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 رشد 

 
 

 سرآغاز
 
گیرد، نیمی از تحقیقی که حاصل آن، اینک، در اختیار خوانندگان قرار می    

انجام رسید. آن زمان انتشار نیافت و تحقیق ادامه  سال پیش به 21حدود 
، بعمل4939ماه دی تا 4979یافت تا نظرهائی را که، در دو دهه اخیر، از 

 قرار، مطالعه ،هم تاریخ سیر تحول کلمه رشد اند، در بر بگیرد. بدینآمده
développement های در باب رشد و هم را و هم تاریخ سیر تحول نظریه

 4939ماه تا پایان دی را، از یونان دوران ارسطو تبدیل شدن رشد به اسطوره
. محل این سیر و صیر، غرب بوده اما دیگر نقاط جهان را نیز گیرددر بر می

 قرار:است. بدینمحل خویش گردانده
 

ر ی ای که کلمه رشد بخود گرفته و سیفصل اول کتاب به سیر تحول معان     
جهانی دوم می  های اول بعد از جنگتا سال تحول نظریه ها از دوران ارسطو

پردازد. در این فصل، تاریخ باوری که در اسطورۀ رشد از خود بیگانه شد و 
درت د قچرائی و چگونگی از خود بیگانه شدن رشد انسان و رشد جامعه در رش

 شود.است، به زبان وصف و تحلیل، بازگفته میکه سرمایه شکلی از اشکال آن
یابد و خویشتن را به تدریج که اروپا موقعیت و وضعیت مسلط را می      

جوید و راه رشد، یکی و آن نیز، کند، رشد صفت پایان ناپذیر میمحور می
ن ناپذیر هستند و به یمن است: منابع روی زمین پایا راهی است که غرب درآن
توان به دوران وفور رسید. چون قانون تحول اجتماعی دانش و فن شناسی، می



 23 

پیروی  های جهان، از این قانون جهان شمولیکی است ، پس همه جامعه
 آیند که باز جهان شمول و از آن غرب است. خواهند کرد و به فرهنگی در می

پذیر شوند و جریان تحول آن های غیراروپائی تحول که جامعهبرای این      
ها شتاب بگیرد، اروپا مسئولیت و مأموریت دارد که آنها را استعمارکند.  جامعه

 ، جانبدار استعمارها، از جمله مارکسگراترینها تا چپگرا ترین مراماز راست
ئیرا پدیدآورد با پویا زیر سلطه –ار، مدار بسته مسلط که استعمشدند. اال این

های سامانه سلطه. در این سامانه، نه انسان، چه غربی و خواه غیر غربی، که 
قدرت رشد کرد. بهای این رشد را انسان و طبیعت پرداختند. بهائی بس 

، یائی خشونتها بخشی از آن بودند. پویائی نابرابری و پوسنگین که جنگ
عنان به عنان، نابرابری بر نابرابری و خشونت بر خشونت افزودند. تولید 

های برآورندۀ نیازهای انسان گر، در شتاب، از تولید فرآوردههای ویرانفرآورده
ها آغاز کردند به پیشخور کردن و از پیش آینده را متعین پیشی گرفت و جامعه

بلیغ و منابعی بود که ت« فضای حیاتی»، جنگ بر سر جهانی دوم کردن. جنگ
گرایان رواج در میان راست هگلبار، نظریه ناپذیر هستند. اینشد پایانمی

گرفت. بنابرآن، غیر اروپائی الیق رشد نیست و غرب نه تنها نباید غم واپس 
. دماندن آنها را بخورد، بلکه حق دارد با آنها رفتاری را بکند که الیقش هستن

منابع موجود در کشورهای غیر اروپائی از آنِ برترها است و غرب حق دارد از 
است و هدف  برداری کند. گرچه رشد رکنی از ارکان دموکراسیآنها بهره

ها توانا به استقرار دموکراسی است، اما غیر اروپائی دموکراسی سازماندهی رشد
 یستند.ن

جهانی دوم، به دنبال تصویب منشور سازمان ملل  پذیرفتن جنگبا پایان    
المللی را پیدا کرد. دو ارودگاه، هریک ، رشد نقش محور روابط بینمتحد

است. یک چند بنیاد است که او درپیش گرفتهمدعی شدند که راه رشد همان
للی نیز پدیدآمدند که رشد کشورهای رشد نیافته موضوع کارشان شد. المبین

بود، زوده شدهنیز اف و استالینیسم در غرب، غیر از مارکسیسم، که برآن، لنینیسم
 های رشد، ساخته و ارائه شدند:دیگر نظریه

 ارائه کرد.  روستوای رشد که مرحله 1نظریه ● 
 پیشنهاد کرد، فرانسوا پروهای آن که و پویائی نظریه سلطه● 
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 قابل بکاربردن الگوی اقتصای غرب توسط بقیه جهان،نظریه غیر● 
 ،نظریه نئومارکسیسم● 
 اندیشیدند، نگریزی که روشنفکران امریکای التینظریه وابستگی● 
 نظریه خودگرادنی اجتماعی یا رشد خود محور،● 
 نظریه بازگشت به خود و تکیه به خود و ● 
 .شروع کند نظریه باید از تأمین نیازهای واقعی● 
 4311هه ها راه به جائی نبردند. این شد که داما، در عمل، این نظریه    

 های:میالدی، دهه سرگردانی گشت. باوجود این، در این دهه، نظریه
 ،اقتصادی سیاست تعدیل● 
 ،نظریه رشد پایدار● 
 با چهره انسانی، اقتصادی سیاست تعدیل● 
  و از سوی ارائه کنندگان نظریه پسا مدرنیته اعالن شکست مدرنیته● 
 پسا رشد● 

به مردم جهان واقعیت  بار، رشد بمثابه مجازی که زبان فریبارائه شدند. این
د و رابطه رشد با قدرت و نیز رابطه علم با خشونت و جای استقالل و نمایمی

 مورد توجه قرار گرفتند: در رشد پایدار آزادی
 
های رشد، در واپسین سالهای قرن بیستم در فصل دوم، تغییرها در نظریه    

، «نوگردانی یا رشد»، «ددموکراسی و رش»شوند: مسیحی، مطالعه می
های های نظریه، موضوع«خردگرائی اقتصادی»و « اقتدارگرائی و رشد»

، هم دیکتاتوری از نوع «دیکتاتوری برای رشد»جدید هستند. شکست 
لیبرال، در این و آن قاره،   داریلنینیستی  و هم از نوع سرمایه –مارکسیستی 
ناپذیر کردند. را اجتناب« دیکتاتوری برای رشد»های راهنمای انتقاد اندیشه

 این انتقاد همراه شد با پیشنهاد نظرهای جدید:
ی و با دموکراس گرا که نیاز به استقرار دموکراسی و دمسازی دینرشد درون● 

 رشد دارد،
 ،الیبرالرشد از دیدگاه پس● 
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ها و هم در نظریه رشد بقصد سازگارکردن نظام انقالب، هم در جامعه● 
 اجتماعی و طرز فکرها با رشدی غیر از رشد واقعاً موجود،

 و نئوهابسی، جهانی آورد نقد لیبرالیسمنظریه رشدِ ره● 
بست و سومی، و دیگری، پسا بن پسامارکسیسمسه جریان، یکی، ● 

 پسامدرنیته،
 ، پسا امپریالیسم● 
 و  نظریه جنسی رشد● 
 نظریه رشد قابل پشتیبانی. ● 
و...در این دوره، پرورانده شدند. ویژگی  و رشد سبز و رشد زدائی رشدپایدار    

رو، است. از این تازی لیبرالیسمو یکه این دوره، شکست ایدئولوژیهای چپ
شود. دو مؤسسه، یکی تبلیغ می« تنها راه رشد »و شدن، بمثابه  جهانی کردن

شوند و المللی پول مربی رشد کشورها می و دیگری صندوق بین ک جهانیبان
ردن ضرورت جهانی ک»و برپایه  برنامه رشد را، برابر اصول راهنمای لیبرالیسم

را  ،، تدوین و کشورهای مختلف، نزدیک به همۀ کشورهای زیرسلطه«و شدن
آورد. همکنند. این برنامه جز شکست ببار نیمی )نمی( به اجرای آن ناگزیر می
کند. رشد واقعاً ، برای رشد، معیارهای جدید مقرر میزمان، سازمان ملل متحد

 شود.دوین میبا سیمای انسانی ت شود و نظریه رشد پایدارموجود نقد می
 

 2141تا  4331های جدید درباره رشد ، از سال در فصل سوم، نظریه     
 سرمایه در قرن بیست و»، زیر عنوان پیکتی شوند. انتشار کتابمطالعه می

گاه می، که غرب را از نابرابریهای فزاینده و هرچه تهدید کننده«یکم کند تر آ
شوند، حاصل آگاه شدن از این ن فصل مطالعه میو کارهای دیگری که در ای

 درآوردن اقتصاد و شدن به تصرف ماوراءملیها واقعیت است که جهانی کردن
و دموکراسی براین دو اصل،   بار، استقالل و آزادیاست. اینجهان شده

شود. بر اصول استقالل و آزادی، همان سیاست جهانی می ضرورت رشد پایدار
سو، مرتب بدین صدر، از دوران انقالب ایرانشود که بنیپذیرفته و مطرح می

نویسد: مدیریت جهانی بر پایه استقالل و گوید و درباره آن میاز آن سخن می
برای تصدی حقوقی که به جهانیان تعلق دارند و جریان  آزادی هر جامعه ملی
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به رشد در سراسر جهان و جانشین کردن آلودن طبیعت  دادن نیروهای محرکه
 شود:. این نظر، در نظرهای رشد جدید لحاظ میبا عمران طبیعت

هایی ی، با ویژه گبر پایه استقالل و آزادی معنای رشد پایدارجدید ب مدرنیته● 
 شوند رشد واقعاً موجود در پوشش رشد پایدار ادامه پیدا کند،که مانع از آن می

وجود م ، یا رشدی از نوع دیگر با این ویژه گی که به رشد واقعاً رشد زدائی● 
سالمت خود را  پایان قطعی بدهد و انسان ها آزادی خویش و محیط زیست

 بازیابند،
 داری و رابطه سرمایه با کار ، تغییر سازماندهی سرمایه● 
 و اقتصاد سبز● 
 ، میثاق اکولوژیک● 
های ارائه شده در این دوره نیستند و نخست نظریههها تنها نظریاین نظریه     

های رشدی کنند. سپس نظریههائی پرشمارترند که رشد واقعاً موجود را نفی می
گذارند که مرام شوند که همه بنا را بر پایان بخشیدن به رشدی میپرشمارتر می

ایداری رو، رشد پاست. از اینساالری لیبرال به جهانیان تحمیل کردهسرمایه
ساالران نیز موافقش هستند، از دید مخالفان رشد واقعاً موجود، که سرمایه

 شود.ها توصیف میترین فریفتاریفریفتاری و کشنده
دهد. در رابطه ، رشد وقعاً )واقعا (موجود به راه خود ادامه میباوجوداین     
رو، ابعاد افزایند. از اینا بر هم میه، نابرابریها و خشونتزیر سلطه –گر سلطه
، ته کشیدن شوند: آلودگی محیط زیستتر میها بزرگ و بزرگگریویران

ها و خدمتهای ویرانگر ترشدن نسبت فرآوردهمنابع موجود در کره زمین، بزرگ
 انسان. های برآورنده نیازهای واقعیها و خدمتبه فرآورده

شوند. آرمان میهای جوان در کشورهای مختلف، بیحال، نسلدر همان    
 نظران نگران سرنوشت طبیعت و انسان و دیگر جانداران چاره را آرمانصاحب

 ،بینند. اما آرمان مند شدن، نیاز به بیان استقالل و آزادیمند گشتن جوانان می
شود بمثابه اندیشه راهنما دارد. بدین بیان است که مدار اندیشه و عمل باز می

پذیرکردن شود که او را است: باز و تحولو جوان صاحب آرمان و نقشی می
 . زیرسلطه –نظام اجتماعی از راه بیرون رفتن از روابط مسلط 
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ری رشد جامعه با رشد انسان، رشد از واقعیت این امر که از راه قیاس صو     
گوید که رشد واقعیت دارد. واقعیت دارد است، خود میبدل گشته به اسطوره

زیرا انسان استعدادها و فضلهایی دارد و حیات او حقوقمند است. بنابراین، 
اشند و ها ،رابطه های قوا بپذیر است. هرگاه بنابراین نباشد که رابطهرشد

کند و رشد های حق با حق باشند، جامعه نیز رشد میبنابراین باشد که  رابطه
است،  گردد. بنابراین، اگر رشد اسطوره گشتهآن قابل مقایسه با رشد انسان می

ذاتی حیات خود  ها و حقوقخاطر است که انسانها از استعدادها و فضلبدین
اند. تنظیم های قوا کردهرا رابطه ر و با محیط زیستها با یکدیگغافل و رابطه
است و قدرت سپرده جای خویش را به تنظیم رابطه با قدرت رابطه با حق

گری میگری بر ویرانگری است و ویرانرابطه قوا، بنابراین، فرآورده ویران
کنند و، بطور روزافزون، اند و میتولید کرده ها نیروهای محرکهافزاید. جامعه
 رود.است و میگری بکار رفتهتری از آنها،  در ویرانبخش بزرگ

خاطر، جهان امروز نیازمند نظریه جامعی درباب رشد است. این نظر بدین       
ام. باردوم، نظریه پیشنهاد کرده« د توحیدیاقتصا»را، یک بار زیر عنوان 

ام و حاصل ام. به مطالعه ادامه دادهرا پیشنهادکرده رشد انسان و عمران طبیعت
 کنم.را، در جلد دوم کتاب رشد، ارائه میآن

 صدرابوالحسن بنی     
 4939بهمن  21     
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 فصل اول

 رشد در از خود بیگانه شدن نظریه رشد در اسطوره
 

 شد: تاریخ باوری که اسطوره
     
های اسددت. برای بسددیاری از جامعه در غرب امروز، رشددد یک اسددطوره     

 ذ شد.روی زمین، باور عمومی به رشد، پدید نیامد. از غرب بسان اسطوره اخ
تاریخ این باور را در غرب که جریان بدل شدددددن یک واقعیت به یک باور و 

کنم برای یک مطالعه تطبیقی میان یک باور به یک اسدطوره اسددت، مبنی می
با قرآن به قصدد یافتن پاسدخ یک پرسش: چرا با « عهد قدیم و عهد جدید»
های مسلمان از این راه است، جامعه که قرآن راه رشد در استقالل و آزادیآن

که روی آوردندد، بجای آن« فرنگی اخدذ تمددن»بددر رفتندد؟ و وقتی نیز بده 
های اسالمی و کنند، اسدطوره کردند و اسدطوره رشدد در جامعه غرب را الگو

 ، خود از موانع بزرگ رشد، گشت؟های زیر سلطهنیز عموم جامعه
« غربی کردن»و  (Civilisation« )تمدددن»هددای چرا در غرب، کلمدده     
(Occidentalisation) و نوگرائی (Modernisation)  آزاد شددددددن»و »
(Libération)شود، نشدند؟ چرا به ، و ... بیانگر جریانی که رشد خوانده می

( گفتند و این کلمه رایج Développementشدددد، رشدددد )باوری که عمومی
ای داشت: به زبان چندگانه امتیاز« Développement»گشدت؟ زیرا کلمه 

انگیخت. در علمی تعلق داشدت و به این اعتبار، ازرشمند بود و احترام بر می
و از آن به دو علم، علم طبیعت و علم اجتماع  واقع، کلمده از فلسددددفه به دین
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اسددددت و معندائی را دارد کده پندداری، در همده تاریخ، در کردهراهی دراز طی
و علم، همان را حفظ کرده و بنابراین در حقانیت آن، تردید فلسددددفده و دین 

جایز نیسدت. رشد خود بیان یک جریان مطلوب است. بنابراین، کلمه بیانگر 
تمیز راسدت راه ازکج راه است و نیز، از دوران اساطیری تا امروز، کلمه بسط 

 زی است.اندیشه ور بیانگر سُنت« Développement»دادن و باالندن 
های گوناگوِن سخت افزون بر این، در علم اجتماعی، بیانگر تغییر     

دشووار استففاعل مشخ  نیست .  تشخی  تغییرها و تییین هویت 
تر است  از این رو، از آیند با زهم مشکلها، بتدریج که در وجود میآن

سه، ناشناخته با شناخته، آن جویند و، از راه مقایسوود می قانون تشوابه
وعامه فریب، به قصددد  شووناسووند  روا قیار، در زبان عامه پسووندرا می

که، در ، به شدددرط آن«قانون تشدددابه»رود. بکار بردن فریب، بسدددیار بکار می
قیاس صوری ناچیز نشود و جای شناخت موضوع تحقیق را نگیرد و بکار آن 

فایده نباشددد. اما اگر تشددابه برای د بیتوانآید که تجربه را آسددان بگرداند، می
 این باشد که دلیل در خارج حُکم قرار بگیرد، فریب است. 

ای است که با نمو یک کودک، با شکفتن و بسط برای مثال، رشدد کلمه     
اسددددتعددادهدای او، مشددددابهدت دارد. بندابراین، هر چند گزارش دقیق تمامی 

جامعه هسددتند، مشددکل اسددت، اما هر  آورد نوگرائیتغییرهای اجتماعی که ره
 داند رشد یک کودک چیست؟ با تشبیه رشد جامعه به رشد کودک،کس می

شددود. حال اگر بگوییم رشددد یک امر اجتماعی با یک امر طبیعی مقایسدده می
که  اجتماعی همانند رشددددد یک کودک اسددددت، کار ما نه اسددددتفاده از الگو

ک از رشد ی است. زیرا بر پایه رشد کودک، زبان فریب اسدتفاده از اسدطوره
سدازد و بنام اسدطوره رشدد، قدرت اسدت که در اشکال گوناگون، اسدطوره می
شددود. این قیاس بود که رشددد را که روش بود، سددرانجام به اسددطوره بزرگ می

که تاریخ اسدطوره شدن رشد را پی بگیریم، بجاست بدل سداخت. پیش از آن
گیرد، قصددد گریز از خاطرنشددان کنیم که هر بار که مقایسدده صددوری انجام می

ای که شدددود و شدددناختهپذیر نمیآزمایش اسدددت. زیرا حاصدددل مقایسددده تجربه
خواهیم  بشدناسیم، اسطوره شده و نقش ناشدناخته را از راه مقایسده با آن، می

های دیگر، اسددت. برای مثال، رشددد غرب، برای جامعهدا کردهاسددطوره را پی
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کرد. و در خود با غرب، رشددد معنی پیدا اسددطوره شددد وقتی که، تشددبه جوئی
غرب، رشد وقتی اسطوره شد که با رشد کودک تشبیه شد و رشد کودک پی

ن زرگ شدددآمد نمو اعضددای بدن گمان رفت. بنابراین، رشددد، به تدریج، در ب
، خالصدده شددد. دورتر، در بحث از الگو و اسددطوره، از نو، به ابعاد تولید ملی
شددود و جامعۀ که، با غفلتی، رشددد اسددطوره میگردم. چراباز می قانون تشددابه

افتد. گرفتار پرسددتش این اسددطوره، از راه رشددد، در بیراهه ویران سددازی می
هائی که ها بپرسدیم خاصهاز آن به سدرا  دانشدمندان غرب برویم و از آنپیش 

 (4شوند، کدام ها هستند؟ )موجب تمیز رشد از غیر آن، می
 

 : جهت و هدف داری -الف
نمو، یدک جهدت و یدک هدف و مراحل مشددددخصددددی دارد. حتی وقتی      

 برای تغییرهای پرشددمار و بزرگ هسددتند، مرحله نهائی از آغاز معلوم اسددت:
دانی که خوشدده گندم خواهد شددد. کاری، از آغاز میمثال، دانه گندم را که می

حال اگر رشددد را مشددابه نمو بشددماریم، صددفت کمال را عالوه دارد. نمو در 
دهد و به نمو ارزش می« کمال»که شود. با آنکمال خویش رشدد خوانده می

د را کمال نمو خواندن، دانیم، اما رشدداسدت که رشددد را ارزشددمند میبیانگر آن
کند. زیرا نمو بیانگر به کمال رسدددیدن می را جانشدددین زبان تجربه زبان فریب

اندام اسدت و ممکن اسدت با کیفیت کامل همراه نباشد. آیا سه خاصه دیگر، 
 مانع از آن خواهند شد که زبان فریب جای زبان تجربه را بگیرد؟

 
 : استمرار -ب
کند. حتی وقتی جوانه کند. آهسدته و پیوسدته تحول میطبیعت جهش نمی     
دهند، بلکه شدددود، تغییر طبیعت نمیشدددکفد و یا هنگامی که ک رم پروانه میمی

دهند. اسددتمرار تغییر یکی از شددرایط زندگی اسددت و تغییر شددکل و اندام می
 پذیرد مگر با مرگ. پایان نمی

 
 : ائی و دامن گستری و شکوفائی مداوم استیدادهابرخودافز -ج
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سان که مرحله جدید هر مرحله جدید بسدتگی دارد به مرحله پیشدین، بدان     
ها، تکاملی به حساب است که های پیشدین را در بر دارد و نسبت به آنمرحله

دهد. از یک دهد و گل میوه میشدود. درخت گل میدانه، جوانه و درخت می
آیند. یا جنین کودک، نوجوان و شددددمار پدید میهای بیهر سددددال دانهدانه، 

کنند و ... شدددود. قوای عقالنی او در جوانی فعلیت پیدا میسدددپس جوان می
 سان، جریان رشد، جریان تکامل کمی و کیفی است.بدین
 
 : برگشت ناپذیری -د

ثال، ی مای طی شد دیگر بازگشت به عقب، میسر نیست. براوقتی مرحله     
 توان جنین کرد ... توان کودک گرداند و کودک را نمیبالغ را نمی

توان جریان زندگی را از جریان مرگ و ساختن اما با این چهار خاصه نمی     
ها را را از ویران کردن جدا کرد. زیرا مرگ و ویران سدددازی نیز همین خاصددده

و  سیدن به کمال زندگیتوانند داشته باشند. بر فرض که جهت و هدف را رمی
که هر نموی توان تمیز داد. چرایا سداختن بشدماریم، هنوز رشد را از نمو نمی

رسدد و جریان مرگ از نقطه پایان نمو نیست که آغاز ای به پایان میدر مرحله
شود. در حقیقت، دو جریان نمو و مرگ همراه هستند. وقتی جریان نمو به می

نهد، جریان اختن بر ویران کردن، روی به کاهش میرسد که فزونی سجائی می
که در جریان رشد، به تدریج، از میزان گیرد. حال آنمرگ قوت روزافزون می

شود. در حقیقت رشد زمانی از نمو قابل تمیز تخریب برای سداختن کاسته می
رسد. رشد جریان مداوم بر خود افزون، شدود که میزان تخریب به صدفر میمی

گردد. رشد گسدتردن و نو به نو شددن و اسدتعدادها در صیر به کمال، می دامن
های از یاد رفته آن، مسددتقل و آزاد و اسددت و دو خاصدده از خاصدده خودجوش

بگیریم و ببینیم آیا این بنابراین خودانگیخته است. تاریخ رشد در غرب را پی
 اند یا خیر؟آوردهد را در پیکردن رش ها اسطورهغفلت
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 :و یونان باستان دید ارسطویی
ها و دیگری دو سددرچشددمه داشددت: یکی اسددطوره در یونان قدیم، معرفت     

ترینشدددان، تغییر بود. سددداختند. از جمله امرها و مهمنظرها که فیلسدددوفان می
همانی پایدار را توان جور اینآمد، این بود: چگونه میه میان میپرسددشددی که ب

 با ظهور نو، جور کرد؟
های جهان را که از پی یکدیگر پرسددتی، عمرها تغییرشددکل بنابر اسددطوره     

دهند. فلزها تجسددم عمرها هسددتند و هر فلز مظهر دهند، توضددیح میروی می
توان از کمال یک فلز )نقره، جریان تکامل، میسان، بر یک عمر است. بدین

جسددددت. هر عمر یک دوره،  روی، آهن و ...( نسددددبت به فلز دیگر، معرفت
مرکب از نمو از آغاز تا اوج و از اوج به سراشیبی انحطاط است. انسان و هر 

ها به تجربه مسددددتند قرار، اسددددطورهکند. بدینگیاهی همین مراحل را طی می
یم ودند اما تجربه را نه روش رشد که روش توجیه احکام کلی تجربه ناپذیرب

شدددددند. برای مثال، بنابر سدددداختندد که بعنوان علم یقینی بر عقول حاکم می
 پرسفون، از ربوده شدن دخترش ، الهه زمینDéméterدمتر  پرستی،اسدطوره

Perséphone  هادستوسط Hadés خدای جهنم، ناراضی شد. پس مانع ،
ها، در زیر روییدن گیاهان گشدددت و گفت: تا وقتی دخترم در بند خدای جهنم

ها ناممکن گشت. ها اسدت، هی  گیاهی نخواهد رویید. زندگی بر انسدانزمین
دمتر را با هادس صلح داد. قرار شد  شدکایت بردند و زئوس Zeus زئوسبه 

ها مدتی از سددال را با عاشددق خویش بگذراند و باقی سددال را در دنیای انسددان
روید و از رود، میبزید. بنابراین، دانه گندم، بسدددان پرسدددفون، به زیر زمین می

به زمین بازگردد. دوری که دانۀ گندم  آید تا دانه شددود و دوبارهزمین بیرون می
آید، )در شکل جوانه و ساقه و خوشه شدن( و از کند تا از زمین بیرون طی می

کند! آن تا به زمین بازگشدددتن )بذر(، را روابط قوا میان اسدددطورها، توجیه می
(2 ) 

کوشددید برای پرسددش، پاسددخی علمی بجوید: نخسددت اموری که  ارسددطو     
آیند جدا کرد. از قابل تشددخیص هسددتند را از اموری که به تشددخیص در نمی

کند، ها را بیابد و مشخصکوشدد سدلسدله علتجا، حسداب علم را که میاین
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یعنی چند و چون ضدرورت و تعین را بجوید، از حساب تاریخ که هنر شمرده 
 شد، هنری که موضوع آن ممکن و تصادف است، جدا کرد.می
، طبیعت و ماوراء طبیعت شد. طبیعت معنائی رو دانش، از دید ارسطوقلم     

داشددددت انددکی متفاوت با معنائی که امروز دارد. در واقع، طبیعت در یونانی 
(Physis/φύσις( از فعدل )Phuo /φυω  بده معنای نمو کردن، رشددددد )

غییر اسددت که تآید. بنابراین، طبیعت که برای اندیشدده عادی، چیزی کردن می
د رشدد»کند، از دید ارسدطو، در معنای اول، تولید مثل چیزهائی اسدت که نمی
 «.کنندمی
اسددت که طبیعت هر چیز، جوهر آن چیز اسددت. جوهری سددخن او را، این     

گیرد. در اشدددیاء متحرک و متحول، که آن چیز نمو و رشدددد خود را از آن می
ز قوه به فعل آیند. حرکت همین شدود، استعدادهای هر شیءاحرکت سدبب می

( و طبیعت همین فراگرد و جریان تولید مثل و 9فعلیت، پذیرفتن قوه است )
توان نمو اسددددت. زیرا حرکت نمو از این طبیعت اسددددت. بنابراین، علم را می

، یعنی علم رشددد تعریف کرد. پس مطالعه اشددیاء به شددیو  «طبیعت شددناسددی»
شددد هر شددیء. بنابراین، دانشددمند کسددی شددناختن طبیعت و یا ر»علمی، یعنی 

ها، برای نمو دانه گندم، و روابط آن نیسددددت که با مراجعه به تاریخ اسدددداطیر
« طبیعی»کوشد از خالل رشد سازد، بلکه کسی است که میچونی و چرائی می

 دانه، طبیعت آن را دریابد.
اسددت. ماده، شددیوه وجودی اسددت ره آورد  از دیده او، طبیعت غیر از ماده    

که طبیعت نظم دارد کند. حال آنای پیروی نمیتصدادف که از اصل و قاعده
 ( 1کند. )و از قانون پیروی می

قرار، هر موجودی طبیعدت خویش را دارد. به سددددخن دیگر نمو و بددین      
آمد، جریان ررشددد خاص خود را دارد. وقتی همه آنچه در قوه اسددت به فعل د

آید، پذیرد. بنابراین، آنچه، در غایت، از  قوه به فعل میرشد موجود پایان می
های پیش از خویش اسددددت. برای مثال، درخت، مقددم بر همدۀ فعلیت یافته

بالقوه در دانه وجود دارد. مراحل پیشدین حرکت از قوه به فعل، به ضرورت، 
ولت نیز بر هر یک از اعضددددای گیرندد تا درخت فعلیت بپذیرد. دانجدام می

جدامعده، بر واحدد خدانواده، واحددهدای دیگر بر جدامعده تقددم دارد و غدایت 
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انجامند. بگمان های پیشدددین، به ضدددرورت به آن میحرکتی اسدددت که حرکت
نبود، یعنی اگر خودتکافو بود و یا نمی« حیوان سیاسی»، اگر انسان ارسدطو

و یا غول بود، جریان  ه سددددخن دیگر، اگر خداتوانسددددت در جدامعده بزید، ب
 (1انجامید. )ها به دولت نمیحرکت انسان

بپرسددددیم: آیا هر جامعه، دولت خاص خویش را پیدا می« معلم اول»از      
حرکت از قوه به فعل است  کند که طبیعی او اسدت و حاصدل ضرورت و جبر

کنند و پس از آن نیز، شوند و یک دولت پیدا میها یک جامعه میانو یا انس
ها اسددت، پس باید بتوان هم دولت حرکت ادامه دارد؟ اگر این حرکت جبری

را  و دولت جهانی -یابد بر فرض که هر جامعه دولت خاص خویش را می -
پیشاپیش  -یابند شوند و یک دولت میه میها یک جامعبر فرض که انسان -

 شناخت. آیا او آن را شناخته است؟
جا، پاسددخ نخواهیم. از تاریخ بپرسددیم چگونه نظر او به دیناز او، در این     

 های یهودی و مسیحی و اسالم راه برد؟
پذیر اسدددت. بدیهی اسدددت حرکت هر موجود یک در دید او، رشدددد پایان     

کند. که در آن حالت نهایی، شددکل کامل خویش را پیدا میهدف غائی دارد 
هر آنچه پایان ندارد، ناتمام و  پایان نیست. زیرا از دید ارسطوحرکت رشد بی

کند و میشددود و رشددد میناقص اسددت. افزون بر این، هر موجودی تولید می
ت همواره همان سدان است که طبیعمیرد. بنابراین، رشدد یک دور دارد. بدین

ای، با هر دوری، از راه ماند. تغییر دائمی اسددددت و هر پدیدهکده هسددددت می
 زاید و ... شود، انسان انسان میشود که بود. دانه دانه میتکثیر مثل همان می

مغلوب این نظر گشت و در  نظر حاکم شد. اما چرا مسیحیت نظر ارسطو     
بپوشاند و، بدان، از خود بیگانه شود؟  ن شد که به این نظر لباس دینپی آ

در  داشت جانشین امپراطوری رُمِ ام: کلیساپاسخ را در تحقیق دیگری، یافته
برقرار می شد و استبدادفراگیرگشت. قدرت محور میحال متالشی شدن می

(  پاسخی را که 6) .گشت و تجسم خدامی هدف غائیباید کرد. پس می
( و چگونه 7گشت. )« دولت جهانی»داد، کلیسا داد: کلیسا ارسطو باید می

 سان:نظر ارسطو، کالم دین شد؟ این
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ت سازگار کند. راس را با آموزش دین کوشید فلسفه ارسطو سدن اگوسدتن     
را جانشدددین کند به ترتیبی که تغییر جا و موقع  بخواهی، کوشدددید نظر ارسدددطو

باید سه میسر بگرداند. او می« تجسم خدا»، به «جامعه مؤمنان»را از  کلیسا
 کرد:اشکال را رفع می

 ،انجیلو  توراتدر تاریخ، دردو کتاب  : نقش خدادر تاریخ نقش خدا -4
دخالت خدا در ایجاد این یا درباره حرکتِ رشد، ناسازگار بود.  با نظر ارسطو
های تاریخی در تورات )ماجراهای بشمارند. لحظه« هاتصادف»آن حادثه، 

و ده فرمانش ...( و تجسم خداوند در  موسیو طوفانش و  نوحو  ابراهیم
ان ار علم یافتن و بی، بر فرض وقوع، از دید ارسطو، حادثه هستند. کعیسی

ها از دید ها و تصادف، اتفاقاست. بنابراین، مسیحیت« طبیعی»ضرورت 
 گرداند. می های مشیّت خداوندیارسطو را عالمت

الف مخ با نظر کلیسا گذار از قوه به فعل. دید ارسطو اختالف دوم جبر -2
افزاید و از سوی را می« فوق طبیعت»، «طبیعت»بود: کلیسا از سوئی بر 

کند. جانشین می دیگر، اصل خود جوش بودن رشد را با قدرت مطلق خدا
کند و عمل او از جبر حرکت بدین بیان که نه تنها خداوند فوق طبیعت عمل می

کند ،بلکه خالق هستی است و همه روز آن را نگاه دار و نمی طبیعی اطاعت
 هادی است.

ه ، تغییر و بازگشت همان کاختالف سوم در این بود که بنا بر نظر ارسطو -9
راقابل تصور نیست. چ« بازگشت دائمی» بود، همزمانند. اما برای مسیحیت

 روی زمین آغاز و پایانی دارد. در این تاریخ، عیسیهای که تاریخ همه ملت
بار است و یکاست. اراده خدائی یکیو تنها نجات دهنده ، تجسم خدامسیح

 است. برای همیشه تحقق پذیرفته
سددده را به تمامت تاریخ جهان هسدددتی بسدددط داد.  اگوسدددتن نظر ارسدددطو     

و « طبیعی»های سددددان از میان برداشددددت که: تمامی پدیدهاختالف را بدین
برای انسددددانیت  تاریخی، بیان نقشدددده عمومی خدا –رویددادهدای اجتمداعی 

های فراوان و متوالی را در یک دور خالصه کرد: دور عمومی هستند. او دوره
 واکه آدم و ح ه بهشتتولد و رشد و مرگ. این دور بازگشت دارد: بازگشت ب

 (1از آن رانده شدند. )
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 سه تأثیر بر تاریخ رشد گذاشت: کار سن اگوستن    
امی بنی به تم –که آگوستن آن را تاریخ رستگاری خواند  -.فلسفه تاریخ  4

های محلی یا ملی ریخها که تا آن زمان، تانوع بشر راجع است. بخالف تاریخ
یا امپراطوری بودند، اگوستن تاریخ بشریت را یکی دانست. زیرا همۀ انسان

، هر قومی رشد طبیعی و بنابراین هستند. از دید ارسطو ها تحت مشیّت الهی
از  ( اما3شوند. )ها یکسان نمییابد. از این رو دولتتاریخ خاص خود را می

 دیدگاه اگوستن حرکت عمومی تاریخ یکی و همان تاریخ رستگاری است.
. جویند مگر در رابطه با نقشه خدا. رویدادهای تاریخی خاص، اهمیت نمی2

هاشان، غفلت ، از رویدادهای مشخص و تاریخسان او، همانند ارسطوبدین
میان دولت آدمیان و دولت خدائی، جا و ها در برخورد کند. بلکه به آننمی

کند اما در رابطه با دهد. به سخن دیگر، تاریخ جای مهمی پیدا میمعنی می
 شود.فلسفۀ تاریخ، اهمیتش درجه دوم می

کند. سلسله می ها، تاریخ از ضرورت اطاعت. برخالف ظواهر پیچاپیچی9
ها، ها و حادثهها و اتفاقها، اراده انسانرویدادها را از آفرینش تا پایان زمان

 توانند از جهت عمومی خویش منحرف کنند.نمی
انحطاط( و ضرورت را  ، دور )رشد سدان، آگوستن ازنظر ارسطوبدین      

از آن « بازگشددت همان»سدداخت که  سددتاند و با آن، یک تاریخ جهان شددمول
رو به اتفاق اسدددت که رویدادها را آدمیان از آنگوسدددتن بر اینبیرون اسدددت. ا
ها و یابند. بنابراین، اتفاقها را اندر نمیدهندد که علت وقوع آننسددددبدت می

نهاد، با اسدتفاده از نظر ارسطو، در علم تاریخ را که ارسدطو از علم بیرون می
ه راهش را بسددوی قدرت ای شددد کصداحب نظریه سدان، کلیسدداجای داد. این

 کرد. جهانی و فراگیر شدن، باز می

 :است رشد پایان ناپذیر
اسدددت و از آنجا که جریان به کمال خود رسدددیده دانش در یونان باسدددتان     

حجت  قول فیلسددددوفان یونان»تداریخ از کمال به انحطاط اسددددت، همواره، 
مرگ را از  نظر دور تولد  خلدونابن ، بر عقول حاکم بود. هر چند«اسددت
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کرده و پذیرفته بود، اما نپذیرفته بود که علم نیز دوره رشددددد و اخدذ ارسددددطو
شد اما ( در قلمرو اسالمی، رشد علم پایان ناپذیر باور می41انحطاط دارد. )

 هر ملتی دورِ رشد و انحطاط فرهنگی -4ن باور نیز گرفتار نظریۀ دور شد: ای
های استبدادی، بتدریج همان باور پیدایش و مرگ قدرت -2خود را دارد و 

اند حاکم اند و به بیان آوردهرا که پیشینیان علم را در کمال خویش درک کرده
بود.  افالطونآورد که همان نظر نحطاط میتغییر فسدددداد و ا -9( و 44کرد)

(42) 
و سددددن  ، باور عمومی براین بود که حق با ارسددددطودکارتدر غرب، تدا      

گویند جهان روی به انحطاط دارد. بنابراین، مرجع اسدددت وقتی می اگوسدددتن
نیز، در آغاز، حرکتی به  ، همان الگوی قدیمی هسدددتند. رنسدددانسعلم و دین

گذشدددته، برای یافتن الگوئی بود که علم را در کمال خویش، درک کرده و به 
 (49اند. )نوشته در آورده

ترها، ما (  قدیمی41بود که در درسدددتی باور شدددک پدید آورد: ) دکارت     
شددود. بنابراین، سددو، جهان پیرتر میبدین از عهد یونان باسددتانهسددتیم. زیرا 
سان، نزاع طرفداران قدیم و جانبداران اند. بدینها بیشدتر شددهتجربه و دانش
ها آمد و شدت گرفت. سرانجام، پیروزی با متجددان شد، یعنی آنجدید پدید

اریخ بشریت را با تاریخ زندگی یک دانسدتند و تکه رشدد علمی را با دوام می
معاصددران همواره بر معارف  معرفت( »41دانسددتند: )انسددان، همسددان نمی
 «پذیرد.شود. معرفت انحطاط نمیپیشینیان افزوده می

دانست و دیدِ سن این نظر، با نظر ارسطوئی که پایان ناپذیری را نقص می     
دانسددت، مخالف بود. متجددانی که پایان دنیا را اجتناب ناپذیر می اگوسددتن

نیک   Charles Perraultو شددددارل پرولدت  Fontenelleچون فونتوندل 
توانند مانع رشد یافتند و یافته خویش را گفتند و نوشتند: تنها چیزهائی که می

، خرافات -مانع شدددددند همان چیزها که در قرون وسددددطی -بگردند معرفت
 (46هستند. ) و جنگ استبداد

، آنچه تا آن زمان «قرن زوشنائی»سدان، در پایان قرن هفدهم و آغاز بدین    
شددد، سددخن حق شددد و مقبول افتاد. از این زمان سددتی به فکر راه داده مینبای

شددد. تا آن زمان، نمو و رشددد امور اسددت که ایدئولوژی ترقی بر عقول حاکم 
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پذیرند و شدددند که وقتی به حد مطلوب رسددیدند، پایان میطبیعی شددمرده می
اعتبار  سددددپرد. وقتی این باور ازدور رشددددد جدای خود را به دور انحطاط می

« رشددددد را پدایان ناپذیر»آن امکدان را یدافدت کده  Leibnitz افتداد، الیبنیتز
 (47بخواند: )

نظمی که مشاهده میتوان از راه تردید و ناباوری پرسید: کو رشد؟ بیمی» 
، یزبرد. اما این ظاهری بیش نیست. نه تنها همه چرا نیز واپس می شود معرفت

های خ ردمند ما نیز بتدریج که ترقی میبه نظم، در پیشرفت هستند، بلکه روح
 «.یابندکنند، دائمی بودن رشد را اندر می

، همه پذیرفته 41آمیز اسددددت این ادعا که در قرن بدیهی اسددددت، اغراق       
های قابل مالحظه با ناپذیر اسددت. مخالفتبودند که رشددد علم جریانی پایان

 در اقتراح آکادمی شددددهردیژون روسددددوآمدند. برای مثال، کر بعمدل میاین ف
آیا پیشددرفت علوم و هنرها عُرف و »شددرکت کرد و در پاسددخ این پرسددش که: 

« اسدددت؟تر کردهاسدددت و یا بعکس به فسددداد آلودهها را پاالیش دادهعادت
 ( 41نوشت: )

های نوع انسددان، او را بر دوام از حالت اولیهه تمامی ترقیکتر آنرحمانهبی»
افزائیم و کنندد. هر اندازه ما بیشددددتر معلومات جدید بر هم میاش، دورتر می

که آنچه را که از همه مهمتر است است کنیم برای آنوسدائل جدید ایجاد می
رسددیم که از خود بسددتانیم. از زیادت مطالعه، انسددانی که ما هسددتیم بجائی می

 «.شناسیمدیگر خویشتن خویش را نمی
نو  داوید هوم      اند. همین بدبینی را اظهار کرده Ferguson آدام فرگوسدددُ

ن در کتاب خود فصددددلی را به  اختصدددداص داد. « هاانحطاط ملت»فرگوسددددُ
 ها پیش افتادند.( اما در اروپا، خوش بین43)

ها، نظری را اظهار کردند که با سلطۀ اروپا بر جهان سازگار اما خوش بین     
ر نوشت و د« تاریخ طبیعی»کتابی با عنوان  Buffon، بوفونبود: برای مثال 

معتدل  آن،  نوع انسان را یک نوع شمرد، اما مدعی شد که در محیط زیست
سدددفید، رنگ ابتدائی »آورد. ش را بدسدددت میاسدددت  که انسدددان کمال خوی

دنیای «. اندشددددده ترند و بانی تمدنکامل طبیعت اسددددت. بنابراین، اروپائیان
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ها مسئول دنیای در صیرورتند. ، دنیای توحش است. بنابراین، متمدنسیاهان
(21) 

، «های روح خردمند انسددددانگروه تدابلو تاریخی ترقی»در  کنددورسدددده،     
مراحل رشددد نوع انسددان را ده مرحله دانسددت و برآن  شددد که در مرحله دهم، 

شدددود و رود و در هر ملت برابری برقرار میها از میان مینابرابری میان ملت»
اسددتقالل یابد. او پیش بینی کرد اروپا، روزی، انسددان کمال رشددد خود را می

تعاون و »ها، های خود را محترم خواهد شددمرد. در عصددر روشددنائیمسددتعمره
 (24از اصول اندیشه راهنما بشمار بودند. )« رشد
این فکر که یک تاریخ طبیعی انسانیت وجود دارد، به سخن »سدان،بدین     

-Autoهدداشدددددان، خود پویددا )هددا، معددارف و ثروترشدددددد جددامعدده»دیگر، 
Dynamique گرائی تحول»سان شد که ( این22، وجود داشت. )«(اسدت

 آورد.( پیروزی بدستevolutionisme social« )اجتماعی

 :گرائی اجتماعیظفرمندی تحول
گرائی اجتماعی راه در قرن نوزدهم، سددیر اندیشدده پیرامون رشددد به تحول      

ت جهان، بمثابه یک حقیق، تفوق غرب را بر بقیت بُرد و در کَلده اروپدائیدان
کنند، اختالف نظر ها، باید طیمسدددلم کاشدددت. اگر بر سدددر مراحلی که جامعه

وجود داشددت، در  اندیشدده محوری میان اندیشددمندان اتفاق نظر بود: تاریخ 
کرد و تمامی ملتتوان از تاریخ جداگزارش جریان رشددد اسددت. رشددد را نمی

ها، با آهنگی که غربیان رشد همه آن کنند. اال اینکهها جریان رشدد را طی می
 کنند.اند، رشد نمیکرده
بر این نظر شددد که  بشددریت  Baptiste Say-Jean ژان باتیسددت سددی     

 اسددت. در دورۀ توحش، از حقوقگری آغاز کرده جریان رشددد را از وحشددی
ه نیسددددت و جز به برآوردن نیازهای اولیه خویش، توانا و غیر آن آگا مالکیت

و سرانجام  و مصر رسند، مثل هندهای مادون مینیست. آنگاه به مرحلۀ تمدن
است که امکان  شدوند. مشدخصه آن تولید صنعتیعالی وارد می به دورۀ تمدن
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هائی که در حاشیه جریان رشد قرار یازها برآورده شوند. جامعهدهد، انواع نمی
 (.29« )روندشوند و یا از میان مییا متمدن می»اند، گرفته
، به شرحی که در کتاب عدالت دیدیم، بر آن بود که جامعه، اگوست کنت     

قائلند و از آن، به  ههائی که به ماوراءالطبیعهدای ابتدائی به دیناز مرحلده دین
، که منفی هستند، رسدد. در این مرحله، معارف غیر علمیمی« حالت مثبت»

آورد سدددپارند. در این مرحله، هر معرفتی، رهعلمی می جای خود را به معرفت
 لسدددفه تحققی و تحصدددلیخاطر اسدددت که این نظر را، فتجربه اسدددت. بدین

(Positivismeخوانده ).اند 
، تاریخ را جریانی تابع قانون و محکوم به طی Karl Marx کارل مارکس     

کند و به نظام ل میطی مراح اولیه، دانسدددت. از جامعه کمونیسدددتیمراحل می
کند. از این نظام نیز به گذر می داریرسد. از آن نیز به نظام سرمایهمی فئودالی

رشدددد شدددکل بندی »ره خواهد سدددپرد. به نظر او،  جامعه کمونیسدددتی متعالی
 (.21« )بیعت و تاریخ آن استاقتصادی جامعه همانند مشی ط

 کده یکی از بدانیان مردم شددددناسددددی Lewis Morgan لوئیس مورگدان     
(anthropologie امریکائی اسدت، مدعی شد که بر یک توضیح علمی از )

و  از مرحله توحش، به مرحله بربریتها همه جامعه»است: تاریخ دست یافته
 (.21« )کنندگذر می از آن به مرحله تمدن

گرائی زیسددت شددناسددانهء گرائی اجتماعی را نباید با تحولگویند تحولمی     
وید و نه از گسخن می« انتخاب طبیعی»که او از یکی دانسدت، چرا ،داروین

 بود که هربرت اسددددپنسددددرو هنوز او نظر خویش را تددوین نکرده « تحول»
Herbert Spencer «بود.  را پیشددددنهاد کرده« قانون پیچیدگی روزافزون

های اجتماعی، از وارهاره  زنده، همانند اندامو( بندابراین قدانون، هراندام26)
به حالت ناهمگونی، از مادونی به   (indefinition)حالت همگونی یا حالت 

 کند.مافوقی و از سادگی به پیچیدگی و بغرنجی گذر می
ناپذیر ای از تاریخ است که بر فرضی تجربهجا که نظر اسپنسر، فلسفهاز آن     

 است، داروینیسم،های متعدد بنا شدهبر بررسی ،ارویناست و نظر دبنا شده
گرائی اجتماعی شد. با بهره جوئی از داروینیسم، تحولتحول« تضمین علمی»

 گفت:گرائی اجتماعی به پرسش پاسخ می
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در تحول، با یگانه  هاها و پس و پیشی آن. در زمینه نظری، گوناگونی جامعه4
ها پذیرفت که فرهنگجست. بدیهی است، اما نمیبودن نوع انسان، آشتی می
ها در مراحل پس یا پیش تحول پذیرفت که جامعهگوناگون هستند. بلکه می

جامعه»را خواهند یافت.  ها فرهنگ غرب: همه جامعههستند. بقول مارکس
نمایاند که ای را میکند، به دیگران آیندهیشترین رشد صنعتی را میای که ب

 (.27« )روزی خواهند یافت
را توجیه و مشروع می گرائی اجتماعی، استعمار. از لحاظ سیاسی، تحول2

 گرداند. غرب مدعی بود پیشگام تاریخی است که تاریخ همه بنی نوع انسان
امعهج است. بنابراین، استعمارکمال بخشندگی است. زیرا بدان، استعمارگر

نیز بر این باور شده بود که  برد! مارکس، راه میهای عقب مانده را به تمدن
 (21های عقب مانده نیازمند استعمار هستند تا تحول پذیر بگردند. )جامعه

 تا قرن بیسددتم و، در حال اگر بپرسددیم آیا فلسددفه غرب، از عصددر ارسددطو     
است یا خیر؟ پاسخ اینطول قرن بیستم، یک نظر را درباره رشد اظهار کرده

، بمثابه یک جریان طبیعی و ضدددرور و در «رشدددد»اسدددت که در برداشدددت از 
بر  آن مقایسه کردن ونگرش به تحول جامعه و تاریخ آن را با طبیعت و تحول 

پوشاندن، یک نظر را اظهار کردهباور دوران اسداطیری لباس یک باور علمی
دانند و به مرحله انحطاط قائل اسدت. اال اینکه، متجددها رشدد را پیوسته می

شمرد از تولد تا مرگ ، نیسدتند. بنابراین، نظری که حرکت رشدد را دوری می
 شناخت.اریخ را یک خط مداوم رشد میسپرد که تجای خود را به نظری می

شددمرد و تاریخ خویش خاطر که اروپا، خویشددتن را مرکز جهان میو بدین     
برد، به خویشددددتن، را در گذشددددته و آینده، تاریخ عمومی بشددددریت گمان می

گر بر دی بخشددید. همان امر اسددت که سددلطه آتنرشددد را می مأموریت پیامبری
امعهرا متمدن و ج یوندانیدان را پدید آورده بود. متفکران آتنی نیز جامعه آتنی

گری به نظری خواندند. سلطه)بربر( و یا وحشی می های دیگر را نیمه متمدن
را غرب آن شد که را توجیه کند. از زمانی رشد یک اسطورهنیاز داشدت که آن

های دیگر را که در یدک جریدان جبری خواندد و به خود مأموریت داد جامعه
« شمولی خاصجهان»نیمه راه مانده بودند، در این جریان، به پیش براند و به
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های خود را، که در جریان تاریخ پدیدقائل شد که بنابرآن، یک جامعه ارزش
 (23!(. ))صدور ارزشهاکند های دیگر القاء میاند، به جامعهآمده
شددددد و غرب مأموریت خویش را آن خواند که  و چون رشددددد اسددددطوره     

اعتناء ماند. از جمله این های بسیار، بیدیگران را به راه رشد آورد، به تناقض
اگر رشددددد یک جریان طبیعی و جبری اسددددت چه حاجت به  -4دو تناقض 
غرب، « رشد»رشدد چیست که پایان ناپذیر است؟  -2غرب اسدت  پیامبری

کردن اسددت و یا سدداختن با ویران سدداختن ،از آغاز تا پایانی که ناپیدا اسددت
کردن همراه اسددت، برای هر سدداختن، چه همراه اسددت؟ اگر سدداختن با ویران

اسدددت و همه آید؟ و آیا اگر این رشدددد طبیعی و ضدددرور میزان ویرانی ببار می
انسانیت باید بدان نائل آیند، پس منابع طبیعت باید پایان ناپذیر باشند. حال 

کنند  سان مصرفدانیم، هم امروز، ممکن نیست تمامی بشریت همآنکه میآن
کنند و کنند. زیرا  منابع طبیعت کفایت نمیدرصددددد آن مصددددرف می 21که 

کند که زندگی غیرممکن میحد افزایش پیدا میبدان آلودگی محیط زیسدددت
 شود. 
کنند: میزان تخریب تر از همه، واقعیتی است که از نظرها مخفی میو مهم     

گیرد. از زمانی که میزان تخریب از میزان تولید بیشتر از میزان تولید پیشی می
کند. نشین رشد میشدود، ادامه یافتن جریان رشد تخریب و انحطاط را جامی

آیا این بدان معنی اسدت که جریان رشد، یک دور از تولد تا مرگ است؟ نه، 
کند، در اسددت که وقتی به جای انسددان، قدرت )سددرمایه( رشددد میبمعنای آن

رسد که پیشخور کردن و از پیش متعین مرحله انبسداط، سدرانجام به جائی می
سددداالری بر قلمرو آینده،  مایهکردن فعالیتها و، در عرصددده زمان، سدددیطره سدددر

شددددود. و نابرابریهای روزافزون و فزونی تخریب بر سدددداختن، نیز، ناگزیر می
که، در جریان رشدد، براثر بزرگ شدن نیروهای شدوند. توضدیح اینناگزیر می
، تغییر نظام اجتماعی و باز شدددن مدار اندیشدده و عمل انسددان، ناگزیر محرکه

)روابط قوا( را  پذیر شدن نظام اجتماعی، موازنه وجودیشود. باز و تحولیم
کند. بنابراین، رشدددد انسدددان )روابط بدون قوا( جانشدددین می با  موازنه عدمی

گردد. از این رو، قدرت مداران، جانشدین رشدد قدرت )سدرمایه ساالری( می
رو بینندد. از اینهدا میثی کردن نیروهدای محرکدده و تخریدب آنچداره را در خن
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یبر تولید فزونی م در خدمت قدرت، مصرف است که، نه تنها در نظام تولید
پردازد. در نتیجه، گیرد، بلکده قددرت خود نیز به تخریب نیروهای محرکه می

رسند و با آلودن هوا و آب و به پایان می منابع طبیعت که قابل تجدید نیستند،
 گردانند.را محیط مرگ می اثر گلخانه ای و ... محیط زیست

کند که حاصدددل رشدددد در آینده تحقق ها را متقاعد میانسدددان زبان فریب     
اسددددت، یدامددهای کدده هنوز نتوان در انتظدار آینددهکنددد. بنددابراین، میپیددا می

وضددعیت موجود را قابل تحمل گرداند و حتی دلپذیر سدداخت! اما اگر رشددد، 
دهد. زمان رشد، زمان هر روز را، همان روز، می رشد انسان باشد، حاصل کار
شددود. اما وقتی، به جای انسددان، های رشددد میپیوسددته و زمان ببار آمدن میوه

ب آینده از پیش متعین و پیشددخور شددده را، به کند، زبان فریقدرت رشددد می
کنند. با وجود ها تحقق پیدا میبداوراندد کده در آن، وعددهای میدرو ، آیندده

اند، کمبودها ها که آمده و گذشددته شدددهکه در آیندهاین، پرسددیدنی اسددت: با آن
، زمان به رقه اند و تولید و مصددرفها بیشددتر شدددهاند، نابرابریفزونی جسددته

خورند؟ ها را میها، همچنان فریب وعدهاسددت. چرا انسددانزمان زیادت یافته
 یابیم.آییم، میپاسخ این پرسش را به تدریج که با تاریخ پیش می

ها باری، تناقض میان طبیعی و جبری خواندن رشدد و پس و پیشی جامعه     
غرب، یادآور شددددیم. در واقع، اگر رشدددد یک جریان  را در رشدددد و پیامبری

ها از کنند، پس پسددی و پیشددیها رشددد میطبیعی و جبری اسددت و همه جامعه
چه رو هستند؟ بخصوص، چرا از زمانی که اروپا نقش پیامبری را بخود داده

زمان « هارشد نکرده»و « در حال رشدها»ها و است، فاصله میان رشد کرده
اسددت؟ بیشددر از آن، وقتی نمو )به مثابه بنیاد رشددد( رشددد شددده به زمان بیشددتر

آید، توانند بیابند، جبری که در کار میهائی رشددد نیافته نمیها را، جامعهیافته
است: شود و نه بعکس. در واقع نیز چنین شدهها میتر شدن فاصلهبزرگ جبر

اسدددت. در بوده 4به  2فته، نررفته از پیش، فاصدددله پیش4711های در سدددال
و در سدددال  4به  41، 4361اسدددت. در سدددال شدددده 4به  1، 43پایان قرن 
و در سددددال  4به  61، 4313( و در 91اسددددت. )گشددددته 4به  11، 4311
مقرر شدند و گفتند با « های رشددهه(  »94اسدت.)شدده 4به  12، 4333
شود. اما دههپر میهای وسیع در کشورهای رشد نیافته، فاصله گذاریسرمایه
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اند: اگر نمو اقتصادی موتور ها سدپری شددند و فاصله نیز بیشتر گشت. گفته
. این باور را همه، تا حد یقین، باوراسترشدد است، موتور نمو اقتصادی نیز 

( اما حقیقت این92باید پیدا کنند تا جریان رشددد، جریانی همگانی شددود. )
نشدددین رشدددد قدرت بگردد، بلکه مدار اسدددت که نه تنها باید رشدددد انسدددان جا

 معنوی بگردد. اندیشه و عمل انسان، باید مدار باز مادی 
ها از رشد که مراماست، وقتی برداشتگشدته و از آنجا که رشدد اسدطوره      

ها، آورند، صاحبان مرامدهند حاصل موعود را ببار نمیهای مختلف ارائه می
کنند. گذاری آن، وانمود میاشدت خود از رشددد که در برنامهغلط را نه در برد

ها را زیر سر در شکست به سر آمد، اما ناکامی« سدوسدیالیسدم واقعی»دوران 
هائی که نمایانند. دیکتاتوریها میگدذاران و معدایدب موجود در برنامهبرندامده

ریهای امریکای وابسته امریکای )دیکتاتو ها حاکم شددندبنام رشدد بر جامعه
وردند ، شدکسدت خهای افریقائی(ها و دیکتاتوریو دیکتاتوری پهلوی التین

اما کدام قدرت پرست است که بپذیرد رشد با  .ها قیام کردندو ملتها برضد آن
« عناصر اخاللگر»دیکتاتوری ناسدازگار اسدت، و عصیان مردم، به تحریک 

 نیست؟ « عوامل بیگانه»و یا 
اسدددت که ، غرب را در راهی به پیش بردهرو، اندیشددده راهنمایِ رشددددبهر     

گزاران است. با وجود این، خدمتگشا، خود مشکل شدهاینک، رشددِ مشکل
یدند، مس کوشاند که بیهوده میرشد، همانند کیمیاگران دیروز شده اسدطوره

ها دانستند که ثروت واقعی را طال کنند. کیمیاگران از میان رفتند زیرا انسدان
خواهند ها پیکنند. چه وقت انسددانها با تولید و تجارت، ایجاد میرا انسددان

 آورد؟برد که نمو اقتصادیِ بازهم بیشتر، خوشبختی نمی
کرد. اما آن زمان، د میاین پرسش را اروپا در اوائل قرن نوزده باید از خو     

هره برداری اسباب ب باوراندند که منابع طبیعت پایان ناپذیر هستند و استعمار
 آورد. های دیگر را فراهم میحال، رشد جامعهاز آن منابع و در همان
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 :و استیمار جهانی شدن
خویش را به قوه قهریه بدل بتواند نیروهای محرکهکه یک کشور برای آن     

کندد و در بیرون از مرزهای خویش بکار اندازد، باید موقعیت مسددددلط یافته 
کند که بتواند نیروهای محرکه باشد. یک کشور وقتی موقعیت مسلط پیدا می

در جریان بکار خویش را در نظدام اجتماعی تحول پذیر بکار اندازد. اما اگر 
افتادن نیروهای محرکه و تحول نظام اجتماعی، رشددد قدرت از رشدددِ انسددان 
پیشدی گرفت و رشدد قدرت مدار شد، سازماندهی بکاربردن نیروهای محرکه، 

 شود.بیشتر تابع توقعات قدرت می
است ای که شرایط مسلط شدن را در خود ندارد، توقع قدرت ایندر جامعه     

به زور بدل شود و در حفظ نظام اجتماعی  نیروهای محرکهکه بخشی از 
نیروهای اندازه همواره سان، افتد و بخش دیگری صادر شود. بدینبکار

چند  .محرکه از میزان استفادۀ نظام اجتماعی از این نیروها بیشتر است
است. اگر در وردهو چون بکار بردن این نیروها است که جهان کنونی را پدید آ

آهنگ با بکار افتادن نیروهای زمان و همهای اجتماعی همنظام ،ها همه جامعه
کردند، میزان رشد به حداکثر و میزان تخریب، به حداقل، محرکه، تحول می
گشت. اما اگر، سرعت رشد کرد. رشد دائمی میسر میبه صفر، میل می

 مازاد، تماعی بیشتر شودهای اجنیروهای محرکه از سرعت تحول نظام
که . چرااندازددر عرصه مکان و زمان بکار میقدرت نیروهای محرکه را 

کند. و از آنجا بخش روزافزونی از این نیروها را صرف خود، یعنی تخریب می
آید، زمان به زمان، میزان مادی پدید می که قدرت در مدار بسته مادی 

م، اندیشمندان و سیاستمداران غرب با شود. اینک ببینیتر میتخریب بزرگ
 .اندبرخورد کردهاین واقعیت چگونه 

 
 های دیگر:. ابداع یک طرز فکر توجیه کنندۀ مداخله در جامعه4

گفت: حمایت دولتمخالف بود. می در آغاز، با استعمار آیین لیبرالیسم     
های استعمار شده ها و اداره سرزمینهای جنگنابجا و هزینه های استعمارگر

های استعمارشده به از جامعه سنگین هستند اما وقتی نیروهای محرکه
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های ژیو همه ایدئولو کشورهای استعمارگر، سرازیر شدند، لیبرالیسم و کلیسا
 هر یک توجیهی برای آن ساختند:دیگر با آن موافق شدند و 

 داری و موافقت با انسان دوستی، جانبدار استعمار، بنام مخالفت با بردهکلیسا
هائی که چون کاال آورد تا انسانکه استعمار آن امکان را فراهم میشد، چرا

 درآیند. شدند، نیروی کار بگردند و به خدمت عمرانخرید و فروش می
د، در توجیه ش که بانی تعلیم و تربیت الئیک ، لیبرال و فراماسونژول فری    

در جهان و ارتقاء  ، آن را انسان دوستانه و عامل بسط تمدناستعمار
شأن شدن با استعمارگران خواند و به مقام متمدن و همانند و هم استعمارزده

تقدیم کرد. او  ، آئین استعمار را به مجلس نمایندگان4111ژوئیه  21در 
 (99ها را بر سه اصل، بنا نهاده بود: )برنامه متمدن کردن مستعمره

سیاست »گیرد: ، یک هدف اقتصادی را پی میتوسعه قلمروهای مستعمره   
 ،نمو مداوم تولید و انباشت سرمایه«. است ، فرزند سیاست صنعتیاستعماری

تر و المللی این نیاز را بیشکند. رقابت بیننیاز به بازارهای جدید پیدا می
گرداند. پس هر قدرت صنعتی باید فضای اقتصادی تر میقطعیضرورت را 

 خود را توسعه دهد.
و هم تکالیف  هم حقوق« های مادوننسل»نسبت به « های مافوقنسل»    

ها تسهیم کنند. بعالوه، مدیریت آوردهای دانش و ترقی را با آندارند و باید ره
تر در قلمروهای تر و تقوای فراوانتر، نظم افزونروشنائی بیش» استعماری

را  تجارت شوم انسان»و بخصوص، « آورد.خصوصی و عمومی پدید می
 «!  کندممنوع می

ع ملل، دهد در جمرا ضرور است. زیرا به فرانسه امکان می فرانسه استعمار    
موقعیت خویش را حفظ کند و در سراشیب انحطاط نیفتد. بعالوه، اگر فرانسه 

کرد کردن باز ایستد، کشورهای دیگر، بجای او، استعمار خواهند از استعمار
 های نه آنقدر عالی و نه با همان نبو ! اما بنام ارزش

 Paul یوپُل لوروا بولباز هم جلوتر رفت:  در موافقت با استعمار لیبرالیسم      
Leroy Beoulieu  کتابی با عنوان 4171در ،« la colonistion chez 

les peuples moderns  » استعمار نزد مردمان متجدد( نوشت: کتاب با(
، شش بار تجدید چاپ شد. او در 4311حد که تا شد. بدان استقبال روبرو
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دهد که گرچه هزینه استعمار زیاد است، اما در این کتاب، توضیح می
استعمار، »درازمدت، سودآور است و بهرحال، استعمار یک وظیفه است: 

هیدرس هائی است که به مراحل پیشرفته تمدنترین وظایف جامعهیکی از عالی
کند که خود به مرحله عالی پختگی و اند ... یک جامعه وقتی استعمار می

کند، از آن حمایت مینیرومندی رسیده باشد. در این مرحله، تولید مثل می
رساند و بدیندهد، به بلوغش میکند، آن را در صراط مستقیم رشد قرار می

کند در استعمار میای که آورد. شایستگی جامعهسان جامعه جدید را پدید می
کند، بهترین شرائط زاید و بزرگ میاست که برای جامعه جوانی که میاین

رشد را فراهم آورد تا که جامعه جوان، استعدادهای طبیعی خویش را بپرورد. 
که به قوه ابتکار او صدمه بزند، راه را برایش هموار کند و ابزار و بدون آن

 «.دوسائل الزم را در اختیارش بگذار
با  ، تا یکی خواندنشدر طبیعی جلوه دادن استعمار سدان، لیبرالیسمبدین      

شدود که استعمار نه سودجودیی رود! و بر آن میبه دنیا آوردن فرزند، پیش می
که عمل به وظیفه است. باید استعمار کرد زیر ملتها همانند افراد، باید قوا و 

اند، در صدددالح عمومی بشدددریت بکار یافته متیازهائی را که، به مشدددیّت الهیا
اندازند. باید اسددتعمارکرد زیرا اسددتعمار از آن وظایفی اسددت که بر عهده ملت

توانند، که تن به تدنی اخالقی بدهند، نمیها بدون آنهای بزرگ اسددددت و آن
 (91« )از این وظیفه، تن بزنند.

کار شددددهروند منحط و یا  از اسددددتعمار« بدگویی»از این زمدان به بعد،      
خودپرسدتی تلقی شدد که نسدبت به سدرنوشت بشریت القید است. تا جائی که 

ها در شمال رقم سرنوشت انسان»نوشدت: می ویکتور هوگوای چون نویسدنده
ر د ده است که به اروپا خاطرنشان شود که آفریقاشدود ... زمان آن رسیزده می

است ... در قرن نوزده، سفید از سیاه، یک انسان ساخت. کنارش قرار گرفته
در قرن بیسدددتم، اروپا از آفریقا یک دنیا خواهد سددداخت. باز سددداختن یک 

است مسئله زمان کردن، این را قابل پذیرش تمدن ، آفریقای پیرآفریقای جدید
 «.ما و اروپا این مسئله را حل خواهد کرد

ها! این زمین را تصدرف کنید! آن را بگیرید! از چه کسی؟ از بروید! ملت     
دهد. خدا ها میبگیرید! خدا زمین را به انسان هیچکس. این زمین را از خدا
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یم کند. آن را بگیرید! به سرزمینی که شاهان جنگرا به اروپا اهدا می اآفریق
بردند، شدددما امداد ببرید! به جای توپ، گاوآهن، به جای شدددمشدددیر، تجارت 

گری، برادری ببرید! ببرید. بجای فتح و سلطه ببرید. به جای جنگ، صدنعت
 ... 
 
بر مستعمره  های دیگر مستعمرهاخالقی بود، اروپا در قاره . چون وظیفه2

ها بر وظیفه ها بوجود آمدند، مسئولیت اداره آنکه مستعمرهافزود. و پس از آن
ها، افزوده شد: چون به عقب بازگشتن دیگر ممکن نیست، اخالقی تصرف آن

کرد. و بدیهی است ملها، عپس باید به مسئولیت خویش در اداره مستعمره
ها را، در سود بشریت باوراند. زمان میکه باید گرفتن و نگاهداشتن مستعمره
شد. از موعود باز هم دورتر و دورتر می گذشت و،  فرجام، پدید آوردن بهشت

 توجیه جدیدی یافت: و استعمارزده جا به بعد، باید برای استعمارگراین

 :و مارکس استیمار
های شود در جامعهموجب می این توجیه را یافت که استعمار مارکس    

های دارای نظام ایستا، پیدا شود. و بدان، جامعه زیرسلطه، مالکیت خصوصی
 (91) 1های دارای نظام پویا بدل و تحول پذیر گردند معهبه جا
نها میشدند، نه ت این واقعیت که طرز فکرهای متضداد ستایشگر استعمار     

سلطه »که استعمار همان شده بود، بلکه با وجود آن  گوید که رشدد اسدطوره
حتی نظرسددددازان نیز بر این گمان های پیشددددین بود، و با همان روش« قدیمی

های غیرمتمدن ها نو هستند و به قصد متمدن کردن جامعهشددند که سدیاسدت
 روند.بکار می

بردند و سددیاسددت بکار می زبان فریب« رشددد دهندگان»بدیهی اسددت که      
 «یتجربه تنها روش علم»باوراندند. اما در عصری که خویش را تدابیر نو می

های تجربه ناپذیر را میسیاست ، چرا«اندیشده علمی»گشدت، جانبداران می
سیاست اداری و تعلیم و تربیت  -2گذاری و سدیاست سرمایه -4پذیرفتند؟ 

 -1سدددیاسدددت بهداشدددتی و  -1سدددیاسدددت آموزش و  -9کادرهای اداری و 
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برای سلطه قدرت سدیاسدت دینی استعمارگران، همه  -6سدیاسدت فرهنگی و 
بودند.  دادن به نیروهای محرکه های زیرسدددلطه و جهتاسدددتعماری بر جامعه

گران همین هدف را تعقیب نیز، سلطه« بنام رشدد»، پیش از عصدر اسدتعمار
از چه رو بود؟  -و اندیشددددمندان نیز -کردندد. پس فریدب خوردن عموم می

شددددمرد که رو بود که باور عمومی رشدددد را یک جریان جبری میفریب از این
بردند که شددوند. بسددیاری گمان میها در این جریان میزود یا دیر همه جامعه

کند و با رشدپذیر را استعمار می گر زیر سلطهرشدد است که سلطه بحکم جبر
گر است ک به خطر میوقعیت سلطهگری و مکردن زیر سلطه، در واقع سلطه

گری گر، بدسدت خود، عامل برچیده شدددن نظام سلطهافتد. سدرانجام، سدلطه
 ( اما دلیل عمومی، همان فریب آدم، یعنی خوردن میوه ممنوعه96شدددود.)می

ن و در واقع برآورد« هم اکنون و همین جددا رفدداه»بود: ممکن جلوه دادن 
 با حفظ نظام اجتماعی.  دارینیازهای سرمایه

کردند هایی که با یکدیگر میگران پیشین، در جنگو همان کار که سلطه     
نیز با یکدیگر کردند. اروپا گرفتار یک رشدددته  آمدند، اروپائیانو از پا در می

ها، دو مرکز یگر نقاط جهان شددددد و بر اثر این جنگدر قاره خود و د جنگ
( وقتی جنگ اول 97.)و آمریکا جدید قدرت جهانی پدیدار شددددند: روسدددیه

 جامعه ملل»های اروپائی بر آن شددند با تشکیل پایان پذیرفت، دولت جهانی
های موقعیت خویش را بمثابه مرکز قدرت جهانی، حفظ کنند. جامعه« متفق

ها اسدددت. با ، اسدددتثمار آنزیرسدددلطه، به تجربه، دریافتند که هدف اسدددتعمار
شددددند، الگوی غرب را، حال که با اسدددتعمار مخالف میوجود این، در همان

از »دادند ند. اندیشددمندانی که هشدددار میپذیرفتبمثابه تنها الگوی رشددد، می
 ( کم شمار بودند.91«)قاره خود، از کشور خود، اروپای دیگری نسازیم

ه ، ب«متفق جامعه ملل»سدددان بود که اسدددتعمارگران، با اسدددتفاده از بدین     
المللی دادند. آنان در بدان، مشروعیت بین شکل قانونی بخشیدند و، استعمار

ها را معین گرد آمددند و تکلیف مسددددتعمره« کمیسددددیون دائمی قیمومدت»
 ( 93کردند: )

آماده کرد. میزان مقایسددده، « درجه رشدددد»کمیسدددیون متنی را بر اسددداس      
های دیگر بودند. از آنجا که بحکم قانون تحول، ملت« های رشددیافتهملت»
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در شددرایط سددخت دنیای »ها که یافته خواهند شددد، پس آن شدددنیز روزی ر
تا زمانی که رشددددد کنند و به بلو  « توانند خود را اداره کنندجدید هنوز نمی

گیرند. نیک که بنگری، های رشددد یافته قرار میبرسددند، تحت قیمومت ملت
یابی: هر های اسددتعماری میترین نظر را همچنان فکر راهنمای قدرتقدیمی

بهره میهای زیرسدددلطه را از توانائی اداره خویش، بیجامعه مسدددلطی، جامعه
شددددد. این ها را قائل میخواند و برای خود، مسددددئولیت و وظیفه اداره ناتوان

ر دبی ،برژنففکر راهنمای قدرت مسدددلط، هم اکنون نیز فکر راهنما اسدددت: 
های تحت سددلطه ملت اول حزب کمونیسددت اتحاد جماهیر شددوروی سددابق،

بود، از حق حاکمیت کامل « اتحاد جماهیر شددددوروی»را کده « ابرقددرت»
« مسدددئولیت جهانی»، از دانسدددت. دو ابرقدرت روس و آمریکابرخوردار نمی

از پا در آمد و معلوم شدددد،  که امپراطوری روسدددیهخویش فراوان گفتند. با آن
« مسئولیت جهانی تنها ابرقدرت»است، همچنان ازبوده« ابرقدرت»نابالغ آن 

سددخن به میان اسددت. اگر وقتی ابرقدرت آمریکا  یعنی ایاالت متحده آمریکا،
زیرسددلطه، برجا بماند، این  -گرگیرد، نظام سددلطهنیز در انحطاط شددتاب می

که قرآن سلطهها باقی خواهد ماند. با آنر همچنان اندیشده راهنمای مسلطنظ
کند و قیمومت ملتی بر ملت دیگر را موجب انحطاط مسددلط گری را نفی می
های اسددددالمی مرکز قدرت (  در دورانی که جامعه11داند، )و زیرسددددلطه می
، به قصد درآوردن زیر گر بر زیر سلطهگر بودند، قیمومت سلطهجهانی و سلطه

 بزرگ شیعه و سنّی پذیرفته سدلطه از ظلمت کففر به نور اسدالم، نزد دو مذهب
های مسدددلمان به زیر سدددلطه در آمدند، نظریه که ملت(  پس از آن14شدددد. )
شددد. این  های مسددلمان نیزنه تنها از اعتبار نیفتاد که شددامل جامعه قیمومت

 (12ها گشتند! )ها قیم آنها در حکم صغیر شدند و دولتملت
، «نهدبر عهدۀ متمدن می مأموریت  مقدسددددی که تمدن»بهررو، در متن،      
 رفاه« »های در راه  تمدن، بپذیرندکه باید جامعه های جهان شددددمولارزش»

، مجوزهددای قیمومددت مسددددلط، بر «ترقی اجتمدداعی»و  «مددادی و معنوی
کردند پیدا می« وظیفه« »هامتمدن»ها، گشددتند. بنابراین مجوزها، زیرسددلطه

 مداخله بنام حقوق»سددددان، های دیگر، مداخله کنند. بدیندر زنددگی جدامعه
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های ارزش»همان مداخله بنام  اسددت،که امروز، در غرب، شددعار شددده« بشددر
 و ... دیروز است.« جهان شمول

ها و پرسددیدند: بهره برداری از منابع طبیعی مسددتعمرهها میاما وقتی از قیم     
رو هسددتند؟ پاسددخ می شددنیدند: کارگر ها از چهبه مزدوری در آوردن مردم آن

ا اسددت و بهره برداری از هشددرط رشددد کردن آن جامعه شدددن مردم مسددتعمره
های مسددتعمره بدان توانا نیسددتند، کاری اسددت بسددود تمامی منابعی که جامعه

های های رشد یافته نبود، جامعههای جامعهگذاریبشدریت، اگر سلطه سرمایه
ها اسدددت که بردند. افزون براین، به یُمن آن جامعهها بهره نمیمسدددتعمره از آن

شوند و در عداد رشد یافتهمی ب سرمایه و صنعتها سرانجام صاحاین جامعه
 (19آیند. )ها در می

که هدا نظدارت کندد. اما غیر از اینبر قیمومدت قیم قرار بود جدامعده ملدل     
با  اسددددتعماری ژاپن ها بودند، جامعه ملل از جنگنظارت کنندگان همان قیم

های گر، به جامعهبه حبشدده و تجاوزهای قدرتهای سددلطه از حمله ایتالیا چین
تحدت قیمومدت و حتی کشددددورهدائی کده تحدت قیمومت نبودند، نتوانسددددت 
جلوگیری کندد. حتی نتوانسددددت از فرو رفتن غرب در جندگ دوم جهانی نیز 

 پیشگیری کند.
 

 سو:دوم بدین ها از رشد از جنگبرداشت
دوم بده پایان رسددددید و مردم دنیا از چندی و چونی جنایاتی  وقتی جندگ     

گاهی یافتند که بنام  ظاهر، انجام گرفته بودند، نژادپرستی، ب« برتری نژادی»آ
تدوین و  بشر گر، ضد ارزش شد و اعالمیة جهانی حقوقهای سلطهدر جامعه

، یکی برتری نژادی و دیگر برتری ( دو اسطوره11تصدویب و انتشار یافت.)
و تقدم ملت، جای به دو اسددطوره جدید سددپردند: رشددد و مبارزه طبقاتی، این 

، «جنوب»و خواه در کشددورهای « شددمال»دو اسددطوره، چه در کشددورهای 
رفتند. توضیح اینکه، بنام جلوگیری از برابر دیگری بکار می همراه و یکی در

برنامه مارشال را تهیه و به اجرا  بسدط مرام کمونیسدم دراروپای غربی، امریکا
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را یکی پس از دیگری به  کشددورهای اروپای شددرقی گذاشددت. رژیم اسددتالین
رسددید. به منتهای شدددت می« جنگ سددرد»سددپرد و ع خود میهائی از نورژیم

 «.کمونیسم را سد کند»شد تا بر برنامه مارشال افزوده می اتحادیه ناتو
کرد. در کشورهای از رشد تنها اروپا را تهدید نمی« خطر کمونیسم»اما      

کمک به رشدددد کشدددورهای  آمریکا شددددیدتر بود. این شدددد که« خطر»مانده 
را نیز بر عهده گرفت. در حقیقت، سددددرمایه بمثابه قدرت، نیاز به « جنوب»

های رشددد که داشددت. در برنامهبسددط دامنه سددلطه خویش بر مکان و زمان می
ها نسدددبت مسدددتقیم دارد با  ها و تقدم و تأخر آنبینی اندازه کمکبنگری، می

 در مرحله جدید خویش. گرسلطهنیازهای نظام 
افزوده شد: سه اصل  اصدل چهارمی بر سده اصدل راهنمای سیاست آمریکا     

کمک به  -2و   ایجاد و حمایت از سازمان ملل متحد -4عبارت بودند از: 
. اصددددل چهارمی که بر آن افزوده شددددد، اتحادیه ناتو -9بازسددددازی اروپا و  

پیشنهاد یک کارمند آمریکائی بود که پذیرفته شد. او پیشنهاد کرد کمک فنی 
 21، رئیس جمهوری آمریکا در به کشدورهای از رشد مانده داده شود. ترومن

است که برنامه ، اصل چهار را اعالن کرد:  بنابراین اصل، بر ما 4313ژانویه 
هائی را طرح و به اجرا بگذاریم تا که پیشرفت علمی و ترقی جدید گسدتاخانه

اند، قرار بگیرد. نیمی از صدنعتی ما در خدمت رشددکشدورهائی که رشد نکرده
ها را از فقر نجات دهیم برند و ما باید آنسیاه بسر می مردم روی زمین در فقر

 (11و ... )
، برای نخسدددتین بار، در یک متن «رشدددد نیافته»سدددان، اصدددطالح بدین     

ها، ترجمان ثنویت ها و رشدددد نیافتههای رشدددد یافتهآمد و اصدددطالحرسدددمی
رشد و یک و یکدانه بودن راه رشد، راهی  جدیدی شددند که بیانگر اسدطوره

کرد، از راه مخالفت با می شد که غرب رفته بود. رقابتی که اردوگاه کمونیسم
ها با الگوی رشدددد غرب بود و نه مخالفت با ثنویت بیانگر رابطه رشدددد یافته

ها، از راه شددتاب بخشددیدن به همان رشددد و عادالنه کردن شددیوه آن رشددنیافته
ر نظر خویش را ب و لنین و انگلس بود. علددت نیز آن بود کدده ندده تنهددا مدارکس

 و عامل« حال گردان»همین شددیوه رشددد بنا نهاده بودند، بلکه وقتی رشددد را 
تحول از مرحله به مرحله دیگر تاریخی گرداندند، از سدددازندگان این اسدددطوره 
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که، بخصدوص در قلمرو اقتصاد، تمامی اهل نظر، طرز فکرشان شددند. چنان
 «مسددئله از رشددد ماندگی»و « سددئله رشدددم»هر چه بود، کارشددان پرداختن به 

 گشت. 
رشددد »های متحد، دو قطعنامه با عنوان، سددازمان ملل4311در دسددامبر      

امداد فنی بقصدددد »و « انداقتصدددادی کشدددورهائی که بقدر کافی رشدددد نکرده
. جبری که (III  ،211 III-431تصددویب کرد )« کمک به رشددد اقتصددادی

شد، از سوی صاحب نظران که مارکسیست رشد بدون آن ساخته نمی اسدطوره
باوراند که خود پدید که رشد را امری جبری مینبودند، نیز، پذیرفته شد. چرا

کده بتوان چندد و چون و جهدت آن را تغییر داد. بدین قرار، آیدد بددون اینمی
، از همگانی شد را پذیرفتند و زبان فریب ن جبرهای لیبرال ایاگر اقتصاددان

شد که همه جهانیان راه رشدی پذیرفته می داریرو بود که راه رشدد سدرمایهآن
باید به آن، شد و همه می، فرهنگ رشدد باور میکنند و فرهنگ غربباید طی
 ند.در آی
آمد: اگر رشد خود شدنی است، چرا رشد با وجود این، تناقضدی پدید می     
توانند، از بیرون، رشد نیافته ها چگونه میکنند؟ و رشد یافتهها رشد نمینیافته

اند، متفاوتند اما خواه هائی که برای پرسددش اول یافتهرا رشددد بدهند؟ پاسددخ
کردند: چون طور حل مییبرال تناقض را اینو چه صدددداحب نظران ل مارکس

تواند به رشدددنیافته کمک کند ( پس رشدددیافته می16راه رشددد یکی اسددت، )
ایدئولوژی »پذیر شددود و به راه رشددد افتد. ها را از سددرراه بردارد و تحولمانع
این  از« های مدرنیسددتدیکتاتوری»سددان سدداخته شددد و (  این17« )رشددد

 - اسددددتعمارگر هدا مشددددروعیدت سددددتاندند. ثنویت تک محوریایددئولوژی
داد. رشدنیافته  –جای خود را به ثنویت تک محوری رشددیافته  اسدتعمارزده

 یافته او را رشد دهد! گذاشت رشدرشد نیافته باید کارپذیرانه می
آمد، اقوام ، به هر جا در می46جست. در قرن قرار، غرب سدلطه میدینب     

گردانی را روش داشت. بعد بهره کشی و بردهبومی را، به کشتار، از میان بر می
شددد و به خود مأموریت داد جهان را آبادان  ، اسددتعمارگر43می کرد. در قرن 

سو، از رشد ب در آوَرَد.  و از نیمه دوم قرن بیستم بدینغر بگرداند و به تمدن
 (11برخوردار کردنِ دیگران را مأموریت خویش گرداند. )
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 :طلبی بنام رشدها و سلطه  پیدایش ابرقدرت4

یدک رشددددد بدا دو راه و روش، مبندای رقدابدت در مقیاس جهان میان دو      
خواند، می« جهان آزاد»خود را  داریکه اردوگاه سددرمایهاردوگاه شددد. با آن

اما در همه جا، رشددددد مقیاس مادی پیدا کرد. در واقع، ثنویت جدید رشددددد 
ا و ی« کشدددورهای پشدددت پرده آهنین»و « جهان آزاد»یافته، رشدددد نیافته، و 

با توقعات دو مرکز جدید « داریرمایهدنیای سدد»و « اردوگاه سددوسددیالیسددم»
گفتند: رشد یکی اما قدرت سدازگاری کامل داشدت. هر دو یک سدخن را می
به عامل اراده نقش  شددیوه تولید و راه رشددد دو تا اسددت. در حقیقت لنینیسددم

ود. طی کرده ببخشدیده بود. بنابراین، ضدرور نبود همان راه طی شود که غرب 
ای دیگر، میسر که، بدون طی مراحل غرب، رشددی به شدیوه( پس از آن13)

دیگر نه تنها نیاز نداشدت به کشورهای « اردوگاه سدوسدیالیسدم»گمان رفت، 
به این اردوگاه ملحق شددوید،  داریبگوید از راه رشددد سددرمایه« رشددد نیافته»

غیرسددرمایه»گفت: شددیوه تولید و راه رشددد ها میبلکه، با قاطعیت تمام به آن
 (11را در پیش بگیرید. )« داری
هر دو کانون قدرت جهانی، بنام رشد، نظام استعماری را نظامی ضد رشد      
یم را عامل پویا شدن نظام اجتماعی مستعمره استعمار که مارکسبرغم آن -

پیر، اروپا، توانِ حفظ مستعمره رو، اسدتعمارگرخواندند. از اینمی  -دانسدت
ها در برابر استعمارگرها داد. دو قدرت جدید حامی مستعمرهها را از دست می

بنام سددوسددیالیسددم )رشددد در عدالت »و دیگر « بنام رشددد»شدددند. یکی می
که در کردند. چراو دخالت نیز میدادند به خود حق دخالت می« اجتمداعی(
گذاشتند سیاه و نظام استعماری ظالمانه، نباید دست روی دست می برابر فقر
 شدند.گر میو نظاره
، یکی وحدت در اندیشدددده از توقعات اصددددلی قدرت برای جهانی شدددددن     

 گرامددادی« سددددماردوگدداه کمونی»فلسددددفی راهنمددا بود: توضددددیح اینکدده، 
گرا نیز، در قلمرو رشدددد، مادی« داریاردوگاه سدددرمایه»)ماتریالیسددت(، اما 

رشدددد، سدددلطه جوید وجود  که بنام اسدددطورهشدددد. جز این نیز راهی برای آن
رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در بزرگ نداشت. در حقیقت، اگر رشد، در
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شددند، دخالت بنام رشددد و نسددخه رشد خالصده نمی تر شددن ارقام تولید ملی
کرد. این شددددد که های از رشددددد مانده، مجوزی پیدا نمینوشددددتن برای ملت

های بیشددود، بحثآمریکائیان گفتند: آنچه موجب خوشددبختی یک ملت می
و ... نیسددت، بلکه  سددازمان اجتماعی، مالکیت وسددائل تولیدحاصددل دربارۀ 

و پسی آن  که در دام بحث در پیشی این تمدنرشدد اقتصادی است. برای این
کنیم که باز نگردیم، الزم است مقیاسی پیدا تمدن نیفتیم و به دوران اسدتعمار

اشددد و رشددد را اندازه پذیر بگرداند. این مقیاس تولید ناخالص محل بحث نب
که، به ظاهر، قابل تجربه است، در واقع است. اما این مقیاس، غیر از این ملی

گیری رشددد یک ملت، حتی رشددد اقتصددادی آن را اسددت و اندازه زبان فریب
را در دوره  اقتصاد ایران که، رشدد از رشددماندگینگرداند. چناغیرممکن می

های لیبرال و مارکسددیسددت، رشددد دیدند و مطالعه دانشداه، دو دسددته، اقتصدداد
( از بدداقبالی، روش 14دیگری بود کده توانسددددت زبدان فریدب را لو دهدد. )

نها مقیاس اندازه گیری ممکن پیشددنهادی را هر دو اردوگاه پذیرفتند و آن را ت
 نیز باوراندند.

می اظهار یک باور، در دو بیان، یکی مارکسدددیسدددم و دیگری لیبرالیسدددم     
شد. هر دو کرد و متکی بدان اظهار میآشتی می شددند. لیبرالیسم با مسیحیت

مارکسددیسددم وعده می شدددند که مذاهب و نیزبیان بر عصددر خوشددبختی بنا می
نظریه»ای همه وفور و خوشددبختی، ( با اسددتفاده از باور به آینده12دادند. )

سدداخته شدددند و رسددیدن به این آینده را نه تنها ممکن که مسددلّم « های علمی
ها را بدان راهتاریخ آن جامعه جلوه دادند. با اسدددتفاده از این آینده که یا جبر

بر پیشددرفت علمی و فنی، جهانیان را به پرسددتش اسددطورۀ رشددد برد و یا جمی
که بحث دربارۀ رشدددد، غیرعاقالنه و غیرممکن گشدددت و پایبند کردند. چنان

هم روش انطبداق جسددددتن، بدا این یا آن راه تنهدا ممکن بود دربدارۀ روش، آن
دانیم در اسددتبدادهای وابسددته، همین بحث طور که میرشددد، بحث کرد. همان

 کن نبود.نیز مم
سددان مدعی رهبری شدددند، بدین ی که در آن، دو ابرقدرت«عصددر رشددد»     

بردند، واقعیت را، آنچه بود، آغاز شد. بدیهی است در زبان فریبی که بکار می
ای آرمانی را پوشدداندند تا مگر آیندهدادند بلکه به آن لباس درو  میتغییر نمی
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ها همان راه را در پیش که جامعهدانند. بشددددرط آنرؤیایی دسددددت یافتنی بگر
گذارند. زبان ها میها، پیش پای آنها یا پیش آهنگبگیرندد که رشددددد یافته

(، ناسددازگاری راه رشددد 19، با قطع کردن رابطۀ مصددلحت با حقیقت)فریب
ها، دلیل پیشددددنهادی را که در واقع بیراهه  رفتن به زیرسددددلطه بود، با واقعیت

کرد. بهر رو، تا دادن به مصددلحت یعنی راه رشددد پیشددنهادی میضددرورت تن
بسدددت بیانجامند، فرصدددت طوالنی در اختیار دو های رشدددد به بنزمانی که راه

یمن اجرا ای باور شدددد که، بهبرنامه« رشدددد»ابرقدرت قرارداشدددت و، در آن، 
سیدند. تا بدانجا، که رشددنش، تمامی انسدانیت به دوران وفور و صلح ... می

های از رشدمانده ابال  شد، میان رشد در وابستگی و ترک هویت و به جامعه
باید یکی را انتخاب کنند!  یا ماندن در هویت در اسدددتقالل و از رشددددماندگی

شددد که باید دائم گسددترش می، یک فضددای سددیاسددی تلقی میدنیای اسددتعمار
باید دائم شدددد که مییافت. اینک دنیای رشدددد، فضدددای اقتصدددادی تبلیغ می

وسدعت بیابد. بنا بر اقتصدادگرائی، )مارکسیست و غیر آن( ندرت نه یک امر 
باید با آن مبارزه می(که می11گشدددت )اجتماعی که یک امر طبیعی تلقی می

تناقض راهرفت، با وجود این، شد. رشد اقتصادی تنها شیوه مبارزه گمان می
یافت: اگر ندرت امر طبیعی اسددت و نیازهای انسددان دائم در افزایش حل نمی

تواند ندرت را از میان بردارد؟ سدددلطۀ هسدددتند، رشدددد اقتصدددادی چگونه می
داد. رشدددد بر عقول، اجازه به ذهن راه دادن این پرسدددش را نیز نمی اسدددطوره

و آن را با افکار عمومی در میان می ها که به این تناقض پی بردهصدددددای آن
 شد!گذاشتند، شنیده نیز نمی

 

 !المللی که یافتندهای بینهای رشد و سازمان  آئین2

دوم جهانی، مسددلم کردن )مسددلم  های اول بعد از جنگرویدادهای سددال     
ها میان آن ردجهانی، بخشی از جنگ س دو ابرقدرت« کمک به رشد»کرد( 

های زیرسلطه برای رها شدن از های ملتها  از سوئی و کوششاسدت. جنگ
پدید آمد و تا  ، جنگی که با ایجاد آن اسددددرائیلدر منطقه خاورمیانه -سددددلطه
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، از کانال سددددوئزنفت و  هدای صددددنعتکردنپدایدان قرن ادامده یدافدت و ملی
بر جهانیان مسلم کرد دو ابرقدرت از اوامر قدرت  -گویاترین نمونه هاهسدتند

 ها نیستند.کنند وگرنه نگران رشد ملتخواه پیروی میطلب و زیادتتوسعه
های چریکی و جنگ ، جنگ، جنگ گرم)جنگ سدددرد چهار نوع جنگ     

 «.دنیای سدددوم»ایجاد  -4( از جمله سددده حاصدددل ببار آوردند: ایدئولوژیک
ها، نقشی مغایر ها و ابرقدرتها به این دنیا منتقل شدند و قدرت( جنگ11)

 -2 کردندنقشددی را پیدا کردند که گویا در روند رشددد جهانیان باید ایفاء می
های قهرآمیز ابعادی چنان بزرگ یافتند که بشددریت فرآورده تولید و مصددرف

هددای هددای مخرب بر فرآوردههرگز بخود ندددیددده بود. بتدددریج تولیددد فرآورده
ضدددرور برای زندگی و رشدددد، فزونی گرفت. قدرت سدددرمایه اینک در مقیاس 

از نظر  -9کردننخور کردن و از پیش متعییددافددت: پیشزمددان توسددددعدده می
ا کرد. این دو، ب را وسیله کار دو ابرقدرت سیاست جهانی، سازمان ملل متحد

، آن را وسیله مقاصد خویش گرداندند و روز در شورای امنیت داشتن حق وتو
عمل به وظایف خویش، بازش داشددددتند. از  به روز از اعتبارش کاسددددتند و از
شددند و به عضویت سازمان ملل متحد در میآنجا که کشدورهای نو ایجاد می

شددد، قلمرو رشددد بود. این شددد که آمدند، قلمروئی که در آن اجماع ممکن می
های رشددد را گرفت و دهههایی میسددازمان ملل متحد در این قلمرو، تصددمیم

 کرد:اعالم می
 

 .4311آوریل  21تا  41ف Bandoeng رانس باندونگ  کنف9

، های تحت اسددتعماربپا کرد تا خلق 4321در سددال  را لنین کنگره باکو     
هددای آن، دو کنگره برای ترقی خلقمبددارزه ضدددددد اسددددتعمدداری کننددد. در پی

تشددکیل  در لندن 4329، و درسددال در همان سددال، در پاریس مسددتعضددف
های تحت ستم را، در نخستین کنگره خلق« جامعه ضدد امپریالیسم»شددند. 
تشکیل داد و  ،، در بروکسل4327و سپس، درسال  ، در مسکو4321سدال 

کشور در  21در آن شرکت کردند. کنفرانس روابط آسیائی که  و نهرو سوکارنو
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آوریل  2تا  مارس 29، از آن شدددرکت کردند، چند ماه پیش از اسدددتقالل هند
 تشکیل شد. ، در دهلی4317
ها، به قصددد اتخاذ سددیاسددت مشددترکی مسدداعد رشددد ابقهبر مبنای این سدد     

و  نزیو آندو و هند افریقائی، کشورهای بیرمانی و سیالن –کشورهای آسیائی 
المللی در باندونگ، در آندونزی، ، دعوت به تشددکیل کنفرانس بینپاکسددتان

سدان پدید آمد. با وجود نامش، کشورهائی ینبد «تعهدعدم »کردند. جنبش 
که به این یا آن اردوگاه تعلق داشددتند نیز، در آن، عضددویت یافتند. کنفرانس، 

شددوروی را سدددخت انتقاد کرد. خواهان  از جمله اسددتعمار روسددیه اسددتعمار
کمونیسددت به عضددویت  هنوز آزادنشددده شددد. چین هایاسددتقالل مسددتعمره
خواست که چین به عضویت شد، کنفرانس میپذیرفته نمی سازمان ملل متحد

را در  خواسددددت موقعیت دنیای سددددومآن پذیرفته شددددود. و بخصددددوص، می
عالم کرد: در قلمرو قلمروهای سددددیاسددددی و اقتصددددادی مشددددخص گرداند و ا

ها است و در قلمرو اقتصادی، حق ملتسدیاسی، خواستار استقالل همه ملت
های سدازمان ملل متحد، این خواستکند. در تصدمیمها را به رشدد طلب می
 شدند.ها، بتدریج پذیرفته می

 

 اصل اظهار شدند: 41های سیاسی در خواست● 

ها و تمامیت احترام به حق حاکمیت ملت -2،  بشددددر احترام به حقوق -4
عدم مداخله در امور  -1ها و نژادها، برابری ملدت -9ارضددددی کشددددورهدا،  

خودداری از اعمال زور  -6حق دفاع ملی و مشترک،   -1داخلی یکدیگر،  
حل و فصددل مسددالمت  -7ها،  و یا تهدید به اِعمال زور در روابط میان ملت

خودداری از  -3المللی، رعایت عدالت و تعهدات بین -1هدا، تالفآمیز اخ
های بزرگ شددددرکدت دردسددددته بندی های نظامی که در خدمت منافع قدرت

المللی مبتنی بر منافع مشدددترک به قصدددد جهانی همکاری بین -41هسددتند و 
 رشد. کردن
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 است:اصل بیان شده 42خواست رشد در ● 

و فوریت رشد کشورهای آسیائی و افریقائی. این رشد باید بر ضرورت  -4
 ها، سیاست گذاری شود.پایه استقالل کشورها و منافع مشترک آن

 امداد فنی به یکدیگر و استمداد فنی از یکدیگر. -2
برای رشد. تخصیص بخش بزرگی از  تشکیل صندوق سازمان ملل متحد -9

های رشد کشورهای آسیائی عمران و توسعه به برنامه بانک جهانیمنابع مالی 
گذاری. تشویق المللی برای سرمایهو افریقائی. ایجاد سریع یک بنیاد مالی بین

تهیه و اجرای طرحهای مشترک از سوی کشورهای آسیائی و افریقائی بر وفق 
 ها.منافع مشترک آن

و توسعه  ها با آسیا و افریقادله در بازرگانی فرآوردهتثبیت نسبت مبا -1و  1
 بازرگانی میان این کشورها

کردن صادرات کشورهای آسیائی و افریقائی از راه ایجاد صنایع متنوع  -6 
 ها برای تبدیل مواد خام به کاالها و صادر کردن آن

که شرکتها، بخصوص از راه دریا، چراکاال تثبیت هزینه حمل و نقل -7
، باال های خود را به زیان کشورهای آسیا و افریقاهای کشتی رانی، فراوان نرخ

 برند.می
 های بیمهای و شرکتهای ملی و منطقهتشویق ایجاد بانک -1
مبادله اطالعات، بخصوص در قلمرو نفت به قصد اتخاذ یک سیاست  -3

 مشترک.
تر آژانس بینآمیز اتمی در تولید برق. ایجاد هر چه سریعاستفاده صلح -41

 المللی انرژی اتمی
 مبادله اطالعات در قلمروهای منافع مشترک -44
های بینحمایت از منافع اقتصادی کشورهای عضو و اقدام به مشورت -42

 المللی به قصد مؤثرگرداندن این حمایت.
 

ضرور و جهانی شد و اقتصاد را چشم انداز قرار داد که « رشد»سان، ینا     
آمد. و نیز پذیرفته شد که جهانی است و از ادغام اقتصادهای ملی پدید خواهد
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رشد اساساً، رشد اقتصادی است که از راه تولید کاال و خدمات و انباشت 
ها، نه زمینه سازی در افکار عمومی ملتکند. از این ، تحقق پیدا میسرمایه

 ، در قبضه کردن اقتصاد جهان، سود جستند.هاملیها که ماوراءاین ملت
 برنامه سددازمان ملل»برخی بنیادها بر وفق اصددول باال، تشددکیل شدددند:      
 4311سازمان ملل در که در پی ایجاد صندوق مخصوص « برای رشد متحد

بوجود آمده بود( در آن، بوجود  4313)که در « برنامه کمک فنی»و ادغام 
 کرد و ، بطور روزافزون، منابع خویش را وقف دنیای سددومآمد. بانک جهانی

را « های خصوصیگذاریالمللی برای مسداعدت به سرمایهشدرکت مالی بین»
ایجاد  4317در سددددال  المللی انرژی اتمیایجاد کرد. آژانس بین 4316در 

و برای آسددددیا در  4361، در ای رشددددد، برای افریقاهای منطقهشددددد. بانک
ها، به مذاکرات بازرگانی و تشدددکیل شددددند. خواسدددت تثبیت قیمت 4366

 .سر باز کرد توافق گات
جائی همکاری جنوب با جنوب به قصدد رها شددن از سلطۀ اقتصادی به      

نرسدید. زیرا همکاری و مبادله اقتصدادی خود نیازمند رشدد اقتصدادی است. 
از جنوب به شدددمال وسدددعت و  چون این رشدددد نبود، جریان نیروهای محرکه

تشکیل شد اما جز بهنگام وارد  تمام گرفت. در قلمرو نفت، اوپکشددت به 
به – را ممکن کرد، نه در قیمت نفتآن کردن ضددددربه نفتی که انقالب ایران

و نده در مبدادلده نفت در ازاء گرفتن  - 4379رغم افزایش قیمدت در سددددال 
 (16اسباب رشد، توفیقی بدست آورد. )

سددخن بمیان آمد و با « سددرکوب فرهنگی»لمرو فرهنگ، از هر چند در ق     
بشدددت مخالفت شددد، اما بلحاظ عدم توجه به جدائی ناپذیر بودن  اسددتعمار

بُعدهای سددددیاسددددی و اقتصددددادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر و جدائی 
 ، درک درستی از رشد نبود وناپذیری این چهار بُعد از رابطه انسان با طبیعت

 اظهار نشد.
ه در سال ک بهر رو، کشدورهای غیرمتعهد، بیشتر شدند و کنفرانس بلگراد     

 «عدم تعهد»بود،  و تیتو و ناصددددر تشدددکیل شدددد و تحت نفوذ نهرو 4364
« 77گروه »، 4362، در سددال ی قاهرهتعریف شددد و در کنفرانس اقتصدداد

 افریقائی، بخصدوص در پی پیروزی جنبشی که –پدید آمد. کنفرانس آسدیائی 
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، کنفرانس سدده قاره شددد. اما بتدریج از کرد، در کوبارهبری می فیدل کاسددترو
 .اهمیت افتاد

کردن افکار عمومی جهانی و متقاعد ، پایان دادن به اسددتعمار11در دهۀ      
اسددت که هر « کوشددشددی جهانی»که رشددد نیازمند همکاری جهانیان و به این

که این دو کار، کشددور باید بسددهم خود در آن شددرکت کند، ممکن نشددد. چرا
شدند. در این دهه، سه  گری دو ابرقدرتو بسط قلمرو سلطه سرد ابزار جنگ
و حق استقالل و حق رشد، موضوع کار روزانه سازمان ملل  بشدر حق، حقوق

 شدند. متحد
 Dag Hammerskjöld دکه با مرگ داگ هامر شل ، اوتانت4362در      

دهه »کرد، ، از این مقام کفالت می، در کنگو، دبیر کل سددددازمان ملل متحد
را اعالم کرد. سددازمان ملل متحد با صدددور « سددازمان ملل متحد برای رشددد

 ( دهه رشد را تصویب کرد. X741 / 4741)قطعنامه  ایقطعنامه
تهیه کرده، اصدولی پیشدنهاد شدند که مهمترین آن ای که اوتانتدر مقدمه     

 (17ها، از این قرارند: )
رشد « هسته سخت»شود هر چند رشدد در رشد اقتصادی خالصه نمی -الف

برنامه سددازمان »در از آن، سددال پس  91دهد. را رشددد اقتصددادی تشددکیل می
طور که رشددد اقتصددادی همان( »11: )شددودخاطرنشددان می« ملل برای رشددد

برای رشدد انسدان ضدرور اسدت، رشدد انسدان نیز برای رشدد اقتصددادی ضرور 
 « است.
از ده سددددال به این طرف، ما نه تنها فراگرد رشددددد و توقعات آن را بهتر  -ب

ایم. از جمله به این نتیجه دسددت یافته کنیم، بلکه به نتایج مهمی نیزدرک می
که فاصددله سددطح درآمد . با آنباز ایسددتاد هااز کوشددشو که نباید دلسددرد شددد

اما نباید امید  ،استیافته و در حال رشد بیشتر شدهمیان مردم کشورهای رشد
(  13کند: )تأکید می« برنامه سدددازمان ملل برای رشدددد»را از دسدددت داد. 

ورزد که رشدد انسان، ممکن نی درباره رشدد اصدرار مینخسدتین گزارش جها»
 «.کنندهای حاصل طی سه دهه گذشته، ثابت میاست. همانطور که ترقی

 ، 2141، از آن پس تددا پددایددان سدددددال بدداوجود ابراز امیدددواری اوتددانددت     
 .دنشوهمچنان بیشتر میها نابرابری
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آن بنحو صحیح رفع نشد، این اصل اصل متناقضی که تناقض موجود در  -ج
بود که کمک به کشدورهای در راه رشددد و ابراز همبسددتگی جهانی، سددازگار با 
منافع کشددورهای کمک کننده اسددت. قصددد این بود که ابراز همبسددتگی بین

که منافع  ملی المللی سدازگار با پایبندی به منافع ملی شدود. اما وقتی نه حقوق
شددوند، چگونه ممکن اسددت ابراز همبسددتگی خالی از مالحظه ملی مالک می

نفع خود باشددد؟ چگونه ممکن اسددت همبسددتگی با کشددورهای در راه رشددد، 
بدون لحاظ کردن منافع ملی باشدد؟ در واقع کشدورهای مسدلط کمک به رشد 
را، به تصددددور خود، تابع منافع ملی کردند. نتیجه این شددددد که در پایان قرن 

طور حل آمد. اگر تناقض اینپدید« بحران تمدن»ره سددوم، بیسددتم و آغازهزا
های مخرب را از آن بیرون گذارد طلبد که فعالیتشددد که رشددد تعریفی میمی

و رشددد مسددتقل کشددورهای جهان، بسددود همگان اسددت، ابراز همبسددتگی بی
وق شددد. زیرا تحقق رابطه ملتها بر وفق حقغرضددانه با حقوق ملی سددازگار می

کرد که کشورهای گشدت و رشد هرکشور ایجاب میملی هر کشدور، میسدر می
 دیگر نیز رشد کنند. 

تحول بدازرگدانی جهانی جهتی را در پیش نگرفت که کشددددورهای در راه  -د
رشددددد انتظار داشددددتند. علت نیز آن بود که اقتصددددادهای مسددددلط یک طرفه 

، با مقررات گمرکی ها بودند. اما خودخواسددددتدار آزادی بدازرگانی میان ملت
( با وجود 61شددددند. )های کشدددورهای در راه رشدددد میمانع از ورود فرآورده
که شود که بازرگانی نیروی محرکۀ رشد است. بدون آناین، همچنان تبلیغ می

 های گوناگون، تمیز قائل شوند.میان وضعیت
هان تأکید شددده و از کشددورهای ج« عامل انسددانی»در مقدمه بر اهمیت       

سان آزاد های عظیمی را که بدیناست خلع سالح شوند و سرمایهدعوت شدده
شدوند، در رشد عمومی انسانیت بکار اندازند. قرار شد کشورهای ثروتمند می
خود را به کمک به رشددد کشددورهای در راه  درصددد از تولید ناخالص ملی 4

درصددد به این کمک اختصدداص  7/1رشددد، اختصدداص دهند. اما در عمل، 
 پردازند.پرداختند و نمیرا هم بسیاری ازکشورها نمییافت و آن
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 :ها به استناد جریان تاریخ و آینده سنجی  نظریه1
امریکائی، در  ، نظر والت روسددددتو: در دوران بعد از جنگ. نظریه روسددددتو4

 Leroy Beaulieu ، همدان نقش را یدافدت که نظر لوروا بولیومورد رشددددد
بود. هر دو اقتصدداددان بودند. یکی در آغاز اسددتعمار و یافته درباره اسددتعمار

اند. هر دو پاسدددخهای خود را در کتابی انتشدددار دادهیکی در پایان آن، نظریه
اند که به سددیاسددت گزاران امکان میفته بودهها یاهای روشددنی برای پرسددش

دادند، تدابیر سددددیاسددددی را اتخاذ کنند. بدیهی اسددددت بحث نه از درسددددتی یا 
 ها، که از نفوذشان است.نادرستی نظر آن

نخسدت کتاب جریان رشدد اقتصدادی و سپس کتاب مراحل رشد  روسدتو     
ای برای خواسدددت نظریهاو می( در این کتاب 64اقتصدددادی را تألیف کرد. )

ها به بخشددی از جهان غیرکمونیسددت بسددازد که هنوز رشددد اقتصددادی آنرشددد 
مرحله خیزبرداشدتن، نرسدیده و خیز برنداشدته بود. او برای این پرسددش پاسخ 

جسددت: راه و روش رشددد اقتصددادی روزافزون و دموکراتیک کدام اسددت؟ می
طور ب – برای کشدددورهائی ،ز سدددوئی: اکردباید حل میرا بنابراین، دو مسدددئله 

اند، هرهائی جست بتازگی از اسدتعمار -عمده به اسدتناد تاریخ اقتصدادی اروپا
موتور اقتصدددداد خویش را بکار اندازند و از  کهجسددددت برای آنکاری میراه

و از سوی دیگر باید  .رهگذر رشدد اقتصدادی، به رشد همه جانبه دست یابند
تواند وسددائل رسددیدن به این مقصددود را در اختیار ا کمونیسددم نمیگفت چرمی
نه تنها بدین کارتوانا نیسددددت، بلکه خود نوعی و چرا کشددددورها بگذارد؟ این

بیماری اسدددت که ممکن اسدددت دامنگیر کشدددورها،  در مرحله انتقالی رشدددد، 
د بنحو نتوانباین کشددورها گرد تا که کاری را پیشددنهاد میهرا ،گاه؟ و آنبگردد

باید در نوسازی اقتصاد بکار گرفت. مؤثری عواملی را سدازمان بدهند که می
 حل این دو مسئله است.او راه« منشور غیرکمونیست رشد اقتصادی»

 (62کند: )سان خالصه میوی نظریه خود را این     
ها در کدامیک کرد جامعهتوان معینبا مالحظه میزان رشد اقتصادی، می»  

های ای که پیش شرط. جامعه2. جامعه سنتی، 4رحله رشد هستند: م 1از 
ای که در مرحله خیز برداشتن . جامعه9است. خیزش اقتصادی را فراهم آورده
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ای که به . جامعه1است. ای که به پختگی اقتصادی راه یافته. جامعه1است. 
 «است.رسیده انبوه عصر مصرف

گمان او، رشد اقتصادی شباهت بسیاری با رشد بیولوژیک دارد! گرچه به     
ها )بخصوص خیزبرداشتن که در و از اصدطالح« هامشدابهت»اسدتفاده او از 

رود( از اسددباب رواج نظریه او شددد، اما در واقع مشددابهت هواپیمائی بکار می
ردوگاه را، از ها، دو اسدددازی تاریخ نزد مارکسدددیسدددتدوره سدددازی او با دوره

گرداند. مرحله خیز برداشددتن لحاظ مراحل رشددد نیز، با یکدیگر، همسددان می
های مانع گیرد و از بند سُنتکه در آن یک جامعه کارمایه عظیمی را بکار می

شود، رهد و، در مرحله پس از آن، در فضدای بدون مانع رشد رها میرشدد می
و مراحل پس از آن، قابل مقایسدددده  با مرحله اسددددتقرار دیکتاتوری پرولتاریا

، نظریه رشد یک سالح مهیب بود و سرد که، در جنگاسدت. با توجه به این
بود،  به آن مجهز از این نظریه محروم و اردوگاه سددوسددیالیسددم« جهان آزاد»

ب و غر ، با ساختن نظریه مراحل رشد، این سالح را در اختیار امریکاروسدتو
 گذاشت. 

کرد: رشد اسدتفاده می او در توضدیح رشدد اقتصدادی، از نرخ بهره مرکب     
ور است گیرد که بهره مرکب. این موتسان افزایش و شتاب میاقتصادی همان
شدود رشدد اقتصادی جهان را فرا بگیرد و همه جهانیان به عصر که سدبب می

 (69برسند. ) انبوه مصرف
 و چین و هند های صددنعتی اروپا و امریکای شددمالیهای جامعهوی تحول     

و  های امریکای التینکند. گذرا، به تحولرا با یکدیگر مقایسدددده می و ژاپن
 ( :61پردازد )نیز می استرالیا
حالت طبیعی از »جامعه سدنتی، میزان رشدد صفر را دارد. این حالت،  -الف

شدددناسدددند، که فنون جدید را نمی این جامعه، از آنجا«. اسدددت رشددددماندگی
ناچیزی دارد. از این رو، میزان ترقی از نسددلی به نسددل دیگر، بسددیار  باروری

داند، اما را دارای نظام ایستا نمی« ابتدائی»های که جامعهناچیز است. با آن
 رها در بندِ مبارزه بر ضدددد قدرت هسدددتند. از این رو، باید فنون جدید را دآن

ها قرارداد تا بتوانند بیشتر تولید کنند. نباید پنداشت جامعهاختیار این جامعه
هائی که تولیدشدان ناچیز اسدت، میل شدید به افزایش تولید دارند. مطالعات 
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ها بخاطر کمی میزان باروری کنند بسددیاری از جامعهمعلوم می مردم شددناسددی
ه کم است ک ، بلکه بخاطر امتناع از انباشت سرمایهکنندنیست که کم تولید می

( رسددتو با پذیرفتن این نظر، حکم پیشددین خویش را که 61کنند. )تولید می
کند. زیرا اگر عمل بر خود افزا است ماند نقض میمی« بهره مرکب»رشد به 

« امتناع از انباشت سرمایه»که هسدت، رشدد یک جریان خودجوش اسدت و 
ها، امتناع از انباشددت خواهد. و اگر در بسددیاری از جامعهها میعلت یا علت

شددود، سددرمایه مانع از رشددد اقتصددادی و موجب ماندن در مرحلۀ ابتدائی می
شددوند، چه رسددد به روی دادن؟ مراحل تاریخی رشددد چگونه تصددور کردنی می

ها را توان این جامعهون جدید، چگونه میحتی با وجود در اختیار گذاشتن فن
در مسدیر رشدد اقتصدادی انداخت؟ نظر رستو را پی بگیریم و بنگریم آیا این 

 کند یا خیر؟تناقض را حل می
شددوند، این تدارک می« های خیز برداشددتنپیش شددرط»ای که در مرحله -ب

 زگیرد که رشددددد اقتصددددادی نه تنها ممکن اسددددت، بلکه یکی افکر رواج می
های پیشرفته که شدرائط ضدرور رسدیدن به مقاصد مطلوب دیگر است: جامعه

الگوی وقار ملی، منافع خصددوصددی، مصددالح عمومی، تدارک بهترین شددرائط 
نتی اثر میبر جامعه ،بمثابه الگوزندگی برای نسددددل آینده هسددددتند،  های سددددُ

نتی آن ئی با نظام اجتماعی نو هاکنند و جامعهرا متالشددی میگذارند، نظام سددُ
به تجدّد است. هر چند جامعه  کار اسداسی گذار از سُنت .کنندرا جانشدین می

بر  ستوودارد. بنابراین، رپیشین نگه می های پیوند خویش را با تمدننو رشدته
خلی نیست، بلکه های معاصر، عامل این تغییر، دااین نظر است که در جامعه

را  سدان او نیز استعمارشدوند. بدیناوضداع و احوال خارجی اسدباب تغییر می
که به یک هدف آورند، نه برای آنها را بوجود میمسدددتعمره»کند: توجیه می

که یک قدرت اقتصددادی را طرد سددیاسددت داخلی دسددت یابند و نه بخاطر آن
ک خالء، به سخن دیگر، برای سازمان دادن رشد کنند، بلکه برای پُر کردن ی

نتی که یا ناتوان از این سددازماندهی اسددت و یا از آن امتناع می یک جامعه سددُ
 (66ورزد )
کند. رشددد نیازمند دخالت عامل ها را حل نمی، تناقضقرار، روسددتوبدین     

نتی را در توان جامعهخارجی اسددت، تنها به این پرسددش که چگونه می های سددُ
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 دهد. با وجود این معلوم نیست عامل تحول، الگوراه رشد انداخت پاسخ می
 ( است؟)جامعه پیشرفته( یا زور )استعمار

 نظر او را پی بگیریم:     
و سدددددهای ای اسددددت که در آن، جامعه موانعمرحلده خیزگرفتن، مرحلده -ج

را از میان برداشته است. نمو کفنش طبیعت اقتصاد شدهپیشداروی رشد منظم 
در عادات و حتی ساخت بنیادهای جامعه جا افتاده است.  است. بهره مرکب

، در واقع رشددد اقتصددادی را به شددکسددتن تخم و بیرون آمدن جوجه و روسددتو
 .کندهای طبیعی از این نوع، همانند میدیگر پدیده

شود جدید جانشین سُنت قدیم می بهر رو، به نظر او، در این مرحله، سُنت     
آورد این تغییر اسددددت. در این مرحله، کده بدا یدک تغییر همگانی همراه و ره

افزایش پیدا  درصدددد تولید ناخالص داخلی 41به  1گذاری از میزان سدددرمایه
کند. صنایع جدید مجهز به فنون به بازار راه پیدا می تولید کشاورزیکند. می

شدددوند. در این مرحله، آیند و زمینه سددداز اختراع فنون جدیدتر مینو پدید می
شود که خواستار نوسازی بمثابه برنهاد )آنتیطبقه جدیدی بر جامعه مسلط می

 است. ( سُنتتز
سال بعد از مرحله  61شود. حدود بعد، حرکت بسدوی پختگی شدروع می -د

 نظر داروین رسدد. اینک دیگر روستوخیزش، بهره وری جامعه به حداکثر می
های گیرد. زیر و رو شدددددنرا دربداره تواندائی انطبداق موجود زندده، بکار می

بر جامعه « غلبه»اجتماعی اسدددت و امکان سددداخت اجتماعی حاصدددل تغییر 
نتی، ارزش هدا و بنیدادهدایش را بده مدد فنون جدید و روحیه کارفرمائی و سددددُ

ها گذاریکند. در این مرحله، میزان سرمایههای مهم، فراهم میگذاریسرمایه
 .کندافزایش پیدا می درصد تولید ناخالص داخلی 21به  41از 
همان نظر را  است. در اینجا، روستو انبوه دوران پنجم، دوران مصرف -هددددد

شدددهرت یافت. در واقع بنابراین  ( فوردیسدددمFordismeبرد که به )بکار می
 توزیع کرد تا مصدددرف و کارکنان را میان کارگران نظر، باید حاصدددل باروری

شود تا یپیدا م« دولت صاحب مشیّت»افزایش پیدا کند. بدیهی است نیاز به 
 رشد برخوردار کند.« های غیرقابل ایراداز دست آورده»همگان را 

 اند:وارد دانسته سه اشکال بر نظر روستو
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خواند، بر مبنای یک دوران که خود آن را متجدد )مدرن( می روسددددتو -الف
کند که پیش ها یا رفتارهائی را شددناسددایی میکند و ارزشدر گذشددته نظر می

سددان علت و نتیجه را با یکدیگر خلط میهای نوسددازی هسددتند. بدینشددرط
کند. برای مثال، فردگرائی مقدم بر جسددددتجوی حداکثر سددددود اسددددت و یا 

آورد؟ است که رفتارهای خودخواهانه را در پی می باشدت سدرمایهضدرورت ان
روحیه کارفرمائی مقدم بر صدددنعتی کردن اسدددت و یا امکان سدددود بردن از راه 

آورد؟ از آنجا که علت و نتیجه سخت است که کارفرمایان را پدید می صنعت
دیگر، بعنوان علت و نتیجه، به قرعه کشی ها از یکاند، تشخیص آنبهم بسدته

 ماند!می
هائی خواندن که به یک جامعه عرضه نوسازی را چندگونه شدنِ انتخاب -ب
شدوند، این خطر را در بردارد که جز آنچه را امروز ارزشدمند است، به نظر می

اسدت را فراموش کنی. مسلم است که فنون نیاوری و آنچه در فراگرد گم شدده
های کند. اما مهارتها را بیشددتر میها و خدمتلید، عرضدده فرآوردهجدید تو

، ثروت سدپارد. از رهگذر انباشت سرمایهپیشدین را نیز به دسدت فراموشدی می
کردن شغلشوند. صنعتیها نیز بیشتر میکند اما نابرابریملی افزایش پیدا می
ای اخالقمند و تحصیل کار کردن به شیوهکند اما امکان های جدید ایجاد می

اسدددت از انواع « آزاد»کننده  برد. مصدددرفهویت اجتماعی را نیز از میان می
نیز او را از راه  خودروهدا، یکی را انتخداب کند، اما آلودگی محیط زیسددددت

« دهای ترقیدسدددت آور»کند و ... و در یک کالم، رفتن در کوچه، بیزار می
آورند. بیش از اندازه ساده کردن کار است هایی نیز پدید میقربانیان و ویرانی

 روند را به حساب نیاوری.ها که از میان میوقتی آن
« مرحله نهائی»اسددت ناگزیر شددده« گرایانتحول»نیز، مثل همه  روسددتو -ج

اسددت، چگونه بتوان  ا اگر رشددد پایان ناپذیررا مشددخص و توصددیف کند. ام
ماوراء عصددددر »مرحله نهائی آن را مشددددخص و توصددددیف کرد؟ او، خود، از 

رکود »دهد عصددددر مصددددرف انبوه، پرسددددد و احتمال میمی« انبوه مصددددرف
آمده ، این رکود پدیددر آمریکا طور که در زمان او،آورد هماندر پی« معنوی

بود. و یا در دوران ماورای عصر مصرف انبوه، زاد و ولد فزونی گیرد و سبب 
گوید جریان رشدد چه سمت را در پیش میجریان جدید رشدد بگردد. او نمی
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کند. بنا بر شدددهادت زمان، نه گیرد. تنها به دادن این و آن احتمال بسدددنده می
داد ها یی که میرشددد او با دخالت از خارج طی شدددند و نه از احتمالمراحل 

هم وارونه، تحقق پیدا کرد. او یکی تحقق پیددا کرد. تنها یک احتمال او، آن
رود. به عصدر مصدرف انبوه، کمونیسم از میان می گفته بود با رسدیدن روسدیه

 ونیست از میان رفت.روسیه به عصر مصرف انبوده نرسید و سامانه کم
های اخیر، با وجود اسددت: چرا طی قرنانتقاد عمومی وارد بر نظر او این      
ها همان مراحل را طی کرد، جدامعهنیز، از بیرون، دخدالدت کده اسددددتعمدار آن

نکردند؟ چرا باید وضددعیت موجود را مبنا قرار داد و بر اسدداس آن، گذشددته و 
 آینده را ساخت؟

اند: و انتقادکنندگان انتقادی را که مهمتر انتقادها اسددددت، از قلم انداخته     
کرد، از ، در دوره سازی که میرئیس جمهوری آمریکا مشاور نیکسون روستو

 ها چسان جریانگاه بنگرد تاریخ جامعهیاد برده بود رشد را تعریف کند و آن
اند؟ اند، چرا پیدا شدددددهها در پیش گرفتههائی که جامعهیافته اسددددت. جهت

چه  اند؟ از نیروهای محرکهگری هر جامعه چه بودهمیزان رشددد و میزان ویران
های اند و چه میزان در تخریب؟ سددددلطه، جامعهاندازه در رشددددد بکار افتاده

دهد و در این رابطه، ای قرار میرا در چه رابطه های زیر سلطهمسلط و جامعه
ها کنند؟ در یک کالم، او دوره سازینیروهای محرکه کدام سدمت را پیدا می
، است و در اصل راهنما، بعمل آوردهرا بر اصدل ثنویت، ثنویت تک محوری

 :با مارکسیسم، یکی است

 :  ضد کمونیسم یا مارکسیسم بدون مارکس1
 

حت ت نیمه دوم کتاب خویش را به مطالعه جریان تحول در روسیه روستو     
اسددت. اقتصدداد روسددیه را در قالب از پیش رژیم کمونیسددت اختصدداص داده

به مرحله پختگی  اسددت اقتصدداد روسددیهسدداخته خویش، ریخته و حکم کرده
م گذر کند. اما از آنجا که رژی انبوه است. بنابراین باید به دوران مصرفرسیده
 درصددد تولید ناخالص داخلی 21خواهد کمونیسدم را تحمیل کند، ناگزیر می



 32 

ک دولت پلیسی ایجاد کردهکند. یگذاری میروسدیه را در تسلیحات سرمایه
اسددت. همان دسددتگاه فقیر اسددت و مردم روسددیه را به ریاضددت مجبور گردانده

پنداشت. عامل می داریهای سرمایهبرای جامعه ا ست که مارکسسدازی شده
 کمونیسدددمش». بنابراین، اسدددت بنای روسدددیه جدید، ناسدددیونالیسدددم متجاوز

باید راه را بر کمونیسددم میهای غرب می( دولت67«. )مارکسددیسددم نیسددت
کردن این قدرت به اتمی، بلکه با قانع بسددددتندد. نده تنهدا بدا تهددیدد به جنگ

طلبی و سود خود را در همداستان شدن با کشورهای منصدرف شددن از سدلطه
اند، دیدن. و باز، همداسددتان دی رسددیدهشددمال، که به مرحله پختگی اقتصددا
به دوران پختگی اقتصادی. ما باید  و چین شدن در رساندن کشورهای جنوب

شود. تا وقتی دولت روسیه بر بدانیم رشد این کشورها موجب ویرانی دنیا نمی
گی مردم خود سدر عقل آید، کشورهای شمال باید همچنان بکوشند سطح زند

 «.اندبقدرکافی رشد نکرده»و مردم کشورهائی را باال ببرند که 
و کشددددورهای اروپائی از میان  های کمونیسددددت در روسددددیهامروز، رژیم     

کرد. روستو خود همان دوره تصور می اند اما نه به ترتیبی که روسدتوبرخاسدته
بردند و غافل بود همان قالب ها بکار میکمونیسددت برد کهسددازی را بکار می
اش های خود ساختهکند و تاریخ را در قالبها را او نیز میسدازی کمونیسدت

 ریزد.می
شود که بر این اعتقاد بنا می روسدتو« ضدد مارکسدیسدم »که، نخسدت این     
که جریان تاریخ را های اقتصددادی، تنها عناصددری نیسددتند نیروها و انگیزه»

کندد که عواملی که در آدمیان ( چندد نوبدت تکرار می61«. )آورنددپددیدد می
که، بخالف اند. غافل از اینشان پیچیدهآورند، فراوان و رابطهانگیزه پدید می

در آخرین مرحله، زندگی اجتماعی را »بر این نبود که  جانشددددینانش، مارکس
هائی پذیرفت شددباهتبا وجود این، روسددتو خود می«. ندکاقتصدداد متعین می

که هر دو نظریه به تغییرات میدان نظریده او و نظریده مدارکس وجود دارند چرا
اند. بنابراین، اند که بستگی به تغییرات اقتصادی داشتهاجتماعی ای پرداخته

و محور فعل« تغییرهای اقتصددددادی»هر دو نظریده، محور فعال یا متغیر را 
اندد. هر دو نیز این تغییرهدا را ذیر یدا تدابع را تغییرهدای اجتمدداعی قرار دادهپد

اند. او مارکس را دانسته« دوران وفور»اند و سرانجام را دار گمان بردههدف



 27 

کند که چرا سددیر تحول اقتصدداد و جامعه انگلیسددی را مسددیر تحول انتقاد می
های ان اسددت که جامعهکند و بر این گمهای روی زمین تصددور میهمه جامعه

یابی طی خواهند کرد و سدددرانجام، دیگر نیز همین جریان را با همین سدددمت
حال، خود دوره ها به دوران کمونیسددددم خواهند رسددددید. در همانهمه جامعه

ها اسدددت و جهتی را که از آنهای شدددمال سددداختهسدددازی ای که برای جامعه
گرداند! می جنوب اسدت، پیشداپیش، جهت و مسیر کشورهایتشدخیص داده

شود. او نیز به دورانی قائل می« پایان تاریخ»او نیز، همانند مارکس، قائل به 
همان ( . او نیز به63شدددود. )شدددود که، درآن، انسدددان از بند ندرت آزاد میمی

م یک منطق حکها بهاین دوره»جبری قدائدل اسددددت کده مدارکس قدائل بود: 
مدد ها، بهآیندد. تحلیدل نظام مند دورهدورنی، بطور مدداوم درپی یکددیگر می

 (71شود. )نظریه پویائی تولید میسر می
مارکسیسم »کند، پیشنهاد می که روستو بدین قرار، نظریه تجدد و نوگرائی     

گرا از تاریخ  آید. این نظر نیز بر همان دید تحولاز آب در می« بدون مارکس
شدددود. هر دو، رشدددد غرب بنا می جوید و بر محور همان اسدددطورهشدددالوده می

هایی روبرو میدانند. هر دو نیز وقتی با مسددئله جامعهقانون تحول را یکی می
( رجی )استعماراند، دخالت عامل خاها را نجستهشوند که تحول مورد نظر آن

که بخود زحمت حل تناقضددی را بدهند که این راهبینند. بدون اینرا الزم می
کند. تجدد و نوگرائی ها پیدا میو سددددیر جبری آن« قدانون عمومی»حدل بدا 

روسددتو ( » 74: )شددود. بقول کلود ل وی اشددتراوسسددرانجام غربی شدددن، می
اند و که چرا این کشورها را غربی کرده کندشورهای صنعتی را سرزنش نمیک
کندد کده چرا ابزار الزم را زود در اختیارشددددان کنندد، بلکده سددددرزنش میمی

اسددت که واقعیت این «  اند تاکه، در اولین فرصددت، غربی بگردندنگذاشددته
حول ار تهای سدنتی، زیر فشار عظیم الگوی غرب هستند و زیر این فشجامعه
زیرسلطه، و از راه تخریب  -کنند. و این تحول، در محدوده  روابط مسلط می

 آید.بعمل می بخش مهمی از نیروهای محرکه
است، بکار برده و با همان روش که مارکس ، برهمان اصل راهنماروسدتو     
اسددت و این نظر امروز دیگر اعتبار ندارد. باوجود این، خویش را سدداخته نظر

کمیته  4316سپتامبر  21اسدت. در واقع قطعنامه مورخ آمده بکار رژیم چین
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ر این قطعنامه اسددت. د ترجمان نظریه روسددتو حزب کمونیسددت چین مرکزی
،  از چهار نوگردانی «معنوی سددوسددیالیسددت برای بنای تمدن»اسددت که، آمده

 چاره نیست: 
نسبی   ها به رفاه. از حاال تا پایان قرن، اقتصاد را باید چنان نوکرد که چینی4

 و در نیمه اول قرن آینده به سطح کشورهای رشد یافته برسند.
 است امااقتصاد اول جهان گشته ، اقتصداد چین2141در سدال که این )اال   

تظر من مردم چین به رفاه اسددددت. زیراواقعیت نجسددددته قطعنامه کمیته مرکزی
 . و(اندنرسیده

. در دنیای کنونی، دانش یک نیروی انقالبی اسدددت که به پیشدددرفت تاریخ 2
 یک ملت است. و ای مهم برای سنجش درجه تمدنرساند و ضابطهیمدد م

و اندیشددده مائو تسددده تونگ، بمثابه سدددامانه  . حفظ مارکسدددیسدددم، لنینیسدددم9
 ایدئولوژیک، هم بلحاظ کار سددوسددیالیسددتی نوگردانی و هم بخاطر بنای تمدن

کوشوشهای ما برای ارتقای سط  .معنوی سدوسدیالیسدت، اسداسدی اسدت..
ایدئولوژیک و تصوحی  رسووم و سونن و رشد فرهنگ و نهادینه کردن 

رسند هرگاه مارکسیسم آنها را دموکراسوی و قانونمداری، به نتیجه نمی
آوردهوای نظری فرآورده تحقیقهای هودایوت ندنود و از یواری دسوووت
 مارکسیستی برخوردار نگردند  

، هم از جنبه مادی و هم نجام رسدداندن بنای تمدن. در وضددعیت جدید، به ا1
رو، کند. از ایناز جنبده معنوی، تمامی حزب را با مسددددئله جدیدی روبرو می

باید بر رهبری و ، تدا قاعده، میسددددازمدانهدای حزب، از ریس، کمیتده مرکزی
 زند.  قوانین درونی آنمددیریت بنای تمدن معنوی، بیش از پیش، اهتمام بور

را بجویند و سدیاستی که باید درپیش گرفت را مطالعه کنند و در تمامی بخش
آهنگ سازند، تا مگر با پرهیز از  ها را همکنند و کوشدش ها همگان را بسدیج

 (.72کار را نیک انجام دهند )سازی و ظاهرآرائی، اینصورت
را می« طبقهبندای جامعه بی»جدای « معنوی بندای تمددن»قرار، بددین      

گیرد. هرچند مارکسدیسدم دانش اسدت و مدیریت رشدد علمی با او است، اما 
 باید از نوگشتن معاف نباشد. خود نیز می
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سدددال باید صدددبر کرد. به سدددخن  61، هربار، بهررو، بنابر برآورد روسدددتو     
ل باید  تا که  طرزفکرها تغییر کنند. برخی میدیگر، گذشدددت عمر  سددده نسددد

صدددبر کرد تا طرح رشدددد او پذیرفته شدددود و  2121گویند پس باید تا سدددال 
اسددت ماجرای اجرای آن، تاریخ جمهور مردم روی زمین، بگردد. اما حق این

ر در گاست و بکار سلطهساخته شده که نظریه او بر اصل ثنویت تک محوری
دهد که نظریه . زمان روشن شهادت میآید و نه رشدد زیر سلطهگری میسدلطه

زیرسلطه و برداشتن  -گربکار تنظیم رابطه سلطه« مارکسدیسم بدون مارکس»
 است.، در جهانگیر گشتن آمدههامانع از سرِ راه ماوراء ملی

 :زیر سلطه –گر یه پویائی رابطه سلطه  نظر6
 

« یعلوم اقتصادی عمل»، استاد کلژ دو فرانس و بانی مؤسسه فرانسوا پرو     
« ستماقتصاد قرن بی»فراوان به تدوین نظریه رشداقتصادی پرداخته است. در 

را، است که، آنطه سداختهای پیرامون سدل(  و کارهای دیگر خود، نظریه79)
اقتصدددددادهددای کالسددددیددک و  (  پرو71ام.)کددارهددای دیگر انتقدداد کردهدر

که مکانیسدددت هسدددتند و نابرابری عامالن کند چرانئوکالسدددیک را انتقاد می
« غیراقتصادی»گیرند. او در شدناخت رشد، عوامل اقتصدادی را در نظر نمی

 (71رسد.)می دهد و به این تعریفرا دخالت می
رشددددد تدألیف و جور شدددددن تغییرهدای فکری و اجتماعی یک جامعه با » 

یکددیگر هسددددتندد کده آن جامعه را به افزایش واقعی و مداوم تولید توانا می
 «شود.گرداند و این تولید برخود افزا می

قرار او جانبدار آن سددیاسددت رشددد اقتصددادی اسددت که تمامی منابع بدین      
که از بند سلطه نی، موجود و بالقوه را بکار گیرد. البته بشرط آنمادی و انسدا

میسددر « ها را در هر انسددانرشددد تمامی انسددان»آهنگ رها باشددد و بطور هم
ای پدید آورد که در آن، شددددهروند، در اسددددتعدادهای بگرداندد. چندان جامعه

 خویش، تمام و کمال بشکفد.
های پیش ه الگوهای ذهنی و قالباسدددت که بجای اعتماد بابتکار او این     

سداخته، و سدنجیدن واقعیت با آن و یا ریختن واقعیت در آن، مطالعه اقتصاد 
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رو است که به مطالعه گرداند. از اینواقعی را مبنای پیشنهاد نظریه خویش می
های قوی بر ضعیف، راه مییا نقش انحصارها و سلطه ملت« اثرات سلطه»

 و یا ادامه مناسبات استعماری میان استعمارگر« نو استعمار»جوید. به وجود 
کند: برد و آن را بشددددت محکوم می، بعد از اسدددتقالل، پی میاسدددتعمارزده

(76) 
هایی را که های غربی سدداختجدید، جامعه از اوایل پیدایش صددنعت»      

اند مجال اعتراض را به گر هسددتند. تا توانسددتهاند که سدداخت سددلطهدهپیدا کر
طبقه»گر، نقش های سلطهاند. جامعهنداده های اسدتعمارزدهو خلق کارگران

را بازی « های کودکخلق»های زیرسدددلطه، نقش و جامعه« های خطرناک
اند، برای گفتگو ها اجازه سددددخن دادهبه آخری هاکنند. هر بار هم که اولیمی

است. مجالسی که به خلقاز همه چیز، جز از آن چیز که اسداسدی اسدت، بوده
اند، نه برای جستن تدابیر برای رها شدن از سلطه، های استعمارزده اعطا شده

و نابرابریها و حفظ سلطه زیر سلطه –گر که برای قانونی کردن رابطۀ سدلطه
 «.استها بوده
های ملت»استناد امرهای اقتصادی و با توجه به تاریخ، اقتصادهای او به     
 بند از بند گسسته، زیر سلطه( »77یابد: )ها میرا دارای این خاصده« جوان

بدتر، فضاهای اقتصادی بسیار وسیع«. های انسدانهزینه»و ناتوان از تأمین 
که در اقتصادهای زیرسلطه، این نه جامعه ز فضداهای سیاسی است. چنانتر ا

اسددت که صدداحب اختیار اسددت.  آزاد شددده که اقتصدداد مسددلط از اسددتعمار
که نظریه راهنمای اقتصدددادی مسدددلط اسدددت، « ملت»بنابراین، او با مفهوم 
آهنگ، وجود ندارد و ساز و همه همکه ملت بمثابه مجموعموافق نیست. چرا

گونه نیسددددت. پس، بجای قالب هائی از اینرابطه مجموعه« هاملت»رابطه 
حل کرد و برای آن راهپرداختن، باید مشدددکل را شدددناسدددایی سددداختن و الگو

 جست: 
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 :بردتوان بکار را نمی گر  الگوی اقتصاد سلطه7
 

که  رئیس مؤسدددسددده مطالعات رشدددد در  Dudly Seers دادلی سدددیرس      
ای نوشدددت و نظری را ابراز کرد که گرفتار بود، مقاله Sussexسددداسدددکس 

ای با عنوان ، مقاله4369است: در سانسور سکوت شد و هنوز نیز گرفتار آن
منتشر کرد و، در آن، علم اقتصاد و بخصوص « ی مورد خاصهامحدودیت»

تمامی اقتصادهای جهان را ناگزیر به گنجیدن در قالب اقتصاد غرب کردن و 
پدذیرفتن محتوی و شددددکدل این اقتصدددداد را، غیر علمی و کداری محکوم به 

 (71شکست دانست: )
شود، با امرهائی ساخته شدهمیها تدریس که در دانشگاه اقتصاد مسلط»     

خوانده می« رشددددیافته»اند که امروزه، اند که در کشدددورهائی مطالعه شدددده
توان قواعد و هسدددتند و نمی« مورد خاص»که این کشدددورها شدددوند. حال آن

هستند، « از رشدد مانده»روشدهای کارآ در آنها را در مورد عام که کشدورهای 
 «.به اجرا گذاشت

تابد که بر پایه امرهای تاریخی و تجربی یک روش را بر نمی سددیرس این     
سداخت، همانطور که نمی های جهان شدمولمورد خاص بتوان قواعد و روش

توان بر پایه مطالعه زمین، علم سدتاره شدناسدی ساخت، با مطالعه اقتصادهای 
ها و و قاعدهها توان علم اقتصدددادی سددداخت که روشنیز نمی« رشدددد یافته»

 هایش جهان شمول باشند.الگوها و قالب
شددددمرد که کشددددورهای صددددنعتی را های بنیادی را بر میسددددیرس تفاوت     

کنند: عوامل تولید، ساخت اقتصاد، مالیه عمومی، ازکشورهای دیگر جدا می
های های خانوارها، ساخت پس انداز و ظرفیتنقش بازرگانی خارجی، هزینه

رشددد جمعیت، همه و همه، این گروه از کشددورها را ازگروه گذاری،سددرمایه
هم بر کنند. بنابراین، باید علم اقتصددداد را بازسددداخت. آنهای دیگر جدا می

این اسدداس که اقتصدداد بیشددتر مطالعه اقتصددادها اسددت تا سدداختن الگوهای 
 اقتصادی.

