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 داکتر سيدموسی صميمی 

 

 ۲۰۲۱ام دسامبر  ۲۷  

 

 اثر جدید این جانب تحت عنوان   

 –جهانی شدن در پرتو اقتصاد سياسی   –جهانی شدن"   "فرگشتِ 

 به چاپ سپرده شد. 

 

 چگونگی دست رسی به این اثر را بعد تر  با عالقمندان در ميان ميگذارم.  

 ولی اکنون نکات و مشخصات چندی از این اثر را با دوستان شریک ميسازم. 
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   ۶/ دیباچه: چرا فرگشت؟

 جهانی شدن "چو مار بر سينه کوه ها تنيده راهی" 

 مقدمه: بقلم داکتر رسول رحيم 

 پيش گفتار: گستره بررسی 

 فهرست مندرجات 

 بخش اول

 ۱۱/به مثابه یک فرایند پویا و هميشگی "جهانی شدن"

 ۱۵معاصر/  شدنابعاد پنج گانه ای جهانی  اول:

 عوامل بنيادی جهانی شدن   تاثيرگذاریو   تأثيرپذیری

 ۱۹باستان/دوم: نگاه گذرا به فرایند جهانی شدن 

 نظام های باج گير درونی و غارتگر بيرونی 

 ۳۲/جهانی شدن استوار بر شيوه توليد سرمایه داریسوم: 
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 شيوه توليدی غارتگر و استعماری سرمایه داری   ظهور و رشد

 بخش  دوم

 ۱۹۴۵/۴۶ سال های "جهانی شدن"  پس از 

 پسا جنگ                                            دوقطبی شدن جهانِ

 ۴۷/اقتصادی پسا جنگ-ساختاری نظام سياسی اهرم های اول:

 از "کنفرانس یالتا" تا "کنفرانس برتون وودز" 

 ۶۵/زیرساخت مادی نظام پسا جنگدوم: 

 ایاالت متحده امریکا با توانایی های بزرگ اقتصادی 

 ۷۱/سه بعدی ایاالت متحده امریکا در قبال نظام جهانیطرح سوم:  

 هژمونی، امپراتوری و غلبه بر کمونيسم 

   ۸۴/بافت نظری نظام اقتصادی پسا جنگچهارم: 

 تافته ای از نظرات "نوکينزیانيسم" و "نوليبراليسم" 

 ۸۹/ارزیابی انتقادی گفتمان تيوری های رشد و انکشاف پنجم: 

 "مارکس" را به چالش ميخواند زمانی که "روستو"   

 ۹۵/ ؟"یک فرماسيون استثناییایاالت متحده امریکا، "امپراتوری ششم:  

 "فرضيه تنازع بقا"ام از  هسيخته با الگ نظام سرمایه داری لجام 

 ۱۰۸/فراز و فرود جنبش غير متعهد هفتم:

 سياسی" تا "کارگاه توليدی جهانی"  دژ مقاومت"از 

  واقعاً موجود"هشتم:      ۱۱۲/ "مارکسيسم شوروی"، شالوده "سوسياليسمِ

 زمانی که "کارل مارکس" اشک ميریزد  

 سوم بخش 

 ۱۳۸/ ۱۹۹۰س از سال های  "جهانی شدن" پ 

 "جهانی شدن تک قطبی" ایاالت متحده امریکا

 ۱۳۹/گفتمان دکترین "پایان  تاریخ" اول:

 تاریخی هگل" یدئاليستم ا"فوکویاما" در بند "نگاه 

 ۱۴۷/بالمنازع واشنگتن بر جهان  یا استراتژی  سلطهدوم: 

 زمانی که ایاالت متحده امریکا فخر ميفروشد 

 ۱۵۲/فرامرزی و "دولت پنهان"های سرمایه دار الیه  سيمای از سوم: 

 " غول پيکران مالی" در خدمت   "نخبگان کرسی نشين"

   ۱۶۳/ادغام "شبه انباشت بدوی" در "انباشت سرمایه جهانی" چهارم:
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 همزمان  همزمانی اقتصادی دو پدیده نا

 ۱۶۶/ "همایش اقتصادی جهان" در رویارویی با "همایش اجتماعی جهان" پنجم: 

 مختلف  تراه یافبيانگر دو   ،"داووس" و "پورتو الگر": دو جایگاه

 ۱۶۸/فراز برج "بزرگ منشی" ایاالت متحده امریکا بر ششم: 

 د نا خالص داخلی، بيانگر توانایی های فراز قبل از فرود امریکاتولي

 بخش چهارم 

 ۲۰۰۸/۱۷۳  های س از سال"جهانی شدن" پ 

 فرود کشور های خود مدار کالسيک و رستاخيز قدرت های نوظهور

   ۱۷۴/ بحران ترکيدن "حباب مسکن و مستغالت" اول:

 الزامات هم سازی  "نوليبراليسم" با "نوکينزیانسم" 

 ۱۸۷/نهادینه سازی مدیریت بحران دوم:

 استفاده ابزاری از "گروه بيست" با"گروه هفت"، "مدیران عامل" 

   ۲۰۱/دگرگونی ساختاری کشور ها در پرتو "شاخص جهانی شدن"سوم:  

 قطب بندی های تازه در راستای روابط هژمونی و امپراتوری  

 ۲۴۹/پيآمد های اقتصادی دگرگونی ساختاری کشور ها چهارم:  

 فرود کشور های خودمدار کالسيک و رستاخيز امپراتوری های آسيایی 

 

 بخش پنجم 

 ۲۵۷/امپراتوری ایاالت متحده امریکا در بند "افت تاریخی" 

 گرایی "سرزمين استثنایی"   دونالد ترامپ، بازتاب  واپس

 ۲۵۸/و چگونگی روانی دونالد ترامپ ساختار فکری اول: 

 فرصت طلب، عوام فریب و خود شيفته 

 ۲۶۷/اداری ترامپ -کارنامه سياسیدوم:  

