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                                                                     ١  

  وحدت آقا 

  و، کاناداتورنت

  ٢٠٢٢مارچ  ٢٢

  نگاه گذرا به کتاب "فرگشت جهانی شدن" 

  ]*برداشت من از این اثر داکتر سيد موسی صميمی [

  

  پيش درآمد  

نویسنده ارزشمند آقای سيدموسی پس از انتظار چندی کتاب "فرگشت جهانی شدن" اثر 

بخش های نخستين، کنجکاوی ام بيشتر گردید؛   یهصميمی به دستم رسيد. پس از مطالع

، به اميد حفظ امانت داری محتوای این اثر  در اخير تصميم گرفتم که نگاه و برداشت خودم را

  با دیگران هم شریک سازم. نکته شش تحت  گران سنگ،

]*[  

  

  ٢٠٢١چاپ: انتشارات شاهمامه، اکتوبر                                  

     + 31641375638 شماره تلفن در هلند: دسترسی به کتاب/ برای                  

  

  ،زندگی قطره اشکی است فروریخته بر گونه های ما

  زندگی اميد است که ما در نگاه یک دیگر مان جستجو ميکنيم،  

  زندگی عشق است در اندیشه های ما و 

  تو نوشته برای من وعزیزی  زندگی  کتاب است که
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    روابط توليدیجهانی شدن  .١

فن  توسعه  در اثر  که    اقتصاد و سياست در جهان است، ،  جوامعیکپارچگی  امروز  جهانی شدن  

باعث    ،سرمایه داری رشد کردهناشی از شيوه توليد  نقل     حمل واسانی  ارتباطات و  آوری در  

  در روابط جهانيان گردیده است؛  پدیده چند بعدی فر قاره ای گردیده در اخير منجر به یک  توسعه 

  رشد متقابل اقتصادی ملت های جهان که در ان عوامل  وشده جوامع منزوی در ان ادغام  انهایت

ميباشند. سپس این پدیده با   لذی دخنيروی کار    دانش و  عالوه سرمایه،  ر منابع طبعی ب  توليد و

  ، علمی و فن آوری آراسته ميگردد. سياسی، اجتماعی فرهنگی،  اقتصادی، ابعاد 

حاوی اسرار   ،مرحله دیگرراز گذار یک مرحله به    ،تاریخ بشر شامل مراحل گوناگون تاریخی است

و  ه ای  بطن عوامل گذار مرحلبوده، که در    فرهنگی  نظامی، اقتصادی و،  عوامل سياسیکه از  

از شناخت دیناميک درونی  یک پدیده به بيرون تراوش   مستلزم هوشمندی است کهآن  شناخت  

  راز افول یک قدرت را در تضاد درونی بحران زای وی بایست جستجو کرد. .ميکند

اميک کالسيک را به بحث گرفته که محصول پژوهش  دین" نخست  فرگشت جهانی شدن"کتاب  

  پی رزم گشایی  در  ، مردی از جهان رستگاری و بردباری،  مستقيم نویسندهو رابطه    چند ساله

در رفته است. وی    شدن"  فرگشت جهانی "  در قالب  سياسی پر از تالطم،رویداد های دنيای  

گذار با دریافت    از هفت جنگ رستم  راگذاین پدیده را، به مثابه    تاریخی    هفت بحث سياسی و

از ظهور سياسی ایاالت اخير که  خصوص یک صد سال    به  نظامی  سياسی و  اقتصادی،احل  مر

ميگذرد، امریکا  ميزند.     متحده  با  رقم  بار  نخستين  برهی  اثر  این  های    در  مدار "واژه  و    خود 

  دیم.  آشنا ميگر "، با تشخيص مشخص پيرامونی

  دگرگونی شرایط حاکم بر جهان .٢

انکشاف نا موزون در سطح جهانی  منجر به کهنه و نو  چنانچه فقر انسان ناشی از استعمار

خرین خالقيت بشر پنداشته می شود و رشد " آهم چشمی و تکبر انسان؛ "گردیده است

  . خود ادامه دهدمبارزاتی با روند دایمی د اجتماعی انسان از تراوش عقل انسان بای

اقتصادی باالیی،  استراتيژی بال منازعه امریکا را به  پایه با سرعت رشد  ر"کشور های نو ظهو"

  ایدیولوژیکن بيست در بند تضاد های واقعاً موجود" قر سوسياليسمِ . نظام "چالش کشانده اند

رای  شرایط گذار بروس که فاقد   تزار   خود در شوروی سابق از درون نظم غير سرمایه داری

به مثابه  " حزب نخبگان"انقالب سوسياليستی بود ،در کمال نا پختگی مصنوعی زاده شد. 

