوع شاخص زين يالملل نيب نهيزم در مشخص، طيشرا

                                                 
45 Ibid, S. 47. 
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  ستميب سده يها دوره - گاه

 هست وار نمونه يروندها و نما منش يها يژگيو از يا مجموعه يدارا دوره - گاه شد، اشاره باال در كه گونه همان
 اي نيشيپ دوره - گاه با دوره - گاه نيا زيتما امكان و كنند يم انيب مشخص يخيتار لحظه در را ينيمع تيفيك كه
 نقطه عنوان به يخيتار يرخداد با يجهان- يخيتار واحد نيتر كوچك عنوان به دوره - گاه. آورند يم وجود به را يآت

 ،ها دوره - گاه و عصر با فيكندرات هينظر تقارن - 3 نمودار. رسد يم انيپا به گريد يداديرو با و شده آغاز عطف
  .دهد يم شينما را فيكندرات يها موج در مختلف مراحل و يطبقات مبارزه بينش و فراز ارتباط

  

 يطبقات مبارزه ييسو هم - 4 نمودار
  46)ممتد يمنحن( ياقتصاد رشد با)  نيچ نقطه يمنحن(

 رشد و يطبقات مبارزه ارتباط ،47جيكمبر دانشگاه در شيها يسخنران و ها درس در مندل ارنست 1978 سال در
 داده نشان ،يبا رشد اقتصاد يمبارزه طبقات ييهم سو 4نمودار  در. داد نشان 1974 تا 1870 از را ياقتصاد

 تفاوت واسطه به ياقتصاد تالطمات از و يطبقات مبارزه آهنگ ضرب ينسب استقالل دنيد نيع در مندل. شود يم
 خيتار در يدار هيسرما. دهد يم نشان مدت بلند يانداز چشم در را فاكتور دو نيا ييسو هم ،يذهن عنصر تيوضع
 قابل يخوان هم ،6 نمودار زين و باال وار نمونه آمار اما. است گذاشته سر پشت را يمختلف مراحل خود، صدساله چند

  .دارند يكنون عصر يها دوره -گاه و يفيكندرات يدورها با يتوجه

 ريز بيترت به توان يم را است شده يط شرق بلوك يفروپاش تا سيپار كمون زمان از كه ييها دوره - گاه
  :كرد يبند دسته

 دوره نخست ):١٩١٧ تا ١٨٧٠(اكتبر انقالب يروزيپ و يجهان اول جنگ تا كمون شكست از
 كارگر، طبقه آرام رشد سپس. افتندي گسترش يمال و يصنعت انحصارات كه يا دوره كمون، شكست از پس سركوب

 بزرگ تكانه نياول هيروس در 1907 تا 1905 يانقالب دوران با كه شد آغاز دوم الملل نيب و دمكرات اليسوس احزاب
. شود يم اروپا در يطبقات مبارزه ياصل كانون يانقالب دوران نيا از پس هيروس. آورد وجود به را يانقالب- ياسيس

 يرهبر انقالب، كي كامل يروزيپ يبرا كه شد آشكار ،1907 تا 1905 يانقالب دوران تجربه پرتو در ن،يبرا عالوه
 دار هيسرما طبقه كه كيدمكرات - بورژوا انقالبات عصر و شده ليتبد يخيتار يضرورت به كارگر طبقه توسط آن

                                                 
46 Ibid, März 1987. 

47 Die langen Wellen im Kapitalismus, Ernset Mandel, isp-Verlag, 2. Auflage, März 1987. 



 يريگ اوج و كارگر طبقه مبارزه رشد. است دهيرس انيپا به بود كرده  فايا سميفئودال با مبارزه روند در يمترق ينقش
 در انقالب تحقق يبرا تالش. زند يم رقم را دوره - گاه نيا يانيپا يها سال يستياليامپر يكشورها يتضادها
 به دوره نيا ينما منش يژگيو يستياليامپر يها جنگ با مخالفت و يشمال يكايامر و اروپا يدار هيسرما يكشورها

 - گاه نيا سوز، خانمان جنگ نيا با مقابله و مخالفت در اكتبر انقالب وقوع و يجهان اول جنگ آغاز با. رود يم شمار
 كره ششم كي زحمتكشان و دهقانان كارگران، كه شود يم آغاز گريد يا دوره - گاه و رسد يم خود انيپا به دوره

  . ندكرد خارج يستياليامپر و يدار هيسرما نظام طهيح از را نيزم

 كشور نياول گرفتن يپا همراه به ):١٩٤٥ تا ١٩١٧( يجهان دوم جنگ انيپا تا اكتبر انقالب از
 فرا يدار هيسرما وغي از ييرها ديام به را زده جنگ ياروپا ژهيو به و جهان يكشورها انقالبات از يموج شوراها،

 ها ستيفاش ،يستياليسوس ليبد يناتوان اثر در كه سرگذراند از را يا يانقالب دوران 1922 تا 1917 از ايتاليا. رديگ يم
 تا شدند روبرو ينظام سركوب با مختلف االتيا در مكرر يها اميق آلمان در. دنديرس قدرت به ينيموسول يرهبر به
 جنبش بر) سمياليسوس - وناليناس( سميناز نديرس قدرت به با 1932 در كشاكش سال 15 از پس سرانجام، كه نيا

 مجارستان، - شياتر يامپراتور يفروپاش.  شد وارد يبزرگ يخيتار ضربه يجهان يستيكمون و يكارگر ،يانقالب
 رانيا و هند ن،يچ در بخش ييرها يها جنبش ايآس در و اروپا، در يچكسلواك استقالل ،1919 در مجارستان انقالب

 ييرها به ديام يها شعله. دنديانجام شكست به يهمگ كه بودند 1917 در شوراها دنيرس قدرت به از پس يدهايام
 با يجهان ضدانقالب تهاجم و فرونشست جيتدر به بود، كرده روشن را جهان تمام 1917 از پس يانقالب دوران كه
 فرانكو، يرهبر به فاالنژها آمدن كار يرو و اياسپان جوان يجمهور شكست. شد آغاز جنگ و يگر ينظام سم،يفاش

  .بود اروپا در يانقالب يها جنبش ينينش عقب روند ينشانگرها نيتر مهم از يكي

 از كه شد يستياليامپر يدار هيسرما يكشورها فيتضع موجب چنان ش،يها شكست همه با ،يانقالب مبارزات
 از يكي يستيفاش سركوب استيس اتخاذ. شدند ناتوان ش،يها ضعف همه با نوپا، يشورو حكومت برافكندن

 و مستعمرات انهيوحش غارت و يكش بهره متيق به برآن، عالوه. بود دوره - گاه نيا ينما منش يها يژگيو
 يها خواست از يبرخ كه شد قادر يانحصار يدار هيسرما ن،يالت يكايامر و قايافر ا،يآس در تر فيضع يكشورها

 يبرا يخوب گاهيپا ،)يكارگر تياشراف( ديسف قهي كارگران از يقشر و دهد پاسخ را مركز يكشورها در كارگر طبقه
 و سميرفرم با مبارزه بيترت نيبد.  شود يم يدار هيسرما نظام درون را كيدمكرات - اليسوس ،يستيرفرم شاتيگرا

 را دوره - گاه نيا ينظر و ياسيس يها چالش از دائم يبخش ،يستيضدكمون و يستياليضدسوس يفكر يها نحله
. شد زين يجهان جنگ در يشورو ينابود طرح شكست موجب ،يجهان دوم جنگ در سميفاش شكست. زند يم رقم
 سرعت با سميكمون" ،ييكايآمر سينو خيتار كي تيروا به كه شد آن به منجر ،يدار هيسرما يبرا يشكست نيچن
 مناطق يريگ بازپس و سرخ ارتش توسط آلمان يستيفاش ارتش شكستن هم در به اشاره( "ساعت در لومتريك 45

  ! كند يشرويپ اروپا در) يشرق ياروپا در سرخ ارتش يها تانك و يزره يروين توسط ياشغال

 - گاه نيا در ):١٩٩٠ تا ١٩٤٥( شرق بلوك و يشورو يفروپاش تا يجهان دوم جنگ انيپا از
 از خارج در شرق اردوگاه يريگ شكل ،يدوقطب جهان يريگ شكل چون هم يمهم يها يژگيو شاهد جهان دوره،

 دو تاًينها و ناتو و ورشو ينظام بلوك دو ليتشك كا،يامر سمياليامپر يسركردگ به يستياليامپر يدار هيسرما يايدن
 دو جهان يفضا در. باشد يم كومكون و اروپا ي جامعه) ياقتصاد متفاوت يها توان با( يمواز ياقتصاد جامعه
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 مبارزات و بخش ييرها يها جنبش يبرا يتر مستقل و شتريب حركت امكان ،ياتم جنگ از ترس و يقطب
 ثقل مركز به بخش ييرها يها جنبش ،يالديم 1980 دهه لياوا تا 1940 دهه يانتها از. آمد ديپد يضداستعمار

 از پس يكي قايافر انه،يخاورم يكشورها هند، در يضداستعمار مبارزات. شوند يم ليتبد يجهان يطبقات مبارزه
 زحمتكشان، كارگران، بخش الهام كوبا تنام،يو كره، ن،يچ انقالبات. شدند  استعمار راندن عقب به موجب يگريد

 شمار به اروپا "ناآرام كودكان" دوره نيا در اياسپان و پرتقال رلند،يا. شدند جهان ستمكشان همه و روشنفكران
 در پرتقال انقالب ا،ياسپان در فاالنژها ينينش عقب و فرانكو مرگ رلند،يا بخش ييرها ارتش مبارزات. آمدند يم

 انقالب يپ در. بودند اروپا در دوره - گاه نيا مهم يرخدادها جمله از ساالزار ينظام يكتاتوريد سقوط و 1974
 كيموزامب و آنگوال در بخش ييرها انقالبات بود، اهدافش از يكي پرتقال ياستعمار استيس انِيپا كه پرتقال

  . برسند يروزيپ به توانستند

 عدم جنبش" اي رمتعهديغ يها دولت جنبش يريگ شكل ،دوره - گاه نيا ينما منش يها يژگيو از گريد يكي
 و) مصر( عبدالناصر جمال ،)هند( نهرو لعل جواهر ،)يوگسالوي( تويت مارشال توسط 1961 سال در كه بود "تعهد
 قطب دو از كي چيه به خواستند ينم رسما كه بودند يبلوك انگرينما و شد گذاشته انيبن) ياندونز( سوكارنو احمد
 نيا دهنده ليتشك فيط در ياسيس يناهمگون زين و شرق بلوك يفروپاش از پس. باشند داشته تعلق جهان، ينظام

  .شد خارج صحنه از كامال سرانجام كه نيا تا شد كاسته روز به روز آنان يرگذاريتاث از عمالً بلوك،

 يسركردگ :بود انيجر در هم يگريد وار نمونه يروندها بخش، ييرها يها جنبش يشرويپ و رشد با زمان هم
 نيا آن، بر عالوه. سيانگل سمياليامپر نقش فيتضع و ،يستياليامپر يها قدرت انيم در كايامر سمياليامپر
 خط ا،يتاليا و آلمان ژاپن، ژهيو به ،يجهان دوم جنگ در خورده شكست يها كشور يبرا كه بود كايامر سمياليامپر
 با كشورها نيا در سال هفتاد از شيب كماكان نقش نيا. كرد يم نييتع ياقتصاد و ينظام ،ياسيس يكل يمش

 منازعه يب و كننده نييتع قدرت شاهد توان يم ،يبحران لحظات در. است شده حفظ پنهان و آشكار ابزار هزاران
 ليتحم ،يجهان بانك و پول يالملل نيب صندوق در كايامر سمياليامپر نقش. بود كشورها نيا در كايامر سمياليامپر

 جنبش مبارزات اروپا، در ضدجنگ يها جنبش. اند جمله آن از يجهان تجارت سازمان قيطر از يتجار استيس
  . بودند دوره -گاه نيا يجهان مهم يتضادها از يجهان اردوگاه دو نيب جنگ و يكارگر

 يانحصار يدار هيسرما از يدار هيسرما تحول از است عبارت دوره، -گاه نيا يانيپا دهه در گريد يدگرگون كي
 روند ديتشد با بود همراه تحول نيا. برالينئول يدار هيسرما به افتهي سازمان يدار هيسرما اي و يدولت

 نيقوان و ها برنامه كه ،يكارگر يها هياتحاد شيپ از شيب فيتضع زين و يتيحما نيقوان حذف ،يساز يخصوص
 يانتها بحران از و ديافزا يب سود نرخ بر شد موفق قيطر آن از سميبرالينئول. راند عقب به شدت به را رفاه دولت
نوشه آزموده يپ يپس از كودتا يلينخست در ش يدار هيسرما سازمان ديتجد نيا. شود خارج يالديم هفتاد دهه

 سميبرالينئول. شد كتهيد جهان تمام به جا آن از و يياروپا يها دولت به كايامر از يالديم هشتاد دهه درشد، سپس 
 سميبرالينئول كشورها، نيا يبازارها شِيگشا و شرق بلوك يفروپاش با. شد نظام يبرا تنفس دهه كي موجب
 لحاظ به سميبرالينئول كم،ي و ستيب سده نخست دهه دو در. افتي يا دوباره ساله ده مجال و تر عيوس انباشت امكانِ
 افتهين را 2008 سال يساختار و مزمن بحران از يرفت برون راه تاكنون و دهيرس خود انيپا به ياسيس و ياقتصاد



 به يسال چند يبرا تنها را بحران دتريشد ظهور پسر، بوش دولت توسط عراق و افغانستان در جنگ به توسل. است
  .اند شده ظاهر قبل از تر گسترده و تر ژرف يدار هيسرما يها شكاف رياخ يها سال در كنيول انداخت، قيتعو

   شرق بلوك يفروپاش زمان از: يكنون دوره -گاه يتضادها و روندها

 در يكنون ي دوره - گاه سرآغاز كه گرفت نظر در يمهم عطف نقطه و رخداد توان يم را يقطب دو جهان يفروپاش
 در فيكندرات پنجم بلند موج آغاز با است هنگام هم عطف، نقطه نيا. است يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر
 و ياسيس عيوس تحوالت گرفتن نظر در با كه داد پاسخ  پرسش نيا به ديبا ن،يشيپ مقدمات به توجه با. 1990 سال

 و داشته يشتريب تيموضوع يجهان گستره در يخيتار لحظه نيا در ييتضادها چه بعد، به 1990 سال از يخيتار
 و كار" ياصل تضاد به بالواسطه و ميمستق پاسخ ايآ آورند؟ يم وجود به را يالملل نيب ابعاد در يطبقات مبارزه گاهيگران

 گريد يها حلقه در يروزيپ قيطر از هيسرما ياردو بر يروزيپ كه نيا اي باشد؟ تواند يم ممكن پاسخ كي ،"هيسرما
 داريپد را خود يا يطبقات ينبردها از يگريد اشكال در هيسرما و كار تضاد كه يعني رود؟ يم شيپ به يطبقات نبرد

  كدامند؟ گريد يتضادها نيا يكنون يخيتار لحظه در است، نيچن اگر. سازد يم

 ييجا از تضاد اي بحران گاه،. ديكش نيچ واريد كي ها آن انيم دينبا يكنون دوره -گاه يتضادها يبررس در
 يتالش فقط يبند طبقه نيا. ميخور يبرم يگريد يتضادها و ها شهير به آن ليدال تر ژرف يبررس با و آورد يسربرم
 نود دهه از كه يتحوالت همه رغم يعل. ها ضرورت رهيزنج يآشكارساز و دادهايرو انبوه منظم يبررس جهت است

 تضاد ه،يسرما و كار تضاد كه دهد يم نشان جهان مختلف نقاط يدادهايرو يتجرب يبررس داده، رخ تاكنون يالديم
 يروندها شيپ از شيب بلكه دهينرس انيپا به فقط نه يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر. است يكنون جهان ياصل

 . اند تيرو قابل آن وار نمونه

 كه دارد وجود شيپ از شيب يضرورت ر،ياخ سده ربع يط در يدار هيسرما ختهيگس افسار تهاجم با مقابله در امروزه،
 كيهژمون نقش و ندك فيتعر نو از يكنون دوره - گاه در را خود نقش يجهان جامعه كارگر طبقه كار، يروين يرهبر

