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 دالیل اقتصادی جنگ

جنگ  یرانهرا در پس یشناختروان یو حت یاقتصاد ،یاسیس ک،یدئولوژیا یهازهیانگ استیکه علم س یدر حال

 هاگسترش جنگ و یدارهیسرما یتوسعه میان پیوندبا برجسته کردن  یستیالیسوس یهیکرده است، نظر یبررس

 دست یافته است.خود ترین رهاوردهای کنندهقانع از یکی به

موضع به چه را که آن، آن یاز رهبران اصل یکی، یپاپ دو(، سزار 4681-4681اول ) المللبین مباحثات در

لید تو میدر رژ جنگ کهاینکرد:  یبندصورت شد، لمسئله بد نیا پیرامون یجنبش کارگر کیکالس

لکه ب گر،یافراد د ایپادشاهان  یهایطلبنه جاه ها راجنگمعاصر،  ی. در جامعهاست ریناپذاجتناب یدارهیسرما

ردم م یهانشان داد که کدام بخش نیز یستیالیجنبش سوس[ 4کنند.]می جادیا یاقتصادی ـ مدل غالب اجتماع

برگزار شد،  4686که در سال  المللبین ی. در کنگرهخورندمیضربه را  نیترشیجنگ ب میوخ یامدهایاز پ

را « هاهمه جنگ یینها یالغا» خواستیرساندند که در آن از کارگران م بیرا به تصو ایقطعنامه ندگانینما

 هانآ یهندینما یهاطبقات حاکم و دولت هایی تصمیمکه هزینه بودند یکسان کارگران رایز [1]دنبال کنند،

کردند. میان مغلوبان ــ پرداخت می امندان یروزیپ، چه در صف و چه با خون خود یچه از نظر اقتصاد را ــ

 «یجنگ داخل» دیرا با یکه هر جنگ رفتگیباور سرچشمه م نیاز ا یجنبش کارگر یدرس تمدن برا این

 گرانکار. شودمیها سلب از آن شانیبقا یالزم برا لیکارگران که وسا نیب انهیوحش یریدرگ [3]کرد، یتلق

 نیبنابرا .کنندقاطعانه عمل  یهر جنگ مقابلدر  یضربتو انجام اقدامات  یبا مقاومت در برابر خدمت اجبار دیبا

 ییبورژوا یهادولت میانو رقابت  یدارهیسرما انیشد که با پا لیتبد ندهیآ یجامعه یاصل یبه نقطه المللبین

 برد.یم نیجنگ را از ب یعلل اصل ،یدر بازار جهان

 یجتماعا تعارضقاطع در برابر جنگ و  یموضع مونیدو سن س یکلود هانر سم،یالیسوس شگامانیپ انیم در

 چیدانست. کارل مارکس در هیم یصنعت دیتول یاساس شرفتیبر سر راه پ یاتخاذ کرده بود و هر دو را موانع

 و گسترش ندادجنگ ی بارهرا در یشخوــ پراکنده و گاه متناقض  ــ یهادگاهیخود د یهااز نوشته کی

دست اد متض یهااردوگاه نیب مارکسکه  ینسبت به آن ارائه نکرد. زمان حینگرش صح یبرا خطوط راهنمایی

از  یکیضدانقالب و  پایگاهبود که از نظر او  یتزار یهیثابت او مخالفتش با روسعامل ، تنها زدبه انتخاب می

 یاقتصاد ییروی( استدالل کرد که خشونت ن4688) سرمایهدر مارکس طبقه کارگر بود.  ییرها یموانع اصل

 یبرا انبریم یاما او جنگ را راه [1]«.را آبستن است دیجد ایجامعه که یمیقد یهر جامعهی قابله»است، 

 یتگاو متعهد ساختن کارگران به اصل همبس یاسیس تیفعال یو هدف اصل دانستیمجامعه ن یانقالب یدگرگون

برابر  قاطعانه در یدر هر کشور دیها باکرد، آن ستداللا زیانگلس ن شیدریطور که فربود. همان یالمللنیب
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. کندیم دیتهدآن را  یخارج یدشمن یغاتیاختراع تبل هر جنگی با که ی عمل کنندطبقات یمبارزه فیتضع

انقالب  ریو تأخ یپرستهنیدام م کیدئولوژیبر قدرت ا یمختلف به رهبران جنبش کارگر یهاانگلس در نامه

 واکاوی از پی(، 4686) دورینگآنتی در او ن،یکرد. عالوه بر امی دیتأک سمینویاز امواج شو یاشن ییایپرولتار

 هایارتش یهمه گری ونظامیکردن نابود» سمیالیسوسی فهیمرگبارتر، اعالم کرد که وظ یهااثرات سالح

 [5]است. «منظم

 ایآ»ر داو را به آن اختصاص داد.  یشهانوشته نیاز آخر یکیانگلس بود که  یبرا یچنان پرسش مهم جنگ

 یو پنج سال گذشته، هر قدرت بزرگ ستی(، خاطرنشان کرد که در ب4683) «سالح شود؟تواند خلعیاروپا م

 یاسابقهیشامل سطوح ب نی. اردیبگ یشیپ یجنگ تدارکاتو از نظر  یخود به لحاظ نظام یرقباد از کوشیده بو

به  [8].کرد ترکینزد «دهیکه جهان هرگز ند ینگررایجنگ و» کهن را به یبود و قاره حاتیتسل دیاز تول

در سراسر اروپا  منظم یهانظام ارتش»(، 4616) ستیحزب کمون فستیمان سندگانیاز نو یکی یگفته

 ریدر غ اید، برسان یاقتصاد یمردم را به تباه ی  بار نظام لیبه دل دیبا ایشده که  دهیکش اییحد افراطچنان به 

 کند دیخود فراموش نکرد که تأک واکاویانگلس در  «انجامد.ویرانگری می یصورت به جنگ عموم نیا

 تیتقو ها ازهدف آنشوند. یحفظ م یخارج یو نظام یداخل یاسیاهداف س یعمدتًا برا منظم یاهارتش

ت و اس« یدشمن داخلدر مقابل »تامین محافظت از خود  ،یو مبارزات کارگر ایلتارسرکوب پرو برای روهاین

جنگ را از  یهانهیهز یگریاز هر کس د شیب یمردم یهاهیکه ال ییجا. از آن«یدشمن خارج نه چندان»

مدت  یجیکاهش تدر» یبرا دیبا ی، جنبش کارگرکنندمیدولت پرداخت  یبرا روین نیو تأم اتیمال قیطر

  [8]مؤثر مبارزه کند.« ضمانت صلح»سالح به عنوان تنها و خلع «یالمللنی[ توسط معاهده بیخدمت ]نظام

