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پیشگفتار مترجم بر چاپ فارسی
از همان سال های آغازین دهه  90قرن گذشته بدینسو ،جهان به نحو بی سابقه ای دستخوش دگرگونی
های چشمگیری گردیده است .گستره این تحوالت همه ساحات زیست در جامعه را احتوا نموده که تبارزات
آن در تمامی عرصه های حیات اجتماعی ،آشکارا قابل رویت میباشند .پیشرفت های عظیم علمی ،تکنیکی
و الکترونیکی ربع آخر سده بیستم و متناسب بدان ،تکامل بی سابقه نیروی های تولیدی ،محمل مادی
رشد و گسترش شیوه تولید سرمایه داری در مقیاس جهانی گردید؛ سرآغاز روند این دگرگونی ها را از نقطه
نظر سیاسی ،همانا فروپاشی و انحالل نظام شوروی سوسیال امپریالیستی ،و در نتیجه از نظر اقتصادی
اعاده وحدت بازار جهانی سرمایه داری میسازند .بر یک چنین زمینه هایی بوده است که آنچه بنام "نظم
نوین جهانی" و "گلوبالیزاسیون" شهرت دارد ،بمنصه ظهور می رسد .محصله همه همین دگرگونی ها بویژه
در عرصه اقتصاد است ،که کتاب "غروب خدایان بر فراز نظم نوین جهانی" از آن ،بعنوان "سازمان نوین تولید
بین المللی سرمایه داری" یاد می نماید.
"سازمان نوین تولید بین المللی سرمایه داری" ،آنچنان که "غروب خدایان "...افاده میدارد ،نقطه اوج موقتی
جهانی شدن شیوه تولید سرمایه داری میباشد ،که فاز جدیدی از توسعه سیستم جهانی امپریالیسم را
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تحت سلطه و قیادت عملی سرمایه مالی بین المللی آغاز نموده است .برای فهم مضمون و سیر حرکت
کلی همین پروسه ــ تشخیص و تبیین قانونمندی ها ،درک و شناسایی محرک ها و مکانیسم های آنست،
که این کتاب پدیده های مهم و اساسی نوین در قلمرو مناسبات نظام حاکم جهانی بویژه در عرصه اقتصاد را
بطور همه جانبه بررسی نموده و بازتاب واقعی شان را در مقیاس جهانی ،در حیات سیاسی اجتماعی
جامعه و زندگی عملی توده های زحمتکش و تحت ستم مردم نشانی می نماید.
رویکرد کتاب در این بررسی جامع ،رویکردی علمی تحقیقی است ،که با گزینش آن ،تحلیل خود را از ابعاد
متنوع پدیده های جدید و جلوه های عملی دگرگونی ها ،بر بنیان انبوه مدارک ،آمار و ارقام قابل مالحظه ای
استوار میسازد ،که عمدتا توسط خود نهادها و موسسات مرتبط به نظام حاکم جهانی ارائه گردیده اند.
کاوش "غروب خدایان "...در واقعیت های عینی و التزام آن به رعایت اسلوب دیالکتیک ،نمونه بارزیست از
الهام گیری و اتکا بر آموزه های جهانشمول پیشوایان پرولتاریای جهانی ،که همواره و در هر موردی،
واقعبینی و واقع گرایی یعنی "جستجوی حقیقت بر اساس واقعیت" را توصیه می نمایند .با تمکین عملی
بر همین اصل تئوریک و رهنمای عمل است که این کتاب ،مضمون حقیقی دگرگونی ها و پدیده های جدید
در سیستم جهانی امپریالیسم را ،علیرغم همه مشاطه گری های عوامفریبانه ایدئولوگ های رنگارنگ
بورژوازی و خرده بورژوازی خادم این نظام ،با پیگری و قاطعیت انقالبی برمال ساخته و پیامد های عملی
مرگبار آن در زندگی و سرنوشت طبقه کارگر جهانی و توده های میلیونی ستمدیده و زحمتکش بویژه در
سه قاره آسیا ،افریقا و امریکای التین را بیرحمانه به شالق نقد انقالبی می کشد .بتأسی از آموزه های
مزبور است که این کتاب در تحلیل خود از ظهور دگرگونی ها و پدیده های جدید در مناسبات حاکم جهانی،
همچنان بر خصلت حقیقی گندیدگی و پوسیدگی نظام ضد بشری امپریالیسم تأکید نهاده و کماکان
احتضاری بودن آنرا مبرهن میسازد ،که شیپور مرگ آنرا سرانجام ،مارش شورانگیز تاریخی طبقه کارگر
جهانی و خلق های تحت ستم جهان خواهد نواخت؛ باشد تا این نظام جابر وبهره کش را نیز بگونه
اسالفش ،به گورستان ابدی تاریخ فرستاد!