حاکميت فرهنگ    زیرجامعه  را که منتهی گردید، م سهنگ پرولتری، خود به سوسياليآپيش 

،    ندانی کردن، شکنجهکشاند. ززحمت کشان  هراس به استثمار  توليد ترس و خشونت و
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" در اخير منجر دگر گونی شفافيت وتوام با سياست "تبعيد و رشد نا موزون اقتصادی  اعدام و

  شوروی گردید.اضمحالل  تجزیه وبه 

کشور های پيرامونی منجر شد. سياست امریکا در پی  این فرایند به جهان یک قطبی امریکا و

ایه کردن تيوری های سياسی  اضافه دانشگاهيان نو ليبراليسم با ار ،جستجوی سلطه خود به 

  "جنگ تمدن ها پایان تاریخ و"مسایل اقتصاد سياسی به تيوری  های دموکراسی و  مؤلفهبا 

در گستره تاریخ فردای بشریت     بشر اهگشای نها استدالل دموکراسی ليبرال را رآ پرداختند.

  ترسيم کردند. 

یک   بوده است که در آن   امنوسانات توکار برای توسعه کلی با  برای یافتن راه اما تاریخ بشر

درست برای   ای هيچ فرضيه تعویض کرده است. را با استبداد دیگر ای خودنظام استبدادی ج

ميرود هنوز نا  ینده به کجاآبشر در اینکه ادامه بهتری زندگی اجتماعی ارایه نه کرده است. 

اسارت مردمان خاور   دگی وغاز ایام شوم است که منجر به برآ پایان تاریخ، شناخته است.

ارزش های واالی  ادعای  بابا گردیده است.  کوه ش هندو کميانه  به خصوص مردمان سرزمين 

   با ادعای بوده در خدمت انسان بوده، ولی در عمل یک پدیده جهان شمول که  حقوق بشر

    ، مبدل گشته است.شخود تعبير به نژاد برتر

    امریکا نقش "دولت پنهان" در ساختار  سياسی .٣

هان  جمعيت جزمان که یک در صد    دولت پنهان سرمایه داری الیه های مختلف فرا مرزی دارد، 

د چهار در صد دارایی را غصب کنن  و  ده در صد ،هشتاد  چهل در صد دارایی جهان را غصب کند و

توسط حلقه های خود بافته دولت   ته وهشتاد در صد جهان کمتر از ده دالر در روز عاید داش

سياسی   سياسی و اقتصادی تعامالت اقتصادی و،  هم فکری   در پيوند  و  پنهان مدیریت شود، 

فرگشت ان داستان سم مکانيگردید، دستخوش دگر گونی خواهند جهان  جهان را کنترول کنند،

  ميگردد. پيشکش ، فرگشت جهانی شدن:کتاب  هزار شب دارد، که اینک در

مالی و فناوری اطالعات که  دولت ایاالت متحده را تحت کنترول خود دارد و در  سرمایه توليدی و

مفهوم دولت را در یک دولت پنهان با اليگارشی مختص به    دارد،مهم  ها نقش    تدوین سياست

  که تاسيسات بانک بوده  سرمایه    یعنی دولت نماینده  نهادهای مقتدر  خود پنهان کرده است،

را  و کشور های    آورده  جهانی را به تصرف خود در   با   در    ین طریقااز    دیگر  زیر سيطره خود 

پایگاه نظامی، ارد.  نقش    سياست نظامی گری در هفتاد کشور که هشت صد   بر   چشمگير 

  .ردتام دا سرمایه جهانی کنترول عام و تصيان

داخل بازار ممالک پيرامونی به علت    و  داردانباشت سرمایه جدید را در بطن    اضافه توليد سرمایه،

زمينه های انباشت اولی یا بدوی سرمایه را به    و   نيروی کار ارزان مانند مار، پيچ و تاب ميخورد،

نمونه ان چين و هندوستان را    م جهانی شدن سرمایه را بازتاب ميدهد،سورده که مکانيآوجود 

کوچ    تجزیه شده است.     هانی شدن تحليل وفرگشت ج  این روند به خوبی در   بایست نام برد،
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که    کشی سرمایه داری با ابزار توليد خود در کشور های پيرامونی با شعار  لبخند توليد(هر جا

  خواهد بود،)جهانی شدن را تسهيل بخشيده است. نمسرمایه بيشتر به ارمغان بياورد وط

  دگرگونی روابط توليدی با نقش امریکا  .۴

حرکت طبيعی خود جاده بدل کرده است. حرکت بطی اقتصادی ه به  حرکت مصنوعی سرمای

حرکت سریع رشد عایدات نا خالص      در مقایسه  ٢٠١٠الی    ١٩٩٠ایاالت متحده در بيست سال  

  که  ی ین بيست سال دال بر جهانی شدن سرمایه را نشان ميدهد با وجودا چين و هند در

داشته ولی زمان گيری رشد سرمایه در جهان، استراتيژی  ایاالت متحده بازهم در صدر جدول قرار  

فصل دیگری از    ٢٠١٠جهانی شدن پس از سالهای    بال منازعه ایاالت متحده را زیر سوال ميبرد.