ما بوجود آید ا« اقتصدداد رشددد»ای با نام کند رشددتهسددیرس پیشددنهاد می     
کارش مطالعه اقتصددادهای غیرصددنعتی یا زیرسددلطه باشددد. این رشددته باید با 
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که این اقتصددادی پیوندهای گوناگون داشددته باشددد. نه برای آن مردم شددناسددی
ها را مطالعه کند و بمانند بلکه برای اینکه مسددائل خاص آن کشددورها در فقر

ها و قاعدهها، روشحلها بجوید. اگر چنین شددود، راهها را از  مسددئلهحلراه
شدوند. سنگینی ایجابات نظریِ این پیشنهاد، بیشتر از تحمل های دیگری می

شددد. ها بود. با توقعات قدرت سددرمایه نیز سددازگار نمیهای اقتصدداددانشددانه
خواهد به اقتصدادهای جهان ساختی را بدهد که با زیادت طلبیقدرتی که می

شددد خاص ای میسددازگار اسددت. در واقع، بنا براین نظر، اقتصدداد رشددتهاش 
ها و الگوهای ها، قاعدهو نه علمی با ادعای یافتن روش« محلی»مطدالعات 
 .جهان شمول

برد، و از آنجا که انتقاد سددیرس بسددیار چیزها را به زیر عالمت سددئوال می     
تبار خویش، بر آن شدددد که نظر او را در صدددنف اقتصددداددانان برای حفظ اع

ها پیرامون سدددان که بسدددیاری از مطالعهکنند. همانگورسدددتان سدددکوت دفن
اسددتقالل اقتصددادی یا از راه خریدن و بالانتشددار کردن و یا از راه دفن کردن 

ها یی که بکار اند و بسیاراندیشهآن در گورسدتان سدکوت، هرگز انتشار نیافته
سددانها خودانگیختگی خویش را بازیابند و هرگز جریان نیافتهآیند که انآن می

وم و دهه د اند. با وجود این، اینک که قرن بیسدتم و دومین هزاره تولد مسیح
های رشدددد، یکی پس از دیگری، رسدددد و برنامههزاره سدددوم دارد به نیمه می

تردید جدی اسددت نیز مورد اند و درسددتی راهی که غرب رفتهشددکسددت خورده
های سدپرده به گورسدتان سکوت است (  این از اندیشده73اسدت،)قرار گرفته

ها و ها، فیلسوفها، جامعه شناسشدوند و این اقتصداددانکه صدداها بلند می
کردند، هسددتند که از صدددا میروحانیان و ... که نقش سدداحران را بازی می

 افتند:

 :و رشد؟ زیر سلطه -گر   رابطه سلطه1
 

و نوسدددازی موضدددوع این نظریه شدددد:  در قرن بیسدددتم، در غرب، نوگرائی     
های شمال، در راهی هستند که باید بود و باید به راه خود ادامه دهند. جامعه

به نمو داخلی باید ادامه بدهند و به کشددددورهای هنوز رشدددددنیافته باید کمک 
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اید ب د و به کام کمونیسدددم نیفتند. کشدددورهای جنوبکنند تا در این راه شدددون
سرنوشت خویش را بدست طبقه جدیدی بسپرند که در جریان ثروتمند شدن، 

 گردانند.کشانند و غربی میهای خویش را به راه غرب میجامعه
ها دو دسدته نظریه سدازان که نظریه باال را انتقاد کردند، یکی مارکسیست     

دند. ، بوهای آمریکایی و دیگری روشنفکران امریکای التینو نئومارکسیست
کردند که غرب در حال که راه رشددددد را همان راه تصددددور میاینان، در همان

دادند که طرز کار نظام جهانی نه تنها موجبات اسدددت، هشددددار میپیش گرفته
ها را گرفتار اثرات سلطه آورد، بلکه آنرا فراهم نمی رشدد کشدورهای جنوب

 دارد.گرداند و در بند وابستگی نگاه میمی
 (11ها را بشناسیم: )ها، این نظریهپیش از پرداختن به استدالل   
 

 ررا کسددانی بنا نهادند که یک مشددرب نداشددتند. د« نحله وابسددتگی» -الف 
کمیسدددیون »و، در شدددیلی، بانیان  Sweezy و پل سدددویزی ، پل بارانآمریکا

 و سوالدو سانکل Prebisch ، رائل پربیش«اقتصدادی برای آمریکای التین
Sunkel،فرندانددو کاردوسددددو ، در برزیدل Cardoso و انزو فالتوه Enzo 
Faletto، فورتادو سددلسددو Selso Furtado  اورالندو فالس و، در کلمبیا ،
 سددددتدداونهدداگن، رودلفو او، در مکزیددک Orlando Falsborda بدوردا

Rodolfo Stavenhagen در قاره های دیگر نیز، این نظر جانبداران پیدا .
 André - Guder گونددر فرانددک–و آنددره  در آفریقدا کرد: سددددمیرامین

Frank  و پیر ژالهPièrre Jalé و دیتر سدددنگاوس Dieter Senghaus  و
 ، در اروپا.Johan Galtung خوآن گالتونگ

گر و توجیه ، نظریه نظام حاکم در امریکادر همانحال که نظریه روسدددتو -ب
، نظریه عمومی جنبش مخالفت با سددیاست نظام جهانی بود، نظریه وابسدتگی

هائی که بر گشدددت. بنابراین، جنبشیم« جهان سدددوم»آمریکا و جانبداری از 
 و به رهبری کاسترو و چگوارا دادند )انقالب کوباضدد سلطه آمریکا روی می
...(،  و به رهبری سدددالوادور آلنده و جنبش شدددیلی جنبش کمونیسدددتی ویتنام

 شدند. ستایش می
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ر ب اسددت. نظریه روستو خط به خط، ضدد نظریه روسدتو نظریه وابسدتگی -ج
شود و نظریه وابستگی بر مطالعه تاریخ. تاریخی که ساخته فلسفه تاریخ بنا می

)؟؟؟( اسدددت. اولی دولت را ها، در اوضددداع و احوال اجتماعیع معینیانسدددان
که دومی آن را حاصل روابط بینپندارد، حال آنمجموعه بالنسدبه مسدتقل می

برد و دومی آن را را مسدداعد رشددد گمان می شددمارد. اولی اسددتعمارالمللی می
های داخلی شمارد. از دید روستو، نابرابریتخریب نظام یافته استعمار زده می

که نخست موجب برانگیختن فعاالن اقتصادی کنند چرای بازی مینقش مثبت
پذیرند. اما از نظر شدوند و سپس، بر اثر همین رقابت، تعدیل میبه رقابت می

ها هسدددتند و دخالت های درونی ریشددده مشدددکل، نابرابری«نحله وابسدددتگی»
دار اولی، رشد در گرِو جذب است تا این ریشه برکنده شود. به پندولت بایسته

ها، که به باور دومیدر بازار جهانی است. حال آن« جوان»شدن اقتصادهای 
رشددد در گروِ، بیرون رفتن قمرها از مدار مرکز اسددت. در این مطالعه تطبیقی، 

اسدددت: الف. هر دو نظریه بر اصدددل از دو واقعیت غفلت کرده ژیلبر ریسدددت
اند اند، بنابراین تنها نیمی از واقعیت را توانسددتهبنا شددده حوریثنویت تک م

اند، بلکه راه و روش رشددددی را ببیند و ب. نه تنها راه رشدددد را یکی دانسدددته
 اند که ترجمان ثنویت تک محوری است.پیشنهاد کرده

 :کادر ایاالت متحده آمری   نئومارکسیسم3
 

گرداند و سبب های ایستا را پویا می، نظامبر این بود که اسدتعمار مارکس     
ها تحولهای اجتماعی مستعمرهباب شود و نظام شدود مالکیت خصدوصیمی

و روزا لوکزامبورگ پیرامون  هددای لنینپددذیر بگردنددد. پس از او، نظریدده
های جدید قرار گرفتند. پیدایش امپریدالیسددددم ، مبندای کدار مارکسددددیسددددت

شددددوند، موضددددوع مطالعه ها خوانده میانحصددددارهدا کده امروز ماوراء ملیت
 های جدید شدند.مارکسیست

با  4366است که در  و پل باران ترین کارها، یکی کار پل سویزیاز مهم     
منتشر شد. در این کتاب، تحول اقتصادی « انحصدارگر داریسدرمایه»عنوان 
اسدددت. به نظر این دو همکار، قرن مطالعه شدددده 4361تا  4311از  آمریکا
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های بیسدتم قرن سدلطه اقتصداد آمریکا اسدت که به تدریج جانشین امپراطوری
رقابتی  داریاسددت: در سددایه قدرت آمریکا، سددرمایهتعماری اروپائی گشددتهاسدد

 انحصددددارطلدب داد و بده ترتیبی که لنین داریجدای خویش را بده سددددرمدایده
های بزرگ سرمایه صنعتی را با سرمایه مالی جمع کرده بود، شرکتپیشدگوئی
ها را به ها بازار و در نتیجه قیمترهگدذر تمرکزهدا، این شددددرکتکردندد. از 

ها ، قیمتاست که برغم باال رفتن میزان باروریاند. نتیجه آنمهار خود آورده
شدود. بدین قرار، مسئله ها میآیند و مازاد عظیمی عاید این شدرکتپایین نمی

انحصارگر از ایجاد تقاضای واقعی  یداراصدلی، این مازاد است. زیرا سرمایه
وکافی که بتواند اشددتغال کامل کار و سددرمایه را تأمین کند، ناتوان اسددت چون 

کند که ای تولید میدر رکود، بگونه داریرقابت نیسددددت. این نظام سددددرمایه
گذاری و نه سرمایه ه مصرفتر و پرسدودتر است. از آنجا که نهمواره پر هزینه

کنند، باید وسددددائل دیگری بکار برد تا برای برانگیختن تقاضددددا کفایت نمی
 مصدرف کنندگان به مصدرف بیشدتر روی آورند. این وسائل، تبلیغات و یارانه
دولت به مصدرف کاالها و ایجاد تسدهیالت برای مصرف بیشتر )برای مثال، 

ها(هستند. قسمتی از بهای خودرو توسط دولت و ساختن بزرگ راهپرداخت 
اما این وسدائل هنوز کافی برای برانگیختن میلع به مصدرف بیشدتر نیسددتند. از 

آورند. از این رو، برای های خاص خود، از پای در میرو، نظام را تناقضاین
نعتی صدد –ها عامل توسددعه بخش نظامی به تأخیر انداختن مرگ نظام، دولت

هستند  وسیع و یأس که خاصه بحران بزرگی شدوند. در واقع، میان بیکاریمی
های گزینند و بودجهها دومی را بر مینسبی، دولت و امنیت نسبی شغل و رفاه

 های نظامی که وجود جنگکنند. هزینهعظیم نظامی را تصددددویب و اجرا می
امکان رشد  داریگرداند، در همان حال که به نظام سرمایهآن را موجه می سرد
خواهند سوسیالیسم برقرار شود را نیز ها که میدهند، مبارزه بر ضد همه آنمی

دانند که در درازمدت، این نظام محکوم به گردانند. اما دولتها نمیمیسدددر می
کند، جنبشقیقت، آنچه امپراطوری ]آمریکا[ را تهدید میدر ح»مرگ است: 
به  و نیازِ بیش از پیش فوری هستند. میل شدید به استقالل ملی های انقالبی

انقالب ملی، انقالب سدوسیالیستی نیز نباشد، تحقق  -رشدد اقتصدادی که تا 
 «آورد.ا به جنبش در میها رملت -کندپیدا نمی
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رسدددانند که قرار، دو محقق همکار تحقیق خویش را به این امید میبدین     
انحصاری را از میان  دارینظام سدرمایه« انقالب جهانی، حماسده عصدر ما»

 انقالبی بقصددد بیرون بردن کشددور از نظام ترین روش، جنگدارد. عالیبر می
 (14انحصارگر و بنای اقتصاد بر پایه سوسیالیسم است. ) داریسرمایه

 : ها ساختندو غیر آن که روشنفدران آمریکای التین   نظریه وابستگی41
 

بود. مطالعات این  آغازگر، کمیسددددیون اقتصددددادی برای آمریکای التین     
می  ای را اندازه گرفت که برخالف آنچه نظریه مبادله آزادکمیسددیون، فاصددله

ها از که فاصدددله پیشدددرفتهباوراند، روزافزون اسدددت. در این مبادله، بجای آن
له نابرابر و که مبادها کاهش پذیرد، دائم در افزایش اسددددت. چراعقدب مانده

است که بسدود کشدورهای صدنعتی اسدت. علت این نابرابری روزافزون نیز این
و غیرصددددنعتی یکی نیسددددتند. در واقع،  های اقتصددددادهای صددددنعتیسدددداخت

کنند. کشدورهای غیرصدنعتی تنها در صادر کردن مواد اولیه تخصص پیدا می
ی اید صنایعی تشویق شوند که تولید داخلکه این ساخت تغییر کند، ببرای آن

های اقتصدددادی پدید آورند. باید کنند. باید مجموعهرا جانشدددین واردات می
کردن دولت از راه تغییر سداخت و پایان بخشدیدن به صدور مواد اولیه و وارد

آیند و  بعمل ها بکاهد. باید اصالحات ارضیهای صنعتی از نابرابریفرآورده
ها چنان بعمل آیند که اقتصدداد هر کشددور یک مجموعه رشددد گذاریسددرمایه

 یابی بگردد.
این نظر، از جانب دو تمایل راسددت و چپ انتقاد شددد. تمایل راسددت می     

کند زیرا به دولت در اقتصاد نقش اول گفت: این نظر اقتصداد را سدیاسی می
نابراین سدوسدیالیسدم نقابداری است! کند. بدهد و مبادله آزاد را نفی میرا می

نظر دارد و نه به شددرائط  کرد که چرا به انباشددت سددرمایهتمایل چپ انتقاد می
 آن که عبارتند از روابط طبقاتی.

ها، بدسدددت بخش پیشدددرفته و سدددازمان یافته جامعه« ایدئولوژی رشدددد»     
و  ، اصددددالحات ارضددددیانسددددت با بکار بردن زبان فریبتو( می12ارتش، )

گیر را مایه مشدروعیت خویش بگرداند. بر اصل ثنویت صدنعتی شددن شدتاب
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رفت بخش نو اقتصاد شد و گمان می، نیمی از واقعیت دیده میتک محوری
کند. در عمل، بخش ش سنتی را در خود جذب میشدود و بتدریج بخپویا می

رسلطه شد و اقتصاد زی در اقتصاد زیر سلطه نو اقتصاد پیشروی اقتصاد مسلط
 (19را متالشی کرد. این واقعیت از نظر برخی از صاحبنظران مخفی نماند. )

 :ها  دست آوردهای نظریه44
 

قمر،  -های جدید و مرکزهای مارکسددیسددتدهای مهم نظریهآوراز دسددت     
که در یگانه از اعتبار افتاد. با آن یکی این شددددد کده نظریده تجددد و نوگرائی
 که شدکست. در اندیشه مارکس بودن راه رشدد تردید جدی نشدد اما اسدطوره

شدددددند که هر یک بنا بر هم شددددمرده میهدا واحددهدای چیده در کنار ملدت
 کنند، تجدید نظر شد و رشد از رشدماندگیدینامیک درونی خویش تحول می

که دیدند فراگرد انباشددددت در سدددداخت جهانی، مالحظه و مطالعه شددددد. چرا
آید. هر چند میهای وابسددته پدید نهای صددنعتی، در جامعهدر جامعه سددرمایه
توانند صنعتی بگردند و مواد اولیه را پیش از گفت این کشورها میمی روسدتو

صددور، به مواد سدداخته بدل کنند، اما تجربه معلوم کرد که حاصدل به اقتصدداد 
 ک، اقتصاد را دیگر نه یرود. این شدد که جانبداران نظریه وابستگیمرکز می

 سددیاسددی بحسدداب آوردند و  –متغیر مسددتقل که بلکه جزئی از نظم اجتماعی 
 ها بود.این دست آورد دوم آن

 اند:ها وارد شدهبا وجود این، انتقادهای زیر بر این نظریه
که گمان اندیشی شد. چرااستفاده به افراط از کلمه وابستگی سبب ساده -الف

که قمر وابسته است. چنان« د ماندگیاز رش»بر این شد که رشد مرکز نیز به 
 -گرشود. در واقع، رابطه سلطهپنداری خون از قمر خارج و در مرکز وارد می

کند. بدون این رابطه، های در رابطه را منحرف میزیرسلطه، جریان رشد جامعه
، قدرت رشد ها، بجای انسانکند. با این رابطه، در جامعهای رشد میهر جامعه

 دهد.کند و میزان تخریب را افزایش میمی
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ها یک جانبه نیستند. بر کشورهای مسلط نیز وابسته هستند. وابستگی -ب
، یک نوبت مرکز خون حیات اقتصادی قمرها  را اصل ثنویت تک محوری

در واقع،  سازد.کند و جهان را دیگر میمکد و یک نوبت قمر انقالب میمی
شود و انسان را شوند که بزرگ میها، زیر سلطۀ قدرتی میها و زیرسلطهمسلط

 سازد.برده خویش می
کنند اما به قول کاردوزو راه، مسئله را طرح میسازندگان نظریه وابستگی -ج

گر ا دیهستند که جهان ر« انقالب منتظر»کنند. منتظر حل آن را پیشنهاد نمی
 کند.
است. به نظر کنند که غرب کردههمان نوع رشد را بسود قمرها پیشنهاد می-د

است. عامل جانبداران این نظرها، از  رشد کشورهای قمر جلوگیری شده
گیرند که غرب بازدارنده را که از کار بیاندازی، همان راه رشد را در پیش می

 رفته است.
شد که مانع از آن می که پایبندی به آراء مارکس اندعلت را نیز این دانسته     

کرد   مارکس درون نظام غرب را انتقاد میبتوانند غلط را در رشددد ببینند
کرد و راهِ رشووود را یکی و منحصووور به اما خودِ نظام غرب را انتقاد نمی

  برد که غرب رفته است راهی گمان می
، بیراهه اسددددت. که غرب در پیش گرفتهقرار، راه رشدددددی اسددددت بددین     
که جهانیان در این راه شددوند و شددیوۀ زندگی غرب برای آن« انقالب جهانی»

دهند و نه طبیعت را بیابند، محال است. زیرا نه منابع طبیعت این امکان را می
تواند خود را به های ناشددی از آن را تحمل کند و نه انسددان میتواند آلودگیمی

فرساید. مارکسیستی بسپارد که رشد قدرت است و انسان را میجریان رشدد
، از دیدن واقعیت غافل شدند: رشد های قدیم، بر اصدل ثنویت تک محوری

های دیگر را از پیقدرت در غرب، رشدد انسان نیست. همین غفلت، غفلت
 آورد:
به کشددورهای وابسددته،  های جدید قدمی پیش نهادند وگرچه مارکسددیسددت     

، از امور بسددیاری ، بر اصددل ثنویت تک محورینقش دادند، اما همانند لنین
 (11غافل شدند: )
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پذیری گمان بردند و از این امر غافل شدند که نظامها را تابع فعلوابسته● 
، بیشتر از این گربه نظام سلطه کردن نیروهای محرکههای زیرسلطه، به صادر

 ها، اصرار دارند.ها به جذب آننظام
شود و در نتیجه از واقعیت غفلت پویائی، بنا بر موقع، درونی یا بیرونی می● 
ها با یکدیگر موجب ها، در دوران رقابت، تضاد شرکتشود: در این نظریهمی

شود. اما در دوران انحصارگری، چون رقابت نیست، ها نمیآنبزرگ شدن 
ای که هر موجود زندهشود. حال آنانحصارگر گرفتار رکود می داریسرمایه

دارد که به فعال و بنابراین در رشد است. انحصارگری رقابت را از میان بر می
بر جا  ستن آن، نیروهای محرکهدهد. با از میان برخاها جهت مینمو شرکت

انحصارگر را بزرگ می گردانند. به سخن دیگر، رقابت  داریهستند و سرمایه
دهند اما جانشین این و انحصار به نیروهای محرکه این یا آن جهت را می

 شوند.نیروها نمی
 داریاین واقعیت است که سرمایه استواقعیت سومی که از آن غفلت شده● 

( تا وقتی جریان نیروهای 11، )انحصارگر، بمثابه قدرت، بخالف تصور لنین
تواند مازاد نیروهای ادامه دارند و تا وقتی می داریبسوی این سرمایه محرکه

که با پیشروی در قلمرو آینده )پیشخور ماند. چنانار کند، بر جا میمحرکه را مه
کردن و از پیش متعین کردن( و با انتقال بخش عظیمی از سرمایه به انواع 

توانسته است به حیات خویش  داریها )در بورس ها( این سرمایهسوداگری
 تر،ادامه دهد. مهم

در سطح جهان و در قلمرو  از رهگذر جریان نیروهای محرکه هاماوراء ملی● 
اند. بخشی از این نیروهای محرکه )مواد اولیه، انرژی( پایان زمان، بوجود آمده

ها برای بزرگ کردن سرمایه به مثابه پذیر هستند و چگونگی بکار بردن آن
انسان و طبیعت از سوی  از سوئی و فقر زیست قدرت، موجب آلودگی محیط

 است.دیگر گشته
)مرکز( و اقتصادهای وابسته )قمرها،  نابرابری مبادله میان اقتصاد مسلط● 

شود. قمر باید همواره گراندر نابرابری سطح مزدها در مرکز و قمر خالصه نمی
هرچند در طول زمان،  –یابند یرا در مرکز، مزدها مرتب افزایش میتر بخرد ز

 –است درصد و کمتر کاهش یافته 99درصد به  11سهم کار از تولید از 
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ماند. چراکه تر بفروشد. زیرا سطح مزدها، بالنسبه، ثابت میومواد اولیه را ارزان
یابد اما حاصل آن عاید مرکز می، از رهگذر فن جدید، اافزایش میزان باروری

 ( 16شود. )می
شود: الف، اما از چند واقعیت، از جمله این دو واقعیت غفلت می            

های کار را از دست میخود، عرصه اقتصادهای قمر با انتقال نیروهای محرکه
کنند. اقتصاد ایجاد میهای جدید کار دهند. و ب، این نیروها، در مرکز، عرصه

شود و، قمر، با از دست دادن نیروهای محرکه خود، گرفتار پویائی تالشی می
های نابرابری کند. پویائیدر عوض، اقتصاد مرکز پویائی جذب و ادغام پیدا می

 شوند. آمدهای این دو پویائی می، پیو قهر
رسد، پویائی درونی آن عامل به دوران انحصار می داریتا وقتی که سرمایه● 

افتد و رسد، بعلت نبودِ رقابت، در رکود میاست. اما وقتی به این مرحله می
کنند، انقالب های وابسته، مأموریت پیدا میبار، در نظام جهانی، ملتاین

کنند؟ انحصارگر، چه می داریجهانی برپا کنند. پس تضادهای  خاص سرمایه
 –شناساند: این تضادها درونی نیستند. درونی تجربه، راست را از غلط باز می

های زیرسلطه باید ها هستند. لذا، جامعهبیرونی هستند. زیرا فرآورده رابطه
ها به از این جامعه که نیروهای محرکهابتکار عمل را در دست بگیرند چرا

زیرسلطه، در  -گریابند. اما بیرون رفتن از  نظام سلطهراکز مسلط جریان میم
پیش گرفتن راه رشد انسان، به یمن ایجاد نظام اجتماعی باز و تحول پذیر 
است. نظامی که در آن، نیروهای محرکه نه دفع و نه حذف شوند و نه در 

قرار، نیاز است به نسان بکار افتند. بدینتخریب بکار افتند. بلکه در رشد ا
سان که هست. به این امور باز خواهم زیرسلطه آن -گرشناسائی نظام سلطه

 گشت.
گوید، ترین این دسددته از صدداحب نظران میهمانطور که یکی از برجسددته     
، اعتبار خود را از دست داریهای وابستگی، در پی بحران نظام سرمایهنظریه

ها، بطور ضددمنی یا به تصددریح، بیانگر این ضددعف این نظریه( »17دادند:  )
که این حل مسددتقلی وجود دارد. حال آن، راهفکر بودند که برای دنیای سددوم

ه توانست نه یک راحل نمیحل هرگز وجود نداشدت. بنا بر تجربه، این راهراه
های آمد انقالبتوانسدددت پیداری باشدددد و نشدددد و نه میرشدددد غیرسدددرمایه
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که اینک گرفتارش  داریباشددد و نه شددد. بحران جدید سددرمایه سددوسددیالیسددتی
کنند. چرااعتبار میهای وابسددتگی را بعمل در نیاوردنی و بیهسددتیم،  نظریه

کنند و یا رشددد جزئی را ها یا وابسددتگی یک جانبه را افشددا مینظریه که این
 «.کنندپیشنهاد می

های و هم نظریه حاصددل اینکه، در دو دهۀ پایان قرن بیسددتم، هم نوگرائی     
بودند،  ها که ترجمان اصل ثنویت تک محوریوابستگی، همانند دیگر نظریه

طور که روی دادند، ندیدند و زمان بر نادرستی ها را آناز اعتبار افتادند. تحول
های ها شددددهادت داد. بنگریم آن هسددددته عقالنی که بن مایه نظریهاین نظریه

 بعدی شد، کدام است؟:

 اجتماعی: گذشته مشترک الگوی بنای آینده: خودگردانی
 

که راهنمای رشد در استقالل وآزادی، و ترجمان  اندیشه استقالل و آزادی     
است، به دیرپائی اندیشه توحیدی است. در دوران معاصر، پس  موازنه عدمی

نشد و  ها موجب رشدد کشدورهای استعمارزدهمسدتعمره« اسدتقالل»که از آن
(  11«)رود؟!اسددتقالل چه وقت می»افریقائیان شددروع کردند به پرسددیدن که 

 گرفتند.را پی« یا خودمحور رشد خود مرکز»، اندیشه بعضی از رهبران افریقا
بر آن شد که    Julius Nyerere، جولیوس نیررارئیس جمهوری تانزانی     

را حل کند. پس از هموطنان خویش خواسددددت « از رشدددددماندگی»مشددددکل 
فوریه  1در  Arusha« نخسددت نفس خویش را مکلف بدانند. بیانیه آروشددا

 Tanganiya African ، از سدوی تانگانیا افریکن ناسدیونال یونیون4367
National Union  رشددد خودمحور یا خومرکز»پذیرفته شددد. از این زمان »

 وارد ادبیات علم اجتماعی و اقتصادی شد.
اند. اما همه دانسته و کوبا سدرچشدمه این اندیشه را در دوران معاصر، غنا     
 سددابق متکی« شددوروی» دی روسددیهدانند این دو کشددور به حمایت اقتصددامی

 بودند.
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( 13) کند.سرا  می تری سدرچشمه اندیشه را در آرای گاندینظر مطمئن     
)درون Swadeshi، یکی روسددتائی بر دو اصددل راهنما گاندی خودتکافوئی
بهبود شددددرائط اجتمدداعی همگددان( را راه ) Sarvodayaگرائی( و دیگری 

گرفت. در این بنا می« اقتصددداد اخالقمند»شدددمرد. اندیشددده او بر رشدددد می
کند و نه برای تحصیل مال بیشتر از کس برای خیر عموم کار میاقتصداد، هر

منطقه  های فرد، خانواده، روستا، شهر،اندازۀ بایسته. از فرد تا ملت، در سطح
و کشور، هر واحد باید بکوشد، به خودگرائی، آنچه را ضرور او است، تولید

تواند با واحد تواندد تولیدد کندد، میکندد. تنهدا برای تولیدد آنچده را خود نمی
پدید نیاورد و در  ای کده بیکداریبده انددازه تر همبداز گردد. صددددنعدتبزرگ

ساالری باید به حداقل برسد. و ، حق وجود دارد. دیوانمالکیت عمومی باشد
المللی نبدایدد بخداطر گردآوردن ثروت کده برای مبادله هر آنچه بدازرگدانی بین

ها بدان نیاز دارند، بعمل آید. بنابراین، در این نظر باید به کم درآمدها جدامعه
 . نروند بیشترین توانائی را داد که به زیر سلطه

سه را آراء مائوت« اقتصاد خود محور یا مرکز»هستند کسانی که سرچشمه      
را بکار برد  Tzuli Keng Shang، اصطالح 4311دانند. او در می تونگ

است. مائو بر آن « های خاص خویش( با تواننوزائی )رنسانس»که بمعنای 
من خالقیت فرهنگی و اجتماعی خویش راه تاریخ را شددددد که هر ملتی، به  یُ

 و به آرای مدرس« اندیشه رشد»( اما اگر نویسندگان تاریخ 31گشداید. )می
کردند، فضددل تقدم را از آنِ و منفی مراجعه می و اصددل موازنه عدمی مصدددق

تفاوت، اصددددل راهنمائی که موازنه عدمی ( با این 34دانسددددتند. )این دو می
اسددت، در واقع اصددل راهنمای رشددد بدون تخریب اسددت. به این مهم باز می

 گردیم.
ترین قدیمی اند، خودتکافوئیطور که محققان منصددف انصدداف دادههمان    

 اندیشدده انسددانی اسددت و با پیدایش انسددان در روی زمین، هم زمان اسددت. راه 
رشدددی که غرب در پیش گرفت، راه تخریب شددد و تاریخِ رشددد غرب، تاریخ 
تخریب مبانی خودتکافوئی گشدددت. در عمل، نه کسدددی به فکر آن شدددد که در 
سددود عموم کار کند و نه تاجری بر آن شددد که آنچه برای همه ضددرور اسددت 
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مبادله کند. تجارت به خدمت صددداحبان ثروت در آمد و برای بدسدددت آوردن 
 د.سود ش
 :های کشورهای نو استقالل بازگردیمو تجربه به مواد بیانیه آروشا     
بنیادی باید برای همه تأمین شوند. با وجود این، دولت باید مراقبت  . حقوق4

 های فردی به افزایش نابرابری و استثمار راه  نبرد.کند آزادی
قالل کشور راه برد. استقالل کشور باید به آزادی و منزلت فرد بااید به است

های هم مرکزی بگردند. ، دایرهراه برد چنان که کشورها و افریقا وحدت افریقا
لح ص، باید به امنیت و نیز، بنوبه خود، در چهارچوب سازمان ملل متحد افریقا

 جهانی خدمت کند.
دولتی داشته باشیم که، در آن، همه کار »کند که . سوسیالیسم ایجاب می2

و  کس دیگری را استثمار نکند. از این رو کارگرانو در آن هی « کنند
 باید مالک و صاحب اختیار وسائل تولید باشند. دهقانان

است. اما سالحی که تا این زمان برخاسته بر ضد فقر گبه  جن ا. کشورتانزانی9
آید. برای بیرون رفتن از است که بکار این جنگ نمیایم، پول بودهبکار برده
بریم. توجه کنیم ترین اسلحه اقتصادی را بکار میهای اقتصادی، قویضعف

 . برای بدست آوردن آن بایدکه پول برای خرید سالح اقتصادی را نیز نداریم
 توانیم. چون مردم ما فقیر هستند.مالیات وضع کنیم که نمی

گذاری، کمک خارجی است. اما ابلهانه . یک منبع دیگر پول برای سرمایه1
اش فراوان سر و صدا میاست اگر گمان کنیم، با کمک خارجی که درباره

توانند و می. البته کشورهائی هستند که میپیروز شویم توانیم بر فقرشود، می
توان یافت که حاضر باشد خواهند به ما کمک کنند اما هی  کشوری را نمی
که ما به همه بسازد چنان رایگان به ما پول و یا قرض بدهد، برای ما صنعت

 های خود تکیه کنیم.های خود برسیم. باید بر توانهدف
اندازد. حتی اگر ممکن بود از قالل کشور را به خطر می. کمک خارجی است1

خواستیم؟ آوریم، آیا این آن چیزی است که میخارج به قدر کفایت پول بدست
هائی مفید کردن. پس آن کمکمستقل بودن یعنی برخود و توانِ خود تکیه

هائی که جانشین هستند که سبب بهره ور شدن استعدادهای ما بشوند. کمک
گذاریدهای ما شوند، زیانبخش هستند. بنابراین مخالفت با سرمایهاستعدا
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آیند. بنا بر تن ندادن به از دست آیند، خوش میهای خارجی نیست که اگر می
 دادن استقالل است.

ای به صنعتی کردن کشور داد. . در این شرائط، نباید اهمیت بیش از اندازه6
د، نیاز به منابع مالی و فنی و انسانی دارد این کار، دست کم در آغاز فراگرد رش

 ندارد. اکه تانزانی
. منابع مالی دولت، خواه از مالیات و چه از خارج بدست آمده باشند، باید 7

ها مأخوذ از خارج، صرف روستاها و نه شهرها بگردند. بخصوص که قرضه
، پرداخت شوند. بنابراین، عادالنه نیست های کشاورزیباید با صدور فرآورده

 که روستاها بهای رشد شهرها را بپردازند و روستاها توسط شهر استثمار شوند. 
که درآمد حاصل از کشت برای صادر کردن را از یاد ببریم، تقدم . بدون آن1

یهائی بدهیم که نیاز غذائی و غیرغذائی جامعه را بر مرا باید به تولید فرآورده
 است. آورند. زیرا هدف رسیدن به خودتکافوئی

بنابراین، در حالی که در روستاها، تنها زنان «. شوق کار ریشه رشد است. »3
 11، برسم کشورهای ثروتمند، کنند، بجا نیست که کارکنانسخت کار می

و هزاران زن در شهرها، در  ساعت در هفته کار کنند. نیروی کار میلیونها مرد
رود. بیشتر از همه امکاناتی که ما میوراجی، رقص و شفرب خمر بهدر می
 تواند بکارِ رشدِ کشور آید.توانیم از کشورهای غنی بگیریم، می

های متعدد است طرحامکان داده .  شوق کار آمیخته با هوش، به دهقانان41
ن راه است که باید ادامه داد. بهتر است وقت خود را رشد را اجرا کنند. ای

صرف آموختن شیوۀ رشد کردن به مردم روستاها کنیم تا سفرهای طوالنی و 
گذاری بدست آید یا پرخرج از این کشور به آن کشور، که آیا پولی برای سرمایه

 نه.
. بخاطر حفظ استقالل خود و آزادی مردم خود، ما باید به خود تکیه 44 
توانیم از وابسته شدن به کشورهای دیگر پرهیز کنیم. اگر هر کس نیم و تا میک

شود. اگر خانواده به خود متکی شود، واحد پایه، خانواده، متکی به خود می
های متکی به خود، بخششود. محلهمتکی به خود شد، محله متکی به خود می

 کنند. یها روستاها و شهرها را متکی به خود مها را و بخش
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شددددناسددددان بر آن  بیدانیده برای مردم قابل فهم بود. با وجود این، مارکس     
 انتقادی را وارد دانستند:

کوشدد به کفرسدی قبول بنشاند، مبهم که نیرر می« سدوسدیالیسدم آفریقایی»     
خانوادگی، دارائی  های خانوادگی، احساس)ارزش Ujannaاسدت. اصطالح 

خانوادگی( مبهم اسدت. سوسیالیسم مالکیت جمعی بر وسائل تولید هست اما 
صددنعتی کردن و متمرکز کردن مهار اقتصدداد و تحلیل طبقاتی نیز هسددت. می

که است. چرا« گراسوسیالیسم انسان»توان گفت که این سدوسدیالیسم، نوعی 
سدت. این سدوسدیالیسددم در سدوسدیالیسدم، انسدان هدف هر فعالیت اجتماعی ا

کند و اخالق اجتماعی خاص خانواده آفریقائی اصددددالت فرد غرب را رد می
ها از سدددرمایه دار واقعی نهد. زیرا بنظر نیرر، آفریقائیسدددنتی را به جای آن می

 شدن، ناتوانند.
بینی، نویسندگان بیانیه مفهومی از آزادی را در دقت را که بیشتر کنی، می     

است. بیشتر از رابطۀ انسان با وسائل بدسدت داده د که لیبرالیسدمانسدر داشدته
است. مراحل تاریخی تولید )مالکیت( به انسدان و مالکیت تصمیم تکیه شده

در تحمیل هزینه رشددددد به  را نپدذیرفتده و روش اسددددتالین و انگلس مدارکس
( را وانهاده اند. درک روشدنی از )رشدد چیست؟( را نداشته و 32ا )روسدتاه

اسددت که به اند. نتیجه آن شدددهاز خودانگیخته بودنِ رشدددِ انسددان غافل مانده
بشددمار بوده، نتایج منتظر را ببار « اندیشدده رشددد»که تحول مهمی در رغم آن
بیانیه را  هایها و ضددعفاسددت. تأمل در اصددول راهنمای بیانیه، قوتنیاورده

 کند:بهتر بر ما معلوم می
. اصل استقالل در معنای تکیه بر نیروهای خاص خویش: بنابر این اصل، 4

است. جهانی نیست، در بیرون رفتن از آن داریرشد ادغام شدن در نظام سرمایه
شده پیروی نو بخصوص سمیرامی و اسویزی در تحریر این اصل، از نظر باران

است. بدیهی است که از جدائی ناپذیری استقالل از آزادی، بنابراین، از 
 است.خودانگیختگی انسان غفلت شده

گذاری . استقالل خود محصور گرداندن نیست. کمک گرفتن و سرمایه2
شان برانگیزند و نه تنبلها را بکار خصوصی مردود نیستند. اما باید که انسان

 بگردانند.
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تر، با همان سالح که او را است، بخردانه کردن با دشمنی بسیار قوی. ستیز9
ترین مسلحانه با انگلستانی که قوی ، بجای جنگسان که گاندینیست. همان

ناگزیر کرد.  اسلحه را داشت، با عدم خشونت، امپراطوری را به ترک هند
بنابراین، پول بمثابه وسیله اساسی رشد اقتصادی، پذیرفته نیست. استقالل 

ه است. تغییر طرز فکری است که رابط پیش از هر چیز یافتن اعتماد به نفس
 کند.انسان را با اقتصاد دیگر می

ها و کارشان ست بر انسانکه بر پول تکیه کنیم، بهتر ا. بنابراین، بجای آن1
تکیه کنیم. تا مگر جامعه را بسوی رشد انسان و نه ثروت مادی هدایت کنیم. 

تر، از استثمار بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر )سرمایه دار به سخن روشن
گیریم و برابری نسبی شرائط را فراهم / کارگر و شهرنشین/ روستانشین( پیش

 آوریم. 
است که از الگوهای سوسیالیسم آفریقائی در گرو آن. به عمل درآوردن 1

و چه الگوی سوسیالیستی، در قلمرو  داریخارجی، خواه الگوی سرمایه
را  ااقتصادی و در قلمرو سیاسی پیروی نکنیم. اگر گمان بریم مسائل تانزانی

ها را به اجرا اند و ما تنها باید آنهها را یافتهای آنحلدیگران شناخته و راه
 ایم.بگذاریم، سخت به خطا رفته

خواست و نیرر این شجاعت اندیشیدن شجاعت می« بدون اجازه غرب»     
، نتوانسددت خود را از سددلطه الگوهای دوگانه را داشددت اما، در اصددل راهنما

( برَهَد. اندیشدده او بر اصددل ثنویت تک لیسددم روسددیو سددوسددیا داری)سددرمایه
شدددوند. اما کنند، رهبری میها در رهبری شددرکت نمیاسددت: انسددان محوری

رابطۀ رهبری کنندگان با رهبری شوندگان رابطۀ قدرت است و، در این رابطه، 
ا ب« انسان و نه ثروت مادی هدایت کنندرشد »ها که باید جامعه را بسدوی آن

های جویند و بدیهی اسددت به سددهم بیشددتر بردن از ثروتقدرت این همانی می
بعد از انقالب  ، در ایران( تجربه دیروز آفریقا39کنند. )بدادآورده، اقبدال می

 تکرار شد. 4917بهمن 
ها داشت و با توجه به این امر که بانک ازانیها که تانبا توجه به وابسدتگی    

هدا بودنددد، نیرر، برای گردآوردن و بددازرگددانی خددارجی در دسددددت انگلیسددددی
زیسددتند، در روسددتائی که به روسددتائیان روسددتائیان که پراکنده از یکدیگر می
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ن قرار اداد، با یکدیگر، از زیربناهائی اسدتفاده کنند که در اختیارشامکان می
نتی تکیه کرد: می مالکیت  -2احترام به دیگری  -4گرفت، به سدده ارزش سددُ

مکلف شدن هر کس به کار. در آغاز، بنا بر برانگیختن روستائیان  -9جمعی 
 به گردآمدن در روستاها بود اما بتدریج اجباری شد:

، وجود پیدا کردند. در Ujamaaروستا به رسم  21، تنها 4367در سال      
کردند. اما نیرر آهنگ ، دو میلیون نفر در این روستاها زندگی می4379ال س

را کفند یافت و گردآمدن روسدتائیان را در این روسدتاها، اجباری کرد. در سال 
، 4377کردند. و در سدددال میلیون تن در این روسدددتاها زندگی می 3، 4371
رر نخست به میلیون تن بوجود آمدند. نی 49روسدتا با جمعیت  7611حدود 

سدددال این نتیجه ببار آمد. از نظر بهداشدددت و تعلیم و  9خود بالید که ظرف 
تربیت و برابرتر شددن شرائط، کارش تا حدودی، موفقیت آمیز شد. اما همان

ارش ، کطور که خود او شددرافتمندانه اعتراف کرد، در قلمرو تولید کشدداورزی
دادند: شوقی به استفاده از فنون جدید نشان نمی قرین شدکسدت شد. دهقانان

« انسددان طراز نو»خواسددت ای وارونه دلخواه نیرر ببار آورد. او میزور نتیجه
را به زور بسازد، زور نه این انسان که انسان دربند زور را ساخت. ده سال بعد 

. نه سوسیالیست شد و نه خودتکافو او اجرایش، تانزانی از صدور بیانیه آروشا
ها برجا ماندند و نیرر ناگزیر اسدتثمار تغییر شکل داد اما برجا ماند. وابستگی

 «.به هدف خود نرسیدیم، هدف در دیدرس نیز نیست»شد اعتراف کند: 
و برنامه رشدددد کرده  ریه و الگوها که حرفه خود را سددداختن نظآن ایام، آن    

خواندند. را آزمایشدگاه دسدتور )فرمول( جدید و بدیع رشد می ابودند، تانزانی
و بر آن بودند که باید از این دسددتور حمایت کرد. نتیجه این شددد که در سددال 

شد. در  از محل کمک تأمین ادرصدد برنامه رشد تانزانی 61، سدرمایه 4377
 اگفت تکیه را نباید بر کمک گذاشت، نقض شد و تانزانینتیجه، اصلی که می

 را به زیرسلطه از راه کمک برد.
با وجود این، تجربه نقد شدد و جای به دسدتور جدید رشددد، با اصول زیر      
 داد:
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 اصول راهنمای بازگشت به خود و تدیه بر خود:

ازگشت به خود و صفات سلبیه استقالل در مینای ب -الف
 :خودتدافوئی

. بازگشت  وتکیه برخود، یک الگوی مجرد نیست، بلکه جریان تاریخی 4
 خواهیم بدان تن دهیم.مبارزه بر ضد ساختی است که نمی

 توان با صدور امری از باال، مقرر کرد.. بازگشت و تکیه بر خود را نمی2
ییرشکل دادن به مواد اولیه در محل تولید . بازگشت به و تکیه بر خود تغ9

توان شرط بازگشت به و تکیه ، نیست. این کار را میآن، از راه تأسیس صنعت
 نیز سازگار است. داریبر خود دانست اما با توسعه بازار سرمایه

های ت فرآوردهشود که نخس. بازگشت به و تکیه بر خود در این خالصه نمی1
ترها تولید شوند. زیرا در محدوده مدیریت دیوان ساالری الزم برای محروم

 تواند به اجرا درآید.نیز، این سیاست می
نیازی از بیگانه ، و نه با بی. بازگشت به و تکیه بر خود، نه با خودتکافوئی1

ئی، قلمرو تولید مواد غذایکی است. هر چند دست یافتن به خودتکافوئی در 
 است.های آناز هدف

 :بازگشت به و تدیه بر خود صفات ثبوتیه -ب

های کند وقتی، رجحان. بازگشت به و تکیه بر خود، واقعیت پیدا می4
سان که بجای تکیه بر بازرگانی اقتصادی از نو تعریف و مشخص شوند بدان

ها را خود های مورد نیاز همگان، این فرآوردهرآوردهالمللی و وارد کردن فبین
 کنیم.تولید
. مهار جمعیت و تولیدکردن از شرائط بنیادی تحقق بازگشت به و تکیه بر 2

 خود است.
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کند که نخست عوامل تولیدی را . بازگشت به و تکیه بر خود ایجاب می9
که بجای زیم، نه آنبکار گیریم که خود داریم و عواملی را که خود نداریم، بسا

 تحقیق و یافتن، این عوامل را وارد کنیم.
های . بازگشت به و تکیه برخود، برانگیختن خالقیت و اعتماد به ارزش1

 خاص خود است. 
ردن و دمساز ک بازگشت به و تکیه بر خود، شیوه زندگی را با محیط زیست

 است.بدین کار، محیط زیست را سالم گرداندن 
آورد و این های گوناگونی را پدید می«رشد». بازگشت به و تکیه بر خود، 1

 است. به یُمن، امتناع از الگوهای رشد تحمیلی
شود که . بازگشت به و تکیه بر خود، سبب کاهش آن از خودبیگانگی می6

و وسیله شدن او  ی استهای اقتصادفعالیتانسان نبودن فرآورده  در اختیار 
شود. های افقی اعضای جامعه میاین بازگشت و تکیه سبب همبستگیاست. 

های قدرت مدار های عمومی )از پایین به باال( که گروه بندیبجای وابستگی
 آورند. را بوجود می

های محیط . بازگشت به و تکیه بر خود، سبب برقرار شدن بهترین تعادل7
شود که یک گروه، از منابع متعلق به دیگری یرا مانع از آن میشود. ززیستی می

شور یک کشور به ک بهره برداری کند. و یا ضایعات آلوده کنندۀ محیط زیست
 دیگر صادر شوند.

کند و . بازگشت به و تکیه بر خود، ابداع را جانشین تقلید از دیگران می1
 گرداند.را دائمی می آموزش و پرورش

. بازگشت به و تکیه بر خود، خواه در سطح یک کشور و چه در سطح جهان، 3
 سطح نیستند. همبستگی با کسانی را بر میانگیزد که با ما هم

شود که . بازگشت به و تکیه بر خود، سبب مقاومت در برابر وابستگی می41 
شود در تولید منابع مقصود، می آورد. بدینالمللی ببار میتجارت بین

 رسید. های غذائی، به خودتکافوئیاستراتژیک، بخصوص فرآورده
دهد . بازگشت به و تکیه بر خود، ظرفیت دفاعی یک کشور را افزایش می44 

دهد در برابر فشارهای خارجی، مقاومت کند. اقتصاد زیرا به کشور امکان می
گرداند و دیگر اقتصاد کشور بستگی به تأسیساتی متمرکز در یرا غیرمتمرکز م
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کند که دشمن بتواند با از کار انداختن آن، کشور را از ای را پیدا نمیمنطقه
 اقتصاد محروم کند.

. بازگشت به و تکیه بر خود، به ثنویت مرکز / قمر پایان می بخشد. زیرا 42
شوند که به هی  کجا بدل میقمرهای تابع مراکز مسلط، به مراکز مستقلی 

 وابسته نیستند.

 :اثرات زیانبار بازگشت به و تدیه بر خود -ج

شوند، هائی را که از مبادله ناشی می. بازگشت به و تکیه بر خود، نابرابری4
دهند. اما، در برابر، نابرابری کشورها از لحاظ داشتن منابع، برجا کاهش می

م دارند و برخی دیگر منابع قابل توجهی ماند. برخی کشورها منابع عظیمی
 ندارند.

تواند استثمار را در سطح یک محل یا یک . بازگشت به و تکیه بر خود، می2
ساالر خوب عمل نکند و اقلیتی مهار اقتصاد منطقه، بیشتر کند. اگر نظام مردم

 را بدست آورد.
و حاشیه « هفترشد یا». بازگشت به و تکیه بر خود، تقسیم جهان را به مرکز 9
المللی، کند. مگر اینکه پس از بریدن از بازار بینتر میقطعی« از رشد مانده»

 هائی را بر پایه برابری، پی بریزد.مشارکت
تواند از جابجا شدن از این واحد به آن . بازگشت به و تکیه بر خود، می1

اند، آمده ها را به زمینی که در آن به دنیاواحد، بکاهد. بنا نیست انسان
بچسبانیم، بلکه باید به جابجا شدن و مبادله میان کسانی کمک کنیم که 

 های مختلف دارند.های مشابهی در محلموقعیت
توانند اجرایش کنند و ها که میتواند میان آن. بازگشت و تکیه بر خود، می1
کشورهای است که از سوئی میان توانند، جدائی پدید آورد. سزا اینها که نمیآن

ای پدید آوریم که بر خود متکی بزرگ )از نظر بازرگانی مستقل( مجموعه
های خود شریک شوند باشند. و از سوی دیگر، کشورهای کوچک با همسایه

 ای متکی بر خود پدید بیاورند.و منطقه
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 :حاصل کار
ازمان جهانی یدابند و سددددبندا بر واقعیدت، هر چندد مبدادالت افزایش می       

ها همچنان بیفزاید، اما مناطق بسیاری از اسدت که بر آنبازرگانی جدید بر آن
حوزه بازرگانی جهانی بیرون گذاشدددته شدددده و مناطقی که از مدار بیرون نهاده 

سان از مدار بازرگانی بیرون اند. کشورهائی که ایناند، دائم بیشدتر گشدتهشدده
اند وعی بازگشت به و تکیه بر خود قالبی شدهاند، ناگزیر گرفتار ننهاده شدده

اسددت که این بازرگانی نیسددت. راسددتی این که هی  جز فرو رفتن در کام فقر
ها اسدددت. هر جا را مکید، از مدار خود به دسدددتگاه مکنده ثروت زیرسدددلطه

 اندازد.بیرون می
گفت تنها گر میحال که سلطهبنا بر واقعیت، رشدد فراگیر نشدد. در همان     

«رشد»کوشید آن را تحمیل کند، در عمل یک الگوی رشد وجود دارد و می
های گوناگون پدید آمدند. بجای مراحل نوسددددازی و تجدد که الگوی رشددددد 

های گوناگونی پدید آمدند. اما نه این برنامهکرد، رویهگر پیش بینی میسددلطه
گر، قابلیت سددلطه« یگانه»د های رشددد راه به موفقیت بردند و نه الگوی رشدد

 جهان شمولی را دارد.
و آسدددیا و  های رشددددی که در اروپای شددرقیاسددت که برنامهواقعیت این      
گشددددتند زیرا های نیمه تمامیالتین آزمایش شدددددند، آزمایش و آمریکا آفریقا
وی ، الگو چینی، لیبرالیسددم ارکسددیسددم روسددیهای تنگ ایدئولوژی )مقالب

ها، امکان و الگوهای دیگر، سددوسددیالیسددم آفریقائی و ...( این برنامه روسددتو
دادند. افزون بر این، ها را نمیتصدحیح مداوم تجربه و به موفقیت رساندن آن

های واحد کردند که حزبهائی اجرا میدیکتاتوری های رشد را یااین برنامه
آوردند های نظامی بعمل در میکردند و یا دیکتاتوریها تحمیل میبده جدامعه

 که به قدرت مسلط وابسته بودند. غافل بودند که خود ضد رشد هستند.
اسددت: ها، این پرسددش مطرح شدددهاسددت که در پی شددکسددتواقعیت این      

اسدددت و المللی کار بنا شددددهام اقتصدددادی بر تقسدددیم بینوقتی در جهان، نظ
شددوند، اقبال پیروزی خود مختاری اقتصددادی مبادالت دائم بر هم افزوده می

آمد و در تنهائی چه اندازه اسددت؟ آیا براسددتی ممکن اسددت از نظام جهانی بدر
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برنامه رشد را به اجرا گذاشت و به موفقیت رساند؟ به این پرسش، پاسخ داده
قدر اندد؟ احتمداالن نده. بدیهی اسددددت اگر بازگشددددت به و تکیه بر خود همان

شددد. اسدت، وضدع دیگر میکردهگشدت که بازرگانی در جهان پیداهمگانی می
شدددد، بلکه نمی یعنی اگر خودگردانی اجتماعی تنها خاص کشدددورهای جنوب

شددید، در درون خود، از کوگشددت، که در آن، هر کشددور مینظامی جهانی می
کردن زندگی بکارهدای اجتمداعی بکداهدد و منابع خویش را در بهترندابرابری

توانسددددت موفق بگردد. بنابراین فرض، برد، بازگشددددت به و تکیه بر خود می
ها در که سرمایهشد، بجای آنبجای گسترش بازرگانی جهانی، از آن کاسته می

رد و باخت شددددوند، در بهره برداری از ها بُها و بورس بازیانواع سددددوداگری
قربانیع رسداندن سود  که محیط زیسدترفتند و بجای آنمنابع کشدور، بکار می

 جست.به حداکثر گردد، عمران می
شهر( را  )آرمان اسدت که همه مرامهائی که وعده مدینه فاضلهواقعیت این     

، توتالیتر طبقه مارکستا جامعه بی اند، از فلسددددفه افالطوندر این جهان داده
را از این جهان  است که جامعه آرمانیاند. آزادی از هر استبدادی، به اینبوده

ین که معاد را از آن جهان به ازمانی توتالیتر شد  . مسیحیتریم بببه آن جهان 
این  ،قراربدین را هدف گرداند. جهدان آورد و ایجاد جامعه جهانی مسددددیحی

قدرت )= زور( اسددت که باید بعنوان روش رها کرد و کوشددش انسددان اسددت 
 میزان ها را از پی هم متحقق و برکند وآرمانخویش عمل می وقتی بده حقوق

 ( 31) کندرمانی را تدارک میآرشد  و زیست در واپسین جامعه  ،عدل
اسدددت که بازگشدددت به و تکیه بر خود به مرزهای جغرافیائی واقعیت این     

گشددت. با اقبال به خودگردانی، که اقتصدداد جهانی میشددد حال آنمحدود می
شددد که میگشدت. و همچنان از این واقعیت غفلت رشدد اقتصددادی ناچیز می

اقتصاد ناشی از بازرگانی جهانی نیست، بلکه این بازرگانی خود  جهانی شدن
اسددددت. این هدای اجتماعی مایه گرفتهبدا نظدام نیز از رابطدۀ نیروهدای محرکده

های اجتماعی از تن دادن به تحول متناسددددب با فعال شدددددن خودداری نظام
حرکه در جریان رشددددد و صددددادر کردن یا تخریب نیروهای محرکه نیروهای م

اسددت. از آنجا که یک اسددت که جریان جهانی نیروهای محرکه را پدید آورده
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سیاست جهانی قادر به هدایت نیروهای محرکه در مقیاس جهان وجود ندارد، 
 گردم.اند. به این مهم باز میپدید آمده هاماوراء ملی

 به حرکت آید:« دنیای سوم»ها سبب شدند که بهر رو، این واقعیت     

هائی که در این سالو نظریه« دنیای سوم»های امید برای سال
 ها پیشنهاد شدند:

 
، «دنیای سوم»ها، های امید شددند. در این سدال، سدال4371های سدال     

هیجانی و امیدی یافت و با قوت وارد عرصه سیاست جهانی شد و در روابط 
به رشددد نرسددیده  المللی صدداحب نقش گشددت. هر چند کشددورهای جنوببین

رفت با توزیع ثروت و قدرت در سدددطح جهان، رشدددد در بودند، اما گمان می
ی صنعتی، از نظر سیاسی باید با بردند کشورهاها اسدت. گمان میدسدترس آن

 ها توزیع نمایند.ها را با آنها عمل کنند و از نظر اقتصادی، ثروتنظر آن
و  شد، مثل انقالب فرهنگی چینها بنا میها یی که این امید برآنعالمت     

جامعه »ه و دیگر کشورهای غرب در اعتراض ب در فرانسه 61جنبش ماه م ه 
های اجتماعی که نگرش جدیدی در احوال جهان ، اندیشدددده«انبوه مصددددرف

الگوی جدید از رشد بود و « انقالب فرهنگی چین»بودند، سراب بودند. نه 
های همگانی با هدف روشن بودند. های اعتراضی در غرب، جنبشنه جنبش

حل انسته بودند از پایبندی به ثنویت برَهَند و راههای اجتماعی توو نه اندیشده
 روشنی به کشورهای شمال و جنوب پیشنهاد کنند.

با وجود این، بیدار شددددن و برخاسدددتن مردم جنوب و جنبش اعتراضدددی       
ها به ها و این فعالیتنسدددل جوان کشدددورهای شدددمال، به یک رشدددته فعالیت

 اتخاذ تدابیری انجامیدند:
 ، کنفرانس بزرگی در استکهلم4372ژوئن  46تا  1در  متحد سازمان ملل● 

ود مطالعه شد. این اول بار ب« انسان محیط زیست»برپا کرد. در این کنفرانس 
که سازمان جهانیان را از خطر آلودگی محیط زیست، از به پایان رسیدن منابع 

کرد. ها به بیابان و ... آگاه می، از تبدیل شدن زمین مزروعی و جنگلطبیعت
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کردند و گزارشی تهیه برای باشگاه رُم MITدر همین سال، گروهی از محققان 
را بر مردم غرب آشکار گرداندند. « های رشد اقتصادیمحدودیت»در آن 

ان منابع طبیعی، از راه اسراف شد که چس( در این گزارش نشان داده می31)
ها، جنبش هواداری از سالمت محیط زیست، کشند. در این سالو تبذیر، ته می

در غرب، همراه شد با بدر آمدن غربیان از یک وهم. وهم رسیدن به اقتصاد 
شد و ر میاز نیاز بیشت گرفت، فاصله مصرف. برغم ثروتی که زیادت میوفور

، نقاب از قیافه مهیب خویش 11های بحران سخت که در دهه عالمت
، پس 71های اول دهه کردند. در سالبرگرفت، یکی پس از دیگری، بروز می

صاحب ذخایر عظیم دالر شدند )ارو دالر(، جدا کردن دالر  که اروپائیاناز آن
، ارزان شدن دالر و وارد 4374اوت  41و شناور شدنش در  از پشتوانه طال

کشاکش  شود و شدن ضربه نفتی، سبب شدند که ارودالر، تبدیل به پترودالر
را رویارو کند  خیز، اروپا و آمریکابر سر دستیابی به دالرهای کشورهای نفت

 ( 36و توفیق با آمریکا گردد. )
زنجیرۀ جهدانی تولید و توزیع را پدید آوردند: با  هدازمدان، مداوراء ملیهم     

هایی از تولید را به این ، قسمتاسدتفاده از کار ارزان در کشدورهای زیرسلطه
کشددورها بردند. رشددد فنی شددتابگیر در کشددورهای شددمال و انتقال بخشددی از 

در  ، موجب پیدا شدددددن مسددددئله بیکاریتولید به کشددددورهای جنوب مراحل
سددان بود که در غرب، اطمینان جای خود را به کشددورهای شددمال شددد. بدین

 شک سپرد. شک دربارۀ چندی و چونی رشد و سرانجامِ آن.
، در این شرائط روی داد. این جنگ، 4379اکتبر ، در خاورمیانه جنگ     

را چهار برابر کرد.  بهای نفت آورد. ظرف دو ماه، اوپکضربه نفتی را در پی
آن زمان، بیشدترین وابستگی را به نفت کشورهای عضو اوپک ،اروپا داشت. 

 وانسدددت بخش قابلپس ارودالرها بابت بهای نفت پرداخت شددددند. اروپا نت
توجهی از پترو دالر را بخود منتقدل کندد. این شددددد که موقعیت دالر، بمثابه 

 ( 37پول مسلط، مستحکم گشت. )
های مسددددلحانه، در سدددده قاره، جریان داشددددتند. روش این زمان، جنبش     

را در  پرتقال انقالب در در گینه، مسلحانه، روش غالب بود. شکست پرتقال
را  رژیم اسددددتبددداد Spinola آورد. نظددامیددان بدده رهبری ژنرال اسددددپینوالپی
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نددام گرفددت. در آوریددل « انقالب گددل میخددک»برانددداختنددد. این براندددازی، 
نام، در ویت شدند. شکست آمریکا وارد سدایگون شدمالی ، قوای ویتنام4371

گری و میل شکست اسلحه از فرهنگ نام جست و روحیه شرمساری از سلطه
کرد و سددان، جنوب تغییر میگری کرد. بدینبه انزوا را جانشدین روحیه سدلطه

 داد.نیز تغییر میبا تغییر خود، شمال را 
 ،، در بلگرادبود که جنبش عدم تعهد 4364نظم اقتصادی جهانی جدید: در ● 

، 4367زاده شد. در  4361در  بوجود آمد. کنفرانس کشورهای غیرمتعهد
را تصویب کرد. در این میثاق، « یثاق الجزیرهم»، کنفرانس، در الجزیره

اند. در پی از کشورهای صنعتی برشمرده شده های کشورهای جنوبشکایت
، دومین دهه رشد ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد4371اکتبر  21آن، در 

نیز همراه شد. بدین معنی که رشد باید « استراتژی»ر با را اعالم کرد. این با
همه جانبه و همگانی باشد. در همین سال، کشورهای غیرمتعهد، در کنفرانس 

، اصل بازگشت به و تکیه بر خویش دستجمعی را تصویب Lusaka لوزاکا
د که رؤسای دولتبو 4379کرد. و باالخره در کنفرانس الجزیره، در سپتامبر 

رئیس جمهوری الجزایر، از دبیر کل سازمان  های غیرمتعهد، از طریق بومدین،
مسائل مربوط »ملل خواستند اجالس فوق العاده این سازمان را برای مطالعه 

 4371مه  2آوریل تا  3فرا بخواند.  این اجالس از « به مواد اولیه و رشد
و روش ایجاد آن را « نظم جدید اقتصادی جهانی»تشکیل بود و بیانیه 

و وظایف  میثاق حقوق»، با تصویب 4371دسامبر  42تصویب کرد. در 
کرد. دربارۀ میثاق این ارزیابی مصوبه پیشین را کامل« هااقتصادی دولت

 است:بعمل آمده
کند که برای اولین بار، جهان را به وه میمیثاق، پیامی مسیحائی جل -الف

های رو به افزایش و بزرگ شدن خواند: گذشته را، نابرابرینظم جدید می
فاصله میان دنیای صنعتی و جهان از رشد مانده و دنیای آینده را، به یُمن 

 خواند.  و:اجرای مواد میثاق، دنیای صلح، عدالت و نصفت می
اق نخستین اقدام است. نخستین اقدام سازمان و راست نیست که این میث -ب

 آمد.ملل نیز نیست اگر کارهای پیشین سازمان نبودند، میثاق بوجود نیز نمی
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پوشاند. برای مثال، های میثاق را میها، تناقضدر کنار هم قرار دادن اصل -ج
ها نادیده گرفته شود. اما این است که برابری دولتاقتضای رعایت نصفت این

بگردد،  ، موازنه عدمیکه اگر اصل راهنماتقاد در خور انتقاد است. چراان
است که اصل کنند. اشکال وارد بر میثاق ایننصفت و برابری تعارض پیدا نمی

گذارد. در نتیجه، میثاق در عمل، نتایجی را ببار آورد را بر موازنه عدمی نمی
 خوانند.های آن، نمیفکه با هد

های  متقابل و منافع مشترک و تعاون سخن رفتهدر میثاق، از وابستگی -د
دادند را تشکیل نمی« جامعه جهانی»ها است. اما واقعیت این بود که دولت

نیز نبودند. در واقع، این اقتصاد بود که جهانی می« سود مشترک»و در پی 
 شدند.بودند که بر آن مسلط می هاشد و این ماوراء ملی

های اقتصادی، صرف ها از بحث در نظامبه استناد حق حاکمیت دولت -هد  
های اقتصادی در این آمدهای فعالیتکه جهانیان گرفتار پیشد.حال آننظر می
های اقتصادی است. اثر نظم که بدانند عیب از نظامآنشوند بیها، مینظام
 گریزد.ی بر شرائط اقتصادی داخلی هر کشور نیز از توجه میجهان
ها در حق حاکمیت، با کاهش نابرابریشود برابرانگاری دولتفرض می -و

که، بر اصل ثنویت، ممکن سازگار است. حال آن« های کنونیعدالتیبی»ها و 
 نیست بتوان میان برابری صوری دولتها در حاکمیت با عدالت در سطح جهان،

 سازگاری پدید آورد.
گذارد که سیرها به گرسنه، میثاق قرار را بر این میبنا بر همان اصل راهنما -ز

سان ثروت اندوزی چه بر انسانیت و طبیعت که بپرسد اینآن( بی31ها برسند )
 را پیدا کنند؟« شیوه زندگی آمریکائی»توانند آورد؟ آیا تمام بشریت میمی
شود: شود. اما دوعلت برای آن جسته میانتقاد می« نظم اقتصادی کنونی» -ح

بودند و ب. کوشش برای تغییر مسیر تحول  الف. کشورهای مستقل، مستعمره
دهد رفت میثاق سیر تحول را تغییر میجهان به عمل نیامده بود. گمان می

روابط قوا هستند و مسیر را این  ها،که، در سطح جهان، رابطهغافل از این
 کند. انشاء می کنند نه میثاقی که سازمان ملل متحدروابط معین می

،  پیش فرضی است که، به استناد آن، وابستگی«جامعه جهانی»در میثاق،  -ط
شوند که گوئی رشد کشورهای رشد نکرده، در های متقابل چنان تعریف می
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ای که وابستگی جنوب المللی است. درست به عکس نظریهزرگانی بینگرو با
زیرسلطه را عامل رشد از رشد  -به شمال و بازرگانی در محدودۀ روابط مسلط

« جامعه جهانی»دانیم شناخت. امروز که بعد از تجربه هستیم، میمی ماندگی
مندتر و کشورهای فقیر، فقیرتر است و کشورهای ثروتمند، ثروتپدید نیامده

 اند.شده
، سخن متناقض «ها در حاکمیتروحیه تعاون مبتنی بر برابری دولت» -ی

است. زیرا بنا بر حق حاکمیت، هر کشوری در اندیشه منافع خویش است که 
 مغایر با تعاون است.

کردن، حل پیشدددنهاد، راهبدیهی اسدددت که بر اصدددل ثنویت تک محوری       
، میثاق تحریر و شدددود. اگر بر اصدددل موازنه عدمیها نمیخالی از این تناقض

 شدند.ها دیگر میحلشد، راهتصویب می
: 4371در  ، دبیر کل وقت سازمان ملل متحدگزارش داگ هامر شیلد● 

های موجود در میثاق، سبب شدند که دبیر کل ها و تناقضنارسائیابهام، 
شود که با تغییر گزارش جدیدی تهیه کند. این گزارش بر این فکر بنا می

دادنی،  های نو و انجامحلها، راهحل( راهintitutionelleمحدودها بنیادی )
 توان یافت.می
را دیگر نه « رشدددد»که اسدددت تفاوت اول و اسددداسدددی این گزارش در این     

کند. اقتصددددادی تنهدا کده همه جانبه و همگانی )جنوب و شددددمال( تلقی می
تواند راه اسدددت که میبنابراین هر جامعه، از درون و با مشددارکت اعضدددای آن

رشدد را در پیش بگیرد. رشدد یک حرکت فرهنگی و زاده فرهنگ است و نه 
این، دسددتور )فرمول( جهان وار از  کشددورهای رشددد یافته. بنابرتقلید میمون

 وجود ندارد.« رشد» شمول
اسدت که هدف رشد بر آوردن نیازهای اساسی مردم تفاوت دومش در این     

شددود. و برای رسددیدن به این هدف، این مردم نخسددت باید به توانائیفقیر می
 های خاص خود تکیه کنند.

شددناسددد که وضددعیت اسددت که باز میینتفاوت سددوم گزارش با میثاق در ا     
برقرار کرده گر با جنوب زیر سلطهکنونی ساخته روابطی است که شمال سلطه
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های حاکمه در جنوب، کند. با وجود این، طبقهاست و جنوب را استثمار می
 گر است.سلطه« همدست و رقیب»

هایی که سددددالمت دیتاسددددت که به محدوتفداوت چهارم گزارش در این     
کند. به سددخن دیگر بر اینکند، توجه بیشددتری میایجاب می محیط زیسددت

است که رشد نباید محیط زیست را آلوده کند. بنابراین، کشورهای شمال باید 
اسددددلوب زنددگی خود را تغییر بددهند و اقتصددددادهای خویش را به سددددمتی 

در سطح جهان سازگاری و با سالمت محیط  برگردانند که با اسدتقرار عدالت
 زیست خوانایی پیدا کند.

کند که با توجه به تحولی که، در جهان، و نیز گزارش به این امر توجه می     
نیز  اسددت، نظام سددازمان ملل متحدالمللی دوم، بوجود آمدهبین بعد از جنگ

ی کند. طرز کارش باید سدداده و غیرمتمرکز بگردد تا از باید تغییرهای اسدداسدد
 های عضو، سود جوید.بیشترین همکاری جامعه

 
 ستاره دنباله دار:

، «سازمان جدید اقتصاد جهانی»برآن شدند تا به استناد  کشورهای جنوب    
ر قلمروهای مختلف بگردند. برای مثال، بیانیه خواستار تغییرهای بایسته د

ا جهان، ت ، خواست که سهم کشورهای جنوب در تولید صنعتی«Lima» لیما
کند چه نوع صنعتی را که مشخصدرصد برسد. بدون آن 21به  2111سال 
 21که تولیدش وابسته، بر فرض کند صنعتکه توجهخواهد و بدون آنمی

درصد تولید صنعتی جهان بگردد، از آن اقتصادهای مسلط است. یا خواستند 
آید. قصد کشورهای پدید« نظم جهانی جدید اطالعات»که از طریق یونسکو 

ار که خواستجنوب این بود که از سلطه فرهنگی غرب رها شوند. اما بجای آن
ها شدند. توضیح جریان آزاد اطالعات بگردند، خواهان به مهار در آمدن آن

درصد از مجموع امواج کوتاه  21، به تنهائی، اینکه شوروی سابق و آمریکا
تر را در اختیار داشتند. تری از امواج پیشرفتهرادیوئی موجود و سهم بزرگ

ار گان تعلق داشته باشند و نباید در انحصطبیعی است که این امواج باید به هم
معدودی از کشورها باشند. کشورهای جنوب خواستار تقسیم عادالنه این 

که تجهیزات الکترونیک الزم را برای استفاده از امواج در امواج شدند. با آن
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(. باوجود این، اگر 33اختیار نداشتند، حق داشتند صاحب سهم خود بشوند )
ها و اطالعات را میسر کردند که جریان آزاد اندیشهتی پیدا میاین امواج مدیری

 رساندند.ها کمک میگرداند، به رشد جمهور انسانمی
های نفتی بر اقتصادهای خود بودند، کشورهای شمال که نگران اثر ضربه     

ر کشورهای که به مها برآن شدند، در بیرون از محدوده سازمان ملل متحد
 ،در آمده بود، با کشورهای جنوب به گفتگو بنشینند. ژیسکاردستن جنوب

، کنفرانس 4377، تا ژوئن 4376، در فوریه رئیس جمهوری وقت فرانسه
وی شمال گفتگ»برای همکاری اقتصادی جهانی را تشکیل داد. این کنفرانس 

سان پدید آمدند نام گرفت و دو اصطالح شمال و جنوب این« جنوب –
کشور صنعتی  1به این کنفرانس دعوت نشدند. ( . کشورهای کمونیست 411)
انرژی  -4کردند: کشور از کشورهای جنوب در چهار مورد گفتگو  41و 
ماه  41ی و مالی. بعد از مسائل پول -1رشد  -9مواد اولیه و بازرگانی  -2

ترین کشورها، موافقت گفتگو، تنها با ایجاد صندوقی برای کمک به رشد نیافته
شد. اما کشورهای صنعتی نه در بابِ نفت و نه دربارۀ تأمین و تضمین سرمایه

 هاشان، امتیازی بدست نیاوردند.گذاری
« دجهانی جدینظم »دو گزارش تنظیم شدند. این دو گزارش کوشیدند به      
 ای سوسیال دمکرات ببخشند: مایه
( Reshaping the International Order) گزارش اول، به گزارش ریو● 

 Jan Thinbergen ( توسط جان تینبرگن414معروف شد. این گزارش )
است که راه و روش همان راه و روش اقتصاد ارش بر اینتهیه شد. بنای این گز

بماند. االاینکه جریان سرمایه و مبادالت آزاد شوند با این قید که توجه  مسلط
 4به  9، به 4به  49که فاصله درآمد از کافی به کشورهای فقیر بگردد  چنان

رار را اساس کار ق« ای بنیادینیازه»، در پایان قرن، کاهش پیدا کند. گزارش 
ها اثرات سلطه را بر اقتصادهای پذیرفت وابستگیکه میداده بود. با وجود آن

حل نمیگذارند، اما بریدن از اقتصاد مسلط را راهمسلط و زیرسلطه بر جا می
دید که بر نیروهای حل کشورهای فقیر را در این میدانست. بر اصل ثنویت، راه

و بگذارند ثروتمندترها بر وفق منطق سلطه، اقتصاد خود را نو  خود تکیه کنند
 به نو کنند.
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گزارش، در عین حال، قوت و « آرمانخواه»و « جهان نگر»چشددم انداز      
، اه ُرمباشگ ضدعف این گزارش هستند. قوت گزارش هستند زیرا، بنا بر سُنت

کشند. و مسئله جمعیت، پردۀ اغفال نمی یط زیستبر مسدائلی مثل مسئله مح
اما از دید برخی اهل نظر، ضدعف گزارش نیز هستند زیرا گزارش پیشنهاد می

« حاکمیت جهانی غیرمتمرکز»مالیات اخذ شددددود و یا  هاکند از ماوراء ملی
ها و و بدا کمدک کدارفرمدائی د کده تحدت نظر سددددازمدان ملدل متحددپددیددآید

را بسود فقیرترها تعدیل و کند و آنگذاری سندیکاها، اقتصاد جهان را برنامه
سددازمان جهانی »و یک  منصددفانه بگرداند. ایجاد یک بانک مرکزی جهانی

کند. صداحب نظران این پیشنهادها را ساده لوحانه میرا پیشدنهاد می« تغذیه
شددمارند زیرا با وجود روابط قوای کنونی، ایجاد این دیوان سدداالری، سددلطه 

 گرداند.ها را بیشتر نیز میها را فزونتر و مهار آنمسلط
ون کمیسی»گزارش دوم که در پایان دهه رشد، ارائه شد، توسط یک ● 

  Willy Brandt سازمان ملل، تهیه شد. رئیس کمیسیون، ویلی برانت« مستقل
( بود. 412« )ای برای ادامه حیاتجنوب: برنامه -شمال»بود. و عنوان آن، 
ین شد. تهیه و انتشار ا تو رئیس انترناسیونال سوسیالیس او صدراعظم آلمان

های رشد، بخصوص آن نوع «ایدئولوژی»زمان شد با شکست گزارش هم
( و نیز 419« )های نوگرادیکتاتوری»ها برای که امریکائی ایدئولوژی رشد
 ه بودند. انقالبها در کشورهای زیرسلطۀ خویش به اجرا گذاشتنوعی که روس

آغاز پایان نظام جهانی بر دو محور، یکی به رهبری  و مقاومت افغانستان ایران
ها پیش از آن، که به تحقیق بودند. سال و دیگری به رهبری روسیه آمریکا

مشغول بودم، این واقعیت را مدلل می زیر سلطه -گرپیرامون روابط سلطه
اند و نخست دوران انقباض خویش را آغاز کرده« ابرقدرت»ساختم که دو 

( 411امپراطوری روسیه و سپس امپراطوری آمریکا منقرض خواهند شد.)
ت، یها، از جمله گزارش کمیسیون ویلی برانت، بدون توجه به این واقعگزارش
است از موفقیتحل پیدا کنند: گزارش کوشیدهراه اند برای مسئله رشدکوشیده

های پیشین، آنچه بکار آمدنی است، سوا کند. با قبول حلهای راهها و شکست
در  قردر شمال و ف نارسائی نظام اقتصادی جهان و با توجه به افزایش بیکاری

های حاکم از قدرت و فقدان اراده تغییر وضعیت جنوب و سوء استفاده اقلیت
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، اقتصاددان انگلیسی، کند نظر کینزدر کشورهای شمال و جنوب، پیشنهاد می
در مقیاس جهان، به اجرا گذاشته شود. توضیح اینکه یک جریان قوی سرمایه 

ستند، سرازیر شود و رشد اقتصادی و فن، بسوی کشورهائی که فاقد این دو ه
 «تغییر اجتناب ناپذیر است»است. را ببار آورد. چراکه سود جهانیان در این
 ن جبر، انجام پذیرد، سخن ترجمابشر و تغییر باید بر پایه همبستگی و حقوق

ف ت در خطر است و تکلیو بیانی بیانگر اختیار، هم هشدار که حیات بشری
کند که حیات خویش را نجات بدهد و هم اندرز به اخالقی بشر ایجاب می

تا »و هم هدف معین کردن « کنندبدون رشد فقیرها، رشد نمی»ثروتمندان که 
پایان قرن باید بساط گرسنگی و سوء تغذیه را با از میان بردن فقر مطلق، 

است زرگانی جهانی انتظار بردن، اینهمه را از توسعه بابرچیده شود و این
 محتوای گزارش.

 
هدای نظدامی کداهش بپدذیرند و همچون کندد هزیندهگزارش پیشددددنهداد می     

و تجارت اسددددلحه و  ها، خواهان سددددتاندن مالیات از ماوراء ملیگزارش ریو
نهد و بر ضدددرورت برآوردن می شدددود. بر هویت فرهنگی تأکیدتسدددلیحات می

کند ، قید میورزد. به تقلید از اصددل چهار ترومننیازهای بنیادی، اصددرار می
 اسدت که بشدریت را از وابستگی و فشار اختناق و فقرکوشدش ما بر این»که 

 «.برهیم
 اند:بر این گزارش، انتقادهائی را وارد دانسته     
گیرد که چرا برکمک خویش به رشد های شمال سخت میبه کشور● 

برد که کشورهای فقیر، اغلب افزایند. اما از یاد میکشورهای از رشد مانده نمی
« خودمحور»اند. بنابراین، رشد مانده به دلیل وجود عوامل ضد رشد، در فقر

ارجی کفایت میبرد کمک خدهد و گمان میرا مورد اعتنا و بایسته قرار نمی
 کند.
روند و به رابطه اسدددت که انتقاد کنندگان، در انتقاد، دورتر نمیو حق این     

های حاکم  بر زیر کنند که، بنا برآن، دسدتگاهزیرسدلطه توجه نمی –گر سدلطه
گر برجا نمی های سددلطهبه نظام ها، بدون صددادر کردن نیروهای محرکهسددلطه
 د.مانن
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و  داریای از انواع الگوهای رشد که در اردوگاه سرمایهمطالعه بایسته● 
آورد و در اند را بعمل نمیقاره جهان به اجرا گذاشته شده 1کمونیست در 

های رشد به شکست انجامیدهنتیجه پرسش رشد چیست؟ و پرسش چرا برنامه
 پاسخ می مانند. اند؟ بی

، اعالن شکست رشد یابد که انقالب ایرانو گزارش در زمانی انتشدار می     
هایی که دانش اجتماعی شود. علتزیرسلطه می -گردر محدوده  روابط سلطه

ها را شرط ها یافته  بود و از میان بردن آنغرب برای رشدد نکردنِ رشد نیافته
 رداشتن موانع بسط سلطه شدند. از رشد ماندگیرشد گردانده بود، در عمل، ب

« امداد انسدددانی»ها بزرگ شددددند و غرب به های نابرابریبر جاماند و اندازه
 تمایل پیدا کرد.

 

 :شروع کرد« تأمین نیازهای واقیی»باید از 

ان برای خوردن ندارد و در دهه هفتاد، این سخن که چهار پنجم بشریت ن     
اند که کارشددان در های یک بُعدی بدل شدددهکمتر از یک پنجم آن، به انسددان

 ها شد.شود، ورد زبانخالصه می انبوه مصرف
را  ، مقام وزیر دفاع آمریکاRobert Mc Namara رُبرت مدک ندامارا     

، در اجتماع مدیران 4372شددددده بود. او در  رها کرده و رئیس بانک جهانی
ای خواند و در آن، بنا را بر این گذاشدت که رشد اقتصادی این بانک، خطابه

این واقعیت سخن را با عدالت اجتماعی سدازگار کند. در این خطابه، وی از 
 «اسددداسدددی ترین نیازها»به میان آورد که بخش مهمی از بشدددریت از برآوردن 

 (411«. )ناتوان است
پس از ایراد این خطدابه، این پرسددددش بمیان آمد که چرا به این واقعیت      

 11اسددددت. چرا تا آن زمان این واقعیت که سدددداده، پیش از این توجه نشددددده
برند، مبنای پیشدنهاد بسدر می« مطلق در فقر» درصدد مردم کشدورهای جنوب

است که این واقعیت بارها خاطرنشان شده بود اما است؟ حق اینحل نشدهراه
، در انبساط خویش، هنوز نیاز به ادغام اقتصادهای کشورهای اقتصداد مسلط
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های فقیر با جدامعه« نیدازهدای بنیدادی»، جنوب پیددا نکرده بود. این زمدان
اقتصددداد مسدددلط برای ادغام اقتصدددادها در اقتصددداد جهانی « نیاز بنیادی»

برآوردن نیازهای بنیادی را  کرد. این شدددد که بانک جهانیخویش، تالقی می
 مبنای سیاست خویش گرداند.

 و را به قلم آورده بودم. وقتی فصل اقتصاد نفت در آن سالها، نظریه سلطه     
، جامعه شدددناس فرانسدددوی، که در در آمد و پُل وییی ( به فرانسددده416) قهر

مؤسدددسددده مطالعات و تحقیقات اجتماعی، با هم، همکار شدددده بودیم، آن را 
آمد که آنچه رشد اقتصادی عنوان گرفتهباورش نمیخواند، در شدگفت شدد. 

است، در واقع پیشخور کردن منابع ثروت و از پیش متعین کردن آینده است. 
ها نیز بحثی را ترتیب داد. ها رساند و با یکی از آننوشته را به نظر اقتصاددان

ش کرد چه غفلتی! قصداو که متن را خوانده بود، به هیجان آمده و تکرار می
تر لنینیسم که بیش – لنینیسدم –غفلتی بود که دو طرز فکر حاکم، مارکسدیسدم 

سددان که جامعه شددناسددی و اقتصدداد را از دیدن واقعیت آن و لیبرالیسددم -بود
 ت، مطالعا«رشد از رشدماندگی»دارند. بدیهی است زیر عنوان هست، باز می

 کشددی، بهرهکردند. اما بر اصددل ثنویت تک محوریبسددیاری انتشددار پیدا می
 دیدند.کردند و وارونه واقعیت را میتنها را مطالعه می

، با اسدددتفاده از جوم عمومی، نیازهای بنیادی را دسدددت مایه بانک جهانی     
نظم اقتصدددادی جهانی »، تب حال، در کشدددورهای جنوبدر همان کرد ومی

شددددت داشدددت. این تب هم مانع از دیدنِ واقعیت و هم مانع از فهمِ « جدید
شددد. جز در یک مورد: جانبداران نظم اقتصددادی سددیاسددت بانک جهانی می

و بانک جهانی جدید با مداخله در اقتصدددداد داخلی کشددددورها مخالف بودند 
جهانی موافق. در واقع نیز بدون این دخالت، ممکن نبود این اقتصادها را در 

ها، مداخله اقتصدداد جهانی ادغام کرد. بنام برآوردن نیازهای بنیادی فقیرترین
آورد. به تدریج که در اقتصددادهای کشددورهای جنوب، مشددروعیت بدسددت می

ک جهانی مداخله جوتر  شد، بانتر مینمایان« راه رشد سوسیالیستی»شکست 
ها گر، در تهیه سدیاسدت اقتصادی برای زیرسلطههای سدلطهو جانشدین دولت

 گشت.می
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و برنامه « نظم اقتصددددادی جهانی جدید»بیانیه حاوی اصددددول راهنمای      
کشددورهای غرب، روبرو شددد. این و برخی عمل آن با مخالفت شدددید آمریکا

رآوردن نیدازهدای بنیدادی فقیرترها شددددده بودند! و اگر هدا جدانبددار ببدار، آن
دو  «راه رشد سوسیالیستی»پیش برد، غیر از شکست  سدیاسدت بانک جهانی

 داشت:علت دیگر نیز می
وکول را م رشد کشورهای جنوب الف. هر دو طرز فکر مارکسیسم و لیبرالیسم

ا ر دانسدتند. از یاد نبریم که مارکسددیسم استعماربه حضدور و عمل خارجی می
دانسددددت و های عقب مانده میهای اجتماعی جامعهعدامل پویا شدددددن نظام
 و «و استقالل یا رشد و وابستگی و یا فقر»لیبرالیسم بر آن بود که 

گران نیز های روشددنفکران مخالف سددلطهدر نظریه ،ب. از میان برداشددتن فقر
ففروم دنیای »المللی کار و ، سددددازمان بین71کرد. در سددددالهای تقدم پیدا می

 4371در  Cocoyocکده اعضددددای آن در تهیه بیانیه کوکویوک   -«سددددوم
همصدائی برآوردنِ  همصدا شدند و این ( با بانک جهانی417شرکت کردند )

گرداند. همگرائی اضددداد سبب نیازهای بنیادی را مبنای سدیاسدت گذاری می
شددد که بانک جهانی علمدار رشددد بگردد و رشددد اقتصددادی از راه برآوردن 

 تبلیغ کند.« تنها راه رشد»نیازهای بنیادی را 
اطل. ب این واقعیت که باید خورد تا زیست، کلمه حق بود. اما مراد از آن،     

گشدددتند. معین می در حقیقت، نیازهای بنیادی بر اصدددل ثنویت تک محوری
دهند که اگر رشد سبب برآوردن همه ای را تشدکیل میوگرنه، نیازها مجموعه

 شددددوند. جون گالتونگنیز نابرآوردنی می« نیدازهدای بنیادی»هدا نگردد، آن
John Galtung طبقده بندی از نیازها را ترتیب داد. بنظر او، نیازها چهار ،

نیاز به  -1نیاز به آزادی و  -9و  نیاز به رفاه -2نیاز به امنیت و  -4نوعند: 
هویت. جامعه شددناسددان و روانشددناسددان دیگری هرم نیازها را ترتیب دادند و 

ند که برآوردن نیازهای کمتر اسداسی در گروِ رفع نیازهای بیشتر اسدتدالل کرد
را مقدم گرداندند بلکه  سدددان، نه تنها نیازهای واقعیاسددداسدددی اسدددت. بدین

برآوردن نیدازهدای دیگر را در گرو برآوردن نیدازهای واقعی سدددداختند. همان 
، «فیلسددوف شددد نخسددت باید اسددباب زیسددتن یافت و سددپس»شددعار قدیمی 

( 411مدعی شدددد ) Malinowski توجیه علمی جدید جسدددت. مالینوسدددکی
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شددود. یعنی هر انسددانی باید بخورد، نفس بنا می« طبیعت انسددان»فرهنگ بر 
بکشدد، بخوابد، تجدید نسدل کند، فضوالت خود را دفع کند، هر جا باشد و 

کار بجائی رسددددید که «. او هر چده باشددددد، این نیازها را باید برآورد تمددن
 23تا  21کرد. این انسان را مشخص« انسان مرجع»المللی کار سدازمان بین
کیلو وزن دارد. در سددالمت اسدددت و بدنی توانا بکار دارد.  61سددال سدددن و 

ساعت در حالت  6تا  1خوابد. میسداعت  1کند و سداعت کار می 1روزانه 
نشسته است و دو ساعت در روز را در تفریح یا انجام دادن کارهای خانه می

گرم  47کالری و  9111گذراند. این انسددان، بمثابه نمونه نوعی، باید روزانه 
 کند. پروتئین مصرف

 اند:بر این نظر این انتقادها وارد شده     
علم اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف اقتصاد را -الف
اند انسان موجودی است که بطور طبیعی، منابع را چنان اند. فرض کردهکرده

دهد که نیازهایش، بر وفق میزان اهمیت برآورده شوند. اما اختصاص می
زید. در آید و تنها نمیاست که انسان بیرون از جامعه به دنیا نمیواقعیت این

را « نیازها»شود و محیط زندگانی او، یک محیط اجتماعی زاده و پرورده می
ها توان یک نمونه نوعی برای تمامی انسانکند. بنابراین، نمیبه او تحمیل می

قالبی « امور مسلّم»یکی از « نیاز( »413) معین کرد. به قول دورکهایم،
 عامه پسند و عامه فریب است. 

این ادعا که نخست باید نیازهای بنیادی را برآورد که اهم هستند و بعد  -ب
به برآوردن نیازهای مهم و سرانجام به تأمین نیازهای عادی پرداخت، با 

حداقل »دهند که خواند. این مطالعات نشان مینمی مطالعات مردم شناسی
ز تولید سهمی را بر می دارند. سهم ها، اوجود ندارد. در تمامی جامعه« حیاتی
، نذورات، مخارج تفاخر و تفنن، سود، میزان این سهم است که سطح خدا

کند و نه بعکس. جامعه در یُسر و جامعه برای ادامه حیات را معین می مصرف
در عُسر، وجود ندارد. زیرا منافع واقعی یک جامعه هر چه باشند، نخست 

ماند، به برآوردن نیازها شوند و هر چه میهایش معین و برداشت میزینهه
گاه هزینهدارد. هی های خود را بر مییابد. جامعه نخست هزینهاختصاص می

های جامعه شوند تا اگر مازادی داشت به هزینههای حیاتی افراد معین نمی
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دائمی است « لاضافه محصو»که برداشت جامعه، استاختصاص بیابد. این
دارد و کسر تولید نیز دائمی است زیرا زیرا تولید هر چه باشد، آن را بر می

ها و خدمات الزم، برای تأمین همه  نیازهای خود را همواره جامعه فرآورده
که قدرت اداره کننده جامعه، بحکم قدرتی که دارد، نخست ندارد. غیر از این
نیازی در شمار نیاز به غذا نیست. درواقع،  دارد، بقای جامعهسهم خود را بر می

اجتماعی هر انسان است. غفلت از این واقعیت سبب  جامعه محیط زیست
 های اجتماعی و طبیعی زیست خویش را ویران بسازند.شد که آدمیان محیط

را  توان مبنا قرار داد. این نظرهای زنده، نمینیازهای بنیادی را در جامعه -ج
ها ها کرد. برای مثال، بکار مدیران زندان«بدون جامعه»توان روش برای می

ها در سفرهای بسیار طوالنی و فرماندهان ها و ناخدایان کشتیو یا شبانه روزی
دهد ها، امکان میآید. زیرا به آنهای پناهندگان می، و اردوگاهنظامی در جنگ

 .جیره هر کس را معین کنند
زید. اما بدیهی است انسان نیز مثل موجودهای زنده دیگر، در طبیعت می -د

توان شوند. جامعه را نمینیازهای بنیادی او در نیازهای طبیعی او خالصه نمی
به حد یک گلّه، پایین آورد و گمان برد که نیاز به فضا و آزادی، ثانوی هستند. 

 شان، برای زیست انسان در جامعه،بر فرض این نیازها برآورده شوند، رفع کردن
 ها محیط فرهنگی نیز دارند.کافی نیست. انسان

خوانائی کامل دارد.  های اقتصاد مسلطبا هدف« نیازهای بنیادی»نظریه  -هد
اند که تاریخ بشر را اقتصاد مسلط و این نظریه، هر دو بر این فکر بنا گرفته

اند ها بر این کوشش بودهشیده است. همواره انسانمبارزه با ندرت جهت بخ
اند که نمو اقتصادی که نیازهای برنیامده را برآورند. و به این نتیجه رسیده

رساند و به ارضای تمامی نیازهاشان، توانا میها را به وفور میپایان ناپذیر، آن
دن نیازهای شکند. اما این مسابقه میان افزایش تولید و افزایش ندرت و بیشتر 

اند و افزایش ندرت و نیازهای برنیامده فاصله برنیامده، نیز پایان ناپذیر شده
شود، اغلب جز میل به خوانده می« نیاز»کنند. آنچه خود را بیشتر نیز می

متمایز شدن بر مبنای ایدئولوژی فردگرا و برابری طلب نیست. از این روست 
 ه، مسلط است.ها هموارکه در غرب، ندرت بر جامعه

 ای را:تر و از یادرفتهبر این انتقادها بیفزاییم دو انتقاد مهم     
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را بر نیاورد، « نیازهای بنیادی» الف. اگر، در عمل، سددیاسددت بانک جهانی
و خودجوش  که حاصددل برداشددت نابجا از آزادی و محیط زیسددتغیر از آن

 و هدف حیاتی اسددددت، نتیجه ندیدن رابطه میان اصددددل راهنمابودن فعالیت 
واقعی )ادغام اقتصدادها در اقتصداد جهانخوار مسدلط( نیز هست. زیرا وقتی 

عال محور ف است که، بنابرآن، اقتصاد مسلط اصل راهنما ثنویت تک محوری
پذیر است، هدف واقعی جانشین هدف ادعائی محور فعل سلطه و اقتصاد زیر

نیازهای »قرار، برآوردن شددددود و شددددد. بدین)برآوردن نیدازهدای بنیادی( می
 در اقتصاد مسلط وقتی وسدیله ادغام اقتصدادهای کشدورهای جنوب« بنیادی

های حیاتی چون خود تابع فعالیت کده نیازها در چند وشددددوندد، بحکم آنمی
های حیاتی تمام و کمال بعمل نمیشدددوند. زیرا فعالیتهسدددتند، برآورده نمی

نیازهای »کند و توانا به برآوردن همان نیازها که آیند. لذا، جامعه رشددددد نمی
 شود.اند نیز نمیتصور شده« بنیادی

ی بر نابرابری میان سدداالرب. اسدداس سددلطه، بنابراین، اسدداس سددامانه سددرمایه
است. این نابرابری را اگر نابرابری مادر بخوانیم، نابرابریهای  تولید و مصرف

رواسدت که هم این نابرابری و هم نابرابریهائی که زاده دیگر زاده اویند. از این
برای برآوردن نیازها شوند. از جمله، نابرابری درآمد الزم آنند، مدام بزرگ می

 و درآمد واقعی. 
بود.  ترجمدان ثنویدت تک محوری« نظر نیدازهدای بنیدادی»قرار، بددین     

گرداند. رابطدۀ فعدالیدت حیداتی خودجوش بدا نیدازهدای بنیدادی را وارونده می
های حیاتی موجودزنده هسدددتند و پنداری نیازهای بنیادی مسدددتقل از فعالیت

های حیاتی که نیازها زاده فعالیتهدا تدابع آن نیازهایند. حال آنن فعدالیدتای
کنند. یابند و چند و چون نیازها را معین میها رشددد میهسددتند و این فعالیت

بنابراین، کار بایسته، ایجاد محیط اجتماعی و طبیعی بود و هست که، در آن، 
د( خویش را بازیابند. های حیاتی خودجوش )مسددتقل و آزاها فعالیتانسددان

اند، از های سددداخته شدددده در غرب، آزادی را  نیاز شدددمردهاین امر که نظریه
شددود. به ترتیبی که در این مطالعه معلوم تعریف نادرسددت از آزادی ناشددی می

شددددود، شددددد، آزادی ذاتی حیات اسددددت. بنابراین وقتی دایره اکراه تنگ می
کند، رو آدمی کده از آزادی خویش غفلت میگردد. از ایننیداز می« الاکراه»
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هراندددازه خوب بخورد و بخوابددد، بخدداطر از دسدددددت دادن خودانگیختگی، 
رو، شدددوند. از اینهایش تخریبی میای اسدددت که بیشدددتر فعالیتموجود زنده

 کند.میزان ندرت افزایش پیدا می
 و نگرش بر اصددل ثنویت تک محوری ندرت نیز، سدداخته همان اسددطوره     

های تخریبی است. ندرت بر ندرت افزودن حاصدل افزایش روزافزون فعالیت
سددان که هسددت دید: در طبیعت از هر توان واقعیت را آنبر اصددل ثنویت، نمی

های ویرانگر موجود زنده هسددددتند که چیز بده اندازه وجود دارد. این فعالیت
آورندد. وارونه کردن رابطۀ نیاز با فعالیت حیاتی. از توجه به پددیدد می نددرت

است. به سرا  نظرهائی که ندرت بمثابه یک نابسدامانی اجتماعی، جلو گرفته
ها رویم تا ببینیم در این بارهاند میدر دو دهده پدایدانی قرن بیسددددتم پدید آمده

 اند:چون نگریسته
 

 ، دوران سرگردانی:11دهه 
 تحقق در باب سلطه، از جمله به این دو واقعیت راه برد:     
 ها به دوران انقباض. وو ورود آن . پایان دوران انبساط دو ابرقدرت4
اد اقتص»به درآمدهای نفتی برای ادغام اقتصادها در  . نیاز اقتصاد مسلط2

به « های انتقالی درآمدهای نفتتحرک»این مطالعه که با عنوان «. جهانی
و فارسی )نفت و سلطه( منتشر شد، وضعیتی را پیشاپیش توصیف  زبان فرانسه
کرد که در واپسین ربع قرن واقعیت پیدا کرد. امیدم این بود که و تحلیل می
کند برای تغییر جهت دادن به نقش نفت و فرصتی را ایجاد می انقالب ایران

، جهتی درآمدهای آن و بنای اقتصادی مستقل در جامعه و در رشد خودجوش
داده شد، ایران را نیز گرفتار همان  که به تحول سیاسی و اقتصادی ایران

 یافتند: وضعیت کرد که کشورهای جنوب

 :ساخت اقتصاد   سیاست تیدیل4

شدددکسدددت می« انقالب سدددفید»نبود که  ، تنها در ایران11در آغاز دهه      
و دیگری سوسیالیستی، در کشورهای  داریخورد. دو راه رشدد، یکی سدرمایه
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در قبال « شمال»شددند. در نتیجه، سدیاست با شدکسدت روبرو می« جنوب»
شد. در « اقتصدادی تعدیل در سداخت»جنوب، فشدار برای به اجرا در آمدن 
بود که توقعات خویش را به اقتصددددادهای  حقیقدت، این اقتصدددداد مسددددلط

باید سدداخت ، نخسددت می«سددیاسددت تعدیل»کرد. بنابر زیرسددلطه تحمیل می
دیل برنامه تع»یک اقتصددداد تعدیل بگردد و آنگاه توان رشدددد کردن بجوید. 

 کرد:سه هدف را تعقیب می« ساخت اقتصادی
المللی ها که به زعم صندوق بینهای الزم در حساب. برقرار کردن تعادل4.4
ها نیاز دارد. عدم توازناقتصادی جهانی به آن ایجاد هماهنگی در نظام پول

های دولت از اند؟ عدم تعادل میان درآمدها و هزینهها چگونه و چرا پیدا شده
که سازمانی اداری بسازد در خور است که دولت بجای آناینجا بوجود آمده

کردن خدماتی که باید از عهده انجامشان برآید، دستگاه اداری را وسیله راضی
است. مؤسسات اقتصادی دولت، های سیاسی و اقتصادی خود کردهشتریم

وری اندک دارند. دولت برای ها و فساد، بهرهکفایتی در اداره آنبخاطر بی
و نیز سالم نبودن  های مالیاتیدهد. تقلبمی جلوگیری از بروز نارضائی، یارانه

 اند.ها شدهها در حسابی و ... اسباب عدم تعادلنظام مالیات
های داخلی و گذاریهای خارجی نیز، نامتعادل هستند: سرمایه.  حساب4.2

خارجی ناچیز و صادرات کم و واردات زیاد هستند. خریدهای نظامی و فساد 
در خریدهای خارجی موجب نابرابری بیش از اندازه صادرات با واردات شده

 اند.
دو  بدل شد. ، در پی ضربه نفتی، ارودالر به پترودالر4371-11در دهۀ      

منتشر  4374-79های سال« ضربه نفتی»تحقیق، یکی پیش و یکی پس از 
های نفت را کرد باال رفتن قیمتای بود که پیش بینی میکردم. اولی مطدالعه

از میدان ببرد و آمریکدا را در موقعیت  کده فشددددار اروپدا را بر آمریکدا برای آن
یش پ»منتشددر نکرد. علت را  متفوق قرار دهد. این تحقیق را روزنامه لوموند

ذکر کرد. و این پیش بینی تحقق پیدا کرد. دومی را « بینی بسدددیار جسدددورانه
نتشر م مجله فرانسدوی، ارگان تئوریک جناح چپ حزب سدوسیالیست فرانسه

ود. ب به اقتصاد مسلط ( مطالعه دوم درباره بازگرداندن بهای نفت441کرد. )
داد چگونه و چرا پول پرداختی بابت نفت، به اقتصدداد مسددلط باز توضددیح می
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در عمل، بعد از ضددربه  شددود.و اروپا می گردد و سددبب تغییر رابطه امریکامی
هددای غرب، ، ارودالرهددا بدده پترودالرهددا بدددل شدددددنددد و بددانددک4379نفتی 

های آمریکائی در چنگ انداختن بر پترودالرها و این پول بخصددددوص بانک
کار، به زیر قرض، شتاب ورزیدند. در این ها را وسیله بردن کشورهای جنوب

یت شدددناسدددی نسدددبت به کشدددورهای جنوب و در فار  از هرگونه حس مسدددئول
حساب، اعتبار دادند. کشورهای صنعتی ، بیهااز توقعات ماوراء ملی اطاعت

 کردند: از راه تورم دو کار می
 پرداختند ورا کمتر می الف. قیمت نفت

های ین دو کاررا انجام میدادند : قیمتبردند و اب. نرخ بهره را باال می
های خارجی کشورهای بردند و بهره قرضههای وارده از غرب را باال میفرآورده
که بسیاری از کشورهای جنوب توانائی کردند. چنانرا سنگین می جنوب

د. سان پدید آم، این4312پرداخت تعهدهای خود را از دست دادند. بحران 
که نفت خیز نیز هست، از  در شدت آن، همین بس که کشوری مثل مکزیک

های آمریکائی به پرداخت تعهدات مالی خویش، ناتوان شد و یکچند از بانک
 «برنامه تعدیل ساخت اقتصاد»مخاطره افتادند. در پی این بحران بود، که 

به کشورهای گرفتار بحران  و بانک جهانی المللی پولاه صندوق بینپیدا و از ر
 قرضه و اقتصاد، تحمیل شد.

نپرسدید به چه حساب و با « نظمی پولیبی»اسدت کسدی از عامالن بدیهی     
شد و هنوز اند. اغلب گفته میاعتبار داده چه میزان فساد، به کشورهای جنوب

هائی شدود که میزان قرضده هر یک از کشورهای جنوب از میزان پولگفته می
اند، کمتر است. با وجود های غرب سپردهکه زمامداران این کشورها به بانک

های فاسد جنوب را مردم جنوب باید از ها به دولتاین، بهای اعطای قرضده
که قرضهپرداختند و هنوز باید بپردازند. طرفه اینمی« قتصدادیتعدیل ا»راه 

های سدنگین کشورهای جنوب و نیز مبالغ عظیم دالر که در دست کشورهای 
دهند. اما را تشکیل می های آمریکااند، کسری عظیم حسابجهان قرار گرفته

را به اجرا  اقتصددادی این دو مؤسددسدده از آمریکا نخواسددتند سددیاسددت تعدیل
اند، در ها به فسددداد آلودهبگذارد! بدیهی اسدددت وقتی بخشدددی بزرگ از معامله

 است که هنوز عمق بحران دانسته نیست.شوند. نتیجه آنها وارد نمیحساب
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کردن یارانهها و قطع کردن قیمت« آزاد»ها، از راه . برقرار کردن تعادل4.9
و نیز امدادهای اجتماعی و تعدیل بودجه از راه کاستن از شمار کارمندان  ها

ن کرد« آزاد»کردن موازنه بازرگانی با خارج. با کاستن از واردات و و برقرار
کردن اعتبارهای بانکی، فشار طاقت شکنی به قشرهای بهای ارزها و محدود

کند. عصیانکرد و هنوز وارد میوارد می م کشورهای جنوبوسیعی ازمرد
تعدیل ساخت »برانگیخت، موجب شدند که برنامه « تعدیل»هایی که 

رو ساختند که را از آن ساخته شد. این زبان فریب« اقتصادی با چهره انسانی
کنند. اما، در عمل، یگر فشار وارد نمیکنند دبباورانند تدابیری که تحمیل می

 ها ببار آورد.فاجعه
های سنگینی به زیر قرضه قرار، ظرف چند سال، کشورهای جنوببدین         

خیز فرو رفتند و بدان استقالل خود را از دست دادند. حتی کشورهای نفت
( و آندونزی ها، )ایراناز آننیز، ذخائر ارزی عظیم را از دست دادند. برخی 

 را پذیرفتند. ایران آن را ناقص به اجرا گذاشت. نتیجه، فقر سیاست تعدیل
را  نه تنها تدابیری سان بودکه لیبرالیسمسیاه و قرضه سنگین خارجی شد! بدین

ها، اتخاذ شده بودند، بلکه به تر کردن مبادلهبرد، که برای منصفانهاز میان 
نیز پایان بخشید. غرب ستایان طلبکار نیز « دنیای سوم»نهضت یاری به 

 شدند:
( 444«. )ه ق ه ق انسان سفید»، کتابی منتشر شد با عنوان 4319در سال      

که همه کند از اینرا شماتت می ین کتاب جانبداران دنیای سومصاحب ا
دانند. بر این واقعیت چشم میهای دنیای سوم را زیر سر غرب میبدبختی

که کشور خویش بندند که در این کشورها، بنام مبارزه با امپریالیسم، بجای آن
مانع رشد  داریبرند. بنام مبارزه با سرمایهمی را به راه رشد برند، به بیراهه فقر

که موانع را از سر کنند اما بجای آنشوند. انقالب میاز راه رقابت در بازار می
اند. ستانند که برایشان انقالب کردههای کسانی را میراه رشد بردارند، آزادی

ان معذّب کسانی را دارند که نگران اندازد که وجدنویسنده کسانی را دست می
(: چرا با دیکتاتورهای 442پرسد )هستند و می« مرگ نیمی دیگر از دنیا»

 شوید؟هم صدا می ضد غرب
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اما پیش از این زمان، افزون بر یک دهه زودتر و از آن روز تا امروز، در       
ام که ارهای دیگر، به اسددتمرار، این واقعیت را تشددریح کردهو ک نظریه سددلطه

گر برای از حرص سددلطه فشددار زیرسددلطه برای صددادر کردن نیروهای محرکه
حال مسددئله این نیسددت که تقصددیر تنها با ها بیشددتر اسددت. با اینواردکردن آن

. وضعیت موجود فرآورده  ساخت روابط گر اسدت و یا تنها با زیر سلطهسدلطه
های مسلط و زیر سلطه زیرسلطه و ساخت روابط قدرت در جامعه -گر سلطه

ها را ها است که این ساختهای سازنده ساختها،  انسانو، بیشتر از ساخت
جنوب »، همانند «شددمال سددتائی»کنند. ها میسددازند و خود را زندانی آنمی

را مقصر شمردن، « جنوب»مقصدر خواندن همچون را « شدمال»و « سدتائی
است که انسانیت، به از خودبیگانگی بکار بردن و مانع شدن از این زبان فریب

از راه باور و اندیشدددده و عمل را ترجمان قدرت کردن و زندان روابط سددددلطه
 ببرد.زیرسلطه شدن، پی -گر
اسدت، طرز گرائی را به زیر سدئوال برده« دنیای سدوم»طرز فکر دومی که      

پزشددکان بدون »اسدت که سدازمان « آزادی بدون مرز»فکر اعضدای سدازمان 
ایجاد کرد. اینسدددازمان برای ان اسدددت که به جای  4311را در ژانویه « مرز

رپی غارت غرب، به نظرهایی از نوع نظم باور به قربانی بودن جهان سددددوم د
های نوین جهانی اقتصدداد و نظم جهانی اطالعات و چشددم پوشددیدن از قرضدده

المللی و وارد دنیای سدددوم و رشدددد خودمحور، یعنی مسدددتقل از مبادالت بین
از  ر عمل، این، راه برد. اما دپیشددرفته به کشددورهای جنوب کردن تکنولوژی

بود که در جنوب رشد کرد. پس چاره دیگر است. از این « راه رشد ماندگی»
تواند واقعیت پیدا ساالری رشد میو مردم بشر پس، باید گفت بر پایه حقوق

شتابان  شد،کند. زیرا کشدورهائی که توانسدتند خیز بردارند و در فضدای باز ر
های پیشدددنهادی دنیای سدددوم سدددتایان، هائی بودند که به روشپیش روند، آن

هاشددان زیر سددر شددمال اعتناء نکردند و این اندیشدده را رها کردند که بدبختی
 «دنیای سوم»خودخواه است. آزادی بدون مرز بر این نظر است که اصطالح 

گوناگون هستند.  «های رشدروش»که واجد هی  مفهوم روشدنی نیسدت. چرا
منافع بازرگانی کشورهای مختلف جنوب، همسان نیستند. کشورهای شرق و 
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جنوب شددرقی آسددیا، به یُمن آزادی مبادالت، میزان توسددعه اقتصددادی باالئی 
 اند.پیدا کرده

، شگفتی ببار آورده«آزادی بدون مرز»هم از سوی نظری از این نوع، آن      
داشت. امروز که دولتی اسدتبدادی می که کشدوری مثل کرۀ جنوبیت. چرااسد

رق ش« شتاب گیر»بحران اقتصدادی حاد کشدورهای دارای توسعه اقتصادی 
دور را فراگرفته و فسداد دور از اندازه حاکم بر اقتصداد این کشددورها رو شده

ت. با وجود این، تجربه اسددآشددکار شددده« آزادی بدون مرز»اند، خطای نظرِ 
کند. در حقیقت، وقتی در این کشدورها نیز نقش آزادی را در رشد آشکار می

گیرند که آزادی زیرسددلطه، کشددورهائی در موقعیتی قرار می -گرروابط سددلطه
خویش و جدذب کردن نیروهای محرکه جامعه بکدار گرفتن نیروهدای محرکده

شددود. اندازه می« شددتاب گیر»کنند، توسددعه اقتصددادی میهای دیگر را پیدا 
آزادی  که« آزادی بدون مرز»فسداد نسبت مستقیم با طبیعت رژیم دارد. اگر 

دانسددت و جانبداران را مایه و انگیزه و قلمرو رشددد می بشددر و رعایت حقوق
رد که چرا ندانسدتند اسدتبدادها ضد رشد هستند، کرا سدرزنش می دنیای سدوم

خود چون آنان از دیدن واقعیت ناتوان شددددد، یکی به دلیل نشددددناختن روابط 
اسددت و زیرسددلطه و جریان نیروهای محرکه در سددطح جهان بوده -گرسددلطه

کردن. بهررو، دیگری به خاطر رشدد را در بزرگ شدن آمار اقتصادی خالصه
مشغول « مطالعه رشد»سدال به  91ها که به مدت آن وقتی اینان نیز، همچون

و پیروزی آن « چپ»بودند، به این نتایج رسدددیدند، شدددکسدددت طرزفکرهای 
خوانند. شکستی که بازار را جهانشدمول می« قوانین»اقتصداد نمایان شدد که 

راه رشد »که  و فقیر شددن کشورهائی چند سدال بعد، با فروریختن دیوار برلن
یر شددد. و تعب را در پیش گرفته بودند، به پیروزی لیبرالیسددم« داریغیرسددرمایه
مانع از آن شدددد که  ( اسدددطوره449را نیز اعالم کرد. ) پایان تاریخ فوکویاما

د: وضددددعیت کنونی را مگر نه این پرسددددش طرح شددددود و پاسددددخ علمی بجوی
اسددت؟ پس چرا شددکسددت یک روش رشددد، لیبرالیسددم اقتصددادی ببار آورده

پیروزی روش دیگری است که انسان و طبیعت را به خدمت قدرت سرمایه در 
آن را در مرحله  رسدددداند که باشددددگاه رُمآورد و کار طبیعت را به جائی میمی
 داند. ی حیات خود می«واپسین امروز و فردا»
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 ؟یا توسیه جاودانی« رشد پایدار  »2

ها بکار غرب شکست، کوشش ، رشد، این اسطوره11های وقتی در سال     
، مجمع 4319ها حاکم بگردانند: در رفتند که آن را باز بسدازند و بر اندیشدده

، از  دبیرکل خود خواسددت کمیسددیونی جهانی بنام ان ملل متحدعمومی سددازم
و رشدد، تشددکیل دهند. دبیرکل نخسدت وزیر سددابق  کمیسدیون محیط زیسددت

، که پزشدددک Gro Harlem Brundtland نروژ، خانم گرو هالرم برانت لند
هائی از نیز هسدت، را رئیس این کمیسدیون کرد. در این کمیسدیون، شخصیت

تن از کارشددناسددان  41ها، کشددورهای مختلف عضددویت یافتند. افزون بر آن
 محیط زیسدددت نیز عضدددو کمیسدددیون شددددند. از جمله، موریس اسدددترانگ

Maurice Strong  که دبیر کل نخسدددتین کنفرانس پیرامون محیط زیسدددت
برپا شددددد و موجبات تشددددکیل  در اسددددتکهلم 4372بود. کنفرانسددددی که در 

مدیر محیط  Jim Mac Neillرا فراهم آورد. و جیم مک نیل  کنفرانس ریو
 دبیر این کمیسیون شد.  OCDEزیست در 

، اعضددایش از کارشددناسددان این کمیسددیون که بر خالف کمیسددیون برانت     
، به بحث نشددسددته بودند و در نقاط مختلف جهان، با مدافعان محیط زیسددت

خود را با عنوان بده پایان برد و گزارش  4317 بودندد، مطدالعده را در مدارس
( در گزارش، فهرسددتی نزدیک به 441منتشددر کرد. )« آینده مشددترک همه»

اسددت که تعادل محیط زیسددتی کرۀ زمین را کامل از مسددائلی ترتیب داده شددده
، بزرگ ها، فرسایش خاک، اثرگلخانه ایکنند: ازمیان رفتن جنگلتهدید می

، جغرافیای گرسنگی، کمبود آب، کمبود ، افزایش جمعیتشددن سوراخ اوزن
ها و جانوران، انرژی، شدددهرنشدددینی و شدددهرسدددازی، از میان رفتن انواع نبات

ها و فضدددا و ... با وجود تسدددلیحات افزون از اندازه، آلودگی آبهای اقیانوس
آورد، از دید ر را پدید میای که مسائل محیط زیست و مسائل دیگاین، مسئله

 -در جهان در روابط مسلط کمیسیون، گریخته است: جریان نیروهای محرکه
آورد: پیشددخور یابی بکار افتادنشددان دو مسددئله را پدید میزیرسددلطه که جهت

اند، صددددور کردن و از پیش متعین کردن آینده. مسددددائلی که فهرسددددت شددددده
 مسئله هستند.گوناگون این دو 
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توانند خطرهای فراوان ها دیگر نمیبهررو، با انتشددددار این گزارش، دولت     
توان یا از را نادیده بگیرند. این خطرها را می ناشدددی از آلودن محیط زیسدددت

 میان بُرد و یا از شدت آن بسیار کاست.
پرداخت، « انسددددان محیط زیسددددت» تنها به اگر کنفرانس اسددددتکهلم     

لند، همزمان، به محیط زیسدددت و رشدددد پرداخت. تفاوت  کمیسدددیون برانت
عظیم اسدت، زیرا این کمیسدیون نقش دو دسته کشورهای ثروتمند و فقیر را، 

کوشد دو مفهوم کند. و در عین حال میدر آلودن محیط زیست، مشخص می
های انسددانی، بخصددوص شددیوه ناسددازگار را آشددتی دهد: از سددوئی این فعالیت

است که عامل اصلی آلودن محیط زیست است و از سوی دیگر  تولید صنعتی
هائی نپرداخت که هنوز سددطح زندگی مطلوب توان شددتابان به رشددد جامعهنمی

را با رعایت عدالت همراه اندد. چگونده بتوان رعدایت حال طبیعت را نیدافتده
 کرد.
برای ممکن کردن همراهی پاالیش طبیعت با رعایت عدالت، کمیسدددیون      
 (441سان تعریف کرد: )را پیشنهاد و آن را این« رشد پایدار»
ای هاست. رشدی که نیاز آدم کامالً توانا به تأمین اسباب یک رشد پایداربنی»

های آینده را به خطر اندازد. بدیهی امروز را برآورد، بدون اینکه امکانات نسل
شود. مقصود حدود مطلق است رشد پایدار بدون رعایت حدود میسر نمی

نیستند بلکه حدودی هستند که فنون کنونی و سازمان اجتماعی و نیز ظرفیت 
است ما کنند. بدیهیزمین و فضا برای تحمل اثرات فعالیت انسان، تحمیل می

تر بگردانیم و سازمان اجتماعی خویش را توانیم فنون خویش را کاملمی
سان که راه بروی عصر جدید توسعه اقتصادی، باز شود. اصالح کنیم بدان

قر را همگانی گشته تقدیری الیزال نیست. ف کمیسیون بر این نظر است که فقر
ان آن رشد پایدار است. رشد پایدار یعنی فراهم باید دردی تلقی کرد که درم

آوردن اسباب برآوردن نیازهای اولیه همه و نیز فراهم آوردن شرائط و عواملی 
دهند، برای خویش، زندگی بهتری را بسازد. دنیائی که  به هر کس امکان می

های محیط زیستی گذارد درد فقر، مزمن بگردد، دائم در معرض فاجعهکه می
 «.استآنو غیر 
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اند که کلمه کلیدی، یعنی رشد بر این گزارش این انتقاد را وارد دانسته         
شددددد تدا اتخاذ و اجرای اسددددت. بدایدد این کلمده تعریف میرا تعریف نکرده

گشت. تعریف نشدن رشد با درآمیختن تصدیقهای روشن، میسر میسدیاست
 اند:ها همراه شدههای بالتصور و خالف حقیقت

ای اندیشمند و صاحب را بمثابه مجموعه« بنی آدم»وجود « رشد پایدار». 4
کند. این مجموعه واقعیت نجسته است. بنا براین، رشد اراده، ایجاب می

« ما»کند، یعنی به هیچکس! بکار بردن ضمیر بستگی به همه جهانیان پیدا می
این احساس که این «( توانیمما می»، «سازمان اجتماعی ما»، «فنون ما)»

 کند.رشد مجری ندارد را تقویت می
است و ترتیب . کمیسیون آنچه را که باید ثابت کند، بر جای واقعیت نشانده2

زمان »شود کند: مدعی میطرح مسئله چنان است که آن را اثبات ناکردنی می
ود که آیندگان که مانع از آن شنیازهائی دارد که باید برآورد بدون آن« حاضر

کدامها هستند و چگونه « نیازها»بتوانند نیازهای خود را برآورند. اما این 
گیرد و این فرآورده باید در پرتو شناخت و تعریف آیند؟ چه کسی تصمیم می

اساسی قرار گیرند؟ وقتی « نیازهای»و آن فرآورده و خدمت، نباید در زمره 
امروز را معین کرد، چگونه بتوان  محال است بتوان نیازهای بنی نوع انسان

 های آینده را مشخص کرد؟نیازهای نسل
ها است و از سوی دیگر، کند رشد در بند محدودیت. از سوئی تأکید می9

سازمان »و « فنون ما»ها دهد. صاحب نقشها را میوعدۀ رفع محدودیت
، هستند. اما اگر قصد از «توان تحمل محیط زیست»و « اجتماعی ما

زیست بر روی زمین باشد، اثرات آن، در مقایسه با اثرات « فعالیت انسان»
است حال آنفعالیت صنعتی ناچیز هستند. به نقش این فعالیت اشاره نیز نشده

که بخش مهمی از گزارش حاکی است که مسئله اصلی را فعالیت صنعتی پدید 
 است.آورده
توان می« راه را بر عصر جدید توسعه اقتصادی»دا بر نظر کمیسیون، . بن1

« رشد»های ماند که استراتژیبه همان چشم اندازها می« عصر جدید»گشود. 
رود که به سرنوشت تصویرهای دیگر گرفتار کنند. بنابراین بیم آن میترسیم می
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ن دیگر این باور را انگارد. به سخکه آینده را آینده رشد اقتصادی میآید. چرا
 کند تا همه چیز همان که هستند، بمانند.کند که همه چیز تغییر میالقاء می

که فقر اما بجای آن«. یک تقدیر الیزال نیست  فقر»گوید: . کمیسیون می1
نفی کند، باید به تشریح ساز وکارهای بنای « تقدیر الیزال»را بمثابه یک 

آید، پرداخت. هر مسئله که پدید میهای اخیر میدر دههاجتماعی فقر عمومی 
حل در خور را جُست. اش را شناسائی کرد تا راهرا و عوامل پدیدآورندهباید آن

وگرنه، با تصدیق مسئله و با حکم کردن )که خود نیز تقدیر است(، مسئله حل 
شیوه کنونی برد که پرداخت، پی میشود. اگر به شناسائی این سازوکار مینمی

توسعه اقتصادی، با بیرون نهادن سرزمین ها و جمعیت های بزرگ از مدار 
 است.   توسعه، این سازوکارها را بکار انداخته

ین سخن ا«. و تیره بختی بنفسه بد است فقر»کند که . کمیسیون تصدیق می6
« رشد»متضمن این معنی است که است و  ترجمان ثنویت بمثابه اصل راهنما

که مطالعه دیگری مثل مطالعه نیکوال اقتصادی، بنفسه خوب است. حال آن
به عکس این تصدیق  Nicholas Georgescu Roegen جرجسکو روگن

. «، رشد اقتصادی پایدار، بنفسه بد استاز لحاظ محیط زیست»رسد: می
توانند به زندگی بهتر دهد که میاست که فقیران را دلداری میرسوائی در این

گویند: ها میآورند(. بدبینامید بندند. )که معنای آن این نیست که بدست می
 واقعی دراین دلداری، ایجاد دنیائی ذهنی و مجازی است تا فقیران زندگی 

درصد  16نفر برابر  919دانیم ثروت فقر سیاه را تحمل کنند. وگرنه، وقتی می
( چرا گزارش نویسان به فکرشان 446میلیارد نفر است، ) 6/2مردم دنیا یعنی 

دهد اقلیتی ثروتی عظیم گردآورد و نظام تولیدی که  اجازه می»است نرسیده
ها چگونه ، آن«و غیر آن باشد های محیط زیستیجهان دائم در معرض فاجعه

حل بجویند؟ چه سود از تصدیق این واقعیت که اثر اقتصاد و توانند راهمی
تواند ویرانگر و حتی فاجعه آور باشد؟ اگر قصد محیط زیست بر یکدیگر، می

امروز، آنچه ما بدان نیاز داریم، یک عصر »تنها تکرار این معنی باشد که 
از لحاظ اجتماعی و محیط زیست، پایدار است، جدید رشد اقتصادی، رشدی 

گویند این رشد غیر از رشد اقتصادی معمول البته می« در این تکرار چه سود؟
کند و ... کند، کمتر محیط زیست را آلوده میمی است. کمتر انرژی مصرف
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. آرزو کنند به آرزوتوان این رشد را یافت؟ اکتفا میگویند چگونه میاما نمی
کنند آنچه ضرور است، میسر شود. برای مثال، درباره مسئله مهم روز، یعنی می

حاضر، اغلب منابع انرژی با مشکل روبرو هستند. در حال»انرژی، می نویسند: 
توان انتظار داشت همان اندازه انرژی در اختیار دنیا ها، میاما با نوسازی آن

تدابیر »نویسند: یند چگونه؟ یا میگواما نمی« کندبگذارند که مصرف می
مروز را متوقف گردانند، تدابیری که ا فوری باید اتخاذ کرد که افزایش جمعیت
میلیارد نفر، در قرن آینده، تثبیت  6باید اتخاذ کرد، جمعیت جهان را در 

یسند: نوباز همچنان معلوم نیست به چه ترتیب؟ و باالخره، می« خواهد کرد.
برابر بگردد تا  6تا  1باید  با توجه به میزان افزایش جمعیت، تولید صنعتی»

که کشورهای در راه رشد بتوانند سطح مصرف کشورهای رشد یافته را، بگاه 
است که آرزو کردنی گرچه گزارش بر این«. جهان، پیدا کنند تثبیت جمعیت

آن کشورها همان شیوه مصرف این کشورها را پیدا کنند، پرسش این نیست که
 ( 447توان سطح مصرف جهانیان را برابر کرد؟ )است که چگونه می

 
شددددود کده بدا توجه به محدودیت منابع طبیعی، کشددددورهای نتیجده آن می     

منابع موجود ادامه  ، همچنان به مصددرف«رشددد پایدار»صددنعتی، به اسددتناد 
را بطور عالج ناپذیری آلوده بگردانند و از  بدهند. از سدددوئی محیط زیسدددت

سدددوی دیگر منابعی بر جا نگذارند که کشدددورهای در راه رشدددد بتوانند بکار 
گر و برند. به سددخن دیگر، گزارش از نظامی که کشددورهای جهان را به سددلطه

است، بدیهی است با مدار بسته و ده، یکسدره غفلت کردهزیرسدلطه تقسدیم کر
 -کنندها، فرق میکه در هر یک نیازها و شددیوه برآوردن آن -مدار باز انسددان
 است.آشنا نیز نشده

اسددت. علت نبود اسددتقاللی اسدددت که علت، ناتوانی علمی و نظری نبوده     
الزم، ناگزیر، کمیسدددیون مدعی بود از آن برخوردار اسدددت. فقدان اسدددتقالل 

که در گزارش، وجود خود را از البالی سطور نشان  -وجود اختالف نظرها 
باید نگذاشدت گزارش رشدد اقتصادی را بنفسه بد بداند. زیرا یا می -دهندمی

داد کرد و به رشد معنائی جز آن میهای غیر قابل قبول را محکوم مینابرابری
و  دهد و یا باید آن را در پوشددش حفظ محیط زیسددتیم که اقتصدداد مسددلط
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اسدددت که شدددیوه زندگی سددداخت. واقعیت آن، پنهان می«رشدددد پایدار»وعده 
ثروتمندان در شددمال و جنوب، قابل همگانی شدددن نیسددت و در مدار بسددته 

ها و تولید فرآوردهمادی، همواره چند و چون نیازها بر کم و کیف  مدادی 
گیرند. گزارش کشدددورهای ها، در وسدددعت و آهنگ تغییر، پیشدددی میخدمت

ها نیز رشد خواند. برای آنخویش نمی صنعتی را به تغییر دادن روش مصرف
گیرد و آن را برای توسعه اقتصاد جهان و درصد را در نظر می 1تا  9سداالنه 
شددمارد. یعنی به همان رشددد، ضددرور میکشددورهای در راه « رشددد»تضددمین 

موتور توسددددعه »کند که بنا بر آن بازرگانی جهانی نظریده قدیمی اسددددتناد می
درصد در شمال، موجب  1تا  9اسدت و بنابراین رشدد اقتصادی « اقتصدادی

ها از کشدورهای در راه رشد و جریان سرمایه به این کشورها افزایش خرید آن
 شود. ن کشورها میو در نتیجه رشدا قتصادی ای

سددان نگرش در رشددد اقتصددادی تناقضددی دیگر اسددت. در حقیقت، و این     
بکاهد و محیط  کند تا از میزان فقرسددیاسددت رشددد اقتصددادی که توصددیه می

از خطر برهد، همان نظریه اقتصددادی اسددت که در طول افزون بر دو  زیسددت
و اقلیدت ثروتمند و اکثریت بزرگ گرفتار فقر را بوجود قرن بده اجرا درآمدده 

کند. در آورده و محیط زیسددددت را آلوده و دارد آن را به محیط مرگ بدل می
 اند:های زیر، توجه بایسته را بخود جلب نکردهگزارش، واقعیت

 گویند و گمان( سخن می)جهانی شدن« Globalisation». امروز همه از 4
روابط جهانی موجب توجه به اهمیت حفاظت از lسان نگرش در رود اینمی

که اقتصاد تجارت « Globalisation»که شود. حال آنمی محیط زیست
سازد. در واقع، وقتی است، وجدان به محیط زیست را ناممکن میآوردهببارش
آید که صاحبان آن منابع و ی بعمل میمنابع، در محل و توسط مردم مصرف

محیط زیست خود هستند، نسبت به آلودگی محیط زیست خویش حساسیت 
کوشند. اما وقتی یک ماوراء کنند و در حفظ محیط زیست خود میپیدا می

را از این کشور استخراج و در کشور کند و آنملی منابع را بهره برداری می
برد، نتیجه این مینیز به جائی دیگر می کند و فضوالت رادیگر مصرف می

که، بموقع، بر آن آگاهی شود بدون آنشود که کره زمین و فضای آن آلوده می
داند توسعه بازرگانی جهانی، یعنی تولید کردن در حاصل شود. چه کسی نمی
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یک جا و مصرف کردن آن در جای دیگر و این امر با ایجاد فضوالت مرئی 
ای که با مصرف خویش محیط است؟ وقتی مصرف کننده و نامرئی همراه

بیند، اند، نمیها را که در سطح جهان پدید آمدهکند، ارتباطزیست را آلوده می
تواند از انباشت فضوالت آگاهی پیدا کند؟ این نظر که آلوده کننده چگونه می

ها آن را شود. تنباید هزینه آن را بپردازد، مانع آلوده کردن محیط زیست نمی
 کند!خاص ثروتمندها می

های آینده بر منابع طبیعت و بنابراین از حق نسل . و جانبداران محیط زیست2
که، بازار، گویند. حال آنها سخن میآن داشتن در مصرفضرورت اندازه نگاه

ن میش نشانسبت به تقاضای قابل جذب، یعنی تقاضا در زمان حاضر واکن
های آینده و نه به حفظ تواند کمتر اعتنائی نه به حق نسلدهد. بنابراین نمی

ها هستند که زیر فشار افکار عمومی میمحیط زیست کند. بنابراین تنها دولت
های آینده و توانند مقررات وضع کنند و به اجرا بگذارند تا دو حق، حق نسل

ها، هر زمان بیشتر از زمان ، دولتحق محیط زیست حفظ شوند. از بداقبالی
 کاهند. پیش، از مهار خویش بر بازارها می

نابع کانی( )م و منابع تجدیدناپذیر . اقتصاد بازار از تمیز منابع تجدیدپذیر9
کند و به میناتوان است. این بازار رقابت میان اقتصادهای ملی را تشدید 

دهد مقاصد خویش را در پوشش این رقابت، به انجام امکان می هاماوراء ملی
برند. در نتیجه، همکاری میان کشورهای تولید کننده برای مثال )مواد اولیه( 

مکن می، غیرمکننده، حتی برای تجدید منابع تجدیدپذیر و کشورهای مصرف
نابع نظامی برای دست یابی بر م –شود. وقتی بر این رقابت، رقابت اقتصادی 

افزائیم، رها کردن مهار بر بازار و به مهار بازار درآوردنِ فعالیت را می
 یابیم.می اقتصادی، انسان را عامل تخریب بزرگ منابع و محیط زیست

 
با « درش»لند مأموریت یافته بود روابط دیگری میان  ن برانتکمیسیو     

توانست پیشنهاد کند. اما وقتی می« برنامه عمومی تغییر»و یک  محیط زیست
دست کم، سه کار را میاین مأموریت را به کمال انجام دهد، که پیشاپیش، 

 کرد:
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ها را با محیط زیستشان، از راه ها و جامعهبط انسانکوشید روا. باید می4
 تحقیق در مبادالتشان با یکدیگر، در حیطه شناخت بیاورد. 

