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 *مندلارنست فعليت 

 

  ژيلبر اشکار: مؤلف

  بھروز عارفی: مترجم

 

 رکود و  سال ھای مصادف بود با ھاسال  اين.آخرين دھه قرن بيستم در گذشتنيمه ، در ١٩٩۵ارنست مندل در بيستم ژوئيه 
رچه انتخاب کلينتون به ، گبرالی سرمايه داری جھانی نئو لي و يکه تازیتھاجم  اوج:عقب نشينی جنبش مارکسيستی بين المللی

  ريگانرا که ھمان سياست ھائیبود، ولی کلينتون به راه افتاده ن آپی آمدھای مديون جنبشی بود که عليه رياست جمھوری آمريکا 
 رقبای محافظه سياست ھائی کهھمان ھم   که سوسيال دموکرات ھای اروپائیشروع کرده بود، دنبال می کرد و ديری نپائيد

تئوری «تازگی فروپاشيده به شکلی بارز و نيز قابل پيش بينی ه  دولت ھای استالينی ب .دادند را ادامه  کرده بودندشروع شانکار
که  بودندمتفق النظر اين ديدگاهدرپردازان ايدئولوژی از فوجی . حقق می کردند را م-البته در جھت مفھوم معکوس -» دومينو

 در ميان اين نظريه .پيوند دارند که واتيکان با آئين کاتوليکيک ديگر  با يده وتنھم به  شدتی و مارکسيسم به ھمان اتحاد شورو
 اظھار می داشتند گیھم، ديد و ھم چاپلوسان و متحدان آن رامی شد  ھم دشمنان قسم خورده مسکو را  که در بين شانپردازان،

 .اين بار واقعا مرده استمارکس که 

 گرايش طبيعی اين بود که او را.  درگذشت مندل به شدت سنگينی کردک آثاردر لوژيک برسياسی و ايدئو  و احوالعاوضااين 
نسلی که در نخستين سال ھای . بودد که از تجربه شوروی الھام گرفته  نسلی فوق العاده مصمم ارزيابی کننمنزله تجسمه  بصرفاَ 
راحتی مندل را ه  بمی شدبدين منوال، . اموشی گرائيدروسيه چشم به جھان گشود و با فروپاشی آن نيز به خ» کمونيستی«رژيم 

 با نگاھی خواه ،می شدمنسوب با اتحاد شوروی که گرايشات عمده اش،  تلقی کردبه عنوان نماينده مارکسيسم ويژه قرن بيستم 
بازگشت  «بوده وداری  عقايد مارکسيستی عليه سرمايه ملھم از  ای مبارزه تداومخواھانکسانی که .  انتقادیخواهتحسين آميز و 

برای برخی ھا، ).  بودزنده کماکان   مارکسی که فورا دريافت،که البته ھمانطوری که ميتوان(را مطرح می کردند » به مارکس
لی که عده ای ديگر در پی يافتن ادر ح. شمنتقدانھم  و  بود»م شورویسيسمارک« دور انداختن ميراث ھم به معنایاين امر

بارزه طبقاتی واقعی، و مسئله شوروی فاصله داشت و ھم با م گرايشات فلسفی انتقادی که ھم از مزّين بهديد مارکسی با چھره ج
  .ندتاريخی بزرگ قرار نگرفته بود] ه عطفنقط[رآمد بدين مناسبت تحت تاثير ب

بی ، اجبارا محدود سازدبينشی که ميراث ارنست مندل را به فصلی از تاريخ مارکسيسم مرتبط با اتحاد شوروی  آندر واقع، 
  که-  شوروی  عقيده ما در مورد آثار متعدد مندل درباره اتحادصرف نظر از.  او را به منصه ظھور می رسانداطGعی از آثار

 ھا  اين نوشته-  اندعمدتا به دفاع ارتدکسی از تحليل ھای تروتسکی اختصاص يافته چرا که، می شوندبخش کم اھميت آثار او تلقی 
 کسانی که  نظردرستی عليهه ارنست مندل ھمواره با تمام توان و ب. را در بر می گيرند شاز حجم عظيم نوشته ھايدکی انبخش 

 به طبعش  و، بود از آن الھام گرفته او که ایجنبش يبن المللیتGش می کردند تا چه به لحاظ تئوريک و چه به لحاظ سياسی 
 جھت گيری اصلی که براين داشت او ھميشه تاکيد .نشان دھند، مخالفت می کرد »ضد استالين« را صرفاَ يک ،چھره خود او

  سرمايه داری پديده ای باهدر مقايس و استالينيسم هد عليه سرمايه داری بودن پيش می بر بهرفقايش درکنار سايرمبارزه ای که او 
  . بسيار گذرابود

مارکسيست ھای  در بينوجه مشخصه مارکسيسم مدرن تلقی کنيم،  را بايد به مثابه » بازگشت به مارکس« اگر اين کهحقيقت 
مستقيم با مارکسيسم  مجدد ودر واقع بخش عمده آثار او به انطباق . استاز فعليت بيشتری برخوردار ارنست مندل دوران اخير