مده است .   آبه تحریر در"  فرگشت جهانی"در کتاب    ل انگيزی  گذار جهانی شدن مثل داستان د

جامعه را به مصرف گرایی   این افراد  را توليد ميکند وسرمایه    دایره بزرگتر  حرکت دورانی سرمایه،

این   و گردیدهو مصرف گرا  جول خربا مالحظات فرهنگی در نتيجه ایاالت متحده  و سوق ميدهد، 

و مد مصرف کردن  آدر    بيشتر    قرار ميگيرد،  جو  پس انداز  در نقطه متقابل چين غير مصرف گرا و

متحده با خرید      وام دهنده ایاالتبزرگترین  مد داشتن ،چين را به  آبيشتر از مصرف در    س بالعک

ذهنيت    .ه استاین دو کشور را به وابستگی متقابل کشاندو    کرداسناد بها دار امریکایی تبدیل  

  فلسفه رویای داشتن خانه شيرین به ترکيدن حباب خانه در اقتصاد امریکا   در  یک فرد امریکایی

  .بازار سهام افت بی سابقه پنجاه در صدی را گردید. منجر 

این  وا داشت. ه تزریق پول در اقتصاد ان کشور ب امریکا را ،ضررامریکایی  دالر تریليونسی  متحمل شد،

مدیریت بحران را به    ساخت که این نهادینه سازی بهتری در  راهم دامنگير  ژاپن    اروپایی و    روند ممالک

  وادار به تشکل گروه بيست ساخت که از ان استفاده ابزاری کنند.    تشکل گروه هفت را  ورد وآوجود  

برای تفهيم  اتحاد هفت کشور صنعتی  بود،    گروه هفت که خود یک  گيری تک روی  به تصاميم   جلو 

اقتصادی در     با تيوری بحران  زاد توام با نوساناتآبازار  مرئی  ر نتيجه دست نا  . دگروهی وادار ساخت

ادغام گشت. گروه بيست که خود هفت کشور صنعتی   م جدید با تيوری تقاضای موثرسقالب ليبرالي

با عالوه روسيه اند  برزیل، هندوستان، ک  عضو ان    عربستان،  استراليا، مکزیک،ره ای جنوبی،  ،چين، 

چهار در صد عایدات  هشتاد و هان، ت ججمعيپنج در صد  ، شصت وارجنتاین افریقای جنوبی و اندونزی،

به نفع ناچار  اروپا    توافق کليدی اقتصاد جهان رسيدند.  ه ب  نا خالص درون مرزی جهان را تشکيل ميدهند،

ین  ا   زیرا در  کشور های پيرامونی امتياز قایل شد و این گام جهانی شدن تدریجی اقتصاد را نوید داد. 

نبوده آنها    این به معنی نيات نيک  ه ترین کشور ها گردیدند.ميان خواهان همکاری بيشتر با عقب ماند

بحران  جبر  هنوز مشروعيت    بود.آنها    اقتصادی  بلکه  بيست  درآگروه  اجتماعی   نهاد های  نظر  از   ن 

  همبستگی جهانی زیر سوال است.  
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  افت کشور های خودمدار کالسيک . ۵

ابتکار   به  اقتصادی سياسی  نظر  از  جهانی شدن  های  لحاظ شاخص  از  جهان  جدید  بندی  تقسيم 

از دنيای سياسی را در   پيرامونی بحث فوقالعاده مهم با ارتباط شناخت بهتر  و    نویسنده به خود مدار

سرعت نو ظهور بازگوی شدت و    کتگوری  کالسيک و  خود مدار که خود به دو  اختيار ما قرار ميدهد.

  دیگر بازگوی تقسيم شدن جهان از  سبقت جویی را باز تاب داده و ممالک پيرامونی به چهار کتگوری

 جهان  ترسيم ميکند.   هیندآ جهانی شدن را  در ،اقتصادیضعيف درونی  لحاظ پيوندهای قوی و

عالوه   بر  ،  ژاپنو    ایتاليا  بریتانيا،  ، فرانسه  لمان،آایاالت متحده ،کانادا ،  :کشور های خود مدار کالسيک

ميباشره  ک  ،استراليا تایوان  و  از    د.نجنوبی  اند  عبارت  نو ظهور  مدار  خود    روسيه،  برزیل، کشور های 

نزدیک مکآه در، کچينو    هندوستان، به مثابه کشور های در آستانه خود مداری  اندونزی    و  زیکینده 

قرار استعمار اروپایی  تاز یغما گران    هند در طول تاریخ مورد تاخت وشدن نيز با آنها هم ردیف ميگردند.  