نگر که ایدئولوژی مسلط بمثابه تنها ابزار اندریافت . باید الگوهای ساده2
 برد.کند را  به زیر سئوال میهای اقتصادی پیشنهاد میپدیده

در قلمرو فرهنگ و هم در قلمرو تاریخ مطالعه می . باید  مفهوم رشد را هم9
 ( 441داد. )کرد و تعریف روشنی از رشد بدست می

زیرسدددلطه و جریان نیروهای  -گربر این سددده نادیده، باید روابط سدددلطه      
 -گردر سددددطح جهدان و انددازۀ تخریدب این نیروها در نظام سددددلطه محرکده

زیرسدددلطه را افزود که عیان اسدددت اما، در غرب، به چشدددم انتقادکنندگان نیز 
 آید.نمی

 : کنفرانس سران درباره زمین9

المللی کنفرانسدددی بین»کرد سدددازمان ملل گزارش برانت لند پیشدددنهاد می     
هایی که حلهای حاصددل بررسددی شددوند و راهتشددکیل دهد و در آن پیشددرفت

همسدداز  سددته آیند تا رشددد انسددان با توقعات محیط زیسددتضددرور هسددتند ج
 411تنها به این قسددمت ازگزارش، نیک توجه شددد. زیرا بیشددتر از «. شددود

سدددازمان و   4111های نمایندگی و رئیس دولت و چند هزار اعضدددای هیأت
، در 4332ژوئن  41تا  9تن، از  91111روزندامده نگار، در جمع،  1111

دوژانیرو، برای شددددرکت در کنفرانس سددددران دربارۀ زمین گرد آمدند. دو ریو
هزار تن برپا شدند.  21کنفرانس، یکی رسمی و دیگری غیررسمی با شرکت 

 سند توفیق یافت: 1کنفرانس رسمی به تدوین 
اصل است. از جمله،  27نام گرفت شامل « میثاق زمین»بیانیه ریو که   -الف

اری از منابع طبیعی خویش، بنا بر سیاست خود و حق هر دولت بر بهره برد
رشد »های ناسازگار با و ضرورت کاستن از مصرف« رشد»حق همگان بر 

، ، تدوین و اجرای سیاست جمعیتی برای مهار افزایش جمعیت«پایدار
و ضرورت پرداخت هزینه پاالیش  ضرورت پیشگیری از آلودگی محیط زیست
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، تراشی آمریکاکنند. برغم اشکالکه محیط زیست را آلوده میتوسط کسانی
 همگان به میثاق ریی دادند. 

شود به اثر گلخانه پیمان درباره تغییر درجه دما که بطور اساسی، مربوط می -ب
ها و دانشمندان و ولت، نخست توسط نمایندگان د4311ای. این پیمان در 
زیر بار  ها، تهیه شده بود. آمریکاای از نمایندگان دولتسپس توسط کمیته

، متصاعد کردن دی اکسید کربُن به 2111گنجاندن این قید که باید تا سال 
که رفت. تاریخ را حذف کردند. نتیجه آنکاهش بیابد، نمی 4331سطح 

 419م ه آماده شد و در ریو، توسط  3شد. سند در محتوی پیروزی جنوب، بی
کمک شود  است به کشورهای جنوبدولت امضاء شد. در آن پیش بینی شده

 ها بتوانند تدابیر الزم را به اجرا بگذارند.تا آن
های زیستی و زیست محیطی: بنا بر این پیمان، پیمان درباره گوناگونی -ج

های زیستی باید حفظ شوند و منافع )یا پایدار(، چندگانگیبشیوه معقول 
حاصل از بهره برداری از سرمایه ژنتیک منصفانه تسهیم گردد. این پیمان را 

 کشور امضاء کردند. 419نیز 
اصل را در بر دارد که اجرایشان  47بیانیه پیرامون جنگل. این بیانیه  -د

 شوند.های زمین حفظ مینگلاجباری نیست. اگر به اجرا گذاشته شوند، ج
 111یا برنامه عمل برای قرن بیست و یکم که در « 24دستور کار » -هد

 است.کردهبه ماده، معین را، ماده صفحه برنامه رشد پایدار
های گوناگون، اجباری نیسددت. هر یک از کشددورها عمل به این توصددیه     

 11ها را به اجرا بگذارد. هر یک از یک جانبه، برخی از آنشددود، متعهد می
های دارای تقدم است. مقررات دولتی و موانع اداری فصدل سند شامل هدف

ها را و غیر آن را کده باید از سددددر راه برداشددددت معین و نیز هزینه اجرای آن
ید امیلیارد دالر در سال که از آن، کشورهای صنعتی ب 611ا ند: کردهارزیابی
کند در سددازمان پیش بینی می 24میلیارد دالر هزینه کنند. دسددتور روز  421

تشدکیل شدود و اندازه پیشرفت در اجرای توصیه ملل، کمیسدیون رشدد پایدار
بدهد. اما  ECOSOCرا ارزیابی و گزارش آن را به « 24دستور روز »های 

ای که در آن، است، مبهم است و دورهاین اختیار که به سازمان ملل داده شده
 اند، نامعین است.ها باید کارهایی را گزارش کنند که انجام دادهدولت
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 کنفرانس نیمه رسمی نیز چند پیمان و بیانیه به تصویب رساند:
 

 اصل. و  14میثاق زمین شامل  -الف
ع و تسهیم مناب های غیردولتی پیرامون تکنولوژیپیمان همکاری سازمان -ب

های ها، وسائل ارتباط جمعی و پیمان درباره ملتمالی میان این سازمان
 . وآمریکا

یعنی اقتصادی جانشینع «. اقتصاد جانشین»مطالعه جمعی پیرامون  -ج
و شیوه  ، بخصوص بازرگانی، قرضه، مصرفهااقتصاد در مهار ماوراء ملی

 زندگی. و
ها، چندگانگیها درباره دما، جنگلکه پیمان پیرامون مسائل محیط زیست -د

و انرژی  Biotechnologieشناسی زیست و فن Biodiversitéهای زیستی 
 ورد. وها و فضوالت سمی و اتمی را به بار آو اقیانوس

همیاری درباره تولید مواد غذائی، عامل قراردادها پیرامون مواد غذائی  -و
 و امنیت غذائی و آب آشامیدنی و صید ماهی. و« بادوام»
زنان،  کردن، برای حقوقدرباره مبارزه با نژادپرستی، با نظامیهمیاری  -ز

لیم روشهای حفظ برای مهار جمعیت جهان، بخاطر رشدجوانان، برای تع
، برای سازگار کردن شهرسازی با به زیستی شهرنشینان و  برای محیط زیست

 ( .443های بومی از حقوق و کرامت و منزلت )برخورداری خلق
 21مرکب از « شورای کره زمین»های غیردولتی تصدمیم گرفتند سدازمان     

نگ، را تشددددکیل دهند. دانشددددمند معروف، تحت ریاسددددت موریس اسددددترو
 اقامتگاه این شورا کاستاریکا است.
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 آورد:این کنفرانس، کنفرانسهای دیگر در پی

در بیست سال گذشته و بر اساس مصوبات ریو، بتدریج ده گردهمایی مهم     
بین المللی بشدرح زیر برگزار شددند که به بیان عناوین و نتایج آنان بسدنده می 

 شود:
ای کوچک در حال توسعه ی توسعه پایدار کشورهای جزیره. کنفرانس جهان4

(. نتیجدده: اعالمیدده و برنددامدده عمددل 4979)4331در بدداربددادوس در سدددددال 
 باربادوس؛

. اجالس سددران جهان در خصددوص توسددعه اجتماعی در دانمارک در سددال 2
 (. نتیجه: اعالمیه و برنامه عمل کپنهاگ؛4971)4331

در سددددددال  وص زنددان در چین. چهددارمین کنفرانس جهددانی در خصدددد9
 (. نتیجه: اعالمیه و برنامه عمل پکن؛4971)4331

. دومین کنفرانس اسددددکددان بشددددری ملددل متحددد در ترکیدده در سددددددال 1
 (. نتیجه: اعالمیه استانبول و دستورکار هیأت؛4971)4336

(. نتیجه: سددند 4973)2111. اجالس هزاره سددران در نیویورک در سددال 1
 ؛اجالس سران

. سددومین کنفرانس ملل متحد در خصددوص کشددورهای کمتر رشددد یافته در 6
 ؛(. نتیجه: برنامه اجرایی بروکسل4911)2114بلژیک در سال 

(. 4914)2112در آفریقای جنوبی در سددال  . اجالس سددران رشددد پایدار7
 رگ؛نتیجه: اعالمیه سیاسی و برنامه اجرایی ژوهانسبو

المللی کشورهای درحال رشد محصور در خشکی و ترانزیت . کنفرانس بین1
 (. نتیجه: اعالمیه و برنامه عمل آلماتی؛4912)2119در قزاقستان در سال 

. چهارمین کنفرانس ملل متحد در خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته در 3
رایی (. نتیجه: اعالمیه سددددیاسددددی و برنامه اج4931)2144ترکیه در سددددال 

 استانبول؛
های مهم یاد شددده در سددطح سددران یا وزرا تشددکیل گشددته و در گردهمایی   

مصددددوبدات خود دولت ها را به رعایت دسددددتورالعملهای خاصددددی پیرامون 
موضوعات در دستور کار خود در اداره کشور و نیز در عرصه های منطقه ای 
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زیسددددت  و جهانی دعوت نمودند. همچنین در این مدت شددددش ابزار حقوقی
محیطی بین المللی بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت که پنج مورد اول آنها 

 برای دولتهایی که به آن پیوستند به لحاظ حقوقی الزام آور گشتند:
 (؛4972)4339در سال « کنوانسیون تنوع زیستی● »
 (؛4979)4331در سال « هواوکنوانسیون تغییر آب● »
 (؛4971)4336در سال « نزاییکنوانسیون مقابله با بیابا● »
 (؛4914) 2119در سال « پروتکل ایمنی زیستی● »
 (؛4919) 2111در سال « پروتکل کیوتو● »
در سددددددال « هدداآور در خصددددوص انواع جنگددلابزار حقوقی غیرالزام● »

2117(4911.) 
عه ملل و توس . با گذشدت بیسدت سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست41

در « اجدالس ریو»یددا « اجدالس سددددران زمدیدن»مدتدحددد مدوسددددوم بدده 
( در شددددهر ریودوژانیرو، طبق تصددددمیم مجمع عمومی 4974)4332سددددال

عالوه ریو ب»، کنفرانس توسدعه پایدار ملل متحد موسوم به سدازمان ملل متحد
خردادمدداه تددا دوم تیرمدداه  94)2142ژوئن  22تددا  21، در تدداریخ «21

 431نفر از سددران و سددایر مقامات عالیرتبه از  11( با شددرکت حدود 4934
کشددور، نمایندگان سددازمانهای بین المللی، و تعداد قابل توجهی از تشددکلهای 
مردم نهاد و جوامع دانشدددگاهی در شدددهر ریودوژانیرو تشدددکیل گردید. تعداد 

وبه خود بنافراد شددددرکت کننده در این کنفرانس حدود پنجاه هزار نفر بود که 
یکی از بزرگترین گردهمایی ها در تاریخ بشددر محسددوب می شددود. در پایان 

رد مو« آینده ای که ما می خواهیم»این کنفرانس، یک سددند رسددمی با عنوان 
 تصویب قرار گرفت.

 است. در پاریس 2141. قرار بر اجالس سران دیگری در 44

 : آمیختن واقیی بینی با احساسات نیک1
، سدالهای امید شدند: دیوار برلن فرو ریخت. در اروپای 4331سدالهای      

، اسددددتبدادهائی که بنام کمونیسددددم مسددددتقر بودند، منحل شدددددند. در شددددرقی
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و  4319، نظددامیددان آرژانتینی و برزیلی کندداره گرفتنددد )کشددددورهددای جنوب
( در 4311ا به رئیس جمهور منتخب سددپرد )(. پینوشدده جای خود ر4311
های اسددددتبدادی از میان رفتند. این تنها در دنیای ، بسددددیاری از دولتافریقا

بر  اسددددالمی بود که مسددددتبدها درس زمان را نیاموختند. دسددددت از اسددددتبداد
 رفتند.  فرو و قهر نداشتند. وجود نفت نیز کمک کرد. این شد که در کام فقر

های در این وضدعیت، کمیسدیون جنوب تشدکیل شدد. تا این زمان، نظریه     
 ،، روستوهای سیاسی و یا متفکران شمال )ترومنرشدد، همه را، یا شدخصیت

 و و بانک جهانی متحد و ...( ساخته بودند و یا در محدودۀ سازمان ملل پرو
، تدوین شده بودند. در جنوب دو نظریه بیشتر نبودند: المللی پولصندوق بین

یا رشد خودمحور )»و نیز ب. « و یا وابستگی و رشد الف. یا استقالل و فقر
کوشددددیددد طرح کنددد و بدده اجرا بگددذارد. در دیگر  کدده تددانزانیددا «خودمرکز(

نیز مخالفان اسدتبدادهای وابسته، جانبدار این رشد بودند.  کشدورهای جنوب
مسئولیت شکست هر دو نظریه، نخست بر عهده کشورهای جنوب و سپس به 

دهد که ی جز این معنی نمیپای کشدورهای شدمال اسدت. در حقیقت وابستگ
گر انتقال پیدا کنند. به جامعه سددددلطه از جامعه زیر سددددلطه نیروهدای محرکه

بنابراین، وابستگی ضد رشد است. اما اقتصاد خود مرکز یا خودمحور نیاز به 
تن با تغییر زیر سددددلطه دارد. این بیرون رف -گربیرون رفتن از روابط سددددلطه

های اجتماعی و اقتصدادی و سیاسی و فرهنگی و رابطه با طبیعت در سداخت
ها، واقعیت انسان جهت گسترش پهنای خودانگیختگی و یا استقالل و آزادی

تواند محصددول وابسددتگی اسددت. هی  اسددتبدادی نمی کند. اسددتبدادپیدا می
اسددددت. غفلت از این خود محور را اجرا کند و هرگز نیز نکردهبرنامه رشددددد 

و با هدف کردن اسدددتقالل و آزادی، رشدددد  واقعیت که بر اصدددل موازنه عدمی
 داریسرمایه« رشد»کند، جهانیان را از جانشدین کردن تعریفی دیگر پیدا می

ت. پیروی از راه رشد اقتصادی غرب، نیاز به اسدبا رشدد انسدان، ناتوان کرده
توانند کردن ثنویت و هدف کردن قدرت دارد. تنها کشورهائی می اصل راهنما

زیر سددددلطه، از مراکز جلب  -گر این رشددددد را بکنندد که در روابط سددددلطه
 نیروهای محرکه بگردند.
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، 4331رش کارش در تشددکیل و گزا 4317بهررو، کمیسددیون جنوب در      
 (424اند: )(  در گزارش حقایقی از این نوع آمده421منتشر شد. )

کنند و ها، بر خود تکیه میرشد جریانی است که، در آن، کشورها و ملت● »
 و«. گیرندخود درباره هدفی که باید بسویش رفت، تصمیم می

ها هستند که باید ، دولتدر ورای بزرگ شدن ارقام تولید ناخالص داخلی● »
کرد، با چه وسائلی و با چه هزینه اجتماعی از خود بپرسند چه چیز را باید تولید

 و«. و محیط زیستی
توانند برای رسیدن به رشد که هدف گوناگونند و نمی کشورهای جنوب● »

 و«. ها است، از یک راه بروندمشترک آن
اند، آگاهیم. های رشد که در گذشته اتخاذ شدهمیقاً از حدود استراتژیع● »

ها، از بحران و بیش از پیش متقاعد هستیم که با بازگشت به آن استراتژی
 و«. کنونی، رها نمی شویم

رشد »و « تجدید و نوسازی نباید بر ضد فرهنگ یک ملت انجام بگیرد● »
توان به وارد کردن بسنده ست. نمیها ایک جریان، جریان تغییر عمیق ساخت

 «.توان رشد کردرشد با تقلید سازگار نیست و با تقلید از غرب نمی«. »کرد
شددددود. این اما با برشددددمردن این حقایق، طرح جدید رشددددد سدددداخته نمی     

های پیشددین. به اسددت که کمیسددیونکردهکمیسددیون نیز از همان قاعده پیروی
کردن و کار، جمعیت و میزان رشد آن، صنعتی سدخن دیگر، از توسدعه و نمو،

، المللی، تعاون جنوب با جنوب، تکنولوژیالمللی، کمک بینبدازرگدانی بین
کردن و شدددددن، نیازهای اسدددداسددددی، محیط های دولت و بازار، جهانینقش
... بحث کرده ساالری و مشارکت مردم، نقش زنان و فرهنگ و، مردمزیست

ها، در بیانی خالی از تناقض، جای درخور را ندادهاست. اما به هر یک از آن
کند باید به نیروی خود متکی شددد و در که از این سددو تأکید میاسددت. چنان

( 422ورزد که )محدوده فرهنگ خویش رشددد کرد و، از آن سددو، اصددرار می
که چاره جز این نیست که  حد هستندنیازهای جنوب به نمو اقتصادی بدان»

است که شدمال بدست آورده –آهنگ اخذ و انطباق و بکار بردن معارف فنی 
جریان کمک و منابع مالی »و یا خواسددتار آن شددد که «. را پرشددتاب کنیم –

 «.ها آسان گردندغرب به جنوب باید دوبرابر شود و شرائط آن
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است. در عوض، احکامی کمیسیون به تدوین طرحی برای رشد توانا نشده     
و نم»و « نمو اقتصادی پرشتاب و پایدار ضرور است»است: چند صادر کرده

با بهبود شدددرائط زندگی مردم جنوب ناسدددازگار « اقتصدددادی به میزان صدددفر
و ... و در همان حالی که از تعاون جنوب با جنوب داد سددددخن می« اسددددت

مه عمل برای جهانیان، برنا»کند و دهد، دسددت نیاز به جانب شددمال دراز می
 کند:پیشنهاد می« ماده 6در 
 محیط زیسددت -2اسددت، از بین برود و تهدیدی که قرضدده خارجی شددده -4

انتقال منابع مالی از شمال به  -9تضمین بگردد و  حفظ شدود و رشدد پایدار
کشورهای در راه رشد و ضوابط و جهتنیازهای  -1جنوب، دوبرابر شود و 

های برای فروش فرآورده -1ها معین شددوند و های رشددد آنهای کوشددشیاب
در برابر  کشدددورهای جنوب -6جنوب در شدددمال، تسدددهیالت مقرر شدددوند و 

 عواقب تغییرهای ناگهانی و شدید نرخ مبادالت و نرخ بهره، حمایت شوند.
رنامه، نکته جدیدی نیست. به سرا  تعریف کمیسیون از رشد میدر این ب     

ای ماده 6کده صددددادر کرده و برندامده رویم تدا ببینیم ربط تعریف بدا احکدامی
 (429چیست؟: )

ها شخصیت خود را رشد میرشد جریانی است که، در آن، انسان»     
زندگی با مناعت و شکوفا می کنند و یکپیدا می دهند، اعتماد به نفس

جویند  رشووود فراگردی اسوووت که در آن، مردم هم از بیم نیاز و هم از 
شووند و هم از اختنا  سویاسوی و اقتصادی و اجتماعی اسوتممار رها می

آسوایند  این در جریان رشد است که استقالل سیاسی مینای واقیی می
ای از جامیهآورد  حرکتی، فراگرد رشووود اسوووت که خود را بدسوووت می

سورآغاز بگیرد که خود دسوتخوا تحول اسوت     رشد یک ملت باید 
بر منووابا انسوووووانی و طبییی آن ملووت اسوووووار بگیرد و در برآوردن 
نیازهایش، بکار رود     بنابراین، رشد باید کوششی باشد توسط مردم، 

 «ها باشند است که محور آن انسانبرای مردم  رشد واقیی آن
کند، سازگار هائی که کمیسیون پیشنهاد میحلها و راهف با روشاین تعری     

توان پیدهد، مینیسددت. چرا؟ زیرا با دقت در تعریفی که از رشددد بدسددت می
شخصیت »شدود که در آن کند. جریانی تلقی میبرد که رشدد تعریف پیدا نمی
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مید و ... اما وقتی رشدد مجهول است، چگونه بتوان فه« کندانسدان رشدد می
یابیم که کنیم، در میو ... چیست؟ تأمل را که بیشتر می« رشدد شدخصدیت»

کند. هرگاه تعریف از استقالل همچنان رشدد انسان را تابع رشد اقتصادی می
شود کند، در واقع، رشد رشد قدرت میمی ، همان باشد که لیبرالیسمو آزادی
ماند. درنتیجه، بیان زیبا پوشددش برجا می زیر سددلطه -گروابط سددلطهو نظام ر

هائی پیشنهاد میحلها و راهرو است که روششدود. از اینمحتوای زشدت می
اند و بارها. هستند که پیش از آن پیشنهاد شده« رشدد قالبی»کند که بیانگر 

های پیش از آن بکار رفته بود و شبرد که در گزارهمان بیان مبهم را بکار می
های غرب الگوی رشددد آن، همان الگوی رشددد غرب اسددت که باید با کمک

 انجام شود.
این شدددد که گزارش امید برنیانگیخت و ناامیدی را بیشدددتر کرد. شدددرائط     

زندگی در جنوب، بدتر شدند. سرنوشت مردم جنوب همچنان در گرو تصمیم
شوند. بجای ها و اغلب در شمال گرفته میطالع آناست که بدون اهایی مانده

که سدرمایه از شدمال به جنوب، جریان پیدا کند، از جنوب به شمال جریان آن
شود و دارد. بجای تبدیل وابسدتگی به همبستگی متقابل، وابستگی تشدید می

 ... 

 :«انیرشد انس»برای رشد و    برنامه سازمان ملل متحد1
 

اثرات نکبت بار « با چهره انسدددانی اقتصدددادی سدددیاسدددت تعدیل»وقتی      
های رشدددد و تهیه برنامههای دراز صددرف تعریفخویش را ببار آورد و سددال

قدم پیش گذاشت. رئیس  PNUDهای رشدد شددند، و از رشدد خبری نشدد، 
، از شدددخصدددیتی پاکسدددتانی، William H. Drawper III، آن، ویلیام دراپر

ها الحق، خواسدت برنامه رشدی را فراهم آورد. او در بیشتر کمیسیونمحبوب
سددیاسددت  حالکار و در همان ها شددرکت کرده بود )در بانک جهانیو تحقیق

ها برای بحث پیرامون مسددائل مشددترک و کرد. در اجالسبانک را انتقاد می
مؤسددسدده داگ « چه باید کرد؟»عضددو بود. در تهیه  کاریابیع دنیای سددومراه
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و گزارش برانت شددرکت کرده و عضددو کمیسددیون جنوب نیز بود(.  هامرشددلد
)که مشاور بانک جهانی و مدت  Paul Streeten اسدتریتن همکاران او پل

 و فرانس استوارت Sussex کوتاهی رئیس مؤسسه مطالعات رشد ساسکس
Frances Stewart  چهره انسدددانی ببخشدددد( و ) که کوشدددیده بود به تعدیل

)که عضددددو کمیسددددیون جنوب بود( و ...   Meghnad Desai مقناد دزه
( 421را موضوع تحقیق قرار داد: )« رشد انسانی»بودند. این جمع، مفهوم 

 گزارش این هیأت، تبدیل به سالنامه شد.
آیا تا این زمان، اما «. آید اگر انسددان مرکز آن نباشدددرشددد به چه کار می»     

اند که رو افزودهرا از آن« انسددانی»رشددد ضددد انسددانی بود؟ پنداری صددفت 
اسطورۀ شکسته رشد را باز بسازند و معبود بگردانند. و از آنجا که دیگر دادن 

هائی، به طرح رشددد کاربُرد ندارد، آن را با صددفت« سددوسددیالیسددت»صددفت 
 اند.( جانشین کردهبشر ی حقوقتر )در معناگرایانهتر و انسانفردگرایانه

اسدت، نخسدت رها کردن رشد است نوآوری که در این گزارش بعمل آمده     
شدداخص رشددد ». بجای آن مطلقه ضددابطۀ تولید ناخالص داخلی از اسددتبداد

برای اندازه گرفتن رشددد هر کشددور، تألیفی از اند: ( را نهادهIDH« )انسددانی
و  میزان درآمد سددرانه -2امید زندگی و  -4کند: چند شدداخص پیشددنهاد می

، 4334(. در گزارش سددال سددطح معلومات )با سددطح آموزش و پرورش -9
است که از ودهاست: آزادی انسانی. هدف این بشداخص چهارمی افزوده شدده

را در رشد،  مدار اقتصادگرائی بیرون روند و دست آوردهای کشورهای جنوب
با شدداخصددی دیگر، اندازه بگیرند. کار این جمع قدمی بزرگ به پیش اسددت. 

المللی جریت آن را یافت تصدددریح کند که: برای اولین بار، یک سددازمان بین
(421) 

تواند با زندگی دارای کیفیت خوب، همراه ی سدداده مییک سددطح زندگ»     
تواند باال اما کیفیت زندگی بد بداشددددد و بده عکس سددددطح زنددگی مادی می

که برای اولین بار، کاری انجام گرفت که تقریباً انقالبی اسدددت. چرا«. باشددد
، ، ریکاردویت، آدام اسمQuesnay ، کسدنیهیأت به فیلسدوفانی چون کانت

رشدددد »، رجوع کرد تا و حتی ارسدددطو ، جان اسدددتوارت میل، مارکسمالتوس
بدیهی است، »است: را تعریف کند. از ارسطو، این قول را نقل کرده« انسانی
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آنیم. زیرا ثروت برای چیز دیگری مفید ی نیسددددت کده مدا در پیثروت، دارائ
کند که افزایش درآمد، خود به اسددتناد این قول، گزارش تصددریح می«. اسددت

زندگی »هدف نیسدت بلکه وسیله است. بنابراین، نمو اقتصادی تنها شاخص 
آید، رود. تصدددحیح مهم دیگری که در گزارش بعمل میبشدددمار نمی« خوب

را جانشددین درآمد ملی می یع درآمد اسددت. بنابراین، درآمد سددرانهتوجه به توز
کند. با وجود این، متغیرها )چهار شددداخص( موضددددوع بحث هسددددتند. زیرا 

رانه سددد ممکن بود متغیرهای دیگری را بکار برد. برای مثال، میزان مصدددرف
قدل و حداکثر. بکار بردن این هدای )= بهدا( حدداکردن ارزشانرژی بدا معین

، از PNUDآمد. از این نظر، گزارش متغیر، کشددورهای صددنعتی را خوش نمی
ماند. چنانهای سنتی غرب پایبند میرود و به ارزشمحدوده مقرر بیرون نمی

رود اما همین درآمد از تولید ، متغیر درآمد سددرانه بکار میIDHکه در برآورد 
دانیم که در محاسددددبه تولید ناخالص شددددود. و می، اخذ مینداخدالص داخلی
ها )= بها( بدون توجه به مخرب بودن و مخرب نبودنِ تولیدها داخلی، ارزش
های آلودگی محیط شددددوندد. برای مثدال، هزیندههدا، بکدار برده میو خددمدت
ها و استهالک و تصادف، تخریب فضداهای سدبز برای جاده کشدی و زیسدت

 شوند! ... ، افزوده میآورند، بر تولید ناخالص ملی... که خودروها ببار می
با وجود این، طبقه بندی که بر مبنای شددداخصدددی که از تألیف چند متغیر      

کند، هر تفاوت می بندی کشورها بر اساس درآمد سرانه آید با طبقهبدست می
های اول باقی می، همچنان در ردیفOCDEکشدددور عضدددو  21چند هنوز 

 مانند.
شددود به اختصاص ، مندرج و مربوط می4334نوآوری دوم، در سدالنامه       

قسددمتی از بودجه دولت و منابع مالی دیگر به اجرای برنامه رشددد. بدین بیان 
را تا معلوم کند آیا براسددددتی بودجه ها گونه فعالیتکند اینکده بدازرسددددی می

اند یا نه؟ این تدبیر دو هدف را های مقدم شدددهعمرانی صددرف اجرای هدف
هایی پایان بدهد که از راه فریب، قسمتی کند: الف. به رویه دولتتعقیب می

دهند و نیز، بنام رشدددد، قرض میاز بودجه را به برنامه رشدددد اختصددداص می
کنند و کنند و صددرف هزینه نظامی و اداری میمیسددتانند و یا کمک دریافت 

 «نیازهای اساسی»ریزند. و ب. بجای تشخیص و تبیین یا به کام فاسدان می
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تقدم»های برآوردن این نیازها، یک رشددته و ارزیابی امکانات و تعیین هزینه
شوند و سپس )تعلیم و تربیت اولیه، بهداشت، آب( معین می« های اجتماعی
 شود:ت هر یک به ترتیب زیر اندازه گرفته میدرجه اهمی

، اندازه های دولت نسدددبت به تولید ناخالص داخلینخسدددت میزان هزینه     
شددود که صددرف های دولتی معین میشددود. سددپس بخشددی از هزینهگرفته می

شود و ی، لوله کشی آب و ... می، بهداشت، حمایت اجتماعآموزش و پرورش
رود، های اجتماعی، بکار میهدا کده در رجحدانآنگداه، سددددهمی از این هزینده

های رشد میزان هزینه»میزان )درصد(،  9شود. حاصل ضرب این محاسبه می
درصد بودجه دولت  41تا  1دهد که در بهترین حالت را بدست می« انسانی

، باید ترکیب بودجه دولت را تغییر داد. از درصد باشد 9اسدت. اگر کمتر از 
افزود. همین روش را با « رشدددد انسدددانی»بودجه نظامی کاسدددت و بر بودجه 

برندد تا که کشددددورهای کمک دهنده، بتوانند المللی بکدار میبین« کمدک»
های خویش را بیابند: سدددده میزان در یکدیگر هدای خرج کمکبهترین محدل
نسددبت به تولید ناخالص داخلی « رشدددکمک به »شددوند: درصددد ضددرب می

ضددددرب در میزان کمک به بخش اجتماعی ضددددرب در میزان کمک به امور 
و  کند که هلنداجتمداعی کده از تقددم برخوردارندد. این محداسددددبده معلوم می

دانمارک و سدددوئد بخش مهمی از کمک خود را به بخش مرجع اختصددداص 
 .و ایتالیا دهند. بخالف آمریکامی

ها را جست، از جمله این مانند که باید پاسدخ آنهایی میو هنوز پرسدش      
شددوند، موجب رشددد  انسددانی چه پرسددش: پولهائی که خرج امور اجتماعی می

های دیگر را مطالعاتی شددوند؟ این پرسددش و پرسددشقشددرهائی از جامعه می
ها اند به آناند و کوشیدهبعمل آمده« انسانی رشدد»اند که دربارۀپیش کشدیده

پاسخ بدهند. با وجود این، مشکل رشد دیگر است. به این دلیل مسلم که این 
اند. بخصوص که، از این سالنامه ها نیز، مشدکل رشدد را حل نکردهنوع طرح

با یکدیگر فرق « رشدد انسانی چیست؟»های پرسدش، به آن سدالنامه، پاسدخ
طور تعریف میرا این« رشد انسانی» 4334مله،گزارش سدال کنند. از جمی

 (426کند: )
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انجامد که هر انسان رشد انسانی جریانی است که به توسعه امکاناتی می»     
شدددود. بنابراصدددل، این امکانات نامحدود هسدددتند و، با ها برخوردار میاز آن

نات ایجاب میشدوند. اما سطح رشد هر چه باشد، این امکازمان، متحول می
. 2. عمر طوالنی در سددالمت و 4شددرط اسدداسددی تحقق بجویند:  9کنند که 

. دسترسی به منابع ضرور برای برخورداری از یک 9و  تحصدیل یک معرفت
شرط تحقق پیدا نکنند، دسترسی به بسیاری  9سدطح زندگی درخور. اگر این 

 شود.ها، ناممکن میاز امکان
شددود. شدددامل انسددانی در برخورداری از امکانات خالصددده نمی اما رشددد     

ام ، احترسیاسی و اقتصادی و اجتماعی، خالقیت، باروری اسدتقالل و آزادی
و حقوق شهروندی، بنابراین، کرامت  انسان به نفس و تضمین رعایت حقوق

 شود.  سان، نیز میان
بنابراین برداشدت از رشدد انسدانی، باال رفتن سطح درآمد، با همه اهمیتی      

ها اسدددت ... رشدددد باید چیزی بیشدددتر از انباشدددت که دارد، تنها یکی از توقع
 «درآمد و ثروت باشد. انسان باید محور و مرکز آن باشد.

ها و نیز ریف، توصدیف خواستاند: این تعاین تعریف را نیز کافی نیافته     
برند اما از نزدیک، به چشدددم خ رَد، تعیین ضدددوابطی اسدددت که از دور دل می

، «شددوندکس عرضدده میبسددط امکانات که به هر»آیند. برای مثال: نارسددا می
اقتصداد و هنر »اسدت:  گویائی ندارد. تکرار همان سدخن اقتصداد کالسدیک

ائل و امکانات و منابع نادر، برای پاسددددخ گفتن به نیازهای گزینش، از وسدددد
های کند از مدت بکاهد تا مگر بر وسعت انتخابتنها پیشنها می«. نامحدود

اسدددت زیرا بر فرض وجود مراحل « گراتحول»ممکن بیفزاید. و نیز این نظر 
ک توان در یکند انسان را نمیکه تصددیق میاسدت. و باالخره، با آنبنا شدده

هائی که کرد، اما هدفخالصه Homo economicusبُعد، انسدان مقتصدد 
باید عمر دراز و »آورد: که میقدر فردگرا است. چنانکند، همانپیشدنهاد می

پس تکلیف رابطه با دیگری و «. کرد تا توانسددت در آزادی تولید کردسددالم
 شود.دیگرنوازی چه می
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امکان پدیدار شدن یک چند از امرهای  های ساالنه،با این حال، گزارش     
اندد که، تا این زمان، از روی قرار و واقع در عرصدددده مطدالعده را فراهم آورده

 گرفتند. قاعده، در عرصه  مطالعه قرار نمی
، در اندیشده«گرائی جدیدیانسدان»سدو، بدین 4371های از پایان سدال     

را با سخاوت و غم دیگری  گرائی فردگرائیاست. این انسانها، شدکل گرفته
 دهد.خوردن و ... آشتی می

 بر انتقادی که خواندید، از جمله این انتقادهای اساسی را باید افزود:     
آزادی را  -2انگارد و گذارد. ندرت را امر طبیعی میبندا را بر ندرت می -4

کند. و را نیز جدا از او تصور می بشر برد و حقوقدر بیرون آدمی گمان می
 شمارد.ای از استعدادها نمیانسان را مجموعه -9

-Posteها، پاسدخ مطلوب را نجستند. نوبت به فرا تجدد این مطالعه        
modernité و شددن در جهانی رسدید که، در آن،  سازمان و جهانی کردن

دارای قدرت گرفتن تصمیم و « المللیبینمؤسسات »های ماوراء ملی تنها 
 را دارند: به اجرا گذاشتن آن

 ؟:«!پُست مدرنیته»و آغاز  پایان رشد بمینای مدرنیته
 

های رشدددد، همه به اینک در سدددالهای پایانی قرن بیسدددتم هسدددتیم. نظریه     
 ر هستند که رشد بمثابه یک اسطورهاند. بسیاری بر این نظشدکسدت راه برده

که غرب سدداخت و بر غرب خدائی کرد، بُتی شددکسددته اسددت. نظرها، تجربه
کردنی نبودند تا در جریان تجربه، اصالح بگردند. احکامی بودند که به اجرا 

رسیدند، جای خود را به احکامی دیگر شدند و چون به هدف نمیگذاشته می
ه سخن دیگر، باور به اسطوره رشد از راه جانشین کردن احکام، سپردند. بمی

شدددند، سددر رسددیدند و هایی که نوید  داده میماند. تا جائی که آیندهپابرجا می
که بهشدتیان روی زمین شدوند، دوزخیان روی زمین شدند. ها بجای آنانسدان

، توان بدا جانشددددین کردن احکامزمین نیز دوزخ شددددد. ایندک کده دیگر نمی
وَهم پُست »اند که کرد، چاره را در این دیدهاسطوره را در مقام خدائی حفظ
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که همان معنای  -( 427« )مُدرنیسددددم»را جانشددددین رشددددد بمثابه « مدرن
 بگردانند. -را ندارد  مدرنیته
را داده« پُست مدرن»هائی که بخود عنوان اسدت: آیا اندیشدهپرسدش این     

های امواجی هسدددتند که بر بسدددت هسدددتند و یا کفاند، راهی به بیرون از بن
ها در سراشیب پایان هستند و شوند؟ آیا نظریه سازیسداحل ننشسته، محو می

های بزرگ که شددوند راهی نو بگشددایند؟ حال که نظریهها موفق مییا اندیشدده
دادند، بیرا می قرار عدل و پایان قهرو اسددت وعده خوشددبختی، یا دوران رفاه

رشد  حل شکستن اسطورهاند، بسیارند که از خود می پرسند آیا راهاعتبار شده
 و خالص شدن از خدائی آن نیست؟

های احکام به اجرا گذاشددددته شدددددند. طی یدک قرن، نظرها در مجموعه     
لیبرال و دیگری کمونیسدددتی برجا  داریهسدددرانجام دو راه رشدددد، یکی سدددرمای

و آغاز واپسین دهه قرن بیستم، دو راه نیز به بن  4311ماندند. در پایان دهه 
 حل کدام است؟بست انجامیدند، راه

 جهانی کردن»اند: های اقتصدادی حکم جدیدی را به اجرا گذاشتهقدرت     
، و پس از آن، از در جریان انقالب ایران«. ن بنیادهای جهانیاقتصدددداد بدو

، ضددرورت سددیاسددت جهانی یا ایجاد تأسددیسددات جهانی بر اصددل موازنه عدمی
ام. اگر سددیاسددت جهانی نباشددد که نیسددت، جهانی کردن فراوان گفته و نوشددته

ادارۀ اقتصدداد جهانی در عهدۀ ماوراء ملیدهد که اقتصدداد، جز این معنی نمی
 است.گذاشته شود و گذاشته شده ها

صدداحب اختیارشددوند و خود  هااند ماوراء ملیاما جهانیان چگونه پذیرفته     
ان دبگردانند و طبیعت را در منابع طبیعی و زباله « نیروی انسددددانی»ها را آن

حر  ، «پُسدت مدرن»فضدوالت، خالصده کنند؟ سداحران جدید، سدازندگان سد 
حر جامعه جهانی را کارپذیر سداخته ها باید مجاز را بجای اند: انسانبدین سد 

های تبلیغاتی مأموریت دارند به سیرها بباورانند که واقعیت بپذیرند، دسدتگاه
و به  ل عبور از زیر خط فقرها بباورانند، در حازندگی آرمانی دارند و به گرسنه

زِبَر این خط هسددتند. در حقیقت، پُسددت مدرن از راه خلط، مجاز را واقعیت 
کند و به آیات و نشددانه ها باید ، روی پنهان مینمایاند. رشددد همچون خدامی

نشدددیند و با اسدددتفاده از برد. شدددبه واقعیت به جای واقعیت میبه وجودش پی
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سازد و آدمیان را به را می« دنیای خیالی»ها، پُست مدرن ادگی ذهنی انسانآم
ها انسددددان»آموزد: ها نوع جدیدی از زندگی کردن را میبرد. به آنآن دنیا می

کنند ، بلکه ها، نه زندگی اسددت که در واقعیت میباید باور کنند که زندگی آن
ایرانیان، که در نظام والیت بدین قرار، «. کنندزندگی اسددددت که در مجاز می

کنند گسدتر هستند، باید باورو فقر و فسداد و قهر ، گرفتار اسدتبدادمطلقه فقیه
«. را دارند حسدددرت یک لحظه زندگی در فضددددای آزاد ایران»که مردم دنیا 

اند اما باید گشددته و خود گرفتار فقر سددیاه شددده ( اقتصددادشددان خارجی421)
 اند و ... ، رشد کرده«دوران سازندگی»باور کنند که به یُمن 

اند که هر بار بحث آن حد فراوان و متناقض شدهها از رشد بدانبرداشدت     
ت که هر برداش آید، ابر ابهام سدایه می افکند. ابر این ابهام را سودیبمیان می

و یا « آنچه باید باشددددد»کند. ابر را، تر میبرای طرفداران آن دارد، سددددنگین
گرداند. این تر می، باز هم سنگین«آنچه در عالم خیال باید باور کنیم هست»

 است بخاطر:ابر سنگین شده
ای از استعدادها و فعال است و که انسان مجموعه. رشد فطری است. چرا4

افزاید. این رشد فطری وقتی در رشد قدرت از خود بیگانه خود میعمل او بر 
گیرد. در واقع بر طرز فکرها رشد جای رشد را در طرز فکرها می شد، اسطوره
شود. این اسطوره، بر طرز فکر غربیان حاکم گشته چنان که نزدیک مسلط می

المللی عمومی و ی بینهابه تمام سیاستمداران، اقتصاد دانان و سازمان
اند. این گرویده« خدا»خصوصی و بخش بزرگ از مردم جنوب به این 

و تولید کاالها و خدمات،  که رشد تکنولوژیاسطوره باور به این درو  است
وعده وفور « رشد»قرار، این کند. بدینرا برای همه تأمین می« زندگی خوب»

و برای همه است. این رشد واقعی و طبیعی و شدنی باورانده می در همه جا
 شود.
 مادی، این باور درو  است. زیرا در مدار بسته مادی      
 گیرند. و. همواره نیازها بر تولیدها، در فراوانی، پیشی می4.4
 شود. بنابراین. قدرت زادۀ ندرت است و تا بر ندرت نیفزاید، بزرگ نمی4.2
 سازد.را ویران می یعت و بخش بزرگی از نیروهای محرکه. طب4.9
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اند نخسددت قدرت را جانشددین را سدداخته دو ایدئولوژی که این اسددطوره     
ها از سددددر راه اند که به برداشددددتن مانعگرداندهآزادی و توانائی کرده و خدائی

اندازد و ها را در راه رشد میاست جامعهرشدد توانا اسدت و خدائی که قدرت 
رشددددد نیروهای »رسدددداند. اما ها را به وفور میخددائی که رشددددد اسددددت آن

ها که وفور بیاورد، طبیعت را ویران سدداخت و بر ندرتبجای آن« تولیدکننده
 داریافزود. نابرابری را بیشتر کرد و جهان و جهانیان را کاال گرداند )سرمایه

ظام ن قابل خرید و فروش کرد و دیکتاتوری پرولتاریا« نیروی کار»انسددان را 
 گرداند(را کامل مزدوری

 
سرانجام خود را  -و نه بزرگ شدن قدرت -. رشد وقتی رشد انسان است 2

به هدفی است. بدون هدف،  کند برای رسیدنکه هر عمل که آدمی میدارد. چرا
با رشد همراه است و در هر موجود زندۀ  عمل وجود ندارد. بنابراین، مهدویت

کند، کار او فعالی، از رشدش، جدائی ناپذیر است. وقتی آدمی خود رشد می
پذیر است. بنابراین، مهدویت یک تجربه است. تجربه نقدپذیر و اصالح

شود. همینبدان هدف و وسیله و عمل تصحیح می رهبری تجربی است که
طور، اگر حرکت اجتماعی، یک تجربه باشد، در جریان تجربه، رهبری درخور 

کند. اما وقتی رشد در بیرون انسان، بزرگ شدن نمودهای با هدف را پیدا می
شود. این به ای بیرونی میشود، رابطه مهدویت با انسان نیز، رابطهقدرت می

شود، بلکه مستقل از او، انسان نیست که رهبری در خور هدف پیدا میعمل 
شود. بدینکه رهبری سازگار با قدرت پیدا میبه وعده پرفریب قدرت است

گیرد، مهدویت یا قرار، وقتی اسطورۀ رشد جای رشد را در طرزفکرها می
( و یا میعادی در آیندهشود )ایدئولوژی های جبرگرامی حاصل حرکت جبری

آید. گرداندن آن میای نامعلوم، که بکار توجیه وضعیت موجود و قابل تحمل
کند! و یا مایه دست آید درست میمی گویند: امام زمانکه ایرانیان میچنان

را از  دین اندهستند و آمده فریب کاران برای ادعا کردن که مهدی موعود
ها که انسان( چرا423ها پاک کنند و عدالت را در جهان بگسترانند.)ناپاکی

هاشان بر سر خورند، زیرا به اصالت قدرت باور دارند. سخنها را میاین فریب
 است.خوب و بد آن
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 یتجهانی دوم، در غرب، دو دسدته مرام مدعی شددند مهدو بعد از جنگ     
گردانند: مرام شددددان به جامعه و فرد، ملموس میرا، برای همگدان بدا راهبری

های کمونیسدددت و سدددوسدددیال دموکراسدددی و مرام راسدددت در چپ، در رژیم
رشدی  را راه ، هر دو مرام گفتند و به تکرار که مشدکل دنیای سدوملیبرالیسدم
گذارند. هر دو دسددته، اقتصدداد را معجزهدارد که پیش پایش میبر میاز میان 

سداخته  طور اداره شدود، جامعه آرمانی(که اگر این یا آن491گری خواندند )
های رشدی که طی چهار دهه، ساخته و پیشنهاد شدند، اشکال شود. برنامهمی

بودند. و  سددددم و نئولیبرالیسددددمجدید مهدویت و اغلب التقاطی از مارکسددددی
های پیش از آن گرفتار های عصدددر جدید نیز به سدددرنوشدددت مهدی«مهدی»

 رشد شکست و اینک عصر بحران است: سان اسطورهآمدند: شکست، بدین
ار سنگین ا به زیر بدر غرب نیز وفور پدید نیاورد. دنیای زیرسلطه ر لیبرالیسم● 

 را تحمیل کرد.« اقتصادی سیاست تعدیل»ها ها برد و به آنقرضه
که جامعه آزاد از تضادها و انسان جامع و اقتصاد « سوسیالیسم علمی● »
، معلوم کرد اطوری شورویداد، با سقوط امپررا در این جهان وعده می وفور

را خورده است و قدرت را که ضد رشد است، مهدی تصور  فریبِ زبان فریب
هائی را را بدو سپرده است. بجای آن جامعه کرده و ایجاد جامعه کمونیستی

اند و جامعههای بزرگ ویران گشتهساخته است که در آن، استعدادها و ثروت
 اند.ها واپس رفته

ها گرفتار کسر بودجهها تحت اداره سوسیال دموکراسی، دولتدر جامعه● 
ها و تجهیزات ها افزود و تجدید ماشینهای بزرگ شدند. رشد فنی، بر بیکاری

 آمد: رشدی کههای بزرگ پیدا کردند. این پرسش پیشو بناها نیاز به سرمایه
آورد، پدید می ها را فراهم کند و بیکاریتواند سرمایه الزم برای نو شدننمی

تواند از این بند ها برهد؟ و اگر نمیتواند انسان را از بندِ ندرتچگونه می
ها را از میان بردارد و حتی مانع از بزرگ شدن تواند نابرابریبرهد، چگونه می
 فاصله بگردد؟

ها، پیدا شدند ، با انکار مهدیدر آمریکا و ریگانیسم در انگلستان سمتاچری● 
وحشی )به معنای رها از هر قیدی( راه عالج است.  و بر آن شدند که لیبرالیسم

 ه فرد سپرد و گذاشت بازار رقابتباید از دخالت دولت کاست و ابتکار را ب
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های اقتصادی را تنظیم کند. وضعیتی که تاچر در انگلستان و ریگان فعالیت
 های منکر مهدویتدر آمریکا برجا گذاشتند، نمایشگاه شکست مهدی و بوش
 گشت.
 در پایان قرن بیستم، دو مسئله برجا ماند:           

 کرد؟اند، چه بایدهمه تأسیسات که بنام رشد پدید آمده. با این4
کردن اداره جهان، این مهدی جدید، آیا کردن اقتصدداد بدون جهانی. جهانی2

 بخشد؟( شدت و شتاب نمیداریبه ویرانگری قدرت اقتصادی )سرمایه
فور، واهی از کار در که امید به واند: با آندر پاسدخ به پرسش اول، گفته      
هائی که بخاطرش توانند در وفور بزیند، سدددازماناسددت و مردم جهان نمیآمده

شددددوند. هم بدین جهت که هر اندد، از امروز بده فردا، منحدل نمیبوجود آمدده
کوشددد به حیات خویش ادامه دهد و اگر نتوانسددت امید مرده را سددازمانی می

کند و ی، ادامه حیات خود را موجه میزنده کند، با جانشین کردن امید دیگر
همانند سددددیاحت، انفرماتیک و ... خود یک « رشددددد»هم بدین خاطر که 

اسددددت و پای منافع بسددددیاری در میان اسددددت که فعالیت اقتصددددادی گشددددته
و  گذرند. برای مثال، کارمندان بانک جهانیصددداحبانشدددان آسدددان از آن نمی

اسدددت، و همه کسدددانی که در ایجاد کرده ل متحدمؤسدددسددداتی که سدددازمان مل
کنند و همه های رشددددد را تهیه یا اجرا میکشددددورهدای مختلف جهان، طرح

های تعاون که در کشددددورهای های برنامه و وزارت خانهکدارمندان سددددازمان
گیرند؟ غیر از ب های دیگر باید حقوقشددمال و جنوب بکارند، از کدام محل

های مشددداور، ها و دفترهای مطالعات و شدددرکتمؤسدددسدددات دولتی، سدددازمان
ها و ... در سددرتاسددر جهان وجود دارندکه از شددمار های مجری طرحشددرکت

 ها هنوز پرشمارتر هستند.بیرون هستند و کارمندان آن
ا سددتانند. یهائی برجایند که بنام رشددد میها به کمکو بسددیاری از دولت     

دهد، درآمدهای بودجه را صددددرف ها امکان میها به آنکم این کمکدسددددت
های خصوصی در کشورهای گذاریکنند. و سرمایههای اداری و نظامیهزینه
اردوگاه »شدددوند که عضدددو ها افزوده میکه اینک کشدددورهائی به آن -جنوب

کنند. همه و همه، بنام رشدددد مشدددروعیت پیدا می -اندبوده« سدددوسدددیالیسدددم
و صددندوق بین های خصددوصددی، بانک جهانیهای سددرمایهگسددترش فعالیت
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تا « بازار»دهند و در خدمت خود را با وضددعیت جدید تطبیق می المللی پول
ها و بندرها و ...( نیز اها )راه ها و فرودگاهگویند زیربناندد کده میآنجدا رفتده

که تا این زمان، اجماع اقتصدددداددانان و باید خصددددوصددددی شددددوند. حال آن
ار زیربناها باید در اختی ۀسدددیاسدددتمداران لیبرال بر این بود که سددداختن و ادار

« امداد انسددانی»های های دیگری دارند به سددازمانها باشددند. سددازماندولت
ها و کارمندان بسددیار بر جا می مانند که با وجود این، سددازمانشددوند. بدل می
دهند. این امر نیز یک امر هدای سددددنگینی دارندد اما خدمتی انجام نمیهزینده

های قوا هسددتند. برای ها، رابطههائی اسددت که رابطهواقع اجتماعی در جامعه
بتدریج خود آیند، اما ها برای انجام خدمتی بوجود میمثال، دیوان سدددداالری

های اداری ها کفاف هزینهشددددوند تا بدانجا که بودجه دولتهدف خویش می
سدداالری بزرگی  پیش از انقالب، دیوان دهند. برای مثال، در ایرانرا نیز نمی

شد. هدف آن بود که  ، بنا بر انقالب اداریآمد. در دوران مرجع انقالبپدید
گذاریانبوه کارمندان زائد در مؤسسات آموزشی، تعلیم ببینند و در پی سرمایه
دیوان  ،ها، به خدمت تولید در آیند. اما با کودتا و با ایجاد سه مدار بسته قهر

تر شد. سه برابر و نیم دیوان ساالری پیش از انقالب ساالری بزرگ و بزرگ
 شود.چنان دارد بزرگ میشد و هم

دیگر  و بهررو، پرسش اول پاسخ بایسته را نیافت. در واقع، بانک جهانی     
مؤسسات، چون حاال دیگر خود علت وجودی خویش هستند، نقش جدیدی 

های بزرگ را بپردازند اند. مجموع جهانیان باید هزینهسددداخته و به خود داده
ها داره اقتصدددادهای خویش را نیز در اختیار اینگونه سدددازمانو افزون برآن، ا

سدیاسدتی اسدت که این مؤسدسات « اقتصداد جهانی کردن»بگذارند از جمله، 
 اند: خود را در خدمت آن قرار داده

های رشددد به شددکسددت ها اینک مدعی هسددتند که اگر انواع طرحمهدی      
اند. روش بجا، ها را به اجرا گذاشتهها آنکه دولت انجامیدند، از آن رو اسدت

تواند راهبری کند. اسدددت و این مهندسدددی را بازار می« مهندسدددی اجتماعی»
شددد، اینک حرام و خطرناک گشددتهبنابراین آنچه تا دیروز واجب شددمرده می

. اما بازار باید از هر دخل و گذاری و سازمان برنامهاست. بیش از همه برنامه
جود را بو آزاد باشند، بازار جهانی آزاد تصدرفی رها باشد. وقتی بازارهای ملی
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های اقتصددددادی را در مقیاس جهان به آورندد و این بدازار جهدانی، فعالیتمی
کنند! پنداری شدددود و جهانیان رشدددد مییآورد و اقتصددداد جهانی مسدددامان می

اند، به این قانع نیستند های رشد بودههائی که طراحان و مجریان برنامهسازمان
که برجا بمانند، بلکه برآنند که دولت را عامل شدددکسدددت و مقصدددر اصدددلی 
بگردانند. در خدمت بازار، مروج ضدرورت لغو تمامی قوانین و مقرراتی شده

م فعالیت مؤسدددسدددات اقتصدددادی، بخصدددوص نظام بانکی، اند که برای تنظی
 اند.ها وضع شدهبورس
اسدددت نه تنها امکان داده هاکردن اقتصددداد به ماوراء ملیدر عمل، جهانی     

ها را به خدمت خویش در هدا بددر آورندد، بلکده دولتخود را از مهدار دولدت
افتند که بیشترین بازده را ی از جهان بکار میها در نقاطهای آنآورند: سرمایه

دارنددد. از آنجددا کدده در این نقدداط، مقررات حمددایددت و محدددود کننددده وجود 
  این گونه مقررات را لغو کنندشدددوند اینهای دیگر ناگزیر میندارند، دولت

هوا نیز از آن مصوووون نیسوووتند: سووواالریهموان خطر اسوووت کوه مردم
های منتخب های اقتصووادی، دولتبر فیالیت هاحاکمیت ماوراء ملی

 ها را به اجرا بگذارند کند احکام استبدادی آنرا ناگزیر می
ها را آید و دولتها پدید میو دولت هاای که میان ماوراء ملیمدار بسددددته     

ملت، نیز دولت  –دوده دولت کندد در این مدار عمل کنند، در محنداگزیر می
 کند:ها را ناگزیر می

. اختیار خویش را بر سیاست پولی بسود مؤسسات بانکی از دست بدهند. 4
ها کسر را از دست فرو بگذارند. و از آنجا که عموم دولت هدایت اقتصاد ملی

گان هستند های دولتی در دست بیگانهای بزرگ دارند و اوراق قرضهبودجه
شوند، در بودجه خویش المللی خرید و فروش میو این اوراق در بازارهای بین

 شوند. و، خارجی مینیز، نسبت به جامعه ملی
های کنند که چندین و چند برابر دارائی. مؤسسات بانکی شبه پولی ایجاد می2
روند. سهل است دولتبدر می هاها است و با ایجاد این پول، از مهار دولتآن

 کنند خود را با سیاست پولی این مؤسسات سازگار کنند.ها را ناگزیر می
ملت  –ای که در محدوده  دولت حاصددل  مدار بسددته اول و دو مدار بسددته     

های مهارپذیر بیرون میها، از مدار فعالیتاسدت که سرمایهآورد، اینپدید می
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افتند. آن اند، بکار میی که بازارهای سددددرمایه شدددددههائروندد و در قمارخانه
ها و خدماتی برند، در تولید فرآوردهها نیز که به تولید راه میبخش از سددرمایه

آورند. طبیعت، بخصوص در کشورهای افتند که سود حداکثر ببار میبکار می
کردن اقتصاد است: د جهانیآمترین گزارش پیترین و روشن، صریحزیرسدلطه

های بزرگی شوند و جمعیتهای وسیع رها میدرکشورهای زیرسلطه، سرزمین
جای خود را به  آیندد. عمران طبیعتکنندده گرد می در چندد شددددهر مصددددرف

 سپارد.است و میتخریب طبیعت سپرده
بخاطر اسدددتقرار عدالت اجتماعی به  هائی کهاما، از میان رفتن سدددیاسدددت     

اند و بیشتر شدن فاصله میان کشورهای غنی و فقیر و در هر اجرا گذاشته شده
یک از این کشدددورها، میان اقلیت صددداحب امتیاز و اکثریت فقیر، گزارشدددی 

کردن اقتصدداد. در واقع آمدهای جهانیروشددن و صددریح دیگری اسددت از پی
کردن مجاز اسدددت و جهانی زیر سدددلطه -رگآنچه واقعیت دارد روابط سدددلطه

ها را از دیدن واقعیتی پوشاند. چشماسدت. پرده فریبی است که واقعیت را می
های اقتصادی پدید زیرسلطه، قدرت -پوشاند: در روابط مسلطبزرگ نیز می

و مرآیند که در همه جا هسدددتند و در هی  جا نیسدددتند! و آینده را نیز بر قلمی
ها، آینده نسددل امروز و نسددل آینده را نیز از افزایند و بدسددت انسددانجهان می

کردن، طبیعت را خالی و در آینده، دسددتکنند و، با پیشددخورپیش متعین می
ها ، اینهای والیت مطلقه بازارگردانند. حاصلها را نیز خالی میهای انسدان

ها از رشددد و تبدیل شدددن شددان به نیروی مخرب هسددتند. و بازماندن انسددان
(494) 

گوید: ثروت در دسترس تو است. کافیست خود به فقیرها می زبان فریب     
ای، جز قواعد بازار رقابت و آزادی مبادله رها کند. را از قید هر قرار و قاعده

ها انفاقیگر الزم نیست به آنبدیهی اسدت که هنوز فقیرها وجود دارند. اما د
رها شوند، کافیست از قانون عمومی پیروی کنند  که از فقرها برای آنکرد. آن

« هارشددددد دهنده»برند. دیگر الزم نیسددددت که داد و سددددتدکنندگان بکار می
ها از فقر بدرآیند. دیگر رشددد پیش شددرط کشددورهاشددان را رشددد بدهند تا آن

بازار جهانی نیسددت، بلکه رشددد حاصددل این شددرکت اسددت. ها در شددرکت آن
(492) 
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اما واقعیت غیر از این دنیای مجازی اسددت: پنداری این مجاز را سدداخته      
 ها زبان فریبرا که واقعیت اسددت، بپوشددانند. اما چسددان ملتاند تا وارونه آن

شددنهادی را بیازمایند، بجای توانند روش پیاند؟ چرا وقتی خود نمیرا پذیرفته
از جمله به این  پندارند وکه زبان فریبی بشددمارند و نپذیرند، وحی منزل میآن

 ( وقتی بر اصددددل ثنویت تک محوری499« )مهندسددددی اجتماعی»دلیل که 
شود که کام میآید، یک رشته احکردن اقتصاد( بعمل می)محور فعال جهانی

های آدمیدان دائم بدایدد بدا آن انطبداق بجویندد و سددددپس به این دلیل که نظام
های اسددتبدادی هسددتند. و باالخره به این مؤسددسددات اقتصددادی همچنان نظام

اند که رشود اقتصادی و ها همچنان در این فریب ماندهانسواندلیل که 
را  زنوودگی در رفواههووا هووا قرار دارنوود و برای آنمهودی در بیرون از آن

گردد و عرصووه سووان جانشووین واقییت میکنند  مجاز بدینتدارک می
 شود:زندگی آدمی می

 :  باور به واقییت مجازی4

تواند از باور به حقیقتی اطمینان خاطر بخش چشددددم ای نمیهی  جامعه      
کردن نمیه جهانیکهنوز کاربُرد دارد. چرا« رشد»بپوشدد. از این رو امید به 

ها، تحمیل به زیرسددددلطه کردن به قهرتواند این نقش را از عهده برآید. جهانی
ها خواهد خویشددتن را تطبیق دهند با رویدادی که آنها میاسددت و از آنشددده

در ایجادش نقش ندارند. انطباق جسددتن کارپذیری اسددت و کارپذیری رشددد 
اقتصاد را به مثابه « جهانی شدن»روز و شب نیسدت. وسدائل ارتباط جمعی، 

(  با وجود این، جهانی491«. )جز آن، وجود ندارد»باورانند که حلی میراه
توان به خورد چند میلیارد انسددددان داد. این کردن را به ضددددرب تبلیغات نمی

معه شناس گیرند. به قول دورکیم، جاتبلیغات بر بسدتر باور به رشدد انجام می
آید و ای بدون وجود باوری مشووترک، پدید نمیهیچ جامیهفرانسددوی، 
. غیر ممکن است بتوان از این باور عمومی چشم 491آورد  فدوام نمی

نیز بر زبان آورده این واقعیت را مدرسماند  پوشووید زیرا جامیه برجا نمی
( نخسدددت 497) ام:یافته ( و چرائی آن را، در مطالعه ایرانیت،496اسدددت )
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شدود که با حیات مسدتقل وآزاد  و رشد تمامی باید دانسدت باوری عمومی می
اعضددای یک جامعه سددازگار افتد. این باور حاصددل تجربه و بنابراین دسددت 

شود که قدرت شدود. اما بسیار میهای عضدو یک جامعه میآورد رشدد انسدان
، «چاره دیگری نیسدددت»عنوان که این کند. بهمجاز را جانشدددین واقعیت می

است، با  و رشد راکه موازنه عدمی اصل راهنمای زندگی در استقالل و آزادی
کند. اصددل راهنمای قدرت که ثنویت اسددت،  همراه و بتدریج برآن حاکم می

معه قطعی میهرگاه این اصددل بطور کامل جانشددین آن اصددل بگردد، مرگ جا
آیند. هر اندازه کاربُرد سددددان پدید میهای اجتماعی بدینشددددود. نابسددددامانی

تر، مجاز را بدون شددوند و جامعه آسددانها بیشددتر میثنویت، بیشددتر، نابسددامانی
 پذیرد.آزمودن می

شدوند و با تغییر شرائط، تغییر شکل ها پیدا میدر جریان تاریخ، اسدطوره     
اسدددت.   مانند. آن بت عیار که شددداعر را به فغان آورد، اسدددطورهیدهند و ممی

ها بخود تا امروز، چه بسدیار شکل بنگرید که اسدطوره رشدد از دوران ارسدطو
کنیم که اگر رشددددد ذاتی زندگی یک موجود فعال نبود، اسددددت. تکرارگرفتده

که اگر تشنگی ا بدان بفریبند. چنانممکن نبود از آن اسطوره بسازند و آدمی ر
خورد. اسددطوره رشددد را  با تبدیل مدار باز  نباشددد، آدمی فریب سددراب را نمی

مادی و القای باور به قدرت )= زور(  معنوی به مدار بسته مادی  مادی 
سددازند. بدیناز راه جانشددین کردن قدرت )= توانائی( با قدرت )= زور(، می

های فریب، زبانی اسددددت که واقعیت و حقیقت را منکر نقرار، کدارآترین زبا
شدددود، واقعیت و حقیقت دیگری که وجودشدددان عارضدددی اسدددت، با آن، نمی

( به حقیقت لباس درو  491گوید: )سددددان که قرآن میکند. همانهمراه می
توان پوشددش واقعیت مطلوب پوشدداند. مجاز را، جز در فضددای ابهام، نمیمی

هاشددان فضددای شددوند و فضددای ذهنها به ابهام راضددی میکرد. اما چرا انسددان
کردند، ها از خود میشدود؟ این آن پرسش اساسی است که اگر انسانابهام می

بردند و به قدرت )= زور( اصالت نمیخویش را از یاد نمی استقالل و آزادی
ت با پر کردن فضای ذهن دادند. در حقیقت، اصالت دادن به زور، همراه اس

تواند، مجاز را حقیقت جلوه دهد. از آسددان می از ابهام. در ابهام، زبان فریب
رو اسددددت کده آدمیدان بده مجاز، یا نه حق و نه باطل، نه خوب و نه بد، یا این
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کنند. راسدت بخواهی، حق در پوشش باطل و خوب در پوشش بد، رغبت می
سدددددازد و قدددرتمددداران، واقعیددت مطلوب را در مجددازی میهر ذهن، جهددانی 

پوشانند که واقعیت را همان ببیند و باور کند که مجاز پوشش مجاز چنان می
دهدد. در تبلیغات تجارتی که وسددددائل ارتباط جمعی بدان در نظرش جلوه می

پردازند، جز از این فن که در فضای ابهام، لباس مجاز را بر قامت واقعیت می
کنند. اما در سیاست و در اقتصاد نیز همین فن ندن اسدت، استفاده نمیپوشدا

میلیارد دالر در  4211دانیم روزانه (  برای مثال، می493برند. )را بکدار می
تر رقم بسیار بزرگ 2149شود )در پایان قرن، در بازار مالی برد و باخت می

اند(.  و این بوده نبرابر تولید ناخالص جها41« هامعامله»اسددددت: اینگونه 
کردن اسدت. این سرمایه که از جریان آمدهای جهانیامر یکی از گویاترین پی

که قدرت ویرانگر عظیمی میای اسدددتشدددود، نیروی محرکهتولید خارج می
های مسددتقیم بینگذاریبرابر ارزش مبادالت بازرگانی و سددرمایه 61گردد، 

بر  کند. این سدددوداگریت و سدددودی بزرگ عاید سدددوداگران میالمللی اسددد
باوراند. با بیرون پوشدددداند و، بدان، قمار را معامله میواقعیت لباس مجاز می

سان که بردن این نیرو از اقتصاد، دیگر سود تابع فعالیت اقتصادی نیست. آن
، سددددود یا ارزش AMÁ، رکسبود. بنا بر فرمول ما در دوران صددددنعدت

اضدافی تابع تولید و اسدتثمار نیروی کار بود. در دنیای جدید اقتصاد مجازی 
)ارزش + ارزش اضدددافی( از جریان  Áجهانی شدددده، دیگر نیازی نیسدددت که 
)پول( بدسددت  Aتواند بطور مسددتقیم، از مبادله کاال با پول حاصددل شددود، می

از، در خرید و فروش سددددهام، بنای کار خود را بر آید. در گذشددددته، بورس ب
گذاشدددت. امروز دیگر چنین کیفیت ادارۀ یک شدددرکت و کمیت سدددود آن می

« محصددددوالت مجازی»های بهره و ها، نرخ، پولنیسددددت. در بورس بدازی
رو، تمیز واقعیت از مجاز، پول مجازی از پول واقعی آیند. از اینبحسدداب می

 است. بسیار مشکل شده« محصول مشتق»ارائی واقعی از و د
راست »و چون آدمیان میان حیقیت و مجاز سرگردانند، کافیست بپذیرند      
کند. و یا را جذب می برای مثال، بپذیرند رشد اقتصادی بیکاری«! نمایدمی

ها اند و یا دولترسدداز بند هر قاعده و قرار رهاکردن بازارها به همه سددود می
 های انتخاباتی وفا خواهند کرد. و ...حاکمیت دارند و یا به وعده
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اسدددت، و از آنجا که نسدددبت به واقعیت و حقیقت رشدددد ابهام پدید آمده     
 تواند خدامی سان اسطورهها را خوش کند. بدینتواند خیالهنوز می« رشدد»

کنند مثل شددود. همه چنان رفتار میلب باور از آن نمیبماند. شددک سددبب سدد
های خارجی قابل پرداخت اسددت. مثل اینکه قرضددهشددده اینکه رشددد همگانی

توانند به کشددورهای ثروتمند برسددند، شددوند، مثل اینکه کشددورهای فقیر میمی
تواند دیر می حدمثل اینکه رشددد اقتصددادی بمعنای افزودن بر قیمت تولید بی

 کرد.بپاید. مثل اینکه دنیای خیالی واقعیت پیدا خواهد
اسددددت، خطر از پیو از آنجا که مجاز، بخشددددی از واقعیت روزمره شددددده    

مجاز جدی گشددته« راسددت پنداشددتن»و « راسددت نمودن»آمدهای ویرانگر 
ا از آوردند تا انجام کاری راست. پیش از این، باید در مردم باوری بوجود می

باورانند کنند )هر کار که شددددد( و به مردم میها بخواهند. حاال، کاری میآن
کرد تا ، جنگی بود که مالتاریا میساله با عراق 1 که بدان باور دارند! جنگ

شود که فتنه باز می شود که راه قدسایجاد می مردم باور کنند که کمربند شیعه
 رود: ایرانبکار می ، هنوز همان زبان فریب2141شددود. در در جهان رفع می

بر چهار پایتخت حاکم اسددددت! نیک که بنگری، یک زبان فریب جای یک 
کردند اسدت: پیش از این، نخست باور را ایجاد میزبان فریب دیگر را گرفته

ر به الگوی رشددد( اما مردم بجای شددرکت در یک تجربه، آلت فعل یک )باو
کوشند به مردم بباورانند که کنند و میشدند. و اینک کاری را میسدیاست می

کنند، آلت میها اسدددت. این بار نیز مردم تجربه نمیآن کار در مصدددلحت آن
د، ها تصددددمیم بگیرنگدذارند دیگران بجای آنشددددوندد. بددین قرار، چون می

 قبوالنند.ها میتصمیم گیرندگان مجاز را بجای واقعیت به آن
سازمان دهنده و مشروعیت بخشنده  بهررو، رشدد که پیش از این اسدطوره    

کند. بیشددتر از آن، ها و رفتارها بود، اینک مجاز را جانشددین میبه سددیاسددت
ها که بنام ادی چه جنایتای آز»پوشاند. روزی گفتند: واقعیت را با مجاز می

ها که سدددازی ای رشدددد چه جنایت ها و ویران»گویند ، امروز می«تو نکردند
 «.بنام تو نکردند
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 : در ورای رشد2

اسدت. هم در شمال و هم گاه این اندازه ثروتمند نبودهبظاهر، جهان هی       
اد ساختن کند. مبادالت بازرگانی به یمن آزدر جنوب، تولید افزایش پیدا می

شددددوند، هزینه تولید، هدا، چند برابر میبدازرگدانی از قیدد مقررات و حمدایدت
پذیرد. این ، کاهش میگرفتن فنون جدید و بیکار کردن کارگرانبخداطر بکار

پوشددداند: منابع طبیعت پیشدددخور میهای بسدددیار را میظاهر، باطن یا واقعیت
بسیار بزرگی، در تخریب  شود. نیروهای محرکهآلوده می شوند. محیط زیست

حال، از پیش متعین روند. در یک کالم، آینده پیشددددخور و در همانبکار می
شددددود: خطر آن وجود دارد که نابرابری رو به افزایش کنونی در ثروت، به می

 ، بیانجامد.برابری طبیعت و موجودهای زنده در فقر
یکی علم و خورد: اسدددت و میو انسدددانیت فریب این دو وعده را خورده     

یابد و دیگری، می« های رشدسازی ویران»حلی برای فن سرانجام راه
 توان شد مانا ترقی علم و فن نمی

از  اند. سددددازمان ملل متحدحل ناتوان شدددددهها از یافتن راهاقتصدددداددان     
شمارد که به زند. این سرمایه را مجموع روابطی میدم می« سرمایه اجتماعی»

، جامعه را به راه رشددد میانسددان سدداالری و حقوقیمن رعایت ضددوابط مردم
کند که به اهمیت این سددرمایه، انمود مینیز و ( و بانک جهانی411اندازد. )
اسدددت. بنا بر قول صددداحبان این نظر، این سدددرمایه اجتماعی فرهنگی پی برده

دهد راه رشد را در پیش بگیرد. به یمن این مدنی است که به جامعه امکان می
اتکای آن، توان رفتار اعضای جامعه را، از پیش، حدس زد و بهفرهنگ،  می

اجرا گذاشددت. این سددرمایه، به اندازۀ سددرمایه مالی و نظیم و بهبرنامه رشدد را ت
های اند روشکنندد که دانسددددتهکدار و مندابع طبیعی اهمیدت دارد. وانمود می

 ها را به راه تجدد کشاندن بودند، از رشد ماندگیزورمدارانه که به زور، جامعه
جایگزین « رشددد انسددانی با دوام» اسددت کهاند. پس، بنا بر اینرا رشددد داده

شدود. در این رشد، توجه به بهبود وضعیت فقیران، طبیعت، زنان و کودکان، 
های رشددد، بطور اسددت که نظریه و روشزمان آن شددده»در درازمدت اسددت: 

 «.کامل، از  نو اندیشیده شوند
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نیز « سددددرمایه اجتماعی»گیرد که اما در عمل، کاری جز این انجام نمی     
شاخص رشد »حسداب گذاشتن آید که کاری مفید اسدت. اما نظیر بهبحسداب
، تنها شاخص داد، تولید ناخالص داخلیاست. آن شاخص امکان می« انسان

مایه سر»نباشد و ارزیابی قدری به واقعیت نزدیک شود. اما به حساب آوردن 
های رشددد توان از نو اندیشددیدن کامل درباره  نظریه و روشنمیرا « اجتماعی
 خواند.
شدددد که نظریه رشدددد از اگر قرار بر از نو اندیشدددیدن بود، باید پذیرفته می     

اند ها بر اصل راهنمائی ساخته شدهرا ندارند. نظریه« علمی»علم، جز صفت 
نشانند. ر( را میکه بیانگر قدرت مداری است و به جای انسان، قدرت )= زو

ها را نیز به ، تخریببرند: در تولید ملیهدا را نیز   وارونده بکدار میشدددداخص
را اسددددت که آن( اما حق این414گذراند. )حسدددداب تولیدد و درآمد ملی می

 برند:وارونه بکار می

 نسبت رشد به قدرت و باور و علم و خشونت:
  
ور او، قدرت )= زور( قرار بگیرد، تجربه غیر ممکن هرگاه میان انسان و با   
رود. و نیز اگر جای قدرت کند و بکار میشود. زیرا قدرت کاربرد پیدا میمی

را به نظر علمی بدهیم و قصد ما از تجربه این باشد که از آن تصدیق صحت 
ایم که نظر علمی را به خدمت قدرت را بستانیم، جز این نکرده« نظر علمی»
ه ایم. دقت را کرد ایم. کارما نه تجربه که توجیه نظری است که اسطورهورهدرآ

بینیم برای گرفتن این تصدیق، عقل را از چهارسو سانسور کنیم میکه بیشتر
های ناقض صحت آن نظر به عقل راه نیابند. ایم تا اطالعات و دادهکرده

و باور اسطوره شده از خود  عالمت عمومی که عقل زندانی قدرت و نظر
 بروزمی دهد ، کدام است؟ 
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 و خشونت: های استقالل و آزادی شاخ 4

است،  کران الاِکراهگر نیست، از قلمرو خود که بیعقلی که خالق و تجربه
یشتر ت، بمحروم است. به سخن رساتر، زندانی اکراه است. عقلی که زندانی اس

زند. دائم در پی آن است که راهی از مرغی که در قفس است، بال و پر می
درآید. پس کسی که قدرت )= زور( را بر اندیشه  بجوید و به فضای باز الاِکراه

برد. و چون عقل کند ، نخست، با خود زور بکار میو عمل خویش حاکم می
گری است، باز می دارد، برای او یعی که تجربهرا زندانی  و او را از روش طب

 گریماند: خشونتجز یک روش باقی نمی
های اجتماعی و طبیعی زیست، دو خشونت، یکی با خود و یکی با محیط     

عالمت عمومی هستند که هر قدرت پرستی، در پندار و گفتار و کردار خویش، 
محبت او ترجمان این دو دهد . حتی اظهار ادب و روزمره، از خود بروز می

 شوند. خشونت می
در حقیقت، محبت فطرت هستی است. بنابراین، بطور خودجوش و بدون      

شود. اما خشونت بدون وجود یک علت یا بیشتر و با واسطه واسطه ابراز می
شود. حال اگر کسی برای ابراز محبت نیاز به پیدا شدن علتی پیدا و اظهار نمی

ر د نتوانست آن را اظهار کند، بطور کامل به تسخیر قهر واسطهداشت و بی
ها اطاعتبینیم مستبدها تنها وقتی از مردم می خواهند از آناست. نمیآمده

 افتند!کنند، به یاد ابراز مرحمت به مردم می
های رشد و های برنامههای بسیاری  برای یافتن دالیل شکستکمیسیون      

های جدید از رشد و پیشنهاد تدابیری برای بیرون بردن کردن تعریفپیشنهاد
اند. کمیسیون جنوب که در اوائل دهه بست، تشکیل شدهجامعه جهانی از بن

را، به  است، جای تولید ناخالص ملی، گزارش خویش را انتشار داده4331
کار، گفتهاست. در انتقاد از اینداده عنوان یکی از معیارها، به درآمد سرانه

اند: این معیار بهتر از تولید ناخالص ملی است. اما تفاوت چندانی با آن ندارد. 
آورند و تولید ناخالص ملی زیرا درآمد سرانه را از تولید ناخالص به دست می

که زیان ملی  سازکه چه بسیار تولیدها و خدمات ویرانراستگو نیست. چرا
ترین مثال، مثال خودروها شوند. سادهگذاشته می هستند، به حساب تولید ملی
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آورند، ها که ببار میکنند، تصادفکه ایجاد می است: آلودگی محیط زیست
 گذارند، استهالک،ها که به پای نیروهای انتظامی و مؤسسات درمانی میهزینه

آیند و در آورند، تولید به حساب میفرسودگی عصبی که برای رانندگان ببار می
های های استبدادی، هزینهشوند. یا در نظامتولید ناخالص ملی محاسبه می

جامعه و ...، تولید  ها و اتالف نیروهای محرکهسنگین مهار نارضایتی
 شوند.حاسبه میمحسوب و در تولید ناخالص ملی م

رسیدند که طی سه رفتند، به واقعیتی میاگر اهل دانش در انتقاد دورتر می     
 کنم:دهه، به استمرار، خاطر نشان می

برد. اگر از این تولید را وارونه بکار می ، تولید ناخالص ملیزبان فریب     
 را بگوید، خواهد گفت: حاصل جمع: خواسته شود حقیقت

کل تولید، اندازه ها و خدمات مخرب نسبت بهفرآورده . میزان مصرف4
خویش و میزان خشونتی  محرومیت اعضای آن جامعه را از استقالل و آزادی

 رود. ودهدکه در جامعه بکار میرا بدست  می
 های طبیعی و استعدادهای انسانیها ) و نه ثروتآورده. نسبت صادرات فر2

ها است( و خدمات به واردات فرآورده که صدورشان تخریب نیروهای محرکه
کند و شدت معلوم می زیر سلطه -و کاالها، جای جامعه را در روابط مسلط

گرداند که بر روابط خارجی آن جامعه حاکم است. این آشکار می خشونتی را
را جامعه زیر سلطه به خود منتقل  و در تخریب نیروهای محرکه خویش  قهر

 برد.بکار می
برای مثال، جمعیت جوان هر جامعه، نیروی محرکه آن جامعه است. برای      
از خودانگیختگی یا استقالل و  که بدانیم این نیروی محرکه چه اندازهاین

خویش محروم است و شدت قهری که در ویرانی او به مثابه نیروی  آزادی
 توانیم محاسبه زیر را انجام بدهیم:رود، چه میزان است، میمحرکه بکار می

صدورشان، این نسل که با  . محروم کردن نسل جوان از نیروهای محرکه2.4
، شود. در مورد ایرانتوانند ایجاد کنند، محروم میها و کارها که میاز خود آن

بارزترین مثال، صدور نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و فرار استعدادها و 
 سرمایه است. و
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که  ب+ کارهائیواقعی نسل جوان )بیکاری+ کارهای کاذ . میزان بیکاری2.2
 وجودشان گزارشگر عقب ماندگی فنی و علمی هستند(. و

ه ک ، آن بخش از نیروهای مسلح)در مثال ایران . میزان کار در قوای قهریه2.9
 الله(. وحزبو انصار  و بسیج ستون فقرات رژیم هستند، سپاه

 . میزان جوانانی که در تولید یا خدمات ویرانگر مشغول به کارهستند. و 2.1
 . میزان مهاجرت. و2.1
. اختالف سطح علمی و فنی این نسل از سطح علمی و فنی که بشر به آن 2.6

 رسیده است. و
 شود(. بنابراین،. میزان نارضائی )یا قهری که به جوانان وارد می2.7
  ان کاهش سرمایه اجتماعی. میز2.1
توان اندازۀ دهد که، بدان، میها، شاخصی را به دست میجمع این اندازه     

تخریب نسل جوان را، به مثابه نیروی محرکه، تا حدودی بدست آورد. این 
 تر کرد: توان دقیقگیری را میاندازه
قلمرو استقالل و  ام که فراخنای الاِکراههای دیگر توضیح دادهدر مطالعه     

آید، خود را مستقل و آزاد انسان است. آدمی وقتی به این فراخنا در می آزادی
یابد. اما تنها بگاه خلق یک اندیشه، یک هنر، یک اثر است که آدمی خود می

که بدانیم یک نسل پس، برای اینکند . را رها از هر حدی و مرزی حس می
چه اندازه مستقل و آزاد است، میزان ابتکار و ابداع و خلق آن نسل، و همراه 

قرار، هر جوان او را باید اندازه بگیریم. بدین با آن، میزان وسعت قلمرو الاِکراه
ت. اس تواند در فعالیت روزانه خود، تأمل کند: کار طبیعی انسان، خلقمی

کند . پس، اگر آدمی ماند، ویران مینیرویی که او دارد، اگر نسازد، بیکار نمی
برد. گری بکار مینیرو را در ابتکار و ابداع و آفریدن بکار نبرد، در ویران

های ویرانگر، وسعت فضای های سازنده به فعالیتبنابراین، نسبت فعالیت
دهد. میزان فعالیت خالقه میزان فرهنگ استقالل و آزادی او را به دست می

وجدان او را به استقالل وآزادی خویش و بهره جستنش را از استقالل و آزادی، 
های ویرانگر، خواه مرئی و چه نامرئی کند. در مقابل، میزان فعالیتمعلوم می
ترین آن وقت کشی( گزارشگر خشونتی است که جوان در خود بکار )همگانی

برد. حال اگر بخواهیم، که نظامی اجتماعی در او بکار میبرد بعالوه قهری می
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های های سازنده( را با شاخصشاخص اقتصادی و شاخص فرهنگی )فعالیت
 ها را شناسائی کنیم:دیگر ترکیب کنیم، هنوز باید آن شاخص

کادمی فرانسهMichel Serresمیشل سر       است ، بر آن، فیلسوف عضو آ
جا که اگر این خشونت مهار ت در طبیعت انسان وجود دارد. و از آنکه خشون

ها یکدیگر را از میان برده بودند و دیگر نبودیم تا از ذاتی یا شد انساننمی
 بحث کنیم، سه عامل عارضی بودن قهر

 و علم و و حقوق . دین4 
 و . نیروهای مسلح2 
 . اقتصاد، 9 
مظاهرشان بودند، وظیفه  Quirinus و کیرینوس و مارس ، ژوپیترکه سه خدا   

را یافته اند. به نظر او، هر یک از آن سه عامل نباشد، قهر زنجیر پاره   مهار قهر
 ( :412بر باد می داد ) ها راو هستی انسان

اند. اگر و علم نیز از دین پیدا شده بر عهده دارد حقوق نقش اول را دین● 
ها تا انهدام تواند به استخدام نیروی مسلح در آید و انساندین نباشد، علم می

گرداند مگر حرام می را االصل، قهررو، دین، علیبا یکدیگر، بجنگند. از این
 در مقام خنثی کردن قهر مهاجم.

سازمان یافته )ارتش+ نیروهای انتظامی( را نداشته  اما اگر هر جامعه قهر● 
کنند و به قهری که اعضای آن برضد باشد، به قهری که دیگران بر او وارد می

وت نه تنها جامعه را آید. دارا شدن علم و ثربرند، از پا در مییکدیگر بکار می
کند، بلکه بیشتر در خطر آتش قهر جامعه های دیگر قرارش از قهر حفظ نمی

 دهد.می
اه مادی و علمی و معنوی= فقر سی اما اگر اقتصاد نباشد و جامعه گرفتار فقر● 

 کند . سیاه را بر آن جامعه حاکم می بگردد، فقر سیاه قهر
کند و با را مجاز و بیشتر از آن، مقدس می قهر شود وقتی دینه میاما چ     

مسلط کردن بنیاد دینی بر قوای مسلح و اقتصاد، به قهر،کاربرد عمومی می
 های خاورمیانهو جامعه دهد؟ این پرسشی است که تجربۀ جامعۀ امروز ایران

کلی دیگر، بش انبوه بشکلی و غرب گرفتار خشونت مصرف خشی از افریقاو ب
جا که نقش جوان، در از آننهد. های امروز سراسر جهان میپیشاروی نسل
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است، بیشتر نیاز پذیرتر کردن نظام اجتماعیجامیه، بازتر و تحول
ش از پس پی کاربرد پیداکنند  و علم در قهرزدائی دارد که دین و حقو 

دیگران، بر او است که سه پرسش را موضوع روز خود کند و بکوشد برای آن، 
 کند. حل پیداراه
 

   سه پرسش و پاسخ هایشان:2

 سه پرسش ما عبارت بودند از:    
 توان زدود و. خشونت را چگونه می4
زدودن خشونت با روش کردن عدم خشونت مطلق میسر است و یا بنا  . آیا2

 بکار برد؟ و توان قهرزدائی، میبر ضرورت، برای خشونت
 زدائی با هدف که ایجاد جامعۀ مردم ساالر است، چیست؟ . رابطۀ خشونت9

 (:419میشل سر بر این است که ) 
ها برضد یکدیگر قهری که انسان است: آیاشود، اینپرسش اولی که طرح می»

برند، خود وجود دارد یا علتی باید تا در وجود آید؟ اگر علتی آن را بکار می
شود. اما آمد و تابع آن علت می، یکسره، پیآورد، پس پیدایش قهربوجود می

د وکندکه قهر نه پدر دارد و نه مادر و نه او را نیاکانی است. ختجربه معلوم می
کند. منطق نیز حاصل تجربه را تصدیق خویشتن را بطور نامحدودی تولید می

برد: برنهاد )آنتی تز( ، ره به جنگ میکند . چرا که جنگیدن بر ضد جنگمی
جوئیم، توجیه و پوزشهای دیگر برای آن مینفی قهر، قهر است. وقتی علت

 «ند. قهر خود علت خویش است.آیآیند که از قهر میهائی از کار در می
کند که اگر سه عامل آن، به شرحی که آمد، میشل سر استدالل میدر پی     

کردند. اما چرا فیلسوف ، یکدیگر را نابود میها، به قهربازدارنده نبودند، انسان
است؟ بخصوص سه تناقض نظرگیر هائی را که نظرش در بر دارد، ندیدهتناقض
 را:زیر 
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پرسد. بدین پرسش، می« رودها بکار میقهری که میان انسان». او از منشاء 4
بکار رود، نیاز به دوگانگی )من و دیگری(  که قهرکند برای آنتصدیق می

است. اما این دوگانگی باید خصمانه بگردد تا به قول فیلسوف، قهر زنجیر 
 «خصومت اولیه»، هرگز خصومت از بگسلد. اما اگر خصومت را قهر بدانیم

آید. زیرا اگر از آغاز جز خصومت نبود، به قول فیلسوف، قهر نسل بشر را نمی
داشت. بر فرض که دوگانگی را بتوان خصمانه، بنابراین از روی زمین بر می

قهرآمیز خواند، علت و یا عللی الزم است و یا هستند تا که خصومت را 
توانند خصم یکدیگر شوند . برای مثال، دو دوست میبرانگیزد و یا برانگیزند

دوستی »است که سان، امر مسلم اینشوند. بدینوقتی هر دو عاشق یک نفر می
به سخن دیگر، قهر با واسطه «. بدون علت شاید اما دشمنی بدون علت نشاید

که  محبت آید. حال آنها، در وجود نمیاست و بدون پا درمیانی علت یا علت
است و وجودش و اظهارش به هی  علتی نیاز ندارد: از ن واسطهبدو

 است. ها، یکی استعداد انس و دوست داشتناستعدادهای انسان
 
خود علت خویش است و اگر سه عامل مهار کننده قهر نبودند،  . اگر قهر2

کردند، پس انسانی که خشونت در سرشت او ها یکدیگر را نابود میانسان
کننده خشونت را بوجود آورد؟ سه است عوامل مهارست، چگونه توانستها

کنند: از برد، هنوز تناقض موجود در نظر او را آشکارتر میعاملی که بکار می
کنند. اما دو ، نقش بازدارنده را بازی میسه عامل، عامل دوم، نیروهای مسلح

است فطرت انسان و علم و اقتصاد چطور؟ آیا ممکن و حقوق عامل دین
نباشد و انسان در بند جز قهر باشد و دین و علم پدید آیند و بتوانند قهر  توحید

را در وجود انسان به زنجیر کشند؟ اگر فیلسوف این پرسش را از خود می
بود ف ذات  خدا« قهر خود علت خویش بود»که اگر شد کرد، متوجه می

خدا دلیل است بر ذات او. و اگر خشونت، این خدا، در انسان بود، 
 آمدند یک از سه عامل بازدارنده خشونت پدید نمیهیچ

 
ها )و جانداران نیز( دوئیت است و دوئیت میان انسان . و باالخره، علت قهر9

ها، قهر نسل انسان را از روی زمین ر کنندهآید. اما اگر بدون وجود مهاپدید می
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داشت، پس در هستی قهر نیست. چرا که بنا بر استدالل میشل سر، وجود بر می
ها های هستی، محدود هستند و دوئیتقهر در هستی، نافی هستی است. پدیده

جا، اگر درنگ کنیم و خود تجربهگیرند. در اینها مایه میاز محدودیت پدیده
آید: اگر میان خود و توانیم دریابیم چرا دوئیت پدید مینجام دهیم، میای را ا

)= آزادی مطلق( را قرار دهیم، دوگانگی  پندار و گفتار و کردار خویش، خدا
کنیم، خود را در بند که از خدا غفلت میخیزد و به محض ایناز میان بر می

گاه مییابیم. این تجربه ما را از ها میدوئیت  کند:  واقعیت زیر آ
ها ها، غفلت انسان از آزادی خویش است و دوئیتمنشاء دوئیت     

شوند  حتی اگر غفلت از استقالل وآزادی خویش را عملی می منشاء قهر
 قهرآمیز بدانیم، این عمل عارضی است و ذاتی نیست  

جود در و بگردانیم، قهر را موازنه عدمی اینک که دانستیم اگر اصل راهنما     
توانیم تجربه کنیم برای اینآید، میآید و اگر ثنویت کنیم، قهر بوجود مینمی

 که بدانیم در انتخاب اصل راهنما آزاد هستیم یا نیستیم:
خود علت خویش  دهد که قهرتجربه نشان می»نویسد: . میشل سر می1

پس تجربه باید در گوید علم مهار کننده قهر است. اما هم او می«. است
بیرون قهر قرار بگیرد تا به علم راه برد  به سخن دیگر، اگر قهر هست، 

 تجربه نیست و اگر تجربه و علم هستند، قهر ذاتی انسان نیست 
را بر اندیشۀ قرار بگیرد که آن در آغاز دیدیم اگر میان انسان و تجربه، نظری     

است، )نظر= بیان قدرت( تجربه جای خود را به توجیه آن خویش مسلط کرده
دهد . آدمی به جای تجربه، این تصدیق است که برای صحت نظر نظر می

کند . اینک این تجربه را انجام دهیم: بتدریج، میزان عصبانیت را تدارک می
رسد که شدت ید وقتی عصبانیت به جائی میدر خود باال ببریم. خواهیم د
کند، عقل ما خودانگیختگی خویش را از دست عصبانیت .ما را کور و کر می

شود. حال اگر کار را وارونه کنیم و بتدریج عنان گسیخته می دهد و آلت قهرمی
از شدت عصبانیت بکاهیم، می بینیم عقل ما خودانگیختگی خویش را باز 

ها، خواهیم ابد. اگر تجربه را ادامه دهیم تا رها کردن خویش از دوئیتیمی
کنیم  و عقل ما خودانگیختگی طبیعی خود دید خود را مستقل و آزاد حس می

 یابد.را باز می
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شویم: عقل با موضوع مورد تری میدقت را که بیشتر کنیم، متوجه امر مهم     
 شود که بدین تجربه، بر ما  معلوم میکند. شناسائی، رابطۀ مستقیم پیدا می

 گزیند  وانتخاب کردنی است و انسان خود آن را بر می   اصل راهنما4
  هر زمان عقل با موضوع مورد شناسایی رابطه مستقیم برقرارمی2

 است که انسان مستقل وآزاد است  وکند، عالمت این
شود، د شناسائی غیر مستقیم می  هرگاه رابطه عقل با موضوع مور9

شود  انسان شود، بنابراین، ممکن نمیشناسائی از راه تجربه ناشدنی می
 است  نیز در بند ثنویت و گرفتار قهر

راه رشد از بیراۀ دهد : را به دست می این قاعده، روش همگانی قهرزدائی     
که آدمی بتواند به راه رشد برود، باید عقل او برای آن است  جدا زور و قهر

که تجربهگر بشود. برای آنخودانگیختگی خویش را از دست ندهد و تجربه
واسطه برقرارکند. به ها رابطه مستقیم و بیگر بشود، باید بتواند با واقعیت

رها شود. اگر جریان رشد را  سخن دیگر، باید از ثنویت به مثابه اصل راهنما
 ارسد به جائی که به جز خد»تا باز یافتن استقالل وآزادی خویش ادامه بدهد، 

 آموزد صیر به خدا باز یافتن استقالل و آزادیاین تجربه به او می« نبیند.
اصل  نه عدمیکند، بتدریج، موازخویش است. اگر این تجربه را تمرین
همین است.  حاصل انجام این تجربه،  راهنمای عقل او خواهد شد. جهاد اکبر

 ها شدند. و موازنه دو کتاب کیش شخصیت
 وجوددر خویشتن و از میان بردن علت  قهرزدائی« اکبرجهاد»قرار، بدین     

خویش است. به این جهاد، به این  آن، ثنویت، و باز یافتن استقالل و آزادی
برد که اگر استقالل و آزادی ذاتی گیر و تمرین مداوم، آدمی پی میکوشش پی

هستی انسان نبود، تجربه و علم نیز نبودند. بدین عرفان، میزان سنجشی به 
 آورد:دست می

به  هرق ی و بیشی رشد هر جامیه را کمی و بیشی تولید و مصرفکم     
دهد   هر اندازه میزان تولید و مصرف قهر بیشتر، جامیه عقب دست می
ای، همواره میزان مصرف بر تولید فزونی میتر  در چنین جامیهمانده
 جوید  
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ها، در کند که ملتی آگاه میاین قاعده ما را از قاعده عمومی دیگر      
 کنند: در دوران صعود، میزان تولید و مصرفصعود و سقوط، از آن پیروی می

، لطهزیر س -در درون جامعه ناچیز است. اما بتدریج که در روابط سلطه گر قهر
 های ایرانز این، امپراطوریکنند که، پیش اگیرند، وضعیتی را پیدا میقرار می
و عرب و، در زمان ما، امپراطوری های انگلیس و روس پیدا کرده اند  و روم

 پیدا خواهدکرد.  و امریکا
کند، اصل راهنمای عقل می قرار، آدمی وقتی، در خود، قهرزدائیبدین     

تواند ببیند. ببیند آتش خشونت را که کند و میمی ز موازنه عدمیخویش را نی
شود است. و بسا  آماده میافکنده به جان انسان و حیوان و محیط زیست

در  بخواند. به روشی بخواند که مردم ایران ها را به رها شدن از قهرجامعه
 انقالب بزرگ خویش بکار بردند. جنبش همگانی خشونت زدا بخواند.

قرار، بنای جامعۀ مستقل و آزاد، بنابر این، رشد یاب، به انجام بدین     
 شود:کارهای زیر میسر می

 در جامعه، همان جریان پایان دادن به تولید و مصرف . جریان قهرزدائی4
پس، اگر نت، بنابراین، جانشین قدرتمداری کردن حقمداری است. خشو

 حفظ کند، یگانگی دین و علم این باشد که جامیه را از قهر نقش دین
ستاند، بلکه و علم با قدرت ف=زور. نه تنها این نقش را از دین و علم می

 کند گیر میگرداند و خشونت را فرااین دو را ابزار قدرت می
ها و فراگیرترین ها در حق انسانها و خیانتترین جنایتقرار، بزرگبدین     

ا ر و علم را وسیله مشروعیت بخشیدن به قدرت، بنابراین، قهر فسادها، دین
ا ، این جنایت و خیانت و فساد رکردن است. در قرون وسطیروش عمومی

ها کردند و روزگار اروپا را سیاه گرداندند. در قرن بیستم، نخست، پاپ
ها قهر را مقدس ساختند و بدان کاربرد عمومی دادند و سپس، در ایدئولوژی

دنیای مسلمان، قدرتمدارهائی که دین را وسیله مشروعیت بخشیدن به 
 اند. قدرتمداری و خشونت گستری، خشونت را تقدیس کرده

و علم از قدرت )= زور( شرط سالمت دین  براین، نه تنها جدائی دینبنا     
هائی است، بلکه این دو روش و علم راهبر رشد انسان در استقالل و آزادی
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 ها را از افتادن در بیراۀ قهرکه نخست آنها، برای آنهستند در اختیار انسان
 است.الجهاد همینها را به مهار دولت توانا کنند: افضلارند و آنگاه آنباز بد
قرار، جهاد افضل که اظهار حق در حضور سلطان جائر است، جایگاه بدین     

آموزد و او را از غفلت خویش از توجه به جایگاه حق، حق را به آدمی می
ون غفلت از طرف نیست، چون هست زور نیست و بدکند: حق بیشرمسار می

سان، توانائی جامعه توان در زور از خود بیگانه کرد. بدینحق، نیرو را نمی
و حق و علم از دولت است.  او و استقالل دین مدنی به استقالل و آزادی

آزادی باور و آزادی جریان اندیشه و آزادی فعالیت علمی و برخورداری انسان 
کند: جامعه جمهوری خویش، رابطه او با دولت را واژگونه می حقوقاز 

شود که جامعه بخشی از والیت خویش گردد و دولت سازمانی میشهروندان می
کند، مستقیمدهد . هر اندازه والیتی که جامعه اعمال میرا، از راه آن، انجام می

 مدنی از توانائی خویش برخوردارتر. کمتر و جامعه  تر، میزان قهر
ر د قرار، استقرار دولت استبدادی، خود گزارشگر سنگینی جوم قهربدین     

کردن جوم قهر میسر تنها از راه سبک جامعه است. بنابراین، مبارزه با استبداد
قهر شود. اگر  کردن جومتواند مانع سبکشود. هی  دولت استبدادی نمیمی

ها قهر در دولت متمرکز و از طریق تولید قهر کاهش پذیرد و مجاری که از آن
رود، بسته شوند، دولت استبدادی چون برف آب میدولت در جامعه بکار می

شود؟ اگر شود. آیا هرگز نیاز به بکار بردن قهر برضد دولت استبدادی پیدا نمی
حال، این پرسش محل پیدا میکمال انجام پذیرد، نه. با این تمام و قهرزدائی

کند : آیا خودداری مطلق از بکار بردن قهر، موجب فزونی قدرت دولت )= 
کند؟ اگر جوم قهر سبک نشود و شود یا بعکس، آن را کم زورتر میزور( می

مجاری جریان قهر به دولت قطع نگردد، بکار نبردن خشونت بر ضد دولت 
رو، نخست باید از ترس شود. از این، سبب قدرت بیشتر این دولت میجبار

که همواره در بکار بردن قهر  بدرآمد. سپس دانست که این زورپرست است
پیشقدم است. لذا، روش عمومی، ناتوان کردن دولت جبار از بکار بردن زور 

مل به حق و دفاع از سخن دیگر، روش عمومی، استقامت از راه عاست. به
کند. حق است. ایستادگی بر حق، دولت جبار را ناگزیر از  عریان شدن می

شود که دولت جبار، گیرد. بسا میوقتی عریان شد، حق در برابر باطل قرار می
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بندد. کربال، جائی است که در آن حق با باطل روبرو شدند. ها را میتمامی راه
مداران بست. جز برای قهر، محل باقی بر روی حقها را دولت جبار، تمامی راه

نگذاشت. اما اگر در رویاروئی حق با باطل، حق نیز روش باطل در پیش 
بگیرد، چه تضمین وجود دارد که، بر فرض پیروزی، خود زورمدار نگردد؟ 
بنابر تجربه، اغلب حق مدارها، پس از پیروزی از راه قهر، خود زورمدار شده

آموزد، این است: جانبدار حق، حتی وقتی قهر )ع( می یناند. روشی که حس
را باید بکار برد: خاموش چون آتش او را در میان گرفته است، روش ابراهیم

تواند قهر را در قهرزدائی بکار برد؟ کردن آتش قهر و قهرزدائی. اما چگونه می
های فراوان، و با وجود پاسخی که این آن پرسش اساسی است که برغم کربال

های اسالمی در زندان نظام استبدادی ماندند است، جامعهحسین در کربال داده
 و این پاسخ روشن را نشنیدند:

. اگر تمام حق با تمام باطل رویارو شود چنان که جا برای هی  ابهام نماند 4.4
 و

خود نشان ندهد .  اگر صاحب حق در دفاع از حق، سر سوزنی سستی از 4.2
 و با باطل فصل مشترک پیدا نکند. و

. اگر فریب دوگانگی حق و مصلحت را نخورد و بداند مصلحت را قدرت 4.9
سنجد تا جانشین حق دارندگان آن کند و مصلحت بیرون از حق، مفسدت می

 است، بنابراین، به عذر رعایت مصلحت، از حق غافل نشود. و
که بدون کمترین ابهام، بر همگان روشن شود . اگر به ترتیبی عمل کند 4.1

 ، در مقام دفاع است. وکه استفاده از قهر
خویش را از دست ندهد، چنانکه  . اگر از آغاز تا پایان، استقالل و آزادی4.1
ست ورپربر او چیره نشود، بخصوص در دو شکل کینه و ترس و همچنان ز قهر

ذاتیش بخواند  و بکوشد او را نیز از اسارت قهر  زورگو را به عمل به حقوق
 برهاند. و

. هرگاه در رویاروئی، دایره خشونت را به رهبران و دستیاران آنها 4.6
را با قاعده، یعنی  بشناسد و قهر انسان محدودکند و صلح را حقی از حقوق

 مردم، و حتی فرودستان در خدمت ریس قدرتمدار و جبار، بکار نبرد. و 
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زورپرست و استقامت  . اگر در مقام دفاع، آن روش را بکار ببرد که قهر4.7
حال جانبدار حق، به روشنی تمام آشکار شوند، به سخن روشن، اگر در همان

کند، )بر فرض که ایستادگان بر حق، غلبه میتر بر نیروی که خشونت بزرگ
ناپذیری بکند( شکست زورپرست، در برابر استقامت کامل صاحب حق و آشتی

او با سلطان جایر، نمایان شود، لحظه غلبه زورپرست، لحظه شکست او می
آید که سرتاسر شود. زیرا از شکست قهر در برابر حق، نوری چنان قوی پدید می

قرار، حتی وقتی آدمی در محاصرۀ آتش قهر کند . بدینمیتاریخ را روشن 
شود که صاحب است، بکار بردن قهر، اگر اصالت دادن به قهر باشد، سبب می

مقدار حق، هم جان را از دست بدهد و هم حق را گم کند هم زبون و بی
 بماند و محبت بگردد. اما اگردر دعوت از قاتالن خویش به استقالل و آزادی

زدائی بگرداند را نیز عرصه خشونت در برابر کین بشود و میدان جنگ
کند که کار را می)ع( ماند و شد و گرداند، همان سان که حسین(، آن411)

ها که بطور کامل به تسخیر زور در شوند و آنتوانند حر میها که میاو کرد: آن
را این روا حتی اگر یک تن آنآیند. د، به قهر خویش از پا در میانآمده

ها بکار برد، او را بر آن قدرت پیروز میترین قدرتدر برابر بزرگ
 ، در سایتاگراها، این درس بزرگباتوجه به این قاعده بود که گاندی گرداند 

هی کوچک برحق میها آموخت وقتی گرورا وارد کرد: حسین به همه انسان
شود. برند، پیروز میها که قدرت بزرگ را دراختیار خود گمان میایستند، برآن

(411) 
 1گاهی جز اقلیت ، سرانجام، در جامعه تکیهجا که دولت جباراما از آن   

درصد این روش را بکار برد،  31یابد، در صورتی که اکثریت درصدی نمی
ای نبود که در جامعه« جامعه مدینه»شود. حاکم چون برف آب می استبداد

ای برخوردار از مردم آن پیامبر حاکم مطلق و بقیه مطیع مطلق باشند. جامعه
حال، آن جامعه این روش را روش همیشگی خویش شورائی بود. با این ساالری
 پیدا نمی شدند. و گرنه، هرگز استبدادهای اموی و عباسی نگرداند

 
 است که جامعه را از فقری برهاند که مزرعه  قهر. اگر کار اقتصاد نیز این2

است، پس اقتصاد سالم آن اقتصادی است که در دست قدرت )= زور( قرار 
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قدرت قرار گرفت، در آغاز و در پایان فعالیت  که اگر در دستنگیرد. چرا
جا که جریان بزرگ شدن قدرت، همان گیرد. و از آناقتصادی، قدرت قرار می

، خواه خصوصی و داریجریان فقیر شدن انسان و طبیعت است، پس سرمایه
شود رگ میبینیم، عامل تخریبی چنان بزاند و میسان که دیدهچه دولتی، همان

 کند: پایان حیات انسان و طبیعت.که تاریخ را دارد به پایان نزدیک می
 گیرد که نیروهای محرکهبه داشتن اقتصادی انجام می قرار، قهرزدائیبدین     

زهای ها و خدمات الزم برای برآوردن نیاجامعه را در رشد بکار گیرد.  فرآورده
مادی اعضای جامعه را در اختیارشان بگذارد. بنابراین، آن اقتصادی قهرزدائی 

رو، این سخن که تا وقتی کند که مایه کار هی  قدرتی )= زور( نشود. از اینمی
ملتی در معیشت خویش، وابسته به دولت و دولت وابسته به درآمد حاصل از 

جامعه مدنی توانمند نمی های خارجی است،های طبیعی و قرضهفروش ثروت
کند: پس آیا  مدار جا، این پرسش محل پیدامیشود، سخنی بجا است. در این

 بسته است و راه خالصی وجود ندارد؟ چرا راه وجود دارد: 
 ، با وجود فعالیت شبانه روزیبه سرا  تجربه برویم: در دوران مرجع انقالب    

کردن اقتصاد را از ، به اتفاق همکاران خود، برنامه مستقلمثلث زورپرست
از هزینه  قدرت )=زور(، به اجرا گذاشتیم. در آن مدت کوتاه، درآمد سرانه

ای بدون بیشتر شد. بر آن شدیم رابطه انسان و فعالیت اقتصادی را رابطه سرانه
کار را از خوزستان شروع کردیم. قرار شد هر ماه را  دخالت قدرت بگردانیم.

های در یک استان بگذرانیم. در خوزستان، احیای شبکه آبیاری و فعالیت
کردم: تکرار، خاطر نشان میدیگر در دستور کار قرار گرفتند. آن زمان، به

گیر در کم یک ربع قرن کوشش پیهای بزرگ ضرور هستند و دستجراحی
است تا ایرانیان صاحب اقتصادی در خدمت انسان بگردند. ستهمسیر رشد بای

توانند شهادت بدهند که، تا تجاوز ها جوان بودند، میها که در آن سالآن
کردن اقتصاد از ها و درجریان جداگرفتن دامنه  فعالیت، با وسعتعراق

 خوابیدند.  های روزمره پایان جستند و امواج خشونت فروقدرت، اعتصاب
کردن اقتصاد از قدرت و تغییر رابطۀ انسان با اقتصاد، از انسان در مستقل     

خدمت اقتصاد به اقتصاد در خدمت انسان، به میزان )و نه هدف( گرداندن 
 عدالت اجتماعی میسر می شد و تجربه شد:
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 ، مستقیم کردن رابطه دهقان با زمین و توسعه کشاورزی● 
 واحدهای صنعتی با اداره تولید، و کارکنان مستقیم کردن رابطه کارگران● 
بیرون بردن واردات و صادرات از دست اقلیت صاحب قدرت مالی و در ● 

 پیوند با قدرت سیاسی و سپردن آن به شوراهای منتخب فروشندگان و مصرف
 کنندگان،

دادن به نقش دولت )= قدرت( در تبدیلساخت بودجه دولت و پایان تغییر● 
ساالری. قابل کردن استعدادها به نیروی ویرانگر از راه بزرگ کردن دیوان

میلیون تن بود.  2/4تا  4/4دولت  است که آن زمان، شمار کارکنانیادآوری
هزار تن برای انجام  211ری، کردن دستگاه ادابرابر مطالعه برای مردم ساالر
توانستند در دستگاه آموزش کشور، آموزش ببینند خدمات کافی بودند. بقیه می

 و به خدمت رشد اقتصادی در آیند. 
 جذب نفت در مجموعه بهم پیوسته اقتصاد مستقل،● 
یشتر به نیاز ب ←واردات ←تغییر سیاست پولی چنانکه جریان کنونی پول● 

 سرمایه گذاری بدل ←تولید ←ر و قرضه، به جریان پولهای کشوفروش ثروت
 آید، نظام بانکی نقش قلب را پیدا کند.سان پدید میشود و در مداری که بدین

، قهری که در تحمیل پرستش از قهر آزاد کردن نظام آموزش و پرورش● 
رود رفت و امروز بیشتر از دوران شاه بکار میمیبکار  اسطورۀ فرهنگ غرب

 (416و تبدیل این نظام به فراخنای تجربه و ابداع و ابتکار و خالقیت. )
 شد و دینگر قدرت مداری مالتاریا نمیدر حقیقت، اگر اسالم توجیه     

و بزرگترین محیط آموزش و  گشت، جامعه عرصه الاِکراهمی محبت و الاِکراه
 شد.انسان آزاد و رشد یاب می پرورش

 
. آزاد کردن دستگاه قضائی از قدرت و سازمان بخشیدن بدان، بر وفق اصول 9

صل درقرآن، این بیست ا انسان ای )درکتاب انسان، حق و حقوقگانهبیست
ام( که این دستگاه را عامل بازدارندۀ انعقاد نطفه زور و دستگاه را شرح کرده

بگرداند. دستگاهی از این نوع، هم اقتصاد را در خدمت انسان نگاه  قهرزدائی
را در خدمت قهرزدائی در مرزها و در درون  دارد و هم نیروهای مسلحمی

 گرداند. یجامعه م
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اما قوای مسلح یعنی ارتش و نیروهای انتظامی در صورتی که بخواهند  -1

شوند و، در کشور، هر بار کس یا  به ایران مانع از انتقال خشونت از انیران
کسانی زور در کار آوردند، در مقام ضابط دستگاه قضائی، خشونت او یا آن

ند، نباید ستون فقرات قدرت بگردند. پس، نخست، خود باید ها را خنثی کن
 سازمان مردم ساالر پیدا کنند. 

 کار تجدید سازمان نیروهای مسلحبه هنگام ریاست جمهوری، دست به     
 شدم:
سئولیت کردن ماز راه همراه های نیروهای مسلحکردن سازمانمردم ساالر● 

با اختیار و برداشتن تکیه از اسلحه و گذاشتن آن بر انسان: تبدیل هر یک از 
 نیروهای مسلح به دانشگاهی دائمی.

 و جلوگیری از تجدید سازمان امنیت و ابزار قدرت شدن نیروهای مسلح● 
 96سازمان امنیت »، 4961سازمان امنیت. اما در فردای کودتای خرداد 

 تشکیل شد!« میلیونی
بدین تدبیر بود که ارتش توانست دو بار تجدید سازمان کند: یکبار پس      

های اول بعد از پیروزی از متالشی شدن سازمانش توسط مالتاریا در ماه
انقالب، و یکبار زیر ضربات مالتاریا و قوای دشمن. تذکار این مهم ضرورت 

، گزارشی از تدارک این حمله و نزدیک بودنش ارد که، پیش از حمله عراقد
ند. برد تهیه شد. رئیس ستاد و رئیس اطالعات ارتش آن را نزد آقای خمینی
ه حمل آقای خمینی به من گفت: این گزارش درو  است، هیچکس به ایران

است که روحانیان بر ارتش اشراف نداشته باشند. در نکند. گزارش برای آنمی
و زمینی وارد  دو ضربه مرگبار بر نیروی هوائی های پیش از حمله عراقهفته

ای و اینان به آمدند. آقای خمینی به اغوای آقایان بهشتی و رفسنجانی و خامنه
ی، به بهانه کشف توطئه، به پایگاه های دستیاری کسانی چون محسن رضائ

هوائی در غرب کشور و به نیروهای زمینی مجدداً در غرب کشور، یورش بردند 
و به توقیف دستجمعی افسران و درجه داران پرداختند. چنانکه به هنگام حمله 

افسر نیروی هوائی و تمامی افسران و بخشی از درجه  711عراق، نزدیک به 
، در زندان زیر شکنجه بودند. این دو ضربه مسلم میتانداران لشگر خوزس
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اند.  بازسازی کردهکنند که مثلث زورپرست حمله عراق به ایران را زمینه سازی
، به یمن سازمان  ارتش ممکن گشت و از آن جا که نگرش در دشمن و جنگ

ی، تغییری بنیادی کرد، در نهمین ماه جنگ، زدائبکاربردن قواعد خشونت
داد که پیروزی کاملی برای عراق به پذیرفتن پیشنهاد چهار کشور غیر متعهد تن

طور که به آقای خمینی گفته بودند، ایران بود. این شد که کودتا کردند تا آن
صدر، پیروز، سوار بر تانک هایش، به تهران باز نگردد و دولت را از بنی

 ها خارج نکند.آنتصرف 
  
. اگر بنیادهای اجتماعی، بخصوص بنیاد خانواده، کانون تمرین مردم1

ساالری شورائی بگردد، به سخن دیگر، اگر خانواده که در نظام اجتماعی 
است، به کانون محبت و دستگاه  ، دستگاه اصلی تولید زور و قهراستبداد
پذیرجسته و فراخنای بدل شود، جامعه، نظامی اجتماعی باز و تحول قهرزدائی
 گشته است.  الاِکراه

 
گانه جامعه )دینی و سیاسی و  6. تولدی دوباره بخشیدن به بنیادهای 6

 ها، موازنه عدمیترتیبی که، در آناقتصادی و اجتماعی و تربیتی و فرهنگی(، به
دد بگر مطلقه( اصل راهنما )استبداد )= آزادی( به جای ثنویت تک محوری

و مراقبت دائمی در جلوگیری از مدار شدن قدرت )= زور( در بنیادهای 
 ششگانه جامعه به عمل آید.

عد خشونت زدائی، نه تنها خشونتبدین شش کار و با بکاربردن قوا       
زدائی آید که الگوی خشونتساالری پدید میشود، بلکه جامعه مردمزدائی می

شود. انسان و رشد او، می در جهان و امام عصر جدید، عصر استقالل و آزادی
 در آن، هر عضو جامعه مسئول است و قلمرو مشارکت هر شهروند در اداره

 شود. تر میامور کشور، زمان به زمان، گسترده
 

به خدمت  و نیز نیروهای محرکه و علم و نیروهدای مسددددلح امداچون دین     
صاد اقت« علمی»بزرگ و متمرکز شدن سرمایه بمثابه قدرت درآمدند، صفت 

اقتصاد، پیشنهادهائی از « علم»ت. پیشنهادهای اسبه زیر عالمت سئوال رفته
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آیند. ها بر اقتصدداد هسددتند و بکار دنیا نمیو مسددلط دیدگاه اقتصدداد مسددلط
« علم»هایی است که این وضعیت کنونی جهان، حاصل غم انگیز راه و روش

امروز  اند.ها بر اقتصدداد مسددلط در سددرتاسددر جهان بکار بردهسدداخته و مسددلط
 دانند که نه رشددد نوع غربی جهانی تواند شددد و نه این رشددد پایدارهمگان می

 تواند گشت.
حل ها دست بگریبان است و راهمسدائل اقتصدادی که انسانیت امروز با آن    
 طلبند، عبارتند از:می
 لکیت تصمیم درباره آنهاو کاربردهای آنها و ما نیروهای محرکه● 
رابطۀ کار با  شغل: جای مزد در جامعه و انسجام اجتماعی و استقالل و ● 

  جهانی شدن
 رابطه دولت با بازار● 
آورد: الف. آلودگی محیط استفاده از منابع طبیعی و سه مشکلی که ببار می● 

 کردن آینده و ندرت روزافزونز پیش متعینب. پیش خور کردن و ج. ا زیست
 مهار تغییر اجتماعی، بمثابه فراگرد سیاسی و اجتماعی نه از دید یک تاجر● 
 های روزافزوننابرابری● 
 در مقیاس جهان اداره نیروهای محرکه● 
 هافقدان نظریه اقتصادی بلحاظ ناکارآمد از کار در آمدن ایدئولوژی● 
 زیرسلطه –ریشه فساد: روابط مسلط ● 
 

ام ن« فرامدرن»ها را باید به کنار نهاد: خیال بافی که به خود خیدال بدافی     
کردن و از آن معنای زور را جایگزین آزادی و توانائیاسددددت، قدرت بهنهداده

ت و باید از آن رها شد. خیال باوری توقع رشد دادن داشتن، فریب بزرگ اس
شدمارند. در پوشش رشد، این مجاز اسدت که همگان آن را واقعیتی مسدلم می

جویند: تخریب را ضرورت رشد گمان بردن است که بدان، رفتارها ارزش می
و بدان مشدددغول ماندن، از اسدددتقالل وآزادی، توانائی غافل ماندنی اسدددت که 

گری کنند. و ویرانمجموعه اسدتعدادها، میسر میفعال کردن انسدان را بمثابه 
کردن اسددت که جز هایی همچنان باوررا بایسددته رشددد انگاشددتن، به اسددتراتژی
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بکار بردن قدرت در بزرگ و متمرکز شدن، نیستند. درحقیقت، نادانسته آلت 
 ها گشتن است. بزرگ شدن ابعاد ویرانگری

پندارند، به مجاز دل ممکن می ها راها که اصددددالح این اسددددتراتژیو آن     
اند. تنها با ها غفلت کردهاند و بدان، از بزرگ شددددن ابعاد ویرانگریسدددپرده

توان راه را از بیراهه بازشدددناخت: شدددجاعت نگرش در واقعیت اسدددت که می
های رشد که با مایه قدرت )= زور( ضد رشد و ویرانگر است. بنابراین نظریه

تر ها را بزرگاند، قدرت را بزرگ و ویرانیشددددهقدرت و بر پایه آن سددداخته 
رشود، فیالیت مسوتقل و آزاد اسوتیدادها اسوت  بنابراین اصل کنند. می

و روا رشود، آن اصل و روشی است که بکار فرا  کردن فاای  راهنما
 آیند ها میفیالیت استیدادهای انسان

ها این شجاعت را پیدا کرده و مسیر نساناسدت که ادر تاریخ، پیش آمده      
ها بازیابند و اندیشدددده اند. اگر این شددددجاعت را انسددددانتاریخ را تغییر داده

اش کنندد و، در جریدان تجربدده راهنمدای درخوری  بیدابنددد کدده بتواننددد تجربده
« عصددر رشد»شدوند که دربارۀ کنند، آیندگانی میکردنش و به یمن آن، رشدد

اگر نه، زمان شدددهادت و هم حکم بر محکومیت آنان میداوری خواهندکرد. 
 دهد. 