 شتاب زده، اسپنتی و نا شکيبا

 ۲۷۷/پ"برج ترام"ابرهای تيره و تار بر فراز سوم: 

 کرونا، جنبش رنگين پوستان و بحران اقتصادی شيوع 
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 ۲۸۱/استراتژی ترامپ مبنی بر خروج از نهاد های جهانی چهارم:

 انزوا گرایی خالف خواست سرمایه ای فرامرزی امریکا 

 ۲۹۲/یک چهره زشت امریکایی ارزیابی انتقادی  :پنچم

   ترامپ، نماد پوپوليسم ویرانگر قرن بيست و یکم

 ۳۰۰/اگره، مهد دموکراسی امریکششم: یورش به کن

 نامه تراژیدی/کمدی ترامپ   ی نمایشپرده ا نواپسي 

 ۳۰۲/امریکا"  سلطه بالمنازعتوهم برگشت به "  هفتم:

 آسيب پذیر" جو بایدن  پيروزی"

 

 بخش ششم 

 ۳۰۸کهن/ چيندگرگونی  "حوزه تمدنی"  

ریتوکراسی حزبی"   از "امپراتوری آسمانی" تا "مِ

 ۳۰۹/ویژگی های  امپراتوری های باستان چين بهذرا گاه گن اول:

 شهر ها"  -مونيال" در مبارزه با "دولت ساختار های "مرکز گرای پاتری

 ۳۲۲/امپراتوری "منچو"، آخرین امپراتوری چين در "قرن تحقير"  :دوم

 با تالش های هدفمند  "ملی گرایی"   سنت ن یاوس

 ۳۳۲/""حزب کمونيست چين خم  راه پر پيچ و سوم:

 ، "مردی که کوه را از جا بر ميکند" دونتسه  مائو

 ۳۵۱ / نوع چينی" "دوران گذار" به "سوسياليسمِ چهارم: 

 "چين نوین"، بازتاب مبارزات چند بعدی "قرن تحقير" 

 ۳۷۰/ پس از "انقالب صنعتی" استراتژی درهای باز" پنجم: 

 ای عمل گرا   پسر روستایی آبدیده گ سياو پينگ،  دن 

 ۳۷۹/سياسی"-ششم: چگونگی "نظام مختلط اقتصادی

 حکم رانی "مِریتوکراسی حزبی"  

 ۳۹۲/امپراتوریاستراتژی دوگانه گسترش روابط  : هفتم

 آميز"   ای مسالمت  ه: چين مانند "شير بيدار شد شی جن پينگ

 بخش هفتم 

 ۴۱۱/اقتصادیتباین و تبانی غول پيکر های 
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 ی دیدیس" ک گفتمان تاریخی "تله ای تو 

 ۴۱۲/گسترش بی پيشينه ای نظام سرمایه داری اول:

 روابط تنگاتنگ "دهکده جهانی" 

 ۴۲۴/توانایی های ملی چين رو به فراز و امریکای رو به فرود دوم: 

 بزرگ منشی "امپراتوری آسمانی" و "سرزمين استثنایی" شاخص های   

 ۴۳۷/بانگ یونان باستان دیدیس، وقایع نگار پری کتوسوم: 

   ی دیدیس" در بوته آزمون تاریخیکتو تله" 

 ۴۴۳سندرم درگيری حوزه نفوذی و امپراتوری جهانی/چهارم: 

 چين و امریکا   الیه های مختلف کشمکش بين 

 ۴۶۰پس گفتار: دور نمای تيره و تار "دهکده جهانی"/ 

 اهریمنی" نوليبراليسم  گذرگاه تنگ رهایی از "چنبره 

    ۴۶۶چکيده پژوهش نامه/  

   ۴۶۸/ها رویکرد

 ۴۸۴/کتاب ها 

 ۴۹۳زندگی نامه و آثار نویسنده/

 

 

 

 چرا فرگشت؟ دیباچه: 

 جهانی شدن "چو مار بر سينه کوه ها تنيده راهی" 

بيشتر در علوم زیست  تفرگش  واژه واقع  برده ميشود. فرگشت    در  بکار  زیست   درتدریجی    تکامل یاشناختی 

  . د نده زنده رخ میدر درازای زمان در موجودات  که    ویژگی وراثت استمعنی دگرگونی در یک یا چند  هشناختی ب

موجودات با همه تنوع که دارا می  ) در این نکته نهفته است که تمام  Evolution(   فرگشت  یکی از رمز های پدیده

،   هداشت این ویژگی ها، به باور نویسند  رباشند، از ریشه ها و گذشته های مشترک پدیدار گشته اند. با در نظ 

"جهانی  از    جوامع  تکامل  در مسير  که  را  ولی هميشگی  بطی  های  دگرگونی  "دهکده ميتوان  تا  بدوی"   شدن 

 افاده کرد.   تبرد اصطالح فرگشگردیده، نيز با کار اجهانی" رو نم 

روابط انسان ها، تاثير   )  Dynamic Processبه مفهوم عام  به مثابه یک فرایند پویای ( را   "جهانی شدننویسنده "  

، داد و گرفت کاالها، انتقال سرمایه و نيروی کار، آميزه ای از کنش های ساختاری و مرتبط فرا  ها  پذیری فرهنگ

از زمان باستان به این سو    ،  ت توصيف و تعبير ميکند؛ این پدیده ای تکامل اجتماعی یا فرگشمرزی و فرا قاره ای  

بوده است بحث   فرگشموضوع  رو  این  از  انسانی  ت.  ناگهانی    جهانی شدن روابط جوامع  و  با رگی  یک  گز  هر 

تر گردیده است. چنانچه   تاریخ هميشه سریع  تنها  شدت فرایند این روابط است که در درازای  بلکه این  نبوده، 

قرن   دهه ای سوم  در  داده،  روی  درصد ها سال  باستان  انسان های  و مهاجرت  اثر کوج  در  دگرگونی های که 
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ی بارز و شگفت انگيز با بُعد زمانی چند هفته و حتی چند  روزه  بيست و یکم، جامعه بشری شاهد دگرگونی ها

 است. 