 یو فروپاش آزمون

جنبش  چرا که ،شد لیعصر تبد یاسیموضوع س نیترزمان صلح به مهم نظریبحث خیلی طول نکشید که این 

ف از جنگ مخال تیدر ابتدا با هرگونه حما شندگانیکه در آن نما شدرو هروب یواقع یهاتیبا موقع یکارگر

وست و آگ بکنشتیل لهلمیبود(، و سیکمون پار بر مقدم)که  4681فرانسه و پروس در سال  کشمکشبودند. در 

 یگاعتبارات جن هیرا محکوم کردند و عل ارکسمیآلمان ب یدموکرات، اهداف الحاق الیسوس ندگانیببل، نما

به  دو باعث شد که آن [6]«جنگاستمرار  یبرا یبودجه اضاف یهحیرد ال» یها براآن میدادند. تصم یرا

ا تکیه بر را ب ینیگزیکارگر راه جا یطبقه هباین موضع بزرگ به دو سال حبس محکوم شوند، اما  انتیاتهام خ

 بحران نشان داد. این
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خود ادامه دادند، مناقشه بر سر جنگ در  یستیالیامپر یتوسعهبه  ییبزرگ اروپا یهاکه قدرت ییجاآن از

موسس آن  یکه در کنگره یا. قطعنامهافتی یترشیب تی( اهم4848-4668دوم ) المللبین یهابحث

 استیس [8].داشتپاس می« کارگران ییهر گونه رها یشرط ضرورشیپ»شد، صلح را به عنوان  بیتصو

، ژان 4685در سال  .شد فیتوص «صلح مسلحانه»مورد تمسخر قرار گرفت و به عنوان  یصلح بورژواز یفرض

ها و تشویش ،در پارلمانی معروفی سخنرانبا ایراد ( SFIOفرانسه ) ستیالیژورس، رهبر حزب سوس

 یخواهد، حتیکه صلح م یزمان ی، حتماش یو آشفته زیآمخشونت یجامعه»: های چپ را خالصه کرددغدغه

وفان حامل ت آرام یطور که ابرکند، همانیمبرپا است، در درون خود جنگ  یکه در حالت آرامش ظاهر یزمان

  [41]«است.

 یگسترش قدرت خود در عرصه یآلمان برا یامپراتور یتهاجم استیس ــ Weltpolitikکه  ورطنهما

 یبش کارگردر جن یرتقیعم یاههشیر گرینظامیداد، اصول ضد رییرا تغ یکیتیژئوپل یفضا ــ یالمللنیب

 برای راهی عنوانبه فقط گریقرار داد. جنگ د ریمسلحانه را تحت تأث یهاپیرامون کشمکش یهاو بحث دواند

بدون » عارش چپ که به جناحدر  یادهی)ا شدینم ینظام تلق یدر فروپاش عیو تسر یانقالب یهافرصت گشودن

 یآن برا میوخ پیامدهای لی(. اکنون به دلگرددیبرم ریروبسپ انیلیمیماکس« ی در کار نیستانقالبجنگ  

 یمترق یروهاین یبرا یجد یدیتهد ن،یراشد. بنابیم یخطر تلق کی یکاریفقر و ب ،یدر قالب گرسنگ ایپرولتار

( نوشت، در صورت وقوع 4811) یانقالب اجتماعدر  یطور که کارل کائوتسکو همان رفت،یبه شمار م

به جای نزدیک کردن پیروزی نهایی  آن را و  [44]،«اساسی نیستکه شوند روبرو می یفیبا وظاها آن»جنگ، 

 کند.دورتر می

رت در سال اشتوتگا یدوم در کنگرهالملل بینکه  «یالمللنیب یهاکشمکشو  یگرینظام یدرباره» قطعنامه

ه بود، خالصه شد لیتبد یمشترک جنبش کارگر راثیرا که به م ایاساسیتمام نکات  ،رساند بیبه تصو 4818

 اب خصومت د،ندهیم شیرا افزا ینظام یهانهیکه هز ییهابودجه علیه یموارد عبارتند از: را نیکرد. از جمله ا

 یبرا یداور یهاهدادگا جادیاز طرح ا تیو حما ،یمردم انینظامشبه ای ازسامانه حیو ترج منظم یهاارتش

را  ینگهر نوع ج هیعل یامر توسل به اعتصابات عموم نی. ایالمللنیب یهاکشمکش زیآموفصل مسالمتحل

 کالیراد اریرا بس اقدام نیادر آن کنگره  حاضر تیاکثر رایز کرد،یم یکرده بود منتف شنهادیکه گوستاو هروه پ

 ریمیالدکه رزا لوکزامبورگ، و تصویب شد یاهیقطعنامه با اصالح. دکردنسفیدوسیاه ارزیابی میاز حد  شیو ب

ها[ ستیالی]سوس فهیدر صورت وقوع جنگ ]...[، وظ» که کردیم و اذعان ندبودکرده  هیمارتوف ته یولیو  نیلن

از  یناش یاسیو س یاز بحران اقتصاد شانبا تمام قدرت ،آن عیسر یخاتمه ضمن مداخله برایاست که این 
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اما  [41]«د.استفاده کنن یدارهیسرما یسقوط حکومت طبقات عیتسر جهیها و در نتتوده ختنیبرانگ یبراجنگ 

کرد، مین یاسیخط س رییتغ به( را مجبور SPDدموکرات آلمان ) الیحزب سوس قطعنامه نیکه ا ییجااز آن

 تیجنگ بود که از حما پیرامونسند  نیمثبت دادند. متن اصالح شده، آخر یبه آن را زین شندگانینما

 دوم برخوردار شد. المللبین یپارچهیک

 یکل ریصوت ،یالمللنیبچند کشمکش همراه با بروز  ،یدر بازار جهان یدارهیسرما یهادولت نیب دتریشد رقابت

ی مرکزی ی درونمایهباره( بحث در4844ژورس )اثر  دیارتش جدتر کرد. انتشار کنندهنگران شیاز پ شیرا ب

اتخاذ  ینسبت به دوم دیکه با یو نگرش یو تدافع یتهاجم یهاجنگ نیب زی: تمابرانگیختدوره را آن  گرید

 یهفیگرفت. از نظر ژورس، تنها وظمیقرار  دیکشور در معرض تهد کیکه استقالل  یکرد، از جمله در موارد

 قیباشد که حل منازعه را از طر یهر متجاوز ای یتهاجم تجاوزدفاع از ملت در برابر هرگونه  دیارتش با

شوند. نقد  یمشروع تلق دیبا شوددر این مقوله گنجانده میکه  ینظام ات. تمام اقدامپذیرفتنمی یگریانجیم

ا مدرن ر یهامانند جنگ یخیتار یهادهیپد»که  کرد خاطرنشانموضع  نیلوکزامبورگ از ا یهنانیبروشن

