
 

  غلبه ناگزير
  تیسوسياليسآلترناتيو 

  م امپرياليسجهانی شدن  بر
  ٣ -خسرو باقری: برگردان -گنادی زيوگانف

  
  بخش سوم

ها را در سراسر  های اجتماعی و سياسِی زندگِی انسان جهانی شدن امپرياليستی تمام عرصه
  : رار دارددر اين شرايط، دو گزينه در مقابل بشريت ق. تأثير قرار داده است  جهان تحت

 آن چهار پنجم جمعيِت جهان  ی ها، که در نتيجه امپرياليست» نظم نوين جهانی« پذيرش -١
  .ی آنان قرار خواهند گرفت زير سيطره

  .ی جهانی بر بنياد سوسياليسم  نوسازِی سراسری جامعه-٢ 
ت؟ بايد عهده کدام نيروهای اجتماعی اس ی دوم به ريزی گزينه  حال پرسش اين است که شالوده

 ، بنيادهاِی اجتماعِی مقاومت در برابر قدر»جهانی سازی امپرياليستی«خاطرنشان کرد که 
های اين نيروی مقاومت  شناخت ويژگی. قدرتِی سرمايه را به ميزان زيادی تقويت کرده است

آگاهی و سازماندهِی آن بستگی دارد؛ ضرور  ی ما به ميزان  که در عمل سرنوشت سياره
  :ب اين نيرو عبارت است ازترکي. است

  .ی مولِد جديد تر، طبقه  کارگران مدرن، به بيان دقيق-١ 
  .بخش ملی  های رهايی  جنبش-٢ 
ها در برابر يورش ضد فرهنِگ امپرياليستی،   جنبشی که در دفاع از فرهنِگ واقعِی خلق-٣ 

  .شکل گرفته است
 تحوِل خصلِت کار مولد، تغيير و تحول مینسبِت تغيير و   ی کارگر، به بايد تأکيد کنيم که طبقه

ای از کاِر مولد، آشکار  های نوين و اساسی در پيدايش نوِع تازه از هم اکنون، گرايش. يابد 
های  های علمی و فنی، افزايش نقِش دانش در توليد و گسترِش کاربرد ماشين پيشرفت. اند شده

 به کاِر بدون واسطه و زمان انجام خودکار در روند توليد، باعث شده است که ثروت مادی،
طور عمده، حاصِل   در شرايط حاضر، اين ثروت، به. تری داشته باشد آن، وابستگی کم

به بيان . يابد  فرآيندهای مادی ـ انرژی و اطالعاتی است که توسط نيروی کار، سامان می
کی است که ميزان های علمی انسان و جامعه در فرآيندهای تکنولوژي ديگر، اين سطح توانايی

ی اول، در کار فکری، تبلور  يعنی کار آفرينشگر، در درجه. کند ثروِت حاصل را تعيين می
  .يابد می

ترين  ، به تدريج به مهم»تکامِل انسان اجتماعی«در جريان اين روند است که به قول مارکس، 
شود و  متحول میها،  گذاری درنتيجه، ساختار سرمايه. شود عامل توليد و ثروت، تبديل می

هايی چون آموزش و پرورش، فرهنگ،  گذاری برای رشد و پرورش انسان، در زمينه سرمايه
ميزاِن ثروت اجتماعی، ديگر بر حسِب . يابد دانش، بهداشت و امکانات اجتماعی، الويت می

 شود، بلکه، معيار سنجش، مقداِر زماِن ميزاِن ساعِت کار و ارزِش مبادله شده، سنجيده نمی
است که عرصه و امکاناِت » زمان«جويی شده، يعنی اوقات فراغت است؛ زيرا اين  صرفه

  .آورد ی شخصيِت انسان، فراهم می جانبه الزم را برای تکامل دايمی و همه
نيروی انگيزشِی «و » انگيزه«تغيير و تحول در خصلِت کار، به تغيير و تحوِل مفهوِم 

» وظيفه«چنان  داری، هم ی افِق تنگ سرمايه در محدودهکار که . شود آن منجر می» آفرينشگر
شود و ارزِش کاربرِی  تدريج به هدفی برای خود، تبديل میاست، ب» الزامی جبری«و 

روشن است که اين هدف و ارزش کاربرِی مستقل، روند طبيعی کار . آورد دست می مستقلی به



 

است و به تکامل و تحقِق امکاناِت ی حيات او سازگار  است و با طبيعت انسان و شکل و شيوه
  .شود ی شخصيِت آفرينشگر انسان منجر می بالقوه