 های قرن بیستم:های رشد در واپسین سالپیشنهادها و نظریه
 

د به را با  سدده پیشددنها« رشددد، تاریخ یک باور غربی»کتاب  ژیلبر ایسددت     
 کنم:آغاز می برد. مطالعه پیشنهادها و نظرها را با این سه پیشنهاد،پایان می

 
 :سه پیشنهاد

( او بعد از شرح ریشه 417است: )داده را کریستیان کوملیو پیشنهاد اول● 
های غربی و توضیح این امر که چرا تعمیم الگوی رشد در ارزش« رشد»زدن 
کند که است، یک رشته تدابیر پیشنهاد می« واجب و محال»ها مسلط

 ترین بیان عبارتند از:در سادهمهمترینشان 
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کردن شرائط زندگی کشورهای . نمو اقتصادی هدفی مشروع است زیرا بهتر4
آورند، هائی که نیاز عموم مردم را بر میفقیر ضرور است. البته به تولید فرآورده

 باید تقدم بخشید.
اده که اعتبارهائی که دتوان گرفتن قرضه را تجویز کرد اما به شرط آن. می2
 ها را ایجاد کنند.شوند توان اقتصادی الزم برای بازپس دادن آنمی
در نظام اقتصادی جهانی، باید  . ادغام اقتصادهای کشورهای جنوب9

قید و بند با بازار، باید که بجای انطباق بیآید. توضیح اینگزینشی بعمل
 د بدست آورند.تواننامتیازهائی لحاظ شوند که هر یک می

ها بسود المللی بر سر مواد اولیه باید شامل تثبیت قیمتهای بین. موافقت1
 ها را جبران کند.های قیمتهمگان باشد. صندوقی پدید آید و کاهش

وب خود را به کشورهای  جن های چند ملیتی، باید بپذیرند تکنولوژی. شرکت1
مانع از آن شوند که آنان خود تکنولوژی در خور را منتقل کنند. بدون اینکه 

 بیابند.
 و تولیدگرا این پیشددددنهاد جالب اسددددت زیرا بر انتقاد اقتصدددداد مسددددلط     

شددود که خود را اکسددیر میگیرد. بر انتقاد اقتصددادی بنا میبازرگانی، بنا می
اندیشد و تمامی جامعهه پایان ناپذیر خود نمیکه جز به توسعخواند و حال آن
گذارد. افزون توانند در آن شرکت کنند، از مدار خود بیرون میهائی را که نمی

ها و در مفهومی جز مفهوم رایج از همبسددددتگی بر این، تأملی جدی در ارزش
اسدت. بنابراین مفهوم، عقب افتادگی وضددعیتی اسدت که همه اعضددای جامعه 

ی بیرون آمدن از آن، باید بکوشند. پذیرفتن و بکار بردن این مفهوم انسانی برا
و  انسددان المللی و صددلح و حقوقاثرات مشددخص در قلمروهای نابرابری بین

 آورد.ببار می محیط زیست
ا این توجیه که با وجود این، پیشددنهاد، انجام اصددالحات در نظام اسددت. ب    

که منتظر آنتوان به اجرا گذاشدددت بیتدابیر عملی و فوری وجود دارند که می
تغییر نظام جهانی شد. اما پیشنهاد دربر دارد غفلت از این واقعیت را که اگر 

اند، رو نیست که بفکر کسی نرسیدهاند، از آناین تدابیر به اجرا گذاشدته نشده
گری، اصددالحی که به آن نظام سددود رسدداند، طهرو اسددت که درنظام سددلاز آن

افسداد  اسدت و اصدالحی که زیان رسداند، به عمل درآوردنی نیست. نظام زیر 
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شد، از جمله نیاز نبود، کجا نیازمند می هم اگر ویرانگر نیروهای محرکه سلطه
ویرانگر، میزان تخریب را باال می کرد؟  در نظامبه قرضه پیدا قرضه پیدا می

ها امکان بدهد تدابیری اصالحی رود و ... و آن مجریان توانائی که نظام به آن
را بر ضددددش محورش به اجرا گذارند، کیانند؟ اگر وجود دارند، چرا نظام را  

سددددو، دوم بدین تغییر نددهندد؟ چرا بداید از یاد برد که بخصددددوص از جنگ
گران بهترین تدبیرها را پیشنهاد کردند و، با زبان ان در خدمت سلطهکارشناس
گری تعیین میکردند که نظام سلطههائی، این تدبیرها را پوشدش هدففریب

برد و های بزرگ که زبان فریب بکار میکند؟ در حقیقت، از فریبکرد و می
دهد، ایجاد ابهام نسبت به جای هر توسدعه میهمه جانبه را  بجای رشدد، فقر

یک از اصدالح و انقالب و نیز مصلحت و حقیقت است. در جای خود این 
 (411ایم. )ابهام را رفع کرده

 
گیرد مایه می های اجتماعی در کشورهای جنوب: از جنبشپیشنهاد دوم ●

های بینهای ثروتمند و سازمانقدرتها فرآورده  امید بریدن از که انگیزه آن
توان انتظار داشت از گر نمیالمللی و آگاهی از این واقعیت است که از سلطه

های جویند و روشآیند و سازمان میگری دست بشوید: پس خود گرد میسلطه
ها بسیار گوناگون ( هر چند روش413یابند. )درخور برای زیست خود را می

اند که: در جریان چند ها، بر تصدیق این واقعیت بنا شدهآن هستند، اما همه
ها را از منابع و اند، جامعهاتخاذ شده« رشد»دۀ اخیر، تمامی تدابیری که بنام 
اند. شکست چنان قطعی است که ماندن در آن فرهنگ خویش محروم کرده

نسان و طبیعت رفتن ا های بزرگ فقرراه و ادامه دادنش، شتابان بسوی فاجعه
است. بنابراین، کوشش اصلی باید بازیافتن استقالل سیاسی و اقتصادی و 

اند. از این پس، نه چشم هائی باشد که به حاشیه رانده شدهاجتماعی جامعه
های رشد دولت المللی دوخت و نه چشم به راه برنامهامید باید به مبادالت بین

است. تنها ردم را تباه نگرداند، هنر کردهماند. دولت اگر ابتکارهای خود م
از دادن به زندگی خویش را در بیرون است که هر جامعه حق سازمانکار آن
دادن با محدود کردن جا و موقعیت اقتصادی و با این سازمان  پیدا کند دولت

ها انجام چشم پوشیدن از انباشت اموال و ایجاد مجال برای بروز خالقیت
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ها توسط کسانی اتخاد شوند که سازمانین مراقبت که تصمیمگیرد. با امی
 شود.ها مربوط میدادن، به آن

گرفتن میان تجدد و سددنفت اسددت: از تجدد در مجموع، این پیشددنهاد قرار     
توان الهام گرفت. بدین می آورد و از سُنتهای جدید را بدستتوان امکانمی

 ( 411توان گذشته را سرمایه کرد. )توان زیست اما میبیان که در گذشته نمی
ها در اقلیت هسددتند. اما بدون اهمیت نیسددتند. از اسددت این جنبشبدیهی     
 آورد:ها، صاحب کتاب سه نمونه را میآن
 911. در یک اجتماع خود در هند Sawadhyaya جنبش سوادهیایا● 

آورد.  در روستاهائی که این جنبش نفوذ دارد، اسلوب زندگی فر را گردهزار ن
 است.از بن تغییر کرده

اند که بر آن آوردههزار نفر را گرد 111انجمن حدود  111، در مکزیک● 
 محلی خویش را باز بسازند. اند محیط زیستشده
های موفق را کوشند تجربههائی وجود دارند که میجنبش در آفریقای غربی● 

 (414در اختیار روستاها بگذارند. )
ها حاصل یک تغییر نگرش در خویش و در جهان است. همه این جنبش     

المثل آفریقائی را گویای این انقالب در این ضدددرب  Ndioneامانوئل ندیون
نگری. بنگر که ها که نداری میتو فقیری زیرا تو به آن»ش یافته اسددت: خوی

با تغییر دید،  این «. شددددویکیسددددتی. از ثروتمندی خویش در شددددگفت می
اند. دیگر آن را الگوئی که بدر آمده زیر سددلطه -گرها از نظام سددلطهجماعت

سددددان از دانند. بدینو دوای دردهای خویش کرد، نمیبداید به عمل در آورد 
سددازی که و از خود بیگانه« شددبه آرمان»حرمان ناتوانی از به عمل در آوردن 

شدددند هائی که صددرف تخریب میشددوند. کارمایهفلجشددان کرده بود، رها می
و کردن نقش آلت شددوند. در واقع، بنابر رهااینک صددرف سدداختن زندگی می

 گر است.پذیرفتن نقش تجربه
گرفتن کاری بایسددته نفس خارج شدددن از نظام و روش تجربه را  در پیش     

جا اسدددت اما کوشدددش برای تغییر دادن نظام نیسدددت. با وجود این، از همین
ها از نظام خارج اسددت که باید شددروع کرد. اما بنابر تجربه، بسددیاری از گروه

کنند، اما سددرانجام، جذب نظام میتجربه می شددوند و راه و رسددم جدید رامی



 223 

دهند. برای مثال، در همان مثال را تغییر نمی که اصددددل راهنماشددددوندد. چرا
کنند: بر آفریقدائی که نیک بنگری، بر دو اصددددل، دو معنای مختلف پیدا می

گر را فعال ارپذیر و سدددلطه، آفریقائی که خود را کاصدددل ثنویت تک محوری
خواهد خود نقش فعال را بر عهده بگیرد. بنابراین در کرد، اینک میبداور می

، انقالب در اصدددل و ماند. بر اصدددل موازنه عدمیگری مینظام فکری سدددلطه
درپی آن  ، با ترک موقعیت زیر سلطه،دهد و زیر سلطهاندیشه راهنما روی می

خویشددتن را باز می شددود که موقع مسددلط پیدا کند. او اسددتقالل و آزادینمی
آورد. را از بیراۀ تخریب به راه رشد باز می یابد. استعدادها و نیروهای محرکه

انسدددانی گرداند. معنوی می مدار اندیشددده و عمل خویش را مدار باز مادی 
 یافته است.شود که فطرت آزاد و رشد یاب خویش را باز می
 
کنند که چاره را در بزیر عالمت سئوال بردن را کسانی می پیشنهاد سوم● 

بینند که با این مفهوم، همراه هستند. بخصوص و مفاهیمی می« رشد»مفهوم 
ند که باید هست –است ها ساخته شدهکه مفهوم رشد بر پایه آن –ها پیش فرض

 به زیر عالمت سئوالشان برد.
بر محور اسطورۀ رشد ساخته شده را، نمی جا است که مذهبمشدکل این     

را تغییر داد. برای مثال،  ساز و توان اصدول راهنمای آنتوان از میان برد. می
برهان خویش  اش، اقتصاد مسلطکارهای خود مصدون داشدتن را که، بر پایه

سددددازد، چگونه بتوان از کار انداخت؟ آیا ها، میرا برای قدانع کردن انسددددان
 بیش از آن قوی نیست که بتوان به فکر شکستنش افتاد؟ اسطوره
حتی مؤلفانی که موافق بزیر عالمت سدددئوال بردن مفاهیم و مبانی و پیش      
پس از رشددددد، به احتمال ( »412ند که: )پذیرها نیسددددتند، ناگزیر میفرض

ترین کوشدش در قلمرو نظریه سدازی است که باید بعملنزدیک به یقین، مهم
زمان با به زیر سدددئوال رفتنع رشدددد در جنوب، رشددددی که سدددان همآید. بدین

شددد، در شددمال نیز  نخسددت در غرب و سددپس در همه جای جهان، اسددطوره
اند، سر هائی که برایش ساخته شدهه دوران رشدد و نظریهاسدت کپذیرفته شدده

شود، اما است. با وجود این، لزوم پرداختن به کار نظری آسان پذیرفته میآمده
گردد. در واقع، اگر شدود، توافق مشددکل میوقتی بنا بر تعیین محدودۀ کار می



 221 

حقیق تبخواهی با اکثریت اقتصدداددانان همصدددا بگردی باید بگوئی حاصددل 
)دارای معیددارهددای « دانش بهنجددار»بددایددد محددک الگوهددائی را بخورد کدده 

دهند. اما اگر چنین کنی، خود را از کشددددف تازه محروم مقبول( بدسددددت می
های این علم وحی منزل نیستند، ها و ضابطهای. و یا اگر بگوئی قاعدهساخته

بک وزن شوی که حاصل تحقیقات، از نظر علمی، سدر این صورت متهم می
ها و ها و اندازهکه قاعدهاسددددت. بدا وجود این باید روش دوم را برگزید. چرا

های قطعی نیسددتند. چه های این علم، اغلب اندازه و ضددابطه و قاعدهضددابطه
بسددا اندازه و ضددابطه و قاعده نیسددتند. به این دلیل روشددن که اگر بودند، چرا 

. افزون بر این، علم شدددحاصددل رشددد، وضددعیت کنونی انسددان و طبیعت می
ان فکری نواندیشدد حقیقت نیسددت و نباید گذاشددت کسددانی که آن را در ترور

برند، در کار خود موفق شددددوند. در مقایسدددده با باوری دیگر، علم نه بکار می
بیشدتر حقیقت دارد و نه پو  تر اسدت. علم یک محصول اجتماعی است که 

 لق نیست. پذیرد و حق مطبا زمان تحول می
 

 فصل دوم

 های رشد در واپسین دهه قرن بیستمنظریه
   
ها )فرا «فرا»ها، دهه این دهده، دۀ اعتراف به شددددکسددددت و انتقاد نظریه   

است.  ها«فرا»، فرا مدرنیسدم، فرا مارکسدیسدم و ...( و انتقاد این لیبرالیسدم
ند و چیست؟ ش پاسخ گفته باشهائی که توانسدته باشدند به پرسدشش رشدد نظریه

های پیشین مبرا و صراط مستقیمی را های موجود در پاسخاین پاسخ از نقض
اند و انتقادهایی اند. نظرهایی که اظهار شدهپیش پا نهاده باشدند، ارائه نشدده

اند و پیشددنهادها و انتقاد پیشددنهادها، رشددد را در رابطه با آمدهکه از آنها بعمل
 اند:کردهودقدرت، موضوع خ
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 (419)ساالری و رشد: مردم

 
، جامعه شدناس فرانسدوی، در فصل اول از قسمت چهارم کتاب آلن تورن     
پردازد. در ، به نقد نظرها و پیشددنهاد نظر خویش می«سدداالری چیسددتمردم»

 دهد:فصل اول، به این پرسش پاسخ می
 

 :؟  نوگردانی یا رشد4

سداالری سدیاسدی، دو روی یک سدکه می در نظرها، اقتصداد بازار و مردم     
کنند؟ امر واقع نمدایندد. آیدا هر دو، دولدت بمثابه قدرت مطلق را محدود نمی

های خودکامه قرار اسدددت که قرن ما، اقتصدددادها تحت اراده قدرت دولتاین
ساالری بازار باز آمد و مردم ها از پا در آمدند، اقتصادداشت. وقتی این دولت

و  و در آمریکای التین ها شد. در اردوگاه سوسیالیسمگونه دولتجانشدین آن
راندند. های خودکامه حکم میبسیاری از کشورهای جهان، بنام رشد، دولت

قدرت سددیاسددی را از قدرت  سددتانی،وقتی از دولت اختیار مهار اقتصدداد را می
گشاید و مردمکردن، فضدای سدیاسدی را میکنی و این جدااقتصدادی جدا می

 گسترد. ساالری سیاسی دامن می
این اسددددتدالل جزئی از حقیقت را در خود دارد. باید پذیرفت که هر جا      

افتد. اقتصاد ساالری در خطری بزرگ میکند، مردمدولت اقتصاد را مهار می
کند. سددداالری اسدددت زیرا قدرت دولت را محدود میزار شدددرط الزم مردمبا

ساالری را با اراده مردم تصددیق این امر تکذیب آن ایدئولوژی است که مردم
شددددود و در کندد و یدک دولدت و یدا یدک حزب بیانگر آن مییکی گمدان می

حاکم پایان می های عمودی، به سلطۀ یک طبقه یا نخبه صورت لزوم، به قهر
کنددد کدده بخشددددد. این ایدددئولوژی مردود اسددددت زیرا هی  دلیلی ثددابددت نمی

آورد. چه بسیار ساالری سیاسی در پی میای اجتماعی، مردمبرانداختن سدلطه
سدددداالرانه بپا شدددددند اما، بنام های مردمها که با هدف بسددددط آزادیانقالب

و خود را دموکراسی  های جبار بازسدازی شددندضدرورت تغییر جامعه، دولت
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است که مدعی است آزادی اقتصاد از خواندند. ضعف استدالل لیبرال در این
شرط کافی و حتی عامل تعیین کنندۀ  -سداالری اسدتکه شدرط مردم –دولت 
سدداالری برپا اسددت که بدون اقتصدداد بازار، مردمسدداالری اسددت. حق اینمردم
ها اقتصاد بازار وجود دارد اما مردمشود. اما بسیارند کشورهائی که در آننمی

سدداالری سدداالری برپا نیسددت. پس اقتصدداد بازار شددرط ضددرور اسددتقرار مردم
هسددددت اما شددددرط کافی آن نیسددددت. آیا نمی بینیم در بسددددیاری موارد، یک 

کند؟ دیکتاتورهائی که بنام رشد دیکتاتوری، به زور، اقتصداد بازار ایجاد می
 ها بودند.«ساالریمردم»آمدند، از این نوع یداز راه نوگرداندن اقتصاد، پد

هدای خود را ببار آورد، به یک دولت کارآمد، به کده ثمرهبدازار، برای آن      
های اقتصادی منطبق بر واقعیت، به وسائل ارتباط جمعی خوب، به سدیاسدت

تعلیم و تربیت برای همۀ افراد جامعه، در سددطح باال، نیاز دارد. اما نیازش به 
رو است که اقتصاد لیبرال از آن بیم دارد رو اسدت؟ از اینسداالری از چهردمم

که قدرت سدیاسدی مهار اقتصاد را در دست بگیرد. اما یک قدرت غیر مردم
که یک رژیم در آید، حال آن سدداالر ممکن اسددت به خدمت انباشددت سددرمایه

ا از یاد ببرد و بیشترین توجه را معطوف تواند نیازهای اقتصاد رساالر میمردم
های سدددیاسدددی کند و آوردهای اجتماعی و یا برآوردن خواسدددتحفظ دسدددت

های اقتصدادی و یا همسدازی سدیاسددت اقتصادی کردن عاملاعتنائی به فعال
 نکند.
ساالری را که مردمبنابراین، استدالل متداول را باید وارونه کرد. بجای آن     

دی بشدماریم، باید بپرسیم در چه شرایطی، اقتصاد بازار راه زوج رشدد اقتصدا
تر بخواهی، سددداالری کدام اسدددت؟ دقیقبرد و، در آن، نقش مردمبه رشدددد می

رشددد متکی به خود، یعنی رشدددی که درون جامعه و از جامعه مایه بگیرد، به 
 شود:تحقق سه شرط حاصل می

 ها وگذارییهگذاری و انتخاب نیک سرما. فراوانی سرمایه4 
 های نمو اقتصادی در تمامی جامعه و. توزیع حاصل2 
. به نظم و قاعدۀ سیاسی و اداری آوردن تغییرات اقتصادی و اجتماعی در 9 

 خواهد رشد کند.ای که میسطح یک جامعه و یا منطقه
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که سددازگار شدددن اقتصدداد بازار با رشدددد روشددن و مشددخص سددخن این     
ود دولتی تواندا بده تحلیدل و تصددددمیم وکارفرماها و اقتصددددادی، در گروِ وج

ها را نیک توزیع کنند. این سدده عامل رشددد روابط نیروهایی اسددت که حاصددل
 ساالری دارند: تنگاتنگ با سه مؤلفه مردم

، یعنی بدون سدداالری، رشددد نیسددت؛ بدون والیت جمهور مردم.  بدون مردم4
ای قانون مدار و شدددریک حاکمیت بودن با شدددتن به جامعهوجدان به تعلق دا

آید اعضای دیگر جامعه، رشد نیست. از تحلیل رشد، این واقعیت بدست می
کند دولتی باشددد که هدف اصددلی خویش که والیت جمهور مردم ایجاب می

م هم از راه نوگردانی اقتصدددداد و هم از طریق انسددددجا را تقویدت جدامعه ملی
 اجتماعی بداند و

ها کنند و این معرفهای پرشددددمار پیدا می. گرچده گوناگونی منافع، معرف2
های رشد نیز هستند. زیرا با ساالری هستند، اما عاملهای مردمیکی از مؤلفه

کنند، عامل انسددجام اجتماعی میهای رشددد ایفا مینقشددی که در توزیع عامل
 شوند و

ها، برد زیرا، به سود آزادیصدنعتی شددن راه می گذاری به رشدد و.  سدرمایه9
کند و هدای کهنده را می شددددکند و نو میسدددداز و کداری اجتمداعی سدددداخدت

 کند.مداری را جانشین نظم مداری می حرکت
توانیم نتیجه عامل و این سدددده مؤلفه می 9آیدا به متحقق یافتن روابط آن      

نی دارند؟ در این فصددل، سدداالر شدددن این همابگیریم که رشددد کردن و مردم
ساالری را اسدت که چونی و چرائی این همانی رشدد با مردمکوشدش ما بر این

توان جدا کرد، به این دلیل است ساالری نمیمدلل کنیم. اگر رشدد را از مردم
ساالری، فراگردی دائم نامتوازن، باز، سرشار از عدم که رشد نیز همانند مردم

ها تا بریدن این سددده مؤلفه از یکدیگر اسدددت. های زمانی، کشدددماکشتقارن
گذاری به زیان ای به سددرمایهانباشددت منابع ممکن اسددت امتیاز بیش از اندازه

ها را ببار آورد. یا به قمار گذاشتن سرمایه ها بدهد و سدوداگریتوزیع حاصدل
ند موجب تواتر درآمدها، میای بسددددود توزیع عادالنهکه، ضددددد حملهحال آن

های نیک هائی مثل وضعیتگذاری بگردد. حتی در وضعیتتضعیف سرمایه
های مهم میان این دو جنبه مکمل رشددد ، عدم توازنمهار شدددۀ اروپای غربی
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ساالری، نظام ایم. مردمهای شهروندی را دیدهحال، شدت بحرانو، در همان
د مجموعه روابط اجتماعی و در همان اداره سددیاسدددی، تغییر اجتماعی و رشددد

های اجتماعی و اقتصادی حال یک سدیاسیت اقتصادی است. انسجام عامل
هددا این آیددد. حتی منطق خدداص هر یددک از آنرشدددددد، خودجوش بعمددل نمی

آورد که به نزاع با یکدیگر کند و این خطر را پیش میانسددددجدام را تهدید می
ساالری است که انسجام د. به یُمن مردمبرخیزند و جامعه را بند از بند بگسلن

کنند. ها نقش خویش را در رشددددد، بازی میماند و عاملاجتمداعی بر جا می
گری، میان عامالن ساالری به نظام سیاسی نقش واسطهکه، مردمتوضدیح این

بخشدد و اینان را به خدمت رشد در می ها و دولت را میاجتماعی و میان آن
 ساالری است ساالری نیست، نتیجه منطقی مردمرشد علت مردمآورد. 

 

 :؟خردگرائی اقتصادی یاگرائی دولت   اقتدار2

توان این اشددددکدال را وارد کرد: روابط میان مردمبر این اسددددتددالل، می     
زا نزدیک شود که به رشد درونسداالری و رشد که در کشورهائی مالحظه می

رشد، وجود ندارند. به سخن دیگر،  در کشورهای در حال . این روابطهستند
زا  نیسدددتند. در این کشدددورها، تنها یک اینان توانا به برانگیختن رشدددد درون

تواند نظام اجتماعی ایستا را با شکستن ساز دولت، و گاه سرمایه خارجی، می
گرفت که نوگردانی دشددددمن مردمکدارهدا، به حرکت در آورد. آیا باید نتیجهو

خواه  پندارند در مرحله خیز برداشددتن، اسددتبدادی میسدداالری اسددت؟ بسددیار
و یا دولت  دار، یا دولت سددددوسددددیالیسددددتسددددرمایه دیکتداتوری بورژوازی

 ت، ضددرور اسددت. تنها وقتی پرندۀ رشددد در فضددا شددد و سددرعناسددیونالیسددت
ساالری پا تواند کاهش بپذیرد و مردمگرفت، مهار سیاسی تغییر اجتماعی می

 زا بگردد.بگیرد و شرط رشد درون
گراهای قرن هژدهم و نیز باور ملی« روشددددن بین»بداور اسددددتبددادهدای      

 در مصددددر در ترکیه و ناصددددر آتاتورکخودکامه نوگردان قرن بیسددددتم، کمال
رفت جانبداران مردمو ... چنین بود. گمان می در یوگسددالوی ( و تیتو411)



 222 

سدداالری گران هسددتند. مردمتابع سددلطه سدداالری در خدمت منافع الیگارشددی
ئی آزاد کنند خواسدددتند ملت خود را از امتیازهاهائی بود که میمطرود انقالب

ها بودند. گران در خدمت آنکه احزاب وابسدته به الیگارشدی وابسدته به سلطه
از این نوع بودند و وضع بدین منوال بود تا  احزاب کشورهای آمریکای التین

 زندگی سیاسی قاره را دگرگون کرد. که انقالب مکزیکآن
ها که میها باز شدددددند: این دولته انجام گرفت، چشددددمامدا وقتی تجرب     

های خود را در راه رشددددد اندازند، ناتوان خواسددددتندد به اراده قدرت، جامعه
ها هائی که توانستند نقش نوگردان ایفا کنند، آنتر بخواهی، دولتشدند. دقیق

های سددیاسددی و اقتصددادی و اجتماعی پیوسددتگی بوجود بودند که میان عامل
ها، اغلب، هدا در رابطده با یکدیگر، فعال شدددددند. دولتد و این عدامدلآورند

گذار اصدلی بودند و عامل پیدایش یک وجدان شدند. با فساد مبارزه سدرمایه
را مدار کردند. یک دیوان سددداالری یمن اجرا، آنکردند و قانون را اجرا و به

ساالری مستقرار مردنو پدید آوردند. در این تدابیر که بنگری می بینی، موانع ا
 اندرا از پیش پا برداشته

کار آید و سداالری بر سراما آیا کافی اسدت دولتی بنام برداشدتن موانع مردم    
بگسددترد؟ حاصددل اسددتبدادها، بنام آزادی، بنام رشددد، بنام  بسدداط اسددتبداد
سددداالری اسدددتبداد بنام مردمایم. آیا اینک نوبت به را دیده ایدئولوژی و دین

دهد: خیر، فرق است میان دولت مستبد است؟ صاحب کتاب پاسخ میرسیده
های تربیت کننده صاحب کند، عاملمی کننده. دولتی که بسیجبا دولت بسیج

کند. های اجتماعی و اداری را بسیج میها برای اقتصاد و برای سازماننقش
ید از تعیین کننده  در رشددددد ایفاء کند. در واقع با خلعتواند نقشددددی پس، می
 کند. ، جامعه را از متالشی شدن رها میالیگارشی

اسددت که بریدن با جامعه سددنتی، جراحی ای اسددت که اغلب با راسددتی این     
گیرد. اما فرق بسدیار است میان دولت زورمدار اعمال اقتدار دولت انجام می

و آزاد کردن جامعه از سلطه آن،  پا بر داشدتن الیگارشیتی که با از پیشو دول
کند. در این صددورت، دولت اقتدارگرا، خود، می جامعه را برای رشددد بسددیج
که شدددود. اما اگر دولتیزا میسددداالر با رشدددد درونمرحله گذار به جامعه مردم

ظ خویش از راه مقام بخشدیدن به عناصدری شد که کند، گرفتار حفبسدیج می
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ستون فقرات دولت مقتدر هستند و در بند فساد افتاد، ضد مردمی و ضد رشد 
کند. بشرط آنشود. رشد از راه دولت جریان پیدا میسداالری میو ضدد مردم

که مسددددیر آن یک رفت و آمد از جامعه بسددددوی دولت و از دولت به جانب 
شددددود اگر دولت ثروت را تنها برای خویش، حال میجامعه باشددددد. رشددددد م
، دولتیان در پیشای که در برخی کشددددورهای نفت خیزبجویدد. همدان رویده

 کنند.که جامعه را رشد دهند، آن را مهار میها بجای آناند. این دولتگرفته
رش بر جامعه اگر دولدت، هددفش افزودن بر قدرت خویش و تحکیم مها     

سان گذرد. همانشد، راه رشد، از استقامت جامعه بر ضد دولت اقتدارگرا می
 و و دولت نظامی در ژاپن و ایتالیا که انفجار نازیسدددم و فاشدددیسدددم در آلمان

که آلمان رشد گشودند. با آنو ... و فروپاشی نظام شوروی، راه را بر  آرژانتین
و ژاپن، در فن، به حداکثر رشدددد رسدددیده بودند، اما تنها بر اثر شدددکسدددت در 

 ساالری و رشد یافتند.، مردمجنگ
اسددددت. و با  سدددداالری، یکی توزیع تولید ملیآمدهای اصددددلی مردماز پی     

کند. لت را به عامل رشد بدل میساالری دوکردن قدرت دولت، مردممحدود
کند. و این، از راه شرکت دادن هر چه ساالری وحدت ملی را تقویت میمردم

 بیشتر آحاد مردم در والیت بر خود و بر جامعه خویش. 
توانند بزیند مگر در اتحاد با یکدیگر. رشدددد سددداالری و رشدددد نمیمردم     

تر  را بر میهای اجتماعی هر چه وخیمشود و بحرانفرموده، خفه می استبداد
سداالری که در یک بازار سدیاسدی باز خالصده شود و خود را انگیزد. آن مردم

های فشار و مدیریت تغییرهای تاریخی نخواند، در بند حزب ساالری و گروه
شددود. این برداشدت با آن نظر که نوگردانی را شددرط اسددتقرار فسداد، گرفتار می

اگر خواند. راسدددت بخواهی ضدددد آن نظر اسدددت. داند، نمیسددداالری میمردم
ها بدانیم که هر نوگردانی و تجودد را متنوع کردن روزافزون زیر نظام

ساالری فقدان هر اند، مردمیک بر وفق عقالنیت خاص تنظیم جسوته
قدرت فراگیر و بنابراین محصوووول نهائی تحولی اسوووت که، در جریان 

نشیند  اگر به ری و اصوالت فرد بر کرسی پیروزی میآن، عقالنیت ابزا
گذاری های اجتماعی میان سوورمایهعدس، رشوود را اداره سوویاسووی تنش
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شود ساالری شرط رشد میاقتصادی و مشارکت اجتماعی بدانیم، مردم
 و نه نتیجه آن 

هددای فدداشددددیسددددت و جهددانی دوم و از میددان رفتن دولددت بعددد از جنددگ     
، تجدد و نوگردانی اندیشه غالب شد. اندیشه رشد های اسدتعمارگراطوریامپر

 Alfredبا برداشدت لیبرال از نوگردانی و تجدد، مقابل شدد. اگر آلفرد سوی 
Sway ها را دارای همان را کشددورهای در راه رشددد خواند و آن دنیای سددوم

، داشت، بدین خاطر 4713سال  ، در فرانسهTiers-Étatموقعیت شمرد که 
بود که رشدد مبارزه بخاطر آزاد شدن و ترقی کردن و استقالل جستن و برابری 

ساالری و رشد، بمثابه یافتن و برخورداری از مواهب دانش و فن  است. مردم
، از جهل و از وابستگی، زوجی بشمارند که آزاد شدن از فقر نیروهای محرکه

 گیرند.از یکدیگر جدائی ناپذیر هستند و از یکدیگر نیرو می
 
یپیش پا م ای رفتند که لیبرالیسمبا وجود این، راه را گذاشتند و از بیراهه    

گذاشددت: تجدد و نوگردانی تقدم مطلق جسددت. و در همه جا، شددکسددت در 
سدداالری از یکدیگرند: هر یک آورد. غافل از اینکه رشددد و مردمببار ویرانی،

گیرندۀ عناصدر اقتصدادی، اجتماعی و سیاسی هستند. این نظر از آن دو، دربر
کار آزاد بازارها هم با نظر لیبرالیسم که بر ضرورت از میان برداشتن موانع طرز

سیاسی و اجتماعی،  بسیجانگارد ورزد و هم با آن نظر انقالبی که میاصرار می
سدداالری و رشددد نه آورد، مخالف اسددت. زوج مردمرشددد اقتصددادی را ببار می

گرائی انقالبی اسدددت، میان این دو اسدددت. به گرائی لیبرالیسدددم و نه ذهنعین
ایجداد یک نظام سددددیاسددددی مسددددتقل و توانا به اداره روابط میان تغییرهای 

که ماعی یا فرهنگی، تقدم می بخشد. بشرط آنهای اجتاقتصدادی با سدازمان
سدددداالری بعمل آوریم و هر رژیم غیر مسددددتبد را مردمتعریف دقیقی از مردم

ساالری بخوانیم، ساالر نخوانیم. اگر قرار باشد نبود قدرت خودکامه را مردم
هر محل مبادله کاالها و یا مبادله نظر میان اشخاص و هر پل و ایستگاه قطار 

سددداالری بخوانیم. عدم حضدددور قدرت فعال محلی برخوردار از  مردم را باید
سدددداالری در وظیفه سدددداالری خواندن، خالصدددده کردن مردممایشدددداء را مردم
 اقتصادی است.
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 :گرا  رشد درون9

گرا دارد. این پیوند از آن نتیجه سداالری پیوند مسدتقیم با رشد درونمردم     
اسددددت توانائی آن را دارد که جدد گشددددتهای که اینک متشددددود که جامعهنمی

تغییرهای جدید ایجاد کند بدون اینکه اعضددای خود را تحت فشددار سددخت 
گرائی نوگردانی و تجدد، گیرد که خاصدده درونقرار دهد، بلکه از این مایه می

کند. کشددورهائی سدداالر روابط اجتماعی را ایجاب مینظامی برای اداره مردم
گرا اسدددت، تحت سدددلطۀ یک عامل خارجی ها بروننکه نوگردانی  و تجدد آ

قدرقدرت هسدتند. این قدرت، یا دولت مسدتبد، یا قدرت خارجی، یا سرمایه
گذارد یک نظام سیاسی المللی است که نمیخارجی، یا حتی کمک بین داری
 شود.ساالری، هر دو، میآید و دیر پاید. مانع رشد و مردمگرا پدیدکثرت
آموزیم که درحال پایان اسددددت، اینآنچده ما از تجربه یک قرن، قرنی می     

انجامد. به اسدت که تجدد و نوگردانی به زور، استقالل به زور، به شکست می
توان سددقوط انجامد. چگونه میو وابسددتگی هر چه بیشددتر می از رشددد ماندگی

دید و قانع نشددد که سدداختمان یک جامعه و  امپراطوری و جامعه شددوروی را
برد. ، بر پایه زیربنای فنی و اقتصدادی نو، به رشد راه نمییک انسدان طراز نو

ها تحمیل شددددند، بدون اسدددتثناء، های نظامی که، بنام رشدددد، به جامعهدولت
ون، دولتشددود: هم اکنکارشددان به شددکسددت انجامید. با وجود این، گفته می

های مسددتبدی هسددتند که قدرت ، دولتو کوبا و ویتنام های کمونیسددت چین
ها سدازش اسدت که این رژیماند. اما حق اینکردهدولت را با اقتصداد باز جور

های ناپایدار دولت مستبد و ناسازگار با رشد است. در درازمدت، بدون طلبی
شود گراید و مانع رشد میساالری، دولت به فساد میه شدن رشد با مردمهمرا

 گردد.کند و دولت حقوقمدار میو یا تغییر می
گوینددد: اروپددا، بدده مدددت چنددد قرن در تجدددد بود و همزمددان، و نیز می     

مدار در کشور دیگری و ترقی  پادشداهی خودکامه در کشوری و دولت حقوق
حاضر هم، چگونه بتوان رشد داشتند. و در حالوجود می انی و صدنعتبازرگ

که نه تنها بر قدرت کارفرمایان سدددداالر خواند حال آنرا مردم داریسددددرمدایه
ها را به انگیزه شددود، بلکه رفتار شددخصددی آنبمثابه تنها عامالن رشددد بنا می
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اندیشد، به داشتن می طور که ماکس وبردارائی و یا آنسودطلبی، یا پیدا کردن 
کنند. اگر نوگردانی اقتصادی را نوعی از رفتار استعداد کارفرمائی، مستند می

 ساالر بخوانیم.توانیم آن را مردمکننده بشماریم، دیگر نمینخبه رهبری
های طوالنی، حرکتدتکند که مدر واقع، تجربه خاص اروپا، معلوم می     

اسددت که تنها از آخر نشددان داده های اجتماعی بسددیار کفند بود. ژان فورسددتیه
قرن نوزدهم اسددددت کده سددددطح زندگی مزدبگیران، بطور مداوم، بعد از یک 

است. عدم تحرک اجتماعی دوران طوالنی تجدد اقتصادی و اداری، باال رفته
و  که در روسددیهاسددت. چنانبیشددتر از غرب اروپا بودهدر شددرق اروپا بسددیار 

 است.همراه بوده داریماقبل سرمایه پروس، اقتصاد بازار با روابط تولیدی
«ملت»روشوونفدران، نمایندگان و جانشووینان در این دوران طوالنی،     

و محروم از بیان سوویاسووی، آزاد شوودند  این های در بند نظام سوویاسووی
ساالری یک نظریه است آن نقش مهم که روشنفدران ایفا کردند  مردم

بود و نوه یوک رژیم، یوک فراخوان به ملتی از صوووحنه غایب و نه عمل 
ها ملتدر دنیای معاصر، کشورهائی که در آن ملتی حاضور در صوحنه بود 

ها در مبارزه برای استقرار جانشین آن ساالرها در سکوت و روشنفکران مردم
، اند. دنیای اسالمی و قاره آمریکای التینساالری هستند، کم شمار شدهمردم

اند، فراوان کردهگرا، قومی یا مذهبی را پیداهای مردمی که اشکال ملیجنبش
ساالر که کران مردمها عرصده را بر روشنفکه این جنبشاند. االّاینبخود دیده

سدداالری های اروپائی داشددتند، تنگ و اسددتقرار مردمآن نقش مهمی در جامعه
 اند.گرا را نیز ناممکن ساختهنخبه
حل دیگری که رشد، بمعنای آن نیست که راه انتقاد ما از نظریه لیبرالیسم     
ن اسددت. بدین معنی ماند، عنان رشددد را به دسددت دولت قدرقدرت سددپردمی

 است که هر دو نظر نادرست هستند:

 :  بحران و باور به قدرت تقدیرساز1

سدداالری، وضددعیتی اسددت که در آن، حرکتمسدداعدترین وضددعیت با مردم     
شددوند. های اجتماعی بر سددر اداره منابع فرهنگی اصددلی جامعه، در مبارزه می
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شددوند و ه صدداحب نقش میآید که همکه در این وضددعیت نظامی پدید میچرا
یابیع سدداالری حاصددل دو جهتکند. مردمعمل هر یک نقش تاریخی پیدا می

های اجتماعی اسددت: اینان، در همان حال، که بازیگران تاریخ سدداز و جنبش
خاطر های فرهنگی را دارند. بدینکنندد، همدان ارزشبدا یکددیگر مقدابلده می

های ها هسدددتند که در جامعه، آنهاسددداالریترین مردمام قویاسدددت که گفته
صددددنعتی، برگرد منازعه طبقاتِ خاص جامعه صددددنعتی، که سدددداختی هر چه 

های ، برعکس، مبارزهاند. در فرانسددددهاند، شددددکل گرفتهتر یدافتدهمشددددخص
تر بر سددددر تصددددرف دولت، میان هدای عمومیاجتمداعی همواره تدابع مبدارزه

ها یا میان طرفداران و مخالفان حاکمیت ها و سددددلطنت طلبجمهوری خواه
های اجتماعی بار ایدئولوژیک اند. این امر سددبب شددد که نزاعروحانیان بوده

تر میان ای بنیادیپنداشدددت به مبارزهکه هر طرف میاضدددافی پیدا کنند. چنان
گذشدته و آینده، یا عقل و فرهنگ سدرگرم اسدت که در آن محلی برای سازش 

 نیست.
هددای گسددددلنددد و منددازعددات و جنبشهددا، روابط اجتمدداعی میاندر بحر    

اجتماعی جای به دفاع از منافع بتمامه خصوصی و رابطۀ همگان با دولت می
شود و یا دولت بطوردهد. در این وضدعیت، یا همه چیز از دولت خواسته می

شدود. اما اگر بحران شددید باشد و جامعه محکم نباشد، جامعه کامل نفی می
دهد و به های سدددیاسدددی و دولتمردان از دسدددت میتماد خود را به سدددازماناع

سدداالر تواند مردمآورد که او را از بحران بدر برد. این رهبر میرهبری روی می
بود و یا مستبد باشد. رهبران، در کشورهای دنیای  سان که دوگُلباشد، همان

 دوم از کار در آمدند.، اغلب از نوع سوم
ساالری دارد، بحران نیز با قدرت قرار، همان پیوند که رشدد با مردمبدین     

آورد ساالری نیست که بحران پدید میاین مردمهم گرائی دارد. )= زور(
آورد  آن نظام سیاسی که میدان و از بحران یک رژیم مسوتبد سر بر می

ها بر سووور قدرت و همه غر  ها بر سووور منافا و حزبکشوووماکش گروه
سواالر نیست  بیدس، بحران از فسواد باشوند، بهیچ رو، یک نظام مردم

ناتوانی نظام سویاسوی از اداره تغییرهای مشکل و یا ناتوانی از حکمیت 
آید  بنابر تجربه، رژیمهوای اجتمواعی رقیب پدید میمیوان خواسوووت
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ر، در بحران فرو ساالهای مردمهای اسوتبدادی بسیار آسان تر از رژیم
 روند می
کنند این دو با کده اغلب القاء می -یدک رژیم مسددددتبدد و یدک انقالب      

که ساالری بگردند. چنانتوانند زمینه ساز مردممی -همانی دارندیکدیگر این
دان شرط که موانع ساالری برد. ببه سوی مردم Péronرا رژیم پرون  آرژانتین

مشدارکت مردم را در اداره سدیاسدی جامعه خود، از سر راه بردارد. رژیم پرون 
برد، ناگزیر، در درون، عامل بدر خواست آرژانتین را از سلطه آمریکاچون می

گسدترش فضدای باز و مشدارکت مردم در اداره زندگی سیاسی خود شد. وقتی 
د بر زمین مسددددتحکمی بددا یکدددیگر مقددابلدده کننددد و تواننددرقیبددان دیگر نمی

توانند بر سدددر تسدددهیم دسدددت آوردها، کشدددماکش کنند، بخصدددوص وقتی نمی
شوند. ها یا سندیکاها ضعیف میشدوند. حزبنیروهای اجتماعی متالشدی می

ی خویش می« جااکنون و همینهم»بخشی از شهروندان در بند حفظ منافع 
ای رابطه کنند که به قول فرویداعتماد می شددددوند و بخشددددی دیگر به رهبری

کند. اقلیتگسیخته برقرار میشدخصدی و مسدتقیم با هر عضدو جامعه ساخت
 گذارند.ورزند و یا سیاست را کنار میهائی نیز عصیان می

های کنند که در وضددددعیتهای انقالبی اغلب تصدددددیق مؤکد مینظریده     
های گیرند که بازیکده مبدارزات طبقداتی در میبحرانی بغدایدت حداد اسددددت 

شددود و یک شدوند و طبقه سدازنده تاریخ وارد صدحنه میاعتبار میسدیاسدی بی
های های این نظر را تجربهگرداند. اشتباهکند و پیروز میانقالب را ایجاد می

، 4347 که روسیهاند. در واقع، بخاطر آنبس غمبار قرن حاضر، آشکار کرده
آهنگ، قدرت در وضعیت بحرانی بود و نه در وضعیت انقالبی که یک پیش

 4323را تصاحب کرد و هرگز هم به مردم نداد. این در فردای بحران سخت 
ال و حزب ناسددیون ، کارپذیرانه، سددرنوشددت خود را به هیتلربود که ملت آلمان
سددپرد و ... اگر بحران محدود و جامعه محکم باشددد، از هم  سددوسددیالیسددت

سدداالری بگردد. مثل ایتالیای تواند حامل روحیه مردمپاشددیدگی سددیاسددی می
که انقالب ضدد فساد موجب از صحنه بیرون رفتن قشری وسیع  39-4332

، از میان از رهبران سدیاسدی شد. اما جامعه در پی ساختن یک جامعه سیاسی
برداشدتن مافیاها و پاک کردن نظام سیاسی از فساد گشت. نمونه نافی صفت 
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گیرند اما، در آنها، انتخابات انجام میهائی هستند که در آنساالر رژیممردم
های حاکم، امکان و یا نامزدهای گروه بندی ها، تنها به دو جناح الیگارشدددی

 رقابت دارند.
سدداالر که صدفت مردمها وجود دارد برای آنای یک کشدور، انواع روشبر    

یا فسدداد که در گذشددته، بر بیشددتر  سدداالری ایتالیارا از خود سددلب کند: حزب
و نیویورک،  Tammany Hall، بخصددوص بر تامانی هال شددهرهای آمریکا

سددداالری که بنا کرد. و رژیم ضدددد مردم سددداالر لنینحاکم بود و یا نیات مردم
سدددداالری این فایده را دارد که زبان عامه پسددددند و تعریف جامع و مانع مردم

توان دریافت رژیمبه یُمن این تیریف، میشددددود. تأثیر میعامه فریب بی
پذیرند، بیشتر در خور سویاسوی را می های مسوتبدی که برخی از حقو 

سووواالری را میهوایی کوه برخی ابیاد سوووازنده مردمقوادنود توا رژیمانت
ساالری بدون احترام به حقو  بنیادی، بدون نمایندگی پذیرند  مردم

فراوان و گوناگون  از منوافا اکمریوت و بودون شوووهروندی وجود ندارد 
پذیرند اما ابعاد دیگر ساالری را میها وجود دارند که یکی از ابعاد مردمرژیم
ساالر خواند. این توان مردمها را نمییک از این رژیمسازند. هی ا ویران میر

کنند و یا بطور مرتب به هائی که انتخابات نسبتاً باز برپا میها و آن رژیمرژیم
کنندد )تا بیایند برای حمایت از او!( و یا حقوق طبیعی را در مردم رجوع می

 نیستند. ساالرکنند، مردمحق مالکیت خالصه می

 :  رابطه نو با کهنه1

ساالری کدامها هستند؟ سه پاسخ گرا و مردمهای گذار به رشد درونعامل     
 اند:به این پرسش داده شده

کالسیک است: بازار را آزاد  داری. پاسخ اول نزدیک به طرز فکر سرمایه4
 کارفرمائی باز گذاشتن. کردن و میدان را برای فعالیت دارندگان روحیه

دهند: رشد حاصل یک صولت می . پاسخ دوم را باورمندان به دولت خدا2
 همگانی، تحت رهبری دولت است. اراده و بسیج



 244 

است: بسته را باید باز کرد. باز کردن نظام سیاسی . پاسخ سوم به پرسش این9
ن رهبران و رهبری شوندگان پیشگیری شود، است که از جدائی افتادن میابه این

که تقدم منافع که نیازهای اساسی جمع بر منافع خصوصی تقدم یابند. چرا
آورد. اگر های پیوندهای اجتماعی را در پی میها و باز شدنخصوصی بحران

ساالری، بخش مهمی از محتوای خود را از پاسخ سوم را برنگزینیم، مردم
اند، شورهائی که مراکز اصلی رشد اقتصادی بودهدهد. تجربه کدست می

کند. بیشتر از ، پاسخ سوم را تصدیق میو آمریکا و انگلستان همچون هلند
موجب تحول  –پنداشت می طور که ماکس وبرآن – آنچه طرز فکر پروتستان

های سیاسی با  حذف سلطنت مطلقه است که ده باشد، این باز کردن نظامش
های استبدادی که که سلطنتدهد. حال آنتوفیق این کشورها را توضیح می

کرد، مانع رشد کشورهای را تقویت میآن روحیه ضد اصالح کلیسای کاتولیک
 شدند.می کاتولیک مذهب

آیا دید مرسووووم از کند: این توجه، اندیشددده را با این پرسدددش روبرو می     
های خرد در نوگردانی و تجدد صحی  است یا نا صحی ؟ اگر پیروزی

ها، امتیازها گرائیویران کردن سوودهائی را نوگردانی بدانیم که وییگی
مرسوووم اند، ، دید ها ایجاد کردهخصوووصووی بر سوور راه انسووان و قهر

ساالر دگرگون کردن کهنه نادرسوت اسوت  در حقیقت، فرهنگ مردم
کردن افراد و جمع. بسدیجمصل  است در نو است  تن ندادن به استبداد

ها و حافظه تاریخی که دارند. سدددان که هسدددتند، باخواسدددتها اسدددت، همان
تد با محیط مداندد کده برگهدایش از داد و سددددزنددگی اجتمداعی بده درختی می

ما با این فدر که کنند. هایش منابع زمین را جذب میزید و ریشه، میزیست
حرکتی در برابر حرکت می شوومارد، ، بیسونت را در مقایسووه با نوگرائی

نیز، مخوالفیم  در مخوالفت با این دید اسوووت که باید رشووود را نه تنها 
های و نمو که همسووری میراف فرهنگی با طر  سوواالریاجتماع مردم

سدداالری سددخن گفت وقتی شددرط توان از مردم. چگونه میآینده تیریف کرد
اسددتقرار آن، چشددم پوشددی بخش بزرگی از جهان از فرهنگ و هویت خویش 

همتا است؟ آیا بدترین انکار گمان رود که گویا بیبرای پیوستن به راه رشدی 
نقش شدن در تاریخ حکوم کردن اکثریت بزرگ از بیساالر جز مآزادی مردم
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ها به ارمغان برده و یا به خاص خویش اسددت؟ اگر بنا باشددد نوگرائی برای آن
ها تحمیل شددود، اگر بنا باشددد نوگرائی از راه بازار باز وارد شددود و میرا  آن

ر های فقیاسدت شرافتمندانه بگوییم ملتها را برباد دهد، بهتر اینفرهنگی آن
ساالر   فرهنگ مردماندساالری، پختگی نیافتهبرای برخوردار شدن از مردم

هوا در درون یوک جوامیه متجدد، در تیریف رفتوارهوا و روابط انسوووان
کند اگر اسووتمرار شووود  فرهنگ تیریف خود را نقم میخالصووه نمی

برای  آوردهای گذشتهدست گذشته در آینده نباشد  و اگر امکان بسیج
تصمیم به بریدن حال از گذشته، بعد از انقالب از پیش  بنای آینده نباشود 

ساالری از انقالب، بنفسده، بیانگر پندار و کردار زورمدارانه اسددت. اگر مردم
های مختلف )و حتی مخالف هم زیسددددت کردن، در یک ملت، افراد و گروه

اید بخش بزرگی کردن وحدت با کثرت است، ببا یکدیگر( و جور و سدازگار
ای را ابداع کند که، در عین حال که از گذشته را نیز نجات داد تا بتواند آینده

شود، عقالنیت و احترام بنا  فرید و ویژه باشدد و بر محور اصول جهان شمول
عقل  را نیز فراهم آورد. ما نباید میان ها در حقوقبه آزادی و برابری انسددددان

ها یکی را انتخاب )فرهنگ( جهان شمول و جانبداری از گوناگونی فرهنگی
های فرهنگی یا کنیم. بلکه باید میان در کنار و خصدددم یکدیگر بودن گرایش

ها با یکدیگر، یکی را انتخاب کنیم. فرهنگ جهان شمول و کردن آنسازگار
فرهنگ متالشی  ها، دو نیمه جدا شده از یکجانبداری از گوناگونی فرهنگ

 گرائیاند. یک پاره منطق عینهستند. حتی دو سطح یک جامعه دو پاره شده
های سیاسی، نظامی های فنی، بر استراتژیکه منطق حاکم بر بازارها، بر نظام

 گرائییا اقتصددادی و بر وسددایل ارتباط جمعی اسددت و پاره دیگر منطق ذهن
ها در تولید و است. این منطق، بیش از پیش، از نقش اسدت که منطق هویت

شود. از سوئی در بازی بزرگ اقتصاد اشدکال مشارکت در نوگردانی، جدا می
کنیم که در آن بازی، هم بازیگر و هم بازیچه هسدددتیم و از جهانی شدددرکت می

یم. نه دیگر تنها بر اسدداس نقشسددازسددوی دیگر ما شددخصددیت خویش را می
سددددازیم که از رفتار جنسددددی و های اجتماعی بلکه بر پایه فردیت خویش می

ها و ( و رؤیا، خاطره sexualitéهای فرهنگی وابسددددته بدان )فراوان پددیده
ها ( ، باورها و اضطرابNormes Transmisesهای انتقال یافته )ضابطه
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انتقاد از نوگرائی، مبنای تعریف نوگرائی اند. آن انقطاع که در سدددداخته شددددده
 ام، این انقطاع است.دانسته

 :  حافظه تاریخی و طر 6

تر اسددت. هائی از نوع جامعه ما، وضددعیت بسددیار بغرنجامروز، در جامعه     
شوند. این دیگر منافع و طبقات اجتماعی، سدرمایه و کار نیستند که مقابل می

گرایند. شددوند و به انحطاط میگر دور میذهنیت و عینیت اسددت که از یکدی
ها و دومی در جسددددتجوی هویتی بریده از جامعه. ای از تودهاولی در جدامعده

پنداری، دنیای اقتصداد و دنیای شدخصدیت با جدا شدن از یکدیگر خالء را 
اند که، پیش از این، محل کردهاندد. این خالء را در آنجدا ایجدادایجداد کرده

ها که ، مدنیت پیشینیان و همبستگی جامعه صنعتی بود. آناشتراک مسیحیان
انبازند. ها و اطالعات را بر هم میاند، ثروتگرفتهدر ریس جامعه جهانی قرار

دهند. به آزادی بازار ها را قرار میهائی از همه فرهنگهاشدددان، قطعهدر موزه
ها که در قاعده این بعکس، آن هدا بداور دارند.و نبود مهدار آمرانده بر فرهندگ

ها رانده اند یا به حاشیهها که از آن طرد شدهجامعه قرار دارند و بخصوص آن
خیزند. گرائی ریس بر میگرائی خویش به مخالفت با جهاناند، با ویژگیشددده

کوشند از حاشیه به متن و ها که میشوند به آنها تجزیه میدر واقع، زیر سلطه
ها که برای حفظ تمام و کمال فرهنگی مبارزه یس صدددعود کنند و آناز آن به ر

 شود ... کنند که به نابودی تهدید میمی
ها که باید در جامعه شددددوند، یکی برای آنحلی که پیشددددنهاد میاز دو راه     

کامل هم بوم و شددود. اینان باید بطورادغام بگردند، هی  اسددتقاللی قائل نمی
کند. خود را در ای را قطع میگردند. دومی هرگونه رابطههم شددددکل جامعه ب
ساالری است. مردمکند که اغلب بطور مصنوعی ساخته شدههویتی زندانی می

شود. و نیز حذف گذشته خواند و نه با روش دوم جور میحل اولی مینه با راه
ه بهانه آمیز اسددت که ترک فنون جدید ببرای ورود به آینده همان اندازه فاجعه

پاکسازی فرهنگی که در واقع، زمینه سازی است برای استقرار قدرت مطلقه. 
سووواالری تنهوا محلی برای گفتگو میان منافا متاووواد، یک بازار مردم
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سوویاسووی،  نیسووت  پیش از همه، فاووای عمومی بازی اسووت که، در آن، 
حوافظوه تاریخی و طر  عقالنیت ابزاری و میراف فرهنگ جورشوووان 

سوواالری شوورط بنیادی بنای ود  اگر همه نپذیرند که مردمشووجور می
های سیاسی آزادی انسوان اسوت، حداکمر، در اداره محتاطانه تصوومیم

 شود خالصه می
ها که خود را حامل یک پیام الهی یا یک سدددنت امروز، فاصدددله میان آن     

  ها که قدر هر صددداحب نقش را به عقل جهان شدددمولبرند و آنملی گمان می
برند بنام ها که گمان میها به اولیشددود. دومیتر میسددنجد، بزرگ و بزرگمی
گویندد: یک قانون برای همه. این نزاع گویندد، میراسددددتین سددددخن می دین

های اجتماعی را کند و این دو جنبشفرهنگی را نزاع اجتماعی مضدداعف می
کنندگان را، با خصددوصددیت ها که ها شددرکتجنبشکنند. زیرا این تجزیه می

دادند. آیا های همگانی، مانند آزادی و  عدالت، سوق میدارند، بسوی هدف
چون و چرا از حق ایم؟ من بیما میان مواضددع ضددد و نقیض، پاره پاره نشددده

ام کنم و به صدور حکم اعدهایش حمایت میدر انتشار کتاب سدلمان رشدی
کنم. به موازات، در و جانشدددینانش، اعتراض می الله خمینیاو، توسدددط آیت

کنم، برآنم که عقاید دفداع می حدال کده از الئیسددددیتده آموزش و پرورشهمدان
مذهبی در مدارس دولتی تعلیم داده شدوند. آیا سخن متناقض است؟ نه. باید 

گرا، یا دینی را محکوم کرد. زیرا جدا نشدددددن دولت و گرا، ملتدولدت امت
سداالری جدید هستند را ، از یکدیگر، دولت و فرهنگ که بنیاد مردم کلیسدا

ها را توان آنشان، نمیبرد. اما، در سدطح اشدخاص و تجربه زندگیاز میان می
 امت و مجبور کرد میان اصدددالت فرد خردگرا و وجدان تعلق داشدددتن به یک

یک حافظه جمعی، انتخاب کنند. قومیت وقتی بیانگر تعلق به یک جماعت 
ها حاصل تهدید یا تنها یک قلمرو دارد، است که یک قدرت سیاسی دارد و

سداالری اسدت. اما بعکس وقتی عنصدری از هویت شخصی است، برای مردم
گردد. زیان میساالری بیشود و برای مردماز عناصر متشکل شخصیت او می

روا تواندد این بداشددددد کده از هر ویژگی برهنده بگردیم تدا جهانمدا نمی آرمدان
که میسددر اسددت، جهان حال و تا جائیاسددت که، در همانبگردیم. آرمان این
 تر بگردیم. رواتر و خصوصی
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 :ساالریو مردم   دین7

ها به صحنه نند که با بازگشدت دینزها برگرد معنایی دور میامروز، بحث     
را متعلق بده دنیدای سددددندت و وجدان جمعی یک امت و  بدایدد داد. اگر دین

ساالری را،  به تمامه، از آن دنیای تغییر، بدانیم و اگر آنچه را و مردم نوگرائی
های تحصیل نتقال یافته و منزلتهای ا، منزلتRalph Linton رالف لینتون

کنند را ضد یکدیگر بشماریم، بدون ها هستند و آنچه میشدده یا آنچه انسدان
سدداالری و دین به دو دنیای ضددد تعلق دارند. اما دین تردید باید بگوییم مردم

ی دائنیست. دین، ج توسدط روحانیت تنها وجدان اسدت و انتقال یک سُدنت
شددددکل یک اخالق راهنمای پندار و  معنوی از مادی نیز هسددددت که معنویت

دانیم که کردار و پداکی و یدا رجوع به خدای یگانه متعال نیز هسددددت. ما می
کردن نیسددددت، بلکدده قدددرت و کردن و دنیددائینوگرائی و تجدددد تنهددا عقالنی

دین و نوگردانی در تضاد دستگاه مهار اجتماعی نیز هست. پس، روابط میان 
که روابط دین و نوگردانی چهار شکل ساده اما شود. چرامسدتقیم خالصه نمی

 کنند:مبنائی را پیدا می
، به یک اخالق اجتماعی تبدیل های سکوالر نو، در جامعه. سنت مذهبی4

 Robertتا روبرت باله  Tocquevilleاست که جامعه شناسان، از تکویل شده
Bellah اند. این سنت در بر نقش مهمش در جامعه آمریکائی تأکید کرده
های مذهبی و ضوابط است. ارزشپیدا کرده شکل جمهوری خواهی فرانسه

از دولت جدا است، با  که کلیسا هائی مثل آمریکااجتماعی، حتی در جامعه
 اند. یکدیگر منطبق گشته

ای است که یک دولت به زا نیست و برنامهای که نوگردانی درون. در جامعه2
تواند یک نیروی گرا باشد، میتواند سنت، که دیگر نمیگذارد، دیناجرا می
صورت، نزاع تحقق پیدا کرد. دراین گردد. امری که در ایرانسیاسی ب بسیج

که دین کردتوان شکترین نزاع است. میساالری، مستقیممیان دین و مردم
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گرائی کند و نگرانی بابت همنوائیساالری سازگاریمدنی همواره با مردم
(conformismeجامعه )ها یمان آنهای اخالقی و دینی سهائی که ارزش

تواند است می هستند، وجود دارد. بعکس، رجوع به معنویتی که مشیت خدا
های در حال تجدد ساالری داشته باشد. خواه، در جامعهروابط مثبت با مردم
ها زا، که فردگرائی دینی، حتی اگر به قوت گرفتن فرقهو نوگردانی درون

های در تغییر سریع، میقربانیانِ ناهنجاری در جامعه مدافع حقوق –بیانجامد 
گرای جدید توان آزاد های وابسته، وقتی یک عمل امتشود، خواه، در جامعه
بخشد که بر ضد یک دولت مستبد مبارزه میهائی میکننده بزرگی به جنبش

ینیم؟ ساالری را ببترین جنبه روابط دین و مردمکنند. چرا تنها یک جنبه، منفی
و  ، در یهودیتچرا نیروی آزادساز که وجه عمومی و غالب )در دین بودائی

 بخصوص در اسالم( دین است را نبینیم؟
اند با سددکوالر خوانده شددده هائی که انتگریسددتراسددت اسددت که جنبش       

از نو، قدرت دینی و قدرت دنیائی را کوشددددند، کنند و میکردن مخالفت می
ها را با سددیاسددت مشددتبه سددازند. راسددت اسددت که این جنبش کنند و دینیکی

، اثرات سیاسی مهمتری آیند و در دنیای اسالمی و اسرائیلبیشدتر به چشدم می
گرا ملی و ملیهای هدا را نه طبیعت دین که مبارزهآورندد. امدا نقش آنببدار می

دهند که در این کشورها جریان دارند. نباید ایجابات سیاسی یک توضیح می
گرای باور دینی را با اسددددتفاده از یک سددددنت دینی توسددددط یک دولت ملی

 مستبد، خلط کرد.
ها یا برخی از که دین -شدددوداغلب تکرار می -.  اما در این باره این  حکم9
ئی قدرت دنیائی را از قدرت دینی رد میها، بخصددوص اسددالم، اصددل جداآن

کندد، باید بگوئیم که این حکم بر برداشددددتی غیرقابل قبول از جریان تاریخ، 
اسدت. بنا براین برداشت، پنداری تاریخ جز به اجرا گذاشتن طرحصدادر شدده

های فرهنگی، سدیاسدی یا اجتماعی نیسدت که جوهرشان ماوراء طبیعی است. 
ر تاریخ تحقیق کنیم تا بدانیم در چه شرائط تاریخی کند داحتیاط ایجاب می

گرداندن نظم اجتماعی، یا بعکس، اسددددتقالل نسددددبی دنیائی از دینی، مقدس
 است.اهمیت بیشتر یا کمتر یافته
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گرداندن ، باید گفت کلیساهای مسیحی سخت در یکیدر مورد مسیحیت     
. این کلیسداها مدافع سرسخت سلسله اندقدرت دینی و قدرت دنیائی کوشدیده

ای اند. و بگونههای سددددنتی بودهمراتب اجتماعی و مهارهای اجتماعی جامعه
وارونده، این نزاع پداپ بدا امپراطور بود کده جدائی دو قدرت دینی و دولتی را 

توان افزود کدده اگر سدددددداالری بدداز کرد. میآورد و راه را بر مردمدر پی
اجتماعی را نیز تقویت ساالر شد، دینمسداعد فردگرائی مردم پروتسدتانتیسدم
های استبدای بودههای دراز حامی سلطنتمدت که کاتولیسیسمکرد. حال آن

اسددددت. بدا وجود این بخداطر پشددددتیبدانی از زنددگی عدارفانه و بریدن با نظم 
 گشود.  آزادیبخش اجتماعی، راه را بر مبارزات

و  کنند که تنها اندیشه علمیترین مدافعان فلسفه روشنائی فکر می. افراطی1
ساالر باید ساالری را تقویت کند و یک جامعه مردمتواند مردمواقع بینانه می

هنگ و یا تاریخ، بار که مراجعه به مردم، به فرشفاف و طبیعی باشد. حال آن
گرائی دارد و مساعد دولت استبدادی است. تجربه تاریخ اخیر این نظر را ملی

های مردم که در آن، جنبش کند، بخصوص تجربه آمریکای التینتکذیب می
عمل ها را بر ضد استبدادهای نظامی ب، مؤثرترین مبارزهشهری با الهام از دین

های میانه، تعلیم و تربیت نویافته، اغلب فریفتهء که طبقهاند. حال آنآورده
های استبدادی با ایجاد اند که رژیمهای ثروت اندوزی شدهها و فرصتاقبال

ها بطور گرائیاند. ما از خطر بزرگ همه امتکردهها ایجادبازار آزاد، برای آن
ساالری هستند. عالم کرد که مغایر مردمکامل آگاهیم و باید با صدای بلند ا

گرا را با دالیل دینی و یا فرهنگی مقاومت در های امتتوان سیاستاما نمی
کرد. اندیشمندان لیبرال نیز این مقاومت را از برابر قدرت سرکوبگر، خلط 

ن یاند. اگر همه تجلیات زندگی مذهبی را محکوم کنیم، ابنیادی دانسته حقوق
آید که در خردگرائی افراطی زندانی شویم و نقش بازیگران خطر بوجود می
شان را در ایجاد های اجتماعیهای فرهنگی و نیز نزاعیابیاجتماعی و جهت

    ساالری منکر شویم.مردم
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 :ساالرهاها و مردم  انقالبی1

ساالرها، با شرکت در که بسیاری از مردماست این های انقالبیدرام جنبش    
اند و یا فعاالنه در ایجاد رژیم ها، یا در رهبران مستبد از خودبیگانه شدهآن

اند. همان اندازه نادرست است که شرکت کننده در این مستبد شرکت کرده
ها بمثابه دشمنان مردمساالر خواندن که محکوم کردن همه آنها را مردمجنبش

ساالر و عمل انقالبی از کردن روحیه مردماست که جداحقیقت این ساالری.
یکدیگر، همواره مشکل است. زیرا هر جنبش اجتماعی، در خود، حامل یک 

ساالری می بندد، انکار بازیگر ضد جنبش اجتماعی است. آنچه راه را بر مردم
گری اجتماعی و  عمل جمعی را بیانگر تضادهای موجود در نظام سلطه

مردن است. بعکس، هر جا هدف، عمل افزودن بر ظرفیت عمل جمعی، ش
ساالر حاضر است. جنبش اجتماعی طبقه یا بخصوص ملت است، روحیه مردم

آهنگ و انقالب ساالری با یکدیگر عجین هستند و بر ضد جمع پیشو مردم
هستند. حتی در آنجا که یک طبقه یا یک )دولت سیاسی( قدرت خودکامه

کند، تا وقتی امید به رشد ال و آزادی سیاسی را ممنوع یا محدود میای را اعم
توان نقش بازیگران جامعه مدنی را بیشتر کرد، روحیه زا وجود دارد و میدرون
های ها برای رشد، بند در بندِ نزاعساالر وجود دارد. بنابراین، وقتی مبارزهمردم

نی شده یا از خودبیگانگی درونی یک جامعه دارند، وقتی تنها از نسل قربا
شود، یا شهروندان نیز صحبت می سخن بمیان نیست، بلکه از وجدان کارگران

 تواند هدف یک عمل جمعی بگردد.ساالری میمردم

سددددداالری و انقالب و کنددد میددان مردمکس جریت نمیامروز، دیگر هی      
ایم که به آن برداشت از تاریخ ختههمسانی قائل شود و ما آمو« ایتوده»رژیم 

بداوراندد. اما نباید از افراط رها آن می اعتمداد نکنیم کده آدمی را بدازیچده جبر
در  دیدیم حکم کنیم نشدددده خود را گرفتار تفریط کنیم و هر جا مبارزه و قهر

ها برای رزهسدداالر اغلب در مباسدداالری نیسددت. روحیه مردمآنجا روحیه مردم
های هدای ا جتمداعی و بخصددددوص در مبارزهو نیز در مبدارزه اسددددتقالل ملی

کارگری وجود دارد. اما وقتی این طبقه ضعیف بوده و به قوانین رشد تاریخی 
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سدددداالری را تهدید کرده و یا اسددددت، مردمکردهو نه به عمل خویش، باور می
های یک ضرورت، ضرورت بازیگران نقش آلت است. زیرامانع تولدش گشته

اندد. بعکس، وقتی یدک مبدارزه اجتماعی، یک جنبش تداریخی را پیددا کرده
اجتماعی تعریف شددده، به سدددخن دیگر وقتی مقابله مخاصدددمان بر سدددر مهار 

اسدددت، عمل اجتماعی حلقه در منابع و الگوهای فرهنگی یک جامعه گشدددته
سدداالری با مردم که سددندیکالیسددم کارگری طورسداالری دارد. همانحلقه مردم

چه صددددنعتی پیوند داشددددت. نه تنها در اروپا بلکه در نقاطی دیگر از دنیا. آن
 – گرسداالری خطرناک اسدت، جامعه را نظام سلطهبیشدتر از همه برای مردم

از زیرسلطه قانع  کشیدیگر به بهره گر،زیرسدلطه دیدن اسدت که در آن، سلطه
کوشددد زیرسددلطه را از وجدان محروم کند و یا وجدان او را از نیسددت بلکه می

ها صاحب نقش وجود ندارد. قربانی وجود دارد درو  پر بسازد. در این نظام
های پایانی قرن بیسددتم این سدداالری در این سددالو عامل سددلطه ... اگر مردم

رو است که جنبشاذبه را یافت و دید و رفتار انقالبی از اعتبار افتاد، از آنج
هددایی از خودبیگدداندده ای و ملی، اغلددب در دیکتدداتوریهددای آزادیبخش توده
 های سرکوب و موانع رشد شدند. گشتند که دستگاه

 

 Poste-Libérale:. (411)ف رشد از دید پسالیبرال

      
ام. رشدددد و عدالت را آورده در فصدددل عدالت، نظر جانبداران پسدددالیبرال    

اسددت دو نظر، کردهاند. در رشددد، کوشددشهمواره موضددوع بحث قرار گرفته
و مارکسددیسددم را تلفیق کند. بدین روش که از هر یک پذیرفتنی  را  لیبرالیسددم

 اند:ا یکدیگر تلفیق کردهها را بپذیرفته و پذیرفته

 :ساالری پسالیبرال  آینده: مردم4

کرد، ادعاهای لیبرال زنجیرهدای بردگی و انقیداد را پداره داریسددددرمدایده     
دکرد. اما نتوانست دولت را که گویا والیت مطلق دارد، نفی و دولت را محدو
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ایدد. بدا وجود این، وعدۀ یک آزادی که بر پایه امنیت راه را بر آزادی بگشدددد
اسددت، بکلی خالی از معنی نیسددت. االاینکه مادی و اسددتقالل فردی بنا شددده

وعده برآورده نشد. دورۀ لیبرال، نه دورۀ آزادی شد و نه در این دوره، پایه آن 
مرحله ای از  Tocquevilleرا، به قول تکویل توان آناسددددتوار گشددددت. می

 (416آموزش شمرد. )
کار ها نیست. اما هی هی  بارآوری، چون هنر آزاد بودن بارآور شگفتی»    

شود، به تر از آموختن آزادی نیست ... آزادی میان رگبارها زاده مینیز مشکل
جوید. و این تنها وقتی های مدنی قوام میزحمت میان موافقت و مخالفت

 «کرد.کات وجودش را درکتوان برکه میپیراست 
ای که، در آن، انسددددان صدددداحب اختیار چشددددم انداز لیبرال، یعنی جامعه     

ای توخالی نیسدددت که بعلت طبیعت انسدددان و شدددود، وعدهزندگی خویش می
ن نیسددت که در ای اسددت. اشددتباه لیبرالیسددمجدید، تحقق نپذیرفته تکنولوژی

اسددددت، ها را از رهگذر آزادی، بیش از اندازه برآورد کردهامکانات انسددددان
های سلطه و پیشنهاد برداشتی از استقالل شکستش بخاطر نشناختن سرچشمه

ساالر است، را ویران فرد اسدت که مفهوم جامعه، که پایه قدرتی براسدتی مردم
 کند. می
کردهنظمی اجتماعی را توجیهاسوووت کوه نظریوه لیبرال نتیجوه این     

بهبود سط  عمومی زندگی  -ترین دست آوردهایش اسوت که با ارزا
به قیمت انباشووت  -مادی و قدری آزادی در قلمرو زندگی خصوووصووی
اند که در تاریخ مانند قدرتی در دولت و در قلمرو اقتصووواد تمام شوووده

 نداشته است 
و، به بهای ویرانی منابع استقالل دار، هر ددولت لیبرال و اقتصداد سدرمایه     

و بسیاری از  که ماکیاول -اند. حق حمل اسلحه شخص و جمع، بدست آمده
با  -پنداشددتند، اسدداسددیش میهمه برای  والیت جمهور مردممتفکران اخیر آن

زار و شددرائط اسددت. مالکیت و مهار زمین و ابحق دادن ریی، معاوضدده شددده
 و که بنیادهای اسدددتقالل شدددخصدددی در نظر جیمس هارینتون -دیگر زندگی 

ه ب با مزد معاوضه شدند. و لیبرالیسم -بشمار بودند  ،بعدها توماس جفرسدون
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های شددان، همه سددازمانتن داد و با همدسددتی داریایجابات اقتصدداد سددرمایه
 ، از میان برد.داریفاصل میان دولت و مزد را، جز کارفرمائی سرمایه

تغییر جهت دادن به این حرکت اسددت. در  سدداالری پسددالیبرالنوید مردم     
ساالری در خور است که، در آن، مکه، آن مرداستحقیقت، پسدالیبرال بر این

 با مسددئولیت شددناسددی بسددط یابد و بکار بردنِ حقوق مالکیت انسددان حقوق
ساالر بکار شدود. قدرت دولت نیز با مسئولیت همراه شود و بطور مردمهمراه

سدداالر از مردم و مایندگی مردمرود. پسددالیبرالیسددم، بر اعتبار اشددکال سددنتی، ن
نهد و اشدکال جدید قدرت اجتماعی، مستقل از دولت آزادی فردی تأکید می

های های تضددمین شددده که در جامعهکند که عبارتند از آزادیرا پیشددنهاد می
سدداالر با مسددئولیت همراه باشددند. مختلف )خانواده، کشددور ...( بطور مردم

ها و گذاریساالر سرمایهشدامل مهار مردم سداالری اقتصدادی کهعناصدر مردم
شدوند، تنها بلحاظ نفس خود نیسدت که خواستنی هستند. بخاطر آنتولید می

سدداالر حکومت هسددتند نیز، که بیش از پیش شددرط ضددرور اعتبار مهار مردم
 خواستنی هستند.

های آزاد. پس، ای اسدددت میان انسدددانسددداالری به ضدددرورت رابطهمردم     
اقتصدادی همانند انقیاد انسان ضد آزادی است. مدافعان حکومتی وابسدتگی 

« خدمتکاران»گفتند: ، بحق می47که نماینده حاکمیت مردم باشد، در قرن 
اند. ها استقالل خود را فروختهکنند. زیرا آنحق ندارند در دادن ریی شدرکت

بخواند و راه  هان شمولحل را در این دید که حق مالکیت را جراه جفرسون،
دسدت یابی تدریجی همگان را به آن، و در نتیجه، همگانی شدددن حق ریی را 

ساالری سازگار شد. اما دید جفرسون سان مالکیت و مردمپیشنهاد کند. بدین
کرد. اما می مغایر بود زیرا بنا بر آن دید، انسددان مالکیت پیدا داریبا سددرمایه

های کوچک و تبدیل شدددددن مالکان به مزدبگیران، راهاز میان رفتن مالکیت
حل او را از اثر انداخت. بنوبه خود، برداشت مارکسیسم از سوسیالیسم بمثابه 
مالکیت جمعی و مهار دسددتجمعی وسددائل تولید، سددرنوشددت مشددابهی را پیدا 

را در از میان بردن  داریطور که جفرسدون فراگرد انباشدت سرمایهکرد: همان
کم بها داده بود،  داریمبانی اقتصددادی اسددتقالل انسددان و اسددتحاله سددرمایه

را در  ها نیز نتوانسددددتند توانائی عظیم دیوان سدددداالری دولتمارکسددددیسددددت
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ها از مسددئولیت برخورداری انسددان خودکامه کردن دولت و در جلو گرفتن از
را  سدداالری پسددالیبرالتوان مردمرو، میسدداالر، به حسدداب آورند. از اینمردم

تألیفی از دو دید، یکی دید جفرسدون و دیگری دید مارکسیست دانست. این 
اسددددت که باید مهار دسددددتگاه تولید، سدددداالری همانند جفرسددددون برآنمردم

است که تولید، اجتماعی است بگردد و همچون مارکسدیسم بر این غیرمتمرکز
گیرد. مهار مردمتواند بشدکل مالکیت شدخصی انجامو غیرمتمرکز کردن نمی

ها و کند به دو قرن بحث میان لیبرالسدداالری که پسددالیبرالیسددم پیشددنهاد می
ت توان مالکیبخشددد. نه میها درباره طبیعت مالکیت پایان میسددوسددیالیسددت

کردن کرد و نده اجتماعیگویدد همگدانیفردی انسددددان را کده جفرسددددون می
گویند، کاربرد دارد. این به ها می، به ترتیبی که مارکسیستمالکیت خصوصی
سداالر  انسان است که ما تحت فشدار حقوق مردم مالکیت تغییر محل حقوق

 اریم.نیاز د
داریم که بیشتر از یک تجدید سادۀ  ساالری پسالیبرالما برداشتی از مردم     

های انسان ای از هدفقواعد بازی اسدت. این برداشدت در برگیرنده مجموعه
شود. اگر عالیبنا می است که بر دید واسعی از رشد انسان بمثابه اصل راهنما

 انتخاب اسددت ، برای مارکسددیسددم کار رین فعالیت انسددان، برای لیبرالیسددمت
داند که می« ایآموزنده»سددداالری پسدددالیبرال، انسدددان را اسدددت. نظریه مردم

ها رو، ما پسالیبرالکنندۀ رشدد او هسدتند. از این انتخاب و کار وسدائل تأمین
 (417) :گویدهستیم آنجا که می مخالف قول ژان استوارت میل

است، ها به آناصل راهنمای بزرگی که بازگشت هر یک از استدالل»   
 «اهمیت مطلق و اساسی رشد انسان در گوناگونی پرغنای خویش است

شود و نه ساالری شکلی از جامعه لحاظ میکه مردمبمحض این    
و اعتباردادن به آنها، اصل برابری، ها سازوکارهای برای انتخاب حکومت

یک انسان یک »کند که نه تنها ساالری است، ایجاب میکه ذاتی مردم
کند که هر انسان به زندگی، حق واقعاً داشته باشد، بلکه ایجاب نیز می« ریی

 (.411« )ترین زندگی، داشته باشدبرابر، حقی برابر به کامل
بخاطر این نظر، بسددیار بزرگ اسددت. باوجوداین،  ونما به مک فرسدد دین     

را ایدئولوژی  جا که او لیبرالیسممیان ما و او اختالف نظر نیز وجود دارد. آن
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ا متناقض کند. اما ما نظر او ررا توجیه می داریسرمایه کشیخواند که بهرهمی
 داریهای رادیکال ضد سرمایهآویزی کارآ در اختیار جنبشیابیم که دسدتمی
در بیان لیبرالیسددددم تأکید می نهد. بر خالف مک فرسددددون بر وجه حقوقمی

نهیم. و نیز، ما با این نظر مک فرسددددون که اصددددول بازار و ندرت در نظریه 
کند مخالفیم ساالری کامل تحولاز آنند که جامعه بسوی مردملیبرالیسم مانع 

(413 .) 
اسدددت که در آن، هر ایسدددنتی که جانبدار جامعه در مخالفت با لیبرالیسدددم    

سددداالری شدددود، مردمآوردی بر پایه مبادله اوراق مالکیت حاصدددل میدسدددت
کند که بر آموزش از راه تجربه بنا و با یشددددنهاد میای را پجامعه پسددددالیبرال

ها شددود. این پیشددنهاد تغییر کامل ضددابطه، حکومت میانسددان اجرای حقوق
کردن رابطه میان رشددد انسددان و سددازمان اقتصددادی اسددت. این اسددت. وارونه

گر نه بمثابه یک هدف دهد فعالیت اقتصددادی را دیپیشددنهاد به ما امکان می
سدداالر که بمثابه یک وسدیله برای دسدتیابی به رشددی بشدماریم که بطور مردم

طور جهت تاریخی که پیشنهاد میهمان - شود. مشروعیت این الگوتبیین می
از آموختن و نه از انباشدت، از افزایش دائمی استعدادها و چیزهائی که  -کند

و جمعی و در سود هر آنچه رشد انسانی است، بکار میدر جریان رشد فردی 
آیند و نه از مالک شددن روزافزون طبیعت در سود رشد اقتصادی، نشأت می
گیرد. این پیشددددنهاد مسددددتلزم  الگوی جدیدی از نمو اقتصددددادی و الگوی 

 ساالری است.جدیدی از مردم
بدون تردید، محصددول آمال دوران  سدداالری پسددالیبرالبرداشددت از مردم     

 برد:لیبرال است. با وجود این بر سر دو نکته با سنت لیبرال می
داند که بطور مستمر الف. این برداشت فرد را موجودی ذاتاً اجتماعی می

کند و نیز های خویش را دیگرسان میاستعدادها و رفتارها و دلبستگی
 دهد.تغییر میاستعدادها، رفتارها و عالئق دیگران را 
کند که دولت را محدود ای تلقی نمیب. مهار افراد بر وسائل تولید را نرده

شمارد برای کاستن از وابستگی اقتصادی فرد که ای میکند، بلکه وسیلهمی
 است. مانعی بر سر راه واقعیت یافتن والیت جمهور مردم
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 داری، بر آن نیسددتیم که جامعه سددرمایهلیبرالیسددم با وجود این دو بریدن با     
سداالرِ لیبرال خط سدیر خود را رها کند و نظم جدیدی مستقر بگردد. ما مردم

 را زائیده است: ساالری پسالیبرالبر آنیم که این جامعه خود نظریه مردم
دهد که عبارت باشد ازتغییر بیاند سیاسی را تشکیل میاین نظریه یک رش● 

. متضمن توسعه حقوق شخص است. بنابراین، به اجراها پیرامون حقوق
 آورد. گذاشتن این نظر، تغییر اساسی در پویائی اجتماعی بوجود نمی

 هایی که میان دولت وبا اصرار ورزیدن بر لزوم اعطای اختیارات به گروه● 
طلبی قدرت دولت جلوگیری شود، نظریه مردمگیرند تا که از توسعهفرد قرار می

کند های بزرگ اجتناب میاز افتادن در یکی از بن بست ساالری پسالیبرال
های حال، یکی از ضعفکنند. در همانفردی را تهدید می که بسط حقوق

برد. با تأکید نهادن بر این امر که توسعه میرا از میانساالر بزرگ جامعه مردم
ساالری پسالیبرال ساالری بمعنای توسعه قدرت دولت نیست، مردممردم

کند و که نه دولتی که اختیار و قدرت را در خود متمرکز می -اعتقاد خویش
 کند.را ابراز می -، بردار آزادی انسان نیستنددارینه کارفرمائی سرمایه

کند عناصر نظریۀ مردمیک منطق اقتصادی وجود دارد که ایجاب می● 
طور که محیط فنی و اقتصادی اوائل به عمل در آیند: همان ساالری پسالیبرال

عصر جدید در اروپا موجب توسعه تجارت و پایان بخشیدن به سلطه فئودال
کنند که اداره سازماندهی اقتصاد ایجاب میها گشت، محیط فنی جدید و 

ها به ساالر بگردد. افزایش مستمر تولید و گذار از تولید فرآوردهاقتصاد، مردم
طلبی سلسله تولید و پرداخت اطالعات و فرهنگ و خدمات دیگر، به مبارزه

 دادن بیش از پیش به معرفتساالری، اهمیتمراتب آمریت از سوی مردم
های دائم در افزایش بمثابه شرط ضرور دینامیسم اقتصادی و باالخره هزینه

برداری از منابع طبیعی، با یکدیگر جور شده و بیش از پیش جور خواهند بهره
تر کنند. را پرخرج و پرخرج داریکه حفظ نظام و نظم سرمایهشد برای آن

توانند نیروی محرکه اشکال مردمها میساطاست که این انباستدالل ما این
که در بند خیال پردازی افتیم و وعده تر و برابرتر بگردند. بدون آنساالرانه

توانیم وسائل عملی را برای حل مشکل ندرت بجوییم. نیک وفور بدهیم، می
 شود.دانیم که این مشکل از امروز به فردا حل نمیمی
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، تنها و حتی بهترین ساالری پسالیبرالا کنیم مردمبا وجود این، اگر ادع      
لیبرال  داریهای خروجی نامعلوم کنونی سدددرمایهخروجی برای بدررفتن از راه

 اند.های دیگر نیز اظهار شدهاست، فریبکاریم. نظریه
 همگانی و دیگری جا، صددداحبان کتاب، دو نظر، یکی لیبرالیسدددمدر این     

شددان را در فصددل عدالت کنند. بحثرا طرح و نقد می لیبرالیسددم نئو هابسددی
 آوریم:ایم. از راه فایده یادآوری، نقدشان را از این دو نظر میآورده

 :و نئوهابسی از منظر رشد جهانی   نقد لیبرالیسم2

داند، ها را شدددرور و نیازمند آمریت دولت میکه انسدددان در پاسدددخ هابس     
 (461نوشت: ) روسو
ها ناگزیر نیستند از آزادی یا حکومت شدن، یکی را انتخاب انسان»     

 «.توانند هم آزاد باشند و هم حکومت شوندکنند. می
نیز مانند بسیاری متفکران جامعه بدون دولت را غیرقابل تصور می روسو     

دهد. سدددده نظریه قرار می داندد امدا مبندا را حداکمیدت و والیدت جمهور مردم
، در برداشتساالری پسالیبرالو لیبرالیسم نئوهابسی و مردم جهانی لیبرالیسدم

هاشددان از بازار و نقش آن، سددلسددله مراتب اجتماعی و والیت جمهور مردم، 
 کنند:هاشان را با یکدیگر آشکار میموافقت و مخالفت

گذارند که در آن، دیددگاهی را در اختیار نمی یدک از دو لیبرالیسددددمهی      
تر یافت. هیچیک را بتوان دید و یا حتی روشددددن یت جمهور مردمتحقق وال

توانند برای ما توضدیح بدهند چگونه باید استقرار والیت جمهور مردم را نمی
 با آزادی سازگار کرد.

موضددوع  اسددت که اسددحق برلین« آزادی منفی»قصددد ما از آزادی همان      
 (:464است )ار داده و تعریف کردهبحث قر

و برداشددددت ما از « آزاد بودن از اکراه دیگران در امور شددددخص خویش» 
 Adam همددان برداشددددددت آدام پرزورسددددکی« والیددت جدمدهور مردم»

Przeworoski ( :462است  ) 
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کنند، بطور دستجمعی ل میهای معمولی عمافراد که بر پایه رجحان»    
هایی جز شوند با تضییقها پیشنهاد میهائی که به آنحلوالیت دارند اگر راه

تر، افراد شرائطی که از اراده افراد بیرون هستند، همراه نباشد. بطور باز و روشن
توانند بنیادهای موجود، از جمله دولت و مالکیت را والیت دارند زیرا می

ر یک از منابع در دسترس را به این یا آن مقصد برآوردنی تغییر دهند و ه
کند که جامعه اختصاص دهند. به سخن دیگر والیت افراد وقتی تحقق پیدا می

 « کند.توانائی هر تفسیر را که مطلوب یافت، پیدا می
توانیم نظر پرزورسددکی را اصددالح و کامل کنیم با افزون این تبصددره که می     

ها، افراد یک گیرد که، در آنتفسدددیر شدددرائطی را نیز در بر میوالیت توانائی 
وقتی وجود  گزینندد. والیدت جمهور مردمهدای خود را بر میجدامعده رجحدان

های اشددددخاص لحاظ ها، رجحانها و اجرای آندارد کده در اتخاذ تصددددمیم
ل که والیت مردم را ساالری لیبراهای معمول در مردمشدوند. بخالف تعریف

کنند )انتخابات، حکومت اکثریت، در طرز کار نظام و قواعدی خالصددده می
از  کرد، برداشت پسالیبرالهای مدنی( که در اتخاذ تصمیم باید رعایتآزادی
گیری میسدداالری حواس خود را جمع نتایج )و نه فراگردهای( تصددمیممردم

کند، بلکه بر عطوف مجموعه خاصدددی از بنیادها نمیکند و توجه خویش را م
سدداالر در اجرای کند: آزادی و مسدئولیت مردمسدیاسددی متمرکز می یک آرمان

این بود که از روی قرار و  داریقدرت اجتماعی. انتقاد ما به اقتصدداد سددرمایه
کند و خویش محروم میقداعدده، اشددددخاص را از حاکمیت و والیت مردمی 

 آورد که دشمن آزادی است.شرائط یک وابستگی را پدید می
برداشدت ما از والیت مردم، به این یا آن شکل از اعمال والیت، رجحان      
دهد. برای مثال، اعمال والیت از راه شددددرکت مسددددتقیم را حق و اعمال نمی

اشددکال اعمال والیت را خواند. والیت از راه نمایندگان برگزیده را باطل نمی
داند برای رسیدن به دو هدف یکی مسئول کردن و دیگری آزادی. وسائلی می

و  ناشدی شود« مردم»برداشدت ما بدین معنی نیسدت که عمل سدیاسدی باید از 
ها ها حق اقدام به عمل سددددیاسددددی را ندارند. بسددددا افراد و گروهافراد یا گروه

والیت مردم سددددازگار هسددددتند. با وجود این،  کنند که با آرمانها مینوآوری
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ها، پیشاپیش، باید به بحثی واقعی اعمال والیت و به عمل در آوردن، نوآوری
 ها مشخص شوند.گذاشته شوند و مسئولیت

که والیت  مردم باید مسددددتقیم و از راه اراده  سددددان، از نظر روسددددوبدین     
شددویم. آزاد شدددن از آن و از نظریه مارکسددیسددتی  میهمگانی اظهار شددود، رها

و آزادی و مسئولیت  عمل اجتماعی، راه را برای استقرار والیت جمهور مردم
معاصدددر نتوانسدددت بدین توفیق رسدددد؟ زیرا  کند. چرا لیبرالیسدددمفرد باز می

 لیبرالیسم گرفتار دو ضعف است:
ها و ها میان رشدددد و منافع انسدددانبر درک غیر قابل تحملی از رابطه -الف 

 شود وسیاست بنا می
اشدکال سدلطه را که حامی بنیادهای مطلوبش هسدتند بخصدوص شکل  -ب 

کارفرمائی و خانواده و دیوان ساالری ...( را )در طبقاتی سلطه و پدرساالری
مردم نه آزادی و نه والیت اسدددت که تیجه اینپوشددداند. نبا پردۀ فریب، می

 کنند پیدا می
به این دالیل، ما برآنیم که امروزه، یک نظریه سیاسی رضایت بخش باید      

ریه رها باشد. و نیز یک نظ باشدد. یعنی از آن دو ضدعف لیبرالیسم پسدالیبرال
لطه را باشد. یعنی توجه شدید به س رکسیستسیاسی رضایت بخش باید پساما

حفظ کند اما نه تنها یک نوع که انواع اشدددکال سدددلطه و قلمروهای مختلف 
 منازعات اجتماعی را ببیند.

از توجه انحصدداری او به  های سددیاسددی نظریه سددیاسددی مارکسنقصددان     
دولت و اشددکال دیگر  نتیجه از اسددتبدادشددوند. در اسددتثمار طبقاتی ناشددی می

توان با وارد ها را نمیشددود. این نقصددانسددلطه که طبقاتی نیسددتند، غافل می
های غرب، کرد. کاری که مارکسیستکردن برداشدتی ناهمگون از سدلطه رفع

. زیرا بنا بر برداشتی اند، رسدا به مقصدود نیستکرده گرائیبا الهام از سداخت
گرا، هر عمل ترجمان منطق یک سدداخت اسددت. با این برداشددت دو سدداخت

 کنند. حل پیدا نمیمشکل، یکی آزادی و دیگری انگیزۀ کار، راه
های ساخت، به حق، نظر مارکسیستWilliam Connolly ویلیام کونفلی     

که با تابع سدددداختایراد نخسددددت این» (469اسددددت: )گرا را انتقاد کرده
گرفتن عاملع عمل و طرح او، بنابراین، پاسدددخ گرداندنِ توانِ عمل و با نادیده
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توان آزادی فرد را در یوک نظام گونوه میبرد: این پرسددددش را از یداد می
اگر عامالنی وجود ندارند که بتوانند آزادانه  سووووسووویالیسوووت، تأمین کرد؟

ل از ارزیابی یک نظم از لحاظ بنا شدن آن بر اصل کنند، دیگر چه حاصعمل
ها را در نظم اجتماعی حتی در آزادی؟ ایراد دوم اینکه رفتار صددداحبان نقش
ها توان انسانکند. پس چگونه مینظم سوسیالیست، ساخت آن نظم معین می

را بر ضدددد آن نظم برانگیخت؟ نظریه سددداز دیگر چرا باید در پی یافتن راه و 
های جدید، برآید. ها، به عهده گرفتن نقشگیختن صدددداحدب نقشروش بران

داند تا وقتی شددیوۀ تولید برجا اسددت، عمل آدمی تابع سدداخت آنمگر او نمی
ها، به اسددت، صدداحب نقشگوید تا وقتی سدداختی برجااسددت؟ مگر خود نمی

 «آن ساخت هستند؟« پایه های»عمل خویش، 
ش را در انتقاد نظرها و پیشدددنهاد جا، صددداحبان کتاب، روش خویدر این     

 رسانند:ساالری میکنند و رشته سخن را به پویائی مردمنظر خود، بیان می

 :ساالری  پویایی مردم9

توانند از خود بپرسند یابند، میرا جاذب می ها که نظریه پسالیبرالحتی آن     
کنیم که هر دو اصددل، یکی فکر میتوان آن را به عمل در آورد؟ ما چگونه می

شدددوند. نه از راه و دیگری آزادی، به عمل در آوردنی می والیت جمهور مردم
ایم، بلکه از راه تغییر آن پدذیرفتن این دو و ترک گفتن آنچه ما بدان خو کرده

ا، ها و مفاهیمی که در جامعه مچیزهدا کده وجود دارندد و با بسددددط سدددداخت
غرب چیسددت؟ او پاسددخ  پرسددیدند نظر شددما دربارۀ تمدن هسددتند. از گاندی

شاید پاسخ او از روی کمال سخاوت بود. اما بکار «. چیز خوبی است»داد: 
 ها را به اندازه کارآئی بیان لیبرال معاصر جلب کند:آید که توجهآن می
ای را جسددت که قواعد مردمی، باید وسددیلهسدداالربرای درک آینده مردم     

عنان، تغییر دهد. چنانساالرانه را، همهای مردمسداالری و رفتارها و ظرفیت
دادن کردن و تغییر دادن نه چون عمل به احکام دینی که بمثابه تغییرکه تغییر
ها را بیش از کردن، بگردد: بازیگران اجتماعی قاعدههدا و بدان تغییرقداعدده

کنند و این قواعد بازیگران را به هر آنچه مشدددارکت در سددداالر میش مردمپی
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ها ماهرتر تر و در بکار بردن قاعدهسداالرانه اسدت دلبستهگرفتن تصدمیم مردم
 خوانیم.ساالری میگردانند. این جریان را ما پویائی مردممی
ای عهساالری، جامای، عکس جامعه در حال رشدد در جریان مردمجامعه     

آورد که، در آن، ها یک نظام سدیاسدی پدید میاسدت که در آن، سداخت قاعده
ها نیز با تغییر خود، رفتارها را تغییر دهند و قاعدهرفتارها قاعده را تغییر نمی

تغییر نگاه می دارند. این دهندد. رفتدارهدا قاعده را و قاعده رفتارها را بینمی
 ( equilibre institutionalل بنیادی )ایسددددتا و در بند تعادجامعه، جامعه

خواهند است. توضیح اینکه در وضعیتی است که، در آن، صاحبان قدرت نمی
خواهند قواعد را تغییر بدهند، توان این ها که میقواعدد را تغییر بددهندد و آن

 کار را ندارند. 
به  کنیم،کده هم بده تداریخ )گدذشددددته( و هم به آینده عنایت پیدابرای آن     

سدددداالر و پویددا ای بدا تعدادل بنیدادی مردمکده جدامعدهسددددخن دیگر، برای آن
ها و فرهنگ پیدا پیداکنیم، باید الگوئی از پویائی عمل و عمل متقابل قاعده

کنیم، مجموعده بغرنج قواعد اجتماعی را به کده کدار را سددددادهکنیم. برای آن
ساالری. مقصود مردمشدناسدانیم: سطح کم و بیش باالی یکی از ابعاد آن، می
هایی  هسددددتند که افراد برای ها و توانائیسدددداالر، ظرفیتما از فرهنگ مردم

ها است به ها دارند و نیز تعهد آنکردن و سهم یافتن در گرفتن تصمیمشرکت
ها با یکدیگر و با سددازمان سدداالری و شددکل پیوندهائی که آنراه و رسددم مردم
 سیاسی دارند.

زمان یکدیگر را جویند؟ همنگ چگونه با یکدیگر پیوند میقواعد و فره     
کنند. به سخن دیگر، علت و معلول یکدیگر هستند. فرض کنیم در متعین می

اند، سدددداالری را پیدا کردههائی که از نظر تاریخی آمادگی مردممزرعده جدامعه
شدن و  آورند. آزادی و مسئولساالر را ببار میساالر فرهنگی مردمقواعد مردم

سدداالر جامعه خویش، گرداندن اعضددای جامعه، از راه شددرکت در ادارۀ مردم
کنند. بنوبه خود، ساالر را تقویت میهای مردمها و توانائیکردارها و ظرفیت

کنند. از جمله، به این سدداالری را تقویت میسدداالر قواعد مردمفرهنگ مردم
ساالر، بسیار گراناعد غیر مردمساالر، بکار بردن قودلیل که، در جامعه مردم

شددددود. هر اندازه یک فرهنگ سدددداالری تمام میتر از بکار بردن قواعد مردم
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سدداالری وضددع و اجرا شددوند، که قواعد مردمها برای آنسدداالرتر، اقبالمردم
 شوند.بیشتر می

کنند و بنوبه خود، ها را وضدددع میجا که بازیگران هسدددتند که قاعدهاز آن     
های فرهنگ مردمسازند، تنها انواع تلفیقها هستند که بازیگران را میعدهقا

شوند، پایدار هستند. ها بنا میسداالر و اصول راهنما و قواعدی که بر وفق آن
تواند برای مدتی دراز با ساالر هرگز نمیکه یک فرهنگ در حد باال مردمچرا

هستند. در عوض، وقتی ساالری قواعدی سدازگاری کند که بغایت ضدد مردم
ها سددددازگار کنند که بنوبه خود با دوام قاعدهقواعد از فرهنگی پشددددتیبانی می

است. وقتی قواعد و فرهنگ توان گفت تعادل بنیادی برقرار گشدتهاسدت. می
کنند، به سددددخن دیگر وقتی در یک نظام تجدید تولید مشددددترک، عمل نمی

های قاعدهد، فراگردهای واکنش( وجود ندار institutionelتعادل بنیادی )
 کنند: ها، اهمیتی بزرگ پیدا میها در برابر فرهنگ و فرهنگ در برابر قاعده

 آیند:دو امکان پدید می     
سدداالری را سدداالری که در آن، مجموع قواعد فرهنگ مردمالف. پویائی مردم

ن تر کردکنندد  و این فرهندگ بنوبده خود بدازیگران را به سددددازگارایجداد می
های متقابل به تعادل سدددداالری بر می انگیزد و این واکنشها با مردمقداعدده

 انجامد وبنیادی می
ها فرهنگ نامسدداعد با مردمسدداالری که، در آن، قاعدهب. پویائی ضددد مردم
ساالری را کنند. این فرهنگ نیز، بنوبه خود، قواعد مردمسداالری را القاء می

گرد یا جریان، به تعادل بنیادی غیردموکراتیک میکند. این فرامضددمحل می
انجامد. نباید پنداشت که احتمال دوم تنها از رهگذر مشق روشنفکری ساخته 

 م، لیبرالیسکه این احتمال قطعی است هرگاه یکی از دو الگواسدت. چراشدده
ساالری همانند نئوهابسی به اجرا در آیند. پویائی ضد مردمیا لیبرالیسم  جهانی

کندد اما در سدددداالری، در فراگرد خویش، نیروهدا را  متراکم میپویدائی مردم
 اندازد.ویرانگری بکار می

کنند. این دو الگو را در را مطالعه می جا، صدداحبان کتاب دو الگودر این     
ایم. پس، تنها پیشنهادهای پسالیبرالکردهده و نقدکتاب عدالت اجتماعی آور

 آوریم:ها را باز می
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 :  پیشنهادهای پسالیبرال1

یک  -شوند هائی که پیشنهاد میطور بدلهمین – داری. اقتصاد سرمایه4
، های آن طرحهای توزیع، مالکیت، سیاستقلمرو عمومی است که ساخت

کنند. هی  فرهنگ و طرحهای دیگر بازیگران اجتماعی مختلف را معین می
هائیتواند به این نتیجه نرسد که قدرتساالری نمیآهنگی از مردمدرک هم

شوند، باید با که به بازیگران، خواه فرد و چه جمع، در اقتصاد داده می
کردن قدرت با راهساالرانه همراه باشند. مسئول گرداندن، هممسئولیتی مردم
 مسئولیت است.

. فقدان امنیت بخاطر نداشتن اسباب معیشت، نوعی از وابستگی است. این 2
ها، ها که این اسباب را در مهار خود دارند، نسبت به وابستهوابستگی به آن
های افراد را محدود جبر، انتخاببخشد. وابستگی اقتصادی، بهبسط ید می

دهد به اندازد که به افراد امکان میائلی را از کار میکند. این وابستگی وسمی
نقش خویش بعنوان مسئول عمل کنند. اگر هم این وسائل، بطور صوری )مثل 
برابری صوری و آزادی صوری و...(وجود داشته باشند، همچنان مانع عمل به 

رو، وابستگی اقتصادی ضد آزادی و ضد حاکمیت شوند. از اینمسئولیت می
 مردم است. جمهور 

شود که اقتصاد و دولت و خانواده اشخاص را می سازند. رشد . مالحظه می9
استعدادها، بسط رجحان ها و ارتقاء کردارها و هویت افراد حاصل کنش و 

است. اثر ساخت واکنش توان ژنتیک آنها و کردارهای اجتماعی ساخت یافته
یکار و آن چیز محسوس ماجتماعی بر رشد انسان را رابطه میان تقسیم جنسی 

می« شخصیت زنانه» Nancy Chodorow گرداند که نانسی شودورو
 (461خواند.)

ای که میان سلسله مراتبی که در کار وجود دارد چنین، رابطهاین اثر را هم     
نهند و نیز اثر و ارزشددددی کده پددران و مدادران به مطیع بودن فرزندان خود می

های زندگی مدنی، محسددددوس مییابیحطداط روابط همسددددایگی بر جهدتان
سداالر بستگی به قوت و گردانند. از آنجا که قوت و اثربخشدی بنیادهای مردم

سدددداالری مسددددتلزم دفاع از سدددداالر دارد، رفتن به راه مردمهای مردمتوانائی
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 شدوند. بیشدتر ازسداالر میبنیادهائی اسدت که موجب رشدد یک فرهنگ مردم
تر از آن، رشددد کردن، یک فعالیت اجتماعی اسدداسددی این، آموختن و همگانی

تمامی عمر اسددت. بنابراین، هی  دلیلی وجود ندارد بنیادهائی که به آموزش و 
پردازند، مدرسده، خانواده، همسایگی و محل کار، در سازمان یابی می پرورش

 و کردن و برخورداری از آزادی، نشوند. و فعالیت تابع ضابطه مسئول شدن 
دهند و کس حساب پس نمیکه به هی که مقامات دارند، مقاماتی. قدرتی1

ساالر لیبرال مردم داریهای سرمایهمحدود شدن انتخاب های افراد در جامعه
دارد هایی است که هویت شخصی ما بستگی تمام به جامعهاز جمله، بخاطر آن

 –ها خواه دولت ها، قدرت با مسئولیت همراه نیست. در این جامعهکه، در آن
ملت، چه خانواده پدرساالر یا کارفرمائی جدید، صاحبان قدرت به کسی 

کاملی که بنیادها بر احساسی دارند که دهند. مهار نزدیک بهحساب پس نمی
جز در میان تشخصکنیم، رقیبانی ما نسبت به هویت اجتماعی خود پیدا می

حل، آن نیست ساالر طبقاتی، نژادی و جنسی ندارند. راههای زشت و ضد مردم
که فرد مستقل، تک و تنها، در پنجه دولت رها شود. آزادی و نیز والیت 

کنند، وقتی میان دولت شوند و بیشتر کاربرد پیدا میبهتر حفظ می جمهور مردم
 شوند. های مردساالر حایل میعیتو فرد، جم

کردن اقتصاد، کاستن از ساالرچه در آن اشتباه نیست، مردمبدین قرار، آن     
و  های آموزش و پرورشسدددداالر کردن روشهدای اقتصددددادی، مردمندابرابری

آن را  Hana Arendt وسدددعت بخشدددیدن به فضدددائی اسدددت که هانا آرنت
ها مکمل ( این هدف461خواند. )می« فضدددداهدای همگانی جدید آزادی»

ها و محظورهای خود را یکددیگر هسددددتندد. بدا وجود این، هر یدک تنداقض
 دارند.
د ر خطوط عمومی، ایجابات اقتصددداد روشدددن هسدددتند:  اسدددتقرار مردم     

جمعی به  ساالر، دسترسیگذاری اقتصادی مردمکار، برنامه ساالری در محیط
ها روابطی بغرنج و بسددا متناقض دارند: منطق همه، این هدفسددرمایه.  با این

سدداالرانه گرفتن مردم کند که تصددمیمکار ایجاب می سدداالری در محیطمردم
ها بگردد. سلسله مراتبی که مقامجانشدین سدلسله مراتب کنونی در کارفرمائی

جای خود را به مشددارکت و دهند، باید کس حسدداب پس نمیهای آن به هی 
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، کردن این نظام تولیدتوان امید داشت که برقرارسداالر بسدپارد. میتعهد مردم
کند و کارفرمائی را به کداهدد و محیط را مسدددداعد آموزش میهدا میاز هزینده
 گرداند.ساالر مستقل بدل میهای مردمجامعه
است که خطوط عمومی سداالر اقتصداد اینگذاری مردمقصدد ما از برنامه     

گردد و اعضای ساالر مشخصسداخت اقتصدادی و تحول آن، به ترتیبی مردم
جامعه در تعیین این خطوط و اجرای آن بعنوان مسئول شرکت کنند. به سخن 

ها شددرکت دسددتجمعی نمایند. زیرا، ها و مهار سددرمایهدیگر، مردم در تصددمیم
راگردهدای انبداشددددت که چند تن بدان جهت میطور کده دیددیم، این فهمدان

های و جنبه بخشددند هسددتند که حال و آینده فنون و فضدداها و محیط زیسددت
 نهد.دیگر تحول اقتصادی را از دسترس والیت مردم بیرون می

گذاری روشددن سدداالر سددرمایهکه موضددع کلیدی ما درباره مهار مردمبا آن     
دهد. بحث بر سددر را میگفت کدام ابزار امکان تحقق بهتر آن تواناسدت، نمی

گذاری یا گذاری متمرکز و اختصداص مستقیم منابع به این و آن سرمایهبرنامه
ها، در هر های هر یک از روشبازارها، بحثی اسددت که جز با محاسددبه هزینه

م را کدارسددددد. تحلیل ما جانب هی ها، به نتیجه نمیگذارییک از سددددرمایه
ها بدسددددت دهد: کوشددددد ضددددوابط جدید برای ارزیابی آنگیرد بلکه مینمی

گذاری اقتصددادی، های برنامهارزیابی بنیادهای اقتصددادی، مثل بازار یا نظام
آیند.  دربارۀ مالکیت ساالری و رشد انسان بعملهای مردمباید بر پایۀ ضابطه

کردن د نیز باید بر ضددوابط آزادی و مسددئولیا عمومی وسددائل تولی خصددوصددی
 ساالری، تصمیم گرفت.مردم
ای که اقلیتی بیش از اندازه دارند و اکثریت بزرگی کمتر از اندازه جدامعه     

مستقر باشد. بنابراین،  ای نیست که، در آن، والیت جمهور مردمدارند، جامعه
اشدددتن یک زندگی مادی درخور را باید برسدددمیت سددداالر، حق دجامعه مردم

با آزادی و والیت  بشدددناسدددد و اعضدددای خود را، از آن، برخوردار کند. فقر
خورند، اینان را با ای که در آن، اغنیاء، غم فقیران را نمیتناقض دارد. جامعه

سددازند. بنابراین، شددرط تضددمین زندگی درخور خود بیگانه و حتی دشددمن می
 داریهای سرمایهای دانستن است. جامعهبرای همه، خویشتن را عضو جامعه

که افراد را به کار برانگیزند، تکیه را بر ناامنی اقتصددددادی و ترس میبرای آن
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که مردمان را بکار که سددددلسددددله مراتب کنونی تولید بجای آنگدذارند. با آن
توانددد از توان گفددت جددامعدده میکنددد، نمیار میهددا را از کددار بیزبرانگیزد، آن
نیاز شدددود که برای برانگیختن افراد بکار، ضدددرور هسدددتند. اگر وسدددائلی بی
کند که در آن، امنیت اقتصددادی نظم اجتماعی جدید پیشددنهاد می پسددالیبرال

، به که کارشددددود، همزمان باید معنای کار را نیز تغییر دهد چنانتضددددمین می
 نظر اغلب اشخاص، تحمیلی از بیرون نباشد.

بنابراین، موضدع گرفتن بسود حقع داشتن اسباب معیشت درخور، بمعنای      
دهد، آن نیسدددت که به کار خوب نباید پاداش داد و کسدددی را که تن بکار نمی

تر آورد و، نباید تنبیه کرد. بلکه بدین معنی است که سطح پاداش را باید پایین
نبیه، نباید تا محروم کردن از اسباب معیشت پیش رفت. شرکت کردن در در ت

گرفتن تصددمیم و مسددئولیت در اجرای آن و تسددهیم منصددفانه درآمد خالص 
سان احساس کردن بر می انگیزد. بدینواحد تولید همه را بکار و بکارِ خوب

 غرور از شرکت در کار  و احساس شرم از کار نیک نکردن، جانشین احساس
انگیزند، کارآئی را بیشتر و شدوند و چون شوق بکار را بر میناامنی و ترس می
 کنند.هزینه را کمتر می

کردن اقتصاد، پیشرفت بزرگی ساالرکاسدتن از نابرابری اقتصدادی و مردم     
سدداالرتر اسددت و بطور مؤثر به فراگرد رشددد انسددان و ای مردمبسددوی جامعه

ضددوابط مسددئول و آزادگردان، در مؤسددسددات تر بخواهی، به رعایت صددحیح
های بزرگ رسددداند. ایجابات اقتصدددادی یکی از مضدددیقهآموزشدددی، مدد می

آموزش در تمام عمر اسدددت. اگر زندگی مادی درخور تأمین شدددود، با از بین 
های آموزشددددی بسددددیار را در آمدهای یک انتخاب، انتخابرفتن ترس از پی

سددداالر کردن اقتصددداد، که مردم دهد. مسدددلم اسدددتکس قرار میدسدددترس هر
پیشددرفت بزرگی بسددوی مسددئول شدددن و آزادی در محیطی اسددت که، در آن، 

 کند.آموختن مقام رفیعی پیدا می
است که در تناقض اساسی را شناسائی کرده Amy Gutmanآمی گوتمن      

، وجود آن پرورشهای آموزش و نو، در فلسفه های متعلق به لیبرالیسماندیشده
 ( 466دارد:)
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، .... دربارۀ تعلیم و تربیت کودکان فایده گرایان و ... نظریه سازان حقوق»    
ها از یک زندگی در یک نکته موافق هستند: تعلیم و تربیت نسبت به برداشت

 «.طرف باشندخوب، باید بی
« طرفیبی»برال موافق نیسدتیم. در واقع قصد از این طرفی لیما با این بی     
های روزانه ها در فعالیتکه لیبرالاست که کودکان را لیبرال بار آورند. چراآن

خود، در مقام پدر و مادر، در مقام مربی، در مقام دوسددددت و شددددهروند، آن 
 آموزند.دانند، میزندگی را که خوب می

دانیم که هنوز هم روش و هم هدف است و می کنیم،چه ما پیشدنهاد میآن     
آهنگ فاصددله داریم: افراد باید هر آنچه را میهم تا فلسددفه آموزش و پرورش

 خواهندد بیدداموزنددد. در محیط اجتمدداعی آزاد کدده،درآن، والیدت جمهور مردم
خواهد، بیابد. در حالشددی را میمسددتقر اسددت، هر کس باید بتواند هر آموز

ها چنین نیسددتند. اما با توان گفت اغلب انتخابحاضددر، بسددیاری و حتی می
ها در شدرایط مسئول شدن تقریبی بعمل توجه به این امر که برخی از انتخاب

های آموزش ساالر آموزش و پرورش، نارسائیاند، پدید آمدن پویائی مردمآمده
والیت جمهور مردم اسددددتقرار جوید و سددددپهرآزادی  کهو پرورش را برای آن

 کند.وسعت پیدا کند، نمایان می
ساالر که در آن، گذاری مردم، الف. برنامههای چهارگانه پسدالیبرالهدف     

پذیرند و ب. توزیع منابع و ج. سازمانعموم در انتخاب و اجرا، مسئولیت می
های همه ها، هدفکار و د. کاسدددتن از نابرابری هایسددداالر محیطدهی مردم
اند. اگر ما عنوان ساالر در طول یک قرن بودههای سدوسدیالیست مردمجنبش
حلی بر پایۀ تاریخ و آینده نگری، برگزیدهسدداالری پسددالیبرال را برای راهمردم

ها این تدابیر را هدف نمیاسددت که، بزعم ما،  سددوسددیالیسددتایم، بخاطر آن
دانند برای رسددیدن به برداشددتی واسددع از آزادی و ای میند بلکه وسددیلهشددمار

 کشی. درک ما از سدوسدیالیسدم )همانطور که حذف بهرهوالیت جمهور مردم
رو از تعهد ما سدداالری به هی طبقاتی( بمثابه وسددیله تحقق بخشددیدن به مردم

ای برای ساالری را وسیلهپذیریم مردمکاهد. گرچه نمیها نمینسدبت به هدف
 کنیم.رسیدن به جامعه بدون طبقه تلقی
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سددداالری مردم»که توجیه انتخاب اصدددطالح صددداحبان کتاب، پس از آن    
مردم»رسددددانندد، کتداب را با بحثی زیر عنوان، را، بده انجدام می پسددددالیبرال

 برند:به پایان می« و تاریخساالری، توانائیع عمل 

 :ساالری، توانائی عمل و تاریخ  مردم1

بخشد، این باور است که تاریخ ها که زندگی جدید، به ما میدر میان تسلی     
رود. منش رام نشددنی روح انسان، رشد خرد و روی به جانب آزادی پیش می

ن فکر را که زمان در گردش آوردند ریشدددده ایکه دانش و فن در پی می تمدن
اسدت تا آزادی و برابری در جهان بگسدترند، در فرهنگ معاصر استوار کرده

باری ، بردو تجدد، در مفهوم لیبرالی خود، تحول بسددوی رفاه اسددت. نوگرائی
گرائی سددددیاسددددی اسددددت. کمونیسددددم از دید تدر برابر باورهای دیگران، کثر

این بار در کمال خویش اسددت.  اولیه، سددم تجدید جامعه کمونیسددتیمارکسددی
جریان رشدددد، جریانی جدلی )دیالکتیک( اسدددت که با اسدددتقرار دیکتاتوری 

ی، از طبقه که این دیکتاتورشددددود. توضددددیح این، جریانی خطی میپرولتاریا
ماند، کندد و از آن پس، چون تضدددداد اجتمداعی برجدا نمیبورژوا خلع یدد می

انجامد. رود و به جامعه کمونیستی میجریان تحول، به خط مستقیم، پیش می
در این جامعه، آزادی هر عضدو کامل است.  به اعتقاد متین ما، مبرهن است 

ت تکی بر دولکه نازیسددم سددرنوشددتی جز شددکسددت نداشددت و سددوسددیالیسددم م
های اسددتبدادی، راه اقتصددادی بی فرجامی اسددت و محال اسددت توقیف گاه

و کشتار و جنایت  های دستجمعی، ترورشکنجه ها با ناپالم،بزرگ و بمباران
در  ها را آمریکاهای دیگر که در فهرسددت اسددباب سددرکوب وجود دارند و آن

دشددددمن »اسددددت، در خود آمریکا بر ضددددد ا و آنجای جهان بکار بردهجاین
 بکار برد. داریسرمایه« داخلی
زده نخواهد شدددد اگر ما به او بگوییم این باور اطمینان خواننده شدددگفت     

رحمی اسدددت و دانش اگر وسدددائل بسدددیار در بخش نیسدددت. عقل ارباب بی
ن طبیعت گذاشددته ا سددت، همین وسددائل را برای به اختیار ما برای منقاد کرد

است. این حرکت اجتناب ناپذیر ها نیز در اختیار نهادهانقیاد درآوردن انسدان
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بسدوی آزادی نیست بلکه این وجود آزادی است که در روح انسانی، وجودی 
 واقعی دارد.

ساالری میست. مردمها اگوید، تاریخ گزینش طبیعی حادثهمی تروتسدکی    
سدداالری باید به آن تواند بیشددتر از یک حادثه تاریخ نباشددد. پرسددشددی که مردم

ساالری سازگار هستند است: چه شرائطی با ادامه حیات مردمگوید، اینپاسخ
دهد آوریم، به ما امکان میو چه اندازه شناسائی که ما از این شرائط بعمل می

سدددداالری عمق به فرهنگ و بنیادهای مردمسدددداالری را بسددددط دهیم و مردم
 ببخشیم؟

سدداالری ادامه حیات که مردماسددت: برای آنپاسددخ ما به این پرسددش این     
ای از قواعد استقرار دولتی معرف رعایت گردند و مجموعه دهد، باید حقوق

فرد را تضمین کنند. در نخستین  را میسر بسازند و آزادی والیت جمهور مردم
خواهد، با جلوگیری از ماند که مینظر، این پاسخ به یک استراتژی دفاعی می

سدداالری لیبرال را حفظ کند. و این، با های اجتماعی، بنیادهای مردمنوگرائی
که ما خود به تحقیق رسدددداندیم که قواعد بازی، هم عامل توسددددعه وجود آن

هستند، در نتیجه،  گرفتن حقوق مالکیتعتحقوق شدخصدی و هم سدبب وس
دارانه  علت تزاحم دائمی حقوق هسددددتند. هر توسددددعه جدید روابط سددددرمایه

گیرد. و چون، بطور عمومی، سددداالر انجام میمالکیت به زیان بنیادهای مردم
شددان را تأمین میار روزانهدهد و کاسددت که به افراد کار می داریاین سددرمایه

کند. درسی ساالری است که باید عقب نشینیای، این مردمکند، در هر مقابله
)در هر کشور شرائط را با خودکامگی خویش و حداکثر  که اعتصاب سرمایه

شود بکار افتد( در محدوده اقتصاد جهانی به سود سازگار نیافت، حاضر نمی
سداالر، کم رو و کم مایه هستند، بیاسدت که وقتی تدابیر مردمدهد، اینما می

تأثیرند. بنابراین، در درازمدت، اتخاذ یک استراتژی دفاعی برای حمایت از 
تواند ادامه حیات بدهد سدداالری نمیسدداالری، ناممکن اسددت. پس مردممردم

کیت سددددرمایهکده قلمروهدائی از زندگی اجتماعی را که اینک در مالمگر آن
 هستند، فرا بگیرد. داری
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تواند برای بنیادهای ُسنّتی سرمایهسداالر میاما چگونه یک اقتصداد مردم     
ها پیش، تکویل پاسخ این پرسش را ، بدیل خردپذیر تدارک کند؟ مدتداری
 است:داده
میکارمایه ایجاد ک نیروی فراوان، یکساالری ... در تن جامعه یمردم»    

آید. به یُمن این نیرو، حتی اگر ساالری هرگز در وجود نمیکند که بدون مردم
 «تواند بزاید.اوضاع و احوال چندان مساعد نیز نباشند، شگفتی می

انی کند، نقض منطقی نمایدفاع می داریای که از اقتصددداد سدددرمایهنظریه     
توانددد اهمیددت بددازار را از نظر کدداسددددتن از هزیندده در بر دارد. این نظریدده می

تواند ارزش رقابت تحصدیل اطالعات ضرور برای توزیع منابع توجیه کند. می
های تولید، خاطرنشان ها و کاهش هزینهها به نوآوریرا در برانگیختن انسدان

تواند در ل کند. حتی نمیتواند مسدددئله توان و ظرفیت عمل را حکند. اما نمی
 حل این مسئله بکوشد.

گونه، خوب عمل کند، باید به این یا آن داریکه اقتصدداد سددرمایهبرای آن     
را قانع کند که در ازاء مزدهائی که تا جائی که ممکن اسددددت، پایین  کارگران

ن سدددود جالبی، در شدددکل ارزش هسدددتند، سدددخت کار کنند تا که کارفرمایا
اضددددافی، بدسددددت آورند. کارفرمایان نیز، بنوبه خود، به این یا آن نحو، باید 

گذاری کنند تا چرخ اقتصاد متقاعد شوند که این ارزش اضافی را باید سرمایه
توانند به ما توضیح بدهند بهنمی داریبهتر بچرخد. معذلک، مدافعان سرمایه

کنند تا کافرمائی موفقیت بدست آورد دام دالیل کارگران ایثارگرانه باید کارک
گذاری کنند به ترتیبی ها را سددرمایهبرند، باید آنها که سددودها را میو چرا آن

که سدددطح زندگی در کشدددورشدددان باال برود؟ در اقتصدددادی که بیش از پیش 
 شوند.تر میشود، این مسائل الینحلجهانی می

سدداالری اسددت که امتیازهای مردم داریبا توجه به مسددئله سددازی سددرمایه     
کردن الگوی جانشددین برای سلسله سداالری با پیشدنهادشدوند: مردمنمایان می

گذاری و تولید، در مراتب آمریت که در آن مقام تصمیم گیرنده درباره سرمایه
کند که ساالر را پیشنهاد میاد مردمگو نیست، یک اقتصکس پاسخبرابر هی 

و  که کارگرانبه صددددداقت و ایثار بگردد. چرا تواندد برانگیزندده کدارکندانمی
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ها را در اختیار دارند، در مسددئولیت شرکت ها را که سدرمایهکارکنان و نیز آن
 تیار می بخشد.دهد و به همگان مسئولیت و، در حدود مسئولیت، اخمی

ها بره اند. انسانساالری این طبیعت را داشتههای مردمنخستین کامیابی       
ها را تحت تأثیر قرار مییابند. اما، در واقع، این شیر است که آنرا ملوس می

دهد. آزادی، برابری، برادری هیچگاه برای مسددتبدهای اروپا معنی نداشددتند. 
ها ارتشی را پدید، فریادها بهم پیوستند، پابرهنهسهتا روزی که در انقالب فران

سددداالری آوردند با صددداقت و وفای به عهد ناب و مسدددتبدها را تسدددلیم مردم
 گرداندند. 

ساالر شدن کارفرمائی را وسیله سود بردن بیشتر تواند مردممی داریسرمایه     
گذارد و خود، در بورس، سددددرمایهاداره اکارکنان وا می کند: کارفرمائی را به
اسددددت اگر قدرت سددددرمایه تن به مسددددئولیت اندازد. بدیهیهایش را بکار می

ها را گشددایند. بسددا مشددکلها نمیسدداالر گره ازمشددکلنسددپارد، اقتصدداد مردم
 کند.تر نیز میپیچیده

واحد تولیدی که اختیار اداره  اسددت که چرا کارکنانآمدهاین پرسددش بعمل    
آورند؟ چرا با گذاری را بدسدددت نمیاند، اختیار سدددرمایهآن را بدسدددت آورده

ها در اختیار اداره کنندگان واحدهای تولیدی ساالر، سرمایهمردم بسط حقوق
ه نقشدددی جز دریافت آموزد اگر سدددرمایبه ما می قرار نگیرند؟ تاریخ فئودالیته

رود که بر داران همان میاجاره عایدی خود )رانت( نداشدته باشدد، بر سرمایه
ها آن زمان از میان رفتند که از شرکت در تولید دست ها رفت. فئودالفئودال

، 11های در سال شستند و به دریافت عایدی از رعایا قناعت کردند. شومپتر
سددداالری در ایجاد انقالب در اقتصددداد داریم، که ما به مردمهمان اعتماد را 

دار را به یک گروه نداشددت. اما ایجابات سددیاسددی تبدیل شدددن طبقه سددرمایه
 ( 467بود: )متقاضی درآمد، نیک دریافته

شود، دار می، وقتی کارفرمای صاحب سرمایه، سهامداریفراگردهای سرمایه»
دهد که ستاند. کارفرما تسلطی را از دست میکیت سرمایه میحیات از مال

کردن را، از نظر پیش از آن بسیار سخت بود ... صاحب سهم اراده مبارزه
دهد. زیراکارفرمائی و تسلطی که اقتصادی و نیز سیاسی و جسمی، از دست می

دهد. دیگر حاضر نیست بخاطر حفظ آن، بر پلهآن داشت را از دست میبر
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توانستیم جوهر مادی مالکیت چه ما مییش جان بسپارد. از میان رفتن آنها
کارگران و دهد بلکه رفتاربنامیم، ... نه تنها رفتار صاحبان سهام را تغییر می

ماند که کس نمیدهد ... سرانجام، دیگر هی جمهور مردم را نیز تغییر می
 «.های بزرگ باشدبراستی نگران دفاع از کارفرمائی

سدداالری اقتصددادی بر سددلطه ایدئولوژیک سددرمایه، بمقیاس پیروزی مردم     
ها را سدداالرها نخسددت باید آنوسددیع در گرو تحقق امکاناتی اسددت که مردم

را به عمل درآورند و طرح تاریخی توسددعه و  انسددان اندربیابند و آنگاه حقوق
های سددان را برای مقابله با ادعاها و توسددعه طلبیسدداالر انتعمیق حقوق مردم

 مالکیت، به اجرا بگذارند.

 سه جریان:
 

 ، سه جریان شکل گرفتند:11در دهه 
 . جریان پسا مارکسیست4
 گیرد میان دو جریان اول و سومبست که قرار می. پسا بن2
 . جریان پسا مدرنیته9

 :پسا مارکسیست جریان -4

کرد که ( اسددددتدالل461) 4372در  Dudley Seers دادلی سددددیرس     
های ارزشددی پرهیز کند. از تواند از قضدداوتهرگونه بحث در باب رشددد، نمی

دید سدیرس، رشددد را باید عبارت از تدارک شدرائط الزم برای هدفی دانسددت 
یت تحقق بخشیدن به ظرفیت و قابل»نی داشدته باشدد، یعنی که پذیرش همگا
خواهیم از رشد یک کشور سر ( بنابراین، وقتی می463«. )شخصیت انسانی

یر؟ اگر برجا هستند یا خ ، نابرابری، از رشدماندگیآوریم، باید بپرسیم: فقردر
اسددت. و اگر، ره رشددد به خود دیدهاند، آن کشددور یک دواین سدده کمتر شددده

اند و بخصوص اگر هر تر شدهبعکس، یک یا دو مشدکل از سه مشکل وخیم
 است.اند، آن کشور واپس رفتهتر گشتهسه مشکل محوری وخیم
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تردید دارد زیرا در میان « دنیای اول»سدددیرس، در درسدددتی اصدددطالح       
 دانسدت. سطح مصرف توان کشدوری را الگوکشدورهای ثروتمند بزحمت می

های اجتماعی. فشارهای کردنی اسدت اما همراه اسدت با نابسدامانیها آرزوآن
 ( .22های مزمن )ص و تنش آمیز و آلودگی محیط زیستخصومت

، خاطرنشان تحدو سازمان ملل م گزارش بانک جهانیسیرس با مراجعه به     
اند. نابرابری کند که در دهه هشتاد بسیاری از کشورهای فقیر، فقیرتر شدهمی

اسددت. در نتیجه، اسددت که رشددد کرده اسددت و این از رشدددماندگیبیشددتر شددده
 است.کردهپرداختن به بُعد اجتماعی در سیاست رشد، محل پیدا

(، بددا نظریدده 4376) Anthony Giddens غیر از او، آنتونی گیدددنس     
و شانتال  Ernesto Laclau الکلو ( و ارنستوstructuration) ساختمندی

، شددارحان ی رادیکال( با نظریه دموکراسدد4311) Chantal Mouffe موف
های پسا نیز، همانند نظریه های پسا مارکسیستپسا مارکسیسم هستند. نظریه

 مدرن، ناهمگونند. با وجود این، چند مبنای مشترک دارند:
 radicalisation ofجریان مرکزی رادیکال شدن نوگردانی )● 

modernisationجهانی شدن ) ( بنیادهایinstitutionآن ) است. این
های گرائی و دستگاه دیوان ساالری و قدرتو صنعت داریبنیادها سرمایه

های نظامی هستند. هژمونی هر یک از این بنیادها با چند شکل از جنبش
کند که طبقه محور آن است. د میاجتماعی رویارو است. گیدنس، تحلیلی را ر

 کند.را نیز رد می داریاو شیوه تولید سرمایه
برند. نیز محور ساختاری طبقه را به زیر عالمت سئوال می و موف الکلو● 

ها در هایی که انسانها از موقعیتبنظر این دو، شعور و فرهنگ و سیاست
شوند )تابعیت روبنا را از زیربنا، غلط میخت اجتماعی دارند، ناشی نمیسا

( شدن، کار را به ابهام نظریه metadiscourseدانند(. در پی یک فرابیان )
های جنبشهای اجتماعی ها بر استقالل بیانکشاند. آنگرائی سیاسی میو جزم

 کنند:از یکدیگر، به شیوه زیر، استدالل می
های اجتماعی وجود دارند. بنابر تعریف، یکی از ها، انواع نزاعهدر جامع -
 تر از دیگری نیست.ها مهمآن
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های اجتماعی دست اندرکارند، به ضرورت، یک هایی که در جنبشگروه -
 ها واحد نیست.هدف ندارند و باز به ضرورت، دشمن آن

د. بلکه عمل کننسرانجام منازعات را عوامل ساختاری از پیش متعین نمی -
های اجتماعی از سوئی و واکنش و عمل متقابل دینامیک های درونی جنبش

 کنند.عوامل خارجی از سوی دیگر معین می
است که شک رسددند اینبه آن می و موف نتیجه مهمی که گیدنس و الکلو     
ایه طبقه و یا جنبش ساز، بر پکنند در امکان یک سیاست سوسیالیستی هممی

تر اجتماعی )جدید(. الکلو و موف مفهوم سددددوسددددیالیسددددم را با مفهوم مبهم
کنند. این دو نظریه خود را بر این تصدیق بنا دموکراسی رادیکال جانشین می

(  سلطه خود discours institunalisésهای نهادینه گشته )نهند که بیانمی
وجه به مفهوم مبهم دموکراسددی رادیکال و دهند. با تاند و میرا از دسددت داده

پسدددت  ها، الکلو و موف سدددخت به نهیلیسدددماصدددرارشدددان بر اسدددتقالل بیان
( نظریه Scott( )4331اند. تا آنجا که اسدددکات )مدرنیسدددت نزدیک شدددده

اسدت. الکلو و موف وقتی استدالل میالکلو و موف را، ضدد تئوری خوانده
های اجتماعی، ناهمگون هسددتند، برحقند. راهنمای جنبشهای کنند که بیان

 های آزادی طلبانه مثل حقوقاما این به معنای آن نیست که الف. برخی هدف
های اجتماعی نباشند و ب. جنبششهروندی و مشارکت، مشترک همه جنبش

ال هائی ارتباط بجویند تا دموکراسددددی رادیکهدای اجتمداعی نتوانندد بر پدایده
 پذیر گردد. تحقق
اند اما روشن نیست که این دو،  خوانده را پسدامارکسدیسدت و موف الکلو     
اند! کرده را بنا کدام عناصر از نظریۀ مارکسیستی، نظریه دموکراسی رادیکالبر

 axesاد چهددار محور بنیددادی ) یددا نهددادی( )گیدددنس را، بدده اسددددتندد
intstitutionalدانست. توان پسا مارکسیست(، می( تجدد )مدرنیته 

ساالری اسدت که سدیاسدت رشدد، بر مردماز دید برخی از متفکران، ضدرور    
یک  گوید: ایدئولوژی رشدددددمی (Lummisپدایده جوید. برای مثال، لومی )

روسددتاها  توان گفت مثبت هسددتند: دهقانانآورد که نمیرشددته تغییرها ببار می
برند و تبدیل به کشددددتزارهایی بزرگ ها را از میان میکنند و جنگلرا رها می

کنند که بازار انشین میهائی را جدهند و کشتها را تغییر میکنند. کشدتمی
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( و ... بنابراین، رشد نوعی 471شدود)طلبد. بازار جهانی حاکم میآنها را می
گاهانه و سخت ضد دموکراتیک می استعمار  شود.آ

یبه پسووامدرنیسووم م بدین قرار، در انتقاد از تجدد، پسووا مارکسوویسووت    
اسوووت، ببار آورده حظوه ویرانی که ایدئولوژی رشووودپیونودد کوه بوا مال

 (474.)خواندمی« پایان مدرنیته»را  حاصل کار

 .472ف :نئومارکسیسم

ی آن را با مارکسیسم هارا از یاد نبریم، تفاوت و برای اینکه نئومارکسیسم     
 کنیم:شود، به ترتیب زیر، فهرست میدر آنچه به رشد مربوط می

کند. امپریالیسم را از دیدگاه مرکز یا کشورهای . مارکسیسم اروپا را محور می4
پردازد )جستجوی کند. به دالیل وجود امپریالیسم میمطالعه می داریسرمایه

که سطح سود را باال نگاه دارد(. نی مواد خام و مزد کار برای آنبازارها، ارزا
 پردازد.در نتیجه، به نقش امپریالیسم در رشد اقتصادی کشورهای مرکز می

نگرد و ، بعکس، در امپریالیسم از دیدگاه کشورهای قمر مینئومارکسیسم     
ترین کند. شناخته شدهر مطالعه مینتایج نفوذ امپریالیسدم را در کشدورهای قم

های های شددیوههای وابسددتگی و نظریهنظریه های رشددد نئومارکسددیسددتنظریه
 های سامانه جهانی هستند. و نظریه تولید
و  گذارد. مارکستأکید می داری. مارکسیسم بر نقش تاریخیع مترقی سرمایه2

را در مشرق، در استبدادهای شرقی، از لحاظ  داری، در اوائل بسط سرمایهلنین
کردند. به نظر آنان، توسعه اقتصادی مالکان تاریخی، مترقی توصیف می
زمان دار، بگردند. همداشت کارفرمایان سرمایهصاحب زمین را برآن می

آسودند و به طبقه کارگر )کاری که در شانه می از بار نظام فئودالی دهقانان
انقالب سوسیالیستی  گشتند و این کارگراننظام فئودالی شدنی نبود( بدل می

 رساندند.را بانجام می
( به خطرهای انتقال منافع عظیم 4347دی خود )، در کدارهدای بعدلنین     

برد و آنها را خاطرنشان کرد. این امر از کشدورهای قمر به کشدورهای مرکز پی
سددتاند. بعدها او روابط میان بورژوازی ها میرا از آن داریتوان رشددد سددرمایه
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بورژوازی مترقی  کشدورهای قمر و بورژوازی مرکز را عامل بازدارنده پیدایش
ها از کرد: جامعه، جریان رشددد را تصددور میدانسددت. بر ثنویت تک محوری

کنند: محور و سددرانجام به سددوسددیالیسددم تحول می داریفئودالیسددم به سددرمایه
و این محور جددای جددای خود را بدده محور فعددال بورژوازی  فعددال فئودالیتدده

دهد. این محور نظام طبقاتی خویش را به محور فعال واپسین، پرولتاریا،  می
 را منحل و، بدان، دولت پرولتاریا نیز از میان بر می خیزد.

ها با نقشع از لحاظ تاریخی مترقی امپریالیسددم و سددرمایهنئومارکسددیسددت     
دهند بلکه از رشد که کشدورهای قمر را رشد نمی آنندموافق نیسدتند. بر داری
کردن را دارند. نیسددددتند که ظرفیت انقالب دارند. و نیز تنها کارگرانبداز می

، این نظر 4311نیز این ظرفیت را دارند. در سال  دیگران، از جمله دهقانان
های جنبش»ظریه های دیگر شددددد و نسددددبب جلب توجه به صدددداحب نقش

 را پدید آورد.« اجتماعی جدید
اند و نسبت به چنان در خوش باوری قرن نوزدهم ماندهها هم.  مارکسیست9

رشد خوشبین هستند. برای مثال، مفهوم ندرت را اختراع بورژوازی برای 
 دانند.توجیه نابرابری اقتصادی می

توجه کردند و این  ها، بتدریج، به اهمیت محیط زیستنئومارکسیست      
 عامل را وارد نظریه کردند.

ها نه ( اقتصادی، نئومارکسیستsurflus. در بحث از مالک شدن مازاد )1
گیرند )وقتی یک طبقه از کار طبقه دیگر، تنها روابط طبقاتی را در نظر می

لت دیگر نیز توجه میکشی ملتی از مبلکه به بهرهکند( می کشیبهره
 اند گرفتهرا پی کنند  اینان کارهای آخر لنین

 .479ف :نظریه وابستگی

های متفاوتی وجود دارند. با وجود این بر سر در باب وابستگی نظریه     
 نکات زیر توافق وجود دارد:

رو شرط الزم و ذاتی دنیای ریان تاریخی است و بهی یک ج . از رشدماندگی4
 نیست؛ سوم
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آورند را بوجود می داریگران و وابستگان، باتفاق، یک نظام سرمایه. سلطه2
 مایه کردند(؛های جهانی دست)این همان نکته است که سازندگان نظریه نظام

نتیجه ذاتی طرز کار سیستم جهانی است: کشورهای قمر از  . از رشدماندگی9
شوند و انتقال این مازاد سبب رشد مرکز و از رشدماندگی مازاد خود محروم می
 گردد. کشورهای قمر می

 ها وجود دارند:درباره نقش ماوراء ملی نیز این توافق   
را، بدون توجه به نیازهای محلی، تحمیل می الگوی مصرف ها. ماوراء ملی1

 کنند؛
برند که نیروی کار فراوان وجود دارند، فنون پیشرفته را بکار می. در مناطقی1

 شوند؛که جانشین نیروی کار می
شوند و یا سرمایههای ملی از کشورهای قمر می. موجب بیرون رفتن سرمایه6

 گیرند. را در رشته هائی که می خواهند، بکار می های این کشور
های برند )از جمله، سامانههای متفاوتی برای انتقال سرمایه بکار می. روش7

 های خیالی(قیمت
. در سیاست و اقتصاد کشورهای وابسته، با استفاده از رابطه خود با 1

 کنند.بورژوازی محلی، دخالت می
ه نظام بانکی و سددددرمایه صددددنعتی و ایدئولوژی که از راکوتاه سددددخن این     

است که کنند. این، کشورهای وابسته را از خود بیگانه و تابع مرکز میمصرف
های رشد توانند ظرفیتشوند و نمیها هر روز بیشتر به حاشیه رانده میوابسته

 خود را بکار بگیرند. 
( انتقاد چندانی école de modernisation) در آغاز، نحله  نوگردانی     

، 71و سددددددالهددای اول دهددۀ  61کرد. امددا در اواخر دهددۀ از این نظر نمی
بعمل آوردند. اما  ها انتقادی سددخت از این نظر نئومارکسددیسددتمارکسددیسددت

 Gunder( )4363، 4367) بیشددددترین انتقادها از سددددوی گوندر فرانک
Frank اسددددت. از جمله این انتقادها، انتقادی اسددددت که نظریه آمده( بعمل
 ت:اس آورد که فارق میان مارکسیسم و نئومارکسیسمرا در پی های تولیدشیوه
ام را باید دارای نظ فرانک بر این نظر بود که کشدددورهای آمریکای التین     

، بخصددوص از آغاز دوران اسددتقرار دانسددت. او با نظریه جامعهداریسددرمایه
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هددای دارای دو ندظددام سددددنتی و مدددرن کدده نظریدده سددددددازان نوگردانی 
(modernisation ) کده تولیدد برای بازار اندد، مخدالف بود. چراسدددداختده

ای اسدددت که، بدان، مرکز مازاد را از آن خود میجهانی اسدددت و رابطه رابطه
 کلوال ، بخصددوص ارنسددتوکند. اقتصدداددانان مارکسددیسددت آمریکای التین

Ernesto Laclau  (4374او را انتقاد کردند: او تعریف سرمای )را  داریه
شدیوه تولید است و نه شیوه مبادله. او حواس  داریاز یاد برده اسدت. سدرمایه

آید، غافل شدددهاسددت و از آنچه بر سددر مازاد میخود را جمع روابط کارکرده
اید تولید برای بازار و ، بجای شیوه تولید، بداریاست. اگر در ردیف سرمایه

وجود  داریتصدددداحب مازاد را مبنی قرار دهیم، از زمان یونان قدیم سددددرمایه
 کند.معنی میرا مفهومی بی داریاست. این نوع تعریف، سرمایهداشته

 .471ف :نظریه شیوه های تولید

کوشد فکری را بسط دهد رود. مید، از فرانک، دورتر می، در انتقاالکلو     
که قلمرو آن، نه جریان کاال و مالک شددن مازاد، بلکه تولید است. در نظریه 

اسددت. بخصددوص با کارهای تری پیدا کردهالکلو، شددیوه تولید شددکل روشددن
( Piere Philippe Rey( )4379 ،4374) مردم شدناسان، پیر فیلیپ ری

(. مردم 4314 ،4372 ،4374) (Claude Meillasaux) و کلود میالسو
دیدند های وابسددددتگی میچه را نیاز نظریهشددددناسددددان فرصددددتی یافتند تا آن
 چه محل و مردم محل است.خاطرنشان کنند: فقدان توجه به آن

است که چند شیوه تولید، در جامعه، با این های تولیدیه نظریه شیوهفکر پا    
کار، اند. )مبادله نیرویکنندد و بدا یکدیگر در رابطهیکددیگر همزیسددددتی می

ها، سددددرمایه و ...( و بند در بند یکدیگر دارند. بعدها، این فکر پیدا فرآورده
، داریو شدیوه تولید غیر سددرمایه داریتولید سدرمایهشدد که رابطۀ میان شدیوه 
مسددداعد اسدددت. تبعیض نژادی، مثال قدیمی  داریبرای شدددیوه تولید سدددرمایه
اسددت.  داریو غیر سددرمایه داریسددرمایه های تولیدمفصددل بندی میان شددیوه

کنند و از زمین، تولید کافی برای در جامعه سددددنتی خود زندگی می کدارگران
 کار خود را به صددددنعتآورند، در نتیجه، نیرویگذراندن زندگی بدسددددت نمی
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یرا کارگران از زمینبرند. سددددطح مزدها پائین می مانند. زآفریقای جنوبی می
 آوردند.های خود نیز درآمدی بدست می

های نه تنها بر شددیوه داریدهد که شددیوه تولید سددرمایهاین مثال نشددان می     
ها ایجاد تواند از این نوع شددیوهتولید متکی اسددت، بلکه می داریغیر سددرمایه

 داریاسددت که در بسدیاری از کشدورهای سددرمایهاین نیز بکند. حاصدل سدخن
غیرسددرمایه های تولیدبند در بند شددیوه داریرشددد نیافته، شددیوه تولید سددرمایه

 اندازد.داری دارد و رشد این کشورها را به تأخیر می
ناصددحیح اسددت. از دید  های تولیدتفسددیر شددیوه گویندها میمارکسددیسددت     

، شددیوه تولید مفهومی اسددت که در سددطح ملی باید بکار برد و، در هر مارکس
 articulationزمان، تنها یک شیوه تولید وجود دارد. در باب مفصل بندی )

یز، میان طرفداران نظریه اختالف وجود دارد. برخی  بر ن های تولید( شددددیوه
دارد و نیز زنده نگاه می داریرا سددرمایه داریهای غیر سددرمایهآنند که شددیوه

 کند.ها را ایجاد میاین شیوه داریسرمایه
 ظریه روی به کاهش گذاشت.، اعتبار این ن4311در سالهای     

 

 .471ف :های جهانینظریه سامانه

ترین مهم (، Walerstein) از میان سددددازندگان این نظریه، والرشددددتاین     
و  ، بر پایه عقاید آندره گاندر فرانک4371اسددددت. کار او، از اواسددددط دهه 
قمر توسط  کشیبنا گرفت. مبادله نابرابر، بهره دیگر سازندگان نظریه وابستگی

های وابسدددتگی اخذ مرکز و وجود بازار جهانی، مفاهیمی هسدددتند که از نظریه
 اند.شده
د که اقتصدداد جهانی سددرمایهکناسددتدالل می همانند فرانک، والرشددتاین     
های . او شیوهاز قرن شانزدهم وجود داشته است، یعنی از آغاز استعمار داری
وزافزون داند. بطور رمی داریرا بخشدددی از سدددرمایه داریغیر سدددرمایه تولید

شوند. زیستند، وارد اقتصاد جهانی میکشورهائی که در انزوا و خودکفائی می
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ایجاد مرکز و اقمار است که میان این دو دسته کشورها، کشورهای  حاصل کار
 گیرند. وسط قرار می

اند که مرکز، کشدددورهای صدددنعتی هسدددتند و قمرها کشدددورهای کشددداورزی    
است و کشورهای نیمه قمر )مثل برزیل(  های کشاورزیآوردهصدادراتشدان فر

شوند. از کشدورهای کشاورز، متمایز می و تولید صدنعتی با پیدا کردن صدنعت
های دارای فنون پیچیده و آماده سددددوارشدددددن این کشددددورها از مرکز فرآورده

های صنعتی خود را صادر مین کشدورها، نیمه ساختهکنند و به ایدریافت می
های کنند و از کشددورهای کشدداورز مواد خام وارد  و به این کشددورها فرآورده

 کنند.صنعتی صادر می
او  بر  ،است. برخالف والرشتاین دیگر از سازندگان این نظریه، سمیرامین    

وجود  در آمریکای التین داریاز قرن شدددانزدهم سدددرمایهاین نظر نیسدددت که 
وجود دارد  داریاسدت. او بر این نظر اسدت که شدیوه تولید غیر سرمایهداشدته

کند. این مبادله نابرابر که مرکز مازادش را، از راه مبادله نابرابر، تصدداحب می
شددود. می گسددسددتگی سددامانه اقتصدداد ملیو بند از بند وجب رکود بازار ملیم
 ( او نیز بر این نظر است که کشورهای وسط باز وجود دارند.476)

اند، همانند های جهانی شدددهبطور عمومی، انتقادهایی که از نظریه سددامانه    
گرفتن های وابستگی بعمل آمده بودند: نادیدهکه از نظریه انتقادها یی هستند

و پیش  های دنیای سددددومهای جامعهگرفتن گوناگونیتحلیدل طبقاتی، نادیده
( و حکومت جهانی Selfreliance) فرض غیر عملی همانند اعتماد به نفس

های توان واقعیتهای این نظریه، نمی. بطور عمومی، با یافتهسددوسددیالیسددت
 مشخص کشورهای دنیای سوم را اندر یافت.