در نظر  دیبه نظر او، با [43]«.دیدفاع و تهاجم سنج یکاغذ یوارهطرح قیاز طر ای “عدالت” اریبا مع توانینم

 میصمکه آن را آغاز کرده عمداً ت یدولت هکنیا ایاست،  یتدافع ای یواقعاً تهاجم یجنگ کهتعیین این کهداشت 

 کار نیامجبور به انجام کشوری که با آن مخالف است  یاتخاذ شدههای نیرنگ لیبه دل ایبه حمله گرفته 

از  ه بر اینعالوکنار گذاشته شود، و  دیبا زیتما نیکرد که امیفکر  لوکزامبورگ ن،یدشوار است. بنابرا شده،

 ندهیشدن فزاینظام تیبه تقو لیتما تیکه در نها لیدل نیانتقاد کرد، به ا «ملت مسلح» یدربارهژورس  یهدیا

 رد.در جامعه دا

فت آن . مخالدانستمی صلح دفاع از استیتر خود را متعهد به ستر و کمدوم کم المللبینها، گذشت سال با

ب سوسیال ی حزگراو و قانونرنهایمبیش از پیش جناح  کیرنگ بود، و کم اریو جنگ بس حاتیتسل تجدیدبا 

 یاعطا یازا ــ به یاستعمار یتوسعه از یو سپس حت ــ یاعتبارات نظام دموکرات آلمان حمایت خود را از

 یپردازان برجسته مانند گوستاو نوسکه، هنرهی. رهبران مهم و نظرتاخت زددر آلمان  شتریب یاسیس یهایادآز

 الیسوس تی، اکثرسپس. دندیرس مواضع نیبودند که به ا یکسان نخستیناز  والیالبر ویو آنتون ندمنیه

از  ییروپاا هایرفرمیست ریو سا ایتانیرهبران حزب کارگر بر ،یفرانسو یهاستیالیآلمان، سوس یهادموکرات

 نیبا ا یداشت. جنبش کارگر یبارفاجعه یامدهایدوره پ نیکردند. ا تی( حما4841ـ4846اول ) یجنگ جهان

حاکم  طبقات یطلبانهدر اهداف توسعه رد،یداران قرار گهیدر انحصار سرما دینبا «شرفتیمنافع پ»که  دهیا
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از  یکیدوم در برابر جنگ کاماًل ناتوان بود و در  المللبین. غرق شد یستیونالیسنا یدئولوژیو در ا کیشر

 حفظ صلح شکست خورد. یعنیخود  یاهداف اصل

کرد  هیرا ته یینهای بیانیهکه  ،یو تروتسکئاز جمله لــ ( 4845) مروالدسیدر کنفرانس  ندگانینما ریو سا نیلن

 کند،یمردم را جذب م یهایانرژ نیبهتر ی متمادیهادهه یجنگ برا یهانهیهز»کردند که  ینیبشیپ ــ

 یبرهنه شکل»ها، جنگ آن به نظر «.شودیم یشرفتیو مانع هر پ کندیم فیرا تضع یاجتماع اصالح و بهبود

 یجمع دگیابتدایی زن طیبا شرا یکارگر بلکه حت یهامدرن را آشکار کرد که نه تنها با منافع توده یاردهیسرما

کارگران  یهمهو نیز فراخوان به هشدار  نیبه ا یدر جنبش کارگر یتیفقط اقل [41]«ناسازگار است. بشر

که  ندیگویها به شما مآن یهاشما و روزنامه یهادولت»( توجه کردند: 4848) نتالیدر کنفرانس ک ییاروپا

برده ن نیهرگز جنگ را از ب دهند! جنگ یم بیشما را فرها آنبه جنگ ادامه داد.  دیبا گرینظامی نابودی یبرا

شما  ویگذاشتن ربا عالمت بیترت نی. بدزدیانگیانتقام را برم یاحساسات و آرزو یجرقهجنگ است. در واقع، 

 سست ازگبا  تالنیدر ک ییسند نهاسرانجام « .کنندیمحصور م یدوزخ یاشما را در حلقه ،شدنیقربان یبرا

ه شده بود، اعالم کرد ک یداور یالمللنیب یهادادگاه لیاشتوتگارت، که خواستار تشک یکنگره کردیرو

 یاقتصادی ـ اجتماع نظامکند، بلکه به حفظ یجنگ را قطع نم چیمارپ [45]«ییبورژوا یطلبتوهمات صلح»

 تیمالک یو سرنگون یاسیقدرت س ریتسخ نده،یآ ینظام یهایریاز درگ یریکند. تنها راه جلوگیموجود کمک م

 .است مردم یهاتودهتوسط  یدارهیسرما

چپ  یمخالفان جنگ بودند. لوکزامبورگ درک نظر نیترسرسختتن از دو  نیلن ریمیلوکزامبورگ و والد رزا

در اش که اعتقاد و اثربخشی دولت است. او ستون فقرات گرینظامیرا گسترش داد و نشان داد که چگونه 

 ینگ بناس»به  دیبا «جنگ! هیجنگ عل»شعار استدالل کرد که  ،نظیر بودکم ستیرهبران کمون گرید انیم

( که به عنوان 4848) یدموکراس الیبحران سوسچنانکه او در کتاب شود.  لیتبد «طبقه کارگر استیس

 کیتاکت کیه ب یابیدر دست»شکست  لیدوم به دل المللبینشود، نوشت، یشناخته م زین وسیونی یجزوه

هدف »از آن زمان به بعد،  ن،یابود. بنابرمتالشی شده  «کشورها یدر همه ایپرولتارتوسط و اقدام مشترک 

  [48]باشد.« جنگچه در در صلح چه ها، از جنگ یرجلوگیو  سمیالیمبارزه با امپر» دیبا ایپرولتار «یاصل

از اول،  یجنگ جهان خاللدر  خود گرید یهااز نوشته یاربسی و( 4845) جنگو  سمیالیسوسدر  نیلن

« یخیارتتحریفی » با پرسش نی. اولبرخوردار است که دو پرسش بنیادین را تشخیص دادبزرگ  این اعتبار

در  را به آنچه «خواهانهترقی یمل ییاحساس رها» کوشدمی یبورژوازهر زمان که که  ، به این معنابود مرتبط
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 ردیبگ میکه تصم کنداین کار را می هدف   نیتنها با ا [48]دهد، بتنس است «طلبانهغارت» یهاواقع جنگ

 .ی را افزایش دهددارهیسرما یهایمردم را سرکوب کند و نابرابر نیتریخارج دیبااین بار کدام متخاصم 