با تغيير و تحوِل خصلِت کار، دورانی که در آن کارگر به صورت نيروی مادِی منفرد، 
گرفت؛ پايان  ی روند توليد مورد استفاده قرار می شد و به عنوان پيچ و مهره درنظر گرفته می

شود که در آن وزن و ارزش کار فکری در روند توليد غالب  آغاز میيابد و دورانی  می
های  های آماری و فعاليت های تخصصی ـ علمی، برنامه در اين دوران، فعاليت. شود می

در . شوند ناپذيِر روند توليد تبديل می ساختاری و آزمايشگاهی به اجزای اساسی و جدايی
های علمی ـ فنی در توليد مشغولند؛ افزوده  عاليتنتيجه، روز به روز بر وزن کسانی که به ف

گيرد که همانا توليد  ی مترقِی نوينی در دروِن طبقه کارگر شکل می شود و آرام آرام، هسته می
ی فرآيندهای عالی تکنولوژيکی  به اين ترتيب در نتيجه. کنندگاِن کاالهای فکری و يدی هستند

هنگی در توليد، آفرينِش تخصص و نيز تکامِل ی هما ی بسيار پيشرفته ی مرحله که الزمه
ی کارگِر  يابند و طبقه فرهنگ است؛ توليد کنندگان فکری و يدی به وحدت و يگانگی دست می

  .گيرد نوينی شکل می
ی پيشرفِت  ی پيشرو نوين که بيانگر منافع مشترِک خلق و تضمين کننده ترکيب اين طبقه

  : اجتماعی است، عبارت است از
آوری سخت افزار و سطح علمی بسيار خوب  د کنندگاِن محصوالت که نياز به فن تولي-١

ها، مديران واحدهای صنعتی و کارگراِن متخصص  دارد؛ يعنی دانشمندان، طراحان، تکنيسين
  .ها، فکری است ی فعاليِت آن که بخش عمده

عاتی و اجتماعی به افزاری که مسئوليِت نظاِم توليدی، اطال های نرم  توليدکنندگان برنامه-٢
در فعاليت اين بخش، عامِل اصلِی ايجاِد انگيزه در نيروهای مولد، دانش، . هاست ی آن عهده

  .بينش علمی و رشد جدی شخصيت است
ی عامل اصلی کار و زندگی اجتماعی،  به مثابه» انسان« تمام کسانی که رشد توليد -٣

پزشکان و کسانی که اوقات فراغت و هاست؛ مربيان، آموزگاران، استادان،  ی آن برعهده
  .اند کنند؛ از اين زمره ريزی می ها را برنامه استراحت انسان

ها در  گذاری ترين سرمايه داری امروز، مهم ترين کشورهای سرمايه بنابراين در پيشرفته
باری، طبقه کارگر نوين، . گيرد ی بهبود زندگی انسان و تکامل شخصيت او، انجام می زمينه
  .گيرد  کارگر قرن بيست و يکم شکل میطبقه

ی کارگِر جهان به اين سطح از  روشن است که راهی طوالنی در پيش است تا تمام طبقه
ميان  ی کارگر سخن به ی نيرو و امکانات تاريخی طبقه تکامل برسد؛ اما زمانی که درباره

  .آيد، اين واقعيِت در حاِل شدن را بايد درنظر گرفت می
ی بدون  ی رهبری ـ که در دوراِن خود، امکاِن حرکت به سوی جامعه اين هستهرشِد تکامِل 

ترين و  کشان، رشد و تکامل بنيادی های نوين زحمت طبقه را دارد ـ، پيوند آن با بخش
های اين هسته و انتشار تدريجی آن در سراسر جامعه، در واقع فرآينِد گام  ترين ويژگی عالی

  .ی طبقاتی است ر جامعهبه گام پايان بخشيدن به عم
جويند و در سطح ملی و   می های اصلی اجتماعِی خود را در اين هسته ها، پايه کمونيست

بايد با تأکيد گفت . کنند های خود را در ميان آن ترويج می المللی، در درجه نخست، انديشه بين
  .ی استکه سرنوشِت تمدن بشری در قرن بيست و يکم در دسِت اين پيشاهنگان اجتماع

يابيم که  دهيم؛ درمی ی نوين و سرمايه را مورد کنکاش قرار می ی متقابل اين طبقه وقتی رابطه
داری، سرمايه به  در جهانی شدن سرمايه. ی فکری ی مادی و جنبه جنبه: استثمار دو جنبه دارد

از رفاه که به سطح معينی  تدريج پس از آن زحمتکشان، به. کند شدت کاِر فکری را استثمار می
وقتی . يابند که فقر فکری کمابيش مانند فقر مادی، واقعيتی دردناک است دست يافتند؛ درمی

