
 

 
http://www.arianafghanistan.com 

  

 

3 از   1  

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 15/04/2018          ی ر محمد ساپیش

 ربـعاقبت غ
 ؟!! راری پ پور ناصر از یادداشت

 

آن در ی ، و نقش آتیفرهنگ بشری غرب ۀجریان اندیشه و عمل، در حوزی قرن بیست و یکم، شناسای ۀدر آستان

ها بدل شده است. به نظر  نخردمندان تمام سرزمیی ترین مشغولیت ذهن ده، به پیچییبین الملل ی هماندیشی گیرشکل 

 ، دریو فرهنگی ، علمیفن ی آوردهاترین دستی عالی عملی روشنگر، میان به کارگیر ی عدم همآهنگرسد که ی م

 ، و رو آوردن بهیبدون مجوز و مرز، در ارتباطات سیاسی تجاوز نظام یزیستي، با تبعیت و ترویج علن ی نیازها

ی ناشناخته، ب ی ا دهبه پدی ، در حال حاضر غرب رای، در مراودات اقتصادیترین صورت روابط تجار آزمندانه

 بدل کرده است. یهویت، خطرناک و نیازمند بررس

  یبررسی ، چون سازمان ملل، در جایبین المللی در باالترین مرکز مبادالت ذهن« تحکم» ۀجایگزین کردن شیو

 ی ، و به بهایواهی هاهجوم همه جانبه، به بهانه ۀترین نحو و تدارک مخربی دموکراتیک معضالت همزیست

 ی مبهم در اجرای تدارک مجوزی در گزارشات کارشناسان، برای و دست کاری اعتبار کردن مدارک رسم ی ب

گذرد، اینک غرب را به چنان ی م[ یۀو] سورستان ن، از قبیل آن چه در عراق و افغایغیر بشر ۀتجاوزات گسترد

 ی ابخردسیر ن»ی در کتاب زیبا« باربارا تاکمن»بدل کرده است که خانم  ی فرهنگ ی ن ریز ناشناخته و بهیوالي خو

داند،   یقدرت با منافع مستقر خود م ی از ناآشنایی را ناشی هایعمیق، اعمال چنین روش ی ، باحیرت«از ترویا تا ویتنام

 نویسد: ی و ناباورانه م

از زمان نظر  مشهود سراسر تاریخ، صرفی ها دهاز پدیی نافع خویش یکمخالف می ها ها از سیاست قدرت یپیرو»

 یدهد. خرد که می نشان می کفایتی بی دیگر فعالیت بشر ۀدر حکومت بیش از هر رشت و مکان است. انسان ظاهرا  

 فتد و اغلبای به کار م کمترتجربه و عقل سلیم و اطالعات موجود است، در این رهگذر  ۀبر پایی توان گفت داور

 ؟«کنندی خویش عمل م ۀماند. چرا قدرتمندان این همه خالف عقل و منافع خردمندانی سرخورده و ناکام م

غرب  یعمل کردها ۀموجود در درک پدیده شناسانی از ناتوانی ا نمونه "باربارا تاکمن"خانم ی این سوال احساسات

تواناترین قدرت متمرکز به وجود آمده در ی ت روش هادر شناخ یمعاصر است و ابراز حیرت ایشان، مبین ناکام

 غرب است. ۀعدولت ایاالت متحده و مجمو ی، یعنیحیات بشر

http://www.arianafghanistan.com/
mailto:info@arianafghanistan.com
mailto:spineghar@gmail.com
http://www.arianafghanistan.com
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/


  
 

 

 3از 2

، شناخت یجوامع بشری تکامل تاریخ ۀپروس یکالسیک و مدد از دوران شناس یهای در واقع بدون ورود به بررس

 ندانیم فرماسیوی ، نامیسر است. چنان که میکنونی های سقوط تمدن غرب در کام نابخرد ۀشرایط و مدارج و نحو

به تکامل ابزار، نام  یتولید، متک ۀنو، در شیوی های توانای ۀرشد در مراحل و مراتب مختلف، بسته به قبضی ها