باز از انحصار   ایستا به یک جامعه پویا و  ش تاریخی ان با ذهنيت عدم دگرگونی وپس از آن نقش   گرفته و

                                                                   م هندی را تهداب گذاری کرد که نقش ان درسليبرالي ،اشتدولتی به تصدی خصوصی گام برد

  فناوری و ارتباطات در سهم جهانی بسيار باال است.                                                                

  ند ساخته است.تمساین ردیف بندی را اعداد و ارقام دقيق توهم ستناد به ا شدن" فرگشت جهانی"

سرزمين استثنایی امریکا را    ٢٠١٧سياست های درون مرزی ایاالت متحده بعد  فت هژمونی امریکا وا 

  ارزیابی داشته، مدیریت هژمونی نياز به تحليل و  گرای استثنایی سوق داد،  س وا پ به یک سرزمين 

بحران کاهش توليد نا خالص  سياست نژاد پرستی  و، سياست درون مرزییکی از مشخصه های آن 

آمریکا    سياست های غير اجتماعی درون مرزی ،طبعی کرونا داخلی امریکا همراه با بحران غير

را بازنده احساس کرده ،خروج از  هویت تباری سفيد خودماهيت این سرزمين را آشکار ساخت. 

عالوه لغو   بر ،محيط زیست و سازمان بهداشت جهانی حقوق بشر، نهادهای بين المللی از شورای 

 امپراتوری و را به انزوا کشانده و نقش  او پيمان های تجاری، افت تمدن آمریکایی را در جهان رقم زد و

نظم جهانی بعد از   حيثيت آمریکا در جهان کاهش یافته و هژمونی آمریکا را به سراشيبی کشاند.

  ظرفيت های فکری و روبرو است. های تازه ش تغيرات گشته و با چالش دستخو جنگ دوم جهانی

متحدان   زیر پرسش رفته است.نوظهور  با ظهور کشور های خود مدار توانی های اقتصادی آمریکا

  در قبال واشنگتن گردیده اند. آسيایی امریکا مجبور به باز نگری در سياست  خود

دست  را انحصار بر جهان است، غرب استعداد تک قطبی پایانجهان وارد دوران جدید شده است که 

ذخيره   سلطه دالر به مثابه پول در تبادالت واده است. داز دست را  تکنولوژی آوردهای علمی و

  جهانی زیر سوال رفته است.
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 زیبنده اوضاع معاصر جهان است.فرگشت جهانی دید ژرف و عميق در پيوند این موضوع داشته که 

    است. تعمق 

                                                            روز افزون چين در فرگشت جهانی شدن  نقش. ۶

بردار کهن ترین تاریخ    علمچين  دارد.تاریخ تمدن آن پر محتوا ترین بحث فرگشت جهانی را در بر  چين و

انگيزه  را پشت سرنهاد و  ترین تاریخ خود حقيرمرحله  ت در قرن هيجده با مداخالت امپریاليستی، بشر

فرهنگ  زد. چين سرزمين که شالوده تاریخ چند هزار ساله سياست اقتصاد و دگراندیشی را رقم

آراسته شده است. فلسفه کنفوسيوس که چراغ   مجزا  از تعامالت بيرونی و افکار غير چينی است،

بر  انسان محور بوده و فاميل تشکيل داده است، عشق و احترام،  اآنرراه ملت چين بوده که اساسات 

  کهطوری است  کشور  فرهنگ و اخالق،  اندیشه فلسفه، خالف دیگر مذاهب به آسمان نگاه نميکند و

رابطه انسان پس از خلقت با آسمان ختم ميشود تا راهی برای خود انتخاب کند ولی فرمان برداری از   

  جز ان بود. آسمان ميباشد، سمانی  که نکته پيوند انسان وآبا ماموریت  امپراتور

قطب نما، کاغذ و  قط  جزیيات ساختاری دیوار چين متبلور ساخت.نه تنها فعظمت تاریخی چين را  

در تاریخ چين هيچ   تاریخی است.چين اساس تمدن  د،نميباشباستان  وت که از اختراعات چينبار

حمله به قلمرو غير چينی صورت نگرفته تا این آیين مقدس توسط چنگيز از شمال دیوار چين در هم  

که در آن به   شکست. تاریخ و تمدن چينی بزرگ ترین کتاب آموزشی فر گشت تاریخی ميباشد

مطابق ان اولين   زای دوره  دو قرن دید ودراتوری دیگر در ار افول یک امپراتوری را به امپروضاحت گذا

.                                                                کرددر عظمت و افول آن بررسی  م جهانی امروزه  راسامپریالي  دوره

تجارتی کمپانی هند  ترازنامه جنگ تریاک که نمونه آنرا در سرزمين خود شاهد هستيم به مثابه کسر 

شرقی بنگال ،یاد آور سال های قرن تحقير چين خوانده ميشود، که از حمله بریتانيا بر سواحل جنوب 

باعث قانونی  ورد،آ هانگ کنگ را جز مستعمره خود در و   غاز شد آ انگ ژو (کانتون)شرقی چين  کو

  کردن تجارت تریاک در چين گردید.

