
 

 ی عينی گذار به سوسياليسم زمينه
 :گنادی زیوگانف

  به سوی جهانی شدن
 اما نه جهان سرمایه داری

  فرهنگ وتوسعه-خسرو باقری: برگردان
  

ی نوینی از  ی بشری، از نظر کيفی وارد مرحله ی سوم، جامعه ی گذار به هزاره در آستانه
الملل را از بنياد  روابط بيناین تحول، سيمای جهان امروز و نظام . تکامل خود شده است
رغم  شناسان به مداران، اقتصاددانان، فيلسوفان و جامعه سياست. دگرگون خواهد کرد

پيوسته قرار  های علمی و سياسی براین باورند که بشریت در مسير دورانی به هم اختالف
 منتهی پارچه و نوین جهانی گرفته است که به پيدایش نظام اقتصادی، سياسی و فرهنگی یک

ای وارد ادبيات  به صورت گسترده» جهانی شدن«از این روست که اصطالح . خواهد شد
  .سياسی جهان شده است

» اطالعاتی«، »پسا صنعتی«، »ی مصرفی جامعه«، از پيدایش »جهانی شدن«طرفداران 
» نظم نوین جهانی«گویند و معتقدند که با استقرار این پدیده که آن را  سخن می... و
 امکان اشتغال -٢.  سطح زندگی و شرایط زیست مردم بهبود کيفی خواهد یافت-١: وانندخ می
های اطالعاتی ميسر خواهد  یابی آزاد و گسترده به شبکه  دست-٣. تر فراهم خواهد شد بيش
 مرزهای ملی، دولتی و -۵. تری خواهند رسيد ها به تفاهم بيش ها و تمدن  فرهنگ-۴. شد

ی  ها و سد راه تبادل افکار، کاال و سرمایه اری ارتباط سالم بين انسانفرهنگی که مانع برقر
زیستی ميان طبقات متضاد اجتماعی فراهم خواهد شد و   هم-۶. هاست، از بين خواهد رفت آن
  .پذیر خواهد شد المللی امکان  صلح و امنيت بين-٧

عی تاریخ بشر نيست، روند طبي» جهانی شدن«، براین باورند که »جهانی شدن«اما مخالفان 
ی استقرار آن برقراری جهانی جنگل محور است که  ای جهانی است که نتيجه بلکه توطئه

های اندیشگی و   فرهنگی و فردی او و نيز آرمان-دیگر جایی برای انسان، هویت ملی
  .اخالقيش باقی نخواهد ماند

های مراکز   تمام نشستتقریبًا. شود افزوده می» جهانی شدن«در عمل هر روز بر مخالفان 
و » بانک جهانی«، »المللی پول صندوق بين«داری جهانی از جمله  اقتصادی سرمایه

» جهانی شدن«مخالفان روند . اند ای مواجه شده با اعتراضات توده» سازمان تجارت جهانی«
بری ميان افزاید و نابرا ثباتی اقتصاد جهان می المللی بر بی بازان بين معتقدند که حاکميت بورس

ی ژرفی ميان کشورهای  ی این وضع، دره درنتيجه. کند طبقات و اقشار اجتماعی را تشدید می
آید که کشورهای اخير را  وجود می داری بزرگ و کشورهای تحت استثمار به سرمایه

ی   به مداخله-١» جهانی شدن«باور اینان،  به. کند دان کشورهای گروه اول تبدیل می زباله به
که .  منجر خواهد شد-طور عمده به شکل نظامی  به-انه در مسایل داخلی کشورهارحم بی

توان در تجاوز به کشورهایی چون یوگسالوی، عراق، افغانستان و  های آن را می نمونه
رویه، محيط   با تشویق مصرف بی-٢. هزاران خون ریخته شده در این کشورها مشاهده کرد

. ها را به مخاطره خواهد انداخت  پيامد آن زندگی کل انسانزیست بشر را نابود خواهد کرد که
های جمعی، محيط زیست فکری بشر را در معرض تهاجم  آميز رسانه  با تقویت جنون-٣

