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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۴ می ٣٠

    ، دموکراسی کارگریئیدموکراسی بورژوا
  رم   کلوب مسلخدموکراسی در. ١

  در آمد

ه . در ذھنم شکل بست" فکر دموکراسی سياسی " بعد از چاپ کتاب  مدت ھاتدوين و انتشار اين مقاالت ۀوسوس زمانی ک

ارگ"ن ييکه به تب -مجلد دوم کتاب  ود "ری دموکراسی ک ه ب شر نيافت -اختصاص يافت ن حال ھر آ .مجال ن ا اي ه در ئب ين

شتمیا و راستش عالوه بر فرصت دنبال بھانه صدد بودم که اين يادداشت ھا را تنظيم و منتشر کنم ه .  می گ نخستين بھان

ه زمانی به دست من داده شد که رد ک دی ک ای آن  چپ پست مدرن به زعامت اسالوی ژيژک ترھاتی را سر ھم بن ر مبن ب

شر  راا و فرانسوی در افغانستان و عراق و ليبيئیامريکااز يک سو بمب ھای  د و " دموکراسی" مب " تجناي"می خوان

شا. خمرھای سرخ را زير چشم سوسياليست ھای ارتدوکس می نشاند  یبرای اين چپ پسامارکسيست انتخابات ھميشه من

وده است سو. تحول مثبت ب بش سبز و ھم ائیجن ی از  ژيژک ب ورژوازی و نگران ه" عصيان خرده ب ن "سقوط گرب  اي

اد ست"سوی ديگر ضد  .دغدغه ھا را به نمايش نھ ا"امپريالي د ئی ھ ستاده ان ه اي دا صدر  ک ا حماس و حزب هللا و مقت  ب

مارکسيست ااينان در تقابل با پس. وطنی نيست نئوکنسرواتيست ھای هتداعی می شوند و مواضع سياسی شان بی شباھت ب

ديگر  ۀچامسکی يک نماد اين تفکر است و پتراس نمايند .می دانندا بمب ھای ناتو را لکه دار کردن حيثيت دموکراسی ھ

شاربه سوريه که می رسيم يک سو کنار. آن ار ب ستد و سوی ديگر کن راين يکی از .  داعش و ارتش آزاد می اي در اوک

راين .يه دفاع می کند و ديگری از شرق و روس و فمنغرب و ناتو ات در اک اری انتخاب ان ارتجاعی  ،ب ظھور يک جري

ارد ۵در کنار حمايت پروغرب  ر ميلي االت متحد از دال رويج دموکراسی"ی اي ات تھوع آور اتحادي ،"ت ا و  ۀانتخاب اروپ

د –دست باال يافتن جريان ھای فاشيستی  ارين مانن يونال م ران ناس وپنف سه ل ونس و ل- در فران ات مصر و ت  و ايبي انتخاب

 ھمه ديدند که چه . استفاسدی ۀپديد بار ديگر نشان داد که دموکراسی پارلمانی چه ....موارد مانسته به آن ھا در ايران و

 احمدی نژاد عروج کرد و ھمه ديدند که ]جوزا[دموکراتيزاسيون روال کار ھانتينگتونی دوم خرداد ۀگونه از درون پروژ

ه صعود نئول"  ساالردموکراسی عدالت پرور و مردم"چه سان  م ب ژاد حک دال و ئياحمدی ن سم ديگری از جنس اعت رالي

راً "دموکراتيک"بسيار اين انتخابات  .تدبير و اميد داد ست و  و عاری از تقلب اخي ز دوم و بي سالمت آمي ستی م  در ھمزي

رداد؛ اظره در تلدوم خ ا يک من ون ب ی سی پيرام ی ب ون ب ازا" ويزي رمايه داری و ب و" ر آزاددموکراسی و س د و أت م ش

صافی  ۀزمانی که نمايند ی ان ال ب ين چپ دموکرات در کم رين شناخت سياسی  لن م ت دون ک ار و ب ر دلقک را در کن رھب

ود"  شمالی گذاشت و به شکلی نامفھوم از اين نکته سخن گفت که ريایوک ين يک ھدف نب رای لن ن "دموکراسی ب ه اي ، ب

