برای یک استراتژی رهایی
از سمیر امین
برگردان  :ب  .کیوان
 -1سه تضاد اساسی سرمایه داری
سیستم اقتصادی و اجتماعی مدرن از هماان غاااز اا تهاادهایی رو ارو اود زام هر از مو ای ام از این
ار دن غن هااا دهاادت اسااکس اارعتضا ایان تهااادها همااوارت ااا اام اای زامیااا ی هااای ساارمایم داری در عرصاام
توسعم م تدریج عمیی تر هدت اسکس درمش ذیریا یعدی ساز اری سرمایم داری ا ا تتار اجتماعی روایاک
هایی زم ات حتای ام عداوان ادیط مدشای اش مشارا هادت ادادا ام غن امتاان دادت اساکا ار حاران هاایی زام
موجب ادفجار تهادهای اش می هودا ال م زددس ا این همما این رات حط های جزیی تار ر تام در اساب ام
تعارض ها در درازمدک هموارت ر هدک تهادهای خاص سرمایم داری ا زودت اسکس
مدشقی زم در چارچوب غن اد اهک سرمایم توسعم می یا د در سم زمیدم ا مدا ع اساسی اجتماعی ازثریک
هریک رخورد می زددس
از دخسااتین تهااادهاا تهااادی اسااک زام هاارورک هااای اجتداااب دا ااذیر در زمیدام اشاعااک زحمتتهااان زاام
سودغوری را تحمیط می زدد و غرزوی زحمتتهان استوار ر ار ا اان سردوهاک هاری خاویش اودن را در
را ر هم قرار می دهدس زحمتتهان و خلی ها ا م اارزت هاای خاود سااز اری سارمایم داری اا مدشای ویا ت
مدا ع اجتماعی هان را زم ا دفع سرمایم در تهاد اسکا در سشحی دو ادم تحمیط زردت اددس در سشح توزیع
ثمرت های رهد اقتصادیا رهد مزدهای ردی و جمعی اا ام اای رهاد وارت وری زاار خاود را تحمیاط مای
زددس ا رهد اصوط دموزراسی زاار ررد غن هاا در قلمارو اجتمااعی زام از ا تادا ارای غن هاا اختصااص دیا تام
ودا اعتال مای یا ادس اساب هاای دموزراتیاص و اصاالا رایادام اجتمااعی ام مصاا  -زام محصاوط ش یعای
مدشی توسعم سرمایم داری دیستددا لتم رعتض م این مدشی تحمیط هدت اداد  -دور از تدظایم قشعای مسا لم
رادیتاط ودن غن را عمیی زردت اددس خلی ها از این ض م و ود هرایش مادی و احترام م حقوق هر تمایاط
یهتری دارددس غن ها در این تالش ادد زم ار ا ان جامعم خود اهددس م یان دیگار خاود را از خاود یگاادگی
اساسی اقتصادی زم در غن ر تارددا رهاددد؛ ا این همما دون این از خود یگادگیا سارمایم داری قاادر ام
عمط زردن دیسکس در حقیقکا سدجم ها و مرجع ها ی اشا ماددد عقالدیک اقتصادی تدوا در صاورتی معداای
ت وریص و راتیص یدا می زددد زم جامعم از حیث اقتصادی ( م معدایی زم مارزض م مفووم از خود یگادگی
"غلیدا سیون" داد) از خود یگادم هدت اسکس
دومین تهاد ایدار سرمایم داری تهاادی اساک زام اصاط محاسا م اقتصاادی غن موساوم ام عقالدای زام ام
اج ار محدود م زوتات مدک هدت (زیرا تصور حی ادتخاب راسوی  15یا  30سااط دخواهاد اود) و دیازهاای
د اع از غیددت حیاک سیارت را در را ر هم قرار می دهدس این تهاد دا ر سرهک خاود در چاارچوب مدشقای
زم غن را م عدوان سیستم تاریخی توصی مای زدادا ای اساب مای مادادس های روش «درودای زاردن ارزش
های یرودی» در لددای این مصا ا م دقک م اددازت توسعم دیروهای مولد (و دا راین هم زماان مخارب)
دیسکا یعدی زامیا ی سرمایم داری امروز م این مصا رعدهایی دون مقیاض مهترک ا غن چم زم توادساتم
اسک در ذهتم اهدا دادت اسکس
سومین تهااد ایادار سارمایم داری تهاادی اساک زام ار ایام اخاتال زایدادت این مرززهاای ثروتمداد و
یرامودی های قیرش دمودار می رددس این قشب ددی غن شور زم اید ولو ی های رمادروا ادعا می زددادا
ارغوردت هاای موقعیاک هاا و هارایش ویا ت در مدشقام هاای مختلا جواان دیساکا لتام ارغوردت مدشای ویا ت
سرمایم داری اسک زم ر اساض جوادی هدن م ادلم ها و سرمایم و خش ددی ملّی ازار زار عمط مای زدادس
ا ر قراری سیاسک های ذار مرزادتیلیستی ( 1800-1500م) زم م شور مدظم ارای تخریاب هاتط هاای
یهین وا ستگی متقا ط رای جادهین زردن سلسلم مراتب هان در خدمک ام اد اهاک سارمایم تاار مای رودا
قشب ددی در عد هتدددت ای سترش می یا اد زام در قارن  19ار ایام صادعتی هادن مرززهاا دساک غمادت
اسکس غیا این قشب ددی م تدریج در مقیاسی زم یرامودی ها م دو م خاود در ادقاالب صادعتی اام مای دوداد
در حاط زواط اسک؟ در واقع هیوت های عالیاک « ادج ادحصاار» (زدتارط تتدولاو ی هااا سیساتم هاای ماالیا
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دسترسای ام مدااا ع ش یعایا ارت اااش هاا و رسااادم هااا ساالا هااای ویرادگار عمااومی) زام سلساالم مراتاب جدیااد
سرمایم داری را دمایش می دهددا اهمیک قشب ددی زدددت مهاعفی ام قاادون ارزش جواادی هادت مای دهدادس
تهاد سوم تهادی اسک زم وازدش هاای سیاسای سایار مومای در مصاا توساعم سارمایم داری ایجااد زاردت
اسکس همة ادقالب های سوسیالیساتی تاا اماروزا ق اط از هار چیاز جدا ش هاای خلای هااا قر ادیاان قشاب دادی
جوادی سرمایم داری ودددس
 -2تاریخ پایان ندارد
فتمان رمادروای اید ولو یص در اصط اید از تهادهای وی ت سرمایم داری ی خ ر اهادا تهاادهایی
زم دمی تواددد دون مورد رسش قرار دادن مدشی سیستم رات حلی یدا زدددس هداخک این تهادها این فتماان
را از زارزردش در ازتولید سیستم از می داردس زیرا این امر م هداخک خصلک تاریخی سرمایم داری از
می رددس دا راینا همة اید ولو ی های دواد قدرک دا زیر اید م خااشر اذیرش ز اان ارزش هاای اخالقای
راتاریخی از قاعدت های تاریخمددی در ذرددس
یان این اید ولو ی راتااریخی مای تواداد هاتط هاای ایش اا ا تاادت هاگفتی ادگیازی یادا زدادس چداان زام
رادسیض وزویاما ی غن زم م خددت غور ودن این فتم یددیهد دوهک « هریک م ایان تحاوط ایاد ولو یص
اش رسیدت اسک»ا «دموزراسی لی رالی ار ی هتط دوایی حتوماک ادساان هاا اساک»س وزویاماا زام خاود را
هگلی اعالم می داردا لحظم ای م این واقعیک دمی اددیهد زم ا ر الواام دهدادت دامادارش ایان حتام را صاادر
زرد زم دولک روض هتط دوایی تحوط سیاسی را تهتیط می دهدا در ارت اش اا شارا چداد مسا لم ام هایوت
ای اسک زم او را م این دتیجم یری رساددس وزویاما دون توجم م واقعیک این جوانا اا تاوجوی هاتا زدتا
این حتم را صادر زرد« :تهادی وجود ددارد زم دتوادد در چارچوب لی رالیسم مدرن حط هود»س
در واقااعا ز اار و دخااوکا ایاان زااار زار دولااک ایااارک متحااد را دچااار راموهاای زااردت زاام اددیهاام « ایااان
تاریب» زم او غن را دیع ادگاهتم در واقع ماددد جوان دیریدم ساط اسکس
اید ولو ی های رمادروا دا ر سرهک خود محا ظم زارددس همم سازمان هاای اجتمااعی ارای ازتولیاد
خااود اام ایاان دیاااز داردااد زاام خااود را ا اادی اام ددارداادس ایااد ولو ی هااای خویهاااوددی در جامعاام هااای مرحلاام
دخستین (جامعم هایی زم من غن ها را هم ودی ( )Communautaireدامیدت ام) و جامعام هاای ماذه ی در
دوم) دا ر سرهک خود اید ولو ی های استوار ار اددیهاة ایاان تااریب ادادس غیاا
جامعم های خراجی (مرحلم ّ
هر مذهب دا ر درزای زام از خاود داردا « اساب قشعای» دیساک؟ اددیهام ایاان تااریب زام دیاروز ام وسایلم
مااذهب مهااروعیک ماای یا ااکا امااروز  -در ددیااای ساارمایم داری  -سرچهاامم مهااروعیک اش را در زااارایی
اقتصادی (زارایی « ازار» م ز ان عامیادم زام ز اان هار ایاد ولو ی رماادروا اساک) جساتجو مای زدادس ا ّماا
وزویاما ماددد دیگران در دظر دمی یرد زم این ادتقاط مد اع مهاروعیک خاود ماوازی اا د ر اودی اساک زام
سرمایم داری دس ک م سیستم خراجی یهین و وارودم زاردن را شام هاای اقتصااد  -ایاد ولو ی زام ایام ایان
د ر ودی اسکا ارا م زردت و از خود یگادگی اقتصادی («اقتصاد ر همام چیاز رمادرواساک») را جادهاین
از خود یگادگی مذه ی (مذهب ر همم چیز رمادرواساک») مای ساازدس وزویاماا ااز هام اا سااد ی هاگفتی
غوری از خود یگاادگی اقتصاادی را زام مای دادارد از مهخصام هاای اساسای «مارزسیسام» اساکا ام سا ص
«واط اسااتریک جورداااط» درک ماای زدااد (در واقااعا وزویامااا مارزسیساام را در حااد روایااک عامیاداام غن ماای
هداخکا م وی ت غن ودم زم رسادم هاا غن را درک و معر ای مای زدداد)س ایان امار او را ام ایان اددیهام دمای
رسادد زم از خود رسد غیا این دگارش چیاز مومای را در ارت ااش اا ش یعاک ایاد ولو ی رماادروای سارمایم
داری زم م راستی استوار ر از خود یگادگی اقتصادی اسک دهان دمی دهد!