نظريه مارکسيستی  «ی کتاب ھااز جملهند، از کارھای نظری اصلی او در اين گروه بندی می گنجددی بسيا. متکی استاصيل 
  مارکس »سرمايه « سه جلدی کتابو مقدمه ھای مندل بر چاپ انگليسی» شکل گيری انديشه اقتصادی کارل مارکس«، »اقتصاد

 و تثبيت شدهمارکس نظريه اقتصادی مدرن مفسرين  مھم تريناز  يکیدر مقام بدين ترتيب، مندل ].  جيبیانتشارات پنگوئن،قطع[
سيار  عامل کمکی بھم چون ،ه مندل نمی تواند لزوم مطالع،، دست کم در زمينه اقتصادی ایجدی» ارکسبازگشتی به م«ھيچ 

  .ناديده بگيردرا مفيد و آموزنده انديشه اقتصادی مارکس 

ن،  مارکسيسم مدر خGصه می شد باز ھم عGقه و اھميتش برای ،حتی اگربه نوشته ھائی که در باK به آن ھا اشاره شد مندلآثار 
 بھترين  ايندرسن، اثری نوشته است که به عقيده پری آنمندلارنست . فرا تر از آن رفته استبسيار  او  اما.می بودکامG بديھی 

 توليد سرمايه داری پس انکشاف جھانشمول وجهاولين تحليل نظری «به عنوان   از آناس تاريخ انديشه ھای مارکسيستی،کارشن
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 شاھکار ،» پسينسرمايه داری  « کتابدر واقع،. ١  ياد می کند» مارکسيستی کGسيک مقوKت از جنگ جھانی دوم در چارچوب
  تا به امروز تنھا تGشی حتی وتGشنخستين اما ، نخستين کوشش برای تفسير پويائی سرمايه داری پس از جنگ نيست، مندل

ن ھا را و آداده  ی را با عصر ما انطباق  مارکستمقوK کوشش کرده که مندل. کرده استبرخوردی عام و جھانشمول بوده که 
توليد وجه « و تحليلی از به کار بندد سياسی و ايدئولوژيک ،ھای اجتماعیحوزه اقتصادی بلکه ھمچنين حوزه برای تحليل نه تنھا 

  .تی ارائه دھد اين فرمول مارکسيسمفھومم ترين ا درع پس از جنگ دوم جھانی در»رمايه داریس

  شکوفائی طوKنی پس از جنگان دور گرفتن پايانبه دنباله، مندل جھت تحليل آن مرحله از سرمايه داری جھانی که افزون آن ک
 در اعاده حيثيت و به روز کردن نظريه ش، به خصوص نقش عمده ا مھمی بسط داد تئوريکواردش شد، يک چندی ابزارھايی

  ،رشد سرمايه داری» امواج طوKنی«

  

  

 تا به امروز  که، ببعد١٩٧٠ در مورد ماھيت رکود طوKنی سرمايه داری جھانی از سال  ومھم تحليل اساسی يکچنين او ھم 
او يکی از بر انگيزنده ترين و جدی ترين تGش ھائی است که ھدفش توضيح پويائی تاريخی تفسير . ارائه داد ادامه دارد، کماکان

 يک جنبه اساسی مباحثه نظری مارکسيستی ه قيمت چشم بستن بر روی بتنھا .سرمايه داری جھانی در دراز مدت می باشد
بورژوائی به مثابه  و اَشکال سلطه مبارزه طبقاتید مبرمش برتاکي .ناديده گرفت ميتوان اين تGش را  است که اقتصادحوزهدر

  دراين باره ايفا کرده استمھم ترين خدمات و سھمی است که  از جمله عوامل مھم پويائی تاريخی اقتصاد ھای سرمايه داری

به واقع (مقررات با ھدف تحميل شکل نوينی از  ھای سرمايه داری که موفقيت تGشداشت ين نکته تکيه درستی بر اه او ب
تا حدود  – موسوم شدهسرمايه داری » جھانی سازی« امروزه به  که  آن چيزی– جھانی ی درگسترهاقتصاد) مقررات زدائی

چاپ جديد تجديد  - ١٩٩۵در آخرين کتاب منتشره در زمان حياتش در سال . ھای اجتماعی بستگی دارد به تناسب نيروزيادی
بر جناح ھای اروپائی سرمايه  متمرکزاو با نگاھی   - و تکميGتضافات ا، با ٢ »امواج بلند رشد سرمايه داری«نظرشده کتاب 

  :ند موضوع روزمعتبر وامروزه کماکان  که دست می زند پيش بينی ھائی به داری جھانی

 رکوددوران طوKنی ،  آوردفراھم می» وفاق«و سازش  برای  تری شرايط مناسب اقتصادیاگر دوران طوKنی شکوفائی«
 گرايش در  لذا.مھم سرباز می زنند ات از دادن امتياز طرف ھای در گير کهمنازعاتی است مساعد  ربست  ھماقتصادی

