
В перечне появились и совершенно новые профессии: атомно-водород
ные и агрегатные сварщики, плазморезчики, программисты, операторы 
счетно-аналитических установок, наладчики автоматических линий и стан
ков с числовым управлением и др., которые оставляют около 12 % про- 
фессий широкого профиля 10. В условиях перестройки, ускорения соци
ально-экономического развития страны новая номенклатура позволяет, во- 
первых, обеспечить опережающую профессиональную подготовку рабочих 
в профессионально-технических училищах, т. е. ориентированную на перс
пективу развития и совершенствования техники и технологии; во-вторых, 
она должна постоянно совершенствоваться на основе научного анализа и 
обобщения процессов интеграции трудовых функций рабочих, учета измене
ний в профессионально-квалификационной структуре рабочих кадров.

Руководствуясь ленинским указанием о том, что образовательный и 
культурный подъем трудящихся масс является одним из важнейших усло
вий развития производительных сил, XXVII съезд КПСС выдвинул задачу 
создания такой непрерывной системы образования, чтобы человек учился 
всю жизнь. Семья, общеобразовательная школа, профтехсистема, инсти
тут, последующее повышение квалификации в соответствии с требования
ми дня—такова суть концепции непрерывного образования. На совершен
ствование обучения и воспитания, подготовку высококвалифицированных 
кадров молодых рабочих направлена реформа системы профтехобразо
вания.

Современная профтехшкола призвана готовить специалистов и по та
ким профессиям, которые появятся через 10— 15 лет. Поэтому дальней
шее совершенствование системы профессионально-технического образова
ния связано с тем, чтобы выпускаемые молодые специалисты получали 
фундаментальные общеобразовательные и профессиональные знания и на
выки, необходимые для совершенствования их профессионального мастер
ства на протяжении всей трудовой деятельности.

Совершенствование системы профессионально-технического образова
ния приобретает сегодня все более реальные очертания, затрагивая основ
ные направления подготовки рабочих. Одним из существенных является 
решение об изменении системы планирования подготовки рабочих кадров 
в профессионально-технических училищах и переходе на договорные прин
ципы с базовыми предприятиями. Эта мера призвана обеспечить прием 
и выпуск молодежи в профучилищах в соответствии с потребностями 
предприятий, повысить их взаимную ответственность за подготовку высо
коквалифицированных кадров.

Процессы совершенствования системы профессионально-технического 
образования, происходящие сегодня, тесным образом связаны с будущим 
нашего общества. Поэтому формирование молодого поколения рабочего 
класса с позиций социальных ориентиров революционного обновления со
ветского общества—важная партийная и государственная задача.
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У. В. РОУДА, Т. I. ПАВАЛІХІНА

«СТРЫМЛІВАННЕ КАМУШЗМУ» У СУЧАСНЫХ 
АМЕРЫКАКСКІХ ЗНЕШНЕПАЛІТЫЧНЫХ КАНЦЭПЦЫЯХ

За апошні год сусветная грамадскасць стала сведкай вялікіх пазітыў- 
ных перамен у міжнародных адносінах. Яны звязаны галоўным чынам з 
паляпшэннем адносін паміж СССР і ЗША, дзяржавамі дзвюх процілеглых 
фстэм. Велізарнае значэнне для сусветнага развіцця мае працэс рэальнага
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скарачэння ядзерных арсеналаў гэтых краін, крокі па дасягненню дамоў- 
ленасді ў галіне забароны хімічнай зброі, абмежавання звычайных узбра- 
енняў. Гэта садзейнічае ўмацаванню даверу паміж Усходам і Захадам, 
стварае спрыяльныя ўмовы для шырокага супрацоўніцтва народаў сацыя- 
лістычных і капіталістычных краін.

Аднак пры вырашэнні неадкладных міжнародных праблем цвярозы 
розум, новае палітычнае мысленне пракладваюць сабе шлях у пастаяннай 
барацьбе з сіламі рэакцыі і мілітарызму, якія імкнуцца павярнуць назад 
працэс раззбраення. Далейшыя поспехі на шляху будаўніцтва свету, сва- 
боднага ад насілля і ядзернай зброі, немагчымы без пераадольвання 
атрыманых у спадчыну ад часоў «халоднай вайны» уяўленняў, заснаваных 
на эгацэнтрызме, пагарджанні інтарэсамі іншых народаў, нагнятанні стра
ху, трывалым замацаванні ў грамадскай свядомасці «вобраза ворага». 
«Мы не забываем аб пагрозе міру з боку імперыялістычнага мілітарызму 
і лічым, што пакуль яшчэ не склаліся гарантыі незваротнасці пачатых па- 
зітыўных працэсаў, — адзначаў Генеральны сакратар ЦК КПСС М. С. Гар- 
бачоў у дакладзе на XIX Усесаюзнай канферэнцыі КПСС. — Новае палі- 
тычнае мысленне якраз і дазваляе бачыць і знаходзіць новыя магчымасці 
процістаяць палітыцы сілы на болыд шырокай, чым раней, палітычнай 
аснове»1.