 و تر يعال يا ياقتصاد و ياجتماع ،ياسيس يساختار با يا جامعه به يدار هيسرما از گذار. ندستا باز عمل در را
 يا جامعه به يدسترس يبرا تالش نيا يسترون صورت در. است عصر نيا ياصل تيماه -  سمياليسوس -  تر يانسان

 ند،يب ينم خود برابر در را يطبقات يجد مقاومت چيه كه كور، يدار هيسرما توسط تيبشر ينابود و تيبربر ن،ينو
 و انقالب خطر بدون كه ساخت خشنود را هيسرما انيجارچ ،يقطب دو جهان انيپا. بود خواهد بشر خيتار سرانجامِ
 يقوا با بگذارند، رپايز شيپ از شيب را جامعه كارورزان و كارگران ياجتماع حقوق توانند يم ياجتماع مقاومت

 را خود غارتگرانه يقراردادها انحصار ها، رانهيو آن يبازساز يبرا سپس و كرده نابود  را كوچك يكشورها ينظام
 و حقوق ،يستياليسوس و چپ ليبد رشد از يريجلوگ يبرا. كنند ليتحم خورده شكست يها دولت و كشورها به

 مبارزه ديجد موج سركوب يبرا. كردند محدود جوامع همه در ترور، با مبارزه بهانه به را ياجتماع يها يآزاد
 و يافراط راست نژادپرستان، مارش سپس و ساختند مستمسك را سميترور با مبارزه و جنگ نخست يطبقات
 نتواند يجهان يدار هيسرما نهيهرآ. دادند سازمان انهيخاورم و نيالت يكايامر اروپا، كا،يامر سراسر در را ها ستيفاش

 نيآخر زميفاش مسلماً شود خارج زند، يم پا و دست آن در 2008 سال از كه يدار هيسرما نظام يساختار بحران از
 دهيچيپ يساختارها جاديا با بزرگ يها هيسرما. بود خواهد هيضدسرما جنبش سركوب در يدار هيسرما سالح
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 يها قطب اختالفات حال، همان در. بخشند يم تداوم را موجود يجهان نينو نظم مراتب سلسله ،ياجتماع و ياسيس
 طور به. اند كرده ور شعله انهيخاورم در ژهيو به و كوچك يكشورها در را يابتين يها جنگ آتش ،يدار هيسرما بزرگ

 شاهد ما جهان كنار و گوشه در ياجتماع و يطبقات مختلف يها كشمكش در كه رسد يم نظر به نيچن خالصه،
 : ميا بوده ريز يها چالش و تضادها

 بوش جرج توسط "يجهان نينو نظم" اعالم و شرق بلوك يفروپاش از پس :دارانه هيسرما يساز يجهان - 1
  اند؛ داده بروز جهان سراسر در مختلف اشكال به را خود دارانه هيسرما يساز يجهان يتضادها و ها بحران پدر،

 ينييپا اقشار و زحمتكشان كارگر، طبقه انيم تضاد مشخصاً و يطبقات يتضادها :هيسرما و كار تضاد - 2
 ؛يمحل يها تيحاكم و داران هيسرما با اجتماع

 دول نيب ها رقابت و تضادها از يديجد دور يريگ اوج :يستياليامپر بزرگ دول نيب ها رقابت و تضادها - 3
 تحت سيانگل و كايامر سمياليامپر: اند آمده گرد يدار هيسرما مختلف يها قطب در كه يستياليامپر بزرگ
 عنوان تحت هيروس زين و نيچ ژاپن، اروپا، جامعه عنوان تحت فرانسه - آلمان انگلوساكسون، هيسرما عنوان
 در اشان يارتجاع يها قدرت توازن رييتغ و خود نفوذ دامنه شيافزا يبرا كي هر جهان سراسر در اياورآس
 رند؛يدرگ گريد كي با نهان و آشكار يجدال

 بزرگ يها دولت توپدار يها قيقا استيس و ياستعمار- نو تجاوزات با ستم تحت يها خلق تضاد  - 4
 ؛يدار هيسرما

 به ازين كه يدار هيسرما ختهيگس افسار يشرويپ و دارانه هيسرما يساز يجهان از حاصل مشكالت ديتشد - 5
 :از عبارتند عمدتاً كه دارند يفور يكارها راه و تمركز

  ن؛يمهاجر سركوب و پناهندگان و مهاجرت مسئله سم،يفاش و ينژادپرست مجدد رشد. آ
 لحظه از تر بزرگ يابعاد در يا منطقه و بزرگ يها جنگ خطر گرفتن باال و يگر ينظام شيافزا. ب

  ؛يكنون
  ؛ياتم و يطيمح ستيز عيفجا. ج
 و ييادگرايبن سم،يسكس به دوباره يبخش تيمشروع پدرساالر، فرهنگ دوباره شدن زنده. د

 .يتيجنس يها سركوب و يمذهب يكار محافظه
 و چپ جنبش يدستاوردها به كاران  نومحافظه ي حمله گسترده ديتشد يبرا يموجب يدوقطب جهان رفتن نيب از

 سال در را "خيتار انيپا" امايفوكو ،يافراط راست يكوبيپا اوج در. شد كيدئولوژيا و ياسيس نهيزم در يستيكمون
 تجاوزات و ها جنگ از يديجد دور بلكه افته،ين انيپا يزيچ كه داد نشان يبعد عيوقا. كرد اعالم 1991

 تعرض يدار هيسرما و شده آغاز "يجهان نينو نظم" به دادن شكل يبرا و جهان مجدد ميتقس يبرا يستياليامپر
 يفروپاش. است كرده آغاز ختهيگس لجام صورت به جامعه شهروندان تمام و زحمتكشان كارگران، حقوق به را خود

 يبرا يتر مناسب يفضا ،)2015 تا 1990( فيكندرات پنجم موج نخست مرحله با زمان هم ،يقطب دو جهان
  . آورد ديپد جهان سراسر بر متحدانش و كايامر سمياليامپر يهژمون ميتحك

 نخست ي مرحله با مخالف يروند شاهد) 2040 تا 2015( فيكندرات پنجمِ موجِ دومِ ي مرحله در حال، نيع در
. است شده خطرناك يامدهايپ با همراه يجد يبحران دچار كا،يامر سمياليامپر يهژمون و يسركردگ نقش. ميهست



 او. كند يم اشاره يكنون دوره - گاه ينما منش يها يژگيو از يكي به نيوالرشتا هينظر حيتوض در صداقت زيپرو
 از. است دهيبخش شتاب خود يهژمون زوال روند به ،ينظام نهيپرهز يها تهاجم با كايامر كه است نظر نيبرا

  :48شوند ير ذكر ميعوامل ز يط آشفتگيشرا يرگيو چكا يامر يافول هژمون ينمودها

 ؛ 49كسيبر يو كاهش رشد گروه كشورها ييكايو امر يياروپا يبازارها يكساد 

 كا؛يامر يد توان نظاميكاهش شد 

 ؛يچشم انداز حركت به نظام چند ارز 

 يها بروز ائتالف و) …ل،ين، برزيا، چيتانيه، فرانسه، بريكا، روسي(امر يك جهانيژئوپلت يها ظهور قدرت 
  ها. ن قدرتيان ايشكننده م

 نوامبر در ترامپ آمدن كار يرو از پس يرخدادها شمرد، يبرم نيوالرشتا كه يليدال يدرست و دقت از نظر صرف
 ،ييكايامر انحصارات از يتيحما يگمرك استيس اتخاذ. اند بوده كايامر سمياليامپر يهژمون بحران بر يدييتا 2016
 و ياسيس يسركردگ تيتثب يبرا نيشيپ دوره - گاه در كايامر كه يالملل نيب يها سازمان از يريگ فاصله اي خروج
 يبرا كايامر سمياليامپر كه دهند يم نشان گريد شواهد و عوامل از ياريبس و كرد يم استفاده ها آن از اش ياقتصاد
 تنها نيا. يگر ينظام و جنگ: است مانده يباق شيبرا حل راه كي تنها. ندارد ياقتصاد حل راه اش يهژمون حفظ
 حفظ را نيزم كره يبرتمام خود نابودكننده قدرت و كامل يبرتر  لحظه نيا تا كايامر سمياليامپر كه است يا پهنه
  )نيوالرشتا نظر برخالف. (است كرده

 توسعه حال در يكشورها با يتعماراس - نو اي ياستعمار رابطه ديتشد ،يكنون دوره - گاه يها يژگيو از گريد يكي
 ديتشد شيپ از شيب يرامونيپ يكشورها و يستياليامپر مركز يكشورها انيم شكاف ،ياقتصاد عرصه در. است

 به و شده ديتول مركز يكشورها در انحصاراً مادر عيصنا و كياستراتژ كيتكنولوژ و يصنعت داتيتول. شود يم
 از را شان كياستراتژ تياهم يستياليامپر مركز يبرا كه ابندي يم انتقال عيصنا از دسته آن يرامونيپ يكشورها

 يداتيتول انتقال توان يم جمله آن از. شوند يم كننده ديتول كشور ستيز طيمح ينابود موجب يحت اي اند داده دست
 وتريكامپ يجانب لوازم اي ها يباطر رينظ ،يشرق جنوب يايآس اي نيالت يكايامر در خطرناك ييايميش يها پساب با
 صادرات به شيپ از شيب ياتكا موجب رامونيپ يكشورها در محدود يبازارها و ناكارا عيصنا امديپ. كرد ذكر را

 و يجهان اقتصاد در نابرابر مناسبات و طيشرا ليدال به يانرژ و خام هياول مواد نيا. شود يم مركز به خام مواد
  . روند يم تاراج به تر قيدق عبارت به و شوند يم دهيخر ارزان متيق به مركز، يكشورها يانحصار تيموقع

  ركود مرحله از خروج يبرا يراه: يفن و يعلم انقالب

 معهذا ف،يكندرات امواج يبند طبقه و حيتوض در ست،ياليسوس و يدار هيسرما پردازانِ هينظر كرديرو تفاوت رغم يعل
. دارد قرار كيتكنولوژ و يفن انقالب و ينوآور مسئله ها، ليتحل نيا مركز در. اند مشترك پارامترها يبرخ در ها آن
 مبارزه يبرا گرا ندهيآ و شرويپ ،يواقع يحل راه ،يفن و يعلم انقالب روند از زيگر و "گذشته به بازگشت" استيس

                                                 
  //:pecritique.com/2014/02/28https/ صداقت زيپرو ،"یدار هيسرما انيپا و نيوالرشتا امانوئل" 48 

49 BRICS: یها یهمکار یبرا که یجنوب یقايآفر و نيچ هند، ه،يروس ل،يبرز یکشورها گروه در عضو یکشورها یسيانگل نام اول حروف از 
 .آمد وجود به ٢٠٠٩ سال در یتجار و یپول
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 پرسش. هستند بشر يزندگ يبرا يكمك و ها انسان خدمت در ها، شرفتيپ نيا از ياريبس. ستين يدار هيسرما با
 و ها انسان خدمت در را يا يكيتكنولوژ قدرت و ييتوانا نيچن تواند يم چگونه يبشر جامعه كه است نيا يديكل
 يروهاين دست در اگر كه است يدم دو يچاقو كيتكنولوژ شرفتيپ. دهد واقع يبردار بهره مورد عتيطب

 يتيامن و يسيپل كنترل انبوه، يكارسازيب دتر،يشد يكش بهره يهابرا ييتوانا نيا از باشد، داشته قرار يدار هيسرما
 و نظارت كنترل، يبرا ديبا  يبشر جامعه. كرد خواهند استفاده عتيطب ينابود و يعموم يها رسانه و افكار جامعه،

 انسان و ياخالق يارهايمع ،يطبقات يآگاه تياهم. باشد داشته درازمدت يحل راه مدرن يها يتكنولوژ دائم ينيبازب
 قدرت يزدائ تمركز و جامعه اداره يالگو  مسئله زين و فردا و امروز جامعه در ميمستق و عيوس يدمكراس دوستانه،

    .خورد يم چشم به شهيهم از شيب...) و كيتكنولوژ و ياقتصاد ،ياسيس(

 انداز چشم كه است واضح كمي و ستيب سده در يتكنولوژ و علم نهيزم در بشر بزرگ يها ييتوانا به توجه با
 سده و نوزدهم سده اواخر ياسيس يها الگو نسبت به يتر دهيچيپ ياجتماع- ياسيس نظام كي به ،ياجتماع انقالب

 يصنعت انقالب" در ،يجهان اقتصاد فروم گذار انيبن و يدار هيسرما پردازانِ هينظر از شواب نيمارت. دارد ازين ستم،يب
  :ديگو يم نيچن معاصر يفن انقالب درباره "چهارم

 دارد يبستگ دو نيا به كه را چه آن و كار ،يزندگ ي وهيش كه ميهست يانقالب آغاز در اكنون هم ما«...
 را نينو انقالب نيا يگستردگ و سرعت ما كه است مانده هنوز ...دهد يم رييتغ نياديبن صورت به
 ،يمصنوع هوش از را يا گستره كه ديكن تصور را دينوپد يها يفناور يها يمرزشكن ...ميابيدر

 ،يآور فن ستيز ،يآور نانوفن ،يبعد سه چاپ ن،يسرنش بدون يخودروها اء،ياش نترنتيا و كيربوت
 فقط موارد نيا تازه و دهد يم پوشش را يكوانتوم يگر محاسبه و يانرژ يسازرهيذخ مواد، علوم
 در ژرف يها ييجا جابه شاهد اكنون هم ما... باشند يم ها يآور فن نيا از شمار انگشت يبخش

 كار، و كسب يها حوزه كامل يدگرگون ها آن ي همه يژگيو كه ميهست عيصنا ي همه ي گستره
 در. رسانش يها سامانه و نقل و حمل مصرف، د،يتول مجدد يده شكل و مشاغل در يمرزشكن

 يچگونگ زين و ارتباطات كار، تيماه كه است راه در يميپارادا ييجا جابه كي ،ياجتماع ي جبهه
 نهادها، و ها حكومت روند، نيا همسان. رديگ يم بر در را ما حاتيتفر و يرسان اطالع ان،يب

 هم گريد يها گستره از ياريبس و نقل و حمل ،يدرمان و يبهداشت خدمات ارائه ،يآموزش يها سامانه
  50.»هستند يكامل يده بازشكل دستخوش

 يبرا يمدل كردن دايپ يبرا ،يدار هيسرما نظام تالش واقع در نامد، يم "يده بازشكل" شواب نيمارت كه را چه آن
 سازمان ديتجد" عنوان به باال در كه است يدار هيسرما نظام كل حفظ و يبرالينئول يدار هيسرما از خروج
 در يغرب ياروپا و يشمال يكايامر در كه را يجهان هيسرما يروندها او. شد اشاره آن به معاصر "يدار هيسرما

 نيا كه است روشن شيبرا حال، نيع در كند، يم يمعرف يآت جامعه و عيتوز د،يتول ندهيآ عنوان به است انيجر
  :ستين دست كي جهان همه در راتييتغ
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 نفر ارديليم 1/3 باًيتقر و اند نگرفته بهره دوم يصنعت انقالب يايمزا از جهان مردم از درصد 17 هنوز«
 از شيب رايز دارد مصداق زين سوم يصنعت انقالب يبرا نكته نيا. ندارند تهيسيالكتر به يدسترس هنوز

 هنوز كنند، يم ستيز توسعه حال در يكشورها در ها آن اكثر كه) نفر ارديليم 4( جهان تيجمع از يمين
 سال 120 باًيتقر) اول يصنعت انقالب ي برجسته نماد( يسير نخ دوك. ندارند يدسترس نترنتيا به

 جهان گستره  در دهه كي از كمتر در نترنت،يا برعكس،. ابدي گسترش اروپا از خارج به تا ديكش طول
  51.»كرد نفوذ

 به الزاماً اضافه، ارزش ديتول و يكش بهره نرخ رفتن باال كه ميديد فيكندرات يها موج درباره مندل حاتيتوض در
 به سود نرخ كه يحال در است وابسته ريمتغ هيسرما به تنها استثمار نرخ چون. شود ينم يمنته سود نرخ شيافزا