  . است تا موفقيت در پياده کردن مقررات جديد  تضادھا و مناقشه ھای جھت تشديد

 ی ازمراحل مواجه با، بلکه خواھيم بودنرکود طوKنی » به سGمت به ساحل رسيدن کشتی «به ھيچوجه شاھد  ترتيببدين«
نرخ ميانگين رشد در دراز مدت با  ھمراه با افزايش دائمی بيکاری د،ازرکو  خواھيم بود که دوره جديدیرشد کوتاه مدت
  .د داشتن به دنبال خواھرا، »شکوفائی پس از جنگ است « دورهبسيار کمتر از

 پيش بينی  در به مثابه عامل تعيين کننده در تاريخ و بيشتر مبارزه طبقاتی به که در اين زمينه سخت به مارکس وفادار بود،مندل
بازار، امری که برای مکتب » ت نامرئیدس«به قدرت مطلق باور   از مارکسيستی اینسخهنگريست تا تدوين  می اقتصادی

  نزدش اقتصاد جھانی که ازانهنش يا بينش تاجر م واھميت دارد، و بسيار ارزشمند است بورژوائی کGسيک اقتصادی سياسی 
  با ديدگاه مارکس توافق داشت چرا که مثل خود مارکس، او عميقا در مباررزهمندل  .ھستنددولت ھای رقيب عامل تعيين کننده 

مبارز يک او در طول زندگی اش ھمواره . ھا فاصله داشتفرسنگ تاKرھا   در مارکسيسم رايجازطبقاتی در گير شده بود و 
  .  کرد واقعی سياسی در جنبشت را صرف مداخGشتاوقاجنبش کارگری بود و عمده راستين 

او اگر . ليبراليسم و جنگ ھای امپرياليستی باشدبش جھانی عليه نئو جن مجددتا شاھد گسترشمھلت نداد  مندل  مرگ به کهادريغ
ربه  دانش و تجاو نه تنھا ، جنبش شرکت می کرد اين در پاگيریش توان تمامدر کمال سGمتی در کنار ما می بود، بی ترديد، با

 زمينه ھای او در.  انقGبی ارضا نشدنی اش را وقف آن می کردچنين شور را در اختيار جنش می گذاشت، بلکه ھمش فراوان
 ١٩۶٨ سالگی با موج ۴۵ کامG با جنبش جديد و موج نوين  رزمندگی جوانان ھماھنگ می بود، ھمان طوری که در بسياری

  .بود

 ش دليل. آنترشرکت کنندگان سالمند  باتا دارد یھماھنگبا شرکت کنندگان جوان جنبش جديد بيشتر  مندلامروزه، ميراث ارنست 
از جھان بورکرات ھا و بی شرمانه   بينش  فرسنگ ھا بايعنی: بود) اتيک( او ھمواره عميقا اخGقی قGبیاين ست که تعھد ان
  ارنستو چه گوارا،کهخصوصيتی  –اومانيسم انقGبی او  .عميقا اخGقی بود مندل منبع الھام .فاصله داشتی ترفندکاران حرفه ا
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يکی از وجوه اساسی شخصيت  - بودنام ھم ھم پيوند دوستی داشت وا او ھم ب که، کسی استشور دوران جوانی نماد  ای کهانقGبی
  . نظری او بودآثارو 

از ارزش ھای واK بخشی  آزادی و دموکراسی گاه وی با نسل جوان به اين دليل ھماھنگی داشت که از ديدمندلعGوه بر آن، 
يکی از نزديک ترين بدون ترديد او م قرن بيستم، ، در ميان مارکسيست ھای نيمه دوبه ھمين خاطر است که. ندبشمار می رفت

وزالوکزامبورگ بود که با درخشانی امتحان زمان را پشت سر ، اين زن، رکرد ستايشش می  سختافراد به روحيه زنی بود که
دليل .  بود»لوکزامبورگيست« که او به عناوين مختلف يک به خوبی می داند آشنا باشد، مندلر فردی که با آثار  ھ.استگذاشته 

و به  به انترناسيوناليزمش راسخ به توان انقGبی توده ھا بلکه ھم چنين به دليل باور  اعتقاد ژرف  به واسطهتنھانه اين امر، 
  .استنشاق برای بشرجھت ھوای   ھمانقدر برای جنبش انقGبی حياتی است کهی دموکراتيک است که در چشم اوآزادی ھا

   . برای توسعه مارکسيسم در قرن بيست ويکم است يک منبع ضروریمندلارنست 

 

_______________________________________________________________________ 

* L’actualité d’Ernest Mandel, Gilbert Achcar 

1 - Perry Anderson, Sur le marxisme occidental, Maspéro (PCM n° 194), Paris 1978. 

2 - L’édition française de ce livre — Les ondes longues du développement capitaliste — est        
en préparation aux éditions Page deux à Lausanne. 

www.hks-iran.com