یکی از پيگيرترین مخالفان . ستيزی قرار خواهد داد فرهنگ مبتذِل تحميق، خشونت و اخالق
کند که در پشت چنين  ب کوبا تأکيد میرهبر انقال. فيدل کاسترو است» جهانی شدن«این نوع 

. های فرامليتی و کشورهای امپریاليستی قرار دارد روندی منافع گروهی کوچک از شرکت
ها و کشورها پرده  ی این شرکت ناپذیر از ماهيت تجاوزکارانه طور خستگی کاسترو به

  .دارد برمی



 

شود اما این نيز روشن  میآوری، تواناتر  روشن است که انسان روز به روز در دانش و فن
خودی خود به  زند که تکامل نيروهای مولده به است و واقعيت جهان بر آن مهر تأیيد می

ای را روشن  جا ابتدا باید نکته در این. پيشرفت اجتماعی، عدالت و آزادی منجر نخواهد شد
آیا . استدر واقع از دیرباز و با شروع تاریخ بشر آغاز شده » جهانی شدن«روند . کنيم

های انسانی در سراسر جهان، اولين گام در روند جهانی شدن نبود؟ آیا تمام  پراکنده شدن قبيله
دستاوردهای بشری، از جمله کشف آتش، اهلی کردن حيوانات، آغاز کشاورزی و آبياری و 
دستيابی به فلزات و چرخ و بادبان نمایانگر تسلط بشر برنيروهای طبيعت و بيانگر بسط 

تر از کشف  ها کم ای فعاليت او نيست؟ آیا اهميت کشف نقاط مختلف جهان و ارتباط با آنمرزه
ای نوین در روند هميشگی  هاست؟ پس بهتر آن است که از مرحله ها و ارتباط با آن سياره

آميزش اقتصادی، سياسی و فرهنگی بشر از دیرباز آغاز شده و . جهانی شدن سخن بگویيم
جهانی شدن در قرن بيستم نيز از همين قانون . ون کشاکش نبوده استهرگز نيز هموار و بد

راه با تشدید تضادهای اجتماعی و مبارزات  کند؛ یعنی روندی کامًال نامتجانس و هم پيروی می
عصر حاضر را باید در برخی » جهانی شدِن«ی  پدیده.گوناگون برای حل آن است

های  آوری، فعاليت  از دیدگاه فن-١: های دوران معاصر دید که عبارت است از ویژگی
یابی به فضای  ها و راه برداری از اقيانوس بهره. اقتصادی انسان به شدت اوج گرفته است

انگيز  های انسان از جمله توليد شگفت آفریده. انگيزی به خود گرفته است کيهان، ابعاد حيرت
های ارتباطی،  ی شبکه مينهگير در ز های چشم آور ترابری و پيشرفت انرژی، گسترش اعجاب

 از دیدگاه اقتصادی، تقسيم کار -٢. کند طرازی می هم» طبيعت«مسکن و غيره با امکانات 
آوری، گام به  های فن روابط توليدی متقابل و زنجيره. ی نوینی شده است جهانی وارد مرحله

ا این روند، راه ب هم. گيرد گذارد و کل جهان را دربرمی گام مرزهای ملی را پشت سر می
در نتيجه، اقتصادی فراگير که . تمرکز و فراملی شدن مالکيت بر وسایل توليد جریان دارد

دیگر  گيرد که در درون آن همه چيز به یک کند، شکل می چون پيکری یگانه عمل می هم
کند،  ها را نزدیک می گرایی اقتصادی، روابط دولت  از دیدگاه سياسی، این هم-٣. ارتباط دارد

ای که در  جهان از مرحله. یرا امکان گردش آزاد کاال، سرمایه و نيروی کار باید فراهم شودز
های  ی همایش کرد، به مرحله المللی را قراردادهای دو یا چند جانبه تنظيم می آن، روابط بين

ی این وضعيت را  نمونه.  گذارد گرایی سياسی گام می المللی با سطح باالتری از هم بين
با نهادهای ویژه و » ی مشترک اروپا جامعه«ن در ادغام کشورهای اروپای غربی در توا می

