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وراهى تاریخ بر سر د: بخش نخست  

ـ دو برداشت 1  

این تحول کیفی سیماى . نهد  را پشت سر مىی نوینی کیفۀ بشرى مرحلۀ سوم، تکامل جامعۀ گذار به هزارۀدر آستان

با این نظر همۀ . المللى را از پایه دگرگون خواهد ساخت جهان امروزین و نیز تمامى سیستم روابط بین

هاى علمى و سیاسى خود،  گیرى نظر در جهت شناسان با وجود اختالف  جامعهمداران، اقتصاددانان، فالسفه و سیاست

پیوستگى شدید و  همه اند که بشریت در حال تجربه یک دوران ب ها، همگى بر این عقیده آن. القول هستند متفق

. پیدایش یک سیستم اقتصادى، سیاسى و فرهنگى جهانى است  

از نظر سیاسى و » سازی جهانى «ۀاز آنجا که واژ. ن روزمره گردیده استوارد زبا» سازی جهانى«رو اصطالح  از این

 ،به همین دلیل این واژه. شود کلّى متضادى از آن مستفاد مىه  است، لذا تعبیرات متفاوت و گاه بااقتصادى خنث

 افزایش سال به سال» سازی جهانى«ها و تفسیرهاى متفاوت از اصطالح  برداشت. اى یافته است کاربرد گسترده

بحث و . سازی موجود نیست رو ارزیابى واحدى از جوهره، نیروهاى محرکه و نتایج روند جهانى یابد، از این مى

این بحث و . شود روز با حرارت بیشترى دنبال مىه روز ب» سازی جهانى «ۀاختالف نظر بر سر چگونگى تفسیر واژ

 ما به مفهوم واقعى کلمه تحت تأثیر قرار ۀى را در کرمنافع هر انسان» سازی جهانى« از آنجا که ،نظر اختالف

.  تئوریک نداردۀدهد، تنها جنب مى  

و غیره »  اطالعاتىۀجامع«، » پساصنعتىۀجامع«، » مصرفىۀجامع«سخن از پدید آمدن » سازی جهانى«طرفداران 

:  را از قبیلنظیرى را که گویا رفاه تاکنون بى» نظم نوین جهانى«ها پدید آمدن یک  آن. رانند مى  

  ارتقاى سطح زندگى و بهبود کیفیت شرایط زیست٭
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  افزایش محل کار٭

هاى اطالعات  دستیابى آزاد و گسترده به شبکه٭  

هاى مختلف  نها و تمد  افزایش تفاهم میان فرهنگ٭  

و تبادل ها   مرزهاى ملى، دولتى و فرهنگى که مانعى بر سر راه رفت و آمد آزاد انسانۀ فائق آمدن بر کلی٭

 کاالها، سرمایه و افکار هستند 

هاى متضاد اجتماعى و آخر سر  برقرارى توازن میان قطب٭  

. گویند  تضمین صلح و امنیت عمومى را به ارمغان خواهد آورد، به بشریت تهنیت مى٭  

، لکن زودى نظام کمونیستى در سطح جهان مستقر خواهد شده  و ب،جهان، خانه مشترک همگى ما به دیگر سخن،

:مخالفان این نظم نوین جهانى برعکس از، هاى اساسى دیگرى مانند بازار، کاال و پول بر پایه  

»موندیالیسم «٭  

  توطئۀ جهانى و حتا ٭

 که دیگر جایى براى انسان، هویت ملى، فرهنگى، فردى و ،گویند سخن مى»  درندگانۀسلط« دوران سیاه ٭

ه خیزند روز ب سازی برمى به تعداد افرادى که به مخالفت با جهانى. گذارد ىهاى فکرى و اخالقى وى باقى نم آل ایده

ها و جلسات مراکز   نشسته کلی،در عمل. شود روز شدیدتر مىه ب گردد و اعتراضات آنان نیز روز روز افزوده مى

: اقتصادى حاکم در جهان مانند  

المللى پول   صندوق بین٭  

  بانک جهانى٭

  سازمان تجارت جهانى٭
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وس و در بسیارى ما شاهد این اعتراضات در سیاتل، سِئول، پراگ، داو. گردد اى مواجه مى با اعتراضات وسیع توده

المللى، اقتصاد جهان را  بازان مالى بین کنند، که حاکمیت بورس کنندگان تأکید مى اعتراض. دیگر از مناطق بوده ایم

 ۀ، نابرابرى میان اقشار اجتماعى و طبقات گسترش خواهد یافت و درسازد تر مى تر و غیرعادالنه ثبات روز بىه روز ب

دارى استثمارکننده و کشورهاى پرولترى استثمار شونده   سرمایهۀ اجتماعى مابین کشورهاى پیشرفت-عمیق اقتصادى 

رهاى غنى دانى براى کشو اى براى تأمین مواد خام و نیز تنزل تا سطح زباله که سرنوشتى جز تبدیل شدن به زایده

هاى  چندى پیش سیاست اقتصادى قدرت» فرناندو کاردوسا«رییس جمهور برزیل . تر خواهد شد ندارند، عمیق

. دارى را آپارتاید نوین نامید کنندۀ سرمایه تعیین  

کند که در  رهبر انقالب کوبا تأکید مى. سازیى فیدل کاسترو است گیرترین مخالفین یک چنین جهانى یکى از پى

هاى فراملیتى و یک ردیف از کشورهاى امپریالیستى  چنین روندى منافع یک گروه کوچک از کنسرنپس یک 

ها عمل  ها، که علیه منافع و آمال خلق ناپذیرى از ماهیت تجاوزگر این گروه طور خستگىه وى ب. قرار دارد

. دارد کنند، پرده برمى مى  

ها و  هاى خود را به دولت هاى فراملیتى که خواست رنسازی از گسترش تأثیرگذارى سیاسى کنس مخالفین جهانى

ل داخلى یرحمانه در مسا را به دخالت بی» نظم نوین جهانى«ها، آفرینندگان  آن. کنند، خشمناکند ها دیکته مى خلق

غرب با . پذیرد کنند، دخالتى که در اغلب موارد نیز به کمک ابزارهاى نظامى صورت مى کشورهاى مستقل متهم مى

ها و مذاهب در سطح جهان به صورتى خزنده  و با ایجاد تنش مابین ملیت» نافرمان«وز مستقیم به کشورهاى تجا

. ها انسان را در جهان به خاک ریخته است جنگ جهانى نوینى را دامن زده که تاکنون خون میلیون  

ار قربانى منافع طور آشکه  که ب،موضوع دیگرى که باعث افزایش نگرانى است، وضعیت محیط زیست است

اى ذخایر طبیعى فسیلى را  طور فزایندهه رویه، که ب گذارى در مصرف بى غرب، با بدعت. سرمایه گردیده است
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گیر تمام بشریت خواهد  گردد، که عواقب آن دامن بلعد، عمالً تغییرات غیرقابل ترمیمى را در طبیعت موجب مى مى

. شد  

 به گروهیهاى  امان رسانه تحت فشار بى.  تراژیکى قرار داردنیز در وضعیت کمابیش» محیط زیست فکرى«

» محیط زیست فکرى« کالن است، ۀها رسوخ یافته و تحت انحصار کامل سرمای ترین زوایاى زندگى انسان کوچک

اخالقى   که مروج خشونت و بى،فرهنگى تحمیقى. در معرض تهاجم حمالت یک فرهنگ جمعى مبتذل قرار دارد

در حقیقت سیاست امپریالیسم فرهنگى و اطالعاتى اعمال » ها و اطالعات تبادل آزاد ایده «تحت لواى. است

دست کردن اجبارى جهان  ها و یک ها، نیازها و عالیق آن اِعمال نفوذ بر خودآگاهى و عواطف انسان. گردد مى

داده و باب طبع کند که قدرت تفکر مستقل خود را از دست  اى مى فکرى، جامعۀ بشرى را مبدل به توده

 که گره ،در نتیجه، کالف سر درگمى است» سازی جهانى«پدیدۀ . گردیده است» نظم نوین جهانى«آفرینندگان 

شود، ولى در عین حال این نیز  روز تواناتر مىه انسان در علم و تکنیک روز ب. گردد روز کورتر مىه آن روز ب

گشاى تضادهاى جهان   به هیچ وجه قادر نیست تا گره،ودخودى خه گردد، که تکامل نیروهاى مولده ب روشن مى

پیروزى تکنیک، «: همان گونه که کنگرۀ هفتم حزب کمونیست فدراسیون روسیه مشخص کرد. امروز ما باشد

) 000(» .تر ساخته است تر و نه عادالنه جهانى شدن سیستم اطالعاتى، غلبه بر چهار عنصر طبیعى، جهان را نه امن  

بدون شک .  زمین استۀبه مفهوم در برگیرندۀ تمام کر» جهانى«سازی را در نظر بگیریم،  وى جهانىاگر معنى لغ

 که ،ولى در عین حال جاى شکى نیست. یک چنین عبارتى نمایانگر برخى از رئوس با اهمیت روند امروزى است

براى نمونه این . دهد ه قرار مىاین عبارت برخى دیگر از جوانب با اهمیت و اساسى واقعیت جهان امروز را در سای

و بدون تردید زمانى که تضادهاى جهان به . کند ى مىیعبارت، تضادهاى اجتماعى را تبدیل به تضادهاى جغرافیا

ها ساده  تنزل داده شود، از سویى ماهیت آن» شمال و جنوب«و یا » شرق و غرب«ى یسطح مختصات جغرافیا
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بدیهى است که از نقطه نظر متدولوژیکى چنین . یابند و بدون بدیل مى» همیشگى«شود و از سوى دیگر خصلت  مى

. ، جنبه خالقى نخواهد داشت»منتسکیو«ى زمان یگردى به جبر جغرافیا عقب  

، هواشناسى و اشناسى، جغرافی  زمین داراى خصلت جهانى هستند، که از طریق زمینۀروندهاى طبیعى بسیارى در کر

تکنولوژیکى، اقتصادى، سیاسى (انى که مشخص شد که برخى از روندهاى اجتماعى زم. گردند اکولوژى بررسى مى

 از نخستلۀ هگیرند، براى بررسى و تفحص این روندها در و خود مىه چنین خصلت جهانشمول ب نیز هم) و فرهنگى

ود متأسفانه علوم طبیعى با وج. نظران و کارشناسان و متدهاى متداول این علوم کمک طلبیده شد صاحب

. آوردهاى عظیم و غیرقابل انکار خود قادر نیست، جوهر و ویژگى اشکال حرکات اجتماعى را کشف کند دست

 آن را از طریق ۀتوانند انجام دهند، این است که تغییر جامعۀ بشرى و تمدن آفرید حداکثر کارى را که این علوم مى

ى و ساختارى این روند را بنا سازند هاى کم د، مدلتجربى در کلّ واحدى که تمام جهان را در برگیرد، توضیح دهن

قریب به نود .  این روند بپردازندۀ پیشگویى در مورد چگونگى ادامۀو تالش نمایند تا به یارى شواهد و قرائن به ارائ

 هفتاد مورد توجه عام قرار گرفت، از این ۀل دهیهاى مدرن شناسى، همانند گزارش کلوپ رم که در اوا درصد روش

سازی یک روند عینى،   که آیا جهانى،ولى متدهاى علوم طبیعى و ریاضى جوابگوى این سؤال نیستند. دست است

توانند بدین  ها نمى الزم و غیرقابل اجتناب است، نیروهاى محرکۀ آن کدامند و اشکال عام و ویژۀ آن چیست؟ آن

. ها نیز اصالً این نیست  آنۀسؤاالت پاسخ دهند و وظیف  

یابد، بنا بر این مجاز  این امر مسلم و بدیهى را در نظر آوریم، که ابعاد فعالیت بشرى بى وقفه توسعه مىچنانچه 

آغاز روند .  کیفى نوین در حیات جامعه سخن برانیمۀعنوان یک پدیده سازی ب نیستیم که از روند جهانى

 بشرى در سطح جهان هن قبایل اولی گرفتاآیا سکن. شود سازی در واقع با شروع تاریخ بشرى مصادف مى جهانى
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: آورد تمدن بشرى را که بخواهیم در نظر بگیریم سازی نبود؟ هر دست  جهانىۀهاى اولی قدم  

  استفاده از آتش،٭

  اهلى کردن حیوانات وحشى، ٭

  کشاورزى، ٭

  آبیارى، ٭

  کشف فلزات و یا چرخ و بادبان، ٭

ها نمایانگر دستیابى جامع  یک از آن نظر کنیم، هر  صرف19 و 18آوردهاى انقالب صنعتى قرون  حال اگر از دست

سهم دوران اکتشافات جغرافیایى در . بشر بر نیروهاى طبیعت بوده و شاخص توسعۀ مستمر مرزهاى فعالیت اوست

. تر از سهم سیستم ارتباطات فضایى نیست اهمیت سازی، کم روند جهانى  

سازی سخن بگوییم، بدون آن که آن را مجزا از دوران پیشین  ى جهانىبنا بر این درست است که از مرحلۀ امروز

. آن بررسى کنیم  

  :سازی ، به معناى روند جهانى

  ؛ ادغام اقتصادى، سیاسى و فرهنگى بشریت٭

روند . از زمان هاى بسیار دورى آغاز گردیده و در طول صدها و هزاران سال به مرحلۀ عمل درآمده است

وجه به نحو هموار و بدون کشمکش عملى نشده، بلکه روندى سرشار از عدم تجانس و آکنده از  سازی به هیچ جهانى

سازی قرن بیستم نیز به همین صورت نمایانگر یک تکامل  جهانى. تضادهاى حاد اقتصادى و اجتماعى بوده است

ها، که مهر خود را   ویژگىکامالً نامتجانس و تشدید مبارزات و تضادها است، که ریشه آن را باید در یک سرى از

. زنند، جستجو کرد بر خصلت تضادهاى کنونى و پیشینۀ کلّى این تکامل نقش مى  
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هاى نوین کدامند؟  این ویژگی  

اى  هاز نظر تکنولوژیکى، مرحله نوین جهانى سازی بدین صورت متجلى مى گردد، که گسترش شدید فعالیت

به همین منوال بهره بردارى از .  تکامل خود نزدیک مى شوداقتصادى بشر در سطح کرۀ زمین در عمل به اوج

که » طبیعت دومى«. ا و راه یابى به فضاى کیهانى مجاور کرۀ زمین روز بروز گسترش بیشترى مى یابد هاقیانوس

بشر آفریده است، یعنى زیربناى تولیدى، تولید انرژى، حمل و نقل، ارتباطات، مسکن و غیره را مى توان از نظر 

پیرامون ما ) ژئوسفر(ایى که در دنیاى مادى  هایى که در آن دخیل هستند، با ابعاد و انرژى هچنین انرژى عاد و هماب

، تبدیل زندگى خردمندانه به یک فاکتور »وِرنادسکى. اى . و«گفته دوراندیشانه ه بنا ب. عمل مى کند، مقایسه کرد

. ز بیشتر به واقعیت نزدیک مى گردد و آشکارا تحقق مى یابدرو هر) نئو سفر(زمین شناسى و پیدایش دنیاى معنوى 

اى مختلف اقتصاد و بین خود  ها داخل شاخه هاز نظر اقتصادى، تقسیم کار جهانى روزبروز توسعه مى یابد و همکارى

شت سر اى تکنولوژیکى گام به گام مرزهاى ملى را پ هروابط تولیدى متقابل و زنجیره. ا افزایش مى یابد هاین شاخه

موازى با آن روند تمرکز و فراملیتى گردانیدن مالکیت بر وسایل تولید . گذارده و کلّ کرۀ زمین را در بر مى گیرند

اى تولیدى فراملیتى قدرتمندترى با ارگان هاى ادارى و کنترل کنندۀ  هروز بروز اتحادیه. به مرحلۀ عمل در مى آید

رت یک اقتصاد فراگیر که مانند یک ارگانیسم واحد عمل مى کند، بدین صو. خود در سطح فراملى پدید مى آیند

. اى متشابهى به چشم مى خورد هاز نظر سیاسى، نیز روند.آید، که در درون آن همه چیز بهم مربوط است پدید مى

 ا در جهت از بین بردن موانعى مى شود که بر سر راه گردش ههمگرایى اقتصادى باعث نزدیکى روابط مابین دولت

جهان، از مرحله اى که در آن روابط بین المللى توسط قرادادهاى دو . ا و نیروى کار قرار دارد هآزاد کاالها، سرمایه

یک . و یا چند جانبۀ سازمان ها تنظیم مى شد به فاز مجامع بین المللى با سطح همگرایى سیاسى واالترى قدم مى گذارد

 در یک جامعۀ مشترک اروپایى، با ارگان هاى ویژه و فراملیتى نمونۀ مشخص آن، ادغام کشورهاى اروپاى غربى
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. خود است  

اى مختلف نیز بیش از پیش افزایش یافته و یک فضاى فرهنگى واحد  هسرانجام، همکارى و ارتقای متقابل فرهنگ