چون نویسنده در این "پژوهش نامه" تکامل تدریجی جوامع را از "جهانی شدن بدوی" تا "دهکده جهانی" ارزیابی  

را زیبنده و فراخور دانسته است. از سوی دیگر، چون در نوشتار دست داشته، در    تگشفرميکند، از این رو واژه  

تاریخی فرگش یابی  رمز    بين    تکنار  روابط  اقتصادی  و  اجتماعی  پيامدهای سياسی،  و  تاثير گذاری ها  جوامع، 

ارزیابی ميگردند، پس نویسنده کاربر نيز  " را  اسیجهانی شدن در پرتو اقتصاد سيعنوان تحتانی "  د المللی 

 نيز سازگار و مناسب ميداند.  

با   و  کسانی  چه  آدرس  به  نویسنده  که  است  این  پرسش  نخستين  بزرگ،  یا  و  کوچک  اثری،  هر  نوشتن  برای 

کدامين تعهد مينویسد. این جانب دست کم از پنجاه سال به این سو، هم در بخش پژوهش دانشگاهی و هم  در  

بوده و نظر به نيازمندی های زمان با تحليل و ارزیابی رویداد های    بخش سياست های ميدانی همواره در تکاپو

مهم اشتغال داشته است. با یک نظر گذرا ميتوان گفت که نویسنده در مسير این راه پيمایی، از گفتگو در مورد  

پيچيده طبقاتی و جدال های   تا مناقشات  دینی  زای  پرسش  آموزه های  و  انگيز سياسی  بحث  ایدولوژی های 

با در نظر داشت این معيار،  در این جا  خا پرداخته است.  پيروی از روش شناختی اکادميک  با  تباری،  نمان سوز 

نویسنده باز هم بر این امر صحه ميگذارد که این پژوهش نامه تنها و تنها به منظور "حقيقت یابی"  تهيه گردیده و  

از "تفکر کليشه س واره پرستی"،  خود به رمز  در آن تالش بخرج داده شده است، تا بدور  ازی" و  فارغ از "بت 

گشایی یک سری از پدیده های بغرنج و دشوار دست یافته باشد. با در نظر داشت این نکته، دیدگاه های زاویه  

 دار دگراندیشان از بدو امر یک اصل پذیرفته شده تلقی ميگردند.  

تافته در اخير شایان یادآوری است که این جانب، نوشتار دست داش بافته شده از خردگرایی    ته را به مثابه  ای 

و  دانشگاهی"  پژوهشی  "موازین  از  غير    و  کرده،  کش  پيش  سياسی  کارزار  تجارب  از  شده  تنيده  و  انتقادی 

"وجدان سياسی ميدانی" به هيچ کسی حساب ده نميباشد؛ آن هم به ویژه به علتی که نویسنده هيچ ادعای  

 شده در این اثر را ندارد.    نطرح و تدوی  به کرسی نشاندن دیدگاه های

 مقدمه 

 ۲۰۲۱مر اسپت ۳۰ –وپرتال 

 رسول رحيم داکتر 

 

جهانی شدن در پرتو اقتصاد سياسی»، اثر تحقيقی روشنفکر دانشمند و نامدار    –کتاب « فرگشت جهانی شدن  

کشور داکتر سيد موسی صميمی از جمله آن اثار علمی در زمينه « جهانی شدن» است که دارای اهميت بين  

سو در برخی آثار تحقيقی کم  قرن گذشته بدین    ۶۰المللی و فرامرزی می باشد. مقوله جهانی شدن که از دهه  

رواج بيشتر یافت. راهيافت ها و شيوه های  برخورد به جهانی شدن نيز    ۹۰وبيش به کار گرفته می شد، در دهه  

پر فروشی که تاکنون در این زمينه انتشار یافته اند، عمدتا مختص به   بسيار متفاوت بوده اند. کتاب های مشهور و

آن، یعنی جهانی شدن سرمایه داری نولبراليستی می باشند. در برخی از این    جنبه های تفسيری مرحله متاخر

کتاب ها وجوه خاص جهانی شدن مانند جهانی شدن پيشا مدرن، اخالق جهانی شدن و امثال آن مورد نظر می  

ه  در می باشند. در مقابل کتابی ک ۲۰۱۷باشند. آمار و  پيش بينی های این کتاب های مشهورنيز بيشتر تا سال 

انتقادی است، بل   براقتصاد سياسی و طرز نگرش  اثر جامع، چند بعدی و مبتنی  تنها یک  دست شماست، نه 

 ارقام، مباحث و اسناد آن از بسا جهات کامال تازه و به روزشده  است. 
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اثر حاضر از نام  «فرگشت جهانی شدن » معلوم می شود، در این کتاب جهانی شدن به مثابه یک    -طوری که 

وپر  داشته  ادامه  امروز  تا  بشری  تمدن  دم  سپيده  از  که  است  گرفته شده  مدنظر  تاریخی  پویای  «روابط    وسه 

ها، فرهنگ    تاثيرپذیری  ها،  های    انسان  کنش  از  ای  آميزه  سرمایه،  و  کار  نيروی  انتقال  کاالها،  گرفت  و  داد 

تاریخ  بر می گيرد. چنين نگرش  با تکامل تدریجی در بررسی همه  ساختاری و فرامرزی و فرا قاره یی» را در  ی 

پدیده ها و پروسه ها در این کتاب محسوس است که در موارد خاص آن، مولف تفاوت های ماهوی هر مرحله را با  

 مرحله قبلی به روشنی کامل توضيح می نماید. 