های مختلف بيش از پيش افزایش   همکاری و ارتباط فرهنگ-۴. فرا ملی آن مشاهده کرد
ی این  در نتيجه. آید یابد و فضای فرهنگی یکسان و فراگير در مقياس جهانی پدید می می

ها در توان  آید که حل آن های بزرگ و بغرنجی پيش می ی روز به روز دشوار-١: شرایط
ی  ها نيست؛ بلکه تالش و کوشش مشترک جامعه ای آن یک یا چند کشور و متحدان منطقه

ی جمعيت  حفظ محيط زیست، تغذیه: ها عبارت است از این دشواری. طلبد انسانی را می
، تأمين بقای بشریت در ی زمين، جستجوی منابع جدید انرژی، حفظ صلح رشد کره روبه

انگيزی به خود گرفته  گرایی در سطح جهان، شتاب شگفت  روند ادغام و هم-٢... عصر اتم و
  .ی این روند، انقالب اطالعاتی است دهنده ترین شتاب بزرگ. است

دهد به  ای از جهان روی می بسياری از رویدادهای اقتصادی، سياسی و فرهنگی که در نقطه
گيری و اجرای آن به  روند تصميم. گذارد ا در دیگر نقاط جهان باقی میسرعت اثر خود ر

ای شتاب گرفته و از نظر فنی، امکان پيدایش دستگاه اداری جهان فراهم شده  سابقه شکل بی
های پيچيده از جمله کامپيوتر دیگر تنها به گروه کوچکی از نخبگان جامعه  دستگاه. است

از نظر . های ميليونی تبدیل شده است ی توده وزمرهاختصاص ندارد؛ بلکه به ابزار ر
به این ترتيب . توان با دوران اختراع دستگاه چاپ مقایسه کرد فرهنگی، این شرایط را تنها می

نواخت  از نظر فنی این امکان پدید آمده است که در سطح جهان یک نظام ارزشی یگانه و یک
ی سياسی و  ود یک مرکز کنترل کنندهسو ضرورت عينی وج بنابراین از یک. شکل بگيرد



 

زماِن . اقتصادی و از سوی دیگر امکان مادی و فنی ایجاد چنين مرکزی پدید آمده است
چرخشی کيفی در تکامل تمدن بشری فرا رسيده و در عمل امکانات عينی آن فراهم شده 

بعد   از این به بشر-١: اما برای تحقق ذهنی آن باید موارد زیر را مورد توجه قرار داد. است
درغير این صورت، قادر نخواهد بود به آسانی بر . تواند در کل خود تکامل یابد تنها می

 -٣. تواند و باید این تکامل را آگاهانه و با برنامه رهبری کند  بشر می-٢. مشکالت غلبه کند
روند، راه ترین مسایل این  آورد که بتوان برای بغرنج آوری، این امکان را پدید می سطح فن

 اجتماعی و - سياسی- فنی-های علمی بنابراین معيارهای جدیدی برای پيشرفت. هایی یافت حل
گيری  اما پرسش این است که این معيارها چيست؟ موضوع برسر تصميم. فرهنگی الزم است

این منافع تا کنون : ی منافع اجتماعی، سياسی و ملی کشورها و مردم جهان است درباره
حال . گونه خواهد بود اه متضاد بوده است و روشن است که از این پس هم اینمختلف و گ

گيری پيروز خواهد شد؛ به سخن  کدام سمت» جهانی شدن«پرسش این است که در روند 
 لنينيستی را تأیيد -ی علمی مارکسيستی گذاران فلسفه دیگر، وضعيت کنونی جهان، دیدگاه پایه

کند و  ی قدرت را مطرح می دقيقًا مسأله)  فنی- انقالب علمیاز جمله(کند که هر انقالبی  می
باید افزود که منظور از قدرت، تنها قدرت سياسی و قدرت اقتصادی نيست؛ بلکه قدرت 

  .شود اطالعاتی، فرهنگی و معنوی را نيز شامل می
هم امروز و هم در آینده، : رفته به این پرسش مشخص استشداری پي پاسخ کشورهای سرمایه