شود که  قدر شخصيتش تخريب می شود؛ همان ی شبکه اطالعاتی جهان تبديل می انسان به زايده
ه تر، تبديل انسان ب تر و هولناک از همه مخرب. ی ماشين تبديل شده بود در گذشته، به زايده



 

ی چرخش سرمايه يعنی پول ـ کاال ـ  ی مطيع زنجيره ماشيِن مصرف، يعنی تبديل او به حلقه
در اين جا تنها سرمايه است که فرمان . کند کلی نابود می پول، است که شخصيت او را به

ی چرخش سرمايه، ايفا  ای در زنجيره راند و نقش انسان، تنها همان نقشی است که حلقه می
  .کند می

همين دليل  به.  نگاه داردی دوم استثمار را پوشيده ين چهرهکوشد تا ا داری جهانی می يهسرما
دارِی جهانی، دستگاه عظيم  برای تنظيم رفتار انسانِی مطابق با هنجارهای سرمايه

جای پرورش شخصيِت انسان و برآوردِن درست  ای به کار افتاده است، به کارانه فريب
آوری و  طور کلی شخصيت او را، به کمک فن های و به ستهايش، آگاهی و خوا خواست

ی شخصيت، فقط به  جانبه مند و تکامِل همه جای آموزش نظام به. کند تبليغات تجاری، مسخ می
ی او بستگی دارد و به اين  طور مستقيم به شغل و حرفه پردازد که به آموزش آن چيزی می

ارزش و سطحی را جايگزيِن  د؛ شوهای بیده هايی يک بعدی تحويل جامعه می طريق، انسان
های  ها و ويژگی ها، فرهنگ انگيِز شخصيت کند و تنوع شگفت فرهنگ و هنِر عالی انسانی می

داری آفرينش فکری را  اين طريق، سرمايه به. دهد سازی حقير تنزل می ملی را به يکسان
  .سازد کند؛ و هويِت يگانه شخصيت انسانی را نابود می پژمرده می

دارِی جهانی برای کسب  ها، شکِل ديگری از تالش سرمايه های ملِی خلق مبارزه عليه ويژگی
ها را  های ارزشمنِد تاريخی ملت در اين رابطه، ليبراليسم، سنت. حاکميت جهانی سرمايه است

. کشد های ملی را به چالش می منداِن جهان، استقالل دولت اختاپوِس ابر قدرتگيرد و  نشانه می
ی سياسِی خود، پيروزی سوسياليسم را در ارتباِط مستقيم با پيروزِی  نامه لنين در وصيت
  .داند های تحت ستم می بخش ملِی خلق مبارزاِت رهايی

تواند دوباره ابتکاِر  ا زمانی میسوسياليسم به عنواِن جايگزيِن جهانی شدن امپرياليستی، تنه
سوی راهی که از نظر کيفی، کامًال نو باشد؛  دست آورد که نيروهای مولد را به عمل را به
های نوين در  ی گرايش ريزی شده اين راه بايد تکامل سازمان يافته و برنامه. هدايت کند
  .ی نخسِت توجه، قرار دهد های علمی و فنی را در درجه پيشرفت
داری  ی تمدن صنعتی سرمايه»رويه مصرف بی«رايط کنونی جهان، انسان بايد خصلِت در ش

دارِی  بايد از اصِل سرمايه. را کنار بزند و تکاملی موزون و عدالت محور را جايگزين آن کند
های  از هر چيز، فاصله بگيرد و اصِل حفاظت از محيط طبيعی، ذخيره» ی حداکثر استفاده«

بايد با تأکيد گفت که در دوران ما، يعنی دوران رشِد . را در پيش بگيردمادی و نيروی کار 
ی نيروهای توليدی و عبور از تکنولوژی صنعتی به پسا  تحوالت انقالبِی نوين در عرصه
دادن به  در اين گذار، بر الويت. طور عينی موجود است صنعتی، امکاِن چنين گذاری به

ی مقابل هدِف  شود که درست در نقطه توليد، تأکيد میمثابه هدِف اصلی  شخصيِت انسان، به
داری، که از نظر اجتماعی، نظامی  سرمايه» تِب مصرف«جای  به. اصلِی سرمايه قرار دارد
کند؛ و از نظر زيست محيطی، به تخريِب هولناِک طبيعت و شخصيِت  ناعادالنه را برقرار می

ی شخصيت انسان  جانبه ِف آن تکامِل همهرا که هد» گرا انسان«شود؛ مصرفی  انسان منجر می
کند که  از طرف ديگر، امکانات محدوِد محيط زيست، ايجاب می. شود است؛ جايگزين می