م با  اتو فهم و مبارز آگاه چيزم  انقالب  دموکراتيک چين در ظهور قشر سدر فرگشت جهانی مکاني 

  رزمی                                    دست داشتن فنون 

زادی و آافکار  انقالب جبهه متحد با  سمانی منچو در چين است.آغاز سقوط امپراتوری آ یافته و تبلور   

  قشر  ملی ،چيز فهم و مبارز در ماهيت ملی ظهور کرده است. دموکراتيک غربی با این 

با شادی ميميرم، چون به   زادی یک زن چينی در چوبه دار که هيچ هراسی از مرگ ندارم،آندای 

زادی خواهی این  آزنان مبارز کشور ما انداخته که پيشتاز مبارزات  به یاد ا را م دارم، پيروزی باور

آهنگ ان بوده   که زنان کشور ما پيش مبارزه  به اميد سرزمين  عليه استبداد مرد ساالری طالبی اند،

  ما را رهنمون باشند. 
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نخست از طریق   زیادی برخوردار است، انقالب جبهه متحد چين که در مسير حوادث از فراز و نشيب

حزب  ایجادشد منجر به های داخلی  جنگ نظامی گری وارد عرصه قدرت شد که بعداً زمينه ساز

حزب کمونست در سی سال مبارزات خود باالخره بعد از جنگ دوم جهانی به  کمونست چين  شد.

  انقالب جمهوری خلق چين انجاميد و یکپارچگی کشور را رقم زد.  

  و رهبر حزب کمونيست چين  سروده ای دارد:  "مردی که کوه را از جا ميکند" مائو تسه دون به مثابه  

                                                                             

  تنها من در سرمای پایيز ایستاده ام،  

  هزار تپه را ميبينم که از جنگل های سرخ شده رنگ شده اند،

  عقاب ها هوا را ميشکافند،                                                                             

  در زیر آسمان یخ زده یک ميليون موجود در آزادی مبارزه ميکنند، 

  من در این سرزمين بزرگ ميشوم، 

  چه کسی بر سرنوشت انسان حکمرانی ميکند،

  م وبا طغيان رود خانه در ميآميزیم.با کوه با جسارت برخورد ميکني

عليه تظلم در ایجاد   روح طغيانگر معنی ميدهد،  "درخشش شرق"تسه دون که در زبان چينی ماو 

در سی سال مبارزه رهبری حزب کمونيست چين را رقم  داشت،  جامعه نوع دیگر گام های استوار بر

معنی ان  و شهرت دارد نکمين ترایجاد انترناسيونال سوم یا اتحاد جهانی احزاب کمونيست که به  زد.

 ن درآتا اضمحالل    ١٩٢١ /  ١٩١٩در تاسی حزب کمونست چين  کمونيسم بين المللی است از بدو

نظر مالی به   وابستگی این حزب از حزب کمونيست چين داشت. ایجاد تاثيرشگرف در١٩۴٣سال 

وابستگی حزب را   همان سال بود، چينی در این حزب بالغ به خرج پانصد١٩٢٠که خرج سال   نرکمين ت

نظر تيوری بایست انقالب دموکراتيک را پيموده وبا   نشان ميدهد .همچنان این حزب از نکمين تربه 

 دو جبهه و وابستگی حزبی عضویت در در در ایجاد جبهه ملی متحد بسيج ميشدند. مائو احزاب دیگر

  ز تا دهقانان و نقش آنان پيش  کرد و به بسيج روستایيان و را مجبور یک گام به عقب او یداد هابه رو

مسؤليت جنبش دهاقين را عهده دار شد. اولين گام های                                                                         و بازی کرد

های مختلف دهاقين مکمل    تقسيم بندی قشر انقالب را تهيه کرد، را در پژوهش نقش دهاقين در خود

سياست از لوله تفنگ  "دهاقين با شعار  تشخيص طبقات کلی جامعه چين بود. از طریق مسلح سازی

                                                            دید. پرولتری  به انقالب دهقانی فصل جدید را در جنبش  "بر مياید
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های قشون سرخ حزب  متعاقب آن بر شانگ چين ودر سال های حمله ژاپن بر شمال شرق 