االت را سله مق ن سل ه اي يدم ک دی رس ع بن نمجم شر ک ست.  منت دف ني ن يک ھ يخ و ب ی از ب ه دموکراس ذکر ک ن ت ا اي . ب

وان يک ه عن ار ودموکراسی ب ه  ساز و ک ن مباحث ب دی اي ع بن ه در جم ان ک ابير مختلفی دارد و چن زار حکومتی تع  اب
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ی ساخته وتفصيل تشريح خواھم کرد درن را عمل ري کمون پاريس عالی ترين شکل دموکراسی م ی کامل ت ن  حزب لنين

يل. گی کرده استسازمان سانتراليسم دموکراتيک را نمايند زار سرکوب و وس ی  ۀمضاف به اين که اگر دولت اب حکمران

تۀطبق اکم اس ه است[  ح ا]. پ.و -ک ای اروپ ت ھ رين دول ه دموکراتيک ت اتوری طبقئی  در نتيج ع ديکت ز در واق  ۀ ني

د ورژوازی را نماين دب ی کنن زا. گی م ه اف ان ب ردن معترض ار ک ت و پ ستل ن بازنش ی يش س د دموکراس گی در مھ

ا) فرانسه(پارلمانی ه تنھ ستان ب ا در انگل زايش شھريه ھ ه اف شجويان معترض ب ان  ئیو تعرض خونين به دان اجم عن و تھ

اال و اسپانيا و يونان و ايتالياگليس به معترضان سياست ھای رياضتی در پرتوپ ۀگسيخت وان فاکت ھ ه عن وز ئی ب ه ھن  ک

د به سادند ھستدر صدر اخبار شان دھن اي ۀگی ن ی پ اب ه از يک سو می کوشد جنبئیگی بحث ھ خواھی و ترقي ۀ است ک

دوکس خط بکشد و آن  ۀدموکراتيک دو قرن پيش ليبراليسم را حفظ کند و از سوی ديگر بر چھر درخشان مارکسيسم ارت

م .  دادگاه ھای خونين تداعی کندرا موذيانه با چين وارثان دنگ شيائوپينگ و شوروی ميرات داران ازی ھ وس ب از اين ل

ی ريای وستالين وارد ھست قياس آن برھه با کنقدھای وارد و ناواردی که به دوران  ۀبگذريم که با وجود ھم شمالی مھمل

ود ی ش رار م ب تک ه مرت ت ک ای  .اس روه ھ ا گ ان م واھی"در جھ ی خ ه و دموکراس رای " خيري ی ب اد مل ون بني ھمچ

از ۀجامعسسۀ ؤم )NED( دموکراسی واهآ ۀسسؤم )OSI( ب زی  ۀو خان )IRI( زاد جمھوری خ راه مراک ه ھم آزادی ب

ستند" دموکراسی"ھمچون سوليداريتی سنتر از صبح تا شب مشغول ترويج و گسترش  يونال !ھ ران ناس د ف ی مانن  احزاب

ارگ ا و ک ر روس کشی در اودس اتی نظي راين و جناي ادن فرانسه و اسوبودای اک ا –ر کشی در مع ران ت اد اي اتون آب  از خ

ن . ھا ھستند"دموکراسی" ره آورد ھمين - ترکيهسومای ا اي انی ديگر ب ان و بي  در نتيجه بد نيست يک بار ديگر و از زب

  .سرمايه کلنجار رويم" موھبت آسمانی "

   !دهلنين اخذ ش ۀاين توضيح نيز الزم است که عنوان اين مجموعه مقاالت از يک رسال

  

 مور  در كلوبیسراب دموكراس

د و ئيھای اين سده پا آنان کم و بيش تا نيمهدگین بود که بالئیھاغولظھور  دوم شاھد ۀ ھزارۀ آخرين سدۀنخستين دھ

ھای مختلف اجتماعی  در عرصهشان آن در ادامه اشاره خواھد شد حضورۀَحَسب شواھد بسياری که به چند نمون