دخستین رویترد اددیهة علمی زوهش رای رار تن از یدهی اسک زم سیستم هاای اجتمااعی از خودهاان
داردد و سددت دتردن م توهیحی اسک زم جامعة هم ودی از خودش ر ایة قاعدت های خویهاوددیا جامعة
خراج ی ر ایة مذهب و جامعة مدرن ر ایة قادون های ازار ارا م می دهد و ی زااوی در ایان اارت اساک
زم چرا خویهاوددیا مذهبا اقتصاد وظیفم هایی را ادجام می دهدد زم در سیستم های یا ی ر عودت دارددس
فتمان محا ظم زار رمادروا قدرک اش را تدوا از راتیص یش ا ا تادت غمیزت «ارزش هایی» زسب مای
زدد زم مدعی ارزش هایی اسک زم ددیای مدرن را ادارت می زددد (و از غن ها د ااع مای زداد)س در ایان غمیازت
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غن هااا در هاام اار هاام اصااوط سااازماددهی سیاساای (دولااک حقااوقیا حقااوق هاارا دموزراساای)ا ارزش هااای
اجتمااااعی (غزادیا را اااریا رد رایااای) و اصاااوط ساااازماددهی زداااد ی اقتصاااادی (مالتیاااک خصوصااایا
« ازارهاای غزاد») را داا مای دودادس ایان غمیازت القاان ماای زداد زام ایان روش هاا مجموعام جادایی دا ااذیری را
تهتیط می دهدد و از یص مدشی مایم مای یرداد و ادین ترتیاب سارمایم داری و دموزراسای را ام صاورتی
زااامالط ش یعاای اارد ماای غورد ادس ا ّمااا تاااریب یهااتر عتااض غن را دهااان ماای دهاادا اادین معدااا زاام امتیازهااای
دموزراتیص دسک غمدت محصوط خود م خود و ش یعی توسعم سرمایم داری دیستددس دا راینا تحلیط ادتقاادی
امتان می دهد زم مهمون های واقعی تاریخی ارزش هاای ماورد حاث  -مثاط دموزراسای  -و دیاز حادود و
تهادهای این ارزش ها و رات های یهر ک دادن غن ها دقیی و مهخص رددس
 -3فرارفت از سرمایه داری ،چگونه؟
ض اید سرمایم داری هک سر ذاهتم هود تا م ایان تاریب ت دیط دهود و در دتیجم دتوادد ا ادامم دادن
م تخریب خود م تاریب هریک و سیارت ایان دهد! رخال سیستم های یهین زم شی هزاران ساط یش از
از دسااک دادن دیااروی تاااریخی خااود تحااوط یا تداادس ساارادجام ساارمایم داری توادسااک چودااان رادتااز زوتااات در
تاریب عمومی دیدار ردد زم در جریان غن وظیفم هاای ا تادایی اد اهاک ام ادجاام رساید و ادین ترتیاب دظام
اجتماعی غیددت را ا عقالدیک عالی از خود یگادگی زدایی زم استوار ر ادسان رایی واقعی سیارت ای اسکا
تدارک می یددس م یان دیگرا سرمایم داری در واقع توان مث ک تاریخی اش را خیلی زود از دساک دادو از
این امر داغ ات ود زم دیگر وسیلم ای دیساک زام ام اعت اار غن یهار ک رات اش را ام ایش گهااید (روایاک
رمادروای اید ولو یص ا این روش توجیم اش در ارت سارمایم داری را ام عداوان سیساتم «دواایی» هاالودت
ریزی زرد)س ا ّما رعتض سرمایم داری م مادع یهر ک دط هدت اسکس دا راینا سرمایم داری دم م عداوان
محصوط ایرارادی زم ا توسعة سرمایم یودد یا تما لتم دا ر سدجم های رمعاین در اخاتال اا دتیجام هاای
واقعی این توسعم (یعدی از خود یگادگی اقتصادیا تخریب محیش زیساک و قشاب دادی جواادی) تعریا مای
هودس
از ایاان روا تاااریب ساارمایم داری از غااااز از جد اام هااای یااا ی مختلا تهااتیط هاادتا جد اام هااایی زاام در
جریان غن ها مدشی توسعم اش را در سترش خود م عدوان دیروی یص جاد م تحمیط می زداد و جد ام هاایی
زم مداخلم دیروهای هد سیستما هتط های توسعم سرمایم زم تر مخرب را تحمیط می زددس
قرن  19ا سترش دا را ر ادقالب صادعتیا رولتااریزت هادن و اساتعمار ری هااا دخساتین هاتط ت لاور
توسعم سرمایم داری غهتار می رددس ا ّما م رام ستایش های هتوت سرمایما هدک تهادهای واقعی سیستما
تاریب واقعی را دم م ایاان اعاالم هادت غن در اعالمیام هاای اتحاان «عصار خجساتم»ا لتام ام جداا هاای
جوادیا ادقالب های سوسیالیستی و هورش خلی های مساتعمرت ساوق دادس لی رالیسام یروزمداد اض از جداا
اوط ا استقرار دو ارت در ارو ا زم روسیم هوروی از غن ریادت هادا هار و مار را هادک داد و رات را ام
روی وازاادش تااوهم غلااود و جدایتتاراداام رادگیختام اهیساام هااودس از  1945ااض از ایااان هتسااک اهیسااما
مرحلام جدیااد توسااعم زاام ساام همسااازی ( )Compromisتاااریخی :هااوروی رایاایا سوساایاط دموزراساای و
جد ش رهایی خش ملّی م غن تحمیط هادا غاااز ردیادس های یاص از ایان ساازش هاا اا مدشای هاای سارمایم
داری م زلی قشع را شم دترددد؛ حتی همسازی رغمدت از ادقالب روسایما ام راام غ ااهی دادرساک خاود از
سرهک خاص اش زم م وجود غمدت ودا از ایان قاعادت رزداار د اودس ال تاما همام غن هاا ام مدشای یاص جاد ام
سر مایم رعایک دگرش هایی را تحمیط زرددد زم توسش جد ش های رغمدت از ادفجار دخستین و سومین تهااد
یش فتام سارمایم داری رماوط دادی هادت اودس در واقاعا مدشای هاای ایان همساازی در لحظام توساعم هاان
تأثیرهای مخرب از خود یگادگی اقتصادی و قشب ددی را زاهش دادددس اا ایان هماما ایان مدشای هاا زام ام
تدریج ا وجود زامیا ی های ولو جزیی دا ر سرهک هان رسودت هدددا ا رو اهی سیستم هاایی زام ام غن
ها مهروعیک دادت ودددا از میان ر تددس ایدص از هک م فتمان رتری جوی لی رالیسم زام اار دیگار خاود
را ایان تاریب می دمایاددا تدوا ترا دی تترار تاوالی صاحدم هاای درام را اعاالم مای داردس ازداون در زماان
رزورد و دا ر ایجازش زم اید ولو ی میان توی را م وجود غورد و غهافتگی سیاساک هاا را توساعم دادا غیاا
هرایش قشب ددی تمام عیار راهم دیامدت اسک؟
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م یقین خلی ها  -قر ادیان این سیستم  -از خود وازدش دهان خواهدد دادس غن ها ازدون در یر ایان وازادش
هستددس ا ّما مدشی هایی زم غن ها در مخالفک ا مدشی سرمایم تار می ددددا زدامدد؟ چم دوع همسازی ها را
م غن تحمیط خواهدد زرد؟ یا حتی در رادیتاط ترین رهایم هااا چام سیساتم هاایی را جادهاین سارمایم داری
خواهدد زرد؟
د ود دوسازی رای اسب م غن چم زم مصا های دایمی سرمایم داری اسکا از استرات ی هایی را در
رمی یردد زم یرامون غن ها سیج های تودت ای در دورت یهین (سوسیالیسم و ساخک ملی) ادجام ر تم ادد
زم ال تم امروز اعت ارهان را از دسک دادت اددس و ازدون می یدیم غن چم دظر می رسد غن جا جادهین هدت یا
موهوع دموزراسی در یودد ا هتط های جامعم رایی ها ( م وی ت قاومی) اساک زام هاداخک غن هاا داا ار
«حاای اخااتال » و ااات ااوم هداساای ( ) Ecologismeتوجیاام هاادت و یااا موهااوع وی اای رهدگاای و اام
خصوص مذه ی اسکس
 -4تنوع فرهنگی :بن بست فرهنگ گرایی
این ا ددیهم زم اختال های رهدگی دم قش واقعی و موم اددا لتام هداوز (در ایان مفواوم زام غن هاا ام
هی یا م تقریب م مخر مهترک را رهدگی ای زاهش می یا داد زام ساخن فاتن در اارت هاریک ام شاور
زلی را ممتن می سازدد) اساسای ادادا ایان اخاتال هاا ی دایمای و ایادارا یعدای راتااریخی ا چیاز تاازت ای
دیسکس رعتضا این اددیهم ایم یش داوری مهترک رایج همم خلی ها و همة زمان هاا اساکس ام ویا ت ایان
زم همم مذهب ها ا این روش م عداوان ایاان تااریب و اساب قشعای تعریا هادت ادادس یهار ک هاای اددیهام
ورزی تاریخی و اجتماعی دقدیا یهر ک های جوادگیرا ساخک علم های جامعام هماوارت در همام زماان هاا
دا ر م ارزت مدظم علیم یهداوری رهدا رایادم ث اک اور تحقی یا تم اددس ض مس لم این دیسک زام دهاان
دهیم این یدش در ارة جوان ر ایة تاریب واقعی رد هدت اسکس مس لم دخسک دادستن این دتتم اساک زام چارا
این اددیهم وچ و دامعقوط امروز ا چدین دیروی قادع زدددت خوددمایی می زددا عد غ اهی م این زم زامیاا ی
سیاسی اش م چم می ادجامدس
مس لم ای زم این جا مشرا هدت اسب مستقیم سادت ای را ایجاب می زدد زم در غن ت وری رهدا ها می
توادد ا زار مفوومی تحلیط را راهم غوردس زیرا این مس لم ها شرز زاار ا یان جامعام هاا را در مجماوع و در
زدش متقا ط هان م رسش می زهددس داا راینا غن هاا رعادهای رهدگای زداد ی اجتمااعی را اا دیگار رعادها
یودد می دهددس