سته اند، این در  غالبا کتاب های مشهور در مورد جهانی شدن بيشتراز زاویه صرفا « اقتصادی» به این موضوع نگری 

حالی است که کتاب حاضر در ادامه عنوان اصلی اش، «جهانی شدن در پرتو اقتصادی سياسی» را هدف مطالعه  

 قرار داده است.  

در یک تحليل اقتصادی محض، توزیع منافع ناشی از فعاليت اقتصادی نادیده گرفته می شود، این درحالی است  

ی را تشکيل می دهد. در تجزیه  و تحليلی که بنياد آن اقتصاد سياسی  که در اقتصاد سياسی توزیع مرحله اصل 

است، تعامل پروسه سياسی و اقتصادی چه در سطح یک جامعه و چه در سطح جهانی در نظر گرفته می شود.  

توزیع قدرت و ثروت چه بين افراد و گروه ها در یک کشور واحد، و چه در سطح کشورها و یا اتحادیه کشورها، و  

وسه های مختلفی که این روابط ایجاد نموده، حفظ کرده و در طول زمان تغيير داده است، هميشه مورد بحث  پر 

می باشند. در یک بررسی مبتنی بر اقتصاد سياسی عالوه بر افراد، گروه ها، دولت ها و قدرت های فراملی که  

ارزیابی نقش   نيز  مستقيما از منافع اقتصادی و سياسی بهره ور می شوند،   و ایدیولوژی ها  و جایگاه ایده ها 

نهایت مهم اند، زیرا درتدوین سياست های اقتصادی موثر می باشند. مطالعه نهادها چه در سطح ملی و چه در  

سطح جهانی یکی از مباحث اصلی اقتصاد سياسی است، چون همين نهاد ها استند که قوانين بازی را تعيين  

بنابراین، اقتصاد سياسی به دليل  کرده، رفتارهای اقتصادی را ساخت و به آن ها انگيزه می دهند.  ارمند ساخته 

دامنه گسترده مورد مطالعه آن، یک علم بينا رشته یی است و عالوه بر اقتصاد، رابطه تنگاتنگی با علوم انسانی  

و پدیده های  و اجتماعی دارد و مشحون از واژه های اختصاصی خودش می باشد که برای تبيين و توضيح پروسه  

 مربوط بدان نياز است. 

بندی   سرهم  صرف  کتاب  این  است.  معياری  علمی  اثر  یا  تحقيقی  کتاب  یک  شدن»  جهانی  «فرگشت  کتاب 

آن ها تحليل  دیگران و سپس  قبلی  و توسعه    معلومات  توليد  آن  تحقيق علمی است که هدف  یک  نيست، بل 

ن مولف  باشد.  جهانی شدن می  زمينه  در  خوانندگان  به جهانی  دانش  مربوط  تا مسایل  است  کوشيده  خست 

شدن  را از لحاظ اقتصاد سياسی در نظر آورد و از ميان آن ها مهم ترین شان را برگزیده و فرضيات در مورد آن ها  

را بصورت مدلل به آزمون بکشاند. بيشترین اسناد و مقاوالت که در این اثر مورد بحث و مهاجه قرار گرفته اند به  

یک  استناد من به موضوع جهانی شدن متکی به  کتاب  این  اصلی و معتبر می باشند. طرز برخورد مولف در  ابع 

ترکيبی استفاده   و  تحقيقی کمی، کيفی  از اسلوب های  آن   که در  باشد  متودولوژی نظام مند و مناسب می 

نيز در قالب نقل قول های  شده است. او برعالوه، به این اکتفا نکرده از متود ها و دستاورد های سایر دانشمندان

مفصل و متعدد، دیاگرام ها و حتی فرمول های ریاضی به  قدر کافی یاد آوری نموده است، اما فرمول بندی نتيجه  

گيری ها در بسياری موارد ملکيت علمی خود مولف است. اسلوب نگارش این کتاب در بافت یک نثر کارآمد، قابل 

درک بهتر مطالب جدید پيچيده و نا مانوس که ایجاب بحث های مفصل را می    فهم و زیبا تبلور یافته است. برای

از اسلوب ذو   تجربه غنی معلمی،  از  با استفاده  ارجمند  یعنی نخست  زنماید، مولف  برده است.  بهره  یی  نقه 

ه و به  عنوان را با چند جمله مرتبط به اصل موضوع برگزیده و بعدا در یک متن مختصر مدخلی بر موضوع باز نمود

تدریج مباحث را تا نقطه اوج آن دنبال می کند. سپس به تدریج مباحث و نتيجه گيری ها را کوتاه تر و فشرده تر  

 ساخته و باالخره به چند جمله استنتاجی نهایی می رسد.  
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داکتر صميمی یک شخصيت با صالحيت علمی و متخصص  اقتصاد سياسی است و از نزدیک به نيم قرن پيش با   

کوه های مسایل نهایت پيجيده و ناسفته اقتصادی دست و پنجه نرم می کرده است. صميمی در نيمه اول دهه  

آن  ۷۰ از  ناشی  فشار  و  مالی کشورهای غرب  بحران  لحظات  ترین  دشوار  از  یکی  پيرامونی،   در  بر کشورهای 

برگزید. به اتکا شخصيت منضبط    موضوع رساله دکترا اش را «نقش کشورهای پيرامونی در نظام پولی جهانی» 

علمی و پشتکار بی مانندش، رساله دکترایش در دانشگاه بن با رتبه ممتاز پذیرفته شد. پس از آن چه در سال 

در تدریس  کابل،    های  دانشگاه  اقتصاد  و  دانشکده  انکشاف  های  تيوری  «انستيتوت  همکار  که  هنگامی    چه 

سياست انکشاف اقتصادی» دانشگاه بوخوم و ریيس «بنياد پژوهشی افغانستان» در جمهوری فدرالی آلمان بود  

و یا یک ربع قرنی که مسووليت و آمریت برنامه های دری و پشتو دویچه وله رادیو را بر دوش داشت، یک آن از کار 