 ی ها از رعایتی تری عال ۀگیرد، که هر یک، درست به علت اعالم ورود به مرتب ی م یمعینی تاریخی های گذار

ما قبل  ی خود، در جای ، اما به هر حال به علت ماهیت مترقیمعموال دشوار و طوالن یر چند با ستیزهای، هیعموم

ت ابتکار کار و آزاد کردن قدری حقوق نیروی خویش نشسته است. مثالٌ فئودالیسم کالسیک، با به رسمیت شناختن نسب

  یغلبه کند، چنان که سرمایه داری برده داری یعنپیش از خود، ی زیر دستان، توانست بر فرماسیون اقتصاد ۀو اراد

، با جذب نظر «در سیاست ی رعایت دموکراس»و « ضرورت رقابت آزاد در اقتصاد»ی دو شعار مترق  با اعالم

  یخانوادگ ۀعناوین و اراد ۀاندیش، که اقتصاد و سیاست را تنها در تیول و محدود پیشرو، بر فئودالیسم کهنه  ی نیروها

 شناخت، غلبه کرد.ی به رسمیت ماشراف 

و ی کامل نمایندگان آن بر مراکز دیوان ۀهیجدهم و نوزدهم، سلطی ها ندر طول قر یداررشد سریع تولید سرمایه

را ناگزیر کرد و سطح ی مل ۀاز محدود یدار اسیون، سرانجام خروج سرمایها، همراه مازاد تولید و اتوماتیزه دوار

 کشاند. ی بین المللی به بازارهای ملی بازارها را ازی رقابت اقتصاد

 ی را به نادیده گرفتن یک یملی دار شود، سرمایهی شناخته م یجدید، که سرطان سرمایه دار  ۀموفقیت در این عرص 

ناگزیر کرد و از آن که بدون تولید ی رقابت آزاد در تولید ملی نفی خود، یعنی اعالم حضور تاریخ ۀاز دو شعار اولی

، از نامیسر است، با امکانات اندک خرده تولید کنندگان یرقابت بین الملل ۀ، ورود به عرصیمل ۀدر عرصی نحصارا

به انحصار تراست ها و کارتل ها در  یمل یتولید و توزیع در بازارهای ها ترین رشتهی ، اصلاواخر قرن نوزدهم

 استقرار موفقیت آمیزی از دو ستون اصلی و عمالٌ یک شد یکوچک تالشگر محکوم به ورشکستگ یدار آمد، سرمایه

 فرو ریخت.ی رقابت آزاد در تولید و در اقتصاد ملی در جهان، یعنی دار سرمایه

و را، تا حد تدارک د یانحصاری سرمایه دار  ۀسود جویانی اصلی ، سیمایبه تولید جهانی انتقال رقابت از تولید مل

تمام  یاز ذخایر زمین یبخش بزرگ یجان یکصد میلیون انسان و نابودی به بها آشکار کرد، که نه فقطی جنگ جهان

ی او بود، حت ۀاعالم شد  ۀقادر نیست اصل رقابت در تولید را، که از اصول اولی یدار شد، بل معلوم کرد که سرمایه

، یچند ملیت یها شرکت تولید و توزیع با ایجاد یها محترم شمارد و حریص ترین مجموعه یبین الملل ۀدر صحن

  یچند ملیتی به صورت شرکت های خواستار حذف کامل رقابت آزاد از تولید و توزیع و استقرار انحصارات جهان

 سه[]بزرگ قرار گرفت که در دو ۀستد، به اختیار چند مجموع در داد و یشدند و بدین ترتیب مهار تمام روابط بشر

را به خود متعلق و منحصر ی سوخت و انرژ بلخاصهد و توزیع و خدمات و تولی یها ترین رشته دهگذشته عم ۀده

 کرده است.