ھا و توان ذيل ميرش عصر غول که از اين فرايند می،رنگ گرديدبه تدريج چندان کم) فرھنگیسياسی، اقتصادی (

 i ملت-  دولت ۀن سازوکارھای حيطييالملل و تب روابط بينۀلفه در حوزؤھمين م. ھا سخن گفتزايش دوران کوتوله

  .باورپذير است

 با فروپاشی تمام دژھای اردوگاه ،الب سوسياليستی آغاز شده بودبندی تحوالت عميق موسوم به انق بيستم که با شکلۀسد

کم از يک منظر  ii، در عرض ده روز دنيا را لرزانده بود– ريد جانبه قول  -ھای نظری بلشويسم که پايه. آن پايان يافت

عظمت طلب روس بر در مسير انتقال طبقاتی از بورژوازی وزمانی که انقالب پيروزمند اکت .دوام آوردتر از يک دھه 

ھای ايجاد ترديد در مبانی  زمزمه. ھای جدی مواجه شد زمينه ھای شکست نيز بستر سازی شدشواریدبه پرولتاريا با 

 ١٩٢٣گرفت در سال   را ھدف می”ديکتاتوری پرولتاريا“ ۀھای انديشطور مستقيم پايهاصلی مارکسيسم لنينيسم که به

 که یادر جريان کنگره)  مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماھير شورویۀميتعضو ک (اوف رتاتازمانی که . شنيده شد

اين . کندراه انقالب جھانی از مسير ديکتاتوری پرولتاريا عبور نمی“:در شھر تفليس برگزار شده بود به صراحت گفت

 ،را چشمک زد بازگشت بورژوازی ھایزمينهنه فقط  ”راه از طريق آزادی کشورھای تحت سلطه تحقق خواھد يافت

 بتواند اندک نيکيتا خروشچف را نيز آبياری کرد تا ”داریراه رشد غيرسرمايه“ ۀگيری آموزھای نضجکه زمينبل

اندک بقايای  بيست و بيست و يکم حزب مادر ۀ ُکنگرئی در جريان برپابرياو تيرباران ستالين زمانی پس از مرگ 

انديشان او معتقد بودند ھم و تاتار اوف.  را تصفيه کند"ليسم در يک کشورسوسيا"بلشويک رسته از خون بازی دوران 
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کشيد ھنوز زمانی که  او اين آموزه را فرياد می. ست”ديکتاتوری بر پرولتاريا“ به واقع ”اديکتاتوری پرولتاري“که 

ش گانود و بازماند به وجود آورده بK.G.B  دردزرژينسکیچه که  و تصور فروپاشی آنترور نشده بودتروتسکی 

 و پاسترناکھای چنان تشکيالت مخوفی بدوزند که امثال  ناراضی را به ستون"فکرانروشن"موفق شده بودند 

تن و ل شولوخوف ئيخايمھنوز . نمود یرممكن كه محال مينه فقط غ تکرر ادرار و لکنت زبان بگيرند، سولژنيستين

ده بود و ھنوز يسھا نما در گوالککليم سامکين گورکی ۀنوز ياد و خاطرھ. نزده بود”  آرام دن “یش را به آبجان

 آن حوادث از ۀ ھم. را از کشتی شعر و ادبيات بيرون اندازدپوشکينتوانست با اردنگی  میماياکوفسکیفوتوريسم 

 سنوست و پرسترويکای سال ماند تا به تلنگر گال٧۵ فقط خروشچفی  چروک تا رويزيونيسملنينی ۀو بالند  شادبلشويسم

دست نداد، تا پس از فروپاشی نوبت   به نيم سده ھم روسیھای اردوگاه سوسياليسمعصر غول.  فرو بريزدچفیگورب

 دولت امپرياليستی را ١۴ ۀکارگران بلشويک که پوز.  لنين و تروتسکی جای خود را به کوتوله ھا دادند.ھا برسد کوتوله

 رسيد که در برابر بوروکراسی منحط حزبی تا زانو خم ئید و نوبت به مھندسان خرده بورژوابه خاک ماليده بودند رفتن

ا روغن رکارگران بود تانک ھای بھار پراگ  برابر دستمزد ٧می شدند و در ازای دستمزدی که متوسط آن دست کم 