د   های  پژوهشی  زبان  به  زمينه  این  در  که  متعددی  مقاالت  پهلوی  در  او  نکرد.  فروگذاشت  اش  اصلی  رشته  ر 

انگليسی و آلمانی نوشته و در نشرات مهم انتشار داده است، دو جلد کتاب استثنایی و نهایت با ارزش در زمينه  

افغانستان"، چاپ:   بحران  ("گفتمان  افغانستان  "کالبد شکافی    ۴۵۹،  ۲۰۱۴اقتصاد سياسی معاصر  و   ،   صفحه 

سال   چاپ  افغانستان"،  موضوعات    ۴۰۰،  ۱۳۹۶بحران  تحقيق  در  تنها  نه  صميمی  نمود.داکتر  تاليف  را  صفحه) 

پيچيده و نا مکشوف اقتصادی ید طوال دارد، بل در عرصه انتزاع برداشت های تحقيقی و نظریه پردازی های اقتصاد  

نی به جلو گذاشته است. چنان که خودش به حق در پيشگفتار  سياسی جهانی شدن نيز گام های مهم و مطمي

«برخالف جریان فکری عام شمول و مسلط در نهاد های معتبر مالی جهانی و اندبيشکده    این اثرش می نویسد:

های مهم سياسی، نویسنده  تقسيم بندی نوع خودش را بر پایه شاخص های معين اقتصاد سياسی سنجش و  

 این تقسيم بندی نویسنده این شاخص ها را در نظر گرفته است: ارایه ميدارد. برای 

  ،سطح توليد ناخالص داخلی 

  ،شاخص جهانی شدن 

   چگونگی لبخند توليد در رابطه با سهم سرمایه داخلی کشور ها در ارزش افزوده و ادغام شبه انباشت

 بدوی در انباشت سرمایه.  

کاربرد همين شاخص ها، نویسنده کشور   از  پيروی  قرار با  ای چند قطبی شدن  آستانه  در    را، که  های جهان 

 دارند، به این شش  بخش تقسيم ميکند.  

 )کشور های خود مدار کالسيک، ۱

 )کشور های خود مدار نوظهور، ۲

 )کشور های پيرامونی در آستانه خودمداری شدن، ۳

 )کشور های پيرامونی آسيب  پذیر با ظرفيت های خودمداری شدن، ۴

 ب پذیر نوکيسه با تندیس پرستی مصرفی و در اخير )کشور های آسي۵

 )کشور های پيرامونی پر گسست در بند "چنبره اهریمنی" ۶

با در نظر داشت مشخصات هریک از این کشور ها از یک سو، و با وجود رویارویی ایاالت متحده امریکا و جمهوری  

     .ردد»خلق چين از سوی دیگر،  سيمای نظام چند قطبی شدن جهان تصریح ميگ 

مولف برای اثبات نتيجه تحقيقاتش که  نشانه های یک جهان چند قطبی و فرود امپراتوری ایاالت متحد امریکا را در  

چشمرس می بيند، عالوه بر اشارات قبلی اش دایر برتوضيح استثناات تاریخی و ساختارهای ویژه ای که ایاالت  

ر قدرت  و در دهه نود به یک قدرت هژمون و یکه تاز تبدیل نموده  امریکا را بعد از جنگ جهانی دوم به یک اب   ه متحد
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صفحه دیگر را به شناخت هژمونی واشنگتن، ایده های قوام بخش این هژمونی، همایش های   ۱۵۰بود، بيش از  

داده   اختصاص  بحران  کنترول  برای  جهانی  های  نهاد  توضيح  و  عالیم ضعف  ظهور  مخالف،  و  موافق  المللی  بين 

 است.

مانند  جمه پنداشته می شود،  فراز  حالت  در  زوج مدعی قدرت جهانی که  دیگر  جانب  به مثابه  وری خلق چين 

با توجه به سابقه فرهنگ سياسی بيش از دو    ایاالت متحد امریکا با تفصيل در خوری مورد ارزیابی قرار می گيرد.

يرد، اشاراتی به نقش عمده دولت  هزار ساله در چين که جای دولت شهرهای متعدد را یک اقتدار مرکزی می گ

، سلطه  استعمار و خيزش ها برای  ۱۹چين در قرن    در چين می شود که به نحوی تا امروز ادامه دارد. تضعيف

گسستن زنجير حقارت، به قدرت رسيدن حزب کمونيست، سوسياليسم نوع چينی، انقالب صنعتی و استراتژی  

تکميل می   را  تابلو  این  المللی  بين  مناسبات  با  رابطه  در  دولت چين  های  و سياست  ها  برداشت  باز،  درهای 

 ختصاص یافته است.صفحه ا ۲۰۰نماید. در این ارتباط نزدیک به 

ما و ملل مشابه دیگر و مسير رویداد های سياسی بزرگ جهانی را تعامل همين  از آن جایی که سرنوشت کشور

دو قدرت رقيب ایاالت امریکا و چين تعيين می کند، نا گفته پيداست که شناخت از پوتانسيل های عينی و ذهنی  

المللی ایجاب می نمود تا با چنين شرح و بسطی در مورد آن ها پرداخته  و دیدگاه های هردو نسبت به روابط بين 

 می شد. 

فکر می کنم برای نجات از مخمصه بهت زدگی و ندانم کاری، برای پویندگان متعهد و کوشای طریق صلح و رهایی  

و حتی ابرام توام   افغانستان مطالعه فصل پایانی کتاب با عنوان «تباین و تبانی غول پيکرهای اقتصادی» با ضرورت

استفاده   مورد  های  رسانه  در  افغانستان  آینده  درمورد  مطروحه  اغلب مسایل  که  است  جهت  بدان  این  باشد. 