در ترسیم یک چنین دورنما و حرکت در راستای نیل به یک جامعه و جهان انسانی فارغ از هرگونه ستم،
استثمار ،نابرابری ،جنگ ،ویرانگری ،بیکاری ،فقر ،مسکنت ،محرومیت  ...است ،که "غروب خدایان "...بسیج
توده های میلیونی تحت ستم به طالیه داری طبقه کارگر جهانی را بعنوان یک رویکرد عملی انصراف ناپذیر و
شرط ضروری تحقق آن قلمداد نموده و بر همین مبنا ،شعار برپایی کشورهای متحده سوسیالیستی جهان
را مطرح میسازد؛ اصل رهنما در اینجا این باور خلل ناپذیر است ،که زورگویی ،تعدی ،یغماگری و ترکتازی
های افسارگسیخته همیشگی لشکر جهانی سرمایه را ،فقط و فقط با انتی تز آن ،یعنی با مقاومت و رزم
آزمایی آگاهانه اردوی جهانی کار است که میتوان و باید لگام زده و با یورش بر دژ ضد انقالب جهانی ،درفش
ظفرنمون انقالب جهانی سوسیالیستی را برافراشته و به اهتزاز آورد .براین مبناست که مقدور میگردد،
بساط گندیده استثمار ،استبداد و حرص آز نظام کارمزدی را نیز برای همیشه از صحنه گیتی برچید.
باری ،با همین باور است که اینک ترجمه فارسی "غروب خدایان "...در معرض مطالعه همه رهنوردان
وفاشعار راه آزادی ،برابری و انقالب اجتماعی قرار میگیرد ،آنانی که اندیشه و ایده آل اعمار جامعه ای
انسانی فارغ از ستم ،استثمار ،نابرابری ،تبعیض ،زورگویی و جنگ را در مخیله پرورانیده و در راستای تحقق
آن ،هماره ،همه جا و به هر شیوه و ذریعه ای مجدانه رزمیده و جدال می نمایند.
"غروب خدایان "...اثر اشتفن انگل رهبر حزب مارکسیست ــ لنینیست آلمان ) (MLPDو در سلسله
انتشارات ارگان تئوریک این حزب بنام "راه انقالبی" ،کتاب شماره  29میباشد که در سال  2003میالدی،
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یعنی در بحبوحه اوضاع و شرایط شدیدا متحول جهانی پس از فروپاشی اتحاد شوروی سابق و کشورهای
اقمارش به رشته تحریر درآمده است.
) (MLPDیکی از شاخص ترین جریانات انقالبی آلمانی فعال در جنبش بین المللی کمونیستی ،از اعضای
موسس کنفرانس بین المللی احزاب و سازمان های مارکسیستی ــ لنینیستی و به همینسان ،یکی از
اعضای موسس سازمان جهانی ایکور ) (ICORیعنی همآهنگی انترناسیونالیستی احزاب و سازمان های
انقالبی میباشد؛ "پرچم سرخ" نشریه هفتگی این حزب است که بطور منظم انتشار می یابد .عالوه بر یک
تعداد مقاالت این حزب و گزارشات پیرامون آن ،که توسط نگارنده ترجمه و نگارش یافته اند ،کتاب "غروب
خدایان "...در سلسله انتشارات "راه انقالبی" ،نخستین اثری میباشد ،که خود حزب تصمیم به ترجمه
فارسی آن گرفته و اینک به چاپ و انتشار آن هم مبادرت می ورزد.
چاپ کتاب حاضر (از ترجمه ،تدقیق ،کنترول و بازخوانی تا انجام کارهای فنی مربوط به جدول ها و گرافیک
ها ،طراحی ها و صفحه بندی ها) همه ثمره کار جمعی یک تعداد از رفقای آلمانی ،ایرانی و افغانی ،چه
متشکل در صفوف حزب ،و یا بگونه نگارنده خارج از حزب میباشد ،که تنها به سایقه درک رسالت
انترناسیونالیستی در امر اشاعه ادبیات انقالبی بین المللی و آنهم در راستای خدمت به انقالب جهانی
سوسیالیستی ،عمل می نمایند.