 اضافه ارزش يعبارت به اي ينوآور قيطر از( ثابت هيسرما ييكارا بردن باال با توان يم. ريمتغ و ثابت هيسرما مجموع
 و برد باال حجم كل در) مقدار نه( اضافه ارزش ديتول حجم ر،يمتغ ي هيسرما زانيم به زدن دست بدون) ينسب

 با يبارآور شيافزا قيطر از. است رفته باال ريمتغ هيسرما واحد در اضافه ارزش نرخ يعني. داد شيافزا ر هيسرما
 كه ييجا آن از اما. كنند يم ديتول زمان واحد در يشتريب يكاال زانيم كارگر، ثابت تعداد با د،يجد يها نيماش

  . ابدي يم كاهش سود نرخ افته،ي شيافزا ثابت هيسرما

 ،يوتكنولوژيب راننده، بدون يخودروها ،يمصنوع هوش ،يتاليجيد يتكنولوژ يها نهيزم در ينوآور گر،يد يسو از
 يدهايام... و يانسان كار يروين يجا به ياجتماع و يبهداشت خدمات و عيتوز د،يتول در ها روبوت يريكارگ به

 جهان سطح در مختلف اشكال به 2008 بحران با كه است يبزرگ ركود مرحله از خروج يبرا معاصرند يدار هيسرما
 و شدن يتاليجيد نافذ توان" يآت ي دهه و يكنون ي دهه يها ينوآور ي همه مركز در. دهد يم نشان را خود
 يزير برنامه يشوراها و يجهان ياقتصاد فروم با ييسو هم در شواب كالوس. دارد قرار 52"اطالعات يآور فن

  :53كند يم يبند طبقه نيچن را يدار هيسرما كياستراتژ يها ينوآور فروم، يجهان

 يكيزيف يها ينوآور

 باربرها، پهپادها، چون ياريبس گريد يرسانگرها راننده، بدون يخودروها بر عالوه: خودران رسانگر ليوسا
 و يمصنوع هوش گرها، حس چون هم ييها يآور فن شرفتيپ با. دارند وجود اكنون هم زين ماهايهواپ و ها قيقا

 .ابندي يم بهبود شتاب با زين خودران يها نيماش يها تيقابل

 نيا. يتاليجيد يبعد سه طرح كي از هيال بر هيال چاپ قيطر از يكيزيف يئيش كي ديتول :يبعد سه چاپ
 نهيزم در يانقالب و ختير خواهد برهم را قطعات ديتول و يگر ختهير ،يساز ابزار يتاكنون منطق ديجد يتكنولوژ
 . آورد خواهد وجود به آالت نيماش و قطعات ساخت

 وار نمونه روند ،يپرستار تا گرفته يكشاورز از كار، طهيح در كيروبوت ندهيفزا نقش :شرفتهيپ كيروبوت
 .بود خواهد يآت يها دهه
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 ييتوانا كه يمواد نمونه يبرا. هستند سازگارتر و تر محكم تر، سبك كه مواد از يديجد رده اختراع :ديجد مواد
  . بود خواهند يآت يها دهه ديجد مصرف و ديتول يبازارها ليپتانس مواد نيا. دارند يكنندگ خودپاك و يميخودترم

  يتاليجيد يها ينوآور

 افراد و) رهيغ و ها مكان خدمات، محصوالت،( اءياش انيم ارتباط توان، يم را اءياش نترنتيا :اءياش نترنتيا
 تيريمد كه يا وهيش. شود يم ريپذ امكان متنوع، يها پالتفرم و ياتصال يها يآور فن قيطر از كه كرد فيتوص

 يها تيفعال و ها ييدارا تا سازد يم توانمند را يدار هيسرما كرده، دگرگون را يا هيسرما و يمصرف يكاالها يانباردار
 تا گرفته ديتول از ع،يصنا تمام بر يا كننده دگرگون اثر ند،يفرا نيا. ديينما نهيبه يخوب به را خدماتش و يابيبازار

 .داشت خواهد ،يسالمت صنعت و رساختيز

 مبادله واحد عنوان به كه هاست سال نيا در يتاليجيد يها پول نيتر شده شناخته از 54نيكو تيب :يتاليجيد پول
 يكشورها يارز نظام بر "يتاليجيد يجهان پول" غلبه يامدهايپ. كند يم تيتثب شتريب روز به روز را خود يجهان

 . اند نشده آشكار يتمام به هنوز جشينتا كه است جهان در هيسرما حركت يها يژگيو از يكي جهان،

 خدمات و سفارش"به موسوم بازاركار از ييالگو:  56"يمشاركت" و 55"يسفارش" خدمات و كار بازار
 ياستثمارگر- خود از يديجد دور و شده يكار يقراردادها و كار حيرا و يتاكنون يالگوها نيجانش كه "ينترنتيا

 و همراه تلفن  قيطر از يتاكس سفارش نمونه، يبرا. شود يم موجب را يانيم و ينييپا يخردبورژواز
 سفارش اي و روزانه ديخر يبرا ن،يال- آن ييغذا مواد سفارش بابا، يعل بوك، سيف ،Uber رينظ ييها شنيكياپل

 شكل از كار، يالگو رييتغ. كرد ذكر توان يم را... و يفروش تن تا خانه نظافت از يفرد خدمات ارائه آماده، يغذا
 و آشكارتر را مدرن يدار هيسرما جامعه درون ييبورژوا خرده مناسبات از يديكل جنبه كي تال،يجيد شكل به جيرا

 كه هستند ييها بازنده دو هر فروشنده و داريخر خدمات، و كار بازار از نوع نيا در. دهد يم نشان تر ختهيگس عنان
 يتاليجيد پالتفرم و شنيكياپل كه بود خواهند يانحصارات يها خواست از يتابع جامعه، كار ميتقس مراتب سلسله در
 حجم از ينيمع درصد ن،يال- آن فروش و ديخر هر با م،يرمستقيغ اي ميمستق فروشنده، و داريخر. دارد ارياخت در را
 مثال يبرا. كنند يم پرداخت يتاليجيد پالتفرم و نيشيكياپل نيمالك صندوق به "كيكل كي با" را "معامله"

 از ينيمع درصد ،يباز هر با) كننده مصرف( قمارباز و) خدمات ارائه( قمارخانه كارمند كه ديريبگ نظر در را قمارخانه
 نيچن يدائم برنده نويكاز صاحب. پردازند يم!) قمارخانه يليتيش: يميقد زبان به( نويكاز صندوق به را يباز داو

  !است يقمار
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  يوتكنولوژيب

 صنعت و يوتكنولوژيب ف،يكندرات يكنون موج يط در يدار هيسرما اقتصاد رونق عامل نيتر مهم دوف،ينف نظر بنابه
 كه جهان در يقاتيتحق ي برنامه دو. «است شده آغاز اكنون هم از يآت رونق يبرا يگذار هيسرما. است يسالمت

  57.»اند بوده مغز علوم ي گستره در است، شده انجام ها آن يرو يگذار هيسرما نيشتريب گذشته سال چند يط

 يتكنولوژ و كيژنت دانش بيترك از آمده دست به يها ييتوانا از استفاده: يسالمت صنعت و يپزشك
 يابي رد ،58يا ان يد كيژنت يها رهيزنج يساز هيشب يها نهيزم در يا گسترده ياندازها چشم ،ياطالعات

  . است آورده فراهم را) كيسنتت يولوژيب( يكيژنت يها يدستكار  اي و خطرناك، يها يماريب مولد كيژنت يرهايزنج

 در ياخالق و يطيمح ستيز يها يناروشن تمام رغم يعل :يكشاورز و يدار دام پهنه در كيژنت يمهندس
 يدستكار از. است شرفتيپ حال در اديز يكارآمد و دقت با سرعت، به رشته نيا معهذا كيژنت يمهندس نهيزم
 ،يبارآور شيافزا يبرا ياهيگ يها دانه رييتغ تا گرفته مرغ تخم اي گوشت شتريب ديتول يبرا واناتيح يكيژنت

 نيهمچن. دارند قرار ييغذا مواد انحصارات يديتول زين و يپژوهش مراكز كار دستور در كه هستند يموضوعات
 ي رهيزنج يكدها ييرمزگشا و ييشناسا و) DNA آ. ان. يد ژن رهيزنج( يانسان ژنوم نهيزم در ها پژوهش

 نمونه يبرا( رنديبگ قرار استفاده مورد يپزشك شرفتيپ يبرا توانند يم ها پژوهش نيا. است انيجر در يكيژنت
 نوزادان يكيژنت راتييتغ يبرا نژادپرست اي و "!ناباب يدار هيسرما" دست در هم و) زا سرطان يها سلول با مبارزه

 سوءاستفاده مورد مختلف ياجتماع "طبقات" يبرا هوش زانيم و يفكر ييتوانا چشم، و پوست رنگ ي نهيزم در
 يها پژوهش نيچن يبررو يانسان جامعه كل ياسيس كنترل تياهم يروشن به ساده، نمونه چند نيهم با. رنديگ قرار
  . شود يم آشكار شيپ از شيب يعلم

 را يديجد يا رشته - انيم ديتول و پژوهش نهيزم ژن، شيرايو با يبعد سه ساز و ساخت بيترك: 59يستيز چاپ
 چاپ. كنند يم ديتول انسان بدن اعضا و بافت ينيبازآفر و ميترم هدف با را زنده يها بافت كه است آورده وجود به
  . است رفته كار به يعروق بافت و قلب استخوان، پوست، ديتول يبرا اكنون، هم ،يستيز

  2025 سال تا يها ينيب شيپ

 كيتكنولوژ يها ينوآور ي نهيزم در. شد اشاره ياقتصاد و يخيتار ،ياسيس تحول نقاط يبرخ به باال يها بحث در
 چند تا ها ينيب شيپ نيا از درصد 30 يحت تحققِ صورت در كه دارد وجود يتوجه خور در ينظرسنج 2025 سال تا

  .شد خواهند يا يجد يها يدگرگون دستخوش عيتوز و ديتول يسازمانده كار، يروين بيترك ،يآت سال

 نقاط. شدند ييشناسا 60 تحول نقطه 21 تعداد 2015 سپتامبر در يجهان ياقتصاد فروم گزارش در«
 ي ضربه جامعه، ياصل ي كرهيپ بر خاص ي آورانه فن يها ييجا جابه در كه هستند ييها زمان تحول،
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 و يتاليجيد ي ندهيآ فروم، توسط شده ييشناسا تحول نقطه 21 نيا. آورند يم فرود را خود يكار
 ي همه ندهيآ سال ده يط كه شود يم ينيب شيپ. داد خواهند شكل را وستهيپ هم به العاده فوق جهان
 چهارم يصنعت انقالب از برخاسته ژرف يها ييجا جابه يروشن به و شد خواهند متحقق تحول نقاط

 ياقتصاد فروم يجهان يزير برنامه يشورا توسط يشيمايپ پژوهش كي در. داد خواهند پوشش را
 يآور فن بخش ي خبره و ريمد 800 از شيب شركت با  ،"جامعه و افزار نرم ي ندهيآ " يرو بر جهان

 كه يدهندگان پاسخ درصد ريز جدول. شدند ييشناسا  تحول نقاط نيا ارتباطات، و اطالعات
  61.»دهد يم نشان را داد خواهند يرو 2025 سال تا تحول  نقاط نيا كنند يم ينيشبيپ

  
  )62منبع جدول چهار(ن. ك. به 

  
  

  
  

درصد 
 پاسخ
 مثبت

 فيرد پرسش/ نقطه  تحول

پوشند كه به  يم ييها از مردم لباس 10% %2/91
 نترنت اتصال دارد.يا

١ 

%0/91  يمجان يره سازيتوان ذخ ياز مردم دارا 90% 
 هستندحد و مرز  يغات) و بيت تبلي(مورد حما

٢ 

نترنت اتصال يگر به ا ون حسيليك تريتعداد  %2/89
 دارند.

3 

 ي االت متحدهيك در اين داروشناس روبوتياول %5/86
 كايامر

4 

نترنت اتصال يمطالعه به ا يها نكياز ع 10% %5/84
 دارند.

5 

 6 نترنت دارند.يدر ا يتاليجياز مردم حضور د 80% %4/84

در  يشده به صورت سه بعدن اتومات چاپ ياول %1/84 7 
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62 Deep Shift - Technology Tipping Points and Societal Impact, Global Agenda Council on the Future of Software and Society, World 
Economic Forum, September . 



 ديخط تول

از با منابع  يسرشمار ين دولت كه به جاياول %9/82
 كند ياستفاده م big-dataبزرگ  يها داده

8 

ن تلفن همراه قابل نصب در بدن به صورت ياول %7/81
 شود يوارد بازار م يتجار

9 

 10 ان يمحصوالت مشتر يچاپ سه بعد 5% %1/81

هوشمند  يها يا از گوشيت دنيجمعاز  90% %7/80
 كنند ياستفاده م

11 

 12 نترنت دارنديبه ا يا دسترسيت دنياز جمع 90% %8/78

 يكا خودروهايآمر  يدرصد كل خودروها 10  %2/78
 شوند يراننده م يب

13 

 14 يسه بعد ي وند كبد چاپ شدهين پياول %4/76

توسط هوش  يشركت يها ياز حسابرس 30% %4/75
 شود  يانجام م يمصنوع

15 

ق يات توسط دولت، از طرين بار، مالياول يبرا %1/73
 (blockchain) يبلوك ي رهيزنج يآور فن

 شود  يانجام م

16 

 ينترنت خانگيا يكيدرصد بار تراف 50ش از يب %9/69
 ادوات و اسباب است يبرا

17 

 يمشاركت يتوسط خودروهاشتر سفرها يبب %2/67
 يشخص يشوند تا خودروها يانجام م

18 

هزار سكنه و بدون  50ش از ين شهر با بياول %7/63
 يكيتراف يها چراغ

19 

در سطح جهان در  يد ناخالص داخلياز تول 10% %9/57
 ره شده است.يذخ يره بلوكيزنج يآور فن

20 

ت يدر هئ ين با هوش مصنوعين ماشياول %2/45
 ابد.ي يشركت حضور م ي رهيمد

21 

 دهند يرو 2025 سال تا رود يم انتظار كه يتحول نقاط  -4  جدول
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   دارانه هيسرما يساز يجهان

 مشترك جامعه جاديا و يساز يجهان كه است جهت آن از يساز يجهان يكنون روند دارانه هيسرما يژگيو بر هيتك
 و چگونه يجهان مشترك جامعه كه پرسش نيا به پاسخ. باشد يمنف اي مثبت نفسه يف كه ستين يامر ،يجهان

  .است مهم گرفت، خواهد اي و گرفته شكل يكسان چه كنترل تحت

 با... و كيژنت ،ييفضا ،ياطالعات يتكنولوژ چون هم صنعت مختلف يها شاخه در يتكنولوژ ادغام و شرفتيپ
 رشد و بشر دانش. است شده همراه يدار هيسرما يجهان نظام در جهان مختلف نقاط شيپ از شيب كردن پارچه كي
 نظام به گذار امكان ك،يتكنولوژ و يفن لحاظ از يبشر جامعه كه است دهيرس يتيوضع به يديتول يروهاين

 او. گردد يبرم امروز طيشرا به قبل، از تر زنده مورد نيا در نيلن حيتوض ييگو. دارد را يتر يعال ياجتماع- ياقتصاد
  :نوشت

 به آن ياساس يها يژگيو ميمستق ي ادامه و يدار هيسرما تكامل ي جهينت در يكل طور به سمياليامپر«
 خود تكامل يعال اريبس مدارج در هم آن و خود تكامل از ينيمع ي مرحله در يدار هيسرما. است آمده وجود

 به يدار هيسرما ياساس يها يژگيو  يبعض كه ستا يهنگام نيا و شد مبدل يدار هيسرما سمياليامپر به
 از انتقال دوران مختص كه مشهودند و موجود يعالئم جهات تمام در و شوند يم بدل خود ضينق

   63.»است يتر يعال ياقتصاد- ياجتماع نظام به يدار هيسرما
 قيطر از تاكنون يدار هيسرما. است ياقتصاد مزمن بحران ،يفيكندرات پنجم موج ،يكنون دوره -گاه مختصات از

 و ياقتصاد اصالحات ،ينوآور همراه به كار، يروين راندن عقب و مولده يروهاين ينابود ،يطبقات سركوب جنگ،
 به يا منطقه از بحران ،يكنون دوره -گاه در اما شود، خارج ياقتصاد بحران از توانسته يدار هيسرما سازمانِ ديتجد