. و فراگیر در مقیاس جهانى پدید خواهد شد  

گستردۀ جهانى سازی به مرزهاى منطقى خویش بدین طریق مشخصۀ دوران کنونى، نزدیک شدن آشکار اشکال 

جهانى سازی مرحله تعمیق خود . آغاز مى گردد» در عمق«پایان مى یابد و تکامل » سطح«در واقع تکامل در . است

: به عنوان نمونه ما شاهد این پدیده ایم که. را پشت سر مى نهد  

یابند، به صورتى که حل آن ها دیگر در  و افزایش مىآیند  ترى پدید مى  تر و بغرنج  روز بروز معضالت بزرگ-اوالً

توان یک قدرت و یا چند کشور و متحدان منطقه اى آن ها نیست، بلکه تالش و کوشش مشترک جامعۀ بشرى را 

: این مشکالت عبارتند از. کند ایجاب مى  

  حفظ محیط زیست طبیعى ٭

  تغذیۀ جمعیت رشدیابندۀ مردم کرۀ زمین ٭

  نوین انرژى  جستجوى منابع٭

  حفظ صلح ٭

  تأمین بقاى بشریت در عصر اتم ٭

گراکننده در سطح جهان دچار شتاب   ما در دورانى زندگى مى کنیم که در آن، روندهاى ادغام کننده و هم-ثانیاً

 اى متقابل هکامپیوترى کردن، در هم تنیدگى. است» انقالب اطالعاتى«بزرگ ترین شتابدهنده . عظیمى گردیده اند

بسیارى از وقایع اقتصادى، سیاسى و فرهنگى که در نقطه اى . توجهى افزایش بخشیده است شکل قابله را در جهان ب

اشکال تصمیم گیرى . از زمین رخ مى دهند، در عمل در همان لحظه نیز در سطح جهان تأثیر خود را بجاى مى گذارند
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 است و از نظر تکنیکى امکانات پیدایش یک دستگاه سابقه اى شتاب یافته و اجراى تصمیمات ادارى به نحو بى

تکنیک کامپیوترى در همۀ امور دولتى و اجتماعى راه یافته و به کمک .ادارى جهانى فراهم شده است

شمارشگرهاى میکروسکپى، کامپیوتر از حیطۀ استفادۀ جمع کوچکى از پژوهشگران ، برنامه ریزان و سیاستمداران 

از نظر اهمیت فرهنگى، آن را مى توان تنها با کشف . یلۀ روزمره تبدیل گردیده استخارج گردیده و به یک وس

اى اطالعاتى و  هو اکنون شاهد آنیم که وابستگى زندگى خصوصى انسان ها نیز به سیستم. چاپ کتاب مقایسه کرد

 یک کلیشه مشخص کامپیوتر شخصى به وسیله اى مؤثر جهت رشد دادن به. کامپیوترى رفته رفته تشدید مى یابد

این بدان معناست، که از نظر تکنیکى امکان آن پدید آمده است تا در سطح جهان یک . فرهنگى تبدیل شده است

. سیستم ارزشى واحد و همچنین یک شیوۀ زندگى واحد و یکنواخت شکل گیرد  

 سوى دیگر امکانات بدین لحاظ، از یک سو ضرورت عینى ایجاد یک مرکز کنترل کنندۀ سیاسى و اقتصادى، و از

زمانِ یک چرخش کیفى در تکامل تمدن بشرى . مادى و تکنیکىِ ایجاد و عملکردِ یک چنین مرکزى پدید مى آید

: براى این چرخش نیز در عمل کلیۀ ملزومات موجود است. فرا رسیده است  

ادر نخواهد بود به سهولت بر ـ بشریت مى تواند از این به بعد تنها در کلّ خود تکامل یابد، در غیر این صورت ق1

. مشکالت خود چیره شود  

. ـ بشریت دیگر در اساس قادر است این تکامل را آگاهانه و با برنامه رهبرى کند2  

ـ سطح تکنولوژى مدرن این امکان را پدید مى آورد که براى بغرنج ترین مسایلى که در این مسیر پدید خواهند 3

 اجتماعى و - فنى، سیاسى -اى علمى  ه معیارهاى جدیدى در مورد پیشرفتلذا. ایى یافته شود هآمد، راه حل

مسأله در . جواب مانده است اما این سؤال تعیین کننده که این معیارها کدامند، تاکنون بى. فرهنگى الزم خواهد بود

تلف بوده و از این به و این منافع تا کنون مخ. اینجا بر سر تصمیم گیرى در مورد منافع اجتماعى، سیاسى و ملى است
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حال در طول روند جهانى سازی کدامیک از آن ها پیروز خواهند شد؟ و کدامیک مغلوب . بعد نیز مختلف خواهد بود

مى گردند؟ و اگر مصالحاتى صورت گیرند و هماهنگى در سطح منافع به وجود آید، از چه طریق مشخصى خواهد 

. دبود، سؤاالتى هستند که باید جواب داده شون  

 - اگر انقالب علمى احت( لنینیسم مجدداً تأیید مى شود، که هر انقالبى -بدیگر سخن، تزهاى پایه گذاران مارکسیسم 

و باید گفت که منظور از قدرت تنها قدرت سیاسى و اقتصادى نیست، . دقیقاً مسألۀ قدرت را مطرح مى سازد) فنى

جواب کشورهاى پیشرفتۀ سرمایه دارى به اصطالح . ر استبلکه قدرت اطالعاتى، فرهنگى و معنوى نیز مورد نظ

امروز و همینطور در آینده، جهانى سازی : مشخص و روشن است» میلیاردهاى طالیى«و یا جهان » جهان اول«

جامعه بشرى تحت شرایطى که ما تعیین خواهیم کرد و در چارچوب . تحت رهبرى ما صورت خواهد گرفت

ایى بهترین مغزهاى روشنفکر  هبراى تهیه و ارائۀ چنین مدل. یم داد، تکامل خواهد یافتایى که ما ارائه خواه همدل

. ا ابزار مادى، مالى و نظامى عظیمى به کار گرفته مى شود هغرب بسیج مى شوند و جهت اجراى این برنامه  

 

» سه طبقه اى«ـ تمدن 2  

بیش از همه، جامعه شناسانى چون . ت گردیده استدر منابع غربى نظم نوین جهانى به صورتى وسیع و التقاطى اثبا

» برژینسکى«و عالیجناب خاکسترى سیاست خارجى آمریکا » فوکویاما«و » پوپر«، فیلسوفانى چون »والراشتاین«

. این سیاست دانست» پدران فکرى«را می توان از » آتالى«و غول مالى   

لین شکل تاریخى یک نظم جهانى مى بیند، که در رابطه سیستم جهانى سرمایه دارى را به مثابۀ او» والراشتاین«

: متقابل سه منطقه با هم تکامل یافته است  

  ؛ یک هستۀ بسیار پیشرفته٭
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؛برد  سر مىه  یک منطقۀ پیرامونى که در فقر دایمى ب٭  

؛ و یک منطقۀ حائل که در بین این دو قرار گرفته است٭  

 دارى کالسیک به نحوى اجتناب ناپذیر به بحران هاى ویرانگر منجر اى سرمایه ها و کاستى هبه نظر وى نارسایى

.  ساله به لرزه مى افکند100 تا 50اى تناوبى  همى گردد، که جهان را در فاصله  

 در جهان غالب 16اى نظم سرمایه دارى جهانى، که از اوایل قرن  هغلبه بر این نارسایى» والراشتاین«بر اساس طرح 

وى پایان سدۀ بیستم را شاخص یک چرخش . ب یک سیستم جهانى نوین ممکن بنظر مى رسداست، فقط در چارچو

البته اینکه چه چیزى جایگزین سیستم . تاریخى، یعنى گذار از دوران سرمایه دارى به یک نظم نوین جهانى مى داند

. جهانى سرمایه دارى مى شود را مسکوت مى گذارد  

و . هستند، که جهان یک سیستم واحد است» والراشتاین«مجذوب این ایدۀ بیشتر » جهانى سازی«نظریه پردازان 

جهان «، نوار حاشیه اى یعنى کشورهاى پیشین )یعنى غرب(وضعیت آن توسط خصلت روابط متقابل هستۀ مرکزى 

که از مناطقى تشکیل مى شوند که از جهت مواد اولیه و تکنولوژى به غرب وابسته » منطقۀ حائل«و نوعى » سوم

. هستند، مشخص مى شود  

جوهر اصلى افکار . در غرب به شهرت عظیمى دست یافت» جامعۀ باز و دشمنان آن«با کتاب مشهور خود » پوپر«

: وى را مى توان چنین بیان کرد  

.  شناخت بشرى برحسب طبیعت وى کامل نیست٭  

.  انسان قادر به دسترسى به حقیقت مطلق و مدل ایده آل جامعه نیست٭  

و لذا بشریت را فرا مى خواند که به آن اشکالى از » تاریخ مفهومى ندارد«: صاف و پوست کنده مى گوید» پوپر«

به عبارت دیگر جامعۀ . سازماندهى اجتماعى رضایت و تن دهد که نسبت به مدرن سازى بى اندازه باز و پذیرا باشد
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اریخى، رسوم فرهنگى و سنن معنوى خود را در اى ت هباز آن جامعه اى است، که آماده است در لحظه مناسب، ارزش

. اى تکنیکى و بهبود هستى بشرى فدا نماید هراه نوآورى  

در کجا نهفته است؟ آنان در اینجا مى کوشند تا » جهانى سازی«ا و مجریان  هبراى تئوریسین» جامعۀ باز«جاذبه ایدۀ 

ر پى کشف اصولى کلّى و جامع، بمثابۀ یک سیستم آن ها د. اى خود دلیل اخالقى ارائه دهند هبراى اجراى برنامه

گونه و سرشار از تضاد هستند، جهانى که در آن تعداد بیشمارى از  ارزشى متحد کننده در این جهان موزاییک

اى  هآن ها به ناگزیر به آن مکانیسمى نیاز دارند، که بتواند ویژگى. ا و مذاهب مختلف وجود دارد ها، فرهنگ هسنت

. نماید» هضم«ا را در چارچوب استاندار واحد نظم نوین  هولتا و د هخلق  

امتیازات «در مقاله اى مى نویسد که ایدۀ جامعۀ باز » جى، سوروس» «جهانى سازی«باز مشهور و مدافع فعال  بورس

گر این ایده، نقش دی. مکانیسم بازار را به نحوى شایسته ارج مى نهد، ولى آنرا به حد کمال مطلوب نمى رساند

رغم تنوع و گوناگونى جامعۀ جهانى، این اصل معذالک یک طرح به ولى . ا در جامعه را معتبر مى داند هارزش

» .دهد اى ضرورى ارائه مى همنطقى و کافى را جهت ایجاد مؤسسه  

لى، ، در حقیقت آن سیستم جهانى سازمان هاى سیاسى ما»ا همؤسسه«منظور این میلیاردر معروف از عنوان فروتنانۀ 

اقتصادى و استراتژیکى و نظامى است که باید براى دستیابى به دیکتاتورى جهانى کفتارهاى مالى به ابزار کارآمد و 

. خالق بدل شود  

که یکى از بانفوذترین طراحان سیاست خارجى آمریکا در » برژینسکى«توسط » جهانى سازی«جنبۀ ژئوپلیتیکى 

است، به طور همه جانبه اى » رایس«کنونى رییس جمهور آمریکا، خانم  و استاد مشاور امنیتى 20نیمۀ دوم قرن 

. مورد بررسى قرار گرفته است  

ترین راه براى رسیدن به نظم نوین جهانى از طریق اعمال سرکردگى همه جانبۀ  ادعا مى کند که کوتاه» برژینسکى«
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صحنۀ «ت آمریکا را در کتاب خود وى اهداف سیاس. یعنى ایاالت متحده آمریکا ممکن است» آخرین ابرقدرت«

اول اینکه الزم است تا آمریکا موضع حاکم خود را تثبیت کند و دوم . به دو بخش تقسیم مى کند» بزرگ شطرنج

اى غیرقابل اجتنابى را که در اثر  ها و چالش ه که قادر باشد تکانه، جهانى پدید آورد-اینکه چنان ساختار سیاسى 

.  کنداان مطابق با الگوى نظم نوین جهانى پدید خواهند آمد، تخفیف داده و خنثدادن نوین اجبارى جه شکل  

شبکه اى از روابط بین المللى خارج از چارچوب «قول آقاى برژینسکى ایجاد ه دادنى ب مرحلۀ بعدى یک چنین شکل

اى  هسط کنسرنکه تو«وى اعتراف مى کند که هم اکنون چنین شبکه اى . است» اى ملى هاى سنتى دولت هسیستم

جانبه در سطح  اى همه هفراملیتى بنا گردیده است، درعمل به صورت یک سیستم جهانى غیررسمى براى همکارى

اى فراملیتى مبانى حقوقى نوین بین المللى ایجاد خواهد شد، تا از این  هتحت فشار کنسرن» .جهان عمل مى کند

یت گردد و راه براى دخالت در مسایل داخلى کشورهاى طریق حاکمیت همه جانبه الیگارشى مالى قانونى و تثب

. مستقلى که مانع اعمال چنین حاکمیتى مى باشند هموار گردد  

» کوفى عنان«آقاى . روند تجدیدنظر در موازین اساسى حقوق بین الملل هم اکنون به طور وسیع در دستور کار است

 نفر 188ناسبت آغاز هزاره سوم ترتیب داده بود، در مقابل دبیرکلّ سازمان ملل متحد در جلسه اى که این سازمان بم

مؤسسۀ ما پس از جنگ براى یک جهان بین المللى تأسیس شد، لکن «: از رهبران کشورهاى مستقل اظهار داشت

هم اکنون، تنظیم موفق این گذار وظیفۀ اساسى تشکیالتى است که . امروز ما در یک دنیاى جهانى زندگى مى کنیم

» . رهبران جهان قرار گرفته استدر مقابل  

وى در سال . تر سخن مى گفت در دوره مسئولیت خود روشن» پطروس غالى«دبیرکلّ سابق سازمان ملل آقاى 

امروزه مسأله فقط بر سر این نیست که صلح مابین کشورها حاکم باشد، بلکه الزم است تا ابزارى «:  گفت1994

این وظایف جدید .  در درون کشورها از هم جدا مى سازداا را حت هه خلقبراى تنظیم اختالف نظرها پیدا شود، ک
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اى اخیر در جهت تضمین صلح انجام داده است از پایه متحول خواهد  همفهوم آنچه را که جامعۀ بین المللى در سال

زیر پا آیا مى توان اجازه داد که کشورى زیر لواى حاکمیت ملى، قوانین حقوق بشر را در کشور خود . ساخت

ى از جهان را که هیچ گونه پیوستگى و استمرارى در سیاست در یگذارد؟ آیا مى توان به مانند گذشته، هر قلمرو

آنجا وجود ندارد هنوز به عنوان یک دولت در نظر گرفت؟ از اینجا نتیجه مى گیرم، که دخالت با هدف برطرف 

» . است، وظیفۀ اخالقى سازمان هاى بین المللى استى که وجه مشخصۀ کشورهاى غیر دمکراتیکیها ىینمودن نارسا

روسیه و . هستند» ها ىیدخالت با هدف براندازى نارسا«عراق و صربستان دو نمونۀ مشخص براى تفیهم سیاست 

طیف وسیع دیگرى از کشورها کامالً محقند که نگران این مسأله باشند، زیرا آن روزى که نام آن ها نیز در این 

. رد، مى تواند زیاد دور نباشدلیست قرار گی  

تا زمانى که البته، نیروهاى با نفوذى که با این سناریو مقابله مى کنند، وجود دارند، حضور نیروى عظیم سیاسى و 

این .  کندانظامى آمریکا الزم است تا هر کوششى را در مقابله با نظم نوین جهانى به طور مؤثر تضعیف و خنث

آن «وین جهانى به نظر برژینسکى چندین دهه بطول خواهد انجامید، تا آن هنگام که مرحله از ساختمان نظم ن

بین المللى را ایفا کند، که » مباشر«اى جهانى پدید آمده و رفته رفته نقش آن  هسیستم عمل کننده واقعى در همکارى

ین سیستم جهانى، سرانجام یک چن» .عهده گیرده قادر است بار سنگین مسئولیت برقرارى ثبات در کلّ جهان را ب

نقش ایاالت متحده آمریکا به عنوان اولین، تنها و آخرین ابرقدرت در جهان را به طور شایسته اى مشروع خواهد «

» .ساخت  

، مشاور مالى سابق رییس جمهور فرانسه و رییس بانک اروپایى براى بازسازى و توسعه نیز یک فرضیه »آتالى«