 الیسوس»به قول خودش  ای ــ هاستیرفرم الیپوشاندن تضادها توسط سوسبا  ین پرسش،دوم

 یهادر قطعنامه نکهیرغم ابهجنگ را  هاتیتوجچه کسانی  تیبود که در نهامرتبط  ــ [46]«هاتسینیشوو

دفاع »بر  یها مبنآن یکردند. پشت ادعا دییه بودند، تأشد فیتعر «کارانهتیجنا» تیدوم به عنوان فعالالملل بین

غارت مستعمرات و سرکوب مردم » یبزرگ برا یهااز قدرت ینهفته بود که برخ یحقپذیرش  «هنیاز م

دفاع از  یبرا»، بلکه دهندرخ نمی« هاوجود ملت» حراست از یبرا هابودند. جنگ قائلخود  رایب «گانهیب

 [48].ندگرفتمیمختلف صورت  «یستیالیامپر یهایبورژواز« »سلطه، غارت و خشونت   ازات،یامت

 یورژوازکه ب یاز سود یالقمه»بردن از ی سهمشده بودند، ادعا یپرستهنیمیم که تسل ییهاستیالیسوس

 نیکرده بودند. بر ای طبقاتی مبارزه نیگزیجا را «آوردیم ستدبه گرید یغارت کشورها قیاز طر شانیمل

ژورس، بلکه  سیاقبه  ییاروپا یکشورها ینه دفاع مل ــبود  «یدفاع یهاجنگ»طرفدار  نیاساس، لن

غارت و از »« داربزرگ برده یهاقدرت»که توسط « سلطهستم و تحتمردم تحت» ی«عادالنه یهاجنگ»

نگ ج لیتبد»به دنبال  دیبا ونیکه انقالب ــجزوه  نیتز ا نیترمشهور [11]«حقوق خود محروم شده بودند.

ح لص»که واقعاً خواهان  ینکته اشاره دارد که کسان نیبه ا حاًیتلوــ  [14].باشند «یبه جنگ داخل یستیالیامپر

به  نیلن [11].دبپردازن «ی خودیها و بورژوازدولت هیعل یجنگ داخلبه » دیهستند با «یداریپا کیدموکرات

م در که به طور مداو یطبقات یکه هر مبارزه نی: ااعتقاد داشتاست  قینادق دهدیبعدًا نشان م خیتار کهآنچه 

 .کندیم جادیا را هاتوده انیم یانقالب یهیروح «ریناگز» ،شودمیزمان جنگ انجام 

 تمایز خطوط

در  نیتککرد. کروپو جادیشکاف ا زین یستیدوم بلکه در جنبش آنارش المللبیناول نه تنها در  یجهان جنگ

 رفتشیپ یهدیکه ا یهر کس یهفیوظ»نوشت: ، کردمنتشر  جنگپس از شروع  یکه مدت کوتاه یامقاله

آن را کنار  یاریکه بس هیانیب نیا [13]«.است یغرب یسرکوب تهاجم آلمان به اروپا دارد،یم یرا گرام انسان

اعتصاب »فراتر رفتن از شعار  یآن مبارزه کرده بود، تالش برا یکه او تمام عمر برا دانستندیم یگذاشتن اصول

 استیس یعموم پسرفت و اجتناب از ــنکردند  یکارگر به آن توجه یهاکه توده ــ« جنگ هیعل یعموم

 مانند،منفعل ب هاگرایاگر ضدنظام ن،ی. از نظر کروپوتکآمدبه شمار میآلمان  یروزیپ حاصلکه  یی بوداروپا

 با هدفه ک یکسان یاز آن برا یو غلبه بر مانع ناش کنندیفتح مهاجمان کمک م یهابه نقشه میرمستقیغ

 .شودیدشوارتر م جنگند،یم یانقالب اجتماع
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و  ستیطلب ناستدالل کرد که اگرچه او صلح نیماالتستا در پاسخ به کروپوتک کویانر ییایتالیا ستیآنارش

 یبورژواز غاتیطور که تبلهمان ــ یاما جنگ جهان دانست،یرا مشروع م بخشییگرفتن سالح در جنگ رها

 یگرید ینمونه بلکه ،ی نیستدموکراس« در برابر دشمن مشترک یعموم ریخ یبرا» یابارزهم ــ کردیادعا م

 یروزیآلمان قطعاً پ یروزیپ»که  دانستی. ماالتستا ماستحاکم  یطبقهتوسط کارگر  یهاتوده ادیاز انق

در اروپا  انگلستانو  هیتسلط روس یبه معنا نیمتفق یروزیپ نیرا به همراه خواهد داشت، اما همچن یگرینظام

  [11]«.خواهد بود ایو آس

تمام  ینابود انگریکه نما یمقاومت در برابر متجاوز»( بر لزوم 4848) شانزده فستیماندر  نیکروپوتک

و  است یترآلمان شر کم در مقابلگانه ائتالف سه یروزیپ [15]کرد. دیتاک« است ییرها یما برا یدهایام

دجنگ ض یبیانیهگر امضاکنندگان یماالتستا و د گر،ید ید. از سوشومیموجود  یهایآزاد باعث کاهشکمتر 

 .«ستیممکن ن یو تدافع یتهاجم یهاجنگ نیب یزیتما چیه»( اعالم کردند: 4845) یستیآنارش المللبین

ها از آن کی چیطور که هتمدن ندارند، همان یحق ادعا نااز متخاصم کی چیه»افزودند که  ن،یعالوه بر ا

 کشمکشاز  یگرید بخشاول  یکه جنگ جهان کردندتأکید میها آن [18]«دفاع مشروع ندارند. یحق ادعا

ستا، اما شد. ماالتیطبقه کارگر انجام م یهنیبود که به هز یستیالیمختلف امپر یهاداران قدرتهیسرما نیب

 یهااز دولت تیمتقاعد شده بودند که حما یستیبزرگ جنبش آنارش تیو اکثر سیهو وونین ناندیگلدمن، فرد

 یراب ینه مرد و نه پن»شعار با حمایت از  ،یاما و اگر چیاست. در عوض، بدون ه ینابخشودن یخطا یبورژواز

 از جنگ را رد کردند. میرمستقیغ تیهرگونه حماقاطعانه « ارتش  

مردان  ینیگزیجا یبه زنان برا ازین. ختیبرانگ یستینیدر جنبش فم زیرا ن ییهانگرش به جنگ بحثی نحوه

 ــز حد ا شیاستثمار ب طیکمتر، شرا اریبا دستمزد بس ــها در انحصار مردان بود که مدت یدر مشاغل سرباز

از رهبران  یشد. برخ یرأ حق یزادهاز جنبش تازه گیریچشمدر بخش  یستینیشوو یدئولوژیباعث گسترش ا

 یهاولتد ید. افشاشدنمسلح  یروهایزنان در نقانونی نام ثبتخواستار رفتند که  شیتا آنجا پ جنبش آن