. ديآ يم نظر به نيشيپ يها بحران از تر سخت جان و شود يم منتقل گريد كشور به يكشور از گر،يد يا منطقه
 دم هر يمرزها ه،يسرما كردن يتاليجيد قيطر از هيسرما چرخه سرعت شيافزا كار، شدت و ييكارا شيافزا
 يجهان هيسرما عطش با را سود نرخ سقوط شيگرا يريتداب نيچن با كه رسد يم نظر به نيچن و ابدي يم يتر تازه

  . سازد سازگار

 يستيبرالينئول يها حل راه بست بن سود، نرخ منظم  سقوط و ياقتصاد مزمن بحران ،يكنون دوره - گاه در
 جهان يكشورها تمام به ياقتصاد اضتير و يساز يخصوص عنوان تحت كه ن،يشيپ دوره - گاه ييانتها يها سال

 است، بوده  يتسيبرالينئول استيس نيچن حاصل كه يا دارانه هيسرما يساز يجهان. است شده آشكار شد، يم كتهيد
  : ندارد را باالتر سود نرخ به يدسترس و شتريب انباشت يبرا ييجا جهان نيا در گريد

. است بوده اقتصاد در يگر مداخله و اضتير سركوب، از يا زهيآم يطيشرا نيچن از حاصل تيوضع«
 التيا در. است بوده يجهان سطح در هراس و خشم ،يسردرگم از يا زهيآم زين آن ياسيس آمد يپ

 ي خواهانه يترق جنبش گريد يسو از و يپارت يت ي كارانه محافظه جنبش سو كي از كايامر متحده
 بهار جنبش در نهفته يخواه يترق گريد يسو از و يگر يسلف ارتجاع سو كي از. تياستر وال ريتسخ

                                                 
 ۴٢۴ ص آثار مجموعه پورهرمزان، دمحم ترجمه ،١٩١۶  ن،يلن نوشته ،"یدار  هيسرما مرحله نيباالتر مثابه به سمياليامپر"  63



 يبرا يشهر يافق يها جنبش گريد يسو از و يستيپوپول يها حركت سو كي از جا همه در. يعرب
  64.»ها ابانيخ و ها دانيم ريتسخ

 - يافراط راست توسط قدرت كسب انتظار در طرف كي از:  كرد اضافه توان يم نيوالرشتا ريتصو نيا ليتكم در
 سم،يبرالينئول و دارانه هيسرما يساز يجهان آمديپ. "زردها قهيجل" جنبش گريد يسو از و فرانسه در يستيفاش شبه

 ميمستق اتيمال كاهش ،يجهان اقتصاد در يمال هيسرما نقش شيافزا ،يطبقات شكاف و ينابرابر گسترش
  . است بوده كش زحمت يها توده يبرا ميرمستقيغ يها اتيمال شيافزا و ثروتمندان

  يساز يجهان يها شرط شيپ

 ادغام يبرا كنيول افتهي تحقق يصنعت شرفتهيپ يكشورها در آن از يبزرگ بخش كه يساز يجهان يها شرط شيپ
  :از عبارتند رند،يناپذ اجتناب يجهان هيسرما ديبازتول و ديتول مدار در نيزم كره مناطق ريسا

 شرفتهيپ ارتباطات و نقل و حمل

 و يصنعت يدار هيسرما شرفتيپ يديكل نشانگر همواره ارتباطات و نقل و حمل نهيزم در شرفتيپ شيپ قرونِ از
 ،ييايدر نقل و حمل ياصل طهيح سه در ارتباطات يها نهيهز كاهش تاكنون سال 1930 از. است بوده ييكاال
 را يجهان عرصه در كار يروين عيسر ييجابجا و كاال عيتوز و ديتول امكان ،)مخابرات( دور راه ارتباطات و ييهوا

 و ديتول يبرا محدود ييايجغراف تيموقع كي رياس گذشته چون هم گريد دارانه، هيسرما ديتول. است ساخته سريم
  .كند يم ارائه روند نيا از يا فشرده ريتصو ريز نمودار و جدول. ستين خود عيتوز

  
  201665 تا 1920 از دور راه ارتباطات و ييايدر ،ييهوا ارتباطات نهيهز يرنزوليس -5  نمودار

 نشان دهه هر يبرا دور راه ارتباطات و ييهوا ،ييايدر نقل و حمل بخش سه در را متيق راتييتغ 5 نمودار
 محاسبه 1990 سال در كايامر دالر ثابت متيق براساسِ و) 100=  1930 سال( شاخص اساس بر ها متيق. دهد يم
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 داشته يرنزوليس 2016 تا 1920 از دور راه ارتباطات و ييايدر ،ييهوا ارتباطات نهيهز يرنزوليس - 5  نمودار.اند شده
 كي نمونه يبرا. است افتهي كاهش واحد 35 به واحد 3/158 از ييايدر نقل و حمل نهيهز حال نيع در و است

 ييهوا يباربر در. شود يم جابجا دالر 21 با 2000 سال در شد، يم حمل دالر 95 با 1920 سال در كه بار تن
 1930 سال در بار تن كي ييهوا حمل نهيهز. است افتهي كاهش 2000 سال در 8/11 به 1930 در 100 شاخص

 كاهش زانيم دور، راه ارتباطات بخش  در. است افتهي كاهش سنت 8 به 2000 سال در كه بوده سنت 68 با
 در 4/0 به 1930 سال در واحد 100 شاخص يها متيق. است ييهوا و ييايدر يباربر از دتريشد اريبس ها، متيق

 1950 يها سال دور، راه ارتباطات ژهيو به و بخش،  سه هر در.  اند افتهي كاهش 2016 سال در 2/0 و 2000 سال
 صورت به ها متيق كاهش...) و كيكروالكترونيم رشد عطف نقاط از يكي( 1980 و) يجهان دوم جنگ از بعد(

 تيتقو يجهان يابعاد در را كاال عيتوز و ديتول ارتباطات، و يباربر نهيهز در يرييتغ نيچن. شود يم دهيد يجهش
 نهيهز ييجو صرفه تيمز دادن دست از زين و محدودش ديتول قدرت به توجه با ،يمحل كننده ديتول و كنند يم

 اتيح ادامه شانس و شود يم رانده هيحاش به يجهان انبوه دكنندگانيتول برابر در شيپ از شيب ،يارتباطات و يباربر
  . ابدي يم كاهش يمحل ديتول

  

 حمل و نقل و ارتباطات راه دور  

، 1920 يكا در سال هايمت ثابت دالر امري) و ارقام مطلق با ق100=  1930شاخص (سال 
 2016تا  1990

       

 

از راه  يارتباطات مخابرات
  دور

Telekommunikation 
1 

حمل و نقل 
  ييايدر

Seefracht 1 

  ييحمل و نقل هوا
Lufttransport 

1 

  شاخص
 )١٩٣٠  =

١٠٠( 

 كايدالر امر

  شاخص
 )١٩٣٠ 

 =١٠٠( 

دالر 
يامر
 كا

  شاخص 
)١٩٣٠  =

١٠٠( 

دالر 
 كايامر

١٩٢٠ – – 3/158  95 – – 
١٩٣٠ 0/100  65/244  0/100  60 0/100  68/0  

١٩٤٠ 1/77  51/188  0/105  63 7/67  46/0  

١٩٥٠ 7/21  20/53  7/56  34 1/44  30/0  

١٩٦٠ 7/18  86/45  0/45  27 3/35  24/0  

١٩٧٠ 9/12  58/31  0/45  27 5/23  16/0  

١٩٨٠ 0/2  80/4  0/40  24 7/14  10/0  

١٩٩٠ 4/1  32/3  3/48  29 2/16  11/0  



٢٠٠٠ 
2 4/0  86/0  0/35  21 8/11  08/0  

٢٠١٦ ~ 2/0  ~ 5/0  – – – – 
 016266 تا 1920 دور راه ارتباطات و نقل و حمل -5  جدول

  
 يياينه حمل دريورك و لندن/ متوسط هزيويان نيم يقه ايدق 3 يك تماس مخابراتينه يهزـ   1

لوگرم) / درآمد يك 17/907( "تن كوتاه" يبرا يايواردات و صادرات در يو اجاره بندر برا
 ليمسافر و مسافت به ما يبرا ييمتوسط حمل هوا

 در سال 1998 ييو حمل و نقل هوا ييايدر يباربر ـ 2
  ارزان يانرژ به يدسترس

 نقل، و حمل يها نهيهز) يانحصار و يرواقعيغ( داشتن نگه نييپا يبرا يديكل ريتاث ارزان، نفت به يدسترس
 ياسيس سرنوشت در بلكه ياقتصاد حوزه در فقط نه موضوع نيا. دارد ها آن ديتول زين و كاال صادرات و واردات

 به و "نفت جنگ". است بوده كننده نييتع عوامل از يكي انهيخاورم ژهيو به و زيخ نفت يكشورها از ياريبس
 سده آغاز از را يمل و يا منطقه ،يجهان تالطمات و ها جنگ يادوار صورت به ارزان، يانرژ منابع درآوردن انحصار

  . است زده رقم تاكنون ستميب

  

  
  201567 تا 1960 از خام نفت يبها -6  نمودار
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 يكشورها سازمان( اوپك يريگ شكل رغم يعل كه دهد يم نشان 2015 تا 1960  از نفت يبها يآمار سهيمقا
 يآسا جنون ي استفاده و استخراج يمنف يامدهايپ و نيزم كره يرو در يانرژ ريذخا كاهش ،)نفت كننده صادر
 شيپ سال چهل متيق سطح در چنان هم نفت يبها جهان، ندهيآ و ستيز طيمح ها، انسان يبرا يانرژ منابع

 نفت، و يانرژ متيق ينسب ثبات. دهد يم شينما را 2015 تا 1960 از خام نفت يبها - 6  نمودار. دارد نوسان
  . است يجهان يابعاد در كاال و هيسرما چرخش يبرا ارزان نقل و حمل گريد حلقه مكمل

  ياقتصاد برالِينول استيس و گمركات كاهش

 نظر در يپرولتر انقالبات و سمياليامپر عصر در يمهم عطف نقطه و رخداد توان يم را يقطب دو جهان يفروپاش
 پنجم موج نخست ي مرحله با هنگام هم عطف، نقطه نيا. شود يم آغاز آن با يكنون ي دوره - گاه كه گرفت
 مدد به ،"ييكايامر هيسرما" يسركردگ به يجهان ي هيسرما دوره، نيا در. است) 2015 تا 1990( فيكندرات
. كرد يط را يا ساله 25 گسترش مرحله ،يشرق و يمركز ياروپا يكشورها و يشورو ياقتصاد ستميس ختنيفرور

 و ياقتصاد تر افتاده عقب يكشورها يگمرك تيحما استيس حذف گسترش، نيا يبرا رسان ياري عوامل از يكي
 تيحما حذف يجهان هيسرما. است بوده جهان در گمركات كاهش و ياقتصاد باز يدرها استيس بهانه به ،يصنعت
 يها هيسرما از تيدرحما تر فيضع يها دولت يتيحما و يگمرك يها استيس تا دارد و داشت الزم را يگمرك

 ادغام يجهان ديبازتول و ديتول در زين "يبوم" و "يمحل" يها هيسرما كه نيا در. ببرد نيب از را "يبوم" و "يمحل"
 در امكان ،يجهان يانحصار هيسرما نسبت به ها آن ياقتصاد كمتر وزنه خاطر به يول ستين يديترد اند، شده

 در رامونيپ يكشورها يها دولت جهان، سطح در يگمرك يحفاظت يها استيس حذف با. ندارند را آن با افتادن
 يبارو و برج بيتخر به مجبور ،ينظام يحت و ياسيس ،ياقتصاد مختلف داتيتهد و هاتيتنب فشارها، با مواجهه
   ،يساز يهانــج يواـل تحت يجهان يحصارـان هيرماـس قيرـط نيا از و شوند يم خود يگمرك حفاظت

  
  201568 تا 1990 از يتجار گمرك سطح -7  نمودار
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 فقرو ،يورشكستگ يسو به را مناطق نيا و كرده  ادغام خود نظام در گريد از پس يكي را رامونيپ يكشورها
 مردمان و كند يم يبازگستر را يوالوشيه هيسرما انباشت ،ينجوم يسودها .دهند يم سوق رحمانه يب استثمار
 استيس. كشاند يم يتر ژرف بازهم يتباه و يستين ورطه به هيسرما آور مرگ رياكس با را يشتريب چه هر يكشورها

 به را مناطق نيا جوانان و مردم شورش كه است بوده نيا يكنون ي دوره - گاه در يدار هيسرما بزرگ يها قدرت
 به و ينظام يها قدرت پاسخ. كنند غيتبل يساز يجهان و ونيزاسيمدرن روند با مخالفت و يستيترور اعمال عنوان

 خون و خاك به را ييها جنبش نيچن توپدار، يها قيقا استيس با كه است بوده نيا ناتو و كايامر سمياليامپر ژهيو
  . بكشند

 در ترامپ دونالد كارآمدن يرو با كه ديد ديبا. دهد يم نشان را 2015 تا 1990 از يتجار گمرك سطح - 7  نمودار
 يگمرك ديجد جنگ ،ييكايامر داتيتول و عيصنا يبرا يحفاظت يگمرك يها استيس اعالم و 2017 سال در كايآمر

  .داشت خواهد يساز يجهان روند نيا بر يواقع راتيتاث چه يستياليامپر بزرگ يها قدرت انيم

  يساز يجهان از حاصل يها شبكه

 به يسيانگل زبان( واحد فرهنگ و زبان در ادغام و يفرهنگ تنوع ينابود سم،يتور نهيزم در يساز يجهان يامدهايپ
 تلفن، رينظ ارتباطات يربنايز گسترش ،)يجهان يساز فرهنگ كارخانه عنوان به ووديهال و يالملل نيب زبان عنوان

 يها رساختيز و گاز و نفت نقش ،يجهان نينو نظم خدمت در هيريخ يها بنگاه و اوها يج ان نترنت،يا و ليموبا
  . اند جمله آن از يانرژ وقفه بدون و ارزان عيتوز و ديتول يبرا گاز و نفت لوله خط

  آن هيعل مبارزه يسازمانده و يالملل نيب يمال هيسرما ختهيافسارگس طرهيس: يساز يجهان

 و اركان بر يالملل نيب يمال ينهادها و ها بانك ،يمال هيسرما كامل طرهيس ،يكنون دوره يها يژگيو نيتر مهم از
 سرعت با كه آسا غول يها هيسرما مقابل در ،يمل يها دولت نقش. است كشورها همه در رندهيگ ميتصم ينهادها

 بزرگ يها دولت يحت. است افتهي كاهش يريچشمگ طور به ،)يتاليجيد هيسرما( نوردد يدرم را ها قاره برق
 يا هيسرما يجهان دولت كي ها آن. ستندين يجهان يمال هيسرما "شبح" با يموضع يزن چانه به قادر هم يدار هيسرما

  . است يمل يها دولت يمال توان از بزرگتر بار  هزاران شان ياقتصاد و يمال قدرت زانيم كه اند آورده وجود به

 جاست نيا... كشورها از يمعدود در يپول ي هيسرما ميعظ تجمع از است عبارت سمياليامپر ،يبار«
 "يباز سفته" قيطر از كه يكسان يعني رانيبگ ليتنز قشر تر، حيصح عبارت به اي طبقه، رشد سرچشمه

. است يآسائ تن و يخور مفت آنان ي حرفه و ندارند يبنگاه چيه در يتيفعال نيكمتر و كنند يم يزندگ
 از خارج موجب شيپ از شيب است، يستياليامپر ياقتصاد اركان نيتر مهم از يكي كه هيسرما صدور
 چند كار از استثمار با كه يكشور آن كرهيپ برتمام و شده ريبگ ليتنز قشر نيا كامل  بودن ديتول عرصه
  69.»زند يم يگريليطف نشان و مهر كنند، يم گذران مستعمرات و انوسياق ماوراء كشور