ی ديوار برلين نيز به يغما رفت  اندک زمانی که سنگ ريزه ھا.کاری می کردند و برای ميالن کوندرا سوژه می ساختند

 ۀھدي“ آيا مارکسيسم :لترناتيو سازان سوسيال دموکرات اين بوداال ؤگرگ ھای ناتو شد نخستين س ۀ چائوشسکو طعمو

 امريکا ۀ در اياالت متحدمک کارتی شد تا پرولتاريا با ترفندھای امثال ء بود که به جوامع تحت سلطه القا”زھرآلودی

عصر  سوسياليسم روسی و پايان دوران دولت ھای تک حزبی در پيمان ورشوداری شود؟ آيا با فروپاشی ايهقربانی سرم

- باز مییا به چه برھه– فوکوياما به تعبير – ”پايان تاريخ“ھای ليبرال آغاز شده است؟ آغاز اين از دموکراسییاتازه

دوران جنگ سرد و درھم شکستن پيمان ورشو و سقوط ؟ پس از پايان ئیزداستالين و متعاقب ١٩۶٠گردد؟ از سال 

ھای آن  آيا جھان به اعتبار گزارشی که نطفه؟ از ميدان سرخ مسکولنين ۀن کشيدن مجسمئياتحاد جماھير شوروی و پا

 ھورکھايمرداری و يا به قول  جديدی از نوسرمايهۀرم شکل بسته است پس از سوسياليسم وارد دوردر کلوب

 مرکانتليستیداری گذار از سرمايه) م١٢٧٠لی ا ٩٧٠(شده است؟ آيا عبور از نظام فئودالی  "ياليسمپساامپر"

،  روسیو فرا پشت نھادن سوسياليسم) ١٩٢٩ تا ١٧٣٠(داری صنعتی و سپری کردن نظام سرمايه) م ١٧٠٠تا١۴۴٠(

رياليسم تاريخی مارکس را با يک سری   که می کوشيد ماتتافلر  ترھاتگی افسانه، خواب يا ھذيان بوده است؟جمل

 ھشت ھزار سال قبل از ميالد آغاز iii،تمدن کشاورزی" نظريه ھای سطحی مديريتی جای گزين کند مدعی می شد که

او به نظر .  منابع کشاورزی استۀمين کنندأنماد اين تمدن ھنوز کج بيل است که ت. ده استئيشده و تا پايان قرن ھفدھم پا

- رسيده است تمدنی که در حد فاصل سالiv عصر طوالنی تمدن کشاورزی نوبت به تمدن صنعتیپس از سرآمدن

نماد چنان تمدنی خط مونتاژ و .  سال طول کشيده است٣٠٠ار شروع شده و کم و بيش بخ با نيروی ١۶۵٠-١٧۵٠ھای

 ،الوين وھايدی تافلر( ". استvئی و سرانجام اينک زمان حاکميت گفتمان تمدن دانانيروی کار ارزان و توليد انبوه است

:  از جمله.ابديی  خود خواھد گرفت و با چند پديده قوام مۀتمدنی که دنيای آينده را تحت سيطر) ٢- ۵: ، صص١٣٧۶

مصرف ھا را منسوخ و بیھای توليدی که خطوط مونتاژ اغلب کارخانه ر، روشپذيءحيامنابع انرژی متنوع و ا

ھای ارتباطی، قواعد رفتاری جديد فراتر از تراکم انرژی راه الکترونيک شاهۀ، کلبئی يرھسته جديد و غۀسازد، خانواد می

به موجب اين پارادايم در جھان آينده دموکراسی ... . سازی زمانسازی و ھمسان تر از ھمو تمرکز پول و قدرت و فربه

- رفته، نرموری، مديريت، فرھنگ، تکنولوژی پيش ھمچون اطالعات و نوآئیھالفهؤفراگير خواھد شد و در انحصار م

آيا پذيرش تحقق چنين پارادايمی به . افزار و تعليم و تربيت، آموزش، مراقبت پزشکی و خدماتی مالی در خواھد آمد