. ی را از خود ارائه داد فلسفىِ جهانى ساز-تاریخى   

 اقتصادى تشکیل مى شود که در وهلۀ اول -اى متسلسل اجتماعى  هطبق این فرضیه، تاریخ بشریت از فرماسیون
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وى، بر این پایه . اى هستى انسانى را تعیین مى کنند، از یکدیگر تمایز پیدا مى کند هاى اساسى که پایه هتوسط ارزش

: دهددوران هاى مختلفى را تمایز مى   

  دوران دین و فرهنگ دینى و مقدسین ٭

  دوران فتوحات و کشورگشایى و فرهنگ قدرت برخاسته از آن و کیش شخصى فرمانروا و رهبر ٭

آن را دوران تجارت با فرهنگ ویژۀ خود، فرهنگ » آتالى« و سر آخر دوران تجارت و مبادلۀ متقابل، که ٭

. پول به عنوان ارزش مطلق و فراگیر مى داند  

ترین شکل تکامل جامعۀ بشرى را به دست مى دهد و فقط  در چارچوب این فرضیه، جامعۀ تجارتى باالترین و نهایى

اى نوین، باالخره تمام بشریت را در یک  هپایۀ دست آوردهاى عظیم علمى و تکنولوژى این جامعه قادر است بر

انسانى که . دینى وجود نخواهد داشت، متحد سازدجامعه واحد جهانى که در آن هیچ گونه تفاوت ملى ، دولتى و 

اى  هاى سنتى، جذبه هاى ملى، فرهنگ هریشه(» هرگونه تأثیرى محدودکننده«جامعه تجارتى پدید مى آورد، آزاد از 

تمدن نوین را که در نتیجه پیروزى » آتالى«از این رو . خواهد بود)  روابط پایدار خانوادگىادولتى و سیاسى و حت

ن نظم نوین جهانى استقرار مى یابد، تمدن عشایرى مى نامد که فقط و فقط توسط روابط مالى فراگیر با یک چنی

انسان خود را همانند یک کاال تولید مى کند و حیات محصول یک تولید « و در نهایت . خود و با جهان مرتبطند

» .مصنوعى و داراى ارزش کاالیى مى گردد  

که بر پایۀ آن تمدن امروزى غرب را به » فوکویاما«پرفسور آمریکایى » ن تاریخپایا«سرانجام هدف از فرضیۀ 

آخرین » حقوق بشر همگانى«و » بازار آزاد«اى خود مانند فردگرایی خودپرستانه،  هشکل دمکراسى لیبرال با ارزش

. حمیلى استت» نظم نوین جهانى«مرحله از تکامل بشرى بشمار مى آورد نیز، فقط پرده پوشى ایدئولوژیکى   

تبلیغ » نظم نوین جهانى«است که توسط آفرینندگان » جهانى سازیى«اى ذیل، اثبات آن  هدر نتیجه هدف نظریه
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: مى گردد  

، »مرکزى« که جامعۀ بشرى را یک سیستم جهانى مى داند که داراى سه منطقۀ ،»والراشتاین« نظریۀ ٭

. بل بر روى یکدیگر دارند که این مناطق تأثیر متقا،است» حائل«و » حاشیه اى«  

اى اجتماعى یک نوآورى مستمر سخن مى راند، که به تعبیر  هکه از مکانیسم» پوپر«آقاى » جامعۀ باز« مدل ٭

. تر به معناى ذوب در غرب است دقیق  

. اساس و شالودۀ ژئوپولیتیکى تقسیم نوین جهان است» برژینسکى« هژمونى گرایى ایاالت متحده که به عقیدۀ ٭

 

یا تمدن پول که آنرا از یک وسیلۀ سادۀ پرداخت به یک ارزش مطلق و جامع » آتالى« جامعۀ تجارتى آقاى ٭

 تبدیل مى نماید و 

. که مدعى است، این جامعه به مثابۀ تاجى بر تارک تاریخ مى درخشد» فوکویاما« فرضیۀ ٭  

از . ک خصلت کامالً محافظه کارانه استغربى داراى ی» فلسفۀ جهانى سازی«بسیار ساده مى توان تشخیص داد که 

نظر تاریخى و نهایتاً، هدف آن محدود کردن تکامل بهر قیمتى در چارچوب کیفیت قدیم است، یعنى متوقف 

آن ها جهانى سازی را به صورت امروزى خود . به تاریخ» پایان بخشیدن«کردن تکامل جامعه و به معناى دقیق کلمه 

. ف آخر آن ها استبى بدیل مى دانند و این حر  

آن ها . ، کند کردن لبۀ تیز تضادها و تخفیف آن هاست و نه از بین بردنشان»جهانى سازی«از دید اجتماعى، هدف 

همگى تنها از جوانب . را ناشى از یک سرى سوء تفاهمات مى دانند» جهانى سازی«تضاد مابین موافقین و مخالفین 

برخى از دست آوردهاى پیشرفت و تکامل، و بعضى دیگر راجع به . انندمختلف پدیده اى واحد و مشابه سخن مى ر

حالت . آن ها مى بایستى بجاى مجادله دست به دست یکدیگر داده، به کار بپردازند. مخارج آن صحبت مى کنند
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 فنى و پیشرفت اقتصادى را به عهده بگیرند و بخش دیگر بکوشند -مطلوب آن است که برخى وظیفه تکامل علمى 

کسانى که این مطلب را درک نکنند، مرتجع و مخالف . تا عوارض جنبى و نامطلوب این روند را به حداقل برسانند

. این سؤال، که چگونه مى توان به چنین کعبه آمالى رسید اصوالً مطرح نمى شود. پیشرفت هستند  

 تعاریفى که از موضع تفکر بورژوایى اما، آنچه که به جنبه واقعى علمى مسأله مربوط مى شود، باید گفت، که کلیه

در مقطع امروزى ارائه مى گردد، کم و بیش فقط توصیف مبسوط » جهانى سازی«در جهت تشریح مشخصات روند 

مشخصات ظاهرى آن است و هیچ کمکى به شناخت ماهیت روند جهانى سازی، نیروهاى محرکه، اشکال مشخص و 

. اى آن نمى کند هویژگى  

 

سازی ـ جوهر جهانى 3  

. آرى، جهانى سازی یک روند عینى و ضرورى است، که بشریت را در طول تاریخ خود همراهى مى کند

اى  هجهانى سازی در عین حال یک فرآیند اجتماعى است که عملکرد آن ناشى از تأثیرگذارى متقابل افراد، گروه

این روند، بالواسطه با اهداف و منافع . ودا و جوامع مدنى بر روى یکدیگر خواهد ب هاجتماعى، اقشار، طبقات، ملیت

آن ها اجین گردیده و بدین لحاظ یک اسلوب ویژه براى شناخت آن الزم است که تنها از این طریق میسر خواهد 

.  لنینیسم مدد بجوییم-شد که ما از میراث کالسیک مارکسیسم   

دهد که   نشان نمى کند، بلکه توضیح مىیک مارکسیست تنها ضرورت وجود یک فرآیند را خاطر«: لنین مى نویسد

) 1(» .بخشد وکدام طبقه این ضرورت را تعیین مى کند  مىا اقتصادى به این روند محتو-کدام فرماسیون اجتماعى  

ایى که یک ضرورت تاریخى در راستاى  هراه: لنین، بدنبال تکامل این تز، به این نتیجه اساسى و با اهمیت رسید که

» بودن یا نبودن«تاریخ به طور عمده مسأله . گوناگون است» برحسب سرشتش«ن عبور مى کند، تحقق یافتن از آ
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تاریخ هیچ گونه سیر تکاملى مشخص، تغییر ناپذیر و از . است» چگونگى بودن«را مطرح نمى سازد، بلکه هدفش 

 -گوناگون اجتماعى اى هیونتواند به فرماس یک روند عینى مشخص و مشابه مى. پیش تعیین شده وقایع را نمى شناسد

اى  هتواند بنا بر موقعیت طبقات و گروه یک ضرورت یکسان و مشابه مى. اقتصادى محتواى خود را تفویض کند

و وابسته به آن مى توان گره مشکالت بزرگ اجتماعى را از طرق . اجتماعى مختلف، تعبیرات مختلفى داشته باشد

. ین خاطر صورت مى گیرد، که کدام راه تکاملى ممکن پیروز گرددمبارزه اجتماعى درست به ا. مختلف گشود  

پدید آمده اند و یا اینکه محصول مناسبات » طور کلّىه پیشرفت ب«به طور مثال آیا مشکالت جهانى امروز در اثر 

.  رونداجتماعى کامالً مشخصى هستند؟ نظریه پردازان بورژوایى جهانى سازی، از دادن جواب به این سؤال طفره مى

باید سؤال کرد که خصلت راهزنانه و افراطى تولید صنعتى امروزى که به بحران منابع طبیعى و اکولوژیکى انجامیده 

است و یا آنکه این ویژگى ناشى از تبعیت » کلّى طوره تولید ب«است، چرا و از کجا ناشى مى شود؟ آیا این ویژگىِ 

 سودورزى حداکثر تحت قوانین انباشت سرمایه، هیچ مرزى را براى تولید مادى از قوانین بازار است، که بدنبال

 انباشت بیشتر سرمایه نمى شناسد؟ 

مشکالت جهانى کلیه بشریت را در بر مى گیرد، ولى این مشکالت توسط بشریت به طور عام پدید نیامده اند بلکه 

وهى از کشورهاى پیشرفته  اقتصادى سرمایه دارى هستند و توسط گر-محصول فرماسیون مشخص اجتماعى 

یا کلیه بشریت باید جور . از این رو وضع دشوارى کنونى به وجود آمده است. سرمایه دارى تولید گردیده اند

سرمایه دارى را بکشد و به خرج خود مشکالت آنرا حل کند و یا اینکه سرمایه دارى مشکلى براى بشریت خواهد 

. ه مى افکندبود، که رفاه و حتى حیات آنرا به مخاطر  

 با آن مواجه گردید، پدیده اى که 20به طور مثال این پدیده را مورد نظر قرار دهیم که بشریت در نیمه دوم قرن 

وجود آن مورد شک و شبهه هیچ کس نیز نیست و در مصوبات محافل بین المللى و در وهله اول کنفرانس سازمان 
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هسته اصلى این پدیده در این نهفته است، که ترویج و . ده است منعکس گردی1992ملل در ریو دِ ژانیرو در سال 

توسعه مدل تولیدى و مصرفى غرب در سطح جهان بعلت محدودیت منابع طبیعى و مرزهاى اکولوژیکى غیر ممکن 

از این واقعیت غیرقابل انکار نتیجه مى شود، که بشریت به طور کلّ باید راه و روش دیگرى را براى حیات و . است

هم جامع و » جهانى سازی«نامى که مانند . نام دارد» تکامل پایدار«فرض کنیم که این راه . امل خود جستجو کندتک

. هم غیرجانبدار است  

اى اجتماعى و سیاسى مختلف و گاه متضادى رسید  هبعد از آن، بنا بر واقعیتى غیر قابل انکار مى توان به نتیجه گیرى

. مى تواند تعبیرات به طور کلّى متفاوتى را بدنبال داشته باشد» تکامل پایدار«راى برنامه ریزى ب. و خواهیم رسید  

» میلیاردهاى طالیى«یکى از این تعبیرات بر این پایه است که مدل غربى تولید و مصرف تنها ویژه کشورهاى 

ایى در  ه راه حلاى تئوریک یک چنین هپایه. خواهد بود و بقیه جهان مؤظف است که از خودگذشتگى نشان دهد

ن هاى ویژه تجار و دانشمندان ــ پى ریزى اــ یکى از سازم» کلوپ رم«سده هفتاد طى سلسله گزارشاتى به ابتکار 

همه . فرموله شده است» رشد ارگانیک«و » ضریب رشد صفر«، »مرزهاى رشد«ا طرح  هدر این گزارش. شده اند

وهاى مولده در چارچوب کیفى سیستم قبلى، یعنى سرمایه دارى ا بیانگر ایده محدودیت کمى تکامل نیر هاین طرح

و بدین صورت شیدایىِ سکون ناپذیرِ بورژوایىِ پیشرفت و نیز تب پایان ناپذیر جنون مصرف به بدبینى . هستند

. را اجتناب ناپذیر اعالم کرد» پایان تاریخ«تاریخى و تکنولوژیکى انجامید، که   

اى  همدل غربى تولید و مصرف و تجدید نظر در مورد پیشرفت اجتماعى با شاخصتعبیر دیگر خواستار غلبه بر 

. کیفى نوین است  

: در مورد این جایگزین چنین آمده است» حزب کمونیست فدارسیون روسیه«در برنامه   

نده خود همزمان با آغاز هزاره نوین، بشریت در تاریخ خود در مقابل انتخاب هیجان انگیزى از راه تکاملى آی... «
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 طبقاتى متضاد، در مقابل -به نظر ما فقط دو راه وجود دارد که بعلت وجود منافع اجتماعى. قرار گرفته است

. یکدیگر قرار گرفته اند  

راه اول، خواستار محدودیت و حتى ایستایى سطح رشد اقتصاد جهانى و تثبیت ساختارهاى کنونى تولید، توزیع و 

و پیرامون استثمار شده » میلیاردهاى طالیى«انى ساختن سیستم تقسیم بشریت به هدف این راه، جاود. مصرف است

. است» نظم نوین جهانى«آن و تثبیت حاکمیت کشورهاى سرمایه دارى پیشرفته به کمک   

راه دوم، خواستار ارتقاى بى وقفه سطح رفاه همه مردم جهان، همگام با حفظ بى قید و شرط تعادل اکولوژیکى، بر 

» .تغییرات کیفى نیروهاى مولده، شکل و شیوه تولید، مصرف و پیشرفت تکنیکى استمبناى   

بنا بر این ثابت مى گرددکه جهانى سازی روند مشخصى نیست، مى تواند در اشکال مختلفى تحقق یابد و 

 البته اصالً ممکن نیست که در این کالف سردرگم از. اى مختلفى در حین تکامل آن ممکن است هجایگزین

آلترناتیوهاى مختلف به نتیجه مطلوبى رسید، اگر که چراغ راهنماى ما ادبیات امروزى غرب با برداشت ویژه اش از 

 لنینیسم به ما کمک مى کند، که این مشکل بسیار غامض را -اى مارکسیسم  همیراث کالسیک. جهانى سازی باشد

. درک کنیم  

اجتماعى، فرآیند اجتماعى کردن کار که کلیه مراحل تکامل  تاریخى از پیشرفت -مطابق با درک ماتریالیستى 

جامعه بشرى را درمى نوردد و پایه و اساس و گرایش تعیین کننده جهانى است، نیروى محرکه وحدتِ همه جانبه و 

. عمیق آن است  

ش خواهیم ما کوش. جوهر این مقوله اقتصادى در آثار مارکس و لنین به طور جامع مورد بررسى قرار گرفته است

در اینجا باید . کرد تا در ادامه گفتار خود، بخشى از آن نقطه نظرات پیرامون دوران امروز را مورد توجه قرار دهیم

افزون بر این، . متذکر شد، که شیوه تولید سرمایه دارى نقش بسیار تعیین کننده اى در اجتماعى کردن کار ایفا مى کند
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سازد که این روند از طریق دیگرى، یعنى بدون استثمار انسان از انسان و  اهم مىایى را فره   شرط سرمایه دارى پیش

اجتماعى کردن کار که به هزاران شکل و با سرعتى «: لنین مى نویسد. بدون تضادهاى طبقاتى آشتى ناپذیر ادامه یابد

ا  ها و تراست هدارى، سندیکااى سرمایه  هاى بزرگ، کارتل هبه ویژه در توسعه مؤسسه... تزایدى به پیش مى رود و 

و همین طور در رشد غول آساى حجم و قدرت سرمایه مالى متبلور مى گردد، پایه و اساس اصلى مادى براى 

) 2(» .فرارسیدن غیرقابل اجتناب سوسیالیسم است  

ى شکل سرمایه دار«را به مثابۀ » جهانى سازی«اى امروزین تحت اصطالح  هدر نتیجه مى توان تمام پدیده

. ، تعریف کرد»خود گرفته استه اجتماعى کردن کار که ابعاد جهانى ب  

این روند مى تواند در دوران کنونى از دو طریق . ولى اشکال آلترناتیو مختلفى براى اجتماعى شدن کار وجود دارد

بدین صورت که : صورت پذیرد  

  کار هرچه بیشتر زیر یوغ سرمایه قرارگیرد، -1

. ت سرمایه رهایى یابد کار از سلطه قدر-2  

تر مى گردد، که به خاطر آوریم، که درک مارکسیستى   جهانى این دو بدیل آنگاه روشن-ژرفاى محتواى تاریخى 

کار بیش از هر . از مقوالت کار و سرمایه بمراتب وسیع تر از تعبیرات سنتى و محدود اقتصادى در باره آن ها است

جوهر کار فقط . ه اى براى حفظ بقا و نیز جهت تکامل فردى و اجتماعى اوچیز خصلت ویژه نوع انسان است، وسیل