های ها و نظریهها و نئومارکسیستانتقاد عمومی که بر مارکسویسوت    
 وابسووتگی و نظام جهانی واردات وارد اسووت، غلط بودن نظریه سوولطه

دهند، ، تابا و متغیر ترتیب میا بر ثنویت تک محوریههاست  آنآن
کنوود کووه بووایوود دیوود چرا یووک جووامیووه نظووامی پیوودا میکووه میحووال آن

توانند در آن فیال شوووند؟ اگر به این پرسووش مینمی نیروهای محرکه
شووودند از ه میپرداختنود، کواری که، در جای خود خواهم کرد، متوج

شوود، زمانی که یک نظام اجتماعی نیازمند صودور نیروهای محرکه می
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کنود کوه بوا وارد کردن نیروهای بوا نظوامی اجتمواعی رابطوه برقرار می
 تواند تغییر ندند  محرکه می

 

 .477ف بست:بست، علل آن و پسا بن  بن2
 

های پیرامون رشد و نیز نظریه های مارکسدیسم و نئومارکسیسمانتقاد نظریه    
)پیدا شدددن بخش نو در اقتصدداد و رشددد جریان جذب شدددن بخش  نوگردانی

شددد. این دهه،  4311های سددنتی در بخش نو( موجب خالء نظریه در سددال
های رشد و سالهای بحران در بسیاری از کشورهای جهان دهه شدکست طرح

 .سوم بود
های رشددد(، کشددورهای رشددد سددال گذشددته )دورۀ رونق بازار نظریه 91در     

یدافتده در بداال بردن میزان امیدد زندگی و کاهش میزان مرگ و میر کودکان و 
های مسددلم بدسددت آوردند. با وجود این، باال بردن میزان باسددوادی، موفقیت

اقتصادی پایین  -های اجتماعی ها هسدتند و برای گروهها میانگیناین میزان
ها، اعتباری کمتر دارند. بسیاری از کشورهای پیشرفته تا گلو در قرضه جامعه

زمینی در و بی ، فقربشر ، مسدکن، حقوقاند. مسدائلی چون، بیکاریفرو رفته
( بر آورد Unicef) ونیسددددفیابند که اعالم خطرند. یهایی افزایش میمیزان
درصددد از درآمد  41تا  41،  4319-4317کند که در فاصددله سددالهای می

 6/1، دنیای سوم، 4371اسدت. در سدال کاسدته شدده فقیران در دنیای سدوم
درصددد  1/1، این درآمد به 4311درصددد از درآمد دنیا را داشددت. در سددال 

سدددال پیش، نسدددبت درآمد کشددددورهای غنی به درآمدن  211کاهش یافت. 
، 4311و در  4به  21، 4361است. در سال بوده 4به  1/4کشورهای فقیر 

 4313، 4334 اند. )بانک جهانیشده 4به  61 4313و در سال  4به  16
Trainer.) 
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ش شددمار های رشددد در افزای، خالء در نظریه4311در اواسددط سددالهای      
ها بودند. دالیل بن بسدددت ها بحرانشدددد که موضدددوع آنانتشددداراتی بیان می

 عبارتند از:
کشورهای فقیر و ثروت کشورهای غنی همچنان بزرگتر می . دره میان فقر4

شود و کشورهای غنی، حتی اگر هدف خویش را جلوگیری از بزرگ شدن 
 شوند،این دره کنند، توانا نمی

های کوتاه مدت روی، به سیاست4311ورهای رشد یافته، در سالهای . کش2
های آوردند تا مگر سر خود را از مرداب قرضه باال نگاهدارند. در سیاست

های میان و درازمدت را در نظر نگرفتند. و هی  معلوم نیست در خود، هدف
 آینده به اینکار توانا باشند.

طور : اینآمیز آن بر محیط زیستعه. مشکل شدن رشد اقتصادی و اثر فاج9
اند که اگر کشورهای رشد یافته، میزان کنونی رشد اقتصادی خود کردهمحاسبه

برابر تولید  1(  Output، اینها نیاز به تولیدی )2111را حفظ کنند، در سال 
رداند. گکرد. این تولید محیط زیست را غیر قابل زیست میامروز پیدا خواهند

( را مساوی رشد croissanceکنند که نمو )مدافعان رشد مداوم استدالل می
کاربرد ندارد، بلکه در کشورهای رشد یافته  تصور کردن نه تنها در دنیای سوم

آید. چرا باید صبر کرد تا در محیط زیست، فاجعه عظیم روی نیز بکار نمی
 دهد؟
ها افتاده است اما در هیچیک از نظریهر سر زبانب« رشدد صدفر درصدد»     

 است.های اعتبار باخته رشد، پایه نشده
. از مشروعیت افتادن سوسیالیسم بمثابۀ وسیله سیاسی حل مسئله از رشد 1

های های مارکسیستی و نئومارکسیستی نتوانستند سیاست. نظریهماندگی
های ملهم از سوسیالیسم، یکسره از کنند. نظریهجانشین معتبری را پیشنهاد

 اند.نظرها افتاده
است است که بازار جهانی چنان حاکمیتی بهم رسانده. این اعتقاد پیدا شده1

ها ملت -آیند. دولتهای رشد، در سطح ملی، بکاری نمیکه دیگر نظریه
های رشد، که نظریهکنند. حال آنمنفرد، روز به روز، نقش کمتری پیدا می
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تدبیرها برای رشدکردن را پیشنهاد می« ملت -دولت »همچنان بر مبنای 
 کنند.

دیگر  به ترتیبی که . شناسائی روزافزون تفاوت میان کشورهای دنیای سوم6
های رشد که بر مبنای همگون انگاری کشورهای دنیای سوم با یکدیگر نظریه

اند، اعتبار نیای اول با همدیگر، ساخته شدهو همگونی شماری کشورهای د
ها این بود آمد که موضوع آن، بهمنی از کتابها فرود4311ندارند. در سالهای 

 که آیا دنیای سوم، بمثابه یک واحد وجود دارد یا خیر؟ 
های اجتماعی، گرایش به زیر سئوال . سر برآوردن پسامدرنیسم از میان دانش7

، سوسیالیسم، کمونیسم و ...( را تقویتداریسرمایههای بزرگ )بردن بیان
کرد. با این ادعا که واقعیت مشترک، بمعنای واقعیتی غیر از واقعیت فردی 

های سیاسی که به وجود حداقل اندریافت مشترک، نیاز وجود ندارد. بدیل
های رشد متکی نظریهها، داشتند، از منظر بیرون رفتند. بنا بر نظر پسامدرنیست

( دیگر حق حیات metadiscoursesهای مادر، )ها یا بیانبر فرابیان
، تنها نظری که گرفتار بحران نشد، 11نداشتند. در غرب، در پایانه دهه 

 ه به ریگانیسم)ک پیرو ایدئولوژی بازار باز بود. این دیدگاه کینز نئولیبرالیسم
سو، از بحران سود جست. این گرایش را در بدین 71نیز شهره است( از دهه 
 ایم.جای خود، مطالعه کرده

ها خود به انتقاد از مارکسیسم بن بسدت وقتی کامل شد که نئومارکسیست     
( David Booth، داوید بو  )4311نشددسددتند. در سددال  و نئومارکسددیسددم

های نئومارکسدیسدم و مارکسدیسم پیرامون ای منتشدر کرد و در آن، نظریهمقاله
بسددت نظری در رشددد را انتقاد کرد. این مقاله یک مرجع مهم برای اثبات بن

 است.جامعه شناسی رشد گشته
، در انتقاد بو  4313(، درStuart Corbridge) اسدددتوارت کوربریج     
(Booth)دهد: ذات، سدده بُعد تشددخیص می، از نظریه رشددد نئومارکسددیسددت

 (:471شناسی ) گرائی و معرفت(، و اقتصادessentialism) گرائی
 ها بنا بر نظریه عمومیکه نئومارکسیستاستدر باب بُعد اول، بو  بر این● 

که باید کوشند ضرورت رشد اقتصادی را ثابت کنند. حال آنخود، می
گذارند. ولی هم طرفداران ها تأکید میهایی را توضیح بدهند که بر آندینامیک
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نظریه نظام جهانی )مبادله نابرابر و ...( و هم جانبداران نظریه تولید )شیوه 
 داریاست که سرمایهدر اینکند. همسانی این دو طرز فکر تولید( را انتقاد می

کنند که حاکمیت جبری دارند و سرانجام محتوم را تحت قوانینی تعریف می
هائی از این نوع را ساخته بر پایه آورند. نظریهرا )انقالب سوسیالیستی( ببار می

 خوانند.هدفِ از پیش برگزیده می
است های مارکسیستی ایناز بُعد اقتصادگرائی نظریه (Boothانتقاد بو  )● 

که اقتصاد متغیر و مجموعه عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، در 
اند. این تابعیت کشورهای رشد یافته، حاصل و تابع آن متغیر به حساب آمده

 معنی است.یک سویه حکمی غیر قابل اثبات و بی
ها بر تاریخ واقعی شناسی، مارکسیست فتبنا بر انتقاد بو ، از جهت معر● 

کنند. ها با قالب نظری باید سازگاریها، واقعیتبندند. نزد آنتحول چشم می
های صنعتی شدن را در کشورهای رشد ها ادبیات بیانگر جریانبرای مثال، آن

گیرند. ه میها، دولت نقش بنیانگذار را دارد، نادیدنیافته، کشورهائی که، در آن
های تجربی و قابل محاسبه، ، بندرت بر دادهکشیو یا نظریه مبادله نابرابر و بهره

 ها به قلمرو شبه علم تعلق دارند.کند. این نظریهاستناد می
های شدددیوه که نظریهبر این شدددد  (Bernstein) پیش از او، برنشدددتاین     

 تولید، مفاهیم میان تهی هسدددتند. او به این نتیجه رسدددید که از رشددددماندگی
جریان یک شدکل با علت ها و نتایج همسدان نیسدت. برنشتاین به این نتیجه 
رسید که نظریه از رشدماندگی ساختنی نیست. از دید او، ساختن چنین نظریه 

 خواهند از آن ایدئولوژی بسازند.که می ها استای، کار آن

 :ادامه بحث بر سر بن بست

کرد، بر وزن منتشر 4311در  (Leslie Sklair) ای که لسلی اسکلرمقاله     
ای رشدددد برگرفت و هافزود: باید توجه را از نظریه (Boothاسدددتدالل بو  )

( کرد. به نظر او، تنها راه به بیرون metatheoryمعطوف به فرا نظریه )مادر 
آیند هایی اسددت که از  فرا نظریه )یا مادر( پدید میاز بن بسددت، تلفیق نظریه
( به نظر اسکلر، بن بست ناشی از ابهام میان 473به شرط تحقیق و تجربه. )
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کوشدددند  فرانظریه اسدددت که اغلب میاز آن نظریه مادر و نظریه رشدددد ناشدددی
)مادر( را آزمایش کنند که، بنا بر تعریف، آزمون ناپذیر اسددت. مشددکل وقتی 

های گوناگون و بسدددا ناهمسددداز از یک نظریه مادر شدددود که نظریهپیچیده می
آورد. از این  هسدتند. اسکلر فرا نظریه )مادر( ماتریالیست تاریخی را مثال می

)کاردوزو « رشد وابسته»و « وابسدته از رشدد ماندگی»های نظریه فرانظریه ،
Cardoso و فددالدتدو Faletto 4371 ِو وابسددددتدگی برگشددددددت پددذیر ) 

(dependcy reverseal(وارن )Warren 4311مدایده )اند. نظریهگرفته
 گرائی لیبرالکده زناندد. چندانآمددهه مدادر، پددیددهدای دیگر نیز از این نظرید

(liberal feminismeو زن )از  گرائی رادیکالو زن گرائی سدددوسدددیالیسدددت
از  هائی کهاسددت که نظریهاند. او بر ایننظریه ماتریالیسددت تاریخی مایه گرفته

و زن« رشدد وابسته»برای مثال میان نظریه  -شدوند یک نظریه مادر زاده می
که از راه تجربه کرد. بشددددرط آن توان بایکدیگر تلفیق باروریرا می -گرائی 

گرائی( مطالعه نقش زنان در جهانی آزمون شدود. در مثال )رشدد وابسته و زن
 سته است.تولید بای شدن
 جوید:دو مشکل بر سر راهی هستند که اسکلر می     

 کنند وها را رد میها فرا نظریهالف. پسا مدرن
کردن آن، تقلب بکار ب. اگر یدک نظریه تجربه پذیر نباشددددد و یا، در تجربه

شدددود و نظریه سددداخته از آن بکاربردنی ای، فرا نظریه میرود، آیا چنین نظریه
دهد. از که مسئله را حل کند، جای آن را تغییر میر بجای آنشدود؟ این کامی

جهانی، بدان، های نظام، روشدددی اسدددت که نظریه«مانور ناشدددناخته»دید من، 
های داخلی و خارجی که در اند: تشددخیص عاملکردهمسددئله وابسددتگی را حل

انی از راه باال بردن جههای نظامکنند. نظریهنقش بازی می از رشددددد مداندگی
کنند. در واقع، در سدددطح سدددطح تحلیل از ملی به جهانی، مشدددکل را حل می

 خیزد.جهان، تفاوت میان عوامل داخلی و خارجی از میان بر می
اند که کردهها از این واقعیت غفلتاسدددت که سدددازندگان این نظریهبدیهی     

آورد. مجاری طبیعی بوجود میها ها و بنابراین درون و بیرونقدرت، مرزبندی
های کند که همان رابطهرا بدا مجداری جانشددددین می و آزاد نیروهدای محرکده

 افتند.ها، نیروهای محرکه بکار میها هستند و، در آنها با زیر سلطهمسلط
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، انتقاد بو  4311(، در Buttel) و باتل (Vandergast) واندر گست     
گیرند. دیرتر به این نتیجه میهای فرانظریه مارکسیسم پی میفرضرا از پیش

از نظریه ماکس  (Parsons) بر ضد برداشت پارسون رسند که نئومارکسیسم
 پیوندد. به نظر او، این برداشت کند که نظر نوگردانی بدان میاستدالل می وبر

 حق نیست. از نظریه ماکس وِبر
کرد که ها را متهم میمارکسیست بر آنند که ماکس وبر و باتل واندر گست    

اند واقعیت را اندد و کوشددددیدهگمدان برده ود را  نمونده نوعی آرمدانالگوی خ
زمان، وبِر این نظر را پیش کشید که تحلیلهمانند الگوی خود بشدمارند. هم

سدیاسدی باید بر بیان خاصدهء تاریخی بیشدتر اصددرار بورزند.  -های اجتماعی 
 های نوگردانیاین برداشددددت ضددددد نظری اسددددت که پارسددددونز و دیگر نظریه

(modernisationبه وبر نسددددبت می )مفهوم نمونه نوعی  هادهند. نئووبرین
شمارند. حاصل جبری و تبیین کننده تحول واقعیت نمی (idealtypeآرمان )
ز رشدد را مالک تشخیص موانع رشد ها بر این باورند که برداشدت انئووبرین
معنی کنند( کردن، بیهای نوگردانی میسدددان که مارکسدددیسدددم و نظریه)همان

سان تعریف کردن، در پیش گرفتن مسیری است که به وضعیت است. زیرا این
سان، در نظریه نوگردانی، فرهنگ ایستا انجامد. بدینمی« رشد»نهائی بمثابه 

شود. در تحلیل مارکسیست، فرهنگ را ، مانع رشد خوانده میدر دنیای سدوم
دانند که ها فرهنگ را یک فرآیند خالق میکند. نئووبریناقتصددداد متعین می
 های محلی بگردد.باید موضوع تحقیق

 :های رشد پسا بن بستنظریه

های رشد کرد که به نظریههائی سر باز به نظریه (Boothانتقادهای بو  )    
 اند:پسا بن بست معروف شده

 (:regulation) نحله تنظیم -4
در سدددالهای  Aglietta و آگلیتا Lipietzنحله فرانسدددوی تنظیم که لیپیتز      
مسیرهای مندی بر نظم و قاعده است که معرفتاند، بر اینساخته 4311اول 

(. لیپیتز، در مقاله 411رشددد از راه مطالعات تاریخی تطبیقی میسددر اسددت )
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توان های مسدیرهای رشد را میمندی، نوشدت که نظم و قاعده4311خود در 
 در دو مفهوم دسته بندی کرد: الف. رژیم انباشت وب.  شیوه تنظیم. 

و  صدددرفرژیم انباشدددت مسدددیری اسدددت که، در آن، تولید اقتصدددادی به م    
یابد. در اصدطالح مارکسیستی، همان گرده باز تخصدیص می انباشدت سدرمایه

شدددود. شدددیوۀ خاص تنظیم یعنی تنظیم معیارها، تولید با این رژیم همسدددر می
 های حاکم بر انباشت و رژیم انباشت.ها و ارزشثبات و نظم اقتصاد، قانون

 داریسرمایه« دست نامرئی»ظام جهانیع اقتصاد حاصلع عمل ثبت و نظم ن    
های ملی بطور نسددددبی خود مختار نیسددددت. بلکده فرآورده  تعدامل میان رژیم

سددبب تقسددیم بین هاکرد ماوراء ملیاسددت. بدین سددان، عمل انباشددت سددرمایه
 شود.کار میالمللی 

است، و شیوه تنظیم که زوج آن بدین قرار، سداز و کارهای انباشت سرمایه    
کند و اند، قابل مقایسه میها در پیش گرفتهمسدیرهائی را که هر یک ازجامعه

ها ها را اندریابیم و از شددبیه سددازیدهند تفاوتهای تطبیقی امکان میمطالعه
 کنیم.پایه، پرهیزهای بیندیو دسته ب

 :نظریه بازیگر جهت یافته

 ندولت و جهانی شدددد -برخالف نظر لیپیتز و آلگیتا که بر سدددطح ملت      
، 4331(، درNorman Long) متمرکز اسدددت، جامعه شدددناس، نرمان لُنگ

 Meso level  microتوجده خود را معطوف به روابط میان سددددطح باال )
موقعیت واسعی که، در آن، دسترسی به منابع قدرت نقش ساز است( و سطح 

 بر« بازیگر جهت یافته»(. نظریه 414( کرد )levelپایین                     )
ها در سدددداخت اجتماعی اسددددت که رفتار بازیگرها ناشددددی از موقعیت آناین

( و moderniationوگردانی )کند که هم نظریه ننیسددت. لُنگ اسددتدالل می
ها از مسیرهای رشد ، هر دو، جبری هسدتند. دید آنهم نظریه نئومارکسدیسدت

های نیز خطی اسددددت و بر این گمدانندد که تغییر اجتماعی ناشددددی از محرک
خارجی )همانند سدیاسدت دولت و یا دینامیک در نظام بازار( است. حال آن

 کند.عور انسان، نقش محوری را بازی میکه کنش و واکنش و ش
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، لُندگ به این نتیجه رسددددید که و مکزیکو در پی تحقیقدات خود در پرو     
های خارجی بطور نسددبی حتی اگر در جائی شددرائط سدداختی و انواع محرک

 از روی تواند اشکال مختلفی را پیدا کند. او،ثابت باشند، رفتار بازیگرها می
کند. ها و منافع فردی خالصدده نمیقصددد، رفتار فردی بازیگرها را در انگیزه

برد. در ( میددان تهی راه میvolontarismeگرائی )زیرا این کددار بدده اراده
عوض، لُنگ، به فضددای مشددترک میان سددطح کالن و سددطح بازیگر فردی که 

ر او، سددطح بازیگر شددود، عالقمند اسددت. بنظدر آن ارتباط و تعامل انجام می
توانند بر ها میبرند. این عملاسدددت که همگان گمان میتر از آنفردی وسدددیع

های کالن گذارند. نظر او مخالف آن دیدگاه است که محرککالن سدطح اثر
 سطح را تعیین کننده رفتار فردی بازیگرها می شمارد.

گوید: بازیگرها به نگ می(، ل4316ُ) Hindes به اسددددتناد قول هیندس    
کنند. ها دسترسی دارند و هر یک را بخواهند مبنای اعمال خود میانواع بیان

هددا دانددد بلکدده صددددنفلُنددگ ندده تنهددا فردهددا را بددازیگر )یددا عددامددل( می
(corporation و کلیسددا ) ب را نیز بازیگر و صدداح و دیوان سدداالری دولت

 داند.شمارد. به سخن دیگر، او جنس یا طبقه را بازیگر نمینقش می

 :پسا امپریالیسم

ست ا سومین پیشنهاد برای بیرون رفتن از بن بست، نظریه پسا امپریالیسم     
 الر( و ریچارد اسددکDavid Beckerکه مهمترین شددارحان آن، داوید بکر )

(Richard Sklar) (4317( هستند )412.) 
ای از آراء یک نظریه رشددد نیسددت بلکه بیشددتر مجموعه پسددا امپریالیسددم     

نی است. بکر و اسکالر جها داریپیرامون سدازمان سیاسی و اجتماعی سرمایه
های های نئوامپریالیست کار خود را شروع کردند. اولین نظریهبا انتقاد نظریه

شناسند )مازاد بهره کشی شده، را راه جهنم می دارینئوامپریالیست راه سرمایه
المللی و فن شناسی نامناسب، بورژوازی ضد دموکراتیک همدست سرمایه بین

گویند کشددددورهای از رشددددد مانده های نئوامپریالیسددددت می.( دومین نظریه..
مانند. کشورهای رشد یافته از شوند اما از نظر ساختاری ناقص میصدنعتی می
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گیرند و ، در موقع مسلط قرار میهاراه اقتصاد جهانی تحت سلطۀ ماوراء ملی
 شوند.قدرت تصمیم گیرنده می

گویند که نئوامپریالیسددم، عموماً، بر این فرض غلط بنا بکر و اسددکالر می    
جهانی، بنا بر طبیعتش، به ضددددرورت  داریاسدددت که توسددددعه سدددرمایهشدددده

های ماوراء ملی به کشورهای دنیای ها، شدرکتامپریالیسدتی اسدت. در نظر آن
سددرمایه و بازار و فنون دسددترسددی بیابند. میان منافع دهند به ، امکان میسددوم

ها بلحاظ مرحله رشد اقتصادی، سازگاری کشدورهای مستقل، برغم اختالف
المللی رو به افزایش ای بنام مسدددئله سدددلطه بینوجود دارد. بنابراین، مسدددئله

خواهند روابط پایدار با ها میمطرح نیسددت. در همه جای دنیای سددوم، نخبه
وجود دارد که « مدیر»سددان، یک بورژوازی برقرار کنند. بدین هاملیماوراء 

کند. این پرواز می« بال محلی»و دیگری « بال همکاری»بدا دو بدال، یکی 
آید که دو، منافع مشدددترک دارند. تنها خطر برای این ائتالف وقتی بوجود می

تمایل دارند که همچون  هاء ملیگرائی بشددددکندد. ماورارا ملی« بدال محلی»
عمل کنند. بکر و اسکالر این انطباق جوئی با آب « شدهروند همکار خوب»

 خوانند.می« دکترین منزل»و هوای سیاست محلی را، 
 المللی تحت تأثیربکر و اسدکالر بر این باورند که اعضای بورژوازی بین     
گیرند و این ارتباط یک سویه میان های رشدد در کشدور میزبان قرار میارزش

گذاری المللی و بورژوازی ملی نیسددددت. از رهگدذر سددددرمدایدهبورژوازی بین
خدارجی و همکداری در مددیریدت، بورژوازی محلی جددیدد، در بسددددیاری از 

نا نخبگان قدیمی، توا به گرفتن قدرت از الیگارشددی کشددورهای دنیای سددوم
اند. بورژوازی محلی جدید دیگر نیاز به دسدددتگاه اداری مسدددتبد برای شدددده

اعمددال سددددلطدده طبقدداتی ندددارد. بکر و اسددددکالر بر این نظرنددد کدده نظریدده 
 گرائی.ها منطبق است با شروع دوران پسا ملیپساامپریالیسم آن

(  Frieden) . از جمله فریدناسدددتبدیهی اسدددت این نظر انتقاد شدددده     
گرائی کردن حواس خود بر عملها را بخاطر جمع( پسدا امپریالیست4317)

گوید کند. فریدن میگذاری خارجی، انتقاد میبا سددرمایه سدازگار دنیای سدوم
ا هنوز های بسیاری راند و تحلیلاین نظرها هنوز به سدطح نظریه رشد نرسیده

داد. شددددکدل بنددی طبقاتی و دیالکتیک مبارزات طبقاتی، نقش بدایدد انجدام



 221 

دهد نه تنها بر ضددد دارند. اما فریدن هشدددار می محوری در پسددا امپریالیسددم
های اقتصادی باید شدکه سدیاسدی بلکه بر ضد کم بها دادن به اهرم جبرگرائی
 ورود سرمایه های خارجی را به برخی از کشورها میسر کنند.  قادر باشند

 
 

 .419: فهای جنسینظریه

مطالعات جنسیتی)جنس زن و مرد و نه سکس( بیانگر رابطه دیالکتیکی      
بسددتی که های رشددد هسددتند. از سددوئی مطالعات جنسددیتی از عوامل بننظریه
ها ، در این نظریه«زنان نامرئی بودن»های رشددددد بدان گرفتارند، عامل نظریه
برند. های مادر را بکار میهای جنسیتی نظریهدانند. از سدوی دیگر، نظریهمی

های رشدددد اشدددتراک دارند. به سدددخن دیگر، ها در انتقاد نظریهبا این نظریه
گزینند )برای مثال، موقعیت زنان، مطالعات جنسددددیتی هدف مادی را بر می

گزینندد کده منبع الهام )نظریه عمومی یروابط جنسددددی( همدان هددف را بر م
های رشددد اسددت. مطالعات جنسددیتی نیز با بنمارکسددیسددم( بسددیاری از نظریه
در  گرا،های زن(، نظریهKomter( )4334) بسدددت روبرویند. به قول کومتر

د و وقتی هدف مادی فضای بازتری برای بودن گرائیگذشدته، در بند سداخت
گرائی و گوناگونی میان زنان پدید آورد، گرفتار بحران شدددددند. مطالعه کثرت

ارتباط این مطالعات با مارکسدددیسدددم و روانکاوی و پسدددامدرنیسدددم مطالعات 
 جنسیتی را متالشی کرد.

کند اما ه میبه مطالعات جنسدیتی در کشورهای صنعتی غرب بسند کومتر    
گدددرائدددی رود. او زندورتدددر مدددی (Marina Lazreg) مددداریدددندددا الزرگ

(feminismeغرب را بدده اروپددا مرکزی متهم می ) ِکنددد. این نظریدده از دیددد
نیای اسدددالمی می، بخصدددوص در زنان دموقعیت اروپا در زنان دنیای سدددوم

های تحت نگرد. بنظر الزرگ، زنان در دنیای سوم قربانیان بدون حامی نظام
( مطالعات پسددا مدرن 411هسددتند. ) سدداالری و مذهبسددیطره سددنت، مرد

 اند و تمایل به نادیده گرفتن واقعیتبنا شده و دریدا های فوکوغربی، بر نظریه
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رود روز یعنی موقعیت زنان در دنیای سدوم دارند. مطالعات جنسیتی پیش می
 بست سر باز کنند.اما هنوز کار باید کرد تا به مطالعات پسا بن

 : نظریه رشد قابل پشتیبانی

کردن نیازهای نسدددل حاضدددر، بدون اعتنا به این نظریه اسدددتراتژی ارضدددا     
رشد و راهی که در عمل، در پیش  اسدت. تعریف اینهای آیندهنیازهای نسدل

گیرد، بیانگر ناهمگونی اسددت. این نظریه از سددبز روشددن تا سددبز تیره، از می
، از رشددد با میزان صددفر تا تا سددوسددیالیسددم اتوپیک کاری رمانتیکمحافظه

در نتیجدده،  گیرد.حفظ میزان رشدددددد کنونی، نظرهددای جوراجور را در بر می
یبرال( و )نئو ل« آبی»رشدد قابل پشتیبانی، هم با الگوی رشد « سدبز»مفهوم 

سدوسیالیست )این ایام، سوسیال دموکراسی( می« سدرخ»هم با الگوی رشدد 
توان از الگوی رشددد جانشین سخن چند از موارد، بسدختی میخواند. در یک

 گفت.
 ،ا نظریه حفظ محیط زیسدتبرخی از طرفداران این نظریه، در مخالفت ب     
 کننددد: نظریدده حفظ محیط زیسدددددتگرائی و آزادی زن اسددددتفدداده میاز زن

هائی از این نوع که به زن نقش تابع را مردسدداالرانه اسددت همانند دیگر نظریه
 دهد ... دهند، به طبیعت نقش تابع را میمی
تلف که کشدورهای صدنعتی از سوئی و کشورهای رشد نیافته های مخروش    

برند، بیانگر بردهای قابل پشددتیبانی رشددد بکار میاز سددوی دیگر در اثبات راه
 ها است.خودمحوری کشورهای جانبدار این نظریه

( جانبدار آن نظریه از این نظریهBill Adams) با وجود این، بیل آدامس     
رشددد می هاگیرد: اگر ماوراء ملیاسددت که هم کالن و هم خفرد را در بر میها 

کنند، زمین نیز نیز رشدددد کنند. اگر موجودهای زنده رشدددد می کنند، دهقانان
 مهم در کشورهای پیشرفته و ه عمران می جوید. لزوم بهسازی محیط زیست

 ( 411کردنی است. )در کشورهای عقب مانده بیانگر نیاز به رشد پشتیبانی
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 .416ف .tépost moderni  پساتجدد ف9

 نيوتون و نظير گاليله واكنش نسبت به متفكران عصر روشنايى  فرامدرن    
كند محيط اجتماعى و د رشد علمى انسان را قادر مىبردنبود كه گمان مى

 طبيعى خويش را تحت مهار آورد.
 «ساختنى»آورد كه جامعه خدايى بخشيدن به علم، اين ديد را پديد مى     

، قرشود: آزادى از ف، بنى نوع انسان آزاد مىاست. بنابر تفكر عصر روشنايى
سو، برابرى و برادرى ارزشهاى تجدد بدين دانى، از انقالب فرانسهبردگى و نا

 شدند.
)  Lyotard  اند. لیوتارتجدد برخاستهها برضد بيانِمدرنپست     

، هواپسين كسان بودند ك و استالين ( براين باور است كه هیتلر4311،4311
در تنور علم، نان مدرنيته را پختند. علم براى آزاد كردن انسانيت بکار نرفت 

بردن كارآيى آن آمد تا جستجوى بلکه بخدمت سرمايه درآمد و بکار باال
حقيقت، بجاى يك حقيقت، حقيقتى كه فلسفه تجدد غايت علم را رسيدن به 

با زبان خود، با  گوناگونى پديدار شدند، هر يكخواند، چشم اندازهاىآن مى
 هاى خود.قواعد و اسطوره

 و دلوز Derrida،437-)، (4379دریدا ، نظيرگرایان فرانسهساختپسا     
Deleuzse   وگاتاریGuattari  ((4319, 4317  اين نظر را بسط

او  اربرنده معانی دلخواهدادند كه زبان مبتنى است بر عالئمی كه برای بکمى
كند. بنابراين وجود سان که هست، ميسر نمىرا دارند و شناخت واقعيت را، آن

ها از پيامى كه بايد سان که هست، محل ترديد است. نماديك واقعيت، آن
شوند. ديگر تميز ميان حقيقت و درو ، خردمندی و تر مىرساندند، مهممى

هر، ذات و عرض و علم و ايدئولوژى وجود نمائی، ميان باطن و ظاخردمند
ها توسط وسايل ارتباط ندارد. يك واقعيت ظاهرى از راه جريان دادن عالمت

شود. مى است. در جامعه، ديگر توليد نيست كه مصرفجمعى، ايجاد شده
دارند و وجود ن مصرف نمادها جاى آن را گرفته است. ارزشهاى جهان شمول

هاى مدعى اعتبار در همه جا و همه وقت )هم ماركسيسم و  هم نظريه
د، شمارنمى« قابل ساختن»هاى تجدد يا نوگردانى( هستند و جامعه را نظريه
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عصر  آيند. آرمانها بکار ايجاد ظاهرى از واقعيت مىاند. اينمحل ترديد شده
كرد و نه واقعيت پيدا خواهدواقعيت پيدا بود، نه زادى بشريتكه آ روشنايى
 (417كرد. )

  
 :سه جريان پسامدرن 

شود كه آبشخور آنها، اطالق مى ها پسامدرنسه جريان وجود دارند كه به آن     
. علوم 9گردائی( و ى )پسا ساخت. ادبيات و زبان فلسف2. هنر و 4به ترتيب 

 اجتماعى هستند )ماوراء صنعتى(.
 ناميد، نظرى هنرى بود كه به آبستره ترين نظرى كه خود را پسامدرنقديمى     

Abstract .در نقاشى و به اسلوب جهانى در معمارى، اعتراض كرد 
است كه كشورهاى غرب وارد است. پايه نظر اين اما مهم، فلسفه پسامدرن    

شوند. در اين دوران، تمركز دانش فنى جانشين تمركز دوران ماوراء صنعتى مى
(. جامعه ماوراء صنعتى  Bell  4379و  )   4371Touranieشود )توليد مى

كار، صرف توليد است كه، در آن، بخش عمده نيروىِ« علمى»يك جامعه 
 ، فورديسم4371شود. استدالل براين پايه است كه در سالهاى فنى مى معرفت

 ها:به بحرانى رسيد كه به فورديسم متأخر سرباز كرد با اين خاصه
 المللى شدن سرمایه، بخصوص از رهگذر فعاليتهاى جمعى؛توسعه بين● 
 ش طبقه سنتى كارگر؛ها و كاهش مطلق و نسبى نقكاهش اهميت دولت●
افزايش قابل مالحظه طبقه کارمند از رهگذر افزايش نقش مديريت، تحقيق ● 

 و معامالت مالى
 كارى و بيشتر شدن تميز ميان نيروى ماهر و نيروى غيرماهر كارافزايش بي● 
 افزايش تفاوت ميان الگوهاى مصرف● 
 كردناجتماعىنقش وسيع وسايل ارتباط جمعى در روند ● 

، 4311متأخر، در سالهاى  بنا بر جانبداران نظريه ماوراءصنعتى، فورديسم      
. بخوانيم كرد كه بجاست آن را دوره پسافورديسمخطوط سيمايى از خود ترسيم
، بخش micro-electronicsها الکترونيك -در اين دوره، رشد ميکرو 

اى كرد. در اين سازماندهى، هستهپذيرىرا داراى سازماندهى انعطاف صنعت
آمدند كه در بخش تحقيق و رشد و سخت از كاركنان با مزد خوب پديد
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ها، برای كنند. نقش دولت در حفظ و بیشتر کردن امکانمديريت، كار مى
(. در جامعه، 23المللى، خالصه شد )دست باال را پیدا کردن در رقابت بين
گرائی، بوسيله اصرار مداوم بر نوكردن تفرد بيشتر شد )فردگرائی(. مصرف

 شوند، وسیله تشخص فرد گشت. اين پيروى مصرفكه عرضه مىهايىفرآورده
شناسی ( زيبايى411راه برد. )« هاى زندگى آمادهاسلوب»از فلسفه لذت به 

داشت، به(خوانايى Tayburisme) د انبوهمند فورديسم كه با توليوظيفه
 گرفت.گذشته تعلق مى

  
 .413كردند: فتجدد را فرانسويها ابداعپسا
دهد نحله پسابحث مختصر پيرامون عصر ماوراى صنعتى، امکان مى      

كند كه اتفاقى ل مى، استدال Callinicos كنيم. كالی نيکوستجدد را نيك فهم
سوى ها و جامعه شناسان فراننيست اگر نحله پساتجدد، بويژه از سوى فيلسوف

، 4371و آغاز دهه  61است. رويدادهايى در اروپا، در پايان دهه بنا شده
و  در فرانسه 4361شناب بخش مبارزه طبقاتى تلقى شدند. عصيانهاى سال 

 گرفتن رژيم فرانكوو پايان 4371-71در  ب پرتقالدر ايتاليا، انقال 4363
كردند. ، پايانهاى تلخى پيدا71، در پايان دهه  4371-76در  در اسپانيا

كه محدوده تنگى كه مارکسیسم دست پخت كالي نيکوس براين نظر است
 نست مفرى جز پساتجدد،  براى انديشه سبب جوى، بگذارد.بود، نتوا آلتوسر
پساتجدد نظرهاى ناسازگار از کار درآمدند. غلط ازكاردرآمدن انديشه      

، در باب رشد و آزادى، نحله پساتجدد را به مثابه واكنش، به عصر روشنايى
 كرد:سه شعبه تقسيم

: فقدان سازمان و قاعده Communitarianism گرائی جديدجماعت  -4 
و قرار اجتماعى بايد با بازگشت به سنت و تاريخ جبران شود كه نمونه نوعى 

 است. از نئورومانتيك فلسفى
ست ماعى بايد به د: ماركسيسم بمثابه انقالب اجتگرائی مترقىجماعت -2 

. بجاى سخن گفت توان از نوع جديد سوسياليسمفراموشى سپرده شود. تنها مى
يك روش، بايد از روشهای بیشتر که از منابع محلى مقاومت در برابر قدرت 

هاى اجتماعى شوند، سود جست. بايد به جنبشحاكم و نظام آموزشى، اخذ می
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ست كه بيماران بيمارستانها و زندانيان اجديد انديشيد. ميشل فوكو نيز بر اين
هاى خانوادگى را بايد بر ضد قدرت حاكم بسيج و كوليها، كوتاه سخن، گروه

 كرد.
اند. ژان : حقيقت و خرد، اعتبار باخته(nihilismeانگاری ). هی 9 

(. تنها 431مشهورترين بيانگر اين فلسفه است )   Baudrillard بودريارد
قدر توسط وسائل ها آناست كه تودهكند، ايناميدى كه اين فلسفه تبليغ مى

شوند. و اين كردن نمىشوند كه ديگر قابل رنگارتباط جمعى بمباران مى
 (434بعلت حماقت مقاومت ناپذيرشان است. )

  
 :انتقاد پساتجدد و پساماركسيسم 

اگر كار را، در مدرنيته، و ارتباط را در پست مدرنيته اصل بشماريم، پست      
بخشی گذار از کار به ارتباط، بمثابه قدرت اصلى ساخت و شکل مدرنيسم

اى نيستند كه خود وديگران را آزاد اجتماعى است. ماركس مرد. كارگران طبقه
)سير جدايى رشد( غلط از كار در آمد. اين مسير  کتيك روشنايىكنند. ديال

وچك هاى كبزرگ راه بجايى نبرد. اما مخالفان نبايد به وجد آيند زيرا انديشه
 (432زنند. )دارند جوانه مى

آنكه هيچگاه اعتبار يك گيرد بىىمايه م از همان مدرنيسم پست مدرنيسم     
 ( 439طرز فكر را پيدا كند )

است که پست مدرن و پست صنعتى ممکن نظر من )صاحب كتاب( اين      
 در جنوب، است خاصه كشورهاى شمال باشد. اما گرايش به پست مدرنيسم

ن است كارى شدن و رشد نكردسبب از تحرك افتادن و تسليم محافظه
واند تبراى مطالعات مربوط به رشد، مى (: با وجود اين، پست مدرنيسم431)

 كه ناگزير باشيم همه نظرهاى آن را بپذيريم.مفيد باشد بدون آن
، تخريب است. اين مفهوم  سه يکى از مهمترين مفاهيم در پست مدرنيسم     

 تبيين دارد:
اليسم است )ليبر ناى تخريب از مشروعيت انداختن بيان عصر روشنايى. مع4 

 نوع انسان نبردند. وو سوسياليسم( كه راه به آزادى بنى
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كرد تا بازيگران درون ها را متالشىاست كه بايد ساخت. معناى تخريب اين2 
كه ارزش ظاهرى  شوند ها مفاهيمى تلقى مىها را شناخت. ساختاين ساخت

دارند )مثل نظام جهانى(. تخريب در اين معنى، احتماالن به فرد بمثابه صاحب 
 انجامد كه تنها واحد معتبر براى تحليل است. ونقش مى

های پنهان در برخى از مفاهيم انديشه . تخريب تحقيق براى يافتن استعاره9 
کردن با تمایل یک بیان به محور Deroidaروشنايى. يك مثالى را درویدا 

( Logocentrismو مرجع رجوع گرداندن  ) را الگومنطق زبان خویش و آن
 (431دهد. )بدست مى

را كه « رشد»دهد: او مفهوم بدست مى Lummisنمونه ديگر را لومیس      
 رشد در بردارندهسازد. به اين معنى كه مفهوم بيان روشنايى است، ويران مى
برند. استعاره اول پنهان را آشکارراه مى يکچند استعاره است كه به تحول

ثبت شود. بنابراين، مکه تصوير منفى، بگاه چاپ، مثبت مىكردن است. چنان
اند وجود دارد. در های صنعتى پذيرفتهكه جامعهدر شکل رشد اقتصادى

حضور پنهان دارد) همچون  كشورهاى رشد يافته، اين سيما )شکل(ساخت
 شود )سياست رشد(. ها ظاهر مىمنفى( تنها از راه يك رشته عمل

است كه او مفهوم رشد را به شيوه پست مدرن جاذبه نظر لوميس در اين    
كه گرفتار نيهيليسم سياسى بگردد. او بدیل سياسى كند بدون آنتخريب مى
 كند.پيشنهاد مى

نه باال، نخستين آنها، نيهيليسم سياسى را ايجاب هاى سه گااز تخريب     
ود شكند. اما دومين و سومين تمايل در خور بسط دادن هستند. گفته مىمى

است: بايد در هاى اجتماعى جدیدآمده، بکار جنبشعمل به روش پسامدرن
؟ های جدید پسامدرن هستند(. اما آیا جنبش436كرد)برابر تجدد مقاومت

 است.هاى صنعتى نيز شدهنه. همين ادعا درباره جامعه
هاى اجتماعى به خط اين اشاره به نوع استفاده از پسامدرنيسم در جنبش     

نى وجود دارد. آنتو برد كه ميان پسامدرنيسم و پساماركسيسمافتراقى راه مى
گرائيش ( با نظريه ساخت4376) Anthony Giddensگيدن 

(structuralism) الكلو و ارنستو Laclau  Ernesto  و  شانتال موف  
Chantal Mauffe ان، شارحان ، با نظريه مردم ساالرى راديکالش
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(. همانند مطالعات پسامدرنيسم، 437اند)پساماركسيسم شناخته شده
مطالعات پساماركسيسم نيز با يکديگر خوانايى ندارند. با وجود اين، نكات 

 مشتركى دارند:
كردن نوگردانى اىگيدنس، جريان مركزى ريشه بنابر قول    
(modernisation)  .و همگانى كردن آن و نوکردن بنيادهاى گوناگون است

هاى ادارى و نظامى گرايى و قدرتاين بنياد )نهاد(ها سرمايه دارى و صنعت
( هر يك از اين بنيادها )نهاد(ها موضوع نزاع هستند. توفق آمرانه )هژمونى

مايه توليد سر هاى اجتماعى است. گيدنس با طبقه و شيوهچند نوع از جنبش
 كردن مخالف است.دارى را محور تحليل

ز برند. اينان نيگرایانه طبقه را زير سئوال مىمركزيت ساخت الكلو و موف     
ها از ساخت جامعه مايه پذيرند كه وجدان و فرهنگ و سياستديگر نمى

ى سياسى بردهگرايگيرند. در پى فرابيان شدن راه به سردرگمى نظرى و جزممى
خود بر استقالل  ( discourse theoryو موف، در نظريه  بيان) است. اللکو

 (431كنند: )طور استدالل مىورزند و اينهاى موجود اصرار مىبيان
تر ها، يکى مهميابند و، از آنها با گوناگون نزاعهاى اجتماعى، منش مىجامعه● 

 از ديگری نيست. و
هاى اجتماعى( به ضرورت يك هدف واحد مدخل )درجنبشهايى ذيگروه●

 ندارند و يك مخالف نيز ندارند. و
كنند، بلکه عمل سرانجام نزاعها را عاملهاى ساختارى از پيش متعين نمى● 

 هاى اجتماعى از سويى و واكنشهاى درونى جنبشو عمل متقابل ديناميك
 كنند.بازيگران خارجى از سوى ديگر، متعين مى

شك  و موف است كه گيدنس و اللکوجا، يك حاصل سخن مهم ايندر اين     
دارند يك سياست سوسياليستى همآهنگ متكى بر طبقه يا بر جنبشهاى 
 اجتماعى )جدید(، ممکن باشد. بر سر اين نكته، اللکو و موف مفهوم

. بناى كنندتر راديکال دموكراسى جانشين مىسوسياليسم را با اصطالح مبهم
است كه از تفوق آمرانه بيان صنعتى بکاهند. مفهوم مردم ساالرى اين دو بر اين

ها، اللکو و موف را با نيهيليسم راديکال مبهم و اصرارشان بر استقالل بيان
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 (Scottرو، اسکات )ايناست. از سياسى پسامدرنيسم بسيار نزديك كرده
 خواند.نظريه اين دو را ضد نظريه مى

حق دارند که بر ناهمگنى بيانها با جنبشهاى اجتماعى،  الكلو و موف       
هاى آزادى شود كه برخى از هدفكنند. اما اين مانع از آن نمىاستدالل مى

ت، پايه همه جنبشهاى اجتماعى هستند. روابط طلبانه، مثل شهروندى و مشارك
 هاى مشترک هستند.هاى اجتماعى، دارای پايهمهم ميان جنبش

 اند، معلوم نيست باکه الكلو و بوف پساماركسيست شناخته شدهبا آن     
خواهند، نظريه مردم ساالرى راديکال، كدام مفهوم از مفاهيم ماركسيسم را مى

( modernitéچهار محور بنيادى )نهادى( تجدد )نجات دهند. گيدنس، با 
 تر از الكلو و بوف است.ترى، پساماركسيستبطور روشن

( و  post modernisationبا اين مقدمه، به نزاع پسامدرنيسم )    
 رويم:( رشد مىPost impasseو نظريه پسا بن بست ) پساماركسيسم

  
 :هاى اجتماعى جديدتجدد، پساتجدد و جنبش 

 
مولودى بدنيا آورد كه تجدد است. باورى به طرحهاى  عصر روشنايى      

اقتصادى عقالنى كه اجراکردنشان به آزادى انسان در سرتاسر جهان  -سياسى 
 دارى طرحهاى اصلى تجدد شدند.انجامند. سوسياليسم و سرمايهمى
جامعه كه از علوم اجتماعى مايه گرفته بود، به  «ساختنى بودن»انديشه      

رابطه جدلى روزافزون با واقعيت راه برد. نظريه و واقعيت، هر يك، 
هاى درونى خود را بسط دادند. حاصل آن شدكه، حركت نظريه شتابى ديناميك

بيشتر از حركت واقعيت يافت. در ميان علماى علوم اجتماعى اين فكر قوت 
ه با واقعيت سازگار نباشد، اين واقعيت است كه معیوب گرفت كه اگر نظري

 است.
ها های تجدد زير آتش توپخانه پسامدرنهای فرآورده نظریهاين ايام، طرح    

هستند. آتش اين توپخانه تنها متوجه جهان شمولى تجدد نيست. بلکه 
با وجود  (،Lyotardاست. به قول ليوتار )را نيز هدف گرفتهاجراپذيرى آن

 (433ماند. )ديگر اعتبارى براى تجدد نمى و استالين هیتلر
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هاى رشد، چه ماركسيسم، خواه نئوماركسيسم و يا ، نظريه4311در دهه      
ش توپخانه انتقاد قرار ها زير آتطرحهاى نوگردانى، همه از سوى پسامدرن

 اند.گرفته
، از نيمه دوم سالهاى (modernisationهای نوگردانى )حمله به نظريه     

گرفتن وابستگى آمد. چرا كه موجب شتاب، توسط چپ راديکال بعمل4361
ند. گرفتيه مىهاى شيوه توليد و نظام جهانى ماها از نظريهشد. اين نظريهمى

بست هاى دا ، هر روز بيشتر از روز پيش، نارسائی خردگرايى و بنبحث
 –کوشد آن را بگشاید که هابرماس نیز بدان معترف است و می –فلسفه عقل 

هاى متفاوت در كشورهاى در راه رشد را، و نيز غلط بودن انكار واقعيت
جديد ضدانقالبى از كاران كردند. اين امر، موجب شد محافظهآشکار مى

، قوت بجويند. با توجه به اعتبار باختن سوسياليسم بين4371اواسط دهه 
المللى مهم، موقعيت نزديك به مسلط های بينالملل، اين گرايش در مؤسسه

 كرد.پيدا
كردند. هاى رشد راديکال بايد تحمل مىنبود كه نظريه تنها انتقاد پسامدرن     
آمدند. ها، بعمل مىگرترين انتقادها در محدوده خود این نظريهويرانگاه 
هاى نئوماركسيست، مخصوصاً، انتقاد اقتصادىِ نظريه گرايى و جبرهدف

( و موزليس 211، )Boothو بو     Bernsteinشدند. برنشتين 
Mouzelis    و كوربريجCorbridge (214بعد عمومى ) تری به اين انتقادها

 دادند.
تنها اين آگاهى كه در كشورهاى رشد يافته، واقعيت، منشى چنان كثرت     

كامل هاى نظرى بطورتوان در قالبگرا بخود گرفته است كه ديگر نمى
ستاند. بخصوص وهم از كار عتبار میها اگونه نظریهتوضيحشان داد، از این

ها )داستانى با آغاز و فرجام از پیش تعیین شده درآمدن قالب
metanarratives از اسباب مهم پيدايش پسامدرنيسم شد. داستان آزاد )

بود، برابرى و برادرى از راه اعتماد  شدن انسان، كه از آرمانهاى عصر روشنايى
و  (modernisationهاى نوگردانى )عقل و اخالق، نه با نظريهبه حقيقت، 

 نه با سوسياليسم، حاصل نشدند.
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. ها، همگن نيستهمه، واكنش پسامدرنيسم یعنی وهم انگاشتن نظريهبا اين    
د و انيهيليستى افراطى اتخاذ كردهموضع ن Baudtrillardبرخى چون بودريارد 

هايى از اين نوع را محکوم منكر هرگونه طرح آزاد شدن جمعى هستند. كوشش
دانند و نيز كوشش براى ساختن هويت جمعى را خود گرفتار به شکست مى

زيرا آن حقيقت غائى كه هدف عمل كنند. كردن تصور مىخيال
بيانى كه حقيقت و دستجمیى بگردد، وجود ندارد  اینان ساختن 

 دانند بيانگر واقیيت باشد را ممکن نمى
ها بر اين نظر نيستند. متفكرانى چون فوكو و باوجوداين، همه پسامدرن     
اند اما موضعى كمتر هاى تجدد را خيال بافى يافتهنظريه (Deleuze) دلوز

توانند اند كه میكردههاى گوناگون توجهاند. به بيانذ كردهافراطى اتخا
 پارسنگ ايدئولوژى غالب بگردند.

نقش مترقى دارد و ناپديد شدن بالقوه  از این وهم بدرآمدن كه پرولتاريا     
سوسياليسم بمثابه طرح سياسى، دانشمندان اجتماعى راديکال را به مواضع 

ها جلب جنبش و پساماركسيست كشاند. بطور روزافزون، توجه پسامدرن
و...( در شمال و جنوب، به  ها، جنبش اكولوژيستاجتماعى )جنبش زنان

هايى كه آيند. جنبشهاى جديد بعمل مىقصد ايجاد جامعه مدنى با هويت
اى سلطه جويانه ايدئولژى بر فضاهاى زندگى درونى، پايان خواهند به تقالهمى

)عامالن تاريخى « واقعى»هاى اجتماعى ها به جنبشبخشند. اين جنبش
ورتر، اند. داند( و جنبشهاى اعتراضى جمعى، تقسيم شدهحقيقى تعريف شده

 تر شدند.ها به دو دليل مبهم، برداشت4311در 
ند ناهمگن شدن با يکديگر را هم از لحاظ ها خود رونخست اينكه، جنبش    

ايدئولوژى و هم از جنبه استراتژى، در پيش گرفتند. جدايى كه در جنبش 
كه انتقادهاى افتاد، سرمشق ديگران شد. دليل دوم اين در آلمان هااكولوژيست
دهند با تغييرها كاست كه نويد مىى به طرحهائىها از اعتماد عمومپسامدرن

( و 212) Touraineتوان رسيد. آ. تورن در جامعه، به اين و آن هدف مى
 Castells (219.)كاستل 
رشد، نشان حالكشورهاى درهاى اجتماعى درها پيرامون جنبشمطالعه     
و فريدمن   Razetoاند.)رازتو كه از پسامدرنيسم الهام گرفتهدهد مى
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Friedman( )211ها، هاى اجتماعى از پسامدرن( با وجود اين، جنبش
تفاوتی در برابر بى»و... بود، نگرفتند و  نيهيليسم را، كه منكر هويت همگانی

بين، د. ديرتر، يك پسامدرنيسم عملى و واقعرا بناى كار قرار ندادن« تفاوت
وسيله تحليل قوى در اختيار نهاد: نه تنها طرحهاى داستان مانند تغييرات 

هاى مبتنى بر همگانی اجتماعى به قصد رسيدن به اين يا آن هدف، بلکه بيان
ها و بيانهای كردن هويتكرد. ويرانبرقرار كردن نظم قانونى را نيز بايد ويران

هاى اجتماعى از نيهيليسم افراطى پيروى كنند كه جنبشنما ما  را آگاه مىراه
 كنند.نمى
هایتجددگرا، برداشتهاىنظريه گرى پسامدرنِبرغم ارزش ويران     

هاى اجتماعى، نه در شمال و نه در جنوب، راست ها از جنبشپسامدرن
اين  تر است واز حركت واقعيت سريعنيستند. در اين مورد نيز حركت نظريه 

 ها هستند.ها خود گوياى هدف دارى جنبشبرداشت
شود، از ياد نگر مىوقتى بر اصل ثنويت تك محورى، پسامدرنيسم منفى     
برد كه بدون هدف، عمل، خواه عمل انديشه و چه عمل دست، وجود ندارد  مى

رو، نوع هدف كرد، از اينحذف توانآيد. هدف را نمىتواند نيز در وجودو نمى
كند، انديشه راهنما، بيان استقالل و آزادى است و يا بيان است كه معين مى

شود و هدف قدرت شود، انسان نيز وسيله مىقدرت. وقتى قدرت محور مى
 رسد. بسا درشود كه انسان آزاد، با روش تجربى به آن مىجانشين هدفى مى

های نایکسان ها، هدفرکت کننده در آنهای شیک جنبش همگانی، گروه
های راهنمای آنها را دهند اندیشهدارند. اما همین هدفها هستند که امکان می

های قدرتمدار هبشناسیم و جنبش همگانی را از گزند حاکمیت جستن گرو
ه كتاب ب، بسیار دیر انجام گرفت.  حفظ کنیم. کاری که در مورد انقالب ایران

 گيريم. گرديم و انتقاد صاحب آن را پى مىباز مى
است که، در ذهن است: بحران  ناشی از اینپیام محوری پسا تجدد این    

ها گویای حقیقت و یا واقعیت هستند اما درواقع، بیانگر ها، تعریفانسان
حقیقت و یا واقعیت نیستند )براى مثال، تجدد که تعريف آن يك چيز است 

ها از طبيعت است(. انتقاد تفسيرهای پسامدرنواقعيت خارجى بسا ضد آن و
حال، است. در هماناست كه پسامدرنيته درپي آنجنبشهاى اجتماعى، کاری
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حل اين نوع ها دارند. تنها راهها نظریه خویش را در باره جنبشپسامدرن
خود قائل میكند، های ديگر را باطل مىتناقض )آنچه را كه بخاظرش نظريه

 ها است.شود( به زير عالمت سئوال بردن مفروض
( و modernitéميان تجدد ) Rattaniو راتانى  Boyneبويين      

دادن به برنمن شوند. با رجوعفرق قائل مى (modernismeتجددگرايى )
Bernman د كه كنناين دو تجدد )مدرنيته( را جريان سيل آسايى تعريف مى

كردن نويدهاى كاميابى ور شد، تغيير دادن خود و جهان بود. اما خطر ويران
كردن ها را نيز در برداشت. تجدد با عبور از بازهاى عزيز و امنيتسنت

حال كند. در همانلوژى( متحد مىاى و مرامى )ايدئومرزهاى طبقاتى، منطقه
هر »( اينان 211كند. )از راه تغيير مداومی دربند تناقض و ابهام، متالشى مى

هاى علمى و كنند. اتخاذ روزافزون هدفرا خاطرنشان مى« دو جنبه تجدد
 (.216اقتصادى ) -عقالنيت سياسى 

همگانی و  هایگری تحول دیدگاهعكس، بر وسائل بيانتجددگرايى، به     
نهد. بر قطع ها تأکید میها و نمودارها، به دیگر، به مجموعه معرفنمایندگی

جریان تاریخ و بر گرفتار تناقض گشتن و قطعه قطعه شدن ذهنيت و هويت... 
از نوگرايى،  Rattaniى نو راتا Boyneن یکند. بنابر تعريف بويتأكيد مى

تقادى از تجدد از راه امتناع از پذيرفتن اين باور نوگرايى همواره ان
آورند... اين طرز فكر ناصواب را انديشانه است كه علم و فن ترقى میساده

 كند.( القاء مىpositivismeفلسفه تحققی )
( و پسامدرنيسم modernismeتميز ميان نوگرايى ) ،با اين تعريف     

 اختالف نظرها پراكنده شدن و طعه)بمعنای خود را هواخواه ناهمگنى، در ق
از بحران  شود. اين بدان معنى است كه انتقاد پسامدرنخواندن( مبهم مى
شود. اگر اين هاى جامعه بر انتقاد نوگرايى از تجدد بنا مىمجموعه معرف

يابيم تفسير مدرن از داورى من )نویسنده کتاب( معتبر باشد، امکان مى
 جتماعى را از ديدگاه نوگرايى انتقاد كنيم.جنبشهاى ا

ها ميان بيانها خواهم ارائه كنم، يك چند از قطع رابطهكه من مىدالئلى     
، با الهام از تفسيرهاى است. نخست، قطع رابطه ميان برداشتهاى پسامدرن

ها جنبش هاى اجتماعى، از سويى، و بيانهاى راهنمای خود اينعلمى از جنبش
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از سوى ديگر است. دليل دوم نبود رابطه ميان بيانهاى راهنمای احزاب سياسى 
 خواهمهاى اجتماعى و سرانجام، مىامريکاى التين و بيانهاى راهنمای جنبش

 هاى اجتماعى جديد، تاكيد كنم.بر ناهمگنى بيانهاى راهنمای جنبش
ديد، در جنوب، هي هاى اجتماعى جاست كه جنبشدليل عمده من اين     

هاى جديد عمل هاى جديد ارتباط و شیوهندارند. راه گونه معناى پسامدرن
کنند. پسامدرن منكر تاريخ ها تکذیبشان میاجتماعى هستند كه پسامدرن

رو، اگر بتوان كند. بهرشود و بيان راهنمای آنها را غلط تفسير مىها مىجنبش
هاى جنوب دانست، جامعه مال را فراصنعتى و فرامدرنهاى شخاصه جامعه

هاى رشد نيافته، فراصنعتى اين منش را ندارند. گفتن اين سخن كه جامعه
 هستند، ادعايى خالف اجماع است.

ها است پيگيرى طرح تجدد )مدرنيته( بعكس، آنچه خاصه اين جامعه     
. شود، آزادى، برابرى و برادرى، بنا مىاست كه بر آرمانهاى عصر روشنايى

است كه در كشورهاى شمال بعمل تاكيد بر اين آرمانها، بسيار بيشتر از آن
تجدد است سخنی آيد. اگر بگوييم نبود طرح تجدد در جنوب، پذيرفتن پسامى

 ابرماسایم. من با نظر يورگن هكارانه گفتهنابارور و از نظر سياسى محافظه
گويد طرح تجدد در شمال هنوز به انجام نرسيده( موافقم آنجا كه مى217)

كند. من مفهوم تجدد پايان ها مخالفت مىاست. بهمين نظر، او با پسامدرن
برم. از نظر سياسى، ساده نيافته را در مورد كشورهاى رشد نيافته بکار مى

هاى اجتماعى در جنوب، تنها بدان قصد انجام است اگر بگوييم جنبشلوحانه 
 گيرند كه هويت جديد پسامدرن پيدا كنند.مى
شود. وقتى كه بسيارى ها از دهه هفتاد آغاز مىتاريخ بسيارى از اين جنبش    

از كشورهاى امريکاى التين از حاكميت نظامى، بلحاظ سياسى و اقتصادى، 
 بردند. رنج مى

حد بود كه های پايين، بدانسرکوب سياسى و اقتصادى و فرهنگى طبقه      
سازمانهاى مردمى بيرون راندگان، براى دفاع از حيات مادى خویش و ديگر 

شان بوجود آمدند. در كشورهاى مختلف، )در بعضی بيشتر از اوليه حقوق
 ن به رژيمهاى نظامىها نقش مهمى در پايان بخشيدبعضى ديگر( اين جنبش
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هاى اجتماعى بر نظام سياسى، بعد از سقوط همه، تاثير جنبشكردند. با اينايفا
 رژيمهاى نظامى، كمتر شد.

 
سالی که از قرن بیست و یک  41در سالهای پایانی قرن بیستم مسیحی و     
راهه رشد ا کجهستند. زیر« رشد زدائی»اغلب در باره  هاگذرد، نظریهمی

است. اما بست مرگ رساندهآنها را به بن زیندگان روی زمین و محیط زیست
 را یافته و های جدید رشد کند، نظریهرشد می و بنابراین که انسان فعال است

های جدید در باب رشد اختصاص . لذا، در فصلی که به اندیشهاستکردهارائه 
آورم و نقد ام، نظری را میشی که درتألیف این کتاب، برگزیدهدهم، بنابر رومی
کردن آن سودمند کنم و هرجا که نظرهای دیگر، در نقد نظر متن و یا کاملمی

،   Stéphane Madauleجا که استفان مدولآورم. از آنبود، آنها را می
کند و به همه فرانسوی رشد کار می همؤسسصاحب نظر فرانسوی که در 

 گردانم:نظرهای جدید درباره رشد اشراف دارد، تالیف او را نظریه متن می
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 فصل سوم
 

 در رشد بر پایه استقالل و آزادی
 نظریه تسهیم و مشارکت برپایه استقالل

 
 

دادخواسددددت برای » Stéphqne Madauleنام کتاب اسددددتفان مدول      
( اسددت. در 211« )تجدد جدید، نظریه تسددهیم و مشددارکت بر پایه اسددتقالل

شدناساند و در قسمت دوم آنها را ها را میقسدمت اول اصدول راهنما و یا پایه
 شمرد: آوردهای منتظر را بر میدهد و در قسمت سوم، دستتوضیح می

 

 ها:  اصول راهنما و یا پایه4

 
 :ریه تسهیم و مشارکت از دیدگاه رشد پایدار  نظ 4.4
دانیم که پایانرفتند، امروز میناپذیر گمان میاگر درگدذشددددته منابع پایان    

توانیم،  شویم،  نمیپذیر و محدود هستند. دیگر، هربار که با مشکل روبرو می
آن چنگ آویزیم. در وضددددعیت کنونی و رشددددد  جا، به تکنولوژیبا جا و بی

دانش و فن، چداره جز این نیسددددت که جامعه بر محور رقابت را با جامعه بر 
آوردها، ها و همیاری و مشارکت در برخورداری از دستمحور تسدهیم داشدته

 جانشین کنیم.
نیاز به الگوی جدید رشدددد داریم. نیاز به الگوئی داریم که بنایش بر پایان     

مه مشکلها، ه ودن برخی منابع نباشدد و بر این نیز نباشدد که ترقی فنیناپذیر ب
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اکنون، از منابع، بیش از اندازه بهرهکند.  همخاصددده کمبود منابع، را حل می
گر هستند و شیوه تولیدشان نیز ها ویرانچند از فرآوردهشود و یکبرداری می

 کنند.مسموم میرا  محیط زیست
از آنجا که منابع پایان پذیر هسددتند، باید تسددهیم شددوند و همگان، نسددل      

امروز و نسلهای آینده، در برخورداری از آنها سهیم باشند. پس اصل راهنمای 
 شود. اول، اصل تسهیم و  به مشارکت گذاشتن  می

ه دی سدددود و بجا که، در اقتصددداد کنونی، انگیزه فعالیت اقتصددداو از آن     
اسددت، این اقتصدداد باید جای به اقتصددادی بسددپارد که، حداکثر رسدداندن آن

ها و عمران درآن، اصل بر تسهیم کار و درآمد میان اعضای هر یک از جامعه
 های هر جامعه، باشد.های سرزمین، متناسب به داشتهطبیعت
غرب، ادامه دادنی نیسددت، پس   جا که روش رشددد غرب، در خودو از آن     

است منابعی که ای باید بتواند شدیوه رشدد خویش را برگزیند. بدیهیهر جامعه
به تمامی انسددددانها متعلق هسددددتند، همه مردم دنیا باید در برخورداری از آنها 

 سهیم باشند.
 

کشورهای در حال   یک نظریه هم برای کشوری غنی و هم برای4.2
 رشد:
توان به تمامی جهان تعمیم داد. کشددددورهای غرب را نمی شددددیوه رشددددد     

و برزیل و  و هند رسند، مثل چینیافتگی میپرجمعیتی که دارند به سطح رشد
ها روبرو اکنون با کمبودها و کاستیاند، همهمان روش غرب را درپیش گرفته

گرفتن نابرابریها، به و شدت و شتاب اند: آلودگی روزافزون محیط زیستشده
، انبوه اند، از سامانه مصرفتر پیشرفتهکشدیدن منابع. اما، کشورهائی که کمته

خورند و آنها را محروم برجا برند و میاند. منابعشان را بخورها میاخراج شده
گان (. اداره کنندنیجریه و اورانیوم خیزگذارند )مثال نفت کشورهای نفت می

ها )غذا و پوشدداک و مسکن( توانند مردم خود را از حداقلاین کشدورها نمی
 برخوردارکنند.
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ا بنهد. پبنایش براین است که راه دیگری را پیش  نظریه جدید رشد پایدار    
ها مسددددلطند و به بیراهه )گرفتار های ثروتمند که بر مبادلهراهی که هم جامعه

ودگی و آل کردن و افزودن بر نابرابریها و بیکاری اسددراف و تبذیر در مصددرف
روند و هم هسددتند(  میو رقابت  پایان در باروریو مسدابقه بی محیط زیسدت

صادی ماندهاقت کشورهای فقیری که همچنان در انتظار نتایج مثبت لیبرالیسم
 اند، بتوانند درآن شوند. 

توان جوید که دیگر نمیاین تغییر نظر بس مهم براین واقعیت شدددالوده می    
برسددند. هدف شددیوه تولید و رشددد غرب را هدفی شددمرد که همگان باید بدان 

 اسدت که شیوه تولید و رشد غرب با شیوه تولید و رشد پایدارنظریه جدید این
جانشین بگردد. به ترتتیبی که همه کشورهای جهان در رشد شرکت بجویند و 

 حاصل رشد میان آنها تسهیم بگردد. 
و هم ضدروراسدت که هم کشدورهای شمال )کشورهای مسلط و ثروتمند(      

و فقیر( راه جدید را درپیش بگیرند.  )کشورهای زیر سلطه کشورهای جنوب
کار رشدددددی را ابداع کند که بر بلند مدت پایه بجوید، پایدار هر جدامعده راه

در  ورا لحاظ کند. از اسراف و تبذیر بپرهیزد  باشدد و سدالمت محیط زیست
دارد و به مصرف به منابع طبیعی موجود در سرزمین خود، اندازه نگاه مصرف

 اندازه آن بسنده کند.
 گیر و اسددراف در مصددرفکشددورهائی که هنوز گرفتار جریان رشددد شددتاب    
شد خویش ر نیز هستند، باید امکان یابند که خود شیوه اند و گرفتار فقرنشده

ای را برگزینند که از خطاهای الگوی رشدد غرب که کار را را برگزینند. شدیوه
ها اسدت، عاری باشدد. و رونوشدت همان شیوهبه اسدراف در مصدرف کشدانده
المللی پول( و صدددندوق بین المللی )بانک جهانینباشدددد که سدددازمانهای بین

ی فقیر تجویز کردند و جز ناکامی ببار سدداختند و چون نسددخه برای کشددورها
 نیاوردند.

ضددرور اسددت هم برای دنیای به اصددطالح  قرار، شددیوه رشددد پایداربدین     
و هم « ها درآوردهسر میان سرهای رشد یافته»و هم برای دنیای « رشدیافته»

 «.درحال رشد»برای کشورهای 
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ن را نیز لحاظ کند. بنابراین، دیگر، عامل این راه رشددد باید جمعیت جها     
توان عنصدری بیگانه از سدامانه اقتصدادی خود بشماریم. زیرا جمعیت را نمی

قائل شدددددن به تنظیم خود به خودی جمعیت به یمن همگانی شدددددن رشددددد، 
پنداری غلط از کاردرآمد.  عامل جمعیت عنصدری در درون نظام است و به 

فرد احترام گذارد، نیاز اسددددت. مفهوم  قهای جمعیتی که به حقوسددددیاسددددت
و محدود بودن محیط زیست و  سدیاست جمعیتی سبز، سالمت محیط زیست

 گیرد.را در نظر می حقوق انسان
 
ای دموکراتیک دهد هر کشور بگونهیک نظریه که امکان می4  9

 ، بنابراین، مسیر خویش را برگزیند:الگوی رشد پایدار
 

داشددت و منابع را باید سددالم کرد و سددالم نگاه که محیط زیسددتبنابر این     
کند، پذیر هسدتند و انسدان اسدت که باید رشدموجود در زمین محدود و پایان

و  کشددور و هر مردماشددد تا که هر ب نظریه جدید رشددد باید به اندازه کافی، نرم
هر ملدت و هر فردی، بتواندد، در رابطده با وضددددعیت و  بنابر پایه کار و بنابر 

توانند نایکسددان باشند، مسیر موقعیت ویژه سدرزمین خود و بنابر هدفها که می
هر جامعه را دولت برگزیده آن  خویش را برگزیندد.  و برندامده رشددددد همگانی

 گذارد. جامعه به اجرا
که انتخاب الگوی رشووود و مسووویر و هدف، نیازمند روشددددن اسددددت     

برخورداری از استقالل است: پایه و اصل راهنمای استقالل  استقالل 
های برآوردنده نیازهای اسوواسووی و اسووتقالل مالی در در تولید فرآورده

.  ضددرورت تمام دارد که هر برابر بازارها و اسووتقالل سوویاسووی و فرهنگی
کند ها و در اجرای سدددیاسدددتی که اتخاذ میاسدددتقالل کافی در انتخابدولت 

کند ، چنین مقرر می4311ژوئن  26داشته باشد. منشور ملل متحد، مصوب 
گیرد بر اصددل برابری تمامی اعضددای خود سددازمان ملل بنا می(: »2.4 )ماده

ه سددازمان ملل یک از مواد این منشددور بهی (: »2.7و )ماده «. در حاکمیت
دهد در اموری مداخله کند که در قلمرو صددالحیت ملی یک اجازه نمی متحد
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کند که امور تحت صالحیت خویش را دولت اسدت. و اعضاء را مجبور نمی
 «.از دست فروگذارند

باید انجام بگیرند. ها میدر حقیقت، این در سددطح ملی اسددت که انتخاب    
شوند ای همانند سدپهرهای محلی، با مشکل بزرگ روبرو میای منطقهسدپهره

. افزون براین، اسددتقرار دموکراسددی شددوندتحمیل  نهاآهای رشددد به هرگاه الگو
ای و جهانی، مشددددکل اسددددت.  سددددپهری که، درآن، اقلیت در سددددطح منطقه

رو، در این از این .پذیرد، منحصددر اسددت به سددپهر ملیحکومت اکثریت را می
توان ر اسدت که اسدتقرار دموکراسی شدنی و گردش کارش میسر است. میسدپه

اسدددت. در محدوده ملت ها بودهآمد بنای ملتگفت که بسدددط دموکراسدددی پی
کند. وانگهی، وقتی انسددجام تواند خویشددتن را اظهاراسددت که هر شددهروند می

ل ئبایسدته قوت ندارد و همبسدتگی ملی کافی نیسدت )بخاطر مسدااندازهملی به
 شود.بسیار مشکل می قومی و وجود زبانهای مختلف( استقرار دموکراسی

ونه گ استقرار دموکراسی در این ،  در حقیقتحق با نویسنده است     
دموکراسووی نسووبی برقرار  در هند ،ها مشووکل اسووت  باوجوداینجامیه

 رزی –موزد که اسووتقالل از روابط مسوولط آاسووت  درر تجربه هند می
 ،بووا تبییم و خشوووونووت زدائی همراه شوووود ،در درون ،وقتی سووولطووه
و حقو  شهروندی و حقو  ملی  انسوان که شوهروندان از حقو چنان

یکی حق اختالف و  ،برخوردار بگردند و رابطه اقوام بر وفق سوووه حق
 رابطه ،صوول  و دوسووتی دیگری حق اشووتراک و سووومی حق زیسووتن در

توان دموکراسووی شووود  بسووا میمشووکل آسووان می  ،حق با حق بگردد
 تری را برقرارکرد رفتهپیش
 گزینش الگوی رشددددد خداص خود، بمعنای تن ندادن به جهانی شدددددن      

نواخت سددداز و فقیرکننده و نیسدددت. بلکه تنها بمعنای نپذیرفتن عناصدددر یک
که تحت گرفتن از آن برای ایناسدت. بمعنای به اندازه کافی فاصله تغییر آنها

امر و نهیش قرار نگیریم. این از رهگذر مسددددیرهائی که هر کشددددور به رشددددد 
اسدددت که جهانی شددددن پی جهانی شددددن با آندردهد و انطباق پیخویش می

گرفتن ضرور است شود.  این فاصلهمطلوب، جانشدین جهانی شددن کنونی می
آوردهای اقتصددادی و اجتماعی و محیط زیسددتی هر کشددور را، که دسددتچرا
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، اندازه بگیریم، سددخت نایکسددانند. بنابراین، رقابت، هرگاه با میزان باروری
اغلب بس نابرابر و کشدنده، وجود دارد و وجود خواهد داشت. زیرا غالب و 

 د خواهند داشت.مغلوب وجود دارند و با ادامه رقابت بهر قیمت، وجو
انتخاب الگوی رشددد خود، خویشددتن را به یمن اسددتقالل، از بند فوریت      

 آوردن است.رهاندن و زمان الزم را برای بنای سیاستهای آینده،  بدست
پذیرد و برای رقابت با بقیه دنیا، در نظام کنونی، هر کشوری رقابت را می     

صددددادی هر کشددددور هرچه باشددددد، بنام سددددازد. توانائی فنی و اقتزمینه نیز می
 دهد.هایِ قانون امتیازهایِ قابل مقایسه، تن  به رقابت میسودمندی

بر وفق نظریه پیشددددنهادی در این کتاب، به یمن حمایت خویش در برابر      
یمن اقتصدددداد و به اثرهدای بدازارهای خارجی و تنظیم اثرهای جهانی شدددددن

شددددد خویش، با لحاظ کردن موقعیت ملی خود و بدسددددت برگزیدن الگوی ر
تواند آزادی تبیین راه و روش زندگی آوردن خودمختاری مالی، هر کشدددور می

اقتصددادی خود را بیابد. بطور مشددخص، این بدان معنی اسددت که هر کشددور 
وسددددائدل رفتن بده راه خویش،  با آهنگ مطلوب، را، از رهگذر ارتباط مهار 

تیبی بیابد که توانا به تعیین هدفها، بنابراین،  سدددمت و شدددده با خارج، به تر
سان، هر کشور فراخنائی اقتصادی و اجتماعی مسدیر و خویش، بگردد. بدین

یابد و، درآن، رقابت و اقتصاد بازار به و محیط زیستی بسیار خودمختارتر می
دهند اما بر وفق مقرراتی که بنابر حسدداسددیت هر ایفای نقش خویش ادامه می

شددوند. در خارج از کشددور، بازارهای بینکشدور، وضددع و به اجرا گذاشدته می
ها ها و صادرکردنتوانند موجهای واردکردنالمللی البته همواره حاضرند و می

های مالی را برانگیزند و سددددطح وامها را باال برند. اما آنچه بیش از و جریان
ادانه جهت و مسدددیر همه، برای هرکشدددور مهم اسدددت، تبیین دموکراتیک و آز

اقتصدادی، اجتماعی و محیط زیسدتی است که براستی از خارج تحمیل نشده 
باشدددد و آزادانه و با رضدددایت مردم برگزیده شدددده باشدددد.  رشدددد و مهار بازار 
داخلی، اقتصداد محلی، بازتوزیع اجتماعی ویژه، کوششها در مدیریت و حفظ 

، تسددهیم و مشددارکت، در منابع در درازمدت، در سددطح محلی و ملی و جهانی
 گیرند. های سیاسی، در اولویت قرار میمحدوده ملی، بهنگام انتخاب
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ها سدخن بر سر بازگشت به عقب نیست. بلکه جهان ما،جهانی که اطالع      
، به آخر اسددت، از لحاظ محیط زیسددتکرده  را به یکدیگر مرتبطسددراسددر آن
ف جای هر ملت، هر دموکراسی، هر انسان، ضرور اسدت. بازتعریخط رسدیده

است. هریک باید بتوانند راه خود را انتخاب کنند. و نباید از خارج راه گشته
، این از خارج 4311طور که، از سددالهای پیش پای آنها گذاشددته شددود همان

 شود.است که راه رشد به کشورها و انسانها تحمیل می
 

لیت فامکانی که خود داریم. همگان بر ای متمرکز بر قاب  نظریه4.1
 :برآوردن نیازهای اساسی، با رعایت سالمت محیط زیست

 

پایه مشددترک برای همه، پایه اسددتقالل و تسددهیم و مشددارکت اسددت. بدین      
معنی که هرکس بتواند غذای خویش را تأمین کند، پوشداک و مسکن بیابد و 

از حمددایددت اجتمدداعی، در عین احترام بدده فرهنگش، تعلیم و تربیددت ببینددد و 
دهد برخوردار شدود. این هدف، هدفی از آن همگان اسددت که به ما امکان می
کند، از نظامی بناشددده بر پایه رقابت، که یکی را برنده و دیگری را بازنده می

ن همه، یعنی ایبرای  به نظام تسددهیم و مشددارکت گذر کنیم. آموزش و پرورش
که به هرکس توانائی انتخاب داده شددود. به ترتیبی که هر شددهروند اسددتقالل 
واقعی بدست آورد. و نیز، بدین معنی است که هر شهروند توانائی عمل کردن 
به مسدئولیتها، بخصوص در قلمرو دموکراسی، انتخاب واقعی شغل و انتخاب 

 عی، را نیز، بیابد.کسانی که باید حکومت کنند، برپایه شناخت واق
اسددددت که از راه توزیع  همگانی را البته جامعه ملی پایه آموزش و پرورش     

توانائی تغذیه خویش، توانائی نهد. ثروتهدا و امکانها در سددددطح خود، بنا می
و همگان در تأمین غذا و پوشددداک و مسدددکن، آن توانائی اسدددت که هر عضددد

جامعه باید پیداکند. این توانائی، با تولید داخلی به ترتیبی که همه اعضددددای 
جامعه بتوانند درآن شددرکت کنند، باید بدسددت آید. بدیهی اسددت که سددالمت 

 و عمران تمامی مناطق کشور باید لحاظ شود.   محیط زیست
به جامعه امکان میدهی اسددت که پایه حمایت اجتماعی، آن نوع سددازمان    

نامحسوور = سرمایه ، انسوجام اجتماعی  فسورمایه دهد، در هر وضدعیتی
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+ سازگار بودن بنیادهای جامیه با رشد + دولت حقوقمدار.  اجتماعی
سددان،انسددجام میان افراد یک ملت یعنی این که بدین خویش را حفظ کند 

از دسددتیاریها برخوردار ی دراختیارش، هر یک، به تناسددب وسددایل و امکانها
 شود.می
از بازارهای خارجی، امکان  -در بخشددی  -این اسددتقالل اقتصددادی ملی     

دهد که بنابر های تولید مختلف میزنددگی و پیشددددرفت کردن را به یمن نظام
اسدددت، کم و بیش مولد هسدددتند. ضدددعف سدددطح فنی که جامعه اختیار کرده

یک کشدداورز کامبوجی که یک هکتار زمین دارد، نباید   کشدداورزی باروری
دلیل رها کردن کشددت و کار ، بسددود کشدداورز برزیلی شددود که  بسددا چند هزار 
هکتدار زمین دارد. کشدددداورز کامبوجی باید بتواند به تولید خود ادامه دهد و 

بیند، با رور میخواهد و ضدددبکوشدددد کارآئی خویش را بیشدددتر کند و اگر می
 دیگران، در باال بردن باروری خویش، همداستان بگردد.

هائی که نیازهای اسدداسددیش را بر میدر حقیقت، هرجامعه باید، فرآورده     
 آورند، خود تولید کند و برای خرید  به بازارهای خارجی مراجعه نکند. 

، ه محیط زیستبناگذاشتن بر رشد، رشد ِمحل به محل، در عین احترام ب     
نبدایدد از یادبرود. در تولید برای عرضدددده در بازار داخلی و برآوردن نیازهای 
اعضای جامعه، نیاز طبیعت به عمران نباید از یاد برود. در حقیقت، پرداختن 

در  گرفتنوقتی بنابر پیشدددی . و، در آغاز، هزینه بردار اسدددتبه عمران طبیعت
اما تن ندادن به پرداخت هزینه  .توان به آن تن دادها اسدت، مشکل میرقابت

داشددتن محیط زیسددت، در دراز مدت، آن آلودگی عمران طبیعت و سددالم نگاه
تر نیز نتوان پاالیشددش های هرچه سددنگینآورد که با پرداخت هزینهرا ببار می

 کرد.
تضددمین کار برای همه اعضددای هر ملتی باید، با تقدم قائل شدددن برای       

ا ر خود، کداری کده به هرکس امکان بدهد کرامتمندانه بزید، سددددطح باروری
تعیین کند. و نباید در مسدابقه بر سر باروری برای پیشی گرفتن در رقابت بین

است و ترمز المللی، شدرکت کند و سدرنشدین خودروئی بگردد که شتاب گرفته
های برآورنده کشور نیز، هر منطقه از آن، باید بتواند فرآورده نیز ندارد. در هر

 نیازهای اساسی مردم آن منطقه را تأمین کند.
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 :کندای که برای حمایت اجتماعی کارکرد ایجاد می  نظریه4.1

 

باید نقش ایفا کند. دولت که مالیات و در بعد اجتماعی، همبسددددتگی می     
سدتاند، باید توانائی برخوردار کردن هر شهروند گمرکی می عوارض  و حقوق

از حمایت اجتماعی واقعی را داشددته باشددد. بنابراین نیسددت که دولت تمامی 
نیازهای او را برآورد، بلکه باید  آزادی واقعی و نه آزادی صددوری او را تأمین 
و تضددددمین کندد. به سددددخن دیگر، او را از حقوق اجتماعی برخوردار کند. 

خورداری از این حقوق را یدا دولت خود باید تصدددددی کند و یا باید  بیمه بر
و کمک خرج به خانواده (   کاریهای بیماری و بازنشددددسددددتگی و بی)بیمده

است که این وظیفه را دولت،  به تناسب امکانها )ثروت، تصددی کند. بدیهی
یع درآمدها در سددطح جمعیت و وسددعت سددرزمین و پایه مالیاتی ممکن( و توز

ملت، برعهده دارد. در حقیقت، سدددود حمایت اجتماعی در این اسدددت که به 
دهد  به یمن حمایت اجتماعی که دولت، توان مالیش هرچه باشددد، امکان می

شددددوند، میزان همبسددددتگی ملی را افزایش دهد و همگان از آن برخوردار می
 بدان، سرمایه نامحسوس را به حد مطلوب برساند.

و باز، این نه از راه بناگذاشتن بر رقابت که از راه بناگذاشتن بر اشتراک       
شدددود و این حمایت، و تسدددهیم اسدددت که پایه حمایت اجتماعی اسدددتوار می

گرداند. لذا، خودداری از رقابت مسددددتقیم، همبسددددتگی ملی را روزافزون می
دد و د نگریعنی این کدده هر تولیددد کننددده ضددددعیف ندداگزیر از رهددا کردن تولیدد

پدذیر، آسددددیب نپذیرد و از رهگذر توزیع امکانها و آسددددیدب محیط زیسددددت
خویش، توانائی رشد، بنابراین، افزودن  درآمدها، همگان، برخوردار از حقوق

 کار خود را بیابد. بر کارآئی و باروری
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، میان المت محیط زیستای که، در عین رعایت س  نظریه4.6
ساکنان هریک از مناطق کشور با یکدیگر  و با ساکنان مناطق دیگر 

 کند:رابطه برقرار می
 

برداری شدتاب زده و هرچه بیشتر از منابع بنابر این نظریه، دیگر بنابر بهره     
باید چنان برداری از منابع طبیعی، به قصددد بردن حداکثر منفعت نیسددت. بهره

تر و باشدد که منابع پایان نپذیرند. هرگاه بخواهیم نظر صاحب کتاب را کامل
تر کنیم، بدایددمدان گفدت: بداید بنا را براین گذاشددددت که در طبیعت، از دقیق

گر رهددا هددای ویرانهرچیز، بدده اندددازه وجود دارد. پس هرگدداه، تولیدد فرآورده
انسدان باشد و نه بیشترین سود  شدود و هدف از تولید برآوردن نیازهای واقعی

آورد، اقتصدددداد تولید و از راه جعدل نیازهائی که برآوردنشددددان ویرانی ببار می
 کند. توان جست در خدمت انسانی که رشد میمحوری می

)سددرمایه مادی همچون زیربناها و سددرمایه طبیعی چون  سددرمایه محسددوس     
و  و سددرمایه نامحسدوس )سددرمایه انسددانیسدامانه آب و هوائی و منابع معدنی( 

چون کیفیت مدیریت جامعه و یا انسددددجام و همبسددددتگی  سددددرمایه اجتماعی
اجتماعی( باید، همزمان تحول کنند و تحولی مثبت کنند. از سوئی فعال شدن 

ها میان مردم هر منطقه با منطقه خویش از سوی دیگر،مبادلهها و این سدرمایه
و  با مناطق دیگر کشددور و میان مردم هر منطقه با اقتصدداد خود و میان مردم 

 کنند. کشور با اقتصاد خود،  رابطه اکمال متقابل را برقرار می
اید در ،  بسددددرمدایده طبیعی و قابلیت به بهترین وجه بکاربردنش بداروری     

محاسبه اقتصادی منظور شود. هر کشور باید فهرست جامعی از منابع خویش 
پذیر و تجدید ناپذیر باید داشدته باشد. کمیت و کیفیت این منابع را از تجدید

برداری، از آنها را، معلوم کندد. و بده یمن رشددددد فنی، بداید بهترین روش بهره
 موقعیت محلی، بجوید.  متناسب با تقاضای جامعه و میزان جمعیت و

ر ، زمین است. برای بعضی دیگبرای برخی از کشورها، تنها ثروت طبیعی     
و سددرمایه  کردن سددرمایه انسددانیکه محروم از منابع طبیعی هسددتند، ارزشددمند

گزیند. یه راه رشد خویش را بر می، ثروت اسدت و به یمن این سدرمااجتماعی
بنابراین، هر نسدل نباید این طرزفکر را داشدته باشدد که هرچه هست بکار می
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دارم. بلکه باید این طرز فکر را داشددته نیز اندازه نگه نمی گیرم و در مصددرف
گذارم.  عمران ای از ثروتها برجا میباشدددد که برای نسدددلهای آینده مجموعه

ای  یعنی این که میان جمعیت سددداکن آن منطقه و تولید و مصدددرف و همنطق
 محیط زیستش  رابطه برقرار کند. به ترتیبی که رشد ساکنان با عمران طبیعت

 در اختیار نسل آینده قرار گیرند. خوانائی پیداکند و نیروهای محرکه
ه منابع طبیعی که نه تنها در سطح کشور که در سطح جهان برای اداره بهین      

برداری، بر میزان کداربرد دارندد، نیداز بده حدداکمیدت جمع کشددددورهددا در بهره
، است. عمده عدالت، هم در سدطح  نسل کنونی و هم در سطح نسلهای آینده

 écosystèmesهای آب و هوائی )و جنگلها  و سامانه اداره بهینه آب و هوا
گونه منابع هستند که مدیریت در دو سطح را ایجاب (منظور نظر اسدت.  این

 کنند.می
شددددود، بنابراین که درآنچده بده متصدددداعدد کردن گاز کربنیک مربوط می     

انرژی سددددالم را همه   درخور را داریم، شددددیوه تولید و مصددددرف تکنولوژی
کنند. تولید خارج از اندازه گاز کربنیک و پدذیرند و عملیکشددددورهدا بدایدد ب

باید می (و آلودن آب دریاها biodiversitéویران کردن  گوناگونی زیست  )
 ممنوع گردند. 

 
  نظریه تسهیم و مشارکت درطول زمان و نه رقابت فوری، به 4.7

 در اشتغال: آوردهای باروریوییه، در بکاربردن دست
 

، موتور اصدلی اقتصاد جدید است. حال آنمسدابقه در افزودن بر باروری     
که افزودن بر باروری برای رقابت در بازارها، نیاز انسدددانها به اشدددتغال را به 

شود که افزایش باروری، سرانجام، آورد. بخطا، همواره تصور میحساب نمی
کند. از کند. و حاال دیگر  افزایش باروری کار ایجاد نمیتغال  میایجاد اشددد

، عرضدددده کدداالهددا و خدددمتهددا از اندددازه بیرون شددددده و در رهگددذر ترقی فنی
حال، است. در همانکشانده کشدورهای ثروتمند کار را به اسراف در مصرف

شده، برجایند.  میزان باروری بدان در کشدورهای فقیر، تقاضداهای برآورده نا
حد باال اسدددت که  وقتی هم میزان نمو اقتصدددادی باال اسدددت، کار ایجاد نمی
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نیز، ایجاد تأسددیسددات صددنعتی بزرگ مجهز به  شددود. در کشددورهای جنوب
ل بیکنند.  و اینک، مشددکایجاد می کاریحداکثر باروری، به جای کار، بی

 است.گیر کشورهای ثروتمند و فقیر، هر دو، شدهدامن کاری
به کشددددورهای دارای  این یادآوری جا دارد که با انتقال نیروهای محرکه     

ان کار و هم ، هم کار و هم زمینه و امک، کشددورهای زیر سددلطهاقتصدداد مسددلط
دهند.  در حقیقت، واحدهای صددنعتی بزرگ نیروهای محرکه را از دسددت می

آیند و به خارج می ، اغلدب بکدار انتقدال نیروهای محرکهبدا حدداکثر بداروری
 کنند.زار کار میکشور را شوره

ا ب و تنظیم کردن اندازه باروری نظریده جددیدد هددف را تغییر نظدام تولید     
است که باروری را با نیازهای محلی عکس.  هدف آن اینداند و نه بهکار می
ها، متناسدددب با موقعیت خاص هر کشدددور، منطبق سدددازد.  اشدددتغال به شدددغل

برپایه  که تابع متغیر رقابت دربازارهابداید هدف اصددددلی و نه اینهمگدان می
 مسابقه در باروری، بگردد. 

های سدخت افزایش یافت و از کار انسددان کاست، از ساعت اگر باروری     
کار  اسدددت که باید کاسدددت و کار را باید تسدددهیم کرد. بنا را برکار گذاشدددتن 

آوردن کار رقابت که در بدسددددتکند که کار تسددددهیم شددددود نه اینایجاب می
 ان رشته و در هر رشته، رقابت برسر باروری عنان بگلسد.درگیرد و می

ای که  بنابر اسددت. در جامعهسددخت تغییر یافته و باالخره، مدیریت زمان      
اند  ،مرتب باید با وضددددعیت و فوریت اسددددت و فعالیتها به یکدیگر وابسددددته

های انجام گرفته بگاه موقعیت درتغییر، انطباق جسدت، به ترتیبی که انتخاب
یک انتخابات آزاد، بخاطر اوضددداع و احوالی که اختیار از انسدددان ربوده، به 

ای عبور شوند. از این نوع جامعه  باید به جامعهزودی، کهنه و بدرد نخور می
دهد کرد که، درآن، زمان فعالیتها دراز  اسددت و اسددتقالل بازیافته، امکان می

آورد که تحققش به زمان دراز نیازدارد. نتخابی رویانسددان سددربلند کند و به ا
جوئی ، عمده، و مسابقه در رقابت و مسابقه در انطباق مسدابقه بر سر باروری

اند. های وابسددددته به یکدیگری هسددددتند که زندانی فوریت شدددددهکار جامعه
کردن ها و دسددت برداشددتن از ناچیز ضددرورترکارها رها شدددن از این مسددابقه
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ه اسددددت. از نو، بدایدد بده زمان، زمان داد تا بتوان آیند« اکنونهم»زمدان در 
 نگر ساخت. خویش را، با فکر همه جانبه مشترک

 
ای که روی به تحقیق درباره کاالها و خدمتهای با کیفیت   نظریه4.1

 دارد و نه  به رقابت بزرگ برسر قیمت:
 

نو، بروفق معیارهای جدید تبیین  هدا و خددمتهدا بدایدد، ازکیفیدت فرآورده    
ننده ک شدددود. بدیهی اسدددت که یک کاالی باکیفیت باید با سدددلیقه مصدددرف

خوانائی داشددته باشددد. اما باید چندین توقع را نیز برآورد:  در شددیوه تولید و 
 )رعایت سددرمایه طبیعی و دوام(  بخواند. توزیعش با سددالمت محیط زیسددت

ها، کار ایجاد در شددیوه تولید و توزیعش با شددرائط اشددتغال )آیا بنابر موقعیت
کند یاخیر( و با نیازهای مصددددرف کنندگان )بخالف نیازهائی که مبادله و می

، از پذیریا برآوردن نیازهای جعلی و بیهوده( سددددازگار باشددددد. با منابع پایان
ها )بعکس کاالها و مصددددرف بودن کاالها و خدمت رهگذر طول مدت قابل

شدوند که طول عمر کوتاه داشددته باشددند و مصرف ها چنان سداخته میخدمت
 کنند(، دمساز باشد.و اسراف و تبذیر را ناگزیر  انبوه
تر از مفهومی است که ها، واسدعقرار، مفهوم کیفیت کاالها و خدمتبدین     

اضر دارد. کاال و طول عمر آن و انطباقش با بازار، با تقاضا، و نیز در حال ح
شیوه تولیدش از منظر اجتماعی و محیط زیستی یا ارزش واقعی تولید کاالها 

گیرد. یک اقتصاد مدارش بر کمیت ، را دربر میها، بلحاظ مصرفو خدمت
های کم ها و خدمتدهتر  اسدددت. این اقتصددداد که  فرآورو قیمت هرچه پائین

سددددپرد که کیفیت مدار اسددددت و  کند، جای به اقتصددددادی میدوام تولید می
 را کند که، به بهترین وجه، نیازهای واقعیهائی تولید میهدا و خدمتفرآورده
آورند. در این اقتصدداد، بنای کار بر طوالنی بودن زمان تولید و مصددرف بر می

 ست.انتخابی ا
هائی  که ها و خدمتاقتصداد بد کردار لزوماً اقتصادی نیست که فرآورده     

کند، همه بد کیفیت و ارزان هسددتند. این اقتصدداد کاالها و خدمتتولید می
، کند. اما شددددرائط تولید و نیز مصددددرفهای با کیفیت و ارزان نیز تولید می
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دار رپا نیستند. یک اقتصاد نیک کربلحاظ اجتماعی و نیز محیط زیسدتی، دی
و  های تولیدکند و هم شددددیوههای با کیفیت تولید میها و خدمتهم فرآورده

کند که در مصدددرف آن، طوالنی مدت هسدددتند. این اقتصددداد فنونی را رها می
روند که مندرس شددددن زودهنگامشدددان برنامههائی بکار میسددداختن فرآورده

باید با های با کیفیت میها و خدمتشددوند.  بدیهی اسددت فرآوردهاری میگذ
 قدرت خرید مصرف کنندگان  نیز بخوانند.  

اهش شدن سبب ک قرار، وقتی درپی تحصدیل بیشترین میزان باروریبدین     
 رشدود، نباید درپی آن شدد. نباید بنا رابر باکاسددتن از شمااشدتغال انسدانها می

برداری از داشددددته و ثروت ملی و تن ندادن به حداقل حمایت و بهره کارکنان
برداری بهینه از منابع طبیعی و اجتماعی گذاشددددت. بعکس، باید بنا را بر بهره

 های بادوام گذاشت.تولید کاالها و فرآورده
 

فنی  ی  نظریه تسهیم و مشارکت و نه رقابت در بکاربردن پیشرفتها4.3
 شناسی:و فن

 

در بخش خصددوصددی و نیز در آن قسددمت از بخش دولتی که کارش تولید      
برند تا تفوق یک شددرکت را بکار می کاال و خدمت اسددت، اغلب، ترقی فنی

شناسی و خصوصی کردن کنند. پیشرفت فنی و فنرا بر شرکتهای رقیب، حفظ
دهند و محدوده  ا، امکان تفوق بر رقیب را میهو حمایتش، به یمن امتیازنامه

شددددود که منافع تحقیق نیز آورد. اما این بازی سددددبب میانحصددددار پدید می
هائی های اقتصاد و رشتهشود که در بخشخصدوصی بگردد. این امر سبب می

آوردهای فنگیرند، هم سدود حاصدل از دستها در بر میکه هریک از بخش
جای اسددتقالل انسددان )غذا و پوشدداک و هم به شددناسددی خصددوصددی بگردند و

هائی که به مسدکن(، افزایش سود شرکتها هدف  بگردد.  در حقیقت، بودجه
شوند که بازده اقتصادی هائی  خرج مییابند، در تحقیقتحقیق اختصاص می

هائی که برای انسان سودمند هستند ها صرف تحقیقداشدته باشند. این بودجه
 شوند. ، نمیاما بازار ندارند
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رو، رشدددد فنی باید به اشدددتراک همگان درآید و به نیازهای مرجح از این     
مردمان پاسدخ گوید. فن نباید خصدوصدی شدود و به کسدانی اجازه داده شود ، 

ها امتیازنامه داریکنند. نظام سددرمایهبرای مدتی، از آن، به انحصددار، اسددتفاده
گذاری کننده تا که پول صرف شده توسط شرکتهای سرمایه کندرا حمایت می

شددناسددی برگردد. تغییر این سددامانه ضددرور اسددت. ضددروراسددت که از در فن
هائی ، برای درازمدت، وقتی فن در بخشآورد ترقی فنیخصوصی شدن دست

کاربرد دارد که از لحاظ پایه اسددتقالل )غذا و پوشدداک و مسددکن( ، مرجح 
 هستند، صرف نظر شود.

اسددت که بکار برآوردن نیازهای اسدداسددی سددودمند برای همه آن ترقی فنی     
ای دیگر باید مدیریت کرد: تسددددهیم یا برخورداری بیداید. این ترقی را بگونه

 همگان از آن.
 دولت باید در اختیار همگان قراردادن فنون را  تصددددی کند. نه تنها در      

آوردهای ترقی المللی نیز، باید همگان از دستقلمرو ملی، بلکه در عرصه  بین
های دیگر نیستند. ای چون داشدتهآوردها، داشدتهسدود جویند. این دسدت فنی

این یک دارائی اسدت که همگان در آن سهیمند. بنابراین، در هر آنچه به پایه 
وشاک و مسکن(، همگان بر آنها حق دارند شود )غذا و پاستقالل مربوط می

 و باید بتوانند بکارشان برند.
گذاری بخش شددددود، سددددرمایههای مذکور مربوط میدر هر آنچه به بخش    

باید به ترتیبی انجام گیرد که بالندگی و پویندگی خود خصوصی در تحقیق، می
متعادل  یآوردهای ترقی فنرسدی به دستکه دسدترا از دسدت ندهد. برای آن

های جدید در بخش گردد، مدأموریدت دولدت بدایدد این بداشددددد که کشددددف
ترتیبی که بخش خصددوصددی از خصددوصددی را به سددرعت پخش کند. البته به

های خود پاداشددی گذاری در تحقیق، دلسددرد نشددود و برای کوشددشسددرمایه
 درخور دریافت کند. 

ر پایه استقالل ندارند، سامانه کنونی های دیگری که کاری به کادر بخش      
 تواند برجا بماند. می

است: دیگر ر آیندهب سداماندهی ضدرور دیگر، سداماندهی اثرات ترقی فنی      
اند و هم اکنون ما با آنها حل نجسدددتهنباید بنابر این باشدددد که مسدددائلی که راه
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های اتمی، گرم شدددن و برچیدن نیروگاه گریبان هسددتیم )زباله اتمیدسددت به
که همچنان  چند از مواد اولیه، تغذیه جمعیت جهان، کمیدابی یک آب و هوا
به یمن ترقی فنی،  ،بدان امید که ،سدددالم( یابد، در محیط زیسدددتافزایش می

   بنا را بر این گذاشتن که فنونی که درآینده یافت سدتحل خواهند جراه
رو را حل خواهند کرد، روا صوووحیحی خواهنود شووود مسوووائول پیش

کند و های خود القید مینیسوووت  این روا ما را نسوووبت به مسوووئولیت
انودازد  از هوای زنودگی نسووولهوای بیودی، را بوه خطر میآینوده، زموان

 یسووت و اسووتقالل و آزادیانطبا  شوویوه زندگی ما با سووالمت محیط ز
 ها، نباید غفلت کنیم انسان

 
 های فردی:ای قرارگرفته بر پایه آزادی  نظریه4.41

 

های فردی اجتناب ناپذیر و پایه سیاسی این نظریه است. به رعایت آزادی    
که ناسخن دیگر، هر کس، با رعایت آزادیهای فردی دیگران، باید بتواند چن

خواهد بپردازد، شیوه زندگی خویش را برگزیند. خواهد بزید، بکاری که میمی
ها ، همگان از حقوق و آزادی4311سددال  بشددر حقوق بروفق اعالمیه جهانی

ها  درحاکمیت که یمن برخورداری از حقوق و مشددددارکت، بدهبرخوردارندد و
، بهنگام انتخابات اسددددت، باید ریی دادن آگاهانه و آزادانه وسددددیله اظهار آن

خاطر اسدددت که هرفرد باید آموزش بدین بتوانند، در تعادل، همزیسدددتی کنند. 
کافی بیابد تاکه بتواند صدای خود را بشنواند، از نظر خویش دفاع کند، نظر 

باشددد و نه خویش را اظهارکند و صدداحب نقش اصددلی بر سددرنوشددت خویش 
 تماشاگری با توانائی ناچیز. 

کار  جدید قرار، برقراری دموکراسدی در کشدور، قلب سدیاسی این راهبدین    
کار، در مقام اجرا،  نیاز به توان حیاتی و نیرومندی جامعه رشد است. این راه

آهنگ چرخهای دموکراسی بدان نیاز دارد که انسجام مدنی دارد.  چرخش هم
حد باشددددد که اقلیت بتواند حکومت اکثریت را بپذیرد. به دانیدک جامعه ب

، باید، به اندازه ای قوی و سخن دیگر، انسجام و احساس تعلق به جامعه ملی
ها باشد که حکومت مرکزی بتواند نظرهای اکثریت را ریشه جسته در وجدان
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ه قضداوت ارزشی بنشیند آنکه  حکومت بقانون بگرداند و به اجرا گذارد،  بی
و نظرهای مصدددوب اکثریت را برتر از نظرهای اقلیت بشدددمارد و عامل نزاع  
اکثریدت بدا اقلیت و مانع ایفای نقش اقلیت که نظارت بر اعمال حکومت و  
نقد آنها و تبلیغ نظرهای خویش اسددت، بگردد. چهارچوب ملی، درخورترین 

ای ه اسددددت. این آن محدودهمحدوده  برقرار کردن این دموکراسددددی برای هم
 یابد.است که، در آن، جامعه مدنی تمام جا و موقعیت و نقش خویش را می

سددان، جهت یابی سددیاسددی این نظریه جدید، بطور شددفاف، تعیین و بدین      
شود. در این مقام، ما به سیاست اقتصادی نزدیک هستیم و نه به تصددیق می

 ریزد.به سان سرمایه مالی،  به قالب میعلم اقتصادی که بسا انسان را نیز، 
 

گیرد بر احصائیه منابا انسانی و منابا ای که بنا می   نظریه4.44
 طبییی خواه قابل تجدید و خواه نه:

 

اقتصادی، « نمو»و  از جمله، تولید ناخالص داخلیها، بنابر گذار از گزینه    
ها، با تعیین هدف به حد مطلوب رساندن مدیریت داشته هائی از نوعبه گزینه

های دراختیار یک ملت ، در محدوده و مسدیری اسدت که امکان دهد  داشدته
گیرد سرمایه مادی که در بر می  سدرزمین خود،  حفظ و بسا )سرمایه ملموس

و  گیرد سدددرمایه انسدددانیکه در بر می و سدددرمایه طبیعی را و سدددرمایه ناملموس
 را( افزایش یابند.  سرمایه اجتماعی

شددود که یک بنابراین، کار با صددورت برداری از تمامی منابعی شددروع می     
 کشدور دارد ) منابع طبیعی و منابع انسدانی  و فنون در اختیار و اندازه انسجام
اجتمدداعی و کیفیددت بنیددادهددای جددامعدده( بددا در نظر گرفتن موقعیددت فرهنگی 

های اجتماعی، سنن و عرف عادتهای زندگی، سازمانها، شیوه)تاریخ، دین
 ها و رسوم( ملت.

سددددان، جنبه یگانه و ویژه هر وضددددعیت که، با لحاظ کردن آن،  راهبدین      
شود. این صورت آیند، نیک شدناسائی میمیعمل دربه   کارهای رشدد پایدار

کند که برنامه رشددد پایدار به اجرا برداری وضددعیت را در زمانی مشددخص می
را با وضددعیت بعد از  هر مرحله از اجرای برنامه شددود تا بتوان آنگذاشددته می
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ها، اندازه فزونی و یا کاستی سرمایهرشد، مقایسه واقعی کرد و، به یمن کمیت
ی ملموس و نا ملموس  را معلوم کرد. در حقیقت، هرکشددددور باید هدف، ها

یابی به بنابراین، جهت و مسددیر رشددد پایداری را برگزیند که هم امکان دسددت
اسددددتقالل پایه را ایجاد کند و هم منابع مورد نیاز نسددددلهای آینده را از پیش 

فشووان نخسووت  های اصوولی، آنها هسووتند که هدانتخابنکند.  مصددرف
استقالل  درغذا و پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت  یافتن استقالل است 

 و برخورداری از حمایت اجتماعی برای همه . 
که ویرانگر دارائی بیشدددتر خوب اسدددت بشدددرط این آوردن باروریبدسدددت    

طبیعی نباشددددد و میزان اشددددتغال را بشدددددت کاهش ندهد. طوری که همگان 
 توانند صاحب کار شوند.ن

های برآورنده نیازهای اسدداسددی، رقابت ها و خدمتدر مورد تولید فرآورده    
عمده در درون کشور میان عامالن اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی 

المللی آید. بنابراین نیسددت تولیدکنندگان کشددور را گرفتار رقابت بینبعمل می
 را ندارند.کرد چراکه توان آن

های مشدددترک که اسدددت که اداره   بهینه دارائیدرمرحله دوم، سدددزاور این     
که مجموع ارزش بکاربردن را دارند، سدددازمان و سدددامان بیابد. توضدددیح این

آیند، برای همگان می هدائی که، در طول زمان، بکار رفاههدا و خددمدتدارائی
ز بده پدادرمیدانی دولدت دارند. گیرندد نیداکده در اختیدار  جمهور مردم قراراین

تأمین آب )آب آشامیدنی برای همه( و انرژی )گذار از انرژی کنونی به انرژی 
های و سالمت آن و عمران کشور و منطقه ( و پاسدداری از محیط زیستسدبز

 رند. درمختلف آن، همه، کارهائی هسددددتند که در مرحله دوم باید انجام بگی
این مرحله، نقش دولت، بمثابه تنظیم کننده، بسدی مهم است. دولت حتی می

)آب، انرژی( را خود تولید  و میان همگان توزیع کند. در  تواند منابع کمیاب
این سددددطح، رقابت داخلی مجاز و رجوع به خارج نیز ممکن و روا اسددددت. 

آورند برای یک اقتصاد مختلط، را پدید می ایها مرحله دوم  محدودهفعالیت
 ای از دولتی و خصوصی.آمیخته
حال که زمان ( دو منبعی هسدددتند که باید، در همانenergieآب و نیرو )     

شددددود،  عادالنه میان همه توزیع درازمدت درنظر گرفته می تولید و مصددددرف
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ی کشور نفت وگاز ندارد، باید آوردن به نیروی قابل تجدید، وقتشدوند.  روی
های برق که ذغال سددددنگ بکار میرویه بگردد. نباید بنا را بر ایجاد نیروگاه

شددود. برند گذاشددت بدین عذر که، در کوتاه مدت، تولید برق ارزان تمام می
ها )بخصددوص سددرمایه در این موارد نیز، همانند تعادلها در بکاربردن داشددته

 رازمدت باشد.طبیعی(، زمان عمل باید د
ای و سرزمینی نیز و سدالمت و عمران منطقه پاسدداری از محیط زیسدت      

کارهائی هستند که در مرحله دوم باید انجام گیرند. در حقیقت، دولت است 
 که مشددددروعیت الزم و عمر پایدار برای تصدددددی بهینه این فعالیتها را دارد.

ه کها ه فعالیتزیان در بازار نظر دارد، به این گون سددود و اقتصدادی که به میزان
بودجه درکوتاه مدت برای سدددودمندیهای منتظر، در درازمدت  به صدددرفنیاز

 پردازد. دارد، نمی
هائی  که ارزش مبادله ها و خدمتمرحله سدوم اختصاص دارد به فرآورده     

دهند. در یشددددان قلمرو اقتصدددداد بازار را تشددددکیل مدارندد و تولید و مبادله
ها، چه در سددددطح ملی و خواه ها و خدمتگونه فرآوردهپرداختن به تولید این

 باید مراقب بود که داشته و ثروت کشور از میان نرود.المللی، میدر سطح بین
ها که دارد، باید الگوی خاص خود در جمع، هرکشددور، به تناسددب ویژگی     

ور نسبی، مستقل از کشورهای همجوار باید ساخت را بط را بسازد. این الگو
های دیگران روا است. بسا بعضی از کشورها باید بهولو بهره گرفتن از تجربه

پایان دهند تا که اعضددددای جامعه زمان آزاد  آمیز باروریاین مسددددابقه جنون
 داشته باشند و بخصوص کار تسهیم بگردد.

شورهای اروپائی گرفتار بحران، هنوز در پی باالبردن این امر که بعضی ک      
، از اندازه 2149در سدددال  هسدددتند، درحالی که میزان بیکاری میزان باروری
که در شمار هم با وجود ایناست، را چگونه بتوان توضیح داد، آنبیرون شدده

 الترین سطح است؟ کشورهائی هستند که میزان باروری آنها در با
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   اصول راهنما و مفاهیم نظریه تسهیم بر پایه استتقالل:2
 

 کنونی اقتصاد: بست جهانی شدن  موقییت و متن: بن2.4
 

اسی بهاست: دموکر از نظر سیاسی و نیز اقتصادی، نظریه مسلط لیبرالیسم    
کار ای عمومی و اقتصدداد بازار که تحت سدددازوهمعنای برخورداری از آزادی

عرضدده و تقاضددا  و رقابت رها از هرگونه قرار و قاعده، یک فضددای عمومی 
کردنی تخصددص در تولید و عرضدده کنند و قانون امتیازهایِ مقایسددهایجاد می
 کند. ها، بنابراین، مبادله را ناگزیر میفرآورده
ن روزافزون  به عمل درآوردن این بدین سو، عمومیت یافت 4311از سال      

است. یعنی به یک رویاروئی همگانی  اقتصداد برده نظریه راه  به جهانی شددن
ها، در عرضددده و تقاضدددای بخشدددی بیش از بیش  وسدددیع از کاالها و خدمت

است. تا بدانجا که آن نوع از فعالیتهای اقتصادی که، مقیاس جهان، انجامیده
هاشان در بازار، موضوع عرضه و تقاضا نبودند )اقتصاد این، فرآوردهپیش از 

 گیرد.است و در بر میخانگی( را هم در برگرفته
امروز، این بازار جهانی اسددددت که چند و چون فعالیت بازارهای منطقه و     

هر تولید  کنند.را تعیین می این بدازارهدا چندد و چون فعدالیدت بازارهای ملی
ای ندداگزیر اسدددددت خود را بددا تحول بددازار جهددانی تطبیق دهددد و بدده کننددده

فرستد، توجه عالمتهایی که این بازار، درباره تعادل میان عرضده و تقاضا، می
المللی  بخواند. کند. تولید وقتی ارزشددددمند اسددددت که با ضددددوابط بازار بین

شددود خود را خواسددته میهرکشددوری که نتواند در این جهان رقابت کند، از او 
اصددددالح کند و جور خود را با ضددددوابط این بازار جور کند و به سددددطحی از 

برسد که امکان بازگشت به بازار جهانی ، و یا ماندن در این بازار، را  باروری
سددددان، برخالف ادعدا، جهدانی بدا درب باز  بروی همه دهدد.  بددینبده او می

تمیز و تمایزی اسدددت که ما را مجبور ابت، رقابتی بینیسدددت. بلکه  جهان رق
ای نسددددبتدا بسددددتده، منطبق کندد، بطور مدداوم،  خود را بدا الگوی یگداندهمی

 بگردانیم.
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گیرد، سبب اجرای روشدمند این سدیاسدت که از نظریه لیبرال، نشأت می       
المللی و واپس نشددددینی از حمایت، های بینسددددابقه مبادلهگرفتن بیشددددتاب

مدایت از تولیدها و خدمتهای داخلی و کاهش مداخله دولت در اقتصدددداد، ح
که برخی سددودهای این فراگرد را انکار کنیم، از جمله اسدت. بدون اینگشدته

، در کشورهائی که از رهگذر متکثر شدن ها انسدان از فقرخارج شددن میلیون
و برزیددل(،  گرفتددار  و هنددد آورنددد )چینالمللی، سددددر بر میهددای بینمبددادلدده

تر میمحدویت به حدود این جهانی گشتن، هر روز بیشتر از روز پیش، نمایان
 شود:
های تولید از است که مکانانطباق جوئی با قیمت بازار جهانی سدبب شدده ●

های زیسددت مردم جدا افتند و در شددمار شددرائط تولید، شددرط سددالمت مکان
 و ، چندان به حساب نیاید.و عمران طبیعت محیط زیست

رفت،  در بازار جهانی، می برخالف انتظاری که از پهنا گرفتن جهانی شدن● 
قرارند. بنابراین، انطباق جوئی با این قیمتها بس قیمتها بس مواج و بسیار بی

ها ترین توان رقابت را دارند، ضربههائی که بیشفرمائیدشدوار است. تنها کار
 وقفه را مدیریت کنند. وتوانند تحمل و تغییرهای بیرا می
می ها و مقادیر عرضه و تقاضا، سوداگریدستگاه مالی جهانی برسر قیمت● 

 شود. وها میقراری قیمتکند. و این امر، بنوبه خود، عامل بی
های بیش از اندازه برخی از اه مالی جهانی برسددددر کسددددری بودجهدسددددتگ● 

ها و اجرای  کشددورها که سددبب از دسددت رفتن اسددتقالل در انتخاب سددیاسددت
 کند. ومی شود، نیز ، سوداگریآنها می

آورد اسدددت، بخشدددی از دسدددتجا که رقابت برسدددر قیمت تعیین کنندهاز آن● 
 و نادیده گرفتن شددرائط حاصددل نادیده گرفتن سددالمت محیط زیسددت باروری

 در  کشددورهای و کارکنان اجتماعی زندگی انسددانها اسددت. اسددتثمار کارگران
شدمال )مثال آنها که برگه اقامت ندارند و در سداختمان سازی بکار گرفته می

و لباس  های پارچه بافی) مثال کارگران کارگاه ای جنوبشوند( و در کشوره
کدده بدا مزد بخور و نمیر کددار  و برای  بس آلوده و ندداایمن در بنگالدش دوزی

 را شددود برای دسددت باالکنند( دلیل قرار داده میکشددورهای شددمال تولید می
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ها از شیوه تولید سان، شیوه تولید کاالها و خدمتپیداکردن در رقابت.  بدین
 شود. وهای بادوام دور میها و خدمتفرآورده

شددددوند، با ها که تولید میها و خدمتهای فرآوردهرقدابت  بر سددددر قیمت● 
امکان به حسدددداب آوردن سددددالمت طبیعت، خوانائی ندارد. بهای تولید برق 

کند همان نیسددت که قیمت تولید روگاهی که با ذغال سددنگ کار میتوسددط نی
کند. منطق رقابت برسددددر برق با نیروگاهی که  با خورشددددید و یا باد کار می

شددود،  با اقتصدداد قیمت درآنچه به تولیدهای اسدداسددی، چون برق،  مربوط می
دیگر، همواره، تولید  اسددت. به سددخنناسددازگار و بسددا سدددکننده راه برآن سددبز

شددددود. و بهای تولید کثیف را مردمی تر تمام میگران از تولید کثیف پداکیزه
 کنند. وآلوده باید زندگی پردازند که در محیط زیستمی
که کند. حال آنمیل می، الگوی یگدانده را تح مسددددابقده بر سددددر بداروری● 

های کشورها نایکسانند و باید که چندین الگوی تولید، برخوردار از موقعیت
 زیستی کنند. وباروری منطبق با محیط زندگی خود،  بایکدیگر هم

کند، اشتغال از بین می، بیشتر از اشتغالی که ایجاد میرقابت برسر باروری● 
گیر همه کشددورها اسددت. در شددمال، زمان کنون دامنانبوه هم ا کاریبرد. بی

شددود و در جنوب، تولید مزمن می کاریکه بیشددود حال آنتر میکار طوالنی
تر تمام شددن هر واحد کاال، درحالی، رویه است که کمیت بیشدتر برای ارزان

 پاید. واشتغال ناقص دیر می
از انسان، همراه با انحطاط  کار را به استثمار انسان باروری مسدابقه بر سدر● 

از محیط  کشددیکشدداند و بیش از پیش، سددبب بهرهشددرائط اجتماعی کار، می
سددالم ای پایدار، محیط زیسددت را هائی که بگونهحلشددود. زیرا راهمی زیسددت
 شوند. و برای تولید کننندگان  اغلب گران تمام می دارند،نگاه می

چند از پایهالمللی، یکهای بازار بینمسددابقه برسددر انطباق  جوئی با توقع● 
سدددداالر کند. زیرا کشددددورها را از گزینش مردمهای دموکراسددددی را ویران می

مهار ناکردنی بازار دارد. زیرا اوضاع و احوال های اقتصدادی باز میسدیاسدت
 کند. وها را ناکارآمد میجهان، درجا، گزینه
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با مسددافت دور و  بیرون افتادن  های منفی )حمل و نقلتولیدی با خروجی● 
ها از مدار تولید(، نه تنها کاهش نپذیرفته، بلکه، روندهای بسدددیاری از منطقه

 اند.  ورا افزایش نیز دادهآنتر، تولید با کمیت بسیار و قیمت ارزان
ها و اندازه وابستگی به بازارها چنان زیاد است )بازارهای کاالها و خدمت● 

های عمومی از اندازه بیرونند(که نیز بازارهای مالی درکشدددورهائی که قرضددده
شدددود و آیند، بلکه این ناتوانی بیشدددتر نیز میها نه تنها از پس آن بر نمیدولت

توان گفددت کدده گردد.  حتی میحتوای خویش خددالی میدموکراسددددی از م
، 4311ژوئن  26مصدددوب  حاکمیت دولت که منشدددور سدددازمان ملل متحد

اقتصدداد که وابسددتگی متقابل پدید می اسددت، جهانی شدددنبرسددمیت شددناخته
 است. وآورد، در عمل،  ناچیزش کرده

ا ، در کشددورهای شددمال و نیز جنوب، میان مردمانی که از جهانی نابرابریه● 
یابند. بینند، بطور مداوم افزایش میبرند و آنها که از آن زیان میسود می شدن
 و

یبیشتر و پیشی گرفتن در رقابت، مشکل ب مسدابقه برسدر تحصدیل باروری● 
تر نیز می، وخیمم در کشورهای شمال و هم در کشورهای جنوبرا، ه کاری
 کند. و

تولید بیش از اندازه در شدددمال و بزودی در کشدددورهائی که به تازگی سدددر ● 
 . ودر کشورهای جنوب عنان است با کمی مصرفاند، همبرآورده

با کمی تقاضدددا ناشدددی از فقدان قدرت خرید و این امر ها عرضددده فرآورده● 
بیرون  دارد که هرجا قدرت خرید باال است، مصرفتولیدکنندگان را برآن می

 از اندازه را القاء کند )تبلیغات بازرگانی این وظیفه را دارند(. و 
 است. و که تابع ارزش مبادله تولید دیگر نه تابع ارزش مصرف● 
دهند. اعتنائی به منابع موجود در بازارهای جهانی به کسی حساب پس نمی● 

 های متعلق به جمهور مردم جهان، ندارند. وکره زمین، بخصوص دارائی
باید به مشدارکت گذاشدته شدود و همگان بتوانند از آن سود که می ترقی فنی● 

 است.جویند، مایه رقابت شده
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 های اخیر:های مسلط و انیطاف  نظریه2.2
 

کند کوشد روا خویش را برای مشاهده واقییت القاء میهر نظریه    
های تا که ساستمداران و تصمیم گیرندگان و شهروندان تحول جامیه

خواهد  گذشووته و حال و حتی آینده سووان ببینند که نظریه میما را آن
های یابیکننود   گاه جهتخواهود مشووواهوده را چنوان کوه نظریوه می

های عمومی، ها، در سط  سیاستها و اثرهای تصمیمبیای از تحول
شووند  توضی  و تفسیرها همواره ناقصند براسوتی و تا عمق، درک نمی

ای داریم که به ما امکان بدهد و رضایت بخش نیستند  ما نیاز به نظریه
زار کنونی سووت که ابواقییت را بطور کامل شووناسووائی کنیم  بنابر این نی

است که آنها را کامل کنیم و اندیشه راهنمای را بدور اندازیم  بنابراین
سان که هست به ما جدیدی را بیابیم که امکان شوناسائی واقییت را آن

 بدهد 
از این دیدگاه که بنگریم، نظریه تسددددهیم و مشددددارکت بر پایه اسددددتقالل       

که  های مسددلط کنونی، لیبرالیسددمظریههای نآورددسددت بنایش بر این نیسددت که
است و سوسیال دموکراسی جانبدار مداخله دولت در میدلتون فریدمن نماد آن

های اقتصدددادی و بازار، بدون برهم زدن قواعد سدددامان بخشدددیدن به فعالیت
فرو  ت، اقتصدداد دان انگلیسددی اسددت، از دسددحاکم بربازار،  که میرا  کینز

 گذارد.
امروز، جانبداران سددوسددیال دموکراسددی، در اکثریت بزرگ خود، جانبدار      

های کشددددورها و، در هر کشددددور، به بددون توجده بده تفاوتالگوی رقدابدت 
که از نظم و نسق بخشیدن به جهانی اند. اال اینویژگیهای مردمان آن،  گشدته

اسددت، نیز، سددخن ایش از هر قرار و قاعدهکه در حال رها کردن خوی  شدددن
توان از خود پرسددددیدد آیا این تنها یک نظام، نظام قرار، میگویندد.  بددینمی

اعتناء رقابت القید نسبت به تفاوتها )کاال و خدمت یکسان برای همگان بی
به تفاوتها(، همان نظام مبادله آزاد،  نیسددت که برجهان مسددلط اسددت؟ راه و 

یا اقتصدداد دولتی )اقتصدداد تحت نظم اداری(، بطور وسددیع، روش کمونیسددم 
است. راه و روش حمایت از تولید داخلی پهنه اقتصاد و سیاست را ترک گفته
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المللی را نیز سازمانهای بزرگ جهانی )سازمان جهانی بازرگانی، صندوق بین
  اند .و اتحادیه اروپا( ملغی کرده پول و بانک جهانی

در کتاب پیشرفت بدون نمو  اما چندین اقتصداددان معاصدر، تیم جکسون    
در  کتاب  چه اندازه  ( و ادوارد و روبرت اسدددکایدلسدددکی213اقتصدددادی )

رسددد میسدر  2111در کتاب سددال  (  و روبرت کسدتانزا241کافی اسدت؟ )
ها با یکدیگر در باره ناخوانی اطالع ( و  یا کارهای ژوزف اسددتیگلیتز244)

 croissance(، نمو اقتصددددددادی )242و نیز حرص عظیم دنیددای مددا )
economique اند. (، بمثابه موتور رشد، آینده ما انسانها را زیر سئوال برده 

ورزد که نمو اقتصادی با منابع محدود کره زمین، اصرار می تیم جکسدون     
خوانائی ندارد. بنابراین، بطور قطع، باید رشد اقتصادی  را با بکاربردن منابع 

 طبیعی  محدود سازگار کرد.
ر های اسداسی را که بکاکوشدند دارائیمی ادوارد و روبرت اسدکایدلسدکی    
های اساسی ،سالمت آیند، شناسائی کنند. در شمار دارائیمی« نیک زیسدتی»

آهنگی با طبیعت دوستی و استراحت قرار و امنیت و احترام به شخصیت و هم
های ما از کنند  حالت ایستائی بوجود آید تا که جامعهدارند.  این دو آرزو می

ای اسدت که گرائی همگانی شددهثباتی ثمره فایدهثباتی برهند. و این بیبند بی
 را بسود ارزش مبادله از دست فروگذاریم.  که ارزش مصرفما را برآن داشته

، بمثابه یک  کند نمو تولید ناخالص داخلیتوصدددیه می روبرت کسدددتانزا     
، رهدا گردد و جدای آن بده خودمختداری مادی و توزیع شددددمولهددف جهدان
 انسانی سپرده شود. منصفانه رفاه

کند که تنظیم نقائص بازار را آشکار  و خاطر نشان می ژوزف اسدتیگلیتز     
سددرانه دیگر واحد  مند کردنش ضددرور اسددت. تولید ناخالص داخلیو قاعده
گیری درخور برای اندازه گرفتن رشد ما انسانها نیست. باید شاخصهای اندازه

هایی  بکار گرفته شوند که جهت یاب به زیستی باشند دیگر جست. شاخص
اسددت را تببین کردهآن و  بکار اندازه گیری رشددد انسددان آیند که آمارتیا سددن

 برد.ل در تهیه برنامه رشد بکارش می( و سازمان مل249)
و نیز، سدددوسدددیال دموکراتها براین باورند که  نظریه عمومی جون مینارد       
، در زمان خود، روش نمو اقتصددددادی را وسددددیله مداخله دولت با هدف کینز
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 را پیش پای اقتصدددادهای صدددنعتیرسدددیدن به اشدددتغال کامل  شدددناخت و آن
های بخش عمومی به حدی ، هزینه2149که در سددددال آنگدذاشددددت. حدال 

رسدیدند که در گذشته، هرگز به این حد نرسیده بودند. وامهای دولت و دیگر 
برجا اسدددت.  بنیادهای عمومی، از اندازه بیرون شددددند. باوجود این، بیکاری

بخش عمومی راهی که بتوان در های سدددان، نمو اقتصدددادی از راه هزینهبدین
 پیش گرفت، نیست. 