ت وری های وی ی رهدگی هموارت ری ددت اسکا زیرا غن ها از این یهاداوری زام اخاتال هاا هماوارت
قشعی اددا عزیمک می زدددس در صورتی زم ه اهک ها تدوا از تصاد مایم می یردد و ردامام غن هاا ایش
غزمودی دا ار ایان ایام تعریا مای هاوددس در ایان صاورکا اخاتال هاای رهامردت ایش اا تااد ی اددیهام
ورزی را غهتار می زدددس در مثط ماددد هادتیدگتون می ویدد زم این اختال ها اساسای ادادا زیارا غن هاا اا
قلمروهایی تماض داردد زم «را شم های موجود هر ا خداا ا ش یعکا ا قادرک» را تعریا مای زددادس ایان
هم زمان رجوع داستودت م موهوعا زااهش رهداا هاا ام ماذهبا و ایان رهایدن اساک زام ماذهب هاا ام
هرورک مفووم های وی ت را در هر یص از غن ها و متفااوک اا روش ویاای را شام هاای ماورد حاث مای
سترادددس اا ایان هماما تااریب دهاان مای دهاد زام ایان مفواوم هاا ادعشاا اذیرتر از غن هساتدد زام االاب مای
ددارددس غن ها سیستم های اید ولو یتی را دا می دودد زم در تحوط های تاریخی متفاوک یا هماددد ر حساب
هاارایش مسااتقط غن هااا جااای دارداادس رهدااا رایااان داسااتودت  -ا ّمااا غیااا رهدااا رایااان سااتودت -وجااود دارد؟-
دیروز عقب مادد ی چینا اماروز توساعم هاتا ان اش را داا ار هماان زدفوسایوض رایای توهایح مای دهدادس
ددیای اسالم قرن  10رای سیاری از تاریب دادان دام قاش سایار درخهاانا لتام هداوز حاماط یهار ک هاای
ممتن زیادتر از ارو ای مسیحی همان دورت چورت دما هدس س ض چام چیاز د ر اون هادت اساک زام مای تواداد
وارودگی موقعیک ها را توهیح دهد :مذهب (درسک تر تفسیر غن ر ایم جامعم)ا چیز دیگرا یا هم زمان هر
دو؟ و چگودم این موردهای متفااوک واقعیاک در یتادیگر اثار ذاهاتم اداد؟ زادامیص محارک اودت اداد؟ هماان
اددازت رسش هایی زام داا ار غن هاا رهداا رایایا حتای در رماوط دادی هاایی دادهامددادم تار از رساش
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هادتیدگتون  -م وی ت یش ا ا تادت  -دامعقوط اقی می ماددس ال تما رهدا هاا رهدا ها هستددا غن ها خود
وی ت و ودا ون ر جا می مادددس همین و ضس
ا ّما مس لم ع ارک از زدام رهداا اساک؟ رهداا هاایی زام در قلمروهاای ماذه ی تعریا هادتا رهداا
های ز ان هاا ملک هاا مدشقم های همگون اقتصادیا سیستم های سیاسی؟ هاادتیدگتون غهاتارا «ماذهب» را
م عدوان ایم «هفک روهی» زم تعری زردتا ادتخاب زردت اسک :ار ی ها (زاتولیص ها و روتستان ها)ا
مسلمادانا زدفو سیوسی ها ( هر چدد این جا مس لم ع ارک از یص مذهب دیسک)ا ا دی ها (هین توایسک هاا
یا زدفوسیوسی ها؟)ا هددوهاا ودایی ها و مسیحی های ارتدزضس
هادتیدگتون غهتارا م قلمروهای رهدگی ای توجم دارد زم رید ی های امعدایی را ارای جواان زداودی
در ر داردس از این روا جدا زردن ا دای هاا از دیگار زدفوسیوسای هااا مسایحی هاای ارتادزض از ار ای هاا
هرورک دارد (زیرا در استرات ی سازمان سایا زام هاادتیدگتون ام دفاع غن زاار مای زدادا یت اارچگی ممتان
روسیم ا ارو ا یص زا وض واقعی اسک!)
ی خ ر ودن از غ ریقایی هایی زم مسیحیا مسلمان یا جان اورددا وی ی های معین غن ها را دفی دمی
زددس (ال تما این ی خ ری هاید قش از ی قیدی علمی و یهداوری م تذط د اد رستادم داهای مای هاود زام از
دریا ک غن از می مادد)س در مورد غمریتای رتیدی ها دیز وهع م همین مدواط اسک (می ویدد چون غن ها
مسیحی هستدد م اددازة ار ی ها ار ی ادد)ا در این صورک چرا غن ها زم توسعم یا تام اداد)س غهاتار زاردن
ی معدای دوع زار ش قم ددی دادجام یا تما این صفحم ارو ا مرزز ادگااری دساتم ساوم زام اد دگاهاتم هادتا
هر ز م ایان درسیدت اسکس
همم این ها رای دسک یا تن م زه هگفتی ادگیزی اسک زم هش روت از هفک روت م زلی از همم
ارزش های ار ی ی ورت اددس ماددد همیهم ین هر زدام غن ها غهفتگی ای در این داوع مفواوم هاا مای یاا یم
زاام ساارمایم داری « ااازار» و دموزراساای را تعری ا ماای زدداادس ( ااا وجااود ایاانا غن هااا اام رااام رویاادادهای
تاریخی دا ر رمان از یش مشرا هدت یودد یا تم ادد)س ا ّما غیا ازار در ا ن ایرار ای ادتر از غمریتاای
رتین یا غ ریقای جداوب صاحرا عماط مای زداد؟ اازار و دموزراسای در اارب چیاز تاازت ای دیساتددس مسایحی
رایی قرن های میادم در این ارزش های موسوم م ار ی هداختم دهدت اددس
اید ولو ی ها -م وی ت مذهب ها  -ال تم موهوع های موم اددس ا ّما این یان صر ایش اا ا تاادت اساکس
تحلیلاای زاام زارزردهااای غن هااا را در یااص عصاار رمعااین تاااریخی (مرحلاام ای زاام ماان غن را خراجاای مقاادم اار
سرمایم داری توصی زردت ام) قرار می دهدا در این چارچوب م زه همگودی ها  -راساوی وی ای هاا
 در زارزردهای مورد حث زمص می زددس «قلمروهای رهدگی» خراجی رمعین در این چارچوبا رعتض« م زلی» دا دید دهدت اددس ا ّما غن ها م شور عمیی از درون توساش سارمایم داری د ر اون هادت اداد (غن چام
هادتیدگتون غن را م شور داهایسک « رهدا ار ی» می دامد)س من م این غ اهی رسیدت ام زام ایان رهداا
سارمایم داری (و داام «ااارب») اسااک زاام اام شااور جوااادی رمااادروا اسااک و ایاان رمااادروایی اام وسااعک از
مهاامون هااای رهدااا هااای خراجاای یهااین دواای هاادت اسااکس جااایی زاام ساارمایم داری هااتط هااای مرزاازی
یهر تم اش را یدا زردتا رهدا سرمایم داری مدرن در عمط م زلی جادهین رهدا های یهین از جملام
رهدا مسیحی رایی قرن های میادم در ارو ا و غمریتای همالی) و رهدا ا ن (در غاااز زدفوسیوسای)
هدت اسکس در عوض در یرامون های سارمایم داری رماادروایی رهداا سارمایم داری مو ای ام د ر اون
زردن دیادی و ا زاری زردن زامط رهدا های محلی یهین دهدت اسکس این اختال م خصلک های خاص
رهدا های ودا ون خراجی مر وش دیسکا لتم م هتط هاای توساعم سارمایم داری مرزازی و یراماودی
مر وش اسکس
ساارمایم داری در توسااعم جوااادی اش تهاااد میااان ادعاهااای جوااان رایاداام و قشااب داادی اش را زاام در
واقعیااک مااادی وجااود ماای غوردا دیاادار زااردت اسااک ارزش هااای تواای هاادت از هاار مهاامون ( رد رایاایا
دموزراسیا غزادیا را ریا ر یسیتما دولک حقوقی و ایرت) زم سرمایم داری م غن ها متوسط هدتا در دزد
خلی های قر ادی سیستم م مثا م دروغ ها یا ارزش ها ی خاص « رهدا ار ی» جلوت می زدادس ایان تهااد
م روهدی همیهگی اسکس ال تما هر مرحلم از ر ش جوادی هدن  -ماددد جوادی هدن ماا قور و خهودک غن
را غهتار می زدد دا راینا سیستم داا ار ردامام ای زام ترسایم مای زدادا وسایلم هاای مادیریک ایان تهااد را
زه می زددس در واقعا رای این زار زا ی اسک زم هار دو غن هاا «اخاتال » هاان را ذیردادا ساتمدید ان
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ازدر خواسک دموزراسی و رد رایایا غزادی و را اری دساک رداردادا ارای ایان زام ارزش هاای ادگاهاتم
«خاص» هانا م شور زلای خاال ارزش هاای دخساتین را جادهاین غن هاا زددادس داا راینا غن هاا وهاعیک
رودستادم هان را درودی می زددد و م توسعم سرمایم داری رای سترش خود امتان می دهددا ای غن زام
تحتیم قشب ددی زم دد اط دارد ا مادع های جدّی رخورد زددس
ام ریالیسم و رهدا رایی هموارت ا هم ساز ارددس ام ریالیسم در یقین خودخواهادم ای چورت دمایی می
زدد زم ویاا «اارب» ام ایاان تااریب رسایدت اساک و از ایان روا رماوط هاای اش در اارت مادیریک اقتصااد
(مالتیاااک خصوصااایا اااازار)ا سیاساااک (دموزراسااای)ا جامعااام (غزادی اااردی) قشعااای و اجتدااااب دا ذیردااادس
تهادهای واقعی مهاهدت ذیر تخیلی رقم زدت هدت ادد یا دا ر مقاومک هاا در را ار یاروی از خارد سارمایم
داری وجود غمدت اددس رای همم خلی های دیگار ادتخااب ساادت اساک :اذیرش ارزش هاای اارب یاا مح اوض
ه دن در وی ی های رهدگی خاص هانس همان شور زم محتمط اسکا ا ر دخسک این زیدش ها دااممتن و
مردود اهدا در این صورک زهمتش رهدا ها جلوی صحدم را تسخیر می زدادس زیارا جامعام هاای اارب