کلیه «طور کلّى ه بهمین دلیل، از نظر مارکس کار ب. صرف ساده انرژى نیست، بلکه داراى سرشتى خالق است

 سرمایه، کار مرده و و به صورت شیئى درآمده) 3(» .اى علمى، کلیه اختراعات و کلیه کشفیات است هفعالیت

قانون تکاملى آن، رشد کمى و . خود گرفته و بر کار زنده حکومت مى نمایده است، که شکل پول و ارزش ب

براى سرمایه کامالً بى تفاوت است، که افزایش آن در نتیجه چه . نامحدود، و بدون هیچ نوع کیفیت معینى است
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به همین دلیل، تضاد تاریخى کار و . نوع کارى، براى نمونه تولید دارو و یا مواد مخدر، صورت مى پذیرد

سرمایه داراى خصلتى بسیار ژرف و مرتبط با جوهر و ذات این مقوالت است، که نه تنها جوانب اقتصادى، بلکه در 

جایگزینى در مقابل اجتماعى کردن کار وجود نداشته و نخواهد . عمل کلیه جوانب زندگى بشرى را در بر مى گیرد

درگزارش سیاسى .  در مقابل نوع سرمایه دارى آن وجود داشته، دارد و خواهد داشتبرعکس، یک جایگزین. داشت

سوسیالیسم به مثابۀ یک «: هفتمین کنگره کمیته مرکزى حزب کمونیست فدراسیون روسیه چنین آمده است

ا و  ههنگآموزش جهانشمول به هیچ وجه نافى روندهاى همگرایى، مثل درآمیختگى متقابل اقتصاد، تعالی متقابل فر

ا بر هم در جهان نیست، بلکه تنها بدیل در مقابل اعوجاجاتى است، که ادغام جهان در سیستم  هتأثیرات متقابل تمدن

» .سرمایه دارى بدنبال خواهد داشت  

اى امکانات مادى براى گذار به نظم اجتماعى نوین و عادالنه اى را در خود مى  هجهانى سازی کاپیتالیستى نطفه

 براى اینکه این امکان به واقعیت تبدیل گردد، بایستى که از پوسته اجتماعى سرمایه دارى امروزى اش .پروراند

. رهانیده شود  

و هیچ دلیلى وجود ندارد که جهان به موجب آن . بشریت امروز در مقابل دو راهى تاریخ خود قرار گرفته است

. طراحى مى کنند» نظم نوین جهانى «محکوم به حرکت بر طبق سناریوهایى باشد، که خالقین غربى  

 

  گرفتار در چنگال جهانى سازی امپریالیستى :دومبخش 

است؟ » اصالح پذیر« آیا سرمایه -1  

در غرب و همچنین در دهه گذشته در روسیه سخن بر سر این است، که سرمایه دارى در طى قرن بیستم و به ویژه 

فرض بر این . دوم جهانى، طبیعت خود را از بن تغییر داده استبا شروع مرحله جهانى سازی پس از پایان جنگ 
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است که وى خصلت راهزنانه و استثمار کننده خود را از دست داده، چهره خود را بسوى انسان و در جهت ارضاى 

در مقام اثبات این . گام برمى دارد» خیر و صالح عمومى«حوایج آن گشوده و در اصل روز بروز بیشتر در جهت 

کمى . به معناى واقعى کلمه در آن غوطه ورند، اشاره مى شود» میلیاردهاى طالیى«یه، به رفاهى که ساکنین فرض

ها در اوج  به خود خواهد گرفت و سپس تمام انسان» چهره اى انسانى«صبر و تحمل، و سرمایه دارى بطور قطعى 

... رفاه خواهند زیست   

ل یاى خود واقعاً دیگر آن سرمایه دارى اوا ه بر مبناى بسیارى از شاخصتوان گفت؟ سرمایه دارى در این باره چه مى

 قرن گذشته نیست، ولى به چه دلیل؟ 

لنین در زمان خود وجود دو نوع ناهنجارى سرمایه در روسیه و همچنین در هر کشور سرمایه دارى دیگرى را 

که (» ا ها و اکتبریست هصدسیاه«دارى و دیگرى سرمایه » مردمى«یکى سرمایه دارى دمکرات و : گوشزد مى کرد

بهتر است در ). هاى دست راستى افراطى سلطنت طلب، مذهبى و ناسیونالیست اوایل قرن بیستم است منظور جریان

 به گورکى نوشت، بطور کامل نقل شود، زیرا که در 1911 ژانویه 3اینجا، این مطلب که وى طى نامه اى در تاریخ 

. ث ما داراى اهمیت ویژه اى استرابطه با موضوع مورد بح  

ا حتى از یک عملکرد ارتجاعى مانند  همارکسیست. تضمین پیروزى بر سرمایه دارى تنها در رشد آن نهفته است«

ولى هر کس به کیش خویش، بگذار آقاى . ا، محدودیت تجارت و غیره دفاع نمى کنند هممنوعیت تراست

را به ایران اعزام ) 5(و بگذار که آن ها لیاخوف. راه آهن بنا کننددر تمام ایران خطوط ) 4(خومیاکف و شرکایش

سرمایه مى خورد، مى بلعد، راه نفس را مى گیرد . ا بازکردن چشم و گوش کارگران است هوظیفه مارکسیست. دارند

. و خفه مى کند، از خود دفاع کنید  

پرولتاریا و با دفاع از آزادى مبارزه پرولتاریا، مقاومت علیه سیاست استعمارى و راهزنى بین المللى با سازماندهى 
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ترمز کننده تکامل سرمایه دارى نیست، بلکه برعکس تسریع کننده آن است، زیرا که سرمایه دارى را به استفاده از 

ما سرمایه دارى داریم تا . تر است تر و هم از نظر تکنیکى پیشرفته ایی مجبور مى کند، که هم متمدنانه هشیوه

ا است و دیگرى سرمایه دارى مردمى  ه»صد سیاه«ا و  ه»اکتبریست«یک سرمایه دارى، سرمایه دارى . ه دارىسرمای

از طرفى : پرولتاریاى بین المللى سرمایه را از دو طرف تحت فشار قرار مى دهد) ... واقع بین، دمکراتیک، فعال(

ا را از خود  ه»اکتبریست« طرف دیگر سرمایه ا را به سرمایه دمکرات تغییر مى دهد و از ه»اکتبریست«سرمایه 

و این عمل پایه سرمایه را توسعه مى بخشد و آنرا به مرگ خود . دور مى کند و آنرا به میان وحوش مى فرستد

باقى نمانده و دیگر تقریباً تمام » اکتبریستى«در اروپاى غربى اکنون تقریباً هیچ سرمایه . بیشتر نزدیک مى کند

از انگلیس و فرانسه به روسیه و آسیا کوچ کرده » اکتبریستى« سرمایه دمکرات است و سرمایه سرمایه موجود،

ا و تبدیل آن به  ه»اکتبریست«ا در آسیا مبارزه در جهت بیرون راندن سرمایه  هانقالب روسیه و انقالب. است

ست به راه خود ادامه دهد و ولى سرمایه دمکرات طفلى است که دیر بدنیا آمده و قادر نی. سرمایه دمکرات است

) 6(» .دیر یا زود سقط خواهد شد  

بندى آخر تا به امروز صحت خود را حفظ کرده است، ولى سؤالى که مطرح مى شود، این است که از چه ریق  جمع

مشخصى این پیش بینى تبدیل به واقعیت خواهد شد؟ در اینجا نمى توان از هیچ سیستم خودکارى صحبت به میان 

.  اشکال متنوعى مى توانند وجود داشته باشند، که آن هم پدیده نامتداولى نیست.آورد  

 یکى اینکه، سرمایه تا آن حد که مبارزه و مقاومت رشدیابنده به وى تحمیل مى سازد، متمدن مى گردد

، بدین صورت سرمایه در مراکز سرمایه دارى در رابطه مستقیم با جهانى سازی قرار دارد» چهره انسانى«دوم اینکه 

. اى استثمار از این مراکز به مستعمرات و کشورهاى وابسته منتقل مى گردد هترین شیوه که شدیدترین و غیرانسانى  

اى طبقه  هسرمایه توانسته است خود را تا حدى با شرایط تغییریافته وفق دهد و بطور ملموسى در مقابل خواست
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در . عى در درجه اول در جهت تأمین منافع سرمایه به وقوع پیوستاین امر به طور طبی. کارگر انعطاف بخرج دهد

توضیح علل این تغییرات نباید فراموش کرد که این تغییرات به هیچ وجه آزادانه و از روى خواست صورت 

منظور ما از شرایط تغییر یافته قبل از هر چیز، پیروزى انقالب اکتبر در روسیه و جنبش عظیم . نپذیرفته است

. کشان در جهت احیاى حقوق اقتصادى، سیاسى و اجتماعى خود بود، که بدنبال آن در جهان رخ دادزحمت  

سرمایه که با اعتراضات اجتماعى رشد یابنده اى مواجه گردیده بود، اکنون دو راه در پیش داشت که هر دوى آن ها 

ران اقتصاد جهانى در پایان دهه ترین دوره مربوط به دوران بح مشخص. را در سیاست عملى خود به کار گرفت

» استراتژى نوین«در آمریکا فرانکلین روزولت رییس جمهور وقت یک . بیست و اوایل دهه سى قرن گذشته است

ابتدا در آلمان و سپس در تمام اروپا » نظم نوین«را اعالم کرد، در حالى که هیتلر در جهت اعمال ) معامله نوین(

. گام برداشت  

 گر چه اختالفات بسیارى در شکل و فرم اجراى آن وجود دارد، ولى از نظر محتوا، نکات مشترک بین این دو راه

اى حاکم در مقابل تغییر رادیکال تناسب قوا مابین کار  ههر دو راه واکنش مستقیم رژیم. بسیارى به چشم مى خورد

رده، تقویت نفوذ دولتى بر اقتصاد بود و دو راه نامب هدف هر. و سرمایه در جهان، بدنبال پیروزى انقالب اکتبر بود

ولى روزولت در جهت مصالحه و . هر دو راه از جنبه کاربردى، مؤثر بودن عامل سرمایه را به اثبات رساندند

هر دو شیوه، هر گذشت و اغماضى را که . گذشت با زحمتکشان پیش رفت، در حالى که هیتلر به زور متوسل شد

اى دیگر جبران کردند و سر آخر هر کدام  هشان دادند، با استثمار شدیدتر در حوزهن» خود«نسبت به طبقه کارگر 

در واقع، مسأله بر سر . اى مختلف امپریالیستى را جهت تسلط بر جهان به نمایش گذاردند هبه نوع خود تالش گروه

. اشکال متفاوت جهانى سازی هر کدام از آن ها بود  

ولى ابتکار عمل تاریخى .  در مبارزه مرگبارى در مقابل یکدیگر قرار گیرندو به همین علت می بایستى که آن ها
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دیگر آن نه سرمایه، بلکه سوسیالیسم پیروزمند در روسیه بود که تعیین مى . دیگر در دست سرمایه قرار نداشت

رى بود که اتحاد جماهیر شوروى با سهم عظیم خود در پیروزى بر آلمان هیتل. کرد، کدام راه پیروز خواهد شد

این میهن ما بود که مجدداً به طور تعیین . آلترناتیو فاشیستى تکامل سرمایه دارى جهانى را غیرممکن ساخت

لذا اینکه . کننده اى بر روند تاریخ تأثیر گذارد و جهان را از مصیبت وحشتناک و پیروزى سرمایه فاشیستى رهانید

 خود گرفت، مطلقاً ربطى به لیاقت و شایستگى سرمایه نداشت، به» چهره بشرى«سرمایه دارى در برخى از کشورها 

بلکه مدیون سوسیالیسم بود که به وزنه واقعى اقتصادى، سیاسى و اخالقى مقابل با سرمایه دارى تبدیل گردیده و 

. انگیخت مبارزه کلیه زحمتکشان جهان را بر مى  

یو فاشیستى سر بلند کرده و کوشش مى کند تا کامالً بپا شده است، مجدداً آلترنات امروز که این وزنه مقابل تضعیف 

عالمت و آثار آنرا مى توان همه جا مشاهده کرد، به ویژه در تهاجم رشدیابنده امپریالیسم جهانى در سیاست . خیزد

. و در اقتصاد  

اسى تکامل اى اس ه لنینیستى از گرایش-همه این مطالب ثابت مى کند، که تجزیه و تحلیل کالسیک مارکسیستى

بررسى خالق تئورى لنین در مورد امپریالیسم تحت شرایط امروزین، . سرمایه دارى به هیچ وجه قدیمى نشده است

این تئورى دقیقاً به ما کمک مى کند، تا جوهر جهانى سازی را به عنوان یک روند . تازگى ویژه اى کسب مى کند

. اى ویژه اش بهتر درک کنیمه اى درونى خود و حرکت هبغرنج تاریخى با قانونمندى  

 

  فراموش شده ۀ کهنجاىِه  ب، نو-2

 به رشته تحریر درآورد، به 1916که در سال » امپریالیسم، به مثابه باالترین مرحله سرمایه دارى«لنین در اثر خود

: پنج خصلت مشخصه بنیادین امپریالیسم اشاره مى کند  
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. ـ تمرکز تولید و رشد انحصارات1  

. اى صنعتى و در نتیجه پیدایش سرمایه مالى هاى بانکى با سرمایه هآمیختن سرمایهـ در هم 2  

. یابد ـ برعکس صدور کاال، صدور سرمایه اهمیت ویژه اى مى3  

. اى امپریالیستى و آغاز مبارزه در جهت تقسیم نوین آن هـ تقسیم جهان مابین قدرت4  

. از تکامل خودـ شیوه فاسد و انگلى سرمایه دارى در این مرحله 5  

. ا در رابطه با وضعیت کنونى هحال بپردازیم به بررسى این مشخصه  

 مشخصۀ نخست:

 تمرکز تولید و رشد انحصارات 

رشد سرسام آور صنایع و روند سریع و چشم گیر تمرکز تولید در کارخانجات بزرگى که دائماً در «: لنین نوشت

 این حرکت 20در جریان قرن ) 7(» مایه دارى استترین خصوصیات سر حال توسعه است، یکى از شاخص

 بزرگ ترین انحصارات جهانى احت. امپریالیسم روز بروز بیشتر متجلى شده و اکنون ابعاد بسیار عظیمى یافته است

(...) تر مى شوند  یابند و بزرگ منتهاى مرزهاى رشد خود رسیده بودند، بیشتر توسعه مىه که ظاهراً ب  

نکته اساسى در اینجا نهفته است . ... روند تمرکز تولید و رشد انحصارات کیفیت نوینى یافته استدر دهه هاى اخیر 

که کنسرن هاى فراملیتى امروزه چنان عملکردى یافته اند و داراى چنان حاکمیت و سیادتى شده اند که تاکنون تنها 

 ها با تمام قوا کوشش مى کنند تا به عاملین آن. از آنِ دولت هاى ملى بود که در گذارى تاریخى به وجود آمده اند

زیر پرده استتار (و مجریان حقوق بین المللى تبدیل شوند، ساختارهاى اعمال قدرت خود را مثل پلیس و ارتش 

هاى  سازمان داده و قانونى کنند، و کوشش مى کنند تا تحت پوشش هاى مختلف بدرون سازمان) نیروهاى حفاظتى

. دبین المللى نفوذ کنن  
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هاى گذشته، خلق ها و دولت هاى  اگر در دوران. چنین گرایشى کلیت ثبات سیستم سیاست جهانى را تهدید مى کند

در پى ایجاد ساختار مدیریت به کلّی » نظم نوین جهانى«مخلوق آن ها مبتکران اصلى تاریخ جهان بودند، اکنون 

، قوانین مستقل خود، منازعات و جنگ بین کشورهاى مستقل با مرزهاى خود«. متفاوتى در سطح جهان است

! ملت ها مخل تجارت آزاد هستند، بدین معنى که مانع شکوفایى و پیشرفت مى گردند، پس مرگ بر حق حاکمیت

بنا بر نظر . »نظم نوین جهانى«این است راه حل هاى اصلى ! »زنده باد قدرت مدیران و بانکداران و نه سیاستمداران

که بر مبناى اصول  ختار نوین جهانى باید بر پایه کنسرن هاى عظیم فراملیتى استوار گرددطراحان این نظم، سا

ها هستند که دایره کوچک سروران نوین جهان را تشکیل  دقیقاً نیز همان. کنند  مالی سوددهى عمل مى-اقتصادى 

سیادت، استقالل ملى، ویژگى با ارزش هاى سنتى خود، مانند حق » از مد افتاده«مى دهند که جایگزین دولت هاى 

. فرهنگى و تداوم تاریخى خواهند شد  

جهانى سازی، . این یک انقالب نوین سرمایه دارى است«: مى نویسد» لوموند دیپلماتیک«روزنامه بانفوذ فرانسوى 

 سیاسى ترین مناطق کره ما را تسخیر خواهد کرد، بدون آنکه به استقالل دولتى و یا رژیم هاى مختلف دور افتاده