به »اسددددت با مترادف بوده سددددو، ارزش مصددددرفبدین  از زمان ارسددددطو     
، همچنان به این و کارل مارکس و داوید ریکاردو آدام اسدددمیت« . زیسدددتی

جا کشددددید که کردند. اما هم در پایان قرن نوزدهم، کار بدانمی مفهوم رجوع
 ارزش ذاتی»یدل کامپاینولوژ از این مفهوم نمداندد. بندابر قول چداره جز عبور 

ها نیسددت. ویژگی آن نیز نیسددت و به خودی خود، وجود ندارد. ارزش دارائی
ائیدارداوری انسدددانهائی عالقمند به اقتصددداد، یعنی اهمیتی اسدددت که آنها به 

 (. 241« )نهندهای در اختیار می
، دسددت قرار، بسددا بجا اسددت که از به کنار گذاشددتن ارزش مصددرفبدین    

 برداریم و به رشد خویش معنی و جهت ببخشیم. 
آیا این بدان معنی اسددددت که دو نظریه باال به گذشددددته تعلق دارند و باید      

ه تحول مهم اقتصاددانان معاصر در رابطه  نمو تغییرشدان داد؟ نه. زیرا باید ب
 نهایت، توجه کنیم.اقتصادی برای همه و تا بی

شدددود، کوشدددش در به پیش بردن ای که، در این کتاب، پیشدددنهاد مینظریه    
اند. این نظریه ای اسدت که برخی از اقتصاددانان معاصر بدان پرداختهاندیشده

های دولت را، با درنظر داشت مضیقکوشدد بهترین اسدلوب تبیین سدیاستهمی
هدای زمدان مدا، ارائه کند: محدودیتهای منابع کره زمین، افزایش نابرابریهای 
فرد با فرد و جامعه با جامعه، تحول جمعیت جهان، اثرات سدددلطه یک مرکز 

ای که استثمار است و یک قمر اغلب وابستهکه اسراف و تبذیر را روش کرده
 شود.می
ه بیش از بده قالب ریختن واقعیت و بیش از الگوئی اسددددت که این نظرید     

های عقالنی و غیر عقالنی انسددان اسددت. حاصددل به قالب ریختن  پیش بینی
اسدت که با ایجاد جهت و مسدیری دیگر و با به حساب هدف این نظریه  این
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هائی که اینک های ما و لحاظ کردن مضددددیقههای واقعی جامعهآوردن تحول
ها امید بازدهد. رسددند، به انسددانشددوند و گاه عالج ناپذیر بنظر میآشددکار می

شوووود  در واقا، تمامی ابراز می در همه جا، نیاز به تغییر نظریه راهنما
ها بسوا اینک در اختیار هسوتند برای ساختن ها و همه شوناختاطالع

 رائه گردند.های جدید ااست که برداشتزمان آن   نظریه جدید 
 

 جدید: چرخش بزرگ بطرف پیشنهاد مدرنیته   2.9
 

برای خارج شددن از حکم جبارانی که بازارهای جهانی هستند و رها شدن     
، نظریه جدید تسددددهیم و مشددددارکت بر پایه از الگوی یگانه تولید و مصددددرف

ه و در آمدن به بزرگ راه بشمار چرخش برای  بیرون رفتن از بیراهاستقالل، 
« ملی»بتواند « محلی»ای که اسددت. هرگاه نظم عاملها وارونه بگردد، بگونه

جاکه دیگر این بازار  بر او را بسازد و با فاصله گرفتن از بازار جهانی  تا بدان
مسلط نباشد و قید کوتاه مدت و بسا فوریت آزاد بگردد، این چرخش انجام 

سدخن دیگر، هرگاه، در سطح هر کشور، عمل تولید کردن و اسدت.  به گرفته
سدددازگاری  عمل مصدددرف کردن محلی بگردند و با طبیعت و محیط زیسدددت

بجویند، به ترتیبی که دیگر تنها یک مرکز نباشددد که تمامی نقاط کشددور خود 
تولید و  ارا با آن دمساز کنند، بلکه چندین مرکز وجود داشته باشند که در آنه

مصدددرف، با رعایت موقعیت هریک، سدددازمان بجویند، چرخش بزرگ آغاز 
 گیرد.می
اسددت که از اقتصدداد رقابت اسددت، تمایل به این در جهان ما که زیر سددلطه     

ده سددنجی رود. الگوهای دیگر به این الگو، سددخن پیشددرفته، در بطن مدرنیته
اقتصاد »کنند. هدف را رسیدن به شوند و صفت عقب مانده و نابارور  پیدا 

دهند. می« در راه رشددد»کنند و به این اقتصددادها عنوان غرب می« پیشددرفته
الگوی رشددی  که روسدتواند. چنانبسدیاری از نظریه سدازان رشدد چنین کرده
ها گیرد و این مرحلهه مرحله انجام میپیشنهاد کرد که، بنابر آن، رشد مرحله ب

  اند. و یا الگوی لویسرفته طی کردهها هسددددتند که اقتصددددادهای پیشهمان
 ( به بخشهای( که بنایش بر چرخش از بخشدهای کم بارور )کشاورزی241)
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اسددت حی کرده( اسددت.  و یا الگوی رشددد که سددولو طرابیش بارور )صددنعت
خوانندد، عوامل تولید گرا می( : بندابر این نظریده کده آن را نظریده برون246)

مداوم در بیرون از  دهند  چرا نمو اقتصادی ایجاب کند ترقی فنیتوضدیح می
( که نظریه نمو اقتصادی درون247) دهد. و یا الگوی رومرکارفرمائی، روی

و باال رفتن سددطح  )نمو اقتصددادی در گرو بهبود آموزش و پرورش گرا اسددت
نمو  است(. و یا الگوی همگان، بنابراین، بیشدتر شدن سرمایه انسانی معرفت

گذاری کردن ایه( که میزان پس انداز و سددرم241) اقتصددادی هارود و دومار
ها کشورهائی را که اقتصادی چون اقتصاد دانند.  این نظریهرا مایه نمو میآن

خوانند و رشدد یافتن را رسیدن به غرب میاند، رشدد نیافته میغرب را نیافته
دانند  دولت رشدددد را بمعنای رسدددیدن به غرب حل را هم این میانگارند. راه
 تصدی کند.

ها غالبند. کسددانی که حرفه خود گونه نظریهسددت که اینسددال ا 61بیش از     
اند، از دادن این پند به کشورهای در حال رشد  باز نایستادهرا رشد دادن کرده

اسدددت.  زیرا خواهید رشدددد کنید از همان راه بروید که غرب رفتهاند: اگر می
ها و کردن دروازه، بازاسددددت. بندابر این الگو این تنهدا راه بیرون رفتن از فقر

ها که دسددت نامرئی و خطا ناپذیر بازار ، در همه جا، شددرکت کردن در رقابت
 کند، اجتناب ناپذیر است.را  تنظیم و، به همگان، تحمیل میآن
است. نه و امروز، این تنها راه رسدیدن به تجدد غرب، بیراهه ازکار درآمده    

کنند کج راهه را تا بدینه، بطور افزون، مشدداهده مییافتتنها کشددورهای رشددد
اند و رشددشدان پایدار نیست و رهبری خود به خودی بازارها، بحران جا آمده

و بدددبختی، بطور  سدددددازد و در میددان مردمددان غرب نیز فقردرپی بحران می
اند که شددوند، بلکه حاال دیگر به یقین رسددیدهگیر انسددانها میروزافزون، دامن
گرداندن این رشد واقع بینانه نیست، برای کره زمین، و صیرورت  جهان شمول

غربی ما دیگر یک رشدددد موفق  نسدددلهای آینده  آرزوکردنی نیسدددت. مدرنیته
 بشمار نیست که بخواهیم همگان را از آن برخوردار کنیم.

اسووت و  موتور اصوولی فیالیت، بی ما زهوار دررفته شوودهغر مدرنیته     
برداری و تغییر شوووکل دادن به منابا طبییی، با دسوووتیاری برپایه بهره
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نفت و گاز و ذغال سنگ ارزان، حاال خود گرفتار از کارافتادگی برنامه
 است  گذاری شده گشته

وی الگعصر ناپدید شدن یک سدان، ما شداهد تغییر عصر هستیم: بدین     
رشود برای همه، ناپدید شدن مبانی یک سیاست اقتصادی برای همه، 

کند  ما شاهد پایان ناپدید شدن این اصل که رشد را دولت تصدی می
یبخش و ب اقتصوواد شووادی و رفاه و پایان اعتبار جهانی شوودن مدرنیته

بری و همراهی میرا راهی لیبرال که آناعتبار شووودن الگوی اقتصووواد
. حال در دنیائی که عالمتهای جهت یاب را از دسددددت دادهکنود، هسوووتیم

 است، چه بایدمان کرد؟
ترک دنیای پیشدددین که، البته، بمعنای بریدن از عادتهایش، اسدددت، به ما      

ود خ دهد که مفری را ببینیم، بلکه مفرها از بحرانهای پیاپیاین امکان را می
ای را به نظر آوریم.  دنیای رابطه قوای ما، بینی بیشتری آیندهببینیم و با خوش

بازهم بیشدتر ما که ثمربخشی اجتماعی بازهم  دنیای رقابت ما، دنیای باروری
کند، کار را به کوبیدن کمتر  و اسراف و تبذیر منابع طبیعی را بازهم بیشتر می

است. لذا، بایدش تغییر داد. هرگاه چنین کنیم، امید زاده هسر به دیوار کشاند
 شود. می
اند امروز، ما باید خود را انسددانهائی احسدداس کنیم که از صددوری رها شددده    

است. اندیشیدن درباره الگوی خاص خود، رها از بند که گذشته تحمیل کرده
ید، از نو، ممکن و کند، باقواعد و تابوهائی که دنیای تغییر دادنی تحمیل می

بایسته بگردد. مسئله مسئله اراده است. باید تصمیم بگیریم. دیگر الگوئی که 
توان اندیشددددید و بده همده تحمیدل شددددود، وجود ندارد. چه اقبالی!  هنوز می

توان انسددان را بر جائی قرارداد که هی توان انتخاب کرد، میبازاندیشددید، می
 است که، با هم، مدرنیتهن کوتاه، زمان آنگفت. سدخگاه نباید آن را ترک می

 جدیدی را بسازیم.
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   اصول راهنمای نظریه جدید:2.1

 است:نظریه جدید بر اصول راهنمای زیر بنا شده    
اصددل راهنمای اول: قلب اقتصددادی و اجتماعی فعالیت انسددان سددرزمین ● 

های محیط و نیز محددودیت هدا مدادری، وطن او، بدا در نظر گرفتن قدابلیدت
زیسدتی، باید باشدد. بنابراین، بنابر تسهیم و مشارکت و نه رقابت عمومی باید 

 و مصرف های تولیدباشدد. بنابراین، بنابر یک اقتصاد کیفیت مدار که شیوه
 اجتماع، نیک زیستیزیستی فرد و کند، باید باشد. بنابر بهپایدار را لحاظ می

باید باشددد و نه بدزیسددتی مبتنی بر منحصددر  طبیعت و سددالمت محیط زیسددت
 کردن دایره دید به قابل رقابت بودن قیمت.

های اقتصادی و اجتماعی  که سرزمین اصل راهنمای دوم: در قلب فعالیت● 
ل و استوار گردد. به سخن دیگر، بر اصاسدت، باید پایه ملی استقالل گذاشته 

زیستی پایدار تحصیل شوند:  همگان از بنیادی برای به ، حقوقاسدتقالل ملی
و شغل و  برخورداری  این حقوق، غذا و پوشاک و مسکن و آموزش و پرورش

 هریک، برخوردار شوند.   از حمایت اجتماعی و احترام به فرهنگ
اصددل راهنمای سددوم: پایه اسددتقالل مسدداعد اسددتقرار دموکراسددی و طرح و ● 

اجرای الگوهای اقتصددادی و اجتماعی و محیط زیسددتی گوناگون، برخوردار 
یمن سددان، بهاز باروریهای مختلف، سددازگار با هر موقعیت ویژه اسددت. بدین

های کنند، سداختن شیوهجاب میپایه اسدتقالل و دموکراسدی که یکدیگر را ای
 شود.پایدار ممکن می و مصرف تولید
اصدل راهنمای چهارم: سر برآوردن یک جامعه محلی مساعد با رشد دورن● 

گرا و خود مرکز، بر پدایده تعدادل مطلوب میان مناطق مختلف سددددرزمین ملی 
شوند هایی که میان مناطق مبادله میفرآورده )خواهاسدت. مساعد تکاثر مبادله

ها به ترتیبی که هر محل تولید قسددمتی از آن را و خواه توزیع سدداخت فرآورده
 است.  تصدی کند( و کاهش فاصله میان قلمرو تولید با قلمرو مصرف

های فنی و ها و ترقیاصددل راهنمای پنجم:  برقرار کردن جریان آزاد دانش● 
که ما را به  هیم شددددن همگان در برخورداری از آنها  اسدددت. آن ترقی فنیسددد

و کارآ در  کند )ژرفانگر، عامل سددددالمت محیط زیسددددتطبیعت نزدیک می
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پایدار( و نه آن ترقی فنی که ما را از آن دور کند. به  شددددیوه تولید و مصددددرف
 : قانونمندکردن جهانیرارکردن تعادل در فراگرد جهانی شدنسدخن دیگر، برق

شدددددن، از این رهگذر که ملتها اسددددتقالل  اقتصددددادی و اجتماعی خویش را 
بازیابند و گسترش جهانی شدن از راه به اشتراک گذاشتن بیش از بیش فن و 

 محیط زیست.
تدریج، باید استقالل به ( energieاصدل راهنمای شدشم: انتقال کارمایه )● 

نیرو را، در عین رعایت محیط زیستی که کره زمین است،   در تولید و مصرف
ها بسددیار پر هزینه  باشددند و در کوتاه مدت، قیمت حلببارآورد.  حتی اگر راه

کندد توان رقدابت با قیمت نیروی وارده را نیروئی کده کشددددور خود تولیدد می
تواند جهانی باشد شود حاکمیت میمربوط می به محیط زیسدتنیابد. درآنچه 

 و جهانیان در آن سهیم بگردند.
اصددل راهنمای هفتم: الگوهای رشددد آینده باید چنان سدداخته شددوند که در ● 

درازمددت عمل کنند و نه در کوتاه مدت. باید سدددده حاصددددل اقتصددددادی و 
کده یکی را بر دیگری رجحان آنبی اجتمداعی و محیط زیسددددتی را، بدا هم و

 دهد،  لحاظ کند.
پایه اسووتقالل امکان ایجاد و تحکیم این تیادلهای جدید را فراهم      
کند  به یمن این پایه، تنگنای انطبا  مداوم که شوودنی نیسووت، باز می
 شود  شود  زمان فیالیت را طوالنی و پایدارکردن ممکن میمی
 

ی نظریه جدید تسهیم و مشارکت بر   توضی  اصول راهنما2.1
 :پایه استقالل

 
که همگان از آن برخوردار و همگان در آن شرکت    رشدی2.1.4
کند زیرا منابا طبییی موجود در تسهیم و مشارکت را ایجاب می ،یابند

 زمین پایان پذیر هستند:
اپذیر ن توانستیم باور کنیم که منابع طبیعی پایانتا اواسدط قرن بیستم ما می    

برداری از این منابع رو، روشددددن کردن موتور رقابت در بهرههسددددتندد. از این



 247 

برداری حد ناپذیر از آنها روشددن شددد. منطق تصددرف منابع بهر قیمت و بهره 
 بکاربردنی شدند.

پذیر هسددتند. بدیهی اسددت ما حق دانیم که منابع طبیعی پایانما می امروز،     
ه باشدددیم که رشدددد فنی، عمر یکچند از این منابع را داریم این انتظار را داشدددت

برداری گردند. اما ما ناگزیر از تصدیق تر کند و منابع جدید قابل بهرهطوالنی
رسند این واقعیت هسدتیم که بسیاری از منابع طبیعی ضرور، دارند به پایان می

ب و زمین خرا ضرور است( و کیفیت هوا و آب )فسدفات که برای کشاورزی
 شود.می
بنابراین، برما اسددددت که برقرارکردن تعادل جدید میان انسددددان و محیط      

رو او را بیاموزیم. داشددددته مشددددترک محدودیت خود را دارد. از این زیسددددت
 تسهیم برخورداری از آن ضرور است و بلکه باید اجباری بگردد.

میلوم نیست که در طبییت، از هر چیز  جا، بر صواحب کتابتا این      
پووذیرکردن آنچووه در طبییووت بووه انوودازه وجود دارد  کمیوواب و پووایووان

اسوووت  حتی افزایش موجود اسوووت، امری اجتمواعی و قودرت فرموده
نه یک امر طبییی که امری اجتماعی و حاصل روابط قوا گشته جمییت

های تخریبی و هم به دلیل لید فرآوردهرو، هم به دلیل تواست  ازاین
و هم به دلیل بکاربردن نبایسوووته  انبوه زیاده روی در تولید و مصووورف

در تولید بر  و   .   مواد فاسوتفاده از نفت و گاز در سوخت و اورانیوم
هائی بکار گرفته شوووود که یا فرآورده در تولید فرآورده هرگاه هر ماده

آورند و از بازگردانی آن به حال انسوووان را بر می یا نیازهای واقیینیواز
تواند حل طبییی، بید از مصوورف، نیز، غفلت نشووود، مشووکل ندرت می

 شود   
 

   پایه استقالل، ترازوی تسهیم و مشارکت متیادل است:2.1.2
 

که تسدددهیم و مشدددارکت به بهترین وجه انجام پذیرد، این نظریه، این برای     
کند. بدین بیان که تعادل نخسددتین میان پذیریش پایه اسددتقالل را توصددیه می

که برآوردن  نیازهای اساسی، جمعیت و منابع، در سطح هر کشور، به شرط آن
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تولید و هدف باشددد، باید برقرار گردد )در داخل هر کشددور، میان قلمروهای 
قلمروهای زندگی مردم هر منطقه اسددددت که این تعادل باید ایجاد شددددود(. به 

یای  و جغراف ترتیبی که در مدار کوتاه، در سددددرزمین، میان جغرافیای کشددددور
است که، در سطح هر کشور، تعادلهای انسانی، تعادل برقرار گردد. هدف این

هرهل عمومی میان بویژه بریکدیگر افزوده شددددوند تا بتوان بسددددوی یک تعاد
برداری از مندابع طبیعی کره زمین و ارضددددای نیدازهدای بنیدادی جمعیت دنیا 

 رسید. 
ها را بهتر شناسائی است که محدودیتفایده بازگشت به پایه استقالل  این     

کنیم و به هرکشددددور امکان بدهیم از منابع خود ، بیشددددتر از آنچه میزان منابع 
سددان هدف، بنابراین، جهت و مسددیری ری نکند. بدینبردادهد، بهرهاجازه می

را برای رشددد خود انتخاب کند که پایدار و خاص کشددور باشددد. محدودیت
تواند های منابع هر محل، بنابراین، هر کشددور که دانسددته شددد، آن کشددور می

 الگوی رشد خود را پدیدآورد. 
 کنیم:سان، از چهار مانع و خطر پرهیز میبدین    
برای تصددددی جهانی  ی اقتصددداد از باال، ایجاد یک دولت جهانی. تصدددد4

،بسدیار مشدکل اسدت. بخصوص در آنچه به مدیریت اقتصاد مربوط میشددن
 شود. و

گردد ها میگرفتن محدودیتکردن مبادله با خارج که سبب نادیدهمند. نظام2
 شود. وبیش از اندازه یکچند از منابع میبرداری و موجب رقابت و بهره

ناپذیر توانا به حل تمامی مسددددائلی که ما داریم و پدایان . بداور بده ترقی فنی9
 کنیم. وایجاد می

. ناتوانی بازار از لحاظ کردن بلند مدت و ناتوانیش از مطلع شددددن و مطلع 1
که  ز منابع )داشته جهانیانته کشدیدن و یا تباه شدن بعضی ا از کردن صدحیح

که هاشان رو بکاهش است حال آنای هستند که قیمتهوا و آب و مواد اولیه
 درحال به پایان رسیدند. چون نفت(.

بداوجود این، برخی از کشددددورها ذخایری از منابع طبیعی گوناگون دارند.     
ه ن نظریمیان کشددورها، در داشددتن منابع، برابری سددرانه کامل وجود ندارد. ای

 ،دهدبه ترتیبی که دورتر توضددددیح می ،که قابل رفع نیسددددت این نابرابری را
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. باوجود این، هرکشور باید بتواند نیازهای بنیادی ساکنان خود کندلحاظ می
 .را برآورد

 شود:استدالل را که کوتاه کنیم چنین می    
ایان ناپذیر شددد که منابع موجود در طبیعت، پطور باور می.  درگذشددته، این4

رفت، منطق رقابت هسددددتند. لذا، منطقی که در بهره برداری از منابع بکار می
عنان گسددددیخته بود. و این رقابت کار را به تصدددداحب منابع به هر قیمت می

 کشاند.
پذیر هسددددتند. پس . امروز و در آیندده، منابع طبیعی موجود در زمین، پایان2

 تسهیم این منابع ضرور است.
که برقرارکردنش  که منتظر یک دولت جهانیو در آیندده، بجدای آن . امروز9

یافته با خارج، بجای بسددی سددخت اسددت، بجای حد نشددناختن درمبادله نظام
ها، باید که اسدددتقالل را پایه برای حل مشدددکل نشدددسدددتن به انتظار ترقی فنی

ت  تکاثر تعادلهای ویژه و تسهیم و مشارک بگردانیم تا هر کشور بتواند شرائط
 را، با برخورداری از تعادل، ایجاد کند. 

شددود . از جمع تعادلهای ویژه، در سددطح جهان، یک تعادل عمومی زاده می1
را برای جهانیان مشددخص می که هدف، بنابراین جهت و مسددیر رشددد پایدار

 گرداند.
، نظریه، رابطه کشدددورها بر اصدددل موازنه عدمیاسدددت که صددداحب بدیهی     

و سددددمت دادن نیروهای  هابندابراین رابطده حق بداحق را که مهار ماوراء ملی
کند، نشددددناخته و نیز جدائی ناپذیری آهنگ را ممکن میبه رشددددد هم محرکه

دهد انسددان از معنوی را که امکان می ↔و مدار باز مادی  اسددتقالل و آزادی
خدمت قدرت سدددرمایه رها و اقتصددداد درخدمت انسدددان قرارگیرد و تولید و 

گر به صفر میل کند، در نظریه خویش های ویرانها و خدمتفرآورده مصرف
 است.است اما به آن نزدیک شدهلحاظ نکرده
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  رشدی بر محور بهزیستی بیشترین ساکنان یک قلمرو محدود  2.1.9
که اندازه تولید ناخال   نه برمحور به حداکمر رساندن مصرف

 است:نماد آن داخلی
 

ا دیگر ر برخورداری شمار بزرگی از ساکنان یک کشور از بهزیستی و رفاه    
هر فرد نباید سددنجید. بلکه باید به زنان و مردان سدداکن کره  با میزان مصددرف

ها را داد. به ترتیبی که هریک بتوانند ها و فرهنگزمین توان انتخاب فعالیت
های هرکس افزایش از فعالیت خویش کامیاب شدوند. سزا است که توانمندی

بدایدد امکان واقعی هر فرد در  بجویدد. بده قول آرمداتیدا سددددن، مبتکر مفهوم،
 جوئی پیشددددداپیش، از حقوقانتخدداب آینددده خویش افزایش یددابددد. بددا بهره

،  به سددخن دیگر، با اجتماعی، بنابراین، حق برخورداری از آموزش و پرورش
ابد. و نیز، نیازهای بنیادی ی، این امکان افزایش میمندی از آزادی مثبتبهره

 هرکس )غذا و پوشدداک و مسددکن(، در عین رعایت سددرمایه طبیعی کره زمین
زیسدددتی و رفاه که مفهومی اسددداسددداً کیفی و نه کمی ما، باید برآورده گردد. به

اسددددت، همچنین به کیفیت روابط اجتماعی )انسددددجام اجتماعی( و به میزان 
های همگانی و دموکراسی، )کمی نابرابریها( جامعه و به میزان آزادی نصدفت

زیسددددتی را که  اینک تولید گیری بهبسددددتگی دارد. بددین قرار، واحد اندازه
کنیم که اسدداسدداً گیری ای جانشددین میاسددت با واحد اندازه ناخالص داخلی

راهبر ما به تسددددهیم و مشددددارکت در  کیفی اسددددت.  و این واحد اندازه گیری
های جدید را سددددان، شدددداخصدارد. بدین پذیرجهانی اسددددت که منابع پایان

یابیم: چون شدداخص رشددد انسددان که آرماتیا سددن تعریفش دردسددترس خود می
است. تهیه کرده است که سازمان ملل متحدو در برنامه رشددی بکار رفتهکرده

کند، بلکه این شدداخص دیگر تنها به تحول تولید ناخالص داخلی بسددنده نمی
کند. دانش سطح آموزش و پرورش و بهداشت و امید زندگی  را نیز منظور می

، بیاقتصدداد دیگر در خدمت مصددرف شددمار بزرگ مردمان و مصددرف انبوه
ماند، بلکه به اقتصددداد ، نمیاعی و محیط زیسدددتهای اجتماعتناء به مضدددیقه

های کند. سدداختن شددیوهاکولوژیک و سددیاسددی، در خدمت انسددان، تحول می
و مصددرف پایدار، با کنار گذاشددتن رقابت سددخت تنگاتنگ، در کوتاه  تولید
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ف بدون پرداخت شددود )مصددرها میداشددتهمدت،  که سددبب افزایش تخریب
 شود.های متعلق به همگان(، ممکن میبهای دارائی

 
ها، پایدارتر و مردم ساالرانه  رشد بر محور  همسازی سرزمین2.1.1

تر است تا انطبا  دائمی با یک مرکز  جهانی که براستی کسی برآن 
 مهار ندارد و خوره دموکراسی است:

 

در سددطح محلی، در بطن یک کشددور و یک ملت،  نخسددت رشددد پایدار     
شدود.  و این با برهم افزوده شدن مسیرهای پایدار ، هریک منطبق سداخته می

شدود. و این رشدد است بر موقعیت محلی اسدت که رشدد پایدار همگان بنا می
کند. با توجه به این های کره زمین برخوردار میکه نسلهای آینده را از قابلیت

المللی بر سددر رشددد پایدار بس مشددکل اسددت، رشددد از توافق بینواقعیت که 
 ساز رشد از باال بگردد. تواند زمینهپائین و تعادل پایدار مناطق یک کشور، می

شود که سرزمین ملی که جمعیتی با قرار، نخست، اطمینان حاصل میبدین     
زیسدددتی و به اش، در آن، سددداکنند، این قابلیت را دارد که رفاههای ویژهمنش

که دست بدامان بیگانه شود. بشرط آنآنپایدار این جمعیت را تأمین کند بی
ها،  بنا بر تسدهیم و مشارکت گذاشته شود. از بر محدودیت یمن معرفتکه به

 توانیم به تعادل در سطح جهان برسیم.تعادل دیرپا میان مناطق کشور، می
 های بزرگ میان مناطق تولید و مناطق مصرفسان، از پی  و گردنهبدین       
شددددود. برداری بیش از اندازه از منابعی چند میرهیم که اغلب سددددبب بهرهمی

هم بدون نگرانی بابت برداری از منابع واقع در یک کشددور، آندیگر بنابر بهره
کار تمرکز که،  در راه شددددود. اقتصدددداد کنونیطول عمر منابع، گذاشددددته نمی

شدود و دیگر نه مرزهای کشورها را می، از راه مبادله نابرابر ، ناچیز میثروت
دارد، با اقتصادی جانشین اندازه نگه می شناسد و نه در تخریب محیط زیست

 کند. می شود که در سطح کشور نیز،  رشد را پایبند موقعیت هر محلمی
ها با خارج، بخصدددوص در بازار جهانی، همیشددده بدیهی اسدددت که مبادله      

یکی ممکن اسددت. اما دیگر محور اسدداسددی فعالیت محلی  نیسددت. محور این
برداری پایدار در هر منطقه است. دیگر بازار جهانی مرجعی نیست که هر بهره
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برایش معین  ند که آن بازارتولید کننده، در تولید، باید از تکلیفهائی پیروی ک
گردند. زیرا فرآورده شود. بنابراین مراجع، متعدد میکند. مرجع، محلی میمی

تعریف یک تعادل خوب میان جمعیت هسددددتند، جمعیتی برخوردار از منش
 های ویژه خویش و سهیم در اداره پایدار محل زندگی خود.

 
مرکز جهانی بسیار  های همه کشورها برای انطبا  با یک  هزینه2.1.1
 ای هستند:های آنها بابت انطبا  با مراکز منطقهتر از هزینهسنگین

 

ها در ها میان باروریها، در سدطح جهان، از فاصلهها میان باروریفاصدله    
های انطباق با معیار رو، هزینههسددتند. از اینسدطح یک کشددور، بسدیار بیشددتر

ها برآمدن، هستند. از عهده این هزینه جهانی، گاه بسدیار سدنگین و کمر شکن
 برای شماری از تولید کنندگان، ناممکن نیز هست.

 4، از سان، در سطح جهان، در مورد فعالیتهائی چند، فاصله باروریبدین    
چنین است. بنابراین،  اسدت. از جمله و بیشدتر در بخش کشاورزی 4111تا 

چیزی وجود دارد کدده در دنیددای رقددابددت آزاد ولو تقلددب آمیز نیز احتمددال نددا
ای، با میزان باروری پائین بتواند، با شرائط رقابتی که بازار نباشد، تولیدکننده
کند، انطباق بجوید. هرگاه بطور مسدددتقیم وصدددل این بازار جهانی، وضدددع می

این آنکدده بگردد، خطر آن وجود دارد کدده کددار خود را از دسدددددت بدددهددد بی
ضدمانت وجود داشته باشد که او کاردیگری را پیدا خواهد کرد.  وقتی بنابر 

، یعنی بنابر تولید کاالی یک سددان برای یک نواخت کردن تولید و مصددرف
آید،  ضربه رقابتی مصدرف کنندگان نایکسان است و کمیت تولید بحساب می

شان، بلحاظ کمی، بسیار اروریشدود بر تولید کنندگانی که میزان بکه وارد می
 پائین است،  بس شدید است. 

باری، هرکس باید همواره حق تولیدکردن برای زیسددتن را داشددته باشددد.       
هر کس باید حق کارکردن برای زیسددددتن را داشددددته باشددددد. بخصددددوص در 

ه کپائین اسددت. در این کشددورها نیز، درمناطقی  کشددورهائی که سددطح باروری
در مناطق کم آب و کوهسددتانی و یا  تر )کشدداورزیسددطح باروری بازهم پائین
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 (فعالیتهای صددددنعتی در مناطق  محصددددور ، فعالیت در مناطق بد آب و هوا
 است، هرکس باید حق کارکردن و تولید کردن برای زیستن را داشته باشد.

ر، رقابت میان تولیدکنندگان مختلف برای در عوض، در سدطح یک کشو     
اند، ضرور و از منظر ها قابل مقایسه، وقتی مایه دستباال بردن میزان باروری

های تولیدی توان پذیرفت که سدددامانهانسدددانی، قابل فهم اسدددت.  بنابراین، می
 نسددبتاً نزدیک به یکدیگر  که چهارچوب گردش کارشددان یکی اسددت، رقابت

های تولید، بلحاظ باروری و کنند و این رقابت را سدددازمان داد. این سدددامانه
های محلی منطبق هسدددتند و باید سدددالمت محیط عرضددده شدددغل، با موقعیت

را رعایت کنند )اقتصددداد کیفیت و نه اقتصددداد کمیت(. در عوض،  زیسدددت
 است. ترها مردودترها و بسیار ضعیفرقابت میان بسیار قوی

در سدددامانه رشدددد پایداری که با محیط خود انطباق جسدددته و تحت نفوذ      
های الگوهای اقتصدددادی و الحضدددور باشدددد ، گوناگونی انتخابمرکزی دائم

های انسددانی و طبیعی ویژه هر منطقه از کشددور، از نو اجتماعی، بر وفق منش
 شود. ممکن می

 
، وقتی بنابر تسهیم و ای که به همگان سود برساند  مبادله2.1.6

ها مشارکت  بگردد، شدنی است  شدنی است اگر کاالها و خدمت
بنابر ارزشهای مصرفی که دارند مبادله شوند و نه بنابر ارزا مبادله  

های ندارد و صادرکردنش وابستگی تولیدی که در محل مصرف
 کند، روا نیست:زیانمند به خارج ایجاد می

 

هائی بازبگردیم که نیازهای اسددددت کده بده تولیدکاالها و خدمتر اینبنداب     
هایی  نباشند که ارزش مبادلهها، دیگر فرآوردهآورند و فرآوردهرا بر می واقعی

باشد.  به سخن دیگر، بنابر خارج شدن است.  خارج ای سبب تولیدشان شده
برای مصددرف و تولید و مصددرف  و مصددرف شدددن هم از سددپهر سددوداگری

اسدددت و تولید و مصدددرف گذاری شددددهشدددان برنامههائی که کم دوامیفرآورده
آورند و هم از سددددپهر هائی که نیازهای مجازی و القائی را گویا بر میفرآورده
برداری که هدف اصددلیش بدسددت آوردن بیشددترین سددود مالی اسددت.  آن بهره
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اد مالی باید باز وصدل شدود به اقتصاد واقعی و بخصوص درب به روی اقتصد
و  )صدددور منابع تنها برای بدسددت آوردن درآمد ارزی خارجی شدددن اقتصدداد

ها و تابع فعالیت اقتصاد خارجی شدن اقتصاد ها و خدمتوارد کردن فرآورده
ها، از جمله، زیان آلوده شدددددن محیط ه به تمامی زیانکداخلی( ببنددد. چنان

)آلودگی هوا و آب و گرم شدددددن زمین و از بین رفتن زیسددددتمندان  زیسددددت
های غیر گوناگون و فرسدایش خاک(، از رهگذر به حسداب نگذاشدتن هزینه

شدن منابع طبیعی مورد مصرف، تر ویرانگر و کمیاب های تولیدمستقیم شیوه
 بدون درقیدطول عمر آنها بودن، پایان داده شود.

رزمین یک سدددد بکار بردن این نظریه، عمر دراز منابع طبیعی تجدید ناپذیر    
کند. برد، تضددمین میبکارشددان می ،در تولیدهای خود ،را که کشددور دیگری
 ،خود را تنها بخاطر تأمین اسدباب رشد باید صادر کند وچنین کشدوری منابع 

ز در نیکند و خود  یبردارحدال، بیاموزد که بطور پایدار از آنها بهرهدر همدان
ابل بهرهقیعی طب یخود ثروتهامین ز زیرکه در  ید، بکارشاا  برد  کوورلیتو

تند، سدارد، بخصوص اگر تجدید پذیر نیرا  نیو عرضاه به بازار هها  یبردار
 بر بلند مدت بگذارد. باید بنا را  ،در برنامه گذاری رشد

مندی نباید درپی رقابت برسددددر قیمت شددددد، بلکه باید اقتصدددداد کیفیت      
سددداخت که، درآن، هر کاال و هر خدمتی با محیط منطبق باشدددد )ایجاد کار، 

و مصرف  های تولید، شدیوه، دیرپائی، ارزش مصدرفسدالمت محیط زیسدت
زمان و با هم و بدون رجحان یکی بر دیگری، آورد را همپایدار(. سددده دسدددت

آورد آورد اجتماعی و  دستآورد اقتصادی و دستباید تحصدیل کرد : دسدت
ای شد که امروزه اغلب درپیش محیط زیسدتی . به سخن دیگر، نباید بر رویه

د: تولید کردن به بیشترین مقدار، بدون اعتناء به تباهی محیط زیست انگرفته
ها و بدتر شدن شرائط کار( و آمدهای اجتماعی آن )از دست رفتن شغلو  پی

 برای مصرف در کوتاه مدت. 
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   آری گفتن  به ایجاد امکان برای مشارکت همگان در  رشد 2.1.7
داری همگان از رشد علمی و ترقی فنی و نه و برخور علمی و ترقی فنی

گفتن  به رقابت و خصوصی سازی که به انحصار خود درآوردن 
 انجامد:پیشرفت علمی و ترقی فنی می

 

اری و تسهیم برخورد بنابر مشدارکت بخشدیدن در رشد علمی و ترقی فنی      
که آنالل،  ضدرور است، بیاز آن رشدد و این ترقی،  برای اسدتقرار پایه اسدتق

وسیله رقابت اقتصادی بگردد.  به سخن دیگر، هدف از به اشتراک گذاشتن 
اسددددت که به شددددمار بزرگی از مردم امکان برخورداری از غذا و ترقی فنی این

 ،پوشان و مسکن و حمایت اجتماعی، در عین رعایت سالمت محیط زیست
شددویم که، درآن، ای دور میسددپهر اسددتقالل،  از جامعهداده شددود. با ورود به 

شویم که، درآن، بنابر مشارکت در ای نزدیک میبنابر رقابت است و به جامعه
ها اسدددت.  وسدددائل ارتباط جمعی ها و امکانها و تسدددهیم داشدددتهبرخورداری
  نهند.  بنابراین نظریه، دیگر بیشی جستنها را آسان در اختیار میجدید اطالع

نباید محرک اصدلی تحقیق خصدوصی یا دولتی باشد. انگیزه تحقیق خوانائی 
تولید، تولیدی که بسددود همگان باشددد، با نیازهای اولیه اسددت. در مدار اول، 

شددود. در صددورت نیاز، در مدار اسددتقالل، ترقی فنی، به اشددتراک گذاشددته می
ه انتشدددار تواند، به اشدددتراک گذاشدددتن، از رایک سدددازمان جهانی تحقیق می

 دهند،  مدد رساند. کشفهای بنیادی که امکان تحقق  استقالل را می
تواند، بشددددیوه امروزه )سددددامانه می در مدارهای دوم و سددددوم، ترقی فنی     

در  های فنیهدا(، انتشددددار بیدابدد. تنهدا باید از بکار بردن نوآوریامتیدازندامده
گیری کرد. شدیوه تمویل تحقیق )خصوصی و یا سدرمایه طبیعی، پیش تخریب

 ماند که هم اکنون هست.دولتی( همان می
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آید هرگاه امکان به مشارکت   همکاری در سط  جهان بکار می2.1.1
گذاشتن دانش و فن  فراهم آورد و حدود فیالیتهای اقتصادی 

کند  اما تییین هرکشور را از لحاظ اثر آنها بر آلودگی محیط زیست
نباید یک الگوی رشد اقتصادی و اجتماعی را به کشورهای دنیا 

 تحمیل کند:
 

کاری است که جهانیان، به  ها از محیط زیستهمانطور که زدودن آلودگی    
یمآن بپردازند، دانش و فنی که بکار متحقق کردن استقالل اشدتراک، باید به

آیند، باید در اختیار همگان قرار بگیرند. دانش و فن نباید وسددددیله رقابت و 
سددددودجوئی بگردند. ایجاد یک سددددازمان جهانی تحقیق، همانند ایجاد یک 
سدازمان جهانی محیط زیسدت، هر دو توانا به پاسدخ گفتن به نیاز رشد و نیاز 

 سالمت محیط زیست، کاری نیکو است.
برد. به آن، طرز کاری را می، نمییه، با جهانی شددددنسدددان، این نظربدین     

و برخورداری از  بخشدددد که بکار جهانیان در تأمین سدددالمت محیط زیسدددت
آید. در حقیقت، نوع دانش و فن برای تحقق بخشددددیددن بده اسددددتقالل، می

جهانی شدن کنونی  کند . به جایدیگری از جهانی شددن است که پیشنهاد می
خواهد خود را بطور مداوم که در قلمرو اقتصددادی و اجتماعی، از همگان می

کنند، جهانی شدنی را پیشنهاد میبا معیاری منطبق کنند که بازارها تعیین می
کند همکاری  جهانیان را در سالم کردن محیط زیست و کند که تضدمین می

کند به سخن دیگر، پیشنهاد  می  آوردهای پیشرفت علمی و فنی.تسهیم دست
جهانی شدددن تعادلی دیگر بجوید: هرکشددور در قلمرو اقتصددادی و اجتماعی 
خود، استقالل بیابد و درآنچه به محیط زیست و پیشرفت علمی و فنی مربوط 

 شود، کشورهای جهان برآنها حاکمیت دستجمعی بیابند.می
شددود، وابسددتگی به بوط میدر آنچه به بعدهای اقتصددادی و اجتماعی مر      

های بدازارها، با گردش کار معمولی دموکراسددددی خوانائی ندارد. زیرا انتخاب
شددددوند. افزون براین، نابرابری در تحمیل می بزرگ، از خارج، به جامعه ملی

بزرگ ای میدان تولیدد کنندگان به اندازه توان رقدابدت و ندابرابری در بداروری
آهنگ پدید آورد، یک نوع عمران منطقهاست که مشکل بتوان یک نظام هم
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های تولید زیسدددتی حوزهای در مقیاس جهان را به عمل درآورد که امکان هم
با قلمروهای سدددکنای جمعیت، را پدید آورد به ترتیبی که واحدهای تولیدی 

و  د و اشددتغالبه اندازه کافی پخش شددوند، تا که هرکس جای خود را در تولی
 کند. شیوه زندگی  بیابد که آزادانه انتخاب می

 
برداری درازمدت از منابا طبییی فکارمایه، گوناگونی  بهره2.1.6

های زیستی، مواد اولیه تجدید ناپذیر. کشور به کشور، رجحان دارد بر 
برداری برادری کوتاه مدت، درتابییت از نیازهای بازار و بر بهرهبهره
 :، با پوشش جهانی شدنزیرسلطه –با کشورها، در روابط مسلط از منا

 

دانیم که منابع موجود در کره زمین، پایان پذیر امروز بیشددددتر از دیروز می     
توان زمان ته کشدیدنشان را هسدتند. ولو هنوز، درباره برخی از آنها مشدکل می

برداری از آنها، با پیروی از رشد سریع جمعیت شتاب .  آهنگ بهرهتعیین کرد
است. برداری که اسراف درآنگیرد. بنا نه بر قناعت شیوه کردن در این بهرهمی

تر و هنوز مورد ای  فراواندهدد کده مادهگداه این امکدان را می البتده ترقی فنی
ای بگردد که در حال کمیاب شددددن ماده برداری قرار نگرفته، جانشدددین بهره

 است.   
شدددود که مشدددکل تجدیدای مربوط میباوجود این، در آنچه به مواد اولیه      

آیند، زمان به ته کشدیده شددنشان، نزدیک و پذیر هسدتند و آسدان بدسدت نمی
هددای کمیدداب و شددددود. آهن و روی و مس و نیکددل و خدداکتر مینزدیددک

و نفت و ذغال و گاز و شدن و فسفات در شمار این گونه  آلومینیوم و اورانیوم
مواد هسددتند. بسددیاری از مواد اولیه تجدید ناپذیر، گرفتار روند کمیاب شدددن 

سان، باور به این که شد. بدینهستند. امری که در گذشته، مشاهده و باور نمی
جانشددین بجوید، خود را به پذیر تواند برای مواد پایاننبو  انسددان همواره می

بخت و اقبال سددددپردن اسددددت. زمان کمیاب شدددددن منابع موجود در این کره 
 شود. تر میخاکی، کوتاه و کوتاه

برداری از منابع تجدید ناپذیر، امروز نیز، همچنان تابع تقاضددا آهنگ بهره    
 برداری درازمدتالمللی اسددددت. این آهنگ با مدیریت بهرهدر بدازارهای بین
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منابع، بقصدددد پرهیز از کمیاب شددددن آنها، ناسدددازگار اسدددت. وانگهی، وقتی 
گیرد تاکه تولید کننده به برداری شدددت و شددتاب میروند، بهرهقیمتها باال می

و  که رعایت سدددالمت محیط زیسدددتآنترین سدددود دسدددت بیابد. حالبزرگ
برداری کاهش پذیرد. ان بهرهکندد میزبرخورداری دیرپدا از مندابع، ایجداب می

آنکه تولیدکنندگان، بخاطر شوند بیبرداری میبرای ارضای تقاضا، منابع بهره
پایان پذیرفتن آنها و آلوده شدددددن محیط زیسددددت، دغدغه خاطری پیدا کنند. 

خواهند بیشترین سود کنند زیرا میبرداری را کوتاه میاینان، بعمد، زمان بهره
، برای هرچه بیشدتر تولید کردن منابع،مهندسان تاحد مرگ را ببرند. از چه رو

ها آنها را از دانند وقتی منابع پایان یافتند، شددرکتکه میکنند، حال آنکار می
کار معاف خواهند کرد؟  در دنیائی که منابع محدود هسددددتند، تولید فرآورده

ذاری شده گهای کم دوام، دیگر  قابل درک نیست.  امروزه، کم دوامی برنامه
 شود. های مصرفی میدارد شامل تولید همه فرآورده

براداری منابع بنابراین، برعهده و در مسدئولیت هر کشور است که در بهره     
طبیعی غیرقابل تجدید خود،  دل به جاذبه طعمه سود نسپارد و از عقل دور و 

و فرداهای برداری،  نیازهای جمعیت امروز همه سو نگر پیروی کند. در بهره
برداری عقالنی و رعایت کننده سددددالمت محیط هخود را لحاظ کند. این بهر

، بداید با مدیریت جهانی محیط زیسددددت که هر کشددددور را در برابر زیسددددت
خاطر اسدددت که، در آنچه به آهنگ بگردد. بدیندهد، هممسدددئولیتش قرار می

راک کشدددورهای جهان در شدددود، از اشدددتمسدددائل محیط زیسدددت مربوط می
 گوئیم.حاکمیت جهانی سخن می

ها باوجود این، نیازهای اولیه جمعیت هرکشددور، با تولید کاالها و خدمت    
برداری شتابان منابع طبیعی در خود کشور و با کار مردم کشور و نه از راه بهره

ابع طبیعی میبرداری از منقرار، اداره بهرهپذیر، باید برآورده شوند. بدینپایان
باید از مدیریت تأمین نیازهای اولیه، سددواگردد.  این نیازها )غذا و پوشدداک 
و مسددددکن و  تعلیم و تربیدت و بیمده و حمدایدت اجتمداعی(باید بنحو پایدار 

 برآورده شوند. 
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ت در تولیدی که بیشترین رعای   برپایه استقالل از ترقی فنی2.1.41
کند و در بکاربردن منابا طبییی، بیشترین را می تسالمت محیط زیس
 کند، باید سود جوید:قناعت را رویه می

 

شناسی را نباید بکار برد. بخصوص فنون جدیدی که های فنهمه نوآوری     
بخشند و یا عامل خطر ناپذیر، شتاب میبرداری از منابع طبیعی تجدیدبه بهره
جا، ما از ترقی خاطر است که در اینشدوند. بدینهارنکردنی میهای مپذیرفتن

گوئیم. از ترقی فنی ای سخن میشناسی، سخن میهای فنو نه از نوآوری فنی
را نیز لحاظ می گوئیم که برای انسددان مفید اسددت و سددالمت محیط زیسددت

که با موقعیت طبیعی )نوآوریهائی که  گوئیمکندد. از ترقی فنی ای سددددخن می
برداری از منابع و یا موجب استقالل آدمی در هسبب بیشترکردن قناعت در بهر

گردندد( سددددازگدار و  بدا ایجداد پایه می تولیدد برای برآوردن نیدازهدای واقعی
 استقالل خوانائی دارند.

ا ر صنایع غذائی، بکاربردن فنون جدید که باروریو  در بخش کشاورزی     
دهند، کاری بس بجا اسددت. زیرا بکاربردن کودهای سددبز و آماده افزایش می

)حفظ جنگلها و باروری زمین و  کشدددت کردن زمین و بهبود محیط زیسدددت
کار کشدداورزی داری( را ممکن و بحفظ آب و همراه کردن کشدداورزی با دام

توان آیند.  مفهوم کشدددداورزی اکولوژیک ژرفانگر را میاز نوع خانوادگی، می
چنین تبیین کرد: نده تنهدا بداید از منابع طبیعی، از رهگذر پایدار کردنشددددان، 

سرمایه طبیعی  و کمتر بهترین اسدتفاده را کرد، بلکه باید بیشتر سرمایه انسانی
ه خوانائی دارد. چرا ک را بکارگرفت . و این  با کشاورزی خانوادگیو یا مالی 

گیرد )در کشدددورهای بیشدددتری را به خدمت می این نوع کشددداورزی کارکنان
درصد  11کند. و در کشورهای فقیر که ثروتمند برای بیکاران کار ایجاد می
برد(. رزی هسددددتند باروری کار را باال میجمعیدت فعدال در خددمت کشدددداو

و   اکولوژی –های حفظ تولید از فاسد شدن و کشاورزی درکشداورزی، رشته
مواد را ممکن می ( )نوآوریهائی که قناعت در مصرف61)ص  اکوکشاورزی

شددان کرد چرا که بکار ربهکنند(، راه و روشددهای جدیدی هسددتند که باید تج
ها تهدید نگر کنونی  را  این مضیقهآیند. آینده کشاورزی ژرفاحال و آینده می
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کند. که شخم کردن را بیش از پیش گران می . افزایش قیمت نفت4کنند: می
ار که از ، بخصددددوص کودهای ازت د. افزایش قیمت کودهای شددددیمیائی2و 

.  مخالفت بیش از پیش مصددممانه جامعه 9شددوند . و گاز طبیعی سدداخته می
 آورند و برای سالمت زیانمندند.پدید می مدنی با آلودگیهائی که  سموم نباتی

در قلمرو تغدذیده، نباید تهیه غذاهای جدید از مواد اولیه موجود در محل      
توان غذاهای با کیفیت برای همه اربردن فنون پیشرفته میرا از یاد برد.  با بک

جمعیت، بخصدوص در کشدورهای فقیر، تولید کرد. باید دانش و مهارت در 
ارزشدددمندکردن مواد اولیه محلی، بخصدددوص آنها  بکار روند که در دسدددترس 

روند. و از شددیوههسددتند و بخاطر ناتوانی از حفظشددان از فسدداد، از دسددت می
 ها هم نباید غافل شد.ا با حشرههای تهیه غذ

گوئیم کدده، در دراز مدددت، ژرفددانگری اکولوژیددک در تولیددد، نتددایج نمی     
 که کشددداورزیآورد. اما برای اینمدارانه ببار میبهتری از  ژرفانگری سدددرمایه
کند بتواند عمومیت پیدا کند، باید سدددیاسدددت جدید که کار بیشدددتر ایجاد می

زی مساعد با تولید در محل، حد و حدودش را تعیین کند. کشاورزی کشداور
ها آن را تصدی کنند، هم در کشورهای شمال و هم در کشورهای که خانواده

ع بسود این نو ، کارآترین حد و حدود اسدت. ضدروراسدت که ترقی فنیجنوب
انسدددت که در حال حاضدددر، کشددداورزی کشددداورزی، بکارگرفته شدددود. باید د

(. و این امر  243درصدد کمتر از کشداورزی متعارف است )  91 بیولوژیک
شددود و در سددال میلیارد می 3جمعیت دنیا  2111با این واقعیت که در سددال 

( خوانائی ندارد. بنابراین، باید 221زند، )میلیارد نفر می 44، سر به 2411
ائلی را یدافدت کده به ما امکان بدهند، در عین رعایت سددددالمت محیط وسدددد
را در  یاکولوژ –، غذای الزم را تولید کنیم. بنابراین، باید  کشاورزی زیست

 کشورهای جنوب بسط داد.
 شود، روش  پیشنهادکردنی، تویم کردن آنو درآنچه به دامداری مربوط می     

های کشاورزی بزرگ که، درآن، کار خاک کم میاسدت. سامانه با کشداورزی
 –های کشاورزی های کشداورزی برخوردار از حمایت، سدامانهشدود و سدامانه
 ( نیز تجربه کردنی هستند.224جنگلداری  )
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با از دست  شود کهبر یک قطعه زمین سبب می روشن است که کشاورزی      
سددددازند، فقیر گردد )از جمله ازت و دادن موادی که ترکیب محصددددول را می

ت خود را از دس فسفات(. این مواد را باید به زمین بازپس داد وگرنه باروری
دهند تا که سدددال بعد نیز محصدددول بدهد. خاطر به زمن کود میدهد.  بدینمی

د اکولوژیک باشد، یعنی بنابر افزایش وزن اسدت که کود بایسدخن بر سدر این
 محصول بهر قیمت نباشد.

اسدت که  مصالح ، سدزاوار ایندر بخش مسدکن، بنابر همان اصدل راهنما     
ها از مواد موجود در محل ساخته ساختمانی در محل موجود باشند یعنی خانه
از پشدددم طبیعی اسددددتفاده کرد. توان گردند. برای مثال، برای عایق کردن، می

قاره روی زمین مورد اسدددتفاده بود و اینک در  1اسدددتفاده از خشدددت که در 
اسددت و بتون جای آن را گرفتهنقاطی از جهان بدسددت فراموشددی سددپرده شددده

تر تر و بلحاظ داوم، در درازمدت، بادواماست، بلحاظ اکولوژیک بسیار سالم
های فردی و ن بنا بکار رود. و نیز خانهتواند، از نو، در سدداختاسددت. پس می

 کند.  و جمعی را چنان باید سدداخت که تا ممکن اسددت کارمایه کم مصدددرف
 ها را نزدیک به محل کار باید ساخت.خانه
دربخش پوشدددداک، بداید آن را از مواد اولیه موجود در محل تولید کرد.      

وران گذاشت تا که در اختیار پیشهآوردهای فنی را باید بدیهی اسدت که دسدت
 تولید پوشاک کار نیز ایجاد کند.

شددددود که زود کهنه و به عکس رویه کنونی که پوشدددداک طوری تولید می     
مندرس بگردد، قاعده باید این باشدد که پوشاک بادوام تولید شود. در تولید 

 ف وپوشددداک، تا ممکن اسدددت نباید از مد پیروی کرد. برای پرهیز از اسدددرا
تبذیر، پوشداک باید قابل رفو و مرمت باشد. تولید پوشاک، نزدیک به محل 

کنندگان و با استفاده از مواد و کارمایه موجود در محل، می سدکنای مصرف
شویم: هدف سان، به مفهوم اقتصاد مدارمند نزدیک میباید رویه گردد. بدین

یز از اسدراف در مصرف مواد اولیه، ها، در عین پرهاز تولید کاالها و خدمت
کردن کاالهای مندرس  درچرخه تولید است. کیفیت یک کاال و یا از نو وارد

شود، با یک خدمت دیگر تنها با معیار رضدایت مصدرف کننده، سنجیده نمی
 شود.معیار پایدار بودن شیوه تولید نیز سنجیده می
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های جدید و روشددهای دههای خصددوصددی بیش از پیش به فرآورکارفرمائی     
کوشند، در کشورهای شوند. میجدید تولید و طرزکارهای جدید عالقمند می

فقیر، روندهای تولید و عرضده به بازار منطبق با محیط محل )تولید و عرضه  
هدا بده بدازار با قیمت پائین به ترتیبی که دارندگان قدرت خرید اندک فرآورده

ید یعنی این که باید هزینه تول« قاعده هرم»مفهوم نیز بتوانند  آنها را بخرند(. 
و عرضه به بازار را کاهش داد تا که جمعیت فقیر نیز بتوانند کاالهای عرضه 

توان درپیش گرفت بدین شددددرط که به محیط شدددده را بخرند. این رویه را می
به عهد حجر کنیم آسیب نرساند. این بدان معنی نیست که پیشنهاد می زیسدت

کنیم از فنون جدید استفاده کنیم برای عکس، پیشدنهاد میبازگردیم. کامالً به
هدائی که جمعیت دارای قدرت خرید ناچیز نیز بتواند مایحتاج تولیدد فرآورده

 که محیط زیست زیان ببیند.آنخود را بخرد، بی
ت اقتصدددادی دهد: فعالیو نیز مفهوم کارفرمائی اجتماعی این معنی را می     

به  ها و محیط زیسدددتکه هدف اول آن ارضدددای نیازهای اجتماعی فقیرترین
سالم ماندن است )اشتغال و رعایت سالمت محیط زیست، برآوردن نیازهای 
اسداسدی(. اکثریت بزرگ سدزا اسدت که جانبدار چنین کارفرمائی باشد )مثال 

سازند و بیشتر از یک میلیون می سدو، در هندبدین 2111چراغی که از سدال 
توانند از شددبکه برق اسددتفاده اسددت که نمیاز آن در اختیار فقیرانی قرار گرفته

هزار ساکن مناطق روستائی 611کنندو یا سدازمانی که آب آشدامیدنی را میان 
کشددور فقیر   44که در   ،کشدداورزی– کند. و یا برپایه صددنعتهند توزیع می

 شود(.پایه خود اتکائی غذائی همگانی ایجاد می
های تولید برای کشدددورهای در حال باالخره، حمایت از سددداختن ماشدددین    

دهد مواد غذائی و رشددد، کاری مهم اسددت. زیرا به این کشددورهای امکان می
 مصالح ساختمانی، با مواد موجود در محل، تولید کنند و...

 
دهد به زمان، زمان بدهیم و   پایه استقالل امکان می2.1.44

 درازمدت را به حساب آوریم:
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ه نه بازار ک دسددددت نامرئی وابسددددتگی های متقابل، به گردانندگی در دنیای
را دیدد ونده مهدارش کرد، بلند کردن زمان فعالیت های اقتصددددادی میتوان آن

ید خود را با توقعات ناممکن اسددت. بنابراین کوتاه مدت اسددت. زیرا مدام با
هددای بخش هددای بخش عمومی و بحران قرضدددددهبددازارمددالی )بحران قرضددددده

نیاز  که  رشد پایدارآنخصدوصی( تطبیق داده و خواستهایش را برآورد. حال 
دارد به ایجاد مسددیرها، برای مدتی هرچه درازتر. پایه گرداندن اسددتقالل، این 

مان فعالیتهای اقتصددادی بلند مدت بگردد. امکان میامکان را می دهد که ز
بحرانها که مرتب جانشدین یکدیگر می ها آزادانه و نه تحت جبردهد انتخاب

ها طلبند و این چارهآلود را میهای شدددتابها چارهشدددوند، بعمل آیند. بحران
کنند. یا مها بیش نیستند و بسا خود در بروز بحرانهای بعدی نقش پیدمسکن

و بلند مدت را زمان فعالیت کردن برای دموکراسددی  اسددتقالل را اصددل راهنما
های اقتصادی و اجتماعی نیز سدودمند اسدت. زیرا، انتخابات بر اساس برنامه

گیرند که اقبال اجرا شدددددن را دارند. بخالف وضددددعیت درازمدتی انجام می
ب، برنامه اجرا نکردنی را بدسددت فراموشددی فعلی که منتخبان، بمحض انتخا

 سپارند. می
های کوتاه و میان مدت را هدفی معین گذاری که فعالیتها در زمانبرندامده     
 گردد. آرمانکند، بامعنی و شدنی میسدازد که در دراز مدت تحقق پیدا میمی

 توان اندیشید. شهر دیگر نه  خیالی که واقعی را می

اند: تسهیم و   مفاهیم اصلی که در این نظریه بکارگرفته شده62.
ه ب مشارکت، پایه استقالل، حاکمیت اشتراکی، ترقی فنی
ه سرمای اشتراک گذاشته شده، جمییت شناسی سبز، باروری

پایدار.، اقتصاد  رفو مص های تولیدطبییی، اقتصاد بهینه فشیوه
ای. و قابلیتمحلی فمدار کوتاه کشوری و در هر کشور، منطقه

 ها:

   تسهیم و مشارکت: 2.6.4
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پذیری منابع مفهوم تسدددهیم و مشدددارکت، مرکز نظریه جدید اسدددت. پایان     
خواند که از کند و شددددهروندان جهان را فرا میطبیعی کره زمین را لحداظ می

ع، به این مناب رقابت و سددددبقت گرفتن از یکدیگر در تولید و مصددددرفمنطق 
منطق مشددارکت در برخورداری از آنها و تسددهیم آنها، گذر کنند. چون سددبقت 
گرفتن بر یکددیگر در از آن خود کردن این مندابع دیگر ممکن نیسددددت، پس 

های از ارزشای باید، در سطح اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی، سامانه
جدید را ایجاد کنیم که دسدددترسدددی همگان را به این منابع تضدددمین کند. این 

کاربرد دارد زیرا محیط زیست از  مفهوم بیشتر از همه در مورد محیط زیست
آن تمامی جهانیان، نسددل امروز و نسددلهای آینده اسددت. برعهده ما اسددت که 

نسددددل آینده قرار دهیم و نسددددلها از پی  محیط زیسددددت سددددالمی را در اختیار
خداطر و بده خداطر  زندگی سددددالم، باید یکددیگر نیز بدایدد چنین کنندد. بددین

 را به اشتراک بگذاریم.  درآنچه به اقتصاد مربوط پیشرفت علمی و ترقی فنی
ها صکردن شاخبعمنای بزرگ  شدود، اصل تسهیم و مشارکت از لیبرالیسممی

کند برای برد. و روشددی را پیشددنهاد می(، می)شدداخص تولید ناخالص داخلی
ها. زمین را داشته و دارائی متعلق به زیندگان بر روی آن، مدیریت بهینه داشته

داند که همگان، برای زندگی بهینه، در آن، سددددهیم و نسددددل بعد از نسددددل می
 شریک هستند.

 
   پایه استقالل:2.6.2

 

شود، از یک میماری برخوردار است که،در ای که پیشونهاد مینظریه    
گیرنوود  دایره هووا، دایره مرکزی را در میووان میآن، یووک رشوووتووه دایره

بنابراین پایه، در هر جامعه، هر فرد، بدون  مرکزی پوایه اسوووتقالل اسوووت 
اید به بازارهای جهانی، بوابسددتگی به خارج، دقیق بخواهی، بدون وابسددتگی 

و بیمه و  غذا و پوشداک و مسدکن  و شغل داشته باشد و از آموزش و پرورش
نیز بداید از  حمدایدت اجتمداعی و فرهندگ برخوردار بگردد. محیط زیسددددت

سدالمت برخوردار باشدد.  اسدتقالل یعنی بریدن از گردش کار شیوه وابستگی
خاطر که ای متقدابدل مدا و قواعدد آن. بر پایه اسددددتقالل، هرکشددددور، بدینهد
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کند برای ای پیدا میکند، عرصدددده گسددددتردهخویشددددتن را از خارج حفظ می
هائی که باید به اجرا بگذارد. از ناتوانی کنونی ناشی تشخیص و تعیین سیاست

استقالل د.  شواز اجبار به انطباق دائمی با توقعات بازارهای جهانی، رها می
اصووول راهنموائی اسوووت کوه هم بکوار کشوووورهوای ثروتمند و هم بکار 

دهد گردا آید  اسوتقالل به دموکراسووی امکان میکشوورهای فقیر می
یرا مسدئولیت اجرای سدیاستهای متخذ برعهده منتخبان کار بهینه را بیابد  ز

 یلشددود و دیگر، چون امروز، جباری که خارج اسددت آنها را تعیین و تحممی
 کند.   نمی

 : دایره اول یا پایه استقالل

دهد شرائط داشدتن این پایه برای هر کشور ضرور است. چراکه امکان می    
زنددگی سددددالم و کار برای همه، فراهم آید. بنابراین پایه، شددددرائط خاص هر 

شددود، لحاظ میکشددور، بخصددوص درآنچه به داشددتن منابع طبیعی مربوط می
شوند، صادی و اجتماعی که مردم ساالرانه برگزیده میهای اقتشدود. سدیاسدت

باید ترجمان اسددتقالل باشددند. در محدوده جغرافیائی هرکشددور، رقابت میان 
های فرآورده تولیددکننددگدان باید روا باشددددد. باوجود این، تولید و مصددددرف

ن یبرآورنده نیازهای ضدددرور، نباید عرصددده رقابت اقتصددداد بیگانه بگردند. ا
هدا بدایدد از حمدایت برخوردار گردند و رابطه با اقتصددددادهای بیگانه، بخش

ها، بلحاظ اقتصادی و مالی، باید از استقالل تحت مقررات درآید. این بخش
کافی برخوردار باشند و کار در اختیار همگان بگذارند. در مقام توزیع مجدد 

به  برخوردارکردن  درآمدها، به یمن اخذ مالیات و یا عوارض  و اختصاص آن
همگان از حمایت اجتماعی، اسددتقرار سددامانه حمایت اجتماعی و برخوردار 

 شود.اجتماعی، بخصوص حق درمان، میسر می شدن شهروندان از حقوق
باید متعلق های فرهنگی را نیز میها و خدمتو فرآورده آموزش و پرورش     

سدتقالل شمرد.  هدف آموزش و پرورش برای همه  باید این باشد که به پایه ا
بده هرکس امکدان بددهدد شددددیوه زنددگی خویش را خود انتخداب کند. و نیز، 

یابند که برای های زندگی بطور عام، به قلمرو آزادی تعلق میفرهنگ و شدیوه
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شکوفائی هر ملتی )توانائی انتخاب هویت خویش را داشتن و الگوی رشد و 
یوه زندگی خود را برگزیدن( ضددرور اسددت. از این نظر، فرهنگ فرآورده و شدد

های دیگر نیسدددت. زیرا فرهنگ پیرو منطق ها و خدمتخدمتی چون فرآورده
 رو، استثنای فرهنگی معنای خود را دارد.بازار نیست. از این

 باشد. در این سطح، بنا باید بر به اشتراک گذاشتن ترقی فنی     

 :های مشترک دارای ارزا استیمالدایره دوم یا دایره دارائی

شددوند که در طول هائی میها و خدمتها شددامل تمامی فرآوردهاین دارائی    
آیند و در می زمان ارزش اسددددتعمال دارند و بکار برخورداری همگان از رفاه

های آب )آب لت دارد. بخشاختیدار قرارگرفتنشددددان نیداز بده  پا درمیانی دو
های آشامیدنی برای همه( و نیرو یا کارمایه )عبور از تولید برق توسط نیروگاه

ز و حمایت ا«(  سددددبز»اتمی و نفتی و گازی و ذغال سددددنگی به تولید برق 
ای، به دایره دوم متعلق و بهداری و بهداشددت و  عمران منطقه محیط زیسددت
ولت، بمثابه نظم و نسق دهنده، در برخورداری جامعه و افراد هستند. نقش د

هم است. دولت قواعدی را مقرر میها بس مها و خدمتاز این نوع فرآورده
های گرانبها استفاده کنند. در این دهند از این دارائیکند که به همه امکان می

سددددت. هر دایره، رقابت جایز  اسددددت اما مراجعه به خارج توصددددیه کردنی نی
کشدددوری باید آب و نیرو و بهداشدددت و حمایت از محیط زیسدددت و عمران 

 مناطق مختلف خویش را خود تصدی کند. 

 های برخوردار از ارزا مبادله:دایره سوم یا دایره دارائی

،  رقابت بدون قید و بند، هم در سددددطح کشددددوری و هم در هادر این دایر    
ها یض و تمایز باید باشد و فرآوردهسدطح جهانی، روا اسدت. رقابت بدون تبع

و  شددددوند، تنها نباید آلوده کننده محیط زیسددددتها که مبادله میو یدا خدمت
بلحاظ اجتماعی، زیانمند باشند. تاکه سالمت محیط زیست در جهان پایدار 

 بماند و معیارهای اجتماعی رعایت گردند.
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 آن:  تسهیم حاکمیت و  اشتراک در2.6.9
 

تسدهیم حاکمیت و به اشدتراک گذاشتن آن در قلمرو مسائلی پیشنهاد می      
آنها نیازمند مشارکت شهروندان جهان، در جستن و بکاربردن راهشدود که حل

حل اسدت. در سدطح ملی، شهروندان در حاکمیت سهیمند. مسائلی که تمامی 
ی و در سطح مل جهانیان  در حلشدان باید شدرکت کنند، مسائلی هستند که هم

هم در سددطح جهانی باید به حل آنها پرداخت. پس شددهروندان هر کشددور، در 
شددود، سددطح جهان نیز، درآنچه به کره زمین و امکان زیسددتن به آن مربوط می

شدددهروندان جهان بشدددمارند و در این قلمرو، در حاکمیت شدددریک هسدددتند. 
جرا کرد و از اثرهای هائی را اتخاذ و ابنابراین، نباید در سدطح ملی، سدیاست

قرار، در این قلمرو، حاکمیت گرش بر بقیت جهان، باک نداشت.  بدینویران
است، باید سازگاری بجوید آن را پذیرفته ملی، ولو منشدور سدازمان ملل متحد

و صدددلح  با حاکمیت شدددهروندان جهان، درآنچه  به سدددالمت محیط زیسدددت
هدای متعلق بده همه مردم جهان )آب، هوا، اقیانوس( مربوط پدایددار و دارائی

، باید سدازگار باشددند با مدیریت منابع شدود. هدفهای ملی یک رشدد پایدارمی
 در مقیاس جهان.

 
 و کاربرد فنون جدید:    اشتراک در ترقی فنی2.6.1

 

آیند و برای برخورداری از اسدددتقالل ضدددرور همگان را بکار می فنونی که     
هسدتند، باید در اختیار همه کشدورهای جهان قرار بگیرند.  نخست در سطح 
هر کشور فنون جدید باید در اختیار ساکنان همه مناطق آن قرار بگیرند و آن

زاد کنند. جریان آآوردهای فنی خویش را بایکدیگر مبادلهگاه، کشورها دست
ها، تویم با برخوردار کردن بدون تبعیض و تمایز تولیدکنندگان هدا و فندانش

دهد. بدیهیهمه کشددورها از آنها، شددهروندان جهان را در سددطح برابر قرار می
، در عین ها و فنونی بمیان اسددت که بکار رشددد پایداراسددت سددخن از دانش

 آیند.و دیرپائی منابع موجود  در کره زمین، می رعایت سالمت محیط زیست
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خارج  بدا این چهدارچوب نظری جددید، ما از  قلمرو والیت مطلقه بازار      
شدویم. از بند قانون امتیازهای قابل مقایسده که بر تمامی تولیدها و خدمتمی

شویم.  باز، بنابر تسدهیم و مشارکت میها فرمانروا اسدت، رها و وارد سدامانه 
بازگشدت به  عقب  نیست. بلکه، بنابر بسامان آوردن شیوه زندگی خویش در 

پدیدشان آورده های جدیدی است که ترقی فنیجامعه، با در نظر گرفتن عامل
 شان گرفت.است و نباید نادیده

اقتصادی، با پرداختن به رقابتی بهرقیمت، رقابت  هدف پیروزی در جنگ    
به انحصار این و آن درآیند و باید  آوردهای ترقی فنینیسدت. پس نباید دست

 در اختیار همگان قرار گیرند.
آوردهایش و جامعه تسدددهیم و و دسدددت به اشدددتراک گذاشدددتن ترقی فنی     

کنند. باوجود این، با تمویل تحقیق توسددط  میمشددارکت، یکدیگر را ایجاب 
بخش خصددددوصددددی که نباید متوقف شددددود و باید بسددددط پیدا کند، نیز، باید 

 خوانائی داشته باشد. 
از همان  شددددود، ترقی فنیدرآنچده بده دایره دوم و دایره سددددوم مربوط می     

کند: تحقیق هم دولتی کند که در حال حاضر  پیروی میمعیارهائی پیروی می
 ها و آزادی در انتخاب نوع تحقیق.و هم خصوصی و حمایت از امتیازنامه

 
   جمییت شناسی سبز:2.6.1

 

 شود:مفهوم جمعیت شناسی سبز با لحاظ کردن دو واقعیت ساخته می      
. ناممکن بودن بسدط الگوی رشدد غرب به سدراسر جهان )کشورهای رشد 4

هم بخاطر کمیابی منابع و هم بلحاظ آلودگی محیط نیافته و درحال رشددددد( 
هددای متعلق بدده جهددانیددان )هوا، آب، و هم بدده جهددت اتالف دارائی زیسدددددت
 ها(  نسل بعد از نسل. اقیانوس

اند چند از آنها نتوانسددتهکشددورهای درحال رشددد که یک . افزایش جمعیت2
 برد. جهان را دور و دورتر می زمان تثبیت جمعیت را مهار کنند،آن
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جمعیت شددناسددی سددبز، با در نظر گرفتن این دو واقعیت، بنابراین، متغیر      
را پیشددنهاد می  ها،  الگوهای رشددد پایدارو دارائی جمعیت و محیط زیسددت

 کند. 
 

 سرمایه طبییی: وری  بار2.6.6
 

پذیر هسددتند، باید باتوجه به این واقعیت که منابع موجود در طبیعت پایان     
 جویانه بکار برد تا دیر پایند. هرگاه بخواهیم چنین کنیم، باروریآنها را صرفه

نندگان و کسددددرمدایده طبیعی، دائم بدایدد افزایش پیددا کند تا که هم  به تولید 
ه عمر ، کوتاکنندگان خدمت شود و هم منابع، بخصوص منابع کمیاب مصرف

برداری جا، منطق نمو اقتصادی برپایه اسراف و تبذیر در بهرهنگردند. در این
کنیم  و  منطق سددددازگار کردن تحول اقتصددددادی با از منابع طبیعی را رها می

، اقتصدداددان، یکی از بانیان این پذیریم. تیم جکسددونرا، می پذیرمنابع پایان
 (.222منطق جدید است )

 
های   اقتصادی که در آن، بنابر تولید با کیفیت است: شیوه2.6.7
 و پخش پایدار: و مصرف تولید

 

آمدهای کیفیت و ارزان با پیبعکس اقتصادی که، در آن، بنابر تولید بی      
های اجتماعی و مالیاتی و پولی ، دانه پاشددیدنزیانبار ) آلودگی محیط زیسددت

، اسددت، اقتصددادی که، درآن، بنابر بهترکردن کیفیت به قصددد سددلطه جسددتن(
و پخشی دمساز است که از ویژگی  و مصدرف های تولیدتولید اسدت، با شدیوه

هدا در قیمت تمام شددددده، هزینه جبران پیدیرپدائی برخوردارندد. این شددددیوه
آمدهای کنند. و البته، تا ممکن اسددددت، از پیگر را لحاظ میآمددهدای ویران

مصرف و توزیع  های جدید تولید وقرار، تبیین شدیوهکاهند. بدینویرانگر می
ها قلب این تحقیق نظری هسدددتند. بنابر منابع موجود در هر کاالها و خدمت

کنند و بنابر انتخابهای تولید زندگی میسرزمین و بنابر جمعیتی که در حوزه
اند، الگوی خاص تولید سدداالرانه، برگزیدههائی که شددهروندان، آزادانه و مردم
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ای کامل، میسر میسان، عمران منطقهبدینشود. و مصرف پایدار  پذیرفته می
 شود.
 

های یک   اقتصاد محلی: مدارهای کوتاه و لحاظ کردن منطقه2.6.1
 کشور:

 

است که میان فعالیتهای اقتصادی و منطقهدر اقتصداد محلی، اصل بر این    
گیرند،  از رهگذر هدف و جهت و مسیر ای که، در آن، این فعالیتها انجام می

سدان، منطقه محل جستجوی این ، تعادلهای جدید ایجاد شدوند.  بدینپایدار
رو، مدارهای کوتاه مرجح هسددتند زیرا به منطقه امکان شددود. از اینتعادل می

دهند  فعالیتها را دیرپا و تعادل را درازمدت بگرداند. مدارهای کوتاه میان می
آورند. ن همجواری پدید میکنندگا محلهای تولید و محلهای سدکنای مصرف

شدددوند، که ها و سدددرزمینی که کشدددور اسدددت، واحدهای جغرافیائی میمنطقه
های زندگیهریدک، در خود و همده آنهدا بدایکددیگر، میان جمعیت و محیط

کنند. در سددطح هر ملت، اصددل اسددتقالل باید راهنما شددان، تعادل برقرار می
برداری پایدار از منابع خود، در بداشددددد تدا کده نیدازهای اولیه او، به یمن بهره

های سددددکنای های تولید باید در جوار حوزهمحل، برآورده شددددوند. لذا حوزه
 مردم منطقه باشند.

 
 ها:  توانمندی2.6.3

 

، اقتصدداددان، به میان بار، آمارتیا سددنها را، نخسددتینسددخن از توانمندی     
د که یک انسدددان دارد برای انتخاب آینده هائی هسدددتنآورد. مقصدددود توانائی

خود. به سددخن دیگر، آن آزادی واقعی در نظر اسددت که به هرکس امکان می
هدا، به یمن آورد. این توانمنددیهدای زنددگی خویش را بعمدلدهدد، انتخداب

در ا هدای متعدد ر(، امکداناجتمداعی )سددددالمدت و آموزش و پرورش حقوق
دهند سددددرنوشددددت ها به او اجازه میگدذارندد و این امکاناختیدار هرکس می

سددددان، دیگر در مسددددئله فقیران، از زاویه ارضددددای خویش را برگزیند. بدین
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شود. بلکه، از منظرعدالتی اجتماعی نگاه نیازهای اجتماعی آنها نگریسته نمی
سددان که جون مانها، هشددود که، بنابرآن، از رهگذر سددیاسددت توزیع امکانمی

ها برخوردار میکند، آنان از امکانروالز، در کتاب نظریه عدالت، تشریح می
اسددددت که با برخوردار کردن از آموزش و پرورش و تأمین شددددوندد. بندابر این

های خود را به عمل بیاورند. بهداشت و اسباب سالمت، آنها بتوانند انتخاب
بنابراین، توانائی ساختن الگوهای توانائی تعیین هدف و جهت و مسیر خود، 

گزین قرار، دادن حقوق به هرکس جایشخصی رشد خویش را بجویند. بدین
گیرد. هرشددهروند در زندگی شددخصددی و در زندگی برآوردن نیازهای آنها را می

جامعه خویش، دیگر نه تماشداچی  نشدسته به انتظار تا که همبستگی همگانی 
 شود.قش مینیازهایش را برآورد که صاحب ن

درکتداب عددالدت اجتمداعی، تمامی نظرها در باب عدالت، از جمله نظر      
ام. هنوز بر نویسنده کتاب و آرماتیا سن، انسان بمثابه را آورده و نقدکرده راولز

ذاتی و نیز حقوق  ای از اسددددتعدادها و فضددددلها، برخوردار از حقوقمجموع
ادی و اجتماعی و فرهنگی سددلب ناکردنی، دانسددته نیسددت. سددیاسددی و اقتصدد

دهد؟ هرگاه حقوق دادنی هسددددتندد. اما چه کس و یا مقامی این حقوق را می
جمهور مردم تصددیق نکنند که یکایک آنها حقوقمند هستند و بمثابه جامعه 

های قدرت میها رابطهنیز حقوقمند هستند و این حقوق را بکارنبرند، رابطه
(، باوجود این 229اند )گفته و همانطور که انتقادکنندگان رشدددد پایدارمانند 
، اقلیت صدددداحب ها، به فقیرها، در واقع به اکثریت بزرگ زیر سددددلطهرابطه

ای امتیاز حقوق اعطا نخواهد کرد. افزون براین، هرگاه انسان بمثابه مجموعه
ا پذیرفته نگردد، عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق، از استعدادها و فضله

ها و امکانها، بر این میزان، در اختیار تواندد بکدارگرفته شددددود و داشددددتهنمی
 یکایک شهروندان، یک کشور و نیز جهان، قرارگیرند.

این کتدداب جلددد دومی دارد کدده، درآن، بدده تبیین رشدددددد انسدددددان بر وفق      
دارد، از جملده، بر میزان عددالدت اجتماعی می ویژگیهدائی کده چنین رشدددددی

 است، بازخواهم پرداخت
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 آوردهای مورد انتظار نظریه جدید رشد:  ره9
 

   ترجی  بخشیدن به اقتصاد سیاسی، تقدم ازآن انسان است:9.4

اسددت که دانشددی دقیق بگردد و گاه دانش اقتصددادی، همواره، آرزو شددده      
ها، با اسددددت. در واقع، این علم،  با رقمئه شدددددهنیز، بمثابه دانش دقیق،  ارا

را بسازد، این و آن نظریه کارشده که این و آن الگورود برای اینآمار،  ور می
ای را پدید آورد که کم و بیش به واقعیت نزدیک باشد و بتواند آینده را پیش 

د برای توجیه سیاسترونها و این الگوها اغلب بکار میبینی کند. این نظریه
 شوند.هائی با طبیعت اقتصادی و اجتماعی، بسا محیط زیستی که گزیده می

شدود و علم اقتصاد تابخواهی از آن عدد و رقم در همه جا پیروی می دینع     
ها، جوید. بدون رقمدر سداختن اعتبار برای خود، در زمینه سدیاسدی، سددود می

ها، سددود و شددود.  بدون رقم، عقالنی و دقیق تلقی نمیشددودنظری که ارائه می
ها غیر ممکن افتند. بدون رقمشددددوند، مقبول نمیهائی که تشددددخیص میزیان

ای را به وسددائل ارتباط جمعی سددپرد تا به اطالع همگان اسددت بتوان مسددئله
برسدانند و یا طرحی را پیشدنهاد کرد و انتظار داشدت سرمایه برای اجرای آن، 

شدددود ) تفاوت میان بررسدددی تغییرهای آب و هوائی که کامالً با رقم و  تأمین
 biodiversitéآیند با بررسی از میان رفتن زیستمندهای گوناگون )عدد در می

های بیتوان، به زبان رقم و عدد، ارائه کرد: از جمله،هزینه( کده سددددخت می
ه ام به تحصیل بودجکنند، بنابراین، فایده  اقدعملی که مرتب افزایش پیدا می

گر نه که دی برای دفاع از حیاتمندها و  یا تدارک سدددرمایه برای مبارزه با فقر
ای برای تأمین منافع خویش اسددت. آمار و تنها یک وظیفه اخالقی که وسددیله
انسددان »های عقالنی  و حتی غیر عقالنی بینیالگوسددازیهای عالمانه که پیش

ای گیرند،  را چنان هالهرا نیز در بر می (icushomo econom) «مقتصددد
اسددت که وسددیله ضددرور تصددمیماز حقیقت و واقعیت و عقالنیت  در برگرفته

های اقتصدادی، اجتماعی و زیسدت محیطی، گشتههای بزرگ در زمینهگیری
تر اسدت. بخصوص وقتی ی آسدانها بسداند. ارتباط فکر با فکر، بر محور رقم
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است کنند که بلحاظ مادی و نیز اخالقی، سود ما در اینها به ما ثابت میرقم
 این کار را بکنیم و آن کار را نکنیم.

به حساب آید، ضرور  که در پهنای جهانی، مسدئله محیط زیستبرای این     
یعنی به ارقام بیان کنیم. دلیل اسددددت که آن را به زبان اقتصددددادی، آن شددددده

و طنین سیاسی پیداکردنش ،  ( Sternاسترن  ) 2116موفقیت گزارش سال 
عملی در باره تغییرهای آب و هوائی را به رقم این بود که او کوشددید هزینه بی

درآورد.  آنهدا هم کده  از حیداتمندهای گوناگونِ در معرض نیسددددتی دفاع می
که تا ها موجه بگردانند. اال اینکوشددددندد دفاع خود را با زبان رقمنندد، میک

 اند. امروز، موفقیت چندانی بدست نیاورده
های صددحیح توانا اما آیا علم اقتصدداد با الگوهای پرشددمارش به ارائه رقم    

های اسددت؟ آیا براسددتی یک علم دقیق اسددت؟ چندین نظریه بر پایه فرضددیه
شدداوران اقتصددادی که به این و آن مشددرب اقتصددادی تعلق مختلف، توسددط م

که به حکومت توضددیح بدهند، دراین یا اند برای ایندارند، بمدد گرفته شددده
آن وضددددعیت اقتصددددادی یا اجتماعی و یا محیط زیسددددتی، چه بایدش کرد. 

کنند. آنچه برای وانگهی، اقتصداددانان به ندرت برسدر نسخه خوب توافق می
است که گاه خود را توانا به شناخت واقعیت تر است ایندهندهاین دانش آزار

 انگارد. سان که هست، میآن
برای مثال، نظریه لیبرال که بر مبادله آزاد متکی اسدددت و خواسدددتار هرچه      

ز که ا ناچیزتر شدددددن مداخله دولت در قلمرو اقتصدددداد اسددددت، با نظریه کینز
رفته و جانبدار مداخله در قلمروهای اقتصددادی و سدوسددیال دموکراسدی الهام گ
 کند. است، مخالفت میاجتماعی و محیط زیستی 

که علم اقتصدداد اش گرفت اینتوان نادیدهامر واقع دیگری که مشددکل می     
سدازد، در پیش بینی آینده، بس ناتوان است. اقتصاد علمی می که مرتب الگو

تواند اوضاع و احوال در ماه آینده را پیش بینیع  کند. است که با قطعیت نمی
در تهیه الگو برای درازمدت نیز با مشددکل بزرگ روبرو اسدددت. تا بدانجا که 

های گذشته، آینده را پیش بینی اغلب، اقتصاددانان، به استناد درسهای تجربه
ی روی برند. بنابراین، تغییرهاکنند. در این کار نیز قیاس صددوری بکار میمی
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آغاز گرفته 2111آورند )بحران اخیر اروپا که از سال داده را به حساب نمی
 شود(.مقایسه می 4391های است، مرتب با بحران سال

میان اقتصاددانها اجماع بکنار، اکثریت آراء برسر الگوهای نظری که باید     
بکاربرد نیز حاصدددل نیسدددت. برسدددر اثرهای قابل مشددداهده یک سدددیاسدددت 

توانند توافق کنند. بدینادی، در سدده یا شددش ماه پس از اجرا، نیز نمیاقتصدد
ها دهد. علم اقتصاد در بند رقمخاطر است که علم اقتصاد اعتبار از دست می

کند از سددخن گفتن درباره سددرمایه اسددت و باوجوداین، تردید نمیگرفتار آمده
 (physique یه مالی و یا سرمایه جسمی )تواند جانشدین سدرماکه می انسدانی

ها اجزائی هسددددتند که در ترکیب یک که پنداری این سددددرمایهبگردد. چنان
 توان این را با آن جانشین کرد.روند و تا بخواهی میشیرینی بکار می

و کتاب باید ها، از هرگونه محاسدددبه و حسددداب اما آیا بخاطر این واقعیت     
رو. محاسددددبه اقتصددددادی، چشددددم پوشددددید تا این علم اعتبار بجوید؟ بهی 

های اقتصادی گوناگون مبتنی بر اقتصاد ریاضی، الگوسازی اقتصادی، نظریه
ابزاری مفیدد هسددددتندد. امدا ابزاری در شددددمدار ابزارهای دیگر. در کنار علم 

 د نادیده گرفت.آورهایش را نبایاقتصاد، اقتصاد سیاسی وجود داردکه دست
خاطر است. اش بدینو جاذبه و نیز، اقتصداد یک علم انسدانی است. غنا      
رو، از وجه فنی و مقداری و سددددازوکاری آن، نباید غفلت کرد. اال ایناز این

ای دیگر بگردد و در ای در شددمار وسددیلهرا نسددبی کرد تا که وسددیلهکه باید آن
آید که، بنام این هائی بکارسدددی بکارآید. در گزینشهای سدددیاگرفتن تصدددمیم

 آیند.ای دموکراتیک، بعمل میعلم، توسط اکثریت، بگونه
انسدان، نقش اقتصدادی او و شیوه واکنشش  در رابطه با روانشناسی ویژه     

های اقتصدادی و اجتماعی و محیط زیسدتی ما باشند. اش، باید مدار انتخاب
المللی هسددتند که بخصددوص وقتی این بازارهای بینعلم اقتصدداد، همه وقت، 
کنند دارند و حکم میها و مقررات را از میان بر میحداکمندد و  مرتدب قانون

که انسددانها خود را بطور مسددتمر با اسددتانداردهایش منطبق سددازند،  کارسدداز 
 نیست. 

ای، بدایدد ازنو، تواندائی انتخداب راه و روش زندگی خویش را هر جدامعده     
کند. بازگشددت برگزیند. اما نه در اسددتقالل کامل از دنیائی که درآن زندگی می
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توان، با شناخت امروز، با بکار بردن فنون نو که به گذشته میسر نیست اما می
اند و با رعایت حدود شددناخته شددده گره زمین،  در به مشددارکت گذاشددته شددده

ید سرنوشت خویش را در استقالل، راه و روش زندگی را برگزید. هر مردمی با
دسددت بگیرند اما با این روش: هم باید بنا را بر تسددهیم و مشددارکت میان هم

های آینده و عصددران خود گذاشددت و هم از شددرکت دادن و سددهیم کردن نسددل
 حق آنها بر زندگی شایسته غافل نشد.

های محیط زیسددتی زمان ما، از این دیدگاه و با به حسدداب آوردن مضددیقه    
از  کشیتر ، اغلب، درخور نیستند.  زیرا بهرهحلهای ارزانی اسدت که راهبدیه

کننده )بکاربردن ذغال و مواد نفتی در تر  که بیشتر آلودهانسدان و منابع ارزان
 کنند. های برق(  نیز هستند را ایجاب مینیروگاه

ای لید، انتخاب عاقالنهسان ارزان تمام کردن تودر دنیای محدود ما، بدین   
نیسددددت. بجدای آن، بدایدد تولیدد بهینه، یعنی  تولیدی برخوردار از کیفیت را 
برگزید که، در هزینه تولید، هزینه اقتصددددادی و هزینه اجتماعی تسددددهیم و به 

و هزینه تولید و  مشدددارکت گذاشدددتن و هزینه حفظ سدددالمت محیط زیسدددت
های انسددانی و کند. این انتخاب اسددت که آزادیار را  منظور میپاید مصددرف

،  تضددمین میبشددر حقوق های آینده را، برابر اعالمیه جهانیآزادیهای نسددل
 کند.
 

  زیر سئوال بردن قانون امتیازهای قابل مقایسه و تقدم بازار 9.2
 له نابرابر:جهانی و مباد

 تن ندادن به قانون امتیازهای قابل مقایسه:● 
سددددو،  قانون امتیازهای  قابل بدین 4311حهانی دوم  در  از پدایان جنگ   

گذاشدددتن میان مبادله ، بکار توجیه آزادی، میان مبادالت، بدون فرقمقایسددده
ت که هر تولید اسدداسددت. اصددل موضددوعه آن اینها،  آمدهها و مبادلهشددونده
ای، اگرهم از بیشترین توان رقابت برخوردار نیست و در تولید خود، از کننده

هایش، بنابر امتیاز  قابل ها و فرآوردهامتیاز مطلق برخوردار نیسددددت، خدمت
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کنند )روند تخصددص که، ای که دارند، جای خود را در بازار پیدا میمقایسدده
کندد حتی اگر برگ برنده او بهترین ا میای را پیدددر آن،  هرکس برگ برندده

ای باید در تولید کاال و یا خدمتی تخصددص نباشددد(. بنابراین، هر تولیدکننده
ها و خدمتپیداکند که، در آن، بیشدددترین توان تولید را دارد و تولید فرآورده

های دیگر را واگذارد. بروفقع بازی عرضده و تقاضا، به یمن گردش ساز وکار 
هائی که در بیرون مرزهای کشور تولید میها و خدمتبروی فرآورده  بازار باز

کند که، درآن، میای کداال و یدا خددمتی را تولیدد شددددوندد،  هر تولیدد کنندده
ها را تخصص دارد. این تخصص، بنابر قاعده کنش و واکنش، جریان مبادله

رزان قاط جهان، بشرط اکنندگان، تا دورترین ن میان تولید کنندگان و مصرف
 کند. ، برقرار میبودن هزینه حمل و نقل

است، یکی از المللی گشتهاجرای این قانون که سدبب جهش بازرگانی بین     
، بر دنیای اقتصادی و اجتماعی 4311های نظریه لیبرال است که از سال پایه

المللی پول للی )صندوق بینالمهای بزرگ بینما حاکم اسدت. تمامی مؤسسه
المللی بازرگانی و سدددازمان همکاری و رشدددد و سدددازمان بین و بانک جهانی

و این پایه  کنند که ترجمان لیبرالیسددماقتصددادی( از سددیاسددتهائی حمایت می
یمن  اند، بهآنند. کشدورهائی که سدری میان سرهای کشورهای صنعتی درآورده

 اند. جا و موقعیت پیداکردن در بازرگانی جهانی، سربرآورده
سددددال از آزادی مبادالت که همچنان دامن می 61امدا بعدد از گذشددددت      

اسددت: رو داریم کدام اسددت؟ حاصددل اینرا پیشگسددترد، حاصددلی که ما آن
نابرابری میان تولیدکنندگان، همواره، رو به افزایش اسددددت. کشددددورهائی که، 

کردنی ندارند به حاشیه رانده دهی، هی  امتیاز مقایسهاظ فنی و یا سازمانبلح
. سددطح پائین مزدها که امکان داده4اند. تنها امتیازهای آنها عبارتند از شددده

ها به این کشدورها منتقل شدوند )صدنایع نساجی به اسدت یک چند از کارخانه
ها که ماندگی. واپس9ها  و نیازمند ترین المللی بهبین. کمدک2( و بنگالدش

دهد در برخی از فنشدددوند همراه با انزوا که به آنها امکان میبرهم افزوده می
بخصوص در قسمت  در افریقا numeriqueها جهش کنند )انقالب شدناسی
 انترنتی در رشته بانک و بیمه(. –های تلفنی ارتباط
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 تولیدِ زیاد با قیمت ارزان، همراه با هزینهو اقتصاد  رقی فنیافزون براین، ت    
شددددودکده، اغلدب تولیدکنندگان برخوردار از ارزان، سددددبدب می حمدل و نقدل

کردنی، امتیدازهدای  مطلق، بر تولیدکنندگان برخوردار از امتیازهای مقایسدددده
تواند  طول مدت، یک تولیدکننده، میبس پیشددی بجویند. به سددخن دیگر، در 

تنها منشدددداء یک تولید در جهان و  نزدیک به انحصددددارگر بگردد )صددددنایع 
قرار، بازرگانی فضددددائی که دو تولید کننده جهانی دارند(. بدین –هواپیمائی 

المللی، بیش از پیش، تحت سددلطه چند شددرکت ماوراءملی اسددت که تولید بین
اند که، ای در جهان به انحصددددار خود درآوردهالقوهرا به زیان تولیدکنندگان ب

 اند.بدلیل ناتوانی از رقابت، از تولید را رهاکرده
شددود، این درکشددورهای برداری از منابع طبیعی مربوط میدرآنچه به بهره      

ثروتمند اسددت که، در فرآیند بکاررفتنع در تولید کاالها و عرضدده به بازار، آن 
کنند. نه در کشددورهای فقیر دارنده این منابع. این پیدا می منابع ارزش افزوده

 شود.مبادله نابرابر است و سبب تصاحب منابع طبیعی به قیمت ناچیز می
آورد، بس سددددنگین هسددددتند: تنها ای ببار مینتایجی که چنین سددددامانه      

د دیمانند و دیگر تولیدکنندگان ناپها برجا میبرخوردارتر از بیشدددترین باروری
شدددوند. و این امر سدددبب از دسدددت رفتن کار در اغلب کشدددورهای دنیا میمی

های ها و  بغرنجی، فاصددلههای مصددرفهای تولید و ناحیهگردد. میان ناحیه
کند که، بنوبه خود، سبب برهم افزوده شدن حمل و نقلها را بیشدتر میرابطه

ی کده درآنها، منابع طبیعی گردد. منداطقهدا و وابسددددتگی مصددددرف کنندده می
که ارزش افزوده درجای دیگر مانند حال آنشددوند، گاه فقیر میاسددتخراج می

(. بر قول نویسدنده باید افزود که با صدور در نیجریه شدود )اورانیومایجاد می
، به کشددور های کار نیز، از آن کشددورمنابع طبیعی از کشددوری، زمینه و امکان

شددوند. درازای درآمد حاصددل از این  صدددور، کاالها و واردکننده، صددادر می
ها، گردند. حاصددل مبادلهشددوند و جانشددین تولید داخلی میها وارد میخدمت

 –های رابطه مسددلط و قهری اسددت که از دینامیک و فقر نابرابریها و بیکاری
افتند که  اقتصدددادشدددان در موقعیت هسدددتند و به جان مردمی می زیر سدددلطه

 زیرسلطه است.
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ها را در کشدددورهائی )کشدددورهای اروپائی(که شدددغل مسدددابقه در باروری     
برد. رقابت در قیمت،  یعنی رقابت عرصده این رقابت هستند،نیز، از میان می

های دمپیندگ اجتمداعی )سددددلب حمایت تر تمدام کردن تولیدد، گداهدر ارزان
آورند. ( را ببار می)آلودگی محیط زیست اجتماعی( و دمپینگ محیط زیستی

تر تمام کردن تولید، به ، هرچه ارزاندر حقیقدت، در رقدابدت عنان گسددددیخته
ا و امددداهددای هددندددرت ممکن اسدددددت بددا کدداهش اندددازه برخورداری از بیمدده

اجتماعی و کاهش مزدها، همراه نباشدد. و باز، اتخاذ چنین شیوه تولیدی، به 
ندرت ممکن اسدت با رعایت سدالمت محیط زیست همراه باشد. اگر غیر از 

گزین نیروی برق حاصدددل از بکاربردن این بود، نیروی برق قابل تجدید جای
گاه اقتصاد ارزان هی  نفت و گاز و ذغال سدنگ و اتم شدده بود. اقتصاد سبز

خاطر است که نیروی برق سالم جانشین نیروی تمام کردن تولید نیسدت. بدین
 شود.کننده نمیبرق آلوده

اسددت، از رهگذر کنش و واکنش، سددبب سددامانه رقابت که همگانی شددده     
ولید و های غیر مسددتقیم تشددود )هزینهآمدهای منفی میبرهم افزوده شدددن پی

ها و کاالها به بازار که تولید کننده های عرضدددده فرآوردهو هزینه حمل و نقل
باید تحملشددددان کنند.  گیرد( که تمامی جامعه  و محیط زیسددددتبرعهده نمی
گیرنددد بددا این تفدداوت کدده المللی را فرا میهددا  بددازارهددای بینبورس بددازی

قاعده بنیادی که رویاروئی واقعی عرضددده با تقاضدددای جهانی  سدددوداگریها از
برداری از منابع طبیعی، نه  از ایجابات کنند.  اغلب، بهرهاسدددت، پیروی نمی

 کند.بلند مدت که از ایجابات کوتاه مدت پیروی می
 
 گرا:گذار از تولید ارزان و کیفیت گریز به تولید کیفیت● 
تر تمام کردن اسددت بر رقابت در هرچه ارزانشاز سددامانه تولیدی که بنای     

تر تولید کردن اسدددت. بر هرچه با کیفیتای گذرکرد که بنایشباید به سدددامانه
ای که بنایش بر حمایت اجتماعی از هر کارگر و از سددددالمت یعنی سددددامدانه
ها به طقهبرداری پایدار منابع طبیعی و عمران تمامی منو از بهره محیط زیست

های اسددکان های تولید در جوار محلترتیبی اسددت که، در هر کشددور،  حوزه
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جمعیت باشددند  و نیازهای اولیه هرکس برآورده شددوند و اقتصدداد محلی چنان 
 سامان یابد که به بیشترین کسان شغل بدهد.

یک رشد متعادل، با سیمای انسانی، را  در رابطه با معیار جهانی موفقیت     
قابت، رقابت در ارزان تمام کردن تولید که شدداخص خوبی در درازمدت در ر

کند که توان تبیین کرد. رشدد متعادل با سیمای انسانی ایجاب مینباشدد، نمی
افق رشدد نخسدت ملی باشدد و سدپس بر برآوردن نیازهای ملت متمرکز باشد، 

قربانی المللی تقدم بخشدددددکه اغلب، هدف پایدار را کده بده رقابت بینبی آن
، وقتی تحصیل آنها ضرور باشد، آوردهای باروریکند. دستسود زودرس می

که نیازهای اولیه جمعیت باید در سدطح ملی، سنجیده و انتخاب گردند چنان
کشدددور برآورده شدددوند و در محدوده قلمرو مورد نظر، بیشدددترین میزان کار را 

برسددددر هزینده واقعی تولید و یا هزینه ایجداد کنندد. بندابراین، این نده رقدابدت 
سددداختگی آن که حق تولیدکردن برای زیسدددتن اسدددت که باید ایجاد کرد، که 

دهد نیازها، در مقایسدده میان شددرائط تولید قابل مقایسدده اسددت که امکان می
 استقالل، برآورده شوند.

گذاری شددده تمامی موانع گمرکی، شددرکت هدف از حذف ارادی و برنامه     
 -شوداست و میکه بهترین سدامانه رشد برای همه تبلیغ شده -بادله آزاد در م

اسددددت. لذا، باید تقدم قائل شددددد برای بازارهای جهانی در تعیین قیمتها  و 
ها و رعایت معیارهای فنی، در گسددددتره اقتصددددادی که همواره حجم مبدادله

آنها، هنوز هائی که، در تر از پهنای اقتصاد واقعی است )تبدیل بخشگسدترده
هائی که، درآنها، هدف از هدف از تولید برای عرضده به بازار نیست به بخش

، وقتی ارتباطها میان تولید عرضدددده به بازار اسددددت(. در نظریه تعادل والراس
های هر بخش با یکدیگر و با رشددتههای اقتصدداد  با یکدیگر و رشددتهبخش

ها باید به ایجاد یک بازار گردند، مبادلهگدانی میهدای بخشددددهدای دیگر هم
های برای دراز مدت، گسددددترده بداز بروی همه، بیانجامند که، در آن، قیمت

 مانند.ثابت می
کددار بدداوجود این، برخالف آنچدده این نظریدده پیش بینی کرده بود، گردش      

ی که تاغلب بازارهای جهانی چنین نیسددددت. بر خالف نظریه لیبرال، به نسددددب
گردند. شوند، قیمتها بس مواج و بیش از پیش ناثابت میها همگانی میرابطه
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زیرا غیر ممکن است که تولیدکنندگان جهان بتوانند الگوی تولید خود را، در 
دهد. عالمتهای قیمت رابطه با بازارجهانی ثابت بسدددازند که عالئم خوب می

ام نیسددتند. زیرا بیش از های ثابت و بادوگاه شدداخصو کمیت و کیفیت هی 
شددوند )نمونه جهانی دسددت کاری می اندازه مواج و اغلب توسددط سددوداگری

 (.مواد اولیه کشاورزی
کنند که شدددرائط تولید این عالمتها تولید کنندگان را بایکدیگر مقابل می     

ی منصدددفانه شدددرکت کنند. در توانند در رقابتهمسددان را ندارند. بنابراین، نمی
یک ردیف نیسددددتند )تولید کننده کوچک برزیلی یا آرژانتینی که در زمینی به 

کند چگونه بتواند با تولید کننده  صدداحب چند وسددعت یک هکتار تولید می
دارد هزار هکتدار رقابت کند؟(. این عالمتها تولیدکنندگان ناتوان را بر آن می

کنند )کار کودکان، کار کارگران مهاجر که برگه  کشددددیبهره کده از کدارگران
و بهره اقدامت ندارند، مزد بخور و نمیر( و به قیمت تخریب محیط زیسددددت

ثبداتی بددازار برداری بهرقیمددت از مندابع طبیعی،  تولیددد کننددد . و بدداالخره، بی
چه به پایان گرفتن برخی از منابع و هزینه دهدد، درآنجهدانی پیدام روشددددنی می

شود: بنابر شیوه کنونی رقابت در برداری از آنها، مربوط میمحیط زیستی بهره
برداری آنهددا بددا تخریددب روزافزون بدازار جهددانی، عمر این منددابع کوتدداه و بهره

 محیط زیست همراه است.
 
قصووود اند، ببکوارنبردن مییواری کوه بوازارهوای جهانی وضوووا کرده● 

 بازیافتن استقالل:
دهد، گرچه در اوضددداع و احوالی چند مفید عالمتهائی که بازار جهانی می     

هسددتند، برای تولیدکنندگان جهان اطالعاتی بشددمار نیسددتند که براسدداس آنها، 
 اینان بتوانند، بدون ترس، شرائط تولید را تنظیم کنند و سامان آورند.

است که بازارهای الگوی کنونی مسلط، این سدان، هدف از بریدن ازبدین     
هر  های تولید و مصرفداخلی موقعیت از دسدت رفته را بازیابند تا که ویژگی

سدددرزمین، با برآوردن نیازهای اسددداسدددی مردم آن سدددرزمین انطباق بجویند و 
دهد که بسددط بازارها بیشددترین اشددتغال را پدیدآورند. تاریخ اخیر نشددان می

 است.ای مثبت بر ثبات قیمتها نداشتهاثره
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چند و چون باشد. تقدم بریدن از طرزکار کنونی اقتصداد باید روشن و بی     
بدا فعدالیدت اقتصددددادی هر ملدت اسددددت و در این فعالیت، تقدم با برآوردن 

، توسدددط خود آنها اسدددت. تقدم با تولید داخلی در نیازهای اولیه سددداکنان آن
سان، درآنچه به ای است. بدینایدار و عمران منطقههای پعین رعایت امکان

شددود، این اصددل اسددتقالل اسددت که پایه میبرآوردن نیازهای اولیه مربوط می
 شود و باید رعایت گردد.

هدای برآورنده نیازهای اولیه مربوط میهدا و خددمدتدرآنچده بده فرآورده      
د که نیازهای اولیه ارضدداء کنالمللی بعد از  آن محل پیدا میشددود، مبادله بین

المللی تنها باید محلهای عرضه مازاد تولید باشند. تولید شوند.  بازارهای بین
ها که به کشدددورهای فقیر )صدددنعت« تغییر محل یافته»هائی کاالها و خدمت

اند، اند(، برای کشددورهائی که هنوز اسددتقالل خویش را باز نیافتهمنتقل شددده
 دام هستند.

المللی کاالها و خدمتهای دیگر )آنها که به پایه اسددددتقالل ربط بین مبادله     
درآمیخته و  که عمل تولید با عمل مصرفجویند( کامال آزادند بشدرط آننمی

در تعادل با محیط زندگی باشددند. به سددخن  دیگر، تولید و مصددرف این نوع 
و آن سددددازگاری با این  ها باید از یک منطق پیروی کنندها و خدمتفرآورده

تعادل اسدددت. به ترتیبی که تولید آنها سدددبب ویرانی محیطی که، در آن، تولید 
شود، نیز، محیطی را ویران شوند، نگردد. درآنچه به مصرف آنها مربوط میمی

المللی تولید شوند. در این سطح است که مهار بیننکنند که در آن مصرف می
ها توسددط یک مقام جهانی مسددتقل، و خدمت هاگونه  فرآوردهو مصددرف این

 شود.کارساز می

  برقرارکردن حق تولید برای زیستن و حق کار به یمن 9.9
 برقرارکردن پایه حاکمیت اقتصادی و اجتماعی برای همه:

کنیم که حاکمیت هرگاه به تاریخ دورانی طوالنی رجوع کنیم، مشاهده می     
قرن شانزدهم وجود نداشت. امپراطوری ها، دراقتصادی و اجتماعی سرزمین

ها سددر ها را تابع خود کرده بودند. بعد، ملتهای بزرگ تشددکیل و سددرزمین
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برآوردند )در قرن نوزدهم در اروپا و در قرن بیسدتم، به یمن استعمارزدائی در 
های بازرگانی بقیه جهان( و این امر همراه شدددد با آزاد شددددن تدریجی مبادله

گر )سددیاسددی، نظامی، های اروپائی سددلطهمرحله نخسددت،  ملت المللی. دربین
بودند. در مرحله بعد، نوبت به پیدایش  اقتصددددادی، فرهنگی( و اسددددتعمارگر

های بزرگ  رسددید که هریک بر بخشددی از جهان سددلطه اقتصددادی و قدرت
 سیاسی یافتند. 

اقتصددددادی و حاکمیت قانون  مرحلده کنونی، مرحلده غلبه جهانی شدددددن     
های ماوراءملی امر و شرکت هر اقتصاد ملیاست که بهامتیازهای قابل مقایسده

کند، از راه بهترین شدددن، در بازار جهانی، جا و موقع پیداکنند.  به سددخن می
به حیات  ها بگردند تا بتوانندترینترین، رقیبدیگر، در شددددمدار تولیددکنندده

 اقتصادی ادامه دهند.
با برقرارکردن پایه حاکمیت اقتصدددادی و اجتماعی، در هر سدددرزمین، از       

ها یعنی رویم که، درآن، بهترینسددددیطره این رقابت همگانی شددددده  بیرون می
تر، به توانندد زندده بمانند که بطور مصددددنوعی، تولید خود را ارزانآنهدائی می

مانند، بلکه با حذف کردن رقیبان، ینها نه تنها زنده میکنند. ابازار عرضدده می
تواند ، کنند. با برقرار شددددن این حاکمیت، هرکشدددوری میپیشدددرفت هم می

را ناگزیر از انطباق با خود کند، الگوی مسدددتقل از عامل فشدددار بیرونی که آن
 خود را انتخاب کند. رشد پایدار

شود. دیگر بازار جهانی که، عاملهای مرجح وارونه می سدان، گزینشبدین     
از راه منطبق کردن مداوم اقتصددادها با معیارهای خود، الگوهای اقتصددادی، 

کند، بر فعالیتهای اقتصادی کشورها اجتماعی و محیط زیسدتی را همسان می
ساالر  مردم راند. این وضعیت و موقعیت هر کشور و گزینش مردمفرمان نمی

سان، هر کنند. بدینر هستند که  چند و چون الگوی رشد را تعیین میهرکشو
ملتی، برای سددداختن آینده خود و نسدددلهای آینده، الگوی رشدددد خویش را می

است، این محدوده نظری بسیار بازتر از سدازد. برخالف فکری که القاء شدده
گیر بازار جهانی اسددددت که انطباق اجباری با محدوده  بس بسددددته و سددددخت

کند. در حقیقت، بازار جهانی، کندد کده خود تعیین میمعیداری را نداگزیر می
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ای برمحور یک الگوی یگانه اسدددت که چندگونگی را از میان محدوده بسدددته
 دارد.برمی
هرگوواه، ملتی، بووه این و یووا آن دلیوول، سووویوواسوووووت نمو زدائی ف      

décroissance . گیر و یا استقالل کامل و یا نمو صفر و یا نمو شتاب
را به اجرا بگذارد اگر اهرمها دراختیار تواند آنو یا    را برگزیند، نمی

آن نباشووند  زیرا اگر اهرمها مال او نباشووند، او بیش از اندازه به خارج  
است که هر ملت و هر کشوری بازیافتن حاکمیت، بمعنای آن  وابسته است 

اسددت.  آنها که منشددور ئط انتخاب واقعی در طول زمان را بدسددت آوردهشددرا
تصویب کردند، خواسشان این بود  4311ژوئن  26را در  سازمان ملل متحد

 که ملتها از حاکمیت ملی برخوردار گردند.
کند یماین حاکمیت اقتصادی و اجتماعی که به استقالل فرهنگی سرباز      

و به  بینانه، در آنچه به محیط زیسددترا قبول وابسددتگی متقابلع ضددرور و واقع
 کند.شود، تعدیل میمان مربوط میها و ترقی فنیمشارکت گذاشتن دانش

  
 استقرار حق تولید برای زیستن و حق به کار:●  

نگ ائی انتخاب فرهغذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت شدن و توان     
بنیادی هر شدددهروند این جهان هسدددتند  ، کشدددور او هر  خود را یافتن، حقوق
طور که پیش از این خاطر نشدان شددد، ارضای نیازها به کشدوری باشدد. همان

که محل تولید به محل سددددکنی یمن کار خویش در اقتصددددادی محلی، چنان
گزینیم. ملتی که ی باشند که بر میهائنزدیک باشدد، باید الهام بخش سدیاست

انتخاب  نتواندد خود نیدازهدای بنیادی خویش را برآورد، اسددددتقالل و آزادی
تواند، در اسددتقالل، شددهروندان خود را در سددرنوشددت خود را نیز ندارد و نمی

زارهای خارجی سددددهیم کند. هی  اهمیت ندارد که در با کار و حاصددددل کار
تر وجود داشدته باشند، پوشاک را مقادیر کافی پوشداک و بسدا با بهائی ارزان

اش نیز( که تر، در کشدور باید تولید کرد. ملتی )افراد تشکیل دهندهولو گران
دهد، در برآوردن نیازهای اساسیش، وابسته میاسدتقالل خود را از دسدت می

نه در سووط  هر دهد. دسدددت می گردد. حتی همبسدددتگی ملی خود را نیز از
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ملت که در سووط  هر فرد نیز، تحصوویل اسووتقالل تحصوویل آزادی نیز 
 هست  

، این کشور به آن ای بر مدار استقالل، اختالف میزان باروریدر محدوده     
کنند شددود. تولیدکنندگان داخلی، بایکدیگر، رقابت میکشددور، باز ممکن می

ها خاطر که کمی و بیشدددی باروریکشدددور تعلق دارند و بدین اما اینان به یک
 توانند تولید کنند.اندک است، همه می

آنها، تضمین کننده کار در محل است. هرگاه هدف  افزون براین، باروری     
رسدددیدن به اشدددتغال کامل باشدددد، بکارگرفتن  این یا آن میزان باروری امکان 

آورند. چراکه دیگر تولید محلی نیازهای اسددداسدددی را بر میسدددان، دارد. بدین
هائی که از شود. سیاستآهنگ افزایش میزان باروری، از خارج، تحمیل نمی

شوند، آهنگ رهگذر شور و با توجه به موقعیت و وضعیت محل، برگزیده می
ندگان همانکن سان، مصرفکنند.  بدینافزودن بر میزان باروری را تعیین می

کنند. تعادل میان باروری و اشتغال در میاند و تولیدشوند که کار جستهها می
شددمار ممیزهای تنظیم اقتصدداد کالن اسددت. مقامات دولتی باید توانائی این 

 تنظیم را داشته باشند تا که همبستگی و انسجام اجتماعی برجا بماند.
برند، چه سودی در رنج می ریبرای مثال، در کشوری که مردمش از بیکا     

)کشددتزارهای بزرگ مکانیزه( اسددت که شدداغالن یعنی  بکار بردن آن باروری
کوچک را، خانوادگی،  کندد کده واحددهدای کشدددداورزیکدار میمردمی را بی
ه باروری باشددیم ک کنند؟ بهتر این نیسددت که به دنبال آن ترقی فنیتصدددی می

های تولید کننده را افزایش دهد تا که تولید و شددغل پایدار بگردند و خانواده
 آلوده نگردد؟ هم محیط زیست

ها و ، بنابر موقییت  پذیرفتن گوناگونی الگوهای رشد پایدار9.1
 های مخصوص هر کشور:وضییت

های جغرافیائی و ها و وضعیتهرکشدور باید موقعیت ی رشدد پایدارالگو     
اقتصدددادی و اجتماعی و میزان منابع، اعم از قابل تجدید و غیر قابل تجدید، 
و میزان جمعیت را به نسبت وسعت سرزمین و امکانهایش، لحاظ کند. و نیز 
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برخوردار از نظام دموکراسی، باید، خواستهائی را منظور کند که شهروندانش، 
 کنند. آزادانه ابراز می

شدود، شرائط برخورداری از استقالل فراهم ای که پیشدنهاد میبنابر نظریه     
گردد. یک کشور و ملتش توانائی انتخابشوند و پایه استقالل استوار میمی

رج، اکنند. مقابله اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی با خکردن را پیدا می
چندان برجدا اسددددت امدا بده یمن وجود مرزها و معیارها، نظم و انتظام میهم

آن کده بطور دائم مجبور بده انطبداق تولیدد خویش بدا سددددان، بیجویدد. بددین
شدوند،  هرکشدوری، برای ساختن هائی باشدد که از خارج تحمیل میشداخص

 ه این الگواست ککند . و بایسته اینالگوی خاص خود،  پهنای عمل پیدا می
های گردد که با ویژگیها و گزینههای کشددددورسدددداختهبر وفق ویژگیهدا و گزینه

 کشورهای دیگر بس متفاوت هستند.
بعنوان مثال، کشوری که منابع طبیعی فراوان و جمعیت کم دارد، به یقین،      

از نیهمدان هددفها را ندارد که کشددددوری با منابع طبیعی کم و جمعیت زیاد و 
بسدددیار به کار. و نیز، بلحاظ رشدددد اقتصدددادی و اجتماعی، هدف این کشدددور 

تواند درپی سددطح زندگی همان نیسددت که هدف کشددوری دیگر. کشددوری می
حال، بسیار  پرتوقع باشد درآنچه به کار و کارآئی فرد در طول باال، و در همان

زندگی پائینتوانند خواهان سطح شود. ملتهای دیگری میزندگیش مربوط می
تری باشدند اما بخواهند شدهروندانشدان وقت آزاد بیشتر و زندگی اجتماعی پر 

 ای داشته باشند.مایه
چون امروز، با فعالیت تولید در طول سددال، اندازه دیگر بهزیسددتی را، هم      

ای اندازه سدددداالرانده الگوی جامعهگرفدت. بلکده، بدا انتخداب مردمنخواهندد
که هر شهروند نیز از رآن، اصدل بر اسدتقالل است. چنانخواهند گرفت که، د

ه به ترتیبی ک اسددددتقالل برخوردار بگردد. با اندازه سددددالمت محیط زیسددددت
 نسددلهای آینده نیز  از آن برخوردار شدددوند، اندازه خواهند گرفت.  از اطاعتِ

هند شددد که کشددورهای فرمان یک الگوی رشددد منحصددر به فرد  خارج خوا
کنند و برآنند غربی مطیع آنند و کشددورهای نو رشدددیافته نیز از آنها پیروی می

 که پیشی نیز بگیرند.
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گزیدن الگوی رشددددد که باید بدان تحقق بخشددددید، دیگر گروگان بازار      
گذارد.  هر کشددددور و هر ملتی جهانی نیسددددت که تنها یک راه را پیش رو می

سددداالرانه، هدف خویش را آورد برای آنکه، مردممی اسدددتقالل کافی بدسدددت
 ها را همگان باید رعایت کنند:معین کند. از جمله این الزام

. اداره درازمدت منابع طبیعی خود، اعم از تجدید پذیر و یا تجدید ناپذیر. 4
های آینده، بدون تشددبث به کشددفهای به سددخن دیگر، لحاظ کردن حق نسددل

 دهند آن نسلها نیز منابع طبیعی در اختیار بجویند. یعلمی که گویا امکان م
شود، هم در سطح ملی و هم در سطح مربوط می . در آنچه به محیط زیسدت2

 یابی بهبودش باشند.جهانی، دو مؤسسه باید مراقب سمت
. غذا و مسدکن و پوشداک هر یک از ساکنان کشور تأمین باشد. هر ساکن 9

رخور داشددته باشددد. بر وفق اصددل اسددتقالل و به یمن بازتوزیع کشددور شددغل د
درآمددهدا و امکدانهدا، هر شددددهروندد تعلیم بجویدد و تربیدت بیابد تا که ارکان 

 استحکام بیابند. دموکراسی
، فرهنگ و رسددوم هر محل بتوانند . در عین رعایت اصددل کثرت در توحید1

 دیر بزیند.
 
در عوض، درآنچه به الگوی اقتصدادی و اجتماعی و هدفهای اقتصادی و     

ها، همه، باید در اختیار شددددود کده بداید برگزید، انتخاباجتمداعی مربوط می
باشدددند. نموزدائی برای یکی و نمو صدددفر درصدددد برای دیگری، نمو سدددبز و 

زمان اقتصاد سنتی و وزدائی همو نم تحکیم کننده همبستگی، نمو اقتصاد سبز
ها باشدددد،  باید در رابطه میزان ضدددرور نمو همه جانبه، الگوی هریک از این

 در ایجاد شغل، برگزیده شود. افزایش باروری
تواند هدف و مسددددیر خود را تعیین کند که بتواند آمار هرکشددددور وقتی می    

  حساب و کتاب نیازهای اولیه ساکنان منابع انسدانی و طبیعی خود را بگیرد و
 خویش را شناسائی کند. و، با کاستن خود را ترتیب و ایجابات محیط زیست

 وامهای خارجی خود، استقالل عمل و آزادی انتخاب خود را بدست آورد.
 یک های گویای فعالیت، بنابراین، مصرفدیگر اندازه رشد را تنها رقم      

های عمومی،ظرف یک کشور، یعنی مصرف افراد و مصرف دولت و مؤسسه
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آن که زیسددتی اسددت که کیفیت ترقی را، بیدهند.  سددطح بهسددال، بدسددت نمی
های قابلدهد.  بیشی داشتهسدعی در به کمیت درآوردن آن شدود،  بدسدت می

شدود است که تجدید و تجدید ناپذیر  که در اختیار نسدلهای آینده گذاشدته می
ای )سرمایه دهد. این تحول مثبت سرمایه ملموسزیستی را بدست میاندازه به

که مجموعه زیربناها و تأسیسات و تجهیزات هستند  بعالوه سرمایه طبیعی ( 
گویند ( است که میو سرمایه اجتماعی و سدرمایه غیر ملموس )سرمایه انسانی

است یا نه. اندازه سرمایه انسانی مسیر صحیح را در پیش گرفته آیا رشد پایدار
کند. اندازه سددددرمایه اجتماعی را کیفیت را سددددطح تعلیم و تربیت معین می

 دهند.        بنیادهای اجتماعی و انسجام اجتماعی بدست می
که اجرای برنامه رشددددد قرین موفقیت بگردد، چهار سددددرمایه، برای این       

یعنی سددرمایه جسددمی )زیربناها و مجموع تأسددیسددات و تجهیزاتی که در تولید 
 و سددرمایه اجتماعی شددوند( و سددرمایه طبیعی و سددرمایه انسددانیبکار گرفته می

زیسددتی بیشددترین حال که بهرکشددوری ، در همانباید تحولی مثبت بجویند. ه
های کند، باید توانائی کاسددتن از آالیندهشددمار از سدداکنان خود  را تأمین می

را داشدته باشد. دیگر  کشورها خود را با یکدیگر مقایسه نمی محیط زیسدت
خود  زکنند، دیگر در رقابت بایکدیگر نیسدتند. اینک کشورها هریک افق با

 توانند الگوی رشد خود را بسازند.را دارند و می
لت به هر م نظریه سددهیم کردن و به اشددتراک گذاشددتن بر اصددل اسددتقالل      

و رقابت را در سددددطح کشددددور خود، به شددددیوه مردم دهد باروریامکان می
امان در تحصددیل رانه، مدیریت کند. امروز، کشددورها درگیر مسددابقه بیسدداال

المللی برای سلطه حداکثر باروری هسدتند. چراکه وسدیله اصلی در رقابت بین
جوئی بر دیگران اسدددت.  چرا دنیای دیگری را در نظر نیاوریم که، درآن، هر 

م بگیرد به اش، تصدددمیسددداالرانههای مردمای، بنابر موقعیت و انتخابجامعه
رو، مسلم شدیوه دیگری تحول باروری خویش را مدیریت کند؟ نخست، بهی 

نیست که همه کشورها در درگیری مسابقه برسر تحصیل بازهم بیشتر باروری 
زیاد است، مسلم نیست  کاریسود داشته باشند. درکشورهائی که کار کم و بی
 کاریحل برای جذب بیترین راهکه درپی تحصددیل باروری بیشددتر شدددن به

هم بهر قیمت،  رحجان باشددد. تسددهیم کار گاه بر تحصددیل باروری بیشددتر، آن
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میلیون بیکار، باید در  1، با داشتن دارد. برای مثال، چرا کشوری مثل فرانسه
 مسابقه برسر تحصیل حداکثر باروری شرکت کند؟

که نقش تعیین کننده پایه استقالل را دریابیم: در قلمرو این سه مثال برای     
اند، اسددددتفاده از  برداریها کوچک اندازه، درکشددددورهائی که بهرهکشدددداورزی

آید که زمینبه ترتیبی بعمل کند که اصالح ارضیایجاب می بیشترین باروری
کار بهتر اینهای بزرگ کشددداورزی بدل شدددوند. اما راهمینهای کوچک به ز

اسدددت که باروری واحدهای تولیدی کوچک را افزایش دهیم تا که بیشدددترین 
است که کارخانهکسان کار پیدا کنند. در قلمرو پوشاک نیز،  آیا ترجیح با این

های بس بزرگ ایجاد کرد که برای تمامی دنیا تولید کنند و یا باروری پیشه
آورند و در محل کار وران محلی را  بیشددددتر کرد کده نیدازهای محلی را بر می

کنند؟ و باز، در قلمرو مسدددکن،  آیا سدددداختن بناها را باید بر عهده ایجاد می
شرکتهای ساختمانی بیگانه با بیشترین باروری گذاشت و یا برای ساختن آنها 

ها ه توان رقابت با اولیآورد که البتهای ساختمانی محلی، رویباید به شدرکت
 کنند؟ها کار ایجاد میرا ندارند اما برای محلی

بقصدد نکاستن از شمار  شاغالن در  به شدرکت گذاشدتن افزایش باروری      
های ما کار دیگری برای جامعهعوض، بیشددددتر کردن زمدان فراغدت آنها، راه

هسدددتند. اما چرا به این اسدددت که در جسدددتجوی الگوئی برای آینده خویش 
ها را از ها و خدمتپایان، که باوجود ضعف تقاضا،عرضه فرآوردهمسدابقه بی

اسدت،  پایان ندهیم؟ چرا به این مسدابقه که اختیار از دست ما اندازه بدربرده
برداری بیش از بیش منابع طبیعی در حال ته کشیدن، بدربردهانسدانها در بهره

کند بیش از بیش به این مسدددابقه که ناگزیرمان میاسدددت، پایان ندهیم؟ چرا 
که پیشدرفت فنی باید در خدمت انسان، در تغییر کم و کیف کارکنیم حال آن

کدار و طوالنی کردن مددت کارآئی او، باشددددد، پایان ندهیم؟ چرا باید به این 
تر تر ، بنابراین، فرسددایندهمسددابقه ادامه بدهیم که کار روزانه انسددان را طوالنی

 کند؟می
هرگاه هرکشددور، اصددل اسددتقالل را راهنمای خویش کند، اسددتقالل به او       

دهد راه خاص خود را برگزیند که بسدددا شدددرکت در مسدددابقه برسدددر اجازه می
پذیر، های آسیبشدود. چرا نباید تصدور کنیم که در بعضدی محیطنمی باروری
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 باید تعادلی را جست که، با سرمایه میان قلمرو تولید و قلمرو اسکان جمعیت
کند، میان عرضددده و تقاضدددای کاالها و طبیعی ثابت، برای همه کار ایجاد می

آورد؟ چرا نباید بتوانیم تصورکنیم که خوانی پدید میها، در محل، همخدمت
یمن برخورداری جمهور مردم خود از بیشددتر شدن کشدورهائی باید بتوانند، به

زیستی آنها را کاملن آزاد سداکنان خود را بیشتر و بدان بهمیزان باروری، زما
تر کنیم؟  چرا نبدایدد بتوانیم تصددددور کنیم که، در آنچه به باروری مربوط می

بخشددد، بازگشددت به شددود، در مواردی که به تخریب منابع طبیعی شددتاب می
ی توانند همزیستاست؟ چرا نباید بتوانیم تصور کنیم کشورها میعقب، بایسدته

های مردمسدددداالرانه آنها، یکی کنندد درحدالی کده، در زمینده رقدابت، انتخاب
دیگر  «همواره بیشدددتر مصدددرف»نیسدددتند؟ چرا نباید بتوانیم تصدددور کنیم که 

واحد اندازه گیری رشدددد ما نیسدددت و باید جای به مصدددرف بازهم بهتر، بهتر 
 امت انسددددان و  مدیریتبلحاظ کیفیت فرآورده و یا خدمت و بهتر از نظر کر

منابع طبیعی جهان، بسددددپارد؟  چرا نباید بتوانیم تصددددور کنیم که در باالبردن 
کاران، تر شدددددن بیایم و باوجود فراوانمیزان بداروری، انددازه نگه نداشددددته

ایم؟ چرا نباید بتوانیم تصور کنیم که جای های تولید را خودکارکردهدسدتگاه
شدددمار خودروهائی که در بازارهای جهانی  یک کشدددور را در میان کشدددورها،

کند؟ چرا نباید تصور کنیم که این باروری سرمایه رسند، معین نمیبفروش می
تر کردن عمر آنهدا اسددددت کده بدایددد طبیعی، بدا پیروی از منطق هرچدده طوالنی

برداری در مقیاس بزرگ را ممکن و عمر این بکداربرد و نده بداروری کده بهره
کند؟ چرا نباید تصددددور کنیم که باید رابطه خود را با زمان منابع را کوتاه می
با زمانی را باید تغییر دهیم که، امروزه، هم اکنون  اسددددت تغییر بدهیم، رابطه

که بیش از هرزمان دیکر زمان تأمل و اندیشددیدن و باز اندیشددیدن را حال این
 باید دراز کرد؟

 
های بالفیل و بالقوه ق با داشتهمنطب ٭ گزینش الگوهای جدید مصرف

 هر سرزمین:
حاکم، الگوی مصددرف درکشددورهائی بوده تا این زمان، الگوی مصددرف     

اند، یعنی غرب و در ریس را داشددته اسددت که بیشددترین تولید ناخالص داخلی
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اشددددگاه رم به کشددددورهای غرب درباره . باوجود هشدددددارهای بآنها، امریکا
اسدددت ، معیار گشدددتهناممکن بودن ادامه دادن به این شدددیوه زندگی، این الگو

در واقا، هرگاه حجم و کیفیت مصووورف برای دیگر کشددددورهای جهان. 
، برابر برآورد تمامی بشوووریت همان شوووود که مصووورف سووواکنان امریکا

اظ منابا طبییی ضووورور و هم بخاطر آلودگی کارشوووناسوووان، هم بلح
شووود   بنابر کره زمین دیگر می 1آورد، نیاز به که ببار می محیط زیسووت

میلیارد  44.1برآورد کارشووناسووان، ظرفیت زیسووتی که کره زمین دارد، 
 4.69میلیارد سووواکنان روی زمین، یینی سووورانه  7هکتوار زمین برای 
 17اه الگوی مصورف امریکائی همگانی شود، نیاز به هکتار اسوت  هرگ

 کره زمین است  1میلیارد هکتار زمین، یینی 
خواهند پیداکنند، بخصدددوص الگوی مصدددرفی که بیشدددترین مردم دنیا می    

درحد ارضای در خور  آنهائی در آرزویش هسدتند که سالها از توانائی مصرف
های تواند الگوی همه انساناند، نمیرا نداشتهنیاز به غذا و پوشاک و مسکن 

رو، بازار، الگوی مصددددرفی سدددداخته، یا به سدددداخته روی زمین بگردد. از این
از رده خارج  است ساخته شود کهشددنش کمک رسانده و یا حتی اجازه داده

ضددرور اسددت،  تواند همگانی بگردد. لذا، تغییر این الگواسددت زیرا نمیشددده
های بالفعل وبالقوه هر کشدددور امکان داد، بروفق داشدددتههتر بگوئیم، باید بهب

خود، الگوی خاص خود را برگزیند. الگوئی را برگزیند که تحقق بخشددددیدن 
را بدان حد آلوده نکند که نتواند سددددالمت خویش را  بدان، محیط زیسددددت

 پیشه کرد.بازیابد. به سخن دیگر، در مصرف، قناعت باید 
شود های بالفعل و بالقوه بگذاریم، رجحان با این میهرگاه بنا رابر داشته     

کشددددورها متفاوت باشددددند. باوجود این، یک الگوی  که الگوهای مصددددرف
تر از آن مصددرف پایه وجود داشددته باشددد که مصددرف هی  انسددانی نباید کم

دهد تغذیه کنند و به همه انسددانها امکان می باشددد. این الگوی جهان شددمول
ها و لباس بپوشددددند و مسددددکن پیداکنند و از تعلیم و تربیت و شددددغل و بیمه

در عین محترم شدددمرده شددددن فرهنگشدددان، برخوردار های اجتماعی، حمایت
 گردند.
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ها، انسدانهای روی زمین شهروندان بر وفق الگوی مصدرفی با این ویژگی      
قناعت پیشدده  توانند، در مصددرفند و شددماری از کشددورهای جهان میگردمی

شوند برای این که زود از رده خارج شوند هائی که سداخته میکنند و  فرآورده
هدای بدا کیفیت و بادوام جانشددددین کنند.  و شددددماری دیگر از را بدا فرآورده

کنند، مصرف ت میگزینند اما مراقبکشدورها الگوی مصدرف بیشدتر را بر می
ها بکاهند. شدددمار دیگری از را از اندازه بیرون نبرند و از زرق و برق فرآورده

 دهند که با سدددالمت محیط زیسدددتکشدددورها به نمو بخشدددهائی رجحان می
کنند که محیط زیسددددت را هائی را گرفتار نمو زدائی میسددددازگارند و بخش

هر سددددرزمین منددابع طبیعی متفدداوتی دارد و هر کننددد. بنددابراین کدده آلوده می
ها سددرزمینی جمعیت خویش را دارد و میزان رشددد را متناسددب با این داشددته

های کند، الگوهای مصدددرف پایدار، ناگزیر، متفاوت و تابع داشدددتهتنظیم می
بالفعل و بالقوه هرکشدور و رشد فنی )تعادلی که باید جست میان شیوه زندگی 

( خواهند شدد. واقع بین باشیم. در این سطح، به برابری نمییو تأثیر ترقی فن
 توان دست یافت.

 
اجتماعی و  -مساعدکردن شرائط برای رشد اقتصادی ● 

 همبستگی افزا:
افزاید و تحصدیل شدیوه سدازماندهی اقتصداد اجتماعی که بر همبسدتگی می    

سته این زمان است. در واقع، این گرداند، بایسدود را تنها ضابطه فعالیت نمی
دهد عاملهای اجتماعی و محیط زیستی شدیوه سدازماندهی است که امکان می

رزان تمام که بنایش بر ا -بکارگرفته شدوند که وقتی شدیوه سازماندهی لیبرال 
و منابع طبیعی و  ها به پای محیط زیسددتکردن تولید اسددت با نوشددتن هزینه

اسددت، بکارگرفتنی نیسددتند.  بنابراین شددیوه سددازماندهی،   -متکش مردم زح
تواند به ترین مناطق خود را قابل زندگی درخور کند، میتواند محرومکشور می

ها و ضددددایعات و هائی را )تصدددددی زبالهتواند خدمتکاران کار دهد، میبی
 شفضدددداهدای طبیعی و تدأمین آب و امددادگری و...(  برعهدده بگیرد که بخ

آورد اما جامعه به خصدوصدی، بخاطر ناچیز بودن میزان سود، بدانها روی نمی
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ها، انجمنها، سددندیکاها، تعاونیآنها نیاز دارد. این شددیوه سددازماندهی )بیمه
های غیر انتفاعی، بنیادها( که در پی سددود، به هر قیمت، نیسددت، با هدفهای 

یند، بخصوص با رشد تواند برگزاجتماعی و محیط زیسدتی که یک جامعه می
آورد شددن، یکی اقتصددادی و دیگری ، خوانائی دارد.  درپی سده دسدتپایدار

اجتماعی و همبسددتگی  -اجتماعی و سددومی محیط زیسددتی، رشددد اقتصددادی
 افزااست.