م شور ق شع از درون م غرامش رسیدت اددس ال تما زارزردها در این زهمتش دادرساک اودت اساکس اارب ام
هرورک یروز می رددا دیگران هموارت مغلوب می هاوددس از ایان روا ازیدش رهداا رایادام دیگاران
می توادد دم قش تحمط هودا لتم حتی تهویی هودس این ازیدش قاش خلای هاایی را زام قر ادیاان اش هساتددا
تودید می زددس
در را ر فتمان استورت هداسی در ارت « ایان تاریب» و « رخورد رهدا ها»ا تحلیط دقدی می زوهد
داوها و مصا های واقعی را مهخص زدد :سرمایم داری دون خرو از مدشی خاص اش تدوا یص مرحلم
از تاریب اسکس ارزش هایی زم سارمایم داری در هاتط هاای رماوط دادی اش اعاالم مای داردا مسا لم هاای
مر وش م محدودیک های خاص و تهادهای اش را حذ می زددس
فتمان خودزفایی ارب م این مصا ها اسب دمی دهدا زیرا ام عماد از غن هاا ا اراز ای خ اری مای
زددس ال تما فتمان رهدا رایادة دفای قر ادیاان دیاز هماان قادر غن هاا را د اع مای زدادا زیارا تعاارض را ام
خار از زمیدم داوهای واقعی مدتقط می زددس از مخال چهم می وهدا ارای ایان زام ام تخیاط رهداا هاا
دات ردس دا راین چم اهمیک دارد زم در مثط اسالم در مقام های رمادروایی جامعام محلای قارار یاردا هار
ات در سلسلم مراتب اقتصاد جوادیا قاعدت های سیستما جامعم های اسالمی را رای زم رادوری هدن ازار
زیر وهش قرار دهدس ماد دد اهیسم دیاروزا رهداا رایای هاای اماروز اا دروغ عماط مای زددادا زیارا در
واقع غن ها م رام ادعای هان در راهم غوردن اسب رای حرانا وسیلم های مدیریک حاران ادادس ام جلاو
خودا دم م عقب و اهای خودا دگریدا در این صورکا این مستلزم اسب فتن م رسش هایی اسک زم ام
شااور مهااخص توسااش ایاان دو فتمااان قریداام رد هاادت اسااکس در واقااع چگوداام ایااد از خود یگااادگی اقتصااادیا
اارک مدا عا قشب دادی جواادی را از میاان رداهاک داا راینا چگودام ایاد هارایشی غ ریاد زام ارزش هاای
همگادی را راسوی هتط ددی غن ها ر ایم سرمایم داری تاریخی م یش راددس
هم زمان دقد میراث رهدگیا دقد همم میراث های رهدگی هموارت خود را تحمیط می زددس مادرن هادن
ارو ا دون دقد مقدم زم در غن وقک ارو ایی ها خود تا ع ذهتة خاص خود و مذهب هان ودددا تصوردا ذیر
اسااکس غیااا ماادرن هاادن چااینا همااان شااور زاام دظاار ماای رساادا اادون دقااد ذهااتم و اام وی ا ت دقااد ایااد ولو ی
زدفوسیوسی زم ما و یسم م غن رداخکا صورک ر تم اساک؟ ال تاما سا ض میاراثا ایان جاا مسایحیا غن جاا
زدفوسیوسیا ض از د ر ودی دیادی ر اساض دقد ادقال ی ذهتما در رهدا جدید اداام هدس در عوض در
ددیای اسالمی امتداع سرسختادم از هر دقاد ذهاتم و هام زماان دقاد ماذهب  -ادون هاص دام اتفااقی  -اا تدازط
مداوم جایگات زهورهای این قلمرو رهدگی در سلسلم مراتب سیستم جوادی توأم ودس
 -5بیرون آمدن از بحران یا مدیریت بحران؟
ش یعی اسک زم ض از تحلیط وهعیکا م اددیهیدن در ارت تحوط های ممتن زام مای تواداد موهاوع غن
اهدا ردازیمس دین مدظور روش رایج  -موسوم م سداریوها  -استوار ر رهامردن دیروهاای عاالی اساک
زم زمیدم ها ( لوک های مدا ع اقتصادیا سیاسی یا اید ولو یص) را در دسک داردادا دداهاتن هاد هاای غن
ها در یودد ا ش یعک هانا س ض ر ایم دخالک یتی از غن ها زم عالیک را ر می ادگیزدا عد جریان زدش
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ها و وازدش های هر یص از این دیروهای ودا ون اسکس این روش امتاان مای دهاد غن چام را زام مهامون
در رض های دقشم عزیمک اسک و غن چم را زم م یقین مفید اسکا توهیح دهامس ال تاما ایان روش سایاری
از مرحلم های غزادی در هداسایی روت های مقا اط را اراهم مای غورد و در دتیجام ایش یدای دا جاا در اارت
ادجماااد و د ر ااودی هااایی زاام در خااالط جریااان زهاامتش هاااا دقهاام دیروهااای عاااط و هااد هااا در دوایااک
دتیجم های هان را تغییر می دهددا ممتن می سازدس
از این روا من روش زم تر دقیی در ظاهر را ترجیح می دهم زم وتر «درض های تاریب» و ترزیب های
درون یا ی ( ) intuitiveرا زم این روش را القا می زددا رد می غوردس مس لم ع ارک از توسعم دادن تحلیط
در سم زمان یا ی م قرار زیر اسک:
ال  -هداسایی هد های استرات یص دیروهاای رماادروا در سااختارها و ترزیاب هاای ویا ت در مرحلام
جاری و هداسایی وسیلم های مورد استفادت رای رسیدن م این هد ها
ب  -تحلیط اسب های دیروهای وداا ون تاودت ای و دیگار قر ادیاان اساترات ی هاای رماادروا و دریا اک
های هان از مصا هاا دخالک هاا تهادها و زهمتش هایی زم وجود می غورددا قوام ر تن اتحادهایی زم
م این امر زمص یا غن را دفی می زدددس
 سرادجام ر ایم هایش حث در ارت غن چم زم می توادد استرات ی های تودت ای « -هد سیساتمی» زارا اهدس هد های مرحلم ای زم می تواددد مهخص زدددا وسیلم هایی زم غن ها ایاد ادین مدظاور تااریردد و ایرتس
من این جا خوادددت را م تحلیط هایی از هک می دهم زم جاهای دیگر مشرا زردت اما چم تحلیط هایی زم
مر وش م سیستم ض از جدا اسک ( دگرید م خاش سایرا دگاات هاا ام دایم قارن )1945-1990س چام تحلیاط
هایی زم مر وش م رسایشا رو اهی و هار و مرجای زام دتیجام غن اساک ( دگریاد ام ام راتاوری هار و
مر )س در این مفووم هروری دادستم ام سیاسک هایی را زم توساش قادرک هاا دام ام عداوان اساترات ی هاای
ایادار توسااعم سارمایما لتاام قاش اام عداوان عالیااک هااای عملای ماادیریک حاران در زوتااات مادّک چاام در رعااد
اقتصادی غن ( دگرید م مدیریک سرمایم داری حران)ا چم در رخی از رعدهای سیاسی اش ( دگرید م قاوم
در هجوم ملک ها) تار ستم می هودا تحلیط زدمس
رسایش تدریجی هم رایی ها زم ر ایم غن ها توسعم سرمایم داری ض از جدا سترش یا کا مرحلام
جدیدی را هود زم در غن سرمایم از هر مادع غزاد هد و زوهید اتاو ی مادیریک جواان را داا ار مدشای یاص
جاد م مدا ع مالی اش تحمیط زددس این دخستین دتیجم یری مارا ام تهاخیص دو هاد جدیاد اساترات ی قادرک
های رمادروا سوق داد :ر ش جوادی هدن اقتصادیا زاهش یا تن توادایی های سیاسای مقاوماک دولاک هااا
ملک ها و خلی هاس «مدیریک جوان چودان یص ازار» مستلزم رازدد ی یهایدم دیروهاای سیاسایا یعدای در
عمط تخریب قدرک های دولک (هد ی زم اید ولو ی هد دولک در همم سوها رای ذیر تگی غن می زوهد)ا
خرد زردن ملک هاا ام ساود هم ودهاای زیرسااختارها (قاومیا ماذه ی یاا دیگاران)ا تهاعی غن هاا ام ساود
هم ستگی های اید ولو یص راملی ( م وی ت دیاد رایی های مذه ی) و ایرت اسکس رای ایان مادیریکا ایادت
غط این اسک زم دیگر دولک (و م وی ت قدرک دظامی) هایستة این دام وجود ددارد  -دولک هاای ایاارک متحاد
م اددارم جوان ت دیط هدت  -حاط غن زم همة قدرک های دیگر م وظیفم های داچیزا مدیریک روزمرت ازار
محدود هدت اسکس دا راینا شرا ارو ایی در دفض خود در این مفووم م عداوان مادیریک هم اود اازار درک
هدتا دم یهترا در صورتی زم راسوی مرزهای اشا رازدد ی یهایدم ( ام قادر اسالوودیا مقدودیاما چچدای
زم ممتن اهد سسس) م شور مدظم جستجو هدت اسکس موهوع های «دموزراسی» و «حقوق خلی ها» ارای
دسک یا تن م دتیجم هایی سیج هدت ادد زم توادایی خلی ها را در زار ررد دموزراسی و حقاوقی زام ام داام غن
ها دستتاری زردت اددا ی اثر سازددس ستایش از وی ی و اخاتال ا سایج ایاد ولو یص یراماون هاد هاای
روملی (قوم رایی ها) یا راملی ها ( رهدا رایی ها) م جماعک رایی هاای دااتوان و ای مقادار زماص
می زددد و م ارزت ه ا را م سوی زمیدم های ازسازی قومی یا تام رایی مذه ی می لغزادددس
در چارچوب این مدشی  -و این هد های استرات یص  « -رخورد رهدا ها» ممتن و خواساتدی مای
هودس م عقیدت من همداستادی هادتیدگتون ا این موهوع اید در چارچوب این هیوت ارزش یا ی هاودس زیارا
دویسددت مورد حث یص روهدفتر دیساکا لتام یاص زاار زار ماأمور توجیام اساترات ی هاای سیاسای ایاارک
متحد ( م وی ت سیا) اسکس چدان زم چددی یش او م رازددن متن هایی رداخک زم هتی ادی از دیتتاتورهای