. جهان دوران نوینى از کشورگشایى را تجربه خواهد کرد که جایگزین سیستم مستعمراتى خواهد بود. وقعى بنهد

ولى برعکس گذشته، که کشورها عمدتاً در نقش فاتح ظاهر مى شدند، اکنون مجموعه اى از صنایع خصوصى و 

هیچ گاه محفل آن ها به این اندازه . جهانندگروه هاى مالى هستند، که مدعى نقش تصمیم گیرنده براى سرنوشت 

» .کوچک و در عین حال تا این حد پرقدرت نبوده است  

 مشخصۀ دوم: 

 تمرکز سرمایه و پیدایش سرمایه مالى در نتیجه رشد همگون سرمایه بانکى و سرمایه صنعتى 

معامالت مالى » نوابغ«یب لنین گوشزد مى کرد که تکامل سرمایه دارى بدانجا رسیده است که بیشترین سود نص
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بتدریج که معامالت بانکى توسعه مى پذیرد و در دست عده قلیلى از مؤسسه ها تمرکز مى یابد، «. خواهد شد

گرى را رها کرده به صاحبان انحصارات پرقدرتى مبدل مى شوند که تقریباً تمام  بانک ها نیز نقش ساده میانجی

رمایان کوچک و نیز قسمت اعظمى از وسایل تولید و منابع مواد خام در سرمایه پولى جمیع سرمایه داران و کارف

این جریان تبدیل عده کثیرى از میانجیان . یک کشور و در یک سلسله از کشورها در اختیار آنان قرار مى گیرد

 ساده به مشتى صاحب انحصار، یکى از روندهاى اساسى رشد سرمایه دارى و رسیدن آن به مرحله امپریالیسم

هزاران هزار از اقتصادهاى خرد توسط بانک ها به یک اقتصاد سرمایه دارى تمام ملىِ ) 8(» . ...سرمایه دارى است

رشد بانک ها به مؤسسه هایى با «نتیجه آن، . منحصر به فرد و سپس به یک اقتصاد سرمایه دارى جهانى مبدل مى شوند

) 9(» .خصلت جامع و واقعى است  

یعنى سلطه سرمایه مالى که . بینى کرده است ترین گرایشات جهانى سازی امروزى را پیش ز مهمدر اینجا لنین یکى ا

در طول سده گذشته نفوذ بانک ها به عنوان تنظیم . سرمایه تولیدى و صنعتى را کامالً بزیر یوغ خود گرفته است

ر این بخش و نیز گسترش شبکه هاى و با رسوخ کامپیوتر د. کننده مالى اقتصاد جهانى روز بروز افزایش یافته است

کننده در تمامى بخش هاى فعالیت بشرى  باز در عمل داراى مقامى مسلط و تعیین اطالعاتى جهانى، سرمایه بورس

امروزه . خود گرفته استه در چند سال اخیر، روند جهانى سازی بازارهاى مالى شتاب بیشترى ب. گردیده است

ام در بازارهاى بورس در کشورهاى مختلف به طور تنگاتنگ با یکدیگر پیوند نوسانات نرخ هاى ارز، بهره و سه

. هر تغییرى در یکى از شعبات بازار تمام سیستم را بلرزه در مى آورد. دارند  

در آغاز سده جدید، این روند همانند تمرکز تولید در چارچوب کنسرن هاى فراملیتى، وارد مرحله کیفى نوینى 

ین مرحله نوین، به ویژه در این است که پول با دور زدن مرحله کاالیى به بازتولید خود مى خصلت ا. گردیده است

. مالى و معامالت ارزى این روند را شتاب مى بخشد) ویرتوال(صف بندى پرهیجان بازارهاى مجازى . پردازد  
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 مشخصۀ سوم: 

  . است امپریالیسم، بنا به گفته لنین صدور سرمایه با ابعاد عظیمۀاین مشخص

صفت . صدور کاال صفت مشخصه سرمایه دارى سابق بود، که در آن رقابت آزاد تسلط کامل داشت«: لنین مى گوید

. ... مشخصه سرمایه دارى نوین که در آن سیادت با انحصارات است، صدور سرمایه است  

یت ویژه دوران معینى که چگونگى آن، خصوص» منافع«براى کشورهاى صادر کننده سرمایه امکان تحصیل 

) 10(» . تقریباً همیشه وجود دارد-سرمایه مالى و انحصارها را مشخص مى سازد   

صدور سرمایه با رشد و توسعه جهانى سازی اقتصاد .  تغییر چندانى نکرده است1916این خصلت امروز نسبت به سال 

رمایه تقریباً به مهم ترین اصل رفاه حتى بیش از آن، با توسعه قدرت کنسرن هاى فراملیتى، صدور س. افزایش یافت

در سیستم مالى جهانى براى انتقال سرمایه هاى عظیم از یک قاره به قاره دیگر فقط چند . مالى آن ها تبدیل گردید

امروز به علت تحرک عمل ناشى از امکانات شبکه هاى اطالعاتى، بسیار ساده مى توان سرمایه هاى . دقیقه الزم است

طح کره زمین جابجا کرد و این سرمایه ها غالباً در مسافت هایى نسبتاً دور از صاحبانشان به کار هنگفتى را در س

. مشغولند  

با این حال در درون این حرکاتِ بظاهر درهم و برهم قانونمندى ویژه اى وجود دارد و اگر ما با منطق لنینى به این 

ال کدام منافع مقدم هستند، خواهیم فهمید که ویژگى سؤال پاسخ گوییم، که صادرکنندگان سرمایه امروزى بدنب

. دوران کنونى در چه نهفته است  

بسیارى از اقتصاددانان در دوران حکومت شوراها بر این نکته تأکید . جواب این سؤال به طور کلّى روشن است

این هدف در اقتصاد داشتند، که در دهه هاى اخیر سرمایه اى که توسط کنسرن هاى فراملیتى صادر مى گشت، با 

ترین مدت یک مدل جهانى تقسیم کار بین المللى با کیفیت نوین را ایجاد  جهانى به کار انداخته مى شد که در کوتاه
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امروز کامالً مشخص گردیده است، . پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى این روند شتاب فزاینده اى یافت. کند

.  جهان به تعدادى از مناطق اقتصادىِ تخصصى و نابرابر حقوق استکه مهم ترین ویژگى این مدل در تقسیم  

دسته اول، شامل کشورهاى بسیار پیشرفته غرب و شرکاى استراتژیک آن ها، مانند ژاپن مى شود که ساکنان آن ها 

انى امپریالیسم کلنیالیستى جه) متروپول(این، نوعى کالن شهر . هستند» میلیارد طالیی«در کلّ خود تصویرگر 

یکى از » آتالى. جى«. هاى مدیریت را در خود متمرکز کرده است هاى قدرت و ارگان است، که مهم ترین ارگان

این متروپل ها را » خطوط افق«در کتاب خود » نظم نوین جهانى«مهم ترین ایدئولوگ هاى جهانى سازی و 

قدرت، نسبت به حجم پولى که در کنترل در آن «اى مى نامد که » هاى از نظر سازماندهى بسیار پیشرفته مکان«

» .پولى که به تنها معیار همگانى سنجش هر چیز تبدیل گردیده است«، » آن ها است، تخمین زده مى شود  

و شیئى قابل ... ترین دارایى تابعیت در چارچوب کشورهاى غالب، به پرارزش«طبق پیش بینى وى، در جهان نوین 

» نظم نوین«سطح مصرف بسیار باالیى را که معماران . تبدیل خواهد شد» پورت هاخرید و فروش در بازار آزاد پاس

بخش . در نظر گرفته اند، مستلزم وجود حجم عظیمى از تولید کاالها و عرضه خدمات است» میلیارد طالیى«براى 

سبات متفکران بر پایه محا. تعیین کننده اى از این صنعت در به اصطالح منطقه تکنولوژیکى متمرکز خواهد شد

که نقش تهیه کنندگان ذخایر مواد خام و صنایع بخش مونتاژ به آن ها محول » گروه دوم«جهانى سازی، کشورهاى 

را تضمین مى کنند، نیز عضو این منطقه خواهند » نواحى با سازماندهى باال«گردیده است و کیفیت زندگى ساکنان 

. بود  

 آن مناطقى را در بر مى گیرد که از نظر اقتصادى دورنمایى نداشته و و سر انجام منطقه سوم تقسیم کار جهانى،

این کشورها به حال خود رها . در این مناطق هیچ گونه منافع مالى با اهمیتى ندارند» میلیارد طالیی«کشورهاى 

. خواهند شد، البته بدان شرط که این آزادى مخل سیستم جهانى مورد نظر نباشد  
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مکان هاى از نظر (جهان، تهدید رفاه کشورهاى غربى از طرف کشورهاى حاشیه اى خطر اصلى براى ثبات 

 اقتصادى، چالش - هاى مالى »گِتو«است که با مردمان فقیر، همانند تبعید شده گان به ) سازماندهى بسیار نازل

د این خطر را به مایلن» نظم نوین جهانى«معماران . سبب مى گردد» نظم نوین«مستمرى را براى ثبات و سودمندى 

.  سازندا سیاسى جهانى خنث-کمک یک دیکتاتورى نظامى   

صادرکنندگان امروزین سرمایه در این نهفته است، که آن ها به طور خزنده کنترل بر » امتیاز«در نتیجه، مهم ترین 

  .اقتصاد جهانى را بدست بگیرند و بر این مبنا مدل جدیدى از تقسیم کار بین المللى حاصل گردد

امروزه صدور سرمایه . از غرب به روسیه بخوبى دریافت» صادر شده«در ضمن این سیاست را مى توان در سرمایه 

نام نهاده اند، که طنین خوشى دارد، ولى تغییرى در جوهره آن به وجود نمى » سرمایه گذارى اقتصادى خارجى«را 

رد، در کدام یک از بخش هاى اقتصادى روسیه به حال ببینیم که غرب از کجا این سرمایه را بدست مى آو. آورد

 کار مى گیرد و چه اهدافى را دنبال مى کند؟ 

اگر که این سرمایه ها در بخش هاى . سرمایه گذارى هاى خارجى را به خودى خود نمى توان پدیده اى منفى دانست

مک کنند، حتى مى توان از این واقعى اقتصاد به کار گرفته شوند و به حل مشکالت اقتصادى و اجتماعى روسیه ک

ده سال پس . ولى در عمل مى بینیم، که واقعیت موجود فاصله زیادى از این تصویر ایده آل دارد. امر استقبال کرد

در روسیه، مى توان به طور مستند مشخص کرد، که سرمایه گذارى هاى » بازار وحشى«از تکامل عمالً کنترل نشده 

: رفته استغرب در سه جهت اصلى صورت گ  

سرمایه هایى که در این بخش در جریان .  بخش اعظم این سرمایه ها در بازارهاى مالى بورس متمرکز شده است-1

براى نمونه سهم سرمایه گذاران غربى در هرم کالهبرداران . است، حتى نسبت به معیارهاى غربى بسیار کالن است

GKO و در این .  میلیارد دالر بوده است70نا بر تخمین  ب1998در سال )  مدتکوتاهاوراق قرضه دولتى  (
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GKO بازارهای   و حاشیه اى بلکه بزرگ ترین بانک ها و شرکت مالى غرب مثل دویچه ناشناسبازان   بورسنه 

. د بانک، سولومون برادرز و غیره جوالن مى دهنمانهاتانبانک، چیس   

بل، افزایش چهار برابر نرخ دالر و بر اساس آن سقوط رو: بخوبى روشن است»  هاذارىسرمایه گ« این نتایج

. اقتصادى هاى خارجى روسیه، نابودى قریب الوقوع استقالل مالى روسیه و تعمیق بحران بدهى  

این سرمایه گذارى ها .  مواد خام استاستخراج بخش دوم، که سرمایه گذارى هاى غربى در آن جریان دارد، صنایع -2

 کشورهاى غربى، یک مکانیسم کارآمد به منظور انتقال مواد خام کنترلوند که تحت به نحوى به کار گرفته مى ش

با چه نتیجه اى؟ طبق آمار رسمى در هفت سال گذشته . را به کار اندازد» میلیارد طالیی «کشورهاىارزان روسیه به 

ب برى سودمندترین نفت، گاز، فلزات سیاه، آمونیاک، آلومینیوم، مس، نیکل، چوب و فرآورده هاى صنایع چو

. صادرات روسیه محسوب مى شوند  

مواد خام نامبرده در مجموع، سه چهارم صادرات خارجى روسیه را تشکیل مى دهد و هر سال سهم آن نیز افزایش 

 سال آینده صدور گاز به اروپاى غربى به طور 20در چشم انداز برنامه ها در نظر گرفته شده است که در . مى یابد

قرار است تا به کمک شرکت هاى خارجى، منابع طبیعى سیبرى و خاور دور . ه میزان دو برابر افزایش یابدتقریبى ب

سرمایه هاى خارجى در روسیه مى باید از . مورد بهره بردارى قرار گیرند و خطوط جدید لوله هاى نفت احداث شوند

. ها چه خواهد بود، همین امروز روشن استحاصل همه این . برخوردار شوند» ضمانت هاى قانونى قابل اعتمادى«

 سال گذشته این کشور 25در .  کشور بزرگ صادرکننده نفت است، بنگریم6کافى است تا به ونزوئال که یکى از 

به خارج صادر کرده است، با این وجود هنوز نیمى از جمعیت آن » طالى سیاه« میلیارد دالر 300کوچک به ارزش 

. یک چهارم نیروى قادر به کار، فاقد شغل استدر فقر زندگى مى کند و   

 سرمایه گذارى هاى خارجى با هدف کاهش تسلیحات نظامى روسیه و نیز در جهت ترغیب و توسعه تولیداتى که -3



 جهانی سازی: راه بن بست یا ... 36 تارنگاشت عدالت

 

منافع . به کار گرفته مى شوند) انبار زباله هاى اتمى و برخى از تولیدات صنایع شیمیایى (با محیط زیست ناسازگارند 

. ین بخش آنقدر عیان است، که هرگونه تفسیرى زاید به نظر مى رسدغرب در ا  

در مجموع، به طور مستدل مى توان به این نتیجه رسید که مهم ترین هدف سرمایه گذاران خارجى در روسیه اتصال 

رضه و ضمیمه کردن روسیه در مدل نوین تقسیم کار بین المللى به عنوان ع» سیستم اقتصاد جهانى«این کشور به 

. است» میلیارد طالیى«کننده مواد خام و زایده تکنولوژیکى کشورهاى   

 مشخصۀ چهارم: 

آن مجدد تقسیم جهان و مبارزه براى تقسیم   

دوران سرمایه دارى نوین به ما نشان مى دهد، که بین اتحادیه هاى سرمایه داران بر زمینه تقسیم اقتصادى جهان «

موازات این جریان و در ارتباط با آن، بین اتحادیه هاى سیاسى یعنى دولت ها نیز ب. مناسبات معینى به وجود مى آید

بر زمینه تقسیم ارضى جهان و مبارزه بر سر مستعمرات، یعنى مبارزه در راه تحصیل سرزمین اقتصادى، مناسبات 

» .معینى به وجود مى آید  

تشدید سرعت جهانى سازی، مهر خود را در کلیه البته . این برداشت لنین تا امروز تازگى خود را حفظ کرده است

. حوزه هاى فعالیت بشرى در مرحله امروزى مبارزه براى تقسیم نوین، کوبیده است  

محتواى اصلى . تالشى اتحاد جماهیر شوروى و اضمحالل سیستم جهانى سوسیالیسم در تسریع این حرکت مؤثر بود

امپریالیسم جهانى و در رأس آن ایاالت متحده و در ادامه قانونمند این این مرحله از تقسیم نوین، توسعه و نفوذ کلّى 

به رهبران غیر رسمى اقتصاد ) داراى حق حاکمیت(توسعه، انتقال رشد یابنده قدرت سیاسى از ساختارهاى مشروع 

. نبوده اندهیچ گاه همانند امروز خبرگان مالى جهان به این اندازه به دستیابى قدرت سیاسى نزدیک . جهانى است

خطر اصلى که از این ناحیه جهان را تهدید مى کند، در این نهفته است که انسان هایى که در صدد حکومت بر 
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کسانى که چون هیچ . جهانند، نه از طرف کسى منصوب گردیده اند، نه انتخاب شده اند، نه کسى آن ها را مى شناسد

ستند و در ضمن هیچ برنامه اى نیز به جامعه ارائه نمى دهند، مسئولیت عمومى و رسمى ندارند، جوابگوى کسى هم نی

. (...) که بتوان بر مبناى آن به نیات واقعى آن ها پى برد  

 مشخصۀ پنجم: 

  فنى و تکامل نیروهاى مولده -خصلت انگلى و گندیدگى امپریالیسم، یعنى جلوگیرى از پیشرفت علمى