پذیری منابا طبییی، بخصوص آنها که تجدید   لحاظ کردن پایان9.1
 ناپذیرند:

بدده این واقعیددت کدده کشددددورهددای نو  سوووت در اینجووا؟ .ف منظور کیاس     
رو، با حفظ این اند که بهی حدناپذیر را جسته رشددیافته نیز الگوی مصدرف

 دهد. به اثرهای تویمان افزایش جمعیتمنابع سداگار نیست، نیز، اهمیتی نمی
ت گرفتن نیازهائی که و الگوی رشددددد تاریخ مصددددرف گذشددددته ما  و بر زیاد

های کشددددورها همچون بخش شددددود. دولتشددددوند، توجهی نمیبرآورده نمی
خصدوصی به جستجوی نمو اقتصادی، نمو بازهم بیشتر و به هر قیمت، ادامه 

و زمین خالی از منابع باشند که  که نگران آلودگی محیط زیستآندهند بیمی
گدذارندد. باورهائی چند این گریز به پیش را میبرای نسددددلهدای آیندده میرا  

 دهند:توضیح می
ها برای بیرون . باوراول، باور به نبو  انسان و به توانائی او در اندیشیدن راه4

ها درآنها هسددتیم. اما چرا، همانند هائی اسددت که ما انسددانبسددترفتن از بن
در مرکز جهان قرارش شوند که، انسانی که برخی از ما، همگان براین باور نمی

تواند معجزه کند. برای مثال، اند، با بکاربردن هوش و عقل خویش، نمیداده
برداری پذیرند، از منابع جدید بهرهتواندد بجدای مندابع طبیعی که پایان مینمی

های جدید کند. برای تقاضددای جمعیت روزافزون جهان، مواد غذائی، شددیوه
هددا را مهددار کندد و در محیط ترین فناکتوانددد خطرنددتغدذیده پیدداکنددد.  نمی
ها برای زندگی بسددازد؟ چرا نباید شددود، وسددیلهتر میزیسددتی که آلوده و آلوده

ها برای خنثی کردن اثرهای گرم شدن حلباورکرد، انسان پیشاروی خالء، راه
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محیط  تواند بر، نخواهد یافت؟ چرا نباید باور کرد که انسددددان نمیآب و هوا
 مسلط شود و ویژگیهایش را با ویژگیهای دلخواه خود جانشین کند؟  زیست

. باور دوم، باور به بازار است، باور به بازاری داریم که با عالمتهائی که می2
کند . این دست نامرئی تواند، لحظه به لحظه، پیش پای ما را روشدن دهد می

کند و را ایجاد میو غنی که فقررسدددداند. حال آنبه تمامی انسددددانیت خیر می
ترین اقتصادهای جهان، چون اروپا، انبوه بیکاران را، حتی در قلمرو پیشدرفته

آورد. عالمتهای بازار کم سددددوتر از آن هسددددتند که جلوی پای ما و پدید می
 راهی که باید درپیش گرفت را ، روشن کنند.  

های ه پایان ناپذیری منابع موجود در کره زمین و داشددته. باور سددوم، باور ب9
که ها هنوز این باور را دارند. حال آناسدددت. اکثریت بزرگ انسدددانبالقوه آن

های زیرا را ضددددروراسددددت هرچده زودتر از این بداور رهدا بگردیم و واقعیدت
 بپذیریم:

تواند میتواند تمامی مسائل را حل کند. هرچند در مواردی نبو  انسان نمی● 
برخی از سررسیدها را به تأخیر بیاندازد. مثل کمیاب شدن نفت و گاز و ذغال 

 سنگ را. انسان قادر مطلق نیست. و
ای )سدددرمایهاسدددت: سدددامانهاین واقعیت را صددداحب نظریه از قلم انداخته● 

تواند نمی  افزاید، خودبر هم میفحهها را سددازد و مسددئله( که مسددئله میداری
که، مسددئلهمسددئله حل کند. این سددامانه اسددت که باید تغییر داد و پیش از آن

 های برف انبار شده، غیر قابل حل بگردند.  
بازار اغلب نزدیک بین اسدددت. اگر کمیابی عرضددده و تقاضدددا را در زمان ● 

گذاری شددده بعضددی منابع و ته کشددیدن برنامه تواند کند، نمیمعین گزارش می
شددوند وارد می هائی که از رهگذر شددیوه تولید ژرفا نگر به محیط زیسددتانزی

های وارده به محیط زیسدددت را آمدهای منفی و یا خسدددرانرا گزارش کند. پی
کنیم، اثرهائی که در محاسدددبه اقتصدددادی که ما  تمامی اثرهایش را تحمل می

 کند. شوند را  گزارش نمیمنظور نمی
یابند، که، به ضددددرورت، یان پذیری شددددماری از منابع که جانشددددین نمیپا● 

توان چند نمونه را جانشدددین نخواهند شدددد، واقعیتی پیش روی ما اسدددت. می
خاطرنشان کرد:  پایان پذیرفتن برنامه گذاری شده نفت و گاز و ذغال سنگ، 
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هن و چون آگذاری شددددده منابعی که تجدید ناپذیرند همپدایان پذیرفتن برنامه
یاب، پایان پذیرفتن برنامههدای کمو شددددن و خداک مس و نیکدل و اورانیوم

گذاری شدده بعضدی انواع که روزهای واپسین بقای خود بر روی زمین را می
گذاری شدددده منابع، درآینده، چون آب و زمین بارور گذرانند ... کمبود برنامه

یددت در حدال افزایش جهدان بده غدذا را کدده بتوان نیدداز جمعو کودهدا برای آن
 برآورد. 

گیرنده،  مدیریت کند که دو مقام تصدددمیممهار سدددرمایه طبیعی ایجاب می● 
تمدامی مندابع موجود در کره زمین را تصدددددی کنند. این دو مقام، یکی مقام 

گیرنده در سددطح گیرنده در سددطح ملی اسددت و دیگری مقام تصددمیمتصددمیم
 جهان است.

 پذیرگیری سددرمایه طبیعی، شددامل منابع تجدیدباید توانائی اندازه مقام اول    
، را داشدددته باشدددد. باید بتواند تحول این سدددرمایه را  ناپذیرو هم منابع تجدید

خود،  های بالفعل و بالقوه مهار کند. بنابراین، باید بتواند، به تناسددب داشددته
 الگوی رشد را ، بر اساس استفاده درازمدت از منابع، تهیه کند. 

المللی با تصددویب تدابیر متخذ در سددطح ملی و با جانشددین مقام مقام بین    
تواند تصدددی کند، اول شدددن در بعضددی موارد، در مواردی که مقام اول نمی

رای منابع ملی قرار، با تعیین مسدددیر بکند. بدینتصددددی مقام اول را کامل می
برداری درحد که موضوع برداشت شدید و مبادله با خارج هستند، میزان بهره

کند که برداشددددت از آنها در طول زمان مطلوب از آنهدا را به ترتیبی معین می
 میسر باشد. 

شود باید بنایش بر افزایش در سدطح محلی، سیاستی که به اجرا گذاشته می● 
ها و خدمتایه طبیعی به قصد طوالنی کردن مدت تولید فرآوردهسدرم باروری

ها و خدمتبرند. به ترتیبی که فرآوردههائی باشددد که این سددرمایه را بکار می
تواند منبع مهم تر بگردند. بازسددددازی سددددرمایه طبیعی نیز میها هرچه با دوام

دار مند که در مگذاری باشد. از این دیدگاه که بنگریم،  اقتصادی مدارسرمایه
گرداند، اقتصددادی ها را به مواد اولیه باز میها و زبالهخود، ضددایعات و تفاله

 است که باید بکارش برد.
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باید بدان بپردازند، پرهیز از اسدراف و تبذیر است.  اما کاری که همگان می● 
ن به تولید آوردو روی های زود مصرفکار بایسته خودداری از تولید فرآورده

هائی اسددت که از رده خارج های بادوام اسددت. پرهیز از تولید فرآوردهفرآورده
شدود. باید ارزش مصرف کردن و گذاری میشددنشدان، در زمانی کوتاه، برنامه

های ها و خدمتزود به دورانداختن را ضدد ارزش شناخت و مصرف فرآورده
 بادوام قابل تعمیر را ارزش گرداند. 

که فروشندگان، بهنگام فروش، به یی های کاالها باید ضدمانت نامهمی لذا     
دهند، درازمدت باشدند و با معیار قناعت و صدمه نزدن به سالمت خریدار می

 بخوانند. محیط زیست
 

   جهانی شدنی دیگر:  به اشتراک گذاشتن حاکمیت درآنچه به 9.6
 شود:مربوط می محیط زیست

هرگداه بخواهیم مرز دقت را بیشددددتر کنیم، باید بگوئیم که درباره جهانی      
ایم. نبایداز آن گریخت باید جهت و مسددیر و هدف آن را فریب خورده شدددن

آمد. باید برپایه همکاری باید برپایه تسهیم و نه رقابت، پدید میتغییر داد. می
و فن و نه بر اساس وابستگی متقابل اقتصادی و  حیط زیسدتدر قلمروهای م

 شد.اجتماعی، ساخته می
آن تغییر بزرگ کدده در قرن بیسددددتم بدده انجددام رسددددیددد این بود کدده مددا بر      

های محیط زیسددددتی کره زمین، وجدان یافتیم. نه تنها منابع طبیعت محدویت
پذیر هسددددتند. بنابراین، باید بیاموزیم به پدایدان نداپدذیر نیسددددتندد، بلکه پایان

اشتراک گذاشتن آنها را، باید بیاموزیم حفظ آنها را، باید بیاموزیم حفظ آنها 
را به ترتیبی که نسلهای آینده نیز بتوانند بکارشان برند. نه تنها فعالیت انسان، 

بلکه این اثرها،  گذارد،محلی اثر می بطورعمده اقتصددادی، بر محیط زیسددت
شددوند. در سددطح محیط زیسددت، وابسددتگی در سددطح جهان، برهم افزوده می

های محیط زیسددددتی محلی )آلودگیهای متقابل ناگزیر اسددددت ولو، گاه پدیده
 آیند.محلی( بوجود می
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خاطر به ، بدان4311مصدددوب سدددال  باری، منشدددور سدددازمان ملل متحد    
ب رسید که هر ملتی بر قلمرو کشور خویش، حاکمیت کامل بجوید. تا تصوی

که روند اسدتعمارزدائی شدتاب بگیرد و ملتها استقالل بیابند. به سخن دیگر، 
خویش. باوجود این، عواقب  هر ملتی آزاد اسددت در تصددددی محیط زیسدددت

گیر تمام محیط زیسددددتی اعمال هر سددددیاسددددتی، در سددددطح ملی، اغلب دامن
سان، آنچه یک کشور شوند.  بدینجهان)آب، هوا، کاهش سطح جنگلها( می

بیند، شیوه زندگی و آینده کشورهای دیگر نسبت به محیط زیست خود روا می
المللی عمل شددددود تا که کند. لذا، باید در سددددطح بینرا گرفتدار عواقبش می

ردار رهای برخومراقبت از سالمت محیط زیست نه تنها تحت مسئولیت کشو
المللی نیز درآید وقتی از حق حداکمیدت قرارگیرد، بلکده تحدت حداکمیت بین

کند اثرات منفی بر محیط زیسددت آنچه یک کشددور با محیط زیسددت خود می
 گذارد. جهان می

سددان گاه ایندر دنیائی که منابع تمام شدددنی هسددتند و فشددار انسددانی هی      
تن ضرور  و بمعنای مدیریت همساز منابع است، به اشتراک گذاششدید نبوده

طبیعی کشدور است همراه با شرکت در مدیریت منابع کشورهای دیگر. گرچه، 
های متقابل وابسدددتگی در تاریخ اقتصدددادی و اجتماعی اخیر ، جهانی شددددن

است که این جهانی شدن را، اسدت، اما زمان آنای را ببار آوردههمگانی شدده
و اسددتقالل هر کشددور، زیر عالمت سددئوال قراردهیم.  نظر محیط زیسددتاز 

پذیری منابع و آلودگی محیط زیسددت، وابسددتگی متقابل در این باوجود پایان
 است.دو امر، اجتناب ناپذیر شده

است: امر جا، صواحب کتاب، از سوه امر بس مهم  غافل ماندهتا این     
سوووان بسوووتگی متقابل، کشوووورها دارای موقییت یکاول این که در وا

نیسووتند  کم شووماری در موقییت مسوولط و پر شووماری در موقییت زیر 
هسوتند  استقالل، پیش از همه، رها شدن این دو دسته کشورها  سولطه

های رابطه های مسلط و زیر سلطه است  امر دوم دینامیکاز موقییت
 د که با وجود آنها،  جریان نیروهای محرکهزیر سوولطه هسووتن –مسولط 

ها سوواختن و اجرای  در مقایسووه جهان و مهار آنها از سوووی ماوراءملی
که حق با آنهائی کند و امر سوووم اینرا ناممکن می الگوی رشوود پایدار
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، در عمل، گویند، در سوووامانه جهانی کنونی، رشووود پایداراسوووت که می
خاطر با آن موافقند بدین خواهند ها میهمان خواهد شووود که ماوراملی

زیر سلطه و مدیریت جهانیع  مردم – گر(. از میان برخاستن نظام سلطه221)
، بتواند در اسددددتقالل و آزادیبه ترتیبی که هرکشددددور ،  هاسدددداالر ماوراء ملی

آهنگ با رشد کشورهای دیگر جهان نیروهای محرکه خویش را در رشدد، هم
تواند رشد پایدار را ممکن ، بکار برد، میو سدازگار با سدالمت محیط زیست

 به کتاب باز گردیم:  کند.
، برخوردار از خاطر اسددددت که ایجاد آژانس جهانی محیط زیسددددتبدین     

)یعنی بلحاظ « حق سخت»اختیارهای واقعی و توانا به عمل، به یمن اعمال 
، همان که «حق نرم»حقوقی نداگزیر کنندده خداطی از تصددددحیح خطدا( و نه 

شود، ضرور است. این بدان معنی نیست که هر امروز  هست و بدان عمل نمی
دهد، بلکه بدان دسدددت می دولت، اختیار محیط زیسدددت کشدددور خویش را از

ورهای کش معنی است که بشیوه یک پدر باید مراقب سالمت آن باشد. حقوق
دیگر بر محیط زیست و حقوق نسلهای آینده به محیط زیست را رعایت کند 

 و فعالیتهای ویرانگر محیط زیست را روا نبیند.
را بکار  4713سال  بشر ان اعالمیه حقوقتو، میدر مورد محیط زیست      

برخوردار اسددت. اما در فضددای  برد و گفت: هر شددهروندی از حقوق انسددان
خاص خود به ترتیبی که دیگری را از این فضددددا محروم نکند. کار دولت نیز 

 اوز نکند. است که مراقبت کند کسی به فضای دیگری تجاین
خویش  نظر نویسووونوده برخطوا اسوووت زیرا هرگاه هرکس به حقو      

اسوووت  تنها وقتی عمول کنود، درجا، حقو  دیگری را نیز رعایت کرده
شود و شود، عمل به حق بکاربردن قدرت میحق به قدرت تیریف می

آورد  چگونه ممکن اسوووت در فاوووای بکاربردن قدرت، ویرانی ببار می
یوک فرد و یوا یوک کشوووور، ویرانی روی دهود اما به دیگران زیان وارد 

 ندند؟
که دیر بپایند )دریاها دارند، برای اینرا بعد جهانی که یک چند از منابع       

کند. از اینو گوناگونی زیستی(، فضای کشوری را بس تنگ می و آب و هوا
هانیان تعلق دارند، باید تحت حاکمیت هدائی کده به جرو، بعضددددی از دارائی
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تریب که در مقیاس هر کشدور، دولت مسئول چند و مشدترک قرارگیرند. بدین
ای مراقبت کند از چون اسدددتعمال این دارائی باشدددد و در مقیاس جهان، اداره

 سان رعایت کنند.که  دولتها، در بکاربردن این دارائیها، مقررات را یکاین
کشددددورهددائی خواسددددت، در قلمروهددای اجتمدداعی و محیط  توان ازنمی      

که کشورهای دیگر از اینها را رعایت کنند، حال آنزیستی، قرارها و ضابطه
گیری و مهار مدیریت منابع کار معاف باشند. یک مقیاس جهانی برای اندازه

جا است که اصل حاکمیت هر  دولت بزرگ زمین، ضدرور اسدت. مشکل این
بنابراین، بر منابع موجود در کشور خویش، در منشور سازمان  بر قلمرو کشور،

به امضاء رسیده، قید  ، در سدانفرانسیسکو4311ژوئن  26که در  ملل متحد
، به 4332، در که، در کنفرانس ریو اصل رشد پایدار 27است. و بنابر شدده

 سان:است. بدیناست، اصل حاکمیت ملی باز تصدیق شدهتصویب رسیده
المللی، دولتها بین و بنابر اصول حقوق بر طبق منشور سازمان ملل متحد»    

ر سددیاسددت برداری از آنها را، بنابحق حاکمیت بر منابع کشددور خویش و بهره
محیط زیسددتی و رشددد خویش، دارند.  و آنها مکلفند به ترتیبی عمل کنند که 
در قلمرو حداکمیدت و یا مهار آنها، فعالیتها سددددبب زیان رسددددیدن به محیط 

های کشدددورهای دیگر و یا مناطقی نگردد که تحت حاکمیت دولت زیسدددت
 «.دیگر هستند

گذاری آمدی مهم دارد: در امر قانون، پیبلحداظ حقوقی، این وضددددعیت     
اسددت، که مرئی اسددت. به « نرم حقوق»، این المللی درباره محیط زیسددتبین

سخن دیگر، قواعد جهت نما که اگر به اجرا گذاشته نشوند، از لحاظ حقوقی 
که محکوم « حقوق سددددخت»آید. تنبیه بروفق یا مالی عواقب ویژه ببار نمی

مجبور بده تحمدل آن بداشددددد، ممکن نیسددددت. زیرا نده مهارها و نه مجازاتها 
 درکارند.

است که این نوع منابع طبیعی بسته به مشکل دیگری که باید حل کرد، این     
مرز ندارد، بنابراین، باید تحت  که آب و هوایک سددددرزمین نیسددددتند. چنان

 مدیریت جهانی باشند.
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ای که از منابع طبیعی برای تولیدکننده که مصددرفو  واپسددین مشددکل این     
ای ندارد. برای جامعه جهانی اسددددت که هزینه، کند، هزینهآنها اسددددتفاده می

 گر، دارد.بشکل عواقب ویران
های عمومی متعلق به جهانیان، سددزا اسددت که باتوجه به ویژگیهای دارائی     

آید  که اداره آنها در درازمدت را تضمین کند. منابعی که تی جستهروش مدیری
و جنگل و  اند ) آب و هواهم در سطح ملی و هم در سطح جهان، مفید فایده

توانند ارزنده( ( نمی biodiversitéهای گوناگون )مناطق در بردارنده زیست
 ند.المللی قرار نگیرتحت دو مدیریت ملی و بین

، بخاطر تعیین سددددان، ایجاد یک سددددازمان جهانی محیط زیسددددتبدین     
برداری پایدار از منابع طبیعی مشددترک زمین، با شددور کشددورهای محدوده بهره

المللی، مدیریت پایدار محیط ذیربط، یک ضدددرورت اسدددت.  در سدددطح بین
یگری مدیریت بینتواندد این دو وجده، یکی مددیریدت ملی و دزیسددددت، نمی

 المللی را، در برنگیرد. 
هائی هسددددتند که برای تمامی بشددددریت دارائیهدای عمومی جهانی دارائی     

(، بنابراین های گوناگون و ترقی فنیو جنگلها و زیسددددت مفیدند )آب و هوا
توان .  نمیتوان پذیرفت که بخش خصددوصددی برآنها چنگ اندازدمشددکل می

پدذیرفت که دولتها آنها را، به این بهانه که در قلمرو حاکمیتشددددان هسددددتند، 
سددامانه بنیادی دو مدیریتی، ملی و جهانی، که پیشددنهاد می خصددوصددی کنند.

( جهانی institutionگیرد. یک بنیاد )شدددود، مورد ترقی فنی را نیز در بر می
بیعی آنها با سددددود مشددددترک باید بتواند کشددددورهائی را که مدیریت منابع ط

 جهانیان سازگار نیست، مهار و حتی مجازات کند. 
تواند المللی میهدای عمومی جهدانی، تنهدا یک بنیاد بیندر قلمرو دارائی      

تواند مانع از تصرف و بهرهحافظ منافع مشدترک باشد. این بنیاد است که می
 تر آنها بگردد. برداری  هرچه شتابان

 ،ز کردن و به اشتراک گذاشتن منافا حاصل از ترقی فنی  متمرک9.7
 بر وفق اصل استقالل:
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هددا )تغییردادن کدداری، بخصددددوص بخدداطر امکددان  دسدددددتاز ترقی فنی     
ارگانهای ژنتیک، القای مصدددنوعی، برق خورشدددیدی(، دور شددددن از قوانین 

های فنی چون در دست انسان قرار میآوردشدود. دسدتطبیعت، برداشدت می
آورند که  از دانائی و توانائی کامل و گیرندد، در او این احسدددداس را پدید می

تواند از تنگناها عبور و بسدددا آنهارا از میان شدددامل برخوردار اسدددت. پس می
توانند قواعد حاکم بر طبیعت را پندارند میها میسدددان، انسدددانبردارد.  بدین
خاطر اسددت که فراوان از برداری کنند. بدینا که بیشددتر از آن بهرهتغییر دهند ت

که این گویند. حال آنکند، سددددخن میترقی فنی کده مدا را از طبیعدت دور می
 تواند طبیعت را ویران بسازد.فراگرد خطرها دربردارد و می

، در عین به  است که ترقی فنیکنیم اینآنچه ما در نظریه خود پیشنهاد می     
های بر ارضای نیازهای اولیه جمعیت، خطر نیانداختن سالمت محیط زیست

کردن ساکن کشورهای روی زمین، متمرکز شود.  ترقی فنی نباید وسیله ویران
طبیعت بگردد. بلکه باید  متفق طبیعت، در کامیابی بازهم بیشددتر و پایدار از 

های بالفعل فنی نباید به طبیعت نقص وارد کند و به قابلیتآن، بشود . ترقی 
میان ترقی فنی و  به اتحاد جدیدما قرار، اش لطمده وارد کندد.  بددینو بدالقوه

های پزشکی، سدان که در قلمرو پژوهشخوانیم. همانفرا می طبیعت اسدت که
ندازه های بیش از اکمیته اخالق در کار حمایت از انسان در برابر دستکاری

اندازند، در مورد های انسددان را بخطر میای اسددت که کمال و آزادیباکانهبی
هددا، بدده یمن ایجدداد گریطبیعدت نیز، بنددابر حمددایدت از طبیعدت دربرابر ویران

معیار اخالقی، اسددت تا که ترقی فنی بکار پایدار کردن سددالمت طبیعت آید، 
 متحد طبیعت و نه دشمن آن باشد.

، در که بر دنیای کنونی حاکم اسددددت،  ترقی فنی داریمایهدر نظدام سددددر     
بخش بزرگش، در مالکیت بخش خصدوصدی است. جز در موارد نادر، برای 

آیند، در مثال، مورد سددالمتی، فنونی که بکار درمان، در کشددورهای فقیر، می
شدددرکتهای دولتی و یا خصدددوصدددی  ها از آنهای کشدددفبقیه موارد، امتیازنامه

شددوند. در رشددته داروسددازی، های آنها شددمرده میهسددتند و پاداش کوشددش
واردکردن یدک دارو بده بازار ، داروئی که ملکول جدیدی را دربردارد، برای 

ماند. بدینمدتی که جبران زحمت و هزینه را بکند، درانحصدددار سدددازنده می



 321 

اند، برای مدتی ای که کردههزینه توانند، بابت کوشددش وها میسددان، شددرکت
های خود بهره جویند. بابت بازداشدتن رقیبان از ساختن طوالنی، از امتیازنامه

 برند.آن که کوشش و هزینه کرده باشند، نیز، سود میو عرضه کاال، بی
یازند، یای از شرکتها بدان دست م، نوگردانی که پارهداریدر نظام سرمایه     

ای اسددت که، کردنی و یا مطلق، ایجاد آشددیانهیک نوع ایجاد امتیاز مقایسدده
دیگری را بدان راهی نباشد و انحصار بکاربردن یک فن، موقعیت شرکت را 

ها، با ترتیب، شددرکتدر رقابت با شددرکتی که آن فن را ندارد، بهتر کند. بدین
دهند. وقتی را افزایش مینوگردانی، از رقابت مسددتقیم آسددوده و سددود خویش 

کارش تقریبا همین هم یک شدددرکت دولتی صددداحب امتیازنامه اسدددت، روش
ها. اگر یک شددود بخاطر پاسددداری از کشددفروش اسددت. امتیازنامه داده می

شدرکت دولتی و یا خصدوصدی بخواهد از کشفی بهره جوید، باید حق استفاده 
 بکارش برد.از امتیازنامه را بدست آورد و، گاه به انحصار، 

شود و می مند ترقی فنیچنین گردش کاری سدبب خصدوصدی کردن سامانه     
کند. اما در نظریه برخورداری شدددمار بزرگ تولید کنندگان را، از آن، کند می

شود. تسدهیم بر پایه اسدتقالل، این تغییر روزافزون جهان است که پیشنهاد می
بط قوا  که، درآن،  رقابت حکمروا اسددت، به دنیائی گذر از دنیائی برپایه روا

که، درآن، بنابر به اشددددتراک گذاشددددتن اسددددت. و در این دنیائی که بنایش بر 
تسهیم و اشتراک است، کار با به اشتراک گذاشتن ترقی فنی در مواردی آغاز 

جویند. به سددخن دیگر، ترقی فنی در این گیرد که به پایه اسددتقالل ربط میمی
های  مواد غذائی و پوشددداک و شدددوند: تولیدبه اشدددتراک گذاشدددته می موارد

مسددکن . ترقی فنی دیگر  تنها  در ید مالکانه و برای بردن سددود هرچه بیشددتر 
دسدددت  ای نمانیم که، درآن، بنابرماند. بنابراین اسدددت که دیگر درسدددامانهنمی

فنی و درازی و ازآن خود کردن و به تصرف انحصاری خویش درآوردن ترقی 
اسددت که در نظامی باز بروی دیگران منابع طبیعی و... اسددت.  بلکه، بنابر این

آورد علمی و فنی است که بزییم که، در آن، بنابر به اشتراک گذاشتن هر دست
سدبب برخورداری واقعی از اسدتقالل )ارضای نیازهای اولیه ( بگردد و بکار 

 همگان، در همه جای جهان، آید.
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باید دارائی عمومی جهانی بگردد. خصددوصددی نگردد   ر، ترقی فنیقرابدین     
عصددر و، همگان، بر پایه اسددتقالل، در برخورداری از آن، سددهیم شددوند. در 

و ابزارهدای نیرومند پخش اطالعات، در مالکیت اندک  (internetایدانده )ر
هم، تنها بخاطر سود بردن، ردهای ترقی فنی، آنآوشدماری نگاه داشدتن دست

مایه گرائی، بیش از بیش مشکل و بیش از بیش پنداری بیبیش از بیش کهنه
 است.  
تواند از همان منطق پیروی کند می در  بیرون از حیطه استقالل، ترقی فنی     

 و تحقیقات خصوصیکند: رقابت میان تحقیقات دولتی که امروز پیروی می
 ماند. ها برجا میو حمایت از امتیازنامه

 برای انجام چنین تغییری، باید از پس سده ستیزه برآمد: چگونه ترقی فنی     
را بداید هدایت کرد که ما را از  نگهبانی سددددالمت طبیعت بازندارد؟ چگونه 

ن فنون بقصددد یافت باید در شددرکتهای خصددوصددی انگیزه پرداختن به تحقیق
جدید را پدید آورد؟ چگونه باید از نظام بسدددته کنونی به نظامی باز عبور کرد 

 کند؟که این نظریه پیشنهاد می
 

در حددی کده پدایه  المللی تمویدل و پخش ترقی فنی٭ ایجداد یدک آژانس بین
 کند:استقالل ایجاب می

المللی برای شود یک آژانس بین، پیشدنهاد میهمانند مورد محیط زیسدت     
سمت و سو دادن به تحقیقات علمی و فنی و تمویل آنها و در اختیار همگان 

که، در قراردادن فنون جدید پدید آید. این سددازمان ضددرور اسددت هم برای آن
و بخش عمومی سود جویند و هم د حیطه استقالل، همه کشورها از ترقی فنی

و خصوصی انگیزه ضرور برای تحقیق و یافتن فنون جدید را از دست ندهند 
توان و  هم ترقی فنی با طبیعت، در بهبود محیط زیسددددت، همکار بگردد. می

المللی تأمین از مالیات و یا عوارض بینای را تصددور کرد که بودجه آنسددامانه
بخش خصوصی را، در  شود و تحقیقات بخش عمومی و بخشی از تحقیقات

آوردها را به اشددتراک بگذارد به چهار گوشدده جهان،  برعهده بگیرد و دسددت
های سدداکن آنها، در تولید مواد غذائی و ترتیبی که در همه کشددورها، جمعیت
 پوشاک و مسکن، استقالل بجویند.
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هرگاه یک عامل خصددوصددی بخواهد تحقیق کند، خصددوص اگر حاصددل      
المللی کمک مالی آیدد، باید بتواند از آن سددددازمان بینتحقیق بکدار همگدان 

 دریافت کند.  
اگر  یک کارفرمائی خصددوصددی خواسددت تحقیقی را تمویل کند که بکار      

توان آورد آن بر سود خود بیفزاید، میآید، تا که با بکاربردن دسدتهمگان می
د. به سخن تر، موضوع بررسی کرسازوکار پخش فن جدید را، در زمانی کوتاه

دیگر، از مدت برخورداری از امتیاز کاسدت و در ازای آن، به صدداحب امتیاز 
 غرامت پرداخت.

 المللی نقشدددی عالی در  هدایت تحقیق در قلمرو ترقی فنیاین آژانس بین     
کند. هرگاه بنابر به اشددتراک گذاشددتن ترقی فنی، بنابراین، پایدارکردن پیدا می
سان، ترقی فنی سپهر رقابت، اشدد، ایجاد آن یک ضرورت است. بدینرشدد ب

کند و به سپهر استقالل در را ترک می کشدیخصدوصدی گردانی، سدلطه و بهره
 آید. می

های دوم و سوم اقتصاد جای دارند، های فنی که در دایرهبعکس، تحقیق      
   دارندود را نگه میمانند و وضعیت کنونی خکامالً آزاد می

 

های ها و ترقی  به اشتراک گذاشتن دسترسی به اطالعات و دانش9.1
 فنی:

فنون جدید پخش اطالعات و ارتباطات امکان دسترسیع در جا و در دم،      
اند. هدای فنی را، با هزینه اندک، فراهم کردههدا و ترقیبده اطالعدات و دانش

اسددت. ای را ایجاد کردهالعادهانهای فوقاین نوآوری اسددتثنائی اسددت که امک
این بدان معنی اسددت که برخالف گذشددته، اطالعات در همه جا در دسددترس 

توانند در دسددترسددی به آنها، سددهیم شددوند. دیگر هسددتند. بنابراین، همگان می
آوردهای علمی، با های فنی و دسدددتمانع فنی برای انتشدددار اطالعات و ترقی

های فنی، . بلحداظ تعلیم و تربیت و انتشددددار ترقیحجم بزرگ، وجود نددارد
 تواند اثرهای بس سودمند ببارآورد.پخش اطالعات توسط رایانه می
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دهد نیک اطالع بجویند خوب بکار رود، به همه امکان می هرگداه یارانه     
 و و به وظیفه شهروندی دنیا عمل کنند. با به اشتراک گذاشتن منابع اطالعات

های خاص خود و با وجود را، بر وفق گزینه ها، وسددددائل رشددددد پایداردانش
های یکدیگر  و نتایج بدسددددت آمده، در اختیار همه ملتها اطالع از انتخداب

هددا، یددک هددا و فندهددد.  از رهگددذر جریددان آزاد اطالعددات و دانشقرار می
آیدد. هر انسددددان، برخوردار از این وجدان، خود را یپددیدد م وجددان جهدانی
 یابد.داند و میو برابر با همه دیگر شهروندان جهان می شهروند جهان

و وظایف  آید که، درآن، همگان در حقوقبدین انقالب، دنیائی پدید می     
عات دسددت کاری شده توسط آن که، وسدیله اطالشدوند بیهمانند و سدهیم می

بخش مسددلط بر اقتصدداد جهان، آلت فعل بگردند. آزادی جریان اطالعات و 
شددددود که دائر المعارف می ها و فنون ادامه دادن بکار دیدرو و داالمبردانش

های زمان خود را در اختیار جمهور انسانبزرگ را نوشتند تا که تمامی دانش
دهند. باوجود این، آن دائر المعارف تنها در دایره کوچک بورژوازی هدا قرار

 روشددن بین و اشددرافیت اروپا، انتشددار یافت.  زیرا در قرن هژدهم در فرانسدده
توانسدددت دایره پخش خود را فراخ منتشدددر شدددد و، در آن زمان، مشدددکل می

 گرداند.
، های بسددیاری، در یارانهنشاسددت. داامروز، وضددعیت بسددیار تغییر کرده     

ها، کمتر از کم، در قید حمایت بطور مسدتقیم، در دسترس هستند. این دانش
مؤلف و یا امتیازنامه هسددتند. لذا، دسددترسددی به دانشددها بس آسددان  از حقوق
ها العاده پخش اطالعات و دانشددها و فناسددت. رایانه یک وسددیله فوقگشددته
 . سزا است که بیش از بیش همگانی بگردد.است
بنابر نظریه ما، در هر کشددددور، حق بر تعلیم و تربیت جسددددتن، در حیطه      

گیرد و برخورداری از آن و رعدایت آن تکلیفی اسددددت که اسددددتقالل قرار می
شود.  باید به اشتراک گذاشته انجامش اجتناب ناپذیر است. و نیز، ترقی فنی

رگدداه این نظریدده بدده عمددل درآیددد، اثرات بددالقوه بکدداربردن فنون جدددیددد بر ه
شددود. چرا که سدده برخوردار کردن همگان از اشددتغال، چندین و چند برابر می

شوند: مانعی که به مالکیت درآوردن فنون پایه مانع مهم از پیش پا برداشته می
برای  پرورشو حمدایت از این مالکیت اسددددت، و مانعی که فقدان آموزش و 
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همه  اسدددت و بخشدددی از جمعیت هرکشدددور را از سدددود بردن از جریان آزاد 
کند و مانعی که در دسددددترس همگان ها و فنون، محروم میاطالعات و دانش

 ها و فنون است.قرارنگرفتن اطالعات و دانش

، اما ها، سازمان دادن سفر انسانها  مساعدکردن مبادله اندیشه9.3
 های دور:محدودکردن نقل و انتقال کاالها به فاصله

ها به یمن نظریه جدید ما بر مبادله اطالعات و بسط گستره انتشار اندیشه     
دارد،  اسددت. وقتی امکان وصددل شدددن به رایانه وجودوجود رایانه، بنا شددده

ند با توااش از مخاطب خود هراندازه باشددد،  میشددهروند امروز جهان، فاصددله
او ارتبداط برقرارکندد و با او اطالع و نظر مبادله کند. وسددددعت بخشددددیدن به 

شدددود با الف:  ممکن کردن اتصدددال هرچه بیشدددتر جریان اندیشددده ممکن می
که دسترسی به یی ها شدهروندان جهان به رایانه و ب: با از میان برداشدتن مانع

ها و پخش عرفتها  و پخش مهای فنی و  پخش اطالعها )پخش ترقیدانش
 کنند. ها را نامیسر میها( و اندیشهفرهنگ

اسددت که به هرکس امکان رفتن از سددازمان دادن به تحرک انسددان به این     
این به آن محل و کارکردن و سددددازمان دادن به اوقات فراغت خود و کشددددف 

های دیگر داده شود. باوجود این، این تحرک نباید به قیمت تخریب سرزمین
تمام شددود. در عین رعایت آزادی هر  شددهروند، در مواردی،  ط زیسددتمحی

توان پیشنهاد کرد که بلحاظ مییی ها ها، جانشینجا رفتنجا به آنبرای از این
تر باشدددند )برای مثال، در محدوده شدددغلی، ریی زنی با محیط زیسدددت سدددالم

ه دوردسددت برای شددرکت در اسددتفاده از وسددائل ارتباط جدید بجای سددفرها ب
را سدددالم شدددود، باید آناجتماع شدددغلی(. و زمانی هم که سدددفرکردن ناگزیر می

 گرداند.
های شدددهرسدددازی شدددهرها، فاصدددله در حال در اسدددلوب به همین ترتیب،     

افزایش میان محل زندگی و محل شددغل باید کوتاه شددود. شددهر جدید شددهری 
کیلومتر فاصله داشته باشد.  411 نیسدت که، در آن، محل زندگی از محل کار

باشند. شهر حتی اگر برای طی این مسدافت، وسدائط نقلیه جمعی وجود داشته
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جدید شدهری اسدت که، درآن، محل زندگی به محل کار بسددیار نزدیک باشد. 
آهنگ بیابند. شددهری است شدهری اسدت که، در آن، این دو محل، ترکیبی هم

زمان رفت و آمد و اندازه اسددددتفاده از کده نزدیکی محل زندگی به محل کار، 
 وسائط نقلیه را کم کند. 

تری باید وسددائط نقلیه پاک، خودروهائی را بیشددترکرد که گازکربنیک کم    
کنند. دیگر نباید رفت و آمد افراد و یا کاالها، فعالیتی بگردد را متصدداعد می

سددددان که در حال آید. آن، به قلم نمیکده در محاسددددبه تولید ناخالص داخلی
 حاضر مرسوم است.

هدا و حمدایدت از آنها، هدا، بر سددددر تولیدد دانشتداکنون، در برخی بخش     
رقابت اسدت. حمایت هم بخاطر جبران هزینه تحقیق و هم بخاطر دست باال 

چنان باید  جبران بگردد. زیرا این . هزینه هماسددددت را پیدداکردن در رقدابت
ادامه بیابد، ضدددرور اسدددت. گرچه  ترقی فنی نباید  که ترقی فنیبرای آن جبران

آهنگی را بجویدد کده مدا را همواره در تنگی زمدان و فوریدت نگداه بدارد، اما 
کندد که بنا را بر بدایدد انجدام بگیرد. بجدا آوردن شددددرط احتیداط ایجداب می

ار نیستند، نگذاریم و در استفاده های فنی که هنوز در اختیحلاسدتفاده از راه
 که توان مهارشان را نداریم، نسپاریم.یی از دانش فنی، تن به خطرها 

شود، کاال کردن تحقیق کاری است که اما در آنچه به حمایت مربوط می      
آوردهای ترقی ترها به دستاست که ضعیفباید ترک گوئیم. زیرا سدبب شدده

سددی پیدانکنند و نتوانند بروفق و در سددطح اسددتقالل، از این دسددتدسددتر فنی
شددود و بکار سددلطه آوردها در تولید سددود جویند. این امر که تحقیق کاال می

شدددود که تحقیق آید، سدددبب میهای میبربازار، توسدددط یکچند از کارفرمائی
هدجهتی را درپیش نگیرد که بیشددتر مفید اسددت، بلکه جهتی را پیدا کند و کر

است که بیشتر سود عاید بکاربرندگان )برای مثال، پولی که شرکتهای داروئی  
رو قابل مقایسه با کنند، به صرف تحقیق در باره داروهای آسایش بخش می

های در خطر پولی که خرج تحقیق درباره داروهائی می کنند که بکار جمعیت
کند. کاالکردن یآوردهایش مآیند، نیسدددت( دسدددتبیماری و سدددوء تغذیه می

شود، تحقیق در فنونی شدود، سبب میتحقیق و ترقی فنی که از آن حاصدل می
 ترین جمعیت دنیا دارد، انجام نگیرد.که بیشترین فایده را برای بزرگ
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نظریه جدید ما، تغییر هدف، بنابراین، جهت تحقیق اسدددت که پیشدددنهاد       
ردد که د. نباید کاالئی بگکند. دیگر حاصدددل تحقیق نباید کاال تلقی شدددومی

د و باید دارائی همه جهانیان بگرد وسدیله سدلطه اینان بر آنان بشود. ترقی فنی
این منزلت حقوقی را بپذیرد و به اشدتراک گذاشدته شود تا که همه شهروندان 
جهان، در تولید برای برآوردن نیازهای مقدم و در سدطح اسدتقالل، بتوانند به 

کند. از جامعه در آوردهای آن دسدترسدی داشدته باشند.  جهان تغییر میدسدت
بند رقابت برپایه روابط قوا، به جامعه تسدهیم و به اشتراک گذاشتن تغییر می

شوند. رابطه ها به اشتراک گذاشته میکند. در جامعه نو، سدودمندترین کشف
رای مسددلط شدددن بر تر یافتن، بکند. دیگر بنابر هرچه سددریعبا زمان تغییر می

دیگران و یدا جلو افتدادن خویش را به پول تبدیل کردن، نیسددددت، بلکه بنابر 
بلندمدت را زمان عمل کردن و مسددیر رشددد، رشددد انسددان، را درپیش گرفتن 

 است. 
المللی تمویددل و پخش دسدددددتدهی، ایجدداد آژانس بیناز نظر سددددازمددان     

برخورداری از استقالل در برآوردن نیازهای اولیه  که بکار آوردهای ترقی فنی
توان با وضع مالیات بیایند، یک ضدرورت است. خرج این بنیاد جهانی را می

بر معامالت مالی در سطح جهان، تأمین کرد. ضرورت تمام دارد که فنونی از 
 زیستی همه شهروندان جهان مفیدند. محدوده کاال، خارج شوند که برای به

تأمین آزادیهای همگانی و آزادیهای شخصی، در سط  هر    9.41
 ملت:

کند، نظام دموکراسددی نظام سددیاسددی که بکاربردن این نظریه ایجابش می     
های های مشترک، انتخاباسدت. هر شهروند باید توانائی شرکت در انتخاب

سددیاسددی عمده را داشددته باشددد. گرچه این اکثریت انتخاب کنندگان اسددت که 
ها، بنابراین، محدوده زندگی، بخصوص در آنچه به مشدترک سیاست محدوده

کند، اما برخورداری از شددود، را تعیین میمربوط می سددالمت محیط زیسددت
ای را تعیین کند که آزادیهای فردی باید تشددویق شددود. اکثریت نباید محدوده

د. آزادیهای فنی فضای آزادیهای فردی و همگانی نسلهای آینده را محدود کن
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کران ندارند. کران و حدود دارند. حد اول قدیم است )فلسفه روشنائی( و بی
آن سدازمان دادن به آزادی هرکس به ترتیبی اسدت که صدمه به آزادی دیگری 

رو، نقش دولت در (. از این4713صدددادره  بشدددر وارد نکند )اعالمیه حقوق
سدداالر مسددئول، مهم شدددن حقوق و تکالیف هر فرد، در جامعه مردمرعایت 

برداری و گاه است. حد دوم جدیدتر است: تعیین حدود برای هر فرد در بهره
زیان رساندن به منابع طبیعی کره زمین. با رعایت این دو حد، نظام دموکراسی 

ه ملی، که نظام دموکراسددددی عمل کند، محدودبداید بتواند عمل کند. برای آن
ترین محدوده اسددددت. تا این زمان، محدوده دیگری، غیر از محدوده مطلوب

 است. ملت، که، درآن، دموکراسی عمل کرده باشد، مشاهده نشده
بنابر نظریه ما، یعنی نظریه به اشدتراک گذاشدتن بر پایه اسدتقالل، اسداسی     

اکه جویند تاسددت که آحاد جمعیت هر کشددور تعلیم و تربیت بترین کارها این
های اول اسددت که به انتخابات معنی پیدا کند. تعلیم و تربیتی در شددمار هدف
ها را پیدا کند و همگان هرکس این توانائی را بدهد تا که بیشددددترین انتخاب

 شهروندان واقعی بگردند. 
اقتصدددادی و اجتماعی و سددداالرانه هر ملت، نقشهای مردمبنابر انتخاب      

شود. ت و نقش آن، در رابطه با جامعه مدنی،  این یا آن میمحیط زیستی دول
 -4713سدددال   آزادیهای مصدددرح در اعالمیه حقوق بشدددر - در کنار حقوق

دولت باید این توانائی را داشدته باشد که آزادیهای مشخص در برگیرنده بیمه
ر و برخورداری از حق هددا و حمددایددت اجتمدداعی و کددار در ازای مزد درخو

 استراحتِ  همه شهروندان را تضمین کند.
های مردمالبته سددددطح آزادیهای واقعی همه جا یکی نیسددددت. بنابر گزینه     

سدداالرانه و امکانهای واقعی کشددورهای مختلف، این سددطح با آن سددطح فرق 
کند. باوجود این، یک پایه مشددددترک برای همه جهانیان وجود دارد و آن می
خورداری از غددذا و پوشددددداک و مسددددکن و تعلیم و تربیددت و حق گزینش بر

 اسدت که، در استقالل از خارج،  میان حقوقفرهنگ اسدت. نقش دولت این
مطالبات بهترین تعادل را، هم در سددطح افراد و هم در  -آزادیها و حقوق  -

 سطح جامعه، برقرار کند. 
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اسددت که از سددپهر تجارت خارج بگردیم ناحترام به فرهنگ هرکس به ای     
و فرهندگ را موضددددوع انتخداب آزاد هرجدامعده بددانیم.  امروزه، در آنچه به 

است که ای گشتهشکل و هم ریخت سازی، قاعدهشود، همفرهنگ مربوط می
ترها را، با تحمیل شددیوه زندگی خود، به عمل به آن، مجبور ترها ضددعیفقوی
کند. ها را یکسددددانی کاالها و خدمتها تهدید میکنندد. گونداگونی فرهنگمی

رود )انگلیسدی در سدینما( و چگونگی لباس پوشیدن و غذا زبانی که بکار می
های هدای عمومی و بداشددددگداهخوردن و گدذران اوقدات فراغدت جمعی )بدا 

یک شکل را القاء می مخصدوص گذران اوقات فراغت(، همه شدیوه مصرف
 باورانند.زیستی میبازرگانی این شکل را بهکنند و تبلیغات 

ای و هر جمدداعتی بددایددد بتوانددد الگوی کدده هر ملتی و هر منطقددهحددال آن     
آنکده از بیرون تحت سددددلطه قرارگیرد، فرهنگی خویش را انتخداب کندد و بی

را متحول بگرداند. همین سددخن را در باره تمرین خواهد آنسددان که میهمان
یز باید گفت. درباره گوناگونی مردمان و احترام به عرف و کردن دموکراسی ن

های آنها هم این سدخن را باید گفت. رشد برخوردار از سیمای انسانی عادت
شددمارد، که زمان را به زمان وا میها را محترم میرشدددی اسددت که گوناگونی

، که به شددددماردرم میحتهر ملدت و هر کس را م نتخداب تمددنگدذارد، کده ا
ها که، در آن، یکی برنده و دیگری نهد.  برخورد تمدنهویدت هر فرد وقع می
انداز آینده نیسددت. چندگانگی تمدنها را باید توانائی کره بازنده باشددد، چشددم

هددای فرهنگی هدا، بخصددددوص گوندداگونیزمین مددا بر حفظ تمددامی گوندداگونی
ها و تحول ه این فرهنگدانسدددت. توانائی این کره را، به دادن امکان اظهار ب

آنها به راه و روش خاص خود، باید شمرد. توانائی این کره را احترام نهادن به 
 ها باید انگاشت.ساالرانه اکثریت در هریک از جامعهانتخاب مردم

ها، ها نیز. اما این نفوذها و یا مبادلهالبتده، نفوذهدا وجوددارندد و مبدادلده     
آورد گفتگوی ر دیگری اعمال شدددوند، بلکه باید رهنباید از راه سدددلطه یکی ب
 آزاد و با رضایت بگردند.

  مساعد کردن زمینه و شرائط برای استقرار دموکراسی در 9.44
 ترین محدوده که محدوده ملت است:مطلوب
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هائی را کرد مطلوب دموکراسددددی، تحقق پیش زمینه و پیش شددددرطعمل     
هائی که دور دموکراسدددی به سدددرزمینخاطر اسدددت که صدددکند. بدینایجاب می

 آورد:اند، نتیجه درخوری ببار نمیآماده آن نشده
اسددت که اسددباب تعلیم و تربیت الزم،  شددرط اول که باید متحقق گردد، این● 

 برای جمهور مردم،  فراهم شددددوندد تا که هرکس بتواند، با شددددناخت حقوق
ها شرکت کند. مردمی که به اندازه شهروندی خود و موضوع انتخابات، در آن

خورند و آلت دسددت میندیده باشددند، بسددا فریب می کافی آموزش و پرورش
های آنها را بشناسند توانند از نیات نامزدها سردرآورند، برنامهشوند. زیرا نمی

یر دسددتتوانند ریی خود را بنویسددند و در صددندوق بیاندازند. ناگزو بسدا نمی
شددوند. در آموز شددهروندان آموزش و پرورش دیده، با مقاصددد ناشددناخته، می

دموکراسدددی، دانائی و آمادگی عمل آزادانه به تکلیف خود،  بمثابه شدددهروند، 
ای، ضرورتی است که نباید از آن، تن زد. برای  ریی دادن به شخصی و برنامه

نتایجی که اجرای آن ببار میباید توانائی خواندن نام و برنامه را داشدددت و از 
 آورد، آگاه شد. 

تنها مردها  -، به شمار  بیشتری از مردها ، در فرانسه4171در سالهای        
های جمهوری سوم، حق ریی داده شد و  حکومت  -حق ریی دادن داشدتند 

کرد بخشدددیدند زیرا عمل تقدم اول یکی پس از دیگری، به آموزش و پرورش
 کرد. را ایجاب میمطلوب دموکراسی و عمل به تکالیف شهروندی، آن

هائی از میان اسددت که تعبیضشددرط دوم گردش کار مطلوب دموکراسددی این● 
شدددوند انتخابات به انحصدددار اقلیتی از جامعه درآیند. برخیزند که سدددبب می

یقت، حق مشووارکت در در حقبرقراری حق دادن ریی  برای جمهور مردم، 
اسوت، ضووروراست   این حق که رأی دادن وسویله اعمال آن حاکمیت

بوایود از آن جمهور مردم، بودون تمیز و تموایز، بگردد  زیرا گردا کار 
از این دیدگاه که بنگریم، دموکراسدددی  مطلوب دموکراسووی بدان نیازدارد 

آوریل  24در  ایت بخش خویش را بدسدددت نیاورد مگرضدددشدددکل ر فرانسددده
که زنان فرانسدددده نیز حق شددددرکت در حاکمیت و اجازه دادن ریی را  4311

یافتند. در جامعه ریی دهندگان،  هرگونه تبعیضددی  باید از میان برخیزد تا در 
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اعمال حق حاکمیت، گروهی از مردم از امتیازی برخوردار نباشدددند که بقیت 
 محرومند. مردم از آن 

است که انتخاب کنندگان همگونی شدرط سومی که باید واقعیت بجوید این● 
پذیرد، داشددددته که اقلیت انتخاب اکثریت را بو انسددددجدام الزم را، برای این

، اقلیت بپذیرد که اکثریت، توسط منتخبان خود، بر او باشدند. به سخن دیگر
ن آندر عیز، اکثریت نیز اجرا بگذارد. و نیحکومدت کند و برنامه خود را به 

کده بدایدد بتواند برنامه خود را به اجرا بگذارد، باید اقلیت و حقوقش را  هم 
 پاشد.محترم بشمارد وگرنه کشور از هم می

اند و ، در آنها، هاشددان از چندین قوم تشددکیل شدددهدرکشددورهائی که ملت     
هر دین، مذاهب پیرو دارند  و، و در  روند و چندین دینچندین زبان بکار می
شددددوند، رنگ قومی دارند، عمل کردن به این ها که داده میبنابر رسددددم، ریی

تر کند، بسدددیار مشدددکلقاعده که اکثریت حکومت و اقلیت نظارت و نقد می
رو، انسجام جامعه و احساس تعلق به ملت و کشور هرچه بیشتر اسدت. از این

هینه ت اکثریت را بپذیرد، برای گردش کار بباشدددد، به ترتیبی تا اقلیت حکوم
صورت است که حکومت، بنابر ریی اکثریت دموکراسدی ضدرور است. در این

 گیرد. و تغییر آن، این و یا آن سمت و سو را در پیش می
در عمل، پیش شددددرطهای الزم برای چرخش مطلوب چرخ دموکراسددددی،      

مله به دلیل احسدداس تعلق یابند. از جاغلب، در محدوده یک ملت تحقق می
توانند، از ای پراکنده باشددددند، کجا میبه کشددددور و ملت. مردمی که در منطقه

رهگدذر ریی دادن، اکثریدت و اقلیت تشددددکیل دهند  و اقلیت با آن اکثریت 
 مخالف نشود و آن را فلج نکند؟

توانند دموکراسددی ای مشددکل میهای منطقهخاطر اسددت که مجموعهبدین     
، در کشورهائی مثل های فدرالر کنند و دموکراسدی عمل کند. تنها نظامبرقرا
که بر مبانی فرهنگی و زبانی و تاریخی بنا دارند که احسدددداس  و امریکا آلمان

 کنند، با دموکراسی خوانائی دارند.  تعلق به کشور و ملت را تقویت می
ای با انسددجام اجتماعی اندک که از خاطر اسددت که در جامعهو نیز، بدین     

 روند و چندین دینچندین قوم  تشددکیل شددده و ، درآن، چندین زبان بکار می
و فرهنگ رواج دارند، برقرارکردن دموکراسدی بس مشددکل است. و  و مذهب
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مرز، مردمی را به دو نیم و از  باز اسدددتقرار دموکراسدددی مشدددکل اسدددت وقتی
 یکدیگر جدا کرده باشد.

م اجتماعی کامل اسددددت، بده این دالیدل، چهارچوب ملی، وقتی انسددددجا     
اسددت. کرد مطلوب آنچوب برای برقرارکردن دموکراسددی و عملبهترین چهار

اسدت با استقرار دموکراسی. هی ها، اغلب، همراه بودهدر تاریخ، ایجاد ملت
 است. باشد، دیده نشدهکه پیش از ایجاد ملت تأسیس شده دموکراسی

و برای آنده چر  دموکراسووی نیک بچرخد، باید که اسووتقالل پایه      
تواند چهارچوب .  زیرا بده یمن اسددددتقالل، ملت میحواکمیوت ملی بگردد

زیسددددت خویش را در طول زمدان بس دراز، تعیین کند. به ترتیبی که، رها از 
های میان و کوتاه مدت، بیانگر هدفی باشددد که زندگی نتخابسدلطه بیگانه، ا

آید که پایدار تویم با رشدددد اسدددت. بنابر نظریه ما، پایه اسدددتقالل بکار آن می
 های ضرور برای گردش کار مطلوبِ دموکراسی پایدار گذاشته آیند. اساس

 باید آورد:  به دموکراسی سبز روی9.42

ای که جمعیت جهان و رشددددد آن و ناپذیر، وزنه در دنیدائی، با منابع پایان    
های آینده را از پیش است، سرنوشت نسلآن، وسدطح رشدد آن شدیوه مصدرف

برداری از منددابع، کم و بیش، کنددد. در چنین دنیددائی، منطق بهرهتعیین نمی
جود و عقالنی اسددددت. زیرا مندابع پدایدان ناپذیرند و بیمی از افزایش جمعیت

 ندارد. جمعیت رو به افزایش سددبب افزایش تولید و افزایش مصددرف سددرانه
زندگی بهتر که رشدددد  هم بلحاظ توقعافزایش جمعیت و  شدددود. هم بخاطرمی

شددود. زیرا به اشددتراک گذاشددتن پیشددرفت نیز ممکن میورد. آتولید در پی می
های روی زمین را همنسدددانتوان تأخیر عقب ماندگان را جبران و زندگی امی

 سطح کرد.
پذیر ایم که منابع موجود در زمین، پایانکه، امروز،  ما آگاه شدددددهاال این     

کشند. پس پذیر هستند و بعضی دیگر ته میهستند. البته برخی از آنها تجدید
 قعیتکنیم. در مو توانیم بدون آنها تولید و مصددددرفباید بیاموزیم چگونه می
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جدید، رشدد جمعیت جهان و سدطح مصرف آن، برای آینده بشریت، اهمیتی 
 بتمام دارد.

اند که وجدان بر وضعیت موجود، بس باوجود این، دو عامل سدبب شدده     
 ضدعیف باشدد.  عامل اول ناشدی از این باور قطعی است که افزایش جمعیت

شدن رشد )بنابر نظریه  یمن جهان شمول جهان بزودی متوقف خواهد شد، به
کاسدته شدن از آهنگ رشد جمعیت بخاطر رشد باالی اقتصادی اجتماعی(، 
این رشددد متوقف خواهد شدددد.  بنابر این باور، به یمن رشدددد جهانیان، رشدددد 

(، نزدیددک، همین فردا، 2111میلیددارد نفر در سدددددال  3.1تددا  3جمعیددت )
 شود!ئله خود به خود حل میمتوقف  و این مس

دنیا بر زمین، ناچیز  بردی افزایش جمعیتاسدددت که اثر راهعامل دوم این     
کند. این امر مشکل را حل می شدود. با این اسدتدالل که ترقی فنیباورانده می

ی نیست. زیرا، به یمن کشند، مشکل الینحلکه منابع زمین، دیر یا زود، ته می
سو، که از انقالب صنعتی بدینکند. چنانرا حل مینبو  انسان،  ترقی فنی آن

ترقی فنی، مشدکل مواد نادر، مشدکل مواد گران و مشدکل مواد ضرور را حل 
چون نفت و گاز(، در اسددددت. بده یمن ترقی فنی، مندابع جددید بکر )همکرده

که منابع بکر موجود نه ندد.  اال اینشددددوبرداری میآیندده نزدیدک قدابدل بهره
برداری هستند رود. بعضدی از منابع  در واپسین دور بهرهچندانند که گمان می

برداری تواننددد مورد بهرهانددد، میبرداری نشدددددددهو برخی دیگر، هنوز بهره
قرارگیرند و شدددبح ته کشدددیدن منابع را دور کنند. چرا نباید باور کنیم که نبو  

گرایش را وارونده خواهدد کرد؟ بده مرگ و میر زیسددددتمندان  انسددددان، روزی
، هوا و دریا، را خواهد گوناگون پایان خواهد بخشید، آلودگی محیط زیست

زدود؟ چرا نباید تصددددور کنیم، در دراز مدت، کیهان منابع الزم را در اختیار 
خواهدآورد؟ بدینانسدان خواهد گذاشدت و بدانها، انسان نیازهای خود را بر

بینی، برای ترقی فنی توانائی به تأخیر انداختن سددان، پیشدداپیش، درمقام پیش
 شویم.ندرت و بسا تبدیل کمبود به بیش بود و آلودگی زدائی، قائل می

این عوامدل، کم و بیش واقع بیندانده، کده بکدار نداچیز انگاری اثر افزایش      
دهند اما دربرابر تحلیل، تاب نمیشددددوندد، گرچه امید میگرفتده می جمعیدت

 3.1که جمعیت جهان  2111رو مسدلم نیست در سال آورند: نخسدت، بهی 
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 11تا  91شددددود، تعادل بجوید. پیش بینی جمعیت جهان در میلیارد نفر می
سال  11سدال آینده، موضدوع تجدید نظرهای جدی هستند. چنانکه در طول 

شددد. در آخرین برآورد ی جمعیت موضددوع تجدید نظر میبینگذشددته نیز پیش
در سددال  (، دیگر از تثبیت جمعیت2149جمعیت )توسددط سددازمان ملل در 

میلیارد  44.1میلیارد نفر  سددخن بمیان نیسددت. صددحبت از  3.1، در 2111
 است.  2411نفر جمعیت کره زمین در سال 

ای قابل دنیدا شدددداخص خوبی برای آیندده تافزون بر این، تثبیدت جمعید     
 متوسط جورکند.  باید جورش را با مصرف« جمعیت دنیا»تحمل نیست. 

 اسددت، چندان افزایش جمعیتقرار، آنچه برای آینده ما نگران کنندهبدین     
ریت دربند اسراف و تبذیر اکث رفدر کشدورهای فقیر نیست. بلکه، شیوه مص

و خوشدبختی برای همه، یعنی به اشتراک گذاشتن رفاه و  انسدانها اسدت. رفاه
کردن شددیوه مصددرف کشددورهای غربی،  میسددر  خوشددبختی، با جهان شددمول

 نیست. 
ها و شددود، مسددلم اسددت که نباید کشددفیمربوط م و در آنچه به ترقی فنی     

برداری از منابع موجود را روشدددهای جدیدی را منتفی دانسدددت که امکان بهره
کنیم ادامه دهیم کنند. اما آیا براستی حق داریم  بکاری که میچندین برابر می

کند؟ نباید، از هم یعنی بخود ببداورانیم کده هی  خطری آیندده را تهددیدد نمی
ه بکار بردن، دانش فنی که هنوز دراختیار نداریم باز اندیشدددیم؟ اکنون، دربار

هایش، زمین را الشددده الشددده کردن با زباله آمدها )انرژی اتمینباید تمامی پی
هاشان را تغییر میهائی که ژنبرای بدست آوردن نفت و گاز شیست، فرآورده

توانیم نظر قراردهیم؟ آیا هنوز میها( را، پیش از وقوع، مد کشدهیم، حشره
بگوئیم که ترقی فنی جریانی به ضرورت مداوم است و شدت جریان رشد فنی  

ها همواره آمدهای بکاربردن فنون جدید را، در زمین و فضددا، ما انسددانو پی
 توانیم مهار کنیم؟ می
انش و آوردهای دتوانیم، با دادن قدرت به دستاست که نه. ما نمیبدیهی     

های ها برای مسددائل ما، از مسددئولیتحلفن و مکلف کردنشددان به یافتن راه
آبادها، حدال و آینده خود تن بزنیم.  به جای خود سددددپردن به این گونه خیال

باید خویشدددتن را مسدددئول بدانیم و به عمل برخیزیم. سدددرنوشدددت خویش را، 
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منش غیر قطعی دارد. آنچه  درحد دانش امروز ، در دست بگیریم.  ترقی فنی
گونه برنامه یابیم. برپایه تداوم جریان ترقی فنی، هی جوئیم، همواره نمیرا می

پذیری منابع های زندگی خود با پایانتوان کرد. پس، انطباق شیوهگذاری نمی
 طبیعت، کاری است که باید انجام دهیم.

است که ما باید لی که شد، اینبلحاظ جمعیت و افزایش آن، نتیجه استدال     
متوسدددط  هم میزان رشدددد جمعیت جهان را مهار کنیم و هم شدددیوه مصدددرف

جمعیت روی زمین را بیابیم و جانشددین شددیوه مصددرف کنونی کنیم: جمعیت 
 سبز و شیوه مصرف سبز.

اسددت که متغیر جمعیت، متغیری نظریه تسددهیم بر پایه اسددتقالل،  بر این     
کرد:  دو کار باید است ونیست بلکه درونی آن و مصرف ون از نظام تولیدبیر

های هر فرد، و یکی کوشش برای مهار رشد جمعیت، در عین احترام به گزینه
دیگری، تغییر  الگوی مصددرف کنونی به الگوی مصدددرفی برای همه جهانیان 

جوئی در راه رشد(. بنارا بر حداکثر صرفه )کشورهای رشد یافته و کشورهای
حال، همگان را از بهدر مصددددرف منابع کره زمین  باید گذاشددددت و درهمان

 زیستی متعادلی، بلکه بهتری، برخوردار کرد.
برداری در دنیائی با منابع پایان ناپدیر که، در آن، نبو  انسان امکان بهره      

وجود ندارد. اما امروز، ما  فزایش جمعیتدهد، تنگنای ااز منابع جدید را می
هدا وجود دارندد. پس بدایددد کدده تنگندائی کده افزایش دانیم کده محددودیددتمی

خود وارد کنیم. به سخن دیگر، تعادل  جمعیت است را در سامانه رشد پایدار
هائی که محیط زندگی در مکانهر کس و ا جددیددی میدان تولید و مصددددرف

گدذارد، برقرار کنیم. پس، تنگندائی  که افزایش جمعیت اسددددت، اختیدار می
دیگر، نه بیرونی که درونی سدامانه رشدد است. رشد جمعیت جهان و به سطح 

درصد جمعیت  91کشورهای صنعتی رسیدنِ کشورهای پرجمعیت )صاحب 
را  زندگی بر روی زمین جهان( و درپیش گرفتن شدیوه تولید و مصرف غربی،

ار رشدددد جمعیت اسدددت. برای پرهیز کند. نیاز جدی به مهبه مرگ تهدید می
 دویدن بسوی فاجعه، چندین تحول ضرور هستند:از
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. درکشدورهای درحال رشدد، اتخاذ سیاست جمعیتی و به اجرا گذاشتن آن،  4
د. ار شوضرور است تا مگر میان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر تعادل بر قر

 و
. در کشددددورهدای رشددددد یافته که هم اکنون تعادل میان این دو نرخ برقرار 2

ها، ضددروراست تا ها و خدمتفرآورده اسدت، تغییری بس بزرگ در مصدرف
 تر شود )اتخاذ شیوه تولید و مصرف پایدار(. وکم که آلودگی محیط زیست

سرانه مطلوب، متناسب با تنگناهای  خص مصرف. در هر سرزمین ملی، شا9
محیط زیسددتی، از رهگذر تالقی سددطح مصددرف و رشددد جمعیت، باید تهیه 

 شود.
های جمعیتی که هر کشدددور، متناسدددب با بدیهی اسدددت که این سدددیاسدددت     

کند، باید آزادیهای فردی را محترم بشمارند. موقعیت خویش، تهیه و اجرا می
های خویش را برعهده گیرد. بخصددوص ین، هر کس باید مسددئولیتباوجود ا

قرار، ضددرور چنان ادامه دهد. بدین، همنباید به شددانه خالی کردن از زیر بارآن
است که به هر زن و مرد در سن زاد و ولد کردن، اجازه داد وسائل مهار زاد و 

 که سددطح تعلیم و تربیت ولد خویش را در اختیار بگیرد. و باز، ضددرور اسددت
زنان )دختران جوان و بالغ( باال برده شود. زیرا بهترین وسیله مهار بارداری و 

 زاد و ولد، در عین بکاربردن آزادی خویش، است.
گداه قطعی نیسددددت. بندابراین، نباید افزایش جهدان هی  تثبیدت جمعیدت     

ها شددمرد. زیسددتی پایدار ما انسددانرا عاملی بیرون از معادله بهجهان  جمعیت
های فردی های جمعیتی که، درآنها، آزادیباید به عمل برخاسددت: سددیاسددت

لحاظ شدده باشند، را باید اتخاذ کرد و به اجرا گذاشت. سطح تعلیم و تربیت 
ای چنددان بدداال برد. این تحول یکی از عدداملهددای درونی معددادلددهدختران را هم

اسددت که نباید از باز پرداختن بدان گریخت. همیشدده جمعیت بیشددتر بر روی 
 دهد.  تر زیستن معنی نمیزمین، همیشه خوشبخت

المللی را فرصتی برای به اشتراک گذاشتن بدانیم و   تیاون بین9.49
 و نفوذ خویش: ای برای تحمیل نظر و الگونه وسیله



 317 

المللی که شددکل کمک دولتی به رشددد و یا بطور ون بینفکر راهنمای تعا     
تر، کمک به رشدد توسدط دولت و بخش خصدوصی را دارد، اغلب اینوسدیع

اسددت که غرب اسددت و هدف از دادن کمک اینیکی و همان اسددت که الگو
های کشددددورهای فقیر رفع شددددوند تا که آنها نیز همانند اسددددت که  کاسددددتی

طور که پیش از این دیدیم، همانند شدن با گردند.  اما همانکشورهای غنی ب
بسددت محیط زیسددتی روبرو ، جهانیان را با بنغرب در شددیوه تولید و مصددرف

های جهان کند. الگوی رشد اقتصادی ما قابل پیروی از سوی دیگر جامعهمی
ن ی  بنابراین، آنچه به اسوووتناد الگوی تولید و مصووورف غرب، انیسددددت

رود که باید پر شود، وهم و گمان میالگوئی از زده خارج شوده،  خالء
دروغ اسوووت  خالئی وجود ندارند،  آنچه وجود دارد و باید از شووورا 
آسود، الگوی مسلط و خطرناک غرب، برای همه انسانهای روی زمین 

 است های آیندهو نسل
هائی که دارند سددر بر المللی شددمال با جنوب و نیز تعاون کشددورتعاون بین     
آورندد بداکشددددورهدای جنوب )تعاون جنوب با جنوب(، باید از نو، ابداع می

کند. از سددال از نو ابداع کردن این تعاونها را ایجاب می گردند. رشددد پایدار
ببعد، مجموع کشدورهای ثروتمند و یا کشددورهائی که در حال رسددیدن  2141

هستند و کشورهای فقیر، نیازمند رشد پایدار، بنابراین، به کشورهای ثروتمند 
تعاونی از نوع دیگرند. منطق گذار از رشددی برای همه به رشدی پایدار برای 

آن که کند که، تعاون شدددمال با جنوب و جنوب با جنوب، بیهمه ایجاب می
ها یا رحین طاز نظر دور بماند، تحولی محسددوس کند.  تبی تقدم مبارزه با فقر

های رشد پایدار باید ها یا برنامههای رشدد پایدار باید دقیق باشد: طرحبرنامه
سدده بعد چنین رشدددی را در بر بگیرند: بعد اقتصددادی و بعد اجتماعی و بعد 

ها باید مدام بیشددتر و بیشددتر ها یا برنامهمحیط زیسددتی.  تمویل این نوع طرح
المللی بگردد. جهشی کیفی در تعاون بینشود تا که هدف، رشد پایدار، سبب 

به سخن دیگر، از تعاون کنونی برای رشد به تعاون برای رشد پایدار با ابعادی 
های های کنونی در پوشددددش طرحکه تمویل طرحکده دارد، گذر باید کرد. تا 
 رشد پایدار، ادامه نیابند.
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شود. باوجود میسان، راه جدیدی پیش پای همه کشورهای دنیا باز بدین      
و  های تولیداین، هرکشددور در گزینش راه و روش خویش، در اصددالح شددیوه

که هرچه پایدارتر بگردند، مختار است. بلحاظ روشنفکری، برای این مصرف
کند که هم کشورهای شمال تر است. زیرا، ایجاب میکار بسی پرتوقعاین راه
درپی یافتن و پذیرفتن الگوهای اقتصادی و اجتماعی  کشورهای جنوبو هم 

 ، باشند.مختلف،  الگوهای رعایت کننده سالمت محیط زیست
تواندد بده دادن پنددهای خود به جنوب ادامه دهد و به البتده، شددددمدال می     

تواند الگوی در عوض، دیگر نمی چنان کمک مالی کند.فقیرترین کشورها هم
تحمیدل کندد. جنوب نیز بدایدد نظرگاه خاص  خود را بده کشددددورهدای جنوب

خویش را بیابد و بخواهد شددمال به آن وقع نهد. مبادله در سدداحت تعاون می
 شمال(. ↔جنوب و نیز جنوب  ↔باید دو سویه باشد )شمال 

چنان نباید شددددود، همنوب با جنوب مربوط میدر آنچده به تعاون میان ج     
های رشد، نباید یکی به دیگری را دربرداشدته باشد. تمویل طرح تحمیل الگو
 برداری از منابع کشوری توسط کشور دیگر، بگردد.پوشش بهره

های جدید بناگیرد. باید ترجمان تعادل بیشالمللی باید برپایهتعداون بین     
که هر کشدددور اسدددتقالل واقعی در تهیه باشدددد. چنان ترخه نویسدددی کمتر، نسددد

المللی خاطر اسدددت که تعاون بینخویش را بجوید. بدین الگوی رشدددد پایدار
باید حاکمیت ملی کشددورهایِ در رابطه را رعایت کند. به ترتیبی که کشددوری 

ی ، در استقالل، الگوئالگوی رشد خود را به دیگری تحمیل نکند و کشورها
 را که باید ساخت، بسازند.

المللی باید از منطق به اشدددتراک گذاشدددتن پیروی کند تا که هر تعاون بین     
ملتی مسددئول سددرنوشددت خویش بگردد و بتواند زندگی در نظام دموکراسددی را 

ها از که برخوردارکردن نیازمندترینتمرین کند. به اشدتراگ گذاشتن یعنی این
گزینند تر با  الگوهائی که اینان بر میگذاریهای هرچه منطبقو سددددرمایه فنون

های مالی ضددددرور(. هدف باید این باشددددد که )انتقدال فنون جدید، حمایت
، خود نیازهای اقتصادی و اجتماعی اینان، با رعایت سدالمت محیط زیسدت

ها و امدادهای و بیمه اولیه )غذا و پوشدددداک و مسددددکن و آموزش و پرورش
 اجتماعی( خویش را برآورند.
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به اشدتراک گذاشتن، نیز، به این معنی است که، در جنوب، هرآنچه برای      
آید، یافته و بکار گرفته پایدار، بکار می و مصدددرف های تولیدبناکردن شدددیوه

رسددند، های شددمال و کشددورهائی که دارند به سددطح اینها میشددود و به کشددور
های خشتی( را در صدرفه جوئی هرچه بیشدتر  )برای مثال، فنون ساخت خانه

 تولید و مصرف بیاموزد.
بازتوزیع ثروت میان کشدورهای شدمال و جنوب بقصد استقرار امنیت در      

نطق باید  با آن  مجهان، دیگر منطقی نیسدددت که باید بکار برد. این منطق را 
گویدد: هرکشددددور باید الگوی اقتصددددادی و اجتماعی گزین کرد کده میجدای

سدازگار با موقعیت خویش را بسازد.  بردار استقالل، بردار برآوردن نیازهای 
پایدار،  و مصددددرف های تولیداولیه با تولید مردم هر کشددددور، به یمن شددددیوه

ارهائی هسدتند که سدمت و سدوی اندیشه و عمل را به مردم هرکشور نشان برد
 دهند.می
المللی، این اهرم مهم تحول، در این جهان جدید، معنای واقعی تعاون بین     

یدابد. اگر حق حاکمیت هر کشددددور رعایت نشددددود و اگر خویش را بداز می
 و صندوق انیالگوهای رشدد  از بیرون تحمیل شوند، همان کار که بانک جه

کنند، در این کشدددورها،دیگر ، محلی از المللی پول با کشدددورهای فقیر میبین
 ماند.اعراب برای دموکراسی نمی

کشوووورهای مسووولط الگوهای و بر نظر صدددداحب کتاب باید افزود که       
، چون کنند که کشوورهای زیر سلطهخاطر تحمیل نمیخویش را بدان

کنند که بند از بند اقتصووواد داخلی آنوان بگردنود  برای آن تحمیل می
های طبییی و استیدادها آنها بگسلند و جریان یک طرفه انتقال ثروت

را از آن کشووورها به کشووورهای خود را دائمی  و دیگر نیروهای محرکه
های خود را دارد  تا کزیر سوولطه، دینامی-گربگردانند  رابطه سوولطه
ها آتش هسوتی سووز اسوت و هستی را دینامیک این رابطه نگسولد، جبر

 .سوزاندمی
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مسیحی، درباره رشد، صاحب نظران غرب  دو نظر  2141تا پایان سدال      
عریف جدیدی بجویند و صفتی اند برای رشد تاند: آنها که کوشیدهاظهار کرده

بینند. میان این دو دسدددته، نمی ای جز رشدددد زدائیبدان بدهند و آنها که چاره
شوند، کسدانی نیز هسدتند که با تقدم و تفوقی که برای بعد اقتصادی قائل می

گویند.  آیا نظرهای دسته دوم از رشدد صدفر درصد و بسا رشد منفی سخن می
اسددت؟ موارد هسددتند که اسددتفان مادول، در کتاب خود، تبیین کرده هاهمان

 ها هستند؟:اختالف نظر و موارد اتحاد نظر کدام

   رشد چیست؟ از دید مخالفان رشد واقیاً موجود:4

کوشدددد  به این پرسدددش پاسدددخ ( می221،  در کتاب خود، )سدددرژ التوش    
توان برآن فائق آمد و زنده برد و یا میایان میبددهدد: آیا رشددددد زندگی را به پ

سددان که واقع شدددهاند، با رشددد، آنکه به رشددد داده ییماند؟ بنظر او، صددفتها
اسدت، متناقض هسدتند و هدف از دادن این صفتها، ادامه دادن به رشد واقعاً 

 است:موجود
عیت اند، جز  بخشددیدن پنج شددکل به یک واقکه به رشددد داده ییصددفتها     

ها عبارتند از رشد اجتماعی و رشد انسانی و رشد محلی و رشد نیسدتند.شدکل
 و رشد بدیل: پایدار

 
. رشد اجتماعی: باتوجه به این واقعیت که رشد کنونی، انسان یک بعدی 4.4
های نجومی و اکثریت ( پدید آورد و اقلیت کوچکی را صدداحب ثروت226)

طبیعی و هم محیط زیسددددت  کرد و هم محیط زیسددددت قربزرگی را گرفتار ف
فرهنگ کردن، از الشکل کردن، بی، متحداجتماعی را بس آلوده )غربی کردن

متن جامعه به حاشددددیه راندن روزافزون بیکاران و فقیران( کرد، گروهی بر آن 
بکار  «دیپلماسی زبانی»قائل شوند. اینان، شدند که برای رشد بعد اجتماعی 

دانند با اند تا مگر رشددددد همان که هسددددت بماند و ادامه بیابد. وگرنه میبرده
شود.  رشد ها نمی، بعد اجتماعی رشدد جز همین آلودگی«مبادله آزاد»وجود 
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کند. این خاطر که انسددان  رشددد نمیافزاید. بدینعدالتی نمیموجود جز بر بی
 شود.در شکل سرمایه( است که بزرگ میقدرت )

دانستند و برای   که، کارشدناسدان رشدد واقعاً موجود را تنها الگوطرفه این    
که درصددد برای این 9تا  2درصدددی قائل شدددند:  41رشددد « دنیای سددوم»

، میزان درآمدِ در اختیار اقتصدددادهاشدددان در رکود نماند و با افزایش جمعیت
درصد هم برای  9درصد برای باال بردن سطح زندگی و  1کاهش نپذیرد. و  

 کاران به کار و رسیدن به اشتغال کامل. جذب بی
که  -،  رشددددد اجتماعی 4331بندابر بیانیه کنفرانس کپنهاگ در سددددال      

عادالنه بنیاد پیشددرفت اقتصددادی  -تاسددادغام شددده اینک در رشددد پایدار
پایدار اسدت. به سخن دیگر، رشد اقتصادی عمومی و پایدار پیش شرط رشد 
اجتماعی و عدالت اجتماعی اسددددت. بیانیه، درجا، تعریف خود را نقض می

فقیرترین پذیرد و کمک به حضددددوررا می و رقابت مدار کند وقتی  بازار پویا
 نزد اقلیت و گسدددترش فقر بیند. آیا تمرکز ثروتها در این بازار را ضدددرور می

 است، فرآورده همین بازار نیست؟ ای که رشد در آننزد اکثریت و بیراهه
است و نه نامی در این سدند، نه انتقادی از سداز و کار بازارها  بعمل آمده     
، است.  هفت سال بعد، در کنفرانس ژوهانسبورگبرده شدده هاملیاوراءاز م

که، واقعیت کاسددت و افزود. با آنهمانند همین بیانیه به تصددویب رسددید. بی
درصد ثروتمندترین21، در جهان، 4361عریان، زیر چشم بود و هست: در 

 21، 4337ها را داشتند. در سال درصدد فقیرترین 21رابر ب 91ها درآمدی 
 ها داشتند.برابر درآمد آخری 71ها درآمدی درصد اولی

سان که هست،  با دادن صفت اجتماعی به آن و بدین قرار، رشد آن     
و عودالوت اجتماعی را هدف آن گرداندن، رشووود « رشووود اجتمواعی »

هسوووت و صوووفت اجتماعی، شوووود  زیرا میان رشووودی که اجتماعی نمی
است که « اجتماعی»تناقم وجود دارد  هرگاه رشود برجا بماند، این 

سددت که میرا اانسددان و  کننده فقر .  پس، این نظام تولیدجویدتحقق نمی
 (.227باید تغییر داد )
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توانند ب. رشددددد انسددددانی: بهترکردن کیفیدت زندگی به ترتیبی که همگان 4.2
پددایدده نیز برخوردار  نیددازهددای اولیدده خویش را برآورنددد و از آموزش و پرورش

بگردند، باز گرفتار همان تناقض، تناقض میان رشدد موجود با صفت انسانی 
 اسدددت. از جمله،  نه تنها به این دلیل که انسدددان را در نیروی کار و مصدددرف

این دلیول نیز کوه میزان ویرانی بر میزان کندد، بلکده بده یکنندده نداچیز م
بخشووود: منابا موجود در طبییت که تبدیل به سوووازندگی را فزونی می

ها کند بیالوه فرسووایش انسووان بیالوه ضوواییات تولید و آالیندهکاال می
 برداشتن صفت انسانی بهباز، حل تناقض، یا گرداند  که به طبییت باز می

کند، گر. به سددخن دیگر، چون نظام تغییر نمیتغییر نظام ویراناسددت و یا به 
دادن صدفت انسانی به رشد، هدفی جز اعتبار بخشیدن به رشد اعتبار باخته و 

، بنابراین، ادامده دادن بده آن، نددارد. هددفی جز تحمیدل شددددیوه زندگی غربی
 (.221ارد )چنگ انداختن بر منابع متعلق به کشورهای فقیر ند

 
تواند می حلی اسدت که از دید سرژ التوش. رشدد محلی:  محلی کردن راه4.9

جانشین رشد موجود بگردد. باوجود این، از دید او، دادن این صفت به رشد 
موجود، جمع متناقضدان و محال است. چراکه وقتی بازارهای کشوری و بین

ان را دارند، بیابان گرداندن بخشددددهائی از المللی برجایند و سددددازوکارهایشدددد
و جریان  بر نیروهای محرکه هاهرکشدددور، جبری اسدددت. حاکمیت ماوراءملی

این نیروهدا در سددددطح جهان و نیز توزیع بس نابرابر درآمدها  در سددددطح هر 
سدطح کشورها و در ها در کشدور و در سدطح جهان و جریان کاالها و خدمت

برد. ساکنانش گیرند، واپس میسطح جهان، مناطقی را که در مسیر قرار نمی
شددددوند.  کند آن مناطق را رها کنند و آن مناطق به بیابان بدل میرا نداگزیر می
است که باوجود نظام اقتصادی کنونی، صفت محلی دادن به رشد، راستی این

کند. در درآوردن اقتصددداد محلی پیدا نمی هامعنانی جز به تصدددرف ماوراءملی
آورد بانکهای محلی را که از اسدددت.  نویسدددنده، مثال میعمل نیز پیدا نکرده

 های بزرگ بلعیده شددددند و دهقانان، توسدددط بانک«رشدددد محلی»رهگذر 
به  دگیهای بزرگ شدددند و سددرانجام، واحدهای تولیدی خانواگرفتار قرضدده
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سداالر بدل شدند.  هم در کشورهای شمال و هم در واحدهای بزرگ سدرمایه
 شوند.های رها شده هستند که بزرگ می، این منطقهکشورهای جنوب

تناقض رشددد و صددفت محلی، دالیل دیگر نیز دارد: بخصددوص در دنیای      
حاصدل فراگردی است که نه محلی و نه حتی کشوری که جهانی  کنونی، رشدد

شود که فضا را نیز فرا است.  نه تنها روز به روز غیر محلی و غیر کشوری می
خور کردن گیرد.  و بداز، در دنیای امروز، رشددددد کنونی که بنایش بر پیشمی

یابد و دو اثر اسدت، در سدطح کره زمین و در سدطح فضدا اسدت که سامان می
محلی دارد: یکی تسددلیم شدددن و پیروی کردن که ناقض رشددد محلی اسددت و 
دیگری به مقاومت برخاستن و به خود راه ندادن که حل تناقض بسود، محلی 

که، رشددد تعریفی و پردازیم. به شددرط آنشدددن رشددد اسددت و دورتر به آن می
 (.223ای دیگر بجوید )سامانه

 
ترین نوع از انواع رشددد صددفت دار و با تناقضددی که  سددمی . رشددد پایدار4.1

پذیر اسددت: در حقیقت، رشددد موجود، چون به ضددرورت پایانهرچه آشددکارتر
تر، پایان میهم آلودهاست و در کره زمینی بس آلوده و محیط اجتماعی از آن

گر، در پوشددش رشددد پایدار اند تا رشددد ویرانپذیرد، به آن این صددفت را داده
 ،دانند که بدون تغییر نظام، در واقع، بدون رشددددد زدائیمه یابد. وگرنه میادا
 شود. میسر نمی« رشد پایدار»
( 291است )تعریف و مفهوم پیدا کرده 97 دانسدتنی است که رشد پایدار    

م کرد: یکی زیست توان به دو دسته تقسیها عمده  در این باب را میو  نظریه
 (.294محور و دیگری انسان محور )

زیسددت محور بنارا بر حفظ زیسددت همه زیندگان روی زمین و  رشددد پایدار● 
 گذارد. وآنها می محیط زیست

 گذارد. زیستی انسان میانسان محور بنا را بر به رشد پایدار● 
اسدت که بنایشدان بر پایدار کردن رشد و نه تغیر آنمشدکل هر دو نوع این    

را لحاظ می داند که سددالمت محیط زیسددتاسددت. اولی رشدددی را پایدار می
نهد. بنابراین، رشد های زیست زیندگان میکند، لذا، تکیه را بر حفظ سدامانه

کند و  در باره خوانائی دو میزیسددددتی  رضددددایت بخش زیندگان معنی را بده
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کند. هددف، یکی رشددددد و دیگری محیط زیسددددت، چنددان پرس و جو نمی
سازمانهای غیر دولتی و روشنفکران جانبدار اصالت انسان از این مفهوم رشد 

های بزرگ زیست کنند. غافل از این که به حساب آوردن تعادلجانبداری می
های نمو اقتصدددادی، بسدددا های الگویمحیطی نیازمند تغییر دادن برخی جنبه

گرداند شددیوه زندگی ما اسددت. بسددا نیاز به نظریه رشددد  دیگری را ضددرور می
سال  1دانیم! اما دهد: نمی)بازهم نظریه رشدد اما کدام؟( نویسدنده پاسدخ می
 کند.  بعد، استفان مادول، نظریه جدید را پیشنهاد می

مچنان ادامه بیابد.  صاحبان صنایع است که رشد هو برای دومی، مهم این     
و بانکداران و اغلب سددیاسددتمداران و نزدیک به تمام اقتصدداددانان جانبدار 

امانات که ها و که رئیس صندوق سپردهانسان محور هستند. چنان رشددپایدار
، 2112فوریه  نیز هست، در المللی درخدمت رشدد پایداررئیس شدورای بین
ها از هر نوع در سطح بسط مبادله»است: سان تعریف کردهرشد پایدار را این

 این نظر بس شددبیه اسددت با نظر جانبداران مبادله آزاد و با لیبرالیسددم«. جهان
 تفاوت چندانی ندارد.

های خوب سددنگ فرش یتجهنمی اسددت که زمین آن را با ن  رشددد پایدار     
ت ، بنفسه، نیکو اسکرده باشدند. بدیهی اسدت رعایت سدالمت محیط زیست

اما با منافع فردی و جمعی صداحبان منافع نیز ناسدازگار نیسدت. وگرنه، کسی 
دنیای » گفت:نمی وان انجلشدددون، مدیر شدددرکت نفتی شدددل چون ژان ماری

، هرگاه بخواهد در آینده نیز به ایجاد ثروت ادامه دهد، باید بتواند صددددنعدت
همانندهای او نیز، نظیر این نظر را «. سددالمت محیط زیسددت را رعایت کند

، شددورای مشدداغل جانبدار رشددد پایدار که رؤسددای 4332کنند. در اظهار می
ارائه  ،را به کنفرانس ریودوژانیروکارفرمائی بزرگ اعضددای آنند، میثاقی  11

ها با سالمت محیط زیست کرد. موضوع آن، آشتی دادن اقتصاد و کارفرمائی
ما جانبدار رشد پایدار به معنای تولید برای برآوردن نیازهای امروز » اسدت: 

ه اندازد، های آینده را به مخاطرهای نسددددلهدا و اقبدالآنکده امکدانبشددددر بی
زند: دار امریکائی می(. سدخن راسدت و سدر راست را سرمایه292« )هسدتیم

حیاتی مداوم داشدددته  خواهیم هم پوشدددش اوزن و هم صدددنعت امریکاما می»
 «.باشند
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آمده Brundtlandسددددان که در گزارش برانتلند آن تعریف رشددددد پایدار     
 رشدددد»اسدددت، جز قابلیت ادامه رشدددد را در برندارد. در واقع، بنابر تعریف، 

یابی برداری از منابع و سدددمتپایدار یک تغییر اسدددت که، در جریان آن، بهره
آهنگ می( همinstitutionnelگذاریها و تغییرهای فنی و بنیادی )سددددرمایه

ها برآوردن نیازهای حال و آینده انسددانآهنگ شدددن،توان شددوند و، بدین هم
که رشد است که باید حفظ شود  سان، نه محیط زیستبدین«. گرددبیشتر می

و ادامه بیابد.  مشدددکل در صدددفت پایدار و یا صدددفت قابل حمایت نیسدددت، 
است که سمی است. در حقیقت، پایدار، « رشد پایدار»مشدکل در اصطالح 

ها نباید از های انسددداناین که میزان آلودگی حاصدددل از فعالیتبنفسددده، یعنی 
که رشد، در واقعیتی که جسته توان خنثی کردن طبیعت بیشدتر باشد. حال این

 تواند خنثی کند. آورد که طبیعت نمیای را ببار میاست، آلودگی
طرفدار مارکسدیسددم ، و چه  اغلب اقتصداددانان، خواه جانبدار لیبرالیسددم      

دهد رشددد اقتصددادی ادامه بیابد. برای جانبدار مفهومی هسددتند که امکان می
کنند، رشددددی سدددان که اینان تبیین میها، رشدددد اقتصدددادی، آننئوکالسدددیک

اسدددت. اینان خود را واضدددعان مفهوم رشدددد پایدار و  نزدیک به رشدددد پایدار
حق آلودن »د. زیرا پرداخددت هزیندده بکددار بردن داننددطرفددداران واقعی آن می

اند. جون را ابداع کرده مقرر و کاالکردن محیط زیسددددت«  میحط زیسددددت 
ریچارد هیکس، اقتصددداددان، با ارائه مفهوم درآمد بدون آسدددیب رسددداندن به 

آن که خود بداند، نخسددتین نظریه سدداز سددرمایه )از جمله سددرمایه طبیعی(، بی
 د پایدار است.رش

ایسدددتند: اما امرهای واقع سدددرسدددخت هسدددتند و از بیان واقعیت باز نمی      
برداری از منابع طبیعت انکار ناکردنی اسدددت اما افزایش کاهش شددددت بهره

تر شدددددن محیط رو، آلودهبرد. از ایناسددددت و میتولید، اثر آن را از بین برده
 یابد. گزارش سازمان ملل متحدمنابع زمین ادامه میو کاسدته شددن از  زیسدت

چند سددالی اسددت که، در همه جای جهان، »کند: این واقعیت را تصدددیق می
جا که حجم شدددود. باوجود این، از آنمی تری مصدددرفدرروند تولید، برق کم
برای کاسددتن از تصددعید گاز  اسدت، این صددرفه جوئی کافیتولید افزایش یافته
 ( 299« )کربنیک نیست
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سددددان که در واقع، ویژگیهای پایدار و یا قابلیت برپا ماندن نه به رشددددد آن     
هسددددت کده به بازتولید راجع هسددددتند. تا قرن هژدهم بر کره زمین، بازتولید 

، کارشناسانی تواند در کشورهای دنیای سوماست. هنوز نیز میپایدار رویه بوده
دهند. دهقانانی که شددددیوه تولید و را یدافدت کده بازتولید پایدار را آموزش می

آهنگی با طبیعت اند، در همو پس انداز را، نسل به نسل، به ار  برده مصرف
تواند پایدار بماند، و نه سددان، این بازتولید اسددت که میکنند. بدینزندگی می

مدام افزودن بر میزان تولید، همراه با افزودن بر میزان آلودگی  رشددددد بمعنای 
 کره زمین.

، اجماع وجود دارد، هم و باالخره، این واقعیت که بر سدددر رشدددد پایدار      
اسددت. وگرنه،  گوید سدداخته زبان فریبفقیر و هم غنی جانبدار آنند، خود می

که هست با صفت پایدار در تناقض است. رفع تناقض، یکی به سدان رشدد آن
پوشددش کردن پایدار بقصددد ادامه دادن به رشددد واقعاً موجود اسددت و دیگری 

کاری برای رها شدددددن از رشددددد و نجات زندگی اندیشددددیدن برای یافتن راه
یدار او تبیین پسددا تجددی قابل قبول اسددت. رشددد پ زیندگان و محیط زیسددت

گردانددد. بس کنددد و رشدددددد را دائمی میاندددازی را محو میهرگوندده چشددددم
 خوشبختانه که رشد پایدار نیست.

، به سووان، در نظریه اسووتفان مادول و در نظریه سوورژ التوابدین      
ولو بر سور اسووتقرار دموکراسی میان  –پذیر نظام اجتماعی باز و تحول

و بوه ربط میان   –احوب نظران اجمواع وجود دارد این دو و دیگر صووو
نظوام اجتماعی قدرت محور با پیشوووخور کردن و از پیش متیین کردن 

گر که دو سوووم تولید را تشووکیل میآینده و  نه درباره تولیدهای ویران
مادی و ربط این چهار به  ↔دهند و ربط این سووه به مدار بسووته مادی 

، در مقیار جهان،  بنابراین، بر نیروهای محرکه هاسووولطه ماوراءملی
است  ، روشون پرداخته نشدهزیر سولطه –های روابط مسولط به پویائی

توانسددت مورد جسددت و نمیوگرنه، رشددد و صددفت پایدار، شددفافیت کامل می
 جهان قرار بگیرد.سوءاستفاده اقلیت ثروتمند و حاکم بر اقتصاد 
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اند ( را پذیرفتههای ما )سرژ التوش. رشدد بدیل: هستندکسانی که تحلیل4.1
اند، باوجود این، صددفت و انتقادهای ما را به رشددد واقعاً موجود وارد دانسددته

، گاه «بدیل»(. راست است که بنام رشد 291اند )دیگری برای رشدد جسدته
بس گوناگون، ارائه شده داریگرائی و ضد سرمایهولیدطرحهای اصدیل ضد ت

تر بخواهی، رهاکردن اندد. هدف طرحها درمان کردن زخم رشددددد، یا سدددداده
اسددت.  و مصددرف های تولیدشددیوه بار جهانی کردنانسددانیت از عواقب فاجعه

آهنگ زیستن، ای هستند که، در آن، بنابر همها برای سداختن جامعهن طرحای
آهنگ با طبیعت زیسددتن اسددت و با رشدددد بمعنای آهنگ با یکدیگر و همهم

های و یا باز آفرینی موفقیت« های ابتدائیعصدددر وفور در جامعه»بازسدددازی،
ستند، ربطی دانهای ماقبل صنعتی که هی  از رشد نمیانسدانی در برخی جامعه

 (. 291ندارند )
رشدددد  راجدی بگیریم و برآنیم که صدددفت  فرض کنیم بنا داریم اسدددطوره     
واقعیت « هاهمه و همه انسددان»را متحقق کنیم. یعنی به شددکوفائی « بدیل»

کار، مفهوم کنونی رشددددد را باید چنان تغییر دهیم که در ببخشددددیم.  برای این
شناسی دیگری بایسته ضرورت، فناز آن نماند. در واقع، بهمفهوم جدید هی  

گرائی برهد. بهشددددناسددددی کنونی که جامعه فن زده را از بند فناسددددت جز فن
ضدددرورت، اقتصددداد دیگری الزم اسدددت که نه در خدمت قدرت و از دید آن 

ضرورت، عقالنی که درخدمت انسدان و از منظر رشدد انسان عقالنی باشد. به
فتی مورد نیاز اسددت که نه بکار سددلطه انسددان بر طبیعت که بکار دانش و معر

ضرروت، مفهوم دیگری بیاید. به همسدازکردن زندگی انسان با عمران طبیعت
ان درخور است تا که انس از ترقی  و زندگی )بنابراین از مرگ( و از غنی و فقر

همه مفهوم دیگری از زمان را بازیابد.  اینبتواندد زنددگی مسددددتقدل و آزاد را 
کنند که خطی، برهم افزا، مداوم و... نباشددددد. چرا نه،  به مفهوم ایجداب می

دیگری از فضدا و نیز به روابط دیگری میان نسلها و میان زن و مرد و... نیاز 
اسدت. به سدخن دیگر، به بدیلی برای رشدد واقعاً موجود نیاز است که رشدی 

 رسی و تصحیح شده، نباشد.دیگر ، بر
 



 332 

کند و پیشنهاد می کنیم که سرژ التوشکاری را نقل میاینک نخسدت راه     
دهد طرز فکرهدای همدانند او با آن موافقند و به خواننده این کتاب امکان می

کار استفان مادول، مشاهده کند کار را با راههای این راهیکسانی و نا یکسانی
 آوریم که صاحب نظران برسرشان اتفاق نظر دارند:و سپس، مواردی را می

 

 گرائی:  دو کار که باید کرد: نمو زدائی و محل2

 
 بیمن همبستگی و روابط دوستانه:  نموزدائی 2.4
 ecologiste) برخالف نظر یکچند از طرفداران سالمت محیط زیست      

ایسدددتا و رشدددد صدددفر درصدددد، ممکن و آرزوکردنی  ( اصدددالح طلب،  حالت
 نیستند:

کهنه را به حال اول درآوریم اما  توانیم پول فلزی ممکن نیسدددتند زیرا ما می● 
توانیم بحال اول برگردانیم. نمیاسددت را نمیآن مقدار ازمس که سددائیده شددده

زیابیم. اتوانیم ذرات اتم منتشدره در فضا را گردآوریم و مترکم کنیم و فلز را ب
رود، همان باشدددد که قابل اسدددتحصدددال بنابراین، اگر تنها بخشدددی که هدر می

ناممکن اسدددت. افزون بر این، ما  نهایت تولید و مصدددرفنیسدددت، باز نمو بی
توانیم، خودرو و هواپیما بهتر تولید کنیم بدون تولید فضوالت  و آالیندهنمی

گیرد: کم شددددن منابع و بیشدددتر م انجام میهای بیشدددتر. بنابراین، دو کار باه
های ناشی از تولید ها. هم اکنون، فضوالت و آالیندهشدن فضوالت و آالینده

بیش از اندددازه مددا، توان کره زمین را بر پدداالیش و خنثی کردن اثرهددای 
 اند.فضوالت، به پایان برده

، آرزو کردنی نیسدددت. زیرا حالت ایسدددتا و نمو اقتصدددادی صدددفر درصدددد● 
« آوردهایدسددت»از مرگ با  پیشددنهادهای سددازش میان حفظ محیط زیسددت

ه از و ن سددلطه اقتصددادی هسددتند. بنابراین، از شددیوه تولید و از شددیوه مصددرف
شود.  ناگزیر، اسلوب زندگی که حاصل این دو شیوه است، چشم پوشیده نمی
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آنکه ارزشددددها و منطق خوانند بیای فرا میکارانهما را به عدم تحرک محافظه
 رشد و اقتصادگرائی را زیر عالمت سئوال قراردهند.

 ،لذا، نموزدائی باید سددددازمان بجوید نه تنها برای حفظ محیط زیسددددت     
بلکده، در صددددورت امکان، برای برقرارکردن حداقل عدالت اجتماعی. بدون 

هددا محکوم بدده انفجددار میوم  بدده مرگ و جددامعددهاین دو کدار کره زمین محک
ها به ادامه حیات زمین، بمثابه سدان، ادامه حیات انسان و جامعهشدوند. بدین

 است.محیط زیست، وابسته
 4.1در حال حاضدددر، زمین قابل کشدددت و زندگی هر انسدددان روی زمین،      

شدددهروند هکتار زمین و هر  3.6هکتار اسدددت. اما  به هر شدددهروند امریکائی 
قرار، از برابری در سطح جهان بسیار رسدد. بدینهکتار زمین می 1.1اروپائی 

هکتار زمین، را ایجاب  4.1شددیوه تمدنی، برپایه سددرانه  دوریم. رشددد پایدار
 کند. تازه، با این فرض که جمعیت جهان ثابت بماند. می
دهد. بیشتر خردمندان بر این نظر زیستی معنی نمیز بهکاستن ا رشد زدائی     

زیسددددتی هسددددتند که برآوردن لذت بخش نیازهای محدود، خوشددددبختی و به
کند. رشددددد زدائی انطباق طبیعت با نمو عنان گسددددیخته تولید و حاصددددل می

را با سددازگار کردن تولید و مصدرف با سددالمت طبیعت جانشددین می مصدرف
گرداند. برداری از منابع طبیعت را روش میکردن در بهرهعت پیشدددهکند و قنا

توان بدسددت آورد. با بازیافتن ثروت واقعی تری میخوشددبختی را با هزینه کم
که شدکوفا کردن روابط اجتماعی بمعنای باهم و دوسدتانه زیسددتن، در محیط 

سدددا کردن و بزیسدددتی سدددالم، را از رهگذر اندازه نگهداشدددتن و قناعت پیشددده
توان دارا و خوشبخت شد. به های مادی است، میخودداری از برخی مصرف

غنی و خوشدددبختی « سددداده زیسدددتی ارادی»و تولسدددتوی، گزیدن  قول گاندی
 آورد. ببارمی
زیستی و بنای برای درک جامیه برخوردار از نمو زدائی، بنابراین، به     

اقتصاد خارج شد  این بدان مینی  ای، باید بطور کامل ازچنین جامیه
اسوت که باید به سولطه بید اقتصادی بر بیدهای اجتماعی و سیاسی و 
فرهنگی، هم در نظر و هم در عمل، پایان بخشوووید  اندیشوووه راهنمای 

اشت وسائل تولید و انب باید از مالکیت خصوصی خود را باید تغییر دهیم 
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کرد. عبور کردن از مالکیت خصدددوصدددی بمعنای دولتی حد سدددرمایه، عبور بی
انجام گرفت، نیسدت. خارج شدن  بارش در روسدیهکردن آن، که تجربه فاجعه

های بانی رشددد بیانجامد. چنین  باید به رها شدددن از اسددطورهاز اقتصدداد هم
 بخصدددوص باید از باور به ترقی رها شدددد. بدین کارها، اقتصددداد، بمثابه بعد

ای تر ، جامعهای عادالنهشددود.  جامعهمسددلط، گرفتار نموزدائی و انحالل می
زیند. شددهروندان خواهد شددد که، در آن، شددهروندان بایکدیگر و دوسددتانه می

یددابنددد. نقددل و تر میتر و بلحدداظ کیفی، بدداکیفیددتمصددددرفی بلحدداظ کمی، کم
شددددوند و میکم ها بر روی زمین،ها و فرآوردهانتقالهای بس پرشددددمار انسددددان

کنند. تبلیغات بازرگانی بس زیانمند تر آلوده میرا بسدددیار کم محیط زیسدددت
دوام که توجیهی جز چرخیدن چرخ های بیشدددوند و تولید فرآوردهمحل میبی

دهد.  در سال ماشین غول وش تولید ندارد، جای به تولید کاالهای بادوام می
میلیارد دالر زد که معادل  11، سددر به یغاتی در فرانسددههای تبل، هزینه4333

بود. حواد   به کشدددورهای جنوب« رشدددد یافته»تمامی کمک کشدددورهای 
های غیر میلیارد یورو و سدده برابر آن، هزینه 21رانندگی هزینه مسدتقیمی برابر 

 27یسدت بر سدالمت فرانسویان مسدتقیم، ببارآوردند. اثرات آلودگی محیط ز
 میلیارد یورو برآورد شد. 

ها الیندهآ،  ارزش 2141بنابر برآورد سددددازمانهای غیر دولتی، تا سددددال      
یابند. بنابراین، خسدرانهای نمو اقتصددادی سر به درصدد افزایش می 1سداالنه 
زند بدون لحاظ کردن خسران ناشی از اسراف و اتالف  میلیارد دالر می 611

های نظامی ها باید هزینهشدددود. هنوز، براین رقممیلیارد دالر می 111آب که 
را افزود. و هنوز خسدران ارزشدها و شیوه زندگی ما بر تن و روان ما را باید به 
حسدداب آورد تا نیاز به تغییر بنیادی ارزشددها و شددیوه زندگی، بنابراین، شددیوه 

  را نیک اندریافت. تولید و مصرف
یک انسدان شاد داروی ضد کزکردگی ( »296) به قول هروه رونه مارتن     

کند، در صدد خودکشی نمیپیدا نمی ککند، نیاز به روان پزشدنمی مصدرف
گران و شکند، طول روز را صرف خرید اشیاءها را نمیهای مغازهشود، شیشه

 «.کندفعالیت اقتصادی جامعه شرکتی اندک می کند، درمصرف نمیبی
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زدائی و ستایش آن زدائی برای رشدقرار، رشدد برای رشدد و یا رشددبدین      
دانیم که تنها آهسدددته شددددن آهنگ نمو یا این، کاری نیسدددت که بایدکرد. می

های کند. برنامهبیشددددتر، روبرو می اقتصدددداد جدامعده را ، بدامخاطره بیکاری
اجتمداعی و فرهنگی و محیط زیسددددتی که حداقل کیفیت زندگی را تأمین می

آید ای ببار میتوان تصدددور کرد چه فاجعهبرد. میکنند، در نابسدددامانی فرو می
ای با هرگاه میزان نمو اقتصدددادی منفی شدددود. بخصدددوص که بدتر از  جامعه

از جامعه برخوردار از نمو، بدون بدون کار هی  نیسددددت.  هی  بدتر  کارگران
نمو نیسددددت. پس، نموزدائی، نه نمو صددددفر درصددددد اسددددت و نه نمو منفی.  

بدده نظر آوردنی « کندددای کدده نموزدائی را روش میجددامعدده»نموزدائی جز در 
نیسددت چه رسددد به اجرا کردن. نموزدائی نیازمند سددازمان دیگری اسددت که، 

ا، زیر عالمت سددددئوال قرار گیرد، های مدرآن، نقش محوری کدار، در جامعه
فرآورده که، درآن، روابط اجتماعی مقدم و حاکم باشدددد بر تولید و مصدددرف

هدای بددوراندداختنی و بیهوده و بسددددا زیدانمندد، کده، در آن، زندگی معنوی و 
آورد، که فعالیت عاری از غرض مادی و عالقمندانه جای خود را بدسددت می

شددود تا کند: زمان کار اجرائی، بس کوتاه ت تغییر میدرآن، سدداخت کار سددخ
کده هر شددددهروند زمان الزم برای پرداختن به کارهای دیگر را پیدا کند.  می

یشنهاد پ پیوست که اسوالدو پیرونی« مصرف و اسلوب زندگی»توان به میثاق 
غیر دولتی در ریو دو  ( : این میثاق که به کنفرانس سددازمانهای297کند )می

گوید که  بهم پیوسته و دایره اصل باز می 6همه را در ژانیرو پیشنهاد شد، این
دهند و رشدزدائی قابل پشتیبانی و در خورهمزیستی در زیستی را تشکیل میبه

 کنند:دوستی را ممکن  می
ن دهیم و تغییر داد. تجدید ارزشدددهائی که بدانها به زندگی خود سدددازمان می4

 ارزشهائی که باید تغییر بیایند. و 
. تجدید سددداخت بمعنای سدددازگار کردن دسدددتگاه تولید و روابط اجتماعی 2

 بروفق تغییر ارزشها. و
 ها و دسترسی به دارائی طبیعی. و . تجدید توزیع بمعنای تسهیم ثروت9
.  ما بر محیط زیست رفو مص های تولید. کاستن بمعنی کم کردن اثر شیوه1
 و 
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 ها بجای بدورانداختن. و کردن فرآورده . دوباره و چند باره مصرف1
 های مستعمل. . از نو به چرخه تولید باز سپردن فرآورده6

 توانیم نمو دیگری بخوانیم. نموی بخوانیم کهسدددان، نموزدائی را میبدین     
درآن است.  سدود همگان، نسدل امروز و نسدلهای آینده و، نیز، محیط زیسدت

پایان و ویرانگر بکار رفتهقدر در معنای نمو اقتصدددادی بیکه کلمه آناال این
 کند.ها متبادر میاست، که بکاربردنش همان معنی را به ذهن

های آب  و زالل کردن ها و پاالیش بسترزیباکردن شهرها و منظره     
ها و پاالیش هوائی که تنفسوووش ها و سوووالم کردن اقیانورآب رودخانه

خوریم و مبارزه با سوورو صوودائی کنیم و بهترکردن مزه غذاها که میمی
که تمامی پهنه زندگی ما را فراگرفته است و بیشتر کردن فااهای سبز 

چه بیشتر هرو حفظ دارائی طبییی و فرهنگی بشوریت و البته پیشورفت 
توانیم نموزدائی بخوانیم   مرام ترقی در قولمرو دموکراسوووی، را  می

ترین فنون و ابداع فنون اسوووت و تحقق آن نیوازمنود پیشووورفتوههمین
سرزنش کردن جدانبدارن پسارشد  اند دیگری اسوت که هنوز ابداع نشوده

نها به  ها، تترسدددند و ضدددد ترقیو آنها که از فنون و کاربردهای کنونیشدددان می
رشددددد و ترقی و « ترازنامه سددددود و زیان»جرم  قدائل شدددددن به حق مطالبه 

 ، کاری به سزا نیست. بکاربردن فن در نمو تولید و مصرف
آمدهای نمو اقتصووادی شوومال، که پی و در باره کشووورهای جنوب     

شووووند، سوووخن نه از میوقفوه برآنها وارد شوووونود و بیهوا میتوازیوانوه
تاریخ آنها است که نموزدائی فیا نمو. نیسوت، بلکه بهم گره زدن رشووته

و امپریالیسوم و نئو امپریالیسوم نظامی و سیاسی و اقتصادی و  اسوتیمار
.  شددرطی که باید اسووتکردهفرهنگی، به قصوود تصوواحب هویتشووان، پاره

های درخور حلند برای مسائل خود راهمتحقق بگردد تا که این کشورها بتوان
بجویند، همین شدددرط اسدددت. برای آنها سدددودی شدددیرین دارد هرگاه از تولید 

ای بکاهند که بدرد هدای غدذائی و یا طرفه، فرآوردههدای کشدددداورزیفرآورده
هائی خورند )قهوه و کاکائو و بادام زمینی و پنبه و گل و میوهصدددادر کردن می

هائی را کشدددورهای ثروتمند در زمسدددتان ندارند و...( و بجای آنها فرآوردکه 
و وقع  کنند. بدیهی اسددت اصددالح ارضددیتولید کنند که زندگیشدان را بهتر می
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وری کارهای شدددنی هسددتند. اما مردم این کشددورها هسددتند که نهادن به پیشدده
 زینند.باید روش ساختن زندگی بعد از رشد را برگ

آویز غرب برای توجیه رو، عبور از رشددد واقعا موجود نباید دسددتبهی        
 کشددورهای جنوب نه غرب و شددیوه جدیدش برای اسددتعمارارفتار پدرسدداالر

ارزشددددهای  بگردد. این خطر تا بخواهی شدددددید اسددددت چرا که اسددددتعمارزده
اسدددت. خیالی که رشدددد اسدددت، درکشدددورهای را از آن خود کرده تعمارگراسددد

رود. قربانیان جنوب، بسدددیار بیشدددتر از کشدددورهای شدددمال، واقعیت گمان می
را بیشتر کنند. بینند که میزان آنرشد، برای بدبختی خود عالجی جز این نمی

که این آنها است. حال این اندیشدند که اقتصاد تنها وسیله حل مشکل فقرمی
است. رشد و اقتصاد مشکل هستند راهاقتصاد است که فقر آنها را پدیدآورده

حل انگاشتن و دست به دامنش ماندن، مشکل دیگری را راهحل نیسدتند.  آن
 است.
قرار، برای ادامه حیات، هرچه زودتر باید به سددددازمان دادن زندگی بدین      

تر رفتن و بسدددا رویم، آهسدددتهشدددد پرداخت. وقتی راه را عوضدددی میبعد از ر
گرفتن که حل نیسدت، بیراهه را بازگشددتن و راهی را در پیشمتوقف شددن راه

 حل است. رود، راهبه مقصد می
اسددت که راه رشدددی که غرب درپیش گرفته و معنای سددخن نویسددنده این      

است، نه روشی تجربی که روشی اندهای عمق ناپیدا رسداینک او را به لبه لجه
پذیرفت و نیاز اسددت. چراکه اگر روش تجربی بود، اصددالح میدسددتوری بوده

 شد.به بازآمدن از بیراهه به راه پیدا نمی
 

 گرائی:  محل2.2
کار اول کار دوم و تکمیل کننده راههای محلی برای رشد، راهیافتن بدیل     

 ،رشد و اقتصاد و مبارزه با جهانی کردناست. بخصوص برای خارج شدن از 
گرائی محل« جهانی»است که های محلی ضدرور هسدتند. کار بایسته اینبدیل

های محلی از راه گسدددسدددتن تار و پود آنها، آویز بیابان کردن جامعهرا دسدددت
 نگرداند. 
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 عی، هم درآید، بند از بند گسستگی اجتماآنچه دارد بر سور بشر می     
رو، ضرورتر است  از این کشوورهای شومال و هم در کشورهای جنوب

کوارهوا، اسوووتیموارزدائیک طرزفدرهوا اسوووت  هرگاه بخواهیم سوووخن 
اسووت های راهنما، اینزدائی از اندیشووهنویسوونده را دقیق کنیم، قدرت

 کاری که ضرورت و فوریت دارد 
ای که، درآن، زندگی  نوع دیگری سدددداختن جامعه در واقع، دو روش برای    
تواند انتخاب بگردد و روش خواهیم یدافدت، وجود دارند: یک روش میکده 

شویم که، شود. به سخن دیگر، یا محکوم میدیگر روشدی است که تحمیل می
گاهانه، آن را بسددددازیم و یا آگاهانه و به برخالف خواسددددت و کم یا بیش ناآ

 سازیم.  اولی بدیل تاریخی و دومی بدیل ارادی است. را میخواست خود آن
اقتصدددداد جهدانی، بدادسددددتیداری بنیادهائی که قرار و مدار برتون وودس       

Bretton Woods   پدیدشدان آورد، میلیونها و میلیونها انسان را از روستاها
سددان پدید کرد. زاغه نشددینی این اخراج و حاشددیه نشددین شددهرهای دنیای سددوم

گری هستند. این قربانیان که منطق سلطه« قربانیان رشدد»ها آمد. زاغه نشدین
ای، جز  با اسددددت، برای ادامه حیات، چارهمحکوم به از بین رفتنشددددان کرده

منطق و روشددددی دیگری بده زنددگی خود سددددازمدان دادن، ندارند.  باید نظام 
اند. این بدیل را ابداع کردهی دیگری، ابداع کنند. برخی نیز آندیگری، زنددگ

خوانند.  باوجود این، شددکل و غیر رسددمی میاسددت که آن را اقتصدداد بیهمان
گریزد( مورد نظر شددکل و غیر رسددمی )اقتصددادی که از مقررات دولت میبی

ما، نه یک اقتصدداد دیگر، یک جامعه دیگر اسددت. این نه اقتصدداد اسددت که 
خاطر است گردد. بدینشود، این جامعه است که خودمختار میودمختار میخ

شددددکل و غیر خوانیم. زیرا از اقتصدددداد بیمی« هاوالیتیجامعه هم»را که آن
رسمی به مقصود ما رساتر است.  سخن برسر چگونه تولید و بازتولید زندگی، 

ردها دارند،  توسددط بردهای عقالنی کارببیرون از قلمرو رسددمی که، درآن، راه
های اقتصادی است. در قلمرو غیر رسمی، افراد، در فعالیت« قربانیان رشد»

 ای هستند. ای و  پرشماری  چند حرفهخود، اندک شماری تک حرفه
گرائی و چندگانگی حرفه و ناحرفههدا بر پایهوالیتیقرار، جدامعده همبددین     

ز سپهر تجدد و از قلمرو شهروندی در شدود. اینان که ارابطه اجتماعی، بنا می
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اند، المللی رانده شدددددهملت و از گسددددتره بازار ملی و بازار بین -نظام دولت 
ای پیونددهدای اجتماعی را بازیافتند و به یمن بازیافتنشددددان، به انجام معجزه

 موفق شدند که ادامه حیات است.
ا را که سدددوای طرز هوالیتیتوانیم  طرز کار اقتصددداد همبدون زحمت، می    

کار اقتصداد برپایه داد و سدتد است، دریابیم. در این اقتصاد رابطه اجتماعی  
شددددود. اما مبادله با و یا بدون پول. مبادله بر  نیز ، بر مددار مبدادله، برقرار می

دهد، توضددیح می طور  که مارسددل موسگیرد و نه بر بازار. همانتعامل بنا می
  آنچه کنند: دادن و دریافت کردن و پس دادنوظیفه مبادله را تنظیم میسدده 

اسووت که رابطه جانشووین دارائی در منطق این دهش محور اسووت، این
است که  در جامعه است، این(. آنچه به روشدنی قابل مشاهده291) شوودمی

شود و  چرخ اقتصاد ها، بعد اقتصدادی در بعد اجتماعی جذب میهم والیتی
چرخددد. و این نوع عبور از رشدددددد اجبدداری اسدددددت.  ر وفق منطق دهش میب

های جدید که جامعهاسددددت برای ایننموزدائی شددددمال  شددددرط الزم برای آن
سددددوزنددد، برهنددد، از هددائی کدده در آنهددا میجنوب از قحطی برهنددد، از  جهنم

 کند، برهند. استبدادها برهند و از جنگهای داخلی که تهدیدشان می
و « ایمنطقه»اسددت شددمال، واپس رفتن ملی و قیمومت  سددبب شددده در     
از قیدد و بنددهدای ملی رها بگردند و فعال شددددوند. فرهنگ محلی « محلی»

اجتماعی و سددددازگار  اسددددت که توحیدقوت گرفته و این امکان را پدیدآورده
آموزش  وکردن اقتصاد با آن، میسر بگردد. گذران اوقات فراغت و تندرستی 

ها به یکدیگر، در سطح و مسکن و خدمت و سالمت محیط زیست و پرورش
، شددداهد و کانادا و اسدددترالیا یابند.  در اروپا و نیز در امریکامحل سدددامان می
وران ، پیشهزان ، نو دهقانانهای نو هستیم: پیدایش نوکشاورپدیدآمدن پدیده

های غیر انتفاعی ) و یا نه منحصراً انتفاعی( جدید. شاهد فراوان شدن انجمن
ها های تعاونی خودگردان و تشکیل جماعتهسدتیم. شداهد ایجاد کارفرمائی

های زمان، زمان انتخابی و توسددط نودهقانان هسددتیم. شدداهد پیدایش بانک
های امداد متقابل و... کنند و بانکشان میها ادارهکه خانوادهها مهد کودک

 هستیم. 
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اسددددت که در قید دولت و بازار سددددرمایهموفقیت جامعه محلی درگرو این     
دارانده نمداندد و بتددریج، دولدت و بدازار را هم بخددمت خویش درآورد. باز، 

قتی این (.  و293درگرو جان و توان بخشددیدن به دموکراسددی محلی اسددت )
 «رشد خفرد»ای دیگر بکار گرفته شددند، دیگر نه نوآوریها در سداختن جامعه

رسددد. زیرا اینک اسددت که به انجام می« پسددا رشددد»و یا « ضددد رشددد»که 
ها برای ابداع منطق اجتماعی جدیدی اسددت بر پایه بازارزش شدددن کوشددش

 بمثابه سددده  وظیفه و برپایه ،«دهش»های غیر اقتصدددادی زندگی، برپایه جنبه
ها که اشکال گوناگون خود سازمانروابط اجتماعی جدید.  تمامی این تجربه

یابی محلی بشددددمارند، کمتر بخاطر خود و بیشددددتر بخاطر شددددکل مقاومت و 
مبارزه با قدرتی جهانی مد نظر ما هسددتند که هرآنچه در جهان هسددت را کاال 

اسددددت که در بطن جامعه در بند ابی اینهای انتخکندد.  خطر اغلبِ بدیلمی
هائی  در بیابان بگردند برای متولد شدن و رشدکردن رشد واقعاً موجود، واحه

شددناسددی کلمه. به سددخن دیگر،  و نه سدداختن آشددیانه در معنای محیط زیسددت
آهنگی جامعی را میسددر کنند.  ها  که بدیل باشددند و همای از نوآوریمجموعه

ایم که افریقائیان والیتی ها آموختهبرد آشیانه، درسی است که از  جامعه همراه
خواهند بدیلی ابداع کنند، میدهند. این درس بکار همه آنها که میتشکیل می

گاه را پیدا کند. پناهگاه یک مفهوم کرد آشدددیانه و نه پناهآید. بدیل باید عمل
کندد و بیانگر خردمندی پیددا مینظدامی اسددددت کده در تجداوز و فتح کداربرد 

آید، اسددت. اما آنچه بکار زندگی دیرپای کارفرمائی بدیل می اقتصدداد مسددلط
آشدیانه اسدت. آشیانه مفهومی بوم و محیط زیست شناسانه و بسیار نزدیک به 
احتیدداط مردم بدداسددددتددان و بیددانگر مفهوم اثرمندددی اجتمدداعی، و ندده کددارآئی 

تواند بزید و ادامه حیات سدددت.  کارفرمائی بدیل در محیطی میاقتصدددادی، ا
بدهد که غیر از محیط بازار جهانی شددده باشددد. این محیط اسددت که به یمن 
مقاومت، باید حفاظت و حمایت و تقویت کرد و بسددط داد. بجای مأیوسددانه 

اسددددت که گداه خود در بطن بازار جهانی، بهتر ایننبردکردن برای حفظ پنداه
وسددعت و تعمیق بخشددیدن به آشددیانه، در حاشددیه اقتصدداد جهانی، تالش  برای

کنیم. وسدعت و تعمیق بخشددیدن به آشدیانه سددر پیروزی اسددت و باید کار اول 
نویسددددد، ( می211) طور که تورینو پرناهای بدیل باشددددد.  همانکارفرمائی
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های جنوب را ت که فرآوردهمبارزه برای اسدتقرار داد و ستد منصفانه این نیس
وارد مدار مُد کنیم و بدین کار، دارائی فرهنگی او را ویران بسازیم، بلکه این

یم.  واقعی او جانشدددین کن« نیاز»کننده را، با  اسدددت که گزینه زیبائی مصدددرف
این بددان معنی اسددددت کده  بیشددددتر به نوآوری اجتماعی بها دهیم تا نوآوری 

توان در باره  سددازمان بخشددیدن به زندگی محلی کار را مین راهاقتصددادی. ای
سددداالر و برده بکار برد: به جای درپی انطباق با قوانین ادعائی بازار سدددرمایه

توان با تغییر طرز فکرها در باره نیازها و مصرف بازی هایش شددن، میهوس
درت در برابر ق و زیبائی و نیز با رهاندن انسددان از فردگرائی که مقاومت او را

اجتماعی را بازیافت که تولید و مصرف را تابع  کند، توحیدسدرمایه ناچیز می
برد آشدیانه، ایجاد یک واحه سدبز در قرار، راهگرداند. بدینمی نیازهای واقعی

سددط ب یک بیابانی که بازار جهانی اسددت، نیسددت، بلکه بتدریج اندام سددالم را
 (. 214زار زندگی بگردد )دادن است تا که بیابان سبزه

 :(212)  مشترکات 9
 

و حتی رشدددد واقعا موجود، هرگاه  و خواه رشدددد زدائی .  خواه رشدددد پایدار4
قرار بر رشددد همه جامعه ها باشددد، نیازمند دموکراسددی و برخورداری جمهور 

شهروندی است. اما بخصوص وقتی بنابر این باشد  از حقوق مردم یک کشور
شویم. که رشدد قدرت را با رشدد انسدان جانشدین کنیم، نیازمند دموکراسی می

و عدالت اجتماعی بمثابه میزان. نه تنها  دموکراسی بر اصول استقالل و آزادی
شدددود با کند و رشدددد او همراه میرا انسدددان میبار، رشدددد به این دلیل که، این

، بلکه به این دلیل نیز که از بیراهه رشددددد واقعا موجود به راه عمران طبیعدت
رشددد پایدار و یا رشددد زدائی آمدن، نیازمند حقوق شددناسددی و عمل به حقوق، 

گفتار و  ونیازمندفرهنگ دموکراسی و نیازمند خودانگیختگی انسان در پندار 
کردار اسددت. کم نیسددتند صدداحب نظرانی که دموکراسددی بر اصددل انتخاب را 

دانند و دموکراسددی بر اصددل مشددارکت را، بمثابه مدیریت مربوط به گذشددته می
 کنند.  وجامعه، اگر نه، در سطح بنیادها و در سطح جامعه مدنی، پیشنهاد می
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هان، نابرابری بر . رشدددد واقعا موجود، در سدددطح هر کشدددور و در سدددطح ج2

افزاید. هم در سدددطح شدددهروندان و هم در سدددطح مناطق مختلف نابرابری می
که یک کشدور و  میان کشدورهای جهان و هم درسطح حال و آینده بخاطر آن

 گذارد. وآلوده را برای نسلهای آینده به ار  می زمین خالی و محیط زیست
 
ها تابع به کشورهای مرکز و کشورهای قمر. دومیاند . جهانیان تقسدیم شده9

شددددوند. بر هدا هسددددتندد و  بطور روزافزون بده حداشددددیه رانده و قاق میاولی
 کنند. وحکومت می هااقتصادهای هر دو دسته کشورها، ماوراءملی

 
دفی جز ادغام که جز تدبیری برای سددلطه برجهان نیسددت، ه . جهانی شدددن1

ندارد. این برپایه استقالل  هااقتصدادها در اقتصداد تحت مدیریت ماوراء ملی
 (. و219است که هرکشور باید هدف و مسیر  رشد خود را تعیین کند )

 
. یکسدان سازی بمعنای همسان غربیان کردن جهانیان به شکست انجامیده1

، ناممکن است. زیرا هرگاه بقیه جهان مصرف اسدت. یکسدان سدازی تولید و
 کره زمین است. و 1بخواهند چون امریکائیان امروز زندگی کنند،  نیاز به 

 
. باور به پایان ناپذیری منابع موجود در کره زمین، باوری نادرسددددت بود و 6

 هستند. و پذیردانیم که منابع پایاناینک همه می
 
نده تنها دیگر یک امر واقع در معرض مشدددداهده  . آلودگی محیط زیسددددت7

جهانیان است، بلکه خطر آن وجود دارد که تأخیر در پرداختن به بازگرداندن 
 سالمت به محیط زیست، این آلودگی را عالج ناپذیر کند. و

 
)سرمایه و استعدادها و کارمایه و مواد اولیه و...(  . جریان نیروهای محرکه1

 به کشورهای مسلط است. و یک سویه، از کشورهای زیر سلطه
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رشد ممکن نیست. برپایه استقالل  زیر سلطه –. در محدوده روابط مسدلط 3
شدهروندی رشدد انسان ممکن  و با برخورداری شدهروندان از آزادیها و حقوق

 شود. ومی
 

روز به  ،. رقابت عنان گسیخته به کنار، رقابت معمولی در تولید و مصرف41
شددود و چاره جز این نیسددت که سددهیم کردن و به اشددتراک گر میروز، ویران

 گذاشتن جانشین آن شود. و
 

 آوردهای ترقی فنیارگرفتن دسددددتو بک . بنابراین، رقابت برسددددر باروری44
برای پیروزی  در رقابت، با هدف بیشددترین سددود را از آن خود کردن، دائمی 

های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و محیط زیستی است و مانع کردن بحران
شدددن فرهنگ همکاری و تعاون و به اشددتراک گذاشددتن می از جهان شددمول

 شود. و
 

گر اسددددت. بازارهای بازار جهانی یگانه اسددددتبداد بس ویران . اسددددتبداد42
کند. در کشددددوری را ویران و بخش قدابدل جدذب آنهدا را در خود ادغدام می

شددود که هر کشددور، الگوی رشددد خویش را بر گزیند و، نتیجه، مانع از آن می
 بدان، به اقتصاد خود سامان ببخشد. و

 
 2411جمعیت جهان رو به افزایش اسددددت و بنابر برآوردها، تا سددددال  .49

یابد. پس نباید بنا را بر این گذاشددت که رشددد اقتصددادی همچنان افزایش می
شددددود. تازه، از جمعیت کنونی جهان، یک جهان می سددددبب تثبیت جمعیت

 د. فراگرد کنونی رشد سبببه غذا را نیز برآورنتوانند نیاز خود میلیارد تن نمی
های آینده، بطور چاره ناپذیری به سدددرنوشدددت یک میلیارد شدددود که نسدددلمی

 انسان ناتوان امروز دچار شوند. و
 

قرار، جهان با دو بحران مزمن روبرو اسدددت و با ادامه روند کنونی، . بدین41
 راین دو بحران در آیندده تشدددددید نیز خواهند شددددد: یکی بحران توزیع نابراب
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و فرو  و آلودگی محیط زیسددت درآمد در سددطح جهان که موجب توسددعه فقر
شددددود  و رفتن بیش از پیش جهدان در خشددددونت و انفجارهای اجتماعی می

آمدهای آن. از جمله، تالشددددی اجتماعی دیگری بحران نمو اقتصددددادی و پی
ها و رشددتهو بند از بند بخش بمعنای بند از بند پیوندهای اجتماعی گسددسددتن

های اقتصددادی گسددسددتن و پایان پذیرفتن منابع و درمان ناپذیر شدددن محیط 
های محیط زیسدددت. باوجود این، دانشدددمندان براین نظر هسدددتند که آلودگی

 پذیر هستند :زیست، عالج
 

کند که این واقعیت را خاطر نشددددان می Hanry Augier. هانری اوژیه  41
اید منتظر بنشدددیند تا که بقیه کشدددورهای جهان دسدددت بکار هی  کشدددوری نب

 بگردند. درجا، باید رشد انسان همراه با عمران طبیعت پاالیش محیط زیست
های محیط زیسددددت را رویه کند. و نیز، همگان باید بدانند که اغلب آلودگی

 (. 211قابل پاالیش هستند )
 

گذاشددتن برای رشددد ناممکن اسددت. از جمله، رشددد صددفر درصددد . حد 46
های ، از جمله سدددبب کمبود فرآوردهناممکن اسدددت. زیرا، با افزایش جمعیت

ها در مقیاس شدددود. افزون براین، نیازمند توزیع برابر ثروتمورد نیاز اولیه می
 جهان است.

رسددددید که در طبیعت، از هرچه به هرگاه به  فکر این صدددداحب نظران می     
انددازه وجود دارد و کمبود و نددرت امری اجتمداعی اسددددت و انسددددانها، از 

شدددند که مشددکل حلی میآورند، بسددا دنبال راهرهگذر روابط قوا، پدیدش می
های مخرب، تغییر سددداخت کار و فرآورده دارد: ترک گفتن تولید و مصدددرف

صدددرف، همراه کردن رشدددد انسدددان، از رهگذر بکار تغییر سددداخت تولید و م
، بنابراین، ،  با عمران طبیعتها و عمل به حقوقانداختن اسدتعدادها و فضل

نقش کردن قدرت در اقتصدداد و پایان بخشددیدن به سددلطه بعد اقتصدداد بر بی
ر در فرهنگ بعدهای سددددیاسددددی و اجتماعی و فرهنگی: اقتصدددداد تولید محو

ای با نظام اجتماعی باز و تحول پذیر و ، بندابراین، جامعهاسددددتقالل و آزادی
 اعضائی با مدار باز، در رابطه حق با حق با یکدیگر. و



 323 

 
. ضدددرورت تحول رشدددد از کمی به کیفی. از جمله، به یمن تولید فرآورده47

 دوام. و کیفیت و بیکاالهای بیهای با کیفیت و با دوام بجای تولید 
 

که رشددد انسددان و سددالمت محیط  . شدداخص دیگر، نه تولید ناخالص ملی41
 (. و211است. )

 
نه یک نظریه که یک هدف، بنابراین، روش باید بگردد بی .  رشد پایدار43
 ه رشد واقعاً موجود. بنابراین،که صفت پایدار پوششی بشود برای ادامآن
 

. شددددیوه تولیدد سددددرمدایه داری باید پایان بپذیرد. نه تنها به این دلیل که 21
و نابرابریها که برهم می پذیری منابع و آلودگی محیط زیسددددتبداوجود پدایان

افزایدد، قدابدل ادامده نیسددددت، بلکده بخاطر تخریب خارج از اندازه نیروهای 
 (. و216شوند، نباید ادامه پیدا کند )تر میچنان بزرگکه ابعادش هم محرکه
سددددرمایه در قرن بیسددددت و »، در  Thomas Piketty کتیتوماس پی      
های اقتصددددادی از قرن صددددفحه، با بکارگرفتن داده 311، کتدابی در «یکم

 است:بست را یافتههژدهم تا امروز، علت اقتصادی بن
خصددوصددی ،  اسددت که نرخ بازده سددرمایه، اینداریتناقض مرکزی سددرمایه    

تر و نمو تولید. بزرگ بسددیار و بطورمداوم باالتر اسددت از نرخ افزایش درآمد
شود ایش درآمد و نرخ نمو تولید سبب میبودن  نرخ بازده سدرمایه بر نرخ افز

تر از افزایش تولید و اند، با آهنگی سدددریعهائی که فرآورده گذشدددتهکه داشدددته
  این نابرابری، تناقاوووی بنیادی را ببار میمزدها، به سددددرمایه بدل گردند

گذاری، روی به رانتشوود کارفرما به جای سرمایهآورد که موجب می
آورد و بیش از پیش بر آنها که جز کار خویش را ندارند، مسلط  خواری

که تشووکیل شوود، خویشووتن را بازتولید میبگردد  سوورمایه بمحم این
سووان، گذشووته کند  بدینتر از آن که تولید افزایش پیدا میکند  سووریا
 بلید  آینده را می
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 یع ثروت دربلعیده شدددددن آینده توسددددط گذشددددته بلحاظ دینامیک توز      
درازمدت، بخصددوص، اگر براین نابرابری بیفزائیم نابرابری بازده سددرمایه را 

ها را در مقیاس جهان، پیبنابر اندازه اولیه آن و فراگرد نابرابریها در داشددددته
 آورد. آمدهای بس وحشتناک ببار می

 توان نمو اقتصدادی را، با بهترکردنحل آسدان نیسدت. بدیهی اسدت میراه     
کنند، تشدددویق ها را خنثی میتعلیم دانش فنی و  یافتن فنون جدید که آالینده

درصددد در سددال  1یا  1شددود که نمو اقتصددادی همه سددبب نمیکرد. اما این
توانند به اند و میگوید تنها کشورهائی که عقب ماندهبگردد. تجربه تاریخ می

آورند، کشدورهائی که دارند سر بر میو دیگر  ها برسدند، مثل چینپیش افتاده
توانندد نرخ رشدددددی بداالتر پیدداکنند. امروز، برای کشددددورهائی که درمرز می

هائی جهانی قراردارند و فردا، برای همه کشورهای جهان، سیاست تکنولوژی
تواند بیشتر از گیرند هرچه باشد، دیگر نرخ نمو اقتصادی نمیکه در پیش می

 درصد باشد.  4.1تا  4
تر از نرخ نمو توان بر بازده سددددرمایه مالیات وضددددع کرد تا که کمالبته می     

شکل انجام بگیرد، خطر اقتصادی بگردد. اما اگر این کار بشکل وسیع و هم
خ از کار بیفتد و به نسبت بیشتری نر آن وجود دارد که موتور انباشت سرمایه

را قتصادی را کاهش دهد.  در این صورت، کارفرمایان دیگر فرصت آننمو ا
 خوار بدل شوند. زیرا دیگر رانتی نخواهد بود. کنند که به رانتهم پیدا نمی

حل خوب، وضددع مالیات سدداالنه تصدداعدی بر سددرمایه اسددت. تجربه راه      
سددددودی نمیگذاری گوید که نابرابری بیرون از اندازه به سددددرمایهتاریخی می

است که حل اینرسداند و جورش با کارفرمائی جور نیست. اما مشکل این راه
 ای دارد. المللی و انسجام سیاسی منطقهنیاز به بیشترین همکاری بین

ای جز بسط دموکراسی، بخصوص در مقیاس چاره داریبرای مهار سرمایه     
نیز بر این نظر اسدت که اسدتقالل به کشورها امکان  کتیاروپائی، نیسدت.  پی

های اجتماعی و مالیاتی خویش را نو بگردانند. اشددددکال دهد سددددیاسددددتمی
مدیریتی بسط بجویند تا امکان مشارکت مردم را در اداره امور خویش فراهم 
کنند. باوجود این، تنها از رهگذر ادغام کشورها در یکدیگر و اتخاذ سیاستی 

 را مهار کرد و به نظم آورد. داریتوان سرمایهای و نیز جهانی، میمنطقه
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نیز،  با سدددلطه بعد اقتصدددادی بر بعدهای سدددیاسدددی و اجتماعی و  کتیپی     
دی که اقتصاد سیاسی اسدت که نه دانش اقتصافرهنگی مخالف اسدت و براین

دهد نقش خویش را بیابد و ایفا کند ولت امکان میآیدد. چراکه به دمی بکدار
(217. ) 

تنها با انسددجام دولتهای اروپائی و حتی همکاری  داریاما مهار سددرمایه      
پذیرد. اسددت، تحقق نمی زیر سددلطه –گر المللی، وقتی رابطه رابطه سددلطهبین

زیر سدددلطه و بدان، از میان  – گرسدددتن نظام سدددلطهزیرا نیازمند از میان برخا
رفتن دیندامیکهدای فرآورده این نظدام، از جمله، دینامیک تمرکز و انباشددددت 

اسدددت. افزون  پذیرفتن تخریب نیروهای محرکهخصدددوصدددی و پایان سدددرمایه
و تحول پذیر شدددددن نظامهای اجتماعی، در هر چهار بعد براین، نیداز بده باز 

سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بازیافت خودانگیختگی، به یمن 
بمثابه  اندیشدده راهنما و فرهنگ و اخالق اسددتقالل و  بیان اسددتقالل و آزادی

 رد.میمیراند و میساالری میآزادی است. اگرنه،  سرمایه
 

های صدددداحبان این دو نظر از با تعریف و یا رشددددد زدائی . رشددددد پایدار24
کند که اقتصددداد در خدمت زندگی همه انسدددانها و محیط هریک، ایجاب می

 باشد: اقتصاد برای زندگی. و زیست
 

کند که صاحب نظران دیگر نیز سده اصل را پیشنهاد می Passet. پاسده 22
آهنگی میان دو نیروی ایجاد هم (: هدف رشددددد پایدار211با آنها موافقند ) 

گر خالق، یکی تحول طبیعت و دیگری رشددد اقتصددادی اسددت. رشددد ویران
اقتصددادی نباید به سدددازوکارهای تنظیم کننده تحول طبیعت لطمه وارد کند. 