 و سادهسواد و بسیار ی بی علیه رهبران به کل« ناریا»که با نام مستعار ی و در پنجمین جزوه ا 13۶0سال من در

 متذکر شدم :« یدار راه رشد غیر سرمایه»با عنوان ی ا کردم، در مقالهگر حزب توده منتشر  توطئه

در  در ارتباطات،، یکامپیوتری اینک در یک سلسله تولیدات عمده، در صنایع الکترونیک به خصوص شمارگرها»

تر در  ، در تولید اسلحه، و از همه مهمیو نظام یشناس، در استخراج کانیات، در صنایع فضا صنایع ذوب فلزات
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، برقرار یجهان انحصاراتق یو توزیع واحد آن از طری هانواحد جی ، جریان تولید غول آسایصنایع سوخت و انرژ

 ی هانامپریالیسم انحصارگر جی ـ سیاسی کامل رقابت آزاد و به تسلط مطلق اقتصاد یشده است... این تحول جدید به نف

دن کر ی آمادها، بررقابت آمیز با آن نامیسر شده ۀ، که مواجهیمریکا ـ انجامیده است ... سیستم واحد امپریالیستاـ 

 ی اسسیی نیز به حذف دموکراس یسیاس ۀ، در صحنیاقتصاد ۀکامل جهان، پس از محو رقابت در صحن ۀشرایط قبض

ه ی، بم انحصارزامپریالیی ، از سویزبورژوای م ناگزیر خواهد شد... دور افکندن دموکراسزیبه فاش یآوری و رو

ر دی هم شکستن مقاومت اجتماعدری تر برا کارآمد یوان ابزار سیاسم به عنزفاشی انتخابعلت عدم نیاز به آن، و 

مزاحم، از طریق سرکوب،  یها ی، و نیز به عنوان تنها راه حل مبارزه با نفوذ ایده ئولوژیم انحصارزبرابر امپریالی

از شده و به دوم آغ یپس از جنگ جهان ی است که عمدتا  اجتماع ۀدر باالترین طبق یا مرحله ی اساسا  یک دگرگون

 «.رود ی تدریج رو به تکامل م

ی با گزینش دار سال پیش این قلم به طور کامل تحقق یافته و سرمایه[ 32] 22 ی بین رسد پیشی اینک به نظر م

  یخود، یعنی استقرار تاریخ یکامل بر جهان، دومین ستون اصل ۀسلط یم به عنوان ابزار سیاسزناگزیر فاشی

 کرده، از هویت کالسیک خود خلع شده و تکیه گاه متمدنانه و تعریف شده ندارد.  را خرابی سیاس یدموکراس

قابل شناخت و معتبر  ۀو بدون شناسنامی فکری ، بدون زیر بنایانحصارگر جهان یدار در حال حاضر سرمایه

د درندگان به پاره پاره حیات، که نیازمند مهار ناممکن میلیاردها انسان آزاد اندیش است، مانن ۀادام ی، برایتاریخ

مشغول است و نه فقط از هیچ ی جهانی تخریب قوانین همگرای وی اخالقی آوردها و دست یکردن تمدن کهن بشر

 ی ا پاالیش محیط زیست، که به گونهی ها نبه پیمای گرداند، بل حتی نمی از جهان روی ا در هیچ نقطهی جنایت

کامل  یهویتی گذارد و جهان را به بی او خواهد شد، گردن نم یتصاداق  ۀحریصان یها موجب محدود کردن فعالیت

 کند.ی تهدید می در مناسبات انسان

، یاسسیی و دموکراس یرقابت آزاد اقتصادی اینک جهان غرب با تخریب هر دو ستون برآمدن و استقرار خویش، یعن

د و نمایی کهنه و فرسوده م ید نیست، به کلحیات ندارد، قادر به توضیح و توجیه خو ۀادام یو تاریخ یموجب منطق

 دری به فرماسیون پس از خویش است که خردمندان بسیاری امور انسان ۀاداری محکوم به زوال و مجبور به واگذار

از  ی ا نزدیک است، که بر آیند عاقالنهی آدمی آنند. عصر رستاخیز نهای ۀسراسر جهان در تدارک تنظیم اصول اولی

 است. ی از تجمع انسان یبزرگ یهاه گرو ۀت گران به دست آمدسخ ۀتجرب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   یساپ .: شانتخاب
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