شت بیکران سرمایه پولى در معدودى از کشورها، که چنانچه دیدیم به امپریالیسم عبارت است از انبا« : لنین نوشت

اینجاست سرچشمه رشد بى سابقه طبقه، یا به عبارت .  میلیارد فرانک اوراق بهادار بالغ مى گردد150 تا 100

 کلّى از شرکت در هره زندگى مى کنند و ب» سفته بازى«تر قشر تنزیل بگیران، یعنى کسانى که از راه  صحیح

صدور سرمایه که یکى از مهم ترین ارکان اقتصادى امپریالیسم است، . بنگاهى بر کنارند و حرفه آنان تن آساییست

بیش از پیش این انزواى کامل قشر تنزیل بگیران را از تولید تشدید مى کند و بر تمام پیکر کشورى که با استثمار 

. جى) 11(» .ى کند، مهر و نشان طفیلى گرى مى کوبداز کار چند کشور ماوراء اقیانوس و مستعمرات گذران م

هابسون اقتصاددان انگلیسى و یکى از نخستین پژوهشگران امپریالیسم، درست صد سال پیش دورنماى تکامل 

بخش عظیمى از اروپاى غربى احتماالً داراى آنچنان نما و خصلتى خواهد «: امپریالیسم را این گونه توصیف مى کند

جنوب انگلیس، ریویرا، که به طور عمده محل رفت و آمد توریست ها : از این کشورها امروز دارندبود، که بخشى 

و به ویژه اهالى مرفه نواحى ایتالیا و سوییس است و گروه قلیلى از اشرافیان پولدار که بهره و مواجب خود را از 

مندان حرفه اى و بازرگانان و در کنار آن ها خاور دور دریافت مى دارند، همراه با گروه نسبتاً قابل توجهى از کار

شاخه هاى . گروه بیشمارى از خدمه و کارگران صنایع حمل و نقل و صنایعى که تولید محصول را به پایان مى برد

چنانکه تولیدات انبوه مواد غذایى و نیز محصوالت نیم ساخته در ابعاد کالن  اصلى صنعت از بین خواهد رفت هم
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این ها امکاناتى است، که اتحاد وسیع کشورهاى ... فریقا به اروپا سرازیر خواهند شدآراج از آسیا و چون باج و خ هم

این حالت نه تنها کمکى به پیشرفت تمدن . غربى یا فدراسیون اروپایى کشورهاى قدرتمند در مقابل ما فرا مى نهد

گل وار غربى بدنبال داشته باشد ـ تفکیک جهانى نخواهد کرد، بلکه مى تواند خطر عظیمى را از جانب زندگى ان

گروهى از کشورهاى پیشرفته صنعتى، که طبقات باال دست آن ها خراج بسیار هنگفتى از کشورهاى آسیایى و 

آفریقایى دریافت مى کنند و به کمک این خراج، توده بزرگى از کارمندان و خدمه را در اختیار دارند که دیگر نه 

 نه درکشاورزى اشتغال دارند، بلکه وظیفه آن ها خدمت خصوصى و یا کار در صنایع درجه در تولید کالن صنعتى و

اگر در نظر بگیریم که صد سال از زمان نوشتن این کلمات گذشته » .دوم، تحت کنترل اشرافیت نوین مالى است

نه مطمئنى براى این صراحت در عین حال نشا. است، آنگاه از صراحت و دقت این پیش بینى متعجب خواهیم شد

آن است، که در صد سال گذشته هیچ گونه تحول کیفى در تکامل امپریالیسم به وجود نیامده است و بهمین دلیل 

. بمعنى واقعى کلمه تحقق پیدا مى کند» هابسون«پیش بینى   

ه و به خرج امتیازهاى یک جانبه را براى خود تضمین کرد» میلیاردهاى طالیی«مکانیسم مشخصى، که به وسیله آن 

و حساب بقیه جهان رشد و تکامل پیدا مى کند، صفت ویژه امپریالیسم است، که نظم اقتصادى متفاوتى را پدید مى 

. یکى براى خود و دومى براى دیگران: آورد  

مسأله مهم این است که تمرکز سرمایه و اجتماعىکردن کار به طور عینى روابط بازار در بخش تولید کالن را 

موانع دولتى بر سر راه حرکت آزاد . عالمت مشخصه جهان امروزى تنظیم کلّى اقتصاد جهانى است. ى سازدنابود م

همه کشورها زیر چتر یک رژیم جامع که توسط صندوق بین المللى پول کنترل مى شود، . سرمایه برطرف مى شوند

بدین . ک تک کشورها را تعیین مى کنداین رژیم نه تنها سیاست بازارهاى جهانى، بلکه سیاست ت. قرار مى گیرند

صورت یک سازمان بورکراتیک اقتصادى به جهان تحمیل مى گردد، که فقط و فقط منافع نخبگان اقتصادى را 
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آن ها بقیه جهان را فقط به عنوان . براى این ها تنها منافع و حوایج خودخواهانه گروهى مطرح است. تأمین مى کند

کلیه این پدیده ها امکان حیات بازارهاى واقعى و رقابت آزاد را . وایج و منافع مى شناسندوسیله اى براى ارزاى این ح

. از بین مى برد  

 

  امپریالیسم ۀترین مرحل عالى. 3

فرآیند تمرکزگرایى و » 7گروه «در کشورهاى اصلى امپریالیسم مثل آمریکا، ژاپن و دیگر کشورهاى عضو 

از اینرو اقدامات و تدابیر مختلفى مثل برنامه . م هاى دولتى ادامه مى یابدشکل گرفتن مکانیسم هاى مختلف تنظی

ریزى هاى تکنولوژیکى، پیش بینى هاى درازمدت و ساختارهاى متفاوت رهبرى به منظور تضمین مقام ممتاز هر 

.  فنى ضرور است-یک از کشورهاى نامبرده در پیشرفت هاى علمى   

 تکنیکى مثل صنعت هواپیما سازى، تکنولوژى موشکى و فضایى، ارتباطات راه در بخش هاى بسیار پیشرفته علمى و

دور، انرژى اتمى و غیره که نقش تعیین کننده در رشد اقتصادى دارند و اساس شیوه تولید تکنولوژیکى مدرن را 

ر جا رقابت در عمل در ه. تشکیل مى دهند، دیگر هیچ نوع رقابت آزادى مابین سرمایه داران خصوصى وجود ندارد

مابین ساختارهاى دولتى است که بخش تعیین کننده اى از فعالیت هاى پژوهش علمى، ساخت و آزمایش محصوالت 

را از نظر مالى تضمین مى کنند و یا شرکت هاى خصوصى که در پى آنند تا بر تکنولوژى هایى که داراى چشم 

الت فراملى و راهبردهاى تکاملى و تأثیرگذارى بر انداز رشد هستند، تسلط داشته باشند و در جهت تکمیل محصو

بدیگر سخن، در جهات مترقى رشد اقتصادى، آنچنان گرایش هایى در جهت تمرکز کالنِ . روند رقابت بکوشند

. سرمایه، قدرت دولتى و مغزها متحقق مى گردند، که دیگر سخن گفتن از بازار آزاد مسخره بنظر مى رسد  

ماوراء لیبرال که بنا بر سرشتش یک رژیم هرج و مرج سیال است به بقیه جهان تحمیل و در عین حال یک الگوى 
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 را استثمار  کشورهاى حاشیه ای» میلیاردهاى طالیی«مى شود تا بر مکانیسم هاى مبادله نابرابر که به یارى آن ها 

به جیب زدن حقوق این مکانیسم متکى بر عدم برابرى قیمت ها، تمرکز و .  شودهکنند، سرپوش گذارد مى

. بازنشستگى روشنفکران توسط کشورهاى پیشرفته و هم چنین بدهکارى ناشى از وابستگى است  

اکنون به حربه ویژه اى براى » بازار آزاد«. دیگر عنصر طبیعى و الزم براى تکامل اقتصادى نیست» بازار آزاد«

نظر «از . بازار به عکس خود تبدیل مى گردددر مقیاس جهانى . استثمار کشورهاى حاشیه اى تبدیل گردیده است

که اکنون بازار محل مبادله نابرابر  بازار محلى است که در آن مبادله پایاپاى صورت مى گیرد، در حالی» تئوریک

. گردیده است  

در اینجا امپریالیسم خصلتِ انگلى خود را بدین صورت بروز مى دهد، که مخل پیشرفت اجتماعى گشته و روابط 

تئورى .  کاالیى و پولى را که به طور عینى کهنه شده است، به نحو مصنوعى در قید حیات نگاه مى دارد-ارى باز

. روز بیشتر تأیید مى گردده لنین در مورد امپریالیسم به عنوان سرمایه دارى گندیده روز ب  

ر زمانى که کشورهاى غربى دچار آیا واقعاً مسخره نیست د. البته امروزه این تز، سوژه مورد پسند کمدین ها است

تب مصرف شده اند، از گندیدگى اقتصادى سخن گفت؟ ولى چنانچه نقطه نظرات کمیک را بکنارى نهیم، خواهیم 

. دید که سرمایه نیروى مولده انسان ها را بى وقفه بسوى بن بست مى راند  

 به ثبت رسیده را بدین خاطر احتکار نمى این را دیگر همه مى دانند، که انحصارها همیشه امتیاز برخى اکتشافات

و این عملى است متداول . کنند، که از آن ها در تولید استفاده کنند، بلکه هدف کامالً متفاوتى را تعقیب مى کنند

ولى مشکل فقط این نیست که این اکتشافات در انبار خاک مى خورند، بلکه جوِِِّ تبِ . که تا به امروز نیز ادامه دارد

.  لجام گسیخته، جستجو براى تکامل نیروهاى مولده در جهات دیگر را غیرممکن مى سازدمصرفِ  

کمیت، تنها . است بدون کیفیت» شیئى«سرمایه . علل آن بسیار عمیق است و در سرشت سرمایه نهفته است
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یک . شناسدبهمین دلیل سرمایه نوع دیگرى از تکامل خود را به غیر از رشد کمى و خطى نمى . کیفیت آن است

... لیون دالر که دیگر زهى سعادت بیمیلیون دالر خوب است، یک میلیارد دالر بهتر، یک   

 سده حیات خود از نظر ظاهرى تغییرات 5کاپیتالیسمى که امروز در بخش عظیمى از کره زمین حکمفرما است در 

. تفاحشى نموده، ولى خصلت نهادى و اساسى خود را بى هیچ تغییرى حفظ کرده اس  

 تاریخى خود، یعنى ارزش، -به مثابۀ پیش شرط طبیعى حیات بشرى کماکان به شکل مشخص » تولید به طورکلّى«

و ویژگى اساسى سرمایه در این نهفته است که هیچ معیار کیفى درونى ندارد و . ارزش اضافه و سرمایه وجود دارد

. فقط در تالش رشد کمى بى انتها است  

چه از نظر ارزش استفاده مادى (دى یعنى تبعیت تولید کاالهاى انسانى با کیفیت هاى مختلف دقیقاً همین نکات کلی

و در نتیجه نقشى که پول به مثابۀ معیار سنجش حاکم ) ارزش مبادله(از قوانین کامالً کمى تولید سود ) و چه معنوى

ه دارى است، خصلتى که کلیه سیستم هاى بر هر چیز و بر هر رابطه اى ایفا مى کند، تعیین خصلت صنعتى تولید سرمای

ارزشى زیر بنایى و روبنایى، اولویت ها و اهداف، انگیزه ها و رفتار اقتصادى و اجتماعى این سیستم را مشخص 

. مى کند  

که قابل تبدیل به پول باشند، فهمیده  شرطىبه ) 12(» انباشت عظیم کاالها«له اول ه ثروت اجتماعى در و٭

. مى شود  

. تیجه پیشرفت اجتماعى، بمعنى تزاید پایان ناپذیر کمى و رنگارنگ کاالها تعبیر مى گردد در ن٭  

. چیز به مثابۀ استثمار همه جانبه مادى و معنوى نیروى انسان و منابع طبیعى تلقى مى گردد  تولید پیش از هر٭

ز نظر عملى نیز تحقق پذیر هرچه که از نظر فکرى ممکن است، باید ا«همیشه از این اصل پیروى مى شود که 

» .باشد  
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 خالقیت تولید پیش از هر چیز در چارچوب مقوالت کمى بدون در نظر گرفتن ابعاد کیفى مثل هزینه هاى جارى ٭

. اجتماعى و یا عواقب ممکن آن براى محیط زیست و یا زندگى نسل هاى آینده، محک مى خورد  

جنگ «ى شود، که به عنوان مالک خصوصى در وضعیت دایمى  انسان به صورت یک اتم منفرد اجتماعى ظاهر م٭

. قرار دارد» همه علیه همه  

) بازار کاال، بازار کار، بازار سرمایه، بازار ایده و غیره( و بازار به عنوان شرط و صحنه طبیعى حیات انسانى ٭

. شناخته مى شود  

 اجتماعى ماقبل آن متمایز -یون هاى اقتصادى کلیه این ویژگى هاى خاص، سرمایه دارى را به طور مشخص از فرماس

در سیستم هاى قدیمى هیچ گونه بررسى و تفحصى را در این مورد که کدام شیوه «: مارکس نوشت. مى سازد

ثروت به مثابه هدف تولید ظاهر . زمیندارى بازدهى بیشترى دارد و ثروت بیشترى را تضمین مى کند، نمى یابیم

شه مطرح مى گردد، این است که کدام شکل مالکیت بهترین شهروندان را براى دولت سؤالى که همی... نمى شود

نیز در این مورد با مارکس هم نظر است که شکار آزمندانه کاپیتالیستى به دنبال » ماکس وبر«؟ ...تضمین مى کند

» .با بینش اخالقى تمام دوران ها در تضاد است«سود، به مثابۀ خود هدف،   

سرمایه دارى براى اولین بار در تاریخ جهان اهداف تولید را از اهداف انسان جدا ساخت، در نتیجه از آنجایى که 

با هر گام نوینى در . تأثیر انقالبى فوق العاده اى در تکامل نیروهاى مولده و زایش سیستم اقتصاد جهانى پدید آورد

. ء یافتنداین جهت، تضادهاى سیستم سرمایه دارى نیز به مرحله نوینى ارتقا  

در این دوران، گروه کشورهاى سرمایه دارى . بهترین نمونه را مى توان دوران پس از جنگ دوم جهانى نام برد

تکامل یافته با استثمار بى امان مادى و معنوى ذخایر و نیروى کار بخش عظیمى از کره زمین، وارد به اصطالح 

دن مصرف توده اى به یکى از شرایط مهم براى عملکرد در این مرحله به حداکثر رسانی. جامعه مصرفى گردید
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. سرمایه که به حداکثر رسانیدن تولید است، تبدیل گردید  

:  که این تغییرات را مورد تجزیه و  تحلیل قرار داده است، مى نویسد»لیفشیز. آ. م«فیلسوف معروف شوروى 

شیوه هاى تولیدى که هدفشان در چارچوب دورانى وجود داشت که در آن ویژگى سرمایه دارى نسبت به سایر «

نماى سود با  یافت، لکن امروز عقربه جهت تر تولید ابزار تولید تجلى مى مصرف خالصه مى شد، در تکامل پرشتاب

دهد که در نتیجه برخى تغییرات ساختارى در تولیدات نهایى صنعتى را موجب  سوى دیگر تمایل نشان مىه رغبت ب

مایه دارى در جستجوى آن سرچشمه هاى حیاتى که هنوز مورد بهره بردارى قرار نگرفته جامعه سر. گردیده است

ولى از آنجایى که هدف اصلى جامعه .... اند، توجه خود را مجدداً به تولید کاالهاى مصرفى معطوف مى سازد

 و از موضع سودمندى سرمایه دارى بدون تغییر مى ماند، نمى توان از تولید براى بشر، جهت رفع حوایج واقعى او

تناقض در اینجا نهفته است، که سرمایه که توجه خود را . اجتماعى در چارچوب شرایط تاریخى موجود سخن گفت

به بخش مصرف آنهم در سطح نوین تکنیک که در آن جنبه کیفى و طبیعى نقش مهمى ایفا مى کند، معطوف 

انتهاى ارزش مانند همیشه اسیر  و در چنگال روح رشد بىتفاوت بوده  ساخته است، نسبت به محتواى آن کماکان بى

کیفیت کاال مى تواند بسیار مرغوب، ولى سودمندى آن کامالً تخیلى و موهوم و یا حتى بسیار منفى . مانده است

با وجود این، بنا بر منفعت تجارتى اش این کاال در سطح کالن تولید گشته و مصرف آن تحت هر شرایطى . باشد

» .ى گرددتحمیل م  

در اصل، موضوع بر سر شیوه نوینى از اجبار در کارى بسیار متراکم و بر سر شیوه عملکرد نوین سرمایه است تا در 

مصرف مانند دیگر جوانب زندگى اجتماعى به بت . طبعِ دائماً متغیرِ مصرف کننده چشمه هاى سود نوینى بیابد