ترجمه فارسی کتاب "غروب خدایان "...منطبق است با بخش اول از چاپ سه جلدی کتاب به آلمانی؛ کار
ترجمه بخش یا جلد دوم آن همین اکنون جریان دارد .ترجمه فارسی این کتاب ،چنانچه مشهود است ،در
یک فاص له زمانی چندین ساله پس از چاپ آلمانی و انتشار ترجمه های آن به زبان های دیگر بعمل میآید،
که در طی همین مدت ،سیر پرشتاب رویدادها و تحوالت جهانی ،بالوقفه و کماکان با سرعتی خیره کننده
ادامه دارد؛ بنابراین شگفت آور نخواهدبود ،هرگاه تصور شود ،که بسیاری از اطالعات و آمار و ارقام ارائه
شده در این کتاب ،دیگر موضوعیت عملی شانرا ار دست داده و کهنه شده اند .با این وجود ،با ایقان میتوان
گفت که تحلیل ها ،تبیین ها و جمعبندی های "غروب خدایان "...از روند دگرگونی های حادث در سیستم
جهانی امپریالیسم ،که از آن در اینجا بعنوان "سازمان نوین تولید بین المللی سرمایه داری" یاد میشود،
همه بقوت خود باقی بوده و چه بسا ممد و پیش درآمدی باشند ضروری ،برای درک بهتر از بروز پدیده های
نوین در قلمرو سلطه و کارکرد عملی همین نظام؛ بعنوان مثال جمعبندی کتاب از مضمون دگرگونی های
جدید در چهارچوب مناسبات نظام حاکم ،که "جنگ و ارتجاع پیام مرکزی اش را میسازد" ،اینک سال ها پس
از انتشار ،صحت خودش را به زبان رخدادهای عینی به اثبات می رساند .از اینجاست که با تأکید بر اهمیت
و ضرورت چاپ فارسی ،تأخیر زمانی حادث در این امر را هم میشود به دیده اغماض نگریست.
با چشمداشت تفاوت های ساختاری میان زبان آلمانی و فارسی ،در این ترجمه سعی بعمل آمده که برای
واژه های آلمانی ،تا جاییکه مقدور بود ،معادل شان در زبان فارسی بکار گرفته شده و بنابراین ،از توسل به
تفسیر و توضیح و روش ترجمه آزاد احتراز گردد .اصل رهنما در اینجا ،همانا رعایت امانت داری و بازدهی
دقیق مضمون خط ایدئولوژیک ــ سیاسی کتاب ،در ترجمه میباشد .التزام به سادگی و سالست کالم و
بنابراین دوری گزینی از تفنن ،نبایستی به اهمال در امر برقراری دیالکتیک شکل و مضمون تمام می شد؛
رعایت همین نکته هم ،دغدغه همیشگی مترجم در کار ترجمه بوده است .در سرتاسر ترجمه ،آنجا که
احتمال ابهام ،التباس و چندگانگی در فهم ،در طرز ادا و حتی در چگونگی نگارش بسا مقوالت می رفت ،در
کنار ترجمه ،مرجحا خود الفاظ آلمانی و اسمای اشخاص ،اشیاء و اماکن گنجانیده شده است ،تا بدین نهج
وحدت و یگانگی در زبان ،در فهم و استنباط از آن نیز بازتاب یابد .در مواردی هم که بسا از مفاهیم جنبه
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تخصصی داشته و یا کاربردی شایع در زبان مروج روزمره ندارند ،برای توضیح و تشریح آنها ،به صوابدید
مترجم ،پانویس باز شده است.
برای ترجمه اقتباس های کتاب از آثار کالسیکر های مارکسیسم ــ لنینیسم (مارکس ،انگلس ،لنین،
استالین ،مائوتسه دون) ،برخالف تصور اولیه ،از رجوع به ترجمه های موجوده فارسی انصراف بعمل آمد ،چه
بعلت عدم دسترسی به همه اقتباسات و چه بدلیل اشتباهات و عدم سازگاری دقیق پاره دیگری از آنها با
نص آلمانی؛ اینست که نقل قول های مزبور در این کتاب ،همه از نو و آنهم در مطابقت کامل با نصوص
آلمانی ،بایست ترجمه می شد.