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سوم را م دام وی ی «توسعم» توجیم می زدد (ال تم یش از غن زم موهوع دموزراسی را ام عداوان
جوان ّ
وسیلم مدیریک حران ر زیدد)س او امروز متدی را ارا م دادت اسک زم مهروعیک وسایلم هاای ماورد اساتفادت
هان را رای مدیریک حران دا ر قشب ددی زهمتش ها یرامون «داساز اری های رهدگی» دسک مای
غوردس همان شور زم یش از این دهان دادت ام مس لم ام های وجام زام تار از اساترات ی ای دیساک زام زمیدام
زهمتهی را تحمیط می زدد زم هامن یروزی «ارب» اسکس
رویدادها ی دردا دظر می رسددا دا ر زثرک رخوردهای قومی و ماذه ی  -دازاارایی اساترات ی ای
را دهان می دهداد زام حریا ر زیادت اساک :ا ّماا غیاا غن هاا اا ایان همام دلیلای ارای تاز رخاورد «ش یعای»
رهدا ها دسک می دهدد؟ من در ارت این موهوع ا احتیاش زیاد ا راز عقیدت زردت امس تصدیی های ساخک
در ارت موهوع «وی ی» م ددرک زادت ش یعی ددارهای خود خلی های صاحب دفع اسکس این تصادیی هاا
م تقریب هموارت توسش اقلیک های ره ری مهتاق چداین صایرورتی رماوط دادی هادت ادادس وسایلم هاا ارای
غ ریدش هرایشی زم هد های مورد دظر ایان سیاساک هاای قادرک هاا ( ازساازی قاومیا دیتتااتوری ام داام
مذهب و ایرت) را ق ورددد یا حتی م وسعک مورد هتی ادی قرار دهددا سیج هدت اددس من هم چداین تصادیی
می زدم زم ش قم های ره ری زم ر اثر تحوط جوادی سیستم سیار هتدددت اددا ش قم هایی هستدد زم یهتر م
این استرات ی های رهدا رایادم یا قوم اورادم متوسط می هوددس این ماورد زهاورهای هارق ارو اا اساک
زم زیر تأثیرهای تو ان عظیم دوادی اددک مهترک قرار ر تم اددس ال تما این مورد ددیای اسالمی و غ ریقای
جدوب ص حرا دیز هسک زم از ورسک تولیدزدداد ان صادعتی رقاا تی شارد هادت اداد و از ایان روا در حاهایم
سیستم جوادی قرار ر تم اددس در مقا طا مدشقم هایی زم توادستم ادد م مصا جوادی هادن وتار اساب دهداد
«وی ی» هان دون تحریص روادی اقی می مادد و از تصدیی ایاد ولو یص و توجیام ادتخااب هاای سیاسای
هان محور اصلی دمی سازددس مورد چین  -ال تم زدفوسیوسی  -چدین اساک و های دااراحتی از اقت ااض زاردن
از ااارب داادارد؛ ااات حتاای اام ایاان دماای اددیهااد زاام در ساامک و سااویی زاام هااودتا دورتاار اارودس ایاان اماار
داسیودالیسم اش را تهعی دمی زددس در این صورک مسا لم ع اارک از داسیودالیسام مث اک در مفواومی اساک
زم علیم قدرک های سیستم ( م وی ت ایارک متحد) ره ری مای هاودس در مقا اطا داسیودالیسام هاایی زام توساش
ش قم های ره ری در تدگدای دومیدی م یااری ر تام مای هاودا در را ار دیگار عیاب هاا (مثاط داسیودالیسام
زرواک هد صرب دم هر ز علیم قدرک ها در سلسلم مراتاب سیساتم جواادی (ایان جاا غلماان و ایاارک متحاد)
رودمااا و تعری ا ماای هااودس ایاان داسیودالیساام هااای مدفاای در عصاار ماادیریک ساارمایم داری حااران اام زلاای
زارزردی هستدد س داسیودالیسم های دخستین م هی وجم چدین دیستددس
رهدا های محلی در وی یا را شم هان ا سیستم جوادی و رهدا رمادروای سارمایم داری خاود را
دا ر هتلوارت یگادم ای دهان می دهد زم امتان می دهد از غن یص ت وری عمومی م عدوان رهدا رایی
زم غن را ایجاب می زددا دتیجم هودس زلیدهای متغیر زم دظر می رسد می تواددد اختال ها ین مدشقم هاای
جوان را توهیح دهددا خار از عرصم رهدا ها قرار داردس رخورد مدظمی از رهدا ها وجود داداردس
م شور اساسی رخوردهایی از ش یعک دیگر وجاود دارد زام رخای از غن هاا خاش رهدگای را در ار مای
یرددس
 -6منطقه های گوناگون جهان در برابر مصاف :توانمندی های نابرابر
دا راینا م جوادی هدن غن شور زم توسش قدرک های مستقر در زمان زدودیا یعدی «جوادی هادن ار
ایام ااازار» اارای مااا مشاارا زااردت اااز ماای ااردیم  -ماان غساایب ااذیری ساایار زیاااد غن را تصااریح زااردت ام
( دگرید م جوادی هدن و اد اهک)س این تز غهتارا م زلی ا تز همدی در فتمان رمادروا در تقا ط اسک زم
دا ر غن « دیلی وجود ددارد و دا راینا اید ا جوادی هدن ر ایم ازار زم وای غن هر چام اهادا مدش ای
هود»س
این فتمان رمادروا داوری های دمایان عقط سلیم را زم رسادم هاا ادون حاث در اارت غن هاا دماایش مای
دهدد م دفع خود سیج می زددا هر چدد زم مس لم در واقع ع ارک از رهان هایی اموارک زیاد اسکس دظار
ادگار زم یش از این یص سیستم تولیدی جوادی هدت وجود داهک زم دا راین ازدون هار امتاان سیاساک هاای
ملی زارا را ی اعت ار می زددس دظر ادگار زم یش از این سیستم در همم رعدهای اش یت ارچم هدت ود  -یا
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در رات غن ود  -تمرزز زدایی جوا دی هدت تولید زیر رمادروایی امتان های ادفورماتیص جادهین ادتقاط های
اد وت عامط های تولید ( م وی ت مواجرک های زحمتتهان) هدت زم در ذهتم هاروری اودا ا ّماا از ایان اض
مدسوخ اسکس دظر ادگار زم رقا ک در ازار دیگر دا ار زهامتش دولاک هاا ساازمان دادت دمای هاودا لتام
قش م وسیلم روت ددی های مدا ع سرمایم ها م هتط متغیر عمط می زددس دظر ادگار زم ددیای جدید دون
دولک ها (و دون ملک هاا مفوومی زام مای ویداد مدساوخ هادت) اا تحتایم دموزراسای سااز ار اودت  -چاون
دموزراسی  -دا ر تعری ا هد دولک خواهد ود – و م وی ت این دط سدد رای زهورهای زوچص خواهاد
ود زم هموارت در سیستم دولک ها قر ادی اددس
هی یص از این رهان ها در را ر غزمون دگرش و اددیهام ورزی تااب مقاوماک داداردس سیساتم تولیادی
جوادی هدت وجود دداردس در صورتی زم ازدون زارایی سیستم های تولید ملی م شور مهخص دا ر سیاسک
های هتی ادی از جوادی هدن موار دهدت رسایش یا تم اسکس مدا ع مورد تعارض در ازارها اقتدار دولک ها
را رای هتی ادی از غن ها م یاری می خواهد و دولک های قوی (چاون ایاارک متحادا ا انا غلماان) داا ار
موقعیک هان در سیستم جوادی از زار ررد این اقتدار رو ر دمی تا ددس جواادی هادن داا ار اازار متاراد اا
ااازار در همام رعاادهای اش دیسااک و غ ااریدش هااای هااغط زاام ماای تااوان غن را در رهاایم هااای ساایار مساااعد
تصور زردا در راز مس لم ها قرار ددارد و هی چهم اددازی در جذب ارتاش ذخیارت در یراماون هاا وجاود
دداردس رخی زهورهای زوچص امیدوارددا همن در غمیختن ا زهورهای سیار دیرومدد هارایش ماادی هاان
در ردی هرایش هریتان هان قرار یردس م عدوان مثاط ایان جاا زامیاا ی هاای چاص را در رات جاذب هادن
توسش غلمان یادغور مای هاویمس ال تام صا دادی ماورد حاث تدواا یاص اساتثدان دام قاعادت ااقی مای مادادس ( ام
روهدی می یدایم زام هاا یتی چام ساودی از یت اارچگی اش در هاای هاماط غمریتاا دساک مای غورد! واای
سیاسی غن دا زیر م زلی مستوک اقی ماددت اسک (غیا غیددت چص سردوهک زیر سر رساتی اوهم  -ماوراوی
را یاد دمی غورد زم م رمدی هدن محتوم هدت اود؟) ال تام ر تارهاای زم ارادوری هماوارت هاتی ان دیاد ات
قدرک های رمادر وا ودت اددا این مرز ددی غن ها اساکس غیاا حاران دموزراسای در اارب ام دقاک دتیجاة از
دسک ر تن مفوومی دیسک زم از دا ودی قدرک های دولک وجود غمدت زم ام احتمااط خلای هاا ار ایاة غن هاا
می تواددد اددیهم های خود را یان زددد؟ این قرون وسشای جدید زم از «هم ودهای» هم زدار وجود غمدت و
داتوان از دیدن در راسوی دیوارهای توهایی اساک زام خلای هاا را ادون دولاک (ا ّماا اا لایض سایار زیااد)
دون توادایی تأثیر دوادن روی سیستم اقتصادی در ایان فتگوهاا زدادادی مای زددادا در چام چیاز ام یهار ک
دموزراسی زمص می زددد؟
دا راینا در را ر این فتمان م درستی اید ولو یص  -در مفووم سیار تحقیرغمیز اصشالا  -من تحلیط
سیستم جوادی را قرار می دهم زم در دوایک سیار واقع رایادم اسک ( دگرید م جوادی هدن و اد اهک)س
ااضا در ایاان تحلیااط ماان متمااایز زااردن ساام مقولاام جامعاام هااای ساارمایم داری (مرززهاااا یرامااودی هااای