تفاده اس یاجتماع یعقب انداختن اصالحات اساس یها، از جنگ برادشمن در دروازه ختنیکه با برانگ ریاکار ــ

کساندرا ال ن،یآن زمان بود. کالرا زتک ستیزنان کمون یاصل رهبران یدستاوردها نیتراز مهم یکی ــ کردندیم

 و شجاعت   تیافبودند که با شف یکسان نخستینپانکهورست و البته رزا لوکزامبورگ از جمله  ایلویس ،یکولونتا

مبارزه با  یبرا گرینظامیکه چگونه مبارزه با  دادینشان م یمتوال یهارا آغاز کردند که به نسل یراه

فت شد و مخال لیزن تبد یاز روز جهان یجنگ به بخش مشخص رفتنیاست. بعدها، نپذ یضرور یدرساالرپ
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برجسته  یستینیفم یالمللنیجنبش ب هایبرنامهاز  یاریدر بس دیجد یریجنگ در آغاز هر درگ یهابا بودجه

 شد.

 زندیم بینادرست به هدف آس لیکند و وساینم هیرا توج لهیوس هدف

 کیدئولوژیا ییگراو رشد جزم یشورو ریجماهها که پس از تولد اتحاد ستیو رفرم ونیانقالب نیب قیعم شکاف

 المللبین نیب گرایینظامی هیشد، هرگونه اتحاد عل لیتبد کیاستراتژ یبه شکاف 4831و  4811 یهادر دهه

 یندهدهلیرا رد کرد. احزاب تشک ییال دموکرات اروپایو سوس ستیالی( و احزاب سوس4848ـ4813) یستیکمون

ها از ستیکمون نزداعتبار خود را ی همهاز جنگ،  تیپس از حما ،(4813ـ4811) یستیالیکار و سوس المللبین

 ییبود، جا جیهنوز در مسکو را «یبه جنگ داخل یستیالیجنگ امپر لیتبد» یستینیلن یهدیدست داده بودند. ا

رو،  نیاست. از ا ریناپذاجتناب «دیجد 4841» یک کردندیفکر م جستهپردازان برهیو نظر دارانمتاسیکه س

و نه د کر دیچه با دیجنگ جد کیبود که در صورت وقوع مطلب  نیاپیرامون  شتریدر هر دو طرف، صحبت ب

رفت اتفاق یبا آنچه که انتظار ماساساً  های اصولیبیانیه. شعارها و ردک یریاز شروع آن جلوگباید چگونه  نکهیا

ی ستینمنتقد در اردوگاه کمو آراء. از جمله ندشد، تفاوت داشت لیتبد یاسیاقدام س چه بهبا آنو سپس  فتدیب

 شتریب که اشاره کرد هیرهبران روس برخیو  ،«صلح یمبارزه برا»طرفدار شعار  ن،یبوخار یکالین توان بهمی

ه استدالل ک تروف،یمید یو گئورگ ؛است« جهان معاصر اصلیاز موضوعات  یکی»شعار  نیمتقاعد شده بودند ا

 فرمیستربا احزاب  یکیو طرفدار نزد ستندیجنگ ن دیاندازه مسئول تهد کیبزرگ به  یهاقدرت یهمهکرد یم

 یشورو یهادر تضاد با ارتدوکس هادگاهید نیا یآن بود. هر دو هیعل ایگسترده یمردم یجبهه جادیا یبرا

 زیتما و بدون کسانیگ به طور خطر جن هک ندکردیتکرار م ،ینظر یهالیتحل یروزرسانبود، که به دور از به

 شده است. جادیا یستیالیامپر یهاتمام قدرت نیدر ب

هاجم ت هیعل بخشیموضوع کامالً متفاوت بود. او در رأس جنبش آزاد نیا یبارهتونگ درمائوتسه یهادگاهید

فعاالنه  دیبا هاستیکه کمون ــ [18]«عادالنه یهاجنگ»( نوشت که 4836) «مدتیجنگ طوالن»ژاپن، در 

تحول  یراه را برا ایند نک تحولرا م زهایچ یلیخ دنتوانیدارند که م یاالعادهقدرت فوق» ــ در آن شرکت کنند

 [18]«نهجنگ عادال از طریقمقابله با جنگ ناعادالنه »مائو  یشنهادیپ یاستراتژ ،نیبنابرا [16]«بگشایند. هاآن

قدرت مطلق » در دفاع از ی اوهابود. استدالل« آن یاسیبه هدف س دنیجنگ تا رس یادامه»و عالوه بر آن 

استدالل در آن رساله او ؛ شودی( تکرار م4836) «یمشکالت جنگ و استراتژ» یرساله در «یجنگ انقالب

 یرویقدرت توسط ن ریتسخ» کهنیو ا [31]«کل جهان را متحول کرد توانیتنها با اسلحه م»که  کندیم

  [34]«.شکل انقالب است نیتریو عال یمحور فهیمسلح، حل و فصل مسئله جنگ، وظ
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دوم  یدر داخل و خارج از کشور، و شروع جنگ جهان ،یناز ـ ستیجبهه فاش یهاخشونت دیاروپا، تشد در

به اتحاد  تلریه یروهاین یکرد. پس از حمله جادیا 4841ـ4846بدتر از جنگ  یحت ییوی( سنار4838ـ4815)

 یر اصلعنص نانچبه  د،یرس انیبه پا سمیکه با شکست ناز یهنی، جنگ بزرگ م4814در سال  یشورو ریجماه

 .ه استجان سالم به در برد و تا روزگار ما ادامه داشت نیبرل واریشد که از سقوط د هیروس یدر وحدت مل

نبش ج یاصل یهفیکه وظ اشاعه داد این نظر را نیوزف استالژجهان به دو بلوک پس از جنگ،  میتقس با

کشور  حائل متشکل از هشت یمنطقه کی جادیاست. ا یشورو ریحفاظت از اتحاد جماه یستیکمون یالمللنیب

 نیبود. در همان دوره، دکتر استیس نیا ی( رکن اصلیوگسالوی)هفت کشور پس از خروج  یشرق یدر اروپا

 یروهایاز ن تیدر حما کایمتحد آمر االتیرا نشان داد. اــ جنگ سرد ــ  از جنگ یدیظهور نوع جد ترومن

 یمترق یروهاین یشرویاز پ یری( به جلوگ4818ناتو ) جادی( و ا4816در طرح مارشال ) ونان،یدر  یستیضدکمون

منجر  یکربندیپ نی( پاسخ داد. ا4855ورشو ) مانیپایجاد با  یشورو ریکمک کرد. اتحاد جماه یغرب یدر اروپا