 مناسب كه يديجد اشكال ،يالملل نيب يمال ينهادها و ها بانك ،يمال هيسرما طرهيس با مبارزه يكنون دوره - گاه در
 در تياستر وال اشغال جنبش. است گرفته خود به است كمي و ستيب سده نخست دهه دو در يجهان طيشرا
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 شهر ها ده و سكويفرانس سان واشنگتن، آنجلس، لس داالس، ا،يالدلفيف ورك،يوين يشهرها از كه 2011 سپتامبر
 در يها نمونه نيبارزتر از يكي كرد، تيسرا زين جهان گريد يكشورها به و شد شروع كايامر متحده التيا گريد

  : كند يم يمعرف نيچن را خود اش تيوبسا در "ديكن اشغال را تياستر وال جنبش" .است بوده رياخ يها سال

 مطلوب يدرمان خدمات از ما. ميا شده رانده رونيب خود يها خانه از كه ميهست يدرصد 99 ما«
 آن يزيناچ دستمزد يبرا را يطوالن ساعات ما. ميبر يم رنج ستيز طيمح يآلودگ از ما. ميمحروم

 در. ميكن دايپ يكار ميبتوان اگر البته م،يكن يم كار سخت خود يقانون حقوق از يمند بهره بدون هم
 درصد 99 ما. ميستين برخوردار زيچ چيه از ما است، برخوردار زيچ همه از گريد درصد كي كه يحال

 زنده ماركس كارل اگر« نوشت؛ غرب ياقتصاد بحران اوج در "نيگارد " روزنامه»... ميهست جامعه
 يمال نظام سراسر كه يبحران در رايز آمد، يم شوق به يدار هيسرما نظام در امروز يها آشوب از بود

 70».ديد يم محقق را خود اتينظر از يبرخ گرفته، فرا را جهان
 ،يستياليامپر يها دولت كيستماتيس سركوب و يرحم يب. شد مهار معترضان سركوب و بازداشت با جنبش نيا

 هفت گذشت از پس امروزه آلمان، يستياليامپر دولت نمونه يبرا. شود ينم ختم آن هياول و يظاهر سركوب به فقط
 به و بزرگ شهر چند در "آلمان اشغال" عنوان تحت كه را آلمان در جنبش نيا نيفعال از يبرخ سال، هشت تا
 يطوالن محاكمه ،يسيپل گرديپ و بيتعق تحت كماكان بودند، داده سازمان را ياعتراضات فرانكفورت شهر در ژهيو

 و سيپل توسط يساز آرام كيتاكت. دهد يم قرار يدانشگاه و يدولت يها شغل از تيمحروم ،يشيفرما يها دادگاه در
 نيمعترض و نيفعال تعداد كه اعتراضات اوج يروزها در. اند شده شناخته كامال يستياليامپر يكشورها همه در دولت

 نخست يروزها به نسبت اعتراضات شدت از كه ماه دو گذشت از بعد نشستند، عقب يكم بودند، اديز ابانيخ در
 چه اگر كه داد نشان اعتراضات نيا. شد آغاز يدار هيضدسرما نيمبارز عيوس يريدستگ و سركوب شد، كاسته
 يها جنبش اما زند، يم جار يساز يجهان و ونيزاسيمدرن عنوان تحت افتخار با را خود يجهان حضور هيسرما

 سازمان را خود يستيوناليانترناس و يجهان يابعاد در زين دارانه هيسرما يساز يضدجهان و معاصر يدار هيضدسرما
 و فرانسه آلمان، ا،ياسپان در را يا همبسته يها جنبش متفاوت، ابعاد و اشكال به تياستر وال اشغال جنبش. دهند يم

 در "يعرب بهار" عنوان تحت آن، از قبل ماه چند در چه آن با ها جنبش نيا ونديپ. آوردند وجود به گريد يكشورها
 معاصر يها جنبش بودن الِيس و يالملل نيب يژگيو از زين بود، شده آغاز قايافر شمال و انهيخاورم يكشورها
 . هستند يساز يضدجهان

 وال اشغال جنبش ي تجربه. پروراند يم خود درون در زين را متضادش قطب يطبقات مبارزه شه،يهم چون هم
 كي مبارزات نيا. آن مورد نيآخر نه و بود يكنون دوره - گاه در اعتراضات يسازمانده نمونه نياول نه تياستر

 يسازيبرضدجهان مبارزه" اي "يساز يضدجهان مبارزه" عنوان تحت را يكنون يالملل نيب مبارزات در يمهم قطب
 يكنون دوره چندگونه و عيوس مبارزات نماد دارانه،هيسرما يسازيبرضدجهان مبارزه. اند داده شكل "دارانه هيسرما

شكلِ  بارز  يژگيو ابند،ي يم سازمان اليس و يافق يا" شبكه" شكل به اغلب كه مبارزات نيا. است يبشر جوامع
 - گاه در يسازمان اي يا جبهه مبارزه كيكالس يها روش از زيمتما و است يكنون دوره -گاه در يسازمانده
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 نظم شان، ضعف و قوت نقاط همه با ،يدار هيضدسرما و ياجتماع نينو يها جنبش ويآلترنات شبكه. نيشيپ يها دوره
 يها شبكه از يدارهيسرما يهاشبكه تفاوت يگره ي نقطه. است دهيكش يجد يها چالش به را دارانه هيسرما نينو

  .كندينم ميترس را يكامل يمرزبند الزاماً كه است يفيوك يماهو ويآلترنات

 مبارزات گسترش پرتو در كه شود يم دهيد شود، توجه يا شبكه يسازمانده يريگ شكل ي نهيشيپ به اگر
 يسازمانده نوع نمونه يبرا. افتي گسترش سرعت به يالمللنيب سطح در روهاين يهمكار شبكه ،يسازيضدجهان

 دوره -گاه ياعتراض اي و يمردم يهاجنبش. برد نام توان يم را آن به هيشب يهاجنبش و) ATTAC( اَتَك
 يقوا توازن و يجهان نينو طيشرا تحت يالديم هشتاد و هفتاد يها دهه ياعتراض يهاجنبش يبازساز ،يكنون
- جنبش يژگيو اول درجه در ها جنبش نيا. بودند ،يالديم نود دهه لياوا يقطب دو جهان يفروپاش از پس يجهان

 يروهاين يدستاوردها از ،يجهان يدار هيسرما و ارتجاع تعرض مقابل در كه ييها جنبش. دارند را مقاومت يها
 نيا بودن يتدافع. كننديم دفاع... و يتيجنس ،ياجتماع ،يطبقات مختلف يهايبند گروه در ستم تحت ياجتماع
 آنان ياصل يژگيو جهان سطح در ديجد يافراط راست برآمد و سميبرالينئول تهاجم  دوره در ژهيو به ها،جنبش

 صندوق ،يجهان بانك ياقتصاد يهااستيس هيعل سم،ياليامپر طلبانهجنگ يهااستيس هيعل گسترده مبارزات. است
 نيا با. است رياخ دهه چند در مقاومت يهاجنبش مبارزات بارز يهانمونه ،يستياليامپر يكشورها و پول يالمللنيب

 نيا. ميكن محدود آنان يتدافع و يمقاومت يژگيو به صرفاً را هاجنبش نيا كاركرد اگر بود خواهد اشتباه وجود،
 در يمهم يدستاوردها به ينيمع موارد در حاكم يهاقدرت مقابل در يصنف و يمدن يهاخواسته طرح با هاجنبش

  . اندآمده نائل يالملل نيب اي و يداخل يطبقات و ياجتماع مبارزات

 ينيع منافع از متاثر و ياجتماع يروهاين يواقع يازهاين از كه است ها آن تياليس ها،جنبش نيا گريد يژگيو كي
 و يطبقات مبارزه رشد يواقع سطح با را هاجنبش نيا دوام و شيپو ونديپ ،يژگيو نيا. است برخاسته آنان مشخص

- توده جنبش در ياريبس ابتكارات منشاء هاجنبش نيا يسرزندگ و يشاداب ليدل نيهم به و دهديم نشان ياجتماع

 در ياشبكه يهاجنبش حضور اعالم و تيحقان كسب يبرا است يروش نيبرا عالوه. است بوده رياخ يهاسال يا
 با هاتيفعال شبرديپ قيطر از را خود اعتبار كه يسنت احزاب و هاسازمان زين و ها .او. يج. ان برخالف. مردم انيم

  :برند يم شيپ به خودشان يها طرح و ها برنامه به نيفعال جذب زين و خود نام ذكر

 و مسائل دنيكش سطح به و طرح قيطر از را خود تيحقان نينو ياجتماع و ياسيس يها جنبش«... 
 بلكه شان، التيتشك و نام با نه را خود حضور ها انيجر نيا. كنند يم طلب جامعه يفور مشكالت

  71.»دهند يم نشان شانيها تيفعال و عملكرد با شتريب
 مشخص و بسته جمع كي صورت به ياشبكه يهاجنبش در همكار يروهاين و افراد ،يسنت يهاتشكل برخالف

 قيطر از شتريب هايريگ ميتصم در افراد و شده ليتشك مستقل نيفعال از كه است باز يجمع بلكه شوند،ينم دهيد
 ياريبس. سازديم نمودار زين را ياشبكه يهاروش ضعف نقاط از يكي يژگيو نيا. دارند حضور ميمستق يدمكراس

 اي و شونديم رفعاليغ آن از پس و رنديگيم شكل نيمع يزمان دوره كي در نيمع تيفعال كي يبرا ها،شبكه از
   .شوند يم منحل

                                                 
  :نکيل ،یشوشتر محمود ترجمه ،یا شبکه جنبش مورد در هــانس؛ ابراهامسون،  71

http://eyghaz-mahmoud.blogspot.com/2009/10/blog-post.html  



     39 \ یکنون جهان مشخص - یخيتار تيوضع به ینگاه
   

 يشخص درك و ابتكار با يافراد اي و فرد. ندارند يثابت و نيمع يرهبر اي و التيتشك  ها جنبش نيا«
 زين هيبق. كند يم شنهاديپ مسئله درخور و رابطه در را يا ژهيو تيفعال و كرده مطرح را ينيمع مسئله

 در. رديگ يم شكل نظر مورد يها تيفعال تيهدا يبرا يموقت يرهبر كي. وندنديپ يم آن به و رفتهيپذ
 در معمول يسازمان و يحزب تيمحدود و بند و ديق گونهچيه نيفعال و اعضاء يا شبكه يها تيفعال
 را جنبش يمقام چيه و كسچيه. كنند ينم احساس دشانيعقا ابراز در موجود، يسنت ياسيس يها انيجر
 م،يتصم اتخاذ حق يكس چه... شود يم دهيد كامالً ها حركت در يندگينما فقدان و. كند ينم يندگينما
 نيفعال يجمع ماتيتصم اتخاذ مرهون نينو ياجتماع يها جنبش تيموفق دارد؟ را چه يبرا و يك يبرا

 نيتر معمول. كند يم طلب را گفتگو و بحث جلسات از يا ژهيو شكل خود نوبه به نيا كه بوده عضو
 نيا نيفعال نيا همه به. است "يا دوره" اصطالح به يها بحث ها جنبش از نوع نيا در گفتمان شكل
 فرصت همه به. كنند انيب انقطاع و تيمحدود نيتركوچك بدون را خود نظرات تا شود يم داده امكان

 آغاز "درآمد شيپ" اصطالحاً اي نظر تبادل با معموالً جلسات. كنند شركت بحث در تا شود يم داده
 شامل ها گزارش نيا. دهند يم ارائه جمع به را خود يشخص يها افتيدر افراد كه بيترت نيبد. گردد يم

 نيا. رنديگ يم صورت ياسيس نيمع موضوع به پرداختن از قبل و بوده يفرد يها واكنش و تجارب
 كيتفك جلسه، دستور طرح ليتسه موجب شود يم گرفته كار به جلسات درآمد شيپ در معموالً كه روش

 مورد كه يميتصم اتخاذ يبرا را طيشرا و شده مشخص عمل تيموفق و كنش امكان يبررس و مسائل
 نيترمهم. باشد جمع قبول مورد كه است يتوافق به دنيرس هدف. كد يم فراهم باشد همه توافق
 لحاظ نيا به. است نترنتيا به نيفعال و اعضا همه يدسترس عدم دارد وجود رابطه نيا در كه يمشكل
  72».كنند يم احساس ها بحث هيحاش در را خود نيفعال از يبخش

 يم گريد يسو از ياعتراض اشكال و ييسو از هاخواسته و اهداف نيب رابطه نينو يهاجنبش گريد يژگيو كي
  :باشد

 يا پاره كه يدرحال. است نينو ياجتماع يها جنبش برجسته يها مشخصه از يكي اعتراض در تنوع«
 يها كارناوال گريد يبرخ اند، فنجان و ليف نيب مذاكرات سبك به يهائ روش از ها حركت نيا از

 پراگ، تل،ايس در اعتراضات). 2002 نتهاگن،يو( دهند يم سامان را يكيدرامات و گسترده ياعتراض
 و سبك در تنوع حداكثر" و "خواسته و اميپ حداقل": بودند نيمع يژگيو دو يدارا ژنو و گوتنبرگ

 مشخصه دو در را نينو ياجتماع يها جنبش يژگيو نيتر عمده توان يم گريد عبارت به. "روش
 با ياعتراض اشكال يريكارگ به در كالن تنوع و خواسته و پالتفرم حداقل يرو توافق. كرد خالصه

  73.»رييتغ جاديا يبرا يجد گفتمان ليتحم و شتريب هرچه توجه جلب هدف
 عوامل از يكي دارانه، هيسرما  يساز يجهان هيعل مبارزه ژهيو به و نينو ياجتماع يهاجنبش يهاتيظرف شناخت

 و مقاومت يهاجنبش يژگيو دنيند. دهديم شكل ياسيس را مختلف يروهاين مجادله و افتراق كه است يمهم
 و هاخواسته يزيآم درهم موجب ،يستياليسوس يهاجنبش نمونه يبرا گرا،ندهيآ يهاجنبش با آن دانستن يكي
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 نظم  چارچوب را هاجنبش نيا آبراهامسون، چون هم پژوهشگران، از يبرخ. هاستجنبش نيا به نسبت توهمات
  : سدينويم او.» ندارند سر در را ياسيس قدرت ريتسخ يسودا هرگز« كه داننديم موجود

 يول كنند يم دنبال را ياجتماع يدگرگون يبرا يكل  يهدف و ريمس گرچه ،ياجتماع يها جنبش نيا«
 بر يرگذاريتأث عمدتاً هاآن ياصل هدف. ندارند سر در را ياسيس قدرت ريتسخ يسودا هرگز
 74».است جامعه بر ناظر ياقتصاد و ياسيس يكارهاراه و ماتيتصم

 انتقادات گريد يسو از و دهديم بازتاب را تيواقع از يبخش سو كي از ن،ينو ياجتماع يهاجنبش از يدرك نيچن
 نظم چارچوب در شده كنترل ياعتراضات به را هاجنبش نيا كارمحافظه خوانش. شوديم موجب را آنان از ييجانابه

 گر،يد خوانش. است مشهود كامال حاكم احزاب با سازش به ليتما حركات نيا يرهبر در و خوانديم فرا موجود
 گرنظاره به و كرده ديام قطع آنان از ندارند، يانقالب اي و يستياليسوس انداز چشم هاجنبش نيا كه راديا نيا با اما،

 نهفته ياياساس راديا نگرش نيا يدو هر در. شونديم ليتبد) خودشان يانتقاد نظر حفظ با البته( آنان منفعل
 ها،جنبش نيا. ننديبينم را ياجتماع و يطبقات يواقع مبارزه روند در هاجنبش نيا ليتبد كيالكتيد كه چرا است
- يم آغاز "موجود نظم چارچوب در" ر،ياخ سده چند در يطبقات و ياجتماع ،يصنف مبارزات اشكال اغلب چون هم

- جنبش نيا "ذات" در زد، خواهند جا در مناسبات نيا چارچوب در هاجنبش نيا ايآ كه پرسش نيا به پاسخ. شوند

 كه يتالش. گردد يبرم ها آن بر شاهنگيپ و شرويپ يروهاين ياثرگذار زانيم و يطبقات مبارزه روند به بلكه ستين ها
 ينشيگز برخورد به ناچار را آنان دارند، هاجنبش نيا يهاكرانه كردن محدود در ابراهامسون چون هم يپژوهشگران