درغمیختما یرامودی هاای حاهایم ای) را مشارا مای زادم زام درجاة رقاا تی هاان را در ازارهاای جواادی اا
دس تی یودد می دهد زم ارتش عاط در دیروی زارهان (و در دتیجم در دیروی زار ارتش ذخیارت داهاااط در
قسمک های سیستم تولیدی هایستم رویارویی ا جوادی هدن) اهغاط می زددس اروت دخساکا اروت مرززهاای
تاریخی (ایارک متحد  -زاداداا ارو ای ار ی و مرززیا ا ن) اسک زم توسش « دج ادحصار» زم ار قشاب
ددی جوادی ردا رمادروایی داردا تقویک می هود ( دگرید ام صاط  4زتااب مصاا جواادی هادن)س اروت
دوم از ارو ای هرقی و اتحاد هوروی سا یا غسیای هرقی (چینا رزرت) و جدوب هرقیا غمریتای رتین (در
خار از زارا یب و غمریتای مرززی) و تا حدودی هدد تهتیط هادتس ایان زهاور اا اروت زهاورهای حاهایم
ای :غ ریقاا ددیای عرب و مسلمان در یودد اسکس
در همان تحلیط من هم چدین رجستم زردن سسک روت هرق  -ارب را مشرا زردم زم سیستم جواادی
را ام دو ااروت از زهااورهای رو اارو اا حااران زدااودی تقساایم ماای زدادس در ااارب مجمااوع مرززهااای یهااین
(غمریتااای هاامالی و ارو ااا و یرامااودی هااای متحااد (غمریتااای رتااینا غ ریقاااا خاورمیادااما ارو ااای هاارقی و
هوروی سا ی) سیاسک های هماددد ا مدیریک حران را تار می دددد و در خش لی راط دو جای دارددس این
سیاسک ها مرززهای مورد حث را در یص رزود سرسخک زددادی می زداد و یراماودی هاای هاریص را در
یچید ی های حاد زم سیاسک های ادش ااق (و هاوک هافا خش) موجاب غن هاا هساتددا اوشام ور مای ساازدس
هرق غسیا ساز اری اا تجویزهاای «اتاو ی اازار ادون دولاک» را در واقعیاک هاا رد مای زداد و دارخ هاای
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رهدی را تحقی می خهد زم ایان جاا صاح ک زاردن از حاران را دفای مای زددادا ا ّماا ارعتض از غن مدشقام
ممتازا اد اهک در مقیاض جوادی را وجود می غوردس
هدگامی زم این دو دستم ددی ا هم رخورد می زدددا غهتار می هود زام «یاص مصاا » جواادی هادن
وجود دداردا لتم «مصا هایی» وجود دارد زم م هتط م هدک متفاوک از یص مدشقم تا مدشقم دیگر در
یان می غیددس از این روا عدوادی زم رای این اثر حفظ هدتا چدد ادگی را ادتخااب زاردت اساکس زیارا هامن
صح ک زردن «از» مصا جوادی هدنا وارد هدن در حث ام زلای ایاد ولو یصا دااواقع رایاداما را مای
ذیردس
م عالوتا م یقینا خوادددت مهاهدت زردت اسک زم هدگامی زم مان در هار یاص از صاط هاای 4ا 5ا 6ا
7ا 8ا 9ا ( 10زتاب مصا جوادی هدن) ساداریوهای مختلا و تحاوط هاای ممتان ارای ارو اا یاا غسایا یاا
چین یا روسیما ددیای عرب یا غ ریقا را ررسی زردت اما زیدش هایی را تحلیط زردم زام زهاورها و مدشقام
های مورد دظر در اصشالا هایی ا غن ها رو رو هدت ادد زم رای هان وی ت اسک و غن ودام زام غن را در
حاث ایاد ولو یص رمااادروا مشارا ماای زددادا هر از زاااهش اذیر اام « اذیر تن یاا رد زااردن جواادی هاادن»
دیستددس دا راینا در ایان می توان م این ررسی های مدشقام هاا از هاک و اخاتال هاای غن هاا را یهاتر
دمودار زردس
از میان همم یرامودی های درغمیختم -در مفواومی زام ام ایان اصاشالا دادت هادتا یعدای هایساتم رقاا تی
ودن در تولیدهایی جز ا تدایی -غسیای هرقی یرامودی اسک زم داا ار ویاایی عااط اش از حاران عماومی
می ر هدس مدشقم اد اهک هتاب یا تاما ام وساعک در خاودش متمرزاز هادت (در مفواوم دو ادام ای زام چاین در
خودش متمرزز هدت و م ادلم های درودی مدشقم از این ض  %60تجارک خارجی زهورهای مر اوش را در
ر می یرد)ا هر چدد غسیای هرقی غزاد اددزی غسیب ذیر در را ر هارهای خارجی اسکس
غسیای هرقی موهع های رقا تی را دخسک در ازار جوادی غن شور زم هواخواهان لی رالیسم دو یش از
«رو غوردن» م مدشقم رایی یهدواد زردددا دسک دیاوردت اسکا ط زام خاود را ار ایام تحتایم هام زماان
ایم های ملیا یوستگی متقا ط مدشقم ای و هایش خارجی زدترط هدت سامان دادت اسکس وزدم چین ار ایام
وزدم رازدد ی اش تقویک هدت زم ستون قراک توساعم اقتصاادی در تایلدادا ماالزی و ادادودزی صار دظر از
مدشقم ها و هورهای چیدیا تایوانا هدا رزداا و سادگا ور را تهاتیط مای دهاد و چهام اداداز غسایای هارقی
سازمان یا تم چین را وتر از ا ن ذیر تدی مای ساازدس ایان قادرک اقتصاادی زام هاتدددت تار از غن اساک زام
االب مان غن را ددارددا ادتخاب دیگری جز ازی زردن ا زارک تفرقام چاین در همااهدگی اا ایاارک متحاد
دداردس
غمریتای رتین هر چدد سشحی از صدعتی هدن رقا تی چهمگیر را دسک غوردتا زددادی رزاود تحمیلای
از جادب واهدگتن و مدط دولی رالی غن اقی ماددت اسکس ال تم درغمیازی مدشقام ای اش یهار ک زاردت اساک -
چون از این ض  %22تجارک خارجی اش را ا خودش ادجام می دهاد  -ا ّماا اا یاص زمیدام حاران و رزاود
دس یس دا راینا اصشالا های دیط رای این قارت از این قراردد :غیا غمریتای رتین رتری خاص اش را در
مفووم درغمیختگی وی ت مستقط و ممتن اش در را ر ایاارک متحاد ا اراز مای دارد یاا چاون متزیاص زام در
یمااان غلدااا وارد هاادا در غمیختگاای قااارت ای از غرسااتا تااا ساارزمین خاداادادی را زاام غهااتارا زیاار رماداادهی
دوم موسوم م «درغمیختگی لی رالی» زم رو م غزادسازی جوادی هدت
واهدگتن اسکا می ذیرد؟ این زیدش ّ
داردا م یقین در زمان زدودی زیدش ش قم های ره ری حازم اسکس
هدد دا ر وزدم وی ت و جایگات جغرا یایی اش از غزادی عمط مستقلی ورت مدد اسک زم تا این جا امتاان
یا تم اسک زم رهد چهم د وهیددی ای را دد اط زردت و توادای ی هاای رقاا تی اش را تقویاک زدادس اا ایان هماما
ساختارهای اجتماعی اش داقص اقی ماددت س دا راین واقعیک دسک دادن سداریوهای ودا ون غیددت ممتن اش
(ادقالبا تفرقما یهر ک ایدار سسس) ا هریب های امتان استوار ر ارزش یا ی واقع رایادم تداسب دیروها
اسک زم در این زهور قارت ای عمط می زددس
رو اهی سیستم های هوروی در ارو ای هرقی و در اتحاد هوروی سا ی سیار حاد ودت اسکس یروی
از «هوک درمادی ها»ا این درمان را وارد مرحلم یچیادت و هار و مار سایار زیاادی زارد زام مای تاوان
همم رات های رون ر ک از غن را مادم زدی زردا ای غن زام ادادیم غیاا ش قام هاای ره اری و خلای هاا قاادر
خواهدد ود توان واقعی رقا تی هان را م سود خود سیج زدددس
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تقا ط ین همم این موقعیک ها -م رام تدوع هان -لتادی اقی می ماددس موقعیک هایی زم یرامودی های
حاهیم ای را ترسیم می زددد :غ ریقاا ددیاهای عرب و اساالمی در عرصاة تقسایم زاار از جاهاای دیگار عقاب
ماددت اقی ماددت اسکس این زهورهای صادرزدددة قیر رغوردت های زهاورزی یا معددی یا ثروتمدد سود رددت
از رادک دفتیا تا این جا همم از معین زردن استرات ی های جا یری در سیستم جوادی زم خاص هاان اهادا
داااتوان اااقی ماداادت اداادس از ایاان روا ایاان جااا هااماط ا تتارهااای اش را از رات موا قااک هااای یوسااتگی تحمیلاای
اتحادیااة ارو ااا اام غ ریقااا (موا قااک هااای لوماام) یااا ا تتارهااای روزسااط در راسااتای «مدیتراداام» چااون شاارا
غمریتایی «ساختمان خاورمیادم یت ارچم هدت یرامون «اسرا یط» را تحمیط می زدادس عقاب ماداد ی تااریخی
این مدش قم ها زم رقا تی ودن واقعی را در ازار جوادی دسک دیاوردت اددا اایب ودن ایم رای ا تتارهای
ساختمان مدشقم ای ماددد ا تتارها رای یهر ک در غسیا و در غمریتای رتین را توهیح می دهدس هام زماان
من این تز را هرا دادت ام زم د ود زهمتش در زمیدم های واقعی اقتصاد ( زیدش های مر وش م استرات ی
جا یری در سیستم جوادی در درازمدک) و سیاسک ( زیدش های مر وش م مدیریک سیستم های ملّی) این جا
موجااب ادتقاااط زهاامتش در ردام ام راساااختاری اازیدش هااای تااوهم غمیاازی ماای هااود زاام مر ااوش اام ای ام
دیاد رایی های مذه ی یا قومی اسکس
دا راینا راس وی امتان های سیار ودا ون زم رای این مدشقم های مختل هودت یا ستم می هوددا