در برگردان محتویات جدول های کتاب به فارسی ،فقط به آنچه حتمی و ضروری بود اکتفا شد؛ البته با قید
این مالحظه که جدول ها ،باید از چپ به راست خوانده شوند ،چون قراردادن همه محتویات جدول ها ،بگونه
ایکه به اقتضای زبان ترجمه از راست به چپ خوانده شوند ،ایجاب صرف وقت و در نتیجه ،تأخیر بازهم بیشتر
در امر چاپ را می نمود ،که مصلحتا از پرداختن بدان احتراز شد.
در پایان باید گفت که مسئولیت هر کم و کاست و نارسایی در ترجمه کتاب حاضر ،بعهده مترجم میباشد.
توقع میرود که شناسایی و تشخیص همه نواقص و نارسایی ها در اینجا ،از چشم تیزبین و تیررس نقد
سازنده خواننده عالقمند بدور نماند؛ باشد که هر مالحظه اصولی آموزنده در اینخصوص ،پژواک منطقی
خودش را در بهبودی و کیفیت کار ترجمه در آتیه بجا گذارد!
کاوشگر
 8جون 2015
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ

مقدمه
از زمان انحالل شوروی و امپراتوری اش ما یک پروسه بغایت چشمگیر نظم نوین اقتصادی و سیاسی جهان را
تجربه می کنیم .تحت مقوله گمراه کننده "جهانی شدن" موجی از آثار اقتصاددانان بورژوازی و خرده بورژوازی در
رابطه با این موضوع منتشر میگردد .اما تقریبا هیچکدام نمی تواند در برابر یک خواست علمی ایستادگی کند،
بویژه خواستی که بکوشد علل اجتماعی این روند را نیز همه جانبه توضیح دهد.
در جنبش بین المللی مارکسیستی ـ لنینیستی و کارگری نیز رویهمرفته برخی دیدگاه های مهمی پیرامون جنبه
هایی از این پ روسه وجود دارد .جای یک بررسی دقیق و همه جانبه هنوز خالی میباشد .این می تواند به تبیین
های نادرست توأم با عواقبی سخت از تحوالت نوین اجتماعی و به نتیجه گیری های غلط در مبارزه علیه
امپریالیسم و برای سوسیالیسم رهنمون گردد.
کتابی که در پیشرو است بر اعتبار عمومی تحلیل های امپریالیسم توسط لنین و سرمایه داری انحصاری دولتی
در آلمان توسط ویلی دیکهوت( ) 1تأکید می نهد .این کتاب در عین حال تمام توجه خودش را به مظاهر جدید ،به
دگرگونی های اساسی در سیستم جهانی امپریالیستی معطوف می دارد .این دگرگونی های اساسی بعنوان
سازمان نوین تولید سرمایه داری بین المللی خالصه می گردند.
نقطه عزیمت سیاسی برای این سازمان نوین ،پایان دوران اتحاد شوروی سوسیال امپریالیستی بود ،پایانی که
بوسیله تالش کودتای نافرجام نظامیان شوروی در اگست  1991بطور قطعی مسجل گردید .موجودیت اتحاد
شوروی و شورای کمک های متقابل اقتصادی( )RGWبمثابه یک حوزه اقتصادی نسبتا مجزا از مابقی جهان ،بیش
از این نمی توانست پابرجا بماند .انقالب علمی ـ تکنیکی بوسیله میکرو الکترونیک و اوتوماسیون کامل و جهانی
شدن تولید سرمایه داری ،بنیان اقتصادی و سیاسی ابرقدرت اتحاد شوروی را تا حد زیادی تدریجا به نابودی
کشانید .ادغام کامل مناطق تحت نف وذ شوروی در یک بازار واحد جهانی و انطباق نسبی مناسبات تولیدی آنها با
مناسبات تولیدی بمراتب بارآورتر غرب ،به ضرورت بالواسطه اقتصادی مبدل گشته بودند.