عليه قوای خارجی وهم  دولت مرکزی که به حکومت سفيد و   کمونيست در آزمون سخت نظامی هم

  منجر به راهپيمایی بزرگ گردید. که  قرار گرفت، ،قشون سفيد شهرت دارد 

پس از نبرد های  ت زده،راهپيمایی بزرگ که روزانه در مسافت سی کيلو متر  به حمالت پارتيزانی دس

متين   تدارکات از جانب شوروی الهام بخش قدم های سخت و اسلحه و کمک زیاد  تلفات سخت و

در   را از دست دادند و  شون سرخ  چين جان خوددز صد قنود  مبارزه عليه استعمار را بيان ميکند.

از دم " آزمون موفق به در آید وین گونه ا هر کسی از نهایت نوید بخش نقش انقالبی این حزب است،

. پس انقالب چين محصول ميليون ها کشته و آواره بوده و بر ما روا  "شمشير آب خورد نوشش باد

جنگ هشت ساله چين عليه قوای خارجی بدون  نيست که محصول این همه قربانی را آسان بنگریم.

عليه قوای خارجی امری است   صلح داخلی و دموکراسی نا ممکن  بود، اتحاد قوای متضاد در جنگ

که هر کشور از ان اطاعت کند. . آنچه عيان است خصوصيات انقالبی این سرزمين با تفاوت کلی 

ین نهفته بود که چين با ساختار                                                                 ا جامعه سرمایه داری اروپا در

این با خصوصيات  راسته بود وآاز آیين کنفوسيوس باستان  تاثير پذیر و و خصوصيات امپراتوری چين

  عينی و ذهنی جدیدی                                                                                

  در چين نوین  پدید آورد . آراسته شد که اندیشه جدیدی  مائویسم را

از   بایست با خصوصيات زراعتی ادغام گشته و ی در بطن خود بود،انقالب چين که فاقد انقالب صنعت

  افت کهی نظر علمی با رهکار عملی بایست تطبيق ميشد و این تيوری بود که فقط در عمل تحقق می

                                                                           ده سال بعد در  م با اشتباهات ميتوانست باشد.اتو

چين را به قحطی بزرگ مواد غذایی روبرو کرد  فوالد، برای رشد صنعت آهن و  "جهش بزرگ به پيش "

  سر تا سری چين بود.  در صد جمعيت مختلف تلفات انسانی آن از پنج تا ده  که آمار

برون حزبی بود، منجر به پاک   درون و ایدیولوژیکدر انقالب فرهنگی که در اصل شالوده از تضادهای  

اندیشی   دگمتيوری انقالبی به یک  دیگر اندیشان گردید. مذهبی و سازی اقليت های قومی و

های مائو)   قدس مذهبی با کتاب مقدس  (نقل قولمقام مائو به یک  ایدیاليستی جاه عوض کرد و

  شد.  آسيب های روانی بر پيکر مردم چين وارد ميليون انسان ساقط و زندگی دو تبدیل شد.

در روابط خارجی چين یکی از فاکتور های جهانی شدن اقتصاد چين در قرن بيست و یک ،تنش گرایی 

نگری منجر به استراتيژی در های باز گردید. باز  بود کهتنش زدایی روابط با آمریکا  روابط با شوروی و

برای   مائو کاری است که دنگ سياو پينگ آنرا تحقق بخشيد، سياسی و اقتصادی در تقابل شيوه

 ،اقتصادی کثرت گرایی از هر وسيله بایست استفاده برد. ،نظر دنگ به رسيدن به استراتيژی نهایی

  این شخص است.  آموزه های دموکراسی از  لسو سياحکمرانی قانون و  تمرکز زدایی،
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کتاب فرگشت جهانی شدن به خوبی بررسی شده است. ژرف اندیشی فرگشت همه این ها در 

  تحقيقات نویسنده از  مستلزم شناخت و آسان نبوده و جهانی در فرایند این دگر گونی انقالبی 

                                                                            تحليل بعدی وضاحت آن بيشتر روشن ميگردد. فرگشت جهانی است که در بحث و

  پایه های اساسی جهانی شدن را در چين بایست جستجو کرد: 

و کلی را در   جهش در سياست تحول و انکشاف اجتماعی چين در هفتاد سال اخير  مراحل گذار 

رهبری مائو که جهش  سياست حزب کمونيست چين ميتوان مطالعه کرد، پيروزی حزب کمونيست به 

و  در ساختار سياسی  جهش ير يبعد تغ و بنيادی  را در بر دارد در مدت زمان سی سال اساسی و

 عميقی و در اخير پراکتيک ریکی به راهبری دنگ سياو پينگ را در بردارد در مدت سی سال وتيو

ال بدین سو در  از ده س "،  شی جن پينگ"و سهم بارز به راهبری  مسلط برای گسترش نفوذ بيشتر

قطع رابطه با   ين کننده دیگر ميباشيم، تنش گرایی ويسياست خارجی شاهد تحوالت عمده و تع

اقتصادی  م ایاالت متحده و استفاده ابزاری سياسی وسمربی خود اتحاد شوروی، نزدیکی با امپریالي

امریکا  در تالطم تغيرات ساختاری در اخير  تنش گرایی اقتصادی و سياسی در رقابت  با  ین روابط وا از

  جهانی و جهان پسا امریکا.