گيری خواهد  ی بشری متناسب با الگوهای ما سمت کنيم؛ جامعه جهانی شدن را ما رهبری می
داری، گروهی از بهترین متفکران جهان  ی این الگوهاست که سرمایه برای تهيه و ارایه. کرد

، فيلسوفانی چون »والراشتاین« مانند شناسانی جامعه. خدمت گرفته است ساالر را به سرمایه
» آتالی«دارانی چون  و سرمایه» برژینسکی«مدارانی مانند  ، سياست»فوکویاما«و » پوپر«

ها  داری هستند که به اختصار به نظریات آن پدران فکری الگوی جهانی شدن سرمایه
  :پردازیم می
این نظام را با ویژگی .  استمعتقد است که جهان، سيستم یا نظامی یگانه» والراشتاین «-1

» جهان سوم«ای یعنی کشورهای پيشين  با نوار حاشيه) غرب(ی مرکزی  روابط متقابل هسته
آوری به غرب  که شامل کشورهایی است که از جهت مواد اوليه و فن» ی بينابين منطقه«و 

  .کند اند؛ مشخص می وابسته
ارایه شده به » ی باز و دشمنان آن جامعه«که در کتاب » پوپر«نظرات  ی نقطه چکيده -2

  :شرح زیر است
 .انسان قادر به شناخت کامل جهان نيست -
پوپر به . آل جامعه دسترسی پيدا کند ی الگوی ایده تواند به حقيقت مطلق و ارایه انسان نمی  -

مفهوم است و بنابراین بشریت به آن اشکالی از  گوید که جریان تاریخ بی صراحت می
به عبارت . سازی، کامًال باز و پذیرا باشد خواند که نسبت به مدرن  اجتماعی فرا میدهی سامان

های  ای است که آماده است در هر لحظه ارزش ی مورد نظر پوپر، جامعه دیگر، جامعه
رفت جامعه  های فنی و پيش های معنوی خود را در راه نوآوری تاریخی، فرهنگی و سنت

ها و  توجيه اخالقی الزم را برای آن که خلق» پوپر«ی  ریهبه این ترتيب نظ. قربانی کند
 .کند واحد هضم شوند، فراهم می» نظم نوین جهانی«ها درچارچوب  دولت

» کاندوليزا رایس«از طراحان اصلی سياست خارجی آمریکا و استاد » برژینسکی «3-
بررسی قرار را مورد » جهانی شدن«ی ژئوپوليتيکی  ی کنونی آمریکا، جنبه وزیر خارجه

ترین راه  نویسد که کوتاه می» ی بزرگ شطرنج صحنه«برژینسکی در کتاب خود . داده است
ی  رسيدن به نظم نوین جهانی، اعمال حاکميت آخرین ابرقدرت جهان یعنی ایاالت متحده

ی نخست، حاکميت خود  آمریکا باید در درجهوی معتقد است که در این راستا، . آمریکاست
های  ای پدید آورد که چالش  جهانی-ی دوم چنان ساختار سياسی د و در درجهرا تثبيت کن

 .غيرقابل اجتناب در روند نظم نوین جهانی را کنترل کند



 

بانک «مشاور مالی سابق ریيس جمهور فرانسه و ریيس » آتالی«ی  براساس فرضيه -4
 اجتماعی و های بندی انسان در طول تاریخ خود از شکل» اروپایی توسعه و بازسازی
 :کند که به ترتيب عبارت است از اقتصادی معينی عبور می

 دوران دین، فرهنگ دینی و قدیسان  -
و » پيشوا«، »فرمانروا«ها و فرهنگ برآمده از آن یعنی  دوران فتوحات و کشورگشایی  -
  «رهبر«
 .شود میی متقابل بربنياد پول که ارزش مطلق و فراگير اعالم  دوران تجارت و مبادله  -
که براساس تمدن امروزی غرب یعنی دموکراسی » پایان تاریخ«ی  با فرضيه» فوکویاما «5-

قرار دارد؛ » حقوق بشر«و » بازار آزاد«، »فردگرایی«های آن از جمله  ليبرال و ارزش
 .ی تمدن بشری است داری قّله کند که سرمایه اعالم می