Адным з абгрунтаванняў палітыкі сілы ў сучасных умовах з’яўляецца 
дактрына «стрымлівання камунізму». Ідэя дактрыны належыць вядомаму 
амерыканскаму дыпламату Дж. М. Кенану, які выказаў яе на старонках 
амерыканскага часопіса «Форын Афферс» у ліпені 1947 года. У аснову 
гэтай дактрыны пакладзена сцвярджэнне, што Савецкі Саюз — экспансія- 
нісцкая дзяржава, «якая аказвае націск на свабодныя інстытуты заходня- 
га свету» і ў выніку гэтага «уяўляе сабой ідэалагічную і палітычную па- 
грозу цывілізаванаму свету». Яна «рухаецца непазбежна па прадвызнача- 
наму шляху, як заведзеная цацка, якая спыняецца толькі тады, калі су- 
стракае неадольную перашкоду». Каб стварыць такую перашкоду, зазна- 
чаў Кенан, ЗША павінны выкарыстоўваць «цвёрдае стрымліванне», на- 
кіраванае на тое, каб «працістаяць рускім нязменнай контрсілай у любым 
пункце, дзе яны пакажуць прыкметы замаху на інтарэсы міралюбівага і 
стабільнага свету»2. Адсюль вынікае, што Злучаным Штатам належыць 
разглядваць Савецкі Саюз як саперніка на палітычнай арэне, аслабленне 
ўплыву і магутнасці якога павінна стаць асноўнай задачай знешняй палі- 
тыкі. Ідэі «стрымлівання» прадугледжвалася ажыццявіць рознымі метада- 
мі, якія ахоплівалі б комплекс палітычных, эканамічных, ідэалагічных і 
дыпламатычных сродкаў, але галоўны ўпор рабіўся на ваенную сілу. Па- 
літыка «стрымлівання камунізму» прайшла розныя стадыі развіцця, але 
непазбежна ўключала стварэнне і ўмацаванне агрэсіўных ваенна-палітыч- 
ных блокаў, накіраваных супраць краін сацыялізму, падаўленне прамым 
альбо ўскосным шляхам рэвалюцыйных рухаў у розных рэгіёнах планеты, 
унясенне расколу ў рады барацьбітоў супраць імперыялізму.

Абгрунтаванне курсу на «сілавое стрымліванне» Савецкага Саюза і 
сусветнага камунізму як галоўнай мэты амерыканскай знешняй палітыкі 
ўзялі на сябе і ідэолагі сучаснага амерыканскага кансерватызму. Неа- 
кансерватары зыходзяць з панаваўшага ў часы «халоднай вайны» пасту- 
лату аб тым, што СССР—гэта не звычайная дзяржава і не проста «звыш- 
дзяржава», а «звышдзяржава» з камуністычнай ідэалогіяй, экспансіянісц- 
кай па самой сваей прыродзе. Таму процідзеянне ёй рознымі сродкамі, j 
тым ліку ваеннай сілай, разглядаецца як галоўнае сусветнае прызначэнне 
Амерыкі. Страту былога дамінуючага становішча ЗША у свеце неакан- 
серватары тлумачаць слабасцю і нерашучасцю ліберальных палітыкаў, на 
якіх ускладаюць адказнасць за недаацэнку савецкай пагрозы і «забыццё» 
карэнных ідэалагічных асноў амерыканскай знешняй палітыкі. У проці- 
дзеянне аб’ектыўным тэндэнцыям сусветнага развіцця апошніх дзесяці- 
годдзяў неакансерватары заклікаюць ажыццявіць «антыкамуністычнук 
стратэгію стрымлівання» на аснове аднаўлення перавагі ЗША у эканаміч- 
най, ваенна-палітычнай, міжнародна-дыпламатычнай і іншых сферах.