می توان اصشالا های دیط را ر ایم مفووم های «مدشقم ای سازی» زم ر غن ها رمادرواسکا هداساایی
زردس مدشقم ای سازی زم م عدوان هتط مداسب دا یوستگی -یعدی رمادروایی ر هاایش -درک مای هاودا
غیا ا تحوط های رغمدت از زامیا ی یرامودی های «درغمیختم» ساز ار اسک؟ یا این زم مدشقم ای سازی م
عدوان سشح یدا یدی در چهم ادداز لی رالی جوادی هدن درک می هود؟ اصشالا هاای ازیدش ام اصاشالا
های دیگر زیدش اصولی ااز مای اردد :مدشقام ساازی هاا یراماون مرززهاای تعیاین زددادت (ایاارک متحاد-
غمریتای رتینا اتحادیم ارو ا -ارو ای هرقی -غ ریقا -ددیای عربا ا ن  -جدوب هارقی غسایا) یاا مدشقام ای
سازی های مستقط از مرززها؟ من ایان جاا خواددادت را ام تحلیلای از هاک مای دهام زام در غن ازیدش هاای
مر وش م هتط های ودا ون مدشقم ای سازی های ممتن را مشارا زاردت ام ( دگریاد ام مدشقام ای ساازی
در جوان سوم)س یص خش میادی م دداهتن ددیایی زم ر ایم ادزدت مدشقم سازمان یا تم یرامون قدرک هاای
ه مودیص یا دسک زم تعیین زدددت محلی ساختم هدت می ادجامد زم در دفض خاود در را شام هاای تدگاتداا اا
مرززهای هماط ادد ( ماددد جدوب غ ریقاا در اض هاک غ ریقاای جداو یا خاورمیادام در اض هاک اساراییط یاا
اسراییط -مصرا غسیای مرززی در ض هاک روسایم یاا ترزیام یاا ایارانس هااخ جداو ی غمریتاا در اض هاک
رزیطا ارو ای هرقی در ض هک غلمانا جدوب هرقی غسیا در ض هک چین)س این خش میادی زم دظر می
رسد م احتماط سیار زیاد ر تحوط در میاان مادک رماادروا ارددا ام دو ام خاود مای تواداد در یاص سیساتم
جوادی زم دا ر تهدید رقا ک درون هماط ترسیم می رددا جای یردس این خش هم چدین امتیاز تقویک زردن
رصک های ت لور مرززهای جدید را دهان می دهد زم هد دوایی شرا های ملی در عمط اسک (ماددد چین
یا در درجم زم تر در هدد و در غمریتای رتین) یا می توادد (ماددد روسیم یا اا زاساتی هاای سایار جادی در
ددیای عرب و غ ریقا)ا
یش یدی های واقع رایادم تر صورک ظاهر م غیددت دیداری مر وش اسک زم در این مدشی جاای داردس
در رهیم ای زم ش ی غن حران زدودی سرمایم داری دون رو اهی موام هاک سار ذاهاتم هادت مای تاوان
دون دهواری مرحلم جدید توسعم سرمایم داری جوادی را تصور زرد زم م شور مهخص استوار ر هتاب
خهیدن اد اهک در یرامودی های درغمیختم یا در رخی از غن ها اسکس این اد اهک م دو م خاود ار توساعم
م اد لم ها ین مرززهای یهین و این یرامودی ها رمادروایی داردس دا راین ام یاص مادط از داوع مادلی ااز
می ردیم زم در قرن  19دا ر توسعم ا قی (جغرا یایی) سیستم و رهاد معاین تجاارک جواادی توصای مای
هودا سترش یا ک زام ام شاور زلای سای یهاتر از رهاد تولیاد داخاالص ملّای در خاش هاای جاذاب سیساتم
جوااادی اسااکس ایااد یااادغور هااد زاام ایاان ماادط خااال ماادلی زاام در قاارن  20ارایاام هااد و دااا اار سسااک هااا از
«وا سااتگی متقا ااط جوااادی هاادت» (دا یوسااتگی سیسااتم هااای سوسیالیسااتیا تقویااک دظااارک هااای را شاام هااای
خارجی در زهورهای جوان سوم زم در شرا ملی ور وایی اددودا ام دواددد) دهان دادت هدتا از داوعی
از هک جزیی مرززها م خودهانا توسعم عمودی هدید در این مدشقم ها و توسعم م ادلم های هماط -هماط
م زیان م ادلم های هماط  -جدوب عزیمک می زددس
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رای درک زردن روهن ایان ااقی مای ماداد زام غیاا توساعم جدیاد ا قای هماان شاور زام وهاعیک در قارن
دوزدهم ودا ت لور مرززهای جدید را ممتن می سازد و دا راینا دوعی «رسیدن ام سیساتم» اساکا یاا ایان
زم ادحصارهایی زم از مرززهای مستقر یهین سود می رددا م قشب ددی جدید زم من خش های غن را در
صط ( 5زتاب مصا جوادی هدن) ترسیم زردت اما زهاددت دمی هود؟ هم چدین این اقی مای ماداد زام ادادیم
غیا توسعم هتاب یا تم در یرامودی های درغمیختم رای غن ها در جذب زردن ارتش ذخیرت زا ی خواهد ودا
یا این زم توادا م این زار دیسکا این امر جد ش هایی اجتمااعی وجاود مای غورد زام مدشای هاای ادحصااری
اد اهک سرمایم داری را م رسش می زهدس ایان مداخلام خلای هاا در تااریخی زام مر اوش ام غن هاا اساک ام
روهاادی هر ااز د ایااد از یاااد اارودس ایاان مداخلاام هاام چدااین ااا روهاای اداادک چااون و چاارا ااذیر داام قااش اام
یرامودی های درغمیختم مورد حث این جاا لتم هم چدین م خلی های مرززهای یهر تم تر از دیگران در
زمیدم های رمعین اید ولو ی و رهدا هد سیستمی  -و خلی های یرامودی هایی مر وش اساک زام دومیدادام
در م حاهیم راددن ت وتارادم زددادی هدت اددس
 -7گذار درازمدّت سرمایه داری به سوسیالیسم
رای تعری زردن یص استرات ی م ارزت تودت ای اید از تحلیط تهادهای سرمایم داری و هتط هاایی
عزیمک زرد زم غن ها در مرحلم وی ت ای زم مرحلام ماا اساک رودماا مای هاوددس داا راینا ایان اساترات ی از
حیث سرهک ق ط از هر چیز یص م ارزت علیم از خود یگادگی اقتصادیا اارک مداا ع و قشاب دادی جواادی
اسکس همن سترش این م ارزت ها در سشح های مختل محلیا ملّیا مدشقم ای و جوادیا تاأمین یوساتگی
زدش ها هروری اسکا چیزی زم ات در جملم «جوادی یددیهایدا محلای عماط زدیاد» (« Think global,
 )»act localزوتات هدت اسکس زوهش در هماهدا زردن واقع رایای  -زاارایی ای میاادجی زادش -و چهام
ادداز درازمدّک (هد های غزادی رغمدت از تحلیط تهادهای اساسی سرمایم داری) ایجاب مای زداد زام خاود
را از تقا ط هتط رایادم سیار ستردة ادتزاعی ین «اصالا» ( دا ر تعری در سیساتما ام ویا ت در رعاد
جوادی غن) و «ادقالب» (یا خار هدن از سیستم هم زمان از سرمایم داری و سیستم جوادی تا زمادی زم این
سیستم استوار ر اصوط سرمایم داری اقی می مادد) رهادیمس دد ااط زاردن ایان ساازش دادن ام تتیام زاردن
روی جستجوی غن چم زم می توان غن را «اصالا های دیادی» دون رسسک زامط از مدشی های سیستم در
همة رعدهای هان توصی زردا زمص می زدد و اا ایان همام قادرک غن هاا را د ر اون زاردت و ادین ترتیاب
رار ک غن ها را از درون سیستم راهم می غوردس
هد این ررسی تعری زردن استرات ی های مهخص رهایی د ودا غن چم زام رویوام ر تام قاش ارای
یااص زهااور وی ا ت و در یااص هدگااام وی ا ت تحااوط اش معدااا داردس مقصااود غن س ای روتداداام یهاادواد زااردن
چارچوب اددیهم ورزی ارای حاث در اارت ایان اساترات ی هاا اساکس از ایان روا مان از غن تدواا چداد دتیجام
اصولی می یرم زم مر وش م چوار مصا موم اسک زم خلی ها ا غن رو رو هستدد:
ال  :مصا « ازار» -مس لم دا ر اصوط رد هر هاتط اقتصااد موساوم ام اازار ارای جادهاین زاردن
ردامم ریزی عمومیا متمرزز و وروزراتیص (زم رویوم ر تم هی خصلک سوسیالیستی دداهک) تا ع سازی
ازتولید اجتماعی م اج ارهای ازار (غن ودم زم اید ولو ی رمان روا و سیاسک های مورد عمط غن را م
دام خود یهدواد می زددا دیسکس مس لم ع ارک از مهاخص زاردن هاد هاا و وسایلم هاای (حقاوقیا اداریا
سازمادیا اجتماعی و سیاسی) اسک زم سازمان دادن ازار و قرار دادن غن در خدمک ازتولیاد اجتمااعی زام
یهر ک اجتماعی (اهتغاط زامطا را اری اذیر تدی زیاادتر و ایارت) را ممتان مای ساازدس در ایان چاارچوب
یوستگی هتط های ودا ون  -مالتیک خصوصی و عمومیا دولتی و تعاودی و ایرت -ام یقاین خاود را در
درازمدک  -تحمیط خواهد زردس
ب :مصا «اقتصاد  -جوان» مس لم ع ارک از یرون غمادن از حاث دادرساکا  -اذیر تن جاا یری در
سیستم جوادی و زوهش رای و ود موهع خاص غن در سلسلم مرات ی اسک زام غن را ساازمان مای دهاد :یاا
یرون غمدن قشعی از غن  -رای جادهین زردن حث اج ارهای واقعی دا زیر جای غن اسک زم جوادی هدن
امروز م سیاسک های مستقط توسعة اجتماعی ملی و تودت ای تحمیط می زددس م یان دیگر مس لم ع ارک از
استفادت زردن از غزادی عمط هایی اساک زام وارودام زاردن را شاة داخلای -خاارجیا دفای زاردن ادش ااق یاص
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جاد م ا اج ارهای خارجی رای واداهتن سیستم جوادی رای و ی دادن خود ادیازهاای توساعم خااص ماا را