با   مردم،  ما  کتاب است که  پایانی  اند. در همين فصل  غير مسووالنه  کننده و  بی مایه، سطحی، گمراه  نهایت 

جيواستر پولتيک،  جيو  های  مقوله  بسياری  اصلی  همين  محتوای  در  شویم،  می  آشنا  ایکونوميک  جيو  و  اتژیک 

جاست که دورنمای استراتژی های امنيتی دو قدرت رقيب را حدس زده می توانيم که قراراست مسير سرنوشت  

تعيين نمایند. در و اتحاد    جهان را  بين ایاالت متحد امریکا  ذیل همين عنوان است که به تفاوت های جنگ سرد 

 ات کنونی بيجنگ و واشنگتن پی می بریم. شوروی پيشين و اختالف

در روزگاری که شوربختی و فالکت جسم و جان مردم را تسخير کرده، ترس برهمه مستولی شده  و شجاع ترین  

ها فقط  از روی استيصال و نه بر مبنای یک آرمان متعالی انسانی و برنامه سنجيده شده سياسی، دعوت به 

اری کوری در نواخانه جان به صدا در می آید که «از هيچ چيز در زندگی نباید  قيام می کنند، گفته دوران ساز م

ترسيد، فقط باید فهميد. اکنون زمان درک بيشتر است، بنابراین شاید کمتر بترسيم!» فهم و درک معضالت دشوار  

تر می گردانند ویژه کشور بال کشيده ما افغانستان را روشنفکران متعهد ما آسان  و به  . این کار را داکتر  روزگار 

صميمی انجام داده است. او با تکميل این اثر تحقيقی گران سنگ اش که از شيره جان خود برآن مایه گذاشته و  

سه سال آزگار را وقف آن نموده است، می کوشد ما را از کابوس آبادی که روان ها را افسرده ساخته است به  

ما در تسریع    بدون تردید کوشش های جمعی آگاهانه و پيگيرسوی یک آرمان شهر قابل تحقق رهنمون شود که  

 رسيدن به آن نقش اساسی خواهد داشت. 

یک   او  این که،  یعنی  یک روشنفکر است،  واژه،  روز شده  به  بسيار  یک مفهوم  در  داکتر سيد موسی صميمی 

اعتنای قابل  و   آثار تحقيقی مهم  تخصصی اش  با رشته  ارتباط  در  اکادميک است که  آورده  شخصيت  وجود  به  ی 

است. او انسان آرمان گرایی است که به گفته خودش معتقد به فلسفه و نگرش انتقادی بوده و آرمان هایش پایه  

در واقعيت های تاریخی دارند. در عين زمان او انسان متعهد به بهروزی فرودستان، آزادی و کرامت همه انسان  

این ویژگی های کاری و شخصيتی داکتر صميمی در همه آثار و  ها، صلح در افغانستان و صلح جهانی می باشد.  

هایی از آن منصرف نشده است. فشرده  بکنش های اجتماعی و سياسی او مشهود بوده است و هرگز و به هيج 
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آرمان شهر قابل دسترسی داکتر صميمی را که در « چکيده» این کتاب آمده است، در سه جمله خالصه نموده  

 می توانيم: 

 رفاه همگانی به مثابه پاد زهر اندیشه نولبراليزم  تامين 

 «پيمان همکاری» با کشورهای پيرامونی به جای «روابط امپریال» 

  .نياز به یک جنبش صلح گسترده و جهانی برای جلوگيری از برخورد امریکا و چين 

مهربان   هماندیش  رفيق  و  برادر  همکار،  مانند  بی  اثر  این  نشر  از  پيش  خواندن  من  داکتر سيد  برای  بزرگوارم  و 

و افتخار دارم که مالحظات فشرده ام در مورد برخی ویژگی های آن اقبال  بود  بزرگی  موسی صميمی سعادت 

 نشر می یابد. 

  

 پيش گفتار:

 گستره بررسی

انتقال   ،انسان ها، داد و گرفت کاالهافرا قاره ای روابط    فهوم عام به مثابه یک فرایند پویایبه م  "جهانی شدن "

در واقع یک پدیده دیرینه تاریخی بوده که از بدو هجرت "انسان نوع متفکر" (هوموساپينس)     ،سرمایه و نيروی کار

 "جوامع   در  روابط  این  بوده است. چون شدت  از یک صد هزار سال موضوع بحث  بيش  آن هم   و  افریقا  قاره  از 

بوده است، د بطی  و  دیریاب  کننده،  درنگ  به مثابه  باستان"، نخست  آنرا     "جهانی شدن بدوی"رست ميتوان 

تشخيص و تعریف کرد؛ پدیده ای که پس از سپری شدن هزار ها سال و  دگرگونی های بنيادی این روابط  اکنون،  

مسمی گردیده است. در   "دهکده جهانی"در دهه ای سوم قرن بيست و یکم به شکل زیبنده و فراخور به   

نده از یک سو دیدگاه های غالب و چيره را در مورد "فرگشت جهانی شدن" در  نوشته دست داشته، اگر نویس 

 بوته انتقاد گذاشته، از سوی دیگر دیناميسم چند بعدی دگردیسی "فرگشت" را به تفصيل بررسی ميکند. 

نظ  در  "  ربا  نویسنده  انتقادی"  "خردگرایی  دیدگاه  به  فرگشت جهانی شدن"  داشت همين  بخش  در هفت  را 

 شخيص، تشریح و تحليل ميکند.  تفصيل  ت 

به مثابه یک فرایند پویا و هميشگی، توام با ابعاد پنچ گانه آن بازشناسی   نخست "جهانی شدن"، بخش اول در 

برهه   آن  از  انداخته ميشود؛ مراد  باستان  فرآیند جهانی شدن  به    نگاه گذرا  یک  آن  از  و پس  گردیده  ترسيم    و 

قرن شانزدهم    تاریخی است که در آن نظام های "باج گير درونی و خراج گير بيرونی" حکمفرما بوده و تازه پس از

پس از ميالد با ظهور و گسترش نظام سرمایه داری غارتگر در اروپای غرب، "جهانی شدن" استوار بر شيوه توليد  