Пазіцыя сілы Амерыкі, што заоноўваецца на дасягненні ваеннай пе- 
равагі над СССР, лічаць прадстаўнікі крайне правага крыла кансерватыў 
нага лагеру, — гэта надзейны сродак для дасягнення доўгатэрміновьп 
ідэалагічных мэт. Стратэгія «стрымлівання», на думку прафесара гісторы 
Йельскага універсітэта Д. Кайана, можа паспяхова функцыяніраваць толь 
кі пры апоры на «ядзернае запалохванне». Кайан заклікае «заходнія дэ 
макратыі» улічыць сур’ёзныя ўрокі першай і другой сусветных войнаў
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не дапусціць «прымірэння агрэсара», г. зн. СССР. «Заходнія дэмакратыі 
павінны ўсвядоміць, што сур’ёзныя праблемы знешняй палітыкі ўстануць 
перад імі ў бліжэйшым будучым і што для поспеху спатрэбяцца дарагія 
ваенныя рыхтаванні... Яны павінны дасягнуць і захаваць дастатковую су- 
купнасць ядзернай зброі і абарончых сістэм, каб стрымліваць савецкі 
аванцюрызм, нават калі тэхналагічныя змены зробяць гэтую зброю ўста- 
рэлай і спатрэбіцца новая...»3 Пазіцыя ўльтракансерватараў атрымала па- 
шырэнне ў Злучаных Штатах пачатку 80-х гадоў і знайшла адлюстраванне 
ў курсе адміністрацыі Р. Рэйгана таго перыяду.

У ідэалагічным абгрунтаванні амерыканскай знешняй палітыкі першай 
палавіны 80-х гадоў разам з крайне правымі варыянтамі «стрымлівання» 
важную ролю адыгрывалі канцэпцыі, якія не выключалі разумения таго, 
што паміж СССР і ЗША захоўваюцца некаторыя агульныя або перася- 
кальныя інтарэсы. Яны звязаны перш за ўсё з ліквідацыяй небяспекі 
ядзернай вайны, прадухіленнем эскалацыі рэгіянальных канфліктаў, аб- 
межаваннем распаўсюджання ядзернай зброі. Адсюль рабіўся вывад аб 
неабходнасці дыялогу з СССР. Паступова пачала вырысоўвацца цэнт- 
рысцка-кансерватыўная канцэпцыя «умеранага стрымлівання», якая, не 
выключаючы ўзмацнення барацьбы супраць СССР па ўсіх напрамках, не 
павінна насіць занадта правакацыйнага характару ў адрозненне ад паліты- 
кі «стрымлівання» 40 — 50-х гадоў. У гэтай канцэпцыі атрымаў пэўнае при
знание той факт, што Злучаныя Штаты не маюць абсалютнай свабоды рук 
у выбары свайго знешнепалітычнага курсу. Усведамленне гэтай рэальнасці 
прымусіла правячыя колы ЗША ўнесці некаторыя карэктывы ў внешнюю 
палітыку.

У апошнія гады выразна выявілася супярэчнасць паміж ростам за- 
лежнасці ЗША ад астатняга свету і звужэннем сферы іх «свабоды» на 
міжнароднай арэне, з аднаго боку, і спробамі праводзіць «імперскую» 
палітыку, заснаваную на ўяўленні аб «амерыканскай выключнасці», — з 
другога. Востра выявілася неадпаведнасць паміж спрошчанымі ўяўленнямі 
аб «біяпалярнасці» свету і самім светам. Неабгрунтаванай аказалася стаўка 
на сілавы націск на СССР, на раз’яднанне сацыялістычных краін і ўмя- 
шанне ў іх унутраныя справы.

Тэндэнцыя да страчвання Злучанымі Штатамі сваёй дамінуючай ролі 
ў капіталістычным свеце — рэальны факт, які прызнаюць многія з амеры- 
канскіх палітолагаў. Яна вызначаецца шэрагам аб’ектыўных абставін, 
перш за ўсё, новай ступенню інтэрнацыяналізацыі гаспадарчага жыцця, 
вынікам чаго з ’яўляецца эканамічная ўзаемазалежнасць дзяржаў. 3 рос
там эканамічнай магутнасці Заходняй Еўропы і Японіі ўнутры капіталіс- 
тычнага свету з’явіліся новыя цэнтры сілы, якія сапернічаюць з ЗША. 
Акрамя таго, з умацаваннем магутнасці ўплыву сусветнага сацыялізму, 
выхадам на міжнародную арэну маладых незалежных дзяржаў сістэма ад- 
носін паміж краінамі значна ўскладнілася. Урэшце, стаўка на ваенную сі- 
лу ў сусветнай палітыцы пры наяўнасці велізарных ядзерных арсеналаў 
тоіць у сабе пагрозу бяспецы ўсіх дзяржаў, у тым ліку і ЗША. У сувязі з 
гэтым сціраюцца жорсткія грані паміж знешняй і ўнутранай палітыкай. 
Многія палітычныя праблемы, якія раней маглі вырашацца ў рамках ад- 
ной дзяржавы, патрабуюць сумеснага вырашэння ўсім сусветным суполь- 
ніцтвам, а значыць, і радыкальнай перабудовы сістэмы міжнародных 
адносін.