 افلرتچه که بينی کرده بود؟ آيا آن پيشکارل مارکس است که یا طبقات به ھم پيوستهۀگانمفھوم نفی و انکار فراگرد پنج

 انديشی صد و ھممدنارم؟ گزارشی که متعاقب گردکالن کلوبگفته است تصوير يا روی ديگری است از گزارش کارِ 
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 ”استقرار يک نظام جھانی“ را رقم زد که در نھايت قرار بود به ئیع دموکراسی ليبرال الگوف و حافظ منامندانديش

گيری نظام اقتصادی جديدی به منظور ايجاد يک نظام ود و از شکل ب”در حال تکوين“نظامی که به تعبير آنان . نجامدبي

دموکراسی و بازار آزاد و سرمايه " ۀار بی بی سی ويژکپر ۀ برنامگانقابل توجه بينند( .کرد ياد می”کلی توزيع منابع“ 

بحران انرژی  (”ن جھانینظم اقتصادی جديدی که به قصد ايجاد يک نظام کلی توزيع منابع در شرايط بحرا “ ").داری

آيا نظم اقتصادی مورد نظر کلوب ھمانی پارادايمی است که در .  شکل ببندد–بايست  می–توانست می) غذا و مواد اوليه

-  از سوی نومحافظه– ترجمه شده است "نظم نوين جھانی"  که در ايران معاصر به غلط – ”نظم جھانی نو“ ژی يسترات

  ه است؟  تئوريزه شدئیامريکاکاران 

 روسی با ھفتاد کارشناس تدوين سوسياليسم سال پيش از سقوط ٢۵بيش   و کم و١٩۶٨م در سال ورگزارش اول کلوب

، ١٣۵٨، حسين ملک (”گوينداَند به ما نمیھا که در اين دنيا زيادفضول“ حسين ملکخالف تصور اين نکته را . شد

اخذ کرده ) MIT(کادمی تکنولوژی انستيتو ماساچوست اھای خود را از  سازیکارشناسان کلوب مدل تئوری). ٣٠ص

کرد و ی اداره مدانيل بلبا ھمکاری  ”نکا ھرمن“اين دومی را . انستيتو ھودسن مانسته استبه مرکزی علمی که . بودند

در اين گزارش از دنيای .  آمده است”٢٠٠٠سال “ش بر مبنای نمودار ترسيم شده، در کتاب ھای متدولوژيکشرح داده

ل وآيند و کامياب است و در آن تسليحات به قدر کافی کنتر سخن رفته است که خوش– و شوروی امريکا ميان –بسته ھم

گی بين تمام بستھم و ھماھنگی سياسی و حتا  کافی باال استۀشده است و ميزان شور و مشورت در بين کشورھا تا انداز

  :ھای بزرگ و کوچک وجود دارد و ممکن است دو شکل به خود بگيرددرتيا تقريباَ تمام ق

  .براساس تثبيت وضع موجود. 

 ٣١ به نقل از پيشين، ص”٢٠٠٠سال “ کتاب ٣٢٠ ۀمندرج در صفح(ـ کاری براساس رشد و ھم( 

ول تنظيم م مشغور تفکر در کلوبی و طراحان مھندسMIT در آن تاريخ و زمانی که صاحب نظران. اشتباه نشود

ثر از تکنولوژی أ خبری بود، و نه دنيای مجازی متلوھانمارشال مکبندی جھان آينده بودند، ھنوز نه از صورت

کال نلسون مک ۀالملل مطرح کرده بود و نه سر و کل مباحث روابط بينۀ را در حوز” جھانیۀدھکد“ نظريه viاطالعات

سازی در شبيهجرج ارول  ١٩٨۴ اگر چه کتاب شبه داستانی .دا شده بودپي) ورنتوت در دانشگاه مک لوھانجانشين (

” مروزيظلمت در ن“ كتاب - اين نماد ضديت با سوسياليسم– ستلريآرتوركوگيری بود و ، در حال شکلستالين "جنايات"

عيت اين است که  را درانداخته بود، اما واق”دنيای قشنگ نو“ طرح اصلی کتاب آلدوس ھاکسلیو را منتشر كرده بود 