 يهاجنبش مختلف يهافيط حضور ها،جنبش نيا يسيدگرد. كنديم هاجنبش نيا به خود يهاخواسته ليتحم و
 انگرينما شتريب كه شوديم ديتاك ييهايژگيو بر عمدتاً و شونديم رانده هيسا به ييهاپژوهش نيچن در ياعتراض
 چپ" با خواهد، يم "ياسيرسيغ" را هاجنبش نيا كه يجناح. هاستجنبش نيا در ينيمع جناح يهاخواسته

  : است موجود نظم جارچوب در ياصالحات خواستار صرفاً و دارد فاصله "يافراط راست" و "كاليراد

 و سمت و مختصات و كرده فيتعر را ونيزاسيگلوبال ضد موجود مقاومت و جنبش بتوان يسخت به«
 يمعنا روز هر يافراط راست و چپ گذشته يها فيتعر و ها چهارچوب. داد نشان را آن ياسيس يسو

 ي سلطه تحت ونيزاسيگلوبال كه خواهانهعدالت يالملل نيب جنبش. دهند يم دست از شتريب را خود
 ثبات، ،يبرابر از يشتريب اريع با يجهان نظام به يابيدست خواهان دهد، يم قرار سئوال مورد را بازار

 و يهمبستگ در را خود انيحام جنبش نيا. باشد يم) ونيزاسيگلوبال از يونيزاسيگلوبال( يدمكراس
  75.»كند يم جستجو متوسط طبقات از يعيوس يها بخش و چپ يها جنبش

 طرح از يروش نيچن با دارد، حضور ها جنبش نيا در زين يواقع طور به كه "ياسيرسيغ" اصطالح به جناح نيا
 قاًيدق نيا. هاستآن درون در "كاليراد چپ" مهاركردن و جنبش يتمام به خود يهژمون ليتحم خواستار مسئله،

 يبرا حاكم يهارسانه و كنديم هيتوج را يتيامن دستگاه و هادولت با ستيرفرم جناح يهمكار كه است يانكته
 يهاجنبش درون در فعال يروهاين توسط را "ونيافراط" تا كننديم فراهم ياگسترده يغاتيتبل دانيم آنان

- كنفرانس و ضدجنگ اعتراضات رينظ يديكل اعتراضات در) ATTAC( اتك رهبران رفتار. كنند مهار ياعتراض

                                                 
 ٧١ منبع همان 74

 ٧١ منبع همان 75



     41 \ یکنون جهان مشخص - یخيتار تيوضع به ینگاه
   

 يسع همواره آنان. است بوده هادولت با آنان مغازله و يكينزد از يبارز يهانمونه كشور، هشت سران يها
 ناقض كه ييبرخوردها. كنند ليتحم هاجنبش نيا در "هاييباال با مذاكره طرف" عنوان به را خود تا اند داشته

 رو اعتراضات نيا رشد روند ،يالديم 1990 دهه يها سال يط در حال، نيا با. هاستجنبش نيا چندگونه يژگيو
  :نهاد شيافزا به

  
 نامطلـوب راتيتأث به اعتراض در 1994 سال در انسان نفر ونيليم مين هندوستان در بنگلور شهر در«

 سازمان و گات آزاد تجارت مانيپ قيطر از يفرامل  يها شركت نفوذ گسترش و شدن يجهان يمحل
 جنوب در پاس ايچ انيبوم شورش شاهد ما سال همان در. ختندير ها ابانيخ به ،يجهان تجارت

 و اعمال با كه بود) نفتا( يشمال يكايآمر با آزاد تجارت قرارداد هيعل اعتراضات نيا. ميبود كيمكز
. كرد محدود شدت به را ها يريگ ميتصم در انيبوم استقالل منطقه نيا در يبرالينئول اقتصاد تيتقو

 سران نشست با ارتباط در و كلن به بعد سال رمنگام،يب به 1998 سال در اعتراضات نيا دامنه
 به يجهان تجارت سازمان اجالس با زمانهم آن از پس ماه شش و ،8 گروه به معروف يكشورها

 يمال مؤسسات يها اجالس در و نشدند خالصه مورد چند نيا به اعتراضات نيا. شدند دهيكش تلايس
 در واشنگتن در ابتدا پول، يالملل نيب صندوق و يجهان بانك يعني وودز، برتون كنفرانس محصول

 2001 تابستان در. بودند ريچشمگ پراگ در سال همان زيپائ در سپس و يالديم 2000 سال بهار
 در سوئد گوتنبرگ شهر در ابتدا تظاهركنندگان و سيپل يروهاين نيب يزيآم خشونت يها يريدرگ
 ژنو در 8 گروه اجالس يط در نفر 300000 حدود بعد ماه كي و اروپا هياتحاد سران اجالس انيجر
 سال طول در اعتراضات نيا. ختندير  ابانيخ به هاآن كيدمكرات ريغ ماتيتصم به اعتراض در و

 سال ي هيفور در عراق هيعل كايآمر يجنگ غاتيتبل و تداركات انيجر در و افتي يشتريب شدت 2002
 يجنگ هيعل و ختندير ها ابانيخ به جهان سراسر  در نفر ونيليم 15 از شيب د،يرس خود اوج به 2003

  76.»كردند اعتراض بود، نشده آغاز هنوز كه
 بازتاب اي و سانسور ها، جنبش نيا سازمانگران و نيفعال بيتعق جامعه، كردن يسيپل و ينظام ،يافروز جنگ 

 بوده اعتراضات نيا مهار يبرا يدار هيسرما يها دولت تالش از يبخش يها رسانه در اعتراضات يمنف و محدود
) 2017( هامبورگ در 20 يج سران اجالس هنگام دارانه هيسرما يساز يضدجهان بزرگ تظاهرات انيجر در. است

 سازماندهندگان سركوب و ييشناسا بلكه داشت يپ در را اروپا سطح در عيوس يها يريدستگ از يموج تنها نه
 انيب به و ديشد ينظام كنترل تحت) 2018( رسيآ بوئنس در 20 يج رياخ اجالس. دادند جلوه يقانون را تظاهرات

 را رسيآ بوئنس يها ابانيخ ن،يآرژانت دولت. شد برگزار 77"ياضطرار تيوضع از ينوع" در آلمان يرسم يها رسانه
  . نشود خارج انينظام و دولت دست از اعتراضات و تظاهرات كنترل تا كرد ينظام دژ به ليتبد

 كه شوديم شامل را مشترك موضوعات و منافع برسر يمقطع ياتحادها از يفيط ،ياشبكه يهمكار اَشكال
 جنبش پژوهشگران از يبرخ. پردازند يم يهمكار به هم با سطحهم و برابر حقوق با آن در كننده شركت يروهاين
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 كردن فرموله« يبرا تالش خواستار و ندانسته يكاف را يهمكار از يسطح نيچن ابراهامسون، جمله از ،ياشبكه
. باشديم» موجود ياقتصاد و ياسيس قدرتمندان و يمردم يها جنبش نيب رابطـه جاديا يبرا مشخص يها استراتژ

  :سدينو يم مورد نيا در او

 نيب يهمكار تيتقو و مشترك منافع شناخت و فيتعر ،يمقطع ياتحادها جاديا جهت در تالش«...
 يراستا در يهائ تالش نيچن است يضرور بلكه نبوده يكاف يمواز سطوح در سطحهم يها طرف

 يها استراتژ كردن فرموله و ياسيس يمانورها امكانات شناخت و ياعتراض جنبش تيهو تيتقو
 موجود ياقتصاد و ياسيس قدرتمندان و يا توده يها جنبش نيب رابطـه جاديا يبرا مشخص
  78.»ابدي گسترش

  :سدينو يم يا شبكه يها جنبش يريگميتصم يهاروش و اهداف درباره ادامه در او

 ياعتراض يها حركت. اند متنوع اريبس يالملل نيب يعدالتخواه يها جنبش يها خواسته و اهداف«
 خصلت در هاآن همه مشترك وجه. دارند ياديز فاصله كامل يكپارچگي و يهماهنگ با هنوز موجود

 به كه خود حداقل اهداف قيطر از يپارلمان - فرا يها جنبش گذشته در. است هاآن بودن ياسيس
 اميپ كي عموماً جنبش و گرفتند يم قرار گريكدي با يگانگي و ونديپ در بود، معروف "حداقل پالتفرم"
 ياسيس يگرائ فرد. كرد يم اقدام خود يروهاين يسازمانده به برآن هيتك با و كرد يم مطرح را

  )2002 تورن،( .است شده ياسيس يهمنوائ نيچن در يدگرگون باعث رياخ يها دهه
 سامان و شكل يطبقات صرف منافع بستر بر كه يهائ جنبش يماد يها نهيزم شدن محدود«
 در كه است ليدل نيا به. كرد تر آسان تعداد پر و گسترده يها ائتالف جاديا يبرا را طيشرا افتند،ي يم

 جنبش در. كند ينم عمل گذشته گونه به گريد يدمكراس يكنون يكمان نيرنگ ياتحادها و ها شبكه
 شعار نه و ، دارد ييمعنا پالتفرم نييتع يبرا يريگ يرأ اصل نه گريد يامروز يالملل نيب يعدالتخواه

 دهنده ليتشك يها سازمان و اجزاء زين و نينو جنبش در. گذشته اقيس به واحد ياسيس موضع اي و
 از درك نيا. گردند يم محسوب يدمكراس نماد پرچ در و شعار در است،يس در يگرائ كثرت عمدتا آن،

 يافق التيتشك ساختار با همراه يژگيو نيا. باشد يم استيس در يفردگرائ از يبازتاب خود يدمكراس
. شود دهيد كمتر جنبش نيا ياسيس مقام و گاهيجا تا شده باعث ها سازمان نيا يمراتب رسلسلهيغ و

 متنوع شاتيگرا با افراد همه كه يفضائ كردن فراهم يبرا يابي تشكل و يدمكراس از يا نهيگز نيچن
 به كه بود، كننده نييتع يحدود وتا مهم اريبس بگنجند، آن ظرف در بتوانند مواضع حفظ با ياسيس

 روزيد تا كه بود يهائ جنبش يبرا تر مناسب يفضا شدن فراهم تحول نيا يازا به ما. شد گرفته كار
 لحاظ به ها جنبش نيا حاضر حال در. كردند يم تيفعال مشخص موضوع كي و شعار كي يرو تنها

 ها شبكه يبرا يمناسب اريبس يها نهيزم اعتبار نيا به. كنند يم عمل تر متنوع و تر عيوس اريبس ياسيس
 شانيها تيفعال در مشابه يها شعار بر هيتك با تا شود يم فراهم ياسيس كارزار در ريدرگ يها جنبش و
 مشترك و حداقل پالتفرم و شعار عنوان به گذشته در كه چه آن گريد عبارت به. برسند يهمگرائ به
 شكل از ينينو دهيپد به را خود يجا يمواقع در و شده تر كامل شد، يم معنا فعال ياسيس يها انيجر
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 نتهاگن،يو. (كرد معنا ،)متد در وسعت( سميماليماكز متد را آن توان يم كه داده ياسيس تيفعال
2000«(79  

 و ضعف نكات دارانه، هيسرما يساز يضدجهان و ياجتماع نينو يها جنبش كه اند داده نشان رياخ دهه چند اتيتجرب
 مدت يط در يول شود يم آغاز كوچك بالنسبه هسته كي از گاه كه ياعتراضات. دارند هنگام هم را شيخو قوت

 دولت ينظام تجاوز هيعل يونيليم 15 اعتراض يها نمونه. كنند يم تيسرا ها قاره و كشورها گريد به يكوتاه
 جنبش مجدد عروج. هستند دست نيا از ييها نمونه تياستر وال اشغال جنبش زين و عراق به كايامر

 ديتشد سميترور با مبارزه بهانه به را يتيامن و يسيپل نيقوان ها دولت كه يتيوضع در هم آن ،يساز يضدجهان
 موارد فرانسه، در "زردها قهيجل" يجار مبارزه زين و 2017 سال در هامبورگ در 20 يج اعتراضات با. اند كرده

 ساختار ليدل به اعتراضات و ها جنبش نيا يريناپذ قيتعم و گسترش عدم تداوم، عدم. هستند يدبخشيام
  .است ها جنبش نيا ضعف نقطه نيتر عمده دارشان،يناپا

 از گسترده يفيط كه است يناهمگون اريبس ياعتراض يجنبش فرانسه در "زردها قهيجل" رياخ ياعتراض يجنبش
 يروهاين فهيوظ حال، نيا با. رديگ يبرم در را خطرناك و راست شاتيگرا تا گرفته كاليراد چپ از ن،يفعال

 و كارگران يها خواسته و ختهيخودانگ يها جنبش ،يانقالب يها جوش تك از دفاع ،يانقالب و چپ ست،يكمون
 دخالت و فعال حضور از ،يراست دست ياسيس يروهاين طلبانه فرصت حضور بهانه به دينبا و است معترض يها توده

. است يستيفاش و يراست دست يروهاين به مبارزات يهژمون كردن واگذار ،يعمل يب نيچن. ورزند استنكاف آن در
 يبررس. است تاكنون 1968 مه ماه از فرانسه در ياجتماع زشيخ نيتر گسترده يا شبكه و يفراحزب اعتراضات نيا

 .ميكن يم واگذار يگريد مقاله به را جنبش نيا قيدق

  بخش ييرها يها جنبش و يرامونيپ و يمحل يها تيهو رفتن نيب از

 كي  ابيغ در. است يرامونيپ و يمحل يها تيهو رفتن نيب از دارانه هيسرما يساز يجهان گريد امديپ از گريد يكي
 ،يمذهب ييادگرايبن ،يمذهب فرهنگ از دفاع ،"عقب به بازگشت" آن به واكنش يستياليسوس و شرويپ ويآلترنات
 يهمبستگ كه يا يفرهنگ - ياسيس يفضا در. است بوده يمحل سميوناليناس و ييگرا قوم سربرآوردن سم،ينيشوو

 و تيقوم مذهب، ندارد، يساز يجهان و برالينول كرديرو برابر در يچندان اقبال ،يانسان و يطبقات ،ياجتماع
 نيا. شوند يم جهان سرتاسر در هيسرما تهاجم روند با مقابله نيزهرآگ و يارتجاع يها حل راه سمينيشوو

 يساز يجهان روند نيا از ريجداناپذ يبخش ،يساز يجهان با شان يظاهر يدشمن برخالف ،يارتجاع يها واكنش
 در يجهان هيسرما استيس از يبخش رامون،يپ يكشورها در يمل يها دولت كردن يمتالش. شوند يم محسوب
 آمده ديپد تازه يها"چه -دولت" نيا ادغام و جذب يبرا يتر مناسب امكان ق،يطر آن از تا است مركز يكشورها

 كشور هيتجز و ناتو حمله سابق، يشورو يفروپاش نمونه. آورند فراهم خود نظام در شده، يمتالش دولت از
 نيا يكشورها  هيتجز و انهيخاورم نقشه رييتغ يبرا تالش زين و كوچك يها چه-كشور به سابق يوگسالوي

  . نديآ يم شمار به روند نيا از يبخش منطقه
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 ييايگو نمونه صربستان، و نگرو- مونته ه،يمقدون ،يكرواس ،ياسلوون ن،يهرزگوو-يبوسن به سابق يوگسالوي هيتجز
 شهر كي تيجمع از يحت نوظهور يها چه- كشور نيا  تيجمع. بزرگ يها قدرت يستياليامپر استيس نيا از است

 80است كمتر زين يدار هيسرما متوسط شركت كي از كشورها نيا يداخل ناخالص ديتول قدرت و كمتر هم متوسط
 )6(ن. ك. جدول 

 در يروند نيچن تكرار احتمال و بوده تر كوچك يكشورها به كشور كي هيتجز شاهد ايدن يكنون دوره - گاه در
 مساله ،يكارگر و يانقالب يمش و خط كي حال، نيع در. بود نخواهد ديبع چندان ندهيآ در قايافر و انهيخاورم

 دوره - گاه در يستياليامپر يها استيس صرف به تواند ينم را شان سرنوشت نييتع در ملل حق و يمحل يها تيهو
 يپاسخ متنوع، يها تيقوم و ها تيمل ها، خلق يهمبستگ به يده شكل ،يمل ستم از ييرها. بدارد دور نظر از ،يفعل