تغییرات متعاقب در روسیه ،در باقی کشور های اتحاد شوروی و  RGWسابق ،طبعا فاقد خصلت دگرگون کننده
کلی جامعه بودند .اتحاد شوروی از همان کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی KPdSUدر فبروری  1956خصلت
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سوسیالیستی خود را از دست داده بود .با غصب قدرت توسط یک بورژوازی نوین برخاسته از مرکزیت بوروکراتیک
حزب ،اقتصاد و دولت ،اتحاد شوروی به یک سرمایه داری انحصاری بوروکراتیک دولتی طراز نوین قلب ماهیت کرد.
این کشور فقط در نام هنوز قدری وجه مشترک با سوسیالیسم داشت.
تبلیغات حاکی از "پایان سوسیالیسم" یا حتی "پایان تاریخ" فقط فریاد شادمانی قدرت های فاتح غربی بود که
حریف سوسیال امپریالیستی را در مبارزه شدید رقابت جویانه شکست دادند .این تبلیغات در وهله نخست به امر
اغوای ستمدیدگان و استثمار شوندگان در سراسر جهان خدمت میکرد ،که با نارضایتی رشد یابنده شان ،مدام
در جستجوی بدیلی برای جامعه سرمایه داری میباشند.
با انحالل اتحاد شوروی ،نه سوسیالیسم ،بلکه رویزیونیسم مدرن خروشچف ،برژنف و گورباچف شکست خورده
است .این رویزیونیسم پایه جهان بینی سیادت بورژوازی نوین در اتحاد شوروی و تقالی آنرا تشکیل میداد ،تا با
سبقت جستن بر رقیب اصلی ایاالت متحده امریکا ،خود به ابرقدرت رهبری کننده امپریالیستی در مقیاس جهان
ارتقا نماید.
ورشکستگی ابرقدرت سوسیال امپریالیستی اتحاد شوروی ،بیان پوسیدگی و تالشی سیستم جهانی
امپریالیسم بطور عام و سرمایه داری انحصاری بوروکراتیک دولتی نوع شوروی بطور خاص بود .این شکست یک
بحران عمیق رویزیونیسم مدرن و احزاب متحد آنرا باعث گردید ،بحرانی که راه را برای جنبش بین المللی
مارکسیستی ـ لنینیستی و کا رگری گشود ،تا همین تحول منفی را بگونه اساسی بازنگری و بر آن غلبه کند.
طی یک پروسه طوالنی و سخت ایدئولوژیک ـ سیاسی ،می باید علل ،شرایط و تأثیرات قلب ماهیت
رویزیونیستی و بازسازی سرمایه داری بدون استثناء در تمامی کشور های سابقا سوسیالیستی ،بطور کامل
روشن گردن د .با همین پروسه است که سازمانیابی نوین مارکسیست ــ لنینیست ها در سراسر جهان برپایه
نتیجه گیری های خالق برای آینده مبارزه رهایی بخش انقالبی و جهت یک اعتالی جدید مبارزه بین المللی برای
سوسیالیسم ــ کمونیسم ،می بایست همراه گردد.
سازمان نوین تولید بین المللی یک نقطه اوج موقتی جهانی شدن شیوه تولید سرمایه داری میباشد که فاز
جدیدی از توسعه سیستم جهانی امپریالیستی را آغاز کرده است.

از آنجایی که موانع بسیار مهم چندی از سر راه توسعه آزاد بازار جهانی برداشته شدند ،در پایان قرن بیستم یک
جهش قدرتمندی در تکامل نیرو های مولده بمیان آمد .هیج کشوری در جهان نتوانست و نمی تواند از این
پیشرفت بدور بماند .یک پروسه بی سابقه فرامرزی تمرکز و تجمع در صنعت ،زراعت ،بازرگانی و بانکداری به
جریان افتاده و عمیقا عرصه اقتصادی و سیاسی را دگرگون کرد.
بازار جهانی جدید ،یکپارچه و قابل دسترسی نسبتا آزاد برای انحصارات بین المللی ،تمامی ساختارهای سنتی
در درجه اول هنوز سازمانیافته ملی تولید و مبادله و به همین سان اشکال ارتباط ،رقابت و همکاری متعلق بدان
را ،به نحوی بنیادی به زیر سوال می برد .با این وجود ،برای سیادت کنندگان حتی بطور تقریبی هم میسر نمی
گردد ،مناسبات تولید و یک روبنای سیاسی کارا را در مقیاس بین المللی ایجاد کنند ،که متناسب با همین
انقالبی شدن نیروهای تولیدی باشند.