ھا وارد  روسئیزادستالينداری اياالت متحده و به ويژه پس از جھان پس از جنگ جھانی دوم و فربه شدن سرمايه

ھا از ھمان ھنگام پيدا بود که عصر غول. دادھا میی به مرگ غولأ متفاوتی گرديده بود که افزايش خودمختاری رۀبرھ

 ديگری را موسولينی و ھيتلر و چرچيل و ستالين و روزولتشنگ نو ديگر قرار نيست به پايان رسيده است و دنيای ق

 به شماره الیچوئن – مائوھای انقالب فرھنگی نفس. ندگرا در حال خفه شدن بودباکونينھای آنارشيست. تجربه کند

 ۀت حاکمأرژوازی نئوليبرال و ھيگان بودمداران و نخباز سوی سرمارکس  و پرودون و سيمونسن ۀافتاده بود و خاطر

ھای  گزارش دوم بخشتراتيژيکسبراساس اھداف . ھای تاريخ فلسفه فرو رفته بود به عمق بايگانی جھانی ۀسرماي

  : گيری بود خاص در حال پیۀلفؤرات ارگانيک در سه مييديگری از تغ

 نی و کل کشورھای پيمان ورشو تا کوبا و لباا دژھای جنبش کمونيستی در شوروی و چين و ۀسستی و فروريزی ھم

  . ثير پذيرفته بودندأ تغير کارگریی التين که از چپ امريکا مناطق ۀھم

 سياسینئوليبراليسم ريزی گسست اخالق دموکراتيک و پی.  

 در کنار اياالت متحد)اروپا ۀاتحادي(تشکيل اروپای واحد .   

 به ”بسته ھمیدنيا“ آمده استفاده از اصطالح ترکيبی کان ھرمن ٢٠٠٠ھای مختلفی از کتاب  جالبی که در بخشۀنکت
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. کاری ِگرد شودھمو م قرار بود بر اساس رشد و توسعه ور که به زعم اعضای کلوبئیدنيا.  است”جھانی شدن“جای 

  : کمی توجه کنيد

المللی که به ھای بين سازمانوکه از ھم جدا باشند، متحدند بسته، کشورھای غنی و فقير به جای ايندنيای ھم در“

ثر و به ؤبه عالوه کوششی م. ابديی پردازند، تعدادشان افزايش مدفاع می ھای فنی، تجارت ومکھای مالی، ککاریمھ

تا اين کشورھا . [آيد که موفق است به عمل می”جھان سوم“ ۀبرای توسع] امريکاميان شوروی و [آھنگ  کافی ھمۀانداز

ھای فنی باشد و يا انرژی و انضباط کشورھای در مککه اين موفقيت ناشی از ک از ايناعم].  يابندءوم ارتقابه جھان د

.  کافی با دنيای رشد يافته داردۀخوب است و روابط سالم و سازند] فرضی[در ھر حال وضع اين دنيای دوم . حال رشد

تقاضاھا و اميدھای . ضايت سياسی را به کلی کنار زده استبينی آھنگ اقتصاد جھانی چنان است که عدم ردر اين پيش

که اين احساس غالب است که تطور ممکن است و حتا محتمل است و از اين ھم بھتر اند بلدنيای سوم نه فقط ارضا شده

 يا به ”گ نودنيای قشن“ھاکسلی به قول [در اين دنيا . کنندکاری میاقالنه برای رسيدن به اين ھدف ھمکه کشورھا عاين

کمونيسم بيشتر به عنوان يک محمل نوسازی اقتصادی  ”٢٠٠٠دنيای“ ھرمن و به گزارش ”١٩٨۴دنيای “ ارولتعبير 

-لف رقابت اقتصادی میت که اين کمونيسم خود تبديل به يکی از اشکال مخئیتا جا شود تا يک باور سياسیتلقی می

اين کمونيسم امثال ژيژک  ۀو نگفته نگذرم که البد نماد و نمايند. استکيدھا از من أت)٣٧ھمان  (”.ابدي یشود و تسکين م

سبز است و ديگری به دعوت بنفش به مجمع تشخيص مصلحت  ۀيکی دل بست. و نگری و ھارت و والرشتاين ھستند