در حين زمان همکاری با نظام  هدف نهایی چين در قبال جهان ایجاد نظام مجزا با مشخصات چينی و

را   نقش تاثير پذیر خود دارد و هاتجارت مستحکم نگ را با پول جهانی و حاکم جهانی که رابطه او 

امپراتوری چين را مشخص خواهد کرد.    ینده جهان نقش آهای در گ انش گروه بریکس و مشخص کند.

در رقابت  ین نهفته است که چينا سيستم چين در زاد سرمایه وآایجاد همکاری اقتصادی بين بازار 

م سم سوسياليسمکاني با ایده مردم داری حفظ کرده، توليدی سرمایه را به نفع سيستم جهانی و

در تقابل سيستم سرمایه داری غرب که در نهایت در خدمت خود سرمایه   .جهانی را نطفه بندی  کند

  بوده است.                                                               

لمقابل سرمایه گذاری چين در افریقا از مازاد این  اب ستد چين با افریقا به دو صد ميليارد دالر و داد و

را در   نقش  مثبت اوها باز گوی نقش چين در ایجاد مشاغل و کارخانه  تجارت به مبلغ صد ميليارد

  د. نسيستم جهانی  بازتاب ميده

خلوت امریکا یعنی امریکای التين  به شکل خزنده کار   تحيا روپا یعنی عرب وانفوذ در حوزه سنتی 

ین  ا که دارد در جهانی شدن نقش بازی کند. در بهره برداری چين در  بسا استراتيژیک چين است

  بایست با احتياط بررسی کرد. استثمار گرایانه عمل ميشود، آیا حوزه که  

 بنيادی فرگشت جهانی شدن در بند عملی ساختن یک ساختار اقتصادی و یکی از نقاط اساسی و

راز شکستن  این طلسم  جهان است،تا سری در  سياسی کل بر پایه های عدالت نسبی سر

راه   ميتوان جستجو کرد،  را تاریخ تحول اجتماعی   طبعی و جادویی به فاکتور های مختلف انسانی،

چين ما شاهد تحول عميق  اندیشه خود انسان در محور آن قرار گيرد. در کاری که خدا پناه نبوده و
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سوسياليسم نوین در چين شالوده   سياسی انسان محور خواهيم بود. نظام  روابط اقتصادی و

زاد بر اساس نظام آکه در ان روابط بازار  الیه ای  دو چهره و مختلط  دو سيستم ترکيبی و

انسان قبول بر پایه های عدالت اجتماعی سنجيده  سوسياليسم که در آن مالکيت خصوصی نسبی

ان در بطن خود حس  هماهنگ کردن دو پدیده متضاد مستلزم مدیریت سالم است. انس شده است.

عت به ارث برده است و اگر انتظار انقالب فرهنگی اندیشه  ي مالکيت شخصی و خصوصی را از طب

انسان هستيم بایست مالکيت شخصی و خصوصی را با مدیریت بر پایه های فرهنگی، علمی و  

  انسان محوری تحول داد. 

ر جادویی این نظم را بيان داشته که  دهه پيموده است و این بيانگچند چين راه صد ساله تحول را در 

                                                                                 ین راه هميشه پيش قدم است. ا شایسته ساالری در باید موشکافی شود.

نمون  ینده بشریت را رهآ به اميد روزی که چين یک الگوی راستين و صادق خلق های جهان بوده و

  باشد.                                                                   

  فيس بوک، امازون، در انقالب انفورماتيک چين حاال دست باالیی در رقابت شرکتهای گوگل (الفابت)،

يب تنسنت چينی که رق مایکرو سافت و اپل  داشته که با ایجاد علی بابا که مانند امازون عمل ميکند،

  هوا وای که در رقابت با                                                                          عالوه بایدو،  گوگل بوده بر

امریکا این   ند. درفراز قله قرار گرفته ا در اینترنتیشرکت های مخابراتی غرب قرار دارند در سرعت 

ميکنند ،در حاليکه در چين نظام دولتی  چين را زیر پرسش  ای سرمایه داری دولت را کنترول ه غول

عمده ندارند یعنی ساختار  نقشسياسی چين ر ساختا در نهاآقدرت تحميلی سرمایه  نبرده و

باشد که مانند داشته  سياستين يدر تع نقش سياسی چين محصول نفوذی این شرکت ها نبوده که 

مخابرات  دنيا را ميتوان در یک ثانيه  دور  ارتباطات و و رکامپيوترا بسازند. با فناوری  "دولت پنهانامریکا "

ولی اینکه چطور در   زد، تقليل بعد زمانی سفر در نقاط دیگر دنيا ،جهان را به یک دهکده تبدیل کرد.