با تمام مدیحه سرایی های بورژوایی پیرامون شفابخشی فرضی "گلوبالیزاسیون" ،ولی مناسبات قدرت و مالکیت
سرمایه داری ،یعنی پایه ا جتماعی دگرگونی ها ،دست نخورده ماندند .برعکس قشر سرمایه مالی بین المللی
فعال در عرصه جهانی ،ذات غارتگرانه و ضد بشری خودش را با وضوح تقریبا کامل نمایان گردانید .این قشر بیش از
هر زمانی ،شروط خودش را به تک تک اقتصاد های ملی و بورژوازی غیر انحصاری تمامی کشورها تحمیل می
کند.
دولت های ملی ناگزیر گردانیده شدند که مرزهای خودشان را کامال گشوده و مقررات حمایتی ملی علیه رقابت
بین المللی را کنار بگذارند .انحصارات بین المللی بگونه خیل ملخ ،به اقتصاد های ملی وابسته نو مستعمراتی
آسیا ،افریقا و امریکای التین هجوم آوردند .د ر یک عمل غارتگرانه بیمانند ،آنها نیروی های کار ،منابع مواد خام،
تأسیسات دولتی ،صنایع سودآور این کشور ها را تصاحب و بازار های شان را در تحت سلطه خویش درآوردند.
ایاالت متحده امریکا بمثابه بزرگترین قدرت اقتصادی امپریالیستی توانستند که از این غارت نواستعماری بیشترین
بهره را ببرند.
حکومت های ارتجاعی کشور های نومستعمراتی ،درها را اکثرا داوطلبانه بر روی سرمایه مالی امپریالیستی
گشودند .آنها با فروش کشورهای شان ،آرزوی سهم مناسبی از غنیمت را داشتند .با این وجود ،همه جا
صناعات سنتی بایستی ،برای واحد های تولیدی بین الم للی متعلق به صنعت انحصاری بسیار پربار یا موج هایی
از کاالهای تجارتی ارزان از سراسر جهان ،جا خالی می نمودند .بدینسان غالبا آخرین بقایای استقالل اقتصادی و
عدم وابستگی این کشورها غارت گردید.
تحت تبلیغات فریبکارانه "نیولیبرالیسم" یک پروسه جهانی خصوصی سازی و انحصاری کردن کارخانجات و
تأسیسات دولتی بجریان افتاد .این پروسه بی هیچ اعتنایی ،دستاوردهای اجتماعی غالبا بدست آمده در یک
مبارزه سخت را به کام فرو می برد ،دستاوردهایی که طی یکمدت طوالنی مطمئن جلوه می نمودند.
طی همین پروسه است که نقش متعارف دولت بورژوایی بمثابه تنظیم کننده مرکزی اقتصاد ملی ،بیشتر و
بیشتر جا را به یک سیستم رقابت جهانی میان دولت های ملی بر سر ارائه بهترین خدمات برای انحصارات بین
المللی ،برای استفاده مجدد سرمایه آنها به بهترین وجهی و فراهم آوری چهارچوب های مناسب سیاسی،
خالی می کند.
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هسته سازمان نوین تولید بین المللی را گرایش به انحالل نسبی سازمان دولت ملی در امر مناسبات تولید و
مبادله تشکیل میدهد .به جای این عملکرد سازمان دولت ملی ،یک شبکه فراکشوری پیشرفته ترین شیوه های
تولید و مبادله تحت سلطه سرمایه مالی بین المللی قرار میگیرد .موجی از ادغام ها و تصاحب های فرامرزی آغاز
بدان نمود تا مناسبات شرکت ها را از نو تنظیم کند .مبارزه رقابت میان انحصارات بین المللی خصلت یک نبرد
نابود کننده متقابل را اختیار کرد.
در عین حال در کارگاه های تولیدی انحصارات بین المللی و در مناطق ویژه اقتصادی متعلق بدان ،یک پرولتاریای
صنعتی بین المللی بوجود آمد ،که قبل از همه به یک شبکه تولیدی جهانی پیوند یافته است.