بمب  یاهشیآزما ،یو ناکازاک مایروشیه یتازه ی هنوزخاطره با وجودشد که  یمیعظ یحاتیتسل یبه مسابقه

 شد.یشامل م زیرا ن یاهسته

را آغاز کرد که به  یدیجد یاسیس ریخروشچف، مس تایکین ی، تحت رهبر4884از سال  یشورو ریاتحاد جماه

 یمل تیبر عدم مداخله و احترام به حاکم دیچرخش با تاک نیمعروف شد. قرار بود ا «زیآممسالمت یستیهمز»

 آن وقوع را )که احتمال مسو یخطر وقوع جنگ جهان ی  دارهیسرما یبا کشورها یاقتصاد یهمکار نیو همچن

با  .ستین ریناپذکه جنگ اجتناب و نشان دهد ( دفع کنده شدنشان داد 4881کوبا در سال  یبحران موشکبا 

 یانجام شد، نه کشورها کایمتحد آمر االتیا در خصوصسازنده فقط  یهمکار یتالش برا نیحال، ا نیا

را در مجارستان سرکوب کرده بود و  قیامی یشورو ریه، اتحاد جما4858. در سال «اً موجودواقع سمیالیسوس»

محکوم  یستیالیسوساردوگاه از  تیرا به نام حما ینظام یمداخلهنه تنها این  یغرب یاروپا ستیاحزاب کمون

به ما »اعالم کرد:  ا،یتالیا ستیحزب کمون کلریدب ،یاتیتول روی، پالممثالً. آن پرداختند هیتوجبه نکردند، بلکه 

موضع را داشتند، در  نیکه ا یاز کسان یاریبس [31]«.داگر اشتباه کن یحت ،مانیمی خودمان وفادار میجبهه

 شدند. مانیرا درک کردند، به شدت از آن پش یشورو اتیکه اثرات مخرب عمل یبعد، زمان یهاسال

حزب  یاسیرخ داد. دفتر س یدر چکسلواک 4886در سال  ز،یآممسالمت یستیدر اوج همز یمشابه یدادهایرو

 ییداو تمرکزز یسازیدموکراس یبرا ییبهار پراگ با تقاضاها انیکه در جر یشورو ریاتحاد جماه ستیکمون

 دیستد. لئونجا بفربه آن کسرباز و هزاران تان ونیلیم میگرفت ن می، به اتفاق آرا تصمه بودمواجه شد یاقتصاد
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 تیحاکم»چه اقدام را با اشاره به آن نی، ا4886حزب کارگران متحد لهستان در سال  یبرژنف در کنگره

دارند  خصومت سمیالیکه با سوس ییروهاین یوقت» داد: حیورشو خواند، توض مانیپعضو  یکشورها« محدود

این امر  ،ی برگرداننددارهیبه سمت سرما ی راستیالیسوسکشورهای  یبرخ یتوسعهروند تا  کنندیتالش م

 لیتبد یستیالیسوس یکشورها یمشترک همه یو دغدغه عضلمبه کشور مربوطه، بلکه  به معضلتنها نه

 میبه تصم عتاًیب، طیست و چه نیستچ «سمیالیسوس» اینکه فیتعر ک،یمنطق ضددموکرات نیا بنا به« شود.یم

 یندگیرا نما تیاکثر یحضور داشتند و حت شتریب پبار منتقدان چ نی. اما اافتادمی یرهبران شورو یخودسرانه

اب احز تیچپ نو، بلکه توسط اکثر یهاتنها توسط جنبشنه یکردند. اگرچه مخالفت با اقدام شورومی

ن را کردند که آ یرا ط یندینکردند، بلکه فرآ ینینش ها عقبابراز شد، روس هاینیاز جمله چ ست،یکمون

 یخود را برا یاز منابع اقتصاد گیریچشمچنان بخش هم یشورو ریه. اتحاد جمادندیناممی «یسازیعاد»

 ب،یرتت نی. به انقش داشتدر جامعه  اقتدارگرافرهنگ  تیتقو در امر نیداد و ایاختصاص م ینظام یاههنیهز

 یده بود، براش شتریب حتی تنامیجنگ در و هیالعاده علفوق یاهسیجب قیجنبش صلح را که از طر تین حسن

 .داداز دست  شهیهم

، ارتش سرخ 4888به افغانستان آغاز شد. در سال  یشورو یبعد با حمله یها در دههجنگ نیتراز مهم یکی

 فیوصخود ت «یتیامن یمنطقه»چه چنان در آنکه هم شد لیمسکو تبد یخارج استیس یدوباره به ابزار اصل

ز ده سال ا شیشد که ب لیفرسا تبدطاقت ییاجوماجر کیبه  شوم میتصم نیحق مداخله شد. ا یکرد، مدعیم

در  یستیمونک یالمللنیا پناهنده شد. جنبش بهنویلیم جادیو ا ادیز اریبس ریو باعث مرگ و م دیبه طول انجام

نگ ج نیحال، ا نی. با اتر بودخاموش ی به مجارستان و چکسلواک یتهاجم شورودر مقایسه با  تیموقع نیا

را به  گریمینظاا بر صلح و مخالفت ب یمبتن یاسیس بدیلو  «اً موجودواقع سمیالیسوس» نیشکاف ب دیجد

 آشکار کرد. یالمللنیب یافکار عموم یوضوح برا

 فیتضع و یاعتباریعمل کرد، بلکه به ب حاتیتسل یکاهش کل هینه تنها عل یمداخالت نظام نیمجموع، ا در

 یستیالیامپر یقدرت همچون یاندهیطور فزابه یشورو ریکمک کرد. اتحاد جماه یدر سطح جهان سمیالیسوس

که از زمان شروع جنگ  ، کشوریکردیمتحد عمل م االتیا مشابه با ییهاکه به روش شدیدر نظر گرفته م

 ستیز با شیدر ب کیمنتخب دموکرات یهادولت یسرنگون دراز کودتاها  انهیمخف شیکم و ب تیحمابا  سرد

 میان 4888ـ4888 یهادر سال «یستیالیسوس یهاجنگ» ،سرانجام. نقش داشتکشور در سراسر جهان 

ـ  ستیمارکس» یدئولوژیا نفوذ ،یو شورو نیچ کشمکش ینهیزمپس در تنام،یو و نیو چ تنامیکامبوج و و
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از ( ته بودبنا کرده بودند فاصله گرفکه مارکس و انگلس  یاهیاول یهابنیاداز  تر نیزپیشرا )که  «یستینیلن

 . دادینسبت م یاردهیسرما یاقتصاد هایتعادلعدمجنگ را منحصراً به ای که میان برد، ایدئولوژی

 مخالفت با جنگ است یچپ بودن به معنا

ای یاسیس میمردم را در انتخاب رژ یو نه آزاد کشورها کاست گریمداخله در امور د زانیجنگ سرد نه از م انیپا