 نه در انحصار سرمایه جهانی، و  قرار گرفته در خدمت بشر مسير تکامل خود انحراف نه کرده و

  هنگی است که از چنگال اهریمن سرمایه داری بيرون آید.آم مستلزم مدیریت وه

عظمت چين دوباره   بعد از حقارت تاریخی چين،  ٢٠١٧ایاالت متحده در سال  تالفی اقتصاد چين و

تاثير عوامل جغرافيایی بر   فاقد بعد نظامی و  این ترميم فقط در بعد اقتصادی بوده و ترميم شد.

چين بایست دوران طوالنی   نظامی خود جز فاکتور اقتصادی است.سياست است. هرچند که عامل 

عيف ساختن یکدیگر در آن مدنظر  ض هم در صورت که جنگ و آن ین مرحله را متحمل شود وا گذار از

ین راستا آمریکا دست باالیی دارد که ميتواند برای سياست جغرافيایی چين چالش  ا در  گرفته نشود.

  ی آمریکایی این یک فاکتور حتمی است. هژمون برای تداوم زا باشد.

ن سرنوشت چين در يیت سياست بر اقتصاد فاکتور عمده در تعيواول جنگ نمودی از قدرت ملی است.

  چيزی که آمریکا فاقد آن است.   سياست بنياد پایه های اقتصادی را ميسازد، آینده است،
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جهان اند برای برتری رقابت  رسراس در دگرگونی اوضاع نظامی که درحال تنظيم ساختارهای خود

لمان آ فرانسه،  همچنان انگلستان،  روسيه که پيشتاز همه بوده و کرده اند، باز نگری ستراتژیکاهای 

 راسته که هرگز در ایجاد هژمونی وآرا  ین دگرگونی به موقعيت دفاعی خودا چين در هند ميباشد. و

محافظت دریای  استقالل تبت، برابر تعرض، استقالل تایوان،مقاومت در  تجاوز به حوزه دیگران نباشد و

  چين جز عمده ان است.        

این امتياز عادالنه سيستم   یا استثمار دیگران نبوده و انکشاف اقتصادی چين محصول استعمار و

در جهان معاصر ادغام کردن و آخرین تحول جهانی که محصول آن   انسان محوری در افتخار خود دارد.

ین راه  ا ناوری شتاب زده که انسان را در مسير جدید شيوه زندگی رهنمون است، کتاب فرگشت درف

علم برداشته است  که پژوهش این فاکتور نا مرئی را در بر   گام های استوار بر پایه های اندیشه و

ا یکدیگر عمده را در تبانی ب شاخص های تشریحی واژه های این پدیده که فاکتور های مختلف و دارد.

که درآن   ین پژوهش ميتوان سراغ کرد،ا از ان گفتمان واقعی را استخراج کند فقط در قرار داده و

شده است و جهانی شدن نيازمندی گسترش  مکانيسم جهانی شدن به مثابه فرایند پویا  تشخيص

کشور های  و  شيوه توليد سرمایه داری در استانه سقوط قرار گرفته شيوه توليد سرمایه داری بوده و

وابستگی های توليدی در   نظر به همچنان ين کنند.ي را از نو تع یر کالسيک جایگاه تاریخی خودخودمدار 

  .سطح جهانی بر خورد قدرت ها کمتر به نظر ميرسد

  

  

  آرزوی تپش قلب من: 

به  بعد،  بابا بدون گذار از آتش و خون چندین نسل گذشته و و ش هندو کسرزمين های  نباشند گا

 ،یافت ندسپرده مغشوش آنها دست نخواه حاميان سر پيروزی برای عدالت عليه دژخيمان خارجی و

 تکامل داد با ویژگی های خاص و و نرا اثبات کردآ  ،حقيقت را باید کشف کرد کپراکتيبه وسيله  مگر

. ما دميسر گردبسيج و از درون گرایی  از طریق ملی بایدتاریخی مردم ستم کشيده  آرماناین  .عام

تيره و تار  زمان الزم این  بسی سخت در حقارت ترین دوران تاریخی خود قرار داریم که لزوم باز نگری 

  است. 
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