Гэта знаходзіць адлюстраванне ў амерыканскіх знешнепалітычных 
канцэпцыях. Прадстаўнікі ліберальнай плыні выступаюць за такі знешне- 
палітычны курс, які б улічваў, па-першае, ускладненне сучаснай міжна- 
роднай сістэмы, абумоўленае павелічэннем колькасці яе паўнапраўных 
удзельнікаў і, па-другое, перамены ваенна-стратэгічнага становішча, звяза- 
ныя са стратай ЗША пазіцый непрыступнасці і стратэгічнай перавагі над 
СССР. Галоўны акцэнт у абарончай палітыцы лібералы робяць на падтры- 
манне ваенна-стратэгічнага парытэту з СССР. Хаця, на іх думку, ядзерная 
зброя павінна адыгрываць асноўную стрымліваючую ролю, яны закліка- 
юць удзяляць болын увагі развіццю «канвенцыянальнага стрымлівання» на 
аснове развіцця звычайных узбраенняў. Лібералы прызнаюць, што наяў- 
насць у ЗША і СССР агульнага інтарэсу ў прадухіленні ядзернай вайны 
і пагрозы ўзаемнага знішчэння ствараюць падставу для супрацоўніцтва па- 
між дзвюма краінамі. Разам з тым яны лічаць, што ў саперніцтве проці- 
леглых сацыяльных сістэм неабходна выкарыстоўванне і неваенных фак- 
тараў сілы.

На актывізацыі спаборніцтва дзвюх грамадскіх сістэм у эканоміцы
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акцэнтуюць увагу і прадстаўнікі так званага неалібералізму—напрамку, 
які набірае сілу ў дэмакратычнай партыі. Ідэйна-палітычныя ўстаноўкі 
«неалібералаў» у пэўнай ступені адлюстроўваюць негатыўныя адносіны 
амерыканцаў да далейшага нарошчвання ўзбраенняў, уцягвання краіны ў 
рэгіянальныя канфлікты і адначасова інтарэс да неваенных аспектаў спа- 
борніцтва капіталізму і сацыялізму, да сумеснага рашэння глабальных 
праблем. У адрозненне ад неакансерватараў «неалібералы» зыходзяць з 
уяўлення аб свеце як аб складанай структуры, разнароднай па складу яе 
ўдзельнікаў, а не як аб арэне проціборства ЗША і СССР. Адсюль выця- 
кае іх крытыка палітыкі «стрымлівання і глабальнага процідзеяння каму- 
нізму». У знешняй палітыцы, лічаць «неалібералы», Злучаныя Штаты 
павінны праяўляць стрыманасць у процівагу ваенным акцыям, у абарончай 
палітыцы—прытрымлівацца прынцыпу адмаўлення ад дарагіх суперсучас- 
ных узбраенняў, аднак не на шкоду эфектыўнасці абароны.

Шлях да аднаўлення амерыканскага лідэрства, на думку «неалібера- 
лаў», ляжыць праз новую тэхналагічную рэвалюцыю, якая дазволіць Злу- 
чаным Штатам забяспечыць адэкватнае абгрунтаванне знешняй палітыкі. 
У сувязі з гэтым не выпадкова з’яўленне ў часопісе «Форын Афферс» 
(1987, № 4), поўнасцю прысвечаным 40-годдзю стратэгіі «стрымліван- 
ня», артыкула вядомага амерыканскага эканаміста У. Растоу «Па прычы- 
не заканчэння «халоднай вайны».