ته و پنج سال گذش ستیمتحد در ب االتیکه ا یمتعدد یهاداد. جنگ شید، افزاردنکیم یکه تحت آن زندگ

ها به آن دیاو بشدند، تعریف می« شردوستانهب» ایو به نحو یاوه برپا کرد بدون دستور سازمان ملل متحد یحت

 ،ی را افزودارسانه و یاقتصاد ،یاسیسهای محدودیتو  یرقانونیغ یهامیتحر ،کشمکش دیجد هایشکل

شده وعده داده شرفتیو پ یخود را به عصر آزاد یدو ابرقدرت، جا نیجهان ب یدوقطب میدهد که تقسینشان م

 مدعی یکه زمان یاسیس یروهایاز ن یاریبس نه،یزم نینداد. در ا «یجهان نینظم نو» یبرالیشعار نئولبا 

ن ااز کوزوو تا عراق و افغانست هر بار روهاین نی. اوستندیها پجنگطرفداران بسیاری از ، به بودندچپ  یهاارزش

متر از متر و ککو کرده  تیمسلحانه حما یاز مداخله ــ نیبرل وارید یناتو از زمان فروپاش یاصل جنگچند  ــ

 .اندشده زیها متماراست

 تیکه حاکم یدر زمان دیمواجه کرده است که چگونه با یدوراه نیدوباره چپ را با ا نیو اوکرا هیروس جنگ

تباه اش کی نیبه اوکرا هیحمله روس تیواکنش نشان دهد. عدم محکوم ردیگ یکشور موردحمله قرار م کی

در  متحد االتیا یمالاحت یاقدامات تجاوزکارانهتقبیح که  شودیدولت ونزوئال است و باعث م یاز سو یاسیس

السال  ناندیبه فرد 4681طور که مارکس در سال به نظر برسد. درست است که همان باورکردنی کمترآینده 

به  یریگدندان زیچ “یانقالب”و  “ارتجاعی”مانند  یدیبا استفاده از کلمات کل ،یخارج استیدر س»نوشت، 

 ممکن است ثابت شودیا ] ی استعارتجا لحاظ سوبژکتیوبه »چه آنممکن است  ــ یعنی« دیآیدست نم

 ستمیب یسدهاز  دیچپ با یروهایاما ن «از لحاظ ابژکتیو در سیاست خارجی انقالبی باشد.[ ارتجاعی است

 هنگامی ژهیشود، به ویم یاغلب منجر به توافقات معکوس [33]«دشمن من با دشمن »که اتحاد  آموختندمی

 جیبس تیسردرگم است و از حما نظری لحاظو از  فیضع یاسیاز نظر س یمترق یکه، مانند زمان ما، جبهه

 .ستیبرخوردار ن یاتوده

 تیواقع نیا: »به یاد آورید خودمختاری یها براو حق ملت یستیالیانقالب سوسدر  را نیسخنان لن

قدرت  کیتوسط  یخاص طیممکن است تحت شرا یستیالیقدرت امپر کی هیعل یمل ییرها یکه مبارزه برا

 یدموکراس الیسوس ، نباید باعث شود تااستفاده شود اشیستیالیسان امپرمنافع هم یدر راستا گرید “بزرگ”
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 یهاسهیفراتر از منافع و دس [31]«.اجتناب کندخود  خودمختاری یها براشناختن حق ملت تیاز به رسم

ق تک و از ح تیحما یمل یاز اصل خودمختار تاریخاًچپ  یروهایاست، ن انیدر جر زیکه معموالً ن یکیتیژئوپل

ها و جنگ هیاند. چپ علمردم دفاع کرده حیخود بر اساس خواست صر یهامرز جادیا یها براتک دولت

کارگران ملت مسلط و  نیب یشگرف هایکشمکشبه  اهنیکه ا داندیم رایمبارزه کرده است، ز« الحاقات»

د نوخود متحد ش یبا بورژواز کارگران ملت مسلطکه  کندیرا فراهم م یطیو شرا شودیمنجر م دهیملت ستمد

اگر : »سدینوی( م4848) یخودمختار یبحث درباره جینتادر  نید. لننو ملت اول را دشمن خود بدان

 یهاانند دولتلهستان، م یستیالیدولت سوس ،شدمی روزیو ورشو پ نیدر پتروگراد، برل یستیالیانقالب سوس

نار ک دولت لهستان یزهامرچارچوب در را  هاینیمثالً اوکرا“ تحمیلی حفظ”و آلمان،  هیروس یستیالیسوس

 زیچ نیپوت ریمیوالد یبه رهبر ناسیونالیستیبه دولت  دیشود که بایم مطرحپس چرا  [35]«.گذاشتمی

 شود؟ امتیاز داده یمتفاوت

 وندخاصمان شتهمکار م میرمستقیغ ای میمستقاند که شدهوسوسه تسلیم این ها از چپ یاریبس گر،ید یسو از

به انحالل  ییخوشامدگو یبرا 4841که در سال  اصطالحی) زنندیدامن م یدیجد مقدس اتحادو به 

در  در مشارکت دولتتصمیم از  ندگرفت میاول تصم یکه در آغاز جنگ جهان ابداع شد چپ فرانسه یروهاین

را محو  بیطلصلحو  سمیسیآتالنت نیب زیتما ایهندیامروزه به طور فزا یموضع نید(. چننکن تیحما جنگ

 یوجود لیدل از یکنند، بخش اساسیبا جنگ مخالفت نم یمترق یروهاین یوقتدهد که ینشان م خیکند. تاریم

 تدافیاتفاق م یامر زمان نی. اکنندجذب میمقابل را  ردوگاها یدئولوژیا تیدهند و در نهایخود را از دست م

ند، کنارزیابی میخود  یاسیسنجش کنش س یبرا یاساس یروش چونهم که احزاب چپ حضور خود را در دولت 

 تیاکثر ای، عمل کردنداز مداخالت ناتو در کوزوو و افغانستان  تیدر حما ییایتالیا یهاستیطور که کمونهمان

الح به به نفع ارسال س ایکل پارلمان اسپانالقول سرایان متفقآرا خود را به هم، که ی اونیداس پودیموسامروز

در گذشته بارها مجازات شده است، از جمله در  ایفرودستانه یرفتارها نیچن زند.گره می نیارتش اوکرا

 شرایط اقتضا کند.که  نیبه محض ا یرا یهاصندوق

 ستین یبناپارت دموکراس

نوشت که  نیویورک دیلی تریبونی برا یمقاالت درخشان مجموعه، 4653ـ4658 هایسال درمارکس 

 کیماتپلید خیتار یهایافشاگری مقالهبا امروز است. مارکس در  یاریبس دیتشابهات جالب و مف یحاو