ممتان مای سااازدس غن چام ماان غن را دا یوساتگی ماای داامم ام دقااک یتای از صااط هاای رزاادش ام عمااط غوردن
اصالا های دیادی رزم را مهخص می زددس
 :مصااا «دموزراساای» -مس ا لم ع ااارک از تهااخیص اصااشالا تاااریخی در هااتط هااای دموزراساای
ور وایی (موسوم م لی رالی) معاصر -جادهاین زاردن راتیاص و ولیسام ام جاای غن دیساکس یو داو ام حای
تهخیص دادت اسک زم جدا زردن مقولم حقوق قهایی از مقولم حقوق موسوم م اجتماعی اید رد هودس غن ها
د ر ودی مومی زم در یگادگی متعلی م ما دادت اددا مجموع «حقوق زیستن»« :ادسان ها قاش غزاد و را ار
ددیا دمی غیددا غن ها غزاد و را ر اقی می ماددد» را زم جامعم اید ایدارادم تهمین زدد دا ار حقاوق ویا ت
در زمیدم غموزشا زارا وداهکا ازدهستگی و ایرت در یان می غورددس از این روا قش می توان دم تهااد
ین اصط غزادی و اصط را ریا ط زم تفا ط ا ین غن هاا را تأزیاد زارد زام ام شاور مهاخص هام زماان ایام
ایااد ولو ی ااور وایی و ایاام روایااک و ولیسااتی و اسااتالیدی «حقااوق اجتماااعی» اسااکس در ماادیریک زدااودی
حران سرمایما همن حفظ ظاهرهای دموزراسی صوری م دام رد راییا لغو عملی این حقوق مشرا مای
هودس ر این اساض اید دریا ک ترقی خواهادم حقوق را در را ر غن قرارداد زم م شور مهخص قاعدت های
موار زردن ازار را مشرا می سازدس
د :مصا «زثرک رایی ملّی و رهدگی» -دین سان مس لم دم ع ارک از غ ریدش یص هم ود همگون یا
رهی مثط (ملک یا قوم یا هم ود مذه ی) و چارچوب ادحصاری دا زیر زار ررد قادرکا دام ادتاار ایان اساک
زم زثرک رایی در این قلمروها دیازمدد قدرک دموزراتیص رعایک وی ی هاا و اخاتال هاا اساکس ساازمان
دادن همزیستی و تأثیر متقا ط هم ودهای سیار ودا ون رمعین در چارچوب سایار موام ممتان ایاد هاد از
استرات ی های رهایی اهدس
همان شور زم می توان هاهد غن ودا دامدم غزادی عمط های مستقلی زام دیروهاای تاودت ای مای توادداد و
اید سیج زددد و دامدة اصالا های دیادی زم مای توادداد در چاارچوب غن هاا تاار ر تام هاوددا ام هارایش
مهخص محلی (درجة ادزوای ممتن روت های زم رادورا رهتم های ادتقاط مدشی های وا ض رای م شور
جوادی رمادروا) و مدشقم ای (زامیا ی در ازسازی ج وم هاای جداوب در رخاورد اا مدشای هاای جواادی
هدن) و جوادی (زامیا ی در ادزوای قدرک ه مودیص -ایارک متحد -و متحدان موم غن) و م ارزت های توسعة
تدریجی دامدم این ازادی عمط ها ستگی داردس
م زار ر تن استرات ی های رزدش سیاسیا چوار هماهدگی مصا های رماوط دادی هادت در ایان جاا را
زم مستقیم م از هایی حث در ارة ذار سرمایم داری م سوسیالیسم می ادجامدا جدی می یردس
در ارت این مس لم ها مارزسیسم مارزض تدوا ا تجر م زمون اریض زم در واقاع درض هاای اساسای را از
دوم م هرا و سش یدش تحوط رایاداة خشای توساعم
غن ر تم غهداسکس ض از غن مارزسیسم ادترداسیوداط ّ
جوادی سرمایم داری رداختم اسک زم دسک زم توادستم اسک م شور رایهای هارایش وارت ارداری از زاار
را همگون سازد و از این رات ادقالب جوادی را رو رات زددس ت وری لدیدای حلقام هاای هاعی زام ار ایام غن
عصر ادقالب های سوسیالیستی غااز می هودا دقد این یدش را ایش مای زهادس اج ارهاای تااریب (تاأخیر در
توسعم ادقالب در خار از روسیم) م تدریج م تحمیط ت وری سااختمان سوسیالیسام در زهاورهای غزاد هادت
از یوغ سرمایم داری در چارچوب غن چم زم م هتط «مارزسیستی -لدیدای» مارزسیسام تااریخی ت ادیط هادا
می ادجامدس ما و یسم در چهم اددازی جای دارد زم م وی ت تز ادقالب در هرایش سرمایم داری یراماودی هاا
( ادقالب یا ی مرحلم ها) و دقد ت وری و راتیص هوروی ساختمان سوسیالیسم زم م حی م شارا «سارمایم
دون سرمایم داران» ته یم هدتا غن را تقویک می زددس
ت وری عمومی ذار از سرمایم داری م سوسیالیسم زم از تجر ة تاریخی قرن یساتم یارون زهایدت هادت
استوار ر دو تتیم ات اساسی اسک:
ال  :یدش اختال مشلی ین جامعام هاای سارمایم داری و جامعام هاای سوسیالیساتی زام از دفای زاردن
مشلی و زلی این اددیهم می غاازد زم عدصرهای جامعم جدید می تواددد درون جامعم سرمایم داری سترش
یا ددس
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ب :مفوومی زم از غن این دتیجم دسک می غید زم ذار م سوسیالیسم در مقیاض جوادی هتط تعارض ین
«اردوی زهورهای سوسیالیستی» و اردوی زهورهایی زم موقک سرمایم داری اقی ماددت ادد یدا می زددس ا
این همم این تعارض در چارچوب هم زیستی -رقا ک مسالمک غمیزجا داردس
رو اهی سیستم های هوروی از یص سوا ترک شرا ما و یستی ساختمان سوسیالیسم در چینا جادهین
هدن توسعم سرمایم داری ملّی م جای غن از سوی دیگرا جزم های مارزسیسم -لدیدیسم را در ارت اش ا ذار
و خصلک رهی دا زیری ساختمان سوسیالیستی م رسش می زهدس
هم زمان ا این ت وری ها زم توسش تاریب اشط هدتا من چوار تز تتمیلی یهدواد زردت ام زم ر ایم غن
ها حث مر وش م ذار سوسیالیسم در مقیاض جوادی می توادد دو ارت هودت هود:
ال  :سرمایم داری سیستم معت ری رای درازمدّک دیسکا زیرا استوار ر سام ایاة هاتدددت و خشردااک
اسک:
 -1از خود یگادگی زم توی از غرمان های دموزراتیص و هردوستادم امتان هتو ایی هان اسکس
 -2قشااب داادی زاام ایاان سیسااتم در توسااعم جوااادی اش اام ااار ماای غوردا ازثریااک خلاای هااای جوااان را در
وهعیتی قرار می دهد زم دمی تواددد از سشح های زدد ی زم رای اقلیک راهم می غوردا وارت مداد
هوددس
 -3محاس م اقتصادی زوتات مدک زم هرامید م در دظر ر تن جدی هرورک های زیسک اومی و ااقی
ماددن رزرة زمین در چارچوب مدشی های اد اهک را از ین می ردس
م همین دلیط اد اهک تصاعدی دایمایا هاریک و همارات اا غن اعاتالی اخالقای و رهدگای را ام ساوی
دا ودی حتمی سوق می دهدس رار ک از سرمایم داری هروری اسکس وادگویا دا ار جواش سایار زیااد ام
یشا وسایلم هاای رزادش هاریک زام اد اهاک ممتان سااختما اراهم غمادت اساک ( داا اراینا دظار مای رساد زام
سرمایم داری چودان رادتزی در تاریب اسک)س
ب :سرمایم داری ازدون تمدّن راا هر چدد م هیو دا را ر و دا ذیر تدی جوادی زاردت اساک سوسیالیسام زام
اید جادهین غن هودا در صورتی تمددی رتر خواهد ود زم م دو م خود جوادی اهد و در این رعد داا را ری
های خاص در هتط سرمایم دا ری غن را اصالا زددس ض ساختمان سوسیالیسم در مقیاض جواادی ایاد داا زیر
در یدش لدد مدّک ذار جای یردس
 :در واقعا سوسیالیسم یص تمدن جدید اسکا زیارا سام ایام ای را زام توساعة سارمایم داری روی غن هاا
استوار اسکا وا ون می زددس سوسیالیسم دمی توادد م های «سرمایم داری ادون سارمایم داران»ا مهاا م
ا سرمایم داری دا ر مفووم های اساسی رغمدت از تتدولو یا سازمان دهی زاار و زداد ی زااهش دادت هاود
زم قش م اصالا « ی عدالتی های اجتماعی»ا م وی ت م جادهین زردن هتط های مالتیاک جمعای ام جاای
مالتیک خصوصی سددت می زددس دا راینا ساختمان سوسیالیسم روداد تااریخی درازمادّک اساکس اعاالم زاردن
ساختمان زامط غن شی چدد ساط ماددد غن چم دمودة اتحاد هوروی و چین ودت اسکا ی معدا اسکس
د  :می دادیم زم سرمایم داری در مدک دراز درون ودالیسم زادت هد و سترش یا اکس ایش از غن زام از
صد غن یرون غید و از غن راتر رودس غیا توسعم سوسیالیسم د اید در رخی جد م ها رات مها م را از غن وام
یرد؟ در این رهیم ذار درازمدّک دا ر تعارض درودی در تمام جامعم های جوان ین دیروها و مدشی ها
زاام را شاام هااای اجتماااعی ساارمایم داری و دیروهاااا خواسااک هااای اسااتوار اار مدشاای هااای هااد سیسااتما هااد
سرمایم داری را ازتولید می زدددا مهخص می ردد و غیددت سوسیالیستی را تدارک می یدددس
مد ع « :مصا جوادی هدن» ا صط  11سمیر امینا 1996ا اریضا ادتهاراک هارماتان
ترجمم این زتاب توسش این قلم در سایک دگرش موجود اسک س
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