توسعه جهش آسای ارتباطات ،بویژه اینترنت ،رشد فوق العاده افسانه ای را برای سرمایه مالی بین المللی در
نیمه دوم سال های  1990به ارمغان آورد .در بازارهای بورس ،سودهای حاصل از سفته بازی فوران نمودند .این
امر ،آنگاه که سیستم  * Lean Produktionدر صنعت و مدیریت بکار گرفته شد و یک انعطاف پذیری جامع در زمان
کار بعمل آمد ،با جهش عظیمی در بارآوری کار مزد و حقوق بگیران همراه گردید .این بعد نوینی از استثمار
سرمایه دارانه نیروی کار انسانی را موجب گردید .چرخ ادغام بین المللی همواره به سرعت چرخید ،تا اینکه در
آغاز هزاره جدید در باتالق یک بحران نوین اقتصادی جهانی از حرکت بازماند.
سازمان نوین تولید بین المللی سعی بیهوده ای را به نمایش می گذارد ،تا بی ثباتی سیستم امپریالیسم
جهانی را ،از اینطریق که تمامی جهان هنوز هم مصرانه تر تابع دستور سرمایه مالی بین المللی گردانیده شود،
متوقف سازد .این سازمان معذلک نتوانست هیچ معضلی از سیستم امپریالیستی را حل کند .برعکس ،وضعیت
بحرانی اش تشدید و تعمیق یافت .بدینسان یک بحران ساختاری نوین بین المللی خود را نمایان ساخت که در
آغاز هزاره سوم به جاده صاف کن یک بحران اضافه تولید جهانی مبدل گردید .سیستم نو استعمار عمیقتر دچار
بحران شد .بحران جهانی محیط زیست به نحوی تهدیدآمیز شدت گرفت .بیکاری روبتزاید جمعی ،اشتغال ناکامل
و فقر ،نابودی فراگیر بنیان های زندگی خرده دهقانان ،شرایط زندگی توده ها را در مقیاس جهانی به زیر سوال
می برند .بحران مزمن نظام خانوادگی بورژوایی به یک پدیده بین المللی مبدل گردیده است .تکان های اقتصادی
کم و بیش شکل گرفته اقتصادهای ملی ،بحران سیاسی پنهان در تمامی کشور ها را تشدید می کنند.
کشورهای تا ایندم ن سبتا باثبات امپریالیستی نیز از این بحران بدور نماندند .از آنجاییکه سیستم جهانی
امپریالیستی به نحوی متزاید دچار بی انسجامی میگردد ،سیادت کنندگان عالج خودشان را بیشتر در گسترش
ابزار های سرکوب دولتی و در کاهش حقوق و آزادی های بورژوا ــ دموکراتیک جستجو می کنند.
تکامل ناموزون ،یک فاز نوینی از مبارزه را بر سر تقسیم جدید جهان میان بزرگترین انحصارات بین المللی و
بزرگترین قدرت های امپریالیستی گشود .جنگ و ارتجاع پیام مرکزی یک سیستم اجتماعی کهنه شده میباشند.
آنچه زمانی توسط جورج بوش رئیس جمهور ایاالت متحده با گزافه گویی بعنوان "نظم نوین جهانی" اعالم گردید،
خودش را بمثابه بی نظمی سیاسی نوین بین المللی برمال ساخت .این پروسه ویران کننده و خودویرانگر یک بعد
عظیم و همه جانبه ای بخود گرفته است .فشار قانونمندانه ذاتی جهت نیل به یک راه حل اساسی در محدوه
مرزهای تنگ نظام اجتماعی سرمایه داری ،طبعا که می باید بعنوان یک خیال غیر قابل تحقق باقی بماند .راه حل
نهایتا ،فقط در مقیاس بین المللی و بمثابه دگرگونی انقالبی در راستای یک نظام اجتماعی سوسیالیستی
متصور میباشد.
سیستم جهانی امپریالیستی با یک تشدید همه جانبه تمامی تضاد های اساسی و ناپایداری رشد یابنده
مشخص گردیده است .این حق میدهد که از آغاز سال های  1990بدینسو ،از یک فاز جدید ــ پنجمین فاز بحران
عمومی سرمایه داری سخن گفته شود.