 تواند يم ،يستيوناليناس و يستينيشوو يها استيس دام در درافتادن بدون كه است يستياليامپر يها توطئه به شرويپ
  .بپردازد دارانه هيسرما يساز يجهان روند به مقابله به

  

د ناخالص  يتول تيجمع سيسال تاس كشور
  يمل

 دالر ارديليم

  وسعت
 لو متر مربعيك

 13450 77/4 662359 2006 مونته نگرو

 25713 34/11 2075301 1991 هيمقدون

 87661 85/54 4105493 1991 يكرواس

 20273 77/48  2066880 1991 ياسلوون

 51197 17/18 3502550 1992 نيو هرزگو يبوسن

 87460 43/41 7001444 2006 صربستان

، بانك يد ناخالص داخلي، تول2018 آمار سابق يوگسالوي هيتجز از آمده وجود به يكشورها -6  جدول
  2017 يجهان

 

 يپناهندگ و مهاجرت ،ينژادپرست

 فقط نه ازاتيامت و سلطه نيتضم يبرا يمهم ابزار ت،يقوم و فرهنگ نژاد، بر يمبتن ضيتبع و يداور شيپ
 يها قدرت و يجهان يدار هيسرما دست در است يسالح بلكه ها تيمل و اقوام ريسا بر حاكم ينژاد يها گروه
 كه است نيا مهم نكته. مشهودند نهان و آشكارا يزندگ جوانب همه در و متنوع اريبس آن بروز اشكال. يستياليامپر

                                                 
80 Eurostat: https//ec.europa.eu & World Bank: http:s//data.worldbank.org  
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 با يناگسستن يونديپ ييگرا تيجنس و ينژادپردست سم،يفاش د،يجد يافراط راست شاتيگرا يشرويپ يكنون دوره در
  . گذارد يم يباق يبشر جامعه كل يبرا را ها آن مجدد رشد امكان گرانيد فيتضع بدون يكي فيتضع. دارند هم

 - گاه در مهاجرت بزرگ يها موج يا منطقه يها جنگ انداختن راه و يمحل ياقتصادها كردن نابود با يدار هيسرما
  چه و كشور كي داخل در چه يپناهندگ و مهاجرت موج شاهد رياخ يها سال در. است شده موجب را يكنون دوره

 مناطق از يفرار مهاجر، انسان ونيليم كي و هفتاد شيب 2017 سال در تنها. ميا بوده گريد كشور به يكشور از
 تنها و اند، شده فرار اي و ييجابجا به مجبور خودشان كشور داخل در نفر ونيليم 39 از شيب ، بوده پناهنده و يجنگ

 در. اند بوده يداخل يفرارها و ها مهاجرت نيا ياصل بخش كنگو كيدمكرات يجمهور و هيسور ا،يكلمب كشور سه در
 هيسرما نينو نظم كه ييها جنگ است، انيجر در پنهان و آشكار يداخل جنگ كه هاست سال مذكور كشور سه هر
 و ونيليم سه ن،يبرا عالوه. دارد ازين ها بدان داًيشد خودش، تيتثب و دييتا يبرا يكنون يجهان يقوا توازن طيشرا در

 3/6 با يسور پناهندگان ان،يم نيا در. اند ختهيگر كايامر و اروپا اي و هيهمسا يكشورها به پناهجو نفر صدهزار
 سال در را انيپناهجو تعداد نيشتريب نفر، ونيليم 2/4 با يسودان جنوب و نفر ونيليم 2/6 با يافغان نفر، ونيليم

 شانيكشورها به شده ليتحم يها جنگ و يجهان نينو نظم امديپ كه پناهندگان، نيا. 81دادند يم ليتشك 2017
  . باشند يم "زبانيم" اصطالح به يكشورها اي مناطق در نژادپرستانه حمالت اهداف نياول هستند،

 به نيمهاجر فالكت گرچه.  82بود نفر ونيليم 257/7  بر بالغ ايدن در "مهاجران" رقم سال، نيهم در مجموع، در
 يكشورها در ياسيس و ياجتماع ييابتدا حقوق از ياريبس از ها آن يول ست،ين پناهندگان ينابسامان شدت

 و ياجتماع ،ياسيس سركوب و ن،ييپا يدستمزدها غارت، يبرا يخوب هدف نيمهاجر. محرومند "زبانيم"
 شكستن يبرا ياهرم عنوان به ها آن از ها، آن تر ارزان گرفتن كار به با يدار هيسرما حال، نيع در. هستند ياقتصاد

 يبرا مبارزه در چپ و يستيكمون ،يكارگر جنبش عيوس حضور عدم. كند يم استفاده يبوم كارگران يدستمزدها
 يبرا "يبوم" كارگران جيبس عدم  نيچن هم ن،يمهاجر و پناهندگان ياجتماع و ياقتصاد ،ياسيس حقوق احقاق

 در يضدخارج و يراست دست يها گروه غاتيتبل يبرا يموجب خود، طبقه هم افراد عنوان به آنان حقوق از يبانيپشت
  . آورد يم وجود به زحمتكشان و كارگران توده انيم

 فيط انيم در يستيكمون و يانقالب جنبش. دارد يا توده و كيدمكرات يا صهيخص ،ينژادپرست و سميفاش با مبارزه
 نيفعال ،يشهروند حقوق نيمدافع و ها براليل گرا، انسان يروهاين از اعم ،ينژادپرست نيمخالف از يتر گسترده

 حقوق از دفاع و ينژادپرست هيعل يسازمانده يستيبا ها آتونوم و ها ستياليضدامپر ها، ستيضدفاش ،يفرهنگ 
  . سازند هماهنگ را نيمهاجر و پناهندگان

  ييگرا تيجنس

 مراتب سلسله تيتثب و يطبقات سركوب شبرديپ ينمودها از يكي يتيجنس مراتب سلسله و تيجنس هيبرپا ضيتبع
 يبند طبقه اساس آن بر را ها انسان رفتار كه يتيجنس يها شهيكل از استفاده. است موجود يها ستميس در قدرت

 ها شهير سم،يسكس. دهند يم قرار يجنس استفاده موضوع را زنان و شود يم قائل ژهيو ازاتيامت مردان يبرا كند، يم
                                                 
81 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/271425/themengrafik-flucht-und-vertreibung  

82 http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/265535/themengrafik-migration  



 امروزه. رنديگ يم قرار موجود نظم مراتب سلسله حفظ خدمت در دو هر و دارد، ينژادپرست با ياريبس تشابهات و
 را يتيجنس يبرابر با اش يدشمن و رديگ يم بهره كمتر نيشيپ يها دهه در شده شناخته يها روش از ييگرا تيجنس

 نيا. دهد يم نشان ها گرباشيد و زنان حقوق بر "اجحاف" ديتاك يبرا ها رسانه و ها"دولت" به اعتراض قالب در
 است، يستيفاش و يراست دست كار، محافظه فوق احزاب يبرا "مردانه يروين" يگردآور يها كانون از يكي روش
  . دارند نقش امر نيا در خود كه يستيفاش زنان هستند گرچه

 آنان. دارند را  يتيجنس يها ضيتبع  اعمال يبرا خود خاص روش هم ادگرايبن انيحيمس و انيهوي ان،ياسالمگرا
 و جامعه درون را آنان "يواقع حقوق" و كنند محافظت گريد جنس خطرات از را زنان خواهند يم كه هستند يمدع

 انيب و قالب در كه است يتيجنس سركوب از يگريد شكل زين روش نيا. كنند حفظ آن پدرساالرانه مراتب سلسله
. شود يم اعمال يجنس دگرباشان و خردسال دختران زنان، بر تمام خشونت با عمل در كنيول شده فرموله مثبت
 قالب در يراحت به روزمره يزندگ در كه دوانده شهير زبان و كالم در قيعم چنان يتيجنس سركوب و ييگرا تيجنس

  . 83دهد يم نشان را خود آنان بر يمنف يگذار ارزش و زنان به نسبت دشمنانه اظهارات

 شده، مطرح 84يتينترسكشناليا هينظر در شيپ ها سال از گرچه يطبقات و ينژاد ،يتيجنس يها ستم يدگيتن درهم
 از شيب يتيموضوع ،يكنون دوره -گاه در يمذهب ييادگرايبن و سميفاش ،يافراط راست يشرويپ ديجد موج با اما
  . است افتهي شيپ

  يطيمح ستيز مشكالت

 به يدسترس يبرا يدار هيسرما نظام در رقابت روند در نيزم كره يعيطب منابع و ستيز طيمح يآسا جنون بيتخر
 سرعت. است يكنون دوره - گاه ي دارانه هيسرما يساز يجهان روند از ريناپذ كيتفك يجزئ شتريب چه هر و آسان سود
 يها نسل اتيح ادامه امكان بشر كه است دهيرس يحد به ايدر و نيزم هوا، انبوه يساز آلوده ،يعيطب منابع ينابود

 است شده منجر يعيوس ييهوا و آب راتييتغ به ستيز طيمح بيتخر. كند يم محدود يتصاعد صورت به را يآت
 ،يعيفجا نيچن. بود خواهد آب كمبود و يخشكسال ،يعيطب عيفجا شاهد شيپ از شيب يآت يها سال در جهان كه

 و قايافر شمال ،يمركز يقايآفر در يخشكسال امديپ كه چرا شوند، ينم منحصر "يعيطب عيفجا" به فقط
 ستيز يبرا مانده يباق سالم يها نيسرزم به يونيليم يها مهاجرت و يآوارگ ،يگرسنگ ديجد امواج انه،يخاورم
  .بود خواهد

  كارگر طبقه جنبش

 روند بلكه نبوده، يدار هيسرما بحران يبرا يعالج فقط نه ،يكنون دوره - گاه در كار يروين ينينش عقب
 مورد در رياخ يها سال يها پژوهش. است افتهي يشتريب گسترش روز هب روز يعموم يكارسازيب كيستماتيس
  : دهند يم نشان را مختلف روند دو كار يروين

                                                 
83 https://gender-glossar.de/glossar/item/13-sexismus  
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 ؛يدفتر و متوسط دانش با مشاغل به ازين كاهش ييسو از  

 نده؛يآ در شتريب ازين و كار يروين از سطح دو در ازين شِيافزا گر،يد ييسو از  

o زباله، يآور جمع ،يساختمان يكارها( طلبد ينم را يمهارت كه ساده كار يروين به ازين شيافزا 
 ...)و خدمات د،يتول خط و ها كشتارگاه در كار

o باال اريبس يچگال با را يمتراكم مرده كار كه باال تخصص با كار يروين به ازين شيافزا زين و 
 يتكنولوژ ،ييفضا يآور فن ك،يژنت و يپزشك يها رشته متخصصان. درآورد چرخش به ديبا

 ،يخودگردان ازمندين كه ييها حرفه... و توسعه و پژوهش بخش در كار يروين ،ياطالعات
 ازين مورد ييجا جابه يبرا يريپذ انعطاف و يآمادگ مختلف، يها ميت در كار تيقابل ت،يخالق
 يكيتكن و يعلم يها ينوآور جذب و كسب تيقابل ديبا كار يروين نيا حال نيع در. هيسرما

 را هيسرما يدگرگون حال در همواره يازهاين با يدائم انطباق يبرا خود يتخصص حرفه در
 .  باشند داشته

 و كار بازار ندهيآ درباره ،يدار هيسرما كياستراتژ مشاوره موسسات از يكي گارتنر، مؤسسه يابيارز دهيچك 8 نمودار
  ) 8 . (ن. ك. نمودار دهد يم ارائه را 2025 سال تا ها روبوت و يمصنوع هوش كاربرد اثر در مشاغل رييتغ

 سال از. دارد يآت سال ده در كار يروين بافت رييتغ از تيحكا است شده ميتنظ نانهيب خوش اريبس كه يابيارز نيا
 در. داد خواهند دست از را خود مشاغل نفر ونيليم 5/5 تا ونيليم 3/5 ها روبوت از استفاده خاطر به ،2025 تا 2019

. ندارد وجود اش  تحقق يبرا ينيتضم الزاماً كه يامر دارد، وجود زين ديجد مشاغل جاديا ينيب خوش نمودار،  نيا
 مشاغل يبرا كه چرا ندارد، وجود سابق كار يروهاين يبرا ييجا د،يجد مشاغل نيا در كه است نيا  مهم نكته
 ديجد مشاغل يبرا سابق كارگر طبقه يبازآموز "نهيهز" يدار هيسرما و است الزم يگريد تيفيك و آموزش ديجد
 يروين از يديجد نسل ي نهيهز كم استخدام و ،يميقد و سابق كار يروين انبوه يكارسازيب. رديگ ينم برعهده را

  كه كار،

  



 و يمصنوع هوش از شتريب استفاده اثر در كه يراتييتغ و كار بازار از گارتنر ي موسسه يابيارز -8 نمودار
  85شود يم جاديا ديتول در كيروبوت

 رفاه يها دولت كه ها اتيمال خانواده، انداز پس( گريد ياجتماع منابع و ريذخا از شيها آموزش نهيهز نيا از شيپ
 ميقد كار يروين ساده، زبان به. ه استشد نيتأم...) و دنكن يم نهيهز كار يروين آموزش اي و "يبازآموز" يبرا

  . رديگ يم يطبقات و ياجتماع مبارزه در تر تجربه يب و تر ارزان د،يجد كار يروين را آن يجا و شده اخراج

 و قايافر شمال: است شده فيتوص نيچن كالن استيس نيا آمد يپ كار يجهان سازمان 2015 سال گزارش در
 سه هر از باًيتقر كشورها نيا در. دارند جوانان نزد ژهيو به و جهان در را كارانيب درصد نيشتريب يعرب يكشورها

 كشورها، نيا در سمياليامپر اري دست يها دولت يعمل يب سال ها ده با را ارقام نيا ونديپ. است كاريب يكي جوان
 به... و دور راه ارتباطات گسترش ،يساز جاده برق، و آب آموزش، رينظ ياقتصاد يها رساختيز نساختن آماده

 به را پول يالملل نيب صندوق و يجهان بانك طيشرا يچرا چون يب رفتنيپذ و يبرالينئول يها استيس اتخاذ همراه
 ياروپا به كشورها نيا از پناهندگان موج با آمار نيا ميمستق رابطه فوق گزارش ن،يبرا عالوه. ديد توان يم يخوب
 توسط... و يبيل من،ي ه،يسور عراق، در منطقه در بزرگ يها جنگ يسوا امر نيا. دهند يم نشان را يغرب

  . است شده نفر ها ونيليم يپناهندگ و يآوارگ موجب كه است منطقه يارتجاع يها دولت و يستياليامپر يها قدرت

 و كارگران يصنف و ياسيس حقوق مدافع يها تشكل است دهيكوش رحمانه يب يدار هيسرما كالً و سميبرالينئول
 كه يحقوق يريگ بازپس و كار طيشرا بهبود يبرا مبارزه. سازد فيتضع حداقل اي نابود را كشورها همه در كارورزان

 يطبقات روزمره مبارزه از نفكيال يبخش شده، ربوده جهان كارورزان تمام و كارگران از رياخ دهه چند تهاجم با
 شيافزا از يريجلوگ كار، ساعات كاهش دستمزدها، شيافزا رينظ روزمره و مدت كوتاه يها خواست. است

 با يمنافات فقط نه نده،يآ كار بازار در حضور يبرا كار يروين يبازآموز يها استيس اتخاذ و كار سرعت مارگونهيب
 را كارگر طبقه كه هستند يا روزانه مبارزه و نيتمر از يبخش بلكه ندارند، يدار هيسرما يسرنگون يانقالب ياستراتژ

  .دهند يم نجات هيسرما جانبه كي طرهيس چنگال از

                                                 
85 Source: “Predicts 2018: AI and the Future of Work”: https://www.gartner.com/doc/3833572 
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 سال در يجهان كار بازار 9 نمودار
  86ييايجغراف منطقه كيتفك به جوانان سهم و يعموم درصد: كارانيب 2015

  يالملل نيب عرصه در قوا توازن

 برادر، احزاب سابق روانيپ و سابق يها ستينياستال ،"ستياليامپر ضد")- (شبه يها چپ از يبرخ كه ييجا نآ از
 مختصر طوره ب بخش نيا در بفهمند، خواهند ينم را سابق يشورو ريجماه اتحاد و يكنون هيروس ميرژ فرق هنوز