سرمایه داری به مشخصه تعيين کننده تعامالت جوامع و تاثير گذاری های بنيادی در روابط انسان ها تبدیل گردیده  

  ۱۹۴۵ر ساخت های مادی جنگ های جهانی اول و دوم تا سال های  است. البته که این بخش توام با ارزیابی زی 

   پيدا ميکند.     ادامه  

، "جهانی شدن" پس از جنگ جهانی دوم ارزیابی ميگردد که در آن نظر به توانایی های مادی بزرگ  بخش دومدر 

ی گردیده و جنگ سرد بيداد  ایاالت متحده امریکا و اتحاد جماهير شوروی، دو قدرت بزرگ زمان،  جهان گویا دو قطب

ميکند.  در همين بخش، غرض شناسایی جهان به دو قطب، اهرم های ساختاری نظام پسا جنگ، از "کنفرانس  

توانایی های مادی ایاالت متحده امریکا در  از آن  و تحليل گردیده  و پس  برتون وودز" تشریح  تا "کنفرانس  یالتا" 

امپراتوری و غلبه بر کمونيسم" به شکل انتقادی ارزیابی ميگردند. سپس    رابطه با  استراتژی سه گانه "هژمونی،

به   امریکا"  متحده  ایاالت  "امپراتوری  با  پيوند  در  نوليبراليسم"  تا    "نوکينزیانيسم  از  جنگ،  پسا  نظام  نظری  بافت 
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در کشمکش   بزودی  یادآوری است که  نقد ميگردد. شایان  و  استثنایی" تشخيص  "فرماسيون  یک  بين دو  مثابه 

توليدی   "کارگاه  تا  "دژ مقاومت سياسی"  از  غير متعهد"  "جنبش  فرود  و  فراز  و شوروی،  امریکا  امپراتوری  قدرت 

  " مثابه  به  شوروی"  جماهير  اتحاد  "مارکسيسم  بخش  همين  اخير  در  ميگيرد.  قرار  بررسی  مورد  نيز  جهانی" 

واقعاً موجود" تحت "حکم روایی نومن کالتورا" با نقش "مدیران عامل"  به تفصيل ارزیابی   شالوده سوسياليسمِ 

 ميگردد. 

پ "،  که  بخش سومدر     ۱۹۹۰س از سال های  جهانی شدن"  یعنی پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی  ، 

، مسئله "جهانی شدن تک قطبی ایاالت متحده امریکا" در محور بررسی قرار ميگيرد؛ در  موضوع بحث می باشد

"نگاه   بند  در  که    امریکا    اجتماعی  علوم  دانشمند  فوکویاما،  به  منسوب  تاریخ"  "پایان  دکترین  نخست  جا  این 

" که  دکترینی  گردیده؛  ارزیابی  دارد،  قرار  هگل"  تاریخی  سلطهایدئاليسم    بر  ب  ای  استراتژی  واشنگتن  المنازع 

دار های  جهان الیه سرمایه  تک قطبی" نخست  "جهان  بيشتر  استوار ميباشد. غرض مشخص ساختن  آن  بر   "

ارایه   و  ترسيم  مالی"  پيکران  غول   " در خدمت  نشين"  کرسی  "نخبگان  با  رابطه  در    پنهان"  "دولت  و  فرامرزی 

همزما نا  پدیده  دو  اقتصادی  همزمانی  سپس  معض  نميگردد.  "با  "انباشت  ل  در  بدوی"  انباشت  "شبه  ادغام 

 "همایش اقتصادی جهان" در رویارویی با "همایش اجتماعی جهان""ارزیابی گردیده که با بخش    سرمایه جهانی"

"تک قطبی شدن جهان"، دوباره توانایی های اقتصادی امریکا، که بر فراز برج    پيوند ميخورد. در اخير همين بخشِ 

بزرگ منشی قرار دارد، با مثال "توليد ناخالص داخلی" آن کشور به مثابه فراز قبل از فرود امپراتوری امریکا ترسم  

 ميگردد.  

  در   پبخش چهارم،  از سال"جهانی شدن"  با   ۲۰۰۸  س  مدار کالسيک و رستاخيز  رود کشور های خود  ف  که 

به مثابه  ،  ۲۰۰۸سال  مشخص ميگردد، بيانگر برهه ای جدیدی است در فرایند جهانی شدن.    قدرت های نوظهور

   ، نظر به اصل تعبيه شده بحران در درون ساختار شيوه توليد سرمایه داری   ،آغاز برهه ای تاریخی است که در آن 

ارزش   شدن  جهانی  از  اضافی)  ناشی  ارزش   ) هزینه  افزوده  رفتن  بلند  امریکاو  قطبی     ،  نظامی  تک  نقش 

و   گردیده  امریکا خدشه دار  ایاالت متحده  تازه شکل ميگيرند.امپراتوری  بندی های  این بخش نخست    قطب  در 

و همچنان تعبير های مختلف این بحران به تفصيل  مورد ارزیابی قرار    "حباب مسکن و مستغالت"  ران ترکيدن  بح 

در     نوکينزیایسم"  و  نوليبراليسم  تيوری های  بازنگری به  و  بحران  نهادینه سازی مدیریت  راستا  این  در  ميگيرند. 

عنوان   تحت  ميگيرند. سپس  قرار  ارزیابی  ها"محراق  کشور  دگرگونی ساختاری  اقتصادی  های  تقس پيآمد  يم  "، 

بندی کشور های جهان به سوی "چند قطبی شدن" سر از نو تشخيص و پيشکش ميگردد. در این جا، برخالف  

و اندیشکده های مهم سياسی، نویسنده    جریان فکری عام شمول و مسلط در نهاد های معتبر مالی جهانی 

ارایه و  سنجش  سياسی  اقتصاد  معين  های  پایه شاخص  بر      را  خودش  نوع  بندی  این    تقسيم  برای  ميدارد. 