تکامل نیروهای مولده ،آشکارا یک فاز نوین دگرگونی تاریخی را آغاز نموده ،فازی که بیان قابل رویت خودش را در
رشد متعالی مبارزه طبقاتی بین المللی می یابد .استثمارشوندگان و ستمدیدگان جهان نمی خواهند در بربریت
سرمایه داری زوال یابند و در جستجوی یک راه حل اجتماعی میباشند .در کانون های قدرت امپریالیستی ،پس از
سال های طوالنی آرامش نسبی ،شعور طبقاتی طبقه کارگر در جبهه وسیعی بیدار گشته است .در یک
مجموعه کاملی از کشور های تحت استثمار و ستم نو استعماری امپریالیسم ،بویژه در امریکای التین ،بی ثباتی
اجتماعی آنقدر به پیشرفت ،که پروسه ای از شور انقالبی فراکشوری بجریان افتاد .یک جنبش جهانی "ضد
گلوبالیزاسیون" ،صلح و محیط زیست ،علیه پ یامدهای ضد بشری سازماندهی نوین تولید بین المللی و بی
نظمی سیاسی همراه با آن ،مبارزه میکند.
در آغاز سال های  ، 1990ویلی دیکهوت این تز دوراندیشانه را طرح کرد ،که پاسخ جهانی شدن تولید سرمایه
داری ،می بایست انقالب جهانی پرولتری باشد .بعنوان پایه چنین انقالبی ،پرولتاریای بین المللی می باید در
مبارزه علیه امپریالیسم ،نقش رهبری کننده خودش را در قبال توده های پرولتر و غیر پرولتر درک کند.
این وظیفه مارکسیست ـ لنینیست ها است که پدیده های نوین سیستم جهانی امپریالیسم را بطور همه جانبه
تحلیل و به پرسش های منبعث از آن در زمینه ایدئولوژیک ،سیاسی و سازمانی مبارزه طبقاتی پرولتری ،پاسخ
هایی ارائه کنند .بویژه حایز اهمیت است ،آن فاکتور هایی از تحول اجتماعی نوین را دریافت ،که بیان تدارک مادی
تسریع شده برای یک جامعه نوین فارغ از استثمار و ستم میباشند و آنهایی که زمینه را جهت یک اعتالی نوین
مبارزه برای سوسیالیسم ــ کمونیسم مهیا می سازند.
این کتاب می باید سهمی در مباحثه ایدئولوژیک ـ سیاسی و ایجاد یکپارچگی در جنبش بین المللی
مارکسیستی ـ لنینیستی و کارگری ایفا کند؛ می باید پرچم را برافراشته و مسیر انقالب جهانی پرولتری را ترویج
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کند .ای ن ترویج ،مبارزه در جهان بینی با اصلی ترین تئوری ها و پراتیک های رفرمیستی ،رویزیونیستی یا
ماجراجویانه را شامل میگردد ،با همه آنچه که پرولتاریای بین المللی ،جهت تحقق رسالت تاریخی اش می باید
تسویه حساب کند .بدون یک پیروزی در این نبرد مقدماتی در عرصه ایدئولوژیک ـ سیاسی ،انقالب جهانی
پرولتری ،از نظر عملی هم پیروز نخواهد شد.
اشتفان انگل ــ ژانویه /جنوری 2003

ــــــــــــــــــــــــ
( )1ویلی دیکهوت ( 1904ـ  1926 ، ) 1992ـ  1966کادر حزب کمونیست آلمان  KPDبود .به نحوی رهبری کننده در امر ساختمان حزب
مارکسیست ــ لنینیست آلمان  MLPDسهم داشت .کار شماره های  1ــ " 24راه انقالبی"  REVOLUTIONÄRER WEGارگان تئوریک MLPD
تحت اداره او به انجام رسید.

* ( Lean Produktionواژه انگلیسی  Lean Productionیعنی تولید با تعداد کم نیروی کار)  ،نوع جدیدی از
سازمان تولید ،غالبا با کار گروهی ــ اقتباس از جزوه "واژه های خارجی و شرح مفاهیم" مربوط به سلسله
انتشارات (راه انقالبی) ارگان تئوریک حزب مارکسیست ــ لنینیست آلمان( .مترجم)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ

تعداد صفحات 203
قیمت کتاب

 9یورو

عالقمندان می توانند این کتاب را با پرداخت قیمت به عالوه مصارف پستی از آدرس های زیر دریافت
نمایند:
www.people-to-people.de , Tel: 02091776560
E-Mail: zentrale@people-to-people.de
(بابا)
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info@baaba.eu