ی ذخاير مادی و انرژی را تعقيب  جهانيان اقتصادی منطقی مبتنی بر کاهِش مصرِف سرانه
رِف مواد مادی است؛ پذيری در مص ی اين راهبرد، پديد آوردِن شرايِط مسئوليت الزمه. کنند

ای سامان يابد که برای مردم، در مصرف و رفاه، امکاناتی با ثبات و پايدار  گونه جامعه بايد به
برای حل اين مسأله، بايد زيربنای . پديد آورد و زيست جمعی و اجتماعی را مختل نکند

ها،   عرصهاين تحوِل زيربنايی بايد تمام. اجتماعی به صورِت ژرفی مهندسی و متحول شود
از جمله حمل و نقل عمومی، ارتباطات و اطالعات، بهداشت و تغذيه، فرهنگ و هنر، 

  .را دربرگيرد... ها و خانه ها، کتاب های ورزشی، موزه ها، زمين ها، تأترها، پارک باشگاه
م های بو بايد در مناسباِت متقابِل توليد و طبيعت، تغييراِت بنيادين صورت گيرد تا بتوان بحران

ديگِر توليد و  برای اين اقدام، بايد روندهای جدا از يک. شناختی و زيست محيطی را حل کرد



 

ها را در روند  داری است ـ کنار گذاشت و آن ی تکامِل سرمايه طبيعت را ـ که ويژه
اگر تا کنون . را دگرگون کرد» فعاليت بشری«ای سامان داد و مفهوِم  تکنولوژيکی يگانه
بايست نيروی  کرديم، اکنون می ناپذيِر نيروی کار تلقی می ء جاودانه و پايانطبيعت را، منشا
ی حفظ و بازتوليِد طبيعت در نظر بگيريم؛ يعنی از عصر تکنولوژی صنعتی  کار را شالوده

  .به عصر تکنولوژی پسا صنعتی گام گذاريم
 واقعی کار، درهم آوری، با روند اجتماعی شدِن های اقتصادی و فن در دوراِن نوين، پيشرفت

های جهانی و در نظر  ريزِی توليد، پيروی آن از منافع تماِم خلق، داشتن آماج برنامه. آميزد می
. های روند اجتماعی شدن کار است ها، از ضرورت گرفتن منافع تماِم خلق در تماِم عرصه

وسياليسم، محِو ناپذير س ی مادی برای آغاز اجتناب ترين پايه درواقع اجتماعی شدِن کار، مهم
تحوِل . مالکيت خصوصی و غلبه بر هرج و مرِج ناشی از اقتصاِد مبتنی بربازار است

کشان، استقراِر قدرِت دولتی و مالکيت اجتماعی بر ابزار توليد،  سياسی در جهت منافِع زحمت
درعين حال اين . دهد بخشد و به آن خصلتی آگاهانه و کنترل شده می اين روند را شتاب می

های اخير ثابت کرده است که  ی تاريخِی سال مسأله را نبايد از نظر دور داشت که تجربه
ويژه در بلند مدت، به تنوِع اشکاِل اقتصادی و  تکامل و پيشرفت ناموزون تکنولوژی به

 مالکيت -شود؛ يعنی اشکاِل مختلِف مالکيت گيری اقتصادِی چند ساختاری منجر می شکل
 کااليی -زمان، حضور دارند و براساس مناسباِت پولی طور هم  به-...اجتماعی، خصوصی و

مورد در برقراری ساختاِر سوسياليستِی اقتصاد، يعنی  شتاِب بی. کند ديگر رقابت می با يک
ی اقتصاِد ملی،  های تکامل نايافته  صوری در بخش-تالش برای اجتماعی کردِن حقوقی

ماعی تأثير منفی دارد که حفِظ مصنوعی و غير  اجت-قدر برتکامل و پيشرفت اقتصادی همان
آوری در  هايی که هم از نظر ساماندهی و هم از نظر فن واقعِی مالکيت خصوصی در عرصه

تکامِل پايداِر اقتصاد، خواستار آن است که سطِح حقوقِی . رفته قرار دارند ی پيش مرحله
در واقع، . ساز باشد اهنگ و همآورِی آن، هم با سطح ساماندهی و فن» اجتماعی شدِن توليد«

  .ی دولت، حفظ تعادِل منطقی ميان اين دو روند اصلی است وظيفه
 -ی برخاسته از آن کننده در گذار به دوران تکنولوژِی پسا صنعتی و جامعه نقش مهم و تعيين