ارتقاء » وظیفه مقدس«و یا » مذهبى«یسم بشرى به تشریفاتى مصرف، از یک عملکرد طبیعى ارگان. تبدیل مى گردد

. مى یابد، که موقعیت اجتماعى فرد به اجراى خستگى ناپذیر آن وابسته است  
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الزام به کار بگونه متناقضى شکل الزام به مصرف به خود مى گیرد، که به کمک وسایل مختلف تحمیق و در مرحله 

خصلت تصنعى و . ترى را به مردم القاء مى کند جات مادى و معنوى تازه و تازهاول تبلیغات تجارى، روز بروز احتیا

تغییر شکل داده نیازها بیش از آنکه یک استثنا باشد، تبدیل به هنجار مى گردد، زیرا که سودمندى عینى هر کاالیى 

. خود مى گیرد و صرفاً نو بودن آن به مهم ترین صفت کاال تبدیل مى گردده جنبه فرعى ب  

به آن ناظر خارجى که شرکتى در این مناسبات ندارد، بایستى که الزام در مصرف، به مثابه مسأله اى کامالً غیرقابل 

سرمایه دارى . و به طور طبیعى نیز اینطور است. تر از نیاز و کمبود مصرف شناسانده شود فهم و در هر حال جذاب

ه لکن این روند ب. ن کردن گرسنگى و نیاز را پدید مى آوردبراى اولین بار در تاریخ، شرایط عینى براى ریشه ک

شکلى صورت مى پذیرد که خصلت از خود بیگانه شده مناسبات اجتماعى سرمایه دارى بیش از پیش تعمیق مى 

. این عینیت مورد قبول کلیه متفکران جدى و صادق، با هر نوع برداشت سیاسى و فلسفى است. یابد  

در میان ما شبحى در حرکت است که «: را با این مدخل ویژه آغاز مى کند» انقالب امید«اثر خود » اریش فروم«

یک : این شبح نوینى است. این شبح روح قدیمى کمونیسم و یا فاشیسم نیست. بینند فقط برخى آنرا به وضوح مى

سط کامپیوترها هدایت جامعه کامالً مکانیزه شده که هدف خود را تولید حداکثر و مصرف حداکثر قرار داده و تو

در چنین روند اجتماعى، انسان به یک بخش هر چند روغن خورده و تعمیر شده ولى بى حرکت، بى روح . مى شود

با پیروزى جامعه نوین، فردیت و زندگى خصوصى ناپدید خواهند . و بى عاطفه از دستگاه کلّى تبدیل گردیده است

چنین به کمک  گذارى روان شناختى و دیگر روش هاى مشابه و هماحساس همدردى با دیگران به یارى تأثیر. شد

) 13(» .مواد مخدرى که در عین حال نوعى از تجربیات خودنگرى را ممکن مى سازد، سازماندهى مى شود  

آزادى هاى فردى بیش از پیش مفهوم واقعى خود را از دست مى دهد و به این امکان تقلیل مى یابد که مابین صدها 

کاندیداهاى ریاست جمهورى، سریال هاى تلویزیونى، (ن نوع کاالى عمالً مشابه ولى دائماً در حال تغییر و هزارا
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 همین بدلِ ناقصِ اولى حت. در چارچوب از قبل مشخص شده اى یکى را انتخاب کند...) محصوالت فرهنگ جمعى 

میلیارد «مصرف انبوه .  بدنبال داردآزادى براى اقلیتى، کماکان رشد مستمر محدودیت آزادى براى اکثریتى را

کشورهاى حاکم سرمایه دارى وجود دارد، بر پایه کم مصرفى مزمن و بینوایى کامل و یا نسبى  که در» طالیی

. بخش عظیمى از مردم کره زمین ممکن است  

. امپریالیسم ترمزکننده تکامل اجتماعى است و آنهم بنحوى بسیار زیرکانه  

دهد، البته براى  و غیره را اختراع کرده و اشاعه مى» رشد صفر درصد«، »زهاى رشدمر« اول، تئورى هاى ٭

. و نه براى خود» کشورهاى حاشیه اى«  

 دوم، به طور مصنوعى آنارشى بازار را توسعه مى بخشد و آنرا به کشورهاى استثمار شده تحمیل مى سازد تا ٭

. پیشرفت این کشورها را عقب افکند  

این بمعنى ثابت نگهداشتن کیفیت . ارى کماکان تولید کاالها را تابع تولید ارزش اضافه مى نماید سوم، سرمایه د٭

گذشته در چارچوب رشد خطى کمى و نیز به معناى یک بن بست واقعى از نقطه نظر اجتماعى و زیست محیطى 

. است  

امپریالیسم ترمزکننده . ا مانع مى گردد و سرانجام چهارم ، امپریالیسم تبلور واقعى آزادى و استقالل انسان ها ر٭

. ترین و بر حسب ماهیتش، تنها ثروت اجتماعى است تکامل شخصیت به مثابۀ عمده  

 است را  که هدف نهایى جهانى سازی» نظم نوین جهانى«اگر منطق لنین بدین صورت دنبال شود، مى توانیم 

این .  امپریالیسم کالسیک از برخى ویژگى ها برخوردار استباالترین مرحله امپریالیسم نام بگذاریم،که در مقایسه با

آنرا با اشکال تاریخى گذشته سرمایه دارى روشن مى سازد، بر جوانب » ژنتیکى«ویژگى ها در عین حال که رابطه 

. نوین آن نیز تکیه مى کند  
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:  اینطور فرموله کرد، یعنى امپریالیسم در دوران جهانى سازی را مى توان»نظم نوین جهانى«مشخصات اصلى   

 به اسارت درآوردن نهایى سرمایه تولیدى و سرمایه صنعتى توسط سرمایه مالى، که قادر است با دور زدن -1 ٭

. مرحله کاالیى مادى خود را بازتولید کند  

 آن اجبار غیر  تغییر مناسبات بازار به مکانیسم تصنعى واحدى از مبادله نابرابر، به مثابۀ پرده اى که زیر استتار-2 ٭

. اقتصادى و تاراج کشورها و خلق هاى زیادى صورت گیرد  

، که بى عدالتى و نابرابرى هاى ننگین اجتماعى را در »تقسیم کار بین المللى« تثبیت مدل جهانى جدیدى از -3 ٭

. مقیاس جهانى بمراتب تعمیق خواهد بخشید  

 صنعتى که مدعى حاکمیت نامحدود و - گروه هاى مالى  افزایش چشمگیر نفوذ سیاسى کنسرن هاى فراملیتى و-4 ٭

. اختیارات حقوقى بدون کنترل در سیستم روابط بین المللى هستند  

بازنگرى در قوانین اساسى .  از دست دادن قابلیت کنترل بر روندهاى جارى اقتصادى توسط دولت هاى ملى-5 ٭

جاد ساختارهاى قدرت جهانى، یعنى همان دولت جهانى حقوق بین المللى در جهت لغو مفهوم استقالل دولتى و ای

. معلوم الحال  

 تهاجم فرهنگى و اطالعاتى در جهت تخریب ارزش هاى سنتى و ایجاد یکنواختى فکرى، آنهم در نازل ترین و -6 ٭

. ترین شکل خود بدوى  

ویش است، که مزایاى اصلى کنسرن هاى فراملیتى فقط و فقط در رابطه با منافع خودخواهانه خ.  خصلت انگلى-7 ٭

بقیه جهان به سقوط در . ناشى از به کارگیرى تکنولوژى عالى و وحدت منابع را مورد استفاده قرار مى دهند

. سراشیبى تنزل و فرورفتن در ورطه فقر گریزناپذیر محکوم مى گردد  

.  فساد و محدودیت کیفى رشد تکنیکى-8 ٭  
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وس بدین نتیجه رسیده اند که مرحله فعلى جهانى سازی صحت همان پیش اخیراً برخى از دانشمندان مارکسیست ر

. درباره امکان ورود سرمایه دارى به فاز مافوق امپریالیستى را تأیید مى کند» کائوتسکى. ک«بینى مشهور 

ه هاى استثمار همگانى جهان توسط سرمایه مالى متحده بین المللى جایگزین مبارزه سرمای«: گونه که وى نوشت همان

را » دوران نوینى از توقع و امید در چارچوب مرزهاى سرمایه دارى«این امر مى تواند بقول وى » .ملى گردیده است

. پدید آورد، که به طور مثال بشریت را به سوى صلح و خلع سالح هدایت کند  

به گرایش عمومى، منکر لنین ثابت کرد که این گونه امیدها کامالً غیرواقعى است، وى در عین حال و با توجه 

شکى نیست که تکامل در مسیر پیدایش یک تراست جهانى به پیش «. امکان پذیر بودن فاز ماورا امپریالیستى نبود

وى با این وجود تأکید کرد » .مى رود، که بدون استثنا کلیه شرکت ها و بدون استثنا کلیه کشورها را خواهد بلعید

ى، با چنان سرعتى، و تحت آنچنان تضادها، بحران ها و لرزه هایى که نه فقط این تکامل تحت آنچنان شرایط«: که

اقتصادى، بلکه سیاسى، ملى وغیره نیز است، صورت مى پذیرد، که الزاماً قبل از آنکه باعث پیدایش یک تراست 

م را به انفجار خواهد جهانى، یا سیستم ماورا امپریالیستى و یا وحدت سرمایه هاى مالى ملى گردد، ناچاراً امپریالیس

) 14(» .کشید و سرمایه دارى به ضد خود تبدیل خواهد گشت  

این پیش بینى در اساس خود تأیید گردیده است، گرچه نمى توان منکر برخى تضادها و زیگزاگ رفتن ها در آن 

. بود  

. هیچ پایه و اساسى نیستداراى » انقالب نوین کاپیتالیستى«برداشت هاى آالمد امروزى از جهانى سازی به مثابۀ 

که در بین آن ها حربه هاى اعمال (برعکس، ما شاهدیم که سرمایه کوشش مى کند تا بهر قیمتى و با هر حربه اى 

رشد . از تحوالت ضرورِ ناشى از سطح امروزین تکامل نیروهاى مولده جلوگیرى به عمل آورد) زور تفوق دارند

 اجتماعى و تحت شرایطى که برحسب سرشتش، از نظر محتوا -صادى تنها رشد کمى است، آنهم در چارچوب اقت
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. بدون تغییر مى ماند  

آن ها فقط شکل خود را تغییر داده . مناسبات استثمارى و کلیه تضادهاى ناشى از آن در کاپیتالیسم، غلبه پذیر نیست

 طریق مشروط ممکن است تا از هنوز به» میلیاردهاى طالیی«اگر در جوامع . و به سطح نوینى ارتقاء یافته اند

تخفیف تضادهاى اجتماعى و طبقاتى سخن گفته شود، تنها به این علت است که تضادها در سطح بین المللى بنحو بى 

تقسیم مى کنند، که به هیچ وجه » شمال غنى و جنوب فقیر«امروز آن ها جهان را به . سابقه اى تشدید یافته است

تضادهاى . رولتاریا و استثمارکنندگان آن در مقیاس تک تک کشورها نیستتر از تقسیم گذشته به پ خفیف

. سرمایه دارى نه تنها مهار نشده، بلکه مقیاسى جهانى یافته اند  

تنها تحت چنین شرایطى انقالب . امپریالیسم به سوسیالیسم ممکن است» تبدیل«تحول واقعى کیفى فقط در 

. ساصنعتى مقدور استتکنولوژیکى واقعى و گذار به تکنولوژى پ  

چنین سازماندهى به طور اساسى نوین نحوه و شیوه تکنولوژى  تعویض اساسى مدل سرمایه دارى تولید و مصرف، هم

، به شیوه زندگى که اساساً محدودیتى در »مصرف همگانى«و نیروهاى مولده انسانى و غلبه بر ایده آل موجود از 

. مصرف نمى شناسد، ضرورى است  

 

  سوسیالیستى بدیل: سومبخش 

یا نظم نوین جهانى و «: در گزارش سیاسى به کنگره هفتم حزب کمونیست فدراسیون روسیه چنین آمده است

دیکتاتورى فراملیتى که چهار پنجم جمعیت کره زمین را به زیر یوغ اقتصادى و فرهنگى مى کشد و یا نو سازى بر 

» .قابل ما قرار گرفته استم این است انتخابى که در. پایه هاى سوسیالیستى  
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  نوینــ نیروى 1

جهانى سازی امپریالیستى پایه هاى اجتماعى براى مقاومت در برابر قدرقدرتى سرمایه را به طور اساسى توسعه بخشیده 

شناخت جهات ویژه این نیروى مقاومت که سرنوشت تمامى کره زمین به درجه آگاهى و سازمانى آن . است

: این نیرو ترکیب شده است از.  خواهد بودوابسته است، ضرورى  

  کارگران مدرن و یا به صورتى وسیع تر، طبقه تولیدکننده؛ ٭

  جنبش هاى رهایى بخش ملى؛ ٭

. فرهنگى قدم به میدان نهاده است  و جنبشى که در جهت نجات فرهنگ از تهاجم بى٭  

در اسناد حزب کمونیست . ییر مى یابدطبقه کارگر به همان نسبت که خصلت کار مولد تحول مى پذیرد، تغ

 -در جریان پیشرفت علمى . فدراسیون روسیه به گرایشات اساسى در تبلور نوع نوینى از کار مولد تأکید شده است

فنى و با رشد نقش علم در تولید و افزایش درجه عملکرد اتوماسیون و به کارگیرى ماشین هاى خودکار در امر 

ید آمده کمتر به کار بالواسطه و مدت انجام آن وابسته است، بلکه بیشتر به ظرفیت و تولید، ثروت هاى مادى پد

بدان معنى که . ابعاد روندهاى مادى، انرژى و اطالعاتى که توسط کار سازماندهى شده و بجریان افتاده است

کار . ى وابسته استثروت هاى پدیدآمده به سطح توانایى هاى علمى فرد و اجتماع در روندهاى طبیعى و تکنولوژ

. خالق در درجه اول به کار فکرى تبدیل شده است  

به قول مارکس، مى رود تا به مهم ترین اساس و پایه تولید و ثروت تبدیل » تکامل انسان اجتماعى«بدین دلیل 

بیت، سرمایه گذارى براى انسان ها در زمینه تر. به همین صورت ساختار سرمایه گذارى ها تغییر مى یابد. شود

مقیاس ثروت اجتماعى نه بر حسب میزان . آموزش، فرهنگ، علم، بهداشت و بخش هاى اجتماعى اولویت مى یابد

ساعات کار و ارزش مبادله پدید آمده از آن، بلکه توسط مقدار زمان صرفه جویى شده، یعنى اوقات فراغت که به 
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. ت، سنجیده مى شودجانبه شخصی مثابه عرصه الزم و ضرورى جهت تکامل دایمى و همه  

کار که هنوز به . تغییر خصلت کار باعث مى شود تا مفهوم انگیزه و نیروى محرکه خالق آن به طور دایم رشد یابد

عنوان وظیفه و الزام جبرى در محدوده افق تنگ سرمایه دارى باقى مانده است، رفته رفته به هدفى براى خود تبدیل 

تقلى مى گردد، که طبیعى است و با طبیعت بشر و شکل و شیوه حیات یک مى گردد و داراى ارزش استفاده مس

. ارگانیسم زنده مطابقت دارد و به مثابۀ روند تکامل موجب تحقق قابلیت هاى خالق شخصیت خواهد شد  

با تغییر خصلت کار، انقراض برگشت ناپذیر دورانى که تولید خواهان کارگر خصوصى و یا پیچ و مهره انسانى 

. در بخش هاى پیشرفته امروزى، رشد وزن ویژه کار فکرى روز بروز افزایش مى یابد. فرا خواهد رسیدبود، 

چنین برنامه هاى انفرماتیکى به اجزاى اساسى و  فعالیت هاى تفحصى علمى، کارهاى آزمایشى و ساختارى و هم

روز توسط کسانى که به قشر صفوف شاغلین به کارهاى تولیدى روز ب. جدایى ناپذیر تولید تبدیل مى گردند

 آرام آرام هسته مترقى نوینى در درون طبقه ،بر این پایه. تر مى گردد  فنى تعلق دارند، گسترده-روشنفکران علمى

آن ها توسط سازماندهى علمى . کارگر پدید مى آید، که تولیدکنندگان کارهاى فکرى و یدى را در بر مى گیرد

سطه روندهاى تکنولوژیکى مدرن که مقتضاى مرحله واالیى از هماهنگى در روند تولید و انضباط آگاهانه و به وا

. تولید، در خالقیت، در تخصص هاى شغلى و تکامل فرهنگ همگانى است، به اتحاد خواهند رسید  

: طبقه مترقى مدرن که حامل پیشرفت اجتماعى و بلندگوى منافع مشترک خلق است، ترکیب گشته از  

دانشمندان، ). افزار سخت(ن محصوالت مادى که از تکنولوژى و سطح علمى واالیى برخوردارند  تولیدکنندگان آ٭