 و يصنعت ،يمال يروندها تر قيدق شناخت و ميشو يم متمركز نيچ و يكنون هيروس كا،يامر نيب قوا توازن يرو بر
 يفروپاش از شيپ يها بحث در چه. ميده يم حواله ندهيآ در يگريد نوشته به را يجهان يقوا توازن و جهان ينظام

 يا خودساخته اتيفرض بر يمبتن آنان يها ليتحل ن،يپوت يامروز فتگانيش با چه و زمينياستال طرفداران با يشورو
. كند يم نييتع زين را جهان در كشور آن ياسيس و ينظام ،ياقتصاد وزن ه،يروس ييايجغراف يبزرگ ايگو كه است

 اساساً هيروس كه دهند يـم نشان 2016 سال در هيروس و نيچ كا،يآمر يمل ناخالص ديتول - 7 جدول و 10 نمودار
   در يا كننده نييـعـت نقش

در  يد ناخالص مليتول كشور
٢٠١٦  

 كا)يون دالر امريلي(ب

االت متحده يا
 كايامر

18/71 

خلق  يجمهور
 نيچ

11/22 

 1/28 هيون روسيفدراس

  201687 سال در هيروس و نيچ كا،يآمر يمل ناخالص ديتول -7 جدول
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 آمار انتشار سال( 1990 از روند نيا يبررس .دارد را دوازدهم مقام يجنوب كره از پس و نداشته يجهان ناخالص ديتول

 قدرت.  برد يم بسر ركود در هيروس اقتصاد كه دهد يم نشان تاكنون) پول يالملل نيب صندوق توسط هيروس اقتصاد
 هم هنوز كايامر. بود نيچ ازدهمي كي و كايامر جدهميه كي از كمتر 2016 سال در اش يداخل ناخالص ديتول

 نيدوم مقام در نيچ توسط تيموقع نيا. است يمل ناخالص ديتول نيباالتر با و جهان يدار هيسرما دولت نيتر مهم
  .شود يم ديتهد جهان، ياقتصاد قدرت

 

 ناخالص ديتول سهيمقا  -10نمودار
  202088 تا 1980 يزمان دوره در هيروس و نيچ كا،يامر كشور سه يداخل

 داده ارتقاء جهان يديتول قدرت نيدوم به هيروس تراز هم ياقتصاد قدرت كي از يكنون دوره -گاه در را خود نيچ
 جنوب يايآس يسو به "كايامر توجه ثقل مركز" انتقال مورد در اوباما سخنان كه است روند نيا به توجه با. است
 يتالش يكنون دوره در ترامپ يگمرك حفاظت يها استيس نيهمچن. شود يم درك قابل آرام انوسياق و يشرق
 كشور 15 سهم - 11 نمودار .يجهان ديتول در كايامر كيهژمون تيموقع حفظ و) رقبا ريسا و( نيچ ترمز يبرا است

 . گذارد يم شينما به را جهان يكشورها ريسا با سهيمقا و 2016 سال در جهان ينظام بودجه نيباالتر با
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 يكشورها ريسا با سهيمقا و 2016 سال در جهان ينظام بودجه نيباالتر با كشور 15 سهم -11 نمودار
  89جهان

 فاصله با كشور نيدوم. دهد يم اختصاص خود به را جهان ينظام بودجه از يمين باًيتقر ييتنها به متحده االتيا
. شود يم اشغال يسعود عربستان توسط رده نيا 2017 سال در كه دارد قرار سوم رده در هيروس و است نيچ اديز
 و ستندين اريمع تنها...) و نفرات بودجه،( اتيكم صرفاً ينظام مخرب توان با رابطه در كه كرد ديتاك نكته نيا بر ديبا
 ها ده قادرند كه است چنان آن هيروس و نيچ ،يغرب ياروپا كا،يامر ياتم قدرت. دارند يمهمتر اريبس وزن اتيفيك

 عمدتاً كه يستياليامپر يكشورها كه نيا گريد نكته. كنند نابود كامل صورت به شانيها سالح با را نيزم كره بار
 اما جهان، مردم و شهروندانشان به نيسنگ ينظام بودجه ليتحم رغم يعل دارند، را نيآفر مرگ يكاالها انحصار

 نيا از و كرده منتقل يرامونيپ يكشورها به را كن خراب خانه سودآور يها جنگ كه كند يم جابيا شان منافع
 خيش عربستان،( ثروتمند يرامونيپ يكشورها آورده باد يها ثروت هم: رنديگ يم نشانه را هدف دو ريت كي با قيطر
 يكشورها به فاسد، و نشانده دست يها حكومت به اسلحه فروش قيطر از را...) فارس جيخل يها نينش

 نيآخر يبرا يشگاهيآزما و بازار ،يمحل و منطقه يها جنگ انداختن راه به با هم و كنند؛ يم منتقل يستياليامپر
  .آورند يم وجود به خود مخرب اختراعات

  يگر ينظام و صلح

 نيتر مهم يآت تر عيوس يها جنگ ندهيفزا خطر و يا منطقه و يداخل يها جنگ شيافزا ،يگر ينظام شيافزا
 يدار هيسرما اتيح ادامه در ياديبن يعامل شيپ از شيب يگر ينظام و جنگ. است بوده يكنون دوره - گاه يژگيو

 نيباالتر كايامر بر حاكم انحصارات. است جهان صلح يبرا خطر نيتر بزرگ كايامر سمياليامپر ديترد يب و شده
 يسودها و ينظام ياقتصاد كمرشكن يها نهيهز پرداخت. دارند جهان ينظام عيصنا در را يگذار هيسرما زانيم

 ميرمستقيغ اي و ميمستق بطور بلكه ،ييكايامر كارورزان و كارگر طبقه سهيك از فقط نه ،ينظام انحصارات ينجوم
 زين و بيرق ياقتصادها كشاندن ينابود به يبرا ينظام نهيهز. شود يم پرداخت نيزم كره تمام مردم توسط

 يها مانيپ و قراردادها ها، جنگ قيطر از يانحصار يسودها به يدسترس يبرا ينظام عيصنا بخش از استفاده
  . شود يم ريسراز ينظام انحصارات صندوق به دوباره "نشيمتحد" با كايامر ينظام چندجانبه اي و دوجانبه

 جنگ چند برافروختن با. است يدار هيسرما يساختار و مزمن بحران يدردها عالج يحاتيتسل عيصنا و جنگ
. است "ينوآور" مشوق يحاتيتسل دائم رقابت. رديگ يم آرام ينظام عيصنا "ديتول اضافه بحران" كوچك و بزرگ

 انحصارات ديعا يانحصار يسودها ،يانحصار يها متيق به يحاتيتسل رقابت ريدرگ يكشورها به سالح فروش با
 ريذخا مهيسراس نيچن شانيها حكومت كه رامون،يپ يكشورها در مردم يها توده عوض در. شوند يم  ينظام
 ها ابانيخ به جز يگريد چاره بحران و يگرسنگ فقر، از نجات يبرا دهند، يم  باد به سالح ديخر يبرا را شان يارز
 مرتجع يكشورها يگر ينظام -ياقتصاد يها استيس قبال در هاست توده پاسخ يعرب بهار ي نمونه. ندارند ختنير

  . انهيخاورم منطقه
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 حربه واقع به جنگ به توسل كه چرا شود، ينم محدود ياقتصاد منافع به صرفا ها ستياليامپر يبرا جنگ يايمزا
 كه عراق و رانيا جنگ در چه. حكومت نيمخالف ينابود و كشورها داخل در يطبقات مبارزه سركوب يبرا يمناسب

 كه بود حكومت ونيسياپوز نيا افغانستان، به كايامر حمله در چه و بود ياسالم يجمهور يبرا "يهال نعمت"
 يكارزارها و اعتراضات با كه دارانه هيسرما يساز يضدجهان جنبش. شد متحمل را يتيامن و يسيپل فشار نيشتريب

 تجاوزكارانه يها جنگ از يديجد دور آغاز و سپتامبر ازدهي از پس بود، دهيكش چالش به را يدار هيسرما يجهان
 اروپا در ينژادپرست و سميفاش يشرويپ موجب عوض  در و شد سركوب سم،يترور با مبارزه يلوا تحت يستياليامپر

 ياسيس و ياقتصاد حفظ در ياديبن ينقش جنگ چرا و چون يب. شد انهيخاورم در ييگرا اسالم رشد زين و كايامر و
  . دارد موجود نظم

 و ضدجنگ يها جنبش به زدن دامن و شركت قيطر از چه ،يگر ينظام استيس با مبارزه يكنون دوره -گاه در
 و كشورشان داخل در چه يگر ينظام و جنگ نيا به كه ييها دولت ياديبن يسرنگون قيطر از چه ،يگريضدنظام

 و يطبقات مبارزه يها كانون نيتر يديكل و نيتر تياهم با از يكي زنند، يم دامن يجهان و يا منطقه گستره در چه
 طرهيس در كه است يجهان در صلح حفظ يبرا يتالش يگر ينظام و جنگ هيعل مبارزه. رود يم شمار به ياجتماع
 از مانند، يم يباق موجود نظم چارچوب در يستيفيپاس مبارزات كه  نيا بهانه به دينبا حال، نيا با است، يدار هيسرما

 يگر ينظام كه يدار هيسرما نظام ينابود يبرا يانقالب تيفعال حال، نيع در. كرد يخوددار ها آن در فعال حضور
 جهان مختلف يها خلق انيم داريپا صلح به يدسترس يبرا تيفعال از يبخش است، آن يضرور و يدرون جزء

 آن از مانع ديبا دستكم كنند، دفع كامل صورت به را يدار هيسرما فاجعه نتوانند اگر تيبشر و كارگر طبقه. باشد يم
  !بكشاند كامل ينابود به بدتر آن از و تيبربر به را عتيطب و تيبشر يدار هيسرما كه شود

  يبند جمع

. است امروز به تا 1990 سال از يجهان يكنون دوره - گاه ي چهره ميترس يبرا ياجمال و هياول يتالش نوشته نيا
 گوناگون ليمسا و موضوعات از يفهرست دستكم كه بود رو آن از نوشته نيا موضوعات و نكات طرح ضرورت

 تر قيدق و تر ژرف موضوع هر به ،يبعد يها فرصت در كه ديام نيا به. شود ارائه جهان يكل تيوضع با مرتبط
  . شود پرداخته

 و دوران عصر، مورد در بحث نهيشيپ به اشاره با و شد آغاز ينولوژيترم و فيتعار يرو بر يتوافقات با نوشته نيا
 يها داده. پرداخت) فيكندرات( يدار هيسرما بلند يها موج با كرديرو نيا يكينزد و ييسو هم سهيمقا به ،دوره - گاه

 فيكندرات پنجم موج مرحله دو با 1990 سال از يكنون دوره - گاه ياسيس يفضا كه دهند يم نشان يتجرب
 نيا يتواز از استفاده يول ستين يخط تك و كي به كي امر  نيا كه است يهيبد. دارند يهمپوشان و يهمخوان

 ممكن را يآت يها جنبش و ياسيس- يطبقات مناقشات ها، بحران از يبرخ شتريب دقت با ينيب شيپ كرد،يرو دو
  . سازند يم

 تاكنون 1990 سال در شرق بلوك يفروپاش زمان از يكنون دوره - گاه يتضادها و روندها به نوشته ياصل بخش
 گذر يبرا يدار هيسرما يها راه از يكي عنوان به ،يفن و يعلم انقالب به بخش، نيا ياصل يمحورها در. پردازد يم
 يكنترل يها سميمكان و يفن و يعلم نهيزم در بشر شرفتيپ زانيم. شد اشاره يكنون مزمن ياقتصاد بحران از
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 و باشد يدار هيسرما خواه دولت، تيماه  از مستقل و - ياجتماع و ياسيس عرصه در كه است چنان آن از حاصل
 كل ياسيس و ياجتماع ينيبازب و يكنترل يروندها جاديا بر ندهيفزا دقت به ديبا يانسان جامعه - يستياليسوس خواه

  . شود يريجلوگ محدود يجمع توسط كنترل و قدرت مخرب تمركز از تا نهد ديتاك يآور فن و برعلم اجتماع

 شرفته،يپ ارتباطات و نقل و حمل چون هم شيها شرط شيپ و دارانه هيسرما يساز يجهان به مطلب ادامه در
. شد اشاره تر فيضع يكشورها به برالينئول اقتصاد و استيس ليتحم و گمركات كاهش ارزان، يانرژ به يدسترس

 ضعفش و قوت نقاط ها، يژگيو با دارانه هيسرما يساز يجهان هيعل يا شبكه يسازمانده و مبارزه يژگيو آن، يپ در
 تيموضوع زين يكنون دوره در كه نيشيپ دوره گاه يها يژگيو و تضادها ن،يبرا عالوه. گرفت قرار يبررس مورد
 و يطيمح ستيز مشكالت ،ييگرا تيجنس ،ينژادپرست ،يمحل يها تيهو رفتن نيب از رينظ يموضوعات دارند،
  .گرفتند قرار بحث مورد جداگانه كارگر، طبقه جنبش همه از مهمتر

 در روزافزون يگرينظام مسئله و يجهان يقوا توازن يعني يكنون دوره - گاه مهم يژگيو دو به سوم بخش انيپا در
 رقابت آمديپ و ياسيس يا مسئله نهاـت نده،يفزا يگرينظام به شيگرا كه شد اشاره. شد پرداخته جهان سطح
 و ديشد يمال بحران از خروج يبرا يدار هيسرما يذات يها راه از يكي بلكه نبوده يدار هيسرما بزرگ يها قدرت
 به ازين ،يكنون يساختار بحران. است بوده بانيگر به دست آن با 2008 سال از كه است يمزمن ياقتصاد ركود
 كردن ارزش يب اي بردن نيب از د،يتول يروهاين ينابود امكان جنگ و دارد يدار هيسرما نظام يكل ساختار ديتجد
 انباشت از يديجد دور يبرا ييفضا يگر ينظام. آورد يم فراهم را يطبقات سركوب و مازاد و سرگردان هيسرما
 .آورد يم وجود به بحران دو فاصله در باال سود نرخ و هيسرما

 چگونه شرويپ يروهاين اما،. يدار هيسرما هيعل يستياليسوس انقالب: دارد وجود زين يگريد ليبد خوشبختانه كنيول
 يروندها ونديپ و ييهمگرا برسند؟ خود ياصل اهداف به و نگردد يته ياصل مضمون از مبارزه تا بروند شيپ ديبا

 ضدانقالب ياردو كه است يخطرناك و طرفه كي يقوا توازن بر غلبه راه تنها شد اشاره آن به باال در كه يمبارزات
 يجد خطر با را ايدن يستياليامپر يتضادها ديتشد. دارد يصنعت و يمال ،يحاتيتسل ،ينظام يبرتر آن در يجهان

 كه دهند يم نشان تضادها نيا حال، نيع در. است كرده مواجهه سوز خانمان و بزرگ يها جنگ شدن برافروخته
 ينقش يقطب چند جهان. است نشده منجر كايامر سمياليامپر خواه دل نينو نظم به نيشيپ يدوقطب جهان يفروپاش

 يقطب چند جهان نيا. افتي خواهد كمي و ستيب سده نيآغاز دهه دو و ستميب سده يالديم 1990 دهه از شيب
. كند يم فراهم يانقالب و شرويپ يمضمون با را يرامونيپ يكشورها در بخش ييرها يها جنبش مجدد رشد امكان

 مقابله و يستياليسوس ليبد انيم يبند قطب كي رلند،يا و ايتاليا ا،ياسپان ونان،ي در ژهيو به ،يياروپا يكشورها در
  . شود يم دهيد يستيفاش

 اما م،يشاهد را يشرق جنوب يايآس ل،يبرز ،يغرب ياروپا ،يمركز ياروپا يكشورها در سميفاش يشرويپ مارش
 اما نوشت توان ينم قبل از را يآت يها سال خيتار كه است درست! ستين داريپد افق در هنوز ييرها سرخ آرمان

- يخيتار نيمع چارچوب در منتها كنند، يم نييتع را شيخو سرنوشت خود ها انسان« كه كرد فراموش دينبا
  ».ياجتماع
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