ند و ديگری شھر جا می ز ۀفرودستان جنوب و حاشي ۀرفسنجانی قدم رنجه می کند و آن يکی احمدی نژاد را نمايند

مارکس مدرن اين کمونيسم ھم . کارگر و امپرياليسم قالب می کند ۀنظريه ھای قالبی مولتی تود و امپاير را به جای طبق

  !مصيبت را بنگر !البد توماس پيکتی است

ھای پھناور بلوک چپ تحقق  در تمام عرصه- ھای سياسی  در غياب غول–م ورنظران کلوببينی صاحبانصافاً پيش

ترين  تبديل به مھمھوجيانگ تائو با مديريت بروکراتيک دی روز و – جيانگ زمين و ھواگوفنگچين با . يافته است

 روسيه از طريق. داری شده است و رشد اقتصادی خود را دو رقمی کرده استقطب رقابت اقتصادی جھان سرمايه

داری گشوده است و تنھا ھدف  سرمايهۀ شدءام احياگيری درھای باز اقتصادی را به روی نظ باجمراکز عظيم انرژی و

 ”٢٠٠٠کتاب “در صفحات مختلف .  کسب سود بيشتر است– ھا  از منظر روس– امريکا ۀرقابت موجود با اياالت متحد

  :مل کنيدأت. سيمای چنين وضعی به خوبی ترسم شده است

تر کم]  است"جھان سوم" و يا ھمانداشته شده عقب نگه ئیفريقاا و ئیمنظورشان کشورھای آسيا[در دنيای سوم «

 ”دارا“ و ”کارمحافظه“شود که آگاھانه انقالبی باشد و اغلب از نظرگاه حکومت و حزب شوروی که کشوری يافت می

 – شده و اين صفحات مخصوصاً در مورد کشورھای فقير و فاقد منابع ”گانه بچه“ يا ”ئیگراچپ“است دچار انحراف 

شود که بينی میچين ممکن است ھنوز دچار اختالالتی شود، ليکن پيش. کند صدق می–رشد و توسعه نيستند که قادر به 

 اب[ جھان عملی و نه الزاماً تئوريک آشتی کرده است ا انقالبی مھاجم را پشت سرگذاشته است و بۀدر اين حال مرحل

ھنوز يک اوليگارشی است که توسط ]  استرژنفب ۀمنظور دور[حکومت شوروی ]. داری آشتی کرده استسرمايه

  » .گيرد مشورتی به خود میۀشود ولی اين حزب بيش از پيش جنبحزب کمونيست ھدايت می

  )ھمان(

 ھمچون ئیگراھاستالينليسانس خود را نگرفته بود و چف گوربکه تمام مباحث زمانی مطرح شده است که ھنوز شگفت اين

 ناموفق ئی طرح کودتاK.G.Bسئيمک ر به ک١٩٩٢ به کريمه در سال چفگوربض عزيمت  که به مح–گنادی يانايف 

  :دھد ادامه میان کھرمن . ھنوز به عضويت حزب رويزيونيست مادر درنيامده بودند- را سازماندھی کردند

ده است، در اثر ارده شز گء جھانی به موقع اجراۀ رشد و توسعه و عمران که توسط جامعۀطلبانھای جاهبرنامه«
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 نقش فعالی به اپانج. رسدفريقا و آسيا به نتايج مطلوب میای التين و امريکاقراردادھای تجارت آزاد و بازار مشترک 

 ئی اروپاۀو نيز مانند دنيای قبلی فقر در کشورھای روسي. کند بازی میئیعنوان راھنما و بانک عمران کشورھای آسيا

آميز و کاری اقتصادی موفقيتھم:  اصلی اين دنيا عبارت است ازخطوط. بين رفته استو سواحل شمالی مديترانه از 

ئولوژی خوشبختانه تحت نظارت اقتصاد و  يک احساس کلی موفقيت در پيشرفت وجود دارد که در آن سياست و ايد

در عين ]. داری استيهمنظور ليبراليسم سياسی حاکم بر اقتصاد سرما. [ھای عقل و انسانيت قرار گرفته استارزش