 را باید رعایت کرد:بنابراین، سه اصل 
( را باید حفظ کرد و نه اشیاء fonctionها و کارکردها )اصدل اول: وظیفه● 

توان تضدددمین پائی کارکردها را میرا. این با تغییر دادن اشدددیاء اسدددت که  دیر
دارد و تنها آنچه تواند خویشتن را نگاهکند میتنها آنچه تغییر میکرد. 

تواند تغییر کند  هویت اشووویاء را د، میها دارحداقلی از تغییرناکردنی
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تغییر نبواید تهدید کند  اگر تهدید کند دیگر نه از تغییر که از تخریب 
 . وسخن بمیان است

های آینده اصل دوم: مسئولیت عمودی، یا مسئولیت هر نسل در برابر نسل● 
سدان، اصدل مسدئولیت جانشین اصل تشابه وظایف نسل امروز با اسدت. بدین
پذیرد. بنابر این نظر  را می شدددود. پاسددده نظر هانس ژوناسآینده می نسدددلهای

(، وقع نهادن به زندگی نسل امروز و نسل فردا، در وجود زندگی مضمر 213)
 است. و

اصدل سوم: تغییر نظم ارزشها . به عمل درآمدن دو اصل پیشین، این تغییر ● 
شدددوند، دیگر نمییک جامعه رعایت می کند. ارزشدددهائی  که دررا ناگزیرمی

توانند تنها در سپهر اقتصاد، بخصوص در ساحت مالی، تعیین شوند. تقدم و 
که تدأخرهدا  بدایدد وارونده بگردندد: اقتصدددداد بداید وسددددیله بگردد، یعنی این

معیارهای اقتصددددادی و مالی دیگر نباید معیارهای حاکم باشددددند و  باید از 
 آید. شها، خودداری بعملپذیرفتن آنها، بمثابه ارز

هرگاه این سه اصل رعایت شوند، در نظریه جدید رشد، که بخش وسیعی       
 کند. ونقش محوری پیدا می از آن، هنوز، باید تبیین بگردد، رشد پایدار

 
نهایت با وجود بانهایت بودن منابع موجود در کره .  برآوردن نیازهای بی29

اسدددت که نیازها بیممکن اسدددت. پس علم اقتصددداد بر خطا پذیرفتهزمین، نا
برای  جذب وخنثی کردن ضددایعات و  نهایت هسددتند. توانائی محیط زیسددت

محدود اسددت. بنابر شددیوه کنونی تولید، برداشددت مواد ها نیز پاالیش آلودگی
ها کنندهیعات و آلودهاولیه بعالوه کارمایه از کره زمین بعالوه بازگرداندن ضددا

که ببار می ییهااسددت و آلودگی به محیط زیسددت بعالوه تخریبی که مصددرف
است. بنابراین، یک رشد آورد، میزان تخریب را از میزان سداختن بیشتر کرده

پایان، خوانائی ندارد. پس باید به انسددددانی پایدار با یک نمو اقتصددددادی بی
سان، تسهیم و مشارکت در (. بدین211کرد )ی بسندهبرآوردن نیازهای اسداس

برخورداری از منددابع و نیز کددار و توزیع امکددانهددا و کیفیددت زندددگی انسددددان، 
 گردند. می های نظریه جدید رشد پایدارشاخص
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ی، جز با شود، نیازهای معنومادی می ↔اما وقتی مدار، مدار بسته مادی      
هائی میشددددوند. نیازهای مادی نیز فرصددددتمادی برآوردنی نمی هایفرآورده

شددددوند برای تولید یک نوع کاال با شددددکلها و کیفیتهای گوناگون و نیز برای 
ایجاد کمیابی نباشد  ها. پس، هرگاه قرار برشمار فرآوردهبی تولید و مصدرف

و کردار آدمیان باید مدار ها باشد، مدار پندار و گفتار و قرار بر رعایت اندازه
معنوی بگردد. آیا پسددا الئیسددیته و پسددا سددکوالریسددم و پسددا  ↔باز مادی 

توان توجده فلسددددفده مدانده در بن بسددددت این مهم ( را می214متدافیزیدک )
 دانست؟ و

 
های متعلق به همگان وقتی منبع دموکراسددی . کافی نیسددت بگوئیم دارائی21
د باشند. بلکه ضرور است که همگان بتواننشوند که به همگان تعلق داشته می

کند، ایجاب می بده آنهدا، بطور برابر، و در حددی کده برآوردن نیازهای واقعی
است که مسئوالن سیاسی باید بدانند بر اینSen دسدترسدی داشدته باشند. سن 
هسددتند و  «آمدهای آنهاها و پیانجام گرفته»های که داوری در باره تصددمیم

کوشد سامانهخاطر است که او میاین داوری باید عینی و نه ذهنی باشد. بدین
رس برای مقایسدده افراد، از رهگذر اندازه گیری فاصددله امکانات ای حسدداب

های ارزشددمند، واقعی هر گروه از افراد در داشددتن شددرائط اسددتفاده از دارائی
توانند یابند و می کند که کمیتبسددددازد. او یدک چندد شدددداخص تعریف می

های خاص را مقایسدددده کنند و رعایت شدددددن عدالت را با رعایت وضددددعیت
های واقعی هریک در برآوردن نیازها، شددرائط زندگی عادی انسددانها و امکان

ها دربردارد: مرگ، طول عمر، از دید سددن، فهرسددت شدداخصاندازه بگیرند. 
ها، از دید او، شاخصسوءتغذیه، اندازه تندرستی، آموزش، سالمت مسکن .  

رو، او فهرسددت دومی ترتیب میشددوند. از اینبا رشددد جامعه، بسددا بیشددتر می
دارد و دهد: داشدددتن دوسدددتان و نزدیک بودن به کسدددانی که آدمی دوسدددت می

شددرکت در اداره جامعه، زندگی کردن بدون خجالت کشددیدن از نوع پوشدداک 
همه نیاز دارد که آزادی  خود و  به تعطیالت رفتن و سددددفر کردن و... و این

واقعی جانشددددین آزادی صددددوری بگردد و دولت نقش برابرکردن شددددرائط را 
 (. 212برعهده بگیرد )
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گر . بزرگی فزونی میزان تخریب  بر میزان تولید را تنها زیادت داده ویران21

ا و بورس و فسدددداده کند. بلکه تخریب نیروهای محرکهبر سددددتانده معین نمی
برابر و بیشتر های مشتق دههای بازار فرآوردهشوند، معاملهها که سبب میبازی

(، نیز، 219از مجموع تولیددهدای ناخالص ملی کشددددورهای جهان بگردند )
شوند. پس،بستن بازار فرآوردهتر میتخریبی هسدتند که زمان به زمان، بزرگ

 های مشتق نیز ضرور است. و
 

ای اسددت به جامعه عادل نیازمند اسددت. جامعه عادل جامعه . رشددد پایدار26
که بر این اصل سازمان بجوید: تمامی انسانها همان حق را دارند بر زیستن و 

خواهندد. زیرا همگی آنهدا از  یدک و همان توانائی و بر عملی کردن آنچده می
ت افراد به اینخردمندی برخوردارند. به سدددخن دیگر، محترم شدددمردن کرام

اسدت که هریک از آنها، خود هدف خویش و، نه یکی وسیله هدف دیگری، 
تواند عادل گوید: یک جامعه نمیمی Nussbaum(. ناسددبوم 211باشدند ) 

هایشان که برای تمامی اعضدای خود، بکاربردن تمامی توانائیباشدد مگر این
کند.  و او ده قابلیت و توانائی برای انسدددان  را، بدون قید و شدددرط، تضدددمین

تباهی ناپذیر انسددان  اسددت که این ده توانائی باید حقوقشددود و براینقائل می
 تلقی شوند:

. برخورداری کامل 9. برخورداری از سدددالمت تن و 2. زندگی کردن و 4     
ت و توان . بسدددط دادن کاربرد حواس و تصدددورا1از تمامی اعضدددای تن. و 

. برخورداری از عواطف و حفظ روابط عاطفی که خود بر 1تعقدل خویش و 
گیرد آزادی . تواندائی بکاربردن عقل عملی خویش که در بر می6گزیندد و می

کند که در بر . اختیار عضویت در جمعیتی که خود انتخاب می7عقیده را و 
. رعایت 1یاسی را و گیرد آزادی بیان و آزادی اجتماع و آزادی فعالیت سمی

. داشتن امکان تفریح و بازی و خندیدن 3حال حیوانها و گیاهان و طبیعت و 
مهار محیط سدددیاسدددی )شدددرکت در فراگرد دموکراتیک( و مادی )حق  41و 

 مالکیت(. 
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ای این ده توانائی گویای آنند که صاحب نظریه، انسان را بمثابه مجموعه     
بیند. و او عدالت را ذاتی نمی ردار از حقوقها و برخواز اسددتعدادها و فضددل
انگارد و بر این گمان است که عدالت با برخورداری نیز نه میزان که هدف می

اسددت که هرگاه قرار بر شددود. راسددتی اینها، برقرار میها از این قابلیتانسددان
ها و حقوق رشدد انسدان باشدد، باید او بعنوان انسدانِ جامع اسدتعدادها و فضل

رشددد کند و عدالت میزانی اسددت که هم از آغاز باید بکار رود در تغییر دادن 
بنیادهای جامعه و باز و تحول پذیرکردن نظام اجتماعی به ترتیبی که انسددانها 

که  –بتوانند با بکارانداختن فضدددلها و اسدددتعدادها و عمل به حقوق خویش 
ها و عمل به حقوق را، و فضدددلمیزان عدالت اندازه بکار افتادن اسددتعدادها 

 رشد کنند. و   –کند زمان به زمان، تعیین می
 

های کنونی که است، اما دموکراسی که دموکراسدی شدرط رشد پایدار. با آن27
اند، نیز، با رشد پایدار سازگار جورشدان را با رشدد واقعاً موجود سازگار کرده

 واقعی است. اگر دموکراسی بر اصل مشارکت، قرنینیستند. نیاز به دموکراسی 
نمود، امروز برقرار کردنی است. پیش و بسا نیم قرنی پیش، اجرا ناکردنی می

آنکه بگوید شمرد بیهای استقرار دموکراسی واقعی را بر میناسبوم پیش شرط
شود که چگونه باید تحقق بجویند. بنظر او دموکراسدی واقعی  وقتی برقرار می

بتواند بنام خود  های دهگانه باال برخوردار باشددددد واز قابلیت شددددهروندد هر
توانند ساالر میسدخن بگوید. با وجود کدام شرائط اعضای یک جامعه مردم

هریددک بنددام خود سددددخن بگوینددد؟ بدده سددددخن دیگر، بددا وجود کدددام 
ای اصیل و بارور، بروفق انتخابتوان به شدیوهشدرائط،عقالنیت عملی را می

 فرد و نه بر طبق تعریف کرامت که دیگری برای او کرده باشد، بکاربرد؟  های 
دارد  تا که هر  روشدن است که چنین دموکراسی نیاز به آموزش و پرورش      

که بنام خود سخن بگوید و در مدیریت مردم شدهروند دانش الزم را برای این
کند. نخست شهروندان نیاز به آموختن  ساالر جامعه شرکت، بجوید، تحصیل
دارند. و نیازدارند به آموختن دانش و فن  و بکار بردن بیان استقالل و آزادی

و  نیداز دارندد بده آموختن روش دفداع از کرامدت خویش و زندگی را عمل به 
 (. و211کردن و بکاربردن استعدادها و فضلها در رشد ) حقوق
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، بنابراین، دموکراسی واقعی نیازمند آزادی جریانقرار، رشد پایدار.  بدین21

ها اسدددت. چرا که به یمن ها و هنرها و اطالعها و فنها و دانشهای اندیشددده
 ها به خطا نروند. وگیریتوانند در تصمیماین آزادی است که شهروندان می

 
ها و های اجتماعی در سطح جامعهتحول پذیر شدن نظام . ضرورت باز و23

اصددول راهنما بگردند و  درسدطح جامعه جهانی تا که الف. اسدتقالل و آزادی
دموکراسدی بر اصدل مشارکت در هریک از بنیادهای جامعه برقرار شود و ب. 

جاد و در اقتصداد تولید محوری که وسیله ، در حد مطلوب اینیروهای محرکه
اسددت، بکار افتند. و ج. رشددد انسددان با  انسددان برای برآوردن نیازهای واقعی

دیگری، سددازگار با دموکراسددی  همراه بگردد. د. جهانی شدددن عمران طبیعت
 با تعریفی سازگار با این مشترکات، تحقق بجوید.  واقعی و رشد پایدار

 
قرار، هر شهروند نیازمند اندیشه راهنما است اما این اندیشه راهنما . بدین91

را خود باید برگزیند و هرجامعه وقتی نظام اجتماعی باز و تحول پذیر دارد که 
عمل به  های خود وشددددود در جهت رشددددد دادن توانائیخود بددیدل خود می

 (.216شهروندی خویش ) حقوق
 

. اما تحقق مشددترکات باال، از جمله، نیازمند رها کردن خویش از سدداخته94
ها و رسوم ها و عرف و عادتها، سنتها، خرافهها و بتهای ذهنی، اسطوره
 . و(217و رشد او است ) انسان ناسازگار با حقوق

 
وا، ، رابطه ق.  انسددددان باید از بندگی قدرت برهد و تنظیم رابطه با قدرت92

های حقوقمندها با ها، رابطهبددهدد و رابطده جدای بده تنظیم رابطده بدا حقوق
یکدیگر بگردند. این رهائی نیاز دارد به رها شدددددن از باور به قدرت، بمثابه 

ی مادی اسددت که در تن انسددان اسددت. افریقائیان بر این باور بودند که جوهر
(. اما این باور تنها باور افریقائیان نبوده211این جوهر در تن انسدان است )

اند نیز قائل ها برای رهبری کردن خلق شدهگوید نخبهای که میاسدت. فلسدفه
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های قدرت، بیانها اسددت. همه در نخبه« قابلیت بکاربردن قدرت»به وجود 
گرا هسدددتند و همه آنها برای قدرت اصدددالت قائلند و به این و آن تنظیم نخبه

های قدرتِ راست و بیانپردازند. رشدی هم که بیانرابطه انسان با قدرت می
و ویرانی بر کنند، جز رشدددددی که بعمل درآمدههدای قددرتِ چدپ تعریف می

 افزاید، نیست.است و میویرانی افزوده
 
یا  و  و یا طر  اقتصاد سبز و یا طر  رشد زدائی   اما طر  رشد پایدار9

را چووه کسوووووانی بووایوود اجرا کننوود؟ آیووا مجریووان  میمووا  اکولوژیووک
 وجوددارند؟ اگرنه، چه باید کرد که وجود پیداکنند؟:

شددود، مربوط می (، در آنچه به پاالیش محیط زیسددت213اوژیه ) . هانری4
داند. کار را کارشدددناسدددان درخور و حل میآلودگی زدائی را ممکن و تنها راه

دهند، هائی که تشددکیل میسددیاسددتمداران صددادق و بسددا مردم از طریق انجمن
نگروه کارشدددناسدددان بیباید تصددددی کنند. از دید او، امید وقتی پدیدآمد که 
المللی، سازمان بین 21المللی تحول محیط زیست تشکیل شد. او فهرستی از 

و بقیه تشدکیل شده توسط کارشناسان  چند وابسدته به سدازمان ملل متحدیک
 است.مصمم به نجات محیط زیست، ترتیب داده

زیدن نمایندگان برای مجلس و یا حدل ریی دادن برای بر گاز دیدد او، راه     
انتخاب رئیس جمهور نیسدت. زیرا سیاستمداران در خدمت وضعیت موجود 

ها در سطح ملی و در سطح جهان است. او، از حل تشکیل انجمنهستند. راه
که از  AVAAZ« آواز»کندد بندام جملده، سددددازمدانی غیر دولتی را معرفی می

است. براین پایه که افکار و ارزشهای جهانی پدید آورده ای، شبکهطریق یارانه
گذارند.  کسددددانی از همه ملتها و های دولتها اثر میگیرییملتها بر تصددددمیم

نژادها، دارای انواع طرزفکرها، در این سددازمان عضددو و همه مصددمم هسددتند 
ز اها نسبت به یکدیگر بردبارتر بگردند. آوجهان  را متحول کنند تا که انسدان

، شددوند به دفاع از محیط زیسددتهای بنیادی که راجع میدر سددطح تصددمیم
ملتها، مالیه جهان، دموکراسی، تسلیحات و... مداخله و عمل  دفاع از حقوق

میلیون گذشت  41، از مرز 2142کند. شمار اعضای این سازمان در سال می
میلیون  11هستیم، شمار اعضاء به بیش از  2141) واکنون که ابتدای سال 
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ای مهم است برای بر سر عقل آوردن رهبران رسدیده است(. و این برگ برنده
 است:سیاسی جهان. نشانی آواز این

http://www.avaaz.org/fr/index.php 
 

است که این نسل را   امیدا اینر استاوژیه به نسدل جوان نیز امیدوا     
های دسوت نخورده، برانگیزد  و این نسول، زیستنی برخوردار از آرمان
  و در محیط زیستی سالم را مطالبه کند  حقو 
در مقام نقد نظر اوژیه، باید گفت: از جمله، نیاز به جانشین کردن اصلی       

رآورده این اصل است: انسان خود به تغییر با اصلی است: رشد واقعاً موجود ف
خویش توانا نیست، بلکه قدرت به تغییر او توانا است و این یا آن نوع قدرت 

سدددازمان قدرت محور توانا به  دهند. اسدددطورهسدددان تغییر میاو را این و یا آن
قدرت(، ساالر و حزب با هدف دستیابی به تغییر )از جمله کارفرمائی سرمایه

نیسددت. مرامهای راسددت و چپ که هم فرآورده « قدرت خوب»جز اسددطوره 
گر آن هستند، در واقع، قدرت را تغییر دهنده رشد واقعاً موجود و هم ستایش

آید و ویران دانندد. غفلدت آنها از این واقعیت که قدرت از ویرانی پدید میمی
ر جانشووین کردن آن چاره کااسددت. کند، وضددعیت کنونی را به ببارآوردهمی

دهم بدون ایجاد کنم و تغییر میاصل است با اصلک منک انسان تغییر می
 .نیاز از قدرترابطه قوا، بنابراین، بی

نیاز از زور، ها بدانند که اگرخود خویشتن را، بیقرار، هرگاه انسانبدین       
نیسدددت آنها  کند و قدرتی که جز رابطه قواتغییر ندهند، خالء را قدرت پر می

شددددوند و بنیادهای جامعه را حق محور و کندد، بددیل خویش میرا ویران می
کنند بدون ویران گردانند و رشددددد میپذیر مینظدام اجتمداعی را بداز و تحول

 کردن.
 
(، چاره را پدید آوردن 261)  و موندلر . دو اسدددتاد دانشدددگاه، عبدالملکی2

ن همگانی، درهریک از کشدددورها، بر غیر قابل ادامه بودن رشدددد واقعاً وجدا
از مرگ، پیش از آن که دیر شود، می موجود و ضرورت نجات محیط زیست

های اکثریت اند و برآنند که هرگاه پاسددخپرسددش تهیه کرده 91دانند. این دو 

http://www.avaaz.org/fr/index.php
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همگانی، در سطح ملی  مردم هر کشدور به این پرسشها صحیح باشند، وجدان
و در سددطح جهانی پدید آمده و آن توانائی را جسددته اسددت که دسددتور تغییر را 

رد و ، با ویژگیهائی که داصدادر کند:  رشدد کنونی جانشین شود با رشد پایدار
 شوند که رشد پایدار پوشش رشد واقعاً موجود بگردد.مانع از آن می

 
که اسدددتاد دانشدددگاه در اقتصددداد محیط  Rotillon  Gilles  ژیل روتیون. 9

کند و حامیان هریک را کار پیشدددنهاد میاسدددت، نخسدددت چهار راه زیسدددت
یک توانا به اجرا گذاشتن راهرسد که هی کند و به این نتیجه میشناسائی می

 (:264کارهای پیشنهادی خود نیستند )
های قاق جانبدار آنند و که تنها روشنفکران منزوی و انجمن زدائی. رشد 9.4

نیروی اجتماعی برای به اجرا گذاشتنش وجود ندارد. تا آینده قابل پیش بینی 
 ماند. و نیز این طرح بخاطر نبود حامی بزرگ و مجری بالاجرا می

های سبز رشدزدائی طرفدار دارد اما تنها حزبکه بیشتر از  . اقتصاد سبز9.2
 توانند برنامه خود را اجرا کنند. و ها در اقلیتند و نمیطرفدار آنند و این حزب

 :ماده 41شامل  ژیکلو. میثاق اکو9.9
 ،. رشد پایدار4
 آن، . کارمایه: سازمان دادن کاهش مصرف2
 : تولید بدون آلوده کردن،. کشاورزی9
یابی فعالیتهای ای: جلوگیری از توسدددعه شدددهرها و بازمحل.  عمران منطقه1

 انسانی،
 : کاستن از وسائط نقلیه آالینده و حمل و نقل بار،. حمل و نقل1
 و دریافت آن و خرجش ی محیط زیست. مالیات: تعیین هزینه واقعی آلودگ6

 در پاالیش محیط زیست،
های عمران منطقه. زیسددددتمنددهای گوناگون: لحاظ کردن طبیعت در طرح7

 ای،
 . تندرستی و بهداشت: پیشگیری پیش از درمان،1
 را موتور نوآوری کردن و . تحقیق: محیط زیست3
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 مللی: بدست آوردن ابتکار عمل در پاالیش محیط زیستال. سیاست بین41
المللی برای آلودگی و برانگیختن کشددورهای دیگر و پدیدآوردن همکاری بین

 زدائی.
 های تولیدهرگاه مواد این میثاق به اجرا درآیند، تغییرهای ژرف در شیوه      

آورند. اما مجریان آن کیانند؟ پاسدددخ پیشدددنهاد کنندگان ما ببار می و مصدددرف
 است: میثاق این

در قلب دولت قرارداده شددددود و یک مقام ارشددددد دولت  . محیط زیسددددت4
 متصدی آن بگردد،

. بر تولید گازکربن، مالیات وضدع شدود تا زمانی که میزان تولید و متصاعد 2
 هارم کاهش یابد، کردن آن به یک چ

با کیفیت، از راه کاسددددتن از  هدای کشدددداورزی. ایجداد بدازار برای فرآورده9
 ها به تولید پاک، ها به تولید آالینده و افزودن  بر مساعدهمساعده

 و  های رشد پایداریابی.  مرتب به بحث آزاد گذاشتن جهت1
را تهیه و به اجراگذاشتن که ایجاد  موزش و پرورش. یک سدیاست بزرگ آ1

کنند و که تهدیدش می ییو خطرها حسدداسددیت هرچه بیشددتر به محیط زیسددت
 .بخشی از آن باشد ضرورت رشد پایدار

های دموکراسیکار  یک مجری دارد و آن نیز دولت است و در  1اما این      
کنند و اکثریت کننددگدان دولت را مردم انتخاب میبراصددددل انتخداب، اداره

 1بزرگ منتخبان حاضدر نیسدتند مجری این میثاق باشند و، هم از آغاز، این 
 تدبیر را به اجرا بگذارند.

ها ما انسددان : روشددن اسددت که شددیوه کنونی تولید و مصددرف. رشدد پایدار9.1
که طرح رشددددد پایدار در بردارد،  ییقابل ادامه نیسددددت. اما مجموعه تدبیرها

دانند که باید به تغییر بنیادی هنوز فاقد مجری اسددددت. چراکه اینک همه می
پرسددد: مبادا هزینه این تغییر به او تحمیل شددود. تن در داد. اما هر قشددری می

د معتداد اسددددت و بداید ترک داندد بده رشددددد واقعداً موجواکثریدت بزرگ می
اعتیدادکندد امدا از بیم سددددنگینی بهدائی کده باید پرداخت و  از بیم نتایجی که 

کنند، بینی میممکن است غیر آنها باشند که پیشنهادکنندگان رشد پایدار پیش
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دهد. چاره چیست؟ صاحب کتاب به پرسش این به ماندن در اعتیاد ادامه می
 دهد:پاسخ را می

اسووت که به اندازه کافی مسووئوالن حل اینبهترین راهبدون شووک، ● 
سویاسوی آگاه بر مسائل، در به اندازه کافی کشورها، برای تغییر سازمان

المللی در یووک حکومووت جهووانی واقیی توانووا بووه در اختیووار هووای بین
همووه بوودان نیووازداریم  از هووا، کووه اینتمووامی جهووان گووذاشوووتن دارائی

اجتموواعی الزم کووه از چنین تحولی  چنووان، نیروهووایبووداقبووالی، هم
های . سددددندیکاها دیگر رمق ندارند و حزبحموایوت کننود، وجود نودارد

 اند. تنها جنبشهای مخالف جهانی کردنسدیاسی بر محور کشور سازمان جسته
هسدتند که، هرگاه همبستگی بجویند، جنبشی جهانی بشمارند که جانبدار این 

خوان هسددتند که ای نا همکه در حال حاضددر، به اندازه اینتحول هسددتند. اال
که نیروی اجتماعی الزم برای ممکن کردن این تحول باشددددند، تنها بجای آن

 بیانگر نیاز به این تحول هستند. 
دهد انسددددان حیوان ( توضددددیح می262طور کده موریس گودولیده )همدان● 

کند، بلکه به این زندگی میاجتماعی اسددددت نه تنها به این معنی که در جامعه 
های اجتماعی خود را تواندد رابطدههدا، میمعنی نیز کده برخالف دیگر حیوان

تغییر دهد. رابطه خود با طبیعت را تغییر دهد. در فراوان فرصددددتها، شددددیوه 
ها، را تغییر دادهها ویا هزارهزیسددددت مادی و اجتماعی خود ، میرا  سددددده

 دارد  مکاری سیاست و دین  اما این تغییر نیاز به هاست
اسووت که چون تصوودی با سوویاسووت اسووت، ولو نویسوونده کتاب بر این    

آورد، نقش است که وجدان همگانی به ضرورت تحول را پدید می دین
 اول را اهل سیاست باید برعهده بگیرند  

روند. او ها از میان میتا بداند چرا جامعه است، تحقیق کردهژارد دیماموند● 
 اند:شدهها میاست که سبب انحالل جامعهعامل را یافته 1
 که جامیه نتواند ترمیمشان کند، های وارده بر محیط زیست  صدمه4
 به ترتیبی که زندگی نزدیک به محال بگردد،    تغییر آب و هوا2
 همسایگان دشمن،  9
   روابط وابستگی با طرفهای بازرگانی مسلط  و1
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های حلجوید، راههائی که جامیه برای مسائل باال میحل  وقتی راه1
حل میدرخور نیسوووتند و یا جامیه وقتی به فدر یافتن و بکاربردن راه

 افتد که کار از کار گذشته باشد  
ها حیات جامعه ایرانی را به عامل گدذرا خداطر نشددددان کنیم کده بارها این     

که، ایرانیان، اغلب، انجام ، با آناندد، امدا به یمن موازنه عدمیخطر اندداختده
اند حیات ملی را نجات اند، توانستهکار را تا واپسدین لحظه به تأخیر انداخته

ا برشددمرده و ها ردهند. بر همین اصددل، قرآن همه عوامل از میان رفتن جامعه
 است:هشدار داده را اینگونهبه جامعه، نسبت به عوامل انحطاط و انحالل،

 
. سرباززدن از عمل به حق و حتی شنیدن صدای حق  و نپذیرفتن اندیشه 4 

 ( و269راهنما ) 
ها ( در سوره هود، عوامل دیگر به انسان261)  . عامل تغییر آب و هوا2

 شوند:شناسانده می
. همگانی شدن ضد ارزشها، درو  و نفاق و خرافه را جانشین دانش کردن 9

و ترس از بیان حقیقت و جلوگیری از بیان حقیقت و شهوت پیشگی و ستم 
حل پیشنهادی را به تجربه نگذاشتن و پیشگی و به زور نقش اول دادن، راه

ر و انذار ا هشدادستوری زندگی کردن و تحقیر آنها که به جامعه نسبت به خطره
دهند و... و گم کردن گوهر دوستی و محبت و کینه در دل پروریدن و دشمنی می

 اجتماعی گشتن. و رویه کردن و بدین همه، تضاد اجتماعی جانشین توحید
جبار فطاغوت و  وقتی اکمریت بزرگ سرنوشت خویش را به جبر. 1

کنم تا تغییر بیابم و تغییر بدهم را غییر میسپارد و اصل تمستدبر. می
 .261گذارد  فاز دست فرو می

  حق صل  را رعایت ندردن،  تجاوزگری پیشه کردن و یا بیگانگان 1
آوردن گر رویرا به دشمنی با خود برانگیختن و یا به بیگانه سلطه

 (266ف
انحالل ) سلطه بیگانه را برخود پذیرفتن و یا بر دیگران سلطه جستن. 6

باز بمثابه  و روم های ایرانبمثابه مسلط و جامعه فرعونیت و جامعه مصر
 ها(مسلط، موضوع سوره روم، و دیگر امپراطوری
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. پیش از قرارگرفتن درآستانه مرگ، تن به تدبیر برای رفع خطر نکردن 7
 عمل ماندند(وقتی هم سیل برخاست، همچنان بی کردند و )کاری که قوم نوح

. نبودن اقلیتی که برحق بایستند و جمهور مردم را به حق بخوانند و یا وجود 1
 ( 267داشتن این اقلیت و برنخاستن اکثریت به عمل )

به جای توحید درکثرت و از میان رفتن  . جانشین شدن کثرت در توحید3
 ( 261انسجام جامعه )

. فسادگستری در روی زمین که آلودن بر و بحر جزئی از آن است و بجا 41
 ( 263نیاوردن حق طبیعت که عمران است )

 مادی –معنوی را با مدار بسته مادی  –. اسراف و تبذیر و مدار باز مادی 44
 (271جانشین کردن )

. فقدان میزان عدل و همگانی شدن ستمگری چراکه باوجود ظلم ملک 42
 (  274ماند )رجا نمیب
 

بر این نظر اسددددت که همین عوامل، جامعه جهانی ما را به مرگ  روتیون      
شددود و جهانی دارد از اندازه بیشددتر می کنند: آلودگی محیط زیسددتتهدید می

است و بس ویرانها گشتهها به مسلطو شدن، رابطه وابستگی زیر سلطه کردن
ها هسدتند که سداخته آنها هستند که سهم ارزشدهای معتبر درجهان همانگر . 

برند. در میان آنها، ارزش همبستگی و ارزشهای ها و درآمد میشیر را از ثروت
دیگری که قوام حیات اجتماعی به رعایت آنها اسدددت، وجود ندارد. و آب و 

یری کده بدا زنددگی زینددگان ناسددددازگار و هوای جهدان  در تغییر اسددددت، تغی
های دشددمن ماند عامل پنجم: آیا جهان ما همسددایهشددود.  میناسددازگارتر می

 دارد؟
است که، در غرب، طبقهواقعیت اجتماعی که ما با آن روبرو هسدتیم این      

و  های متوسددط در حال انحطاط هسددتند. عامل این انحطاط نیز جهانی کردن
که رقابت میان دو دسته کشورها، یکی آنها که نظام شددن اسدت. توضدیح این

اجتماعیشددددان بر طبقه متوسددددط بزرگ متکی اسددددت و دیگری آنها که نظام 
شود. ها تمام می(، به زیان اولیاجتماعیشدان بر این طبقه متکی نیسدت )چین

راسددی بر اصددل انتخاب رها اسددت که دموککارهای ارائه شددده، یکی ایناز راه
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است. با گری طبقه متوسط بودهشود. زیرا این دموکراسی بیانگر وجود و توان
انحطاط و توان از دسددت هشددتن این طبقه، چنین دموکراسددی نیز کارآئی خود 

عنانی که سبب ثبات دهد. زیرا همسدازی و منافع عمومی و همرا از دسدت می
شددوند، دیگر وجود ندارند. این امر که مینظام اجتماعی و دولت متکی به آن 

کنند و قوه های غرب درصد کسانی که در دادن ریی شرکت نمیدر دموکراسی
بمعنای گردش کار نظری و روشی و « بحران سیاسی»شود و مقننه ضعیف می

 عملی یک جامعه، بدون تردید، عالمتهای نخستین چنین تحولی هستند.
که سددداختمان جامعه اسدددتقالل اسدددت. اال این کار دیگر بازگشدددت بهراه     

کار در تناقض اسددددت. در تناقض اسددددت به این دلیل که اروپدائی بدا این راه
ورزند، بر ضددرورت اتحادیه اروپا اصددرار می و آلمان کشددورهائی چون فرانسدده

خود اسددتفاده میخواهند و از آن، بسددود اما اروپا را برای منافع ملی خود می
کنند. فقدان سددددیاسددددت اجتماعی مشددددترک، دفاع مشددددترک و حتی رقابت 

تند که ، گویای این واقعیبایکدیگر  حتی بر سددددر  برگذاری بازیهای المپیک
 گاه وجود پیدانکند.جامعه اروپائی هنوز وجود ندارد و بسا هی 

( براین نظر اسددت که 272، اسددتاد کلوژ دو فرانس، )و فیلیپ دسددکوال      
ها که دارد )جمعیت بس بزرگ، نیروی کار ارزان، ، بدا ویژگیاقتصدددداد چین
شددوند چین را بزرگ ترین ذخایر ذغال سددنگ که چون مصددرفدارای بزرگ

(، خطری نیسدددت که بتوان نادیدهگردانندمی ترین آلوده کننده محیط زیسددت
اش گرفت. و نیز، زمان دیگر، آن زمان که انسدددان اروپائی خود را مسدددلط بر 

انگاشددت و برآن بود که به یمن رشددد علمی و فنی سددلطه خویش را طبیعت می
چنان، راهنمای عمل هم اسدددت. آن باوررا،کند، بسدددرآمدهبر طبیعت کامل می

و شدن طبیعت، بنابراین جانداران را  دنکردن، بخصدوص در سپهر جهانی کر
 است. نامزد مرگ دستجمعی و زودرس کردن

الشددکل کردن و شدددن، نه معنای متحدو شدددن به قرار، جهانی کردنبدین     
ها و ، هم برای انسانها، بلکه برای محیط زیستانسدان تنها تولید و مصدرف

هم برای دیگر جانداران و هم برای طبیعت، خطرناک اسدددت.  بسددددا بحران 
دموکراسددی بر اصددل انتخاب عالمت قطعی شدددن خطر متحدالشددکل کردن و 

 شدن است. 
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آورد، هم و شدن و اتحاد شکلی که ببار می قرار، جهانی کردنبدین     
حل ایم و هم راهها خود ایجاد کردهکه ما انسانهمسایه دشمنی است 

دارد، بلکه نادرستی است که نه تنها عوامل چهارگانه را از میان بر نمی
 .    کندآنها را تهدیدآمیزتر نیز می

ها، در سددطح هر کشددور اسددت که با گفتن و بازگفتن واقعیتکار اینراه      
پدددیدددآیددد و، بدددان، نیروی  وجدددان ملی و در سددددطح جهددان وجدددان جهددانی

با ویژگی حل بایسته، هم برای رشد پایداراجتماعی الزم، برای بکار بردن راه
 ، وجود پیداکند.ها که دارد و هم برای محیط زیست

 
 
ثنویت بوده و بر این اصددل جز بیان  خاطر که اصددل راهنماقرار، بدینبدین    

مادی  ↔کارها در مدار بسته مادی ها جز راهتوان سداخت، نظریهقدرت نمی
اند. باوجود تحولی بس نوید بخش، هنوز نه کارآئی بایسددته را از کار درنیامده

اند. حکومت جهانی توانا به تصدددددی دارند و نه مقبولیت همگانی را جسددددته
بمثابه اصددددل راهنما دارد. مقایسدددده راه انیان، نیاز به موازنه عدمیجه حقوق

 11و برنامه عمل که  شوند، با اقتصاد توحیدیکارهائی که امروز پیشنهاد می
را درآیند  توانستند به اج، میسدال پیش، پیشنهاد شدند و، درپی انقالب ایران

را الگوی رشددددد انسددددان بر میزان عددالت اجتماعی همراه با عمران  و ایران
گوید چه فرصددت بگردانند، به نسددل انقالب و نسددلهای بعد ازآن، می طبیعت

اسددت. هرگاه ایرانیان برآن شددوند که تا هنوز فرصددت بدیلی، سددوزانده شدددهبی
حل ثر کردن عوامدل انحطداط و انحالل جامعه خویش، راههسددددت برای بالا

درخور بجویند، آن تجربه، همراه با تعریف دیگری از رشددد، تعریف رشددد به 
تواند کدارهدائی کده ترجمدان چنین تعریفی هسددددتند، میهدای حق و راهویژگی

 بکارشان آید.
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 ها:مأخذها و توضی 
 
4 .Gilbert Rist, Développement, Histoire d´une croyance 

occidentale, presses de sciences P.O., Paris, Sep. 4336, 
PP. 11-14.  

 Joelو  Felix Guirandنوشته  Mythes et Mythologie.  در کتاب 2
Schmidt انتشارات ،Larousse – Bordas بسال  منتشره در پاریس

اند. اسطورهها، گردآوری شدهها در کشورهای مختلف و قارهاسطوره 4336
ها مربوط به زمین و آب و گیاه کشورهای مختلف، بایکدیگر همانندی 

 دارند.
9 .Aristote, metaphysique, Livre 1-9 [4141b et 4141 a] 
1 .Clément Rosset, L´anti-nature. Element pour une 

philosophie tragique, PUF, Paris, 4316 
1 .Aristote, philosophique, Livre I, 49 [4219 a] 
 Jacques Pinglé, L'inquisition ou la.  فصل اول و دوم 6

dictature de la foi 
 Paul Petit, Histoire 236تا  211و  211تا  211های . صفحه7

general de l'Empire romain;  
 صدرسیر اندیشه دینی در غرب نوشته ابوالحسن بنی -
 Saint Augustin, Cité de Dieu, Livre 9و  2و  4های . فصل1

XII,  
 Aristote, philosophique.   کتاب دوم 3

(، 111مقدمه ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون )م .  بخش دهم 41
رهنگترجمه محمد پروين گنابادى، تهران، انتشارات علمى و ف  

http://ketabmajjani.blogfa.com/post-92.aspx
http://ketabmajjani.blogfa.com/post-92.aspx
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 Gerhard Ernst: „Fortschritt. در مورد فلسفه، نگاه کنید به مقاله 44
in der Philosophie?“ in: Information Philosophie, 2149/4 

S. 1-41 ترجمه سیاوش مسلمی 
خاطر که آنها را به در باره فقه نیز همین نظر نزد فقیهان وجود دارد. بدین -

 دانند.، نزدیک تر میمنبع علم که امامان )ع( هستند
 Digression sur les anciens et les modernesدر علم  -

  Bernard Le Bovier de Fontenelle نوشته
در باره علم فیزیک، بازگشت به نظر ارسطودر باب قوه و فعل گرچه نمی -

دانست. این « علم نزد پیشینیان است»توان این بازگشت را مصداق 
آور و طرد و حذف نظر ناممکن و ماندن درآن خسرانگوید نفی بازگشت می

 و نقد آن سودمند است.
فصل چهارم در باب تغییر و سکون، جامعه باز و دشمنانش، . بخصوص 42

اصغر مهاجر، انتشارات شرکت انتشار، نوشته کارل. ر. پوپر، ترجمه علی
 4961تهران 
در کتاب  نسساد به جنبش اصالت انسان، دوره رن. نگاه کنی49

 توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنی صدر
 کتاب توتالیتاریسم. 73تا  79های . صفحه41
 Développement, Histoire d´une croyance 61. صفحه 41

occidentale 
. اثرها که در آنها، شارل پرولت  بیشتر به نزاع کهنه و نو پرداخته است 46
 ها هستند:این

Charles Perrault, Le siècle de Louis le Grand, 4617 – 
Parallèle des Anciens et des Modernes 4611-4637 – 

Des hommes illustres qui ont paru en France 4636-4744 
 Développement, Histoire d´une croyance 66. صفحه 47

occidentale 
41 .Jean Jacques Rousseau, discours sur les sciences 

et les arts 
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 Adam Ferguson, Essay on the History of. بخش پنجم 43
CivilSociety  منتشر شده و پس ازآن، بارها  4767کتاب باراول در

 است.تجدید چاپ شده
 George Louis Leclerc, Conte de 24. به نقل از صفحه 21

Buffon, de l´home, presentation de Michèle Duchet, Paris, 
Maspero, 4374  

 esquisse d'un tableau historique des 613. صفحه 24
progrès de l'esprit humain Condorcet,  در  4731کتاب در ،

 بحبوحه انقالب منتشر شد.
 Serge Latuche, Faut-il refuser de 246. صفحه 22

developpement, Paris, PUF, 4316,      
 ,71Jean, Baptiste Sayم، صفحه . قسمت اول، فصل سیزده29

Caurs complet d´economie politique pratique, Bruxelles, 
Société typographique Belge, 4119 

 ,Karl Marx, œuvre, Parisجلد اول   111و  113های . صفحه21
Gallimard  

 ,Lewis H. Morgan, La sosiété archaïqueپیش مقدمه، . 21
Paris, 4374, Anthropos 

26 .Herbert Spencer, Progress, its law and causer  ای مقاله
 است.انتشار داده 4117در آوریل  Westminster Reviewکه در مجله 

  ,Karl Marx, œvres 4جلد  113. صفحه 27
 Un débat sur Marx et le colonialismeاز جمله نگاه کنید به . 21

 Vincent Presumey توسط 2117نوامبر  6منتشره در تاریخ 
 Bruno Latour, Nous n´avons jamais été 414. صفحه 23

modernes. Essai d´anthropologie szmétique, Paris, La 
couverte 4334 
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 Gilbert Rist, Majid Rahnema et Gustavo 11. صفحه 91
Esteva, Le Nord perdu, Repères pour l´après-

developpement, Lausanne, Edition d´En Bas, 4332 
 4333. لوموند دیپلماتیک، دسامبر 94
 Développement, Histoire d´une croyance 73. صفحه 92

occidentale 
 Almanach Hachette, petit encyclopédie 1. صفحه 99

populaire de la vie pratique, 4394  
ببعد  917در صفحه  او که منقول است 4111ژوئیه  21و نیز سخنرانی 

G. Guenin, L´epopeé cloniale de la France par nos 
contemparains, Paris, Larose, 4394   

91 .Charles Gide, "Conférence sur la devoir colonial, 
4137", cite dans Pièrre Aubry. 

نوشته   Marx et le colonialisme  . از جمله نگاه کنید به مقاله91
Abdellali Hajjat  است که مستند کرده2111 مارس 41منتشره در تاریخ

 نوشته خویش را به اثر زیر:
K. Marx et F. Engels, Du colonialisme en Asie. Inde, 

Perse, Afghanistan, Mille et une nuits, Paris, 2112, 
édition établie par et postface de Gérard Filoche 

گذاریها اقتصادهای اندیشدند که بخاطر سرمایهطور می. اقتصاددانانی این96
پیشرفته در اقتصادهای عقب مانده، این اقتصادها سرانجام با اقتصادهای 

 های از رشدماندگیشوند. نگاه کنید به کتاب مکانیسمسطح میپیشرفته هم
صدر، از رپاریس، ترجمه ابوالحسن بنید 4363نوشته آلبرتینی، منتشره در 

 انتشارات دانشگاه تهران. و نیز 
 های دیگر مستند بر نظر مارکسو نظریه نظریه امپریالیسم لنین -
 صدر ودوزخیان روی زمین نوشته فرانتس فانون، ترجمه ابوالحسن بنی  -
 م در باره دینامیکهای بیانگرکتاب توتالیتاریس 441تا  411های صفحه -

 زیر سلطه –رابطه مسلط 
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که بخشی از رساله دکتری بود و در  . سیر تحول تاریخ سیاسی ایران97
 صدر درج است.، نوشته ابوالحسن بنیکتاب موقعیت ایران و نقش مدرس

م، از مبانی کتاب دوزخیان . از کشورهای خود اروپای دیگری نسازی91
 صدر است.روی زمین نوشته فانون، ترجمه ابوالحسن بنی

 Raymond Leslie Buell, "Backward peoples  939. صفحه 93
under the Mandate Systeme", Current history, 21 Juin, 

4321  
شود که شاهان وقتی وارد شهری می. این واقعیت در قرآن بازگفته می11
 91کنند. قرآن، سوره نمل، آیه ها را ذلیل میکند، باعزترا فاسد میند آنشو

را میان مسلمان و غیر  زیر سلطه –سوره نساء رابطه مسلط  31و درآیه 
کند و  در معرفی ، ملغی میکنندنمی مسلمانی که با مسلمانان جنگ

شناسدو فرعون را کسی معرفی میمین میرا گسترش فساد در زفرعونیت، آن
و  93های عنکبوت، آیه جوید: قرآن، سورهکند که برجهانیان برتری می

ها را از داند که انسانگرانی میو... و طاغوت را سلطه 1قصص، آیه 
و...و نیز نگاه کنید  216برند: قرآن، سوره بقره، آیه روشنائی به تاریکی می

الیتاریسم در کتاب توتالیتاریسم.و باز نگاه کنید به های توتبه ستون پایه
 ، بخصوص فصل اول آن.کتاب کیش شخصیت

 . از جمله نگاه کنید به تحقیق نصرالله نجات بخش درباره جنگ14
 ابتدائی زیر عنوان:

Etude sur les « Ahkâm al-arba’a », les « quatre cas 
juridictionnels » du droit chiite.    

Le jihad و جهاد در قرآن نوشته مصباح یزدی که مدعی است سنی  و جنگ
 و شیعه بر جواز جنگ ابتدائی اجماع دارند. 

است که اینک والیت مطلقه گشته الله خمینی. نظریه والیت فقیه اثر روح12
هستند. اما « امرولی»تحت قیمومت و بنابر آن، مردم در حکم صغیر و 

 مسئول و مأمور رشد که در امریکای التین« های نظامیدیکتاتوری»نظریه 
های بعثی نیز مأموریت به اجرا درآمد و رژیم و نیز کشورهای آسیا و افریقا
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دانستند و شاه سابق نیز گفت: ولو به  خویش خویش را بنای جامعه آرمانی
 رسانم!بزرگ می را به دروازه تمدن زور، ایران

گذاریهای خارجی و مبادالت میان اقتصادهای پیشرفته و . بخش سرمایه19
 . ودرحال رشد در کتاب مکانیسمهای از رشدماندگی

- Fredrick Lugard, The Dual Mandate in British colonial 
Africa (4322) cité dans Claude Hqrnut و 

 Fredrick Lugard et la pensée coloniale 19صفحه  -
britanique de son temps, Centre d'Etudes d'Afrique noire, 

Institut d' Etudes polituques de Bordeau 4367   
به تصویب مجمع  4311دسامبر  41در  بشر حقوق . اعالمیه جهانی11

 دین 9رسید. این اعالمیه با شرکت نمایندگان  عمومی سازمان ملل متحد
 د و دین یهود، در طول دو سال، تهیه شده بو اسالم و مسیحیت

 Public papers of the President    441و  441های . صفحه11
of United States, Harry S. Truman, Year 4313, 1, United 

States Government printing office, 4361  
و     ,K. Marx, Capital, section II, Chap. IV, TI 711. صفحه 16

قتی می نوشت: قانون ترقی در همه ملکم خان باور عمومی را تکرار می کرد و
  جا یکی است.

 Fin de l’Idéologie du       .  فصل اول  17
Développement,Editions Presses Universitaires  France 

de     نوشتهSylvie Brunel   در سریQue sais- je بسال  در پاریس
2141 
 Développement, Histoire d´une croyance 429. صفحه 11

occidentale 
 Lénine, Les bolcheviks doivent prendre le 41. صفحه 13

pouvoir, 42-41 septembre 4347, dans Lénine, Œuvres, 
Editions sociales, tome 26, 4311 
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. کتاب عصر چهارم، راه رشد غیر سرمایه داری، سوسیالیسم تخیلی یا 11
است از ه داریوش کائدپور. نویسنده رجوع دادهضد انقالب بورژوازی، نوشت

 جمله به این کتاب:
نوشته « داریراه رشد غیر سرمایه»ستانیسالو اولیانفسکی: پیشگفتار بر  -

 ، ترجمه فارسی 4377آندریف، منتشره در 
. دو تحقیق در دو کتاب منتشر شدند: نفت و سلطه نوشته ابوالحسن بنی14

صدر و صادق قطب نوشته ابوالحسن بنی  Petrol et Violenceو صدر 
 زاده و پل وییی. 

 Marie-Dominique Perrot, Gilbertببعد    437. صفحه های 12
Rist, et Fabrizio Sabelli: La mythologie programrie. 

L´économie des cryances dans la société moderne, 
Paris   PUF, 4332,  

صدر در گاه کنید به رابطه مصلحت با حقیقت نوشته ابوالحسن بنی. ن19
 نشریه انقالب اسالمی در هجرت. 117و  111تا  177های شماره
نوشته  اقتصاد توحیدی  949تا  234های . فصل دوازدهم، صفحه11

 صدرابوالحسن بنی
. در مقاله ای با باب کرد Alfred Sauvy. اصطالح را آلفرد سوی 11

 L´Observateur (août 4312در مجله  «  Tiers monde»عنوان 
یا سابقاً مستعمره را به  (. وی در این مقاله، کشورهای مستعمره41
«Tiers Etat »تشبیه می کند. در نظام فئودالی 

 و سلطه . حرکت انتقالی درآمدهای نفتی در کتاب نفت16
17 .Decenie des Nations Unis pour le d´évéloppement, 

measures proposes, Rapport du secrétaire génèal, New 
York (Doc. E/96/9/62.//B.2)  و نیز فکر اولی از کندی است در

 کرد. برنامه ای که تقدم کنگره امریکا
 PMUP, Rapport mondial sur le 2. صفحه 11

dévéloppement humain 4334, New York  
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 Rapport mondial sur le dévéloppement 4. صفحه 13
humain 4334 

 Rapport mondial sur le dévéloppement 6. صفحه 61
humain 4334 

64 .Walt. W. Rostow, Les étapes de la Croissance 
economique, Paris 4369, ed. Social 

  Les étapes de la Croissance economique   49 . صفحه62
 Les étapes de la Croissance 214و  299های . صفحه69

economique 
 Lesمرحله رشد اقتصادی 1. قسمت اول از بخش اول در باب 61

étapes de la Croissance economique 
 . از جمله نگاه کنید به کتاب:61
 Marshall Sahlins, Age de Pièrre, age d´abondance. 

L´économie des sociétés  primitives, Paris, Gallimard, 
4376. 
 .Age de Pièrre, age d´abondance 467. صفحه 66

L´économie des sociétés  primitives 
 Les étapes de la Croissance economique 211. صفحه 67
 Les étapes de la Croissance 226و  411های . صفحه61

economique 
 Les étapes de la Croissance economique 214. صفحه 63
 Les étapes de la Croissance economique 26. صفحه 71
 "Claude Levi-Strauss, "Race et Histoire  94. صفحه 74

dans le Rasisme devant la science, Paris, UNESCO, 
4379 
 4316سپتامبر  21مورخ  حزب کمونیست چین ی. قطعنامه کمیته مرکز72

 Résolution relative auxبا این عنوان: 4316اکتبر  6منتشره در 
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principes directeurs régissant l'édification de Sa 
civilisation spirituelle socialiste 

79 .François Perroux, L´économie aux xxe siècle, Paris, 
PUF, 4361 

ه و سیر اندیشه در سه قاره نوشت زیر سلطه –. دینامیکهای رابطه سلطه گر 71
یر ز –صدر و توتالیتاریسم قسمت دینامیکهای رابطه مسلط ابوالحسن بنی

 سلطه
 L´économie aux xxe siècle 277و  461و  411های . صفحه71
 Dialectiques et Socialisation. مقاله 76
 L´économie aux xxe siècleبه بعد  416. صفحات 77
 Dudlley Seers, "The Limitations of 31تا  77های . صفحه71

the sepecial case", Bulletin of Oxford Institute of 
Economies and Statistics, 21 mai, 4369 

 گاه رم . از جمله نگاه کنید به گزارشهای باش73
 Développement, Histoire d´une 414تا  471های . صفحه11

croyance occidentale 
14 .Paul A. Baran. Paul M. Sweezy. Le Capitalisme 

monopoliste, Edi, Maspero, Paris 4361 ترجمهchristus 
Jlassadéos 

 Banisadr, Quelle Revolution pour 413تا  414های . صفحه12
Iran, Editions Fayolle, Paris 4311  

 F. H. Cardoso, Les idées à leur 477تا  471های . صفحه19
place, le concept de development en Amerique Latine, 

Paris, A. M. Métauilié, 4311.  
 432و  413 – 411و  411و  411و  11تا  77و  92های . صفحه11
 Paul A. Baran; Paul M. Sweez, Le Capitalisme  921و 

monopoliste. Un essai sur la spciété industrièlle 
américaine, Paris, Maspero, 4361 
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11 .Lénine, L´inpérialisme, stade suprême du 
capitalisme, Moscou, Editions en langues etrangerie, 

4314 
16 .Samir Amin, l'Echange inégal et la loide la valeur, la 

fin d'un debat, Editions Anthropos , Paris 4379  
17 .André – Gunder Franc, Reflections on the world 

economic crisis, New York, MR press, 4314 
 صدر. دوزخیان روی زمین نوشته فانون ترجمه ابوالحسن بنی11
13 .Björn Hettave, Gordon Tamm, "The Development 

strategy of Garadian Economics", Journal of the Indian 
Antropological Society, 6 (4), Avril 4374 

 ,John Galtung, "Self-Reliance: Concepts 43. صفحه 31
Practice and Rationale  

و  موقعیت ایران  کتابو . مقدمه دفتر اول جلد اول انتشارات مصدق34
)نطقهای مصدق در کتابو نیز  صدرنوشته ابوالحسن بنی نقش مدرس

 49و  44های استوان، شمارهموازنه منفی تألیف کی مجلس چهاردهم (
 صدرها نوشته ابوالحسن بنیانتشارات مصدق و کتاب موازنه

ب نیز کتاو    Hélène Carrère, L'Empire éclaté  11. صفحه 32
Joseph Staline  نوشته  Edvard Radzinsky دهد به تفصیل شرح می
 این کشور تحمیل شد. به دهقانان کردن روسیهچسان هزینه صنعتی

 و . نیرر خود این پدیده را انتقاد کرده است. آنچه درباره بیانیه آروشا39
 خواندید از اصول راهنمای آن

 Julius Nyerere, Socialisme,Démocratie et unité africains, 
Paris, Présence africaine 4371  است.نقل شده 

تا  7های های توتالیتاریسم در کتاب توتالیتاریسم و  صفحه. ستون پایه31
 جلد اول  -2

Philippe Wolff, Histoire de la pensée européenne      و
 صدر در باره سیر تحول اندیشه در غرب.ق بنیتحقی
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صاحب این قلم، آن گزارش را به تفصیل موضوع بحث  ،. آن زمان نیز31
 قرار داد.

Halte à la croissance, Rapport au Club de Rome prepare 
par MIT, traduction française: Jacqueline Delaunay, 

Fayard, Paris4372 
در حفظ  صدر در باره سلطه دالر و نقش بهای نفتن بنی. مقاله ابوالحس36

 کردن موقعیت مسلط 
 در نفت و سلطه . حرکت انتقالی درآمدهای نفت37
گرای از جمله، ریمون آرون، فیلسوف و جامعه شناس راست   . 31

 فرانسوی در 
 Dix-huit leçons sur la société industrielle, livre de poshe, 

9 mars 4316  اثر 
Aron Raymond است.این نظر موضوع بحث قرارداده 
موج سوم نوشته الوین تافلر، ترجمه  176و  171های . صفحه33

 تهران –شهیندخت خوارزمی، چاپ یازدهم، نشر فاخته 
 le rapportدر  ، صدراعظم اسبق آلمان، ویلی برانت4311. در 411

Nord-Sud : un programme de survie de Willy Brandt  به
( «در راه رشد)»تشریح تفاوتهای کشورهای شمال )پیشرفته( و جنوب 

 پرداخت.
414 .Reshaping the International Order. A report to the 

Club of Rome (Jan Tinbergen, coordinateur, Antony J. 
Dolman, editeur New York, EP. Dutton & Co. 4376  

412 .Nord-Sud: Un programme de survie, rapport de la 
commission independente sur les problémes de 

développement international, sous la présidence de Willy 
Brandt, Paris, Gallimard, 4311 

 Quelle Revolution 244تا  14صفحه  . بخش دوم کتاب از419
pour Iran 
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 –صدر، از رهگذر تحقیق در روابط مسلط . نظری که ابوالحسن بنی411
را گیر آنسو، بطور پیبدین به آن رسید و از اقتصاد توحیدی زیر سلطه

روسی، نظر او به حقیقت  است. با سقوط ابرقدرتموضوع کار قرارداده
 در اقتصاد و سیاست پیوست. مشاهده کاهش وزن اقتصادی و سیاسی امریکا

است که این ابر قدرت نیز جریان انحطاط را به آخر خواهد جهان گویای آن
 رساند.
دسامبر  21 ، در. خطابه مک نامارا در برابر مدیران بانک جهانی411
4372 
 Petrol et Violence. فصل اقتصاد در کتاب 416
در  4371اکتبر  42تا  1. بیانیه در پی مجلس بحثی تهیه شد که از 417

 تشکیل شد مکزیک
 Bronislaw Malinowski, Une Théorie 66. صفحه 411

scientifique de la culture, maspero 4361 
 Emile Durkheim, Les regles de la méthode  92. صفحه 413

sociologiaue    , Paris, PUF, 4319 
ارگان گرایش چپ حزب 4371اوت  –، ژوئیه  frontiére. مجله  441

 .سوسیالیست فرانسه
444 .Pascal Brukner; Le sanglat de l´homme blanc, Tiers 

Monde, culpalibité, haine de soi, Paris, le seviel, 4319 
. اشاره است به کتاب سوزان ژرژ که یکی از سرشناس ترین متفکران 442

 است. طرفدار دنیای سوم
Susan George; Comment meurt l´autre moitié du monde, 

Paris, Robert          
449 . Francis Fukuyama, La Fin de l'histoire et le dernier 

homme  که انتشاراتFlammarion  در پاریس 4332ترجمه آن را در 
 منتشر کرد.

441 .Our Commun Future, Literaduction de Gro Harlem 
Brundtland, Montréal, Edition du Fleuve, 4313   
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 41گزارش برانت لند، صفحه . 441
 ، سرمقاله4331. لوموند دیپلماتیک، مه 446
 گزارش برانت لند. 13و  43و  41و  49و  7های . صفحه447
 Le Developpement Histoire 916تا  231های . صفحه441

d´une Croyance occidentale 
 Le Developpement Histoire 944و  941های . صفحه443

d´une Croyance occidentale 
421 .Defis au Sud, rapport de la commission Sud 

présidié par Julius K. Nyerer, Paris, Economica, 4331 
 Defis  219و  212و  19و  11و  73و  41تا  44هایصفحه. 424

au Sud 
 Defis au Sud،  277و  276و  264و  42و  1های . صفحه422
 Defis au Sud 44و  41های. صفحه429
 PNUD,Rapport mondial sur le 9و  2های . صفحه421

développement humain, 4331, Paris, Economica, 4331,  
 41و  3های ، صفحه4331گزارش جهانی در باره رشد انسانی سال  .421
 به بعد 19های، صفحه4334. گزارش سال 426
 Le Développment Histoire d´une Croyance، 42فصل . 427

Occidentale 
 ارز تهرانمب . اعالمیه روحانیت421
 Encyclopaediasدر  Messianisme. نگاه کنید به 423

universalis 
 Albert O. Hirschmann, "Grandeur 11تا  19های . صفحه491

et décadence de l´économie de développement" dans 
l´économie comme science morale et politique, Paris, le 

sevil, 4311  
و صفحه  و اقتصاد توحیدی Petrol et Violenceید به . نگاه کن494
211  
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    François Chesnais, La mondialisation deu capital, 
Paris, Syro…  , 4331,   463و صفحه 

Henri Bourguinat, La tyranie des marchés. Essais ur 
l´économie surtuelles, Paris, Economica, 4331,  

492 .Rapport sur le Developpement du Monde 4331 
ه نگاه کنید ب« بدیل دیگر نیست»اینست  . ورد زبان بانک جهانی499

 :12صفحه 
Susan George et Fabrizio Sabelli, Gredits sans frontiers, 

la religion séculière de la Banque mondiale, Paris, le 
Découvere, 4331  

491 .Abécédaire partiel et partial de la mondialisation  
 و Ramón Chaoنوشته 

 Ignacio Ramonet  و Wozniak  که انتشاراتPlon  انتشار  2119در
 است.داده
 Emile Durkheim; Les formes elementaires 61. صفحه 491

de la vie religieuse  
است: قومیت قوم از حفظ جامع آن قوم است. این .  سخن مدرس496
 خواجه نوری. گران عصر طالئی، نوشته ابراهیمبازی 229صفحه
صدر از جمله در های ایرانیت نوشته ابوالحسن بنی.  نگاه کنید به ویژگی497

 سیر اندیشه سیاسی در سه قاره
 و... 74عمران، آیه و آل 12های بقره، آیه . قرآن، سوره491
 ,Jean Baudrillard; Le Grime parfait 63تا  67های . صفحه493

Paris, Galilée, 4331  و 
 Michel de Fornel; "Les paradoxes du 23و  21های صفحه -

vrai-faux", Traverses, hiver 4339  
 Stefan de Vylder, "Sustainable Human 19. صفحه 411

development and Macroeconomies, Strategic Links and 
implications", AUNOP discussion paper, 4331,  
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 Robert Piciotto, "Putting institutional economi 99صفحه  -
to work, from Participstion to Governance", Whashington 

D.C, World Bank Discution Paper, No. 911, 4331 
 Le Développment Histoire d´une 911صفحه  .414

Croyance Occidentale 
 Michel Serres, Atlas, Editions 212تا  247های . صفحه412

Julliard, Paris 4331 
 Michel Serres, Atlas 221.  صفحه 419
 412تا  493های .  برای قواعد خشونت زدائی رجوع کنید به صفحه411

 صدرنوشته ابوالحسن بنی اسیجلد اول ارکان دموکر
برد. همین قاعده را در سایتاگراها گنجاند و بکار . این قاعده را گاندی411

برند که قاعده ایستادن تا امروز کسانی بکار می 4992مرداد  21از کودتای 
 برند.برحق را بکار می

کتاب  974تا  239توانید در صفحات . مجموعه کامل تدبیرها را می416
 توتالیتاریسم، بیابید.

 – Christian Comeliau, Les Relations Nord 421. صفحه 417
Sud, Editions la Decouverte, Paris 4334  

صدر، قسمت . در کتاب رهبری در دموکراسی نوشته ابوالحسن بنی411
عه کتابها در دموکراسی ابهام زدائی از روش. این کتاب کتاب سوم از مجمو

 است.
 471Gilbert Rist; Magid Rahnema et Gustavo. صفحه 413

Esteva; Le Nord perdu, Lausannne, Editions d´en Bas, 
4332  
درباره رابطه گذشته و حال و آینده، نگاه کنید به مقدمة زن و زناشوئی . 411

 241و نیز صفحه  Nord perduد به و تجد و در رابطه بهره جستن از سُنت
Alfredo L. de Romana; "L´économie autonome, une 

altervative social en emergence"  
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Interculture (Montréal) 22 (9 et 1) été, automne 4313, 
cahiers411 et 411                    414 .Majid Rahnema, 

"Swadhyaya: The unknown, the peaceful, the silent yet 
singing Revolution of Indian" IFAD dossier, 71-76 
Janvier-avril 4331, P. 43-91; Gustave Esteva, 
"Regenrating people,s Space" Alternatives, 42, 4317, P. 
421-492; Emmanuel S. Ndione, Reinventer le present, 

Dakar, ENDA GRAT Sahel,4361, 426p 
 André Guichaia, Yves Goassault, Sciences 414صفحه . 412

socials et development, Paris, Armand Colin, 4339 
 و رشد، دو فصل اول و دوم، قسمت چهارم تحت عنوان مردم ساالری. 419

 Alain Touraine, Qu´est- ce que la D 
émocratie?                                      

ه ب ، مصربه این حقیقت پی برد که بدون مردم ساالری ، ویر،ناصر .411
وابستگی و به زیرسلطه باز می گردد. بنابر شرح زندگی او، یک ماه پیش از 

م، رژیم نکنیمرگ، در جلسه با همکارانش گفته بود اگر دموکراسی را برقرار 
 ما به ضد خود تغییر ماهیت خواهد داد و چنین نیز شد.

 Samuel Bowles, Herbert Gintis, La. فصل هفتم، 411
Démocratie Poste-Libérale 

-Poste، به نقل  II, VII،Bladémocratie، فصل های 299. ص 416
Libérale 

 .Cر مون نظ. صاحبان کتاب توضیح مفصلی در زیرنویس داده اند پیرا417
B. Macphereon 

 Democratic theory: Essays in Retrieval 14صفحه  –. 411
(Clarendon Press, Oxford, 4397 

 Democratic theory 77و  11های . صفحه413
 کتاب قرارداد اجتماعی 1؛ 7، 6. از قرار ارجاع می دهند به فصل های 461
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 به فارسی« چهار مقاله درباره آزادی»ر عنوان زی . کتاب آیزایا برلین464
ترجمه شده است و مترجم آن محمدعلی موحد است. انتشارات خوارزمی آن

 است.در تهران منتشر کرده 4961را در 
462 .Adam Przeworoski, "Popular severeigty, State, 

Autonomy and private property" Departement of political 
sciences, Uuniversité de Chicago, 4311, Polycopi 

 William Connolly, Appearance and Reality 471. صفحه 469
inpolitics, Cambridge  

University Press, Cambridge, Mars, 4314  
461 .Chodorow, Reproduction of Mothering 
 Liberalisme and the    211در صفحه  Sandel.  به نقل 461

limites of Justice 
 Amy Gutman, "What,s the use of going to 264. صفحه 466

school", dans Utilitarisme and Beyond, sous la direction 
de Amartya Sen et Bernard Williams (Cambridge 

University, Press, N. Y. 4313 
467 .Schumpeter, Capitalisme, Socsialisme et 

Démocratie, Edi Payot, 4312, 4317 
 Sears, D., What are we traying to 29. صفحه 461

measured? Journal of Development Studies Vol, 1, No. 9 
,4372  
 ?What are we traying to measured 96تا  24. صفحه 463
 Charles Douglas Lummis. Radical 11صفحه   . 471

Democracy. Cornell University Press, 4337     
474    .La fin de la modernité, Editions Seuil, Paris 4317 , 

Gianni Vattimo 
 هستند: . از جمله کارهای جدید در قلمرو نئومارکسیسم472
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-  La sociologiehistorique néomarxiste نوشته Frédérick 
Guillaume Dufour et Thierry Lapointe 

     Athéna éditions, Paris 2141 
-                            :Entre le néo-libéralisme et le néo-

marxisme   Arthur Fridolin Utz, 
 recherche philosophique d'une troisiéme voie, Editions 

Beauchesne, Paris 4337 
- Sur le Néo-Marxisme: Sartre et Habermas 

Les Études philosophiques 
No. 2, Philosophie politique  (avril-juin 4311), pp. 419-

212 
Published by: Presses Universitaires de France 

 مراجعه به کارهای زیر سودمند است: . در باره نظریه وابستگی479
-   Amin S, Unequal Development: An Essay on the 

Social Formations of Peripheral Capitalism, New York: 
Monthly Review Press 4376  

-     L'accumulation dépendante, édition Anthropos, 4371  
André Gunder Frank, و 

471 ., Hegemony and Socialist Strategy, 4311  Chantal 
Mouffe with Ernesto Laclau 

- Sur l'articulation des modes de production / P. P. Rey. 
Remarques théoriques / Yves Duroux, Charles Bettelheim 

Paris : École pratique des hautes études, s.d; 2 vol., 
Collection : Problèmes de planification ; 49 ; 41 

-  Modes of Production and Theories of Transition  , 
David Laibman 

Science & Society  Vol. 11, No. 9 (Fall, 4311). 

http://books.google.fr/url?id=rUTnowTy9UgC&pg=PA8&q=http://www.editions-beauchesne.com&clientid=ca-print-editions_beauchesne&linkid=1&usg=AFQjCNE2gewFtla5MH9bPJRM7MrqMxOzCg&source=gbs_pub_info_r
http://books.google.fr/url?id=rUTnowTy9UgC&pg=PA8&q=http://www.editions-beauchesne.com&clientid=ca-print-editions_beauchesne&linkid=1&usg=AFQjCNE2gewFtla5MH9bPJRM7MrqMxOzCg&source=gbs_pub_info_r
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471 .mmanuel Maurice Wallerstein, Les Inégalités entre 
les  États dans le système international    

: origines et perspectives, Centre québécois des relations 
internationales, 4371 

- Capitalisme et économie-monde, 4111-4611, Ed. 
Flammarion, 4311 باز نوشته امانوئل والترشتاین 

 Le développement inégal, Edi. Minuit, Paris 3. صفحه 476
4379 Samir Amin, 
477 .Beyond the Impasse: New Directions in 

Development Theory Frans J. Schuurman, 
        London 4339 , Editions Frans J. Schuurman 
 Stuartاست:    . کتاب او در باره  رشد سرمایه ساالر جهانی این471

Corbridge,Capitalist world development : a critique of 
radical development geography   توسط  4316کتاب در

او که در متن بدان رجوع است. اما نوشته منتشر شدهMacmillan انتشارات
 The new geopolitics: the dynamics of geopoliticalاست: شده

disorder 
-   Gustav Ranis,The Evolution of development thinking, 

Theory and Policy, Yale  
University, 2111 

473 .Métathéorie, théorie et recherche empirique : 
l’analyse de la dépendance et du « gender  en sociologie 

du développement         نوشتهLeslie SKLAIR 
411  .Latin American Theories of Development and 

Underdevelopment, , Cristóbal Kay Editions Routledge, 
NewYork 4313   . 
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414 .Régulation et crises du capitalisme      Michel 
Aglietta, توسط انتشارات.  4376که درCalmann-Lévy منتشر شده

 است.
 شود:و این نظریه همچنان به روز می -

R. Boyer et Y. Saillard : « Théorie de la régulation : l'état 
des savoirs », Edit La découverte, Paris 2112 

 است:دهد، این. کتابی که او نظر خویش را درآن بسط می412
 Development Sociology: Actor Perspectives Norman 

Long,  توسط انتشارات  2114که درRoutledge  در نیویورک منتشر
 است.شده
419 .analysis of multinational corporate expansion  

Postimperialism: A classو سیر پ. شاتز  که داوید بکر و جف فریدن
 اند.در تألیف آن شرکت داشته

 است:در این کتاب موضوع بحث و نقد شده  . نظر کومتر411
Women, Power And Resistance: An Introduction to 

Women's Studies نوشته 
Cosslett, Tess,Easton  وPenny Summerfield   که انتشارات
Open University Press   است.را انتشار دادهچاپ اول آن 4336در 

 است. از جمله این کتاب:کتابهای متعددی نگاشته .  مارینا الزرگ411
Making the Transition Work for Women in Europe and 

Central Asia , Marina Lazreg  توسط  2111کتاب در سالWorld 
Bank Publications است. انتشار یافته 

416 .Adams, W.M. (4316) Nature's Place: conservation 
sites and countryside change, Allen and Unwin, Hemel 

Hempstead  چاپ چهارمش  2113و کتاب دیگری از او که در سال
 است:انتشار یافته

Green Development: environment and sustainability in a 
developing world, Edi:Routledge, 
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 Beyond the impasse new   11تا  29های . صفحه417
direction in development theory, by Frans J. Schuurman, 

Edi: Zed Books, London 4339 
411 Les nouveaux espaces de liberté (avec Toni Negri)   

. , Félix Guattari 
 Dominique Bedou, Paris 4311 Edi:  و 

- Éric Alliez, La Signature du monde, ou Qu'est-ce que 
la philosophie de Deleuze et Guattari, Éditions du Cerf, 

 و 4339
- Mille Plateaux Paris, Éditions de Minuit, 4311   زیر عنوان
با  و ژیل دلوز که فلیکس گاتاریCapitalisme et schizophrénie آن

است: ست. عنوان جلد اول ایناند. کتاب جلد دوم اهم تألیفش کرده
L'Anti-Œdipe 

413 .Trois leçons sur la société post-industrielle, 
Edi:Seuil  , Paris 2116 , Daniel Cohen 

- l’essai de prospective sociale Vers la société post-
industrielle, Paris4379  , Daniel Bell  و او نویسنده کتابLa fin 

de l'idéologie    .نیز هست 
 Beyond the impasse new direction  21و  21های . صفحه431

in development theory 
434., Pour une critique de l'économie politique du signe,   

Jean Baudrillard 
 Edi:Gallimard,   Paris4372  و از هم او 

-   L’Échange symbolique et la mort, éd  Gallimard, Paris 
 و 4376

-  Oublier Foucault, col. Espace critique, dir. Paul Virilio ; 
éd. Galilée, Paris 4377 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1972
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 Beyond the impasse new direction in 21. صفحه 432
development theory 

439   .993 :4311Flogstad, in Albertsen    به نقل ازBeyond 
the impasse 

431  .3  :4331 Hassan, in Boyne and Rattani  به نقل
Beyond the impasse 

 Beyond the impasse 26. صفحه 431
باب کرده Ludwig Klages. مفهوم لوگوسانتریسم را فیلسوف آلمانی 436

است. اما در باره نظریه ی نیز بدان پرداختهفیلسوف آلمان است. دریدا
 تخریب نگاه کنید به: 

- BLOOM, H., P. DE MAN, J. DERRIDA, G. H. 
HARTMAN, Deconstruction and Criticism, Henley, 

Routledge and K. Paul  , London 4373   
437 .Fredric Jameson,  Postmodernism, or, The Cultural 

Logic of Late Capitalism 
(Post-Contemporary Interventions) Paperback – 

November 41, 4331 و 
-  

431     .Gramsci and Marxist Theory   Chantal Mauffe, 
 Londres – Boston: Routledge / Kegan Paul, 4373 ,  و نوشته

 است:دیگر او این
La pensée politique anti-essentialiste de Chantal Mouffe, 
Un espace conceptuel entre postmarxisme et féminisme 

extensif in Revue du MAUSS, 2112/4, n° 43 
433 . Discourse Analysis as Theory and Method  نوشته

Laclau  Ernesto   وChantal Mauffe 
Marianne Jorgensen & Louise J. Phillips  2112کتاب در 

 است.دهمنتشر ش
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431 .Lyotard: Towards a Postmodern Philosophy  , 
James D. William  توسط  4331چاپ اول منتشره درPolity Press  

 و 
   Lyotard,J.F. The Postmodern condition, Manchester, 

University Press, 4311 
 Booth,D. Marxism and 714تا  764های . صفحه211

development sociologie 
 ,Corbridge, S., Marxism 211تا  221های . صفحه214

Postmarxism and the Geography of Development . InR. 
Peetand N. Thrift (eds), new model in geography (vol.4), 

London 4313 
212 .,A. , America Latina: Politica y Sociedad. 

Madrid,Espasa-Calpe  Touraine 
219 .Castells,M. The City and the Grassroots.  Edi: 

Edward Arnolds, London 4319 
 Friedman, J. From social to 71تا  69های . صفحه211

political power: Collective Self- empowerment and social 
change 

211 .and A. Rattani, Postmodernism and Society, 
Edtions Macmillan, London 4331  Roy Boyneو 

 Foucault and Derrida: The Other Side of Reason,  Edi: 
Routledge,2149  , Roy Boyne و  و در باره رابطه مدرنیته

 مدرنیزاسیون و پست مدرنیته:
-   ?Sociologie du temps présents: Modernité avancée 

ou postmodernité , Yves Bonny 
 Postmodernism and Society 1. صفحه 216
 J. Habermas, What does Socialism 211.  صفحه 217

Mean to day?, Edi:Robin Blackburn, New York 4334 
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211 – Stéphane Madaule, Plaidoyer pour une nouvelle 
modernité, Editions l' Harmattan, Paris 2141 

213 -  Tim Jackson, Prospérité sans croissance : La 
transition vers une économie durable      آوریل  21  ترجمه در

است و در این  است. تیم جاکسون استاد رشد پایدارمنتشر شده 2141
است که کتاب، همه الگوهای رشد را یک به یک بررسی کرده و ثابت کرده

است که راه راه خوشبختی و پیشرفت ند و به این نتیجه رسیدهبست هستدر بن
 بدون نمو اقتصادی است.

241  .Robert Skidelsky  and Edward Skidelsky, How 
Much is Enough?: Money and the Good Life Paperback   

 است. در نیویورک منتشر شده  2149اوت  21کتاب در 
244- Vivement 2111 ! : Programme pour une économie 

soutenable et désirable   اثرRobert Costanza  مه   2که در
 است.منتشر شده 2149
242 - Joseph Stiglitz l'Asymétrie de l'information ou la 

grande cupidité de notre monde    نویسنده برنده جایزه نوبل سال
 ,les Liens qui libèrentتوسط  ) 2141است و کتاب او در  2114

Brignon (Gard است.منتشر شده 
249 - Amartya Sen, Indice de Developpement Humain 

 نویسنده استاد دانشگاه هاروارد است. 
241 - Gilles Campagnolo, Critique de l’économie 

politique classique : Marx, Menger et l’École historique, 
Paris, PUF, coll. « Fondements de la politique », 2111  و 

- Gilles Campagnolo, Carl Menger : Entre Aristote et 
hayek aux sources de l’économie moderne, Paris, CNRS 

Éditions, coll. « CNRS Philosophie », 2111, 211 
241- Modèle Lewis Développement  الگوی  4311لوئیس در
 را تشریح و پیشنهاد کرد. پایدار رشد
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246 - Modèle de croissance économique de Solow   
 است.روبرت سولو این الگوی نمو اقتصادی نئوکالسیک را ارائه کرده

247 - Modèle de croissance de romer   الگوی نمو اقتصادی
، 4316اقتصادی خرد را، در  هایگرا و از درون و از رهگذر تصمیمدرون

 است.پیشنهاد شده توسط پل رومر
241.  Modèle de Croissance Harrod et Domar  در این الگو ،

است: نرخ نمو واقعی و نرخ نمو ضرور و نرخ سه نرخ نمو تشخیص داده شده
امل و اشتغال ک نمو طبیعی. سومی نرخی است که باید تعادل عرضه و تقاضا

 را برقرار کند.
 comparing the»، زیر عنوان 2142سال  ،Natureمجله   -243

yields of organic and conventional agriculture»  
گزارش بخش جمعیت اداره امور اقتصادی و اجتماعی سازمان   - 221

 2149ملی آمار در اکتبر  که گزارش مؤسسه  2149، مورخ ژوئن ملل متحد
 کند. را تأیید میآن

، فرانسه گزارش مرکز مطالعات و آینده سنجی وزارت کشاورزی  - 224
  2149، ژوئیه 6شماره 
  Tim Jackson, Prospérité sans croissanceفصل پنجم   – 222
229 – Serge Latouche, Survivre au développement, 

Editions mille et nue nuits, Paris 2111  تفصیل نظر او را در
 یابید.حاصل سخن می

در باره نوع صفت Survivre au développementفصل سوم   - 221
 اند. ها که به رشد داده شده

 Survivre au développementفصل سوم   - 221
ربرت مارکوز ای است که نخست  هانسان تک بعدی نظریه  - 226

 Herbert Marcuse, One  .فیلسوف امریکائی اظهار کرد
Dimensional Man, The Ideology of industrial society  کتاب

 منتشر شد. 4361او در 
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 Survivre au 14تا  99رشد اجتماعی صفحه های   - 227
dévelàpp,ent 

221 –  4331Gilles Séraphin, L'indicateur du 
développement humain, note Graeep, Sceaux  

223 -  Alberto Magnaghi, Il ppogetto locale  که ترجمه آن به
منتشر شده  Editions Mardaga, Liège توسط 2119در  زبان فرانسه

 است.
291 -  J.Pezzy, Economic analysis of sustainable growth 

and sustainable development, World Bank, Evironment 
Department, Working Paper, No 41, 4313 

 ,Chritian Comeliau 69و  62صفحه های   - 294
Développement du Développe,ent durqble, ou blocages 

concepels, Tiers – Monde no 497, janvier et fevrier 4331 
 Changer de cap, Paris, Dunod, 4332  44صفحه  – 292
 PNUD, Rapport mondial sur le 21صفحه   - 299

développement humain, Bruxelles, De Boek, 2112  
 Bertrand Cabedoche, Les Chrétiens et 211صفحه   - 291

le Tiers – Monde, Paris , Carthala,  
4331  
291 -  Marshall Salhins, Age de pierre, age 

d'abondance, Paris 4372, Edi. Gallimard  
 معادل ندارد. développementافریقائی کلمه در چندین جامعه -

 Hervé René Martin, La 41صفحه  41صفحه  – 296
Mondialisation racontée à ceux qui la subissent, Climats, 

Paris 4333 
297 -  Osvaldo Pieroni,Fuoco, Acqua, Tena e Aria, 

Lineamenti di una sosiologia dell'ambiente, Rome, 
Carocci, 2112   
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291 -  Jacques Godbout, en collaboration avec Alain 
Caillé, L'Esprit du don; Edi. Dèvouvertte, Paris 4332  

293     Fotopoulos Takis, Vers une démocratie générale, 
Une démocratie directe, écologique et sociale, Edi. Seuil, 

Paris 2114  
211 -  Tonino Pernam Fair Trade. La sfida al mercato 

mondiale, Edi. Bollati Boringhieri, Turin 4331 
 Survivre au développementفصل پنجم  – 214
در تألیف حاصل سخن، افزون بر مآخذ باال، به این مأخذ و مأخذ  – 212

 است:راجعه شدهدیگر، به شرح زیر م
 ●Gérard Azoulay, Les théories du développement; du 

rattrapage des retards à l'explosion des inégalités; 
Editions Presses Universitaires de Rennes; Rennes 2112 

 ●Albert Ogien et Sandra Laugier, Le Principe 
Démocratie, Edi. La Découverte, Paris 2141 

 ●David Graeber, des Fins du Capitalisme, Edi. Manuels 
Payat, 2141 

 ●Augier, Henry. - Le développement peut-il être 
durable ? : pour le meilleur et pour le pire : Sang de la 

terre : Médial, Paris 2142. - 233 p.  
●    Rotillon, Gilles. - Faut-il croire au développement 

durable Edi .L'Harmattan Paris, 2111. 221 p  
 ●Abdelmalki, Lahsen, Mundler, Patrick. - Économie de 

l'environnement et du développement durable, Bruxelles : 
De Boeck, 2141. - 243 p.   

                                              ●Thomas Piketty, Le capital 
au XXIe siècle– 91 août 2149 
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 ●Jacques Mistral, La Guerre et Paix entre les Monnaies, 
Edi. Fayard, Paris 2149 

 La Guerre et Paix entre lesبخصوص بخش سوم   – 219
Monnaies 

 Le développement peut-il être 216تا  211های صفحه – 211
durable ? 

211 –        durable,     développement  , la Dimention 
sociale du  Jean-Paul Maréchal   

    Alternatives Economiques n° 434 - avril 2114 
های رشد در باره شاخص 4331مورخ  UNICEFو فصل دوم گزارش  -

 انسانی.
216 – Géorgescu – Roegen, la Décroissance, Edi. Le 

Sang de la Terre, Paris 4373  
مسئله محوری،  Le capital au XXIe siècleبا آنکه در کتاب  - 217
و تولید نابرابریها است، اما نابرابری مداوم میان سهم  داریبست سرمایهبن

های سرمایه از درآمد و سهم مزد از درآمد و نیز نقش کسر بودجه و بدهی
های طالئی برای در ایجاد رانت خواری و ایجاد فرصت بخش عموی را

محور  کند. در اقتصاد مصرفسرمایه خصوصی را مدلل و خاطر نشان می
و هم بیش از پیش  خواری، این عامل هم فرصتی است برای رانتزیر سلطه

 مصرف محور شدن اقتصاد. 
211-  R. Passetm lEconomique et le vivantm , 

Economica, Paris 4373 
213 – Hans Jonas, le Principe responsabilité; une 

éthique pour la civilisation technologique, Cerf, Paris 
4331 
 Transversales Sciencesدر  Herman Dalyنوشته  – 211

Cultures  4332فوریه  –ژانویه  



 127 

، استاد فلسفه، زیر عنوان Philippe Portierمقاله   – 214
Démocratie et religion dans la pensée de Jürgen 

Habermas. 
 .Amartya Sin, Ethique et Economie, Edi  47صفحه  – 212

PUF: Paris 4339   
 صدر. برنامه عمل پیشنهادی ابوالحسن بنی – 219
 ,Martha Nussbaum, Aristotle, politics 421صفحه   -211

and human capabilities, Ethics, vol. 44, no 4, 2111 
 Le Principe 266تا  264و  211تا   211صفحه های  – 211

Démocratie 
 Le Principe Démocratie 273صفحه   - 216
  911des Fins du Capitalismeصفحه  – 217
  des Fins du Capitalismeببعد  239های صفحه  - 211
 Le développement peut-il être 211و  211های صفحه  - 213

durable ? 
 Économie de l'environnement 433تا  431های صفحه  -261

et du développement durable 
در   Faut-il croire au développement durableکتاب    -264

کند و به سرا  به می ها را تشریححلسه قسمت اول کتاب، مشکلها و راه
یابد. پس از آن، رود و آنها را توانا به این کار نمیها میحلاجرا کنندگان راه

شناساند و سرانجام، مجریانی را که یابد و میها و مسئوالن را میمسئولیت
 توانند طرح رشد، رشدی دیگر، را اجرا کنند، معرفی می کند. می

262 – Maurice Godelier, Au Fondement des Sociétés 
humaines, Edi. Albin Michel, Paris 2117  

  و...12قرآن، سوره حج، آیه   - 269
های و یونس، آیه 6و الحاقه، آیه  14های ذاریات، آیه قرآن، سوره - 261
 و سوره هود، از آغاز تا پایان و... 79تا  74



 122 

فرعون راجع است  ببعد که قوم 71های های یونس، آیهقرآن، سوره - 261
های گویای حال مستضعفانی که سرنوشت خویش را به مستکبران میو آیه

 دهند.ها هشدار میها حاصل پیروی از طاغوت را به انسانسپارند و آیه
و مائده،  414و نساء، آیه  439و  431های های بقره، آیهقرآن، سوره - 266
و  446های آن، سوره هود، آیهو قر 4و ممتحنه، آیه  31و یونس، آیه  2آیه 

 و... 447
و   12و  61و  41های و مائده، آیه 441ها هود آیه قرآن، سوره - 267

 و...    12و انفال، آیه  91نساء، آیه 
 27های و بقره، آیه 91و نمل، آیه  412های شعراء، آیه قرآن، سوره - 261
 ...و  42و فجر، آیه  14، آیه و روم 211و 

و و بقره، آیه413تا  414های از جمله، قرآن، سوره شعراء، آیه  - 263
 و... 64و هود، آیه  94اعراف، آیه 

 13و بقره، آیه  447و آل عمران، آیه  12های نجم، آیه قرآن، سوره - 271
 و... 67و هود، آیه 

274 – Jared Diamond, Effondrements: Comment les 
sociétés décident de leur disparition ou de leur survie,Edi. 

Gallimard, Paris 2116    
272 – Philippe Descola, Par – delà nature et culture, Edi: 

Gallimard; Paris 2111 
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 Touraine  291 تورن. آ
 261, 429  تیاسم آدام
 434  یپرزورسک آدام
 21  فرگوُسن آدام
گل  221  تایآ
 221  رآلتوس
 461  تورن آلن
 239, 269  سن ایآمارت

 
 931, 412, 21  میابراه
 26  خلدونابن

 269  یدلسکیاسکا روبرت و ادوارد
 261, 497, 429, 94, 27, 26, 21, 21, 29, 22, 42  ارسطو
 291, 242, 217  ارنستو
 236(   Stern)  استرن
 Stéphane Madaule  291مدول استفان

 247  جیکوربر استوارت
, 61, 16, 11, 19, 12, 14, 91, 91, 92, 94, 22, 24, 43, 41, 47, 42  اسطوره

71 ,414 ,416 ,417 ,427 ,421 ,423 ,491 ,494 ,497 ,493 ,414 ,469 ,
226 ,914 ,971 

 292(  Scott) اسکات
 911  یرونیپ اسوالدو

 71  یزیاسو
 91  کنت اگوست
 11, 27  افالطون

 491  زمان امام
 Ndione  462ونیند امانوئل
 Anthony Giddens  291 گيدن آنتونى
 217  دنسیگ یآنتون
 André - Guder 66  .249 فرانک گوندر– آندره
 411, 11  یآندونز
 Enzo Faletto،  66 فالتوه انزو

 71, 12  انگلس
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 شخاص اعالم افهرست 
 
 

 14  اوتانت
 Orlando Falsborda  66 بوردا فالس اورالندو

 
 ب 

 Bretton Woods  911 وودس برتون
 11  برژنف،
 241 .296(  Bernstein) نیبرنشتا
 Bernman  296 برنمن
 221  باتل
 247 ,241 ,221(  Booth) بو 

 Baudtrillard  291 بودريارد
 21  بوفون
 11  ن،یبومد
 Boyne  296 بويين

 
 پ 

 221(  Parsons) پارسون
 Perséphone  22 پرسفون

 Paul Streeten  429 تنیاستر پل
 67, 66  باران پل
 Sweezy  66 .67 یزیسو پل
 Paul Leroy Beoulieu  96 ویبول لوروا پُل
 36  یییو پُل
 Pièrre Jalé  66 ژاله ریپ
 242  یر پیلیف ریپ
 967, 966, 961, 41  یکتیپ
 
 ت  

 219  یتروتسک
 443, 31, 12  ترومن
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 Tocqueville  414 ,416 لیتکو
 961  پرنا نویتور

 416  جفرسون توماس
 461, 11  تویت
 232, 269  جکسون میت
 
 ج
 

 429  لیم استوارت جان
 Jan Thinbergen  32 نبرگنیت جان

 417, 416  جفرسون،
 John Galtung  37 گالتونگ جون
 416  نتونیهار مسیج
 
   
 

 66  اچگوار
 ح 
 

 419, 412  نیحس
 
 خ 
 

 417  لند برانت هالرم گرو خانم
 Johan Galtung  66 گالتونگ خوآن

 12, 14, 77, 71  یخودتکافوئ
 916, 411, 416  ینیخم
 
 د 
 

 Dudly Seers  61 .216 رسیس یدادل
 16, 91  نیدارو
 91  ن،یدارو
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 Dag Hammerskjöld  14 .31 شلد هامر داگ
 21  هوم دیداو
 Deroida  291 دایدرو
 119, 221  دایدر

 27  دکارت
 226 ,291 ,112(  Deleuze) دلوز

 31  م،یدورکها
 471  دوگُل

 Dieter Senghaus  66 سنگاوس ترید
 927  داالمبر و دروید
 
 ر 
 

 Rattani  296 راتانى
 414  نتونیل رالف
 231  راولز
 Prebisch  66 شیپرب رائل
 Robert Mc Namara  31 نامارا مک رُبرت
 269  کستانزا روبرت
 973, 971  ونیروت

 Rodolfo Stavenhagen  66 استاونهاگن رودلفو
 261, 443, 11, 71, 67, 62, 61, 13, 11, 17, 16, 11, 11, 19, 49  روستو
 439, 434, 21  روسو
 116, 266  رومر
 222(  Richard Sklar) اسکالر چاردیر
 261, 429  کاردویر
 
 ز 

 Zeus  22زئوس
 
 ژ 

 977  ماموندید ژارد
 411  لیم استوارت ژان
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 23  یس ستیبات ژان
 Baudrillard  223 بودريارد ژان
 479  هیفورست ژان
 911  یمار ژان

 17  نوالیاسپ ژنرال
 411  تریژوپ

 269  تزیگلیاست ژوزف
 96  یفر ژول
 32  سکاردستنیژ
 413  ستیا لبریژ
 67  ستیر لبریژ
 

 س 
 66  آلنده سالوادور
 Sunkel  66 سانکل
 912, 914, 911, 916, 911  التوش سرژ
 Selso Furtado  66 فورتادو سلسو
 411  یرشد سلمان
 241, 71, 66  نیرامیسم
 27, 26, 21  اگوستن سن

 66  سانکل سوالدو
 17  سوکارنو

 
 ش 

 211  شومپتر
 Charles Perrault  27 پرولت شارل
 291, 217  موف شانتال

 
 ع 

 971  یعبدالملک
 21  یسیع
 

 ف 
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 243  فالتو
 429  استوارت فرانس
 62, 49  پرو فرانسوا
 Cardoso  66 کاردوسو فرناندو

 471  دیفرو
 114, 229  دنیفر

 221  فوکو
 416  امایفوکو

 Fontenelle  27 فونتونل
 14  کاسترو دلیف
 911  دسکوال پیلیف
 

 ک 
 

 Castells  291 كاستل
 221  نيکوس یكال

 Corbridge  299 كوربريج
 429  کانت
 413  ویکومل انیستیکر
 429  یکسن
 61  اشتراوس یل و کلود
 242(  Claude Meillasaux) السویم کلود
 461  آتاتورککمال
 114, 221  کومتر

 411  نوسیریک
 236, 269, 262, 247, 31  نزیک
 

 گ 
 

 112  یگاتار
 226  گاليله
 936, 919, 431, 419, 73, 71  یگاند
 Gro Harlem Brundtland  417 لند برانت هالرم گرو
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 ل 
 

 Laclau  Ernesto  291 .217 ,211 ,242 الكلو
 294  اللکو

 21  تزیبنیال
 241(  Leslie Sklair) اسکلر یلسل
 911, 241, 213, 476, 72, 74, 61, 67, 17, 12  نیلن

 19  ویبول لوروا
 211(  Lummis) یلوم
 261  سیلو
 Lewis Morgan  91 مورگان سیلوئ

 226 . 292 ،(Lyotard) ليوتار
 
 م 
 

 911, 411, 417, 11  مارس
 913  موس لمارس

 71  تونگ مائوتسه
, 11, 71, 74, 71, 67, 62, 61, 13, 11, 11, 19, 12, 91, 94, 91, 49  مارکس
429 ,491 ,439 ,213 ,249 ,261 ,911 
 221(  Marina Lazreg) الزرگ نایمار

 221, 477, 479  وبر ماکس
 416  اولیماک

 429  مالتوس
 Malinowski  37 ینوسکیمال

 931, 934, 916, 496, 71  مدرس
 61, 21  حیمس

 934, 71  مصدق
 429  دزه مقناد
 411  فرسون مک
 Maurice Strong  417 استرانگ سیمور

 Mouzelis  299 موزليس
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 21  یموس
 292, 294, 211, 217  موف
 971  موندلر

 
 ن 
 

 212  ناپالم،
 Nussbaum  971 ناسبوم
 13  متجاوز سمیونالیناس
 937, 461, 11  ناصر
 437  شودورو ینانس
 224  ُلنگ نرمان
 11, 17  نهرو
 973, 21  نوح
 11  کسونین
 Nicholas Georgescu Roegen  441 روگن جرجسکو کوالین

 226  نيوتون
 221  هانینئووبر

 
 ه 

 434  هابس
 22  هادس
 266  دومار و هارود
 431  آرنت هانا

 961  ژوناس هانس
 Herbert Spencer  91 اسپنسر هربرت
 911  مارتن رونه هروه
 292, 226, 471  تلریه
 222  ندسیه
 
 و 
 

 249 ,241  ،( Walerstein) نیوالرشتا
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 221  (Vandergast) گست واندر
 97  هوگو کتوریو
 Willy Brandt  39 ,932 برانت یلیو
 William H. Drawper III  422 دراپر، امیلیو
 439  یکونفل امیلیو
 ی 

 297  هابرماس يورگن
 
 

 اعالم مکانها فهرست 
 
 94  آتن
 916, 233 ,411, 443, 11, 73, 76, 71, 66, 11, 13, 91, 97  قایآفر
 97  ریپ یقایآفر
 97  دیجد یقایآفر
 462  یغرب یقایآفر

 471, 471  نیآرژانت
 932, 911, 991, 291, 471  آلمان
 221  اسپانيا
 292, 226 . 71. 12 استالين
 913, 11  ایاسترال

 411, 417, 16  استکهلم
 412, 16  لیاسرائ

 39  افغانستان
, 37, 31, 39, 34, 11, 17, 11, 67, 66 ,11, 17, 11, 12, 14, 11, 93  کایمرا

412 ,419 ,441 ,446 ,421 ,494 ,411 ,471 ,476 ,477 ,414 ,212 ,949 ,
991 ,911 ,913 ,911 ,939 
 11  یشمال یکایامر
 916, 241, 242, 244, 419, 479, 463, 461, 63, 66, 11, 91  نیالت یکایامر
 11  رهیالجز

 477, 494  انگلستان
 11  کا،یآمر همتحد االتیا
 476, 471, 421, 14  ایتالیا
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, 416, 411, 411, 411, 419, 493, 499, 423, 411, 414, 73, 11  رانیا
414 ,971 ,914 ,916 ,917 ,934 
 ب 
 66  ل،یبرز
 931, 434  نیبرل

 447, 17  بروکسل
 11  بلگراد

 233, 213  بنگالدش
 پ 
 939, 917, 912, 441, 17  سیپار

 11  پاکستان
 221, 17  رتقالپ

 222, 443, 62  پرو
 ت  

 443, 11, 73, 77, 71  ایتانزان
 
   
, 911, 973, 966, 213, 211, 472, 447, 16, 64, 61, 13, 11, 11, 14  نیچ

913 
 
 ر 
 

 934, 911, 471, 479, 39, 71, 13, 11, 11, 11, 93  هیروس
 144, 971, 411  روم
 
 ژ

 471, 11, 14  ژاپن
 

 س 
 924  سکویسانفرانس

 11  نگویسا
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 ع 
 416, 411, 493  عراق
   
 237, 71  غنا
 

 ف 
, 221, 226, 211, 414, 471, 474, 411, 412, 414, 36, 32, 16, 96  فرانسه
944 ,927 ,999 ,911 ,911 ,939 ,116 ,117 
 ق 

 493  قدس
 

 ک 
 17  سوئز کانال
 416  یجنوب ۀکر

 66  ایکلمب
 472, 71, 66, 14  کوبا
 

 گ 
 
 17  نه،یگ
 
 ل 
 

 17  لندن
 
  م

 17  مسکو
 937, 971, 461, 23  مصر
 939, 463, 462, 419, 66  کیمکز
 222  کویمکز
 ن 
 911, 211  هیرجین
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 و 
 
 472, 11  تنامیو
 11  یشمال تنامیو
 
 ه 

 477, 421  هلند
 211, 213, 219, 211, 462, 73, 11, 11, 23  هند
 
 ی 
 
 461  یوگسالوی
 27, 26, 22  باستان ونانی
 
 
 
 
 

فهرست اعالم 

 231  (homo economicus« )مقتصد انسان»
 41(  Occidentalisation) کردن یغرب
 971, 977, 922, 924, 921, 946, 276, 211, 213  هوا و آب

 939, 414, 39, 14, 17, 16, 11, 11  ابرقدرت
 227  آبستره
 12  ناتو هیاتحاد

 417  یا اثرگلخانه
 22  ریناپذ تجربه یکل احکام
 41  یفرنگ تمدن اخذ
 21  حوا و آدم
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 31, 11  یدارهیسرما اردوگاه
 461, 492, 11, 11  سمیالیسوس اردوگاه
 11, 12  سمیکمون اردوگاه
 936, 913, 49  یدموکراس ارکان

 idealtype   )46 ,11 ,462 ,411 ,432 ,221 ,227 ,216 آرمان
 441, 11, 12  یشرق یاروپا
 467  یغرب یاروپا
 17, 93, 23, 21  انیاروپائ

, 244, 241, 217, 216, 36, 71, 71, 11, 16, 11  یرشدماندگ از
241 ,911 ,917 

 41(  Libération« )شدن آزاد
 227  بشريت آزادى
 416, 411  مرز بدون یآزاد
 279  مثبت یدآزا

 49  سمینیاستال
, 463, 461, 417, 419, 414, 423, 429, 443, 17, 27  استبداد
471 ,477 ,439 ,969 

 21  ریاستبدادفراگ
 419  یعباس و یامو یاستبدادها
 261  انسان استثمار

 419  یانسان یاستعدادها
, 11, 17, 16, 11, 11, 93, 91, 97, 96, 91, 91, 94, 49  استعمار
11 ,14 ,19 ,11 ,16 ,11 ,61 ,69 ,67 ,37 ,213 ,249 ,916 ,
917 

 917, 71, 69, 19, 91, 96  استعمارزده
 917, 911, 474, 69, 11, 19, 91, 91, 94  استعمارگر
 261, 411, 61  یمل استقالل



 123 

, 412, 497, 426, 422, 443, 71, 41, 46, 41, 41  یآزاد و استقالل
419 ,411 ,413 ,411 ,414 ,412 ,419 ,417 ,469 ,293 ,
211 ,272 ,916 ,921 ,964 ,961 ,967 ,974 ,972 

, 413, 411, 443, 441, 411, 13, 73, 71, 61, 11  راهنما اصل
417 ,413 ,469 ,411 ,211 ,216 ,914 
 916, 944  یارض اصالح

 63  یارض اصالحات
 41  سمیبرالیل یراهنما اصول
 911, 419, 26, 21  اطاعت

 219  هیرماس اعتصاب
 241, 424, 73  نفس به اعتماد
 917, 231, 211  یجهان هیاعالم
, 996, 991, 941, 234, 271, 441, 444, 417  تیجمع شیافزا

997 ,991 ,993 ,911 ,961 
 41  رشد و یاقتدارگرائ
 71  اخالقمند اقتصاد
 931, 939, 911, 914, 47  یدیتوح اقتصاد
 971, 979 ,913, 914, 261, 46  سبز اقتصاد
 426  کیکالس اقتصاد
, 444, 412, 414, 411, 33, 31, 32, 72, 71, 61, 69  مسلط اقتصاد
411 ,461 ,469 ,211 ,961 
 911, 241, 491  یمل اقتصاد
 36  نفت اقتصاد
 494, 17  وفور اقتصاد

 261, 63  یصنعت یاقتصادها
کادم  21  ژونیشهرد یآ

 212  یاکوکشاورز
 219, 212  یاکولوژ
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, 261, 217, 291, 217, 436, 413, 11, 69, 16, 11, 43, 41  لگوا
266 ,231 ,236 ,911 ,949 ,993 ,911 ,914 ,911 ,116 
 12  یلیتحم رشد یالگوها
 61   گر سلطه اقتصاد یالگو
 22  نیزم الهه

 213  اهایدر آب آلودن
 229, 476, 463  یگارشیال

 21  رُمِ یامپراطور
 494  یشورو یامپراطور
 21  نید آموزش
, 211, 214, 211, 431, 411, 411, 421, 429, 12  پرورش و آموزش
266 ,261 ,279 ,217 ,211 ,239 ,927 ,999 ,914 ,916 ,
913 ,974 ,976 
 967, 966, 224, 466, 71, 63, 17, 11, 11, 96  هیسرما انباشت
 39  ستیالیسوس ونالیانترناس
 211  محرکه یروهاین انتقال
 412  تسیانتگر
 16    تز یآنت
 21  لیانج

 27  یفرهنگ انحطاط
 91  رشد یِراهنما شهیاند
 419, 91  یعلم شهیاند
 997, 11, 13  یاتم یانرژ
 216  سبز یانرژ

 472, 11  نو طراز انسان
 31  مرجع انسان

 499  یادار انقالب
 914, 291, 421, 414, 31, 39, 11, 41  رانیا انقالب
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 17  پرتقال در انقالب
 414  دیسف انقالب
 11  خکیم گل انقالب
 71  یستیالیسوس یها انقالب

 416  رانیان
 17, 11  اوپک
 947, 911, 211, 271, 211  ومیاوران

 213, 211, 39, 63, 19  رشد یدئولوژیا
 41  چپ یهایدئولوژیا

 993, 71  باران
, 211, 217, 216, 211, 214, 243, 426, 79, 61, 16, 11  یبارور

213 ,211 ,212 ,216 ,217 ,211 ,213 ,261 ,264 ,267 ,
271 ,276 ,273 ,212 ,211 ,216 ,232 ,914 ,912 ,917 ,
913 ,941 ,944 ,947 ,969 

 911  ایپو بازار
 499  آزاد یجهان بازار

 211, 499  یمل یبازارها
 911  کیالمپ یهایباز

 416, 39, 17  رُم باشگاه
, 422, 443, 419, 411, 37, 36, 31, 11, 13, 41  یجهان بانک

492 ,499 ,411 ,217 ,241 ,214 ,269 ,233 ,912 ,939 ,931 
 39  یجهان یمرکز بانک
 91  تیبربر
 14  ینژاد یبرتر
 419  اقتصاد ساخت لیتعد برنامه
 414, 471, 476, 474, 463, 411, 64  جیبس
 413, 94  انسان نوع یبن
 932, 412, 17  نفت یبها
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 16, 11, 11  مرکب بهره
, 919, 231, 261, 241, 249, 241, 214, 413, 411, 36  یکشبهره

926 
 91, 21  بهشت
 491  یباز بورس
 492  بوش

 934, 11, 76, 71  آروشا هیانیب
 34  مایل هیانیب
, 211, 217, 214, 241, 411, 491, 494, 39, 17, 71, 61  یکاریب

217 ,261 ,264 ,261 ,911 ,917 ,941 ,911 
 221  آدامس لیب

 213  یباف پارچه
 416, 61  خیتار انیپا

 412, 17  پترودالر
 439  یپدرساالر
 477  پروتستان
 419  سمیپروتستانت
 291  پرولتاريا
 411  مرز بدون پزشکان

 221, 222, 41  سمیالیامپر پسا
 961, 41  رشد پسا
 213, 211, 217, 216  ستیمارکس پسا
 41  تهیمدرن پسا

 227  مپسافورديس
, 431, 439, 432, 434, 431, 413, 411, 417, 411, 41  برالیپسال

437 ,211 ,214 ,212 
 292, 291, 223  پساماركسيسم

 211, 439  ستیپسامارکس
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 41  سمیپسامارکس
 297, 296, 291, 291, 299, 292, 291, 227  پسامدرن

 427  تهیمدرن پُست
 223  مدرنيسم پست

 17  طال پشتوانه
 99, 92, 94  یامبریپ

 494  سمیتاچر
 29  ریاساط خیتار

 Tanganiya  71 ونیونی ونالیناس کنیافر ایتانگان
 969, 993, 997, 234, 444  تیجمع تیتثب

 96  انسان شوم تجارت
 296(  modernisme) تجددگرايى

 21.  خدا تجسم
 17  انیگرا تحول
, 272, 274, 261, 266, 264, 219, 212, 213, 293  یفن یترق

271 ,211 ,212 ,219 ,216 ,217 ,213 ,231 ,234 ,911 ,
917 ,941 ,922 ,929 ,921 ,921 ,926 ,927 ,923 ,991 ,
996 ,997 ,991 ,969 

 212, 461  ترور
 21  یجوئ تشبه
 412  ساخت در لیتعد
 96  کیالئ تیترب و میتعل
 211  جهان تیجمع هیتغذ

 412  یاتیمال یها تقلب
 966, 213, 293, 416, 461, 423, 421, 446 ,411  یتکنولوژ
, 64, 11, 12, 11, 19, 11, 97, 96, 94, 91, 23, 21, 41  تمدن
31 ,431 ,212 ,992 ,917 
 911, 271  ثروت تمرکز
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 47  حق با رابطه میتنظ
 972, 47  قدرت با رابطه میتنظ

 11  گات توافق
 973, 971, 964 ,913, 913, 417  دیتوح

 21  تورات
 417  ؟یجاودان توسعه
 221  انبوه توليد
 261  زهیپاک دیتول
 241, 444, 411, 34, 23  یصنعت دیتول
 261  فیکث دیتول
 11, 16  یکشاورز دیتول
 471, 412, 414, 11, 21  یمل دیتول
 491  جهان ناخالص دیتول
, 211, 414, 421, 421, 429, 421, 11, 16  یداخل ناخالص دیتول

269 ,279 ,217 ,942 ,923 
 961, 419, 412, 421, 12, 11  یمل ناخالص دیتول
 461  دگرایتول

 211  یعیطب ثروت
, 37, 36, 31, 73, 71, 74, 71, 67, 62, 11, 19  یمحور تک تیثنو

411 ,414 ,496 ,417 ,469 ,241 ,241 
 94  یآتن جامعه
 917, 494, 11  یآرمان جامعه
 11  یحیمس یجهان جامعه
 17  سمیالیامپر ضد جامعه
 212, 494, 91  یستیکمون جامعه
 212, 91  ه،یاول یستیکمون جامعه
 91  یمتعال یستیکمون جامعه
 419  نهیمد جامعه
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 14, 93  ملل جامعه
 93  متفق ملل جامعه
 273, 211, 211, 467, 491, 41  یمل جامعه
 21  مؤمنان جامعه
 971, 912, 216, 299, 411, 31, 11, 19, 93, 99, 21, 21  جبر

 221  یجبرگرائ
 221   دیجد یگرائ جماعت
 221   یمترق یگرائ جماعت
 414  یخواه یجمهور
 11«  تعهد عدم» جنبش
 291  هااكولوژيست جنبش
 291  زنان جنبش
 462  ایایسواده جنبش
 66  یلیش جنبش
 11  تعهد عدم جنبش
 66  تنامیو یستیکمون جنبش
 411, 61  یانقالب یها جنبش
, 61, 13, 11, 19, 14, 17, 16, 14, 93, 91, 27, 49, 42  جنگ
63 ,76 ,73 ,17 ,34 ,33 ,494 ,493 ,416 ,419 ,417 ,464 ,
471 ,474 ,234 ,231 ,916 
 93  یجهان اول جنگ
 17  کیدئولوژیا جنگ
 61, 11, 14, 17, 16, 12  سرد جنگ
 17  گرم جنگ
 413  اکبر جهاد
 11, 11  آزاد جهان
, 226, 417, 411, 471, 31, 61, 61, 11, 26, 49  شمول جهان

266 ,949 ,996 ,997 ,969 
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, 219, 224, 243, 217, 411, 496, 442, 11, 11, 91  شدن یجهان
211 ,211 ,213 ,264 ,262 ,267 ,263 ,274 ,273 ,211 ,
911 ,941 ,943 ,962 ,972 

, 973, 977, 917, 914, 499, 421, 427, 11, 41  کردن یجهان
911 ,914 
 916, 241, 213, 11, 99  کار حاصل
 39  رمتمرکزیغ یجهان تیحاکم
 491, 21  یجبر حرکت
 64  نیچ ستیکمون حزب
 471  ستیالیسوس ونالیناس حزب
 999  تیحاکم در مشارکت حق
 17  وتو حق
, 411, 31, 11, 11, 76, 12, 14, 11, 14, 11, 96, 23, 47  قوقح

416 ,446 ,429 ,426 ,427 ,492 ,411 ,411 ,416 ,417 ,
414 ,412 ,411 ,461 ,472 ,476 ,471 ,412 ,419 ,417 ,
411 ,413 ,431 ,214 ,219 ,211 ,216 ,211 ,241 ,297 ,
212 ,219 ,217 ,211 ,261 ,279 ,211 ,239 ,231 ,231 ,
916 ,921 ,924 ,927 ,994 ,999 ,964 ,969 ,961 ,971 ,
974 ,972 ,979 ,971 ,914 ,917 
, 212, 216, 413, 417, 461, 411, 412, 411, 426  انسان حقوق

219 ,921 ,972 
, 211, 241, 427, 429, 416, 411, 31, 14, 11, 14  بشر حقوق

231 ,921 ,994 ,917 
 219, 411, 417, 23  تیمالک حقوق

 241  ستیالیسوس یجهان حکومت
 971, 914, 911, 233, 264, 13  نقل و حمل
 416  عراق حمله
 277  اقتصاد شدن یخارج
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 411, 17, 16  انهیخاورم
, 411, 417, 411, 493, 423, 421, 31, 97, 26, 21, 21  خدا

413 ,476 ,412 
 27  خرافات

 91  سم،ینیدارو
 277  یارز درآمد
 411, 412, 421, 429  سرانه درآمد

 932, 414  نفت یدرآمدها
 416  خوزستان لشگر داران درجه
 229  منزل نیدکتر
 914  یستیز طیمح نگیدمپ
, 494, 422, 416, 411, 411, 37, 16, 79, 11, 11, 17  سوم یایدن

474 ,471 ,241 ,241 ,241 ,246 ,247 ,221 ,229 ,221 ,
911 ,911 ,911 ,939 

 23  اهانیس یایدن
 934, 913, 916, 221, 241, 213, 211, 11, 77, 76  دهقانان

 11  یدهل
 423  یسازندگ دوران
 411, 499  انقالب مرجع دوران
 419, 414  جبار دولت
 272, 274, 21  یجهان دولت
 461  ستیالیسوس دولت
 461  ستیونالیناس دولت

 223  روشنايى ديالکتيك
 22  ییارسطو دید
 411  غرب ضد یکتاتورهاید
 461  یبورژواز یکتاتورید
 212, 491 ,11  ایپرولتار یکتاتورید
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, 417, 411, 414, 411, 417, 411, 491, 27, 21, 41, 41  نید
463 ,411 ,414 ,412 ,419 ,411 ,231 ,991 ,977 ,917 

 412  یبودائ نید
 222, 417  دولت یساالر وانید

 247  یگرائذات
 113, 961   یخوار رانت
 Péron  471 پرون میرژ

 221  فرانكو رژيم
 développement  42  رشد
 17, 26  ریناپذ انیپا رشد
, 441, 441, 442, 444, 413, 411, 417, 46, 41, 41  داریپا رشد

447 ,424 ,411 ,293 ,214 ,212 ,211 ,272 ,271 ,216 ,
231 ,232 ,231 ,911 ,917 ,941 ,941 ,943 ,924 ,927 ,
991 ,911 ,914 ,911 ,911 ,917 ,911 ,913 ,911 ,919 ,
964 ,961 ,967 ,961 ,971 ,974 ,972 ,979 ,971 ,976 ,
914 ,111 

 71  مرکز خود رشد
 414, 24  خودجوش رشد
 971, 979, 967, 964, 919, 917, 911, 291, 46, 41  یزدائ رشد
 41  سبز رشد
 43  کودک، رشد
 243, 246, 472, 411, 411, 31, 31, 71, 19  یماندگ رشد
 212, 493  یهمگان رشد
 911, 41  داریرشدپا
, 267, 269, 216, 212, 496, 421, 37, 61, 64, 11, 93  رفاه

279 ,271 ,213 ,997 
 911  مدار رقابت
 241  یمل بازار رکود
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 221  کیرمانت
 919, 71, 27  رنسانس
 479  یدیتول روابط
 211, 411, 46  رسلطهیز – مسلط روابط
 931, 414  تیروحان
 412  لوموند روزنامه

 63, 66, 41  نیالت یکایامر روشنفکران
 247, 494  سمیگانیر

 211  یاتم زباله
 21  تجربه زبان
, 411, 411, 63, 16, 11, 19, 91, 99, 21, 43, 41  بیفر زبان

494 ,491 ,496 ,497 ,493 ,419 ,464 ,911 
 916  یغرب یزندگ
 243  کالیراد یگرائزن
 243  ستیالیسوس یگرائزن
 243  برالیل یگرائزن
, 39, 31, 71, 71, 61, 69 ,62, 11, 11, 93, 41, 46, 49  سلطه ریز

411 ,411 ,443 ,422 ,491 ,419 ,411 ,464 ,462 ,469 ,
214 ,219 ,211 ,261 ,231 ,911 ,943 ,912 ,911 ,962 ,
969 ,967 ,911 ,916 ,931 ,939 ,113 
 221, 439   یگرائ ساخت
 416  یونیلیم 96 تیامن سازمان
 499  برنامه سازمان
 34  یجهان تصاداق دیجد سازمان
 39  هیتغذ یجهان سازمان
, 13, 11, 16, 76, 14, 11, 13, 11, 17, 12, 41  متحد ملل سازمان
31 ,34 ,32 ,39 ,417 ,441 ,443 ,422 ,492 ,411 ,217 ,212 ,
279 ,913 ,979 ,917 ,116 
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 49  رشد یسازمانده
 411  سپاه

 11  یفرهنگ سرکوب
 941, 211, 211, 216, 411, 414, 411  یاجتماع هیسرما
 941, 237, 212, 266, 211, 211  یانسان هیسرما
 237  (physique ) یجسم هیسرما
, 71, 79, 72, 63, 61, 67, 13, 11, 19, 93, 91, 41  یدار هیسرما

71 ,73 ,14 ,414 ,411 ,443 ,421 ,491 ,492 ,411 ,472 ,
479 ,476 ,411 ,417 ,413 ,431 ,434 ,432 ,437 ,431 ,
433 ,212 ,219 ,211 ,211 ,217 ,213 ,241 ,244 ,242 ,
249 ,241 ,247 ,241 ,224 ,222 ,229 ,219 ,946 ,929 ,

921,914 ,961 ,966 ,967 ,911 ,113 
 279  نیزم کره یعیطب هیسرما
 211  محسوس هیسرما
 941, 211  ملموس هیسرما
 211  ناملموس هیسرما

 414  نو سکوالر
 219  ینبات سموم
 936, 414, 462, 39, 16, 11, 43  سُنت
 414  یمذهب سنت
 411  یکارگر سمیکالیسند

 919, 276, 213, 467, 491  یسوداگر
 417  اوزن سوراخ
 221  کیاتوپ سمیالیسوس
 71  ییقایآفر سمیالیسوس
 73  یروس سمیالیسوس
 91  یواقع سمیالیسوس
 96  یاستعمار استیس
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 494, 422, 411, 419, 412, 414, 41  لیتعد استیس
 494, 422, 419, 41  یاقتصاد لیتعد استیس
 96  یصنعت استیس
 916(   décroissance)  یزدائ نمو استیس
 11  النیس

 911  شل ینفت شرکت
 927  جهان شهروند
 17  تیامن یشورا
, 216, 277, 279, 261, 212, 249, 242, 213   دیتول یها وهیش

232 ,914 ,912 ,914 ,911 ,976 
 39  آلمان صدراعظم

 92  ارزشها صدور
 14  هیثبوت صفات
 499, 443, 419, 412   پول یالملل نیب صندوق
, 242, 472, 491, 34, 14, 76, 71, 69, 17, 17, 14, 91  صنعت
241 ,227 ,266 ,211 ,911 
 921  (internet) انهیار عصر
 297, 299, 292, 223, 221, 227, 226  روشنايى عصر
, 964, 914, 213, 213, 216, 211, 491, 47, 46  عتیطب عمران

961 ,972 ,914 
 911, 41  کردن یغرب

 96  فراماسون
 297, 226, 411  فرامدرن
 411, 19, 94  غرب فرهنگ
 416  برلن وارید ختنیفرور
, 441, 411, 411, 37, 31, 31, 39, 11, 76, 72, 61, 11, 12  فقر

442 ,443 ,421 ,491 ,411 ,411 ,464 ,474 ,433 ,216 ,
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241 ,246 ,226 ,214 ,213 ,266 ,231 ,911 ,946 ,911 ,
911 ,911 ,914 ,917 ,961 
 21  ارسطو فلسفه
 91  یتحصل و یتحقق فلسفه
 Biotechnologie  446 ستیز یشناسفن

 227.  16  سمیفورد
 26  ونانی لسوفانیف

 241, 211  تهیفئودال
 91  روزافزون یدگیچیپ قانون
 21, 43  تشابه قانون
 21  خدا مطلق قدرت
 27  یزوشنائ قرن
 411, 27  یوسط قرون
 411  ارانهی کردن قطع
, 411, 419, 412, 496, 499, 423, 421, 443, 36, 79, 99  قهر

416 ,417 ,411 ,413 ,411 ,414 ,412 ,419 ,411 ,417 ,
461 ,477 ,411 
 417, 411, 411, 414, 411, 413, 416  یقهرزدائ

 411  هیقهر یقوا
 219, 419, 11  نفت متیق

 419  سمیسیکاتول
 212, 213, 212, 211, 211, 411, 77, 16  کارکنان
, 242, 241, 213, 211, 411, 411, 411, 76, 69, 16  کارگران
213 ,919 ,911 
, 211, 219, 212, 271, 271, 261, 216, 241, 411, 77  یکشاورز
211 ,919 ,917 ,944 ,916 ,971 ,976 ,116 
 219  کیولوژیب یکشاورز
 212  یخانوادگ یکشاورز
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, 36, 31, 32, 34, 11, 17, 16, 11, 66, 61, 13  جنوب یکشورها
37 ,411 ,414 ,419 ,411 ,411 ,441 ,443 ,421 ,424 ,429 ,
492 ,461 ,464 ,214 ,211 ,213 ,264 ,219 ,914 ,917 ,
911 ,916 ,917 ,911 
 491, 17, 41  رسلطهیز یکشورها
 211, 471  زیخ نفت یکشورها

 222, 414, 411, 96, 26, 21, 21  سایکل
 477  کیکاتول یسایکل

 493  عهیش کمربند
 913, 64  یمرکز تهیکم
 449, 411, 417  برانت ونیسیکم

 23  کندورسه،
 11  قاهره یاقتصاد کنفرانس
 17  باندونگ کنفرانس
 11  بلگراد کنفرانس
 924, 417  ویر کنفرانس
 911  رویودوژانیر کنفرانس
 911  ژوهانسبورگ کنفرانس
 11  رمتعهدیغ یکشورها کنفرانس
 11  لوزاکا کنفرانس

 17  باکو هکنگر
 14  کنگو
 219  یائیمیش یکودها

 916, 413  تیشخص شیک
 11  77 گروه

 Brundtland  913 برانتلند گزارش
 31, 32  ویر گزارش
 32  جنوب – شمال یگفتگو
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 417, 411, 411, 412, 411  الاکراه
 213  یدوز لباس
 36, 64, 11, 49  سمینیلن
, 422, 416, 411, 37, 36, 11, 71, 11, 97, 96, 91, 41  سمیبرالیل

494 ,461 ,474 ,479 ,411 ,416 ,411 ,413 ,431 ,434 ,
439 ,436 ,211 ,214 ,211 ,262 ,217 ,233 ,911 ,913 

 436, 434, 41  یجهان سمیبرالیل
 434  یهابس نئو سمیبرالیل

 971, 271, 212, 424, 441, 29  ماده
 11  گرایماد

 11  یروس سمیمارکس
 919, 433, 411, 67, 91  یخصوص تیمالک
 11  دیتول وسائل تیمالک
, 446, 449, 419, 31, 39, 13, 17, 16, 72, 62   ها یمل ماوراء

421 ,491 ,244 ,224 ,229 ,221 ,272 ,921 ,962 
 91  عهیماوراءالطب
 962, 911, 916, 911, 11, 41  هایماوراءمل
 419  بخشیآزاد مبارزات
 96  ندگانینما مجلس

, 39, 34, 16, 11, 12, 72, 17, 99, 92, 21, 47, 46  ستیز طیمح
33 ,411 ,417 ,411 ,413 ,441 ,444 ,442 ,449 ,441 ,446 ,
441 ,421 ,424 ,421 ,411 ,419 ,411 ,411 ,461 ,462 ,
477 ,433 ,217 ,241 ,246 ,221 ,291 ,211 ,214 ,212 ,
211 ,216 ,217 ,211 ,214 ,211 ,216 ,217 ,213 ,261 ,
261 ,261 ,263 ,271 ,279 ,271 ,276 ,277 ,271 ,273 ,
214 ,212 ,219 ,211 ,217 ,213 ,231 ,234 ,232 ,236 ,
231 ,914 ,919 ,916 ,917 ,911 ,913 ,941 ,949 ,941 ,
941 ,946 ,941 ,943 ,921 ,924 ,922 ,929 ,921 ,921 ,
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991 ,996 ,993 ,914 ,911 ,917 ,911 ,913 ,911 ,912 ,
919 ,911 ,911 ,916 ,913 ,961 ,962 ,961 ,961 ,967 ,
961 ,979 ,971 ,971 ,976 ,977 ,973 ,911 ,914 
 14  بشر حقوق بنام مداخله
, 267, 266, 261, 213, 211, 216, 421, 427, 46, 41  تهیمدرن

111 
 223  مدرنيسم

 421  سمیمُدرن
 96  یاستعمار تیریمد
 211  زمان تیریمد
 11  فاضله نهیمد

 991, 221, 477, 469, 11  مذهب
 937, 419  یساالر مردم
 31, 61, 11, 91  یشناس مردم

 17  مستعضف
 911, 13, 11, 14, 91, 96  مستعمره

 473  انیحیمس
 917, 419, 11 ,11, 21, 21  تیحیمس

 39, 19  رشد مسئله
 97, 26  یاله تیّمش
 21  یخداوند تیّمش

, 441, 31, 31, 17, 16, 61, 11, 17, 16, 11, 17, 99, 92  مصرف
444 ,442 ,449 ,446 ,421 ,491 ,419 ,411 ,413 ,411 ,
411 ,217 ,244 ,224 ,226 ,227 ,221 ,211 ,214 ,213 ,
214 ,216 ,264 ,269 ,261 ,261 ,261 ,263 ,271 ,272 ,
279 ,271 ,271 ,276 ,277 ,212 ,211 ,216 ,217 ,211 ,
232 ,239 ,231 ,233 ,911 ,919 ,911 ,917 ,913 ,942 ,
949 ,941 ,941 ,941 ,922 ,992 ,991 ,997 ,991 ,993 ,
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911 ,914 ,912 ,916 ,913 ,911 ,914 ,912 ,919 ,911 ,
911 ,916 ,964 ,962 ,969 ,961 ,961 ,963 ,971 ,976 ,
911 ,113 
 279, 271, 214, 211, 411, 31, 16, 11, 17, 16, 11  انبوه مصرف
 91  یعلم ریغ معارف
, 266, 227, 221, 241, 247, 431, 426, 91, 21, 27, 22  معرفت
271 

 21  اول معلم
 414  تیمعنو
 471  آلمان ملت
 962, 232, 279, 214   ریپذ انیپا منابع
 947, 449  ریپذ دیتجد منابع
 947, 449  ریناپذ دیتجد منابع
 277  ریناپذ دیتجد یعیطب منابع
 232, 216  ابیکم منابع
 924, 943, 916, 231, 264, 49  متحد ملل سازمان منشور
 471  یگرائذهن منطق
 471  یگرائنیع منطق
 471  تیهو منطق
 492, 494, 491  تیمهدو
 491  موعود یمهد

 496, 499  یاجتماع یمهندس
, 413, 411, 497, 421, 443, 31, 13, 71, 71, 92  یعدم موازنه

411 ,417 ,469 ,272 ,971 ,914 
 92  یوجود موازنه
 429  هامرشلد داگ مؤسسه
 429  ساسکس رشد مطالعات مؤسسه

 971, 979, 46  کیاکولوژ ثاقیم
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 11  رهیالجز ثاقیم
 93  ممنوعه وهیم

 411  مصرف و دیتول انیم ینابرابر
 13  متجاوز سمیونالیناس
 221  میتنظ نحله
 244  ینوگردان نحله 
 67, 66  یوابستگ نحله
 961  درآمد شیافزا نرخ
 961  هیسرما بازده نرخ
 911, 991, 211, 433, 99  دیتول نظام
 967, 921, 411, 462, 441, 79, 72, 12, 11   گر سلطه نظام
 911, 213, 91  یفئودال نظام
 491  یمزدور نظام
 991   فدرال یها نظام
 423  هیفق مطلقه تیوال نظام
 294(   discourse theory)بيان نظريه 
 912  والراس تعادل هینظر
 41  رشد یجنس هینظر
 221  ستیز طیمح حفظ هینظر
 211, 217  کالیراد یدموکراس هینظر
 261  راهنما هیرنظ
 41  دار،یپا رشد هینظر
 67, 66, 64, 19  روستو هینظر

 291(  structuralism) گرائيشساخت نظريه
 217  یساختمند هینظر
 241, 411, 36, 49  سلطه هینظر
 941  استقالل اصل بر گذاشتن اشتراک به و کردن میسه هینظر
 242, 244  دیتول یهاوهیش هینظر
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 11  مومتیق هینظر
 63  آزاد مبادله هینظر
 221   گرا زن یها هینظر
 933, 249, 241, 74, 71, 63, 67, 66  یوابستگ هینظر
 221, 241  ینوگردان یهاهینظر
 11  یجهان یاقتصاد دیجد نظم
 34  اطالعات دیجد یجهان نظم
 21  خدا نقش
 21  خیتار در خدا نقش
 211  سمیلینه

 271   یفن یها ینوآور
, 41 ,43 ,61 ,61 ,71 ,71 ,477 ,414(  Modernisation) ینوگرائ

212 
 294 ,299(  modernisation) نوگردانى
 461, 41  رشد ای ینوگردان

, 964, 212, 276, 271, 214, 211, 37, 31, 46, 41  یواقع یازهاین
963 ,972 

, 11, 79, 72, 61, 11, 11, 93, 91, 92, 47, 46  محرکه یروهاین
31 ,411 ,416 ,417 ,441 ,443 ,423 ,411 ,419 ,411 ,417 ,
411 ,464 ,469 ,474 ,241 ,243 ,213 ,211 ,272 ,943 ,
912 ,916 ,911 ,962 ,961 ,967 ,971 ,972 

 417, 416, 411, 417, 411, 411  مسلح یروهاین
 416  یهوائ یروین
 261, 269  یستیز کین
 94  متمدن مهین

 221  فلسفى نئورومانتيك
 247, 494  سمیبرالینئول

 224, 247, 244, 213  ستینئومارکس
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 931, 221, 247, 241, 244, 213, 67, 41  سمینئومارکس
 411  سرانه نهیهز

 294  هژمونى
 291  یهمگان هويت

 223  (nihilisme) یانگار یه
 243  رِیپذ برگشت یوابستگ
 916  یخانوادگ یدیتول یواحدها
 914, 927  یجهان وجدان

, 431, 431, 439, 432, 434, 413, 416, 467  مردم جمهور تیوال
433 ,214 ,219 

 234, 491  بازار مطلقه تیوال
 979, 927, 412, 61  ارانهی
 412  تیهودی
 241  سفیونی
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