. طراحان، تکنیسین ها، پرسنل مدیریت و کارگران متخصص که بخش فکرى در کارشان غالب است  

ربناى اجتماعى چنین زی که مسئولیت عملکرد سیستم تولیدى و اطالعاتى و هم) افزار نرم( تولیدکنندگان برنامه ها ٭

در فعالیت این بخش از زحمتکشان، علم و شناخت هاى علمى و رشد چشم گیر شخصیت، عنصر . به عهده آن ها است
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. محرکه نیروى مولده است  

انسان به مثابۀ سوژه کار و زندگى اجتماعى به عهده آن هاست مثل مربیان، » تولید« تمام کسانى که مسئولیت ٭

شکان، و شاغلین به کار در بخش هایى که اوقات فراغت و استراحت انسان ها را شکل مى آموزگاران، اساتید، پز

امروزه، مهم ترین سرمایه گذارى تولیدى در نتیجه فعالیت این بخش در قالب صرف هزینه براى انسان و . دهند

. دى محسوب مى گردندبهمین علت آن ها نیز بمعنى کامل کلمه کارگران تولی. جهت تکامل فردى او انجام مى شود

.  شکل مى گیرد21و بدین صورت در مقابل چشمان ما طبقه کارگر نوین، طبقه کارگر قرن   

بدیهى است که یک راه طوالنى در پیش است تا کلیه اقشار و نمایندگان طبقه کارگر به سطح بخش پیشرفته این 

ارگر به طور کلّى سخن مى رود باید همیشه این طبقه برسند، ولى وقتى که در مورد نیرو و امکانات تاریخى طبقه ک

. واقعیت را مد نظر داشت  

ادامه توسعه این هسته رهبرى کننده که نشانه هاى سیر حرکت یک جامعه بى طبقه را با خود حمل مى کند، توسعه 

ین ترین خصوصیات و ویژگى هاى ا صفوف آن توسط بخش هاى نوین زحمتکشان، تکامل و رشد بهترین و اساسى

. هسته و توسعه تدریجى آن در گستره جامعه، همه و همه به طور ماهوى روند غلبه بر تقسیم طبقاتى خواهد بود  

له اول ایده هاى خود را جهت آگاه هکمونیست ها در این هسته پایه هاى اصلى اجتماعى خود را مى یابند و در و

در برنامه حزب .  بین المللى در اختیار آن ها مى گذارندساختن و تحقق منافع طبقاتى این هسته در مقیاس هاى ملى و

 در دست هاى این 21سرنوشت نه تنها روسیه بلکه تمدن بشرى در قرن : کمونیست فدراسیون روسیه آمده است

. پیشتازان اجتماعى است  

جنبه : و جنبه استدر رابطه متقابل این طبقه نوین با سرمایه به طور ملموسى روشن مى گردد، که استثمار داراى د

پس . جهانى سازی حوزه وسیعى از استثمار فکرى کار توسط سرمایه را در بر مى گیرد. مادى و جنبه انسانى و معنوى
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از اینکه زحمتکشان به سطح معینى از رفاه دست مى یابند، آشکار خواهد شد که فقر معنوى کما بیش مانند فقر 

یده شبکه اطالعاتى جهانى همانقدر باعث فساد شخصیت مى گردد که شدن به زا مبدل. مادى یک امر واقعى است

، »ماشین مصرف کننده«تر براى شخصیت، تبدیل انسان به  تر و هولناک جنبه مخرب. مبدل شدن به زایده ماشین

در این میدان سرمایه حکم مى راند و . است»  پول-کاال-پول «یعنى یک حلقه مطیع در زنجیره چرخش سرمایه 

. انسان تنها همان نقشى است، که حلقه در زنجیر چرخش سرمایه باید ایفا کندنقش   

بهمین دلیل دستگاه عظیمى . کوشش هاى فراوانى صورت مى گیرد تا این چهره دوم استثمار براى انسان مخفى بماند

 و حوایج انسان به بجاى آنکه شخصیت پرورش داده شود، آگاهى. براى تنظیم مکارانه رفتار انسانى پدید آمده است

بجاى آموزش سیستماتیک فقط آن چیزى که . کمک تبلیغات تجارتى و تکنولوژى روابط اجتماعى مسخ مى شود

مستقیماً به فعالیت شغلى انسان مربوط است، آموزش داده مى شود و بدین طریق انسان هاى یک بعدى پرورش داده 

عرضه مى گردد و تنوع شخصیت ها، فرهنگ ها و در عوضِ فرهنگ و هنر، شوهاى بنجل بدوى . مى شوند

. ویژگى هاى ملى به یکسان سازى بیهوده اى تبدیل مى گردد  

. این است امپریالیسم اطالعاتى و فرهنگى، یعنى یکنواخت کردن فکرى و روحى در سطحى بدوى و واحد

تهدید . گرایى است مله ایهامسرمایه دارى باعث پژمردگى خالقیت فکرى و برعکس، عامل رشد انواع بدل ها از ج

. استقالل فکرى و عملى ، اصالت و خودمختارى شخصیت، خصلتى توده اى و جهانى بخود مى گیرد  

جنگ . مبارزه علیه ویژگى هاى ملى خلق ها شکل نوینى از کوشش سرمایه دارى در جهت احراز سلطه جهانى است

المللى از قدرتمندان مالى علیه سیادت و استقالل دولت هاى لیبرالیسم علیه سنن تاریخى و مبارزه یک مجموعه بین 

لنین در . ملى، بخشى دیگر از مجموعه تالش هاى سرمایه دارى در جهت تسلط کامل بر جهان بشمار مى رود

 سیاسى خود پیروزى سوسیالیسم را مستقیماً منوط به پیروزى مبارزات رهایی بخش ملى خلق هاى زیر مۀنا وصیت
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. ه استسلطه دانست  

 

رفت  ـ راه هاى برون2  

سوسیالیسم تنها زمانى قادر خواهد بود مجدداً ابتکار عمل را بدست گیرد، که نیروهاى مولده را بسوى راه کیفى 

در .  فنى بنا شده است-دیگرى هدایت کند، راهى که بر پایه تکامل حساب شده گرایشات نوین پیشرفت هاى علمى 

. ون روسیه این راه، تکامل بهینه سوسیالیستى، نام گرفته استبرنامه حزب کمونیست فدراسی  

کننده در تجزیه و تحلیل تغییرات در حال وقوع، طرح شیوه تولیدى تکنولوژیکى است  اساس متدولوژیکى هدایت

و به ویژه در یادداشت هایش که قبل از نگارش کتاب در » سرمایه«که کارل مارکس به طور جامع در کتاب خود 

هر : وى نوشت. رابطه تهیه شده بود و مدت ها خارج از حیطه کنکاش دانشمندان قرار داشت، مطرح کرده استاین 

 اجتماعى تنها به شرطى مى تواند به طور نهایى غالب گردد که آنچنان نیروهاى مولده و -فرماسیون اقتصادى 

ات تولیدى ویژه آن فرماسیون به حقیقت نه تنها آنچنان ابزار تولیدى را پدید آورد که در نتیجه تکامل آن ها، مناسب

در . اجتماعى، بلکه تکنولوژیکى تبدیل گردد، یعنى هنگامى که داراى پایه و اساس تکنیکى و مادى مناسب گردد

نتیجه، سؤال اصلى این خواهد بود که سوسیالیسم بر پایه کدام تکنولوژى تکامل خواهد یافت و آیا امروز این چنین 

. دید مى آید؟ برنامه حزب کمونیست فدراسیون روسیه به سؤال آخر پاسخ مثبت مى دهدپایه اى پ  

شرایط جهانى امروزى بشریت را مجبور مى کند که خصلت اسرافى تمدن صنعتى را بدور افکند و تکاملى عادالنه و 

حیط طبیعى، ذخایر مادى جانبه دورى گزید و اصل حراست م باید از اصل استثمار همه. موزون را جایگزین آن سازد

امکانات چنین چرخشى در گرایشات تکاملى عینى نیروهاى مولده موجود است، در . و نیروى کار را برقرار ساخت

ولى . رشد تحول انقالبى نوین در عرصه نیروهاى مولده یعنى در گذار از تکنولوژى صنعتى به تکنولوژى پساصنعتى
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بین فاکتورهاى مادى و شخصیتى تولید، یعنى اولویت دادن به شخصیت انسان به البته تحوالتى که در رابطه متقابل ما

عنوان هدف اصلى تولید پدید مى گردد، با شکل پیشرفت سرمایه دارى در تضادى عمیق قرار دارد و تحول کیفى در 

کامالً بجاى تب مصرف، که از نظر اجتماعى . شیوه امروزى تولید، توزیع و مصرف غالب را ایجاب مى کند

بمعناى وظیفه » مصرف کالن«ناعادالنه بوده و تخریب هولناک طبیعت و شخصیت انسان را بدنبال دارد و بعوض 

. تولید و گردش سرمایه، باید مصرفى انسان گرایانه که هدفش تکامل همه جانبه شخصیت است، جایگزین گردد  

یکته مى کند که الزمه اش اقتصادى منطقى و  اکولوژیکى جامعه، راهبردى را د-از طرف دیگر مرزهاى طبیعى 

و این خود اجباراً ایجاب مى کند تا مسئولیت هاى اجتماعى . کاهش مصرف سرانه ذخایر مادى و انرژى است

اساس بر این است که جامعه باید خود را مؤظف بداند تا براى اعضاى خود سطحى . مصرف مادى تقویت گردد

و رفاه شخصى تضمین کند و در عین رشد مستمر و همه جانبه، مصرف در باثبات و انسانى در مصرف فردى 

حل چنین مسأله اى، نوسازى عمیق تمام زیر بنا را ایجاب . عرصه هاى زیست جمعى و اجتماعى را ممکن سازد

، مرحله اساساً نوینى در تکامل سیستم حمل و نقل عمومى، ارتباطات و اطالعات، سیستم بهداشت و تغذیه: مى کند

ایجاد شبکه وسیعى از مراکز فرهنگى، هنرى و فراغتى مثل کلوپ ها، تئاترها، پارک ها، زمین هاى ورزشى، موزه ها، 

. کتابخانه ها و غیره  

الزم است تا در مناسبات متقابل مابین تولید و طبیعت تغییرى اساسى صورت گیرد، تا بتوان بر تضادهاى 

س بر این است که روندهاى مجزا از یکدیگر در عرصه تولید و بازسازى اسا. اکولوژیکى و محدودیت ها غالب شد

طبیعت را که امروز وجود دارد در روند تکنولوژیکى واحدى ادغام کرد، که به طور ارگانیک در چرخه طبیعت 

یعت، اگر تاکنون طب. باید تغییرى رادیکال در مفهوم فعالیت بشرى پدید آید. جاندار و بى جان قرار گرفته باشد

، اکنون بایستى چرخشى پدید )نوع صنعتى تکنولوژى(ظاهراً به مثابۀ اساس جاودانه و تمام نشدنى کار تلقى مى شد 
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). نوع پساصنعتى تکنولوژى(آید و کار، اساس حفظ و بازتولید محیط طبیعى گردد   

 ماشینى را در وحدت کلیه -انى بایست، به مثابۀ مهم ترین مقیاس بازدهى تولید، ویژگى بغرنج سیستم انس ایمنى مى

.  سنتى را دربرگیرد- روانى و فرهنگى -جوانب تکنیکى، زیست محیطی، کارایی، اجتماعى   

 اجتماعى خود با روندهاى اجتماعى شدن واقعى کار اجین مى گردد، یعنى با -پیشرفت تکنیکى در بعد اقتصادى 

ده روابط مابین بخش ها و شاخه هاى مختلف تولید و با با رشد فزاین. خصلت گسترش یابنده دسته جمعى شدن کار

اجتماعى کردن کار مهم ترین پایه مادى براى آغاز اجتناب ناپذیر سوسیالیسم، براى . ارتقاء سطح قابلیت هدایت آن

  تولید و تبعیت آن از منافع عامۀریزى شد الغاى مالکیت خصوصى و غلبه بر آنارشى بازار بر مبناى تنظیم برنامه

. خلق، اهداف جهانى و کنترل اجتماعى را تشکیل مى دهد  

تحول سیاسى بنفع زحمتکشان و استقرار قدرت دولتى آن ها و مالکیت اجتماعى بر وسایل تولید به این روند شتاب 

در عین حال، تجربه تاریخى نشان مى دهد که . مى بخشد و به آن خصلتى خودآگاه و حساب شده تفویض مى نماید

نابرابر و متنوع پیشرفت تکنیکى و تنوع تکنیکى برخاسته از آن براى مدت نسبتاً طوالنى تنوع اقتصادى را تکامل 

اقتصادى چند ساختارى با اشکال مختلف مالکیت، مانند مالکیت اجتماعى، مالکیت فردى و در . بدنبال خواهد داشت

.  کاالیى صورت مى گیرد-ساس مناسبات پولى برخى عرصه ها نیز مالکیت خصوصى، که رقابت آن ها بین خود بر ا

 صورى در -حقوقى ) دولتى کردن(خصلت مشخصه سوسیالیسم زودرس به معناى تالش در جهت اجتماعى کردن 

بخش هاى تکامل نیافته اقتصاد ملى، همانقدر بر تکامل اقتصادى و اجتماعى تأثیر منفى خواهد گذارد که حفظ 

. هایى که هم از نظر سازماندهى و هم از نظر تکنیکى کهنه و قدیمى هستندمصنوعى مالکیت خصوصى در عرصه   

و پیشرفته مجدداً مورد بررسى » کامل«این مسأله ایجاب مى کند، که تصور سنتى از روند گذار سریع به سوسیالیسم 

 تکنیکى واقعى - تکامل بادوام اقتصاد مى طلبد که سطح حقوقى اجتماعى کردن تولید با سطح سازمانى. قرار گیرد
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این دو روند در جهات مختلف در حرکتند و وظیفه دولت است تا تعادل منطقى بین آن ها را . آن هماهنگ باشد

. ممکن سازد  

کننده در گذار به تکنولوژى پساصنعتى و به جامعه اى با تکامل استوار و پایدار را آن بخش از تولید  نقش تعیین

 که از تکنولوژى پیشرفته و سطح علمى بسیار باالیی برخوردار است و توسط دولتى اى تعیین مى کند  هاجتماعى شد

. که قدرتش برآمده از توده وسیع اکثریت زحمتکشان خلق است، طبق برنامه اداره مى گردد  

 

***** 

 
کردیم که   طبقاتى آلترناتیوى را بررسى- اقتصادى و اجتماعى - جوانب تکنیکى ،چیز  هر گفتار ما قبل از این در

البته مسأله وسیع تر از این است و در . سوسیالیسم در مقابل جهانى سازی امپریالیستى مى تواند و باید عرضه دارد

عمل کلیه جوانب روابط مابین دولت ها، خلق ها، ملیت ها و تمدن ها را در برمى گیرد و هنوز کوشش فراوانى براى 

کنون انجام گرفته جاى شبهه اى باقى نمى گذارد که بشریت به طور ولى آنچه که تا. شناخت جامع آن الزم است

این واقعیتى است عیان، غیرقابل انکار و در عین . جانبه در حرکت است عینى و مستمر بسوى وحدتى عمیق و همه

نباید حل را  راه. هرکوششى در جهت بازداشتن این روند و یا بازگشت به انزوا را باید ارتجاعى دانست. حال مثبت

. گرد، بلکه در پیشروى جستجوکرد در عقب  

تفاوت نیست که چه نوع وحدتى و کدام راه وحدت  البته براى سرنوشت بشریت و سرنوشت انسان اندیشه ورز بى

. انتخاب گردد  

آیا کماکان در جهت تبعیت و وابستگى کار به سرمایه و یا در جهت رهایی کار از یوغ سرمایه و تبدیل آن به 

اج طبیعى حیات، حرکت خواهد کرد؟ احتی  
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است، » کس، شرط تکامل آزادنه همگانی تکامل آزادانه هر«آیا به پیشواز وحدت در تنوع، یعنى پیوندى که 

خواهد رفت و یا وحدت در یکنواختى و یک شکلى، در سربازخانه اى جهانى که انسان و بشریت تحت فرمان 

ى سیستمى حرکت مى کند که در آن الیگارشى قدرت جمع محدودى سرمایه بسوى آن هدایت مى شوند؟ آیا بسو

حاکم است و یا در جهت برپایى سیستمى مبتنى بر تشریک مساعى و همکارى دمکراتیک کشورها و خلق هاى 

مستقل به پیش خواهد رفت؟ درست بر اساس این سؤاالت کلّى و عمیقاً فلسفى است، که مبارزه سیاسى، اقتصادى، 

سرانجام این مبارزه به هیچ وجه از پیش مشخص نگردیده است . کرى در سطح جهان صورت مى گیرداجتماعى و ف

. و بیش از هر چیز به همکارى نیروهاى مترقى در سطح جهان بستگى دارد  
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