 :هتوان دریافت ک ها می با نظری بر این اندیشه
کارانه برخوردار است و هدف  داری، از خصلت کامًال محافظه  جهانی شدِن سرمایه فلسفه -1

 .ی بشری در چارچوب نظم کنونی است آن محدود کردن تکامل جامعه
داری، تخفيف تضادهای اجتماعی و از بين  از دیدگاه اجتماعی، هدف جهانی شدِن سرمایه2-  

 .هاست بردن آن
ی طرفداران جهانی شدن بود که کمک چندانی به درک ماهيت این پدیده  یهچه گفته شد نظر آن
 :واقعی این پدیده بپردازیم» مضمون«الزم است تا از دیدگاه دیگری هم به . کند نمی

 
حقيقت این است که جهانی شدن روندی عينی و ضروری است که در طول تاریخ همواره با 

رآیندی اجتماعی است که عملکرد آن ناشی از حال ف جهانی شدن درعين. انسان بوده است
دیگر  ها و جوامع بریک های متقابل فردی، گروهی و اجتماعی طبقات، اقشار، ملت تأثيرگذاری

ها، ملتها و جوامع دیگر  ها و منافع طبقات و گروه درنگ با هدف اما این روند بی. است
لنين . ای برخوردار شده است  ویژهدرواقع تحليل این پدیده است که از اهميت. کند برخورد می

تر  ها تنها نشان دادن ضرورت پيدایش یک فرآیند نيست؛ بلکه مهم کار مارکسيست«: نویسد می
 اجتماعی و کدام -بندی اقتصادی از آن این است که روشن کند که این فرآیند را کدام صورت

رورت تاریخی در وقتی یک ض: نویسد لنين در ادامه می» .دهد طبقه اجتماعی شکل می
چه  آن. گيرد های گوناگونی در مقابلش قرار می گيرد؛ راه ی پيوستن به حقيقت قرار می آستانه

تاریخ سير تکاملی . است» چگونه بودن«نيست؛ » ودن یا نبودنب«کشد؛  پيش می تاریخ به
د در توان شناسد؛ زیرا روندی معين می ای را نمی مشخِص تغييرناپذیر و از پيش تعيين شده

به عبارت دیگر، یک . نمایش درآید  اجتماعی گوناگون به-های اقتصادی بندی صورت
تواند تعبيرهای  های اجتماعِی متفاوت می ضرورت یگانه، بنابر موقعيت طبقات و گروه

ی  یابد که تعيين کننده نباید از یاد برد که مبارزه اجتماعی، تنها زمانی مفهوم می. متفاوتی بيابد
ی پيشرفت به طور کلی  طور مثال آیا مشکالت جهان امروز نتيجه به.  تکامل باشدجهت روند

است؟ یا این که محصول و بازده مناسبات اجتماعی خاصی است؟ باید پرسيد که ویژگی 
ی توليد صنعتی امروز که منابع طبيعی و زیست محيطی جهان  خواهانه گرانه و زیادی چپاول

طور کلی است  گيرد؟ آیا ناشی از توليد به ، از کجا ریشه میرا به مرز بحرانی رسانده است
یا ناشی از پيروی روند توليد مادی از قوانين بازار است؟ باید خاطرنشان کنيم که گرچه 

ست؛ اما این مشکالت را کل بشر مشکالت جهانی، زندگی همه مردم را به خطر انداخته ا
بنابراین یا . داری است می به نام سرمایهی کارکرد نظا بلکه نتيجه: وجود نياورده استب

هایی که خود در آن دخالت نداشته،  داری، تمام درد و رنج خاطر نظام سرمایه بشریت باید به
بست  راه نخست، بن.  سياسی دوباره بيندیشد-بندی اقتصادی ی این صورت تحمل کند؛ یا درباره
در سال » ریودوژانيرو« ملل در ی کنفرانس سازمان گونه که در بيانيه است، زیرا همان

امکان گسترش الگوی غربی توليد در سطح جهان به دليل  منعکس شده است؛ ١٩٩٢



 