Растоу лічыць, што па меры развіцця дзвюх роднасных рэвалюцый: 
тэхналагічнай—у перадавых індустрыяльных дзяржавах, і адукацыйнай— 
у краінах, што развіваюцца, паступова адбудзецца «дыфузія магутнасці» 
як СССР, так і ЗША. «Узятыя разам гэтыя рэвалюцыі, — указвае аў- 
тар, — ставяць складаныя ўнутраныя праблемы, якія робяць ідэалагічны 
аспект «халоднай вайны» усё болей анахранічным»4. На думку Растоу, 
крытэрыем магутнасці дзяржавы ў недалёкім будучым будзе лічыцца не 
колькасць назапашанай ядзернай зброі, а здольнасць эфектыўна выкарыс- 
таць дасягненні НТР, развіццё сферы адукацыі, якое вядзе да павелічэння 
інтэлектуальнага патэнцыялу грамадства. Усведамленне гэтага факта ства- 
рае магчымасць для заканчэння «халоднай вайны». Дзеля гэтага, лічыць 
Растоу, Злучаным Штатам і Савецкаму Саюзу неабходна дасягнуць узае- 
маразумення перш за ўсё ў такіх пытаннях, як спыненне гонкі ядзерных 
узбраенняў, рэарганізацыя НАТА і Варшаўскага Дагавору, урэгуляванне 
рэгіянальных канфліктаў. Паспяховае заканчэнне «халоднай вайны» ля
жыць на адказнасці як ЗША, так і СССР, «... паколькі Амерыка моцная, 
але не агрэсіўная, якая выконвае свае абавязацельствы ў свеце, усведам- 
ляе рэальнасць сваіх асабістых інтарэсаў, а таксама законных інтарэсаў 
іншых, можа садзейнічаць таму, каб зрабіць пераходны перыяд ад 
«халоднай вайны» болын лёгкім і больш надзейным для савецкага кі- 
раўніцтва»5.

Цікава, што сам аўтар дактрыны «стрымлівання камунізму» 
Дж. М. Кенан цяпер па-іншаму разглядае асноўныя тэндэнцыі развіцця 
савецка-амерыканскіх адносін і сусветнай палітыкі ў цэлым. У сваім арты- 
куле «Стрымліванне» тады і зараз» Кенан сцвярджае, што ў цяперашні 
час на першы план вылучыўся не ідэалагічна-палітычны, а ваенны аспект 
«стрымлівання», маючы пры гэтым на ўвазе не «стрымліванне» агрэсіў- 
насці СССР, а стрымліванне гонкі ўзбраенняў наогул. Менавіта яна, на 
думку Кенана, уяўляе цяпер найбольшую пагрозу, не ў сілу агрэсіўных 
намераў якога-небудзь з бакоў, а з-за падазрэнняў, трывог, пагроз, выклі- 
каных няспраўнасцю камп’ютара, 1 г. д.»6. Існуе, лічыць аўтар, і шэраг 
іншых крыніц нестабільнасці і трывог у навакольным свеце. Да іх ён адно- 
сіць канфлікты ў краінах, якія развіваюцца, праблемы забруджвання на- 
вакольнага асяроддзя, неаднаўлення энергетычных рэсурсаў і г. д. I, у вы
шку, у саміх Злучаных Штатах шмат што патрабуе «стрымлівання»: «Мы, 
амерыканцы, павінны навучыцца ў некаторых адносінах стрымліваць са- 
міх сябе: разбурэннне нашага навакольнага асяроддзя, нашу тэндэнцыю 
жыць не па сродках і ўганяць краіну ў крызіс, нашу відавочную няздоль- 
насць скараціць спусташальны бюджэтны дэфіцыт, нашу адносную ня- 
здольнасць кантраляваць іміграцыю вялікіх мае людзей абсалютна розных 
культурных і палітычных традыцый і г. д.»7 Аўтар робіць вывад, што на- 
ступіў час распрацаваць новую канцэпцыю «стрымлівання», паколькі гэты 
тэрмін ужо нельга ўжываць толькі ў адносінах да Савецкага Саюза. Та- 
кім чынам, у сучаснай знешнепалітычнай ідэалогіі Злучаных Штатаў зна- 
ходзіць адлюстраванне саперніцтва сіл, якія выяўляюць інтарэсы розных 
пластоў кіруючага класа, прыхільнікаў рэалістычнага і канфрантацыйнага
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курсаў у палітыцы. Ад выніку гэтай барацьбы ў многім будзе залежыць 
стан савецка-амерыканскіх адносін у бліжэйшыя гады.

Адзначаючы змены ў грамадскай свядомасці ЗША, неабходна падкрэс- 
ліць уклад СССР і сусветнага сацыялізму ў абуджэнне агульначалавеча- 
га імпульсу да аздараўлення, нармалізацыі міжнародных адносін. Знешне- 
палітычныя ініцыятывы СССР, паслядоўнасць і гібкасць у ажыццяўленні 
намечанага КПСС курсу, працэс абнаўлення, дэмакратыі і ўсталявання 
публічнасці ў нашай краіне разбураюць стэрэатыпы антысаветызму. Не 
працягванне канфрантацыі, не палітыка «стрымлівання», а спаборніцтва і 
супрацоўніцтва процілеглых сацыяльных сістэм, якія прытрымліваюцца 
розных філасофскіх, ідэалагічных, палітычных поглядаў, з ’яўляецца імпе- 
ратывам сучаснасці. 1
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