 هیکه روسهمان  ــپانزدهم  یسده ییدشاه بزرگ مسکوپا یکه به بحث درباره ،(4658) هجدهم یسده
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 هاخیها و تاراز نام ایمجموعه دیبافقط »گفت:  پردازد،ــ میاستبداد آن را فراهم کرد  یهنیرا متحد کرد و زم

 یاهتاسیو س ]...[سوم  وانیا یهاتاسیشود که سید و روشن مرک نیگزیجا گریدهای ها و تاریخنامرا با 

نیویورک دیلی ای برای در مقالهحال،  نیبا ا [38]«است. کسانیامروز، نه تنها مشابه، بلکه  یهیروس

اشتباه  نیا»نوشت:  ،کردندیم جلیلرا ت هیکه ائتالف ضدروس ییهادموکرات برالی، در مخالفت با لتریبون

 هم نیکه اگر چن تیواقع نی. جدا از امیکن فیو استبداد توص یآزاد میانرا جنگ  هیروس بااست که جنگ 

 است نیمعاهدات و ]...[جنگ حفظ  یشدهاعالم تمام هدف ،استبناپارت  یک عجالتاً یآزادی نمایندهباشد، 

و  کایمتحد آمر االتیبناپارت را با ا اگر [38]«کند.یها را لغو مل ملتو استقال یکه آزاد یهمان معاهدات ــ

 امروز نوشته شده است. یبرا مالحظات نیرسد که ایبه نظر م م،یکن نیگزیرا با ناتو جا نیمعاهدات و

بر  یلیگسترش ناتو هستند، دل مخالف نیچنو هم نیو اوکرا هیروس سمیونالیکه مخالف ناس یکسان تفکر

 یدرباره یحاتیاز کارشناسان توض یتعداد ر،یاخ یها. در هفتهنیست یابهام نظر ای یاسیس یفیبالتکل

 استیه سک ی( و موضع کسانکاهدنمی هیتهاجم روس تیوجه از بربرچیهاند )که بهارائه کرده یریدرگ یهاشهیر

 نیمو تض ترین زمان ممکنسریعجنگ در دادن به  انیپا یراه برا نیمؤثرتر کنندیم شنهادیتعهد را پعدم

رفتار  ینتزاعا سمیآلدهیدر ا شدهغرق «بایز هایجان»که مانند  ستین نی. مسئله ااست انیقربان شمار نیکمتر

است  نیکته ا. برعکس: نتوجه کنند ینیزم یتضادها بالفعل تیبه واقعتوانند نمیکرد یکه هگل فکر م میکن

 شتریب یریکه خواستار سربازگ یی. صداهابدانیمگسترش نامحدود جنگ  یبرا یرا تنها پادزهر واقع تیکه واقع

کنند که یر ماروپا فک یهیاتحاد یتیامن استیو س یخارج استیس یعال یهندیکه مانند نما یکسان ایهستند، 

 نیاما برخالف ا [36]ندارد. یانیپا هاست،ینیبه اوکرا« جنگ یالزم برا یهاسالح» نیمأاروپا ت یهفیوظ

 یطرفیو ب ییزدادنبال شود: تنش یقطع یوقفه بر اساس دو نکتهیب کیپلماتید تیمواضع، الزم است فعال

 مستقل. نیاوکرا

 نیرتزرگب ی جهان تالش کرد تا افکار عموم شتریب دیبا ه،یاقدامات روس یاز ناتو در پ تیحما شیافزا رغمبه

ناتو ه نشان داد ک دی. باندینب یجهان تیحل مشکالت امنرا راه ــناتو  ــجهان  یجنگ نیماش نیتریو تهاجم

منجر به  یهاتنش دیدبه تش ،یقطبگسترش و تسلط تک یکه در تالش برا اثریخطرناک و باست  یسازمان

 .کندیجنگ در جهان کمک م

تفاوت دارند،  هاستیطلبان و آنارشبا صلح هاستیاستدالل کرد که مارکس جنگو  سمیالیسوس در نلنی

نگ که هر ج استمارکس( الزم  یکیالکتید سمیالیماتر دگاهی)از د یخیاز نظر تارمعتقدند که »ها آن رایز
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 یرغم همهرخ داده که به یمتعدد یهاجنگ خیدر تار»کرد:  حیدر ادامه تصر لنین«. دشوجداگانه مطالعه 

فع به ن یعنیبوده،  یمترق ،ستهاجنگی مالزم همه ریکه ناگز ییهاو رنج هایشانیها، پرها، قساوتوحشت

کشتار  یهادر گذشته درست بود، تکرار آن در جوامع معاصر که سالح نیاگر ا [38]«بشر بوده است. شرفتیپ

باه گرفته شتها ابا انقالب دیکه نبا ــها کرانه خواهد بود. جنگفهکوتدر حال گسترش هستند،  وقفهیب یجمع

بودند. در  دواریبه آن ام سمیالیسوس پردازانهیداشته است که نظر یاکنندهزهیدموکرات ریبه ندرت تأث ــ دنشو

ان ج یاههنیهز لی، هم به دلاستانقالب  تحقق یراه برا نیبدتر جنگ اند کهواقع، آنها اغلب ثابت کرده

هرگز د نبای زیرو نانهیاست که چپ م یدرس نیدارند. ا یمولد که در پ یروهاین ینابود لیها و هم به دلانسان

 فراموش کند.

واقع،  باشد. در «گرید یبا ابزارها استیس یادامه» ستیقول معروف کالوزوبنا به  تواندنمی چپ یبراجنگ 

از  ندتوایو نشان دهد که م باشد کیهژمون خواهدیکند. اگر چپ میم دییرا تأ استیفقط شکست س نیا

 یهامرا بر پرچ« !نه به جنگ»و  «گرایینظامیضد» هایواژه دیاستفاده کند، با یامروز فیوظا یبرا شخیتار

 .سدیبنو نحو ماندگاریبهخود 

 

 که با لینک زیر در دسترس است: Marcello Mustoاز  War and the Leftی است از اترجمه مقالهاین * 

https://asianews.network/war-and-the-left/ 

د فرستاده نق تیسا یبرا سندهینو یباال ارائه شده. اصل مقاله از سو نکیاست که در ل یاتر مقالهکامل تی)مقاله حاضر روا

 .(شودیمنتشر م هینشر کیدر  یشده و به زود

جنبش  خیارو ت یستیالیسوس شهیکانادا( و متخصص اند ـ)تورنتو  ورکیدر دانشگاه  یشناسمارچلو موستو استاد جامعه **

 و پنج زبان منتشر شده است. ستیدر سراسر جهان به ب www.marcellomusto.orgاو در  یهااست. نوشته یکارگر
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