چرا که آيِنده . کند که برای سود عاقالنه و معتدلی کار کند و از آن راضی باشدحال دنيای عقب مانده به ميل قبول می

  ) ھمان(» .نمايدبرای او درخشان می

که کارھای  بلآيند بس کند،مندتر از آن است که تنھا به اين امکانات خوش ھوشنکاھرمن “نه فقط حسين ملک به نظر 

ست و نيز به ياد امريکا ھودسن و نظاير آن، الھام بخش سياست خارجی و نظامی و حتا سياست خارجی سسۀؤايشان و م

ديگر اقوام اگر ھم «:  است کهااست و اين بدان معنھگلی  ” واالی تحقق روحۀجلو“ اينک امريکاآوريم که گويا 

ن شرايطی ادر چن. ” در اختيار قوم برتر و ايالتی از اين ابرقدرتیاارند و ماده تاريخی برکنۀاستقاللی دارند از صحن

در . نگرد به آينده میامريکاژی بزرگ يسترات است که یاو با يک چنين ايده]  بعد از جنگ دوم جھانی۶٠ ۀاوضاع دھ[

موقعيت آن نسبت به  و امريکا ۀط است، شرايط سلئیامريکاکه  که ديگر جھانی نيست، بل”ژی برای فردايسترات “اين 

   »گونه است؟ساير اقوام چ

  )٣٨، ص١٣۵٨، حسين ملک(

اين شرارت کاست اما وقايع اکراين نشان می دھد که با وجود تحديد قدرت  ۀبحران وال استريت علی الحساب از دامن

  .ھنوز بالوجه نشده است" ژی فردايسترات" تالش برای تحقق امريکااقتصادی 

ال ؤسدر متن ھای جھانی شدن را ھای آن به آموزه خواھيم کوشيد جريان نقد و بررسی موضوع دموکراسی و نسبتما

 نگاه خود را ”مورالنسب کلوب شجره“ الجمله با ترسيم سيمای کلی اما فی.پيش گفته مورد ارزيابی دقيق قرار دھيم

  . داد تواند شدم قل”٢٠٠٠ب کتا“ ۀکنيم که البته آن سوی سک ديگری میۀمعطوف مقول

     ....ادامه دارد
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                     ھای مديک جنگ    

  نام آثار  

           موسا                         

        

        ) م.ق (۴٨۴                        ھرودوت-                    

  انکت

  ) م.ق (۴٢٨ افالطون                         -                    

  ی فاضله              مدينه      

                               انجيل          حضرت مسيح-                                                             

   آگوستين قديس                                     شھر خدا-                                                             

 انی درپ ب-                           بوسوئه-                                 رنسانس                    

  تاريخ عمومی       اورزونی

   ماکياول                                               پرنس-                                                             

ی      فلسفه ھگل                                             -                          انقالب کبير فرانسه             

  تاريخ

  

   سن سيمون-                                                     

   پرودون-                                                   

   مارکس                              انقالب روسيه-                                                    

                    استرنر                                        ولز                                                                 

  

  ١٩٨۴                         باکونين    مائو          لنين                 جرج اُرول                                 

                       آنارشيسم         استالين               ھيتلر            جنگ جھانی دوم          

                               گوشيسم                                  ھاکسلی                                    دنيای قشنگ 

  نو                                       

  

ه دايش برنام دايش                                                                                           پي زی         پي ري

  تئوری سيبرنتيک

         و                                                                                                                     

  سيستميک

 
  ٢٠٠٠خان         سال                                                اوپک                                              ھرمن

رم                                                                 کلوب
 ھا گزارش

   
  
  
  
  
  

 فلورا
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  :منابع
  )٣٨، ص١٣۵٨، حسين ملک(
  
  ھانوشت پی
 

                                                 

1.state – Nation 

   .جان ريد زبان از ١٩١٧بر واز آخرين روزھای منجر به پيروزی انقالب اکتروايتی است " ده روزی که دنيا را لرزاند" حکايت .٢

 

3.Agrain Civilization 
  
4.Industrial Civilization 
  
5.Knowledge Civilization  
   
6. IT  

  
 
 
 