ی آن بخش از توليِد اجتماعی گذاشته شده است   برعهده-که از اقتصادی پايدار برخوردار است
مند است و دولتی که قدرِت آن، برآمده از  رفته و علمِی بسيار باال بهره ه از تکنولوژِی پيشک

  .کند کشان است؛ طبق برنامه آن را اداره می اکثريِت وسيع زحمت
آوری و اقتصادِی نيروی  های فن ی جنبه ی بحث، بايد بگويم که ما درباره نتيجه به عنوان

ی جهانی شدِن امپرياليستی مطرح کند؛  گزينهد و بايد در مقابِل توان جايگزين که سوسياليسم می
های بسياری  تر از آن است که گفتيم و بايد پديده تر و وسيع البته بحث، ژرف. صحبت کرديم
ها را نيز مورد بررسی قرار دهيم؛ اما  ها و تمدن ها، مليت ها، ملت ی بين دولت از جمله رابطه

سوی اتحاِد ژرف و  طور کلی به نتيجه رسيديم که بشريت بهتا همين اندازه هم به اين 
رود و اين واقعيتی آشکار، غيرقابل کتمان و درعين حال مثبت و  جانبه پيش می همه
. طور قطع ارتجاعی است هرگونه کوشش برای توقف يا بازگشِت اين روند به. روست پيش

  .گرد روی است نه در عقب راه حِل مسايل بشری در پيش
ورز، تأثيری   بايد خاطرنشان کنيم که نوع اين اتحاد و راه آن در سرنوشِت انساِن انديشهاما

ها، پاسخی  ی انسانی برای غلبه بر مشکالت خود بايد به اين پرسش جامعه. عظيم دارد
  :سزاوار دهد

 چنان در جهت فرمانبرِی کار از سرمايه حرکت خواهد کرد يا کار را از يوغ  آيا انسان هم -١
  سرمايه نجات خواهد داد و آن را به نياز طبيعی انسان مبدل خواهد کرد؟

ی  ی هر کس شرِط تکامل آزادانه تکامِل آزادانه«سوی اتحاد در عيِن تنوع که   آيا انسان به -٢
ای جهانی  نواختی و يکسانی، در سربازخانه پيش خواهد رفت يا وحدت در يک» همگان است

   است؛ خواهد پذيرفت؟را که سرمايه فرمانده آن



 

ای خواهد زيست که در آن انحصاِر قدرِت گروهی محدود،  چنان در جامعه  آيا انسان هم -٣
های  ای خواهد ساخت که بر بنياِد همکارِی دموکراتيک کشورها و خلق حاکم است يا جامعه

  .مستقل قرار داشته باشد
 اجتماعی - اقتصادی-زات سياسیی مبار های عام و فلسفی است که نتيجه پاسخ به اين پرسش

وجه از پيش، مشخص  سرانجام اين مبارزه به هيچ. کند  و فرهنگِی جهان امروِز را تعيين می
  .سرنوشت اين نبرد را اتحاِد نيروهای پيشرو و مبارِز جهان، رقم خواهد زد. نيست

   
  :ها پانوشت

   
  ۴١۴  صفحه، ١ منتخب آثار لنين، انتشاراِت دتيس، برلين، جلد      -١
  ۶٠، صفحه ٢١ منتخب آثار لنين، انتشاراِت دتيس، برلين، جلد      -٢
  ١١۴، صفحه ٢۵ مجموعه آثار مارکس و انگلس، انتشاراِت دتيس، برلين، جلد      -٣
  ۴٣۵ و ۴٣۴، صفحه ٣۴ منتخب آثار لنين، انتشارات دتيس، برلين، جلد      -۴
  ٢٠٠، صفحه ٢٢س، برلين، جلد  منتخب آثار لنين، انتشارات دتي     -۵
  ٢١۴، صفحه ٢٢ منتخب آثار لنين، انتشارات دتيس، برلين، جلد      -۶
  ٢۴٧ و ٢۴۴، صفحه ٢٢ منتخب آثار لنين، انتشارات دتيس، برلين، جلد      -٧
  ٢٨١، صفحه ٢٢ منتخب آثار لنين، انتشارات دتيس، برلين، جلد      -٨
، صفحه ١٣ارکس و انگلس، انتشارات دتيس، برلين، جلد  کار مارکس، منتخب آثار م     -٩
١۵  
  ١۵، ص ١٩٨٧آوری، مونيخ،  اريش فروم، انقالب اميد؛ انسانی کردن فن    -١٠
  ١٠۶، صفحه ٢٢منتخب آثار لنين، انتشارات دتيس، برلين، جلد     -١١
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