ی  پس ادامه. پذیر نيست ی ما امکان محدودیت منابع طبيعی و مرزهای بوم شناختی سياره
روزی روزافزون  دار و تيره مندی کشورهای خاِص ابر سرمایه وضعيت حاضر به معنای بهره

اما راه دیگری نيز وجود دارد که برای رسيدن به آن باید الگوی . ها مردم جهان است ميليون
در این راه ارتقای دایمی سطح زندگی همه . غربی توليد، مصرف و پيشرفت را دگرگون کرد

قيد و شرط زیست محيط جهان بر بنياد تغييرات کيفی در نيروهای مولد،  مردم جهان، حفظ بی
 .شود آوری در نظر گرفته می ی توليد، مصرف و فن شکل و شيوه

 
های گوناگون تحقق  تواند در شکل بنابراین، جهانی شدن روند معين و مشخصی ندارد و می

البته شيوه توليد . های گوناگونی در دستور کار قرار گيرند یابد و در جریان تکامل آن، گزینه
هایی را فراهم  شرط کار ایفا کرده و پيشداری، نقش بسيار مهمی در اجتماعی کردن  سرمایه

ای  آورده است که فرآیند اجتماعی شدن کار از طریق دیگری ادامه یابد که آن صورت بندی
: نویسد لنين می. ناپذیر است فارغ از استثمار انسان از انسان و بدون تضادهای طبقاتی آشتی

ویژه توسعه   به-رود  پيش میاجتماعی کردن کار که به هزاران شکل و با سرعتی فزاینده«
انگيز حجم و قدرت  ها و رشد حيرت داری، تراست های سرمایه های بزرگ، کارتل شرکت

 پایه و بنياد مادی اصلی را برای پيدایش غيرقابل اجتناب سوسياليسم فراهم -سرمایه مالی
 .»آورد می
 

ی   شدن کار به شيوهاجتماعی«توان  های امروزین جهانی شدن را می بنابراین تمام پدیده
  .که ابعادی جهانی به خود گرفته است، تعریف کرد» داری سرمایه

  :انجام رسد  تواند به دو صورت به اما اجتماعی شدن کار می
 .تر زیر یوغ سرمایه قرار گيرد تر و بيش کار، باز هم بيش
 .ی سرمایه رهایی یابد کار، از سلطه

ش از هر چيز دیگری، ویژگی خاص انسان و ابزار از یاد نبریم که به نظر مارکس، کار بي
کند که کار  حال مارکس تأکيد می درعين. او برای حفظ بقا و تکامل فردی و اجتماعی اوست

سرمایه، کار . گيرد های علمی از جمله اختراعات و اکتشافات بشر را دربر می ی فعاليت کليه
رزش به خود گرفته است و برکار ای است که شکل پول و ا مرده و به صورت شيئی درآمده

 توليد دارو یا -ی چه نوع کاری کند که در نتيجه برای سرمایه فرقی نمی. کند زنده حکومت می
 افزایش یابد؛ به همين دليل تضاد تاریخی کار و سرمایه، تضادی ژرف است که -مواد مخدر

ی دیگری برای  زینهگ. گيرد ی جوانب زندگی بشری را دربرمی نه تنها اقتصاد، بلکه کليه
ی دیگری  داری گزینه اما در مقابل سرمایه. اجتماعی کردن کار وجود ندارد و نخواهد داشت

گستر به هيچ وجه روندهای  سوسياليسم به مثابه آموزه جهان. هست و آن سوسياليسم است
بلکه تنها کند؛  ها را نفی نمی ها و تمدن آميختگی متقابل اقتصادها، فرهنگ گرایی مثل درهم هم

 .کند ساالر را درمان می ی نظام سرمایه های ادغام جهان به شيوه امکانی است که ناهنجاری
 

های مادی برای گذار به نظم نوین اجتماعِی عادالنه را در خود  داری نطفه جهانی شدِن سرمایه
دارِی  یهی سرما که این امکان به واقعيت بدل شود باید از پوسته پروراند؛ اما برای این می

 .ی سوسياليستی تکامل یابد اش رها شده و در پوسته امروزی
 
 
  