 تقسيم بندی نویسنده این شاخص ها را در نظر گرفته است: 

  ،سطح توليد ناخالص داخلی 

  ،شاخص جهانی شدن 

   چگونگی لبخند توليد در رابطه با سهم سرمایه داخلی کشور ها در ارزش افزوده و ادغام شبه انباشت

 بدوی در انباشت سرمایه.  

کاربرد همين شاخص ها، از  پيروی  قرار   با  ای چند قطبی شدن  آستانه  در    را، که  نویسنده کشور های جهان 

 دارند، به این شش  بخش تقسيم ميکند.  

 کشور های خود مدار کالسيک، )۱

 )کشور های خود مدار نوظهور، ۲

 )کشور های پيرامونی در آستانه خودمداری شدن، ۳
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 )کشور های پيرامونی آسيب  پذیر با ظرفيت های خودمداری شدن، ۴

 )کشور های آسيب پذیر نوکيسه با تندیس پرستی مصرفی و در اخير ۵

 )کشور های پيرامونی بحران زا در بند "چنبره اهریمنی" ۶

با در نظر داشت مشخصات هریک از این کشور ها از یک سو، و با وجود رویارویی ایاالت متحده امریکا و جمهوری  

 جهان تصریح ميگردد.       خلق چين از سوی دیگر،  سيمای نظام چند قطبی شدن

هویت اجتماعی، شخصيت    "،  مپراتوری ایاالت متحده امریکا در بند افت تاریخی"ا  ، تحت عنوان  بخش پنجمدر  

گرایی "سرزمين    پس بازتاب  وابه مثابه یک "پوپوليست" و به ویژه به حيث   ترامپ،    سياسی و استراتژی دونالد  

ارزیابی  استثنایی"   تفصيل  "پوپوليسبه  جمهور  ریيس  این  که  تاریخی  اهميت  به  نظر  البته    دارا ت ميگردد.   "

تا   از نهاد های جهانی  ميباشد، تحت شش نکته ساختار فکری، کارنامه سياسی، استراتژی او مبنی بر خروج 

و توام با   کمدی به تفصيل-پرده  نمایشنامه تراژیدی  نیورش به کنگره امریکا توسط هواداران او، به مثابه وا پسي 

بایدن،   البته در اخير همين بخش "پيروزی آسيب پذیر" جو  بازگو و بررسی ميگردند.  انتقاد گرایی  پيروی از اصل 

انتخابات شکست داد، به مثابه یک توهم سياسی برگشت به "سلطه بال منازع  ترامپ را در  ریيس جمهور که 

 امریکا" تحليل ميگردد. 

شدن، از همه مهمتر رقابت اقتصادی، خصومت های سياسی و تالش های    آز آنجایی که در جهان چند قطبی

وقف دگرگونی حوزه تمدنی    بخش ششمتقویت نظامی دو قدرت بزرگ جهان، چين و امریکا مطرح می باشد،  

ریتوکراسی حزبی"  گردیده، ویژگی های تاریخی، هویت فرهنگی و توانایی های   چين، از امپراتوری آسمانی تا "مِ

و بررسی ميگردد.     اقتصاد ی این قدرت بزرگ نوخاسته ای قرن بيست و یکم هر یک به تفصيل تشخيص، تحليل 

در   تبانی  و  تباین  نظامی،  ای  در جبهه  تاریخ مبارزات حزب کمونيست چين، دشواری های مبارزه  راستا  این  در 

تس تحت رهبری مائو  اقتصادی و فرهنگی  بزرگ  دگرگونی های  به شمول  دبير کل حزب  ه عرصه سياسی  دون، 

پينگ،    سياو  دنگ  ارشادات  تحت  ویژه  به  مائو،  از  پس  اینکه  ميگردند.  ارزیابی  و  ارایه  کشور  آن  کمونيست 

شی   زمان  تا  استراتژی  این  و  یافته،  دست  اقتصادی  بزرگ  جهش  به  چين  تجربه،  با  و  کار  کهنه  کمونيست 

یک کجن  از  و چين  کرده  دوام  بلند  پينگ، دبير کل حزب کمونيست  یک سرزمين  به  توليدی جهان"  "کارگاه  شور 

باالی فن آوری و اطالعات تغيير کيفيت داده، به نوبت خود از اهميت زیاد برخوردار بوده و ایجاب تحليل و تفسير را 

سياسی و تشخيص آن به مثابه یک  -ميکند. در اخير همين بخش، پس از تشریح چگونگی نظام مختلط اقتصادی

امپراتوری چين تحت رهبری  گسترش روابط    اسی حزبی" تحليل گردیده و بزودی استراتژی دو گانه"نظام مِریتوکر

 پينگ مورد غور و مداقه قرار ميگيرد.  شی جن 

،  بخش هفتمپس از تشریح و تحليل توانایی های چند بعدی امریکا و چين، به مثابه دو غول پيکر اقتصادی، در  

  –که بخش آخری و بسيار مهم تلقی ميگردد، تباین و تبانی این دو قدرت بزرگ که خود را "سرزمين استثنایی"  

یابی ميگردند.  البته نویسنده در این بخش تنها با ميخوانند به تفصيل ارز –چين  –و "امپراتوری آسمانی"   -امریکا 

نکرده، سندرم   بسنده  باستان،  یونان  بانگ  پر  نگار  وقایع  دیدیس"،  "توکی  ای  تله  به خطرات  درگيری حوزه  نگاه 

 نفوذی و امپراتوری جهانی را که در شاخص های چند الیه ای بازتاب می یابد، به کار ميبرد. 

اهریمنی"    رهایی از "چنبره   دور نمای تيره و تار "دهکده جهانی" و گذرگاه تنگ در اخير نوشته ای دست داشته،  

 به مثابه  پس گفتار و چکيده پيش کش ميگردند.  و  معضل "رفاه همگانی"  نوليبراليسم
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